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 :كةرةچاو 
 دا بةكار بثنة و رثزمان لة رثنووس پثويست وردبينيي. 
 پثشتر بصاو كرابثتةوة نابث بابةتةكةت. 
 بكرث با ئاماژةيان پث پةراوثز سةرچاوةو. 
 ر، گؤضارث قةصةم بة مافي خؤث دةزانث كة بة گوثرةث ماناو زمانثكي روونت پثناو لة

 .ی بابةتةكان بكاتدةستكارپثوثست 

 .ی دةكات که لة راي نووسةره تةعبيربابةتثك  هةر





 



 3 

 

 

 وتار

 

 

 

 

 

 ١ت؟واق،من،ماهییهر،ڕهوهههج

٢؟سنامه،پێناسه،کهناسنامه

 قادر نیکپور 

 

 ایانمبوو، هێن ست  خۆم  نه ده   هاتن  به

 ؟ نازانم یه ریش چۆن و که ده  رچوونه ده

 ببام چوبام نه  هاتبام نه نه   د  خۆزگه سه

ت  با  گیانم حه دا  ره و  کێشه م  گێره له

کوێڕا   کێم؟ له پرسێ، من خۆی ده زۆرجار ئینسان له
 رۆم؟ ر هاتووم بۆ ده گه هاتووم؟ بۆچی هاتووم؟ ئه

گرینگترین   م پرسیارانه ئه  نگه ؟ ره هاتنم چیه  ست له به مه
م پانتایی گرینگترین واڵمدا  رده به  له  پرسیار بن که

ین،  که ژیان و ئینسان ده  کاتێك باس له. ستابن راوه
ی  گوته  به. گۆرێ ی ژین و مردن ئوتوماتیك دێته فه لسه فه

رێن مردن  گه دا ده فه لسه دوای فه  ی به وانه ئه: سوقرات
ش خامۆش  کاتی مردندا له  له  ، چونکه وه نه که تاقی ده

ر  پێش هه  واته که.  وه بیته ش جیاده له  بێت و روح له ده
باری  کێین، له  ، بزانین ئێمه وه ینه خۆمان پکه شتێک بیر له

.  ک خۆمان ناسیوه یه ت یان خۆناسین تا چ راده ویه هه
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  که  یه و مانایه وێ خۆمان بناسین به مانه کاتێك ده
بزانین   واته که. نگێنین ڵسه تی خۆمان هه رو ماهیه هوه جه

 ؟ که ڵگری چ واتایه هه( من)ت  ماهیه

 Symbiose ی وشه  کی التینیه، له یه وشهSymbiosis  
دات،  شی ده مانای ژیانی هاوبه  که  نزیکه( ئینگلیزی)

 .کات کگرتویی ده ژیانی یه  باس له

Symbiotic(هاوژین)خۆی زۆرتر (همزیست)فارسی  ، به ،
ی  فه لسه فه  له.  ی ئێمه که باسه  له  وه کاته نزیك ده

ژیانیان لێك   ر که وه مانای دوو بوونه  رایی دا به سرۆشتگه

ك دایك  پێكتری موحتاجن، وه  سه و دووکه ئه  ، که گرێدراوه
شیری   منداڵ یان بێچو فرچكی له  م جار که که یه. و منداڵ

.  وه ره وه خته به  وه ك بگرێت ئهدایكی دا یان توانی فرچ
  مێك له ی که که ، تامه کی ناوه ژه  ڵ شیری دایك که وه هه
بخوات   که و ژه منداڵ توانی ئه  که. کات رق ده ڵ شیر فه گه
  . شیری دایك گرتوه  فرچکی به  و منداڵه ئه  تازه: لێن ده

روونی  باری روحی وده  دات دایك له کاتێك منداڵ مژ لێ ده
دڵی دایك شاد   یه و راده بێت، هیچ شتێك تا ئه پاراو ده
رم  شی گه مژلێدانی شیری دایك هاو کات باوه  به. ناکات
  زانن که نزیك ده  به  نده وه رم،  داێك و منداڵ خۆیان ئه و نه
درێن، منداڵ خۆی  باری فیزیکی ورووحی لێك گرێ ده  له
ڕو مااڵت یان  هنێو م  له. زانێت دایكی ده  شێك له به  به

و  ئه  وه کردن یان لستنه  رێگای بۆن پێوه  کان له ره به گیانده
 .پێك دێت  ندیه یوه په

بێت  دایك ده  منداڵ له  ی که و کاته ند فرۆید له سیگمو 
م  م که منداڵ خۆی که  نی سێ ساڵی که مه تاکو ته

گرێی ادیپوس ناوی   دایكی به  کات له هاوێر ده

(OedipusComle )ندی یوه په  به  گرێدراوه  بات که نێو ده  

  وه گه ڕێمه م ده ڕی سێهه الپه  له.  دروستی دایك و منداڵ
ر  هه  م ژیانی منداڵ واته که یه . و باسه ر ئه سه
ڵ  گه  ندی نزیکی له یوه رێگای په  له  رێکی دیکه وه بوونه

  له  تازه  زانین منداڵێك که ك ده ر وه هه. گرێت دایك خۆ ده
ندی  یوه په  له  که  بێت ترسێکی زۆری تێدایه دایك ده

م  شكێت یان که ده  که دروستی دایك و منداڵ ترسه
ڵ  گه  خوات له شیری دایك ده  منداڵێك که.   وه بێته ده
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الدێ   له.  شیری دایك ناخوات، جیاوازیان زۆره  منداڵێك که
 خوات، ش شیری دایك ده ی سێ ساڵه منداڵ تا نزیکه

تاکو منداڵی   تتره غیره  گشتی منداڵی الدێ به به  بۆیه
گرێی ادیپوسی الی   که  یه ره و باوه ر ئه سه فرۆید له. شار

. تاکو مندااڵنی شار  مندااڵنی الدی باشتر خۆی گرتوه
یدا  په  بۆ متمانه  رچاوه سه  بێته ده  و گرێیه ی ئه وه کردنه

زۆر   به  داڵیك کهمن. ری وروبه دنیای ده  ڵ کردن له گه
سواسی  دایکی هاوێر کرێت، توشی وه  ساوایی له

  روه خۆی ودنیای ده  ی به متر متمانه بێتۆ که روونی ده ده

بێ   که  مان کاتدا گرینگه هه  رۆڵی  باب له. بێت ده
ر  سه  خاته ری ئه و کاریگه التی ئه سه ده  اڵتی یان پڕ سه ده

  و له  بۆیه.  که منداڵه  لهسروشتی داێك بۆ ئامۆژگاری کردن 
کان  گشتی منداڵه  به  یه پیاو ساالری هه  ی که مااڵنه بنه

 . بن روونی ده سواسی ده توشی وه

یان  (Authoriy)ر ئۆتۆریته ك باوك وه رۆلی: اریك فڕۆم
قڵ  ی عه فه لسه فه  له.  اڵتدار گرینگه سه ده
.  دوو جۆره  ت بهاڵ سه یان ده  ئۆتۆریته، ((Rationalismارایید گه
 قاڵنی یری عه م، غه دووهه .(Rational)قاڵنی م، عه که یه

.Irrationa 

مرۆ ، (Ratioal Authoriy)قاڵنیدا اڵتی عه سه ده  له
وتن و  و پێشکه روه ڵك به تی دانی خه کۆشێت بۆ یارمه تێده
یری  اڵتی غه سه ده  له.  زراندنی ژیانێکی بێ کێشه دامه
کات  اڵت ده سه ده  ز له مرۆ حه، (Irrational Authority)قاڵنیدا عه

ڵك،  ی خۆی، بۆ پێشێل کردنی مافی خه هره بۆ قازانج و به
کوردی   ستانی خۆی، به ی ژێر ده وه وساندنه ها چه ر وه هه

. ر وسێنه یان چه( قیری ماڵی ك فه نه)قیر کوژی خۆمان فه
کی ئاوای له مێشکی دابێت، بێ  وایه هه  سێك که که
 .جێ دێڵێت  پاش خۆی به  راپ له وارێکی خه ومان ئاسهگ

باوك، مامۆستا،   توانێت بریتی بێت له ده  سه و که ئه  که
  شه و به ر ئه سه   وه رێمه گه ده. ها ر وه هه ال وه شێخ یان مه

التی  سه چۆن باوك ده  که  اڵتی باوك گرینگه سه ده  که
ر  ر هه شت سهپ  ڵێن له ك ده ر وه هه. گرێت خۆی راده

مشور   سێكی عاقڵ و زانا، دایكێکی عاقڵ وبه که
وار بێت یان بێ  خوێنده  و دایکه ئه  گرینگ نیه.  ستاوه وه

کی منداڵ  یه  جه ره مخۆری ده دایك خه  گرینگه. وار خوێنده
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. نێو دڵیدا بێت  رانێکی له ی ترسێک یان نیگه وه بێت بێ ئه
  پیاو که  دات به جال نه مه  که  یه و دایکه دایكیكی عاقڵ ئه
ر شوێنێك مافی دایك پێشێل  هه  له. مافی پێشێڵ پکات

  به  و شتانه ئه  که. خورێت قی ده کرێت، مندالێش حه
رتر  نی سه مه ته  ر چاو گیرێن، منداڵ یان مرۆ له به وردی له

  وایه که. ت یان خۆ ناسین نابێت ی ماهیه توشی کێشه
  . کوێدایه  جیاوازیان له  نامهس ت و که هیه بزانین ما

یان    پێناسه ،(Identity)ر وهه جه ت یان ماهیه
کی زۆر لێك  یه تاراده  و وشانه ئه(. (Identificatioin ناسنامه

زۆرتر بۆ ناسینی  Identificatioin  که  وه و جیاوازیه نزیکن به
، پاسپۆرت یان کارتی  ك ناسنامه کار دێت، وه سێك به که

کردنی   پتر بۆ پێناسه Identityی  وشه. اندنخۆ پێناس
  کێین و له  ئێمه  ین که به کاری ده تی خۆمان به سایه که

و  له. کین تییه سایه ڵگری چ که هه  وه عریفییه باری مه
تی  سایه کا که ز ده حه  وه مرۆف فامی کرده  که  وه رۆژه

تیدا  ویهتی ال ره هه  له  یه و پرۆسه و ئه  وه خۆی بۆ روون بێته
ژیانی مرۆڤ،   له  م قۆناغه ئه  که.  وه بێته ده  سته رجه پتر به

  که  وه کاته ڵێ شۆرشی درونی ده مرۆڤ توشی کۆمه
باری   باڵغ بوونی مرۆڤ له  به  وه درێته ند ده هاوکات پێوه

 . وه کسه سێ

دنیای   منداڵ له  ین که که نی الوی ده مه ته  کاتێك باس له
و  دنیای منداڵی، دنیای کایه.  وه ویته که خۆی دوور ده
کی  چێت و دنیایه ر ده سه زین به زو دابه ڵبه خۆشاریکێن، هه

کانی خۆی  رکه کات زۆرتر ئه زده ئینسان حه. گۆڕ  دێته  تازه
ستێت یان  ر القی خۆی بوه سه کوردی له رێت، به به  رێوه به
یاسا،  پێی رێسا و  به. رکێشێت ئاوێ ده  ی خۆی له ڕه به

ت  ی هۆویه نی الوی زۆرتر توشی کێشه مه ته  مرۆف له
تا  ٢١ینی سااڵنی  مابه  له  بێت که یان خۆناسین ده

گات تاکو  رزی خۆی ده ی به لوتکه  به   یه و کێشه ئاگری ئه٢١
  وه رای ئه ره سه. بێت مرکێت و خامۆش ده داده  ورده  ورده

( sex)جنسیش ی ڵ کێشه گه  دا له نه مه و ته مرۆف له

. شێوێت ری لێده و جار زۆرتر سه ئه  ، که وه بێته نگار ده ره به
ی  هێزترین کێشه  ی جنسی دوای خواردن به کێشه
  یشتن به تی مرۆڤ  بۆ گه تایبه به  رێکه، وه موو بوونه هه

یف وخۆشی  ین، که بڵه  نیازی جنسی یان باشتره



 7 

نێت و فرت و  ده  وه موو یاساو نۆرمێکه هه  جنسی پاڵ به
نی  مه نی الوی ته مه ته.  وه بینێته فێلیشی بۆ ده

ستی و  رمه نی سه مه ، ته ندوباریه رۆیی و بێ به ره سه
بون و  نی ماندونه مه ، ته بوونه  ڕه نی غه مه ، ته رخۆشیه سه
.  نی عیشق و خودای عیشقیشه مه ته.  ستانه وه نه

ك ئاگردان  م وهدای  که  جۆشه  له  نده وه عیشقی الوی ئه
 .   وایه

بۆمان   شه و به ئه  وردی بڕوانینه  مێك به ر که گه ئه
  به  و خۆ گرێدراوه ی جنسی راسته کێشه  وێت که که رده ده

فی، دینی و  لسه باری فه چ له. ی فکری ئینسان کێشه
  ی که سه و که ئه: ڵێن ك ده روه هه. روونناسی ت ده نانه ته

یلی جنسی،  ر مه سه ، به یه هور نی روحێکی گه خاوه
متر توشی ئالۆزی فکری  و که سدا زاڵه وه واو هه هه
تێکی  سێك توشی ئالۆزی فکری بێت، ماهیه که. بێت ده
تیش  سایه ، که وه بێته ك النه تا فکر یه.  یه ناسراوی هه نه

د  بۆ چوار سه  وه رێننه گه ده  ته م بابه ئه. قامگیر نابیت سه
و  ستو ئه ره ئه  و کات که سیح، ئه یك بونی مهدا ر له ساڵ به
  مێکی ئاوا کۆندا به رده سه  له  ی که ناو بانگه به  فیلسوفه

ژیان و   ی بۆ شکاندین تا بیر له رچه  وه یامێکی نوێیه په
و  ر ئه سه ستو له ره ئه.  وه ینه نوسی خۆمان بکه  چاره
 . نی سێ هێزه ئینسان خاوه  بوو که  ره باوه

 تی ت و پیاوه تی، غیره ئازایه: م که ی یههێز

و  ریزه ر غه سه پاکداوێنی، زاڵ بوون به: م هێزی دووهه
 س وه واو هه هه

یشتن، روون  قڵ و مشور، تێگه عه:م هێزی سێهه
 وه بیرکردنه

خی پتری  دا بایه کانی دیکه چاو هێزه  م له هێزی سێهه

پێش  هکی گشتی ر هایه ک به ت وه نانه درێ و ته پێ ده
نابێ   گشتیییه  خه م بایه رای ئه ره اڵم سه گیرێ، به چاو ده

کی  یه شێوه  م به هێزی سێهه  که  وه بیرمان بچێته  له
کاتێک   . دایه کانی دیکه ری هێزه ژێر کارتێکه  رچاو له به
ت یان الواز بن، بارگرانی  قه سه  و خااڵنه ك له ریه هه
  ش به ر سێ به هه  ، که ی دیکه که شه ر به سه  نه خه ده

ی  فه لسه فه  له  ن و خه تر رێك ده وره هێز بن هێزێکی گه
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و  ر به کرێت هه ده  عبیری لێ ت ته عداڵه  خالقی به ئه
ستویی  ره ی ئه فه لسه فه  ت له عداله  یه سته به مه

ین تا  که ت ده عداله  باس له  که.  رکردوه ناوبانگی خۆی ده
گرێ   سته به م مه قاڵنی ئه عه کی زۆر باری یه راده
 .ڵگادا ی کۆمه زۆنگه  کانی مرۆڤ له ندییه پێوه  به  وه درێته ده

  وره خاڵێکی گه  سیگموند فروید گرێی جنسی به
ڵ  نده گرێی جنسی مرۆ توشی زۆر گه  نێت، که داده
ی جنسی  خۆزگه  کات که ده  وه به  ها ئاماژه روه هه. کات ده

، ناپلئۆن  بۆ نمونه.  یه ی هه ری ئێمهتوانایی پاڵدانی فک

می خۆی بوو،  ده ر اڵت ترین پیاوی سه سه ده  به  پناپارت که
نگی  رزو شۆخ وشه کچێکی بااڵبه  یشتن به بۆ گه  چۆن له

ی جنسی  ت بۆ پاراو کردنی خۆزگه نانه ویش ته پۆلنی ئه
یان  بیڵ .  وه ڵ کردوه ی پوچه و والته پالنی داگیر کردنی ئه

ڵ خاتون  گه  بوو له  وره تێکی گه باحه لینتۆن توشی چ قهک
بێت  المان وا نه. نێو کۆشکی سپیدا  مونیکا لۆوینسکی له

خێر  فالتونی بووبن، نه ی عیشقێکی ئه وان گیرۆده ئه  که
الشمان . یلی جنسی بوون سیری تۆزێك مه وان ئه ئه

  ڵه هڵکی ئاسایی زۆرتر توشی ه ك خه وه  ئێمه  بێت که وانه
ی  توشی کێشه  ورانه گه  اڵتداره سه و ده ر ئه گه ئه. بین ده

 .مانان زۆر ئاسایی بێت ش مه بۆ ئێمه  نگه ئاوا بووبن، ره

صلحاضداداستعمرجاودان جنگاضداداستعمراینجهان

 Oedipus گرێی گرێی ادیپوس  فرۆید به  ی که و گرێیه ئه

Comlex م پێکرد،  م ئاماژه که ری یه الپه  دی کرد، له ناوزه
کی یونانی،  یه فسانه ر ئه سه  وه رێته گه ی ده که ر چاوه سه

ویستی  خۆشه  یشتن به ناوی ادیپوس بۆ گه  به  کورێک
بابی   ر به رانبه نگی به رچاوته هۆی به  دایکی خۆی، به

 .رێژێت ناو چونی بۆ داده  پیالنی له

ساوایی   منداڵ  زۆر به  بوو که  ره و باوه ر ئه سه  فرۆید له
وری  ده به  پوله ك په بێت وه شێت و ماخولیای دایکی ده

  له  تی منداڵی کور که تایبه  به.  وه خولێته دایکی دا ده
تی و  دژایه  ورده  رێ ورده نی سێ ساڵی بۆ سه مه ته
  نه مه و ته تا پێش ئه. ڵ باوکی گه کات له کانی ده ره ربه به

ڵ دایك  گه  کانیان له زۆرتری کاته  کهکچ وکور 
  رێ ورده نی سێ ساڵی بۆ سه مه ته  ن، له به رده سه به
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خۆی بۆ الی   که کچه.  وه نه که رێی خۆیان جیا ده  ورده
ش خۆی بۆ الی دایكی  که کێشێت، کوره باوکی راده

ر بگرێت  دروستی سه  به  نده یوه و په کاتێك ئه. کێشێت راده
و  ر ئه سه ی روحی خۆی پاراو کرد، یانی بهو منداڵ نیاز

ی جنسی  ڵه داهاتوشدا توشی هه  و له دا زاڵه یه پرۆسه
 . اڵو بوونیشی نیه ی تێکه نابێت و کێشه

دڵی پاراو   وه باری روحیه  دا له نه مه و ته منداڵ له  که
.  وه بێته ده  ی دیکه کرێت، بێ گومان توشی زۆر کێشه نه

ندی  یوه یان په  دیتوه دایكی خۆی نه  کهمنداڵێك   بۆ نمونه

بوو   وره گه  ، که بوه ڵ دایك وبابی هه گه  نادروستی له
دۆست گرتندا،   ڵبژاردن له ك هه بێت، وه ده  توشی کێشه

ییدا و،  ماڵه ژیانی بنه  وتن له که رنه ، سه وه حاوانه نه
 .ۆیکانی خ والده راپ بۆ ئه کی خه یه نمونه  بێته زۆرجاران ده

بن بێ  ده  کان توشی کێشه شی فیزیکیش الوه به  له
  له  و هورمۆنانی که ئه. بێت خۆیان تاوانێکیان هه  ی که وه ئه
ڵ خوێن  گه  له  ورده  پشکوێن، ورده نی الوی زۆرتر ده مه ته

اڵو بن  ڵ خوێن تێکه گه ی له وه پێش ئه  دیاره. بن اڵو ده تێکه
دیم هێنان   ون که که دادهکی کیمیایی  یه ر پرۆسه سه به

اڵو بوونی خوێن  پێش تێکه  و هورمۆنانه یان بژاری ئه
تی  ، ماهیه ر خولق و خوی ئێمه سه  نه خه ری ده کاریگه
  اڵو بوو له ڵ خوێن تێکه گه شتێک له  که. گۆرن ده  ئێمه

ختین  ناکاو بێ به  له  با بزانین ئێمه.  دا نیه  کۆنترۆڵی ئێمه
ی  وه بین یان ئه راپ یان الواز ده نی خهتوشی هورمۆ  که
  ی که ستێنه و به ئه.  یه تی خۆی هه هۆی تایبه  که

کرێ ،  ویستی تێدا پاراو ده خۆشه  کانی مرۆڤ به هورمۆنه
نیازی روحی،   یشتن به گرێ بۆ گه اڵ راده یدان ئاوه مه
شوێنی ژیان، ئالۆزی  ، بێ گومان فتارو کرداری دروست ره

ری خۆی  امی خۆراکی دروستیش کاریگهژیان، پرۆگر
 . یه هه

 : کان بریتین له هورمۆنه

 اپیفیز - ٢

 هیپوفیز  - ١

 تیرۆئید  - ٣
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 پاراترۆئید - ٤

 تیموس - ٥

 ادرناڵ    - ٦

  کترین، که ری یه تی ده یارمه  و هورمۆنانه ك له ریه هه
ی  که شه ر به سه  خاته تی ده شێك الواز بێت قورسایه به

رق  منداڵ فه  منداڵ به  له  و هورمۆنانه ك له ر یه هه.  دیکه
 .ن که ده

  نسیه ره ناوبانگی فه فیسوفێکی به  دکارت که  رنه

 ''  !نی روحی ئینسانه وته هورمۆنی اپیفیز مه'':ڵێ ده

(Rene Descartes 1650 – 1596) 

شی  ی به وه انه کارده یانی ئالوگۆر بوونی فیزیکی
تێکی  ك ئاله ش وروح وه ی لهکورد  ، به متافیزیکیه

شێك، هێزو توانایی  ت بوونی به قه سه  به  کانیکین که مه
 (Hypophysis – Gland). وه کاته م ده که  و مکانیزمه ئه

رزایی مێشكدا  به  له  که  هورمۆنی هیپوفیز زۆر بچوکه 
  دوو نیهاد که  به  ت کراوه ویش خۆی له ئه  ، که وتووه ڵکه هه
م  که  ر جۆره هه. کات ده  کانی دیکه ت هورمۆنهری گش رێبه

ر  سه  نه خه ئالۆزی ده  کانی دیکه ن هورمۆنه الیه  وکورێك له
 . شێوێنن قڵ و هۆشی ئینسان ده عه   ر له هیپوفیز که سه

باری جنسی و فکری   مرۆ له  ی که شه و به  له: آلپۆرت
 . کا د ده خودموختاری ناوزه  گات، به پێك ده

(Functional Autonomy) 

روح و   یشتن به مانای گه خودموختاری به  یشتن به گه
چ   تێک یان به چ قیمه  به  ی که وه له.  وانێکی ساڵمه ره
و  ئه.  ین خۆی گرینگه بگه  و خودموختاریه تێک به حمه زه

نێوی   به  یه دا شاراوه  نێو ئێمه  له  ی که ته قیقه حه
  فره ین و خۆمان ته که دهزۆرجار حاشای لێ، (sex)جنس

ر  ، هه وه ینه که دزی و فزی بیری لێده  ین، زۆرجار به ده ده
ی  وه مێشکمان دادێت بێ ئه  سێك به وه واو هه هه  جۆره
ر ئاوات  ست پێ پکات، هه هه  سێكی دیکه که

خۆمان   له  ی که و ماسکه ئه. ین که کیشی بۆ ده یه وخۆزگه
 . وه تی شاردۆته قیقه زۆر حه  وه ژێره  ، له داوه
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و  ئه  را که دا گه وه دوای ئه میشڵ فۆکۆ به  ر بۆیه هه
ر  سه ی له ئاشکرا بکات و ناوێکی تازه  شاراوانه  ته قیقه حه

و  ر ئه سه فۆکۆ له. ڵدانی جنسی رهه نێوی سه  دابنێت به
یلی جنسی، یان پاراو کردنی  مه  رگری له به  که  یه ره باوه

پێش و پاشدا   له  کانی ئێمه رو بۆچونهنیازی جنسی بی
  یشتن به پێش گه  ی ئێمه وه یانی لێك دانه. گۆڕێت ده

نیازی جنسی، دوای تێر بوونی نیازی جنسی زۆر لێك 
دا، جیاوازی بیرو  ته و حاڵه له  ی ئێمه وه لێك دانه. جیاوازن
ناوی   خات که رده تێك ده قیقه دا، حه ته و حاڵه کان له بۆچونه

ئیعترافمان کرد یانی   که.  ، یان درکاندنه ترافئیع
حاشامان لێکرد   وێت، که که رده تی جنسی ده قیقه حه
ست و  ربه واو سه مرۆ کاتێك ته.  یه شاراوه  که ته قیقه حه

 .بێت نیازێکی جنسی نه  ی هیچ جۆره گیرۆده  که  ئازاده

ی  ت و کێشه قیقه حه  که  رێگای ئیعتراف یان درکاندنه  له
بێت،  توانایی ئیعترافمان نه  که. درێن جنسی لێك گرێ ده

  وایه که. پڕێوین باری فکری ئاڵۆزو شه  له  و مانایه به
ر  سه مرۆ بوتی له  که. ناوی بوت  به  پێشه  رگڕیکمان له به

بێت ئازادو  بوتی نه  که.  ره سه ست به رێ بێت یانی ده
  ین پێویسته هها پک ی خۆمان ره وه بۆ ئه.  سته ربه سه
الچون،  کان وه بوته  که. النێێن ر رێ وه سه کان له بوته
 .فرن رزتر ده رباڵوترو به کان به فکره

ست نیشان  ده  چوار شێوه  کان به بوته: فرانسیس بیکن
 کات ده

 لگا کۆمه:  بیله بوتی قه

 هێنانی نارێك وپێك ت و بار ربیه ته: وت شکه بوتی ئه

وسار  هه  بۆ به  ونی پرو پوچانهبیرو بۆچ: بوتی بازار
 .ڵك کردنی خه

ڵک  ری خه نوێنه  خۆیان به  و بوتانی که ئه: بوتی نمایش
کردارێکی نا   شنه ر چه هه  نه به نا ده په  وه ژێره  زانن و له ده
 . کانیان تیه نا مرۆڤایه  سته به مه  یشتن به خالقی بۆ گه ئه

ی  هی جنسی، مرۆڤ توشی کێش ڕای کێشه ره سه
بۆ   کییه ره هۆکارێکی سه  م فاکته ئه  بێت، که فکری ده

پێی   به  ته م بابه ئه  دیاره. کانی مرۆڤ رونییه ده  یرانه قه
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کانی دایك و باب یان  رێمی ژیان یان راهێنانه هه
ناکاو   له  ڵدانه هه ر و سه ئه  .گۆڕێت ده  که سه شتنی که تێگه

وشت و  هر ئاکارو ر سه  خاته ری ده کاریگه
دا  نه مه و ته کان له الوه: ك وه  کانی ئێمه وته ڵسوکه هه

وا  هه ربه کانی دایک و باوک نابن و سه چی بڕیاره ملکه
  ریان به ، زۆرتر باوه بووڵه ی خۆیان زۆرتر قه بن، قسه ده

ی  کانیان، زۆرجار قسه وره کو گه تا  یه کانی خۆیان هه قسه
وان، یانی  نگی ئه فه و جه اڵتههۆی گ  بێته کانیان ده وره گه
سانی سواوی  ك هه ی دایك و باب وه کوردی قسه  به

ون و پێیان  که دا ده ڵه ر هه سه زۆرجار دایك و باب به. لێدێت
و  ر ئه سه کانیان به ی منداڵه زیاد کردنی رێژه  به   که  وایه

ز  و حه  زۆر ئاشکرایه  شتێکی که. بن دا زاڵ ده یه پرۆسه
باری  کان له منداڵه  که  یه وه م ئه گرینگی پێبده م که ده
و  ئه. گۆرێن واو ده می الوی ته رده ڵ سه گه  له  وه وشته ره

کراون وله  وره  شێکی دیکتاتۆریدا گه که  ی له مندااڵنه
  وره گه  ، که هاتوه رنه یان لێده و وزه ترسی دایك وباب فزه 

  ی منداڵی خۆیان به ۆڵهبن، ت و السار ده ڕه ناکاو غه بن له ده
داێك و باب   له  و السارانه کی ناجسنانه یه شێوه

  سی دیکه ر که سه زۆرجار قینی خۆیان به.  وه ستێننه ده
  ی له و مندااڵنه ئه. رێژن یان خوشک وبرای بچووک دا ده

ڵیان  هه  وه ترسه کراون و به وره شێکی دموکراسی گه که
یان قینێکیان   بن، هیچ تۆڵه هر خۆ د سه هێدی و له  داوه نه
پێش و   سێک دیته ر که بۆ هه  یه و پرۆسه ئه.  دڵیدا نیه  له
  سه و که رنا ئه گه راوێت، ئه س ناتوانێت خۆی لێ ده که
 . باری فکری و جسمی له  واو نیه سێکی ته که

نێو   پێش، له  یوانیش دێته ی خۆناسین بۆ حه پرۆسه
  گ که سه  توتکه. ها روه هه ، گ وپشیله رو مااڵت، سه مه

  و توتکه لێن ئه چێت، ده ر ده سه نی به مه ته  سالێک له
  سته به م مه ، به ، یانی خۆی ناسیوه وه سونی هاتوته

  تاکو زۆر ساوایه  بێچو پشیله. ڵداوێرێت دایکی هه  خۆی له
  ساڵه  ، که وه حاویته گ یان مشک ده سه  ڵ توتکه گه  له
کات و  گ راده ترسی سه  سوڕاند لهر ختی تێوه وه

ڵ  گه ئینسان له  نیا جیاوازی ئێمه ته. نێت مشکیش رێده
و  تا ئه  که  ی فکریه ت کێشه نانه ته  کانی دیکه ره به گیانده
  یه و فکره هۆی ئه  به. کات ئاڵۆزیمان بۆ دروست ده  یه راده
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  نین ئێمهبزا  ین که که ز ده ، حه وه ینه که خۆمان ده  بیر له  که
 کێین؟

                        *  *  * 

  ت به باره ون سه که ستده ده  رچاوه زۆر کتێب یان سه
کان لێک  کی زۆر بۆچونه یه تا راده  ت که ت یان ماهیه ویه هه

تی   ت و ماهیه ویه هه  که  س الیان وایه زۆرکه. جیاوازن
ش  کهسی دی زۆرکه. گۆرێت دریژایی مێژۆ ده  ئینسان به

،  وره روونناسی گه ك سیگموند فرۆید، ادڵف ادڵر، دوو ده وه
و  وه مێنێته ك خۆی ده ت وه ویه ت و هه ماهیه  که  الیان وایه

ناوبانگی  تێکی به سایه که  آدڵر که. ستکاری ناکرێت ده
  که  یه ره و باوه ر ئه سه روونناسی له باری ده له  یه هه
. پشکوێت ی الویدا دهن مه ته  تی ئینسان له ویه هه
تی دوو شتی زۆر جیاوازن،  سایه و که( من) ت  ویه هه

تی  ر ماهیه سه مان له که دا زوومی باسه لێره   دیاره
  اڵم له ی خۆی بگۆرێ به توانێ پێناسه مرۆ ده.  ئینسانه

 .تی خۆی بگۆڕێ ماهیه  توانایدا نییه

تا   تی سایه ت و که ویه هه  کرد که  وه تا باسم له ره سه
کی ورد  یه ر شرۆڤه گه ئه  کی زۆر لێك نزیکن که یه راده
رشێوان  کردنیاندا توشی سه  ئانالیزه  کرێ زۆرجار له نه
سیگمۆند   که  شه و به ر ئه سه  وه رێنه گه دیسان ده. بین ده

مان  که شکێنێت وکاکڵه مان بۆ ده که فرۆید چۆن گوێزه
 .ستی ده  داته ده

 (Id) نهاد  

 (Ego) من  

و  اید به.  تی ئینسانه سایه که  له  شه تایترین به ره سه اید
راپ لێك  خالقی چاك وخه ئه  که  گرتوه خۆی نه  یه راده

  یشتن به دوای گه  به  وه ی لێکی داته وه اڵویرێت، بێ ئه هه
کاتێك .  وێت که داده  ڵه ر هه سه ، زۆرجاریش به کانه خۆزگه

  که  دایه وه بیری ئه  ت له نانه ته،  یان تونیه  مرۆ برسیه
اگۆ .  کوێ را دێت گرینگ نیه  خواردن یان ئاوی پێبگات، له

رپرسیار  ر یان به ك دادوه وه  وه ره نێوان اید وجیهانی ده  له
بڕیار   وشیارانه  که  یه شه و به ری ئه من نوێنه.  ستاوه وه



 14 

ست حا  ی ناشیرین له وه لێك کرده کۆمه  دات، دژ به ده
 .  ستاوه وه  وه ره دنیای ده

کات،  داوا ده  زایانه ت، ناشاره واقعیه  بێ ئاگاداری له "اید"
وا بێ،  گرینگ وره  نده چه  ی تا به داواکارێکه  ی که وه له

گات  ، لێی تێده ت ئاگاداره واقعیه  اگۆ له.  گرینگ نیه
کانی  کات بۆ میزان راگرتنی داواکارییه ستکاریشی ده وده
مان کاتدا  هه  له  کات که ده  یااڵنه و خه اگۆ پێشگیری له. دای
ڵێکی  کات تاکو هه روانی ده ون، چاوه ست ناکه ده
جۆ   ر خۆیی و له سه اید فێری له  و جۆره خساو، به ره

 .بێت بردوویی ده

وڵ  هه  بۆ اید که    تگوزارێکه ك خدمه راستیدا وه  له" من"
  تگوزاره و خدمه ئه  که. ی بێنێتد و وه کانی ئه دات ویسته ده
ندی نێوان  اگۆ و  یوه په. توانێت عاقڵ بێت یان بێ مشور ده

سوار   ی که و کاته ، تا ئه سپ وایه ك سوار و ئه اید وه
خات  کار ده سپ هێزی خۆی وه ئه  سته، ده وساری به هه

وجار  ما ئه وسار نه هه  سوار ئاگای له  بۆ رێ پێوان، که
  دات یان به غار ده. پێوێت ڵی خۆی رێ دهد  سپ به ئه
خۆی بڕیار   وه دات ئه واده روات، یان سوار حه رمی ده نه
واو  ر اگۆ ته گه ، ئه وه ی اگۆ و اید نابڕیته کێشه. دات ده
  ی اید، که پجاره گه  بێته بێت ده ر خۆیدا زاڵ نه سه به
ڵێن  زۆرجار ده  .بێت تی خۆی لێ ون ده مرۆ ماهیه  دایه لێره

و بێ  اگۆ الێ ئه  که  و مانایه ، به فاڵنی خۆی لێ ون بوه
نی  مرۆ خاوه  که.  سته ده وسار به ، یان اید هه اڵته سه ده

ژێر پێی خۆی   کان له موو مافه بێت، هه کی کامڵ نه اگۆیه
 . وه س ناداته که نێت و ئاوڕیش له ده

می  ر ده سه ر له ، هه ین که گه ده  نجامه و ئه به  واته که
بێت تاکو  هێز ده  گرێت و به خۆ ده  ورده اگۆ ورده   وه منداڵییه

  له  .خات رده ری توانایی خۆی ده و په ئه  نی الوی که مه ته
  که  وه فامی کردۆته  که ڵێن منداله اوری خۆمان ده کورده
ت یان اگۆ  ماهیه. ناسیوێتی  که  مان اگۆیه ستیان هه به مه
ك  وه.  ردا کشاوه سه ماسکی به  که  یه شه و به ئه
تاکو پاکی   ی داپۆشیوه که دار چۆن نێوی داره اڵشه ته
تاکو   م شێوه ریش به شه وێت، به رناکه ین ده که نه

مرۆ  ئه  نگه ره.  ته حمه نێت ناسینی زه النه ی وه که ماسکه
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  بێته ده  بێت که مان هه باشترین کار یان پێشه  ئێمه
ئیسی  ، ره ندازیاره ، ئه ڵێن فاڵنی دکتۆره هد.  ی ئێمه پێناسه

،  ك پیشه وه  وانه ئه.   یه هه  ی پاره  نده وه یان ئه   فاڵن شوێنه
و  نی ئه ر خاوه تا سه  رج نیه مه. ن ی ئێمه کار، پێناسه

 .بین  پێناسه

بون  رقی بونو هه فه  کات که ده  وه به  اریك فڕۆم ئاماژه
و الی  ت کراوه مانه ناکرێت، بون زهت  مانه بون زه هه.   زۆره

اڵت  سه مانای ده  ین به که بون ده هه  باس له  که.  خۆمانه
ت  نانه ته  وه کاته بون ده هه  ی بیر له سه و که ئه.  رگرتنه وه

ش  سه و که ئه.  وه داوته ندی خۆی لێک ده وه رژه قازانجو به
که قازانجو   سێکی رووناک بیره وه که کاته بون ده  بیر له  که
ت گوزاری  خزمه  و خۆی به وه داته ڵك لێکده ندی خه وه رژه به
    . زانێت ڵك ده خه

ڵکی  ی، خه بیله کام قه  له:  ك یه پرسیاری کرد مێشووله
 کوێی؟

ی بچووکم،  ی باڵنده بیله قه  من له:  وه رگرته ئاوا واڵمی وه
 .ترسم  ئهلێیان   م، چونکه ناکه  وره ی گه باڵنده  ز له حه

ی،   بڵه  و باڵندانه توانی ناوی ئه ده: کوتی  مێشووله
 زانی؟ ر ناویان ئه گه ئه

راستیدا ناویان نازانم،   له:  وه رگرته دیسان واڵمی وه
 .ترسم ن و لێیان ئه وره گه  زانم که ئه  نده وه ئه

ر ناویان نازانی چۆن بانگیان  گه ئه: کوتی  مێشووله
 ؟ یه ناویان هه  که  ی، چ فایده که  ئه

ناویان نازانم   بۆ من که  نگه ره:  وه رگرته دیسان واڵمی وه
ناویان   ی که وانه اڵم بۆ خۆیان و ئه بێت، به  بێ فایده

 .  یه ی هه زانن فایده ده

  له  یه ت بۆ ناساندنی ئێمه نانه ته  یان ناسنامه  پێناسه
ردو  بۆ دارو به  یه و پێناسه ئه  ، که وه قوقه ق و حه باری حه

  له  منداڵی تازه  زۆرجار به. ین به کاری ده  یوانیش به حه
دگوز بێت  به  یان یان که. بی نێو دێر بی ره: ڵێن دایك بو ده

نێوو   وێت که که رده دا ده لێره. بی بێو نێو کوێر بی ڵێن ره ده
منداڵ زۆر .  تی ئێمه ویه هه  به  دراوه گرێ نه  ی ئێمه نیشانه
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بانگیان کرد   بێت، که اوایی فێری نێوی خۆی دهس به
ر  ه سه نێکی درێژ به مه اڵم ته به.  وه ستیان ئه به زانێت مه ده
 .ناساسێت چێت تا کو خۆی  ده ده

ی  ماله کات رابردووی خۆی بزانێت، بنه ز ده مرۆف حه
  بیر، له  وه ی منداڵی خۆی بێته مه ده ر خۆی بناسێت، سه

پێون  ندێک رێ ده کان چه ونه چی، خه بهبێت  داهاتو دا ده
الی مرۆف   وانه گرن، گشت ئه چ قالبێك دا خۆیان ده  یان له

و  دا مرۆف زۆرتر توشی کێشه  نه مه و ته له. پرسیارن
  گرنگترین و به  ر بۆیه بێت، هه ی ژیان ده مه ڵه نگ و چه چه

 . ر ئینسانێك دا ژیانی  هه  له  نرخترین قۆناغه

  ر ئینسانێك گرینگه ت یان خۆناسین بۆ هه یهمانای هۆو
.  ناسێت ی رابردوو خۆی ده به جره پێی ته  ئینسان به  که
رگرین  وه  هره ی کۆن به به جره ته  چۆن چۆنی له  ی که وه له

دۆش   شیری سوتا فوو له  زارمان به  که.  خۆی زۆر گرینگه
  تن لهرگر ڵک وه که: ڵێت یام ده ك خه ر وه هه.  ین که نه
می  ڵ حه گه  اڵم ژیان له ، به یه ی رابردو ئاقاڵنه به جره ته

. یه رابردوو ناعاقاڵنه

یشتنی  تێگه  کات که ، پرسیارده4361-4071جان الك
  ئینسان له  که  یشتنه تێگه  وه کوێرا دێت؟ ئه  ئینسان له

روك چاو بۆ بینایی  هه.  وه کاته جیاده  کانی دیکه ره به گیانده
.  بینێت بێت چاو دنیا تاریك ده بینایی نه  کاردێت، که به

ش و تاریکه، ژیان  ینی ره بێت زه شتنی نه تێگه  مرۆڤ که
وسا مرۆ ڕووناك  ین رووناك بێت، ئه کاتێك زه. بینێت تاریك ده

لێن  زۆرجار ده.  ین تاریك بێت، مرۆ تاریك بینه زه   ، که بینه
شت تێ ناگات،   له  که  سته به و مه ، به فاڵنی زین کوێره

وڵدانیشی بێ  ین کوێر بێت تێکۆشان و هه مرۆف زه  که
کار بێت، باشتر  یشتنی به کاتێك مرۆف هێزی تێگه.  سووده

  و له یه کانی خۆی هه ری ئاکاره به رێوه توانایی به
 . وه بێته وتن نزیك ده رکه سه

پاش   خالقی بوو، له فی ئه لسه ری فه خولقێنه  کانت که
یشتنی  سه بوو بۆ تێگه لسه وقرات شاسواری فهس

رزی  ی به پله  یشتن به ژیان، بۆ گه  ست له به ئینسان بۆ مه
ی  فه لسه فه  که  یه سته به و مه ر به هه. خالقی ژیانێکی ئه

شی  هێزترین به ترین وبه وره خالقی کانت گه ئه
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  تنیش و بیرو بۆچونانه یان تێگه با بزانین ئه.  یه فه لسه فه
گرن؟  ده  ر چاوه کوێ سه  گرینگن له  یه و راده تا ئه  که

بیرو   نی هیچ جۆره دایك بوون خاوه  کاتی له  ئینسان له
یمونێک هیچ  ڵ بێچو مه گه راستیدا له ، له بۆچوونێك نیه
. بوونتریش بێت اڵتتر و زه سه بێ ده  نگه ، ره جیاوازێکی نیه

ڵ دایك  گه  تی له ایهرێگای نزیک  ئیحساس له  ورده  ورده
ئیحساسی دایك بۆ منداڵ . ومنداڵ یان بیچوپێك دێت

گوڵێك   ی که و ئیحساسه ، ئه ، الالییه وازیشه ترین نه وره گه
از : ڵێن  فارسێش ده  ك به ر وه هه. گوڵستانێك  کات به ده

کان  کاتێك ئیحساسه. محبت خوارها گل می شوند
ئیحساس . بیرو بوچوون و ره گرن به ده  کران رێچکه  کڵۆشه

و،   وان، ئیحساس کانییه   ك کانی و جۆگه و بیرو بۆچوون وه
کات،  سازده   کاتێك کانی پڕبێت جۆگه.    یه بیروبۆچوون جۆگه

کات،  پاراو ده  کانی ئێمه ره فکرو باوه  ی که له و جۆگه ئه
ئاودێر   ڵه رێگای جۆگه  له  کوردی فکری ئێمه  یانی به

و  ، ئه به جره ته  بێته ده  و ئاڵو گۆڕ بوونه امی ئهئاک. کرێت ده
 .دا ژیانی ئێمه  ر له رێبه  بێته ده  ی که به جره ته

ز  حه  به جره رؤکی ته نێو ناوه  پچینه  ی که وه پێش ئه
رایی ویل  گه  به جره ی ته فه لسه فه  به  ئاماژه  م که که ده

  به جره چۆن ته  م که پکه wilhelm wundt 4217- 4361 هلم وونت
 .کات دیاری ده

  باس له: Mediate Experience)) واسیته  ی به  به جره ته
. گرین ری ده شتێك وه  له  ئێمه  کات که م ده زانیارێكی که

ری  به ت خه نانه کات ته دانمان ژان ده ین ده ڵه کاتێك ده
  که ی ژانه شێوه  ، باس له وه ینه که ئاگادار ده  که ژانه
: ) Immediate Experience) ی بێ واسیته به جره ته.   وه ینه ناکه

  به جره باری ته  له  ئێمه  کات که ده  و زانیاریه له  باس له
دانمان ژان  کاتێك ده.  به جره ته  وه و بۆته تمان هێناوه دسه وه
  دات به زانیارێك ده  که ی ئێش و ئازاره وه کات، گێرانه ده

ی بێ  به جره ته.  وه بێته دانی بۆ روون ده ژانی ده  ر که بیسه
. قڵ وهۆش شی عه ر به سه  خاته هوشیاری ده  واسیته

.  ی هوشیاری ناوی بردراوه به جره ته  رووناسی به ده  له  که
  له  ی بێ واسیته به جره رێگای ته  بێ له روونناس ده ده
  باس له  که. ری پکات سه خۆش تێبگات و چاره نه
ی  وه روون، یان دیتنه ناسینی ده  ین که که ی دهروونناس ده
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روون  ده. بێت خۆی لێ ون ده  سێك که روونی که ده
ی  وه و ڵیکۆڵینه وه لێکدانه  باس له  ، که(Introspection) وه دیتنه
ی  به جره و ته ر ئه سه  وه رێته گه کات ده روونی خۆمان ده ده
 . یان شیرین ی تاڵ به جره ، ته ستمان هێناوه ده وه  که

م  دووهه، (Sensetion)رێگای ئیحساس  م له که یه  به، جره ته
ئیحساس کانی و  . وه کرێته کۆده( Reflection)فکر
و لێڵ بوون یان روون بوونی ئیحساس   ی فکره رچاوه سه
و  چاکه: لێت ك شکسپیر ده ر وه هه.  ی فکره وه نگدانه ره
سێك  ی باران بۆ کهمانا. ن می فکری ئێمه رهه به  راپه خه

بێ   سێك که ، بۆ که ته حمه ره  یه وی و زاری هه زه  که
. ته حمه زه  ویو زاره زه

زێکی سپی  ك کاغه ئینسان وه(Mind)ینی گریمان، زه
چی   ك، به یه نووسراوه  ر جۆره هه له  تاڵه ، به وایه
ی زۆر کورت و  که ؟ واڵمه وه بێته ؟ چۆن پڕده وه بیته پڕده

رێگای   له  زانیارێك که  ر جۆره هه.  به جره ته:  ئاسانه
ك  ینی ئینسان وه زه. کرێت وت ده ست که ده  به جره ته

شتی جۆراو جۆر   به  ی لێدێت که زێکی نووسراوه کاغه
ستی  ، هه وه باری بیرکردنه له  شتنی ئێمه تێگه.  وه بێته پڕده
  وانه ئه مووی کان، هه ونه دی هاتنی خه ، وه روونی ئێمه ده
وتی  که سته ون، ده که ست ده ده  به جره ریگای ته له
نێو   ین له زه.  به جره ته  وه بێته رده وانیش هه ئه

رێگای زین   وان زۆرتر له ئه  که  هێزه  کانیش دا به ره به گیانده
  چته ده  یوان کاتێك که حه.  خۆیان پاراستوه  وه و هۆشه

و  دۆزێته ده  و شوینه ئهم ئاسانتر  شوێنێک جاری دووهه
دیتن، بیستن، تامو   .کات ده  و شوێنه رنا نامۆیی له گه ئه

  به  سروشتی ئینسان دان که  چێژ کردن، بۆن کردن له
ك  یه به جره وان ته ك له ریه ی هه وه تاقی کردنه

مرۆ تام  ئه.  وه بنه کادێنی مێشك کۆده  وێت و له که ستده ده
  م بێ تام کردن به جاری دووههین،  یان بۆنی شتێك پکه

، هێدی  م جۆره به.  مان شته هه  زانین که ی ده که بۆنه
 . وه کرێته کۆده  به جره هێدی ته

  ئیحساسێك له  ر جۆره هه  که  گرینگه  نده وه ئه  به جره ته
کان  به جره کی ته ره ی سه رچاوه گرێت، سه ش خۆی ده باوه

ک،  کان وه گای ئیحساسهرێ  کان له به جره و ته ئیحساسه
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رمی، تاڵ وشیرین، ساخی  قی و نه رمی، ره ساردی و گه
ستی راستمان  کاتێك ده  بۆ نمونه.  وه بنه و ناساخی کۆده

رم   نێو ئاوی گه  پمان له ستی چه نێو ئاوی سارد، ده  له
رما  رماوگه سه  ست به کان هه سته تاوێك راگرین جۆرێك ده

نێو ئاوێكی   کان وێکڕا له سته ردووك ده هه  ن، که پکه
نێو ئاوی سارد   له  ستی راست که و تین ڕاگرین، ده شیله
  پ که ستی چه کات، ده رمی ده گه  ست به ر هه ده  هاتۆته

. کات ساردی ده  ست به ر هه ده  رم هاتۆته نێو ئاوی گه  له
  وه می منداڵییه رده سه ر له هه  کانی ئێمه سته ، هه واته که

ی  رمی یان زۆربه ساردی وگه  که  وه نه که ارمان دهئاگاد
خۆیان   اڵواردنانه و هه اڵوێرین، و ئه لێك هه  کانی دیکه شته
  به جره ته  م واتایه به.  وه بیننه دا ده جربه قالبی ته  له

  بیر له  که. یشتن پاڵپشتێک بۆ تێگه  بێته ، و ده وه کرێته کۆده
  ر له گه ، ئه ره به کمان له گایه، یان رێ وه ینه که کارێک ده

مان پێوابێت بێ گومان بێ بیر  و رێگایه رابردوودا ئه
زموون  ئه  به  چوونکه  وه ڵدێنینه نگاوی بۆ هه هه  وه دنه لێکر
د بین، بیر  ڵه نابه  ، که وه تاقی کردۆته مان به م بواره ئه

 و مان له  جربه ته  که  و مانایه وێت به ی ده وه لێکردنه
ی  یان شتێکی تازه  وه کاته بیر ده  مرۆف که.  دا نیه وه بواره
  وه کانییه به جره ی ته رێگه  دات له ول ده گات، حه فکر ده  به
  بن به ده  کانی ئێمه به جره نجام دا ته ئه  له. یان بکا زنده مه

  زۆر جار بۆ مرۆف جێگای داخه  که  ی ژیانی ئێمه کڵۆشه
کرد پێشان  زووی ده یزانێت، ئاره همرۆد وی ئه ه ئه  که

. بیزانیبایه

ی  وه رانه ر توانایی گه گه ئه'': ڵێ ك دکارت ده ر وه هه
 ''.کردن م بۆ ساز ده ، جیهانێکی دیکه بایه ڕابردوم هه

 :ڵێت یامیش ده خه

 خودا   ئاسایی    بڕۆیبایه   ستم   که ده

 ڕوو   سانایی  خسته ردونێ  ترم  ده گه

 ردان با زان و نامه شی نه به  ختی دبه به

 ری   زانایی        رامبه دا  به دڵ خۆشیم  ئه

  وه رابردوودا کۆی کردۆته  مرۆف له  ی که بانه جره و ته ئه
بۆ ژیانی   وه کاردانه  بنه ستی هێناون، ده ده یان وه
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ژیانی   ی رابردوو به به جره پێی ته  و، به داهاتووی ئه
دی  زووکانی وه ت و ئاوات و ئارهبێ داهاتووی دڵخۆش ده

چاڵ  به  کانی زینده زوه ی ئاوات وئاره زۆربه  منداڵ که. دێن
بێت،  تی ده سایه ی که کرابێ، بێ گوومان توشی کێشه

می منداڵی ،  رده سه له  یه ی تاڵی هه به جره کاتێک ته
ژیانی داهاتووی، بێگومان ناهومێد   دڵخۆش نابێت به

 .ێج کارێک نامێنێتبێت و هانای بۆ ه ده

دا کارێکی  نه مه و ته ت له قالبدانی هۆویه  ند له ر چه هه
اڵم مرۆڤ گشت هێزو تواناکانی خۆی  ، به ئاسان نیه

ی  و ئیدۆلۆژیانه ئاست ئه  خات بۆ خۆ رێكخستن له کارده وه
کاتێك مرۆف خۆی ناسی و خۆی .  خۆی پێی دروسته  که

بۆ   یه و وا ئاماده زاڵهدا   و کۆسپه ر ئه سه ، به وه دیته
رژدی   ره ی هه و لوتکه ره گژداچوون به  ڵچون یان به تێهه
ندا  مه و ته له  وه ت یان خۆ دیتنه ی هۆویه ر کێشه گه ئه. ژیان
مێنێت و  کاروانی ژیان جێ ده  کرێت، مرۆف له ر نه سه چاره
  م فاکته ، ئه وه خواته ی ژیاندا گێژ ده ڵوکه ناو گێژه له
ی  زۆربه  له  که  وه وێته که کیشی لێ ده ره نجامی ده ره ده

تی، ئابوری، خوێندن،  الیه باری کۆمه  کانی ژیاندا چ له بواره
ڵ ماڵ و  گه  له  وه حاوانه موان گرینگتر نه هه  ، له کاروپیشه

ی  ماڵه ڵ خۆشک و براو بنه گه  کردن له ڵ نه منداڵ، یان هه
ی  کێشه  گۆمان مرۆف که بێ. بێت یان ده وه خۆی کاردانه

دا  لێك کێشه ر کۆمه سه کرێت به ر نه سه تی بۆ چاره هۆویه
ت، دزی،  ر، جینایه بات بۆ شه نا ده وێت و په که ده

ی  که مه ئاکه. ڕۆیی ره ستی و سه کان، مه ره سڕکه ماده
ر شوێنێك  هه  له. ڵگا نێو کۆمه  رێك له مپه له  بێته ده
کات بۆ  ۆزی دروست دهڵ باز هاڵ سێکی گۆنگه که
 .کانی خۆی ره وروبه ده

نی منداڵی بۆ  مه ته  مرۆ له  ی که بانه جره و ته پێی ئه  به
  :ر به  گرێته ر کردوون، دوو رێگا ده به سته خۆی ده

  که.  وه حاوانه م، رێگای نه دووهه.  وه م، رێگای حاوانه که یه
و  خۆمان ناسیوه  که  و مانایه ر، به به  م بگرینه که رێگای یه

و  نی خۆمان ناسیوه وته ، مه وه حاوێینه ڵ خۆمان ده گه  له
دروستی پارێزگاریشی   و به شی دیاری کراوه که سنوره
نێو   خۆی بناسێت له  م شێوه سێك به که. ین که لێ ده
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  لگاش به وسا کۆمه ئه.   وه حاوێته ڵگاش باشتر ده کۆمه
. کات بوڵی ده گرێت و قه ئامێزی ده  له  وه رمه شی گه باوه
  یان متمانه   تیه الیه ندیه کۆمه یوه و په ست هێنانی ئه ده وه
رنا، رێگای  گه ئه. ڵێك گرینگه ڵگا گه نێو کۆمه  له   رگرتن وه

مان  زۆر کێشه   یرا دیاره ماناکه  له  و وه حاوانه نه  م که دووهه
ی  هو ڵ خۆی حاوانه گه له  سێك که که. کات بۆ دروست ده

سی خۆی  ڵ نیزیکترین که گه  بێت بێ گۆمان له نه
مان  وه حاوانه و نه وه حاوانه. ڵگا کۆمه  چ بگات به  وه ناحاوێته

.  یه تی ئێمه ی هۆویه نگانده ڵسه نی الوی هه مه ته  له

و قۆناغی  ره رکردنی قۆناغی منداڵی به ها تێپه روه هه وه
و قۆناخی پیری  ره ی قۆناخی الویش به وه الوی، گوێزتنه

 .زمونی ژیان ئه  بنه ده  وتانه ستکه و ده ك له ر یه هه  که

 اڵم نازانم،  توانم، به می الوی ده ر ده سه له

 , اڵم ناتوانم زانم، به می پیری ده رده سه له

 متوانی،  ده  و کات که مزانی، ئه ئه  خۆزگه

 زانم،  ده  رگم، ئێستا که جه داخی به

 ، ناتوانم،رچوو ستم ده ده له

ناوبانگی  روونناسێکی به ، ده(٢٦٦٢ -٢١٨٥)کارك یونگ
 :ڵێ ، ده نیزکی فرۆید بووه  ره و هاورێی هه سویسیه

رڵێشێوانی  نی سه مه ساڵی ته ٤٤-٣٥نی نیوان  مه ته
مرۆف   که  دایه نه مه و ته ، له تی ئینسانه سایه که
وای د به  روو یان وێله  خاته واو ده تی خۆی ته سایه که

  به. بێت توشی ئالۆزی فکری ده. ینوسی خۆی چاره
  تازه  وه بێته ك ال نه نی الوی یه مه ته  ر له گه تی ئه تایبه
واو  چل ته  یشته گه  ن که مه ته. شێوێت ری لێده واو سه ته
  که  یه ته ناعه م قه ر ئه سه اڵم فرۆید له به.  وه بیته کال ده یه

کانی کاتی  به جره منداڵین و تهمی  رده زمونی سه ئه  ئێمه
منداڵی، وشیاری دایك و باب و شوێنی ژیان، 

  وتانه ستکه و ده ئه  . ن بۆ ژیانی داهاتوو وتی ئێمه ستکه ده
و  ئه. کانی ژیاندا موو بواره هه  ر له مپه له  ر یان ڕیبه  بنه ده
ی  وه نگدانه داهاتو، ره  که  بوو ره  و باوه ر ئه سه له
می  رده سه  له  که  یه تی ئێمه خسیه ی و شهت سایه که

  جالێک له و هیچ مه  رگرتووه ری خۆی وه منداڵیدا کاریگه
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مێشکی منداڵی ساوا . راوێت خۆی لێ  ده  که  ئارادا نییه
زۆرپرسیار کردن، دیتنی   به. گرێت رده و زۆرشت وه تاڵه به

ستو  موان گرینگترهه هه  ری یان له وروبه دنیای ده
 . وه پاك نابنه  تازه  که  وه بێته پڕ ده  کانی ئێمه تهو که

ت  ره  دا و بوراره کانی فرۆید له اریک اریکسۆن بۆچوونه
  کانی ئێمه فتاره ره  شێکی زۆر له به: ڵێ ده و  وه ناکاته

  له  ی فتارانه و ره می منداڵی، ئه رده بۆ سه  وه رێنه گه ده
ڵ خولق و  گه  توون لهرمانگر وخۆ وه راسته  وه دایك وبابه
کات و  شی پێ زیاد ده وه دیسان ئه. گرێدراون  خوی ئێمه

داهاتووی   کان له رهاته سه کان یان به رووداوه:  ڵێ ده
نی منداڵی، توانایی ئاڵوگۆر کردنی  مه دا دوای ته ئێمه
  و مانایه ، به یه می منداڵیان هه رده کانی سه به جره ته
کی  یه ر بووبین، رووداوه وه خته زۆر بهمنداڵیکی   ر ئێمه گه ئه

کانی  به جره پێش، ته  دا بێته داهاتووی ئێمه  زۆر ناخۆش له
رمان  یان سه  وه کاته ل ده پوچه  می منداڵی ئێمه رده سه

کاتی مندالی   ر له گه ش ئه وانه پێچه به. شێوێنێت لێ ده
  ر له بووبین، ژیانێکی خۆش و مسۆگه ر نه وه خته به

ی  شه و به ر ئه سه  خاته ری ده دا کاریگه توی ئێمهداها
 .رمان کات وه خته می منداڵی و به رده سه

ر  سه  خاته تی ده بێ گوومان بارودۆخی رۆژگار قورسایه
ش دیسان  وه اڵم ئه نێكدا، به مه ر ته هه  له  ژیانی ئێمه

ڵ تاڵی و  گه  چۆن له  ئێمه  ر رابردوو که سه  وه رێته گه ده
خۆمان   مان به ندێك متمانه ی ژیان راهاتوین، چهسوێر
چ   ، له رمان چۆن ناسیوه وروبه ، دنیای ده یه هه
كدا ژیاوین، مامۆستاکانمان کێ بوون و چۆن  یه له مه بنه
  ڵناسان، زانایان له نبیران، کۆمه رۆشه. یان کردوین رده روه په
اریان روک وخۆ سه راسته  روونناسان که موان گرینگتر ده هه
ر  سه له  یه کانی ئینسان هه فتارو کردارو کێشه ڵ ره گه  له
م شوێنی ژیان بۆ منداڵ ژێر باڵی  که یه:  ن که ره و باوه ئه

ر  خالقیش هه ت و ئه ربیه م مامۆستای ته که ، یه داێك و بابه
ترین  وره دایك وباب گرینگترین و گه  واته که. داێك و بابن

  رکی خۆیان به رجێك ئه مه  اڵ، بهژیانی مند  ربرسن له به
ودا  ك سه راستی دا ژیان وه له. جێ بێنن  دروستی به

گرین، شتێک  رده شتێك وه  که  . رگرتنه ، دان و وه وایه
ویستی  رگرین، خۆشه ویستی وه خشین، خۆشه به ده



 23 

کردبێت،  ویستیمان نه و خۆشه خشین، چێژی عاتیفه به ده
چێنین   تا شتێك نه. بێن ده ق حم و دڵ ره سێکی بێ ره که

 . وه شتێکیش نادروینه

هیچ کس  غیری بر نداشت ( بار سنگین)هیچ وازر وزر 
 نکاشت ندرود تا چیزی

ك  ن، نه فتاری خۆیان کۆنترۆڵ پکه دایك و باب ره  گرینگه 
ین  بله  قسه  زۆر شت به  ئێمه  نگه ره.  وه کرده  ، به قسه  به
ڵ  گه فتارمان له گونجێت، یان ره کردار بۆمان نه  اڵم له به

د  سه  له  ك کردار باشتره یه''. وتارمان جیاوازی زۆر بێت

ڵ  گه  ڵێین و له ده  قسه  شتێك به  ر ئێمه گه ئه. ''گوفتار
  کرداری خۆمانمان به  که  یه و مانایه کردارمان ناگونجێت به

 فتارو کردامان ره  حاشا له  قسه  ، یانی جۆرێك به دڵ نیه
گرین،  م ده وئه ئه  یب و ئیراد له زاران عه هه . ن یه که ده
یانی .  کانی خۆمان داناوه یبه ر عه سه شمان له رخۆنه ده

  کات، له ر ده ته ڵك  چاك هه یبی خه راست عه  بیناییمان له
و  ی ئه زۆربه   ئێمه  ر گه ئه.   ماوه ئاست خۆشمان تارمایی نه

  له  رمان گرتوه وو فێری بوین و وهرابرد  له  ی که فتارانه ره
کانی خۆمان  یبه ر عه سه ، پێ له وه خۆمانی بسرینه

ین و  رخه با خۆمان ده.  شێکی زۆر خۆمان ناسیوه داگرین به
و  الچێت، ئه وه  ره و سێبه ئه  تاو لێمان بدات و تیشکی  هه

  .   بااڵمان بڕاوه  به  ی که ره سێبه

ك ئینسانی کامڵ  تی یه ره رجی بنه مه: "ڵێ ده  نیچه
یوانێکی  حه  ئینسان له". یوانێكی کامڵ بێت حه  که  یه وه ئه

  و ئینسانێکی کامڵ، که ره چێت به ڵده تێهه  وه کامڵه
واو  یوانێکی ناکامڵ، یانی ته حه  بێت به رێت، ده داگه
  گ که سه  بۆ نمونه. ڕام ناکرێت  یوانیك که حه. حشی وه

ی  که نه خاوه  دات، واته س ده مو که ههالماری  هار بێت په

.   وی عومره گی هار چل شه لێن سه ده  ر بۆیه هه. خۆی
  سته به و مه ن بۆ دیکتاتۆرێك، به به کار ده  به  وه زۆر جار ئه

مرۆ   گرینگه. چێت ر ده سه نی زوڵمو زۆری به مه ته  که
   داێك بوون له  رۆژی له  له  ی که و شتانه موو ئه هه
س  ڵێن فاڵن که زۆرجار ده. بیانپارێزێت  ودایه روشتی ئهس

زۆر   یوانه یان فاڵن حه.  یوانه ی حه ڵه ، ده حمه زۆر بێ ره
هێزترین   خواردن و ئاو به.  ك شێر یان گورگ ، وه یه دڕنده
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. وان نیازی جنسی رێکن، دوایی ئه به ر گیانده نیازی هه
اڵم  ن بیکوژین بهیڵی جنسی راگرین یا توانین مه ده  ئێمه
ڵێن  ك ده ر وه هه. ڵ ناکرێت گه تی هیچ کارێکی له بریایه

  ندازه رئه یوان هه حه. برسێتی را دێت  گی هاری له ره
تی  برسیایه  ست به زگی تێر بێت یان هه  بێت که  درنده

نادات، نیازی   کانی دیکه ره به الماری گیانده کات په نه
ر  ت کاری ناکرێت، ههس و ده پێی سروشته  جنسیش به

و  ست کاری ئه ندی خۆی ده وه رژه ند مرۆ بۆ قازانج وبه چه
  ساندنی مااڵت به کردن یان خه  خته ئه. کات ش ده شه به

ست کاری  راپتر ده خه  وه کار لێ کێشان، له مانای به
بۆ  .یلی جنسی رگرتنی مه کات بۆ زۆرتر وه خۆشی ده

  دزی له  بات یان به ر خۆی ده به  منداڵ له  دایكیك که  نمونه
رکی  دات، ئه رگای ماڵێك فڕێیده رده کۆاڵنێك یان به

تی  بێسفه  به  که  پشیله.  هێناوه جێ نه  یوانی خۆی به حه
ی دیسان وازی  کاتی مردنی بێچۆکه  له  ناسراوه

ر  ر هه گه ئه. کات چاڵی نه  به  لێناهێنێت تا کو خۆی زینده
ی  و کاره رگیز ئه هه  ان ژیانی کردبایهدارست  له  و دایکه ئه
کان تاکو  باڵنده. هێنا ده منداڵی خۆی نه  کرد و وازی له ده نه

ن وازیان لێناهێنن، کاتێک دڵنیا  خه فڕین نه بێچۆکانیان وه
  ر داێك به گه ئه.وسا وازیان لێ دێنن فڕینیان ئه  بون له
ڵگا  ، کۆمهڵگا کۆمه  له نێو  چێت که ئابرۆی نه  ی که هۆی وه

رگیز  کات، هه یری نه چاوێکی سوک و چروک سه  به
 . ڵگا تاوانباره کۆمه  واته کرد، که ده ی نه وکاره ئه

  را له سوفێکی سروشتگه یله ک فه ژان ژاک رۆسۆ وه
ردگار  روه گای په کار  کاتێ مرۆ له  که  یه ته ناعه و قه ر ئه سه
ر  به  ێشته گه  ، که هیب و ئار کرێت بێ عه وی ده ی زه وانه ڕه
بێت و  ده  م توشی کێشه نی ئاده ستی به ده
 .کرێت ستکاری ده تیشی ده بیعه ته

 م و باناده داوی  ئه   ناوه خوا  داوی  ئه

 م کی  گرت  و ناوی لێ  نا ئاده عبایه ده

 و ش هی ئه ، دانه وه ، داوی ئه وه ڕاویئه

 !م خۆشم الده  کیه ره و گه ڵه ته  مخاته ده
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ڵگا  کۆمه  که  یه و بروایه ر ئه سه رۆسۆ له  ر بۆیه هه 
 .کا ڵی ده نده خالقی ئینسانیش، تووشی گه ئینسان و ئه

 : ڵێت یام ده خه

 ڕۆم، ناپاکم وی و ده ر زه سه  پاك  هاتمه

 مناکم بۆی خه  میشه دی هه نه  خۆشیم که

 مم  کڵی  دڵی  نێڵ  داوم سوێراوی  چه

 تۆزی  خاکم   چووهبادا     به   ژیانیشه

ی بۆ  وه ئه  پێش ژیاوه  وه د ساڵ له ند سه چه  دکارت که
  وه ین و هۆشه باری زه  یوان له ئینسان و حه  وت که رکه ده

رێکی  وه ئینسان بوونه  که  وه و جیاوازییه لێك جیاوازن، به
  که  و مانایه به. بێت داێك ده  ی له وکاته ك ئه نه.  پڕهۆشتره

ر  گه ئه. بێت ده  رده روه قڵ و هۆشی په وو عهب  وره گه
اڵی  ڕه دارستان به  بێت له داێك ده ی له و کاته منداڵێك ئه

کات و  ڵده کانی نێو دارستان هه ره به ڵ گیانده گه ین له که
. گرێت خۆی ده  وان به وتی ئه ڵسوکه ، هه وه حاوێته باش ده

  نگه ره. دێتر حشی لێده بوو، ئینسانێکی وه  وره کاتێک گه
.  وه کان راکات و خۆی بشارێته دیتنی ئینسانه  ویش به ئه

ت و سروشتی  بیعه ته  ردان له ست تێوه ده  وایه جاکه
ر  هه.  خشیش نیه ی جێگای به که ره و تاوانبه ئینسان تاوانه

  یان کرد که وه کان لێکۆلینه یوانه ر حه سه  زانایان له  بۆیه
. کان بناس یوانه رێگای حه  ن لهتی ئینسا بیعه زۆرتر ته

ڵ  گه  له  بوو که  یه وره گه  و زانسته نگی ئه داروین پێشه
پیاوانی  وره عاقڵ و گه  کارڵ ماکس، آنشتێن و فرۆید به

 . م ناسراون ی بیسته ده سه

نێو   ت ناکرێت، له ربیه ته  فه لسه ك چۆن فه ر وه هه
روشتی ت و س بیعه ، ته سروشتی ئینساندا خوڵقاوه

و  ئه.  و خوڵقاوه ڵ ئه گه  ت ناکرێت و له ربیه ئینسانیش ته
ر چاو  به  له  کانی دیکه ره به موو گیانده نێو هه  له  قانونه
بۆ .  یه خۆیان هه  ت به ر کامیان سروشتی تایبه و هه گیراوه
ناسراون،   ئێمه  ك له ریه بۆ هه  گ یان پشیله سه  نمونه
. تی ناسراون بێ سفه  به  شیلهتی و پ سفه به  گ به سه

زۆرجار بۆ نماییش یان   که  هۆشه یوانێکی به حه  پشیله
و  ر ئه گه کرێت، ئه ت ده ربیه ڵك ته رنجی خه راکێشانی سه
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  یکات له ده  ی که وه ری قاڵ بێت به ند سه رچه هه  یه پشیله
موو شتێك دێنێت  هه  ین، واز له ناکاو مشکێکی نیشان بده

  وانی کردن به گ بۆ پاسه سه .نێت پێ ده ره  که و مشکه
  کی درێژ له یه رێ ودوای ماوه مرۆ خواردنی بده کاردێت، ئه

وانی  ت بۆ الی تۆ دێت یان تۆ له نانه ڵك ته د خه نێو سه
 . وه کاته جیاده  دیکه

رۆژی   ر له ئینسان هه  که  ته ناعه و قه ئه  ینه گه ، ده واته که
و  ڵ خۆی هێناوه گه  ریتی له ڵێك نه کۆمه  وه دایك بوونه  له
و دیاری  تی ئه بیعه ندی سروشت وته تمه تایبه  ریتانه م نه ئه

رمان لێ  سه  شه و به اڵواردن له ن، بێ گومان خۆهه که ده
 . دا نین اڵتی ئێمه سه ژێر ده  له  شێوێنێت، چونکه ده

  ڵێك شتی تازه دات کۆمه وڵ ده ش مرۆ حه وه ڵ ئه گه  له
م دێنێ  رهه ریتی نوێ به و هێندێك نه وه الی خۆی کۆکاته

ری کردوون بۆ  به سته ڵگا ده شوێنی ژیان یان کۆمه  له  که
  بوون، بۆ دیاری کردنی شوێنی خۆی له  کلۆشکه

ها  روه تی خۆی، هه سایه ر کردنی که ڵگا، مسۆگه کۆمه
نی دی هێنا بۆ وه  وانه ر پیك هێنان، گشت ئه و باوه متمانه

.  رزی ژیانه ی به کان بۆ لوتکه ونه کان یان فڕینی خه ونه خه
دی  دوای وه ران به تی خۆمان، گه دوای هۆویه ران به گه

کاتێك .  کانه ئامانجه  یشتن به ، بۆ گه کانه ونه هێنانی خه
  بنه کان ده ونه یان خه  وه بینه کان نیزیك ده ونه خه  زۆرتر له

  ر فراوانمان له رین و به و بهکی پان  رێگایه  راستی که
نگو تارێك بێت،  لۆك وته سته ریش رێمان به گه پێشدابێت، ئه

  ن و به دی نایه کانمان وه ونه ین، خه گه ئامانج ده  نگ به دره
  به  ، وه م و بارێك بێته سته رێمان حه   که. دڵی خۆیان نافڕن

  کات لهو ین، ئه رناکه تان ده ره چین و ده رده ت ده حمه زه
کانمان  ونه و خه وه بینه نگار ده ره به  ڵ هێندێك کێشه گه

 . وه بنه ل ده پوچه

  کانیش ئێمه ونه ژین و خه کانمان ده ونه ڵ خه گه له  ئێمه
نێو   کان له یاڵه ون و خه خول لێدانی خه  ژێنن، به ده

. سورێت دات و ده ش خوڵ لێده مێشكماندا، ژیانی ئێمه
و رێێ خۆی  ستانی نیه وه  که  ك وایهك روبارێ ژیان وه

. یبات ڵ خۆی ده گه ر رێیی بێت له سه رچی له پێوێت، هه ده
  ورده ین، ورده  پێشیدا سازکه  رگرێ له کاتێك دیوار یان به
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و  وه دزێته شوێنێك خۆی ده  تاکو رۆژێك له  وه خواته نداو ده په
نێت  دهال ر رێ وه سه  له  که پێوێت، دیواره دیسان رێی ده

.  وه رگر لێك داته رو قازانجی دیوار یان به ره ی زه وه بێ ئه
ر پێشیان  گه ئه  ته و حاڵه روونێکانی ئینسانیش به ده  نیازه

نداو  په  که ك ئاوه ین، وه پێ بگرین یان دیواریان بۆ ساز که
  به  و دیواره النانی ئه درن، جا وه ده  که و دیواره وه خۆنه ده
توانایی دیوار دڕینی   ی که و هێزه ئه. ك بێتتێ ر قیمه هه
باری فیزیکی هێزی میکانیکی   و له نداوی ناوه ، په یه هه
روونناسیدا  ده  له  میکانیکیه  و هێزه ئه.  لێن پێده

کردنی   یانی ئانالیزه. ڵێن پێده (cpsycanaliti)پسیکانالیتیکی
 روونی کی ده یه ئینسان کێشه  که.  روونی ئینسان ده
سیگمۆند   .کرێت ر ده سه چاره  و رێگایه ت له نانه بێت، ته هه

ی  و هێزه ئه. دنیا ناساند  ی به یه وره گه  و زانسته فرۆید ئه
ر رێ البردنی رێگر، بۆ  سه کات بۆ له ری ده رێبه  ئێمه
 .کان ونه دی هێنانی خه زو یان وه ئاوات و ئاره  یشتن به گه

  ، له رێکی فیزیکیه وه هباری جسمانی بوون  ئینسان له
.   قڵ و مشوره نی عه روونییش خاوه باری روحی و ده

  وه ی کاردانه رچاوه قڵی ئینسان، سه نی عه الیه
  ندییه ی پێوه زۆنگه  کانی مرۆڤن له فیزیکییه

  تی حاله  قاڵنی مرۆڤ له نی عه الیه. کانی تییه اڵیه کۆمه
  یاندن به ارگهیی، ئاز ڵسو توره اڵماردان، قه ك، په وه
ر  روونی و جسمانی خۆ ده باری ده  له  سێکی دیکه که
ل  گه له  یه و خۆیان هه ندی راسته یوه په  ن که خه ده

ل  گه له  وه حاوانه روونی یان نه باری ده نائارامی ئینسان له
ویش  راخ ئه قه  له. پێشدا باسمان کرد  ك له ر وه خۆمان هه

دروستی و   کان به سته ی ههربڕین ك، ده تانێك وه حاله
م  تیدان و خه ، یارمه ربڕینی عاتیفه ویستی، ده خۆشه

و خۆیان  ندی راسته یوه په  که  ڵکی دیکه خه  خواردن له
روونی یان  باری ده  ئارامیشی ئینسان له  به  یه هه

 .ڵ خۆی گه  له  وه حاوانه

ی  زۆربه کرێت، له ر نه سه ت چاره ویه ی هه کاتێك کێشه
زانستی   بین که ده  کانی ژیاندا توشی کێشه نه یهال
  وه بداته  و پرسیارانه ی واڵمی ئه روونناسی توانی زۆربه ده
ر  سه گرن و چۆن چاره ده  ر چاوه کوی سه  کان له کێشه  که
ت و  ببه حاستی محه  توانێت له کاتێك ئینسان نه. کرێن ده
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  ی که وه رگرێت یان له ویستی واڵمی دروست وه خۆشه
  رده روه و په ری گرێت، هێزێك دژبه کات وه روانی ده چاوه
روونناسیدا  ده  له  گرێت که رده ڵوێست وه کا یان هه ده
 .ڵێن پێ ده( ID) ی(اید)

ری  روونی ئینسان رێبه دوو هێز ده: ڵێ چارڵز اسمیت ده
هێزی .  س وه واو هه یڵ یان هه م مه که هێزی یه. ن که ده

م  که هێزی یه  کۆنترۆڵی  که  و مشوره قڵ م عه دووهه
رتن،  رگه اڵت وه سه ده: ك م وه که هێزی یه. کات ده
راپکاری، مافی  رکانی کردن، درۆکردن، فرتو فێڵ، خه ربه به

  که  پێ شێل کردن، زۆر شتی دیکه  سێکی دیکه که
ری  کارتێکه  دوور له  به  یلی ئێمه ل مه گه له  یه نیان هه یوه په

واو  و خۆ هه م، راسته هێزی دووهه.  مه ووهههێزی د
کات و پێشی  کۆنترۆڵ ده  ئێمه (sex) ی ریزه س یان غه وه هه

ل  گه له  یه و خۆی هه یوندی راسته په  گرێت که پێ ده
  ر شتێک له کوردی هه  یانی به.  قڵ و شعوری ئینسان عه

. دات ر ده سه ندی خۆی دابێت، بڕیاری له وه ژه قازانج وبه
  زانین که مومان باش ده ین هه دکه قڵ ه عه  باس له که
و  قڵ ئه عه.  ستمان چیه به کار دێت ومه  قڵ بۆ چی به عه

لێك   راپه و خه کات و چاکه ری ده ئینسان رێبه  ی که هێزه
  دارێك وایه  تکه ك له بێت ژیان وه قڵ نه عه  که.  وه کاته ده
ترین  وره گه. ژێت راده ك الیه  م بۆ ر ده حرو هه ر به سه له

ئینسان خۆی   تی، که ی ئینسان ناسینی خۆیه کێشه
کرێن و  ر ده سه کان ئوتوماتیك چاره ی کێشه ناسی زۆربه

  ئێمه  ی که ته ویه و هه ئه. م که قوربانی هێزی یه  نابینه
لێك ئاکاری دروست  کۆمه  به  دوای دا وێڵین، گڕیدراوه به

چ حاستێك   له  ئێمه ڵێت پێمان ده  ونادروست که
  و دوو هێزه به  تی ئێمه راستیش دا هۆویه ، له وه گیرساوینه
 .گرێدراون

،  سێکی عاقڵه که  ڵکی ناسیوه ی خه سه و که ئه: لێن ده
.  پ وراستی خۆی ناسیوه ستی چه ده  که  سته به و مه به
   خۆی ناسیوه، واته  که  سێكه که  و اڵم گرینگتر له به

ری  رێبه  سه و که م ئه هێزی دووهه  که  و مانایه به.  عاقڵتره
م بڕیار  که هێزی یه  که. دات ر شت ده سه کات و بڕیار له ده

بێ دایم  ده. ستۆ ئه  وێته که کانمان ده بدات، زۆرتری تاوانه
ر خۆمان و  رامبه به  کانمان، له ست تاوانه ده  ین له راکه
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   ست به ههوام  رده ڵکیشدا به خودای خۆمان و خه
م بڕیارمان  اڵم کاتێ هێزی دووهه به. ین که زاری ده رمه شه

متریش  وین و که که داده ڵه ر هه سه متر به بۆ بدات، که
  مان نیه و کات هیچی شاراوه ئه. ستۆ ئه  تاوانمان دێته

  که  دڵ دانیه  ین، هیچ ترس وخۆفێكمان له ستی راکه ده له
 .ین ستانی راکه ده  له

لق  خودا ئینسانی خه: لێت ك دیسان دکارت ده روه هه
لێك   راپه و خه چاکه  که  قڵی پێداوه ئازاد بژیت، عه  که  کردوه
ڵق  مرۆ خه! ر به  گرێته راپ ده بۆ رێگای خه  وایه ، که وه کاته

  م جۆره ر، به سه  رێته فڕت وفێڵ ژیان به  به  که  کراوه نه
سێکی بێ  و که  وه کاته زانینی خۆیتاقی ده نه  ڵبژارتنه هه
و خۆی  سته ربه تێكدا ئینسان سه ر حاڵه هه  له.  اڵته سه ده

باری سروشت، خوڵق و   کان له ئینسانه. دات بریار ده
  به. کتری ناچن یه نتیق، بیرو هۆش، له قڵ و مه خوو، عه
ی  جاالنه و مه ، یان ئه خۆی دایه  تانی له سڵه و خه پێی ئه
کان  ئیسانه. کات ر ده به سته ن دهژیا  خساوه بۆی ره

.گان، دوایی دگۆرێن ك کاره ری یه وهه جه

این یکی    آیند برون  آهن هر دو از یك کوره پوالد و
 شمشیر گرددو آن یکی نعل خر است

رز  وێ، به و له فرن لێره کان ده ونه ی خه کاتێك باڵنده
رزی  ی به فڕن تا کو لوتکه رم و هێدی، ده وی، نه ونه
زۆرجاران .  کانه ونه دی هێنانی خه اسمان، بۆ وهئ

دی، زۆرجارانیش   ویستی دێنه رێگای خۆشه  کان له ونه خه
شی  ر دوو به هه  گرینگه. و زۆری رێگای مڵمالنه  له
.  وه ینه ن لێك ده ردووالیه رچاو بگرین و هۆکاری هه به له

 رێگای  زوو له ئاوات و ئاره  یشتن به جیاوازی نێوان که
هێزی   که  یه وه ڕو توندو تیژی ئه ویستی یان شه خۆشه

جوڵ  جوڵه کاتی خۆشی وه  دینامیکی ئینسان له
  جوڵه ویستی وه خۆش نه  کاتی دژ به  وێت، له ناکه
دایك   تی ئینسان له بیعه ڵ ته گه  وێت ئازادی له که ده
وێت،  که کار ده وه  و هێزه پێشگرتنی ئازادی ئه  بێت، به ده
م بۆ پاراستنی  ر سته رامبه به  گرێت له وێست دهڵ هه
  کات که ئاشکرایی هاوار ده به  و هێزه ئه. ت یان من ویه هه

ست کاری  تی من بریندار یان ده بیعه ، ته وازم لێ بێنه
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  ، که رێك دایه به موو گیانده نێو هه  له  و هێزه ئه.  که مه
کگرتوویی  ت ویه حده وه. ن ده المارمان ده تینیان بۆ هات په

، هێزی (من)تی ئینسان ویه ، هه(من)روونی ئینسان ده
تی خۆی، بۆ  ویه دات بۆ پاراستنی هه ئازادی هانده  دژبه

رگیز ناتوانی  بیت هه ئازاد نه  تۆکه. ویستی راگرتنی خۆشه
، (ucht)ی رده ستی تێوه ی یان ده ویستی بگه خۆشه  به

 عیشق و. ویستی بژی خۆشه  ناشتوانی به
وێت  خۆمان خۆش نه  که. وێنی ژیانن ویستی هه خۆشه

ژین چۆن  ئازادیش نه  ین، که ئازادی پکه  چۆن چێژ له

 ین؟ فڕین خه کان وه ونه خه

،  کێشانه  ناسه خۆشویستن، هه: "ڵێ رۆمن رۆاڵن ده
ری ژیان  هونه  رێك راگرتنی له هیچ هونه" .ژیان کردنه

  به  ژیان گرێدراوه ری ، راگرتنی هونه کردن قورستر نیه
لێن راگرتنی  ده  ر بۆیه ویستی، هه راگرتنی خۆشه

ڕاگیرکردنی .  ویستی کارێکی ئاسان نیه خۆشه
  بێت به  ند تاکو نه رمه هونه.  ره شویستی هونه خه

  ی که و ڕۆڵه ئه. ست ناگات به مه  ی، به که ره عاشقی هونه
انتر ویستی جو کات، خۆشه ی ده که گیانی فیدای واڵته

.  ڵکی دیکه خه  له  ناسیوه

عقل از سودای او کور         تر  نیست از عاشق کسی دیوانه
است و کر

ویستی و ئازادی، یان  خۆشه  ش بێت له بێ به  مرۆف که
ك رادار خۆی  وه  هێزێك  ورده کانی پێشێل کرێت، ورده مافه
  (.نم)ت  بۆ پاراستنی هۆویه  یه ئاماده  و هێزه ئه. بزێویت ده

، رۆژێکیش (منداڵی زۆر ساوا)  نگه رۆژێک سست وبێده
ر رێی  سه  رێك له مپه رله هه که  هێزه  به  نده وه ئه
 .نێت اڵده وه

فتاری نگاتیو یان بێ  ره، (Howard Jones) هۆوارد جۆنز
کانی  ره ربه تی یان به ستی دژایه به مه  نی ئینسان به الیه
روانی  کاتێک مرۆف چاوه. نێت ڵگا نێو ده ر کۆمه رامبه به  له

ی راست  که بۆچوونی خۆی و ویسته  به  کات که شتێک ده
  فتارێکی نگاتیو له رگرێت،ره جوابێکی نگاتیو وه  وایه وڕه

  که. گرێت راپ ده ڵوێستی خه دات و هه خۆی نیشان ده
خۆی   فتارێکی پوزیتیو له رگرێت، ره جوابێکی پوزیتیو وه



 31 

روانی  حاستی چاوه  فتارکردن له هۆی ره. دات نیشان ده
ئینسان   که  شه و به ر ئه سه  رێتوه گه کردنی شتێك ده

و بیر  پێی ئه  ، به وه بیری لێکردۆته  وه نجامی کرده پێش ئه
ر دوو جوابی نگاتیو یان پوزیتیو  خۆشی بۆ هه  وه کردنه
وندی  رژه کاتی وادا مرۆف زۆرتر قازانج وبه  له.  کردوه  ئاماده

کاتێک . ر رامبه رو قازانجی به ره تاکو زه  وه داته ی لێک دهخۆ
ت  نانه و ته کات ئه دایک یان باب ده  منداڵ داوای شتێک له

  نیه  وه ، کاری به وه داته ندی خۆی لێک ده وه رژه فازانج وبه
بین  وی پێی دا ی ئه که تی یان ویسته یه بابی هه  که

گرێت و زۆر خۆش  مان ده تێکی ئاوا منداڵ حاله  له. بێت ده
ڵوێست  هه  جۆرێکی دیکه  بوو به  وره گه  که.  خوڵق نیه

ر خۆ  سه رگا له ر، ده ده  ماڵ چونه  له: ک  گرێت، وه ده
هێزی دینامیکی .  وه دانه داخستن،الساری کردن، جواب نه

  بێت، که ده رده روه نی منداڵ په مه ڵ ته گه له  ره به ره به
ك  وه  و هێزه ، ئه وه ڵ بێته وام پوچه رده ڵ بهکانی مندا خۆزگه

تی  تایبه  پێکردن نابێت، به  ماری برینداری لێدێت و بۆ گاڵته
  زۆرتر پێویستی به  نێکی ناسکه مه نی الوی خۆی ته مه ته

  له  و هێزه ئه: ڵێ دیسان فرۆید ده.  یه ئامۆژگاری هه
وو  حاڵی خه  اڵم زۆرتر له ، به یه می مندالیش داهه رده سه

 . بێداری دایه

گری بۆ  م و کات ده بێت، ده دایك ده  له  تازه  منداڵێك که
  میوانی، له  کواڵن بێت یان له  شی دایك، له شیر یان باوه

و شیری خۆی  بێ ئه رخۆشی، ده شایی بیت یان سه
  وره گه  ورده ورده   که.  لێن زۆرساوایه ده  بخوات، چونگه

بێ پشووی  بڕیت یان ده داده  و شتانه هشێک ل به  بێت له ده
ر  هه  برو خۆراگری بێت، له ر خۆ بێت یان فێری سه سه له

ماڵ،   وه دایك دێته  کواڵنه  ر له گه شوێنێک شیر ناخوات، ئه
. شوێنێک یان دیوێکی چۆل  چیته ده  ڵکه ناو خه  ر له گه ئه
نی  مه تی منداڵ تا کو ته سایه ت وکه هۆویه  م جۆره به

م  رده و سه تائه  ی که بانه جره و ته بێت، ئه ده  رده روه الوی په
 .رێژن ده و دا تی ئه سایه ،که وه  کۆی کردۆنه

تی  تایبه  ن به که منداڵ ده  ملی له زۆرجار دایك وباب زۆره
کۆنترۆلی زۆر   منداڵ به  زانن که نی الوی، واده مه ته  له

تێلی ئاوا  حاله  له.  وه بێته ر رێی یان کۆ ده سه  باشتر دێته
ئینسان مرۆفێکی . ن که زیندانێك بۆ منداڵ دروست ده
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فتارێکی  ر ره حاست هه  له  که  ست وهۆشه ن هه خاوه
خۆی   و له فتارێکی دژبه گرێت و ره ڵوێست ده نادروست هه
فتارێکی  حاست ره  ش له وانه پێچه  به. دات نیشان ده
ر  هه. دات نیشان ده خۆی  فتارێکی شیرین له دروست، ره

  وه رێنه گه مان پێ کردن، ده ژه ئامه  ی که و خااڵنه ک له یه
کانمان پاراستراون  ندێك مافه چه  که  تی ئێمه ر هۆویه سه

پارێزێت بۆ  ده  ت مافی ئێمه ویه یان پێشێل کراون، هه
پارێزیت بۆ پاراستنی  پاراستنی خۆی، مافی خۆشی ده

  گرینگه. تی خۆمانین ویه هه  ئێمه  اتێكد ر حاڵه هه ، له ئێمه

رێك  کا  یه بۆ مرۆف هه  ین، چونکه کان زۆر که ئاڵترناتیوه
ی  بێ شانسی تازه بێت،ده نه  دڵی ئێمه  به  پکات که

شاد بێت   یه قی هه هه  مان شێوه هه بدرێتێ، به
  پێش که  زۆرجار دێته. ناشاد بێت  یه قیشی هه حه
،  مان نیه که نگاره ره دڵی به  به  تی ئێمه سایه ست وکه هه
،  نیه  دڵی ئێمه  ش به سێکی دیکه وتی که ستو که هه

سێك  ی که وه پێش ئه. رین سه ربه کوردی سه  یانی به
و  جێگای ئه  بێ خۆمان له ین، ده ك که یه له هه  تاوانبار به

رباڵوتر  و به وه ینه توانین باشتر بیرکه و کات ده دانێن جا ئه
 . که له سه مه  نهبروانی

ری  ژیان وه  ئینسان له  ی که وه ئه: ڵێ سوقرات ده
، فێربوون  ، فێربوونه می رابردوویه رهه گرێت به ده
.  ته قیقه و، زانینیش حه زانینه  به جره ته.  یه به جره ته
  ی که وه ، ئه  زمونی ژیانی ئێستایه می رابردوو ئه رهه به

فیرۆ   ئێستا به.  اهاتوویهزمونی د بین ئه ئێستا فێری ده
مردیش زیندو   مرێت و که ، ده وه رێته رۆیی ناگه  ، که ده مه

فیڕۆی   ت به داهاتۆکه  بێته یانی ده به  مرۆ که بۆ ئه.  وه نابێته
 ! گره م دامه نازانی چۆن دێت خه  یانیش که بۆ به.  ده مه

 خۆت  یانی به یانی و دوو به ڵینی به و به عده وه  هێنده
  یانیرا وانابم، له به  له   ڵی تازه خۆت مه  ، چی دی به ده مه
  ر ئێستا که هه. م یانی را درۆ ناکه به  یانیرا ناترسم، له به
ی،  که ڵ خۆت درۆ ده گه  م، له یانی را درۆ ناکه به  ڵێی له ده
  و چارشێوه ئه. یانی را ناترسم به  ڵێی له ده  ترسی که ده
  ی که وه ئه. الی بنێ وه  ۆت داداوهر خ سه  ی به شه ره
ڕاو   ئێمه  ی که وه ئه.  وه گۆڕه ینێی مه رزی سپه قه  به  غده نه
هاتوی  ی نه و خوزگه ی رابروویه کراوه ینی کۆ کات زه ده
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  نێو ئێمه  نێوی کات خۆی له  به  ی که و ڕیویه ئه.  داهاتوویه
ی  و رێوییه ، ئهکات یانیمان پێده مڕۆ به ر ئه ، هه اڵس داوه مه
،  ی ساز کردوه وڵی تۆ هێاڵنه نێو که  له( من)نێوی  به

 .       وه رێته گه نه  با راکات و تازه  قانگی بده

ی  وه هۆی جیا کردنه  بێته ده  یی که کی بنچینه جیاوازییه
  ئینسان له  که  دایه وه له   کانی دیکه ره وه بوونه  ئینسان له

ژیان   ت به باره ست سه به مک و مه چه ک بۆ  ر واتایه مبه هه
  رێکی دیکه به هێچ گیانده. کات ی خۆی ده پرسیار ئاراسته

ت  نانه ته. ، خۆی ناکات که  له  و پرسیاره یری ئینسان ئه غه

و  حاست ئه  وه، له کاته بوون ده بوون ونه  ئینسان بیر له
ك  یه ڵه هه  ر جۆره توشی هه  که  ساوه به ها حه وه  پرسیاره

 .بوون نه  بێته دێت، رۆژێک ده  وه بوونه نه  ئینسان له. بیت ده

 ردون؟          بونمان گه  وت له ست که ده چوه ی هره به

 ی مردون؟ رێ الوانه  قازانجی چ دێته 

رم خاو بێژێ بۆ بون و ژیان و بۆ   ده  گێژه  له  س نیه هیچ که
  مردن و چوون؟

بێنین   وه ت به ناعه ۆن قهخۆمان چ  ی که وه اڵم له به
 . شی الی خۆته که و واڵمه پرسیارێکی قووڵه

  فتاری ئێمه فکار، ئیحساسات، ئاکاراو ره ناسینی ئه
ڵ  گه  جیاوازی ئینسان له.  و ندی ئێمه زامه هۆی ره  بێته ده

وێت، ئینسان بیر  که رده ده  لێره  کانی دیکه ره به گیانده
بۆ   یه سه ره هێزترین که ش به مه ئه . ، رووناک بیره وه کاته ده

  ناسکه  سته و هه نی ئه سێك خاوه که  که. ئینسان
ڵ دوور  مێگه  ڕی گێژ له ك مه بێت، وه نه  ئینسانیه

کاروانی دوورو درێژی ژیان دوا   و وا له وه وێته که ده
 . ش نایکاتێ وێت و تازه که ده

 گرن لێـم ڕێ ده  یه اڵو شێخ هه مه  زۆر کۆلکه

 ژینی خۆشم بدوێم  له  یه ڵه الیان هه

  اڵییکی زله زانین چبه نه!  خزمینه 

 !زانم من کێم بێ نه جیهان ده  هاتوومه
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،  وه وتۆته اڵن دوور که قامیشه  له  که  ك قامیشه مرۆ وه
ردی هیجران ئاوا به سۆز  تاو ده له  ی که و قامیشه ئه
تۆ چۆن .  و برینهی ناسۆر قرتماغه  ی که و ناڵه ئه. ناڵێت ده

ر  هه.  ؟ کێشیی من نیه کوێیه  نت له وته ، مه خۆت ناسیوه
  وه ت ئه نانه ته. زانێت نوسی خۆی باشتر ده س چاره که

  ڵکی کام واڵتی خۆت بناسی و بزانی خه  که  گرینگه
ی  و واڵته ئه(.  تی خۆمانه دنیای تایبه  ست له به دا مه لێره)

  وێت، له ست ناکه ده  وه ره ده  هدوایدا وێڵی ل  تۆ به  که
 !  الی خۆت بیدۆزێوه  وڵ بده حه! رێ بۆی بگه  وه ژوره

ر خۆ ناسین و من،  سه کردنی من بوو له  ئانالیزه  وه ئه
 . رانی پاراو کردبێت دڵی خوێنه  ی که و هیوایه به

 Identityـ 1  

1 - Essence  

Ego - 3  

1 Identificatioin 

 

:کانرچاوهسه

 سیگموند فروید: تاریخ روانکاری

 اریک فروم:  بحران روانکاری

 ژان ژاك روسو: امیل یا آموژش وپرورش

 ژان ژاک روسو: قرار دادهای اجتماعی

 هالووک یاووزار: ناسازگاری و بزهکاری در کودکان

 کارل گوستاو یونگ: روانشناسی و تربیت

 علی اکبر شعاری نژاد: روانسناسی رشد

 دکتر دمحم پارسا: ربیتیروانشناسی و ت

 ژار ی هه رگێراوه وه: ییام کانی خه چوارینه

The Ego and Mechanisms of defense – Anna Freud, (1936) 

Mothers of Psychoanalysis: Anna Freud, Karen Horney, Helene Deuttsch, (1991) 

Human Understanding: John Locke, (1960) 

The theory of sexuality: S. Freud, (1905) 

Crim and Personality: H. F. Egsenck 

A History of Modern Psychology: D. Schults, Sydney E Schulys, (1996) 



 35 

Key Sociological Thinkers: Rob Stones, (1998) 

Hvem er du?: Sreven Reiss, (2004) 

Jeg er meg, Du er deg: Vibekke Engelstad 
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وتار








مکیکانوچهتییهاڵیهکۆمهبزاڤه
 هاوکێشه

 
 مین نژاد رزگار ئه

 

ورووی  ره وام به رده ک به ڵگایه ر کۆمه ی هه پێکهاته
  ش به باییانه م ناته و ئه  وه بێته ڵێ پارادۆکس ده کۆمه
می  سیسته  به  یه ندییان هه ک پێوه یه شێوه
  له  م پارادۆکسانه ێک لههێند  نگه ره.  وه تییه اڵیه کۆمه
ر  سه بێ له کی دینامیکیان نه یه وه تادا کاردانه ره سه
ن یاخود  مخایه کی که ودایه مه  م له ڵگا، النیکه کۆمه
  باکان به ناته  دا توخمه م حاڵه له: نێکی دیاریکراودا مه زه

گونجێنن  ڕن و خۆ ده په فاهوم و سازشتدا تێده ئاقارێکی ته
ی تووشی  وه بێ ئه به ڵگا کانی کۆمه عهڵ واق گه  له
  شنه م چه به. بن  وه ورووبوونه ره ڵستکاری و به رهه به
بوونی  زێده  پێش چاو بگرین که ره  ته م بابه شێ ئه ده

  ی گوشاره وه م بوونه کان و که سته کده یه  کارکرده

مول کردنی  حه کان، هۆکارێکی گرینگن بۆ ته تییه اڵیه کۆمه
وا   میشه هه  سڵه م ئه راستیدا ئه  اڵم له به. کان هپارادۆکس

ڕ  مه له  ن که هه  ، هێندێ پارادۆکسی دیکه نییه
  حاست کارکرده  وتی دروست بوونیان له ندی ره تمه تایبه
گوشار   شنه ر چه و هه  یه یان هه وه کاندا کاردانه سته کده یه

و  ره به  وه سته می بااڵده ن سیسته الیه  له  وژمێک که و ته
هۆی   بێته نجامدا ده ئه  کاریان لێ ناکا و له  وه بێته روویان ده
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ی  واره قه  نجام له ره و سه  بوونی هاوکێشه  سته رجه به
  پێویسته  دیاره. ن خه ر ده تیدا خۆ ده اڵیه بزاڤێکی کۆمه

واری و وشیاری  ی ئاستی خوێنده راده  رنج بدرێ به سه
  م هاوکێشانه و رووی ئه رره به  هی ک ڵگایانه و کۆمه ئه
  نگه حاست ئاسته  کان له ڵگا مۆدێڕنه کۆمه.  وه بنه ده

کاندا زیاتر  تییه اڵیه کۆمه  کان و گوشاره ییه پێکهاته
کان،  تییه ڵگا سوننه ن تا کۆمه ده ت پێشان ده ساسییه حه
ڵگا  کۆمه  کان زیاتر له ڵگا مۆدێڕنه کۆمه  ر بۆیه هه

  وه رگرتن و کاردانه ڵوێست وه ان تووشی ههک تییه سوننه

کی  خێراییه  و، به  وه بنه کان ده تی و گروپییه اڵیه کۆمه
نی  ده مه  م هێنانی بزاڤه رهه نسێلی به پوته  ندانه هۆشمه
  بێته ده  م فاکته ئه. کرێ دی ده کانیان تیدا به تییه اڵیه و کۆمه
و  تی ئه اڵیه می سیاسی کۆمه سیسته  رێک که پاڵنه

چاالکیدا بێ بۆ   وام له رده به( واڵتانی مۆدێڕن)  واڵتانه
  و له  وه م بکاته که  م پرادۆکسانه وژمی ئه ی ته وه ئه

کی میانی  کاندا رێگایه ییه نووکه هه  حاست هاوکێشه
ر  به  رێگر بێ له  فاهوم یان سازشێک که بۆ ته  وه بدۆزێته

  له  کان، که گێرییهشۆرش  وه م دروست بوونی کاردانه ده
نگ  تی تووشی ئاسته اڵیه می کۆمه نجامدا سیسته ئه
ک  وه"  هاوکێشه"مکی  چه  که  دایه ر لێره هه. کا ده

.  وه بینێته ی خۆی ده که مێژووییه  وره ر ده رێکی کاریگه پاڵنه
  ی مارکس، له که دیالیکتییه  پێناسه  له  جگه  هاوکێشه
کانی نێو  نییه وه رژه اف کردنی بهف بۆ شه  کێکه حه خۆیدا مه

وت  نکۆڵێ کردن یان زه  لێ جاران به گه  ڵگا که کۆمه
  گیر و بونیاده مه کی هه هۆی ئالۆزییه  بێته کردنیان ده

ڵگا تووشی ئاڵۆزی  می کۆمه کانی سیسته کییه ره سه
 . کات ده

کی  یه ر چ پێگه سه ندی له وه رژه به  ی که وه ئه
خۆیدا پرسێکی   کرێ له ده  پێناسه  وه تیه اڵیه کۆمه
ی  ڵێک دیارده کۆمه  به  سته یوه په  که  یه تییانه بابه
شێک  به  به  وه درێته نجامدا گرێده ئه  له  یی که نووکه هه

  نانه الیه  کی فره شدارییه کی تر به واتایه  شی یان به هاوبه
  سته رجه ندی گشتیدا به وه رژه ستێنی به به  له  که
  پێش چاو بگرین که ره  ته م بابه بێ ئه ده.  وه کرێته هد

،  یه تی هه خۆیدا دوو رواڵه  ندی له وه رژه مکی به چه
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شیان  ی دیکه وه کانن ئه دیاره   ندییه وه رژه میان به که یه
م دوو  ئه  ی که و شووناسه ئه. کانن نادیاره  ندییه وه رژه به
  تییه شووناسێکی بابه  وه کاته کتر جیا ده یه  له  یه سته ده
  کان و پێکهاته گشتییه  زراوه ی دامه وه کاردانه  له  که

کان  نادیاره  ندییه وه رژه به. کرێن دی ده کاندا به تییه اڵیه کۆمه
  ، له وه شاردرێنه ده  وه کانه رومانتیکه  پشت گوتاره  پتر له  که

  ره کته رێکن بۆ ئه ر و هانده خۆیدا رێپیشانده
  به  رانه کته م ئه ی ئه وه بێ ئه  کان به تییه اڵیه ۆمهک

  ندییه وه رژه م به کردنی ئه  پێناسه  له  کی وشیارانه یه شێوه

رکی  کی تر ده واتایه  بێ یان به ستیان هه دا ده نادیارانه
کی  یه نگیزه کان ئه دیاره  ندییه وه رژه حاڵێکا به  ن له پێبکه

ی  وه فتار و کاردانه ره  دن به هئیلهام د  ن که وشیارانه
 .کان تییه اڵیه کۆمه  ره کته ئه

  نده هه کان و ره تییه اڵیه کۆمه  مه ی سیسته پرۆسه  له
  ندییه وه رژه به  وه دڵنییاییه  دا، به کانی هاوکێشه ره کارتێکه
کان،  هۆکارێک بۆ شووناسی هاوکێشه  کان نابنه نادیاره
م  ن، ئه کی تر شاراوه واتایه  بهو   نین  وشیارانه  چوونکه
هۆی رێکخستنی   ببێته  که  توانایاندایه  ر له هه  یه نموونه

نجامدا   ئه  له  کان که شنه هاوچه  راوێزه گروپی  و تاقم و په
. کانیان نابێ گشتییه  ندییه وه رژه به  رگری کردن له توانای به

هێزترین هۆکاری  بهکان  دیاره  ندییه وه رژه به  وه وانه پێجه  به
ڵێک  گه و پێکهاته  زراوه نای دامه په  له  کانن که هاوکێشه
،   یه شییان هه ندی هاوبه وه رژه به  ن که خه رده خۆیان ده

سیاسی و   ندیکا و بزاڤه ک حیزب، سه وه
 . کان تییه اڵیه کۆمه

 (تضاد)  مکی هاوکێشه چه  رکێکی روون له ی ده وه بۆ ئه
  ری بزاڤه کردنی پاڵنه  ک بۆ پێناسه تایه ره هس  ن به یه بکه

واتای   ین به ده رنج ده رتا سه کان، سه تییه اڵیه کۆمه

  کێک له ک یه ی مارکس وه روانگه  له  مکی هاوکێشه چه
  له.  ڵناسیانه وانی  داهێنانی گوتاری کۆمه پێشره
ر  مبه هه  یی له ڵناسی مارکس دا چوار خاڵی بنچینه کۆمه

 :  بریتین له  کان باس کراون که تییه الیه کۆمه  ههاوکێش

ست  یوه وام بوون و په رده ڵگاکاندا به گشت کۆمه  له/ "4
  به". کرێن دی ده کان به تیه اڵیه کۆمه  بوونی هاوکێشه
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ژیان و،   له  بووه شێکی جیا نه به  هاوکێشه  کی دیکه واتایه
  وام له رده ن، بهژی  ستن به یوه په  ی که نانه و الیه گشت ئه

تی و  کانی دژایه دۆخه  دان به پساوه کی نه ندییه پیوه
کان،  مرۆڤه  له  پێکهاتووه  لگاش که کۆمه. بایی کردن ناته
  راستیدا هاوکێشه  له  ، چوونکه دوور نییه  به  ریته م نه له

 .کانی مرۆڤ بۆ کارکرده   کی زاتییه پێویستییه

  کس، هاوکێشهکانی مار پێی بۆچوونه  به/ 1
و  نێوان ئه  له  هاوکێشه  کان بریتین له تییه اڵیه کۆمه
گژ  نیا دوو تاقم ده پێی پێویست ته  به  ی که ندییانه وه رژه به

ڵگادا گشت  کۆمه  له"   کا، چونکه کتر راده یه
ئاکامدا   کان له ندیه وه رژه می به رده کانی به هاوکێشه

  له  پساوه کی نه تییه دژایه بوونی  سته رجه هۆی به  بێته ده
وام  رده به  ندی خۆیان له وه رژه به  ی که سانه و که نێوان ئه

بین و  یی دا ده نووکه بوون و پارێزگاری کردنی  دۆخی هه
گۆرانی دۆخی   ندی خۆیان له وه رژه به  ی که سانه و که ئه
  میشه هه  کی دیکه واتایه  به".  وه بیننه یی دا ده نووکه هه
  که  کاندایه ییه نووکه هه  ڵ دۆخه گه  ندی له پێوه  له
کرێ و  ک دیاری ده یه  نی دژ به ردوو الیه ڵوێستی هه هه
  دۆخه  ندی به پێوه  راستیدا له  و له  وه بێته ده  سته رجه به
  ڵبژاردنێکی گونجاو، به هه  تاکه  که  کاندایه ییه نووکه هه

پاراستنی دۆخی ، یان  تییانه کی بابه یه شرۆڤه
 . یه م دۆخه یاخود گۆڕانی ئه   ییه نووکه هه

  هاوکێشه"  که  بووه  ره و باوه ر ئه سه مارکس، له/ 6
بۆچوونی مارکس   به.  "کی مێژوه ره دینامیزمی سه

  تعی بووه کی قه هێز و پێویستییه هۆکارێکی به  هاوکێشه
ودا  مهێنانی مێژو رهه وتی به ره  له  بۆ گۆڕانکاری، که

نێوان   له  که  بووه  تیانه و دژایه نجامی ئه ره وام ده رده به
ش هۆکاری  ته م بابه و، ئه  کاندایه ندی خوازه وه رژه به  نه الیه
 .تیدا اڵیه ی کۆمه پێکهاته  کی گۆڕانن له ره سه

  کردنی گۆڕانکارییه  شرۆڤه  نچام مارکس به ره سه/ 1
ی  ڵ هاوکێشه گه  له ندی پێوه  کان له تییه اڵیه کۆمه
 و  وه ر کاردانه مبه هه  تیدا، مێتۆدێکی نوێی داهێنا له چینایه
  به. تیدا اڵیه کانی کۆمه گۆڕانکارییه  له  کانی پێکهاته هۆکاره

کارتێکردنیان     ی که و هێزانه شێ ئه و ده تی ئه ناعه قه
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.  وه نهکاندا، جیا بکرێ تییه اڵیه کۆمه  ر گۆڕانکاریه سه  به  یه هه
  کرێن که ش ده دا دابه سته ر دوو ده سه  به  رانه م پاڵنه ئه
ی  وه ره ده  له  کانن که کییه ره ده  میان هێزه که یه

ری  ک کاریگه ، وه یه ری خۆیان هه کارتێکه  وه سیستمه
ندنی  سه ره ها په روه سروشتی و ئیقلیمی و هه

ی  زۆنگه  پتر له  کانن که تییه بابه  کنۆلۆژیا و وشیارییه ته
  م هێزه دووهه. ن خه رده ی هزردا خۆ ده وه نوێبوونه

ڵ سیستمی  گه ندی له پێوه  له  کانن که روونییه ده
  ی خودی سیستمدا له وه ژووره  تی و له اڵیه کۆمه

  له  مه ئه  ن که ده ڵده ر هه کانیدا سه نجامی پراکتیزه ره ده
کانی سیستمی  هندیی تمه تایبه  له  کێکه راستیدا یه

م  رهه ڵێک هێز به ناخی خۆیدا کۆمه  له  تی که اڵیه کۆمه
 .هۆی گۆڕان  بێته ده  هێنێ که ده

یی  چڕکراوه  کانی خۆی زۆر به رچی مارکس تێوره گه ئه
کانی  گشت هاوکێشه  بڕێ که رده کدا ده یه وقووله مه  له

  سته رجه کیدا به ره تی دوو چینی سه دژایه  ڵگا له کۆمه
،  رمایه ن سه چینی پرۆڵتاریا و چینی خاوه  ، واته وه کاته ده
و   تیانه کی بابه یه کانی مارکس پێناسه اڵم روانینه به

و   هاوکێشه  ت به باره سه  وه سته ده  دا به مێژوویی ده
. ڵگادا کانی کۆمه خانه  له  یه م دیارده کانی ئه نجامه ره ده
  کی مێتۆدیک له یه ێنێک بۆ راڤهست به  بوو به  م تیۆره ر ئه هه
رک پێکردنی  و ده  ی هاوکێشه وه ر خوێندنه مبه هه

رباڵوتر  ڵناسی نوێدا به کۆمه  ، له ته م بابه ئه. کانی وه کاردانه
. رنج و تێبینی زیاتر بۆ  سه  وه اڵ کرایه و درگا ئاوه  وه کرایه
هۆی دروست بوونی   بوون به  رنج و تێبینییانه م سه ئه
خودی   ت به باره سه  رانه گه خنه کی ره یه وانگهر

مێتودی   راستیدا هیچ له  اڵم له مارکسیش، به
ر تیشک  مبه هه  له  وه م ناکاته ی مارکس که وه خوێندنه
  له  خنه گرینگترین ره.  ره کاریگه  م دینامیزمه رئه سه  خستنه

  پاوان خستنی گشت هاوکێشه  مارکس له
کاتێکا   ، له تیدایه ی چینایه کێشه  ن لهکا تییه اڵیه کۆمه
چین شتێک   که  ره و باوه ر ئه سه  ێته ڵناسی نوێ ده کۆمه
  کان بێ که ندیخوازه وه رژه به  نه ی الیه وه ره ده له  که  نییه
  ندییه وه رژه م به ی ئه چوارچێوه  ڵگا له کانی کۆمه تاکه

ستێ  ڵده و هه   وه کاته کتر کۆ ده وری یه ده  دا له شانه هاوبه
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  رێگرن له  ی که نانه و الیه حاست ئه  تی کردن له دژایه  به
کانی لێ  ندییه وه رژه کانیان یان به ندییه وه رژه م به رده به
و  شێکن له کانیش به چینه  م واتایه به. کا وت ده زه

ند کردنی  پۆلینبه  چوونکه  گیرتره مه هه  ی که یانه هاوکێشه
و   یه ندیدا کارێکی ساکارانه وه رژه ند به ر چه سه ڵگا به کۆمه
ڵگا  یی کۆمه ونی پێکهاته ته  له  ی دیکه ڵکه ڵێ رایه کۆمه
  شن که ڵکانه م رایه ئه  و بگره   رتره کاریگه  کرێن که دی ده به

کانی نێو چینێکی  تی و پارادۆکسه زۆرجار هۆکاری دژایه
 .ستیشن کده یه

ی مارکس، هۆکاری  وانه هپێچ  ڵناسی نوێ به کۆمه
  نیا له کان ته تییه اڵیه کۆمه  یی هاوکێشه بنچینه
م هێناندا  رهه ی به سه ره ی که رانه روه شبوونی نا دادپه دابه

  له  یه م هاوکێشه یی ئه هۆی بنچێنه  لکه نابینن، به
  اڵت له سه یان ده  "ئۆتۆریته"رانی  روه شبوونی نادادپه دابه

  شێکن له به  که  که  بینن شدا ده نانه هو الی نێوان ئه
نێو   له  رابرییه م نابه شێ ئه ده. ڵگا ی کۆمه پێکهاته
ر  هه.  وه رد بکرێ و بدۆزرێنه راوه ڵیشدا به کانی کۆمه تاکه
  یه ردێکی هه راوه به" ر ماکس ڤێبه"  ئۆتۆریته  ت به باره سه
  ئۆتۆریته: " ڵێ و ده ئه. اڵتدا  سه و ده  ر ئۆتۆریته مبه هه له

  به  یه ندی هه پێوه  تێک که رفه شانس و ده  له  بریتییه
کی دیاریکراو  وایه حته مه  به  ت که سیستمێکی تایبه

" ڵگا   کۆمه  چ کردنی تاقمێك له هۆی مل که  بێته ده
جیا   مکی ئۆتۆریته چه  له  م واتایه اڵت به سه شوناسی ده

ر  ی ماکس ڤێبه پێناسه  ین به هرنج بد ر سه گه ئه  وه کرێته ده
  که  تێکه رفه اڵت ده سه ده: " اڵت سه ر ده مبه هه  له
تیدا  اڵیه کی کۆمه ندییه پێوه  ڵگا له کانی کۆمه ره کته ئه
  ست بێنن که ده به  و شتانه ن ئه ده ول ده و حه  وه یقۆزنه ده
رچی توشی  گه دن، ئه ولی بۆ ده و حه  ستیانه به مه
."  وه نگ و گرفت و خۆراگرتووییش ببنه ئاسته  نهش رچه هه
تاک   به  یه وخۆی هه کی راسته ندییه اڵت پێوه سه ده  واته که

تاقت و   بێ به ندی هه پێوه  اڵته سه م ده شێ ئه و ده
کانی تاک یان  واتاییه  س یان تواناییه که تی تاکه ئازایه
کاتێکا   ، لهتی یه هه  ی که یه و و پایه و پله ها به روه هه

  یه هه  وه تێکه رفه ور یان ده ده  ندی به پێوه  س له به  ئۆتۆریته
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کی  زگایه ده  تیدا یان له اڵیه کی کۆمه یه رێکخراوه  تاک له  که
 . تی ستۆیه ئه  یدانێکی بازرگانیدا له مه  سینفی یان له

  هاوکێشه  له  وری ئۆتۆریته رک کردنی ده ده  به
نێوان   تی له ڵچون و دژایه ان، هۆی تێکههک تییه اڵیه کۆمه
ر  فافتر ده ڵگا شه ونی کۆمه کانی ته کییه ره سه  ڵکه رایه
ڵگا  گشت کۆمه  له  ئۆتۆریته  چونکه .وێ که ده

  له  شێکه راوردێ بۆخۆی به به  و به  یه کاندا هه تییه مرۆڤایه
کرێ شیوازی جۆراجۆری  ده  تی که اڵیه ی کۆمه زراوه دامه
هێندێ   له  واته. بێ ی جیاوازی هه وه بێ و کاردانه هه

و  وری ئه ده  به  سته یوه په  شبوونی ئۆتۆریته تدا دابه حاله
  له. تی یه م هێنانی مێژوودا هه رهه به  له  ی که یه زراوه دامه
نی  خاوه  کرێن که دی ده سانێک به ڵگادا که کۆمه

و   سته ڵ یان ده مهوام کۆ رده ن و به وره کی گه یه ئۆتۆریته
چی بریار و  مل که  کرێن که دی ده تاقمی جۆراوجۆریش به

 .کانیانن تواناییه

بۆچوونی   به  کانی ئۆتۆریته ندییه تمه تایبه  کێک له یه
  به.  تعییه کی قه ندییه تمه ر تایبه ماکس ڤێبه

یان :  ر نییه ده  ت به دوو حاله  له  کی تر واته یه وه لێکدانه
  ته م بابه ر ئه گه ئه.  یان نییانه  یه یان هه ێك ئۆتۆریتهسان که
ر نا  مبه هه  ی مارکس له وه ڵ خوێندنه گه  راورد بکرێ له به
شبوونی  بینین جیاوازی دابه ، ده رمایه ری سه رابه به

نی  هێندێک خاوه   واته  رچاوتره، به  رمایه سه
  یه م راڤه ، به ڵکانی دیکه خه  کی زۆرترن له یه رمایه سه
دی  م شتێک به شێ بڵێین چینی کرێکار النی که ده
ڵیک شت  فرۆشتنی کار کۆمه  م به ن یان النی که که ده

  ری ئۆتۆریته رابه اڵم  نابه به. ن بۆ خۆیان که دابین ده
  ڵێک به کۆمه  ، واته تعییه زۆر قه  که ته بابه  که  دایه وه له
واوی  ته  وانی تر به ندن و ئه مه هره به  ئۆتۆریته  واوی له ته

ی   چی ئیراده نجامدا مل که ئه  ند نین و له مه هره لێی به
 .ن ئۆتۆریته

گۆڕی پرسێکدا   هێنانه  له  ته م بابه گرینگی ئه
و   یه م ئۆتۆریته ی ئه وه داخوا کاردانه  وێ که که رده ده

خۆ  کاندا تییه اڵیه کۆمه  کوێی بزاڤه  له  ته م بابه سنووری ئه
  گرین که ر چاو نه به له  گرینگه  ته م بابه ؟ نابێ ئه وه بیننه ده
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ڵگری واتای  الندا خۆی هه شووناسی که  له  ئۆتۆریته
اڵتدا پتر  سه یدانی ده مه  ی له که وه کاردانه  که  یه هاوکێشه

  ندی به پێوه  له  ی دیکه واتایه  به.  وه بێته ده  سته رجه به
شووناسێکی   ندی ئۆتۆریته وه رژه به  هک  اڵتدایه سه ده
و  و ئه  نێوان ئۆتۆریته  دا له ته م حاڵه له.  وه بینێته ده  تیانه بابه
  ک له یه ن هیچ هاوکێشه چی ئۆتۆریته ی مل که سانه که

و روو  ره یدانی به مه  له  هاوکێشه  ڵکه ، به گۆرێدا نییه
  سته رجه ازدا بهی جیاو ندین ئۆتۆریته ی دوو یان چه وه بوونه
ری دوو  کان داهێنه جیاوازه  دا ئۆتۆریته ته م حاله له.  وه بنه ده

ی خۆی  نۆره  رکامیان به هه  ش و سپین که سێناریۆی ره
  م شووناسه ر ئه گه ئه. اڵت سه کن بۆ ده ڵگری واتایه هه
مکی  چه  له  وه تێک بۆ نێزیک بوونه ناعه قه  ین به که به

  ی بزاڤه وا پێناسه دا، ئه تای ئۆتۆریتهوا  له  هاوکێشه
ی  و ملمالنه بره  وه مکی گۆڕانه چه  کان له تییه اڵیه کۆمه
  له  هاوکێشه  یه م واته به  .کرێن رت ده اڵت په سه ده
بینێ و مرۆڤ  ده  رانه وری تێکده م هێنانی مێژوودا ده رهه به
نگ  ی ده هنگی زۆرین پارسه  بێته اڵتدا ده سه ری ده وه ته  له

ر  گه ئه. اڵت سه رعی ده حزووری شه  تدان به رعییه بۆ شه
  له  ر هاوکێشه مبه هه  ی مارکس له راڤه  رنج بدرێ به سه

حاند   ندی چینی کرێکار له وه رژه بات بۆ به ی خه ملمالنه
بینین  داریدا، ده رمایه ندی سه وه رژه هێشتنی به نه

م هێنانی  رهه ری به تهک ی مارکسدا ئه راڤه  له  هاوکێشه
رووی  و قاتی سه ره به  وه کاته رزده و مرۆڤ به  مێژووه

واتای   مێژوو به  له  م قۆناغه ئه.  سوسیالیزمه  کاپیتالیزم که
.  کانی مرۆڤه شه هاوبه  ندییه وه رژه ڵگری به مارکس هه

تی  ی مارکس بابه م تیۆره ئێستا ئه  رچی تا به گه ئه
  کردنی به  ی گونجاو بۆ پراکتیزه سه ره و که  کراوه نه

  بیر بکرێ که  نابێ له)  خساوه ره کی مۆدێرن نه یه شێوه
، (  یه ی مۆدێڕن هه سه ره که  تیۆری مۆدێڕن پێویستی به

.  قاڵنی دارژاوه کی عه یه ر بناغه سه  راستیدا له  اڵم له به
  رهم تیۆ کردنی ئه  ی گونجاو بۆ پراکتیزه سه ره بوونی که نه
ڕ کاپیتالیزمی  مه ی مارکس له بۆ راڤه  وه رێته بگه  نگه ره

ییدا  نوکه چاو سیتمی لیبرالیزمی هه  له  که  ی نۆزده ده سه
ر  گه ئه. ل هاتووه شه کی کالسیکی و فه دارییه رمایه سه

رچاو کالسیکی  کی به یه تا راده  نگه ره  یه م شرۆڤه چی ئه
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کانی  رفراوانه به  یدانه و مه  رمایه ستێنی سه اڵم به بێ، به
می  ی سیسته و راڤه  مه رده م سه مهێنان له رهه به

ڵگری  می مۆدێرنیزمدا، هه رده سه  تی له اڵیه کۆمه
ڵگری  مان کاتیشدا هه هه  دیتنێکی نوێن بۆ گۆران و له
 . مهێنانی مێژوو رهه مێتۆدێکی نوێن بۆ هزری به

ی  ی دیاردهبێ حزوور  تی به اڵیه می کۆمه سیسته
.  تی مرۆڤه قڵییه ری عه سوه ی ته وه ره ده  له  هاوکێشه

  تیدا له اڵیه می کۆمه سیسته  ش له گرینگی هاوکێشه
م هێنانی  رهه وتی به ره  که  قالنیدایه حزوورێکی عه

ی  وه ئه. بکا  مۆدێرنیزم ئاراسته  دان به ره و په ره ڵگا به کۆمه
ماددی   یتوانیوه نه  قاڵنییه عه  م حزووره ئێستا ئه  تابه  که

ری  روه ستێنێک بۆ دادپه به  تیانه کی بابه یه شێوه  بکرێ و به
نێوان   قالنی بکات له بگوونجێنی تاکو حوکمێکی عه

  ییه نووکه خۆیدا گرفتێکی هه  کاندا، له جیوازه  ندییه وه رژه به
دا " اڵت سه ده"شووناسی   کی له ره گی سه ره  که
  ، تا به رسوڕمانه جێی سه  ی که وه ئه.  وه تهبیندرێ ده

  مه سیسته  ت له تایبه به)کان  تییه اڵیه کۆمه  ئێستاش بزاڤه
روانن و  اڵت ده سه ده  له  وه رمه شه  به( کاندا تییه سوننه

ڵ شوناسی  گه  قاڵنی له کی عه یه مامله  یانتوانیوه نه
  ۆکسیش لهوتنی پاراد رکه بێگومان ده. ن اڵت بکه سه ده
م  نکۆڵی کردن له  و تاقمێکدا له  سته ڵگا و ده ر کۆمه هه

  نگ به مره حوزوورێکی که  گرێ که ده  رچاوه سه  وه واقعه
.  اڵته سه ش ده م واتایه ئه  ن که ده کی ده ره کی سه واتایه

کاتێ   وه بێته ده  سته رجه دا پتر به و کاتانه له  ته م بابه ئه
و  ره بوون به  وه وتی بزوتنه ره  کان له تییه اڵیه کۆمه  بزاڤه
تی  اڵیه کی کۆمه یه یه رۆن و پێگه رمی ده کی فه یه زراوه دامه
ندی  تمه تایبه  ره به  ره دا به ته و حاڵه ، له وه بیننه ده

کی  یه ی رێکخراوه واره قه  گرن و له خۆ ده  بوروکراتیک به
م  رده هه  ندییانه هتم م تایبه ئه. ون که ر ده رمیدا ده فه
و  ره ڵگا به ن و دیسان کۆمه ری هاوکێشه م هێنه رهه به

کسان بۆ دابین  تی یه رفه و ده  وه کاته رووی پارادۆکس ده

 . وه ستێنێته کانی لێ  ده ندییه وه رژه کردنی به
  

:کانرچاوهسه 
برناردروزنبرگ-لویسکوزر/شناسیهایبنیادیجامعهنظریه
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 اڵتکانیرۆژئاواورۆژههجیاوازییه

 تپوور رهاد نێعمه فه: کردنی ئاماده

کردنی  مانای بارودۆخ و شێوازی ژیان  وتویی به دواکه
کردنی  شه ی گه ت راده نسبه  ک به ڵگایه کۆمه
بێ  و به  ڵگایه مان کۆمه هکی تر یان رابردوی ه ڵگایه کۆمه
وتوویی ناتوانێ  ی دواکه م خاڵه، وشه رچاوگرتنی ئه به له
نگاندنی  لسه بێ هه کی تر به یه واته  به.  ڵگری مانا بێت هه

مان  ڵگاکانی تر یان رابردووی هه ڵ کۆمه گه ک له ڵگایه کۆمه

وتوویی  دواکه  ڵگا به ئایا کۆمه  ڵگا، ناشێ بڵێین که کۆمه
 . وتنی بڕیوه کانی پێشکه یا خود پله  وه ته ماوه

ی  پێوانه  وتویی به وتویی و پێشکه س دواکه زۆرکه
   رێکخراوه  شن که نگێنن و هه سه ڵئه داهاتی واڵت هه

. زانن رج ده مه  ندنیان به سه ره و په (N.G.O)کان  نیه ده مه
و فێرکردن، ئاگایاری، داڕشتنی  رده روه سیش په ندێ که هه
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کان بۆ  تیه اڵیه کۆمه  هاده ر نه سه ت و ئاڵوگۆڕی به سهسیا
 .زانن گرینگ ده  ڵگا به ندنی کۆمه سه شه گه

  وتنی ئاسیا به کانی دواکه ستنیشانکردنی هۆکاره ده
رب  وتنی غه ها پێشکه روه تی و هه تایبه  گشتی و ئێران به

 ...تی و  اڵیه کانی ئابووری، یاسایی، کۆمه مو بواره هه  له
 . وه ته واڵمی جۆراوجۆری پێدراوه  که  پرسیارێکه

کانی  هۆکاره  ت به باره کان سه می تیۆریه رجه سه  
کۆ   وه ی خواره م سێ خاڵه وتویی ئێران له دوواکه

 : وه کرێنه ئه

رپرسیاری  کی به ره ردانی ده ستێوه هۆکاری ده.  4
 . ئێرانه  وتویی له دواکه

 .ر ئێران ب بۆسه ره ههاتنی ئیسالم و هێرشی ع.  4

 .ر ئێران کان بۆ سه هێرشی مۆغۆله.  1

ئاکامدا   ی ئیستیعمار و له لدانی دیارده رهه سه.  6
 .مپریالیسم تی ئه اڵتداریه سه زاڵبونی ده

تی ئێرانی  سایه ینی و کولتوری و که هۆکاری زه. 1 
 . ئێرانه  وتویی له رپرسیاری دواکه به

 .ر یان روخێنه  زۆکه ن نهنگی ئێرانی یا رهه فه.  4

 .ی زانست و عیلم وه ندن یان پوکانه سه نه شه گه.  1

خی نوێ و ئینسانی  و بایه  بوونی پێوانه هه. 6
.  ڵگایه وتنی کۆمه رجی پێشکه ر، مه داهێنه
و  وتوو بڕوایان به لگای پێشکه کۆمه  کان له ئینسانه

کانی  ندیه هیو ری په هێنه پێک  که  یه تیانه تایبه  خه بایه
واڵتانی   له  ئینسانانه  م جۆره ئه.   ندنه سه شه گه

 .من وتو زۆر که دواکه

  هێنان له م رهه کانی به ندییه یوه هۆکاری ئابووری و په.  6
 . کیه ره ڵگا هۆکاری سه کۆمه

می  سیسته  هێنان له م رهه تی به شێوازی تایبه .4
( 4763-4416)تی دوای ئیسالم  گایه به ره ده
ئێران   داری له رمایه کانی سه ندیه یوه په  یهێشتوه نه

 . رگری لێکردوه دروست ببێ و به
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ری  یی و کۆچبه شیره ستراکتۆری عه  به  ئاماژه. 1
  رگری له کان به بیله بوونی قه جێ نه کات و نیشته ده

ت  ندنی سیاسه سه شه ڵگا و گه وتنی کۆمه پێشکه
زانێ  بوونی ئاو ده م که  شی به که هۆکاره.  کردوه

رمێن و کوێستان  جبوور بوون گه کان مه خێڵه  ها که وه
یی  شیره کانی عه ندییه یوه په  ژیانه  م شێوه ئه. ن بکه
تی  نگ و سیاسه رهه ئاکامدا فه  کاو له هێز ده به
 .کات قامگیر ده یی سه شیره عه

دای  رمایه کانی سه ندییه یوه دانی په ڵنه رهه سه. 6

ی  وه وتوو مانه دواکه نجام رئه ازی و سهس پیشه
کشت و   هێنانی ئاسیایی له م رهه ی به شێوه. ئێران

کانگیرترین  تی، یه گایه به ره می ده سیسته  کاڵدا له
هۆی   بۆته  که  جیهاندایه  ی کشت و کاڵیی له شێوه

ئاسیادا   داری له رمایه می سه سیسته  ی که وه ئه
 . وه تو بمێنێتهو دات و دواکه لنه هه سه

*** 

هێنا، جۆری  جیهانی رۆژئاوای ئیمڕۆی پێک  ی که وه ئه
شێوازی   ی که وه داری بوو و ئه رمایه هێنانی سه م رهه به
ندی و  یوه هێنا په داری پێک رمایه سه هێنانی م رهه به

شی  وه ئه. می فێئۆدالیسم بوو رده کانی سه ندیه تمه تایبه
دروست کرد، ( ی رۆژئاوا هشێو  به)فێئۆدالیسمی   که

م  ئه  مین بوو، که ر زه سه  سی به که تی تاکه نداریه خاوه
فێئۆدالیسم  -1داری  رمایه هێنانی سه م رهه به -4)  سیانه

( مین سی زه که تی تاکه نداریه خاوه -6ی رۆژئاوا  شێوه  به
ئێران هیچ   تی له تایبه  ئاسیا و به  گشتی له  هیچیان به
 .هاتوون و پیکنه  بووه یان نهکاتێک وجود

  

  بوو و له یۆنان هه  له  تی که ت سیسێمی کۆیالیه نانه ته
ت  ئێران قه  فرۆشران، له کڕدران و ئه کان ئه کاندا کۆیله بازاره

( غالم)ی غواڵم  نابێ وشه  واته که.  بیندراوه ها نه بازاری وه
  نین، چونکهکسان بزا یه  ڵ کۆیله گه ر له نیز یان نۆکه یان که

خۆی   ت به رتی تایبه تی داب و نه می کۆیالیه سیسته
  کێک له و کرین و فرۆشتنی یه  و بازاری کۆیله  یه هه
و  اڵتی ئه سه ت و ده وڵه ترین داهاتی ده کی ره سه
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ت  ئێران قه  له  که  کاتێکدایه  له  مه ئه.  بووه  مه رده سه
نیز  ی که چوارچێوه  لهنیا  و ته  هاتووه ها پیک نه بازاری وه
  کانی ئابووری له ندیه یوه بارودۆخ و په.  وه ته ر ماوه یان نۆکه

ژیان   کرد، چونکه تی دروست نه می کۆیالیه ئێران سیسته
ر  سه می کاست به و سیسته  بیله ی قه چوارچێوه  کردن له
ش  چوار چین دابه  ڵگای به ڵگادا زاڵ بوو و کۆمه کۆمه
 : کردبوو

 ی پاشا ماڵه کان و بنه مامۆستا ئایینیه: گروان ئا.  4

 کان شوانه رته ئه.  1

ت ئیشیان  وڵه دیوان و ده  ی له وانه بیر یان ئه ده.  6
 .کرد ئه

 .کان ره وه جوتیار و پیشه.  1

ی  سه ره ، که یۆنان و رۆم، کۆیله  له  ی که و چاخه له
م چوار  هر ئ سه ت و ئابووری بوو، ئێران به کی تجاره ره سه
  ک ئێران بگره روه هێند هه  ش ببوو و له دا دابه چینه

هێز بوو و دینی هێندووش  می کاست به زیاتریش سیسته
. کرد ده  مه م سیسته رتۆشت پشتیوانی له ک دینی زه وه

  ت بوو به وڵه ت تێکئااڵن و ده وله دینی هێندوو و ده
می کاست  سیسته. هێز  اڵتێکی دینی زۆر به سه ده
.  وتویی هێند بووه کانی دواکه هۆکاره  کێک له یه

ژاری و  هه  که  یه و بڕوایه ر ئه سه می کاستی له سیسته
  ربۆیه و هه  ستکری خودایه و ده یێکی ئاسمانیه قر دیارده فه
زانێ و دینیش پشتیوانی  پیرۆز ده  به  مه م سیسته ئه

 . می کاستی بووه کی سیسته ره سه

ز و  گه می کاستی، ره سیستهمای  ساس و بنه ئه
هێرشی ئیسالم   ئێران به  له  مه م سیسته ئه.  خوێنه

  مه م سیسته کاندا ئه به ره ناو عه  له  تێکشکا، چونکه
هاتنی ئیستێعماری ئینگلیس   ها به روه هه. بوو وجودی نه

نگێڵس  ماڕکس و ئه. بڕ کرا هێند بنه  می کاستی له سیته
تی  وڵه اڵت و پاوانی ده سه ده  ان کهد ڕه و باوه ر ئه سه له
  نیا له ته  که  هێزه به  نده وه ئاسیادا ئه  ر ئابووری له سه به

رب  کوو هێرشی غه کی وه ره رێگای هۆکارێکی ده
 .شکێن ده
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  ئاو، هۆکارێکی گرینگ له  یشتن به پێڕاگه ست ی ده راده
کان  ڵبژاردنی شوێن و جۆری ژیان کردنی ئینسانه هه
ئاسیا شێوازی کشت و کاڵ و   م بوونی ئاو له که.  ووهب

رۆژئاوای تێرئاو، جیا   ڵ گه کانی له وییه جۆری ئاودانی زه
  ندییه یوه ر په سه  ش کاری کردۆته مه ئه. وه کردۆته
کتێبی   ری له به ئێحسانی ته. جڤاگدا  کان له تیه اڵیه کۆمه

های  ها و جنبش بینی جهان  ها درباره برخی بررسی)
 : نوسێت ده( اجتماعی در ایران

حرای  سه  ی بێ ئاوی جیهان له وره گه  ره شێکی هه به"
بۆ ڕاگرتن و   م واڵتانه و له  وه گرێته تا چین ئه هه  ئافریقاوه

با گرووپی  ستکرد، ده می ئاویاری ده پاراستنی سیسته
  لێبڕاوانه -کورپوراسیۆن–کان کرێکاره  تی له و تایبه وره گه
ی ئاو  د و جۆگه نداوو کارێز و سه تاکو به ن هه وڵ بده هه
مێکی  سیسته  ش پێویستی به م کاره ئه"  نن ڵکه هه
رێک و پێکی   بتوانێت زۆر به  که  بووه هێز و چاالک هه به
نجامدا ئاو  ئه  نجامی بدات و پارێزگاری لێبکات و له ئه
 ."ش بکات ر جوتیاراندا دابه سه به

  م جۆره ر ئه سه ستی به ت ده وڵه زگای ده ده
ستۆ  ئه  بردنی به ڕێوه دا گرت و به می ئاویاریه سیسته

رین  و به وره زگایێکی گه نیا ده ساسدا ته ئه  له. گرت
. ت بوو وڵه ویش ده ئه  نجام بدات که ئه  رکه م ئه یتوانی ئه ده
ت بوو  وڵه رۆکی ده شدا چونکا پاشا سه وه پاڵ ئه اڵم له به
بوو، ئیتر پاشا بوو  خێکی نه بێ ئاو بایه  مین به ها زه روه هه
تی  نداریه نجامدا خاوه ئه  له. کان وییه موو زه نی هه خاوه  به
ئێراندا   ت له سی قه که ی تاکه واره قه  میندا له ر زه سه به

( ت وڵه ده) تی کۆیینه نداریه ڵکوو خاوه بوو به درووست نه

. مهێناندا پێک هات رهه به  کی له ره ی سه واره کوو قه وه
  رگری کردووه م بوونی ئاو به ئاسیادا هۆکاری که  یانی له

ر  سه س به که رد و تاکه تی فه نداریه بوونی خاوه چێ  له
ر  سه ت به وڵه رداگرتنی ده سه ست به ده. میندا زه

رین،  وی و زارێکی زۆر و به می ئاویاری زه سیسته
ڕی خۆی  وپه ئه  یاندیه د و گههێز کر رقی به ئیستیبدای شه

ناوی " رقی دیسپۆتیسمی شه"ناوی   ماڕکس به  که
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م  التی ئاکامی ئه وعی رۆژهه نه  ئیستیبداد له. با ده لێ
 . اڵت و ئاسیا بووه رۆژهه  ت به ی تایبه ما ئابووریه بنه

می  رده سه  رقی له توندووتیژیی دیسپۆتیسمی شه
پێ زیاد  -تئۆکراتیک–ری ساال نی دین کاندا الیه ساسانیه

وجودێکی  و مه  دیارده  بێت به بێت و ئیتر پاشا ده ده
 .ئاسمانی

توانیان   ومێکی ئاریایی بوون که مین قه که کان یه ماده
موو  هه. ن ئێراندا دروست بکه  کانگیر له تی یه حکومه

ی  شێوه  هێشتا به  مه رده و سه کانی ئاریایی ئه ومه قه

  کان به ماده. کرد ری ژیانیان ده ی و کۆچبهڵداری، شوان ئاژه
ی لۆجێستیکی  وره سپ توانیان هێزێکی گه ڕام کردنی ئه

کانی  ومه موو قه ر هه سه ست به و ده وه بۆخۆیان بدۆزنه
. تی ئاشوور بڕوخێنن ئاکامیشدا حکومه  دا بگرن و له دیکه
  ره به  کاندا بوو که تی ماده اڵتداریه سه می ده رده سه له
ری و  ڵداری و کۆچبه هێنانی ئاژه م رهه شێوازی به  ره به

دوای . ی پێدرا ره شوانی گۆڕاو شێوازی کشت و کاڵی په
کان  نێشیه تی هخامه کان، حکومه تی ماده روخانی حکومه

. ی کێشا سال درێژه 677  گرت که  وه سته ده اڵتی به سه ده
بۆ   کاندا بوو که نێشیه می هخامه رده سه  له
مین کارێز  که م بوونی ئاو یه ی که رکردنی کێشه سه هچار
ت  وڵه اڵم ده ی کرد، به شه ئیتر کشت و کاڵ گه. لێدرا
واڵتی   له. ش کردنی ئاودا گرت ر دابه سه ستی به ده

خێکی  بێ ئاو هیچ بایه وی به م ئاوی کۆن، زه ئێرانی که
ت و  وڵه ری ئاو یانی ده شکه دابه  ربۆیه بوو، هه نه

موو  نداری هه خاوه  وکات، بوو به تی ئه می حکومه هسیست
موو  کاندا هه نێشیه می هخامه رده سه  له. کان وی و زاره زه
  وییه ن زه ت خاوه نانه ته. کان هینی پاشا بوون وی و زاره زه
هی خۆیانیان   بوویان به  ی که مینانه و زه کانیش ئه به قه
یتوانی لێیان  ده رکات پاشا بیویستایێ زانی و هه ده نه

هێرشی   به   مه و دۆخ و سیسته ئه.  وه بستێنێته
کان،  ندی، مۆغۆله کانی ئاسیای ناوه کان، تورکه به ره عه
ست  ده اڵت به سه ستبونی ده ده ست به ده
زاشا  تا کاتی ره شکاو هه تری ئێران تێکنه کانی ومه قه

ت  نانه هت. هات ر نه سه وتۆی به کی ئه و گۆڕانکاریه وه مایه
وی و  و زه موو ئه ر هه سه ستی به ی ده وه زاشا پاش ئه ره
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کان بوو، بوو  وره بچوک و گه  ربابه  دا گرت که هی ئه زارانه
  له. می خۆیدا رده سه  مین له نی زه ترین خاوه وره گه  به

ساالری  کانگیری باوک اڵتی یه سه می ده سیسته
لیش  ل و گه کی گه، پاشا باو(پاتریمۆنیال یان شاباوکی)
 .درا م ده ڵه قه پاشا له( ر رمانبه فه)تی  عیه ره

کان دوای هێرشی ئیدئۆلۆژیکی ئیسالمی بۆ  به ره عه
اڵم  کانیان روخاند، به تی ساسانیه ر ئێران، حکومه سه
کشت و   هێنان له م رهه مای ئابوری یانی شێوازی به بنه

دراو  ستی لێنه دهو  وه ی جارانی مایه مان شێوه هه  کاڵدا به

ی  رێگه  نیشتمانی خۆیان له  له  کان چونکه به ره عه. گۆڕا نه
مێکی  برد و سیسته ده نه  ڕێوه ژیانیان به  وه کشت و کاڵه
  کاتێ که  بوو، کشت و کاڵدا نه  ویان له دیاریکراو و پته

وی و  موو زه و هه ی نوێیان بۆ ئه  رنامه ئێرانیان داگیر کرد به
و   رنامه مان به ئیتر ناچار هه. داگیریان کردبوو  بوو که نه  زاره

. یان پێدا برد و درێژه  ڕێوه کانیان به می ئێرانیه سیسته
تێکی  ت حکومه کانی پێش ئیسالم قه به ره ها عه روه هه
بردنی  ڕێوه ی به جروبه بوو و ته ستیان نه کده کانگیر و یه یه
کاتێ ئیمپێریای   و بوو تیان نه زگای حکومه ت و ده وڵه ده

زگایێکی  ر ده سه وتن به یان داگیر کرد که که ته وڵه ئێران و ده
  یانتوانی به زانی و نه یانده نه  ت که وڵه رینی ده پان و به

ستیان  رن، ناچار زۆر ده ی به ڕیوه ی خۆیان به شێوه
"  لیفه خه"یان " سوڵتان"وه و  روا هێشتیانه داو هه رنه تێوه

 4. وه ی پر کرده"شاپاد"جێگای 

سی و  که تاکه)  تیه نداریه م دوو خاوه کێشانی ئه درێژه
اڵت و رۆژئاوادا بۆ دوو داهاتووی جۆراوجۆر  رۆژهه  له( کۆیی

اڵت، دوو جۆر  سه دوو جۆر ده. رێگای خۆش کرد
ندی  تمه رکامیان تایبه هه  نگ که رهه ت، دوو جۆرفه سیاسه

 . یه خۆیان هه

***

مای ئابووری  ر بنه سه له  که)یمپێریای روم ناوچونی ئ له
یرانی  هۆی قه  به( چوو ده  رێوه به  کڕین و فرۆشتنی کۆیله

کان و کۆلۆنیاکان، و  ناوی یانی شۆڕشی کۆیله هه
کی  بۆ  ره کو هۆکارێکی ده ن وه کانی ژێرمه بیله هێرشی قه

  واڵته  یی له شیره کانی عه ندیه یوه جارێکیتر په
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  یان به مجاره اڵم ئه ، به وه کاندا زیندوو کرده داگێرکراوه
وی  مره ڵه دان قه کان، سه بیله تی قه کیه جێگای یه

تی  نداریه مای خاوه ر بنه سه ی کشت و کاڵی له چکۆله
تی  نداریه هۆکاری خاوه. مین چێ بوو سی زه که تاکه
یی  بیله کانی قه ندیه یوه ی په مین، پاشماوه سی زه که تاکه
 . تی دروست کرد ندی چینایه یوه کاندو پهتێکش

یی و بچوک،  کانی ناوچه ته پڕژوباڵوی و زۆری حکومه
و   وه کانگیریی سیاسی رومی گرته تی یه جێگای حکومه

مو  هاتبون، هه  وه شوماله  له  ن که کانی ژێرمه بیله قه

ش کرد و  ر خۆیاندا دابه سه کانیان به وی و زاره زه
ریای  ری ده وروبه ده  کان له اندالهو. )جێ بوون نیشته

کان  نگێل و ساکسۆنه ئیسپانیا، ئه  کان له ، گاته رانه دیته مه
ئیتالیا   کان له ریتانیا و  وانک و گێل و ئێسترۆگێته به  له

ر شانی  سه قورسایی ژیان له(. جێ بوون نیشته
بوو و ناوی  مینێکیان هه زه  کان سوکتر بوو و پارچه کۆیله
ی  زۆربه". سرف"  ریان داماڵدراو بوون به سه له  کۆیله

و  ر ئه سه بوون و له  م کۆیالنه ر له کان هه جوتیاره
ندبوو کشت و  تی رومیان سه حکومه  له  ی که مینانه زه

 . کرد کاڵیان ده

ئؤروپا، هیچ   له  موو ئاڵوگۆڕه م هه ڵ چڕوپڕی ئه گه له
ی بۆ  هبوونی ئاو موشکیل رد و نه کاتێک وشکیی عه

ئۆروپادا   ی ئاسیا، له وانه پێچه  کرد و به کان ساز نه جوتیاره
تێکی زیاتری بۆ  رفه و ده تری گێڕاوه زۆری ئاو رۆڵێکی

واری خۆی  و ئاسه  خساندوه کان ره تیه اڵیه کۆمه  وه بزوتنه
تر  یێکی شێوه  کان به تیه اڵیه ما کۆمه و بنه ر پێکهاته سه له

 . نیشان داوه

م  ئۆروپا ئه  له( فئۆدالیسم)تی گایه به ره ده سیستێمی

 :بوو ی هه ندیانه تمه تایبه

تی  نداریه مای خاوه ر بنه سه  رب له غه  فئۆدالیسم له
 . ستا میندا راوه ر زه سه سی به که تاکه

کانگیر و  نی رێکخراوی سیاسی یه کان خاوه فئۆداله
کو  ی وهش که ئابوریه  مه سیسته   بوون، چونکه هێز نه به

 .بوو کانگیر نه ی یه که سیاسیه  مه سیسته
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کردنی ئاو  ی جوتیارا بۆ دابین اڵت زۆرترین وزه رۆژهه  له
رق بۆ  شه  له. بوو رۆژئاوا وانه  اڵم له هێندرا، به کار ده به

و   تی و رێکخراوه رایه به ڕێوه به  کردنی ئاو پێویستی به دابین
ت یان  ڵهو ده)بوو  هێزێکی زۆری ئینسانی هه

خێکی  بێ ئاو بایه  مین به رق زه شه  له(. تی کۆ نداریه خاوه
تی  نداریه خاوه  ندی به یوه مین په تی زه نداریه بوو و خاوه نه

 .بوو ی ئاوهه رچاوه ئاو، یان سه

چاخی   ی رۆژئاوا له وانه پێچه  اڵت به رۆژهه  له
ی  وه نی ئهک بوون، یا میندار و تاجر یه تیدا، زه گایه به ره ده

کان بوون  وره گه  داره مین مان زه کرد هه تی ده تیجاره  که
 .کان بوون قیبی فئۆداله کان ره ئۆروپادا تاجره  اڵم له به

ش  کاندا دابه ر فئۆداله سه کان به ویه موو زه رب هه غه  له
اڵی  قه  ر فئۆدالێک له بوون و هه ببوو و هینی پاشا نه

ی خۆیدا  ناوچه  بوو و له وی ههوا خۆیی ته ربه خۆیدا سه
ت هێزی  نانه بردو ته ده  ڕێوه خۆی به  ت به یاسای تایبه

اڵت  رؤژهه  اڵم له بوو، به خۆی هه  ت به کداری تایبه چه
مین  زه  ر کات پێی خۆش بێت پارچه یتوانی هه پادشا ده
 . وه سێک یان لێی بستێنێته که  بدات به

ها  روه وی خۆیدا هه مڕه ڵه قه  تی فئۆدال له اڵتداریه سه ده
ن  الیه کوو یاسا له ی وه که مینه تی فئۆدال و زه نداریه خاوه

 .کرا گیراو پارێزگاری لێده ندی رێزی لێ ده تی ناوه حکومه

ند  نێوان پادشا و چه  ندی له یوه اڵت په رۆژهه  له
نێوان   ندی له یوه رؤژئاوا په  اڵم له بوو، به دا هه"تیولدار"

، یانی fiefتیول یان فیف. )بوو ان فئۆدال و تیولدار ههد سه
  درا به ده  وه ن فئۆداله الیه ی داهات، له رچاوه مین سه زه
  له  کدارانه ت و پارێزگاری چه خزمه  که( واسال)سێک  که

 (.فئۆدال بکات

کان  نێوان فئۆداله  اڵتی سیاسی له سه شبوونی ده دابه
رۆژئاوادا بوو،   تی له گایه به ره تی ده ڕه ندی بنه تمه تایبه
 .ستی پادشادا بوو ده  کانگیر و له رق، یه شه  اڵم له به

  له رگری تی، به وڵه تی کۆ یان ده نداریه رق خاوه شه  له
  کرد و له هێنان ده م رهه ریتی به ی نه واره شکانی قه

کوو بازرگانی  هێشت هێزی نوێی وه یده وه نه که الیه
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  وه یتریشه الکه  ن و له ڵده رهه ر سه تگه نعه هخۆ و س ربه سه
مین یانی   زه  کان له ها بوونی جووتیاره ره  گرت له پێشی ده

( تی نداریه خاوه  مین و ئازاد له زه  ها له ره)کرێکاری ئازاد 
 .کرد ده

  بوو و به موو ئیختیارێک نه نی هه ئۆروپا پادشا خاوه  له
کان  پشتیوانی فئۆداله هۆی  توانین بڵێین به گشتی ئه

اڵتدا،  رۆژهه  اڵم له دا، به پادشاهی خۆی ده  ی به درێژه
یان   وه مانه  کان هیچ رۆڵێکیان له ییه ناوچه  حاکمه

  ت له نانه بوو و ته ڵبژاردن یان البردنی پادشادا نه هه

 .گۆڕدران رمانی پاشا ده فه  کان به ییه ناوچه  رق حاکمه شه

ربدا، کلیسای  دالیسمی غهمی فئۆ سیسته  له 
ڵ  گه اڵت له سه کی ده یه کوو بنکه تی، وه وڵه کاتولیکیی ده
کلیسا، . کرد کانی ده ره ربه کاندا به ربابه پادشاو ئه

  ش و سێ هێزی جیا له کوو سێ به کان، پادشا وه فئۆداله
کانی و هاوکاری و  ره ربه به  م له رده اڵتدا هه سه ده  کتر له یه

اڵت  سه تر ده یێکی واته  به. کدا بوون ڵ یه گه لههاوژینی 
م سێ  ر ئه سه ڵکوو به بوو به ی نه رچاوه ک سه نیا یه ته
  ی که وه هۆی ئه  ش بوو به مه ئه. ش کرابوو دا دابه  شه به

یێت،  اڵت پێک نه سه نده کانگیری خاوه سیستمێکی یه
مژترین ت خوێن وڵه ڵچوونی دین و ده رق تێکهه شه  اڵم له به

 .تی دروست کرد جۆری حکومه

*** 

بوون و  ی دروست رچاوه م، سه رهه به زێده
.  سازی و بازرگانیه ندنی شارنشینی، پیشه سه شه گه
مین هینی پاشا بوو و  ئاسیادا زه  له  اڵم چونکه به
نیا  می کشت و کاڵدا ته رهه به  ها جوتیاریش له روه هه
  م خێره مووی ئه ت، ههو که رده می به که  ره شێکی هه به

  ره هه  مینداره ستی زه ده  وته که م ده رهه به یانی زێده
گیرفانی پادشا یان   چووه نجام ده رئه کان و سه وره گه

 .سوڵتان

پێکرد و  ستی ده  وه گونده  ئۆروپا له  داری له رمایه سه
  به. ندی گرت یوه شار په  ت له ڵ شار و تجاره گه له

  نوساند و له  وه شاره  ورژوازی، دێهاتی بهتر ب یێکی واته
 .رگرت ی وه هره کان به هێزی جوتیاره
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زگای رستن و  رخ یان ده تادا چه ره سه  کان له تاجره
ی  و کاتانه تا ئه نا، هه کاندا داده ماڵی جوتیاره  چنینیان له

رستن و   ریک نین خۆیان به خه  وه کشت و کاڵه  به  که
     یه هم شێو به(. کان مانۆفاکتۆره)ن  کهریک ب خه  وه چنینه
ست  تریان ده پاڵ کشت و کاڵدا داهاتێکی  کان له جوتیاره

کردن  م ده راهه موو ماتریالێکیان بۆ فه کان هه تاجره. وت که
 .برد کرین و بۆ شاریان ده کانیان لێ ده م و چندراوه رهه و به

  کانیان له مینه کان زه مان کاتدا بازرگان و تاجره هه  له
  ڕێنن و له وه ڕ و بزنی تیا بله تا مه کڕی هه کان ده فئۆداله

دوای کڕینی . کانیان بفرۆشن شمه پاشاندا خوری و په
ڕ و بزن،  ڕی مه وه کانی کشت و کاڵ بۆ له مینه زه

م  ئه. مین کران زه زۆر بێکار و بێ  ره جوتیارێکی هه
تن و چنیندا رس  موو هێزی خۆیان له ناچار هه  جوتیارانه

کی بۆیان و  ره کارێکی سه  بوو به  م کاره کار هێنا و ئه به
کرێکار و کرێیان   دابوون به م پڕۆسه کان له جوتیاره

م  رده به کانی ئینگلیس، له رلمانی لۆرده په  له. )گرت رده وه
ئیسی  و ره  خوری داندراوه  یێک پڕ له که ختی پاشا، توره ته
م  ئه. نیشێ داده  که م توره ر ئه سه هکان ل رلمانی لۆرده په

می پادشایی  رده ریتێکی سه ک نه وه  خوریه  که توره
  ر له هه  که  یه وه مانای ئه  و به  وه ته ئینگلیستان ماوه

خوری   رگ به ڕ و چنینی جل و به خێوکردن مه به  وه کۆنه
 .( ی پاشا بووه زانه کی خه ره داهاتێکی سه

کان  ماڵه  زگاکانیان له موو ده کان هه هیێک تاجر دوای ماوه
  ی بچوکیان له کارگه  یه م شێوه ک ماڵ و به بۆ یه  وه گواسته
وێ کاریان  چون له کان ده کان ساز کرد و کرێکاره دێهاته

کان توانیان  کان و بازرگانه تاجره  یه م شێوه به. کرد ده
ێکاری کر  ن به نن و بیانکه ڵقه مین هه زه  کان له جوتیاره
کان  گه به ره ده  کانیشیان له مینه مان کاتدا زه هه  له. خۆیان

  ره به ره به  ی که وه هۆی ئه  بوو به  مه کڕی و ئه ده
 .هێزتر بێت می فئۆدالی بێ هێز و بێ سیسته

مهێنانی  رهه به)کان  نجام کاتێک مانۆفاکتۆره ره سه
وو م هه  کان له ، کرێکاره کارخانه  کران به( ستی ده

هێزی کاری خۆیان   له  ش کران و جگه به تی بێ نداریه خاوه
 .بوو نه شتێکیتریان بۆ فرۆش پێ
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  هێنان به م رهه شاندنی به ڵوه پوڵ و دراو هۆکاری لێکهه
  کان به کان و تاجره بازرگانه  دیم بوو، چونکه ی قه شێوه
  کانیان شکاندو  بوو به اڵی فئۆداله رگای قه کی پوڵ ده چه

. ف بخوڵقێنێ ده کرێکاری ئازاد و بێ هه  ی که وه ئه هۆی
کان و  کرانی جوتیاره مین زه یانی بێ  م ئاڵوگۆڕه ئه

کان، ژان و بێ  و شاره ره زۆریان به ره بوونی هه ئاواره
کان  کرێکاره. ڵ خۆی هێنا گه زێنی له کی دڵته نووسیه چاره
  ربۆیه ن، هه دا خۆیان رێکخه نوێیه  م نیزامه توانی له یانده نه
ڵاڵیی  ره یی و به ته ری و چه زۆریان تووشی سواڵکه ره هه

موو  و هه 41  ی پانزه ده کانی سه ئاخره  له. بوون
ربی  گشت ئۆروپای غه  ، له43  ی شانزه ده کانی سه ساڵه

  له  بۆ وێنه. کرا  ڵاڵیی ئاماده ره به  ق دژ به یاسای ره
فتاودوو  م حه نی کهمدا ال شته مانی پادشا هانری هه زه
  سێداره  ڵاڵیی له ره تاوانی به  ر به فه نه 01.777زار  هه
 .دران

ی  وه بوونه رین دا دوای به زایینی 40و  43کانی  ده سه  له
ها  روه یدا بوونی بازاڕی جیهانی هه ت و په کتوپڕی تیجاره

هێنانی کااڵی جۆراوجۆر و  م رهه ندنی به سه ره په
کان بۆ کۆنترۆڵی کااڵی  ی ئۆرووپاییهت رایه به قه ره

  ی زێر و زیوێکی زۆر له وه ها دۆزینه روه کان و هه ئاسیاییه
، 1می ئیستیعماری کارهێنانی سیسته ئامریکا و به

اڵکانی  ک و قه ستی یه ناو ده ستیان خسته  مویان ده هه
ڕوخاند و  کدا ده دوای یه  ک به کانیان یه فئۆداله

 .ند سه ی ده ره ر و زیاتر پهداری زیات رمایه سه

  له: "نووسێ کتێبی کاپیتال ده  کاڕڵ ماڕکس له
ت و  نعه رجی راگواستنی سه مه ت پێش تادا تیجاره ره سه

کان و  گونده  یی له تی ناوچه نعه ستی، سه ی ده پیشه
ر  تی و کشت و کاڵی بۆ سه گایه به ره می ده سیسته

  و تاجرانه نجام ئه ره اڵم سه داری بوو، به رمایه ی سه بنکه
  ره تگه نعه ر یان سه تگه نعه سه  یان خۆیان بوون به

وان کاال  بۆ ئه  کرد که کان والێده دێهاته  کانیان له چکۆله
داری  رمایه ندی گۆڕانی سه تمه تایبه  مه ئه". م بێنن رهه به
 .ئینگلیستان بوو  ت له تایبه  رۆژئاوا به  له



 57 

کوو ئۆروپا، دۆخێک  رانیشدا وهئێ  اڵت و له رۆژهه  له
م  اڵم ئه ر، به تگه نعه سه  کان بکات به تاجره  پێویست بوو که

ت ئێستاش  نانه هات و ته ئێران پێک نه  ت له قه  بارودۆخه
بواری ئاڵوگۆڕی   له  کانی ئێران الیان باشتره داره رمایه سه

م  ئه  که  وان هیچ گرینگ نیه ، بۆ ئه وه کدا بمێننه شتومه
ی  وه ران یان ئه نده هه  م دێن یان له رهه ئێران به  له  کاالیانه

. ی خاو سه ره می کشت و کاڵ بن یان که رهه کاال به  که
بێ  هێنان ده  م رهه ی به رمایه شێ بڵێین سه ئه  واته که
  ی که وه وێ بۆ ئه رکه ی تیجاری سه رمایه ر سه سه به

  کاڕڵ ماڕکس له. ێتدا بهێن ر تیجاره سه ئاڵوگۆڕیش به
ڵگاکانی پێش  کۆمه  له: "نوسێ کاپیتالدا ده

هێناندا حاکم و  م رهه ر به سه ت به داریدا، تیجاره رمایه سه
  ندیه م پێوه دا ئه ڵگاکانی مۆدێڕن کۆمه  اڵم له ، به زاڵه
 ". وه بێته ژوو ده ئاوه

داری تیجاری و ئابووری  رمایه ڕکردنی دۆخی سه تێپه
تی و  نعه داری سه رمایه ر دۆخی سه بۆ سهکشت و کاڵی 

م  ڵه قه  له  شه کیی گه ره رجی سه هێنان، مه م رهه به
م  ڵگای ئێران له ی کۆمه بوونی پێکهاته هێز نه درێ وبه ده

کی  ره هۆی سه  م ئاڵوگۆڕیه دا بۆ رێکخستنی ئه بواره
م  ی ئێران له وه وتوومانه کێشانی دواکه درێژه
 . دایه مه رده سه

دا  ی ئاخریه ده م سه ئێران له  کانی ئابووری له ندیه یوه په
  یتوانیوه و نه وه ته داری تیجاری ماوه رمایه قۆناغی سه  له

. سازی داری پیشه رمایه قۆناخی سه  بگات به
ڵ دین و  گه داری تیجاری هیچ ناکۆکیێکی له رمایه سه

.  دا نیه تی پادشایی و ئابووری کشت و کاڵی حکومه
  نگریان له موو کات الیه کان هه خارجیه  ت واڵته نانه ته
موو  هه  کرد، که کان و پادشا ده مینه ن زه خاوه  گه به ره ده
داریی  رمایه ندنی سه سه ره په  گرت له ریده به  مانه ئه

سازی  داری پیشه رمایه ئۆروپا سه  اڵم له به. سازی پیشه
گژ   ڵچنی و به هه کان، وپادشا کلیسا، فئۆداله  نگی به ته
پادشا   اڵتی له سه ده  یێک که ، تا راده وه موویاندا چووه هه
می  رنا و سیسته ده ت وه وڵه ده  و دینی له وه م کرده که

می نوێی  کجاری تێکشکاند و سیسته یه  فئۆدالی به
 . خوڵقاند
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  برێ، لێکدانێکه دونی رۆژاوا ناو ده مه ته  به  ی که وه ئه
 :  وه ی خواره م خااڵنه له
 قڵی ی ئه فه لسه ندنی زانست و فه سه شه گه.  4
 سازی شۆڕشی پیشه.  1
 شارنشینی.  6
 دموکراسیی سیاسی.  1
 تاک  هادان به به.  1
 ت وڵه اڵتی سیاسی یان ده سه ده  جیایی دین له.  3
 ڵبژێردراو و قانونی تی مۆدێڕنی هه وڵه ده.  0

 نی ده ڵگای مه کۆمه.  3
 رانی ی ئابوری و ژیانی خۆشگوزه هش گه.  2
کانی  ها مافه روه بردنی مافی مرۆڤ و هه ڕیوه به.  47

 ندی شارۆمه
 ت میلله -ت وڵه رایی و ده گه ت میلله.  44
هۆی   ینی به ینی و عه تر ژیان کردن زه ئاسوده.  41
 کردنی تێکنۆلۆژی  شه گه

کانی  ندیه یوه په  اڵویێک له و تێکه  پێکهاته.  46
 داری رمایه سه

  

کاظم:رچاوهسه دکتر نوسینی پیشرفت؟ غرب و ماند عقب ایران چرا
علمداری

............................................................... 

کی  ئایدیۆلۆژیایه  ی که وه ڵ ئه گه دینی ئیسالم له_  4
ب  ره کانی عه بیله یویست قه ده ,کرد ده  شه ئاسمانی بانگه

. بی چێ بکات ره کانگیری عه تێکی یه ک بخات و حکومه یه
  یانی ئیسالم له. نجام دا ی ئه م کاره ئه  وتوانه رکه و سه
وڵی بۆ  موو هه دا هه وتنی رکه ن و سهگرت تای شکڵ ره سه

ئاکامدا توانی   اڵت بوو و له سه گرتنی ده  وه سته ده به
رانیشدا دینی ئێ  له. تێکی ئیسالمی دروست بکات حکومه

کان  مۆغه  اڵو ببوو که ت تێکه وڵه ڵ ده گه ها له رتۆشت وه زه
ڵکوو زۆر  بوو به ستێکی بااڵیان هه اڵتدا ده سه ده  نیا له ته نه

کان  شیری بابه رده ئه. پاشا  بوونه کان ده جاریش مۆغه
مۆغی ( زایینی 111)تی ساسانی  ری حکومه زرێنه دامه
سمی  بی ره زهه رتۆشتیش مه زهشتی بوو و دینی  رده زه
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  به ره ت کردنی عه ی حکومه ک چونه یه م له ئه. ت بوو وڵه ده
یانی )کان رتۆشتیه زه  ڵ ساسانیه گه کان  له موسوڵمانه

دینی   ی که وه هۆی ئه  بوو به( ت وڵه ک بونی دین و ده یه
کان پڕ  تی ساسانیه ئیسالم ساناتر جێگای حکومه

 .وه بکاته

ارضی   توسعه: "ناوی  یدا به که کتێبه  ویان، لهس. ئا_  1
 42ی  ده تا ئاخری سه هه: نوسێ ده" مستعمرات اروپا

(  ئاسیا، ئامریکای التین و ئافریقا، ئۆستورالیا)موو دنیا  هه
ش کرا  دابه  کانی ئۆروپا و ئامریکا هێزه زل  ته وڵه ینی ده به له

ن  الیه کردن له  کۆلۆنیزه تی به سیاسه. کۆلۆنیا  و کران به
ش  کان، یانی داگیر کردن و دابه داریه رمایه سه  واڵته

ئاخری   کرابوون له هێشتا داگیرنه  ی که و واڵتانه کردنی ئه
نجام دران و داگیرکران و  ئه  وتوانه رکه دا سه42ی  ده سه
  دا که مه رده و سه له. موو دنیادا زاڵ بوون ر هه سه به
م داگیرکردن و  ، دوای ئه ناوبانگه به مپێریالیسم ناوی ئه به

ی  سه ره موو ژێرخان و که دا هه وڵیان ئه هه  کردنه ش دابه
  زاران کرێکار بڕفێنن و  له ستی هه ن و ده خاو تااڵن بکه

  نجام جگه رئه سه. ر بازاری جیهانیدا زاڵ ببن سه ئاکامدا به
وتێکی  سکه ی سیاسی، ده وره ساتێکی گه کاره  له
 .هێشت جێ نه یان بهتۆ ئه

*** 
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بۆکامقۆناغی"کیاڤێلیمه"کانیئامۆژگارییه
 ؟بوو مێژوو

 
 هێدی. ب

  کیاڤێلی به راستدا مه کانی نێوه ده سه  ر له گه ئه
بیاتی  ده نێو مێژووی ئه  وته که  وه زه روخسارێکی ناحه

  ی له که ارهئێستاش، هۆک  بگره  و مه رده و سه سیاسی ئه
و  ئه. ی گرتبوو رچاوه دا سه دڕکاندنی واقعێکی ساده

  له  که  وه ڵدایه تی هه ر واقعێکی مرۆڤایه سه  ی له رده په
ک زاتێکی  ئێستاش وه  و تا به  وه مانێکی کۆنه رده سه
  همی به دووسێکی وه قه ته - اڵم شاراوه به -فسی نه
ست هێنانی و  ده اڵت و چۆن وه سه ده. خشی به ده" تاک"
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  کی کتێبێک بوو به ره اڵت، ماکی سه سه چۆن راگرتنی ده
ند و ئامۆژگاری  ڵێ په کۆمه  به  که( هریار شه" )میر"ناوی 

ت  کنیکی سیاسه کار هێنانی ته بۆ به  کراوه  فۆرمووله
 . کردن

پال   خرێته ده  که  یه ناوبانگ هه کی به یه واژه سته ده
یان   تیانه لێ باس و خواسی بابه گه  له  کیاڤێلی و ئێمه مه

ر  گه ئه  یه واژه سته م ده ئه. بین سیاسیدا گوێ بیستی ده
:  یه مه ر کوردی ئه سه  رمگێرابێته دروستی وه  من به

کی  یه شێوه  ر به گه ئه".  یه سه ره ری که ئامانج پاساوده"

  جامهن ره م ده ئه  وه بخوێندرێته  یه واژه  سته م ده تر ئه ساده
  رگرتن له ڵک وه ئامانج که  یشتن به بۆ گه  گرین که، رده وه
 .  رعییه یان تاکتیکێک شه  سه ره که  شنه ر چه هه

کردنی   بۆ پێناسه  که  تی وای کردووه ریتی مرۆڤایه نه
رپۆش  کردارێکی، حیجابێک بخوڵقێنێ بۆ سه  شنه ر چه هه

ها  ی به روانگه  هکانی ل ی ئاکاره وه ر کاردانه سه  دانان له
دڕکاندنی سیمای   کیاڤێلی به ر مه گه ئه. کاندا ئنسانییه
ی  وه اڵت و هێشتنه سه کنیکی ده ی ته راستییانه

  مه مانێک، ئه رده تی سه فره ر نه به  وته اڵت، ئاوا که سه ده
می خۆی  رده ڵ سه گه  و درۆی له ئه  بوو که نه  و مانایه به
  وه وانه پێچه  ڵکوو به ست، به به ڵده کرد یان بوختانی هه ده

پیرۆز بوونی   ر واقعێک دانابوو که سه  ی له نجه رێک په
و  ئه.   وه م بای گومانه ده  اڵتی دایه سه خودانی ده

فسی و  نه  ریزه بۆ غه  وه ڕانده اڵتی گه سه ی ده رچاوه سه
ی  م حوکمه ئه  تایه تا هه کانی مرۆڤ و بۆ هه تییه هوه شه
. ر رزگاریده  ستێ به ی نوێ پشت ببه وچه  د کهشکان

  گرێ له رده رس وه ک ده یه چ راده  اڵم داخوا مرۆڤ تا به به
و  ئه  مه اڵت؟ ئه سه زموونی مێژوو و سایکۆلۆژیای ده ئه

تی  داقه ستی سه تی هیالکی ده مرۆڤایه  که  یه پرسه
 .کات خۆی ده

کی  هی ده ک سه م وه هه ژده ی هه ده ر سه گه ئه
کردنی   ک بوو بۆ پێناسه یه ری وێسگه نگه رۆشه

کی  یه وه خوێندنه  بینین که اڵت، ده سه ت و ده عریفه مه
کانی  گشتییه  نێو بناغه  م هێندرا بۆ رۆچوونه رهه نوێ به

دا ئاوڕێکی  مه رده م سه ر له هه. ڵ می تاک و کۆمه رهه به
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کیاڤێلی  ی مه که هناوبانگ  به  مه رهه به  له  وه جیاواز درایه
تاوان   کیاڤێلی له ، مه نوێیه  وه م خوێندنه به". میر"  واته
  ی که رۆکانه و قسه  و قسه موو ئه و هه وه شۆردرێته ده
: " لێ ده(  Spinoza)سپینوزا.  وه پاڵی سڕانه  وتبوونه که
  که  وه کاته ت وای شیده رواڵه به  و کانه کیاڤێلی زۆر زیره مه

اڵت هیچ  سه کوڵ و کۆی ده  له  جگه  که) میرێک 
ر چ  به  نا بباته بێ په ده(  کی تری نییه یه نگیزه ئه
ل کردنی  چ کردن و گوێ رایه ک بۆ ملکه یه سه ره که
  الم زۆر به به. کانیدا پێناو بڕیاره  ی له که اڵته سه یدانی ده مه

و  کی ئه ره ستی سه به مه  توانین له ن ده گمه ده
تی بۆمان  وستوویه  ئه  نگه ره. ین تێبگه( لیکیاڤێ مه)
چ   بێ تا به ست و ئازاد ده ربه مرۆڤی سه  ربخات که ده
نووسی خۆی  سپاردنی جاره  ک وشیار و ژیر بێ له یه راده
ر  هه ی وه واندنه بۆ ره" تاک"  چوونکه"... تاک"ستی  ده  به
رزاندنی  هوی له  ببێته  ک که رانییه نیگه  شنه چه
و   وه بۆ دژ کرده  پالن دایه  م له ر ده ی، هه که ۆریتێتهئاوت
  رقاڵ بکات به بێ پتر خۆی سه ناچار ده  کات که وا ده  مه ئه
خێر و   م پێیه کانی خۆی و به سییه که  تاکه  ته بابه
ندی خۆی و  وه رژه فیدای به  کاته ر ده ماوه ندی جه وه رژه به
ورد بین و   م پیاوه ت به باره سه. ی که اڵته سه زگای ده ده
  مه ئه  م که ته ناعه م قه ر ئه سه  دا ، من پتر له ژیره
و  زانم ئه ده  چوونکه.  و بووه کی ئه ره ستی سه به مه

و بۆ پاراستنی ئازادی دروست ترین و   هۆگری ئازادی بووه
 ." داوه  ئێمه  رزی به نده ترین ئه  کارامه

ڵگری چ  وێ  هه یه ری دهنگ وشه ، چاخی ره ره م پێوه به
  م جیله ی دوای خۆی؟ بێگوومان ئه یامێک بێ بۆ وچه په
ر  هه  پێویسته  ی که خالقییه ئه  نسیبه م پره به  ند بووه پابه
. نگێردرێ ڵسه کانی خۆی هه ته تایبه  ره پێوه  مێک به رده سه
و نکۆڵی   کی مێژووییه یه وه ئاوڕدانه  مه ک مێتۆدیک ئه وه

  ئارادا نییه  رێک له هیچ پێوه" تاک"ک  اڵم وه ێ، بهلێ ناکر
  به" تاک. " وه مرۆ جیا بکاته ئه" تاکی"  دوێنێ له" تاکی"  که

ی  وه بۆ هێشتنه  که  فسییه کی نه یه رچاوه گشتی سه
  یه ئاماده" ئامانج"یاندنی  نجام گه ئه  خۆی یان بۆ به

بێت و " میر"کی کتێبی  ره سه( فاعیل)ری  م بکه رده هه
م  ئه. پێش چاو بگرێ ت ره کانی سیاسه کنیکه موو ته هه
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ڵ  کۆمه  م هێنانی گیانی به رهه رێک بوو بۆ به پاڵنه  مکه چه
  له" تاک"اڵتی  سه یدانی ده ی مه وه نگ کردنه و ته

ول بدرێ بۆ  حه  وای کرد که  مه ئه. ڵگادا ت و کۆمه سیاسه
تی  رعییه ش شه هم کۆمار کردنی کۆمار و ئه  هادینه نه

کی تر پلۆرالیسم  واتایه  جیاوازی  یان به  خۆی له
ڵگا  کۆمه  که  نییه" تاک"  مه ئه  دواوه  به  لیره. ربگرێ وه
م  رهه بۆ به  که  ڵگایه کۆمه  مه ڵکوو ئه م دێنێ به رهه به

تیدا  قڵییه ی عه ڵێ پرۆسه کۆمه  ی خۆی به وه هێنانه
 . رێ په تێده

  ولێک بوو بۆ ئاوێته ، حه م چاخه نگاوی ئه گرینگترین هه
خالق و  رچی ئه گه ئه. ت خالق و سیاسه کردنی ئه
تی نێزیک  روره اڵم زه مکی جیاوازن به ت دوو چه سیاسه
رێک بوو بۆ  به سته ت، ده سیاسه  خالق له ی ئه وه بوونه

مکی  ی چه وه رفراوان بوونه ی به ئازادی و  نیشانه
ک پراکتیک  وه  ته م بابه رچی ئه گه ئه. نی ده ڵگای مه کۆمه
گیانی   ک ئامانج له اڵم وه ، به م بووه سته لێ ئه گه

  مه ئه. گی قووڵی داکوتابوو ری و ئازادیدا ره روه دادپه
ها  ر کردنی به به سه نگاندنی و ده ڵسه بۆ هه  رێکه پێوه

اڵتێکی  سه یدانی ده مه  تی له کانی مرۆڤایه گشتییه
رزترین و دیارترین  ر به ماوه جه  دواوه  به  لێره. سیاسیدا

الکان  قه ول و ته واوی حه و، ته ته مکی سیاسه مۆتیڤی چه
مکی  و چه  ی پۆپۆلیسمێکی رادیکااڵنه خانه  دێنه
زراندنی  واتای دامه  دا به اڵت جێی خۆی ده سه ده
 .ت گوزار تی خدمه وڵه ده

ر  سه  ین له دهێ حوکم ب وه ر بمانه گه ئه  هێشتا زووه
فسی واتای  نه  که  وای کردووه  وته م ره ئه  ی که وه ئه
م  ت هێنان به ناعه کی تر قه واتایه  یان به. اڵت بگۆرێ سه ده

کی بێ  شبینیه تدا گه بیاتی سیسه ده ئه  له  گۆڕانکارییه
کی  ڵگری واتایه م هه ی بیسته ده چوونکو سه. یه ئاوزانه

وتۆ  دا پچڕانێکی ئه م قۆناغه له. ت مکی سیاسه بۆ چه  تره
  اڵم به وشی دیپلۆماسیدا، به ره  کرێ  له ست پێده هه

  دیپلۆماسی کۆلۆنیالیزم به  کرێ بڵێین که گشتی ده
دا  مه رده م سه له.  وه هێنێته م ده رهه شنێک خۆ به چه
ها  ی به وه ره به  چێته ک فاکتیک ده ندی گشتی وه وه رژه به

م  رده به  وێته که تی و مرۆڤ ده ۆڤایهکانی مر گشییه
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. ئاست ویست وهیواکانی  ر له سه غزێکی بێ چاره جه
ترین و بێ   ڵگری دڕندانه م هه ی بیسته ده سه  ر بۆیه هه
کانی  رگه مه  ترین چیرۆکی تاڵی هیوا جوانه  ییانه زه به

   .   مرۆڤ بووه

ان ک رزگاری خوازییه  وتی بزاڤه م و ره ی بیسته ده سه
  ری له نگه وشه د حاڵیکن بۆ ئیفلیج بوونی بزاڤی ره شایه

چاخی   ر له گه ئه. اڵتدا سه ت و ده ی سیاسه سۆنگه
اڵت  سه واتای ده(  ژده ی هه ده سه)ریدا  نگه وشه ره
می خۆی،  رده ی سه خنه ی ره ژێر کاریگه  وێته که ده

ت  ارهب یی سه کی ریشه بۆ واتایه  وه رێته گه ی ده که هۆکاره
. تی اڵیه یمانی کۆمه مکی په ت و چه نیه ده یاسای مه  به
وری  ده  نووخبه(  ژده ی هه ده سه) دا مه رده م سه له

/ ی واتای ئینسانی وه رزکردنه به  له  یه کی هه ره سه
، "جۆن الک"، "ژان ژاک رۆسۆ"ک  سیمای وه. سیاسیدا

دیار ترین " مۆنتسیکۆ"و " سپینۆزا"، "تۆماس هۆبز"
و  ری ئه روه ی سیاسی و ماف په تی کایه سایه که
می  ڵگا و سیسته کۆمه  گۆڕانکاری له. بوون  مه رده سه
ژێر کارتێکردنی   وێته که وخۆ ده بردن راسته  رێوه به

" فیکر"  که  دایه می خۆی و لێره رده ی سه ی نوخبه تیورییانه
ش  مه هرد و سه ئه  دیاره. رخانی مێژوو رچه خاڵی وه  بێته ده

  به  الم نه به  ڕ بووه ی توند و تیژی و شه ربرده نی سه خاوه
 .م ی بیسته ده واتای سه

ی چاخی  وانه پێچه  م به ی بیسته ده تای سه ره سه
ڕا  نوخبه  ت له تی سیاسه قڵییه ری، عه نگه وشه ره
  دواوه  به  لێره. یی توانی پیشه بۆ سیاسه  وه گوێزێته ده
تی  اڵیه یمانی کۆمه لگاو په ک کۆمه النی وهکردنی پ  اڵڵه گه
م  ی بیسته ده سازی سه  فسانه وێ و ئه که مۆد ده  له
  یه م وچه ئه. گشتی ت و فیکر به گرانیگای سیاسه  بیته ده

  ونه دی هێنانی خه کا بۆ وه ده  خۆی ئاماده
دوو   شێ له ده  سازییه  فسانه م ئه ئه. کانی ییه فسانه ئه

ی  فسانه ئه. نیشان بکرێ سه ز دا دهفۆرمی جیاوا
ی  فسانه بۆ ئه. ی کۆمۆنیزم فسانه ناسیۆنالیزم و ئه

کانی  وییه ته نه  وته ره  بدرێ به  شی ئاماژه ناسیۆنالیزم ده
  ندی که ئاوروپای ناوه  می جیهان له که ری یه شه  ر له به

و   وه وته ی فاشیزم و نازیسمی لێکه که نجامه ره سه
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  زێن واته ساتی دڵته هۆکاری دوو کاره  م بوون بهنجا ره سه
ر چی  گه ئه. می جیهانی ری دووهه م و شه که ری یه شه
قزانجی کۆتایی هاتنی   می جیهانی به ری دووهه شه
  اڵم له واو بوو، به فاشیزم ته/ ی ناسیۆنالیزم فسانه ئه

کی نوێ  یه ره ی به وه ک بۆ کردنه تایه ره سه  راستیدا بوو به
. یرانێکی مرۆیی ئامانجی قه  میسان جیهانی کرده هه  که
  ش کرا له مدا جیهان دابه ی بیسته ده ڕاستی سه ناوه  له

رالیزم  ری لیبه مسه ک، جه یه  ری دژ به مسه نێوان دوو جه
ک بوو بۆ  تایه ره سه  رییه مسه م دوو جه ئه. و سوسیالیزم

م  ئه .فۆرمێکی جیاوازدا  اڵت له سه سیناریۆی ده
اڵتی مووناریشی  سه ی ده وه دووپات بوونه  سیناریۆیه

  ڵکوو لێره بوون، به م نه ی بیسته ده سه  ر له کانی به ده سه
  واته". ئایدۆلۆژیا"  دا به جێی خۆی ده" تاک"  دواوه  به
بۆ   وه گوازرێته ده" تاک"ندی  وه رژه ی پاراستنی به اڵڵه گه

  راستیدا له  اڵم له به. لۆژیاندی ئایدۆ وه رژه پاراستنی به
. ێ وه که رچاو ده پتر به" تاک"دا  م ئایدۆلۆژیایه ی ئه وه ره سه
تی و  جێی خۆیه  ر له هه" تاک"شێ بڵێین  ده  یه م راڤه به

.  وه ته م هێناوه رهه وام خۆی به رده به" میر"کانی   فۆرمووله
 ڵێک شێتی مێژوویی بوون کۆمه  مه رده م سه ی ئه"تاک"

چێ  کیان بۆ به مێژوویه  وه کانیانه رکێشه سه  جنوونه  به  که
دوای   ک له یه  ن جیله گمه ده  زۆر به  هێشتین که

. بن رباز ده نووسیان ده چاره  تی له کانی مرۆڤایه که یه
می  که ری یه تراژیدیای شه  که" لینی هیتلێر و مووسه"

  اتهس و درامای کاره" فرانکۆ"جیهانیان خووڵقاند، 
و شوێن ون کردنی " ستالین"کانی ئیسپانیا،  زێنه دڵته

و کوشتاری " مائۆ"ت،  تی سۆڤیه کیه ملیۆنان جیابیری یه
و دوو ملیۆن " پۆلپۆت"ڵکی چین،  خه  فتا ملیۆن له حه

 ...کوژراوی کامبوجی و

کانی  رعییه ناشه  مه ی گه وه بیر هێنه وه  تاڵه  م واقعه ئه
. مرۆڤ و هیواکانی  ی کرد به یهچلۆن کا  تن که سیاسه

  سیاسییه  مه م گه قوربانی ئه  بوو به  م نیهادێک که که یه
نی و بزاڤی رزگاری خوازی بوون  ده لی مه گه ، نیهاده نوێیه
کانی واڵتانی  رینه راپه  له. ری جیهاندا رانسه سه  له

ڕاست و ئاسیای  اڵتی نێوه رۆژهه  تا به  وه ئامریکای التینه
و رووی  ره موویان به ر هه ورووپاش، هه ت ئه نانه و ته دوور
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ت  رواڵه به  ی که و واڵتانه له  نوشست هاتن جگه
پشتیوانی لێ   که  دا بووه  وه ندی ئایدۆلۆژیا له وه رژه به

ر  سه  له  نی که ده لی مه گه دا نیهاده نده م نێوه له .بکرێ
کان دارێژرا  هتیی ها مرۆڤایه کانی ماف و به گشتییه  بناغه

ی مافی مرۆڤدا  کۆنواسیۆن وجاڕنامه  بوون و له
ستی  خسیری ده زڵووم ترین یه ، مه وه کرابوونه  سته رجه به
 . بووه  مه رده م سه ئه

ر  به  له  ری سارد که دوای کۆتایی پێ هاتنی شه  به
ت  رواڵه  ت به تی سۆڤیه کیه ی یه وه شاندنه ڵوه ک هه یه

گشتی و فۆرمی دیپلۆماتیک   ، جیهان به ی بووه که هۆکاره
ی  کایه  نێو قۆناغێکی تر له  تی پێی خسته تایبه  به

بیاتی سیاسیدا  ده ئه  داو له م قۆناغه له. سیاسیدا
ما  پێشچاو گرتنی بنه ره  کرێین به م ده تان پتر موولزه وڵه ده
کان وپاراستنی مافی مرۆڤ  ییه وه ته نی و رێسا نێونه ده مه
کان و  گشتییه  موو پرینسیپه رووی هه ی سه خانه  دێته
ژاری  هێشتنی هه بات بۆ نه و خه  ها پرسی ژینگه روه هه
  له  ی که یمانانه ست و په و گرێبه رچاو بوون له شێکی به به

و روو کردنی  ره به. کران تاندا ئاڵ و گۆڕ ده وڵه نێوان ده
بواری  ئابووریدا،   هێز له  ت واڵتانی به تایبه تان و به وڵه ده
و  کانی مرۆڤ ئه کییه ره سه  و گرفته  ر کێشه رامبه به  له

مانی  نه  که  وه شانده سدا گه موو که دڵی هه  ی له هیوایه
و پیر  ره بۆ به  که ری رووناکاییه مسه می دوو جه سیسته

  که  کییانه ره سه  م کێشه ر کردنی ئه سه چوون و چاره
کردن و   پێناسه  هات له کان ده کگرتووه هی  وه ته رێکخراوی نه

  بێ گوومان له. ر ببینێ وری کاریگه دارشتنیاندا ده  اڵڵه گه
  واته  م پرسه کان ئه ک گرتووه یه  وه ته راپۆرتی رێکخراوی نه

ی  سپاندنی مافی پرۆڤ و کێشه و چه  ژاری و ژینگه هه
ی و تۆم کی میکرۆبی و ئه بوونی چه  که ڵه ری و که کۆچبه

  ی هاته کی جیده شییه ره هه  کان، به نده کوشه  خۆشییه نه
پێی   به.  کانی دوای ئێمه تی و وچه ژمار بۆ مرۆڤایه ئه

کانی  راپۆرته  له  کان که سمییه ره  رژمێرییه سه
کان  کگرتووه یه  وه ته رێکخراوی نه  ر به کانی سه رێکخراوه
م  ندنی ئه سه  ره هی پ رگ و راده ی مه و دێن، ژماره  هاتووه
م دانیشتوانی  رجه سه  ترین قووربانی له وره گه  گرفتانه

ی  اڵم رووداوی یازده به. ستێنی و ده  ندووه جیهان سه
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رپۆشی دانا  ی تێرۆریزم سه ی دیارده شه ره سێپتێمبێرو هه
  وه ته ی رێکخراوی نه دواداچوونه م به ر ئه سه  له
ی  وه ورووبوونه ره ر و گرینگی بهی تێرۆ دیارده. کان کگرتووه یه
کی  یه مه سپێکی گه حاست تێرۆریزمدا، ده  تان له وڵه ده

کانی  یرانه مهێنانی قه رهه به  بوو به  نوێی سیاسی بوو که
 . م که ی بیست و یه ده تای سه ره سه

تی  کیه می سیاسی یه ر داڕمانی سیسته گه ئه
ڕی سارد و  شه  هۆی کۆتایی هاتن به  ت بوو به سۆڤیه

راستیدا   کان، له ی سیاسی و ئایدۆلۆژییه نگژه ته

ری  شه. من تر بوونی جیهان ک بوو بۆ نا ئه تایه ره سه
  ت که تی سۆڤیه کیه کانی یه کۆماره  هێندێ له کان و  باڵه
ی تووشی  که یاندبوو، ناوچه خۆیی خۆیان راگه ربه سه  تازه
  تۆڵهکووژی و   شه ساتی مرۆیی کرد و ره کاره
و  کانی ئه جیاوازه  وه ته ریوی نه سنوور تێپه  ی له وه ندنه سه

ر و شوێن  بێ سه. تی شێواند سیمای مرۆڤایه  یه ناوچه
ت  کان و نفووزی مافیای قوودره ناووکییه  خانه بوونی جبه

  ی درووست کرد له راوکه ، گوومان و دڵه یه و ناوچه له
ت و گرووپی  وڵه هشتنی هێندێ د یه ست پێڕاگه ئاست ده

یش  مه  له.  ڵ کووژانه کۆمه  به  که م چه ئه  تێرۆریستی به
می  نێو سیسته  وته که  بوو که  و بۆشاییه گرینگتر ئه

می تاک  سیسته. جیهاندا  نگی هێز له اڵت و پارسه سه ده
ورووپا و  تی ئه کیه ی یه هێز بوونی بیرۆکه  ری و به مسه جه
تی و  کیه ی سازدانی یه ی بیرۆکه وه راوان بوونه رفه به
بواری ئابووری و چ   ڵی جۆراوجۆر چ له یمان  وکۆڕو کۆمه په

و (ک کۆنفرانسی ئیسالمی وه)ستراتیژی و ئائینی 
و  ی ئه وه ک بوون بۆ پڕ کردنه یه موویان نیشانه ر هه هتد،هه
اڵت و  سه می ده نێو سیسته  وتبووه که  ی که بۆشاییه

  شنه م چه ی ئه وه ت و مانه منیه ستنی ئهبۆ پارا  ولێکه حه
  زراوه م دامه اڵم گرینگترین هۆکاری ئه به.  اڵتانه سه ده

بۆ   که الیه قه ته  کرێ که ده  زنده وا مه  ییانه وه ته نێونه
  ی و واڵتانه نێوان ئه  له  ش ندی هاوبه وه رژه ی به وه دۆزینه

گۆیا تووشی بێ ت  تی سۆڤیه کیه دوای داڕمانی یه  به  که
ێ  ی بۆ چوونی هێنده گوێره  به -ناتۆ. ئاسۆیی هاتبوون

حیساب   ولی پاکانه حه  ن بۆچوونی سیاسی، له خاوه
ڕی  می شه رده سه  له  ی که و واڵتانه ڵ ئه گه  بێ له ده
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ری سارد،  نی شه ردوو الیه هه  رگرتن له باج وه  سارد دا به
می  ی سیستهوت بۆ پێکهێنان ست که جالیان ده مه

فاکتی   به  حسێبه  م پاکانه ئه. نییانه ده دیکتاتۆری و نا مه
دا،  ناوچه  رحی دێمۆکراتیزاسیۆن له ته  دان به شه گه
تیرۆر   ری دژه کردنی شه  اڵڵه گه  م ئامانجی خۆی به که یه

  تی خۆی برده ڵمه م هه که تیرۆر یه  پێکا و ماشینی دژه
  ری سارد دا به می شه رده سه  له  ی که و واڵتانه ر ئه سه

یی و  وه ته کانی نێو نه ییه یاسا بنچینه  وه پشوو درێژییه
وتی  اڵم داخوا ره به. کرد مافی مرۆڤی پێشێل ده

کا  قڵی ده کی عه مایه چ بنه  وی له یره دێمۆکراتیزاسیۆن په
؟  وه ڵینایه ڕ هه شه  کانی خۆی به لییه مه عه  نگاوه هه  که

  که ئاڵۆزتر کردنی ناوچه  له  جگه  م ئاکسیۆنه ئهبێ گوومان 
وتی دێمۆکراسی  م ره ر ده به  نگ له و پێکهێنانی ئاسته

.  وه وێته وتۆی لێ ناکه کی ئه یه وه خوازی هیچ کاردانه
و   نییه ده ی مه سه ره لزمی که مری دێمۆکراسی موسته ئه

ر  سه  به  پێویسته  که  که یه خۆیدا پرۆسه  دێمۆکراسی له
اڵم  به. پێش  ساهوول دا بچێته یڵی لێک تێگێشتن و ته ره

  که ته ند و باری بازاری بازرگانی بابه بێ به  ت به باره سه
 .  بێ بێ سوودیش نه  نگه و ره  شتێکی تره

ی ال  م گوومانه مرۆ ئه ی ئه وچه  تی که جێی خۆیه
ی  اڵله رالیزم و گه ی نیۆلیبه ئاست بیرۆکه  دروست ببێ له

بێ . کانی جیهاندا جیاوازه  ناوچه  دێمۆکراتیزاسیۆن له
  م ناوچانه می دێمۆکراسی له بوونی سیسته گوومان نه

ک  نیا یه بوونی دێمۆکراسی ته اڵم نه نکۆڵی لێ ناکرێ، به
بێ   یه م ناوچه کانی تری ئه کییه ره سه  و گرفته  گرفته
م  تی ئه رووره مکی دێمۆکراسی و زه چه. ژمارن
دێمۆکراسی   نێ که یه ناگه  و مانایه ئه  مۆدێڕنه  مه ستهسی
و   ژاری و پاراستنی ژینگه هێشتنی هه بۆ نه  رێکه به سه ده
کان و پرسی  نده کوشه  خۆشییه هێشتنی نه  نه

  رنج بدرێ به ر سه گه ئه... تی و مافی مرۆڤ و اڵیه کۆمه
  اش لهتا ئێست هه  واڵتانی دێمۆکراتیک که  شێکی زۆر له به

  و بگره  بووه وتوو نه ر که سه  م گرفتانه ر کردنی ئه سه چاره
ڵی ئیداری و  نده ، ئابووری، گه ژاری، ژینگه ی هه کێشه

ڵیکن  ر، کۆمه رمانی سڕکه ک و ده مافیای ژن و منداڵ و چه
ڵیاندا  گه  له  یان ساڵه ده  م واڵتانه ئه  ی که و گرفتانه له
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چاوی   تی به ڵگای مرۆڤایه کۆمه مرۆ تا ئه وه ئه. ژین ده
ی  ی پرۆژه اڵڵه نجامی گه ئه  له  بینن که خۆیان ده

م  رهه ک به دێمۆکراسییه  دێمۆکراتیزاسیۆن چ جۆره
دۆخی   رنج بدا به س سه رکه بێ گوومان هه.  هاتووه

ی  پرۆژه  بینێ که فغانستان ده ی عێراق و ئه ئێستاکه
کی و  ی خێڵه واره ی قه وه ره دێمۆکراسیزاسیۆن زیندووکه

تی  ڵمه ڵ هه گه  ها له روه هه.  م ناوچانه رین له شایه عه
  ناوچه  کانی ئاشتی له پالنه  بینین که ده  یه م پرۆژه ئه

ترسی  ژێر مه  ونه که کانی جیهان چلۆن ده جۆراو جۆره

م  کانی ئه ش ئاڵۆزییه ڵگه و باشترین به  وه شانه ڵوه هه
  وێ به ر بمانه گه تین و ئیسرائیله، ئهس له ی فه دواییانه

یرانی ناووکی کۆماری ئیسالمی  قه  فسیر باس له ته
  بدرێ به  ئاماژه  که  سته به  نده وه ر ئه ین، هه که نه
  راشکاوانه  که 1+4کانی واڵتانی  ی پێشینیاره سته به

پرسی مافی مرۆڤ فیدای راگرتنی پیتاندنی ئۆرانیۆم 
وێ  یه ی ده ودایه م سه مۆکراتیزاسیۆن بهی دێ پرۆژه.  کراوه
نووستان بن و   سلیمی چاره ته  النی ئێران بڵێ که گه  به

   ره به  کی دووری له دابین کردنی مافی مرۆڤ رێگایه

  مرۆ زێتر له ئه  ی که نگژانه و ته ر چاو گرتنی ئه به له  به
تی  ڵگای مرۆڤایه و رووی کۆمه ره مانێک به رده ر سه هه
کانی  ییه بنچینه  گرفته  له  وه دانه ، ئاوڕنه وه ته وهبو

  دان به بۆ درێژه  رێکه تی رێگا خۆشکه ڵگای مرۆڤایه کۆمه
  خشته  له  م پێیه به. تی می سیاسی سوننه سیسته

تێکی  رفه موار کردنی ده مکی مافی مرۆڤ و هه بردنی چه
تی،  ڵگاکانی مرۆڤایه بار بۆ گشت کۆمه کسان و له یه
ت و ستراتژیای بازای ئازاد و  قوربانی سیاسه  بێته هد

سنووری   ته مرۆ گێشتوه ئه  وسار پساو که کی هه ئابوورییه
  مۆنۆپۆله  رنج دان به سه  به.  رچووه کۆنترۆڵ ده  ئیفرات و له

داری  رمایه کانی جیهانی و سیما ئاشنا کانی سه زل هێزه
  چلۆن له" تاک"مکی  چه  بینین که زێن، ده سنوور به
ک  وه  م سیمایه اڵم ئه به. وێ که ر ده دا ده کی دیکه سیمایه

ت  و  ی سیاسه رده پشت په  ستێکی نادیار له ده
ستی خۆی  ره ی سیناریۆی قازانج په اڵڵه مۆدێرنیزمدا گه

 . رێژێ داده

*** 
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بیدهوتاریئه



















 یامئنسانهوكرماشانیپهرتهشیعرپه

 

 وی خوسره  کاوه

یم توانیم  ر تاریف فره كوتایك له شیعر و شاعر بكه گه ئه
 :بیوشیم

. پاكه  ی یاڵ نازك و ئاتفه رد، خه  ی وژدان بێگه زاده شیعر
یام ئازادی  ل په ی باڵ مه قه سكرد نیه، جوور شه شیعر ده

دنیای شیعر . س ناود فه ج چوارچێوه و قه كه هاپی ومل
 .ته رزش ئنسانییه ی ئه رزترین قوله دنیای ئنسانه و به

ی وه  وه بار پڕ مانای شیعره و ئه ڵگر كوڵه هه شاعر
شیعر . ت یان ناكریه ت وه ئنسان ئادی به شاعیر ویشیه

یام عشق و  ر په مامكه ڵوژنی و شاعر و شیعر ته شاعر هه
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نی،  ی شیعروه ئازادی دیو ره نجه شاعر له په. ژیانن
قیر  ر فه مخوه خه. پرسیار ێر سی و زڵم و زوور تێریته ژ ژێرده

ڵگر  ڕاز  زڵومانه، عاشق عشقه و هه و داخدار مه
 .یه ختی شبه كسانی و خوه یه

مام مانا شیعره و  ته و كرماشانی وه  رته كان په شیعره
كان  ر شانی، له شیعره سه ی كه شیعر ها له یامه و په ئه
 .وا فره وه ڕووشنی دیاره رته په

  

 :و ویشی رته په

 !واوه دواره بڕشن، ساقی دڵم كهبڕشن 

 !زاوه زانم، زانستنم عه شیتم كه تا نه

  

د  رق دێری، شایه كان فه دیین و زانستن الی ئنسانه
نیا  فی، ته هختی یه ئنسان ئادی زڵم و زوور دیونی یا ژن وه

لی  الی شاعر  ت بوو، وه فتنیا ناڕاحه خت دیین و ژنه له وه
یته دنیای  نا به و په رته وه پهڕا ئه. فره قویلتر و قورستره

ی و دڵی  م تازه كه فره ئازاری ده ی وساقی تا ئی خه مه
ڕا ساتێكیش بیه فه رامووشی  ر ئه گه واو، ئه سه كه كردگه
 .ی بكه

 م سی وه خوه زانی، داخ له بیكه س نیه ردم كه ده

 نیام چیو بكیشم، ئی گشته ناحساوه ته

ری، پاماڵ كردن  ده روه دهقیری و  ری، فه رامبه زڵم و نابه
ختی  وه. كان یانه گشتی ناحساوین رزشه ئنسانییه ئه

ت كه وه ناو واڵته، زاڵم حاكمه و  شاعر له واڵتێك ژیه
نگینه  جراوا، فره قورس و سه سه زه راپای  واڵت بیه سه

مكه ناحساویه، بخسووس  دیین و شاهد بیین ئی هه
 .ڕا شاعر دڵ نازك ئه

 مم دیوراننه م ده سانه، هه به ڕ و باڵم م په هه

 سه ر یه ویشم، جواوم هه ق نه رف حه تابووم وحه

 ین كه شار كرماشان دیار عشقه، خاپووری نه
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 سه ر یه ڕگ كووره بنیشم، خاك و ئاوم هه خه

 ر ده وه ر خراو و ده م و باوان ر ئاواره و ئه رته په

 سه ر یه میند، ناحساوم هه ئیوشم ئی زڵمه نه

س  فه ت مللی و ئنسانی له قه وی، هویه دی نهكه ئازا
خه بی و بیین  یه تا زندانی كریا، زوان داڵكی قه حاكمیه
نیا مانای فیزیكی داشت، وه ئنقاڵب سفید  كان ته ئنسانه

یه زیاتر  ین بریا، شاعر له وه و نژادێك له به ته و ژینوساید نه
جوور  نیا س كریاگه و ته فه ل له قه ی مه چه بیوشێ؟ وێنه

شێ نه وه  ق بیو نه توانی حه. وجوود دێرێ( دێكور)
ی ئاواره و  ر خاك و ئاو خوه له سه. ئازادانه بژی

 .سه سه و بێگانگ بااڵده و ژێر ده ره، ئه ده روه ده

 :یا ویشی نی رمه و له شیعر ئه رته په

 مم مم خاترجه مم قورسه ده ڕا ترسی، خوه بیخود ئه

ه، ها شان وه شانم م ی خوه وه سایه شه مانگه
 نی رمه ئه

یك كه  نازه سه ئه سیه و زڵم و زوور ڕه رته ی په كه له واڵته
ڕه  س باوه كه. ن ی خوه یانیش ترسیه كان له سایه ئنسانه

و،  شه و و تاریكه شه و و ڕوژ، مانگه س نه یری، شه كه
الق، دار  یزه و شه رنه ر ها له ژێر ڕكیف سه یشت و ده ده

ور  ڕاوكه جوور هه ترس و دڵه. ای ساراییئعدام و دادگ
كان كپن و  ناسه گی داگیر كردگه و  هه سیه ئاسمان زنده

 .كان خنكیانه نگه ده

 م زانم چوه بكه م شكیا نیه رد وخه پشتم له بار ده

 نی رمه م بی خانمانم ئه سه له ماڵ خوه ردم یه ده

شتر چه توانێ بوو كه ئنسان له ماڵ  له یه ناخوه

ریبی  ژدادیی ئحساس قه ر ئاو و خاك ئه له سه ی، خوه
وێران بزانێ، بێگانه  ی وه ئاواره و ماڵ  ی، خوه بكه
یا كپ  لیو ق له گه ت، هاوار حه سمیم بگرێ كه چیو بژیه ته

ڕ بێ  وپه ویستی له شه ت و عشق و خوه بكریه
 .ت یا وه پوتین و گوله و باریوت ورد و خاش بكریه تی هورمه 
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ی  ره نجه ێ، په كان كه زوو ئنسانه س له ئارهشیعر كه با
 .یه ڕوشنای پاكی و دوسی

رزش خاس  الی ئیمه ئه  و له رته كان په ڕاوه شیعره ئه
كان جێ  یان دیرن و له دڵ ئنسانه پاك و ساده خوه
ی دید  و شیعرانه نیشانه مه كردن ئه مزه زه. یان گردنه خوه

بوو یا زیو نازانم، دێر . وه له دنیای شیعرا رته ئنسانی په
و تێته  رته زاران جوور په و و هه رته كان په وه لی دڵنیام خه وه

گی  یته ڕوشنای، پایز زنده ی ده دی و تاریكی جێ خوه
وه   ور سیه ر ئومید له پشت هه هار ئومر و خوه بووده وه

 .ڵ تێ هه

رمهئهشیعر وه،  رته كان په كیك له شاكاره كه یهنی
ر زوان  ی گورانی و وێرد سه سه ش كردنهوی ن گورانی چه
ی  خاتمه  یمه ئی شیعره كه. ردم ئیالم و كرماشانه مه

 .مان كه باسه

نیرمهئه

  

 !نی رمه خانمانم ئه ێی ب گه هری بیچا گه ئاواره
 ! نی رمه وانم ئه هڕووح  ، ڕوكوزانم هاله  د نیهڵما

 ی كه ر وا نه بیوشی بچوو ده ،ی كه ردم تا نه ترسم وه گه
 نی  رمه ئاگر وه گیانم ئه ،ی گه دی دیوانه نئمجا م

  بكهه مهمانی ڕو ای گ له بكه،مانی ڵو موس به وت
 !نی رمه وانم ئه هنات نم بكه،د زانی  خوه كهر چی  هه

 مم  مم خاترجه قورسه ده ،مم ا ترسی خوهڕ هبیخود ئ
 !نی رمه شانم ئه ها شان وه ، مه ی خوه سایه  وه شه مانگه

 فتیه كهبارم  كه روا ده ،وقره چشتی نیه ووش ئهن
 !نی رمه بوو زوانم ئه ڕ ته بكه،زری  نه  ی چكه  ی ر یه هه
 نی  ره سهكوویه له  ،سی له دژمنی پرسیكهی  ر یه ئه

 !نی رمه زانم ئه ئیوشم نیه ،فرهكا ر چی وه گیان هه
 م بكهه  وزانم چ نیه شكیا،م  رد و خه پشتم له بار ده

 !نی رمه بی خانمانم ئه ،م خوه ڵسه له ما یه ردم ده
 !  كه مایووسم مه كه ر وا ده  كه، وم جوور یه ووژ و شهڕ

 ! نی رمه جوانم ئه ڵجیا ن،تازه م ڕ وه ناشه هئاخ
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  وه ی ئاخرشه گه مهمانه« وه رته په»زیوتركه روا ده
 !نی رمه بزانم ئه ڕ كهپ ،ه  سه د مه ی شیشه له و به یه

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

بیدهوتاریئه
 
 
 
 

مینساڵیکۆچیدواییهه154یادی
بیاتیدهئهباوکیزمانو
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 16.4.2007فینالندی

 

 ریمی رێبوارکه

 
ر کۆچی دوایی  سه ساڵ به 117ی رابردوو  ممه کشه یه
نگی  پێشه. ڕبوو بی فینالنددا تێپه ده اوکی زمان و ئهب

بی فینالندی  ده رێفۆرمیسمی ئایینی و باوکی زمان و ئه
ی پێڕنایای  ناوچه  له 4147میکایل ئاگریکۆاڵ ساڵی   واته

و  سوئێدی زمانی بوونی ئه. دنیا نزیک شاری پۆڕڤۆ هاتۆته 
ر  سه  ته وهپسپۆڕانی مێژووی فینالندی هێنا زۆر له  یه ناوچه

 .بووبێت سوئێدی زمان ن سه ڕه ناوبراو به  ی که و بڕوایه ئه

خوێندن  دان به دا بۆ درێژه 4140ساڵی  ئاگریکۆاڵ له
زمانی شاری ڤییپووری  ی التینی نێردرێت بۆ خوێندنگه ده
ی هێرشی  میانه شاری دێرینی فینالند ڤییپووری، له)
می  ڕی دووهه سااڵنی شه له وه  تییه تی سۆڤیه کیه یه

واڵتی  له   شێکه و ئێستا به  وه فینالند جیاکرایه جیهانیدا له
  ی له که ی خوێندنه واو بوونی ماوه پاش ته.  (رووسیه

  شه یان کاتبی قه" بنووس"ک  ڤییپووری، ئاگریکۆاڵ، وه
Bishop کار بوو سبه شاری تۆرکۆ ده مارتی سکیتێن له .

نازناوی  ک  ی باوکی وه ڤییپوری ئاگریکۆاڵ پیشه ر له  هه
واتای  زمانی التینیدا به  ئاگریکۆاڵ له)ڵبژارد  خۆی هه

 (.رزێردێت وه

کانی خولیای رێفۆرمیسمی ئایینی له  خماخه م چه که یه
وه  یه"الهتی رکی پێتێر سه" ن  الیه ناوی ئاگریکۆاڵدا له هه 
دان  دا بۆ درێژه 4163ساڵی  دواتر کاتێک له. لێدرا 

وێ له  ڵمان، له اگریکۆاڵ چوو بۆ واڵتی ئهخوێندن ئ به
خوێندکارانی مارتین  کێک له یه  زانکۆی ڤیتینبێرگ بوو به

زانای  ها  روه وای رێفۆرمیسمی ئایینی و هه لۆتێر، پێشه
ڵ مارتین لۆتێر و  گه تیی له ئاشنایه. ناوبانگ مێالنچتۆن به

ر  سه ریی قووڵیان له راسموسی نۆتێردامی کاریگه
ی  سۆنگه له . تیی میکایل ئاگریکۆاڵ دانا سایه که
ی  وه ئاست بزووتنه  رچاوی ئاگریکۆاڵ له به وه  میانه که یه

  و قووڵتر له وه  رچی روونتر بووه رێفۆرمیسمی ئایینی هه
ی  سۆنگه یشت و، له  تێگه  وته و ره ماکانی ئه بنه
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-رێنێسانس- وه گیانی بووژانه وه ئاگریکۆاڵ  میشیانه دووهه
 .ڕا ێگهیت
ک  تا وه ره ی بۆ نیشتمان، میکایل ئاگریکۆاڵ سه وه ڕانه    گه
( 4113بۆ  4162)ی شاری تورکۆ  ری قوتابخانه به ڕێوه به
و  فی ئه سقه پاش کۆچی دوایی ئه له . کاربوو سبه ده

ی کاتی و  شه ک قه ڕا وه 4117ساڵی  تا له ره ، سه شاره
رمیی شاری  فه فی سقه ک ئه ڕا وه 4111ساڵی  دواتر له

ک رێفۆرمیستێکی ئایینی  ئاگریکۆاڵ وه. تۆرکۆ دیاریکرا
ئاست  بوو له  و رێگر نه ئه. خۆ و ژیربوو ره سه کی له کابرایه

نیشت بیرو  ته کان له دێرینه  ریته چاوکردنی نه پاراستن و ره
و  ئه  بێت که نه  و کاته ر ئه گه بڕواکانی لۆتێڕیستی، مه

  ماکانی رێفۆرمی ئایینیدا له ڵ بنه گه له کۆنانه  ریته  نه
ی رێفۆرمیسم و  ردی بناخه ئاگریکۆاڵ به.  باییدا بوونایه ناته

ن  ی خاوه که له هێشتا گه واڵتێک دانا که رێنسانسی له
باوکی  ئاگریکۆاڵ بوو به. بوو لتوورێکی نووسراو نه زمان و که

 .زمان و رێنسانسی فینالندی
اڵم ئایینی  نگدۆست به رهه فه میکایل ئاگریکۆاڵ پیاوێکی

  ته بلیمه و پیاوه  کانی ئه نووسراوه مه  رهه ند به رچه هه. بوو
یه  وه ی ئه که اڵم راستییه به وه،  گرنه بواری ئایینی ناتێكڕا 

بواری زمان و  ئاگریکۆاڵ بۆ کار له کیی  ره ری سه هانده که  
ی  مانه رهه و به راستیشدا ئه له. نووسیندا ئایینی بوو

بی  ده ی ئه ردی بناخه به دواتر بوون به  ئاگریکۆاڵ که 
قی ئایینی بوون و  مادا ده بنه نووسراوی فینالندی، له

نێو  بیری رێفۆرمی ئایینی له دان به شه ست لێیان گه به مه
 . ڕاستدا بوو کانی ناوه ده ندی سهڵکی فینال خه

مارتین لۆتێر،   ی رێفۆرمیستی، واته وه وای بزووتنه پێشه
پاوانی زمانی التینی  بێ کتێبی پیرۆز له ده بڕوای وا بوو که 

زمانی جۆراوجۆر  رێ و بۆ  ده بێته کانی کلێسه  و التینیزانه
  خسێ که یان بۆ بڕه وه الن بواری ئه ربگێڕدرێت و، گه وه

ندی  ڵ کتێبی پیرۆز پێوه گه زمانی زگماکی له وخۆ، به ڕاسته
 .ن دروستبکه

ئاگریکۆاڵی پیاوی  رکێک بوو که  ڕاستیدا ئه له  وه ئه
جێی بهێنێت،  واڵتێکدا به بوو له می رێنێسانس ده رده سه
ی  ی کلێسه ره یته ژێر سه ی له که ڵکه هێشتا خه که

و  ئه بوو که  وه اڵم ئه به وره  ی گه کێشه. کاتۆلیکی دا بوون
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وار و  خوێنده ی زۆری نه زۆربه ڕ ئاگریکۆاڵ،  مه ی له له گه
زمانی . بوو ن زمانێکی نووسراویش نه ت خاوه نانه ته

ژیا، زمانی  ئاگیرکۆاڵی تێدا ده دا که مه رده و سه فینالندی له
 .بوو وازه رته واری په خوێنده شۆکی نه ڵکێکی ره خه

ڵ کتێبی پیرۆز و  گه ڵکی فینالند له خهبوو  ئاگریکۆال ده
ی رێفۆرمیسمی ئایینی ئاشنا بکات  وه کانی بزووتنه یامه په

کان بۆ زمانی  ئایینییه  قه ده  بوایه ش ده سته به و مه و بۆ ئه
  ئایینییه  رکه و ئه ی ئه وه بۆ ئه. ربگێڕێت فینالندی وه

ی  وه بهراستیدا بۆ خۆی  نێت، ئاگریکۆاڵ، له یه بگه جێ به 

  و بگره وه  ته ی نه ردی بناخه تا به ره زانیبێت یان نا، سه
کانی  تاریکه  ساڵه یی فینالندی له وه ته تی نه وڵه ده

 .راستدا دانا  کانی ناوه ده سه

دا، دانانی  ندییه و پێوه می ئاگریکۆاڵ، له که کاری یه
زمانێک  -می فینالندی  سته لفوبێ بوو بۆ زمانی ئه ئه
ڵ زمانی سوئێدی و نه  گه له کی نه  تییه دراوسێیه هیچ که
تی  تیی دوو شارستانیه رایه نوێنه زمانی رووسی که 

و  ؛ بۆ ئه-بوو  کرد، نه ری فینالندیان ده راوبه مبه زنی ئه مه
 43مین چاپی  که دا یه4116ساڵی  ئاگریکۆاڵ له سته  به مه
لفوبێی زمانی فینالندیی  کتێبی ئه یی له ڕه الپه

 . وه باڵوکرده

 
و  هات؛ ئه لفوبێ کۆتایی نه دانانی ئه به  که  اڵم کێشه به

ربگێڕێ  بوو ئاگریکۆاڵ کتێبی پیرۆزی بۆ وه ده  ی که زمانه
قی  موو ده بشێ هه  بوو که ند نه مه وڵه ده  نده وه بایی ئه

پێ  وه  مکه موو مژار و چه هه کتێبی پیرۆزی، به
رکی ئاگریکۆاڵ،  ئه  تر لهشێکی  به  بۆیه. ربگێڕدرێت وه

ی  و زمانه ی نوێ بوو بۆ ئه واژه سته و ده  دانانی وشه

ڵ  گه ئێستاشی له. لفوبێی بۆ دانابوو ئه تازه به گۆرین تازه
که   وه زمانی فینالندی بستێنینه له  و وشانه ر ئه گه بێت، ئه

زمانی  ر ئاگریکۆاڵ بۆی داناوه،  وبه مه ساڵ له 177 نزیک به  
 .وێت که کی ده زۆر بواردا په ندی لهفینال

لتووری  ی زمان و که ردی بناخه میکایل ئاگریکۆاڵ به
ی  و کاره ئاگریکۆاڵ ئه. لی فینالندی دانا نووسراوی بۆ گه

اڵتی  سه ژێڕ ده فینالند هێشتا له کاتێکدا کرد که له
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ی ئاگریکۆاڵ  ییه وره گه ته  و خزمه ئه. کاندا بوو سوئێدییه
اڵتی  سه ژێر ده ویش له ت بوو دواتر و ئه حمه زهبوایه  نه

یان  که زمانه  کان چیتر بیانتوانیایه کاندا، فینالندییه رووسه
تی و  وایه ته دانی بیری نه شه مای گه بنه ن به  بکه

  له و گه ئه. کگرتوو تی یه ویه ن ئه لێکی خاوه پێکهێنانی گه
سااڵنی  ن لهسنێلما ویلیام   که  کگرتووه یه فینالندییه 

فیی بۆ  لسه ی فه مدا بنچینه هه ی نۆزده ده سه ڕاستی  ناوه
  ن ئاگریکۆاڵوه الیه  سنێلمان له ر له  ساڵ به 117نا،  داده
 . کگرتووی بۆ داندرا لتوورێکی یه ی که ردی بناخه به

کی  تییه اڵم بناوانی بوونایه بوو، به ئاگریکۆاڵ فیلسووف نه
هاتووی فینالندی  دنیانه هێشتا به ی وه ته فیی بۆ نه لسه فه
 .ست ڵبه هه

ی  ڕوانگه کانی ئاگریکۆاڵ له مه رهه گرینگترین به
ئایینی کریستیانی  ودان به ڵک و بره واریی خه خوێنده

 :  بریتین له

دا 4116یان  4163ساڵی  له که( کتێبی ئا بێ سێ) -
،  وه ته باڵوکراوه  

 
- " Alcu Opista wskoon" 

- " Rucouskirja Bibliasta" (1544 

-" Se Wsi testamenti" (1548 

- ," käsikirja Castesta ja musita Cristikunnan Menoista" 
- " Messu eli Herra Echtolinen ( "4112)  

 

-  
تێستامێنتی   ندین کتێب له ئاگریکۆاڵ چه و کتێبانه  له جگه 
کانی  پاژه و هێندێک له ( رتووکی چاخی دێرین په)کۆن 
 . فینالندی ر زمانی سه  رگێڕایه ی وه ێبێکی دیکهند کت چه

نگی ژیانی  رهه ی زمان و مێژوو و فه روانگه له
کانی  شی کاره رنجڕاکێشترین به سه  وه فینالندییه

کانی  بۆ کتێبه ی که کیانه و پێشه ئاگریکۆاڵ بریتی بوون له
وێنێکی  هه  کییانه و پێشه رۆکی ئه ناوه. نووسین ده

کی  پێشه. خۆ گرتبوو ییان له وه ته نه ی رانه رۆشنگه
پێڕستی خواکانی Dauidin Psaltarin"(1551 )"کتێبی
قه  و ده ئه. خۆ فینالندی گرتۆته تیی له می کافرایه رده سه
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.  ی مێژووییه کی بێوێنه یه رچاوه وعی خۆیدا سه نه  له  
ت  باره کان سه کانی فینالندییه ی زانیارییه زۆربه
فینالند، پشت  تیی له می کافرایه رده نی سهکا نده خواوه به
 .ستێ به ده ی ئاگریکۆاڵ یه دانسقه  رچاوه و سه به

مانگی  له 4113ساڵی  ر واته وبه مه ساڵ له 112
پێناوی  ، له"کوستا ڤاسا"ردا، پاشای سوئێد  مبه نۆڤه

هکینا  ی گۆلی په ی بارودۆخی ناوچه وه هێورکردنه
Pähkinäsaari و  ره  ڤدێکی ئاشتی به ڵ وه هگ اگریکۆاڵی له

ڵ تزاری رووس، ئیڤانا یوڵما،  گه مۆسکۆ بۆ وتووێژ له

ئاگریکۆاڵ  ره  فه و سه یاندا له وه ڕانه کاتی گه له. ڕێکرد به
ی  دوورگه گوندی نیمچه  وێ و له که خۆش ده ناکاوێک نه له

وتی  رێکه له Kuolemanjärviرگ  ی گۆلی مه kyöröniemiکوورۆ 
می  هه 41رۆژی  کات و له کۆچی دوایی ده 1.2.4110

 .سپێردرێت خاک ده شاری ڤییپوری به مان مانگدا له هه

ر کۆچی دوایی  سه ساڵ به 117م ساڵ  ی ئه 2.1رۆژی 
خۆشی  به. میکایل ئاگریکۆال باوکی زمانی فینالندیدا رابرد

زمانی باش "ساڵی  به فینالنددا م ساڵ له ئه  ئاگریکۆاڵوه
 . دکراوه وزهنا" بیری باش

وای  ف، پێشه سقه رزی ئایین، ئه به ئاگریکۆاڵ، پیاوی پایه
فینالند، زمان زان، زمانساز،  رێفۆرمیسمی ئایینی له

ندی و بی فینال ده گشتی باوکی ئه رگێڕ و به ر، وه نووسه
ی  تیی بێوێنه سایه ها دییلۆماتی ئاشتی، که روه هه

کی گشتی  راپرسییه ساڵی پار له . تی یه که له مێژووی گه
ترین  وره و ئازاددا، بۆ دیاری کردنی گرینگترین و گه

کاتێکدا که  له-ی فینالند  وه ته تیی مێژووی نه سایه که
  و واڵته ی ئهکان ناودار و مێژووسازه تییه  سایه ی که زۆربه 

  خشرا به نگ به رزترین ئاستی ده به -دکرابوون  ناوزه

 .ئاگریکۆاڵ

*** 

  
 

 
 



 81 

 





رگێڕانوه  
 

 

 

 

 

 ئیمانوئێلکانت
ورانسازسووفێکیدهیلهندوفهبیرمه

Immanuel Kant (1724-1804) 
 

ریانیدهموحسینحه:نووسینی  

ریمیخالیدکه:رگێڕانیوه

 
می  رده ندی سه ناوبانگترین بیرمه ئێل کانت بهوانئیم

 می  رده تی سه ڕه ئایدیای بنه . رییه رۆشنگه
 . وه یشتنه ڕێگای تێگه  له  ڕزگارکردنی خوده ری، ڕۆشنگه

 کار بێنیت  رکی خۆت به ده  ت بێت که وه ی ئه وره"
ژاری  ڵ هه گه له  که  یه سووفه یله و فه یامی ئه په  مه ئه"

مارگیری ئایینیدا  بارودۆخێکی زۆر ده  نگی و له تهس و ده
  وه ره سه  ی برده ئاستی وره  نده وه اڵم ئه به بوو،  وره گه
و ورد  وه بکاته "می الوێتی رده تی سه کۆیله"  ال له  که
بڕیاری دا ژیانی   بوو که  وه لێره .باڵقی خۆی نه  له  وه بێته
رێگای   و لهزانستی ڕزگاری مرۆڤ   رخان بدا به ته
  م له بنیاده  کدا تێبکۆشێ که یه عریفه مه
تی  چۆنیه  وه دوای کانته  له .یشتوویی رزگار بکا گه پێنه

تێیدا   ردا هات که سه  ژیانی مرۆڤ ئاڵ و گۆڕێکی به
کان یا خود  نامۆ و مێتا فیزیکه  هێزه نیا دیلی مرۆڤ ته

بارترین  الهن  ڵکوو له به ، دیترمینیزم نیه بری مێژویی و جه
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ر  سه توانێ شوێنی گرینگ دانێ له ده دۆخیشدا،
مرۆڤ و ئیمکانی   کی وا له یه وه خوێندنه.شێوازی ژیانیدا

  ت له نانه تی،ته رپرسایه رگرتنی به ڵبژاردن و وه هه
ری بۆچوونی  وهه رجیشدا، جه ل ومه خراپترین هه

  له  ڵوێسته ههم  ئه .مرۆڤدا پێک دێنێ  قاڵنی له عه
  که  تی ناکۆکه واوه ته قوربانی زانینی مرۆڤ به ڵ به گه
دیترمینیزمی و   ی بۆچوونه ری زۆربه وهه جه

                                      .مرۆڤ  له  کانه وانه توندره
                             
 

ساڵی کۆتایی  11  کانی له مه رهه کانت تێکڕای به
گرینگترین .دا نووسیی شتا ساڵه نی هه مه ته
  کانت له . ه"زی ڕووت نگاندنی ئاوه ڵسه هه"می  رهه به
قڵی  ی ئه خنه ره"کتێبی(4033)ساڵیدا  31نی  مه ته

ی هێزی  خنه ڕه ("4027)و دوو ساڵ دواتر" پراکتیکی
رنجی  کانی باس و سه موو کتێبه هه.نووسی" ری داوه

 .ا ورووژاندورووپاد ری ئه رانسه سه  زۆری له  ندازه بێ ئه
  کانی کانت له بیره  ی که م وێنانه که  و باس و هۆگریه ئه

ر  به  متردێته زۆرکه کانیدا پێکی هێنا، مه رده نێوان هاوسه
رچاوی دوای ژیانی  حاند نفووزی فکری به  چاوله

  ئێستاش له  ر دنیای هزر و ڕووناکبیران که سه له
ی  کدا درێژه ی بیست ویه ده تای سه ره سه
ر  سه ورانسازی له کانت شوێنێکی ده  چونکه. یه هه
ی سیاسی  فه لسه نیا فه ته  وتی بیر و هزردا داناو نه ڕه
خالق و جوانی ناسی وتیۆری  ڵکوو زانستی ئه به

کرێ  ده  م پێیه به. قۆناغێکی نوێوه  زانستی برده
 : وه ینه ستێندا کورت بکه سێ به  تی کانت له گرنگایه

و  ئه.ی سیاسی فه لسه زانستی و فه خالق و تیۆری ئه
تی و  بۆ زۆرایه  که  سووفێکی پلۆرالیزمه یله فه

دوای   تی و به کانی مرۆڤایه جۆراوجۆربوونی ئامانجه
م  تی پلۆراڵ به اڵیه مێکی کۆمه ودا سیسته ئه

ستیت  ربه ی سه با وره" :کرد باتی ده خه  وه وازه بانگه
سانی تریش  کهببێت ورێز بۆ ئازادی و جۆراوجۆری 
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ئازادی و   تی له ی مرۆڤایه وپایه چون پله .دابنێ
ڕێگای   نیا له بڕوای کانت مرۆڤ ته  به " خۆئایینی دایه

نی  الیه  توانێ له ده  وه یشتن و خۆناسینه وتێگه عریفه مه
و  ڵقواڵوی خورافه تی هه کۆیله  خۆی له  وه ڕۆحیه

پێی خۆی  ر سه کان ڕزگار کات و له ری و بته پێشداوه
                                                    .ستێ بوه
کونیگزبورگی زێدی دوور   نی له مه درێژای ته  کانت به

ی  ندی گرینگی شێوه تمه یش،تایبه م حاڵه به. وه وته که نه
و خۆی  ئه . ی جیهانگیریه ی رووانگه وه هێنانه ڵگه بیر و به

هزری سیاسی .زانی ندی جیهان ده شارۆمه  به
م  ر له یشی هه که یی یه میشه ت ئاشتی هه تایبه وبه
  گشتی بڵێین که  کرێ به ده  .گرێ ده  رچاوه سه  وه بیره

  گۆڕێ و له  کی دێنێته ره کانت چوار پرسیاری سه
          : وه داته رکامیان ده اڵمی هه وه  وه ی خۆیه ڕوانگه

                                                                     
                        

                               توانێ بزانێ؟ مرۆڤ چی ده -4
                                بێ بژین؟ چۆن ده -1           

             کرێ ببێ؟ کمان ده چ هیوایه -6                 
بێ بۆ  و چۆن ده مرۆڤ چیه -1                          

                                      بڕوانێ؟ "بوون" جیهانی
                                 

ڕی  بوو و باوه  وره کی ئایینیدا گه یه ماڵه بنه  کانت له
شوێنێکی گرنگی   ماڵه ئایینی و پارێزگار بوونی بنه

کانت .و دانا فی ئه لسه ر گیرساندنی فکری و فه سه له
می  رده سه .نگ بوو سته کی ده کوڕی کۆپان دروویه
اڵم  به ر، سه  ری برده سه رمه چه  منداڵی و الوی به

  ری له هێزێکی بزوێنه  بکا به  نگانه و ئاسته توانی ئه
 و  ک ڕۆحی گرژی و تۆڵه وه نه تیڤ و ر پۆزه ده به ڕاده

و  وه جوواڵنه ی ڕزگاری و ڵکوو وانه ناهومێدی به
  م تێکۆشانه ر ئه هه .فێر بێ  یشتنی فکری لێوه پێگه
  توندی ناو و ژیانی کانتی به  به  ره رباڵووڕزگارکه به

کانت دایک و باوکی  . گرێداوه  وه ریه می ڕۆشنگه رده سه
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  بیر وله  وه ی خاوێنی و پارێزکاری دێنێته ک نموونه وه
بیر   دایکم له ت قه" :نووسێ ده  وه ی دایکیه باره
مندا چاند و   ی له م تۆوی چاکه که یه  و بوو که ئه.م ناکه
ڕووی سروشتدا   و دڵی منی به ئه .ی کرد ده روه په

رینی  ڕاند و به و ڕاپه خه  ،هزرمی له وه کرده
م شوێنی شایان و  رده ژیانمدا هه  کانی له ڕاهێنانه.کرد
  ووڕاوانهڵس ی هه وه کانت بێ ئه" . وامی بووه رده به
  تی بکا و دوور له اڵیه شداری ژیانی سیاسی و کۆمه به
خولیای  .ر سه  ژیانی برده  وه ره راوهوریای ده هه
ت و ڕامان  و ماریفه وه کی کانت جیهانی بیرکردنه ره سه
ت پڕووکێن و پڕکار  ر تاقه ده به ڕاده  و ژیانێکی له ئه.بوو

ی  بینی و شێوهزم و ورد ی نه باره  له .وڕێک وپێکی بوو
ی  رنامه و به ی رۆژانه پیاسه  بۆ نموونه  وه ژیانی کانته

موو  کانی هه پیاسه. وه دێنینه  م بواره ڕێک وپێکی بۆ ئه
چوو و  ده  ڕێوه کاتژمێرێکی دیاری کراودا به  ڕۆژێک و له

  ڕێک وپێک به  کانی هێنده پیاسه. وه بڕایه ده ت نه قه
کرا کاتژمێری پێ  ده  بوو که  وه ته ڕێسای تایبه

  به  ژیانه  م وردبینی و شێوه شوێن پێی ئه.ڵبێنی هه
 .بینرێ کانی کانتدا ده م و نووسراوه رهه به  ڕوونی له

نیا جارێک تێک چوو  ی کانت ته ی ڕۆژانه ڵێن پیاسه ده
  ری به سه  ویش کاتێک بوو که ئه

قاڵ   می رۆسۆوه رهه ی به"ئیمیل"ی وه خوێندنه
خواز بوو ورێزی بۆ  ۆڤێکی خاوێن و چاکهکانت مر.بوو
نی  الیه  ناو پتر له موو شتێکی شیاو داده هه

کانی  کانی مرۆڤه چاکه  نه رنجی الیه ،سه خراپه
نگی ماڵی  ڵ ئاسته گه  نی له مه تێکڕای ته.دا ده
کانی  قوتابیه  تی له یارمه  یش نه و حاڵه وڕوو بوو،به ره به
ی  و ڕێبازه له  وه بووه شیمان ده په  گرت ونه رده وه
ڕێی   ی له وه پیریدا دوای ئه  له .ڵیبژاردبوو هه

تی  وتێکی خستبوو،یارمه که پاشه  وه کانیه نووسراوه
ی بۆ  فتانه ی هه داو مووچه کانی ده س و کاره که
ی  ک زۆربه کانت وه . وه ژاران بڕیبوه هه  ندێک له هه

  ژیانیان له  همی ک رده کانی هاوسه ندان و ئیلیته بیرمه
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ن  چه ر، سه  برده ده  وه تیه ی تایبه وه گوتنه ڕێی وانه
ن ساڵ  دوای چه.تی بوو ساڵێک مامۆستای تایبه

ی زانکۆو  فه لسه مامۆستای فه  بوو به ، وه گوتنه وانه
پێیان   که  یه ندانه م بیرمه که و یه له  وه م بۆنه ر به هه
ک  شی کانت وهئی  ".سووفی لێهاتوو یله فه" :ڵێن ده
ها پسپۆڕی بواری  روه سووف و هه یله فه
قوواڵیی مێژووی   ڕایکێشایه(زان فه لسه فه) فه لسه فه
  نه  خساند که ی بۆ ڕه له و هه و ئه وه و هزره فه لسه فه
سووفانی  یله می فه رهه ت به نیسبه  نیا به ته

ق هزرڤانانی  رهه ڵکوو ده مانی کۆن به رده سه
دیکارت و سپینۆزا و الک  : وانه شی لهمی خۆی رده سه

ی  و شرۆڤه عریفه و هابز و رۆسۆ و هیوم مه
می  رهه ی به شیکاری و شرۆڤه.یدا بکا سیستماتیک په

ئاکامی   کانت دا که  تێکی به رفه مانی ده رده هاوسه
  ندێ له کانیان کامڵ بکات و هه ڵوێسته گرنگترین هه

       . وه ڵ بکاته پووچه وردی  کانیشیان به وته چه  نه الیه
                                               
 

مژاری جۆراوجۆری   وانه  ک مامۆستای زانکۆ به کانت وه
و تێئۆلۆژی  فه لسه ک ماتماتیک و فیزیاو فه وه

و  وه گوته ناسی ومرۆڤناسی ده ستێره سروشتی و ئه
ۆری لێ کی ز پێشوازییه  میشه کانی هه میتینگ وباسه

و  کێ له ڵمانی یه سووفی ئه یله هێردێر فه .کرا ده
کانیدا  و قسه وه کۆبوونه  ندین جار له چه  ی که سانه که
و  ئه"                    : ئاوای نووسیوه ، شدار بووه به
روا  پیریشدا هه  له  ش بوو و پێم وایه ک الوان گه وه

ۆخژن هزری جێگای ئ  اڵو تژی له ڕووی ئاوه. ماوه
بعی  ته .زاری جاری بوو  هزر له  ی پڕ له وته.وشادی بوو
ی بوون  سته تبه یڤی نیان و وردبینی که شۆخ و په

مان  هه  به.ن بوو سه یڤینینێکی دڵپه ڤپه کانی هه ووانه
هزری الیبنیتس وهیوم   ی له خنه ڕه  که  وه ییه وته ڵکه هه
ن و ر یاساکانی نیۆتۆ سه  خسته گرت رووناکی ده ده

نوێکانی   کانی رۆسۆ و دۆزراوه نووسراوه  کێپلێر،خۆی به
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هیچ   و خۆی له ئه ...کرد ریک ده خه  وه سروشتیشه
پێناو   له .کرد ده مژارێکی شایانی زانین گێل نه

نگ  هیچ پارت وهیچ نه تدا، قیقه ری وزانینی هه ڕۆشنگه
ی  وره .بوو مترین نرخی نه که وهیچ ناوبانگ وقازانجێک،

ی  وه دان بۆ بیرکردنه و هانی ده سانی دیکه که  دا به ده
ریاندا  سه  بوو به نه  وه ستی ئه به ت مه قه .خۆ ربه سه
  وه سپاس و ڕێزه  من زۆر به  که  م پیاوه ئه .وێ رکه سه

  وێنه  پیاوێک که ، کانته ناوی دێنم ئیمانوئیل
                                  ." مدایه رده به یم له که دلۆڤانه

                                 
عریفهتیۆریمه

می  رده ری سه می رۆشنگه رده زانین سه ک ده وه
رایی  زموونگه کردنی ئه رایی و دزه قڵ گه عه

کانت .دا عریفه دنیای فکر ومه  بوو له  وه وتاقیکردنه
و کامڵبوون  ره ی هیومی به عریفه تا تیۆری مه ره سه

،مرۆڤ  ستبووکه به  و تێزه ویش پشتی به ئه  برد که
موو  موو شتێک وهه تی هه واوه ته  ناتوانێ به
ت  کانت تیۆری عیلله .ری بناسێت وروبه یاساکانی ده

  له  پێویسته  کرد که  فۆرمووله  م شێوه علوولی به مه و
دا جیاوازی "رچاو جیهانی به" و "جیهانی ناوخۆ" نێوان

رگیز  مرۆڤ هه  بوو که  وه انت ئهستی ک به مه .دابنێین
و  له سه ی مه روونی زۆربه نێوئاخنی ده  ناتوانێ تێبگا له

رک وبۆچوونی  ی ده ڕوانگه  توانێ له اڵم ده به کان، شته
ریان  سه  و تیشک بخاته وه بیانناسێته  وه خۆیه

تی  یشتوویی وماریفه تێگه  چوونکه.یان بکات وشرۆڤه
ستی  ن هه اڵم خاوه به ، رچی سنوورداره مرۆڤ گه
یش  ندیه تمه م تایبه ئه  ،که یه وه و و جیاکردنه وه لێکدانه

وابوو  که. ی گرتووه چاوه ر سه  وه وه زی زاتی ئه ئاوه  له
  له  شێکه خودی مرۆڤ و به  شێک له به  عریفه مه

مان کاتدا  هه اڵم له به  .ئاگایی و شعووری مرۆڤ
  وبه  زموون کردنیشه می ئه رهه تی مرۆڤ به ماریفه

ر  کی زاتی سه یه شێوه  مرۆڤ به  ی که وه هۆی ئه



 86 

کاندا  دووی هۆکاری ڕووداوه کان وبه ناو شته  کێشێته ده
  یخاته بێ و ده شت فێر ده  وه تاقیکردنه  له ڕێ، گه ده

                                          .کانی ته ر ماریفه سه
              

 ی خۆیدا که گرینگه  مه رهه به  کانت له
 :نووسێ ده "زی ڕووت نگاندنی ئاوه ڵسه هه"
  ناسینێک له  شنه ر چه هه  دا نیه وه گومانێک له"
  کرێ که چۆن ده  چونکه.کا س پێده ده  وه زموون کردنه ئه

ژێر   له  و هانایه کارو ئه  وێته هانای ناسینکاری بکه
شوێن   ووژابێ کهور نه  وه و مژارانه ری ئه کاریگه
  وابوو به که ...؟ کانی ئێمه سته رهه سه  نێ له داده

زموون  پێش ئه  ک له هیچ ناسینکارییه پێی کات،
  شنه ر چه تای هه ره زموون سه ڵکوو ئه به  نایه  وه کردنه

م  ئه یش، مانه موو ئه ڵ هه گه  اڵم له به . ناسینێکه
  وه زموونه ئه  بهک  ناسینکارییه  شنه رچه هه  که  یڤه په
  که  وه وێته ی لێناکه و ئاکامه ت ئه قه کا، س پێده ده

 .م دێت رهه به  وه زموونه ئه  تێکڕای ناسینکاری له
زۆر   نگه ڕه ، وه م بیره ی ئه وانه پێچه  ڵکوو ڕێک به به

ی  وه اڵوێک بێت له تێکه  زموونی ئێمه جارناسینکاری ئه
ن  ده ت پێمانی دهس ر هه کانی سه ریه کاریگه  که
  یخاته خودی هانای ناسینکاری ده  ی که وه وئه
نیا  ست ته ر هه کانی سه ریه وکاریگه) .ری سه
رنجمان  سه  ر ئێمه گه ئه و (ن که ی بۆ خۆش ده مینه زه
  وه ته م بابه کردبێ و له ی گونجاومان نه پرۆڤه دابێ و نه

  ین لهب وان ده ناته خستبێ، س نه کمان ده لێهاتووییه
ر  سه  ته خۆمان خستوومانه  ی که وه ی ئه وه لێکدانه
                   ."ستی پێشوومان کانی هه رییه کاریگه

                                                                
  ی که وه ر ئه سه کانت دوای داکۆکی کردن له

زموون  ئه  له  مای ئازاده مان بنه نگاندن هه ڵسه هه
ر  سه تێکڕای بینای هزری خۆی له  کردن،که

نووسی  چاره" :ڵێ دا ده درێژه  له ، زراندووه دامه
خێرایی  تا به ره سه  که  یه م شێوه قڵی مرۆڤ به عه
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،دوای کۆتایی  وه کاته رز ده بینای هزری خۆی به
ر تاوتوێکردنی  سه  ی،ئینجا دێته که پێهێنانی کاره

                                               ."ی که قایمبوونه
یدا  که ی باسه درێژه  کانت له                              

  واته "زی ڕووت ر ئاوه سه له  خنه ڕه" ئایدیای  گا به ده
زموونکردن  ئه  ی ناسینکاری ئازاد له پێگه  زانستێک که

کاو  و سنووری تواناکانی ناسینکاری تاووتوێ ده
تی  نیسبه  نیا به مژارێکی ناسینکاری ته  شنه رچه هه
  خنه ڕه"  کانت له .گرێ رچاو ده به  له  وه و توانایی یانه ئه
  شنه ر چه مای هه بنه  دا درک به"زی ڕووت ر ئاوه سه له

قوواڵیی   له  کا که ک ده و ناسینکارییه وه بیرکردنه
  ێناکان بهکردنی و  ستێ و تاقانه ڵده هه  وه ناسراوه نه

و  ئه. وه ستێته به ده  وه کانه تی زانیاریه کیه پێداویستی یه
ریکردنی مرۆڤ بێ  هێزی داوه  که  وه کاته بۆمان شیده

ژێر واتا و ڕێساکاندا   کان له مژاره  که  و توانایه گومان ئه
                                                    : وه کاته کۆده

ک توانای  گشتی وه  ر درک به گه ئه"                     
توانین بڵێین  ده ین، بکه  ی ڕێساکان پێناسه وه لێکدانه

ی  وه توانای کۆکردنه  ریکردن دیاره هێزی داوه
  و شته ئایا ئه  ی که وه ی ئه وه لێکدانه  واته  ژێرڕێساکانه

          ."کا یان نا کی دیاریکراو ده ڕێسایه  وی له یڕه په
ن  کانت چه                                             

  وه فه لسه بواری هزر و فه  یی له میشه پرسیارێکی هه
  تی نێوان ڕۆح وماده کوو نیسبه وه رباس، به  خسته

رزیات و  فه  رنجدان به سه  بوونی خودای به وبوون یا نه
  کۆن و نوێکان وله  سووفه زاکانی فه یله وته
کانت .گۆڕێ  هێنایه  وه واوی تازه ته کی به یه گهڕوان
  ڕ به بۆ ناسینی خودا وباوه  که  ڕه م باوه یشت به گه

وڵی بۆ  هه  وه زموونه قڵ و ئه ڕێگای عه  بوونی نابێ له
و  روونی مرۆڤه خودا ئیقانێکی ده  ڕ به ڵکوو باوه بدرێ،به

  ی بگاته وه له  زموون زۆر کورتتره قڵ و ئه بااڵی عه
لماندنی  کانی سه تیۆریه  قڵیه ئه  کانت بورهانه .بااڵی

  ریکبوون به زانی وخه واو ده ناته  بوونی خودای به
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کارێکی پڕوپووچ و فیڕۆدانی   به  وه قاڵنیه ئیالهیاتی عه
                                                   :زانێ کات ده

  شنه ر چه هه  یهمن پێم وا"                         
پشت   ی ئیالهیاتێک به وه وڵێک بۆ قوت کردنه هه
دا  م بواره وله ڵکه نیا،بێ که هزری ته  ستن به به
ڕ سروشت  مه ز ناتوانن پراکتیکێک له کانی ئاوه مکه چه

م  له.ن ر که به سته تێک ده قیقه حه  یشتن به و گه
قاڵنی ناتوانێ بوونی ببێت  ئیالهیاتی عه  وه ڕووه
مای یاساکانی  ر بنه سه  له  ی که وه ر ئه گه مه
کانت                               ."خالقدا بێت ئه
و  ئه ڵگرت و هه  وه یشی بۆپێشه نگاوێکی دیکه هه

 بواری ڕۆحی و  مرۆڤ له گۆڕێ که  ی هێنایه تیۆریه
بوونی  ڕی به باوه  یه وه پێویستی به  وه خالقیه ئه

بوونی خودا  ڕ به اڵم باوه به .بێتیی  میشه ڕۆحێکی هه
  ڵ دیتێرمینیزم وهاتنه گه کی له ندییه هیچ پێوه

ر  سه به  ی ئینسان نیه ی ڕۆڵی ئیراده وه خواره
نێوان   کانت جیاوازی قایل بوو له .نووسی خۆیدا چاره

  ستی ناسی و واقیعه کانی هه خواروژووره  ئاسته
  بوو که  ڕه وهو با ر ئه سه و له ئه .کاندا جۆراوجۆره

گێڕن  ده  کانی بیری ئێمه کان رۆڵی ئامرازه گۆری یه کاته
رکی کانت مرۆڤ  پێی ده  به.یشتنی راستی بۆ تێگه
و  ی ئه و ویست و ئیراده  سته ربه رێکی سه وه بوونه
بۆچوونی   به .ردگار روه په  له  خۆیه ربه تێکی سه بابه

م  هه  م سروشتیه رێکی هه وه کانت مرۆڤ بوونه
کی  یه ک پێکهاته وه.تی اڵیه م کۆمه و هه بیۆلۆژیکه

اڵم  ،به هاتووه  وه سروشته  بیۆلۆژیک مرۆڤ له
  وه م بۆنه ر به وهه کراوه ی پێشتر دیاری نه که خالقه ئه

 .تی ڵبژاردنی خۆیه رپرسیاری ئادگار و هه مرۆڤ به
مان تیۆری  ر هه سه یشی له که خالقیه ئه  فه لسه فه
کانت . زراوه خالقی مرۆڤ دامه تی ئه هرپرسای به
میکانیزمی   ست بوون له ربه سه"  تی به سایه که

ڕ  مه  ک له یه ها پێناسه وه.کات ده  پێناسه" سروشت
  چونکه. رچووه ڕاست ده  واو به ته  وه تی خۆیه سایه که
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هۆی   به  میشه و بچووکی بوو و هه ڵه کی باریکه بااڵیه
  وه کانیه نگبوونی شانه باریکبوونی سینگ و ته

  کردوبه سینگیدا ده  خت و داگیران له زه  ستی به هه
واویان بۆ  کانی جێی ته دڵ و سی یه"ی خۆی وته

  یشدا توانی به مانه موو ئه ڵ هه گه  له" .بوو بزووتن نه
کانی  ر نوقسانه سه  به  وه کاره و بیرخستنه هێزی وره

ت  خزمه  اتهشی بخ موو له وێ وهه رکه شیدا سه له
کی  یه فتا ساڵیدا نامیلکه نی حه مه ته  له . وه خۆیه

ر  سه وتن به رکه سه  تواناکانی هزر له "ڕ مه نووسی له
تی هێزی  یارمه  خۆشی کردن به نه ست به هه

دیار   وه ڕوخساریه  به  ویه عنه مه  ریه م کاریگه ئه". ئیراده
ڕووناک و  کی کانی سیمایه مه رده ی هاوسه وته  به.بوو
کی  دار و نیگایه و چاوانێکی بریسکه کی کراوه یه نیه هه

                                                 .ری بوو کارتێکه
ها  ره کانت هه                                        

  هێنایه "قڵی پراکتیکی عه"ناوی   مژارێکی نوێی به
روونی  ندی ده تمه یبهتا  وه ست له به مه  گۆڕێ که

توانایی زاتی جیاوازی دانانی نێوان ماف   که  مرۆڤه
  ر به هه .خشێت به وتی پێده وبێمافی وڕاست و چه

خالق و ئیتیک بۆ  ئه  که  یه وه ندیه تمه م تایبه هۆی ئه
  به .کا یدا ده ندی په ئادگاری مرۆڤ نرخێکی ناوه

نیا  هکانی مرۆڤ ت موو ئادگاره کی تر هه واتایه
رکردنی ئامانج یا  به سته ڕێبازی ده  وڵدان له هه به

ڵکوو ڕازی کردنی  به ناکرێ،  شرۆڤه  وه ئاکامی کاره
خالقی و  کی ئه روونیش پێداویستیه ستی ده هه

                                                  . ڕۆحی مرۆڤه
ت دا کان"قڵی پراکتیکی ی عه خنه ڕه"کتێبی   له     

ک  خالق تیۆری یه ئه"  کا که ده  وه ر ئه سه داکۆکی له
ری  وه خته به  ین به چۆن بگه  که  وه وه ت ئه بابه  له  نیه
چۆن خۆمان   ی که وه ڕ ئه مه له  که ڵکوو تیۆری یه به
                           ."ری وه خته شایانی به  ین به بکه
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مرۆڤناسی

ی  رباره تیڤی ڕۆسۆ ده ی زۆر پۆزه وه کانت خوێندنه
ر  سه و له  وه کاته د ده تی سروشتیدا ره حاڵه  و له مرۆڤ

توانێ دروست  نیا کاتێک ده مرۆڤ ته  که  یه ڕه و باوه ئه
کان و  ستی یه هه  نگیزه ڵ ئه گه له  کار بکات که

ر  گه ئه.ودای خۆی ڕاگرێ مهوقی کاتی  شۆروشه
توانێ  کی سروشتی مرۆڤ ده یه شێوه  کا به وانه
کی  یه ریزه غه  شنه موو چه داوی هه  وێته بکه
                                  . وه یی و ڕۆحی یه سته جه

رێکی  وه بڕوای کانت مرۆڤ بوونه  به           
 قڵ و عه ش و گیان یا له  بریتی له  یه نه دووالیه

 ، م دووانه ر کام له ی هه وه و دژکرده وه کرده  ست که هه
مرۆڤ   بۆ نموونه .کا لۆژیکێکی جیاواز ده  وی له یڕه په

تی  ر چۆنیه سه واوی بڕیار له ته  ناتوانێ به
  ستی خۆی بداو ناتوانێ به کانی هه وه دژکرده
ستی  هه  ربه ی سه شه م به ها ئه کی ڕه یه شێوه

مان کاتدا  هه اڵم له به.ژێر ڕکێفی خۆی  تهمرۆڤ بخا
کانی  کێشه  را له قڵگه رێکی عه وه ک بوونه مرۆڤ وه

نی مافی  خاوه قڵیدا، سنووری ناسینکاری عه
  م پێیه به . ست وبڕیاردانه ربه ی سه ڵبژاردن و ئیراده هه

نی  قڵی پراکتیکیدا خاوه ی عه چوارچێوه  مرۆڤ له
خالقی و  ڵبژاردنێکی ئه ههبۆ   سته ربه ی سه ئیراده
  ڵبژاردن و ئیراده م ئیمکانی هه ر ئه هه .وی عنه مه
مرۆڤ وئیمکانی   مرۆڤی کردۆته  یشه سته ربه سه

ر  وروبه ر جیهانی ده سه ناسینکاری وشوێندانانی له
م  ئه. خشیوه اڵکانی پێ به ی به رگریکردنی زۆربه وبه

و جیاوازی  قاڵه هم ده  که  وه و ڕوانگه ی کانت له بۆچوونه
 رایان و قڵگه تی ی  کۆنی نێوان عه سونه

یدان و  مه  کی نوێ هێنایه یه شێوه  رایانی به زموونگه ئه
مێژووی   ژمار له ئه  ئاڵ گۆڕێک دێته ، وه اڵمی دایه وه
ی  ویست و ئیراده  یکه وه ڕ به باوه  دا،چونکه فه لسه فه

دگاری خۆی کۆنتڕۆڵکردنی ئا  له  و ئاسته مرۆڤ تا ئه
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قۆناغێکی نوێ بوو  ، رینه ر جیهان به سه ری له وکاریگه
دیترمینیزمی   دا ودووایی هێنا به فه لسه مێژووی فه  له

ی  باره  کان له سووفه یله ی فه ر هزری زۆربه سه زاڵ به
ڵ  گه واو له بۆچوونێکی وا ته .نووسی مرۆڤ و چاره

دا و  تهک ئاراس یه  ریدا له می ڕۆشنگه رده ڕۆحی سه
                                                  .ری بوو بزوێنه

کتێبێکی   کانت له                                      
کی  واتایه  ڵه کۆمه (ری ی هێزی داوه خنه ڕه) یدا دیکه

ی جۆراوجۆر بوونی سروشت  وه ک دۆزینه گرینگی وه
یاڵ  و هێزی خهوقی  ری زه وواتاکانی جوانی وداوه

  وه ر ئه سه و داکۆکی له ئه. وه ر باس ولێکۆڵینه به  دێنێته
  که  وقه نیا زه ته  وه ئه ناو تواناکانی مرۆڤدا،  له  کا که ده

وتی  ڕه  له که  لێکه گه نموونه  پێویستی به
رزترین  به  ته یشتوونه گه وپێشچوونی کولتووردا ره به
م  ڕاهێنانی ئه  که  یه هو و ڕوه یش له مه کان و ئه پله

ر  مرپێکردن و واتاکان مسۆگه ئامرازی ئه  به  تواناییه
                  .نابێ

  شتێک له" ک ر وه هونه جوانی ناسی کانتدا،  له
مێکی  رهه به  رگرتن له چێژوه . یه خی هه بایه "خۆیدا
کانت . خه رترین بایه خۆیدا سه  ری خۆی له هونه

ند توانا  رمه هونه  کا که ده  وه ئهر  سه  داکۆکی له
نیا  بێ هیچ زۆرلێکردنێک وته  کانی خۆی به زانستییه

داهێنانی   وه ستی تۆخه ربه ی سه ڕووی ئیراده  له
یان ساڵ دواتر و  ی کانت ده م درکه ئه.کا ری ده هونه
ک  و وه  لوتکه  ییشت به می ڕۆمانتیکدا گه رده سه له
فی و  لسه فه  وته هسک گرینگترین ده  کێ له یه

ند و  رمه ر و هونه ن زۆر نووسه الیه  کان له فکرییه
                     . وه لێی کۆڵرایه  وه شاعیری ڕۆمانتیکه

                                                                   
     

ی  فه لسه فه  ندی کانت له گشتی تێزی ناوه  به
ی  وه قیدا،پێویست بوونی جیاکردنهخال سیاسی و ئه

  ئادگاری ڕاست به.قڵ عه  له  سته و هه  ریزه نێوان غه
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ر  سه ال بنرێن وبه کان وه سته هه  دی که  رجێک دێته مه
کانت  .وێت قڵ که دا زاڵ بێت و دوای عه ریزه غه
  مرۆڤ له  که  کردووه  وه ر ئه سه داکۆکی له  میشه هه

مرۆڤی تر   له  ی نیه وه افی ئهرجێکدا م ل ومه هیچ هه
کانی خۆی  ئامانجه  یشتن به ک ئامرازێک بۆ گه وه
ڵکوو  ئامراز به  مرۆڤ نه" :ڵێ ده.رگرێ ڵک وه که

موو مرۆڤێک  هه  پێویسته  ی که وه ی ئه بۆنه  به. ئامانجه
ک  تی خۆی بێت ووه ی مرۆڤایه به رته ن مه خاوه

ڵ  گه  له وتیش ڵس وکه حیساب،هه  ئامانجێک بێته
خۆو  ربه دوای قبووڵکردنی بوونی سه بێ به مرۆڤ ده

م  کانت ئه" .ی ڕێزدانان بێ بۆ خۆی و ویست وئیراده
گرێ  رچاو ده به کان له موو مرۆڤه ی خۆی بۆ هه تیۆریه
ت  بابه وابوو له یان وکه که وه ته و نه فه ز و تایه گه ڕه  جیا له

م  ر به هه.ر به  گرێته هزرێکی جیهانگیر ده وه مرۆڤه 
خالقی کانت بێ  دوکتورینی مرۆڤناسی وئه  وه بۆنه
م  ر ئه سه وله  خت و ناپراگماتیستیه رسه مالوالو سه ئه

کانی  مکه ت چه بابه  مرۆڤ له  که  ستاوه راوه  ڕه باوه
 ر به  بخاته  "رک ناسی ئه"  میشه بێ هه ده  وه قڵه عه
  چونکه . وه ه"ککانی تا ندیه وه رژه زلزانی و به خۆبه"

  له  که  یه قڵی هه ی عه وه ره مرۆڤ هێزی جیاکه
کانت  .کا وت ڕێنوێنی ده چه  ڵبژاردنی راست له هه

مرۆڤ   رکێک له ها ده وه  کا که ده  وه ر ئه سه داکۆکی له
                         . ی کات و شوێندایه وه ره ده  له

 
 یسیاسیفهلسهفه

موو  ڵ هه گه له سیاسی دا، ستێنی هزری به  له
ندی  دوو بیرمه  ری له کانیدا کانت زۆر کاریگه داهێنانه
دمۆند بورک  می خۆی ژان ژاک ڕۆسۆ و ئه رده هاوسه

کان  تیه اڵیه کۆمه  تیه داڵه ت بێ عه بابه له . رگرتووه وه
ر  سه کانی ڕۆسۆ شوێنیان له بیره  وه کانیه وهۆکاره
  ڕادیکاڵه  و ئاڵ وگۆڕه ت ئه بابه  اڵم له به ، داناوه

گۆڕێ کانت خۆی لێ   ڕۆسۆ هێنایه  که  وه سیاسیانه



 93 

کانی ئاڵ وگۆڕێکی کوت  هۆی ئاکامه  بوێرێ و به ده
کانت  .بێ ش ده رانی بورک هاوبه ڵ نیگه گه  له  وه وپڕه

اڵم دوای  به نسا کردبوو، ره شۆڕشی فه  پێشوازی له
  م ئاکامه به و وران بو تیرۆری ڕۆبسپیر ئێجگار نیگه

ناوی ئازادی   کرێ به ده" : یشت که گه  کانه زیره
 ."ببرێ  ڕێوه ونترین کار به تی قێزه ری و برایه رابه وبه

مێژووی ترسی شۆڕشی   فێر بوو له  کانت وانه
مارگیرانه  باوڕی ده" : نساو داکۆکی کرد که ره فه
کانی  ڵ ئامانجه گه  و له زه کارێکی ناحه  میشه هه
ر شانی  رکی سه و ئه مێکی پلۆرال داناکۆکه یستهس

رگێکدا  ر به هه له  وه مارگیری ببینه نگاری ده ره به  یه ئێمه
ڕووی   کانی له ئامانجه  ت کاتێکیش که نانه بێت،ته

                  ."موکوڕی بێت بێ که  وه خالقییه ئه
 ی بورک وانه پێچه  به  وه وتی گشتی مێژووه ڕ ڕه مه  له
و  شبینه کانت گه ، یه ی هه شبینانه کی ڕه یه ڕوانگه  که

و  ره کانی مێژوو به ی گشتی گۆڕانکاریه ئاراسته
 .زانێ ندووتر ده سه شه جیهانێکی باشتر ومرۆڤێکی گه

و  وه پرینگێته شۆڕش ده  میش له کوو بورک ئه اڵم وه به
کان  تیه داله ندنی بێ عه ڵکه وابوونی شۆڕش بۆ هه ڕه
                                        . وه ژێر پرسیاره  تهبا ده

                                         
 : ئاراوه  کانت سێ پرسیاری تیۆریکی سیاسی دێنێته

کی  توانین یاسایه چۆن ده -4                     
 -1     و دروست بزانین؟ عاداڵنه  ستووری به ده
       بێ چۆن دابڕێژرێت؟ ک ده یاسایه ها ڕۆکی وه ناوه

  بوون به ند نه اڵتداران پابه سه ر ده گه ئه -6             
بێ چۆن  ڵک ده ،خه ستووره و ده کانی ئه مکه چه
                                      ن؟  وت بکه ڵس وکه هه

کی تر  هواتای  به                                                 
ڕۆکی بڕیاری  ی ناوه باره م له که پرسیاری یه

  مافه  م ڕووی له وهوو پرسیاری د یه وه تیه اڵیه کۆمه
تی  زایه م مافی ناڕه کان وپرسیاری سێهه سیاسیه

ڕ  مه له                         .گرێ خۆ ده  ڵک له خه
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نگاندنی  ڵسه ری هه پێوه  واته  وه مه که پرسیاری یه
اڵمی کانت  ی وه کورتکراوه  وه ستووره ربوونی دهبا له

ن تێکڕای  الیه  رگرتنی یاسا له وه  له  بریتیه
  که  وه دێنێته  ڵگه وا به  وه ته م بابه کانت له. وه هاوواڵتیانه

  بوونی هیچ سنوورێک بین له نابێ قایل به
ر  هه . وه مووانه ن هه الیه  م یاسادا له قبووڵکردنی ئه

ی  بۆنه  ڵک به خه  رێک له ماوه ووپ یا جهکاتێک گر
ی  ی دارایی وپێگه تی و ڕاده گرێدراویی چینایه

رگرتنی  وه  له  وه تی خواروو یا ژوورووه اڵیه کۆمه
 ال نران، ری وه سه ربڕینی بیروڕا له ستوور یاخود ده ده

دا کانت  درێژه  له . نیه  عاداڵنه  و یاسایه ئیتر ئه
و ویستی   بێ دوای ئیراده ل ده گه  ڕوا که ری ده سه له

نیا  کا ته قڵ حوکم ده وێ وعه ی خۆی بکه ستانه ربه سه
  به . خۆیان دانیان پێدا ناوه  ک بڕۆن که پێی یاسایه به

ک  کانتیش وه  وه هێنانه  ڵگه م به پێی ئه کی تر به واتایه
  وانه ری له می ڕۆشنگه رده ندانی سه ی بیرمه دیکه

 و "تی سروشتی حاڵه"ۆ ۆسهابز و الک و ڕ
تای  ره سه  کا به ده " تی اڵیه ی کۆمه بڕیارنامه"

  ئالی خۆی به ڵگای ئیده کانت کۆمه.نگاونانی هه
پێی داخوازی   به  زانێ که ک ده ڵگایه کۆمه
  م داخوازیه ئه .زرێ مه مووان داده ی هه ستانه ربه سه
و ماف  موو هاوواڵتیاندا، ی نێوان هه بڕیارنامه  له
اڵم کانت بیرمان  به . وه ندامانی ڕوون کردۆته رکی ئه ئه
زموون دانانی  ئه  ی پراکتیک و به شێوه به  که  وه خاته ده
موواندا  نێوان هه  ک له یه ها بڕیارنامه وه

کی  نیا ئایدیایه ته"  راره م قه اڵم ئه ،به نامومکینه
  هو خالقیه قڵی وئه بواری ئه  وابووله که .یه" ئاقاڵنه

مکی  چاوکردنی چه ڕه  تی  ڕه نێوئاخنی یاسای بنه
  بێ پارێز بکرێ له و ده رکه موان ئه قبووڵکردنی هه
بتوانێ   ئایدیاو مژارێک که  شنه ر چه تێترنجانی هه

  وابوو به که . وه نگاری بکاته ره ر به ماوه شێکی جه به
و  کی عاداڵنه توانێ یاسایه ستوور ده ده  وه کرده

ی  دانه ر دانه گه ت ئه نانه ته ت،دروست بێ
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          .گرتبێ نه  وه باره ڵوێستیان له هاوواڵتیانیش هه
                              

ها  ڕۆکی وه ناوه  م واته ت پرسیاری دوه بابه  له
  تی دێنێته ڕه مکێکی بنه تا چه ره ک کانت سه یاسایه
ندی  کی ناوه زموونی یاسادا گرنگییه مه  له  که  ئاراوه
 .یاسا "نی بێ الیه"نێ  ناو ده  مکه و چه وئه  یه هه

  ند پێی وایه مه ڵگه نیدا به مکی بێ الیه ڕ چه مه کانت له
ڵک،یا  ژیانی خه  ردان له ستێوه یاسا مافی ده  که
ری و  وه خته و به ره ڵک به ری خه وڵدان بۆ ڕێنیشانده هه

کانی  ژیانی تاکه  له  ی نیه و خراپه یا دیاریکردنی چاکه
  ڵک له تێکڕای خه  که  چون مومکین نیه ڵدا، کۆمه
و  وه نه ک جۆر بیر بکه یه  وه ی ژیانه ی شێوه باره
یی  وره ری وداماوی وگه وه خته ر به سه ڵوێستیان له هه

ر  هه  وه م بۆنه ر به ک شت بێ وهه ستی یه و په
م  هل  ی یاسا  رانه رده ستێوه وڵێکی ده هه  شنه چه
کڕیزیان  یه دا و تێکده ڵک  تی خه کیه یه  وه ته بابه
ن  کان خاوه مرۆڤه" :نووسێ کانت ده .کا وشدار ده خه

تری  ژێر چه  وابوو ناتوانی له که .ڕی جۆراوجۆرن بیروباوه
م  ئه ." وه یته شدا کۆیان بکه مکی ویستێکی هاوبه چه
ڕۆکی  ناوه  نێ که یه گه مان ده م ئاکامه به  ڵوێسته هه

مکی  تی چه مانه بێ زه ده  کی عاداڵنه یاسایه
س  رکه هه  موو هاوواڵتیان بکاکه کسانی هه یه

پێی بۆچوونی خۆی   خسێ به ی بۆ بڕه وه ئیمکانی ئه
دی   سی و هاتنه که دوای ئامانجی تاکه  به
ی پێ  کانت ئاوا درێژه .ڕێ ری خۆیدا بگه وه خته به
و  یه ڕی هه بیروباوه ر تاکێک مافی ئازادی هه:"دا ده
کار   ستانه ربه ڕی خۆی سه دی باوه  توانێ بۆ هێنانه ده
سانی تریش قایل  مان ماف بۆ که تا کاتێک هه بکا،
پێی   من وادار بکا به  ی نیه وه س مافی ئه که .بێت
ری  وه خته به  تی به رکێکی تایبه و ده لیقه سه
پێی   به  یه ی هه وه س مافی ئه موو که هه.م بگه

ری خۆی  وه خته ی به ویست و بۆچوونی خۆی شێوه
سانی  کانی که رجێک ماف و ئازادیه مه  به ، وه بدۆزێته
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کا  ده  وه ر ئه سه کانت داکۆکی له ."کا دی پێشێل نه
  دی که  کدا دێته ڵگایه کۆمه  نیا له ها بارودۆخێک ته وه

مکی قبووڵکردنی  ر چه سه ی له که تیه ڕه یاسای بنه
مین تێزی گرینگی کانت  دووهه .ووان داڕیژرابێم هه
کسان  وتی یه ڵس وکه ڕۆکی یاسا هه ڕ ناوه مه له

بێ   ڵ تێکڕای هاوواڵتیان به گه  له  که وچوون یه
تی  اڵیه ی کۆمه ی سامان وپێگه رچاوگرتنی ڕاده به له

گرێ  رچاوی ده به کانت له  ڕێک که نیا ریزپه ته .کان تاکه
 ی ماف و چوارچێوه  پێویسته  که  هت رۆکی حکوومه سه
مێکی نووسراوی جیا  پێی سیسته  کانی به رکه ئه

کی کانت  ره اڵم داکۆکی ی سه به .دیاری بکرێ
کانی  بێ تێکڕای تاکه ده  که  یه و خاڵه ر ئه سه له

ریان بێت بۆ پێشبڕکێ  رابه تانێکی به ره ڵگا ده کۆمه
ئابووری و   پێگه  ییشتنیان به کتر بۆ گه ڵ یه گه له

دانی  لێهاتوویی و تواناو کۆڵنه  وه ئه .کان تیه اڵیه کۆمه
وتن و شکستیانی لێ  رکه سه  که   کانه تاکه
ندی ویاساو  ت و پێوه رفه و ده ک ئه نه ، وه وێته که ده

کانت .میان رده به  خرێته ی ده رانه رابه ڕێسا نابه
کانی نێوان  مادیه  ریه رابه ڕ نابه مه باسێکی دوورودرێژ له

  کانه مافی تاکه  وه ڵێ ئه گۆڕێ و ده  هاوواڵتیان دێنێته
  سیان به ده  وه کانه وڵ وتوانا تاکیه ی هه سایه  له  که

اڵم  به کان ڕابگا، تیه اڵیه ئابووری و کۆمه  مومتازه  شوێنه
ڵس  هۆی هه  نابێ ببێته  ریانه رابه نابه  شنه م چه ئه

وابوو  که.هاوواڵتیان  ق به ههر ر ده رابه وتی نابه وکه
  وه ی کانته ڕوانگه  کان له تیه اڵیه کۆمه  ریه رابه نابه
و وایش  تی وابووه ڵگای مرۆڤایه کۆمه  میشه و هه وایه ره

                                          .مێنێ ده
بڕوانین بۆ تیۆری   وه ی کانته خنه ی ڕه ڕوانگه  ر له گه ئه
  به  م پرسیاره ر یاسادا ئه مبه هه  کان له اکهکسانی ت یه

ری نێوان  به له که  که  یه تێک هه مانه چ زه  بیردا دێ که
  که  وه ره سه  کان تا ئاستێک بچێته تیه اڵیه کۆمه  توێژه

یاسا پشتیوانی   ی که شانه ژاروبێبه وهه لێشاوی ئه
ڵ بارودۆخی ئێستا یا یاسای زا تیان لێ ناکا، اڵیه کۆمه
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م  ک به یه ت کانت خۆی ئاماژه ڵبه هه ن؟ بووڵ که قه
ک  ن وه ست بکه شان هه بێبه  نگه ڕه" کا که ده  ته بابه
نیا  ته  که  ندانیان لێهاتووه مه وڵه مۆی ده سته ڵی ده ئاژه
اڵم  به ،" ره سه کانیان له ربابه تکردنی ئه رکی خزمه ئه

  م خاڵه هنیا ئ ناگرێ و ته  ته م بابه پێ وشوێنی ئه
زعی خۆیان  وان نابێ تاوانی وه ئه:" زانێ که س ده به به

کی تر  واتایه  به ."سانی تر ستۆی که ئه  نه بخه
ینی  ی زه له سه تی مه اڵیه ری کۆمه رابه ی نابه کێشه

ر  سه و له کی ئه ره ی سه وه و وردبوونه  کانت نیه
                                      . کسانی یاسا و مافه یه

  له  که  وه بیری بێنینه وه  پێویسته                        
کسانی  ینی و یاسایی یه دوای جێگیربوونی زه

ڵیاندا  گه ک له وتی چوون یه ڵس وکه هاوواڵتیان و هه
ک جان  ندانێکی وه ساڵ دواتر بیرمه ندین ده چه  بوو که

کانیان  تیه اڵیه کۆمه  ریه رابه ستوارد میل مژاری نابه
  به . وه ی باسی هزری سیاسیه رگه جه  خسته
ری یاسایی و مافی  رابه کی تر مژاری به واتایه

و چ   وه ی سیاسیه فه لسه ی فه ڕوانگه  هاوواڵتیان چ له
ر  سه به  رتربووه سه  وه ریته زموون و نه ی ئه ڕوانگه  له

                       .کاندا تیه اڵیه کۆمه  ریه رابه مژاری نابه
                      

ڕۆکی  کان و ناوه یاساییه ی باسی مافه درێژه  کانت له
ی  رزیه تی گشتی و فه حاڵه  کاتێک له  یاساوه

 تی دیاری کراو، حاڵه  گاته ده  وه تیه اڵیه راردادی کۆمه قه
  له  مکه م چه ئه  که  مه رئه سه  دوای ئیستێک له

  توانێ فورمی جۆراوجۆر له ده  وه کرده  ڵگادا به کۆمه
  که  وه بێته ندی ورد ده ر خاڵێکی ناوه سه  له خۆبگرێ،

  یه ندی هه کی ناوه ودا گرنگیه هزری سیاسی ئه  له
ئیمانۆئێل  . ه"نگ ک ده ک تاک یه یه"مکی  ویش چه وئه

ندی کردنی  به پله  دژ به  که  ندێکه م بیرمه که کانت یه
ی داهات  ت و ڕێژه ی جنسییهپێ نگدان به مافی ده

  ی له"نگ ک ده ک تاک یه یه"مکی  ستاو چه وه
لماند و  سه  ڵگه به  ی سیاسیدا به فه لسه فه
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                                                .ی دانا که بناغه
  مان له وه ئه                                                   

ک  ک تاک یه یه" مکی وڵ بوونی چهبو قه  بیر بێ که
ن  الیه ڵکوو له به  وه ن پاوانخوازانه الیه نیا له ته  نه "نگ ده

ی زۆر  قاڵه مه مژارێک بوو ده  وه ریفۆرم خوازانیشه
ی  دان نامیلکه یا ساڵی کێشا وسه ده  ر بووکه سه له
 .دی ر نووسرا ئینجا هاته سه تی له نگری ودژایه الیه  به

  کان به ندیداره پێوه  کردنی باسه  ورموولهف  کانت له
نیشدا  مه ڕ وئازادی چاپه ربڕین وبیروباوه ئازادی ڕاده

یی کانت  داکۆکی بنچینه .ڕۆڵێکی گرینگی گێڕا
م  بتوانێ ئه  تێک که جۆری حکوومه  که  یه وه ر ئه سه له
کانت زۆر . می کۆماریه سیسته ستۆ، ئه  بگرێته  رکه ئه
می  ر کۆماری بوونی سیسته سه هجیددی پێی ل  به

ری دیمۆکراسی و  وهه جه  گرێ و به سیاسی داده
                               .زانێ ی ده اڵتی زۆرینه سه ده

                          
ر باس  به  یخاته کانت ده  م که پرسیاری سێهه

کانت  .تدا ر حکوومه مبه هه له  ڵوێستی هاوواڵتیانه هه
ڵک مافی  پرسێ ئایا خه موو شتێک ده ههپێش 
  که  یه تێکدا هه ر حکوومه مبه هه  رمانی کردنی له نافه
دوای  کانت دوابه یا نا؟  کانیانی پێشێل کردووه مافه
دا دوو خاڵ  م پرسیاره اڵمی ئه وه  و له مه ئه
ت  ر حکوومه گه ئه  ی که وه م ئه که یه .کا سنیشان ده ده

ڵس  تیدا هه اڵیه راردادی کۆمه قهڵ  گه ریب له هاوته
ریدا  رابه به  رمانی کردن له نافه وتی کردبێ، وکه
ت  نانه بێ سزا بدرێ ته و ده وایه ناڕه
  چونکه .م و کوڕیشی بێ که[ که مه سیسته]ر گه ئه
 . یه تی کاولکاری هه سڵه خه  رمانیه نافه  شنه م چه ئه
  و پۆشین لهچا  به -ر حاڵ ودۆخێکدا هه  ڵێ له و ده ئه

ندێ یاسا  هه  له  ن که تاقمێک هه-ی که ڕۆکه ناوه
موو ناڕازیبوونێک  ر بڕیار بێ هه گه بن،ئه ناڕازی ده

تدا لێ  ر حکوومه مبه هه  رمانی له خۆڕاگری و نافه
  قامگیری به ڵگا سه وا هیچ کاتێک کۆمه ئه ، وه وێته بکه
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ۆی رانی خ یدا نیگه که باسه  کانت له.نابینێ  خۆوه
ی  نگ دژی پێکهاته بروزه وزه  شه ڕه کارهێنانی هه به له

  ئاکامه  ق به رهه توندی ده  بڕێ وبه رده سیاسی ده
  له.دا ت هۆشداری ده کانی ڕووخانی حکوومه تاڵه
تی  حاڵه  تێکدا تیۆری کانت زۆر له ها حاڵه وه

بوونی  تێیدا نه  چێ که سروشتی تیۆری هابز ده
مووان دژ  ڕی هه شه"تای  ره سهمانای   ت به حکوومه

  نین خاڵێک که دووهه .کرێ چاوی لێ ده "مووان هه  به
کا  ر ده سه دا کانت داکۆکی له که ی باسه درێژه  له
ندێ جار هاوواڵتیان  ر هه گه ت ئه نانه ته  که  یه وه ئه

و   یاساکان ناعاداڵنه  ندێ له هه  پێیان وابێ که
رمانی و  نافه  نه س بده ده،نابێ بۆ گۆڕانیان  نادروسته

م  پێی ئه  به .ن گێڕی بکه تدا ئاژاوه ر حکوومه مبه هه  له
کارهێنانی گرژی  مافی به  کانت پێی وایه  بۆچوونه

ر  سه ها کانت داکۆکی له روه هه. ته حکوومه  ت به تایبه
ر  رابه به  کا له کارهێنانی توندوتیژی ده قبوونی به ناهه

ر  گه ئه" :ڵێ تدا و ده ومهتوندوتیژی کردنی حکو
ڕێگای   ی گشتی پێشێل بکاو له ت بڕیارنامه حکوومه

ر،زۆرلێکراوان  به  ت بگرێته دیکتاتۆریه  وه توندوتیژی یه
ی  شێوه  ریدا به رانبه به  له  یان نیه وه مافی ئه

                     ."ن خۆڕاگری بکه  توندوتیژانه
  وه ڵگانه م به هستن ب پشت به  گشتی کانت به  به

  ملێ له تی زۆره ت حکوومه نانه ته  که  یه وه ڕی به باوه
 ڵێ و پێی ده ئه  که  بێ یاسایی وشێواوی باشتره

ل بۆ  ری گه یاخیگه" ه چونک ".ترسیدار بارودۆخی مه"
 ، کانیان،نادروسته کیس چووه له  سهێنانی مافه ده وه

گۆڕێ  دهاڵتی یاسا  سه ئاکامدا دۆخی ده  له  چونکه
  خولقێنێ که زعێک ده و زاڵبوونی بێ یاسایی و وه ره به
 ."دا س ده ده یی خۆی له تی ماف،کارامه گشتی بابه به
رمانی گشتی دژ  ک بۆ نافه وابوو کانت هیچ جێگایه که
ی  وه ترسی تالربوونه و مه وه ت ناهێڵێته حکوومه به

  و دۆخێک که ره و بێ یاسایی و به ره ڵگا به کۆمه
اڵتێکی  سه ده  شنه ر چه هه زێنتر له ندان قات دڵته چه"



 111 

  بینێ له زۆر جیددی تر ده ، یه"تی دیکتاتۆری حکوومه
             .وڕووی ئاسۆ نوێکان ره ڵگا به ی کۆمه وه کرانه

                                                                   
پێکهێنانی   قینه ڕاسته ئازادی  یشتن به کانت بۆ گه    

تی و  اڵیه کۆمه  شۆڕشه  له  وه ئاڵ وگۆڕی بیرکردنه
ڵ  گه ڵێ له زانێ و ده نرختر ده  کان به یاسایی یه

  ته توانێ حکوومه شۆڕش ده  ی که وه ئه
  اڵم ناتوانێ له به کان  بڕووخێنێ، ئیستبدادیه

ی  وره  یدا که سانه و که ی ئه وه تی بیرکردنه چۆنیه
،ئاڵ وگۆڕ پێک  رکی خۆیان نیه اربردنی دهک به

  مارگیریه مارگیری نوێ جێی ده زۆر ده  وه ر لێره هه.بێنێ
ری  ماوه و جارێکی تر جه وه گرێته کان ده پێشووه
                            .کا ر ده سه سبه یشتوو ده ناتێگه

کانت   وه ره سێ پرسیاری سه  له  بێجگه            
ر  به  هزری سیاسیدا خستۆته  ی له ری دیکهن مژا چه

تێزی . ی مێژووه فه لسه گرینگترینیان فه  باس که
تیڤ  وتی مێژوو زۆر پۆزه ڕڕه مه کی کانت له ره سه
ی  فه لسه فه  ستی کانت له به مه . یه شبینانه وگه

م ڕووداوو  وێ و له و له رچی لێره گه  که  یه وه مێژوو ئه
  ڵه وتی مێژوودا کۆمه هڕ  و ڕووداودا وله ئه

  ڵپێچیانه م پێچه اڵم ئه بینرێ،به ک ده یه وه زبوونه پاشگه
  تی مێژوو له ڕه .ن رناخه ت ده قیقه تێکڕای حه

و  ره به  یلکردنێکه ها مه ی وه وه ره سه
سێک  رکه هه  که  ڕاسته  مه ئه.کان وه زبوونه پاشگه

  نگه هڕ  ڕوا که دوای پالنی خۆیدا ده ژیاندا به وله
وتی  ڕه  ستێ وله سانی تر بوه نگاری پالنی که ره به

  اڵم له به ڕێگای،  ستی کاتی بێته ربه چوونیدا به پێشڤه
وتی مێژوو ئامانجێکی نیهایی  مان کاتدا ڕه هه
ی  ئاراسته  به  نیهایی یه  م ئامانجه ی ئه ڕێچکه. یه هه

 ڵێ ڕوا و کانت پێی ده تیدا ده اڵیه کامڵبوونی کۆمه
یشتنی  ڕی کانت پێگه باوه  به ".ئامانجی سروشت"

ڵکوو  وتێکی خۆڕسک به ک ڕه تی نه اڵیه کۆمه
ئامانجی ئاخرینی . یه"قاڵنی رێکی عه مسه جه"ن خاوه



 111 

و دوو ئامانجی  ره به  ه"قاڵنی عه  ره مسه جه"م ئه
میان  که یه :گرێ ستی مرۆڤ ده مایی ده بنه
تی و  هی مرۆڤ و تواناکانی شه یشتن گه پێگه

یی  میشه کی هه قامگیری ئاشتی یه میان سه دووهه
م دوو  دی ئه اڵم هاتنه به .ری جیهاندا رتاسه سه  له  یه
ری و ئادگاری  ڕێبازی ڕێپیشانده  ک له وه نه  سته به مه

و  ن ئه الیه ڕاستیدا له  ڵکوو له به  وه ی مرۆڤه ئاگایانه
  له  گرێ که رده سه  وه ناسراوانه نهێنی و نه  ئامانجه

ورگێڕێکی  ده"  له  کانت قسه        .پشتی مرۆڤدان
کان  مێژوویی یه  وته ڕه  کا که ده "ست به ن مه خاوه
  ورگێره م ده کاو ئه ده  و ئامانجێکی نیهایی ئاراسته ره به

م  ی زیاتری ئه وه شیکردنه  له ".سروشت" نێ ناوده
  وه بێته ر دهڕوونت  شنه م چه ستی کانت به به دا مه مژاره
کاردان بۆ   ندێکی جۆراوجۆر له س و پێوه ده  ڵه کۆمه  که

ملمالنێ   وتی جیهان که بردنی ڕه  وه پێشه
  ی که وه هۆی ئه به .گرینگترینیانن  کان له تیه اڵیه کۆمه

ملمالنێ  ک نین، کانی مرۆڤ چوون یه ئامانجه
 کان مرۆڤه  م ئامانجانه دی ئه ر هاتنه سه وجیاوازی له

ی لێهاتوویی و  شه هێزکردن و گه به  ناچار به
ی ڕێگایان  ره گه تی و ته دژایه  کا که لێک ده تواناییگه

وابوو  که .خوارترین ئاست  نێته یه یگه با یا ده نێو ده له
م  ئاکامدا هه  له  که  کانه تیبوونی مرۆڤه اڵیه کۆمه  وه ئه
ملمالنێ  ی وه مکردنه و که ره م به و ملمالنێ وهه ره به

  ها پارادۆکسێک له وه .کێشێ کان ڕایانده تیه اڵیه کۆمه
مان دوو ئامانجی  کی هه ره ی سه رچاوه ڕاستیدا  سه

ئاشتی   وه وه ناو ئه  و له  یه وه ره تی سه ڕه بنه
                                 .دا ڵده رهه یی سه میشه هه

                                                                   
   

ییمیشهئاشتیهه

هزری   یی له میشه ندی ئاشتی هه تێزی ناوه
  یه تی جیددی هه سیاسی کانتدا گرنگایه
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وو  ی سیاسی ئه ری جیهانگیربوونی ڕوانگه ونیشانده
شیکاری ئایدیای ئاشتی   له .تی ئالی سیاسیه ئیده
یشتیمانی ن  ته وڵه ده" :ڵێ ییدا کانت ده میشه هه

  شنه رچه هه  رچی جیا له کان گه کۆماریه  مه سیسته
اڵم ئامانجی  ن،به کتر پێکنایه ڵ یه گه ک له ملمالنێیه
زراندنی جیهانێکی  دامه  یشتن به گه نیهایی،

ها  یدانی وه مه  هێنانه. یه کگرتوو و ئاشتیانه یه
سووفێکی  یله فه  ڕاستیدا کانتی له ئالێک له ئیده
ندێکی  بۆ بیرمه  وه ریه می ڕۆشنگه رده ای سهر قڵگه ئه
ڕاستیدا  وله  وه ره سه  ی کات وشوێن برده وه ره ده

ری و  می ڕۆشنگه رده ی نێوان سه وه ره هێڵی جیاکه
کرێ  ده  وه م ڕوانگه له . وه می ڕۆمانتیکی سڕیه رده سه

می ڕۆمانتیکیش  رده ندێکی سه ک بیرمه کانت وه
رێکی  وه ک بوونه ت مرۆڤ وهبڕوای کان  به .بناسرێ

و ئاشتی  ره وێ به یهه وێ ونه را بیهه قڵگه ئه
 نێ و هاوواڵتی جیهانی، نگاو ده یی هه میشه هه

  ستوو به کی جیهانی پشتبه یه که یه  له  که  که واتایه
کاتێک   یه وه ر ئه به له .بێ ر ده مسۆگه  وه ئاشتیه
ک پێکهاتنی  هیی بوونی جیهان و وه ته کانی نێونه پرۆژه
قۆناغێکی   چێته بێ یا ده هێز ده ورووپا به تی ئه کیه یه

بیر   وه کانت دێته " یی میشه ئاشتی هه"هزری  ، نوێوه
               . وه بریسکێته ده  وه خوێنرێته نوێ ده  رله سه

                      
 

 خالقییئهوانه

ڵس  زر ههه  ی له و داکۆکیانه موو ئه کانت وێڕای هه
کرێ شوێن پێی  یکا،ده قڵ ده ر ئه سه  وتدا له وکه

ویش میراتی  ئه  کانیدا ببینین که هزره  ری له سۆفیگه
تی بۆی  بوونیه وره و شوێنی ڕاهێنان و گه ماڵه بنه
کی  یه وه ری بزوتنه سۆفیگه . وه ته ماوه

وانی کلیسای لۆتری  یڕه نێوان په  له  یه ستانه ره زوهدپه
ڵدا نرخێکی زۆر  کۆمه ژیانی تاک و به  له  دا کهڵمان ئه
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رچی کانت نێوانێکی  گه .دینداری و زاهیدی  دا به ده
 بوو، دا نه ی ئایینی و سۆفیانه وتوانه ڵ بیری دواکه گه له
کانی  نسیپه ر پره سه ریان بوو به اڵم کاریگه به
  گوناحه  خۆپاراستن له . وه وه خالقی ئه ی ئه فه لسه فه
  یه شوێنی گرینگیان هه  وه یخواردنه کان و مه نیهمی زه
تاک   ڕیشی به باوه .کانی کانت دا خالقیه ئه  وانه  له
  که  زراوه دامه  و بڕوایه ر ئه سه ک لۆتر و کالوین له وه
  ت به قیقه حه  یشتن به ر تاکێکی مرۆڤ ڕێگای گه هه

س  ده کانی ژیانی مادی به وتیه ڕێچه  خۆپاراستن له
هیچ   کا که داکۆکی ده  وه ر ئه سه اڵم کانت له به .ێدێن

ر  سه اڵتێکی ئایینی ونائایینی نابێ به سه و ده ئۆتۆریته
ی تاکدا  ستانه ربه ڵبژاردنی سه نووس وهه چاره
کی چوون  هایه نی به کان خاوه موو مرۆڤه هه .پێت بسه
  یشتنه م تێگه ر ئه ر و جیهانین و هه رابه ک وبه یه
سیاسی و   ی گشت بۆچوونه که کۆڵه  یهمای بنه
کانی پێکدێنێ و  خالقی وزانستیه فی ئه لسه فه

وتنی  رکه سه  کانی له هزره  دا به شوێنێکی گرینگ ده
  .میندا ر زه سه زانی له ر نه سه رایی به ز و مرۆڤگه ئاوه

                                          
ن  چه  کانی کانت له یهخالق ئه  وێ وانه ر بمانه گه ئه

       :کرێ بڵێین ده  وه ینه م وجۆردا کورت بکه تێزی جه
                                        

  که  وت بکه ڵس وکه سانی دی وا هه ڵ که گه له -4
                               .ن ڵ خۆت بیکه گه وێ له ته ده

                               
ی  ی سامان و پله ڕاده  موویان جیا له کان هه مرۆڤه -1

ن  خاوه  شنه و چه تی و جنس وشتی له اڵیه کۆمه
ڵس  ن هه وه شایانی ئه  وه م بۆنه کسانن به ی یه پله
 .ڵدا بکرێ گه یان له نانه و بێالیه وتی شیاوی مرۆڤانه وکه

  تی نه اڵیه رێکی کۆمه وه ک بوونه مرۆڤ وه -6           
  یه تیشی هه رپرسیاره ڵکوو به ن ماف به نیا خاوه ته
فتاری یاسایی وڕێزدانان بۆ یاسا  ره  وه ر ئه به وله
کی  تیه رپرسیاره بێ به ر قبووڵیشت نه گه ت ئه نانه ته
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                                                       . خالقیه ئه
                                                            

 
  رله شت ساڵ به هه  واته  وه ه4023ساڵی   کانت له

  و له وه کێشایه  وه گوتنه وانه  سی له رگی ده مه
و  ره ی به ش ووزه هانای له کانی کۆتایی ژیانیدا، ساڵه
جاروبار   و جێگای که چوو تا ئه  وه مبوونه که

ی  فێبریه  ئاکام له . وه هاته ده بیر نه هاوڕێکانیشی وه
 .خی کۆتایی پێ هات ژینی پڕبایه 4371ساڵی 

دوای  ڕان به ڕێبازی گه  مووی له هه  نێک که مه ته
  .ریدا رابوورد ت و ناسینی مرۆڤ و ڕێپیشانده قیقه حه

                                      
 

: رچاوه سه  
ڕی ایران لیبرال ماڵپه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



وتووێژ
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یانناهومێدبوونگرفتیهومێد
ڵگاگرفتیکۆمه.ڵگانینکۆمه

 .ه"تقیقهحه"


 مین نژاد  رگێڕ رزگار ئه ر و وه ڵ نووسه گه  وتووێژ له
 تپوور ڕۆخ نێعمه کردنی فه  ئاماده

  

  ڵكێ شاری بانه رگێڕ، خه ر و وه مین نژاد، نووسه رزگار ئه
کۆتایی   گار لهراستیدا کاک رز  له.  کوردستانی ئێرانه  له
رگێڕانی  وه  کی جیددی به یه شێوه  به  وه کانه ده وه نه

  ک ناوێکی دی له وه  راب، رۆمانی ناوداری نان و شه
. رانی ناساند خوێنه  بی کوردیدا خۆی به ده پانتایی ئه

و  یبوو ئه رگێڕاندا هه وه  له  ک که و پشوودرێژییه  له وسه حه
زۆر درێژ   کی نه یه دوای ماوه  که  وه وته ی لێ که ئاکامه

رۆمانی   رگێڕدراوی که می وه رهه به مین دووهه  چاومان به
   م دوو رۆمانه ئه. وێت کانیش بوو، بکه مفۆنیای مردووه سه
لتور و دوو والتی  می دوو که رهه و به  رچی زاده گه ئه
ڵگری  مان کاتدا هه هه  اڵم له کترن، به یه  کجار جیا له یه

ین و  ر رێ البده سه  کا له ناچارمان ده  کن که شنییه هاوچه
  ری تاقه ژێر سێبه  کی کورتیش بێت له یه بۆ ماوه

راخ  چووی قه وه بیره  ریک و له نیا، ته ختێکی ته دره
  ین که خۆمان بده  به  ته و جورئه ت، ئه کی غوربه یه جاده
     .  وه ینه ڕ بکه ته  ئاوی وشه  مێک لێوی وشکمان به که

****

ئهدهـ کاری بهدهستپێکردنی رگێڕانیوهبیت
شه"رۆمانی و "رابنان بوووهه  زانیکدهوه.

سیلونه" ئهنووسه" رۆمانهری لهیهم کێک
وزرێنهدامه ئیتالیا کۆمۆنیستی حیزبی ارانی
شهخه و نان بوو، فاشیسم دژی بهباتکاری راب
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.رهیخودینووسهرانهباتکاجۆرێکبیوگرافیخه
لهشێکیبهتۆشبه ژیانت رێگایهرچاوی بهم دا

دامبوارهزمونیتاڵوشیرینتلهوئهربردووهسه
زۆره بهمکتێبهلهزانینسیلونهکدهاڵموهبه. یدا

دیکه دهوهدیدێکی ژیانیسهوهداتهئاوڕ ر
واتهباتکارانهخه رهبهی، لهوهگرانهخنهچاوێکی
شۆڕشگێڕیبابه بۆچوونی و فکر ت پرسیار.
ئهیهوهئه بوو دیدهچۆن ئهوهخوێندنهلهم می

سهرۆمانه ئهدا بۆ راکێشایت دهوهرنجی ستی

دهوهیتهبده ئایا کهرگێڕانی، بڵێین بهتوانین
له بۆچوونت و ژیان و رۆح ئهگهجۆرێک یوهڵ

جۆرێکبهتۆشبه،واتهوهگرتهکیاندهیهسیلونه
یشتبووی؟ریتیشۆڕشگێڕیگهقدینهنه

  

بۆ " راب نان و شه"رگێڕانی رۆمانی  بێ گومان وه: و
. رگێڕانم بوو ه زمونی کاری و م ئه که ر زمانی کوردی یه سه

بۆ کارتێکردنی   وه رێته گه ش ده م کاره کی ئه ره هۆکاری سه
  وتوو و له رکه ک رۆمانێکی سه وه  م رۆمانه ی ئه وه خوێندنه

  له  یه وه م گێڕانه وتی ئه مدا نێزیک بوونی ره قۆناغی دووهه
منیش   که  ڵێ راسته به. ژیان و چاالکی شۆرشگێڕی من

رێبازی شۆرشگێریدا   نم له مه ته  رچاو له شێکی به به
ی  هو ڵ گێڕانه گه  زموونی من له اڵم ئه ، به ر بردووه سه به
رچاوی  تیدا جیاوازی به ڕه ک خاڵی بنه یه  له  م رۆمانه ئه
و منیش   کۆمۆنیست بووه"  سیڵۆنه. " بووه هه
  ته م بابه ئه. باتکارێکی رێبازی میللی دێمۆکراتیک بووم خه
ر  دوو ئاقاری جیاوازدا گوزه  ی ئایدیالۆژیدا به زۆنگه  له
دووکیان  ر رنجی هه ئامانجدا سه  له  دیاره. ن که ده

ی  گوتاری مافخوازانه  ، چ له تی بووه اڵیه ری کۆمه روه دادپه
نان و "ری  تی نووسه باتی چینایه خه  مندا و چ له

 .دا"راب شه

  که  گۆرێدایه  یی له تێکی بنچینه دا بابه ینه م به له
ویش  نێکیان، ئه پاوانی هیچ الیه  وێته که نه  پێویسته
و   رییه ماوه ویستی جهیام و  کردنی  په  ئاراسته

ی  ریتی شۆرشگێڕانه شێواز و نه. رێکخستنی گشتی
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زمون و  ئه  رچاوی له کی به رییه منیش بێ گوومان کاریگه
اڵم  ، به دیار بووه  پی  پێوه وتی چه باتی کالسیکی ره خه
ی  وه نگار بوونه ره ئاکسیۆنێک بوو بۆ به  تاکه" شۆرشگێری"

 .ت دیکتاتۆریه

گرینگی   ره شی هه اڵم به ، به یه که ته کی بابهشێ به  مه ئه
  تیانه کی بابه یه خنه ره  له  که یه وه ئاوردانه  یه وه م خوێندنه ئه
. وتی شۆرشگێری ر فکر و باکگراواندی ره مبه هه  له

یدا  ڵگاکه ی کۆمه رگه نێو جه  یدا به که رۆمانه  ر له نووسه
  ڵناسانه و کۆمه کی سایکۆلۆژی یه شرۆڤه  چێت و به رۆده

ی ناکامی  وه و کاردانه  وه خوێنێته ی ده ڵگاکه کۆمه
 . وه کاته ده سته رجه کانی به شۆرشگێڕییه  ڵوێسته هه

سیلونه رۆمانهلهـ بهم وئهدا ژیان زموونی
لهخه خۆی لهباتی تێکۆشانی حیزبیکاتی

کزانیندواتروهکدهووهوهچێتهکۆمۆنیستداده
دمۆکراتدرێژهێکۆشهت ژیانیبهریکیسوسیال

داسیاسیخۆیده مئهتوانینبڵیینکهدهبۆیه.
نهبهکتێبه نهجۆرێک شۆڕشگێڕانهقدی یریتی

بهکۆمۆنیستیه ئه، کهوهبێ بهسیلونهی می
کهگهنجامهئه کۆمهداڵهعهیاندبێ تیاڵیهتی

بێهوده یهئامانجێکی سیلونهڕشه. ڵگهلهی
بهمهئهتوانینبڵێینکهجاده.کئامانجنهشێوازه

به مۆدێلی تۆیشهجۆرێک توهڕانهگهلهرچاوی
نهرهبه دیکهو ئهریتێکی وایهگه؟ ر

ئهندییهتمهتایبه نهکانی لهریتهو چیاخۆی
؟وهبینێتهده

  

رکرا و،  حیزبی کۆمۆنیست ده  له  سیڵۆنه: و

  که  سرووشتییه.  روونی دیاره  شی به که هۆکاره
ڵ رای  گه بێ له نگ نه ر هاوده ی نوێی نووسه وه خوێندنه

کانی  گشتییه  بناغه  ی، چوونکه که گشتی حیزبه
ڵ دیتنی  گه  له  بووه بایی هه تدا ناته ره بنه ی له که حیزبه
ست  ی دهتاکان ره سه  ی به رنج بده ر سه گه ئه. ر نووسه

  وێ که که رده مان بۆ ده وه ئه" پێترۆ سپنا"پێکردنی چاالکی 
و   ڵگه ڵێ به کۆمه  به  که می رۆمانه که وانی یه چۆن پاڵه
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ر  ی و هه ڵگاکه نێو کۆمه  خزێته ده   وه تیۆره  ری پڕ له فته ده
  ی تا به ڵگاکه کانی کۆمه واقعه  بینێ که ده  وه تایه ره و سه له
. ی که ره فته کانی نێو ده ڵ تیۆره گه له  یه بایی هه اتهن  نده چه
  قێنه رمای خۆری راسته گه  ست به هه  وه نێزیکه  و له ئه
زراکانی  لێدانی دڵی مه  ست به کات و هه ده

( کان جوتیاره" )کانی کافونه. "کات ی ده که نییشتمانه
و  تاقمێ تیۆرناس  نین که  و کافونانه ر ئه ی هه ڵگاکه کۆمه
ڵگادا  کۆمه  له. ن که وانی ئایدئالۆژی باسیان ده راڤه
تیۆر و واقع   واته!  یه هه  که  یه و شته ر ئه هه" ت قیقه حه"

  ست له به کتر نیزیک بن مه یه  زۆر له  که  رج نییه مه
لێنێک  که  وا ناکات که  مه بێگومان ئه.  یه تیۆرێکی داندراوانه

ری  روه دادپه  ر به نووسه ڕی قووڵی نێو باوه  وێته بکه
  کات له ران ده ر نیگه نووسه  ی که وه ئه. تی اڵیه کۆمه

ری  روه ی دادپه قووله راستیدا مه  تاکتیکی حیزب، له
ندی  وه رژه ی ئامانج و به وه پشته  وێته که ده  که  تیه اڵیه کۆمه
و   وه بێته باشی بۆ روون ده  ی به شه م به ئه  سیڵۆنه. حیزب
 .  وه نگی بداته یدا ره که رۆمانه  دات له ل دهو حه

م  ئه  پێویسته. ریتی شۆرشگێڕی ر نه سه  اڵم با بێینه به
م  النیکه  وه ی لێ بدرێته کی شێلگیرانه یه وه ئاوڕدانه  ته بابه

ی  چه ک وه می یه رهه ردووکمان به هه  بۆ من و تۆ که
ی  لهقوو بیاتی  مه ده ئه  من و تۆ باش له. داماوین

بۆ   وه ینه ده ین، کاتێ ئاوڕ ده گه شۆرشگێڕی ده
  ئێمه.  ڵوێست و فیداکاری هه  کی پڕ له رابردوویه

  اڵم له ری، به روه باتین بۆ دادپه کی خه یه ده می سه رهه به
چۆن گشت   دا دیتمان که بانه نامێهره  رخه م چه وتی ئه ره
یان لێ  ۆریانهنجامێکی دیکتات ره کان ده شۆرشگێڕییه  وله حه
  له  بوو، چوونکه یر نه زۆر سه  ته م بابه ئه.  وه وته که ده

یشتین  نجام گه ڵێک ئه کۆمه  کانی دواییماندا به وه خوێندنه
  ی له م ناکامڵبوونه کی ئه ره گی سه ره  که
ناوی   به  وه دا دیته تیانه کی ورد و بابه یه وه خوێندنه نه
تاک و "و " کانی ره ونیادنهب  ڵگا و گشت پێکهاته کۆمه"

  تانه م بابه ئه".  وه م هێنانه رهه کانی خۆ به ندییه تمه تایبه
م  له  نگه ره  وێ که ی ده ڵناسیانه کی کۆمه یه شرۆڤه
مان بۆ  تانه م بابه کردنی ئه جالی شرۆڤه دا مه یه دیمانه



 119 

ییش  کۆکراوه  ر به گه ئه  م بده الم رێگه خسێ، به ره نه
 .م رنج دیاری بکه ڵێک سه مهبووبێ کۆ

م  ئه  که" گۆڕان"ی  وقووله مه  م به ده ده  رتا ئاماژه سه
کانی  مێژووییه  ڵوێسته گشتی ماکی گشت هه به  ته بابه

کانی  راییه برگه جه  ته سوننه  ربازبوون له بۆ ده  مرۆڤه
ستێنێکی  بێگوومان ئایدۆلۆژی به. تی اڵیه مێژووی کۆمه

کانی  ییه بنچینه  کردنی بناغه  شرۆڤهبۆ   هێز بووه به
لی گۆڕان  ڵگا و پوتانسییه کانی کۆمه ندی نێوان پێکهاته پێوه

ڵێک  کۆمه  به  م ئاگاییه ئه  ین که گه ش باش تێده و، ئێمه

  ڕێ بۆ پێناسه په ڵناسیدا تێده کۆمه/فی لسه ندی فه هه ره
  له  م شووناسه ئه.  تانه ینیه م عه کانی ئه کردنی هۆکاره

تی لێ  اڵیه می کۆمه رهه لێ به کۆمه  وه دیدی ئایدیالۆژییه
کان  نییه ده مه  زراوه ناوی دامه به  مرۆ ئێمه ئه  که  وه وته که
م  ین و ئه که دیان ده ناوزه( تی اڵیه ساتی کۆمه سه موئه)

ر  سه له  بووه رچاویان هه کی به رییه گاریگه  زراوانه دامه
کانی ئایدیالۆژی و ویست و  انجهی ئام وه نێزیک کردنه

ی  بێگومان نموونه  که. نی ده ڵگای مه کانی کۆمه داخوازییه
  کسانه یه  ته رفه ربڕین و ده رچاوی ئازادی ڕاده به  ره هه

غزی  جه  له  ی مافی تاکه وه ڕاندنه کان و گه تییه اڵیه کۆمه
  اڵم له به(. کی نیسبی یه راده  م به النیکه)ڵگادا  کۆمه
  کان به شته  وه ریتی شۆڕشگێڕییه تی نه قڵییه ی عه زۆنگه

  ستی به ڵده کاتێ مرۆڤ هه. ڕن په دا تێده ئاقارێکی دیکه
، هیچ  "گۆڕان"  م ئامانجه واته کانی ئه دارشتنی تیۆره

کی  یه خانه  خۆی له  ی که وه له  جگه  کی نییه یه چاره
  واته. کانی رکه راندنی ئه رێکخستندا بگوونجێنێ بو راپه

 -بێ ده" رک ئه"ڵگری  کی ئۆتۆماتیکی هه یه شێوه  تاک به
ریتی  ی نه مێژینه تێکی له سوننه  مه ئه. ک ئاگا بوون نه

یدا  تییه اڵیه کۆمه  واره م قه نجامی ئه ئه  له. شۆڕشگێڕییه
ناوی   گۆڕێ به  کی رێکخستن دێته یه واره قه  بینین که ده
ڵگا و گشت  کانی کۆمه دیاردهموو  بێ گومان هه". حیزب"

نێویاندا و   کی لۆژیکین له ندییه می پێوه کانی، مولزه پێکهاته
 .هێنن م ده رهه به" مێژووو"  که  ن ندیانه م پێوه راستیدا ئه  له

  ر پێویستی به ماوه ندی نێوان حیزب و جه پێوه 
زموون کردنی کار و  بۆ ئه  یه جالێکی ئازاد هه مه

  ی حیزبدا رنامه به  که له  دایه و کاتانه له. یانکان وه کاردانه
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. کا یدا ده ت په ینییه ر عه ماوه کانی جه رجه ری مه سه بردنه 
  له  ، چوونکه تعییه قه" تێکی قیقه حه"  یه وه م کار و کاردانه ئه

  له  م پارامێتره ئه.  وه کرێته ده  جروبه دا ته ژیانی رۆژانه
کات و بێگوومان  ا سدق دهنید ده کی مه ڵگایه کۆمه
کی  ڵگایه کۆمه  اڵم له بێ، به جالی بۆ دروست ده مه

  کرێ بڵێین که نادیارن و ده  ندییانه یوه م په دا ئه داخراو
ندی حیزب  پێوه  ی دیکه واتایه  به.  جالێکی لۆژیکی نییه مه

ندی حیزب و  پێوه  دات به ر جێی خۆی ده ماوه و جه
  گشتی له  به  ندییانه م پێوه ئهکانی رێکخستن و،  شانه

فا و  وه به  ندامه تی  و ئه رکردایه نێوان کادێری سه
" رک ئه"ڕاندنی  نیا بۆ راپه ته  که  کانی حیزبه گداره مه ئه

نێوان   بێ له هه  کی دیکه ندییه ر پێوه گه ئه. بێ دروست ده
یه  ستاکارییانه هه  ندییه م پێوه ردا، ئه ماوه حیزب و جه

  مه ئه. ن واقعێکی لۆژیکی ناکه  و گوزارشت له( اتیفیع) 
ست  کده نی گوتارێکی یه خاوه  ببێت به حیزب  کات که واده
کات  اڵت حوکم ده سه ئولیگاریشی ده  شنه م چه و به
  له  پێویسته  ی که ندییانه و پێوه نووسی ئه ر چاره سه به

دا  تانه و حاڵه ردا دروست ببن و له ماوه نێوان حیزب و جه
.  وه کاته ڵ ده ی کۆمه اڵت ئاراسته سه ک ده حیزب خۆی وه

کانی  ریته نه  له  کێکی دیکه ک یه ست وه کده گوتاری یه
کانی  ر گشت دیارده سه  کات له ری ده داوه  شۆرشگێڕی

گرێ و  رده ڵوێست وه ر بۆ خۆیشی هه ڵ و هه کۆمه
کی ڵوێستێ هه  وام گوزارشت له رده کانیشی به بڕیاره
بات بۆ رووخاندنی  ناوی خه  کات به ده  جووالنه عه

ر و  نی دژبه یامی  شکستی الیه په. م سیسته
م  رنج به ر سه گه ئه.  ڵستکار رهه نی به وتنی الیه رکه سه
  ر یان به شه  له  جگه  م شێوازه ئه  بینین که ین ده بده  ته بابه

ازێکی و شکستدان هیچ بانگه  له  جگه  کی دیکه واتایه
کانی دوای  ره گه ئه  که  دایه یر لێره جا سه.  ی پێ نییه دیکه

کوێ   نجامی به ره یان ده  وه وێته که ده  شکست چی له
ی  چه ینی وه زه  له  یه ده نیو سه  زیاتر له  م تیۆره ئه. گات ده

ی من هێشتا  چه اڵم بۆ وه کرابوو، به  رده روه دا په سیڵۆنه
ک  یه وه ریتی شۆڕشگێڕی هیچ جێگره هری ن فاکته  له  جگه
رحی  ری ته و به له  کی دیکه واتایه  دی ناکرێ یان به به

 ! شۆرشگێڕ بوون هیچستانه
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" و "  تی پیچیده عیلیه"ری  ڵناسیدا دوو فاکته کۆمه  له 
کانی  وتی گۆڕانکارییه ی ره ندێشه ئه  له"  تی ساده عیلیه
  م فاکتانه رکام له ن ههبێگوما. کرێ دی ده تیدا به اڵیه کۆمه
ها  روه یین بۆ گۆڕان، هه تێکی راڤه قڵییه ڵگری عه هه
  م دوو فاکته ڵگرانی ئه نێوان هه  یی له کی بنچینه یه خنه ره
ندانی زانستی  ندێشمه گشتی ئه  اڵم به به. کرێ دی ده به

وتی  ڵگا و ره کۆمه  کۆکن که  وه ر ئه سه  تی له اڵیه کۆمه
ڵێک  کۆمه  ک هۆکار نین و بگره می یه رهه گۆڕانکاری به

  یه ری هه لێ جار کاریگه ش گه سک و پیچیده ندی ته هه ره

تا  –دیتنی حیزبی شۆرشگێڕ بۆ گۆڕان . کان وته ر ره سه  له
  ک عاملی، واته تیۆرێکی ته  ستێ به به پاڵ ده -ک  یه ڕاده

کانی  کییه ره سه  گشت هۆکاره  رنجدان به بێ سه
  کی دیکه واتایه  به". تاک"ی  قووله ڵ و مه ی کۆمه پێکهاته

  ترین هۆکاریش له کان و ساده ساده  نابردن بۆ هۆکاره په
باش   ئێمه. کانن کییه ره ده  واندا هۆکاره ستراتیژی ئه

وام  رده به  ی که و کاتانه کان ئه کییه ره ده  هۆکاره  ئاشناین به
بیستین که چۆن  ده  وه یاندنی حیزبی شۆرشگێڕه راگه  له
تی شۆرشگێڕی و گشت  قڵیه عه  دات به دوس ده قه ته

ستۆی  ئه  خاته کان ده تییه اڵیه کۆمه  نگه کانی ئاسته هۆکاره
و  شکستدانی ئه  ش له رێگاچاره  یار و تاکه نی نه الیه
  ستێ به ڵده حیزب هه  م مێتۆده به.  بینێ دا ده نه الیه

نگاری  ره به  کان که کییه ره سه  هۆکاره  اڵواردن له خۆهه
گشت   ی که وه ر له به و بێ خه  وه بنه ڵگا ده کۆمه
عدادی  می ئێسته رهه ڵ به کی نێو کۆمه یه دیارده
م  کێک بێ له تیش یه ر دیکتاتۆریه گه ئه -تی یه که ڵگایه کۆمه

کی  مپاتییه سه  وام به رده به  ته م بابه ئه.  دیاردانه
  وتی گۆڕان له و ره  وه کرێته ده  سته رجه به  ئیدیالیستی

هۆی   نکۆڵی لێ ناکرێ که.  وه خاته واقعبینی دوور ده
  میشه هه  رایانه وازی ئایدیالگه گرینگی بانگه  ره هه

  له  ئێمه  ورۆکه ئه  که  وه بێته ستی لێ ده کده ئاکامێکی یه
ی  ره ڵێ به ش کۆمه م دیاردانه و رووین و ئه ره لیان به گه
م و  ی بیسته ده کانی سه کۆتاییه  ئائینین که/اسی سی
گرفتار   وه ستیانه ده  م به که ی بیست و یه ده تای سه ره سه
ئاوڕ   رایانه دیدێکی واقع گه  به  تی که جێی خۆیه.  بووه

بیر   شمان له وه ڵگا و ئه کانی کۆمه نگه ئاسته  له  وه بدرێته
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نی گۆڕان سوود ترین ئیمکا نجیده سه  که  وه چێته نه
  کی دیکه واتایه  به.  کانه می ئیمکانه النیکه  رگرتن له وه

تلوبتر  و دۆخێکی مه ره وجوود به ی دۆخی مه وه گواستنه
تی  ل تاقه گه راورد له به  ی گۆڕانکاری به مایه  چونکه

 .کرێ ده  زنده ڵگا مه کۆمه( تی رفییه زه)

  هگوتاری حیزبی شۆرشگێڕدا سیمای حیزب ب  له
کی  یه وه کرده  به  کرێ که ده  کاتالیزاتۆرێک پێناسه

  به. گوێزێ و گۆڕان راده ره ڵگا به کۆمه  شۆرشگێڕانه
خۆی   می کاتالیزاسیۆنه م سیسته ئه  کی دیکه واتایه

حاڵێکا هیچ   ڵ ئایدیالۆژی له گه  کات له ده  ئاوێته
  وله ریتی حه نه  کی ئایدیالۆژی له یه وه کاردانه

راستیدا ئایدیالۆژی   له  چونکه. کانیدا نابینین ۆماسییهدیپل
م هێنانی  رهه بۆ به  بێکه کته ئایدیالۆژی مه.  ت نییه سیاسه

  پێـموایه.  میانه رده بۆ دیتنێکی سه  ستێنێکه و به  ندیشه ئه
اڵوی دین و  کانی تێکه شه ره هه  ندی که وه ر ئه هه

ش  نده وه ر ئه ێ ههب کات، ده ران ده نیگه  ت ئێمه سیاسه
. ران بکات نیگه  ت ئێمه بوونی ئایدیالۆژی و سیاسه  ئاوێته

  یه ندی دینی تێدا هه تمه مان تایبه ئایدیالۆژی هه  چوونکه
خۆی بدات بۆ   ت به رعییه اڵت بتوانێ شه سه ده  که
  ره هه  خاڵه  کێ له یه. قامگیر کردنی خۆی سه
ت  رعیه م شه شگێڕی لهریتی شۆر قدی نه کانی نه رچاوه به
رس  ک بێ بۆ ده یه شێ نموونه ئایدیالۆژی ده.  یه رگرتنانه وه
چۆن فێرمان بکات   رگرتن که رگرتن یان ئاگایی وه وه

ڵگادا  م هێنانی کۆمه رهه به  و له  وه لگا بخوێنینه کۆمه
ر بۆ  نیا هه کوو ئایدیالۆژی ته نه. رمان بێ تیده یارمه
حیزب یان   فاڵنه  بێ که  ایدیالیسمیانهکی ئ یه وه ڵگرتنه هه

پاوانی   ربگرێ یان بیکاته تی پێ وه رعییه تاک یان تاقم شه
ی  وه ک بۆ ئه یه ئاوێنه  بوو به  ریته م نه ئه. خۆی

ر بگرێ بۆ  رایی دینیش سوودی لێ وه بونیادگه
 . کانی رکێشه سه  وری جنوونه ده  ر له ماوه ی چه وه کۆکردنه

موو حیزبێکدا  باتی هه وتی خه ره  له  او کهرچ خاڵێکی به
خۆ (  کانه شۆرشگێڕییه  ی حیزبه نموونه  ست له به مه)
تا  من هه. شکاندن  بۆ پێکهاته  وازێکه خات، بانگه رده ده

گێشتنی  تێنه  دیاره. گێشتووم تێنه  سته به م مه ئێستاش له
کی  یه راستیدا پێناسه  له  چونکه!  منیش بێ هۆ نییه
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و  الیان ئه  له  گۆرێدا نابینم بو شوناسی پێکهاته  قیق له ده
ڵناسیدا  ی کۆمه وه خوێندنه  ندی من له وه ئه.  وه یاندنانه راگه
  نێکی دیاریکراو نییه مه می زه رهه به  یگێشتووم پێکهاته په
گشت . ش بشکێ له په  دروست بووبێت و به  له په  به  که

ریت و کولتوورێکی  ی نه هڵگا دیارد کانی کۆمه پێکهاته
م  رهه به  م کولتوورانه نی ئه مه درێژایی ته  به  ن که مێژینه له

  مێژوو، مێژووش له  له  شێکه به  پێکهاته.  وه ته هاتوونه
  رێسا که  یکات به عریفیدا، ده خالقی مه کی ئه ندییه پێوه
کانی نێوان  وه ی کار و کاردانه نێوان بازنه  وام له رده به

 .کرێن ده  کانیدا پراکتیزه ڵگا و تاکه کۆمه

  له  ی که سته به م مه ی من له وه ڵگرتنه اڵم هه به
و   من پێم وایه.  یه ر باس شتێکی دیکه به  دا هاته وه ره سه
نیا  ته  وازه م بانگه ئه  که  وتووه رکه زموونیش بۆم ده ئه  به
حاند   ستان له ویش راوه ئه  که  یه ری هه ک فاکته یه

  له  مه ئه.  وه نگار بوونه ره به  ڵگان، واته کانی کۆمه ته سوننه
تۆ .  شه شێ بڵێین زۆر ساده ده.  یه تێکی دیکه خۆیدا بابه

اڵم ئاکار و  من دیکتاتۆر نیم، به  توانی بڵێی که ده
تی  ندی دیکتاتۆریه تمه دیاریکری تایبه  کانی تۆن که وه کرده
بڵێین   مه شێ ئه کانیشدا ده ته نهسوون  ها له روه هه. تۆن
اڵم  ، به راست نییه  ته م سووننه ئه  توانی بڵێی که تۆ ده  که

کانی تۆ چین و چی  وه مای جێگره دوورنه  که  یه وه گرینگ ئه
کی  پێشه  له  که  شه سته به م مه ر بۆ ئه هه. ن که ده
:  که  ته هم باب ئه  م به ده ده  رابدا ئاماژه رگێڕانی نان و شه وه

  ربازکردن له بۆ خۆ ده  که ترین رێگایه شۆرشگێڕ بوون ساده
 ". ڵگا کانی کۆمه ته قیقه حه

ی  وه ڵگرتنه هه  تاکه  وه شکاندنه ی پێکهاته زۆنگه  ر له هه
".  وه ئه"  له" خود"کردنی   ریتی شۆرشگێڕی ئانالیزه نه
م وا رده حیزبی الی خۆمان به  که  خۆڕا نییه  ڵی له به
م  رهه بۆ به  وه شکێته کانی خۆیدا ده ندامه ر ئه سه به

جیاوازی . ک بێ بۆ جیاوازی یه پێناسه  ریتێک که هێنانی نه
بیاتی  ده ئه. یار می نه کانی سیسته م و نموونه نێوان ئه  له
ی  رچاو ترین نموونه خالقی شۆرشگێڕی دیارترین و به ئه
ر مرۆڤێکی نوێی  ک هه نه  وه داخه  به  که  یه الیه قه م ته ئه
بێ   م مرۆڤه ر ئه هه  بگره  وه ته هێناوه م نه رهه به

.  وه ته همیدا هێشتوه کی وه یه بازنه  شی له نووسانه چاره
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کانیدا و  ندامه ر ئه سه به  وه کاته حیزب خۆی قاڵ ده
تی و  کانی ژیانی تایبه موو قووژبنه هه  کات له ت ده خاله ده
کات  و بۆی دیاری ده ئه. کانیان کانی تاکه ییههێن ت نه نانه ته
وت بکا،  ڵسوکه هه" چۆن"بکا، " چی"بێ، " کێ"و  ئه  که
  ر له گه ئه. بێ  نده و چه ئه" مافی"چی بکا و   به" ز حه"

رابدا  ی رۆمانی نان و شه وه وتی گێڕانه نێو ره  بیرت بێ له
یندان ز  ی له که مێرده  که  یه تێکی سوسیالیست هه ئافره
و   وه بێته تووشی سزای حیزبی ده  ته و ئافره وێ و ئه که ده

  ی که وه ر ئه به نیا له برن ته ی لێ ده که ی مانگانه مووچه

و  ئه. چێ بۆ نوێژ کردن مۆ ده کشه رۆژانی یه  ندامه و ئه ئه
دات  ول ده و حه  یدا ناکامه که ره رزگار کردنی هاوسه  له

ی  که مێرده  تی به یارمه  وه رۆحییه کی رێگایه  م له النی که
 .   دوعا کردن  نێ، واته یه بگه

کێشێ  ل ده ریتی شۆرشگێڕی په نه  شنه م چه به
ک  کوتومت وه. کانی ژیانی تاکدا موو قوژبنه ر هه سه به

اڵم تراژدیای  به.  مێکی دیکتاتۆریدا باوه سیسته  چۆن له
ی  ریتانه و نه و ئهریتی شۆرشگێڕی  ی نه وه و روو بوونه ره به
دا  م نا ئاکامییه سپاون له ڵگا دا چه ر کۆمه سه به  که
ریتی  نه. دان کشه حاڵی پاشه  وام له رده به  ون که که رده ده

ڵگا دا  کانی کۆمه ریته وتی نه گژ ره  شۆرشگێڕی تاک به
  بن به الی تاک ده  له  ی که ریتانه و نه ر ئه ، هه وه کاته ده
رپشک  ر تاک کاتێ سه گه ئه  یر نییه سه ".ت قیقه حه"
  له  ی که تانه قیقه و حه نێوان ئه  ڵبژاردن له بێ بۆ هه ده

حیزبی شۆرشگێڕ   ی که ڵێنانه و به ن و ئه ڵگادا هه کۆمه
  ، له وه کاته ڵگای ده ورووی کۆمه ره ک هیوا و هومێد به وه

. ڵبژێرن ت هه قیقه دا حه" ئومێد"و " ت قیقه حه"نێوان 
ور و  ده  له.  یه و هه  گره ڵنه بوونێکی حاشاهه" ت قیقه حه"
ی،  که ستی پێ ده یبینی، هه نیشتی خۆت ده ته
ی  به جره دا ته ژیانی رۆژانه  گشتی له  یناسی و به ده
اڵم  به. لبیش بێ کی سه یه به جره رچی ته گه ئه  وه یته که ده
خولیا  و   له  گهڵدا ج کانی کۆمه نێو چین و توێژه  له" ئومێد"
 ی بکا؟ توانێ چۆن پێناسه ینی، ئینسان ده همێکی زه وه
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به وشیرهبهسیلونهیکهوهۆیانهشێكیئهـ
شودڵرهوهێزهنی،ئهنن،خۆتوتهیهگهنوێده

ئهئه رسهخاتهوامگرێدهردهبهکهیهنههریمهو
پراکتیزه ئهرێگای غهکردنی ینسانیهئمهم واته.

کهده بڵێین سیلونهوهخۆداچوونهبهتوانین ی
ریدهبهرادهبۆقورساییلهوهڕێتهگهشێکیدهبه

یوهلههێزترهزۆربهستێککهربهبهواته.کهکاره
تۆیکهوهرچاوگرتنیئهبهلهبه.کراوردهسهته

نه لهکۆمۆنیست و دبووی خۆتیکهبوارێکی دا

تمقورساییهئهتوانینبڵێینکه،ئایادهوهبینییهده
کرد؟ستپێدهرهههه

  له  مه اڵم ئه بووم، به من کۆمۆنیست نه  راسته: و
  که  یه وه بیر هێنانه جێی وه.  وه م ناکاته که  که ته گرینگی بابه

کدی  و رووی یه ره وتی جیاواز به ندین ره دا چه م رۆمانه له
یڤینی نێوان سپینای  بڕوای من گرینگتریان په  به.  وه بنه ده

 . دیتۆی رۆحانییه کۆمۆنیست و دۆن بێنه

  یه ڕێکی قووڵی هه و باوه  دیتۆ پیاوێکی رۆحانییه دۆن بێنه
ر  سه  ری له روه زاندنی دادپه دابه  سیح که یامی مه په  به
ها  روه هنبیرێکی ماددی ه ک رۆشه و، سپیناش وه  رزه عه
  کسانی که ری و یه روه سپاندنی دادپه چه  به  یه ری هه باوه
ردووکیان  هه. تین ڕه کانی کۆمۆنیزمدا خاڵی بنه دروشمه  له
سپینا   دیتۆ به دۆن بێنه. ن گه ک ده یه  دا به م خاڵه له
ری  روه و دادپه ر ئه زانێ هه کێ ده:" ...ڵێ ده

  که  ر خوا نییه ی هه که ۆ دهباتی ب تۆ خه  ی که تییه اڵیه کۆمه
  خوا ناچاره  چونکه. خۆی پیشان داوی  ناوێکی دیکه  به  که

 ."هێندێ جار ناوی خۆی بگۆڕێ

  گرینگ نییه. کرێ ده" خوا"  دا باس له لێره!  رنج بده سه

پاوانی کلیسادا بێ یان حیزب، گرینگ   له  م خوایه ئه
  یدا له و کاته ۆڤ لهبۆ مر  تێکه روره زه" خوا"  که  یه وه ئه
تی  ینییه ر زه گه ئه. دێت  زاڵه ست زوڵم و زۆری مرۆڤ وه ده
کان  وساوه ڵی دێت، چه نده ی کلیسا تووشی گه"خوا"
سوسیالیزم   نگه ره  که  کی دیکه یه"خوا"ر  به  نه به نا ده په
کی  دوای خوایه  ن، له ڵ بکه نده ش گه و ناوه کاتێ ئه. بێ
 . یه"خوا"گرینگ  .ڕێن گه ده  دیکه
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  ، که یه فی هه لسه ندێکی فه هه ره" خوا"دا  م باسه له
  که روونی قورسایی کاره تی ده سڵه خه  نده هه م ره ئه
. بێ جینسی مرۆڤ نه  له  ک که یه"خوا. "خات رده ده
ر  کی رزگاریده یه نمونه. چێ مرۆڤ نه  هیچ له  ک که یه"خوا"

 "می ئینسان غه"ی برینی  وه بێ بۆ سارێژ کردنه

به بیگومان تهربهـ خهست دهسڵهنیا کیرهتی
بهنیه خه، دهسڵهڵکو ههتی یهروونیشی من.
کهکهستدههه بهبهمهم پتر ستیربهستیتۆ
دهروونییهده کیرهتا له"ڵێیکچۆنخۆتدهوه.

کردنیئینسان کاتێکمرۆڤوه"بیر کئامانجله،
ده تهکبیر و وهرێ دهنیا ئامراز بیندرێک مهئه.

یهخه قورسهمێکی بهکجار ئهتایبه، کاتهت یو
دهڵێندهبه خۆیان نوێ دنیای بهرانی بن

.تیئینسانرامهرانیکهپێشێلکه



ترین تراژیدیاکانی  وره گه  کێ له یه  مه و، ئه  ڵێ وایه به: و
تی خۆی،  اڵیه کۆمهدرێژایی مێژووی   مرۆڤ به.  مرۆڤه

ی  رانه مپه و له هێشتنی ئه بۆ نه  الدا بووه قه ته  وام له رده به
رامۆش  ی فه که ئینسانیه  ته رامه کات که وای لێده  که

و  کی من ئه ره ستی سه به بێ گومان مه. بکرێ
  مێژه من له.  یه روونییان هه ندی ده تمه تایبه  ن که رانه مپه له
کان  تییه اڵیه کۆمه  گرفته  ڵبڕاوم که هه  رانه و فاکته له
کان  کییه ره ده  ره مپه له. کی ره ری ده مپه بۆ له  وه رێننه گه ده

اڵم  و نکۆڵی لێ ناکرێ، به  یه ری خۆیان هه کاریگه
ری  مپه ندی له تمه تایبه. نین" سێحراوی"هێزێکی 

بینین  ، کاتێ ده رتر و سیحراویتره روونی زۆر کاریگه ده
ها و  ی ئینسان سنوورێک دیاری ناکات بۆ بهخود

بینین مرۆڤ خۆی  تی ئینسانی خۆی، کاتێ ده رامه که
  دێنه  بێت که ده  نگانه و ئاسته موو ئه ری هه م هێنه رهه به
کردنی خۆیدا   پێناسه  بینین مرۆڤ له می، کاتێ ده ر ده به

نێ، بی ده  سته ره ئامراز و که  خۆی به  زێ که به داده  هێنده
  ی تیۆره کایه  هێنانه  بینین مرۆڤ له کاتێ ده

ندیخوازیدا  وه رژه سنووری به  کانی له رییه روه مافپه
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سڵی  فه"  هێنین به ئیمان ده  ن که و کاتانه ستێت، ئه وه ده
 ". سارد

وان  ری دونیای نوێن، کێن؟ چما ئه ڵێنده به  ی که وانه ئه
کانی  سایکۆلۆژییه/ێتیکیژێن  ندییه تمه ی تایبه وه ره ده  له

 مرۆڤن؟ 

  

گوتوتهکهکیهپێشهلهـ  مرۆڤپێویستهکهتدا
ببێهه ناهومێد جار ندێ چڕدهمهئه. توانێ

خوێندنهکراوه ویهوهی نان بۆ بێت تۆ تری کی
رابشه دهسیلونه. ئهناهومێد بۆ بهوهبێ ی

بگا تر هومێدێکی رهلێره. ناهومێدی ێکیندههدا
وهلسهفه واتهردهفی لهگرێ، قۆناغێک

یفۆڕمیناسینوهبۆئهوهکرێتهکداچڕدهیهوشه
.ندێکیدیکهههورهرهدواتربتوانێخۆیبگۆڕێبه

ده کهجا بڵێین کارهلهسیلونهتوانین یدام
کاونیاناهومێدماندهبێیاخودتهوتوودهرکهسه
،یناهومێدییهشتهرگوزهابسهرس؟نانوشهبه

له هومێد لهیان ناهومێدی یاخود ناهومێدیدا،
هومێددا؟

  

دژی هومێد   به  سیڵۆنه  م که بروایه  ر ئه سه من له: و
  قده نه  کێک له ی راستی بێ یه وه ئه.  وه ستێته ڵده هه
مان  ر مارکسیسم هه سه له  مه رده م سه هاکانی ئه ره

و  ر ئه سه بی مارکسیسم له کته رانی مه گه خنه ره.  ئومێده
تی ئومێد  بی مارکسیسم دا بابه کته مه  له  ن که ته ناعه قه
ت تا سنووری  نانه و ته  ر گرینگی پێدراوه ده به  راده  له

نی  ئومێد الیه  چوونکه.  وه پێشه  تته دیدێکی ئایینی براوه

  پێویسته.  لێکه گهودای  ل واقعدا مه گه  و له  یه ئایدیالی هه
  تۆ چی له. دیهاتنی بێ بۆ وه ی خۆی هه سه ره هومێد که

بێ؟ تۆ کام ئومێد  گی ماددی نه ره  ی که که ئومێدێک ده
  بێ؟ له بوونی هه تدا هه ینیه ی زه وه ره ده  له  بینی که ده

داخوا ئومێد   ین که تی پرسیار بکه راستیدا جێی خۆیه
  ین، نابێ له که هومێد ده  باس له هم؟ کاتێ یان وه  یامه په
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مکی  چه!  گۆڕێدایه  ری گۆڕان له فاکته  که  وه بیرمان بچێته
 . کی ناهومێدییه ره ڵ تیۆری گۆڕان واتای سه گه  هومێد له

بۆ هومێد   ی که و مانایه ک به بێ نه ناهومێد ده  سیڵۆنه
و  هئ. بێ هومێد ناهومێد ده  راستیدا له  و له نا، ئه. ڕێ بگه
هومێد یان ناهومێد بوون گرفتی   گات که ده  نجامه م ئه به

" ت قیقه حه"  ڵگای سیڵۆنه گرفتی کۆمه. ی نین ڵگاکه کۆمه
" کردنی   بۆ پراکتیزه  که  سروشتییه. بوو" ت واقعیه" و 

ئارادا بێ تاکوو ئاستی   راهێنان له  پێویسته" ت  واقعیه
  مه ئه  گات که ده  نجامه م ئه و به ئه.  وه ره سه  ڵگا بباته کۆمه

رپشک  دوا رۆژدا سه  له  راوی ئیتالیان که اڵنی هه کۆمه
ریتێکی  خۆیدا نه  له  مه ئه. ڵبژاردندا هه  بن له ده

م  و به ئه. ڵبژاردن بگیرێ هه  رێز له  که  دێمۆکراتیکه
  به  که  و نییه ی ئه زیفه وه  مه ئه  گات که ده  نجامه ئه

م  ن، ئه ڵه هه  ئێوه  ڵکینه هۆ خه: "بڵێت ی ڵگاکه کۆمه
  ر له تی کاریگه دوو بابه  چوونکه...  !"وته چه  مه سیسته

وت بوون  ن بوون یان چه سه ره  که  یه مێژوودا هه
.  سه م موماره و دووهه  مانه م زه که لمێنێ، یه سه ده

دا  سه یدانی موماره مه  مان و له پانتای زه  ڵگا له کۆمه
  مه ئه. کان و دیارده  ر پێکهاته سه کات له ری ده داوه

  گی له ره  که  تی رۆژئاواییه قڵیه نی عه گرینگترین الیه
 .  ریتی دێمۆکراتیک دایه نه

و  له  چوونکه. بۆ مرۆڤ  یه وره تێکی گه ناهومێد بوون نیعمه
کانی خۆی  ڵه ی هه وه بۆ خوێندنه  وه رێته گه ده  که  دایه حاڵه

  له  وه همی ئومێده وه  ژیان به. کات فیان پێدهو ئیعترا
همی  وه  ر له گه مرۆڤ ئه.  وه کاته م ده کاریگری مرۆڤ که
مارگرژی و  لیسمی ده سیری ته ئه  وه ئومێددا خۆی ببینێته

 .بێت گێشتن ده لێکتێنه



بێینه با دووههسهـ رۆمانی کهر رتوهمت
واتهسهتهگێڕاوه کوردی، زمانی مفۆنیایسهر
کانمردووه نانوبهمرۆمانهالیتۆچشتێکئه.

دهوهرابهشه دهگرێ ئایا کهدا؟ بڵێن وئهتوانین
کهتراژێدیایه یهلهی ههکهرۆمانی دا لهیهم

کا؟یدادهکیپترپهمداقوواڵییهرۆمانیدووهه
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  م به بده  ماژهک ئا یه وه ک روونکردنه با وه  م بده رێگه: و
بێ گومان " .کان مفۆنیای مردووه سه"رگێڕانی  مێژووی وه

ری  ری کاریگه هونه/بی ده مێکی ئه رهه ر کار یان به هه
و  من له.  دیاره  وه ره سه می خوی یان فیکری به رده سه
" کانم مفۆنیای مردووه سه"رۆمانی   دا که مه رده سه
جێ  ولێردا نیشته سووچێکی شاری هه  ، له وه خوێنده ده

غزی دوو رووداوی تاڵی  جه  من له  مه رده و سه ئه. بووم
م رووداو واز  که یه. باش زانیبوو  نشینیم به ژیانمدا گۆشه

  میش که تی و دووهه کاری حیزبایه  هێنانی خۆم بوو له
تاڵترین   کێک له یه  وه ی منه چه الی وه و به  وه الی منه به

ری  ژمار، شه ئه  تی دێته ی کوردایهکانی مێژوو ساته کاره
م  س ئه نازانم هێندێ که. نێوخۆیی کوردستانی عێراق بوو

ڕی نێوخۆیی  شه -ڕی برا کوژی کانی شه ناوه  یان به ڕه شه
چ   که  گرینگ نییه. کرد د ده ڕی خۆ کوژی ناوزه یان شه

  ڕه م شه ئه  بوو که  وه گرینگ ئه  ڵکه ناوێکی لێ بنێین، به
گشت   که  وه وته که اتێکی زۆر ناخۆشی لێ دهس کاره
رق و   ڕه م شه ئه. کرد تی بریندار ده تی مرۆڤایه رامه که
  زریق کردبوو که ک ته یه راده  نێو کوردستاندا به  تی له فره نه

  کرد و پێم وایه ئینسان بوونی خۆی ده  پیاو گومانی له
  کهیان ساڵی دی ده  به  ره م شه کانی ئه واره ئاسه

س  دا که ساته م کاره خابن له مه.  وه ناشۆردرێته
م داوای  گرت تا النیکه ستۆ نه ئه ی وه که تییه رپرسیاره به

 . ییه م دیده ژار و سته هه  له و گه لێ بوردن بکا له

رگێرانی  وه  به  وه ستمه من هه  وای کرد که  م رووداوه ئه
می کاری  رهه دێکی مێژویی به نه ک سه تا وه  م رۆمانه ئه
  یه وه م گێڕانه زانی ئه ک ده وه. بێت  ئاڵۆزه  مه رده و سه ئه

ی  ی نموونه وه باسی تراژیدیای قڕ کردن و توانه
موویان مردوون و تراژیدیای  ر هه هه  کات که ک ده یه ماڵه بنه

کانن  مردووه  مه ئه  خات که رده دا خۆ ده ش لێره که وه گێڕانه
 . وه گێڕنه خۆیان ده  که

رووی دوو   زۆر گرینگ بوو هێنانه  وه الی منه به  ی که وه ئه
و  ر ئه هه. بوو  م قڕکردنه روونی ئه کی و ده ره هۆکاری ده

  هۆکاره. مان پێ کرد دا ئاماژه وه ره سه  له  ی که رانه مپه له
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رین و  په وتی ئاسایی خۆیاندا تێ ده ره  کان به کییه ره ده
موو فاکتێدا  هه  ک چۆن له بوو، وه ههی خۆیان  وه کاردانه
  خشی به به کان هێزی ده روونییه ده  اڵم هۆکاره به.  دیاره
 .خشێ به تیان پێ ده رعییه ت شه نانه کان و ته ساته کاره

نان و "   واته  که ردوو رۆمانه خاڵی لێک نێزیک بوونی هه
  مه خه"و  ر ئه هه" کان  مفۆنیای مردووه سه" و " راب  شه

  راب له نان و شه. باسمان کرد  که"  یه ئینسانییه
دیاری   که ئینسانییه  مه تردا خه وره کی گه یه جموعه مه
  یی له چڕکراوه  کان زۆر به مفۆنیای مردووه کات و سه ده

ول  ش حه که ردوو رۆمانه تردا و هه کی چکۆله یه جمووعه مه
افتر ف کان شه ساته روونی کاره ری ده مپه ن له ده ده
 . ن ستنیشان بکه ده

  که  دایه وه له  م دوو رۆمانه رچاوی ئه جیاوازی به
  مه ئه. ڕن کساندا تێ ناپه ئاقارێکی یه  کانیان به وته ره
نان و   له.  مه رهه م دوو به کانی ئه جیاوازییه  له  کێکه یه

  کشه پاشه  لکوو جۆرێک له رابدا تۆ شکست نابینی به شه
  ک که نسکۆیه. ک بڵیم نسکۆیه  شترهبینی، یان با ده
  کان به رووداوه  که  ی سیلۆنه چه وه  دات به جال ده مه
  بیرت  بێ له  ر له گه ئه. ڕن وتی ئاسایی خۆیاندا تێپه ره

ی "دیتۆ دۆن بێنه"رابدا  کانی رۆمانی نان و شه کۆتاییه
نێ  یه گه سپینا و پێی راده  دات به رزێک ده نده رۆحانی ئه

  جال بدرێ به بێ مه ده" کاتی خۆی  ر کارێک به هه"  که
تییان  دا یارمه نگانه م ئاسته ل کردنی ئه حه  له  ن که مه زه

 .پێ بدات

بۆ   ییه زه ڕێکی بێ به کان شه مفۆنیای مردووه الم سه به
شکستدان، بۆ رووخاندن، بۆ قڕ کردن و بۆ البردنی 

ی تێدا نابینی و نسکۆ  ڕه م شه ئه! کان موزاحمه  ره مپه له

  ڵکوو به وتنیان نابات به رکه و سه ره کان به ک رووداوه نه
ر  سه  له  وامه رده به.  وه خواره   یانباته ی دارماندا ده یژه په

شکێنێت و  ی ده که ره مپه ی له و کاته ی تا ئه که ر کردنه شه
ی جیاوازی تراژیدیای  فه لسه فه  مه ئه. شکێ خۆشی ده
کی  واتایه  به.  کانه مفۆنیای مردووه ب و سهرا نان و شه

کاتی   من زۆر جار له.  اڵته جیاوازی رۆژئاوا و رۆژهه  دیکه
  ر له نووسه  کرد که ستم ده دا هه م رۆمانه ی ئه وه خوێندنه
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  سته رجه ی به" سادیسم" ستی  ر هه ده به راده
  له  م سادیسمه اڵم ئه ر واش بوو، به هه.  وه ته کردوه

ڵگای مندا  تی کۆمه اڵیه تی کۆمه سایکۆلۆژییه  استیدا لهر
 .بوو گێکی قووڵی هه ره

کولتووری مندا   وتن له رکه شکست و سه
  له.  یه ساسی هه کی نامۆ و زۆر حه ندییه تمه تایبه

  وتن به رکه تی شکست و سه کولتووری مندا بابه
و   شکست مانای دۆڕاندنه.  گرێدراوه  وه فه ڕه شه
سێک  موو که هه  که  رزه فێکی به ڕه وتن شه رکه سه

پالنی   به  وتنه رکه م سه ئه  دات و گرینگ نییه ولی بۆ ده حه
کانی رووناکبیرانی  ئیعدامه  کرێ یان خود به نفال ده ئه

ری نێوخۆیی یان  شه  کرێ یان به ده 4630کانی  ساڵه
م  ئه.  یه وه یدان مانه مه  گرین له.  ی دیکه که رچییه هه
ڵکوو  ن به ده ی ئینسانیدا روو ده نموونه  ر له ک هه نه  ڕه شه
  ڕه شه  زانی که ده. گڵێنن ده  شی تێوه کانی دیکه نه الیه
مێژووی   له...ڵ و  که  ڕه و، شه که  ڕه شێڕ، شه ڵه که

ی لێ  وره و جنوونێکی گه  دا چ ئاژاوه کۆلتوری ئێمه
کی  رییه وه ر بیره گه م ئهوردی نازان بێ مه  ؟ به اڵییساوه هه

  ت به باره سه  وه می منداڵی خۆم بگێڕمه رده تاڵی سه
  زانی له ک ده من منداڵ بووم و وه. شێر ڵه که  ڕه شه
وکات  کانی ئه رمییه رگه سه  کێ له دا یه ری ئێمه ورووبه ده
رۆژێک . بوون... ڵ و و و که شێر و که ڵه که  ڕه م شه ر ئه هه
رو  سه  شێرێک دۆڕاندی و به ڵه دا که وانه م گره کێ له یه  له

. وت دا که که ڕه یدانی شه مه  کی خوێناوی له یه پۆپنه
دا گۆمانم  و کاته له. و الی چوو ره پڕتووکاو به  ی به که نه خاوه
کانی تیمار  و زامه  وه گرێته ڵی ده ن هه تمه حه  بوو که نه
  چۆن به  بڵێم که ر گه بێ ئه یر نه اڵم پێت سه به. کات ده

جێی  دا به که یدانه مه  و له  وه ری پان کرده ک سه یه پێالقه
  م رووداوه ی ژیانیشم ئه م ساته تا ئه هه. هێشت

 .کات بارم ده هێنێت و تاسه شمدا ده له  به  مووچووڕکه

شهلهـ 0 و ئهنان دا کۆمۆنیسمگهراب رچی
کلهجۆرێ)شکێالمفاشیسمدهوێ،بهرناکهسه
به(وتنرکهسه وه، لهاڵم خۆت کییپێشهک
مردووهسه گوتووتهمفۆنیای "کاندا ...سمفۆنی:

سه شکستهرهچیرۆکی و بوون یاغی و "رۆیی
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چهواته لێرهرکهسهشنههیچ لهوتنێک ئارادادا
ڕۆییورهیسهمرۆڤینێوبازنهمرۆڤیئێمه.نیه

بهشکسته سیلونه، الی لهاڵم خود جیهانییا
ته مرۆڤ لهرۆژئاوا بازنهنیا سهنێو ورهی ڕۆیی
نیه دا بهشکست له، سهمهگهڵکو ورهی ڕۆیی

لهتوانینبڵێینکهده.دایهپلهبهوتنیپلهرکهسه
مردوهسه تۆمفۆنیای الی ناهومێدی کاندا

رگرێ؟کیفراوانتروهمانایه

 شکام  بۆیه: و 

 ی بێ که وتنه رکه زاری سه رمه شه  که

 ی لووله رده و گه ئه

 .....ڵی کردبوو بۆ شکستدان هه

م  دا ئه 4223ساڵی   چووبم له دا نه ڵه هه  ر به گه ئه
سپێکی  رێ ده ی سه یه ند کوپله و چه ئه  که)م  شێعره
وابزانم .  وه گۆڤاری رامان دا باڵو بووه  له( م بوو که شێعره

ر  سه بوو به وتۆی هه کی ئه رییه اریگهمکی شکست ک چه
دا  لێره. ژیام منی تێدا ده  ی که مه رده و سه ی ئه ندێشه ئه

گرینگ جنوونی .  وتن یان شکست نییه رکه سه  باس له
 . وتن و تراژدیای شکست بوو رکه سه

کی فراوانتری  الی من مانایه  ناهومێدی له  ڵێ راسته به
ت  نانه ببوو ته  توشی ئێمه  هی ک و ناهومێدییه ئه. بوو هه

ناهومێد . بوو فی نه لسه ندێکی فه هه شی ره که هومێده
  وتن له رکه بۆچی سه  بوو که نه  وه الی من ئه  بوون له

و  ئه  بۆ چی مرۆڤ تا به  بوو که  وه ئه  ڵکه ، به ئارادا نییه
  من تۆم خۆش ناوێ یان به. کرێ حقیر ده ته  یه راده
م و تۆ راست  بووڵت ناکه من تۆم ناوێ، قه  هکی دیک واتایه

رێگای   بێ پیالنی تێداچوونی تۆ تاکه بۆ ده نیت،  باشه 
ن مافی ژیان  تمه بێ حه ی تۆ بێت؟ بۆ ده وه د کردنه ره

کات  ری ده رێک دادوه ؟ چ فاکته وه کردنت لێ بستێنمه
 وت بوونی تۆ؟  ر راست بوونی من یان چه سه له

له گـ دههکۆتاییدا سوپاست کاککهلێک ین
.رزگار
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 .ها روه ـ منیش هه
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رێگای   م له ده وڵ ده دا هه که ستپێکی باسه ده  له
ناو   بچمه  وه ڕ و دێموکراسییه کانی شه ییهگشت  پێناسه
ڕ و  کانی نێوان شه ندییه دا پێوه کۆتایی  و له  وه که باسه

کانی  نگاندنی بۆچوونه لسه ڕێگای هه  دێموکراسی له
لێک  ڕانێکی گه گه  مه راستیدا ئه  له.  وه بدۆزمه  وه بیریارانه

دا  وه ونهم تێڕامان و وردبو که یه  له  چوونکه  ته، حمه زه
ڕ و  نیوان شه  کی ئالیکی له ندییه کرێ پێوه ست ده هه

و زیاتر بارودۆخی ئێستای جیهان   دێموکراسی دا نیه
رۆکی  ناوه  اڵم له ین، به بگه  نجامه م ئه به  وایکردووه

ڕ  بینین شه ین ده گه ک دواتر پێیده ر وه دا هه که باسه
تی  اڵیه انی کۆمهکانی ژی موو بواره ر هه سه  ری به کاریگه
ری  ش کاریگه مان شێوه هه  ر به و هه  بووه کاندا هه مرۆفه

ژیانی   ندیدار به کانی پێوه مکه موو چه ر هه سه  به
  که  یر نیه سه  ، بۆیه یه هه  وه کانیشه تی مرۆڤه اڵیه کۆمه
ڕ و  بای شه مکی ناته نێوان دوو چه  ندی له پێوه

 . وه دێموکراسیدا بدۆزرێته



 126 

ی  کانیتر پێناسه  مکه ی زۆری چه ک زۆربه وه ر هه:ڕشه
  وه به الی خۆیانه  بیریاران له  ک له ر یه و هه  زۆری بۆکراوه

  .کردووه  یان پێناسه مکه م چه یان ئه که زانستییه  پێی بواره
ک  وه  وه ی کۆنی یۆنانییه فه لسه ی بیریارانی فه ڕوانگه  له
و  ، به ڕ خواستێکی خوداییه ستو، شه ره فالتون و ئه ئه

وان  الی ئه.  ره ده میزاد به اڵتی ئاده سه ده  له  که  مانایه
پێناوی پاراستنی سنووری   له  رکێکی پێویسته ڕ ئه شه
ڵ و  ی کۆمه ک بنکه ت ـ شاریان وه وڵه ت ـ شار و ده وڵه ده
چاو لێ   رگریکارانه کی گشتی و رێکخستنێکی به اڵیه قه

کی  یه زیاتر پێناسه  وه وانه ی ئه روانگه  ڕ له شه  بۆیه.  کردووه
کانی  کییه ره ده  نه ست درێژی الیه ده  له  یه رگریکارانه به
  ڕ الی دۆرکهایم شه  له. ت ـ شار وڵه ی ده وه ره ده

  خولقێنێ و له مێژوو ده  ،چوونکه تییه اڵیه کی کۆمه یه دیارده
کا  هت دروست د شارستانیه  مان کاتدا که هه

و  ڕ ئه تر شه کی واتایه  به. کا کانیش وێران ده ته شارستانیه
کان  مێژووییه  کانی رووداوه گرینگه  قۆناغه  که   یه سنووره

ڕ  شه  له  شنه م چه ماکس ڤێبێر به.  وه کاته لێک جیاده
شن و  کی هاوچه یه ڵه ڵگاکان کۆمه کۆمه: "دوێ ده
ک  شنی و وه ههاوچ  یشتن به ست نین و بۆ گه کده یه
". ن که ڕ نه و شه  کتری یه  ر رامبه به  ونه که کبوون ناکرێ نه یه
ر چاو  تی بنیاتنه اڵیه کی کۆمه ندییه ک پێوه ڕ وه و شه ئه

و  الی ئه  بات  له کانی خه تییه اڵیه کۆمه  ندییه کا، پێوه لێده
  کێک له پاندنی خواستی یه رێگای سه  له  جۆرێکن که  به

ر  ماکس ڤێبه. ویتردا پێک دێن ر ئه سه  کان به نه الیه
کانی ژیانی  موو بواره هه  موو شوێنێک و له هه  باتی له خه

  ی به وه ره تی ده اڵم سیاسه بینی، به تیدا ده الیه کۆمه
خست  تاکانی تری ده نا و پێش بابه م داده که ی یه رجه ده

ر چاو  به  لهیشی   وه ته یی نه کپارچه مان کاتدا یه هه  و، له
اڵتی نێوان  سه ت ده سیاسه  و پێی وابوو که ئه. گرت ده

کانی  ڕیوه تێپه  جێماوی راستیه ی به وێنه  کان به وه ته نه
کان بیچم و نمای و رووکاری  ڕه شه  که  رابردوو نییه

  وه بات بۆ مانه خه  له  ڵکوو شێوازێکه به. وان بن تی ئه رواڵه
 .کانی تر وه ته کان و نه نێوان چینه  له

کدارانه و  باتێکی چه ڕ خه شه  گاستۆن بوتۆڵ پێی وایه
 .کاندا رێکخراوه و سازماندراوه  نێوان گرووپه  له  خوێناوییه
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  ر بنیات نراوه سه  ڕی له ی شه ئامانجانه  و شێک له به 
می نوێدا  رده سه  م له کاندا و هه کۆنه چاخه  م له هه
 :کرێ برێتی بن له ده

  ر دوژمندا و ناچارکردنی بۆ خۆ  سه  وتن به رکه سه
 .چ بوونی تی و ملکه واوه ته  دانی به وه سته ده به

  کانی  وی و داراییه رداگرتنی زه سه ست به ده
  خاته کانی رابردوو ده ڕه زیاتر شه  م ئامانجه ئه  دوژمن که
ت و سامان و  روه ر سه سه  ست به تێیدا ده  روو که

کی ترین  ره سه  کان له ی سنووره وه رینکردنه به

 . دا بوو قۆناغانه  ڕ له کانی شه ئامانجه

 ی  و شتانه ر ئه رامبه به  خۆ له  رگری کردن له به
 . پێنێت خوازێ بیانسه یانڵێت و ده دوژمن ده

 ر  سه  پاندنی خواست و داواکانی خۆت به سه
 .سند کردنیان په  دوژمندا و ناچار کردنی به

 وته سکه شوێن ده  ڕان به مڕۆدا گه هجیهانی ئ  له  
کان و  ماددییه  وته ستکه ده  له  خیان زیاتره کان بایه سیاسیه

وتی زیاتری  سکه ستهێانی ده ده  پێناو به  ڕ زیاتر له شه
  ترن له وره کان گه سیاسی یه  وته سکه و ده   سیاسیه

 .ر دوژمندا سه وتن به رکه سه

ڵ  گه  ڕ له شه  م پێیان وایه هرد زانایانی سه  ندێک له هه 
  و قوربانی زۆری بووه،  بووه  دواوه  ی ماڵوێرانی به وه ئه
وان  شێک له و به  بووه ندی باشیشی هه تمه اڵم تایبه به
  له  مه رده م سه کانی ئه وتنه کان و پێشکه وته سکه ده

می  رهه به  به  کاندا جۆراوجۆره  کنولۆژیا و زانسته بواری ته
و  له  زانن و بۆ نموونه م ده م و دووهه که ی جیهانی یهڕ شه
اڵتی چوار  سه کۆتایی پێهێنانی ده  به  ئاماژه  وتانه سکه ده

ڕی جیهانی  نجامی شه ئه  ن له که ده  وره ئیمپراتوری گه
دواتر نازیزسمی ئاڵمانی و فاشیزمی   نده رچه هه  م، که یه

 .  وه وته ئیتالیایی  لێکه
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م  کاندا به نگه رهه فه  ێموکراسی له:دێموکراسی
م  و ئه" ڵک اڵتی خه سه ده"  کراوه  پێناسه  شنه چه

رگیراوه  ی دێموکراسی وه که یۆنانییه  ریشه  ش له مانایه
یانی " کراسی"دا و  ڵک ده واتای خه" دێمۆ"تێیدا   که
  ڵکدا که ر خه سه  ڵک به تی خه یانی حکومه. اڵت سه ده

ی لێ "لکیش بۆ خه"   وه"ئابراهام لینکۆڵن"ن  الیه  دواتر له
  شنه م چه و به ی الی ئه که زیادکرا که پوخته

 ."ڵک ڵکدا و بۆ خه ر خه سه  ڵک به تی خه حکومه" :بوو

  مه ئه  که  کان پێیان وایه مارکسییه  ندێ له رچی هه گه ئه

ڵناسی  کۆمه  که  ر پێیه تی و سه کی رواڵه یه نیا پێناسه ته
چاوی  ی ره وه بێ ئه  و به  تی پێکردووه ناعه ایی قهبورژو
م  رده تی  ژیانی سه اڵیه رجی ئابووری و کۆمه ل و مه هه
بورژوایی   ڵناسی کۆمه  که  وان پێیان وایه ئه. بکا

اڵتی  سه رمی ناسینی ده فه  به  نیا له دێموکراسی ته
 کان و کسانی تاکه دا و مافی یه مینه ر که سه  به  زۆرینه

ل و  ر چاو گرتنی هه به  بێ له  بینێ، به هاواڵتیاندا ده
   وای کردووه  مه ر ئه تی و هه اڵیه رجی ئابووری و کۆمه مه
تی  باتی چینایه شداری و خه دێموکراسیدا رێگا بۆ به  له
دیاری   ره سیمای هه  وه وانه ی ئه روانگه  له. بێت نه

ی سێ  وه دنهپارلمان و جیا کر  دێموکراسی بورژوایی له
. بیندرێ ریدا ده ری و دادوه رێوبه اڵتی یاسا دانان و به سه ده
نیا  بێنین و ته  نه م دوو الیه مشتومڕی ئه  ر واز له گه ئه
ی دێموکراسی  که کیه ره سه  رچاوه مانا و سه  ت به ناعه قه
  ڵک به شداری خه به  وێ که که رده وا ده ین، ئه بکه

  کێک له اڵت یه سه دیاری کردنی ده  کسان له شێوازێکی یه
  له  نووکه هه  که  کانی دێمۆکراسییه کی یه ره سه  ره وه ته

  ێوه ڕ ڵبژاردن به شێوازی هه ڵک و به شداری خه رێگای به
 . چێ ده

:کانیدێموکراسیکییهرهسهکهکۆڵه

 ڵک خه  اڵت به سه سپاردنی ده ئهـ 
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وێن و  راستیدا هه  ڵک له خه  اڵت به سه سپاردنی ده ئه
خشین  تیی به ر چۆنیه سه  اڵم له به  رۆحی دێموکراسییه،

لێک جیاوازی ڕاو بۆ چوون  گه  اڵته سه م ده سپاردنی ئه و ئه
رچاوترین  قترین و به زه  م پرسیاره راستیدا ئه  له.  یه هه

،  یه موو شوێنێک قورسایی خۆی هه هه  له  که  پرسیاره
  ی واڵتی به ی ئیداره ته و حکوومه اڵت سه و ده ئایا ئه

و   ڵکه ی خه ڵبژارده ر و هه راستی نوێنه  به  یه وه سته ده
  که  یه اڵته سه و ده ئه  مه ئه  سانایی بگوترێ که  کرێ به ده
  کرێ بپرسین به جۆرێکی تر ده  تی یان به ڵک خوازیاریه خه

 ن؟ که ده  یان ئیداره که هاواڵتیانن واڵته  وه راستی ئه

 کسانی سیاسی یهـ 

کانی دێموکراسی  کی یه ره سه  که کۆڵه  کێک له یه
کسانیی  یه. واڵتێکدا  ی چوارچێوه  له  کسانیی سیاسیه یه

الی هاواڵتی دروست   م پرسیارانه سیاسی زیاتر ئه
  ڵگا  به ری کۆمه ندامانی  پێکهێنه موو ئه ئایا هه: کات ده

  له  یه شدار بوونیان هه ک مافی به ک یه کۆ وه  تاک و به
ی  پرۆسه  واڵتدا؟ ئایا له  بردنی ڕێوه ی سیاسی و به پرۆسه

  تییه مایه موو که شداری سیاسی واڵتدا هه ڵبژاردن و به هه
بێ   توانن به کان ده زی، ئیتنیکی، کلتووری و جیا بیره گه ره
؟  راوێزوه په  خرێته شدار بن و هیچ الیێک نه اڵواردن به هه
درێ  ک ده ک یه تی وه رفه کان ده تییه مایه موو که هه  بهئایا 

  ن و رێگریان له ی کار بۆ ناساندنی خۆیان بکه وه بۆ ئه
موو  دا بۆ دروست ناکرێ؟ ئایا هه که شداریکردنی پرۆسه به

  یه، یان هه نده ک مافی پڕوپاگه ک یه و گرووپێک وه  ڵه کۆمه
 ؟  هی ڵبژارده ڵێکی هه نیا بۆ کۆمه یان ته

 ڵک شداری گشتی خه به ـ



 131 

راستیدا   ڵک له ی خه و چاالکانه  شداری ئاگایانه به
م  ی له وه ر ئه به  له. کات جۆری دێمکراسی دیاری ده

دێموکرات و   خۆی به  دا هیچ واڵتێک نییه مه رده سه
موو واڵتێکیشدا  هه  زانێ و له ی نه که ڵکه ی خه ڵبژارده هه
شداری  ناچاری به  ن بهخواستی خۆی یا  ڵک به خه
یشتن و  اڵم جۆری تێگه  نگداندا، به ی ده پرۆسه  ن له که ده

م  ڵک له یشتن و ئاگایی خه ڵک و تێگه شداری خه جۆری به
مودێل و . کا جۆر و شێوازی دێموکراسی دیاری ده   مکه چه

م  بهANDREW HEYWOODدێموکراسی الی   کانی  شیوازه
 : ن جۆره

 اسیلیبراڵ دێموکر ـ

 لی دێموکراسی گه ـ

 دێموکراسی واڵتانی جیهانی سێـ 

 دێموکراسی رادیکاڵ ـ
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  به  مكێکی ئاشنایه ی دێموکراسی چه وه ر ئه به  له 
ی  وه درێژ کردنه  له  سمان نامۆ نییه که  موومان و به هه

بوێرم و  کانی دێموکراسی خۆ ده و جۆر و ئامانجه  پێناسه
م  ده وڵ ده جا هه. م که ت ده ناعه قه گوترا  ندی که وه نیا به ته
ندێ  دروستکردنی هه  و به  مکانه م چه له  وه وردبوونه  به

م دوو  نێوان ئه  له  که  وه بدۆزمه  ندیانه و پێوه ئه  پرسیار
ڕ و  کوێدا شه  ی و له و بزانیین که  یه دا هه مکه چه

  له.بڕن کتر ده کوێدا یه  بن و له ریب ده دێموکراسی هاوته
دیارترین و   م به ردا ئاماژه کانی شه ئامانجه

راستی دێموکراسی    اڵم ئایا به کانیان کرد، به رچاوترینه به
دوایدا وێڵ و   ران به ڕ که ی شه و ئامانجانه له  کێکه یه

بکرێ   که   یه و پانتاییه ردانن؟ ئایا دێمۆکراسی  ئه رگه سه
  ڕه شه  هردا بگیردرێ؟ ل سه  ستی به ڕ ده شه  به

وتی سیاسی کرد،  سکه ده  کاندا باسمان له مییه رده سه
وتی سیاسی بۆ واڵتانی  سکه ئایا دێموکراسی ده

  حازرن هاواڵتیانی خۆیانی بۆ به  که  یه ر هه ڕکه شه
رانی دێموکراسی خۆیان چۆن  ڕکه ن؟ ئایا شه کوشت بده

 و   ن و الی خۆیان دێموکراسی چۆنه گه دێموکراسی ده  له
تی  رایه مبه پێغه  یشتوون که دێموکراسی گه  له  و ئیمانه به
  ک  و به چه  ن؟ ئایا  به ر دێمۆکراسیدا بکه سه  به
کرێ؟   ده  واڵتانی دۆڕاودا پیاده  دێموکراسی له  شه ڕه هه
ر  سه  به  و بۆچوونه  پاندنی روانگه سه  ر باس له گه ئه

ڕ  شه  به  که  یه همک و چه ، ئایا دێموکراسی ئه دوژمندایه
  پاندنی دێموکراسی به سه  راستیدا له  پێندرێ و له بسه
ر؟  ڕکه بۆ واڵتانی شه  یه وتێکی هه سکه ر دوژمندا چ ده سه

کی  یه هانه دێموکراسی به  بڵێین که  ئایا باشتر نیه
  ک له ر وه رامبه سلیم کردنی به بۆ ته  رعیه شه

پاش   ی له وه بۆ ئه  ڕدا دیاری کراوه کانی شه ئامانجه
سلیم بوو  خێر و بێری ڵالتی ته  سلیم بوونی دوژمن له ته

  کی تازه یه هانه ربگیردرێ؟ ئایا دێموکراسی به وه  هره به
کانی واڵتی  م و داراییه رهه بۆ دزین و راماڵینی به  نییه

  ڕه ی شه سته به و مه مان ئه هه  مه دۆڕاو؟ ئایا ئه
 ؟  کان نیه  کالسیکیه
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ڵک  خه  به  که  یێکه بڵێین دێموکراسی پرۆسه  وه ته اوهم
ڵکیش کۆتایی پێ  خه  و به  ڵکه کا و بۆ خه ست پێ ده ده

ری   وا شه بێ ئه تی هه رعییه رێکیش شه ر شه گه ئه. دێت
کاندا  ناو خۆی واڵته  له  که  قامگیر کردنی دێموکراسیه سه
  وه و تیژیهک و تووند  رێگای چه  له  ویش ئه  کرێ که ده
  که  ڕێکه نیا شه ته  مه کرێ بڵێین ئه ده. کرێ ر نا به سته ده
 ! ک تێیدا نامۆیه چه

  باس له  ی واڵتانی جیهانی سێدا که زۆربه  له 
قیان  راستیدا شتێکی ناحه  ن له که دێموکراسی ده

ن  که وان باسی ده ی ئه و دێموکراسییه اڵم ئه ، به گوتووه نه
  وان به ئه.  ته قه کلک و گوێکراو و سهکی  دێموکراسییه

ماکانی  بنه  له  شانه و به نیا ئه یلی خۆیان ته مه
اڵتی  سه ری بۆ ده ره زه  گرن که رده دێموکراسی وه
مان  هه  بێت، له ی خۆیان نه ڕۆیانه ره دیکتاتۆری وسه
  ن که بکه  وه ی ئه شه بتوانن بانگه  یه وه کاتیشدا بۆ ئه
م  جاڕی دێموکراسی له  گاڵته. دێموکراتن واڵتێکی پڕاوپڕ

  ر به رامبه رۆژی روون به  به  که  شنێکه چه  دا به واڵتانه  جۆره
  ی که و کاته نیا ئه و ته  وه ستنه وه دێموکراسی ده

ڵبژاردنێکی  رێگای هه  له  ڵکه نگی خه ده  پێویستیان به
ن و گر رده ی لێ وه هره به   یه وه ئامێزه  نمایشی گاڵته

  و جار له اڵتدا گرت، ئه سه ر ده سه  ستیان به کاتێکیش ده
  کێک له ک یه شنه وه م چه ئاشکرا به  کانیاندا به خیتابه
 :ن که ده  باسی لێوه  اڵتی رانی رۆژهه رێبه

  وێته که بیستنی ناوی دێموکراسی ده  مرۆڤ به"
  که  راره ڵبژێردراو قه سی هه گوایا که.  وه وه تی رشانه حاڵه
س  اڵم هیچ که ، به ری راپێچ بکه وه خته و به ره کان به مرۆڤه

ری،  وه خته شوێنی به  نێته یه کان بگه ناتوانێ ئینسانه
 ".!بێ نه" ئیمامی موزڵووم"خودی 

وڵدان بۆ  ڕووی هه روووبه  که  یه و ترسه ئه  مه ئه 
.  وه بێته ی دێمۆکراسی ده ر کردنی ئاشتیانه به سته ده
ڕ  نێوان شه  له  ندی پێوه  یه وانه له  که   یه ترسییه و مه ئه  مه ئه

  وه بیر کردنه  م جۆره ئه  چوونکه. و دێموکراسیدا بخوڵقێنێ
ڕ  بێ شه  سانایی و به  دێموکراسی به  له  یشتنه و تێگه

 . وه بسردرێته  ته حمه زه
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*** 
:کانرچاوهسه

 سایتی ئینتێرنێتی رشد

 رێنێسانس نیوز

 داویکیپی
  ANDREW HEYWOOD:  دموکراسی،فیمینسم و سوسیالیسم  نوشته

 دکتر زهرا عرفانی:  ترجمه

 



روهته











دووتوخمیجیهانیبوون،منداڵدانیبه
 !ڕدیموکراسیوشه

 عروفی لی مه عه 

ڕ، یان  مکی دیموکراسی و شه ی دوو چه وه لێک گرێدانه
  نگه تا ره ره کدا، سه یه مانهگری  یان له وه ستنه به  وه پێکه
نجامی  ئه  ی له و هاوکێشانه ئه  رچاو، واته به  م بێته سته ئه
ر  خوازراو و دڵخۆشکه  نگه ون ره که رده دا ده م لێکگرێدانه ئه
رێکی باش بێ بۆ  تیده نجام یارمه کرێ دوائه اڵم ده بن، به نه

  به ال ی تێیدا دیموکراسی موبته و خاڵه ی ئه وه دۆزینه
 .بێت ڕ ده ڤایرۆسی شه

و دوو  ره به  مکه م دوو چه رکام له کردنی هه  شرۆڤه
زای  دیموکراسی فه  ن، واته به مان ده ئاقاری جوداگانه

بۆ   که زایه ڕ فه اڵم شه ژیان، به  وه شونما و پێکه بۆ نه  باره له
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  باس کردن له  له  پێم باشه  بۆیه.  وه قڕ کردن و سڕینه
و   وه ومه دوور بکه  مکه م دوو چه کانی ئه ێژووییهم  بنچینه

می  سیسته  که  وه بکۆڵمه  سیاسییانه  ندییه تمه و تایبه له
م لێک  ئه  پێم وایه  خشیون، چونکه نوێی جیهانی پێی به

شونمای  ی  نه پرۆسه  له  شه م به به  یه سته وابه  گرێدانه
  شه م به به  یه هست تر وابه کی کراوه واتایه  فیکریی یان به

ی  دیموکراسی زاده. تی اڵیه ی کۆمه شه گه  له
مزی  کرێ ره و بیگومان ده  دارییه رمایه می سه سیسته

 .شی بێ وه مانه

  زۆرێک له  رووخانی مۆدیلی سۆسیالیستی رووسیا که
بوونی دیموکراسی  بۆ نه  سهێنانه ره م هه ندان ئه بیرمه
.  خشیوه دیموکراسی به  به کی پتری واییه ، ره وه گێڕنه ده
  که  وه ته داری گوازراوه رمایه بۆ سه  که ته رعییه شه  واته

  رێگای گۆڕان و ریفۆرمه  اڵت له سه کانی ده ئامرازه
ی  ر بنچینه سه  یان له که ساسه ئه   که  وه کانه نوێیه

ش روو  مه ئه.  وه سته ده  ، بگرێته ستاوه دیموکراسی راوه
  کی نوێ که یه ڵ دیارده گه  له  تییه ی مرۆڤایه وه ڕوو بوونه  به

ڕی  شه= ڕی دیموکراسی شه) ڕه واز کردنی شه بانگه
تای  ره سه  له  ند که هه ره  ڕێکی فره شه(.  رمایه سه
الوێژی خۆی بۆ نێو  شکڵی جۆراوجۆر په  به  وه کانه ده وه نه
دی هێ و هێدی  ست پێ کردووه کان ده ییه ناوچه  ته وڵه ده
دا رۆ  ییانه وه ته یی و نه ناوچه  مه م سیسته ناخی ئه  به
 . وه خواره  چێته ده

  مکه م دوو چه خالی لێکگرێدانی ئه  به  م شوێنه من ئه
و  ئه(  گلوبالیزاسیون)جیهانی بوون  به  زانم و پێم وایه ده

ک  ڕ یه تێیدا دوو توخمی دیموکراسی و شه  یه منداڵدانه
 .ن که ندی ده رابه گرن و گه ده

قۆناغێکی مێژوویی   داری له رمایه می سه سیسته
گۆڕانێکی   ڵه تی کۆمه جیهانی بوون توانیویه  به.  نوێدایه

  ته وڵه الوازکردنی ده  جیددی و قوڵ پێک بێنێ که
  مڕۆ له ئه  واته. تی کانیه نجامه ره ده  کێک له کان یه ییه وه ته نه

  و گرنگییه تاندا ئه وڵه هی سیاسی دیاریکردنی د هاوکێشه
ک بدرێ یان  رایه راستگه  نگ به ده  دی ناکرێ که به
تی سکۆالری  وڵه ده  ی له وه ئه -  بۆ وێنه)ک رایه پگه چه
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تان ئامرازی  وڵه م پێدا ده ک ئاماژه وه  چونکه(دا تورکیا رووده
  ، واته ست داوه ده  رچاو له کی به یه اڵتیان تا راده سه ده
  یه ی هه وه ک ئه داری وه رمایه بوون سه  وه ی ئهند پابه

 .کدا بگوونجێنن ته  بێ خۆیانی له و ده  گره ڵنه حاشاهه

ستی  قی هه زه دا به مه م سیسته ی مرۆڤ له وه ئه
سڵی  وڕۆیی دا ئه داری ئه رمایه سه  له  یه وه کا، ئه پێده
دیموکراسی   که( تدا رفه ده  کسان بوون له یه)

ی  دیارده( رۆژئاوا) لێره  شه بۆیه. چاو ناکرێ تی، ره ریه جاڕده
  به.  ندنه سه ره و په ره کان به ڵبژاردنه هه  له  وه خۆدزینه

واڵتانی   ت له وڵه دیاریکردنی ده  ش له مه ی ئه وانه پێچه
ی  گوڕ بوونی پرۆسه  تی به شایه  جیهانی سێ دا ئێمه

تێک  وڵه ڵبژاردنی ده نگ بۆ هه ڵک ده خه  واته  .ڵبژاردنین هه
کانی پێشخستنی  ریتییه نه  ئامرازه  ن که ده ده

دا  یه م هاوکێشه له.  ست داوه ده  کانی خۆی له ئامانجه
کی  ره نی سه الیه  ت که وڵه مکی ده بینین چه ک ده وه

  که  راسته  نجامه و ئه ئه  واته که.  الواز بووه  دیموکراسییه
دا  اڵتانه سه م ده و چوونی ئهنێ  ی له ئاراسته  جیهان به

  ی مارکس له و خاڵه به  یشتنه ش گه مه ئه. ڕوا ده
ی  وه ڕوو بوونه رووبه" کا ی بۆ ده کانیدا ئاماژه بۆچوونه
 ".تی جیهانی وڵه وتنی ده رکه ڵ ده گه  تی له مرۆڤایه

دینامیزمی   مریکا به مڕۆدا بێگومان ئه دونیای ئه  له
  ژمێردرێ و ئۆرگانه ون دهجیهانی بو  کی به ره سه
  شی له رمایه جیهانی بوونی سه  کانی به کییه ره سه
تی رۆڵی  ند توانیویه ی چه وه اڵم ئه به.  ستدایه ده

تی  ی ئایا توانیویه وه دا بگێڕێ و ئه یه م پرۆسه له  رانه کاریگه
جێی بکا   جێ به  ی پێی سپێردراوه مێژووییه  و رۆڵه ئه

 . تره تێڕامانی زێده  ی بهپێویست  پرسیارێکه

و   م پێکهاته رجه ک سه داریدا وه رمایه واڵتانی سه  ژیان له
ن  خاوه  رمایه می سه ی سیسته کانی دیکه ئۆرگانه

دام  ڕه و باوه منیش له. تی ی خۆیه تییانه تێکی تایبه سڵه خه
ماراتۆنێکی بێ کۆتایی   دا به م واڵتانه ڵک له ژیانی خه

تێیدا هاوواڵتی   کاندا که ییه زنجیره  ارکێتهنێو م  چێ له ده
نێو   له  وه توانه  کانی خۆی له نییه ده مه  م مافه رجه سه
.  وه گوازێته ده  رمایه می سه فدا بۆ سیسته سره ڵی مه رایه
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کی گشتگیر  دا دووچاری کۆمایه م واڵتانه ڵک له خه  واته
کی  یه حافزه  له  بریتییه  وه ته ی بۆیان ماوه وه بوون و ئه

کانیش  گشتییه  نه یه راگه  وه دڵنیاییه  ت به ڵبه هه. کاتیی
م  رجه داو سه ته م حاڵه گێڕن له کی ده ره وری سه ده
 . دایه یه م ئاراسته کانیان له وڵه هه

اڵت؛  سه ڵ ده گه  دا ملمالنێ له م واڵتانه له  شه ر بۆیه هه
ت  نانه و، ته وه ڵکه الیان خه  اڵت له سه چاودێری کردنی ده

  مافه  له  رایی که و سینفگه وه وڵی خۆرێکخستنه هه
ن و  ڵگایانه م کۆمه ستووریی ئه کانی ده گۆڕه سپاو و نه چه

ڵک  خه  کرێ، له وامیان بۆ ده رده ی به پرۆپاگانده
کرێ بۆ   زریق ده هاوواڵتی ته  ی به وه و ئه وه ته ندراونه سه
هێز   تی له باسم کرد ترساندنیه  دا که و کۆمایه ی له وه مانه

یشتووی  پێگه  ی تازه وه کانی نه ڕۆییه ره و توانا و سه
کانی  وه ره لێکۆله  نده نجامی ناوه پێی ئه  به  اڵتی که رۆژهه

اڵت  ی دانیشتوانی رۆژهه نجای رێژه دا په سه  رۆژئاوا له
 11خوارووی   نیان له مه ته  پێک دێ که  نجانه و گه له

سیای   ر به ندێکی سه ی ناوه وه لێکۆڵینه) یه  وه ساڵه
پێی   بۆ رۆژئاوا، چون به  ره ته نگی خه ش زه مه و ئه(مریکا ئه
هۆی   به  نجانه م گه ئه  یه وه م لێکۆڵینه ئه

  وه هۆی بێ ئیمکاناتییه  ها به روه و هه وه رکوتکردنیانه سه
  تۆڵه بیری  زانن، له رۆژئاوا ده  ی به که به به سه  که
کانی  رۆبۆته  ی به ڕانه و شه ئه  شه بۆیه. دان وه ندنه سه

 -پاکستان -عێراق) اڵت رۆژهه  کرێ له رۆژئاوا ده
  نجه نیا بۆ ترساندنی گه ته...( بۆسنا و -فغانستان ئه

ژێر تیشکی   هاوواڵتی رۆژئاوایی له  ، که ڕۆکانه ره سه
کرێ و  ده  ادهکاندا بۆی ئام گشتییه  نه یه ری راگه کارتێکه

  کان جێ به ئینسانییه  رجه مه  ویش بێ گوێدان به ئه
 .کا جێیان ده

ی هزری  و وێنانه له  کێکه یه  وه ره ی سه مه ئه 
ڕی  ناوی شه  کرێ به ربازێکی رۆژئاوایی پێ گۆش ده سه
اڵم با  به. بکا... کانی عێراق و  کوشتاره  وه تیرۆره  دژه
  مان که که ته کی بابه ره تی سهس به ر مه سه  وه ڕێینه بگه
تی  مریکا توانیویه ئایا ئه  بوو که  و پرسیاره به  وه اڵمدانه وه

ر  گه جیهانی بوون بێ؟ یان ئه  کی به ره دینامیزمی سه
  وه ینه وا راست بکه  که کرێ پرسیاره تر بڵێین ده مارکسیانه
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مارکس بێ،   جیهانییه  ته وڵه و ده توانێ ئه مریکا ده ئایا ئه
 کا؟ کانیا پێش بینی ده بۆچوونه  له

ی  یه ی دوو ده میانه  مریکا له ی ئه ته و سیاسه ئه
یی  وه ته ئاستی نێو نه  ، چ له چاوی کردووه رابردوودا ره

و  و چ له(کان کگرتووه یه  وه ته رێکخراوی نه  کانی له وڵه هه)
عێراق ڕی تالێبان و  ک شه داونی وه  نه ک الیه ی یه بڕیارانه

.  یه یان هه ندیخوازانه وه رژه تێکی به سڵه گشتی خه  به.. و
لماندن  مریکا بۆ خۆ سه لالکانی ئه قه م ته رجه سه   له  واته

تێکی جێهانی و  وڵه تی ده یبه و چێ کردنی هه

تا   ی جیهانی که رمایه می سه وداریکردنی سیسته جڵه
ی  ڵه مامه( رز هئ)ها م به که ک یه وه( $ -دۆالر) ش نووکه هه

و   ڵێ دروشم و پروپاگانده کۆمه  کرێ جیا له پێ ده
ند واڵتێکدا چیدیمان  چه  کاولکاری له  ک له دۆسێیه

 . بینیوه نه

می سیاسی  مریکا سیسته ئه  ی پێیان وایه وانه ئه
بۆ دیموکراسی،   گۆڕیوه  وه ته دیکتاتۆرییه  عێراقی له

ی  ره یته ژێر سه  ی له و کوشتاره بێگومان خافڵن له
ی عێراقی نوێدا  اڵتی پلۆرالیستی و دیموکراتیانه سه ده

 .ن ده روو ده  رۆژانه

! بڕ کردنی تیرۆر بۆ بنه  مریکایه وڵی ئه هه  م کوشتاره ئه
و کۆاڵنێکی   یاره ر ماڵ و سه هه  له  ی رۆژانه و تیرۆره ئه

کانی نیویۆرک و  قامه ک شه وه دا، نه عێراقدا روو ده
 ...!گتن و داالس وواشن

. بیندرێ ک ده مریکادا دوورووییه کانی ئه ته سیاسه  له
بۆچوونی   جیهاندا به  مریکا له اڵتداری ئه سه جۆری ده  واته

نیا  ته  ، واته یه ی هه تێکی فیۆدالیانه سڵه من خه
  رایی خۆی بپارێزێ، جا به رگه مسه تی جه ستیه به مه

  ته وڵه ده  ر به رامبه بێ بهرزی  ڕ بێ یان ئاشتی یان قه شه
ی  وه بینین کۆکردنه ک ئێستا ده یان وه...  کان و  زمان درێژه

م  رجه سه  بێگومان له  تیرۆر، که  ی دژه ره به  تان له وڵه ده
  سڵه چاو ناکرێن ئه ی ره وه کاندا ئه وتنه رێککه

تی جیهانی،  منییه پاراستنی ئه  واته. کانن ئینسانییه
نگی  رهه ی فه وه ژیان، گواستنه  وه ی پێکهچاندنی رۆح

کان، چاکسازی  دیکتاتۆر لێدراوه  دیموکراسی بۆ واڵته
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ی  وه ک ئه وه)ژارن ی هه و واڵتانه ستگرۆیی ئه ئابووری و ده
ند واڵتێکی  نگاپور و چه مالیزیا و سه  بانکی جیهانی له

و  ندروستی بۆ ئه رمانی و ته تی ده ، یارمه(دیدا کردی
می  رجه ، سه یه هه  تییانه م یارمه ی پێویستییان به انهواڵت
توانێ  اڵتی جیهانی ده سه ده  ن که تانه رفه و ده ئه  مانه ئه
  وه پێشه  ی چونه ندنی خۆیدا راده سه  شه ی گه پرۆسه  له

 .نجێ لکشانی خۆی پێ بسه و هه

ست  ده  ڕ توانایی خۆی له شه  که  تێکدایه ها حاڵه وه  له
،  وه بێته م ده رده مل دیموکراسی سه  و له دا ده

اڵتی ئێستادا  رۆژهه  ی له شنه و چه کانیش به گۆرانه
.  وه بنه هرئامێز نابن و سانا ده قه  شنه م چه یبینین به ده
می  سیسته  له  که  دا الزمه هرۆمه و ئه گۆڕان له  واته که

ک  وه نه  ستدایه، ده  کانی گۆڕانی له اڵته سه نوێدا ده
 .کێکی تر الدانی دیکتاتۆریک و دانانی یه

مریکا پێویستی  وێ بڵێم ئه مه دا ده که ی باسه کۆکراوه  له
تیدا،  سیاسه  له  یه گۆڕانێکی ستراتیژی هه  به

پاندن  ملمالنێ بۆ خۆ سه  بێ به ت نه تایبه  تێک که سیاسه
  وه ن ئه مه ڵکو زه به  تێکی کارتۆنیانه، یبه و چێکردنی هه

و  و خۆی له وه کانیدا بچێته ڵه هه  مریکا یان به خوازێ ئه هد
نجامی  ره ده  رزگار کا که  کانه دوای یه  ک له یه  یرانه قه

ڕێی  بێ چاوه ی ده وه تی؛ یان ئه کانیه ڵه هه  ته سیاسه
 .م بین رده ی سه نوێیه  ته م ئیمپراتۆرییه سهێنانی ئه ره هه

  ر به فه توانێ زه ی ده وه تی ئه لماندوویه ئاخر مێژوو سه
چۆکیان دابێنێ ئیمکاناتی   رێ و به کان به ئیمپراتۆرییه

  مه و گه چێ به پێ ده  ، که دارایی و ماڵییانه
ی  و ئیمکاناتانه مریکا خوڵقاندوونی ئه ی  ئه ترسیدارانه مه
ریزی   بچێته  یه م شێوه مریکاش به بێن و ئه  رچاوه سه  له

 . وه کانی مێژووه اوهرووخ  ئیمپراتۆرییه

 روهته
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بێ؟وادهڕیدێمۆکراسیرهیشهکه
 ریمی خالید که

 
ڕ و  باسـی دێمۆکراسـی و شـه  کـه  دا نیـه وه گومان لـه
م دوو  ندی یا جیـاوازی ئـه پێوه  ندی یا نیمچه بوونی پێوه

ــارده ــرێ، دێمۆکراســی و پره ده  دی ک  کانی وه نســیپه ک
ــه پێکهاته ــڤ و  کی پۆزه ی ــای پهتی ــواز جێگ ندی  ســه دڵخ

ستێ  بوه  مکه م چه ڵستی ئه رهه ی به وه و ئه مووانه هه
ک ڕوون و  وه  م پێیـه بـه.کرێ ڕێک چـاوی لێـده ک ریزپه وه

نگ و لێـی  نی جـه ر الیه سه  بێ باس بێته ،ده ئاشکرایه
 . وه بکۆڵرێته

موو مرۆڤێکـی ئاسـاییدا  بیری هـه  م نیگادا و له که یه  له
ری و  ده ربــه ی خــوێنڕێژی و مــاڵوێرانی و دهڕ هێمــا شــه

تێکی  رامـــــه ها و که موو بـــــه پێشـــــێل بـــــوونی هـــــه
ڕ  ی شــه ره نێکی بــه الیــه  م لــه النیکــه  مــه ،ئه تیه مرۆڤایه

  کانی دیکـه نه ن یا الیه ر الیه گه ت ئه نانه ته  وه شێته وه ده
  وه وانــه پێچه  بــه.هــایش بــن تی ره ققانیــه ن حه خــاوه

کی ئـــــازاد و  ڵگایـــــه هێمـــــای کۆمه دێمۆکراســـــی
قاڵنی و  ڵك و ئــــه ی خــــه ڵبژارده مێکی هــــه سیســــته

ــزب و کراوه فره ــه حی ــه  ی ــراده  ک ــاف و ئی ــدا م ــاک  تێی ی ت
کـانی  ک بـۆ پرۆژه یـه مینه موو زه گیرێ و هه رچاو ده به له
دێری و  ژێـــر چـــاوه  ت لـــه وڵـــه و ده مـــه راهه فه  مینـــه که
 .هتد...و دایه و زۆرینه ینهم ی وردی تاک و کۆو که خنه ڕه
هـیچ کـات   وا دیـاره  وه رده راوه م بـه که یه  ر له هه  یه وه ئه

  ئاســــتێک و نــــاکرێ لــــه  چنــــه نه  م دوو دیــــارده ئــــه
ــژوو   کیش لــه ر الیــه گــه ئه.ندێکیشــدا بگــونجێن هه ڕه مێ
  وه چاخی نیاندرتاڵـه  ر له ڕ هه شه  بینین که ،ده وه ینه بکه

رگری یـا خـود  بـۆ بـه  وه چـاخی باخداریـه  و لـه وه بۆ مانه
یتا و هاوشانی  یتا په روا په داگیرکردنی مڵك و باخ و هه

- کانی بـووه ئامانجـه  یشتن بـه ژیانی مرۆڤ،ئامرازی گه
ڵ مێـژووی  گـه ڕ له کورتی مێـژووی شـه  به.-وا ڕوا یا ناڕه

 .مرۆڤ تێک هااڵون
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  لـه کی کـۆنی یه نـد پێناسـه رچه اڵم دێمۆکراسی هه به
ــه  ،له پشــته ــه مان کاتدا،دیارده ه ــه ی ــۆدێرن و ب م  کی م
می  رده م و پێداویســتی ســه رهــه ی ئێســتای به فۆرمــه

ڵـێ  بۆ دیـرۆکیش پێمـان ده  وه م ال کردنه ئه. ریه رۆشنگه
ر ژیـانی  ی سـه کـه ر مۆته مانێکی دوورودرێژ شه رده سه

،دوواتر رینیسانس  و دێمۆکراسی غایب بووه مرۆڤ بووه
ـــات و مۆته ۆشـــنگهو ر ـــه ری و دێمۆکراســـی داه ی   ک
تی  ڵگای مرۆڤایه ر کۆمه سه  ری له وام سێبه رده ڕبه شه
ی  ڕ و دێمۆکراســی دوو پێکهاتــه وابوو شــه ،کــه چووه النه
ــه ــه  ل ــه ی ــه ئه.خۆن ربه کتر س ــه م ــه چه  و ل ــدان الی نی  ن
نـــــدی و  ی ناپێوه تـــــوانین نموونـــــه ده  وه شـــــه دیکه
  وه تیان پێکـه و دێمۆکراسـی و دژایـهڕ  ندی شه هه جیاڕه
  ئاوڕێــک لــه  کورتــه  وه یشــه کی دیکه الیــه  ،لــه وه بهێنینه

ـــــا  و هۆکاره ـــــژووی دێمۆکراســـــی و قۆن کـــــانی  مێ
ــه رهه ســه ــه وراز و نشــێوانه و هــه ڵدانی و ئ تی  ی بڕیوی

یۆنانی   ،له تاوه ره سه  ر له هه  م ڕێبازه خا،ئه رده بۆمان ده
ـــه وه کۆنه ـــۆ کراوهباتی  ،خ ـــری ب ـــه فک ـــه  ،ل می  رده س

ــــه یله ریشــــدا فه رۆشنگه   مافــــه"نگری ســــووفانی الی
پێـدانی تیـۆری  ره بـۆ په  ختانه رسـه سه"کان سرووشتیه

ــــه دێمۆکراســــی تێکۆشــــاون و کاریگــــه رچاویان  ری ب
ــه ،له بووه ــان الک و ژان ژاک رۆســۆ و مۆنتســکیۆ   وان ج
  ی چینـی بـه رگـه جه  گاتـه ده  کـه فکریه  باتـه م خه ئه...و

ــه ــه ڵگاوه ڕاســتی کۆمه ت ناوه تایب ــه ،حاڵ   تی شــۆڕش ب
کانی  سته ربه به  که  کاتێکدایه  یش له مه گرێ،ئه ده  خۆوه

ــاریزمی زاڵ قــوت ده ڵ  گــه  ک چــۆن لــه ،وه وه بنــه تۆتالیت
مایی  ریتانیا هــــزری بنــــه شۆڕشــــی پاکــــدینانی بــــه

 .ڵدا ری هه دێمۆکراسی سه
باتی  ی خـه م پلـه کـه یه  ،له  هم پلیکان هێدی ئه...هێدی

نی  ده باتی مه ی خه م پله فکری بۆ دێمۆکراسی و دووه
کان  تی نوخبـه نگایه پێشـه  وبه وه کانیه موو شـێوه هـه  به

ـــــێهه ـــــه وس ـــــه م پل ـــــی ج ـــــۆ  ماوه ی شۆڕش ری ب
ڕی  شـــــــــه)قامگیربوونی دێمۆکراســـــــــی  ســـــــــه

بـێ  م دروست ده ی چواره ی بوونی پله ،بیرۆکه(قام شه
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کانی پێشوودا  زۆک بوونی قۆناغه غیاب یا خود نه  له  که
 ویش  وێ،ئه که رده ده

ــــه  ڕه شــــه ــــۆ ه ــــای  ســــته ربه ڵگرتنی به ب کانی ڕێگ
 .قامگیرکردنی دێمۆکراسی سه
ن  وتێــک و کولتــوورێکی چــه ک ڕه دێمۆکراســی وه  دیــاره
  ڵگاوه یی تـوێ تـوێی کۆمـه ت و ئامـاده قابلییه  له  نه الیه
ــده ر هه ســه ــه ته-پاندن داســه  میشــه هداو ه ڵ ــۆ  نان ت ب

و تـا  یـه دوواوه  یرانی به قه-ک دێمۆکراسیش خێرێکی وه
کرێ  م نـه راهـه فه  وه نـاوه  کانی له نگیه رهه فه  ستێنه به

رباری  ســـه.ئـــافرێنێ دار ده تێکی دۆگـــم و ناپایـــه حاڵـــه
  ،لـه یه یش چون دێمۆکراسی مـۆرکی ڕۆژاوای پێوه وه ئه

ستیاری  اڵت هه و ڕۆژهه ره ت به تایبه  جیهانگیربوونیدا به
ی  شه تێکدا گه ئاوها حاڵه  له.کا ت دروست ده مه و مقاوه

ستێ چ بگا  به ق ده میدا چه که ی یه پله  دێمۆکراسی له
ری بـۆ ڕێبخـرێ و  ماوه نی و جـه ده ی شۆڕشی مه وه به

  اڵم لـه بـه.ر بـه  ڕی بـۆ بگریتـه پێویست بکا ڕێبـازی شـه
ینی بـۆ  ینی و عـه کی زه یه مینه موو زه هه  تێکدا که حاڵه

ـــــته ـــــتنی سیس ـــــه ڕێکخس ـــــک ل   مێکی دیمۆکراتی
ــه کۆمه ــاده ڵگای ــراودا ئام ــاری ک ــاتۆرو   کی دی ــوو و دیکت ب

  کانی بـه ره بـه  موو بووارێکیـان لـه کان هـه تۆتالیتاریسته
ی  ناچاری پلـــه وا بـــه نی،ئـــه دێمۆکراســـی بـــوون ته

قی  ر چه سه  ژیان دێتهبات بۆ ڕزگارکردنی  می خه چواره
ــــات ــــه لێره.ڕێگ ــــه یشــــدا ش ــــامرازێکی ت ــــا  ڕ ئ واو ن

ـــارده  ،چونکه دێمۆکراســـیه ـــزی بڕی ـــین  وه–ر  هێ ک دوای
ــانیش ــه-ئیمک ــای ئ ــه وه توان ــه ل ــه هــا فه وه  ی نی کی  زای

گونجـاوترین   له  یه وه ئه.ڕ بدا شه  ت به رعیه داخراودا،شه
  راسـی،لهڕی دێمۆک ی شـه وه تدا بـۆ پاسـاوهێنانه حاڵه

رگریکردنی  کێکی بـــه رچـــه به  ڕاســـتیدا هانـــا بردنـــه
هێـزی دێمۆکراسـی   کـه  و مانـا نیـه یش بـه مه ئه. کاتیه

ڵگای خوازیــــــاری  ڵقواڵوی کۆمــــــه خــــــوازی هــــــه
ڵکوو  بووبێت،بــه  ڕه و شــه ری ئــه ســپێکه دێمۆکراسی،ده

  کان به نیه ده مه  موو کرداره هه  که  دۆخێکه  ست له به مه
ــوونی ســه ــه ت ــا چــووبێتن و ن یارانی دێمۆکراســی  رکوت
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  باتکاری ڕێبــــازی خــــه  واتــــه.پێنن بســــه  که ڕه شــــه
و  ڕ تـا ئـه ی شه م شریخه که ی یه دێمۆکراسی،ئاستانه

 .  دوواوه  کێشێته ده  ئاسته
ی  وه تیشـدا ئـه ختـی دیکتاتۆریه بێداری و زه  ت له نانه ته
ر بـۆ  گـه ئـه-وا ببینـی ڕه ڕ بـه وێ شـه تۆزقاڵێـک بتهـه  که
فسـی  نه  نگه ڕه ،که سـتیاره هه  نده وه ئه-وێنیش بێت هه

  بۆیــه. وه ی گومانــه یش بچێتــه خانــه کــه دێمۆکراســی یه
ــه ــه  دا پێویســته م باســه ل ــه  ب ــۆکی ل ر  ســه  وردی داک

ـــــه ـــــه رچاوه س ـــــه کانی ج ـــــۆ س قامگیرکردنی  نگ ب
سـتێنی  م بوونی به راهه ڵ فه گه  له:دێمۆکراسی بکرێ

  تێک کـه ردا،خۆڕاگری دیکتاتۆریه رانبه به هدێمۆکراسی ول
ــــۆ خواســــته ــــل ب ــــه  م ــــه  تاییه ره س کان  دیمۆکراتیک

ی نـــاوخۆیی  رچاوه ڵقواڵوی ســـه ڕی هـــه نادات،شـــه
مڕۆدا  جیهانی ئـه  مان کاتیشدا له هه  رترین وله ،کاریگه
ــــه کانیش ده بچــــووکترین گۆڕانکارییــــه  کــــه ی  وه نگدان

ێوازی رووخاندنی ڕژێمـه نترین ش گمه ،ده یه جیهانی هه
 . کانه دێمۆکراسی یه   دژه

 : یه ن هۆی هه نترین؟چه گمه بۆ ده
کانی  نییـــه ده مه  ی ئـــامرازه وه ر ئـــه بـــه  میان لـــه کـــه یه

هێز وجـۆرا  بـه  نـده وه قامگیرکردنی دێمۆکراسـی ئه سه
رگرییان بـۆ  متر بـوواری بـه کان کـه سته ربه به  وجۆرن،که

 .مێنێ ده
باتی  خـه  دێمۆکراسی خواز له  ۆپۆزیسیۆنیئ:میان دووه
 .دا س ده ده  خۆیی خۆی له ربه رسایشیدا سه فه

  نێـــــوان ئامانجـــــه  وێتـــــه که ودا ده مـــــه:میان ســـــێهه
 .نی و ئۆپۆزیسیۆن ده ی مه ره کانی به دیمۆکراتیکه

ـــــان چواره ی  کی،ئاراســـــته ره ردانی ده ســـــتێوه ده:می
 .با الڕێدا ده  دێمۆکراسی به

 
ـــه رووی نێگه ئێســـتا   ـــاوی شـــه تیڤان ـــاردنی  و ب ڕی ن

 - دا ی دوایـه ده م نیوسـه ت لـه تایبـه  بـه –دێمۆکراسی 
مان  هه  یشیاندا به زۆربه  و له کی بووه ره ی ده رچاوه سه

ــاده ــاری ئام ــه  هۆک ــه ن ــه بوونی قابلیی ــووری ل و  تی کولت
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ـــه ـــه واڵتان ـــه هێرشـــیان کراوه  ی ک   که ر،پرۆســـه سه  ت
ی  ت کێشــــه نانــــه ته  و بگــــره بــــووه وتوو نــــه رکه ســــه

  مـه ئه. وه وتۆته ک تیرۆریزمیشی لێ که ترسیداری وه مه
تی و  چییـه  لـه  یـه گومانی جیـددی هه  که  کاتێکدایه  له
 .ڕی دێمۆکراسی دا کی شه ره ستی سه به مه
  چێ لـــه کانـــدا پێـــده کییه ره ده  رچاوه نی ســـه الیـــه   بـــه

  تـه ی خـاو بوونه نی مـادهکا ره ژێـده  مڕۆدا که جیهانی ئه
یی و  پـــــــانی ملمالنێـــــــی هێـــــــزه ناوچـــــــه گۆڕه
 - مامـک ڕووت یـا ده - ڕو دێمۆکراسی کان،شه کییه ره ده
  وه کایـه  تـه ک هاتوونه یـه نی سێ کوچکه ک دوو الیه وه
  . هێزه ن  کانی خاوه ندیه وه رژه ی به ی دیکه که نه الیه  که
 روهته











 مرێنێسیدهڕرۆحیدیموکراشه
 تتاحی کۆسار فه 

  وه به که نێو باسه  دروستی بچینه  ی بتوانین به وه بۆ ئه  
ڕ و دیموکراسی  زای شه زانم دوو وته پێویستی ئه

ر کام  ی راستی بێت هه وه ئه. م یان  بکه وراڤه  وه بخوێنمه
ر  سه  وه خۆن و ناچنه ربه کی جیاواز و سه زایه وته  مانه له
تی جیاوازن و  قالنییه دوو ئه  ر به و سه  و ریشهگ  ک ره یه

  .یه ت و شوناسی خۆیان هه سڵه ت و خه سیفه

  وه تی جیاوازه قاڵنییه دوو ئه  مادام له  زایه م دوو وته ئه
ن دوو  دوێن و خاوه ده  وه دوو گوتاری جیاوازیشه  هاتوون، به

 وتی ره  له  دوو جیهانبینی، که. کن یه جیهانبینی دژبه
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گۆڕن و  ده  لگه کانی کۆمه بوونی خۆیاندا ئاڕاسته پراکتیزه
تی و سیاسی  الیه جۆرێک سیستمی کۆمه  به  رکامه هه

و  کیترینی ئه ره سه  کێک له یه. ن که ده  ئاراسته
ڕ  مکی شه چه  مکی دیموکراسی له چه  ی که جیاوازیانه
ڵ  گه له  کردنیدایه ڵه شێوازی مامه  ، له  وه ه کاته جیا ده

ک  ر وه ک هه دیموکراسی نه  واته. ئایدۆلۆژیادا
ڵکوو سنووری  ناکرێ، به  ک پیناسه ئایدۆلۆژیایه

گۆڕی  هاتنه  ڕینێ و باس له په ئایدۆلۆژیاش تیئه
سیستمێک . کا شن ده چه  مه سیستمێکی فراوان و هه

  یل و ئاڕاسته می مه جه ر رفێکی وافر سه ک زه وه  که
کانی  ڕ سنووه الم شه به. گرێ ده خۆ  کان له جیاوازه

ت  ر شوناسێکی تایبه سه  خت له پارێزێ و جه ئایدۆلۆژیا ده
ی  ڕ زاده شه  که  وه ڕێته گه ده  وه ش بۆ ئه مه ئه. کا ده

  له  ڵه کی پاوانخواز مامه ک جیهانبینیه و وه  ئایدۆلۆژیایه
باس   که  دیاره. کا ده  ڵگه کانی کۆمه جۆراوجۆره  یله ڵ مه گه
  ڕ نییه ستمان رووداوی شه به نیا مه ین، ته که ڕ ده شه  له
  ڕخوازه تی شه قاڵنییه ست عه به ڵکوو مه ک  واقیعێک، به وه
. 

و  می ئه رجه زای دیموکراسی و سه مک یان وته چه
ی  وشه  کۆتاییان دێت، له 4"کراسی"  به  ی که زاراوانه

اڵت یان  سه ده مانای  رگیراون که وه  وه کۆنی کراتووسه
خودی   ندییان به وخۆ پێوه راسته  واته. خشن به قانوون ده

ی دیموکراسی  زاراوه.  یه هه  وه الته سه مکی ده چه
ی  شێوه  الم  به ، به یه ی یونانی هه رچی ریشه گه ئه

شقی جیاوازی بۆ  رمه و مۆدێل و سه  کراوه  جۆراوجۆر راڤه
  فسیرانه و مۆدێل و ته می ئه رجه کرۆکی سه.  دیاری کراوه

شداری  ویش شێوازی به کن، ئه ک یه ک شتدا وه یه  له
  بزانین که  پێوسته. اڵتی سیاسیدا سه ده  له  ڵکه خه

دیموکراسیی یونانی کۆندا مانای   له" دمۆس"ی  وشه
لک یان  ی خه ڵکوو زۆرینه خشی، به به ده ڵکی نه موو خه هه
له رووی   ڵگا و ژنانی مهش و رووتی کۆ ژار و ره ڵکی هه خه
   کاروباری واڵت له  شداری له تی سیاسی بۆ به رفه ده

رچونێک  هه.  وه کرده کان جیا ده ریستۆکراته چینی زانا و ئه
  ی خسته سیاسییه  و سیستمه بێت دموکراسی ئه

چاو باقی   له  تی که ڵگای مرۆڤایه م کۆمه رده به
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موو  هه چاو  می خۆی و له رده کانی سه سیستمه
می ئێستاشدا باشترین و  رده کانی سه سیستمه

ری  المده توانیبێتی وه  که  وتووترین سیستمه که سه
 . لک بێت النی خه کانی کۆمه دیموکراتیکه  خواسته

ی  ندێشه ئه  وه ی دیموکراسییه پشت بیرۆکه  له
  رکامه هه  که  یه گییان هه ندی جیاواز ئاماده ڵێک بیرمه کۆمه
 . فسیر کردووه شنێک دیموکراسییان ته چه  به

فسیری  ته  له  که  یه ندانه و بیرمه کێک له جۆن لۆک یه 
. کا تی سیاسی ده داڵه ر عه سه  خت له دیموکراسیدا جه

تی بڕوای  الیه یمانی کۆمه نێکی په ک تیۆریسییه لۆک وه
فتاری سیاسی خۆیدا  ره  بێ له ت ده وڵه ده  که  وایه
ریاندا  سه  به  ست بێنێ که ده  به  لکه و خه ندی ئه زامه ره

کانی  ری مافه بێ پارێزه ت ده وله ده  کا، واته ت ده حکومه
. ندارێتییان بپارێزێت هاووالتییان بێت و ژیان و ئازادی و خاوه

یمانی  ندێکی په بیرمه  فرسۆن که ها تۆماس جه روه هه
 راستیشدا  شۆڕشی  و له  تی ئامریکاییه اڵیه کۆمه
ک  ندانی وه ی بیرمه ندێشه ئه  ی ئامریکا پشتی به4003

دا  4030مریکای  ساسی ئه قانوونی ئه  له. ستبوو و به ئه
رگرتبوو،مافی  وه  وه وه کانی ئه ندێشه ئه  ری له کاریگه  که
لکوو  بینرابوو، به وا نه کان ره موو چین و توێژه هه  نگدان به ده
  به  بوو، واته یان هه و مافه کان ئه نیا مۆڵکداره نێرینه ته
ی  کی باوکساالرانه دیمواسییه  کرێ بڵێین که عبیرێک ده ته

الم دیسانیش دیموکراتیترین سیستمی  به  .کرد ده  پیاده
  نسه ره شۆڕشی فه. می خۆی بوو رده سیاسی سه

ئیلهامی   که  کایه  تری هێنایه کی رادیکاالنه یه بیرۆکه 4032
و  و ئه ره رگرتبوو و به ان ژاک رۆسۆ وهکانی ژ ندێشه ئه  له

اڵتی  سه ی ده ت نوێنگه حکومه  روێشت که ده  ئامانجه
 . گشتی بێت 

و   کی دروست کردووه دیموکراسی مێژوویه  یه م شیوه به
یر  کی جیهانی سه یه ک دیارده مدا وه ی بیسته ده سه  له

 ک ر یه به  ڕی سارد و له دوای کۆتایهاتنی شه  کرا و له
گوتاری زاڵی   الت، بوو به ی رۆژهه ره شانی به ڵوه هه

ڵ  گه  کاندا و له ییه وه ته نێو نه  ڵه کۆڕ و کۆمه  سیاسی له
الن و  کانی مرۆڤ و ئازادی گه مانیفێستی جیهانی مافه
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 .  وه ک خانه یه  وته تیدا که الیه تی کۆمه داڵه عه

ین  بکه  و راستییه ناکرێ حاشا له"ڵێ   ده 1ئاندرۆ هێوود
  و نزیکه  ساده  وه رووی تیئۆرییه  دیموکراسی له  که
و   لێک کێشه کردنیدا گه کاتی پراکتیزه  الم له ، به  سته ده

و  کێک له دا یه لێره" . ن ده ڵده ر هه پرسیاری ئاڵۆز سه
،  رییه وهه رای من پرسیارێکی جه  به  ی که پرسیارانه

ستێن و  چ به  ئاخۆ دیموکراسی له  که  یه وه ئه
عبیرێکی  رته گه بکرێ؟ ئه  توانێ پراکتیزه رجێکدا ده لومه هه

ڵک بتوانن  خه  که  یه وه مکی دیموکراسی ئه چه  گشتی له

شداری  نووسی سیاسیی خۆیاندا به دیاریکردنی چاره  له
  ئازادانه  ڵک بدرێ که خه  به  کیتر رێگه واتایه  ن، یان به بکه
و تریبوونی   وه کانه سندووقه  نه نگی خۆیان بخه ده

و  بێت ئاکامی ئه ده  واته بێت، که سیاسی خۆیان هه
نجامی  ره ک ده وه -ک بێت  رچییه هه -ش  ئازادانه  نگدانه ده

الم  به. کی دیموکراتیک قبووڵ بکرێ یه پرۆسه
  راسته.  وه نه که ت ده ره  و لۆژیکه کان ئه وه تاقیکردنه

ی  پرۆسه  له  لکه خه شداری دیموکراسی مانای به
رجیکدا  لومه هه  الم دیموکراسی زیاتر له سیاسیدا، به

و  ره ڵگا به یلی گشتی کۆمه مه  بکا که  شه توانێ گه ده
ڵبژاردنی  مافی هه. سکۆالریزم و ئازادیخوازی بێت

  وته و ره ریتیدا ئه ستێنێکی نه نێو به  ڵک له ی خه ئازادانه
  بڕوایان به  الت که سه ده  ینێته گه ده  سیاسیانه

توانین  ده  بۆ وێنه.  دیموکراسی و گوتاری دیموکراتیک نییه
کانی ئێران، تورکیا،  ڵبژاردنه هه  به  ئاماژه

و  ناو دڵی ئه  له  ین که زایروپاکستان بکه لجه ئه
الت  سه ده  کان به نادیموکراترین هێزه  وه ڵبژاردنانه هه
توانین  م ده ڵ ئێراندا النی که گه  ندی له پێوه  له. یشتوون گه
کان نادیموکراتیک و  ئالترناتیڤه  ین که ت بکه ناعه قه  نده وه به

دا  ڵبژاردنانه م هه موو ئه هه  الم له به. پاو بوون داسه
ب و ترادسیونی  زهه ک مه هێزی وه ی به ڵێک پێگه کۆمه
  له  هم پرسیار بێ ئه ده  واته که.  وریان گێڕاوه تی ده الیه کۆمه

کاروباری   بێت له ده  کامه هیز و گروپانه  ین که خۆمان بکه
دا  م پرسیاره ڵ ئه گه  ن؟ له شداری بکه سیاسیدا به

  یشتنی ئێمه گۆڕێ، ئاخۆ تێگه  ش دێته پرسیارێکی دیکه
  ڵک پێناسه چۆن خه  ، ئێمه ڵک چییه مکی خه چه  له
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گرم بۆ  لده هه  م دوو پرسیاره به  وه المدانه ین؟ وه که ده
ی  کایه  هێنانه  ستی خۆم له به الم مه ، به رێکی دیکه وه ته
  ناتوانین دڵمان به  که  وه ڕینمه گه ده  وه بۆ ئه  م پرسیارانه ئه

ین،  کی دیموکراتیک خۆش بکه یه وتنی پرۆسه رکه سه
  ین که که نه  نانه و هیز و الیه اڵم هیج حسابێک بۆ ئه به
موو  ون، هه ربکه دا سه که یه رۆسهناو پ  ر له گه ئه
ڵگا  ن و کۆمه فیڕۆ بده  ڵک به باتی خه کانی خه وته سکه ده

تی  ن، یان سیاسه ڕی ناوخۆیی بکه یران و شه تووشی قه
 . ر ببات ڕێکی ماڵوێرانکه و شه ره یان والت به پاوانخوازانه

می  رهه ی به نده وه ڕ ئه شه  وێ بڵێم که مه ده  وه لێره
،  کانی ناوخۆی والته ڕخوازه شه  اری سیاسی هێزهفت ره
بۆ .  وه ڕێته کان ناگه کییه ره ده  بۆ ملهوڕی هێزه  نده وه ئه
ر  سه  دێمه  وه، ومه که دوور نه  که ری باسه وه ته  ی له وه ئه
  وه دیموکراسییه  ڕ به شه  نگه ره  ی که ندییانه و پێوه ئه
یشتنی  ین تێگه که ندی ده پێوه  باس له  که.  وه ستێته ببه

ست  به تۆ بلێی مه. بێت ینماندا دروست ده زه  جۆراوجۆر له
  له  ندی بریتییه ندی چی بێت؟ ئاخۆ پێوه ی پێوه وشه  له

ڕ  کارلێکی سایکۆلۆژی، سیاسی یان کولتووریی نێوان شه
خت و  ملمالنێکی سه  له  و دیموکراسی؟ یان بریتییه

ر  تی هه رایه نوێنه  ی که و هێزانه ی نێوان ئه نه الیه  مه هه
کرێ  رای من ده  ن؟ به که ده  مکه و دوو چه ک له یه
  عبیرانه و ته ک له ر یه ندی هه ی پێوه وشه  ست له به مه

  ی که وه ر ئه سه  ختکردن بێت له تدا جه ڕه بنه  بێت، یان له
ی  ره دوو به  ر سه  به  ریکه تی خه واوه ته  مڕۆ به جیهانی ئه

کام   خۆمان له  بێت و ئێمه ش ده ڕ و دیموکراسیدا دابه شه
  ؟ وه بینینه دا ده ره به

  ڕ له کرێ شه م ده که ور ئه سه ر جۆرێک بێت من ته هه
ڕ  اڵم ناکرێ شه پێناو پاراستنی دیموکراسیدا بکرێ، به

  چونکه. ی دیموکراسی کایه  مکانیزمێک بۆ هاتنه  بکرێ به
نی  کی درێژخایه یه جامی پرۆسهن ئه  دیموکراسی له

نێو   ریش له ی رۆشنگه بێ و پرۆسه ده  هادینه مێژووییدا نه
پێش و تاکێکی وشیار و   چێته دا ده م پرۆسه میژووییه ئه

ی  وه دیموکراسی بۆ ئه  واته که. م دێنێ رهه سکۆالر به
قامگیر بکا،  کانی خۆی سه زراوه واڵتێکدا دامه  بتوانێ له
  کان و کولتوورو عورفه ینی تاکه زه  تا له ره سه  پێویسته
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  . تییدا قبوول بکرێ الیه کۆمه

  وی له و پێڕه  ڕه کانی شه تاکتیکه  کێک له تیرۆریه
م  به. کا و دژی رۆحی دیموکراسییه ڕ ده سایکۆلۆژیای شه

ڕدا   نێوان گوتاری دیموکراسی و گوتاری شه  من  له  پێیه
ڕی  الم الینگری شه به. ابینم کی دیالکتیکی ن ندییه پیوه

ر  ترسین بۆ سه ی مه و هێزانه موو ئه دیموکراسیم دژی هه
 .دیموکراسی

 :راوێز په 

ک ئۆتۆکراسی؛ پلۆتۆکراسی و  کانی وه ست زاراوه به مه( 4

 . تا دواییه ریستۆکراسی و هه ئه
 Andrew(.دیموکراسی، فێمینیزم، سۆسیالیزم)ری کتێبی  نوسه ( 1

HEYOOD 
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ڕڕیانشهرجیشهمهدێموکراسیبه
 !رجیدێموکراسیمهبه

  
 وی ت خوسره حشمه 

کردنی  شرۆڤه  ته و بابه نووسینی ئه  ست له به مه

می  رده سه  ه که له" ڕ و شه دیموکراسی" کانی مکه چه
و  نگلێکی گر تیه کوو بابه مدا وه ی سێهه زاره و هه گلوبالیزم

و  ی پسپۆران وه جێگای لێکوڵینه  ته ستیار بووه هه
 .زایانی بواری زانستی سیاسی شاره

ڵێك  کۆمه  ستن به پشتبه  م به ده وڵده مدا هه ته و بابه من له
ی  رانه و پرسیاره کادیمی ئانالیزی ئه و ئه فاکتی زانستی

زران  هه  به  نووکه ند تاکوو هه رچه هه. م بکه  وه ره سه
  وه ره ی سه زانه و وته ڕ ئه مه له  و نامیلکه  ێب، نووسراوهکت

اڵم بێگومان تاکوو ئێستاش  وه، به ته و باڵوبوونه چاپ
و شیکاری  وه جێگای خوێندنه  مکانه و چه ردووکی ئه هه

  بێ له تری هه و توکمه  کرێ مرۆڤ روانینی تازه و ده زیاترن
کوو دوو  ڕ وه و شه رۆکی دێموکراسی کارکردو ناوه  ئاست

  با له مان کاتیشدا ناته هه  گرێدراو و له وه ئیلیمنتی پێکه
 .کتردا ڵ یه گه

:مکیدێموکراسیچه 

ی فیکری، هیچ  ندێکی دیکه هه ر ڕه کوو هه دێموکراسی وه
  له. بووه ق نه ها یان موتله کی ڕه یه ی ئیده کات زاده

  واته.  ییه مکێکی رێژه دێموکراسی چه  وه کی دیکه الیه

یبێ، یان  د هه داسه ك سه ڵگایه کۆمه  که  شتێك نیه
ت واڵتێك  ڵبه هه. بێت هیچی نه  کی دیکه ڵگایه کۆمه
  ی دێموکرات بوون بکات که شه توانێ بانگه ده

  وه ڵبژاردنه رێگای ملمالنی هه  ی له که ته حکومه
 .گرتبێ  وه سته ده  اڵتی به سه ده
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ریتانیایی پێ  یاساناسی بهندی  جیرمی بینتهام، بیرمه
  کانی پارێزگاری له ره گرنگترین فاکته  کێک له یه  که  وایه

سڵی  چاوی ئه ت ڕه ، حکومه که  یه وه دێموکراسی  ئه
  سڵه و ئه پێی ئه به  واته. ڵبژاردندا بکات هه  ری له رابه به

  ڕه و بیروباوه کان تیه مایه موو که هه  رێز له  ت پێویسته حکومه
 .کان بگرێت یاوازهج

کان  ئاتێنه  ک له کانی ئوریپید، یه نومایشنامه  کێ له یه  له
 :ڵێ ده

اڵتی  سه هۆی پێکهێنانی ده  سامان نابێته  الی ئێمه"

ی  اڵته سه و ده ر ئه ژارانیش هه تی، بیرورای هه تایبه
 ". یه هه

ی  ڵه سه مه  دێموکراسیدا گرنگه  له  که  سلێکی دیکه ئه
سڵی قبوڵکردنی بیرورای جیاواز و  ئه  ، واته مهپلۆرالیز

ڵ ملمالنێ  گه  وتی شارستانی له لسۆکه ها هه روه هه
  رێزگرتن له. ڵدا کۆمه  کان له تییه اڵیه سیاسی و کۆمه

هۆی پارێزگاری   بێته ڵدا ده کۆمه  نگ له ترین ده چووکه
  به. کانی خودی دێموکراسی بناغه  له  قینه راسته
فافتر، دێموکراسی زامنی پاراستنی  شه کی مانایه

هۆی   بێته ده  مه ئه  که  کانی مرۆڤه تاییه ره سه  ئازادییه
اڵتی  سه ه  و د ت نیه ده و مه ره ڵگا به راکێشانی کۆمه

و  ڵک دینامیزمی ئه خودی خه  ساالری که  شایسته
 .ن اڵته سه ده

  

:ڵدانیبیریدێموکراسیرههمێژوویسه

کانی چوارو  ده سه  مجار له که سی بۆ یهبیری دێموکرا
 .ئاتێن شکڵی کاڵسیکی گرت  پێنجی زاینی له

موو تاکێکی  ، هه مالوه م به ی پێنجه ده سه  بوو له  وه ئه
کسان  رو یه رابه نی مافی به خاوه  پارلماندا بوونه  ئاتێنی له

  ندیدار به یوه کانی په ته و سیاسه ڕ یاسا مه نگدان له له ده
 .وه ڵه هکۆم

زموونی  مین ئه که یه  به  مه ئه  کرێ بڵێن که ده
 . د کراوه مێژوودا ناوزه  وتووی دیمۆکراسی له رکه سه
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ی واڵتانی  م زۆربه ی بیسته ده ی سه ر چی تا نیزیکه گه ئه
و  می پارلمانی بوون، به نی سیسته رۆژئاوایی خاوه

و  ئه  تهدیاربوو، وا  اڵتی پێوه سه ش پاوانخوازیی ده حاڵه
  بوایه التی سیاسی ده سه ی ده رچاوه سه  ی که سڵه ئه
چی  بوو، که  رانسه ی شۆرشی فه و زاده  ر بووایه ماوه جه

 .کانی پاوانخوازی ببوو جۆره  دوچاری جۆرێک له

کانی   تازه  وه پێ لێکۆلینه  به  وه کی دیکه الیه  له
ی  ده سه  نیا له زایانی بواری زانستی سیاسی، ته شاره

واڵتانی   ڵ له ندامانی کۆمه م ئه رجه سه  که  ئێستادایه

 . یه کیان هه ک یه رو وه رانبه نگدانی به رۆژئاواییدا، مافی ده

  

م ئاوا  یه ژده ی هه ده ندی سیاسی سه ڕۆسۆ بیرمه
 : کات تاریفی دێمۆکراسی ده

ڵبژاردندا،  کاتی هه  نیا له کاندا ته پارلمانیه  مه سیسته  له" 
ه بۆ   و رێنه گه و پاشان ده گرن رده ڵک وه ئازادی که  له
،  یاسایانه  و جۆره وی له یڕه یی و په ستراوه وتی به ڵکه هه
 ". تی شتێکی باشتر نیه کۆیله  له  جگه

  اڵت له سه می ده سیسته  ی له خنانه و ڕه ڕۆسۆ به
و  ر ئه سه  ی له رده تی، په دا گرتوویه مانه و زه رۆژئاوادا له

کانی دێموکراسی  اڵته سه ، ده ڵماڵی که هه  ته قیقه حه
  وه ڵکه ر خه سه  ستور و بڕیاردان به رۆژئاوایی زیاتر ده

ستی  به مه  وڵدان به ن، تاکوو هه که جێ ده جێبه
ڵک  شدار کردنی خه و به اڵت سه کردنی ده دیمۆکراتیزه

ی  بردنی پرۆسه  رێو به  کی له ره ی سه رچاوه کوو سه وه
 .دێموکراسیدا

  

:ڕمکیشهچه

ر دێموکراسی و ئاشتی  رانبه کی به زایه کوو وته ڕ وه شه
موو  یامێک بێ، یان داخوا هه نێ چ په توانێ خاوه ده

ی  خانه  چێته رێک ده شه  موو جۆره یان هه  وایه رێک ڕه شه
گشتی ئایا هیچ   به.  "وه ربازییه ستدرێژیی سه ده"
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  کان له ری مرۆڤه هێزی رزگاریده  ی ببێتهت رێک توانیوویه شه
 کاندا؟ جۆراوجۆره  مه رده سه

  

رووی زانستی   ڕ، له مکی شه راستیدا چه  له
ربازی  جاوزی سه ته  ه زیاتر گوزارشت له  و یه سیاسی

ستیاردا  ڵێک پرسیاری هه ناو کۆمه  له  کات که ده
  ایکۆلۆژیکی زۆری به باری س ندییه یوه په  که  وه خولێته ده

 . یه هه  وه کانه مرۆڤه

ردا  سه  کاندا ئاڵۆگۆری به مه رده ڵ سه گه  ر له مکی شه چه
  ك به یه سته ره کوو که ڕ وه ت زۆر جار شه نانه و  ته هاتووه

ڵکی لێ  کان که کێشه  ستی کۆتایی هێنان به به مه
تای  ره سه  ری سارد له دوای شه  له  بۆ وێنه.   رگیراوه ه  و
بۆ    شه ژێر ناوی بانگه  ی جیهان له خشه کاندا، نه ده وه نه

  بوو به  ، که ردا هات سه  دێموکراسی گۆرانی قوڵی به
کانی  سیاسه  عاداڵته و مه نگی هۆی گۆرینی هاوسه

 .جیهان

موویان  ی هه وه ره سه  کانی جیهان و له زلهێزه  ئێستا واڵته
ری  مسه جه  تاکه کوو مریکا وه کانی ئه کگرتووه یه  واڵته
کو ئێلمنتێکی کارساز بۆ  ڕ وه شه  جیهاندا، له  اڵت له سه ده
 .گرێت رده ڵکی لێ وه نیتی که ستی هیومه به مه

نیا  مریکا ته شتی ئه ره رپه سه  ڕی ئێستای جیهان به شه
وڵی بۆ بدرێت،  ژێر بیانوی دێموکراسیدا هه  له  ڕێک نیه شه
 1774ی سیپتامبری44ی که ساته ڵکوو دوای کاره به
تیرۆریزمی "ڵ  گه  کانی له ره ربه ی به مریکا پرۆژه ئه

می  سیسته  کوو مانیفستێکی نوێ له ه  و و داهێنا" جیهانی
 .ی بۆ کرد شه جیهانیدا بانگه

ڕی  ڕی سارد، شه و پاش شه ڕی جیهانی  پاش دوو شه
ها  ه  رو و هه مریکایی  کی ئه یه کوو پرۆژه دژی تیرۆریزمی وه

  مکێکی گرنگ که چه  ته ڵگا بووه کوو فنومنتێکی کۆمه وه
تی  و سیاسه فه لسه و پسپۆرانی فه ران وه ی لێکۆلینه زۆربه

  بێ له تریان هه کی تازه یه ه و خوێندنه  ناچارکردووه که
 .ڕ زاکانی شه ی وته باره
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ڕ  شه  که  بیر بچێ که  مان له و راستیه ت نابێ ئه ڵبه هه
م  که یه. ی جیاواز بێت نی دوو پێناسه توانێ خاوه ده

و  وا ئه ڕی ڕه شه. وا ری ناڕه م شه وا، دووه ڕی ڕه شه
خۆ   رگری کردن له پێناوی به  زۆر واڵت له  که  یه ڕه شه
  کات له وی ده یره ، په مایه م بنه ئه. گرن رده ڵکی لێ وه که
کانی رێکخراوی  ندکراوه سه په  و ستروکتوره  یماننامه په
  خۆ کردن به  پێناوی پاریزگاری له  کان له کگرتووه یه وه ته نه

پێی   به. رجی یاسایی و قبوڵکراو ندێک مه پێی هه
  ندی له پێوه  کان له کگرتووه یه  وه ته ماکانی رێکخراوی نه بنه

و  له  ، جگه حکوومه رێک مه شه  موو جۆره ڕدا، هه ڵ شه گه
پێناوی پاراستنی   نێك له هواڵتێک یان الی  بێ که ی نه ڕه شه

 .گرێت رده ڵکی لێ وه بوونی خۆیدا که

  فقانستان له ر ئه مریکا بۆ سه هێرشی ئه  بۆ وێنه
ی رێکخراوی  روانگه  دا، له 1774ساڵی

بوو   خۆکردن  ، جۆرێک داکۆکی له وه کانه گرتووه یه وه ته نه
و رێکخراوی  هێرشی تیرۆریستی تالیبان  ر به رانبه به
ر  اڵم شتی جێگای سه به. مریکا دژی ئه  به  قاعیدهل ئه

ڕی چیچان،  بۆچی تاکوو ئێستا شه  که  یه وه سوڕمان ئه
کانی  باتی کورده و خه کانی سریالنکا ستین، تامیله له فه

ی رێکخراوی  روانگه  ستی تورکیا ، له ژێر ده
خۆ کردن   کوو مافی داکۆکی له وه  وه کانه کگرتووه یه وه ته نه
 !ند ناکرێت؟ سه هپ

واڵتێک   که  یه ڕه و شه وا ئه ڕی ناڕه شه  وه کی دیکه الیه  له
و  ندی کاتی  و رژه ندێک به هه  یشتن به بیانوی گه  به

باری   له  ر واڵتێک که سه  کاته ن هێرش ده درێژخایه
نسیلی  پته  وه باری ژئوپولۆتیکه  یان خود له  وه لوژیستیکیه

و  له  ند دانه دواتر نێوی چه  که.  ی نیهخۆکردن  رگری له به
 .کرێت پێ ده  ئاماژه  ڕانه شه

کردنی  ی دیمۆکراتیزه شه بانگه  مریکا ئێستا که ئایا ئه
پێناوی   و له ڕی ئه کات، شه راست ده اڵتی نێوه رۆژهه
یاخود دابین کردنی   اڵتی توتالیتاریه، سه ی ده وه سڕینه

 ؟ مێکی دێمۆکراتیکه سیسته
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پێناوی   کانی ئێستا زیاتر له ڕه ی شه زۆربه  هچونک
تاکوو   کانی واڵتانی زلهێزدایه وندییه رژه پاراستنی به

 .لیدا کانی ناگه اڵته سه ده  وڵدان بۆ پێکهێنانی ریفۆرم له هه

  

:ودیموکراسیکورد

ر  سه  و خواستی زۆری له بڕوای من کورد وێڕای باس  به
  جیدی خۆی له  به  یتوانیوه نه  نووکه دێموکراسی، تاکوو هه

کورد   که یه  و مانایه وه به ئه. ی دێموکراسی بدات ره قه

و   تیانه ی بابه وه مای لێکوڵینه ر بنه سه  له  یتوانیوه نه
ڵکوو پتر  به.  وه مکی دێموکراسی بخوێنێته زانستیانه، چه

کاندا خۆی  ر رووداوه رانبه به  ك له یه وه کو دژکرده وه
کوو کورد هێشتا  وه  ئێمه  وه کی دیکه الیه  له.  خستووهر ده
ر  سه  له  گرانه خنه نی بۆچوونێکی ڕه خاوه  ته بووینه نه

کوو پێشتر باسمانکرد، دێموکراسی  روه هه. دێموکراسی
ڵگای  کۆمه  وخۆی به ندی ڕاسته یوه په  که  مکێکه چه
  ئێمه  وه داخه اڵم به ، به یه هه  وه و مافی هاوواڵتییه نی ده مه
ر  سه  کی خودی له یه نی ڕاڤه خاوه  ته بووینه ك نه نه

  له  مانتوانیوه ت تا ئێستاش نه نانه ڵکوو ته دێمۆکراسی، به
می  سیسته  یشتن به ك بۆ گه یه سته ره کوو که ڕ وه شه

  بینین له تا ده وه ئه. ربگرین ڵک وه لی که خودی و گه
  کارتێکی سیاسی بهکو  می ئێستا کورد وه رده سه
مریکی  ربازی ئه ی سه وه نیا بۆ ئه ته  یه مریکاوه ستی ئه ده
مریکا تاکوو ئێستا  گینا ئه ئه. کاندا بکوژرێت ه  ڕ شه  متر له که

کورد   ر به رانبه خاڵقی به هودێکی ئه عه بووه ته نه  ئاماده
  ڕ به ری شه به گرتنه  مریکا له ئه  واته. دروست بکات

خاڵقی و  نیتی، هیچ پرنسیپێکی ئه تی هیومهس به مه
  کێک له کوو یه کورد وه  ر به رانبه به  فی نیه لسه فه

 .ڕ کانی شه قوربانیه

  م، به که ته کردن بابه ستی توکمه به مه  کۆتایدا به  له
  ڕانه و شه ڵێك له نێوی کۆمه  به  زانم ئاماژه پێویستی ده

و  یونها مرۆڤی سیڤیلهۆی کوشتنی مل  بوون به  م که بکه
 .جێهاندا  بێ تاوان له
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کانینێوانساڵهکانیجیهانلهڕهرچاوترینشهبه
3443-4641    

 4241می جیهانی  که ڕی یه شه

 4211و ناکازاکی  هیروشیما

 4211می جیهانی  ڕی دووهه شه

 ڕ ڤیتنام شه

 4224نداو یان عێراق  ڕی که شه

 1774فقانستان  ڕی ئه شه

 1776دام  تی سه و رووخانی حکومه عێڕاقڕی  شه
*** 

 :کان رچاوه سه
Orättfärdiga krig / Karin Aggestam 2004 

 .2،41،40،32،01،30: کانی ڕه الپه

Krig och fred / Kim Gabrielson 2003 
 .2،41،16،30: کانی ڕه الپه  

  رگێرانی له وه. دێڤید بیتهام و کێڤین بویل: ؟ نووسینی دێموکراسی چیه
 .40،43،42،16: کانی ڕه الپه. 1777ریم حسامی  که:  وه فارسییه
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روهته






 خوێنپاراوناکرێداریدێمۆکراسیبه

 

  مین نژاد رزگار ئه

گۆڕێ، کوتومت هزری مرۆڤ   ڕ دێته کاتێ پرسی شه
  به  یه ندی هه پێوه  کا که و شووناسێک راگوێز ده ره به

  له  شێکه توندوتیژی، به  واته  ته، م بابه اڵم ئه توندوتیژی، به
  مه رده سه  کاتێ ئاوڕ له. ڕ مکی گشتی شه چه

پێی   پێ به  بینین که ده  وه ینه ده کانی مێژوو ده جیاوازه
تیدا  ڵ ژیانی مرۆڤایه گه  ڕ له کانی مێژوو، شه قۆناغه
  ته م بابه ئه  گرهی ئێستا و ب مه رده م سه ئه  تا به  هاتووه

کانی  وه کردار و کاردانه  شێکی گرینگ بێ له به  نگه ره
  گشت قۆناغه  اڵم له به. مانی دواتریشدا رده سه  مرۆڤ له
  له  کێک بووه یه  میشه ڕ هه کانی مێژوودا شه جیاوازه
  م دۆخه ئه. ست به مه  یشتن به کانی مرۆڤ بۆ گه تاکتیکه
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بۆ   وه رێته گه ڕ، ده کی شه داره ته  ستێ به ڵده مرۆڤ هه  که
تی  بابه  به  یه ندیان هه پێوه  ت که ڵی هۆکاری تایبه کۆمه

  ی که ستانه به و ئامانج و مه تی و ئه اڵیه سایکۆلۆژی کۆمه
ولی بۆ  و حه  مێژوویدا بۆی گرینگ بووه  قۆناغێک له  له

  رچاو له شێکی به به  نکۆڵی لی ناکرێ که.  داوه
ولێکی ئیمپریالیسمی  ی حه زۆنگه  کانی مرۆڤ له ئامانجه

ڕ سیمای  شه  وه یشه م زۆنگه ر له و، هه  یان کۆلۆنیدا بووه
 . رخستووه توندوتیژی خۆی ده

ڕ، جیاوازی  شه  به  وه درێته ندی ده پێوه  که  نێکی دیکه الیه

ڵگری  هه  م فاکته ئه.  بیری جیاوازه  کی دیکه واتایه  یان به
ر  هه  له. دا ی هاوکێشه زۆنگه  له  ته کی تایبه یه شرۆڤه
ندی  پێوه  ک که رچییه و هه  سته ڵگا یان ده ل یان کۆمه کۆمه
  ی جیاواز به وه ڵ، بیرکردنه پرسی کۆمه  به  یه هه
  ڕ بۆ داکۆکی کردن له شه.  ڕه یاندنی شه شنێک راگه چه

  که ڵگیر بوونی هزر یان کولتورێک ڕ بۆ کۆمه بیری نوێ، شه
پێناو   ڕ له کا، شه باتی بۆ ده خه -ڵگری بیری نوێ هه

  ته سووننه  پێناو نکۆڵی کردن له  ڕ له خۆڕاگرتوویی و، شه
م  گشتی ئه  به... ڵ و ریت و کۆمه کانی نه راییه ببرگه جه

و  ئه  تا به  وامدایه رده کی به الیه قه ته  م له رده هه  دۆخه
ڵگادا جێگای  کۆمه  لهکانی بیری نوێ  رجه ی مه کاته

 .درێ شیاوی خۆی پێده

  شدا به فه لسه واتاکانی فه  ت له نانه ڕ ته مکی شه چه
  له"  نیچه"بینینی   رنج بدرێ به ر سه گه و ئه  ند گیراوه هه
  کی دیکه ڕ جێگایه شه  بینین که ده  زایه م وته ر ئه مبه هه
  ستن به یوه په  ی که و پارامێترانه گشت ئه  له  وه بینێته ده

  دا به ت ده کی تایبه گرینگییه  نیچه". خود"مکی  ژیان و چه
ژیان   که  ستاوه راوه  ته ناعه و قه ر ئه سه  ڕ و له مکی شه چه
زووی حزوور بکا  و مادام مرۆڤ ئاره  یه پساوه ڕێکی نه شه
م  ئه. توانا بێ رێکی به ڕکه شه  دا پێویسته یدانه م مه له
  کانی داروین له وه توێژینه  به  یه ندیشی هه ێوهپ  ته ناعه قه
" ی  که ناوبانگه  زا به تی بایۆلۆژی و وته ر بابه مبه هه
ی  روانگه  ڕ له ی شه سه ره الم که به(. راز بقا" ) وه مانه
م  و، ئه کی جیاوازه  یه ڵگری راڤه هه  وه تی نێچه قڵییه عه
  چوونکه  قاڵنییه کی عه یه سه ره ن که تعه قه  یه سه ره که

مکی گشتی  چه  له  ته کی تایبه س دوورنمایه توندوتیژی به
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توندوتیژیدا کورت   ن له تعه ڕ قه ی شه وقووله مه. ڕ شه
  له  که  یه شی هه ڕ دیوێکی دیکه شه  ڵکه و، به وه ناکرێته

توند و   ر گرتن له ک بێ بۆ به یه سه ره شێ که خۆیدا ده
 .تیژی

ڕ  ندی نێوان شه دوای پێوه  له  وه نیگایه  شهم گۆ ر له گه ئه
  کا به ڕێین، پێویست ده و دێمۆکراسی بگه

تی  ماهیه   ت به باره سه  تیانه کی بابه یه وه خوێندنه
دوو فاکتی زۆر   م دوانه ئه.  ته م دوو بابه مێتۆدیکی ئه
دێمۆکراسی . ی ستراتێژیکدا زۆنگه  جیاوازن له

خسێنێ بۆ  ره جال ده مه  که  ییهر به رێوه مێکی به سیسته
بۆ   که مکانیزمێه  کی دیکه واتایه  کانی ژیان، به گشت بواره

م  ئه. ڕای جیاوازی ره بوون سه وه ژیان و پێکه وه پێکه
ڵێ  کۆمه  له  که  یه ئامانجێکی تێکنۆکراتانه  مه سیسته

  شنه رچه هه  دوور له  ڵبژاردندا و به چاالکی هه
و  ره به  وه نێکه الیه  اڵت له سه تی ده رعییه هک ش توندوتیژییه

  ن تواناییه ساسه گوێزێ و، ئه راده  نێکی دیکه الیه
  ڕ له اڵم شه به. کن حه دا پتر مه م بواره کان له قالنییه عه

م  اڵم داخوا ئه به.  یه سه ره که  ڵکه و به  راستیدا ئامانج نییه
ئامانج؟   له  وه کاته ک دهمرۆڤ نێزی  نده چه  تا به  یه سه ره که

کی  یه سه ره ڕ هیچ که شه  له  بێجگه  کی دیکه واتایه  یان به
کانی مرۆڤ؟  دی هاتنی ئامانجه کرێ بۆ وه دی ده به  دیکه

کان روون و ئاشکران  ردوو پرسیاره بێ گۆمان واڵمی هه
پێشتر   که  ڕ شه  له  یه و راڤه ین به رنج بده ر سه گه ئه

م  و ئه  وه کاته تاک بیر ده  ی که نده وه ر ئه هه. رای پێد ئاماژه
  له  مه ، ئه پارالێری رایگشتیدا نییه  شی له وه بیرکردنه

  موو بزاڤه هه  کی دیکه واتایه  به.  ڕه یاندنی شه خۆیدا راگه
بات  وام دان بۆ خه رده کی به یه ملمالنه  کان له دێمۆکراتییه

دا  م پێناوه ر له هه  کانیان و بگره دێمۆکراتیکه  رجه پێناو مه  له
ری  گه ت ئه نانه بن و ته ده  نجه شکه رکوت و ئه تووشی سه

  م دۆخه ئه  ، باشه مدایه رده به  رگیشیان له ی مه شه ره هه
مکی  بکرێ؟ چه  زنده چی مه  شێ به ده  ڕ نییه ر شه گه ئه

. مرۆڤ کانی پساوه نه  وله بۆ حه  رفراوانه کی به ڕ پانتایه شه
  دی هێنانی ئامانج پێویسته ڕ بۆ وه شه  ندی که وه ر ئه هه
  دوور له.  ی ئامانج گرینگه وه ش بۆ هێشتنه نده وه ر ئه هه

  سته به دی مه ڕ هاتنه مکی شه وینا کردنی چه
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م  م له النی که)  واقع دووره  کانی مرۆڤ له یاتییه حه
 (.دا مه رده سه

ر  مبه هه ستی گشتی له به ر مه سه  ی بچمه وه رله به
زانم  پێویستی ده  ڕ و دێمۆکراسی به ندی نێوان شه پێوه

. دێمۆکراسی  له  وه ڕ بدرێته ئاوڕێکی زۆر تیژتێپه
مان  هه  و له  وانه ره رفه مکێکی به نی چه دیمۆکراسی خاوه

بێ سوودی   به.  کی دورو درێژیشه نی مێژوویه کاتدا خاوه
واتا و   رنج بدرێ به سه  میشه ک هه ر وه گه نابینم ئه
کردنیدا   پراکتیزه  مرۆڤ له  مێژه  له  که  زایه م وته مێژووی ئه

  که  یه تییه بابه  مکه و چه ست له به مه - سانه وه سته ده
کی  زایه وته  له  یه م وشه ئه. تی ڵگریه دێمۆکراسی هه

ی ناوێک  به  دێمۆکراسی کردوه  که  وه ته ڵگیراوه یۆنانی هه
و ( ل گه)ی  دێموس  دوو وشه  له  بریتییه  ر که واوکه ته

مانای   تدا به ره بنه  ، و له(ت حکومه)کراتوس 
رێگای   ت له ودا حکوومه له  که  مێکی سیاسییه سیسته

  کی مێژوویی پێویسته ک تێبینییه وه. چێ ده  رێوه به  وه له گه
  ت کردن، له هحکوم  له  م شێوازه ئه  بدرێ که  وه به  ئاماژه
پاشا و   اڵت بوو له سه ی ده وه تدا ستاندنه ڕه بنه
  به  که)  اڵت بوو بۆ نوخبه سه کان و راگوێستنی ده شرافه ئه

، (بێت  مان نوخبه هه" ل گه"ستی  به مه  نگه بۆچوونێک ره
و  جالی ئه دا مه مه رده و سه له  ین که بیری بکه  نابێ له

اڵتی  سه ده  دا به تتی ده هرعیی شه  ی که ته قڵییه عه
 . الوازیدا بوو  موناریشی، له

وتی  کرێ تا ره مان هومێد ده ڕ بوونی زه تێپه  به
،  وه کی خۆی نێزیک بکرێته ره می سه چه  دێمۆکراسی له

  وته م ره ئه  یکه وه ئه. ل تی گه مان واتای حکوومه هه  واته
مکی  کردنی چه  پراکتیزه  رچێ هێشتا له به له

  یه تیانه ، پرسیارێکی بابه بووه وتوو نه رکه دێمۆکراسیدا سه
یدانی  مه  له  ڵێ پارادۆکس که کۆمه  به  یه ندی هه پێوه  که

  م پرسه وێ، ئه که ر ده تدا ده م بابه کردنی ئه  شرۆڤه
ندی  پێوه  یین که ڵێ پرسیاری بنچینه ڵگری کۆمه هه
ی  سه ره که"و "ل هگ" ، "ت حکومه"مکی  چه  به  وه درێته ده

ڵێ  دا کۆمه یه م میانه له". ل اڵتی گه سه ی ده پرۆسه
  برتین له  گۆڕێ که  ته مودێلی دێمۆکراسی هاتونه

می  ند حزبی، سیسته تی چه رایه می نوێنه سیسته
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خۆ  حیزب و، دێمۆکراسی راسته  تی کردنی تاکه رایه نوێنه
  له  م سێ مۆدێله ئه(. دمکراسی مشارکتی)

شێ  ک ده یه وته  به  کراسی دیار ترین مۆدێلێکن کهدێمۆ
 . کانی دێمۆکراسی مۆدێله  له  رحێکی گشتییه بگوترێ ته

  یه م شرۆڤه ت بێنین به ناعه ک قه یه ک پێناسه ر وه گه ئه
  ر باس، به به  رێدا هاته سه  له  مکی دێمۆکراسی که چه  له

رنج بدرێ  هکورتیش بێ س  ر زۆر به گه زانم ئه پێویستی ده
ک  وه  دیاره. زرانی دێمۆکراسی ی دامه سه ره که  به

کی گونجاو  زایه وته  زران به ی دامه ک من وشه تێبینییه

  له  یه گشتی گرفتم هه  به  نازانم بۆ دێمۆکراسی و بگره
بیاتی  ده ئه  له  ته م بابه رچی ئه گه ، ئه زایه م وته ڵ ئه گه

زرێ  دێمۆکراسی دانامه ن ساسه ئه.  سیاسیدا زۆر باوه
  هادینه ی نه وشه  کاتێ باس له. کرێ ده  ڵکوو نیهادینه به

  سه ره گۆڕێ، گرینگی که  کردنی دێمۆکراسی دێته
  هادینه بۆ نه  وه بێته ق ده کانی دێمۆکراسی زه ماددییه
نیدا  مه کی زه یه پرۆژه  له  سانه ره م که بێگوومان ئه. کردن

  به  یه یاتی هه کی حه گییهگرین  بن که دروست ده
جال  ئاسایش و ئازادی، مه  واته. ئازادیو  ئاسایش

کردنی دێمۆکراسی   نیهادینه  ی به خسێنن بۆ پرۆسه ره ده
ڵێک  کۆمه  ش بریتین له ماددییانه  سه ره م که ئه  که

رخستنی  سه  له  نی که ده و نیهادی مه  زراوه دامه
بێ و  رچاویان ده به ری ی دێمۆکراسیدا کارتێکه پرۆسه
ن بۆ  که شێکی دێمۆکراتیک دابین ده وخۆ که راسته

  به  وه ند بداته تاک پێوه  مێک که بونیادنانی سیسته
  زراوه تا دامه هه. ڵگادا کۆمه  ری له به رێوه می به سیسته

وانتر  ره رفه یاندن به کان و پرسی راگه نی و یاساییه ده مه
اڵم  به. بێ تیتر ده تر و بابهفاف بن وێنای دێمۆکراسی شه

م  بینین ئه زران ده ی دامه وشه  ین به ده رنج ده کاتێ سه
ببری یان  ڵگری بارێکی جه هه  وه ییه باری راڤه  له  ییه وشه
 . پاندنه داسه  کی دیکه واتایه  به

ی  و جوره ڕ و دێمۆکراسی، به ندی نێوان شه اڵم پێوه به
ندیان  پێوه  م دوانه ی پێدرا، ئه ماژهدا ئا که ته ی بابه میانه  له
  وه ی نیچه ی راڤه روانگه  ڕ له ر شه گه ئه  یه هه  وه که یه  به

دا و  ندیشه پێناو ئه  ڕ کردن له شه  واته .یر بکرێ سه
  کان که پاوه داسه  اڵته سه حاند ده  له  وه نگار بوونه ره به
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راستی  به. کان تییه اڵیه کۆمه  ریته نه  شێکی مێژوویین له به
وامدا  رده ڕێکی به شه  وتی دێمۆکراسیخوازی له ر ره گه ئه
ی  دانی پرۆسه ره ر، په رامبه ی به م هێزانه دژی ئه  بێ له نه

ر  گه اڵم ئه به. بێ؟ بێگومان نا جالی ده دێمۆکراتیک مه
ت  تایبه به -  یه نووکه ی هه م روداوانه ڕ ئه شه  ست له به مه

زۆر  -راست اڵتی ناوه اسیزاسیۆنی رۆژ ههی دێمۆکر پرۆژه
  ندییه م پێوه ئه  نم که یه گه راده  وه ڵوێسته هه  کورتی و به  به
اڵتی نێڤیندا  رۆژهه  ی له وه ئه.  واوی نا ئاساییه ته  به

. پێناو دێمۆکراسیدا  ڕ له ک شه نه -  دا توندوتیژییه رووده

توندوتیژی   کامڵ لهمۆدێلێکی   یتوانیوه تا ئێستا مێژوو نه هه
م  رده به  ی ئێستا له م پالنه بێ بۆ دێمۆکراسی و ئه هه

، هێشتا  اڵتی ناڤیندایه رۆژهه  ست به یوه کانی په رووداوه
م  کانیشی ئه ت نیشانه نانه و ته  بووه وتوو نه رکه سه

نیشدا  درێژخایه  له  نێ که یه گه مان پێ راده تاڵه  راستییه
  له  شێکه شنێک، به چه  دێمۆکراسی به. وتوو نابێ رکه سه

رز  کرێ به کولتور ده  کاتێ باس له. تی اڵیه کولتوری کۆمه
ناخی   له  ها گشتییه م به ی نیازی ئه وه بوونه
کا  دێمۆکراسی ده  که  وه بێته ده  سته رجه کدا به ڵگایه کۆمه
  کان و نیهاده تییه اڵیه کۆمه  ریتێک بۆ پرنسیبه نه  به

. ری به  رێوه کانی به ها میکانیزمه روه کان و هه رییه وهر مافپه
  ێ که وه که ر ده دا ده و کاتانه یش له م پرۆسه گرینگی ئه

  وه دا ببینه ندییه و پێوه ڵگا بتوانن خۆیان له کانی کۆمه تاکه
  ری و به به رێوه می به پرسی سیسته  به  سته یوه په  که

تا   وه رز بێته ڵگا به ی کۆمهکان ئاستی تاکه  کی دیکه واتایه
می  ر سیسته مبه هه وه له بینێته نامۆییدا نه  خۆی له

بکات   وه رک به و ده  یدا ڵگاکه ری کۆمه به رێوه سیاسی و به
حاند   کردن له  مه مساوه  ندی تاک له وه رژه به  که
ش  م ئاسته کرێ و ئه ر ده به سته ندی گشتیدا ده وه رژه به
کانی نێو  گشت تاکه  م دێت که رهه ێک بهکانیزم مه  به

وخۆ  کی لۆژیکی و، راسته ندییه م پێوه رده به  ڵگا بخاته کۆمه
  له  ی دێمۆکراتیزاسیۆن که پرۆسه  شداریان بکا له به
،  کراوه  کانی بۆ ئاماده رجه ڵگادا مه ستێنی کۆمه به
نگ و رای تاک تا چ  ده  ی که وه یشتن له ها تێگه روه هه

م  ئه. دا مه م سیسته ی ئه نده ئایه  له  ره ێك شوێن دانهئاست
اڵت  سه نگی ده کی پارسه ر نابێ مادامه گه مسوه  فاکته
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تێکی  ناعه قه  اڵت به سه شکێ و ده ڵگادا نه کۆمه  له
یی و  وه ته کانی ئائینی و نه بواره  له)پۆلۆرالیزمی 

کان و  نییه ده مه  زراوه بۆ دامه  وه کاته یدان نه مه(  وه حیزبییه
ر  زموون ده ئه  به  کان که ندیکاییه زگا سینفی و سه ده
کن بۆ چاالک  یه گرینگترین پێگه  م نیهادانه ئه  وتووه که

  ڵه ی کۆمه ئیراده  وه شه م رێگایه ر له کردنی تاک و هه
ڵگادا  ری کۆمه به رێوه می به سیسته  کان له شنه هاوچه

ی  زۆنگه  له  م تێبینییه بێگومان ئه. دات ست ده ده
م هێنانی چینی  رهه به  به  یه دێمۆکراسی پێویستی هه

ر و  ماوه ی هوشیاری جه ری راده سه  ندی و بردنه مامناوه
 .  ریته م نه ستێنێک بۆ راهێنانی ئه به

  یه تیدا هه تاقه  له( واتای توندوتیژی  به)ڕ  اڵم داخوا شه به
نجامی گشت  ێ؟ بێگومان ئهم بێن رهه به  م میکانیزمه ئه

  یرانی ئابوری و تێکچوونی بونیاده ڕێک، وێرانی و قه شه
کانی  نییه ده مه  ڵگاو نوشستی بزاڤه کانی کۆمه کییه ره سه
  کا به ش ناچار ده م هێزانه ت ئه نانه دوادا دێ و ته به

م  ئه. کان ره ڕکه شه  حاند هێزه  کردن له  کشه پاشه
  و بگره  وه وێته دێمۆکراسی لێ ناکه نجامی ئه  کسیۆنه ئه
  نگی رابگرێ له ن یان حیزب و تاقمێک بێده ر الیه هه

ت  الله ن  ده ساسه ، ئه(توندوتیژی)ڕ  حاست لۆژیکی شه
  و به  نانه و الیه ماکی ئۆپۆرتۆنیست بوونی ئه  کا له ده

وان  پیشان  تی ئه ناعه گشتی ئاستی تێگێشتن و قه
  ت به باره سه  شییانه رکێکی رووکه ده ر مبه هه دات له ده
کانی  گشتییه  رکه مان ده هه  که: مکی دێمۆکراسی چه
  به  یه تی هه ناعه قه  که  دێمۆکراسییه(  وامانه عه)

نگدان یان  کانی ده پشت سندوقه  له  ره ماوه ریزکردنی جه
  ژان ژاک رۆسۆ له. نگ دیکتاتۆری ده  کی دیکه واتایه  به

ناوبانگی  کی به یه رانسدا وته شۆرشی فه می رده سه
داری "  نێ که یه گه و راده ر دێمۆکراسی، ئه مبه هه له  یه هه

م  ئه  پێم وایه!"  خوێن پاراو ناکرێ  دێمۆکراسی به
ری  وه یامێک بێ بۆ ته ی رۆسۆ رونترین په یامه په
 .تان مجاره ئه

*** 

 



 163 

 
 
 
 

روهته
 
 
 
 
 
 

واویتهاستهیموکراسی،دووئاردڕوشه
 جیاوازیاخودلێکدراو؟

 

  

 تپوور ڕۆخ نێعمه فه

کن، یا  ودایه ری هه مسه ڕ و دیموکراسی دوو جه شه
ند توانای لێکدان و  ودای لێک جیاواز؟ تا چه خود دوو هه

م دوو  یاخود ئه  ره مسه م دوو جه لێک هاوپێچکردنی ئه
  له  که  یه هه  وه تی ئه رفه ند ده تا چه ؟  یه هه  ودایه هه
  دیموکراسی دروست بێت، یا خود له  وه ڕه شه

 دێن؟   وه ردووکیان پێکه کوو هه ڕ؟ یاوه شه  وه دیموکراسییه

وێ،  که رده تیاندا ده ناخ و رواڵه  ک له وه  م پرسیارانه ئه
 :ن به مان ده و سێ ئاراسته ره به

دیموکراسی<=ڕـشه4

ڕشه<=ـدیموکراسی3

 دیموکراسی<=>ڕشه(3

  یه نه ک الیه یه  که ندییه یوه دا، په 1و  4کانی  ئاراسته  له
  ها له روه هه.  نه مدا، دووالیه ی سێهه ئاراسته  و، له

واو  ڵ دوو مانای ته گه  مدا له م و دووهه که ی یه ئاراسته
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  که  و مانایه رووین، به با رووبه ک و ناته یه  دژ به
میاندا  که یه  له  که  وه وه هۆی ئه  به 1و  4کانی  نجامه ئه

واو  میاندا دیموکراسی، ته دووهه  و له  یه رچاوه ڕ سه شه
 . وه ونه که با ده ناته

م سێ  ی ئه وه ناو شیکردنه  ی بچینه وه پێش ئه
کی دوو  یه پێشدا پێناسه  له  که  ، پێویسته یه ئاراسته
 .ین ڕ و دیمۆکراسی بکه ی شه وشه

  له  زانێ، واته ت ده ی سیاسه درێژه  ڕ به شه لنین :ڕشه
کانی  ئاساییه  رێگای ئامرازه  ت له سیاسه  شوێنێکدا که

  و چیدی ناتوانێ رێ بکا، به  وه پێشه  ناچێته  وه خۆیه
م  دوا له به  مه ئیدی له. ات ڵده رهه ڕ سه ناچار شه

 . وه کااڵ بکرێنه کان یه بێ کێشه ده  که    دایه یدانه مه
ئاکامی   ڕ به ڵدانی شه رهه سه  ندی دیکه ندێک بیرمه هه
  ت پێناسه قاڵنیه مانی زمانی دیالۆگ و الوازبوونی عه نه
ڕ خراپترین ئامرازی  شه  که  ن و پێیان وایه که ده

 Jan"سۆن جان نارڤه. " کانه رکردنی کێشه سه چاره
Narveson نگی نێوان  جه  له  ڕ بریتیه شه  ڵێ که یش، ده

ستی داگیرکردنی واڵتان، یا خود  به مه  وپاکان بهس
وێ  یانه ده  ی که و گروپانه نگی نێوان ئه م جه النیکه

  4.بگرن  وه سته ده تێک به وڵه کۆنتڕۆڵی ده

کان و جیاوازیی بۆچوون  جۆره جۆربه  ڕای پێناسه ره سه
کرێ  ک شتدا ده یه  ڕ، له کردنی شه ڕ پێناسه مه له
  که  یه وه ویش ئه بێ، ئه شیان هه اوبهموویان خاڵێ ه هه
نگ و توند و تیژی،  بر و زه کارهێنانی زه به  له  ڕ بریتیه شه
  ی به که ن و ئاکامه ده تێیدا کوشتن و وێرانی روو ده  که

ر دوو ال کۆتایی  نێک یا خود الوازبوونی هه شکانی الیه
  که  نێکه، ی الیه وه ڕ، زمانی سڕینه زمانی شه. دێت

 .ڵگریین ر هه ڕکه نی شه ر دوو الیه هه  ت ڵبه هه

  

" برایان باڕی" فیلسوفی سیاسی:دیموکراسی
Brian Barry مکه م چه ت به باره کدا سه یه پێناسه  له   

  شێوازی دیموکراسی بریتیه  م که گه من وا تێده: "ڵێ ده
  کانی دی ڕۆکی یاسا و بڕیاره نێوه  تێیدا  میتۆدێک که  له

دا  م یاسا و بڕیارانه له  جۆرێک که  به. کرێن هدیاری د
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. دان کی تۆکمه ندیه پێوه  بڕیار، له  خواستی هاوواڵتی و
ک  د یه قه  دیموکراسیدا هاوواڵتیان به  ها له روه هه

  1. یه قورساییان هه

  کی دیمۆکراسیدا که یه پێناسه  له  " شیریه حسێن به"
کانی  توخمه  ڵێ که ده  یه ندانی دیکه ی بیرمه چڕکراوه
ریی  رابه به: " ری دیموکراسی بریتین له پێکهێنه

ل،  اڵتی گه سه تدا، ده ماڤ و سیاسه  هاوواڵتیان له
ر حوکم،  سه  دێنه  وه ڵبژاردنه رێگای هه  اڵتداران له سه ده

اڵتی  سه اڵت، ده سه شی ده لێک جیا بوونی سێ به

کان،  تییه اڵیه کۆمه  ها و گروپه ، پلۆرالیزمی به زۆرینه
  بڕیاره  ڵ له وامی کۆمه رده شداری کردنی به به

موو  هه  یاسایی کردن له  تی به رفه کاندا، ده سیاسیه
  وه ستنه بێ خۆبه  ل و به نگی گه ی ده گوێره  کاندا به بواره
  قڵی تاک له عه  کان، بڕوا به کۆنه  ترادسیۆنه  به

بوونی  ج ی ژیانی خۆی، مل که دیاریکردنی شێوه
 6... ." ئاست یاسا و  اڵت له سه ده

  

ریان بگرین  وه  م پێناسانه توانین له ده  نجام که م ئه که یه
ش  دا توخمی هاوبه یانه م پێناسه نێوان ئه  له  که  یه وه ئه

م  کانی ئه ندییه تمه تایبه  له  هیچ کام له  واته. نابیندرێ
  له. ک نین ک یه وه  (ڕ و دیموکراسی شه)مکه  دوو چه

اڵم بۆ  به. واوی لێک جیاوازن ته  مکی به راستیدا دوو چه
، بۆچی لێک  م لێک جیاوازییه ئه  ی بزانین که وه ئه

  که  کتیڤ، باشتر وایه ک  ئه نه  کی پاسیڤه جیاوازییه
جیاوازیی   ست له به مه.) وه که ناو باسه  وردتر بچینه
هیچ توخمێک   مکه م دوو چه ئه  که  یه وه پاسیف ئه

جیاوازیی   ست له به و، مه  وه ستێته یان نابه وه پێکه

 .(گرێ دراون  وه پێکه  که  یه وه کتیفیش ئه ئه



م  ـ  ئه دیموکراسی<=ڕشه:مکهییهئاراسته
ری  ڕ خوڵقێنه شه  دا که پیشان ده  وه ئه  یه ئاراسته

!  و دیموکراسی کۆرپه  ڕ دایکه شه.  دیموکراسیه
رێگای   له  واڵتێکدا که  له  ڵێن ده  م بۆچوونه رانی ئهڵگ هه

،  ی سیاسی و تێکۆشان نیه تی جوڵه رفه ده  وه ئاساییه
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ی  وه گژداچوونه  ڕ و به کانێ، شه ره ربه بارترین رێگای به له
کرێ دیکتاتۆر البچێ و ئیدی  ڕ ده شه  به.  یه توند و تیژانه
ئاکامی . بکرێزراندنی دیموکراسی خۆش  رێگا بۆ دامه

هێزی   که  یه وه ها بۆچوونێک ئه ی وه وه کرده  به
سازکردنی گروپی   داته ست ده دیموکراسی خواز ده

ست  دانی واڵتانی دی بۆ ده کداری، یا خود دنه چه
ڕ و  مکی شه لێک جیاوازیی دوو چه. ربازی ردانی سه تێوه

 .  یه کتیڤی هه تی ئه دا حاڵه دیموکراسی لێره

.  یه ها بۆچوونێکدا هه وه  کی له ره وو گرفتی سهاڵم د به

  بێته گروپی دیموکراسی خواز خۆی ده  ی که وه م ئه که یه
گروپی   نده چه  شزانین که ده  هێزێکی میلیتاری، وه

نی و  ده مه  ڵ پرنسیپه گه  کرێ له کداری ده چه
نها  ته  ی که وه م ئه دووهه! با بێت کاندا ته دیموکراسیه

ستی دیموکراسی  ربه کیترین به ره سه  ۆری بهدیکتات
تدا  وڵه ده  نیا له ته  ک که ویش دیکتاتۆرییه زانێ، ئه ده

می  رهه به  ڵگا به دا کۆمه م بۆچوونه له.  وه ته کورت کراوه
. ڵگا می کۆمه رهه به  ت به وڵه ک ده زانرێ، نه ت ده وڵه ده

تی دیکتاتۆری  ڵهو ر ده گه ئه  که  ئۆتۆماتیکی پێی وایه  بۆیه
زراندنی  خۆ رێگا بۆ دامه وا ئیدی خۆبه الچوو، ئه

  وێدایه له  م بۆچوونه پارادۆکسی ئه.  اڵیه دیموکراسی ئاوه
  ڕ که تێکچوونی شیرازه کانی شه وێ ئاکامه نایه  که
  م روانینه ئه. ، ببینێ کانه تییه اڵیه نی، ئابوری و کۆمه ده مه

ک  یه ک پرۆسه ک وه موکراسی نهو دی  یه ندیانه هه تاک ره
ی پنتی  نجامدا ئاراسته ئه  له  کاندا، که موو بواره هه  له
ک  یه ک ئاراسته ڵکوو وه کرێ، به اڵتی سیاسی ده سه ده
ڵگا  ی کۆمه ئاراسته  وه اڵته سه پنتی ده  له  بینێ که ده
 .   کرێ ده

  

میدووههئاراسته =دیموکراس: م  ـ لهڕشه<
. ڕ ری شه خوڵقێنه  بێ به دا دیموکراسی ده هی ئاراسته

شدا  یه م ئاراسته له!  ڕ کۆرپه و شه  دیموکراسی دایکه
کتیڤی  تی ئه حاڵه  مکه م دوو چه لێک جیاوازیی نێوان ئه

.  یه وی دیکه ری ئه کێک خوڵقێنه یه  واته.   یه هه
می  سیسته  له  ن که ده پیشان ده  وه کان ئه زموونه ئه
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یاخود   ڕ یا نیه، ڵدانی شه رهه ری سه گه یکدا ئهدیموکرات
و  ر ئه سه  س له زۆر که  م پێیه به  بۆیه.  مه کجار که یه

. ڕ بێت ری شه دیموکراسی ناتوانێ خوڵقێنه  ن که بڕوایه
ڕ  ، شه تێیدا دموکراسی زاڵه  سکاندیناڤیا که  له  بۆ وێنه

.  نیهکان  رکردنی کێشه سه هیچ جۆرێک شێوازی چاره  به
لێک  گه.  که ته موو بابه هه  له  نییه  بریتیه  مه اڵم ئه به

م  ر ئه سه  نه توانن کار بکه ده  ن که هه  هۆکاری دیکه
واڵتێکی   هیندستان که  له  بۆ وێنه.  یه ئاراسته

  شمیر له نێوان جودائی خوازانی که  ڕ له شه  دیموکراتیکه

ئیسپانیا یان   ود لهیا خ.  یه تی هیندستان هه وڵه ڵ ده گه
م  هۆکاری ئه. ندای باکوور ئیرله  له  م دواییانه تا ئه
جودائی خوازان   بێت که  وه توانێ ئه ش ده یه له سه مه
می  ک دابین کردنی سیسته ستیان نه به مه

تی  وڵه ڵکو چێکردنی کردنی ده دیموکراسی، به
ش تێکی وادا بوونی دیموکراسی حاڵه  جا له.  خۆیه ربه سه

 . ڕ بکا شه  رگری له ناتوانێ به

  ن که ده نیشانی ده  ن که هه  ی دیکه نموونه
  شوێنی دیکه  ڕ له توانێ شه تێکی دیموکراتیک ده وڵه ده
  ته کانی ویالیه هێرشه  بۆ وێنه. ڵگیرسێنێ هه
دا  م دوواییانه ر ڤیتنام و له کانی ئامریکا بۆ سه کگرتووه یه

  ئاشتی له  ی که وه بۆ ئه  ێڵ کانت ده. ر عێراق بۆ سه
ر  سه  له  که  کاندا پارێزراو بێت، پێویسته ته وڵه نێوان ده

  م پێیه به   1.زرابن دیموکراتیک دامه  مای کۆماری واته بنه
ری  گه وا ئه تا واڵتی نادیموکراتیک مابن، ئه هه
ناتوانێ   م بۆچوونه اڵم ئه به.  یه ڕ هه ڵگیرساندنی شه هه
تی دیموکرات خۆی  وڵه ده  که  وه بشارێته  هو راستی ئه
  ت که تایبه  ڕ بێت، به ری شه ڵگیرسێنه توانی هه ده
وه بیرورای  له تاندنی گه ڵه رێگای خه  توانێ له ده

کانی  ی نیوکانه وه ک ئه وه)بکات   بۆ ئاماده ناوخۆیشی 
ر  لی ئامریکا پیش هێرش بۆ سه ل گه گه  ئامریکا له

  (.عێراق کردیان

ڵ  گه  له  یه م ئاراسته شی ئه خاڵی هاوبه  ی که وه ئه
ر دووکیان  هه  که  یه وه هێنێت ئه م پێک ده که ی یه ئاراسته

رێگای   ڕ، له شه. خوازیاری پێک هێنانی دیموکراسین
وێ دیموکراسی ساز بکات و دیموکراسی  یه ده  وه ڕه شه
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. ات، دیموکراسی ساز بک وه ڕه رێگای شه  وێ له یه ده
ی  وانه پێچه  به  دایه که وه ردووکیشیان له پارادوکسی هه

ی پێویست بۆ  ماکانی دیکه یان، بنه که سته به مه
 .کوژن سازدانی دیموکراسی ده

توانێ  دیموکراسی ده  توانین بڵێین که ده  واته که
اڵم  ڕ بێت، به ری شه ی خۆی خوڵقێنه وه ره ده  م له النیکه
 .ری دیموکراسی بێت ڕ ناتوانێ خوڵقێنه شه

 ـ  دیموکراسی<=>ڕشه:میسێههئاراسته
ردوو  هه.  تا و کۆتاییمان نیه ره دا سه یه م ئاراسته له

  م له مدا بێن و هه که ی یه پله  م له توانن هه مک ده چه
. و دیالیکتیدان  نه ندی دووالیه یوه په  له. مدا ی دووهه پله

کیان گرنگی پتر  دۆخ یهپێی بارو  به. ن که جێگۆڕکێ ده
.  وه ری خۆیه ژێر سێبه  خاته وی دی ده کا و ئه یدا ده په
  بۆ نموونه! کتر یه  ینی جیاوازیدا ببن به عه  توانن له ده

ر و نمادی  نوێنه  توانێ خۆ به ر ده ڕکه هێزی شه
، یاخود هێزی (کدار ک گروپی چه وه)دیموکراسی بزانێ 
ی  شه ڕه ڕ یان هه نمادی شهر و  نوێنه  دیموکرات خۆی به

م دوو  دا ئیتر ئه لێره(. تی بوش وڵه ک ده وه)ڕ بزانێ  شه
کوو بتوانن جیاوازێکی  لێک جیاواز نین تا وه  مکه چه
 ! کتیڤ کی ئه یه که یه. ک یه  بن به ڵکوو ده به. کتیڤ بن ئه

کتیڤیاخودپاسیف؟لێکجیاوازییئه

کرێ مرۆ  ده  ان دا کهدا نیشانم که ر سێ ئاراسته هه  له
یی جۆراۆجۆردا  یاڵیی و گریمانه ستێنی خه سێ به  له
ڕ و  ندیی نێوان شه یوه په  بکا که  فۆرموله  وه ئه

کیان  یه  واته. کتیڤ بێت کی ئه دیموکراسی جیاوازییه
جیاوازیی   تر له یاخود واوه  .وی دیکه هۆی ئه  ببێته
مدا  سێهه تی حاڵه  ک له ک، وه یه  کتیف ببنه ئه

کانی  پێناسه  له  نه  ک بینیمان اڵم وه به. سفمان کرد وه
م  ی ئه کانی رۆژانه راستیه  دا و نه مکه م دوو چه ئه

کی  جیاوازییه  که  ک نیه یه دا، توخم یا دیارده مه رده سه
م دوو   نیا ئه ڵکوو ته به. کتیڤ له نێوانیاندا دیاری بکا ئه
بێ   به  واته. زی پاسیف بنتوانن دوو جیاوا ده  مکه چه

نجامدا  ئه  کیان له یه  ها که هیچ کارتێکردنی وه
 .ک بن ک یه بێت یا خود وه  وی دیکه ری ئه خوڵقێنه
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ندێکی جیاوازی  یوه راستیدا په  ڕ و دیموکراسی له شه
دیموکراسی   ڕ به ی شه وه پاساودانه.  یه پاسیفیان هه

  کی له یه وه هڕ، پاساودان شه  یاخود دیموکراسی به
اڵم  توانێ ئازادی بێنێ، به ڕ ده شه.  واوه ناته  وه ته ڕه بنه

 . ناتوانێ دیموکراسی بێنێ

*** 

 4)Matters of life and death, Edited by Tom Regan, 341یڕهالپه

2 )Samfunn og Vitenskap, Av: Fredrik E. Carl E.G. Ragnvald K. 
Raino M.(ینۆروێژیرچاوهسه)154یڕهالپه

کاری،حسینهایسیاسیدرقرنبیستمـلیبرالیسمومحافظهتاریخاندیشه(1
22یڕه،الپهبشیریه

4) Matters of life and death, Edited by Tom Regan, 341یڕهالپه

 
 
 



روهته











 ڕودێمۆکراسیندینێوانشهیوهپه

 ورتپو رهاد نێعمه فه

ی  کوو دوو دیارده ر و دێمۆکراسی وه ئایا شه
هیچ   یان له  یه، کتر هه ڵ یه گه ندییان له یوه تی په اڵیه کۆمه

ئایا   یه، ندییان هه یوه ر په گه ؟ ئه وه کتر ناگرنه حاڵێکدا یه
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؟ پاشان چۆن  وخۆیه یان ناراسته  یه وانه ، پێچه وخۆیه راسته
تاوتوێ ( ی که م و زۆریه که)  ندییه یوه م په ی ئه توانین راده ده
 :ین بکه

ڕودێمۆکراسیندینێوانشهیوهپه

 . ندییان نیه یوه ـ په4

 :یه ندیان هه یوه ـ په1

 وخۆ ندی راسته یوه په  .4.4

ویتر  کیان ئه زیادبونی یه  به)  وانه ندی پێچه یوه په  .4.1

 (کس رعه کات یان به م ده که

 وخۆ تهندی ناراس یوه په  .4.6

ت  وڵه ت و ده بردنی حکومه ڕێوه دیموکراسی زۆرتر بۆ به
دا  م وتاره له  ربۆیه ، هه زگاکانی پێشنیار کراوه و دام و ده

لێیان   که کوو ماتریالی باسه ت وه ت و حکومه وڵه ده
ی  وه کرده  شکرێ دیمۆکرات بوون له گینا ده ئه.  وه کۆڵینه ده

. ین بکه کانیشدا راڤه احکوومیهن  و رێکخراوه  ماڵه تاک و بنه
و   یه ر، ناوخۆیی و جیهانیی هه ها شه روه هه

  ت کردن له ی حکومه شێوه  دێمۆکراسیش زۆرتر باس له
مان واڵت  ڵکی هه ڵ خه گه ندی گرتن له یوه واڵتێکدا و په

م دوو  و ئه ره به  که بێ پرسیاری وتاره ده  واته کا، که ده
 :ین هبک  ئاراسته  ته ته حاڵه

a)  ناوخۆی واڵت 

b)  جیهانی )تر  کانی ڵ واڵته گه له ندی یوه په
 ( بوون

.  وه ر تۆژینه به  ی جیا جیا بخرێته شێوه  بێ به ده  بۆیه
  ڕێوه ی دێمۆکراسی به شێوه  واڵتێک به  نگه چونکا ره

کوو هێرشی  کی وه ره اڵم هۆکارێکی ده بچێت، به
م  که رونی واڵتی یه وتی ده تر ره ناکاوی واڵتێکی له

 .بشێوێنێ

*** 

ڕ و  ندی نێوان شه یوه کرێ په ده  دوو شێوه  به
 :ست بهێنرێت ده دێمۆکراسی تاوتوێ بکرێت و به
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 .یدانی و ئاماری ی مه شێوه  به .4

 .تی فی و ماهیه لسه ی فه شێوه .1

یدانی و ئاماری پێویستمان  ی مه شێوه  به  وه بۆ لێکۆڵینه
و (   وه هژمار  رووی  زانیاری له:  داده)  هو داد  ژماره  به

و  ی ئه تادا ژماره ره سه  بێ له یانی ده.  ماتماتیکه
وتی دێمۆکراسی  ره  ستا بێت که رده به مان له واڵتانه

بوون،   ڕ و کێشه و پاشان توشی شه  هێز بووه تیایاندا به
یاکو . ی دێمۆکراسی خۆیان داوه پڕۆسه  یان به یان درێژه

ڕ و لێکدانێکی  دوای شه  ی که و واڵتانه ی ئه هژمار

  ڕ له دیمۆکراسی، یان شه  یشتوون به ناوخۆیی، گه
فورمولی ماتماتیک   پاشان به.  ی پێدراوه ر درێژه ناویاندا هه

  یه و دوو دیارده ی ئه ندی و راده یوه بوونی په و ئاماری، هه
یکی و ماتمات  وه م لێکۆڵینه دوای ئه. ست بهێنین ده به

ین  دڵنیایی بڕیار بده  کی زۆر به یه توانین تا راده ده  ئاماریه
دمۆکراسی   که  وتی دێمۆکراسیه ر ره ئایا هه  که
خوڵقێنێ، یان  کی نوێتر ده کا و دمۆکراسیه ر ده به سته ده

کرێ دێمۆکڕاسی پایدار  ڕ و لێکدانیش ده دوای شه
  یه یاردهم دوو د ئه  ی که وه یان ئه. قامگیر ببێت سه

  ر به به  ی که وه و ئه  کتر نیه ر یه سه ریان له کاریگه
 . یه تری هه ڵکو هۆی به  ڕ نیه گرێ، شه دیمۆکڕاسی ده

  بێ له تیشدا ده فی و ماهیه لسه ی فه شێوه  له
 :ین بکه  ڕ پێناسه تادا دێمۆکراسی و شه ره سه

:ڕشه

ن  ند الیه چه واندنی دوو یان ک سره یه له  له  ڕ بریتیه شه
کارهێنانی هێزی فیزیکی و توندوتیژی کردن و  و به

ی  کیان قسه یه  م رێگاوه تا له کارهێنان، هه نگ به بروزه زه
ویتر پێملی  لمێنێ و ئه ویتردا بسه ر ئه سه خۆی به

 . وه کانی خۆی بکا، یاخود بیسڕێته خواسته

:دێمۆکڕاسی

و ". ت حکومه"یانی " کراتئین"و " ل گه"یانی " دێمۆس"
ڵبژاردنی  ی هه ر بناغه سه له  که  مێکه مانای سیسته  به

تی و  وڵه بردنی کاروباری ده ڕێوه ران بۆ به ی نوێنه ئازادانه
  زۆرتر دژ به  م سیستمه ئه. زرێ مه سیاسی داده
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تی  س حکومه ک که یه  سیستمی پادشایی پێک هات که
تر  وره اڵ گهس 43  شاری ئاتێن پیاوانی له  له. کرد ئه

  بازاردا زۆر به  کرد و له شداریان ده پارڵمان به  وخۆ له راسته
یونان   دێمۆکراسی له. بوو ئازادی لێدوانی سیاسیان هه

  ی به پێش زایین درێژه 130تا ساڵی  هه 173ساڵی   له
نترین دێمۆکراسی  تا ئێستا درێژخایه ژیانی خۆی دا و هه

 (.ڵسا 114)  مێژوی جیهاندایه  له

ی  وه دۆزینه  له  دێمۆکرات بوون بریتیه: ڵێت ده تۆرین
کان  تاییه ره سه  ئازادییه  رێز له  که  مێکی سیاسی سیسته

 .بگرێت

کردنی   پێناسه  له  ن که تی هه ڕه ند خاڵی بنه چه
 : بریتین له  زاندرێن، که رج ده مه  دێمۆکراسی به

 .ری گه یان و رۆژنامه ئازادی به .4

 .کان سیاسیه  تهئازادی پار .1

 .ی پارڵمانی شێوه  ت به حکومه .6

ن  الیه کان له ره ڵبژاردنی پارڵمانتا نگدان و هه ده .1
 . وه ڵکه خه

 .یاسا  وی کردن له یڕه په .1

ڕاندن و  ری، راپه خۆ بوونی سێ هێزی دادوه ربه سه .3
 .ر یاسادانه

 .کان نیه ده مه  زراوه ئازادیی دامه .0

 .مافی مرۆڤ  رێزگرتن له .3

 . مینه مافی که  ری لهپارێزگا .2

  ند بۆچوونێکی دیکه چه  وه ره ی سه و خااڵنه له  جگه
زاندرێن،  گرینگ ده  بۆ گارانتی دێمۆکراسی به  ن که هه
 :ن مانه ویش ئه ئه

a) و دوای کۆتایی   ڵبژاردنێک نیه نیا هه دێمۆکراسی ته
 . وامه رده ڵبژاردنی به تی هه رفه ڵکو ده بێت، به

b) کان هێشتنی نهێنیه سی و نهکاری ئاشکرای سیا. 

c) ندی ئازادی تاک و مافی شارۆمه. 
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d) ن هێزه الیه  کداری له کۆنترۆڵی هێزی چه  
 . وه کانه نیه ده مه

e) س  کان که ڵبژاردنه ی که دوای هه سته به و مه راهێنان به
ڵکو هێزێک  خوڵقێت، به ی تیا نه ستی دۆڕاو و براوه هه
ویتر  و ئه  یه ینهی زۆر ی متمانه و ئێستا جێگه  یه هه
 .بکات  تر خۆی ئاماده ورێکی توانێ بۆ ده ئه

f) ک  نه  نیه، ده ڵگای مه شێکی کۆمه پارتی سیاسی به
  کدارانه باتی چه خه  واته که. ربازی کی سه یه بنکه
ک جیا  یه بێ له ده  م دووانه و ئه  رکی حیزب نیه ئه

 . وه بکرێنه

g) کان  ێت حزبهناش   وه ناوی هێزی رزگاری خوازانه  به
تر  ی که پێنن و ئازادیی حزبه ڵکدا بسه ر خه سه خۆیان به

 .ن و تاک پێشێل بکه

h) ڵکو  به  نیه،  اڵتی زۆرینه سه مانای ده  دێمۆکراسی به
 . یه مینه تی پاراستنی مافی که چۆنیه

i) کا و له ده  متر قسه ڵگا که کۆمه  ی که وه گرفتی ئه  
بێ  کات، ده داری ئهش می به که  کاندا به ڵبژاردنه هه
 .رچاو بگیرێت ک کاراکتێرێک به وه

j) ر بیانویێک،  هه  ر شوێنێکداو به هه  دێمۆکراسی له
  وه رووی ئابوریشه  له  ته وڵه و ده ، جا با ئه شیاو نیه نه

 .بێت وتوو نه پێشکه

k) ئاشکرا   به  ڵکدا که ناو خه  له  قڵه و عه بوونی ئه  هادینه نه
ها  کانی ژیانی مرۆڤ و به کێشه موو ر هه سه له  قسه
نیا  ته  وه اڵتیش بۆ واڵم دانه سه کان بکرێت و ده پیرۆزه

گینا قانون و یاسا زۆر  ئه. رێت نا بۆ دیالۆگ و وتووێژ به په
  وه کانه ته ن حکومه الیه  له  و نه  وه ڵکه ن خه الیه له  جار نه

  تر دێمۆکراسی به واتایێکی  به. کار ناهێندرێت به
  واته که.  وه یاسادا کورت ناکرێته  ند خاڵ له ووسینی چهن

ناوخۆی   ی وتێکی روناکبیرانه دێمۆکراسی راهێنان و ره
 . ڵگایه کۆمه

نجام  زمونێک ئه یێکدا ئه پڕۆسه  ی که له وه راهێنان، یانی ئه
  گرت له رنه ر ئاکامێکی باشمان لێ وه گه ئه. بدرێ
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تر تاقی  تر و جارێکی جۆرێکیو   وه ڕوانینه ده  که له سه مه
  بین که دا فێر ده وته م ره له(.  ڵه زمون و هه ئه)  وه ینه که ئه

کار بهێنین بۆ  تا باشترین شێواز به ین هه فتار بکه چۆن ره
ر  به و له وه ماکانی دێمۆکراسی بقۆزینه بنه  ی که وه ئه

 .چاویان بگرین و رێزیان بۆ دابنێین

ڵگای  وتی مێژوویی کۆمه کانی ره تاترین پله ره سه  له
ی  زمونانه و ئه له  کێک بووه ڕ یه تا ئێستا، شه ئینسانی هه

ندێک ئاگایاری،  هه  و تێدا به   مرۆڤ راهێنانی تێدا بووه  که
  له  یشتنه، م تێگه بینین ئه ده.  یشتووه ئاکام و بڕیار گه

ی ت یێکی خراپ یارمه جروبه کو ته ر، وه شه  ناخی خۆیدا له
کو خاڵێکی  ڕ وه دا شه و کاته ر له اڵم هه به.  رگرتووه وه

ژیانی   که  خشیوه ی پێ به و وشیارییه تیڤ، ئه نیگه
.  خه کجار بێ بایه وتێکی یه سکه ده  وه ڕه شه  ش به هاوبه

  که له سه یری مه کی مێژوویی سه یه شێوه  ر به گه ئه
دا  و واڵتانه ی ئهمێژوو  لێکی زۆر له ڕگه بینین شه ین، ده بکه

  ڕێوه یێک دێمۆکراسیان تیا به ئێستا تا راده  که  روویان داوه
ڕ  ندی شه یوه بوونی په مانای هه  ش به وه ئه. چێت ده
 . وخۆیه وعی راسته نه  ڵ دێمۆکراسی له گه له

کرێت  نه  ره و شه تا ئه هه  که  نیه  وه ستم ئه به مه
کرابانایێ  نه  ڕانه و شه ئه ر گه ئه  نگه ره. دێمۆکراسی نایێت

شدا یانی  ته م حاڵه له.  دێمۆکراسی خێراتر بهاتبایه
ک  ندیه یوه په  وه ڕه هۆی شه  دواخستنی دێمۆکراسی به

 .عکوس وعی مه نه  بینرێ له ده

بواری   خۆراهێنان له  ست له به بوترێ مه  نگه ره
موو  ی هه وه تاقی کردنه  له  دێمۆکراسی، بریتی نیه

  ست خۆراهێنان له به ڵکو مه به  ،(ڕ شه  بۆ وێنه)ێک شت
 . کانی دێمۆکراسییه رجه بواری مه

وێ  مانه وێ و نه بمانه  م که بکه  وه به  بێ ئاماژه دا ئه لێره
تی و  اڵیه مێژوی کۆمه  ی دێمۆکراسی به شه ی گه پڕۆسه

  کی ئاماده یه دێمۆکراسی، دیارده.  گرێ دراوه  وه ئینسانیه
کان  ست مرۆڤ و دوایش ئینسانه ده  وتبێته که  که  ووهب نه
یونانی پێش   له  بۆ وێنه. ن وڵیان دابێ جێگیری بکه هه

  اڵم له چوو، به ده  رێوه ی جمهوری به شێوه  زاییندا، واڵت به
شدارانی دێمۆکراسی  به  کان به مان کاتدا ژنان و کۆیله هه
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بوو و ژنان   سی نێرینهڵکو دێمۆکرا دران، به ده م نه ڵه قه  له
تی یونانی  ، حکومه وه له  بێجگه. بوو نگ دانیان نه مافی ده

مای ئابووریی کڕین و  ر بنه سه دێمۆکراتی کۆن له
  ها بۆ وێنه روه هه. چوو ده  ڕێوه به  وه فرۆشتنی کۆیله

ر کردنی  ده ڕێ به و له  کردن واشه تاوانی چه  سوقڕاتیش به
کرا  یان پێ ئاماژه  که  مانه ئه. وم کراحک رگ مه مه  الوان به

پێشێل   مه رده م سه کانی دێمۆکراسی ئه رجه گشتیان مه
ک  اڵم دێمۆکراسی یونانی کۆن ئێستاش وه ن، به که ده
ر  گه ئه. برێ کانی دنیا ناوی لێده دێمۆکراسیه  کێک له یه

  کانی دێمۆکراسی له نده بینین به ین، ده رنج بده جوان سه
  ی له وه ک ئه ، نه کی تاریخی پێیان زیاد کراوه هی پڕۆسه
ک  یه له.  وه خواره  ت هاتبێتنه ک ئایه کان وه نده تادا به ره سه

کڕین و فرۆشی )مای ئابووری رۆمی کۆن  ترازانی بنه
ڕ و  شمشێر و شه  به  کان که شۆڕشی کۆیله  ،( کۆیله

یشت  کی گه ره ندێ هۆ و هێرشی ده خوێن کرا و هه
کانی رۆم رزگار  سته ژێرده  له کان و گه کۆیله  ی که هو به

ی ئاگاداری و وشیاری ئینسانی  راده  واته که. بکرێن
کان زیاتر  وتی مێژوریی خۆیدا مافه ره  تی له اڵیه کۆمه
  ی که وه هۆی ئه  ش بۆته وه ئه.  وه یاندۆزێته ناسێت و ده ده

می  رده سه  وتووتر له دێمۆکراسی ئێستا زۆر پێشکه
 .یۆنانی پێش زایین بێت

کا و  خالقی چاولێده وتێکی ئه ک ره ڕ وه هێگل شه 
ڕ  تی بۆ هۆکاری شه اڵیه تی و وشیاری کۆمه ساڵمه

 . وه گێڕیته ده

مک،  و چه  کو دوو وشه ڕ و دێمۆکراسی وه ر شه گه ئه
  بکرێت، وه  تی پێناسه اڵیه ی کۆمه کوو دوو دیارده ک وه نه
دا تاوتوێ بکرێت،  یه م چوارچێوه ر له ههندیی وان  یوه په
خاڵ و   ندێک له ڵ هه گه ڕ له ی شه بیندرێ وشه ده
ندێکیشیان  و هه  یه کانی دێمۆکراسی هاودژی هه نده به

ک و  م چه که ی یه ڕدا قسه شه  له  بۆ وێنه. کا پێشێل ده
. دێمۆکراسی دیالۆگ و گفتوگۆ  اڵم له یکا، به نگ ئه بروزه زه
بۆ   کان له سیاسیه  وای دێمۆکراسیدا، پارته وهه ش که  له
  اڵم له دان، به ملمالنێ  کان له نگه هێنانی ده ست ده به

ڕدا ژیانی ئاسایی و  شه  له. وێنن سره ک ئه یه ڕدا له شه
(  N.G.O)کان  نیه ده مه   ندیکاکان و رێکخراوه جموجۆڵی سه
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. مێنێت ر نه هه  هنگ و ره  وه بێته م ده رچاو که تا ئاستێکی به
  له. کرێ ئێجگاری پێشێل ده  ڕدا مافی مرۆڤ به شه  له

رووداوێکی پیرۆز   ک ئامراز به مان وه رگ و نه ڕدا، مه شه
ئازادی .  وه سرێته ده  مینه که(. هیدبون شه)نرێ داده

کان خۆیان  حزبه.  وه ترسیه مه  وێته که ری ده گه رۆژنامه
و فێرکردن دوا   رده روه په. پێنن سه ڵکدا ده ر خه سه به
دا  م تێڕوانینه له... خرێن کان داده سه دره وێ و مه که ده

 . یه یان هه وانه ندی پێچه یوه ڕ و دێمۆکراسی په شه

*** 

  نگه ره. تیدا زۆر نادوێت وڵه تی نێوده حاڵه  دێمۆکراسی له
ر  گه ئه. بێت  مه هێزی دمۆکراسی ئه نی الواز و بێ الیه
هیچ   ین له کانی دمۆکراسی بکه نده اڵ و بهیری خ سه
نها  ی واڵت و ته وه ره کانی ده روداوه  رجێکیدا ناڕوانێته مه

ناوخۆی   ت له بردنی حکومه ڕێوه تی به چۆنیه  باس له
ی واڵتیش  وه ره ڕ ده اڵم چونکا شه به. کا واڵتێک ده

رێکی  ڵ شه گه ندی دمۆکراسی له کرێ پێوه ده  وه گرێته ده
واڵتێک دوا   له  نگه ره  بۆ وێنه. ین یر بکه کیش سه ره ده

ندی  وه رژه راپرسی و رێفراندۆم بڕیار بدرێت بۆ به
کانی  ره ربه بۆ به  ر واڵێکیتر یان سه  رنه یان هێرش به که واڵته
دیمۆکراسی بۆ   واته که. نگن ردا بجه ڵ واڵتی داگیرکه گه له

واڵتێکی دمۆکرات   دا له لێره. کا ڕ ده خۆی شه  پارێزگاری له
وخۆ  ندی راسته یوه مانای په  به  مه ئه  که. زێت ر ده شه
 . ڕدایه ڵ شه گه له

*** 

  واڵتان به  ندێ له هه  که  یه وه ئه  له سه گرینگترین مه
ندین قۆناغی مێژووییان  چه  وه هۆی بارودۆخی جوغرافیایه

دا   نی دیکهکا واڵته  ن بڕێک له الیه  هێشتا له  که  بڕیوه

  م واڵتانه مان کاتدا ئه هه  له. کراون نه  جروبه زمون و ته ئه
ک  یه  له  وه باری کرۆنۆلۆژییه  له( اڵت و رۆژئاوا رۆژهه)
  له  کان بۆ وێنه واڵته  ندێ له ی هه جروبه ته. ژین ماندا ده زه

کی  یه شێوه  کاندا ئێستا به مکه بواری یاسا یاخود چه
و   پێناسه  بۆ وێنه)تر  وانی ست ئه رده به  تهوتۆ که  ئاماده
  ته یشتوه گه  رۆژئاواوه  له  ماکانی دێمۆکراسی که بنه

کان  وتووه پاشکه  ئایا واڵته:  یه وه جا پرسیار ئه(. اڵت رۆژهه
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دا  م بوارده تر له زموونی واڵتانی ئه  توانن له ند ده تا چه
  و رێگایه ر ئه وانیش هه ربگرن؟ ئایا ناچارن ئه ڵک وه که
 ؟ وه نه زمون بکه ئه( کی تردا یه واره قه  اڵم له به)

*** 

 


