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٥)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

تەوەری سەرەکیی بۆچوونەکان

:):)Herbert MarcuseHerbert Marcuse( )هێربێرت مارکیووس )مارکووزە( )هێربێرت مارکیووس )مارکووزە
کۆمەڵـــگای ســـەرمایەداریی ئێســـتا دەوڵەمەندترین و پێشـــکەوتووترین کۆمەڵگە لە 
هەمـــوو چاخەکانـــی مێژوودایـــە، ئـــەم کۆمەڵگەیـــە بۆ مـــرۆڤ، مەزنترین و ڕاســـت 
بینانەتریـــن پێداویســـتییەکانی ژیـــان وێڕای ئاشـــتی و ئازادی خۆیـــادەکات. هاوکات 
کۆمەڵگەیەکە کە پێویســـتییەکانیی ئاشـــتی و ئازادیش بە توندترین شـــێوە ســـەرکوت 
دەکات. ئەم ســـەرکوتەی ئەمڕۆ بەســـەر کۆمەڵگە وەک گشـــت دەســـتەاڵتی تەواوی 
هەیـــە هەربۆیـــە بـــە گۆڕانێکـــی بنەڕەتـــی دەتوانی ئـــەم کۆمەڵگەیە ســـەرلەنوێ وێنا 

بکەیەوە.

:):)KarlKarl  RaimundRaimund  PopperPopper( )کارل ڕایمۆند پاپێر )پوپێر( )کارل ڕایمۆند پاپێر )پوپێر
لەهەمـــوو نیزامێکـــی کۆمەاڵیەتی کە ئێمە دەیانناســـین، نادادپەروەری، ســـەرکوت، 
هـــەژاری و بـــێ دەرەتانـــی بوونی هەبووە. ئەو دێموکراســـییە ڕۆژئاواییـــەی ئێمەش لەم 
بابەتە دەرهاوێژراو نییە، بەاڵم الی ئێمە دەگەڵ ئەم نەخۆشییە بەردەوام بەرەوڕووبوونەوە 
و خەبـــات دەکـــرێ. من پێـــم وایە لە دێموکراســـی ڕۆژئاوایـــی ئێمە، نادادپـــەروەری و 
ســـەرکوت، هەژاری و داماوی لە هەر کۆمەڵگەیەکی دیکە کە دەیناســـین کەمترە. 
ئـــەو دیســـیپلینە کۆمەاڵیەتییە دێموکراتیکەی ئێمە هێشـــتا بەتەواوەتـــی پوختە نەبووە 
و پێویســـتی بـــە باشـــتر بـــوون هەیە، لەهەمـــان کاتدا زۆر باشـــترە لەوانەی هەتا ئێســـتا 
هەبوونە، باشـــتر کـــردن الیەنی خێرایی هەیە، بەاڵم ڕەنگبێ مەترســـیدارترین بیرۆکەی 

سیاســـیش ئـــاوات و ئامانجی ئەوەبی کە مـــرۆڤ بەختەوەر بێ.
هەوڵدان بۆ سازکردنی بەهەشت لە سەر زەوی، بەردەوام جەهەنەم دەخولقێنیت.هەوڵدان بۆ سازکردنی بەهەشت لە سەر زەوی، بەردەوام جەهەنەم دەخولقێنیت.
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ژیان نامەی سیاسیی 
هێربێرت مارکووزە

مـــن لـــە بێرلەن )بێرلین( لەدایک بوومە و بە هۆکارێک کە ڕەنگبێ لەبەر گاڵتەچیی 
ناســـراوی بێرلەنییـــەکان یـــان بـــە هـــۆکاری دیکـــەش- هەتـــا ئەمڕۆکەش لـــەو بابەتە 
خۆشـــحاڵم. بـــەاڵم لە ڕاســـتیدا ئەزموونی من لە ســـاڵەکانی ١٩١٨ دەگەڵ شۆڕشـــی 
ئاڵمـــان دەســـتی پێکـــرد. لـــە ســـاڵی١٩١٨ماوەیەکی کـــورت ئەندامـــی ئەنجوومەنیی 
ســـەربازەکان لە بێرلەن-ڕاینیکندرۆف بووم. کاتێک بێ هیچ تەکووزییەک ئەفســـەرە 
پلەبااڵکانییـــان گاســـی ئـــەو ئەنجوومەنـــە کـــرد، مـــن وازم لـــێ هێنـــا. دواتـــر دیتمان 
شـــۆڕش لە بێرلەن هەرەســـی هێنا؛ هەم شـــۆڕش خیانەتی پێکرا و هەمژی ســـەرکوت 
کـــرا. بـــە مەبەســـتی خوێندن لـــە بێرلەنەوە بـــەرەو »فڕایبـــوورگ« داگەڕام. لە ســـاڵی 
١٩٢٨ــــەوە هەتا ١٩٣٢، جارێک نەبی کە لە بێرلەن بۆ کاروکاســـبییەکی بێ ســـوود 

مزڵـــم گرتبوو، الی »هوســـرێڵ« و »هایدگێر« دەرســـم خوێندووە.

پرســـیار: جەنابت ئـــەوکات ئەندامیی هیچ ڕێکخراوێکی کۆمۆنیســـتی نەبوون؛ هەر پرســـیار: جەنابت ئـــەوکات ئەندامیی هیچ ڕێکخراوێکی کۆمۆنیســـتی نەبوون؛ هەر 
بۆچی؟ بۆچی؟بەڕاستی  بەڕاستی 

مارکووزە:مارکووزە: ســـەر بە هیچ ڕێکخراوێکی کۆمۆنیســـتی نەبووم و ئەگە لێشـــم بپرســـی 
بـــۆ؟ هەرچەنـــدە شـــوورەییە دەبـــێ دان بـــەوە دابنێم هیـــچ واڵمێکم نییە، زۆر هاســـان، 

نازانم.
کاتێـــک لـــە بێرلەنەوە چوومـــە فرایبۆرگ، ئیتر ســـاڵی ١٩١٩ بوو، لـــەوێ ژیان بە 
تەواوەتـــی ناسیاســـیی بوو، دواتـــر کە گەڕامەوە بێرلەن، حیزبی کۆمۆنیســـت تووشـــی 
لێکدابـــڕان ببـــوو. دەســـت تێوەردانی دەرەکی، ڕووســـەکان کە زۆرم پێ وانەبوو ناســـراو 
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بـــوو، ڕەنگبـــێ یەکێـــک لـــە هۆکارەکانی وازهێنانی مـــن ئەوە بوو بەاڵم ئەو ســـەردەم 
زیاتـــر بـــەرەو سیاســـیی بـــوون دەچووم، دیاربـــوو کە »فاشـــیزم« پەیا دەبێ و، ئـــەوە بووە 
هـــۆی ئەوەیکـــە بـــە تەواوەتـــی بەرهەمەکانی مارکـــس و هێگڵ بخوێنمـــەوە، بەاڵم بۆ 
فرۆیـــد نەختێـــک درەنگتر دەســـتم پێکـــرد. هەموو ئەوانە بـــۆ ئەوە بوو کە بزانم باشـــە 
بەڕاســـتی بۆچی کاتێک کە ڕەوشـــی شۆڕشـــێکی ڕەســـەن لەبار بووە، ئەم شۆڕشـــە 
تێکشـــکا یـــان ســـەرکوت کـــرا هێـــزە کەونـــەکان جارێکـــی دیکـــە هاتنـــەوە و هەموو 
باســـەکە بە لەونێکی تر و زۆر خراپتر ســـەرلە نوێ دەســـتی پێکردەوە. ســـاڵی ١٩٣٣- 
یـــان ڕەنگبـــێ لـــە کۆتاییەکانـــی ســـاڵی ١٩٣٢- کۆچـــم کـــرد. ئەو ڕۆژانـــە بوو کە 
لەالیـــەن دامـــەزراوەی توێژینـــەوەی کۆمەاڵیەتـــی کـــە »هورکهایمێر« بەڕێـــوەی دەبرد 
بانگهێشـــت کرام. ســـەرەتا ســـاڵێک لە ســـویس بووم و دواتر لە ژوییەی ١٩٣٤ چوومە 
ئەمریـــکا لـــە زانکۆی »کۆلۆمبیا« دەرســـم دەگوتەوە و دواتر لە ســـاڵی ١٩٤٠ چوومە 
واشـــنگتۆن هەتا ســـەردەمی شـــەڕ لەوێ کارم دەکـــرد. واتە ئەوەندەی لـــە توانامدا بوو 

و ئەوەنـــدەی دەمزانـــی دەمکرد هەتا بەســـەر نازیدا ســـەرکەوین.

پرســـیار: ڕەخنەگـــران هـــاوکاری ئەوکاتی ئێوە دەگـــەڵ دەزگای زانیـــاری ئەمریکا، پرســـیار: ڕەخنەگـــران هـــاوکاری ئەوکاتی ئێوە دەگـــەڵ دەزگای زانیـــاری ئەمریکا، 
ossoss، بـــۆ ســـەرکۆنەکردنت بـــەکار دەبـــەن، هەر بەڕاســـتی لەوێ چیتـــان دەکرد؟، بـــۆ ســـەرکۆنەکردنت بـــەکار دەبـــەن، هەر بەڕاســـتی لەوێ چیتـــان دەکرد؟

 oss مارکووزە: مارکووزە: من شـــرۆڤەکار و شـــیکاری پرســـە سیاســـییەکان بووم بەشـــێک لە
کـــە مـــن کارم تێدا دەکرد جۆرێک دامـــەزراوەی لێکۆڵینەوەیی ســـتراتێژیکی بوو کە 
ئەرکـــی ئـــەوە بـــوو گۆڕانکارییە سیاســـییەکانی ئـــەو واڵتانەی لە ئەســـتۆ بوو کە لە 
شـــەڕ دابـــوون. ئـــەوکات بەرپرســـی ئورووپای ناوەندی بـــووم، ئەگە ڕەخنەگـــران لۆمەم 
دەکـــەن ئـــەوە لـــە نەزانینی ئەوانـــە چوونکە بـــە ڕۆژی ڕووناک لەبیریـــان چۆتەوە کە 
ئەو ڕۆژانە پرســـەکە باس لە شـــەڕ دەگەڵ فاشـــیزم بوو و من خۆم کەمتر لە خەڵکی 
دیکـــە بـــە شـــەرمەزار دەزانـــم کە لـــەم شـــەڕەدا هاوکارییەکـــم کردبێ، با ئـــەوەش بڵێم 
کە دوای شـــەڕیش هەر لە واشـــنگتۆن مامەوە هۆکارەکەشـــی ئەوە بوو کە هاوژینی 
پێشـــووم تووشـــی شـــێرپەنجە ببـــوو و نەمدەتوانی ســـەفەر بکـــەم. ئـــەوکات لێنزیک لە 
ســـاڵەکانی ١٩٤٥ هەتـــا ١٩٤٩ مـــن و زۆرێـــک لـــە هاوڕێیەکانـــم لـــەو دامەزراوانەدا 
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چاالکیمـــان دەکـــرد کـــە ئەوەنـــدەی لـــە توانامـــان دابـــوو لەهەمبـــەر سیاســـەتێک کە 
بـــەردەوام دەهات و دژایەتی دەگەڵ کۆمۆنیســـت دەکرد، تەنەخیمان نەکرد. هەمیســـان 
وێدەچـــێ کـــە ڕەخنەگـــرەکان لەبیریـــان چووتـــەوە کە هێرشـــەکانی »مـــەک کارتی« 
لـــەو ســـەردەم ڕێک ئاراســـتەی ئەو تیمـــە بوو کە لـــە وەزارەتی دەرەوە کاریـــان دەکرد؛ 
نـــەک لەبـــەر ئەوەیکـــە ئـــەو تیمـــە گروپێکـــی نەتەوەیـــی بـــوون بەڵکوو بـــەو هۆکارە 
کـــە بـــە نێرینـــی ئـــەوان، کۆمۆنیســـتی بـــوو. تەنیـــا دوای شـــەڕ بوو کـــە چاالکیی 
گەلێکـــی پەروەردەیـــی ڕێکوپێکـــم هەبـــوو، ســـەرەتا لـــە زانکـــۆی »براندیـــس« و دواتر 
لـــە زانســـتگەی »کالیفۆڕنیـــا« لە ســـەن دیەگۆ. لەو ســـااڵنەی دواییـــش دوای ١٩٦٣ 
هەتـــا ١٩٦٦ فەلســـەفەی من، کرداری من، بـــەردەوام ڕەگی دادەکوتـــا. چوونکە ڕام 
وابـــوو ئەزموونـــی کـــۆن پاتـــە دەبێتـــەوە و لـــەم واڵتەش سیاســـەتی ڕاســـتیی توندئاژۆ 
بـــەرەو پێـــش دەچێـــت، هەرچەندە دێموکراســـی الواز بێ ســـەرکوتی کەمینـــەکان زیاتر 
دەبـــێ، سیاســـەتی دەرەوەی پـــڕ لـــە هەراوهوریـــا دەگرێتە بـــەر کە بە ڕواڵەتـــی لە دوو 
»شـــەڕی بچوکتـــر« خۆی دەبینێتـــەوە. بیرم لەوە دەکردەوە دەبـــێ کارێک کە ڕووناک 
بیرێـــک لەدەســـتی دێ بیکـــەم هەتـــا بە ئاراســـتەی پێچەوانـــەی ئەو بزووتنـــەوە کارم 
کردبـــێ، هـــەر ئەوەش بوو ڕۆڵێـــک لە جوواڵنەوەی خوێنـــدکاری درا بە من، دەورێک 
کـــە ئەمـــڕۆش، هەرچەنـــد بە ڕادەیەکـــی نزمتر )دوایی زیاتر قســـەی لەســـەر دەکەم( 
لەســـەر شـــانمە. لـــە ســـاڵی ١٩٦٩ بۆئـــەوالوە ئیـــدی داوای کارم لە زانکـــۆ نەکردەوە، 
چوونکە بۆم ڕوون بوو کە پەســـند ناکرێ. ســـاڵی ١٩٦٩-٧٠ یان لە ڕاســـتیدا ٦٨-٦٩ 
بـــەردەوام نامـــەی هەڕەشـــەئامێز تەنانەت هەڕەشـــەی کوشـــتنم بۆ دەهات. ئـــەو نامانە 
لـــەم دواییانـــەدا بەهـــۆی ڕووداوی »ئاجگێـــا دێیویس« کە خوێندکاری مـــن بوو زیاتر 
پـــەرەی ســـەند. بەاڵم بڕیارم داوە جارێ هـــەر لێرەوە کاروچاالکییەکانـــم درێژە پێبدەم و 

ئـــەوەی لەدەســـتم بێ بینووســـم و بیکەم.



9)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

ژیان نامەی سیاسیی کارێڵ پووپێر:

لـــە ســـاڵی ١٩١٥ کاتێـــک کە ١٣ ســـااڵنە بووم، بوومە مارکسیســـت و، لە ســـاڵی 
١٩١٩ چـــی وام نەمابـــوو ببمـــە ١٧ ســـاڵ، بوومـــە دژە مارکسیســـت. بـــەاڵم هەتا ٣٠ 
ســـاڵەییم هـــەر سوسیالیســـت مامـــەوە. هەرچەنـــد زۆرم گومـــان هەبـــوو کە ئـــازادی و 
سوســـیالیزم دەگەڵ یەکتر تەبا بن. ئەوەیکە من بوومە دژە مارکسیســـت چارەنووسێک 
گرنگایەتییەکـــی زۆری هەبـــوو کـــە لـــە –ڤییەن- زێـــدی لەدایک بوونـــم ڕووی دا. 
بەهۆی خۆپێشـــاندانێک کە لەالیەن کرێکاران و الوانی سوسیالیســـت و کۆمۆنیســـت 
تەقـــە کـــراو و چەنـــد کرێکارێـــک کـــوژران، منیش زۆر لـــە خۆم و لـــە پۆلیس تووڕە 
ببـــووم چوونکـــە پێـــم وابـــوو وەک مارکسیســـتێک النیکەم لەبـــواری ڕێســـاییەوە لەو 
چارەڕەشـــییە تاوانبـــارم چوونکـــە هزری مارکسیســـتی، خوازیـــاری توندبوونی خەباتی 
چینایەتییـــە. مارکســـیزم داوای ئـــەوە دەکات کـــە، خەباتـــی چینایەتـــی هەرچەنـــد 
بەگوڕوتیـــن تـــر بێ زووتر بە ئاکام دەگا؛ هەرچەندە شـــۆڕش قوربانـــی گەرەکە، بەاڵم 
ســـەرمایەداریش هەمـــوو ڕۆژێـــک قوربانـــی زۆرتـــری دەوێ، زۆر زیاتر لە شۆڕشـــی 

سوسیالیســـتی، مارکســـیزم وا دەڵێ.
منیـــش لەخـــۆم دەپرســـی ئایا هـــەر بەڕاســـتی دەتوانین شـــتی وا بزانین. دەســـتم کرد 
بـــە خوێندنـــەوەی مارکـــس بـــەاڵم بـــە ڕوانگەیەکـــی ڕەخنەگرانـــە بۆم دەرکـــەوت کە 
بـــاوەڕی مارکســـیزم بـــە ڕێژیمـــی کۆمەاڵیەتی حاکم و دڵ پیســـی بـــەدڕا باوەڕمەند 
بـــوون بەوەیکـــە ســـەرمایەداری بـــەرەو الوازبوونـــە، بـــەو زەروورەتـــە مێژووییـــە چەنـــدە 
پڕوپووچـــە. ئەوەیکـــە بەڕاســـتی هەبوو دەگەڵ هەموو شـــین و شـــاییەکانی بەو مانایە 
مـــن کەســـێکی –تـــاک تەوەر- بـــووم کـــە وەک ڕۆژی ڕوون بـــۆم دەرکەوتبوو دەبێ 
لـــە نێوان یـــەک بە یەکـــەی تاکەکانـــی کۆمەڵـــگا دادپەروەریی بێتـــەدی. چەمک 
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گەلـــی وەک مرۆڤایەتـــی یان تەنانـــەت »چین« )طبقە( دەرهەســـتگەلێکن کە زۆرجار 
دەکـــرێ مەترســـیدار بـــن، چوونکە تـــۆ چیت بۆئەو مارکسیســـتانە هەیە کـــە ئامادەن 
بـــۆ ئاســـوودەبوونی مرۆڤایەتییەکـــی ئەبســـتراکت و دەرهەســـت )انتزاعـــی( خەڵـــک 
بکەنـــە قوربانـــی؟ ئـــەو جۆرە خەڵکانە پێیـــان وایە کە، چـــەرخ و ڕۆژگاری مرۆڤەکان 
هەرچەنـــدە دژوارتـــر بســـووڕێ و خـــول بخـــوا و ئاســـتەم بـــێ، دۆخ بـــۆ شـــۆڕش و بۆ 
مرۆڤایەتـــی لەبارتـــر دەبـــێ. هەڵبـــەت دژوازییەکـــی زۆر لـــە نێـــوان ئۆگریـــی بوونـــی 
هەبـــووە بـــەاڵم ئەوەنـــدە گوماناوی بـــوو کە زیاتر بوونـــی ئەو دژوازییانە بە ئاراســـتەی 

کۆمەڵـــگای باشـــتر بگا یـــان خراپتـــر، بۆ مینـــاک کۆمەڵگایەکی فاشیســـتی.
ڕەخنـــەی مـــن لە مارکســـیزم ســـەرەتا بـــە هیچ شـــێوەیەک بـــاوەڕی سوسیالیســـتی 
منـــی الواز نەکـــرد سوســـیالیزم بـــۆ من دروشـــمێکی ئەخاقی بوو و شـــتێک جگە لە 
هزرێکـــی دادپەروەرانە نەبوو. سیســـتەمێکی کۆمەاڵیەتی کە تێیـــدا هەژاریی مەزن و 
ســـامانداریی مەزنـــی تێدابـــێ، بۆمن تاقەت پڕوکێـــن بوو بەاڵم دواتر کـــە زانیم و بۆم 
دەرکـــەوت سوســـیالیزمی دەوڵەتـــی دەبێتە تاســـەی حکومـــەت و خێراییەکەی دەگرێ 
و بوروکراتەکانیـــش لـــە بەرامبەر شـــارۆمەندان بەهێزتر دەکات باوەڕی سوسیالیزمیشـــم 
نەما و وازم لێ هێنا. لەوکاتییەوە ئیتر لەســـەر ئەو قەناعەتەم کە، سوســـیالیزم دەگەڵ 
ئـــازادی یەکتـــر ناخوێننـــەوە. ٢٨ ســـاڵە بـــووم کـــە وەک ماموســـتا لە شـــاری ڤییەن 
دامـــەزرام ئـــەو کاتی زۆرم شـــت نووســـیبوو بـــەاڵم لێنزیک هیچم بـــاو نەکردبۆوە. بە 
هـــان دانی هاوڕێیانـــم دوو کتێبم چاپ کرد، دووهەمیان بەناوی »لۆژیکیی توێژینەوە« 
لـــە ســـاڵی ١٩٣٤ بـــاو بـــۆوە، بەو کتێبـــە بوو کە کەوتمە ســـەر ڕێچکـــەی ژیانێکی 
زانســـتگەیی. ئەو ســـەردەمی دیکتاتۆرییەکی فاشیســـت لە ئۆتریش دەستەاڵتی هەبوو 
جیـــا لەمەش ئەودەم لەســـەر ئەو بـــاوەڕە بووم کە بەو زوانە هیتلـــەر ئوتریش ناچار دەکا 
کـــە بـــە ئاڵمان بلکێتـــەوە. چوونکە ڕەگـــەزی جوولەکەم هەیە بڕیـــارم دا کۆچ بکەم. 
ئـــەو کتێبـــەم بووە هۆی ئەوەیکە لە ئینگلســـتان بانگهێشـــت بکرێم بۆ وانـــە وتنەوە، لە 
ســـاڵی ١٩٣٦ لە شـــەوی جێژنی ســـەری ســـاڵ بۆ گوتنـــەوەی وانە چوومـــە نیوزیلەند 
کاتێک لەوێ لە مارســـی ١٩٣٨ هەواڵی هێرشـــی هیتلەر بۆســـەر ئۆتریشـــم بیســـت، 
کەوتمـــە بیـــری ئەوەیکـــە کتێبەکەم بەنـــاوی »کۆمەڵـــگای کـــراوە و دوژمنانی« کە 

ڕەخنەیەکە لە فاشـــیزم و مارکســـیزم، بـــاو بکەمەوە.



11)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

لـــە بەهـــاری ١٩٤٥ لـــە نیوزیلەندەوە بۆ ئینگلیس بانگهێشـــت کرام. لـــە ١٩٤٦ هەتا 
١٩٦٩ لـــە زانکۆی لەندەن دەرســـم گوتەوە. لەونێوەدا لـــە ئەمریکا، ماوەیەکی کورتیش 
لـــە ئۆتریـــش، ژاپۆن و ئوســـتراڵیا وەک ماموســـتای میـــوان وانەم دەگوتەوە، ســـاڵێک 
لەمەوبـــەر خانەنشـــین کـــرام. بـــە ڕواڵەت ئـــەو ڕۆژانە دەبێ پشـــوو بدەم و بحەســـێمەوە 

بـــەاڵم زۆر زیاتـــر لە جاران ئـــازار دەچێژم.
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ڕەخنە و بەرنامە
هێربێرت مارکیوس )مارکووزە(: کۆمەڵگای نوێ

گوتویانـــە، تەنانەت بەئەســـتۆی منیشـــیان داهێناوە کە، کۆمەڵگای ســـەرمایەداری 
زۆر گەشـــە کـــردووی ئـــەم چاخـــە بەتایبـــەت لـــە واڵتـــی ئەمریـــکا ئیتر لە ڕاســـتییا 
کۆمەڵگایەکـــی چینایەتـــی نییـــە؛ دژوازی نێوان هەژار و هەتیو، دەوڵەمەند و دەســـت 
ڕۆیشـــتوو کەمتـــر بوویتـــەوە و، شۆڕشـــی چینایەتـــی ئیدی بەهیچ شـــێوەیەک بوونی 
نەماوە. سیســـتەمی ئارایـــی توانیوەتی ئەو دژوازیانەی کە »مارکـــس« دۆزیبووینییەوە 
هەڵقەنـــێ یـــان هـــەر نەبـــێ بـــژاری بـــکا و بیوەســـتێنێ، ناکرێ بـــاس لەمانـــە بکەین 
و منیـــش قـــەت تشـــتی وام نەگوتـــووە. ڕاســـتییەکە ئەمەیـــە کـــە دژایەتییـــەکان، 
ناکۆکیـــی دەروونی نیزامیی ســـەرمایەداری هەروا بەردەوامـــە. لێکدانەوەی بەتایبەتی 
هەڵســـەنگاندنی ئەم ڕەوشـــە دژوازی گشـــتی لە نێوان ســـامانی مەزنی کۆمەاڵیەتی 
کـــە بەڕاســـتی دەیتوانـــی ژیانێکـــی بەبـــێ هـــەژار و بێـــکار بخولقێنێـــت و، شـــێوازی 
ســـەرکوت و وێرانکـــەری کار و دابـــەش کردنـــی ســـامانی کۆمەاڵیەتـــی وێنا بکات. 
تەنانـــەت شۆڕشـــی چینایەتیش هەر بەردەوامە لێ بەشـــێوەیەکی ئابـــووری، داواکاری 
زیادکردنـــی دەســـمز، باشـــتر کردنـــی دۆخـــی کار، گەلێـــک داخـــوازی کە ئێســـتاش 
دەکـــرێ لـــە چوارچێـــوەی سیســـتەمی ســـەرمایەداری دا بێنـــەدی. ئەگەرچـــی ئـــەو 
داخوازییانـــە لـــەو چوارچێوەیەدا هـــەروەک مانگرتنە مەزنەکانی ئەم ســـااڵنەی دوایی 

و هەاڵوەســـانی ئابـــووری کـــە ئێمە دەیبینیـــن بـــەردەوام دژوارتر دەبێ.
لەالیەکـــی دیکەشـــەوە ڕاســـتە کـــە کۆمەڵـــگای ســـەرمایەداریی هەنووکـــە دەگەڵ 
ســـەردەمەکانی پێشـــوو گەلێـــک تەوفیـــری گرنگـــی هەیـــە و، ئـــەم جیاوازییانـــە هەر 
ئـــەو شـــتەن کـــە من وەک ئاوێتـــە کردنی زۆربەی هـــەرە زۆری چینـــی کرێکاران لە 
نیزامێک دا کە هەروا ڕاوەســـتاوە، پێناســـەم بۆ کردووە تێکەڵ بوونێک کە دەمهەوێ 
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پڕبایەختریـــن جۆری بـــە کۆمەڵـــگای واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕابکێشـــم.
جـــاری وایـــە ئەو تێکەڵ بوونەی چینی کرێکار بەجۆرێکە کە، دەتوانین شـــەبەنگیی 
کرێـــکار وەک کۆڵەکەی ڕێژیـــم دابنێین-بەتایبەت لە ســـەرکردایەتیی یەکێتییەکان- 
ب خاســـمانی لـــەو جێگایـــەی کە پرســـەکە لەســـەر پشـــتیوانی لە سیاســـەتی دەرەوەی 
ئەمریکایـــە- بەڵـــێ وایـــە، ئەو تێکـــەڵ بوونە بەهیـــچ شـــێوەیەک ئاوێتەبوونێکی تەنیا 
ڕووکاری یـــان ئایدۆلۆژیکـــی نییـــە- گەلێـــک هـــۆکاری ڕوونـــی هەیـــە چوونکـــە 
ســـەرمایەداری ئێســـتا ســـەرکەوتوو بووە، بەتایبەت لەســـەر بنەمای مەزنی ڕەخساندنی 
هەلـــی کار، ئاســـتی ژیانـــی بەشـــی هـــەرە زۆری حەشـــیمەتی بردۆتـــە بـــان. ئەمـــڕۆ 
ڕەوشـــی زۆربەی کرێکارەکان، بەهەرحاڵ کرێکارانی پســـپۆڕ زۆر لە ڕابردوو باشـــترە. 
زۆربەیـــان لـــە ئاسایشـــی کۆمەڵـــگا بـــە ڕواڵـــەت بەرخـــۆر پشـــکدارن و زۆر بەباشـــی 
ئەمـــە دەســـەلمێت و ئەمـــە شـــتێکی زۆر بانتر لەســـەر شوشـــتنەوەی مێشـــک و گزی 
پڕۆپاگەنداییـــە کـــە، ئـــەوان نایانهەوێ ئەم هەمـــووە هەڤیازییە بەهۆی سوســـیالیزم واز 
لێبێنن و بەدوای ناشـــوێن دا بکەون. شـــێوازەکەی ئێمە ئێســـتا لە یەکێتی ســـۆڤییەت 
و هاوڕێیەکانـــی دەبینیـــن. دەبێ ئەوەش بڵێم کە، بەپێی ئەو ئاســـتە بەرزەی ڕەخســـانی 
کار و دەوڵەمەنـــدی بەردەوامـــی پەرەســـەندنی دۆزینـــەوەی کەلووپەل، بەئەنقەســـت بێ 
یـــان نـــا مـــرۆڤ بەدوای خـــۆی دا ڕکێـــش دەکات. ئەمانە بۆ ســـەرمایەداری ئێســـتا 
وەک کەرەســـەیەکی هەرەپێویســـتی چاودێری و گەڕانی لێهاتووە. واتە دەبێ بەردەوام 
پێداویســـتییە نـــوێ، تەنانـــەت داخوازییـــە سرووشـــتی و خۆماکیـــش بجووڵێنـــی هەتـــا 
مرۆڤـــەکان هـــان بـــدەی ئـــەو کەلووپەالنەی بـــەردەوام بەرهـــەم دهێن، بکـــڕن، دەبێ بە 
قەناعەتیان بگەهێنی کە بەڕاســـتی پێویســـتییان بەو کەرەســـانە هەیە و ئەو شـــتانەش 
پێداویســـتییەکانیان دابیـــن دەکا. بـــەم جـــۆرە ئاکامەکـــەی ئەوە دەبێ کـــە مرۆڤەکان 
دەکەونە داوی پەرســـتنی جیهانی کەلووپەلەکان و بەم جۆرە تەنانەت لە خواســـتەکانی 
خۆشـــیان، نیزامـــی ســـەرمایەداری دووبـــارە بەرهەم دێننەوە. شـــتەکان دەبـــێ بکڕدرێن 
چوونکـــە ئیترانیـــش دەیانکـــڕن ئاخر خواســـت و ویســـتی خەڵک بۆ کڕینیـــان پەنگی 
داوەتـــەوە. ئەمـــە بـــەو واتایەیـــە کە دەبـــێ پووڵی ئـــەو کەلووپەالنە بـــدەی و چوونکی 
بـــەردەوام گرانتریـــش دەبن، هەمیســـان بەو مانایەیە کە شـــۆڕش بۆ هەبوون لە ڕاســـتیدا 
هەردێـــت و نالەبـــار و مەترســـیدارتر دەبـــێ. دەگـــەڵ ئەوەیکـــە بەشـــێوەی دابەشـــکاری 
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ئاوەزمەندانەی کار و ســـامانی کۆمەاڵیەتی، دەتوانرێ ئەم ڕابوونە بە شـــێوازێک کە 
هەتـــا ئێســـتا ئەســـتەم بووە، هێـــور بکەینەوە و هاســـانی بکەین. بەاڵم لـــە کۆمەڵگای 
ســـەرمایەداری ئێســـتا ئاراســـتەکە ڕێـــک بەپێچەوانەیە، هـــەر لەبەر ســـامانی ئارایی 
کۆمەاڵیەتـــی شـــەڕ لەســـەر بوون دژوار و ئاســـانتر نابێتەوە، تێکـــەڵ کردنی کرێکاران 
بەردەوامـــە بـــەاڵم هـــەروەک باســـمان کرد ئـــەو ئاوێتەبوونـــە الواز دەبـــێ، بەنێرینی من 
ئەمـــڕۆ دژوازییەکانـــی دەروونی زۆرزیاتـــر لە پار خۆی وێناتر کـــردووە، تەنانەت لەنێو 
چینـــی بـــە ڕواڵەت مـــام ناوەندی-بـــورژوازی- ئـــەو ئاگادارییـــە پەرەی ســـتاندووە کە 
بابەتـــی کۆمەڵـــگای بەرخـــۆر )بەکاربـــەر( و ئاسایشـــی کە لە کۆمەڵـــگای بەرخۆر 
بوونـــی هەیـــە ڕەنگبـــێ تێچووەکـــی یەکجـــار زۆری دابـــێ؛ ئەویـــش نـــەک تەنیا بە 
کارگەلـــی نـــا مرۆڤانـــە کە ڕوح و ڕەوانی لەناو دەبا، بەڵکوو بە کارێک کە پیشـــەی 
مکانیـــزە و جاریـــش خـــۆکار خولقاندوویەتی. کاتێک کرێکارێک هەشـــت دەمژمێری 
تـــەواو، هیـــچ کارێکـــی نییە جگـــە لەوەنەبێ کـــە بـــەردەوام پێچێک بســـووڕێنێ یان 
دوگمەیـــەک دابگـــرێ یان پارچەیـــەک بە پارچەیەکی دیکە وەبنووســـێنێ، ئەگە بیر 
بکەینـــەوە کـــە ئەو جـــۆرە بەرەنگاربوونەوەیە بۆ بوونی ئەمڕۆ لەڕاســـتیدا ئیتر پێویســـت 
نییـــە و بەپێـــی ئەو ســـامانە مەزنەی کۆمەاڵیەتـــی و لەبەرچاو گرتنی ئـــەو ئیمکانە 
کە دەتوانرێ ســـەرچاوەی بەردەســـت ئاوەزمەندانە هەڵێنجین و دابەش بکەین و، هەموو 
ئـــەو کارانـــە وەالنێین و بیانکەینە خۆکار، ئـــەودەم چاالکیی گەلێک کە ڕوح و ڕەوان 
دەکـــوژن، بـــە نرخێکی یەکجار زۆر دێتـــە بەرچاو. هەڵبەت بەوپێیە کە بەشـــێکی زۆر 
لـــە زێدەڕۆیی شـــێتانە کـــە لە کۆمەڵگای بەڕواڵـــەت بەرخۆر حاکمە، بـــەرەو خێراترین 
ئامانجـــەکان واتـــە لەنـــاو بردنی هـــەژاری و بـــێ دەرەتانی کە ڕێک لـــە کۆمەڵگای 
زۆر پێشـــکەوتووی ســـەرمایەداری هـــەروا هەیـــە و بـــەردەوام دەزێتـــەوە، لەنـــاو دەچێت. 
الیەنێکـــی دیکە کە وا نیشـــان دەدا ئەو بەهایەی کە بـــۆ کۆمەڵگای بەرخۆر دەدرێت 
یەکجـــار زۆر گرانـــە، ئەمە ڕاســـتییەکە کە بـــەردەوام زەق دەبێتەوە: ئارامی و ئاســـایش 
لـــە واڵتـــە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەســـتراویتەوە بە شـــەڕە نـــوێ و داگیرکارییەکان 
و هـــەژار کـــردن و وێران کردنی بەشـــێکی زۆر لە جیهانی ســـێهەم. ئەمـــە ڕەخنەیەکە 
لـــە کۆمەڵگـــەی بەرخـــۆر کە ئەمە پشـــت ڕاســـت دەکاتـــەوە هەڵســـەنگاندن و ڕاڤەی 
مارکـــس ئەمـــڕۆش هەر لەســـەر حەقـــە، هەڵبەت بەشـــێک لە چەمگەلی بنەواشـــەیی 



1٥)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

وەک پڕۆڵتاریـــا دەبێ بـــە جۆرێکی دیکـــە دابڕێژینەوە.
بەرگرییەکـــی دیکـــە کـــە لـــە کۆمەڵگـــەی ســـەرمایەداری زۆر پێشـــکەوتوو هەیـــە 
ســـەرەتا زۆر گرنـــگ خـــۆ دەنوێنیت دەڵێن ئـــەم کۆمەڵگایە دێموکراســـی ڕایگرتووە و 
هەرچییەکیـــش بێـــت فرەیـــی و پڵۆراڵ هەتـــا ڕادەیەکی باش جێکەوتـــووە، بەڵێ، دەبێ 
دان بـــەوە دابنێین-چوونکـــە ڕاســـتییەکە-ئەمڕۆ ئازادییەکان لە ئەمریـــکا بەبەراورد بە، 
بۆوێنە شـــووڕەوی زیاترە و تەنانەت زۆر زیاتریشـــە لەو واڵتە دیکتاتۆر و فاشیســـتانەی 
کـــە لـــە هەمـــوو جیهان ســـەریان هەڵـــداوە. لەالیەکی دیکەشـــەوە نابێ ئـــەوە لەبەرچاو 
نەگریـــن کـــە، هـــەر ئەو دێموکراســـییە چەندە دەســـتی تێـــوەردراوە و ســـنووردار کراوە. 
لـــە ڕاســـتییا لـــەم نیشـــتمانە ڕەوتێکـــی دژبـــەری واقعی بوونـــی نییە، بـــەو مانایە کە 
بتوانێ کەرەســـەی پێوەندییە گشـــتییەکانی لەدەســـت دابێ بۆ میناک ڕۆژنامەیەکی 
بەڕاســـتی دژبەر، وەک ئەوەی لە فەرانســـە یان ئیتالیا هەیـــە، بوونی نییە، چەپەکان، 
چەپە توندئاژۆکان دەســـتیان وە کەرەســـە پێوەندییەکان ڕاناگات چوونکە زۆر هاســـانە، 
ناتوانـــن ئـــەو هەمـــوو پووڵـــە بـــۆ کڕینـــی کات-وەک ئـــەو گرووپانـــەی دیکـــە- لـــە 
کاناڵـــە تەلفزیۆنییـــەکان تەرخـــان بکـــەن. چەپەکان لەم جـــۆرە دێموکراســـییەدا هەر لە 
ســـەرەتاوە مەغموونـــن ئـــەوەش ڕاســـتییەکی حاشـــاهەڵنەگرە کە پرۆســـەی سیاســـی و 
دێموکراتیـــک بەتەنیـــا لەدەســـت دوو حیزبیی ســـەرەکی »کۆماریخـــواز« و دێموکرات« 
دایـــە، کەهـــەردووک لـــە بواری ئامانجـــەوە وەک یەکن. کەوابوو ئەوانـــە کەڵکیان لە 
دێموکراســـیی وەرگرتـــووە و بـــە قازانجی خۆیـــان دایانبەزانـــدووە، هەربۆیە ناکرێ هیچ 

قسەیەکی لەســـەر بکەین.
ئـــەم گرێداییە کە، دێموکراســـی لە ڕاســـتییدا لە نێوان ئەحزابی دەســـتەاڵتدار دابەش 
دەبـــێ کـــە لەبـــواری بنەمـــا و ئارمانـــج هاوبەشـــن، هەرچەنـــدە ئەمریکا زیاتـــر لەهەر 
شـــوێنێکی دیکە پێشـــکەوتووە بـــەاڵم بەباوەڕی مـــن بەگوێرەی ئینتیما بـــۆ ئورووپاش 

ئـــەوە دەبنیـــرێ، بەتایبەت لـــە بریتانیـــا و ڕەنگبێ لە ئاڵمانـــی فێدرالیش.

پرســـیار: بەڵـــێ، ئـــەو میناکەی کۆمەڵگا کە ئێـــوە لە بەرامبەر کۆمەڵگای ئێســـتا پرســـیار: بەڵـــێ، ئـــەو میناکەی کۆمەڵگا کە ئێـــوە لە بەرامبەر کۆمەڵگای ئێســـتا 
وێنای دەکـــەن کامەیە؟وێنای دەکـــەن کامەیە؟
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مارکـــووزە: مارکـــووزە: پرســـی هێنانـــەوەی نموونە لەبەرامبەر ئـــەو کۆمەڵگایەی ئێســـتا بۆ من 
هەمووکات هاســـان بووە و ئەمڕۆش هەربەهەمان شـــێوە ســـاکارە. ئەوەیکە ئەمڕۆ الوان 
دەیانهەوێ کۆمەڵگایەکیی الشـــەڕ، بێ داگیرکاری و چەوســـاندنەوە، بێ ســـەرکوت، 
بێ هەژار و داماوی و بەبێ هەڵەخەرجی یە. بەڵێ، کۆمەڵگای پیشـــەیی پێشـــکەوتوو 
هەمـــوو ئەو ســـەرچاوە زانســـتی و سرووشـــتیانە کە بـــۆ دامەزراندنـــی کۆمەڵگایەکی 
ئەوتۆ پێویســـتە لەدەســـتی داهەیە ئەوەیکە دەبێتە لەمپەڕ بۆ گەیشـــتن بە ئاســـوودەیی 
زۆر هاســـانە، ئـــەو سیســـتەمەی ئێســـتایە و ئـــەو هەوادارانـــەی کـــە بۆ بەرگـــری لەو 
نیزامە شـــەو و ڕۆژ تێدەکۆشـــن و کار دەکەن و کەرەســـەی توندووتیژی بەرهەم دەهێنن 
و بـــەکاری دەبـــەن. نیشـــان دانـــی کۆمەڵگایەکی دیکە وەک نموونـــە بۆ من چەتوون 
نییـــە، بـــەاڵم ئەوەیکـــە ئـــەو کۆمەڵگایـــە دەبێ چۆن بێ، قســـەیەکی دیکەیـــە. بەاڵم 
مـــن پێـــم وایە لەســـەر بنەمای ســـڕینەوەی هـــەژاری، نەهێشـــتنی هەڵەخەرجی و پێش 
گرتـــن بـــە وێرانکردنی ســـەرچاوەکان دەتوانیـــن بە جۆرێک لە ژیـــان بگەین کە لەوێدا 

مرۆڤەکان بەڕاســـتی شـــێوەژیانی خۆیان دەســـت نیشان بکەن.

پرسیار: ئەو ڕێگایەی کە بەو کۆمەڵگایە دەگات، چۆنە؟پرسیار: ئەو ڕێگایەی کە بەو کۆمەڵگایە دەگات، چۆنە؟

مارکـــووزە: مارکـــووزە: ڕێـــگای گەیشـــتن بـــەو کۆمەڵگایـــە- هەڵبەت ئەوە شـــتێکە کـــە تەنیا 
لـــە خەبـــات بۆ پێکهێنانـــی وەها کۆمەڵگەیەک دەتوانی هەســـتی پێبکـــەی-. ئەوەی 
لـــەم بارەیـــەوە دەتوانیـــن ئامـــاژەی پێ بکەیـــن ئەوەیە: ڕێـــگا لە واڵتـــە جۆرواجۆرەکان 
زۆر جیـــاوازە بەپێـــی گەشـــەی ئەو نیشـــتمانانەیە، پێگەیشـــتنی هێزی بەرهـــەم هێنەر، 
گەشـــەی ئاگایـــی، نەریتـــی سیاســـی و ... . دەمهەوێ ئاماژەی خۆم بخەمەوە ســـەر 
ئەمریـــکا چوونکـــە ئـــەو واڵتـــە لـــە هەمـــوو جێگایەکی ئـــەو جیهانە باشـــتر دەناســـم، 
دەمهـــەوێ بـــە توندی پێ لەســـەر ئـــەوە داگرم کـــە هەڵکەوتەی بۆ میناک فەرانســـە 
و ئیتالیا یەکجار زۆر جیاوازە، هەڵبەت پرســـیارێک لەســـەر بکەری گۆڕانکارییەکان 
هەیـــە ئەویـــش ئەوەیـــە: بکـــەری شۆڕشـــگێڕ کێیـــە؟ ئەم پرســـیارە بـــۆ مـــن نابەجێیە، 
چوونکـــە بکەری شۆڕشـــگێڕانە تەنیا لە دەوری خودی گـــۆڕان دەتوانێ پەروەردە بێ، 
ئەمە شـــتێک نییە کە وا بە هاســـانی بوونی هەبێ و دەبێ لە شـــوێنێک بیدۆزییەوە، 
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جێبەجێـــکاری شـــۆڕش دەبێ بەکردەوە وێنا بکرێ لە گەشـــەی زانســـت و ئاگایی، لە 
گەشـــەی کردەوە و پراکتیک.

پرسیار: ئایا دەکرێ ئەمڕۆ بکەر چینی کرێکار بێ؟پرسیار: ئایا دەکرێ ئەمڕۆ بکەر چینی کرێکار بێ؟

مارکـــووزە: مارکـــووزە: ڕەخنەیـــان لـــە مـــن گرتـــووە کە گۆیـــا گوتومـــە، ئیتر چینـــی کرێکار 
ناتوانـــێ جێبەجێـــکاری شـــۆڕش بـــێ هەڵبەت ئەوە ناخی قســـەکەی منـــە، ئەوەی من 
گوتومـــە ئەوەیە کـــە، ئەمڕۆ چینی کرێکار لە ئەمریکا چیتر بکەری شۆڕشـــگێڕانە 
نییـــە، ئەمە پێشـــداوەرییەک لەالیـــەن منەوە نییـــە، ئەمە، هەروەک چۆن بـــاوەڕم پێیە 
زۆر بەهاســـانی وەک هەواڵێکـــی ڕاســـت وایـــە. هەمیســـان دەبـــێ بڵێمەوە سروشـــت لە 
ئیتالیـــا و فەرانســـە زۆر جیـــاوازە، لـــەو واڵتانە کـــە نەریتی بەهێزی کرێـــکاری هەیە 
ئاســـتی ژیـــان هێشـــتا نەگەیشـــتووتە واڵتـــی ئەمریـــکا هـــەر بۆیە هێزی سەرکێشـــی 

چینـــی کرێـــکار زۆر بەتواناتـــرە لە واڵتـــە یەکگرتووەکانـــی ئەمریکا.

پرســـیار: ئێـــوە بەردەوام باســـتان لە ڕۆڵی پـــڕ گرنگی خوێندکاران کـــردووە، ئەوان بۆ پرســـیار: ئێـــوە بەردەوام باســـتان لە ڕۆڵی پـــڕ گرنگی خوێندکاران کـــردووە، ئەوان بۆ 
گۆڕان لـــە کۆمەڵگە دەتوانـــن چ دەورێکیان هەبێ؟گۆڕان لـــە کۆمەڵگە دەتوانـــن چ دەورێکیان هەبێ؟

مارکـــووزە: مارکـــووزە: هیچـــکات نەمگوتـــووە کە، ئەمـــڕۆ بزووتنـــەوەی خوێنـــدکاری دەتوانێ 
جێگـــرەوەی بزووتنـــەوەی کرێـــکاری وەک هێزێکـــی پەنگخواردووی شۆڕشـــگێر بێ. 
ئـــەوەی کـــە گوتومـــە ئەوەیـــە، ئەمـــڕۆ بزووتنـــەوەی خوێنـــدکاری ڕۆڵـــی ســـازگار و 
ڕێخۆشـــکەر بۆ بزووتنەوەی شۆرشـــگێڕانەی هەیە، ئەوە لە ڕاســـتیدا ئەمڕۆ دەورێکی 
کاریگـــەر و چارەنـــووس ســـازە. بـــەڕای مـــن ســـەرجەم داواکانـــی دۆڕاومەنـــدەکان- 
بزووتنەوەیـــەک کە بەشـــی هـــەرەزۆری لەدەوری زانکـــۆ و قوتابیخانـــەکان دەخولێتەوە 
ناتوانێـــت بزاڤێکـــی ڕزگاریخوازانـــە بـــێ و، تەنیـــا جواڵنەوەیەکـــی ڕوناکبیرانەیـــە- 
بزووتنـــەوەی بەڕواڵـــەت هەڵبژێـــراو و نـــاوازەکان، بەڵـــێ ئـــەم داخوازییانـــە زۆر بـــە 
ســـووکی ڕاســـتییەکان دەشـــارێتەوە. وایە ئەو ڕاســـتییە لەبەرچاو ناگرن کە لە زانکۆ 
و قوتابیخانەکانـــە کـــە بەرپرســـانی کۆمەڵـــگا پـــەروەردە دەکرێـــن هەربۆیە گـــووران و 
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فـــەراژووی ئاگایـــی، زانیـــاری ڕەخنەگرانـــە لە زانســـتگە و مەدرەســـەکان ئەرکێکی 
کەرەوەیە. یەکایـــی 

پرســـیار: ئەمڕۆکە شـــۆرش چـــۆن دەتوانێـــت ســـەرهەڵبدات؟ ڕەنگبێ ئیتـــر هەژاری پرســـیار: ئەمڕۆکە شـــۆرش چـــۆن دەتوانێـــت ســـەرهەڵبدات؟ ڕەنگبێ ئیتـــر هەژاری 
دەوری نەبـــێ، النیکـــەم لەواڵتانی پێشـــکەوتووی پیشـــەیی.دەوری نەبـــێ، النیکـــەم لەواڵتانی پێشـــکەوتووی پیشـــەیی.

مارکـــووزە: مارکـــووزە: ئـــەوە بـــۆ جۆراوجۆری واڵتـــان دەگەڕێتـــەوە، لەو واڵتانەی کـــە هەژاری 
بااڵدەســـتە بێگومان هەژاری ڕۆڵی ســـەرەکی دەبینێ بـــەاڵم لەواڵتانەی دیکە وانییە. 
ڕەنگبێ شۆڕشـــەکانی سەدەی بیســـتەم و بیستویەکەم ئاوا دەردەکەوێ کە لە قۆناخی 
یەکـــەم هـــۆکاری هـــەژاری دەوری نەبـــێ بەڵکـــوو بڵێین، لـــە پەســـتی و ناپیاوەتی لە 
بێـــزاری و لـــە هەڵەخەرجـــی زۆری بـــە ڕواڵـــەت کۆمەڵـــگای بەرخۆر بـــێ. بێمەیلی و 
بێـــزاری لـــە بێبەزەیـــی و دڵڕەقـــی و نەزانی مرۆڤەکان؛ بەم هۆیەیە ویســـتی ســـەرەکی 
ئـــەم شۆڕشە-لەڕاســـتیدا بۆ یەکەمجار لە مێژوودا- ئەمـــە دەبێت. دۆزینەوەی ژیانێک 
کـــە شـــیاوی مـــرۆڤ بێ و ڕۆنانی شـــێوازێکی نوێ لـــە ژیان کەوابوو پرســـەکە هەر 
بەتەنیـــا لەســـەر گۆڕانیی چەندایەتییەوە نییە بەڵکوو لەســـەر گۆڕانیـــی چۆنیەتییە.

پرســـیار: شۆڕشـــێک لەســـەر بنەمای بێـــزاری و پەســـتیی-ئایا ئەمـــە بیرۆکەیەکی پرســـیار: شۆڕشـــێک لەســـەر بنەمای بێـــزاری و پەســـتیی-ئایا ئەمـــە بیرۆکەیەکی 
نییە؟ نییە؟نامارکسیســـتی  نامارکسیســـتی 

مارکـــووزە: مارکـــووزە: نـــا بەهیـــچ شـــێوەیەک نامارکسیســـتی نییـــە چوونکـــە خـــودی بێزاری 
خـــاوەن هـــۆکاری بابەتیـــی و کۆمەاڵیەتی بەهێزە، بێـــزاری تەنیـــا وەرگێڕانی دژێتی، 
دژایەتیـــی بـــەردەوام زاڤ کە بەســـەر هەموو کۆمەڵگای ســـەرمایەداری دەســـتەاڵتی 
هەیـــە: واتـــە دژایەتـــی نێـــوان ســـامانی مەزنـــی کۆمەاڵیەتـــی و کەڵـــک وەرگرتنی 
هەژارانـــە و وێرانکـــەر لێـــی. هەرئـــەو دژکارییەیە کە کاتێک ئاســـتی وشـــیاری بەرز 

بـــۆوە، دەبێتـــە هێـــزی بێزاری و لەنـــاو کۆمەڵگا ســـەرهەڵدەدا.

پرســـیار: بەڕێـــز پرۆفیســـۆر، هەر بەڕاســـتی ناکرێ بـــە ڕێگای چاکســـازی بگەینە پرســـیار: بەڕێـــز پرۆفیســـۆر، هەر بەڕاســـتی ناکرێ بـــە ڕێگای چاکســـازی بگەینە 
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کۆمەڵگایەکی ئینســـانی و ســـەربەخۆ؟کۆمەڵگایەکی ئینســـانی و ســـەربەخۆ؟

مارکووزە: مارکووزە: دەکرێ و دەبێ چاکسازی تاقی بکەینەوە و بیزانین، هەموو ئەو هەواڵنەی 
کـــە دەتوانـــن، هـــەژاری، دامـــاوی و زەبروزەنـــگ لەناو بەرێـــت دەبێ تاقـــی بکرێنەوە، 
بـــەاڵم ســـەرکوت و چەوســـاندنەوە سروشـــتی بەرهەمهێنانـــی ســـەرمایەدارییە هەروەک 
چـــۆن شـــەڕ و کۆجێیـــی و ســـەنتراڵیزەی هێـــزی ئابـــووری جەوهـــەری بەرهەمهێنانی 
ســـەرمایەدارییە. بـــەاڵم ئـــەوە بـــەو مانایەیە کە درەنـــگ یان زوو دەگاتـــە خاڵێک کە 
چاکســـازیی دەگـــەڵ ســـنووری ڕێژیمـــی ئارایی ویک دەکـــەون، ئـــەو جێگایەی کە 
ئیـــدی بەڕێوەبردنـــی چاکســـازی ڕەگوڕەچەڵەکی بەرهەمی ســـەرمایەداری دەبڕێتەوە: 
واتـــە قازانـــج. ئەمە ئەو خاڵەیە کە سیســـتەم لەبەرامبەر چاکســـازیدا بەرگری لەخۆی 
دەکا، بۆ مانەوەی خۆی دەبێ هەڵوێســـتی هەبێ و بەرگری بکا؛ ئەودەم پرســـیارێک 

دێتـــە گـــۆڕ، ئایا ئەگەری ئەوە هەیە شـــۆڕش ســـەرهەڵبدات؟

پرســـیار: کۆمەڵـــگای ڕزگار و ئـــازاد دوای شـــۆڕش چـــۆن خـــۆی ڕێکدەخـــات؟ پرســـیار: کۆمەڵـــگای ڕزگار و ئـــازاد دوای شـــۆڕش چـــۆن خـــۆی ڕێکدەخـــات؟ 
دەکـــرێ کۆمەڵگـــەی تێكچـــڕژاو و ئاڵـــۆزی واڵتانی پیشـــەیی ڕۆژئـــاوا، بۆمیناک دەکـــرێ کۆمەڵگـــەی تێكچـــڕژاو و ئاڵـــۆزی واڵتانی پیشـــەیی ڕۆژئـــاوا، بۆمیناک 
بەپێـــی سیســـتەمی شـــووڕایی دابمەزرێت و هەمیســـان هێـــزی ڕاندمان و ســـتانداردی بەپێـــی سیســـتەمی شـــووڕایی دابمەزرێت و هەمیســـان هێـــزی ڕاندمان و ســـتانداردی 

تێکنۆلۆژیکـــی بپارێزرێـــت؟تێکنۆلۆژیکـــی بپارێزرێـــت؟

مارکووزە: مارکووزە: ئەوەیکە دوای شۆرش کۆمــــەلگە چۆناوچۆن خۆی سازمان دەدا، شتێکە 
ئێمە ناتوانین ئەمڕۆ دەســـت نیشـــانی بکەین، کارێکی ئاوها ئەگە بکرێ، بەخۆڕاییە. 
ئێمـــە سەربەســـت و ئـــازاد نیـــن کەواتـــە وەک ئەوانـــەی ئـــازاد نین ناتوانین پێشـــەکی 
دەستنیشـــانی بکەیـــن کـــە ئاخۆ مرۆڤی ئازاد چۆن دەژیـــت و چۆناوچۆن ژیانی خۆی 
بەڕێوەدەبـــا. هەڵبـــەت دەتوانیـــن بەشـــێک لـــە دامـــەزراوە ســـەرەکییەکان وێنـــا بکەین، 
»سیســـتەمی شـــووڕایی« هەڵبـــەت ئەمـــەش چەمکێکـــە کـــە لـــە بـــواری دیرۆکییەوە 
بـــاری پێـــش داوەرییـــەکان قورســـتر دەکا، بـــەاڵم من پێم وایـــە هەتا ئێســـتاش بنەمای 
بیروهـــزر هـــەروا جێـــی متمانەیە، من گوتم کـــە لە کۆمەڵگای ئـــازاد مرۆڤەکان ژیان 
و گوزەرانـــی خۆیـــان بۆخۆیـــان هەڵدبژێرن. لـــە ماکەکانی ئەم ژیانـــە، یەکێک ئەوەیە 
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ئـــەوان بۆخۆیـــان دایدەنێن کە کار لە بواری کۆمەاڵیەتی پێویســـت چۆن دابەش بکرێ 
و هـــەر ئـــەو کارەش لـــە بەرژەوەندی کام ئامانـــج دابێ. ڕەنگبێ باشـــترین ڕێگا ئەمە 
بـــێ کـــە لە قۆناخـــی یەکەم لە کۆمەڵگاکانـــی گەڕەک و ناوچەیـــی، کۆمیتەکان، 
ئەنجومەنـــەکان یـــان هەرناوێکـــی لـــێ دادەنێـــی، تێپەڕیـــت و ئەمانـــەش بۆخۆیـــان لە 
شـــوێنەکە لـــە هەمـــوو کەس باشـــتر دەزانن کە دەبێ لەپێشـــییەکان )اولویـــت( کامانە 

بـــن و کار لە بـــواری کۆمەاڵیەتیی پێویســـتەوە چـــۆن دابەش بکرێ.

پرســـیار: بەاڵم چ دەســـتەبەرییەک )گەرەنتی( هەیە کە نەمانی شـــێوازی بەرهەمی پرســـیار: بەاڵم چ دەســـتەبەرییەک )گەرەنتی( هەیە کە نەمانی شـــێوازی بەرهەمی 
ســـەرمایەداری، کۆمەڵگایـــەک بێنیتـــە ئـــاراوە کـــە تێـــدا تـــاک ئازاد بـــێ و بتوانێ ســـەرمایەداری، کۆمەڵگایـــەک بێنیتـــە ئـــاراوە کـــە تێـــدا تـــاک ئازاد بـــێ و بتوانێ 
خولیاکانـــی لـــەودا ببینێتەوە؟ بەهەرحـــاڵ ئەو کۆمەڵگا سوسیالیســـتییانە دڵنیاییەکی خولیاکانـــی لـــەودا ببینێتەوە؟ بەهەرحـــاڵ ئەو کۆمەڵگا سوسیالیســـتییانە دڵنیاییەکی 

نادەن. نادەن.وەها  وەها 

مارکـــووزە: مارکـــووزە: بـــۆ ئەمـــە هیـــچ گەرەنتییـــەک نییـــە. مێـــژوو کۆمپانیای بیمـــە نییە، 
ناتوانـــی چاوەڕێی دەســـتەبەری بی. شـــتێک دەتوانین بیڵێین ئەوەیـــە کە، لەناوچوونی 
کۆمەڵـــگای ســـەرمایەداری بەهەرحاڵ بەســـتێنێک خۆش دەکا کـــە کۆمەڵگایەکی 

ئـــازاد دەتوانـــێ لەوێدا گەشـــە بکا.

پرســـیار: چەپـــی نـــوێ کام کـــردەوەی بەرچاوی سیاســـیی دەبـــێ بکاتـــە پێوەر؟ئایا پرســـیار: چەپـــی نـــوێ کام کـــردەوەی بەرچاوی سیاســـیی دەبـــێ بکاتـــە پێوەر؟ئایا 
سیاســـەتی هاوپەیمانیـــی ئـــەو گروپانـــە دەگـــەڵ باقـــی هێـــزە ڕەخنەگـــرەکان بـــەاڵم سیاســـەتی هاوپەیمانیـــی ئـــەو گروپانـــە دەگـــەڵ باقـــی هێـــزە ڕەخنەگـــرەکان بـــەاڵم 

نامارکسیســـتی، پێشـــنیار دەکـــەن؟ بـــۆ مینـــاک دەگـــەل هێزەکانـــی پاڕڵمانـــی؟نامارکسیســـتی، پێشـــنیار دەکـــەن؟ بـــۆ مینـــاک دەگـــەل هێزەکانـــی پاڕڵمانـــی؟

مارکـــووزە: مارکـــووزە: بـــۆ واڵمـــی ئـــەو پرســـیارە دەبـــێ بەپێی ئاســـتی گەشـــەو تێگەیشـــتنی 
واڵتانـــی ســـەرمایەداری واڵمـــی جیـــاواز بدرێتـــەوە. لـــەو شـــوێنەی کـــە دژەشـــۆڕش 
کاربەدەســـتە سیاســـتەێکی هاوپەیمانی پێویســـتە، بەاڵم ئەم سیاســـەتە بۆ چەپی نوێ 
تەنیـــا دەتوانـــێ بـــێ دەوام بێ نەک بنەواشـــەیەکی سیاســـی! سیاســـتەتێکی ئەوهاش 
تەنیـــا دەتوانێ ســـنوورداربێ لە نێوان ئامانجێکی دیاریکراو لـــە پێگەیەکی دیاریکراو، 
بـــۆ وێنـــە ڕێپێوان، هەڵبژاردنـــی خۆجێی و ... جیا لەمەش، بە بـــڕاوی من هەموو ئەو 
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دژایەتییـــە ســـەربزێویانەی ئەمـــڕۆ دژایەتییەکە لـــە دەرەوەی پاڕڵمان.

پرســـیار: ئایـــا چەپی نـــوێ دەتوانێ لـــە دەرەوەی پاڕڵمان بەدژی سیســـتەمی ئارایی پرســـیار: ئایـــا چەپی نـــوێ دەتوانێ لـــە دەرەوەی پاڕڵمان بەدژی سیســـتەمی ئارایی 
هێز بـــەکار بێنیت؟هێز بـــەکار بێنیت؟

مارکـــووزە: مارکـــووزە: مـــن پێم وایـــە ناکرێ ئەم پرســـە لـــە چوارچێوەی گوتوبێژێکی گشـــتی 
بـــاس بکەین، بەڵکـــوو دەبێ تەنیا دەگەڵ کەســـانێک بیهێنینە بەرباس کە بەشـــداری 
پرســـەکەن بە دانیشـــتنی بەشـــداران و دیاریکردنی ئاراســـتەی پێگەی دیار. لەسەر هێز 
و توندووتیـــژی بـــە گشـــتی دەتوانم ئەو قســـانە دووپاتە بکەمەوە کە پێشـــتر گوتومە و 
ئـــەوەش ئەوەیـــە کە، لـــە کۆمەڵگای ئارایـــی توندووتیژی بە ڕادەیەکـــی مەزن جێگیر 
کراوە و پرســـی ســـەرەکی ئەوەیە کە توندووتیژی ســـەرەتا لەکام الوە دەســـت پێدەکات. 
مـــن پێـــم وایە لەهەرحاڵ دا لە قۆناخی دژەشـــۆڕش دەســـت پێدەکا، دەکـــرێ بڵێین کە 
توندوتیـــژی ســـەرەتا لـــە کۆمەڵـــگای ئارایی دەســـت پێـــدەکات هەربۆیـــە الیەنەکەی 
دیکـــە لـــە بەرامبەر پرســـی توندووتیژی دووالیەنـــە- توندووتیژی بەرگـــری-و بێگومان 

نـــەک توندوتیژی بەگژداچوون و تووڕەیی ڕادەوەســـتێ.

پرســـیار: دوامین پرســـیاری من ئەوەیە، لەو کۆمەڵگا ڕزگارەی ئێوە باســـی دەکەن، پرســـیار: دوامین پرســـیاری من ئەوەیە، لەو کۆمەڵگا ڕزگارەی ئێوە باســـی دەکەن، 
گریمانـــە لەســـەر پێکهاتـــەی مـــرۆڤ ناســـانەیەکی نـــوێ لـــە ئینســـان هەڵناچنـــن؟ گریمانـــە لەســـەر پێکهاتـــەی مـــرۆڤ ناســـانەیەکی نـــوێ لـــە ئینســـان هەڵناچنـــن؟ 

مرۆڤێـــک کـــە هەمـــووکات ئاکارێکی بـــاش و هاودەردانـــەی هەیە؟مرۆڤێـــک کـــە هەمـــووکات ئاکارێکی بـــاش و هاودەردانـــەی هەیە؟

مارکـــووزە: مارکـــووزە: نـــا، پێـــم وانییـــە. گریمانـــەی مـــن ئەوەیە، مرۆڤێـــک نییە کە بـــەردەوام 
کردارێکـــی بـــاش و هاودەردانـــەی هەبێ بەڵکوو مرۆڤێکە ســـەرەتا و ڕەنگبێ بۆیەکەم 
جـــار لـــە مێـــژوودا دەتوانێـــت کردارێکـــی بەڕاســـتی بـــاش و هاودەردانـــەی هەبێ، من 
لەســـەر ئـــەو باوەڕەم کـــە، بەپێی دەســـکەوتەکانی کۆمەڵگای پیشـــەیی دەرەتانی ئەوە 
هەیـــە کـــە ئەو خۆماکانـــەی بەهۆی زاڵێتی، ســـەرکوت کـــراون، بەڕادەیەکی بەرباو 
ئـــازاد بکرێـــن و بەپێـــی ئەو غەریـــزە ئـــازاد کراوانە-خۆماکـــی ژیان نـــەک غەریزەی 
وێرانکەر-بـــۆ یەکـــەم جـــار لە مێـــژوودا، هـــاودەردی دەتوانـــێ وەک ڕاســـتییەکی لێ 
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بێـــت )چوونکـــە خۆماکـــی ژیان خاڵی بەرامبـــەری غەریـــزەی بەگژداچوونەوەیە و ئەو 
ئیمـــکان و ڕەوشـــەی کـــە لە کاکڵی خۆیان هەیانە، بۆ باشـــتر کردنـــی ژیان، بۆ زیاتر 
بەهرەمەنـــد بـــوون لە ژیان پێویســـتە؛ ئەویش نـــەک بۆ ئیتران بەڵکـــوو پێکەوە )دەگەڵ 

ئیتران(.
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ڕەخنە بەرنامە
کارێل پوپێر: کۆمەڵگەی نوێ

لە ســـاڵەکانی ١٩٣٥-٣٦ بۆ یەکەم جار ســـەردانی ئینگلســـتانم کرد، لە ئۆتریشـــەوە 
هاتبـــووم، واڵتێک کە دیکتاتۆرییەکی بەنیســـبەت هێورتر حوکمی هەبوو بەاڵم لەژێر 
هەڕەشـــەی جیرانـــە ناســـیۆنال سوسیالیســـتێک دابوو. لـــە هەوای ئازادی ئینگلســـتان 
دەمتوانـــی هەناســـە هەڵمژم دەتگوت دەالقەیـــان کردووتەوە نـــاوی »کۆمەڵگای کراوە« 

لەو ئەزموونـــە وەرگیراوە.
تایبەتمەندییەکانی کۆمەڵگای کراوە چۆن دەبینین؟

دەمهـــەوێ ئامـــاژە بـــە دوو خاڵ بکەم: ســـەرەتا ئەوەیکـــە لە کۆمەڵگەی بەرباســـیی 
مـــن، وتووێـــژی ئـــازاد ئیمکانـــی هەیە و ئـــەم گوتوبێژە کاریگەری لەســـەر سیاســـەت 
هەیـــە دووهـــەم ئەوەیکـــە دامەزراوەکان لەبـــەر پاراســـتنی ئـــازادی و دەردەداران بوونیان 

هەیە.
و  حقوقیـــی  دامـــەزراوە  بەهـــۆی  حکومـــەت  دووهـــەم!  خاڵـــی  لەســـەر  ســـەرەتا 
کۆمەاڵیەتییـــەکان لەبەرامبـــەر توندووتیژی پارێـــزگاری دەکات و، حکومەت دەتوانێ 
لـــە بەرامبـــەر کەڵک وەرگرتنـــی نابەجێی هێزە ئابوورییەکان پشـــتیوانی شـــارۆمەندان 
بـــکا، ئـــەم کردەوەیـــە هـــەر ئێســـتا بەڕێوەدەچـــێ و دەتوانـــێ باشـــتریش بکـــرێ. ئێمە 
دەبـــێ ڕێکخـــراوی کۆمەاڵیەتی دابمەزرێنیـــن هەتا ئەوانەی کە لەبـــواری ئابوورییەوە 
هـــەژارن، لەبەرامبـــەر ســـامانداران پارێزراو بن؛ واتـــە ڕێکخراوگەلێک -بۆ پاراســـتنی 
لـــە بەرامبـــەر چەوســـاندنەوە-چوونکە هێزە سیاســـییەکان دەتوانن هێـــزی ئابووری لغاو 
بکەن! مارکسیســـتەکان ئیمکاناتی سیاســـەت بەتایبەت ئەوەیکە بە »ئازادی ڕواڵەتی« 

ناســـراوە بەهینـــد وەرناگرن.
کەوابـــوو مـــن لەســـەر ڕۆڵـــی گرنگـــی دامـــەزراوە سیاســـییەکان بـــۆ چاکســـازیی 
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کۆمەاڵیەتـــی پێداگـــری دەکـــەم. ئەوەی گرنگـــە، ئەوەنییە کە کێ دەســـتەاڵتی هەیە 
و حکومـــەت دەکات بەڵکـــوو ئەوەیەکـــە چۆناوچۆن دەســـتەاڵت دەنرخێنیـــت. بەم جۆرە 
دەگەڕێینـــەوە خاڵـــی یەکـــەم بۆ بایەخی گوتوبێژی ئازاد و ئاشـــکرا. لەو واڵتانەی کە 
سیســـتەمی کۆمەاڵیەتـــی کەموزۆر کراوەیان هەیە، واڵتـــی یەکگرتووەکانی ئەمریکا 
لـــە هەموویـــان گرنگترە چارەنووســـی ســـەرجەم کۆمەڵـــگا کراوەکانی دیکـــە بەندە بە 
چارەنووســـی ئـــەو. لە ئـــازادی کۆیلە لـــە ئەمریکا لەو شـــەڕە خوێناوییـــە ناوخۆییەی 
نێـــوان باکـــوور و باشـــوور کـــە پێنـــج ســـاڵی خایانـــد ســـەد ســـاڵ تێدەپـــەڕێ ئەمە بۆ 
واڵتێـــک قەیرانێکی مەترســـیدار و کێشـــەیەکی دەروونی لەبـــواری ویژدانییەوە پێک 
دێنـــێ. ئەمڕۆش ئەمریـــکا کەوتووتە قەیرانێکی ویژدانی، هەم لەبەر ڕەش پێســـتەکان 

و هەمـــژی ڤیەتنام.
لێـــردەدا بە ڕوونی دەبینیـــن کە بۆ کۆمەڵگەیەکی کراوە گرنگترین کەرەســـە چییە: 
ئـــازادی ڕادەربڕیـــن و هەبوونـــی گرووپـــی دژبەر مەزنتریـــن ڕۆژنامەکان بااڵدەســـترین 
شـــرۆڤەکارانی تێلڤێزیۆنـــی و ڕادیۆیـــی دژایەتی توندی دەســـتەاڵت دەکـــەن. دژبەران 
خوازیـــاری ئـــەوەن کـــە دەبێ هەرچـــی زووە دەوڵـــەت هێزەکانی لە ڤیەتنام بکشـــێنێتەوە 
و هەرئـــەم گوشـــارانە بـــوون کـــە دەوڵەتـــی ناچار بـــەم کارە کـــرد. ئێمە لێـــرەدا دەگەڵ 
پێشـــهاتەیەک بەرەوڕوویـــن کـــە تەنیـــا لـــە کۆمەڵگـــەی کـــراوە بوونی هەیـــە: دوای 
ســـااڵنێک شـــەڕ دەوڵـــەت بەهـــۆی گوتوبێـــژی ئـــازاد و ئاشـــکرا ناچار بـــێ دان بەوە 
دابنـــێ کـــە شـــەڕێکی قـــورس و لەخۆڕایـــی بووە و دەبـــێ هەرچـــی زووە کۆتایی پێ 
بهێنـــن. نامهـــەوێ لێـــرەدا دێموکراســـی ئەمریکایـــی وەک ئاڕمانجێـــک وێنـــا بکەم، 
ئەمریکا واڵتێکە کە کردەوەی توندوتیژی و خراپەکاری زۆر تێدایە. دوای کوشـــتنی 
ســـەرۆک کۆمـــار »کێنێـــدی« ئەمریکا بەشـــێوەیەکی قـــووڵ گۆڕانی بەســـەرداهات. 
بەرلـــە ئـــەو ڕەوشـــەکە پـــڕ بـــوو لە هیـــوا و ئـــاوات، بەاڵم ئیســـتا واڵت لە کەشـــێکی 
پڕماتـــەم دایـــە کـــە بەهـــۆی کوشـــتنی مارتیـــن لۆتێرکینـــگ و ڕابێـــرت کێنێدی و 
بەهـــۆی شـــەڕی ڤیەتنـــام ڕۆژ بـــە ڕۆژ قووڵتـــر دەبـــێ. ئیـــدی ئەمریکاییـــەکان لەوە 
دڵنیـــا نین کە واڵتەکەیان باشـــترین نیشـــتمان و شـــێوەی حکومەتەکەشـــیان باشـــترین 
جـــۆرە. ئـــەم توندووتیژییانـــە ڕەنگبێ هەندێک جـــار ئاکامی نەریتـــی ئەمریکاییەکان 
بـــێ. بەاڵم ئاکامی شـــێوەی حکومەتی یـــان بەڕواڵەت سیســـتەمی حکومەتیی نییە. 



2٥)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

بەڕاســـتی شـــێوەی ژیان و باوەڕ لە ئەمریکا زۆرخێرا گۆڕانی بەســـەردادێ. کۆمەڵگا 
کـــراوەکان زۆر ســـەقامگیر نیـــن، ڕێک لەبەر ئەوەیکـــە بەردەوام دەکەوێتـــە بەر ڕەخنە 
و بـــاس دیکتاتۆرییـــەکان ســـەقامگیرترن و، بـــەردەوام وەک کۆمەڵگایەکی چەقیو و 

باســـیان دەکرێ. نەگۆڕ 

پرســـیار: ئێـــوە دەڵێـــن، دەوڵـــەت دەتوانـــێ بەهـــۆی دامەزراندنـــی ڕێکخـــراوەکان لـــە پرســـیار: ئێـــوە دەڵێـــن، دەوڵـــەت دەتوانـــێ بەهـــۆی دامەزراندنـــی ڕێکخـــراوەکان لـــە 
بەرامبـــەر هێـــزە ئابوورییـــەکان پارێزگاری لـــە خەڵکەکەی بکا. بەڵـــێ دەتوانێ، بەاڵم بەرامبـــەر هێـــزە ئابوورییـــەکان پارێزگاری لـــە خەڵکەکەی بکا. بەڵـــێ دەتوانێ، بەاڵم 
مارکسیســـتەکان ڕەخنـــەی ئەوە دەگرن کە هەر ئەو دامەزراوانە دەدەســـتی دەســـتەاڵت مارکسیســـتەکان ڕەخنـــەی ئەوە دەگرن کە هەر ئەو دامەزراوانە دەدەســـتی دەســـتەاڵت 

دایـــە و لەئـــاکام دا هیـــچ کاریگەرییەکییان نییە.دایـــە و لەئـــاکام دا هیـــچ کاریگەرییەکییان نییە.

پوپێـــر: پوپێـــر: ئـــەوە زۆر بـــە تەالســـیی و زێدەڕۆییانـــە دەبینم، سرووشـــتییە کە لە شـــێوازی 
دێموکراســـی هەمـــوو دامەزراوەیـــەک جـــار لەدەســـتی ئـــەم گروپەیە و جار بەدەســـتی 
گروپێکـــی تـــرە، ئەمە زۆر ڕوونە بەاڵم ئەوەیکە ڕێکخراوەکان لە نیزامی دێموکراســـی 
دا بـــەردەوام دەکەونـــە دەســـت ســـەرمایەداری، جگـــە لـــە چیرۆکێکـــی ئەفســـانەیی 
مارکسیســـتەکان لەمـــەڕ دیکتاتۆری چینایەتی هیچ شـــتێکی دیکە نییە کە هەموو 
حکومەتێـــک، دەوڵەتێکـــی دیکتاتـــۆرە و، دێموکراســـی بـــە ڕواڵەتی شـــتێکی وەک 

دیکتاتـــۆری چینایەتییـــە، هـــەروەک بەرێ ئامـــاژەم پێکرد ئەمـــە هەقایەتە.

پرســـیار: بـــەاڵم لێرەدا النیکەم ماکـــی کۆمەڵگەی چینایەتی خۆیـــا دەبێ، کاتێک پرســـیار: بـــەاڵم لێرەدا النیکەم ماکـــی کۆمەڵگەی چینایەتی خۆیـــا دەبێ، کاتێک 
کـــە لـــە کۆمـــاری فێدراڵـــی ئاڵمان، ســـەتا حەفتای ســـامان دەچێتـــە گیرفانی خاوەن کـــە لـــە کۆمـــاری فێدراڵـــی ئاڵمان، ســـەتا حەفتای ســـامان دەچێتـــە گیرفانی خاوەن 
کاســـپییە ئازادەکان، واتە دەڕێژتە داخڵـــەی بچووکترین گرووپی کۆمەڵگا. لەالیەکی کاســـپییە ئازادەکان، واتە دەڕێژتە داخڵـــەی بچووکترین گرووپی کۆمەڵگا. لەالیەکی 
دیکـــە ئـــەو کرێکارانەی کە ڕادەیان حـــەوت هیندەی ئەوانە، دەبێ قەناعەت بە ســـەتا دیکـــە ئـــەو کرێکارانەی کە ڕادەیان حـــەوت هیندەی ئەوانە، دەبێ قەناعەت بە ســـەتا 
ســـیی دیکـــە بێنن؟ کاتێـــک کە سیســـتەمی ماڵیاتی ئیمتیـــاز دەداتە شـــەبەنگێکی ســـیی دیکـــە بێنن؟ کاتێـــک کە سیســـتەمی ماڵیاتی ئیمتیـــاز دەداتە شـــەبەنگێکی 
بچـــووک لـــە کۆمەڵـــگا؟ کاتێـــک کـــە خـــاوەن ســـامانەکان بەبێ هیـــچ هەوڵێک، بچـــووک لـــە کۆمەڵـــگا؟ کاتێـــک کـــە خـــاوەن ســـامانەکان بەبێ هیـــچ هەوڵێک، 
بـــەردەوام پـــارە کۆ دەکەنەوە، بەشـــی زۆری کرێکاران دەبێ داهاتەکـــەی خەرج بکا و بـــەردەوام پـــارە کۆ دەکەنەوە، بەشـــی زۆری کرێکاران دەبێ داهاتەکـــەی خەرج بکا و 

لەئـــاکام دا هیچـــکات ناتوانێ ببێتە خاوەن ســـەرمایە؟لەئـــاکام دا هیچـــکات ناتوانێ ببێتە خاوەن ســـەرمایە؟
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پوپێـــر: پوپێـــر: ئێـــوە لێـــرەدا چەنـــد پرســـیارتان هێنایە بەربـــاس. وشـــەی »چینایەتـــی« دەتوانێ 
مانای بەالڕێ دابردنی زۆری لێ هەڵێنجین. مارکسیســـتەکان بانگەشـــەی ئەوە دەکەن 
ســـەرجەم دێموکراســـییەکان دیکتاتۆرییەکی دەمامک دارن، بەاڵم ئەو داوا فریودەرانەیە 
پێوەندییەکـــی بچووکی وێـــڕای جیاوازی زۆر لـــە ســـامانداهەیە. چوونکە کۆمەڵگای 
کراوە، بە پێداویســـتییە بەرامبەر بۆ هەمووالیەک گریمانەییە-هەمووالیەک دەســـتیان وە 
پەروەردەی بەرامبەر ڕابگا و ماڵیات لەســـەر میرات، ســـامان وەک یەک دابەش دەکات-
بەاڵم دیســـانیش ئەگەری ئەوە هەیە کە لە کۆمەڵگەیەکی وەها لەنێوان ســـامانی نوێ 
جیاوازییەکـــی زۆر بوونـــی هەبـــێ. هەتا ئەوکاتەی هەژاری نەبێ، ســـەختە ئەمە وەک 
کەمایەســـی دابنێی، ســـامانە مەزنەکان لێنزیک هەموویان دەخرێنە وەبەرهێنان و ڕێگە 
بـــە ئەزموونـــی نوێگـــەری و داهێنـــان دەدات. بەاڵم لـــەم کۆمەڵگایە نەک هەر ســـامان 
بەڵکـــوو هەژاریـــش دەتوانێ هەبێ، جگە لەمە عەیبێکـــی زۆر گەورەیە. دەگەڵ ئەمەش، 
دارا و نـــەدار، ئەو چینەی مارکسیســـتەکان باســـی دەکەن نییە، بـــەاڵم ئاماژەی جەنابت 
بـــۆ ئاڵمانـــی فێـــدراڵ، ئێوە ڕەخنە لەو واڵتە دەگرن کە ســـامانی نوێخۆیـــا )نوپدید( زۆر 
خـــراپ دابـــەش دەبێ. ئەمە بۆ سرووشـــتی چینایەتی واڵت هۆکارێکـــی بچووکە و بۆ 
دیکتاتـــۆری چینایەتـــی هیچ هۆکارێک ناهێنیتـــەوە هەروەها بانگەشـــەی ئەوە دەکەن 
کە، سیســـتەمی باج بەشـــێوەیەکی تاک الیەنە ئیمتیاز دەبەخشـــێتە شـــەبەنگێکی کەم 
لـــە کۆمەڵـــگا ئەگە شـــتێکی وەها بـــێ ڕێگاچارەی لـــە دێموکراســـی دا بوونی هەیە، 
بەوجـــۆرە کـــە لە نیزامی باجی ئینگلیس و تەنانەت ئەمریکاش دەبینرێ، لە ئینگلســـتان 
بەڕادەیـــەک زۆرتـــر لە نیوەی داهاتی نەتەوەیی بەشـــێوەی ماڵیات، بـــۆ دەوڵەتە، ماڵیات 
لەســـەر داهـــات، ماڵیات لەســـەر کۆمپانیاکان و ماڵیاتی ناڕاســـتەوخۆ بەاڵم گوشـــاری 
ماڵیاتـــی ڕاســـت بـــەو ڕوانگەیـــە زۆرە کـــە هەمـــوو ئابـــووری، لەوانە خـــاوەن کەمترین 
داهاتەکانیـــش خەســـار دەبینـــن و پێـــی نارەحەت دەبن. ئەمە ناســـەقامگیری پـــەروەردەی 
مارکسیســـتی نیشـــان دەدا کە هەموو دێموکراســـییەکان دیکتاتۆرگەلی دەمامک دارن 
دەگـــەڵ ئەوەیکە ڕەنگبـــێ بتوانین-وەک ئێوە-باس لە ماکـــی »کۆمەڵگای چینایەتی« 
بکەیـــن، لەالیەکی دیکەشـــەەوە دەتوانین بڵێین کە دێموکراســـییە جۆراوجـــۆرەکان پلەی 

جۆربەجـــۆر لـــە نزیکایەتی بـــە کۆمەڵگایەکی بێ چیـــن وێنا دەکەن.
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پرســـیار: لەســـەر ئـــەو باوەڕە نین کـــە، پێکهاتەی سیاســـیی دێموکراتیکـــی ڕواڵەتی پرســـیار: لەســـەر ئـــەو باوەڕە نین کـــە، پێکهاتەی سیاســـیی دێموکراتیکـــی ڕواڵەتی 
کاتێـــک دەتوانـــێ گەشـــە بـــکات کـــە لـــە چوارچێـــوەی ئابـــووری، هاوتـــای خـــۆی کاتێـــک دەتوانـــێ گەشـــە بـــکات کـــە لـــە چوارچێـــوەی ئابـــووری، هاوتـــای خـــۆی 

؟ ە ؟ببینێتەو ە و ببینێتە

پوپێر: پوپێر: ئیزن بدەن پرســـیارەکەی جەنابت بەشـــێوەیەکی هاسانتر وەربگێڕم، ئایا هەبوونی 
ســـامان و هـــەژاری دەگەڵ یەکتر شـــتێکی ناخۆش و تاقـــەت پڕوکێنی کۆمەاڵیەتیی 
نییـــە؟ واڵمـــی مـــن ئەوەیە: هـــەژاری دەردێکـــی مەزنـــە و کاتێک خراپتـــر دەبێ کە 
دەگـــەڵ ســـامانێکی زۆر لەیـــەک زەمەن دا بکەون، بەاڵم ناخۆشـــتر لـــە دژوازی نێوان 
هـــەژاری و ســـامان، دژایەتـــی نێوان ئـــازادی و نائازادییە-دژایەتی لـــە نێوان چینێکی 
نوێ-دیکتاتـــۆری دەســـتەاڵتدار-و شـــارۆمەندانی غـــەزەب لێگیـــراو کـــە دەگیرێن یان 
شـــاربەدەر دەکرێـــن. کەوابـــوو مـــن گەورەتریـــن بەهـــای دێموکراســـی لە باســـی ئازاد 
و ئاوەزمەندانـــە و کاریگـــەری ئـــەو گوتوبێـــژە ڕەخنەگرانەیـــە لە سیاســـەت دا دەبینم. 
بـــە تونـــدی دژی ئـــەو کەســـانەم کـــە باوەڕیان بـــە توندووتیـــژی هەیـــە؛ بەتایبەتی تر 
فاشیســـتەکان هەروەک مارکسیستە شۆرشـــگێڕەکان و هەروەها دژایەتیم هەیە دەگەڵ 
نـــوێ مارکسیســـتەکان کە داوای ئەوە دەکەن گوتوبێـــژی »بابەتییانە« )عینی( بوونی 
نییـــە: بەرلەوەیکـــە مـــرۆڤ دەگـــەڵ کەســـێک قســـە بکات دەبـــێ بزانێ کـــە ئەو لە 
بەرامبەر کۆمەڵگا هەڵوێســـتێکی شۆڕشـــگێڕانەی مارکسیســـتی هەیە، واتا بە قەول 
کۆمەڵـــگای ســـەرمایەداری ئێســـتا هـــەر لـــە ڕەگ و ڕیشـــەوە دەقرتێنێـــت، ئـــەوە بەو 

مانایەیـــە کە باس کردن لەســـەر پرســـی بنەمایـــی نامومکینە.
کەواتـــە، دژە ڕووناکبیرانیـــی فاشیســـت و، ئینقابییە مارکسیســـتەکان لـــەم خاڵەدا 
هاوبەشـــن کـــە ناکـــرێ و ناتوانـــی دەگـــەڵ دژبەرەکەت قســـە بکەی، هـــەردووک ال 
گوتوبێـــژی ڕەخنەگرانـــە لەســـەر بابەتەکـــەی خۆیـــان ڕەت دەکەنەوە، بـــەاڵم دەبی بیر 
بکەینـــەوە کە ئـــەم ڕەت کردنەوەیە چ واتایەکی هەیە. ماناکەی ئەوەیە کە گەیشـــتن 
بـــە دەســـتەاڵت و ســـەرکوتی خەڵکی دژبـــەر پێکـــەوە لەدایک دەبـــن، ماناکەی ڕەت 
کردنـــەوەی کۆمەڵـــگای ئازاد و کراوە و پەســـند کردنـــی فەلســـەفەی توندووتیژییە.
بـــە کاریگـــەری ئـــەو بیرۆکانە مارکسیســـت و نوێ مارکسیســـتەکان لـــە بەرامبەر 
دەســـکەوتەکانی دێموکراســـی خۆیان کوێر دەکەن-هەر ئەو دێموکراسییەی کە ئیزنیان 
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پێـــدەدا ئازادانـــە باوەڕەکانیـــان بـــاو بکەنەوە بۆچوونـــی ئەوان پێیان دەڵـــێ کە ئازادیی 
سیاســـی بـــێ بایـــەخ یـــان لێنزیک بـــێ بەهایـــە، چوونکە جگـــە لـــە دیکتاتۆرییەکی 
دەمامکـــدار هیچـــی تـــر نییە. بـــەاڵم ئەمە بـــە تەواوەتی ناڕاســـتە، چوونکـــە دەبینین 
زیندووبوونەوەی ســـەرلەنوێی مارکســـیزم لە هەمـــوو کۆمەڵگا کراوەکانـــی ڕۆژئاوا-و 
تەنیـــا لـــەم کۆمەڵگایانە-ڕووی داوە دێموکراســـییەکان هەمـــووکات دەرگایان بەڕووی 
بۆچوونـــەکان بەتایبەتـــی بۆچوونی دژ کراوەیە ئەم دێموکراســـییانە کە لە دیکتاتۆری 
دەمامکـــدار مەودایەکـــی زۆریـــان هەیە، ئامادەن گومان بخەنە ســـەر خۆیان ئەوان باش 
دەزانـــن زۆر شـــت وانییـــە کـــە دەبـــێ ببێ. هـــزر و بیرۆکـــەکان تەنیا لـــە کۆمەڵگای 
کـــراوە دەرفەتـــی ئەوەیـــان هەیـــە ســـەرکەوتوو بن ئەو مارکسیســـتانەی کـــە پێیان وایە 
دێموکراســـییەکان تەنیا دیکتاتۆری دەمامکـــدارن، نابینی کە هەموو دیکتاتۆرییەکان 
بـــە چـــەپ و ڕاســـت، لـــە ئەساســـدا هـــەر ئـــەوەن. هەمـــوو ئەوانـــە بـــە ڕەهەنـــدی ئەو 
هـــزرە ســـەقەتەدا دەڕۆن کـــە ئەوان لـــە بەرامبـــەر گرنگایەتیی خەباتـــی ڕەخنەگرانەی 

بیرۆکـــەکان و لێدوانی ڕەخنەگرانـــە، کوێریان دەکا.

پرســـیار: بەڕێز پرۆفیســـۆر، »کۆمەڵـــگای کراوە«ی ئێوە بۆ الیەنـــی فرەیی هێزەکان، پرســـیار: بەڕێز پرۆفیســـۆر، »کۆمەڵـــگای کراوە«ی ئێوە بۆ الیەنـــی فرەیی هێزەکان، 
بەرامبەری ئیمکان بۆ هەمووالیەک، کە هەڵبەت لە یاســـای بنەڕەتیی دێموکراســـیی بەرامبەری ئیمکان بۆ هەمووالیەک، کە هەڵبەت لە یاســـای بنەڕەتیی دێموکراســـیی 
ڕۆژئاوایـــی بوونیـــان هەیـــە، بـــەاڵم وەک پیویســـت لە ڕاســـتیی سیاســـیی کۆمەڵگا ڕۆژئاوایـــی بوونیـــان هەیـــە، بـــەاڵم وەک پیویســـت لە ڕاســـتیی سیاســـیی کۆمەڵگا 
ڕۆژئاواییـــەکان بوونیـــان نییـــە، پێتان وایە کە ئێســـتا کۆمەڵگای کـــراوە بوونی هەیە ڕۆژئاواییـــەکان بوونیـــان نییـــە، پێتان وایە کە ئێســـتا کۆمەڵگای کـــراوە بوونی هەیە 

یان دەبێ درووســـتی بکەی؟یان دەبێ درووســـتی بکەی؟

پوپێـــر: پوپێـــر: مـــن پێم وایە »کۆمەڵگای کراوە« هەم ڕاســـتییەکە و هەمـــژی ئاڕمانج. ئەوە 
سرووشـــتییە کـــە لەهەر شـــوێنەک جۆرێـــک لە کرانـــەوە هەیە. لە دێموکراســـییەک 
کۆمەڵـــگای پوختەتر، باشـــتر گەشـــە دەکا و ئازادتر لە کۆمەڵگاکانـــی دیکە دەبێ. 
چاکـــە وخراپەی بۆ چەند هـــۆکار دەگەڕێتەوە: بۆ مێژوویی ڕابـــردووی، نەریتەکانی، 
ڕێکخراوە سیاســـییەکانی شێوازی پەروەردە و بەو مرۆڤانەی کە ئەو دامەزراوانە تەژی 
دەکەن لە ژیان. پێشـــنیار دەکەم کە لەنێوان دێموکراســـی و دیکتاتۆری، ســـنوورێکی 
ڕوون بکێشـــرێتەوە. مـــرۆڤ کاتێـــک لـــە دێموکراســـیی دا دەژیـــت ڕێکخراوگەلێک 
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بوونیـــان هەبێ کە گۆڕانی دەســـتەاڵت بەبێ توندووتیژی مســـۆگەر بکەن، واتە هیچ 
پێویســـتی بـــەوە نەبـــێ کە گۆڕینی دەســـتەاڵت بـــە زۆری بکرێ. ئەمە چارەنووســـی 
دێموکراســـییە بەاڵم ئەگە دێموکراســـییەکمان هەبێ، هەتا بە کۆمەڵگایەکی کراوە و 
ئـــازاد دەگەیـــن ڕێگایەکی دوورودرێژمـــان لەبەرە. ئەمە بە قوناخ دەکـــرێ. من باوەڕم 
بـــە ئـــاوەزە، بـــەو مانایە کە بـــاوەڕم وایـــە هەمووالیەکمـــان دەبێ تێبکۆشـــین کاتێک 
پەســـنی هەڵوێســـت و ڕوانگەیـــەک دەکەیـــن دەبێ بەدواشـــیدا بڕۆین، من پێـــم وانییە 
کـــە ئـــەم کارە هاســـانە یـــان هەموو مرۆڤـــەکان هەر بـــەردەوام ئاوەزمەنـــدن، مرۆڤەکان 
بـــە کەمـــی ئاقڵـــن. هەروەها من بـــاوەڕم بە قیـــن، ڕق و توندووتیژی ئـــاوەز یان هێزی 
ئاوەزیـــش نییـــە، بەڵکوو ڕام وایە لە نێوان ئـــاوەز و توندووتیژی دەبێ یەکیان هەڵبژێرین 
و پێشـــم وایـــە ئـــاوەز تەنیا چارە لـــە بەرامبەر توندووتیژییـــە و، زەبروزەنگ کاتێک کە 

شـــیاوی پارێز کردنە، بەکار هێنانـــی جینایەتە.
بـــەاڵم مارکسیســـتەکان باوەڕیان بە ئەقڵ نییە، چوونکە پێیـــان وایە لەپەنا هەمەموو 
بۆچـــوون و بەڵگەکان، تەنیا پێوەندی خۆخوازانەی مرۆڤ خۆی مەاڵس داوە. هەڵبەت 
ئـــەوە بەجۆرێک ڕاســـتە کە دڵبەســـتراوەیی بەتایبەت پێوەندی ئابـــووری مرۆڤەکان، لە 
سیاســـەتدا ڕۆڵێکی کاریان هەیە بەاڵم بەتەواوەتی ڕوون و ئاشـــکرایە کە شـــتگەلێکی 
دیکـــەش دەوریـــان هەیـــە، بۆ مینـــاک ئاواتی دادگەر بـــوون. کرداری مارکسیســـتی 
لەســـەر تیۆرییەکـــی گومانپەروەرانـــە و زۆر وشـــیارانە ڕاوەســـتاوە و لـــەم بوارەیەوە زۆر 
دژە ڕووناکبیرانـــە، کـــە کردەوەیەکی فاشیســـتییە، نییە. بەاڵم لە ڕاســـتیدا کردارەکە 
هـــەر یەکە. کردەوەی مارکسیســـتی، وێڕای ئەوەیکە لەســـەر تیۆرییەکـــی دڵنیا پتەو 
و ڕاوەســـتاوە، دژە ڕووناکبیرانـــە و دەگـــەڵ ئاوەز کێشـــەی هەیـــە. زەبروزەنگ بەردەوام 
مرۆڤ بۆالی توندووتیژی زیاتر ڕادەکێشـــیت، شۆڕشـــە پڕتوندووتیژەکان، شۆڕشەکان 
دەکـــوژن و ئامانجەکانیشـــیان بەالڕێ دادەبا، تەنیا ئەو کەســـانە گیانیـــان دەرباز دەبێ 
کـــە خۆیـــان لێی دەرباز کـــردووە و ئەمانە بەتواناترین پســـپۆڕانن. بەرهەمی شۆڕشـــی 
چـــەپ، بەدڵنیاییـــەوە لەدەســـت دانـــی ئـــازادی ڕەخنـــە و دژایەتییە. ئەمـــە زۆرجار بە 
هەڵکەوتە کە دیکتاتۆری لە ئاکام شـــۆڕش، جا چەپ بێ یان ڕاســـت، جیاوازییەکی 
لـــە ناوەکـــەی دایە. مـــن باوەڕم وایە کە تەنیا لە دێموکراســـی دا و لە کۆمەڵگایەکی 
کـــراوە دەرفەتـــی ئەوەمـــان هەیـــە کـــە خراپـــە بـــژار بکەیـــن و هەڵیقەنیـــن. ئەگـــە ئەو 
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سیســـتەمە کۆمەاڵیەتییـــە بـــە شۆڕشـــێکی پڕلـــە توندووتیـــژی وێـــران بکەیـــن ئەودەم 
نـــەک هـــەر لـــە ســـەرهەڵدان و دەرکەوتنی قوربانییەکانـــی شـــۆڕش تاوانبارین بەڵکوو 
دۆخێک پێک دێ کە هەڵوەشـــاندنەوەی ســـەختیی و ناخۆشـــییەکانی کۆمەاڵیەتی، 
نادادپـــەروەری و ســـەرکوت، المەحـــاڵ دەبێ. مـــن بەرگریکاری ئازادیـــی تاکییەکانم 
و لـــە بااڵدەســـتی دەوڵەتـــی و ملهوڕی بەرپرســـانی ئیـــداری بێزارم. بـــەاڵم بەدبەختانە 
دەوڵـــەت، خراپەیەکـــی پێویســـتە، بەگشـــتی بەبێ دەوڵـــەت، ســـەرناگرێ، بەداخەوە ئەم 
حوکمـــە ڕاســـتە. هەرچەندە مرۆڤـــەکان زیاتر بن بەو ڕادەیـــەش دەوڵەتەکان زۆرتر دەبن. 
بەڕێگای توندووتیژی زۆر هاســـان دەتوانی مرۆڤایەتی لەناو بەری. ئەوەیکە پێویســـتە 
دەبـــێ هـــەوڵ بدەین کۆمەڵگایەکـــی ئاوەزمەند پێک بێنیـــن، کۆمەڵگایەک کە تێدا 
کێشـــەکان بـــە شـــێوەیەکی ئاقانەتـــر کۆتاییـــان پێ بـــێ. دەڵێـــم »ئاقانەتر!«چوونکە 
کۆمەڵـــگای ئاقـــڵ بوونی نییە، بەاڵم هەمـــووکات کۆمەڵگایەک هەیە کە بەبەراورد 
دەگـــەڵ کۆمەڵـــگای ئارایی ئاقانەترە، هەربۆیە دەبێ هەوڵی بەدەســـت هێنانی بدەین، 

ئەمە خواســـتێکی ڕیالیســـتییە نـــەک گومانێکی وەهماوی.
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بواری تیۆری هێربێرت مارکووزە

پرســـیار: بەڕیـــز پرۆفیســـۆر، هەڵبـــەت بەرنامەی سیاســـی ئێـــوە لە بەســـتێنی هزریی پرســـیار: بەڕیـــز پرۆفیســـۆر، هەڵبـــەت بەرنامەی سیاســـی ئێـــوە لە بەســـتێنی هزریی 
زانســـتییەوە خاوەن پاشـــخانێکی دیاریکراوە؛ ئیـــزن بدەن لەو بوارەوە بـــە کورتی بدوێین. زانســـتییەوە خاوەن پاشـــخانێکی دیاریکراوە؛ ئیـــزن بدەن لەو بوارەوە بـــە کورتی بدوێین. 
ســـەرەتا ئایـــا نەریتـــی ئاکاری-کۆمەاڵیەتـــی لـــە بنەڕەتـــدا لـــە بـــواری زانســـتییەوە ســـەرەتا ئایـــا نەریتـــی ئاکاری-کۆمەاڵیەتـــی لـــە بنەڕەتـــدا لـــە بـــواری زانســـتییەوە 
دەســـەلمێندرێن یـــان ئەوەیکە لەســـەر بنەمای کۆمەڵێک بەها ڕۆنـــراون کە ئەگەرچی دەســـەلمێندرێن یـــان ئەوەیکە لەســـەر بنەمای کۆمەڵێک بەها ڕۆنـــراون کە ئەگەرچی 

بیریـــان لـــێ کراویتراویتـــەوە، بەاڵم بە ئـــاوەز بەتەواوەتی ناســـەلمێندرێ؟بیریـــان لـــێ کراویتراویتـــەوە، بەاڵم بە ئـــاوەز بەتەواوەتی ناســـەلمێندرێ؟

مارکـــووزە: مارکـــووزە: بێگومـــان ئـــەم نەریتانـــە لەســـەر بەهـــا هزرییـــەکان ڕانەوەســـتاوە، هەموو 
شـــتێک پەیوەســـتە بەوەی کە ئێوە چ لە »زانســـت« و »زانســـتیی« دەزانن. ئەگە پێتان 
وایە کە شـــێوازی زانســـتە سرووشـــتییەکان تاکە شێوازی زانســـتییە، هەڵبەت ئەو کاتە 
زانســـتە کۆمەاڵیەتییـــەکان و نەریـــت یـــان بایەخەکان کەلەم زانســـتەدا پیشـــکەوتوون، 
زانســـتی نیـــن. بـــەاڵم من هەمەن زانســـتی و شـــێوازی زانســـتە سرووشـــتییەکان وەک 
ڕانانـــی تـــاک الیەنـــە یان بە ســـانایی هەڵـــە، دەزانم. زانســـتگەلێک هەن کە لەســـەر 
گەنگەشـــە و شـــیکردنەوەی ڕەخنەگرانـــە ڕاوەســـتاون و مەڵبەندێـــک لەخۆدەگرێ کە 
شـــێوازی زانســـتە سرووشـــتییەکان، کـــە هەمـــوو تشـــتێک وەک چەندایەتیـــی لێک 
دەداتـــەوە، هیچـــکات دەســـتی وێڕانـــاگات. بـــەم هۆکارەیـــە کـــە دەڵێـــم زانســـتی بوون 
بەوجـــۆرەی کـــە لە زانســـتی کۆمەاڵیەتیـــی دا حاکمە یان النیکەم دەبێ دەســـتەاڵتی 
هەبێ، بە یەک مانا تەنانەت ڕێکتر و ڕاســـتترە لە شـــێوازی زانســـتە سرووشـــتییەکان.

پرســـیار: کەوابوو شێوازە زانســـتییەکان لەوبەرەی هەڵسەنگاندنی تاقیکراو و لۆژیکی پرســـیار: کەوابوو شێوازە زانســـتییەکان لەوبەرەی هەڵسەنگاندنی تاقیکراو و لۆژیکی 
بەراوردکارانە )قیاســـی( بوونی هەیە؟بەراوردکارانە )قیاســـی( بوونی هەیە؟
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مارکـــووزە: مارکـــووزە: لەوبەرتـــری هەڵســـەنگاندنی تاقیکـــراو و مەنتقـــی بەراوردکارانـــە، ئەمە 
بـــە هاســـانی هەمـــوو ئـــەو شـــتانەی کە دەبـــێ وێنایـــان بکـــەی، لەخۆ دەگـــرێ. من 
دەڵێم شـــێوازی زانســـتی لـــە زانســـتیی کۆمەاڵیەتییـــەکان، پاتەی دەکەمەوە، لەســـەر 
گەنگەشـــە و شـــیکاری ڕەخنەگرانـــە هەڵدەکەوێـــت کـــە ئەمـــە گرێدرایی دیکەشـــی 
هەیـــە و، ئـــەو پێویســـتییە مێژوویانـــەش لەخـــۆ دەگرێ کـــە بەجۆرێک بکرێ پێشـــان 
بدرێـــن، ئەمـــە ڕێک ئەو چوارچێوەیەیە کە شـــێوازی زانســـتە کۆمەاڵیەتییەکان تێیدا 

هەڵکەوتووە.

پرســـیار: لـــە واڵمەکـــەی جەنابـــت وا تێگەیشـــتم ئێوە-بـــە پیچەوانەی مارکسیســـتە پرســـیار: لـــە واڵمەکـــەی جەنابـــت وا تێگەیشـــتم ئێوە-بـــە پیچەوانەی مارکسیســـتە 
نەریتییـــەکان- شـــتێکی وەک »دیالێکت« کە جـــۆری دووهەمی لۆژیکە و لە مەنتقی نەریتییـــەکان- شـــتێکی وەک »دیالێکت« کە جـــۆری دووهەمی لۆژیکە و لە مەنتقی 

بەراوردکارانـــە ســـەرتر بی، قبـــوڵ ناکەن؟بەراوردکارانـــە ســـەرتر بی، قبـــوڵ ناکەن؟

مارکـــووزە: مارکـــووزە: بەڵـــێ وایـــە. من هیـــچ قازانجێک لـــە گونجاندنـــی دیالێکتیک وەک 
»لقێکـــی وانەیـــی« لە دابەشـــکاری زانســـتگەییدا نابینم.

پرســـیار: هاوپێوەنـــدی نێوان تیۆری و کـــردە چییە؟مەراز تەنیا ئەوەیـــە کە بیرمەند و پرســـیار: هاوپێوەنـــدی نێوان تیۆری و کـــردە چییە؟مەراز تەنیا ئەوەیـــە کە بیرمەند و 
بیرداڕێژەر دەبێ لەســـەر پرســـی سیاسی ژی هەڵوێســـتیان هەبێ، یان مەبەست شتێکی بیرداڕێژەر دەبێ لەســـەر پرســـی سیاسی ژی هەڵوێســـتیان هەبێ، یان مەبەست شتێکی 

دیکەیە؟دیکەیە؟

مارکـــووزە: مارکـــووزە: هەروەک ئێســـتا ئاماژەتان پێدا، ئەمە پێوەندییەکانی کەســـی و تایبەتی 
نێـــوان تیـــۆری و کردەیـــە. پێـــم وایـــە کـــە لـــە نێـــوان تیـــۆری و کـــردەوە پێوەندییەکی 
چاوەکـــی و چییەتـــی )عینـــی و ماهـــوی( هەیە، بۆ مینـــاک ڕام وایە کە چەمکی 
ئـــازادی، دادپـــەروەری، مانـــای مرۆڤایەتـــی ئەگە بە دروســـتی گەنگەشـــە و پەروەردە 
بکرێـــن، خەبـــات بە دژی نائازادیـــی بەرایی، چەوســـاندنەوەی ئارایـــی و نامرۆڤایەتی 
ئێســـتا لەخۆدەگرێـــت. کەوابـــوو هاوپێوەنـــدی نێـــوان تیـــۆری و کـــردە، پێوەندییەکـــی 
دەروونـــی و چییەتییـــە، یان بە جۆرێکـــی دیکە ئەگە بڵێم: چەمگەلـــی تیۆری، ئەگە 
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مەڵبەنـــدی کـــردە لەخۆ نەگـــرێ، هەڵەیە.

پرســـیار: خاڵێکـــی دیکە: هەســـت کـــردن بـــە دێموکراســـی »بورژوایی« بڕیـــاردان بۆ پرســـیار: خاڵێکـــی دیکە: هەســـت کـــردن بـــە دێموکراســـی »بورژوایی« بڕیـــاردان بۆ 
دێموکراســـی پاڕڵمانی، لەو گریمانییە هەڵدەقوڵێ کە حەقیقەتی بەرچاو لە سیاســـەت دێموکراســـی پاڕڵمانی، لەو گریمانییە هەڵدەقوڵێ کە حەقیقەتی بەرچاو لە سیاســـەت 
دا بوونـــی نییـــە، یـــان بـــە دەگمـــەن هەیـــە و، بـــەم هۆکارانەیە کـــە دەبێ سیســـتەم بۆ دا بوونـــی نییـــە، یـــان بـــە دەگمـــەن هەیـــە و، بـــەم هۆکارانەیە کـــە دەبێ سیســـتەم بۆ 
هـــزرە نوێیـــەکان ئـــاوەاڵ بێڵینـــەوە. مارکســـیزم کە نەک تەنیـــا ڕاســـتییەکان، بەڵکوو هـــزرە نوێیـــەکان ئـــاوەاڵ بێڵینـــەوە. مارکســـیزم کە نەک تەنیـــا ڕاســـتییەکان، بەڵکوو 
دابونەریـــت و بایەخەسیاســـیی و ئاکارییەکانیـــش بە ســـەلماندن دەزانـــێ، ڕەنگبێ ببێتە دابونەریـــت و بایەخەسیاســـیی و ئاکارییەکانیـــش بە ســـەلماندن دەزانـــێ، ڕەنگبێ ببێتە 
لەمپـــەڕ بـــۆ هاتنـــی هـــزری نـــوێ. ئایـــا لێـــرەدا چوقەرەیـــەک لـــە بیرکورتـــی ئەگە لەمپـــەڕ بـــۆ هاتنـــی هـــزری نـــوێ. ئایـــا لێـــرەدا چوقەرەیـــەک لـــە بیرکورتـــی ئەگە 

نەمانهـــەوێ بڵێین ســـەرەڕۆیی گشـــت گیـــر، خۆی حەشـــار نەداوە؟نەمانهـــەوێ بڵێین ســـەرەڕۆیی گشـــت گیـــر، خۆی حەشـــار نەداوە؟
مارکـــووزە: مارکـــووزە: ڕەنگبـــێ ئـــاوا بـــێ کە دێموکراســـی پاڕڵمانـــی، چەقـــی جواڵنەوەکە وا 
دابنـــێ کـــە سیســـتەم دەبێ بۆ هـــزرە نوێیـــەکان ئاوەاڵ بێ. بـــەاڵم ڕاســـتیەکە چییە؟ 
ئەگـــە ئـــەم گریمانەیـــە بـــە جـــدی وەرگیرابـــێ، ئەوە بـــەس نییە بـــۆ ئەوەیکـــە ئازادی 
بیروباوەڕ، ڕادەربڕین و ئازادی باوەی پێبکرێ-دەبێ ڕەوشـــی دەرهەســـت و بەرهەســـت 
بـــۆ فـــام و باوکردنـــەوەی هـــزرەکان هەبێ یان بخولقێنـــدرێ. لـــە واڵتەیەکگرتووەکان 
ئەمریـــکا مـــرۆڤ دەتوانێـــت لێنزیـــک هەرچی بیهـــەوێ بڵێ و چاپی بـــکات، بەاڵم: 
زۆری ناخایەنـــێ کـــە دەبـــێ چاوەڕێـــی ســـزادان بی، لەدەســـت چوونی کاروکاســـبی، 
پێنەدانـــی پلـــەی دوکتـــورا، لەژێـــر چاودێر بـــوون و لەکاتـــی پێویســـتیش دا پۆلیس و 
دادگا. ئەوجـــار، گوشـــاری کەرەســـەی پاوانکـــراوی پێوەندییـــە گشـــتییەکان، ئەوەندە 
کاریگـــەرە کـــە زۆر بـــە هاســـانی دەتوانێ ئیزنـــی ئازادی بەیـــان و باوکردنـــەوە بدا. 
ئەمـــە واتـــە داخـــراو بوونی سیســـتەم نەک لـــە ئـــاوەاڵ بوونییەتی. جا بۆیـــە دەبێ لەو 
ئـــازادی بەیان و باوکردنەوەیە پێشـــوازی و بەرگری بکەین، ئەمە مەرجی ســـەرەتایی 
و ئامانجـــی ئێمەیـــە. ئەوەی کـــە پێوەندی بە کۆمەڵگای ڕاســـتیی سوسیالیســـتییەوە 
هەیـــە: ئـــەم کۆمەڵگایە بۆ هـــزرە نوێیەکان کـــراوە دەبێ، ئەگە وانەبێ سوسیالیســـتی 

. نییە

پرســـیار: ئایا دەگەڵ ئەم قســـەیە دا هەن کە، مارکســـیزم سیســـتەمێکی هزری چەق پرســـیار: ئایا دەگەڵ ئەم قســـەیە دا هەن کە، مارکســـیزم سیســـتەمێکی هزری چەق 
بەســـتوو و داخـــراوە کە تێـــدا بە توندی و بە شـــێوازی بەراوردکارانە ســـەرجەم زانیاری بەســـتوو و داخـــراوە کە تێـــدا بە توندی و بە شـــێوازی بەراوردکارانە ســـەرجەم زانیاری 
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مەعریفـــە و داخوازییـــەکان لـــە ڕوانینی ســـەرەکی ماتریالیـــزم و دیالێکتیک و مێژوو مەعریفـــە و داخوازییـــەکان لـــە ڕوانینی ســـەرەکی ماتریالیـــزم و دیالێکتیک و مێژوو 
هەڵدەهنجێندرێـــن؟ یـــان ئەوەیکـــە دەکرێ مارکســـیزم وەک بەرهەمی کۆی خواســـتە هەڵدەهنجێندرێـــن؟ یـــان ئەوەیکـــە دەکرێ مارکســـیزم وەک بەرهەمی کۆی خواســـتە 
سیاســـی-ئەخاقی بزانین کە ئەگەرچی لە بواری زانســـتییەوە دەکرێ بیانســـەلمێنی، سیاســـی-ئەخاقی بزانین کە ئەگەرچی لە بواری زانســـتییەوە دەکرێ بیانســـەلمێنی، 

بـــەاڵم دەتوانن لە بەســـتێنی نەریتی فەلســـەفییەکانیان جیـــا بکرێنەوە؟بـــەاڵم دەتوانن لە بەســـتێنی نەریتی فەلســـەفییەکانیان جیـــا بکرێنەوە؟

مارکـــووزە: مارکـــووزە: مارکســـیزم »نیزامێکی داخـــراوی هزری« نییە. دەرهەســـت بوون و بەقای 
گشـــتی ئەو هەمەن جێ بڕوایی و دەرهەســـت بوونی مێژووییە. مارکســـیزم بەخۆی لە 
دیـــرۆک دا هێزێکی کاریگەرە و تێیـــدا دەگۆڕێ-بەبێ ئەوەیکە بنەمای چەمکیی و 
مانایی خۆی لەدەســـت بدا. بنەما گەنگەشـــە و شـــیکاری دیالێکتیکی ئەوپەڕتەوەری 
کۆمەاڵیەتییە کە بەهۆی پێویســـتی ئینســـانی-نەک سروشتی! گۆڕانی کۆمەڵگای 

لێدەکەوێتەوە.



3٥)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

بەستێنی هزری کارێڵ پوپێر: 

لـــە کتێبەکانـــی »لۆژیـــک و توێژینـــەوە« و »گومـــان و بەدرۆخســـتنەوە« بۆچوونـــی لـــە کتێبەکانـــی »لۆژیـــک و توێژینـــەوە« و »گومـــان و بەدرۆخســـتنەوە« بۆچوونـــی 
هـــزری ئێوە خەریکە شـــەقڵ دەگرێ: )ئاوەزتـــەوەری ڕەخنەگرانە-عقلگرایی انتقادی(، هـــزری ئێوە خەریکە شـــەقڵ دەگرێ: )ئاوەزتـــەوەری ڕەخنەگرانە-عقلگرایی انتقادی(، 

دەکـــرێ بناخـــەی هزری خۆتـــان جارێکـــی دیکە لێرەدا بـــاس بکەن؟دەکـــرێ بناخـــەی هزری خۆتـــان جارێکـــی دیکە لێرەدا بـــاس بکەن؟

کارێـــڵ پوپێـــر: کارێـــڵ پوپێـــر: ســـوقرات لە بەرگری نامەی ناســـراوی خۆیدا دەڵـــێ: دەزانم کە هیچ 
نازانـــم و؛ ئەمـــەش بـــە چەتوونی. وێـــڕای ئەمـــەش »ئیلهامی پەرســـتگەی دۆلفینی« 
)ســـروش معبـــد دلفینی- تێرمێکی ســـوقراتییە( مـــن وەکوو ئاوەزمەندتریـــن مرۆڤەکان 
پێناســـە کـــردووە« و دوای نەختێـــک بیرکردنـــەوە ســـوقرات بـــەو ڕێگە چارەیـــە دەگا: 
دەزانـــم هیـــچ نازانـــم، ڕەنگبـــێ ئـــەم زانیارییـــە ببێتە هـــۆی ئەوەیکە من لە بەشـــێک 
خەڵکانـــی دیکـــە هێژاتـــر بنوێنـــێ، کـــە تەنانـــەت نازانـــن هیـــچ نازانن.« ســـوقراتیش 
دەڵـــێ سیاســـەتمەدار و دەوڵەتـــدار دەبـــێ ئاوەزمەنـــد و ژیـــر بـــن مەبەســـتی لـــەوە بووە: 
»سیاســـەتمەدارێک دەبـــێ زیاتـــر لە مرۆڤەکانی دیکـــە ئـــاگاداری نەزانییەکەی بێ، 
چوونکـــە بـــەردەوام بەرپرســـیارەتییەکی قورســـتری لەسەرشـــانە، ئـــەو بەرپرســـیارەتییە 
دەبـــێ بیگەهێنیتـــە چۆنیەتـــی باوەڕەکانی، ئەو ســـنوورانەی کە بەوپـــەڕی بێ فیزی 
ڕووناکبیرانـــەی دەگەهێنیـــت.« مـــن دەگـــەڵ ســـوقرات هـــاوڕام، لێـــرەدا دەتوانـــم لۆمە 
و ســـەرکۆنەی ســـەرەکیم بـــۆ هەمـــوو مارکسیســـتە نوێیەکان، بەباشـــترین شـــێوە ئاوا 

: خێنم بنر
مارکسیســـتەکان پێیـــان وایـــە زۆری دەزانن، بەهیچ شـــێوەیەک بێدەحیەی زانســـتیی 
ڕوونـــاک بیرانەیـــان نییـــە، بە زانســـتی خۆیان و بە زاراوەناســـیی )اصطاح شناســـی( 
بەشـــکۆ دەنـــازن و خۆی پـــێ ڕادێنن. ئـــەم ڕەخنەیە مارکس یان ئێنگلێـــس ناگرێتەوە، 
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ئـــەوان بیرمەندانـــی مەزن و ڕەســـەن بوون کە هزری نوێیـــان پێبوو و دەکرێ هەمووکات 
بـــە گەورەیی باســـیان بکەی. هەرکەســـێک شـــتێکی نوێ و گرنگی بـــۆ گوتن پێیە، 
ئۆگـــری بـــۆ وەرگرتنی تێدا هەیـــە و گەورەترین بایەخەکان بە هاســـانی و بایی زانین-
هەتـــا ئـــەو جێگایەی کە بـــۆی بڵوێ-دەتوانێ بنووســـێت. بەاڵم من ئەو مارکسیســـتە 
نـــوێ و شۆڕشـــگێڕانە بـــەوە تاوانبـــار دەکەم کـــە زۆری دەڵێن و کەســـیش لێیان حاڵی 
نابـــێ و هـــەوڵ دەدەن بە زانیارییەکی کـــەم و زۆربڵەیی، کاریگەریمان لەســـەر دابنێن. 
هیـــچ شـــتێک زیاتر لـــە خاکەڕایـــی ڕووناکبیرانە بۆ ئـــەوان نامۆتر نییـــە ئاگایان لە 
مەکتەبـــی ســـوقرات نییە، لە بارەگای کانتـــــیش فێر نەبوونە، بەڵکـــوو لە قوتابخانەی 
هێـــگڵ وانەیـــان خوێنـــدووە، منیـــش وەک ســـوقرات پێـــم وایە ئێمـــە هیـــچ نازانین یان 
کـــەم دەزانیـــن، نەزانینـــی ئێمـــە بـــێ کۆتاییە، بەاڵم ئەمە بە ئاشـــکرا هەموو شـــتەکە 
نییـــە، هەڵبـــەت مافـــی ئەوەمان نییە هەبوونی زانســـتە سرووشـــتییەکان و ســـەرکەوتن 
و دەســـکەوتەکانی لەبەرچـــاو نەگریـــن، بـــەاڵم کاتێـــک لـــە نزیکەوە چاو لەو زانســـتە 
دەکەیـــن، دەبینین کە ئەو زانســـتە نەک لە زانســـتی ئەرێنی یـــان دڵنیاکەرەوە بەڵکوو 
لـــە گریمانـــەی بێ ســـڵ بوونـــەوە پێک هاتـــووە کە ئێمە لـــە ڕێگەی ڕەخنـــەی توند، 
بـــەردەوام چاکیـــان دەکەینـــەوە یـــان دەنـــا بە یەکجـــاری ڕەشـــیان دەکەینـــەوە و خەتیان 
پێدادێنیـــن. بـــەم جـــۆرە نزیـــک بوونـــەوە لـــە »حەقیقـــەت« هەنگاوبەهەنـــگاو دێتەدی. 
بەرهەرحـــاڵ ئێمە زانســـتی ئەرێنـــی و دڵنیاکەرەوەمان نییە. ئەوەی کـــە هەیە هەر ئەو 
زانســـتە گریمانیەیە بەرلە هەمووشـــتێک، پێشـــکەوتنی زانســـتی بوونی هەیە چوونکە 
لە باســـی ڕەخنەگرانەی شـــیمانەیی ئێمە، لەســـەر ئـــەو گریمانانە بەردەوام بەم شـــێوەیە 
نێوبژێوانـــی دەکـــرێ: ئێمە ئـــەو گریمانانەمان پێ باشـــترە کە وەک کەرەســـەیەکن بۆ 
نزیـــک بوونـــەوە لـــە ڕاســـتی )حەقیقەت( و لە بەرامبـــەر هەوڵی ئێمە بـــۆ ڕەدکردنەوە، 
باشـــتر بەرگـــری دەکـــەن. کەوابوو لە زانســـتا جێگایەک بـــۆ حەســـانەوە و ئۆقرە بوون 
وەگیـــر ناکـــەوێ، هیـــچ شـــوێنێک کـــە تێیدا بڵێی: ئێســـتا ئیـــدی ئەوە بـــە حەقیقەت 
گەیشـــتووم« بوونـــی نییـــە. بەڵکـــوو تەنیـــا گریمانەی بوێرانـــە هەیە کە هـــەوڵ دەدەین 
ڕەخنەیان لێ بگرین و بە هۆی ئەگەری باشـــتر هەڵیوەشـــێنینەوە. کەوابوو لە زانســـتدا 
ئەو نەریتە هەیە: شۆڕشـــی زانســـتی هەرچی زیاتر، باشـــتر. لە ڕاســـتیدا لە مێژووی 

زانســـتدا ئەو هـــاوارەی بەردەوامی مارکس ڕاســـتە: »شۆڕشـــی بەردەوام«!



37)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

بۆیـــە ســـەرکۆنەم دەکـــەن چوونکە بەدواداچوونی بـــۆ ناکەم کە وەهـــا بیرۆکەیەکی 
شۆڕشـــگێڕانە لـــە زانســـت، دەبـــێ بـــە شـــێوازێکی بـــەردەوام، لـــە منـــی شۆڕشـــگێر، 
کەســـێکی سیاســـیش درووســـت بکات. بەاڵم ئەمە هەڵەتێگەیشـــتنێکی خراپە. ڕێک 
نەترســـانەی  لـــە چوارچێـــوەی مەعنەوی-داهێنانـــی  »ڕیشـــەتەوەری« )ڕادیکالیـــزم( 
بۆچوونی نوێی شۆڕشـــگێڕانە و ڕووخانی شۆڕشـــگێڕانەی هەمـــوو هزرەکان- بۆ ئێمە 
ئـــەو دەرفەتـــە دەرەخســـێنیت کە لە چوارچیوەی زانســـتدا بـــەدوور بین لـــە توندوتیژی. 
چوونکـــە دەمهـــەوێ ئـــەو »تێزە« باشـــتر ڕوون بکەمەوە دەمهەوێ هەوڵـــدان بۆ مانەوەی 
جیهانـــی بوونـــەوەران و ڕووەکییـــەکان دەگەڵ هـــەوڵ دان بۆ مانـــەوەی گریمانەکانمان 
هەڵســـەنگێنم و پێکیـــان بگـــرم. ڕووەکـــی و بوونـــەوەران ئاڵوگـــۆڕ یـــان »مۆتاســـیۆن« 
)پەڕیـــن یان گۆڕانـــی کتوپـــڕی تایبەتمەندییەکانی ژێنێتیکـــی گیانلەبەران-وەرگێڕ( 
پێـــک دێنـــن، گۆڕانکارییـــەک کە باشـــترین وێکچوونی دەگەڵ ڕەوشـــی ژیان هەیە 
و بـــە هەڵبژاردنـــی سرووشـــتی هەڵدەبژێردرێـــن، بـــەاڵم مانای ئەوە، شـــتێک نییە جگە 
لەوەیکـــە وێکچوونـــی هاوتایـــی کەمتـــر باش، یان مۆتاســـیۆنی نەباش لـــەم ڕێگەیەوە 
لەنـــاو دەچـــن هەتـــا ئـــەو زینـــدەوەر و ڕووەکییانـــەی کـــە خولقاندوویانـــن، لەنـــاو بچن: 
یـــان نامێنـــن یـــان ئەوەنـــدە بەکەمـــی زاوزێ دەکـــەن هەتا بـــە یەکجاری بـــەرەو نەمان 
دەچـــن و نامێنن. گریمانانەش دەکرێ دەگەڵ مۆتاســـیۆن پێکـــی بگرین مرۆڤەکانیش 
بـــە جێـــگای ئەوەیکـــە مۆتاســـیۆنی نـــوێ بخولقێنن جارجـــارە گریمانە یـــان بۆچوونی 
نـــوێ دەهێننـــەوە، ئەگـــە مرۆڤەکان ڕەخنەهەڵگـــر بن ئـــەوکات خولقێنەرانی گریمانەی 

ناڕێـــک یـــان خراپ، لەنـــاو دەچن.
هەربۆیـــە باســـی ئاوەزمەندانـــە و ڕەخنەگرانـــە ئـــەو دەرفەتەمـــان بـــۆ دەڵوێنیـــت کـــە 
ڕەخنـــە لـــە ئەگەرەکانـــی خۆمـــان بگریـــن و ئەگە خراپ بـــوون لەناویـــان بەرین، بەبێ 
ئەوەیکـــە داهێنـــەر یـــان خولقێنەتی گریمانەکـــە لەناو بەرین ئەمە دەســـتکەوتی مەزنی 
شـــێوازی ڕەخنەگرانەیـــە کـــە دەرفەتـــی ئەوەمـــان بـــۆ دەرەخســـێنیت هەتـــا گریمانەی 
نەســـەلمێنراو بناســـین و پڕۆتســـتۆیان بکەین بێ ئەوەیکە دانەرەکان مەحکووم بکەین. 
شـــێوازی باســـی ڕەخنەگرانـــە، ئـــەو ئیمکانەمان پێدەبەخشـــیت کـــە گریمانەکانی ئێمە 
لەبەرچاومـــان وەکـــوو گریمانەی مـــردوو خۆیا دەبن. بەاڵم لەالیەکی دیکەوە شـــێوازی 
دەمارگرژانـــە ناڕەخنەگـــر ئەوەیکە، ئێمە دەبێ لە پێناو گریمانەکان شـــەهید بین! ئەگە 
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گریمانـــەکان خـــراپ بوون ئێمەش دەبێ دەگەڵیان لەناو بچیـــن کەوابوو ڕەخنەی تووند، 
هەڵســـەنگاندنی ڕەخنەگرانەی گریمانەکان، جێگرەوەی شـــەڕی سەنگەربەســـەنگەرە بۆ 
مانـــەوە! هـــەر بەو شـــێوازەش گۆڕانی شۆڕشـــگێڕانەی هزر و بۆچوونـــەکان گریمانەی 
و ئەندێشـــەکانمان دەتوانـــێ جێگـــرەوەی شۆڕشـــە پـــڕ لـــە توندووتیـــژەکان بـــێ کە ئەو 
هەمـــووە مرۆڤـــە لـــە پێناویـــدا بوونـــە قوربانـــی. ســـەیرو جێســـەرنجە کـــە ئەوماوەیە لە 
ئاڵمان، الیەنگری لە قوتابخانەی »تەحەسســـەلی« )تحصلـــی( )قوتابخانەی »تحصلی« 
کۆمەڵێـــک باســـی تێکچـــڕژاون کـــە لـــە کۆتاییەکانی دەیەی شێســـت لەســـەر ڕەوا 
ڕەخنەگرانـــەی  بۆچوونـــی  ڕەوایـــی  بەشـــێوەیەکی گشـــتیتر،  و  بوونـــی مارکســـیزم 
کۆمەڵـــگا درووســـت بـــوو، کە قۆناخەکانی لـــە ڤییەن و فرانکفۆرت دەســـتی پێکرد.( 
لەالیـــەن کەســـانێکەوە پێـــم لکاوە کە بە ئاشـــکرا بۆخۆشـــیان نازانن بـــاس لە چ دەکەن 
و چ دەڵێـــن. الیەنگرانـــی قوتابخانـــەی »تەحەسســـەلی« ئەو دەســـتە لە فەیلەســـوفانەن 
کـــە بـــە بۆچوونـــی گومـــان تەوەرانـــە دژایەتـــی دەکـــەن، ئـــەوان دەیانهـــەوێ هەتا ئەو 
جێگایـــەی بۆیان دەکرێ بە دان و ســـتاندن وەبنووســـێن. دەی مـــن هەمووکات دژایەتیم 
دەگـــەڵ هـــزری دەمارگـــڕژ و نەگۆڕ و دوگم هەبووە و هەر لە ســـەرەتای نووســـینمەوە 
دژایەتیـــم دەگـــەڵ ئەمانە هەبـــووە و لە بەرامبەریاندا خەباتم کـــردووە. ئەوە لەحاڵێکدایە 
کـــە قوتابخانـــەی »تحصلـــی« دەڵێ:« لەوەیکـــە پێیدەگـــەی بمێنەوە«، منیـــش دەڵێم:«لە 
چێکردنـــی گریمانـــەی گومانتەوەرانە بێ باک بە، بـــەاڵم دواتر بێ بەزەییانە ڕەخنەیان 

لێ بگرە و هەڵیانســـەنگێنە«!

پرســـیار: بەڕیـــز پرۆفیســـۆر، کەوابوو ئێوە خوازیاری ئەوەن کە، شـــۆڕش لە زانســـت، پرســـیار: بەڕیـــز پرۆفیســـۆر، کەوابوو ئێوە خوازیاری ئەوەن کە، شـــۆڕش لە زانســـت، 
لـــە هـــزر داهەبێ نەک لە کاروچاالکی سیاســـی؟ هەروەها زانســـتیش بە نێرینی ئێوە، لـــە هـــزر داهەبێ نەک لە کاروچاالکی سیاســـی؟ هەروەها زانســـتیش بە نێرینی ئێوە، 
هیچـــکات ناتوانـــێ زانایـــی دڵنیاکـــەرەوە بخاتـــەڕوو، بەڵکـــوو تەنیـــا گریمانەگەلێک هیچـــکات ناتوانـــێ زانایـــی دڵنیاکـــەرەوە بخاتـــەڕوو، بەڵکـــوو تەنیـــا گریمانەگەلێک 
دادێنیت کە جارێ هەتا ئێســـتا ڕەت نەکراویتنـــەوە، ئەدی لە چوارچێوەی کۆمەڵگادا دادێنیت کە جارێ هەتا ئێســـتا ڕەت نەکراویتنـــەوە، ئەدی لە چوارچێوەی کۆمەڵگادا 

چۆنە؟چۆنە؟

کارێل پوپێر: کارێل پوپێر: عەینی شـــت، لە چوارچێوەی کۆمەاڵیەتیش دا ئێمە هزر و بۆچوونمان 
هەیـــە، ئێمە بیرۆکەگەلێک بۆ نەمانی ناخۆشـــی وقەیرانەکانـــی کۆمەڵگامان هەیە، 



39)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

هـــەوڵ دەدەیـــن بیـــر لـــە چارەنووســـیان بکەینـــەوە و دواتـــر بۆچوونەکان بە شـــێوازێکی 
هەڵسەنگێنین. جوان، 

پرســـیار: مەبەســـت لێـــرەدا »ناخۆشـــییەکانی کۆمەڵـــگا« چییـــە؟ ئەوەیکـــە هەڵـــەی پرســـیار: مەبەســـت لێـــرەدا »ناخۆشـــییەکانی کۆمەڵـــگا« چییـــە؟ ئەوەیکـــە هەڵـــەی 
کۆمەاڵیەتـــی چییـــە، خاڵێکـــە کـــە تەنیـــا بـــە هـــاوکاری پێوانـــەی کۆمەاڵیەتیـــی کۆمەاڵیەتـــی چییـــە، خاڵێکـــە کـــە تەنیـــا بـــە هـــاوکاری پێوانـــەی کۆمەاڵیەتیـــی 
بایەخـــەکان، دەکـــرێ پێوانە بکرێن، چۆن دەکرێ بیســـەلمێنن کام یەک لەو درووشـــمە بایەخـــەکان، دەکـــرێ پێوانە بکرێن، چۆن دەکرێ بیســـەلمێنن کام یەک لەو درووشـــمە 

کۆمەاڵیەتییانـــە ڕاســـتن کامیان ناڕاســـت؟کۆمەاڵیەتییانـــە ڕاســـتن کامیان ناڕاســـت؟

کارێـــل پوپێـــر: کارێـــل پوپێـــر: ئەمـــە ناســـەلمێندرێت. هەروەک چۆن لە زانســـتە سرووشـــتییەکان دا 
ناتوانـــی هیچ شـــتێک بســـەلمێنی بـــەاڵم دەتوانـــی لەم بارەیـــەوە باس و قســـە بکرێ، 
دەکـــرێ هەلوێســـتی جۆراوجـــۆری کۆمەاڵیەتـــی و ئاکامەکانـــی دەگـــەڵ یەکتـــر 
هەڵســـەنگێندرێن. لـــە دوامیـــن شـــیکاری، پەســـند کـــردن یـــان وەالنانـــی یەکێک لەو 

بایەخـــە کۆمەاڵیەتییانـــە پرســـێکە تایبـــەت بـــە بڕیاردان.

پرســـیار: کەوابـــوو لە کۆتاییـــدا ناتوانیـــن بڕیاراتی کۆمەاڵیەتی، حوکمی سیاســـی پرســـیار: کەوابـــوو لە کۆتاییـــدا ناتوانیـــن بڕیاراتی کۆمەاڵیەتی، حوکمی سیاســـی 
بســـەلمێنیت دەتوانیـــن تەنیـــا بە دژ یان دەگەڵ ئەوان بە شـــێوەی کەســـیی بڕیار بدەین! بســـەلمێنیت دەتوانیـــن تەنیـــا بە دژ یان دەگەڵ ئەوان بە شـــێوەی کەســـیی بڕیار بدەین! 
هەر بەڕاســـتیش هزری »کۆمەڵگای کراوە«ــــی ئێوەش وەک گشـــتایەتییەک لەســـەر هەر بەڕاســـتیش هزری »کۆمەڵگای کراوە«ــــی ئێوەش وەک گشـــتایەتییەک لەســـەر 
ئـــەم بناخەیە ڕاوەســـتاوە: واتە بڕیار بە ئاوەزمەندی بوون لـــە چوارچێوەی کۆمەاڵیەتی ئـــەم بناخەیە ڕاوەســـتاوە: واتە بڕیار بە ئاوەزمەندی بوون لـــە چوارچێوەی کۆمەاڵیەتی 

)اجتماعـــی(، دەکرێ زیاتر ئەم باســـە بکەنەوە؟!)اجتماعـــی(، دەکرێ زیاتر ئەم باســـە بکەنەوە؟!

کارێـــل پوپێـــر:کارێـــل پوپێـــر: ئاوەزخـــوازی ڕێز لـــە بەڵگاندن و بۆچـــوون و هەڵســـەنگاندنی ئەزمون 
دەگـــرێ، بـــەاڵم بۆ بڕیـــاردان بە پەســـندکردنی ئاوەزتەوەری ناتوانی بە بەڵگەویســـتن و 
ئەزموون، هۆکار بێنیەوە ســـەرەڕای ئەوەیکە دەتوانی قســـەی لەســـەر بکەی، بەاڵم لە 
گەنگەشـــەی دوایی لەســـەر بڕیارێکی نائاوەزمەندانە لەســـەر متمانە بە ئاوەز و عەقڵ، 
ڕاوەســـتاوە. بـــەاڵم ئـــەو بڕیـــار بـــە ئـــاوەزە بڕیارێکـــی ناڕوناکبیرانـــە بـــەاڵم ئاکارییە، 
بڕیارێکـــە لەســـەر هەڵوێســـتی ئێمـــە لەبەرامبـــەر هەمـــوو مرۆڤـــەکان و پرســـی ژیانی 
کۆمەاڵیەتـــی، کاریگـــەری دەبێ. دەتوانین بڵێین ئاوەزتـــەوەری دەگەڵ بابەتی مرۆڤ 
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دۆســـتانە ئاوێتـــە بکەیـــن، هەتـــا دژەئـــاوەز کـــە بەرابـــەری ڕەت دەکاتـــەوە. هەرچەند 
تاکـــەکان لـــە زۆر بـــوار بەرامبـــەر نین بـــەاڵم ئەمە ڕێگـــر و لەمپەڕ نییـــە کە هەموو 
مرۆڤـــەکان بەنیســـبەت مـــاف و ڕەوشـــت، وەک یەک مافیـــان هەبـــێ. »بەرابەری لە 
ئاســـت یاســـا« ڕاســـتییەک نییە، بەڵکوو خواســـتێکی سیاســـییە کە لەســـەر بناخەی 
بڕیارێکـــی ئەخاقـــی ڕۆنـــراوە. باوەڕمەند بـــوون بە ئاوەز و هەروەها بە ئـــاوەزی ئیتران، 
هـــزری بـــێ غـــەرەزی و پشـــوودرێژی، وەالنانـــی هەمـــوو داوایەکـــی بوێرانـــە لـــە خۆ 

دەگرێ.



41)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

ئاکام

دوامیـــن ئەنگیـــزەی ئاکاریـــی هێربێـــرت مارکـــووزە بۆ دەروەســـت بوون لە سیاســـەتی دوامیـــن ئەنگیـــزەی ئاکاریـــی هێربێـــرت مارکـــووزە بۆ دەروەســـت بوون لە سیاســـەتی 
ڕیشـــەتەوەرانە چییە؟ڕیشـــەتەوەرانە چییە؟

مارکووزە: مارکووزە: دەروەســـت بـــوون؟ بڕوانن، بۆ ئەمە هیچ بەڵێنی و دەروەســـتییەکی تایبەت 
نییـــە؛ زۆر سروشـــتی، بەتەواوەتـــی خۆڕســـک ڕوو دەدات. زۆر هاســـان، مـــن ئەمـــڕۆ 
ناتوانـــم بیـــر بکەمـــەوە بێ ئەوەیکە لـــە خۆوە، بیری لـــێ بکەمەوە کە لە دەوروپشـــتم، 
لـــە جیهـــان چ ڕادەبـــرێ. ئەویـــش نەک دەوروپشـــتی نزیکـــم بەڵکوو لـــە ئەمریکا، لە 
ئاســـیای باشـــووری ڕۆژهـــەاڵت، لـــە ئەمریـــکای التین لـــە هەر شـــوێنەک کە ڕق و 
خەفەقـــان و هـــەژاری دەڕوانێتە ڕوخســـاری ئینســـان و چاوی چڕ داگرتـــووە، تەنانەت 
ئەگـــە مرۆڤ نەیهەوێ چاو لەوبەری بکا، هەســـتی پێـــدەکات، دیخوێنیتەوە دەزانیت، 
دەمهـــەوێ بڵێـــم کە ئەمە بۆ من دەروەســـتییەکی تایبەت نییە، وەرگێڕانی سرووشـــتی 

منە. هەناوی 

بەڕیـــز پرۆفیســـۆر، لـــە کۆتایـــی دا جارێکـــی دیکە بـــە شـــێوەیەکی بنچینەیی پێم بەڕیـــز پرۆفیســـۆر، لـــە کۆتایـــی دا جارێکـــی دیکە بـــە شـــێوەیەکی بنچینەیی پێم 
بڵێـــن: شـــۆڕش واتـــا، بەڕێوەبردنـــی توندووتیژی بۆ ئـــەوەی دەتوانین باشـــتری بکەین، بڵێـــن: شـــۆڕش واتـــا، بەڕێوەبردنـــی توندووتیژی بۆ ئـــەوەی دەتوانین باشـــتری بکەین، 

ئایـــا ئەمە بـــۆ ئێـــوە ناوێناییە؟ئایـــا ئەمە بـــۆ ئێـــوە ناوێناییە؟

کارێـــل پوپێـــر:کارێـــل پوپێـــر: دەبـــێ تەوفیر هەبێ لـــە نێوان شـــۆڕش بە دژی دێموکراســـی، وەک 
ئەوەی مارکسیســـتەکان تەنیا بە دێموکراســـی ڕواڵەتی دەیناســـن و، شـــۆڕش بە دژی 
دیکتاتۆرە ڕاســـتییەکان کە بەداخەوە زۆر بە دەگمەن دەتوانێت دیکتاتۆری بڕوخێنیت. 
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وشـــەی »شـــۆڕش« دەتوانێـــت ڕووخانێکـــی ئاشـــتی خوازانـــە و مانـــای وەرگەڕانێکـــی 
توندووتیـــژ بـــدات. مارکســـیزم ئـــەم دوو مانایەی بـــە کراوەیی هێشـــتووتەوە. ئاکامی 
وەرگەڕانـــی توندووتیـــژ، بـــە زۆری دیکتاتۆڕییـــە، وەک چۆن لە شۆڕشـــی ســـەدەی 
١٧ی ئینگلســـتان کـــە بـــە دیکتاتـــۆڕی »کرامـــۆڵ« گەیـــی، لە شۆڕشـــی فەرانســـە 
بـــە دیکتاتـــۆڕی »ڕوبێســـپێری« و »ناپێلئـــۆن« کۆتایـــی هـــات، لە شۆڕشـــی ڕوســـیە 
گەیشـــتە دیکتاتۆریـــی »ســـتالین«. کەوابوو جوان دیـــارە کە ئاڕمانجی شۆڕشـــگێرانە 
و الیەنگرەکانیـــی لێنزیـــک دەبنـــە قوربانی شـــۆڕش. گۆڕانکاری ئاشـــتی خوازانە بە 
تەواوەتـــی جیـــاوازە و ئـــەو ئیمکانـــەی بۆ ئێمە هەیە ئـــاگاداری ئاکامـــی نەخوازراو و 
ئـــاوات بـــۆ نەخوازی کارەکانمان بیـــن و ئەوانەی کە، کاتێک وەها تشـــتێک ڕوویدا، 
خێرا بگۆڕین. بەم جۆرە ئاڵوگۆڕ و گۆڕانکاری ئاشـــتیخوازانە ڕەوشـــێک دەخولقێنیت 
کـــە تێیـــدا ڕەخنـــەی بەئاشـــکرا لـــە دۆخـــی ئارایـــی کۆمەاڵیەتـــی بـــە توندووتیژی 
ســـەرکوت ناکـــرێ و چوارچێوەیـــەک پێـــک دێت کـــە دەرفەت بە چاکســـازی دواتر 

دەدات.



43)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

کۆتایی

- »هێربێـــرت مارکـــووزە« و »کارێـــل پوپێـــر«، دوو پێشـــەوا و پێشـــەنگیی دوو ڕەوتـــی 
گەورەی فەلســـەفی چاخی ئێمەن کە مەبەســـتیان گۆڕانکاری لە کۆمەڵگەدایە. ئەم 
دوو کەســـایەتییە تەنیـــا بە ســـووتفە ئەگە یەکتریـــان دیبێت، هیچکات بە شـــێوەیەکی 
جـــدی دەگـــەڵ یەکتـــر قســـەیان نەبـــووە و وا وێدەچێت کە ئـــەو کارە بکـــەن، هەربۆیە 
ئـــەم چاوپێکەوتنەیـــان پێویســـتە. تەنیا ئـــەو بۆچوونـــە کۆمەاڵیەتییەی کـــە دژایەتی 
نێوان سوســـیالیزمی شۆڕشـــگێرانە و چاکســـازی کۆمەاڵیەتی کە گۆرانکارییەکانیان 
لەبەرچـــاوە بـــاس دەکـــرێ و لێرە و لەوێ بەســـەر دژوازییـــەکان ســـەردەکەوێ دەتوانێت 

بەڕاســـتی بۆچوونێکـــی ڕەخنەگرانە بێ.
پوپێر-کـــە  و  نێـــوان مارکـــووزە  بەرەوڕووبوونـــەوەی  داوە  »باواریـــا« هەوڵـــی  ڕادیـــۆ 
ڕووی نەداوە-بیکاتـــە بەرنامەیەکـــی میدیایـــی. باوکـــراوەی ئـــەم دەقانـــە هەردووک 
فەیلەســـوفی سیاســـی بـــە شـــێوەی جیـــا لە ماڵەکـــەی خۆیـــان بینی و پرســـیاری لێ 
کـــردن و واڵمەکانیـــان لەبەر یەک داناوە. ڕەزامەندی تەواوی مارکووزە بۆ بەشـــداری 
لـــەم چاوپێکەوتنە هاســـان نەبوو، گوتووبێژێکی ســـەرەتایی کاتێک کـــە لە ئاڵمان بوو 
و دواتـــر خەروارێـــک نامە لە مونیخەوە بۆ شـــوێنی مانەوەی مارکـــووزە لە »الجوال«لە 
قەراغ ســـەندیەگۆ لە کالیفۆڕنیا بووە هۆی ئەوەیکە فەیلەســـوفی ٧٢ ســـاڵە باســـێک 
لە ژیان و فەلســـەفەی سیاســـیی خۆی بـــکات. لە ئاکام دا کاتێـــک تیمی میدیایی 
لـــە نوامبـــری ١٩٦٩ چوونـــە دیتنـــی مارکـــووزە، لـــە خانووبەرەیەکی داری ســـادە لە 
نزیک زانکۆی پێشـــووی خۆی لەســـەر بەســـتێنی ڕەوەزی پاناوی ئارام ســـەرکەوتین، 
ئـــەو زۆر خـــۆی وەک هـــاوڕێ و ماموســـتایەک کـــە ئاشـــنای ئەو کەرەســـە میدیا 

گشـــتییانەیە پێشان دا.
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کارێـــل ڕایمۆنـــد پوپێـــر کـــە وەک دژیـــارە نوێ مارکسیســـتەکەی خۆی لە ســـاڵی 
١٩٦٩ــــەوە خانەنشـــین کـــراوە- پێشـــنیاری ئێمـــەی بـــێ یەکـــودوو قبـــوڵ کـــرد. ئەو 
بیرمەنـــدە دەگـــەڵ هاوژینەکـــەی لـــە »پیـــن« لـــە پارێـــزگای »باکینگهـــام شایەر«ــــی 
ئینگلیـــس دەژیـــت. پوپێر کە چوار ســـاڵ لە مارکووزە الوترە، بـــەاڵم چوونکە لەبواری 
جەســـتەیی و تەندرووســـتییەوە زۆر باش نییە، دەبێ ئەو کەرەســـەی تێلڤزیۆنی و کارە 

فەنییەکانـــی ئازاریـــان دابێ.
لەحاڵێکـــدا نازناوی مارکـــووزە وەک تیۆرێســـیەنی بزووتنـــەوەی نێونەتەوەیی«چەپی 
نوێ« لە ســـەرەتاکانی دەیەی شەســـت هەموو دنیای داگرت، کارێل پوپێر لە دەرەوەی 
فـــەزای ئاکادێمیـــک زۆر ناســـراو نەبـــوو؛ دەگـــەڵ ئەوەیکـــە »ســـێر کارێـــل پوپێر«-لە 
ســـاڵی ١٩٦٥ پلەی لۆردی وەرگرت- ڕەنگبێ بەدەســـتەاڵتترین فەیلەســـوفی حەوزەی 
فەرهەنگی ئانگلۆساکســـۆنی و ســـکاندیناوی بێ، لە ئاڵمانی فێدراڵ تەنانەت لە نێو 
خوێندکارانیـــش دوای باســـێکی تونـــد دەگەڵ »تێئـــۆدۆر ئادێرنۆ« لە ســـاڵی ١٩٦١ لە 
شـــاری توبینگێـــن بوو کە ســـەرنجەکان کەوتنە ســـەر پوپێر-دەمەقاڵەیـــەک کە لەوێدا 
ئـــەو »کێشـــەی قوتابخانـــەی »تەحەسســـلی« جارێکـــی دیکە لـــە کۆمەڵناســـی ئاڵمان 
وەڕێخســـتەوە. ئەمرێکـــی پووچـــە کـــە لەوکاتییـــەوە دیالێکتیســـیەنەکانی »مەکتەبی 
فرانکفـــۆرت« مـــۆرک و نیتکـــەی الینەگری لـــە قوتابخانەی »تحصلـــی« لێ نەدەن. 
پوپێـــر وەک بیرمەندێکـــی زانســـتی توندترین و ســـەخترین ڕەخنەکانی ئاراســـتەی ئەم 
قوتابخانەیـــە کردووە کە لـــە دەوری »ڕۆدێلف کارناپ« و حەوزەی ڤییەن کۆ ببوونەوە.
٢- ئـــازادی زیاتـــر، دادپـــەروەری زۆرتـــر مرۆڤایەتی پتر بۆ کۆمەڵـــگای ڕۆژئاوایی 
دێموکراتیـــک و هەڵبـــەت لـــە ئاکامدا بۆ هەمـــوو کۆمەڵگاکانی ســـەر زەوی، ئەمە 

بابەتی هەردووک فەیلەســـووفە.
کاتێـــک مـــرۆڤ بـــەراوردی دوو گەاڵڵـــەی دژبەیەک دەکات ســـەرەتا بە ناســـینی 
کۆمەڵگای ئێســـتا دەگا-بەچۆنییەتی شـــیکارییەکەی. هێربێرت مارکووزە کە ئیدی 
وەک مارکســـیزمێکی نەریتی کار ناکا تەنیا وەک ئابووری سیاســـی و  هەڵکەوتەی 
چینایەتیـــی ئـــەو کۆمەڵگایانـــە بەڵکوو لە کلتـــووری ئاگاهانە و غەریـــزەی »مرۆڤی 

تاک ڕەهەندی«دەســـت پـــێ دەکات، وێنایەکی ترســـێنەر دەخاتە بەرچاو.
ئـــەو  کـــە  ســـەرکوتکەرە  ئەوەنـــدە  ئێمـــە  هەربەڕاســـتی کۆمەڵـــگای  ئایـــا  بـــەاڵم 
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نیومارکسیســـتانە باســـی دەکەن؟ ئەوەیکە زۆربەی تاکەکان ڕەوشـــەکە وا هەســـت پێ 
ناکـــەن، بـــۆ مارکـــووزە هیچ کێشـــەیەک نییـــە. دەڵێ گەشـــەی )تکامـــل( الفاویی 
تکنیـــک و پڕبـــاری و وێڕای ئەمە ئەو ئاســـتە لە ژیانی هـــەژاران، وێنەی چەختییانە 
و هۆڤییانەی ســـەرمایەداری چاخی ئێمە لە ناوخۆ و دەرەوە دادەپۆشـــیت و مێشـــکمان 
وەهـــا گیژوکاس دەکات کـــە ئیتر ناتوانن خۆیان ببیننەوە. مـــرۆڤ هەرچەند ئۆگریی 
بـــەم بنەمایـــەش بێ-بـــەاڵم ناتوانێ ئەو پرســـیارە نـــەکات: مارکووزە چـــۆن دەگاتە ئەو 

پارادایمانـــەی کـــە دەبنـــە هۆی جیـــاوازی دانان لە نێوان »ڕاســـتیی« و »ناڕاســـتی«؟
هەرچەنـــد ئەگـــە ڕەخنەی تێکدەرانـــەی مارکووزە جارناجارێک ڕاســـت بێ، مرۆڤ 
وەک وێنایـــەک کـــە پوپێر خۆشـــبینانە لە کۆمەڵگا دەیخاتـــەڕوو، دڕدونگت دەکات. 
ئەگەرچـــی پوپێـــر نادادپەروەری و بەســـتراوەیی کە هەتا ئێســـتاش لێـــرە بوونیان هەیە، 
دەبینێـــت، بـــەاڵم لەســـەر ئـــەو باوەڕەیە کـــە، دێموکراســـیی پاڕڵمانـــی دەتوانێت دەگەڵ 
دامەزراوەکانـــی حکومەتـــی و کۆمەاڵیەتـــی لـــە ئەندامانی الوازی خـــۆی لەهەمبەر 

ئەندامانـــی بەهێز، پارێـــزگاری بکا.
خاڵـــی دووهـــەم لە گەاڵڵـــەی هـــەردوو فەیلەســـووف، ئامانجی کۆمەڵـــگای دڵخواز 
و ڕێـــگای گەیشـــتن پێیەتـــی. بـــۆ مارکـــووزە هیـــچ گومانێـــک لەوەدانییـــە کـــە، 
»کۆمەڵـــگای نوێ«ــــی ئـــەو سوسیالیســـتی دەبێ و ڕێـــگای پێ گەیشتنیشـــی تەنیا 
بەشـــێوەی نەمانـــی نیزامـــی ســـەرمایەدارییە. بـــەاڵم جیـــا لـــە مارکسیســـتی نەریتی، 
مارکـــووزە لێرەشـــدا ســـەرەتا خوازیـــاری گۆڕانـــی شـــێوەی ڕیشـــەداری زاناییـــە، واتە 
ژوورخـــان، هەتا دواتر گۆڕانی شۆڕشـــگێڕانەی »بناخەی« ئابـــووری وێڕادەگا دەکرێ 
بڵێیـــن ئەمـــە سوســـیالیزمێکە لەســـەر بنەمـــای بایۆلـــۆژی )بوونەوەرناســـی(: کارێڵ 

مارکـــس، دەوڵەمەندکردنـــی بەهـــۆی زیگمۆنـــد فرۆید.
ئەوەیکـــە مارکـــووزە دەیهـــەوێ وەدەســـتی بێنیـــت، شـــتێک کەمتـــر لـــە ســـەرلەنوێ 
درووســـت کردنـــەوەی مرۆڤـــی نـــوێ نییە، مرۆڤێک کـــە پاڵپشـــتی حەزەکانیەتی کە 
هـــزری مەرگهێنـــەری ســـەرمایەداری ناناســـێت، یاغیگـــەری تێدا نەمـــاوە و بەجێگای 
ئەمـــە هەســـتی هـــاودەردی هەیـــە، مرۆڤێک کە ڕقی لە شـــەڕە. ئەمە ناشـــوێنێکە بە 

هەســـتێکی دڵڕفێـــن کە مـــرۆڤ حـــەزی لێیە خۆی لـــێ بدات.
بـــەاڵم پرســـیارێکی زۆر دەخولقێـــن. لـــە دۆخـــی ئابـــووری پیشـــەیی چـــۆن دەکـــرێ 
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کۆمەڵـــگا بەڕێکخـــراو بکەیـــن؟ ئایا زانیـــاری مرۆڤ، ئەگە بەردەوام خۆ لە شـــۆڕش 
بـــدا، سیاســـیی بوونـــی هەمـــوو پێوەندییە ئینســـانییەکانی بەدوا دا نایـــێ کە لێنیزک 
هەمـــوو کەشـــێکیی ئـــازادی لێ ســـتەندراوە؟ هەروەهـــا ئایا هەتا ڕادەیەکـــی زۆر لەوە 
دڵنیـــا نابینـــەوە کە شۆڕشـــی مارکـــووزە دەبێتە هۆی دیکتاتۆرییەک کە بۆخۆیشـــی 
نایهـــەوێ؟ مارکـــووزەی نـــوێ مارکسیســـت دەڵێ: لـــەم بوارەیەوە هیـــچ گەرەنتییەک 

نییـــە، مێـــژوو کۆمپانیانی بیمـــە نییە«.
ڕێک وەک ناســـینی کۆمەڵگای ئێستا، کاتێک گەاڵڵەی »کۆمەڵگای نوێ«یش 
دەکـــرێ بپرســـین؛ کام لـــە بنەمـــاکان هۆکاری ڕاســـتی ئـــەم کۆمەڵگایەیە و مرۆڤ 
چـــۆن دەتوانـــێ بـــەو بنەمایانە بـــگا؟ ئایا لێـــرەدا لە هەڵســـەنگاندنی دوایـــی ماکەی 
گەندەڵـــی و مشـــەخۆری و خراپـــەکاری خـــۆی حەشـــار نـــەداوە کـــە هەڵســـووڕاندنی 
بـــە  دەســـت هەڵبژێردراوان:«هـــزری گەیشـــتنی هەڵبژێـــردراوان  داویتـــە  کۆمەڵـــگای 

حەقیقـــەت بـــۆ هەڵگرەکانیی زانســـتیی ڕزگاریـــدەر« )هانـــس ئاڵبێرت؟( 
بەپێچەوانـــە کارێـــل پوپێـــر ڕوانینی خۆی بۆ دەرەوە هەتا شـــوێنی نادیـــار ڕانادێریت، 
ئامانجـــی ئـــەو کۆمەڵـــگای کراوە درێژە و گەشـــەی دێموکراســـی پاڕڵمانـــی ئارایی 
بەهـــۆی چاکســـازی کۆمەاڵیەتییـــە. بـــۆ ئەم نـــوێ لیبراڵـــە هەموو شۆڕشـــێک ئەو 

مەترســـییەی تێـــدا هەیـــە کە »شـــۆڕش بکوژیـــت و ئاڕمانجەکانی لەنـــاو بەرێت«.
ڕاســـتی  دەکـــرێ  لێبکەوێتـــەوە  خراپیشـــی  ئاکامـــی  ئەگـــە  چاکســـازی،  بـــەاڵم 
بکەیـــەوە، هەڵبـــەت پرســـیارێک کە لێرەدا هەموو شـــتێک ڕوون دەکاتـــەوە ئەوەیە کە، 
»کۆمەڵـــگای کـــراوە« ئەگـــە ناســـینی مارکـــووزە لـــە ســـەرمایەداریی هەنووکە هەتا 
ڕادەیەکیـــش درووســـت بـــێ، هەربەڕاســـتی ســـەردەگرێ؟ جیـــا لەمە پوپێـــر خوازیاری 
ئەوەیـــە کـــە ناڕەزایەتی کۆمەاڵیەتی بە شـــێوەی ئاوەزمەندانـــە بەڕێوەبچێ. بەاڵم ئایا 
بایـــەخ دانـــان و هەڵوێســـتی سیاســـی، النیکـــەم بەکاریگەری لەســـەر دۆخـــی حاکمی 
کۆمەاڵیەتـــی نییـــە؟ کۆمەڵـــگای کراوەی پوپێر-ئەمەش جێ ســـەرنجە- لە ڕاســـتیدا 
لـــە ڕووی ناوەڕۆکـــەوە دیـــاری نەکراوە، پوپێر ئـــەو دێموکراتە ئازادیخـــوازە، وێنایەکی 
لـــە کۆمەڵـــگای »درووســـت« نییە، ئەو تەنیا کەرەســـەکانی یاری دەناســـێنێ کە دەبی 
لـــە ناڕەزایەتییەکانـــی کۆمەاڵیەتی لەبەرچاو بگیرێن، جـــا ئەوەیکە بەلەبەرچاوگرتنی 
ئـــەو بنەمایانـــەی کە داویەتی لەئاکام دا بەدوای کام ئامانجی سیاســـی دەبێ بڕۆین، 
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دەبـــێ بـــەردەوام وێـــرای باس کـــردن ڕەخنەیان لـــێ بگیرێ و پـــەروەردە بکرێن.
بەاڵم چۆن دەتوانین ئەم گرێبەســـتە لە کۆمەڵگایەک کە خاوەن خۆشەویســـتییەکی 
جیـــاوازە ببینینـــەوە؟ ڕەنگبـــێ بـــە ڕێـــگای بڕیارێـــک کـــە زۆرینـــە دەیـــدەن، لێرەدایە 
گومانـــی خودموختـــاری ئاگایی تاکەکان لە ســـەرمایەداری هەنووکە درووســـت دەبێ 
کـــە مارکـــووزە تۆوەکەی پڕژاندووە. ئەوەیکە کۆمەڵگای کراوەی پوپێر لە شـــیکاری 
کۆتایـــی لـــە بـــواری ناوەڕۆکـــەوە هیچی تێـــدا نامێنێت. هەموو ئەو باســـانە ڕیشـــەی 
دژوازییەکانی نێوان مارکووزە و پوپێر، فەیلەســـوفی نوێ مارکسیســـت و فەیلەســـوفی 
ئازادیخـــوازی کۆمەاڵیەتـــی یـــان »ئاوەزتـــەوەری ڕەخنەگر«-ئەوەیکـــە پوپێـــر خۆی پێ 
دەناســـێنی-ڕای جیـــاوازە کە لەســـەر زانســـت دا هەیانە و وێنایەکـــی دژبەیەکە کە لە 

زانســـت و ئەرکـــی ئەو بۆ مرۆڤـــەکان دەخاتە ڕوو.
٣. وەک سەردەمییەک کە باوەڕمەند بوون بە ناخەڵکیی و نامرۆڤایەتی سیستەمی 
کۆمەڵگای ســـەرمایەداری نەیخســـتۆتە ناو مارکســـیزمەوە، وام لێ دەکات کە، نەک 
هـــەر مارکـــووزە لەالیـــەن پوپێـــرەوە ڕەخنەهەڵگرە بەڵکـــوو پوپێریش ل ئالـــی مارکووزەوە 
ڕەخنەهەڵدەگـــرێ. لـــەوە دڵنیـــا نیـــم کـــە بتوانین لـــە نێـــوان گەاڵڵەکانـــی دژبەیەکی 
مارکـــووزە و پوپێر ســـەنتێزێک )ئـــەوەی لەکارتێکەری ئانتی تێز لەســـەر تێز وەدیدێ، 
وەرگێـــڕ( پێـــک بێنین، بەاڵم لەســـەر ئەو باوەڕەم کە بۆچوونێـــک کە کۆمەڵگایەکی 
ئازادتـــر و دادپەروەرانەتـــر کـــە ڕاوەســـتاو بـــێ، دەبـــێ ماکی هـــزری هـــەردووک لەو 
فەیلەســـوفانەی تێـــدا هەبێ. مەبەســـتی ئەو چاوپێکەوتنە ئەوەیە کـــە گەاڵڵەی دژواز 
لـــە بـــواری هزرییـــەوە شـــی بکرێتەوە و گەاڵگـــەاڵ بکرێت هەتا بەم جۆرە شـــتگەلێکی 
لـــێ وەدەر بکەوێـــت کـــە بتوانێ ســـەرچاوەی هەوڵێک بێ بۆ چێکردنی ســـەنتێزێک.

مونیخ مارسی ١٩٧١ فرانتس شتارک
 )اصـــاح یـــا انقـــاب مترجم هوشـــنگ وزیری، تهـــران. انتشـــارات خوارزمی چاپ 

 )١٣٦١ سوم 
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ڕەخنە، بەراورد و شیکاریی 
بزووتنەوەکانیی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و 

خۆرهەاڵتیی کوردستان
 

پوختە:پوختە:
بەشـــی هـــەرە زۆری ئـــەو بزووتنەوانەی لە یەک دوو دەیەی ڕابـــردوودا لە ناوچەی 
ڕۆژئـــاوای ئاســـیا و باکـــووری ئافریقا )ڕۆژهەاڵتـــی ناڤین( ڕوویـــان دا پڕ بوون لە 
دژوازی و پاڕادۆکـــس بەجۆرێـــک نـــە دەکـــرێ ناوی شۆڕشـــیان لەســـەر دابنێین نە 
چاکســـازی، لێرەدایـــە کـــە دەبێ بەدوای ســـەرەداوێکی نوێدا بگەڕێین کە بەشـــێک 
لـــەو بزووتنەوانـــەی سەرخســـت و بەشـــی هەرەزۆریشـــیان هەتا ئێستاشـــی دەگەڵ بێ 
چارەنووســـیان نادیـــارە. دوو وێژمانـــی بـــاو و ڕوانینی سیاســـی بەڕەهەندیی شـــۆڕش 
یـــان چاکســـازی و تەنانـــەت قەتیـــس مانەوە لـــە نەریتێکـــدا و زۆرجار نوقـــم بوون لە 
»ڕووبـــاری بەخـــوڕ«١ بزووتنەوەکانی ئێـــران بەتایبەت کوردی لە ڕۆژهەاڵت تووشـــی 
بێهیوایـــی، قەیـــران و دەکـــرێ بڵێم سەرلێشـــێواوی کـــردووە. ڕێکخـــراوەکان ئەگە لە 
درێژمـــاوەدا توانـــای دروســـتکردنی گۆڕانکارییـــان نەبـــێ، »بێهیوایی« و »کێشـــەی 
نێوخۆیـــی« تێیـــدا گەشـــە دەکا، کاتێـــک چاالکـــەکان لە خەبـــات دوور دەکەونەوە و 
بێ مەیلـــی و ســـاردبوونەوە تێیانـــدا ڕوو دەدا تووشـــی هەتڵە دەبـــن، ڕێگاکە ون دەبێ 
و ئامانجەکـــە الر دەبێتـــەوە، بزووتنـــەوەکان ئەگە مکانیزم و شـــێوازیی ســـەرهەڵدانیان 

دیـــار نەبێ بـــە دژەشۆڕشـــێک لەالیەن کۆمەڵگای سیاســـییەوە هـــەرەس دێنن.

١. »ڕووبـــاری بەخوڕ« زاراوەیەکە بەومانایە، ڕەوتی بزاڤی ڕزگاریخوازیی کوردســـتان لە ڕۆژهەاڵت 
لەبـــەر گەلێـــک هـــۆکار وئەو دۆخـــەی کە تێیدایە بەجۆرێـــک لە قەیران گەیشـــتووە و چارەی کاری 
لـــەوە دۆزیوەتەوە کـــە النیکەم جارێک دەگەڵ ڕەوتی ڕووداوەکان ئەگە کاریگەریشـــی نەبێ هەرنەبی 

بـــڕوا لە کۆتاییدا بزانێت چیی بەســـەر دێ.
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وشەی ڕێنوێن:وشەی ڕێنوێن: چاکسازی، شۆڕش، 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان، کوردستان، ڕۆژهەاڵتی ناڤین.

بەرایی:بەرایی:
بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییەکان بریتین لە ڕێکخراوێکـــی بەتەواو تۆکمە و دیاریکراو، 
کـــە بـــە مەبەســـتی داکۆکی یـــان پەرەپێـــدان یـــان دەستڕاگەیشـــتن بـــە ئامانجێکی 
تایبـــەت ئەندامانـــی ڕێـــک دەخـــا. ئەوەی کـــە بەشـــێوەیەکی بنەڕەتـــی بزووتنەوەی 
کۆمەاڵیەتـــی دیـــاری دەکا، داواکار بـــوون و بانگەشـــەکەربوونیەتی کـــە هەوڵـــی 
ناســـاندن و سەرخســـتنی ئایدیا و قازانج و بایەخەکان دەدا لەم پێناوەشـــدا بەردەوام لە 
هەوڵی زیاترکردنی ئەندامان و تێکۆشـــان بۆ ڕاکێشـــانی ســـەرنجی جەماوەر، هەروەها 
بژاردەکانـــی کۆمەڵگەدایـــە. ئامانجـــی بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییـــەکان جۆربەجۆرن، 
لـــە چاکســـازی یـــان گۆڕینی سیســـتەمەکان هەتـــا قەدەغـــەی ئێعدام، یـــان چەکە 
ئەتۆمییـــەکان و بەفەرمی ناســـینی مافە یاســـایی و سیاســـییەکانی ژنـــان، ئەتنیکە 
جۆراوجۆرەکان، ژینگە و ... ئەو کەرەســـانەش کە لـــە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
کەڵکیـــان لـــێ وەردەگیـــرێ جیاوازن، بەجۆرێک کـــە لە پڕۆپاگەندەی ســـادەوە بگرە 
هەتـــا توندوتیژیـــی. )روشـــە، ١٣٨٩، ١٣٥( بەهەرحـــاڵ بـــەدووور لـــە ئامانجەکان و 
کەرەســـە بەکارهاتـــووەکان، پێواژۆ کۆمەاڵیەتییەکان هەمـــووکات وەک بنەمایەکی 

هزری نوێ پێناســـەی بـــۆ دەکرێ.
ئاکاریـــی  لـــە  جۆرێـــک  کۆمەاڵیەتـــی  بزوتنـــەوەی  دیکـــە،  ڕوانینێکـــی  بـــە 
کۆمەاڵیەتییـــە کـــە بـــەوان هـــۆکار، دەســـتەیەکی زاڤ لـــە مرۆڤـــەکان دژکردەوە و 
ناڕزایەتـــی خۆیان لە چوارچێوەی، کاریی گشـــتی )collestiv actin( ئاگاهانە 
و مەبەســـتدار لـــە دۆخیـــی ئارایـــی دەردەبـــڕن. ئـــەم ڕابوونـــە دەتوانێ شـــەبەنگێکی 
بەربـــاو لـــە بابەتـــە ســـەرەکییەکانی وەک، نابەرابـــەری کۆمەاڵیەتـــی، ئایینـــی، 
هـــەاڵواردن و جیـــاوازی، تەناهی، دۆخی ئابووری )هـــەژاری(، کلتووری و ... بێ. 
پارادایمـــی ســـەرەکی ئـــەم پێواژۆیانـــە ناڕزایەتی ئاشـــتیانە و ســـڤیلمەندە، هەرچەند 
جـــۆر و شـــێوازی تریـــش لـــە نافەرمانی مەدەنی هەر لـــە ڕێپێوانی پڕ لـــە توندوتیژی 
هەتـــا شـــەڕ و تێکهەڵچـــوون بوونی هەیە. دوو ئامانجی ســـەرەکی لـــەو بزوتنەوانەدا.
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یەک:چاکسازی )لە نزمترین ویستدا( یەک:چاکسازی )لە نزمترین ویستدا( 
دوو: گۆڕان )لە بەرزترین حاڵەتدا( خۆیا دەبن.دوو: گۆڕان )لە بەرزترین حاڵەتدا( خۆیا دەبن.

بەجۆرێکـــی تـــر دەتوانیـــن بڵێیـــن: ئـــەم شـــێوە خەباتـــە ڕایەڵەیەکـــە دە پێوەندییـــە 
نافەرمییـــەکان لـــە نێـــوان هەنـــێ لـــە مرۆڤـــەکان، ڕێکخـــراو و حیزبەکان. بـــەو پێیە 
دەکـــرێ بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییـــەکان؛ گروپێـــک لـــە چاالکانی کاریگـــەر، تەواو 
ڕێکخـــراو کـــە بـــە هـــاوکاری و یارمەتی شـــێوازی جۆراوجۆری گشـــتگیر بە دوای 
ئامانجێـــک یـــان کاریگەری لەســـەر ڕەوتی کۆمەڵگـــە دادەنێن. )محمـــدی، زرێبار 

 )١٣٨٥
بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییـــەکان بـــەدژی دەســـەاڵتە دیکتاتـــۆر و تۆتالیتێـــرەکان بـــە 

گشـــتی لـــە دوو فۆڕمـــی ئاشـــتییانە و توندوتیـــژدا جـــێ دەگـــرن:
ئاشـــتیانە: نافەرمانیـــی مەدەنی )بەرگریی مەدەنی یان شۆڕشـــی ئارام(، جۆرێک 
ناڕەزایەتییـــە کـــە حکوومـــەت پێـــی خۆشـــە بیکەی بـــەاڵم توێژێک لـــە کۆمەڵگە 
نایـــکا. کۆمەڵگـــەی فەرمی پێی خۆشـــە قوتابی، مامۆســـتا، کرێـــکار و ... بچنە 
ســـەر کار بـــەاڵم ئەوان ناچن، یـــان ئەوەی کە حکوومەت کردەوەیەکی پێی ناخۆشـــە 
بـــەاڵم چینەکانـــی کۆمەڵگە دەیکـــەن وەک مانگرتن )ڕۆژووگرتـــن، دەم دوورینەوە، 
داخســـتنی دووکان و بازار، نەچوونە ســـەر کار و ... (، ڕێپێوان )ڕێپێوانی بێدەنگ 

و بـــێ درووشـــم یـــا بە پێچەوانە بـــە هەڵا و پـــڕ توندوتیژی( و ... 

توندوتیژ:توندوتیژ:
یـــەک:یـــەک: کۆمەاڵنـــی وەزاڵەهاتوو بێنە ســـەر شـــەقام و بـــە توندترین جـــۆر بەرپەرچی 

حکومـــەت بدەنـــەوە و لـــه  هه موو شـــێوازه کان که ڵـــک وه رگرن.
دوو:دوو: ڕەوتە سیاســـییەکان )حیزب( و خەباتی چەکداری، کە بەپێی پەســـەندکراوی 
بڕیارەکانـــی ڕێکخـــراوی نەتـــەوە یەکگرتـــووەکان بە ژمارە ٢٢٢ و ٢٣٥ ســـاڵەکانی 
١٩٦٦ و ١٩٧٨، دانـــی بـــە ڕەوایـــی خەباتی چەکداری داناوە بۆ گەیشـــتن بە مافی 
چارەنووســـی گـــەالن لـــە بەرامبەر ئـــەو واڵتانەی ئامادەی چارەســـەری ئاشـــتییانەی 

پرســـەکان نین. )حەسەن زادە ٢٠٢١، ٦٨( 
لـــە بـــاس کردنـــی چەمکیـــی »بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییەکان«نابـــێ ئـــەو تێئۆری و 
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تێرمـــە زانســـتییانە بکەینـــە پێـــوەر بـــۆ کار و تێکۆشـــان بـــەاڵم دەبێ ئەمانـــە بزانین 
و بیانخوێنینـــەوە و لەجێـــی خۆیـــدا کەڵکیـــان لـــێ وەرگریـــن، مەترســـیی مـــەزن لـــە 
پێکگرتـــن و هەڵســـەنگاندن ئەوەیـــە، الیەکی هەڵســـەنگاندن وەک »مۆدێل« لەبەرچاو 
بگریـــن و کاری پـــێ بکەیـــن )وشـــیارانە یـــان ناوشـــیارانە( و الیەکـــەی دیکـــەی 
هەڵســـەنگاندیش بـــەو مۆدێلە پێک بگریـــن و تاوتوێی بکەین. لێرەدایە کە بۆشـــایی 
»ســـتراتێژی«، »کەموکـــوڕی« و »نەبوونـــی بەرنامە بـــۆ تێپەڕین« دێتـــە گۆڕ. دەبێ 
هـــاوکات دەگـــەڵ خوێندنـــەوەی ئاوەزمەندانـــە چاوێک لـــە ناوچەی خۆمـــان بکەین 
و بگەینـــە هەندێـــک بۆچوونی نـــوێ جـــا دوای ڕەخنەلێگرتن و هەڵشـــێانی وەردی 
بدەینـــەوە و بـــە شـــتێکی خۆماڵـــی بگەین ئەوجۆرەیە کـــە ئێمە دەتوانیـــن لە هزرێکی 
کۆمەاڵیەتیـــی جیهانیـــدا بەشـــدار بیـــن و ڕێکار و قســـەی نوێمان بـــۆ گوتن هەبێ، 
جـــا نابـــێ ئەوەنـــدەش لەخۆبایـــی بین و پێمـــان وابێ جا ئەوجـــار با ئـــەوان بێن و چاو 
لـــە قوتابخانـــەی ئێمـــە بکەن و وەدوامـــان بکەون یـــان ئەوەیکە ئێمە هیچمـــان نییە و 
دەبـــێ چاولێکـــەر بین و وەدوای ڕێبازی ئـــەوان بکەوین، دەبێ ئێمـــە بیانخوێنینەوە و 
بـــەردەوام ڕەخنـــە بگریـــن و گوتوبێژی زانســـتییان دەگەڵ بکەیـــن. نێرینێکی دیکەش 
ئەوەیـــە کـــە، مـــادام هەمـــوو ئـــەو پاڕادایـــم و تێڕامانـــە دەرهاویشـــتەی بیرۆکـــەی 
ڕۆژئاواییـــن، لـــە ڕۆژهـــەاڵت )مەبەســـت جیهانـــی بەرامبـــەر ڕۆژئاوایـــە( ناتوانرێ 
کاری پـــێ بکـــرێ، چوونکـــە ئێستاشـــی دەگەڵـــدا بـــێ کۆمەڵگـــەی سیاســـی و 
تەنانـــەت کۆمەڵگـــەی مەدەنیـــش لەژێـــر هەژموونیی ڕۆژئاوادایە و ئـــەوە ئەوانن کە 
ڕێوشـــوێنەکان بـــۆ ئێمە دەستنیشـــان دەکەن جـــا ئەگە بەرژەوەندی خۆیانـــی تێدا بووە 
ئـــەوە باشـــە و ســـەردەگرێ ئەگەینا جێبەجێ نابـــێ، واتـــە کۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاوایی 
بـــە شـــێوازێکی پێشـــکەوتووتر خۆیـــا بـــووە و ســـێبەری بەســـەر چەمـــک و ماناکان 
لـــە بـــەرەی ڕۆژهەاڵتـــدا هەرمـــاوە. ئـــەو بۆچوونـــەی کـــە دەڵـــێ: خەباتـــی مەدەنی 

بەرهەمـــی داهێنانـــی ڕۆژئاوایە لێـــرەدا دەگوورێ.
ئێـــداورد ســـەعید لـــە کتێبـــی »ئۆریەنتالیـــزم« )ڕۆژهەاڵت ناســـی( خۆیـــدا ئاماژە 
بـــەوە دەکات کـــە ڕۆژئاواییـــەکان هەر لەســـەر ڕێچکەی کۆلۆنیالیســـتیی خۆیان بە 
ڕوانینـــی داهێنانـــی زانســـت بۆ »ڕۆژهەاڵتـــی ناڤین« )ڕۆژئاوای ئاســـیا و باکووری 
ئەفریقـــا( مێشـــکی ئێمەیـــان پـــڕ کـــردووە و دوای هێرشـــی ناپێلئۆن بۆ ســـەر میســـر 
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)١٧٩٨( ناوبراو ســـەدان کەســـی لە توێژەر، نووســـەر، مێژووزان و بیرمەندی دەگەڵ 
خـــۆی بردە میســـر )ســـعید، ١٣٨٦، ١٣٢( کـــە دوای ئەمە هەتا ســـاڵەکانی ١٩٥٠ 
زیاتـــر لـــە ٦٠هەزار کتێـــب و وتار و توێژینەوە لەســـەر ڕۆژهەاڵتی ناڤین بە گشـــتی 
و جیهانـــی ڕۆژهـــەاڵت بەتایبەتی چـــاپ و باو بوونەوە بەجۆرێـــک کە دوو واڵتی 
بریتانیا و فەرانســـە پشـــکی ســـەرەکییان وەبەر دەکەوێ و دواتریش ئەمریکا هاتووتە 
مەیدان و بە شـــێوازی خۆی بەدوای بەرژەوەندییەکانیدا تێکۆشـــاوە )پێشـــوو، ٣٠٠(. 
لەبەرچـــاوی ئـــەوان ئێمـــەی ڕۆژهەاڵتـــی شـــیاوی ئـــەوە نیـــن دەســـتەاڵتمان هەبێ و 
بۆخۆمـــان ڕێوەبـــەری بیـــن بەڵکـــوو دەبێ ئەوان خێرمان پێ بکەن و لەســـەر ســـەرمان 
بـــن، ئێمـــە خەڵکانی ڕەشـــوڕووتی نـــەزان و گەوجین و تێناگەین و ئـــەوە ئەوانن دەبێ 
فێرمـــان بکـــەن، یـــان ئێمـــە مەزڵومیـــن و زاڵمـــان )دەســـتەاڵت( زوڵممان لـــێ دەکەن، 
جـــا کـــە ئێمـــە تێرمـــی مەزڵووم بـــوون چۆتە نێـــو مێشـــکمان و لە خوێنمانـــدا ڕەگی 

داکوتـــاوە، هەتاهەتایە چاولەدەســـت و چەوســـاوە و چاوەڕوان و ژێردەســـت دەمێنین.
هـــەر لەســـەر ئـــەم سیاســـەتە بـــوو کـــە ئەو بـــاوەڕە شـــەقڵی گرتـــووە کـــە، خەباتی 
مەدەنی بەشـــێکە لە پیانـــی واڵتانی ڕۆژئاوا بە دژی بزووتنـــەوە ڕزگاریخوازەکانی 
جیهـــان. لـــە ســـەدەی ڕابـــردوودا زانکـــۆکان و ناوەندەکانـــی لێکۆڵینـــەوەی ئەمریکا 
هـــەزاران چاالکی و کاری جۆراوجۆریان کردووە هەتا زانســـتە مرۆییەکان بەو شـــێوە 
بەرهـــەم بێنـــن کـــە دەگـــەڵ پێوەرەکانـــی ڕۆژئـــاوا )ئەمریـــکا( بگونجێن. بە ســـەدان 
لێکۆڵـــەر بـــە واڵتانـــی جیهاندا بـــاو بوونەوە کـــە لێکۆڵینەوە لەســـەر خەڵکی واڵتان 
و شۆڕشـــی ئازادیخـــوازی و بەتایبـــەت دژە کاپیتالیزمـــی ئەوکاتـــی واڵتـــان بکەن. 
»جـــۆرج ســـۆرۆس« و »جیـــن شاڕپ«ــــەکان ئەو کەســـە دەستڕۆیشـــتوو و ســـاماندارە 
مەزنانـــە بـــوون کـــە لـــە چوارچێـــوەی دۆکترینـــی ڕۆناڵـــد ڕەیـــگان بە نـــاوی »باو 
کردنـــەوەی دێموکڕاســـی«، ناوەنـــدی لێکۆڵینـــەوەی »کۆمەڵگەی کـــراوە« )چوونکە 
خـــۆی قوتابـــی کارێل پوپێر بوو ناوی دامەزراوەکەشـــی بەناوی کتێبە ناســـراوەکەی 
ئـــەو کـــرد( »ئالبێـــرت ئەنشتەین«ــــیان دامەزراند. بە ســـەدان بەرهەمی زانســـتی کە 
ئێســـتا لـــە جیهانـــدا بنەمـــای زانســـتیی زانکۆکانی جیهانـــن، لەالیـــەن حکوومەتی 
ئەمریـــکاوە ســـازگار لەگـــەڵ بەرژەوەندی ئەمریـــکا بەرهەمهێنراون. واتە ســـەدەیەک 
زیاتـــرە ســـەرمایەگوزاری لە زانســـتدا دەکەن کە ڕوانینـــی جوواڵنەوەکانی جیهان بەو 
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ئاراســـتەیەدا ببـــەن کـــە ئەمریـــکا دەیهەوێ. کارێکـــی وەهایان کردووە کـــە دەخوازن 
بەپێـــی سیاســـەتەکانی ئـــەوان خەبـــات بکڕی. لەالیەکی دیکەشـــەوە ئەو شـــەڕانەی 
لـــە سەرتاســـەری جیهـــان دەکرێن هەرنەبی دەســـتی یەک لەو واڵتانـــەی تێدایە و لە 
بەشـــێک لـــە بزووتنەوەکانـــی جیهانیشـــدا کـــە زانیـــان قازانجیان دە شـــەڕ و ئاڵۆزی 
دایـــە بـــە ناردنـــی چەکوچـــۆڵ و کەرەســـەی شـــەڕ، ئاگرەکـــە خـــۆش دەکـــەن واتە 
بەهـــەر دووالدا هـــەر دەبێ ئەوان ســـەروەر و بااڵدەســـت بن و پرســـەکە بـــەوان بکرێ. 
واڵتانـــی جیهـــان ســـااڵنە بودجـــەی وەزارەتەکانـــی بەرگری و شـــەڕ زیـــاد دەکەن بە 
میلیاردەهـــا دۆالر ســـەرمایەگوزاری لـــە شـــەڕ و چەک و  کەرســـتەی نوێی شـــەڕدا 
دەکـــەن و لەکـــوێ قازانـــج و بەرژەوەندیـــان خواســـتی شـــەڕ دروســـت دەکـــەن و بـــە 
پێچەوانەکەشـــی دەڵێن »ســـەردەمی شـــەڕوئاڵۆزی بـــاوی نەماوە و پێویســـتە ڕێگەی 
دیالـــۆگ و ئاشـــتیانە بگیرێتـــە بـــەر«. لەالیەکـــی دیکەشـــەوە خەباتـــی خەڵـــک بۆ 
وەدەســـت هێنانـــی مافەکانیـــان لـــەم چەنـــد دەیـــەی دواییـــدا لـــە زۆر واڵتـــی جیهان 
ئـــەوەی ســـەلماندووە کـــە »چەمکیـــی »بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییـــەکان« توانیوەتی چ 
بە شـــێوەی چاکســـازی چ بە شـــێوەی شـــۆڕش ســـەرکەتوو بێ، بەاڵم لەم نێوەشـــدا 
زاراوەی دیکـــە )چاکشـــۆڕش( داهێنـــراون کـــە وەک مێتۆدێکـــی نوێ بـــۆ خەباتی 
مافخوازانـــە دەبینـــرێ و لـــەم دەیـــەی ڕابـــردوودا لـــە ڕۆژئـــاوای ئاســـیا و باکووری 
ئافریقـــا بەجوانـــی هەســـتی پێدەکرا. لـــەم نێـــوەدا بزووتنەوەی سیاســـیی کورد وەک 
پێواژۆیەکـــی ئاوارتـــە لە هەنـــاوی سیســـتەمێکی تۆتالیتەر و دیکتاتـــۆر جیاواز لەو 

بزووتنەوانـــە خـــۆی دیتووتـــەوە بەاڵم تووشـــی گرفت و قەیـــران بووە.
بەپێـــی پۆلێنبەندییـــە بـــاوەکان، تیۆریـــی پێـــواژۆ کۆمەاڵیەتییـــەکان بە ســـەر دوو 
گرووپـــی ئەمریکایـــی و ئورووپایـــی دابەش کـــران. تەوفیر لە نەریتـــی بیرکردنەوەی 
ئەمریکایـــی و ئورووپایـــی و جیاوازیـــی ئـــەو بزووتنەوانـــە لـــەم دوو قوڕنـــە )قـــاڕە( 
یـــە ســـەریان  هەڵـــداوە و بەستێن ســـازی ئـــەم جـــۆرە ڕێکخســـتنەیە. بـــە ڕوانینێکـــی 
خێـــرا، لێڕوانینـــە ئەمریکاییـــەکان لە بـــارەی بزووتنـــەوەی کۆمەاڵیەتـــی زیاتر لەژێر 
کاریگەریـــی ســـوننەتی کارکردن دان، لەکاتێکدا کە تیۆرییـــە ئورووپاییەکان زیاتر بە 
تێڕوانینێکـــی نیومارکسیســـتی دەرکەوتـــەکان ڕاڤە دەکەن. ئـــەم بابەتە بە ڕێژەیەک 
لـــە ڕاســـتییە کۆمەاڵیەتییەکانـــەوە ســـەرچاوەی گرتبـــوو، چوونکە لـــە ئەمریکا ئەو 
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ڕێکخراوانـــەی لـــە ئاکامـــی ناڕەزایەتییەکانـــەوە دروســـت بـــوون، بـــەرەو کارخـــوازی 
دەچـــن و زۆرتـــر وەک گروپی خـــاوەن بەرژەوەندی ڕێکەوتن، بەاڵم لـــە بەرامبەردا لە 
ئورووپـــا ئـــەم بزووتنەوانـــە زیاتر دژی سیســـتەم بـــوون و زۆربـــەی تایبەتمەندییەکانی 
خۆیـــان، لەوانـــە جەخت کردنەوەیـــان لەســـەر ئیدۆلـــۆژی لـــە چەپـــەکان وەرگرتبـــوو. 
)تۆرین، کۆمەڵێک نووســـەر، ڵ ٣٩( ئەگە بمهەوێ بە جۆرێکی دیکە و هاســـانتر 
وێنـــای بکـــەم، جوواڵنـــەوەکان لـــە ئەمریکا لـــە ژێرکارتێکـــەری لیبراڵیـــزم قۆناخ بە 
قۆنـــاخ بـــە خواســـتی خۆیـــان گەیشـــتن و لـــە ئورووپـــاش بـــە نێرینی مارکسیســـتی 

بـــەدوای گۆڕانکاریـــی خێرا هەنگاویـــان دەنا.
جیـــاکاری تیۆرییـــە نوێیەکانی بواری بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان لەســـەر بنەمای 
شـــوێنی جوگرافی لە ئێســـتادا کەمتر باوە و ناتوانێ بە شـــێوەیەکی تەواو ســـەرجەم 
تیۆرییـــەکان بگرێتـــەوە بەتایبـــەت ئـــەو تێڕوانینـــە ئاڵۆزانەی کە ناکرێ بە ســـانایی 

لـــە یەکێک لەو دوو بەشـــەدا جـــێ بکرێنەوە.
هەاڵواردن لەســـەر بنەمای “کاســـیک” و “نوێ” مۆدێلی دیکە لە ڕێکخســـتنی 
تیۆریـــی بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییەکانـــە. ژمارەیـــەک خـــاوەن ڕا لە بـــواری بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانـــەوە بـــە جیـــاکاری ئـــەم پێواژۆیانـــە بۆ کاســـیک و نوێ لەســـەر 
بنەمـــای قۆناغـــی مێژوویـــی تیۆرییـــەکان ڕێک دەخـــەن. لـــەم ڕێکخســـتنەدا، ئـــەو 
تیۆرییانـــەی کـــە پێوەندییـــان بە ســـااڵنی بەر لـــە ١٩٦٠ هەیە کاســـیکن و ئەوانەی 
دوای ئەمســـاڵەش بە نوێ دەخەمڵێندرێن. بنەمای ئەم ڕێکخســـتنە لەســـەر نوێ بوون 
پێداگـــری دەکا )بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییـــە نوێیەکان( و بۆ پێناســـەکردنی ئەم جۆرە 
جوواڵنەوانـــە بـــەکار دێ کـــە لە ١٩٦٠ەوە لە بـــواری کۆمەاڵیەتیـــدا گرینگییان پێ  
دراوە. لـــە ئاکامـــی دەرکەوتنـــی لەپـــڕ و بەرفرەوانـــی بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییەکان، 
شـــەپۆلێکی نوێـــی تیۆرییـــەکان دەرکەوتـــن. زۆربەی ئـــەم تیۆرییانـــە پێیان وابوو کە 
ئـــەم بزووتنـــەوە نوێیانـــە بـــە پێچەوانەی کاســـیکەکان لە هەلومەرجـــی کۆمەڵگەی 
مەدەنـــی و دێموکراســـیدا گـــووراون. لـــە ئالییەکی تـــر ئەندامانـــی ســـەرەکیی ئـــەم 
بزووتنەوانـــە تەنیـــا کرێـــکاران و تەردکراوانـــی کۆمەڵگـــە نەبـــوون، بەڵکـــوو ژنـــان، 

خوێنـــدکاران و الوان ڕۆڵیـــان لەم جـــۆرە بزووتنەوانـــەدا هەبووە.



٥٥)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

تیۆری بزووتنە کۆمەاڵیەتییەکان لە چوارچێوەی ســـێ تێڕوانین شـــرۆڤە دەکرێ:تیۆری بزووتنە کۆمەاڵیەتییەکان لە چوارچێوەی ســـێ تێڕوانین شـــرۆڤە دەکرێ:

١١.تێڕوانینی ئاکاری بەکۆمەڵ )کاسیک( .تێڕوانینی ئاکاری بەکۆمەڵ )کاسیک( 
کۆمەڵـــە تیۆریـــی دەروون ناســـانە، ڕەوشـــت مەندانە و ڕایەڵکـــەی کۆمەڵگـــە لـــەم 
دەســـتەیەدا جـــێ دەگـــرن. دەگـــەڵ بوونـــی ئـــەو جیاوازییانـــەی کـــە لـــە ڕێزبەندیـــی 
تێگەیشـــتنەکان و قاڵبـــی تیۆریـــی ئـــەم ســـێ دەروازەیە هەیـــە، خاڵی هاوبەشـــی ئەم 
ســـێ تیۆرییە تایبەتمەندی هەســـتیاریی کردارە و کۆمەڵگە وەک کۆمەڵێک تاک 
وێنـــا دەکا. ســـەرکەوتنی ڕەوشـــت مەندانە بەســـەر زانســـتی کۆمەاڵیەتیـــی ئەمریکا 
دەرفەتێکـــی گونجـــاوی بـــۆ خســـتنەڕووی تیۆرییەکانی دەروون ناســـی ئامـــادە کرد. 
هەتـــا ئـــەو جێگای کـــە خوڵقێنەرانی تیۆری کە کاریگەریـــی بەرهەمی کارکردنیان 
لەســـەر بـــوو لـــە ڕاڤـــەی جوواڵنـــەوەکان پەڕژانـــە ســـەر “ڕەوشـــت- ئـــاکار” وەک 
تێگەیشـــتنێکی ســـەرەکی و بنچینەیـــی. تیۆرییەکانـــی پێوەندیـــدار بـــە کۆمەڵگەش 
دەگـــەڵ ئەوەیکـــە زیاتـــر پشـــتیان بـــە الیەنـــی کۆمەاڵیەتیـــی ئورووپـــا دەبەســـت، لە 
هەمـــان کاتـــدا تایبەتمەندیی تاکیان لەبەرچاو دەگرت. بەگشـــتی لە کۆمەڵگەشـــدا 
ســـەرنجیان دەدا ســـەر هەســـتی غەوارەیـــی و نیگەرانـــی و ســـەرکوت کردن، هەروەهـــا 

بێبەش بوونـــی ڕێژەیـــی و، جەخت لەســـەر ڕەوشـــی دەروونیـــی تاکـــەکان دەکاتەوە.

ڕێکخراوەیی ڕێکخراوەیی.تێڕوانینی  ٢٢.تێڕوانینی 
ئـــەو کۆمەڵـــە تیۆرییانـــەی لەژێر نـــاوی )ئامادەیـــی ســـەرچاوەکان( ن، بێجگە لە 
تیۆرییەکانـــی )خوڵقاندنـــی دەرفەتـــی سیاســـی( و “قۆناغەکانـــی ڕەخنـــە” لێـــرەدا 
دەبینرێنـــەوە. لـــە ڕوانگەی ئـــەم تێڕوانینـــەوە بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییەکان شـــێوازی 
ناســـراوی کاری سیاســـین، بـــە شـــێوازێکی دیکـــە ئەو الیەنانـــەی ڕۆڵیـــان هەیە بە 
شـــێوەیەکی ئاوەزمەندانە چاالکی دەکەن و هەوڵی بەدەست هێنانی بەرژەوەندییەکانیان 
پێویســـت  ئامادەکردنـــی ســـەرچاوەی  لـــە  دەدەن. ڕێکخـــراوەکان ڕۆڵـــی ســـەرەکی 
بـــۆ کاری بەکۆمـــەڵ دەگێـــڕن، چوونکـــە بزووتنـــەوەکان بە بەشـــێک لە پرۆســـەی 
سیاســـیی ئاســـایی هەژمار دەکرێن، جیا لە پێداگریی لەســـەر چوارچێوەی سیاســـی 

تیۆرییـــەکان، دوو خاڵـــی هاوبەشـــی دیکەشـــیان هەیە:



چاکسازیی یان شۆڕش ٥6

یـــەک:یـــەک: چاالکیی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان بە ناتەکوزمەند نازانن.
دوو:دوو: بەشـــدارانی ئەم جوواڵنەوانە بە بێ ئاوەز ناناسن.

٣٣. تێڕوانینی کۆمەڵگەی مەدەنی. تێڕوانینی کۆمەڵگەی مەدەنی
بیرۆکـــەی  بـــۆ  بیروهزریـــان  پێشـــوو  لیبرالیســـتییەکانی  بـــاوەڕی  بەپێچەوانـــەی 
لێـــرەدا  کـــە  تیۆرییـــە  ئـــەم  ئافرێنەرانـــی  دەگەڕێتـــەوە، چونکـــە  نیومارکسیســـتی 
ڕێکخراون )مارکووزە، تۆرین، هابێرماس و ملووچی( لەســـەر الیەنی شۆڕشـــگێڕیی 
بزووتنـــەوەکان پـــێ دادەگـــرن و بەپێچەوانـــەی دەرهاویشـــتەی تیۆرییـــە کاســـیکی 
و ڕێکخراوەییـــەکان، ئامانجـــی بزووتنـــەوەی جڤاکـــی بـــە کاریگـــەری خستنەســـەر 
پڕۆســـەی سیاســـی دانانێـــن، بەڵکـــوو تێکدانـــی ســـنووری شـــێوازی کۆمەاڵیەتی و 
ئاڵۆزکردنـــی دەکەنـــە ئامانـــج. بەپێچەوانـــەی تێڕوانینـــی ڕێکخراوەیـــی کە ســـەرنج 
دەداتـــە عەقانییەتـــی ئامرازی، لە ڕوانینی کۆمەڵگەی ســـڤیلمەنددا جەخت لەســـەر 
عەقانییەتـــی پێوەنـــدی دەکەنـــەوە و لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە هەرچییـــەک لـــە بیـــری 
تێڕوانینـــی ڕێکخراوەیی الیەنی ئامرازی هەیە )ئایدۆلۆژی، ناســـنامەی بەکۆمەڵ، 
ئـــەم تێڕوانینـــە  جـــۆری پێوەندییـــەکان، ڕێکخســـتن و ... (. بابەتـــی ســـەرەکیی 
دۆزینـــەوەی ســـەرچاوەی ســـەرەکیی کەلێنـــە کۆمەاڵیەتییەکانـــە کـــە بزووتنـــەوە 
کۆمەاڵیەتییـــەکان لەســـەری هەڵ دەچنرێـــن. بەشـــیوەیەکی گشـــتی ئـــەم ڕوانینە لە 
ڕیزی کۆمەڵگەی ســـڤیل دان و جەخت لەســـەر تایبەتمەندیـــی کۆمەاڵیەتی بزووتنەوە 
جڤاکییـــەکان دەکەنـــەوە و گرینگیـــی پێواژۆیەکان لە بەســـتێنیی جیاواز لە چاالکی 

سیاســـیدا هەڵ دەســـەنگێنن. )پێشـــوو، ٤٢( 
بـــە واتایەکـــی دیکـــە، بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییـــەکان هەوڵی گۆڕینی دەســـەاڵتی 
نـــادەن، بەڵکـــوو پێوەندییـــە کۆمەاڵیەتییـــەکان و جڤاکـــی ســـڤیل وەک  سیاســـی 
ئامانجـــی کارەکانی خۆیـــان دادەنێن. هەرچەند دەکرێ هەندێک الیەنی سیاســـییش 
بەخـــۆوە بگـــرێ یان لە ئامرازی سیاســـی کەڵک وەربگرن بەاڵم ئامانجی ســـەرەکی 
بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییـــەکان گـــۆڕان لـــە کۆمەڵگـــەی مەدەنی دایە. بـــە بۆچوونی 
هابرمـــاس، بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییـــەکان کەڵـــک لـــە ژینگـــەی جیهـــان )جڤاکی 

مەدەنـــی( وەردەگـــرن نـــەک مەنتقی سیســـتەم )کۆمەڵگەی سیاســـی(.



٥7)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییە نوێ باوەکانبزووتنەوە کۆمەاڵیەتییە نوێ باوەکان
ئاڵۆزییـــە ئابـــووری و کۆمەاڵیەتییـــەکان کـــە دوای شـــەڕی جیهانیـــی دووهەم لە 
ئورووپـــا ســـەریان هەڵـــدا، دەرخـــەری ئـــەو ڕاســـتییە بـــوون کـــە ملمانێی نێـــوان کار 
و ســـەرمایە، تـــەوەر و بایەخـــی خۆیـــان لەدەســـت داوە. زۆربـــەی خەڵکـــی کۆمەڵگە 
ئورووپاییـــەکان توانییـــان بگەنـــە خوێندنی بەرز و لـــەم نێوەدا ژنان ڕۆڵـــی بەرچاویان 
هەبـــووە. ڕایەڵکـــە زانیارییـــەکان و پێوەندییـــەکان ڕۆڵـــی تازەیـــان هێنـــا ئـــاراوە و 
ســـەرمایە لـــە چوارچێـــوەی بـــازاڕە ناوچەیـــی و نەتەوەییـــەکان تێ پـــەڕی و دەگـــەڵ 
ســـەرهەڵدانی ســـەندیکا مەزنـــە ئابورییـــەکان هەوڵـــی دروســـت کردنی بـــواری نوێیان 
دا. بزووتنـــەوە کۆنـــەکان لـــە چوارچێـــوەی ڕێکخـــراوە کرێکاریـــی یـــان جووتیاریـــی 
لەســـەر بنەمـــای پێوەندی بە حکومەتەکانەوە پێناســـە کراون. بـــەم ڕوانینە حکومەت 
و دامـــەزراوەکان وەک نەیـــاری ســـەرەکیی دەناســـرێن. ئـــەم بزووتنەوانـــە کـــە وەک 
داینامیکـــی بەرهەم هاتـــووی کۆمەڵگـــەی مەدەنـــی باســـیان کـــراوە، بەرگـــری لـــە 

بەرژەوەندیـــی گرووپـــە تایبەتییەکانیـــان لە ئەســـتۆیە.

ئـــاالن تۆریـــن کۆمەڵناســـی فەرانســـەیی ســـێ بنەمـــای بـــۆ هەبوونـــی بزووتنـــەوە ئـــاالن تۆریـــن کۆمەڵناســـی فەرانســـەیی ســـێ بنەمـــای بـــۆ هەبوونـــی بزووتنـــەوە 
دانـــاوە: دانـــاوە:کۆمەاڵتییـــەکان  کۆمەاڵتییـــەکان 

کۆمەاڵیەتـــی  بزووتنەوەیەکـــی  پێویســـتە  )شـــوناس(:  ناســـنامە  بنەمـــای  )شـــوناس(:-  ناســـنامە  بنەمـــای   -١١
ناســـنامەیەکی دیاریکـــرای هەبێ )لە چ کەســـانێک پێک هاتـــووە، بەردەنگەکانی 

کێـــن و بەرگریـــکاری کام بەرژەوەندییـــە؟(. 
٢٢- بنەمـــای دژایەتـــی:- بنەمـــای دژایەتـــی: بزووتنـــەوەی کۆمەاڵیەتی بـــەردەوام دژی جۆرێک لەمپەڕ 
یـــان هێزێـــک دەوەســـتێتەوە و بـــەردەوام هەوڵـــی شکســـتدانی دوژمنانـــی هەیە و بێ 
بوونـــی بنەمـــای دژایەتـــی، بزووتنـــەوەی کۆمەاڵیەتـــی ناتوانـــێ بوونـــی هەبـــێ. 
زۆربـــەی بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییـــەکان بـــەردەوام دژی ئـــەم ڕەوشـــەن کـــە تێی دان و 

ئامانجەکانـــی خۆیـــان هاوتەریـــب دەگـــەڵ بارودۆخەکـــە نابینن.
٣٣- بنەمـــای گشـــتگیری:- بنەمـــای گشـــتگیری: بزووتنەوەیەکـــی جڤاکـــی بە ناوی بایەخـــی زۆر دەگەڵ 
ئایدیـــای مـــەزن، فەلســـەفە یان ئایدیـــای ئۆلی دەســـت پـــێ دەکا و چاالکییەکانی 
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لـــە بیـــر و بڕوایەکەوە شـــەقڵ دەگرێ کە هەوڵـــی بەرفرەوان بوون و پێشـــکەوتن دەدا. 
ئـــەم هۆکارانـــە دەبنـــە هـــۆی چاالکیـــی بزووتنەوەیەکـــی کۆمەاڵیەتـــی لەوانەیە بە 
شـــێوەی بەرژەوەندیـــی نەتەوەیـــی و ئازادیـــی مرۆڤایەتی، ئاســـایش و مافی مرۆڤ، 
ســـەالمەتیی گشـــتی و خواســـتی خواوەنـــد بێـــت، ئەمانـــە ئـــەو تایبەتمەندییانـــەن کە 

ئـــاالن تۆریـــن بە بنەمای گشـــتگیری ناویـــان دەبا )روشـــە ١٣٨٩، ٢٩(.
ئـــەم بنەمایەش وەک بنەمای ناســـنامە و دژایەتی بۆ ناســـینی زات و الیەنگیریی 

پێواژۆیەکـــی کۆمەاڵیەتی دەگەڵ گۆڕانی بنەمای گشـــتگیری دایە.
دوای داڕمانـــی بـــەرەی ڕۆژهـــەاڵت )بلـــوک شـــرق( »تیمووتـــی گارتێـــن ئـــەش« 
)Timothy Garton Ash( توێـــژەر و نووســـەری بەناوبانگـــی بریتانیایـــی کە 
لـــە زانکـــۆی ئاکســـفۆڕد وانەکانـــی مێژووی هاوچـــەرخ دەڵێتـــەوە، بـــە ڕوانینێکی 
نـــوێ ئاڵوگۆڕەکانـــی چارەگـــە ســـەدەی دوایی گەنگەشـــە کـــرد. تیموتـــی باس لە 
کودتاکانـــی مەخمەری ئورووپای ڕۆژهەاڵت دەکا و پێی وایە ئەم شـــێوازە تشـــتێکە 
 .)Refo-lution( )لـــە نێـــوان »چاکســـازی« )اصاحـــات( و »شـــۆڕش« )انقـــاب
ئـــەو لەســـەر ئـــەو باوەڕەیە کـــە، ئەوەی لـــە واڵتانی لەهێســـتان و مەجارســـتان ڕووی 
داوە زۆر بـــە دژواری دەکـــرێ ناوی »شۆڕش«ــــی لەســـەر دابنێین، لە ڕاســـتیدا ئەمە 

تێکەاڵوێکە لە چاکســـازی و شـــۆڕش )ڕیڤۆلەیشـــن، چاک-شـــۆڕش(٢.
لەم دیاردەیەدا توخمێکی بەهێز و ســـەرەکیی »گۆڕان لەســـەرەوە« بوونی هەبووە کە 
لە ژێر ســـەرکردایەتی »کەمینەیەکـــی ڕووناکبیر« لەناخی حیزبە کۆمۆنیســـتەکاندا 
چاالکـــی دەکـــرد؛ بەاڵم توخمێکی زیندوو »گوشـــاری جەماوەر لە ژێرەوە«ــــش بوونی 
هەبـــووە، پێوەندیـــی نێـــوان ئـــەم دوو دیاردەیـــە بەگشـــتی بـــە نێوبژێوانی نێـــوان چینی 
هەڵبـــژاردە و ئێلیتی دەســـتەاڵتدار و دژبەران شـــەقڵی دەگرت. هەتـــا دوای ڕووخانی 
بەرەی ڕۆژهەاڵت، دوانەی –چاکســـازی شـــۆڕش- بەســـەر وێژەمانی سیاســـی کە 
دەیویســـت ڕەوتـــی »گـــۆڕان« لـــە کۆمەڵگـــە جۆربەجۆرەکان شـــرۆڤە بـــکا، زاڵ بوو. 
)اش ١٣٩٣، ١٦( بـــەاڵم وردەوردە و بەتایبـــەت پشـــتی ڕەوتە فرەچەشـــنەکان گۆڕان 
لـــە حکومەتەکانـــی ســـەر بە بـــەرەی ڕۆژهـــەاڵت ئەدەبیاتێکـــی نوێـــی گووراند کە 
خـــۆی لە چەمکی »چاک-شـــۆڕش« )ئـــەم چەمکە لەالیـــەن تیوموتی گارتێن ئەش 

٢. لە وێژەی سیاسیی فارسیدا چەمکی »انقاب« هاتووە.
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داهێنـــرا( بەشـــێوەیەکی قووڵتر و بەرباوتر لە مانای »تێپەڕین« )بەرەو دێموکراســـی( 
نیشـــان دراوە. چاک شۆڕشـــەکان بـــەدوای چاکســـازیی مەبەســـتدارن لـــە دامەزراوە 
حکومەتییـــەکان و ســـەرجەم سیســـتەمی حکومەتی کە دژی بەها و پرەنســـیپەکانی 
دێموکراســـی ڕاوەســـتاون بـــەاڵم لـــەم شـــێوازەدا، توندوتیـــژی بوونـــی نییـــە، وێرانی و 
شـــەڕ و گزی ناکرێ، پێش بە ڕادیکالیزمی شـــێوازی شـــۆڕش دەگرێ، دەســـتەاڵتی 
ترســـهێنەر بوونـــی نییـــە، دادگای ســـەحرایی و ســـێدارە و تۆڵەی تێـــدا ناکرێ و بەم 
شـــێوەیە تێچـــووی گـــۆڕان زۆر کـــەم دەکرێتـــەوە، لێـــرەدا مانـــەوە چاک شـــۆڕش بۆ 
یەکگرتوویـــی و وشـــیاری بەردەوامـــی دامـــەزاروە جـــێ بـــاوەڕەکان و ڕێکخراوەکانی 
کۆمەڵگـــەی مەدەنـــی دەگەڕێتەوە، ئەگەینا مەترســـیی ئەوە هەیە بە دژەشۆڕشـــێک 

لەبەر یەک هەڵوەشـــیتەوە.
لێڕوانینـــی تێپەڕیـــن لە قۆناغی چاکســـازیی بۆ شۆڕشـــگێڕانە لە دەســـتەواژەکانی 
بـــاوی دەیەکانـــی ئـــەم دواییە واتـــە »وەرگەڕانـــدن« و »ڕووخاندن خـــوازی« لە ماوەی 
زیاتـــر لـــە چـــوار دەیـــە دوای شۆڕشـــی گەالنـــی ئێران ســـێبەری بەســـەر زۆرێک لە 
ڕێکخـــراوە سیاســـییەکانی ئۆپۆزســـیۆن داکێشـــاوە. هەروەهـــا چەنـــد ساڵێکیشـــە کە 
چەمکـــی گـــۆڕان و »گۆڕانخوازی«ــــیش هاتوویـــە نێـــو کایەی ئەدەبیاتی سیاســـی 
کـــە زۆرێـــک لـــە خەباتکاران هەرســـێک ئەو مۆدێانەیـــان دیوە و تاقـــی کردووتەوە 
و هەرکامیـــان بۆچوونـــی جیـــاواز و جۆراوجۆریان لەســـەر ئەو شـــێوازانە هەیە. )بیات 

 )١٣٩٢، ٣٤
لەســـەر چەمـــک و مانای شـــۆڕش و چاکســـازی بەتایبەت دەبێ ئەوەنـــدە ئاماژەم 
بکـــەم کـــە، »شـــۆڕش یان چاکســـازی« جیـــا لەوەیکـــە دوو فۆڕمـــی ئارایـــی لەنێو 
هـــزری بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییەکانـــن دەکـــرێ ڕوانینی جۆراوجۆرمان لەســـەر هەبن 

هەتـــا بە مەبەســـتی دڵخـــواز بگەین.
لـــە فەیلەســـوفە  یـــان چاکســـازی« گوتوبێژێکیشـــە دەگـــەڵ هـــەرکام  »شـــۆڕش 
ناســـراوەکانی جیهـــان »هێربێـــرت مارکـــووزە« و »کارل پوپێـــر« لەســـەر ڕوانینـــی دوو 
نەریتـــی ئابـــووری سیاســـی بـــۆ چۆنیەتیی گەیشـــتن بـــە کۆمەڵگەیەکـــی ئیدەئاڵ. 
یەکـــەم مارکـــووزە وەک نوێنەری چەپ بـــە ڕوانینێکی نیومارکسیســـتی و دووهەم 
پووپێـــر وەک نوێنـــەری جیهانـــی لیبـــڕال دێموکـــرات پرســـیارەکان واڵم دەدەنـــەوە. 
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مارکـــووزە بـــاوەڕی بـــە گۆڕانکاریی بنەڕەتـــی و ئینقاب هەیـــە و پوپێریش باوەڕی 
بـــە چاکســـازی هەیـــە هەڵبـــەت هەتا ئـــەوکات کە ئیمکانـــی هەبێ دەنا بـــە قەولی 
بۆخـــۆی لـــە کتێبـــە بەناوبانگەکـــەی »کۆمەڵگەی کـــراوە و دوژمنەکانـــی«دا پێی 
دەگات. هەرچەنـــد پوپێـــر بـــە کەســـێکی دژەڕابـــوون )ڕاپەریـــن( ناســـراوە، بەتایبەت 
دژایەتیـــی بیرۆکـــەی مارکـــس دەکا و بـــاوەڕی بـــە چاکســـازیی قۆنـــاخ  بـــە  قۆناخ 
هەیـــە بـــە پێچەوانـــەی ڕوانینـــی مارکـــس بـــەاڵم پوپێریش لـــە کۆتاییدا لـــە کتێبی 

»کۆمەڵگـــەی کـــراوە و دوژمنەکانی« ــــدا دەڵێ:
»ئەمجـــۆرەش نییـــە من هەمێشـــە و لە هەموو دۆخێکدا دژی شـــۆڕش و ڕابوونێکی 
پـــڕ لـــە توندوتیـــژی بـــە دژی دەســـتەاڵتدارانی حاکم بـــم. منیش وەک بەشـــێک لە 
بیرمەندانـــی مەســـیحیی ســـەدەی نێوەراســـت و چاخـــی ڕینسانســـدا کـــە کوشـــتنی 
حاکمـــی زاڵمیـــان بـــە ڕەوا دەزانـــی، لەســـەر ئـــەو باوەڕەم کـــە لـــە حکوماتێکی وەها 
دیکتاتـــۆر و زاڵمـــدا کە هیچ ڕێگەچارەیەک جگە لـــە ڕابوونێکی پڕ لە توندوتیژی 
نییـــە، دەبێ ئەو شۆڕشـــە بـــە ڕەوا بزانرێ و مافی خۆیەتی بەاڵم باوەڕم بەوەشـــە کە 
ئامانجـــی ســـەرەکیی ئەو ڕابوونانە دەبـــێ دامەزراندنی دێمۆکراســـی بێ« ... )پوپر 
١٣٨٤(. ئەگەرچـــی لـــە باســـی نێـــوان ئەو دوو بیرمەندە ناســـراوە، هەوڵـــی مارکووزە 
بـــۆالی دژایەتـــی دەگـــەڵ سیســـتەمی ســـەرمایەدارییە و هی پوپێریـــش کۆمەڵگای 
جێـــگای ئامـــاژەی واڵتێکـــی ئـــازاد و کراوەیە و دەنا خۆی دەڵـــێ ئەگەر واڵتی من 
واڵتێکـــی ئـــازاد نەبـــا منیـــش ئـــەو تێۆریانـــەی خۆمم قەبـــووڵ نەدەکرد، مەبەســـتی 
ســـەرەکی لـــەم باســـە ئەوەیکـــە گەنگەشـــەی ئـــەم دوو کەســـایەتییانە گەیشـــتن بـــە 

کۆمەڵـــگای ئایدیالە لە سیســـتەمێکی پێشـــکەوتوویا.
لەالیەکـــی دیکەشـــەوە نـــە ئـــەو چاکســـازییەی کـــە خێـــرا لەبەرچاوی ئێمـــە و دە 
مێشـــکماندا نـــاو و لێدوانەکان و کەشـــی کراوەی ســـەردەمی »خاتەمـــی« خۆیا دەبێ 
کە لە دووی جۆزەردانی ١٣٧٦ــــەوە دەســـتی پێ کرد و هەر خێرا بووە بڵقی ســـەرئاو 
و لـــە قالبـــی درووشـــم و بانگەشـــەدا مایـــەوە کە لێکەوتـــە فیزیکییەکـــەی لە ١٧ی 
پووشـــپەڕی ٧٨ »کوی دانشـــگاه« دەرکەوت و لە دەورەی دووهەمی هەڵبژاردنەکانی 
خاتەمەشـــیدا تیۆرێســـیەنی ســـەرەکیی چاکســـازیی خاتەمـــی )ســـەعید حەجاریان( 
گوتی: »چاکســـازی مرد« لەم دواییانەشـــدا باس لەوە دەکا ئەمە تەنیا پیانێک بوو 
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بـــۆ لەژێر هاتنەدەرێی گوشـــاری دەرەکی و چاونووســـاندنی ڕۆژئـــاوا! )ئەوکاتە بوو 
)٢١ی خاکەلیوەی ١٣٧٦( کە دادگای میکۆنووس بە دژی بەرپرســـانی ســـەرەکی 
و یەکەمـــی ڕێژیـــم بڕیـــاری خـــۆی دا و ڕێژیم کەوتـــە تەنگانە و لەالیـــەن بیروڕای 
گشـــتیی ڕۆژئاواوە گوشـــارێکی زۆری بۆ هات.( بەشـــێک لـــە چاالکانی مەدەنی 
و چینـــی هەڵبـــژاردەی کۆمەڵگـــەی ئێـــران پێیان وایـــە کـــە ســـەردەمی چاکســـازیی 
خاتەمـــی بەســـەرچووە و ئیتـــر ئـــەم تێرمـــە باوی نەمـــاوە، هەڵبـــەت ئـــەوان پێیان وایە 
کـــە قۆناغـــی شۆڕشـــیش نەگەیوەتێ، چوونکە شـــۆڕش کاتێک دەکـــرێ کە هیچ 
ڕێگایەکـــی دیکـــە بـــۆ خەڵـــک نەمابێ. ئـــەو قۆناخـــەی کە ئێســـتا ئێمـــە تێیداین 
ســـەردەمی ڕێفۆرم و گۆرانکارییەکانە، ســـەردەمی –چاک شۆڕشـــە بەو واتایە کە 
ئامانجەکانـــی ئێمـــە شۆڕشـــگێڕانەن بەاڵم بە شـــێوازی چاکســـازیی )ئامانجی ئێمە 

گۆڕینی یاســـای بنەڕەتی-ییە، بـــەاڵم ڕێبازەکەمان چاکســـازانەیە(.
بە گشـــتی دەتوانین لەم دوو چەمکە – چاکســـازی و شـــۆرش- لە بواری شـــێواز 
و ئامانـــج جیـــا بکەینـــەوە و زیاتر شـــی بکەینـــەوە کە تێدا چـــوار ڕەوش دێنە ئاراوە:

ڕەنگبێ ئێوە هەم لە ئامانجەکەتان و هەمژی لە شـــێوازەکەتان شۆڕشـــگێڕ بن.
ڕەنگبێ لەهەردووک جۆردا چاکسازی خواز بن.

یان دەکرێ لە شـــێوازدا چاکســـاز و لە ئامانجدا شۆڕشگێڕ بن.
دەنا لە شـــێوازدا شۆڕشگێر و لە ئامانجدا چاکسازیخواز.

بەشـــێکی دیکـــەش پێیان وایە کە، چاکســـازی لـــە ئێران تاقی کرایـــەوە جا ڕەنگبێ 
یـــان ئیمکانـــات هـــزری تـــەواوی تێـــدا نەبـــوو یـــان ئەوەیکـــە ســـەرکردایەتییەکەی 
تووشـــی کێشـــە بـــوون و یـــان نا ئەمـــە پیانێـــک لەالیەن خـــودی حکومەتـــەوە بووە، 
ئـــەو بیرۆکەیـــە بـــە هەرحـــاڵ نەیتوانیـــوە خەڵـــک بـــە ئامانجـــە دڵخوازەکانی خۆی 
بگەهێنیت، دوای ئەمە خەڵک تووشـــی بنبەســـت نابن، بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییەکان 

بەتایبـــەت ڕێـــگای خۆیـــان بـــەردەوام دەپێـــون و بەرەوپێش دەچن.
ئـــەم دەســـتەیە پێیـــان وایە، وا بە هاســـانی ناکرێ پێمان وابێ ئـــەم ڕێژیمە ئامادەی 
چاکســـازی نییـــە، چوونکـــە گەلێک سیســـتەم هەن کـــە ئامادەی چاکســـازی نین، 
چاکســـازی دەبـــێ لەالیـــەن چاکســـازیخوازانەوە پێیـــان بقەبڵێنـــدرێ و بەســـەریاندا 
بســـەپێنرێ. یەکێـــک لـــە ئامرازەکانـــی چاکســـازیخوازان گوتوبێـــژ و دیالۆگـــە، 
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هەمیشـــە خـــۆ هەر ئـــاوا نییە کە ئێـــوە بە زمانی خـــۆش و کەنینەوە دەگـــەڵ یەکتر 
بدوێـــن، دیالۆگ لە شـــێوازی چاکســـازی خوازان نەک تەنیا بـــۆ پێمڵکردنی الیەنی 
بەرامبـــەرە بەڵکـــوو بـــۆ ســـەپاندن و بە قەناعـــەت گەیاندنیەتـــی، واتە ئێـــوە دەبێ بە 
الیەنـــی بەرامبەرتـــان بقەبڵێنـــن و ڕازیـــی بکـــەن ئـــەوەش لـــە کاتێک دایـــە کـــە ئێوە 
هێـــزی سیاســـی و ئامادەتـــان لـــە مەیـــدان دا هەبـــێ و بـــە پشـــتیوانی ئـــەو بتوانـــن 

ڕەقیبەکەتـــان لـــە گوتوبێـــژدا ناچـــار بە پاشەکشـــە بکـــەن و پێی بســـەلمێنن.
هەمـــوو شـــتێکیش هـــەر ئـــەوە نییە کە بگەیـــن بـــە دوو ڕێیانێک بەنـــاوی چاک 
شـــۆڕش یـــان ســـێ ڕێیانێـــک بەنـــاوی –شـــۆڕش، چاکســـازی و شـــەڕ- لە باســـە 
و  ڕەهەنـــد  فـــرە  جـــۆری  دێموکراتیزاســـیۆن  بابەتـــی  بـــە  پێوەندیـــدار  هزرییەکانـــی 
شـــێوازگەلێکی دیکـــەش هـــەن کـــە بـــە دێموکراســـی دەگـــەن. »دۆناڵد شـــێر« چوار 
جـــۆر دێمۆکراتیزاســـیۆن لـــە ڕێژیمـــە دەســـتەاڵتخوازەکان ئاماژە پێ دەکا: ســـەرەتا، 
دێموکراتیزاســـیۆنی پەرەســـەندوو یـــان تێپەڕینـــی ئارام بەرەو دێموکراســـی بە ڕەزایەت 
و بەشـــداریی ڕێبەرانـــی ڕێژیم. )بی بی ســـی، بهمن ١٣٩٦( )ئەم جـــۆرە لە تێپەڕین 
بریتییـــە لـــە جۆرێک دان و ســـتان، ئەو چاکســـازیخوازانەی دەچنە نێو دەســـتەاڵت و 
دەتوانـــن لـــە گۆڕینی هێـــور ڕۆڵیان هەبـــێ و لەوهەمووە دەســـتەاڵت خوازییەی ڕێژیم 

دابەزێنـــن و بخـــوازن بـــەرەو وەدیهاتنی دێموکراســـی هەنـــگاو بنێن(.
بـــە باوەڕی »ســـامویێل هانتینگتۆن« لـــە زۆربەی حاڵەتەکانی دێموکراتیک ســـازی 
لـــە »شـــەپۆلی ســـێهەمی« بـــەرەو دێموکراســـی )لە نیـــوەی دەیـــەی ١٩٧٠ لە واڵتی 
پورتەغـــاڵ( بـــەم شـــێوەیە ڕوویان داوە و ئیســـپانیا و بڕێزیلیـــش بەڵگەیەکی زیندوون.
دووهـــەم، تێپەڕیـــن بـــەرەو دێموکراســـی بەشـــێوازی دیالـــۆگ و ئاشـــتی و ســـازان 
و پێکهاتـــن، کـــە بـــە جۆرێـــک تێپەڕینـــی خێـــرا بـــە ڕەزامەندیـــی ڕێبەرانـــی ڕێژیم 
دەژمێـــردرێ. ئـــەم جـــۆرە لـــە تێپەڕیـــن لـــە دۆخێکـــدا ڕوو دەدا کـــە بـــەرەی دژبەران 
و ناڕازییـــان بەهێـــز بـــووە و بزووتنـــەوە جڤاکییەکانـــی پشـــتیوانی دێمۆکراتیزاســـیۆن 
ســـەریان گرتـــووە و حکومـــەت یەکپارچەیـــی خۆی لەدەســـت داوە توانایی پێویســـتی 
بۆ ســـەرکوت و کۆنترۆڵکردنی ڕەوشـــەکەی لەدەســـتدا نەماوە. بە پێـــی توێژینەوەی 
هانتینگتـــۆن، نزیـــک ســـێ لە یەکی ئـــەو ڕەوتانەی تێپەڕین لە »شـــەپۆلی ســـێهەم« 

)بەتایبـــەت میناکـــی ئەفریقـــای باشـــوور( ئەزمونێکی ئاوایـــان هەیە.
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ســـێهەم: تێپەڕیـــن بەشـــێوەی خەباتـــی شۆڕشـــگێڕانەی درێژمـــاوە یـــان تێپەڕینـــی 
دوورمـــەودا، بەبـــێ ڕەزایەتـــی دەســـتەاڵتدارانی ڕێژیـــم، تێپەڕینێک کە بـــە خەباتی 
توندوتیـــژ بەســـتراوەتەوە و دەخـــوازێ حکومـــەت بڕوخێنـــێ و ئاڵوگـــۆڕی بنەڕەتـــی 

بێنێ. بەســـەردا 
ئـــەوەی دوامینیـــش: تێپەڕین بە شـــێوەی لێکترازان، تێپەڕینێک کە بە شـــێوەی خێرا 
و بـــە دژی ڕێبەرانـــی ڕێژیم و حکومەت ڕوو دەدا و بە شـــۆڕش )شۆڕشـــی گەالنی 
ئێـــران(، کودەتـــا )تورکیـــا، نیجێریـــە و ... (، ڕووخـــان یـــان ســـپاردنی دەســـتەاڵتی 

سیاســـی- بە هێرشـــی دەرەکـــی )عێراق( بە ئـــاکام دەگا.

ئەم شێوازناســـییە لە باســـگەلی بەرەو دێموکراســـی زۆرن، هەروەک هانتینگتۆنیش ئەم شێوازناســـییە لە باســـگەلی بەرەو دێموکراســـی زۆرن، هەروەک هانتینگتۆنیش 
ئامـــاژە بە چوار جـــۆر تێپەڕین دەکا )لێنزیک وەک ئەوەی شـــێر(:ئامـــاژە بە چوار جـــۆر تێپەڕین دەکا )لێنزیک وەک ئەوەی شـــێر(:

١. بەڕێگای دان و ســـتان لە قەوارەی سیاسیی دەستەاڵت.
٢. بە ڕێگای دیالۆگ و لەیەک تێگەیشـــتن.

٣. جێگۆرکێ )دەستاودەست کردنی دەستەاڵت(.
٤. بە شـــێوازی نیزامی )چ لە نێوخۆ، چ بە هاوکاریی دەرەکی(.

بەپێـــی ئەزمـــوون و مێـــژووی چەندین پێـــواژۆی جڤاکی لە دە ســـاڵی ڕابردوو و لە 
١٠ واڵتـــی ڕۆژهەاڵتی ناڤین )ڕۆژئاوای ئاســـیا و باکووری ئەفریقا( دەیســـەلمێنێ 
کـــە، ئەگە بەشـــیوەی نەریتی و کاســـیک وەرزی بەهار و هاویـــن کاتی چاالکیی 

نیزامییە، وەرزی پاییز و زســـتانیش وەرزی تێکۆشـــانی جوواڵنـــەوە خەڵکییەکانە.
شۆڕشـــەکان لە ٢٠١٠ بەوالوە ســـەرجەمیان لە وەرزی پشـــوودا بووە )کۆتاییەکانی 
پاییـــز، زســـتان، و ســـەرەتای بەهـــار( بۆ نموونە ســـاڵی ٢٠١٠ لە واڵتی قرقیزســـتان، 
قوربـــان بەیـــگ باگـــی ئۆف ســـەرەتای بەهار _ئاپریل(، دەســـتپێکی ئـــەوەی بەهەڵە 
پێـــی دەگوتـــرێ »بەهاریـــی عەرەبـــی« یـــان »بێداریی ئیســـامی«، بە خۆســـووتاندنی 
کریکارێکـــی خەڵکـــی تونێـــس بەنـــاوی »محمـــد بوعزیـــزی« لـــە ڕێبەندانی ســـاڵی 
٢٠١٠ )دێســـامبر( بـــە دژی زەیـــن ئەلعابدیـــن بـــن عەلـــی دەســـتی پـــێ کـــرد، لـــە 
میســـر بـــە دژی حوســـنی موبـــارەک لـــە ٥ی ڕێبەندانـــی ١٣٨٩ دەســـتی پێ کرد. 
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لـــە لیبـــی بـــە دژی مەعمـــەر قەزافـــی لـــە مانگی ڕەشـــەممەدا دەســـتی پـــێ کرد، 
ســـووریەی بەشـــار ئەســـەد لـــە ٦ی ڕێبەندانـــی ١٣٨٩ دەســـتی پێ کرد. لـــە یەمەن 
بـــە دژی عەلـــی عەبدوڵا ســـالح لـــە کۆتاییەکانی ڕێبەندان و ســـەرەتای ڕەشـــەممە 
جوواڵنەوەی خەڵکی بەشـــێوەی مەدەنیانە ســـەری هەڵدا، لـــە ئیتیوپی ٢٠١٩ مانگی 
خەزەڵـــوەر، لـــە ١٣٩٨ لـــە ئێرانیش لەســـەر گرانبوونی بەنزین هەر لـــە پاییز و مانگی 
خەزەڵـــوەر )آبـــان( بـــوو. لـــە واڵتـــی ئەلجەزایـــر ســـەرەتای ڕەشـــەممەی ٢٠١٩ و لـــە 
٢٠٢٠ی لوبنانیـــش هـــەر لـــە وەرزی پاییـــز و مانگـــی خەزەڵوەر و ســـەرماوەز خەڵک 
دەســـتیان بـــە چاالکـــی بـــە دژی دەســـتەاڵتداران کـــرد یان لـــە واڵتی عومـــان دوای 

مردنـــی ســـوڵتان قابـــووس ڕێبەندانیی ٢٠٢٠.
لـــەم نێـــوەدا دەتوانیـــن بڵێین بزووتنـــەوەی مەدەنی واڵتـــی توونێس لە هـــەر هەمووان 
ســـەرکەوتووتر بـــوو. لـــەو واڵتـــەدا خەڵـــک ســـەرەتا بـــە شـــێوەی نەرمـــی پێـــواژۆ 
جڤاکییەکان و بەبێ توندوتیژی ڕژانە ســـەر شـــەقامەکان و چاالکیی جۆراوجۆریان 
بە مەبەســـتی چاکســـازی دەســـت پێ کرد، دواتـــر بە توندوتیـــژی نواندنی حکومەت 
و گرتـــن و کوشـــتنی خەڵـــک، تێرمـــی »چاکســـازی« جێگای خۆی بۆ »شـــۆڕش« 
گۆڕی و بزووتنەوەی خەڵکی بە شـــێوازی شـــۆڕش ســـەرکەوت. لە میســـر ڕەوشەکە 
پێچەوانـــە بـــۆوە، دوای ئەوەیکـــە خەڵـــک بە شـــێوازێکی مەدەنیانە ســـەرکەوتن و لە 
دۆخـــی چاکســـازی بەهێمنـــی گەیشـــتنە فـــازی شـــۆڕش، موبـــارەک واز دێنـــێ و 
ئەرتـــەش بـــۆ ماوەیەکی کاتی هەتا حکومـــەت هەڵدەبژێـــردرێ و هەڵبژاردن دەکرێ 
دەســـتەاڵت دەگرێتـــە دەســـت کـــە لێـــرەدا بـــوو خەڵـــک فریـــو درا و ئەرتـــەش توانی 
بـــە دژەشۆڕشـــێک، ســـەرجەم هیـــوای خەڵـــک بکاتـــە بڵقی ســـەر ئاو. )بـــە دانانی 
محەممـــەد مورســـی و ئەحمـــەد شـــەفیق لەبەرامبـــەر یەکتر و لەئاکامـــدا کودتا ... 
(. هەمـــوو ئـــەو تایبەتمەندییانـــەی لـــە ئێـــران هەیـــە بەجۆرێکی دیکە لە میســـریش 
هەبـــووە، لـــە میســـریش نیوەی ئابـــووری واڵت لەدەســـت ئەرتەشـــدا بـــووە، گەندەڵی، 
بێکاری، هەاڵوەســـان، گرانی، نەبوونـــی هیوا و ئاواتی الوان بە دواڕۆژ و حکومەتی 
پۆلیســـی و گرتـــن و ئەشـــکەنجە و لێـــدان و بێڕێزی و ... تەنیـــا حیزبێک کە هەبوو 
حیزبـــی دێموکراتـــی نەتەوەیـــی )NDP( موبـــارەک بـــوو کـــە ڕێـــگای بـــە هیـــچ 
ڕەوتێکـــی سیاســـیی دیکـــە نـــەدەدا کە چاالکی بـــکا و هەمـــوو جومگەکانی قۆرغ 



6٥)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

کردبـــوو و کەشـــێکی خەفەقانـــی بـــۆ ئازادیخوازان و سیاســـییەکان پێـــک هێنابوو. 
دروشـــمی خەڵـــک دوای وازهێنانـــی موبارەکیش کـــە خەڵک ترســـی ئەوەیان هەبوو 
شۆڕشـــەکەیان وەک هـــی ئێرانـــی ٥٧ ڕەوگیر بکرێ و بەردەوام بوون لە خۆپێشـــاندان 
»نـــان ئـــازادی و عەداڵەتـــی کۆمەاڵیەتـــی« بوو. )لەســـەر ئـــەو باوەڕەم لـــە ئەگەری 
ســـەرکەوتنی پێـــواژۆ کۆمەاڵیەتییـــەکان یەک لـــەو ڕێگایانەی ئێرانییـــەکان بیری 
لـــێ دەکەنـــەوە مۆدێلی میســـرە، چۆن لە میســـر ئەرتەش بەڕواڵـــەت دەگەڵ خەڵک 
بـــوو و دوای البردنـــی موبـــارەک شـــادیی دەکـــرد بەاڵم هـــەر لە دەســـتەاڵتدا مایەوە 
و دواتریـــش بـــە کودتا بەدژی مۆرســـی دەســـتەاڵتی گرتەوە دەســـت و هەتا ئێســـتاس 
هەر لە حکوومەتە و کاوی لەســـەر خەڵک نا و شۆڕشـــی خەڵکی بە دژەشـــۆڕش 

دایەوە(. واڵم 
بزووتنـــەوە  دوای  دۆخەکـــە  لیبـــی،  و  یەمـــەن  ســـووریە،  واڵتانـــی  لـــە  بـــەاڵم 
کۆمەاڵیەتییـــەکان بـــە هـــۆکاری هەندێک فاکتۆری دەرەکی و نێوخۆیی گەیشـــتە 
قۆناخـــی شـــەڕ و بە ئاقارێکـــی دیکەدا ڕۆیی. هەروەها لە واڵتانـــی بەحرەین و هەتا 
ڕادەیەکیش عەرەبســـتان بە شـــێوازی خۆی ســـەرکوت کرا و لە ئەلجەزایریش دە ڕۆژ 
دوای خۆپااڵوتنـــی جارێکـــی دیکەی ســـەرۆک کۆمـــاری »عەبدوڵعەزیـــز بوتفلیقە« 
بـــۆ ئـــەم پۆســـتە دەیان هەزار خەڵک بە شـــێوەیەکی مەدەنیانە ڕژانە ســـەر شـــەقام و 
لـــە لوبنانیـــش هەتا ئێســـتاش بە شـــێوازی جۆربەجۆر بە دژی نەشـــیاوەیی حکوومەت 

و ڕەوشـــی خراپـــی ئابـــووری کۆمەاڵیەتیی خەڵک درێـــژەی هەیە.
ئایـــا دەکـــرێ بزووتنـــەوەی واڵتانـــی عەرەبـــی وەک شـــۆڕش پێناســـە بکەیـــن؟ 
ئـــەو تەوفیـــر و وێکچوونانـــەی کەدەگـــەڵ شـــۆرش هەیانبـــوو بریتیـــن لە: بەشـــداری 
بەربـــاوی خەڵـــک کـــە زۆرتـــر وەک شۆرشـــە کاســـیکەکان دەچـــوون؛ لەالیەکی 
دیکەشـــەوە جیـــاوازی وەک، نەبوونی ئایدۆلۆژییەکی دیـــار و ڕێبەری لە گرنگترین 
جیاوازییەکانـــی دەگـــەڵ شۆرشـــە کاســـیکەکان دێنـــە ئەژمـــار کـــە ئـــەم هـــۆکارە 
ســـەرەکییە بـــووە هـــۆی ئەوەیکە بەشـــێکی زۆر لـــە بزووتنەوەکان ســـەرکەوتوو نەبن. 
ڕێبـــەری و ڕێکخســـتن دەبێتـــە هـــۆی ئەوەیکـــە کـــە جوواڵنـــەوەکان بەپێچەوانـــەی 
شۆڕشـــە کاســـیکەکان لـــە هەنـــاوی یەکـــەم، نەبوونـــی دوورەدیمـــەن بـــۆ گـــۆڕان و 
هەڵوەشـــانەوەی بنەڕەتـــی و هەربۆیـــە ناچـــار دەبـــن کـــە دەگـــەڵ سیســـتەمی بەر لە 
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شـــۆرش پێـــک بێن و لـــە هەنگاوی دووهەما، ئـــەم بزووتنەوانە ناتوانـــن یەگکرتوویی 
و یەکیەتیـــی خۆیـــان بپارێـــزن )هـــەروەک چـــۆن لـــە میســـر دیتمـــان بـــە وازهێنانی 
موبـــارەک، دەســـتەاڵتەکانی دایـــە ئەرتـــەش و ئەویـــش بـــە ڕواڵەت بەشـــێوەی کاتی 
هەتـــا هەڵبژاردنـــەکان و نووســـینەوەی یاســـای بنەڕەتی ســـەڕافەتی واڵتـــی دەکرد، 
واتە دوای شۆڕشـــیش بەشـــێوەیەک بەشـــی هـــەرە زۆری دەســـتەاڵتی نیزامی هێزی 
هـــەر مابـــوو و دانەڕمابـــوو( کەوابوو بزووتنـــەوەی واڵتانی عەرەبی دەکرێ شـــتێک 
لەنێـــوان »شـــۆڕش« بناســـین کـــە لە ژێـــرەوە بـــۆ ژوورەوەیە و بـــە بەشـــداریی هەراوی 
خەڵکی شۆڕشـــگێڕ حکومەت دەڕووخێنێ و هەروەها »چاکســـازیی« کە لە زۆربەی 
حاڵەتەکانـــدا لـــە ســـەرەوە ڕوو دەدا و بـــە دان و ســـتان و گوتوبێـــژ لـــە نێـــوان ئێلیتی 
ڕێژیـــم و ســـەرکردایەتیی دژبـــەران و پێدانـــی بەشـــێک لـــە دەســـتەاڵت و وەرگرتنی 
هەڤیـــازی جۆربەجـــۆر ڕوو دەدات. ئـــەم چاک شۆڕشـــگەلەی واڵتانـــی عەرەبـــی و 
تەنانـــەت ئێرانیـــش پێویســـتیان بە پاراســـتن و چاودێری کردنی بـــەردەوام هەبوو بەاڵم 
بـــە هۆی قەڵشـــت تێکەوتـــن و گۆڕینی ئاراســـتەکان، دەرفەتێک بـــۆ وەرگرتنەوەی 

هێـــز و دەســـتەاڵت لەالیەن دژەشـــۆڕش ئامـــادە کرابوو.
لـــە ئێرانـــی ســـەردەمی بزووتنـــەوەی ســـەوزدا خەڵـــک بـــە شـــێوەیەکی هێمنانـــە و 
مەدەنیانـــە بـــە دژی قۆپـــی لـــە هەڵبژاردنـــی ســـەرۆک کۆماری دەنگیـــان هەڵبڕی 
بـــەاڵم لـــەو قۆناخـــەدا خەڵـــک بەگشـــتی داواکارییەکـــی ڕوونی هەبـــوو )رای من 
کو؟-دەنگـــی من کوا؟( لێرەدا مەبەســـت چاکســـازی و پێداچوونەوە بـــە ڕوانینێکی 
سیاســـی بـــوو نەک گۆڕان یان شـــۆڕش بەاڵم ٨ ســـاڵ دواتـــر لـــە ناڕەزایەتییەکانی 
بەفرانبـــاری ١٣٩٦ )کـــە بە پاســـاوی گرانـــی و دۆخی ئابووری دەســـتی پێ کرد و 
ســـەرەتا لە شـــارە گەورەکانی وەک مەشـــهەد جوواڵن، ناتەکووزمەند بوون، ڕێکخراو 
نەبـــوون، پەڵەپەڵـــە بـــوو و داواکارییـــەکان ئابـــووری بـــوون بـــەاڵم دواتـــر کـــە زیاتـــر 
گەشـــەی کرد ڕەوشـــەکە و خواســـتی خەڵک گۆڕا و بەسیاســـیی بوو( و بەتایبەتیتر 
لـــە خەزەڵـــوەری ١٣٩٨ شـــەقام قۆناخـــی چاکســـازیی تێپەڕانـــد و گەیشـــتە دۆخـــی 
شـــۆڕش، میناک ســـێ درووشـــم وێڕای ڕەوشـــی ئابووری، کۆمەاڵیەتی و سیاسیی 
ئێرانـــە. نموونـــەی ئەو ســـێ درووشـــمەی کـــە لە زۆربەی شـــەقامەکانی شـــارەکانی 
ئێـــران بیســـترا و پاتـــە دەبـــۆوە ئەمـــە بـــوو )اصـــاح طلـــب اصولگـــرا دیگـــە تمومـــە 
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ماجـــرا، مبـــارک بـــن علـــی نوبـــت ســـیدعلی، مرگ بـــر دیکتاتـــور( ئەمـــە واتای 
گۆڕانکارییەکـــەی مـــەزن و بیرۆکـــەی تێپەڕیـــن لە هەســـت و نەســـتی کۆمەڵگەی 

یە. ئێران دا
هۆکارەکانـــی هەتـــا ئێســـتا ســـەرنەکەوتنی پێـــواژۆ کۆمەاڵیەتییـــەکان لـــە ئێـــران 

دەکـــرێ ئەمانـــە بن:
نەبوونـــی  بەهێـــز،  ســـەرکردایەتییەکی  )نەبوونـــی  ئاڵتێرناتیـــڤ  نەبوونـــی   .١

ڕابـــردوو(  بەشـــێوەی  ئایدۆلۆژیایـــەک  نەبوونـــی  پێشـــەوایەک، 
٢. تـــرس )تـــرس لـــە شـــەڕی نێوخۆیـــی و ماڵوێرانکەر، تـــرس لە بە ســـووریە بوون 
و وەک یەمـــەن و لیبـــی لـــێ هاتـــن، تـــرس لـــە گرتـــن، تـــرس لـــە ئاوارەیی، ترســـی 
لەدەســـتدان، ترس لە هەڵوەشـــانەوەی ئێڕان، ترســـی لـــە لەدەســـتدانی هەوێتیی ئێرانی 
و تـــرس لـــە بەدەســـتەاڵت گەیشـــتن و دامەزراندنی سیســـتەمێک کە لەمەی ئێســـتا 
خراپتـــر بـــێ، ترس لـــە کێشـــە کۆمەاڵیەتی، ئیـــداری و ئابوورییـــەکان )بانکەکان(.
دەســـتەاڵتە نادێموکراتیکـــەکان بـــە گەشـــە و پـــەرەدان بـــە دەروون ناســـی »تـــرس« 
جۆرێک بیرۆکەی بەســـتراو دەخەنە نەســـت و ڕەوانی کۆمەڵگـــەی ناڕازیی و درێژە 
بـــە حکومەتـــی خۆیـــان دەدەن، بزووتنەوەکانـــی ئـــەم دواییانەی واڵتانـــی عەرەبی بە 

وەالنـــان و ســـەرکەوتن بەســـەر ئەو ترســـە مێژووییـــە بوو کە ســـەریانهەڵدا.
لـــەم نێـــوەدا دۆخـــی خۆرهەاڵتی کوردســـتان لە هەموو ئـــەو جوگرافیانەی باســـمان 
کـــرد جیاوازتـــرە بـــەو مانایـــە کە، لـــە کوردســـتان دەمێکـــە بزووتنەوەیەکی سیاســـی 
خاوەنداریەتـــی لـــە شـــەقام دەکا و زیاتـــر خـــۆی لـــە وێژمانـــی »شـــاخ«دا دەبینێتـــەوە 
هەتـــا »شـــەقام«. ئەگەرچی لـــەم نێوەدا، سااڵنێکیشـــە دیسکۆرســـی خەباتی مەدەنی 
و جەمـــاوەری بۆتـــە بابەتێکـــی گرنـــگ و لەالیـــەن حیزبـــە کوردییەکانەوە هەســـتی 
پـــێ کـــراوە بـــەاڵم لەبـــەر نەبوونـــی پـــان و ســـتراتێژی و خوێندنـــەوەی ورد بـــۆ ئەم 
شـــێوازە لـــە چاالکییـــە، کەمتـــر بایەخـــی پـــێ دراوە و کاری پێ کراوە کـــە من پێم 
وایـــە دەکـــرێ لـــەم ماتـــەوزە چاالکە )ویـــڕای باقی شـــێوازەکانی دیکـــەی خەبات( 
باشـــترین کەڵک بـــە قازانجی ڕزگاری و ئازادی لێ وەربگیردرێ )هەتا ئێستاشـــی 
دەگـــەڵ دابـــێ بزووتنـــەوەی سیاســـیی کـــورد زیاتـــر هەوڵـــی داوە پێوەنـــدی دەگـــەڵ 
تاک ببەســـتێ نەک شـــەقام، بـــەو واتایە کـــە، زیاتر دەگەڵ چاالکـــی مەدەنی دایە 
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نـــەک چاالکیـــی مەدەنـــی، یـــان تەنانـــەت بایەخ نـــەدان بـــە سیســـتەمی عەشـــیرەیی 
لـــە باکوور و باشـــووری ڕۆژهەاڵتـــی نیشـــتمان، چوونکە ڕایەڵکەی عەشـــیرەتەکان 
دەتوانـــن ســـەرچاوەیەکی بەهێز بن بۆ گۆڕانکاری لە بەشـــداریی چاالک و تەنانەت 

بەشـــداری لە هاســـان بەڕێوەچوونی دەســـتەاڵت(.
ئالیـــن تۆریـــن، کۆمەڵناســـی هاوچەرخـــی فەرانســـەیی خوێندنەوەیەکـــی نوێی بۆ 
بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییـــەکان کـــردووە. تۆرین لە خوێندنەوەی خۆیـــدا بۆ ڕاڤەکردنی 
کـــردەوەکان و بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان هەروەهـــا پێک هێنانی ئەوان، بۆچوونێکی 
نـــوێ بـــاس دەکا کـــە ناوی ڕاڤەی “ئاکسیۆنالیســـتی” لەســـەر داناوە. ئـــەم زاراوەیە 
)ئاکسیۆناســـیون( بـــە ڕوانینی کۆمەڵناســـانە باس لە گۆڕانکارییـــە مەزنەکانی نێو 
کۆمەڵگە دەکا، تێرمی ئاکســـیونالیزم قۆناغی چاالکی، ناڕەزایەتی و میتینگەکان 
تێدەپەڕێنـــێ و وەک کارێکتێـــر یـــان ئەکتـــەرە کۆمەاڵیەتییـــە چاالکـــەکان دەتوانێ 
دەســـت بـــە گۆڕانـــی مـــەزن بکا. ئـــەم جوواڵنەوەیـــە جیا لـــە بزووتنـــەوەی چینایەتی 
دەتوانـــێ گشـــتگیر بـــێ و تەنانـــەت لەســـەر پرســـی جوواڵنـــەوەی ناسیۆنالیســـتیش 
کاریگەریـــی دەبێ. ئەم ڕاڤەیە پشت ئەســـتوورە بە ناســـین و چۆنیەتیی ســـەرهەڵدانی 
بایـــەخ و هـــۆکارەکان هەروەهـــا چۆنیەتیـــی کاریگەرییـــان لـــە پێکهاتنـــی کردەوەی 
جڤاکیـــی کۆمەڵگـــەکان. تۆریـــن بـــە هێنائـــارای ئـــەم زاراوەیـــە، ئـــەم بابەتـــەش بیر 
دەخاتـــەوە کـــە ئـــەو هـــەوڵ نـــادا بەربەرەکانـــی دەگـــەڵ ڕێبـــازە هاوشـــێوەکاندا بکا 
لێکدانـــەوەی  بەرامبـــەر  لـــە  خـــۆی  ئاکسیۆنالیســـتیی  ڕاڤـــەی  کـــە  نایهـــەوێ  و 
کارکردگەرایانـــە و پێکهاتەگەرایـــی دابنێ، چوونکە شـــێوازی خوێندنەوەی هەرکام 
و  )کارکردگەرایـــی(   Functionalism لـــە  ئەگـــەر  جیـــاوازە.  ڕێبازانـــە  لـــەم 
structuralism )پێکهاتەگەرایـــی(، زانیارییـــە پێوەندیـــدار بـــە بەهـــا ئاراییـــەکان 
خوێندنەوەیـــان بـــۆ دەکرێ، ئاکسیۆنالیســـت بـــە چاوگە و بنەڕەت و ســـەرچاوەی ئەم 
بەهایانـــەوە خەریکـــە. بـــەم پێیـــە تۆریـــن لە ڕاڤـــەی ئاکسیۆنالیســـتیدا بـــۆ بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییـــەکان، گرنگییەکـــی بەرچـــاو و تایبـــەت دادەنێ بەشـــێوەیەک کە لەم 
بزووتنەوانـــە وەک پێگەیـــەک تـــێ دەگا کـــە دەبنـــە هـــۆی ئافرانـــدن و پاســـاودانی 
بایەخـــە نوێیـــەکان و بەم پێیـــە بزووتنەوەکان لـــە لێکدانەوەی کارکـــردی مێژوویی و 
گۆڕانکاریـــی کۆمەاڵیەتیـــدا بابەتـــی ســـەرەکی و ناوەنـــدی ئـــەم خوێندنەوانە پێک 
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دێـــن و لەبنەڕەتـــدا لـــەم بزووتنەوانـــە و بەهـــۆی ئـــەم جوواڵنەوەیـــە کـــە ئەکتەرانـــی 
داهێنـــەر، کـــردەوەی خۆیان ڕێک دەخەن و بە گۆڕین و خســـتنەژێر باندۆڕی ڕەوتی 

مێـــژووی کۆمەڵگـــەی خۆیان هـــەوڵ دەدەن. )روشـــە، ١٣٨٩، ١٢٥(.
بەپێـــی تێیـــۆری »تۆریـــن«، دۆخـــی ئێســـتای شـــەقامی ڕۆژهـــەاڵت زۆر قۆناغی 
بڕیـــون و ئامـــادەی هەرجـــۆرە گۆڕانکارییەکـــە و تەنانـــەت لـــە ئامانجیشـــدا خـــۆی 
یەکایی کردۆتەوە کە ئەویش پرســـی بەرزترین ئاســـتی خواســـتیی ناســـیۆنالیزم واتە 
حکومەتـــی کوردییـــە کـــە ئەگـــە لەالیـــەن بزووتنەوەی سیاســـیی کورد ئـــەم حەز و 
ویســـتەی ڕەوای خەڵـــک لەبەرچاو نەگیری ڕەنگبـــێ ئاڵتێرناتیڤی دیکە بە جێگای 
بزووتنـــەوەی سیاســـیی ئێســـتای کـــورد ســـەرهەڵبدەن. میناکێکـــی هـــەرە بەرچـــاو و 
ســـەرکەوتوو لـــە چاالکیـــی مەدەنیی خەڵـــک بە دژی دەســـتەاڵت ٢١ی خەرمانانی 
١٣٩٧ بـــوو کـــە دوای مووشـــەک باران کردنـــی بەشـــێک لـــە بارەگاکانـــی حیزبی 
دێموکرات و لەســـێدارەدانی ســـێ الوی خەباتکار ڕووی دا و، وەرزەکە وەرزی هاوین 
بـــوو و جـــۆری چاالکییەکـــەش ناڕەزایەتیـــی بێدەنگ بوو )نەهاتنە دەر و داخســـتنی 
دووکان و بـــازار(. لـــە ڕێپێوانـــە مەزنەکـــەی خەڵکی مەریوانە بگـــرە )١٣٥٨( هەتا، 
ناڕەزایەتـــی لەهەمبـــەر گرتنـــی عەبدوڵا ئوجـــەالن )١٣٧٧( و داخســـتنی دووکان و 
بازار و خۆپیشـــاندانەکانی خەڵک و ناڕەزایەتییەکان بە کوشـــتنی شـــوانە سەیدقادر، 
الوێکی مهابادی کە لە ١٨ی پووشـــپەڕەوە دەســـتی پێ کرد و هەتا ٢٢ی پووشـــپەڕ 
کـــە ســـاڵڕۆژی تیرۆرکردنـــی د.قاســـملوو بـــوو قۆســـتەوە و بە داخســـتنی دووکان و 
بـــازار دوای ٢٢ی پووشـــپەڕیش درێـــژەی کێشـــا هە تا ١٦ی گەالوێـــژ کە جارێکی 
دیکـــە بەشـــێکی زۆری شـــارەکانی کوردســـتان مانیـــان گـــرت وبـــۆ مـــاوەی چەنـــد 
ســـاڵ لـــەم وەرزەودا درێـــژە هەبوو. جارێکـــی دیکەش لە ٢٣ی بانەمـــەڕی ١٣٨٩ بۆ 
ناڕەزایەتـــی دەربڕیـــن بە لەســـێدارەدانی »فـــەرزاد کەمانگەر« خەڵـــک بێزاریی خۆی 
لـــە ڕێژیـــم بـــە شـــێوازێکی مەدەنیانـــە دەربڕی، یـــان لـــە ١٩ی ڕەزبـــەری ١٣٩٨ بە 
پشـــتیوانی لە خەڵکی ڕۆژئاوا و بە دژی دەوڵەتی تورک ڕابوونی خەڵک دەســـتی 
پـــێ کـــردەوە. )یـــان پشـــتیوانییەکانی خەڵـــک و دانانـــی کەمپەین بۆ هـــاوکاری و 
یارمەتـــی بـــۆ بولەرزەلێدراوانـــی کرماشـــان و ئیـــام، نـــەورۆزی ١٣٩٨ و ســـێاوی 
لۆڕســـتان و پولدوختـــەر و مامـــۆاڵن و ... لـــە ژێـــر نـــاوی »زاگـــرۆس چاوەڕێمانـــە« 
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و دواتـــر بوولەرزەکـــەی ناوچـــەی قوتـــووری باژێـــری خـــۆی لە ١٤ی ڕەشـــەممەی 
١٣٩٨( دەرخـــەری ئـــەوەن کە شـــەقامی ڕۆژهەاڵت خواســـتێکی ڕوون و هاوبەشـــیان 
هەیە و ســـەرجەم چاالکی و جوواڵنەوەکانیان ڕەنگی سیاســـی و خواســـتی نەتەوەیی 
پێـــوە دیـــارە کـــە بـــە جۆرێـــک هاوتەریبـــە دەگـــەڵ حیزبەکانیـــان. جگە لـــەم پێواژۆ 
بەرفرەوانانە و خواســـتی خەڵک خواســـتێکی ڕوون و ئاشـــکرایە بە بەکگڕاوەندێکی 
مێژویـــی بۆ هەبوونی دەســـتەاڵتی کوردی )کۆماری کوردســـتان-١٣٢٤(. تەنانەت 
بـــەر بزووتنەوەکانیـــش بەجۆرێـــک خۆیـــان دەگەڵ چەمکـــی نیشـــتمان و گەل گرێ 
داوتـــەوە و چاالکییەکانـــی زمانـــی، ئەدەبی، کولتـــووری، ژینگەیی، ماموســـتایان، 
خانەنشـــینکراوان، ژنـــان و ... خۆیـــان لـــەم بەســـتێنەدا دەبینـــەوە. لـــە هەمـــوو ئـــەو 
میناکانـــەدا شـــەقام بـــە هێمنـــی و کەمتـــر توندوتیـــژ خـــۆی نوانـــدووە و هەوڵی داوە 
مۆدێلێـــک بـــێ بـــۆ خەباتێکـــی نـــوێ. دەرک نەکردنی ئـــەو گریمانانەیـــە بزووتنەوە 
تووشـــی گرفـــت و گومانـــی جـــدی دەکـــەن لەالیەکی دیکەشـــەوە دەبێ وشـــیار بین 
خەباتـــی مەدەنـــی و بـــە دوور لە توندووتیـــژی نەبێتە هۆکارێک بـــۆ درێژ بوونەوەی 

تەمەنـــی ڕێژیـــم و هەروەها کوشـــتاری زۆرتـــری خەڵکی لـــێ بکەوێتەوە.
بەربزووتنـــەوە )کۆمەڵناس »ئاســـێف بەیـــات« پێی دەڵێ »ناجنبـــش« نابزووتنەوە( بەو 
چاالکییانە دەگوترێ کە هێشـــتا نەبووتنە بزووتنەوەیەکی گشـــتگیر و سەرتاســـەری 
واتـــە هـــەر چینێک یـــان تاقمێکی کۆمەڵگـــە دەگرێتەوە و ئەوەنـــدە زۆر نییە بتوانێ 
کارێگـــەری لەســـەر چاکســـازی یـــان شـــۆرش دابنـــێ بـــەاڵم دەتوانـــێ لـــە مەیـــدان 
بـــێ و خەباتـــی مەدەنـــی گڕوتیـــن پـــێ ببەخشـــێ و ناهێڵـــێ ئـــەم ڕێچکەیـــە کوێر 
بێتـــەوە و لـــە درێژەشـــدا هـــەر ئەمەیـــە کـــە کەڵەکـــە دەبێـــت و دەبێتە ســـەرهەڵدان و 
جوواڵنەوەیەکـــی هەمەالیەنـــە کـــە دوو هـــۆکاری: »ڕەوش« و »پانـــی بزووتنـــەوەی 
سیاســـی« دیـــاری دەکا بـــە چ ئاراســـتەیەک بـــڕوا. کەوابـــوو لەبـــەر توندووتیـــژی 
زۆری ڕێژیـــم، تێچـــووی کەمتـــر، ئامـــادە نەبـــوون یان بەســـتێنی لەبـــار، چاالکانی 
بـــواری بزووتنـــەوە مەدەنییـــەکان ڕوویـــان کردووتـــە بەربزووتنـــەوەکان و ناڕەزایەتییـــە 
بەربـــاوەکان )چاکســـازی( کـــە دوای خوڵقانی دەرفەت دەگۆرێـــن و دەبنە بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییـــەکان )چاکشـــۆڕش( و ئاڕمانجیشـــیان گۆڕیـــن و تێپەڕێنـــە. ڕەوش 
بەمانای هەڵســـەنگاندنی کاتیی لەبار و بزووتنەوەش کە بکەر و لێدەری ســـەرەکییە 



71)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

بـــە ســـتراتێژی و بەرنامەیەکی تۆکمە، ڕەنگبێ ئـــەم فۆڕمۆڵە بکەوێتە چوارچێوەی 
)لە شـــێوازدا چاکســـازیخواز و لـــە ئامانج شۆڕشـــگێڕانە( 

هـــۆکاری ئەوەیکە بزووتنەوەی سیاســـیی کـــورد خۆ لە تاقیکردنـــەوەی بەردەوامی هـــۆکاری ئەوەیکە بزووتنەوەی سیاســـیی کـــورد خۆ لە تاقیکردنـــەوەی بەردەوامی 
ئـــەم مۆدێلە نـــادا بریتییە لە:ئـــەم مۆدێلە نـــادا بریتییە لە:

١. باوەڕ بەخۆ نەبوون.
٢. قەیرانـــی چەند بەرەکی و نەبوونی گوتارێکی هاوبەش.

٣. پتەونەبوون و یەک نەگرتوویی تەشـــکیاتی.
٤. خوێندنـــەوەی هەڵە و ناڕێک لە دۆخی ئارایی.

٥. ســـەرکوتی بێ بەزەییانەی ڕێژیم )جیاوازتر لە شـــوێنەکانی دیکەی ئێران( 
٦. تـــرس )تـــرس لەوەیکـــە خەڵـــک بەقســـەیان نەکـــەن یان هـــات و کردیـــان، چۆن 

بخەن؟!(  ڕێکـــی 

زۆرجـــار ئـــەو ترســـانەی کـــە ڕێژیمـــە دیکتاتـــۆرەکان دەیخەنـــە هەنـــاوی خەڵکەوە 
بەشـــێوازێکی سیســـتماتیک بـــەرەو »فۆبیـــا« دەچـــێ و خـــۆی لـــە ترســـێکی پڕلـــە 
دڵەکوتـــە و هەراســـان بـــوون دەبینێتـــەوە کـــە ئەمـــەش دەبێتـــە نەخۆشـــیی دەروونـــی. 
لـــە زانســـتی پزیشـــکی و دەروونناســـیدا هێمـــاکان )Syndrome( ئاوێتەیەکـــن لە 
نیشـــانە و هێماگەلێک کە پێشـــاندەری کێشـــە و تێکچوونێکی تایبەت لە دەروونیی 
مرۆڤەکانـــن. ســـێندرۆم کۆمەڵێـــک تایبەتمەندی وەرناســـینی پزیشـــکی )تشـــخیص 
بالینـــی( یـــە کە بریتییە لە هێمای نەخۆشـــییەکان وەک )تا، ڕشـــانەوە، ســـەرەگێژە 
و ... ( هەروەهـــا دیـــاردە و تایبەتمەنـــدی کە بەگشـــتی پێکـــەوە ڕوو دەدەن، کەوابوو 
هەبوونـــی یەکێـــک لـــەو هێمایانـــە بەڵگە دەداتـــە دوکتـــور لەهەمبەر تێگەیشـــتن لە 
جۆری نەخۆشـــی یان مەترســـیی نەخۆشییەک. لەو ســـااڵنەی دواییدا بە پەرەسەندنی 
زانســـتە جۆراوجـــۆرەکان بەتایبـــەت ئاوێتەبوونـــی زۆرێک زانســـت و منـــەت پێبوونی 
زانســـتەکان بەیەکتـــر چووەتـــە نێـــو زانســـتە مرۆڤایەتییـــەکان و کاری پـــێ کـــراوە. 
ســـێندرۆم کێشـــە و گرفتێکـــی جدییـــە و بـــە گەشـــە کردنـــی لەنێو ڕێکخـــراوەکان، 
شـــوێنی کار و چاالکیـــی ڕۆژانـــە وەک یەکێک لە مەزنترین خەســـارەکانی ئەمڕۆ 
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لە بـــەردەم کارکردنـــدا دادەنرێ.
دوای داگـــەڕان لـــە چیـــاکان و زەمینگیربوونـــی حیزبـــە سیاســـییە ڕەســـەنەکانی 
ڕۆژهەاڵتـــی بۆ دەشـــتیی گەرمێـــن، بزووتنەوەی ئازادیخوازیی کـــورد لە ڕۆژهەاڵت 
و کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵت بەگشـــتی تووشـــی دوو جۆر ســـێندرۆم بوونە. ســـێندرۆمی 
یەکـــەم کـــە من بە »ســـێندرۆمی قەاڵ«٣ پێناســـەم کردووە و دووهیمیش »ســـێندرۆمی 

بەهار«.
لـــە ســـێندرۆمی قەاڵ دا کۆمەڵێـــک هێمای وەک ماندووبـــوون، تەریک کەوتنەوە، 
ناچاالکـــی، بێدەنگـــی، بێهەڵوێســـتی، قەیـــران و کێشـــە نێوخۆییەکان و چاولەدەســـت 
لـــە  بـــوون وێـــڕای »قـــەاڵ« کـــە هێمـــای بەرگـــری و ڕاوەســـتان و زیاتـــر خـــۆی 
کۆکردنـــەوەی حاڵەتـــی بەرگـــری بـــۆ وێکەوتـــن پێناســـە دەکا نەک هێـــرش بردن و 
جووڵـــە و دوورخســـتنەوەی مەترســـییەکان بـــۆ دەرەوەی شـــوورە و دیوارەکان و ســـیمی 
ڕاکێشـــراو، ئـــاوەزی بزووتنـــەوەی سیاســـیی کـــوردی تەنیوە. جووڵـــەی کاتی و ورد 
ئاڵوگـــۆڕ پێـــک ناهێنـــن واتـــە کەڵەکەبوونـــەوەی گۆڕانکاریـــی بچـــووک تەنیـــا 
مانـــەوەی لـــە مەیـــدان بـــە نرخێکـــی گـــران درووســـت دەکا، لێـــرەدا دەبێ ئێمە ســـاغ 
بینـــەوە کـــە ئاڵوگـــۆڕ چۆن پێناســـە دەکەین و ســـتراتێژی سیاســـییمان چییە؟ ئەگە 
ئێمـــە »ڕووبـــاری بەخـــوڕ« بکەینـــە پێـــوەر و خـــۆی تێ بهاوێیـــن، چاو چـــڕ داگرین 
چـــاوەڕوان بیـــن هەتـــا بزانیـــن بـــە کـــوێ دەگا تەنیـــا زەمانەتـــی مانەوەیەکـــی الواز 
مســـۆگەر دەکات و ڕەنگبـــێ بەهیـــچ کوێمـــان نەگەهێنیـــت. لەهەمـــان کاتـــدا ئـــەم 
ڕەوتـــە هەتـــا کـــوێ دەڕوا و بەکـــوێ دەگا؟ لەو ماوەیـــەدا تووشـــی گەلێک گرفت 
و کێشـــەی نـــوێ و جـــدی دەبینـــەوە کە ئەگـــە ڕێـــکار و خوێندنـــەوەی ڕەخنەیی بە 
مەبەســـتی چاکســـازی نـــەک پینەکردنمـــان بۆ نەبـــێ قەیرانـــی ڕێکخراوەیی نەک 

الوازبوونـــی بەدواوەیـــە بەڵکـــوو مەترســـیی لەنێوچوونیشـــی هەیە.
»ســـێندۆرمی بەهار«یـــش تایبـــەت بـــە کۆمەڵگـــەی ڕۆژهەاڵتە، خەڵـــک لە نێوخۆ 
تووشـــی ئـــەو هێمایانـــە بوونە کە بریتیـــن لە »هاتنـــەوە، گەڕانەوە، ئـــەوان، بێن، دێن، 
هاتـــن، بەهـــار واتـــە هەمـــوو چاوێکیـــان لـــە چیـــا و وەرزی بەهـــارە )وەک وەرزی 
کاروچاالکیی پێشـــمەرگانە( بۆ ئەوەیکە پشـــتیوانیان بن و مافیان بۆ وەدەســـت بێنن 

٣. قەاڵ لێرەدا وەک هێمایەک بۆ بزووتنەوەی گشتیی ڕۆژهەاڵتیی کوردستان هاتووە.



73)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

یـــان تۆڵەیـــان بـــۆ بکەنەوە و ... چاو لەدەســـت بـــوون و بیرۆکەی هاتنی کەســـێکی 
ڕزگاریـــدەر و هێزێکی-هەرچەنـــد لەخۆیان-کاریگـــەر وەک لێمشـــت بـــێ و زاڵمـــان 
ڕادا )لەهـــەردووک ســـێندرۆم دا چاولەدەســـت بـــوون و هیـــوا بـــە هێزێکـــی دەرەکی 
بـــۆ ڕزگاریـــی بەهاوبەشـــی دەبینـــدرێ(. لەالیەکی دیکەشـــەوە کچـــان و کوڕانیی 
ڕۆژهـــەاڵت بە گڕوتینێکی شۆڕشـــگێرانە و بێگەرد و خاوێـــن تەڤڵی بزووتنەوە دەبێ 
بـــەاڵم خێرا هەســـت دەکات بەســـەر هـــەواری خاڵیدا کەوتـــووە و ئەوەی ئـــەوان بیریان 
لـــێ دەکـــردەوە وا نەبـــووە و هەرزوو ڕیزەکانـــی بزووتنەوە بەجێ دەهێڵـــن. )لێرەدا دەبێ 
ئەوەمـــان لەبـــەر چاو بێ کە مەبەســـت ئەو کەســـانەن کە ڕێگایان لـــێ هەتڵە نەبووە 

و بـــە هەســـت و بـــاوەڕەوە دەچنە ڕێزەکانـــی بزووتنەوە(.
دژەگـــەن کردن و نەشـــتەرگەری وێڕای گەنگەشـــە و شـــیکاری نەک موســـەکین 
پێـــدان بـــۆ جارێکـــی تـــر ســـەرهەڵدانەوەی هێماکانـــی نەخۆشـــی لەنێـــو بزووتنـــەوە 
وێـــڕای دۆزینـــەوەی ڕێگەچارەیەکـــی لۆژیکـــی لەنێـــوان دوو نەریتـــی باو »شـــۆڕش 
و چاکســـازی« و ســـاغبوونەوە، بـــە جێـــگای ون بـــوون لەنێو چەمـــک و زاراوەکاندا 
ڕۆژەنێکـــی نوێ بۆ کار و تێکۆشـــان بەزوویی دەتوانێ چارەســـەر بـــێ. خوێندنەوەی 
ئـــەو تێیـــۆری و چەمک و زاراوانـــە و ڕەخنەلێگرتنیـــان یارمەتیدەرە بـــۆ دۆزینەوەی 
ســـەرەداوێکی خۆماڵـــی بۆ گەیشـــتن بـــە شـــێوازێکی لۆژیکی بەمەبەســـتی وەگەڕ 

خســـتنەوە و گەیشـــتن بـــە مافەڕەواکانـــی گەلی کورد.

ئاکام:ئاکام:
ڕوانینـــی ڕۆژهەاڵت ناســـانە و جۆرێک کۆلۆنیالیزم بە ڕەنگێکی دیکە ســـێبەری 
بەســـەر ڕۆژهەاڵتـــی ناوڤیـــن دا هەرمـــاوە و واڵتانـــی ڕۆژئاوایی بەپێـــی بەرژەوەندی 
خۆیـــان شـــیکاریی ڕەوشـــەکە دەکـــەن، ســـاغ بوونـــەوە لـــە ســـەر چۆنییەتـــی فـــۆڕم 
گرتنـــی بزووتنـــەوە کۆمەاڵیەتییـــەکان و هێـــزی خەڵـــک وەک باشـــترین کاراکتێـــر 
و فاکتـــۆر بـــۆ گەیشـــتن بە خواســـت و ئـــازادی دەبینـــڕی لەهەمان کاتدا ناســـین و 
خوێندنـــەوەی ئاوەزمەندانەی تێرمـــە هەمەڕەنگەکانی بزووتنـــەوەکان دەتوانێ پێش بە 

بگرێ. دژەشۆرشـــەکان 
لە هەر ناوچە و واڵتێک خۆپێشـــاندان و جموجۆڵی مەدەنی و سیاســـی و تێکۆشانی 
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فرەڕەهەنـــد لە دژی دەســـەاڵت هەبـــێ کۆمەڵگەیەکی زیندوو هەســـتی پێ دەکرێ. 
هـــەر ناڕەزایەتـــی دەربڕینێک هەرجۆرە خۆپێشـــاندان و مانگرتنێـــک، هەنگاوێکە بە 
ئاراســـتەی پێشـــکەوتنی ئـــاوەزی سیاســـی و کۆمەاڵیەتـــی ئـــەو کۆمەڵگەیە. هەتا 
کۆمەڵگـــە سیاســـیتر بـــێ و زیاتر چاودێریی دەســـەاڵت بـــکا و زیاتر گوشـــار بخاتە 
ســـەر دەســـەاڵت و بـــەردەوام لەســـەر هێل بـــێ، پێشـــکەوتنەکانیش خێراتـــرن و هیوا بە 
گۆڕانـــکاری زیاتـــرە. بە کردەوە ئەو پێناســـەیە لە ڕۆژهەاڵتی کوردســـتان دەبینرێ و 
هەســـت بـــەوە دەکرێ وزەی ڕاپەڕیـــن و ڕابوون هەروەها ماتەوزەی ســـەرهەڵدان بوونی 
هەیـــە بـــەاڵم ئـــەو هۆکارانەی باســـمان کـــرد بوونەتە لەمپـــەڕ و قەڵغان بۆ پاســـیڤ 

بـــوون و لـــە دەرەوەی کۆمەڵگەدا مانەوە.



7٥)گوتوبێژی فەلسەفی و وتاری ڕەخنەیی(

سەرچاوەکان:سەرچاوەکان:

گـــی ڕوشـــه ١٣٨٩، تغییـــرات اجتماعـــی، ترجمـــە دکتر منصور وثوقی )ویراســـت . ١
دوم(، تهران: نشـــر نی

حمـــزە محمـــدی، درآمدی بر جنبشـــهای اجتماعـــی، گۆڤاری زرێبـــار ژمارە ٦٠، . ٢
١٣٨٥

حەسەن زادە شاروخ، کریڤۆ کۆمەڵگای مەدەنی لە کوردستان ٢٠٢١ هەولێر. ٣
سعید ادوارد، مترجم لطفعلی خنجی انتشارات امیر کبیر ١٣٨٦. ٤
کۆمەڵێـــک نووســـەر، ئاشـــنا بـــوون بـــە ئالێـــن تۆریـــن، ســـلێمانی دەزگای ئایدیا . ٥

چاپخانـــەی کارۆ
اش، تيموتـــی گارتـــن ١٣٩٣؛ فانـــوس جـــادو؛ ترجمه فرزانه ســـالمی؛ تهران: نشـــر . ٦

گه آ
بيات، آصف ١٣٩٢؛ »اصقاب نه انقاب«، انديشه پويا؛ سال دوم. ٧
پوپـــر، کارل ڕیمونـــد، جامعـــە بـــاز و دشـــمنان آن، ترجمـــه  عزت اللە فوالدوند نشـــر . ٨

خوارزمـــی ١٣٨٤ تهران
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