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 ەیەمەرجەم تەئ

 

ی ەوەدنوانەڕ. ەتەم بابەمی لەرهەی ب کردنەمەرجەڕێی ت ەن و دێنەرەگەتکراو تەسازیی زمانی خزمەو ڕست ەزاراو
 . ەختەس ناەد، کان بێتە پێش ەل ەمی زمان ەرهەی شابکردنەمەرجەتی توڵدانێکی چوسە ه ەر بەگەش مەم کۆسپانەئ

 لیستیم: ەکەی، ناویان بهێنمدەبێت و  ەرگرتووەمی کوردی وەرهەدوو ب ەدا سوودم لە م کتێبەڕگێڕانی ئەو ەل
ی  - ەانسازی پێو ە م: زاراوەدوو. (1976غدا ەب)، مەچواررگی ەب، گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد، کانەزانستییە زاراو

  ەتی لەتایبەب - ەمەره ەو دوو بەل ەربڕینی تازەو د  ەم زاراوەندەوەئ. (1988غدا ەب )د ەمەد محوسعوەم مامۆستا
 ەپێم وا نیی ەنگینەس ەمەرهەو دوو بەبێ ئەبپێ بکرێت، یان ەک ئاماژەی ەک بەکرا یەدەن ەخواستوو -میان ەدوو

 .  ەنجام بدرایەمن ئ  ەب ەیەم شێوە ب ەم کارەئ

اڵم من پتر ەب. بوونەوانتر دەم ڕەم ساکار و هەه، ردیوک ەبکرێن ەجۆرێکی دیک ەکرا بەد، نەه ەدا وشەم کتێبەل
و دوو  ەستم هاتبێت لەد ەی لەهێند، ەوڵم داوەبووم و ه ەکەوشکانی ەخوشکەستەو د ەکەبوونی وشەرۆشی نەپ
ک ەو ەکرێت،د ەک Central یەوش ەبڕوان ەبۆ نموونێت. وێن بەڕێم گرفتڕەبگک ەی ەدا بۆ چارەوەرەی سەمەرهەب

  و Centralist، Centralism، Decentralism، Centralization ەوسا چی لەاڵم ئەب، ەوەکۆڵ بکرێتەزی لەرکەم ەب، ەباو
Decentralization جۆرنەم فرە م زۆرن و هەها هە ی وەنموون. ینەبک ...و  . 

مووی  ەر هەنا هەد، [...]ەم جۆرەی لەوانەنێو دوو ک ەتەوا خراونەئبووبێت ەهکم  ەکدا تێبینییەجێی ەر لەگەئ
 . ەنووسینی مامۆستا لیدمان

ستنووسی ەری دەبەرلەس ەدڵسۆزان  ەم کەلی بکەد شاکەمجەهێژا کاک ئرمی برای ەسوپاسێکی گدەبێت دا ەلێر
 ێت.  بماڵی ئاوا، نووسیمرنجی خۆی بۆ ەتێبینی و س ەدڵسۆزانو  ەوەی خوێندەم کتێبەئ

 فیقەشئاسۆس 
 / سوێد   ستۆکهۆلم  1-3-1996
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 ەدیباچ

 

 ؟ ەبیری سیاسی چیی

مێژووی بیری سیاسی   ەشەوەر ئەبەر لەه. نین ەوەرەکالکەی، شیان لێڵنەن و زۆربەفر ەم پرسیارەرامی ئەو
 ەگرێتیبسێک ەکر ەبۆ ه  ەو دژوار  ختەس ەورازێکەهمێژووی بیری سیاسی  ەباس ل. ەماوییەبوارێکی سنوور ت

ڵبژێرێت  ەکان هەزراوەدام ەرێتەن ەکێک لەی یەڕێچکتوانێت ەر وێڵ بێت دەرێک گەنووس، شداەوەڵ ئەگەل. رەب
و  ەی بابزانین ئەد. نبیری سیاسی نووسراو یە شەی گەربارەد ژمارەبێهکتێبێکی ەستەمڕۆ دەتا ئەه ەچونک

  ێت. ڕەڕاست ەتەکردوویانرانی مێژووی بیری سیاسی ەنووس ەن کەکام ەڕێبازان

می مێژووی بیری  ەک ەرکی یەئ  ەتێ رەم نە پێی ئەب. ەوەکرێتەئاسانی جودا د ەنگین بەو س ەورەگ ەرەڕێبازی ه
م ەی بیری دێمۆکراتیی ئەگ و ڕیشەڕ ەیەکام. ەوەرخ ڕوون بکاتەبیری سیاسیی هاوچ یەرەجەش ەیەوەسیاسی ئ

و  رەهێتلهێگل پیری  ەنێین؟ ئایەد ەکوێو ەربەس ەوەڵبگرینەکسانی هەر جێپێی بیری ی ە؟ گەمەردەس
 کرد؟  ەیان دەمەردەم سەتی تۆتالیتاری ئەوڵەکیاڤێللی و هۆبز پێشبینیی دەم ەکان بوو؟ ئایەفاشیست

م ەی ئەڵگەگۆڕێن و بەد ەکێکی دیکەبۆ ی ەوەرێکەنوێن ەکان لەی پرسیاراڵمەو ەدایەوەل ەریت ەم نەختیی ئ ەدبەب
،  نیدی پێش زایەد و چوارسەسااڵنی سێس ەل، یۆنان -تێن  ەئ ەڵی: لەکێکیان دەی. ماوی و بزۆزنەت اڵمەو وەیان ئ

 دەڵێت: ەی دیکەوەئ. ەردا هاتووەسەب یئێستا گۆڕانکاریتا ەه ەوەمەو دەزراندن و لەدام ەهات  ەی بیردونیا مەئ
ی  ەرچاوەر پرسی سە سەکاتێک زانایان ل، می ناڤینەردەبۆ س ەوەڕێتەگەرخ دەمای تێڕوانینی سیاسیی هاوچەبن
بۆ  ەوەچێتەم دەسێی. ەتە یان میلل ەخودای، ەژێر ەیان ل ەژوور  ەاڵت لەسەی دەرچاوەملمالنێ: س  ەوتنەاڵت کەسەد

م  ەپێنج، مەیەی نۆزدەدەکانی سەستئایدیۆلۆژیم بۆ ەچوار، Enlightenment ریەڕۆشنگمی ەردەو س  Lockeلۆک 
 ێت. دادەنخۆ ەربەکی ئازاد و سەیەدەس ەم بەی بیستەدەو س ە« رەدەب - ئایدیۆلۆژی» مەردەتی سەسیاسدەڵێت 

خراپ نەبێت ر ەیان ه ەوت دانراوەڵێم چەاڵم دەب، ەگرینگی بیری سیاسی ناەرەجەبڵێم ش توێ ەمن نام
 . ەوەستەد ە دات بەد،  ەنادیاردروستیی  ،ەگر ەکنەی ەاڵمەو مووەم هەنا چۆن ئەد ەکراوڵ ەگەلی ەڵەمام

 . مارکسیزمگوترێت ەپێی د، کسۆنیەنگلۆسەانی ئاڵتەو ەتی لەتایب ەب ەیەش هەڕێبازێکی دیک

  توێ ەیەد ەو ئابووری وات جڤاکییی ندەیوەپر ەس ەوەبباتی بیری سیاسی ەگوڕیشەڕ  ەیەوەئ ەم ڕێبازەستی ئەبەم
  ەل ەموو مێژووی بیری سیاسی بریتییەوا هە بێت ئ ەم ڕێبازەب. ەوەڕوون بکاتبنجوبناوانی بیری سیاسی 

 . و ئابووری جڤاکی ی فراژووتنی ەوەنگدانەڕ

مای بیری ەی بندۆز. ەانستی مارکسیەشرۆڤ گوترێت ها ساکاری مێژوو بەی وماددی  کیەیەشرۆڤ  ەبکرێت نا
ێت.  ب نوێکاری تێدا ەک نییەسیاسی مێژووی مێژووی بیری ەچونک ەیەسکی هەرتەکجار بەکی یەودایەسیاسی م

م ەکەی ەر لەوا هەباس بکات ئ  ماددی بیر و باری یی نێوانندەیوەپی دۆزدی دجی ەوێت بەر مرۆڤ بیەگەئ
مێژووی  ە ر بەمێژووی بیری سیاسی گ. ەوەبێتەجیڕی و خاویی مێژووی بیری سیاسی د نگاریەرەبنگاودا ەه

  ەل ەحوکومڕانیی ەو شێوەئ. ەمتر ئاڵوگۆڕی تێدایەوان کەوا زۆر لەراورد بکرێت ئەئابووری ب وی یان مێژو جڤاکی
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، زراەدام ەوەکرد ەیۆنان ب کانی ەبچووک ەـ - Polisت ەوڵەدەشار ەو ل ەوەکای ەهاتیۆنانی دێریندا  ەتادا لەرەس
.  ژیانەی یۆنان دە وەواو جودا لەت جڤاکیی سیاسی و ەژینگ ەل ەهایش کەڕێنمای بیریارانی و ەپاشان بوو

ی  ەک کۆیلەرچی یەگ ەئ،  ەوەدایەنگی دەر دەش هە دەندین سەتی پاش چەی کۆیلەربارەریستۆ دەکانی ئەڕاوێژ
بیروڕای ئازادیی  . ەی کرێگرت پڕۆلیتارو  [ئازاد ەی نیمچجووتیار]جووتیار ەشەڕ ەپڕ بوو ل  دونیا ،مابووەزیندوو ن

، کراەوی دەپێڕڕاشکاوی  ەمدا بەیەژدەی هەدە ی سەم و فرانسەڤدەهی ەدەی س ئێنگالند ەل ەتی کەموڵکای
 ەو زاراوانەر ئەهدەکرێت ربڕین ەئازادیی د ەباس ل ەمڕۆش کەئ. رەس ەبرد میشی بێکۆسپەیەی نۆزدەدەس
و  ەرچی واتای ئەگەئ، هاتەکار دەی زوودا ب Liberalism یزمڕالەلیبو  ریەڕۆشنگمی ەردەس ەل ەکار دێت کەب

خواز  ەرمایەش سەو کارەو ئ ەنگوباسەی بیروڕا و دکردنرمی سازەرگەس ەک -دا ەرخەهاوچ ەمەردەم سەل ەزاراوان
 .  واو گۆڕاونەت - ەییەزەت و بێبو و چوسەو تیژڕ

زۆر  ەکی دیکەالی ەو ئابووری ل جڤاکیک و فراژووتنی ەالی  ەیی نێوان بیری سیاسی لندەیوەپی ەکێش ەوەر ئەبەل
رکی  ەی ئەر شتێک کێشەه ەر لەب ەکەکێشێت. ربیر دابنی بنجوبناوانی ەکێش ەنیا بەی تەوەل ەتر و ئاڵۆزترەورەگ
بینیت ەد. داجیاوازبارودۆخی  ەل ەیانکردنتی کارەی چۆنیەکێش، ەیانکردنەپیادتی ەی چۆنیەکێش ، ەیەو بیرانەئ
و  هێنرێتەکار دەچینی جیاواز ب ەرگری لەبۆ ب، کاتەندی جیاواز دەوەرژەتی بەبواری جیاوازدا خزم ەک بیر لەی
  ەزیندوو ەوانەفر ەم بوارەئ، ەوەڕوون و شی بکرێتدەبێت ی ەوەئ. ی هێڵی جوداکردنەش ەری گەهاند ەبێتەد
 . ەیەناکۆکەفر

ت و  ە وڵەدندیی نێوان ەیوەپ ی،یی سیاسندەیوەپ مێژووی  ەل ەبریتیی ەم بوارەسکی ئ ەرتەشێکی ب ەب ەتەڵبەه
  ەک و بیری سیاسی لەالی ەت و شێوازی حوکومڕانی لە وڵەودای نێوان دەم ەک ەئاشکرای. ی جیاوازتەحکووم

کی  ەپاشکۆیک ەمێژووی بیری سیاسی و، زۆر جار. بیرو  ماددی ودای نێوان باریەم ەل ەکورتتر ەکی دیکەالی
واو بزر ەت  -رکی بیر ەئ - کی ەرەی سدۆز ەدایەوەش لە م کارەدیی ئەب ەکرێت،و د ەماشا کراوەمێژووی سیاسی ت

 . کاتەد

ی ەربارەبیروڕا د. تداەتایب کیەیەچێو ەاڵم لەیر بکرێت بەک مێژووی بیر سەمێژووی بیری سیاسی ودەشێت 
بیروڕای گشتی و بۆچوونی   ەویان بەکی پتەییندەیوەپ، کسانیەئازادی و ی، ستوورەوا و دەڕ، سەکەتاکت و ەوڵەد

  «سروشت»مکی ەرنجێکی چەس ەر بۆ نموونەه. ەیەه ەوەکانەفی و زانستییەلسەف  بیردۆزەی کردن ەشە دینی و گ
مێژووی بیری   ەیان لگرینگند و ەکی نێوەی role ەنۆر، تەوڵەی سروشتی مرۆڤ و سروشتی دەربارەبیروڕا د، ەبد

، شۆڕشی زانستی. روونناسینەزانستی و دبیردۆزەی ی گشتی و جیهانبینیستی ەیوەپ  ەڕایانوبیرم ەئ. ەیەسیاسیدا ه
سروشتی   ەربەس بواری بیروڕای ەبوو لەی هەستێکی شۆڕشگێڕانەد، ەلووتک ەشتیە مدا گەیەڤدەهی ەدەس ەل ەک

،  کیی گشتیدا گوجێنرابوونەی دینجیهانبینیڵ ەگە ل ەبیرانم ە ئ ەو کاتەر لەب. دادا( ەڵگە)کۆمجڤاک مرۆڤ و  
 ەالنوو خ ەو دیاردەی ئامانجی ئگرتنچاوەڕ ەبدەبێت خولێک  مووەک و هەیەموو دیاردەش هەم بۆچوونەپێی ئەب

بوون « ەها دروست کردووەودا مرۆڤی وخ» و «بێ هاەبی وەمرۆڤ د» ڵ ەگەل «سروشتی مرۆڤ »  .بدرێن ەڕاڤ 
بیروڕا . ی سیاسیش کاری لێ کراەف ەلسەف  ەوەبواری زانستیدا کرد ەنۆڕینی میکانیکی جێی خۆی ل  ەک. کەی ەب
  ەکانی گرێدراوی مرۆڤ لەسروشتکرد ەستوورەی مرۆڤ و دسروشتکردمافی ، ی سروشتی مرۆڤەربارەد

ک ەسانێکی وەاڵم الی کەب. ی خۆی بپارێزی Normativeکی ەرەپێورۆکی ەبۆچوونی زانستی دابڕا و توانی ناو
سروشتی » .گونجێندران Mechanism میکانیزمی بۆچوون  ڵ ەگەل ەو بیروڕایانەئ Thomas Hobbesتۆماس هۆبز 

 . ەوەدرایەلێک د «یۆلۆژی و سایکژبایۆلۆکانی ەڕاستیی ەندییەتمەتایب» ەب «مرۆڤ
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یی  ندەیوەپر ەگەین ئەبیرێکی سیاسی سفت و سۆڵ و باش توێژراو تێبگ ەگشتی ناتوانین لەب. ها زۆرنەی وەنموون
ر  ەب ەها بێتەودەشێت . بینەزا نەی شاری( ەوەکردنبیر –)فکری  وتی بیرکاریەڕ یمەرجەو س ەو بیرەئ نێوان
مێژووی  واندا ەک ئەت ە و ئابووری و سیاسی و ل جڤاکیش بۆ مێژووی ەباودەبێت مێژووی بیری سیاسی  ەچاو ک

 ێت. رکەی بۆ ئاودیو دەورەاڵم کێ پارووی وا گەب، ەوەگشتیی بیروڕا و مێژووی زانستیش بکات

بدات  نگین ەس  کەیەتا ڕادتایی و ەرەزانیارێکی س ەوتی مێژووی بیری سیاسی کەری ڕەرانسەباسێکی س
ئاشکرای   کەیەتا ڕادبۆچوونێکی دەبێت . ەوەبکات  ند بوارێکی دیاریکراودا کۆەچ ەرنج لەسدەبێت  ەوەستەدەب
 ێت. بەه، ەکەی باسسروشتکردی ق( ەڵەرشار، مونتە)س راوەدنەبێت ر ەیان ه ەکەندی باسەوێی نەربارەد

 ەتەڵبەه. مەێکی کند تێکستەچ ەل ەسیاسی بریتیی ندی مێژووی بیریەوێن ەک ەنیی ەوەمن گومانم ل
  ە و تێکستانەکانی ئەندییەتمەتایب  ەک باس لەیە ند وشەچ ەب یەوەلە ئاسانتر ە و تێکستانەی ئ کردننستنیشاەد
ی   «شاری خودا»و  Aristotelesریستۆ ەی ئ -  «تەسیاس» و Platonفالتۆن ەی ئ «کۆمار»ین: ەبک

موویان  ەه رەه ، Gorbachev  گۆرباچۆڤی  « یکاۆپێرێستر» ە ینەگەتا دەه  و ...Augustinus ئوگوستینوس
  ەب ەکەر یەه ێلەبوون و رەکاریگ ەڕاست ەتێر ناکات چونک ەیەگوتم ەئاڵم ە ب ەبووەزنیان هەریی مەکاریگ
. لمێنن یان لێی بدوێننەزراو بسەتی دۆخێکی سیاسیی دامەوایەکار هێنراون ڕەب  ەوەشێکیان بۆ ئ ەب. کەیەشێو

تێک ەوڵەهیچ د ەڕاست. نەکەسیاسی درانی ەواو نوێی گوزەتوخاڵی ڕێکخستنێکی تەخ ەیان باس لەشێکی دیکەب
اڵم ملمالنێی ەستینوس بماکانی شاری خودای ئوگوەر بنەس ەوەینەببشێت بی ەزراوەمەها دانەکی وەمایەبن رەسەل

یر  ەدا س «تانیەش شاری»و  «شاری خودا»ژێر تیشکی نۆڕینی ەل، دان ساڵ ەس ە ب، ییدونیا واییەرمانڕەنێوان ف 
ی لێنین   «ت و شۆڕشەوڵەد»ویش ئاشکراتر ەو ل Montesquieuۆ یی مۆنتێسک  «ستوورانەگیانی د». کراەد

 . سیاسی نوێ خۆش کردمێکی ەی سیست( کردنە)ڕێکخستن و ئاماد کردنیارەیان بۆ تەڕێگ

و  ەئێت. ب  زیاتر رییەکاریگ ی دۆز ەلدەبێت ی مێژووی بیر ەانـ (نتراڵ ەس ەتێکستم )ەرهەشابو ەندیی ئەتمەتایب
  ەنیی ەوەست ئەبەم. بن ۆزڵ ئا ەی بیروڕاوو ڕو ەیش لکەیەتا ڕادکی گشتی و  ەتییەوایەن ڕەخاودەبێت  ەتێکستان

  ەخۆی لتوانێت ریش ناەبەرلەی ست باسێکەنان ەت. کڕۆ بنەیڕوون و  بێت،ەزنیان هەفیی مەلسەناخێکی ف 
ی   «تە سیاس»ڵ ەگەل «باتی منەخ» ی ەوەئ. الدات رەهێتلی  –Mein Kampf «باتی منەخ»ک ەمێکی وەرهەب
ی بڵێیت ساختارێکی فیکری یان نتواەدێت. رکەدی دەکی فیکری تێدا بەئاڵۆزیی ە یەوەئ ەوەکاتەریستۆدا کۆ دەئ

م ەرهەی کام بەوەل تبێ ر ەبڕیاردە نیی  رییەکاریگ رەه ەواتەک. ریک بیتەی خەپێو  ەفیکری تێدای مێکیەسیست
 ێت.  ربژمێرد (نتراڵ ەستێکستێکی م )ەرهەشاب ەمێژووی بیری سیاسیدا ب ەل

گوتاری ، ڵبژاردنەگوتاری کاتی ه، یدانەرتیپانی مەی سوانبێژیەڕ، تەوڵەندانی دەتی کارمەحیکم ەی پڕ لەگوت
ر  ەگەئ بێت،بووەر و ئاشکرایان هەکسەکی یەرییەکاریگ تشێەد  ەک ەتەم بابەی لەمان و زۆرێکی دیکەرلەنێو پ
 . ەوەمای باسی مێژووکردەی بنەخان  ەناچننەبێت نیان ەالیەمەو و هاڕۆکێکی فیکری دیاریکرەناو

پاشا و  ، مەیەی نۆزدەدەی س  Conservatismتی ەوارەکۆن. و بمەکڕەدا یەم خاڵەل ەوڵم داوەدا هەرەبەرلەس ەم باسەل
سووفی  ەیلەکانی ف ە ڵکوو نووسراو ەراو بەد ەتەکردووەنوانم ەمن گوتاری ئاڵم ەب  نبوواڵتی زۆر ەسەدەمیری ب

   .ەکارهێناوەم ب -  هێگل :ختنووسەس



9 

بیروڕاکانی   ەیەوەر ئەبەڵکوو لەببووبێت رتر ەو میران کاریگ هشا ەهێگل ل تبێ اەهپێم و ەنیی ەوەشی ئاریهۆک
 . ەیەوشاەو گ ەپوختن ەالیەمەکی هەیەشێوەب، وانەک الی ئەالی هێگل ن، تیەوارەکۆن

 ەل ەیەه ەڕانەڕیالیزمێکی خۆشباوێت. ب ەرەوبەنجێی بێ ەوەبێتەهای لێ دەی ومنجاەئ ەم ڕێبازەئ شداەوەڵ ئەگەل
 دروست و ورانی مێژووداەد ەل یزمڕالەلیبتی و ەوارەک کۆنەزنی وەی مەدیارددەڵێت ی مێژوودا کردنباس
ک نین  دۆزێ  یزمڕالەلیبتی و ەوارەکۆن ەواتەک. بکات باسیانو  ەوەبیاندۆزێت نمێژووناسێک یڕێ ەنیا چاوەن و تەدەئام

ش  ەباوباسیان لێ بکات  ەوان و کراوەفر ەهێنددەبێت ڵکوو ەب. ر بداتەسەیان بڕیاریان ل ەوەمێژووناس بیانهۆنێت
 .  ەوەبکات ەو بیرانەی ئکردن ەبۆ سرکی و بزۆزیی پیاد

م جۆر  ەن بەدا هیزمڕالەلیب  ەتی و لەوارەکۆن ەها لەی وەنموون. ەوەبنەناچاری کاڵ د ەکان بەمکەش چەوەاڵم بەب
چوون ەرنەستی دەبەم  ەر بەگەوجا ئەئ ، نەدەد ال ەمکانەو چەواتای دیاریکراوی خودی ئسنووری  ەو جۆر لەئنا 
وا دیسان  ەیت ئەتر بکەوانتر و ئاواڵەرفرەکان بەمکە مێک سنووری واتای چەک، ەان دیاریکراو ەساکار ەو سنوورەل
ی ەدەی پێشوو النەڕێچک ەی لەوەدیسان بۆ ئ، نەدەد سنووری نوێ ەبی خۆیان لەها دەی وەنموون نگاریەرەب

ێت.  نڕاڵیزمدا نامێەتی و لیبەوارەنێوان کۆن ەک لەچ جیاوازیی  ئامانج  ەیتەگ ەتا دەه  و ەوەبیتەواندن دەناچاری فر
  ەوەبارەد تویست زانیارێکیەتا دەرەی سەکراوەرک نەناڕێک و د ەدیوەو فرەبۆ ئ ەوەڕێیتەگەد ەو جۆرەب
 .  سووداڵم بێەب، ڵچنیتەه

رک و سوودی  ەیشتنی ئەتێگبۆ  ەیەڕێگ ەتاک ەوە ئ، وردی دیاری بکرێن ەبدەبێت ها ە مکی وەچ ەمن پێم وای
  ەکی ئازادانەیەوەش هۆنینەکەکردندیاری. ئابووری و سیاسیدا، جڤاکیڵ دۆخی ەگە ییان لندەیوەپیاسی و بیری س

 ێت.  باشتر ب  ەی دیکەوەیان لە م بڕیارەئ تبێ اەهپێت و ەنیی

ند پرسیارێکی ەست دێت چەدەو ەوەپێم وابوو باشترین ئاشکرایی و ڕێکوپێکی ب،  کرد  ەم کارەستم بەد ککاتێ
تا ەه ەوەفالتۆنەئ ەر لەه، مەکەر دەسەکاریان ل ەم کە بک ەمانەرهەو بەموو ئەر هەی هەئاڕاستگۆڕ و دیاریکراو ەن

 ەوەوەی ئال ەت بەوڵەد ،  کانەتی و ئابوورییەچینای ەدۆز ەب ەچ نرخێکی داو ەرەو نووسەم یان ئەئ ەبۆ نموون. لێنین
  ...ڵکەخەشەڕو  اڵتیەوبۆ ە وایەکی پێ ڕەئازادیی ەچ جۆر، ەکی پێ باشەحوکومڕانیی ەچ جۆر، ەیەرکێکی هەچ ئ
ی ەربارە]ناواقیعی[ د ناسەوتنەداکواو ەت کیەیەها وێنەپرسیاری وی وت لیستەرک ەر زوو بۆم دەاڵم هەب. هتد
دۆزی ی ەربارەهیچیان د رەیان هکان ەمەرهەشاب ەکی زۆر لەیەژمار ەر بۆ نموونە ه. داتەد ەڕۆکی بیروڕاکەناو

ڕوونی  ەچونک، ەیەمنووسینەنگی یان ک ەم بێدە ئ گرینگی دۆز. مەیان شتێکی زۆر ک ەنووسیوەتی نەچینای
. ەکراوەیر نەک گیروگرفتێک سەو، داەمێژوودار ەدۆکیومێنتو ەل، ەمەودەتی ئەی چینایندەیوەپ ەک ەوەکاتەد

  ە،نگەبێدی لێیان ەوانەش بەدوێ هێندەدی لێیان ەو باسانەی بەی هێندئایدیۆلۆژسیاسی یان بیردۆزەی 
 ێت. رناسەد
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 م ەیەی چاپی یازدەدیباچ

م  ەدەوڵ دەدا هەرگەبم ەشی ئەدواب ەل، یش کۆتا بووگۆرباچۆڤ ش چیرۆکی ەوەت ڕووخا و بەتیی سۆڤیەکیەوا ی
ش  ەوەل ەجگ. مەپێشان بد ەیەدەم سە کانی ئەدەوەنسااڵنی وژمی بیری سیاسیی ەی تەپڕێوەش  ەنیمچ، و شانۆەئ

 .  ەگۆڕانکاریم تێدا کردوو ەڵێک وردە و کۆم ەوەدا خشاندەکەموو کتێبەه ەچاوێکم ب
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 ریستۆەفالتۆن و ئەیۆنان: ئ
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 ەوڵەدەشار 
ی
 یۆنای

ی
 ی

مڕۆش ەتا ئەه، رمی بوونەرگەیۆنانی دێریندا س ەت لە ی بیریارانی سیاسەیانئایدیۆلۆژ ەدۆزو ەزۆری ئشێکی ەب
  رمەێژی گبوتگوتی ەباب  تیی تاکەموڵکایتیی ەوایەتی و ڕەناکۆکی چینای زایین پێش ەدەسێ س. تی گفتوگۆنەباب

ڕای جودایان   ە،ڵگەندی کۆمەوەرژەو ب ئازادیی تاکیی نێوان ندەیوەپئاست  ەریستۆ لەفالتۆن و ئەئ. بوون
تدا  ەدونیای سیاس ەلزایان ەی شارەی نۆرەوەی ئەربارەد، ەربڕیوەد یست ڕای خۆیانئایدیۆلۆژڵێک ەکۆم. ەبووەه

 ێت.  ب چیدەبێت 

کان ەتەباب، ەوەریستۆ بخوێنێتەئ ی «تەسیاس» فالتۆن وەئی  «کۆمار»مڕۆ کتێبی ەی ئەوەئ  ەشەوەر ئەبەر لەه
  ەیەو ژینگەی ئەربارەشتێک ددەبێت مرۆڤ . ەیی بێگرفت ن ەیەوەم ناسینەاڵم ئەبێت. ی دەو بز ەوەناسێتەد

و پرسیار و ەواوی واتای ئەت ەر لەنا ناتوانین سەد، رەس  ەسووفانی یۆنان کار و ژیانیان تێدا بردۆتەیلەف  ەبزانێت ک
 .  ینەربکەددوێن ەلێی دوان ەی ئەپێشنیازان

ی ەی و ئابوورییجڤاکسیاسی و  ەو ژیانەئ ریستۆەئفالتۆن و ەک ئەکێکی وەراوی یە د ەبزانین کدەبێت کی ەپێش
نگێکی  ەک دەو ەتاوەرەس ەر لەربەی بە)وش ەرستان بووەربەب، ی یۆنانەوەرەد ەل . ەکانی یۆنان بووەتەوڵەدەرشا

 ەوەالی یۆنانییەب بێت، یشتە گەزمانێک دوابن یۆنانی لێان تێن ەب ەک ەکارهاتووەب ەسانەو کەی ئەوەکردنالسایی
 . ر(ەر ب ەب  رەبڵێی ب ەبوو ەوەک ئەو

یان ەزانیارێکی فر نجوگرافیاناس و مێژووناسانیا. بوونەر نەبەری خۆیان بێخەوروبەد یدونیا ەل لەیۆنانیگ
بواری    ەدیلێک لەب  ەبووەکان نەییرەربەکانی بەجۆرەمەه ەتەڵوەاڵم دەب. ەی نایۆنانی کۆکردبۆودونیا یەربارەد

 .  خشیەیبەکانی یۆنان دەتەوڵەدەشار ەک ەوەدا مایەرینەب ەچێوو ەر لەبیری سیاسی ه. ۆناندای ییبیری سیاس

بریتی بوو ، بووەسکی هەرێکی تەڕووبت ەوڵەدەبزانین. شارت ەوڵەدەی شارەربارەشتێک ددەبێت  کی ەپێش ەواتەک
بۆ  ەوەتێکەوڵەدەشار ە ل دانیشتوانی ەژمار. ەکەری شارەوروبەی دنکاەخشەخۆراکب ە ک شار و کێڵگەنیا یەت ەل
ی  ەلووتک ەل ەک، مینی پێش زایینداەی پێنجەدەس ەل، تەوڵەدە ناوبانگترین شارەتێنی بەئ، جودا بوو ەکێکی دیکەی
فالتۆن و  ەمانی ئەز ەل.  سدا بووەزار کەه 300زار و ەه 215نێوان  ەی لدانیشتوانی ەژمار، دا بووکردنەشەگ
و   زارەه  170بۆ نێوان   شاتێن داکەی ئدانیشتوانی ەژمار، مینی پێش زایینەی چوارەدەی سڕاستەناو ەل، ریستۆداەئ

چاو ەتێن لەری ئە ڕووب. رگیراونەیی وەنێزیک ەزۆر ب ، بیننەک دەو، ەم ژمارانەت ئە ڵبەه. سەزار کەه 225
 .  وان بووەفر کەی ەتا ڕاددا ەی دیکەوانەئ

کی دوور  ەیەتا ماوەش هەمایەم بنەئ. پێک هات جیاوازی ی خێڵگرتنکەی ەت بەوڵە دەارتای دروستبوونی شەرەس
م ەی ئەڵ ئاوایی و ناوچەگەل ەو دێمانەجیاوازی ئ، ش کرابووەدا دابر دێمەسەتێن بەئ، ەبۆ نموون. ەوەدایەنگی دەڕ
  ەب ریەگەناوچ، بووەی خۆی دەکەناوچ ەربەس رەه ەر جێگۆڕکێشی بکردای ەگەمرۆڤ ئ ەبوو ک ەوەدا ئەمەردەس

 .  گۆڕاەد ەن ەوەگواستن ەب، ەوەمایەمیرات بۆ مرۆڤ د

ستی هاوکۆی  ەه. اڵتیەو ەدبوونە جێ نەنیشت ەڵکی بەخ، زگماک بوو ەمان شێوەه ەر بەت هەوڵەدەتیی شارەاڵتیەو
 ەسێک لەتیی کەاڵتیەوی دۆز. بوو گرینگدۆزێکی ت ەوڵەدەانی شاراڵتیەوی گرتنکەیی پاک بۆ یۆلۆژبای
 .  بووەها نەوێ وەل ، داتەر دەسەو بڕیاری ل ەوەکۆڵێتەد لێی رمیەف ی ەزگەد ەتێکەرخدا بابەتێکی هاوچەوڵەد
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اڵت و ەسەدۆخی دێت. بدر کی لێەخێزانمۆرکێکی ، ەوەنی ئێمەدید ەل، تەوڵەدەهای کرد شارەو ە تانەسڵەم خەئ
،  بووەهێز هەی بئایدیۆلۆژ ناکۆکیی  . گۆڕدراەد ەتێکی دیکەوڵەو د ەدیک مێکیەبۆ د ەوەمێکەد ەی سیاسی لەزگەد

 ەیان لەوەرەکالکەکی یەیەپاشان نۆر ەها کەو  یدۆزاڵم زۆر ەب. بوونەک هە یەواو دژ بەبیروڕای سیاسی ت
یۆناندا   ەهیچ جۆرێک ل ەب، تیەتی مافی مرۆڤایەتایبەو باڵتی ەوک مافی ەو، یدا کردەمێژووی بیری سیاسیدا پ

 . ەداوەی دەو پرسیارانەی ئاڵمەو کرد وەستی دەست پێشدە رێتی بااڵدەن. داەڵنەری هەس

  ەل. نرانەدەی ئازاد داناڵتیەو ەت بەوڵەدەی شاردانیشتوانموو ەر هەه ەدا کەی باسمان کرد پێشانی د ەمەئ
چل  تانیا سی ەت، بردەنایان بۆ دەزۆر پڵکێکی ەندێکی بازرگانیی چاالک بوو و خەناو ەک، تێنداەک ئەشارێکی و

ن و  ەکی دیکەڵکی جێیەی خەوانەئ. بووەر بۆیان نەژن ه، ت بنەی سیاسدونیا شداریەبوو بەزار پیاو بۆیان هەه
ی  ەش هێندەژمار ەی ئازاد بوون و ب ورچی پیاەگەو ئ  Metoikگوترا مێتۆییک ەجێ بوون پێیان دەتێن نیشتەئ ەل
،  اناڵتیەوک و یجیاوازیی نێوان میتۆیێت. رەد ەت کرابوونە سیاس یدونیا ەوانیش لەاڵم ئەبوون بەان داڵتیەو

  زانەپیشو  زۆری میتۆییک بازرگانی ەرەشی هەبێت. ب جڤاکیی ەوەکی سیاسی و قانوونی بوو پتر لەجیاوازیی
گروپی    ەتی دیکەڵوەدەی شارەتێن و زۆربەی ئەورانەگ ەیجڤاکی ەو دوو سنوورەک لەی. بوون تکار(ەنعە)س
. ویدار بوون ەز دا بووە وەریستۆکرات لەاڵتی ئەسەد. ریستۆکرات و بازرگانە: ئەوە رتەدوو ک  ەکرد بەانی داڵتیەو
اڵم ەب، اڵتیان جێگیر بووەسەریستۆکرات دەئ، زۆری داهات بووەرەشی هەی بەرچاوەی کشتوکاڵ سەتانەوڵەو دەل
کی ەیەسپارتا نموون. داە ست دەدەاڵتیان لەسەریستۆکرات دەی داهات بوو ئەرچاوە بازاڕ تێدا س ەاڵتێکدا کەو ەل

 ەاڵم لەب. سپارتا بوو یەوانەواو پێچەو بازرگانی ت ەوەرەد ەتێنی ڕوو لەئ ،ریستۆکرات بووەتی ئەوڵەدکالسیکی 
ترین  ەورەریا گ ەوی و ئاو )بازرگانیی زەنێوان ز، ویدار و بازرگانەندی نێوان زەوەژەب  یتێنیشدا ناکۆکیەتی ئەسیاس

 .  ریستۆکراتەفالتونی ئەیی ئئایدیۆلۆژراوی ەد ەش بوو بووەوەئر ەهئاشکرا بوو  (بازرگانی بوو

بوو ە ن ەوەر ئەه ەکۆیل. ەوەکردەجودا د ەڵکی دیکەخ ەی لەبوو کۆیل ەوەئ ەی دیکەکەورەگە تییەچینای  ەسنوور
هی . واو ەک مرۆڤێکی تە ن، نراەداد ەرێکی دیکەوەبوون ەبە وەییسیاسیی یۆنان بیری یە ڕوانگ ەڵکوو لەبنەبێت  ئازاد 
 . زانینەرێکی ناژیری دەربەب ەبوو ب ەو هی واش ه ەوەڕیزی ژنان ەخستەی دەبوو کۆیلەوا ه

و  ەکان کراوەکۆیل ەبوو ب ەه ستیەرچی کاری دەه  گۆیا ەکدەکرێت یۆنانی کۆن جڤاکی  ەها باس لەجاروبار و
ت بوون یان ەری سیاسی ەروبەریکی گفتوگۆی بێسەیان خ ەمیشەڵکوو هەب ە کردووەان هیچ کاریان ناڵتیەو
بوو ەدەدروست ن  ەیۆنانیی ەنگەرهەو ف ەئ ەتەڵبەه. ەڕاست نیی ەیەم وێنەئ. بوون ەف ە لسەر و ف ەریکی هونەخ
رمی کشتوکاڵ و  ەرگەانی ئازاد ساڵتیەوی ەاڵم زۆرینەب  ەبای ستیەریکی کاری دەک خەیۆنانیی مووەر هەگەئ

 . سانێکی بێکاری بااڵچینەک ەنگداران بریتی بوون لەرهەف  .بازرگانی بوونکاسبی و 

تانی یۆنانی پێک  ەوڵە دەنێو شار ینگی یۆنانی و ژیانی سیاسیەرهەی ف ەبناخی ەرجانەو مەکێک بوو لەی تیەکۆیل
ناچاری چینێکی   ەب ەک - ەوەهاش مایەر وەو ه  - وتوو بووەدواک ەان هێندمهێنەرهەبستاوێژی ەد. هێناەد
رمی ەرگەس تێخسەبڕ ەبۆ چینێکی دیک تەرف ەی دەوەست بوو بۆ ئەر دریکی کاەنیا خەڵک تەرچاوی خەب
 یەبناخەردەب ەکێک بوو لەی - داە ی دێرینی دیکێک جڤاکموو  ەه ەک لەو - یۆنان ەل تیەکۆیلێت. نگ بەرهەف 

،  مای هێزی بازوو بووەر بنەسەل ەک، انمهێنەرهە بهای کرد جۆری ەش بوو وە وەر ئەه. ئابووریمی ەسیست
  انیمهێنەرهەب ەل ، کانی یۆنانەرزەب ەکنیکییەزانستی و ت ەوتنەگرت پێشک ەوە ی لەش ڕێگەمەئ، تبپارێزرێ 

 . ەوەکای ەوتۆ بخرێتەکی ئەشێوی ەب، داماددی
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کراتیش  ۆدێم، ی ئازاد بوواڵتیەونیا کاری ەت تە سیاس. ت بوونەی سیاسدونیای ەوەرەد ەواو لەتکان ەکۆیل
 .  نستڕۆ بووەتێیدا د ەئازادان ەیاڵتیەو و ەی ئەتێک بوو زۆرینەوڵەد

م ەئاڵم بۆ ەب. بوو ڕسکاو یدانیشتوانکی ەشیەکی یان شەنێ بۆ پێنجیەت ەراناود ەیۆنانیی ەو دێمۆکراتییەئ ەواتەک
 کیەاڵتییەوموو  ەی هەوەبوو ل بریتیە دێمۆکراتییم  ەمای ئەبن. بوو ەئاواڵ رییەکاریگ کی ەیەند ڕێگەچ ەگرووپ
ر ەو ه تشدار بێەتدا بەوڵەد یتیەرایەبەڕێوە ب ەل ەیەوەشیاوی ئ، ەی ئازاداڵتی ەوی ەوەر ئ ەبەر لەه، ئازاد

 . ببینن رمیەف  یتی ەندییەکارم، کیش بێتەیەر بۆ ماوەگ بێت،ەمووشیان دەه

ندان و ەکارم نیەنجومە ئ، ل ەنی گەنجومەبوون: ئ ەمانەیان ئەسێ دان. جۆر بوونەمە تێن هەکانی ئ ەسیاسیی ەزگەد
م  ەکانی ئ ەدەیی سیاسی سئایدیۆلۆژ ەلبن ەوانەر ئەه ەی ەزگەم سێ دەئ ەر چاو کەب  ەها بێتەو ەیەوانەل. ەدادگ
اڵت ەسەتێن دەئ ەل. ەها نییەاڵم وەب، ەرچووەر و دادپرسان ناویان دەجێهێنەب، رەستووردانەی دەزگ ەد ەدا بەدوایی

 .  ەکرابۆوەئاشکرا جیانها ەو

ر ەه. ر بووەستووردانەرزی دەب ەرەاڵتی هەسەل دەنی گەنجومەئ  ەک ەدا نییەوەشدا گومان لەوەڵ ئەگەل
ندامانی  ەی ئەزۆریی ژمار. ەوەلەنی گەنجومەئ ەبوو بچێتەمافی ه ەایڕ بەساڵ تێپ ەژدەه ەنی لەمەکیش تەیاڵتیەو
و ساز   ەکی ئامادەپێشە بدات ک ەالنەسەو مەر ئەسەنیا لەبڕیار تکرد ناچار بێت ەهای دەل وەنی گەنجومەئ

اڵتی ە سەی سنووری دەوەندان بکات لەبوو چاودێری کارم ەوەل ئەنی گەنجومەی ئەرکێکی دیکەئ. کرابوون
نگ  ەی دەڕێگ ەل، ەیەکاراندا ه ەندی لەسەمی و ناپەرخەمتەک  ل بیزانیباەنی گەنجومەر ئەگزێنن. ەبەنخۆیان 

 . ەوەخستەاڵت دووریان دە و ەساڵ ل ەی دەکرد و بۆ ماو ەستنیشان دەتاوانبار د  ەسیان بەک کەی، ەوەدان

ڵبژاردنی ە ه. بووەرتری هەتر و کاریگەورەاڵتی گەسە د، سانەد کەنی پێنجسەنجومە یان ئ ، ندانەنی کارمەنجومەئ
ناوڕاکێشان   ەب ەسەد کەو پێنجسەوانیش ئەو لکرد ەد د ەسی خۆیان ناوزەککان ەبوو: دێم ەم جۆرەکانی بەندامەئ
ژوورتر  ەرەبا سی ساڵ و بەد کراوەسی ناوزدەکنی ەمەت. ەبۆوەد ەر ساڵێک دووبارەه ەیەم پرۆسەئ. چوونەردەد

 .  ەتی کردبایەندامەدوو ساڵ پتر ئ ەبوو لەسیش بۆی نەبێت و ک

. کردەکاری د ەکەکی ساڵەیەی دەش ەبر ەه، ەوەشەب  ەد  ەکرا بەکانی دەندامەی ئەر زۆریی ژمارەبەن لەنجومەئ
 . راک ەاری دید ناوڕاکێشان ەمڕاستێکی نوێی بەر ڕۆژیش دەو ه  ەبۆوەر ڕۆژ کۆدەن هەنجومەئ

  ،ی جارەزۆرب، کیەیەستەد، ناوڕاکێشان ەب، کانداەنێو پااڵوت ەل. کردەد دەناوزیش کانەندامیان بۆ دادگەکان ئەێمد
ر  ەسەی لەو ڕاوێژانەکی زۆری ئ ەالی، بووەاڵتێکی زۆریان هەسەل دەی گەدادگ. کرانەستنیشان دەسی دەک 501

  ەبوون ک ەیان ەم دادگەرزی ئەاڵتی بەسەی دەربارەد،  ەوەکای ەتێن هاتن ەخاڵی تاریک و ڕوونی دێموکراتیی ئ
 . کرد ەئاواڵ زانیەنو ۆ زەئاری بۆ ەرگەد ەوەگرانەخنەالی ڕەب

.  گۆڕانەندامانیان زووزوو دەئ ەیەوەئ، ک باسکراەو، کانیشەدادگ ندان و ەنی کارمەنجومەرچاوی ئەتێکی بەسڵەخ
ی جێگۆڕکێ  ەخێرای ەوتەو ڕەوی بەوام و پتەردەتێکی بەتێن چۆن سیاسەتی ئەوڵەدە شار یر بێتەس پێت ەیەوانەل

 . ەڕێوەبرا بەبۆ د
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.  ەوەخۆیاندا بمێننی ە جێگ ەبوو ساڵ دوای ساڵ لەبوون بۆیان هەند هەک کارمەیەستەد ەکە دایەوەل ەکەرەهون
 ەانتێژاسترم ەئ. Strateg تێژاسترگوترا ەو پێیان د ەبووەستێکی بااڵیان هەتێندا دەتی ئ ەسیاس ەل ەندانەم کارمەئ
نیشدا  ەدەر ژیانی مەسەاڵتیان بە سەاڵم دەب، (ڵ راەنەناویان بنێین جدەشێت شی بوون )ەرتەی ئەرماندەف  یسەکەد
 ندانداەل و کارمەنی گەنجومەئنێو  ەل ،بوو تێژاسترتێن و  ەی ئتکارەوڵەدناودارترین  Periklesس ەریکلەپ. بووەه
 .  ستڕۆ بووەد

تاوی  ەشدا لەوەڵ ئەگەل. فۆرمی خۆی گرت ، دی پێش زایینەس  ج ساڵی پێن ەر لە ک بەیەتێن ماوەتی ئەحکووم
 ەپۆنسدا بوو کەلەی پڕەی شەماو ەتێن لەی ئەورەگ ەرە[ ی هزمهەئ، یرانەق ختانگ ]ەس. بووە دوور نەکی بەرەد
تێن ەئنێوان  ەبوو لر شتێک زۆرانبازیی هێز ەه ەر لەب ەڕەو شەئ. ڵگیرساەدی پێش زایین هەساڵی چوارس ەر لەب

ی ە ستۆی شێوەئ ەخرای ی شەکەنجامەئکۆتا هات و تێن ەشکانی ئ  ەب ەکەڕەنجامی شەئ. ریستۆکراتەو سپارتای ئ
 ەوەزرانەدام ەکار خران و پاشانیش ک ەل، ندین ساڵ ەچی ەبۆ ماو، کانەسیاسیی ەزگەد. تێنەئ یمڕانیوک وح
 . ی دیاری خۆیان بگرنەیانتوانی جێگەن

ختانگ ەم سەئ، ەبووەمێژووی بیری سیاسیدا ه ەوری لەختانگ دەشدا سەمێکی دیکەردەموو سەه ەک چۆن لەو
  ەل ەشەوەر ئەبەر لەه.  ەیی گشتگیرانئایدیۆلۆژکی ەگفتوگۆیک بۆ ەچلچرای ەبوون ەو گومڕایی و جیاوازیی بیروڕای

ی گفتوگۆ ەش بەمیان پێشکەرهەترین بگرینگکان توانییان ەیۆنانیی، می پێش زایینداە ناکۆکیی چوار ەل ی پڕەدەس
کانی ائوتوپیریستۆ بیروڕای سیاسی و ەالتۆن و ئف ەمی پێش زاییندا بوو ئ ەچوار یەدەس ەل. نەبیری سیاسی بک

 . اهێن مەرهەبخۆیان 

 

 

 فالتۆنەئ

بواری بیری   ەنیا لەوان تەئ  رییەکاریگ ەاڵم نەب ، ورووپی کردەوتی بیری ئەڕ ەریستۆ کاریان لەفالتۆن و ئەئ
ک جودا  ەیەزۆر ل کەیەتا ڕاد ەک، بیروڕایان. وان بووەئ  رییەکاریگم بواری ەکەیبیری سیاسیش  ەسیاسیدا بوو ن

و ئیدیالی  ەنموونکی دوورودرێژ ەیەماو ەوانی و زۆر بواری دیکج، ئاکار، زانست، ی سروشتی زانیارەربارەد، بوو
می ناڤیندا  ەردەس ەریستۆ لەئ. بیریاران بوو ەوی زۆر لەخشێکی پتەفالتۆن ئیلهامبەبیری ئ . بوون ورووپاەزانایانی ئ

 . ند بووەدا مامۆستای بێمانسروشتناسی زانست و بواری  ەل، میشەیەژدەم و هەیەڤدەهی ەدەتا سەت هەنانەت

وان ەشیا بیری ئەدەبێگومان ن. نیەکەریستۆی بیریاری سیاسی دەو ئ فالتۆنەئ ەنیا باس لەدا تەلێر ەاڵم ئێمەب
ڵ ەگەل. ڕەگ ەبخرێت فیوداڵداورووپای ەئ ەل ەک نموونەو، تی یۆنانی بووەوڵەدەستی شارەیوەواو پەت ەک، داەم بوارەل
 ەببێت کجار جیاوازیشداەیی یجڤاکدۆخی سیاسی و  ەل، وانەشێکی زۆری بیری ئەگیرا بەن ەوەل ەشدا ڕێگەوەئ
 . ەڵگەی ئیلهام و بەرچاوەس

تی ەوڵەدە شار ەییان بندەیوەپس ەک کەاڵم وەب، تێن کارا بوونەئ  ەزیاتر ل، ردووکیانەه، ریستۆەفالتۆن و ئەئ
 .  جودا بوو واوەت ەوەتێنەئ
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بوو خۆی بۆ   ەوە ئامانجی ئدەڵێت ک خۆی ەر وەه.  ریستۆکرات بووەش ئەماڵەبن ەو ب ەزادتێنەفالتۆن ئەئ
هۆی بڕوا  ەدات کەپێشان د یهاە خۆی و. ستی هێناەشککراتی دێمۆ ەبڕوای ب اڵم ەب، رخان بکاتەت تەسیاس

  سۆکرات، ی دێمۆکراتڵبژێردراوەه کی ەیەدادگ، ی پێش زاییندا 399ی ەکەشووم ەساڵ ەل ەبوو ک ەوەمانی ئەن
Sokrates ەب، نێو الوانداە ل ەناسانەڕی خودانەباوەی زڕەوەکردنتاوانی باڵو  ەب، یمەی ئەکەویستەی مامۆستا خۆش 
پێش و  ەوەیهێنایەفالتۆن زووزوو دەبوو ئ دۆزێکر سۆکراتدا درا ەسەی بەم حوکمەئ. رگ حوکوم داەسزای م

ش ڕوون ەوەئدەبێت اڵم ەب. فالتۆن کردەبیروڕای سیاسیی ئ ەکارێکی توندی ل ەک ەدا نییەوەهیچ گومان ل
ی ەر شێوەرانبەی ب ەستیارانەڵوێستێکی هەه، یستۆکرات بوورەی ئەوەی نەوەر ئەبەفالتۆن لەئ ەک ەوەبکرێت

وڵی  ەه کسێەر کەو بازرگان و ه زانەپیش ەێڕوانییە سووک د  چاوێکی ەفالتۆن بەئ. ەبووەتێن هەدێمۆکراتیی ئ
  ەوەک ڕووداوەی ەی لەرچاوەسشێت نا ەوان بوو کە رفرەش هێند قووڵ و بەم دزاندنەئ. ەسوودی ئابووری بدای

 ێت. ب زنیشەبا م بێت،گرت

ی ەڵبژاردەکی هەی ەستەی دکردن ەردەروەپ ەستی دایەتێن و دەتی ئەسیاس ەفالتۆن پشتی کردەر حاڵ ئەهەب
ی لێی  ەکەڕەو گەناوی ئ ەب، کادێمیەزراند ناوی لێ نرا ئەکی دامەیەفێرگ. ەندەئایدار و زانستکاری ەتمەسیاس
زانستێکی  ەوەتۆنفالەالی ئەب ەکرا کەد یان فێرەوەخت ئەکی سرسدانێەد ەک بەدا الوانی زیرەیەو فێرگەل. بوو

ی ەنۆر، داەو دیالۆگانەی ئەزۆرب ەل. دانا ەری دیکەماوەشی بۆ جەکەدرێژ ەش دیالۆگەوەل ەجگ  .ڕاست بوو
 ەتیژ کڵپێچ و زۆر جار توندوەرێژی پێچڕاوێژی دوور و د ەکان بریتین لەدیالۆگ، سۆکرات ەب ەوکی دراەرەس

کات ەد هاەوو کارێکی  ەوەهێنێتەکانی خۆی دەوەرچدانەرپەب ەلمێن دژ بەسەی نەڵگەتێیاندا سۆکرات ب
 . ەوەخۆیان ڕاستی بدۆزن ێژانی بۆو هاوڕا

فالتۆن ەئ ەئایی ە ربارەن دەدەپێشان دواو جیاواز ەبیروڕای ت فالتۆنەی ئەربارەکان دەوانەفر ەرەه ەوەتۆژین
دا ەلێرێت. هێنەکار دەێک برەئاخێوک ەنیا وەی تە کەیان مامۆستا مردوو ەوەداتەکانی سۆکرات پێشان دەڕەباو

شێکی  ە رچی بەگەێین ئوفالتۆن بدەبیروڕاکانی ئ ەل ەچاکتر، ربگرینەو ەدۆزو ەۆێست لڵەه ەپێویست ناکات ئێم
 .  زاننەفالتۆن و سۆکرات دەمی ئەرهەب  ەب ەو ڕایانەشێکی ئەزۆری پسپۆران ب

تۆن نۆڕینی سیاسیی خۆی  فالەاڵم ئەب. بیننەکی دەرە کی سەیەنۆر ەو دیالۆگانەشێکی زۆری ئەب ەدۆزی سیاسی ل
وێدا ەل. ەیی چاپی ئاساەڕەپد الەچوارس ەزنی پتر لەمێکی مەرهەب «کۆمار»، ەوەکاتەدا ڕوون د« کۆمار» ەل

 ەک، ی حوکومڕانیەکانی دیکەتێن و شێوازەاتیی ئدێمۆکر هاوکاتو شێت کێەتی خۆی د ەوڵەدەنیگاری نموون
یدا ەساڵشتا ەنی هەمەتای تەو بنەمەد ەفالتۆن لە ئ. ەی کوشندەخنەڕ رەب ەداتەد، خترنەمبایەک ەوەوەئی الەب
کانی حوکومڕانیی ەرجە وێدا مەقانوون ل ناوی ەب، جڤاکی ەربارەد، بوو ەمێکی دیکەرهەی بەوەریکی نووسینەخ

ینگ  وێژ ەسی سیاسیی ژیانی لەرەم هەچی دووەوا پێد. ەوەئاسانتر کردۆت، داەواوەخۆگۆڕ و نات دونیا مەچاک ل
 ەوتی سیاسی لەڕ دا وڵیەی جیاوازدا هەماودوو  ەل ەبوو ک ەوەش ئەکەسەرەهێت. برهێناەی دەـ هم(ە)و

ی ەرکێشییەم سەمابوو ئ ەی نەهێند. وتەکەن رە اڵم سەب، سیسیلیا بگۆڕێت ەل  Syrakusa تی یونانیەوڵەدەشار
و  ەپێک هێنانی ئڕێی   ەهاتن ژمارەبێهکۆسپی ، تێنەئ  ەوەێتڕەتوانی بگ زۆر ەب، ەوەری خۆیدا بشکێت ەس ەخراپ ب

  ستی بوو. ەبەی مەتەوڵەدەنموون

( و ەماکی پاکژیی )فضیل ەبتوانێت ەد ەوەف ەلسەی ف ەڕێگ  ەمرۆڤ لدەڵێت فالتۆن ەی ئ ەکەتەوڵەی دەردی بناخەب
 ەبدەکرێت هاش ەروەهرێت ی ماتماتیک دابنەلمێنراو بۆ هاوکێش ەی سەڵگەبدەکرێت چۆن . تی بگاتەوایەڕ
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ر ەچۆن بێت و هدەبێت میزاد ەئاد یی نێوانندەیوەپ، چۆن بێتدەبێت مرۆڤ  ەبدرێت ک ەوەبڕیاری ئ ەوەدڵنیایی
 ێت. ڕەی مومکین بگەباشترین شێو ەی بەوەبۆ ئ تچۆن بنیات نرابێدەبێت ت ەوڵەد ەوەشەیەو ڕێگەل

بیری پاک  دونیا تیگوەو دەئ، رد دروست بکرێتە دا شتێکی بێگەیدونیا مەبوو لەن ەوەفالتۆن بڕوای بەئ ەڕاست
جڤاکی ی ەر بزانین وێنەگەاڵم ئەب، ەواوەکی نات ەیەڵ ە زای، موزۆرەک بێت،ەوی هەر زەسەی لەوەو ئ ەئاسمان ەوا ل

  ەی ئێستەمەی زۆر باشتر لێکجڤاک ەیەوا زۆر چاک ئیمکان هەین ئەڕێ بک ەستەبەو م ەئو ەڕووو  ەیی چۆنەنموون
بردنی  ەڕێوەگۆڕین و ب ێت. س نایگاتەموو کەه، ەخت و گرانەس ەم بیر و ئیدیالە زانستی ئ. زرێنینەدابم، ەیەه
ن و خوێندنێکی ەورەکی خۆڕسکی گەیەهرەنی بەخاودەکرێت   ەسانەو کەنیا بەت، ەوەفالتۆنەالی ئەب، تەوڵەد
و   ەن توانستێکی بیرکارانەی خاوەوانەئ ەوات، سووفەیلەف دەڵێت  ەمانەفالتۆن بەئ . ەیەیان هەکجار گشتگیرانەی

 . رزنەی بکخوێندنێ

 ەوەوەالی ئەب. تێنەکانی دێمۆکراتیی ئەرجەڵ مەگەل ەئاڵۆز ەو ناکۆکییەئ ەیاندەگ یفالتۆنەش بوو ئەمەئ
ست ەد ەبدرێت ەکارێک نیی ەمەئ. ەرزەناواز و بکجار ەبڵێم کارێکی ی ەیان باشتر ەیەانی کاری کارامحوکومڕ

ی ەهرەداوای ب ەن بێت،کی زگماک ەیاڵتیە وبوو مرۆڤ  ەوەئ رجیەنیا مە تێن تەدێمۆکراتیی ئ. اناڵتیەوی ەزۆرین
 .  کی سووک و دزێو بووەحوکومڕانیی ەوەفالتۆنەالی ئەب، زانست ەکرد نەد

 

 ریستۆ ەئ

ش ەمەئ. ک بوونە ر یەکان هەتییەڕەبنە ییئایدیۆلۆژ ەدۆز، ریستۆەم الی ئەفالتۆن و هەم الی ئەه، گشتیەب
 گرینگ ەوەالیەب، خۆەربەکی سەیەف ە لسەن ف ەخاو ەکاتێکیش بوو ، فالتۆن بووەشاگردی ئ ریستۆەئ، ەوت نییەڕێک

  کەیەتا ڕادی خۆیدا «  تەسیاس» ەل، ەوەر ئەبەل. ەوەفالتۆن بداتەکانی ئەشێکی زۆری بۆچوونەرچی بەرپەبوو ب
 . ەوەچێتەددا ـفالتۆنەی ئ« قانوون»و  «کۆمار» ەوردی ب ەب

مان ەو ه ەا کردوویدەزاییان پەشار ەوەتێنەتی ئەڵوەدەی شارەرچاو ەمان سەه ەریستۆش لەفالتۆن و ئەئ ەتەڵبەه
 . راورد بکرێنەکانیان بەخاڵ بۆچوون ەخاڵ ب ەپێویست ەوەر ئەبەل. ەبوو ەی یۆنانیان پێوەمۆرکی ژینگ

  ەتێن و بوو بەئ ەالوی هات ەب. ەدایک بوو ەل Makedoniaی ماکادۆنیا  Stageiraیرا ەی ستاگەشارۆچک ەریستۆ لەئ
ڕ ەباو ەفالتۆن بەر ئە گ. ەوەمای Metoikمێتۆییک ەتێن و بەی ئاڵتیەو ەکرا ببێتەدەن  ەتەڵبەه. کادێمیەشاگردی ئ 

  ەو ل ەم بوارەل، شداەوەڵ ئەگەلێت. ب رێزەپەریستۆ ناچار بوو دوورەئوا ەئ ەوەژیانی سیاسی دوورخست ەخۆی ل
تێن  ەتی ئەکانی سیاسەندییەتمەتایب ەوردی باسی ل ەب، ەرێکی چوست بووەرنجدەس بێت،ش ەر بوارێکی دیکەه

 . ەتر بووەشبینانەگ فالتۆن ەی ئەوەو زۆر لەئڵوێستی ەگشتیش ه ەو ب ەکردوو

  ەمەو دەئر ەندەسکە. ئرەندەسکەئ یمامۆستا ەتبێە هێڵێت و دەجێ دە تێن بەریستۆ ئەئ، فالتۆنەرگی ئەپاش م
ی  ەشەگ ەرنج لەس ، ەوەنێزیک ەزۆر لوێ ەل. ناسرا Alexander the Great زنەری مەندەسکەئ ەپاشان ببوو الو 

دژ   ی یۆنانیەرێتکارانە تی ن ەوڵەدەر شارەرانبەب وانیەفر ەم بەڕۆک و هەناو ەم بەه  ەکگرێت ەێک دتەوڵەدەزنەم
ک  ەتێبینیی ەر بەگە ناکات م ەزموونانەم ئەکانیدا باس لەسیاسیی ەمەرهەب ەریستۆ لەئ ەدایەوەیر لەس. ستاەوەد
 ێت. گونجاو ب دانیشتوانی  ەژمار ەو بر بچووک ەڕووب  ەبدەبێت ت ەوڵەددەڵێت  ەک
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کی ەیەکادێمیش ڕێگەفالتۆن ئەپاش مردنی ئ ەکادێمی چونکەئ ەوەکردەتێن ڕووی نەئ  ەوەڕایەریستۆ گەکاتێک ئ
 (Lyceunالتینی  ەن )بەزراند و ناوی نا لیکیەکی نوێی دامەیەفێرگ ەوەر ئەبەل. ند بووەسەم ناپەر الی ئەب ەگرتبوو

 .  یبووەکادێمیدا هەئ ەی لەو ەبوو لەزنتری هەکی مەیەنۆر Empirical ەران ەزموونگەئوێدا زانستی ەو ل

کانی  ەک دیالۆگەو - کە ن ەی خۆی بووەوەگوتنەوانم بۆ ەکەی یەپل ەریستۆ بەکانی ئەپارێزراو ەی نووسراوەبرزۆ
فالتۆندا ەکانی ئەمەره ەب ەی لەبییە دەئ ەییررکاەو هونەئ ەش ەوەر ئەبەلێت. ب رینترەری بەماوەبۆ ج - فالتۆنەئ
 . ەمدا نییەکانی ئەنووسین ەل ەیەه

 ەشێک لەب. ەر نییەبەرلەو س ەارچپکەی «کۆمار» ک ەاڵم وەب، ەزنەکتێبێکی م  «کۆمار»ک ەو «تە سیاس»
  ەک ەیەوەئش ە م بۆچوونەهۆی ئ، ەریستۆ نییەمی ئەرهەمووی بەر هەه «ت ەسیاس» ەان پێیان وایرەتۆژ
. ەوەتەک پاش مردنی خۆی کۆکراونەیەدەند سەچ ، ریستۆەی ئەکانی دیکەمەرهەموو بە ک هەو «تە سیاس»
، ریستۆەمی ئەرهەدوو ب ەل ەبریتیی «ت ەسیاس»ڵێن ەدپێی   ەی ئێمەوەئ ەک تها باو بێە ودەچێت پێ مڕۆ واەئ
 ێت. یان پتر کۆنکرەی دیکەوە و ئ ەبستراکتە کێکیان پتر ئەی

ی  ەف ە لسەاوازیی ف جی ە ب ەندەیوەپ ، گشتیەب، ریستۆەفالتۆن و ئ ەیی ئئایدیۆلۆژی نێوان گرینگکی ەجیاوازییند ەچ
  ەدان کەیدونیا مەریستۆ پێی وابوو لەئ، ەیەودیودا هەی ئدونیا ەفالتۆن پێی وابوو بیر و فۆرم لەئ. ردووکیانەه

رد  ە: بەیەسروشتێک یان ماکێکی ه، شتێک ەموو جۆرەه. ەیدونیا مەک دوور لەین نەکەستی پێ دەه ەئێم
ک ەو - کەنە وەرنجدانەڕێی س ەتوانین لەد ەئێم. هانەر وەتیش هەوڵەک و دەڕو، ەهایەمیزاد وەئاد، ەهایەو
 . ینەبگ جیاوازکی ما ەل ەوە جازی( ـەت )مبستراکەی ڕامانی ئڕێ  ەل -دەڵێت فالتۆن ەئ

  - شیاوتی ەوڵەچاکترین د ەوات - تەوڵەدەتی نموونە ی چۆنییدۆزیەپئاست  ەفالتۆن لەڵوێستی ئەه ەیەوەر ئەبەل
  ەوەورد بین ەتانەوڵەد ەو جۆرەل ە نیی ەوەتی باش ئەوڵەناسینی د  ەیشتن بەی گەڕێگ  ەوەفالتۆنەالی ئەب. ەجودای

  کەو و ەرزترەب موانەه ەل ەدا بیری چاکەیدونیا وەل، ە ی بیردونیا ناسینی ەنیا بەڵکوو تەن بەئارادا ه ەل ەک
پێشدا   ەلدەبێت ین ەت بگەوڵەستی دەبەرک و مەئ ەی لەوەئ ۆب ەریستۆ پێی وایەئ  اڵمەب. «بیرستاندا ەل ەڕۆژ»

ی جیاوازیی نێوان  ەوەهۆکارێکی ئ ەتەش بووەمەبێگومان ئێت. ڕەگەڕاستیدا چۆن د ەت لەڵوەدی ەوەل ەوەورد بین
تی ەوڵەدەجیاوازی نێوان نموون ەوانتر بێت لەفر یۆنان یکانەزراوەدام ەتەوڵەدەفالتۆن و شارەتی ئەوڵەدەنموون

،  خاڵ  ەدا خاڵ بەوا لێر. ەیەشیان هەهۆکاری دیک ەم جاوازییانەئ ەتەڵبەه.  ەتانەوڵەدەشارو ەئریستۆ و ەئ
  ئازادیی تاک، (تیی تاکەموڵکایئابووری )  ستیەیوەپ، جڤاککانی ەلی چینەر دۆزگەرانبەردووکیان بەڵوێستی هەه

 . ینەکەراورد دەت بەوڵەو ئامانجی د
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 ەچین
ی
 جڤاک کای

جۆتیاری  )کاسبکاران ،  ریستۆکراتەداری ئیوەتی یۆنانی کرد: زەوڵەدەشارجڤاکی سێ چینی  ەر باسمان لەوبەمەل
و   اڵتیەور ەسەش بوونی سیاسی بەداب ڵ ەگەل  ەکردن شەداب م ەئ. کانەبازرگان و کرێکاران( و کۆیل، ویدارەز
 .  ەوەجودا بکرێنک ەیەلباش دەبێت دا اڵتیەونا

 ەپێیی باس لرەس  ەنیا بەفالتۆن تەئ بێت،ئاسایی دۆزێکی ریستۆ ەۆن و ئتفالەالی ئ  ەچی بوونی کۆیلەوا پێد
 ەی خۆی ناوی کۆیلەکەتەوڵەدەتی نێو نموونەر باسی ساختاری چینایەس ەکاتێک دێت. کاتەد  تیەکۆیلی ەدیارد

 . کاتەلێدوان ن ەپێویست ب، ەوەالیەب، بوونیاندەچێت  ەوەل، ر ناباتەه

رکی خۆی ەئ ەو بەئ. کاتەد، داجڤاک ەل تیەکۆیلرکی ەو ئ ەسروشتی کۆیل ەوردی باس ل ەریستۆ بەاڵم ئەب
 ێت. بەتێدا ه تیەکۆیلدەبێت ر ەتی باش هەوڵەو د ەیەژیران ەرێتەو نەئ ەلمێنێت کەبیس تزانێەد

ردا ەربەنێوان یۆنانی و ب ەکی گرنک لەجیاوازیی  ەیەه ەوەدێرین بڕوای ب ییۆنانیی ەک زۆربەریستۆیش وەئ
 ەی بەوەئ، نەدوو جۆر مرۆڤ ه ەوەن سروشتەالی ەلدەڵێت ریستۆ ەئ ە.ر بێهۆشەرب ەب، ە رەبەیۆنانی هۆشل، ەیەه

ی ەوانەئ، کاتەجێ دە جێب ەکەشی کارەهێزی ل ەی بەوەبکرێت و ئ ەکارێک پێویستگات چ ەی تێدۆکی خەزیر
ن و ەم کۆیلەرد ەر هەرب ەب. نەش کۆیلەدیک یەوانەمرۆڤی ئازادن و ئ سروشتکردکی ەیەشێو  ەم بەکەی
 ەک و پێشبینن و لەکانیان زیرەورەگ ەرەه ەرۆکەنیا سەتێت. ستان بەکۆیلدەبێت  ر ەکانیشیان هەتەوڵەد
 .  موانەهی ەورەرمان و گەتاکف ە بنەست و دەد ەگرنەموو بڕیارێک د ەنجامیشدا هەئ

ە  یەوەئە کاری کۆیل. هێنراون ەوەکانەرەربەباڵتی ە و ەکانیشیان لەکۆیل ،نرەروەس خۆیان وا ەئ ەرچی یۆنانییەه
خاڵی . ەگیاندارمیان ەئ  ەیەوەدا ئە کانی دیکەڵ ئامرازەگەو لەجیاوازیی ئ. یەکەنەستاوێژی خاو ەئامراز و د ەببێت

 .  تیەیەکەنەپالنی خاورمان و ەی ف کردنجێ ەشیشیان جێبەی هاوبگرینگ

یان وردتر بڵێین ژنی پیاوی   - ژن. هاوسروشتن ەژن و کۆیلدەڵێت  ەک ەوەداتەد ەڕەو باوەرچی ئەرپەریستۆ بەئ
اڵم ەب، خێزان ەشێکن لەب ەو کۆیل ژن. ەنیی [سست  - سارد]ئامرازێکی پاسیڤ  ەک کۆیل ەو - ژنی یۆنانی، ئازاد
ر و  ەروەیی سندەیوە پو  ەزێییی نێوان ژن و مێرد بۆ زاوندەیوەپ، کورتی ەب. ەواو جودایەخێزاندا ت ەیان لەجێگ
،  تەسیاس ک بواریە و، ی خێزانداەوەرەد دونیا ەلهەبێت کی ەیەاڵم ژن نۆرەب. ەی ماددی انیمهێنەرهەببۆ  ەکۆیل

 ێت. ریستۆدا بەیاڵی ئەخ ەبوو بەبیرێک ن

. ەیەر و کۆیلەروەپیاوی س، ەجیاوازیی پیاوی ئازاد و نائازاد ەریستۆوەالی ئەتی بەترین جیاوازیی چینایەورەگ
.  ەموو پیاوێکی ئازادەت کاری هە ساسیێت. ئاخفەتێنی د ەی ئەدێمۆکراتیانگیانی   ەدا بەدۆزم ەتوانین بڵێین لەد
 توێ ەیەدو ەی ئەو سنوورەئ. بکات تیەکۆیلدۆخی  ەباس ل تزانێەپێویستی د ە حاڵ بەر بەفالتۆن هەئاڵم ەب

و   ەڵبژاردەریستۆکراتی هەسنووری نێوان ئ، هاتووەبڕین ن ەسنوورێکی ل ەبیکات اتدەوڵەدەنموون ەو لشێت ڕایبکێ
و ەرزیی بۆ ئ ەب، ە تی نییەریستۆکراتی خزمایەریستۆکراتی زگماک و ئەئ ەستی لەبەفالتۆن مەوجا ئەئ. ەلەگ
 ەب - فالتۆنەئ، شداەوەڵ ئەگەل. ێرندلی ئازا و ەوانەوانیش ئەل ەرزن و جگە و زانین ب ەهرەب  ەب ەیەسانەک

 ەچینگۆڕکێ لگرێت ەد  ەوەل ەسروشت ڕێگ ەواتەک. ە رز زگماکەتی بەسڵەخدەڵێت   -ە وەریستۆکراتانەئ کیەبڕوای
 ێت. هێز بەپێویست ب ەودا زیاد لەی ئەکەتەوڵەدەنموون
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  ەیەوەرکی کاسبکاران ئەئ. وانان و کاسبکارانەپاس، ەوە شەدوو ب ەبدەبێت ، فالتۆنەالی ئ، باشجڤاکی  ەوەر ئەبەل
  ەییانەزەبێب  ەشەوەر ئەبەل.  ڵکەانێکی ڕێکوپێکی خرەبۆ گوز ەی پێویستەو خێرەست هێنانی ئە دەن بۆ وەوڵ بدەه
 بێسنوور دونیاکرد یان بۆ خۆشییەزووەم ئارەی ئەر ڕێگەگ ەئ. نەدەو ئابووری د ماددی وڵی سوودیەه
 ێت.  بەدجڤاک موو ەر هەنجامی ترسناکی بۆ سەوا ئەئکرێت وان بەرفرەب

ر و  ەنگاوەج. ری ڕاستینەکانیش ڕێبەژیر ەرەپارێزن و هەد ەکەتەڵوەن دەوانەئازاکان ئ، شنەوانان دوو بەپاس
دوژمنی   نگاریەرەب ەنیی  ەوەر ئەوان هەرکی ئ ەئ. ەی ەه ەکەتەوڵەی دەوەو ناو ەوەرەد ەوریان لەئاسایشپارێزان د

  ەش ەم بەئ  ەگرینگکجار ەی ەوەر ئەبەل. ش بپارێزنەکەاڵتەیی ناو وەهێمنی و ئاسووددەبێت ڵکوو ەستن بەبیانی بو
کان سزا  ەبچووک ەیەکان بۆیان هەورەگ ،ەوندوتۆڵت نێوانیاندا  ەو بچووکی ل ەورەگ . کگرتوو بنەدیسپلین و ی  ەب

ترسیی ەها مەێکی وگرتنکەی ەبدەڵێت فالتۆن ەئ. ەقانوون ەوەتەوڵەرانی ڕاستی دەڕێب ەرمانێک لەموو ف ەو هن ەبد
 . ەوەبێتەم دەزۆر ک، کاسبکاراندا ەوات «جڤاکی ەی دیکەکە شەب ەل» ەکی و ئاژاوەرەدووب

کی  ەیەستەن دەالی ەت ل ەوڵەددەبێت   تو بێەب. کاننەرەڕێب تست بێەبەم ەوەفالتۆنەالی ئەڕاستی بەی بەوەئ
ت ەنانەت، ڵێەب، بکرێن ە ردەروەڵبژێردرێن و پەه ەسانە و کەئدەبێت  ەواتەک. ەڕێوەبرێت  بب ەوەی بیرکارەڵبژاردەه
مڕۆ پێی ەئ ەئێم ەک ەکردوو ەوەباسی ل ەمەو دەفالتۆن ئەئێت. بکرکاری بۆ دەبێت  ەوەیشۆلۆژڕووی بای ەل
زووی ەئار  ەب ەک نییدۆزێتی باشدا ەوڵەد ەمنداڵبوون ل. ز(ەگەی ڕکردن)زانستی چاک Eugenic یوجینیکڵێین ەد

بن و ەند دروست دەمەهرەب ەرەژن و پیاوی ه  ەرانی چاک لەڕێب بێت،گرێدرا ەوەوتەڕێک ەس یان بەکەتاک
ئۆتۆماتیکی   ەم کارەئ ەفالتۆن پێی وانییەئ. ەوەنەو منداڵ بخ ەوەکتر بدۆزنەیکرێت یان بۆ خۆش بەڕێگدەبێت 

 ێت. کاری بۆ بکرن ەگمەکیی دەانی زیرمهێنەرهەبتی ە رف ەدبێت ە، دییەنموونی ەوەن می ەرهەب ەهاتنهۆی  ەبێتەد

باش و   ەرەبۆ خوێندنی ه تبێ ەموو پیاوێکی ئازاد ئاواڵەتی پێشبڕکێ بۆ منداڵی هەرف ەددەبێت شدا ەوەڵ ئەگەل
  ەوەفالتۆنەالی ئەب. ەوەمێننەکان دەکارام ەرەنیا هەت کردنپاش بژار. ندیەکارمی  ەپێگرزترین ەپاشانیش بۆ ب

تێن  ەکانی ناو ئ ەرجەم ەشدا کاتێک ئاوڕ لەم بوارەل. سانەکەندێکی تاکەوەرژەک بەن  ەتییەوڵەرکێکی دەخوێندن ئ
 . ەوتووترەکانی سپارتا پێشکەرجەم - داەکانی دیک ەگرینگ ەی خاڵەزۆرب  ەک لەو - بینێتەد ەوەداتەد

و   ەبووەدا هدونیا ەخوێندنێکی ل ەموو جۆرەه ەحوکومڕانان لی خوێندنی ەفالتۆندا ماوەتی ئەڵوەدەنموون ەل
  ەل ەبریتیی ەخوێنن کەۆنانی دی ییساڵی خوێندنی ئاسا ەژدەتا هەشاگردان ه. ەنترەدرێژخای، شانیش داهاتاپ

 ەم بوارەئدەبێت ۆن پێی وابوو تفالەئ) شاعیران میەرهەی بەوەتۆژینو پاشان ش رزەو، و نووسین ەوەخوێندن
.  رەس ەنەبە شی دەرتەڕاهێنانی ئ ەند ساڵێک بەپاشان چ. (ەوەخش پاک بکرێتەانبیی زەڵەو پ ەڵەه ەل ەبییەدەئ
.  بنەرمی ماتماتیک دە رگ ەس ەساڵی دیک ەدان ەد، بنەت فێردەلمێنن زۆرترین بابە یسە د ەمەو دەتا ئەی هەوانەئ

 بکرێت،کتیک ەی فێری دیال ەوەبۆ ئ  ەیەئاماد ەو ەمێنێتەی دەیەستەو دەئ، نی سی ساڵیە مەت ەنە گەکاتێک د
کتیک ەخوێندنی دیال  ەگردان لا کاتێک ش. ی بیردونیا بۆ ناسینی ەی دروستەڕێگ  ەوەفالتۆنەالی ئەبکتیک ەدیال

  ەبنەد ەو مرۆڤانەوجا ئەئ، نەکەت دەنجا سااڵن خزمەنی پەمەتا تەه، ندێکی بچووکەک کارمەو، بنەواو دەت
،  ەمەو دەئ، هاە مرۆڤی و. ۆستەئ ەرکی حوکومڕانی بگرنەئ ەیەدی بۆیان هیئ، و خوێندوو ەواو کارامەسووفی تەیلەف 
  ەرچی بۆخۆی تێفکرینی ال خۆشترەگەئ. ش بکاتە داب، تداەو سیاس ەوەکردننێوان بیر ەکاتی خۆی لتوانێت ەد
  ەکەتەوڵەی ناو دەڵکی دیکە خ. تکاەت دەڵوەندی دەوەرژەب ەش بەخۆی پێشک نرخیە شێکی کاتی بەاڵم بەب

 .  م بنەکانی ئەرمانەچی ف ەواو ملکەتدەبێت 
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 ی ئابووری ند ەیو ەپ

. تی یۆنانی بگۆڕنەوڵە دەتیی شارەتی ساختاری چینایەڕەکی بنەیەشێو ەویست بەیان دەیستۆ نرەئ ەفالتۆن نەئ ەن
 مڕانیوحوک ریستۆەئالی ە. لەک ەیەواو دژ بەبکات ت ی کێ حوکومڕانیە وەی ئەربارەاڵم بیروڕایان دەب
 .  رزەبەرەن گیانێکی هەخاو ەکەیەڵبژاردەنیا بۆ هەت ەفالتۆنیش پێی وایەئ، ەانی ئازاداڵتیەوتی گشت ەرپرسایەب

 ویشەئ، نداەردوو الیە سیاسیی هیی  ئایدیۆلۆژنێوان   ەتیتر لەڕەکی بنەجیاوازیی ەببێت ەیەوانەل ەیەه ەخاڵێکی دیک
  ەرجەر مەگەئدەڵێت ش ەکەکێش. ەبۆوەم زیندوو دەدمەو پاشانیش د ەوەپێش ەهاتەدزوو تێن زووەئ ەل ەدۆزێک
سروشتی  ەاستڕ ەئای ێت. گۆڕدرەک دەیەمرۆڤ تا چ ڕاد ەئای، گۆڕان ەکان هاتنەو ئابووری و سیاسیی جڤاکی
ی ەوەیان کرد (؟تیەک خۆیەم وەردەمرۆڤ ه ەنیی ەوەئ) ەگۆڕەکی نەرەر ئاڵوگۆڕی دەرانبەب، گشتیەب، مرۆڤ

 .  نەمی ژینگەرهەر شتێک بەه ەر لەکانی بەئاوات و پێویستیی، کانیەبۆچوونمرۆڤ و 

ی پێی وا بێ ەوەئ. و سیاسی جڤاکیی ئاڵوگۆڕی  ەربارەر بۆچوونی مرۆڤ دەس ەکات ەکار د ەم پرسیارەرامی ئەو
 . ە یەڕیفۆرم و گۆڕانکاریی شۆڕشگێڕان ەی ببڕوا زیاتر، گشتیەب، ەی گۆڕانەواو ئامادەمرۆڤ ت

ردا ەس ەتێن گۆڕانکاری بەزراوی ئەدامجڤاکی یویست ەد، ریستۆەئ ەتر لەڕادیکاالن، ک باسمان کردەفالتۆن وەئ
ش ەدۆزم ەئ. رانی مرۆڤدا ەژیان و گوز ەردانی سیاسی لەست تێوەد رییەکاریگ  ەبوو بەبڕواشی زیاتر هێت. ب
 .  ینەراورد بکەب، ئاست گۆڕانکاریی ئابووریدا ەل  ەکەسووف ەلیەردوو ف ەڵوێستی هەر هەبێت گەواو ئاشکرا دەت

مرۆڤی ژیر و مرۆڤی ئازا و دلێر   ەڕاست. نەکەمرۆڤ د ەتوندی کار ل ەژاری بەندی و هەمەوڵەفالتۆن دەالی ئ
  مەخۆشی ئ ەیەوەئامانجێکیان ئموو ەاڵم کاسبکاران هەن بەکەزووی قانزاجدا زاڵ دەکانی ئارەترسییەر مەسەخۆ ب
  ڵ ندی باەمەوڵەوڵدانیان بۆ دەوا هەئ، ەوەی توندجڤاکیێکی مەرەه ناو ەخرێنەر نە گەم بێنن و ئ ەرهەبە ب ەیدونیا

 . هۆی ناکۆکیی جیددی ەبێتەو دشێت کێەدا دجڤاکموو ەر هەسەب

ت ەڵوەتیی دەکیەو ی ەچوورەسنوور د ەباتی ئابووری تێیدا لەخ ەکەحوکومڕانیی  ەوەفالتۆنەالی ئەدێمۆکراتی ب
نێوان  ەل ەورەر جیاوازیی گەگەئ، ەفالتۆن پێی وایەئ. ەوەژارەه نگینەی ناکۆکیی نێوان زەشەڕەر هەب ەوتۆتەک

کار.   ەبخات بارەۆرێکی لج ەکاروباری خۆی بتوانێت هیچ جۆرێک نا ەت بەڵوەد، بێتەڵکدا هەئابووریی خ باری
 . دوور بنەمی سوودی ئابووری بەخ ەواو لەت ەک ەڕێوەببرێت ب ەوەسانێکەن کەالی ەبێت لەر دەه تەوڵەد

نابێت جۆرێک  هیچ ەتی خۆیی بن و بەواو بێ موڵکایەوانان تەکات پاسەداوا د، دا« کۆمار» ەلە وەر ئەبەل
 . رەس ەرنەژیانێکی خێزاناسا بڵ ژن و منداڵیان ەگەلنابێت ت ەنان ەت. خۆیان بن ەت بەندێکی تایبەوەرژەنی بەخاو

 جیاوازیی ئابووری ەن کەبک ککارێ دەبێت وانان ەاڵم پاسەب، ەیەتییان هەڵکایوکاسب و جۆتیار و بازرگان مافی م
جڤاکی  ەفالتۆن تێیدا ئاستی داواکانی لەئ ەک، دا «قانوون» ەلێت. ب مەک ەکرێت،تا د ەه، شداەو گروپانەئنێو  ەل

 ێت.  بەسی هەژارترین کەی هەوندەپێنچ ئ ەپتر لنابێت رگیز ەه اڵتیەونگینترین ەزدەڵێت  ، ەزاندووەنموونویی داب

  ەیەمەش بێ )ئەشێکی زۆری سامان هاوبەب ەیەوەئجڤاک  ی گرتنکەکانی یەرجەم ەکێک لەی ەفالتۆن پێی وایەئ
تا  فالتۆن( و ەی ئ - «کۆمیونیزم»گوترێت ەکی الواز پێی دەمایەبنر ەسەلزۆر جار و  ەی کەوەڕۆکی ئەناو
 . نەبۆ سوودی خۆیان کار بک ەیەبۆیان ه ەشدا کەوانەئنێو  ەل تەنانەی سامان توند بێ تکردنشەدابش یکەیەڕاد
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یگوت  ەت هی وایان تێدا بوو دەنانەت. بووەنیا نەت، داەم بۆچوونانەل، مانی خۆیداە سانی هاوزەکنێو  ەل فالتۆنەئ
ێت.  امێنرچوون نە قانوون د ەل،  داجڤاکنێو  ەل، واەری ئابووری بن ئەک ستاندەی ینەموو خاوەر هەر هەگەئ

 . ەتاوانکاری گرێدراوی جیاوازیی ئابووریی

وڵدان  ەه ەو پێی وایەئ. جۆرنەمەه کانیشیەڵگەبو دەبێت  ەم بۆچوونانەگیری ئەخەیدا « تە سیاس» ەریستۆ لەئ
م  ەخلێکی لەی جۆری حوکومڕانی دەوەبێ ئ ری مرۆڤەدەکانی دنەگرینگ ەرەه  ەهێز ەل ەکێکەتی یەبۆ موڵکای

 ێت.  بەگۆج د ەو هێزەئ ەندی البدرێت چونکەمەوڵەجیاوازیی د و تیی تاکەموڵکای کرێت نا بێت،ەدا هەدۆز

باری   ەلدەبێت ستڕۆ بێت ەئاستیدا د ەش لەوەر ئە بەبێت و ل ەکێکی دیکەی یرەڵێت مرۆڤێک ڕێبەریستۆ دەئ
  ەو چۆنیش ل ەوە کرێنەجۆتکاران جودا د ەوانانی کۆمار چۆن لەپاسڵێت شەدێت.  رزتر بەو بەل ەوەئابووریش

 . بنەست دەردەسئاستیاندا 

.  ەخۆڕسک تاوانکار ەیەمرۆڤ ه . ستوور و ئاسایشەپاندنی دەهۆی س ەبێتەکسانیی دارایی دەی ەریستۆ پێی وانییەئ
  ەک چینەن، وانەوا ئەئرێت خشەبەیان پێ نماددی  ر هیچ سوودیەگ ەن ئەورەرپرسی گەی پتر ژیرن و بەوانەئ

ی  کردننگەهاوس، ەریستۆوەالی ئەب. نەکەهێمنی د ەل ەشەڕەلمێن و هەسەمرۆڤی ن ەبنەد، جڤاککانی ەنزمتر
 ەرەبەرەزموون و بەر ئەب ەونەک ەنرگیز ەکانی ئاکار هەگرینگ ەتەسڵەی خەوەهۆی ئ ەبێتەڵک دەئابووریی خ

. ەمەکەی ەکنێت لمێەبیستوانێت ویش ناەوا ئەئرێت مرۆڤ بگی ەل ەندانەمەڵەی ژیانی دەر ڕێگەگەئ. ەوەپووکێنەد
م  ەر ئەبەل. ڵبژاردنی ئازادیان نامێنیەی هەڕێگ، کیداەرزی گیانەی بدونیا و ماددی نێوان خێری ەل، رانەوەختەب

ی چاوچنۆکی و  ەچار.  ەکارێکی ناڕێک، داجڤاک ەئابووری لی جیاوازیی ەوەکردنمەک، ریستۆەبۆچوونی ئ ەب، ەهۆیان
  ەبێت. بەی دکردنەدەروەپ ەب ڵکووەبنابێت یی ئابووری ندەیوەپگۆڕینی ەب، ەوەوەالی ئەب، رستیەسامانپ

 ێت.  رکەسامان د یزووەئار ەچاک کار ل  اڵم زۆرەبکرێت سامان نا ەلکار  کردنەردەروەپ

 
 

 ئازادیی تاک

 ەیئایدیۆلۆژی ەککرێت  باسی لێ نا ەیەشێو وەب، داجڤاک ەل ئازادیی تاکی دۆز، داسیاسیی یۆنانبیروڕای  ەل
یان گفتوگۆکان ەبوو و یۆنانییەستووری نەددۆزێکی تی ەاڵتیەوتی یۆنانیدا ەوڵەدەشار ەل. نەیکەکان دەرخەهاوچ

یی ندەیوەپ اککارێک بدەبێت ت ەوڵەد ەن وایایریستۆ پێەفالتۆن و ئەئ. ەکردووەن اڵتیەورکی ەر ماف و ئەسەل
سێک هات ەر کەتدا تووشی هەوڵەدەنموون ەوان لەپاس دەڵێت،فالتۆن ەئێت. ردا ڕاهێزدانیشتواننێو  ەتی لەخزمای

ڕی خۆ یان  وک، باوک یان دایک، برا یان خوشک» چاوی ەبدەبێت ، تخزمی خۆی بزانێ ەب  ەسەو کەئدەبێت 
 . بکات ەڵکەخ وەیری ئە س« ەوەباپیر یان ن، کچی خۆ

ی مەسیست، ریستۆەنۆڕینی ئ  ەاڵم بەبێت. رنەتێن دادەراتیی ئرێکی دێمۆکەپارێز  ەفالتۆندا بەاو ئچ ەریستۆ لەئ
یان  ەی پلەوانەبۆ ئ ەک باوکەپاشا و ەچونک، ەوەتی هەپاشای ، ەبیردا هاتوو نییەباشی ب ەرەی همەسیستدێمۆکراتی 

 ەلدا نییەندی گەوەرژەمی بەخ ەرمانیش لەو تاکفنێت ستێەد ەرەرمانی پەتاکفو ەرە تی ب ەاڵم پاشایەب. ەو نزمترەل
ریستۆ دێمۆکراتی ەئێت. بماەودا نەمانی ئەز ەست لتی دروەپاشای  ەک تبێ ەوەریستۆ ئەئ ستیەبەمدەچێت وا پێ -

یی  ندەیوەپ. رمانیەالدانی تاکف  ەل ەمترەت کەوڵەدە نموون ەالدانی دێمۆکراتی ل ەرمانی چونکەتاکف ەل ەباشتر پێ
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تی نێوان ەدۆسای ە.ک برا و برای ەو ڵکوەب ەنیی وڕی باوک و ک ندەیوەپک ەاتیدا وردێمۆک ەل  دانیشتواننێوان 
   ە«.کتر کاری هاوکۆیان زۆرەوشانی یامرۆڤی ه ەچونک» ەوەشێتەگەبرا دەستەد

 ەل ەک ەبووەن ەۆرج ەوەب، تی یۆنانیداەوڵەدەشار ەل، ئازادیی تاک دۆزی  ەککەوێت ەردەد ەوەم بۆچوونانەل
  یی نێوانندەیوەپک ەان واڵتیەویی نێوان ندەیو ەپێت. رکەد ەدا باسی لێوەمەردەم سەی سیاسیی ئگفتوگۆ

چی  ەمندااڵن ملک، ەرمانی مێردەچی ف ەکژن مل، کراەیر دەسکگرتوو ەیتوند و  یرمان ەندامانی خێزانێکی باوکفەئ
تێکی  ەوڵەد ەل. ەرپرسی بچووکانەب ەورەبراگ، ەیەکەموو خێزانەرپرسی هەباوک ب ن و ەورەرمانی براگەف 

 یی نێوانندەیوەپو  ەبوو رزژیانی سیاسیدا ب ەاوک و منداڵ ل یی بندەیوەپ ریستۆەبۆچوونی ئ ەب، دێمۆکراتدا
 .  ریب ەوەبرایانمان دێنێت یی نێوانندەیوەپ، اناڵتیەو

ریستۆ  ەئ. (Polisت )پۆلیس ەوڵەدە شار ەشێک بێت لەندامێک بەک ئەو، ئازادر پیاوێکی ەه ەیەوەئ گرینگ دۆزی
  ەوەب ە یەم گوتەما ئەنگیان ن ەکان سەتەوڵەدەشار ەمی کۆندا کەد ەر لەه دادەنێت، Zoon Politikonە مرۆڤ ب
  بوو ماکی مرۆڤ ەوەستی ئەبەریستۆ مەاستیدا ئڕ ەاڵم لەب« ەرێکی سیاسییەوەگیان» مرۆڤ گۆیا ەک ەوەلێکدرای

  ەکاری ل «ئازاد مرۆڤێکی» ی نێوانندەیوەپک ە ر وەگە نیا ئە ت ەوەر ئەبەو لە -  ت(ەوڵەدە)شار Polis ەربەس
نرا  ەد ەسانەو کەل، رەکی کوژەیەۆرتک ناەو، انیەت ەوات Idiot یەوش. مرۆڤێکی دروست ە بێتەتدا کرد دەوڵەدەشار

ان اڵتیەوڵ ەگەیی کوڕئاسا و برائاسایان لندەیوەپ ە وەو ڕێیەو ل ەوەدزییەت خۆیان دەوڵەدەکاروباری شار ەل ەک
  ەم دواکاتەری ئەاڵم خوێنەب. دواونەدۆزی ئازادی ن ەریستۆ لەفالتۆن و ئەئ ەنیی ەوەستیش ئەبەم. اندڕچپەد

 . ەجودای ەکەباسپاشخانی  ەبگات ک ەوەلدەبێت 

  ەکدەبێت یدا ەپ ەو ەوەدێمۆکراتی لدەڵێت کات و ەوردی د ەتی دێمۆکراتدا بەوڵ ەد ەفالتۆن باسی ئازادی لەئ
دڵی  ەب» بیروڕا و ئازادیینی ربڕیەئازادیی د ێت:هێنەست دەدەو ەوەزیادەب ئازادییش ،تڕێ ەگەئازادی د ەمرۆڤ ل

 ەرنجڕاکێشترین شێوەک س ەر خۆی وەکسەی ەک ەیە حوکومڕانیی ەو شێوەدێمۆکراتی ئ ەشەوەر ئەبەل. «کردنخۆ
.  ەر شانەسەرکی لەس ئە ک ەو ن ەرپرسەس ب ەک ەن، خشێتەبەجۆر دەنگ و فرەڕەم ەی هێکجڤاک. پێش ەهێنێتەد
ی  ەوانەزۆر ڕ ەب توێ ەیەنخۆی سێک ەی دێمۆکراتدا کێکجڤاک ە: لەوەکاتەلێ ڕوون د یەنجامانەم ئەفالتۆن ئەئ
بۆی  ، می ئاشتیداەدەل ، وێتەسێک بیەر کەه، ەشی ڕاستەوانەچپێ، ڕیشدا بێتەش  ەل ەکەتەوڵەبا دکرێت ڕ ناەش
 ێت. نڵگیرسێەخۆ هەربەسڕێکی ەش ەیەه

ی خۆیان  ەشێو ەڵکدا بەنێوان خ ەرێتی لەکیی نەیی خێزانندەیوەپدێمۆکراتی ڕێ نادات  ەفالتۆن پێی وایەئ ،ڵێەب
 تگاەکۆتا د ەکاتێکیش ب. ەوەرێنەگەڵدەه ەورەگ ەی و بچووک ل ەمامۆستاک ەدێمۆکراتیدا شاگرد ل ەل. ەوەبمێنن

  ەوەفالتۆنەی ئالەب ەم ەئ. کەهاوشانی ی ەبنبک ئازاد بن و ژن و پیاویش ەک یە ی وەکەرەروەو س ەکۆیل ەک
.  ناسییەو دەی ئەو حوکومڕانییەل ەبووەهی ەییانندەیوەپو ەک ڕاستیی ئەن ەکانی دێمۆکراتییەدوور ەرەه ەنجامەئ
و  ەئ. ند نزم و پووچنەکانی دێمۆکراتی چەکییەرە س ەنرخاندن ەپێشانی بدات ک توێ ەیەدە وشان وەفالتۆن بەئ

 ێت. بەرسام دەس، اناڵتیەوهاوشانی  ەبنەد ەی ژن و کۆیلەوەب، رەخوێندادەنێت وای 

دەڵێت  . دێمۆکراتیدا ەکات لەڵ دەی ئاژەپێگ ەباس ل ەککەوێت ەردەدا دەوەفالتۆن لەپێ هاتنی ئ ەی گاڵتەڕاد
 ەب. رەسپ و کەهاش بۆ ئەروە( هەگەم سەئ، ەرەروەم سە)ئدەڵێت پیاو » ،دێمۆکراتیدا ئازادن ەڵیش لەئاژ

ن  ەناک ەوەست بەڕێیانن و هر ەسەلنێن ەد ەوەسانەو کەڕۆن و پاڵ بەکاندا دەجاد  ەب ەوەشکۆدار کیەئازادیی
   ە«.تێر یگیانی ئازادی ەموو شتێک بەسێک و هەموو کەه. نەخۆیان البددەبێت 
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رچی  ەه گرێت،دێمۆکراتی خۆی ڕاب ەمەستەند ئەچێشانی بدات پ توێ ەیەد ەجاڕیی ەگاڵت ەم وێنەفالتۆن بەئ
بۆ  ەوجا ڕێگەیشت ئەکۆتا گ  ەڵ بەریی ناو کۆمەروبەکاتێک بێس. ەوەشێتەوەڵدەه ەیەستوور ڕێسا هەرێت و دەن

دەبێت   ەوەشایەڵوەت هەوڵەبردنی دەڕێوەتی بەستووری چۆنی ەد ککاتێێت. بەمکار خۆش د ەست یرمانیەتاکف
ر  ەبەرلەنائازادیی س ەر بەبەرلەدیی سئازا. ستەد  ەی قانوون بگرێتوەجڵوێت و ەربکەخێرا دەرمان خێرابەتاکف

 .  ەوەشکێتەد

رجێک  ەهیچ مێت. شپۆ ەڵکی دەجیاوازیی نێوان خ ەچاو ل  ەیەوەئ، ەوەفالتۆنەالی ئەب، تی دێمۆکراتیەڕەی بنەڵەه
ی  ەوەبێ ئ، ەرزەب ەرەی ه ەهرەن بەی خاوەسەو کەئ  یچەکێت. شپۆەد کردنەدەروەیستیی پوپێ ەچاو لێت. ندانا

دێمۆکراتی  . رخاسیم ەببێت دەشێت  بکرێت، ەردەروەکی باشدا پەیەژینگ ەی لەوەو بێ ئرێت ڕابهێن ەو ەمنداڵیی ەل
 ێت. نم دێ ەرهەب ەوت بە مرۆڤی چ

 ەوەکاتەدێمۆکراتیدا د ەئازادی ل. ژیەتێیدا د ەک ەوەکات ەد ەیەو چرکەیر لنیا بەی دێمۆکراتی تەوتەچ ەو مرۆڤ ەئ
رمی  ەرگەڕۆژێک س. دانیتێ ەببینن ک ەمەو دەن چێژ لەدەد ڵ وەڵکی هەخ. یتەدڵی خۆت بک  ەی بەوەئازادیی ئ

مرۆڤی  . تەسیاس ەنەدەست دەن پاشان دخوێنەد ە ف ەلسەرسی ف ەک دەیەماو. بێکارن ەشقن و ڕۆژێکی دیکەم
 ێت. دەڵە وەکات و ئەد ەوەدڵ بوو ئ  ەچی ب، ەدێمۆکراتی خۆڕاگر نییی مەسیست

 ەر وشەسەکی لەپ، نەکەزن نۆش دەکی مەان تێیدا ئازادییاڵتیە وی ەجڤاکو  ەسفی ئەفالتۆن بۆ وەئ ەدیار
ی  ەوەری کردەپێو ەو پێی وای ەوەداتەنگ دەواو ڕە ی تەک ەتی دزاندنەیەی هەفییەلسەف  ەو پاشخانەبێت. کەونا
خۆیان  دڵی ەڵکی بە ر خەگەئ. ەوتەیان چ ەڕاست، داتەر دەسەزانین بڕیاری ل ەدۆزێک وایان ەرمانڕەو ف ڵک ەخ
درێن و ەد ەوا ڕێگەئ بێت،ەتدا هەوڵەبردنی دەڕێوەب ەستیان لەد ەوتەچی چو  ەی بزانن چی باشەوەن و بێ ئ ەبک
ی پاش ەوەنیا ئ ەڕاست بێت و ت ەیەه ەک ڕێگەنیا یەموو دۆخێکدا تەه ەل. نەبک ەڵەدرێن هەش دەت دن ەنانەت

ی سا جێی خۆی  ەد. ەی ڕاست چییەڕێگ تزانێەد، ەیشتووەی بیر گ دونیا ناسینی ە وان بەرفرەب ەخوێندنێکی زێد
 ها؟ ەست مرۆڤی وە د ەتی بدرێتەوڵەکاری د ەنیی

شی ەهۆی دیک، زانین دۆزی  ەل ەجگ، ردندااڵبژەئاست ئازادیی ه ەفالتۆن لەی ئەم دزاندن ەئ ەبێگومان دوور نیی
نێت  ڕواەزان دەلی نەگ ەچاوێکی سووک ل ەب، ەوەی خۆیەریستۆکراتانەی ئەنی بیرکارانەدید ەفالتۆن لەئێت. بەه

 ەبیروڕاکانیدا شاراو ەش ل ەمەئ. کانی ژیاننەی پێداویستییکردنیداەرمی پەرگەس ەک  ەوەبێتەد ەسانەو کەو ڕکی ل
 . نین

  ەل ەنیی وا زیاترەرمانڕەبااڵی ف  ەرەئازادیی توێژی ه. ەئاشکرا توێژدار ەب ەێکجڤاکفالتۆن ەتی ئەوڵەدەنموون
داری ەهرەپێی ب ەب، و ەکەر یەه. کانی خۆیاننەرکەاوی ئ رتوندی گرێد ەموو بەر هەه. کانی ژێرترەئازادیی توێژ

رمانی  ەف وال ەمال و ئەبێ ئتی ەریەسەل ەی نزمەی پلەوەئێت. گرەدا دەکەمەرەه ەجێی ئاشکرای خۆی ل، خۆی
 .  خۆیکانی ەرمانەف دروستیی  ەل ەرپرسەب ەورازترەهی ەی پلەوەجێ بکات و ئەرزتر جێبەسانی بەک

 ەمانەرهەبو ەوردی ئاگاداری ئ ەب، رانەڕێبدەبێت وێت ەکەوت نەرێتی چەس دوای بۆچوون و نەی کەوەبۆ ئ
می ەرهەب. ەوەتێک بخوێننەموو بابەهنابێت زن ەم ەمنداڵ ن ەن. ەورەچ منداڵ چ گ، ڵکەخ ەگاتەد ەبن ک

 ەلنابێت ، ەوایەو چی ڕ ەند یان چی چاکەی سروشتی خواوەربارەد بێت،وتی تێداە بۆچوونی چ  ەها کەو یبیەدەئ
 ێت.  رکار بهێنەبدا بەکتەم
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 یەمکێکی دیکەدا چەنگانەدر ەدەم سەلێت. نڕواەڵبژاردن د ەئازادیی ه بێریخێرو ەچاوێکی نزم ل ەفالتۆن بەئ
  ەخۆی پێش بخات و لکانی ەهرەبتوانێت ەد ە ک ەئازاد ەسەو کەئ دەڵێت:و   ەوەکای ەهات ەچاالکان، ئازادی

ند  ەسەئاسانتر پ ەوەفالتۆن ەالی ئەها بەمکێکی وەچ ەیەوانەل.  جێ بکاتەوانێت هیواکانی خۆی جێبتکاروباریدا ب
 ێت. رناچەد (ەیەوانەسنووری )ل ەش لەیەتوم گەئ. کرابا

بۆ  یی یۆنانداتی دێمۆکراتەوڵەدە شار ەل ەڵبژاردن کەی هە سنووردراو ەبوارو ەدا ب ە ریستۆ نرخێکی زیاتر دەئ
 ەل ێت:ڵێنجێنەێمۆکراتی هدبیری  ەست لەدەنجامی دوورەفالتۆن ئەک ئەناچێ و وەئ .بوو ەی ئازاد ئاواڵاڵتیەو

ێکی ئامراز» ەک  ەکۆیلێت. رنەناڕسکاو داد ەر بەو ژنیش ه ەوەمێنێتەد  تیەکۆیل ەر بەه ەکۆیلدێمۆکراتیدا 
 ەوتۆی لەکی ئ ەرییەژنیش هیچ کاریگ. خۆی بڕیاری کاری خۆی بداتنابێت تێکی ەرف ەهیچ د ەبێ دیار «زیندوو

کانیان لێک ەنجامەکانی خۆی بکات و ئەوەحیسابی کردتوانێت ەی دەسەو کەنیا ئەت. ەنووسی خۆیدا نییەچار
 ێت. رناسەئازاد د ەب ەوەبدات

 ەریستۆ پێی وایەئ، ک باسمان کردەوێت. رند مافێکی سیاسی دابین ناکەچ  ەنیا بەت ەم ئازادیی ەاڵم ئەب
ش  ەموو پیاوێکی ئازاددا دابەر هەسەکسانی بەی  ەسامان بنابێت اڵم ەب رێت،پارێز بدەبێت  تیی تاکەموڵکای

 ێت.  یی بەپێی کارام ەبدەبێت ی ئابووری تپاداش، نرخدار نین کەی کەموو و ەه بکرێت،

ن ەی خاوەوەئێت. نبیەڵبژاردندا دەئازادیی ه دۆزی ەل گرینگکی ەیەنۆر ەوریستۆەالی ئەب، تیی تاکەموڵکای
  یژیان  رەرانبەب ندەژیانێکی مامناوتوانێت ت ناە نانەت ، بێتەیی هەندەخشەبئاکاری توانێت نانەبێت سامان 

ێت.  بەزنتر دەم  شەم ئازادییەئ تا سامان پتر بێتەبێگومان هێت. ڵبژێرەه فڕ ەرزەو ب اڵەرەڕۆک و بەبێناو
 .  ەدارەی دێمۆکراتیشدا ئازادی پلێکجڤاک ەت لەنانەت

 

 
 ت ەوڵەئامانجی د

کانی  ەسیاسیی ەزگەئاست د ەنۆڕینی جودایان ل ەنیی ەوەر ئەریستۆ هەفالتۆن و ئەیی نێوان ئئایدیۆلۆژجیاوازیی 
یی نێوان ندەیوەپتی و ەکانی موڵکایەرجەڵکوو مەب، ەیەهتد ه ...رز وەب  ییتەندییەل و کارمەنی گەنجومەک: ئەو

 . ەوەرێتەگەش دیجڤاککانی ەچین

 رادێکی سنوورگرتنکەی  ەخۆڕسک ل کیەیەشێوەب. ەت وێکچووەوڵەکی درەی سروشت و ئەربارەاڵم بۆچوونیان دەب
م:  ەکەی، یەوەر ئەبەلە کی پێویستەیەدیارد، ەوەفالتۆنەالی ئەت بەوڵەد. ەوەکای ەو ساکاری خێڵ و خێزان هات

ش ەتدا کار دابەوڵەد ەل. ەت و توانستی جودایەسڵەن خ ەم: مرۆڤ خاوەدوو، ەکترە تی یەیارم ەیستی بومرۆڤ پێ 
  زانەپیش ەبێتەد ەیەه، ەرمی کشتوکاڵەرگەس ەیەه، نەکەیدا دەکارێکدا پ ەجۆر ەزایی ل ەڵکی شارەو خدەکرێت 

کاری مرۆڤی  ڕانی تەوڵەدت و ەسیاسە یەوەفالتۆن ئەر چاوی ئەب ەرەبڕوای ه. بازرگانی ەنەکەشێکیش ڕوو دەو ب
 .  ەسووف ەیلەف و یان وردتر بڵێم کاری مرۆڤی ژیر ، پسپۆڕ

،  ەشینەرجێکی خۆڕسکی کار دابەنۆڕینی خۆی م ەب ەک ، ڵکەشین و جیاوازیی نێو خە کار داب ەریستۆش پێی وایەئ
و  ستێت ەپێی خۆی ڕاور ەسەل ەیەوەتی باش ئەوڵەد یەنیشان. تەوڵەزراندنی دەتین بۆ دامەڕەرجی بنەم
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و ەاڵم بۆچوونی ئەب ێت. نخسێەبڕخۆی ی دانیشتوانرزی بۆ ەتی ئاکارب ەرف ەدێت. بەن ەتی دیکەوڵەی دندەیوەپ
موو  ەرکی هەڵکوو ئەب ەان نییڕرکی پسپۆەت ئە: سیاسەفالتۆن جودایەبۆچوونی ئ ەت لەی سیاسەربارەد
نی ەالیەکی فرەزاییە شار ەوەکەی ەب، یانەچوون و جیاوازیی ویست و پیشەک نەیە ر لەبەل ەک، ەئازاد کیەاڵتییەو

 . پێک دێنن

ە ریستۆ بەالی ئ ەفالتۆن و نەالی ئ ەن، ماددی  ی سامانیکردنران و زیادەرزی گوزەکی بەیەی ڕادکردندابین
 .ڵکەئاکاری خ یکردن وەو پت بۆ چاک ەشتێک ئامرازێکر ەه ەلر ەب. نراونەت دانەوڵەکی دەرەئامانجێکی س

و ەۆڤی نێو ئرمە یەوەئ، واونەوشدار و ناتەخ ەک، ەزراوانەدام ەحوکومڕانیی ەم جۆرەی ئەنیشان، ەوەتۆنفالەالی ئەب
 ەلێت. ڕەگەنگینیی گومڕا دەکی و جوانی و زەخۆشیی کات ەمرۆڤ ل، ندونیاکرد  نیەرمی الیەرگەس ەتانەوڵەد

 .  داتەرگ دەودیوی مەی ئ دونیا ،ی بیردونیا وڵیەتدا مرۆڤ هەوڵەدەنموون

ویست دروست بکات ەێت ماشێنێکی خۆشین وەکی خۆی بیەتەوڵەدەنموون ەب، فالتۆنەئ ەکنێت ێ و ڕان هاەو ەیەوانەل
و پێی  ەئ، ەوانەپێچەب. ەنیی ەوەفالتۆن ئەستی ئەبەم، خێرەنێت. تی خۆی بەرکی تایبەئ ەڕووی ل سەک رەتێیدا ه

 ەر بەه ڕاستیدا ەلریش ەروەدادپ :ەری جێگیرەروەدا دادپ ەتەوڵەو دەلێت. بەدا شادتر دەتەوڵەو دەمرۆڤ ل ەوای
  ەالوەجێ وەباڵاڵیی و ئاکاری نەرەبێت. ت دەوڵەکانی دەجیاواز ەش و چینەیی دروستی نێوان بندەیوەپواتای 
 ێت. زانەتی خۆی دەرف ەد و س جێەر کەه. نراون

 ەل ە ر نییەبەسووف بێخەیلەف . تنەوڵەدەحوکومڕانی نموون ەک ەسووفانەیلەنیا بۆ ف ەاڵم شادمانیی دروست تەب
نی  ەسووف خاوەیلەف. کانیداەخواستر ەسەب ەزاڵ ەژیر  یەوەر ئەبەلو ەاڵم ئەب ندیەوتن و شکۆمەێشکپخۆشیی 

رزدا  ەب ەرەه ەستت بەد  ەیەوەشادمانیی دروست ئ ەفالتۆن پێێ وایەئ ە.ی بیردونیا  زایەو شار ەیەزانیاری ڕاستین
 . زووی گومڕای نزمەۆشی و ئارخ ەک بەبگات ن

ریستۆ ەشدا ئەمەلێت. بەیدا دەپ ەوەزووەخۆشی و ئار ەل ەک ەنیی ەستەمودەد ەستەو هەفالتۆن ئەالی ئ، شادمانی
  ەسەو کەئ. ەژیانێکی چاالکی پاکژیی Eudaimoni’aشادمانی  دەڵێت ریستۆ ەئێت. نلمێەسەوان لێی دەڕاست و ڕ

  ەت بێەیت دەتێدا بک شیڕۆییەر زیادەو گ ەنەخایمەتی کەدنی نایرڕابوا. داتەرز دەستێکی بەبەوڵ بو مەه ەشادمان
،  رەروەبازرگانی دادپ ێت:جێ دێنەرکی خۆی بەئ  ەیەسەو کەنیا بۆ ئەت یکەمیش ەشادمانیی ه. ستیەهۆی پ

ریستۆ  ەئێت.  بەش بڵندتر دیشادمانی ترزتر بێەتا ئامانجیش بەه. و ژیر ەداری کردەتمەسیاس، ری دلێرەنگاوەج
ی  ەکەسووف ەیلەک ف ەم وەاڵم ژیری ئەبێت. خشەبەد  رزترین شادمانیەزانیاری پاک ب ەفالتۆن پێی وایەک ئەو

و  نگینەس اڵمەب ەوری دراوەد  دونیاکرد خۆشیی ەمیان بەئ، ناژی ەفالتۆن ژیانێکی زاهیدانەتی ئەوڵەدەنموون
 ێت.  ننوێ ەژیریی خۆی د ندەتمەراف ەش

  خساندنیەڕ ەلت ەوڵەت و توانستی دەوڵەر چوستیی ئابووریی دەرانبەبوون بەن رواەریستۆ بێپەئ ەالتۆن نف ەئ ەن
.  تەوڵەکی دەرەئامانجی س ە نابێت، ک باسمان کردەو ە،م خاڵەاڵم ئەب. ەکەتەوڵەی ددانیشتوانر بۆ ابەرانێکی لەگوز

بۆ هاوکاریی نێوانیان  ەو ڕێگ ەزایەشار، جیاوازیی سروشتیان،  جیاوازیی ماکی مرۆڤ  ەل ەیەوەباش ئ ەرەتی هەوڵەد
پێی   ەب، ڵکیەخ ەو جۆرەبێت. شەبۆی د ەستۆ کەئ ەبگرێت  ەکرەو ئەئ ەسەک رەهی  ەوەکات بۆ ئەخۆش د

 ێت.  لوەبۆیان د ەن کە گەد  ەئاکار و شادمانیی ەو ئاستەب، ی جوداەهرەتوانست و ب
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 ریستۆ  ەفالتۆن و ئەالی ئ کاریەڵگەبی ە شێو 

 ەل ەبرتیی، تەوڵەی دەربارەریستۆیش دەفالتۆن و ئەلی ئ ەیامگەپ، ەمی گشت بیریارانی سیاسیی دیکەرهەک بەو
ی ەێوش ەباس ل، کورتی ەکجار بەی، داەلێر  ەوا ئێم. Normativeکی ەرەو پێو Theoretic بیردۆزەکیخاڵی 

 .  ینەکەیان دکاریەڵگەب

تی  ەوڵەدەڵ شارەگەت لەڵەمام ەک شێوەیەردوو ال بەاڵم هەب، ەردوو الیەراوی ئاسایی هەتی یۆنانی دەوڵەدەشار
تێن  ەنیا ئەک تەی نەربارەندین ڕاستی دەچ Empiricism ریەزموونگەئوی ەیڕەپ یریستۆەئ. نەزراودا ناکەدام

یی نێوان ندەیوەپ، یکردن شەو سامان داب گرتنتی بڕیارەچۆنی ەباس ل. ەوەکاتەڵکوو سپارتا و کرێتاش ڕوون دەب
کاتێک  . نابینیت  ەتەم بابەل یباسنەبێت  نەگمەد ەب فالتۆنداەی ئ »کۆمار«  ەل. کاتەڵ دەکانی کۆمەچین

 ەوەتێنمان بۆ ڕوون بکاتەی ئەمەو دەتی ئەوڵەدەی شارەدوێت ناچێت وێنەحوکومڕانیی دێمۆکراتی د ەفالتۆن لەئ
 ێت.  و ماکی دێمۆکراتی بدو کانی بیرەدوور ەرەه ەنجامەئ ەدات لەوڵ دەڵکوو هەب

. نێنەهتد داد ...ەوەگشت ەیی مرۆڤ بندەیوەپی مرۆڤ و ەربارەد  ەندین گریمانەچ، ریستۆ ەم ئەفالتۆن و هەم ئەه
ڵێن  ەها دەروەه. جیاوازنک ەی ەکجار لەی، ەوەشەن لەالی ەل ن گیان و چەالی ەچ ل،  مرۆڤ ەان واییپێ ەجووت ەب
ریستۆ زیاتر  ەئ ەفالتۆن لەئ. ەوەتشێەی جیاجیا بگە هرەی بەوەبۆ ئ ەرجێکی پێوستەو مەێندنی پتوو خ ەردەروەپ

سنووردار  تیی تاکەموڵکایر ەگەن: ئەکەس دەکەتاک ەکار ل جڤاکیگۆڕانکاریی ئابووری و  ەک ەیەه ەوەبڕوای ب
 ێت.  بەنگ دەرتەس ب ەکەمای سوود الی تاکەوا تەئکرێت ب

فالتۆن ەئ. ەیەخۆیشیان ه ەت بەنرخاندنی تایبریستۆ ەفالتۆن و ئەاڵم ئەب. ی گشتینبیردۆزەکیی ەگریمان ەمانەئ
وا ەوی بکرێت ئەڕر پێەتا سەئازادیی دێمۆکراتی هکسانی و ەر بیری یەگەئدەڵێت  ەک ەوەستێتەناو ەوەوەب

و   ەها خراپەدۆخی و ەر کەس ەخاتەشی دەوەڵکوو ئەب  دەچێت،نێو  ەل پیاو و ژن، ەر و کۆیل ەروەجیاوازیی نێوان س
دەڵێت  کات و ەرانی خۆی دەی خوێنەک ئاڕاستەیەفالتۆن گوت ەئ. ینەک خۆی لێ البدەیەشێو مووەه ەبدەبێت 
 .  ن!ەدێمۆکراتی الد ەخۆتان ل

سروشتی مرۆڤ  یی نێوان ندەیوەپی ەربارەش دەانگشتگیرکات و بیروڕای ەتێن دەحوکومڕانیی ئ ەریستۆ باس لەئ
پیاوی ، ک گیانەن ەشەپتر ل ەکۆیلدەڵێت کات و ە د  تیەکۆیل ەل باسێت. بڕەردە یان دجڤاکیی ەرک و پایەو ئ

و پیاوی  ەجێوڕێی کۆیل ەکات بەاورد درەب ەگشتییان ەم بۆچوونەریستۆ ئەئ. شە ک لەن  ەپتر گیان ئازادییش
  ەر کۆیلەه ەکۆیل ەک  ە کارێکی باش ەوەشڵی ئەڵکوو دەب ەوەستێتەناو ەوەمانەریستۆ بەاڵم ئەب . تێنەئازادی ناو ئ

 ێت.  ب ستڕۆەتدا دەسیاس ەل ئازادییشو پیاوی  تبێ

دەکرێت  . ەگرینگریستۆ کارێکی ەفالتۆن و ئەیی سیاسیی ئئایدیۆلۆژکانی ەچووەک نەیەل ەڵا ی خەوەکردنجودا
ی  ەربارەجێ هێشتووین دەی مێژوو بۆی بەو زانیارەڵ ئە گەیکات لەریستۆ دەئ ەتێن کەکانی ئەزگەی دەسفەو وەئ
فالتۆن و  ەی ئ انبیردۆزەیەک ەڵوێست بگرین لەه، ە وە جۆرە مەی هەڕوانگ ەلدەکرێت . ینەراورد بکەب ەدۆزو ەئ
ی ەژیان و شێو ە لجڤاک جوداکانی  ەجۆری کردنتێ کار، ی جیاوازیی نێوان مرۆڤ و مرۆڤەربارەریستۆ دەئ

و ەکانی ئ ەر نرخاندنەسەو بڕیار دان ل ەدۆزێک ە وەاڵم ئەین بەبک ەراوردانەو بە ئدەکرێت ڵێ ەب .ەوەکردنبیر
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ی  ەربارەکانیان دائوتوپیموزۆر ەی مرۆڤ یان بیروڕا کجیاوازکانی ەییندەیوەپک چاالکی و ەتی وەباب ەل ەدووان
 .  ەیەدیک باسێکی، تەوڵەد
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 ەوڵەتا دەه  ەو ە Alexander ر ەندەسکەئ ەل
ی
 ڕۆمای

ی
 ی

موو  ەه ەل وانەبیروڕای ئ. بوون ت،ەوڵەدەشار ،بچووکتی ەوڵەیی دئایدیۆلۆژرمی ەرگەریستۆ سەفالتۆن و ئەئ
ی ەبناخ ەک جڤاکیئابووری و ، ی سیاسیوتەداکاڵم  ەب. ر بووەوان کاریگەرفرەکی بەیەشێو ەب، ی دێرینداەماو
ی  ئایدیۆلۆژ راوی ەد ە ت ساز کرا و بووەوڵەدەزنەوان مەجێی ئ ەواو گۆڕان و لەت، تنەسیاس ەربەس یەوەکردنبیر

ڕۆمانی  ئیمپراتۆریی ەدەی پێنج سەکانی و پاشان بۆ ماوەزن و جێگرەی مرەندەسک ەتادا ئەرەس ەل. تە و سیاس
 .  ەوەکای ەهات

ری ەوروبەد ەکی چاالکی بەییندەیوەپڕی و ەختدا تێپە ندین گۆڕانکاریی سەچ ەتێن بەک ئ ەتی یۆنانی وەوڵەدەشار
گرووپی . کی داخراو بووەیەکەی، ەوەو ناوەرەم بەو ه ەوەرەو دەرەم بەه، شداەوەڵ ئەگەاڵم لەب. بووەه ەوەخۆی

 ەسنووری نێوان خۆیان ل. کردەویست دەنەڵگەکی بستێەیوەپ ەستیان بەه، تیەوێڕای ناکۆکی چینای، ی ئازاداڵتیەو
سنوورێکی دیار و  ە نگی دیکەرهەل و ف ەر گەرانبەک سنووریان بەر وەه ەدیککی ەالی ەکان لەک و کۆیلەالی
 . بووەویستی هەنەڵگەب

.  میزاد بکاتەئاد ەی باس لەوەک لەیۆنانی و نایۆنانی بکات و ەتر بوو باس لەک کارێکی خۆڕسکان ەبۆ یۆنانیی
 ێت.  س بزانەکەتاک ەخۆی بی ەوەک لەزانی وەی خێزاناسا داڵتیە وڵێک ەندامی کۆمەئ ەیۆنانی پتر خۆی ب

  ەکەی. Hellenicهێلینی گوترێت ەی پێی دەمە و دەی ئەروازەد ەر بوونەندەسکەکانی ئ ەکردنکاروانی داگیر
نگیان  ەکتردا ڕەی ە یشتن و لەگەک دەیەنگی جودا بەرهەف . بوونێکی شێواو ەئاواڵ ەی جاران گۆڕا بەکەداخراو

ناویاندا  ەل ەک، ریای ناوینداەکانی زەورەگ ەکۆزمۆپۆلیت ەشار ەل ەجوداونگی ەرهەزمان و ف  ەڵکی بەخ. ەوەدایەد
دا  ەالنی دیکەگنێو  ەل یۆنانیو زانستی  ەف ەلسەف . یشتنەگەک دەیەب، رچاوتر بووەب موانەه ەل ەرییەندەسکەئ

ملمالنێی نێوان بیروڕای  . ەوەپێش ەخۆیان ترنجاند ەوتووانەرکەاڵتیش سەڕۆژه دینێکی ندەچ هاوکات.  ەباڵو بۆو
 ەورەگ، واوی زانینەی ت ەشک ەگ ەیشتن بەگی وڵدانە ه ڕاڕای فیکری و. خت بووەتی جیاوازدا س ەجیاواز و حیکم

 .  بوو

تێنی  ەئ ەل ەما کەی ن ەیەرک و پایەو ئەی ئئایدیۆلۆژ ، ێ شین بووویی سیاسیی نئایدیۆلۆژدا ەیەو ژینگەل
یان بۆ  ەندانەتمەی سیاسە ریستۆ چارەفالتۆن و ئەکانی ئ ەمەرهەب. یبوو ەزاییندا همی  ەم و پێنجەکانی چوارەدەس

،  ەوەتەڕێی سیاس ەل ەمەو دەدا چۆن گیروگرفتی ئە پێشانیان د ەمانەرهەو بەئ. ەوەدۆزییەد  ەمەو دەکانی ئەدۆز
وا باو  ەدا کەبچووکان ەتەوڵەدەو شارەاڵم لەب، بوون ەشبینان ەگ کەیەتا ڕاد ەو بۆچوونانەئ ەتەڵبەهێت. رکەد ەچار

اڵتێکی ەو ەل. بوونەیر نەس ە و ڕایانەئ بێت،ەویان هەاڵتێکی پتەسەنیا دەت ەان باڵتیەو دراوی کی سنوورەیەبوو ژمار
ش  ەما و هێندەباوی ن ەڕێنموونی باشترین حوکومڕانی هێند، ستاوەرێت و بیروڕای دژوەن ەب، وانداەرفرەو ب ەورەگ
ی  ێپدەشێت  ە کرد کەها دەکی وەییگۆڕانکار ۆی بەندەپروپاگ، دا »کۆمار« ەل، فالتۆنەئ. بووەن ە شبینانەگ
ی زیاتر  ئایدیۆلۆژکاری . نتر بووەگمە ن دەگمەد ەمانی هێلێنیدا لەز ەل، ەتەو بابەکاری ل . ەشۆڕشگێڕانگوترێت ب

 . کراوبیرەل کی ەیەڕێچک ەاسی بوو بسیێت. شخەزراو ببەکی دامەحوکومڕانیی ەتی بەوایەی ڕەوەبوو ب

ی  ەندین ڕێچکەچ ەریتی بوو لب ەبین ک  ەنو پاشخاەزای ئ ەشاردەبێت ین ەبگ ەمەو دەکانی ئ ەبیریار ەی لەوەبۆ ئ
رنجی ەندی سەر ناوە گەت ئە سیاس ەویست بوو کەنەڵگەبدۆزێکی ، ەریستۆوەفالتۆن و ئەالی ئەب. تەسیاسەژد
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ت  ەها باو بوو سیاسەو، داە یەتاز ەم بارەاڵم لەبێت. گرەند دەناو  نێزیککی ەیەوا جێگ ەئگرێت ەمرۆڤی ژیر ن
 . ناەگوناهکاری داد ەبوو بەت هی وا هەنان ەت رێت،دابن ەکارانەمژەکارێکی بێنرخ و گ  ەگشتی ب ەب

ڕی  ەوپەس ئەکەیگوت هێمنی و بڵندیی تاکەشێکیان دەب. خۆی نواند ەندین شێوەچ ە ب ەتەسیاسەم بیری دژەئ
اڵم ەبێت. نشێوێ ەبیر دردیی  ە بێگ، ییدونیا  یەکێش ەگالندنێکی مرۆڤ لە خۆتێو ەموو جۆرەو ه ەیەچاک

مرۆڤ ، ەیەکی بێچارەکارییەتاوانباری و خراپ ەوییەزرەم سەێکی ئموو ژیانەدروستاندنی ئایینی باوتر بوو: ه
 ێت.  ڕزگاری ب ەم بارەل، ودیوەی ئ دونیا هیوای ژیانێکی باشتری ەب، وڵ بداتەموو هێزی خۆی هەه ەبدەبێت 

. بێنرخدۆزێکی  ەبێتەسیاسیی مرۆڤ د  و ئابووری و جڤاکیژیانی  ەیەوەئ ەم بۆچوونانەنجامێکی خۆڕسکی ئەئ
 ەوینەرزەم سەکانی ئ ەییندەیوەپ، ی دروستدونیا ،ودیوداەنیای ئود ە! لەگێلێتیی شە ڕووکدۆزێکی وڵ دان بۆ ەه

کۆڕی دروستی   ەلێت. ستەدژیان بو تو ناشبێ تڵواسێەه ەوەمرۆڤ خۆی پێیاننابێت  ەوەر ئەبەل. بێنرخن
 ەرەتی هەسیحایەی مەکڵێس ەها لەبیروڕای وێت. ر خەگوێ داڵت پیشتەسەیی و ددونیا کاروباری، ئیماندارندا
  ەپیاو ن ەن ، ئازاد ەن  ەکۆیل  ەن، یۆنانی ەجوو ن ەدا نەلێر» دەڵێت:گار ەی موژد Paulus پاولوس، بووەزووشدا ه

، موو بوارێکی سیاسیە ه ەیاو لپژن و ، و ئازاد ەوان کۆیلێن ەجیاوازی نێوان جوو و یۆنانی و زیادتریش ل «...ژن
 . مانە بێنرخ د ەم جیاوازییانەرزتردا ئەبواری ب ەاڵم لەب. ەر بووەواو بڕیاردەو ئابووریدا ت جڤاکی

م  ەئ. کنەک یەو ەوەڕووی ماک ەل ەوات، ن -ک ماکەک سروشت و یەڵکی یەی خەوەئ  ەوەکاتەد ەکمەم چەئ
تا ەه.  بووەرچاوی هەی بەجێگ، نرخاندەرز دەتی بەسیاس ەهاشدا کەبۆچوونی سیاسی و ەت لەنانە ت ەنیربڕەد

رنجێکی لێ ەسدەبێت  ەوەر ئەبەل. خۆی ڕاگرت، داجیاوازی جڤاکیی سیاسی و ەژینگ ەل، کی دووریشەیەماو
 . ڕاگرین

: ەیەکات دوو الی هەی مرۆڤ دسروشتکردکیی ەیکەو ەباس ل ەست کەدەدوور یدونیا ەربەس یەم بۆچوونەئ
  ەل ەوەردوو ڕووەه ەل ێت. ننوێ ەد ەرانیئیدیالێکی جیهانگ ەکی دیکەو الی ەیەسی هە کەتێکی تاکەسڵەک خەالی ەل

م ەئ، سیاسیندین پسپۆری مێژووی بیری ەنۆڕینی چ ەڵێ بەب. جودان ەریستۆوەفالتۆن و ئەکانی ئەسیاسیی ەگوت
 . نرێنەداد ەو بوارەترین گۆڕانکاریی ئگرینگ ەب ەدۆز

  ەوەر بیر لەگەت ئەتایب ەب،  ەگرینگواو ەکی تەی Metamorphoseدۆخگۆڕکێ  ەم خاڵەئ ەوەزۆر ڕوو ەاستیش لڕەب
زن ەکجار مەوانی یەرفر ەاڵتێکی بەو وەرەب ەوەتەوڵەدەشاری ەکەارسنوورد ەچێو ەل سیاسی تییەزنایەم ەوەینەبک

تا  ەک، تەوڵەدەانی ئازادی شاراڵتیەوی نێوان ەهاوکۆی ە تییەخزمایە ب نێزیک ە خۆڕسکیی ەستەو هەئ. ملی نا
ختتر بوو ەس، داەیەتاز ە م بارەل. وێڵ بوو، ەوەدایەنگی دەریستۆدا ڕەفالتۆن و ئەئ بیری سیاسیی ەل، رزەی بکەیەڕاد

چین  و  ەستەد، ڵکەکانی نێوان خەورەگ ەجیاوازیی. ەو ەبدۆزێتدا جڤاکیگروپێکی  ەخۆی لتوانێت سێک بەکەبۆ تاک
ش بوو مرۆڤی ەو هاوب گرینگی ەوەئ. پێش چاو ەهاتنەد گرینگ ک ەکی نە کی کاتەجیاوازیی ەب، النەو گ
ک مرۆڤی کۆنکرێت ەاڵم نەب -رنج ەجێی س ەس بووەکەک تاکەمرۆڤ و ەیەوەر ئەبەل. س خۆی بووەکەتاک
ڵکدا  ە خموو ەهنێو  ەل  ەکجاز( ە)مبستراکت ە تی ئەڵکوو مرۆڤای ەب ەوەکانییەو ئابووریی جڤاکی ەپل ەب( ستەرهەب)

  ەک ەوەجودا بکرێتی ەراییەتاکگو ەل ەگرینگوا زۆر ە ئ Individualism راییەتاکگناو بنێین  ەمەر ئەگ ەئ. ەشەهاوب
،  ە تییەکردایەتی و نەو نایەڕوو ەراییەتاکگم ەئ. ەکجار دیاری دیوەکی یەیەنۆر ەمالو ەم و بەیەڤدەهی ەدەس ەل

. کاتەد ەی توند و زۆر جاریش شۆڕشگێڕانەم داوای چارەیەژدەتی هەتایبەم و بەیەڤدەهی ەدەس راییەتاکگ
ێت. ڕەگەد استڕ ەب می هێلێنی و ڕۆمانیەردەی س  Cosmopolitanismتی ەرایەی جیهانگەربارەمان تێبینیش دەه
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ک  ەن یەخاو دونیا کانیەشەموو بەبوو هەن ەوەست ئەبەم، کنەک یەاڵتان وەموو وەڵکی هەگوترا خەدکاتێک 
 ەربەس یەمکانە چ ەرزەو تەئێت. دا زاڵ بەلێکی دیکەر گەسەلێک بەگنابێت بوو ەن ەوەست ئەبەم، نەپێگ

 . داەزراویان دەی داممەسیستی کردن وەتی پتەیارم، بوون ەرانەموو شتێک پارێزەپێش ه، وێکچوونی مرۆڤ

واو ەکان تەو ئابووریی جڤاکی  ەییندەیوەپێت. ی سیاسی بگۆڕەوەکردنشدا توانی بیرە بواری دیک ەل، تەوڵەدەزنەم
زۆر و   ەها بووەزۆر جار و، ی سیاسیداەوەکردنبیر ەل. بوونەتانی یۆناندا هەوڵەدەشار ەل ەتر بوون کەورەگ ەوەل
 . ەهیچ نرخێکیان نیی تگوت ەد، پشتگوێ خراون ەو باسانەم ئەک

ڕۆمانیدا  ئیمپراتۆریی ەل ،تێکی یۆنانیدا شتێک بووەوڵە دەشار ەتی لەاڵتیە و. تیش گۆڕاەری سیاسەڕووب ەوەل ەجگ
ی اڵتیەو ەی ببێتەوەبۆ ئ، ڕۆمادا ە: مرۆڤ لەی خاو بۆوۆلۆژرجی بایەبوو مەن ەوەر ئەه ەکەباس. بوو  ەشتێکی دیک

.  ەسک بۆوەاندا تاڵتیەوژیانی  ەت لە ری سیاسەڕووبێت.  دایک و باوکێکی ئازاد ب ەبوو لەن ەوەپێویستی ب، ڕۆمانی
.  یشتەگەدەنڕاستیان پێ ەکان دەسیاسیی ەزگەت و دەکی پێک هات و سیاسەس ەکی و ئاکاری کەسەک یەپل

بوو ، رەس ەرێتەب ەوێت ژیانێکی ژیرانەت بکەی سیاسنێزیکی ەوەبێ ئەمرۆڤ بدەشێت  دەڵێت، ەها کەبۆچوونی و
 .  خۆڕسکدۆزێکی  ەب

 

 

م  ی  ستۆیسیر

و ەی ئەزۆرب. کانەمی ڕۆمانییەردەی سەنیشان ینباشتر ەبوو ەک ەیەییئایدیۆلۆژو ەئ Stoicism ستۆیسیزم
ل  ە مرۆڤگدەڵێت ی ەو بیرەمووشیان ئەه ەر ل ەب، تەسیاسەی بیروبۆچوونی دژەنیشان ەی بووبوونەنانەالی

  ەیەوەئ ەم بۆچوونەکانی ئەرچاوەب ەرەه ەهێڵ ەکێک لەیێت. کەوەدر ەدەدا بستۆیسیزم ەل، ەشەسروشتیان هاوب
یر ەس ەکرێگرت ەمیش ەک کرێکارێکی هەودەبێت ک ەیەر کۆیلەڵکوو هەب، ەنیی ەکۆیل خۆڕسکس ەکدەڵێت 

 ێت. بکر

ی  ەف ەلسەف ێت. بەت دەریکی سیاسەپیاوی ژیر خێت. ننرخێەرز دەت بەسیاس ەربەس چاالکیی ستۆیسیزماڵم ەب
فیکرێکی   ەتاوەرەس  ەل. بنیات نرا، دی پێش زایینەری ساڵی سێسەوروبەد، تێنەئ ەم جار لەکەی ستۆیسیزم

خۆشی و   بووەدە ن ەی ڕاست دانابایستۆیک ەسێکی خۆی بەک. رز بووەب ەرەزانا و پیاوچاکی ه ەڕووی ل، ت بووەتایب
  رکی ەئ ەبا لەدە اڵم نەب. ەی گرتبایەو خراپ ەی چاک ەرگەهێمنی ب ەبا ب ەد. ەناخۆشی ژیان کاری تێ کردبای 

 . جێ بکاتەستپاکی جێبەد ەب ەی پێی سپێردراوەرکەو ئ ەبا ئەڵکوو دەب  رێز باەپەدوور دونیاکرد

  ڕی پترەم باوەردەب  ەل ەتوند ەو زوهدەئ. وانتر بووەفر ەوەدوا کات ەب، داستۆیسیزم ەل، رانەگوز ەربەس بیروڕای
  ەبوو ب ەم بیرەئ. ەوەکۆببن ەم ڕێبازەڵک لەخ، ڕۆما ەل ، یەوەهۆی ئ ەبوو ەلێرەگ ەشێوازم  ەئ. دا چۆکی دادونیاکرد

و ەکرا و شێوازێکی پاراستنی ئەوی دەپێڕ ەوەکان ەزگەت و دەوڵەندانی دەن کارمەالی  ەی پاکژی و لەڕێنام
 .  خۆ ەی گرتەزراوانەدام ەییندەیوەپ

  ەب (می پێش زایینەی دووەدەری سەوروبەد) سووفی یۆنانی ەیلەی ف  Panaitiosپانایتیۆس شێت ب ەیەوانەل
می ەردەپیاوانی ڕۆمای سەورەڵ گەگەروکارێکی لەپانایتیۆس س. دابنێن ەستۆیسیزم ەم جۆرەری ئەترین نوێنگرینگ
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ک  ەو، ویشەئ ماڵەنگین بوو بەواو ڕەت، بیری وێکچوونی خۆڕسکی مرۆڤ، الی پانایتیۆس.  بووەخۆی ه
نێوان   ەش بوو لەی هاوبەوەئ.  زانیەدەن  گرینگ ەبن و بوەی هەیانجڤاکی ەو جیاوازییەالبردنی ئ، ەستۆیکیستی دیک

 ێت. زن بەمدەبێت و دەشێت جیاوازیی کۆنکرێت ، ەروونەمرۆڤدا د

جڤاکی  مرۆڤ و  . بزانین، داستۆیسیزمبیری  ەل، ی سروشتەربارەشتێک ددەبێت ین ەتێبگ ەم بیرەی لەوەبۆ ئ
چی ەک ملکەر و ڕوەوەگیان ، کی ەئاسمانەنەت کەزنی سروشت و و ەکگرتووی مەبوارێکی ی ەشێکن لەمرۆڤ ب

  ەیەجیاوازی پل، جڤاککانی ەن و قانوونەوتی تەڵسوکەکانی هەجیاوازیی نێوان قانوون.  ستووری پێویستنەمان دەه
  ەیەه ەسروشتکرد ەتەو بابەستوور بۆ ئەهاش دەروەه ەیەتێک هەباب ەموو جۆرەستوور بۆ هەچۆن د. ک جۆرەن
 . مرۆڤگوترێت ەپێی د ەک

. داتەست دەد، ەوەیش مرۆڤ  ەب، سروشتموو  ەبۆ ه  ەکرد کەد سروشتکردستووری  ەد ەکان باسیان لەستۆیکیست
 .  ەچیی ەو خراپ ەچاک تزانێەروونیدا دەناخی د ەموو مرۆڤێک لەه ەوان پێیان وایەئ

،  ەوەڵەیان تێکچوونی کۆم ەوەکارییەیان خراپ ەوەسەکەزانینی تاکەڕێی ن ە ل، ەم زانیارەئدەشێت ، ەڕاست
 .  ەوەدۆخی سازگاردا زیندوو بکرێت ەلدەکرێت و  ەیەر هەخامۆشیش بێت ه ەاڵم بەب رێت،ال بنەو ورێت بشێوێن

نی بیری ەالی ندین ستۆیکیستەچ. تی حوکومڕانی دروستیش بکاتەچۆنی ەباس ل سروشتکردستووری ەبوو دەد
. کاتەد سروشتکردستووری ە وی دەپێڕ ەم بۆچوونەشیان گوت ئەد ەتەڵبەگرت و هیان  اڵوەی تێکەزگەد
ر زووش  ەه. ریستۆکرات و دێمۆکراتیەئ، تی ەکرد: پاشایەسێ جۆر حوکومڕانی د ە ریستۆ باسیان لەفالتۆن و ئەئ
 ەبۆچوونم ەرمی ئەمگەپتر د موانەه ەی لەوانەکێک لەی. ەرسێکیانەاڵوێکی هەتێک ەباشترین شێو ەوت کەرکەد

ی ەت ەو بابەتی لەو پێی وابوو ڕۆما حوکومڕانییەئ. ی مێژووناسی هاوکاتی پانیتیۆس بوو Polybiosبوو پۆلیبیۆس 
دڵی   ەواو بەت ە ربڕینەد ەم جۆرەئ ەتەڵبەه. ەست هێناو ەدەزنی وەها مەوتی سیاسیی وەستکەد ەبۆی ەیەه

 . کان بووەڕۆمانیی

تی  ە تایبەو ب ەیەف ەلس ەم ف ەئسیسێرۆ الی . ەوەگرت ەیەف ەلسەم ف ەشی بۆ ئەپتر باو موانەه ەل  Ciceroسیسێرۆ 
ی دونیا ک بیریارێکی سیاسی بۆەوسیسێرۆ . شێوازی خۆی گرت ستۆیسیزموانی ەیڕەت الی پەوڵەی دەف ەلسەف 

و  ەر ئەبەت لەنانەو ت ەوەر ئەبەل. تەوڵەدەزنەیی م ئایدیۆلۆژکیی ەرەی نوێنەباشترین نموون ەپاش خۆی بوو
و  ەکانی ئەکییەرەس ەسیاسیی  ەکی نووسراو ەیەشرۆڤ  ەخ بەکات بایەیبوو پێویست دەی سسێڕۆ هەزنەم ەاڵتەسەد

 .  ینەبد ەبیریار

 

ۆ   ر
 سیسی 

Marcus Tullius Cicero  (106  - 43  ی پێش زایین) ،ی کۆماری ەئاژاوڵ ەمەردەسو دواەزنی ئەدارێکی مەتم ەیاسس
  ەکانی بەرچی کردارە گ ەئ.  رکردەناوی د، ەک کردە دارێکی بوێژ نەمەتەسیاسک ەسیسێرۆ زیاتر و. ڕۆمانی بوو

.  ەوەکردەر حوکومڕانیی کۆنی دەسەل ەختانەرسەسێت.  رکەدی دەوییان تێدا بەکڕەاڵم یەنرێن بەکاری ڕاڕا داد
 ێت. ردابن Conservativeوار ەنکۆ ەب ، داەمەو دەتی ڕۆمانی ئەسیاس ەل شێت، ەد ەوەر ئەبەل
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د ەس، ڕۆما ەل ەک ەو ەزیندوو بکات ەرێتەو گیان و نەبۆشی کرا ئ ەڕزگار بکات ن  ەو کۆمارەتوانی ئ ەنسیسێرۆ 
و   گوتارگفتوگۆ، اڵم ەب. ی دانابوونەنموون ەکانیدا بەنووسین ەو خۆیشی ل ەباو بوو، می خۆیەردەس ەر لەساڵ ب

زۆر . ر بوونەر کاریگەرخیش هەمی هاوچەردەتا سەندین بواردا بینی و هەچ ەیان ل گرینگکی  ەیەنۆرکانی ەنام
  ک ەیەتا ڕاد ەیەم گوتەئ. ەبووەنی خۆی نەسەمی ڕەرهەر و بیریارێک بەک نووسەسیسێرۆ وگوترێت ەجار د
  وڵی دا الساییەه ەئاگاداران، ڕۆما ەوەی یۆنانی گواستەف ە لسەف  ەیەوەی سیسێرۆ ئەتانەو خزمەکێک لەی. ەڕاست
 . ەوەستێتەبب ەوەفیەلسەف  ەو ڕێبازەم یان بەی خۆی بەوەاڵم بێ ئەب  ەوەبکاتکان ەیۆنانیی ەرەنووس

بوون بۆ ەن ەنموون ەاکتکان ەشدا ستۆیکیستەو بوارەاڵم لەب ەنێزیک ەوە ستۆیسیزم ەی سیسێرۆ لەبیروڕای سیاسییان
 .  کارهێناەو دیالۆگی ب ەوەفالتۆن بکاتەوڵی دا السایی ئەه ەوەن شێوازەالی ەل. مەئ

 De »کۆمار« ێت:چەفالتۆن دەکانی ئەمەرهەناوی ب ە کانیشی لەگرینگ ەرەه ەسیاسیی  -فی ەلسەف  ەمەرهەناوی ب

re publica ،«کانەقانوون» De Legibus ،ەک ەئاشکرای. فالتۆنەبۆ ئ ەیان تێدایەندین ئاماژەچ ەمانەهرەم ب ەئ  
 . دروست بکاتکان ەفالتۆنیەئ ەیویست هاوشانێکی التینی بۆ دیالۆگەسیسێرۆ د

کاتۆ . نەکەران دەمی پێش زاییندا گوزەی دووەدەس ە ڕۆمانین و ل «کانەقانوون»و   «کۆمار»کانی ەرەاڵم ئاخێوەب
Cato (یانەکەپیر) ،زووی تێکدانی ەئار ەبوو ک ەوەئKarthago رێت بووەرمی پاراستنی نەواو دڵگەکرد و تەی د  .

وتی سیاسییان ڕێک  ەڵسوکەه ری پۆلیبیۆسی مێژووناس بوون,ەادبر Laeliusیان( و لێلیوس ەکەالو) Scipioسکیپیۆ 
نگری ەالی ەبوونەش دە وەوون و ببریستۆکرات ەویداری ئەوان پشتگیری زەئ. نگونجاەسیسێرۆ د دیدیڵ ەگەل

 Tiberiusن ەالی ەی پێش زاییندا ل 130سااڵنی  ەل ەک، وی بوونەڵستی ڕێفۆرمی زەرهەم بەکەو ی Senateسێنات 

Gracchus دانرا ەوە . 

Tiberius Gracchus ویش ەو پاش ئGajus تێکی سەند دەچ ەوان لەوی فرەز -ویداری  ەی زەوەدژی چڕبوون ، برای
  ەوییانەو زەئ، نەش بکەر جووتیاری ئازاددا دابەسەت بەوڵەوانی دەرفرەکی بەوییەوڵیان دا ز ەبوون و ه -مدا ەک

، ەوەو دوو برایەالی ئ ەب، شەم ڕێفۆرمەهۆی ئ. نگەکانی جەوتووەرکەس ەرماندەاڵتی ف ەخ ەکرانەد ەو کات ەتا ئ
نیا ماڵی  ەت ەوییەو زەر ئەگەش ئ ەکی دیکەالی ەو ل ە ر نییەزن کاریگەویداریی مەک زەالی  ەل، دووال بوو

.  ماەدەن نیشتیمان و وی ەر زەرانبەستی بەڕۆمانی هپیاوی  ەوا بۆرەبکات ئ کاری تێدا ەپیاوان بێت و کۆیلەورەگ
ر  ەسەرمی لەگەش بەڵکی دیکە اڵم سکیپیۆی الو و لێلیوس و خەب. ەر کاول بوونەی هەکەنجامە ش ئەم بارەئ

 .  وتنەریش کەو س ەوەکردە کانیان دەریستۆکراتییەئ ەماف 

سیسێرۆ دژیان . سێن بوونەرەسیسێرۆش پمانی ەتا زەر زیندوو بوون و هەه Gracchusاڵم بیروڕاکانی برایانی ەب
ی خۆراک زیاتر و زیاتر ناچاری کردنیداەر چاو: ڕۆما بۆ پەب ەهاتەها دەی وەوتەو ڕەترسیی ئەستا و مەوەد

ر ەسەترسی لەم ەبوونەو دە وەبوونەڕۆمادا کۆد ەداران لەن. دۆشرانەبوو و دێهاتی ئیتالیا دادەکانی خۆی دەکۆڵۆنیی
  ەو گیانەر ئەگەی ئە وەشدا سیسێرۆ دڵنیابوو لەوەڵ ئەگەلێت. یویست بیپارێزەسیسێرۆ دی ەمەو سیستەئ

 . کراەر دەسەچار جڤاکیکی ەیەموو کێشەوا هەئ ەو ەزیندوو بکرێت ەکۆن ەسیاسیی

 ەل ەزانی کەد  ەسانەو کەمیراتگری ئ ەخۆی ب، جێی ناکۆکی بوون ەک، کانداەسیاسیی ەدۆزشا ەۆ لسیسێر
می سیسێرۆ  ەرهەکان بەی دیالۆگەف ە لسەڕۆکی ف ەناو. بووەقیشی نەناح، رەئاخێو ەخۆیدا کردبوونی بکانی ەدیالۆگ
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سیسێرۆش .  ەناسراو بووە خۆیان نامۆ و ن ەی سکیپیۆ و لێلیوس و کاتۆ لەگوت ەی کرابووەوەی ئەزۆرب. خۆی بوون
 ێت. وەرچاو ناکەدا ب ەلێر، ەبووەسۆکراتدا هفالتۆن و ەنێوان ئ ەی لەوەک ئەی وەکێش. ەئاگادار بوو ەم خاڵەل

 

 

 ت ەو سیاس ەفەلس ەف

 ەخۆی بدەبێت   -سووف ەیلەف  ەوات -ی ژیر مرۆڤ ەدات پێشانی بدات کەوڵ دەرمی هەن ەسیسێرۆ زۆر ب
.  زانیەکارێکی بێنرخ د ەتیان بەسیاس ەستا کەوەد  ەو بۆچوونانەدژی ئ ەوەر ئەب ەل. ریک بکاتەخ ەوەتەسیاس
 ەو زۆر جاریش بدەبێت  ەورەترسیی گەریک بکات تووشی مەخ ەوەتەوڵەکاروباری د ەخۆی ب یەوەئ ەڕاست
رکی ەتدا ئەسیاس ەل کردنکار، ر شتێکەه ەر لەب.  ەکانی پترەباش ەنەاڵم هێشتا الیەب رێت،بۆی ناژمێرد ەچاک
م کاری ەکەی، ەکارەتدا بەوڵەتی دەخزم ەی لەو زانیارەئدەڵێت دا  «کۆمار» ەس لو لێلی. ەر شانی مرۆڤی ژیرەس

 ێت. نچاالکی سیاسیدا خۆی بنوێ   ەلدەبێت ، ر مات بێتەهنابێت  ەو زانیارەاڵم ئەب. ەژیریی

  ەی لەوەبۆ ئ. کار ەپاکژیش بخاتدەبێت نیا پاکژ بێت ەتشێت : مرۆڤ ناەوەکاتەد  ها ڕوونەو ەدۆز مەسیسێرۆ ئ
مڕۆ  ەئ ەک ەی نییەو واتا ساکار ەدا ئەلێر «پاکژی»  ەبزانین کدەبێت چین ەدا نەڵەهەی سیسێرۆ بەکەربڕینەد

و  ەل - ەو سروشتەل  ەشێکەمرۆڤیش ب ەک -یت ەبگ سروشتناسی، زنەزانستی م  ەل ەیەوەوێدا ئەپاکژی ل، ەباو
دا  ستۆیسیزم  ەل. ست دێنیتەدەو، ەو خراپ ەچاک، وتی مرۆڤەڵسوکەهستووری  ەزانستی د ەوەشەڕێی
سوودی  ەمی باش و بەرهەی پاکژ بێت ب ەوەبێ ئ، سێکەکدەشێت ، پاکژیی ەنیشان ەبووەدەوت نەڵسوکەه
  ەل، ش مرۆڤی ژیرەوەر ئەبەکار ناکات و ل ەپڕێوانەش -ژیر بێت  ەوات -ی پاکژ بێت ەوەاڵم ئەبێت. بەه

 . تەنرخاندن نای ەل، تداەسیاس

 ەک ەوەتەدۆزراون ەوەسانەو کەن ئەالی ەل ەو خراپ ەکانی چاکەفییەلسەما ف ەبن ەسیسێرۆ پێی وای ەوەل ەجگ
نا  ەد. ەیەی ژیری ئاشکرا و ئاواڵە روازەد، سیاسی و قانوونیداسمی ە ڕڕێو ەل ەواتەک. نێنەداد انتەوڵەستوور بۆ دەد

 ەش لەنموون، مرۆڤێکی ژیر ەنابێت، وی قانوون بکاتەڕی پێەوەنیا بەت مرۆڤاڵم ەدێ؟ ب ەکوێو ەناسین لڕاستی
ندیی  ەزامەڕ ەن بە ڵک بکەخ ەها لەو ەسووفانەیل ەرکی ف ەئ ەوەئدەڵێت  ەک ەو ەدێنێت ەوەفالتۆنەشاگردێکی ئ 
 . ەیەکارێکی ژیرانڵێت یەی قانوون دەوەنن ئەیەڵک تێبگەخ ەوات ، چی قانوون بنەخۆیان ملک

 ەمیشەتێک هەوڵەموو دەستوورێکی هە موو دەه ەنیی ەوەدا ئەستیش لێرەبەم، ەنیی کیەڕێژکی دۆزێ ش ەمەئ
 . ندژی سروشت بنابێت کان ەستوورەدێت. ها ناڵە خێر سیسێرۆ وەن، دروستن

لێکی ەمگەرهەبن قانوون ب ەوەفێری ئدەبێت ڵک ە: خەوەبینە ر نێزیک دەروبەی بێس ەگوت ەهاش بوو لەو ەک
دەبێت  ڕزگار بین  ەرییەروبەم بێسەی لەوەبۆ ئ.  (گونجێنەڵ سروشتدا دەگەلێکن لەستوورگەد ەوات)ن ەژیران

 .  ەرمانی سروشت چییەیان بابڵێین ف  ەچیی ەکاری ژیران ەک ەوەینەڕوونی بک

 ەکرێت،دا باسی لێ دەمانەم زەل ەیمانی مافی مرۆڤ کەشنی پەچ ەێک بین لاڵمەو ڕێیەچاونابێت دا ەلێر
گوترا ەانی دێریندا پێی دڕام ەی لەوەڵ ئەگەل ەیەستی هەدەکی فیکریی دوورەییند ەیوەپ ەیمانەو پەرچی ئ ەگەئ
 ێت.  ردا داڕێژەمەردەم سەی تێکستی قانوونیی ئەشێو ەل سروشتکردستووری  ەدکرێت نا. سروشتکردری  ووستەد
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بۆ سیسێرۆ   ەوەرگرت و مایەڕۆکێکی کۆنکرێتی وەناو «سروشتکردستووری  ەد»مکی ەچ ڕۆما ەل، شداەوەڵ ئەگەل
  ەک ەوەمای ەستوورناسانەو دەبۆ ئ  .باتی بۆ کردەی خەمەسیستو ەمانی خۆی و وردوخاش بوونی ئەو بۆ پاش ن

 .  کردەکاندا کاریان دەرەیسەمانی ق ەز ەل، ی پاش سیسێرۆەدەندین سەچ

تی خۆی  ەستووری تایبەد . کانی یۆنانەتەوڵەدە شار ەبکرێت راورد بەشیا بەتێک بوو دەوڵەدەتادا ڕۆما شارەرەس ەل
 ەاڵم بەب. چووەدەن ەتی دیکەوڵەستووری دەد ەدات و ل ەست نەبۆ ناڕۆمانی د ەها کە ستوورێکی وەد، بووەه

  ەماف . ەوەاڵتدارێتی ڕۆمانییەسەرمانی دەژێر ف  ەوتنەڵکێکی ناڕۆمانی زۆر کەتی ڕۆما خ ەوڵەوان بوونی دەفر
 Jusالن ەگوترا: مافی گەو پێی د ەوەکای ەهات ەالنی دیکەبۆ گ ەمافێکی دیک ەجۆر. ەوەگرتە مانی نەکان ئەڕۆمانیی

gentium .ەوەکاتەکۆ د جۆرەمەتی هەوڵەل و دەمافی گ ەی کەوەبوو ب، بستراکتداەئاستێکی ئ ەل، ەالنەو مافی گەئ .
 .  النەموو گە شی هەماف یان مافهۆشیاریی هاوب ەب کردنستەه ەربڕینێک لەد ەالن بوو بەمافی گ ەوات

گرێت کارێکی بێ ەم پێناسینەاڵم ئەب. ناسین ەالن بێتەمافی گ ەب سروشتکردبوو مافی ەیر نەکارێکی س ەوەئ رەبەل
می ەردەسەل.  ەوەمرۆڤ  ەربەس فیەلسەکی ف ەمایەبنند ەچ ەبوو ب ندەیوەپ سروشتکردبیری مافی  ەچونک، بووەن
و پێیان وابوو مافی   ەوەکردەک جودا دەی ەواو لەیان تەنەم دوو الیەبوون ئەها ه ە قانوونناسی و، دایرەیسەق 

ک ەک یەڵک وەموو خەه سروشتکردپێی مافی  ەب . کنەی ەند بوارێکدا دژ بەچ  ەالن لەو مافی گ سروشتکرد
 ێت. بز تیەکۆیل ەب شیا مرۆڤەالن دەپێی مافی گ ەاڵم بەنازێت ب تیەکۆیل ەس بەک ەواتەبوون. ک

 ەست بەک هەک یە سێک وەموو کەهدەڵێت ی ە و بیرەبۆ ئ ەکی توندەیەڵگەالن بەمافی گ ەالی سیسێرۆوەب
م ەزۆر جار ئدەڵێت  شدا ەوەڵ ئەگەل. های دروست کردووینەسروشت ودەڵێت  سیسێرۆ . نەکەماف د

می ەرهەماف ب. ەزانن ماف چییەواوی دەت ەکانن بەژیر ەرەنیا هەتێت. ردەو تێک درێت شێوێنەد ەهۆشیاریی
 . ەکییەمیشەن و هەسەڵکوو ڕەب ەرێت نییەن

 

 

ین د  ت ەوڵەچاکیی

ێت.  بیرێکی سیاسیی کۆنکر ەکاتەی ماف دەربارەی خۆی دەگشتیی ەو بیرەبزانین سیسێرۆ چۆن ئ دەبێت 
،  ەبووەحوکومڕانیی ڕۆمانیدا ه ەماتی ل ەڵکوو بەبوو بەن ەانئوتوپیفالتۆن ەی ئەوەک ئەتی سیسێرۆ وەوڵەدەنموون

 . شێوێندرابوو ەتێکدرابوو و ن ەهێشتا ن ەک ەبوو ەڕۆمانیی ەو حوکومڕانییەر ئەبڵێین ه ەچاکتر

موویان دیوی دزێویان ەر هەه. کاتەی حوکومڕانیی جیاواز دەو خراپ ەچاک ەدا سیسێرۆ باس ل «کۆمار» ەل
دێمۆکراتیدا   ەل، ەڵک ئازادی نییەریستۆکراتیدا خەئ  ەل، ەمەکجار کەپیاوان یەاڵتی بۆرەسەتیدا دەپاشای ە: لەیەه

ڵکدا  ەخنێو  ەل ، تیە: پاشایەیەنی باشیان هەمووشیان الیەر هەه. ەرز و نزمدا نییەنێوان ب  ەکی گونجاو لەجیاوازیی
ر ەسەژیر ب ەرەباش و ه ەرەریستۆکراتیدا هەئ ەل. ەجێی باوک ەل لەپاشا بۆ گ، کاتەو دەستی هاوکۆیی پتەه
موو ەر هەگەئ ەچونککات ەد ئازادڵک ەخدێمۆکراتی . نەکەحوکومڕانی دمتر ژیرن ەمتر باشن و کەی کەوانەئ

 ێت. ببن ئازادی بوونی ناەئازاد ن
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ر ەه ەر لەسیسێرۆ بێت. بەڵ بیروڕای خۆیدا ڕاستگۆ نەگەیدا لەم باسەسیسێرۆ ل ەکنێت ها ڕانوێ ەو ەیەوانەل
  ەوانەگزادان ئەب، بووەن   ەگزادەن یان بەسەریستۆکراتێکی ڕەخۆی ئ ەڕاست. ەیەریستۆکراتی هەئ ەشتێک بڕوای ب

  نگینەزیان مرۆڤی ەزۆرب ەک -توێژی سواران بوو  ەی لەوەر ئەبەم لەئ. بووەرداریان هەخزمێکی س ەبوون ک
 ەش سیسێرۆ لەوەل  ەجگ. بوو Novus homoتدا نوێ پیاو ەسیاس ەل -بوونەرز نە ب ەباوانێکی پل ەاڵم لەبوون ب

دۆزێکی  پێی وابوو  ەوەکەالی ەل.  بوو ەاوکراوبوو، چەدا هریستۆکراتەئنێو  ەلی ەیلی ڕمانەو مەئاست ئ
کان  ەریستۆکراتەئ ەوات« کانەباشەرەه» ەک لەیەستەدەزراندن و ڕمانی حوکومڕانی بەدام ەک ەویستەنەڵگەب
ش  ەوەبۆ ئال دزێو بوو. ەللی ەحوکومڕانیی گ ندەچ ە وەنایشارێت دا« کۆمار» ەل، ەو ەشەکی دیکەالی ەلێت. رکەد

 شەر و کۆیلەوەگیانت ەنانەتواودا ەدێمۆکراتیی ت ەل : ەهاتوووێدا  ەل گرێت،ەردەفالتۆن وەی ئ« کۆمار» ەسوود ل
نی  ەم دوو الیەردەڕۆمادا ه ەل ێت:بڕەردەی خۆی دە وش ەڵوێستی خۆی بەدا هەی دیکەجێگ ەسیسێرۆ ل. ئازادن

ی کۆیان  ەوڵی چاکەه فتارەڕگوتار و  ەبوون ب ەوانەدێمۆکرات ئ. ریستۆکراتەدێمۆکرات و ئ، ەبووەک هەیەدژ ب
 . موو پیاوێکی ڕێزدار ڕابکێشنەڵوێستیان وا بوو دڵی هەریستۆکرات هەئ، داەد

ر ڕێبازی  ەسەل، ەک ەبووە وەبۆ ئ ەو سێ حوکومڕانییەی ئەو خراپ ەنی چاکەالی ەی سیسێرۆ لەوەوردبوون
یان سیسێرۆ   - ەهایە و حوکومڕانی ڕۆما و ەیەوێاڵو باشترین شەحوکومڕانی تێک ەکنێت لمێەبیس، پۆلیبیۆس

ڕۆما دەشێت  ەواتە ک. ەوەی تێدا زیندوو بکرێتەحوکومڕانیی  ەو جۆرەدیسان ئکرێت شەو د ەها بووەنی وەگوت
،  مابووەمێژ بوو نە تی لەپاشای. ەڕاست ەش نیمچە مەئ. کەی ەریستۆکراتی و دێمۆکراتی بکات بەئ، تی ەپاشای

ی پاشا ەجێگ -ت بوون ەوڵەندی دەرزترین کارمەب ەک - ەردارەو دوو سەئ گۆیاڵێن ەپۆلیبیۆس و سیسێرۆ د
، بوونەجێی باوک ن ەل لەبۆ گ -بژێردران ەڵدەی ساڵێک هەبۆ ماو ەک -کان  ەردارەاڵم سەب. ەوەگرنەد
ی  ەنیا جێگەت، ریستۆکرات بووەنی ئەنجومەئ Senateسێنات  . ەوەبوو جێی باوک بگرێت ەوەتی ئەتێکی پاشایەسڵەخ

 ەاڵم بەبوو ب ەنێ ئامۆژگارانەتادا تەرەس ەل ەنەنجومەم ئەکاری ئ. ەبۆوەدان و سامانداری تێدا دەپیاوی خان
ل زیاتر بیروڕای ەنی گ ەنجومەئ ەڕاست. کردەد ەوەرەتی ئابووری و دەسیاس، ەبۆ نموون، ەواو کاری لەت ەوەکرد

ی  ەنموون ەبوون ل ەزنزادەمسانی ەک جار کلێەگ ەنەنجومە و ئەکانی ئەرچاوەب ەرەه ەرەاڵم ڕێبەبڕی ب ەردەلی دەگ
 .  Gracchusبرایانی 

ن شێوازێکی قاڵبگرتووی  ەڕۆما خاو ەککرێت یر بەس  ەوەو دۆخەپاشخانی ئ  ەلدەبێت  اڵوەبیری حوکومڕانیی تێک
نگ و بێ ناکۆکی  ەکڕەش یەکەرێتەن، رێت بووەمی نەرهەڕۆما ب. ەدا باوەمانەردە م سەل ەبوو کەها نەتوندی و

ی بواری  ەوەکردنمانی سیسێرۆشدا جیاەز ەت لەنانەت، ەییواو ڕوون نەت ەحوکومڕانییم ەتیی کاری ئەچۆنی. بووەن
، ەسیسێرۆ پێی وابوو ک،  نەکتر بکەهاوکاری ینگی ەهاوئاه ەکرا بەد. سێنات دژوار بووبواری  ەلل ەنی گەنجومەئ

.  بووەه ەو هاوکارییەئ ، تبستێنێ ەرەکی پەرەو دووب  تبێ ەورەاڵتی گەسەمای دەل تەنی گەنجومەی ئەوەپێش ئ
 یتیەچۆنی ەڕوونی باس ل ە زانی بەدەپێویستی ن ەبمانی خۆی ەزهاوی ەسانی دیکەکک ەاڵم سیسێرۆش و ەب

 . اڵو بکاتەی حوکومڕانیی تێککردنکار

ژێر باری  ەاڵم ناچار بوو بچێتەدا بەستی دەتی ڕۆما دەوڵەدەبۆ شار نیاەکی تەتی حوکومڕانیی کۆمارەگوتووی ەیەه
زن و ەی مەڵ کێشەگەناچار بوو ملمالنێ ل ەکەکۆمار ەیەوەئ  ئاشکرارچۆنێک بێت ەه. ەوەئیمپراتۆریگرانی 

ریستۆکرات  ەداری ئەمت ەسیاس ابەخۆی بپارێزێ د یکی ەرەی سەنۆرتوانێت ی سێنات بەوەبۆ ئ. ر بکاتەدەبەزوەل 
ر ەسەب، ەبچووک کەی ەتا ڕاد، ە یەستەم دەبا ئەبوو دە وەش ئەرجێکی دیکەم. ەکگرتوویان بکردایەهێز و یەکاری ب
. ستەد ەجۆر بگرێتەمەرزی هەتی ب ەندییەکارمتوانێت وان بەکێک لەر یەدا زاڵ بن و هیاوازکجار جەکاری ی
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کی ئاشکرا  ەیەڕوانگ ەل -سیسێرۆ ێت. ب زایانەنیا بۆ شارەت، فالتۆن بۆی چووبووەک ئەو، بووەکارێک نت ەسیاس
 . ژیرتر و زاناتر و لێهاتووترن موانەه ەریستۆکرات لەیگوت ئەد - ەو ەلمێنراوەسەاڵم نەب

خاڵی شای ەوەکردنستی ڕوونەبەم ەب. ەوەستەبەن ەوەیجڤاکیگۆڕانکاریی  ەوخۆ بەڕاست یسیسێرۆ باری سیاسی
ی  ەڕێگ» ەڕۆما ل ەلمێنێت کەی بیسەوەبۆ ئ ەوەگێڕێتە د Scipio ەکی درێژ بەیەمێژوونام ، حوکومڕانیی ڕۆمانی

کان ڕێبازی ەمەکەی  ەکردەفسانەپاشا ئ  ەکێک لەی دەڵێت دا ەو باسەل. ەیشتووەگ  ەرزییەو بەب ەوە« ـسروشت
ی ەست ئاپۆرەد ەزن نادرێتەم ەرەاڵتی هەسەد ەک ەو پێشانی داو ەخشاندووەن ە تایەتاهەلی بۆ هەاڵتی گەسەد
ی چۆن  ەوەبێ گوێدان ب -کات ەد تەمیللمان ەه،  ەکەمان یەه ەوام باس لەردەگشتیش سیسێرۆ بەب. ڵکەخ
موو  ەی وێکچوونی هەربارەی سیسێرۆ دەانستۆیسیزمڕامانی ێت. بەوان دەردا دێت و فرەسەگۆڕانی ب ەی ەکەم یەئ
  یکیەمەرەه کیەیەوەل خڕبوونەگ. کردەدەخامۆش ن تەمیللل و ەگ ینگەسی بۆ ەهێزەب ەستەو هەڵک ئەخ
کگرتنیان ەم هۆی یەکە ی. گشتیندی ەوەرژەبو ماکی  ەچاکماکی ر ەسەل ەوتنەنجامی ڕێککەڵکوو ئەب ەڵک نییەخ

 . تیەمرۆڤدا چاندووی ەروشت لس ەیجڤاکی ێکییانگ  ەگرب ەس نییەکەالوازیی تاک

  گۆیا ەکان کەردارە س)ڵک  ەی خەریستۆکرات و ئاپۆرە: ئەوەشە دوو ب ەبدەبێت ، الی سیسێرۆ، ڕۆمانیلی ەگ
م دوو ەئ. ( ەوەتوێنەریستۆکراتدا دەسێناتی ئ ەتییان لەردار ەی سە واوبوونی ماوەپاش ت ەی ەتییان هەاڵتی پاشایەسەد
ی  ەریستۆکرات و ئاپۆرەیی ئندەیوەپدەبێت ی سیاسی مەسیست. گۆڕنەن کەیەتا ڕادش الی سیسێرۆ ەشەب
دوو  ل ەگ مەهریستۆکرات و ەئ مەه، مێژووی ڕۆمادا ەاڵم لەب. ەوەاتاڵتی سیاسیدا ڕوون بکەسەڵ دەگەڵک لەخ

 . ینگۆڕ ەهاتەدم ەمدەدبوون واتایان  ەزاراو

  ەڕۆمانیان ەگزادە و بەمیان لەشێکی کەب، ندامی سێنات بوونەئ، می سیسێرۆداەد ەل، یەریستۆکراتانەو ئەئ
Patrician لی  ەگ ی ەپێکهاتگۆڕانی . هێناەریستۆکراتیان پێک دەتوێژی ئ ەتاوەرە س ەر لەه ەبوون ک

، زۆریان جۆتیار بوون ەرەشی هەڕۆمای کۆندا ب ەل. ریستۆکراتان زیاتر بووەگۆڕانی ناو ئ ەریستۆکراتیش لەنائ
ڵوێستی سیاسیدا پشتگیری  ەه ەسیسێرۆ ل. ماەیان نەوەتی مان ەرف ەد، ک باسمان کردەو، ی جۆتیارانەاڵم زۆربەب
جۆتکاران  ەکرد کەد ەوەرگری لەشدا بەوەڵ ئەگەل.  وی بووەدژی ڕیفۆرمی ز یەوەکرد بەی دەوتەم ڕەئ

وان ەئ، نیا جۆتکاراننەریستۆکراتی دروست تەئ  ەل ەجگدەڵێت دا ناودارکی ەی ەگوت ەل. لنەڕۆکی پاکی گەناو
.  ژینەفرتوفێڵ د ەب -گشتی   ەکاسب بەورد - باجگر، (رەچێشتلێنز )ەئاشپ، ماسیفرۆش. ڕێزنەند و بەمتەراف ەش
 .  واو ڕێزدار نینە ش تەورەت بازرگانی گەنانەت

 تگونجێاتدا باش نەسیاس ەل لەگونجاوی گ رییەل و کاریگەئاست گ ەڕامانی سیسێرۆ ل ەیر نییەس ەوەر ئەبەل
  ەبوو فرەه، جۆر بووەم ەواو هەل تەڕۆما گ ەل. ی ڕۆماداەمەو دەی ئەڕاستین یو سیاسی جڤاکیارودۆخی بڵ ەگەل
ڕێی هێزی   ەاڵم لەم بوو بەک ەندانەمەوڵەو دەوخۆی ئە سیاسیی ڕاستی ( ریەاریگ)ک اوت ەڕاست، ندەمەوڵەد

ی  ژارەهلدا ەنێو گ ەل. ر بنەفکێش کاریگەسرە خش و مەرزبەک ق ەو، وخۆەیانتوانی ناڕاستەد ەوەئابوورییان
و و ەکجار خۆشجڵەاڵم یەبوو بەنگ ن ەهێنا بێسەدهایان پێک ەکی گشتیی وەڕای ەنواەئ، شاریش زۆر بوونەورەگ

 .  ڕووگۆڕ بوو

ئامانجی   ەبوو ریستۆکراتەدژی سێنات و ئ «ل ەڕاکێشانی دڵی گ» ،مانی سیسێرۆداەز ەل،  ی سیاسیداەمەگ ەل
ژار بپارێزن  ەڵکی هەندی خەوەرژەبوو بەن ەوەش ئەاڵتخوازانەسەم دەئ یکیەرەستی سەبەم. اڵتخواز ەسەندین دەچ
م ەل، تووترەرکەمووشیان سەه ەل.  زمانلووسیو  شانۆبازی، ورەنگی چەئاه ەب بوو ە ڵکەو خەتاندنی ئەڵە خ ڵکووەب
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ی  ەرزەب ەو ڕێزەریستۆکرات ئەی ئ Caesar. توانی سیسێرۆ بووەڵستێکی سیاسیی فرەرهەب ەبوو ک Caesar، داەبوار
، خۆی کەیەتا ڕاد یگرت وەد تریستۆکراەمتر ئەسیسێرۆی ک ەک گرتەدەکی نە رێتەی سیاسی نەزگەدامود ەل
 ەپاشان ل ەک داڕێژران ەییانندەیوەپو ەوی ئەی پتەودا بناخ ەزمانی ئ ەل. ناەداد ل ەی گەڕۆڵ ەب، ر سێناتەرانبەب

یشدا وەژێر ئ ەو لگرێت ەاڵت دە سەی دەرمان لوتکەێکی تاکفرریدا جێگیر بوون: دیکتاتۆەیسەق می ەردەس
نان و  » ەب ەڵک کەی خەش ئاپۆرەوەبن ەل وشێت نی ەریستۆکرات دادەاڵتی ئەسەبێد  یڕیووەرپەی سنگدەستەد

 .  بنەکپ د «شانۆبازی

ڕاستی ەب ەکهەبێت  ەلەو گەسیسێرۆ ڕک و ترسی ل ەیر نیی ەس. کرد ەوتەم ڕەباتێکی ناکامی دژ ب ەسیسێرۆ خ
ی و  ئایدیۆلۆژ  ەمەرهەب ەل سیسێرۆی ەلەو گەئ. ەوەستانی سێناتڵەرهەرمانی بەژێر ف  ەو چووبوون بوونەه
و  ەختی ئەلی پایتەگ ەل باس .ەماندا بووەڕۆمای دێرز ەی بوونیان لڕەوپەکات ئە کانیدا باسیان لێ دەفییەلسەف 

 . ەیین ەندووەسەرەپ ەزلهێز

بۆ  بن  خەمبایەێکی کڵو ەسیسێرۆی بیریاری سیاسی همی ەرهەب مەجرە س ەکنێت ها ڕانوێ ەو ەیەوانەل
ویش  ەئ – ندووداەسەرە وام پەردەکی بەتۆرییئیمپرا ەل  اکزی ڕۆمو ئیدیالی سیاسیی  ەزگەی دامودەوەکردنزیندوو

 ن. ی نامۆی یۆنانەی ژینگەزاد ەها کەوفیی ەلسە مکی ف ەچمای ەر بنەسەل

مرۆڤ . ەن نییەگمەکی دەییندەیوەپ دای سیاسیوتەداک و ەبیرۆکنێوان نگیی ەالس ، مێژووی بیری سیاسیدا ەل
ڵک  ەی ناو خجڤاکی ڵ بارودۆخی سیاسی و ەگەندوو لەسەرەکی سیاسیی پەییئایدیۆلۆژبێت  ەوەڕێی ئەچاونابێت 

هاش  ەو، ەوتووەڵکەدا هیی تێەی دونیا وەکی ئەیەئاوێن ەی ببێتئایدیۆلۆژپێویست ناکات ێت. ب نگەهاوئاهکۆک و 
هۆکارێکی  ەببێتدەبێت بێت، یی سیاسی ئایدیۆلۆژناوی نازی وی شیاەوەئ بۆ ەبیرۆکاڵم ەب . نەگمەر دەگەم ەبووەن
،  تێیدا ەی خۆش بکات کەسیاسیی ەو ژینگەبۆ گۆڕان یان پاراستنی ئ ەهێزێک ڕێگ ەببێت بکرێت،ها حیسابی بۆ ەو
 . ەندووەی سەرەپ، م یان زۆرەک

  ەلک بن ەیەرچاو خوازنامەب ەها دێنە و، کانی سیسێرۆەسیاسیی ەمەرهەب ەبڕوانیت ەوەسکەنێکی تەدید ەر لەگ
ها با ەر وەگ. ی خۆیەمانەو زەی ئ Caesarک ەکانی وەتاز ەاڵتدارەسەوار و دەسێناتی کۆنی ناکۆکیی نێوان ەوێچ
 ەاڵم لەب. ۆڕانددەوخۆیان دەموو تاوێکی سیاسیی ڕاستەهڵ ڕمانی کۆماری ڕۆمادا ەگەل ەمانەرهەو بەئ

ن نرخی خۆیان ە کی درێژخایەیەتا ماوەه ەمانە رهەم بەوا ئەلێیان بنۆڕی ئ ەو ەرینترەب یەکی دیکەیەڕوانگ
 .  پاراست

،  تی ڕۆماەوڵەدەشار ەی بارودۆخی کۆن ەوەکردنزیندوو ەی سیاسیی کۆنکرێتی سێسێرۆ بریتی بوو لەرنامەب ەڕاست
توانین بڵێین سیسێرۆ پێی ەد. ت بووەوڵەدەزنەبیری مرمی ەرێکی دڵگەمان کاتیشدا سیسێرۆ پارێزەه ەاڵم لەب

ێت. حوکومڕانی بکر،  ی خۆیەتی نموونە وڵەدەمێتۆدی شار ەبدەشێت و ئاڵۆز  ەورەتی گەوڵەد ەوابوو
ک ەالی  ەسیسێرۆ ل. ە وەرگی بێگیان مانەک بەت وە وڵەدەکانی شارەسیاسیی ەزگەد ، ر ماەتی ڕۆما هەوڵەدەزنەم

 .  وتەچک ەالی  ەباشی بۆ چووبوو ل

باشتر  ، واییەرمانڕەف بۆ حوکومڕانی و ، ەیەها هەلی وەسیسێرۆ پێی وا بوو گ،  تەوڵەدەزنەیستێکی مئایدیۆلۆژک ەو
ریستۆکراتی ەیی نێوان ئند ەیوەپک ەهێز و الواز وەی بت ەمیللیی نێوان ندەیوەپ. ەلی دیکەگ ەک لەن وەدەست دەد

،  ختیی الوازانەخۆشب  ەل» :ەشاوێک نیشداالەر گەسەباڵی بوشت ستووری سرەد. ەمتر ژیر وایەی کەژیر و ئاپۆر
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نی الەری گەروەس  ەۆمای کردۆتڕ ەسروشت ەواتە ک «باشەرەێکی هتەبابموو ەه  ەب ەریی داوەروەسروشت س
مل بۆ   ترسان ەل ڵێکەر گەگە ئ ەکارێکی باش نییێت. مکاری نازانەست ەو ب ەی پێ باشەم بارەئسیسێرۆ . ەدیک
کان ەنییڕۆما - ەندی خۆیانەوەرژەب ەل ەچییەو ملکە ن ئەی ترس تێبگبر ەلدەبێت ، بکات چەریی ڕۆما کەروەس

رێتی حوکومڕانیی  ەن ەش لەمەهۆی ئ. ەچیی ەالنی دیکەندی گەوەرژەزانن بەژیرترن و د ن وباشتر دوودڵیبێ 
 . ەڕۆمادای

اڵم  ەب. بنیات نراون ەوەـ - پۆلیبیۆسن ەالی ەل  موانەهپێش  ەن نین چونکەس ە ی سیسێرۆ ڕەچوونانم بۆەئ
د ەی پێنج سەپاش نێزیک ەنیی خۆڕا ەل. دارەمێکی پایەرهەب ەی پاش خۆی بووندونیا  یسێرۆ بۆکانی سەداڕشتن

کار  ەکانی سیسێرۆ بە گوت ڕۆمانی ئیمپراتۆرییتی ەوایەبۆ دروستاندنی ڕ، ەپیاوی کڵێس ەورەئوگوستینوسی گ، ساڵ 
نیا ەت ەنموون، ەرەسەندیی خودای لەزامەڕ تیەکۆیلی م ەسیستی ەوەلماندنی ئەستی سەب ەم ەت بەنانەت ونێت دێ 
وشدار ەهیچ خ ەوەڕووی سیاسی و دادپرسیی  ەل، تیەکۆیل ەالی سیسێرۆوەب. ەوەهێنێتەکانی سیسێرۆ دەگوت ەل
بۆ   بوونچەملکی ەڕێگ ەنیا لەها تەمیزادی وەئاد ەهات ک ەد ەوە وەش لەمەم سیستەی ئنبنجی دروستاند، بووەن

 . ببینن جڤاکیی کی گونجاوەیەتوانن نۆرەد ەیکڵکی دەخ ویستی

،  مافهۆشیاریی هاوکۆ میزادان وەکیی ئادەڵ و وێکچوونی ناوەرزیی حوکومڕانیی تێکەی ب ەربارەکانی سیسێرۆ دەگوت
سیسێرۆ   ەتوانیبێتی ل ەوەبدۆزیت ەیستێکی سیاسی دیکئایدیۆلۆژ ەان نییسئا. خۆیان پاراستپێنی ەسرەتینی پێو

ی  ەوەبۆ ئۆلۆژی ئایدی   ەیەوەم ئەکەی بێت:ی باوی مێژووی بیری سیاسی کردە تی دوو دیاردەرایەباشتر نوێن
کی ەیەماو تا، یئایدیۆلۆژ  ەیەوەمیش ئەی دووەدیاردێت. بنوێی تێدا ن وەسەبیروڕای ڕ ەرج نیی ەم بێت،ر ەکاریگ

 ێت. ر بپارێزەتاوی خۆی ه، ەایڕو بیروەکاری ئەتی خستنەرف ە مانی دەنیش پاش نەیدرێژخا

  ەب ەو سیاسیدا درێژ جڤاکیی  جیاوازی ەژینگ ەی بتوانێت لەوەهۆی ئ ەبێتەد ەکی تێدایەییڕای سیاسی جیڕبیرو
توانن خۆ  ەن دەانگشتگیر ەێنده گرینگ سیاسیی یشێکی زۆری بیروڕاەتوانین بڵێین بەد. ژیانی خۆی بدات

 ەوەڕووی سروشت ەڵک لەخدەڵێت ی ەوەک ئەی وەگریمان. واو جیاوازدا بگونجێننەحوکومڕانیی تڵ ەگەل
  داررماف ەسجڤاکی وامبوونی ەردەب ەباتی دژ ب ەخ ەزار ساڵ پاش سیسێرۆ لەی دوو هەنێزیکدەکرێت ، وێکچوون

ی ڕۆمانیدا  پارێزرێتەکی نەحوکومڕانییڵ ەگەنیا لەت ەم بیرەئ، ەالی سیسێرۆوەاڵم بەبێت. رکار بهێنەب (ئیمتیازدار)
ی  ەناچاری گوت ەبهای کرد ەکیی مرۆڤ وەبیری وێکچوونی ناو، ریداەیسەمی حوکومڕانی ق ەد ەل، تگونجێەد
ی  ەشیراز داڕێژرێتها ەو ەم بیرەکرا ئەاڵم دەب. گۆڕ بووەخودی بیری وێکچوونی مرۆڤ ن. قانوون ەر ببێتەیسەق 
تی ەخزم ەخرایەدە  گۆڕان ک ەهاتەد  ەو کاتەنیا ئەت  ەم بیرەڕۆکی ئەناو ەواتەکێت. بپارێز جۆر ەمەاڵتی هەسەد
 ێت. رنە نم داەک ە ب ەم بیرەری ئەدەهێزی دن ەشدا وا چاکەوەڵ ئەگەل،  ەوەجیاوازاڵتی ەسەد
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ان و ک  ی ر
 وتنی ڕۆما ەداهی 

 ەل ڕگ و پەڕەمەه ەتۆرییئیمپرا وەتی لەکیەستی یەی هکردنوەبۆ پت، رێتی ڕۆمانیداەیسەمی ق ەردەس ەل
  ەایتەتاهەه - ەدە رامەسڕۆما  ێت. ررستەبپدەبێت و  ەندەر خواوەیسەپێندران: ق ەدوو بۆچوون س، داەناکۆکیی

 ێت. رنام

ناکۆکیی را و ەای هڕوێ . نواندەهای دە اڵت وەسەدان ساڵی دەدرێژایی س ەاڵم بەب، بووەکی نەمیشەخێر ڕۆما هەن
 ر وەیسەق . ر ماەه ەکەتۆرییئیمپرا، کیەرەر دوژمنی دەرانبەر سنووران بەی سەوەزمی بێبڕانەکی و بەناو
ی  ەاڵتی ڕاستینەسەد. ر ماەری هەیسەشدا حوکومڕانی ق ەوەڵ ئەگ ەل، کردەران جێگۆرکێیان دەیسەوایی ق ەرمانڕەف 
 واەرمانڕەف  ەر تاکەر هەیسەق  داچوونی گشتیبۆ ەلو  بیردۆزە ەاڵم بەب ەبۆوەو نزم د رزەر بەیسەو ق ەم یان ئ ەئ

  ەکرانەکانی دەخۆشخۆش گوت ،ستوورناسی ڕۆمانی بووەترین دناودار، م(ەی سێیەدە)س Ulpianusس  وئولپیان. بوو
 .  ەستوورەر دەیسەیگوت ویستی ق ەس دوئولپیان. ەڕاگواست

ی  ەربارەدبۆچوون  ودای نێوانەم. ەبووەسکی هەرتەکجار بەتێکی یەرف ەسیاسیی چاالک دبیردۆزەی ، داەمانەو زەل
  تی ڕۆماەوڵەد یگوتەدت سیسێرۆ  ەنانەت. وانتر بووەرفرەب ەی دیکەندەوەی سیاسی ئوتەداکمیزاد و ەسروشتی ئاد

 . ەسروشتکرددروست و جڤاکی  نگیەهاوس تڵسووڕێەهدەبێت ی ەو جۆرەب

و پێی ەئ .ت جیاواز بووەوڵەر دەرانبەدیتنی ب، پاش سیسێرۆی ەدەری سەدار و نووسەتمەی سیاس Seneca کاەنێس
ر  ەه، یکردنبۆ دابین ە ستیپێنی پێوەسڵکوو ئامرازێکی زۆرەرۆڤ بی مەوەبوونرزەببۆ  ەت ئامرازێکەوڵەبوو دەوا ن

رز و ەکارێکی ب ەبووەدەهادا چاالکیی سیاسی نەتێکی وەوڵەد ەل. بارەرانی لەنزمترین ئاستی گوز بێت،ەن
،  کگرتوو بوونەوا و یەئاشتبینی مرۆڤ تێیدا ەد ەوەتاییەرەژیانێکی ڕابوردووی س ەونی بەکا خەسێن.  رنجڕاکێشەس
 .  یتەنگی بگەهاوئاه ەب ەکی تێدا نییەیەگێ هیچ ڕ  ەتدا کەوڵەدی ەاوزداڕ ەنوێی ەم ژیان ەی ئەوانەپێچ ەب

اڵم ەب ەریرکی مرۆڤی ژەبۆ کاری گشتی ئ  کردنرخانەک ستۆیکیستێکی دروست پێی وابوو خۆتەکا وەسێن ەڕاست
و  ەریکی ئەخدەبێت مرۆڤی ژیر . ەت نییەسیاس ندی وەکارمی واربستێتی ەبەو مەی ئەو چاالکییەئ
 .  ک سیاسیەن  ەیەکییان هەکی و ئاکارە پتر سروشتێکی دین  ەمیزاد بێت کەی نێوان ئادەییانندەیوەپ

یان  ەشبینانەڕدێکی رایتی دیەتدا نوێنەیاسس ەل یەانوارەکۆن ەرەو ه مەکەی ەو بیریارەکێک بوو لەکا یەسێن
 . یدا کردەوی پەدا برەمەو دەکانی پاش ئەدەس ەل ەو دیتنەئ .کردەد

دا  ەم ڕمانەستیان لەکی دەکی و ناوەرەهۆکاری د. ڕۆمانی ڕما ئیمپراتۆرییمدا ەم و پێنجەکانی چوارەدەس ەل
پاندنی هێزی خۆیان جاشیان ەکان بۆ سەرەیسە: ق ەوەمایەلێ نهای ەشتێکی وکۆن   یتی ڕۆمانیەوڵەد. بووەه
کان زیاد ەرێمەه ەل ەبوو ک ەمەرهەو بەی ئەرماوەی ب ندەیوەپت ەڵوەری ئابووری دەبەرلەس، گرتەدکرێت ەب
 . ڕینەکان ڕاپەرکوتکراوەس ەدیو سنووران و خێڵمەئ ەنایێهەیار ورووژمیان دەالنی نەگ. بووەد

،  بردەد ساڵی نەس. اڵت و ڕۆمانی ڕۆژاواە: ڕۆمانی ڕۆژهەوەدوو پارچ ەڕۆمانستان کرا بمدا ەی چوارەدەس ەل
ی شای گۆتی   Alarikن ەالی ەل، 410ساڵی ، ەشە و بەختی ئەش ڕۆمای پایتەوە ر لەڕووخا و ب، ڕۆمانی ڕۆژاوا

نجامی  ەئ، سیاسیشدامێژووی بیری   ەم لەمێژووی گشتیدا و ه ەم لەه، ەم ڕووداوەئ. داگیر کرا ەڕۆژاواو
 . بوو ەی هەوەرەکالکەی
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 و قەسیحایەم
ی
 ر ەیس ەی

ژیری و  ەربەس لیەمگایەپ. ند دینێکەچ ەکێک بوو لەی ەوەڕۆمانیی ئیمپراتۆریی ەتی کاتێک هاتەسیحایەم
  ەی دیکەوانەب ەکشەتوانی پاش  ەوردەتی وردەسیحایەم. داە نگرانیان دەوڵی ڕاکێشانی الیەمیزاد هەڕزگاریی ئاد

 . یبووەی هەنایاب ەکییەرەد ەو سازمانەبۆ ئ ەوەڕێتە گەی دیشەوتنەرکەسم ەکی ئەهۆی. بکات

رێتی یۆنانی و ڕۆمانیدا ەنێو ن ەی لەباوان ەوانینڕو تێەتی لەڕەکی بنەیەشێو ەب، مێژوو ەتی لەسیحایەتێڕوانینی م
ک باسمان  ەو. ی مێژووەربارەبوو دەستاتیکی ه کەی ەتا ڕادیۆنانی و ڕۆمانیدا دیتنێکی نێو  ەل .جودا بوو، بوونەه

شێت  ەیی دەتی نموونەوڵەمێکدا بێت دەر دەه ەم سیسێرۆس پێیان وابوو لەریستۆ و هەفالتۆن و ئەم ئەکرد ه
 .  ەوەکای ەبێت

ر شتێک ەه ەر لەمێژوو ب، تیەکایەدیتنی جوول ەب. ەڵگرتووەه ەوەتییەکایەجوول ەی لەرچاوەتی سەسیحایەم
.  نئیسرائیللی ەگ ەی خودا کەڵبژاردەی هلەو گ  Jahve یی نێوان خوداندەیوەپی ەانجیاواز  ەقۆناخو ەل ەبریتیی

لی  ەگختی ەب. ەوەکرێنەشی د ەییندەیوەپو ەختی بەختی و خۆشبەدبەب، و ئاشتی ڕەش، کردورانی مێژووەد
پێش   ەل - زنە مەرەڕووداوی ه. نا السار بوون ەالر بوون دەئاست خودادا س ەوا لەسوار بێت ئ ئیسرائیل

  ەو دووبار ەوەتەمێکی تایبەد ەندن ب ەب ەوات، کبارنەی - ی خۆیەکەلەو گ یمانی نێوان خوداەپ ەوەمووشیانەه
 .  ەوەنابن

کان ە)ئیماندار(  دینگار سیح ئیسرائیلییەمدەڵێت  ەیەسیح هەی مەربارەێک دبۆچوون تیداەکایەرێتی جوولەن ەل
. نیەسیح دادەم ەعیسا خۆی ب . تێیدا بژین واەئاشتو  ەئاسوودزرێنی ەمەتێکیان بۆ دادەوڵەکات و دەڕزگار د

 .  دونیا مووە بۆ هڵکوو ەب ئیسرائیللی ەنێ بۆ گەت ە، نەسەفریادڕسیح و  ەم ،ڵێن عیساەکان دەسیحییەم

.  کڕووەوت و یەکڕەفراژووتنی ی ەبێتەمێژوو د، تیشەسیحایەهی م ەوەویشەڕێی ئ ەل تی وەکایەدیتنی جوول ەل
ی ەیمانان ەو پەشکاندنی ئ  ەبی مرۆڤ ەگوناه ەوات، گوناهکاریی مرۆڤ دێت، ی دونیا(کردن)دروست پاش ئافراندن

ی  ەچار ەنج لەکار و ڕ ،ست داەد ەشتدا لەه ەب ەوی لەمرۆڤ مافی مان ەم گوناهکارییەب. خودا ەدابووی ب
بێت و چ بۆ   جووچ بۆ  - ش مێژوویانەوەر ئەبەو لستێت ەبەۆی دخلی ەگ ڵ ەگە یمان لەم خودا پاڵەب. نووسرا 

گوناهکاریی  ێت. بەو ئافراندنی تێدا ئاشکرا د ەوەری خۆیەژێر سێب ەخات ەد ەکی دیکە موو مێژوویەه - سیحییانەم
کۆتادا خودا لێیان پڕ   ەی لەوەهۆی ئ ەبێتەخودا د  ەب ەی داویانەو سۆزانەر ئەنبراەب ئیسرائیللی ەگ وامیەردەب

ێت.  بە نیا ئیمانداران ڕزگاریان دەت - باتەدنێو  ە ل ندااوەڵ ئەگەتیش لەموو مرۆڤایەر هەوان و هەو ئدەبێت 
بۆ  ێشتێکی نوەه ە ب، ێئافراندنێکی نوو پاشان دەچێت مان ەو نەرەب ەوەئافراندن ەناچاری ل ەب، مێژوو ەواتەک

 ێت.  ڵدەدینگاران ه

.  (وێتەکەد رەدبێت )ە، خویا دباتەدنێو  ەل  خۆی میەرهەبخودا کاتێک  ،کانداە نگەدر ەرەه ەمەد ەلسیح  ەم
ی  دونیا سیح هات وەوا م. ژینەدا دە رنگانەد ەرەه  ەمەو دەکان پێیان وابوو لەیرایەب ەسیحییەش مەوەر ئەبەل

 ێت.  بەر هەگەویش ئەئ - نابن ەندەئایریکی ەخها ەدیدی و ەتەڵبەه.  ال بووەهال ەکۆن ه
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.  وی پتر بووەڕۆمانیدا بر ئیمپراتۆرییی ەنی دیکالەگ نێو  ەل اڵمەب ەوەێتڕتی بسەکایەیتوانی جوولەتی نەسیحایەم
،  داەکەتۆرییئیمپراکانی ە جۆرەمەه ەشەی بخڵ بارودۆەگەگونجاند لەیدا خۆی دەوەمی باڵوبوون ەد ەل، تیەسیحایەم
 . کراەد ە تی دیکەڵسەخ ەڵ بەی تێکەکەتییەکایەتی جوولەسڵەخ

  ردوو الەیان ساڵ هەد ەب. رستنەندێک بپەک خوداوەر وەیسەلماند ق ەسەیان نەوەئ جوو ەن سیحی وەم ەاڵم نەب
یتانن  ەری شەتی ڕۆمانی نوێنەوڵەد ر وەیسەبوو ق  ەوەسیحییان ئە ی باوی مبۆچوون . دووچاری ڕاونانی دژوار بوون

 . نەکەوانی خودا دەڕیە تی پەموو هێزیان دژایەه ەب وی وەر زەسەل

دا ەکەئیمپراتۆریی ەل ەشگێڕانڕوێکی سیاسیی شۆەبوو ڕێرەهایان نەکان هیچ خواستێکی وەسیحییەشدا مەوەئ ڵ ەگەل
  ەق ەد ەکێک لەی. ەزنەمەرەه  یخودامی ەرهەر بەه شەاڵتەسەدم ەئوان پێیان وابوو ەئ  ،ەوانەپێچ ەب ،بنیات بنێن

 Apostle گارەی موژدپاولوسوێدا ەل، ەی« ەڕۆماننام»تی ناوی  ەسیحایەنی مەمەموو تەکانی هەتینەب ەرەکۆن و ه
  ەل، ەوەێتڕەڵگەک هە وایەرمانڕەف  ەی لەسەو کەئ ەواتەک. «بێتەن ەخوداو ەل ەاڵتێک نییەسە هیچ د» دەڵێت:
کاری  ەی خراپەوەئ. چنەردەقانوون د ەبدات ل ەسانەو کەسزای ئ ەیەوەوایی بۆ ئە ڕرمانەف . ەوەڕێتەگەڵدە خودا ه

ڵکوو  ەب، ستەد ەشمشێری گرتۆت اڵتەسەد ەست نییەبەبێ م ەچونک» گرێت،ەردەوای خۆی وە بکات سزای ڕ
نیا بۆ  ەک ت ەدا پاک بێت ندونیاکرد تیەاڵتدارییەسەئاست د ەلدەبێت مرۆڤ  «.ەستێن ەتۆڵ، ەتکاری خودایەخزم

 .  یی ویژدانی خۆیشیەڵکوو بۆ ئاسوودەبدات ب  سزا ال ەی خۆی لەوەئ

و  دونیاکرد اڵتیەسەئاست د ەڵوێستی جیاواز لەجێپێی دوو ه ەوەتییەسیحایەتای مەرەس ەر لەه ەشەوەر ئەبەل
  روکارێکیەموو سەه ەلدەبێت  ەوەر ئەبەل و ەڵنراوەه  ەن خوداوەالی  ەاڵت لەسەک دەالی ەلێت.  بینرەسیاسیدا د
ی ەوەکردنیان تاقی ەوا یان سزایەئ، کار بووەئاشکراش خراپ  ەر بەگە)ئ. ڵی بنەڵک گوێڕایەخ دادونیاکرد

 ەلێت. هێنەکاری دەخودادا ب ە ملمالنێی دژ ب ەل ەیتانەاڵت ئامرازێکی شەسەد ەوەشەکی دیکەالی ەل. (ەسیحیانەم
 ەک ەهاتوو، ەـ (New Testament یمانی نوێە)پ رچاوی ئینجیلەب  ەرەشێکی هەب ەدا ک ـ «Revelationخویابوون »

 ەیەزلجند وەئ رێت،ل دابنباب ەبوو ڕۆما بەن مەستەئدا ەمەد وەل.  [سێکسفرۆش: ژنی ەجند] ەیەشاری بابل زلجند
اونانی  ڕوتی ەڵ ڕەگەش لەسفەم وەئ -« ە ستەم، سوعەوانی یەیرەندان و خوێنی پەخوێنی پیرۆزم ەب»
 . گونجاەواو دەت ەوەڕۆمانیی ئیمپراتۆریین ەالیەکان لەسیحییەم

  ەاڵم لەب. بوو ەوەتییەسیحایەکۆڵ م ەب ەدەس و ەدە س، دادونیاکرد اڵتیەسەئاست د ەل ەڵوێستە م جووت هەئ
ر ەک هەڕۆما ن. تی ڕۆمانیەوڵەد رمیەف دینی  ەتی کرا بەسیحایەم، ڕووی دا گرینگانێکی ڕ مدا گۆەی چوارەدەس

  -سازمان ن ەخاو تییەسیحایەبڵێین مدەشێت . کردەڵکوو پشتگریشی دەتی بەسیحایەوای مڕب ەدا بەی دەڕێگ
ڵوێستی  ەه ەتەڵبەه. داەکە ناڕێکخراو ەئیمپراتۆریی ەهێزێکی جێگیرتر بوو ل - بووەکی نەرەاڵتێکی دەسەرچی دەگەئ
 ەاڵتەسەو دەری ئەنیا نوێنەر تەیسەئێستا ق ێت. درڕواو بگۆەبوو تەتی ڕۆمانیدا دەوڵەئاست د ەسیحییانیش لەم

ڕۆما  دەڵێت ی ەو بۆچوونەئ. ەشە باتی کڵێسەرێکی خەنگەڵکوو هاوسەب، ەرەسە ندی خودای لەزامەڕ ەک ەنیی
ئافراندنی خودادا   بواری ەی لگرینگکی ەیەڕۆمانستان جێگ. ند کراەسەسیحییاندا پەم ێکینێو زۆر  ەل ەدەرامەس

  ەخوداناس ەکێک لەی. ند دابنێنەژەه ەب ەو ەـ Alarik ن پاشا ەالیەڕۆما لگرتنی  کانەسیحییەم ەیەوەر ئەبەل. گرت
نووسی  ەتگوت چارە های لێ هات دەو «ر ڕۆما بگیرێتەگنێت مێەچ ڕزگاربوونێک د» یگوت:ەکان دەپێش ەل
ناوچوون  ەو لەرەب  ە ی دیکەوەیان ئەکەر یەو ه ەنووسی ڕۆمانستانەی چارەستەتێکب داەمەو دەل تیەسیحایەم

 .  کاتەکێش د
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ی ەربارەشاکارێکی نووسی د، Augustinusئوگوستینوس ، ەکڵێس  یکانی پیرەزنەم ەرەه ەکێک لەدا بوو یەو بارەل
 دونیاکرد شاری خودا و شاری

 

 
 

 وتنی ڕۆماەئوگوستینوس و ک 

Aurelius Augustinus (345-430) 30نی ەمەت ەتا لەاڵم خۆی هەب، سیحی بووەدایکی مو فریقا ەڵکی باکووری ئەخ  
  ڕدێرینی پە رنگەکانی خوێندنی دەجرەموو مەئوگوستینوس ه. هێناەتی نەسیحایەم ە ی ببڕوا کردەری نەساڵی تێپ
ی ەوەستی دۆزینەبەم  ەب. Rhetoricوانبێژی ەوتووی ڕەرکەکی سەمامۆستای ەنێکی زوودا بوو بەمەت ەو ل ەکردوو
  «»بڕواهێنانکتێبی  ەل. ە می خۆی وردبۆوەهاودو دینی  ەف ەلسەف  کانیەوەڕێر ەی لچوست ەب ،هاەڕ یڕاستی

Confessions و  ەئ ەوەرخەی هاوچەڕوانگ  ەل، سیحیەم ەی بوو بەمەو دەتا ئەکات هەخۆی د یەشەگ ەدا باس ل
 .  ریداەوەبواری بیر ەل ە م کتێبەکەی ەکتێب

مرۆڤ  ەبوایەد و دین ە ف ەلسەبوو. ف ەدا نو دین ەف ەلسەنێوان ف  ەنگدا سنوورێکی ئاشکرا لەمی دێرینی درەردەسەل
ی گەئاسودی شادمانی و ەو دین ڕێگ ەف ەسلەبا ف ەد.  وڵی بۆ بداتەبا هەی دەرزەب ەرەه ەو چاکەن لەئاگادار بک 

 .  «ی من ەف ەلسە ف » گوتەدیتنی خۆی د ەسیحی بەم ەبوو بکاتێک  ،ئوگوستینوس ەنموونبۆ . ەوەنەگیان ڕوون بک

  ەیەتی کۆندا هەسیحایەتی و مەکایەرێتی جوولەن ەنیا لەک تەی نەئۆگوستینوس ڕیشتیی ەسیحایەی مەف ەلسەف 
گوترا ەی پێی دەو ڕێباز ەیش لموانەهپێش  ەل، ە رگرتووەو ەوەی دێرینەف ەلسەف  ەیشی لگرینگنی ەڵکوو الیەب
ڵێن  ەماکانی دەبن -  گرنەد ەوەفالتۆنەئ ەل ەرچاوە کانی سەکی بیرەالی - ەک Neoplatonism ێی نوفالتۆنیزمەئ

  ەرچاوەب دونیا مەرووی ئەس ەند لەرزیی خوداوەب ەکدایەیجیهانبینی ەی ژیان لەن شێویباشترین و شادمانتر
. پێکهێنا -یۆنانی  -  دیتنی دێرین تی وەسیحایەم - تیەکایەجوول ەهێزی لەڵێکی بەئۆگۆستینوس تێکێت. دابن

  دواییدا ڕۆما ەل ەک،  تییدا کێشاەسیحایەی مەشەو بەئ رەسەوان باڵی بەرفرەکی بەیەشێو  ەب ەڵەم تێکەپاشان ئ
 .  ختیەپێت ەبوو

ن ینێەی داد Theologyخوداناسی  ەمرۆ بەئ ەئێم ەبوو ک ەو دۆزانەرمی ئەرگەنیا سەت ەئۆگۆستینوس ن ەم جۆرەب
نی  ەڵکوو خاوەب، ەنووسیوورات ەت )سفر المزامیر( ی Psalterی ەربارەوانی دەرفرەکجار بەکی ی ەنیا تێبینییەت ەو ن

 ەشرۆڤ تی ەسیحایەماکانی مەبن ەک ەوەێتستەناو ەوەوەئوگوستینوس ب. ی زانیارەربارەد ەخۆیەربەی سبیردۆزەیەک
 ەرەه ەمەرهەب ەل ەکێکەی ەک Scepticism تیەگومانی ەف ە لسەر ف ەرانبەب تنووسێەکیش دەیەڵکوو دژنامەب بکات

یی ندەیوەپی ەربارەدیتنی ئوگوستینوس د، باشەباش بێت یان ن. ئوگوستینوسسیاسیی بیردۆزەی کانی ەنیتەب
  ەبێتەد، می ناڤین و دواتریشەردەموو سەدرێژایی ه ەب ، دونیاکرد کی وەنێوان دین، تەڵوەو د ەکڵێس نێوان

 .  ەو بوارەکی ئەیەرچاوەس

دینی    ەتی کرا بەسیحایەکاتێک م، دژوار و ناکۆک بوو ەت و کڵێسەوڵەاڵتی دە سەیی نێوان دندەیوەپ دۆزی
 ەئای. ڕوونواو ناەبوو ت دۆزێک ەاڵتی کڵێسەسەدو ت ەوڵەاڵتی دە سەدنێوان  سنووری. دژوارتییش بوو، تەوڵەد

و  ەاڵم ئەب، ها بووەتدا وەوڵەدینی پێشووی د ەر لەیسەشیشان؟ ق ەکی کەیەرماندەف ەجۆر ەر ببێتەیسەق دەکرێت 
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ستپێکی ەد ەر لەهر ەیسەق . رەیسەک بوو بۆ خودی ق ەپیرۆزیی رستن وەموو شتێک پەپێش ه ەدین
 ەتەڵبە ه. پێش ەندی هێنرایەکی و خوداوەڵکوو دینەب   دونیاکرد  رەک هەکی نەتییەزنایەک مەو ەوەتییەرایەیسەق 
 . گونجاەدەتیدا نەسیحایەڵ مەگەر لەیسەندبوونی ق ەی خوداوەم دیتنەئ

،  کرد ەد ەانی کڵێسرەر و ڕێبەیسەق  یاڵتەسەی د ەوەکردنجودا ەتر پشتگیری لتوند موانەه ەل سێکیەک
Ambrosius ترانی میالنۆ بووەی م .Ambrosius ەبێت. نێتی بەسیحایەم  ەی ئوگۆستینوس بڕوا بەوەبوو لەستی هەد  

موو  ەر هەسەهایان بەاڵتێکی ڕەسەددەبێت  - کانەترانەو م ەرانی کڵێسەیان ڕێب - ەکڵێس، Ambrosiusدیتنی 
 ەل» و ەیەکڵێس ەربەس ەچونک شێت،کەریشدا دەیسەر ق ەسەب ەاڵتەسەم دەئێت. بەکیدا هەبوارێکی گیان

ری ەیسەر ق ەسەب بڕیار   کانەترانەم» ڕەباو ەربەس  دۆزی ەل ەوەر ئەبەل ە«.وەر کڵێس ەسەک بەن ەدایەکڵێس
ڵی ەوێڕایگدەبێت ک ە یسیحیە موو مەتران و هەم ەڕاست . «کانداەترانەر مەسەر بەیسەک ق ەن نەدەسیحیدا دەم
و  ەتییانەسیحایەی نامەوەکرد ەل ەخنەڕهەبێت ی ەوەمافی ئدەبێت ش ەاڵم کڵێسەب، بن دونیاکرد ستووریەد

ت ەنانەت، ەیەدا هدونیاکرد  ر سامانیەسەاڵتی بەس ەر دەیسەق ێت. بگر دونیاکرد  یەزگەئاکاری ناجۆری دامود
  ەنیا لە ت، ڕ دانەتی باوەخزم ەنیا لەت  ەکان کەاڵم خودی بینای کڵێسەب. تادەشدا دە سامانی کڵێس رەسەبڕیار ب
 . ەوە مێننەدا دەرمانی کلێسەژێر ف 

 نیەالی ەت تاکەوڵەتیی دەزنایەرگیز ناکرێت مەه. ش خاڵی ناکۆکی تێدا بووەتاڵە سەدشینی ەدابم ەت ئەنانەت
ر  ەه. ەوەبێتەکی لێ دە نجامی گیانەئ ەوات، ەیەکی هەئاکار  نیەالی دونیاکرد ستوورێکیەموو دەه، ەوەبگرێت ماددی

 . ەیەخۆی ه  ماددی ش سامانیەکلێسێت. بەکی هەنیا گیان ەتێکی تاڵەسەد  ەکڵێسکرێت ش ناەو پێیەب

کی  ەیەکای ەخاتەد ەانبۆچوون وەم ئاڵەراو بەد ەکات ەد Ambrosiusشینی ەاڵت دابە سەبازی دێ ئوگوستینوس ڕ
چاو ەکان ڕەزنەم ەنجامی ڕووداوەئ  ەک ەیەوەتر ئگرینگمووشی ەه ەل.  ەوەوانترەی فر Metaphysical رەدەسروشتب

 تییەزنایەی مەرچاوەس Ambrosiusالی .  وتنی ڕۆما یان وردتر بڵێین الوازیی ئاشکرای ڕۆماەک کەو گرێت،ەد
ت  ەوڵەد و  ەیی نێوان کڵێسندەیوەپ، ەیری ڕۆماەیسەویش ق ەئ، و ناگۆڕدرێت ەکەم ی ەردەه دونیاکرد

حیسابی ڕۆژێکی دەبێت م ئوگوستینوس اڵەب. ی ڕۆماداەپێنەداس ەتەوڵەو دەو ئ  ەنیوان کڵێس ەل ەکەییندەیوەپ
ی سیاسیی  ەف ەلسەی ف گرینگێکی ڵخا. کاتەوایی دەرمانڕەف  ەکێکی دیکەی ،ری ڕۆمانی ناەیسەق  ەهاش بکات کەو

 ێت. نمێەر دەه ەتای ەتاهەه ەاڵم کڵێسەوات بڕەدێت و د دونیاکرد اڵتیەسەبوو: د ەمەئوگوستینوس ئ

ئوگوستینوس  . ەسراوو ( نو410وتنی ڕۆمادا )ساڵی ە وڕاستی کەکەژێر تاوی ی ەل De civitate Dei «شاری خودا»
 ەک ەوۆب ەکەش کتێبەی بیست و شەو ەنینووس ەل 426ساڵی ، بوو ەمەرهەو بەریکی ئەساڵ خ ەچوارد - ەسێزد

ک کتێب  ەی یەورەشی گەش بەبیست و ش  ەدا بەمەردەم سەچاپی ئ ەزیاترن )ل  ەڕەزار الپەه ەریان لەبەرلەس
 . نرێن(ەداد

ک ەدا وەوەم خوێندنەکەی ەڵکوو لەب ەدار نییەڕانواندنێکی شیراز، سیاسیدابیردۆزەی  ەل  «شاری خودا»
ورات و ئینجیل:  ەت ] «وجیلەت»ی کردنەڕاڤ ، مێژوو ەربەس وباڵویرتەتێبینیی پ ە پێش چاو ل ەدێتک ەیەزنجیر
Bible]  م  ەکەی ەلێت. بەئاشکرا د ێکی لەێیڕشا ەوەبیتەکاتێک زیاتر لێی ورد د . ی زانایانەی گوتە ڕاگواستو

 داتەوڵەد یتیەسیحایەو م  وتنی ڕۆماەنێوان ک ەک لە ییندەیوەپهیچ  ەئای ەوەکۆڵێتەد ەوەئوگوستینوس ل، کتێبداەد
 - کیەوگیان دونیاکرد تییەزنایەیی نێوان مندەیوەپر  ەرانبەب تێ ڕبەردەای خۆی دڕبیرودا ەی دیکەوانەل ە.یەه
،  «شاری خودا» و «دونیاکرد شاری»مکی ەچ، داەشەم بەل، ئوگوستینوس. ەدایەشە م بەش پتر لەکەما فکرییەبن
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واو  ەرانی سیاسی تەتی گوزەی چۆنیەربارەو دەدیتنی ئ.  ەوەکاتەپتر ڕوون د، ناێێکی نوێی داهورانەد  ەکێنڕیربەد ەک
بێهۆ  ێت. ننوێ ەکی زیندوو ڕادەیەشێو ەتی بەسیحایەم - تیەکایەی دراماتیکی جوولجیهانبینیاڵم ەب،  ەئاشکرا نیی

تینی   ەمەرهەم بەم ئاڵە ب. ی سیاسیەف ەسلەف  ەک لەو  ەی مێژووەف ەسلەف  ەربەس پتر «شاری خودا» ەگوتراو ەنیی
 . ەترهێزەکجار بەی سیاسیی پاش خۆی یە ف ەلسەف  ەل

  وەرچی ئەرپەوێدا بەل. ەرنجڕاکێشەسمتر ەک، داەم بوارەل، تیڵێەکتێبدا د ەم دەکەی ەی ئوگوستینوس لەوەئ
.  کانی خۆی وێڵ کردەکۆن ەندەخوداو ەکەشار ەیەوەوتنی ڕۆما ئەهۆی کدەڵێت  ەک ەوەداتەد ەبۆچوون

کی  ەیەژارەزین و پەشدا دووچاری بەندانەخوداوو ەرستنی ئەمی پەد ەڕۆما ل ەدات کەئوگوستینوس پێشانی د
ڕێی   ەتاک ەب ەیەستنەو پشت بەئ - ەبوونخۆباییەل، ەتی نییەسیحایەم ەتازان ەنگەم ئاستەهۆی ئ. بووەخت دەس

 . ەی دونیا مەندیی ئەهێز و شکۆم

ئاست  ەڵوێستیی لەجووت ه ەکنێت نوێ ەوا ڕاد «شاری خودا»می ەرجەڵکوو سەب  ەشانە و بەنیا ئەک تەن
م ەکارانی ئەنێوان ڕاڤ  ەی ڕاوێژێک لەوەهۆی ئ ەبۆت ەڵوێستییەم جووت هەئێت. بەڕۆمانیدا ه ئیمپراتۆریی

 تی؟ ەیان دژی ەنگریی ڕۆمایەئوگوستینوس الی ەدا دروست ببێت: ئایەمەردەس

 ەرییەروەو سەئ. داەالنی دیک ەر گەسەب نریی ڕۆمانستاەروەس ە بشێت خەبەتی دە وایەک ئوگوستینوس ڕەالی ەل
قوربانی  ەکییان کردەسە ندی کەوەرژەب» ڵکی ڕۆماەخدەڵێت  ئوگوستینوس . ر پاکژیی ڕۆماەرانبەب ەتی خودایاڵەخ
ژێر  ەوەتەهاتوون نالەگ، ەلماندووەندیی ڕۆمایان سەالن شکۆمەموو گەی هە و نێزیک «ندی گشتیەوەرژەب

ی ەوان مزەن: ئەرزی خودا بک ەب ەرەری هەروەدادپ  ەیی لەگل  ەبۆیان نیی ەالنەو گەئ» .ەوەمانەری ئەروەس
  «.ەرگرتووەخۆیان و

ری ەوەو بیردادەنێت تی ەسیحایەو م ەهای کڵێسەستاوی ڕەدژو ەڕۆما ب، ئوگوستینوس، ەوەکی دیکەالی ەل
پیشان  یتان ەئامرازی ش و ەورەگ ەرەک دوژمنی هەڕۆما و. ەوەکاتەتی زیندوو دەسیحایەونانی ماڕڕۆژگاری 

 . داتەد

  ەوەرێکەس  ەئوگوستینوس لڵێت بکات و ب ەڵوێستییەم جووت ه ەی ئەیانۆلۆژکی سایکەیەشرۆڤ سێک ەر بێتو کەگ
کی ەیەشرۆڤ وا ەئ ، ڕاونراو بوو، داەمەو دەل، رێکیەروەپەکڵێس ەوەرێکیشەس ەباشی ڕۆمانی بوو و ل کیەاڵتییەو
نی ەسەڕ و ەزای دیتنی تازەشارگرێت ەد ە وەش لەبێت و ڕێگ رنجڕاکێشەسدا ەرێل ەکردووەهای نەو

و ەم ئەی هەنموون ەوەکانەسیحییەالی مەب داەمانەو زەڕۆما ل. دونیاکرد  تییەزنایەی مەربارەئوگوستینوس بین د
.  ەنیی ەبێچار ەم ناکۆکییەالی ئوگوستینوس ئەب. یتان بووەم ئامرازی شەو ه ەاڵتی خودایەخ ەبوو ک ەرییەروەس
  مەئ ەچونک، میزادەی ئادکردن بۆ ڕزگار ەڕۆما ئامرازێکی خودای گۆیا ەک ەوەداتەش دەبۆچوونو ەرچی ئەرپەاڵم بەب

ک  ەو - ڕۆماش ەئوگوستینوس پێی وای. ندبووەوی ساست بوو بەردەستی ەسیحایە م یەوەمەو دەش لەبۆچوون
مووی ەه، یتانەئامرازی خودا بێت یان ش، چاک بێت یان خراپدەشێت  - ویەرزەی سەر شارێکی دیکەه
خودی  ێت. کەووتنی ڕۆما ناەک ەتی بەسیحایەم، ەڕۆما هیچ ناواز نییێت. رکەی چۆن حوکومڕانی دەوەب ەندەیوەپ

 . نەنەبێالی، بواری ئافراندندا ەش لەکیتانی دەوڵەموو دەڕۆما و ه

 ؟درێەت دە ڵوەی دەو خراپ ەر چاکەسەیسا چۆن بڕیار لەد



48 

  ەل ەسیاسییان ەمەسیستت و ەوڵەو دەئدەکرێت دا ەو باران ەنیا لەت ەپرسیارم ەی ئەو ەدان اڵمە و س،الی ئوگوستینو
ای  ڕوێ ێت. ئاخفەڵک دەخۆی بۆ خ وێدا خوداەل  ،ەیی خودا(  حیەوسروش ) وجیل ەت. وجیلدا باس کرابنەت
 ەوەرەسدوو  ەوجیل ل ەت ەواتەک. ەوەمێژوو ەخاتەست دەکات چۆن خودا دەوجیل بۆمان باس دەش تەوەئ
 .  ەیەرچاوەس

  ئوگوستینوس. ێی دڵنیابینل ەهامان نییە وجیل هیچ ڕێنوێنێکی وەی تەوەرەی دەو مێژووەی مرۆڤ بۆ ئەاڵم ئێمەب
هەبێت  بۆچوونی دڵنیای توانێت مرۆڤ نا ەپێی وای -  سیحیی پێش خۆیەی خوداناسانی مەی زۆربەوانەپێچ ەب -
  ەوەوجیلەت ەلێت. دوەر بۆ مرۆڤ دەکسەی، وجیلداەت ەنیا لەخودا ت. ەو مێژووەئو ناپیرۆزی  ی پیرۆزی ەربارەد
  ەنا ئێمەد. ەستی چییەب ەر و حوکومڕانی چاک مەروەاڵتی دادپەسەد ەخودا ل ەین کەبگ ەنجامەرئەو سەتوانین بەد

 . ەیان خراپ ەین و بڵێین چاکەبک ە تەڵوەو دەم یان ئەبۆ ئ ەئاماژ  ەهاوەکی ڕەڵنیایید ەناتوانین ب

 بێت، ەبازێ و ڕەب. ەوە ی ئوگوستینوس Predestination (رەدەزاوق ەق )  نووسەبیری چار ەب ەندەیوەپ ەبۆچوون مەئ
انی  ڕکی یان دۆەمیشەشتی هەهەیان ب، ەیاری لێ دراوڕب ەوەێکستپەد ەر لەموو مرۆڤێک ه ەنووسی هەچار

  ەبتوانێت نا میزادەئاد ەواتەک. ە ێ وێڵ کراوک و  ەیەڵبژاردەکێ ه ترگیز نازانێەمیزاد هەئاد. کیەشمیەه
ی ەوجیلدا گوتەنێو ت ەر لەگەم -ەرەسە ندیی خودای لەزامەتێک ڕەسیاس چبدات  ەوەر ئەسەبڕیار ل ەوەدڵنیایی
 . بۆی ەوەڕێینەبێت بگەخودا ه

ها  ەروە)ه ەتی چاک یان خراپ چۆنەوڵەن دەدەپێشانمان د ەیەک هەند شاڕێیەوجیلدا چەت ەرچۆنێک بێت لەه
ملمالنێی  ەل ەموو مێژوو بریتییەر هەزانین هەد :ک خاڵ دڵنیاینەی ەنیا لەت ەئێم. (ەمرۆڤی چاک یان خراپ چۆن

خودا   ەکنێت مێەد ەسانەو کەنجامدا شاری خودا بۆ ئەئ ەل. (یتانەش )یان دونیا نێوان شاری خودا و شاری
شاری خودا  . کانەشاری دۆڕاو ەبێت ەد دونیا شاری ەوەوالشەل، کیەمیشەشت و ژیانی هەهەڵیبژاردوون بۆ بەه

، کاتە( دPsalterزامیر مکی )سفر الەیەبڕگ  ەب ە ئوگستینوس ئاماژ. کیەلیمی ئاسمانەبۆ ئۆرش ەیەناوێکی دیک
  ەنیا لەت ەمکەو چەاڵم ئەب. «ی شاری خوداەئ،  ەتۆ کردوو ەرز باسیان لەی بیندەتمەراف ەش»  :ەهاتوو وێداەل
رانی ەڕاون ەکێک بوو لەسووفێکی ستۆیکیست و یەیلەر و ف ەیسەق  ەک Marcus Aureliusڵکوو ەب ەوجیلدا نییەت
 .  ەستێکی دیکەبەم  ەرچی بەگەئ، کاتەشاری خودا د ەباس ل، تیشەسیحایەم

. دیاری بکرێنیان کرێت بیان بۆ ەوی ئاماژەزر  ەسەلشتێک نین  دونیا شاری ەشاری خودا و ن ەن ەواتەک
  ەباس لدەکرێت ک چۆن ەو، ەم جۆرەب. ڵنەویدا تێکەر زەژیانی س ەلێک لەمرۆڤگ ەبریتین ل ەکەردوو شارەه

بێ   ەکەراییەتاکگشدا ەوجا لێرەئ، ینەئوگوستینوس بک راییەتاکگ ەباس لکرێت شەین د ەبک ستۆیسیزم راییەتاکگ
ڵێک  ەکۆم» ەل ەییبریتجڤاک  «؟ ەڵکی ڕۆما چییەڕۆما بێ خ» پرسێەئوگوستینوس د. چاالکی سیاسیوازی ەبانگ
 .  «کگرتووەی یڵکەخ

موو  ەه ەنیی ەوەست ئەبەم، ەتێدای ،ویەی شاری زاڵتیەوی شاری خودا و اڵتیەو ،اڵتێکە موو وەگوترا ه ەک
ها ەروەه -ە تەوڵەو دەئکەوێت ەردەبۆمان د ەوەوجیلەت ەل. خراپن کەی کەک چاکن یان وەک یەاڵتێک وەو
ێت.  دادەن دونیاکرد وی وەر زەژوور شادمانیی س ە کی لەمیشەشادمانیی ه ەک ەنگری خودای ەالی - ەو مرۆڤ ەئ

 رانییەاڵت و خۆشگوزەسەد تیەخزم ەنیا لەبوو ت ەوەل ئو باب ک میسرەاڵتانی وەر چۆکی وەس ەوتنەهۆی ک
ت  ەخزم ەل ەوانەو کردەر ئەگ ەئ، تاوانکاری بێت ەرج نییەوتن مەهۆکاری ک ەبێت ەی دەوەئ. دا بووندونیاکرد

وڵدانی ڕۆمان بۆ ەهدەڵێت ش ئوگوستینوس ەوەر ئەب ەل. پاکژی ەبوونەوا دەرز و ئاسمانیدا دانرابان ئەئامانجێکی ب



49 

ک ڕزگاریی  ەت نەوڵەرانی دەر خۆشگوزەگەئ ەوەمێنێتەد ەبێهود، ەخۆیدا کارێکی نایاب ەل ەمەئ ەک، ی گشتیەچاک
 . ئامانج   ەتاک ە س ببێتەکەتاک

وی  ەز ەربەس نیا بیری بۆ دۆزیەت  دونیاکرد شاری، کی بداتەمیشەوڵی ژیانی هەه ەیەوەی شاری خودا ئەنیشان
بۆ پاراستنی   دونیاکرد اڵتی ەسەد. ەنیی دونیاکرد دۆزیخراپی و دزێوی  ەیەم گوتەستیش ل ەبەرگیز مەهێت. چەد

ی  ەنوس وێنیئوگوستێت. بەهدەبێت ر ە، هداە روکاری ڕۆژانەس ەری لەروەپاندنی دادپەڕ و سەئاشتی و باو
ە  و ل ەرێکەف ەنیا سەوی تەر زەژیانی س تزانێەد ەکەحوکومڕانییدەڵێت و شێت کێەحوکومڕانیی باشمان بۆ د

رانیان دابین ەڵک بپارێزێ و خۆشگوزە ی خەئاپۆریی ەدات ئاسوودەوڵ دەموو هێزی هەه ەمان کاتیشدا بەه
دوان و پاشانیش ەی حوکومڕانیی باش دەشێو ەرمی لەگ ەیش سیسێرۆ بکەیەتا ڕادریستۆ و ەفالتۆن و ئەئ. بکات

  کەیەتا ڕاددا ەم خاڵەو ل ەها نییە اڵم ئوگوستینوس وەب، ەوەڵدایەری هەس ەم باسە رزدا ئەمی ناڤینی بەردەس ەل
 ێت. دوەمێک لێی دەم کەئ ەکەحوکومڕانیی ەرێتی ڕۆمان تاکەیسەنگی ق ەی درەشێو، ەمنووسەک

.  ەیەو کڵێس دونیاکرد اڵتیەسەیی نێوان دندەیوەپ ی سیاسیی ئوگوستینوسدا ەوە کردنبیر ەل ەگرانەخنەخاڵی ڕ
  ەت لەنانەتێت. شاری خودا بناسر ەبدەشێت ، تەوڵەی دەر هێندەه، ویەر زەی سەستەرجەب یەکڵێس
 .  ەشتەهەر بەنووسیان هەن چارەڵبژاردەن هەو مرۆڤ ه  ەڕانۆر دەنووسیان هەن چارەشدا مرۆڤ هەکڵێس

بواری   ەلاڵم ەب. گیاندا ەربەس بواری ەبێت لەردی هە اڵتی بێگەسەدا دەیدونیا وەلدەبێت  ەکڵێس، شداەوەڵ ئەگەل
دیاری  وواەت ی نێوانیانسنوور ناکرێت  ەڕاست چ بکات.ەک دونیاکرد اڵتیەسەمل بۆ ددەبێت دا دونیاکرد دۆزی

دەبێت    ەیەم دوو بنگەئ دەڵێت  ەکبێت  ەوەئ، داەم بوارەل، ی ئوگوستینوسەدوا گوتدەچێت اڵم وا پێ ەب، بکرێت
نابێت  اڵم ەب، سیحی بێتەکی مەوایەرمانڕەف دەبێت وای چاک  ەرمانڕەن. ف ەکار بک  خۆەربەسدەکرێت ی ەندەوەئ

ی ە ڕۆڵ ەر خۆی بەیسەق دەبێت ش ەوەر ئەرانبە بێت. بەو هەر حوکومڕانی ئەس ەتاوێکی ل ەهیچ جۆر ەکڵێس
وای چاک ەرمانڕەاڵتی ف ە خ»ێت. بوو دابنەن ەشتدا بەه ەئاست ب ەخۆی لتی ەرایەیسەبزانێت و ق  ەالری کڵێسەس

، ەموو شتێکی دیکەه. ترسێن ەخودا د ەڕاستی ل ەب ەک شێت خەبەی دەسانەو کەنیا بەو خودا ت ەکییەشمیەژینی ه
بۆ   -ژیان، ژیری، کانەستەه ،شەل، میزادەئاد  گیانی، ەمیو، واەه، ڕووناکی، ویەز - ژاریەرز یان ژیانی هەی بەپل

 . »...ەوانەل ەشێکەرنشینیش بەیسەق . نکە ر یەپیاوچاک و پیاوخراپ ه

هێنرا  ەکار دەک بەیەرچاوەک سەو، می ناڤینداەردەی سەموو ماوەه ەل  ،«شاری خودا»ی ئوگوستینوس ەکەشاکار
کجار ەیی یخۆی پێشنیازی سیاس ە کەرچی کتێبەگەئ، و بۆچوونی سیاسیەم یان ئەبۆ ئ ەوەهێنرایەی لێ دەڵگەو ب

تی ئامانجێکی  ەخزم ەخرێنەر ن ەگە ئ، دونیاکرد تیە: باب ەی ەمەئ ەکەستی کتێبەبەشام ەتاک . ەمی تێدایەگشتی و ک
 . نەخراپ، ەوەرزەب
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 یکەپێش 

 Thomas of Aquino ئەکویناس ی تۆماس Summa Theologicaی ئوگوستینوس و « شاری خودا»ودای نێوان ەم
ی ەدەم و سەی پێنجەدەوانی نێوان سەرفرەی بەماو ە ک ەیریش نییەس. ەی نێوان تۆماس و ئێمە ماو ەل ەوانترەفر

  ەمەو دەی فراژووتنی ئە گرینگ ەند خاڵەم چەئدەکرێت اڵم ەب، ەوەکی ساکارەیەی هاوکێشەچێو ەچێتەم نەیەسێزد
 ین:ەستنیشان بکەد

، مەیەی دوازدەدەتا سەمی ناڤیندا و هەردەسەاڵم لەب، ەنگی شار بووەرهەگشتی ف ەدێرین بنگی ەرهەف  (1
 . ورووپادا کێشاەر ئەسەباڵی ب - ەبۆوەست دەویدا خەمی زەرهەو ب ردێ  ەل ەک -نگی گوند ەرهەف 

می  ەی دفراژوو وبانیە و ڕێگ دانوستانی ە شیراز. کاتەد ەشەگ ڵ فیودا  می ەسیستمی ناڤیندا ەردەس ەل (2
 ئابووری. ەوەبێتەسک دەرتەناچاری ب ەب ەکارگێڕ ەو سیاسیی جڤاکی ەکەو یەئ، ەوەشێتەوەڵدەڕۆمانستان ه

ویداریدا  ەز ەنیا خۆی لەی تەوەل ەوەبێتەد نێزیکسامانداری . شێوازی باوی ئابووری ەبێتەسروشت د ەربەس
ش  ەگدا دابەبەرەر خان و دەسەوی بەویش زەاڵم ئەب. ویەنی گشت زەخاو ەبێت ەپاشا د رمیەف  ەبێت. نبنوێ 

گ  ەبەرەش دەیەشێو وەر بەه. نەبک دابینی بۆ  (ەشکر )سوارەوان لەئدەبێت ش ەوەر ئەرانبەکات بەد
یی خۆگری  مە رەه تی شێوازێکیەی فیوداڵمە سیست ەو جۆرەب. ژێرتر ەگی لەبەرەد ەبشێت خەبەوی دەز

رمانی ەرک و ف ە ئ ، کدیەر یەانبرەب، ەکردو ژێر ەرکردەتێیدا س ەکگرێت ەد ەو ەخۆی ەو سیاسی ب جڤاکی
ی ئابووری دێرین ەبناخ ەک، تیەکۆیالی ەڕاست. ەکەمەرەه مایەبن  ەبنەجووتیار دەشەڕ. ەیەدیاریکراویان ه

بۆ ووتیار جەشەڕ. ەوەجووتیارییەشەم ڕەری ئەر سێبەب  ەتوەکەد ەوردەاڵم وردەووبوو ببەبڕ نەواو بنەت، بوو
ر ەرانبەب. ەێیدا زاوت ەکدا بکات ەویەو زەی کار لەوەب ەندە نی بەمەدرێژایی ت ەب، ەتن نییشرو فرۆ نیڕک

 . کاتەکجار ساکاری بۆ دابین دەرانێکی یەی گوزردار ەسنێزیکترین ، شەکەکار

ر ەسەکی باڵی بەو گیان دونیاکرد  تییەزنایە م ناکۆکیی نێوان ەکنێت نوێ ەها ڕادەو ەوەندەئایی ەڕوانگ ەل (3
اڵم سنووری نێوان  ە واو ئاشکرا بووبوو بەت جڤاکیچینچین بوونی ێت. بمی ناڤیندا کێشاەردەسیاسیی سڕینی ۆن

 کی وەنێوان بواری گیان ەو و ئاشکرا لەسنوورێکی پت. ەنادیار ەناسرابوو ک ەوەب  دونیاکرد تیەو حکووم ەکڵێس
 شبوو. ەد ەو ن ەبووەه ە دا نماددی ییندە یوەپنێوان بیر و  ەل، دونیاکرد

  نکارییاگۆڕ ەزنەم ەم بوارەشدارانی ئەب. بوونەک جۆر نەی، می ناڤینداەردەموو سەه ەل، ەو ناکۆکییانەاڵم ئەب
موو ەر هەسەکرد بەتییان دەزنایەکانی ڕۆما داوای مەترانەم ەوەمەشەی شەدەس ە ر لەه. هات دارەسەان بزۆری
 ەدیسان ل، اڵتەری ڕۆمانستانی ڕۆژهەیسەی ق  Justinianus. تیداەسیحایەم ەکی لەموو بوارێکی گیانەو ه ەکڵێس

  ەم بۆچوونەئ ەتاوەرەس ەر لەه ەم جۆرەب. داەر کڵێسەسەکرد بەتی دەزنایەداوای م، مداەشەی شەدەس
 ەکانی خۆی بهێنێتە ئامانجتوانێت یان بەنەو الیەم یان ئەی ئەوەاڵم بۆ ئەب، شێوازی خۆیان گرتبوو ەگرانەکنەی

ش ەلێی بێب نەکی درێژخایەیەبۆ ماو وایانەرمانڕەف  مەهو  ەکڵێس مەهبوو   فراژوو سازمانێکی ەپێویستی بدی 
  ەوجا فراژووت و بووەمدا ئەیەم و یازدەیەی دەدەس  ەل، ختی بووەڕۆما پێت ەتی کەسیحایەی مەشەو بەئ. بوون

کانی ڕۆمانی ڕۆژاوادا ەر ناوچەسەاڵتی بەسەد Justinianusاڵت پاش ەڕۆمانستانی ڕۆژه. و کارا کی چوستەیەکەی
 . ەسک بۆوەرتەکانیش بەیی میرنشینەاڵتی ناوچەسەما و دەن

ها ەی وەورەتێکی گەوڵەم جار دەکە( بۆ ی800ری ساڵیەوروبەدا )د Charles the Great زنەی م - مانی کارل ەز ەل
راورد  ەڕۆمانی ب ئیمپراتۆریی ەب، ەوەکیەرەد یوانیەرفرەکی و بەکخستنی ناوێ ڕووی ڕ ەل، بشێت ەزرێنرا کەدام
ن ەیکی درێژخاەیەی کرد و بۆ ماوەشەڕۆمانی گ -ڵمانیەتی پیرۆزی ئەوڵەد ەمەو دە ئکانی پاش ەدەس ەلێت. بکر
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تی و ەسیحایەی مدونیا یەورەگ ەی دا ببێتەوەوڵی ئەڕۆمانی ه -ڵمانیەری ئەیسەق . ڵستی پاپاەرهەم بەکەی ەبوو
  تییەزنایەپێدانی م ەتران درێژەوا باو بوو م ەست چونکەد ە کانیشی گرتەترانەزراندنی مەش مافی دامەوەوێڕای ئ

بوو ەدا نەوەنیا لە ی تەزراندن ڕیشەڕی دامەش.  ویستەی بۆ خۆی دەو ماف ەپاپاش ئ . ەستەدەان بدونیاکردی
ی حوکومڕانی  مەرەه و ەشدا بوو کڵێسەوەڵکوو لەست بەد ەکی گرتبووەاڵتی گیانەسەتی و دە زنایەم ەکڵێس

 . ەوەکرانەدەنودا ک جەیەل

  میللیتی ەوڵەر پاشای دەیسەجێی ق  ەل. تی گۆڕاەسڵەخ، رزداەمی ناڤینی بەردەس ەل ەاڵتەسەڕی دەم شەئ
 وانی ەج -م ەچواری  - و فیلیپ Bonifacius VIIIڕی نێوان پاپا ەش. ڵستی پاپاەرهەم بەکەی ەت بوونەبابەتاز

Philippe IV, Philippe le Belیویست باج  ەبوو پاشا د ەوەئر ەسەل، مداەیەی چواردە دەتای سەرەس ەل، ەپاشای فرانس
 .  وتە رکەپاشا سێت. نبستێ ەشیشانی فرانسەو کۆڕی ک ەکڵێس ەل

 

نێوان ی ناکۆکیی ەچێو ەناچێترێت هیچ جۆ ەب  -دونیاکرد  ر یان پاشایەیسەق  –ناکۆکیی نێوان پاپا و میر  (4
 . ەوەتییەسیحایەتی و نامەسیحایەبیروڕای م

رچاوی ەب ەوەبیهێنین ەمڕۆ ئێمەئ ەمەستەئ ەک  ەوەدونیاکرد کاروباری ەک چووبۆوەیەشێو  ەبۆچوونی دینی ب
با  ەدەئافراندنێکی مرۆڤکرد ننێک. ەموو الیەهبۆ  ە رچاوەس  ەبووی و ئایدیۆلۆژشا  ەتی بووبووەسیحایە م. خۆمان

ێت. بار بەدینیش ل ەربەس کیەک هێمایەبا وەڵکوو دەخش بێت بەم سوودبەک ەی یەپل ەبا ب ەدە نیا و نەت
ی  ەو شاری خودایەئ ەوات، کیەلیمی ئاسمانەرشۆئ ۆب ەک بوونایەبا هێمایەزن دەمانی کارلی مەکانی زەشار

ت  ەنانەت. گێڕاەی دەی خاچ شانۆر ەشێو می ناڤینداەرد ەی سپالن دانانی شار ەل. ەکردوو  ەئوگوستینوس باسی لێو
 .  ی خاچ دانەشێو ەکان لەکۆن ەکییەرەس ەبینیت جادەد ەوەن و کۆبینهاگن ورد بیت ەندەل ەر لەمڕۆش گەئ

ی پاپا ەدا هێندەیان لێ دەوەران الفی ئەیسەپاشا و ق . کیەروکارێکی دینەس  ەبووبوو دونیاکرد روکاریەس ەواتەک
ت ەنانەاڵم تەب. ڵداەری ه ەس  سێکوالرو ەیلەبیری سیاسی موجا ەنگدا ئەمی ناڤینی درەردەس  ەل. سیحی چاکنەم
کی ەبواری دین ەرانی سیاسی لەبوو گوز ەوەستی ئەبەڵکوو مەب -بوو ەن ەدوژمنکاران ەر کڵێسەرانبەش بەو بیرەئ

 . ەوەجودا بکات

تییان  ەمافی پاشایواتا .  خودان خێری ەدا کەیان لێدەوەندین پاشا الفی ئەچ ەوەی ناڤینەدەتاکانی سەرەس ەر لەه
ڵ دیتنی کۆنی  ەگەل کەیەتا ڕادش ەانبۆچوون مەئ. ستی خۆیانەڵکی ژێر دەخ ەک لەن ەرگرتووەو  ەخوداو ەل

. ناکۆک بوون، ەاڵتی پاشایەسەی دە اوچرەل( سەپیاوانی گەورەیان وردتر بڵێین گ)ل ەپێی وابوو گ ەجێرمانی ک
ستووران  ەتی دەوایەڕ ەر چاو کەب ەوتنەکەدا دەو بارانەاڵم لەب،  ربڕینەد ەهاتەد  نەگمەد ەب  ەم ناکۆکییەئ
، هیچ  ەرپرسیارەم خودادا بەردەب ەنیا لەوا تەئ بێت ەخوداو ەل اڵتی پاشاەسەر دەگەئ . ر پرسیارەب ەوتنەکەد

 ەستوور بەبا دەوا دەئ ەبای ەوەلەگ ەاڵتیشی لەسەی دەرچاوەر سەگەئ. ەوەپاشا بپرسێت ەبوو لەبۆی ن مرۆڤێک
 .  ل دانرابانەهاوکاریی گ

 ەم خاڵەئ. کە ی ەڕی سیاسیی دژ بەڵدانی باوەرهەک بۆ سەیەاوچرەس ەبوون ەن ەگرانەکنەی ەو بۆچوونەئ (5
 ەی ئێمەهێند، مەیەم و یازدەشەی شەدە ی نێوان سەنەدرێژخای ەو ماوەتێکی ئەسڵەخ ەگشتی بووەب
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 ەی بۆ ئێمەوەئێت.  رخان کرابەسیاسی تبیردۆزەی چوو بۆ ەنرەد های تێداەکی وێمەرهەهیچ ب، ئاگاداربین
ستووری و ەد ەق ەو دەویش ئە: ئەوەتەماو ەوەـ وخۆ(ە)ناڕاست تیانکی  ەیەڕێگ ەل ەیەوەئ ەوەمابێت

 . دا الواز بووەیەو ماوەی بیری سیاسی لەزگەد ەشەوەر ئەبەر لەه.  ەوەتەماون ەک ەیەانیدیکۆمێنت

ڵ  ەگەش هاوشان بوو لە وەئ. مدا ڕووی داەیەتی سێزدەتایب ەم و بەیەدوازد، مەیەی یازدەدەس ەرچاو لەنێکی باڕۆگ
و پاشان  ئیتالیای باکوور ەکی لەنگی شارەرهەو سیاسی: فراژووتنی ف  جڤاکیی بواری  ەرچاوانەب ەو گۆڕانکارییەئ
  یمیللی تی ەوڵەوبوونی دەپتبۆ  ەوەویشەلو  دانوستانی مەسیست یەشەگ ڕێی بۆ وپاو ورەو ڕۆژئاوای ئ ندەوێن ەل

دا   Intellectualبواری بیرکاری  ەل ەبوو ک ەو نوێکارییەستی ئەیوەرزیش پەکی بەیەتا ڕادەاڵم هەب. خۆش کرد
  ەمەو دەتا ئەریستۆ هە ئ. ەبووەتی هەخی تایب ەبای، ریستۆداەی سیاسی ئهزرڵ ەگەی لندەیوەپبوونی ساز. ڕووی دا
 مەرجەس ەی بند ەیوەپ، ەوەبییەنگی عارەرهەف ەرزەڕێی ب ەاڵم لەب، بووەتیدا نەسیحایەم ەوتۆی لەنرخێکی ئ

  ڕێک خرا. ەریستۆوەی ئەف ەلسەف 

ری  اموو بوارێکی بیرکەبڵێم هدەشێت  ەوەکای ەکی هێنایەنکارییاریستۆ گۆڕەکانی ئەی نووسینچوست یەوەتۆژین
  ەۆ لریستەی ئ «تەسیاس» رییەیگکار یتیەچۆنی یە ربارەداڵم ەب. ەوەسیاسیشی گرتبیردۆزەی بواری . ەوەگرت

 .  ەیەک هەیەی دژ ببۆچوون ،مەیەی سێزدەدەکانی سبیروڕا

، گونجانەتی یۆنانیدا دەوڵەدەڵ بارودۆخی شارەگ ەل ەک، ریستۆەکانی ئەمکە بڵێین چدەشێت ، ەوەکەالی ەل
تی  ەنێوان حوکومڕانیی پاشای جیاوازیی. نگەمی ناڤینی درەردەی سورووپاەئی کردنسف ەبۆ و ەوەک گوێزرانەکاویەی

م ەاڵم ئەب. ڕوون و ئاشکرا بوون، بوو ستەبەمتی ەوڵەدەشار ەریستۆ کەالی ئ، رمانیەمفەریستۆکراتی و ستەو ئ
  ەم پێیەب. بووەیان نەو واتا ئاشکرایەئ، مداەیەی سێزدەدەی سەو فرانس ئیتالیا ەل، کهیچ جۆرێ  ەب ەزاراوان

 .  ەووی بتەدا ڕوواڵەمەو دەریستۆ لەتاوی ئگوترێت بدەشێت 

ی ەندەسازکی ەیەناسران و نۆر ەریستۆوەڕێی ئ ەل ەوتۆ کەی ئبۆچوون و ەزاراو ەل ەیەه ەنموون ەوەکی دیکەالی ەل
خی  رەی هاوچە بۆ زاراو گرینگ کی ەمایەبن ەبوو ەک Polisس ی پۆلی ەزاراو ەوەمووشیانەپێش هەل. ەبووەرزیان هەب
ر  ەخاڵی بڕیارد. ەوەدونیاکرد  یی وکەاڵتی گیانەسەنێوان د ەخرایەجیاوازی د، می ناڤینداەردەس  ەل، زووتر. تەوڵەد

ئامرازێکی   ەبوو ەکرێت،د ەباسی لێو ەمێکی دیکەک کەو، Polisی ەربارەریستۆ دەی ئبیروڕا. لێڵ و الواز بوون
 .  رزداەمی ناڤینی بەردەس ەت لەانی سیاسبیردۆزست ەد ەنگ بەڕەفر

 ئەکویناستۆماس . ەوەنگی دایەجیاواز ڕ ەی فرەزۆر شێو ەریستۆ بەتاوی ئ ەبیرمان بێ ک ەلدەبێت ش ەوەل ەجگ
ریستۆ و بڕوای  ەی ئەف ە لسەوڵی دا ف ەه، ریستۆ بووەوی ئەترین پێڕەروەگ، مداەیەی سێزدەدەس ەل، ەک
نێوان  ەنگی لەت هاوئاهەسیاسماکانی ەتی بنەیارم ەب ،وڵی داەتدا هەبواری سیاس ەل. ەوەتی کۆ بکاتەسیحایەم

 . ساز بکات، تداەوڵەو د ەخواستی کڵێس

دۆخی  ەل ەوەکاتەنا بڕوا و زانین جیا دەپیری ڕێبازێک داد ەریستۆیان بەبوون ئەریستۆ هەی ئەوانی دیکەڕپێ
روکاری  ەڕێبازێک فراژووت پێی وابوو س مداەیەی چواردەدەس یەیسیاسی بیردۆزەو ەل. دونیاکرد کی وەدین

  ەم ڕێبازەری ئەترین نوێنگرینگ. ەکڵێس ەرب ەس یو بڕوا ەکڵێس ەل ەوەدا بکرێتواو جوەتدەبێت سیاسی 
 Defensor Pacis ( کتێبی1324ساڵی ) و  (ە مردوو 1342 ریەبوروەد)بوو  Paduaڵکی ەی خ Marsilius مارسیلیوس
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می ەردەر بارودۆخی سەسەب «تەسیاس»کانی نێو ەبۆچوون پاندنیەبۆ س ەیەوڵدانێکی ئاگادارانەه ەو کتێبەئ، دانا
 .  ناڤیندا

ریستۆ  ەئ یتیەپیرای. ڵداەری هەشدا سەبواری دیک ەل، ەت و کڵێسە وڵەی دەجیاواز دونیا و دووەر بەڕای سبیرو
تی ەدژای ەوەرانی ڕێبازی کۆنترەن نوێنەالی ەل ئەکویناسی تۆماس ەف ەلسەف ێت. بەر ن ەسەلبوو ناکۆکی ەن دۆزێک

 ەل Via modernaمکی ەمدا چەیەی چواردەدەس ەل.  گرتەڵدە ه ەوەستینۆسوگوئ  ەیان لەرچاوەس ەمانەئ، کراەد
. ڕێبازی تۆماس بوو(  ەک ەـ «ڕێبازی دێرین»ر ەرانبەب «رخەڕێبازی هاوچ»)فراژووت  Via antiquaر ەرانبەب
.  بوو Ockham (1300-1365)ی  Williamڕاهیبی ئینگلیزی فرانسیسکانی ، رخەری ڕێبازی هاوچەنوێن ترینەورەگ

ک  ەش ویمەئ . سیاسیشدابیردۆزەی بواری  ەت لەنانەت، دا چاالک بووجۆرە مەهندین بواری  ەچ ەم لەولی
. ستەبە دەریستۆ نەئ ەم پشتی ب ەاڵم ئەب. ەوەجودا بکات ەی کڵێسدونیا ەت لەوڵەی ددونیا یویستەمارسیلیوس د

ڕووی   ەڵکوو لەب ەوەڕووی کات ەر لەک هەن می ناڤینداەردەاسیی سیبیری س ەل ئەکویناس می تۆماسەرهەب
 راوەبارترین دەل ەبێتەد  نگداەرز و درەمی ناڤینی بەردەسەل ەشەوەئر ەبەل. بووەه انیتەتایب کی ەیەپل ەوەڕۆکیشەناو

 . جڤاکت و ەوڵەد ە ربەس یەف ەلسەی ف ەبۆ دیدگ

 
 

 رسوشتکرد یی  ەوڵەو د ئەکویناس  تۆماس

 ەشیراز ڕیزی ەالوی چوو ەر بەه ،یی بووئیتالیا Thomas Aquinas( 7412− 1225ری ەوروبەد) ئەکویناس تۆماس
واو  ەن و پاریس تلکانی نیپاڵ و کوێ ەشار ەێندنی لخو. Dominican order ەوەی دۆمینیکاننڕاهیبای ەکەزراوەدام ەتاز

اڵتی  ەو ەنیش لەخایکی درێژەیەماو ،ی پاریسەکانی زانستگەزووو  ەورەمامۆستا گ ەکێک لەی ەب بوویشکرد و 
 .  کردخۆی کاری 

دا  ەو کتێبەل («خوداناسیری ەبڕێ » ەبکرێتدەشێت ) ەی  Summa Theologica ی تۆماسگرینگ ەرەمی هەرهەب
، بۆ  ەوەکاتەشدا شی دەمی دیکەرهەب ەتۆماس بڕوای سیاسیی خۆی ل. کاتەکی خۆی دەرەی سبیروڕا  ەباسیش ل

 .ریستۆەئی « ت ەسیاس»ی ەربارەکانی دەو تێبینیی De regimine Principum  «میران یحوکومڕانی» ەنموون

ست ەدەوتنی بەرکەنجام و سە ترین ئەورەگ داریستۆەئی ە ف ەلسەتی و ف ەسیحایەی مە وەکردنوڵی کۆەه ەل، تۆماس
گشتی  ەست و بەرهەب یزانیاری ،بووەی نوێدا هفالتۆنیزمەئ ەی لەشیڕ ەک، دانمی ناڤیەردەبیروڕای س ەل. هێنا

ر ەرانبەب. نراەتاوانیش داد  ەت بەنانەکرا و تەیر دەچاوێکی نزم س ەجار ب زۆر دونیاکرد کی وەشەموو شتێکی لەه
ئامانجی  تی ەخزم ەتەر بخرایەگ ناە داد ەچاک ەب کییانی فیزیوتەداک ریستۆەئی ەوانی دیکەیڕەش تۆماس و پەوەئ
کی ەشەزووی لەی ئارەوە ک ئەو .کیداەنی گیان ەر الیەسەب  ەر زاڵ بایەنا گەشیان دادەخراپ ەب. ەوەکیی ەرز و گیانەب

 ێت.  ردابن ەوەشتییەهەپێش شادمانیی ب ەل میەساخڵو 

  .ەی مرۆڤ ەری وێنەبەرلەگۆڕینی سڵکوو ە، بە نیی کەی ەدژبی نرخاندنیدابوونی ەپ ،زنەم ەرەگۆڕانکاریی ه
 ی نێوان مرۆڤگرینگ یجیاوازی ەوات -کات ە تی مرۆڤ دیاری دەسایەک ەگیانیگوت ەدبیروڕای پێشووتر 

نی  ەالی ەوات - ەمادد ش تۆماس پێی وابووەوەر ئەرانبەب. وانداەکی ئ ەتیی گیانەنێوان گیان و چۆنی ەل ەیاوازییج
 .  نوێننەجیاواز ڕاد یتیەسایە ک کەمرۆڤی جیاواز و ەیەوەمای ئەبن - کیەشەل
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م ەئ، بواری خوداناسیدا ەل. ری مرۆڤەوهەی گە ربارەزن دەکی مەرپابوونی ملمالنێیەهۆی ب ەبوو ەڕەم باوەئ
ر ەگە: ئپاش مردنی مرۆڤ ی فیزیاییەوەبوونڕاست یەڕەی باوکردنەستەرجەبی  ەنموون ەکردەدخۆی  ەڕەباو
. ەوەش و گیان ڕاست بێتەل ەبدەبێت  ەتەڵبەه ەوەبێتڕاست  پاش مردن س جارێکی دیەک کەو -میزاد ەئاد

ر ژیانی  ەرانبەبوو بەتی هەرجی تێڕوانینێکی نوێ و پتر ئایەم. بووەکی گشتیتری هە رەرجی دەم ەڕەم باوەاڵم ئەب
  ەی ئێستەم ژیانەر لەه بێت،ەیدا دەی مرۆڤ پەو ەپاش ڕاستبوون ەک، کیەمیشە ژیانی ه. ویەر زەسەمرۆڤ ل
 . ەو تاوانی تێدا نیی ەشەڕەهاڵم ەب –دەچێت 

 ەت بەوڵەد، زووتربوو. ەی هگرینگی ەوەنگدانەدا ڕجڤاکی رانی سیاسی و ەگوز ەربە س ایڕبیرو ەل ەستێ ڵوەم هەئ
  ەناخیدا و ل ەل ەوات، سروشتی مرۆڤ. نراەی مرۆڤ دادەکەورەگ ەاڵم ناجۆری گوناهەنجامێکی پێویست بەئ

و   ەرکردەبوو سەه،  واو چینچین بوونەتدا تەوڵەد  ەڵک لەخ. ک بوونەک یەو - شتیدا ەهەدۆخێکی خاوێنی ب
 ەزن بوو کەم ەهبارییان هێنداگون، ەکەاڵم پاش گوناهەئازاد بوون ب ەوەڕووی سروشت ەمرۆڤ ل. ەبوو ژێرکردەه
ت ەوڵەتوانین بڵێین دەد ەواتەک. ی ناچاریان بکات و سزایان بدات ەوەبێت بۆ ئەاڵتی هە سەت دەوڵەبوو دەد

 . ەاڵم پێویستەب، خۆڕسک کەن ەمرۆڤکردکی ەیەبنگ

 . ەسروشتکردکی ەیەت بنگەوڵەد ەپێی وای، ریستۆەئی ەر ڕێچکەسەل، تۆماس ەوەر ئەرانبەب

و ئامانجێکی دیاریکراو ەرەی بەوەبۆ ئ» ەدایناوتێکدا  ەگشت باب ەخودا ل ەکەسروشت ژیرییدەڵێت تۆماس 
  ەردەسروشتی ب ەوەئێت. نکار دێ ەب ریستۆەئی ەکەخوداناسیی اتا و ەبر ەسروشت ه  تۆماسیش ەواتەک. «ببزوێن

تا ەه ەک ەی بۆ دیاری کراوەو ئامانجەست ئەره ەی بەستەرەک ەونکچ، ویەر ز ەس ەوەوێتەکات بکەها دەو
سروشتی تۆو ش ەو جۆرەر بەه. ردوونیش(ەندی گەناو ەوەکاتەد ەک)وی ەندی زەناو  ەل ەوەنێزیک ببێتدەکرێت 

، سروشت ەوەنەبک تدا کۆەوڵەد ەخۆیان ل ەسروشتی مرۆڤ  ەوەئ. بکات ەشەکێکی دیاریکراو گەو ڕوەرەب ەک ەهایەو
سروشت  خودا یبانیەمیهر دەڵێت تۆماس  .خوداکردی  دونیا و دیوەی ئدونیا ڵ ەگەل ەهیچ جۆرێک ناکۆک نییەب

  ەکیدا دژ نییەمیشەڵ ژیانی هەگەل خۆڕسکتی ەوڵەد  ەوەر ئەبەردی. لەبێگ یەپل ە نێتەیەیگەڵکوو دەب ەوەناسڕێت
 بۆی.  ەکردرجێکی سروشتەڵکوو مەب

ێت. برجێکی تێداەند مەچدەبێت تی ژیر ەوڵەد ەوەالی تۆماسە. بەنیی خۆڕسکک ەحوکومڕانیی  ەموو جۆرەاڵم هەب
کانی نێو ەتی چیرۆکەیارم ەو ب وخۆ و نادڵنیاەناڕاستنیا ەتی مرۆڤ ەئێمدەڵێت  ەی ئوگوستینوس کەکەبۆچوون

. ژیری ەواو نامۆیەت ەو ەالی تۆماسەب - ینەسازمانێکی سیاسی بد یر چاکی و خراپیەسەتوانین بڕیار لەوجیل دەت
 . ەدارزاماڵم ەبە وەتەسڕاوەن ەکە، پاش گوناهەوەالی تۆماسەمرۆڤ، ب

  - «کیەسروشت ستووریەد»مکی ەچ ەب ەندەت بەوڵ ەدی یان ژیرێتی( ی سروشتێتی )ەربارەبیروڕای تۆماس د
هاوجۆری سروشتی دەبێت  ت ەوڵەی سروشتی مرۆڤ: سروشتی دەربارەتی دەی بۆچوون راوی تۆماسەد ە.وەی

 ل. ەگرتنی مرۆڤگکەیەل ەت بریتییە وڵەد ەونکمرۆڤ بێت، چ

  مەدێریندا ئمی ەردەس ەل رەپاشان ه ژی.ەد دا Polisت ەوڵەدەشار ەل ەرێکەوەریستۆ گوتبووی مرۆڤ بوون ەئ
رێکی ەوەگیان مرۆڤ»یگوت ەاڵم تۆماس دە. ب« ەیرێکی سیاسیەوەمرۆڤ گیان» ەک ەوەلێکدرای ەوەب ەیەگوت

  ەدا زاراوەریستۆ بدات. )لێرەی ئەکەستەبەوی مواەکی پڕاوپڕ و تەیەوێت ڕاڤ ەبیدەچێت ەوە. ل«ەیسیاسی و جڤاکی
  Animal Civileمرۆڤ نێت هێەکاری دەتۆماس بە ک دا ریستۆەئ ی« تە سیاس»ی ە یەمەرجەت وە. لەکێش ەبێتەد
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و   Politicumردوو جێناوی ەه ەی بەوەبۆ ئ. ەی Animal Politicum et Socialeمرۆڤ دەڵێت اڵم تۆماس ەب ەی
Sociale ی ەوشCivile ست ەبەمرۆڤ بێم جڤاکیی سروشتی سیاسی و ەوەکردنشدا جوداەوەڵ ئەگەل. (ەوەپڕ بکات

نی  ەالی ەوەکرد ەباڵم ەب ،خۆنەبرەتی جیاواز و سەسڵەو سیاسی مرۆڤ دوو خ جڤاکینی ەالیڵێت تۆماس نا. ەنیی
ات و  خەکی دیاریکراو ڕێک دەیەشێو ەژیانی هاوکۆیان ب ەک)( و سیاسی ەیەوەکەی ە گشتی بەڵک بەخ ەک) جڤاکی

ک بۆ  ەمای ەبن ەبێتەسروشتی سیاسی و د ەل ەگشتییتر جڤاکیسروشتی  ەو جۆرەب. ەوەکاتەا دود( ج ەڕێوەبات بەد
 .  چاو بکاتەمرۆڤ ڕ جڤاکیپێداویستی  ەیەوەئ، کانی سازمانی سیاسیەگرینگ ەرەه ەرکەئ ەکێک لەی. میانەدوو

نی ەکن یا خاوەک یەموو وەڵکی هەخ ەبووەن ەوەستی ئەبەم ەرێکی سیاسییەوەتی مرۆڤ گیانەریستۆ گوتوویەئ ەک
.  ی مرۆڤ جودانەوەب ەندەیوەپرێکی سیاسی ەوەک گیانە بوونی مرۆڤ وەه، ەوەوانەپێچ ەب. ک سروشتنەی
 ئامراز  ەببندەبێت  ەوەر ئ ەبەن لو ناژیر هێزەشێکیان بە ب، ەی دیکەوانەئری ەڕێب ەببن  ەشێکیان ژیرن و وا چاکەب
 . ەوەست ژیرانەدەب

ڕووی   ەمرۆڤ ل،  بووەی هەورەواجێکی گەتیشدا ڕەحاییسەم ەل ەک، داستۆیسیزمنۆڕینی  ەل، ەوەر ئەرانبەب
اڵم هیچ  ەب ەرچی دروست و پێویستەگەئ، ی نێوانیانەو سیاسیی جڤاکی ەو جیاوازییەکن و ئەک یەو ەوەسروشت

 . ەماکی مرۆڤدا نیی ەکی لەمایەبن

شت و  ەهەستی چیرۆکی بەویەتیدا پەسیحایەرێتی مەن ەل ەبوو کەدوور ن ەب ەو بۆچوونانەتینی ئ ەتۆماس ل
چوونی ماکی مرۆڤان  ەک نەیەنی لەالی ەریستۆ بوو کەش نێزیکی ئەندەوەاڵم ئەب. وا بوونەم و حەگوناهی ئاد

 ەکێکەنوس ییئوگوست ەک - ەی کڵێسەورەندین مامۆستای گەچ. ی ماکیانداوێکچووننی ەر الیەسەب ەوەڵداتەه
. داەر مرۆڤی دیکە سەک بەراندا نەوەر گیانەسەر ب ەروەس ەخودا مرۆڤی کردۆت ەک ەڕوونیان کردبۆو -وان ەل
 . ەیەکەورەگ ەنانجامی تاوەئر ەدکی ناسروشتی و ەیەدیارد -تی ەبێت چ کۆیل یتکارەچ خزم -ستی ەژێرد ەواتەک

  -مرۆڤ  ەچونک، ەکردەسروشتندۆخێکی  تیەکۆیلدەڵێت ، ەیەه ەچوونۆو بەواو بڕوای بەی تەوەڵ ئەگەتۆماس ل
 ەڕوونی ل ەدا تۆماس بەلێر. ەئامرازی مرۆڤێکی دیک ەبێتەد ەوەهۆی گوناهباریی ەنیا بەت -خودا  ەل ەکەیەوێن ەک

ی دونیا ەل ک بووەی ەواو دیاردەی تتی ەکۆیل ەیاد بێ ک ەشمان لەوەئدەبێت اڵم ەب. داتەد ریستۆ الەبۆچوونی ئ
 .  مابووەوتۆی نەبوونێکی ئ رچاوی تۆماسداەب

موو شتێکی دروستکراودا ڕێکخستنێکی  ەه ەل. ەسروشتکردستی ەی ژێردەجۆری دیک نۆڕینی تۆماس ەب اڵمەب
  ەگرنەتی دەرایەڕێب ەکی سروشتانەیەشێو ەک بە مرۆڤی زۆر زیر» مرۆڤیشدا ەها لەروەه، ەیەه سروشتکرد

و ەرخان کراون بەت  ەوەبۆ ئ ەشتانوسر، ەهێزەبشیان ەاڵم لەدارن بەهرەمتر بەک  ەش کەی دیکەوانەئ، ستەد
 .کاتەیدا باسی دەکەـ «تەسیاس» ەریستۆ لەئ ەک نەت بکەخزم ەیەشێو

  ەاڵم لەز بهێەسانی بەک ەبێت کەیدا دەپ ەوەوەدا ل جڤاک ەستووری لەدێنائارامی و ب، شۆکانەپدەڵێت تۆماس 
اڵت ەسەد - ەوەک هۆشەن - ەوەڕێی هۆکاری سۆز ەش یان لەزی لێبری هەز ەب، ەهرەبمەک ەوەڕووی هۆش

 . ڵکەی خەوەکردنبۆ تاقی خوداکردپالنێکی  ەشێکیش بێت لەبا ب ەکردەسروشتنها ەوجڤاکی . ستەد  ەگرنەد

 راییەتاکگەڵ و دژە زیند ،رزەکی بەیەتا ڕاد -ریستۆ ەی ئەوەک ئەر وەه -ت ەوڵەر دەرانبەنۆڕینی تۆماس ب
Anti – Individualism رز  ەکی بەیەتا پلە ه جیاوازی ەپیش ەربەس اڵنیەکۆم یدا هاوکاریەتی چاکەوڵە د ەل. ەی
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 ...زانەپیشسانی ەکجووتیاران و ، جۆرەمەهکاسبکارانی . کانی ژیانەبۆ پێداویستیی ەرمانەش دەوەئ. ەنگەهاوئاه
  ەکێک لەی. کانی خۆشیان ئاگادارنەییڕموکووەو ک ەپێگ ەلم ەهن و ەکەجێ دەرکی خۆیان جێبەئم ەههتد 

،  ماددی رانییەخۆشگوزێت. نکان بسازێ ەو ئابووریی جڤاکی ەییندەیوەپ ەیەوەی سیاسی ئمەسیستکانی ەرکەئ
و   پاشادەڵێت تۆماس . دۆخی سیاسی یبۆ چاکی ەکەی ەانشنی بێت،ەتریش نگرینگ موانەه ەرچی لەگەئ
،  ناسەوای دادنەرمانڕەف  و کارمەاڵم ستەب بێت،ەند دەمسوود دونیاکرد یەاکچ ەب رەروەوای دادپەرمانڕەف 
 . داتەکان تێک دەئابووریی ەییندەیوەپ

و  ەدیدی ئ ەل ەبزانین کدەبێت ین ەمی ناڤین بگەردەس ماددی یرانیەخۆشگوزی بیر ەی دروست لەوەبۆ ئ
ر ەکاتێک تۆماس یان ه. یدا بووەنگتر پەها زۆر درەبیری و - ەبووەئابووری بوونی ن یەش ەگبیری  داەمانەز

، جڤاککی ەر الیەه  ەیەوەستیان ئەبەم، ەیەچاک ماددی  یبارودۆخ دەڵێت:می ناڤین ەردەی سەبیریارێکی دیک
ی  ەف ەلسەی خوداناسی و ف ری( ە)کاریگ تاو ەش بیرێکەمەئ. ەیەخۆی بژێوی ه باریپێی  ە ب، شێکەر بەه
ی وانەفررەری بەو ێپ ەل. ر چینێکەه ەدات بەوا دەی ڕەێگش و پەب ەیەه سروشتکردکی ەیەشیراز. ەرەسەل

،  ەیەداری هەتیشدا پلەمرۆڤایجڤاکی نێو  ەاڵم لەب. ەو گرتوجێی ، داەفریشتن و انێوان گیاندار ەمرۆڤ ل، سروشتدا
  ەر لەسروشت ه ەواتە کێت. وەبکجڤاک ی  ەو توێژە ر ئ ەم یان بەر ئەب ماددی دات چ سوودێکیە بڕیار د ەێگپ
 ەندی لەجووتیارێک چەشە یان ڕ کەیەستای پیشەو، ەپیرێکی کڵێس ، میرێک ەکی بڕیاری داوەارجکەو ی ەتاوەرەس

ی  ەک هێندەستایەبن یان و مان ئاستداەه ەل جووتیارستا و ەور ەدا گێکجڤاک ەلێت. کەوەردەخۆشی ژیان ب
، داتەن ەش بکات و ڕێگەدروستی داب ەخێر ب ەتەوڵەکاری د ەوەئ . ەناژیر ێکیجڤاکوا ەترانێک خۆش بژی ئەم
کجار ەیس ەو هیچ کمی ەکجار کەس یەکهیچ  ، ەمرۆڤی داو ەخودا بی ە پێوراوشراو و دروست کێ ەشەو بەل

 ێت. وەبک رەزۆری ب

ی  ەئامانجی دیک تەوڵەد ەوەل ەجگ. کی سیاسیمێەسیستچاکیی بۆ  ەیەنیشاندیاریکراو  ئابووریی نگییەهاوئاه
نیا ەت، داجڤاک ەمرۆڤ ل یسروشتکردژیانی دەڵێت تۆماس ، ریستۆەئی ەربارەکدا دەتێبینیی  ەل. ەیەرزتریشی هەب
 ێت.  داتەشی د «کیەتێری گیان»ڵکوو ەبنادات، مرۆڤ   ەبی پێویست ماددی ەستەرەک

ی  ەردووکیان ڕێچکەه ە دیار، ەدا ناکۆک نیی «مارسیلیوسی پادوا»ک ەکێکی وەڵ یەگەتۆماس ل داەم بیرەل
، تەوڵەئامانجی دەرزەب  ەیەی کامەوەی ئەربارەونی تۆماس و مارسیلیوس دواڵم بۆچەب. رەب  ەیان گرتۆتریستۆەئ

کی و ەمیشەه ەبێت ک ەوەوەژێر ئ ەم لەردەهدەبێت  ، ەیەدونیازادکی و ەی کاتەوەنۆڕینی تۆماس ئ ەب. ەجودای
و ەرەی مرۆڤ بوڵەهساز بن بۆ  ەمینەزکانی ەموو بنگەه ەتی چاکەوڵەد ەبێتەد ەوە نیا بەت تەوڵەد. ەکییەئاسمان

روکارێکی  ەموو سەهدەبێت ، مەیەی چواردەدەی سە مارسیلیوس و بیریارانی دیک ی بۆچوونە  ب. کیەمیشەژیانی ه
 .  ەوەڕی کڵێسەرمانی خوداکرد و باوەف  چیەک ملکەن نب خۆەربەواو سەت ەدونیازاد

و  ەر ئەس ەپاشان دێین، ەیواو ئاشکراەستووردا تەباسی د ەچوونی تۆماس و مارسیلیوس لجیاوازیی نێوان بۆ 
 . شەباس

کی نوێ ەیەکێش شەوەئ. ەوەکاتەکۆ د، سیاسیی تۆماس و مارسیلیوسبیردۆزەی ، ەی ەک هەیەش کێشەوەای ئڕوێ 
ی سیاسیی  ەف ەلسەف  ەتی لەتایبەاڵم بەب. ەوامەردەژووی بیری سیاسیدا ب ێری مەبەرلەس ەل، ەوەوانەچپێەب، ەنیی
 .  ەدیار واوەت، رزداەمی ناڤینی بەردەی سەریستۆکراتانەئ
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ی سیاسیی  مەسیستو باشترین ەرەب ەیڕێ ی من شاەگوت دەڵێت و  داتەلێ دگیری ی سیاسیی الفی گشتەف ەلسەف 
کی دیاریکراوی ەیەشیراز ەب ەگرێدراو ەی سیاسیی دیاریکراودا کمەسیستک ە ی ەنیا لە ت اڵمەب. دونیا گشت
  یەپیادوخۆی ەتێکی ڕاستەرف ەد ەسیاسیی ەف ەلسەو ف ەئ، ەوەت ەفیکریی تایب شێکیەک ەو ب ەوەو ئابووریی جڤاکی

 . ەیەه

بیردۆزەی  بۆ ، تیەخشاندویەدا ن «ت ەسیاس» ەریستۆ لەی ئەیەشێو وەب، تی یۆنانیەوڵەدەتوانین بڵێین شارەد
  یانیڕحوکوم  ەئاگادارن ک ەوەردووکیان لەه . مەکەی یەنموون ەبوو ببوو، سیاسیی تۆماس و مارسیلیوس 

 ەجیاواز بێت لدەبێت ، کردیدای ەتی پەسیحایەی م ەی کڵێسەو هێزەهۆی ئ ەب ، می خۆیانەردەی سورووپاەئ
ی ەوەئێت. ریستۆ بیناسەبوو ئەت باسێک نەوڵەو د ەکڵێس ناکۆکیی نێوان .می دێرینەردەکانی سەیۆنانیی ەتەوڵەد

 ەریستۆوەئ  ەل ەکانی دیکەکییەرەس ەاڵوێردنەهمک و ەبیروڕا و چ ەوڵیان داوەه، ردووکیانەه ەب، تچێەرەد لێ
 .  ەوەبخوازن

،  یای زێدی خۆیانلئیتا ەل. بوون جۆرەمەه، نەر سروشتیان بدەسەیانویست بڕیار لە مان دەی ئەحوکومڕانییانو ەئ
،  ر و چاالکیی بازرگانییانەڕووب یسکیەرتەب :تی گشتیەسڵەڕووی خ ەل ەتانەوڵەم دەئ ن.ڵنراەت هەوڵەد ینندەچ
 زایەارش ەتی تۆماس کەتایبەب. نیۆنانی دابنرێ کانی ەتەوڵەد -ەشار ەشێک لەرخی بەهاوشانێکی هاوچ ەکرا بەد
و چاالک  تێیدا مامۆستا ردووکیانەه ەک، ی سیاسیداجیهانبینیبواریی  ەل. بووو ڵکشاەی هافرانس ییمیللتی ەوڵەد

ر ەه ی وشک وەتی فیودااڵنەسڵەخ ەب -بینیەی دگرینگکی ەیەڕۆمانی هێشتا نۆر -ڵمانیەرنشینیی ئەیسەق ، بوون
ر و  ەیسەکراوی نێوان ق ییی شل و نادیارندەیوەپ ەب، ریەدەئاسۆبرت و ەری پەڕووب ەب، باویەکۆندا ەمەو دەل
واو ەتی تەسڵەاڵتی سیاسی خەسەدا دەجیاوازان ە م حوکومڕانییەل. ەو ژێرکرد ەرکردەنێوان س، کانەرێمدارەه

یمانی  ەر بڕوا و پەسەل ەها کەیی وندەیوەپ ەتا شلە وخۆ هەو ڕاستەیل ەتی مەرایەبە ڕێو ەب ەر لەه، بووەجیاوازی ه
وخۆ  ەڕاست -ریستۆ بوونەوانی ئەیڕەپ ەک -ر تۆماس یان مارسیلۆسەگەاڵم ئەب. بوونەه، نراوف بنیاتەرەش

 ەچونک بووەناڕێک دوا ەئ، ڕ بێتەباوڕاستی چاک و جێەب ەیەنموون ەحوکومڕانیی سنووردراو تاک ەگوتایبیان
 . ک جۆرەک یە ، نست بداتەد جیاوازوکومڕانیی بوو بۆ ح  سیاسیی بیردۆزەیەکداڕشتنی وان ەخواستی ئ

موو  ەرچی هەگەئ ،  ناکات -ەکەتییەرایەیسەق  ەوات -ەکەتییەیتۆرائیمپرا ەتۆماس باس ل ەک ەرسوڕمانەجێی س
. ەبووەاڵتی پاپادا هەسەد و رەیسەاڵتی ق ەسەنێوان د ەل ەک ەوەکاتەدا دەو ناکۆکییەی خۆی لەکی جێگەیەگوت
دەڵێت ، کاتەد «رێمەشار یان ه» ەباس ل، ک ناڕووننەیەتا ڕاد، تەوڵەوانی دەرفرەی ب ەربارەکانی دەربڕینەد

بۆ  ەاڵم ئاماژەببۆ دانیشتوانی دابین بکات. « ژیان  یتێر» می سیاسییەسیست ەک بێ  ەورەگ ەهێنددەبێت شار 
 . دوژمنانر ەرانبەب ەترەوان ئاسوودەرفرەرێمی بەه ەکات کەش دەوەئ

و نێت یا ببیلکانی ئیتاەتەوڵەدەوامی شارەرد ەفراژووتنی بکەوێت ەژی و فریا دەنگتر دەمارسیلیوس در
، وێداەنیا لەت، ستوورەڵک و دەی خەربارەدڵێت یەو دەی ئەوەئ. راوی بیری سیاسیی خۆیەد ەکاتەت دەوڵەدەشار
کی  مێەسیستموو ەکات بۆ هەد ەو باسیان لێوەی ئ ەمایانەو بنەئ ەو پێی وایەاڵم ئەب. ەوەبێتەخۆ جێی دەڕاست

 ەمێکی هێندەرهەب ەر و پاپادا بەیسەملمالنێی نێوان ق  ەل Defensor Pacisی ەکەمەرهەن و بەدەست دەسیاسی د
کوڕی  ەام کرا و برەتی لێ حەسیحایە کرا و کۆڕی م تی لێەفرەن، ەن پاپاوەالیە ل،  مارسیلیوس ەدانرا ک گرینگ

ە ر و ژیانێکی خۆش و نایاب بباتەیسەدوکتۆری ق  ەببێت ەخێری هێنا کەر بەیسەاڵم ق ەب. م دراەڵەق ەیتان لەش
 . رەس
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 کرد مرۆڤکرد و رسوشت و  ستووری خوداکرد ەد

م و ەیەی دوازدەدەس ەل. ەیەی هەمی ناڤیندا شاپلەردەموو سەبیری سیاسیی ه ەل «ستوورەد»مکی ەچ
ە لە ک Corpus Juris Civileمی ەرهەتی بەتایبەچڕی مافی ڕۆمانی و بکی ەیەوەتۆژین نوێ ەرلەس، مداەیەسێزد

ڕۆک و ەناو ەل گفتوگۆ ی ەوەهۆی ئ ەڵدا و بووەری هەس، داینا بوو Justinianusر ەیسەق ، مداەشەی شەدەس
ماف و  ەربەس  رێتیەو نەت ئەنانەتێت. بکرکاری تێدا  ەندتر بێ و پتر وردەمەوڵەستووران دەتیی دەوایەڕ
ی مافی  ەشێو ەو ل ەوەکۆکرای، ەوەگوترایەد ەوان ەب کرد و ەی دەشەدا گ ەکڵێس ەدان ساڵ ل ەس ەی بەپرسییددا

 .  ەوەقانوونیدا نووسرای

رز  ەمی ناڤینی بەردەبوو بیریارانی سەها هەمکی وەو چ ەزاراو ەل ەند و ئامادەمەوڵەکی دەیەبنگ، مافی ڕۆمانیدا ەل
  Ius Naturale سروشتکردی نێوان مافی  ەو جیاوازییەرگیرا لەسوود و. نەبدی پێ ەشەبتوانن سوودی لێ ببینن و گ

  تیڤەپۆزک مافی ەو یدا بوونەسوود پەتی بەبابەی تازە زاراو، Ius Civileو مافی سیڤیل  Ius Gentiumل ەو مافی گ
Positive Rights ماف و ی ەکەرەرانبەب، ەیەبۆت ه ەکات کەد ەوەل  ەتیڤ باسەمافی پۆز) تیڤەپۆزستووری ەو د

. (نەئازادیی تۆ پێشێل بک ەی دیکنێکەی الیەوەلگرێت ەڕێ د ە ک ەـ Negative Rights تیڤەنێگستووری ەد
موو  ەو ه تەوڵەد ەل، ەدا جێگیرجڤاک ەل ەک ەی دادپرسییەو بارودۆخەئ تیڤەپۆزستووری ەد ەست لەبەم
 . نێنەداد تیڤەپۆزستووری ەران دەستووردانەد، تاساداەوڵەدی ەدیککی ەیەنگب

بۆ   ەیەکی هەچ پێداویستیی تیڤەپۆزستووری ەد دەڵێت: بکرێت ەم زاراوانەر بەگ، کیەرەی سەورەپرسیاری گ
  ەرجەم ەئای؟ ەرمییەک ف ەیەڕادچ تا  تیڤە پۆزستووری ەبێ؟ یان ئایا دەکی گشتیی ه ەتییەوایەی ڕەوەئ
ستوورێکی  ەد   ەربەس نۆڕینیدەشێت دا بگونجێت؟ سروشتکردستووری ە ڵ دەگەل تیڤەپۆزستووری ەد

ر  ەه ەل بەی گەوەر ئەبەل، تەوڵەد ەناڵف یتیڤەپۆزستووری ەال بنێن و بڵێن دەو،  ە یەگشتگیران ەک، کیەسروشت
 . ەوایەڕ، ەوتووەری ڕێککەس ەک بێت لەیەشێو

بوو  ەسەو کەتۆماسیش ئ. ەیەبۆچوونم دوا ەرچاوی ئەب ەرەرێکی هەنوێن، می ناڤینداەردەس ەل، مارسیلیوس
ی پێش  ەوەبۆ ئ تیڤەپۆز یگوت مافی ەکرد و دەتی بۆچوونی پێشووتری دەرایەنوێن ەوەڕی هێز و ئاشکراییەوپەب
 ێت. بەدا هەو ماف ەر بەکانی سەریما گشتگە بن ەبنجی لدەبێت  مێنرێتەر شتێک ناوی مافی لێ بسلەه

ستوور گرێدراوی ە: ماف و دەوەگرێتەمافیش د ە و جۆرەب) ەوەکاتەک جودا دەیەستوور لە تۆماس چوار جۆر د
، کیەمیشەستووری هەرمان(: دەف  ەب ەی کراوە وەئ ەستوور واتەد، ەی پێدراوەی ڕێگەوەئ ەماف وات، کنەی
تی خۆی  ەی تایبەستووری خوداکرد پلەد. کردمرۆڤ  یستوور ەسروشتکرد و دستووری ەد، ستووری خوداکردەد
  ەی لە رچاوەستووری سروشت( سەیان د) سروشتکردستووری ەد. ەوەگرێتەو ئینجیل د وراتەتو ڕێک  ەیەه
ڵ ەگەلدەبێت ، وا بێتە ستوورێکی ڕەی دەوەبۆ ئ، ستووری مرۆڤکردیشەد. ەڵگرتووەه ەوەکییەمیشەستووری هەد
 ێت. دا بگونجسروشتکردستووری  ەد

گوتیشت   ەک، ەتی دروست کردووەپالنێکی تایب ەی بدونیا خودا. ەتییەرمانی ژیرایەف  ەو ەالی تۆماسەستوور بەد
ست ەبەم ڵ ەگەبێت لەک دەیەشێو ەامدا بنجەئ ەی لەوەئ ەوەکاتەد ،ەڕێوەبدەچێت ستوور ەدپێی ەت بەباب ەفاڵن

 ێت. وەو پالنی خودادا ڕێک بک
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  گیاندار، ەوەگرێتەشتێک دموو ەش هەوەر ئەبەل. ەپالنی ئافراندنی خوداکردی ەوەنگدانەڕکی ەمیشەستووری هەد
وی  ەتۆو پێڕ، تبزوێ ەکی دەمیشە ستووری هەپێی دە ب  ەوەبێتەد رەوی بەو زەرەب ەرد ک ەب.  ژیر و ناژیر، بێگیانو 
یان  یلەی مەشێو ەل، کیەمیشەستووری هەدێت. شکەڵدەه کردنو گوڵەرەکات و بەکی دەمیشەستووری هەد

تێکی ەرف ەهیچ د -رەوەک و گیانەڕو، نی بێگیانە ت -شتی ناژیر. ەوەموو شتێکەنێو ه  ەتەخراو، رداەهێزی هاند
. بکات رپێچیەستوانێت ە د، ەنی ویستی ئازادەخاو ەک، اڵم مرۆڤەب، ەکییەمیشەه ەستوور ەم دەل ەرپێچییان نییەس
دیاریکراوی  رجداری ە ڕێبازی م ویانە، ئتێکستی قانوونی ناچێت ەل ەوەکەهیچ ڕووی ەکی لەمیشەستووری هەد
تی خۆیان ەپێی سروشتی تایب ەجۆر بەمەتی هەباب، ەڕێوەبات بەد جۆرەمەه تی ەباب، کیەمیشەستووری هەد. ەیەه
سپ و ەبا سروشتی ئەد، ەوەتەبنووسرای  ەوش ەکی بەمیشەستووری هەر دەگەئ. ەڕێوەچن بەن و دەکەد  ەشەگ
 .ەوەنەڕوون بکبۆ مرۆڤ  سارانەه

 ییندەیوەپ ەل ەجودای ەو هۆش  ن ویستی ئازادەی مرۆڤ خاوەوەب، ەوەکییەمیشەستووری هەد ەمرۆڤ ب ییندەیوەپ
  ەت بە( ی تایبسروشتکردستووری  ەیان د)ستووری سروشت ەد ەتۆماس باس ل ە یەوەر ئەبەل. ەری دیکەوەبوون

ڕێی   ەمرۆڤ ل. ەو بۆ مرۆڤ گونجێنراو ەکییەمیشەستووری هەد، سروشتکردستووری ەد. کاتەمرۆڤ د
ناسینی  ەب ەو جۆرەیدا بکات و بەی خۆی پەی سروشتی ڕاستینەربارەزانیار دتوانێت ەد ەوەهۆشیاریی خۆی

 . بگات سروشتکردستووری  ەد

 مرۆڤ ەرج نییەماڵم ەب. نەسروشتی خۆیان بک ەرپێچی لەناتوانن سمێنن، ەک خۆیان دەو ەری دیکەوەبوون
 یەو زانینەبرێت ەی بەپتوانێت ەشدا مرۆڤ دەوە ڵ ئەگەل، ەبڕیاری دراو تبێ ەو مرۆڤ ەر ئەه کاتێکموو ەه

 ێت. بناس سروشتکرد ستووری ەدتوانێت ەد ەواتێت. ب چۆندەڵێت پێی 

ە  ل. ەیجڤاکیرێکی سیاسی و ەوەمرۆڤ بوون -تیەی سروشتی مرۆڤایەربارەنۆڕینی تۆماس کرد د ەپێشتر باسمان ل
Summa Theologica  یەواژەستەبۆ د ەوەڕێتەگەد سروشتکردستووری  ەکانی دەرمانەموو ف ەبنجی هدەڵێت  دا  

  ریستۆەک ئەو -تۆماس. ەسوودێکیان نیی ەتانگوو ەئ ە چیی ەزانین چاکەر نەگەاڵم ئەب. «موانهەخواستی ه ەچاک»
رز  ەب ەرەی هەچاکێت. روڵیان بۆ بدەبن ه ەوەشایانی ئ ەیەها هەو ئامانجی و ە چاک ەێک لمەرەه ەپێی وای -
.  ەشتییەهەخودا و شادمانیی ب،  وڵی بۆ بداتەهدەبێت مرۆڤ  ەک، پێشەل ەرەش ئامانجی هەوەر ئەبەل، ەدایوخ
 ێت. د ەوەوەپاش ئ ەل ەوڵ دانێکی دیکەموو هەه

 گوتمان. ەوەرزەب ەرەی هەپاش چاک ەبخات  دونیاکرد روکاریەخوازێ سەها دەو سروشتکردستووری  ەد ەواتەک
 اڵتیەسەد ەک، ڕووداوێکدا ەاڵم لەب. سروشتکردنچاک و   جڤاکیرانی سیاسی و ەخودی گوز ەتۆماس پێی وای

.  ەتی خراپەباب  ەبنەش دەوانەوا ئەئ، مرۆڤ ییکەرەئامانجی س  ەتێیدا ببێت، ماددی و شکۆداری و سامانی دونیاکرد
 ێت. شێوێنرەد سروشتکردی ەشیراز

نێوان کڵێسا و  ر ملمالنێیەس ەنەکەکار د، سروشتکردستووری ەی دەربارەی تۆماس دەبۆچوونانم ە ئ ەئاشکرای
ستووری  ەدوێن دەد ەوەم لەکانی تۆماس زۆر کەاڵم بۆچوونەب. ەو باسەر ئەس ەوەپاشان دێین، دونیاکرد اڵتیەسەد

  سروشتکردستووری ەتۆماس دێت. دا بگونجسروشتکردستووری ەڵ دەگەی لەوەچۆن بێت بۆ ئدەبێت مرۆڤکرد 
مافی  »یان  «ڤیلیمافی س» ەی لەوەو ئ ەوەتەاودا نووسر« ل ەمافی گ» ەی لەوە: ئ ەوەشەدوو ب ەکات بەد
دیاری    Ius Gentium و Ius Naturaleی ە ستوورناسیی ڕۆمانیدا زاراوەرێتی دەن ەل ) ەوەتەدا نووسراو «کیەسەک
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و  ەو ئ ەڵداوەریان هەس ەوەسروشتکردستووری  ەد ەی لەبڕیارانو ەئ». (ەها نییەاڵم الی تۆماس وەب، کراون
  ەوتۆ کەکڕین و فرۆشتندا و بڕیاری ئ ەری لەروە ک دادپ ەو، بنەیدا دەپ ەوەانلۆژیک ی ەشرۆڤ  ەی لەنجامانەئ

  ەتەڵبەه، ەشی تێدایەی دیکەوەکردنکی ڕوونەسەمافی ک. ل ەمافی گ ەشێکن لەب «بژیتوانێت نا ەوانەمرۆڤ بێ ئ
ی  ەتاکەتاک ەدات بەک دەئازادیی ەشدا جۆرەوەڵ ئە گەلێت. ب دا ناکۆکسروشتکردڵ مافی ەگەلنابێت ویش ەئ
  «.گونجێتەد ی وانداڵ ئامانجەگەل تێکەباب ن چ ەبد ەوەر ئەسەبڕیار ل» تان خۆیانەوڵەد

. ان بداتشڕوونی پێ ەتان بەوڵەی دەکەیەکەستووری یەد ەنیی ەوەئ سروشتکردستووری ەد ەست لەبەم ەواتەک
وا ەکی بێت ئ ەشتر سروەگجڤاک کانی ەجیاواز ەی نێوان چینجڤاکییی ئابووری و ندەیوەپدەڵێت تۆماس  ەڕاست
رج  ەم ەانجڤاکو ەکانی ئەدانراو ەستوورەد ەکدەڵێت ش ەوەاڵم ئەب ،ەیکیەسروشتکی ەیەازرشین ەخاو ەێکجڤاک

  ەچونک، جڤاکرانی ەبۆ تێکدانی خۆشگوز ەیەهیلێکی ەگۆڕین مستوور ەرچی دەگ».  ک بنەک یەم وەردەه ەنیی
م  ەک، تداەوڵەد ەل، کیە دۆخی ئاکاردەشێت ، شداەوەڵ ئەگەل. ەیەستی هەد، ستوورداەی دکردنوەپێڕ ەل، گرتنوخو

رکی  ەل ئەر گەگە ئدەڵێت  ەکات کەریستۆ دەی ئەک ەگوت ەب ەش ئاماژەڵگەبۆ ب «بێت ەو چاکەرەیان زۆر ب
ل ەی ئاکاری گەر ڕادەگەش ئەوەر ئەرانبەب. ڵبژێرنەرانی خۆیان هەڕێب ەوایەوا کارێکی ڕەبێنن ئجێ ەخۆیان ب

 .  ڵبژاردن بدۆڕێننەمافی هدەبێت وا ەزێت ئەداب

 تیڤەپۆز ستووری ەستکاریی دەدا دگرینگخاڵی  ەلدەکرێت ، کیەرەپێداویستی دپێی ەب :ەتۆماس پێی وای ەواتەک
ستووری  ەد. داەد جیاوازی سیاسیی مەسیستبوونی ەه ەب ەڕێگ سروشتکردستووری ەد ەنی باسەشایێت. کرب

 ەوەباس ل، ڵکووەب، بێت ەه رمیەف ڕێکخستنێکی  ەت چ جۆر ەوڵەاڵتی دەسەنادات د ەوەبڕیاری ئ سروشتکرد
 ەل، بێتی حوکومڕانی باش ەشێو ەدا فاڵنەتەوڵەم دەل ە یەوانەش لەو ئامانجەبۆ ئ، یتەگەد ەچاک ەکات چۆن بەد
 .  ەکی دیکەیەدا شێوەتێکی دیکەوڵەد

و دۆخێکی  تیڤەپۆز ستوورێکی ەموو دەه ەیەوەکانی تۆماسدا ئەبۆچوون ەل ەگرینگ ەرەی هەوەئ، ر حاڵ ەهەب
ی  ەدەس ەتی لەتایبەب ەک ەشدایەم خاڵەر لەه. نێ کی بپێورەری ئاکارەمان پێوەه ەبدەبێت وو وتەداکسیاسیی 

 . ەوەدرێتەرچ دەرپەپاش خۆی ب

رنج دانێکی  ەاڵم دوانیان داوای سەب، ەوەکاتەک جودا دە ی ەستوور لەک تۆماس چوار جۆر دەیش و -مارسیلیوس
  ەستوورەنێوان د ەنگی لەڕای مارسیلیوس هاوئاه ەب. ستووری مرۆڤکردەستووری خوداکرد و دەن: دەکەتی دەتایب

ستووری  ەدی ەزادر ەه، ەوەوجیلەنێو ت ەتەخراو ەش کەستووری خوداکردەو دەئ. ەیدایەکان پەجیاواز
ی مرۆڤ  ەو ڕاستیەئ ەوات)ە اودڕێی ڕاستی خو ەش ل ەوەمرۆڤ ئ ەن ب ەدەد ەاڵم زانیاری دیکەب ەکییەمیشەه
ستووری  ەستووری خوداکرد و دەدڕای مارسیلیوس  ە ب. رکی بکات(ەد ەوەکارهێنانی هۆشەڕێی ب ەنیا لەتتوانێت نا

و ەنگری ئەمارسیلیوس الی. ەخۆیەربەیان سەکەریەڕۆکی هەستووری جیاوازن و ناوەد ەمرۆڤکرد دوو جۆر
و ، کاتەتی درکی دەهۆشی مرۆڤ بێ یارم ەک دونیاکرد کیەڕاستیی، ەیەدوو جۆر ڕاستی هدەڵێت  ەک ەیەبۆچوون
  ەل ەڕی کڵێسەباودابڕانی  ەوەکاتەد تداەبواری سیاس ەل  ەم بۆچوونەئ. ەکییەکی دینەڕاستیی  ەک ییادکی خوەڕاستیی

 نیا هۆشی مرۆڤەش تدونیاکردی تییەزنایەو مدەبێت ا درمی ڕاستیی خوەرگەس  ەکڵێس - تەوڵەستووری دەد
 . ەاوچرەس ەکاتەد

ست ەد ێکجڤاکموو ە( بۆ هسروشتکردستووری ەد  کەی) کیەری ئاکارەپێو کەی ەرجەمتۆماس پێی وابوو 
رجی ەم، ەیەرێتی خۆی هەن ەتەوڵەر دەه ێت:بڕەردەێکی ڕوون د Relativism راییەگەڕێژمارسیلیوس . بدات
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بینێت بۆ جیاوازی ەد ە کی دیکەیەڵگەشدا بەمەمارسیلیوس ل. هتد ...ەو جێگ شەکک ەو ەیەخۆی ه ەت بەتایب
ستووری  ەددەبێت و  دەشێت تان ەوڵەدێت. ب ڕەک باوەی ەمیشەهدەبێت  ەکڵێس. تەوڵەو د ەنێوان کڵێس

  ەل ەم بیرەئ. بووەنیا نەسیاسیدا ت ییراەگەڕێژی ەم بیرەل،  رخانیداەنێو هاوچ ەمارسیلیوس لێت. بەیان هجیاواز
 .  گرت رچاویەب کەیەتا ڕادکی ەیەجێگ، ی سیاسیداەوەکردنبیر ەل، کانی پاش خۆیەدەس

کان ەتەوڵەی بارودۆخی دگرتن چاوەڕ ەبدەبێت  جیاوازتی ەوڵەر دەسەنۆڕینی مارسیلیوس بڕیاردان ل ەب ەواتەک
و  ەم یان ئەستووری ئەدانانی د ەدایەوەش لەمەوخۆی ئە هۆی ڕاست. ی گشتیەری ئاکارنامەپێو ە ک بەبێت ن

تی ەوڵەی دەر بنگەسەل ل ەتۆماس پێی وابوو تاوی گ.  ەیەتەوڵەو دەانی ئاڵتیەورکی ە ئ، ەلەرکی گ ەنیا ئەت ەتەوڵەد
ڕێی   ەل لەگ  ەتییەڕەرجێکی بنەم ەوەاڵم مارسیلیوس پێی وابوو ئەب ەوەل ەگ  یکیەئاستی ئاکار  ەب ەندەب
 ێت.  بەت هەوڵەر دەسەتاوی ل ەوەستووردانانەد

ی ەدانوستانوبان و ەو ڕێگ ەب. ەچاو گرتووەیای ڕلتی نوێی ئیتاەوڵەدەمارسیلیوس دۆخی شار ەک ەدا ئاشکرایەلێر
واندا  ەرفرەتی بەوڵە دە ل، کاتەباسی لێ د وەی ئەیەو شێوەب تداەوڵەر دەسەل بەگتاوی  مەیەی چواردەدەس
 ەی لەسانەو کەموو ئەه ەنیی ەوەستی ئەبەم، کاتەل دەی گیرەکاریگ ەکاتێک مارسیلیوس باس ل. کراەدەن

 ێت. بەستوور هەر دەسەرییان لەمان کاریگەژین هەتدا دەوڵەی دەچێو

یان  ەڕێگشێت جێ و ژنان ناەسانی نیشتەک ە،کۆیل ەمیش پێی وایەئ، تی یۆنانە وڵەدەک بیریارانی شارەر وەه
، ل ەی گەکەنرخدار ەشەب رییەکاریگجۆری دەڵێت ،  تش بترازێ ەو ەل. ەوەاڵتی سیاسییەسەی ددونیا ەبێنرێت بد
نێکی ەنجومەستۆی ئەئ ەاڵتی خۆی بخاتەسەل دە گدەشێت ێت. رگۆڕدەد ەتێکی دیکەوڵەبۆ د ەوەتێکەوڵەد ەل

رانی  ەی بۆ گوزستوورە د وخۆ(ە)ناڕاست ۆ یان تیانخوەڕاست ەلەو گەبتوانیت بڵێیت ئ ەیەوەئ گرینگ. ەوەرەڕێب
 .  ەخۆی داناو

  ەوجانەو بڕیاری گنێت هێەکار دەکی خراپ بەیەشێو ەنزم ئازادیی سیاسیی خۆی بلی ئاکارەگ ەتۆماس پێی وای
 بڕیاریدەبێت رچووبێ ەد ەوەلەن گشت گەالیە ند ناکات: بڕیارێک لەسەپ ەو بیرەمارسیلیوس ئ. کاتەد رەد
 . ەویستەنەڵگەکی بەڕاستیی ەوەالیە ش ب ەمەئ، بێت ەچاک ەربەس

رێتی و  ەتۆماس نوێنی ەدیدو ەترین جیاوازیی نێوان ئگرینگبینین ەلێی بنۆڕین د ەوەوانترەکی فرەیەڕوانگ ەر لەگ
ر و  ەستووردانەی دەبنگک ەت وەسیاس ەربەس یە بنگ ەتۆماس پێی وای ەیەوەئ  رێتیەی مارسیلیوس نوێنەوەئ
کاتێک  ەاڵم مارسیلیوس پێی وایەب ، ەوەتەی ئامانجێکی تایبەژێر سای ەبخرێندەبێت هتد  ...رەجێهێنەاڵتی بەسەد

ئاست ئامانجی  ەل ەجیاوازیی بۆچوون ەمەئ. پێکرێنەکانیش دەوا ئامانجەکان جێگیر بوون ئەسیاسیی ەبنگ
 . ەوامەردەر بەه ەم جیاوازییەمڕۆش ئەتا ئەو ه، تەت و ئامرازی سیاسەسیاس

یی نێوان ندەیوەپبواری ، ر بوونەتێیدا کاریگ ۆوخەپتر ڕاست، ی تۆماس و مارسیلیوسەو بیروڕایەاڵم بێگومان ئەب
کاتێک  ێت. گرەردەو)سازشکار( سازێن  کەیەتا ڕادڵوێستێکی ەدا هەدۆزو ەتۆماس ل. ت بووەوڵەو د ەکڵێس
و  ، اڵتی پاپاەسەددەبێت پێیان وابوو ، کردەاڵتی پاپا دەسەد ەرمی پشتیوانییان لەدڵگ  ەزۆر بی ەوانەئ، رانەروەپاپاپ

ت  ەوڵەاڵتی دەسەیگوت دەتۆماس د بێت،ەشدا هدونیاکردی یەر بنگ ەسەب نتییاەزنایەم، ەکڵێس ەوەشەیەو ڕێگەل
کدی ەهاوشانی ی  ەی بەکڵێست و ەوڵەی دەردوو بنگەاڵم تۆماس هەب. ەدونیاکرد روکاریەرپرسی سەنیا بەت ەب
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ستووری  ەو د سروشتکردستووری  ەد ەل ەوات، ربچێتەاڵتی خۆی دە سەسنووری د ەت لەوڵەر دەگەئ . ناەدەدان
 . ەوەلێی ڕاست بێت ەیەرشانی کڵێسەرکی سەئ  ەمەو دەئ، بدات خوداکرد ال

ڵکوو پێشی وابوو ەکرد بەدتی  ەوڵەی کڵێسا و دەتانەڕەکی بنەیەوەکردنجیا یتیەرایەر نوێنەک هەمارسیلیوس ن
ر فروو ەس ەکڵێسدەبێت  وا ەئ ەوەنێزیک بێت ەوەدونیاکرد روکاریەس ەناچار بوو لدا بوارێک ەل ەر کڵێسەگەئ
ن  ەڵک دین بکەڵێک خەمکۆر ەگ ەوا و گونجاوەکارێکی ڕتێکدا ەوڵەموو دەه ەل. دونیاکرد   تییەزنایەبۆ منێت بێ
دەبێت اڵتیشیان ەسەد. ندین چینداەنێو چ ەل ەنیا چینێکەتی تەشیشایەاڵم کەب. ن ەتی بکەشیشایەک - ەپیش ەب
  ەی نیی ەرانەرکێکی بڕیاردەهیچ ئ ەکڵێسس. ەبێت و بکی ەشادمانیی گیان ەربەس ئاگاداری و ئامۆژگاریبۆ نها ەت
 ێت. بەدا و ناشبێ هیچ سامانێکیشی هجڤاک ەل

ی ەسی دیکەندین کەچ کەوێت. بڕەدرەد ەکڵێسکیی ەی ناوەازری شیەربارەمارسیلیوس بیروڕا د ەوەل ەجگ
 ەوەدژ ب - William of Ockhamمی ئۆکهام ەویلی ەنموونبۆ  - مەیەم و چواردەیەی سێزدەدەی نێوان سەماو
  ەری کڵێسەی بڕیاردەبنگدەڵێت مارسیلیوس . بدات ەی کڵێسەوەڕ و کردەبڕیاری باو ەوانەتاکڕستێت پاپا ەوەد

ر ەه. داتە د ەی کڵێسەنیا بڕیاری ڕووگەت ە ب ەکەنەنجومەئێت. کی بەرەێکی نوێن Conciliumن ەنجومەئدەبێت 
  ڕی دروستیەباو ەش لە نی کڵێسەنجومەهاش ئەروەه ، بچێت داەڵەه ەب، ستوورداەد  یدانان  ەل، ل ەگشێت ک ناەو
 ێت. دا ناچەڵەه ەب ، ەکڵێس ەربەس
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 تێیک نوێ ەوڵەد،  نوێێیکجڤاک

م و  ەیەی پازدەدەس ەتی پێ کرد و لسەمدا دەیەی چواردەدەس ەتی لەی فیوداڵستە یوەپی ەوەشاندنەڵوەه
کرد ەهای دەو سیاسیی و جڤاکی، ی ئابووریەکەتی داوای یەفیوداڵ. ی لێ کراەلەوام بوو و پەردەمدا بەیەشازد
 ەرکردەیی نێوان سندەیوەپ، کی بووەسەێکی کرماف ەس تی ەی تایبەپیشێت. دراو بسنوورستووری ورد و ەن دەخاو

نوێتر  یی بازرگانیەکاتێک ڕێگ خۆشتر بوودانوستان و وبان ەکاتێک ڕێگ. کی بووەسەکی کەییندەیوەپ ەو ژێرکرد
دارانی ەی پیشەستەی دم ەسیست ەی لەو جێگ ەوەکای ە مهێنانی نوێ هاتەرهەکاتێک شێوازی ب، ەوەچوستتر کرای و
 ەیجڤاکی ەییندەیوەپوجا ەئ. جێ چۆڵ بکاتبا ەکۆسپێک و د ەتی بووەفیوداڵ، ەبۆوەدەناڤیندا نمی ەردەس
ی ەگرێدراوی دیارد ەک، رەکاریگ ەوەڕووی ئابووریی ەسێن و ل ە رەچینێکی بۆرژوای پ. رزینەل ەوتنەکان کەسپاوەچ

ژێرچینێکی  ، تیەگیانی فیوداڵ یتیەندایەب ەدوور ل. فراژووت، بووەداران نەی پیشەستەی نێو دەزۆرکاری و خاتران
  ەربەس ەمانەئ، ەدا و کرێکاری ڕۆژانەگ ەبریتی بوو ل ەم ژێرچینەئ. یدا بووەپ Heterogeneousز ەگەڕەمەنوێی ه

ە ر لەگەم، داجڤاک ەی نائارامی لەمای ەبوونەو د ەوەخوالنەد ەڵکوو بێکارانەبوون بەتی ن ەیان کارێکی تایب ردارەس
 .ە رگیرانایەو ک کرێکاری ئازادەو ەوەساتایانی بازاڕەون ەالی

یی ندەیوەپمی ناڤین و ەردەئابووریی س. ەیەوەمەد ەژانی سیاسیشی بەها هەی وجڤاکیگۆڕانکاریی ئابووری و 
سنووردراو ، کانەکارەب ەسیاسیی ەکەی. ەڕێوەبران بەکیدا دەئاستێکی ناوچ ەمێک بوو لەمی ناڤین دەردەی سجڤاکی
 ەبدرێن بگرێت کرا ە دەن، کردەوانتریان دەی فرەکە سێن داوای یەرەکیی پەستەسازی دەبازرگانی و پیش. بوون
 . وتەکەنا زیانیان لێ دەد، ەوەو جێگ ەناوچ

پێک هێنان  ی گرینگهۆکارێکی   ەستی پێ کرد بووەنگدا د ەمی ناڤینی درەردەس ەی ل ەئابووریی ەندنەسەرەو پەئ
مان  ەه. رمانیشە تیی تاکفەتی و میرایەڵکوو پاشایەوان بەرفرەی سیاسیی بەکە نیا یە ک تەی نکردنوەیان پت

 ەبۆرژوای ئازاد لبترازێ ش ەوەل. تی هاڕیەهای پاشایەاڵتی ڕەسەگشتی د ەب، کەیەدەند سەندن پاش چەسەرەپ
 ەب نبوو -مداەیەژدەم و ه ەیەڤدەهی ەدەس ەل -اڵم پاشانەب، تیەاڵتی پاشایەسەبۆ د نرێک بووەتادا هاندەرەس
اڵم ناکۆک  ەبپێش چاو،  ەناکۆک بێت ە یەم گوتەئ ە یەوانەل. تیەاڵتی پاشایەسەمان دەڵستی هەرهەختترین بەس
،  رزترداەئاستێکی ب ەبا لەد، ەوەی پاشا و میراندا دۆزییەسای ەی لەناگ ەتادا پە رەس ەی لەو فراژووتنەئ. ەنیی

یمانی ەهاوپ ەبوو فیوداڵ ردارانی ەسو  ەزادگەر بە رانبەب پاشا تاداەرەس ەل. یدا بکاتەشێوازی نوێتر بۆ خۆی پ
 ەوەبری ئ ەاڵم لەب -کی ڕزگار بکاتەیی ناوچندەیوەپ ەل زانەستایانی پیشەوپاشا توانی بازرگانی و  . بۆرژوا

  ەو خۆ ل نربچەد  میللیی ەکەسنووری ی ەل انویستی  زانەستایانی پیشەوو  کاتێک بازرگان. ەوەتەمیلل  ەلکاندنی ب
 ێت.  ببر با الەو د کۆسپ ەتی بوو بەاڵتی پاشایەسەوجا دەئ،  نەڕزگار بک میللیسکی ەندی تەوەرژەب

رجی ەنیا مەت، مداە ی ەم و شازدە یەکانی پازدەدەس  ەتی لەاڵتی پاشایەسەی دکردنەشەهۆی گ، شداەوەڵ ئەگەل
ۆ  ب ەوەکای ەهات ەوجا پێداویستی هێزێکی دیکەئ، شاەڵوەمی ناڤین هەردەوی سەی پتەازرشیاتێک ک. بووەئابووری ن

شی  ەرکێکی دیکەتی ئە اڵتی پاشایەسەد. ەوەبێت جڤاکیشۆکانی ە پ نگاریەرەتر بەو چاالکانستوور ەی دکردندابین
هۆکارێکی   ەتوانی ببێتەیدەدین چیدی ن. بوو ەکی نێو کڵێسەرەبەنجامی بێهێزی و فرەئ ەش لەوەئ، ستۆەئ ەگرت

  ەبدرایگرێت ر ەگەم، سەکەو سیاسیی تاک جڤاکییی ندەیوەپ ەدوور ل یکیەسەکدۆزێکی  ەبووڵکوو ەب، گرتنکەی
دۆزێکی  ەب کاریی پرۆتێستانتیداڕیفۆرمی ەماو ەل  دین ڕاستیدا ەل. ەی پاشاوەژێر سای ەتەو بخرای تەمیلل ەب
ما  ەد ەوەنیا ب ەتجڤاک رێکی ەک پارێزەو، ی دینەکەرێتییەن  ەرکەئ ەتەڵبەه. دراە دپێشان  تیەوڵەکی و دەسەک
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شدا  ەک ەتی و دینەندی پاشای ەوەرژەب ەش لەمەئێت. بدرگرێت  ەوەتییە اڵتی پاشایەسەت و دەوڵەد  ەدین ب ەک
 .  بوو

  ەن، رەی سیاسیی کاریگبیردۆزەیەکهیچ ، ەلووتک ەگاتەفراژووتنی باسکراو دکاتێک  ،مداەیەی شازدەدەرایی سەب ەل
  ەخرانەن، یدا کردەنگ و نرخیان پەی سەو بیروڕا سیاسییانەئ. نراەڵنەه، ی نوێەپێوان ەب ەی کۆن و نەپێوان ەب

.  ەو سنوورداریان تێدای جیاوازداخوازیی  ەڵداوەریان هەک تێکستێک سەڵکوو وەب، ەوەدارەکی شیرازەیەچێونێو 
  ە ن کەدەپێشان د ە گۆڕانکارییانو ەڕوونی ئ ەاڵم زۆر بەب، تینەڕەمتر بنەو نین و کەکڕەیان یەزۆرب ەوەر ئەبەل

ی نیکۆڵۆ  ەکەناوبانگ ەب ەمەرهەب، ەو خاڵەپێستی ئەبکی پڕەیەنموون. ەوەگرت انیورووپاەئندی ەباشوور و ناو
  ە Reformerر اکڕیفۆرمکانی ەمەرهەمتر بەکی کەی ەپل  ەب ەو خاڵەئ ەتەڵبەه. ەی Niccolò Machiavelliکیاڤێللی ەم
 . ەوەگرێتەکانیش دەورەگ

 

 یکەجووتئاکار کیاڤێلیل و  ەم

، دا 1513ی  Il Principe«میر»ە ل.  ەرەسەلزۆر   شتومڕیم دامێژووی بیری سیاسی ەل ەکەسیمایکیاڤێللی ەم
  ەلرێت نەربڕین دادەم دەکەی ەکات بەوێدا باسی دەو لەی ئەوەئ، ەداو  ەوەسیاسیبیردۆزەی  ەکیاڤێللی پاڵێکی بەم

.  دوند ەیاندیی ەگ Thomas Hobbesهۆبز ، مداەیەڤدەهی ەدەس ەپاشان ل ەدا ک Absolutismتی ەهایەیی ڕئایدیۆلۆژ
 یەوەکورتی بۆ ئ ەب، سیاسی یرمیی و بێویژدانیەبۆ بێش ەیەباشترین نموون ەک ەناسراو ەوەزیاتر ب، شداەوەڵ ئەگەل
 .  تیەلیکیاڤیلەمگوترێت ەمڕۆ پێی دەئ

 کەو ەک ەیەمەرهەموو بەو هەی ئەجاڕانەکی گاڵتەیەوەکردنالسایی« میر» ەکاران پێیان وایەڕاڤ  ەشێک لەب
ر ەجۆر زۆرن و هە مەی هکردنەڕاڤ . یدا بوونەکیاڤێللدا پەڕۆژگاری م ەبواری دیپلۆماتین و ل ەربەس« میر»
 .  وێننخەئاوازێک د ەک لەی

دۆخێکی   ەل ەسیاسی کی نێو مێژووی بیری ەموو نموونانەو هەلنەبێت کێک ەی کیاڤێللیەی مەکەمەرهەتۆ بڵێی ب
ال و بێ ەکی فرەیەشێو ە ب -و پاشان رباز بێت ەی ددۆخ ەتی لەاڵم توانیویەب ەوەکای  ەتەسیاسیی دیاریکراودا هاتوو

واو  ەی سیاسیی تمەسیستو  ەژینگ ەر ڕێبازی فیکر لەس ەکاری کردبێت -ستی بووبێتەبەی مەکەرەی نووسەوەئ
 .  یاوازداج

  تەوڵەک دیپلۆماتێک کاری بۆ دەسااڵنی ساڵ و ، ند بووەکارم Florens فلۆرینس ەل  (1527 -1469)کیاڤێللی ەم
و  « میر» پێنراەریدا سەسەی بەرێزییەپەو دوورەی ئەماو ەل، ی کردەکشەما و پاشەباوی ن 1512ساڵی . کردەد
میش ەئ )« Titus Livius  کتێبی ەم دەکەی ەک لەیەوەتۆژین »ک: ەو، ری نووسیەی کاریگەمی دیکەرهەبندین ەچ
 .  (ەوەباڵوکرای 1513ساڵی « میر» کەو

ندین حوکومڕانیی  ەر چەسەش بووبوو بەیا دابلئیتا. ەرچاوەدا ب« میر» ەل یالئیتامیللی و نیشتیمانپارێزیی بیری 
و   هێزەب میللی تی ەوڵ ەباکوور و ڕۆژاوا د ەل. کی ئاشکراەالوازیی ەبووەڕۆژ دەڕۆژب، ەکییەرەبەم فرەئ. جۆرداەمەه

 . فراژووت  و سپانیا ەنگی فرانسەهاوئاه
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کۆسپێکی  ، یبووەی ه ەناوازان  ەتەسڵەو خەب، ی پاپاەتەوڵەم دەئ. رگرتەتی وەی تایب ەپێگ تی پاپا ەوڵەدەکڵێس
 ەوەزن ئەڵستی مەرهەکیاڤێللی بەمالی . یالی ئیتاگرتنکەو یەرەوڵدانێک بە موو هە ڕێی ه ەهاتوو بوو لەبڕین نەل

ی ەسای ەر لەه، یایی الدینینلی ئیتاەئێم ەیەوەی کڵێسەسای ەلدەڵێت بێت و ەه  دونیاکردی اڵتیەسەبوو پاپا د
 .  ەالوازت و ەتلەلها ەو یالئیتا  ەیەوەشەکڵێس

راوی ەاڵم دەب. ەو ەهێنێتەبیر دەمان ب -مارسیلیوسی پادوا، گرێتەی دەکڵێس  ەی لەخنانەو ڕەب، کیاڤێللیەم
 ەسنووردراوان ەتەوڵەدە و شارەکیاڤێللیدا ئەمی مەد ەل. تی باکووری ئیتالیا بووەوڵەدەمارسیلیوس دۆخی شار

ر  ەسەبهەبێت اڵتی ەسەڕی دەوپەئدەبێت ل ەگ  ەلماندبوو کەی سەوەمارسیلیوس ئ.  ر چووبووەسەمانیان بەز
  ەرکردەبوو: سەی هەتییەفیوداڵمی ناڤین و ەردە ی سەو واتایەر ئەل الی مارسیلیوس هەگ. دۆخی سیاسیدا

ی ەیەو شێوەب، ریستۆکراتی و دێمۆکراتیەئ، مارسیلیوس ەواتەک. تیەنگییەبریکار و د، ەیەری ژێرکردەنوێن
.  ڕووخابوو ەلێرەگ ەکە و یەئ، کیاڤێللیداەڕۆژگاری م ەل. ناەل دادەنیی گاکی حوکومڕەی ەنیشان ەب می دێرینەردەس
کیاڤێللی  ەم. تیەوام دژیەردەو ب وەکڕەم یەئ ەحوکومڕانیی ەتاک ەوەئ -دزێنێەگزادان دەکیاڤێللی حوکومڕانیی بەم

  ەب ەرەو پ گیەئاسوودری هێمنی و ەبەستەد ەبێتەتی دەرمانیی میرایەنیا تاکفەت، ۆیداخی ەمانەو زەل ەپێی وای
 . داتەت دەوڵەاڵتی دەسەد دنیوانەفر

  ەک لەیەوەتۆژین»و  «میر »نێوان  ەل ەیەستانێک هەدژو  ەکیاڤێللی پێیان وایەکانی مەکاری نووسراوەندین ڕاڤ ەچ
 ەکات و لەنی درماەتاکف ەدا پشتیوانی ل« میر» ەل . ەی مێژووی ڕۆمانەربارەد ەدا ک  «Livius ی کتێب ەم دەکەی

 .  کاتەڕۆمانی پێشوو د یباسی کۆمار ەوەسۆز ەب، دا «..کەیەوەتۆژین»

  یەربارەد ەرنجڕاکێشەکی سی بردنێەپ ەڵکوو پێیان وای ەستان نابینن بەدژو  ەب ەدۆزو ەئ ەی دیکرەتۆژ
می دێرینی کالسیکیان  ەردەس، Humanismتی ەوانی بیری مرۆڤایەیڕەپ. ومێژومی سیاسی و ەسیست راییەگەڕێژ

چیدی زیندوو  سیاسیی دێرین ستی ەیوەپ ەو پێی وایەاڵم ئەب. ەمان ڕایەر هەسەکیاڤێللیش لەنرخاند و مەرز دەب
 .  گۆڕاون واوەتکان ەکییەرەد ەرجەم ەچونک ەوەناکرێت

  ەب راییەگەڕێژدەکرێت  اڵم ەب، ناژمێردرێن ڕێکی سیاسی و مێژووکردەباو ەب  ەم بیروڕایانەئکیاڤێللی ەبۆ م
الی  ەت بەسیاس.  یبووەی سیاسیدا هوتەداکئاست  ەل ەکرێت بناو دەی ئەگشتیی ەڵوێستەو هەێکی ئنجامەئ
تی پێ بنرخێنی ەسیاس ە کی نییەمیشەکی هەمایەهیچ بن. گونجاوری ەهون ەل ەجیددی بریتیی ەزۆر ب ەوەکیاڤێللیەم

ێت. نپێەبس ەری سیاسییانەسەگۆڕ بێت و بڕیار و چارەن ەستووری سروشتێک نییەهیچ د . ەوەیتەو پێی ڕاست بک
هیچ  -ەیەوەدار ئەتمە رکی سیاسەئ. ەوەڕێتەکی بپەو سنوورداریی کات ەرەگەت ەوام لەردەبدەبێت دار ەتمەسیاس

 .  ەی نیی ەئامانجێکی دیک

 ەرجەگۆڕینی م ەب، ی بڵێت مرۆڤەوەئ  ەنێتەیەکیاڤێللی نایگ ەاڵم مەبێت. گۆڕدرەبارودۆخی مێژوو د
و ەئ. ەیەگۆڕی هەمرۆڤ سروشتێکی ندەڵێت  ەوەکییەرێتەندیدێکی  ەلو ە ئێت. گۆڕدرە د، کانەکییەرەد

 .  داەبارگۆڕ ەکییەرەد ەم دۆخەسپاو لەتێکی چەباب  ەری تاکەپێکهێن ەبێتەد ەیەسروشت

کی ەیەماو، ەکەیەنموون. ەکەکۆن ەبۆچوون ەل ەکی نوێیەیەنموون کەیەتا ڕادی مرۆڤ ەربارەکیاڤێللی دەبۆچوونی م
  ک ەیەتا ڕادێللی کیاڤ ەم.  دوند ەیاندییەیر گەی سەوانەکڕەو ی ەکانەی زۆر زیرەڵگەب  ەب Hobbesدرێژ دوای خۆی 

خودا  ەک ەیەوەیان ئ)ها بێت  ەبا وەد  ەک ەیەوەر چۆنێک بێت ئەمرۆڤ هدەڵێت ی ەباو ەزمانو ەئ  ەکاتەپشت د
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،  ەنامۆی ەوەکیاڤێللیەالی مەب ەتییەرایەم شێوازی پێوەئ. (رچێنێت ەهای دەو ەمابووەتەیان خودا ب ەدروستی کردوو
 . ەوەکای ەو ناهێنێتەکڕەڕێکی یەشدا هیچ باوەم بوارەرچی لەگەئ

  ەل ەخشینی بکوژی باوکی خۆی ال ئاسانترە: بەو چاوچنۆک دڕ، ەخۆویست ەمرۆڤ سروشتاندەڵێت کیاڤێللی ەم
 ەشدا پێویستی بەوەڵ ئەگەل، ەاڵتویستەسە مرۆڤ دێت. بمی خواردەسێک میراتی باوکی ئەخشینی کەب

 .  ەو پاراستن گیەئاسوود

م  ەکیاڤێللی ئەمێت. گرچاویان بەڕدەبێت رمانیش ەت میری تاکفەنانەدار تەتمەگۆڕن و سیاسەڕاستی ن ەمانەئ
  ی خۆیەستەژێرد ەیەبۆی همیر دەڵێت کیاڤێللی ەمێت. ژڕێ ەدادئامۆژناک ی ە ڕست ەب ەماوییەت  ەی بردنەپ

ستانی خۆی  ەپێداویستی دڵنیابوونی ژێرد، ر شتێکەه  ەر لەب بێت،ەمیر د. نابووتیان بکاتنابێت اڵم ەب، بکوژێت
 . میللیاڵتویستیی ەسەد  ەاڵتویستییان بکاتەسەو در بکات ەبەستەد

ێت. ڕدرگۆەد، جڤاکیی سیاسی و ەنگیڕانی ژۆگ ەب، ڤۆ ی سروشتی مرەوەنگدانەڕ ەکدەبێت ش ئاشکرا ەجۆر وەب
 ەل. ەوەتەوڵەی دەئامانجی چاکتی ەخزم ەخرێنەڤ دۆمر کانیەسروشتکرد ەیلەم، کی سیاسی باشدامێەسیست ەل

ێت. زەێکی و داڕزانیان لێ دڕترازان و ناکلێ ،ڵکەاڵتخوازیی خەسەکی و دۆدڕی و چاوچن ، دزێوداد و ەبی مەسیست
 ەخ لۆبارود. ەوەهێنێت ەی دۆمی خ ەتالیای هاودیتی ئ ەوڵەدەورد ەل ەرییۆم ناجەئی زێهەی بەکیاڤێللی نموونەم

سروشتی  - کی ئیتالیا باشتر بنڵەخ ەل ەڵکی سپانیا و فرانسەخ ەنیی ەوەهۆکار ئ  اڵمەب. ەباشتر ەسپانیا و فرانس
 .  ژینەد هێزداەبتوان و ەمە تی ڕێکخراو و هەوڵەد ەوان لەڵکوو ئەب - ەکەر یەدا هدونیا مووەه ەڤ لۆمر

شان و  ەڵوەچ ه  ویشتبوەگ ەوەل ڕوونی ەکیاڤێللی بەمنێت نوێ ەها ڕادەو ەوەکی مێژووکردەیەڕوانگ ەدوور ەل
 ۆب ەستیهاش پێوەاڵتێکی ڕەسەو چ ددەبێت یدا ەپ ەوەمی ناڤیینەردەی سەڵگەمۆڕووخانی ک ەکانێک لۆشەپ
ودیوی ەسێک ئەر: ک ەدە)دیتر ەدە دیت ەندەوەر ئەکیاڤێللی هەاڵم مەبێت. ررانێکی نوێ بنیات بنەی گوزەوەئ
، کیاڤێللیەری مەڕێب ەی بووبوو بەوەئێت. ببینی خۆمی ەردەکانی سەنیشان ەبوو ک( تست و دیوار ببینێەربەب
بواری   ەل ەک ەوەیۆکانی خەزموونەنیگای ئەشۆگ ەو لەئ، بووەژوودار نێفی و مەلسەانینێکی گشتیی ف ڕوتێ

ی ۆکانی خەریییها بوو ئاکامگەپێشی و، دونیا ەیڕوانییەد، یدای کردبوونەرێنسدا پۆماتیی فلۆندی و دیپلەکارم
 . کینەشیمەه

 ەخستەی سیاسییان دکیەجووتئاکار، ناەدەوتوو دانەڵکەو هەیل ەم ەکیاڤێللییان بەی مە وانەئ، یۆپاش خ یدونیا ەل
و ەاڵم ئەب ەی ژێرکردەوەی میر و کردەوەڵسانگاندنی کردەه ۆهێنا بەکاردەری جودای بەو پێوەئ ەڕاست. ۆستەئ

بڕوای   ەب، ک باسمان کردەو.  ی سیاسیدابواری ئاکار ەی بوو لۆخ ینیگاەشۆ می گەرجەگرێدراوی س ەدۆز
دا ەکەسیاسیی ەمەسیستنێو  ەل  - ستوورەد، رەپێو - ئاکار . ەها نییەکی ڕەیەهیچ پێوان، اتدەسیاس ەل، کیاڤێللیەم

 ەل. ەئاکار ریەدروستک، ی سنووری ئاکارەوەرەد ەل، شەوەو ب ەخشەستووربەد میر  .ک پێشترەن بێت،ەدروست د
 .  ەیەکەتەوڵەد یندیەرژوەی بگرتنچاوەڕویش ەئ، نێتەکانی میر دادەوەکرد ۆسنوور ب خاڵ ک ەی ەتاکدا شڕاستی

. داتەیان ئازار ن سروشتکردیلی ەرجێک مەم ەب، ر بێتەدەویژدانب کانەر ژێرکردەرانبەب ەیەی هۆمیر ب ەواتەک
وان ەئ ەچونک، ر بێتەدەویژدانب ە تانی دیکەوڵەر میر و دەرانب ەبدەبێت و دەشێت موو شتێکیش میر ەپێش ه

چی  ەواو ملکەتدەبێت ش ەژێرکرد. وداەی ئەکەتەوڵەتنی دشلهاویەڕێی پ ەسپن لۆترین کەورەون و گەی ئرەڕکاب
 ێت.  سزا بدرە وەییەزەڕی بێبەوپەئ ەستوور بکات بەد ەرپێچی لەی سەوەستوور بن و ئەد
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  ەو گۆڕانکارییەئێت.  ت بدو ەوڵەنێو د جڤاکیی یی ئابووری وندەیوەپ ەل ەمەی کۆوتەنووسینی ئ، کیاڤیللیەم
 و.ەی ئۆ ی سنووری ئاسەوەرەد  ەونەکەد، تیەیەڕانی سیاسی نیشانۆگ یەتییانەڕەبن

 :ەوە گرێتەد ە رباسانەم سەکیاڤێللی ئەی مەپارەبیری سیاسیی پار

 . ڤۆڕیی سروشتی مرۆگەبیری ن  -
 . مێژوو ییراەگەڕێژچوونێکی ساکاری ۆب  -

ش  ەرۆو جەفروو بێنن و ب تەمیلل  ت وەوڵەد  ۆر بەسدەبێت  دونیاکرد ی ئاکاریەوەسپاو بەڕێکی چەباو  -
نیا ەتیش تەرۆکایەسدیاری بکرێت و  ەوەتی سیاسییەزنایەن مەالی ە لدەبێت کان ەکردئاکاری ژێر

 ێ بگر ەچاوەی ڕۆی خەکەتەمیلل ندیەوەرژەب

 

 انڕیفۆرمکار 

 جڤاکی ،رجی ئابووریەڵکوو م ەب، بووەن  ەنیا دۆزێکی ناو کڵێسەم ت ەیەدشازی ەدەی س Reformationکاری ڕیفۆرم 
نی ەکاری خاوڕیفۆرماڵم ەب. ر فراژووتنی سیاسیەس ەکردەمی نەیشی کارێکی کۆخ  ۆب ،بووەو سیاسیی ئاشکرای ه

ی ەوەرەد ەخرانەیان د ەدرایەکییان دەیان نرخێکی الو، تەسیاس ەربەس  دۆزی .بووەیی سیاسیی خۆی نئایدیۆلۆژ
من میر فێری  ، مەرگدروو فێری دروومان ناکەمن بدەڵێت  Lutherر ەلوت.  کارانڕیفۆرمیی ەبواری کارام

 .  مەحوکمڕانی ناک

و ژان  Martin Luther (1483 -1546)مارتین لوتر ، ڕفۆرمکارترین دوو ەورەناگرن گ ەوەل ەڕێگ ە م گوتانەاڵم ئەب
  ەڵوێستەو هەیاسیدا و ئندین شادۆزی سەئاست چ ەرگرن لەڵوێست وەه، Jean Calvin (1509-1564)کالڤین 

جێی ش زیاتر ەوانەلێت. بیدا بەی لێ پەوەرەکااڵکەیی ینجامی سیاسەئ یەوەکرد ەب ، وانەی ئەتییەڕەبن  ەییکەدین
  (1525-  1490وری ە)د Thomas Müntzer رەی تۆماس مونتزەکەمەرهەب ەل ەک ەیەیسیاسی ەڕۆکەو ناوەئمشتومڕ 

و ، ڵگیرساەدا ه 1520نی اڵسا ەل، ڵمانیاەئ ەل ەڕی جووتیاران بوو کەی ش گرینگکی ە تییەسایەک، رەمونتز. ەیەدا ه
 .  ینەک ەو دەکانی ئەرەر و بیروڕا ورووژێنەشی داهاتوودا باسی مونتزەب ەل. ار بوویشۆڕشگێڕێکی سیاسیی هۆش

  یوشتنزمیەو ڕ Pharisaismتی ەو فاریسای ەئاکاری تاوانباران ەخۆی ب ەککرد ەد  ەوەباتی دژ بەر خەمارتین لوت
  ەبوو کڵێسەن ەو ەر ئەستی لوتەبەم. ەوەورد نابین ەو باسەدا لەلێر ەاڵم ئێمەب . نانەی دادەو کڵێسێنگشتی 

 ەری بەس ناچاری ەب ەو فراژووتنەاڵم ئەب، ی بکاتڕیفۆرم ەوەناو ەیویست لەدڵکوو ەبرت بکات ەدووک
ورووپادا  ەڵمانیا و باکووری ئەشێکی ئەند بەچ ەی لەهێزترین بنگ ەب ەک، ریەی لوتەکڵێس، نا ەوەکییەرەدووب

،  سویسرا ەل، ڕی کالڤینەباو. ی کالڤینی بووەویش کڵێسەئ، کی نوێ بووەڵستییەرهەر زوو دووچاری بەه، بووەه
رکوت  ەس ەوەتی کاتۆلیکەوڵەن دەالی ەل، داەی شازدەدەتاکانی سەبن ەکان ل- Huguenot هوگێنۆت) ەفرانس
و ەلتی ەکالڤینای  ەیشت. زۆر جار وتراوەری خۆی گەڕی کاریگەوپەو سکۆتالند، ب ئێنگالندد، هۆالن، (کران

و  ەر لەتی هەداریەرمایەو س ەپێشتر بووەل  موانەه ە ل ەوەیجڤاکیڕووی ئابووری و    ەل ەگی داکوتا کەدا ڕەاڵتانەو
تی و ەیی نێوان کالڤینایندەیوەپ. (ئێنگالندواو فراژووت )هۆالند و ەو ڕسکانی تەرەب ەتر بدا خێراەاڵتانەو
 .  ەر کراوەسەی لگفتوگۆلی ەسەتتێرو ەتی بەداریەرمایەس
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جیاوازیی . ەمەک، رداەڕی لوتەباو ەڕی کالڤین و چ لەباو ەچ ل، داجڤاکیبواری ئابووری و  ەل ە یاننوێکاریی ئاگا
 .  ەوانەفر ردووکیانەالی ه دروست رییەکاریگنێوان بیری داڕێژراو و 

ر  ەدەبدونیا  تیەو باب  ەدونیازادتی ەباب ەڕ بوون کەدا هاوباوەوەکیاڤێللی لەڵ مارسیلیوس و مەگەر و کالڤین لەلوت
ر  ەبەدینن و ل ەبرەبواری سرمی ەرگەم سەکەی یەپلە ر و کالڤین بەاڵم لوتەب. ەوەک جودا بکرێنەیەلدەبێت 

نەبێت   ەدنیای کڵێس ەبر ەتێک سەر بابەی هەوەنرخێنن بەتی دەکی نایەیەشێو ەت بەسیاس ەبرەش بواری سەوەئ
 .  نەکەپشتی تێ د

تی ەمرۆڤایجڤاکی   ،بانی خوداەمیهر. مرۆڤداخودا و نێوان گیانی  ەل ەییندەیوەپ وانەالی ئ کیەی دینندەیوەپ
عیسای ەب ەوەڕی خۆیەڕێی باو ەنیا لەت ەوەالی خۆی ەسیش ل ەکەتاک. ەوەگرێتەس دە کەنیا تاکەڵکوو تەب ەوەناگرێت

 ێت. رخشەبەد ەگونا ەسیح لەم

  ەل ەواو جیاوازەت ەراییەتاکگم ەاڵم ئەب. ەیەکاراندا هڕیفۆرمڕی ەباو ەکیی ئاشکرا لەدینکی ەراییەگەتاک ەواتەک
تدا  ەوڵەخێزان و د،  ڵ ەکۆم ەدا مرۆڤ خۆی لەیدونیا  مەل. ڵکەخ دونیاکردی ی بارودۆخیەربارەبۆچوونیان د

رێتیان  ەوننداماندا و دابەژیانی ئ رەس ەدن بەبڕیار د،  تداەوڵەد ەتی لەوایەرمانڕەخێزاندا و ف  ەباوک ل. ەوەدۆزێتەد
  دونیاکرد اڵتیەسەاڵم د ەب. ەی سیاسی نییرایەتاکگک بۆ ەیەهیچ ئاماژر و کالڤیندا ەڕی لوتەباو ەل. نێنەبۆ داد
 . ەگرینگ ەفر  ر و کالڤینداەبواری دیتنی سیاسی لوت ەل  ەم بۆچوونەئ. ک گیانەدات نەشدا دەر لەسەنیا بەبڕیار ت

خۆی   دونیاکردی واوەتی ت ەش باب ەسێکلێت. بەکی هە تی گیانە زنایەنیا مە ت ەکڵێسشێت زانن ناەر و کالڤین دەلوت
و  ەستەرجەب یەکڵێس ، ئوگوستینوس کەوانیش وەئ، شداەوەڵ ئەگەل. کینەشەواو لەکانیش تەندامەئ ەیەه
ێت.  ب خشین دڵنیاەبە لتوانێت نا ەیەستەرجەب یەکڵێس ەربەی سەوەر بەه مرۆڤ. ەوەنەکەجودا د ەستەجرەبان

  س وەکەیی نێوان تاکندەیوەپ. بڕیار بدات داس و خوداەکەیی نێوان تاکندەیوەپ ەلتوانێت نا ەستەرجەب یەکڵێس
 ر. ەدەبەدیدی ەکڵێس، ەوەی دروستەکڵێسەیی مرۆڤ بندەیوەپبۆ  ەێکر ەخودا پێو

 یەنێوان کڵێس ەلهەبێت  ندییەیوەپدەبێت   ەوەر ئەبەلژی ەدا دەم دونیایە نێو ئ ەل ەستەرجەی بەکڵێس
و ەب، نەکەت دەوڵەو د ەنێوان کڵێس ندیەیوەپ ەر و کالڤین باس لەکاتێک لوت. اڵتی سیاسیداەسەو د ەستەرجەب
وا  ەئ بێت،ەه ەوەتەوڵەد ەی بندەیوەپبتوانێت  ر جۆرێک بێتەه کەیەر کڵێسەه ەن کەیکەد ەئاواڵ ەرجەم

 . ەنیی «کۆڕی پیرۆزان» ،ەنادروست یەستەرجەب  کیەیەکڵێس

مێکی ە سیستر و کالڤین داوای ەلوت ەمانای وا نیی، رە دەبدونیا و ەدونیازادی نێوان ەتوند ەی Dualismتی ەم دوانەئ
ن ەالی ەر لەش هدونیا  .ەوانەپێچ ەبێت. ن بەبێالی ەوەن دین ەالی ەل ەککردبێت هایان ەو یسێکوالر  سیاسی
نیگای ەگۆش ەل. خوداکردپالنی ئافراندنی  ەن لشێکەن بەدونیازادی ەوانەئ مووەو ه ەدروست کراو ەخوداو

 .  ەخ نییەبێبای، دونیا تی دروست بوونیەچۆنی، ەوەدین

موو  ەگیانستاندا ه ەل.  ستاندادونیا ەل کەو ی گیانستان ەک لەی، ەیەه اڵتیەوموو مرۆڤێک دوو ەهدەڵێت ر ەلوت
کییان ەمیشەکی هەموویان گوناهبارن و سزایەر هەه - رز بێ چ نزم ەچ ب، پیاوەشیش بێ چ بۆرە چ ک، کساننەی

.  ستاەند بێ چ وەچ کارم، رەنۆکچ میر بێ چ ، ە یەتی هەرکێکی تایبەئ ەسەر کەه، ستاندادونیا ەل. ەوایەلێ ڕ
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  ەسێک بەموو کەهدەبێت . ەرمانی خودایەویست و ف  ەمەئ ێت. ب هاەشبێ وەو د ەوان ەفر ەمانەی ئەپێگجیاوازیی 
 ێت. ختی خۆی ڕازی بەب

ن ەکەش دەوەکالڤین داوای ئر و ەاڵم لوتەب. ەوەبینەتی دەوارەها کۆنەبیری و نگاری ەرەبیش  - الی کالڤین
و   ەی خودایەرموودەوجیل ف ەت. بپێورێن  - وجیلەت  ەب ە بگر - کیەریی دینەپێو ەبدەبێت  کرد دونیا دۆخی

ر و کالڤیندا  ەنێوان بۆچوونی لوت ەکی ئاشکرا لەدا جیاوازییەم خاڵەل. ەوەگرێتەش دەیدونیا مەی خودا ئەرموودەف 
  ەک ەوەکاتەمان بۆ ڕوون دەوەوجیل ئەت. ەیەتی هەرکێکی نایەدا ئەربوام ەل،  وجیلەت، رەڕای لوت ەب. ەیەه

و ەئدەڵێت ر و ە س ەخاتەتیشی دە رکێکی ئایەکالڤین ئێت. چاوپۆشی لێ بکرنابێت  کی ەیندحوکومڕانیی ال
 . جڤاکیرانی سیاسی و ەبۆ گوز ە ر ڕێنمایەش هەئێست، وراتەی نێو ت ەلەرمانگەستوور و ف ەد

ک جودا ەی ەاڵتداریی چاک و خراپ لەسەوایی و دەرمانڕەتوانین ف ەما بگرین دەبن ەوجیل بەر تەگ ەواتەک
ش دوای ەوەکرد ەن و بەبک ەم نرخاندنەاڵت ئەی وەدا نین ژێرکردەوەڵ ئەگەر و کالڤین لەاڵم لوتەب. ەوەینەبک

ڵی  ەگوێڕایدەبێت ، گشتی  ەب، ەژیڕکرد. داتەمکار د ەنیا خودا سزای حوکومڕانی ستەت . ونەبک ەکەنرخاندن
یان  ستانەژێرد ەیخوداویستی وا ەئ، ر خراپ بێتەگ، ەدانراو ەن خوداوەالی ەتی لەوایەرمانڕەف . بن ەرکردەس

 .بدات یان سزا ەوەتاقی بکات

ئاشکرا   ەتێکدا کەوڵەئاست د ەل، ەبۆ نموون. ەنیی ە رەگ ەی بێتەما گشتییەم بنەی ئەانوەکڕەی یویەیڕەبێگومان پ
 ی؟ەکەچ د، نێتەیەڕ بگەو باو ەکڵێس ەبێت زیان ب

ڵ ەگەم لەردەهدەبێت مرۆڤ دەڵێت  (1520)« ەی چاکەوەکرد» ناوی ە ب نووسراوێکی زویدا ەر لەلوت
ە  ئاشکرا بێت ک» یەوەئ  ەگاتەن ەکەاڵتەسەرجێک دەم ەب بکات ڵ ەدا هدونیاکرد اڵتیەسەمکاریی دەست

ی ەوەک ئەیان و، بووەسیحی نەهێشتا م ەمانی زوو کەک زەو، ینەر خودا بکەرانبەب ەکات خراپەناچارمان د
  ەزیان بات، وت بکەمان لێ زدونیاش یسامانو  ر سوودەت گەنانەت، واەداری ناڕەژارەپ. یکاتەتورک د ەئێست

اڵت ەشمان خدونیا میەرهەموو بەبا ه، ینەوا بکەر کارێکی ناڕەاڵم گەب .داتەزاخاوی د ەبگرنێت  ەیەگیان ناگ 
 .  «ڕزێەگیانمان داد بکرێت،

دەشێت  ەستەرجە ب یەاڵم کڵێسەبێت. نەیەناگگیان   ەزیان ب ر جۆرێک بێتە ه سیحیەڕژێمێکی م ەواتەک
  (ر خۆی کردیەی لوت ەوەک ئەو) ەی کڵێسەوەنگاربوونە رەب ەیەوانەل ەوەر ئەبەل، بێتەری هەتینێکی ڕووخێن
 ێت. کارێکی باش ب

رخان بکات و ەکی تە واو خۆی بۆ بواری گیانەتدەبێت کی ەتیی گیان ەزنایەم ەیەو ەئ ەڕاوێژ وەموو ئەرجی هەم
دا  دونیاکرد روکاریەس ڵ ەگەل ەی کڵێس کردنڵ ەتێک خۆر ەلوت. دونیاکرد بۆ بواری دونیاکردیش  تییەزنایەم

ژار و  ەدێریی هچاو، ەوەخشێتەخێر بب، پێ درابوو جڤاکی تگوزاری ەخزمرکی ەئ ە کڵێس، ەبۆ نموونێت. لمێنەناس
ی خودا  ەرموودەف  ەیەوەنیا ئ ەت  ەکاری کڵێس. ەدونیاکرد اڵتیەسەکاری د ەمەر ئەڕای لوتەب. هتد ...خۆش بکاتەن

 .ەوەبکات باڵو
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  ەوەشدونیاکردی اڵتیەسەالی دەب ەڕی کڵێسەباو، ر شتێکەهەر لەب. بووەئاسان ن هاەتیی وەسپاندنی دوانەچ
سیحی ەنیا مەت تەوڵ ەد. وان بووەفر  ڕی جوداەکیی نێوان باوەرەبەی فرەوەپاش ئتی ەتایبەب، بوو رنجڕاکێشەس
 نگێکی سیاسیشی گرت. ەڕ، تیی جوداەسیحایەی نێوان ڕێبازی مەکێش کالڤینیش بوو. وری ەڵکوو لوتەب، بووەن

  ەڕێک لەبڕیار بدات چ باو (دونیاکرد اڵتیەسەد  ەبوو میر )وات ەوەلماندی ئەر پاشان سەلوت یەرەسەو چارەئ
کیدا ە دین راییەتاکگڵ ەگ ەلبا ەزۆر ن ەب رچی ەگەکی بوو ئەکارێکی رەسەش چارەوەئێت. بەوی هەدا برەکەاڵتەو
ێت.  ر بەی دیتنی لوتەوانەپێچەواو بەتدا تەوڵەد - ی دیندۆز ەتنی کالڤین لیرچاو دەب ەها دێتەو. گونجاەدەن

 ەوەتەوڵەژوور د ەلدەبێت  ەیگوت کڵێسەکالڤین د نێت،ت فروو بێەوڵەر بۆ دەس  ەلماند کڵێسەی سەوەر ئەلوت
 ێت. ب

ر ەسە ختی لەکالڤین ج. متر بووەک ەوەتیدا زۆر لەتی و کالڤینایەرایەنێوان نۆڕینی لوت ەڕاست ل یاڵم جیاوازیەب
ڕی پاک ەباو نێت،وجیلدا بگونجێەکانی نێو تەرجە رمان و مەڵ ف ەگەخۆی لدەبێت ت ەوڵەدە کرد کەد ەوەئ

رمی  ەرگەنیا سەتدەبێت  دونیاکرد اڵتیەسەد، رەڕای لوت ەب. بکات زهێز و پێەکی دین بەرەشێوازی د، تبپارێزێ 
ک الی  ەو ەر توندترەی لوتالتی ەدوان ەواتەک. ڕێ ەتە نای کیەترسییەم ەش کڵێسەو جۆرەب، بێت  دونیاکرد  تیەباب

 .  کالڤین

  ە کی نێزیکی بەییندەیوەپ ەکارانڕیفۆرم بزاڤی ەیەوەئ  ەتییەدوانم ە سپاندنی ئەچ مەستەئی ەکی دیکەهۆی
ڕووی سیاسی و   ەل، کردەر داوای دەی لوتەۆستییدو دینەئ. بووەه ەوەمەو دەو سیاسیی ئ جڤاکیی کردنوێنەه

  ەک، کانەـ - Anabaptistتی ئاناباپتیست ەتایب ەب، بووەریب هەی التەڕێبازی دیک. بووەن نەبێالی ەوەیجڤاکی
اڵتداریی ەسەد ەژ بن دڕیەڕاپ ەبووەپاپا د ەڕینی دژ بەڕاپ. تێدا ئاشکرا بوو یە نی شۆڕشگێڕانەبیروڕایان الی

 .  شەدیک یرێتیەن

ئاست  ەرج لەکی بێمەڵییە گوێڕای ەبوو ب ر زووەه  کاریڕیفۆرمی ەوتووەرکەس ەسیاسیی ەیامەو پەاڵم ئەب
ی کالڤینیدا  ەکڵێس ەل. نە ک ڕێ بکەشانی یەی سیاسی شانبوتەداکسیاسی و  یامیەپ ەرج نییەم. تیداەوایەرمانڕەف 
و سکۆتالند و باکووری   ەفرانس ەل - کراەدەگومانی لێ ننەبێت   ن ەگمەد ەبها ەچیی ڕەملکە ک - تیەتایبەب
،  دونیاکرد  کی وەرژینی نێوان گیانەپ. ڵداەری هەڵستکار سەرهەسیاسیی ب بزاڤی داپاشتر کانی ەدەس ەل، ریکاەمەئ
 . نراەڵنەرگیز هەه، می ناڤینداەردەس ەل ەن و ەمەو دەل ەن

  



73 

 

 

 

 

 

ی ڕاپ ر ەگ  ڕینی ەبیر
ی  : لی   ر ەمونیی

  



74 

 یک  ەپێش 

. نیەل نایەگ ژێرچینی رێکیەتووشی بێژنەبێت  نەگمە د  ەبمی نوێ ەردەس ەنیەگەسیاسیدا تا دبیری  مێژووی ە ل
ی  پڕۆلیتارمی ناڤین و ەردەجووتیاری سەشەڕ، ەمی دێرینەردەدارانی سەو ن ەکۆیل، ل ەژێرچینی گ ەستیش لەبەم
و ەستیان لەبەاڵم مەب، دوێنەل دەگ ەت لەموو بیریارانی سیاسەر هەی هەشدا نێزیکەوەئ ڵ ەگەل. ەمی نوێیەردەس

می  ەردەفیکری سیاسیی س ەل لەگ، ئازاد بوو یلی پیاوەنیا گەتێن ت ەئ ەل لەگ. ەسێک نییەک ەموو جۆرەه ەیەگوت
تا  ەه، نگترەمی درەردە فیکری سیاسی س ەل لەگ. اڵتداراننەسەی دەستەد ەربەس زگماک  ەب ەن کەوانەناڤیندا ئ

 .  ندونیاکرد یدارسامان سانیەک، نیشەکی درێژخایەیەماو

ست و ەبەمبووبێت ەیان هرەئاخێوی ەوەبێ ئ ەڕین ڕوویداوەلێک ڕاپەگ، ورووپاداەمێژووی ئ ەل ەوەر ئەبەل
،  ل ەگەڕینی کۆیلەڕاپ . ی پاش خۆیان بپارێزندونیا بۆ ەڕینانەو ڕاپەو گیانی ئ  ەوەکان بنووسنەڕینەئامانجی ڕاپ

ڕێی  ەل  ەڕینەم ڕاپەئ ەئێم. ژاندەڕۆمای ه، فتای پێش زاینداەسااڵنی ح ەل، ڕینی سپارتاکۆسەڕاپ
، کراەری دەڕێب ەوەـ Spartacus ناوی سپاراتکۆس  ەک بەیەن کۆیلەالی ەزانین لە د. ناسینەد ەوەیەکەڵستەرهەب

 ەر و لەسەبردەڕێگری د ەی خۆی بەندەخۆس ەو ئازادییەئ ،اڵتبووەه Gladiatorی گالدیاتۆر ەفێرگ ەسپارتاکۆس ل
شکری  ەم لەئ، کەیەبۆ ماو. ل ەگەلژماری کۆیەێکی بێهشکرەل  ریەڕێب ەبوو -داەمێکی شێواو ئاژاوڵ ەد ەل - ناکاو
هیچ ، کانی زیاترەمدیدەست ەندامەڕکی ئ ەل ەوتنیش ئاشکرا بوو چونکەاڵم ژێرکەب، وتن بووەرکەو سەڕوو ەیەکۆیل

کی ڕووت ەنارکییەئ ەل، ەڕێوەبیبات ب - ەکۆیلەکۆن -  تێکەوڵەدێت. نڵەر هەسەبوو بنیاتی لەی نەکی دیک ەمایەبن
ک  ەی  ەی تاکەوەبێ ئ. هیچ نازانین  ەئێم، ەڕینەڕاپم ەی بیر و ئامانجی ئ ەربارەاڵم دە بێت. ب ەد ەوەمەدەزیاتر چی ب

 . مێژوودا ون بوو ەل ەشکری کۆیلەل نێت،جێ بمێەی لێ بەوش

گزادانیان  ەاڵتی بەسەد ەاڵم نەپیاوی ئازاد بوون ب ەوانەئ، بوونەش هەڵکێکی دیکەخ  ەجۆر ەکۆیل ەل ەجگ، ڕۆما ەل
  ەل ەوەـ [ل ەری گەیان پارێز رەنوێن] Tribune ی تریبیونەڕێگ ەنتوانی لیاەد ەوانەئ. ەسامانی چینی سوار ەبوو نەه
ل  ەگ ریەئاخێو ەبووبوون ەکان کەاڵم خودی تریبیونەب.  نەلدا خواستی خۆیان ئاشکرا بکەنی گەنجومەئ
 .  ل ڕانوێننەبوو ئامانج و خواستی ناخی گ ەوەریستۆکرات بوون و کاریان ئەئ

ری  ەوان نوێنەی ئەلەو گەئ. ەمەستەئی ە وەداناڵمەو ەپرسیارێک ، بوونل ەنگی گەڕاستی دەک بەیەتا چ ڕاد ەمانەئ
ر  ەسەلی هاەکی وەییئایدیۆلۆژست بدات ەد ەوەبۆ ئ ەبووەک نەمایەهیچ بن. ەو بوو ەخۆشجڵنەبێت رەهبوون 

یان  ەشەک پۆلیبیۆس و سیسێرۆ گەبیریاری و ەک ەوەیی حوکومڕانیی ڕۆمانی ببێتئایدیۆلۆژ نگاری ەرەبرێت ڵنەه
 .  داەدپێ 

ش  ەو بۆچوونەاڵم ئەب. فراژووت ە،پاشایاڵتی ەسەی دە رچاوەل سەگدەڵێت ی ەڕەو باوەمی ناڤیندا ئەردەس ەل
 ەوەکانی خۆیەهاوشان ەپاشا ل. یی توندمەرەه جڤاکیبۆچوونێکی  ەبریتی بوو ل ەکرێت ڕاگی ەوەو پاشخانەبدەبێت 

ری ەنوێن ەپیاوانەورەم گەئ. بژاردەڵدەپاشا ه ەخۆیان بکێکی ناو ەپیاوان یەورەگ ەوات، اردنڵبژەه ەهاتەد
 ەبووبوون ەمانەڵکوو ئەڕێن بەکانیان بگەخواستی ژێرکرد ەی لەستەبەو مەک بەن، کانی خۆیان بوونەژێرکرد

 .  کانیانەژێرکردخواستی بوونی ەستەرجەب
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ک ەو، وانترەکی فرەواتای ەل بەوجا گەئ، مەیەی چواردەدەس ەوات، رزەمی ناڤینی بەردەس ەینەگەد ککاتێ
  ەک  ەشەمەو دەر ئەه. امراز و قوربانیئو  ک کۆرسەو کەن، پێش ەت دێتەسیاس  یر شانۆەرێکی سەکتەئ
 .  ەیشتووەگە کۆتا ن ەی هێشتا بەنەدرێژخای ەشۆڕشگێڕ ەمەردەو سەرمنی ئ ەستپێکێکی شەد ەبێتەد

،  ەوەکرد ەل ەجگ ، ڕیووەلی ڕاپەگ ر ەگ. ەئارادا نیی ەل فراژوو کیەییئایدیۆلۆژهیچ ، شەمەو دەتا ئەه، اڵمەب
. نوێ یەکێکی دیکەی  ەیشتن ب ەگک ەکۆن نمی ەسیست بۆ ەکردوو یەوەڕانەگوا داوای ەئبووبێت ەنگێکشی هەد
 :ژاندەتیان هەوڵەین ددنەچ ەمالوەنگ و بەمی ناڤینی درەردەس ەل ەک، کانی جووتیارانەڕینەبوو دۆخی ڕاپ ەمەئ

ڵدانی بۆهێم  ەرهەس،  ەفرانس ەڕینی جووتیاران لەیان ڕاپ Jacquerie ڕینیەڕاپ، ئێنگالند ەل Wat Tylorڕینی ەڕاپ
د  ێ سو ەرمنیش لەنێکی شاهاوش. هتد  ...ەکانی ئیتالیا و سویسرەڕینەڕاپ، (مڕۆەو سلۆڤاکیای ئ کەچ ەل ەشێکەب)
 ییئایدیۆلۆژڕینێک بوون بێ ەڕاپ ەمانەئێت. بدا ناوی ەم بوارەبشێت ل ەیەنواەل، ەناسراو Engelbrekt ەب ەیەه

 ەانجڤاکو ەر بەی سەبیرانو ەئو جڤاک و ەجێپێی ئ توێ ەر بتەگ. ییان بووئایدیۆلۆژتی شاەسیحایەم. ڕینەڕاپ
 . ەوەتیدا بچیتەسیحای ەی مەانجیاواز ەوەو لێکدانەبدەبێت ، ەمەردەو سەپاشخانی ئ ەبووبوون ەک ەوەڵگریتەه

ڵ دۆخی ەگەل، ژاندەڵمانیای هەئ 1520سااڵنی  ەک، ی جووتیارانەکەرنجڕاکێشەس ەڕەدۆخی ش، ەوەم ڕووەل
ڕای جودایان  بوون ەوەئر  ەک هەیەدژب یجڤاکیبۆچوونی . ەوێکچوو، مداەیەڤدەهی ەدەوی سڕیەی ڕاپئێنگالند

ڕی ەباو ەل ەڵگەبا بەد تمابوو لێی ببیسترێ ەت ەی بەوەئ. دینی دروست ەیەی کامەوەئاست ئ ەبوو لەه
کانی  ەبیری سیاسیی و ناکۆکیی ەی بنۆڕینەتوانین لێو ەد   ەئێم ەی ەرەو فیلتەتی ئەسیحایەم. ە وەتیدا بدۆزێتەسیحایەم
ی ەوەکردنکی و باڵوەئامۆژگاریی دین، مداەیەڤدەهی ەدەشێکی سەم و بە یەازدی شەدەس ەل. ەمەو دەئ
ی ەدەس ەاڵم نە ب. ەبیری شۆڕشگێڕانی ەوەکردنبوون بۆ باڵو سروشتکردی ەڕێگ ەکانی خودا تاکەرموودەف 

 ەل. سێکەند کەر چەگەم، لێرەگڕینی ەری ڕاپەئاخێون ەخاو ەبوونەن، مەیەڤدەهی ەدەس ەم و ن ەیەشازد
( و جیرارد 1525 - 1490وری ەد) Thomas Müntzerر ەتۆماس مونتز. ەنیا ناوی دوانیان شایانی باسەڕاستیشدا ت

.  ەکیان نێوان بووەیەدەس ەپتر ل ەم دوانەئ. (ەمردوو  1660و پاش   ەزاو 1609) Gerrard Winstanleyی ەوینستانل
دۆخی   ەخی بەیشی پتر بایۆو خ ەوتوتردا کاری کردووەو ئابووریی زۆر پێشک جڤاکیکی ەیەژینگ ەی لەوینستانل
کی  ەئامۆژگاریی دین ەر بەمونتز، رین بوونەیامی توێژی بەڵگری پەردووکیان هەاڵم هەب. ەو ئابووری داو جڤاکی
 Law of «ستووری ئازادیەد»ی ەکەریەس ەکتێب  ە ب، ر شتێکەه ەر لەب، یەر و وینستانلەی ورووژێنەو دژنام

Freedom (1652) .ەرێتەو نەژێر تاوی ئ ەی لەوینستانل .ەوەهێنایەد ەوەتییەسیحایەم ەویان لەی پتەڵگ ەب ە مانەئ 
 . کانیەرچاوەب ەرەه ەرەنوێن ەکێک بوو لە ر یەمونتز ەدا بوو کەکییەدین

موو شۆڕشگێڕانی ەنێو ه ەل، رەمونتزێت. ب شی بازییاڵەو خ مشتومڕری ەورووژێنر پتر ەمونتز، داەو دوانەل
  موانەه ەل، ەم خۆشویستن بووەم دزاندن هەپتر جێی ه موانەه ەل 1789یی ەس نڕشی فراۆتا شەه، رووپاداەئ

 . ەنهان بووەزیاتر پ

ی  ەکی دیکەیەیش گوتەر وینستانل ەگەراو و ئەد  ەینەکەر دەمونتزکانی ەناواز ەواز ەبانگ، داەوەی خوارەباسم ەل
 . ەوەینەکەویش دەی ئەوا جێگەئکردبێت ڕی ە وان تێپەر یان لەکانی مونتزەر گوتەس ەشتێک بخاتهەبێت 
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 م
ی
ی ەسیحایە پاشخای  ر ەتنر مونیی

ێ  کێک بەینێت نوێ ەها ڕادە و یش-رەمونتزوا دیدی ە ر، ئەپێو ەینەبکمی ناڤین ەردە ی سەجۆرەمەهی ر پاشخان ەگ
و  ەئ. ەاڵتدارانی دیکەسەو درمی ەف ی ەر کڵێسەرانبەبناکۆک بوون ی ەکییانەدین ەو ڕێبازەلێشاوی ئ ەل

 ەلێر کەڕینی گەڕاپ. م و زووتریشەیەی دوازدەدەبۆ س ەوەڕێتەگەو د ەیەکی کۆنی هەو مێژوویەئی ەخوداناسیی
 ک باسمان کردەو  کردەتی دەرایەر ڕێبەمونتز ەڕی جووتیاران ک ەک شەو بێت،ڵگرتەکی هەدروستاندنی دین

م  ەکەی یەپل ەب، ەردا نوێیەتی مونتزەحاڵ ەی لەوەئ. ەبۆوتمی گرەیەم و پازدەیەی چواردەدەورووپای سەتێکڕای ئ
 . پێکی هێنا ەوەرێتییەمای نەگرێدانی بنەوەپێک ەل ەیەنجامەرەو سەئ

و  ەبوو ئ ەوەر ئەئامانجیشی ه. گۆ ەشیشێک دێتەک خوداناس و کەنیا وەر تەمونتز ەبیر بێ کەمان لەوەئدەبێت 
نگری بوو  ەیو الەی ئە و ڕێبازەئ. ەکی دروستەتییەسیحای ەم ەخۆی پێی وابوو تاک ەکنێت ێپسەبچ ەتییەسیحایەم

ی کردن(عمیدەتناودێر )دەڵێت  ەندەوەر ئەی ئاناباپتیزم هەزاراوخودی . Anabaptismئاناباپتیزم گوترێت ەپێی د
ی مرۆڤی کردنناودێر، ە وەبکرێن ناودێرنوێ ەرلەسدەبێت مرۆڤی ڕسکاو ، تیەسیحایەی مەروازەبلیتی د ەزارۆ نابێت

وی  ەیڕەر پەمونتزی ەزم یتو ئاناباپەاڵم ئەب. داخودا ڵ ەگەل ەسەو کەئی ەنڕاستی ێکیو دیدارەۆ ئب ەیەنیشان ڕسکاو
ڕمی  ەڵکوو نووکەبکات ب  ەکڵێسەر بەرێتی سەو ن ەزگ ەد ەبوو پشت لەن ەوەنیا ئ ەت ەڕەو باوەئ. زیاتر بوو ەوەبوو ل

 .  موزۆر شۆڕشگێڕ بووەک ەڕەو باوەئ. دونیاکردیش تییە زنایەت مەنانەت، بوو کەتییەزنایەم ەموو جۆرەهی ەئاڕاست

س و ەکەدیداری تاک  ەک، کیەکی دینەرچاوت بڕوایەب ەناکۆک بێت ەیەوانەڕی للێی بنۆ ەوەکات ەنگەدر  ەر بەگ
ر  ەڕی مونتزەباو. ئاموژگاری ەڕین بکاتەالساری و ڕاپ، ویستیەندونیا بری هێمنی و ەل، ست بێتەبەخودای م

 ەیەسەکو ەئ ەوەالی ئێمەروێشیش بەد. ەبووەشیان هەنی هاوبەدا زۆر الی Mysticتی ەروێشایەڵ دەگەل
 . تیەخۆی یرمی دینداریەرگەو س  ەگالوەخۆوەب

شی  ەرێتێکی دیکەن  شەم ڕۆژگارەتا ئەه ەوەمی ناڤینەردەس ەر لەه، ەو ناخ نییەڕوو نیا ەتتی ەروێشایەاڵم دەب
ی باری ەوەکردنروژێرەفیکری س ەب ەندەو ب ەیەو خودا هە خۆی ڕووەو ڕاست کیە کی ناوەیەڕێگ ەپێی وای ەیەه

 . بوو ەرێتەم نەر بەر سەمونتز. ە وەیجڤاکیسیاسی و ئابووری و  

ژینی  ەوەروێشەی دە ڕوانگ ەل. ەڕین ئاشکرایەڕاپ بیری تی وەروێشایەیی نێوان دندەیوەپ، تداەئاستێکی تایب ەل
و   ەکڵێسک ەو، کیەی دینەزگەد ەچ پێویستی ب، ڵ خوداداەگەوخۆ لەی ڕاستدانوستانە وات، کیەشێوازی دینەرزەب
ی  تێکڕای ڕێباز ەویستی لەن ەزگەرێکی دگادئا. ەنیی ،  ەکڵێس ەربەس یەکییەرەد ەرەرێت و نوێنەموو نەو هەئ

  ەموو جۆرەبۆ ه شێت،کێەک دەیەزگەد ەموو جۆرەیاری بۆ هەلی ن ەئاسانی پ ەش بە م ئادگارەئ. ەیەردا هەمونتز
 ەک، رەمانی مونتزەک زەمانێکدا وەز ەتی لەتایبەش بەمەئ -کەتییەزنایەم ەموو جۆرە ه، سپاوەچ مێکیەسیست

.  ەوەایڕسەزۆر جار د دونیادین و  و سنووری نێوان ەوەهێنرایەکی بۆ دەبێوچان دروستاندنی دین   دونیاکرد نیەالی
س و ەکەر دیداری تاکەگەئ.  ەیەشی هەرجی دیکە م Radicalismتی و ڕادێکالیزم ەشایروێ ەی دکردنڵەوجا تێکەئ

ر  ەگەئ ەیەس ئاواڵەموو کەبۆ ه ەو دیدارەی ئەوا ڕێگەئپێداو اخوو  دارەهرەب ،ەڵبژاردەهە بێت بەت نەخودا تایب
. ەوەدرێتەکی لێک دەرەکی دەییندەیوەپ ەموو جۆرەه  ەب، ئاسانی  ەب، کیشەرەکۆسپی دێت. کی البدرەرەکۆسپی د

و پێی  ەی ئەو واتایەب ، ەیەدێمۆکراتییانی مرۆڤدا دیتنێکی دۆزئاست  ەروێشی شۆڕشگێڕ لەدیتنی د، شتیەگ ەب
ر و ەک مونتزەو، ەتەو بابەشۆڕشگێڕی ل. داەی ژینی دیندارانەڕێگ ەکی کۆسپن لە و دین دونیاکرد یمەرەه ەوای

روێشی شۆڕشگێڕ ەد، ە و جۆرەب. ەخوداو ەل ەواد نێزیکترەژار و بێسەمرۆڤی ه ەپێی وای، یەویش وینستانلەپاش ئ
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مرۆڤ چ  یدونیاکرد  یەپێگ، بێت ەڕەو باوەب ەرم چونکەگرێکی دڵگەخنەڕ ەبێتەتی دەحاییسەڕی مەر باوەرانبەب
 ەی کەرەو لوتەئ، ەرە رمی لوتەوێکی دڵگەیڕەر پەمونتز. ەسەو کەکی ئەهای دینەڵ نرخ و ب ەگەل ەیی نییندەیوەپ

ری دینداری  ەرزترین پێوەب ەس بەکەڕی تاکەئازاد بێت و باو دونیاکرد تیەزنایەم ەلدەبێت مرۆڤ دەڵێت 
هێمنی و   ەبدەبێت دیندار  دەڵێت  ەکات کەد ەو ڕایەڵ بەتێک ەڕەو باوەر ئەمان لوتەاڵم کاتێک هەبێت. نەداد
ترین  ەورەگ ەبێتەر دەتزمون ەمەو دەئ، بگرێت ەوین ەرزەم سەوایی ئەڕناو  دونیاکرد ی ئازاریەرگەالری بەس

 ەناری دیندارەخش و ڕێنیشاندەربەپێو ەجیل بوەچیدی ت ەی کەوەگات بەر دەنجامدا مونتزەئ ەل. رەدوژمنی لوت
 ێت. ناسەن

 مەریکی ئەوخۆ خەڕاستی ەو دینەئ . کەی ەبنەو د ەوەتوێنە کدا دەیەر لەدەبدونیا  و ەدونیازاد ەوەرەالی مونتزەب
زن  رۆن دەکەودیو دەشتی ئ ەهەب ەباس ل ەشیش و خوداناسان کەک. کاتەتی لێ دەفرەر نەمونتز، بێتە ن ەیدونیا

 ،«مرۆڤی ئاسایی، ەگوێم بۆ ڕادێر»ێت. دەڵکات و ەد «مرۆڤی ئاسایی» ەل  وخۆ ڕووەر ڕاستەمونتز. کارنەو ساخت
 . «یەفێرکخۆت   تۆدەبێت ، چی دی فریو بدرێیت توێ ەر ناتەگەئ»

روکاری خۆیان دوور  ەس ەڵکی لەرنجی خەسگۆیا  کاتەتی دەسیحایەڕی مەباو ەر لەمونتز یەو گومانەر ئەه
کاتێک »دەڵێت دا  «ستووری ئازادیەد»کتێبی  ەل. ڕێمان ەوەی دێتەالی وینستانل ەجارێکی دیک، ەوەخاتەد

خ  ەرگ و دۆزەترسی م ەیان ل، کاتەد ەوەکییەمیشەدمانیی هاش ەیاڵ بەو خ تبڕێ ەئاسمان د ەمیزاد چاو لەئاد
کی ەیەزاراو :ەرەری نۆبەمافی میراتب ]. «نابینێ - تیەمافی خۆی ەک - ەرەری نۆبەمافی میراتب  گرێت،ەرز دایدەل
 . [وێتەکەد ەرەر نۆبەکات بەد ەو میراتەباس ل ەوجیلەت

موو  ەه. ئاست مرۆڤدا ەل ەت خودادا و نسئا ەل  ەن، ە نییانهەبێت ڕ ەرچی باوەشیشان هەک» دەڵێت،ر ەمونتز
 . «ڕێنەگەتی دەزنایەچۆن بۆ زێڕ و م ەس چاوی لێیانەک

 .  ەوەبنەد ەی دووبارەک خۆیان الی وینستانلەر وەی مونتزەم گوتانەئ

 

 

   یایم سیاس ەپ

م  ەل ەئێم. ەیەدونیازادواو ەتێکی ت ەباب، یەالی وینستانل ەر و پاشانیش لەزالی مونت ەل، تیەسیحایەم ەواتەک
،  ڕی دروستەباودەڵێت ی خودا پێی ەوەئ، دیداری خودا ەنچیەد ەک ەنیاماندا نییەاخی ت ن ەر لەه، داەژیان

 . ەوەگرێتەد  ەیدونیا مەی ئجڤاکیرانی سیاسی و ەتی گوزەتایبەب

 و ی تێدا دیەرانەکی ڕێبەیەر نۆرەمونتر ەک، ڕی جووتیارانەش. ەیەر هەمونتز ەرێتێکی زووتر ل ەشدا نەم خاڵەل
. بات کردبووەی خەکییان ڕاپێچی نێو کایەنۆڕینی دین ەبوو ک ە ڕینانەڕاپ ەو ڕیزەزنی ئەم کۆتابوونێکی، مرد تێیدا
 ەوەڕیان بۆ ئ ەجووتیاران شێت. کی بەی دینەوەقانوونی بوو پتر ل ەکەڵدانەرهەێکدا هۆکاری سستپەد ەل ەڕاست

مافی نۆی  . ر جووتیارانداەسەپاندییان بەمیران س ەی ک ەنوێی ەو ماف ەدژ ب« مافی کۆن» گوتراەد پێی  ەکرد کەد
می ناڤیندا گونجێنرا و  ەردەڵ بارودۆخی سەگەمدا لەیەو سێزد مەیەی دوازدەدەس ەل ەبوو ک ەڕۆمانیی ەو ماف ەئ

بارێکی خۆی   ەوەڕووی ماف  ەل و ەر گوندەبڵێم ه ەریکەبوو: خ ەجۆرەمەهو  گیرەناوچ واو ەمافی کۆن ت. ڕێکخرا
ر ەگ ەم ماف ەئ. ختیان سوار بووەبی ەوانەبۆ ئنەبێت ر ەه، رخۆبوونێکەس  ەهۆی جۆر ەش بووبوو بەمەئ. بووەه
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  ەوات، چ بکاتەک کەتییەزنایەم ەبا مرۆڤ مل بۆ جۆرەد ەچونک، بوو ەمافێکی فیودااڵن، ڕیۆوردی لێی بن ەب
و  ەئبوو ەن ەوەر ئەبەش لەچییەم ملک ەئ، دونیا دین و ەربەس نی فیوداڵیرداراەس  ەبریتی بوو ل ەمێک کەرەه

 ەب ەڕ و خێرخوازی بوو کەباو ەربەس کیەییندەیوەپ ەر جۆرەبەڵکوو لەب، ەجێیەدا نیشتەیەو ناوچە ل ەمرۆڤ 
کۆڕێکی ، مافی ڕۆمانی. نگی بووەکڕەری یەپێنەمافی ڕۆمانی س، شەمەر ئەرانبەب. ەوەستەبەد ەوەنییکاەردارەس

و  ەرەنگاو بنێت بەه ەوەهێنایەد ەوەی بۆ ئەڵگەش بەوەای ئڕپاند و وێ ەسەلدا دەر گ ەسەی دادپرسانی بەکارام
 ەی کێیەستەکێ ژێر د ە:وەش بگرێتەوتەتانی دواکەوڵەو د ەکەاڵتەناو و ەک، تیەرێمگریی پەه مێکیەسیست

 .  ڵکە ڵی خەڕ و گوێڕایەباو یستەیوەپ ەک بەن ەوەرێمەه ەب بوو ندەبوو ب دۆزێک

  داەمەو دەل. ربیست بووەر بەڕی جووتیارانیش هەمی شەردەتا سەه دا «مافی کۆن»  پێناوی ەبات لەخ یەڵەزای
کاریدا  ڕیفۆرموڵدانی ەڕین و ه ەی ڕاپەزۆرب ەل ەو باسانەئ. زۆر باو بوو ەکۆنی ئازاد و ژیرانەرەرانی هەگوز ەباس ل

. ەوەی خۆی کردە ورووپادا جێگەئ ەتیی فراژووتن لەشبینایەوتن و گەتا بیری پێشکەوام بوون هەردەزۆر و ب
. ەوەنانێو ەوتەک ەبۆچوونێکی دیک ەڕی جووتیاران کەڵگیرسانی شەساڵێکی مابوو بۆ ه ەشدا هێشتا دەوەڵ ئەگەل

ئامانجی بیری . ەدا کاڵ بۆو «مافی خوداکرد» پێناوی ەبات لەئاست خ ەدا ل «مافی کۆن » پێناوی ەبات لەخ
موو  ەه کسانییەیو  ەوساوەژاری و چەمافی ه ەباس ل ەک، وجیلەنێو تی ەبوو گوت ەوەگشتی ئەب، مافی خوداکرد

یان پێ  ەگێ ردا ڕە دە بدونیا یەکای ەنیا لەت ەم گوتانەپێشتر ئێت. نسپێەدا بچەی دونیا مەل، کاتەمیزادان دەئاد
ژاریی نێو  ەه، ەمەو دەئ.  «ستەد ەگرتۆتەشمشێری ن  ەبێهود، تیەزنایەم» کەی وە گوت  ەدرا بەپتر نرخ د، دراەد
 . ودیو گۆڕەکسانیی ئەی ەوجیلیش بووبوو بەکسانیی تەو ی ەوەدرایەکی لێکدەژاریی گیانەه ەوجیل بەت

و  ەگزادەب ەدا بەی ڕێی دەو ماف ەئ ، خیان پێ دراەوجیل بایەی تەی دیکەگوت، نۆڕین دونیا ەیان بۆ لەمجارەئ
  موزۆرەک داخوازیی. ەوەژێر گومان ە وتەک، نەکانیان بستێنن و بێگاریان پێ بکەژێرکرد ەل ەنارەس ەمیرانی کڵێس
 .  ڵداەری هەس ەشۆڕشگێڕان

.  ناسێندرا خوێندووەلی نەڵکی ئاسایی و گەخ ەب هاەی وەوجیالنەیامی تەبێت چۆن پ ەوەیری لەس  مرۆڤ ەیەوەل
وجیل  ەیگوت تەڵدا و دەری هەکاریدا سڕیفۆرممی ەرد ەنگ و سەمی ناڤینی درەردەس  ەی لەو خواستەبێگومان ئ
ک ەرانی وەیامبەپ ەشدا توێژێک لەوەڵ ئەگەل. بووەی هگرینگکی ەیەنۆر، ەوەڵکدا باڵوبێتە موو خەهنێو  ەلدەبێت 

  ەو کۆڕی داواگران )کۆڕی داواگر: بریتی بوو ل  ژێر ەشیشی پلەک ەبریتی بوون ل ەک، بوونەریش هەزمونت
ران بێت ەو باری گوز ەهۆی ڕیش ەب ەمانە( ئەوەکردەد یان باڵوەڕی شۆڕشگێڕانەباو ەی ساکار ک «نووسکار »

ریان ەرچۆنێک بێت سەه ەمان ەئ. زانیەد ەکەستەژێرد ەلەخزمی گ ەخۆیان ب بێت، ەوەتییەڕی پەهۆی باو ەیان ب
ختیان ەج ەمانەئ. هێنراەکار دەچی بەزۆری بۆ دروستاندنی زۆرداری و ملک ەجاران ب ەچوو کەردەد ەڕەو باوەل
 ەاڵم کەب، شکری جووتیاران بووەرلەس رەزتۆماس مونت. کردەخۆیان د یدونیاکردکی و ەدینستی ەیوەپر ەسەل

رێکی  ەک ڕێبەووجا ەئ و  «م Allstedtشیشی ەک ەری کۆنەزمن تۆماس مونت» یگوت:ەکرد دەش دەخۆی پێشک
نگی ەو درەمەوازی دەموو بانگەه ەل، مافی خوداکرد  ەربەس نۆڕینی. گۆ ەهاتەدک شیشێ ەک کەک وەن شۆڕشگێڕ

ر ەزمونت. واو ناکۆک بووەت، سپاوداەحوکومڕانی چ ستەیوەپڵ ەگەخوداکرد لستووری ەد. ەنگی دابۆوەردا ڕەزمونت
  ەبوو ەخلوق( یە)م ەریدەرچی ئاف ەه» دەڵێت:، ەیەناوبانگی هەکی ب ەیەگوت، رەلوت ەدژ ب،  کی توندداەیەدژنام ەل
 ەیەوانەل. «ئازاد بندەبێت  ش ەمانەاڵم ئەب -وی  ەرزەکی سەڕو، لی ئاسمانەم، ماسیی نێو ئاو -سامان  ەب

باسی مافی جووتیاران   ەیەو گوتەئ. ێکی دژواروتەداک ەربڕینێکن لەاڵم دەب، کان شیعراسا خۆش بنوێننەوش
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ا ددونیا روکارێکیەموو سەه ەل، ەم مافی خوداکردەئ. کەری ڕوەی بەوەکردنکۆ ە ل ،ماسیگری و ڕاو ەل ،کاتەد
 .  داتەڵدەر هەس

خاڵی   ەڕاستێت. کی سیاسی فراژوو دابنرەییئایدیۆلۆژ ەب ەخوداکردمافی  ەربەس م بیروڕایە ئشێت اڵم ناەب
  میەرهەب ەبێتەی دەجڤاکو ەتی ئەی چۆنیەربارەد ەهای تێدا نییە اڵم بۆچوونێکی ڕوونی وەب، ەی تێدایەشۆڕشگێڕان

.  کردەپشتگرییان لێ دش  ی وساوانەچ، وساوان بووەچ ەڕووی ل ەو بیرەئێت. ب هاەشبا وەر دەت هەڵبەه. ەکەۆڕشش
  ەبدەشێت ی ەمەک ەو ژمارەبۆرژوای شاران و ئەورد ەوەنیشەزۆر الی ەاڵم لەیان جووتیار بوون بەزۆرب
  ەو داهێزانەئ. کردەد ەکەڕینەی ڕاپبیروڕا ەپشتیوانییان ل، دابنرێن وێمی نەرد ەیای سپڕۆلیتارکی ەکۆیپێش

. ەنگی دابۆوەکانیشدا ڕەشار ەل، کان بووبووەگوندنشینی دووچاری ەیجڤاکیی باری ئابووری و  ەستەرهەب
 . بوو ەن ەمخایەک ەوتنەرکەو سەرجێکی ئەکان مەپشتیوانیی شارنشین

رت بوو،  ەئامانجیان جیاواز و پگر ەکنەیو  جیاوازی گرووپ .بووەجۆری هەمەتی هەچینایی بنج ەکەڕینەڕاپ
 .  بووە. نەندەئایجڤاکی کی هاوکۆی ڕوونیان بۆ ەیەوێن

نتریان  ەمخایەکی و کەوتنێکی کاتەکەس، رچاویان بووەب ەرەرێکی هەی بێژەوینستانل ەک، Diggersڕادیکالی  یباڵ
، ەوەو ئابووریی جڤاکیڕووی  ەل، کردەی کاری تێدا دەی وینستانلەیەگنو ژیەئ، شدا ەوەڵ ئەگەل. ست هێناەدەو

ری بوو ناوی  ەو نوێنەی ئەو باڵەئ. بووڵکشاوتر ەر هەزی مونتەوەمیش لەئ جڤاکیی ەرنامەب، تووترەپێشک
چاند و ەچێندراویان دەوی گشتیی نەز، خۆەربەس ، کانیەندامەئ ەلێ نرا ک ەوەو ەی ب (Diggers کانەندەڵکەه)
 ەرەدوژمنی ه. توندی ڕێی لێ گیرا ەر زوو و بەیان ه ەم کارەئ. ەوەشیەبەژاراندا دەر هەسەیان بەکەمەرهەب
ڕداریان ەکانی خۆیان بوون و داهاتی مەواندنی ناوچەریکی فرەبێوچان خ ەن ککان بووەزنەم ەویدارەشیان زەورەگ

 بێت،ش ەهاوبدەبێت موو سامان ەن هەکەد ەوەباس ل Diggers ککاتێ. داهاتی کشتوکاڵیان ەل زیاتر بوو
پێی پێداویستی   ەب ەسەرکەو ه ەوەشە کی هاوبەیەزنەخ ەبچێتدەبێت وی ەداهاتی ز. ەوییەکییان زەرەستی سەبەم

 ەوایەک ناڕەندییەمەوڵە موو دەه، ەوییەندیی زەمەوڵەد ، کەندییەمەوڵەموو دەهێت. ربێنەشی خۆی لێ دەخۆی ب
 . ەڵنراوەه ەڵکی دیکەنجی خەرک و ڕەر ئەسەل ەچونک

و  ەئ. ەوەرامۆشیی پێچایەر زوو ف ەه، بووجڤاک شخوراوانی  ەو ب ەوساوەچ ەڕووی ل ەک، یەڕێبازی وینستانل
کانی  ەڕادیکال ەرەه ەرەئاخێون ەالی ەل، ەجارێکی دیک، ندتری کردەمەوڵەو د ستی پێکردەدستاوەو دەی ئەرێتەن

 . ەوام بۆوەردەو دیسان ب  ەوەڵدایە ری هەس، مەی چوارە رەانی برەئاخێوگوترا ەی پێیان دەوانەئ، ەوەشۆڕشی فرانسیی
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ک و بیروڕای  ەالی ەلر ەمونتزو ی ەی وینستانلەی نێوان بیروڕای شۆڕشگێڕانگرینگ ەرەکی هەجیاوازیی
ر تیشکی  ەبەمانی خۆیان لەز رەی و مونتزەوینستانل ەی ەوەی دوایی ئەدانەم سەی ئەو کۆمیونیستان ەسۆسیالیستان

 ەپێی وای ەو بوو کبا Apocalypticردا بۆچوونی ئاپۆکالیپتی ەمانی مونتزەز ەل. ەمانەزکۆتای بینی: وا ەتاناسیدا دەبن
 ەل، ەندەئایت ەڵبەه. بووەیشدا نرخی خۆی ه -یەمانی وینستانل ەز ەل ەڕانەو باوەئ  بێت،ەکۆتا د ەووانم زەب دونیا
خێرا   دونیا کانیشیان پێیان وابووەخۆیشیان و هاوبیر، بوو ەی پێوەم بۆچوونەمۆرکی ئ، داەم دوانە کانی ئەگوت
  ەکرێت،ندێکیان پێ دەچ، ەوتا زوەه ەوەر ئ ەبەل، بنەیدا دەکی نوێ پەوییەئاسمانێکی نوێ و ز ەم زووانەب. کاتەد

 . نەڕی دروست و ڕزگاری بکەر باوەس ەنەمیزاد بخەئاددەبێت 

  ەب، ەوەگرتۆتتی ەسیحایەی تێکڕای مێژووی مە نێزیک ەتاناسیدا کەوانی بنەودافرەرێتی مەن ەل، یەوەاڵم ئەب
ک  ەو، ەوییەم زەر ئ ەسەل، شتەهەمان ناڵێن بەئ  ەیەوەئرێت نەداد رەی و مونتزەوینستانلنی ەسەمی ڕەرهەب

  -ەمیزادەنگی ئادەبات و جەخ ەپێویستی ب ەدۆزو ەڵێن ئەمان دەئ، خێرەن. ەیەوەمیزادەملی ئاد ەنووسێک بەچار
 کیەدین یهێما. ەکورت، ەوەوانەالی ئ ەب، ەدونیازادو ەرەب رەدەبدونیا بواری ەل ەڕێگ. کانەوساوەتی هی چەتایبەب
وازی ەبانگ ەل، جڤاکینی  ەکی و الیەنی دینەی الیەو ەکردناودج. ەیەدا هەیدونیا مە وخۆیان لەی ڕاستەوەنگدانەڕ
  ەکی و جارێک بەکی قووڵی دینەواتای ەجارێک ب ەیەها هەی وەوش ،تەنای کردنەو ل ەختەکارێکی س، وانداەئ

وا هاوین ، ەڕۆژی جێژن» کات:ەر هاوار دەتۆماس مونتز . هێنرێنەکار دەب  ەی ڕۆژانەواو سادەکی تەواتای
 ەم کەڕایخی سێی.  بووەهداری کی هێماەاڵم هاوین واتایەب. هار بووەب ەمەو دە ئ، کردەڕاستیشی د، »!ەوەدێت

 رەهێتلمی ەردەی سەدزێو ەو شێوەکات و بەد ەمدا باسی لێوەیەی دوازدەدەس ەل Joachim of Fiore ەیواکیمی فیۆر
  زانی ەب -مەکەڕایخی ی، مەکەحوکومڕانی ی. هاوین بوو، مەسێی یەزارەه ەو ڕایخەکانی ئ ەناو ەکێک لەی، کۆتا بوو

ڕایخی  - بڕمێ ەریکە ریش پێیان وا بوو خەیواکیم و مونتز ەک -م ەدووڕایخی ، زستان بوو - هات سیح کۆتاەم
 .ەانچراخ، ەڤینستانەئ، ەانستانکی، هاوین ەل ەجگمیان ەبێت، ئم ەڕایخی سێی، با هاوینەد ەوەپاش ئ. هار بووەب

 ەرکوت کرا و پاشان لەس توند. دی ەوەخۆیە نی بەمخایەکی کەیەوەشان ەلێر گەڕینی گەڕاپ ەربەس ڕیەباو
کی  ەنامەژیانێکی پ -  بۆکراوەئاماژ ەمیشەاڵم هەب - و انبێک دوژمنێکی ەو، یانی سیاسیداەکی و ب ەمی دینەرهەب

 .  رەس ەبردەدی ( ە)شاراو
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 سەناکۆکیی
ی
 م ە یەڤدەهی ەدەکای

یدا  ەپ ڕگیرەپڕی ەباو. ەییئایدیۆلۆژکی ئاشکرای ەی ناکۆکییەدەم سەیەڤدەهی ەدەمێژووی بیری سیاسیدا س  ەل 
ئاست  ەڵوێستی نوێ لەو ه یدا کردەیان پەڕۆکی تازەرێتی ناوەی نەزاراو، جێی کۆنیان گرت ەبیروڕای تاز، بوون

 . ەوەدای،  سیاسیدادیدی کانی  ەش ەشاب ەگیان لنەی زانست ڕەوتەکی نوێی دواکەیجیهانبینیزانست و 

کانی پێشووتریشدا ەدە س ەل. وون جیاواز بواو ەت جڤاکیمدا فراژووتنی ئابووری و ەی ەڤدە هی ەدەورووپای سەئ ەل
ڵ  ەگەل. بوون گرینگو  ەورەگ، داجیاوز یرێمە هاڵت و ەو ەل، مهێنان و بازرگانیەرهەبارودۆخی ب یجیاوازی

ند ەچ ەتیی ڕۆژاوا بتوانێت لەسیحایە موو مەبگرن ه ەوەل ەبوون ڕێگەن ەورەگ ەندێه ەو جیاوازییانەئ شداەوەئ
 جڤاکیر چینێکی ەیگوت هەد ەمی ناڤین کەردەی سەبۆچوونو ەئێت. ش بەهاوب،  ڕێبازێکی سیاسی و ئابووریدا

ڵ  ەگەڕێک بوو لەباو، ەیەخۆی ه یسروشتکردنرخێکی  تێکەبابر ەو ه ەیەخۆی ه یسروشتکردمێکی ەرهەب
ڕێک ەاڵم باوەب -ک جودا بوون ەیەواو لەورووپادا تەئ ەل Prosperityند ەژەڕ و تەباو -بوو ەدا هاوشان نوتەداک

ی ەش ەگ. ماەی نەجێگ،  مداەیەڤدەهی ەدەس ە ل، ەتەو بابەبیروڕای ل. نراەداد  سروشتکردئامانجێکی  ەبوو ب
و  ەڕاست لەریای ناوەر زەاڵتانی سەاڵم وەب، ەکۆ کردبۆو یسامانێکی زۆر هۆالند و ئێنگالند ەل بازرگانی

  ەب ەنگییەم السەهۆکاری ئ .دارداە شێکی نەشێکی دارا و بەر بەسەش بوو بەورووپا دابەئ. جێمانەب  ەکردنەشەگ
 .واییەناڕ ەب ک ەن ەوەدرایەلێک دسیاسی  بوونی ژیر جیاوازیی

کی  ەورووپایەو ئەرەب، ڕۆمانی -ڵمانی ەری ئەیسەری پاپا و ق ەوەرمانی جووتەکی ژێرف ەورووپایەئ ەل کردنەشەگ
.  ڕسکامدا ەیەڤدەهی ەدەس ەستی پێ کرد و لەد ەوەمەیەی دوازدەدەس ەل، تی میللیەوڵە/ د تەوڵەدەوەتەن
ستانی  ەدژو ەوەکاتەد ەی ئابووری کەشێوازەمەه ەو فراژووتنەئ. کدیەی یی ئابووریرەڕکاب ەکان بوونەتەوڵەد

 ەکێک بوو لەی ، ەکی دیکەالی ەل میللی یژاریەه کەیەتا ڕادک و ەالی ەل میللیڵکشاوی ە ندبوونی هەمەوڵەنێوان د
وانی ەیڕەپ. Mercantilism رکانتیلیزمەمگوترێت ەی پێی دەئابووریی ەڕەو باوەی ئەوەکانی باڵوبوونەرجەم
اڵم ەب. ەگۆڕەوی نەری سامانی زەبەرلەابوو سوپێیان ، می ناڤینەردەی سەی دیکەوان ەک ئەر وەه، رکانتیلیزمەم

دەبێت  یگوت ەد ەلمان کەسەدەیان نەیی ئاکامگیرو ەئ  رکانتیلیزمەموانی ەیڕەدا بوو پەوەجیاوازییان ل
  رکانتیلیزمەموانی ەیڕەپ . دا دابین بکاتجیاوازتانی ەوڵ ەرێم و دەنێوان ه ەئابووری ل یسروشتکردکی ەنگییەهاوس

ی ەڕاددەبێت و دەشێت  جیاوازتی ەوڵەو پێیان وابوو د –نا ەلمێنراوی ئابووری دادەکی سەی ەکەی ەتیان بەوڵەد
،  بێتەسامانی پتر د، ی زیاتر بێت Importهاوردن  ەی ل Exportناردن ەی هەتەوڵەو دەئێت. میان جیاواز بەرهەب
ی  ەوەبۆ ئ، م بێنێتەرهەبەخۆدا بنێو  ەل کانی خۆیەوڵ بدات پێداویستییەتێک هەوڵەر دەهدەبێت  ەوەر ئەبەل

 ێت. ی خۆی بپارێزەناردەهەزیاد

ڵ  ەگەلێت. خۆماڵی بپارێزمی ەرهەگومرگ بن ە کەد ەوەداوای ئ رکانتیلیزمەموانی  ەیڕەپ ەشەوەر ئەبەر لەه
ی ەدەی سکەیەماو ەل  ەک، هۆالند ەل. کاندا الوازتر بووەنگ ەپێش ەتەوڵەد ەل رکانتیلیزمەمی ەڕانەم باوەشدا ئەوەئ
.  بووەکی کزی هەیەنۆر رکانتیلیزمەمڕی ەباو، سێنتر بووەرەورووپا پەی ئ ەکانی دیکەتەوڵەموو دەه ەمدا لەیەڤدەه

 ەکێک لەاڵم یەب. ەنک بۆوەئینگلیزیش کز و ت رکانتیلیزمەم، نگی گرتەئێنگاڵند جێی هۆالندی پێش ەپاشان ک
کی  ەیەتا ماوەتاوی خۆی ه، ەگۆڕەوی نەسامانی ز مەرجەسدەڵێت  ەک، رکانتیلیزمەمکانی ەما فیکرییەبن

زیاد  ، می کارەرهەی ب کردنزیاد ەب، ندەژەیگوت تەڵدا دەری هەس ەپاشان نۆڕینێکی دیک. ن پاراستەدرێژخای
ر ئاستی بواری ئابووریی ەسەل. کار هێنراەب، یدامیللیسی و ەکەبواری تاک ەنیا لە تادا تەرەس ەاڵم لەب، بێتەد

 .  ەیەی دیکەوەزیانی ئ ەتەوڵەم دەوتی ئەکستەیگوت دەد ەبوو کەوی هەبر ەڕەو باوەر ئەه، دامیللی
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ی  ندەیوەپ ەڵکوو لە کرد بەدەتان نەوڵەنی نێوان دندەیوەپ ەکاری لنیا ەت ەرازەتنا ەئابووریی ەو فراژووتنەاڵم ئەب
خوارد، ەی دەئابووریی ەو فراژووتن ەری ئەب ەئێنگالند لمی  ەشێکی کە ب، ەنموون ەب. کردەتیش دەوڵەد ەناوخۆی تاک

ویدار ەگزادانی زەرچاوی ب ەشێکی بە ب. کردەند دەمەڵوەخۆیان د ەو داهاتەبازرگان ب م چینێکیەک ەی یەپل ەب
ڵێین ەد ەر پێت خۆشەگ -کراتی کۆن و نوێدا ریستۆەئملمالنێی نێوان  ەل. زانیەد  ەشەڕەهرەب ەخۆیان ب یەپێگ

سنووری  ەڕاست. گالنەد  ەتێو، ویترەچین ن یەڵکی دیکە خ -سێنە رەبۆرژوای پەورەکراتی کۆن و گریستۆەئنێوان 
 .  ەوەکرانەک جودا دەیەل اڵمەب بوونەی ڕوون و ئاشکرا نئایدیۆلۆژسیاسی و 

ر ەسەل، ەئاشکرایی و ئاگاداران ەب، بوونەڕێک نەم شەیەڤدەهی ەدەکانی سەورەگ ەڕەش، شداەوەڵ ئەگەل
  ەدین ل ەڕەدا شەکەدەمی سەکەی یەنیو ەل. تی بنەوخۆ ملمالنێی چینایەر ناڕاستەگەم، اڵتی ئابووری بنەسەد

 ەربەس  دۆزی. بووەیان هگرینگکی ەیەنۆرجیاوازدا  کییەدینی ڕێباز ناکۆکیی نێوانتیشدا ەوڵەنێو د ەل، ئارادا بوو
لێی بنۆڕیت  ەوەی فراژووتنی ئابووریەڕوانگ ەر لەگ. بووەرچاویان هەکی بەیەی بیری سیاسیشدا نۆردونیا ەدین ل

 ەرانەو گوزەنێوان پاشا و ئ ەک دابنێیت لەتییەدژای  ەب ەتی فرانسەرمانی پاشای ەحوکومڕانیی تاکفدەکرێت 
کراتی ریستۆەئو  Feudalismتی ەیفیوداڵ، یەرەردوو بە ه والەل وت ە ڵوەدمال ەبوو. لەمڕاستی هەدوو دی ەئابووریی
،  وتنخوازەپێشک ە وەڕووی ئابووری ەو ل ڕال ەلیبی پرۆتێستانتی  Huguenotر و هوگونۆنت ەم سەل -فیوداڵ 

نرا دژ  ەک دادەرمانێکی خودا و پێویستیەف  ەب ەو حوکومڕانییەئ، ەوەکانەوالگەتێو ەنەی الی ەڕوانگ ەاڵم لەب. رەوسەل
،  کاتۆلیک ناکۆکیی نێوان، واو ئاشکرا بووەت جڤاکیملمالنێی ئابووری و  ئێنگالند ەل. الدانی پرۆتێستانت ەب

ی ەئاژاوڵ ەو ماوەنگی ئەپێش ەبووبوو ب  ەکی دیکەی دینەڵەکان و کۆمەی Independentخۆ ەربەئێنگلیکان و س
 . 1688ی  «ندەشۆڕشی شکۆم» و 1640نێوان سااڵنی 

گشتی و  پتر ڵکوو تاوێکی ەب رێت،کار بهێنەڕ ب ەکی شەک بیانوویەبوو وەن ەوەر ئەکی هەکیی دینەرەبەفر
ی سروشتکردی بۆ مافی ەڕێگوخۆ( ە)ناڕاستکی تیان ەیەشێو ەب. بوو ەاسی هیسبیردۆزەی ر ەسەل ینەدرێژخای
بریتی بوو چاوی گرتبوو ەستێکی ڕەبەشام، ەوەرزەمی ناڤینی ب ەردەس ەل سروشتکردمافی . خۆش کرد سێکوالر

 ەندەب سروشتکردمافی یشی دانابوو: رجەاڵم مەب، سپاوەی چتیڤەپۆزمافی  ەکی بدات بەکی ئاکارەتییەوایەڕی ەوەل
مافی  »مکی ەهای کرد چەدوا وەسروشتی داڕزاوی مرۆڤ د ەل ەتی کەرایەڕی لوتەباو . ەوەستووری خوداکردەد ەب

وام ەردەب، ەرگێکی نوێوەب ەرچی چوونەگ، سروشتکردمافی  ەربەس بیروڕایێت. گومان برەبۆ خۆی ب «سروشتکرد
 .ەوەمان

اڵتی ەندین وەچ  ەاڵم لەبو بوو. ەپت ەوەمی ناڤینەردەس ەبی ەوەو پشتەگی ڕووەکاتۆلیک ڕ-ی ڕۆمانیدونیا
مافێک  ەی باس لەو بۆچوونەڵدا. ئەری هەس دونیاکرد مافێکی ەب موزۆرەپرۆتێستانتدا مافی سروشتکرد ک

 ەوتەواو کەکی تەکی ڕزگار کران: جیاوازییەنۆڕینی دین ەل ەڕادیکاالن ەوەبگرێت تێکەمیلل  و ل ەموو گەکات هەد
 . رنەبڕیار د داەی دیکدونیا وە لی ەانستوورەدو ەرن و ئەدبڕیار داەیدونیا مەی لەستوورانەدو ەنێوان ئ

ر  ەرچی هەگەئ . تیەسیحایەی نێو مەکییەرەبە رو ف ەبریتی بوو ل ەسروشتکرد ەم ماف ەرجێکی ئەبێگومان م 
  ەتی لەتایب ەب -کانەاڵم ناکۆکیی بۆچوونەب ،ەتییەسیحایەڕی دروستی مەنی باوەنێک پێی وابوو خۆی خاوەالی

  ەبتی ەسیحایەم اکرەدەو ئاشکرا بوون ن وانەفر ەهێند -دادونیاکرد اڵتیەسەو د ەکڵێس یی نێوانندەیوەپئاست 
 ێت. بکر ەک ماف پێناسەی
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ر ەمافێکیان ه ەند جۆرەڵک چەخ« ەبایەر خوداش نەگەئ» :مایەهات و بن سێکوالر یسروشتکرداڵم مافی ەب
و  ەئ کرد ک باسمانە و، ەوانەکێک لەی. دانای گرینگکجار ەی یەرجی دیکەموجا ەو ئ وێنەگرفتڕ ەکرد، بووەد

و ەڵ ئەگەل. ەوەکای ەا هاتددهۆالند و ئێنگالن ەم لەکەی یەپل ەب ەبوو ک ەخێرای  ەیجڤاکیئابووری و   ەفراژووتن
ها ەتی وەسیحایەرگیز شێوازی مەیدا بوو هەها پەنوێی و کەیەتا ڕادهێز و ەی بۆرژوای بێکجڤاک، داەفراژووتن
بوو  ەو شۆڕشی زانستی یەش ئەرجێکی دیکەم. ەڕێوەبچوو ەد دونیاکرد واوەت شە وەوێڕای ئ، چوو بووەتێیدا ڕۆن

 . ەو فراژووتنەهاوشانێکی بیرکاری ئ ەبووبوو ب ەک

. ەیەمدا هەیەی چواردەدەس ەاڵم بنجی لەیشت بەدوند گ ەمدا بەیەڤدەهی ە دەس ەل ەزانستیی ەم شۆڕشەئ
واو نوێی سروشت و  ەکی تەیەی وێنەکەنجامەاڵم ئەب، بووەوخۆ نەو و گشتگیری ڕاستەکی تیژڕەیەدیارد ەواتەک

 . زانست بوو

  ڵکووەب، ەهاتووە( نەستەرجەی بوتەداک)« ەریدەئاف » واتای ەنیا ب ەت، ەوەمی دێرینەردەس  ەر لەه« سروشت»
، ە «Normر ەپێو» ،ەی نێو شتانەرەما چاالک و ڕێکخەو بنەئافرێن ئ ەستیش لەبەم ، خۆ ەیشی گرتۆت« ئافرێن»
کی  ەیەڕوانگ ەی ل ەوەند بوو بەش بەم بۆچوونەئ. بن« چۆن»دەبێت  جیاوازتی ەبابی ەوەل ەرەبڕیارد ەوات

و ئامانجێکی  ەرەب تێکەبابموو ەڵکوو هەمیزاد بەنیا ئادەک تەکرا: نەد وتەداکموو ەیری هەس ەوەئامانجناسیی
یتوانی ەم دەئ ەک ەوەکردەژێرتر جودا دەی لەری دیکەوەبوون ەدا خۆی لەوەنیا لەمرۆڤ ت. کردەدیاریکراو ڕێی د

 . ر و سروشتی خۆی البداتەپێو ەل

 Isaacنیووتن بیردۆزەکەی  ەبڵێین ب دەکرێت ستی پێ کرد و ەمدا دەیەی چواردەدەس ەل ەک، فراژووتنی زانستی

Newton ی  ەوەبوو لێکدان ەوەنی ئکاەمنجاەئ ەکێک لەی، ەلووتک ەیشتەگ، (1687) ی هێزی ڕاکێشانەربارەد
ی  ەوەبێگیان و زۆر جاریش بۆ کرد تی ەباببۆ  ڕاەگەی میکانیکی دە وەو مرۆڤ بۆ لێکدان ەالو ەخرانەاسی دجنئاما
دا ە ی دەیەو دیاردەم یان ئەری ئەستی پێوەبەم سروشتکردستووری  ەد، پێشترێت. ب کارەرانیش بەبە گیانل

وتنی ەساران و داکەهی بزووتنی ەربارەنیووتن د، ەبۆ نموون ، ەی کەسروشتکردستووری ەو دەاڵم ئەب. ەوەستەدەب
پێشان  ، نەکەد ەکەوتی بزووتنەڕ ەوخۆ کار لە ی ڕاستەو هۆکارانەنیا ئەخات تەردەوای د، ەشتان دایڕشتوو

ودای ەم ەب ەندەیوەپش ەڕۆکی دوو لەی ناوکردنکتر کێشەیدەڵێت ی نیووتن  -ستووری ڕاکێشان ەد. درێنەد
کتر کێشانیان ڕێک  ەتوانی هێزی یەبزانیت د ەو هۆکارانەر ئەگ. یانەکەریەباڕستی ه ەڕۆکیان و بەنێوان ناو

 میکانیک ەربەس ەێکستوورەد ەمەئ، ش ناکاتەئامانجی ل ەهیچ جۆرێک باس ل ە ب ەستوورەو دەاڵم ئەب. بپێوی
 . ک ئامانجناسیەن

ر ەس ەاڵم کاری کردۆتەب، سروشت ەل ەڕوانینێکی نوێی Mechanism میکانیزم ەرب ەس یەم تێڕوانینەئ ەتەڵبەه
ڕۆکێکی ەناو ەوردەبا وردەد «سروشتکردمافی »و  «سروشتی مرۆڤ »ک ەمکی وەچ  ەچونک، سیاسیشبیردۆزەی 

کرێت ها بەی ومیکانیزمی  بیردۆزەیەکڵکێشی ەسیاسی تێهبیردۆزەی بوو  ەوەتان ئەرف ەد ەک لەی. نەیدا بکەنوێ پ
وڵی بۆ  ەه ەوانەکڕەنگاوی یەه ەب Thomas Hobbes (1588 - 1679)ی تۆماس هۆبز  ەوەک ئەو، ەوەردوون بگرێتەگ
وت  ەڵسوکەه ەک -دا ەم بوار ەلئازادیی سیاسیی خۆی بپارێزێ و سیاسی بیردۆزەی بوو  ەوەئ  ەتێکی دیکەرف ەد. دا
 ێت. بەئامانجناسی ه ەربەس یەکۆن ەڕۆکەو ناوەر ئەه «سروشت» مکی ەچ -کرێەی مرۆڤ دەوەڵ کردەگەل

سروشتی  ەدوان ل،  می زووترداەرهەب ەل. یدا بووەپێن راسەکی هەستییەبەمەفر،  داە م زمانگۆڕیەنجامی ئەئ ەل
،  مداەیەڤدەهی ەدەس ە ل. نگ بووەکڕەی« سروشت» یەشواتای وەجنباڵم ەب، بووماوی ەتهتد شل و  ...مرۆڤ و
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 واتای ەشکرا بەاڵم دەب، کار بێتەب -ر ەپێوک ەو -  ەوەیەکەکۆن ەڕۆکەناو ەشیا سروشت بەبواری سیاسیدا د ەل
ی و  ۆلۆژپێی سروشتی بای ەب»نەبێت ر ەیان ه« گێڕنە ردوون دەگ ەستوورانی میکانیکی کەپێی د ەب»

ێکی مێژوو و  ستپە دپێش ، مرۆڤ» ،«کیەبنچین» واتای ەش بەوەل ەجگێت. کار بەب« ی مرۆڤۆلۆژسایک
 ەوەت ئاگاداری ئەسیاس ەربەس رانیەر چاو نووسەب ە زۆر جار وا دێت. ەکار هاتووەب«  ەبووها ە و، تی ڕێکخراوەوڵەد
 .  کار دێننەڕۆک بەبووبن کام ناوەن

  ەبوو، ەوەی سیاسییجیهانبینینێو  ەهێدی هێدی ترنجای ەک، ی نوێەئاشکرا تێڕوانینی زانستان ەب ، ەوەر ئەرانبەب
 . سێکوالرسیاسی بیردۆزەی گشتیش ەو ب سێکوالری سروشتکردرخستنی مافی ەهۆکارێک بۆ س

موو شێوازێکی ەه ەقووڵی کاری ل ەی نوێ بەمێتۆدی زانستانێت. بواو ناەت ەوەب ەریی نۆڕینی زانستانەاڵم کاریگەب
ست ەد ەرێتبوو بدەت کارێک نەوڵەکانی دەرک و بڕیارەی ئە وەنووسین. ت کردەبی سیاسەدە مهێنانی ئەرهەب

ری سیاسیی  ە نووس ەم بووبوونەیەڤدەهی ەد ەسووفانی سەیلەی زانسکار و ف ەزۆرب، ەیەو پیشەپسپۆرانی ئ
 . ستەبااڵد

 

ند: هۆبز و 
ا
 لۆک ئێنگڵ

ی شۆڕشی  ەدەاڵتیشدا س ەندین وەچ ەل. ەیهزریو  جڤاکیی ەورەیی گری گۆڕانکاەدەم سەیەڤدەهی ەدەس
می  ەرهەنگینترین بەنگینترین و ڕەئێنگاڵند ز ەش لەوەوێڕای ئ. ئێنگاڵندمووشیان ەه ەر لەب. بوو ەسیاسیی دڕندان

یتوانی ەد ەن، مرۆڤ. گۆڕانە ک دەدوای ی ەک بەی می سیاسیەسیست، شکێنراەرێتی کۆن دەن. یدا بووەبی پ ەدەئ
ها ەی وەژینگ ەلێت. نێپسەبچ ەوەکرد ەمای سیاسی بەنشیتوانی بەد ەنستێت ەسپاو ببەرێتێکی چەن ەپشت ب

: ەیەڕانەو باوەشێکی زۆری ئەپێستی بەیکال پڕبدی ڕاەوش بێت،ەیدا دەڕ پەباو ەن جۆریندەچ، خت و نائارامداەس
  ەربەس ینەی الیگرتنچاوەبێ ڕ، تێکەوڵەموو دەها دابنێن بۆ حوکومڕانیی هەمای وەدا شابن ەوڵیان دەکان هەبیریار

 . ست بداتەد، ەرێتی دیکەبیروڕا و ن

باج   ەمافی پاشا ل  بوو ەوەر ئەسەتیش لەتایبەب، مان بووەرلەتی پاشا و پاڵەسەر دەسەملمالنێ ل، تاداەرەس ەل
و ەپشتیان ب، Cavalierسوارچاکان  ەوات، مانداەرلەنێوان پ ەپاشا ل ەربەس و باڵی پاشاێت. ب ند و چۆنەدا چنستاند

اڵت  ەسەیانگوت دەد ، کانەرخڕەس، انیشیانرەڕکاب،  ەاڵتی پاشا خێری خودایەسەیگوت د ەد ەست کەبەد ەڕەباو
ری ەبڵێین نوێن ە واچاک) ەلەری گەمان نوێنەرلەپ ەچونک بکرێت،ش ەماندا دابەرلەنێوان پاشا و پ ەلدەبێت 

 .(ەلەی گەڵبژاردەشێکی هەب

کی سازێن ەیەنگلیکانی کڵێسەی ئەکڵێس. کی بوونەرز دینەکی بەی ەتا پلەه ەو ناکۆکییان ەئ، شداەوەڵ ئەگەل
Compromise ت بووەوڵەاڵتی دەسەی دەستەژێرد ەکڵێس .کاتۆلیکی بوو -ئادگاری کالڤینی و ڕۆمانی ن ەی خاو ،

تیی ەرمی کالڤینایەرگەوێکی سەیڕەپ، کانەرخڕە س، مانداەرلەپ ەل. ەست پاشاوەد ەئامرازێک ب ەش ببووەوەب
رچی ەگەئ) (Puritanismوانی پیوریتانیزم ەیڕەپ) Puritanگوترا پیوریتان ەتێکڕایان د ەزۆر جار ب، جۆر بوونەمەه

و   ەیی کڵێسندەیوەپی ەربارەد گشتیەبی کۆن بۆچوون . (هێنراەکار دەکی بچووکتریش بەیەستەپیوریتان بۆ د
کان  ەباڵێکی ڕادیکالی پیوریتان ەک Independentخۆ ەرب ەسباڵی . بوو ەکیی کڵێسەی سازمانی ناوەربارەت و دەوڵەد
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ترانان ەی مەستەژێرد ەن وت ەوڵەری دەرمانبەف  ەن، خۆ بێتەربەواو سەک تەیەکڵێسموو ەخوازیاربوون ه، بوون
ی بۆ  ەوەک لەچی زیاتر بۆ خۆیان بوو ورەگەئ -کرد ە کییان دەکی دینەوانییەسنگفر  ەداوای جۆر ەوەر ئەبەلێت. ب

 ێت.  ش بەنی دیکەالی

بوو پاشا ئیعدام کرا و   ەوەشی ئەکەنجامەرەیین و بەواو پێگەت 1640تای سااڵنی ەو بن ەرەب ەل ەناکۆکییانو ەئ
ساڵێک  ەد ەنی لەمەت، بووەزن نەم ەکەکۆمار. رکۆمارەس ەکرا ب Oliver Cromwellکۆمار و  ەئێنگاڵند کرا ب

. ستەد ەوەاڵتی گرتەسەد Stuartتی ستیوارت ەخوونکار 1660ی ساڵی  Restoration  ەوەڕانەڵگەه ەب. ڕی کردەتێپ
  ەوەاڵتێکی سنووردراوە سەد ەب، وێنکی ەوا البراو پاشایەرمانڕەف  پاشای 1688ساڵی ،  وام بووەردەر بەڕ هەاڵم شەب

ک بوو بۆ دۆخی  ەی ەوەڕانەگ ەوەزۆر ڕوو ەل 1688ساڵی  کانیەڕووداو . ند(ەشۆڕشی شکۆم)وی گرت ەی ئەجێگ
جۆن  ەک - ەکەانی شۆڕشرەئاخێو. ەوەک خۆی لێ هاتەماندا وەرلەنێوان پاشا و پ ەاڵت لەسەشینی دەکۆن: داب

  ەرێتی ژیرانەوتنی نەرکەسە یان بەکەشۆڕش -کانیان بوو ەرچاوەب ەرەه ەل John Locke (1632-1704)لۆک 
 ەترین کۆسپی سیاسی لەورەهۆی البردنی گ  ەبوو: بوو ەوەمەدە ی بەنی دیکەالی کلێ ەگ ە کەاڵم شۆڕشەب. ناەداد

بریتی   ەک ەوەگرت  تیەتایب  ێکیتەسڵەشی بۆ خەت باوەوڵەی دەبنک. رخداەتیی هاوچەدارەرمایەڕێی فراژووتنی س
و ەئ، ەوەمەو دەل. ەو نوێکاریی بۆرژوایان Aristocratic Traditionalism ەریستۆکراتانەی ئرێتپارێزیەنڵێکی ەتێک ەبوو ل

 . ەوەمۆرکێک و بۆ ئێنگاڵند مای ەبوو، ەتەسڵەخ

  ەک ەئاشکرای. ند بوونەمەوڵەکجار دەی، م هاتەرهەب  ەکاندا بەورەگ ەی شۆڕشە ماو ەی لەسیاسیی ەب ەدەو ئەئ
بواری   ەربەس وخۆەی ڕاستەو تێبینییانەاڵم ئەب. بووەدا هەبەدەو ئەرچاویان لە کی بەیەکی نۆرەناکۆکیی دین

  ەک ەهاتوو ەوەوەیان لە م ناوەکان: ئەندەڵکە ه) Diggers. بووەیان هەشاپل، تیش بوونەچینایت ەنانەی و تئایدیۆلۆژ
، بی سیاسیداەدەئ ەل، ەمانەئ. پیان گرتبووەڕی چەوپەن( ئەش بکەژاراندا دابەر هەسەویی گشتیی ب ەیانویست زەد
ی  رەئاخێو -باس بکرێن  ەمدیدەڵکی ستەێکی خرە ئاخێوک ەن وەوەشدا شیاوی ئەوەڵ ئەگەل، رچاونەمتر بەک
و  ەر ئەسەخت لەتوندی جەزۆر ب Diggers. ننەگمەد ، مێژووی بیری سیاسیدا ەل، ک باسمان کردەو، ەتەم بابەل
 . ەکی لێڵەیەالستانیئامانجیان سۆس، نەکەت دەی نێوان ئابووری و سیاسەییندەیوەپ

  Cromwellشکری ەپیاوانی نێو لەری نزم و بۆرەفسەئ یتیەرایەنوێن ەمانەئ .بوونەه Levellersدا  Diggersک ەت ەل
یش کەیەتا ڕادبازرگان و  ەورد، کاسبکاران، ەوت ەژێرکێک بوون بۆ نێوچینی رەئاخێوگشتی  ەاڵم بەب، بوون

 ێت. د «رانەروەکسانپەی»واتای ە ب Levellers. جووتیاران

و  ەی ئەوەبۆ ئ، Diggers)ر شتێک سیاسی بوو ەه ەر لەئامانجیان گرتبوو ب ەمان بەی ئ ەکسانییەو یەاڵم ئەب
 Levellersداخوازی . رانی دروست(ەروەکسانیپەی ەوات True Levellersخۆیان ناونابوو ، نەئاشکرا بک ەجیاوازیی
ندێکی خۆڕسکی  ەناو ەها ببێتە روەل و هەوانتری گەتر و فرەورەشێکی گەب ەی ببێتەوەمان بوو بۆ ئەرلەپی ڕیفۆرم

ی بیروڕا ەپێشکاتییان ل ەو جۆرەکرد و بەیان د Individual راەتاکگداوای مافی سیاسیی  ە مانەئ. یمیللاڵتی ەسەد
 . ی دواکات کردەڕاالنەسیاسیی لیب

ی  ەڵگەب. کردەرمانیان دەکی تاکفەتییەبوون داوای پاشایەه نەریشدا الیەرانبەی سیاسی ب ەڕی کایەرپەس ەل
 ەی لەو ماف ەرمان ئەتیی تاکفەپاشای بوو: پێیان وابوو Legitimismتی ەوایەڕ ەربەس  ،ر شتێکەه ەر لەب ، ەمانەئ

  ەنماەی ئ Argumentation کاریەڵگەب. ستەد ەبگرێت  ەکەاڵتەاڵتێکی ناو وەسەموو دەه ەخشراو ەپێ ب ەخوداو
 .  1660ی ەکەوەڕانەڵگەتی پاش هەتایبەب، بووەاڵم تینێکی زۆری هەبوو ب  واو ساکارەی جار تەزۆرب
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 ەوەنێزیک ەل ەییخراپ ن، ەوەڕوون بێت مداەیەڤدەهی ەدەئێنگالندی س ەل یئایدیۆلۆژ ی گفتوگۆودای ەی مەوەبۆ ئ
،  بیروڕای ورووژێن. کردنەی باسمان لێوەو سێ ڕێبازەکی ئەیەنموون  ەشێن ببنەد ە ک ەوەین ەشی بک  ەو تێکستانەئ
  ەشی پێشوودا بەب ەل  - ی بوورەئاخێو Gerrard Winstanleyکرد و ەتی دەرایەنوێن Diggers مەکەی یەپل  ەب ەک

  ەهایان نییەمێکی وەرهەب، بوون Legitimistران ەروەواپەو ڕ Levellersرچی ەه. کورتی باس کران
ڕێین ەهادا بگە ری وەدوای نووسەر ب ەگەوجا ئەئ. نەم پێشان بدەیەڤدەهی ەدەکانی بیری سیاسی سەندییەتمەتایب

و جۆن  Thomas Hobbesتۆماس هۆبز دەبێت وا ەئ   بێت،یان کێشاەو بیرانەخشی ئەمای نەکانیاندا بنەنووسین ەل
شی ەنی هاوبەاندا الیرە روەواپەڵ ڕەگەاڵم لەب، ها بووەرمانیی ڕەهۆبز الیانگری تاکف.  ڵبژێرینەه John Lockeلۆک 

و ەکڕەشێوازێکی ی ەهۆبز باڵم ەبێت. ب م بووەکجار کەشی یەکەڕەوخۆی باوەتینی ڕاستدەچێت ها پێ ەو .م بووەک
و ەئ، تدوێ ەد سیاسی بیردۆزەی  ندینەچ ەل، ەندەممانەمێژووی بیری سیاسیدا ک ەل ەها کەو ڕوونی و

.  ڕێمان ەزۆر جار دێن، م و دواتریشەیەڤدەهی ەدە س ەو لەموئەالی ئ،  واڵرت و بەپ  کیەیەشێو ەب ەلەگبیردۆزە
و بیری  ەتیی بۆرژوایانەبیری ساماندار، ژگاری خۆیداۆڕ ەویش لەاڵم ئەب، ەشکرا نییاو و ئەکڕەها یەجۆن لۆک و

ندین بواری  ەو چ ەم بوارەلێت. بڕەردەڕوونتر د موانەه ەس( لەکەتاک ەت بەواتا تایب) راەتاکگمافی سیاسیی 
 .  پێش ەدێت Enlightenmentۆشناکی ڕ میەردەرزی سەکی بەتییەسایەک کەلۆک و، شداەدیک

ی پێیان ەورانەو گەکێک بوو لەی، مداەیەڤدەهی ەدەس ەل، هۆبز. بوونەبیریاری سیاسی ننیا ەهۆبز و لۆک ت
ر شێوازی ەسەی توند و لەانلۆژیککی ەیەشێو ەو بەی ئەکەمەسیست. فیەلسەفمی ەسیست ستایانیەگوترا وەد
 ەوەکی ساکارەی Axiom ەلمێنەند سەراوی چەد ەل . ەڵچنراوەه، Euklidesس ەی یوکلید Geometryناسی ەندازەئ

ش بوونی ەنیا لە: تەتێریالیست و میکانیستەهۆبز م. ەوەبگرێت دونیا مووەکات هەها دەتی وەسڵەو خەرەڕێ ب
نیا ەنووسینی سیاسی هۆبز ت. ەوەش لێکبدرێتەی لە بزووتنی میکانیکان ەک بەیەموو دیاردەهدەکرێت و  ەیەه
  ەباس ل -دا  Leviathan (1651) ەل ەوردترین شێو ەهۆبز ب. تیەکانییەنووسین مەرجەس باش جۆشکراویشێکی ەب

ش  ەبزووتنی ل ەبدەکرێت یش جڤاکی ەت دیاردە نانەتدەڵێت دا هۆبز ەو کتێبە ل. کاتەد تەوڵەدبیردۆزەی 
 .  ەوەیر بکرێن و لێکبدرێنەکی( سەشی مرۆڤ ەل ەوات)

 ەی ئێمەو زانیارە: ئەی -ریەزموونگەئنگری بیری ەلۆک الی. ەواو جیاوازەلۆک جۆرێکی ت یفیەلسەدیتنی ف 
و  ەکڕەواو یەدا تەو خاڵە لۆک ل ەڕاست. ەزموونەزایی و ئەی شارەکەرچاوەس، ستەره ەب یدونیا یەربارەد ەمانەه

ترین  گرینگ ەی لەو بیروڕایانەزانیاری خۆی و ئبیردۆزەی نێوان  ەلە وەستان بدۆزینەدژو ەو ئاسانیش ەنیی
باسی  Two Treatises of Government (1691) ت«ەی حکوومەربارەد ەوە»دوو تۆژینمی سیاسیی خۆیدا ەرهەب

هۆشی ڕوون » ەتی بەیەهێزەب ەڕەو باوەو ئ ەگومانگر ەو ڕێبازەئ ەوێردوواڵ ەواو هەی لۆکی ت ەوەئ اڵمەب. کردوون
Common Sense»  . 

واو ەزۆر شادۆزدا ت ە ل. ک دابنێنەی یەوانەواو پێچەسی تەدوو ک ەکارێکی دڵکێش بێ هۆبز و لۆک ب ەیەوانەل
  ەواویان تێدایەی تەنیشان Two Treatisesو  Leviathanمی ەرهەردوو بەه، شداەوەئڵ ەگەم لاڵەب. کنەی یوستاەدژو
  ەوەئر ەبەل. مەیەڤدەهی ەدەتێکی سەڵسەخ ەتەبوون ەک، ی سیاسیجیهانبینیی نێو ە ییانتەڕەبن ەو گۆرانکارییەبۆ ئ
 . ڕوو ەشیان بخرێنەنی هاوبەالی ەگرینگش ەندەوەئ، جیاوازیی نێوانیان پێشان بدرێن ەگرینگند ەچ

  



88 

 سیاس  رایی ەتاکگ

بڕی  ەمرۆڤی داد ەراییە تاکگو ەئ. ڕێەمان هات -راییەتاکگ ەزوودا جۆرێک ل ییتەسیحایەو م ستۆیسیزم ەزووتر ل
 می سیاسیەسیستی ەوەرەد ەمرۆڤ ل :ناسیاسی بوو راییەتاکگ ەوەئ. کانی خۆیەی و سیاسی جڤاکی ەییندەیوەپ ەل

 .  سەکەک تاکەودەبێت خۆی ەربەوێت و نرخی سەکەدرەد، ەکەمەسیستو وێڕای 

 ییندەیوەپ، ەوەرەکالکە یی یکەدینیی ندەیوەپبوو: ەکی دینی هەراییەتاکگ، رەتی الی لوتەتایبەکاریدا و بڕیفۆرم ەل
 . هێناەڵ خۆی نەگەکی سیاسی لەییراەکگتا یانمەاڵم ئەب. سەکەنێوان خودا و تاک

الی هۆبز و الی  ێت. بەیدا دەواندا پەکی فرەیەرەب ە سیاسی ل راییەتاکگمدا ەیەڤدەهی ەدەس ەم جار لەکەبۆ ی
 .ەوەکای ەدێت، تسان بپارێزێ ەکەندی تاکەوەرژەب  ەتەوڵەدرکی ەئی: ەوەش بیری ئەلۆک و الی زۆری دیک

موو  ەر هەه ەواتەک . ەسەکەبۆ تاک ەک ەیەو مافانە( ئسروشتکردپێی مافی ەب) ەنۆڕینی لۆک مافی سروشتان  ەب
س ەکەس و پاراستنی تاکەکەمافی تاکدەبێت ری ەروەتی و دادپەاڵتدارییەسەد، ستووردانانەد، ی سیاسیوتەداک

 . ئامانج بگرن ەب

ی  ەها الی زۆربەروەه، ردووکیانەالی ه. نەکەد «Social contractیمانی جڤاکی ەپ»بیری  ەهۆبز باس للۆک و 
ت  ەوڵە: دەیراەتاکگواو سیاسی و ەبیرێکی ت، مە یەژدەی هەدەی سریەڕۆشنگمی ەردەرانی سیاسیی سەنووس

 . ەڕێوەندامانی بڕوات بەی ئەکەیەکەیی یندەزامەر ڕەسەڕێک لدەبێت 

  یەشێو ەب ەوەیاوازن بیریاری جەالیەل، ەم بیرەڕاستیدا ئ ەلێت. ر ربگیەک خۆی وەخشت ونابێت  شەیەم گوتەئ
بۆ ها ەبارێکی ودەبێت  بێ ەی کردەوەبۆ ئ تەوڵەد دەڵێت: ەیەوەاڵم بۆچوونی ناواز ئەب. ەوڕاربەد جیاواز

ر  ەسەلدەبێت ت ەوڵەد  ەیەوەر ئەبەلێت. وەکەستیان نەت دەوڵەبێ بوونی دەبر بکات ەبەستەندامانی خۆی دەئ
دۆخی ک ەلمێنن نەسەد تە وڵەوا دەئبن  ەئاسوودندامان ەموو ئەر هەگ. ەڕێوەندامانی بڕوات بەندیی ئەزامەڕ

 .سروشتکرد

  راەتاکگاڵم شێوازی ە ب، بووەبیرێکی نوێ ن، مەیەڤدەهی ەدەبۆ س، یمانی جڤاکیەو پ  سروشتکردڕی دۆخی ەباو
 .بوو ەتێیدا تاز

،  م ەکەی یەپل ەب، ڵکووەب، نەتی تێبگەسیاس ەر لەمێژوو یان ب ەر لەدۆخێکی ب ەبنابێت  سروشتکرددۆخی 
، خۆ بژیەربەدابڕێ و ژیانێکی س جڤاکیکی ەییندەیو ەپموو ەه ەر مرۆڤ لە: گەیاڵکردەخ یهزریکی ەیەوەهۆنین

 بێ؟ ەچۆن د ەو ژیانەئ ەئای

دات  ەمرۆڤ هان د ەچیی ەوەئ، س بکاتەکەتاک ماکیی ەیانۆلۆژکی سایکەیەدات ڕاڤ ەوڵ دەه ەو پرسیارەهۆبز ب 
ی وابوو مرۆڤ سروستێکی  ێپ، خۆی و دوای خۆی ەر لەی بەک زۆری دیکەهۆبزیش وێت. گرەوی دەو جڵ

 . ی سروشتی مرۆڤەربارەد ەڕێکەر شتێک باوەه ەر لەب سروشتکردبیری دۆخی . ەیەگۆڕی هەن

و  تەوڵەبێ دەب. هۆشیارم ەهو  ەسۆزیارم ەه. ەیەجۆر سروشتی هبابڵێین دوو ، ەرتەی هۆبز دوو کڤ مرۆ
دۆخی  ەل، ەوەر ئەبەل. نی هۆشداەر الیەسەبدەبێت نی سۆز زاڵ ەناچاری الیەب، تەڵوەری دەپێنەاڵتی سەسەد
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موو شتێک ەه ەموو شتێک بۆ خۆی بێت و خۆشیی ل ە دات هەوڵ دەه، ەی سۆزەدا مرۆڤ کۆیلسروشتکرد
دۆخی   دەڵێت،هۆبز . ەوەمای بێبڕانەمان تەهن ەخاو یەڵ مرۆڤی دیکەگەلێ مالنمل  ەوێتەکەش دەوەبێت. گرربەو

ک ەیەڵکی لەخێت. گرنا ەم دۆخەی ئەرگەاڵم مرۆڤ ب ەب. موانەه ەدژ ب ەموانەهڕێکی ەش سروشتکرد
فێری ، م ەکەی یەپل ەب ، بات و هۆشیشە ڕیان دەو شەرەسۆز ب. ەوەیان ببڕنەوەڕی بێبڕانەی شەوەبۆ ئ ەوەبنەکۆد

ست ەد ەنەاڵتێک بدە سەموو دەڵکی هەست دێت خەدەو ەوەنیا ب ەئاشتی ت. نەوڵی ئاشتی بدەکات هەیان دەوەئ
  ەنیا لەت. نێکی کارگێڕەنجومەا بێت یان ئشگێڕن: پا ەد ەکەتەوڵەی دەوانەست ئەد ەنەبید ەوات، تەوڵەد
 ێت.  بەواتایان دتی ەوا و موڵکایەناڕ، واەک ڕەمکی وە کی ڕێکخراودا چێتەوڵەد

نێت لمێەنایس ، ەی Rationalکی ەکی هۆشەیەوەهۆنین، مە کەی یەپل ەب، سروشتکردی دۆخی ەربارەبۆچوونی هۆبز د
  ەڵک لەخ ەک ەیشتووەم پێی ڕاگ اڵەب. دا ژیابنسروشتکرددۆخی  ەل، تاکانی مێژووەرەس ەل، میزادەکڕای ئادێت ەک

 ژیانیان ڕێک ەوانەئ. ژینەدا دسروشتکرددۆخێکی   ەل ەوات، ژینەت دەوڵەبێ دەبریکا ەمەنی ئێ زۆر شو
 . «ەڵئاسایەئاژ»

کانی  ەڕاستیشدا هۆبز و ئینگلیز ەل. کاتەد ەشەڕەوام هەردەب سروشتکرددۆخی دەڵێت هۆبز ، شداەوەئ ڵ ەگەل
هاوکۆ  تێکی اڵەسەد  ر ەگبینین ەوا دەئ» .ژیانەدا دسروشتکرددۆخێکی   ەل، دانێوخۆڕی ەش ەل، نی خۆیامەهاوز

،  ژیاەدوادا ەێکی ئاشتتەحکوومی ەسای ەزووتر ل ەلێک کەگ، ر دێتەسەران چی بەگوز، ڵکی لێی بترسێتەبوو خەن
سروشتی ، ەدەیار و بەدۆخێکی هۆشن  ەوەالی هۆبزەب سروشتکرددۆخی  ەواتەک. «ەو نێوخۆڕی ەش ەوێتەکەچۆن د
تسازیدا  ەوڵەد ەخۆی ل یانەمەئ ،ەیەکیشی هەسروشتێکی هۆشاڵم مرۆڤ ەب. ەبێسنووری مرۆڤ تێیدا ەسۆزیاران

  ەباس ل ەدا ک «سروشتکردمافی » ەم لەکەی، رچاوەب ەدا دێتەدوو جێگ ەتسازی لەوڵەندیی دەهۆشمێت. نێ نوەد
ستووری  ەد ەک، سروشتکردی مافی ەکەتییەنای ەرەرانبەب ەم لەدوو، کاتەت دەوڵەانی داڵتیەوکانی ەماف 

الی هۆبز دوو   ەل «سروشت»  یەوش). پێش ەیان دێتاڵتیەور شانی ەکانی سەرکەئ  ەوێدا باس لەل، ەسروشتکرد
 ەل،  بۆ سروشتی سۆزیاری مرۆڤ ەیەئاماژ «سروشت» دا «سروشتکرددۆخی » مکیەچ ە: لەیەواتای ه

 . راوی هۆبز(ەد ەبێتەهۆشیاری مرۆڤ د یسروشت دا «سروشتکردمافی »  و «سروشتکردستووری ەد»

رکیان  ەو ئ ەیەدا مافیان همی سیاسیە سیستی ەچێو ەنیا لەڵکی تەخدەڵێت  ەیەوەی هۆبز ئەکەگرینگ ەگریمان
 ێت.  کەوەردەی نێوان هۆبز و لۆک دگرینگم جیاوازیی ەکەی ەشدایەمەر لەه. ەرەسەل

  ەڵکی لەخ، نۆڕینی هۆبز ەب. ەوونترڕو زۆر ەی ئەکەاڵم وێنەب، کاتەد سروشتکرددۆخی  ەیش باس ل -لۆک
  ەواتەک، هی من و هی تۆگوترێت پێی ب ەبووەشتێکیش ن. رکەئ  ەن ەیەمافیان ه ەدا نسروشتکرددۆخی 
. ەیەوی هەشدا بریسروشتکرددۆخی  ەل سروشتکردستووری ەد ەلۆک پێی وای ەوەر ئ ەرانبەب. ە بووەش نتیەموڵکای

اڵتی ە ی خ -کەر و ڕوەوەگیان -ەوییەم زەر ئەسکی ەیەریدەموو ئاف ە: خودا هەوەهێنێتەد ەوەدین ەش لەڵگەب
موو  ەشی ژیانی هەب  ەزۆر ەخودا هێندی ەریدەئاف .  نەمانەرهەم بەنی ئەڵک خاوە خ ەواتەک. ەتی کردووەمرۆڤای
میزاددا  ەکانی ئادەڵ پێداویستییەگەل یسروشتکردمی  ەرهەخودا بدەڵێت ی ەم بۆچوونەئ). کاتەتی دەمرۆڤای

ی ەدەس ەو ل ەڕێکی کۆنەباو، Physico- Theology ڵێنەپێی د ەک ەیەڕەو باوەرچاوی ئەشێکی بەب، ەگونجاندوو
  ەب، ەواتەک. ی بینی(ەشانۆر، ی و ئابووریۆلۆژ ک بایەو، داەدونیازادبواری زانستی  ەتی لەتایبەب، مداەیەژدەه

ستووری سروشت  ەد. ەوای پێ بڕاوەکی ڕێشەب، داسروشتکرددۆخی  ەت لەنانەموو مرۆڤێک تەه، بۆچوونی لۆک
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  ەوا لەئ، درێژ کرد ەکێکی دیکەستی بۆ موڵکی یەر دەگەئێت. ی خۆی ڕازی بەشەو بەکات بەداوای لێ د
 .ەالی داو سروشتکردستووری  ەد

ی ەو جیاوازییەنگی ئەمسەکی کەهۆی. ەیەدۆخێکی چاک کەیەتا ڕاد، ەوەالی لۆک  ەب سروشتکرددۆخی ، ەواتەک
ژیانی » یەربارەد ەیشتووەشتری پێگەیاندنێکی گەی لۆک ڕاگەوەبۆ ئ ەوەڕێتەگەد، دا ەیم ڕاەل، نێوان هۆبز و لۆک

بۆچوونێکی باو  ەبێتەد« ەگزادەکێوی ب» بیری، مداەیەژدەی هەدەسیاسیی سبیردۆزەی تێکڕای  ەل)« کانەوییێک
یی نێوان ماف و  ندەیوەپ ەل ەیەو دووانەی ئنۆڕین ویشەئ، بووەتری هگرینگهۆی  ەم جیاوازییەاڵم ئەب. (گرینگو 
ی  ەبێ بنگبە ەستوورێک نییەدیتنی هۆبز هیچ ماف و د  ەب. ەکی دیکەالی ەت لەوڵەک و دەالی  ەر لوستوەد

م بۆ  ەک ەی یەپل ەت بەوڵەنۆڕینی هۆبز د ەب. تسازی بنجیترنەڵوەد ەستوور لەدیتنی لۆک ماف و د ەب، سیاسی
نیا بۆ ەت تەوڵەنۆڕینی لۆک د ەبێت. ب یداەتی دروست بوونیان پەرف ەستوور دەماف و ددەکرێت ساز  ەوەئ
 ێت. لمێنی و بپارێزەستوور بسەماف و د ەیەوەئ

  ەکەالدانی مرۆڤ  ەس بپارێزێت لەکەتاک ەیەوەت ئەوڵەبوونی د ەتی بدات بەوایەک ڕەمایەبن ەدیتنی لۆک تاک ەب
سێک ەر کەگە: ئەیەماسی هەک کەنیا یەت سروشتکرددۆخی  . سروشتکردستووری ەد ەش لەڵکی دیکەخۆی و خ

هۆی پێویستبوونی  ەبێتەد  ەیەماسییەک ەم تاکەئ. سزای بداتتوانێت س ناەک، بدات ال سروشتکردستووری ەد ەل
 .تسازیەوڵەد

بوونی  ەهاوبیرن کدا ەوەردووکیان لەه. ەترەپوختی هۆبز ەوەسیاسیی لۆک ل رایی ەتاکگ کەوێت،ەردەک دەو
ی بۆ یتیی و ئاشەنیا ئاسوودەت تەوڵەر دەگەئ، دیتنی هۆبز ەاڵم بەبێت. س بپارێزەکەتاک ەیەوەت بۆ ئەوڵەد

،  تەوڵەدیتنی لۆک د ەب. ەی نییەت هیچ مافێکی دیکەوڵەر دەرانب ەس بەکەوا تاکەرخان بکات ئەس تەکەتاک
  ەس دابین بکات کەکە بۆ تاک ەو مافانەت ئەوڵەد ەک، بکاتس ەکەتاک ەداوای هۆگری لتوانێت ە د ەو کاتەنیا ئ ەت
 . تیەیەدا هسروشتکرددۆخی  ەل

 
 

 یی ەموڵکای

جیاوازیی دیتنی  ەمەو د ەئ، ەوەتی بکۆڵینەی موڵکایەربارەجیاوازیی بۆچوونی هۆبز و لۆک د ەوردی ل ەر ب ەگەئ
اڵم ەب، ەوەالی هۆبزە ب  ەک نییەیەرەگەت ، تیشگ ەب، تیەبارودۆخی موڵکایێت. بەئاشکرا د ردووکیانەسیاسیی ه

 . Two Treatises of Governmentستی ەبەامش ەتەالی لۆک بوو

، های ئابووریەن بەی خاوکااڵ ەوات، کیەرەتی دەنیا بابەی تتەموڵکایرێتیی ەی نەزاراو ە بیرمان بێت ک ەلدەبێت 
ی  ەربارەکانی هۆبز دەمەک ەتێبینیی. هێننەکار دەتی ب ەی موڵکایەکەوانەرفرەب ەهۆبز و لۆک زاراو . خۆ ەناگرێت
 :ەوەبێتەدا چڕ دەیەند گوتەم چەل، تیەموڵکای

ر ەها دابنێن هەستووری وەد /ەستەدەاڵتی سیاسییان بەسەد یەوانەو یان ئەئ ە وات /ەتییەزنایەکاری م ەوەئ»
ی هیچ ەوەئ بێ ە، ئازادکی لێ ەیەوەتی و چ کردەبێت چ شتێک ماڵی خۆی ی ئاشکراێل ەوەڕێیان ەک لێسەک
اڵتی  ەسەی دەوەر لەب. تیەموڵکایدەڵێت ڵک پێی ەخ ەیەمەئ گرێت،ی پێ بەڕێگ ەژێرکرد یەسێکی دیکەک
بوونی ەهۆی ناچار ەش بووەوەئ ،بووەموو شتێکی هەسێک مافی هەموو کەه  /... / ت بێ یداەتی پەزنایەم
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اڵتی  ەسەد ەیی بندەیوەپو  ەگرینگی بۆ پاراستنی ئاشتی  ەتییەو موڵکایەئ ەی ەوەر ئەبەل. ڕەڵگیرسانی شەه
 . «درێەر د ەسەبڕیاری ل، پێناوی ئاشتیدا ەلە وەتییەزنایەاڵتی مەسەن دەالی ەل، ەیەه ەوەتییەزنایەم

ن  ەالی ەمرۆڤ ل، موو شتێکەش هێپ. ەیەواو دیاریکراوتری هەۆکێکی تڕەالی لۆک ناوەل «تیەموڵکای» یەوش
 ەوەشەیەو ڕێگەتی و لەخۆی کیینی بوونی فیزیەخاو ەوات، «تیەتی خۆیەسایەک»  وایەڕکی ێنەخاو ەوەسروشت

نی  ەخاو ەببێتدەبێت ش ەوەر ئەب ەل. تیەنی خۆی و چاالکیی خۆیەمرۆڤ خاو  ەواتەک. تیەنی کاری خۆیەخاو
 .  می کاری خۆیەرهەب

  یان باێت. دادەنمی ەستی دووەتێکی دەباب ەب، تداەوڵەد ەل -ەوەیەکەوانەرفرەواتا ب ەب -تی ەموڵکای، هۆبز ەئاشکرای
ی ەکەکییەرەما سەڵ بنەگەی لەوەرجی ئەم ەتاک  ەبرێت دە تی ڕێی پێ دەی موڵکایجیاوازشینی ەبڵێین داب

 . ڕ و ناکۆکیەش ەل ەسەکەپاراستنی تاک ەتدا بگونجێت کەوڵەد

ت بێ  ەنانەت، تیەمافی موڵکای. ەیەی هەرزترین پلەب، ەوەیەکەوانەواتا فر ەب، تیەی لۆک موڵکاینۆڕین ەب
ژێر ڕکێفی  ەچنەگرن و دەک دەڵک یەی خەوەی ئەورەکی و گەرەهۆی س» و ەیەبوونی ه، تسازیشەوڵەد

 . «تیی خۆیان بپارێزنەموڵکای ەیەوەئ ەوەکێتەحکووم

کارێک  ی ەوەئدەڵێت  ەۆک کی لەو بۆچوونەاڵم ئە ب، ەوەگرێتەد ئازادییشتی الی لۆک ژیان و ەکایڵمو ەواتەک
 . ەیەانی هشخەواو درەکی تەجێی، ەیەی خۆی هەکەمی کارەرهە نیا خۆی مافی بەت ەت باکەد

 ەی لۆکیان بەوانەئنێو  ەل رەک هەان نشو پا -بوو ەمی ناڤیندا هەردەس ەزووتر ل -ەخۆی نوێ نیی ەکەبۆچوون
باتی  ەی خگرینگکی ەیەڵگەب ەبوو ەبۆچوونو ەئ. ەبووەنگی هەشدا سەرێتی سیاسیی دیکەن ەڵکوو لەنا بەمامۆستا داد

اڵم  ەب. ەیەمافی ه، ی خۆیداەکەمی کارەرهەب ەل، کارێداران: کرەرمایەسیی سەتیی کەموڵکای ەسۆسیالیستان دژ ب
 ەن. بووەواو جیاوازی هەڕۆک و تینێکی تەناو ەم بۆچوونەئ، وتبووە ڵکەی لۆک تێیدا هەسیاسیی و ئابووریی ەو بارەل
نجام ەی کارێک ئەسەو ک ەئ ەک ەوەدرایەلێک ن ەوەب ەم بۆچوونەئ، ەوەن هاوبیرانییەالی ەل ەو ن  ەوەن لۆکەالی ەل

رێک بۆ ەنگەس ەکوو کرایڵەبێت. بەخۆی د بۆ ە کەسوودی ئابووری کار، کیەست ەکارێکی د ەبۆ نموون، بدات
  ەبوو، مەکەی یەپلەب، ەبۆچوونم ەئ. تی و گشتیەوڵەتی دەکایڵر موەرانبەکی بەسەتیی کەپاراستنی موڵکای

 . کیەسەتی کەپارێزگارێکی مافی زیادبوونی موڵکای ەوات، سێنەرەتی پەپارێزگارێکی موڵکای

وخۆ  ەکانی ڕاستەوش،  داەیەو ژینگەاڵم لەب -تینەمافی گروپێک یان چینێکی تایب ە ربەس ەم گوتانەلۆک ناڵێت ئ
 . خۆ ە گرنەد ەڕۆکەو ناوەئ

تی  ەی خۆراک و بابەخودا هێند  ەو پێی وایەئ، ک باسمان کردەو. ەی تێدایەکی ناوازەوییەکڕەی لۆک یەکەڕاوێژ
  ەخاتەش دەشێکی دیکەب مرۆڤ ەوەکردنی کارەڕێگ ەم لاڵەب. شیان بکاتەمیزاد بەئاد ەب ەی داوەپێویستی دیک

 .  ەوەکای ەهێنێتەزیاد بوونێک د ەمرۆڤ جۆر، کاتە خی شتان زیاد دە: مرۆڤ باییتەی سروشت داویەوەر ئەس

، ەوەناخوێنێت ەنجامەرئەو سەاڵم لۆک ئەب، ەوەبینەنێزیک د ەوەها ئابوورییەنجامی فراژووتنی ڕەرەس ەل ەو جۆرەب
ی ەوە: ئەرکانتیلیزمەماکانی مەگری بنر هۆەکات هەتان دەوڵەی ئابووریی نێوان دندەیوەپە کاتێک باس ل

ت  ەوڵەبواری ناوخۆی د ەاڵم کاتێک لەب. ستی بداتەد  ەل ەی دیکتێکەمیللدەبێت  کەوێت،ەستی دەد تێکەمیلل
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چاالکیی خۆیان  ەی بەوانەئدەڵێت ئاسانی   ەلۆک ب. کاتەوتنی ئابووری دەپێشک ەبێ دوودڵی باس ل، تدوێ ەد
 . ەیەندبوونیان هەمەوڵەبۆخۆیان مافی د،  نەکەت زیاد دەوڵەسامانی د

م و  ەیەڤدەهی ەدەورووپای سەئ ەلێت. بەنرخێکی ه هاەوکی ەسەتیی کەموڵکای ێکی ماف  ەتبێەد تیەمافی موڵکای
  بووەشتێک ن پۆشاکو  ک خۆراکەکانی ژیان وەییجبن ەژیان و پێداویستیی ەل ەجگتی ەمدا مافی موڵکایەیەژدەه
 ێت. وەس بکەر زۆر کەب

 

 

 

 ازادی ت و ئەوڵەد

ن، ەی خۆیان بکەمەو دەی سیاسی ئدۆخ ەل کار ەداناو ەوەبۆ ئکانی خۆیان ەسیاسیی  ەمەرهەب، هۆبز و لۆک
 .  ەیەباسێکی دیک ەمانەو زەبۆ دونیای پاش ئ ەمان ەرهەو بەریی ئەسپێنن. کاریگەبیگۆڕن یان بیچ

دەڵێت کات و ەرمانی دەتاکف ەاڵت بکات پشتگیری لەسەی دکردنشەر بۆچوونێکی داوای بەر هەرانبەهۆبز ب
کی ەیکاریەڵگەبموو ەاڵم هەب  دادەنێت،رز ەب ەرەه  ەرمان بەتاکف یتیەپاشای. ش ناکرێت(ە)ب ەشەبەت ناڵەسەد

ی ەی Traditionalism  رێتپارێزیەنو  Legitimismتی ەوایەو ڕەڵ ئەگەل ەجیاوازە  تانەڕەکی بنەیەشێو ەهۆبز ب
شیی  ەبەنکات ەد ەوەئر ەسە خت لەهۆبز ج. داەد ەپارەخۆی پێ چ اڵتەسەد  Stuartی ستیوارتی ەخوونکار

  ەک ەییزگارێ پار Leviathanهۆبز پێی وابوو  ەشەوەئ رەبەل. ەستەبەتداران الماڵەسەجۆری د، ەستەبەاڵت شامەسەد
 .  یش Oliver Cromwellتی ەکوومح ەل

تا پاش ەاڵم هەب، ی نووسی Two Treatises of Government ەوەتاراوگ ەل، دا 1680نی اڵتای ساەرەس ەل، لۆک
  ەبێتەش دەوەو ب ەکەبۆ شۆڕش ەسنێکەپ ەبێو کتەی ئەدیباج. ەوەلوا باڵویان بکاتەبۆی ن 1688ی ەکەشۆڕش

 . ئامانجی گرتبوو  ەب ەک ەی شۆڕشەکردنشە اڵت بەسەو دەسنێک بۆ ئەپ

  ەڕسکاوەن خۆڕسک ەوات)  Artifact ەستکردەت دە ڵوەد ەستبوو کەڵبەه ەوەئ رەس ەتی لەوڵەی دەف ە لسەهۆبز ف 
 ەل ەرۆڤێکمەزل، ەشێوازێکی دیک ەاڵم بەب، ەمرۆڤێک ەت جۆر ەوڵەد. تی(ەهۆنیەازرمرۆڤ شی ەکێ ستراو ە ڵبەڵکوو هەب
نگیی  ەهاوڕ ەب، ەنی خواست و هۆشەس خاوەکەتاکدەڵێت هۆبز . ەی ئاسایی پێکهاتووەی مرۆڤی دیکەکەیەکەی
خواست و  دەبێت تی  ەزنایەم ەوات، بێتەخواست و هۆشی هدەبێت  -ڕووخێەی ن ەوەبۆ ئ -تەوڵەد، شەوەئ

 ێت. بەهۆشی ه

ندین بیریاری سیاسیی ەک چ ەر وەهێت. ک مرۆڤ بە یدەبێت رمان ەاڵتی تاکفەسە تی یان دەزنایەهۆبز ناڵێت م
ریستۆکرات  ەو ئ (ت بێتاڵەسەنی دەس خاوەک کە ی)تی ەپاشایمی ەسیست هۆبزیش، پێش خۆی و پاش خۆی

،  ل ەی گەلمێنراوەس لێ ەشەو بەئیان ، ل ەموو گەه )و دێمۆکرات   (اڵت بێتەسە ن دەخاو ەڵبژاردەگروپێکی ه)
رجی  ەلومەڵ هەگ ەل ەک ، ەکردنشەداب ەم جۆرەپاندنی ئ ەت سەڵبەه. ەوەکاتەجودا د  (اڵت بێتەسەنی دەخاو
 ییویست ڕوونەاڵم هۆبز دەب. رگومان بووەب، نگترداەی درمی سیاسیەسیست ەل، تی یۆنانیدا گونجێنرابووەوڵەدەشار
  ەاڵت لەسەدبوو  ەو ەئ ەوەالیەب گرینگ -زن ەاڵتی مەسەری دەنوێن ەسێک ببنە ند کەچدەشێت  ەک ەوەبکات

 ێت. کرەن شەماندا بەرلەپاشا و پ ەبۆ نموون نێوان
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 ەوەسەک کەی ەست تاکەد ەزن بەاڵتی مەسەر دەگدەبێت ت خۆڕاگرتر ەوڵەددەڵێت هۆبز ، شەوەر ئەرانبەب
دەبێت ک خواستیش ەی، ەکی تێدایەی ەخواستی دژ ب، ر جۆرێک بێتەه  ەل، رەبڕیاردنی ەنجومەئێت. ب

ی  ەن دواگوتەخاو ەبێتەک مرۆڤ دەنگاودا یەدوا ه ەی لەوەئ ەوەکاتەر دەر چۆنێک بێت هەه، وێتەرکەس
کاری  ەهێنانی خواست و خستن جێەڕێی ب ەل ەیەرەگ ەر تەهن ەنجومەرانی ئگنگەسمی ەسیست ەتواەک. رەبڕیارد

 .  اڵتداەسەد

تی ەوڵەڵێت دەو دەئ، ەڕێوەببرێت ب ەوەسەک کەن یەالیەلدەبێت ت ەوڵەهۆبز ناڵێت د ەیەوەرنج ئەنی سەشای
  ەنیی ەوەی ئەکەسیاسیی  ەف ەلسەف  ەستی هۆبز لەبەم . ەڕێوەبرێت بەد ەوەسەک کەن یەالی  ەڕاستیدا ل ەل ەکرد

دەچێت   ەڕێوەڕاستیدا چۆن ب ەت لەوڵەپێشانی بدات د توێ ەیەڵکوو دەب، کیی سیاسی پێشان بداتەشاڕێی ئاکار
 .  ەو هۆی ڕووخانی چیی

اڵتێک ە سەموو دەست هەیوەر و ناپەدەسانی مافبەکنێت ەیەگەڕاد ەوەئ ەوەالی هۆبزەتسازی بەوڵەد  ەک ەئاشکرای
تی  ەزنایەی م «ستڕۆییەد»سنوور بۆ  ەسروشتکردستووری  ەنیا دەت. هێڵنەجێ دەرمان ب ەتی تاکفەزنایەبۆ م

تی  ەوایەرمانڕەف  ەرمانانە تی تاکفەزنایەم ەواتەک. ەیەوی هەتدا برەوڵەدنێو  ەل نیاەش تەتییە زنایەو مەو ئدادەنێت 
 . تاکەستان بریندار نەی ژێرد Instinct of self- Preservationی خۆپارێزی ( ەریزەغک )ەمەڕرجێک ەم ەکات بەد

کی دژ  ەو ڕێبازی دین رەڕکاببیروڕای ێت. بیروڕایان چۆن ب ەستەڵکی ژێردە خدات ە د وا بڕیارەرمانڕەف  ەم دیدەب
ر ەس ەوەناچێت نەبێت زۆر  ەب، ی هۆبزەتێریالیستانەی مەف ەلسەف . ەوەزێتەی لێ دەنیا ئاژاوە ک تەیەب

ت  ەوڵەاڵتی دەسەو د ەیی نێوان کڵێسندەیوەپ وان بۆ ەرفرەرێکی بەهۆبز ڕووب، تی ەسیحایەکی مەنیگایەگۆش
 ێت.  بەستان چ دینێکیان دەتی بڕیار بدات ژێر دە زنایەم ەیەوەئ ەوەالیەب گرینگخاڵی . کاتەرخان دەت

گرێت خۆ.  ەدڵکوو نۆڕینی سیاسیش ەب، ەوەکی بگرێتەچوونی دینۆنیا بە تنابێت تدا ەوڵەدنێو  ەل تیەکیەاڵم یەب
خۆی  ستێت ەبەڵدەهها  ەو یمێکی سیاسیەسیست ەوەکەالی  ەل ێت:بۆچوونی هۆبز ناکۆک ڕانوێندەشێت بێگومان 

ر  ەه. ەوتەو چی چ ەدات چی دروستە تی بڕیار دەزنایەم تداەوڵەد ەلدەڵێت  ەوەکی دیکەالی ەل، ەدروست ەپێی وای
 ەلدەبێت ، تە ڵوەو دێن یتی و ئاشتیەکیەی ەو ەکاتەی دەتییەدروستایو ەئ ەی ەوەست ئەبەم، جۆرێک بێت

 ێت. دروست بر ەوانتریشدا هەکی فرەیەڕوانگ

نگیلز ەو ئ Marxی مارکس ە Historical Materialismمێژووکرد  ەتێریالیزمەو مەڵ ئە گەلنابێت زمی هۆبز یتێریالەم
Engels ی ەانۆرشتدا ەوڵەنێو د ەبیروڕا ل ەهۆبز پێی وایێت. ڵ بکرەتێک، زراندەک دایان مەیەدەند سەدوای چ

نێوان پاشا و  ەت ل اڵەسەی دکردنشەبیروڕای بدەڵێت ، وانەڕێک و ڕ، هۆبز،  تداەوڵەڕێکخستنی د ەل ەیەه
 .  ڵگیرساندەهڕی نێوخۆی ە شنجامدا ەئ ەی نائارامی ئێنگالند و لکارهۆ ەماندا بووەرلەپ

مافێکی  اڵتیەو ەلۆک پێی وای، ەت پێویستەوڵەبۆ ئارامیی د هزریکەڕێبازی ی ەی هۆبز پێی وایەوەر ئەرانبەب
و ەکی ئەڕووی،  ڕی سیاسیی لۆکداەباو ەل، ئازادیی بیروڕا. کی بیروڕاەئازادیی ەجۆر ەل ەیەه یسروشتکرد

ڕ سنووری  ەاڵم ئازادیی باوەب. تیەنی بیروڕای خۆیەها خاوەروەس هەک ە: تاکەتییەی موڵکایەربارەد  ەتی کەیەڕەباو
رجێک ەم ە ب، ئازاد بێتکی ەکی و نادینەموو بۆچوونێکی دینەهدەشێت تدا ەوڵەد  ەل ەلۆک پێی وای. ەیەخۆی ه

دەڵێت  لۆک . کاتەن -سپاو ەوتی سیاسیی چەڕ ەوات -ت ەوڵەوامبوونی دەردەب ەوخۆ لەی ڕاستەشەڕەه
  مێکیەسیستکاتۆلیک داوای  ەچونک رێت،ی پێ بدەڕێگنابێت ، 1688پاش شۆڕشی ، ئێنگالنددا ەل، تیەکاتۆلیکای
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کاتۆلیک  ەوەر ئەبەل. ەیەوەمەد ەی بەکاتۆلیکان هزریتی و تێرۆری ەرمانیی پاشای ەتاکف ەن کەکەواو جودا دەت
 ترسناکتر.ناسانیش ەخودان ەت لەنانەت

  شئێنگالندی پا ەل. ر بووەکاریگ ەش فرەیەدەو سەم و پاش ئ ەیەژدەی هەدەس ەل ، تیی لۆکەوانەری سنگفرەباو
مووشیان ەپێش ه -داە کانی دیکەاڵتە و ەاڵم لەبخۆ.   ەی گرتمەسیستیی تەپشتیوانرکی  ەئ ەڕەم باوە ئ، ەکەشۆڕش
، ک باسمان کردەو، تی لۆکە ڕەدیتنی بن. یدا کردەیان پەتینێکی شۆڕشگێڕان -رمانی کاتۆلیک ەی تاکفەفرانس

تیش ەوڵەرکی دەئ ەتاک. تەوڵەد ەواو جودا لەت ەوات، ەیەه یسروشتکردشێک مافی ەتدا بەوڵەد ەمرۆڤ ل ەیەوەئ
 . ەرپرسەی خۆی بانندامەر ئەرانبەت بەوڵەد ەواتەکێت. بپارێز  ەم مافانەئ ەیەوەئ

زیاتر  ، ەتا ئێستا ناویان هاتووەی هەسیاسییان ەو بیریارەموو ئەه ەڕین لۆک لەی مافی ڕاپەکەکۆن ەی دۆزەربارەد
  ەمەسیستو ەوڵ بدات ئەه ەیەهل مافی ەوا گەئ پێشێل بکرێن کیەوشترسی ر ماف ەگ، دیتنی لۆک ەب. ڕواتەد

رکی  ەئ. کاتەد کردنەن ەلەداوای خۆڕاگری و پ -شدا ەجێی دیک ەو ل -داەاڵم لێرەب. بدات ال ەسپاوەچ ەسیاسیی
 1688ی ەنادراماتیک کەیەتا ڕادو  ەناخوێنین ەو شۆڕشەتی ئەوایەبدات ڕ وڵ ەهنێت بیەدا دەوەستی خۆی لەمودەد

 ێت. نلمێەبس

 : ەوەکرێتەکورت د ەم دوو خاڵەڕوون و ساکارن و ب ەڕین زێدەاپڕ ر دۆزیەرانبەکانی هۆبز بەاڵم بۆچوونەب

 اڵمەب، ەڕینیان نییەمافی ڕاپودۆخێکدا هیچ بار ەستان لەژێرد (1

چیدی   ی کۆنتی ەزنایە: مەیەک واتای هەی ە مەو دەئ، وتنی دیار بووەرکەڵگیرسا و سەڕین هەر ڕاپەگەئ (2
 ێت.  رزەدابم ەیەڕێوەاڵتێکی نوێ بەسەو د ەتی نیی ەزنایەم

ر ەجێهێنەاڵتی بەسەر و دەستووردانەاڵتی دەسەجیاوازیی نێوان د، تەوڵەی دەربارەی هۆبز بێت دەو بۆچوونەب
دیتنی لۆک  ەاڵم بەب. ن بکاتەردوو الیەتی هەرایەنوێندەبێت تی  ەزنایەمان مەه، ەمان بنگە: هەخەمبایەک

  ەیەو بوارەستوور دانان ئەد. ەیەه رداەجێهێنەر و بەستووردانەاڵتی دەسەنێوان د ەل ەوەرەکالکەکی یەجیاوازیی
  - ەلەگ ەربەس تێکیە م بابەکەی یەپل ەستوور دانان بەد ەوەر ئەبەلێت. سپێنەچەسان د ەکەتاکندیی نێوان ەیوەپ
  ەپاشا و بنگ ەک -رەجێهێنەاڵتی بەسەد .کاتەل دەتی گەرایەنوێن ەڵبژاردەمانێکی هەرلەرچی پەگەئ
  ە ب کەیەتا ڕاد، لۆک ەواتەک. ەوە ستووردا بجووڵێتەی دەچێو ەلدەبێت  - ەوەگرێتەد ەکانی دیک ەرەجێهێنەب

 ەکی زێدەیەمدا نۆرەیە ژدەی هەدەی بیری سیاسیی سدونیا ەپاشان ل ەکشێت کێەد   ەکییانەرەس ەو هێڵەئ، ڕوونی
 . بووەیان هەورەگ

ستیان  ەدەنیا وێکچوونێکی دوورە ت ەڕانەو باوەاڵم ئەب. ناو نراون ەدێمۆکراتییان ەکانی لۆک جاروبار بەسیاسیی ەڕەباو
کاتێک لۆک . رخەسیاسیی هاوچبیردۆزەی  دێمۆکراتیین و ۆنانی دێریی ییڕۆکی دێمۆکراتەڵ ناوەگەل ەیەه

.  تەر سیاسەس ەکار بکاتهەبێت ل بۆی ەتێکڕای گ  ەنیی ەوەستی ئەبەم، ە لەالی گ ەاڵت لەسەددەڵێت 
  ەوەلەن گەالی  ەهیچ جۆرێک ل ەمانیش بەرلەپ، ەوەمانەرلەی پەڕێچک ەچێتەگشتی دەب، ل ەاڵتی گەسەد
 ەک ەبوو ەوەش ئەکەڕینەخوازیی ڕاپاد، ەکردووەنگی نەلدا دەڕینی گەڕاپ ەلنەبێت  نەگمەد ەبو  ەبژێردراوەڵنەه

 ێت. نزرێ ەی توندتر دابممەر ەه ی نوێ ومی سیاسیەسیست
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. کرێنەراورد نەری هۆبز بەکاریگ ەل ەوانترەفر ەفراژووتنی بیری سیاسیی دوای خۆی هێند ەریی لۆک لەکاریگ
دەبێت  ، ستنیشان کراەش دەمەئ ەک. سیاسی راییەتاکگری ەنوێن  ەببن ەیەیان هەنگەو سەردووکیان ئەاڵم هەب
کی ناواز  ەیەڕاد ەکانیان بەبۆچوونێت. بکر «سیاسی»و  «راییەتاکگ»ی ەردوو وشەر هەسە خت لەمان جەه

الی  ەب، دار و چینداەر گروپی پیشەسەب جڤاکیشبوونی ەداب. رەر سێبەب ەوێتەکەد جڤاکینی ەالی  -سیاسیین
مانیش ەئ، دواون «یمانی جڤاکیەپ» ەی لەی دیکە و بیریارانەی ئەک زۆربەر وە ه. ەک نییەیەرەگەت ەوەوانەئ

ک سروشتیان ەڵک یە موو خەه. ەوەگرێتەش دەو ژێرکرد ەرکردەس یی نێوانندەیوەپ ەیمان ەم پەئ ەپێیان وای
ر  ەگەاڵم ئەب. ەوەگرێتەشی دەکەگ و جووتیارەب، ستا و شاگردەو ،ەوەل ناگرێتەنیا پاشا و گەت شەمەئ - ەیەه
 . یر بکرێنەگۆڕ سە ن ەبدەبێت ر ەوانیش هەوا ئە ئ. دابنرێن  ەکەیمانەناو پ یەوت ەکجێ ەش بەییانندەیوەپو ەئ

کی  ەرییەکاریگ  ەک، راییەتاکگی ەایانوڕو بیرە ئ. کانی مێژووەزۆر ەرەمەیر و سەس ەنەالی ەل ەکێکەی ەمەئ
ستران بێ  ەڵبەی سیاسی هبیردۆزەیەکک ەتادا وەرەس  ەل، ەبووەو ئابووریدا ه جڤاکی فراژووتنی  ەچاالکیان ل

. ەیر نییەس ەزێد ەکەباساڵم ەب. و ئابووریدا جڤاکیبواری  ەلهەبێت وخۆیان ەکی ڕاستەیەپیادی هیچ ەوەئ
الی   جڤاکی ییندەیوەپ. بینیەیان دەتاکەرەنیا سەخۆیان ت ەبن ک ەو فراژووتنەئ ڕێی ەکرا هۆبز و لۆک چاو ەدەن
 .بارگۆڕ بوو ە بوو ک می سیاسیەسیستنیا ەت، ەگۆڕ بووە کی نەمایەوان بنەئ
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 پاشخان 

ی ەپل ەب. بووەجۆش نەم بەیەم و نۆزدەیەڤدەهی ەدەک سەم وەیەژدەه یەدەس، سیاسیدابیردۆزەی  بواری  ەل
.  یان پێ دراەرەستران و پەتێکب، داەیەدەم سەل، سترابوونە ڵبەمدا هەیەڤدەهی ەدەس ەی لەانڕەو بیروباوەئ، مەکەی

م  ەرچی ئەگەئ. ەوەدا پتر باڵوبوونەیەدەم سە ل، کسانیەمافی ئازادی و ی ەرب ەس ت وەوڵەد ەربەس بیری
شدا  ەوەڵ ئەگەل -ر بوون ەبەبێخ ەم باسەزۆری جووتیاران ل ەرەی هەزۆرب -ر سنووردار بوو ەش هەیەوەباڵوبوون

 .  ست بووەرهەب

،  ی تێیدا بووەرلێشێوانەو ناکۆکی و سەڵ ئەگەل، بوو ەی فرانسەکەشۆڕش ەک، زنی سیاسیەم ەرەڕووداوی ه
 . ەوەتەرنجڕاکێش باڵوبوونەقووڵی سکی ەیەشێوە ب ەتازان ە ڕەم باوەی ئەوەبۆ ئ  ەتێکەشای

  ەبوو، مێژووی بیری سیاسیشدا ەت لەنانەت، ەی فرانسریەڕۆشنگ. ندی فراژووتنی بیری سیاسیەناو ەبوو ب ەفرانس
تی خۆی ەنایەسەیان ڕکردبێت کی ەنوێکاریی ەیەو دیاردەئ ە نیی ەوەش ئەییگرینگم ەهۆی ئ. گرینگکی ەیەزاراو

تی ەسایەک. تینی گشتگیر بوو، رباڵو بووەمیان زیاتر بەئ ، داەوانی دیکەچاو ئەل ، ەک ەدایەوەڵکوو لەب بێت،ەه
ی  ەزۆرب ..John Lockو جۆن لۆک  Isaac Newtonدوو ئینگلیز بوون: ئیساک نیووتن  ەیریەڕۆشنگم ەرچاوی ئەب

ی نیووتن   -ڕاکێشانبیردۆزەی ، ەوەمانەالی ئەب.  ڕێکن ەوەر ئەسەی فرانسی لری ەڕۆشنگزای ەرانی شارەنووس
ترین پشتیوانی ەورەگ ەک، Voltaireڤۆلتار   ەبۆ نموون. می هۆشی مرۆڤەرهەبۆ ب ەڕەرپەکی سەیەنموون

واوی ەوتنێکی تەرکەبواری میکانیکدا س ەل ەوەن نیووتنەالی ەی لەو هۆشەر ئەکات هەد ەوەداوای ئ، ەیریەڕۆشنگ
 ەی لەوەکار بۆ ئ ەوێتەبک، ناسیجڤاکیی و ۆلۆژیی و سایکۆلۆژک بایەو، شداەبواری دیک ەلدەبێت ، ست هێناەدەو
 بکرێن.  ەپیادکاندا ەیجڤاکیسیاسی و  ەبنگ ەنجامدا لەئ

 ەجگ، داەبواری دیک ەل. ەستەرهەمتر بەاڵم کەب ەو قووڵتر ی نیووتن زیاترەوەل، ەییش ئاشکرا  -ری لۆک ەکاریگ
کی  ەیەشێو ەلۆک ب. واقعی()کی ەوتەداککی ەڕێنمای ەکانی نیووتن بوونەمەرهەب، بواری فیزیک و ماتماتیک ەل

ی ەڕەو باوەئ. ریەڕۆشنگمی ەردەو مرۆڤنۆڕیی س ری ەزموونگەئر ڕێبازی ەس ەکاری کرد گرینگوخۆ و ەڕاست
ی ەکەمەرهەب.  تیەڕەڕێکی پتر بنەباو ەی پێ درا و کرایەرەپ، کردەکی دەوانی دینە داوای سنگفر ەلۆک ک

 .  یدا کردەتی و ئازادی پەموڵکای ەربەس ڕیەر باوەسەواوی لەتاوێکی ت Two Treatises of Governmentلۆک 

  ەهێند ەو سیاسیی فرانس جڤاکیی ەژینگ. بووەکی ڕووت نەیەوەکردنی فرانسی الساییریەڕۆشنگشدا ەوەڵ ئەگەل
لۆک   ەڕاست. گرتەد ەخۆوەرکی جودایان بەڕۆک و ئەڕی وێکچووش ناوە جیاواز بوو باو ئێنگالندی ەوەل

می ەسیست ەک لەیەک پارێزنامەو، ەکەاڵم پاش شۆڕشەنووسی بوون ب 1688ی ەکە کانی خۆی پێش شۆڕشەڕەباو
ڕێکی  ەاوب ەبوون موزۆرەک ەڕانەو باوەر ئەه، رمانداەتیی تاکفەی پاشایەنسەفر ەل. ەوەباڵوکران، زراوەی دامسیاسی

ی خۆیدا  ەی ەئینگلیزان ەو ژینگ ەل، ەوەدایەرێتی سیاسیی کۆنی ئێنگالند دەن ەڕی لەئاو ەئاگاداران، لۆک. ەشۆڕشگێڕان
رتاوی ەواو بەی تەفرانسییان ەسووف ەیلەو ف ەئ. بوو Traditionalist رێتپارێزەنش ە ی نوێکار بوو هێندەندەوەئ

رێت ەڕوونی ن ەار بوون زۆر بچوان ناەئ. ەوەنەڕی لێ بدەبوو ئاوەیان نەتەو بابەرێتێکی لەن، کانی لۆک بوونەڕەباو
 .  داببڕن ەندانەی هۆشممی سیاسیەسیست ەل

تر  ەورەکی گەیەنۆر، راورد بکرێنەلۆک ب ەر بە گ، ی فرانسیریەڕۆشنگ ەیەوەئ  گرینگی ەکی دیکەجیاوازیی
ڵ ەگ ەل، تی و ئازادیەی موڵکایەربارەبێگومان بیروڕای لۆک د. تیەچینایتی و ناکۆکیی ەی چینایستەیوەپ  ەن بەدەد
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بوو  ەتەو بابەل 1688ی ەکەنجامی شۆڕشەرەو پێی وابوو سەاڵم ئەب. گونجاەباشتر د، سێنداەرەکۆڕی بۆرژوای پ
خۆیان  ی ناوازی ەپێگبوو ەگزادان بۆیان هەبێت. ب ەوەمەدەی بەنگ و ئاشتیخوازانەێکی هاوئاهکردنەشەگ

  ەل لەی گەی زۆرینە وەمان. ڵگیراەگشتی هەسدا بەکەندبوونی تاکەمەوڵەڕێی د ەش لەرەگەها تەروەه، بپارێزن
 . بووەک نەترسییەم، ەوەالی لۆکەب، گۆڕداەبارودۆخێکی ن

 ەاڵتەسەم دەئ ەتەڵبەه -رزدا بوو ەی بیرۆکراتانی بەستەست پاشا و دەد ەاڵت لە سەری دەبەرلەس، ەفرانس ەل
چاو  ەاڵم لەب، بووە نگیان هەرتەکی سیاسیی بەرییەگزادان کاریگەب. رانی ئابووریشدا کێشابووەر گوزەسەباڵی ب
 .  ر مابووەرزی خۆی هەی بەپێگ، ڵکداەی خەئاپۆر

ی ستەیوەپ ەخۆیان ب، لۆک زیاتر ەل، ی فرانسیریەڕۆشنگرانی ەنووس ەک ە یر نییەسدۆزێکی  ەوەر ئەبەل
مان خۆیان بۆ  ەئ ەنیی ەو ەستیش ئەبەم. فراژووتنێکی دڵڕاگر بوو ەمتر بڕوایان بەکرد و کەریک دەخ ەوەتییەچینای
ێت. بڵگرتەتییان هەباتی چینایەخبیردۆزەی یاخود ئااڵی کردبێت رخان ەتی تەی چینایەانلۆژیککی ەیەشرۆڤ 

نی ەگمەد کرێکاری، بۆرژوا، کاسبکارانبۆرژوا و ەورد، ەجووتیارانی زۆرین -)ئیمتیاز(  رمافەس موو گروپێکی بێەه
 تاکانی شۆڕشی فرانسیداەرەس ەت لەنانەت. ژمێردرانەد «مەی سێیەرەب» ەب داەکۆن ەرێتەو نەل -هتد ...  وساەئ

ی  ریەڕۆشنگ ەربەس بیریارانی سیاسیی. ەوەگرێتەبێ جیاوازی دەمی بەی سێیەرەموو بەه ،کانی ئازادیەدروشم
، ریەڕۆشنگوتی ەڕ یخاڵی هاوکۆ . ەخشاندووەیان ناوشێو کەیەتا ڕادجۆر و ەنگی فرەکی پڕڕەیەفرانسیزمان وێن

ڕووی درۆ و  توانێت ەی هۆشی مرۆڤ دەوەبوو بەڕێکی هەباو ەدایەوە ڵکوو لەب، ەا نیید سیاسیی یبیردۆزە ەل
 ێت. ریاندا زاڵ بەسەمکاری ئاشکرا بکات و بەرستی و ستەپەفسانەئ

دا ریەڕۆشنگی گشتیی جیهانبینیو   ەف ەلسەبواری ف  ەڵبژێردرێن لەها هەتێکستی و ەیەوەهاسانتر ئ ەوەر ئەبەل
  ویشەئ بکرێت،باس دەبێت  ەیەم هەرهەک بەاڵم یە ب. ی فیکری سیاسیی ڕووتداە و بوارەک لەکی بن نەرەنوێن

- Charles-Louis de Montesquieu (1689  شاکاری مۆنتێسکیۆ ەک De l’esprit des lois (1748) «ستوورانە»گیانی د
 کییەڕێژبۆ ڕادیکالیزمی نێت ک دابەیەنموون ەب  ەمەرهەم بەی ئەوەلدەبێت پیاو دوودڵ  ەڕاست. ەی  (1755
کانی  ەگرینگ بیردۆزەاڵم ەب. بووەی جووتواتای هەیلی گوتەم، کی وریا بووەمۆنتێسکیۆ بابای. ریەڕۆشنگ

 -ش ەڕی کەڵێن باوەپێی د ەتی کەیەڕەو باوەو ئ ەاڵتەسەی دکردنشەی دابەربارەد ەتی کەیەڕەو باوەمۆنتێسیکیۆ ئ
 . ەرخانەبۆ مۆنتێسکیۆ ت ەشەم بەمی ئەخاڵی دوو. نەکەد کردنکین داوای باسەرەر و نوێنەکاریگ ەهێند ەمانەئ

رچاو بوون؟ چ  ەواو بەت ەوەزۆر ڕوو ەالوتر بوون و ل ەین کەدا چی بکریەڕۆشنگی  ەرانەو نووسەڵ ئەگەی لەئ
؟ «زنەزانیارستانی م» ەب ەوەویشەو ل Denis Diderot (1713-1784)وری دیدرۆ ەکۆڕی د ەین بەنرخێک بد

.  ەم تێدایەی کەڕی سیاسیی ڕازاوەاڵم باوەب، ەوەدۆزینە د ریەڕۆشنگست و گیانی ەبەشێکی زۆری مەب، وێداەل
اڵم ەب، بووەی سیاسیی نبیردۆزو ە؟ خۆ ئەباردا بووەندی لەچ Francois-Marie de Voltaire (1694-1778)ڤۆلتار 
  Paul Henri d’Holbachک ەهۆڵب. رەنوێن ەبێتەدزۆر چاک ، ربڕین بووەڕ و دەرمی دۆزی ئازادیی باوەرگەس ەچونک

شمشێر  ەو مرۆڤ ەئ. تی بووەستی چینایەوانبێژی هە ڕ ەرەرێکی هەنوێن، فرانسیدا ریەڕۆشنگ ەل (1789- 1723)
-Jean Antonie de Condorcet (1743سێ رکۆندۆ. دزاندەدڵ دەرچین و ژێرچینی بەس ،ستی بۆرژواکان بووەدەب

 . داەڵدەی هەوتنخوازانەوازی پێشکەتوندتر بانگ  موانەه ەل (1794
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  ەیان لگرینگ ەستی هێندەجێد، کیانداەت ەش لە نێکی دیکەرزەو د ەرانەم نووسەک لەریەهدەچێت ها پێ ەو
کۆیان  ەیەت هەزۆر باب. سیان پشتگوێ بخرێنەککرێت ەن تدا جێهێشت بێریەڕۆشنگسیاسیی ی ەدیدگ

 ێت. ست بەرهەب ە ک ەیەتی هەنایەسەی ڕەیان هێندە کەر یەاڵم هەب، ەوەکاتەد

تا ەه ەوەڤۆلتار ەل، ریەڕۆشنگرانی ەنووسباش زانی ە م وام بەر و کتێبان الدەچڕیی ناوی نووس ەی خۆم لەوەبۆ ئ
- Jean-Jacques Rousseau (1712 وسوڕ ەم بەراوردیان بکەم و بەڵ( باس بکەکۆمەب ەوات)  In corpore، کۆندۆرسێ

 . ریەڕۆشنگنگاری ەرەم بەردەی ه (1778

  موانەه ەدا لەبوارم ەل ەک  Du contract social (1762) «یمانی جڤاکیەپ» - ڕوسوی ەکەپڕ ناکۆکیی ەمەرهەب
بێژێکی  -نا ەب وسوڕ  مەکەی یەپل ەاڵم بەب. بناسرێن ریەڕۆشنگماڵی  ەبشێن ب ەت تێدایەزۆری باب - ەترگرینگ
تێک  اک. کاتەد کە مەڕست و ەه ەباس ل وسوڕ ، خاتەپێش دەتێک ڤۆلتار هۆش ڕاکێت. رنەداد ریەڕۆشنگ

ڕ و ەباو ەلتار بۆکاتێک ڤ . ەوەکاتەتی بنجی دەر بابەسە ل وسوڕ ،ەوەکاتەد فراژووسکاو و ڕ تیەر بابەسەلتار لۆ ڤ 
 .  ەوەداتەڵدەرمان و خواستی گشتیدا هەی ف ەسای ەل ئازادیی تاک وسوڕ ،داتەڵدەسیدا هەکەبۆچوونی تاک

م  ەب. ریەڕۆشنگرانی ەو نووس وسوڕ ی سیاسییەوەکردن ی بیرکردنراوردەب ەل ەبریتیی  ەشەم بەمی ئەخاڵی سێی
وی ەتیژڕی ەشەگ. ەوەنگیی ەی بێدەردەپشت پ ەونەکەم دەیەژدەی هەدەی سگرینگمی  ەرهەندین بەناوی چ ەجۆر

ی ەوەبوو بەو هەڕێکی پتەباو ەمەو دەئێت. کرەال باس دەنیا البەت، داەکەدەی سەم نیوەدوو ەل، ئابووریبیردۆزەی 
روونناسی و ەدستی ەیوەپ ەدیدم ەئ - ەیەگۆڕینی مرۆڤدا ه ەیان لەورەتوانستێکی گ ەردەروەفێرکاری و پ ەک

  David Humeداڤید هیوم ێت. رکەی بۆ دەنیا ئاماژە ش تەیەم دیاردەئ -بوو  ریەڕۆشنگمی ەردەمرۆڤنۆڕیی س
، سروشتکردر مافی ەرانبەکانی بەکوشند ەخنەڕ ەب «ڵکی سکۆتالند ەخ» سووفی سکۆتیەیلەی ف  (1776- 1711)

 ێت.  دا باسی لێ ناکرەاڵم لێرەب، سیاسیدابیردۆزەی فراژووتنی  ەل ەیەهی ەورەخێکی گەبای

 

 مۆنتێسکیۆ 

ناوبانگ  ەها بەمۆنتێسکیۆی و  ەیەه گرینگ ەر ەه دا سێ خاڵی De l’esprit des lois «ستوورانە»گیانی د ەل
،  «شەڕی کەباو» ەناوی لێ نراو ەشەوەر ئەه، تەسیاس کییەرەدی رجەی مەربارەد  یەدیدگمیان ەکەی. ەکردوو

، رەستووردانەنێوان د ەل ەـ «اڵتەسەی دکردنشەداب ڕیە»باوش ەوەئ شپا. ەرەبەڵەمێک هەناوێکی ک ەک
ی حوکومڕانیی  اڵوێردنەه ەل ەک ەیەشکێنەڕچ کەیەتا ڕاد ەڕەو باوەم خاڵیش ئە سێی. ر و دادپرسیداەهێنێجەب

 ێت. دوەکۆمار د رمانی وەمفەست رمانی وەپاشاف 

وی  ەکڕەپالن و ی ەل ەمە رهەم بەئدەڵێت  ەیەها هەکاری وەڕاڤ . ەوانەرفرەو ب ەورەکارێکی گ «ستوورانەگیانی د»
ی ەناڕێکخراو ەشەموو بەو هەپشت ئ ەو ل ەیەیمانی خودی مۆنتێسکیۆ هەپ ەبڕوای ب ەیەهاش هەهی و، ەشەبێب

تیی  ەایشمی پاەتیسس  ەبۆ خۆ الدان ل، مۆنتیسکیۆدەڵێت  ەیەه. ڕێنەگەد ەکی شاراوەیەبۆ شیراز ەکەناو کتێب
هیچ  ەبووەن ەوەڵێت مۆنتێسکیۆ پێویستی بەد ەشیەه .  ەکی ڕووپۆش کردووەند بیروڕایەچ ەئاگاداران، رمانەتاکف

ش  ەهێند، ەسند بووەیی ئینگلیزی ال پحوکومڕانی ەندەوەو ئەئ ەچونک، ەوەبشارێت ەرمانیی فرانسەپاشاف  ەشتێک ل
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دۆست و ، سەک کەین مۆنتێسکیۆ وەک ناکیرەخ  ەوەوەخۆمان ب ەئێم. ەرمانیی فرانسی بووەنگری پاشاف ەالی
 . ەنگری کێ بووەالی

واردا ەو کۆن ەریستۆکراتانەڵ وریابوونی ئەگەل ریەڕۆشنگمۆنتێسکیۆ توانیبێتی ڕیزێک شابیری دەچێت  ەوەل
. یەکەک وریابوونەاکان بوون نڕکرد بیرو ەڵکی دیکەخ ەکاری ل ەوەوەن ئەالی  ەی لەوەاڵم ئەب. ەوەکۆبکات

کانی ەمۆنتێسکیۆ نووسین. ەیەی هەورەکجار گەخێکی یەبای، داریەڕۆشنگبواری سیاسیی  ەل، مۆنتێسکیۆ ەئاشکرای
. ستووران کردەتیی دەوایەت و ڕەوڵەرکی دەئ ەربەس ی دۆزی ەکانی خۆی ئاڕاستەرنجی هاوڕێ بیریارەخۆی و س

وا ەبێت ئەکی هەتییەنایەسەبوارێکیشدا ڕ ەر لەگەئ. کی قووڵ ەتییەنایەسەبۆ ڕ ەوەڕێتەریی مۆنتێسکیۆ ناگەکاریگ
 ەتەهای کردووەتی وەو باب ەخشیوەمکی کۆن بەچ ەڕۆکی نوێی بەناو، ەرێتێکی ڕاهێزاوەند نەچ ەک ەدایەوەل

 . کی بوونەووتر الوزست ەبەشام

بواری   ەکی لەرەرجی دەلومەیی هگرینگی ەربارەو دەیان بابڵێین بیروڕای ئ، ی مۆنتێسکیۆ  -ش ەڕی کەباو
بیردۆزەی  ەل ەسەم کەکەاڵم مۆنتێسکیۆ یەب. شکۆدار کەیەتا ڕادرێتێکی ەن ەل ەکەیەوەڕدانەئاو، سیاسیدا

 . رخان بکاتەت  ەم بیروڕایانەبۆ ئ گرینگ ەکی هێندەیەسیاسیدا جێگ

ر ەه ەشیا وا ڕانوێنێت کەد. رەبەرلەکی سەی Relativism راییەگەڕێژک بۆ ەتایەرەس ەببێتکرا ەش دەڕی کەباو
اڵم مۆنتێسکیۆ خۆی  ەب. ەی کردووەشەو گ ەوتووەڵکەتێیدا ه ە یەیەو ژینگەلی ئەرجگەی مەوەنگدانەتێک ڕەوڵەد
ویش ەو ئ ەیەه سروشتکردک مافی ەیدەڵێت و   ەو ەێترگەڵدەپارێزێت و ڕێبازی لۆک هەد ەنجامەرەو سەل

تا ماوی و ەت مەالی ئ ەسروشتکردمکی مافی ەم چەاڵم ئەب. ەوەگرێتە ک دەتسازییەوڵ ەموو دەه و ەیئاکاری هاوکۆ
. سروشتکردمافی  ەربەس ری ڕامانیەبەرلەبۆ ڕمانی س ەسازە مینەزخۆیدا  ەش خۆی لەوەئ. ەیش ناجۆرکەیەڕاد
تسازیی ەوڵەخودی د ەل ەماف جوداینێت لمێەدات بیسەوڵ دەه ەیەوەئ - ەتیی ەڕەواو بنەت ەک -خاڵی  ەتاک

 . هۆبز ەدژ بگرێت ەدا پشتی لۆک دەمەمۆنتێسکیۆ ل. ستەرهەب

  ەر لەگ. ەوەڕوون بکات جیاواز یمیللیرێتی ەستوور و نەیاوازی نێوان دج ەیەوەستی ئەبەم «شەڕی کەباو»
  ەڵک لەخ ەو پێی وایە ئ. تی نینەتایب، شەی کەربارەمۆنتێسکیۆ دکانی ەگریمان، لێی بنۆڕی ەوەسکەکی تەیەڕوانگ

بن ەرتر دەوەستەڵک هەخ. شی ساردداەک ەک لەو، نەکەزوو دەژان و ئار ەست بەستتر هەخ، رمداەشێکی گەک
مڕۆش کار  ەت ئەنانەو ت  ەها ساکار کراوەی وەزووتریش گریمان. نەکار بک ەن ئاگاردارانەمتریش ئامادەاڵم کەب
بۆ   ەشەبارترین کەند لەشێکی مامناوەکدەڵێت مۆنتێسکیۆ . کاتەکانی مالۆرکا دەرەوەشتەرانی گەگوز ەل

 ەرم یان زێدەگ ەاڵتێکی زێدەری وەستووردانەد ەکدەڵێت  ش ەوەاڵم ئەب، تیەمرۆڤای یرانی و هاوژینیەخۆشگوز
 ێت. گونجێنبدا ەشەو کەڵ ئەگەمای خۆی لەو خواست و تگرێت ب چاوەش ڕەبارودۆخی کدەبێت سارد 

، تانەوڵەاڵت و دەبارودۆخی گشتیی جیۆگرافیای و ە دات بەخ دەمۆنتێسکیۆ بای ەیەوەئ ەجڕاکێشنرەی پتر سەوەئ
می ەسیستس بێت ە م ک ەکەو یەئدەشێت . هتد ...پیتیانەوی بەز، کانیانەوتی ڕووبارەڕ، ەریاوەز ەنێزیکبوونیان ل

  ەیان ب، ی گشتیرێتێکی سیاسی یان مێژووکردەن ە ل ەشێک ەب ەک ەوەدابێتەلێک ن ەوەنیا بەی ئێنگالندی تسیاسی
باشترین  ، ەستانێکەئێنگالند دورگ ەکات کەش دەوەڵکوو باس لەب، کی دروست یان نادروستی دابنێتەیەنموون

 .  ەیەو بازرگانی ه دانوستانرجی ەلومەه
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ندین هۆکار  ەچ ەمۆنتێسکیۆ باس لێت. بدوش ەک  ەنیا لەت ەزیاتر ەوەل، ی مۆنتێسکیۆ -ش ەڕی کەباو ەواتەک
ی  ەو جۆرەب، ەرجانەو مەنی ئێڕانواندن و پۆل. اڵتەستوورانی وەو د ەستنی بنگەڵبەر هەس ەن ەکەکار د ەکات کەد

م  ەر بەی سەڕێکتری دیکبیردۆزەی ک بۆ ەمایەبن ەبوون  ەندەئایاڵم بۆ ەدار نین بەازرشی، تیەمۆنتێسکیۆ کردووی
 .  ەبوار

کی  ەتییەخزمای. تێریالیستەم ە نابێت گرێت،ەچاو دەڕ ماددی ند هۆکارێکیەی چەوەر ئەبەر لەه، مۆنتێسکیۆ
 ەیشمەستەئو زۆر  - Baron d’Holbachک ەو -  ریەڕۆشنگتێریالیستی ەرانی مەڵ نووسەگەل ەیەمیشی هەک

  ەک، ەوەدا بدۆزینەـ Historical materialism دمێژووکر ە تێریالیزمەو مەڕی مۆنتێسکیۆ و ئەوان باوێن ەوێکچوونێک ل
بێت و  ەسیاسیی زووتر نبیردۆزەی زای ەی شارەوەئ. ستەڵیان بەمدا هەیەی نۆزدەدەس ەل نگیلزەئکس و رما
  ەک لەرچاو وەب ەی دێت Idealismو ئایدیالیزم  Moralismتی ەپتر ئاکار، ەوە بخوێنێت «ستوورانەگیانی د»
و ەمۆنتێسکیۆ ئدەچێت وا پێ. ەشل  کەیەتا ڕادکی ەیەدیارد، الی مۆنتێسکیۆ، تیەچینایی ستەیوەپ. تێریالیزمەم
،  رزەب  یتیەندییەکارم. تەوڵەد نێو یکیەرەبەو فر ەاژاوک دابنێت بۆ ئەیەرچاوەو س ەبێچارتێکی  ەباب ەب ەستەیوەپ

ی ڕێ ەو ەلدەبێت وانتر ە ڵک فرەی خەپێگجیاوازیی نێوان  ەو کارەب ەڕاست. ستووردا دیاری بکرێنەد ەلدەبێت 
 ەپێگر ەسەرا لەستۆ و هەپەکی پاڵەاڵم هۆیەب.  تابک ەشە ئازادی گ  ەب، رز و نزمەجیاوازیی نێوان برێت بد

 . ل بکاتەبێترس هاوکاریی گتوانێت ەد تستوور پارێزرابێەپێی د ەی خۆی بەلپ یەوەئ نێت،نامێ

رخان و ەر سەس ەمان بەرلەی پکردنشەداب. ەنموون ەکات ەگزادانی ئێنگالند دەپارێزراوی بی ەپل، مۆنتێسکیۆ
سامان  ، ەماڵەهۆی بن ەب ەیەها هەڵکی وەم خەردەه، تداەوڵەد ەل» نێت:ەداد ەندانەکارێکی هۆشم ەب، داژێرخان

  ەبێتەوان دەئازادیی گشتی بۆ ئوا ەئ، ل بکرێنەگ ەڵ ب ەر تێکەگەاڵم ئەب. ەیەمیان هەپێش ەوەدارییەهرەب ەب یان
ر  ەبەل. ەخۆیان ەی بڕیار دژ بەزۆرب ەچونک، بپارێزن ەو ئازادیی ەئنابێت دا ەوەندێکیان لەوەرژەو هیچ ب تیەکۆیل

  ەوە: بۆ ئەیانەی هەانرماف ەسو ەند بێت بەیوەبێت پەوێت دەک ەمان دەر ئەی بەستووردانانەی دەشە و بەئ، ەوەئ
ل  ەگی سازمانی ەوە ک ئەبێت وەل هەر سازمانی گەرانبەن مافی ڤیتۆیان بەساز بکها ەنێکی وەنجومەبێت ئەد
 .تی«ە یەمان هەر ئەرانبەب

گۆڕانی  سازیەمینەز ەها ڕێک بخرێن ببنەجۆرێکی و ەبدەبێت ی سیاسی ەزگەددەڵێت ی ەو بیرەئ ەواتەک
 ینێت مۆنتێسکیۆ پێەیە ها ناگەو ەوەاڵم ئەب، ەواو نامۆیەمۆنتێسکیۆ ت ەل ەبیرێک، جڤاکتیی نێو ەبارودۆخی چینای

دەبێت  گزادان ەی برماف ەسند و ەوەرژەبدەڵێت مۆنتێسکیۆ  ەڕاست. ەهایەو ڕ گۆڕەتی نەباری چینای تبێ اەهو
گزادان ەی ناوازی بە پایدەبێت ، ک ئێنگالندداەژی وەتێکی تێروتاڵەو ەل، ەکدەڵێت ش ەوەاڵم ئەب رێت،بپارێز

اڵم ەب، سپنەبپارێزرێن و بچدەبێت   ەوەچەبن ەب ەند ەیوەی پەیانرمیەف  ەرماف ەسو ەرچی ئەگەالوازتر بکرێت: ئ
 . «سهەو کەئ ییەو کارام سامان» :جڤاکیی ەری پلەبڕیارد ە بنەن دەن هەنیا دوو الیەت

اڵم نادیاری لێ ەب گرینگنجامێکی ەرەکات سەکی دەرەرجی دەم ەباس ل ەی مۆنتێسکیۆ کەم ڕێبازەئ
ی ەزۆرب ەک ەی نیی ەهایەڕ ەوەرەکالکەی ەو نۆرەری سیاسی ئەسەچار، داجڤاکیفراژووتنی  ە: لەوەوێتەکەد

ری ەبەستەد ە نێ نابێت ە ت ەب، ەندانەی هۆشممێکی سیاسیەسیست. ناەم بۆیان دادەبیریارانی سیاسیی پێش ئ
  ەوەکانی دیکەخاڵموو ەرایی هەب ەمیان لەئ ەیەوانەل - ەگرینگرجێکی ەهۆکاری جیۆگرافیش م، رانیەخۆشگوز

ستوور دانان ەددەشێت وتنی سیاسی نین: ەی بڕیار و ڕێککم( ەرهە)ب ەدەدا زجڤاک  ەش لجڤاکییی ندەیوەپێت. ب
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 یستەیوەپ ەو فراژووتنەیدابوونی خودی ئەاڵم پەب، کار ەو ڕێک خستنی فراژووتنێک بخرێت کردنەف ەبۆ خ
 . ەستوور دانان نییەد

اڵم ەب ، ریبڕیونەتی دەی ئازادی و موڵکایەربارەد ەن ک -ی لۆکەو بۆچوونانەمۆنتێسکیۆ ئ یەڕانەم باوەراوی ئەد
سیاسیی  بیردۆزەی . سیاسیبیردۆزەی  موو بواری ەواندنی هەهۆی فر ەیۆ بوونالی مۆنتێسک  ەم جار لەکەبۆ ی

م  ەی ئ منجاەرئەب . ەوەخوداناسی و مێتافیزیک ەنا بەری دەس، ەبایەخۆ نەربەی بوارێکی سەندەوەر ئەه، زووتر
و  جڤاکیجیۆگرافیا و  ەربەس های بۆ داڕێژرێتەکی زانیاری وەمای ەبندەبێت  ەک ەیەوەی مۆنتێسکیۆ ئەیەڕوانگ

  ەشدا بەوەڵ ئەگەلێت. لمێنەیسەد ەپارەو پار ەوردەنیا مۆنتێسکیۆ خۆی وردەت ەنجامێکەرەش بەوەئێت. ئابووری ب
 . ەیەیدا هەکەمەرهەب  ەنهانی لەپ

بیروڕاکانی   ەتی لەتایبەب، یتەی مۆنتێسکیۆ بگەکەسیاسیی بیردۆزە ەل، نگداەرتەبوارێکی ب ەل، توێ ەر بتەگ
ت  ە وەرەی سەو خاڵەئ دەبێت ، کانی حوکومڕانیەی جۆراڵوێردنەهی ەربارەاڵت و دەسەی دکردنشەی دابەربارەد
کیدا ەرێتەر بیری نەسەستی بەێکی چاک دکردنیارەمۆنتێسکیۆ بێ ت ەها ڕانوێنی کەودەشێت ێت. یاد ب ەل

دانێک بێت   ەرەپ، اڵتەسەی دکردنشەی دابەربارەد  تبڕێ ەریدەو دەی ئەڕەو باوەئ.  ستکاری کردبنەو د تگرتبێ
و ەئ. ڵنرانەه ەن پۆلیبیۆس و سیسێرۆوەالی ەر زوو لەدوێ و هەاڵو دەتێکحوکومڕانیی   ەل یەکۆن ەو بۆچوونەب
رێت بژمێرد الدانێکی شێواو ەب داکردنم چاولێەکەی ەل  ەیەوانەلدا جۆری حوکومڕانی ەیکات لەو دەئی ەاڵوێردنەه
 . ریستۆەفالتۆن و ئەمی ئەردەی سەرێتییەن ەنێو پۆلەل

ک  ەیەلدەبێت  ر و دادپرسەجێهێنەب، رەستووردانەاڵتی دەسەددەڵێت  ەیەوەئ کردنشەاڵت دابەسەڕی دەباو
،  ەرگرتووەو ەوەئێنگالند ەی لەڕەم باوەمۆنتێسکیۆ ئیلهامی ئ ەئاشکرای. ەکییەرەڕێکی پێوەباو ەواتەک. ەوەجودا بکرێن

ی  هایەیی ڕرمانەپاشاف  ەل ەکی ڕوونیش نییەیەخنەو ڕ  ەکی ڕووتی بارودۆخی ئێنگالند نییەیەوەکردناڵم الساییەب
 . ەفرانس

رکی  ەستوور دانان شائ ەمۆنتێسکیۆش پێی وابوو د، مەیەڤدەهی ەدەتی سەکانی سیاسەورەگ ەبیردۆزک ەو
کی ەتەوڵەی دەکەی ەوە ستوورەڕێی د ەل،  تسپێەچەرانی سیاسی دەگوز  ەوەستوورەڕێی د ەل. ەتەسیاس

ستوورن ەرمانی دەی ژێرف ەوانەئدەڵێت  یەرێتپارێزەن ەو بۆچوونەڵ ئەگەل ەمۆنتێسکیۆ هاوبیریشێت. رستەبەڵدەه
  ەکدەبێت  ەوەش بەم کارەئ. ەستوورەو دەر ئەس ە نەکار بکهەبێت  نیان تیانیاوخۆ ەتی ڕاستەرف ەددەبێت 

مان ەرلەپ یەپێکهات ەمۆنتێسکیۆ پێی وایێت. بەستوور دانانی هەاڵتی دەسەنیا دەت ەکی بەرەمانێکی نوێنەرلەپ
 . دا ژێرخانرخان و ەر سەسەش بێت بەداب ەبۆ نموون، بێت کیەرێتەن تییەچینایی رجەلومەی هەوەنگدانەڕدەبێت 

رمانی  ەف دەبێت ر ەجێهێنەتی باڵەسەدێت. ر دابڕابەستووردان ەاڵتی دەسەدە واو لەت دەبێت ر ەجێهێنەاڵتی بەسەد
ستوور  ەد ەلنابێت  زیرگەاڵم هەب، ەستووردا ئازادەی دەچێو ەل ەاڵتەسەو دەئ، جێ بکاتە کان جێبەستوورەد
  ەوات)خۆی  ەربەس پاشا و کۆڕی، مەکەی یەپل ەب، ەمۆنتێسکیۆ پێی وای. ک بخاتەستوور پەربچێ یان دەد

ریکای ەمەتیی ئەرایەبەڕێو ەب. رجەم ەهیچ جۆرێک ناکات ب ەش بەمەاڵم ئەب بێت،ەیان دەرکەم ئەئ (ت ەحکووم
کانی ەژێر تاوی بۆچوون ەنیا لە ک تەن، رنەجێهێنەاڵتی بەسەنی دەی خاوەکەتەرکۆمار و حکوومەس ەک، باکوور

تی  ەمانەرلەاڵم پەب. ەوەگرنەک دەدا یەو نۆڕینان ەڵ ئەگ ەرز لەکی بەیە ڕاد ەڵکوو بەب، ەمۆنتێسکیۆدای
Parliamentarism ،م  ەردەب ەل ەرپرس ەر تێیدا بەجێهێنەاڵتی بەس ەت یان دەی حکوومەمەسیستو ەئ ەوات
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،  مۆنتێسکیۆی ەوەب ەکراو ەزۆرجار ئاماژ. ڕ نینەک باوەاڵتدا یەسەی دکردنشەڕی دابەم باوەڵ ئەگەل، مانداەرلەپ
 . ە ی خۆی خواستووەکەڕەبۆ باو یەرانە زموونگەئکی ەپشتیوانیی، تیەمانەرلەپ وەی ڕووئێنگالندێک ەل

با  ەدەن ەئای. هێنرانەد ەوەمانەرلەپ ەی جار لەزۆرب،  ی ڕاوێژکارانی پاشاەوەناچێت گوێی دابێ ب ەوەمۆنتێسکیۆ ل
ر و  ەستووردانەاڵتی دە سەر دەگ ەئ ەشەڕەی هەمای ەبێتەی خۆی دەکەڕەپێی باوەها بەری واک ەی بایەوەئمی ەخ
  ەبووەکۆنکرێت ن ەهێند وەالی ئ اڵتەسەی دکردنش ەڕی دابەباو ەک  ەئاشکرای، خێرەن. ەوەک بگرن ەر یەجێهێنەب

ژکاری  م ڕاوێ ەر بێت و هەستووردانەاڵتی دەسە ندامی دەم ئەک کاتدا هەی ە مرۆڤێک لگرێت ب ەوەل ەڕێگ
  -پاشا»دەڵێت  یەرێتپارێزەن ەو بۆچوونەب تستبێەواو پشتی بەمۆنتێسکیۆ تدەچێت  ەوەل. رەجێهێنەاڵتی بەسەد
پاشا » ەجودا بێت لدەبێت ، ک بیرێکەو، کەمایەک بنەو، (رەجێهێنەاڵتی بەسەدەرزەب ەوات)«  تداەحکووم -ەل
 .  (رەستووردانەاڵتی دەسەد ەرزەب ەوات)«  مانداەرلەپ -ەل -

 ەک ەنیی ستووردانانەی دەوامەردەب  ەو کارەر ئەستووردانەتی داڵەسەدباسی  ەلمۆنتێسکیۆ  ستیەبەم ەشئاشکرای
اڕێی  ش -ان رەئاخێویان ، ل ەی گەڵبژاردەی هە ستەیان د -ل ەگ ەیەوەئ گرینگێت. رکەماندا دەرلەپ ەل

مێک بوو ەد ەک، رمانیی فرانسیەمۆنتێسکیۆ تاکف ەشیەوەئ رەبەر لەهێت. بداڕشت نتییاەوڵەحوکومڕانیی د
ر چۆنێک  ەه ەو ڕژێمەۆنتێسکیۆ ئمنۆڕینی  ەڵک دانانێت: بەبێک  ەئاسانی ب ەروا بەه، ک خستبووەمانی پەرلەپ

 . ەوایەر ڕەبێت ه

ر  ەجێهێنەر و بەستووردانەاڵتی دەسەد ەنیی ەوەئ، ست بێتەبەاڵتدا شامەسەی دکردنشەڕی دابەباو ەی لەوەئ
اڵی  اب ەهیچ جۆرێک بەب ەفرانس ەشدایەم خاڵەئا ل. ەاڵتی دادپرسییەسەرخۆبوونی دەس ەڵکەب، ک دابڕێنەیەل

اڵتێکی  ەسەڵکوو دەنا بەستووری بۆ خۆی دادەا خۆی دشبوو پاەن  ەوەر ئەه ەرمانی پاشایانە: تاکفەنیی ەکەڕەباو
 .  بووەتیشدا هەسایرر دادپەسەپێنیشی بەخۆس

اڵتی ەسەد ەاڵتی دادپرسیی تێدا لەسەد ەزای بێت کەبوو مۆنتێسکیۆ شارەها نەتێکی وەوڵەڕاستیشدا هیچ د ەل
.  ی خۆی بکاتەکەڕەڵ باوەگەک لەیەڵەبوو مام ەشدا ئامادەم خاڵەت لەنان ەتێت. ر دابڕا بەستووردانەد

ی  ەمەسیستو ەمۆنتێسکیۆ ئ، گزادان بووەدادپرسی برخان ەس ەک، تیی ئینگلیز بووەرای ەروەدادپ ەڕای ل، مۆنتێسکیۆ
  ە ونەکەل دادپرسیان بێت دەر گ ەگەئ، ڵکنەخ ییەریجێی ئ ەمیشەپیاوان هەورە گ» نا:ەداد ەر و نموونەپێو ەب
بچووکترین  ەک، دادپرسییان لێ بکرێت ەوەن هاوشانی خۆیانەالی ەل ەبن کەش دەبێب ەو ماف ەو ل ەوەترسییەم
 ەل ەر کەستووردانەنی دەنجومەی ئ ەشەو بەئ ەپێویست ەوەر ئەبەل. ەیەی هەو ماف ەتی ئازاددا ئ ەوڵەد ەیش لاڵتیەو
 . «گزادانەدادپرسی ب  ەببێت، تەمیلل  ی ئاساییەک دادگەن، ەگزادان پێک هاتووەب

  ەدژ ب ەوەلەن گەالی ەزایی لەربڕینێکی ناڕەد ە موو جۆرەه ەک ەکی مۆنتێسکیۆیەندیی ەتمەر تایبەش هەمەئ
 ێت.  رنەڵیی ئاکار دادە ندەگ  ەب، ەن پێگەسانی خاوەک

 ەی خۆیدا کەڕەاو بو ەڵ ئەگ ەل ەیەکی هەتییەخزمای، الی مۆنتێسکیۆ ەل، کانی حوکومڕانیەی جۆراڵوێردنەه
، ەوەکاتەک جودا دەیەرمانی و کۆمار لەاف شرمانی و پاەمفەست، مۆنتێسکیۆ ،ەاڵتەسەی دکردنشەی دابەربارەد

 ەوایانی کردبووەرمانڕەی ف ەژمار، ی کالسیکاڵوێردنەه. دێمۆکرات ەیشەو ه ە ریستۆکراتەئ ەیەکۆماریش ه
  ەبای ەکی هەی پاشایەتەوڵەو دەئ. ەوەکردەوا جودا دەخراپ و ناڕ  ەوای لەو پاشان حوکومڕانیی چاک و ڕ ەپێوان

.  (رمانیەمفەست ەبوو بەوا دەئ، دانراباوا ەناڕ ەب ەی پاشاکەکەر حوکومڕانییەگەئ)رمانی ەپاشاف  ەبووەئۆتۆماتیک د
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ریستۆکرات یان ەحوکومڕانیی ئ ەپاشا لدەشێت  ەوەمە الی ئەبێت. نهێەکار دەواو جودا بەکی تەمایەمۆنتێسکیۆ بن
  ەو پێکهاتەب، اڵم ئێنگالندی پاشانشینەب، رمانیەبۆ پاشاف  ەکەیەنموون، ەوەوەالی ئ ەب ەفرانسێت. بەدێمۆکراتدا ه

 . ریستۆکرات و دێمۆکرات ەئ ەڵ لەکی تێکەحوکومڕانیی ەبووەد، ەوەمانەرلەی پەاڵتەسەو د

رمانیدا حوکمی  ە مفەست ەل، مکارەاڵم ستەب، ەکییەستوورەکی دەحوکومڕانیی، الی مۆنتێسکیۆ ەل، رمانیەپاشاف 
 ێت. نیدزێ ەبێ دوودڵی دەمۆنتێسکیۆ ب ەکەحوکومڕانیی ەرمانی تاکەمفەست. کاتەزووی خۆی ڕێ دەئار ەب، ەهایەڕ

اڵم بۆ ەب، ەڕی سیاسیی مۆنتێسکیۆدا نییەباو  ەی لگرینگ کی ەیەچ نۆر، ەی حوکومڕانییەیەوەکردنم جوداەئ
کی کالسیکی ەیەوەکردنڵ جوداەگەو لەی ئەیەوەکردنو جوداەئ. بووەر نەناکاریگ ەندەئایسیاسیی بیردۆزەی 

زۆر جار . ەوەکای ەهاتن پاشانی ەو پۆلینانەل ە نێزیکترشدا ەوەڵ ئەگەل نێت،نوێ ەو نەکڕەی ەیەوانەل، یۆنانیدا
ر ەاڵتدا هەردوو وەه ەل رمیەف کی ەیەشێو  ەب تیەچی پاشای رەگە برێن ئەدێمۆکراتی ناو د ەریتانیا و سوێد بەب

 . ەماو

ڵکوو  ەب. ەوەبیری کۆن ەتەی ئاخنیوەڕۆکی تازەناو ەنیی ەوە وەل، مۆنتێسکیۆوخۆی ەڕاستریی ەکاریگ، شداەوەڵ ئەگەل
، زراوەی سیاسیی دامە بنگ ەدات بەد کیەڕێژخێکی ە متر یان بای ەخێکی کەی بایەو ەب، مۆنتێسکیۆ ەدایەوەیر لەس

ی ەدەم و سەیەژدەی هەدەنێوان فیکری سیاسیی س ەل. کات ەتر خۆش دڵی ڕسکاوتر و ڕادیکاریەڕۆشنگبۆ  ەڕێگ
شێوازی سیاسیی گیر   ەرنج لەس ەختانەرسەکی سەیەشێو ەمدا بەی بیستەدەس ە: ل ەیەندێک هەرەمدا خەبیست
ی ەدەس ەل ەنۆڕین ەو جۆرەئ -ی بڕیار دان ەپرۆس ە نیا ببێتەدێمۆکراتی ت ەهای کردووەو ەبۆ نموون ەک - ەکراو

.  تێکی ئازاد نینەوڵەریستۆکرات دەتی دێمۆکرات و ئەوڵەد» دەڵێت:مۆنتێسکیۆ . بووەی نەمدا نموونەیەژدەه
نددا ەتێکی مامناوەوڵەموو دەه ەل ەرجیش نییەاڵم مەب. ەیەنددا هەتی مامناوەوڵەد ەنیا لەئازادیی سیاسی ت

 ێت. رک ەوتر دەپت، داریەڕۆشنگ ەپاشان ل، ەم بۆچوونەئ. «..ێت. بەه

 

 وسو ڕ  و   ریەڕۆشنگ

  ەب ەڕەباو، ەوەکاتەد ک کۆەبڵک ڤۆلتار و دیدرۆ و دی هۆەی وریەڕۆشنگکانی ەناودار ەرەه ەرەی نوێنەوەئ
  ەتەو بابەباس ل ەلێک هاسانترەگ، ی ڕاستی بێتەوەئ. ەمکێکی تاکواتا نییەچ «هۆش» اڵم ەب. ی مرۆڤ «هۆش »
کانی هۆش ەتەسڵەی خەو ەک لەو، ڵێن هۆشەپێی د ریەڕۆشنگرانی ەی نووسەوە ڵ ئەگەناگونجێن ل ەین کەبک
ژیان و   ەخاتەست دەوخۆ دەڕاست خوداکرداڵتی ەسەددەڵێت  ەیەوەگونجاو ئە ڕی نەباو. ینەستنیشان بکەد

کی بۆ  ەدروستاندنی دین هۆش. ەوەگرێتەکی دەرێتی دینەن زم وەی بەگونجاو زۆربەنی نەالی. ەوەڵکەرانی خەگوز
ی یسوودی هاوژین ەر لە گ ەنیا ئەتو  ەنیی خوداکردتی ە اڵتی پاشایەسەد. ەوەکاتەت دەڕ جڤاکی یەستوور و بنگەد

رێت ەن ەربەس بیانوی. هاەروەشیشانیش هەک یگزادان و کۆڕەی بەپێگ. ەداکۆکییا شایانی سوەئ، تیدا بووەمرۆڤای
 . نور نراە دەجارێک وەب، ندیەو شکۆم

تی ەرانی مرۆڤایەی گوزەربارەکیی ڕاست دەزانیاری هۆشتوانێت ەمرۆڤ د ەیەوەئ،  گشتیەب، ندیەهۆشم یڕەباو
وا ەئ، ەوەکردبڕیار و ی ڕێنموو ەببێت، ەم زانیارە ر ئەگ ەش ئەکی دیکەالی ەک و لەالی ەل ەمەئ، یدا بکاتەپ
 .  شیاورزی ەب ەرەوتنی هە رکەشادمانی و س ە ین بەگەد
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رچاوترین  ەب. ەیەه ەوەریەڕۆشنگمی ەردەی س  -وتن ەتیی پێشکەشبینای ەبیری گ ەیی ب ندەیوەپ ەڕەم باوەئ
مان ەاڵم هەب. ەمیکانیکی نیووتنشیش ەی گەنموون، داتەڵد ەر هەبواری زانستدا س ەل ەم هۆشەی ئەنموون

رانی  ەنووسێت. ب نینێ ڕی خوەش ەبا ب ەدەش نە کەوەگرتن. ەوەش بگرێتەکانی دیکەموو بوارەبا هەهۆشیش د
بوو:  ریەڕۆشنگواندنی ە فر، ەو ڕێبازانەکێک لەی. بوو ەڕێبازی بیرکاران ەبڕوایان ب، رشتێکەه ەر لەب ریەڕۆشنگ

تار  ڵڤۆە ک. ەوەنەباڵو بک ەڵکی دیکەکانیان بۆ خەن و نۆڕینەرستی و بوختان بکەپەفسانەتی ئە دژایدەبێت دیبان  ەئ
زانیاریستانی  »ی ەوەکردنواڵب. کاتەد ەوەئ ریەڕۆشنگندی ەەوەرژەبۆ ب، داتەد ەوەالماری دادگاکانی لێپرسینەپ
 .  بوو ریەڕۆشنگی ەوەکردنر بۆ باڵوەه، ەوەن دیدرۆ و هاوکارانییەالی ەل «زنەم

  ەتەی بووەتانەسڵەو خەکێک لەی. ەو فێرکاریی ەردەروەپ، ەوەمەکەڕێبازی ی ەب ستەیوەپ یەڕێبازێکی دیک
ی ژیر  ەوەئ. ەکییەرەدی و هۆکار ەمی ژینگەرهەمرۆڤ ب ەپێیان وای ەیەوەئ ریەڕۆشنگرانی ەک بۆ نووسەیەنیشان

و  ەردەروەر شتێک پەه ەر لەب ەوەکاتەجودا د، دەب ەپیاوچاک ل، رستەپەفسانەئ ەند لەهۆشم، ەمژەگ ەل
کی ڕێبازی  رمۆ ەو مرۆڤەئیدی ئ، مرۆڤ ەدروست بدرێت بکی ەیەوێننیا ەت  ەتاوەرەس ەر لەگ. ەفێرکاریی

 ێت.  گرەڵد ەندی هەهۆشم

داوای  ەها کە ڵدانی داخوازیی وەرهەهۆی س ەشیا ببێت ەد،  کار ەتەبخرای ە وانەکڕەر یەگەئ ەم بۆچوونەئ
 ردارەس، ندەمەڵوەژار و دەجیاوازیی نێوان ه بێت، ەو نۆڕینەب، ەچونک، زراو بکاتەدامجڤاکی ی ەوەکردنروژێرەس

،  تواننەش دەوساوەژار و چەه، کی چاکداەیەژینگ  ەل. ەیەردەروەپ و ەکیی ژینگەمێکی الو ەرهەنیا ب ەت، رەو نۆک
  ەوا لەئ، هاش بووە و ەک. ندیەو هۆشم ، تواناو زانینر ەهونن ەخاو ەببن وو،یخسەت بۆ ڕەرف ەسانی دەک کەو

ک ەژێر تاوی ی ەنێ خرەکاتێک د، ڵکەخێت. بەیدا دەر پەبەرلەکی سەکسانییەی، ندداەهۆشمجڤاکی 
تیی نێوانیان ەی چینایەورەجیاوازیی گ ەواتەکێت. کیان لێ دەک یەو ەوەگرینگکی ەموو ڕوویەه ەل، ەوەرجەلومەه

 . ەیەیارانەهۆشندۆزێکی 

و ەدوا سااڵنی ئ ەین ەگەتا نە: هەوەنناخوێن ەنجامەرەم سەئ ریەڕۆشنگرانی ەنووس بێت، ەن نەگمەد ەب، اڵمەب
 ەیەوانەش و لەهێند، ەو ەیریەڕۆشنگ ەب ەندەی بەش هێندەو بیرەئ  بێت،یدا ناەکسانیی دروست پەبیری ی ەیەدەس

 .  ەووسو ڕ ی ەف ەلسەف  ە ند بێ بەپتریش ب

  وسوڕ اڵمەب. ەیەی هە وەهێزی ئافراندن فێرکارییگوت  ەد ەبوو کەمانی خۆی هەی هاوزەو بیرەبڕوای ب ڕوسو
وتارێکدا   ەل 1750رکرد: ساڵی ەک ناوی دەیەوەرا نانەهۆی هەڵست و بەرهەم بەردەک بوو هەگشتی بابایەب

،  ەسوودی زیاتر بوو ەزیانی ل، ی ڕابوردووداەدانەم سەل، و زانستدا ەف ەلسەف ، رەبواری هون ەوتن لەپێشکدەڵێت 
 ریەڕۆشنگرانی ەنووس ەوتن بوو کەتیی پێشکەشبینایە ڕێبازی گ ەوڕاست دژ بەکەی ەش بۆچوونێکەمەئ

گوترێت ەپێی د - ەنادروستان کەیەتا ڕاد -ی  ەیەو دیاردەمای ئەبن ەتەبوو ەشەمەر ئ ەه. رەب ەگرتبوویان
 .  «وسوڕ ی Primitivismتی ەساکار»

، ڵکیەخ. بوونەدار نەش شیرازەندەوەک بوون و ئەیە ڕۆک دژ بەناو ەرکرد بەمێکی زۆری دەرهەب وسوڕ ،پاشان
بۆ . ەتاییەرەژینی ساکار و س یدایەش وسوڕ گۆیا، ڵێنجاەهایان هەنجامێکی وەرەس ەمانەرهەو بەل، ەوەڕۆییەزێد ەب

  ەرگیز لەه، ەناسراو وسوڕ یەگوت  ەم بەردەه ەک  «بۆ سروشت ەوەڕێنەبگ با»دەڵێت ی ەو دروشمەئ ەنموون
 . ەوەتەدۆزراو ەدا نوسوڕ کانیەنووسین
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کجار  ەی، ەبووەتی هەمی نوێ تاوێکی نایەردەفراژووتنی سدەڵێت  ەک وسوڕ یەو نۆڕینەئ، ر حاڵ ەهەب
ها بوو  ەڕیان وەباو ریەڕۆشنگرانی ەنووس. ریەڕۆشنگمێژووناسیی  ەالدانێک بوو ل ەم نۆڕینەئ. رنجڕاکێش بووەس

هێزی  ەڕیان بەڵ باوەگەیان لەم بۆچوونەئ. ەچاک بوو، کییانەرجی گیانەلومەچاکبوونی ه ەب، ڵکەرانی خەگوز
 ەڵک بەبوو خەا ن پێی و وسوڕ .بووەتوانستی هۆش ن ەڕی بەباو وسوڕ اڵمەب. کتر ئااڵبوونەی ەواو لەهۆش ت

ر ەگەئ، پێیان وا بوو مرۆڤک ەڤۆلتار و دیدرۆ و دی هۆڵب. زرێننەی چاک دامێک جڤاکتوانن بتوانستی هۆش 
لێک  ەیەوێو شەر بەی خۆی هەندەئایتی ەرف ەداهات و د، کیەکی هۆشەیەشرۆڤ فی ێژێر ڕک ەی خۆی بخاتەوەکرد
زادێکی یمەئاد ەببێت ەو مرۆڤ ەئدەشێت  واەئ ، ەوەداتەلێک د سروشتکردزانستکارێک خولێکی  ەک ەوەبدات

نگی ویژدان  ەدێت. نەبری هۆش ویژدان داد  ەل، وسوڕ .انەدادزێو د ەب یەیەوەلێکدان ەو جۆرەئ وسوڕ .رەوەختەب
دا ەڵەهەویژدان بدەڵێت  وسوڕ .ەوەکەمەڕ ەڵکوو بەب، ەوەستەه ەب ەندەویژدان پتر ب. ەی هۆش نییڵەگوێڕای
 ەوەشێنێتەڵوەتی هەی مرۆڤایەخوازانەکی چاکەیندەیوەپموو ەهدەکرێت ی لێ ەوەترسی ئ ەاڵم هۆش مەب، ناچێت

 .ەوەی لێ بزێتەکی و ئاژاوەرەبەو فر

رانی ەی نووسەڵکوو زۆربەب وسوڕ نێەک تەن. ەوەسکی مرۆڤرخێرخوازیی خۆ ەڕ بەباو ەب  ەندەویژدان ب ەڕ بەباو
رانی ەالی نووسەاڵم بەب، ەمرۆڤ خێرخواز خۆڕسککی ەیەشێو ەب ەبوو کەه ەوەڕیان بەباو ریەڕۆشنگ
م  ەئ . ەتییەبێگوناهێکی پ ەتاوەرەس ەمرۆڤ ل دیانەگ ەی ڕادەوەم ئەک ەی یەپل ەب ە یەمانیم گر ەئ، ەوەیریەڕۆشنگ

یار و ەی هۆشنەردەروەپێت. رکەوتر دەو پترێت پارێزەکی دەکی هۆشەیەردەروەڕێنمووی پ  ەشی بەخێرخوازیی
 ێت.  زەی لێ دەوت دڕندەچ

  ەب، وسوڕ .ەوەناکات ەتاییەرەس ەبێگوناهییو ەبیر ل، کاتەمرۆڤ د یخێرخوازی ەباس ل وسوڕ کاتێک، گشتیەاڵم بەب
ر  ەدەویژداندا ب ەل نۆڕینی خۆی ەب ەک ەوەکاتەد ەییکەمەڕیان  سروشتکرد ەستەو هەبیر ل،  مەکەی یەپل
ئامانجی ژیان   رزترینەب ەب، ست ویژدانێکی پاکەد ەوی خۆی بداتەی جڵەوەئ،  وسوڕ بۆچوونی ەبێت. وەکەد
 ەم فراژووتنەئدەڵێت   وسوڕ .داەڵکی دیکەڵ خەگەکی لەرەکی و ئاشتی دەئارامیی ناو: ەل ەویش بریتییە، ئگاتەد

خۆیان  کییەم ەڕری ەڕێب ەڵکەو خەئ. ەپاندووەڵکی چەی خەیژدانی زۆربو ە ڕخوازەو ش مرۆڤکرد ەیجڤاکی
مرۆڤ   ەپێی وای وسوڕ گۆیا ەوەتەها لێک دراوەو ەیەم گریمانەجاروبار ئ. م وێڵنەردەه ەوەئرەبەو ل ەست داوەدەل
 ەو ب -ک هۆبز ەر وەه ، ڕوسو. ەیینها ەستیی وەبەم  وسوڕ اڵمەب. ەخێرخواز، هاداەڕ یسروشتکرددۆخی  ەنیا لەت

وا و  ەڕ، ەو خراپ ەک چاکەمکی وەچ ەپێی وای -ریەڕۆشنگ نگتریەدررانی ەمۆنتێسکیۆ و نووس، ی لۆکەوانەپێچ
نیا ەمیزادێکی کێوی تەادئ ەڕاستناکرێن.  ەپیاد، سازیجڤاک ەر لەو بجڤاک ی ەوەر ەد ەهیچ جۆرێک ل ەب، واەناڕ

سازی جڤاکاڵم ەب. ەنەبێالی -ەیەخراپ ەنو  ەیەچاک ە یکات نەو دەی ئەوەاڵم ئەب کەوێت،ەی خۆی دکەمەڕدوای 
 . باتەسازی دجڤاکو ەرەمرۆڤ ب ەکەمەڕڕاستیشدا   ەو ل ەری پێویستاک

ڕی ەنگری باوەواو الیەت ڕوسو. ەڕووتی  Irrationalکی ەناهۆشمێکی ەرهەبجڤاک نێت ەیەناگ  ەوەش ئەمەئ
،  مەالی ئ ەڕەم باوەاڵم ئەب. ەی «یمانی جڤاکیەپ»ی خۆی ناوی ەکەسیاسیی ەت شاکارەنانەت -ەیمانی جڤاکی یەپ

 ەوەس لەک  ەبایەیمانی جڤاکی نەر پەگەئ، ڕوسونۆڕینی  ەب. ەداشۆراو، ریەڕۆشنگرانی ەی الی نووسەوەپتر ل
 «یمانی جڤاکیەپ»ماکانی نێو ەبن ەئێستا ئاشکرایێت. فروو بێن ەر بۆ زۆرینەس ەمین ەکدەبێت یشت بۆ ەگەدەن
ی  ەوانەموو ئەه ەیەوە یمانی جڤاکی ئ ەی نێو پگرینگ ەرەهری ەپێو. ونەکەر دەدەدا بڕوسوجڤاکی  ەرزەب ەنیا لەت

م ەئ ەڕاستێت. بەدا هەستوورەو دەدانانی ئ ەستیان لەخۆیان د بۆدەبێت ، ستوورێک بنەچی دەکرێن ملکەناچار د
یان « نگەندی بێدەزامەڕ» گیرا وەدەند نەهەوێدا ب ەاڵم لەب، ەبووەر هەشدا هەکەرێتییەن ەیمانەپ ەل ەرەپێو
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و ەدانانی ئ  ە ستی لەوخۆ دەک ڕاستەیاڵتیەو موو ەهدەبێت ڕاستی ەب ەپێی وای ڕوسو. نگەپارس ەکردەد
 ەواتر بوود ەیەبیر وەنگری ئەالی ڕوسو. ەیەه ەوەرانی خۆیەژیان و گوز ەییان بندە یوەپ ەکهەبێت دا ەستوورانەد

 .  وخۆەدێمۆکراتی ڕاست

  -موو ەی هەیان نێزیک  -موو ەاڵم هەبێت. شکێەمان بۆ دەچاکجڤاکی شاڕێی  «یمانی جڤاکیەپ»، ڕوسودیتنی  ەب
نگی  ەد، تزێ ەی لێ دهاەدی وەانی باڵتیەو گشتیە ب دەبجڤاکی . نەخراپجڤاکی ،  نەی هەسپاوانەچ ەجڤاکو ەئ

،  مەکەتی یەرف ەد. ەیەت هەرف ەنیا دوو دەمرۆڤی چاک ت ئافراندنیبۆ ، ڕوسودیتنی  ەب. ەکراو ەف ەخ یانویژدان
ری ەوروبەڵی دەندەگ جڤاکی  رییەکاریگ ەمنداڵ ل  ەوەردەروەی پەڕێگ ە: لەمەک  ەسێکی ژمارەند کەنیا بۆ چەت

 ێت. بگۆڕدر ەکەجڤاکموو  ەر هەه ەو ەتەڕەبن ەر لەه ەیەوەم ئەدووتی ەرف ەدێت. خۆی ڕزگار بکر

هۆکارێکی   ەرکات و بووەشۆڕشگێڕ ناو د ەب ڕوسوی بیروڕای سیاسیی ەوەهۆی ئ  ەم بووەی دووەم بۆچوونەئ
 ەل ڕوسو، ەوەکی دیکەالی ەل. شەوەڕۆژگاری شۆڕشی فرانسی و چ پاش ئ ەچ ل، ەی شۆڕشگێڕان ەوەری کردەدەدن

جێی   ەوەر ئەبەل. ەچاکجڤاکی زراندنی ەماتێک بۆ دەرف ەبوونی د ەیڕوانییەدە وەشبینە ڕ کەیەتا ڕادکی ەیەڕوانگ
 ێت. بکرد جڤاکیی بۆ شۆڕشێکی کۆنکرێتی سیاسی و ەندەڕاستی پروپاگەب ڕوسوە بڕوا نیی

،  ر شتێکەه ەر لەب ، ڕوسودیتنی  ەب. پێش ەهێنایەخۆی دجڤاکی ەرزەی بەبێوچان وێن ڕوسو، شداەوەڵ ئەگەل
دا  ەورەی گەکەی ەلێت. کجار سنووردار بەیدەبێت ر ە ڕووب ەی دانیشتوانی بێت و چ بەژمار ەی سیاسی چ بەکەی

انی  تەوڵەدی ەر زۆربەرانبەب ڕوسو. ر بڕیاری سیاسیەس ەنەبک وخۆ کارەان نامێنێت ڕاستاڵتیە وتێک بۆ ەرف ەهیچ د
 . ەیەبنجیان هەفرتی ەسڵەن و خوانەفررەکجار بەی ەچونک، ەگرەخنەڕ ەتاز

بن جڤاک ری ەبەرلەپتر هۆگری سدەبێت ان اڵتیەوێت. نی سازمانێکی نائاڵۆز بەخاودەبێت  سروشتکردتی ەوڵەد
سێک  ەموو کەهدەبێت ، موو بوارێکی سیاسیداەه ەل. بنجڤاک ک هۆگری سازمانی خۆ و هاوکارانی خۆی نێو  ەن
ندێکی ەوەرژەنێک یان بەری الیەک نوێنەک وە ن، پێش ە بێت -س ەکەتاکک ە و ەوات - اڵتیەوک ەک یەو

 . ەندەسەناپ، ن گروپ و سازمانی سیاسیەی چینچین و خاوێکجڤاک ەوەر ئەبەل. تیەتایب

  ەبجڤاک  ەیەوەئ  ڕوسوخواستی  ەچونک -ڵ دانرێت ەزیند ە ب کەیەتا ڕادشێت ەد، ڕوسوڕی سیاسیی ەباو
ی ەکەی ڕوسو. ەر نییەدەب ریەڕۆشنگپێنراوی ەس راییەتاکگتاوی  ەل  ڕوسواڵم ەب. کار بکاتڵ ەکی زیندەیەشێو

اڵم  ەب. ەبای سروشتکردبا  ەت دەوڵەد، ەسروشتکردکی ەیەکەخێزان ی. ەوەکاتەجودا د کردەسروشتنو  سروشتکرد
ک  ەودەبێت ان اڵتی ەوتدا ەوڵەد ەل. سروشتکردنی ناەکەند یەوەرژەی هاوبەستەچین و د، ەگروپی هاوپیش

 . پێش ەکسان بێن ەسی یەکەتاک

ی خۆی ەر کراوەسەخت و مشتومڕ لەناوبانگ و سەب  ەڕەو باوەب  ەندەب راییەتاکگ ە ل ڕوسوی ەربڕین ەد ەم شێوەئ
ر ەسەی لەتەوڵ ەو دەل ەپێی وای ڕوسو. «la volonté généraleڕی خواستی گشتی ەباو»گوترێت ەپێی د ەک
بێت  ەبڕیارێک د - ەبڵێین بڕیاری زۆرین ەیان چاکتر وای -ان اڵتیەو بڕیاری هاوکۆی  بێت،ڵنراەماکانی خۆی هەبن
،  نەنگی گروپ و الیەک دەنگی خۆی بدات نەنیا دەت ەسەر کەر هەگەئ، اڵم ەب. تداەوڵەندی دەوەرژەب ەل

 .  کترەنگی ی ەپارس ەبنەکان دەسەکەجیاوازی بیروڕای تاک
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ی ەکەخواستی ی ەوەکاتە: خواستی گشتی دەزیاتر ەو ەل «خواستی گشتی»مکی ەچ  ەک ەشدا ئاشکرایەوەڵ ئەگەل
بۆ  ەڕێگ ڕوسو ە م جۆرەب. ەکەتەوڵەڕێنمای د گریەڵنەی هوتیەچردی و ەبێگما ەبن ەوەویشەکی و لەتەوڵەد
.  ی پێ دراەشەگ ەوە شەن هێگل و بیریاری دیکەالی ەپاشان ل ەک، کاتەخۆش د  ەندەئایکی ەتەوڵەمکێکی دەچ

، تداەانی سیاسبیردۆزنێوکۆڕی   ەلێت.  ژداڕێ بستراکت ەفیی ئەلسەی ف اڵوێردنەهبوو ەن ەوەبۆخۆی پیاوی ئ ڕوسو
 ێت. ر نەداد ەۆکبیر کانیی ەب، ڕوسو

ریی  ەنگی و کاریگەڕەمە ه کەیەتا ڕاد ەک، ەی تێدای Implicationدوو ناوتوێژ  ڕوسوڕی سیاسیی ەباو، ر حاڵ ەهەب
ی ەوەئ، ساکار و سنووردار بێتدەبێت  سروشتکردتی ەوڵەد، کەالی ەل. ەوەنەکەڕوون د  ەکەڕەستاوی باوەوەدژ
  ەتەوڵەو دەئ ەوەکی دیکەالی ەل. ەواو نائاڵۆزەتێکی تەوڵەدەڵکوو شارەب ەرخ نییەتی هاوچەوڵەتی دەیاڵیەخ ەو لەئ
تی ەوڵەدش ەمەئ . ئاگادار بنان هۆشیار و اڵتیە و ەیەوەرجیش ئەمێت. نەڵدەماکانی دێمۆکراتی ه ەر بنەسەل

  ەدابڕ و ل ەی بەران ەستووردانەاڵتی دەسەد، ریەڕۆشنگرانی ەک نووسەو، یشڕوسو. ەوەگرێتەد وتووەپێشک
ملی   ەریان خستۆتەجێهێنەاڵتی بەسەد، ر بوونەستووردانەدل ەگودا ەتی ئەوڵەدەرزەب ەل. ناەستڕۆتر دادە د موانەه

لی  ەمانداتی گ ەو سازمانەئ ەیەوەئ  گرینگ، ەست نییە بەم ەوڕوسوالی ەب ەسازمانو ەجۆری ئ. تیەسازمانێکی تایب
 .  ەنیی ە، کێشر بێتەبەڕێوەنێکی بەنجومەئ، وجا پاشا بێتەئ. ل بکاتەکانی گەستوورەوی دەیڕەبێت و پەه

واوێک  ەشدا تەوەڵ ئەگەلێت. نوێنەماوی و نادیار ڕادەی سیاسی تەزگەی دەربارەد ڕوسونۆڕینی  ەیەوەر ئەبەل
  ە نێتەیەیگەست یان ویژدان دەه ەب ڕوسوی وابڕ. ەدا باوریەڕۆشنگناوداری رانی ەنێو نووس ەی لەوەل ەئاشکراتر

  ەنا بەد، ەوەگرێتەد موانەهی ەو بڕیارانەشدار بن لەبدەبێت موو ەر هەه دەڵێت،ی ەواو دیاریکراوەت  ەو دیتنەئ
 ەکێک لەی، کەڕی هۆش الی ڤۆلتار و دی هۆلبەباوێت. یدا بە پ ەنیی تیەرف ەدنگ ەهیچ جۆرێک ژیانێکی هاوئاه

کاتێک . موو شێوازێکداەر هەبەڕۆح بکات بتوانێت ەهۆش د - ەنیی گرینگشێوازی سیاسی  ەک ەیەوەماناکانی ئ 
اڵم  ەب. ەڕەم باوەبۆ ئ ەکەیەئاماژ، ی ڕژێمێکەیان خراپ ەبۆ چاک ەیەنیشان  «تیە ندەمامناو» دەڵێت مۆنتێسکیۆ 

گشتی شێوازی ەب ەچونک، ە ک ەیەوەتێکیشیان ئەسڵەخ. ڕۆنەش زیاتر دەمەل ریەڕۆشنگنگتری ەرانی درەنووس
ر  ەش بڕیاردان هەو جۆرەبێت. تی بمێنەزانن پاشایەباش د ەهای بەی جار وەزۆرب، ڵناگرنەند هەهەسیاسی ب

رانی سیاسیش  ەندی گوزەوا هۆشمەئ بێت،ند ەهۆشم ەسەک ەو تاکەر ئەگەئ. سەکەتاکست ەد ەوەوێتەکەد
 . ەوەگرێتەد

زانیارستانی  ەربەس یەستەد ەمەئ - ەدا کێشاوریە ڕۆشنگرانی ەر نووسەسەرمانی ڕۆشناک باڵی بەتاکف ەڕ بەباو
ر  ەه ەمانەئ ە.وە گرێتەشۆڕشگێرتریش دکی ەو بارۆن دی هۆلب  ەوەگرێتەڤۆلتار د، ەوەگرێتەوری دیدرۆ دەد
،  ەنیی ەکەسیاسیی ەشێواز ەل ەمانەی ئەخنەاڵم ڕەب. گرێکی توندنەخنەڕ، رمانیی فرانسیەر تاکفەرانبەب، موویانەه
بۆ   ەوەڕێتەگەد ەوەگرانەخنەو ڕەالی ئەش ب ەم دیاردانەهۆی ئ. ەرستی و بێدادییەپەفسانەئ، یاریەهۆشن ەڵکوو لەب

  ەواتەک. رزەشیشانی ب ەرز و کۆڕی کەی بەگزادەبۆ خۆویستی ب، ستڕۆەبۆ خۆویستی چینی د، رانەڕێب ییاریەهۆشن
ک بواری سازمان و  ەن ەوەک بواری بیرکاری و ئاکار بگرێتەگۆڕانکاریی ەتەچاویان پتر بڕیو ەگرانەخنەم ڕەئ

 . ەزگەدامود

 ەک کەتی دی هۆلبەتایبەب، واننەست و فرەرهەچاویان گرتبوو بەڕ ەو گۆڕانکارییەل مانەئی اڵم ئامانجەب
نی ەالی، ەنرخدار ە وەالی هۆشەی بەوەئ. بووجڤاک کانی نێو ەتییەچینای ەرجەلوم ەی هەوەڕانەڵگە ڕێی هەچاو
دی .  تیەرزی ئاکاریەب، تیەچاالکیی، ەیەسەو کەیی ئەڵکوو کارامەب ، ەنیی ەچەی بندۆزک ەکی وەکی و کاتەالو
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وتر ەمرۆڤدا پت ەل ەتانەسڵەم خەو فێرکاری ئ ەردەروەپ ەپێی وای ریەڕۆشنگی ەدیکرانی ەک نووسەکیش وەهۆلب
،  ەنیی ەانئوتوپیم بۆچوونێکی ەک ەی یەپل ەتی بەی مرۆڤایەربارەک دەهۆلب ی سیاسیی دیەف ەلسەاڵم ف ەب. نەکەد

ئابووری و   ەو دۆخەالماری ئەوخۆ پەڵکوو ڕاستەب. ندەیی و هۆشمەخوازی نموونەمرۆڤی چاک ەبێ ل بریتی
 ەک، کاتەدراوێزخراو ەپبۆرژوای  ەرگری لەب ەرمانەک دڵگەدی هۆلب. داتەد ە ی فرانسەمەو دەی ئەیجڤاکی

دی  . نەخێو بکەشیشان بەو کۆڕی ک ەگزادەبدەبێت   ەچونک، رگرنەمی کاری خۆیان وەرهەب ەسوود ل ەبۆیان نیی
های لێ ەرستی وەپەفسانەزانین و ئەن ەچونک نێت،دزێ ەد، ڵکی ئاساییەخ ەوات، «ئاپۆره» ەوەناخی دڵ ەک لەهۆلب

 .  نەدەست نەتی دەرپرسیاریەکردوون بۆ هیچ کارێکی ب

. کسانیداەئاست فیکری ی ەنن لەڵوێستی دوو الیەی ه ەنموون، ریەڕۆشنگموو ەبۆ ه ، کەبیروڕاکانی دی هۆلب
  ەڤۆلتار پێی وای. ە یەالی ڤۆلتاریش هنی ەمان دوو الیەه، وانترەاڵم ڕەمتر ورد بەک کەی ەتا ڕادکی ەیەوێشەب

دەبێت  میان  ەئ ەک ەکی تراژیدییەمان کاتیشدا پێویستییەه ەاڵم لەب «زێنەک دەک ی ەو» ڵکە موو خەه ەڕاست
 .  کسانی ناکاتەشی ی ەخێری سروشت ب. ەی دیکەوەی ئەر و کۆیلەنۆک ەببێت

ڕاست  یتیەگب ەن، ەوەستی مرۆڤێکی دیکەژێر د ەخاتەمرۆڤێک د ەمیزاد هاتووەی دووچاری ئادەستکورتییەو دەئ»
جڤاک  شبوونی مرۆڤی نێو  ە دا دابەناشادمان  ەوییەم زەل ...ەندبوونەڵکوو بەب، ەیەچوو ه ەرجی وێکنەم ەنیی ەوەئ
  ...ەکاری ناچاریی، ەمدیدەمکاران و ستەست، ر دوو چینداەسەب

 ەتایەتاهەوی هە: خێری زەیەتی هەئابووریی مێرکانتێالی ەربەس ڕیەکی کزی باوەیەڵەکانی ڤۆلتاردا زایەگوت ەل
تا ەاڵم هەب، چووەشان دەڵوەو هەرەمێژ بوو بەتی لەمیرکانتێالی. ەگۆڕەر نەبەرلەهای ئابووری س ەب، ەسنووردار
 فیزیۆکراتیزمڕی ەویش باوەئ، جێی ەداری نوێ هاتەی ئابووری شیرازبیردۆزەیەکوجا ەئ 1750سااڵنی 

Physiocratism نی  ەزۆر الی ەل ڕوسواڵم ەب، تڕێ ەپەتێد ریەڕۆشنگنی ەمەتەرانی بەی نووسە زۆرب ەل و ەی
 .  تیەواو نێزیکیەت ەوەگرینگ

  ەل کردنکار ەنیا بەت  ەمەاڵم ئەری سامان زیاد بکات بەبەرلەسدەشێت  ەک ەیەوەئ فیزیۆکراتیزممای ەشابن
هاوبیر   - ڕوسوک ەاڵم نەب -کانی زوو ەفیزیۆکراتێت. رکەکشتوکاڵ د ەب، مەکەی ی ەپل ەب ەوات، بێتەویدا دەز

ند بن و ەوایان هۆشمەرمانڕەر پاشا و ف ەگەی سیاسی: ئوتەداکر ەرانب ەب یریەڕۆشنگمیی ەرخەمتەڵ کەگەبوون ل
 .  ەڕوون ەندەئایوا ەئ گرێت،خۆی ب یسروشتکردی ەن فراژووتنی سیاسی ڕێچکەڕێ بد

  Adam Smith (1723-1790) تم سمیەئاد، یان کراەب فیزیۆکراتیزمڕی ەی باوەوە پاش ئساڵێک  ەند دەنیا چەت
  On the Wealth of Nations (1776) «تانەمیلل سامانیی ەربارەد»یدا ەکەناوبانگەب ەمەرهەب ەل، ی سکۆتی
ڵێن ەجاروبار پێی د) ە ناسراو «ئابووریی سیاسیی کالسیک » ەب، وانتری داڕشتەواو فرەی ئابووریی ت بیردۆزەیەک

و  ، تەنانەت ەنیا کشتوکاڵ بگرەک تەن، مهێنەره ەموو کارێکی بەه ەپێی وای ت سمی.  («ڕال ەلیببیردۆزەی »
ێت.  بەش سامان زیاد دەوەکات و بەم زیاد دەرهەهای ئابووری بەب، سازیشەپیش ، انمووەه ەر لەب ەیەوانەل

خۆش  ەڕێگ ەیەوەنیا ئەتی کاریان ت ەی حکوومەزگە: دەوەبێتەدا کزتر دەیبیردۆزەم ەتی لەی حکوومەزگەی دەنۆر
تی  ەتایبەو ب فیزیۆکراتیزم. بکات ەشەگ خۆیماکانی ەپێی بن ەو ب ەڕێوەرێت بەن ئابووری خۆی خۆی بەکب

 ەڕەم باوەئ. بووەسیاسیدا هبیردۆزەی  ەکجار قووڵی لەکی یەرییەکارییگ ەوەدواکات ەب، ئابووریی سیاسیی کالسیک
رجی ناوخۆی  ەلومەه ، کاتەری سامان دەبەرلەس ە زاووزێ ب کردنکار ەمیزاد بە یانگوت ئادەد  ەک، ەئابوورییان

 . ێر تیشکێکی نوەب ەخست شیمیللیها ئابووری ەروەهموو چین و توێژی هاوکار و ەر هەئابووری ه



110 

 ەل کین وەستەی دە ریکی پیشەی خەوانەئ ەوات« کاسبکارانی شار» .ئاشکرا بوو ڕوسور زوو الی ەیان هەمەئ
  ەیارانەچاوێکی ن ەب ەوەن فیزیۆکراتانەالیەل، ەوەکرایەریان دەس ەرمی لەگەتیدا بەمێرکانتێالی ەربەس میەسیست

، کاتەساکاری دجڤاکی  ەو لەی ئەو داکۆکییەئ. بڕیەردەتوندی د ەی بەڵوێستەم هەیش ئڕوسو. کرانەیر دەس
 ڕوسوێت. یر بکرەدا سفیزیۆکراتیزمڕی ەی باوەچێو  ەلدەبێت ، ەهاتاد یکیەرەی سەرچاوەکشتوکاڵ تێیدا س ەک
 .  ی خۆیداەکەتەوڵ ەدەرزەب ەسێن بوو لەرەندێکی پەژەت ەبڕوای ب، ەوەوانەپێچ ە ب ەبگر ەژاری نییەیدای هەش

 ڕوسوکانی ەگوت. ەیەی هەورەکی گ ەیەنۆر ەم ڕواندنەئ، کسانیەتی و یەی موڵکایەربارەد، داڕوسوبیروڕای  ەل
ک  ەی یەوانەواو پێچەنۆڕینی ت ەی بۆ پشتیوانی لەیەو ڕاد ەتا ئ، نوێننەک ڕادەیەکجار دژبەتی یەی موڵکایەربارەد
  ەل (ت ڵێەروا دەکیش هەدی هۆلب) ەپیرۆزترین ماف  تیی تاکەموڵکایدەڵێت  ەوەک ەالی ەل ڕوسو. کار هێنراونەب

پێی ەب، انی خۆیدااڵتیە وئاست  ەت لە وڵەد ەچونک» ،ەتەوڵەک مافی دەتییەموو موڵکایەهدەڵێت  ەوەکی دیکەالی
کی  ەمایەر بنەسەل  -ی ەیەم گوتەئ، «..ێت. شکە دا داڵتیەو سامانیموو ەر هەسەاڵتی بەسەد، یمانی جڤاکیەپ
 ێت. رکۆمیونیستیش ناو بب ەت بەنانەسۆسیالیست و ت  ەب ڕوسوی ەوەهۆی ئ  ەبوو -کجار الواز ەی

  اڵتیەسەددەبێت ێک  اڵتیە وموو ەه ەپێی وای ڕوسو. ناکۆک نین ەهێند، داەم خاڵەل، ڕوسوکانی ەاڵم بۆچوونەب
اڵم ەبێت. بەه ەوە دیک کیەاڵتییەو ەیی بندەیوەپ ی ەوەکاری بهێنێت بۆ ئەو بهەبێت کدا ەییتەموڵکایر ەسەب
تیی ەێک موڵکایاڵتیەوکارێک بکات هیچ  دەبێت  -ل حوکومڕان ەخواستی گ ەو ب ەتی چاکەوڵەد ەوات -ت ەوڵەد

رکی  ەئ ەواتەک. ەدیک کیەاڵتییەورخۆبوونی ەتی و سەر موڵکایەس ەکات کار بکاتەها زیاد نەکی وەیەشێوەخۆی ب
  ەببێتدەبێت  خواستی گشتی دەچێت های بۆ ە و ڕوسوێت. بپارێزجڤاک کسانیی ئابووری نێو ەی ەیەوەت ئەڵوەد
ست بێنن ەدەسوودی ئابووری ب ەڵکی دیکەر حسابی خەسەمان لەتەی بەوانەئ. نگەکی زۆر باشی پارسەمایەبن

 . ەوەدا بدۆزنەمینەکنێو  ەل خۆیاندەبێت 

 ەندەوەر ئەه  ڕوسو.  ەیەڵپێچی هەبڕیاری پێچ، ند بێتەچدەبێت کسانیی ئابووری ەی یەڕاد ەی کەوەل  ڕوسو
ندیی ەمەوڵەهێزی د ەب تبێ ەی هەندەوەسێک ئەێ کباڵم ناشەب، ها بێتەپێویست ناکات ڕ ەکسانییەو یەئدەڵێت 

ژار بێت ناچار بێت خۆی و  ەه ەهێندنابێت سیش ە ک، بدات یان بیکڕێت ەسێکی دیکەخۆی بتوانێت ئازاری ک
 .  ەکییەڕێژ ەکەکسانییەی ەواتەکێت. شکاری خۆی بفرۆ

ی بواری ئازادیی سیاسیی ەهیچ بوارێکدا هێند ەل، ی باوریەڕۆشنگیی ئایدیۆلۆژو  ڕوسوجیاوازیی نێوان نۆڕینی 
ئازادیی  ، مەکەی ی ەپل ەب ، ئازادی ەک ەویستەنەڵگەبدۆزێکی  ەوەیریەڕۆشنگرانی ەالی نووسەب . ەئاشکرا نیی

ی ەبێت ڕێگ ەنسوور ئاواڵەستی سەر دەگ، هۆشیش،  دونیا چاک بکاتتوانێت ەد ە نیا هۆشە ت. ەربڕینی بیروڕایەد
 ریەڕۆشنگرانی ەبڵێین نووسدەشێت  ەواتەک. ەوەڵکی ڕوون بکاتەگۆ و بیری خ ەبێتتوانێت نا گرێت،لێ ب

ڕوونتر خۆی    موانەه ەالی ڤۆلتار ل ەم خاڵەئ. ەیەئاست دۆزی سیاسیدا ه ەل انیەوێستێکی بیرکارانڵەه
 ەڕێگدەبێت دروست   ەوەران بەرین گوزم باشتاڵەب، ەیەر هەسەژاریی بێ چارەدا ژان و هەیدونیا مەلێت. ننوێ ەد
. رببڕنەو پێشنیازی خۆیان د ەخنەئازادی ڕ ەیشتووان بەو تێگ ندەبیرم ،سووفەیلەف ەوات، ندانەهۆشم ەبرێت بد
ستی ەژێرد ەتەکراو ەراییەتاکگم ەاڵم ئەب، ەیەکی سیاسی و ئابووریش هەراییەتاکگ، داریەڕۆشنگی ەوەکردنبیر ەل

 . وی فراژووتن ڕاکێشنەکان جڵەژیر ەمرۆڤ دەبێت بیرکاری:  راییەتاکگ
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ی  ەوەمرۆڤ ب. گاتەئازادی د  ەب، بۆ خواستی گشتی ەوات، تەوڵەبۆ د چیەکنیا ملەس تەکەتاک ڕوسونۆڕینی  ەب
دەکرێت  -وای داناون ەڕ ەی خواستی گشتی بەو مافان ەئ ەوەکاتەد ەک -ت بکات ەوڵەستووری دەوی دەیڕەپ

 . یدا بکاتە کی پەتشکی سروەئازادیی

کی  ەهایەب، مەک ەی یەپل ەاڵم بەب. نێ بکر ستەڕێبن و ئازادیی بیروڕا یربڕە ئازادیی د ەنیی ەوەست ئەبەم
واو ەک تەیاڵتیە وموو ەه ەچاک وا، گۆ ەخواستی گشتی دێت، لێرداەکی گەیەوەکۆبوون ەکاتێک ل. ەیەیان هیکەڕێژ

اڵم  ەبێت. رببڕەئازادی بۆچوونی خۆی د  ەبدەبێت شدا ەکەجڤین ەو ل ەوەیاک ەدێن  ەبێت ک ەو باسانەئاگاداری ئ
ترین بۆچوونی ەکانە باشترین و زیر ەو کارەس بەکەتاک ەچونک، ەوەباڵوکرێت ەندە پروپاگ ەکەجڤین ەر لەبنابێت 
ی لێ ەنیا خراپەت ەکی دیکەگفتوگۆیموو ەش بڕیاری خۆی دا ئیدی هەزۆرین ەوجا کەئێت. ندۆڕێ ەخۆی د

 . ەوەزێتەد

ی ەدەس ەل ەکەرێتەردوو نەه. ەیەرێتی خۆیان هەن ، ی ئازادییەربارەد، یشڕوسو و  ریەڕۆشنگرانی ەنووس
 .  نوێننەرانی سیاسیدا دەگوز  ەکی چاالکتر لەیەو نۆررێت د ەیان پێ دەشەگ، مداەیەنۆزد
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 سەییئایدیۆلۆژ 
ی
 مە یەی نۆزدەدەکای

فاشیزم و  . ڵنرانەه،  و سۆسیالیزم یزمڕالەلیب، تیەوار ەکانی کۆنەرخەهاوچ ەییئایدیۆلۆژمدا ەیەی نۆزدەدەس ەل
  ەسیاسیی نوێ ل هزرێکی ەنیی ەوەش مانای ئەمەئ. ەیمداەیەی نۆزدەدەس ەر لەیان هەگ و ڕیشەنازیزمیش ڕ

 ریەڕۆشنگکانی ەبۆچوونێکی ( ەوە)کاردان کەرتەب ە زۆر الو ەتی لەوارەکۆن. داتەڵد ەه رەمدا سەیەی نۆزدەدەس
 ەوەکی دیکێ رەس ەو ل ە ـ John Locke رێک لۆکەس ە ل، رێتیەکی نەوامییەردەب یزمڕالەلیبو  ەمەیەژدەی هەدەس

 . ەیەی زووتردا هەدەس ەت سۆسیالیزمیش بنجی لەنانەت.  ەـ Adam Smithم سمیت ەئاد

ک ەو، گرنەر و ڕسکاودا خۆ دەبەرلەشێوازێکی س ەل کەیەتا ڕاد ەیانئایدیۆلۆژم  ەئ ەیەوەوی نوێ بێت ئەئ
،  تیداەوارەکۆن ەت لەوڵ ەڕی دەئاست باو ەل. ڵچنرانەکتر هەی یدیل( ە)ب ک ئالتێرناتیڤەنیگای لێکنۆڕ و وەگۆش
رانیی  ەتی خۆشگوزەسیاس،  ی چوستیی ئابووریەنڕاالە لیبر خواستی ەرانبەب. ەوەبێتەڕاست د  یزمڕالەلیب راییەتاکگ
ژێر  ەل ەکات کەد ەوەتی باس لەوارەکۆن، ەیەتی هەچینایبیردۆزەی سۆسیالیزمدا  ەل. پێش ەدێتتی ەوارەکۆن
 ێت.  بەتی هەنگیی چینایەهاوئاهدەبێت تدا ەوڵەی دەسای

ی ڕوویان ەوەوا بەبێت ئە نۆڕین و نرخاندن ن ەر بەگ ە ئ، ەوەنە دەکتردا دەی ەنگ لەڕ ، ەیانئایدیۆلۆژم ەئ، ەم جۆرەب
 . یانەڕەو باوەبۆ ئ ەێکاڵمەو یانەڕەم باوە ئ. ەتییەدۆزێکی تایبند ەچ ەل

  کەیەتا ڕادورووپایی ە ی ئەک ژینگەی ەل، مەیەی نۆزدەدەکانی سەییئایدیۆلۆژ. ەیر نیی ەکی سەیەش دیاردەمەئ
ترین ەورەگێت. گرەردەئێنگالند پاکترین و ڕسکاوترین شێواز و ەل یزمڕالەلیب. ە یان کردووەشەسنووردراودا گ

جیاوازیی نێوان  . فرانسی و ئینگلیز بوون کانی سۆسیالیزمەمەکەی ەرەننوێ . ەڵمانییەوار هێگلی ئەاری کۆنیبیر
م  ەک، فیکریرێتی سیاسی و پاشخانی ەن، جڤاکیسازی و ەبواری فراژووتنی پیش ەل، ڵمانیاەو ئ ەو فرانس ئێنگالند

  ەییئایدیۆلۆژ ەڕێباز ەن بەجودا بد یمیەاڵتی جودادا پێشە و ەل ەوان بوون کەش فرەر هێندەاڵم هەب. بوونەن
 . کانەکییەرەس

ئێنگالند   ەسازی لەپیش. ڕاندبووەپڵمانیای تێەئ ەواوێکیش لەبوو و ت ەپێش فرانس ە بواری ئابووریدا ئێنگالند ل ەل
،  ەفرانس ەیشتەوجا گەڕی ئەم تێپەیەی نۆزدەدە کی سەیەاڵم ماوەب، ڵداەری هەس ەوەمەیەژدەی هەدەس ەل
نیا  ەک تەن. ر وێکچوو بووەه ەکەشدا فراژووتنەوەڵ ئەگەل. یشتەسازی گەپیش ەنگتر بەویش درەڵمانیا لەئ

ڵمان و ەالی ئەب. گرتەی ئێنگالند دەو فراژووتنەڵوێستیان لەڵمانیش هەڵکوو فرانسی و ئەئینگلیز ب
دۆزێکی  ، ی ئێنگالندجڤاکیسازی و ئابووری و  ەی شوێنپێی فراژووتنی پیش ەوەڵگرتن ەهدۆزی  ەوەکانەفرانسیی

  ەل، میدا بووەرهەبەچوستی و فر ەل ەو فراژووتنەی ئەچاک . بوو دژ بووەه، بوو پێی باش بووەه، بوو ەورەسیاسیی گ
ستیشی  ەرهەی بەنی خراپەترین الیەورەگ. بوو تەمیلل ڕاهێزانی ەوەویشەدوا ئەو ب  بۆرژواندبوونی چینی ەمەوڵەد
  Pauperismتی ەنابووتای یرەسە ی هۆکار و چارەربارەد گفتوگۆ. یدا کردبووەژار و شڕی پەێکی هپڕۆلیتاربوو  ەوەئ

کان ەسۆسیالیستک ە و ڕال ەلیبوار و ەکۆن، مدا گرتبووەیەی نۆزدەدەورووپای سەئ ەرچاوی لەواو بەکی تەجێی
ویش الواز ەئ، بوو ەو ەمەدەکان بەوارەشی بۆ کۆنەسازی گرفتێکی دیکەپیش، شەو ەل ەجگ.  ریک بوونەی خەپێو

یش  کەیەتا ڕادو  ڕال ەلیبالی ەب، وتەمان ڕەر هەاڵم هەب. رێتیی بووەنگیی نەرهەکی و ف ەدینی بوونی نرخاندن
 .  نراەسکی دادەنیگات ەها بوون لەڕ ەندی و بەوتنی هۆشمەرکەس ەب، ەوەکانەسۆسیالیست
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ی  ەدەتاکانی سەرە ی سیاسیی سگفتوگۆر ەسەری بەها بوو سێبەیاسیی وڕووداوێکی س، 1789شۆڕشی فرانسی 
 ەل، Napoleon ناپولیۆنرمانیی ەو تاکفەرەتی ترس و بەوڵەو دەرەب  ەو شۆڕشەفراژووتنی ئ. مدا کێشابووەیەنۆزد

شۆڕش  ەبتوانێت نا تەمیللدەڵێت ی ەیەو گریمانەنرا بۆ ئەداد ەڵگەباشترین ب  ەب، رخەتیی هاوچەر اوەالی کۆن
رستی ەپەرانی کۆنەڵ نوێنەگەوازییان لایج -ک هێگل ەو -وار ەاڵم بیریارانی کۆنەبێت. نکێەخۆی بت ەل ڕابوردوو
Reaction تیی ەوارەکۆن. 1789 ەر لەبۆ دۆخی ب ەوەڕێتەرانی سیاسی بگەلماند گوزەسەیان دەواران نەدا بوو کۆنەوەل

 . ەیەوتن و فراژووتن هەپێشک ەیزم و سۆسیالیزم بڕوای بڕالەلیبک ەر وەه، رخەهاوچ

  رمافەن سەسانی خاوەکو حوکومڕانیی  Absolutismتی ەهایەسکی ڕرنجامێکی خۆەئ  ە کەشۆڕش، یڕالەلیبدیتنی  ەب
مانی ەرلەپ ەیی خۆیان لەتی نموونەسیاس، نەک ەن دربڕیەئازادیی دو  بازاڕکان داوای ئازادیی ەڕالەلیب. بوو

 ەبێتەورووپا دەئ ەاڵم لەب، پارێزجڤاکهێزێکی  ەبێتەگشتی دەب، ئێنگالند ەل یزمڕالەلیب ەوەر ئەب ەل. بیننەئینگلیزدا د
 . هێزێکی شۆڕشگێڕ

ڕێنمووی شۆڕشی داهاتووی   ەاڵم بەب، بوو ەواو بۆرژوایانەنسی شۆڕشێکی تاشۆڕشی فر، دیتنی سۆسیالیستان ەب
 .  ناەیان دادەیالیستانسسۆ 

  ەرجەلومەر ه ەه، بووەمدا هەیەی نۆزدەدەکانی سەییئایدیۆلۆژستی ەڵبە ه ەستیان لەی دەو هۆکارانەئ
نوێ ریی ەانسرەگۆڕانکاریی سیاسیی س ەبوو کەش نە وەنیا ئەت، بوونەو ئابووری ن جڤاکیکانی بواری ەتییەڕەبن
ملمالنێی . هێناەمی پێک دەیەی نۆزدەدەی سەژینگ ەش بوو کەناکۆک ەفیکریی ەو پاشخانەڵکوو ئەب، سپێندراەچ

. کرد ەیانئایدیۆلۆژم  ەکاری ل، ندین بارەچ ەب، م و ڕۆمانتیکی نوێەیەژدەی هەدەی سریەڕۆشنگنێوان بیری 
، جڤاک ەیڕوانییەد راییەتاکگڕێکی ەباو ەسروشت و ب ەیڕوانییەد Atomismتی ەتۆمایەڕێکی ئەباو ەب ریەڕۆشنگ

ی ەربارەش بۆچوونی ڕۆمانتیکی دەیەو شێوەر بەه. بووەکی ئاشکرا هەییندەیوەپشدا ەیەم دوو ڕوانگەێوان ئن ەل
 .  سەکەتاک کەن، ی سیاسیداەکەی  ەرن لەخاڵی بڕیارد تەمیلل ل وەگ یگوتەبوو د کەستی ڕایەیوەسروشت پ

ی جیهانبینیڵکوو ەن بەکبی سیاسی ەوەنین پێشنیازی کرد ەوەنیا ئەم تەیەی نۆزدەدەکانی سەییئایدیۆلۆژ
  ە ک، گرنەردەو سروشتکردی ەف ەلسەف  ەربەس ڕامانی ەل ەوز ەمانەئ. شێک لێیانەب ەبنەدو یش پێکدێنن جیاواز

بینیی خۆیان ەندەئایبۆ  کیەیی مێژووەف ەلسەف  ەربەس ڕیەباو ەل ەڵگەب، ەیەو ڕۆمانتیکدا ه ریەڕۆشنگ ەی لەڕیش
و   یزمڕالەلیبتی و ەوارەن کۆنیڵێەپێی د ەی ئێمە وەئ. هزری مێکیەسیست ەشێک بوون لە ب ەمانەئ، ەوەهێننەد

ی  ەتی بیرکارانەسڵەیان خەکەر یەشدا هەوەڵ ئەگەل. کی پڕاوپڕەتییەزنایەم ەی ببنە وەواو دوورن لەسۆسیالیزم ت
 ێت. ب ئاشکراواو ەت ەیەهای هەو

و  ەم یان ئەاڵوێری ئە تی هەسڵەخ ەبێتەنێک دەچ الی ەیدا بوو ئایەپ ەوەر ئەسەمشتومڕ ل ، ەوەدواکات  ەپاشان ب
  ؟(وتەداکی ەگریمان) ەکەییئایدیۆلۆژی ناو بیردۆزەکیی ەیان گریمان ەکەییئایدیۆلۆژکانی ە: نرخاندنەییئایدیۆلۆژ

س ەکەتاک یزمڕالەلیبگوترێت بدەشێت ێت. نک ڕانوێ ە گفتوگۆیەزڕک ەو ەیەنواەلکرێت یر بەقووڵیش س ەر بەگ
  ەنەکەد (هتد ...ت و چینەوڵەک دەو) جیاوازتی و سۆسیالیزم کۆی ەوارەاڵم کۆنەست بەبەشام ەکاتەد

و  ەکانی ئەتییەڕەبن ە نرخاندن ەربەس یەندین خاڵی دیکەچ ەو ب ەم خاڵەبگوترێت بشێت اڵم ناەب. ستەبەشام
  ەنیی  ەوەنیا ئەت یزمڕالەلیب راییەتاکگ. کرێنەکان دیاری دەییئایدیۆلۆژاڵوێری ەتی هەسڵەخ، ەیانئایدیۆلۆژ

 ەربەس رێکیە وەک بوونەی مرۆڤ وەربارەن دیبیردۆزەک یەندین گریمانەچ ەبگر نێت،نرخێە س دەکەتاک
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یدا پشتیوانی بۆ ۆلۆژئابووری و سایکی و ۆلۆژبای ەربەسبیردۆزەی  ەل ەییراە تاکگم ەئ. جڤاکیی و  ۆلۆژبای
 . ەوەدۆزێتەد، ی فراژووتنی مێژووکردی مرۆڤەربارەد، کانی خۆیەبۆچوون

تی  ەوارەو کۆن ەببردای بیردۆزەیەک  ەلماندنی جۆرەو سەرەکانی ب ەڕالەلیب، تیەڕەند نرخاندنێکی بنەر چەگەاڵم ئەب
ویش ەئ، ترەورەی گەر دۆزێکی دیکەس ەوەچێتەد ەدۆزم ەئ. بووەجودا د ەکەباسوسا ەئ، ەو جۆرێکی دیکەرەب
نێو چینی بۆرژوادا   ەل، کەیەتا ڕاد، یزمڕالەلیب. داجڤاککانی ەجیاواز ەنێو چین ەل ەکانەییئایدیۆلۆژگداکوتانی ەڕ
پێیان ی ەوانەنێو ئ ەل ەوات، ەوەبێتەد ویداردا پتر باڵوە شیش و جووتیارانی زەو ک ەگزادەنێو ب ەتی لەوارەکۆن، ەوەپت
تی  ەرجی چینایەلومەه  ەک ەئاشکرای ەوەر ئەبەل. کاتەیان دەپێگ ەل ەشەڕەه جڤاکیفراژووتنی ئابووری و  ەوای

ی ەنموون ەل ەخاڵی نیی ەییندەیوەپم ەاڵم ئەب. بیردۆزەکیی ەو گریمان بیردۆزە ە ڵوێست لەر هەس ەکاتەکار د
ێکی یندەوەرژەند بەکی ساکاری چەیەوەنگدانەڕ ەکان بەییئایدیۆلۆژی ەوەهۆی ئ ەڕ و ناشبێ ببێتەڕیزپ

موو  ەو هەیان بەیانئایدیۆلۆژم ەی ئەو بیریاران ەئ ەک ەوەدینهای لێک بەناشبێت و. تیی دابنرێنەدیاریکراوی چینای
  ەئای ەیەوەدا ئەلێر گرینگپرسیاری . سەو ب ەربڕیوەتیی خۆیان دەیی چینایندەیوەپنیا ەت ەداڕشتوو ەوەئاڵۆزیی

ڵ  ەی کۆمەو چینەم یان ئەک سوودیان بۆ ئەیەتا چ ڕاد ەواتدەبێت رکێکیان ەڕاستیدا چ ئ ەکان لەییئایدیۆلۆژ
 ێت.  بەد

 
 

 یی ەوار ەهێگل و کۆن

 Reflections on the ەل و ەی ئینگلیز Edmund Burke (1729-1797)رخ ەتیی هاوچەوارەری کۆنەم نوێنەکەی

Revolution in France (1790) یدا ەپویان ەمدا برەیەی نۆزدەدەتی سەوارەکۆن ەل ەو ەتەهای نووسیوەدا بیروڕای و
 ەپێی وای Burke. ی فراژووتنی سیاسیەربارەد ەوەگرێتەد Burkeی ەو بۆچوونەر شتێک ئەه ەر لەش بەمەئکرد. 

کجار  ەی  ەب ەمومکین نیی ەچونک، زێتەکی نوێی لێ دەو نائازادیی ەنیا ئاژاوڵەت ەی فرانسەوەک ئەشۆڕشێکی و
چاو ەڕ ەکەتەمیللابوردووی ڕ رێت وەندەبێت کدا ەموو گۆڕانکارییەه ەلێت. بگۆڕدر تێک ەمیللکانی ەسیاسیی ەکبن

فراژووتنی  ، Burkeنۆڕینی  ەب. ەوامەردەنگاو و بەه ەنگاو بەه ەوات، ەڵەکارێکی زیند تەمیلل فراژووتنیێت. ربگی
 . ەتەاببو ەڵی لەبۆ فراژووتنی چاک و زیند ەیەباشترین نموون، 1688ئینگلیزیی پاش شۆڕشی 

تیی ەوارەکۆن ەن لنتراڵەسمکی ەچ ەمانەئ -ش فراژووتن ەوانەوێڕای ئ، ڵ ەکگرتنی زیندەی، رێتەن، ەوەتەن
کی  مێەسیستڵکێشی ە تێه ەمکانەم چەئ  Georg Wilhelm Friedrich Hegel  (1770-1831)الی هێگل  . رخداەهاوچ

سیاسی  بیردۆزەی . دونیا مووەکانی هەختنووسەس ەر ەه ەسووف ەیلەف  ەل ەکێکەهێگل ی.  کرێنەگشتال د یفیەلسەف 
  کانی هێگلەودای نووسینەم. ەشێکی بچووکی بواری هێگلەنیا بەت -«ی مافەفە لسەف » نیەیان خۆی گوت -
.  ەوەگرێتەیش د Aestheticsکی و زانستی جوانی ەی دینەف ە لسەف ، کیەی مێژووییەف ە لسەف ، سروشتکردی  ەف ەلسەف 

. ی خۆی بکات ەکەفییەلس ەف  ەمەسیستڵکێشی ەتی تێهەموو زانستێکی مرۆڤایەی دابوو هەو بڕیارەهێگل بۆ خۆی ئ
 .  کرێنەد ەو ڕاڤ  ەوەکرێنەڕوون د، ەی خۆی دایناوەو مێتۆدەب، موو زانیارەه ەهێگل پێی وای

  ەیەو زاراوەستیشی لەب ەم «لۆژیک»دەڵێت هێگل بۆ خۆی پێی ، کتیکیەمێتۆدی دیالگوترێت ەپێی د ەمێتۆد وەئ
ی لۆژیکر ەسەبتوانێت ەخۆی دی لۆژیکهێگل پێی وابوو .  »لۆژیک« ڵێینەپێی د ەی ئێمە وەواو جیاواز بوو لەت
ک  ەو و ەمانی نوێیەریستۆی زەهێگل پێی وابوو خۆی ئ. ەوەشی بگرێتەزاڵ بێت و جێگدا ریستۆەئ رێتییەن
مانی ەبۆ ز، هێگلدەشێت . ەر کردووەبەرلەس مێکیەسیستڵکێشی ەمانی خۆی تێهەموو زانستێکی زەریستۆ هەئ
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ی هێگل  ەو داخوازییانەئ، نی خۆیدااکەمانەنێو هاوز ەاڵم لەب نێت،ڕێن ڕانوێ ەرپە دا سنگدەم خاڵەل، پاش خۆی
 . بووەنگیان هەس

تیی  ەڕەرجێکی بنەمێت. نپێک دێ  گرینگاڵم ەشێکی بچووک بەی هێگلدا بەکەم ە سیست ەل، سیاسیبیردۆزەی 
 ەی بوارێک بۆ ڕاڤ ەزاراودەکرێت  ەوات. ەیەکانی زانیار ساختاری وێکچوویان هەموو بوارەه ەیەوەفیکری هێگل ئ

ک ەیی وۆلۆژبای ەربەس یە زاراو، کاتەدۆزی سیاسی د ەهێگل باس لکاتێک ێت. کار بەب ەنی بوارێکی دیکاد
زانیار بیردۆزەی  ەل «هۆش»و  «رکەد»ک ەی وەیان شاوش  نێت،کار دێ ەب کردنڵوگو  کردنەشەگ ، ئۆرگانیزم

 رەدەری سروشتبەبەرلەکی سەیەرمانی ڕوانگەژێر ف  ەخرێتەد ەوانەکڕەت یەسیاسێت. هێنەد ەوەییۆلۆژو سایک
یانی  گکات: ەد «گیان» ەدا باس لجیاوازی ەستەتێکب ەهێگل ل ەو جۆرەب. ەر خۆی دایهێناوەه ەک )مێتافیزیک(

 .  ەکیش ەنی دینەالی ەڕووی ل  ەزمان ەم جۆرەئ ەتەڵبەه. ل و هتدەگیانی گ، جیهان

کی  ەتییەوایەاڵم ناڕەب . ەیەی زاراوەو ئاژاوەبۆ ئ ەوەڕێت ەگەهێگل دی ەناودار ەختنووسییەم سەی ئگرینگکی ەهۆی
ی  ەی زاراوەردە پشت پ ەو بۆشایی فیکریی ل ە وازی بوو ەری وشاوس ەهێگل شۆڕبڵێین ر ەگ ین ەکەد ەورەگ
زانیاری دروست و ڕاستۆک   ەر لەرسوڕهێنەکی سەیەر ژمارەسەی هێگل لەکەم ەسیست. ەوەشاردۆت ەالوەمەه

بۆ . ر کراونەبەرلەکی سەیەڵکێشی ڕوانگەتێه ەختانەرسەو س ەتانەجۆرێکی بلیم ەموویان بەر هەه، ەبنیات ناو
ی  ەکەسیاسیی بیردۆزە. چاو بگرینەڕ ەڕاستۆک و دروستان ەو زانیارەئدەبێت ین ەفیکری هێگل بگ ەی لەوەئ

 ەاڵم لەب، ستپێک(ەخاڵی د –رشار ە)س راوەد ەکاتەخولی مێژوو د. کاتەد ەئاواڵ ەند ەخشەب ەهێگل بوارێکی زێد
، شۆڕشی فرانسی. ەوەدوور ناخاتمانی خۆی ەکانی زەسیاسیی ەوتەداک ەهێگل خۆی ل، کانیداەئیدیال و پێشنیاز

م  ەمای ئەترین بنگرینگ، مداەیەژدەی هەدەسااڵنی زووی س ەتی پروسی لەوڵەو فراژووتنی د ناپولیۆنحوکومڕانیی 
 .  ن الی هێگلەبوار

  ەدیککانی ەی بوارەنموون) ەر بووەکجار کاریگەی هێگل تێیدا ی ەو بوارانەل ەکێکەی، سیاسیبیردۆزەی  بواری 
اڵم  ە. بەهێگل ستیەیوەپموزۆر، ەنگ، کەکی درەتییەوار ەموو کۆنەکین(. هەی دینەفەلسەو ف  هاەڕ یریەدەسروشتب

ی  ەف ەلسەف  ەکانی لەرجەم ەکێک لە، یەی مارکسیانەتێریالیستانەنۆڕیی م. مێژووەش زیاتر ەوەری هێگل لەکاریگ
فاشیست و  ەیست ئایدیۆلۆژ. بووەتینی ه، ڕگیریشەوی پەت بۆ ڕاستڕەنانەت ، ی هێگلەف ەلسەف . ەهێگلدای
خۆش ، ستەبەشام ەتە ڕی خۆیاندا کردووەباو ەتیان لەوڵەتیی دەیازنەڵکوو مەز بەگە ک ڕەی نەوانەئ ، کانەنازیست

 . ز باسێک بوو هێگل لێی نامۆ بووەگەڕ پیرۆزیی - ەوەنەکەد ە کانی هێگل دووبارەخۆش گوت

یان  ەوار بووەنیا کۆنەڕاستی ت ەهێگل ب ەی ئایەوەر ئەسە مشتومڕ زۆر بوو ل، ەوەرگی هێگلەڕۆژگاری پاش م ەل
  ەل ەنیا کارێکی ناچارییەکات تەی پروسیای دەیستنتراڵەسوار و ەکۆن ەو حوکومڕانییەو لەی ئەسنەو پەئ

  ەکی لەهێگل بۆخۆی هیچ ناجۆریی ەک ەئاشکرای.  ری خۆیەدەمووچتێکی ەبۆ حکووم ەوەرلینەپرۆفیسۆرێکی ب
یلی سیاسیی هێگل  ەم  ەک ەر ئاشکرایەش هەوەاڵم ئە ب، ەدیوەی پروسیادا نکردنسنە خۆی و پبیردۆزەکەی نێوان 

 . وارەکۆن ەنیدا بوو بەمەدواسااڵنی ت ەهێگل ل، ماندا گۆڕاەزوتی ەڵ ڕەگەل

کانی  ەدروشم. ەکردوو ەشۆڕشی فرانس  ەدی لەخۆشام، مانی خۆیەڵمانیی هاوزەی بیرکارانی ئەک زۆربەو، هێگل
ی ەنموون ناپولیۆنهێنا حوکومڕانیی  ەوەپاشان بڕوای ب. دڵی هێگل بوون ەبی هۆش و ڕزگاری ەربارەد ەکەشۆڕش

 Phänomenologieبۆ یی ەڕەا الپنجەپ کیەیەهێگل دیباچ. تیداەفراژووتنی مرۆڤای  ەل ەگرینگتی و ەقۆناخێکی ئای

des Geistes  « ترین  گرینگ ەیەوان ەل، ەنووسیو (1807)، «ی خویابوونی گیانەشێو»یان  «یی گیانۆلۆژفێنۆمێن
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و ەر لە. هەنووسیو یەیەم دیباچەئێ ەوەر لەژیا و هەد Jenaشاری  ەهێگل ل ە مەو دەئێت. تێکستی هێگل ب
  ەوەالی هێگلەب ناپولیۆن. هێناست ەدەکانی خۆی وەورەگ ەرەه ەوتنەرکەس ەکێک لەی Jena ەل ناپولیۆندا ەمەد

  ەلگیانی جیهان  . گۆیای گیانی جیهانوتن / دیاربوون(  ەرکە)د  کانی خویابوونەشێو ەکێک لەی ەبووبوو ب
 . ەبوو  ەستەجرەبدا ناپولیۆن ەل مداەیەی نۆزدەدەتاکانی سەرەس

.  ڕشتبوودای بۆ ەدا بناخ «یی گیانۆلۆژفێنۆمێن » ەی خۆی لەفییەلسەف  ەمەسیستو  ەدا لەرگیز الی نەهێگل ه
 ەوسیای بپر، ناپولیۆنوتنی ەگۆڕا: پاش کەد، بوو ەهۆگری د ەوەڕووی سیاسیی ەی هێگل لەنەو الیەاڵم ئەب
،  اڵم ناسیۆنالیزمی پروسیەبوو بەهێگل بۆخۆی پروسی ن. ناەداد، ویەر زەسەل، بوونی گیانی خویاەرزترین شێوەب
 ەیەوانەل. هێگل کردبوو ەکاری لند، ەی سەشەگخێرا  ناپولیۆنر ەرانبەب  ندی تێکشکانەژەپاش ه ەک

تیی ەسیحایەم -دینیش ،  کیەرێتەکی نەرمانییەپاشاف  ەوسیا بوو برپ ێت:و ڕانوێنەکڕەزمی هێگل نایناسیۆنالی
. بووەستی هەرهەرخی بەکی هاوچەدا ڕوویەبواری دیک ەاڵم لەب. پارێزی خۆی پاراستجڤاکرکی ەئ -ری ەلوت
موو بواری بیرکاری  ەفێرکاری و هێت. رخ بەڕاستی هاوچەت بوو بەوڵەم دەکەی، ەوە زۆر ڕوو ەل، ناپولیۆنتی ەوڵەد

 یچاودێری، ەوەپۆلیسمی ەسیست هۆی ەب. ەوەتەوڵەرزی دەاڵتی بەسەرمانی دەژێر ف  ەوخۆ خرانەڕاست)هزری( 
پروسیا . رمافەن سەخاویی ەپیششی ە رتەک ئەربازگری ن ەسشی ەرتەئ ەش بوو بەرتەئ. ان ئاسان بوواڵتیەو
و  ەوەفێرکارییمی ەسیست ەت بەوڵەبوونی دریکەخ  .ناپولیۆن یەی فرانسەنانە و الیەشێکی ئەب ەی دا بەرەپ
تی ەوڵەپروسیا د. ەبوو الی هێگل و بیرکارانی دیکەتی هەخێکی تایبەبای، ەوەرلینەی بەک ەزانستگ ەتی بەتایبەب

ی ەوەبۆ ئ ەیەڵگە رخدا بەاو و هاوچنێوان کۆنبی ەتەتایب ەئاوێزانو ەوابوو ئگشتیش هێگل پێی ەب. هۆش بوو
 .  ەرێت و نوێکارییەرزی نەڵێکی بەری تێکەپروسیا نوێن

 .ەچی پێی ەم فیکرەیسا بابزانین ئەد

 

 
وو ەوڵەد ژ ر

 ت و می 

بواری   ەل ەمی هێگلەرهەترین بگرینگ Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821)« ی مافەف ەلسەشاڕێی ف »
ی ەف ەلسەف  ەکانی لەوان ەبۆ نموون، ر نرخدارنەدا هەم بوارەشی لەکانی دیکەمەرهەاڵم بەب. سیاسیدابیردۆزەی 

زانیارستانی ها »ەروەه و «یی گیانۆلۆژفێنۆمێن »ی باسمان کرد: ەمەرهەو بەو ئ ە ف ە لسەو مێژووی ف کرد مێژوو
 .  Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1817) «کانەفییەلسەف  ەزانست

  ەرەه ەرەنوێن ەل ەکێکەی یهێگل خۆیش. ەنتراڵەس، (کردنەشە)گ «فراژووتن»مکی  ەی هێگلدا چە ف ەلسەف  ەل
موو  ەهدەڵێت هێگل  .بوو ەمدا هەیەی نۆزدەدەموو سەه ەل ینتراڵەسکی ەیەنۆر ەک کانی فیکری فراژووتنەگرینگ

کار ەی خودا بەدا وشەهێگل لێر) ەژووتنی گیانارف بڵێین  ەیان چاکتر، ەکییەفراژووتنێکی گیان، فراژووتنێک
 ەوەربارەبتوانین زانیارێکی د ەرچی ئێمەه.  (ەف ەلسە ک ف ەن ەبواری دین ەربەس ەکەیەخودا وش ەچونک، ناهێنێت

بوونێکی  ماددی تیەباب، ەبۆ نموون، ەنیی ەوەیش ئستەبەم. نگیانی ەریدەئاف ر  ەنجامدا هەئ ەین لەیدا بکەپ
م  ەاڵم ئەب ەتێکەبابموو ەها بنجی ه ە: گیانی پاک یان گیانی ڕەوەکاتەها ڕوون دەهێگل خۆی وێت. بەیان نەڕاستین

بۆ   «وهەتەڕیوەپ» ،ەڕێو ەبات بەو فیکریش د ەفراژووتنی ڕاستین  خۆی، یەـ« لۆژیک» وەب  ەهایەگیانی ڕ
نێوان گیانی  ەستان لە دژو. سروشتی مردوو(، ڵ ەسروشتی نازیند)ها ەسروشتی ڕ ەوەکاتەد ەک، ستاوی خۆیەدژو
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کۆتایشدا  ەر و لەوەگیان، کەرزتر و ئاڵۆزتر: ڕوەتی بەو بابەرەنێن بەد ەوەفراژووتن ەپاڵ ب، ها و سروشتی پاکەڕ
 . ەیەی ه Self-Consciousnessمرۆڤ خۆئاگا  ەیەوەدا ئەری دیکەوەڵ بوونەگەجیاوازیی ل ەک، مرۆڤ

گرێدراوی کات   ەم فراژووتنەئ ەنیی ەوەڕی بەهێگل باو، ەی پاش خۆی نیی Darwinک داروین ەاڵم هێگل وەب
و  ەرەب ەوردەێت و پاشان وردبیدا بووەپ ەوەی مردووەمای ەل ەتاوەرەس ەل، رەوەری ژینەوەی بوونەو مانایەب، بێت

با ، گۆڕانکاریی نێو سروشت»  .ەن مێژووەخاو  ەتییەنیا مرۆڤایەت دەڵێت،هێگل ێت. ڵکشابەجۆری ئاڵۆزتر ه
یدا  ەژێر خۆردا پ ەسروشتدا هیچی نوێ ل  ەل، ەوەن ەکەپات دەوام خۆیان فرەردەنیا خولن و ب ەت، دیویش بنەفر

.  بوونەر هەه ەمیشەرجۆر ه ەوەکجۆر و گیانەمان ڕوەه. بزوێنەدا دەمان خولگەه ەوام لەردەساران بەه. «نابێ
 . «ڕسکانو ەرە ب ، و باشترەرەگۆڕانێکی ب، ەیەتوانای گۆڕانی ه » ەنیا مرۆڤ ەت

کی بڕیاری فراژووتنی  ەکی یان هۆشەگیانستووری ەد.  ەیەی ه Consciousness  مرۆڤ ئاگا ەیەوەئ کاریشهۆ
مان و ڕا و بیرنی ەوا خاوەئ ەچی مرۆڤ رەه. ەخۆی ئاگای نیی ەکەاڵم ئۆرگانیزمەب. داتە ئۆرگانیزمی تاک د

اڵم ەوتوون بەرپێچی دوای ویستی گیان کەبێس ە سروشتی دیک. ەکییەخۆی گیان مرۆڤ بۆ، تیەگبیری خۆیەت
بۆ   ەیەک گیان پالنی خۆی هەالی ەل. ەکجار ئاژاوڵەتی یەمێژووی مرۆڤای ەشەوەر ئەبەل. کاتەرپێچی دەمرۆڤ س

  ەب، کیەشدا مێژوویەوەڵ ئەگەل. ەیەبۆچوونی خۆیان همیزادان پالن و ەئاد ەوەکی دیکەالی ەتی و لەمرۆڤای
 گیان زۆرزانیی ەهێگل باس ل. رزترەو باشتر و بەر ەی بەفراژووتنێکی ڕاستین ەوەکاتەد ەڕاستین، ی هێگلەپێوان

 ەوەکاتەد ەک -هێنێت بۆ ئامانجی خۆی ەکار دەب، تەمیلل ڵک و ەخ، گیان ەیەوەستیشی ئەبەم، کاتەدیان هۆش 
 .  رەب  ەواو جیاوازیشیان گرتبێتەئامانجی ت ەئاگاداران تەمیللڵک و ەرچی خە گەئ -تی ەپێشخستنی مرۆڤای

ری ەبەرلەس ەل ەئامانجی مێژوو بریتیی. ڵناداتەکی ساکاری فراژووتندا هەتییەشبینایەگ ەهیچ جۆرێک ب ەهێگل ب
و ەی ئەاڵم ڕێگەب. ئازادیی مرۆڤ -دەڵێت ک هێگل خۆش خۆش ەیان و -ندی یان گیانی مرۆڤ ەهۆشم
، تیەیەخۆی ه ەهێگل پێی وای  ەک، یەفییەلسەف  ە یشتنەو تێگەبێ ئ. ندەژەڕ و هەو ش ەژارەپ ەل ەپڕ ەئامانج

 ێت.  ننوێ ەڕاد ەکاریی بێهودەوت و دڕندە ک ڕێکەیەک زنجیرەمێژوو و

ی  ەوەئ. ستنی مێژووەتێکب ە ی بردن بەی پەنابێت ماینێ ەت ەب وتەکدای ڕووداوی ەوەتۆژین ەیەوەر ئەبەل
  ەمکەی چەوەئ. باتەد ەوەو پێشەرەمێژوو بی ەو ماکەرێت بەی بەپناشتوانێت ،  ەی مێژوو چییزانێت ئامانجەن
نیا  ەی تەوەئ. ەها نییەو ەو کام ەپێش وە حوکومڕانی ڕوو ەبزانێت کامتوانێت نا، ناسێتەت نەوڵەکانی دەفییەلسەف 
 . گاتەدت ەوڵەدماکی  ەم لەکجار کەی، دا چۆن دروست بوونوتەداک ەتان لەوڵەڕێت دەبگ ەوەل

ر  ەل بەبێت مرۆڤگ ەوەستی ئەبەها ڕانوێنی هێگل مەو  ەیەوانەل، کاتەت دەوڵەپێویستیی د ەکاتێک هێگل باس ل
 ەی ڕاستینسروشتکرددۆخی   ەنیی ەوەستی ئەبەاڵم هێگل م ەب.  دا ژیابنسروشتکرددۆخی  ەتسازی لەوڵەد ەل
دا  « ـی مافەف ەلسەف» ەل. ەیەوەمەدەت چی بەوڵەبوونی دەی بدات نپێشان تێ وەیەڵکوو دەب، بکات ستەرهەب

 دەڵێت: هێگل 

ی ەک ەیەکەستی بنجی یەیوەپ، تیەوڵەدکردی ڵ بنجی مێژووەگ ەل ەکی نییەییندە یوەپت هیچ ەوڵەی دەبیرۆک»
  ەل، ەڵداوەری هەس ەکوێو ەل ەکەتەوڵەبنجی د ەئای ەیەوەت ئەوڵەبنجی د ەست لەبە: مەوات - ەتان نییەوڵەد
 ەند نییەیوەت پەوڵەی دەبیرۆک. هتد ...ەوەنەنجومەئ  ەیان ل ەوەڕەترس و باو ەیان ل ەوەرجێکی پاتریارکیەوملەه
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یان  ، یمانێکەک پەیان و، تیڤەپۆزمافێکی ، ک مافێکی خوداکردەئاگادا و ەل ەتاوەرەس ەت لەوڵەد ەی ئایەوەب
 .  «ڵداوه ەری هەس  ەزادرێتەمێکی نەرهەک بەو

فیکری سیاسیی   ەکییان ل ەرەکی سەیەنۆر ەو کێشانەئ، ەوەکاتەت دەڕ ەتوندی ڕیزێک کێش ەهێگل ب ەواتەک
 ەهێگل بڕوای وای. ەنگیان دابۆوەمی خۆیشیدا ڕەردەی سگفتوگۆوانی ەشێکی فرەب ەبوو و ل ەمدا هەیەژدەی هەدەس

س  ەکەی ژیانی مرۆڤی تاکەوەشتێک ناگۆڕێت ل، ر چۆنێک بێتەهتای بوون(  ەرە)سل ەزەی ئەربارەبۆچوونمان د
م زاڵ بێت ەی هەوە بات بکات بۆ ئەخدەبێت تی ەیەی هەیو خۆئاگایەمرۆڤ ب. ەبوو ەباتێکی بێبزەخ ەمیشەه
نێوان مرۆڤ و  ی رگ و ژیانەباتی مەخ ەلێت. لمێنراو بەس ەوەڵکی دیکەن خەالی ە م لەر سروشتدا و هەسەب

نیا  ەت ەلماندنەسو لێەاڵم ئ ەب. کاتەی دەکەدوژمن ەلماندن ل ە سمرۆڤ داوای لێ -ڕ ەشکاتی  ەبۆ نموون -مرۆڤدا 
وسا هیچ فراژووتنێک ەئ،  ەبایە ی زیاتر تێدا نەڕەو شەمرۆڤ ل یر ئاگاەگەئ. دی  ەی دێتەکەرەرانبەمردنی ب  ەب

 ەلمێنێت و بۆخۆشی بچێتەبس ردارەس ەب ەی دیکەو ەنێک ئەبێت الیە د ەوەنیا بەت   ەتەرف ەم دەئ. ەۆوبەدەن جێی
 ەهێگل لێت. نلمێەر ناسەنۆک ردارەساڵم ەبنێت لمێەسەد ردارەس ،رەنۆک. (ەتکار یان کۆیلەخزم) ەوەرەرگی نۆکەب
  ەجۆر ەبداترنج ەی سەوەبێ ئنێت بیەد ەکەرەنۆک - ردارەسی ەییندەیوەپم ەری مێژوودا ئەموو ڕێگوزەه

 .  تیەجوداکانی ناکۆکیی چینای

  ەل ەییندەیوەپ م ەئڵێت و ناش ەتی پێویستەبۆ فراژووتنی مرۆڤای، رەنۆک -ردارەسیی ندەیوەپ ەهێگل پێی وای ەوادیار
ک  ەیەوەکردتوانێت خۆی نا بۆ ردارەس، ەکی ناجۆرەییندەیوەپشدا ەوەڵ ئەگەلێت. مێنەندەشێت  ەوەیجڤاکیڕووی 

هیچ  . ەوەیەکەردارەسست ەد ەب ەنیا ئامرازێکەریش تەنۆک، یکاتەد ەوەیەکەر ەڕێی نۆک ەڵکوو لەبنێت بنوێ 
  ەکانی خۆی لەمانەالی هاوزەو ب -الی هێگل ەب ەک، نەناگ Universalکی ەمەفراژووتنی ه ەکیان بەالی

م ەو ه ەیەبیری هم ەک کاتدا هەی ەمرۆڤ ل ەنێت کەیەگ ەد ەوەئ ەوەـ -وانی ڕۆمانتیک ەیڕەئایدیالیست و پ
هێگل   ەوەب. تەوڵەد ەب ەوات رێت،بەدنێو  ەل ەوەکی سیاسییەڕێی ەنیا لەر تەو نۆک ردارەسناکۆکیی نێوان . ەوەکرد
سپاودا  ەتی چەوڵە د ەاڵم لەوتی بەبۆ پێشڕ ەتی پێویستەجیاوازیی چینای ێت:بڕە ردەتی دەوارەمکێکی کۆنەشاچ

و  ەرەکات بەت فراژووتنێکی مێژووکرد دەوڵەد ەهێگل بڕوای وای . نەڵبکەنگی هەهاوئاه ەکان بەچیندەکرێت 
. ەوەکیش ناگرێتەتسازییەوڵەموو دەو ه ەوام نییەردەب ەم فراژووتنەاڵم ئەب. وانترەکی فرەنگییەئازادی و هاوئاه

فراژووتنی  ەقۆناخی نوێ ل ەرمانی گیانیان پێی ەف  - ت ەوڵەرێکی دەند ڕێبەنیا چەو ت -تێک ەوڵەند دەنیا چەت
 .  نەست پێ بک ەتی دەهی مرۆڤای ەو ەویشەل ت وەوڵەد

کاتی   ەل «ل ەگیانی گ» ەی کامەوەی ئەربارەین دەکانی هێگل بکەئاڵۆز ەباسی نۆڕین ەنیی ەوەودای ئەدا مەلێر
ڵمانیای جێرمان و ەئ، وانەشێکن لەبێگومان یۆنان و ڕۆما ب. ەو پێش هاژواوەرەدا فراژووتنی بجیاواز

کانی گیانی  ەڵگری بیرۆکە ه ەبوو ناپولیۆنمی ەردەمی شۆڕش و س ەردەی سەفرانس.  واننەر لەپرۆتێستانتیش ه
 . خۆ ەی گرتەیەو نۆرەئ، پروسیا، ناپولیۆنوتنی ەپاش ک. جیهان

 ێت. بەدا زاڵ دجڤاکیر جیاوازی و ناکۆکیی ەسەت چۆن بەوڵەد، ەوەالی هێگلەب، وجا بابزانینەئ
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 بۆرژوا جڤایک ت و ەوڵەد

ک ەڵک وەخدەبێت ر ەه ەبۆرژوادا چار نییجڤاکی  ەلێت. گرەردەو ەو- وڕوس ەبۆرژوا ل جڤاکی ی ەهێگل زاراو
  ەب. نەکەیدا دەی ژیانی خۆیان پەکانی دیک ەس بژێو و پێداویستییەکەک تاکەو ەچونک، پێش ە س بێنەکەتاک

 .  ەی»پێداویستیجڤاکی » بۆرژواجڤاکی ، نۆڕینی هێگل

  نێت،شمێەر دەو ه  ەبووەه ەمیشەڵکوو هەب، مێکی مێژووکردەردەبۆ س ەک نییەیەبۆرژوا نیشانجڤاکی  ەواتەک
 . ەگۆڕاندای ەل، ەوەتەوڵەد ەب ەجڤاکو ەیی ئندەیوەپی فراژووتنی و ەاڵم پلەب

اڵم ەب ، نێتەکی دادەالو  ەکی و سیاسیدا بەچاو فراژووتنی گیان  ەو ئابووری ل ماددی رچی هێگل فراژووتنیەگەئ
و ەو ئ ەماکانی ئابووریی سیاسیی کالسیکەواو هۆگری بنەبێگومان هێگل ت. ەبێئاگا نیی ەو فراژووتنەنگی ئەس ەل
میش ەئ، م سمیتەی ئادەر ڕێچکەسەل. ەوەتەنگی داوەڕ، بۆرژواجڤاکی ی ەربارەتێڕوانینی هێگلدا د ەل، ەمایانەبن

و   کنیکەفراژووتنی ت ەتیش پێی وایگشەب. کاتەکنیکی دەشینی کار و فراژووتنی تەیی داب گرینگبۆ  ەئاماژ
ی ەوەلماندنی ئەبۆ س ەکەیەر سروشتدا و نیشانە سەو زاڵ بوون بەرەب ەوڵدانی مرۆڤ ەکی هەیەیشاننئابووری 

ڕێی زانیاری   ەستترین زاڵبوونی خۆی لەرهە مرۆڤ ب ەڕاست. ەندەهۆشمکی و ەرێکی گیانەوەمرۆڤ بوون
ستیی  ەردەاڵم مرۆڤ سەب نێت،لمێەسەد (ەوەڕێی زانست ەل ەوات)ی سروشت ەربارە د ەوەهای خۆیەڕ یبیردۆزەکی

ڕێی   ەل ەوات)نێت پێەسەر سروشتدا دەسەسروشت نامۆ ب ەند شێوازێکی بەچ  ەکنێت سپێەچەد ەوەخۆی ب
 . (ە وەییژلۆۆکنەت

نێو   ەل داەجڤاکو ەاڵم ناکۆکی لەب. ەوەکای ەبۆرژوادا دێتجڤاکی ی ە چێو ەئابووری لکنیک و ەت یەم فراژووتنەئ
. کیی بێوچاننەکی ناوەییرەڕکابرمی ەرگەسانیش سەکەتاک، نوێننەس خۆ دەکەک تاکەڵک وەوێدا خەلێت. ناچ

و  ەئ ەپێی وانیی، کانە ڕالەلیبم سمیت و ەی ئادەوانە پێچ ەب،  مەاڵم ئەب ەوەتیژبۆت ە ییرەڕکابم ەئ تزانێەهێگل د
رێک بۆ فراژووتنێکی ئابووری  ەهاند ەبێتەبازاڕی ئازاد د ەڕاست. وتنی هۆشەرکەبۆ س ەک ەیەنیشان ەیەوەتیژبوون

 .ەیارەخۆی هۆشن ەکەتیشدا دۆخامان کەه ەاڵم لەب، تیەپ

واری ەبیریارانی کۆن -راو ەد ەکات بەد« ەرەب»ی ەکەکۆن ەمکەچ، کانی خۆیداەیجڤاکی ەکارییەشرۆڤ  ەهێگل ل
. «چین»ک ەن نەک ەد« ەرەب» ەکان باس لەو سۆسیالیست ڕال ەلیبی ەوانەپێچ ە گشتی ب ەم بەیەی نۆزدەدەس
ت و  ەسیاس ەربەس یدونیا ەل« ەرەب»مکی ەو چ ەوەبێتەدا جێی دجڤاکیبواری ئابووری و  ەل  «چین»مکی ەچ
 ەویدارەی زەیەرەو بەهێگل ئ . ەنیی یەرێتپارێزەنو واتا ەنۆڕینی هێگل ئ ەب ەرەاڵم بەب. ەن ماڵەستوورناسیدا خاوەد

ی  کردن شەو داب کردنرمی چاکەرگەی سەیەرەو بەل ەوەکاتەجودا د، ەوەوییەمی زەرهەب ەب ەو بوونی گرێدراو
بری   ەل میانەئ، ەی گشتییەرەب، مەی سێیەرەب. ەدراوگرێت   ەوەکاری خۆی ەنیا بەو بوونی ت ەجۆرەمەمی هەرهەب
تی ەوڵەدەرزەکانی نێو بەوانەک پاسەی گشتی وە رەب. کاتەندی گشتی دەوەرژەتی بەندی خۆی خزمەوەرژەب
بن  ەم دەبێخ ەوەب  ەی ەرەم بەندامانی ئەئ، بۆچوونی هێگل ە ب. نهابەڕ دونیاکرد  میەخ ەلدەبێت  -فالتۆن ەئ

هایان بۆ ەرانێکی وەگوز، گرێتەرەوان وەچاالکیی ئ  ەسوود ل ەک، تەوڵەبێت یان دەخۆیان سامانێکی باشیان ه
ر:  ەسەبێت بەش دەداب، ی کاسبکارانەرەب، مەی دووەرەب. میان بکاتەبێخ ەوەڕووی ئابووریی  ەلنێت خسێەبڕ
ی فابریک ەرەب. کاتەی داواکاران دروست دەکەیەکەک بۆ یەسێک شتومەکەتاک  ەک، کیەستەی دەی پیشەرەب
ک ەی بازرگانی شتومەرەب. کاتەکی زۆر دروست دە یەژمار ەب - کراوەدیارین ەوات -« بستراکتەئ» کارێکی ەک
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مێکی  ەرهەموو بەو نرخی ه ەکردنستاوێژێکی گشتیی ئاڵوگۆڕەد ەک ، ەپار ەم بەک ەی یەپل ەب» کاتەئاڵوگۆڕ د
 «. کاتەبستراکت دیاری دەئ

. تکارەوڵەدی ەرەبرێت  ناویان بندەشێت  ەوەئ رە بەو ل ەستڕۆیەبواری سیاسیدا د ەل ەی گشتییەرەب ەتەڵبەه
میان بۆ ەخێری ئدەشێت . کیی خۆیاننەسەندی کەوەرژەی بندەیوەپرانی خۆیاندا ەگوز ەل، ەی دیک ەرەندامانی بەئ
دابنێت ڕێسا و سنوور  ەی گشتییەرەرکی بەش ئەوە ئێت. ت زیان بەوڵەمیان بۆ دەسوودی ئ، ڕ بێتەویان شەئ

کی  ەیەشێو ەها بکات کاسبکاران بەکارێکی ودەبێت خۆی، ندی ەوەرژەبیدات بۆ ەد مرۆڤ یەوڵەو هەئبۆ 
ی  ەشە و بەکانی ژیان ئەپێداویستیی  ەس لەموو کەهکارێک بکات  ەوات، نەجێ بکەاری خۆیان جێب ک ەندانەهۆشم

و   جڤاکیڕووی   ەی لە وەک ئەکاسبکاران و ەڕاست. ەوایەخۆی پێی ڕ جڤاکیی ەی پلەندازەئ  ەب ەوێت کەر بکەب
تێکی ەوڵەی داڵتیەوک ەاڵم وەب، نەندی خۆیان بکەوەرژەبات بۆ بەخ ەن مافی خۆیانجڤاکندامی ەئ ەوەئابووریی
 . ەوەسەکەندی تاکەوەرژەپێش ب ەنەت بخەوڵەندی دەوەرژەبدەبێت چاک 

 ێت:بڕەردەتی دەوارەی کۆنگرینگمای فیکری ەهێگل سێ بن ەم جۆرەب

ستی ەبەبۆ مێت. ب جڤاکیی ئابووری و ستەیوەپستی ەک ژێردەست ن ەردەسدەبێت ت ەسیاس (1
 .  ەترگرینگ جڤاکیفراژووتنی ئابووری و  ەفراژووتنی سیاسی ل ، وتنەپێشک

باتی نێوان ەخدەکرێت ت ەوڵەتی دەیارم ەنیا بەسپیو و تەن سازمانی چەتی خاوەوڵەد ە نیا بەت (2
نگی ەکی و هاوئاهەکی هۆشەپێشبڕکێی ەبکرێنک چین ەامانی یدنەباتی نێوان ئەڵ و خەکانی کۆمەچین

 . بکات تەمیلل ند و ڕاهێزانیەژەتی تەخزم ەها کەو

 ەوات، بێتەی ه»ی گشتیەرەب» ە ک، نگەتێکی باش و هاوئاهەوڵەد  ەبێتەد ەوەنیا بەت تەوڵەد (3
 .  چاو بگرنەندی خۆیان ڕەوەرژەک بەت نەوڵەندی دەوەرژەب ەان کاڵتیەوگروپێک 

  ەلنەبێت تی ەرف ەوتوو بوو دەدواک ەهێند ەوەڕووی ئابووریی ەکدا ژیا لەیەژینگ ەیان با بڵێین ل، هێگل پێشکات ژیا
،  سازیەی فراژووتنی ئابووری و پیشەزاد ەی بووەژارییەو هەی ئ ەی کێشکردنرەسە چار دا،تەوڵەی دەباسی نۆر
دا ەم باسەهێگل ل. کیەرەباسێکی س ەمدا بوو بەیەی نۆزدەدەنگی سەتیی درەوارەکۆن ەل ەم باسەئ. ەوەڕوون بکات

نگتر داوای ەی در Social Conservatism تیی جڤاکیەوارەناڵم کۆەب، گۆ ەو الواز دێت گشتگیر کی ەیەشێو ەب
ژاری و  ەه ەل . ر بکاتەبەستەێک داڵتیەوموو ەبار بۆ هەرانێکی لەگوز، کاتەرانی دەتی خۆشگوزەسیاس

ی ەئاپۆر ەشدایەو کات ەل، داتەڵدەر هەتڕمێن سەوڵەێن و دشێو جڤاکگشتیدا هێزێکی ترسناکی  یاندنپڕۆلیتار
 . سۆسیالیزم ەنەکەکرێکاران ڕوو د

ر ەسە ت: هێگل ڕاوێژێک لەوڵەکانی دەستوورییەتی سیاسی و دەسڵەخ ەداتەرنج دەهێگل پتر س، ەوەبری ئ ەل
خواستی  ەکە باشی بۆچوو ڕوسو، نۆڕینی هێگل ە ب. کاتەد ڕوسوڕووی ە مەی ه «خواستی گشتی» مکیەچ

 «یمانی جڤاکیەپ» ەربەس ڕیەباو ەب ڕوسو ەاڵم پێشی وایەب. راەتاکگ -کی بانەتییەزنایەم ەب ەگشتی کردوو
  ەوەیمانەو پەڕێی ئ ەسان ل ەکەتاک ەچونک، ەوەسەکەتاکخواستی  ەبێت ب ندەیوەپخواستی گشتی  ەهای کردووەو

 :ەوەداتەد ڕوسورچی ەرپەب ەم جۆرەهێگل ب.  ەلماندوەخواستی گشتییان س

  ستەیوەپی ەوەبێ ئ، ەکییەمکێکی هۆشەخۆی چ (Objective - کیەتەباب -کتیڤ ەئۆبژیان )خواستی گشتی »
ستاوی خواستی  ەدژو  ەبیرمان بێت ک ەبێت لەد  ەئێم. چێت یان ناەهای بۆ دە س وەکەتاک ەی ئایەوەبێت ب
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ک دیوی بیر و ەنی یەخاو ەوەر ئەبەو ل ەک دیوە نی ی ەنیا خاوەت، سەکەبیر و خواستی تاک ەوات، کتیڤەئۆبژ
 .  «...ەکییەخواستی هۆش

ک ەالی ەلدەشێت  «کتیڤەئۆبژ» دێنن کارەواتای جیاواز ب ەب «کتیڤەئۆبژ»و  «گشتی» مکیەچ  ڕوسوهێگڵ و 
ی   (Subjectزات  - ە سۆبژ) سەکەی تاکەوەواتای ئ ەب، ەو ەلێک بدرێت «Intersubjective کتیڤەسۆبژ -نێو» ەب

خواستی  »  ەل ەیڕوسوستی ەبەم ەمەگشتی ئ  ەبو   ونەکەد نێو خۆیاندا ڕێک ەتی لەکی تایبەیەمتمان ەب جیاواز
بۆ )بێت  «کەموو تێبینییەه ەل دروست و دوور» واتای ەبدەشێت  «Objective کتیڤەئۆبژ» اڵمەب. «گشتی
سێک تێبینیی ەی هیچ کەوەر لەب ەبووەه Pluto ی پلوتۆەسارەه ەک ەکتیڤەئۆبژکی ەڕاستیی ەوەئ» :ەنموون

 . («کردبێت

زمان   ەربەس کیەجیاوازی، ی خواستی گشتیەربارەد، داڕوسوبۆچوونی هێگل و  ەکی لەرەجیاوازی س ەتەڵبەه
 . ەجودای ەوەتەڕەبن ەر لەتێڕوانینیان ه. ەبووەن

تی ڕسکاویش  ەوڵەبوو و دەئاگای گیانی جیهاندا ه ەلە وەلەزەئ ەر لەه  «تەوڵەد»مکی ەبۆچوونی هێگل چ ەب
فراژووتنی .  تەوڵەد ەنۆڕینی مرۆڤ ل ەب ەدراوەنگرێت ت ەوڵەمکی دەچ. ئامانجی مێژووی جیهان ەل ەبریتیی

ند  ەچ ەی لەزراوانەدام  ەتەوڵەو دەکانی ئەراییە ب ەل ەکێکەرخ یەپروسیای هاوچ ەک ەمێژووکرد پێشانی داو
 ەم فراژووتنەاڵم ئەب .(ەتی تێدایەوڵەمکی دەچ ەی کە وەل ەوات)چێت ەتی ڕسکاو دەوڵەد ەل ەوەگرینگکی ەڕووی

ت ەوڵەی دەربارەزانیاریان د ەبووەستیان تێدا هەی دە ڵکەو خەی ئەوەبووبێت بەیی هندەیوەپی ەوەڕووی دا بێ ئ
رن ەی بەپ، زراونەی دامەچاکان ەتەوڵەو دەل ەوەڕێی وردبوون ەتوانن لەد ەوەدواکات ەڵک بەاڵم خەب بێت،بووەه
ر  ەسەل ەنی ەوەسووفان ئەیلەاڵم کاری ف ەب. ەسووفانەیلەرکی ف ەم ئ ەکەی یەپل ەش بەمەئ .تەوڵەدماکی  ەب

ن ەبک ەوەڕێنمووی ئ»نابێت کان ەسووف ەیلەف . بکێشن «ها بێەبا وەی دە و جۆرەب» تەوڵەی دەخشەز نەکاخ
 . ردوونی ئاکاره«ەو گەب، تەوڵەد  ەرن بەی بەپن چۆن ەنیا پێشانی بدەت» ڵکووەب  «چۆن بێتدەبێت ت ەوڵەد

.  ن بووەگمەکجار دەتیدا یەوارەفراژووتنی کۆن ەوتۆیان لەکی ئەرییەی هێگل کاریگە تەم بابەختواتای لەی سەگوت
بوو  ەن دۆزێکت ەوڵەتی د ەی چۆنیدۆز: ند بوونەتمە تایب، هێناەپێک دی ەو گوتانە ی پاشخانی ئ ەو ڕامانەاڵم ئەب
ی گرێدراو بێت  ەوەبێ ئ ەر خێرەت هەوڵەد، نەبڕیاری تێدا بدە وتۆوەڵبژاردن و کاری ئەڕێی ه ەان لاڵتیەو
یستانی سیاسی و ئایدیۆلۆژی یکەرەرکی سەئ. لمێنن یان ناەسەد  ەیەم گوتەان ئاڵتیەوی ەزۆرین ەی ئایەوەب
 . ەرزترەک بەگۆیوفتموو گەه ەت لەوڵەد. ەت بۆچی خێرەوڵەد ەوەنەانی ڕوون بکاڵتیەوبۆ  ەیەوەسووفان ئەیلەف 

 
 کسایی ەئازادی و ی

ر  ەگ. کیداەرێتەڵ بۆچوونی سیاسیی نەگەل ەواو هاوبیرەت ەوەیەتەوڵەمکی دەو چەهێگل بنێت ها ڕانوێ ەو ەیەوانەل
ی ندی( ەتمەت، تایب ەسڵە)خ تی پروسیا ئادگارەوڵەی دەوەی ئەربارەکانی هێگل دەوا گوتەهاش بێت ئەو
  ەب. چنەردەڕۆک دەکی بۆش و بێناوەیەگوت ەب ، ڵنرابنەشۆڕشی فرانسیدا ه ە ل ەیەهای پێوەتسازیی وەوڵەد

تی  ەپاشای ەک لەیداکۆکی ەبێتەزراو دەتی پڕوسیای دامەوڵەد ەیکات لەو دەی ئەیو داکۆکیەکی کۆنکرێت ئەیەشێو
تی و  ەندایەریستۆکراتی کارمەریستۆکراتی زگماک و ئەئ ەل، ەفیودااڵن ەتیی نیمچە ی موڵکایستەیوەپ ەل، ەو کڵێس

 . سێنەرەی پشیەرتەئهێزی  ەل
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،  کردەرستییان دەپەتی کۆنەرایەنوێن ەفرانس ەی ل ەوانەک ئەرستێکی وەپەکۆن ەبێتەها بێت هێگل دەر وەگ
  ەر لەمانی بەبۆ ز ەوەڕێننەبگ  دونیا رن وەبنێو  ەل فرانسیکانی شۆڕشی ەمەرهەموو بەیانویست هەی دەوانەئ

 . ەبووەشۆڕشی لێ ن ەک ەکردوو پروسیادا ە رانی لەبوو هێگل گوزەد ەوەر ئەه ەکەجیاوازیی. 1789ساڵی 

ندین ەو چ ەوەداتەمانی خۆی دەرستانی هاوزەپەرچی کۆنەرپەتوندی ب ەهێگل ب. ەکی شێوێنراوەیەوێن ەمەئ
 .  ەوەناو فیکری سیاسی خۆی ەتەهێناو ەوەیریەڕۆشنگ ەی لگرینگی ەبیرۆک

رستان  ەپەی کۆنەباو ەو بۆچوونەئ نگاریەرەب. ەێکی توند Rationalistکیخواز ەهێگل هۆش ەیەوەم ئەکەخاڵی ی
موو  ەه ەم پێی وایەئێت. ربپارێزدەبێت ، ەی کۆن و پیرۆزەوەر ئەبەر لەه، ی سیاسیەبنگدەڵێت  ەک ەوەبێتەد

 ێت. بگۆڕدر ەبکات وات ە شەگدەبێت  ک ەیەموو بنگەه ەپێشی وایێت. وا بەڕ  ەکیانەهۆشدەبێت ک ەیەبنگ

.  ەاڵتی سیاسییەسەی دەربارەد ەک ەوەبێتەرستان دە پەی کۆنەو بۆچوونەئ نگاریەرەبهێگل  ەیەوەم ئەخاڵی دوو
ک  ەدۆکیومێنتی و، ها بێتەو ڕێسا ڕ ستوورەدیمان و ەپ ەلدەبێت ، دارستانەپەکۆندیدی   ەل، تیەاڵتی پاشایەسەد

Magna Charta ستووری  ەون و دوقان، ریەڕۆشنگنۆڕینی هێگل و بیریارانی  ەب. ەوەکردەت دەی ئینگلیزییان ڕ
 ەوەیەو ڕێگەنیا لەت ەنگینن چونکەکجار سەکات یەستنیشان دەکان دەسیاسیی ە زگەرک و مافی دەئ ەها کەو

 ێت.  کرەدسپ ەشێوازڕێژ و چت ەوڵەندیی دەهۆشم

و   ریەڕۆشنگبیروڕای   ەندی لەاڵم بابزانین هێگل چەب. نامۆنواو ەتهێگل  ەرستی لەپەبیر و ئیدیالی کۆن ەواتەک
 .  ەرگرتووەفیکر و ئیدیالی سیاسیی شۆڕشی فرانسی و

و   «ئازادی»مکی ەی چەربارەی هێگل دگفتوگۆ ەل ەیەوەوردبوون ەو پرسیارەئاڵمی ەیدۆزیی وەڕێ بۆ پباشترین 
ر  ەبدەبێت تی ەوڵەی دە بنگ دەڵێت، ەکات کەد ریەڕۆشنگی ەکەباو ەبۆ بۆچوون ەدا ئاماژەهێگل لێر. «کسانیەی»
  ەلدەشێت اڵم ەب ەڕاست ەیەو گوتەئدەڵێت هێگل ێت. شخەان بباڵتیەو ەکسانی بەر شتێک ئازادی و یەه ەل

دژ دەکرێت وا ەکسانی بگیرێت ئەڕی یەباو ەڕی ئاکام لەپوەر ئەگەئ. دا بچنەڵەه  ەدا بە مکانەو چەیشتنی ئەتێگ
حوکمڕان ، نێوان ەخاتەجیاوازی د، ەکسانی تێدایەرجی نایەت مەوڵەدێت. کار بهێنرەک بەتسازییەوڵەموو دەه ەب

 . ەستەست و ژێردەدرەس، و حوکومکراو

هێگل دژی . ەرەگەت  ەبێتەبۆ هێگل د، تدا ناکۆک بێتەوڵەمکی دەڵ چەگەل ەکسانی کەکی یەیەبیرۆک ەتەڵبەه
تا ەه «سروشت»مکی ەبێگومان چ. وێکچوون ەوەڕووی سروشت  ەڵی مرۆڤ لەد ەکستێت ە وەش دەو بۆچوونەئ
ڕووی   ەڵک لەخ»گوترا ە د ەک، هێنراەکار د ەب «ماک »و  «رەێوپ»واتای  ەم بەیەژدەم و هەیەڤدەهی ەدەس

 .ەکەک یەکن یان ماکی مرۆڤ وەک یەناخدا و ەمرۆڤ لگوترێت بوو ب ەوەک ئەو «وێکچوون  ەوەسروشت

م  ەنۆڕینی هێگل ئ ەب. کار هێنراەب، ڕوسوک الی ەو «بنج» واتای ەدا بەم بوارەل «سروشت»وجا ەئ ەوەدواکات ەب
. کسان بووبنەدۆخێکی بنجیدا ی ەمیزاد لەی ئادەوەئ ەوەکاتەد ەوەڕووی سروشت ەوێکچوونی مرۆڤ لدیدی 

سانێکی  ەکەک تاکەو. کساننەنای  ەشەوەر ئەبەو ل ەسروشتی مرۆڤ جودای ێت. ها دەبۆچوونی و ەی بەهێگل گاڵت
کچوو  ەیەنال ەر بەه، کیەروونەکی و دەشەتی دیاریکراوی لەسڵەن خەسانێکی خاوەک کەو ەوات، سروشتکرد

ش  ەوەئدەشێت  ەک)ر ەس ەخاتەاریشی دژەند و هەمەوڵەڵێ هێگل دەب .ژیر یان گێل، هێز یان بێهێزە: بەوەمێننەد
 . (تدابنرێ  سروشتکردتێکی ەسڵەخ ەب
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  ە یەم گوتەئ. ک ماکنەن یەمیزاد خاوەئاد ەوات، ەیەمکانەچڵکوو  ەب ەخۆڕسک نییدۆزێکی میزادان ەوێکچوونی ئاد
رج  ەم ەی بەوەستوور ئەاڵم دەب. کنەک یەستووردا وەم دەردەبەموو لەر هەه یەوەئ ەوەکاتەدبواری سیاسیدا  ەل

کی دیاریکراو  ەیەشێو  ەبدەبێت ی تاوانێک بکات ەوەئ. ک نینەک یەڵکی وەخ ەوەڕووی سروشت ەل ەک ەگرتوو
 .  نین هاوجۆرڵک ەموو خەتاوانباریدا ه ەاڵم لەب، ەوەو مرۆڤ ەتی ئ ەسایەک  ەب ەنیی ستە یوەپ ەسزا بدرێت و سزاک

. ەوەکاتەک جودا دەی ەلتیڤ( ە)پۆز «تیە ئای»ئازادیی و تیڤ( ە)نێگ «تیە ئازادیی نای»هێگل ، باسی ئازادیدا ەل
،  ەک باوەو، تیەئای یئازادی. رەدەستووربەتی دەڵەمام ەل، ەڵکی دیکەخواستی خ  ەل ەئازادبوون،  تیەئازادیی نای 
 .  تیەزووی لێیەبکات ئار  ەو کارەئ ەئازادیی تاک 

ئازادیی  ی ەرجێکی دیکەم. ەگرتوورج ەم ەمی بەۆری دووج، ر چۆنێک بێتەم هەکەنۆڕینی هێگل جۆری ی ەب
  ەوەداوای ئ ەو پاراستنەئ ەوەکی دیکەالی ەلێت. ر مرۆڤ بپارێز گیەئاسوودتی و ەموڵکایدەبێت  ەیەوەئ تاک

ی دۆز ریەڕۆشنگک بیریارانی ەهێگلیش و ەوات ەکێت. س سنوورڕێژ بکرەکە ی تاکەوەکات ئازادیی کردەد
م پێی  ەئ، وانەی ئەوانەپێچ ەاڵم بەنرخێنرێت بەرز دەب، ئازادی و مافری ەبەستەد ەببێتدەبێت ستوور ەی دەوەئ

 .وان ناداتەی فرراەتاکگکی ەها مانای ئازادییەووریی وتسەی دکردنرەبەستەد ەوای

هێگل  . وانترەکسانیی فرەی ەوەکاتەد، وانترەئازادیی فردەڵێت  ەک ەوەداتەش دە و بۆچوونەرچی ئەرپەهێگل ب
نێوان  ەکسانی لەترین نایوانەفررخدا  ەتی هاوچە وڵەد ەل ەی فراژووتنەرزەب ەم ئاستەئ، ەوانەپێچ ەب»دەڵێت 

و ەو پتر بیری الی ئ تچاو گرتبێەمتر جیاوازیی ئابووری ڕەدا کەهێگل لێر ەیەوانەل  «.ەیدا کردووەساندا پەکەتاک
ڵێت  شەوجا دەئ. ەیە رخدا هەتی هاوچەوڵەی نێو دەو ژێرکرد ەرکردەنێوان س ەل ەبێ ک ەتوندوتۆڵ ەییندەیوەپ

  ەیەوەمەد ەسپینێکی زیاتری بەکی زیاتر و چەندییەهۆشم  ەوەکانییەستوورەهۆی د ەرخ بەتی هاوچەوڵەاڵم دەب»
  ەبێت بەتی هەرف ەس دە کەتاک ەینی ەوەدا ئەاڵم ئازادی لێرەب. «وترەوانتر و پتەسپیوی فرەکی چەئازادیی ەک لەو

تی ەسڵەو خ ەهرەبۆ پێشخستنی ب ەتەرف ەد» و ەی «تیەی موڵکایکردن رەبەستەد» ڵکووەب، دڵی خۆی بکات
کی ەسەتیی کەمافی موڵکای ەیەوەم ئەکەی یەپل ەرخ ب ەمرۆڤی هاوچ یئازادی، نۆڕینی هێگل ەب ەواتەک. «چاک

 ێت. ن خۆی بنوێ  یتیەسایەبتوانێت ک ەوات، ی خۆی بداتەهرەب ەب ە رەبێت پەتی هەرف ە، دبێتەه

  ەم جۆرەستی لە بەم، ەوەدۆزێتەتدا ئازادیی خۆی دەوڵەد ەمرۆڤ ل دەڵێت،دا ەبواری دیک ەکاتێک هێگل ل
،  ەوەن بجووڵێتوبری قانوەبێ ز ەو بتوانێت بهەبێت دا مرۆڤ ئازادیی بزووتنی بێسنووری ێکجڤاک ەل. ەیەئازادیی
ر  ەبەستەتی دەموڵکای ەن، داراەتاکگجڤاکی  ەل. ەی دیکەوەواو و نائازادی بۆ ئەچیی ت ەملک ە بێتەم دە ئ یئازادی

 .  کانی خۆی بداتەهرەب  ەب ەرەبێت پەتی د ەف رەس دەک ەو ندەبێت 

، ەیەی هە کانی خۆی نۆرەهرەی بەندازە ئ ەو ب ەستەگشتدا تێکب ەسێک لەموو کە ه، دافراژوو تیەوڵەد ەاڵم لەب
خسێنن چ بۆ ەبر گیەئاسوودتی و ەسایەتی فراژووتنی کەرف ەهان دەتی وەریەسە رکێکی لەتی و ئەیەمافێکی ه

اڵم ئازادیی کۆنکرێت ە ب ، ەێکی کۆنکرێتی ئازادییوتەداک ت ەوڵەد» دەڵێت:هێگل . ەمیزادانی دیکەچ بۆ ئاد ،خۆی
و هەبێت واویان ەس فراژووتنی تەکەکانی تاکەتییەتایب ەو خواست /سەکەتاک ەوات  /کیەسەک یتیەتاکای ەدایەوەل

  «. ەو گشتاندن دوا ئامانج ...گشتی ەبێت ەد ەیراەتاکگی ەوەئ ش ەوەب ..ێت. لمێنرەمافیان بس
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 ە ندەئایهێگل و 

رێتدا ەن ەی لەوەئێت. بنا ەی پێوەبینیی بوێرانەندەئایو  ەانئوتوپیتی مۆرکی بۆچوونی ەوارەکۆننەبێت ن  ەگمەد ەب
دەشێت  اڵم ەلمێنن بەناسرپابوونی شۆڕش ەرگیز بەواران هەکۆنێت. ی پێ بدرەرەو پرێت بپارێزدەبێت  ەچاک

کرد و هێگل پێی وابوو  ەی ئێنگالند د 1688شۆڕشی  ەپیرۆزبایی ل Burke)لمێنن ڕووی دابێت ەشۆڕشێک بس
 .  (بووەخۆی ه یتی ەوایەڕ 1789شۆڕشی فرانسی 

 ەش لەمەئ. ەختەکجار سەی، ەندەئایی فراژووتنی سیاسیی ەربارەد، تێڕوانینی هێگل ڕوونیکی ەیەی وێنەوەدۆزین
  ەل .تا ڕاستەه ەوەپەچ ەر لەه، ندین ڕێبازداەر چە س ەکانی هێگل بەشبوونی شاگردەکی دابەهۆی ەڕاستیدا بوو

دا ەوەش لەکەباس. ەیان شۆڕشگێڕ ەپارێزجڤاکی هێگل ەف ەلسەناخی ف  ەناکۆک بوون ئای ەوەر ئەسە خۆیاندا لنێو 
دەبێت  ت پروسیاش ەنانەیان ت ەی مێژووەوێستگ دوا ، ەوەالی هێگلەب، زراوەپروسیای دام ەئای ەبۆوەخڕد

نیا ەت ەوەڕووی سیاسیی ەلرچی هێگل ەگەئ . ندتر چۆل بکاتەرزتر و هۆشمەتسازیی بەوڵەشێت و جێ بۆ دەڵوەه
پشتیوانی بۆ خۆیان   داکانیەمەرهەب ەل وازجیا یندین ڕێبازی فیکریەچدەشێت اڵم ەب رێت،نەوار دادەکۆن ەب

 . ەوەبدۆزن

 شربڕینی بیروڕاەد ەبێت. بینەتی پروسیادا دەوڵەی خۆی و دەکەف ە لسەنێوان ف  ەێک لستە یوەپهێگل  ەوەکەالی ەل
و   کردند ەسەپیان ەوتنەم ڕێککەوایانی پروسیاش ئەرمانڕەت ف ەنانەت) ەزگەستوور و دەری پروسیای دەبنیاتن ەبوو

ی  ەکەف ەلسەف  ەاڵم هێگل پێی وایەب. (کراەیر دەت سەوڵەی دەف ەلسەک ف ەفیکری هێگل وکی کورتیش ەیەبۆ ماو
رگیز  ەه، بواری زانستدا ەل، ی خۆی دایناونەبنجییان ەو مێتۆدەئ نەبێت ر ەیان ه، (ە کییەکجارە)ی ەکییەخۆی دوای

تێکی ەوڵەوو دمەبێت شاڕێی بۆ هەر نەک هەیەک نموونەپروسیا ودەڵێت جاروباریش هێگل . پشتگوێ ناخرێن 
 .  ەداڕشتوو ەندەئایچاک و دروستی 

 ەف ەلسەف »دەڵێت هێگل ێت. بریکی پێشبینی ناەهیچ جۆرێک خ ەدا بەبواری دیک ەهێگل ل، ەوەکی دیکەالی ەل
کان ەزراوەدام ەتەوڵەد  ەن لەدەتیمان دەسووفان یارمەیلەئاست پێشبینیدا ف  ەل «وێتەکەنگ دەدر ەمیشەه
  .ن یان ناەکەچۆڵ د ەتسازیی دیکەوڵەجێ بۆ د ەتانەوڵەم دەئ ەن ئای ەبک ە وەناتوانن باس لاڵم ەب، ینەبگ
الی  ەندی ژیرییەورڤا خوا ەمین] «ێفڕەوجا دەوت ئەتاریکی داک ەک Minervaرڤا ەبووی مینەبەکوند»

 .  [کانەیۆنانیی

ی ەکتیکییەدیال ەو مێژوونۆڕیەڵ ئەگەی پروسیا لەییکەڕێژ ەسینەو ڕەئدەکرێت  ەوەگومان ل ، ەوەمەکی سێیەالی ەل
 ەل ەی هێگل پێی وایەستوورییەد ەمەسیستی ئازادی و ەستەو تێکبەئدەشێت   ەئای. ەوەک بگرنەهێگلدا ی

کانی ەستەموو تێکبەک هەش وەیەستەم تێکب ەئنابێت دی ە ئ ؟کیەکی دوایەیەستەتێکب  ەببێت نێت،یبیەپروسیادا د
رانی  ەروەرانی الو یان هێگلپەروەو ڕێبازی هێگلپەکی ئەیەکەکۆڵ ەبوو ەمەئ - ؟ەو ەشێنرێتەڵو ەزووتری مێژوو ه

 . بوون ەوانەبرەنگیلز سەالوی مارکس و ئ ەب زۆر، رەب ەگرتیان، پەچ

ر فیکری سیاسیی ەس ەکاری کرد، تیەوارەی کۆنگرینگیستێکی ئایدیۆلۆژ ەک تاکەهێگل و، ەستانەم دژوەب
 .  مەبیستم و ەیەی نۆزدەدەشۆڕشگێڕ و ڕادیکالی س
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م ڕال ەلیبیی  ئایدیۆلۆژ ی    یر

ڕێکی ەبۆ باودەشێت  یزمڕالەلیب. ەواتاترەلێڵتر و فر «تیەوارەکۆن»ی ەوش ەل بشێتر ەگ «یزمڕالەلیب»ی ەوش
رز  ەبۆ بدەشێت ، ەتەس ئامانجی سیاسەکەرانیی تاکەپێی وا بێت شادمانی و خۆشگوزە کار بێت ک ەها بەگشتی و

پێی وا بێت   ەکار بێت کەڕێکی ئابووری بەیان بۆ باو،  کار بێتەربڕین ب ەنرخاندنی ئازادیی بیر و ئازادیی د
ێت. بەند دەسوودم، تەوڵەردانی دەست تێوەد ەدوور ل، بازاڕی ئازادگوترێت ەی پێی دەوەفراژووتنی ئابووری ب

، اڵتداەزۆر و ەل. ڕال ەلیبگوترێت ەزۆر جار پێی دە سۆسیالیستانەو دژ ەکۆمیونیستانەر تێڕوانینێکی دژەمڕۆ هەئ
 . ەندیان گرتووەواکی نەکیدا جێیەرێتەپی نەنێوان ڕاست و چ ەل ەکار دێت کەب ەو حیزبانەبۆ ئ ڕال ەلیبی ەوش

جۆن  ۆر جار ز. ەیەجۆر هەمەی هبۆچووندیسان ، واو ڕسکاەکدا تەیەچ ماو ەل ڕال ەلیببیری   ەی ئایەوەی ئەربارەد
  م سمیتەی ئادەکەکالسیک  ەسیاسیی ەورییوئاب ەجاروبار بێت. رنەداد یزمڕالەلیبری ەبنیاتن ەب John Locke لۆک

Adam Smith ی نوێدا  ڕالەلیبمی ەرهەب ەاڵم لەب. ەنیی ەهیچ ەش لە م بۆچوونەئ –ی ئابووری یزمڕال ەلیبگوترێت ەد
نگدانی ەو مافی د Representative Government کیەرەنوێن یدێمۆکراتی ەبڕوا برێت دەلێک جار وا پێشان دەگ
ی ە زاد یزمڕالەلیبوا ەر وا بێت ئ ەگەئ. ڕال ەلیبیی ئایدیۆلۆژ ەب  ەتەتی و تایبەڕەشێکی بنەب، موانەهبۆ  و کسانەی
 .  ەمەیەی نۆزدەدەکانی سەنگەدر ەمەد

ری  ەڕێگوز ەل ەک،  ەم وێکچووەنی کوچوۆستنێکی بەکبێت، ەدێنم ککار ەب ەڕەواو بەبۆ ئ «یزمڕالەلیب»  والەمەل
 ەو چ ل ەرستانەپەند تێڕوانینێکی کۆنەرخ و چەتی هاوچەوارەکۆن ەچ ل، ەوەمدا ماڵی جودا کردەیەی نۆزدەدەس

 بیروڕای ەل ەوات، ەیەدا ه ریەڕۆشنگفیکری  ەگی توندی لەڕ ەڕەم باوەئ ەدیار. سێنەرەی پەسۆسیالیستان بزاڤی
ی ەمەو دەئ، ک باسکراەاڵم وەب. مەیەژدەی هەدەم و س ەیەڤدەهی ەدەتای سەندی و ئازادیی بنەهۆشم ەربەس
م  ەمای ئەبن. واوەی فراژووتنی تەپل ەییەوجا گەئ ەوەپ بداتەرچی ڕاست و چەرپەی بەوەئ ەوتەک
 . ەئاسان کە ی ەتا ڕادش ەکردنستنیشانەد

وپێش و  ەداری ڕووەرمایەچینی بۆرژوای س، رمافەن س ەخاورچینێکی ەس، رەسەرخ بەتیی هاوچەشینی چینایەداب
 ەمدا بیروڕای بۆرژوایانەیەژدەی هەدەس ەل. ییەواو پێگەمدا تەیەی نۆزدەدەس ەل، سێن ە رەێرا پخچینی کرێکاری 

مافی  ەل ەمریکایی کەکانی فرانسی و ئەاوجۆررجۆ ەیاننامەب.  کردەکی دەرێتەر چینی نەتی سەنیا دژایەت
 . شیشان بوونەو ک ەگزادەب رمافدار،ەسانی سەک ەل بوون دژ بەموو گەدوان بۆ هەتی دەمرۆڤای

  مەیەی نۆزدەدەنی سەک ەرچاوەب ەڕالەلیب. بوو اڵ ڕنتەس ڕێکی ەباو، میزادانەموو ئادەڕی وێکچوونی خۆڕسکی ه ەباو
جێی  ەتەجاریش بوون کلێەن و گەبکیش انندی چینی کرێکارەوەرژەتیی بەرایەیان ویست نوێنەی جار دەزۆرب -

ی نوێیان ەوەکان لێکدانەڕالەلیب. کانیش بگێڕنەسۆسیالیست ەباتێکی بێوچان دژ ب ەبا خەاڵم دەب. ڕی کرێکارانەباو
یان  ەئاسانی ن ەب ە مانەئ. داەالیان درێت جاەر بەیان ه، ەوەدۆزییەی وێکچوونی خۆڕسکی مرۆڤ دەبۆ بیرۆک

م ەیەژدەی هەدەس راییەتاکگ. ستڕۆ بنەی خۆیان دەی ژمارەندازەئ ەکرێکاران بن ەلماند ڕێ بدەسەد
  ەنیا دژ ب ەک تەن. س ەکەمرۆڤی تاک ەل داکۆکی ەبوو ەراییەتاکگو ەئ :رگرتەک نوێی وەیەتێکی تا ڕادەسڵەخ

بیری  ، هتد ...و ش  «ڕای گشتی»و   «خوێندووەی نەئاپۆر» ەڵکوو دژ بەبرمافداران ەسرچین و ەخواستی س
نیشانی  ەم کێلەکەی ەبووبوون، ەرستانەپەو کۆن ەوارانەنکۆلی ەت و گەوڵەو بیری د ەتیی سۆسیالیستانەچینای

 .  کانەڕالەلیب
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یان جیاوازی مەئ ەک، تبتێەرخیش بخەتیی هاوچەوارەکۆن ە دژ بدەبێت م ەیەی نۆزدەدەی سیزمڕالەلیباڵم ەب
ی  ەندانەی هۆشمە ڵگەرخ بەتیی هاوچەوارەبوو کۆن ەوەپارێزدا ئجڤاکمی ەیەژدەی ه ەدەتیی سەوارەڵ کۆنەگەل
ر خۆی دوور  ەک هەم نەیەی نۆزدەدەی سیزمڕالە لیب. ت و دینەوڵەرێت و دەن ەل کردنبۆ داکۆکی ەوەهێنایەد

یشدا گرینگزۆر خاڵی  ەڵکوو لەب، ەوەرزترین شێوازەب ەێگلدا چووهی  ەف ەلسەف  ەی لەو مێژوونۆڕییەل ەوەناخات
ر فروو  ەناچار بوو س ریەڕۆشنگی بیریارانی ەشبینەگ  ەوتنەڕی پێشکەو باوەئ. ەو مێژوونۆڕییەژێر تاوی ئ ەوتۆتەک
اڵم پێی وا بوو  ەبوو بەشبین نەمتر گەی دوائامانجی مێژوودا کدۆز ەیان لەمەئ ەک ، ڕی فراژووتنەبۆ باونێت بێ

 . ەمماندا نییەردەب ەوخۆ لەوتنی هۆش ڕاستەرکەس. ەخت و دژوارترەس ەو دوائامانجەو ئەرەی بەڕێگ

  ەوەمانای ئ ەیەو گوتەاڵم ئەبێت. م دابنرەیەی نۆزدەدەی سەزاد ەواو ڕسکاو بەی تیزمڕالەلیبدەشێت  ەواتەک
  ەل یزمڕالەلیب. ەوەوانەپێچەب. خۆی ەکگرتووی گرتەواو یەتێکی تەسڵەمدا خەیەی نۆزدەدەس ەل یزمڕالەلیب ەنیی
میان ناوێکی  ەکەڕێبازی ی .رژیاننەمڕۆ بەتا ئەهردووکیان ەه، ەوەوتەلێ کدوو شاڕێبازی مدا ەیەزدۆی نەدەس
  ە بێتەد ەیەه  جار رێت،بەناو د یزمڕالەلیب ە ب نهاەت ەیەجار هێت. بلمێندراە س ەگشت الو ەل ەهای نییەو

جاروبار  . Laisseze–Faire–Liberalism ر یانەی مانچێستیزمڕالەلیب: ەیەی باوی هەێکی دیکناو. تیەی پیزمڕالەلیب
فراژووتنی  » بیردۆزەی  گۆیا ەیەڕەو باوەستیش لەبەم.  Social Darwinism تیی جڤاکیەداروینایگوترێت ەپێی د
  Herbert Spencerر ەرت سپێنسەربەی هەف ەلسەف  ەیی ب ندەیوەپاڵم پتر ەراو بەد ەب ەی داروینی کردوو  – «جۆر

 .  ەیزمڕالەلیب ەرۆم جەری ئەنوێن ەم ب ەکەر دەدا سپێنسەمن لێر. یدا کردەوی پەریکا برەمەئ ەو پتر ل ەیەه ەوە

ی ەوەمیان لەجیاوازیی ئ. ەناوبانگەب Social Liberalism ی جڤاکییزمڕالەلیبناوی  ەبگشتی  ەبمی ەڕێبازی دوو
ست ە د ند جۆرێکەچ ،کرێکارانداریی چینی ە ژاری و نەهری  ەسستی چارە بەم ەب ، میانەئ  ەیەوەم ئەکەی

یی ئازاد  رەڕکاب ەل گرتن وستێت و ڕێ ەدی ئابووری (  مۆنۆپۆل پاوان ) ەبدژ ێت. لمێنەسەت دەوڵەردانی دەتێو
 .ەیەجڤاکیی ەیزمڕالەلیبم ەی ئەورەری گەم نوێنە کەی John Stuart Millجۆن ستیوارت میلل ێت. لمێنەناس

 

 ر ەرت سپێنس ەربەجۆن ستیوارت میلل و ه

ندین بواری  ەچ، سیاسیبیردۆزەی  ەل ەجگ، چاالکیان. ەبووەرییان هەندین بواردا کاریگەچ ەر لەمیلل و سپێنس
 .  ەوەشی گرتۆتەدیک

رۆکی  ەند ساڵێکیش سەهیند و چ -اڵتەکۆمپانیای ڕۆژه ەل ەد بوونەنی کارمەمەی تەزۆرب (1873 – 1806)میلل 
کرد ەی دڕالەلیبتێکی ەتی سیاسەرایەو نوێن ەی ئینگلیزی بووژێرخانندامی ەدا ئ 1860ساڵی  ەل. ەبوو ەم کۆمپانیایەئ
.  رێکی چاالک بووەنووس ند بوارێکداەچ ەل مەکەی یە پل ەاڵم بەب. ستووردانان و فێرکاریداەبواری د ەتی لەتایب ەب
  ەمەرهەب. بووەتاوێکی زۆری ه و ئابووری سیاسیدا Ethics ناسیئاکار ، زانیاربیردۆزەی ، لۆژیکبواری   ەل

کی و ەرەحوکومڕانیی نوێن، مافی سیاسی، ئازادی سیاسی ەل ەبۆ نموون، نگیننەوان و سەفرمیلل کانی ەسیاسیی
 . ەدواو، دۆزی ژنان

 ەبێت. رنەداد Empiricismری ەزموونگەئو  Utilitarianism تیەوی سوودخوازەیڕەپ ەسوفێک بەیلەک ف ەمیلل و
دەکرێت یدا ەپ ەوەزموونەئڕێی  ەل، ەو ماتماتیک لۆژیک ەربەس یەوەت ئەنانەت، زانیارێکموو ەنۆڕینی میلل ه
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نیا بۆ  ەک تەخۆشیهێن بێت ن ەیەوەی چاک ئەوەکرددەڵێت تی ەسوودخواز. ەوەڕێی تێفکرین و ڕامان ەک لەن
  ەخۆی ل ەوەکاتەک جودا دەی ەرز و نزم لەی خۆشیی بەوەمیلل ب. تیەموو مرۆڤایەڵکوو بۆ هەب ، سەکەتاک

ک شیعر یان  ەیەکۆپل ەل ەک ەنزمتر ەو خۆشییە: خۆشیی زگتێری لمەالی ئ، تبڕێ ەداد ەسوودخوازانی دیک
  - تێڕوانینی سیاسیی میلل ەت لەنانە ت ەیەتیی هەڕەتاوێکی بن ەچاککراو ەتییەم سوودخوازەئێت. بەیدا دەمۆسیقا پ

 . دا

ماکانی ئابووریی ە»بن :نەمانەئ، ەخدارەی خۆی بایەکەسیاسیی ەنگاندنی نۆڕینەڵسەبۆ ه ەی میلل کەمانەرهەو بەل
ئازادیی  ەل On Liberty (1859) ی ئازادی«ەربارەد» کتێبی. Principles of Political Economy (1848) سیاسی«
ک ەند تێبینییەچ» Consideration on Representative Government (1861)کتێبی . ە وی زۆرەدوێ و برەسیاسی د

 .  Autobiography (1873) کانم«ەرییەوە»بیر و پاشان «کیە رەی حوکومڕانیی نوێنەربارەد

اڵم  ەکرد بەڕێ کاری دەندازیاری ئاسنەک ئەک وە یەماو Herbert Spencer (1820-1903)ر ەرت سپێنسەربەه
تی ەموو زانیاری مرۆڤایەه ەدوا کەد ەوەمیش لەک هێگل ئەو. پاندەۆی سخک ەر و زانای ەک نووسەر زوو وەه
 Syntheticە ستەی تێکبەف ەلسە ف  ەبۆ خۆی ناوی لێ ناو، ەوەکاتەد ردا کۆەبەلرەفی سەلسەف می ەسیست کەی ەل

Philosophy .ستووری  ەک جۆر دەچی یەملک، تیەمرۆڤایجڤاکی تا ەه ەوەتۆمەئ ەر لەک هە یەموو دیاردەه
.  و دۆخێکی لێکدراو و جوداکراوەرەب گشتگیراڵم ەب  ەدۆخێکی ئاژاوڵ ەل، ەگۆڕاندای ەموو شتێک لەه.  فراژووتنن

 یدا بوونەپ ەوەی Nebulous نگی ەبەگازی ش ەباڕست ەل  ەوەسارانەهموو ەه ەخۆر بمی ەسیست  ک چۆنەر وەه
بچووکی ساکار  جڤاکی   ەل ەی بووتتادا بریەرەس ەل، ەشەو کاری تێدا داب ەچوست ەک،  رخەهاوچجڤاکی هاش ەروەه

ڕی  ەوپەئ  ەگات بەد ەم فراژووتن ەکاتێک ئ دەڵێت،ر ەسپێنس. کردەموو کارێکی دەسێک ه ەموو کەگشتی ه ەو ب
بێساختار و  ، تاەرەی سەو دۆخەئ ەوەگات ەتا دەهدەبێت وام ەردەبو شان ەڵوەدۆخێکی ه ەگاتەوجا دەسین ئەڕ

 ەبوو لەوتۆی نەکی ئەیەنۆرکی ەمیشەی خولی هەربارەر دەی سپێنسەو تێڕوانینەاڵم ئەب. ەیەراوکاناجود
 .  و فیکری سیاسیی خۆیدا جڤاکیی  ەف ەلسەف 

رچی  ەگەئ. ەوەکاتە دا ڕوون د First Principles (1862)کتێبی  ەی خۆی لەکەستەتێکب  ەف ەلسەف  ر شاڕێیەسپێنس
ر  ەب. یداەکەڕەباو ەل ەیەی ه ەی شانۆرۆلۆژشدا بایەوەڵ ئەگەل، ەکانی زانست دواوەموو لکەی هەنێزیک ەر لەسپێنس

ر باسی ەسپێنس، ەو ەباڵو بکات On the Origin of Species (1859) ی بنجی جۆر«ەربارە»د ی داروین کتێبیەوەل
 . ترفراژوو و پتر وەرەڵکشاون بەه ەوەمتر و ساکارترەجۆری ک ەل، رەبە ک و گیانلە کانی ڕوەجۆر ەکردبوو ک ەوەل

نێکی ووامبوەردەب ەتی بەمێژووی مرۆڤای. ەی بنیات نراوۆلۆژر بایەسەگشتی ل ەر ب ەی سپێنسجڤاکیی  ەف ەلسەف 
م ەئ. رنەردوو ال کاریگەه ەن لەستوورانەو دەر ئەه دەڵێت و  ەکان داناوەییبایۆلۆژ ەوخۆی مێژووی جۆرەڕاست

ک  ەر وەسپێنس. وان بووەوی فرەبر، مداەیەی نۆزدە دەمی سەی دوو ەنیو ەل، یۆلۆژو بایەی ڕووەیجڤاکی ەتێڕوانین
ک پشتیوانێک بۆ  ەی فراژووتن وەیەتاز ەڕەم باوەئ. ی زۆر بوونەوتەدواک، ی سیاسیبیردۆزناس و جڤاک

 . کار هێنراەب ڕال ەلیبی  ئایدیۆلۆژ

 The :هێننەد ەم دوو کتێبەدا ناوی ئجڤاکیسیاسی و بیردۆزەی بواری  ەل، رەکانی سپێنسەمەرهەی بەنموون ەل

Man Versus the State (1883) و The Study of Sociology (1873) کانیەناسراو  ەرەه ەکتێب ەل ەکێکەی ەک. 
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ووکرد ژ ر
 فراژووتنی می 

یی  ندەیوەپر ەتی هەموڵکای ەست لەبەاڵم مەب. بووەی هەدا شانۆرریەڕۆشنگفیکری  ەل «تیەموڵکای»مکی ەچ
ش و ەل ەس لەکەمافی تاک ەوەکاتەد تیی تاک ەموڵکایمافی ، بووەک نەن شتومەک و خاوەئابووریی نێوان شتوم

م  ەدانی ئ ەڕاڤ . ەوەکرانە ک جودا دەیەئازادیی ئابووری و ئازادیی سیاسی ل. ربڕینی خۆیەبیر و د ەل، گیانی خۆی
، گژیدا ەچوون بەی بیریارانی ئابووری دەو سیاسیی جڤاکی ەمەسیستو ەئ. ەئاسان ەوەڕووی مێژوو ەل ەبۆچوون

 ەل. سداەکەڕێی ئازادیی بزووتنی تاک ەم لەڕێی فراژووتنێکی ئازادیی ئابووری و ه ەم لەکۆسپێک بوون ه
کی ەییندەیوەپ، بوو ەی پێوەمو زۆر مۆرکی فیودااڵنەک، یەرێتپارێزەن ەنۆڕییجڤاکتنۆڕی و ەوڵەو دەی ئەڕوانگ
 ەو سازدانی ئابووری ل ەو پایەی پلرماف ەسک و ەالی ە فی لەلسەکی و ف ەرڕاستیی دینەنێوان س ەل ەیەوخۆ هەڕاست
نیا ەک تەچوون نەدا دەو بۆچوونانەموو ئەگژ هە ب ریەڕۆشنگبیریارانی ، ەوەکی دیکەالی ەل، ەوەتەوڵەن دەالی
 .  کێکیانەی

ئازادیی ئابووری و ئازادیی سیاسی  ەوام داکۆکی لەردەب ەک، مداەم و بیستەیەی نۆزدەدەی سیزمڕالەلیب ەل
ند و سامان ەژەئابووری پێی وا بوو ت ەربەس ڕیەباو. ەدار بووەرەگە ت ەم دوو ئازادییەیی نێوان ئندەیوەپ، ەکردوو

 ەربەس و لۆژیک ەربەس کیەییندەیوەپئیدی چ   بێت،ەیدا دەپ ەوەکانی ئابوورییەئازاد ەی هێزەمەڕێی گ ەل
رخدا زۆرتر باس ەی هاوچیزمڕالەلیب ەل  ە.وەربڕین و کۆبوونەئازادیی ڕا و د ەربەس ڕیەڵ باوەگەلنێت مک نامێەچ
بۆ  ەرجە: ئازادیی ئابووری مەیەدا هە کەردوو ئازادییەنێوان ه  ەل Causal کیەکی هۆیەییندەیوەپ ەکدەکرێت  ەوەل

ساز بدرێت   نتراڵ ەسکی ەیەشێو ەو ئابووری بنەبێت کی تێدا ەسەیی کتەموڵکای ەدا ک ێکجڤاک ەل. ئازادیی سیاسی
 ێت. نتێک بۆ ئازادیی سیاسی نامێەرف ەهیچ د

.  ەوەهێنێتەد ەو بۆچوونەزراودا پشتیوانی بۆ ئەتانی سۆسیالیستی دامەوڵەرجی دەلومەه ەرخ لەی هاوچیزمڕالەلیب
 . ەوەبهێنن ە دیتنی دیک ەل ەناچاربوون نموون، بووەیان نەتەرف ەو دەم ئەیەی نۆزدەدەکانی سەڕالەلیب

ی بیردۆزەیەک ەدرابوو بگرێت  ەوەم سمیتەمی ئادەردەس ەر لەه ەی ئازادیی ئابووری پیرۆزەوەڕ بەباو
یاندا  ەم بوارەل. بووەئارادا ن ەل ەوەک ئەی وبیردۆزەیەکبواری ئازادیی سیاسیدا  ەاڵم لەب. ەوەوتووی ئابوورییەپێشک

ی ەدەس ەاڵم لەب. ستراەبەهتد د  ...تی و هۆش وەی سروشتی مرۆڤایەربارەبۆچوونی گشتی د ەهێشتا پشت ب
 . نەو بکەئازادیی پێ پت ەربەس ڕیەڕان باوەگەی نوێ دەڵگەکان بۆ بەرچاوەب ەڕالەلیب، مداەیەنۆزد

 ەشێک لەب ەو کرا ب ەوەستەدەکانی خۆی دا بەرەرب ەبێ ب، ڕی ئابووری و سیاسیەباو ەنیی ەوەش مانای ئەمەئ
ڕان  ەگەد، دوێینەدا لێیان دەلێر ەک، یزمڕالەلیبی ەکەدوو شاڕێباز. وتنەپێشک ەربەس  ی بۆچوونیەکەوانەفر ەڕوانگ

ساکاری  ە ر بەگەئ. ی ئابوورییزمڕالەلیبی سیاسی و یزمڕالەلیبی ەکگرتنەی یەرەگەم تەی ئجیاوازری  ەسەبۆ چار
اڵم  ەب، نا ەما دادەبن ەئازادیی ئابووری ب، کردەتی دەرایە ر نوێنەی سپێنسەیزمڕالەلیبو ەبڵێێن ئدەشێت لێی بدوێین 

ێت. بەمی هەکرد ئازادیی سیاسی پێشەد ەوەداکۆکیی ل، ی ستیوارت میللەکە مۆدێل ەل، ی جڤاکییزمڕالەلیب
ی لێ ەکوشندتی زیانی ەموو فراژووتنی مرۆڤایەر ئازادیی ئابووری پێشێل بکرێت هەگەئ، یگوتەر دەسپێنس

 . ەیەی هە یەو شانۆرەربڕین ئەتی ئازادیی دەتایبەو ب –ئازادیی سیاسی ، نۆڕینی میلل ەبێت. وەکەد
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دا جیاوازمی ەد ەو ل ەاڵم میلل زۆر جار ڕاڕایەب، رگیز ڕێگۆڕی ناکاتەو ه ەواو دڵنیایەدا تەم خاڵەر لەسپێنس
ی یزمڕالەلیب ەواو لەی سیاسی تیزمڕالەلیبی ەوەدا بۆ ئەد ەئاگادارانوڵێکی ەمیلل ه. ەوەدۆزێتەد جیاوازری ەسەچار

 دەڵێت:دا  On Liberty ەل. ەوەئابووری جودا بکات

و ەی ئەها زۆربەروە ه، ئازاد  یبازرگانی ەربەس ڕیە باو ەل ەشێک نیی ەب  ئازادیی تاکمای ەک چۆن بنەر وەه»
  ەک ڕێگەیەی تا چ ڕادە وەک ئەو، نین  ئازادیی تاک  ەربەس ،یدا بنەدا پەڕەو باوەئ  سنووری ەل ەیەوانەی لەدۆزان

دەبێت  ک ەیەیان تا چ ڕاد رێت،بگی کاریەساخت ەل ەی ڕێگەوەبێت بۆ ئەتی هەوڵ ەی چاودێریی دەوەبرێت بد
م  ە ئ. ەوەرناک بدۆزنەتەی خ ەتی کرێکارانی پیشەالمەو س  ەی خاوێنی کارگدۆزبۆ  ەخشان ناچار بکرێن چارەکارب
ی ەموو بوارێکی دیکەه ەک لەو، ەدا کەودایەو مەنیا لەاڵم تەخشێن بەد  ئازادیی تاکسنووری بواری  ەل ەدۆزان

ێت. بکرک زۆریان لێ ەجێ بکات نەخاڵک خۆی کاری خۆی جێبرێت بد ەڕێگ ەوا چاکتر، رج وێکچووداەلومەه
کارێکی   ەوەڕەڕووی باو ەوا لەئ، ەتانەو بابەستی لەبەیان بۆ مکردنبوو بۆ چاودێریە باریش هەر هۆی لەگەجا ئەئ

  ە«.ناجۆر نیی

ی  ەدەئێنگالندی س ەلی ەلەو ڕێساگەر ئەرانبەب ەیەواو جیاوازیان هەتڕای ر و میلل ەسپێنس ەوت نییەڕێک
 ەردووکیان لەه، رەمیلل و سپێنس، ک باسمان کردە اڵم وەب. پێندرانەژاری سەی کار و ه ەمدا بۆ چاکەیەنۆزد

یتوانی ەت میلل نەنانەت. دواەفراژووتنی مێژووکرد د ەل ەمدا بوون کەیەی نۆزدەدەی سەو بۆچوونەژێر تاوی ئ
 . ک جودای فراژووتننە یەڵکشانی ئابووری و ئازادبوونی سیاسی دوو ڕێبازی لەه یە وەلر داکۆکی بکات ەتا سەه

شاڕێی فیکری  ەخۆیان ل، رەب  ەگرنەکی فراژووتنی مێژووکرد دەیەی ڕوانگەی ڕێگەوەر بەر هەمیلل و سپێنس
دەڵێت  ەیەوت هەبۆچوونێکی چ. ەوەنەکەم جودا دەیەی نۆزدەدەتای سەر ەی سیزمڕالەلیبو  ریەڕۆشنگ

 ەسووفانەیلەو ف ەئ  ەاڵم دیارەب. ەبووەیان نمێژووکردیان ئاگای  مێژووکردستی ەه ریەڕۆشنگسووفانی ەیلەف 
ی  ەدەتی سەرچاوی سیاسەنرخاندنی بیریارانی ب ە جودا بوو ل ەندەئاینرخاندنیان بۆ فراژووتنی مێژووکرد و بۆ 

ساکاری   ەر بەگ ەسووفانەیلەو ف ەڕێبازی فیکری ئێت. ر بە، میلل یان سپێنسهێگل یان مارکس بێت -مەیەنۆزد
و  ە چاک ەبێتەد دونیا واەئ، تیدا بکێشێتەمرۆڤایموو بوارێکی ەر هەسەر هۆش باڵ بەگ ە: ئەیەمەببڕین ئیرەد

شۆڕشی فرانسی   یرانەی ڕێب ەی زۆربەو بۆچوونەئ - ەوەلێمان ەنێزیک ەچاک و شادمان دونیا وەئ  ەواتەک. شادمانی
دا  یەئیدی شادمانستان پ، کۆن بڕووخێنجڤاکی کانی ەسیاسیی ەزگەی دەندەوەر ئەه گۆیا ەک، بڕوایان پێی بوو

 . نگ بووەدا هاوئاهەوەرەی سەڕەو باوەئڵ ەگەل بێت،ەد

، پشت بوو ەزموونی شۆڕشی فرانسییان لەئ  ەک، مەیەی نۆزدەدەبیریارانی سیاسیی س، ەو بۆچوونەی ئەوانەپێچ ەب
نیا پاش فراژووتنێکی مێژووکردی ەک بووبێت( تەرچی ەه ەوەستیان لەبەوجا مە)ئ ندەهۆشمجڤاکی پێیان وابوو 

،  ە و ئامانجەو ئەرەب ەمدایەردەبەی دوور و نێزیکیان لە ڕێگ جیاوازجڤاکی بێت و ەیدا دەن پەخت و درێژخایەس
 . ەیشتووەی پێی گەی فراژووتنە و پلەپێی ئ ەیان بەکەر یەه

اڵم  ەب، رەسپێنس ەمدا باو بوو ڕاڕاتر بوو لەیەی نۆزدەدەس ەی لەڕی فراژووتنەو باوەیدا بندەیوەپ ەمیلل ل ەڕاست
 ەمیلل لێت. شکێ ەد، مداەیەژدەی هەدەکانی سەنێوان تێڕوانینی خۆی و بۆچوون ەل، سنوورێکی ئاشکرامیلل 

ی هۆش و  ەوەیشت بەکانی مێژوو گەفرانسیی  ەسووف ەیلەژێر تاوی ف  ەکات چۆن لەد ەوەیدا باس لەکەرییەوەبیر
ی  ەکەمیلل نۆڕینی فراژووتن. بگۆڕنکی سیاسی و ئابووری ەیەژینگ ەموو جۆرەوخۆ هەناتوانن ڕاست ریەڕۆشنگ
ر ەس ەوەدێت ەکەموو کار ەنجامدا هەئ ەل - ەروونی مرۆڤ ەد ەربەس ەکنێت سپێەچەدا دبیردۆزەیەک ەخۆی ل
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ئاست   ەل ەیەک هەناڕێکیی ەروونی مرۆڤدا جۆرەد ەل » دەڵێت میلل  –روونی مرۆڤ بدرێت ەد ەب  ەشەی گەوەئ
رانی فیکری  ەت و ڕێبەحکووم، ونەبک ە تی دیکەتێک پێش باب ەبابند ەکات چەها دەو و شیاوچوونی وپێشەرەب
  «.ەنیی ەیان بێسنوور ئاواڵەکەودای گۆڕینەاڵم مەبگۆڕن ب کەیەتا ڕاد ەو ناڕێکییەتوانن ئەل دەگ

و ەی سیاسی و فراژووتنی ئەزگەبواری د ەل، دا Considerations on Representative Government کتێب ەمیلل ل
ماڵی  ەبدەکرێت   ە ک، نۆڕینی میکانیکی ەب. ەوەکات ەڵ جودا دەنۆڕینی زیند ەنۆڕینی میکانیکی ل، داەیان ەزگەد

رێت زەمێکدا بێت دابمەر دەه ەک و لەر جێیەه ەل می سیاسیەسیستدەشێت گشتی  ەب رێت،دابن ریەڕۆشنگ
  ەو بتوانێت ب ەیەندانەهۆشم مێکیەسیست ەمەسیستو ەئهەبێت  ەوەمرۆڤ خۆی بڕوای ب ەسەی بەندەوەر ئەه –
تێک بۆ  ەباب ەی سیاسیی بکرێتەزگەدکرێت هیچ جۆرێک نا ەب، ڵ ەبۆچوونی زیند ەب ێت. لمێنەشی بسەڵکی دیکەخ
 . «ریان بگرینەک خۆیان وەو ەئێمدەبێت گشتی   ەب» ،نگاندنەڵسەه

می خواست و  ەرهەب می سیاسیەسیست. کاتەناجۆرن و پێشنیازی سازانێک د ەکەردوو بۆچوون ەبڕوای میلل ه ەب
تی ەرف ەد ەمیشەڵک هەخ، ەنیی  نابیناختێک ەک فراژووتنی درەفراژووتنی سیاسی و. ەیەنگاندنی مرۆڤانەڵسەه
 .  ڵبژێر بنەدا هجیاوازمی ەسیست نێوان ەل ەیەیان هەوەئ

ڵکی ژێر  ەخ ەجۆر لەمەکیی هەسینێکی گیانەجۆر داوای ڕەمەحوکومڕانیی ه. ەبێسنوور نیی  ەو ئازادییەاڵم ئەب
نیا  ەکان تەساکار ەخێڵ. نی ئازادیی سیاسی و مافی سیاسیەخاو ەلێکی ناڕۆشناک نابێت ەگ. نەکەرمانی خۆیان دەف 
ست  ەئیمپێریالیستاندا ئیمپێریالیستێکی خنێو  ەل میلل)ند ەکی ژیارمەرمانی حوکومڕانییەژێر ف  ەچنەزۆرداری د ەب

 .  (بوو

ر فراژووتنی هۆش و  ەمای هەما و بنەرەس، فراژووتنی مێژووکرد. بوو ەکجار ئایدیالیستانەمێژوونۆڕیی میلل ی
  ەڕی ئابووری سیاسیی کالسیکەو باوەڵ ئەگەل ەم مێژوونۆڕییەچۆن ئ ەیەوەدا ئەپرسیار لێر. ەزانیاری مرۆڤ 

میلل  .  رنج ەی سەجێگ  ەتێیدا بۆت ماددی انیمهێنەرهەبتی و فراژووتنی چوستیی ەبڕوای پێیمیلل  ەگونجێت کەد
ی ەوانەو ئ David Ricardoم سمیت و داڤید ڕیکاردۆ ەی ئادەوانەپێچ ەب - ەر کەس ەبۆ چۆت ەوەی بەم کارەئ

  کردنشەو داب Production انمهێنەرهەبنێوان  ەتی سنوورێکی ئاشکرا لەتوانیوی  –خۆی  ەر لەی بەدیک
Distribution م دێنەرهەب  ەی بەو شتانەی ئسروشت ەب ەندەیوەپان مهێنەرهەبێت. شکدا بکێەی شتووم ،

ستێکی  ەی خواستی مرۆڤ دەوەبێ ئ  گرێت،ەردە و ەوەسروشتستووری  ەد ەل ەێگان پمهێنەرهەب ی کردنەشەگ
 ەندەب ەدۆزێک –دا جڤاککانی ەجیاواز ەر چینەسەب مەره ەی بکردنشەداب ەوات – کردنشەاڵم دابەبێت. بەدا هەوەل
ی ەمان پلەه –یی ئابووری ندەیوەپ ەوەویشەدوا ئەب – کردنشەداب ەو جۆرەب. ەوەنگاندنی مرۆڤانەڵسەه ەب

ی  ەپل ەب ەندەر بەنگاودا هەدوا ه  ەکانیان لەتەسڵە: خ تگرێ ەردەی سیاسی و مافی سیاسی وحوکومڕانی و ئازادی
شینی  ەی دابەڵبژاردنی شێوەه ەل ەیەکیش هەئازادیی ەجۆر. ەوەجڤاککانی ەکیی مرۆڤ و چینەفراژووتنی گیان

 . ەبێسنوور نیی ەکەاڵم ئازادییەب، ئابووریدا

ئازادیی ێت. دوە کی دەیی فراژووتنی گیانگرینگ ەنا لەبێ پێچوپ، ر باسی ئازادیی سیاسیەس ەدێت ەمیلل ک
 .«ل تێیدا ناڕسکاو بێتەری گەبەرلەس ەهادا کە وتووی وەدواکجڤاکی »  نێو ەلنابێت ربڕین جێگیر ەد
ک بیرێک ەئازادی و»  دەڵێت:وجا ەئ ە«.وایەردا ڕەربەڵ بەگەل ەکەحوکومڕانیی ەشێو  Despotismتی ەمکارەست»
و  ەئ  ەیشتۆتەگەتی تێیاندا نەهێشتا مرۆڤای ەدا کەرجانەلومەو هەل ە ی نییکار پێکردنی ەهیچ جۆرێک جێگ ەب
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  ەک سوپاسگوزاربندەبێت ها ەڵکی وەخ. «رەب ەوتن بگرن ەی پێشکەی ئازاد و هاوشان ڕێگگفتوگۆ ەی بەدۆخ
 . رییان بکاتەڕێب «زنەیان کارلی م Akbarر ەکبەئ» کەکێکی وەی

، تیەمکارەست ەمن پێم وای »: ەوەئ ناوداریکی ەیەش کۆپلەمەئ، گۆ ەدێت ەو بۆچوون ەر بەریش هەسپێنس
ی ەوەن پێویستن بۆ ئەدەتی دەی ئازاری مرۆڤایەکی دیکەاڵیەموو بەشیشان و هەحوکومڕانیی ک، ریستۆکراتیەئ
تی و  ەهایەکانی نێوان ڕەجیاواز ەموو دۆخەه ەب بێت،ەلێک دەموو گەه ەپێشم وای رێت، روونی مرۆڤ زاخاو بدەد

ش  ەبر و زۆری هێزی لەز ەتێک بەمیللر ەگەئ. نەسپاو بگ ەکی چەئازادیی ەی بەوە ن بۆ ئەر بکەدێمۆکراتیدا گوز 
م  ەوا بڕوا ناکەئ، ئامانجی خۆی بگات ەر بکات بەدا گوزە ناکییەئاکار ەزموونەو ئەی بەوەخۆی ڕزگار بکات و بێ ئ

 . «بێتەوامیی هەردەها بەئازادیی و

بۆ  ەڕیون و ئێستەدا تێپەزاخاودانو ەا بورووپەئالنی ەگ. نادوێن ڕابوردوو ەنیا لەت،  رەمیلل و سپێنس، داەم بوارەل
کی  ەی ەدیارد ەوەر ئە بەل. رینەربەر بەر هێشتا هەد ەباورووپەئالنی ەی گەاڵم زۆربەب، ییونەئازادیی سیاسی پێگ

 . کاتەدا حوکومڕانی ددونیا  یەکانی دیکەشەب ەمکارێک لەک ستەتی ئینگلیزی وەئیمپڕاتۆریی ەئاسایی

  ەیەنیا جیاوازیی پلەت، کانی فراژووتنی سیاسیەخقۆنا  ەل، رداەنێوان نۆڕینی میلل و سپێنس ەجیاوازی ل ەواتەک
 ەدات بەوانتر دەمێک فرەڵبژادنی کەتێکی هەرف ەد، کانی فراژووتنداەجیاواز ەخقۆنا ەمیلل ل. ک جیاوازیی جۆرەن

رجی  ەلومەنگاندنی هەڵسەه ەل ەو دووانەاڵم جیاوازیی بۆچوونی ئەب. یداتەر دەی سپێنسەوەک لەمرۆڤ و
ی چ ەوەل ەر هیچ گومانێک نییەالی سپێنسێت. کەوەردەدا د –ووپی روەئ  ەوات – «ندەژیارم»سیاسیی 

 . ینڵبژێرەکیان هەیدەکرێت و  ەتیڤ زۆرەئاڵتێرن ەمیلل پێی وای ێت. رزەوێدا دابمە لدەبێت  مێکی سیاسیەسیست

دۆزێکی  می سیاسیەسیستی باشترین دۆزنۆڕینی میلل  ە رببڕین: بەها دەتوانین جیاوازیی نێوانیان وەد
 . ەیەیانۆلۆژر دۆزێکی بایەه نجامداەئ ەل ەدۆزم ەر ئە نۆڕینی سپێنس ەب ، ەکییەئاکار

ی ەستوورانەو دەئ. ەیەیان ۆلۆژی فراژووتنی بایەربارەد ەک ەخۆیدا داکوتاوبیردۆزەی  ەگی لەر ڕەنۆڕیی سپێنسجڤاک
 . ەڕێوەن بەبەی دۆلۆژ ن فراژووتنی بایەوانەر ئەه ەڕێوەن ب ەبەتی دەمرۆڤایجڤاکی 

و  ەپاڵ ئ ەداتەر خۆی دەسپێنس ەنیی ەوەش مانای ئەمەئ. «جڤاکیئۆرگانیزمی »نێت ەناو دجڤاک ر ەسپێنس
ستی  ەبەم. باو ەمدا بووەیەی نۆزدەدەتیی سەوارەکۆن ەل  ەکات و بۆ نموونەد ەی میلل باسی لێوەڵەزیند ەنۆڕییجڤاک

.  ڵداتەر هەس راییەتاکگدەبێت ر ەدا ه «جڤاکیئۆرگانیزمی » کانی فراژووتنیەرزەب ەقۆناخ ەل ەیەوەر ئەسپێنس
خۆی دایڕشتوون   ەک، کانی فراژووتنداەگشتیی ەستوورەڵ دەگەل ەنگەواو هاوئاهەت ەی ەم دیاردەئ ەر پێی وایەسپێنس

،  توند سازدراوداجڤاکی   ەل، سانەکەنجامدا تاکەئ ەل ە هێز کەکی بەجیاکاریی ەوەکاتەدجڤاک ڵێن: فراژووتنی ەو د
 . پێش ەخۆ دێنەربەکی سەیەکەک یەو

ن ەبەی دۆلۆژی فراژووتنی ئۆرگانیزمی بایەستوورانە و دەئ ەیەوەمانای ئ ەیجڤاکیئۆرگانیزمێکی جڤاک گوترا  ەک
کگرتنی ەو ی ەوەجودابوون ەیانۆلۆژفراژووتنی بای. ەڕێوەن بەبەش دجڤاکر خۆیانن فراژووتنی ەگشتی ه ەب، ەڕێوەب
واو ەکی ت ەیەکەی  ەوانەاڵم ئەب، ەی نییە واو جوداکراوەندامی تەنزم ئ ەرەئۆرگانیزمی ه. ەیەوەمەد ەهێزی بەب

رزیش  ەب ەرەئۆرگانیزمی ه. کاتەشبوون زاوزێ دەداب  ە ب، ەک خانەی ەل ەبریتیی Amoebaمێبیا ەڕسکاویش نین: ئ
 . ەواو جودایەکی تەی ەکەشیان ی ەکەر یەو ه ەیەتکاری هەندامی تایبەندین ئەچ
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  ەک»دەبێت یدا ەدا پەمە و دەکگرتن لەم یەکەی. کاتە ر دەگۆڕانکاریدا گوز ەمان جۆرەه ەش بجڤاکیئۆرگانیزمی 
. تر پێک دێننەورەگرن و خێڵی گ ەک دەی [ریقاەفەخوارووی ئ ەلێکن لەگ] کانەک پوشمانەو، ندەوەخێزانی ڕ

خێڵی بێهێز   ەربەس  هێزەخێڵی ب ەیەوەئنێت نوێ ەک خۆی دەموو جێیەه ەل ەک، ەت ەبابو ەی لەوتنی دیکەپێشک
 ەب، ئاستێکی نزمی فراژووتندا ەل ە«.کەهێزەب ەر خێڵەبۆ سنێت ر فروو دێ ەمیان سەرخێڵی ئەکات و سەشۆڕ د

سپاو  ەوام و چەردەفراژووتندا برزی ەئاستێکی ب ەاڵم لەب نابێت وامییان ەردەب ەکگرتنان ەم یەئ بێت،ەن نەگمەد
بۆ شوێنپێی  »ر ەسپێنس،  ەیەر هەدەبت ەمیللکگرتنێکی ە ی یەووپاییدا نیشانروەژیاری ئ ەل، ەر پێی وایەسپێنس. بنەد
 .  «ڕێەگەووپایی دروەێکی ئاڵتەکۆوڵدانی ەرهەس

ر شتێک ەه ەلر  ەب ەوەجودابوونێت. بەها دروست دەکگرتنی وەو ی ەوەیشدا جودابوونمیللیی ەکەناو ی ەل
ی مەسیست بێت،ەد یداەی جیاواز پمەسیستدوو » .تکار بنەدا تایبجیاوازرکی ەکار و ئ ەڵک لەی خەوەئ ەوەکاتەد
اڵم  ەبێت. بەش دروست دەی دیکە وەوونبجودادا ەمەسیستم دوو ەئنێو  ەل .«رەی کارگمەسیستو  ەرماندەف 

نێوان  ەستترین وێکچوون لەرهەشدا بەوەڵ ئەگەل ێت. بەوام توندتر دەردەبن بەیدا د ەی پەکانەو یەئسازمانی 
بڕوای  ەب  ەک، ەی فراژووتندا نییەگشتییان ەستوورە م دەلجڤاک و فراژووتنی  ەیانۆلۆژفراژووتنی ئۆرگانیزمی بای

و ەرەب ەکەفراژووتن ەدایەمیکانیزم وەل ەکەڵکو وێکچوونەب، نەدەست دەد وتەداکموو بوارێکی ەر بۆ هەسپێنس
 . نەبەپێش د

پێی  ەگۆڕینی جۆر ب دەڵێت: ەک ەبنیات نراو ەیەو گریمانەر ئەسەی فراژووتنی جۆر لەربارەی داروین دەکبیردۆزە
نێو  ەل .ەیەک هەجیاوازیی ەموو جۆرێکدا نیمچەهنێو   ەلدەڵێت داروین . داتەڕوو د سروشتکردڵبژاردنێکی ەه
  ەلدەبێت  ەوەر ئەبەل. رژیان بنەموویان بەر هەهکرێت نا ەزێ کەد ەتاکی تاز ەندەوەموو جۆرێکیشدا ئەه

. ەوەمێننەد - گونجێنە د داەڵ ژینگەگەی باشتر لە و تاکان ەئ ەوات -ک ەیەڵبژاردەه، بدرێن)بێژنگ( پارزۆنگ 
 ێت.  گۆڕدرەد ەکەری جۆرەبەرلەن سەکجار درێژخایەکی یەیەپاش ماو

ی ە)ئاماد ەرگۆڕەجۆر ب ەک ەکردوو ەوەباسی لر ەسپێنس، ش بکاتەخۆی پێشکبیردۆزەی و ەی داروین ئەوەر لەب
کار  ەب ی «سروشتکردڵبژاردنی ەه» ی ەر زاراوەسپێنسێت. بەڵبژاردن دەه ەب  ەکەگۆڕانڵێت شەو د( ەگۆڕان

 [«بارەل ەرەی هەوەمان» ە کوردی ببێت ب ەب ەیە وانەل] ەکار هێناوەی ب Survival of the fittestڵکوو ەب ەهێناوەن
، ەوەڵگرتەری هەی سپێنسەکەداروین گوت. ەبارترەموان لەه ەل ەیەوەبۆ ئ ەوەمان ەیەوەش ئەکەستی گوتەبەم

گوترێت ەی پێی دەلهاوێژەپ ەو دیاردەۆ ئوازێک بەبانگ ەجۆر ەبوو ەیەم گوت ەن ئەکی درێژخایەیەماو
 .  Darwinism «تیەداروینای»

  ەک ەهێناو ەوەـ «دانیشتوانبیردۆزەی » ەی خۆی لەکەڵبژاردنەهبیردۆزەی ئیلهامی ، ک داروینەریش وەسپێنس
م  ەئ. داینابوو، شیشی ئینگلیز و پسپۆڕی ئابووری سیاسیەی ک Thomas Malthus (1766-1834)مالتوس   تۆماس

.  زیادبوونی خۆراک ەل ەی دانیشتوان خێراترەباری ئاساییدا زیادبوونی ژمار ەل دەڵێت  ەدانیشتوانبیردۆزەی 
ی چوستیی کردنزیاد ەرگیز بەژاری هەی هدۆزدەڵێت و  ەتییەمرۆڤایجڤاکی ی ەربارەنیا دەمالتوس تبیردۆزەی 

واند بۆ ەی فرەیبیردۆزەو ەر ئەر هەسپێنس، ی گرتبووەشبینانەمالتوس ئاکامێکی ڕ. ەکراوەن ەچار، انمهێنەرهەب
ڕێی  ەوتنێک لەپێشکموو ەموو فراژووتنێک و هەی هەوەی ئەڵگەب ەو کردی ەوەرێک بگرێتەبەموو گیانلەی هەوەئ
. ش ڕوو بداتەوتنی دیکەی پێشکەوەبۆ ئ ەرجەترین مگرینگی رەڕکابو دەبێت یدا ەپ ەوەییرەڕکابڵبژاردن و ەه

 . یاری فراژووتنەن ەێک جڤاک، وتوو بێتەرکەدا سەی دیکەوانەر ئەسەبار بەهێز و لەب ەرەدات هەن ەڕێگ ێکجڤاک
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ی خۆی  ەکەڕالەلیب ەڕەبۆ باو ەوەکاتەکۆ د اڵتەسەد  ەکجار بەی یەیانۆلۆژی بایبیردۆزەیەک ەیەم شێوەب رەسپێنس
موو  ەه ەدات بەت دەرف ەو د ەیی تێدا ئازادرەڕکابی ەڕالەلیب ەجڤاکو ەها بوو ئەر پێی وەسپێنس. جڤاکی ەربارەد
بتوانێت  «ندەژیارم» کی ەیەپل ەنەگەڵک دەی خەوەپاش ئ ، ەجڤاک ەتاک، ند بکاتەم ەوڵەسێک بێسنوور خۆی دەک

 .  ببات ەوەو پێشەرەفراژووتن ب

ز و بنجی  ەگەک ڕەی وەزاراو ەب جڤاکیدا باسی فراژووتنی ەییۆلۆژبای ەو ڕوانگەڵ ئەگەو لەکڕەر یەسپێنس
یدا  ەپ (مرۆڤ) Homo Sapiensجۆری  ەبنجێکی نوێ ل، خۆداەربەس کەیەتا ڕادجڤاکی  ەل. تکاەد ەیانۆلۆژبای
نیان  ەکجار درێژخایەکی یەودایەم –وان ەل ەێککەر ی ەسپێنس ەک – Evolutionسین ەڕی ڕەرانی باوەنوێنێت. بەد

یان  ەدەند سەی چەماو  ەڵک لەبوون گۆڕانکاریی نێو خ ەئاماد جار چی زۆرەک، ناەداد ەیانۆلۆژبۆ گۆڕانکاریی بای
ند ەم چەل ەبنجێکی نوێ ک ەکین لەیەمریکان نموونەئ –نگلۆ ەی ئەئێم» دەڵێت:ر ەسپێنس. ساڵێک ببیننەد
وسترالیاش  ائ ەل ەریکەها خەکی وەیەوا نموونەئ، ینەباسیش بکنگوەد  ەر بڕوا بەگەئ، ەیدا بووەی دواییدا پەیەوەن
 .  «بێەیدا دەپ

ر  ەگ ەئ. نەچ بکە ملی بۆ کدەبێت ڵک ەخ ەکدادەنێت نووس ەهێزی چار ەب ەیانۆلۆژر فراژووتنی بایەسپێنس
کاروانی فراژووتن جێ  ەل ەجڤاکو ەر زوو ئەوا هەئ نێت،مێەدا نێکجڤاک ەل Struggle For Existence «ی ژیانەلەپ»
کانی خۆی ەرزەب ەندامەئ  ەزیان ل ێکجڤاکر ەگەئ» دەڵێت:کات و ەد ەوەئر ەسە لخت ەر جەسپێنسێت. نمێەد

  گرێت،دا خۆی ڕابەدیکجڤاکی  ەباتی دژ ب ەخ ەتوانای نامێنێت ل، بێتەکانی هەنزم ەندامەبدات و سوودی بۆ ئ
 .  «داتەست دەتیش دەمرۆڤایجڤاکی هایش بۆ  ەروەدات هەست دەد  ەک چۆن بۆ جۆر و بنجی دیکەش وەمەئ

ڕاست و   شێت،کێە وتووی دەپێشکجڤاکی نێو ی خۆی بۆ سازمانی سیاسیی ەتوخاڵەو خەئ ەر پێی وایەسپێنس
جاروبار ئاوازێکی . ە رگومانەواو بەکی تەیەش گوتە مەئ. ەڕێوەڕۆن بەد ەیانۆلۆژڕی بایەر ڕێبازی باوەسەوان لەڕ

وا بۆ ەکی ڕەسزای ەبنەد، و داماوی جڤاکیوتنی ەژێر ک،  بنەر دەکانی سپێنسەکتیڤەئۆبژ ەنۆڕین  ەڵ بەکی تێکەئاکار
 : ەفراژووتنی ناسراوەنستای نادیار و ەو ەوا ل ەئ بێت،ەن ەخوداو ەل ەر سزاکەگەئ –کن ڵەی بێکەوانەئ

 ەی الوازان لکردنرەاڵن و دەمبەتی تەبرسی، بنەی تووشی کورتبینان دەتییانەگبەو نەئ، کڵەداماویی مرۆڤی بێک«
کی  ەخوازییەمی چاکەرهەب ، نەکەتی دەینەژاری و مەی هەوانەڕ ەڵکەموو خەو هەئ ەک، ەوەهێزەڵکی بەن خەالی
   «.ەوانبینەو فر ەورەگ

 

 

 حوکومڕایی کایی  ەئازادی و شێواز 

 ەیان لجیاوازرکی ەڵک ئەخێت. ی چیندار بێکجڤاکدەبێت کارا جڤاکی ی ەوەر ئەسەر و میلل ڕێکن لەسپێنس
 ێت. بەیان هجیاوازی جڤاکیی ەپێگو  جیاواز یتاوی ئابووریدەبێت و  ەیەدا هجڤاکیی ەگشت

هاوکاریی   ەمان بڕوایان بەئ. نگەی هاوئاهێکجڤاک ەببێتدەشێت ها ەوجڤاکی  ەر پێیان وایەمیلل و سپێنس
دا ەست لێرەبەاڵم مەب –کرێکاران  ەریش پێی وایەت سپێنسەنانەت. تیەباتی چینایەک خەن ەیەتی هەچینای

تیی خۆیان  ەالمەداوای داهات و س ەیەیان هەوەمافی ئ - ەمهێنەرهەڕاستی بەالر و بەک و سەکرێکاری زیر
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ئاست  ەمیلل ل. ەوەبێتەبات دەندیکای خەسازمانی سیاسی و سی ەبیرۆکنگاری ەرەب  ەوەڕک ەاڵم بەب. نەبک
موو  ەر هەاڵم سپێنسە ب،  کاەوجا وێڵیان دەکی ورد ئە یەوەتۆژیننیا پاش ەو ت ەگومان ەدا بەبۆچوونی سۆسیالیستان

قۆناخێکی   ەۆنیزم و سۆسیالیزم لیکۆم ێت:نەکی سانای دادەتییەساکار ەو ب ەوەکاتەت د ەکسانی ڕەێکی یکردنداوا
 .  ەوەبێتەیان دەجێگ تاداەرەسکجار ەفراژووتنی ی

می ەسیستمادام . جڤاکیئابووری و می ەسیست بۆ ەرەیارید نیا ئۆرگانێکی ەت ەوەرەالی سپێنسەب می سیاسیەسیست
ێت.  ربپارێز ەمەسیستو ەئدەبێت وا ەئ. داتە شی دەت دنەنانەپارێزێ و تەد جڤاکیفراژووتنی ئابووری و   سیاسی

بارتر بێت بۆ ەها لەی وە دیک مێکیەسیست ەو بگۆڕدرێت برێت الببدەبێت وا ەکۆسپ ئ ەبوو ەندەوەر ئەاڵم هەب
 .  فراژووتن

رجی ەلومەه ەدات بەخۆ دەربەنگێکی سەاڵم میلل سەب. نەرەگەدا کورت و بێتەم بوارەر لەکانی سپێنسەگوت
 – Considerations on Representative Government ەتی لەتایب ەب –دا ەم بوارەکانی میلل لەگوت. سیاسی

 . ی سیاسیی داهاتوودا بینیگفتوگۆ ەیان لەور ەکجار گەکی یەیەڕا و بۆچوونن و نۆر ەل و پڕ لەسەتێروت

شێوازی حوکومڕانی  ەپێی وای ەک، ەوەکاتەجودا د ریەڕۆشنگرانی ەنووس ەخۆی ل ەوەمیلل ب، ک باسمان کردەو
ی بۆچوونی دونیا ەل ریەڕۆشنگند ئادگارێکی ەشدا چەوەڵ ئەگەل. ەوەمێژووکردی فراژووتنی قۆناخ ەندن بەب

  ەپێی وای –ک مۆنتێسکیۆ ەو –و دادەنێت  «نیا ئامرازەت» ەمیلل شێوازی حوکومڕانی ب، ەبۆ نموون. ەیەمیللدا ه
دەشێت . ەکارێکی ناجۆر، ەیەکەتەموندیی حکوەری چاکی و هۆشمەبەستەد ەکەی خودی شێوازەوەبڕوا هێنان ب
  ەی حوکومڕانی لرمیەف تی ەسڵەئاست خ ەم لەیەژدەی هەدەمیی سەرخەمتەک، ەندایەنێوان دوو الی ەبڵێین میلل ل

 . ەوەکی دیکەالی ەل ەوەشێوازی سیاسیی ەم بەی بیستەدەرمیی ناوازی سەرگەک و سەالی

رچی  ەرپەو ب ەبارەشێوازێکی ل ، دێمۆکراتی ەجۆرێک ل ەوات، لێرەکی گەی حوکومڕانییەوەل ەمیلل گومانی نیی
 ەل ەڕەو باوەئ -  ەیەمکاری ڕۆشناک هەخێری ست ەبڕوایان ب ەدا کەوەل ەوەداتەد ریەڕۆشنگرانی ەنووس

موو بڕیارێکی سیاسی  ەی هەوەکردنکۆ، داەڕەو باوەبێگومان ل. چووبووەننێو  ەل  واوەڕۆژگاری میللدا هێشتا ت
ها چییان  ەمکارێکی وەستانی ستەژێرد ێت:پرسەاڵم میلل دەب. کارێکی باش بوو، سداەک کەی ەست تاکەدەل
وجا  ەئ. کی بێخواستەیەئاپۆر ەبنەد  ەوانەئ. ەوەنەهیچ بوارێکدا گورج بک ەناتوانن خۆیان ل ەوانەخۆ ئ ؟ر دێەسەب
ی  ەخواستی زۆرین ؟کاتەچی د ەکەمکارەست –ک ڕا بوون ەن یەوان خاوەی ئەزۆرین، تداە تایبدۆزێکی  ەر لەگەئ
 .  کاتەد ەشە ڕەڕین هەڕاپاند، لمەیسەن، وێتەکەمکاری دەست ەللماند ەس

الی  . ەڕی هۆشی میلل کردوەی بۆ ناو باوەزرایی دەگەڕێژێک جۆر ەدات کەی میلل پێشانی دەیەخنەم ڕەئ
 ەیەی هاڵمەو کەنیا ی ەک و تەموو پرسیارێک یەه ەککرا ەدەن ەوەرگیز گومان لەه ریەڕۆشنگرانی ەنووس
 ەی البێت یان زۆرینەکەندەهۆشم ەاڵمەو مکارەک ست ەی ەر تاک ەگە ئ ەنیی گرینگپاشان ێت. ب ەندانەهۆشم

. ەکجار دژوارترەو ڕاستی یەرەی بەبۆچوونی میلل ڕێگ ەبێت. ب ەکەمکارەخوازێ ستەکی وا دەچی هۆی کاررەگەئ
 .  ینەکەباسی د ەوا ئێستەئ، ەوەکاتەچۆنی بیر لێ د

  –ل ەشێکی لێهاتووی گە بڵێین ب ەیان چاکتر وای –ل ەموو گەه ەک ەویستەن ە ڵگەبباسێکی نۆڕینی میلل  ەب
شاری  ەل ەوات –کجار بچووکدا ەی یەکەی ەنیا لەتڵێت  شەوجا دەئ. شدار بنەبڕیاری سیاسیدا ب ەلدەبێت 

دەبێت   –کی ەر هۆی کارەبەنیا لەو ت –شداری بڕیاردان بێت ەوخۆ بەڕاستتوانێت ەل دەگ –کجار بچووکدا ەی
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 ەڕپێکراو لەم و باوەک ەسێکی ژمارەند کەچ ەدات بەد ەل ڕێگەتێیدا گ، زرێتە دابمتی ەایر ەنوێن حوکومڕانیی
 . نەل بکەی گەتی زۆرینەرایەوێنن کانداەرەبڕیارد ەنەنجومەئ

پتر  ەوەالی ئێمەب (ڕوسو وخۆی ەڕاست یی دێمۆکراتیەوانەپێچ ەب) ەکییەرەنوێن یی دێمۆکراتیەم بیرەئ
زۆر . ەتی داڕشتووەرایە نوێن ڕێبازیی ەوانەل ەکێکەاڵم میلل یەب، ەمیلل نیی ی هزریەزاد ەڕەم باوەئ. ەمۆیەستەد
اڵم بۆ ەب. بووەه، رەی بڕیاردەی دیکەمان و بنگەرلەک پەو، کیەرەنی نوێنەنجومەی ئەربارەمێژ بوو بیروڕا د ەل

بوون   ەوەڵکوو بۆ ئەب. نە بک ەڵکی دیکەتی خەرایەبوون نوێنەن ەوەم بۆ ئەکەی یەپل ە مان بەرلەندامانی پەئ ەنموون
وا  ەئ، نەڵک بکەتی خەرایەنوێن ەبانای شەوەر بۆ ئەگە ئ. نەکانی کاسبی بک ەشەرێم و شار و بەتی هەرایەنوێن
تی ەرایەنوێن ەمانەکانی خۆیان بوون: ئەستەری ژێر دەڵکوو نوێنەبوون بەڵکی هاوشانی خۆیان نە ری خەنوێن
کانی ەزراوەموو دامەتی هەرایەرۆک نوێنەس ەفاڵنگوترێت ەک چۆن جاروبار دەر وەکرد هەڵکیان دە ڵێک خەکۆم

 .  کاتەد ەم کۆمپانیایەئ

کیش ەرێتەمانی نە رلەها پەروەه، بووەن ەوەر دێمۆکراتییەسەتی هیچی بەرایەی نوێنەربارەکی دەرێتەدیدی ن
  ەوەمانەرلەکانی پەبنگ ەکی بەرەی بیری دێمۆکراتیی نوێنەوەستنەب. بووەن ەوەدێمۆکراتییی ەر بنگەسەهیچی ب
 .  مێژووی بیری سیاسیدا ەیر بوو لەکی سەنوێکاریی

تی  ەتایب ەمان و بەرلەدابنێت پ ەوەرجی ئەبوو مەوا دەئ، بێتەکی هەتییەوایەڕ ەم بۆچوونەی ئەوەوجا بۆ ئەئ
ل  ەری گزۆ ەرەی هەیان زۆرب –ل ەموو گەر هەگەئ ەچونکێت. بگۆڕدردەبێت مان ەرلەڵبژاردن بۆ پە ی هەپرۆس

 ێت. رل دابنەری گەنوێن ەکی تیان و نادروست بەیە شێو ەر ب ەگەمان مەرلەپ ەو کاتەئ ، بێتەنگدانی نەمافی د –

ش ەدۆزم ەئ. مانی میللەکانی ئێنگالندی زەورەگ ەرەه ەدۆز ەکێک بوو لەنگدان یەواندنی مافی دەی فردۆز
 . کیەرەی شێوازی حوکومڕانیی نوێنەربارەن د - ی میللەو نووسینانەی ئگرینگ  ەرەشێکی هەب

ک و ەی کەنگدانی وەر باسی مافی دەس ەدێت کاڵم کاتێ ەب ، کاتەرین دەجار بکەدنێکی یوانەفرمیلل داوای  
یدا ەکەسیاسیی ەناو بیرە ئاشکرا و ل واوەتێکی تەسڵە خ ەتەو لێی بوون ەیەند گومانێکی هەمیلل چ. ەڕاڕای، گشتی

اڵم ەبێت. ردەوڵی بۆ دەه ەر ئامانجێکەبەرلەس ک ەیەتا ڕادنگدانی ەمافێکی ددەڵێت میلل . خشاننەواو درەت
ڵبژێرێت  ەمان هەرلە ندامانی پەئ کلێەگ، ەوەرز بکرێتەل بەیشتنی گەی تێگەڕاد ەدایەوەش لەو کارەرجی ئەم

  ەستی لەبەم کدا ڕێ ەمیلل لێر. هێننەد کپێ کرناەتەو و خەکی خۆشجڵەڕای، ها بنەر وەگێت.  زان بەننابێت 
ر  ەرس دادرێن بەددەبێت کرێکاران . وامنەردەگرفتێکی ب، وداەی ئڕالەلیبی بیری دونیا ەکرێکاران ل، ەکرێکاران

 . واو ڕسکاوەی تاڵتیەو ەی ببنەوەل

  ەش بریتییەو گروپەئێت. بەنگدانیان هەمافی دشێت رگیز ناەبۆچوونی میلل ه ەب ەیەه کگروپێ، شداەوەڵ ئەگەل
کاندا  ەنەنجومەئ ەنگی لەد ەخۆی بژێنێت بۆی نیی، کاری خۆیەبتوانێت ەی نەوەئ . گرنەردەو ەژارانەی هەوانەل
هیچ   ەسانەک ەم جۆرەئ. نەبد رمیەف و باجی  رجیەخبڕیاری  ەیەوە شێکی کاریان ئەبە ک بێت،ەه
 .  دانرجیەخ ەمی زێدەخ ەزیاتر ل ەمانەئ، ەوانەپێچەب بکرێت،وت ەکەپاش ەپارە دا نییەوەندێکیان لەوەرژەب

و ەئی نگدانەستووری دەد ەی لەو بۆچوونەالی ئەب ە داشکانێک، ەژارانەرگرانی هەی وەربارەی میلل دەم بۆچوونەئ
  ەان باڵتیەونگدانی ەهای کردبوو مافی دەو ،ندیەتمەبڕیاری تایبگوترا ەبوو پێی دەبڕیاری ه، دا جێگیر بووەمەد
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ی باج ەوەبدەبێت مرۆڤ دەڵێت  ەڕزگار بکات ک ەو بۆچوونەخۆی ل ەیتوانیوەمیلل نێت. ب پێی سامانی ئابوورییان
ر  ەهدەبێت ن ەد ەی باج دەوانەئڵێت شەاڵم دەب. نگدانەن مافی دەخاو ەببێت ەوەڕووی ئابووریی ەل، داتەد
بۆیان دەبێت باجی لێ بدرێت  ەمترەک ەوەلداهاتیان ی ەوانەئ، وهەبێت نگدانیان ە ک مافی دەک یەموویان وەه

 .  م بۆ خۆیان بکڕنەکی کەی ەپار ەنگدان بەمافی دهەبێت 

و  ەئ  ەنیی ەوەستی ئەبەم، ەی بۆ کێشاوەخشەن ەکات کەد ەکییەرەنوێن ەحوکومڕانیی ەو شێوەکاتێک میلل باس ل
  ەمەئ ەو پێی وایەخێر ئەن، بکات ەو ئابووری چارجڤاک ت و ەکانی سیاسەگرینگ ەخۆی گرفت ەحوکومڕانیی

  .داەمەو دەتانی ڕۆژاوای ئەوڵەد ەئامانجی گرینگ لو ەرەب ەمترەترسی کەم موانەه ەل ەکەیەڕێگ

ی مافی ەوانەئنێو  ەل کرێکارانچینی . ەشی تێدایەورەترسیی گەکی مەرەدێمۆکراتیی نوێن، نۆڕینی میلل ەب
ند ەمەهرەڵبژێر نابەڕای گشتی هدەشێت : ەیەوەمەد  ەی بەورەش گرفتی گەمەئ. ە زۆرین ەبن ەد ەیەیان هنگدانەد
 ەم چینەئ ەدایەوەل ەورە ی گەرەگەاڵم تەب. ش بکاتە هتد پێشک ...مان وەرلەند بۆ پەمەهرەرچێ و پاڵێوراوی نابەد
 ەدوور نیی. ەوەبخاتجڤاک ندی گشت ەوەرژەتیی خۆی پێش ب ەندی چینایەو ەرژەپێش و ب ەک چین بێتەو

 .  چینگۆڕکێ ڕوو بدات

 - بنەستڕۆ دەتدا دەی سیاسدونیا ەل سەکەبری تاک ەل ەستەچین و د - دوێەی میلل لێیان دەترسیانەم مەئ
اڵم بۆچوونی میلل  ەب. ەست ەندی گروپ و دەوەرژەی بەربارەدا دڕوسوی ەوەکردنوریا ەل ەیەستیان هەرهەی بەوێن
 ەخواستی گشتی ل ەنیی ەوەالی میلل ئ ەکاری نموون. ەواو جیاوازەت ەم گرفتانەی ئکردنرەسەی چارەربارەد

 ەنێوانیاندا ل ەی لەوەبن و ئەه راەتاکگواو ەندین خواستی تەچدەبێت ، ەوەوانەپێچ ەب، بێت  راەتاکگر ەدەبەڕاد
 .  تی فراژووتن بکاتەرایەڕێب ەیەو بۆی هدەبێت نگینتر ەس، ەرزترەب موانەه

 ەی لەوەئێت. ڵبژێراندا بە ی هەورەمان و کۆڕی گە رلەپ ەری فراژووتن لەم هێزی بزوێنەکەی ەمیلل پێی وا نیی
یدا ەپ ەوەزنەت و مەمرۆڤی بلیم ەل ە ک ەیەزنانەت و مەو بیروڕا بلیمەبات ئەد ەوەو پێش ەرەنجامدا فراژووتن بەئ
 ەخۆش بکات و ب ەتیی ەو بلیمەک بۆ ئەمایەها بێت بنەکی وەیەشێو  ەبدەبێت تدا  ەوڵەد ەحوکومڕانی ل. بنەد

 .  کار ەبیانخات ەوەکرد

  ەم کتێب ەئ. کاتەد ەم بۆچوونانەباس ل، کانی خۆیەباوناودار و  ەرەه ەکتێب ەل ەکێکەی ەدا ک On Liberty ەمیلل ل
  ە«.نیا ئامرازەت» شێوازی حوکومڕانیی ەوەر ئەسەل  ەسوور ەبۆچی میلل هێند ەوەکاتەڕوونی د

ی ەپل  ەمیشیان بەنرخی ئ.  ەربڕینەڵکوو ئازادیی دەب، ە نگدان نییەمافی د، ەوەمیلل الیەب، پیرۆزترین مافی سیاسی
بێکۆسپ دیتنی رێت ی پێ بدەس ڕێگەکەی تاکەوە ب  شێت،خەبەس دەک ەتاک ەندی بەزامەڕ ەدا نییەوەم لەکەی

جڤاکی  ەل. ەوەکای ەکات بیروڕای نوێ بێتەخۆش د ەر شتێک ڕێگەه ەر لەب ەدایەوەڵکوو لەبێت. رببڕەخۆی د
ر ەبەرلەربڕینی بیروڕا سەزادیی دائدەبێت   ەوەر ئەب ەل. وتنەبۆ پێشک ەرجەی ڕۆژاوا بیروڕای نوێ مەوانەک ئەو
ک  ەبدرێتێ نمییان ەشبێ پێش ەدێت. بەربڕینیان هەتی دەرف ەڕیش دەرپەبیروڕای س ە یەوەئ گرینگێت. ب

ر یان  ەدەیاڵبەو خ ( ەکراوە)تاقی ن  زمووەتی نوێ و نەباب ەیەوانەل ەچونک بکرێت،یان پێ  ەکشەبترسێنرێن و پاش
 ێت. بتێدا
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موو  ەهدەبێت ڕاوێژی زانستیدا  ەلێت. دادەنهاوشانی فراژووتنی زانستی  ەنگی بەرهەو ف  جڤاکیڵکشانی ەمیلل ه
یان ەکەدروست ەرەی هەوەبۆ ئ ەوەزموونەئ ەبخرێندەکرێت ش ەوجۆرەنیا بەت، ئازادی باس بکرێن ەک بەبیروڕای
 ەش تاکەوەئ. ی گشتیدا باس بکرێنگفتوگۆبواری  ەک لەموو بیروڕایەهدەبێت ش  ەمان شێوەه ەب. ەوەبدۆزێت

 ەڕێگ. ینەچاک بک دونیاگونجاودا سنووری  ەناتوانین ل  ەڕاستی چیی زانینەر نەگ .ڕاستی«» وەرەب ەیەڕێگ
الی ەوجا بەئ. نە تانە ن یان بلیمەبیروڕای ناواز یان شێتان ەچونک، ەگرینگکجار ەبیروڕای ناواز ی ەگرتن لەن

، ەتەو بابەڕێی بیروڕای ناوازی ل ەکۆسپ ل ەبنەوت نین دەستوور دانانی چەمکار و دەاڵتی ستەسەر دەه، ەوەمیلل
  ەک لەو، میشداەلێت. ر بەدەخاو و گوێندەشێت ڕای گشتی ێت. کرەترسی لێ دەمان م ەڵکوو ڕای گشتیش هەب

 . ەیەزانی هەترسیی ماندووبوون و هۆشکولی و نەم، ڵبژێرانداە وانی هەرفرەکۆڕی ب

دا  ەو خاڵەل ەوات، ەوەکرد ەبێتەبیر تێیدا د ەیەو خاڵەویش ئ ەئ،  ەیەرناک هەتەڕی ئازادیی میللدا خاڵێکی خەباو ەل
نیا  ەڕاستی تەر بەدوێ هەو لێی دەی ئەگشتیی  ەیگفتوگۆو ەئێت. رکەد وتەداک  ەڵ بەبیری چاک تێک ەک

بۆ  ، شێوازی حوکومڕانی ەدایەئالێرێت. بکر ەپیادر ەکسەنابێت ی، ندێکیش باش بێتەرچەه، بیر. ەگفتوگۆی
میلل . نگەر و پارسەڕێکخنی ەالی ە بنەد، ی بڕیاردانەمان و پرۆسەرلەڕۆتینی پ،  ڵبژاردنەی هە : پرۆسەنموون

  ەن سۆسیالیستەالی ەلێک جاریش لەو گ  ەناوبانگەب ەیەکی هەیەنموون. ەیەه ەلەی پەوەکرد ەترسی ل
 :ەوەکرێتەد  ەدووبار ەوەکانییەیارەن

دەڵێت  ی ەوەیان ئ، برسان ەلژێت کوەژار دەڵکی هەنم خەبازرگانی گدەڵێت بۆچوونێکی  ەبۆ نموون... »
ربڕینی ەی دەبێکۆسپ ڕێگدەبێت ، کاندا خول بخواتەڕۆژنام ەنیا لە ر تەگەئ ، ەدزییکی ەسەتیی کەموڵکای

نمفرۆشدا ەنی کابرای گەخزەم مەردەب ەل ە ڵکی ورووژێنراودا کەی خەئاپۆرنێو  ەل رەگ ەاڵم ئەب، بێتەه
 . «...دادگا  ەبدرێت بدەبێت وا ەئرێت جاڕی بۆ بد، ەوەتەخڕبوون
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یم س ی  م ەیەی نۆزدە دەسۆسیالیر

خاڵی هاوکۆ  . ڵنرانەه،  ەوەناوی سۆسیالیزم ەب ،کەیەدژ بنێو خۆدا  ەل ندین ڕێبازیەمدا چەیەی نۆزدەدەس ەل
  ەرج نییەاڵم مەب -  داماو ژار وەه پارێزیندەوەرژەبو  رەنوێن ەموویان خۆیان بەر هەه ەیەوەدا ئەم ڕێبازانەل
  ەل (شیشانەو ک ەگزادەب)کان ەداررماف ەس ەچین ەزانن دژ بەد -سازی بێت ەیای پیشپڕۆلیتارر ەموو جارێک هەه

نێو  ەل ەوەو ئابووری ب جڤاکی یبێدادی ەسۆسیالیزم پێی وای. ەوەکی دیکەالی ە سێن لەرەی پبۆرژوا ک و ەالی
، ەدۆز مەئی رەسەاڵم چارەب. ی گشتییتەموڵکای ەک بێ بگۆڕدرێت بەیەر شێوەه ەکی بەسەک یتیەبرێن موڵکایەد
 . ەنییر ەخاڵی هاوکۆیان ه ەجیاواز ەهێند داەو ڕێبازانەل

ی ەنێزیک وارانەنۆڕینی کۆن ەبێت. ب ماویەو تواتا ە فر« سۆسیالیزم» یەهای کرد وشە ڕێبازیی سۆسیالیزم وەفر
ی ەو بۆچوونەئ، کانیشەڕالەلیب. نرێنەداد ەسۆسیالیستان ەزراون بەداممی ەسیست ەی دژ بەڕانەو باوەموو ئەه

 ەڕێبازنێو  ەل ، شەوەوێڕای ئ. ناە یان دادەسۆسیالیستان ەب ەبازاڕی بکردای (یکردنڕێکی )کردندارماڵداوای 
 ەوەرییەودای کاریگەو ئاڵۆزی و م  بیردۆزەکیڕووی  ەل، ەیەک ڕێباز هەمدا یەیەی نۆزدەدەکانی سەسۆسیالیست

  نگیلزەئو فریدریک  Karl Marxکارل مارکس  ەل ە رچاوەس ەک ەیەڕێبازو ەویش ئەئ، ەترڵکشاوەه موانەه ەل
Friedrich Engels مەیەی نۆزدەدەری سۆسیالیزمی س ەنوێن ەتاک ە ینەکەد ەم ڕێبازەدا ئەلێرێت. گرەڵدەه ەوە  . 

شێکی  ەب.  ەیەی بیریارانی سۆسیالیستی دیکەوەرچ دانەرپەب نگیلزەئکانی مارکس و ەرچاوی نووسینەشێکی ب ەب
  ەوەی دیکەسۆسیالیستان ەرەڕکاب ەڕەو باوەپاشخانی ئ ە ر بەگە ئ، نگیلزەئکانی مارکس و ەیستنتراڵەس ەڕەباو

م سێ  ەل، سیاسیدابیردۆزەی بواری  ەتی خۆی لەخزم،  ناوبانگیداەکی بەیەنام ەمارکس ل. ەوەبنەڕوونتر د، بگیرێن
 :ەوەکاتەکۆ د داەخاڵ

 (دارەرمایەسجڤاکی فیودال و جڤاکی : ەبۆ نموون)جڤاک کانی ەجیاواز  ەی جۆرەوەی ئەگریمان (1
 .  قۆناخن ەوات، نمێژووکرد

زراندنی ەدام ەو ەکاتەد ەک، تشکێەشۆڕش د  ەنیا بەت ەزراوەدام ەدارەرمایەس ەجڤاکم ەی ئەوەڕی ئەباو (2
 .  دیکتاتۆریی پرولیتاریا

 . ەوەکاتەبێچین دجڤاکی و ەرەی بەیا ڕێگپڕۆلیتاری ەم دیکتاتۆریی ەی ئەوەڕی ئەباو (3

 

  اودی سۆسیالیزم ج ە کانی دیکەڕێباز ەل ەم ڕێبازەسنوور و ئ ەبنەمیان دەم و سێیە دوو، ەوەرەی سە و سێ خاڵەل
یگوت  ەو د ەبووەئابووریی سیاسیی کالسیکیدا ه ەل ەک ەکراو ەیەو گریمانەی ئەمیش ئاڕاستەکەخاڵی ی. ەوەنەکەد

ێت.  چەداری ڕسکاو دەرمایەسجڤاکی و ەرەب ەوردەوردجڤاک  ەیەوەمانای ئم ەکەی یەپل ەفراژووتنی مێژووکرد ب
 .  بووەندین سۆسیالیستیش هەر چەسەوانی لەرفرەتاوی ب ەم بۆچوونەئ

 C-H deهێنن: ەد ەسە ند کەو چەناوی ئ، ەوەبوونەان دنگاریەرەبنگیلز ەکس و ئری ماەرچاوانەب ەو سۆسیالیستەل

Saint-Simon (1825-1760) ی فرانسی ،Charles Fourier (1837-1772)  ی فرانسی ،Pierre-Joseph Proudhon (1865-

گوت سۆسیالیستی  ەیان دەمانەئ  ەب نگیلزەئمارکس و . ی ئینگلیز Robert Owen (1856-1772)ی فرانسی و  (1809
ی ەپاشخان  وەب رەی هەواتاکاڵم ەهێنرا بەکار دەشدا بەبواری نامارکسیان ەپاشان ل ەسفەم وەئ - ستئوتوپی
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،  ڵناەیان هجیاوازی ەڕێبازی سۆسیالیستان  Owen و Saint-Simon ،Fourier ،Proudhonە دیار ەوەنگیلزەئمارکس و 
ی جیاوازیی  گرینگند خاڵێکی ەچ ەوەبری ئ ەلێت. بکرکانیان ەڕەوردی باسی باو ەب ەی نییەوەبواری ئ ەاڵم ئێرەب

 .  ڕوو ەینەخەد Marxism مارکسیزموان و ەنۆڕینی سۆسیالیزمی ئ

 ەل جڤاکیری ناکۆکی و بێدادیی ەسەچار ەپێی وای  ستئوتوپیسۆسیالیزمی  ەناوی ناو مارکسیزمی ەوەئ (1
سازی ەمی پیشەرهەکشتوکاڵ و کۆب، جۆرەم ەبازرگانیی ه ەوەکاتەد ەک - ەسکی ئابووریدایەرتەبواری ب

ی جڤاکی مێکیەسیست ەی مرۆڤ بتوانێت بەوە: بۆ ئەتدایەوڵەد ەل ەرەسەو چارەئ مارکسیزمنۆڕینی  ەب -
 .  بگۆڕێت و پاشان الی بدات میللیی ەکەموو یەر هەهدەبێت  بگات ەسۆسیالیستان

رانی ەنوێن ەشێک لەڕای ب ەب. ەناشۆڕشگێڕ،  مارکسیزم ەراورد بکرێت بەر ب ەگ ستئوتوپی سۆسیالیزمی  (2
  ەشەگ ەوەدارەرمایەسجڤاکی یلێکی ناو ە ند مەچ ەنگ لەهاوئاهکی ەیەشێوەسۆسیالیزم ب، ەو هێاڵنەئ
ک ەاڵم نەب، وژێر بکرێتەرەسدەبێت و ئابووری  جڤاکیبواری  ەیان پێی وایەشێکی دیک ەب. کاتەد

خشی ەئیلهامب ەبنەکانی دەبۆچوون  ەک، ەـ Proudhon ەڕای دوا مەری ئەرچاوترین نوێنەب. بواری سیاسی
و   (هێز بووەتێیدا ب، اڵتێکی سیاسیەسەد ەموو جۆر ەو دزاندنی ه راییەتاکگ ەک) Anarchism نارکیزمەئ
  [قابیەن]ری ەاگ ندیکەباتێکی سەسۆسیالیزم خ ەیشتن بەی گەڕێگ ەتاک ەپێی وای ەک)ندیکالیزم ەس
 .(ەنتراڵەسدی

تیی ەرجی موڵکایەلومەبۆ ه ەوەڕێتەگەد ەیجڤاکی ەو بێدادییەکیی ئەرەهۆی س، کانە موو سۆسیالیستەنۆڕینی ه ەب
  ەکی ئایدیالیستان ەتی مێژوونۆڕییەرایەنوێنست ئوتوپیی سۆسیالیست، نگیلزەئنۆڕینی مارکس و  ەاڵم بەب. زراوەدام
ر ەهۆکاری بڕیارد ەند بیرێک بەچ ەسۆسیالیستان ەم جۆرەئ  ەیەوەر شتێک مانای ئەه ەر لەش بەمەئ. نەکەد

بۆ  ، ەمانەئ. ەیەکییان هەم سروشتێکی ئاکارەکەی ی ەپل ەکانیش بەبیر -زراندنی سۆسیالیزم ەنێن بۆ دامەداد
فراژووتنی بیری   ەل ە تدا بریتییەڕەبن ەل ەک ەوەنەدەلێک د ەوەموو فراژووتنی مێژووکرد بەه، Proudhon ەنموون

ن ەبگ ەوەل ەوەندانەیاندنێکی هۆشمەڕێی تێگ ەڵک لەر خەگە ئ، ەپێیان وای ەمانەئ. ئاڵۆزتر ەرەبەرەجۆر و بەمەه
ڕوو   ەوەچینێک ە موو جۆرەه ەڵک لەوا خەئ، ەیەرانەروەکی چاک و دادپەبیروڕای ەبیروڕای سۆسیالیستان ەک
 .  سۆسیالیزم ەنەکەد

اڵم  ەب. ەیەگشتیش نازانستانەو ب ەکردەمێژوون ستئوتوپیسۆسیالیزمی  ەنگیلز پێیان وایەمارکس و ئ ەیەوەر ئەبەل
بۆ  زۆر جار  ەم ڕێبازەرانی ئەی نوێنەوەبۆ ئ ەوەڕێتەگەد، ەیـ «ائوتوپی» مکیەم چەکیی ئەرەبێگومان هۆی س

 ەک Fourierتی ە تایبەب . نگینەر نیگارکێشی ڕەب  ەبردە نایان دەخۆیان پ ەیاڵکردەخ ەتەوڵەو دەی ئەوەڕازاندن
ی  ەوەرانیان لەڵک گوزەر خەگەپێی وابوو ئ Fourierێت. بکێش ەتەو بابەل ەانئوتوپینیگاری  ەوڵێکی زۆری داوەه

تی ەرف ەسێک دەموو کەوا هەئ، رەس ەتەخۆدا ببردایەربەواو سەبچووک و تجڤاکی   ەوات، گوت الباڵ ەخۆی پێی د
 ەبگر، گۆڕانەڵک دەنیا خەک تەن. چووەدنێو  ەل کەکیی ەرەدووب ەموو جۆرەو هنێت کانی خۆی بنوێ ەهرەبوو بەد

ن ەبوو خاوەیدا دەشێری کێوی ناشێرێک پ ەل. بووەیدا دەو باشتر پ ێکرا و جۆری نو ەتێ د نریااریش کەوەگیان
 .ەتی ئاشتیخوازانەسڵەخ

چاو  ەبێچین لجڤاکی ی ەربارەمان دەنۆڕینی ئ. کردەد ەبۆچوونان ەم جۆرەتیان لەفرەلز نینگەمارکس و ئ
مانیان  ەی ئەکەزانستیی ەی ڕێبازەسانەو کەنگیلز بەمارکس و ئ. کاندا الواز بووەستئوتوپییاڵستانی ەخ
 . گوت پێشبینەد، لماندەسەدەن
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م ی ەک ەرچاو ەس  س ی  مارکسیر

ڕ و ەک باوەگشتی یەب  Friedrich Engels (1895-1820)نگیلز ەو فریدریک ئ Karl Marx (1883-1818)کارل مارکس 
ک بوون: ەک یەواو وەت ەوەڕووی بیرکاریی  ەردووکیان لەه ەنیی ەوەش مانای ئەمەئ. بووەیان هبیردۆزە

دووکیان  ەاڵم هەب. بووە واو جیاوازی هەنی تەریان الیە وەهرەجۆری زانین و ب، یانرنجڕاکێشەسبواری ، فراژووتنیان
کتر شل  ەی ییگوێیان بۆ ئامۆژگار، کیداەو کار بیردۆزەکیبواری  ەل، کتر بگونجێننە ڵ یەگەدا خۆیان لەوڵیان دەه
کانیان ئادگاری  ەمەرهەب  ەشەوەر ئەبەل. گرتەردەکتر وەی ییکەبۆچوون و توانستی گیان ەسوودیان لکرد و ەد
 . مارکسیزمری ەبنیاتن  ەتەبوون ەوەکەیەردووکیان بەو ه ەیەی پێوگرتنکەی

و ەو ئ ەبوو ەوەند ڕێبازێکی بیرکارییەچ ەییان بندە یوەپلز ینگەمارکس و ئ. ەک بنجی نییەی مارکسیزمڕی ەباو
 ێت:کرەد مارکسیزمی ەرچاوەسێ س ەگشتی باس ل  ەب. ەوەتەماندا داوەی ئانبیردۆزەیەک ەنگیان لەڕ ەڕێبازان

  ەرەبنج و نوێن ەئابووریی سیاسیی کالسیک ک، ەترین ناوەورەهێگل تێیدا گ ەڵمانی کەی ئەی ئایدیالیستانەف ەلسەف 
 .  ەڵداوەری هەس ەفرانس ەل ەو سۆسیالیزمی زوو ک  ەئێنگالنددا بوو ەر لەکانیشی هەرچاوەب

  ەی لەفیکریی ەو ڕێبازە ر تاوی ئەب ەوتنەردووکیان کەه. ی هێگلیان ناسیەف ەلسەرلین ف ەب ەل، لزینگەو ئ ارکسم
پێیان   ەم ڕێبازەوانی ئەیڕەپ. پ باو بووەچرانی ەروەهێگلپالو یان رانی ەروەگوترا هێگلپەی پێیان دەوانەنێوان ئ

رانی  ەروەهێگلپ. پاڵ  ەهێگل خۆی دابوو ەگونجا کەدەدا نەتییەوارەو کۆنەڵ ئەگەکتیکی هێگل لەوابوو مێتۆدی دیال
مای  ەتەر شتێک بەه ەر لەب ە مانەاڵم ئەب، نەکە د ەێبازێکی شۆڕشگێڕانڕتی ەرای ەالو پێیان وابوو خۆیان نوێن

 ەشۆڕشێکی سیاسی ب ەتەو بابەپێیان وابوو شۆڕشێکی ل ەمانەئ. دیندانێو  ەل شۆڕشێک، کی بوونەشۆڕشێکی گیان
 . بوو ەئاشکرا ئایدیالیستان ەمان بەمێژوونۆڕیی ئ ەواتە ک. کاتەدوای خۆیدا کێش د

. یان داەتێریالیستانەکتیکی مەڵنانی دیالەوڵی هەو ه ەم ئایدیالیزمەئ ەر زوو پشتیان کردەه نگیلزەئمارکس و 
ی مارکس ەو مێتۆدەئ، ەیەه ەوەمێتۆدی هێگل ەکیان بەییندەیوەپ ەجۆر ەنا کەدا دەوەدانیان بوام ەردەمان بەئ

لز  ینگەمارکس و ئ، ر بیر ڕایگرتبووەسەل ەوات، ردا ڕایگرتبوو ەسەهێگل ب، وژێریان کردەرەمان سەئ، نیەگوت
 . ر پێەس ەخستیان

. ەیەمارکسیدا هبیردۆزەی  ەنگێکی لەهێگل چ س ەبوو ئایەه ەوەر ئەسەن مشتومڕ لەکی درێژخایەیەماو
بۆ   ەبانە دەئەکی بەیەند ئاماژەنیا چەت ی خۆیانداڕسکاوی مەرهەب ەلز لینگەمارکس و ئ دەڵێت ڕێکیان ەباو

ی  ەف ەلسەف  ەل ەێککردنەشەگ ەنیا جۆرەت مارکسیزمڵێت ەریش دەرانبەی بەستەد. نەکەتییان دێ مامۆستای الو
،  ی هێگل بگاتەف ەلسەموو ف ەه ەلدەبێت بگات  مارکسیزم ەڕاستی لەب توێ ەیەی د ەوەئ، ەوەر ئەبەل. ەوەهێگل
 ەلێت. گرب ەڕەرپەم دوو سەندی ئەکی ناوەبار جێیەڕای لدەچێت  ەوەل -. ەوێدایەل مارکسیزمکلیلی  ەچونک

کی ەالی ەل.  ەبووەمارکسیدا هبیردۆزەی داڕشتنی  ەی لگرینگ کی ەیەکتیکی هێگلی نۆرەدیال ەک ەئاشکرای ەوەکەالی
 ەل -تێریالیزم ەنیا ئایدیالیزم و مە ک تەن -دا گرینگندین خاڵی ەچ ەل نگیلزەئمارکس و  ەک ەئاشکرای ەوەشەدیک

 . ەی هێگل الیان داوەف ەلسەف 

سمیت و م ەی ئادانبیردۆزەیەک  ەئێنگالند ب ەل لزینگەئ. ەئابووری سیاسیی کالسیک، مارکسیزم می ەی دوو ەرچاوەس
مارکس پروسیای نائازادی  ەمەو دەئ، ی ناسیەل ەگبیردۆزەو ەپاریس ئ ەمارکس ل، داڤید ڕیکاردۆ ئاشنا بوو

 ەڕیکاردۆی کردبوو، ئابووریی سیاسی بووبیردۆزەی رمی ەرگەیان ساڵ سەد ەمارکس ب. جێ هێشتبووەب
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کی  ەمایەها بنەبەزێدبیردۆزەی بوو مارکس پێی وا. وی الدابوو ەخاڵی گرینگیشدا ل ەاڵم لەراو بەنێزیکترین د
تی  ەدارەرمایەس ەرد بێت گیرابێتەترین بەورەگ ەم ەئدەچێت  ەوەل» .ەداڕشتوو ە باتی شۆڕشگێڕانەوی بۆ خەپت

Capitalism» ،رمایهەس»رگی ەم بەکەی یەوەکردنی پاش باڵوەیەم گوت ەمارکس ئ» Das Kapital (1867)  
 .  ە(وەی باڵو کردەی دیک ەکەرگەمردنی مارکس دوو ب شنگیلز پاەئ). ەنووسیو

 -نگیلزیش ەو ئ -شدا بوو مارکس ەوەژێر تاوی ئ ەر ل ەه. سۆسیالیزمی زووی ناسی، پاریس ەدیسان ل، مارکس
.  کاتەزراوی بۆرژوا دە دامجڤاکی  ەشۆڕش دژ ب ەیەو چینەسازی ئەسێنی پیشەرەی پ پڕۆلیتارهێنا  ەوەبڕوایان ب

ی  ەی شۆڕشگێڕانبیردۆزەیەکئارادا بوون و  ەی لەسۆسیالیستان ەو ڕێبازەئ ەلز پشتیان کردینگەو ئ پاشان مارکس
 Manifest der« ە»مانفێستی کۆمیونیستان ەم داڕشتنی ڕسکاوی لەکەی ەیبیردۆزەم ەئ. خۆیان داڕشتەربەس

Kommunistischen Partei (1848) تیەمیللەفرتیی ەکیەخواستی یر ەسەل ەوەکەی  ەردووکیان بەه ەک، دا بوو  
ی  ەربارەنگیلز دەنۆڕینی مارکس و ئ. ەوەو سازمانەپاڵ ئ ەدا چووبوون 1847 ەخۆشیان ل، ووسیانن ەکۆمیونیستان

ک  ەو ی خۆیەپای ەک ەاڵم مانفێستەب، ماندا گۆڕاەورانی زەڵ دەگەل ەباتی شۆڕشگێڕانەکانی خەئامراز و تەرف ەد
هیچ  ەنو  ەم ەرهەم بەئ  ەنگیلز نەاڵم مارکس و ئەب. پاراست هێزەبکی ە یەرنامەو ب جیهانیرێکی ەڕێب

. ی سیاسی پێشان بداتەوەشاڕێی کرد ەتایەتاهەه ەنا کەدەها دانەکی وەیەنامەڵگەب ەیان بەمێکی دیکەرهەب
کیی نوێ ەزموونی کارەئ ەوام بگۆڕدرێت و بەردە بدەبێت سیاسی بیردۆزەی  ەک ەریان بڕیوەوان زۆر جار دەئ
ختانگی  ەها سەروەه. زموون بوو بۆیانەکی ئەیەرچاوەس 1848ورووپای ساڵی ەکانی ئەشۆڕشێت. ند بکرەمەوڵەد
 ەشۆڕشگێڕ ەو ڕژێمەدا و ئ 1860و  1850سااڵنی  ەو ئێنگالند ل USAریکا ەمەی ئاڵتەکۆوی ئابووریی ەورەگ
شێکی  ەب.  نگیلزەمارکس و ئ ەخشی بەی بەزموونی دیکەئ، (1871)  ەاریس ناسراوی پەۆنۆمک ەی بەنەمەمتەک

م سازمانی  ەکەمووشیان یەه ەر لەب، رخان کرابووەکان تەشۆڕشگێڕ ەبۆ سازمان ەم دووانەمی ئەرهەزۆری ب
ر ناکۆکیی نێوان  ەبەل 1876زرا و ساڵی ەدام  1864ساڵی  ەکرێکاران بوو کی   رناسیۆنال(ە)ئینتمیللی ەفر

پارتی سۆسیال   ەرنجیان دابووەرمی سەگەنگیلز زۆر بەمارکس و ئ. ەوەشایەڵوەکان هەنارکیستەمارکسیست و ئ
 ەردووکیان لەه. گرت ەخۆو ەی بەپاشان مۆرکێکی پتر مارکسیان ەک، ڵمانیەی ئ (دێمۆکراتی جڤاکی)دێمۆکرات 

  ەوابووایی پێیان ە وەئ. کردەڵمانیایان دەرانی کرێکارانی ئەتی ڕێبەئامۆژگاری و ڕێنموو یارم ەب، ەوەئێنگالند
م ەی ئەترین نموونگرینگ . ستانەوەدژی د ەرمانەدڵگ ، ڕێی شۆڕشگێڕیەڕاست ەل  ەو الدان ەیبیردۆزەکیی ەڵەه
 .  (1875) «ی گۆتاەرنامەب ەل ەخنەڕ»ناوی ەب ەی مارکسەکەمەرهەب ەگرییەخنەڕ

ی سێ  ەوەنگدانەڕر ەه، ەیش ئاڵۆزکەیەتا ڕادو   ەکەڕەتێکی باوەسڵەخ ەتەبوو ەک مارکسیزمکاریی نێو ەزاراو
دا جیاوازرێتی بیرکاریی ەن ەنگیلز بنجیان لەکانی مارکس و ئەمەرهەی نێو بەشاوش. ەمارکسیزمی ەکەرچاوەس
 :ەبۆ نموون. ەیەه

،  کیەناو، کیەرەد ، ستاوەدژو، دژواتا، کتیکە: دیال(داەلێر ەنێزیک ەرەی هەرچاوەهێگل س)فی ە لسەمکی ف ەچ
 . تیەجۆرای، تیەندایەچ، کی ەکات، کیەناچار

 .  کردنشەداب، انمهێنەرهەب، ەرمایەس، هاەبەزێد، ەوە های گۆڕینەب، کار هێنانەهای بەسیاسی: ب یمکی ئابووریەچ

 .  بۆرژوا، چینی کرێکار، ن: شۆڕشەرێتی سۆسیالیستانەی پتر گرێدراوی نەمکانەو چەئ
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، ەیەی هەالی هێگلیش نۆر  «شۆڕش» یەوش) :ەیە رێتێکیان پێوەند نەرکی چمۆ ەمکانەو چەشێک لەبێگومان ب
اڵم باسی ەب. (ەیەسۆسیالیستی و هێگلیشی پێو، نگیلز ئادگاری ئابووریی سیاسیەالی مارکس و ئ «کار» یەوش

ن  ەالی ەل ەم وشانەی ئکردندیاری ەل ەکارییەاستی وردڵکوو ئەب ەنیی  ەم وشانەباسی بنج و بناوانی ئ ، گرینگ
ی  ەوەک لەکارترن وەکجار وردەمکی ئابووریی سیاسیدا یەڵ چەگ ەنگیلز لەمارکس و ئ. ەوەنگیلزەمارکس و ئ

 .  فیداەلسەمکی ف ەڵ شاچەگەل

 ەل ەیەخنەڕکەوێت ەردەد ەوەمیەردێڕی دووەس ەک لەو ەرمایەس. گرینەد ەنموون ەب «رمایهەس»کتێبی 
 ەربەس مکیەچ ەک لەو ەیەتری هەورەکی گەیەهادا نۆرەبواری و ەل «ئابووری»مکی ەچ ەڕاست. ئابووری سیاسی
نجامیشدا ەئ ەنۆڕینی ئابووریی سۆسیالیزم و ل ەک ەش دانراوەوەبۆ ئ ەکەاڵم کتێبەب، ەف ەلسە سۆسیالیزم و ف 

کار  ەکتیکی بەمێتۆدی دیالدەڵێت  وجا مارکس ەئ. سۆسیالیزم پێشان بدات یبیردۆزەکیمای ەی بنگرینگکی ێشەب
ی  ەر شاوشەک هەن ەکتیکیشی تێدایەسۆسیالیستی و دیالی ەشاوش «رمایهە»س، کاتەڕاستیش د. ەهێناو

ئابووریی  ەربەس کانیەمکەوردی چ ەدات بەد ەورەی گەمخۆرانەوڵێکی خەاڵم مارکس هەب. ئابووریی سیاسی
 ەهتد زۆر ب ...«هێزی کار» ،«وهەهای گۆڕینەب» ،«کار هێنانەهای بەب» کەمکی وەچ. سیاسی دیاری بکات

 ێت. هێنەکاریان د ەب ەو ناساندنەی ئەگوێرە پاشان بێت. نناسێەوردی د

 ەنموون بۆ. ەیان نییەیستنتراڵەس ەو نۆرەدا ئ «رمایهەس» ەل، تە سۆسیالیزم و سیاس ەربەس کانی ەاڵم شاوشەب
 ەوەست ناگێڕێتەاڵم دەب ەوەکاتەڕوون د «شۆڕش» یەوش ەستی خۆی لەبەئاشکرا م ەچی مارکس برەگەئ
 ەربەس  مکیەچ. («ی شۆڕشگێڕانهمهێنەرهەبهێزی » ەبۆ نموون) تکاری بهێنێ ەیاڵیش بەواتای خ ەی بەوەل
ستان ەدژو» کەی وەناکات وش ەوەمارکس باسی ئ. ەوەتییەبارێکی تایب ەچنەدکتیک ەو دیال ەف ەلسەف 

Contradiction»، «کتیڤ ەسۆبژ Subjective» تی ەجۆرای»  وQuality» ،ەلدەبێت ر ەخوێنێت. هێنەکار دەچۆن ب 
دا  مارکسیزمرێتی ەنێو ن ەت لەنانەت. ەروا ئاسان نییە ش هەم کارەئێت.  ربێنەد ەو وشانەواتای ئ ەکەتەتێکڕای باب

 . مارکسیزمکانی ەفییەلسەما ف ەی بن ەربارەکی دەرەبە هۆی فر ەتەبوو ەختییەم سەئ

ریکی  ەلز خینگەئ. ستی پێکراەه ەوەلزینگەن ئەالی ەتی لەتایبەن مارکس خۆی و بەالی ەر زوو لەه ەیەرەگە م تەئ
ی ەیەف ەلسەم ف ەلز ئینگە ئ. ەوەی سروشت بگرێتەف ەلسەزانیار و ف بیردۆزەی ها بوو ە ی وەکی مارکسیانەیەف ەلسەف 

  بۆ مێژوونۆڕیینێت کی پێویست پێک دێ ەمایەبن ەیەف ە لسەم ف ەشی گوت ئەکتیکی و دەتێریالیزمی دیالەناونابوو م
 ن.ەییمێژوونۆڕو ەستی ئەیوەتن و پەسیاس یناسیجڤاکئابووری و  ەربەی سەڕانەو باوەو ئ مارکسیزم

ی کردنوژێرەرە)س ەـ Anti-Dühring ەکتیکییەتێریالیزمی دیالەم مەی ئەربارەلز دی نگەمی ئەرهەناوبانگترین بەب
.  بووەپاش خۆی ه مارکسیزمر ەسەهێزی لەتاوێکی ب ە مەرهەم بەئ. (1878، ەوەـ Eugen Dühringن ەالی ەزانست ل

بۆ: نێت کی پێویست پێک دێ ەمای ەکتیکی بنەتێریالیزمی دیالەک مەیەتا چ ڕاد ەیەه ەوەر ئەسە اڵم مشتومڕ لەب
  ەل. دامارکسیزم ەن لنتراڵەسشی ەبێگومان ب ەک، جڤاکیکانی ەو شێواز ماددی انیمهێنەرهەب ی انبیردۆزەیەک
کتیکی  ەباسی دیال ەکات بچینەپێویست ن ەیەوانەسیاسی ل ی مێژووی بیری ەربارەها دەو یریەرانسەباسێکی س

 . بنە دا ئاشکرا دەتێریالیستانەڕی مۆباسی مێژوون ەکتیک لەکانی مێتۆدی دیالەشاڕێی. ەوەگشتیی
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وو  ژ ر
یالیستانەڕیی منۆ می  ر

 ە تی 

چاو ەڕ ەوەئدەبێت ، دا «تێریالیستانهەمێژوونۆڕیی م»  یەزاراو ەل «تێریالیستانهەم» مکیەیشتنی چەبۆ تێگ
بوو   جیاواز ەیان کردووەش ەتێیدا گ لزینگەی مارکس و ئەبیرکاریی ەو ژینگەل ەمکەو چەواتای ئ ەکرێت بگی

  سێ واتای جیاواز ەب «تێریالیزم ەم» یەلزدا وشینگەڕۆژگاری مارکس و ئ ەل. تیەیەمڕۆ هەی ئەتایاو وەڵ ئەگەل
 کارهێنراون:ەب

ی ەوەئدەڵێت ش ەم نۆڕین ەئ، (وتەداکماکی  ەربەس نۆڕینی ەل ە)وات، Ontologyبووناسی  ەه ەنۆڕینێکی ب ە( ل1
 . ەشەش و بزووتنی لەنیا لەبێت تەه ی ەڕاستینخۆ و ەربەبوونێکی س

ڕێی  ەک لەندەبێت یدا ەکی( پەستەتێبینی )ه ەزانیاری بدەڵێت  ەک، زانیاریبیردۆزەی  ەربەس ( نۆڕینی2
 .  ەوەفییەلسەتێفکرینی ف 

ها ە روەۆڤ و هرم ەتاک ەپێی وای ەک، ەوەی( یۆلۆژ)سۆسی ناسیجڤاکی( و  ژ روونناسی )سایکۆڵۆەد ەربەس نۆڕینی( 3
 . کرێنەکی دیاری دەی کار(«کیەستەه ») چاالکیی  ەڵکوو بەڕ دیاری ناکرێن بەبیروباو ەش بیجڤاک

م پتر  ەخاڵی دووێت. کاربهێنرەمیان بەکەواتای ی ەنیا بەت «تێریالیزمەم» مکیەچ ەدا وا باو ەم ڕۆژگارەزمانی ئ ەل
دەشێت مێژوونۆڕیی مارکس  ەمیانەواتای سێی ەنیا بەاڵم تەب. ەوەرانەزموونگەئ یی گشتکی ێنۆڕینی ەچێو ەتێچەد

وخۆ  ەتی ڕاستەی فراژووتنی مێژووکردی مرۆڤایە ربارەد بیردۆزەیەککرێت نا. ەتێریالیستانەمگوترێت پێی ب
 ەل ەری فراژووتن بریتییەگوترا هێزی بزوێن ەاڵم کە ب، ەوتەداکی سروشتی ەربارەدرێت زەبمانۆڕینێک در ەسەل

کاری ەکانی ژیانیان بەانی پێداویستییمهێنەرهەبڵک بۆ ەی خەو شێوازانەل ەڵک یان بریتییەخواستی خ و بیر
 . ەوەرەکالکەکی یەی ەگوت ەتێبەوا دەئ، هێننەد

مێژوونۆڕیی مارکسی دەڵێت و  ەدا چووەڵەه ەب ەیەهی ە وەهۆی ئ ەتەبوو «تێریالیزمەم» یەی وشەواتایەم فرەئ
هیچ جۆرێک  ەز بلینگەمارکس و ئ ەک ەوەکرێتەددا ڕوون ەلێر. ەیالیستانرک ماتێەکی ن ەئابوور  ەبا پێی بگوترایەد
و پاش  نگیلز ەئ ە)پیر. می فراژووتنی مێژووکرد بکاتەرجەی سەبوو فراژووتنی ئابووری ڕاڤ ەن ەوەستیان ئەبەم
مدا جاروبار ەیەی نۆزدەدەتای سەبنە وەمەد ەی لەی Economismتی ەوورایبو ئاەب رەرانبەبویش لێنینی الو ەئ
 .  ستان(ەو یدژ، کراە ڵ دەدا تێکمارکسیزمڵ ەگەل

و  ەئنگاری ەرەب ەیەوەمیان ئەکەیالی . ەرژین داوەپ ەسێ الو ەی خۆیان لەکەلز مێژوونۆڕییینگەمارکس و ئ
یگوت ەد ەم مێژووڕانانەئ، رانی الودا ئاشکرابووەروەنانی هێگل و هێگلپامێژووڕ ەل ەک ەوەبنەد ەئایدیالیزم

  Deutsche Ideologie ڵمانی«ەی ئئایدیۆلۆژی» ەل. ەر شتێک فراژووتنی بیر و ئاگایەه ەر لەتی بەفراژووتنی مرۆڤای
دەشێت » :ەنووسراو، کردەواویان نەرگیز تەاڵم هەنووسیان ب ەوەکەیەب  نگیلزەئمارکس و  1865 - 1845 ەل ەک
میزاد  ەڕاستیدا ئاد ەل.  ەدایەر شتێکی دیک ەه ەیان ل  ەدیندای ەل، ەئاگادای ەڵ لەمیزاد و ئاژەئاد یجیاوازیگوترێت ب
ش  ەنگاوەم هەئ نێت،م بێ ەرهەبەی پێداویستی ژیانی خۆی بەوەئ ەوێتەکەد ەککەوێت ەتی دەڵەئاژ ەدا لەمەو دەل
  «.ەوەکی مرۆڤ ەشەسازمانی ل ەب ەندەب

  ەو جۆرەی ئنگارەرەبڵکوو ەب ەوەنابن  ەی مێژوونۆڕیی ئادیالیستاننگارەرەبنیا ەلز تینگەوجا مارکس و ئەئ
و  ەیەیشی پێو Teleologyنگێکی ئامانجناسی ەاڵم ڕەب ەیەتێریالیستانەرچی مەگەئ  ەک ەوەبنەش دەانننۆڕی
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ی ەڕەم باوەنگێکی ئەکانیدا ڕەزوو ەنووسین ەت مارکس لەنانەو ت ەدایناو Feuerbach Ludwig ڵمانیەسووفی ئەیلەف 
ری مێژوودا لێی  ەگوزێ ڕ ەل ەک ، ەیەسروشتێکی ئایدیالی ه، ەیەمرۆڤ ماکێکی ه ەڕ ەم باوەنۆڕینی ئ ەب. ەبوو ەپێو

  ەوەلز ئینگەدا مارکس و ئ Deutsche Ideologie ەلێت. سپێنە چیڕۆژگاری خۆیدا ب ەبا لەاڵم دەب ەوەتەدوور خراو
ر شتێک  ەگەئ -ڵک ەسروشتی خێت. تی بەموو مرۆڤایەبێت هاوکۆی هەها هەماکێکی و ەک ەوەنەکەت دەڕ
 ێت.  گۆڕدرەویش دەئ، ژیەڵک تێیدا دەی خەرجەلومەو هەگۆڕانی ئ ەب -ڵک ەناوی سروشتی خ ەبێت بەه

و  ەتنی مێژووکردفراژوو ەربەس یەو نۆڕینەئ ەن ە کەلز پشت دینگەمارکس و ئ ەشهایەمای وەر بنەسەر لەه
ی  گرینگنی ەندین الیەچ ەنەکەپشت د ەوەویشەو ل ەیەئابووریی سیاسیی کالسیکیدا ه ەکی لەنامەپ ەموزۆر بەک
جڤاکی و ەرەب ەرخۆیەسەکی لەیەوەر شتێک نێزیکبوونەه ەر لەمێژوو بدەڵێت  ەم بۆچوونەئ. یزمڕالەلیب

ک بێت هاوشانی سروشتی مرۆڤ  ەیەر شێوەه ەداری بەرمایەسمی  ەسیست .بۆرژوادار و ەرمایەرخی سەهاوچ
 ەرخەهاوچ ەم ئاستەو ئەرە: فراژووتنی بەبووەر هەسکاو ه ڕموزۆر ناەکی کەتییەدارەرمایەس  ەم جۆرەردەه. ەبوو

کۆسپی  ، ەاڵتدارانەسەردانی دەست تێوەو د ەیارانەنی هۆشکردندارماڵن ەالی  ەل، کیەکی کاتەیەشێوە نیا بەت
ش  ەنی دیکاسەم سمیت و کەئادێت. نمێەر دەه ەتایەتاهەه گۆیاداری ەرمایەسمی ە سیست هاەر وەه. رەب ەتەخراو

 .  واو ڕسکاوەت یئابووریی بۆرژوا ەوات، نەکە د «کیەئاستی دوای» ەباس ل

تی ەدارەرمایەیان گوت سەیش دنگیلزەئها ەروە مارکس و ه. کردەمێژووندەڵێت  ەم مێژوونۆڕییەمارکس ب
، ماکی مێژوودا ەل ەسروشتی مرۆڤدا ن ەل ە ن، ەهیچ شتێک نیی. ەی ەو کۆتابوونێکی ئاشکراشی ه ەبووەتای هەرەس
کیی  ەهۆی ناکۆکیی ناو ەوجا بەئ، یدا بووەتی پەدارەرمایەس ەاڵم کەب. کیەناچار ەتی کردبێت ەدارەرمایەس ەک
نێو  ەل داریەرمایە سمی ەسیست بن خودیەهێز دەب ەکۆتادا هێند ەل ەو ناکۆکییانەئ،  ی کردەشەسێن گەرەپ
 .  نەبەد

ی ەربارەی دەیانۆلۆژبایبیردۆزەی  ەل -کانیان ەرچاوەب ەرەه ەل ەکێکەر یەرت سپێنسەربەه ەک -کان ەڕالەلیب
موو  ەرچی هەرپەچۆن ب، لزینگەمارکس و ئ. بووەتیان هەو سیاس ناسیجڤاک ەربەس  یئاکامگیرفراژووتنی جۆردا 

م  ەدژ ب ەوانەکڕەهاش یەروەه، اورەد ەتە تییان کردبایەمرۆڤای سروشتی ەربەس ڕیەباو ەوەدایەکیان دەمێژوونۆڕیی
و  ەچی ئەتی ملکەر پێی وابوو فراژووتنی مرۆڤایەک باسمان کرد سپێنسەو. ستانەکان وەڕالەلیب یەریییمگائاک
 .  ەندەتی بێمانەلز و مارکس فراژووتنی مرۆڤایینگەڕینی ئۆن ەب. ەڕێوەن بەبەفراژووتنی جۆریش د ەن کەستوورانەد

  ەی مێژوونۆڕیی ماتێریالیستانەکەگرینگ ەرەه ەشەدارویندا ببیردۆزەکەی ئاست  ەلز لینگەکی مارکس و ئەرتەب
لمێنرا،  ەس ەوەنگیلزەمارکس و ئ نەالی ەست لەمودەد ی فراژووتنی جۆرەربارەی دەک ەگریمان. ەوەکاتەڕۆشن د
ی کردکی مێژووەمایەبن» ەبێتەی مرۆڤ دەیانۆلۆژبایی بنجی  ەدیمان ە،نگیلزی نووسیو ەکدا بۆ ئەیەنام ەمارکس ل

ر تێکڕای ەسەمالتوس ببیردۆزەکەی داروین  ەکنێت ێلمەناس ەوەاڵم مارکس ئەب «.ەخۆڕسک بۆ نۆڕینی ئێم
شێت  نا  بیردۆزەکە ەک ەنیی ەوەئ ەوەالی مالتوس ەکی بەرەر خاڵی سەگەم»-نێت پێەدا بسەیانۆلۆژفراژووتنی بای

م ەل، داروین ەیەوەستی ئەبەمارکس م. «ڵکهەنیا بۆ خەکار بهێنرێت و تەردا بەوەک و گیانەڵ ڕووەگەل
ی  کردنشەداب ەب»  ،ەی تێیدا ژیاوەئینگلیزیی ەجڤاکو ەژێر تاوی ئ ەوتۆتەک، ر گۆڕانی جۆرەرانبەیدا بەبۆچوون

 .  «ی مالتوسی «ی ژیانەلەپ » و «وه ەدۆزین» ،ی بازاڕی نوێەوەکردن،یرەڕکاب، ەوەکار

اڵم فراژووتنی  ەب، داەجۆری دیک ەل ەیەواو خۆڕسکی هەمرۆڤ بنجێکی ت  ەپێیان وای نگیلزەئمارکس و 
ی  ماددی انیمهێنەرهەب ەمرۆڤ بێت. بەه ەوەیانۆلۆژبای بیردۆزەی  ەیی بندەیوەپ ەنیی دۆزێکمێژووکردی مرۆڤ 
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کات ەیدا دەو پنێت م دێ ەرهەبەها بەوان و ماسیگری ساکاریش شتێکی وەت نێچیرەنانەت. مرۆڤ  ەبێتەخۆی د
کی  ەیەخولگ ەراندا لەوەی گیاندونیا ەچی نێچیر و ماسی لەک، و بێتەوامی پێ پتەردەفراژووتنی ب ەک
مرۆڤ . ەوەنەکەک پڕ دەبۆشایی ەپاسیڤان، سروشتمی ەرجەس ەکن لەیەران پارچەوەجۆری گیان. کیدانەشمیەه
سامانی سروشت  ە سوود ل، سروشت بگۆڕێت ەچاالکان ەوەانی خۆیمهێنەرهەبڕێی  ەل ەکمرۆڤ  ەبێتەد ەوەب
 ەوەکی مارکسیزمەنیگایەگۆش ەل. ەوەژێر ڕکێفی خۆی ەسروشت بخات  وانەفرر ەکی بەیەشێو ەربگرێت و بەو

ڵکێشراوی ەشێکی تێهەب ەتاوەرەس ەمرۆڤ ل رێت،نێوان مرۆڤ و سروشت دابنکی ەیەمەگ ەمێژوو بدەشێت 
 ێت. ر سروشتدا زاڵ بەسەباشتر ب دەبێت کات و فێر ەخۆ دەربەخۆی س ەرەبەرەو ب ەسروشت بوو

م  ەرجی ئەش مماددی انیمهێنەرهەبو  ەری کردووەا گوزدفراژووتنێکی مێژووکرد ەتی بەمرۆڤای ەواتەک
کانی  ەی پێداویستییکردنو دروست کردنیداەشێوازی پ  ەوات - ەی ماددی ەانمهێنەرهەبم  ەاڵم پاشان ئەب. ەیەفراژووتن
مێژوونۆڕیی   ەل نتراڵ ەسی ەگریمان ە یەمەئ. ەکەووکردژمێ ەفراژووتن ەکی دا بەیەچێو   - ەوەن مرۆڤ ەالی ەژیان ل

 .  داەتێریالیستانەم

مڕۆ  ەر کاری ئە: گەیان پێ دراوەرەمهێن پەرهەکانی بەهێز. ەری مێژوودا گۆڕاوەڕێگوز  ەان لمهێنەرهەبی ەشێو
 ەبڵێین ب ەیان ڕاستتر وای -مان کارەه ەبینیت بەد، و پاشەرەزار ساڵی بەد یان هەکاری س ە یت بەروارد بکەب
تایی  ەرەمهێنی سەرهەهێزی ب. ەمەو دەمی کاری ئەرهەب ەل ەمڕۆ زۆر زیاترەمی کاری ئەرهەب -مان کاتی کار ەه

. ەباریدا بوو ەمرۆڤی ساکار ل ەک ەکانەی زیرەوەمی لێکدانەکی کەیەش و ڕادەنیا هێزی لەت ەل ەبوو یبریت
بوون و باشتر بوون:   رکان زیاتەئامراز ەوردە ورد. مهێنەرهەهێزێکی نوێی ب ەبوون ب ،تاییەرەئامرازی س

 . ڵکشاەه ماددی انیمهێنەرهەب

هێزی . سروشتکردستووری  ەد ەل ەجۆڕێک نیی، مارکسیزمنۆڕینی  ەب، انیشمهێنەرهەبڵکشانی ەوجا هەئ
.  باون ەن کەـ «انمهێنەرهەبرجی ەلومەه»و ەستی ئەیوەواو پەت  ەڵکەن بەناک ە شەبۆشاییدا گ ەمهێن لەرهەب
رجی  ەلومەی هکردن ست نیشانەد. کانەتییەڕەبن  ەئابووریی ەییندەیوەپ ەان بریتین لمهێنەرهەبرجی ەوملەه
کات؟ بۆ کێی ەکار د  ەکێ فاڵن» «؟ەشت ەن فاڵنەکێ خاو » :ەدایەم پرسیارانەی ئە وەداناڵمەو ەان لمهێنەرهەب
 . «گرێ؟ەردەی چی وەکەر کارەرانبەکات؟ بەد

شینی کار  ەداب ەک  ەوەبێتەڕوون د ەوەنیا بەان تمهێنەرهەبرجی ەلومەمهێن و هە رهەهێزی ب یی نێوانندەیوەپ
فراژووتنی هێزی   ەاڵم بەب ەموو کارێکی کردووەگشتی هەسێک بەموو کەه ەبووها ەتا وەرەسێت. رچاو بگیەڕ
 . کاتەئامرازێک د ەخۆی فێری جۆر ە ک ەر یەه، ەوەکای ەدێت کردنش ە تکاری و بەمهێن تایبەرهەب

ێت. بەیدا دەدا پجڤاک ەان لمهێنەرهەبرجێکی ەلومەه ەش جۆرەوەب. سازمانێکی کار ەبێتەدجڤاک  ەوەر ئەبەل
ی کار  کردنشەترین خاڵی بگرینگمای ەش بنەو جۆرەب. ستڕۆەچینێکی د بێت:ەیدا دەریش پەبەڕێوەکی بەیەستەد
کاری  ەل ەوردەستڕۆ وردەچینی د. کیەکاری گیان  ەکی لەشەی کاری لەوەکردنجیا ەوەکاتەد ەڕێژرێت کەددا
ی ەوانەئ ەوات. دروست بکات ەمێکی زیادەرهەکات بەناچار دجڤاک ش بێگومان ەو ەئ. ەوەونەکەکی دوور دەشەل
،  کانیشیانەردارەسشی ەڵکوو بەب، شی بوونی فیزیکی خۆیانەنیا بەک تەن، نەکەکار دددیدا انی مامهێنەرهەب ەل
 ەو چینەئ ەیەوەست لەبەم، ر شتێکەه ەر لەب، ەستڕۆی ەچین د ەفاڵنگوترێت ەکاتێک د. نەکەیدا دەم پەرهەب
 . داتەی دکردنشەتیی دابەێ و بڕیاری چۆنکشەڕاددا ەمەرهەب ەو زیادەر ئەسەاڵتی بەسەد
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ک بۆ فراژووتنی  ەیەچێو ، ەانمهێنەرهەبسپاوی ەرجی چەلومەن هەخاو ەک جڤاکیسپاوی  ەسازمانێکی چ ەواتەک
مهێن ەرهەی هێزی کۆنی بکردنەشەمهێن و گەرهەوجا هێزی نوێی بەئێت. نمهێن پێک دێ ەرهەهێزی ب

دۆخی  ەل ەشەڕ ەش هەم گۆڕانکارییەئێت. بەیدا د ەنوێ پ یجڤاکیگۆڕن: چینی ەکان دەیجڤاکی ەییندەیوەپ
ناکۆکی   ەرەبەرەبێت. نک خۆی بمێەاڵت وەسەدۆخی د ەدایەوەندی لەوەرژەستڕۆ بەچینی د. نەکەاڵت دەسەد

 «شۆڕش» ەم ناکۆکیانەئێت. بەیدا دەاندا پمهێنەرهەبکانی ەرجەلومەمهێن و هەرهەنێوان هێزی ب ەوخۆ لەڕاست
م  ەڵگرانی ئەه. گشتی ەاڵت ب ەسەان و دۆخی دمهێنەرهەبکانی ەرجەلومەگۆڕینی ه ەوەکات ەد ەک ، ەیەوەمەدەیان ب
 .  ستڕۆەچینی د  ەبنەست و دەد ەگرنەاڵت دەس ەمهێن دەرهەی بەنوێی ەهێز

رک  ەدرەواو بەت ەیبیردۆزەم ەاڵم ئەب. ی فراژووتنی مێژووکردەربارەد مارکسیزمبستراکی  ەئبیردۆزەی  ەیەمەئ
ئابووریی   ەربەس کانیەیستنتراڵەس ەڕەباو ەب ەوەسترێتەبەر نەگەکار ئ ەبخرێت ەوە کرد ەب ەختتریشەنابێت و س

 .  کانەجیاواز ەختی و سیاسی و فیکریی قۆناەی دۆخی چینایەربارەو شیکارییان د نگیلزەئسیاسیی مارکس و 

 

 

دۆزەی   هاەببیر

اڵم مارکس  ەبێت. دوەداری دەرمایەئابووریی س ەل، ەدیار ەوەیەکەرناوەس ەک لەر وەه، ی مارکس« رمایهە»س
 ،مووشیانەه ەر لەب، ی ئابووریی زووترەکانی دیکەر پاشخانی جۆرەب  ەداتەد ەکەباس  ەم ئابوورییەدانی ئەبۆ ڕاڤ 
 ەبۆ نموون ەتی کەفیوداڵمی  ەسیست ،زرابووەدام تیەکۆیلمای ەر بنەسەل ەئابووریی دێرین کمی ەسیست

،  داریەرمایەس -کانی ئابووریی پاش ەی شاڕێیەخشەوجا نەئ. ەمی ناڤینی گرتبۆوە ردەورووپای سەری ئەبەرلەس
 ێت. شکێەد ەئابووری سۆسیالیستان

و ەئ، مووشیانەه ەر لەب، ەوەداتەکانی ئابووری سیاسی دەیستنتراڵەس ەمکەو چ بیردۆزە ەئاوڕ ل ەمارکس ئاگایان
دا ەوەگۆڕین ەک لەشتوم ەیەو نرخەئ ەوەهای گۆڕینەب. کاتەدروست د ەوەهای گۆڕینەکار بدەڵێت ی ەگریمان

ستاوێژێکی  ەهۆی د ەب ەوەهای گۆڕینەڵکشاودا بەئابووری همی ەسیست ەل. تیە یەدا هەکی دیکەڵ شتومەگەل
ئابووریی  ەل Financeکاری ەپارێت. ی میتالی ناواز بە شێو ەل ەش وا باوەپارێت. رک ەدیاری د، ەیەپار ەک ، تیەتایب
  ەبێتە د ەو ناساندنەک بەشتوم، ەوەگۆڕدرێتەک دەشتوم ەب  ەپارێت. بەر دەبەرلەواو س ەوجا تەداریدا ئەرمایەس
 . ەوە های گۆڕینەن بەتێکی خاوەباب

کی ەپێداویستییتێک ە ر بابەه. ەوەینەکار هێنان جیا بکەهای بەب ەوردی ل ەب ە وەهای گۆڕینەبدەبێت وجا ەئ
ی ەوەهای گۆڕینەاڵم بەب ، ەیەکار هێنانی هەهای بە وا بەه. ەیەکار هێنانی هەهای بەوا بەمرۆڤ دابین بکات ئ

 . ەیەمی هەک  کەیەتا ڕاد  نیکار هێناەکی بەهایەاڵم بەب ەیەی هەوەهای گۆڕینەردێکی ناواز بەب، ەنیی

  ەی لەکردنو کاتی کارەر ئەنجامدا هەئ ەڵکوو لەب ، ەکار هێنان نییەهای بەستی بەیوەپ ەوەنەهای گۆڕیەب
پێویست بۆ  جڤاکیکاتی . داتەی دەکەوەهای گۆڕینەبڕیاری ب ەکراو رجەخدا ەکەی شتنامهێنەرهەبەب

ی ەوەبۆ ئکرێت ب رجەخدەبێت  ەیەو کاتەستیش لەبەم. داتەی دەهاکەبڕیاری تێکڕای ب ە و شتەی ئکردندروست
 ەکنیکی و فراژووتنەت ، زانستی ەئاستو ەی ئگرتنچاوەڕ ەویش بەئتی دروست بکرێت ەمێکی تایبەرهەب

 . ەیەی هەکییەسازمان
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خۆیشی  ەکەقوماش. ەکەبۆ دروومانی قوماش ەویستێی پە و کات ەل ەنیا بریتی نییەتێک تەنرخی چاک ەاڵم بۆ نموونەب
 ەل ەش کەو ئامراز و ئامێرانەئ. ەکاری کۆکراو ەل ەکەیەش نموونەمەئ. ەڕیوەی کاردا تێپەندین پرۆسەچ ەب

کنیکی و ئابووری پشکی ەفراژووتنی ت ەوجا بەئ. ەی ەیان هەکاری کۆکراو، کار دێنەدا ب ەکەتەی چاککردندروست
یلی زیاد  ەی توند مەرمایەداریدا سەرمایەئابووری س ەل بێت،ەهتد زیاتر و زیاتر د  ...و ەکینەم ەل ەکاری کۆکراو

 . ەیەبوونی ه

 ەییندەیوەپنجامدا بڕیاری ەئ ەل ەخواست و پێداویستی مرۆڤ نییدەڵێت دا ەیبیردۆزەم ەل گرینگخاڵی 
،  ەنابینای، شۆڕشی سۆسیالیستی ەگاتەتا دەڵێن فراژووتنی ئابووری هەلز دینگەمارکس و ئ. داتەکان دەئابووریی

و ەی ئەگوێر ەبدەبێت مرۆڤیش ، ەوەتییەهۆشی مرۆڤای ەب ە ند نییەکات بەها دەستووری وەوی دەیڕەپ ەوات
ئاست فراژووتنی  ەل -جووتیارەشەها فیوداڵ و ڕەروەه -  سازیەدار و کرێکاری پیشە رمایەس. نەڕێ بک ەفراژووتن

 .  ئابووریدا نائازادن

کێ   ەوات؟ ەمی کارەرهەنی بەکێ خاو :ەدایەریام پرس ەی ئاڵمە و ەدا لجڤاک ەل گرینگ ی ندەیوەپی کردن دیاری
  ەشداری لەوخۆ بەبوو ڕاستەچینێکی تێدا ه ێکجڤاکر ەه، ک باسمان کردە؟ وەر کاتی کاردا گرتووەسەستی بەد
. نای ناکارەوانەی ئبژێو ەمێک دروست بکات و بیکاتەرهەب ەزێددەبێت ، کاتەدا ن ماددی انیمهێنەرهەب

چینی . ەی خۆیان پێویستیانەوەن لەزیاتر بک  کاردەبێت  اڵکی کارەخ ەوات، کاتەد  یکارەم داوای زێدەرهەبەزێد
داریدا ەرمایەسمی ەسیست ەل ،تی بپارێزێ ەکارییەم زێدەئدەبێت اڵتی خۆی ە سەستڕۆ بۆ مانی خۆی و دەد
انی ئابووریی  شڵک ەتی هەدارەرمایەس ەچونک بێت زیاد بکرێت،ەکاری دەناکات: زێد  ش تێرەمەت ئەنانەت
بیردۆزەی   ەل ەیەم گریمانەئ. بووەیان نەرجەم مەتی ئەئابووریی دێرین و فیوداڵ، رجەم ەتەوودوامی کرەردەب

 .  زیاتر لێی بدوێیندەبێت و  ەگرتوو ینتراڵەس کی ەئابووریی مارکسیدا جێی

ک دێرین و ەی زووتری و مەسیستداری و ەرمای ەسمی ەسیست ەان لمهێنەرهەبی ەجیاوازیی شێودەبێت 
 نۆڕینی مارکس چی بێت؟ ەب، تیەفیوداڵ

دەبێت یدا ەدا پێکجڤاک ەنیا لەت ەم پێاڵودرووەئ. رچاوتەب ەرەێنمانی زوو بەکی زەپێاڵودرووی، ێکزانەپیش
.  کاتەن ەتکار بێت و هیچ کارێکی دیکەپێاڵودرووندا تایب ەلتوانێت  ڵکشا بێت مرۆڤێک بەه ەی کار هێندکردن شەب
پێاڵو  ، کابرای پێاڵودرووێت. رکەن  ەپار ەک بەیەڵەموو مام ەهدەشێت رچی ەگەئ، ەیەش هەهادا پارەوجڤاکی  ەل
خۆی  ێت. بۆ خۆی پێویست ب تکڕێ ەد ەستانەرەو کەش ئەپار ەبێت. کەوەست دەی دەو پارشێت فرۆەد
 . ەو نێوانەل ەنیا پردێکەت ەپار. یدا بکاتەی پێپەی دیکەستەرەی کەوەکات بۆ ئەک دروست دەیەرستەک

کاری خۆی   ەم بەئ، ەوەوخۆ جیابۆتەانی ڕاستمهێنەرهەب ەدار لەرمایەس.  ەواو جیاوازەدار تەرمایەی کاری سەشێو
تی ەرف ەد شەگوزارییەرمایەسم ەئ. کاتەد یگوزارەرمایەسدار ەرمایەس.  ی خۆیەپار ەڵکوو بەپێش ب ەتەنای

 ەی دایناوەیەو پارەبری ئ ەل ە نیی ەوەئ دارەرمایەستی سەبەاڵم مەبێت. نخسێەڕەد ەستەرەی ککردندروست
بۆ  ، وێتەستکەقانزاج یان سوود( ی د ەزیاد )وات یەپار ەیەوەستی ئەبەڵکوو مەب، یدا بکاتەپخۆی بۆ  ەستەرەک
میش  ەکات و ئەی زیاد دەکەش پارەم کارەئ ێت. می زیاتر بەرهەبکات و ب گوزاریەرمایەسی زیاتر ەوەئ
 ێت. وام بەردەب ەو جۆرەب ەتایەتاهەه ...زیاتر بکات و گوزاریەرمایەستوانێت ەد
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 ەم جۆرەتای ئەرەس، بێتەرخی تێدا هەی هاوچ  Creditی کرێدیت ەڵەمام ەیەوەتی ئەدارەرمایەرجێکی سەم
ی ەناکات پار ەوەبانکدار کار بۆ ئ. یدا بووەکانی ئیتالیادا پەبازرگان ەشار ەل، رزداەمی ناڤینی بەردەس ەلە تەڵەمام
  ەمەیان کەمەاڵم ئەب، ەوەکانی خۆی پڕ بکاتەپێداویستییدەبێت کی پێ بکڕێت )بێگومان ەوێت و شتومەست کەد

 .  (ەوەژمێرکارییم ەئ ەناچێت

ویش بوونی کرێکاری ەئ ەیەویستی هێی پەرجێکی دیکەم، نۆڕینی مارکس ەب ، تیەدارەرمایەش سەوەل ەجگ
. داریەرمایەس ەب ەوات، ەیەانی همهێنەرهەبستاوێژی ەی دەسەو کەبشێت فرۆەهێزی کاری خۆی د ەک، ەئازاد
جڤاکی  ەلم جار ە کەبۆ ی. بووەهایان نەمی ناڤین ئازادیی وەردەس ستایەی وجووتیار و شاگردەشەو ڕ ەکۆیل

م  ەئ. بکات، ەوەخۆی ەب ەوات، ەوەهێزی کاری خۆی ەخسا بازرگانی بەتی بۆ ڕەرف ەڵک دەخ، دایدارەرمایەس
  ەڕێی کارگ ەل، می ناڤینەردەکانی کاری سەستەجووتیاری و دەشەکانی نێوان ڕەلێنەک ەش لەتەرف ەد
 . یدا بووەپ ەوەکانەکییەستەد

ست  ەی بژێوی دەوەکات بۆ ئ ەد ەوەهێزی کاری خۆی ەبازرگانی ب  ەیەو چینەرخ ئە سازیی هاوچەیای پیشپڕۆلیتار
 ەنیی ەو کارەموو ئەی هەندازەئ ەبە یەو مووچەاڵم ئەب، کرێکاران ەدات بەک دە یەمووچ دارەرمایەسێت. وەک

می  ەسیست ەکرێکار لێت. بەها هەبەزێددەبێت ، بکات  ەشەو گنێت بمێ ەکەرمایەی سەوەبۆ ئ. نەیکەکرێکاران د
کار هێزی کاری  ێ کاتێک کر» ێت:می دێنەرهەبەخۆی ب ەک ەدا نییەهایەبەو زێدە هیچ مافێکی ل داداریەرمایەس

و ەماڵی ئ ەبێتەد ەی دروستی کردووەکەمەرهەیان ب ەکەهایەموو بەئیدی ه، داری فرۆشتەرمایەس ەخۆی ب
  ە«.یەکەکارێ نی هێزی کاری کرەکی دیاریکراو خاوەیەبۆ ماو ەک، ەدارەرمایەس

رزانترین نرخ  ەه ەهێزی کار بدات ەوڵ دەه ەوەدارەرمایەس نەالیەل ەستگیری نییەخوازی و دەش خراپەمەئ
داری ەرمایەس ەنا لەد، ها بکاتەو ەدار ناجارەرمایەسێت.  وەست کەهای دەبەترین زێدەورەو گ تبکڕێ 

دانانی ەگوترا مووچە پێی د ەک ەدا نییەوەڵ ئەگەکانیدا( لەنگەدر ەمەرهەب ەلنەبێت ر ە)ه، مارکسێت. وەکەد
مارکس  ێت. ڕدا بەئاستێکی ژێرپ ەیان لەچموودەبێت یگوت کرێکاران  ەداڤید ڕیکاردۆ دایڕشتبوو و د ەک، ختەس

  ەب، ەوەمهێنەرهەرخی بەهۆی هێزی هاوچ ەب، ەزیادبوون ەوام ڕوو لەردەی بەانمهێنەرهەبو ەل، کرێکاران دەڵێت،
کار و ەزێد ەیەوەش ئە یەم گوتەمانای ئێت. وەکەر دەمبوونیان بەک ەوام ڕوو لەردە پشکێکی ب کیەڕێژکی ەیەشێو
 ێت.  بە وام زیادتر دەردەدۆشینی چینی کرێکار بای دەوەئ ەوەکاتەش دەمەو زیادبوونن و ئ ەها ڕووەبەزێد

،  ەیی ئازادی تێدایرەڕکاب ەکمێەسیستمیان ەئ ەدایەوە ل ەکانی دیکەئابووریی ەمەسیستتی و ەدارەرمایەجیاوازیی س
اڵم فراژووتنی هێزی  ەب. تی کارەرف ەر دەسەنێو کرێکاراندا ل ەم لەر بازاڕ و هەسەداراندا ل ەرمایەنێوان س ەم لەه
  ەمهێن پێویستی بەرهەڵکشاوی بەهێزی ه. ەی ەوەمەدەهێزتری بەوام بەردەکی بەیەوەچڕبوون، مهێنەرهەب

 ەبگر، هاوکاریی نێوان کرێکاران ەل ەمهێن بریتییەرهە کانی بەگرینگ ەزێه ەکێک لەی. ەیەورەگ ویەپتی ەرمایەس
 .  نەکەکان دەکینەتی مەی خزمەموو کرێکارانەو هەدا و ئ «ورهەئامێری گ»  نێوان کرێکاران و ەل

 ەی لەوەبۆ ئ ەرمایەسێت. بەمتر دەک ەتر و ژمارەورەوام گ ەردەب مارکسیزمنۆڕینی  ەی تاک بەرمایەس، ەو جۆرەب
مارکس  ێت. کار بهێن ەکنیکی و زانستی بەموو توانستێکی تەه نێت،تواەتا دە هدەبێت   تشکێەیدا نرەڕکاب
می ەرهەب ەنوێی ەمەرد ەم سە کنیکی ئەوانی فراژووتنی زانستی و تەشێکی فرەی بە وەب ەیەسپاوی هەکی چەبڕوای

فراژووتنی  ەل کردنەل ەڵکشان و پەبۆ ه ەیەرمایەی سەکییەناو ەو پێداویستییەمی ئەرهەب ەوات، ەتییەدارەرمایەس
ر وردتربین  ەیاخود گ، کیەناو ستیە یوەپفراژووتنی  ە وەکاتەتی دەدارەرمایەاڵم فراژووتنی سەب. هێنمەرهەهێزی ب
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،  ک باسمان کردەو، مهێنەرهەفراژووتنی هێزی ب. انمهێنەرهەبرجی ەلومەمهێن و هەرهەناکۆکیی نێوان هێزی ب
رچی ەه. بنەتر دجڤاکیڵک  ەخ دەڵێت،ڵک: مارکس ەی هاوکاریی نێوان خەی پلەوەکردنرزەب ەوەکاتەد
  ەوەتێبەم دەداران کەرمای ەی سەژمار. کاتەد  ەشەوال گەڕی ئەرپەو سەرەوا بەئ ەیەان همهێنەرهەبرجی ەلومەه

نێوان   ەل ەان )واتمهێنەره ەبرجی ەلومەمهێن و هەرهەناکۆکیی نێوان هێزی بێت. بە دار زیاتر دەرمایەو سامانی س
. ڕشۆش ەکۆتادا بگات ەلدەبێت ر ە( هەکی دیکەالی ەل کرێکارک و چینی ەالی ەژوا لرو بۆ ەرمایەن سەخاو

 دەڵێت:دا  «رمایهە»س ەمارکس ل

موو سوودێکی فراژووتنی ەه ەیەیان هەوەتی ئەرف ەد  ەک، ەرمایەکانی سەرەوەی تە وەبوونمەڵ کەگەم لەهاود»
تی و  ەداماوی و کۆیل، کاتەڵک زیاد دەی خەدادۆشینی ئاپۆر، ردا بگرنەسەستی بەاکێشن و دڕ بۆ خۆیانجڤاک 

و ەر لەه ەک، کاتەسێنیش زیاد دەرەوام پەردەشدا ڕکی چینی کرێکاری بەوەڵ ئەگەل. کاتەرشکێنی زیاد دەس
انی خودی مهێنەرهەبن میکانیکی شێوازی ەالیەل، ەکگرتن و سازدانەیریکی فێربوون و ەدا خەکات
اڵتی خۆیدا  ەسەژێر د  ەی لەانمهێنەرهەبو شێوازی ە پێی ئ ەکۆت ل ەبێتەد ەرمایەمۆنۆپۆلی س . ەوەدارییەرمایەس
  ەش ەکانی کار گەیجڤاکی ەتەسڵە و خگرێت ەردەو نتراڵ ەسکی ەیەان شێومهێنەرهەبستاوێژی ەد. ەی کردووەشەگ
. داتەداری لێ دەرمایەتیی سەنگی مافی موڵکایەز. باتەق دەم ش ەئ. ەوەی نابێتە ی جێگەیەو ڕادەکات تا ئەد
 . «وتکراوەز ەبنەوتکار دەز

هۆی  ەبێتەدا دەرمایەس ەتاک ەی توند لەرمایەڵکشانی پشکی سەو ه ەرمایەی سە وەچڕبوون، نۆڕینی مارکس ەب
 ەرمایەس. داریەرمایەسمی ەسیست بۆ ڕمانی ەگرینگش هۆکارێکی ەیەوەمبوونەم کەئ. ی پشکی سوودەوەمبوونەک
کی ژیان بێت یان  ەپێداویستیی -دەکرێت چی دروست  ەنیی گرینگ. کاتەد نی بازاڕفراژووتداوای وام ەردەب

 ێت. رر جۆرێک بێت بفرۆشەهەب ەیەو ەئ گرینگ -شتی پووچ بێت 

 ەب ستەیوەپێ یدا بەها پەختانگی ئابووریی وەم سەمدەددەبێت  ەشەوەر ئەبەر لەه، بۆچوونی مارکس ەب
دەبێت هادا ەڕۆژێکی و ەل ەمارکس پێی وای. ەزیاترخوازراو  ەلست ەردەبپێویست:  ەانی زیاد لمهێنەرهەب

 . ستەد ەاڵت بگرنە سەیا دپڕۆلیتارو کرێت راسان بەداری هەرمایەسمی ەسیست
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وڕای سیاس  مە سیست  و بیر

یلێکی  ەند مەچ ەباس ل بیردۆزەکە، یاپڕۆلیتارتی و شۆڕشی ەدارەرمایەی فراژووتنی سەربارەمارکسی دبیردۆزەی 
، شانەڵوەو هەرەنجامدا بە ئ ەهێزتر و لەوام بەردەو ناکۆکیی بەرەناڵێت فراژووتنی ب  ەیبیردۆزەو ەئ. کاتەگشتی د

اڵم  ەب. نگنەسدا بێجڤاکفراژووتنی  ەل ەموو هۆکارێکی دیکەه ەنیی ەوەستیش ئەبەم. ەواو ڕاستەکی تەڕێیشا
تین: ەڕەان هۆکاری بنمهێنەرهەبرجی ەلومە مهێن و هەرهەفراژووتنی هێزی ب، ڵێنەنگیلز دەمارکس و ئ

 ەو هۆکارەبۆ ئ ەوەڕێتەگەر دەیان هەرچاوەها بیروڕا و ئیدیال سەروەه، ستووریە رجی سیاسی و دەلومەه
شێوازی  » دەڵێت:مارکس . ەڕاست نیی ەمەی ئەوانەپێچ، ەو هۆکارانەیی نێوان ئندەیوەپو بۆ  ەتییانەڕەبن
ئاگای مرۆڤ  » .«گشتیەکی بەرانی گیانەسیاسی و گوز، جڤاکیی ەبۆ پرۆس ەیەرچاوەس، ماددی انیمهێنەرهەب

مهێن و ەرهەی ناکۆکیی نێوان هێزی بەمەو دەئ ە«.یەوانەپێچڵکوو ەدات بەرانی مرۆڤ دەبڕیاری گوز ەنیی
گۆڕینی   ەب. پێش ەدێت جڤاکیشۆڕشی  ەت بەمێکی تایبەد» تی:ەئاستێکی تایب  ەگاتەان دمهێنەرهەبرجی ەلومەه

 ەکاتێک ل. بێت یان خاو خێرائیدی  -گۆڕدرێت ەد ەزنەم ەو ژوورخانەری ئەبەرلەس، ژێرخانی ئابووری
  ەبدەکرێت  ەک، انمهێنەرهەب باری  ەربەس یماددی یەوەڕانەڵگەم هەردەهدەبێت  ەوەبینەورد د ەوەڕانەڵگەه

، کیەدین، سیاسی، ستووریەبواری د ەربەس یەوەڕانەڵگ ەه ەل  ەوەتێ جودا بکر بکرێت،حیساب  ەکی زانستانەوردیی
و  دەبێت  ەکەمرۆڤ ئاگاداری ناکۆکیی ەوەڕێی ەل ەک، یئایدیۆلۆژ کورتی بواری  ەب ،فیەلسە رکاری و ف ەهون
بۆ  ەوەڕێتەگەی دەکەرچاوەناکۆکیی نێو ژوورخان س ەیەوەی مارکس ئەم گوتانەست لەبەم. «کاتەباتی دژ دەخ

مارکس  دەچێت پێ وا . گرنەڵدەسکتریش هەرتەکی بەیەوەکانی لێکدانەاڵم وشەب. ماددی رخانیێ ناکۆکیی نێو ژ
کانی  ەوش ەی نێو ژوورخان و ژێرخان و ئاسانیشەوە ڕانەڵگەنێوان ه ەبکات ل ەکی کاتانەییندەیوەپ ەدا باس لەلێر

  ەخۆ لو ەڕاست، ژوورخاندا ەل -موو ڕووداوێک ەشدا هەوەدوا ئ ەب -ک ەموو ناکۆکییەه گۆیا ەوەرێندلێک ب ەوەب
 . بنەیدا دەپ ەوەرجی ژێرخانەلومەه

  ەم واتایەزۆر جار ب مارکسیزمڕی ەاڵم باوەب، وستنەدا دژ دەیەوەم لێکدانەڵ ئەگەل ەیەی هەی دیکەمارکس گوت
کی  ەیەنام ەل. ەیـ تی«ەایرئابوو» مەی ئەوەرچ دانەرپەبۆ ب ەنجێکی زۆری داوەنگیلز ڕ ەئ ەپیر. ەوەتەلێک دراو

 ێت:نووسەناوبانگیدا دەب

ان و مهێنەرهەب ەل ەدات بریتیی ەدمێژوو نگاودا بڕیاری خولی ەدوا ه ەی لەوەئ، ەتێریالیستان ەمێژوونۆڕی م ەب«
ها ەو ەیەم ڕستەر ئ ەگ ەئ. ەتوگوەزیاترمان ن ەمە من ل ەمارکس و ن ەن. ەڕاستینرانی ەی گوزەوەانمهێنەرهەب

  ەبێتەد ەکەوا ڕستەئ، ەرەهۆکاری بڕیارد ەهۆکاری ئابووری تاک ەیەوەست لێی ئەبەم گۆیا ەکرێت بشێوێن
و   وازێش -کانی ژوورخان ەجیاواز ەنەاڵم الیەب، ە مایەباری ئابووری بن. بسراکت و پووچە ئ، ربڕینێکی بۆشەد
شێوازی   نێت،زرێ ەمە یداوتوو دەرکەچینی سی ەستووریانەد  ەو بنگەئ -تی ەباتی سیاسیی چینایەکانی خەنجامەئ

، ستووریەفی و دەلسەف بیردۆزەی ، دارانداشەئاگای ب ەل ەنێ کۆنکرێتانالو ملمەموو ئە ی هەوەنگدانەڕ قانوونی و
نێی مێژووکرد و  الر ملمەس ەنەکەکار د ەمان ڕادەه  ەب، دۆگمامی ەسیست وەرەیان بکردنەشەکی و گ ەنۆڕینی دین

موو ەم هەی ئ کردنکەیەنێو کارل ەل. داەیێملمالنو ەی ئەشێو ەل ەیەریشیان هەاردیکی بڕێستەزۆر باریشدا د ەل
 .  »نوێنێەک خۆی دەک پێداویستییەژماردا وەوتی بێهەندین ڕێکەچنێو  ەل  فراژووتنی ئابووری، داەنەالی

  ەک ەبوو ەوەر ئەبەل ەنەو الیەئر ەسە ل، ی مارکس و خۆیکردنەن ختەج ەکات کەش دەوەبۆ ئ ەنگیلز ئاماژەئ
 .  ستنەبو جیاوازی ەمێژوونۆڕیی ئایدیالیستاننگاری ەرەبناچاربوون 
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مارکس و  ەین کەی تێبگەوەبۆ ئ ەتەو بابەدانی فیکری ل ەر ڕاڤ ەب  ەرینەنا بەشدا پێویست ناکات پەوەڵ ئەگەل
وان ەالی ئ نتراڵ ەسکجار ەکی یەیەگریمان. رجی سیاسیەلومەه ەن بەدەد، ەنموون بۆ، خۆەربەنگێکی سەنگیلز سەئ
. ستەد ەاڵتی سیاسی بگرێتەسەددەبێت ، جێ بکاتەی خۆی جێبەکەی شۆڕشەوە بۆ ئ، یاپڕۆلیتاردەڵێت  ەیەوەئ

باتی  ەخ ەنیا بەت، یدا نابێتەداری پەرمایەڕێی ناکۆکیی نێو فراژووتنی س ەل، ەخۆوەر لەه ەسۆسیالیستانجڤاکی 
  ەل ەک ەیەه ەورەی گەی کرێکارانبزاڤێک ەها پێویستی بە وجڤاکی دروست بوونی ێت.  نابیدا ەریش پەندیکاگەس

اندا  مهێنەرهەبستاوێژی ەر دەسەنیا بەک تەست نەبکات د ەوەند بێت و خۆی فێری ئەهۆشم ەوەڕووی سیاسیی
 ێت.  ی سیاسی و دادپرسیشدا بگرەر بنگەسەب ەبگرێت بگر

چینی   ەست لەبەت مەڵبەه. ەسڕۆدایەتی چینی دەخزم  ەو ل ەاڵتەسەکی دەیەزگەد ، نۆڕینی مارکسی ەت بەوڵەد
نیا  ەاڵم تەب. ەی خۆیدا گرتووەمانەو زەی ئماددی  انیمهێنەرهەبکانی ەستاوێژەر دەسە ستی بەد ەیەو چینەسڕۆ ئەد
بۆ  ، تداەوڵەی دجیاوازی ەبنگ ەل، هێزەکی بەپشتیوانیی ەو چینەئێت. ان حوکوم ناکرمهێنەرهەبستاوێژی ەد ەب

هێزی باج  ، ەستوورانەو دەی ئەگوێر ەستووردانان و هێزی سزادان بەهێزی د، کات: هێزی پۆلیسەیدا دەخۆی پ
 ێت. نسپێەاڵتی خۆی بچەسەدتوانێت ەد ەیە م شێوەنیا بەت، سڕۆەچینی د. هتد   ...دان رمافەسندن و ەس

ش  ەمەئ، ماددی انیمهێنەرهەبرجی ەلومەبۆ ه ەوەتێ ڕەگەدوا بنجی د، نۆڕینی مارکس ەب، می سیاسیەسیست
انی مهێنەرهەبشێوازی . ڵ ئامانجداەگەنگ لەموزۆر هاوئاهەک -کات ەتی دەندێکی چینایەوەرژەند بەتی چەخزم

ی  ەنموون 1789شۆڕشی ئینگلیزی . ی بۆرژوادامی سیاسیەسیستنێو  ەل ەیەداری هاوشانێکی خۆی هەرمایەس
می  ەسیست رمهێنی نوێ وەناکۆکیی نێوان هێزی ب ەک ەیدا بووەپ ەوەوەل ەم شۆڕشانە تی ئەرف ەد. شۆڕشی بۆرژوان

دا  یئازادیی بازرگان ەکان لەکۆن ەی ڕژێمەردانەتێوتسەموو د ەو هەئ. وان بووەواو فرەت، تیەفیوداڵ ەزراوی نیمچەدام
بۆ   ەوەویشەسازیدا و لە ی پیشەوەڕێی باڵبوون ە کۆسپێک بوون ل، گشتیەرانی ئابووری بەی گوزکردندارماڵو 
بار  ەژووتن لابۆ فر ەهادا ک ەداری وەرمایەس مێکیەسیست  ەل. اندامهێنەرهەب ەکنیک لەکارهێنانی زانست و تەب

بۆ   ەیەکیان هەک یەمافی و ەیر بکرێن کەسانێک سە کەک تاکەو، ەوەییبیردۆزەک ڕووی ەل، ڵکەخ بێت،ەبێت د
  ەڕژیم. رزترین نرخەب ەبۆ فرۆشتنی هێزی کاری خۆ ب، سازیەبۆ پیش، بۆ بازرگانی، کردنندەمەوڵەخۆ د

ڵ ەگەل. کردنەیان د ەغەدەگرت و ق ەد  ەنانەم الیەموو ئەه ەلیان ەڕێگ بۆرژواڕژێمی  ەر لەکانی بەسیاسیی
ئازادیی    ەنیا لەت، ەوەکای ەدا هاتنەو شۆڕشان ەمی ئەد ە بۆرژوا و لکانی  ەشۆڕش ەر لەی ب ەلەگەرنامەو بەئ، شداەوەئ

 . کراەداوای ئازادی د، دین و ئاکار، تە موو بوراێکدا: سیاسەه ەل، دوانەد ەئابووری ن

ی هێگلی ەوەبکرێت راورد بەبدەشێت  ەکسانی کردووەمکی ئازادی و یەی چەربارەکی دەیەشرۆڤ مارکس 
نۆڕینی    ەب، کسانیە ی ئازادی و یکردنداوا. کسانی الی هێگل(ەشی ئازادی و یە ب ە)بڕوانتی ەو کردوویەڕکەی

های ەمای بەر بنەسەل ەک، داەوەروکاری گۆڕینەس ەل. ەکسانی ئابوورییەم ئازادی و یەکەی یەپل ەب، مارکس
و  ەوەستنەبە ر نەگە( ئەوەگۆڕدرێنەی دەستانەرەو کەنرخی ئ  ەب ەندەیوەپنیا ەی تەوەئ ە)وات ەبنیات نراو ەوەگۆڕین

موو ەمهێن بۆ هەرهەو ب ەڕاستینکی ەمایەبن ەبنەد» ی مارکس:ەگوت ەوا بەئ، بێتەواو هەی ترمیەف کیی ەکیەو
ی  نیا گرێدراوەردا تەمب ەرهەمهێن و بەرهەنێوان ب ە ل ەوەگۆڕین، دابۆرژواپێش جڤاکی  ەل. »کسانی و ئازادیەی
  ەیەدا کێ بۆی هەبوو بڕیاری دەڵکوو ڕێساش هەب ، ەوەگۆڕدرایە د ەبوو کەن ەیەستەرەو کەئ یەوەهای گۆڕینەب
ت هێزی کاریش ەنانەتێت. دروست بکردەبێت ر بێت و چ شتێک ەمبەرهەب ەیەمهێن بێت و کێ بۆی هەرهەب

تی دروست ەهای تایبەن بەکی خاوەشتوم، بوو رمافەسمی ناڤیندا کار ەردەس ەل » .بووەکڕین و فرۆشتنی بۆ ن
 . «گشتی یەوەهای گۆڕینەن بەک خاوەکرد نەد
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رێک بۆ ەدە دن ەبێتەد، انمهێنەرهەبرجی ەلومەمهێن و ه ەرهەفراژووتنی هێزی ب ەوات، رخانێ فراژووتنی نێو ژ 
ش بۆ  ەمەئ. ەوەتێ کێک بگۆڕەشتوم ەموو جۆرەهتوانێت بێت بەی هرمیەف سێک مافی ە موو کەی هەوەداخوازیی ئ

ی ئازادی و  کردنداوابۆ  ەوەستان بچووک بکرێنە پ ەبکرێت اڵم ناەب. ەپێویست جڤاکی ری فراژووتنی ەبەرلەس
ی رماف ەس ەبۆ نموون، ستبووەب ەی دیکرماف ەس ەکان پشتیان بەکۆن ەئابووریی ەرماف ەس. نیا ئابووریە کسانیی تەی

  ەب کەندادەنێت  جیاوازی ەرەب ەڵک بەگشتیش خەت و بەکی تایبەیەرەب ەدات بەمی دەپێش ەسیاسی ک
و ەبیروڕایان چی بێت و ب  ەڵکی دیکەن خەدات گروپێک بڕیار بدەد ەڕێگ ەکی کە ی دینرماف ەسیان ، سەکەتاک

دەبێت   ەانرماف ەس م ەموو ئەهێت. شسپاو بکێەچ  جڤاکیمی ەسیست وریەد ەکی لەدینرژینێکی ەپش ەجۆر
ی بۆرژوا  ەێی شۆڕشگێڕانملمالن ەمارکس پێی وای ە واتەکێت. کدا بکرەیەرەموو بە ه ەلدەبێت بات ەخ. البدرێن

ستی ەدەبۆژوا ب ەکی کەسیاسی و دین، ئازادیی ئابووری دەڵێت،مارکس . ەوایەو ڕە کۆن پێویستجڤاکی  ەدژ ب
 . ەیەهجڤاک  موو ەتیدا سوودی بۆ هەکی تایبەیەماو ەل، دێنێت

کی  ەیەماو ەنیا لەت، ەدارەرمایەسمی ەسیست یەدەی زەکسانیی ەو ئازادی و یەئ دەڵێت،مارکس ، شداەوەڵ ئەگەل
س  ەکەاڵم تاکەبگرێت ە رج دەم ەس بەکەخۆیی تاکە ربەس ەپارێزێ چونکەڕۆکی ڕاستی خۆی دەندا ناوەمخایەک
  هێزی خۆی ەیەی ه ەوەرخ مافی ئەی هاوچپڕۆلیتار. ەوەمێنێتەخۆیی بۆ دەربەس رمیەف کی ەیەشێو ە نیا بەت

. کاتەبۆش د ەم ئازادییەتی کار ئەرف ەر دەسەی لرەڕکاباڵم ەبستێتی. ەبەخۆی م ێکسەک رەه ەبشێت بفرۆ
و پتر  ەرەتی بەدار ەرمایەخودی فراژووتنی س، ک چینەڵکوو وەب، یر ناکرێنەس سەکەک تاکەکرێکاران و

  ەوەالی خۆیان ەکانیش لەدارەرمایەس. کاتەهێز دەچینی کرێکاردا ب ەل  Collectiveکی ەتی کۆیەسڵەخ، ەوەچڕبوون
نێو  ەل مان کاتیشدا ناچارنەه ەی لەوەر ئەبەو ڕێک ل  ەوەکرێکاران ببن نگاریەرەب ک ەیەرەک بەودەبێت 

 . ەوەبارودۆخی ئابووریی ەب ەوەسترێنەبەئاسا دە زیاتر کۆیل، رگ و ژیان بنەیی مرەڕکابریکی ەخۆیاندا خ

ی  کردنویەیڕەربڕین و پەئازادیی د ەبن ەد ەرەبەرەبن و ەکەد  ەشەگ ەمان ڕووگەو هەرەکانیش بەسیاسیی ەئازادیی
 .  ەوەوسێنرێنەچەکرێن و د ەکانێ دەرەربەب ەی شۆڕشگێڕانەبۆچوونی نوێی سۆسیالیستان. ەنرخاندن بۆرژوایان

ی فراژووتنی ەوەئ» : ەداریدا کۆکەرمایەسمی ەسیست ک ئامانجیەت ەل ەم فراژووتنەری ئەبەلە ڵی سەمارکس د
  ەبنەدا دەکەڕاسگێڕان ەل ەچونک، ەیکسانیەست گێڕانی ڕێک ئازادی و یڕاەب، شێوێنیە کسانی دەئازادی و ی

 .  «کسانیەنائازادی و نای

می ەسیست ە بات دژ بەسازی خەسێنی پیشەرەیای پپڕۆلیتاردەبێت م ەکە ی یەپل ەب دەڵێت، مارکسیزم
می ەسیست ەباتی بۆرژوا دژ بەک خەو رەش هەباتەم خەئ. نەداڕزاوی بۆرژوا بکجڤاکی  ەداری و دژ بەرمایەس

می ەسیست ەها کەڕ و ڕامانی وەبیر و باو ەباتێک بێت دژ بەخدەبێت . ەوەتێ ک بگرەیەرەموو بەهدەبێت ، کۆن
وڵی  ەباتێکی سیاسی بێت و هەخدەبێت . (ەوەبریر، پاساو هێنانە)دروستاندن: تنێت دروستێەزراو دەدام
و ەل ەئێنگالند بریتیی ەی لەوەک ئەی ومی سیاسیەسیست، بدات می سیاسیەسیستی کردنراسانەه
ی  ەی فرانسەوەک ئەن ویا، ەی کردووەشەکی گەرەو دێمۆکراتیی نوێنەرەی هێدی هێدی بەرییەمانگەرلەپ

.  ریەیسەتی بیرۆکراتی و ق ەزنایەڵێکی مەتێک ەشێو ەدا( ک 1860و  1850سااڵنی  ە)ل Napoleon IIIم ەی سێیناپولیۆن
  ەدژ ب ەوخۆی کرێکارانەباتی ڕاستەمیان خە ئ، بێتەریش هەندیکاگەباتێکی سەکاندا خەکارگ  ەشبێ لەد
 .  دارانەرمایەس
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اڵم مشتومڕ  ەب. ەنێک ڕوونەموو الیەنگیلز و هەی نۆڕینی مارکس و ئەربارەد ەیەواو هەوتنێکی تەڕێک ەتا ئێرەه
،  ەبێچینجڤاکی  ەک، ستاوێژ و ئامانج ەندیی نێوان دەیوەپ، نگیلزەبۆچوونی مارکس و ئ ەب ، ەئای ەیەه ەوەر ئەسەل

ۆڕشێکی  شڕێی  ەنیا لەئامانج ت ەیشتن بەگ ەن کەکەد ەوەر ئەسەخت لەج ەوەکەالی ەنگیلز لەمارکس و ئ. ەچۆن
پێی فراژووتنی  ەبدەبێت ڵکوو ەب،  ەکی نییەک دوایەڵێن هیچ ڕێنمایەد ەوەکی دیکەالی ەلێت. بەد ەوەیپڕۆلیتار
 . ڕێنماکان بگۆڕدرێن، و سیاسی جڤاکی، ئابووری

 بزاڤیموو ەه ەنگیان لەیدا بوون و پاشان ڕەمدا پەیەی نۆزدەدەتای سەو بنەمەد ەل، ان Revisionistبژارخواز  
،  بژارخوازانر ەرانبەب . کردەد مارکسیزمر گۆڕانکاریی نێو ەسەختیان لەج ەمانە ئ. ەوەسۆسیال دێمۆکراتدا دای

پاشان   ەمانەئ، دامارکسیزم ەل ەبڕاوەشێکی دان ەب ەیانپڕۆلیتارڕی شۆڕشی ەبوو پێی وابوو باوەه ەنێکی دیکەالی
وڵ ەدا هەلێر. ینەکەن دەردوو الیەه ەدا باس لەبوارێکی دیک ەل. یان لێ نرا Communistناوی کۆمیونیست  

 . ەوەینەڕوون بک مارکسیزمکانی  ەنیگا بنجییەین گۆشەدەد

کرێکاران   بزاڤیی ەوەبۆ ئ. نەکەسازدراوی کرێکاران د بزاڤیر ەسەخت لەنگیلز جەمارکس و ئ (1
  کەیەتا ڕادداری ەرمایەسمی ەسیست  ەویستێپ، ڕاستی بتوانێت سازمانێکی توند دروست بکاتەب
 ...ەستەرەو ک ەرمایەبۆ س میللیەفربازاڕێکی ، ەوەکرێکاری زۆر ەب ەورەی گ ەکارگ بێت:ی کردەشەگ

 . کرێکاران بزاڤیی ناو ەپێویست ەکییەیکۆ ەهاوکاریی ەو شێوەکی خۆڕسک بۆ ئەمایەبن  ەبنەد ەمانەئ. هتد
 

یان  ەبیر مەنگیلز ئەمارکس و ئ. ستەدەاڵت گرتنەسەبکرێن بۆ د ەفێر بکرێن و ئاماددەبێت کرێکاران  (2
خۆکرد   یەڵدانێکی کرێکارانەرهەمابوون سەتە مان بەئ ەمەو دەئ، رگرتەو ەوەـ 1848شۆڕشی  ەل

توانێت چینی کرێکار نای ەوەر ئەسەداگرت لدا پێیان ەمەودە، لداە ڕووی ن ،ڕووبدات وی(ەف ە)ع
زراو و ئامانج و  ەداممی ەسیست ەواو لەر تەگەئ ەڕێوەب رێتەنجامی چاک و جێگیر بەو ئەرەڕینێک بەڕاپ

 ێت. کراب ەبات ئاگادار نەمێتۆدی خ

سیاسی و بواری  ەکرد: لەست دەدەی نێزیکە ی ملمالنێی دیکگرینگر ەسەختیان لەز جنگیلەمارکس و ئ (3
یان کرد، پشتیوانیەد کردنعات کارەشت سە داخوازی ه ەان لیوان پشتیوانیەری و فیکریدا، ئەگندیکاەس
کان ەسۆسیال دێموکرات ەکرد پارت ەد ەوەکرد، پشتیوانیان لەک و گشتی دەیکەنگدانی وەمافی د ەل
رخان کرابوو دژ ەت ەی ڕۆژانەوەرچ دانەرپەبۆ برچاوی چاالکییان ەشێکی بەڵبژاردن بن. بەشداری هەب
 بوو. ەیان پێوەنارکیستانەی گشتی و ئە ی سۆسیالیستانمۆرکی ەوانەتی ئە تایبە، بەنۆڕی دیکجڤاک ەب

 

ی  ەچێونێو  ەل کردنبۆ ڕیفۆرمم ملمالنێ ەکرێکاران و ه بزاڤیم سازدانی ە، هلزینگەبۆچوونی مارکس و ئ ەب
نێوان  ەل ە، واتداەرمایەنێوان کار و س ەتی لەڕەوون بۆ شۆڕش. ناکۆکی بنکاری بەئاماد ،داریداەرمایەس  - بۆرژوا

ی  ەکەمەسیست ەهێز لەناچێت بۆرژوا یاریزانێکی بنێو  ەل ەوەوان، بەبۆچوونی ئ ەچینی کرێکاران و بۆرژوادا، ب
،  وتنێکی سیاسی کرێکارانەرکەسێت. مێک باشتر بەچینی کرێکاران ک رانیەی گوزەوەیان ب نێت،لمێەخۆیدا بس

بۆ  کردنعات کارەشت سەڕۆژی ه .ەوتنێکی بۆشەرکەس بێت،ەن ەکی پێوەسەتی کەر البردنی موڵکایەگەئ
کات ەد ەوەر داوای ئەهێشتا ه ەناگۆڕێت، چونک ەکەمەسیستاڵم ە، بەگرینگسوودی کرێکاران ڕیفۆرمێکی  

 دار جێهێڵن. ەرمایەهای کاری خۆیان بۆ سەبەتی زێدەنیەکرێکاران مافی خاو 
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می  ەسیست  مووەتا هەهنابێت یدا ەر پەگۆڕانکاری بڕیارددەڵێت  ەیەوەئ مارکسیزمی زووی یتەڕەنۆڕینێکی بن
 پشتدا. ەبرێت دەزراو نەدام

 ەکدۆزێ  ەمەئ ەوان پێیان وایەمدوون، ئەدا، کەکەی شۆڕشکردنجێەی چۆنێتی جێبکردن باس ەنگیلز، لەمارکس و ئ
 تی: ە( مارکس نووسیوی1871پاریس )ی ەۆن. پاش کۆمەیەه ەوەکییەرەوتی دەبار و ڕێک  ەی زۆری بندەیوەپ

بوو مێژووی  ەئاسان دکجار ە، یکراباوتدا ەی ڕێکەی دۆستانبرە نەڵەکی هەیەمەگ ەبات لەا خر شیابەگەئ ەڕاست»
 کیەیەوت'' هیچ نۆرەر ''ڕێکەگە گرت ئەردەیبی وەغ ەربەس سروشتێکیاڵم مێژووی جیهان ەبێت. ڵنرەجیهان ه

  ەبنە ش دەوتی دیکەو ڕێک ەیەوتی گشتی فراژووتندا هەڕ ەت لەنانەستیان تەد ە انوتەداکم ەبێگومان ئ ە.بایەن
وت'' ەستی ''ڕێکەیوەوان پەکی فرەیەڕاد ەبێت یان خاو بێت، ب فراژووتن خێراوتی ەر ڕەگەوجا ئەنگیان. ئەپارس
 ەدان، چ جۆر ەکەبزاڤی ەلووتک ەی لەسانەو کەئ  ەئای ەیەوەئە ـان وت''ەو ''ڕێکەکێک لەی - ەیەتەو بابەی ل

کرێت و نا ەیەی پێوەپڕێوانەندین بارودۆخ و ڕووداوی شەی چمۆرک ەگێڕانی شۆڕشە وەڕانەڵگەه «مرۆڤێکن 
،  ەیەرانەکی داهێنەیەفراژووتنی مێژووکرد پرۆسنگیلز، ەنۆڕینی مارکس و ئ ەبێت. بکروتیان ەڕ ەپێشبینی ل

زۆر ێت. بکرنگیان ەس  ەپێشبینی ل ەوەدڵنیایی ەبکرێت و ناشدەبێت یدا ەو بیری نوێ پ ەو بنگ ەوام شێوەردەب
 ەت دژ بەڕواڵەی بەگوت  ەل ەرگیراوەدا، سوود ومارکسیزمخوازانی نێو گێڕان و بژارملمالنێی نێوان شۆڕش ەجار ل

کانی  ەڵبژاردنەنگی هەی سەربارەد ەوەویشەنگ دانن و لەی مافی گشتی دەربارەد   ەنگیلز کەکی مارکس و ئەی
توانێت  ەبێت د ەمانێک چینی کرێکاران تێیدا زۆرینەرلەئایا پ :بووەمەکی ئەرەپرسیاری سماندا. ەرلەپ ەل لەگ

ی  ەمان جێگەرلەر وابێت ئایا پ ەگە؟ ئەکی سۆسیالیستانەیەو ڕووگەرەبجڤاک پالتفۆرمێک بۆ گۆڕینی   ەببێت
 ؟ ەوەگرێتەشۆڕش د

 ەپشت گوێ، ل ەستخەنگیلز دەی مارکس و ئ «ت ەوڵەد»مکی ەی چەوەر ئەبە، لەوەکای ەی هاتەو ڕاوێژەئ
ت ئامرازی چینی ەوڵە ڵێن دەئاشکرا د ەنگیلز ب ەمارکس و ئیشت. ەگەنیگای ناجۆر دەگۆش ەیدا بوانەفرشێکی ەب
 ؟ ەچیی رێت،تی دابنەوڵەکی دەیەبنگ  ەر بەل، گەی گەڵبژاردەمانی هەرلەدی پە، ئەڕۆیەستەد

یان   ەپاندنەاڵتی سەسەر دەهت  ەوڵەاڵتی دەسەت و دەوڵەتای دەو بن تاەرەنگیلز، سەنۆڕینی ماڕکس و ئ ەب
نگیلزیش، ەی مارکس و ئەمەو دەتا ئەهت ەوڵەشێکی ئاسایی دەت و بەوڵەی دە کە. کۆڵەرەپێنەاڵتێکی سەسەد

 ەم ئامرازانەرکی ئەئ ێت. ر بەپێنەستوانێت ەد ەم ئامرازانەت بەوڵەد - ەش، پۆلیس و دادگەرتەئ ەبریتی بوو ل
 ەیدا لەکەخنەڕ ەل ەنموون. مارکس بۆ ستڕۆەکانی چینی دەرماف ەس ەلزراو و ەداممی ەسیست ەل ەیداکۆکی

 . ەوەجڤاک ەت بەوڵەی دەی پاسیڤانندەیوەپر ەسەکات لەخت دەی گۆتا جەرنامەب

.  ەنگیلزدا نییەی مارکس و ئ«  تەوڵەد»مکی ەچ ەوتۆی لەکی ئەیەمان نۆرەرلەپ ە یاد بێت کەمان لەوەئدەبێت 
اڵتی  ەسەکانی دەبڕیاررکات، ەخۆ بتوانێت بڕیار دەربەس ەت کەوڵەی دگرینگشێکی ەب  ەبێتەمان کاتێک دەرلەپ
نیا  ە گشتی تەکی ناجۆر، بەتییەرایەنوێن ەل ەبریتیی  ەی کەو پێکهاتەرێتی بەمانی نەرلەپێت. بەیان هەرانەپێنەس
 .ەزراوەاڵتی دامەسەتی و دەچینایرجی  ەلومەکی هەیەوەنگدانەڕ

ر  ەگەبکرێت: ئیر ەس ەم جۆرە بێت بەنگدانی گشتی دەمافی د ەن بەیدەنگیلز دەی مارکس و ئەنگەو سەئ
  ەمەودە، ئەاڵتی دیکەسەاڵتی ئابووری و دەسەک دەبێت ن ەی ژمارەگوێر ەماندا بەرلەپ ەکان لەتی چینەرایەنوێن
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ناو  ەکی ب ەیەبنگ ە بێتەمان، بۆ چینی کرێکار، دەرل ەپ ە.کانی دیکەیتیەوڵەد ەنگێکی بنگەپارس ەبێتەمان دەرلەپ
  کات.ەد کار ەکانی دیک ەی تیەوڵەد ەبنگ  ەدژ ب یتیەوڵەد

دژ   رەمان، گەرلەکانی پەت. بڕیارەوڵەی دەرەپێنەس ەاڵتەسەد وەن ئەخاو ە مان نابێتەرلەش پەمەاڵم بەب
مانیش  ەرلەپ - ەوەشێنرێتەوەڵدەهە وەکانی دیک ەیتیەڵوەد ەن بنگەالیەبن، ل اڵتەس ەزراوی دەرجی دامەلومەهەب
ت ە وڵەاڵتی دەسەد ەوەناوەو بتوانێت ل ل بێتەری گەنوێن  ەخۆ کەربەڕاست سەمانێکی بەرلە. پە وەشێنرێتەوەڵدەه

  ەگوتاری ئاواڵ ەکیان خۆیان لوردوەه ەوەئ رەبەل ەوەکای  ەهاتبۆوەنگیلزدا نەمانی مارکس و ئەز ەشتا لێ، هتێ بگۆڕ
 ێت. ربگرەکام ئامراز و ەد لوسو و رەبەک بگرێتەیەڕێگ بێت چەی شۆڕش دەوەدڵنیانین ل واوەوان تەپارێزن. ئەد

 ویشەیا ئپڕۆلیتاری شۆڕشستی ەمودەئامانجی د ەل ەنگیلز، گومانیان نی ەش، مارکس و ئەوەر ئەرانبەب
یا پڕۆلیتارێت. بەهاش دەر وەو ه ەستڕۆیەی چینی درازت ئامەڵوە. دەیایپڕۆلیتارتی ەزراندنی دیکتاتۆرییەدام
کانی ەی خواستەوەبۆ ئ  ەخۆی دایان ڕشتووە ر لەچینی ب ەکگرێت ربەو ەاڵتەسە ازی دو ئامرەود لبێت سوەد

ک چین ەندی یەوەرژەاڵت و بە سەری دەی نوێنەڕۆژ وەتا ئەنیا هەت تەوڵەاڵم دە ن. بەجێ بکەخۆیانی پێ جێب
  ەم کردار، کەکەی » دەڵێت:نگیلز ە. ئەتەوڵەد ەدا پێویستی بەوەڕینەی پەماو ە نیا لەیا تپڕۆلیتار. ژیەد بێت

ناوی   ەان بمهێنەرهەبستاوێژی ەد ەوات –بیکات جڤاک ری ەبەرلەرێکی سە ک نوێنەڕاستی و ەت بەوڵەد
رجی ەلومەهە ت لەوڵەردانی دەستێوەت. دەوڵەخۆی د ەربەدوا کرداری س ەبێتەد – ستەدە بگرێت ەوەجڤاک

ڵک، ەی خکردنوکومح بری ە لێت. نامێن ەخۆوە ل رەکارێکی ناپێویست و ه ەبێتەد دوای بوار بوارە جڤاکیدا، ل
ڵکو ەب 'النابرێت' ت ەوڵە. دەوەکایەان دێتمهێنەرهەبی ەپرۆستی ەرایەبەڕێوەو ب کەی شتومکردنرشتیەرپەس
 . «'ەوەتێکوپوەد'

رجی ەڕی مەوپەموو مێژووی پێشوو، ئە. هەتێریالیستانەی ممێژوونۆڕکتیکی نێو ەدیال ەل ەکەیەنموونە م ڕاوێژەئ
و ەم چین و ئەئ ناکۆکیی نێوان ەوەویشەو ل ەبوو مهێنانداەرهەستاوێژی بەمهێن و دە رهەهێزی ب ناکۆکیی نێوان ەل

یا پڕۆلیتار. ەکانی دیک ەر چینەرانبەبداکۆکی لێ بکات   ەبووەندی خۆی هەوەرژەموو چینێک بە بوو. هجڤاکی چینی 
ری ەبەرلەناوی س ەمێک بوو بەبۆرژوا د. چینی باتی بۆ بکاتەخۆی بێت و خ شیە بێت ب ەشتێکی ن ەم چینەکەی
اڵم کاتێک  ەست. بەد ەواڵتی گرتبۆەسەد - ەوەـ «مەی سێیەرەب» مووەر هە ناوی هەب - ەوەوساوەلی چەگ
با  ەیا. دپڕۆلیتار ەاڵتدارانی کۆن و دژ بەسەد ەخۆی دژ بندی ەوەرژەبپاراستنی  ە وتەست، کەد ەاڵتی گرتەسەد
یا  پڕۆلیتارپ. ەچە ڕاست و دژ ب  ەژ بد بپارێزێ ی خۆ  یمی سیاسیەسیستو  یانی خۆ مهێنەرهەبرجی ەلومەه
ان مهێنەرهەبستاوێژی ەد ەدایەوەیا لپڕۆلیتارندی ەوەرژەب ە. تاکەنیی یە تەو باب ەتی لەندی تایبەوەرژەب

  ەوەجڤاکناوی  ەب»ی ەوەهێنن بۆ ئەکار دەت بەوڵەیا دپڕۆلیتار. کاتێک جڤاکری ەبەرلەست سە د ەوەبگوێزرێت
 یتیەرایەچیدی نوێن ەچونک کەوێت،ەت بوون دەوڵ ەد ەتیش لەوڵە، د«ستەد ەبگرێت ان مهێنەرهەبستاوێژی ەد
 .  ەندێکی دیکەوەرژەب  ەت ناکات دژ بەندێکی تایبەوەرژەب

 ەنگی مارکسیدا، کەرهەف  ەبێچین. لجڤاکی بۆ   ەرجەم داانمهێنەرهەبستاوێژی ەدر ەسەبجڤاک  یگرتنستەد
رچی مرۆڤی ەگەن )ئ ەرێک بککا ەموو جۆرەسێک هەموو کەه ەنیی ەوەست لەبەبێچین مجڤاکی گوترێت ەد
ر  ەسەهیچ چینێک مۆنۆپۆلی ب ەیەوەبێچین ئجڤاکی  ەست لەبە( مەدانراو ەنموون ەکی بەمەه ەدیو و بگرەفر
کاری می ەرهەزۆر ب ە بێت بەی نەوەتی ئەرف ەش هیچ چینێک دەو جۆرەو بنەبێت اندا مهێنەرهەبستاوێژی ەد

 ێت. رەخۆی ب بۆ ەچینێکی دیک
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 ەلێت. ب ڵکشاەرز هەکجار بەی مهێنەرهەبهێزی  ەیەوەبێچین ئجڤاکی رجی ەم  ەنگیلز پێیان وایەمارکس و ئ
ئاستێکی  ەاڵم لەب ر.  ەب ەی گرتۆتمهێنەرهەببێوچانی هێزی  فراژوتنێکی ەدارەرمای ەسمی ەسیست تیشداەڕەبن

هێزی  م فراژووتنی ەردەب ەکۆسپ ل ەبێتەداری دەرمایەسانی مهێنەرهەبرجی ەلومەهدا، ەوەتی چڕبوونەتایب
ی  ەمبوونەکە ڕوو ل ە و ژمارەو ئ ەیەرزی هاوکاری هەکی بەیەپل ەپێویستی ب مهێنەرهەبهێزی  .دامهێنەرهەب

وخۆی  ەۆ و ڕاستتی هاوکەرپرسایەڵک بەخ ەپێویستێت. ڕ وڵناسوەی پێ هەبار مەدار( ئەرمایە)و س ەرمایەس
 . ستۆەئ ەفراژووتن بگرن

  ەک بەریەی توانا و بۆ هەگوێر ەک بەریەه ەل»ی دروشمی ەو دۆخەیا و ئپڕۆلیتاری نێوان شۆڕشی ەاڵم ڕێگەب
بۆ  ) ەکۆمیونیستانلێنین ناوی لێنا  ەی دوایی کەم دۆخە. ئەکی درێژەیەێگڕ، ەکار ەتێدا ب «پێداویستی یەگوێر
 ەڵکوو بەب ەانێکی چوستمهێنەرهەب ەر بەک هەپێویستی ن، (ەیەسۆسیالیستان ەی پێشتر ک ەوەی لەوەکردنجیا

ئازادی و   ستان،نۆڕینی مارکسی ەب، هاداەوجڤاکی  ەم جار ل ەکەوجا بۆ یەئ. ڵکداەنێو خ ەل ەکی بێوچانەپشتگیریی
ر ەسەب ەوەکارڕێی  ەل  ەیەوەئازادی ئ، یتەویستی خۆت بک ە ب ەنیی ەوەئازادیی ئ . سپنەچەدروست د یکسانیەی

ت و چڕترین ەکاتدا جیددیترین باب کەی ەل ەی ەوەئ، ڕاست ئازاد ەکاری ب».  ختیدا زاڵ بیتەکۆسپ و س
  -. )تحقیق بکات(نێت ێڕاستبمرۆڤ خودی خۆی   ەیەوەئ ەوەالی مارکسەئازاد بوون ب. «بگونجێنیت، نجدانەڕ
 .  ی الی هێگلە وەل ەواو جیاوازەمارکس تالی ڕاستاندن اڵم خۆەها بوو بەروەه ەوەیشهێگلالی ەب

 

م گرفنی نێو  ی  مارکسیر

ختتر  ەس، ەبووەریی سیاسییان هەی کاریگەڕانەو باوەموو ئەه ەل ەوەڕووی بیرکاریی ەل مارکسیزمدەچێت وا پێ
  ەک ەیر نییەسدۆزێکی . ەر بووەوانتر کاریگەفر ەی سۆسیالیستانەڕێکی دیکەموو باوەه ەش لەوەڵ ئەگەلێت. ب

ش ەمەئ، ەختیی زۆری تێدا بووەس مارکسیزمدانی  ەڕاڤ ێت. بڵدا کراەگەو نکووڵی ناجۆری ل ەڵەدانی ه ەڕاڤ 
 ەمەخەک دەیەند نموونەدا چەوا لێر. نگیلزەکانی مارکس و ئەمەرهەمناسینی بەبۆ ک ەوەڕێتەگەی جار دەزۆرب

 رچاو:ەب

 چین بوون  ەربەسبیردۆزەی  (1

دا بنجیان  ەدوا پل ەل -کان ەزانستیی بیردۆزە ەوەویشەو ل -ت بیروڕا ەنانەت، ەوەتێریالیستییەالی مێژوونۆڕیی مەب 
،  ستڕۆەندی چینی دەوەرژەپشتیوانی ب ە بنەد ەیەها ه ەبیروڕا و زانیاری و. ەیەاندا همهێنەرهەبرجی ەلومەه ەل
جاری وا . زراوەدامجڤاکی  ەدژ ب ەوەستانەتیی ژێردە ی چینایەباتی شۆڕشگێڕانەست خەدە ک بەچ ەبێتەد ەیشەه
گوترێت پێی ب ە شتێک نیی، مارکسیزمنۆڕینی  ەب گۆیا ەوەتەها لێکدراوەکی وەیەشێو ەب ەم بۆچوونەبوو ئەه

نگیلز ەاڵم مارکس و ئە ب. ەچ چینێک ەربەس یەوەب ەندەو ب ەکییەڕێژموو زانیارێک ە ڵکوو هەب، کتیڤەئۆبژزانیاری 
پێ   کانیبیردۆزە ی کێە وەب ەندەش بەوەئ، ەیەنادروست هبیردۆزەی دروست و بیردۆزەی . ەها نییەستیان وەبەم

 .  ەکانی دیکەی جۆرەوەکردنتەک و ڕەبیردۆزەی ەلماندنی جۆرەبۆ س ەیەیلێک هەچیندا م ەوجا لەئ . ەباش

،  سیاسیی کالسیکبیریارانی ئابووری ، نگیلزەبۆچوونی مارکس و ئ ەب :ینە بک ەیەم نموونەیرێکی ئەبا س
  ەیی ئازاد و برەڕکاب  ەب، داریی زووەرمایەسمی ەسیست یکردنی شێوازی کارەربارەن دەدەکی دروست دەیەوێن
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ن ەداری بکەرمایەی سە فراژووتنێکی دیک ەیانتوانی باس لەاڵم سمیت و ڕیکاردۆ و میلل نەب. هتد  ...کرێکاری و
م  ەکەی یەپل ەب ، یبیردۆزەیەو ەئ ەواتەک. شانی بباتەڵوەو هەرەب ێتها بەمۆنۆپۆل و ناکۆکیی و  ەڕووی ل
ی سمیت و  ەوەک ل ەدات وەزانیارێکی پتر د ەو ە کتیڤەئۆبژڕووی  ەل ەدایڕشتوو ەرمایەی سەربارەد، مارکس

 . ەڕیکاردۆ و میلل دایان ڕشتوو

دا  ێکجڤاک ەکرێت: لەپشتیوانی لێ د ەاڵتی بۆرژواوەس ەن دەالی ەل سیاسی یئابووریبیردۆزەی   ەک ەاڵم ئاشکرایەب
دەبێت  -سیاسیی کالسیک  یی ئابووریەگوێر ەب - بێت ەاندا همهێنەرهەبستاوێژی ەر دەسەاڵتی بەسەبۆرژوا د

ی پرولیتار ەداخوازیی شۆڕشگێڕان ەمارکسی پشتیوانی لبیردۆزەی اڵم ەبێت. ربد ەفراژووتنی ئابووری و گشتی دن
 . کاتەد

 .  ەوەت ناکاتەڕ کتیڤەئۆبژتی بوونی زانیاری ەرف ەهیچ جۆرێک دەب ەتێریالیستانەمێژوونۆڕیی م ەواتەک

 

 ەباتی شۆڕشگێڕان ەکی و خەناچار (2

داری ەرمایەفراژووتنی سدەڵێت  ەیەی هەک گریمانەالی ەل مارکسیزم ەک ەکراو ەوەر ئەسەمشتومڕی زیاتر ل
ر شۆڕش  ەگەئ ێت:بگوتر ەوا باو. داتەد ەشۆڕشگێڕان باتی ەهانی خ ەوەکی دیکەالی ەشۆڕش و ل  ەگاتەد

 . نەڕێی بکەهێمنی چاوە توانن بەڵک دەخ ەواتەک، ەکییەناچار

فراژووتنی ) ەکەبۆ شۆڕش ەرجێکی پێویستەم  ەکەباتەخودی خ ەک ەیەوەئ  ەیەم گوتەی ئاڵمەو ئاسانترین
جڤاکی  ەهیچ جۆرێکیش ناگات ەتی پرولیتار و بەدیکتاتۆریی  ەاڵم ناگاتەب ەختانگ و ئاژاوڵەس ەگاتەداری دەرمایەس

باتێکی  ەخدەبێت   ەک ەرج گرتووەم ەیان بەوەئ، نەکەنگیلز پێشبینی شۆڕش دەکاتێک مارکس و ئ. (بێچین
 .  ەباتەو خەبۆ ئ ەرجێکی پێویستەخۆشیان مبیردۆزەکەی ت ەنانەتێت. بەئارادا ه ەی پرولیتار لەئاگاداران

 

 ئوتوپیاو  بیردۆزە (3

و ناویان   ەوەنەکەت دە مانی خۆیان ڕەخۆیان و هاوز ەر لەانی سۆسیالیستی ببیردۆزی ەنگیلز زۆربەمارکس و ئ
  ەیەم وێنەئ ەبێن ەوەواز ل -ن؟ ەکەبێچین دجڤاکی  ەوان باس ل ەئ ەنیی ائوتوپی ەمەدی ئ ەئ. «ستئوتوپی» نێنەد
ی  ەو فراژووتنەئ، ڵێنەنگیلز دەمارکس و ئ. ەیەمتر ڕازاو ەک، ەدایڕشتوو Fourier ەک ەندەئایی ەکەچاو وێن ەل

وان ەئ. داریەرمایەی فراژووتنی سەربارەد ەخۆیان ی بیردۆزەکیوخۆی ەنجامێکی ڕاستەکێشن ئەخۆیان نیگاری د
 ەی خۆیانەکەڕەوخۆی باوەکی ڕاستەییئاکامگیرنیا ەت، کۆتابوون بگات ە بدەبێت ر ەتی هەباتی چینایەڵێن خەد ەک
 . ەیجڤاکیهۆکار و شێوازی ملمالنێی ها ەروەهتی و  ەباتی چینایەی خەربارەد

ی ەباتی ئازادیخوازانەبۆ خ ەگرینگرێکی ەوەبێچین دنجڤاکی ی ەوێن ەن کەناک ەوەشدا نکووڵی لەوەڵ ئەگەل
  ەکە یەهە وەواو بڕوایان بەنگیلز تەمارکس و ئێت.  ب میشی تێداەکاریی کەورد ەکەرچی وێنەگەئ - پڕۆلیتار
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و خواست و   ەوەڕێنمووی کرددەبێت و سیاسیدا و  جڤاکیباتی ەخ ەت لە نانەت ەگرینگزانیار هۆکارێکی 
 .نەک ەکتر دەی ەکار ل ەوەو کرد بیردۆزەڵێن: ەک خۆیان دەیان و. ڵک بکاتەکانی خەونەخ
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م و نازیزم:  ی  رەهێتلفاشیر
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م و نازیزم و  ی  ی ئایدیۆلۆژ ک ەفاشیر

ڕۆمای دێریندا هێمای پاراستنی   ەو ل ەهاتوو  ەوەدار( ی التینییەسکەد Fasces) ەل Fascismی فاشیزم ەوش
 یتیەرایەڕێب ەرخدا بە ئیتالیای هاوچ ەل ەی سیاسییبزاڤێکم ناوی ەکەی ی ەپل ەفاشیزم ب.  ەستوور و هێمنی بووەد
ری  ەورووپادا سەتێکڕای ئ ەل ەتەو بابەڕێبازی لم ەک ەڕی جیهانی یەپاش ش. Benito Mussolini موسولینینیتۆ ەب
  National socialismی میللیی سۆسیالیزمی ەکەڵمانییەئ ەتر بوو ڕێبازێنژەتر و هەور ەگ موانە ه ەی لەوەئ، ڵداەه

ند ەم چەاڵم لەب، بۆ فاشیزم و نازیزم گرینگشکانێکی  ەم بووەکەی ییڕی جیهانەش. بوو Nazismیان نازیزم 
م ڕێبازی نوێ ەردەڵکوو ه ەب ەبووەبڕ نەبنرێت هیچ جۆ ەب ەبیروڕای فاشیستان ەوت ک ەرکەدواییدا دی ەساڵەد
 .  رەب ەگرێتەد

  ەباس ل ەشدا ئاسان نییەوەڵ ئەگەل، دابنرێن ە فاشیستان ەبدەشێت   ەیەند ئیدیالێکی سیاسی هەچ ەواتەک
ێت. رکەد ەوار و سۆسیالیستانەو کۆن  ڕال ەلیبی ئایدیۆلۆژ ەباس ل ەو جۆرەبکرێت ب ەکی فاشیستانەییئایدیۆلۆژ

نێت  بیەدا دەوەندیی لەشکۆم ەڕێبازێک ەوات، ەی Anti-Rationalism راییەهۆشگەڕێکی دژەباوفاشیزم ری ەبەرلەس
 ەر لەی ڕێنیشاندەبیرۆکێت. نەک بنیات نەیبیردۆزەکی و ەڕاوێژی هۆش ەنیگای خۆی بەمای گۆشەبن
  جڤاکیئابووری و  ەنگی مانا و هاوکاریی هۆکارەی سە ربارەد بیردۆزەیەک ەل ەدا بریتی نییەفاشیستانی ەوەزووتنب

.  ێک  Fürherر ەک یان فورهەی Duce ەدوج، رێکەندیی ڕێبەزامەخواست و ڕ ەل ە ڵکوو بریتییەب، کانەو سیاسیی
ست ە ر تاوی شااڵوی هەب ە باتەنا دەڵکوو پەت بهێنێڵک ب ەخ ەب بڕوا ەڕاوێژی بیرکاران ەب ەستی نییەبەفاشیزم م

ران ناتوانن بیشێوێنن  ەڕێب، ەیەکاندا هەجیاواز ەفاشیست ەڕێباز ەند دیدێک لەشدا چەوەڵ ئەگەل. ەفسانەو ئ
رچ  ەرپەب ەئاشکرا ل ە کان ب ەکن فاشیستەنیگایەگۆش ەمان ەئ. ەکەی ڕێبازەتی فاشیستانەسڵەتێکدانی خ ەر بەگەم

ر  ەبەل. نرێنداب ەی فاشیستانئایدیۆلۆژڕۆکی ەناو ە بدەشێت کاری دێنن و ەدا بەسیاسیی دیکی ڕێبازی ەوەدان
.  ینەمیان دیاری بکەشائادگاری ئ، ەوەرەڕکابی ئایدیۆلۆژ   ەب ەوەی فاشیزمکردنراوردەڕێی ب ەل ەکرێت،د ەوەئ

و  ەڕۆیەکی زێدەتییەوارەفاشیزم کۆندەڵێت  ەیەنۆڕینێکی باو ه، ی فاشیزمەی وێستگە ربارەد ەیەبیروڕای جیاواز ه
.  «Right Wing Extremism وەڕاستڕ یتیەڕگیرایەپ» و« Ultra-conservativismڕ ەرپەس یتیەوارەکۆن»نێت ەناوی د

  ەو خاڵەت لەنان ەت، ەتیی هێگلدا نییەوارەندیی نێو کۆنەڵ هۆشمەگەتی لەفاشیزم خزمای ەک ەاڵم ئاشکرایەب
دا  ەم ڕێبازەڵ ئەگەفاشیزم ل، کاتەزراو دەنیا داوای پاراستنی بارودۆخی دامەت ەتیدا کەوارەی نێو کۆنەساکار

ڕادیکالیزمی » ەب  ەش ەوەر ئەبەل، ەیەشۆڕشگێڕان ەوەکەند ڕوویەچ ەفاشیزم ل ەوەوانەپێچەب. ەوەک ناگرن ەی
 ێت.  ربەناو د« وەڕاستڕ

ژوور   ەت لەوڵەد  ەک ەوەگرنەک دەدا یەڕەو باوەڵکشاودا لەه کەیەتا ڕادکی ەتییەوارەڵ کۆنەگەفاشیزم ل
تی  ەرف ەبێت د ڵنراەها هەودەبێت ت ەوڵەد. نێنەداد - ەوەجڤاککانی ەژوور چیین ەتی لەتایبەو ب -س ەکەتاک

  ەسێک ڕووی لەکەتاک مووەموو چینێک و هەکارێک بکات چاالکیی ه ەوەئبری  ەهێڵێت و لەن جڤاکیناکۆکیی 
ستووری  ەو د ی سیاسیمەسیستدەبێت  -وارانەڕای فاشیست و کۆن ەب -شەوەبۆ ئێت. ت بەوڵەندی دەوەرژەب
 ێت. گرر بەدەبسنوور یندیەمەوڵەژاری و دەه ەلت  ەنانەت ەڕێگ بێتتوند ها ەو

فاشیست . ەوەـ «ل ەگ»یان ( ەوەتە)ن« تەمیلل»ست ەد ەب ەنیا ئامرازێکەت، زمینۆڕینی فاش ەب، ەڕاستینتی ەوڵەد
 لی کۆەو گ تەمیللندین ەچ ەچونکنێت دزێ ەنگاریا دەه -( مساە)ن ی ئوتریشەوەک ئەتی وەوڵەد ەوەناخ ەل

ی  ەوانەچواو پێەنیگایان تەدا گۆشەیستنتراڵەس ەم خاڵەاڵم لەب، رستەپەکۆنگوترێت ەفاشیزم د ەب) ەوەکردۆت
م  ەکەی یەپل ەب -کانی ئیتالیاەالی فاشیست ەنموونبۆ  -ل ەگ. (ەی 1815تیی سیاسی پاش ەرستایەپەرانی کۆنەنوێن
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ێت. رز دابنەگ ەڕ ەیان ب  ەیانۆلۆژکی بایەیەک ەی ەل بەگ دەشێت شدا ەوەڵ ئەگەل. ەمێژووکردکی ەیەکەی
 . بوو رچاوەب کجارەیکاندا ەنازیست ەوات، ڵمانیاەکانی ئەی فاشیستەندەپڕوپاگ ەل Racism تیەرستایەزپەگەڕ

ڕێ  ەمەت ئەڵبەه. تیەوارەوانی کۆنەرفرەشێکی ب ەب ە ل ەواو خۆی دابڕیو ەت تەمیللل و ەگ  ەکردنم ڕووەفاشیزم ب
  ەشەتیشدا گەوارەکۆن ەل ەتیی ئاواڵەرستایەزپەگەت ڕەنان ەو ت Nationalismڕێبازی ناسیۆنالیزم گرێت نا ەوەل

شێکی  ەب ەل ەنموون بۆ ، ەشدا جێی خۆی کردبۆوەدیک ئایدیۆلۆژی ەل ەیانۆلۆژی بایەتی ڕوانگەتایبەب. بکات
بوو بۆ  گرینگکی ەمایەتیی جڤاکی )سۆسیال داروینیزم( بنەداروینای. ر(ەالی سپێن) یزمدا ڕالەلیبرچاوی ەب

 .  ەیی نازیستانۆلۆژیئاید

نێو  ەی لەجێگ ەئاسان نیی، ەیەستاوی هەدیار و دژوای نبۆچوون ،داگرینگندین دۆزی ەچ ەی لەوەر ئەبەفاشیزم ل
 جڤاکیبواری ئابووریی  ەانگرینگ ەو دۆزەکێک لەیێت. بکران شستنیەدا دەکانی دیکەرچاوەب ەسیاسیی ەڕێباز

اڵم چۆن؟  ەب، تەوڵەبۆ د ەو ەیشەوەو ل -ل ەندی گەوەرژەرێت بۆ بەبێت کڕنوو بەئابووری د. ەوەگرێتەد
.  ەیەتیشیان هەشایەهاوب  ەربەس کی لێڵیەند داوایەاڵم چەب ەوەن ەکەکی دەسەک یتیەموڵکاینی ەیکان الەفاشیست

بازاڕی  رەن گەکەش دە وەاڵم باس لەب، زاننەکیی خۆیان دەرەدووژمنی س ەب مارکسیزمتی ەتایبەسۆسیالیزم و ب
 . ەیەهترسیی ەمر بێت،  ەدەفراژووتنیان سنووربزن ەکاریی مەکی و پارەسەک

و   ەرنامەڵنانی بەر هەرانبەکان بەنی فاشیستوبۆ دژبو ەوەڕێتەناگ،  مەکەی یەپل ەب، ەیەوەم ڕاڕا و شالنەهۆی ئ
ندی  ەوەرژەی بکردنیتیەرایەنوێن ەدژ ب  ەوانەکڕەکان یەفاشیست. ی ڕوونبیردۆزەکیکی ەمایەر بنەسەشێوازی کار ل
موو  ەر هەستی هەبەرزترین و خۆڕسکترین مەتی بەرایەخۆیان نوێن ەوان پێیان وایەئ،  تینەگرووپێکی تایب

.  ندانەو کارم بۆرژواەورد ەل، رانەفسەکرێکار و ئ ەن لەکەداوای پشتیوانی د  تفاشیس. نەکەکان دەگرووپ
ری ەنوێن  ەب، مەکەی ی ەپل ەب، خۆیان ەی دیکەوانە ئێت. بڕەداد  ەکانی دیکەیئایدیۆلۆژی ەدا خۆی لەمەفاشیزم ل

چینیکی   ەر بەر سەنانێن گ  ەوەسەڕووی ک ەست بەهیچیان د ەبێن ەو ەواز ل) نێنەدادجڤاک تی ەچینێکی تایب
ڕووخان  دای ەنیشان ەتی بەی چینایەرخەهاوچ  ەجڤاکم ەگشتی ئەکان بەفاشیست. (پاڵیان ەبێت و بدات ەدیک

 .  نەتی بکەدژای، ەوەتەمیللندی ەوەرژەل یان ب ەندی گەوەرژەناوی ب ە بدەبێت  ەزانن و پێیان وایەد

رچی ەگ . ەیەدیکدۆزێکی   ەمەن ئەکەچینیک دندی چ ەوەرژەتی بەرایەنوێن، دا یستاڕ ەل، کانەوجا فاشیستەئ
و  ەیەداری هەرمای ەی سجڤاکیمی ەسیست ەک ەی کردووەشەهێزتر گەدا بەاڵتانە و وەفاشیزم ل ەوت نییەڕێک
فاشیزم پاش .  ەوەدیکجڤاکی تی ەدارەرمایەر تاوی سەی یان بەڕشەر هەب  ەوتۆتەتی تێدا کەدارەرمایەس
شۆڕشگیڕ یسزمی رکسار مەرانبەب ەمەو دەئ. هێزیەڕی بەوپەئ ەیشت ەم گەکەی  ییڕی جیهانەکانی شەندەژەه

فاشیزم خۆی . میللیە فرتوانی ەێکی فررەڕکاب ەی لمیللیری ئابووریی ەتی و پارێزەڕزگارکاری مرۆڤای ەخۆی کرد
ری ەبەستەد ەکردەشدا خۆی دەوەڵ ئەگەل، بۆ کرێکاران ماددی مانێکیەئ ەری کار و جۆرەبەستەد ەکرد

 .  رخی بۆرژواکانەو هێزی هاوچ  تیی تاکەموڵکای

شێت کێەها بۆ خۆی ڕادەسانێکی وەکجڤاک کانی ەجۆر جۆراو  ەچین ەل، والەمال و ئەل، و ئێستاش وساەفاشیزم ئ
لماندبوو  ە ی سەڵکەو خەفاشیزم ب. ئاسایشی خۆیان بپارێزن توێ ەیانەزانن و دەد ەشە ڕەهرەب ەی خۆیان بەپێگ ەک
تۆیان  وەنگێکی ئەکی سەسەئازادیی ک و ها مافەروەو ه ەبێهێز مێکیەسیستکسۆنی ەنگلۆسەدیمۆکراتیی ئ ەک

دا  جڤاک ەو هێمنی و ڕێکوپێکی لرێت بشکێن مارکسیزم دەکرێت تۆڵ ی توندومیللیباتێکی ەخ ەنیا بەت. ەنیی
 ێت.  رنێ زرەمبدا
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  ەسوودی ل، (بۆچوون  ەو زڕ ) ڵکەندین نۆڕینی باوی ناو خەر چەب  ەبردەنای دەی سیاسیدا پەندەڕوپاگپ ەفاشیزم ل
ێدان وبێ گەگرت بە ردەی وەو نۆڕینانەفاشیزم ئ. داتەی دەگرت و دنەردەکی وەت و ناهۆشوەی چبۆچوون

ر ەبەل. گرتەردەکان و ەسیاسیی ەی ڕێبازەزۆرب ە ئیلهامی ل، ەیەنگیدا هەرهەریتێکی ف ەچ ن ەی بنجیان لەوەب
ر  ەبەر لەه. ەکییەمەرەه کی درێژ وەلیستیکیی فاشیزم ەرانی گیانەخش و ڕێبەناوی ئیلهامب لیستی ەیەوەئ
 ەی حیزبەرنامەب. ی بیری فاشیزمدادونیا مووەه ەربڕینێک دابنرێت لەد ەبشێت ب ەکیۆمێنتێک نییۆد ەشەوەئ

  بیردۆز گۆیای ەوانەئ.  تاکتیکنرز  ەکی بەیەتا پلەوانی حیزبی و هەی فرەندەپڕوپاگ  ەشێکن لەنیا بەکان تەفاشیست
  ەنموونبۆ ، ەر داوەسەتی حیزب بڕیاری لەرایەڕێب ەک ەوەتەیان نوسیوەوەر شتێک ئەه ەر لەستن بئایدیۆلۆژیو 
 . ڵمانیەی ئ Alfred Rosenbergگ ێرنبەلفرێد ڕوسەئ

پیاوی  ەداوەیان لێ نەوەاڵم الفی ئەب، ی فاشیزمنەورەگ ەرەری هەدوو ڕێب رەو ئادۆڵف هێتل موسولینینیتۆ ەب
ی بۆچوون ربڕینی زیندوویەواندا دەی میراتی ئەکەسکە رتەب  ەبیاتەدەئ ەشدا لەوەڵ ئەگەل. بن مڕێژەسیستو  ەخام

و   ئیتالیای ەی فاشیستانئایدیۆلۆژیکاریی نێو ەرد وش بوو یوانەکانی ئەر خواستەه. ەوەدۆزرێتەد ەفاشیستان
واوی ەکی تەمییەپێش رەهێتلی  Mein Kampf (1925) باتی من«ە»خ کانداەنووسیننێو  ەل. کێشاەڵمانیای دەئ
 ەرەدەو گوێن بێپۆش ەو ڕوونبێژیی ەب ەم کتێبەئ. ی سیاسیەرنامەریی خۆی و بەوەڵێکی بیرەتێک ەل ەو بریتیی ەیەه

دا  1933 ەل میللیانی ر و سۆسیالیستەی هێتلەوەر لە ندین ساڵ بەچ Mein Kampfە ڕاست. ەنەگمەدۆکیۆمێنتێکی د
دا ەکەی کتێبنتراڵەسندین بیری ەچ ەی خۆیدا لەک ەییحوکومڕان ەل رەهێتلو  ەوەباڵوکرای، ستەد ەحوکوم بگرن

تی  ەتایبەدات بەئاشکراکانی نۆڕینی فاشیزم پێشان د ەت ەسڵەخ، رەهێتل، داەیەڕەد الپەشسەو شەاڵم لەب، الی دا
 .ئاست بیردا ەڵوێستی پراگماتیکی فاشیزم لەه

 

 ت ەوڵەل و دەگ

،  بێت ەوەزەگەل و ڕەژێر گ ەلدەبێت ت ەوڵەد. نەی نازیستانئایدیۆلۆژیمای ەبن «زەگەڕ»و  «ل ەگ»مکی ەچ
 . بن ەوەتەوڵەژێر د ەلدەبێت ش جڤاککانی ەستەس و دەکەتاک

ل و ەگ  ەک ەگرینگی ەکەۆکڕەو ناو ەیەر شێوەت هەوڵەد ەوەالی ئێمەم بەردەی هەوەر ئەبەل» دەڵێت: رەهێتل
ت  ەوڵەد  ەک ەوەکاتەڕوونیشی د. «وانەرزی ئەندی بەوەرژەبۆ ب تنێێر فروو بەموو شتێک سەهدەبێت ،  ەتەمیلل

دەبێت  ڵمانی ەتی ئەوڵە د ەوات «.ەزەگەڕ» تی بکاتەخزم دەبێت ت ەوڵەی دەو ئامانجەئ. ک ئامانج ەن ەستاوێژەد
 . زی ئاری بپارێزیەگەڕ

فراژووتنی  . گرنەردەجڤاکی و یتیەداروینای ەند ڕێبازێکی فیکری ل ەچ، شەک یو ڕێبازی نازیستی د رەهێتل
نگیان تێدا  ەی ژیان ڕەلەو پ سروشتکردڵبژاردنی ەه ،ەیەیانۆلۆژفراژووتنێکی بای هاوکاتمێژووکردی مرۆڤ 

 دەڵێت: رەهێتل. ەوەتەداو

نیا ەتێت. نیی خۆی بدۆڕێ ەورەو گ ەوەبێهێزیدا بتوێتڵ ەگەک لەستڕۆ بێت نەد  ەیەوەهێز ئەرکی مرۆڤی بەئ»
م  ەبێ ئەب. ەدراوسنوورر مرۆڤێکی بیهێز و  ەیسا خۆی هەد دادەنێت،دڕیی  ەب ەدید  مەئ ەزگماک الواز ەی بەوەئ
ی ژیان  ەلەپ. «بووە دەبوونی ن ، رزترەکی بێو ئاستەرەڵدا بەرانی زیندەگوز ەفراژووتنێکی ل ەهیچ جۆر ەستوورەد
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ت ەرکی سیاسەئ. جڤاککانی ەس و چینەکەک ملمالنێی تاکەن، ەزانەگەملمالنێی نێو ڕ ەوەکانەنازیستالی ەب
 ەربەس ڕیەباو ەواتەکێت. ک الواز بپارێزەی بۆ خۆش بکات نەبدات و ڕێگ ەم ملمالنێیەی ئەدن ەیەوەئ

و هاوبیرانی پێیان  رەهێتلک ەو ەکەنۆڕیییان جیهان - ەکەبۆچوون مووەمای هەبن ەب ەز کراوەگەفراژووتن و ڕ
  ندینەچ ەبرێت بدگرێت دەکرێت و  ەواوەکی تەیی ۆلۆژبای ەڕەم باوەڵێن ئەکان دەنازیست. ننێخۆش بوو ناوی ب

 ەمدا لەم و بیستەیەی نۆزدەدەس ەل ەک ەوەزەگەز و فراژووتنی ڕەگەتی ڕەسڵەخ ەربەس یەو گریمانبۆچوون 
  ەباڵو کراو ەل ەو بۆچوونان ەم گریمان ەوجا ئەئ. ەوەکای ەهاتن، ەوە مێژوونووسسوف و ەیلەف ، ۆلۆژند بایەن چەالی
  یەرستانەپزەگەی ڕبۆچوون بوو پشتی ەوەمیشیان ئەکەرکی یەو ئ ەوەنکراەد ڵکدا باڵوەکانی نێو خەجۆرەمەه
 ەتی لەتایبەو ب ورووپاەئری ەرانسەس ەل ەوەپێش ەمیان لەئ، بگرن anti-semitic(  جووەسامی )دژەدژ تەتایبەب
ر  ەب ەبخرێتدەشێت کان ەزی نازیستەگەڕی ڕەی باوەیانۆلۆژتی بایەسڵەشدا خەوەڵ ئەگەل. ەڵمانیادا باڵو کرابۆوەئ

  ەک، ز ەگەی ڕکردنشەیی دابۆلۆژبای -ریتی پێشە ر نەس ەوەچێتەد ەیەکی هەمایەڕاستیدا بن ەل ەچونکمان گو
،  کانەسامیی، کانی سامە وەن گۆیا، تەسام و حام و جاف ، وجیلەی نوحی نێو تەکەبۆ چیرۆکی سێ کوڕ ەوەڕێتەگەد
  ەمەردەم سەری ئەوروب ەدلمێنراوی ە سێیی لۆلۆژبایبیردۆزەی ندین ەچ. تی پێک دێننەی تایبۆلۆژایبزێکی ەگەڕ

 . ی کۆن و نوێکردنشەز دابە گەڕێکی ڵەتێک ەبریتی بوون ل

زدا ەگەیی ڕۆلۆژرستترین بایەزپەگەڵ ڕەگەتیان لەڵەمام ەیش زۆر ئازادانرەهێتلت  ەنانە ت کان وەاڵم نازیستەب
  ەکانی دیک ەزەگەڕ. ەکردبۆو ناکۆکیی نێوان ئاری و سامیدا کۆ ەرنجدانێکیان لەموو سەر هەی هەنێزیک. کردەد
هێز ە: ئاری جوان و بەوەگرتەموو بوارێکی دەه  جووجیاوازیی نێوان ئاری و . بوون  «نزمتر» وانەست و ڕاڕ

بوون مسارد ەخی راەتاکگجوو ، زانیان ڕۆحی قوربانییان تێدا بووەگەبۆ هاو ڕ ئاری، بوونەجوو جوان ن ،بوون
ڵکی ەخوانی داهێنانی خ ەل یجوو الخۆری، رنەنێئاری داه. !( کرابایان لێ ەشەڕەه  ەوەی خۆیانەوەرەد ەر لەگەم)

ن ەئاری خاو. (ەخواستوو  ەوەکانەئاریی ەکانی خۆیان لەڕاستیدا داهێنان  ەل جووکانی ەنازەن  ەزانستکار)ن ەکەد ەدیک
تا  ەه. ەختەک بیابان تەجوو گیانیان و، ەکانی خۆیانەڕچ  ەتاییەرەس ەی نیشتیمانەوەنگدانەویش ڕەئ، وڵنوگیانێکی ق 

 . دوایی

 ەنەکەد جوو، ل ەر ئاری گەرانبەن بەکەد جووکیی ەکۆم ەلەسفی گەها وەکی وەی ەشێو ەکان ب ەو نازیست رەهێتل
کاریی  ەپار ەنموونبۆ ، ەکاریی ەموو خراپەه مەئ ەتوانویان ەوەیانەمەک ەو ژمارەب، ستەداڵبا سنوورزێکی بێەگەڕ
 . شکێنەن نەبێت   کردنبڕەڕ و بن ەش ەپێنن و بەکاندا بس ەر ئارییەسەب،  مارکسیزمو  میللیەفرزنی ەم

.  تیەی فراژووتنی دروست و ئایکردنرەبەستەبۆ د  ە نیی سەبتی  ەزایەگەباتی ڕەخ ەوەنازیستانالی ەوجا بەئ
ش ەن لەنیا مرۆڤی ئاریی خاوەی تەوەبۆ ئ، ستۆەئ ەزی ئاری بگرێتەگەی ناو ڕێ ی زاوزکردندارماڵدەبێت ت ەوڵەد

 ەڵگرتووەخۆشی زگماکی هەیان ن ەخۆشەئاشکرا ن ەی بەوەئ». زاوزێ بکاتهەبێت تی ەرف ەنی دروست دوروەو د
کی  ەکی کارەیەشێو ەبدەبێت ش ەلێگرتن ەم ڕێگەئ، ەوەمنداڵ بخاترێت ی لێ بگیەوەی ئەڕێگدەبێت 

 ەک، دروست بکات هاەرزتری وەکی بێمەردەسدەبێت  یدامیللیتێکی ەوڵەد ەل میللیکی ەیجیهانبینی» .«پێنرێەبس
ی مرۆڤدا  ەوەکردنرز ەمی بەخ ەلدەبێت ، دا بێتە پشیل سپ وەگ و ئەی سکردنمی چاکەخ ەی لەوەبری ئ ەل

  -کردەز( دەگەی ڕکردناکچزانستی ) Eugenic یوجینیکئیدیاڵی  ەکان پشتگیرییان لەنازیست ەواتەک. «خۆیدا بێت
 . ەتی بنیات نراوەیی نێو داروینایۆلۆژنی بایوچوۆر بەسەواو لەت ەویش کەت ئەنانەت
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بنیات  ەیانۆلۆژی بایە کی سادەیەند گریمانەر چەسە نیا لە ر بڵێین نازیزم تەگ ەنادروستشدا کارێکی ەوەڵ ئەگەل
 . ەنراو

کانی  ەڵبژارد بۆ دروستاندنی نۆڕینەیان هەیانۆلۆژی بایجۆراوجۆری بۆچوونندین ەک چەیەکان دوای ماوەنازیست
 ەوات، میزادەی ئاد کردندڕمان بۆ ەوڵی ئەڵ هەگەگونجا لەبوو دەه ەیانۆلۆژکی بایەیەند ڕوانگەچ. خۆیان

و   -ڕەزووی مرۆڤ بۆ شەئار، شیەتوانای ل، شیە ل، ڕوخساری، مرۆڤی فیزیکی تەسڵەخ رەسەل کردنختەج
 . ناوی لێ نابوو رەهێتلک ەو «ی لێدانگرتن ەرگەب» توانای مرۆڤ بۆ

 ەبریتی بوو لی  ەکەندەناو، ت کراو هادا جوەنگیی وەرهەڵ ئیدیاڵێکی ف ەگەی مرۆڤ ل ەدڕ ەم وێنەوجا ئەئ
رز  ەکجار ب ەیڵمانیان ەلی ئەردووی گوکان ڕابەنازیست. ستراوەڵبەڵمانی پاکی هەی ئەکی مرۆڤدۆستانەیەپێکهات

 کییەناو کیەناکۆکیی. ل ە ی گکردنەردەروەبۆ پ ەنگاوەترین هگرینگ ەووو ڕابوردەیان وابوو ناسینی ئێو پ ەوەکردەد
 ەڵمانی لەک و خۆشویستنی مێژووی ئەالی ەل یجڤاکی  ی تیەبۆ ناکۆکیی نێوان ئادگاری داروینای ەوەڕێتەگ ەنازیزم د

ر ەویشدا فراژووتنی مێژووکرد هەدوا ئەیی و بۆلۆژفراژووتنی بای، تیی جڤاکیەنۆڕینی داروینای ەب. ەوەکی دیکەالی
سازیی جێرمانیی جڤاک،  ت ێب ەنۆڕینو ەبێت. گرەی لێ نەزانیی مرۆڤ ڕێگەر نەگەئ ، بڕوات ەوەو پێشەرەبدەبێت 

  ەنموون ەشیان ب ەانجڤاکو ەکان ئ ەاڵم نازیستەبێت. رڕسکاو دابنەساکار و ن ەبدەبێت می دێرین و ناڤین ەردەس
 . ڵمانیای نوێەگرت بۆ ئەد

ی ەرزشکارانەو و سروشتکردک ژیانی ەالی ە: لەیەنگی هەڕشدا ەبواری دیک ەکان لەنازیست یەڵوێستەهجووتم ەئ
کنیکی  ەبواری زانستی و ت ەبوو سوودیان لەتوانایاندا ه ەتا لەه ەوەکی دیکەالی ەزانی و لەباش د ە میزادیان بەئاد

نگییان ەرهەتێریالیزم و ناف ەم، کنیکەت زانست و تگویان ەکان دەنازیست. گرتەد رەی خۆیان وەمەو دەئ
ستیی ەبۆ بااڵد ەیەڵگەباشترین ب، ەمی داهێنانی ئارییان ەرهەب ەمەیان گوت ئەد ە وەکی دیکەالی ەل، ەیەوەمەدەب

  ەر بخرێتەکنیک و زانست گەت بوو:ەشیان هەوبها ک خاڵیەی ەڵوێستەجووتهم ەئ. بواری داهێناندا ەئارییان ل
 . ەڕەنا شەد، ەخێر ەڵمانیاوەلی ئ ەباتی گەتی خەخزم

فاشیستاکان  . ەی فاشیستانبزاڤ تێکی ەسڵەخ ەتەگشتی بووەب، ڵ توێکاریداەگەی ڕۆمانتیکی مێژوو لەکردن ڵەم تێکەئ
جڤاکی  توانای  ەدیشیان لواڵم سوەب، ەرخ ناڕازییەهاوچجڤاکی  ەل ەیەها هەی گروپی وە وەگرت لەردەو سوودیان

ل و  ەی گڕابوردوورانی ەزگوونی شیرینی ەخ ە مانەئ. کانی خۆیانەتی ئامانجەگرت بۆ خزمەردەرخ وەهاوچ
. کێشاەڵکیان ڕادە خ ماددی و سوودی ماددی  کسانی ەی ەمان کاتیشدا بەه ەل، ەوەکردەد وزیندویان تەمیلل

  ەخۆیان ب ەوەکی دیکەالی ەل، داەرێت پێشان دەی نەوەرەر و زیندووکەپارێز ەک خۆیان بەالی ەکان لەنازیست
 . داەران پێشان دەی داهێنبزاڤ  ەب، ی شۆڕشگێڕی الوانبزاڤ 

 ەی ڕێبازەزۆرب  ەخۆی ل ەوەی خۆی و بەکەسیاسیی ەڕەمای باوەبن ەتەکردوو زی ەگەڕی ڕەنازیزم باو
ر  ەه ەل ەکەتییەڕەبن ەو بۆچوون ەیەی فاشیزمدا هە زۆرب ەل ەرستانەزپ ەگەنی ڕەالی. ەدابڕیو ە کانی دیکەفاشیست

  ەن و چ جۆربزاڤێکچ  ەربەس یەوەو گرێدراون ب ەیەیان هجۆرجۆراو ڵک نرخی ە: خەیەموویاندا هەه
ری خۆی  ەل و ڕێبەگ ە ب ەتی دلێرانەخزم ەیەسەو کە رزیش بۆ ئەب ەرەنرخی ه، ەیەیان هەییانۆلۆژتێکی بایەسڵەخ

 . کاتەش دەپێشک
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  ەت و چینەوڵەد
ی
 جڤاک کای

و  میللیەی فرەرمایەس کات:ەست نیشان دەخدا درەهاوچجڤاکی نێو  ەم دوژمن لە ک ەی یەپل ەب، ی فاشیستیبزاڤ 
 ەوەالی فاشیزمە، بەستوی ەکنەواو جیاواز و یەت ەنەم دوو الیەئ. ەوەسۆسیال دیمۆکراتی بژارخوازیش ەب، مارکسیزم

و  میللیەفرردووکیان ە ه. کینەندەژەمان فراژوتنی هەمی هەرهەردووکیان بەهنەبێت ر  ەنهێنی هاوکارن یان ه ەب
 .  کیخوازنەکی و هۆشەردووکیان هۆشەه، خوازنمیللیەفر

لی  ەزی ئاری و گەگ ەڕ ەملمالنێی دژ ب ەن لجووکی ەچ مارکسیزمو  میللیەفری ەرمایەس، نازیزمچوونی بۆ ەب
ند ەو کارل مارکس و چ  ەبووەه جووداری ەرمایەرا سەتتاکو ەیەوەدا ئ ەیەم گوتەل  ی ڕاست بێتەوەئ. ڵمانیداەئ

 ەوەستم کردەش دەجارێکی دیک» ە:هاتوودا رەهێتلی   Mein Kampf ەل. بوون جوورچاو ەی بەدیکستێکی مارکسی
م  ەئ. یشتمەگ ەکەرامی کتێبەست و مەبەم ەیان لە م جارەئ، ی کارل مارکسی جووەکەمەرهەی بەوەخوێندن ەب

رانی ەگژ گوزەکان بە یشتم بۆچی سۆسیال دیموکراتەگ شەوەها لەروەه، شتمەی تێگەک« ەرمایەس» ەیان لەجار
 میللیەفری  ەی بۆرسەرمایەکاری و سەی پارەوەن بۆ ئەخۆش بک ەمان ڕێگەت ەچن و بەیدا دمیللیئابووریی 

 .  «بن ستڕۆەد ەڕاستین

 .ەوەکاتەکۆ د «ڕاستینه میللیەفری  ەی بۆرسەرمایەکاری و سەپار» مارکس و ەک ەتییەوایەتەنێون ەواتەک

ئابووریی   ەل ەدوژمن بریتییدا بچین: ەڵەه ەر ئابووریی خۆماڵی بەرانبەکان بەڵوێستی نازیستەئاست ه ەلنابێت 
و  ەدژ ب رەهێتلێت. برباز بووەاڵتی سیاسی دەسەت و دە وڵەسنووری د ەل ەکدایەئابووریی ەگشتی لەبیان  میللیەفر

ی داڕزانی گرینگکی ەیەنیشان» دەڵێت: رەهێتل. کاتەخۆش دتی ەوڵەدبۆ نێو ەڕێگستێت ەوەد ەتییەموڵکای ەشێو
 ەرەب ەرەرانی ئابووری بەزگوو  ەوەوتەکەدوور د  یسەکەتاک یتیەموڵکای ەل ەردو  ەردو ەدا بوو کەوەئابووری ل

 یتیەایموڵک ەداکۆکی ل ەکانی دیکەموو فاشیستەو ه رەهێتل.  «کشێەڵدەه ی پشکدارکۆمپانیای ەوێو شەڕوو
گوترا  ەد ەوەی نازیستانبزاڤ تای ەرەس ەر لەه، بیننەکی ئابووریدا دەیەوەچڕبوون ەترسی لەم، نەک ەد سەکەتاک
ڵمانیا  ەکانی ئ ەورەگ کۆمپانیای ەزۆرب، کراەهایان لێ نەاڵم وەب. خۆماڵی بکرێن دەبێت  کانەورەگ کۆمپانیاموو ەه

 . ەوەمنرخترین دۆستانی نازیزەست باشترین و بەد ەوتنەک ەورد ەورد

ڕاکێشانی دڵی چینی  ر ەسەکاندا پێشبڕکێیان لەڵ مارکسییەگەل، ستەد ەاڵت بگرنەسەی دەوەر لەب ، کانەنازیست
دا جڤاک ەلدەبێت ن کرێکار ەکەست دادا ڕەوەکان لەت مارکسیگویانەد ەرمانەکان دڵگەنازیست. کردەکرێکار د

تی  ەرایەروەکی دادپەنیا داخوازییەت  ەمەئ ەوەکانەالی نازیستەاڵم بەبێت. ب ەبار و ئاسوودەرانێکی لەن گوزەخاو
 .  ستکورت بنەد -ڵمانی ەکرێکارانی ئ -ر کرێکاران ەنابێت گ رگیز جێگیرەهێمنی و ئاسایش ه، بووەن

، بێتەن یەئاسوودرانێکی ەک گوزەڵمانییەموو ئەتا هەهدەڵێت  ەیەشی هەکی دیکەیەوەش لێکدانەبۆچوون مەئ
 .  کەی ەدژ بناکۆک و  ەل ەبگرنین تێیدا هاوکار کڵەرووپانی خگ ەوات، مێنیەر وا چینداری دەڵمانی هەئجڤاکی 

،  مەیەی نۆزدەدەکانی سەوارەک کۆنەو، گشتی ەکان بەنازیست و فاشیست، ەرەب ەبکرێت بوو چین بەوەئامانج ئ
هۆگری  ەبوونەندامانی چین دە ئ. ەوەکەیەرەند بە چ ەکرد بەدجڤاکی  ەلماند کەسەیان دەکۆن ەبوونشەو دابەئ

 ەی خۆیانەرەبرییان بۆ هاوۆگانن و هی خۆیمیللیی ەکە چی یەملک ە رەندامانی بەئ. ەی دیکاڵتەو ەچینی خۆیان لهاو
ر  ەت گەنانەت، ەتی نییەک دابڕانی چینایەو ەندی پیشەوەرژەو ب ەرەب»دەڵێت  رەهێتل. داتەمیللمان ەهنێو  ەل
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دا  ەر گروپی پیشەسەبجڤاک بوونی شە داب، ەنجامێکی خۆڕسکی ژیانی ئابووریمانەکدی ئەی ەل ەوەجوداش ببن
  ەی بندەیوەپ ەدا کەو دۆزانەموو ئەه ەمیان لەئ ەچونک، ل ەکی دروستی گەڕێی هاوکۆکیی ەکۆسپپیک ل ەنابێت

   «.ەوەمێنێتەکگرتوودا د ەی یمیللیستێکی ەه  ەل رەه، ەیەه ەوەتییەوایەتەن

ئابووری  مێکیەسیست. ەوەباشتر ڕوون ناکرێت ەوەکان لەی فاشیستەی Corporativeی ەکۆرپۆرات ەم ئیدیاڵەئ
 ەوەویشە جۆردا و لەمەی هەنێوان گروپی پیش ەل ەیەی هکەسروشتکی ئابووری ەجیاوازیی، ەیەکی هەسروشت

چی  ەم ملکەردەهدەبێت  ە رییەڕکابم ەاڵم ئەب. ستهێنانی سوودی ئابووریەدەبۆ و  ەیەکی هەسروشتی یرەڕکاب
ی باس  ەو شۆڕشەئ. ر بکاتەبەرلەگۆڕانکاری ئابووریی سنابێت    ەتی فاشیستانەوڵ ەدێت. ب تەمیللت و ەوڵەد

، ەنیی جڤاکیرجی ەلومەبگۆڕدرێت هدەبێت ی ەوەئ. ەکییەڵکوو گیانەب ەشۆڕشێکی ئابووری نییدەکرێت 
 ەب ەوەویشەو ل ەوەتەوڵەد  ەب ەکانەموو گرووپەی هندەیو ەپڵکوو ەب، ەجۆر نییەمەی هەگروپی پیش یی نێوانندەیوەپ

 . ەوەلەو گ تەمیلل

ی  ندەیوەپوڵ بدات ەت و هێب ەکرێکاری ئێنگالند و فرانس هاوکارینابێت ڵمانیا ەئ ەسازی لەکرێکاری پیش
 ەداکۆکی لدەبێت ڵمانیا ەسازیی ئەکرێکاری پیش ەڕاستێت. کانی خۆی بگۆڕ ەکیی خۆی و هاوشانەرەد
،  دارەرمایەس، شکارەرتەئ ، ندەکارمەرزەڵ بەگەلدەبێت ر شتێک ەه ەر لەاڵم بەب، ندی خۆی بکاتەوەرژەب

 . ڵمانی هاوکاری بکاتەی ئت ەمیللندی ەوەرژەڵمانیا و بۆ بەئی جووتیارند و ەکارمەورد

رخ  ەهاوچجڤاکی کانی ەبنگ ەن سوود لەدەوڵ دەه ، ەیـ «کیەناو» ەم شۆڕشەو ئەباتی ڕووەخ ەکان لەفاشیست
 توێ ەیانەڵکوو دەب زرێننەی نوێ دامەبنگ ەستیان نییەبەم ە ک ەکانەتێکی فاشیستەسڵەر خەش هەمەئ. رگرنەو
 ەرەبجڤاکی ی ەوەکان بۆ ئەفاشیست. کاریان بهێننە ستی خۆیان بەبەکان بگۆڕن و بۆ مەسپاوەچ ەبنگ ەوەناو ەل

، فاشیستدا -پێشجڤاکی  ەرچی لەگەئ، مانەرلەندیکا و پەس، گرنەردەو ەدوو بنگ ەزرێنن سوود لەدام
 . دزاندەیان دەیەم دوو بنگەکاری ئەشێو ەوەناخ ەکان لەفاشیست

ندیکا ەس. رخنەهاوچجڤاکی رجی ەترین مگرینگکان ەمزۆر سۆسالیستەندیکا کەس، ەاننۆڕینی فاشیست ەب
کانی نێو  ەدارەرمایەن هێزی ئابووریی سەدەوڵ دەن و هەکەد ەکانی دیک ەگروپ ەدژ ب میللیەفرباتێکی ەخ
رانی ئابووریی ەمای گوزەندیکا بنەس ەو جۆرەب. هێڵنەییان پێ ن رەڕکابن و توانای ەوت بک ەی خۆیان زەکەتەوڵەد

  یداریەرمایەتێک سە وڵەنگری دەالی ەبنەن و دەکەد  ەرمایەی سکردنمیللیەفر ەب ە ل ەلەن و پەدەتێک د تەمیلل
 ێت.  ب ڵکشاەه واوەتتێدا 

دەبێت  ندیکا ەس. بیانگۆڕن  توێ ەیانەڵکوو دەب ەوەشێننەڵوەه ندیکاەس توێ ەکان نایانەشدا فاشیستەوەڵ ئەگەل
اڵم  ەکانی بکات بەندامەندی ئابووری ئەوەرژەب ەداکۆکی لدەبێت  ندیکا ەس ەڕاست ێت. نت بێەوڵەکڕنوو بۆ د

یدا  میللیی ەکەی ە ی خۆیان لەپێگن و ەرس دابدەی دمیللیبیرێکی  ە کانیان بەندامەئ  ەیەوەمی ئەکەرکی یەئ
 دەڵێت:  رەهێتل. نەان بدشپێ

تی  ەوڵەد. ەیەشری پیەڵکوو نوێنەب ، ەتی نییەباتی چینایەی ئۆرگانێکی خمیللیندیکای سۆسیالیستی ەس»
و   ێکچووواو وەن مافی تەانی خاواڵتیەونیا ەت ەوەڕووی سیاسیی ەڵکوو لەب، تناناسێ ”چین“ی میللیسۆسیالیستی 

تی ەڕووی سیاس ە ن لەستان هەژێرد، مانیشداەک ئ ەت ەل، تناسێەد وێکچووواو ەرکی تەن ئەخاو ەوەویشەل
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موو سازمانێکی ەک ه ەو و ەم سازمانێکی سیاسییەک ەی یەپل ەندیکا بەس ەواتە ک. «واو بێمافنەت ەوەتییەوڵەد
 . ەو هیچی دیک ەکی بێماف ەیەستەنیا ژێردەڵمانی تەنائ، ەیەئاواڵ تەمیللکانی ەنیا بۆ ڕۆڵەی سیاسی تەدیک

تییان  ەمانەرلەکان بێسنوور پەفاشیست. ەرەو ب ەرێکی پیش ەنوێن ەنەمانیش بکەرلەن پەدەوڵ دەکان هەفاشیست
 ەماف ب ەها کەدێمۆکراتیی و. پاندەسەتدا دەر حکوومەسەمانی بەرلەاڵتی پەسەتی د ەمانەرلەپ ەچونک، دزاندەد
ندامی ەو ئ ەیان بم ەن ب ەنگ بدەد، تەمیللز و ەگەڕ ەبێ گوێدان ب، ەپێگو  ەرەب ەبێ گوێدان ب، ڵک بداتەخ
 .  ەاڵوەڕەزان و بەی نەئاپۆرالی ەب ەداشکانێک ەوە کانەالی فاشیستەب، ەمانەرلەپ

 مانەرلەپ. تیەیەبوونەم کارامەو بێهێزی و کەب ەندەیوەپکان ەفاشیستمان الی ەرلەپلماندنی ەسەخاڵی نم ەکەی
کار ەک ئامرازێکی بێخواست بەمان وەرلەکان پەست مارکسی. ەوەببێت میللیەفر یمارکسیزمنگاری ەرەبتوانێت نا
  ەبۆ خۆیان ڕێگ ە کانی دیکەسیاسیی ەرانی حیزبەنوێن. زرێننەمیا داپڕۆلیتارتی ەتاتۆرییی دیکەوەهێنن بۆ ئەد
 -ندین دۆزداەچ ەلدەبێت . ەها دایپۆشیوەزانینێکی ڕەمان نەرلەری پەبەرلەی سەنێزیکێت. ن فێڵیان لێ بکرەدەد
 ەرەبڕیاری ه» دەڵێت:  رەهێتل. ەکی دروستی نییەزاییەیاندا شارەزۆرب ەبڕیار بدات و ل - رمیەف  ەبنەبێت ر ەه

 .  «ندامانی خوێندووی ئابوورینەی ئەدی دەنیا سەست کۆڕێک ت ەد ەدرێتەتی ئابووری دەسیاس ەربەس یگرینگ

تیی گروپانی کاری  ەزانیاری تایب ەوێدا سوود لەل. ەی ەرەمانی بەرلەپ، کانەمانی فاشیستەرلەپ، ەوەر ئەرانبەب
کی  ەیەکەڵکێشی یەموو تێهەر هەو هرێت گیەچاو دەجۆریان ڕەمەندی هەوەرژ ەو برێت گیەدرەجۆر وەمەه

ڕا و بۆچوون   ەیە وەکاری ئ، ەنیا ئامۆژگارەڵکوو تەب  ەر نییەبڕیارد ەمانەرلەم پە اڵم ئەبێت. رکەنگ دەهاوئاه
 . تری بیروڕاەبارۆم ەتێبدات و بب ەڕاستینی  -رۆکەبڵێین س ەڕاستتر وای -تی ەرکردایەپێشانی س

سنووری   ەڵمانیای نازیستدا لەئ ەلاڵم ەب، ڕەگ ەدا خرایموسولینیئیتالیای  ەل کەیەتا ڕادئیدیالی کۆرپۆراتی 
کان  ەزراوەدام ەبوو بنگەن ەوەبن پێویستیان ئامانجی خۆیا ەیشتن بەڵمانیا بۆ گەکانی ئەنازیست. چووەرن ەد ەرنامەب
 .  ەخۆیان پێیان وابوو پێویست ەبگۆڕن ک ەیەو ڕادەب

بوو  ەوەر ئەرکیان هە ئ. متر بووەخیان کەکان بایەیی فاشیست ئایدیۆلۆژ ەشدا لەوەڵ ئەگەل، ندیکاەمان و سەرلەپ
ن  نتراڵەسمکی ەل چەر و گەڕێب. ڵکەخ ەنن ەیەر بگەڵ و خواستی ڕێب ەکی زیندەیەگشت   ەن بەبک تەمیللل و ەگ
 . ی بیری فاشیستاندادونیا ەل

ی ەئاپۆر ەچاوێکی نزم ل ەب ەوەکەالی ەل. رچاوەب ەڕووگۆڕ بێت ەبدەشێت لدا ەئاست گ ەکان لەڵوێستی فاشیستەه
 ەل. ەوەتێ وەکەی لێ دەندانەژەنجامی هەخۆ ببزوێ ئەربەر سەگ ،ەوەزان و خۆشجڵەن ەئاپۆر، نۆڕنەڵک دەخ
باتی سیاسیی  ەخ ەکات لەڵک دەی خەئاپۆرداوای پشتیوانیی ، ەلێرەی گبزاڤێککان ەی فاشیستبزاڤ  ەوەکی دیکەالی

 .  ەتی فاشیستانەوڵەرجی دەم ەتەی کردووەلێر ەگ ەم پیشتیوانییەخۆی و ئ

ێت.  ربەدنێو  ەل تۆڵ کی توندوەتییەرکردایەبوونی س ەب ەکانی ئاپۆرەتییەنای ەتە سڵەخ، کانەفاشیستدیدی  ەب
شق دانی  ەم ەوەر ئە بەل، نەکەجێ دەکی جێبەشەنیا کاری لە زدا تەگەڕەرزەبها ە لێکی وەگ ەڵک لەی خەزۆرب

جیاوازیی خۆڕسکی  . نەجێ بکەرمان جێبەفێربن ف ، ڵی بنەفێری گوێڕایدەبێت وجا ەئ. ەکییان زۆر پێویستەشەل
ش ەمەئێت. تیشیان جیاواز بەرپرسایەکار و بدەبێت  ە، بۆیەویستەنەڵگەکی بەی ەڵک الی فاشیستان دیاردەخ
شی لێ ەوەی خۆدزینەو ڕێگ ەوەشێتەهای بدرێتێ لێی بوەکی وەیەر مرۆڤێک نۆرەه، ە تییەرکردایەس رکیەئ
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،  ەوەنەبک دا پڕتەمیللت و ە وڵەی دەگشت ەی خۆیان لەجێگ  ەکی پاسیڤانەیەشێو ەبدەبێت  ەزۆرین ەواتەکێت. ربگی
ن ەتی هەرایەی ڕێبەهرەن بەسێکی خاوەند کەچ، نەم هەک ەی ژمار «رچاوەکی ب ەتییەسایەک» ندەوجا چەئ
ێت.  بەری دەاڵتی بڕیاردەسەد زنەری مەک ڕێبەی ەوانیشدا تاکەنێو ئ ەل .ن ەبب ەڕێوەل بەزانن چۆن گەد
  ەخوداو ەاڵتی لەسەر دەی ڕێبەوەب ەش نیییندەیوەپ، ەوەتی ەندییەو کارمەم یان بەب ەدراوەنگرێت اڵت ەسەد
رێکی  ەڕێب ەری فاشیستانەڕێب ەواتەک. ەوەرەکیی ڕێبەسەتی کەسڵەخ ەنیا بەڵکوو تەب، ەوەلەگ ەیان ل ەگرتووەو

 .ەن کاریزمایەخاو

  ەرکردەس. ەبنار ەلی کارای ساکاریش ل ەو گ ەدوند ەلر ەڕێب، ەی توندمەرەه سازمانێکی ەسازمانی فاشیستان
  ەوانەپێچ ەرگیز بەه، ەرپرسەدا ب ەرکردەم سەردەب ەل ەژێرکردو  ەیەدا هەکردرئاست ژێ  ەاڵتێکی لەسە موو دەه

 ەکی لەرپرسیارتییە هیچ ب ەشی کەرتەکی ئەییمەرەه اڵمەب -ەیەشدا هە رتەئ ەل ەییمەرەه مەی ئەنموون. ەنیی
 ێت. بەی خۆی نەوەرەد

وڵدانێکن  ەم هەکەی یە پل ەب ەخن چونکەبێبایک ەیەتا ڕاد نێن ەری دادەکان بۆ ڕێبەورەگ ەی فاشیستەسفانەو وەئ
رێکی  ەورووژێن، وانبێژ بێتەڕدەبێت دەڵێت کات و ەر دەڕێب ەدا باس ل Mein Kampf ەل، رەهێتل. نواندنبۆ خۆ

زاڵیش بێت  و جۆش بدات  ەئاپۆردەبێت ر ەڕێب. ەنیی گرینگ ەر هێندەی ڕێببیردۆزەکیاڵم زانینی ەب، زن بێتەم
 . ریانداەسەب

کیی  ەر کۆیەرانبەب ە ێکی فاشیزماڵمەو ،کاتەمێژووی خۆی دروست د ەک -زنەم یتیەسایەک -ر ەڕی ڕێبەباو
 دەڵێت: رەهێتل. مارکسیزم

نگی ەڵکوو سەز بەگەنگی ڕەسنیا ەت ک ەمیان نەکەی ە یەوەو مارکسی ئ  میللیی جیهانبینیجیاوازی فیکریی نێوان »
  ەر لەو هۆکارێکی بارب ەکەساختارموو  ەی هەکەشاکۆڵ  ەکاتەش دەمەو ئگرێت ەاو دچەتیش ڕەسایەک

 . «داەکەیجیهانبینی

 

 

 ە فسانەئ

خویا  جڤاکیرجی سیاسی و ئابووری و  ەلومەه ەربەس نیگایەگۆش ندینەچ، کانی فاشیزمداەرچاوەب ەمەرهەب ەل
  ەوەستیان ئەبەکان مەفاشیست. نوێننەکانی فاشیزم دەتەسڵەخ کەیەتا ڕادنیا ەت  ە اننیگایە گۆشو ەئاڵم ەببن. ەد
 کیدا چڕەشتیی ناهۆەزنایەم ەلیامی خۆیان ەوان پەئ. ڵنێنەرانی سیاسی هەگوز جۆری کی بۆ ەهۆشدیدی  ەنیی
  ەزران، پێویستیان بەدام ەت ەنای بیردۆزەمکی ەچ ەب، لێرەی و گمیللیهاوکۆیی  ەکان پێیان وایە: فاشیستەوەنەکەد

 ەپێشیان وای، نەناک بیردۆزەکیڕاستیی بوونی  ەی لڵ نکووکان ەفاشیست. ەجۆشتەڵمەست بزوێن و هەه یەدیادرد
.  رکی ڕاستیەم ئەکە ی ەتێبە د ەوەدانی کرد  ەدن ەاڵم پێیان وایەب . نەتەو بابەندین ڕاستیی لەنی چەخۆیان خاو

 . ەوەنەک ەتی دەڕ ەوەناخ ەمان لەئ، جێی ڕامان ەنیا ببێتەک تەڕاستیی

 ەشی بخرێنەفسانەندین ئەچدەبێت ڵکوو ەب، بزاوتن ەل بخرێتەی گەوەش ناکات بۆ ئەنیا بەتەوجا ڕاستیش بەئ
ڕاستی ژیر ەی بەوانەنیا ئەت. ەیەری هەی بزوێنەو وزرێت نەداد ڕاست ەب ەوەزانەلی ن ەن گەالی ەل ەفسانەئ، پاڵ 
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ها  ەر وەگ ەن چونکەئاشکرا ناک ەڵکانەکەب  ەفسانەم ئەوان ئەاڵم ئەب. ەوەنەکەجودا د  ەفسانەڕاستی و ئندیارن ەو پ
 ێت.  بەل گۆج دەری گەبەرلەن سەبک

  ەب. نرانەداد ەفسانەئ  ەب ەوەکەوەرانی بزووتنەن ڕێبەالی ەل، کانی فاشیزمەسووڕمێنەو س گرینگ ەڕەی باوەزۆرب
. بووەه ەوەییۆلۆژبای ی بیردۆزەیەکند ەچ ەستی بەرهەبو  کی ئازادەییندەیوەپز ەگەڕی ڕەباو،  کانەنۆڕینی نازیست

 ەوەتییەکایەست جوولە د  ەکن بەچ میللیەفرزنی ەکاریی مەو پار مارکسیزمیگوت ەد ەک ەکرابۆو دا چڕەوەاڵم لەب
م  ەر ئەگ ، رەهێتلیش موانەه ەر لەکان و بەورە گ ە نازیست بێت،ەئاشکرا د وجیەگدا ەئالێر. ل ەئاریگ ەدژ ب

 Mein ەر زوو لەه رەهێتل. ەسوودیان داناوەپێویست و بکی ەیەفسانەئ  ەوا بەئنابێت ەدان وجیەگ  ەیان بەیەگریمان

Kampf تی:ەدا نووسیوی  

هایان ەو و ەوەبکات ک کۆ ەی ەواو دوور لەبتوانێت دوو دوژمنی ت ەزن کەری مەتیی ڕێب ەبلیم ەل ەشێکەب ەوەئ»
  دۆزی ەل، ەیەه ەوەجۆرەمەنی هەالی  ەی دوژمن لەوەسانی ڕاڕا و الواز بەی کەوەبۆ ئ، کنەی ەربەس ان بداتشپێ

 . «گومان ەونەکەخۆیان ن

ی  دونیا ەل. ەنفساەئ ەو چی ب ەکی دروست دانراوەیی ڕاست ەبزانین چی ب ەختەهادا زۆر سەبۆچوونی و ەبێگومان ل
 ێت.  بەسنووری نێوان ڕاستی و درۆ لێڵ و بێنرخ د نێت،فروو بێ ەوەکردر بۆ ەم سەردەر ڕاستی هەدا گبیر
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174 

یم س ی  م ەی بیستە دەسۆسیالیر

.  ەمزندنی فاشیزم و نازیەسەرەپ، مداەی بیستەدەس ەکانی مێژووی بیری سیاسی لەتییەڕەبن ەڕووداو ەکێک لەی
  ەبژارخوازانکی ە: الیەی سۆسیال دێمۆکراتبزاڤ بوونی تەل ەوات، ەدنی سۆسیالیزمنەسەرەیان پەکێکی دیکەی

Revisionistic سۆسیال دێمۆکرات و  گوترێت ەمڕۆ پێیان دەن ئەوانەر ئ ەه ەنەو دوو الیەئ، ەکی شۆڕشگێڕانەو الی
 . دوێینەد ەرتبوونەم کەدا لەم باسە شی ئەم بەکەی ەل. کۆمیونیزم

  تییەڕەپتر بن ەوەکاتم ەدەاڵم بەبرچاوی ەبمتر ەک  کیەگۆڕانکاریی ەل ەبریتیی ەیەدەم سەمی ئەڕووداوێکی سێی
ی دونیا یەوەرەی باسی بیریارانی دەوەبێ ئ ەوەم بنووسینەی بیستەدەتوانین مێژووی بیری سیاسیی سەنها ەو
 . ینەورووپا بکەنگی ئەرهەف 

فالتون و ەئ ەو ب ەکگرەر یەرسوڕهێنەکی سەیەشێو ەب ەوەزۆر ڕوو ەل ەک ەکردوو  ەرێتەو نەباسمان ل ەتا ئێرەه
  ەڵبژێرین و بۆ نموونەوانتر هەرفرەکی بەیەوانگن ڕەهامان لێ بکەهۆ زۆر بوون و . کاتەپێ دست ەریستۆ دەئ
ڕی ەوپەئ  ەیشتەدا گ Kautilyaی  Arthas’àtra ەی لەرێتەو نەئ، ینەکبڵکێش ەرێتی سیاسیی هیندستانی تیهەن
.  وتووتر بووەڵکشاوتر و پێشکەه  ەوەزۆر ڕوو ەاڵم لەب، بوو ەوەکیاڤێللییەی م« میر»  پێش ەزار ساڵ لەرزی و هەب
  ەی جۆرەوەر ئەبەر لەک هەن بێت،ەخۆی هەربەمێژووی بیری سیاسیی س ەیەوەنی ئەچین شایاڵتی ەو

ی  ەوەر ئەبەلنەبێت ر ەڵکوو هەب ەکرێت،ت دەخزم ەزاران ساڵەو ه ەیەکی هەکار  -کی سیاسیەیەوەکردنبیر
  ەب  کراباروارد ەر بەگ، ەمەیەی یازدەدەی س Wang Anshiک وانگ ئانشی ەی وجڤاکیکاری دلێری ڕیفۆرمنی ەخاو

ندیی ەتمەتایب. چووەرد ەکارێکی باشی لێ د، مەیەڤدەهم و ەیەی شازدەدەورووپای سەکانی جووتیارانی ئەشۆڕش
ک ئیسالم ەو – ەدا دانرابان کەو بۆچوونەک ئە ت ەر لەبوون گەئاشکراتر د Calvinکانی کالڤین ەسیاسیی ەبیر

   .ەورمانی خوداەژێر ف  ەخاتەت دەوڵەدوخۆ ەڕاست -دەڵێت 

.  بووەوای دەم هۆی ڕەکرا و هەدی لێ دەم خۆشامەهت ەی بابەلهاوێژانەپواندنی ەفرم ەی بیستەدەس ەر لەب
م  ەی ئەو بڕوایەب بکرێت،ک ەیەک گشتەورووپی وەئ   یرێتەن ەباس ل ەکرێت،ر دەش هەی ئێرەیەم شێوەاڵم بەب
مڕۆ ناکۆکیی  ەئ، گۆڕێتەواو دەت ەکەمدا وێنەی بیستە دەس ەلێت. نپێک دێ  ەپاشخانی فیکری سیاسیی ئێم ەرێتەن

 ەگاتەوخۆ دەڕاست ەوەمەجیهانی سێی ەل گرینگری ەو کاریگ ەیەدا هدونیا موو ەه ەیی وێکچوو لئایدیۆلۆژ
بیری  می ەسیست یەیەوە باڵوبوون مەڕی ئەرپەسهۆی  .  مەکەڵێن یەی خۆمان پێی دە و جیهان ەئ، ەی ئێمەکەجیهان

ک چۆن بازاڕی جیهانی و  ەر وەه. کانەبۆ هێزی خودی بیر ەوەڕێتەموو جیهاندا ناگەه ەب ەمەردەم سەسیاسیی ئ
 . جیهانی  ەها بووەیش وئایدیۆلۆژ، روکارێکی جیهانیەس ەتی و کۆمیونیزم بوونەدارەمایەس ەوەویشەل

شی  ەب ەلێت. ب ەم گۆڕانکارییەێمای ئه Mao Zedongماو زیدۆنگ  ەلباشتر  ەدارێک نیی ەتمەسیاس ەهیچ تاک
 . دوێنەوردی لێی د ەدا بەم باسەمی ئەدوو

  ەم لەه، ولێژ بووەرەتوندی س ەفتاکان بەهتای ە رەپاش س، سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم ەزنی ماو لەریی مەکاریگ
میخائیل  ، تە تیی سۆڤیەکیەی ەل، شتاکانداە تای هەو بنەمەد ەل. شدادونیا  ەم لەچین و هاڵتی ە وخودی 

ی پێی  ەیدونیا وەری ئەترین نوێنەتاز ەی خۆی بوونەک Perestrojkaو پێرێسترۆیکا  Mikhail Gorbachevچۆڤگۆربا
ی  ەربارەد گۆرباچۆڤکانی ەگوت. چۆڤ کورت بوونی حوکومڕانیی گۆرباەمەت. ی سۆسیالیست دونیا گوتریەد

ک خۆی  ەوزا ەلێ نی ەتی نوێکراو ەی سۆڤیێکجڤاک، و بازاڕەو پتر ڕوو راڵ ەنتەسمتر ەتر و کەسۆسیالیزمێکی کراو 
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هێزی  رکی کردبوو. ەدخۆی   ی بۆەوەرچوو لەوتووتر دەالوازتر و دواک ەزنەم ەئیمپراتۆرییو ەئ. ما بووەتەب
ندیی ەزامەڕ ەو ب ەو 1989ساڵی  ەورووپا لەندی ئەاڵت و ناوە اڵتانی ڕۆژهەی وەوەپاش ئ. شێن گورج بوونەڵوەه

یش خێرا  تەتیی سۆڤی ەکیەیخودی ، ەوەتەسۆڤی  یسااڵنی ساڵ ستیەیوەپ ە لسکان اپڕخۆیان  گۆرباچۆڤ
 ەنوێ ل یتەوڵەند دەچ. بوو تیش کۆتاەتیی سۆڤیەکیەدا چیڕۆکی ی 1991ڵ کۆتابوونی ساڵی ەگەل. ەوەشایەڵوەه
ی کاتی   Boris Jeltsinلتسین ەبۆریس ی ەک ەڕووسیایشیان ەکەورەگ ەرەه، یدا بووەپ ەکەئیمپراتۆرییی ەالوەک

 رۆکی. ەس ەبوو، بوو گۆرباچۆڤی رەڕکابخۆی 

 

ی  نشتاین و لێنیر ر
 بی 

.  ندین ڕێبازەچ ەکێک بوو لەی مارکسیزمێت. ب ەک گشتەی یە وەل واو دوور بووەم تەیەی نۆزدەدەسۆسیالیزمی س
،  ئێنگالند ەل. وتبوونەڕێک ک مارکسیزمی ەرنامەبر  ەسەلکانی سۆسیال دێمۆکرات  ەورەگ ەورووپادا پارتییەئ ەل

  ەئایدیۆلۆژ، سنووردار بوو مارکسیزمریی ەکاریگ، ی ڕادیکال و سۆسیالیزم بزێو بوویزمڕالەلیبسنووری نێوان  
م  ەسۆسیالیست و ه ە م بەخۆیان ه، کیان گرتبووەدا ی Fabian Society ەل ەک، Labour رەیبەل کانی پارتیەگرینگ

 . ناەواو ڕسکاو دادەی تڕالەلیب ەب

شۆڕشگێڕ   ەیەوەش مانای ئەمەئ. مارکسی ەیان پاشان بوون ب -کان مارکسی بوونەسۆسیال دێمۆکرات ەحیزب
،  ەوانەپێچەب، ەربوونی خوێنینی پێ باش ەتێکب مارکسیزم  ەنیی ەوەمانای ئ مارکسیزمی ەتی شۆڕشگێڕانەڵسەخ. بوون

  ەلێت. رڵنانەکۆن ه جڤاکیمای ەر بنەسەنوێ لجڤاکی  ەک  ەئاشکرایی ەوەکانەرچاوەب ەیستنۆڕینی مارکس ەل
 ەچار ەئاستێکدای ەیا لپڕۆلیتاردار و ەرمایەسێنی سە رەدوو چینی نوێ و پ ناکۆکیی نێوانداریدا ەرمایەسجڤاکی 

 .  جڤاکی جڤاکیرجی سیاسی و ئابووری و  ەلومە واوی هەگۆڕینی ت  ەر بەگەمکرێت نا

مشتومڕی   ەدۆزێک، ەکان کردووەسۆسیال دێمۆکرات ەپارت  ەقووڵی کاری ل ەند بەی مارکسی چەوەکردنی بیرەشێو
 ەک بوو لەیەردە نیا پە ت، سەنۆڕینی زۆر ک ەب، مارکسیزمگوترا شۆڕشگێڕی ەد ەبوو کەن ەهیچ ەل. ەرەسەل

نگرانی شۆڕش و ەی نێوان الیەتوند ەو ناکۆکییەاڵم ئەب. ەڕێوەبرا بەجیاواز دکیی ەتی کارەسیاس ەوەپشتیی
  مارکسیزمدا ەپێشانی د، ڵمانیا و پاشان هی ڕووسیاەنێو پارتی سۆسیال دێمۆکراتی ئ ەتادا لەرەس ەل، بژارخوازان

 . وانی کاری لێ کردبوونەفر ەب

ن بژار ەسەڕ یمارکسیزمیانویست ەتی دەرانی بژارەنوێن -زانی ەمارکسی د ەیش خۆی ب Revisionismتی ەبژار
ی سااڵنی ەیجڤاکیسیاسی و   ەو فراژووتنەڵ ئەگە بگونجێت ل نهای بگۆڕەکی وەیەشێو  ەیانویست بەد. نەبک
یامی  ەپ ەبوو پشت بکرێت ەوەکان ئەزنەم ەگۆڕانکاریی ەکێک لەی. ەوەکای ەهات  ەیەدەسەرەم سەری ئەوروبەد

جڤاکی  ەینەگەخۆ دەرەس ەی ل Reform ڕیفۆرم ەبدەڵێت  ەجێێ ک ەی بخرێتەو بڕوایەو ئ مارکسیزمشۆڕشگێڕیی 
بیر  ەشمان لەوەئدەبێت ) .Reformist ڕیفۆرمیستگوترێت ەد بژارخواز ەزۆر جار ب ەشەوەئر ەبەل. ەسۆسیالیستان

و سۆسیالیستی   ڕال ەلیبت ەنان ەت، تیەمکی بژارەچ ەل  ەوانترەرفرەمکێکی بەچ Reformism ڕیفۆرمیزم ەبێت ک
 .  (ڕیفۆرمیزم پاڵ  ەنەدەخۆ د ەیەنامارکسیش ه
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تادا بێرنشتاین  ەرەس ە ل. بوو Eduard Bernstein (1850-1932)دوارد بێرنشتاین ەئ، ڵمانیاەئ ەنگ لەبژارخوازی پێش
ی  Fabian Society اڵمەب. نێزیک بوو ەوەنگیلزەئ ەل کەیەتا ڕادند ساڵێکیش ەو چ مارکسیزمپاڵ  ەخۆی دابوو

کێک ەی -پێش  ەتی هێنایەرێکی بژارەک ڕێبەمدا خۆی و ەیەی نۆزدەدەدوا ساڵی س  ەل، ئینگلیزی کاری تێکردبوو
 Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie: ەیەم کتێبەکانی ئەمەرهەب ەل

(1899)  . 

بێرنشتاین   نگاریەرەبش ەڵکی دیکەو خ August Bebel (1840-1913)، ڵمانیاەسۆسیال دێمۆکراتی ئری ەڕێب
ناکۆکیی اڵم ەب. «بێرنشتاین گفتوگۆی»گوترا ەوام بوو پێی دەردەساڵ ب ەد ەپتر ل ەم بوارەگفتوگۆی ئ .ەوەبوون

مۆکراتی ڕووسیشدا  نێو پارتی سۆسیال دێ ەل. بووەڵمانی ن ەکی ئەیەنیا دیاردەشۆڕشگێڕان و بژارخوازان ت نێوان
ری ەڤیک )نوێنەشنەڕشگێر و م(ی شۆەری زۆرینەڤیک )نوێنەنێوان بۆلش ەو قووڵتریش ل ەتەو بابەی لکیەرەدووب

 . یدا بووەپ (ەمینەک

ڤیکی ەتی بۆلشەرایەڕێب ،گێڕشی شۆڕمارکسیزمری  ەترین نوێنەورەگ Vladimir Iljitj Lenin (1870-1924)لێنین 
ش ەوەب. رانڵەه ەتیی کۆمیونیستانەوایەتەنێون، ڤیکەبۆلش یتیەرایەڕێب ەب، 1917ری ەشۆڕشی ئوکتۆب. کردەد

سۆسیال دێمۆکراتی بژارخواز و   ەبوو ب سۆسیال دێمۆکراتی کۆنکی ەالیما: ەن یەوەڕانەی گەکی ڕێگەرەدووب
بێرنشتاین و  ەک مارکسیزمی ەکردنو بژارەئ. کۆمیونیزمی شۆڕشگێڕ ەش بوو بە کی دیکەو الی ڕیفۆرمیست

 .  ەوەگرتەشی دناسیجڤاکئابووری و سیاسی و بیردۆزەی ، قووڵ بوو ێکیکرد بژارەتییان دەرایەهاوبیرانی نوێن

م  ەهدەبێت ، ەدا باس کراو« ەرمایەس» ەی لەیەوێو شەب، ئابووریی مارکسبیردۆزەی کرد ەبژارخوازان داوایان د
ی بواری  ەو ئاکامگیرییەم ئەه، رەس ەیان بخرێتەنی دیک ەالینەبێت ر ەستکاری بکرێن یان هەیان د، ماکانیەبن

 ێت. گۆڕانکاری تێدا بکر ە انتەڕەبندەبێت تی ەدارەرمایەفراژووتنی س

  ەک ەیەو کاتەستی ئەیوەک پەی شتومەوەها بوو: گۆڕینەی ب Objective کتیڤەئۆبژکی ەنگری دیمانیەمارکس الی
، Fabian Societyڕێی ر ەسەل، بێرنشتاین. ەکراو رجەخ( دا ەـ Objectت ەبابو ەئ ە)وات ەو کااڵیەئی کردندروست ەل

واری  ێ ل»بیردۆزەی ، ی نوێبیردۆزەیەک ەب ەکرێت،چاکتریش د ەو بگر ەکرێت،های ئابووری دەپێی وابوو ب
ن ەالی ەل، نجامداەئ  ەک لەهای شتومەبوو: ب Subjective کتیڤەسۆبژ ەیبیردۆزەم ەئ. ەوەڕوون بکرێت، «سوود

، ئابووری -بیردۆزەسەربە نجامی ەئ ەل ەجگێت. رکە( دیاری دە وە Subjectزات   ە)وات ەوەکردنپێویستی و داوا
رنج ەمیاندا سەکەی  ەل. بووەدا هکتیڤ ەسۆبژو  کتیڤەئۆبژهای ەببیردۆزەی نێوان  ەیش لئایدیۆلۆژکی ەجیاوازیی
و  ( زات )  ەسۆبژ ەرنج ڕووی لەمیاندا سەدوو ەل، ەجڤاککانی ەچین ەو ل ەئابووریی کتیڤیەئۆبژستووری ەد ەڕووی ل
کانی  ەنگ جینەێکی هاوئاهکردنڵەه ەڕهێنان بەو باو راییەتاکگڵ ەگەل، «لێواری سوود»بیردۆزەی . ەکانیانەخواست
 ێت. کەوەئاسانتر ڕێک د، جڤاک

.  ەداریدایەرمایەفراژووتنی س ەربەس بواری ەئابووریی مارکسی لبیردۆزەی ی کردن ترین بژارگرینگاڵم ەب
ی ەدەتای سەو بنەمەد ەل، داریەرمایەانی ساڵتەو ەیانگوت فراژووتن لەد ەبێرنشتاین و بژارخوازانی دیک

م خاڵ ەکەی. ەڕۆییان تێدایەزێدنەبێت ر ەیان ه، نەڵەکانی مارکس هەیریئاکامگی ەمدا پێشانی دا کەیەنۆزد
ی بچووکتری ەرمایەندین سەچ. کردەک مارکس پێشبینی دەبوو وەخێرا ن ەهێند  ەرمایەی سەوەچڕبوون ەیەوەئ

  ەچ ل، ەوانەپێچەب، چووەننێو  ەل دارانەمایەتوێژی نێوان کرێکار و سونا ەیەوەم ئەخاڵی دوو.  یدا بوونەنوێ پ
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ئاستی ئابووریی چینی وتنی ەکەدانمیش ەخاڵی سێی. ڵکشاەه ەوەندییەمەوڵەڕووی د ەو چ ل  ەوەڕووی ژمار
 . تیەیەوەرزبوونەب ەو بگر ەکرێکار

ملمالنێی دەڵێت ی ە ڕەو باوەئگۆڕین.  ەێتمارکسیدا ببیردۆزەی  ەناسیش لجڤاکنی  ەالیدەبێت ها بێت ەر وەگ
کجار  ەکرێکار یرجی چینی ەلومەرچی هەگەئێت. چوو ڕاست بەدەن ەوەل بێت،ەتا بێت توندتر دەتی هەچینای
ێت.  ب کانی تێداەموو چینەخێری هدەشێت ڵکشانی ئابووری ەه. ەو باشتر چووەرەشدا بەوەڵ ئەگەاڵم لەب، ەخراپ

 . ەنگینترەزکی ەچینییەفر ەڕووی ل ەوانەپێچ ەدووچین بێت ب مێکیەسیست ەڕووی ل ەکەناچێت فراژووتن ەوەل

 ەل، سازیەنگی پیشەپێشانی اڵتە و ەل، فراژووتن. دروست بوونگشتی  ەبێرنشتاین بی ەرانەزموونگەئ تێبینیی
  ەب. رگومان بنەبدەشێت کانی ەییئاکامگیراڵم ەب. خێرا و هێمن بوو کەیەتا ڕاددا ە یەدەسەرەم سەری ئەوروبەد
 . ەوەکاتەت دەڕ  ەی مارکسیانناسیجڤاکئابووری و بیردۆزەی ی کردنری بژارەبەرلەم لێنین سەکەی یەپل

ی نێوان  ەماو ەک ەیەئاشتیخوازان کەیەتا ڕاد ەو فراژووتنەمێکی ئەرهەتی بەبژار، لێنین پێی وا بووگشتی ەب
ی ەسکیی ڕوانگەرتەبر ەسە ختی لەجبوو.  ەودای هەم مەک ەڕی جیهانی یەش ەر لەو سااڵنی ب 1870انی کەساڵ

 . ەسازەتێکی پیشەوڵەند دەچی فراژووتننی ەمخایەکی ک ەیەماو ەنیا لەتچاویان  ەمانەکرد، ئەد انبژارخواز 

هێمنی   ەخۆ و بەرەسەکرێکاران ل  بزاڤیفان و ەدۆخی خڵ ەبگات ەتی هێشتا زۆری ماوەدارەیارمەیگوت سەلێنین د
م ئاستی ەل. ئاستی ئیمپێریالیستی -رزترین ئاستە ب  ەیشتۆتەتی گەدارەرمایەس ەوانەپێچەب، نەێپێی بۆش بکج

اڵتانی ە ی وەوە رەی دەاڵت و ناوچەو. ەداری کراوەرمایەی سدونیا ڕاپێچی دونیا مووەدا هەئیمپێریالیستیی
 شێت،ڵکەه کەیەتا ڕادتوانی  ەرمایەوان سەتی ئەیارم ەی خاو و بەستەرەخسێنی کەڕ ەرز بوون بەب یسازیەپیش

 ەختانگەر سەسەتی بەدارەرمایەت زاڵبوونی سەنانەت. کارێکی پێویست بوو ەرمایە وامبوونی سەردەش بۆ بەمەئ
 ەدوور ەچبۆ ناو، ختانگ بوونەی هۆکاری سەمەرهەبەو زێدەبۆ ناردنی ئ ە وەڕیتەگەر دەکاندا هەئابووریی

  ەبگات ەکەوتەدا ڕەی نەڕێگئیمپێریالیستی می ەسیست ەواتەک. ەئابووریی ەئیمپێراتۆرییو  ەئکانی ەشاوەمگەک
، ئیمپێریالیزمی لێنینبیردۆزەی . ستەد ەاڵت بگرنەس ەها کرێکاران تێیدا بتوانن دەی وەکی شۆڕشگێرانەیەگوێست

  گفتوگۆمدا ەی بیستەدەساڵی سەم دەکەی ەلێت. رکەپشتیوانی لێ د ەوەنگیلزەئی مارکس و  ەندین گوتەچ ەل
،  بوو نگیلزەئی ڕالەلیبئابووریناسێکی ، J. A. Hobson (1848-1950)رم بوو ەکجار گەر هۆ و نرخی ئیمپێریالیزم یەسەل

هۆپسۆن  . خدار بوو بۆ لێنینەیاب ک ەیەتا ڕاد ەم کتێبەئ. دانا Imperialism (1902) «ئیمپیریالیزم » ناو ەکتێبێکی ب
  ەب ، ئینگلیزلی ەندی گ ە شەڵین گەد ەک ەوەداتەد   ەڕانەو باوەرچی ئەرپەب ەوەی گشتییەنڕاالەلیبراوێکی ەد ەل

ی  ەکەمی ئابووریی نیشتیمانەخە هۆپسۆن پتر ل. بیەیدا دەپ، دونیا ریەرانسەکانی سەدادۆشینی کۆلۆنی و ناوچ
هۆپسۆن  . اڵتانداەڵکی وەر خەسەیان هێنا بەکان دەی ئیمپێریالیستەتییەینەو مەمی ئەخ ەک لەخۆیدا بوو ن

ری ەبمەرهەی ئاستی بەوەئ” جڤاکیی ڕیفۆرم“» «.ەوتەکی چەمی ئابوورییەرهەئیمپێریالیزم ب«دەڵێت:
رزترین ئاستی  ەب ەبگات ەیەو شێوەب تەمیللی ەوەبۆ ئ ەوەکرێتبرز ەب تەمیللکی و گشتیی ەسە›ئیستهالک‹ ی ک

و  ەرێکی باشتر و بەمبەره ەب ەکاتەاڵت دەدانیشتوانی و،  جڤاکی یڕیفۆرم ەهۆپسۆن پێی وای ەواتەک. «انمهێنەرهەب
هۆی  ەبنەد، نەکەی بۆ دەندەکان پروپاگەلیستئیمێریا ەک، کۆلۆنیێت. کرەمهێنان زیاد دەهەش بەجۆر

 . مەک ەدارێکی ژمارەرمایەند سەنیا چەندبوونی تەمەوڵەد

ل هاویشتنی ەبۆ پ ەپێویست ئیمپێریالیزم، ەوەبگرێت ئیمپێریالیزمناتوانی جێی  جڤاکیێکی  ڕیفۆرمهیچ  دەڵێت،لێنین 
تی ەخزم ەچنەو د پڕۆلیتار ە بنەزیاتر و زیاتر د ەیدونیا مەڵکی ئەخ، دائیمپێریالیزمی ەسای ەل. ەرمایەس
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و ەئ ەرمایەسێت. گۆڕدرەت دەوڵەو د ەرمایەس  یی نێوانندەیوەپدا ئیمپێریالیزمی ەژێر سای ەل. ەوەرمایەس
ش ەوەب. ەوەرمایەت س ە خزم ەخاتەاڵت دەسەاوێژی دستەت دەوڵەد، تیەپێویستیکەوێت ەی چنگ دەتەوڵەد

و ەنجامێکی ئ ەئ ەم ب ەکەی ییڕی جیهانەلێنین ش.  ەوەسازەی پیشتەمیللنێوان  ەوێتەکەبازاڕ د رەسەیی لرەڕکاب
یی  رەڕکاب ەتەووی جودا بەرمایەیی سرەڕکابێت. زانەکان دەدارەرمایەس ەتەمیلل ی نێوان ەسێنەرەملمالنێ پ

 .  تی جوداەوڵەد

فراژووتنی   ەوەوانیشەو ل جڤاکیفراژووتنی ئابووری و  ەڕوانێتەد ەوەجیهانییکی ەیەڕوانگ ەل ەوانەکڕەلێنین ی
و کار  ەرمایەباتی نێوان سەخ. کی جیهانیەیەدیارد ەتەرزیدا بووەب ەرەئاستی ه ەتی لەدارەرمایەس. سیاسیش
 ێت.  ساز بەتانی پیشەوڵەنیا گرێدراوی دەت ەنیی دۆزێک

و « ەتییەدارەرمایەرزترین ئاستی سەب ئیمپێریالیزم» ناوی  ەب ەکتێبێک ئیمپێریالیزمی ەربارەمی لێنین دەرهەشاب
زیاتر بوو ملمالنێی ساڵ  ەش پازدەمەو دەئ. تیەمدا نووسیویەکەییڕی جیهانەڕۆژگاری گڕگرتووی ش ەل 1916 ەل
 .  وام بووەردەخوازاندا بڵ بژارەگەل

داریدا کرێکاران باریان سووکتر  ەرمایەاڵتێکی سەند وەچ ەر لەگ دەڵێت،لێنین ، ن کانی بژار خوازاەتگور ەرانبەب
و بۆ   ەی کرێکارانە ی پشکۆی شۆڕشگێڕانکردنر شتێک بۆ خامۆشەه ەر لەو ب ەکییەکاتدۆزێکی وا ەئبووبێت 

 ەریکەریستۆکرات خەکرێکارێکی ئ ەجۆردەڵێت لێنین . دارەرمایەتی سەوڵەهۆگری د ەکرێکاران بکرێن ەیەوەئ
ی  ەکەاڵتە و پتر هۆگری بۆرژوای ەوەوتی دیکەستکەو د ەڕێی مووچ ەل ەک کێکرێکاران ەجۆر ەوات بێت،ەد دایەپ

بۆرژوا و   ەتەڵبەن و هەک ەیا دپڕۆلیتارموو ەتی هەرایەداوای ڕێب   ەیەستەم دەئ . میللیەفریای پڕۆلیتارک ەخۆیانن ن
سۆسیال دیموکراتیی ، ەمانەی خۆڕسکی ئئایدیۆلۆژی. گرنەیش پشتیان دمیللیتی ەوڵەی دەبنگ ەوەوانیشەدوا ئەب

 . ەیەخوازانبژار

 :ەوەهێنێتەی خۆی دەک ەک بۆ گریمانەیەڵگ ەب، مداەکەی ییڕی جیهانەفراژووتنی ڕۆژگاری ش ەل، لێنین

بووبن  ەن ەکەڕەوخۆ پشتگری شەر ڕاستەگ -یمانێک ەموو بیروڕای و پەوێڕای ه -کان  ەسۆسیال دێموکرات ەپارت
پاش   1917ساڵی  -  «ت و شۆڕشەوڵەد»یدا ەکە گرینگ ەمەرهەب ەلێنین ل. ەبووەیان هەکی پاسیڤانەیەنۆروا ەئ

تی  ەبژار دەڵێت، - تیەنووسیوی ،ستەد ەاڵت بگرنە سەڤیک دەی بۆلشەوەر لەرمانیی ڕووسیا و بەڕمانی تسارف 
فتار ەڕ ەو ب ەگوتار جڤاکیی ەبشۆڤینیزمی جڤاکی ». Social Chauvinismشۆڤینیزمی جڤاکی  ەتەئێستا بوو
ک ەکان نەسۆسیالیست ەرەی ڕێبەرانەخۆگونجاندنی نزم و نۆک» بۆ ە یەنیشانشۆڤینیزمی جڤاکی  «.ەشۆڤینیزم

 . «دا” خۆشیان” یەکەتەوڵەندی دەوەرژەڵ بەگەل ەبگر” خۆیان“ی ەکەتەمیللبۆرژوای ندی ەوەرژەڵ بەگ ەنیا لەت

بیردۆزەی  ڵکوو ەب ەگرتبۆوەن جڤاکیئابووری و بیردۆزەی نیا ەت ەوەخوازانن بژار ە الی ەل مارکسیزمی کردنبژار
ر ەگ، پێیان وا بوو، نگیی بێرنشتاینەپێش ەبژارخوازان ب. ەگرتبۆو،  میانیەم ئە ک ەی یەپل ەب ەبگر، سیاسیش

نجامیشدا ەئ ەواوی چینی کرێکار و لەی تکردنتی و نابووتەدارەرمایەو مۆنۆپۆلی سەفراژووتنی ئابووری ڕوو
ی  ەوەبری ئ ەل. موو چاالکیی خۆیان بگۆڕنەکرێکاران ه بزاڤیدەبێت ، چێتەی ئابووری نەندانەژەختانگی هەس

  ە باتەم خەئدەبێت ، زن دابنرێتەک دانی مەیەێک بۆ ڕۆژی لکردنەخۆ ئاماد ەنیا بەری نێزیک تەسەچار
 دەڵێت،بێرنشتاین شاعیراسا . کیەرەنگاوی سەه ەببێت بۆرژواداری و ەرمایەس جڤاکی  ەی دژ بەسنووردراو
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کڕنوو بۆ ئامانجی دوور نابێت ، نگاوەه ەنگاو بەو فراژووتنی ه ەکەبزاڤ . ک ئامانج ەن ەموو شتێکەخۆی ه ەکەبزاڤ 
 ێت. رەب

ی چینی کرێکار بۆ کردنەزانران بۆ ئامادەپێویست د ەی جاران بەباتەخی چاالکی و ەشێوازانو ەئ، ەم جۆرەب
  ەباتەو خەئ ەم گوتان ەئ ەتەڵبەه. ری چاالکیی چینی کرێکارەبەرلەشێوازی س ەببندەبێت  ، زنەشۆڕشی م

  ەبات ەم خەدیدی بێرنشتاین ئ ەب.  ەدایەوتی دیکەستک ەو د ەپێناوی مووچ ەل ەک  ەوەگرێتەش دەرییەندیکاگەس
ی  کردنشداریەب. ڕۆشن دابنرێن ەی چینی کرێکار بماددی  تیەرف ەددەبێت و  ەبووەنجامێکی باشی هە تا ئێستا ئەه

ڵبژاردن و ەه، نگیلزەنۆڕینی ئ  ەب. ەیەم بیرەرچاوی ئەنێکی بەڵبژاردندا الیەه ەکان ل ەسۆسیال دێمۆکرات ەپارت
 ەنگێکیان لەر سەاڵم گەب. «سینی چینی کرێکارە ڕ» بوو بۆ پێوانیەوخۆی هەنگێکی ڕاستەمانی سەرلەکاری پ

ر سۆسیال  ەگەئ، یگوتەاڵم بێرنشتاین دەب. ەرگومانەبدۆزێکی وا ەئهەبێت دا ەشۆڕشگێڕانی گۆڕانکاریی ەپرۆس
 ەو جۆرەپێنن و بەبس ەانڕیفۆرمیستتێکی ەتوانن سیاسەوا دەئ، ست بێننەدەو ەماندا زۆرین ە رلەپ ەدیمۆکرات ل

الی ەب ەکەئامانج ەواتەک. رنەناویان بەنجامدا لەئ ەرزێنن و لەبل بۆرژواکانی ەتی و بنگەدارەرمایەجێپێی س
شێکی  ەی بەوانەپێچەب، بژارخوازانی زوو ەبیر بێت کەشمان لەوەئدەبێت . ەبووەن   گرینگنا ەهێند ەوەبێرنشتاین

کات ەداوا د ەک، بوونەڵ ن ەی ئابووری تێکەنگری بیرۆکەهیچ جۆرێک الیەب، نگترەزۆری سۆسیال دێمۆکراتی در
 .  هاوپشک بن ەیان نێزیک، هاوپشکجڤاک و  ەرمایەس

هۆی   ەچینی کرێکار ب رێت،پێنەنگ دانی گشتی بس ەر مافی دەگەیانگوت ئەش دەسانی دیکەرنشتاین و کێب
 ەبۆ نموون -اڵتدا ەزۆر و ەبژارخوازان ل ەوەر ئەبەلێت. نست دێ ەدەو ەماندا خێرا زۆرینەرلەپ ەل، ەوەزۆریی ەژمار
اڵم  ەب.  کردەنگ دانیان دەد  کسانییەیمانیش داوای مافی گشتی و ەئ ەچونک، کانەڕالەلیبهاوکاری  ەبوون -سوێد

وان  ەفر ەی جڤاکی هێندیزمڕالەلیبوانی ەڕیەودای نێوان بژارخوازان و پەم. بووەنیا تاکتیکی نەت ەکەهۆی هاوکاریی
  ەل ەکەبزاڤ ر ەگەوجا ئەئ، بووەستاوێژ هەۆر دجک ەی ەردوو ال بڕوایان بەاڵم هەئامانجیان جیاواز بوو ب. بووەن

 .  ەوا هاوکاری ئاسانەتر بێت ئ گرینگئامانج 

  ەڕالەلیبهاوبیری  ەبوون ەدێمۆکراتیی ڕۆژاوایان ەبڕوا هێنان ب دۆزی ەسۆسیال دێمۆکراتی بژارخواز ل ەو جۆرەب
 . کانەڕادیکال

 ەل  ەوەییجڤاکژێرخانی ئابووری و  ەت بەوڵەیی دندەیوەپی ەربارەی جاران دەکەمارکسیی ەنۆڕیندەبێت ش ەوەب
ر ەبەل.  ەستڕۆوەست چینی دەد ەب ەم ئامرازێکەردەه تەوڵەدنگیلز ەنۆڕینی مارکس و ئ ەبێت. بگۆڕدر ەوەتەڕەبن
 ێت. ب بۆرژوای ەپێگو پاراستنی  کردنتەبێت خزمەت دەوڵەرکی دەئنێت تی بمێەدارەرمایەتا سەه ەوەئ

 ەو ڕێبازەئ ە چونک، یدا کردەکی پەنییەبێالی ەمان جۆرەرلەپنەبێت ر ەه، بۆچوونی بژارخوازاندا ەاڵم لەب
.  مانەرلەپ ەب ەدراو رمیەف  ەب ەست کەد ەوێتەکەی دەاڵتەسەو دەئ بێت،ەی هەماندا زۆرێن ە رلەپ ەی لەسیاسیی

پشت   ەنگی لەی دەدێمۆکرات زۆرینر سۆسیال ەگەئێت. بگۆڕدر ەوەمانەرلەپ ەلجڤاک  موو ەهدەشێت  ەواتەک
  -نێت تی بشکێەدارەرمای ەس، ی سیاسیداەمەکانی گە باو ەستوورەڵ دەگەواو گونجاو لەباتێکی تەخ ەکرا ب ەد، ەبای

 .میانەزنی ئابووریی ئەوێڕای توانای م

کی ەدێمۆکراتیی، ڕۆژاوادێمۆکراتیی . ەم نۆڕینەر ئەرانبە ب ەتێکی توند و تیژەڵەی لێنین مامـ «ت و شۆڕشەوڵەد»
  ەتی بەدارەرمایەاڵتی سەسەتی« و دەدارەرمایەبۆ س  ەرپۆشی سیاسییەباشترین س» دێمۆکراتی. ەیەڕۆژاوایان
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 ەوەر ئەبەل. ژێنێ«ەناه ەاڵتەسەم دەئ ...حیزب ەن ، ەبنگ ەن، گۆڕینی مرۆڤ ەن»کات ەو دەها پتەکی وەیەشێو
ویش  ە: ئمژینداتی و ەی چینایەوەوساندنەو چ ەرمایەستیی ەردارەسهێشتنی ەبۆ ن  ەیەه ەک ڕێگەنیا یەت

وجا  ەئێت. نستێەستڕۆکانی پێشووتر دەد ەچین ەستیی لەتی بااڵدەرف ەچوستی د ەب ەک ، ەیایپڕۆلیتارتیی ەدیکتاتۆریی
، داەکۆمیونیستانجڤاکی  ە»ل دەڵێت:لێنین  ەوەم بارەل . ی بێچینەی کۆمیونیستانێکجڤاکو ەرەبدەبێت  ەئاواڵ ەڕێگ

  ە)واتنێت ن نامێیکاتێک چ، نداران نامێنەرمایەکاتێک س، تشکێەجارێک د ەی بت ەدارەرمایەرگری سەکاتێک ب
نێوان   ەک لەجیاوازیی ەهیچ جۆر ، ەوەیجڤاکیانی مهێنەره ەبێژی وستاەد ەبجڤاک ندامانی ەیی ئندەیوەپ ەکاتێک ل

 ەمەو دەئێت. بکرئازادی  ەباس لدەشێت و نێت بوونی نامێت ەوڵەوجا دەئ  -( تدا نامێنێجڤاکندامانی ەئ
 . «وهەکای  ەدێت، کەڕییەڕیزپ  ەبێ هیچ جۆری ەینواو ڕسکاو و ڕاستەکی تەدێمۆکراتیی

 ەی سازمانی پارتی شۆڕشگێڕ جیاوازەربارەڕی لێنین دەباو. ەکرێکاران شۆڕش بزاڤیستی ەمودەئامانجی د ەواتەک
، یا بێتپڕۆلیتاری  Avant-Gardeو ەشکر و پێشڕەرلەبدەبێت نۆڕینی لێنین حیزب  ەب. نگیلزەوی مارکس و ئەل

دەبێت حیزب . یاپڕۆلیتارندی ەوەرژەری بەنوێن ە بێتەڵکوو دەب ەوەناکات یا کۆپڕۆلیتارری ەبەرلەحیزب س ەوات
ی نێو ەنرخاندنانو ەندامانی حیزب خۆیان دوور ڕاگرن لەئ ەیشگرینگ. ی بباتە ڕێوەساز بکات و ب ەشۆڕشک
 . بێچین داڕێژنجڤاکی ی ەزرێنن و ناتوانن بناخەتیی نوێ دامەوڵەکی دەیەنا ناتوانن بنگەد، زراوەدامجڤاکی 

یان  Leninism نیزمی پاش مردنی خۆی لێ نرا لێنی ەوەڕۆکی ئەناو ەی لێنین بوو بەیـ «پارتی»بیردۆزەی م ەئ
، نکانەچینخودی  کاری ە وساوەی چی چینکردنشۆڕش و ڕزگار ەڕاست. Marxism-Leninism ینیزملێن -مارکسیزم

و  بیردۆزەن ەخاو ە کەپارت ەچونک، کاتەد باتەخ ر داخوازیی چینی کرێکاران ە سەاڵم پارتی کۆمیونیست لەب
رهاتی ەسەب ەل ەخۆو ەل ەشتێک نیی - مارکسیزمبیردۆزەی  - بیردۆزەکە، نۆڕینی لێنین ەب. ەی کارەرنامەب
دەڵێت لێنین پێی  ەبێت کەشین د ەوەنیا ئەت ەرهاتانەسەم بەلێت. ست بڕسکەمودەد ەوەییو بێداد ەوەوساندنەچ

. رجی کارەلومەبۆ ه ەتنی سازدراو و هاوکاری پێویسترکگەی یەوەڕ هێنان بەیان باو، ریەندیکاگەهۆشیاریی س
وجا پارتی  ەئ.  ەنگیلزەک مارکس و ئەتدا کاری بیرکارانی وەڕەبن ەل،  ەوەسیاسیشبیردۆزەی  ەب جڤاکیبیردۆزەی 

و  ە ساز بدات ڕوو بزاڤێکتوانێت ەد،  ەم ئامادەردەه ەوەکییەڕووی کار ەئاگا و ل ەو ەییبیردۆزەکڕووی  ەل ،ەتۆکم
 ێت. بتەخەداخوازیی چینی کرێکار د ەمان کاتیشدا پارتی بەه ەل. بێچینجڤاکی 

، ەیەڵبژاردەکی هەیەستەپارتی د . ەدانراو Elitismلیتیزم( ە)ئ تیەستبژێرەدی ەنیشان ەی لێنین زۆر جار بەم نۆڕینەئ
بیردۆزەی  ی لۆژیکت خودی ەنانە ت. نەبێ بکەوان کاری خۆیان جێبەبێ ئەڵک ناتوانن بە ی خەرۆپو ئا ەستبژێرەد

ی ستبژێرەد ەببێت - ەکەحیزبموو ەک هەن - ەکەتی پارتەرایەنیا ڕێبەی تەوەئکار بۆ هۆ ەبێت ەئاسانی د  ەپارتی ب
ری تاک ەک ڕێبەنیا یەنجامیشدا تەئ ەل، تبدوێ  ەوەی چینی کرێکارونا ەی ببێ بەوەی ئرماف ەسر و ەبەڕێوەب
تیی  ەکیەی ەلشیا ە کی تیان دەیەشێو ەب، پارتیی لێنینبیردۆزەی  ەو جۆرەب. ەک ەموو پارتەری هەنوێن ەبێتەد

  ەمردنی ل تاەه ەوە کانەو کۆتابوونی بیستەمەد ەل  Stalinرمانیی ستالین ەدروستاندنێک بۆ تاکف ەببێتتدا ەسۆڤی
 .  دا 1953

لێنین  . ەیەجۆردا هجۆراو ی ەوما  ەجۆر لەمەبۆ نۆڕینی ه ەڵگەوا بەکانی خودی لێنین ئەر گوتەس ەوەڕێینەر بگەگ
و  ەت ئەسۆڤی ە«.کانەتەاڵت بۆ سۆڤیەسەموو دەه» ێت:شڵەڵکوو دەتیی پارتی ناکات بەزنایەنیا داوای مەت

کان مانای  ەتەسۆڤی  ەاڵت دان بەسەد. شدا پێکیان هێنابووەرتەئنێو  ەل و ەکارگ ەشۆڕشگێڕان ل ەیەکۆڕان
 . کاتەرا بۆخۆی حوکم دالی کەگ، بێت  ەم بۆچوونەب. ەوانەرفرەکجاری بەلێری یەکی گەتییەرایەڕێب
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ی ەوەر ئەسەل ەت سووریشەنانەکات و تەحیزب د ی تیەرایەرکی ڕێبەر ئەسەخت لەلێنین ج، ەوەکی دیکەالی ەل
ێت. نبنوێ  ەکەک یەک یەخۆی ودەبێت حیزب   ەواتەکێت. یدا بەباڵ پنابێت هیچ جۆرێک  ەنێو حیزبدا ب ەل

. حیزب  ەگرتوورج ەم  ەکانی بەتەڵکی کارای نێو سۆڤیە نیوان حیزب و خ ەتی لەڕەکی بن ەنگییەهاوئاه  ەلێنین جۆر
ی ەرەپاڵن ەو هێزەخودی ئ ەلەاڵم گەبێت. بکر  ەچی گرینگ تزانێەکات و دەرک د ەفراژووتنی مێژووکرد د

 دەڵێت،کانی لێنین ەناودار ەگوت ەکێک لەی. ەی زیندووەوەنی کردەل خاوەگ، ەیبیردۆزەنی ەحیزب خاو.  نفراژووت
 ێت.  ناب بیردۆزەبێ پراکتیک نابێت و پراکتیک بێ  بیردۆزە

م  ەئ. ەوەکاتەکۆ د دا Democratic Centralism ەی دێمۆکراتیانیزمنتراڵەسمای ەبن ەی خۆی ل ەم بۆچوونانەلێنین ئ
اڵتی ەسەک بۆ سازدانی دەمایەبن ەی پێدا و کردیەرە پاشان پ، رخان کردبووەتادا بۆ حیزب تەرەس ەی لەمایەبن
 ەرپرسەم بەردەتی حیزب هەرۆکایەی سەوەئ ەوەکاتەئاسانی لێی بدوێین د  ەر بەگ.  رانی ئابووریەگوز ت وەوڵەد
(  ەخۆیی کۆمیون )ناوچەربەس.  ل ەموو گەر هە رانبەتیش بەوڵەی دیتەرۆکایەو س  ەکەموو حیزبەر هەرانبەب

مارکس لێی    یەو جۆرەب، 1871پاریسی  یە ۆن: کۆمەیەتدا هەوڵەڕێک خستنی د ەی لگرینگکی ەیەنۆر
. ەوەتەوڵەاڵتی دەسەژێر د ەزۆر بخرێتەبنابێت ک ەیەمینەهیچ ک. ەنموون ەالی لێنین بووبوو ب، یشتبووەتێگ

وردی  ەل بەدرێت و پاشان ڕای گ ەکی بڕیار دەپێش. سپاو بنەچ یزمنتراڵەسماکانی ەبندەبێت  هاوکات
موو ەهدەبێت نی ەالیەمەای ئازادی و هڕوێ . کرێنەدجێ ەدوودڵی جێببێ رچوو ەد ەبڕیار کێت. رگیەردەو

 ێت. بەسپاوی هەندێکی چەنێو - کۆمپانیاندیکا بێ یان ەس، ت بێ یان حیزبەوڵەد -سازمانێک 

،  ەوەالی لێنینەب. ئامانج  ەک بەندادەنێت ستاوێژ ەد  ەلێنین دێمۆکراتی ب ەیەوەئ ە م بۆچوونەئ یەکنێکی دیەالی
و ەندبوونی ئەمەهرەوتن و ب ەپێشکئارامی و تی بۆ ە ڕەهۆکارێکی بن ەبڕیارداندا نابێت ەڵک لەسڕۆیی ئاسایى خەد
جڤاکی و ەرەب ەتسازییەرف ەدویش ەکات ئەزن دەئامانجی م ە تی تاکەخزم ەی دێمۆکراتیانیزمنتراڵەس. ەڵکەخ

 .  ەکۆمیونیستان ەی لێنین ناوی ناوەجڤاکو ەئ، بێچین

  ەم گرژییەواو لەلێنین ت. ەیەنددا هەنێوان خاڵی دێمۆکراتی و خاڵی نێو ەدا گرژی لەدێمۆکراتیانی یزمنتراڵەس ەل
 . ەمارکسیزمڕۆکی ەنۆڕینی خۆی ناو ەب  ەک ێتزانەکتیکی دەکی دیال ەیەنموون ە و ب ەئاگادار

. ەیەرجی جیاوازی هە لومەه، ڕۆژگاری مێژووکردی جۆراجۆردا ەمرۆڤ ل ەکات کەد ەوەر ئەسە خت لەلێنین ج
  ەشەڕەم هەردەه Contra Revolutionشۆڕش ە دژ ە: ڕۆژگارێکەتییەی چینایەباتی بێبزەشۆڕش ڕۆژگاری خ

.  ەتین ەب، و خۆ گونجاندنەم ڕووەڕۆ و هەیکالیزمی زێدەو ڕادە م ڕووەه، زوویەشۆڕشگێڕاندا ئارنێو  ەل .کاتەد
فت  ەهشۆڕشی ڕووسی .  ەنەمخایەک  ەم ڕۆژگارەئ ەهایە لێنین پێشی و. ەکبوون پێویستەو ی گرتنکترەی ەوەر ئەبەل

ر ەدا هەیەو ماوەیا لپڕۆلیتارتی ەیر بوو دیکتاتۆرییەس ەوەالیەاڵم بەب، لێنین مرد، ڕیەپەردا تێنەسەساڵی ب
 ،رگریی ناوخۆەتوندیی ب. وەحیسابی زۆری تێدابوو بۆ ئ ەوتەتیش چەوڵەفراژووتنی د ەوەل ەجگ. وام ماەردەب
وامبوونی ەردەب ەڵک ەب، بوونەنیر ەس ەوەالی لێنینەدار بەرمایەتانی سەوڵەیبڕینی دندەیوەپردان و ەست تێوەد

.  یر بوونەنێوان پارتی کۆمیونیستدا س ەیشی لکردنەنەشەت تەنانەیلی خۆگۆڕین و تەتی و مەوڵەبیرۆکراتیی د
،  نا ەکی دادەی« ەکینەم» ەب، ئامرازێکی ڕووت ەب، دا گرتیان 1917 ەکان لەڤیکەی بۆلشەتییەوڵەد ەو بنگەلێنین ئ

،  بوو خۆیدا شت ەخۆی ل ەیەکینەم مەاڵم ئەب. کاری بهێننەستی خۆیان بەبەاڵتدارانی نوێ بتوانن بۆ مەسەد
 .  بووەندی خۆی هەوەرژەب، بووەرجی خۆی هەم
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  ەل، پاش مردنی خۆیێت. ژی بیرۆکراتاندن داڕێ ە ربارەر دەبەرلەبژی نۆڕینێکی س ەوت هێندەکەلێنین فریا ن
 .  ی کردەشەواو گەبیرۆکراتی ت، ی ڕژێمی ستالینداەماو

ڕێک  وت و ەرکەڵگیرسان و سەشۆڕشی ه داڕووسیا ەل 1917 ەڕێبازی لێنین ل ەربەس ی شۆڕشگێڕیمارکسیزم
ی سۆسیال  ەم کژی دروێنەکەاڵم یەب .ەوەگرت  یجیهان ،ریەرانسەس  بزاڤێک ەند و بووەی سەرەش پەوەپاش ئ

ندین  ەچ ەل، کانەسۆسیال دێمۆکرات ەش پارتەمەو دەرچی پێش ئەگەئ. 1930سااڵنی  ەوتەدێمۆکراتی بژارخواز ک
بۆ  ، دا 1930ری ەوروبەی دەکەـ - Depressionڕۆژگاری ژاکان  ەاڵم لەب، تیان گێڕاەی کورت حکوومەال بۆ ماو

ە ل ەم کەدوو یەور ەدیلی گەب. کانەورەگ ەسیاسیی ەدیلەب ەکێک لەی ەم جار سۆسیال دێمۆکرات بووەکەی
دیلی  ەب. فاشیزم و نازیزم بوون، ڵداەری هەی بێکاریدا سەوەمانی بازاڕ و باڵوبوونەو ن  ەی بۆرسنپاەی داتنگختاەس

 . ستەد  ەگرتەاڵتی نەسەک دە هیچ جێی ەدا لەمانەو دەرچی لەگ -م کۆمیونیزم بوو ەسێی

  New Dealڵ ەگەدا هاوڕا بوو لگرینگند خاڵێکی ەچ ەوێنی سۆسیال دێمۆکرات ل ەختانگڕە ی سەرنامەڕاستیشدا ب ەل
. Franklin D. Rooseveltت ڵیڤ ڕۆز. مانی فرانکلین دەریکای زەمەی ئاڵتەکۆوی جڤاکیی نێو یزمڕالەلیبوی ەیڕەی پ
 ەڕێی پار ەل، تەوڵەددەبێت ، دا الواز بووجڤاک ەر هێزی کڕین لەکدا گەیەماو ەک بوون: لەکان یەکییەرەس ەهێڵ

داهاتی   ەت لەوڵەرجیی دەخ ەو کارەب ەڕاست. هێز بکاتەڵک بەالی خ ەم هێزی کڕینەئ  ەوەکردنرخانەو کار ت
رخی ەرم بوو چەتگوزاری بازاڕیان گەک و خزمەی شتومەندەوەر ئەه ەچونک، ەرمانێکی باشەاڵم دەبدەبێت  زیاتر 

 ێت. بەتیی پێ زیاد د ەوڵەڕ و داهاتی دەگ ەوەوێتەکەان دمهێنەرهەب

ت و کۆمیون ەوڵەکانی د ەزگەد، ر شتێکەه ەر لە: بەیەوەمەدەشی بەنجامی دیکەئ ەختانگەتی سەم سیاسەئ
دا زیاتر جڤاکیمی ەسیست ەستیان لەم دەه، بنەد  ەورەگ، شەژمار ەم بەخ و هە بای ەم بە( هرمیەف ی ەزگە)د
الی  ەب ەنو  ەوەکانەالی سۆسیال دێمۆکرات ەب  ەش نەمەئ ێت. بەزراوانیان پتر دەی دامەم ژمارەڕوا و هەد
کی  ەرەدا خاڵێکی سیتەژارب ەل ەچونک. بوو ەڕاستینکی ەترسییەم، ەریکاوەمەی ئاڵتە کۆوی  New Dealنگرانی ەالی
ست ەد ەئامرازێک ب ەبگۆڕدرێت و بکرێت ب ەورد ەداگیر بکرێت و ورد ەوە ناو ەلدەبێت ، یگوتەبوو دەه

،  تبێ کسانەینگ دانی گشتی و ەمافی دمێکدا ەسیست ەل، بۆچوونی بێرنشتاین ەب. ەوـ -« ەئاپۆر» کرێکار و
ڕێی  ەتیش لەوڵەد، ەنوێی ەبۆچوونم ە پێی ئ ەبێت.  گۆڕدرەد ەلێوجڤاکی ی ەو پالتفۆرمەئ ەبێتەمان دەرلەپ
ستی چینی ەی دەو ئامرازەئ ەگۆڕدرێت و چیدی نابێتەد، ەوەو ئابووریی جڤاکیروکاری  ەس ەب ەوەریکبوونەخ

 .  بۆرژوا

 ەل، ەتەو سیاسەئ. ەو ەرێتی بژارخوازانەن ەدوور بوو ل کجارەی ەختانگەتی سەو سیاسەخودی ئ، شداەوەڵ ئەگەل
 ەوەرێتیی مارکسییەنۆڕینی ن ەند لەچ -تێکی نوێ بوو ەباب، ختانگی ئابووریداەر سە سەبوون بتی زاڵەی چۆنیدۆز

تی  ەتایب  ەب ەک -ی کالسیک یزمڕالەلیبنۆڕینی  ەب. بوو  دوور ەوەی کالسیکڕالەلیببۆچوونی  ەش لەدوور بوو هێند
ی ەیتوانی چارەد کردن وتەکەپاش ەت بەوڵەد -کاندا باو بوو ەتای سییەرەکان و سەنێو ئابووریناسانی بیست ەل

یان  ەپار ەوات .بگرن ەوە کانیانەرمایەس ەست بەداران دەرمایەی سەوەهۆی ئ ەبوو ەختانگ ەو سەئ. ختانگ بکاتەس
، کانەڕالەلیببۆچوونی  ەب، ناخدا ەوجا بێکاریش لەئ. نەبک گوزاریەرمایەسی ەوەجیاتی ئ ەل ەوەکردەد کۆ
یان  ەکەر کارەرانبەوتۆ بەکی ئەیەمووچ ەچونک، بگرن ەوەهێزی کار ەست بەی کرێکاران دەوەئ ەوەیکردەد
ێکی  کردنوتەکەبۆ پاش ەبا ڕێگەت دە وڵەد -داران ئازاد بوون! ەرمایەی سەندازەئ ە وانیش بەئ ەواتەک. رناگرنەو
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داران  ەرمایەالی س گوزارییەرمایەسزووی ەئار ەیەم پارەئ. ەوەناوان ەوێتەکەد ەش پارەوەگشتی خۆش بکات و ب
 ێت.  شکەختانگ دەس  ەو جۆرەکات و بەی کار زیاد دەو مووچ ەوەکاتەزیندوو د

گشتی الی ەزووتر ب، بووەختانگی مارکسدا هەسبیردۆزەی  ەمای لەبن ەختانگی مارکسییانەتی سەسیاس
  ەرمانەدڵگ ەوەکانەکۆمیونیست ەن پارتەالی ەکاندا لەختانگی سیی ەس ەل .ند بووەسەپ یش نشۆڕشگێڕان و بژارخوازا

تا  ەدات و هەڵدەر هەس   ەماوەختانگ ماوەداریدا سەرمایەسمی  ەسیست ەل، یگوتەد ەم بۆچوونەئ. کراەوی دەیڕەپ
کرێکار و پارتی کرێکاران ، تیەیباتی چیناەی خەوە کردن بۆ توند ەتێکەرف ەختانگ دەسێت. بەختتریش دەبێت س
 . نەوتر بکەخۆ پتستی بێنن و ەدەب تلوێ ەی بۆیان دەوەن ئەوڵ بدەهدەبێت 

هیچ   -ی جڤاکی یزم ڕالەلیبوانی ەیڕەیش هی پکەیەتا ڕادو  -ی سۆسیال دێمۆکرات ە نوێی ەو بۆچوونەاڵم ئەب
نێو سۆسیال دێمۆکراتدا   ەل مارکسیزمی ەپل پڕەل دا بووەڕاستیشدا لێر ەل. بووەرێتی مارکسیدا نەن ەکی لەیەڕیش
ک  ەیەرماوەنیا بەکرا تەی بژار دەو مارکسیزمە ل ەچونک بکرێت،تیش ەبژار ەکرا باس لەدەئیدی ن. وتەداک
 ەی پارتەی زۆربەرنامەنێو ب ەل، مارکسیزمک بۆ مارکس و ەیەموو ئاماژەه، نچاکانداەکان و پەچل ەل. ەوەمای

 . کاندا البران ەسۆسیال دێمۆکرات

ختانگی ەتی سەی ئینگلیز سیاسڕالەلیبئابووریناسی  John Maynard Keynes (1883-1946) ینزەکرد ەینەجۆن م
تێکی ەڵەمام  General Theory (1936)، ینزەکی ەکەشاکار .  دا داڕشتەشێوازێکی زانستان ەسۆسیال دێمۆکراتی ل

برسا  ەل رمیەف کی و ەسەوتی ک ەکەپاش ەختانگ بەیگوت سەد ەک ڕال ەلیبر بۆچوونی کالسیکی ەرانبەب ەتوند
زی کڕین ێی کار و هە وەئ، ەنێمهەرهەی بەم پارەکە: یەیەدا هجڤاک ەل ەپار ەیگوت دوو جۆرەد ینزەکێت. رمەد
ر  ەگ. ەپارێزراوکاندا ەباج و حیسابی بانک یەنجینەگ ەل، ەان دابڕاومهێنەرهەب ەل  ەکەیەم پارەدوو شێت،خەبەد
ت  ەوڵەرکی دەئ ەوەر ئەبەلێت. بانی تێدا نامهێنەرهەبهیچ جۆرێک سوودی  ەن بەوت بکەکەداران پاشەرمایەس
  ینزەکێت. بخێری نا ەوتیش هێندەک ەشت پاەنانەت ەو کارەب. دا زیاد بکاتجڤاک ەمهێن لەرهەی بەپار ەیەوەئ
.  هێزی کار ەل ەی کرێکارانەوتێکی خۆویستانەکەشپا ەبێکاری جۆردەڵێت  ەک ەوەداتەش دەو بۆچوونەچی ئەرپەب

ی ەرمایەبوونی سەویش ن ەئ، یانداکردنرم کاەردەبەل ەیەه ەڕاستیناڵم کۆسپی ەن ب ەکار بک توێ ەیانەبێکاران د
 . ەمهێنەرهەب

 ەن بەکی درێژخایەیەماو، زانیەچاکی د ەب ی بیردۆزەکییە ەئابووریی ەتەو سیاسەو ئ ینزەکبیردۆزەکەی 
رێتی  ەی نەیانۆلۆژچوستی ملمالنێی ئادی ەتی بەچۆن توانیوی جڤاکی بیردۆزەیی ەوەنرا لەک دادەیەنموون
یگوت ەد ەتەم سیاسەکورتی ئ ەب. ی کالسیکدا بوویزمڕالەلیبو  مارکسیزمنێوان  ەدا ل ەش لێرەملمالنێک، تدادڕێ 

و ەئێت. دا زاڵ بجڤاکیختانگی ئابووری ەس رەسەی بەوەرف بکات بۆ ئەداهاتی خۆی زیاتر س ەلدەبێت ت ەوڵەد
ی ەوەئ  ەگاتەکدا دە تومشدوای ە ڕان بەگ، ەوەکاتەیدا دەپ وەبر هێزی کار، ەوەبێتەرم دەی بازاڕ دیسان گەمەد

 . ەکارێکی ژیران ەب ەوەبێتەد رمیەف وتی ەکە پاش ەمەو دەئ، ەوەرز بێتەواو بەک تەو نرخی شتوم ەچموو 

مکی ەیدا بوونی چەترین هۆکار بوو بۆ پگرینگ ەک ەوەیجڤاکی ەتەو سیاسەبدرا گرێت  Keynesianismتی ەایینزەک
 ەل. دروستاندەد رمیەف ی ەزگەی دکردنەشەگشتی گەمیشیان بەئ «Welfare State رانەتی خۆشگوزەوڵەد»

با  . گومانرەب ەوتەجیددی ک ەب، بووەی هوەبر ی تێیداەتانەوڵەو دەل، تیەایینزەکوجا ەکاندا ئەدواسااڵنی شێست
 . ینەکەد چین و ماو زیدۆنگاڵتی ەی وەئاڕاست نیگارێت جا. شی داهاتووە بۆ بنێت بمێ ەباس مەئ
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 زیدۆنگ  ماو 

ن  ێسەرەمێکی زۆر و پەرهەب Mao Zedong (1893-1976)ی ماو زیدۆنگ ەربارەی کۆمیونیزمی چینی و دەربارەد
و  ەئ. ەی کردووەشەچیندا گ ەل  یزمێکمارکس ەچ جۆر ەڕێ ئای ەگەد ەوەدا لەمانەرهەو بەکی لەرەسباسی . ەیەه
ک شوێنپێی بیریارانی  ەیەنگرانی ماو تا چ ڕادەماو و الی ەڕاون ئایەگدا ەوەئ دوایەب ەختانەرسەس ەمانەرهەب
ی  ەزاران ساڵەرێتی هەک تاوی نەیەو تا چ ڕاد ەوەڵگرتۆتەیان ه - نگیلز و لێنینەئ ،ک مارکسەی وایورووپەئ

تر و پتر  گرینگی ەپرسیارێکی دیکر دێ؟ ەسەچین چی ب  ەگاتەد ەک مارکسیزمپرسیاری: . ەرەسەچینیان ل
 ر دێ؟ەسەچی ب ت یگاتێەد مارکسیزمکاتێک  : چینەوەکی شاردۆتەوتەداک

و ەی ئەوردی جێگ ەم بەوڵ بدەپێویستی نازانم هەب، کانی ماوەی شابیرەربارەهادا دەری وەرانسەباسێکی س ەل
،  ەیەکی ساکار هەییندەیوەپند ەشدا چەوەڵ ئەگەل. مەست نیشان بکەورووپاییدا دەرێتی ئەئاست ن ەل ەبیران

اوی چرەنی بەدیم. تێەو نوێی داو ەزموونێکی دیکەش ئەوەرنگتردا ژیا و ئەمانێکی دەز ەباس کرێن: ماو لدەبێت 
 ەن لێنیل، داڕشت ەمە و دەتیی ئەدارەرمایەی سەختەنی پێتەندەل ەی خۆی لبیردۆزەکەماو جیاواز بوو: مارکس 

اڵم ەب، یاندەنجامیش گەئ  ەبات کرد و بەخ ەستی بەدا د ەو ڕۆژگارەتیی ئەدارەرمایە اڵی سەڕووسیای الوازترین ق 
شۆڕشگێڕیی   یکانەزموون ەئ ەماو سوودی ل. هێنا ە وەکانەدوور ەرەه ەنجامەئ ەکی خۆی لەزاییەموو شارەه ماو

ڕی ناوخۆی پاش  ەش، ڤیکەشڵحاڵی بۆەوتنی بەرکەس -کانیش ەتاڵ ەزموونەت ئەنانەت -رگرتبوو  ەڕووسیا و
ی ەیان ساڵەدباتێکی ەپاش خ ەل، 1949شۆڕشی چینی .  ەوەرەتانی دەوڵەالماردانی دەوجا پەوتنی شۆڕش و ئەرکەس

بڵێم   ەریکەکانی شۆڕش خەستی پێ کرد دوژمنەکاتێکیش شۆڕش د. ەوەکای ەهات، ەوەرەۆ و دخدوژمنی ناو ەدژ ب
 .  ناوچووبوونەل

و ەک لەو ەوەنەکەمان بۆ ڕوون د -ی ماومارکسیزمزیاتر  ەتەم بابەی لەو خاڵی دیک ەو ساکارن گرینگ ەخاڵم ەئ
 ەل، مارکسیزممکی نێو ەندین شاچەی چەوەو ل تبڕێ ەردەزمانی چینی بیروڕای خۆی د ەی ماو بەتیی ەتایب ەبار

و زمان ەبێگومان ئ. ک نینەک یەڕێک واڵم ەب ەیەری گشتییان هەرانبەب، فیی چینداەلسەندرێژی ف ەمەرێتی تەن
ی خۆی  ەکەسیاسیی بیردۆزەماو چۆن  ەکردوو ەوەپتر کاریان ل، ەفیکری ماو کردوو ەکاریان ل ەرێتەو نەو ئ
  ەورووپاییدا وا باوەرێتی ئەن ەلێت. نهێەکار دەبستان چۆن ەکتیک و دژوەک دیالەمکی وەک چەن تبڕێ ەردەد

، ئەکویناس تۆماس، ەها کردووەریستۆ وەئێت. ژدا داڕێ ەشێوی زانستنام ەخۆی لبیردۆزەکەی  ڕۆکی ەبیریار ناو
ژێر باری   ەزمانی مارکس ل. ەهایان کردووەنگیلز و لێنین وەئ، مارکس. ەهایان کردووەهێگل و، سوو ڕ، لۆک

 .  ەوەتەماوەچ،  ڵمانیداەی ئەڕێسای زانستنام

و  «پراکتیک» ەبۆ نموون، ورووپانەئ کانیەهاوشانی زانستنام کەیەڕادتا ، ەوەتە مێکی نووسیوەرهەند بەماو چ
گشتی بیروڕای  ەاڵم ما و کۆمیونیستانی چین بەب. ( ەوەتەنووسراون 1937ساڵی  ەکە مەرهەردوو بە)ه «ناکۆکی»

 ەجاریش بزۆر ، نوێننەداواز ڕەکنەی ەوەورووپاییەالی ئ ەجاروبار ب، بڕنەردەها دەکی وەیەشێو ەی خۆیان بگرینگ
وت  ەڵسوکەڵکدا هەخنێو  ەل «و ئاوێک ماسیی نەو»دەبێت شۆڕشگێڕان . ر چاوەب ەدێن ە داڕشتنێکی شاعیران

چینی و  ، ەورەسازیی گەسازی بچووک و پیش ەپیش، سازیەکشتوکاڵ و پیش، رێت و نوێکاریەی نکردنجووت. نەبک
ی  ەیستنتراڵەس ەکۆو بیرەنگیلز و لێنین لەرکس و ئکاتێک ما. «دوو پێ ەڕۆیشتن ب» گوتریەپێی د، ڕۆژاوایی

ئازادی و » و «کیەوت و ناچارەڕێک» کەمکی وەچ بێت،یدا ناەپ ەخۆو ەڵێت شۆڕش لەد ەدوێن کەد مارکسیزم
 کات:ەباس د ەم جۆرەب ەیەو بیرۆکەماو ئ. هێننەکار دەهتد ب ...«ستوورەی دکردنویەیڕەپ
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 ...؟ەوەینەچۆن لێک بد “ەم زووانەب“ربڕینی ەد، ”ستێە ڵدەڕووباری شۆڕشگێڕی ه ەنم زوواەب“ی ەگوت ەل»
کانی فراژووتنی گۆڕانکاریی ەگشتیی ەنیا شاڕێبازەشتوانن تەو د ەیەۆیان هست بمارکسی. نین ەوەفاڵگرست مارکسی

ڵێم ەکاتێک من د. نەعات دیاری بکەیکی ڕۆژ و سنشێوازێکی میکا ەو ناشتوانن بنابێت . نەدیاری بک ەندەئای
  ەک  ەنیی ەیەگوت ە و جۆرەستم لەبەهیچ جۆرێک م ەب ستێت،ەڵدەچین ه ەڕووباری شۆڕشگێڕی ل ەوانم زەب

 ەوەکییەڕووی کار ەشتێکی ل، ستەدەیاڵی و دوورەشتێکی خ ەستم لەبەم، ”ڕووبدات ەیەوانەل“گوترێت ەجاروبار د
تاوی ەک خۆرەو.  ەیاخی دیارەب ەرزەنیا بەت ەوەدوور ەل، ەریایەشتیی دووری نێو زەک کەڵکوو وەب. ەبێنرخ نیی

و  ەوێ وام بزەردەب، ەک زارۆی نێو منداڵدانی دایکەو. ەدیار ەوەچیای بڵند ەتیشکی زێڕینی ل ە،اڵتەیانی ڕۆژهەب
 .«زێەد ەم زووانەب

پارتی  . «داتەر دەشتێک بەد ەگڕ ل ەکسورک پەناوی: »ی ەب ەکدا نووسیوخشانێەپ ەل، 1930ی ساڵی ەمەماو ئ
ڵگیرسا و حوکومڕانی ەچیندا ه ەم شۆڕش لەکەو پێش ی ەو ەساڵ ل ەد. زراەدام  1921کۆمیونیستی چین ساڵی 

سازمانی   ەپارتی کۆمیونیستی چین چوو. ڤیکی ڕووس شۆڕشیان کردبووە چوار ساڵ بوو بۆلش. تی ڕماەرایەیسەق 
ی تاکتیک و ستراتیژی پارتی دۆز وێدا ەل. ەکۆمیونیستان ی «کۆمینتێرن»، مەسێیرناسیۆنال( ی  ە)ئینت میللیەفر

 ەمەو دەئناکۆکی.  یەورانەگ ەو پرسەکێک لەی ەر زوو بووەه، داەنوێ و ئاژاوڵ ەو چینەل،  کۆمیونیستی چین
کاندا ەدارەرمایەساز و س ەپیش ەاڵتەو ەلدەبێت یا  پڕۆلیتاریگوت شۆڕشی ەبوو دەهێشتا بۆچوونێکی گشتی ه

تیش  ەتیی سۆڤیەکیەوجا یەئێت. بکر ەی جیهان ئاواڵەکانی دیکەشەب ەی ئازادی لەوجا ڕێگەئگرێت ربەس
.  (Kuomintangکیۆمینتانک ) Guomindangگیۆمیندانگ  ،ی چینمیللیڵ پارتی ەگەیی خۆش بوو لندەیوەپ

ها بوو: ەکی ڕەیەژاوڵچین ئا ەمەو دەئ . کارەی بمیللیکی ەیەکەی ەبوو چین بکات ەوەستی گیۆمیندانگ ئەبەشام
، ڕی دزێوی ناوخۆ بوونەرمی شەرگەری چیندا سەرانسەس ەل ەوەنگرانیانەالی ەخۆ و ب ەڕۆ بەرەی سڵراەنەج
گیۆمیندانگ   ەوەییئایدیۆلۆژڕووی  ەل. ەوەدایەبۆ خۆیان گل د ەی بۆیان بلوایەوەداریش ئەرمایەاڵتانی بیانیی سەو
ی چۆن  ەوەی ئەربارە ری ڕاست بیر و بۆچوونی تێدا بوو دەو سەتا ئەه ەوەپەری چەم سەل. رت بووەکجار پەی

ندام بوون ەگیۆمیندانگیشدا ئ ەتادا لەرەس ەل، ندامانی پارتی کۆمیونیستی چینەئ. رخەی هاوچتێکە میلل ەنەچین بک
 . کردەپیان دەتی باڵی چەرایەو نوێن

گیۆمیندانگ  ەپشتگرییان ل رمیللیەف موو سازمانی ەکۆمیونیست و ه ەبوو کەدا هەوەل ەوانەکڕەستراتیژێکی ی
کی ەسازییەپیش. ل جووتیار بوونەزۆری گ ەرەی هەزۆرب. بوو کزچین هێشتا  ەسازی لەیای پیشپڕۆلیتار. کردەد
شۆڕشێکی رێت لمێنەر بس ەگەئ. بوونەهی بیانیدا ەرمای ەستی سەژێر د ەدا لەورەی گ کێ ند شارەچ ەنیا لەوتۆ تەئ

ڕێی  ەچاو ەکەشۆڕشرێت لمێنەبشسدەبێت وا ەئ، یا بێتپڕۆلیتارتی ەرایەڕێب ەبدەبێت  ەسۆسیالیستان
ڕووسیا  ەدی شۆڕش بۆ لەئدەڵێت  ەش کەیەوەرچ دان ەرپەو بەئ. سازی بکاتەوانی پیشەکی فرەیەوەباڵوبوون

، ڕووسیا. بووەن واوەتکی ەیەوەدانرچ ەرپەب، وتوو بووە واو دواکەت ەوەسازییەڕووی پیش ەخۆ ڕووسیاش ل، رپا بووەب
ڵدا و  ەری هەکاندا سەشار ەشۆڕشی ڕووسی ل. بوو  سازیدا بڕیەپیش ەقۆناخێکی دووری ل، ر چۆنێک بێتەه

 ەک، ەبۆ مابۆو ەوەی فرانس 1789شۆڕشی  ەل ڕوونیرێتێکی مێژووکردی  ەن. رەدشتوە د ەترنجای ەورد ەان وردپاش
  ەکی نێزیکدا ببنەداهاتووی  ەشیا لەدەکانی چین نەاڵم شارەب. ەخۆڕسکی شۆڕشندی ەڵبەدا شار مەپێشانی د

 . یاپڕۆلیتارندێک بۆ شۆڕشی ەڵبەم

،  هایەنگەش ەل  1927ساڵی . ریان کرد و هاوکارییان پچڕاندەخستپێشەک کۆمیونیستان دەندانگ نگیۆمی
ر ەرچۆنێک بێت هەیگوت هەبوو دەه. ەوەترسییەم ەوتنەل کە کۆمیونیستگ. کۆمیونیست کرا ەل ەورەکوشتارێکی گ
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 ەوەیگوت کاتی ئەبوو دەه. تیەاڵم ماویەبدەبێت خۆی  یکۆمیونیستیش ڕۆژ، وام بێتەردەب ەکەهاوکارییدەبێت 
 .  کرێنب کان ڕزگارەر چۆنێک بێت شارەه ەکات، ڵگیرسێتەی ڕووسیا هەوەک ئەیای وپڕۆلیتارشۆڕشێکی  ەهاتوو

  ەمێکی بەرهەب، 1927ساڵی ، وێەنی خۆی و لەرێمی نشیمەبۆ ه ەوەوێتەکرابوو دوور ک دا ناچارەمەو دەل، ماو
 ەپاشان بوو ەمەرهەم بەئ ، نووسی «جووتیارانی هۆنان بزاڤی  یەربارەدک ەیەوەڵینۆی لێکەربارەڕاپۆرتێک د»ناوی 
  ەدژ ب، رەدشتوەد ەجووتیاران لیری  ەی سبزاڤێکی ەوەبوون لەن ئاگاکان بێەکۆمیونیست. می ماوەرهەرترین بەکاریگ

کی ەیەیدا نۆرگێڕشی شۆڕەپرۆس ەجووتیاران ل بزاڤیاڵم ڕایان وابوو ەب. ەرپا بووەب،  ەمکاری دیکەگ و ستەبەرەد
ر  ەگ ەوەر ئەبەل. گوند بکات ەپێشدا شار ڕزگار بکرێت و پاشان شۆڕش ڕوو ل ەلدەبێت ، ەیەی هەپاسیڤان
 . ەپێویست نییزۆریش اڵم ەب ەکارێکی باش  نەخب ڕێکسازمانی خۆیان نشین گوند یەئاپۆر

ی هۆنان سازمانێکی دروست شۆڕشگێڕ و ەناوچ ەل ەیەوەکی تێیدا ئەرەبۆچوونی س. ەکەبۆ نووسراو ەوەڕێینەبگ با
دەبێت سازی ەیای پیشپڕۆلیتاردەڵێت ی ەو بیرەئ ەکردەماو پشتی نێت. بەیدا دەپ ەریکەخ ەهۆشێکی شۆڕشگێڕان

  ەمدیدەموو ستەکگرتنی هەی ەنیا بەچیندا شۆڕش ت ەکرد لەد ەوەر ئەسەختی لەاڵم جەب. ڕمی شۆڕشەنووک ەببن
 .  راوی خۆیەند و دەڵبەم ەگوند بکاتدەبێت شۆڕش دەڵێت وجا ەئ. ەوەکای ەی دێتەو کۆیل

ی ەبنگ» ش وەرتەئ، گیۆمیندانگی ەوەرەد ەلدەبێت . نەخۆ کار بکەربەسدەبێت کۆمیونیستان دەڵێت ماو 
شکری ەل. کانی کراەرەربەتوندی ب ەب ەوەن گیۆمیندانگەالی ەل ەی ەرنامەم بەت ئەڵبەهێت. بەی خۆیان ه «سوور 

،  1934ساڵی . داەکانیان دەکانی کۆمیونیستەش و بنگەرتەالماری ئەپ ەوام و دڕندانەردەگیۆمیندانگ ب
ن و  ەشووری ڕۆژاوای چین چۆڵ بکبا ەکی خۆیان لەرەی سەناچار کران بنگ، تی ماوەرایەڕێب ەکان بەکۆمیونیست

ان  نیاری ەڤ ەد ەیشتنەڕزگاریان بوو و گ ەیتیەکەو شەی لەوانەئ. نەبک «ترەزاران کیلۆمەه» وێکی دووری ەڕ
Yanan  یونان(Yunanل )زراندەی نوێیان دامەبنگ، باکووری چین ە . 

ی  ەماو ەل. ەی ئاواڵەڕێگ ەتاک ەبێت و بوو ەرنامە نیا بەڕی تەتێپ ەو ەل «وهەگوند ەی شار لکردنڕزگار» وجاەئ
زانی و  ەکی دەرەدوژمنی س ەری بیانییان بەکان داگیرکەکۆمیونیست، (1945- 1934نیدا )ۆرانی ژاپەڕی داگیرکەش
گیۆمیندانگی ر ەس ەهات ەرەس، نۆپاش شکانی ژاپ. ەوەکانی چیندا باڵوبوونەناو گوند ەدا بەڕەی شەو ماوەر لەه

و ساڵی   ەوەشی سوورەرت ەستی ئەژێر د ەوتنەکانیش کەشار، کانداەو کۆتابوونی سااڵنی چلەمەد ەل. دوژمنی ناوخۆ
 . ست پێ کردەلێری چین مێژووی خۆی دەکۆماری گ 1949

  ەیەوانەل ەوەر ئەبەل . کانەی الی ڕووسەوەواو جیاواز بوو لەکان تەست الی چینییەدەاڵت گرتنەسەی دەڕێگ
سی ساڵ   ەزموونەدا السایی ئەیان دوڵەه   ەوەوەزۆر ڕوو ەکان پاش شۆڕش لەچینیی ەیر بێت کەس
موو ەه. گبیر بووەتەو و بەکان فراژووتنێکی ئابووری تیژڕەمی چینییەکەئامانجی ی. نەی ڕووس بکەکەنترەمەتەب

 . ەوەرەنتەستی ەرایەژێر ڕێب ەخران ەوەتۆژینی فێرکاری و ەزگە د. ەک خرایەبا یەک دەتوانای

کنیک و ئابووریش ەی توانستی تەترین بنگەورەگ ەیمان بوو بگرەزترین هاوپێهەتیش بەتیی سۆڤیەکیەی ەتەڵبەه
یی ندەیوەپنجاکاندا ەی پەم نیوەدوو ەل. کردەی چیندا دکردنەشەگ  ەکاریان ل ەکانی ڕووس چاالکانەپسپۆر. بوو

ت جودا  ەی سۆڤیەوەواو ل ەک تەر ڕێیەس ەوتەوجا چین کەئ، و پاشان پچڕا ەتیش شل بۆوەنێوان چین و سۆڤی
 .  بوو
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و ەئ، وەئابووریی تیژڕی ەشەگستی  ەبەم ەب ەوەکردنو خۆ کۆ کردنیارەدرا بۆ خۆ ت ەورەتێکی گەڵمەچین ه ەل
 ەکەتەڵمە ستاوێژی هەاڵم دەببووری بوو ای ئەشە گ ەکەتەڵمەئامانجی ه. «زنەتی مەڵمەه»ناو نرا  ەتەڵمەه

جار  م ەکەبۆ یاڵم ەب، کراەوازی بۆ دەمێژ بوو بانگ ەل «هێڵی پانی ماو» ی ناو نرابووە وەئ ەڕاست. بوو  ەشتێکی دیک
درا ەوڵ دەه. ت کردووەسۆڤی  ەی چاو ل Centralism یزمنتراڵەس ەی پشت بکاتەوەئ ەوتەدا چین کەمەو دەل
 ێت.  رربگیەو گیرەناوچشکاندنی ەزایی و ڕچەشار ەو سوود لکرێت ریک بەل خەموو گەه

ر ەسەب ەوایانەش ناڕەکەوتنەژێرک، وتوو بووە ک ژیرکەیەڕاد تا ەوەڕووی ئابووریی ەل، ەزنەم ەتەڵمەم هەئ
پێیان وابوو   ەپێش ک ە هاتن ەسانەو کەئ، کانداەتاکانی شێستەرەس  ەل. ند هاوینێکدا هێنراەهاتی چەنساتی ەکار

اڵم  ەب. ڵک ڕێک بخاتەی خەزا و خوێندوو ئاپۆرە کی شارەتییەرایەڕێب ەکرێت ز ەمەداد ەوەنیا بەسۆسیالیزم ت
پشت شۆڕشی   ە ی لەو بیر و بۆچوونانەئ ەڕاست. ی کۆتا کردەوڵدانەم هەئ 1966نگیی ساڵی ەرهەشۆڕشی ف 

دا  ەمەم دەم جار لەکەاڵم بۆ یەب، بووەشدا هەدیکسانی ەکانی ماو و کەنووسین ەیان ل ەبوون ڕیش ەوەنگییەرهەف 
تی بوو ەدارەرمایەی سنرخاندن ەر دژ ب ەک هەتر نزیا موانەه  ەی لەو بۆچوونەئ، ستەردەکی سەبیروڕای ەبوون

کیی  ەرەری سەپێو ەێرایی فراژووتنی ئابووری نابێتخ،  یگوتەتیش بوو دەکانی سۆڤیەنرخاندن ەڵکوو دژ بەب
ر گورجبوونی  ەگە ئ. نەکی بێالیەتییەزنایەم ە ببێتنابێت ان مهێنەرهەبی ە ندازەئ. ەاڵتەو وەوتنی ئەپێشک

ر  ەگەئێت. نناهێ ەو نرخەئ ەکەوا گورجییەکان ئەری نێوان چینەبەلەواندنی کەهۆی فر ەان ببێتمهێنەرهەب
شکێنیی  ەو ڕچ ەسۆسیالیستانتی هاوکاری و هۆشیاریی ەرف ەی دەمبوونوەهۆی ک ەببێت ماددی تیەرف ەزیادبوونی د

 ێت.  برینتر ناە ب، ەوەبێتەسک دەرت ەب ەتی فراژووتنی سۆسیالیستانەرف ەد ەمەو دەئ، ڵکداەی خەو ئاپۆرێن ەل

یی ندەیوەپ یەربارە د مارکسیزمرێتیی نێو ەپرسێکی ن ەرمەگبۆ  ەوەڕێتەگەد «نگیەرهەشۆڕشی ف »ی ەبیرۆک
واتا ، ڵک بێتەمانای ئاگای خەنگ بەرهەر ف ەگ و  شۆڕش ەبکرێتنگ ەرهەر ف ەگ. ەخانژوور ژێرخان و نێوان

خۆی   شۆڕشی سیاسی بۆ ەیەوەنگی مانای ئەرهەشۆڕشی ف  واەئ، ەوەو هاومرۆڤانجڤاک  ەب وتەداک ەنۆڕینیان ل
وام ەردەب ەیەوەمانای ئ ەنگەرهەم شۆڕشاندنی ف ەئ ێت: ترازەد شەوەل. ەبۆ فراژووتنێکی سۆسیالیستان ەس نییەب

 ەل رەی فیکری بدونیا ان ومهێنەرهەبو شێوازی ەی ڕووەوەڕانەی گەی ڕێگەوەبۆ ئدەبێت هەبێت  ەشۆڕشی تاز
  ەل نیاەش تەشەڕەو هنابێت  کۆتا، بوو وتووەرکەم سەکەی شۆڕشی یەوەب رەه، باتەخێت. ربگی، سۆسیالیستی

 .  ەنیی ەوەکیی ناسۆسیالیست ەرەدوژمنی د

ڵی ەی دەوەواتا ئ، خانری ژێ ەبیرۆک ەکۆمیۆنیزمی چینی پشتی کردبێت ە نوێنن کەها ڕادەو ە م گوتانەئ
 . ەچۆن ەم باسەبابزانین ئ. ەیەتی هەی تایبەێگپ ماددی انیمهێنەرهەب

 بزاڤی یەربارەد  کەیەوەتۆژینی ەربارەڕاپۆرتێک د» ەر زوو لەماو ه، ندین ڕای ڕۆژئاواییەنۆڕینی چ ەب
 .  کاتەدا دمارکسیزمکانی ەشابیر ڵ ەگەتیک لەڵەدا مام «جووتیارانی هۆنان

شتی  زۆر» ،»ەوەکردۆت کۆ مێکی زۆرمەرهەب»  دەڵێت:و  کاتەد ەرانەزموونگەئنی ەر الیەسە خت لەماو ج
 دات: ەپێشان د وتەکیی دووڕەنجامێکی کارەرئەجا دوەئ. ەبوو  لێیان بێئاگا ەمەو دەتا ئ  ەک «دی یرم بیست وەس

دان ملیۆن جووتیاری ەکی کوورتدا سەیەماو  ەل. ەیەزنی هەڕاکێشانی مهێزێکی ە جووتیاران بزاڤیم ەئ»
کی شۆڕشگێڕ ێموو پارتەه ڕنەپەک باهۆز ڕادەو، لوول ەردەک گەو، و باشووری چین باکوورند و ەکانی ناوەرێمەه

ندییان ەسەندی و ناپەسەاری پیبڕ ەبزاڤیشو  ەبزاڤ م  ەزموونی ئەر ئەب ەوێتەکەڤاڵێکی شۆڕشگێڕ دەموو هەو ه
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  ەوینەوین و بکەین؟ یان دوایان بکەتیان بکەیراەپێشیان و ڕاب ەوینە: بکەرەبەمان لەسێ ڕێگ ەئێم. کاتەدیاری د
 ؟ستینەست بادان؟ یان ڕێیان پێبگرین و دژیان ڕاوەدو ر ەس

تی  ەرایەڕێبدەبێت : پارتی کۆمیۆنیست ەئاشکرای ەکەاڵم ەو .ەوەیوانبێژیەڕ یەخان ەچنەد ەپرسیار م سێەمان ئگوبێ
 نێویاندا ەل ەوەتییەندایەڕووی چ ەل، ەوەدا بتوێتەکەبزاڤنێو  ەلنابێت پارتی کۆمیۆنیست . جووتیاران بکات بزاڤی
یای پڕۆلیتاردەبێت ر ەه ەکەپارت یجڤاکیۆکی ڕەنۆڕینی ماو ناو  ەبێت. نگ بەبێت پێش ەد ەک ەپارتێت. ب بزر
تیشیان  ەی دژایەوەئ ەان بن یان بگاتجووتیار بزاڤیرداری ەستبەکان دەر کۆمیۆنیستەگەاڵم ئەب، سازی بێتەپیش
. مانەندی ئەوەرژەب ە ک بگری دژ بەیەڕووگ ەو ەیئایدیۆلۆژیڕووی سیاسی و  ەل ەکەبزاڤ  ەیەوانەوا لەن ئەبک

تا ەست هەدەگرتناڵت ەسەتی دەرف ەد واەن ئەها بکەر کارێکی وەگ، ەوەکی دیکەالی ەل،  کۆمیۆنیستانیش
 .  ەهایان لێ نێزیکەتی وەرف ەپشتیوانی جووتیاران د ەنیا بەت ەچونک، نەدەست خۆیان دەد ەکی دوور لەیەماو

کی  ەیەشێوەب ەم سازمانەئ. بوونست ی خۆشیاندا چووەسکەرتەب ەو بوارەل، بووەجووتیاران سازمانی خۆیان ه
ویداراندا  ەڵ زەگەل  ێیانملمالن  ەوەڕووی ئابووری و سیاسیی ەل. کانی گۆڕیبووەرجی نێو گوند ەملوەتی هەڕەبن
کی  ەودایەکیدا مەی دینەوڕێن ەباتی دژ بەخ ەل. بوو کانی ڕووخاندەندگوڵی دادپرسیی ەندەگمی ەسیست .کردەد

 . پێکهێنابوو، ەمدیدەڵکی ستەی خکردنڕێی ڕزگار ەیان لەورەکۆسپی گ ەڕانەو باوەئ، بوو باشیان بڕی

.  داەژووتنی شۆڕشگێڕانفرا ەل ەگرینگرجێکی ەبوو بوونی سازمانێکی چوست ماپێی و، لێنین  کەر وەماویش ه
.  سازمانێکی شۆڕشگێڕ ەبێتەدهەبێت ی دروستکی ەراتییەر ڕێبەگ، سازمانی جووتیاران سازمانێکی ڕادیکاڵ بوو

نەبێت ر ەژار هەجووتیاری هی ەوەبۆ ئ ەیەکی هەرەرجی سەم. ناگات ەئامانجی شۆڕشگێڕان ەب ەخۆوەر لەاڵم هەب
یان  ەستانەردەکی سەیەژار پلەجووتیاری ه  ەیەوەئ گرینگرجی ەم. ی خۆیان بپارێزنەڕێبازی ڕادیکاالن

 . «ناوی شۆڕش بێتنێت شتێک نامێ ژارەهی بێ جووتیارەب، راتی بکاتەژار ڕێبەجووتیاری ه  ەگرینگ«بێت:ەه

.  یان دۆشنەویدار دەو ز پاننەس ەمانەئ» کات:ەژار د ەجووتیارێکی ه ەها باس لەدا وەنووسینێکی دیک ەماو ل
خۆی  دەبێت ر ەه، ەیهیچی نی ەیشەه، تیەهی خۆینێت هێەکاری دەکانی بەازرشێکی ئامەب ەیەژار هەجووتیاری ه

کۆیان  ەم خاڵەئ، وینەمووشیان بێزەه رەهێت.  شویداران بکات و هێزی کاری خۆی بفرۆەرزداری زەق 
  ە«.وەکاتەد

شی  ەوانەئ ەم چینەئ. یاپڕۆلیتار ەنیمچنێت ەو ناویان د تەچینێکی تایب ەکاتەد ەژارانەه ەم جووتیارەماو ئ
الی  کرێت ەر بوون بر ناچاەاڵم هەکرد بەد کاریان تێدابوون ی ەوییەو زەشێکی ئ ە بن ەخاو ەک ەوەگرتەد

اڵم  ەب. ەوەگرتەشاگردانی بازاڕیشی دڕۆک و ەفرۆشیاری گەردو وانیشەل ەجگ، نەکار بک ەروەجووتیاری گ
 . بوون رخەسازیی هاوچەیای پیشپڕۆلیتارنیا ەیای دروست تپڕۆلیتار

ستی شێوازی  ەیوەچین الی مارکس پ. ەی الی مارکس نییەوەک ئەالی ماو ڕێک و ەل «چین»مکی ەچ ەدیار
گرێدراوی   زانەپیشەردو .تینەدارەرمایەدار گرێدراوی سەرمایەیا و سپڕۆلیتار: ەانمهێنەرهەبجۆری ەمەه

  یشیکاری ەاڵم لەب ، ەیەک بوونیان هەشانی ی ەشان ب  ەچینان وەئ، زراوداەدامدروست جڤاکی  ەل. ەتییەفیوداڵ
مکی ەچ. تیەانی خۆیمهێنەرهەبستی شێوازی ەیوەپ ەک ەر یەه، ەنیی  ەوەکەیەییان بندەیوەپتیدا ەبستراکتی چینایەئ

، یاپڕۆلیتار ەنیمچێت. شک ەتیدا دەداڵفیوتی و ەدارەرمایەر سەسەب ، گوندداو  ر شارەس ەهێڵ بەک ڕاستەتی وەچینای
 . ەکەیان یندەوەرژەب داکاریکرێ  ەل
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،  ەنەم دوو الیەئ. ەدراوی شیکاریی ئابووری نییێ گرش ەندەوەئ ەو ب ەترماو ساکار « یتیەچینای»مکی ەچ ەواتەک
  ەتی لەشبوونی چینایەداب. ەهێزترەب جڤاکیالی ماو ڕووکاری . ەیەبڕاویان هەک دانەیەڕووکارێکی ل، الی مارکس

  یەپێگ ەنیا ب ەت شەمەرەه مەئ. رەرمانبەو ف  رە رماندەف ، و نزمز رەب، ەیجڤاکیی  مەرەه  یەوەنگدانەدا ڕجڤاک
رجی سیاسی و ەلومەندین هەچ وڵکوەب، تێ دیاری ناکر،  داماددی انیمهێنەرهەبی ەتشڕ ەکان لەپوگرو

،  ەیان نزم ەرزەدا بجڤاک ەی لەکار پل ەی فاڵنەوەی ئەربارەبۆچوون دت ڕاوەنانەت، نەکەکاری تێ د شی ستوورەد
 . ەیجڤاکی ەمەرەه وەر ئ ەس ەکاتەکار د

،  دامارکسیزم ەرگیز لەه. ەیەتی هەڕەنرخێکی بن، ەوەیئایدیۆلۆژیڕووی  ەل، الی ماو  «ینچ»مکی ەش چەوەب
تی ەاڵم الی ماو هۆشیاری چینایەب، ەچ چینێک ەربەس  ی مرۆڤەوەب ەدراوەنگرێت سانایی  ەب، تیەهۆشیاری چینای

 ەفکر ل ەو ب کردار ەب ،ەی چینێکستەیوەپک ێمرۆڤ کات. ەچ چینێک ەربەس ی مرۆڤ ەوەل ەگرینگشێکی ەب
 ێت.  دا بەو چینەندی ئەوەرژەب

الی  ەلەمکی گەم چەئ. نوێنیەخۆی د دالەی گ کردنباس ەل ەڕوونترین شێو ەمکی چین بەچ ەی ماو لەم نۆڕینەئ
.  جڤاکیی مەرەه بناری ەل ەل بریتیەگ. ەیەکی هەرە کجار سەکی یەیەگشتیش الی کۆمیۆنیزمی چینی نۆرەماو ب

 ەل ەجگ. ەیەه ۆیان کندی هاوەوەرژەندین بەچ، ک بێتەرچییەاندا همهێنە رهەبی ەڕست ەیان لەپل، ل ەگ
،  الی مارکس. ەوەکاتەش کۆیان دەزاران ساڵەدان و هەی سە زانیاری کۆبۆوزایی و ەارشت و ێ رەندابو، ندەوەرژەب

  ەل. ەرێتدارەرز نەکی بەیەپل ەل بەگ، الی ماو، ەنگی دابڕیوەرهەمیراتی ف  ە یای شۆڕشگێڕ خۆی لپڕۆلیتار
 ەب. ەوەبکرێت زیندوو،  یگوتەک مارکس دەک وەن -زیندوویی بپارێزرێ ەب ەنگەرهەو ف ەئدەبێت سۆسیالیزمدا 

 ەیەوەک ئەو، ریتی کۆن و نوێەن، کنیکی کۆن و نوێەت، ی کۆن و نوێکردنجووت، چینی یمارکسیزمنۆڕینی 
. ەنگییەرهەم ف ەو ه جڤاکیم ەکی هەیەکەل الی ماو یەگ ەوەر ئەبەل. «پێ بڕوات  ر دووەسەل» بێت مرۆڤ فێر

و  ەیەل هەک گەکاتدا ی کەی ەل. ەدارسنوورنگیی ەرهەکی ف ەیەستی بازنەیوەل پەمیان گەواتای دوو ەب
 .  ەیەه میللیەفرسازیی ەیای پیشپڕۆلیتارک ەنیا یەاڵم الی مارکس تەب. ەیەلیش هەگەفر

یادا پڕۆلیتارشۆڕشی   ەبدا کاڵتێەو ەل. ناسین ەتەنای ەکەاڵتەموو دانیشتوانی وەه ەرگیز ب ەل هەگ، نۆڕینی ماو ەب
کی  ەسەتیی کەای موڵکست ەد ەل وانەفرکی ەی ەڕاد ەواو یان بەان تمهێنەرهە بستاوێژی ەو دبووبێت ڕەتێپ
  یتیەباتی چینایەخ. ل ەزنی گەکۆڕی م ەشێک لەب  ەنابن ەکەاڵتە موو دانیشتوانی وەه رەهێشتا ه بێت،رهێنراەد
تێکن  ەرف ەڕێی دەر چاوەکانی پێشوو هەرچینەی سەماو رەبێت. بەوام دەردەر بەت پاش شۆڕشیش هەنانەل تەگ

بێت بۆ  ەد خۆش  ەبناخوام ەردەب داەکەودی فراژووتنخ  ەوانیش: لەل ەجگ. ەوە رگرنەرزی کۆنیان وەی بەپای
و  گبیر ەت ەموو کارێکی ڕێکخراو پێویستی بەه. تیەینایچنوێی  یتی و ناکۆکیەنوێی چینای یدروست بوونی جیاوازی

پشت  ەل ەرژیندراو کەری پەهۆی دروست بوونی ڕێب ەببێت ەیەوانەتیش لەرایەو ڕێب گبیر ەت، ەیەتی هەرایەڕێب
ر  ەسەو ل ەوەڵکەکاری خ ەخاتەست دەکات و دەد  یداەاڵت پەسەد ەوەی سۆسیالیستانەتگووشم و ی درەردەپ

ر  ەب، ەیەپرۆسم ەئدەڵێت ماو . ەوەکاتەد نگی خڕەرهەتی و ف ەالیە سوودی ئابووری و کۆم ەڵکی دیکەحیسابی خ
باتێکی  ەر شتێک خەه  ەل رەنگی بەرهەشۆڕشی ف  ەوە ر ئەبەل، ڕەگ ەوتبووەواو کەچین ت ەل، نگیەرهەشۆڕشی ف  ەل

وام ەردەوشدا بداهاتو ەل. تی و بازاڕگێڕی و حیزبداەرایەبەڕێوەنێو ب ەل ەسێنەرەرچینی نوێی پەس ەدژ ب  ەتییەچینای
 ێت. بەه ەنگی پێویستەرهەی ف ەیکشۆڕشی د



190 

 .ە وتووەڵکە چینێکی نوێی بۆرژوای تێدا ه ەمێژ ەل تەتیی سۆڤیەکیەی، کانی خۆیەنێزیک  ەنۆڕینی ماو و هاوبیر ەب
  تەتیی سۆڤیەکیەی» کاتەتی ڕێ دەدارەرمایە و سەڕوو، و سۆسیالیزم ڕێ ناکاتە ڕوو تەتیی سۆڤیەکیەی
ی  ەو مای ەها ناجۆرەت ڕای وەی سۆڤیمارکسیزمبۆچوونی  ەب. «تەوڵەتیی دەدارەرمایەی سەپل ەیشتۆتەگ

و ەرەی بەوەڕانەی گەڕێگ ەتەوڵەو دەئیدی ئ ، موڵکی گشت ەبێتەهێنان دم ەهرەستاوێژی بەاتێک دک. ەجاڕییەگاڵت
 .  رەبەرلەشۆڕشێکی سەدژ ەر ب ەگەم، ەتی نییەدارەرمایەس

مارکس و بیردۆزەکانی  ەل  ەوتبۆوەدوورک، دانتراڵەسی ەخاڵێکی دیک ەکان لەتییە ی سۆڤیەم بۆچوونەئ ەتەڵبەه
تا ەت هەوڵەد بێت، ڕی پێشووەباو ەب. تەوڵەتی و د ەباتی چینایەخ ەل ەش بریتییەکە: خاڵنگیلز و لێنینەئ

  ەی کەیەتاز ەڕەم باوەب. ەیەرکی پۆلیسی و دادپرسی هەئ،  ەرەپێنەکی سەیەئارادا بێت بنک ەتی لەناکۆکیی چینای
،  ەوەکانیەرەپێنەس ەبنگ ەت بەوڵەد، درا تدا جاڕی بۆەۆمیۆنیستی سۆڤیکرتی امینی پەـ 21ی ەکۆنگرەل 1961ساڵی 

ت  ەنانە ت ەم ڕایەئێت. بەد لداەموو گەت هەخزم ەو ل نێت مێەد، و کۆمیۆنیزمەرەب  داجڤاکی ەوەڕینەی پەماو ەل
 ەر لەه ەکەاڵتە موو دانیشتوانی وەه ەبریتی بوو ل (Naroda )نارۆدا ل ەگ. گرتبوو ەستی پێوەیش دگۆرباچۆڤ 

ک باسمان ەو، (Renmin نمینەڕ) ی چینیدامارکسیزم ەل لەگ. ەر جادەتا پاکژکاری سەه ەوەبیرۆکرات و کارگێڕ
 ێت.  نمێەد رەتیش هەوڵەدنێت تی بمێەی چینایە ڕاستینتا ناکۆکیی ەه. شێکی دانیشتوانەب ەکرد بریتی بوو ل

  ێت:بنردا ئیمپێریالیزمی لێنینبیردۆزەی ی ەپێدانێکی بوێران ەشە گ ەب دەشێت  ەیەفیکری ماودا ئادگارێک ه ەل
ی ەوەتی بۆ ئەدارەرمایەسێت. کان بەسازەپیش ەاڵتەنیا گرێدراوی وەت ەنییدۆزێک تی چیدی ەدارەرمایەس
  ەخاتەد شهاەو ڵکیەتی خەدارەرمایەس.  ەوەژێر ڕکێفی خۆی ەبخات شدونیا مووەو ه ەوەباڵو ببێتدەبێت رێت مەن

  یایپڕۆلیتارش ەوەل ەجگ، داریەرمایەانی سمهێنەرهەبمی ەسیست ەکجار دوورن لەی ەک ەوەستی خۆیەژێر د
 .  «ریستۆکرات ەکرێکاری ئ» ە یانکاتەکات و دەک دەچ، ی داهاتکردنزیاد ەب، ۆشخناو

  رەراوی شۆڕش هەاڵم دەب. ەتییەدارەرمایەکانی سە مدیدەموو ستەرۆشی هەشۆڕش پ، ڕای لێنین ەب، ەوەر ئەبەل
ی دونیا نێو ەوێتەکەد رەه، ر چۆنێک بێتەڕووسیاش ه -تی بێتەدارەرمایەندی سەنێودەبێت 

 . ەوەتییەدارەرمایەس

 . ەوەمێکی ئابوورییێرەموو شاهەی هەوەرەد ەوێت ەکەچین دێت. ڕەپەلێنین تێد ەماو ل، ەدایەڵخا م دواەل ئا

.  ەزنترەم ەی شۆڕشگێڕانەوەتی کۆبوونەرف ەو د ە ختترەس ەوەوساندنەچ، داەڕانەرپەس ەنارەو کەاڵم ڕێک لەب
،  یگوتەماو د، شەجۆر وەب رەهێت. بکرڕزگار  ەوەندگو ەلدەبێت چین کانی ژیان فێریان کردبوو ەهاترەسەب

کاری  ەم بۆچوونەئێت. بکرڕزگار  ەوەتییەدارەرمایەکانی سەختەی پێتەوەرەری دەدشتوەد ەل دونیا مووەهدەبێت 
اڵم ەب تێماڵی خۆیدا ناشک ەریکا لەمەی ئاڵتەکۆوتیی ەدارەرمایەس. م کردەندین شۆڕشگێڕی جیهانی سێهەچ ەل
ماو  . ەشتی جیهانەدپێم شۆڕشی ەل ەکەیەکوبا نموون ەی کاسترۆ ل ەکەشۆڕشێت. زەبەتنامدا دەڵستانی ڤیەنگەج ەل

 . ریقاەف ەئ ەلو  ریکای باشوورەمەئ ەن لاباتی شۆڕشگێڕەخشی خەئیلهامب ەبوو

.  کردەکاریان پێ د ەک  ەیەمانەی زەوانەرفرەکجار بەی ەو ڕوانگەئ، کۆمیۆنیزمی ماو و چینی ەت بەئادگارێکی تایب
کی ەیەڕوانگ، ندەی سە رەمدا پەیەژدەم و هەیەڤدەهی ەدەی سورووپاەئ ەل ەک، تنوەی پێشکەشبینانەبۆچوونی گ

  ەشیا لەد، مرۆڤی باش، ەندانەی هۆشمجڤاکیمی ەسیست  ،بوو: زانستی ڕسکاوەسکی هەرتەکجار بەکی یەمانەز
، مداەیەی نۆزدەدەفیکری فراژووتنی س ەل، پاش شۆڕشی فرانسی. دی ەبێت نی مرۆڤێکەمەت ەرتتر لکی کوەیەماو
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ینی مێژوونۆڕ ەڵ بەتێک، چین ە یشتەگ ە تییەشبینایەو گ ەئتێک کا. ن کراەخایەدەوتنی سەی پیشکەپرۆس ەباس ل
 ێت. خاێنە زاران ساڵ دەه ەکدۆزێ وتن ەپێشک. ریتی چین کراەن

گڕخستنی ەو ەنرخیان ل بیردۆزەیەکو   نموو بیر و بۆچووەه ەکات کەد ەوەر ئەسەخت لەش ماو جەوەوێڕای ئ
باتی ەودی بیروڕای خاڵم خەب، ەبێسنوور درێژ ە بێچین ڕاستجڤاکی ی ەرگەزگو. ەیەستدا هەمودەکیی دەکار

ر  ەس ەدبرەماو زوو زوو هێرشی د. ەیەکیدا هەوتەداکزموونی ەی ئەوێچ ەنیا لەبێچین مانایان تجڤاکی تی و ەچینای
. ەوەبکات  ردا کۆەدەتبابستراکتی کە کی ئەیەند گریمانەچ ەل ەکەڕەموو باوەدا هەوڵی دەی هەمارکسیزم ەو جۆرەئ
ی  «کتیکیەستووری دیالەد» ی سێەربارەد ەوەت بکات ەنگیلز ڕەێکی ئبۆچوون ەو ەکردەش نەوەلسڵی ت ەنانەت

زموونی ەئ  ەب ێەد بیردۆزەیەکموو ەه. بووەرزی هەکی ب ەیەێگتدا پەسۆڤی یمارکسیزم ەل ەبۆچوونم  ەئ، گشتگیر
و  ەئتوانێت ەد، تیەیەی هەنییەالیەمەو هەب، ل ەری گەبەرلەس نیاەت، تێ ستکاری بکرەو د ەوەتێ کی تاقیکرەکار

 ەوەرەس ەتنێک لشیەو ژیری و تێگ موو زانیارە ت هگویەنۆڕینی کالسیکی چین دجیهان. جێ بکاتەجێب ەزموونانەئ
و  رەداهێن ەلەنیا گەت دەڵێت، ەبۆچوونو ەی ئەوانەپێچەب، ماو. ەوەرەسیەندانی ق ەارمو ک رەیسەق  ەل، دێت
واتا  - ئایدیۆلۆژیتی سیاسی و ەرایەڕێب شێت،ڵناکە ه ەخۆو ەل ەم پێشخستنی زانیارەاڵم ئەب. ری زانیارەپێشخ

بڕیاری  دەبێت ل ە وجا گەئ. ل ەزموونی گەم ئەردەب  ەنەخەی گشتی دەو گریمان بیروڕا –پارتی کۆمیۆنیست 
 . ەیەه کردنگۆڕانکاری و چاک ەدات چ بۆچوونێک پێویستی بەبڕیار د ەشلیەر گەکان بدات و هەیی بڕیارەتۆکم

ی نێوان ەتیژە وەکردنو جوداەئ. ەانی فیکریشمهێنەرهە ب ەگرب ەنیی  ماددی انیمهێنەرهەبر ەل هەرکی گ ەئ ەواتەک
ی دروست بوونی ەش ەڕەوام هەردەب ەیەوەکردندام جوەئ. ەی دزاندنەالی ماو مای، ست و کاری گیانەکاری د

و  ها بکرێت زانستکارەوام کارێکی وەردەبدەبێت  ەوەئ  رەب ەل، ەیەوەمەد ەی بەڕاستینتیی ەجیاوازی چینای
و  ەئ نایشسێک ئاەموو کەها هە روەه .دا چاالک بنماددی انیمهێنەرهەببواری  ەلزان، کنیکەپزیشک و ت، مامۆستا

ئادگارێکی  ، ەتراوگوزۆرجار ێت. بەه ی خۆیجڤاکیبوونی و بۆ خۆی ی سوودیان بۆ کاربێت  ەانزانیار و بۆچوون
 نێت،بۆ ئامانجی هاوکۆ فروو بێر ەسدەبێت وڵدانێک ە موو هەه. ەیەماودا ه ئایدیۆلۆژی ەل Puritanismپیوریتانیزم 

مرۆڤنۆڕینی  استیداڕ ەاڵم ل ەب. کیەو خواستی کۆی ندەوەرژەبۆ برێت ەکڕنوو بدەبێت  راەتاکگموو خواستێکی ەه
  ەر لەگ. ەمدا نییەیەڤدەهی ەدەوریتانیزمی دروستی ئینگلیزیی سڵ پیەگەشی لەو تۆی هاوبەکی ئماو شتێ

ی کبۆ نۆڕینێ ەوەڕێینەبگدەبێت ، ی ماوەوەبکرێت راورد بەڕێین بەبگ هاەێکی وبۆچوونیدا بۆ ایپووروەریتێکی ئەن
بێت و ەکی هەالیەمەکی هێیاندنەخۆپێگدەبێت موو مرۆڤێک ەت ئامانجی هگویەد ەک ، مەیەی نۆزدەدەڕادیکاڵی س

 ەنگ لەچاالکی ڕ ەواتە کێت. بەیدا دەپ، کیەی کۆیکردنکارەتی ب ەتایب  ەو ب کردنکار ەنیا بەت ەکییەالیەمەم هەئ
ر  ەت گەست نایەد ە ب  ەم ئازادییەاڵم ئەب. گاتەخۆی د یئازادی ەچاالکیدا مرۆڤ ب ەنیا لەو ت ەوەداتەمرۆڤدا د

ڵکی ڕێک  ەڵ کاری خەگەل ەها کارێک کەروەدڵی خۆ و ه ەو ب کاری ئازاد ەوە کاتەر داک، کاتەمرۆڤ کار ن
 ێت. بو گونجا تخرابێ

ها  ەروەه. نج“ە”ڕ ەبێتەد ون”ە“خو  ،”ونەخ“ە بێتەد ”نج ە”ڕ» .ەوربانی نییو ق  نیا کارەها تەژیانی ودەڵێت ماو 
 کردنەلەو پ ڕامان، ونەنج و خەڕ. باتی توندەڵ خەگەل ەیەهای هەکی وەییندەیوەپ ەوەکردنوچان و هێز کۆ

 . «ک پێک دێننەیەکەباتی تووندیش یەو خ ەوەکردنوچان و هێز کۆ، ک پێک دێنەیەکەی

  «یکری ماو زیدۆنگف » و ەکەڕاکانی شۆڕشبیرو. ەو ەکوژێنرای، 1976پاش مردنی ماو ساڵی ، نگیەرهەشۆڕشی ف 
خودی . ەدادگ ەدران ب، نەبد ەو میراتەبە  شەیانویست گەی دەوانەو ئ ەالو ەخران، ستەردەس ەمەو دەی تا ئ
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ی ەوەئ.  تیەڕەکی بنەیەوەنگاندن ەڵسەر هەب ەوتەک ، ی چینەوەرەد ەچین و چ لنێو   ەل چ، نگیەرهەشۆڕشی ف 
لێر و  ەکی گەزۆر بواردا ئاشکرا بوو هیسترای ە ل، ناەچاالکی و نوێکارییان داد ەڕۆژان ب ەچاودێران ڕۆژێ ل

 . یی بووەزووکاری و دڕندەئار

وڵی  ەه ەل، ساڵدا چووەی ب Deng Xiaoping تی دێنگ سیاوپینکەرۆکایەس ەب، ی چینێ رانی سیاسیی نو ەڕێب
 .  نەدەکیی بچووک دەس ەتیی کەایموڵک ەب ەت ڕێگەنان ەدان و تەوەکردنسازی و چوستەکی خێرای پیشێپاندنەس

. رەب ەت بگرێتەسۆڤی یتیەکیەی یەوەک ئەکی وەیەوو چین ڕێگچەد ەوەل، شتاداەو کۆتای سااڵنی هەمەد ەل
  ەل ەم فراژووتنەاڵم ئەب. کرد یداەهێزی پ، ندامانی بیرکار و خوێندکار بوونەی ئەزۆرب ەک، ی دیموکراتیبزاڤێک
 ەزلهێز ەمڕۆ چین تاکەئ. کۆتا بوو ەکوشتارێکی دڕندان ەکین بەپانی ناوشاری پەگۆڕ ەل،  1989یرانی ساڵیەحوز

 . ەستی دیار نییەکی سیاسیش جێ دەهیچ نوێکارییێت. دا بەرنامەب ەکۆمیۆنیزمی ل

پاش   ەل، چین ئایدیۆلۆژیدا فراژووتنی شەوەڵ ئەگەل. کیەباسێکی الو ەمێژوودا ببێت  ەماو زیدۆنگ لدەچێت  ەوەل
 ێت. بکرکی زۆر نێزیکیشی ەداهاتووی ەپێشبینی ل ەمەستەئ، ن بووینگەگۆڕانکاری ڕ ەب ەهێند ەو 1949ساڵی 

  ەنیا لەک تەبوو ن گرینگی ئایدیۆلۆژیخشێکی ەفتاکاندا ئیلهامب ەهسااڵنی شێست و  ەر چۆنێک بێت ماو لەه
م  ەئ بیرکارانی نێو کۆڕی ەت لەنان ەم و تەتری جیهانی سێیگوەی پێی دەوەموو ئە ه ەل ەڵکەی خۆیدا بەکەتاڵەو

  .دایش «مەکەی» یەنگینەز ەجیهان
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 یکەپێش 

شاری ەورەم گەبۆری دووەیۆت Gothenburg / Göteborg]  یبۆرەی یۆتەی زانستگە لۆگی کتێبخانەتە ک ەر لەگەئ
مێک تۆمار کراون  ەرهەچل ب ەمتر لەکنیا ناوی ەت، ڕێیتەتی بگەوارەی کۆنەش و ەل [پاش ستۆکهۆلم ەسوێد

،  ەیەچل کتێبێک زیاتر ه ەدا لیزم ڕالەلیبژێر ناوی  ەل . چاپ دراون( ەل 1958پاش ساڵی  ەیەو کتێبانەستم لەبە)م
 . ەم ڕیز کراوەرهەب 1750ری ەوروبەڕێیت دەسۆسیالیزم بگ ەر لەگەاڵم ئەب

و  ەئێت. بەد ەت ەو بابەر لەی هەکەنجامەئ یڕێ ەکدا بگەبیبلۆگرافیای ەوەتۆژینکی  ەیەر بنگەی هەکتێبخان ەل
 .  نەمینەک، نەکانی سۆسیالیزم ناکەجۆرەمەه ەدوێن و باسی ڕێبازەرخ دەیی سیاسی هاوچۆلۆژدییئا ەی لەکتێبان

یی ئایدیۆلۆژی ەربارەڵێن دەشتێک د  ەو ژمارانەئ ەتەڵب ەه. ەئاسان نیی ەم پرسیارەی ئاڵمەو نێت؟ەی ەگەچی د ەمەئ
،  ەیەی زیاتر هەوەکانیدا لێکدانەرەڕکابچاو ەسیالیزم لۆ س.  م چاو لێ پۆشراوەو ه گرینگم ەه، رخەسیاسی هاوچ

سۆسیالیزم   ەوا باو. ریکاەمەی ئاڵتەکۆوک ەو، ەکجار کزەسۆسیالیزمیان تێیاندا ی ەهاشدا کەاڵتی وەو ەت لەنانەت
ر  ەبەل. کردنو داکۆکی لێ گرتنەخنەجێی ڕ ەبنەش د ەمانەئ، ەی دیکەوانەل ەیمانی زیاترەو پالن و پ ەرنامەب
 .  بنەختتر دەدانیان پتر و س ەڕاڤ ، ەهێزترەتێیدا ب کردنیداەپ ەکی و ڕێچکەرەیلی دووبەش مەوەئ

و   ڕال ەلیب ەوار زۆر جار خۆیان بەو کۆن ڕال ەلیبنۆڕینی  ێت:چاو بگیرەڕدەبێت  ەی ەش هەکی دیکەالی ەم خاڵەئ
 . ڵێن زانستەخۆیان د ەخت و پوخت بەڵکوو نەوار نانووسن بەکۆن

ی ەربارەد  ەین کەبگ ەکییانەرەس ەو بۆچوونەی لەوەبیر بێت بۆ ئ ەمان لەوەرەی سەو خاڵەئدەبێت 
دەڵێت ی ەوەیان ئ، کاتەی دئایدیۆلۆژمردنی  ەی باس لەوەک ئەو -من ەی بیستەدەکانی سەییئایدیۆلۆژ
تا و  ڕال ەلیبن ەالی ەوام لەردەب ەم بۆچوونانەئ.  ەماوەدا باویان نەیەدەم سەم لەیەی نۆزدەدەیی سئایدیۆلۆژ

  ەر لەگە)م ەکاندا باویان نییەنێو سۆسیالیست ەاڵم لەب. ە ر کراوەسەختیان لەج ەوەوارانەن کۆنەالی ەیش لکەیەڕاد
ویان ەرتی بەوارەو کۆن یزمڕالەلیبدا ە مانەو دەل، ەتەو بابەڕینی لنۆ. (یزمڕالەلیبنێو سۆسیالیستانی نێزیک سنووری 

سۆسیالیستانی ڕێبازی جیاواز  .  ەر کراوەسەختیان لە ج ەوتووانەکەس،  1965-1945ی نێوان ەماو ەبۆ نموون، ەبووەه
ژووتنی انجامێکی نێزیکی فرەک ئەو -ی ئایدیۆلۆژ ژووتنی افر، یانگوتەڵنا و دەیان هەمەواو دژ بەبۆچوونێکی ت
ی گرتنڵوێستەه ەبنەک دەیەنۆڕینی دژ ب  ەک ەئاشکرای ەوەر ئەبەل. ەگرتنرەمسەج  ەڕووی ل - جڤاکیئابووری و 

ی مردنی  ەنا گریمان ە)د ەئارادا نیی ەی لئایدیۆلۆژی گرتنڵوێستە یگوت هەم د ەکەبۆچوونی ی. یئایدیۆلۆژ
نا  ە)د ەوەکای ەبێتدەبێت ی ئایدیۆلۆژی گرتنڵوێستەیگوت هەم دەبۆچوونی دوو، (تچێەدنێو  ەل  یئایدیۆلۆژ

اڵم  ەب. ینێ دوەی دئایدیۆلۆژ مردنی   ەدا لەم باسەی ئە شێکی دیکەب ەل. (تچێەدنێو  ەل گرتنریەمسەی جەگریمان
 .  الی میلل و هێگل، تیەوارەو کۆن  یزمڕالەلیبر باسی فراژووتنی ەس ەوەڕێینەبگرێت جا با

 ەل.  دوێینەد Social Conservatism تیی جڤاکیەوارەو کۆن Social Liberalismی جڤاکی یزمڕالەلیب ەتی لەتایبەدا بەلێر
ی ڕابوردوودا  ەساڵە ند دەم چەل ەدوێین کەتی دەوار ەو کۆن یزمڕالەلیبی ەنوێیان ە و جۆرەدا لەم باسەشی ئەدواب
تیی جڤاکی ەوارەی جڤاکی کۆن یزمڕالەلیبک ەیەرچاو: ماوەب ەوێتەکەمانی دەووتنێکی زفراژش ەوەب. باو ەبوون
و   ڕال ەلیبکانی ەنگەن پێشەالیەت لەباب ەساڵێک نۆڕینێکی تازەند دەپاشان چ، بووەکییان هەرەکی سەیەنۆر
ی  ڕالەلیبداری ەرمایەسجڤاکی  ەتی لەتایب ەب، ماەی ن ئایدیۆلۆژیگوت زمانی ەڵنرا و دەه ەوەواری هێمنکارەکۆن

ر و  ەێکی تێکۆش  Neoliberalism یزمڕالەلیبنوێ ، ەوەیی کۆن بووژێنرانئایدیۆلۆژوجا دیسان ەئ. وتووداەپێشک
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تی ەسیاس ئاست ە تی لەتایب ەب، ڵکشانەێرا هخپێش و  ەر هاتنەێکی تێکۆش Neoconservatismتی ەوارەنوێکۆن
ی   Margaret Thatcherر ەێت تاتچرەریکا و مارگەمەی ئاڵتە کۆوی  Ronald Reaganن ەیگەڕڕۆناڵد تی ەپارتای

و ەئ، 1989ساڵی ، ورووپاەاڵتی ئەکانی ڕۆژهە وەڕانەڵگەپاش ه. نەم ڕێبازانەئ یەری نموونەنوێن،  ریتانیاەب
ی مردنی  ەگریمان. یدان دانرانەوتووی مەرکەس ەب ەوەشەڵکی دیکەنگرانی خۆیان و خەالی الیەب ەییانئایدیۆلۆژ
ڕێکی ەباو ەوەبری ئ ەل. ەوەتە ک ماونەی ەیی نێزیک بئایدیۆلۆژ دوونەبێت ر ەه ەچونک، ماەی باوی نئایدیۆلۆژ

کار  ەب ەوەن هێگلەالی ەم جار لەکەی ەمکەم چەئ. دواەد «کۆتابوونی مێژوو» ەمیان لەئ،  یدا کردەی پوەبر ەدیک
ن فرانسیس فوکویاما  ەالی ەل -کتێبێک  ەپاشان کرا ب -وتارێکدا  ەل ەڕۆکێکی تازەناو ەیان بەمجارەهێنرا و ئ

Francis Fukuyama زۆرانبازیی نێوان فاشیزم و کۆمیونیزم و ، نۆڕینی فوکویاما ەب. پێش ەوەهێنرای ەوەمریکییەی ئ
،  تادا فاشیزم شکێنراەرەس ەل. بوو ەیەدەم سەتی ئەسڵ ەخ، ەوەدێموکراتیی سیاسیی ەست بەیوەتیی پەدارەرمایەس

داهاتوو  . ەوەهێز مانەکگرتوو و بەی، تی و دێموکراتیەدارەرمایەنیا سەت. یدانی چۆڵ کردەپاشان کۆمیونیزم م
ر ەه ەکەاڵم گۆڕانکارییەب -رێت گۆڕدەڕژێمی سیاسی دێت. بنا ەوەمەدەهێزی بەها بەی وەکگرتنێکی دیک ەی

 .  مێننەر دەو دێموکراتی ه  تیەدارەرمایەس، ک بێتەچیی

 

 

یم ڕالەلیب ی   جڤایک تنر ەوار ە جڤایک و کۆنیر

م  ەباوکی ئ ەمیلل ب. ی جڤاکی هاتینیزمڕالەلیبتووشی زاراوی  John Stuart Millت میلل ەالی جۆن ستیور ەل
  Thomas Hill Green (1836-1882)ک ەو، ەیان پێ داوە شەزیش گلینگیئی بیردۆزندین ەاڵم چەب رێت،نەداد ەڕێباز

 ەشدا زۆر بەوەڵ ئەگەل، دوێینەنۆڕینی هیلل گرین د ەکورتی ل ەدا بەلێر. Leonard T. Hobhouse (1864-1929)و 
 . ەیەی هوەبرش ەمەم دەتا ئەه ەین کەکەی جڤاکیش دیزمڕالەلیبی ەرێتەو نەگشتیش باسێکی ئ

 ەبۆ نموون، ک بێنینەند مامۆستایەناوی چ ەوەڕۆژگاری کۆن ەلدەشێت دیسان ، تیی جڤاکیداەوارەبواری کۆن ەل
 Benjaminری ئینگلیز ەو نووس تکارەوڵەدو  Lorenz von Stein (1815-1890)ڵمانی ەسووف و ئابووریناسی ئەیلەف 

Disraeli (1804-1881 ) .ەل، جڤاکیتیی ەوارەوراز و نشێوی کۆنەه -م ەناک ەمان ەوتۆی بیری ئەدا باسێکی ئە من لێر 
 .  ەهاتووەردا نەسە هایان بەکی وەجیاوازیی ەم ڕۆژگارەتا ئەه ەوەمەیەی نۆزدەدە ڕاستی سەناو ەل،  ەوەڕوو ەزۆر

م ەه «تیەوارە کۆن» و  «یزمڕالەلیب» یەر شاوشەس ەتەچوو ەک، «Socialجڤاکی »  هاوکۆی یەم الوشەئ
 و ناساندەخۆی د ەیەو الوشەئ بێ ەتاوەرەس ەل، یزمڕالەلیب. ەک ەشاوش ەدات بەم سنوورێکیش دەکاری و هەورد

م ەه  و جڤاکیم بواری ئابووری ەه، موو بوارێکداەه ە تی پیرۆزیی ئازادی لەتایبەب، کردەر ئازادی دەسەختی لەج
نێوان   ەئازادی ل ەب بێت، شتندا ئازادۆان و کڕین و فرمهێنەرهەب ەلدەبێت مرۆڤ . یئایدیۆلۆژبواری سیاسی و 

ر  ەه ەهێنان بەبڕوا هێنان یان ن ەل، وور ئازاد بێتندا بێسەوەکردنڕوون خۆ ەل ێت،کاندا ببزوەپیشتان و ەوڵەد
 یزمڕالەلیبێت. کان ئازاد بەڕکارگێ ەسیاسیی ەنەنجومەبۆ ئدا کردندەناوزنگ دان و خۆ ەد ەل، ڕێک ئازاد بێتەباو
 ەب هاوکات. ماکانی بوونەبازاڕی کاری ئازاد بنانی ئازاد و مهێنەرهەب ەتی بوو کەدارەرمایەی فراژووتنی سەزاد

. بوو ەی بیرکاراندانوستانجۆری ەمەی هەزگەو د گفتوگۆکۆڕی ، ریەگەیدابوونی ڕۆژنامەیوستی پەتوندی پ
کی ەییئایدیۆلۆژک ەسپاوی خۆی وەی چەشێو، سازی و پاش شۆڕشی فرانسیەی پیشەوەپاش باڵوبوون یزمڕالەلیب
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  «جووت شۆڕش » وەکی ئ ەرتەب  ەبدەشێت  ەوەیەرخەم مانا هاوچەتی بەوارەکۆن ەشێومان ەه ەب. گرت،  تیەتایب
و ڕۆژگاری دوای    1789ش شۆڕشی فرانسی ەی دیکەوەسازی بوو و ئەکیان شۆڕشی پیشەی ەدابنرێت ک ەـ

 .  یدا بوون(ەدا پ  1810سااڵنی  ەل یزمڕالەلیبتی ەوارەبوو )ناوی کۆن ەکەشۆڕش

کانی  ەیجڤاکی ەنجامەئ. بوون ەیەو ماوەکی فراژووتنی پاش ئەرتەواری جڤاکی بەجڤاکی و کۆنی یزمڕالەلیب ەتەڵبەه
.  ەوەکاندا کۆبوونەسازەپیش  ەشار ەنادیار ل ەندازەکی ئەیایپڕۆلیتار. ر زوو ئاشکرا بوونەسازی هەی پیشە وەباڵوبوون

 .  خت بووەسازی سەیای پیشپڕۆلیتارکیی ەرەی دەژینگ

  ەنجامانەم ئ ەئ. بن ستەرهەب چوونەد ەوەکانی لەنجام ەئ، ەوەکای ەسازی فراژووتنێکی هێنایەی پیشە وەباڵوبوون
  ەب ەم الوەم و بەیەی نۆزدەدەڕاستی سەناو ەر لەو ه  «دۆزی جڤاکی»ڵێن ەپێی د یەوەکیی ئەرەنی سەالی ەونبو
  ەان بکات و لکرێکاررانی ەو گوز میەساخڵتی ەبوو خزمەن ەوەر ئەدۆزی جڤاکی ه.  ر کراەسەی لگفتوگۆرمی ەگ
ئاشکرا   ەدا هێزێکی شۆڕشگێڕانەیەم ئاپۆرەنێو ئ ەدا بوو لەوەل ەرەگەڵکوو تەبێت. واندا بەش و گیانی ئەمی لەخ

سۆسیالیزم و  . کشاەڵدەو شۆڕش هەیش ڕووجار کلێەڵدا و گەری هەکی سیاسی و جڤاکی سەنائارامیی. بوو
وڵدانێک بوون بۆ  ەی جڤاکی ه تیەوارەی جڤاکی و کۆنیزمڕالەلیب. ەوەبوونەلێی کۆد ەی شۆڕشگێڕانەڕی دیکەباو

 . ەجڤاکیی ەم دۆزەکانی ئەجۆرەمەه ەی ڕووکارکردنرەچارس

کورتی  ەب، ەوەفراژووتنی ئابووریی پێش ەبخرێتدەبێت سیاسی  فراژووتنی یگوتەد Millمیلل ، ک باسمان کردەو
با  ەک ببوان دەتووشی ناکۆکیی ەم دووانەر ئەگەئ، ی ئابوورییزمڕالەلیب ەتر بوو لگرینگی سیاسی یزمڕالەلیب
کی سیاسیی ەت ئازادییە نانەت، کانەسیاسیی ەفراژووتنی ئازادیی نێت،میان فروو بێەکەر بۆ یەمیان سەی دووەمەئ
. جڤاکینگی ەفراژووتنێکی هاوئاهری ەبەستەد ەبێتەد -ت ێ وەکی دەیەرچی ماوەگەئ، واو ڕسکاو بۆ چینی کرێکارەت
ت ەوڵەد، ک باس کراە و. ێکی سیاسی بووکردنرەسەر بۆ چارەمی هەپێش، ەوەتیی جڤاکییەوارەالی کۆنەت بەنانەت

دەڵێت تیی جڤاکی ەوارەکۆن ەوەر ئەبەل. نراەباش داد جڤاکی مێکیەسیستری ەبەستەد ەتیی زوو بەوار ەالی کۆن
ڵێت ەیەست و نەد ەسازی بگرێتەوی پیشەجڵدەبێت ت ەوڵەدێت. وانتر بەفردەبێت  تەوڵەرکی دەستڕۆیی و ئەد
یان   ەرانێکی تاوانکارانەگوز ەبکات ناچار بێت ڕوو، ەوەق بێتەرما ڕەس ەو لرێت برسا بم ەدا لجڤاک ەس لەک
 . ەئاکار و دین  ە م دژ بەو ه ەیەچاک می ەسیست ەم دژ بەوێت هەها بکە دووی بیروڕای وەڕ

 .  ەوەلێی نێزیک بین، ەیزمڕالەلیبمکی ەشاچ ەک، ە وەئازادیی ەین و لەی جڤاکی بکیزمڕالەلیبباسێکی رێت جا با

می ەدەس ەل ەک راوی نۆڕینی خۆی ەد ەکردی ەی« ـئازادی»مکی ەو چەم ئەیەی نۆزدەدەی سیزمڕالەلیب
« کیەسەتیی کەموڵکای»و  «ئازادی»نێوان   ەکسانیی خستبووەی یەنیشان ەمکەم چەئ. ڵداەری هەدا سریەڕۆشنگ

سیشی  ەکەبیر و بۆچوونی تاک، ش و گیانەڵکوو لەب، ەو ەگرتەدەکی نەنیا شتومەکی تەسەتیی کەاڵم موڵکایەب، ەوەیـ
  یزمڕالەلیبچوو  ەد ەوەل. گیراەخۆی پێ ڕان ەتییە مکی ئازادی و موڵکایەچ، مداە یەی نۆزدەدەس ەل. ەوەگرتەد

ڕووی  ەل ەئازادییان ەم جۆرەالی میلل ئ. بکات: ئازادیی ئابووری و ئازادیی سیاسیتی دوو ئازادی ەرایەنوێن
جودا  ە ازادییانئم ەنگتریشدا ئەدر ییزمڕالەلیب ەت لەنانەت. انردەخۆ پێشان دە ربەس کەیەتا ڕاد ەوەڕۆکەناو

بۆ ئازادیی   ەرجەم -کی ەسەتیی کەتی موڵکایەتایبەب -ئازادیی ئابووری  یان وا باو بووەمجارەاڵم ئەب، ەوەکرابوون
 .  ی ڕۆژاواەدێمۆکراتیی ەم جۆرەبۆ ئ ەرجەم ەدارانەرمایەموزۆر سەک مێکیە سیست ەوات. سیاسی
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ندامانی  ەڵبژاردنی ئەربڕینی بیروڕا و هەمافی دو کی ەسەتیی کەمافی موڵکای ەیەوەئ  گرینگیی ندەیوەپ اڵمەب
 «ئازادی» یەی وشەوەب ەستەیوەپ کەیەتا ڕادش ەمەئ. نرانەواو جیاواز دادە ی تەدوو دیارد ەب، مانەرلەپ

ری مێژووی بیری سیاسیی  ەبەرلەس ەل. یشداڕالەلیبرێتی ەن ەت لەنانەرگرت تەو نوێی وەیلەکی مەمانای
تی  ەئازادیی نای. «تیەئازادیی ئای»و  «تیەئازادیی نای»: ەیەئازادی ه یمکی جیاوازیەدوو چ، رخداەهاوچ

 ەڕاستینتی ەرف ەبوونی د  ەوەکاتەتی دەئازادیی ئای . رمانەو ف  ستوورەد ەل، کیەرەگوشاری د ەئازادبوون ل ەوەکاتەد
 .  کاتەجۆر دەمەستووری هەرمان و دەمیان داوای ف ەئ، ییەو کارام ەهرەی بکردنەشەبۆ گ

  ییزمڕالەلیباڵم ەب. هێننەکار دەتی بەردووکیان ئازادیی ئایەه -کیان ەموو جیاوازییەوێڕای ه -هێگل و مارکس 
 .  کیەرەبوونی گوشاری دەن ەوەکاتەئازادی دێت. هێنە کار دەتی بەواتای نای ەب «ئازادی» یەگشتی وش ەب، زوو

کۆنی  جڤاکی  ەباتیان دژ بەکان خەڕالەلیب. چاو بگرینەڕ یزمڕالەلیبر شوێنی ەگ، ەبارەواو لەش بۆچوونێکی تەمەئ
س  ەکەتی تاکەرف ەئاست د ەل ەوەنوێنەبڕ ەرەگەبینی کۆسپ و تەدا دەوەخۆیان لرکی ەائشکرد و ەداران درماف ەس

 .  هتدنگین بکات... ەو خۆی زازادی بفرۆشێت ئ ەهێزی کاری خۆی ب

دەبێت مجا ەئ. ەی بۆوە رکەو ئەیاندنی ئەجێ گەب ەش ل یزم ڕالەلیب،  زراەبۆرژوا دامجڤاکی ی ەندەوەر ئەاڵم هەب
مکی  ەچ ەلست ەدا دبۆرژواجڤاکی  ەلوا لەدەچیدی نێت.  ی خۆی بپارێز ەکەمەسیستپ و سۆسیالیزم ەچ ەدژ ب

هەبێت رمان ەستوور و ف ەددەبێت ڕاستیدا  ەل :دیار بوو ەر زووش میلل ڕاڕایی پێوەه. گیر بکات  تیەئازادیی نای 
 .  یی ئازادر ەڕکابو  ئازادیی تاکری ەبەستەد ەی ببنەوەبۆ ئ

بێت  ەتی هەرکێکی نایە نیا ئەتنابێت ت ەوڵەاڵتی دەس ەد. شیان ناەنگاوی دیکەیزمی پاش میلل هڕالەلیب رانیەنوێن
تا  دەبێت . سدا ەکەوڵ و بیروڕای تاکەچاالکی و ه، یداسەکەتاک م ەردەب ە بکات ل ەیدان ئاواڵەی مەوەب

  بۆ، دا ساز بکاتجڤاک کانی ەنێو چین ەکیش لەنگیەهاوس ەجۆردەبێت ، بێتەتی ه ە رکێکی ئایەیش ئکەیەڕاد
بۆ نرخی  ەبگات ک ەو ئامانجانەبێت بەی هەوەتی ئ ەرف ەد، بێت کر چینێەه ەربەس، کسێە موو کەی هەوەئ

 . کجار پێویستنەتی یەمرۆڤای

  کی وردەیەشێوەی بەو بۆچوونان ەینگلیزی ئئسووفی ەیلەی ف  Thomas Hill Green (1836-1882)تۆماس هیلل گرین
و ەڕچی ئ ەرپەگرین ب.  ەدا داڕشتوو 1880ی ساڵی  Liberal Legislation and Freedom of Contract ەبستراکت لەو ئ

 ەکاتەکی کۆنکرێتیش دەیەنوونم، نائازادی ەوەکاتەد کێ ستوورەد ەموو جۆرەهدەڵێت  ەک ەوەداتەد ەبۆچوون
ی کردنی کردبوو بۆ سازکێ ستوور ەدپێشنیازی  ڕال ەلیبی  Gladstoneی ئینگلیز ەم ەو دەزیرانی ئەوکەرەس :راوەد
  ەب باەد ەستوورەم دەرێتی ئەی نڕالەلیببۆچوونی  ەب. کانەویدارانی ئیرالندی و کرێچییەیمانی نێوان زەپ

  ەکەستوورەچی درەگ ەئ، م کرێچیەداران و هویەم زەی ئازادیی هکردن پێشێل رێت،ێکی ئازادی دابنکردنپێشێل
 .  نەو نابووتیان بک شێر ەنەکرێچی بک ەویداران خۆیان لەگرت زەد ەوەی لەڕێگ

 ژێت،مدا ەی دیک کگروپێ کگروپێگرێت ب  ەوەڕێ ل کێ ستوور ەددەڵێت گرین . ەهێزەواو بەت ەکەنموون
.  بووەرێتیدا هەیزمی نڕالەلیب ەل ەنیی  ەو ئازادییەدا ئەاڵم ئازادی لێرەب. کاتەڕێی ئازادی خۆش د ەکستوورێ ەد

ی  ەوەرگرتن لەو سوود و کردنتی بۆەتوانستێکی ئای» ەوەکاتەئازادی: ئازادی د بۆ ەیەی نوێی هکێ پێشنیازگرین 
  ەو ناساندنەتی لەڕەکی بنەیەشێوەاڵم بەب .ەیەرانیلێڵ و گشگ ەدننم ناساەئ ە«.بارەرگرتن ل ەو سوود لێ و کردنبۆ
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 کرجێەم ەبوو بیکات بزووی ەی ئارکەچیی رەه ەل ەئازاد کسێە موو کە ت هگویەد ەک ەجودای ڕال ەلیبی ەزووتر
 .  بووەی زووتر هە وەو توندتر بوو ل زترۆئازادی الی گرین ئاڵ ەواتەک. کاتەپێشێل ن  ەڵکی دیکەئازادی خ

،  گشتیەب. یان گۆڕیڕالەلیبتی نۆڕینی ەڕەکی بنەیەشێوە بڵێین گرین و هاوبیرانی گرین بشێت شدا ناەوەڵ ئەگەل
فیوداڵ و  ەاڵتەسەد  وەئ، نەکەی لێ دکردانێەست تێوەد ەمان داوای جۆر ەئی ەتییەوڵەد ەاڵتەسەد وەئ
خۆیانی  یاڵتەسەد ە توانن بەد رکان باشتەڕالەلیببوو:  ەی بۆرژوایانکاڵتێەسەد ڵکووەب بووەی جاران نەرمانەفکتا

 ەبریتی بوو ل ەی خۆیان کەماکەبن ەکردەدەپشتیان ن کهیچ جۆرێ  ەکان بەڕالەلیبش  ەوەوێڕای ئ. بزانن
ڕی ەباو ەل  ەراوی خۆڕسکەس دەکەی تاکەوەس و کردەکەتاک ەوەالی گرین و هاوبیرانییەت بەنانەت، راییەتاکگ

 . سیاسیدا 

وڵدان و ئاواتی  ەس و هەکەندی تاکەوەرژەنێوان ب ەل ەیەه کەباشدا هاوشانیی یمڕانیو کحو ەلدەڵێت گرین 
ئاوڕیش  . ەکی دیکەالی  ەت لەوڵەکانی دەکردنرەسەو سازمان و چار کەالیە س لەکەرزی تاکەی بەندانەهۆشم

 ریستۆەئ یەکەیمانر گرەس ەوەگات ەت دەنانەت -ەوەدات ەشکۆداری نێو مێژووی بیری سیاسی د ەرەی هبۆچوون ەل
ر  ەب ەوێتەکەکاندا دەم ەرجەت ەل کەو« ەی سیاسییکرێ ەوەگیان» نیا «رێکی سیاسییهەوەبوون»مرۆڤ دەڵێت  ەک

 .  چاو

  ەوەئتوانێت س بەکەبێ تاک ارها سازدەودەبێت جڤاک . راوی نۆڕینی خۆیەد ەتەسی کردووەکەم تاکەردەاڵم هەب
دەبێت  هاشدا ەوجڤاکی  ەل، ەرگرتنەو سوود لێ و کردننیەشای ەوەالی خۆیەب ەکگرێت ربەو ەوەبکات و سوود ل

ستوور  ەدگوشاری  ەگرین پێی وانیی. نائازادی کە س نەکەتاک ەدات بەستوور ئازادی دەد بێت،ەستوور هەد
اڵتی سیاسی و  ەسەددەڵێت  ەدا کەوەل ەیەمی هەبێخ  کەیەتا ڕادی ەشبینان ەتوند بێت و بۆچوونێکی گدەبێت 

ی  ەوەی ئەی ڕێگەم بۆچوونەشدا ئەوەڵ ئەگەلێت. بەن ەسی پێوەکەندی تاکەزامە ر ڕەگەپێت ئەستووری ناسەد
 . ەوەکاتب داوک جەی ەل ڕال ەلیبم یان زۆر ەحوکومڕانیی ک ەلێ ناگرێت ک

ستی ەاڵم دەب، یبووەی زووتر ه ەڕی ئازادییەو باوەشێک لەب ەڵگرت لەستی هەتدا دەێکی تایبقۆناخ  ەل یزمڕالەلیب
خۆیان و  راوی  ەد ەییان کردبووراەتاکگن اکەڕالەلیب، ی پێشوو ەدەو کۆتابوونی سەمەد ەل. گرتەڵنەه راییەتاکگ ەل
رچی  ەگە ئ. نگ دانی گشتیەی پیرۆزیی مافی دەربارەیان بوو دەکی هەموو دوودڵییەه ەپشتیان کرد ەوەویشەل

نگ  ەکی دەکی ناهۆشە یەشێو ەب ەیەوانەزان لەڵکی نەیگوت خەدا و دەدۆزو ەبوو لەلماندنێکی هە سەن ەمیلل جۆر
ڵ ەگەنگ« لەک دەی، ک پیاوە»ی. دایزمڕالەلیبگیانی   ەرجێک بوو لەنگ دانی گشتی مەاڵم مافی دەب، نەبد

ڕێی  ەل، رەوەبوون ەک تاک ەو، سەکەک تاکەودەبێت ڵک ەخ. بار بووەواو ل ەدا تیزمڕالەلیب راییەتاکگ
نگ ەی دەوەئێت. نی نامێەندی نۆرەوەرژەتی و بەناکۆکیی چینای. رانی سیاسیەر گوزەس ەنەکار بک ەوەڵبژاردنەه
ی نێو دێمۆکراتیی ەراییەتاکگو ەری ئەبەرلەس. ەسەکە ڵکوو فاڵنی تاکەب  ەکرێکار یان فاڵنی کارگێڕ نییدا فاڵنی ەد

 . ەکانەڕالەلیب یرایەگتاک، ڕۆژاوا

 ەچار نیی، ەوەخوێنرێنەشدا دەسانی دیکەکانی گرین و کەگوت ەل ەک، ڕال ەلیبی ەۆژییی ئایدیۆلەو گۆڕانکارییەئ
دا ەم باسەمی ئەشی چوارەب ەش لەنەم الیەکی ئەیەند نموون ەچ. ەوەئابووریش بگرنتی ەنۆڕینی سیاسدەبێت ر ەه

ت  ە یانگوت سیاسەد -ەو ەمیللیش ەب -کانی زووەڕالەلیببڵێین دەکرێت ،  گشتی ەب، شداەوەڵ ئەگەل. درێنەپێشان د
  ەبگاتتوانێت ەهێزی خۆی د ەرانێکی ئابووری ئازاد بەگوز. ک دابڕێنەی ەلدەکرێت تا ەهدەبێت و ئابووری 
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رانی ەنیا بۆ پاراستنی ئازادیی گوزەوا تەئ، بێتەستێکی هەدا دەلێر تەڵوەر دەگەئ. رزی ئابووریەب ەرەئاستی ه
 . ەئابووریی

یی نێوان  ندەیوەپت ەی سیاسەوەب، تەسیاس ەب ەتییان داو ەکی پتر ئای ەکی ئابوورەیەنۆر، نگترەکانی درەڕالەلیب
ڕی ەباو ەستی لەد یزمڕالەلیبشدا ەوەڵ ئەگەل. ەخ نییەمبایەڕانێکی کۆش گەمەئ. ڕێک بخاتجڤاک کانی ەگروپ

 . داە ر نەب، داری ەرمایەسمی ەسیست رزییەو ب تیی تاکەموڵکایپیرۆزیی 

  ەوەب ئازادیی تاک ،ی چاالکیی ئازادداەزووان ەرەه ەمەو دەل. تی گۆڕانەدارەرمایەکی و سەسەتیی کەاڵم موڵکایەب
ی الەر بەگەرخ مەزنی هاوچەیای مکۆمپان. ژاریداەندی و هەمەوڵەنێوان د ەل ەڵبژاردنەئازادیی ه ەوەدرایەلێک د
 ەرەهی خاڵ، داریەرمایەخودی فراژووتنی س. دابنرێنرا ەگتاک ێکیوڵدانەنجامێکی تێکۆشین و هەئ ەب ەوەهۆشکول
 .  ەواندووەڕی ئازادیی ئابووری فرەاوی بگرینگ

زن ەبیرۆکراتیی مو سازیی ەکۆمپانیای پیشدەڵێت  ەیەها هەیلێکی وەم، وێەو ل ەلێر ، رخداەی هاوچیزمڕالەلیب ەل
مریکایی ەالی ئابووریناسی ئ ەل ەاڵم بۆ نموونەزۆر توند نین ب ەیالنەو مەئ. کاتەتاک د  یتیەسایەک ەل ەشەڕەه

ڵ خۆیدا دژ ەگەکی ئاشکرا لەیەشێو ەب ڕال ەلیبیی ئایدیۆلۆژ شدا ەم خاڵەل. نەه John Kenneth Galbraith ناسراو
 ێت. ست ەوەر خواستی ئازادی دەرانبەخواستی ئازادی بێت. کەوەد

.  ەم ناکۆکییە ی ئکردنرەسەچار بۆ ەوڵدانێکەه ەجۆر، دوێینە دا لێی دەم باسەشی ئەدواب ەی لەیزمڕالەلیبو نوێ ەئ
 .  بدوێینتیی جڤاکی ەوارەکۆن ەلرێت اڵم با جاەب

و ڕاستیش  گوترێت ەزۆر جار د. ەیەه مداەیەی نۆزدە دەتیی سەوارەکۆن ەل ەمکەت شاچەوڵەک باسمان کرد دەو
 ەل، ەیەی هوەبر ریکاداەمەورووپا و باکووری ئە کانی ئەوەڕاستڕ ەنێو پارت ەل، ەتییەوارەو کۆنەر ئەه، نەکەد
یی ەر کارامەس ەخاتەدا گومان دگرینگبواری  ەی لەوەتا ئەه، کاتەیر دەمدا فراژووتنێکی سەی بیستەدەس
کی  ەیەواران ماوەکۆن، بواری ئابووریدا ەتی لەتایب ە ب. ەوەکای ەهێنێتەد  ەیارانەتنەوڵەت نۆڕینی دەنانەت، تەوڵەد

ڕۆژاوای  ە مڕۆ لەاڵم ئەب، بوون ەرمایەهێزترین دوژمنی بازاڕی ئازاد و فراژووتنی بێسنووری سەب، نەدرێژخای
مان بازاڕ ەه ەل ر داکۆکیەس ەگات ەد  ەک، ەمەو دەی ئەوانەپێچ ەب، شەمریکا و جێی دیکەی ئاڵتە کۆوورووپا و ەئ

  ەیزمڕالەلیبو ەر ئەمڕۆ هەتی ئەوارەبڵێین کۆنشێت نا ەتەڵبەه. سازێننەپتر ن  موانەه ەل ەرمایەمان سەو ه
جڤاکی  ر داوای پاراستنی ەوبەمەد ساڵ لەی سەیەو شێوەر بەه، تیەوارەکۆندەڵێت  ەیشەه. ەی دوێنێیەسازێنەن

وامی و ەردەب ەم لەش چاو هەی ەم گوتەئ. کاتەتی دەدارەرمایەمڕۆ داوای پاراستنی سەئ، کردەفیوداڵی د ەنیمچ
 ێت. شپۆەتی دەوارەجۆری نوێکاریی نێو کۆن ەم لەه

 ەم ماوەل، نەوارانەیی کۆنئایدیۆلۆژڵگری ەدا هجڤاک ەی لەو چین و گروپانەبزانین ئدەبێت ر شتێک ەه ەر لەب
ریستۆکراتی ەئ ەتیی جاران بریتی بوو لەوارەرینی کۆنەمای بەبن. واو گۆڕاونەت ەکرێت،ی باسی لێ دەنەدرێژخای

ت  ەوڵەد ەربەس یەنێو کڵێس ەت لەنانەت. جووتیارانەزنەت و مەوڵەرزی دەندانی بەویداران و کارمەگرێدراوی ز
نێو  ەنگری لەتی الیەوارەکۆن ەوردەبوو پاشان وردەنگری ه ەتی الیەوارەکۆن، بیرکارانی نێوچینشێکی ەند بەو چ
م  ەئ، ئێنگالند ەل . بووەدا هەرمایەفراژووتنی س ەندی لەوەرژەب ەوەدۆزیی داهاە ی وەڵکی دیکەساز و خەپیش

س ەزۆر ک. داریش بوونەرمایەزن سەویداری مەجار ز کلێەگ. ستی پێ کرد و ئاشکراش بووە زوو د ەفراژووتن
  ەک لەتییەکیەی ەجۆر  ەیەو شێوەب. وییان کڕیەز، ند بوونەوڵمەد ەو کارەبوون و ب ەن فابریکەی خاوەوان ەل
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 ەمدا لەیەژدەی هەدەتای سەو بنەمەد ەلە ک، ناسیۆنالیزم. دا فراژووتەرمایە وی و سەندی زەوەرژەنێوان ب
، پێش ەوەهێنایەی دمیللیناسیۆنالیزم هێمای . بووەتی هەوارەتێکی کۆنەسڵەخ، ڵکشاەورووپادا هەری ئەرانسەس

 یبزاڤێکو ەرەک سۆسیالیزم بەمیش وەئ . کردەرێتی دەو دینی شکۆداری ن ەرانەنگاوەوشتی جەڕەرزەب ەداکۆکی ل
 .  ڵ خۆی ڕاپێچ داەگەڵکی لەرینی خەی بەئاپۆری کرد و ەشەێر گلەگ

میشدا ەی بیستەدەس ەل  ەوتەم ڕەئ. وانتر بووەم فرەم گۆڕا و هەدا هجڤاکنێو  ەتی لەوارەپشتیوانیی کۆن ەم جۆرەب
بازاڕی  . ەوەرێتییەی نڕالەلیبتی ئابووریی ەپاڵ سیاس ەچوونەکان زیاتر و زیاتر دەوارەکۆن  ەوجا پارتەئ، وام بووەردەب

ڕی  ەپاش ش، یەوەئ ەیشت ەتا گەه، ەوارانەروکارێکی کۆنەس ەبوون ەدارانەرمایەتیی سەڵکایورجی م ەلومەو ه ئازاد
 .  کردەهایان دەی ڕەدارانەرمایەکی سەزیاتر داوای ئابووریی موانەه  ەکان لەوارەکۆن ەپارت، جیهانی

ی ەوڵتییەد ەاڵتەسەو دەئ،  یادمان بێت ەلدەبێت دا ەلێر، ەوی لێ پۆشراوچازۆر جار ، ەیەش هەنی دیکەالی
. بووەسکی هەرتەکجار بەرێکی یەمدا ڕووبەی بیستەدەتیی سەوڵەاڵتی دەسەچاو دەل ، یپاراستەتیی زوو دەوارەکۆن
،  مەیەی نۆزدەدەتی سەوڵەکانی دەگرینگ ەندەنێو. ەوانترەکجار فرەکانی یەرکەو ئ ەلوپۆی زیاترەمڕۆ پەت ئەوڵەد
  ەجگ. ویشدا پۆلیسەک ئەت ەدادپرسی و ل، شەرتەاڵتی ئەسە: دەوەتەنوگیردا کۆبووەرکێکی جڵەند ئەچ ەنیا لەت
 . کردەرێتی دانیشتوانی دەڕ و فیکر و نەچاودێریی باو جیاوازی ەپل ەب، تەوڵەیی دئایدیۆلۆژرکی ەئ ەوەل

  نەگمەد ەب. ەت کردووەوڵەوگیری دەاڵتی جڵەسەد  ەری خۆیدا داکۆکی لەموو ڕێگوزەی هەنێزیک ەتی لەوارەکۆن
کات و  ەش نەرتەاڵتی ئەسەد ەوا بێت و داکۆکی لەتی لێ ڕەوارەناوی کۆن، ەوەنادۆزیت ک ەتییەوارەکۆننەبێت 
 ەوا باو. کاتەش نە اڵتانەسەو دەداوای زیاد بوونی ئ ەکات و بگرەڵی و ڕێکوپێکی نەڕی گوێڕایەو پەداوای ئ

،  بێت ەر هەگەئن ە ک ەتی دەپاشای ەداکۆکی ل ەکی ڕازاوەیەشێو  ەب، یش بنمیللیرێتی ەنگری نەواران الیەکۆن
 .  دوێنەد کەڵەچەڕتیی و ەسیحایەم ەی شیرین لەوش ەوان بەئ ەوەرمیی دینیش ساردبووبێتەر دڵگەگە ت ئەنانەت

زن  ەگۆڕنکاریی م. ەوەچێت ەبیران د ەزۆر جار ل ەچونک، ەکردنرەسەخت لەنی جەتی شایەوارەی کۆنەڕییۆگە م نەئ
 . ەوەگرێتەدجڤاک تی ئابووریی نێو ەسیاس، ک باس کراەو، داەیئایدیۆلۆژم ەل

ک خۆیان پێیان خۆش  ە یان و)ند چینێک ەچ ییەێکی نموونمەرەه ەل ەبریتییجڤاک تیی زوو پێی وا بوو  ەوارەکۆن
تی  ەرایەبا ڕێبەرز دەی بەرەب. بووەتیی خۆی هەرک و مافی تایبەر چینێکیش ئەه (کەیەرەند بەبوو بڵێن چ

ک  ەیەرەر بەهێت. کان بێت و ڕێزیان بگرەرزەی بڵەێڕایوبا گەی نزمیش دەرەب، پارێزیتکان بکات و بیان ەنزم
، ک بگرنەژارییەه ەی جۆرەرگ ەبا بەدجڤاک توێژی نزمی . ەیەئاستێکی ئابووری خۆی ه، ەیەبژێوی خۆی ه

 ەیەدا هجڤاک ەل سروشتکردشینێکی ئابووری ەداب ەجۆر ەواتەک. ژیان بنۆشن شیرینیی ەبا خۆشی لەکانیش دەرزەب
رازووی ەر ت ەگەئ. ەو ەنێزیک بخات ەوەسروشتکرد ە شین ەم دابەشینی سامان لەداب ەدایەوەتیش لەوڵەرکی دەو ئ

م  ەر ئەس ەخاتەسازی گوشارێکی زۆر دەی پیشەوەباڵوبوون ەتەڵبەه. رداەستی تێ وەت دەوڵەددەبێت تێکچوو 
 ەل، کانەوارەمان کۆنگوبێ. یدا بووەژار پەڵکشا و چینێکی نوێی هەه نگینەزچینێکی نوێی . ەرێتییەن  ەشینەداب

ردانی ەست تێ وەداوای د، ەزووبازەتیش ئارەڕوواڵ ەو ب ەیەلەرا و پەه ەکجار بەی ەدا ک کردنەشەهای گەبارێکی و
 .  بواری ئابووریدا ەن لەکەتی دەوڵەد

وڵدانێکی  ەش هەوەئ. یدابوونەپ ،تیی جڤاکیەوارەکۆنگوترێت ەپێی دی ەوەی ئجیاوازند ڕێبازێکی ەچ ەوەپاش ئ
ند پێشنیازێکی ەچ ەبریتی بوون ل ەو ڕێبازانەڕاستیشدا ئ ەل. «دۆزی جڤاکی» یکردنرەسەواران بوو بۆ چارەکۆن
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و  )ت  ەوڵەیگوت دەد ە بوو ک ەڕەو باوەئ، تیی جڤاکیە وارەی کۆنەم ڕێبازانەخاڵی هاوکۆی نێوان ئ. کردنرەسەچار
  ەگاتەژاری نەها بکات هەکارێکی ودەبێت  (جۆرەمەی هگیرەناوچی ەگەو بن ەک کڵێسەت وە وڵەپۆی دلکو
، ەوەان و بازاڕمهێنەرهەبنێو  ەست بخاتەد ەیەت بۆی هەوڵەک دەیەاڵم تا چ ڕادەب. هاەکی ڕەستکورتییەی دەڕاد

ت ەوڵەوجا دەڕدا ئەرپەواو سەباری ت ەنیا لەیگوت تەبوو دەه. بوو جێی ڕا و بۆچوونی جیاواز کدۆزێ یان ەمەئ
. کراەجۆر پێشنیاز دەم ەڕێسای ه. ەوەزرێنێتەداری و ئابووریی فیوداڵ دامەرمایەس  بواری  ەست بخاتەددەبێت 

رژینی گومرگ ەبا پەد ەوەر ئەبەلێت. رەت ب ەوڵەندی دەوەرژەنوو بۆ بڕبا کەسازی دەندی پیشەوەرژەب
تێکی  ەسڵەخ ەمدا بوو بەیەی نۆزدەدەتای سەو بن ەمەد ەتی لەتایب ەب Protectismتی ەپاراستنای رێت،ڵچنەه

 ێت. بپارێز ەندین شێوەچ ەبا بەکشتوکاڵی خۆماڵی د. وارانەکۆن

ر فراژووتنی ەگەیانگوت ئەد،  کردەش زیاتریان داوا دەوەبوو لەتیی جڤاکیدا هەوارەوانی کۆنەیڕەنێو پ ەوجا لەئ
م  ەئ. تەنرخاندن نایەسوود و لەکی بەیەدیارد ە بێتەوا دەئ،  ەوەیمیللیتی ەرایەژێر ڕێب  ەداری بخرێتەرمایەس

 Otto von Bismarckی کرد و بیسمارک  ەشەڵمانیا گەئ ەل، مداەیەی نۆزدەدەمی سەی دووەنیو ەل، یانەبۆچوون

،  مەکەی ییڕی جیهانەتا ش ەم و هەیەی نۆزدەدەس ەل ، ڵمانیاەئ ەل. کردەنگیی دەدار پێشەتمەی سیاس (1815-1898)
ی پاراستنی ەژێر سای  ەپارێزرا و لەگومرگ د ەب ەم فراژووتنەئ، زن ڕووی داەسازیی مەفراژووتنێکی پیش

ر  ەه. دراەتی دەیارم تەوڵەکانی دەزگەو د ەکنیکی نێو زانستگەت ییەزانست و کارام ەب، خراەتیدا ڕێک دەوڵەد
ن بیسمارک ەالی ەل، سۆسیال دێمۆکرات . لێرەی گبزاڤێک ەڵمانیا بوو بەئ ەش بوو سۆسیال دێمۆکرات لەمەو دەئ

ی پاش ەوانەاڵم بیسمارک و هاوبیرانی و ئەب. نرانەکی دادەرەڵستی سەرهەب ەب ەوەوارانی جڤاکییەی کۆنەستەو د
پاراستنی ئابووریی و  ەوتنەک، ل دێمۆکراتاسۆسی ەل گرتنستی ڕێ ەبەم ەب، ەوەڵگرت ەویان هەی ئەخۆی ڕێچک

ساکاری  مێکیەسیست ەبۆ نموون. ەوەن ەم بکەزایی کەکانی ناڕەستەمودەد ەهۆکار یەوەبۆ ئ، ی کرێکارانجڤاکی
 جڤاکینشین و باری ەبۆ خان ەو مز ەی مووچکردن دابین ەبریتی بوو ل ەک، رانیان داڕشتەتی خۆشگوزەسیاس
بوون  ەک باسمان کرد هۆکاری دیکەو. داەسۆسیال دێمۆکرات ن ەهای لەزیانێکی و ەتەسیاسو ەاڵم ئەب . تیەتایب
تیی  ەوارەڵ گیانی کۆنەگەل ەبسمارکیی ەتەم سیاسەبڵێین ئ دەشێت شدا ەوەڵ ئە گەل. تی داەبژار ەیان بەشەگ

 .  گونجاەجڤاکیدا د

  ەک، تیی جڤاکیە وارەی نێو کۆنەنۆڕینو ەئ. تی خۆی گۆڕیەسڵەخ، مەکەیڕی جیهانیی ەپاش ش، تیەوارەکۆن
ی ەوەاڵم بڕوا بەر ما بەه گرێت،ژاریی توند بەه ەو ڕێ ل گرێت ڕاجڤاک نگیی ەهاوس دەبێت ت ەوڵەیگوت دەد

،  داڕال ەلیبوار و ەنێوان نۆڕینی کۆن ەبوو لەر هەک هەشدا جیاوازییەوەڵ ئەگەل. ڵکشاەگوترا بازاڕی ئازاد هەپێی د
ن کار و کرێکاران  ەیی نێوان خاوندەیوەپکرد ەسند دەتی وای پەوارەکۆن. ە نێو کارگندی ەیوەپی ەربارەد
کانی خۆی  ەر منداڵەرانبەاڵم دڵسۆز بەک باوکێکی توند بەن کار وەکی باوکساالری بێت: خاوەییندەیوەپ

  ەلدەبێت ،  ەکی بازرگانییەییندەیوەپیی نێوان کرێکار و کڕیاری کار ندەیوەپکان پێیان وابوو ەڕالەلیب. ە وەبجووڵێت
 ێت.  روتۆ ڕێک بخە تی ئەو باب ەیماننامەی پەشێو

رازووی داهات و سامانی  ەی تەوەن بەبگ ەوەڕێی سیاسیی ەدا لەوڵیان دەکان هەسۆسیال دێمۆکرات و کۆمیونیست
تیی جڤاکی ەوارەکۆن . ک بوونەدا یەوڵدانەم هە تی ئەدژای ەکان لەڕالەلیبوار و ەکۆن، نەڕێک بخجڤاک نێو 

تیی  ەیارم، ەوەکای  ەکی ئابووریی ڕاست بێنێتەوڵ بدات هاوشانییەت هەوڵەد ەکردووەی نەوەرگیز داوای ئەه
  جڤاکیتێکی ەسیاس. ت ناتوانن خۆیان بژێننەوڵەتیی دەبێ یارم کهیچ جۆرێ  ەب ەی ەسانەو کەنیا بۆ ئەت تەوڵەد

 ەم پێی وا بووەردە تی هەوارەکۆن. ەبووەن ەوارانەرگیز کۆنەسامان بکات ه وانیەفرکی ەیەوەکردنشەداوای داب
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و  ەئتوانێت ەد ەرمایەسی ەوەهێنا ببڕوایان  ەوەکات دوا ەب. ەیەدا هجڤاک ەی سامان لسروشتکردشینێکی ەداب
 ێت.  نزرێ ەدابم ەشینەداب

،  ەلماندووەدێمۆکراتیی ڕۆژاوایی س ەیەوەئ رێت،خەپێش دەزۆر جار ڕ ەک، رخەتیی هاوچەوارەئادگارێکی کۆن
  کەیەتا ڕادربڕینی ەئازادیی بیروڕا و د، ەڵبژاردنی گشتیی سیاسییەه  ەو دیمۆکراتییەستیش لەبەم
  ەدژ ب ەختانەرسەن و سەکی درێژخایەیەکان ماوەوار ەکۆن ەپارت. ەگشتی ڕاست ەش بەمەئ. هتد ...ەندەستووربەد
ش ەلماندنەم سەئ. لماندیانەوجا سەئ، ریان گرتەس ە م کارانەئ ەاڵم کەب، نگ دان بوونەواندنی مافی دەفر

دوور  ەلماندنەو سەت ئەڵبەه، تیەدارەرمایەی سەربارە تییان دەڵوێستی پتر ئایەیدا بوونی هەڵ پەگەهاوکات بوو ل
ری ماف و ئازادیی سیاسی و ەبارترین پارێزەل ەواران خۆیان بەکۆن ەئێست. یانەڵوێستەم هەئ تاوی ەبوو لەن

 . نێنەداری دادەرمایەبازاڕی س

 

 

یچێت؟ ە دنێو  ە ل  ەریکەی خئایدیۆلۆژ  ەڕاست ەئای

زۆر  ەل، ی جڤاکییزمڕالەلیبتیی جڤاکی و ەوارەجۆری کۆنەمەباڵی ه، مداەی بیستەد ەڕاستی سەری ناوەوروبەد ەل
 کیەرەڵستی سەرهەب ێت. دیار ب ەمیشەبوو هەوان نەفر  ەجیاوازیشیان هێند، بووەرچاویان ه ەکی بەیەنۆر، اڵتداەو
و  ەی سیاسیی دێمۆکراتیانەمەم ڕێسای گەسۆسیال دێمۆکراتیش ه.  ی سیاسیدا سۆسیال دێمۆکرات بووەکای ەل
ڕوونی   ەب ەهێند ەیانئایدیۆلۆژناکۆکیی  ، پاش شکانی فاشیزم. ند کردبووەسەپی ڕیفۆرمرەب تییەدارەرمایەم سەه
 ەدا کۆمیونیزم ب «ڕی ساردەش»  یەماو ەل. نیا کۆمیونیزم بووەت ەوەدا مایەکای ەی لەوەئ، چاورەب  ەوتەکەدەن

 . نراەڕ دادەپەت و ڕیزەتایبدۆزێکی 

ورووپا و ەریکا و ڕۆژاوای ئەمەی ئاڵتە کۆو ەدوا و لەی دئایدیۆلۆژمردنی  ەی لەو بۆچوونەپاشخانی ئ ەیەمەئ
رێکی  ەهون ەبێتەد ەریکەت خەسیاس، گوتراەد. ندەی سوەبر ،مەڕی جیهانیی دووەپاش ش، سوێدیش ەت لەنانەت
کانی ەییئایدیۆلۆژ ەوەکرد ەب. کیەرێتەنیا بیروڕای نەک تەن توێ ەی وردی دەو پێوان ەکێشان ، ەندازیارانەئ
و  ەتا دێ ئەکان و هەتییەڕەبن ەسیاسیی ەر دۆزەسەل ەیەوان هەرفرەوتنێکی بەڕێکک. م وێڵ کراون ەیەی نۆزدەدەس

 ێت. بەد وانترەفر ەوتنەڕێکک

 جۆر بوون: ەمەه ەییئایدیۆلۆژڕی مردنی  ەم باوەکانی ئەڵگەب

ناکۆکیی سیاسی  بێت،تێدا جڤاکی کانی ەموو چینەدا باش بێت و خێری هجڤاک ەر فراژووتنی ئابووری لەگەئ (1
داماڵینی   ەک ەیەتییەئای ەو فراژووتنەکی ئەیەدێمۆکراتیی ڕۆژاوایی نموونگوترێت ە ی پێی دەوەئ. ەوەبێتەکز د

 . ەیەوەمەد ەی بئایدیۆلۆژ
 

. کات ەی خۆش دئایدیۆلۆژ بۆ داماڵینی  ەهتد ڕێگ ...ڵبژاردنی گشتی وەه ەب ەخودی حوکومڕانیی دێمۆکراتیان (2
  «یئایدیۆلۆژ -بان»، رشتێک ەه ەر لەب، نەکەسند دەپ ەی دێمۆکراتیانەمەی ڕێسای گەسیاسییان ەو ڕێبازەئ
ش داوای سازان و داوای  ەیەمەو ڕێسای گەوجا خودی ئەئ. لمێننەسەکی هاوکۆ بۆ خۆیان دەی
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 . کاتەڕاست دەو ناوەی ڕووەوەدێمۆکراتی داوای کۆبوون. کاتەکان دەڕەرپەس  ەبزاڤ ی ەوەکردنجودا
 

  ەڵکوو لەب ەوە ریکا ناگرێتەمەورووپا و باکووری ئەتێکی ڕۆژاوای ئەوڵەند دەنیا چەی تئایدیۆلۆژ نی یڵداما (3
  ەک، ندین دۆزداەچ ەن و لەکەد ەئاشتیخوازاننیی هاوژی ەکان باس لەزلهێز. ەوەگرێتەد دونیا مووەنجامدا هەئ

  ینگیەبۆ هاوس ەوەڕێتەگەش دەوتنەم ڕێکەی ئ گرینگکی ەهۆی. ڕێکن ەئێست، نجاران جێی ناکۆکیان بوو
لێ ی ەندانەژەڕێکی هەنا ش ەبچن دنێو  ەل دەبێت اڵت ەسەکانی دەگری بلۆکەکنەی ییئایدیۆلۆژتێرۆر: 

 ێت. زەد
 

و  ەئ. ەزیاد بووجڤاک ت و ئابووری و ەی سیاسەربارەزانیار د، داجڤاکیکانی ەوتنی زانستەی پێشکەسای ەل (4
زانین چۆن  ەی دەوەر ئ ەبەل ەئێست، تیەی و حیزبایئایدیۆلۆژ ی ە وەهۆی جیابووی ەبوونەی جاران دەرانەگەت

 . ەماوەیان ن ەیەو نۆرەئ، کرێنەد ەچار

 

ی ئایدیۆلۆژ ی داماڵینی ەی گریمانەمەو دەئ، دا 1960تاکانی ەرەو س 1950سااڵنی  ەل، مەم و سێیەکەی یەڵگەب
نێو   ەل یئایدیۆلۆژند ناکۆکیی ەژەزیادبوونی ت ەیگوت بەی دەو بیرەئ، بووەیان هگرینگکی ەیەنۆر، هێز بووەواو بەت

نگی ەد، 1966و  1965تا سااڵنی ەریکادا هەمەورووپا و باکووری ئەی گورجی ئەو ەشانەڕۆژگاری گ ەل دەچێت،
  گۆیاگوترا ەک و دەی ەم بدرێن لەم و دووەکەی یە ڵگەش درا بەوەجۆری ئەمەوڵێکی ه ەه ەمەو دەئ. دلێر بوو

چین خێراتر  ەلدەبێت گوترا هیندستان  ەد ەبۆ نموون) وتنی بواری ئابووری  ەبۆ پێشک ەرەستبەدێمۆکراتیی ڕۆژاوا د
 .  ی ڕۆژاوا(ورووپاەئی ەشێو ەل ەیەکی هەنییهیندستان حوکومڕا ەبکات چونک ەشەگ

، نگی ئابووریداەڕۆژگاری فراژووتنی باش و هاوئاه ەل، یئایدیۆلۆژ ناکۆکیی سیاسی و دەڵێت ی ەیەم گریمان ەئ
 ەییئایدیۆلۆژم بۆچوونی مردنی ەنگری ئەالی ەک، لێنین. ەیر نییەس کەیەتا ڕادبۆچوونێکی  ، ەکزبوون ەڕووی ل

بوو بۆ  گرینگم هۆکارێکی ەیەی نۆزدەدەتای سەو بنەمەڵکشانی خێرای دە پێی وابوو ه، ک باسمان کردەو، ەنیی
 .  تیەندنی بژارەسەرەپ

  «یئایدیۆلۆژ-بان»ر ەسەل ەیەوتنی هەیلی ڕێکەکات حوکومڕانیی دێمۆکرات مەد ەوەباس ل ەک، مەی دووەڵگەب
کاتێک   .ەنیی ەرەگ ە شیان بێتە مەاڵم ئەب. ەرژیانەش بەتا ئێستەرچوو و هەوتر دەپت موانەه ەل، کی هاوکۆەی
  «دێمۆکراتی»چمکی  ەچونک دەچێت،رەواتا دەفر ەکەگوت «ی پێک دێنێئایدیۆلۆژ -دێمۆکراتی بان»گوترێت ەد

واتای ەبدەشێت اڵم ەب، کار بێتەواتای سیاسیی دیاریکراو ب ەبدەشێت دێمۆکراتی  . ەواتایەبۆخۆی فر
ڕاستیش  ەڵکوو بەت ب ەڕوواڵ ە نیا بە ک تەن، جڤاکیی ەپێگ ەبێ گوێدان ب، ڵکە ش بێت تێیدا خمێکیەسیست

-بان ەواتەکێت. بەوانیان هەرفرەکی بەش ئازادییەو جۆرەبێت و بەدا هکردنرەسەبڕیار و چار ەستی لەد
 ەخاتەتا قووڵتریش بێت پتر جیاوازیی دەه، بێتەکی قووڵتر و بنجیتری هەواتایدەشێت یی دێمۆکراتی ئایدیۆلۆژ
 . ەوەکانەنێو حیزب

 ەیانئایدیۆلۆژکگرتنی ەی سازێن و یە داوای چاردێمۆکراتیی ڕۆژاوا  دەڵێت ی ە و ەل ەجودایدۆزێکی ش ەوەئ
ڵبژاردن  ەکان کاتی هەحیزب. نین ەو جۆرەب ەئێست ەوەکردەک جودا دەیەکانی لەی جاران پارتەو پرسانەئ. کاتەد
نی ەالی،  ی سیاسیداگفتوگۆ ەل. کاتەشدا دەکەی حیزبەرنامەڵ بەگەیی لرەڕکاب ەیەها لێڵیان هەی وەرنامەب
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.  کسانیەئازادی و ی، ک دێمۆکراتی ەو –کی شکۆدار ەیەند وشەی چەوازانەکنەی ڕانواندنێکی  ەتەی بووئایدیۆلۆژ
 . ەرگرتووە وتنی وەتی سازێن و ڕێککەسڵەمان خەرلەانی ڕۆژانی نێو پژی

  ە ی پارتەوەر ئەبەر لەه، ەرجیش نییەمێت. وام بەردەب ەتایەتا هەه ەیلی هاوڕێبازییەم مەئ ەرج نییەاڵم مەب
 ێت. ربمدەبێت ی ئایدیۆلۆژئیدی ، زیندوویی بپارێزن ەی بئایدیۆلۆژ ەیان توانیوەکان نەوتووەرکەس ەسیاسیی

بواری ناکۆکیی  جڤاکیئابووری و  رجی سیاسی وە لومەی هەربارەڵکشانی زانیار دەڵی هەد ەک، ی چوارمەڵگەب
بواری  ەل ەیەڵگ ەم بەی ئەترین نموونباو. ەرنجڕاکێش ەسپتر   موانەه ەل، ەوەکاتەسک دەرتەی بئایدیۆلۆژ

ر لێی داوین ەوبەمەو ل ە ڵگرتوەی ه Keynes ینزەکی ناوی ەئابووریی بیردۆزەو ەئ. ەو ەهێنرێتەتی ئابووریی دەسیاس
یدا  ئایدیۆلۆژر ملمالنێی ەسەتوانین بەد، جڤاکیمی ەسیست یکردنتیی کارەۆنیچی ەربارەزانیاری ورد د ەبدەڵێت و 

و  روونناسیەد ەربەس زانیاری ەزۆر جار گوتراو. ەنیی ەنموون ەاڵم تاکەب ەیەم باسەکی ئەیەنموونزاڵ بین 
تیمان ەسازی یارمەی پیش ناسیجڤاکی و روونناسەدن ەدەپێشان د جڤاکیناکۆکیی   ەی خۆالدان لەڕێگ ناسیجڤاک

ی ەربارەڵکشاو دەی هە وەتۆژین. ەنێو کارگ یەنگییەی ناکۆکی و دڵتەو هۆکارانەموو ئەر هەسەن زاڵ بین بەدەد
 . نگدا بژینەرجێکی هاوئاهەلومەه ەڵک لەی خەوەێک بۆ ئەرەیارید ەبنەهاوژیانی د

  جڤاکیکنیکێکی ەت ە جۆر ەب گوت زانیاریەد ەک کرا ەفکریی ەم ڕێبازە ب ەکشەپاش،  کانداەتای شێستەو بنەمەد ەل
باسمان  ەوەرەس ەل ەک  ەوەشی گرتەی دیکەو بوارانە ت ئەنانەت تی وەایینزەک ،ەیەکش ەم پاش ەئێت. هێنرەکار دەب
بوو   ەوەتر ئگرینگی ەهۆیکی دیک. یئایدیۆلۆژالنانی گریمانی مردنی ەو بۆ گرینگکی ەهۆی ەش بووەمەئ. کردنلێ
هۆی  ەتی ب ەتایب ەب، بازاڕی کار شێویی نیۆەپ. بوونەستتر دەهەپتر ب ەیی ئاواڵئایدیۆلۆژندین بواردا ناکۆکیی ەچ ەل
،  ێنی ڕێک بوونوی تا دەو حیزبانەئ. ندەی سەرە پ، کانداەسازەپیش ەتەوڵەد ەت لەنانەت، ەوەڵکشانی بێکارییەه

ڵکشاویان  ەی هەدا نۆردونیا کیەموو الیەه ەۆر لجە مەدینی ه. ی قووڵیان لێ ئاشکرا بووهزریوتنێکی ەکەڕێکن
ی ەوان ەفراژووتنی داروینی لبیردۆزەی  وڵیان داەکان ه ەماگرەبن ەسیحییەم، ریکاەمەی ئاڵتەکۆو ەل :یدا کردەپ

رزی ەی بەاوچەس ەنەوڵ درا قورئان بک ەه ە تی موسوڵمانی دیکەوڵەندین دەئێران و چ ەل. رهاوێژنەکان دەفێرگ
توانی ، ەهێز بووەوێ بەوام لەردەب ەک، پۆلۆنیا کاتۆلیک ەل. ت و دادپرسیەی سیاسگرینگروکارێکی ەموو سەه

 ەش لەسحییانی دیکە یش و مشەندین کەچ. ڕێک بخات ەکەاڵتەشیی وە رتەڕژێمی ئ ەڵستان دژ بەرهەب بزاڤی
 .  شیە رتەڕژێمی ئ و وەڕاستڕڕژێمی  ەکرد دژ بەپدا کاریان دەڵستانی چەرهەنێو ب ەریکای التین لەمەئ

، دا 1970ری ساڵی ەوروب ەد ەل. بوو  ەی پێوژ ی ئایدیۆلۆە وەمۆرکی زیندووبوونشتاکان ەو کۆتابوونی هەمەی دەماو
 مەزۆر الی ئ ەل. اوداچر ەنی برابیرکا وفێرخواز نێو  ەل تیەتایبەب، پیش خستەالیزم خۆی ڕیسۆس، موانەه ەل رەب

ی  ەوەبووژاندن، فتاکانداەتای حەو بنەمەد ەل، ەوەپاش ئ. کراەد مارکسیزمی  ەوەبووژاندن  ەل باس ەیدونیا
م ەسترۆیی سیاسیی ئەد. کانداەدارەرمایەس ەاڵتەو ەل تی ەتایبە ب، ەوەتی گرتەوارەیزم و کۆن ڕالەلیب، ەیانئایدیۆلۆژ

  ەب ر بووەچریت تاتەمارگ ڵبژێردرا وەی هاڵتەکۆوتی ەرۆکایەن بۆ سەیگەڕۆنالد ڕ. زن بووەواو مەت ەڕێبازان
 تیەرایەنوێن، سووفانەیلەف  و ئابووریناس و  تیەوڵەی دبیردۆز ەل پتر ەم دووانەئ. زیرانی بریتانیاەروەس
 .  نەکەتی دەوار ەنوێکۆن و یزمڕالەلیبنوێ 
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م ڕال ەلیبنوێ ی  ەوار ەو نوێکۆن یر
ی
 ی

بڕیاری لێدان دەڵێت  ەم قانوونەئ. ووچرەکان دەفێرگ قانوونێکی نوێ بۆ بریتانیا ەل   1985ساڵی  رییەمانگی ژانیو
 . ەوەخێزانندیی ەزامەڕ ەست بەیوەپ ەدۆزێک  ەفێرگشاگردی  یدانەیان لێن

خۆی   ۆڤێکی ڕسکاور م مووەهدەڵێت  یزمڕالەلیبنوێ . ەیەنڕاالەلیبستووری نوێ ەپێستی د ە ب پڕ ەکەیەنموون ەمەئ
ستوور دانان ەد ەواتەک. ڕسکاوی خۆی بداتەمندااڵنی ن و کاری خۆیروەبڕیاری سدەبێت خۆیشی  وتوانێت ەد
 ەوە زۆر ڕوو ەل، یزمڕالەلیب نوێ . بکات ەس ئاواڵەکەبۆ تاک ەڵکوو ڕێگەدا بەبڕیاری گشتی ن، هاداەباری و ەل بێت،ەد

مرۆڤی  »ڵێن ەپێی د ەک ەی ەکانی گریمانەگرینگ ەرەه  ەراوەد ەل کێکەی. ەکجار ئاسانەیشتنی یەتێگ ەکەییئایدیۆلۆژ
 ەو ل ەیەه دایزمڕالەلیب ەل و - ەیەکی کۆنی هەمێژووی ە یەم گریمانەئ. Homo Economicus «کیەرئابوو

  ەیەه. ەزبرێنراو و ەشێوێنراو ەیەم گریمان ەجار مانای ئ  کلێەگ. بووەه ینتراڵەسکی ەکۆنیشدا جێییزمی ڕالەلیب
  کۆن و ییزمڕالەلیب ەاڵم نەب. ەری مرۆڤ ەدەندی ئابووری دنەرژوەنیا بە ت ەیەوەئ ەی ەم گریمان ەستی ئەبەمدەڵێت 

 .  ەوەنەها بیر ناکە نۆی و ییزمڕالەلیب ەن

ژێر گوشاری  ەل ەک فراژوو کی ئاساییەیەڕاد ەموو مرۆڤکی ڕسکاوی بەه ەیەوەکان ئەڕالەلیبستی ەبەکورتی م ەب
ی  ەروکارێکی خۆیدا بڕیاری چاکەموو سەه ەل یەوەبۆ ئ ەبارەواو لەت ،بێتەر کۆسپێکی نەکیی قانوونی یان هەرەد

م  ەئ. بۆ بینینی ئامانجی ژیانی خۆی ەیەکی بێسنوورشی هەتوانای و ەکییەتدا هۆشەڕەبن ەمرۆڤ ل ەوات. خۆی بدات
ن ەدەوڵ دەه ەیەڕگیر هەی پڕالەلیبنوێ . ەوەنیا بواری ئابووری بگرێتەت ەسک نییەرتەب ەی مرۆڤ هێندەکییەهۆش
، خۆکوشتنیش تەنانەت و کردنشوو و ژنهێنان کە و، شەت سۆزیارانەواڵڕەت بڕیاری بەنانەت ەک لمێننەبیس
خۆکوژ  ، ەکەژمێرکاریینجامی ەئ ەوەها لێک بدرێتەودەشێت خۆکوشتن . ەپشت ەل کیانەی هۆشەپێوان

، ەی سفرەکەنجامەئ ەچونک ە مردن باشتر ەواتەک نێت،بیەکیی خۆی دەسەزیانێکی ک ەب وامبوونی ژیانی تێداەردەب
و ەکی ئەالی. ەبواری ئابووریدای ەل لیزماڕەوتنی نوێلیبەرکەترین سەورەشدا گەوەڵ ئەگەزیان! ل ەن ەسوود ەن

 .  تیەایینزەکی ەکشەپاش  بۆ ەوەتێ ڕەگەد ەوتنەرکەس

، ەریکایەمەئاڵتی ەوڵکی کۆەخ و )ە زاو 1911ساڵی ( Milton Friedmanیدمان ەنگ فرەی ئابووریناسی پێشڕالەلیبنوێ 
 ەی ژاکانەربارەد ەک، کاتەد Keynes ینزەک کانی ەوەلێکدان ە ب دژ ەختانەرسەس و نەباتێکی درێژخایەخ
. ەختانگەتی سەختانگ و سیاسەتیی سەایینزە کی ەڕاڤ  ەگشتی دژ بەو ب ەی  1930ری ەوروبەی دەکەورەگ

توانێت کۆمپانیا نا، ختانگداەڕۆژگاری س ەل. ەکییەرێتەیی نڕالەلیبیگوت نۆڕینی دروست نۆڕینی ەیدمان دەفر
 کانەنەموو الیەه، ر بکاتەکار د ەزراوی خۆی لەڵکی دامەخ ەو ناچارشێت بازاڕدا بفرۆ  ەمی خۆی لەرهەب

توانێت دار چیدی ناەرمایەس. هادا زاڵ بنەختانگی وە ر سەسەی بتوانن بەوەن بۆ ئەواو خۆیان برسی بکەتدەبێت 
تێکی ەرف ەکات بۆ دەوتی دەکەو پاش ەوەکێشێتەان دمهێنەرهەب ەی خۆی لەک ەبکات و پار گوزاریەرمایەس

زۆر گرێت ەری دەی خۆی و ەکەبری کار ەی لەیە مزو ەئ ەی کەڕەو باوەئ  ەگاتەکرێکار د . داهاتووی سازگارتر
 -تیش ەوڵەت دەنانە ! تبژێریەڵدەبێکاری ه ەوات، وت بکات ەکەهێزی کاری خۆی پاش ەوای پێ باشتر - ەمەک
بڕی دەبێت  ر شتێک ەه ەر لەب. ەوەم بکاتەفی خۆی کەسرەمدەبێت  -یانگوت ەکان دەکۆن ەڕالەلیبک ەر وەه

.  ەیەدا هجڤاک ەپێویست ل ەکی زیاد لەیەپار، هاداەختانگی وەکاتی س ەل ەچونک. ەوەبکاتم ەدا کجڤاکنێو  ەل ەپار
ت بڕیاری خولی ەنانەتختانگ و ە بڕیاری خولی س ەبڕی پار ەپێی وای ەوات ،ەـ Monetarist نیتاریستەیدمان مەفر

مهێن و ەرهەی بەپاری ەیەوەکردنو جوداەرچی ئەرپەیدمان بەفر ەوەر ئەبە ل.  داتەڕاهێزانی ئابووریش د
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رانیی ئابووریدا ەخۆشگوز ەنگیان لەک سەر یەک هە یەپار ەموو جۆرەه دەڵێت،و   ەوەداتەد  ینزەکمهێنی ەرهەناب
 . ەیەه

 ەتەراوردا خەبریتانیای تاتچ ەل ەیەوەر ئەگشتی هەن بەکەکان داوای دەڕالەلیبی نوێ ەئابووریی ەتەو سیاسەئ
ی  ەوانەاوچۆری ئه کیە کار یەاڵم چارەکان جودا بوون بەما فیکرییەبن، نداەیگەریکای ڕەمەی ئاڵتە کۆو ەل. ەوەکار

م ەک تەوڵەی درمیەف فی  ەسرەوڵ درا مەه، ریکاەمەی ئاڵتەکۆوبریتانیا و  ەل، ر شتێکەه ەر لەب. بریتانیا بوون
ژاران ەش هەمەب. و فێرکاریی گشتی میەساخڵ، جڤاکیتیی ەبۆ یارمدەچێت ی ەفانەسرەو مەتی ئەتایبەب، ەوەبکرێت

  ەب، کانیشەو فێرگ میەساخڵت ەنانە با تەڕاڵ دەنۆڕینی نوێلیب ەب. تر بووننگین ەزندان ەمەوڵەژارتر و دەه
رساردی ەسی سەکەن تاکەالی ەکارێک ل ەچونک، کیەسەنی کەست الیەد ەبدرێن، وانەکی فرەیەشێو
ست  ەد ەی بدرێتەوەک لەو ەڕێوەبڕی بەرزانتر دەچاکتر و چوستتر و ه ەڕێوەب ببرێت ەوەکیخوازی ژمێریارەهۆش
 ێت. بەندی نادیاری هەوەرژەک بەکییەکۆی

ی تاویان ەنڕاالەلیبو نوێ ەموو ئەر هەهرێت ەئ –کان ەڕالەلیبموو نوێ ەر هەه ەیەار هک بوەشدا یەوەل ئەگەل
م ەل، کانەڕالەلیبنوێ . دادپرسی، پۆلیس، شەرتە: ئەت ەوڵەری دەپێنەی سەش بنگیوەئ، ستنە وەتێیدا ڕاد –بوو ەه

ی  ڕالەلیب. بڕێنەداد، ناودارری ەی مانچێستڕالەلیب ە ل ەبۆ نموون، ی کالسیک «تیەپ» یڕالەلیب ەواو لەت، داەبوار
  ەبازاڕی ئازاد ل ەندەوەر ئەیانگوت هەت بوون و دە وڵەری دەپێنەاڵتی سەسەی دە ورەگ ەرەکالسیک دوژمنی ه

 .  مێننەن ەاڵتانەسەو دەئدەبێت زرا ەبوارێکدا دامموو ەه

رگری بۆ ژمێرکاریی ەرجیی هێزی بەن، خەکەش دەرتەئرجیی گرانی ەخ ەل ەندەگازکان جاروبار ەڕالەلیبنوێ 
گشتی  ەب  ەک، ەوەشەک ەڕەنێو خودی باوی ەتوەکڕەو یەئ ەوێتەکەش دەرەگەت. بوو. ەرەگەوان تەی ئەکییانەهۆش

ی دۆز ەل، الو بێت یان پیر، ندەمەوڵەژار بێت یان دەه، کیەبۆچی مرۆڤی ئابوور. ەی ەئاسانی هکی ەتییوەکڕەی
ست ەد  ەبخات رگریداەی بدۆز  ەل ندیەمان هۆشمەاڵم هەندیی خۆی بدات بەۆشمه  ەب ەشەگتوانێت خۆشیدا بەن
یان الو  ەزۆرب ەک، Anarcho- Capitalists ۆنارکەدارانی ئەرمایەناوی سەکی بچووک بەیەستەنیا دەت  ؟ەوەشەرتەئ

ی و پۆلیس و  ەزگەد ەب ، تیەوڵەکی دەیەزگەموو دەگرن و هەکان خۆیان دەما فیکرییەبن ەی ئاکام لڕەوپەئ، بوون
 . ەمەک ەسیاسیی ەم ڕێبازەری ئەاڵم کاریگەب .ەوەنەکەت دەڕ، ەوەدادپرسیی

تیی خزمیان فریایان ەوارەنوێکۆن، کرێنەد راسانەه ەتەو بابەپرسیاری ل ەب ڕال ەلیباڵتدارانی نوێ ەسەد ککاتێ
 ەکن و لەک یەواو وەتیدا تەڕەند بوارێکی بنەچ ەل، چنەخوشک دەستەد ەل ەییئایدیۆلۆژم دوو ەئێت. کەوەد

 .  ەوەک جودا کرێنەی ەل ەمەستەئتی کۆنکرێتدا ەسیاس ەل.  شدا جودانەبواری دیک

مانیش داوای  ەئ. تی ەکان باوڕیان پێیەڕالەلیبنوێ  ە ن کەئابووریی ەو نۆڕینەنگری ئەگشتی الی ەتی بەوارەنوێکۆن
 ەمان باسی لێوەی ئەیـ «کیەئابوور مرۆڤی» وەاڵم ئەب. نەکەهتد د ...ڵنانی ئازاد وەه ەرمایەبازاڕی ئازاد و س

ند ەچ ەل ەرساردانەڵێن ژمێرکاریی س ەواران دەنوێکۆن. کانەڕالەلیبی نوێ ەوەک لە و ەنگترەرتەن بواری بەکەد
  lrving Kristol (1916نگ ەواری پێشەبیریاری نوێکۆن. موو بوارێکداەه ەک لەاڵم نە بدەکرێت دا نتراڵەسبوارێکی 

 ەمرۆڤ پێویستی ب. ەنیی سەب تی ەندیی پەهۆشمدەڵێت ، ەریکایەمەی ئاڵتەکۆوڵکی ەر خەمیش هە( و ئەزاو
نۆڕینی کرێستۆل دین   ەب ە ک، ەم دینەکەی ێت:وەد  ەفسانەدوو ئ  ەم لەکەیی ەپل ەکریستۆل ب. ەیش« ەفسانەئ»

 .  ەتەمیللی ەفسانەم ئەدوو. ژیانی مرۆڤ ەک بدات بەی مانایەوەبۆ ئ ەپێویست
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کی  ەڕی دینەکی بۆ باوەهۆش کیەژمێرکاریی ەئاسان نیی ەچونک –کیدا نین ەمی دۆزی دینەخ ەل  ڕال ەلیبنوێ 
  ەکییەدین ەوژمەو تەشی بۆ ئەتی باوەوارەنوێکۆن اڵمەب -ەو ـ Cynicism داوی سینیزم ەونەی بکەوەڵنێن بێ ئەه

سانی ەک ەڕاست. ەیدا کردووەواجی پەمڕۆدا ڕەریکای ئەمەی ئاڵتەکۆو ەتی لەتایبەب ەک ەوەگرتۆت ەستەرهەب ەنوێی
ۆر ز ەن کەناک ەی Anti-intellectualismتی ەبیرکارەو دژ Irrationalism راییەهۆشگو ناە ک کرێستۆل پشتگری لەو

  ەو بیریارانەاڵم ئە ب گرێت،ەیان لێ دەوەی ئەنۆڕینی بواری ئابوورییان ڕێگ ەچونک ، ەوەکای ەوێدا دێنەجار ل
دیاریکراوی خۆی   یەپێگ واندا ەی ئجیهانبینی ەدین ل.  ەربڕیوەهێزی دین دەی بەپێگر ەرانبەندیی خۆیان بەزامەڕ
 . ەندەسەپێکی باس ەوەالیانەش بەوەو ئ ەیەه

تای حوکومڕانیی ەرەس ەر لەه ەک، نەکەش دەوژمی ناسیۆنالیزمەو تەش پشتگری لەو جۆرەر بەه، ە م بیریارانەئ
ی  ەفسانەم ئەئ. ەوجا کزبۆوەکان ئەدەوەی نەکەقووڵ  ەختانگەو تا س ەوەریکای گرتەمەی ئاڵتەکۆو ەوەنەیگەڕ

اڵتی ەسەبۆ د زنەم یەخسێنی بودجەڕەشیان بۆ دەوەتی ئ ەرف ەد، ەهێزەزن و بەی نیشتمانی م ەفسانەئ،  ەتەمیلل
دا تووشی ەم خاڵەکریستۆل ل. ەریی میللیەروەری سە بەستەترین دەورەش گ ەرتەئ ەن، چونکەرخان بکەرگری تەب
 . تەنای ڕال ەلیب ییدمانەفری ەمییەستەئم ەئ

کی  ەم بۆ ئابورییەتی دروستاندن هەوارەرچی نوێکۆنەگەئ ەوەوێتەک ناڕەیەرەگەموو تەه ەوەاڵم بەب
 ەکەییئایدیۆلۆژڕۆکی ە اڵم خودی ناوەب، ەوەهێنێتەشی دە ترەزنی ئەمکی ەرجییەخم بۆ ەها و هەی ڕەدارنەمایەس
دا ەبوارێکی دیک ەل  ەفسانەئ ەکیی بەڕێکی ناهۆشەبێت و باوەند بوارێکدا هەچ ەل راییەهۆشگبۆچی . ەرزۆکەل
ی  ەندەوەر ئەاڵم هەب، ردەگژمێریارێکی بێ ەببێت ەیەریکی پارەکاتێک ختوانێت ەوار چۆن دەمرۆڤی نوێکۆن ؟بێەه

 ؟ست ببێتە رزۆک مەسۆزی ل ەب، بوو اناوی خود ەوت یان گوێی لە ی کەکەاڵتەئااڵی و ەچاوی ب
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م و ڕۆژگاری پاش ئ،  گۆرباچۆڤ ی  کۆمیونیر
   ەو ڕمانەڕمایی
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یم ه ی  شتاکان ەسۆسیالیر

و فیکری   بزاڤهێزی ەبوتنێکی ەپێشک ەویدا بەگۆی زی رەرانسەس ەل، ەیەدەم سەفتاکانی ئ ەهکان و ەشێستر ەگ
ڕێژیمی ێت. نرەداد وی ەو بوونی ڕاستڕەپت ەب، ی چاودێرانەالی زۆرب، شتاکانەوا ه ەئ، تبێو سۆسیالیزم ناسرا

ڵمانیای ڕۆژاوا و  ەئ، نۆژاپ، ریکاەمەی ئاڵتەکۆوکرد: ە کانی دەنگەپێش ەدارەرمایەس ەتەوڵەد یحوکومڕانی  وەڕاستڕ
دار ەرمایەی سدونیا شانی ەبوو شان بەختتر دەڕۆژ الیان س ەیمانانی ڕۆژ بەت و هاوپەتیی سۆڤیەکیەی. ریتانیاەب

تی ەڕژێمی سۆڤی، دا Brezhnevمانی برێژنێڤ ەز ەل، شتاکانداەتای هەرەفتاکان و سەه ەتی لە تایبەب. نەڕێ بک
ی ەوانەر ئەگوشاری س. تر بووەزنتر و پتر ناکارامەم، بوو ەورەکجار گەخۆیدا ی ەخۆی ل، بیرۆکراتی. واو تێکچووەت

  ەو 1979ساڵی  ەت لەتیی سۆڤیەکیەی، ەوەکییەرەتی دەڕووی سیاس ەل. ن بیروڕای جودا بوون گرانتر بووەخاو
.  بوو ەرشۆڕانە و س ەڤیتنامدا دڕندان ەریکا لەمەڕی ئەی شەهێند ەگالند ک فغانستانەڕی ئەش ەخۆی ل

جێی  ەل ەاڵتدا و نەبلۆکی ڕۆژهنێو  ەل ەن، ڵکەدڵکێشی خ ەبووەلمێنراو نەلێنینیی لێس –یی مارکسی ئایدیۆلۆژ
ستی پێ  ەد ەوەگۆرباچۆڤ ڕۆژگاری میخائیل  ەیدا کرا و لکانەبیردۆزتی و ەسۆڤیجڤاکی  ەی لەو نوێکارییەئ. ەدیک
 . جیهانبۆ گشت بوو ەپێ ن یئایدیۆلۆژ  –ی بیری سیاسی دونیا  ەربەس تێکیەهیچ باب، کرد

رست  ەپەو کۆن ڕال ەلیبن ڕژێمی ەتانی خاوەوڵەد ەل، ەرنامەب ەسۆسیالیزمیان کردبوو ەریقا کەف ەی ئەتانەوڵەو دەئ
، ڕ بوووگەسۆسیالیزمی هێشتا تێدا ب رەکیشو ەتاک . کردەدهاتی و برسێتییان ەندی ن ەژەری هەسەخراپتر چار

، Castroک کوبای کاسترۆ ەن، ی نیکاراگوا Sandinistکان ەساندینیستوێش ەل، ریکا بووەمەندی ئەباشوور و نێو
 .  وتووەرکە هێمای سۆسیالیزمی س ەبوون

و سااڵنی ەپاش ئ، بووەی هوەبر دارداەرمایەکانی سەسازەپیش ەندەمەوڵەد ەاڵتەو ەنیا لەت ەک، سۆسیال دێمۆکرات
، ڵکشاە واو هەدا ت 1965- 1945ی نێوان ەماو ەل وستی پێ کرد ەکان دەختانگی سییەتی سەسیاس ەی بەخێر و بێر

ر ەسەنرا بۆ زاڵ بوون بەرز دادەکنیکێکی ب ەت ەو ب  ەڵگرتووەی هینزەکی ناوی ەئابووریی ەتەو سیاسەئ. ەوەوتەک
رم ەگ ەفر»و  Inflationت ئاوسان ەنانەڵکوو تەب، مکاریەنیا ژاکان و کەک تەن، ختانگێکی ئابووریداەموو سەه

نۆڕینی   ەب ەبوو ک ەوەی ڕووی دا ئەوەئ. ەی کوشندەخنەر ڕەب  ەوتەک ەوەکانەو کۆتای شێستەمەد ەل، یش «بوون
یگوت بێکاری و ەد ینز ەک .ئاوسانیش زیادی کرد، ڵکشانی بێکاریداەڵ هەگەهاوکات ل :با ڕوو بداتەدەن ینزەک
 ێت. شکەڵدەڵی هەگەنرخیش لتا کار زیاتر بێت  ەه، رازوونەی نرخ دوو تای تەوەرزبوونەب

  ییەایی کالسیک و مارکسڕالەلیبملمالنێی کۆنی نێوان بۆچوونی ، گومان رەب ەوتنەک ینزەک کانی ەۆڕینکاتێک ن
. مابووەوتۆی نەکی ئەیەنۆر، ورووپاداەئ ەت لەتایبەب، ەوەکانەتای سییەرەس ەی لەوەپاش ئ، ەکای ەوەکالسیک هات

  ەدا زۆر نێزیک بوو لیڕاست ەل ەک، ەوەڕالەلیبناوی نوێ  ەنگ باختەکی سەکارییەرۆڤ ش ەریکاوەمەتی ئەوڵەدۆکە ل
ختانگ  ەیگوت سەد ەک، کالسیک یمارکسیزمنۆڕینی . ەدا باڵوبۆودونیا مووەه ەب، یزمڕالەلیبکانی ەکۆن ەبۆچوون

ڵکی  ەخشی خەئیلهامب ەبوو پدا گرت وەناری چە ک ەکی توندی لەیە پل، ەتێکی سۆسیالیستانەڵمەبۆ ه ەتەرف ەد
 ەر حوکوم کەسە هات ەیمانەو پەب، 1981ساڵی ، ەپارتی سۆسیالیستی فرانس. کانەنیا هی مارکسییە ک تەش نەدیک

 ەل ەرمایەسبازی سەوە اڵتی هەسەو د و بکاتەی چینی کرێکاران پتەپل گرێت وبرەبێکاری و یختانگەس  ەسوود ل
و  ەئ ێکاڵم کاتە ب، ختانگ دوو ساڵی خایاندەی س ەرەتبەڵمەه ەتەم سیاسەئ . ەوەم بکاتەواو کەدا تەفرنس

تێکی ەو سیاسەرەتیان بەک سیاسەکاویەکان یەسۆسیالیست، دی ەهاتنەکرا نەڕێ دەی لێی چاوەئامانجان
 . ی کالسیک گۆڕیڕالەلیب ەربەس یەئابووریان
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ری ەتبەڵمەتێکی هەسیاسبردنی ەڕێوەب ەل ەکانی فرانسەوتنی سۆسیالیستەکەرنەتی و سەایینزەکی ەکشەپاش
ڵکشانی ەه. ەوەم کردە واو کەکاندا تەڕیفۆرمیست ەم سۆسیال دێمۆکراتەردەب ەی لە ی ئاواڵەڕێگ، داەسۆسیالیستان

ڕووی   ەو چ ل ەوەڕووی ژمار ەت و کۆمیون چ لەوڵەنی کاری دەڵکشانی الیەه  ەوات – رمیەف نی کاری ەالی
یریش  ەچ س. بۆ سۆسیال دێمۆکرات ەورەکی گەیەرەگەت ەزوو بوو بر ەه - ەوەکانییەرکەوانبوونی بواری ئەفر
،  ک باسمان کردەو، بێرنشتاینێت. بب ەرەگەدا دووچاری تگرینگها ە خاڵێکی و ەسۆسیال دێمۆکرات ل ەدا نییەوەل
  ەم بۆچوونەئێت. رزەمەسۆسیالیزم داد، ەوەڵکەی خەڵبژاردەه یمانەرلەڕێی پ ە ل، ەوەتەوڵەڕێی د ەیگوت لەد
ت ە وڵەی دەکاریی ژێر سایرو فێ جڤاکیتی ئابووری و ەسیاس ەوەکانەسیی ەر لەپاڵ: ه ەوت ەشی کەی دیکەڵگەب
 رەروەدادپو کسان ەوا یەئنەبێت ش ەر سۆسیالیستانەگ – ێکجڤاکنران بۆ پێکهێنانی ەباشترین شێواز داد ەب
ڕێی  ەترسیی لەکۆسپ و م ەب ەوەڵکە ی خەن ئاپۆرەالی ەل ەسێنەرەپ ەتییەوڵەد  ەم بنکەر ئەگەوجا ئەئێت. ب
 ێت.  بەیدا دەدێمۆکرات پ ی سۆسیال ی سیاسیەێگبۆ پ ەرەگەبێگومان ت، دا دابنرێنگرینگندین بواری ەچ

ی گیروگرفت  کردنرەسەبۆ چار ەمەستەئ، ورووپای ڕۆژاواداەئ نێو سۆسیال دێمۆکراتی ەل، کانیشەدەوەتا نەه
وڕی  وموکەو ک تتی بپارێزێ ەایینزەکدات ەد ەوەوڵی ئەک هەالی  ەدێمۆکرات لسۆسیال . ە وەبیروڕای نوێ بدۆزین

 ەسۆسیال دێمۆکرات ەوەشەکی دیکەالی ەل، کی دابنێت ەکی کات ەی ەدیارد ەتی ب ەایینزەککانی ەکشەو پاش
  :نا ەو ڕوونییەاڵم بەب، نەکەکان داوای دەڕال ەلیب یەوەل ەر نێزیکەب ەگرنەتێک دەکان سیاسەحوکومڕان

ند ەکات چەو داوا د ەوەبێتەرزدەنگ بەجاروباریش د ە،مەکەرکی یەت ئەوڵەرجیی دەمخەوت و کەکەپاش
 .  هلیەنی ئەالی ەبرێت منداڵ بفرۆش  یو چاودێری میەساخڵک ەتی وەوڵەبوارێکی د

سۆسیال  . کردەری دەبچووکی خۆڕێبجڤاکی داوای پاراستنی  نڵنراەش هەشدا بیروڕای دیکەو ڕێبازەر لەه
نی ەالی ەم الڕێبازە ئ. کردەیدا نەواجێکی پەک ڕە هیچ جێی ەاڵم لەب ەکۆبووبۆو ەڕەم باوەپ لەچ یدێمۆکرات

ناوی   Eurocommunismناوی یورۆکۆمیونیزم  ەب ەورووپای ڕۆژاوادا کەڵ کۆمیونیزمی ئەگەبوو لەوێکچووی ه
، پ و یورۆکۆمیونیزمەسۆسیال دێمۆکراتی چ ، ردووکیانەالی هێت. بماەکی نەیەهیچ نۆردەچێت  ەوەرکرد و لەد

تی ەتایبەت و بەوڵەی دنتراڵەساڵتی ەسەد رەرانبەب  ەگرانەخنە ڵوێستێکی ڕەم هەک ەی ، ەئاشکرا دیار ەدوو خاڵ ب
  ەربەس تیەو شیکاریی چینایی نێەگارد ئا وەپێشخستنی ئەواندن و ڕەم: فرەدوو، تەوڵەکانی دەزۆردار ەبنگ

.  ت و کۆمیونەوڵەد  رانیەرمانبەف  ەل ەڵێن نێوتوێژ و بریتییەی پێی دەوەری ئیی کالسیک بۆ پشتگ مارکسیزم
و   ڕیفۆرمیستپ ە چ یسۆسیال دێمۆکرات. ەدا نۆڕینیان جودایەی شۆڕشی سۆسیالستاندۆز ەاڵم دیسان لەب

اڵم  ەب. ەیەدار هەرمایەسجڤاکی ی ەشۆڕشگێڕانکی ەانکارییڕپێویستیی گۆ ەیورۆکۆمیونیزم بڕوای ب، ەناشۆڕشگێڕ
 ەوەکردەی دەمیان نەالی ئ شۆڕش. کراەکۆمیونیزمدا باس د ەی زووتر لەوەجیاواز بوو ل ەوەمیانەالی ئەش بڕشۆ
، و ئابووریداجڤاک ت و  ەسیاس ەست لەمودەانێکی دڕهۆی گۆ ەببێت ەستێکی زۆر خێرا کەدەاڵت گرتنەسەد
ی ەڕاد ەهای کرد یورۆکۆمیونیستان بەو ەیەوەکردنبیر ەم جۆرەئ. ەنەتیی درێژخایەڕەکی بنەکاریینۆڕاگڵکوو ەب

پاش پێش و  یمانەرلەو پ  رمیەف ی دێمۆکراتیی ەی نۆرەربارەکاندا دەکۆن ەبۆچوون ەب ەوەچاوێک بخشێنن جیاواز
 .  بدات داهاتوودا ڕوو ەر شۆڕشێکی لەه

، بۆ ڕسکانی چینی کرێکار ەرێکەماندا پێوەرلەپ ەکان لەسۆسیالیست ەیگوت هێزی پارتەد ە نگیلز کەی ئەکەبۆچوون
 ەاڵتەو ەتی لەتایب ەڵبژاردنی گشتی بەمان و هەرلەپ ەدرا ب  گرینگکی ەیەنۆر ەوەبری ئ ەل. ماەباوی ن

 ەاڵت بگرنەسەر دە نگدەڵکی دەی خەزۆرین یپشتیوانی ەبت بێەکان دەکۆمیونیست. کانداەڵکشاوەه ەدارەرمایەس
و ئازادیی  ەی ئەربارەبوو د ەتییان هەنۆڕینێکی ئای ەوە ل ەجگ. ێکی خۆشسازمانستبژێرەدوڵی ەه ەک بەنست ەد
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تدا ەتیی سۆڤیەکیەی ەل ە اڵم بۆ نموونەب، بووەکاندا هەڕال ەلیب ەدارەرمایەس ەاڵتەی وەزۆرب ەی لەیرمیەف  ەربڕینەد
ست ەد ەرمایەتا سەیگوت هەد ەبوو کەر هەه ەییرێتەن ەکۆمیونیستان ەو نۆڕینەشدا بڕوایان بەوەڵ ئەگەل. بووەن
 ەگرانەخنەی بیروڕای ڕەندەوەر ئەه، تەوڵەی زۆرکاریی دەزگەتا دەیاندندا بگرێت و هەی ڕاگەزگەر دەس ەب

 ێت. بەسک دەرتەر بەربڕینی کارا هەئازادیی د، ڵستکاران بداتەرهەب ەل، بکات ەوەکرد ەڕوو ل

یا پڕۆلیتارتی ەدیکتاتۆرییدەبێت یگوت پاش شۆڕش ەد  ەک ەوەکردەت دەشیان ڕەی ەو گریمانەیورۆکۆمیونیستان ئ
ر ئازادی و  ەرانبەیان بوو بەڵوێستی تازەنجامێکی خۆڕسکی هە ش ئەیەوەکردنتەم ڕەئێت. رزەک دابمەیەبۆ ماو
،  ناەتی دادەڕەبندۆزێکی  ەی چینداردا بێکجڤاکموو ەه ەتییان لەباتی چینایەشدا خەوەڵ ئەگەل. ەنڕاالەلیبمافی 

  ەکان بەورەگ ەچین ەاڵم ئایەب. ی کالسیک بووەوان جۆرێکی مارکسیانەختانگ الی ئەش شیکاریی سەوەر ئەبەل
ندان ەمی کارەژمار، ەوەبێتەم دەسازی کەی کرێکاری پیشەسازیدا ژمارەاڵتانی پیشەوە ن؟ لەوان کامانەنۆڕینی ئ
  ەڵ هیچ جۆرەگەتییان لەرگیز ئاشنایەه ەوەهۆی بێکاریی ەب، ورووپاەسێنی الوانی ئەرەشێکی پەب. کاتەزیاد د

  -کانەیورۆکۆمیونیست ەبکرێن؟ ڕاستوی ەیڕەپر ەیا هپڕۆلیتار ەربەس کانیەبۆچوون تشێەد ەئای. ەبووەکدا نێ کار
جڤاکی  با ەد ەزانی کەد ەیەمدیدەست ەو چینەدڵی ئ  ەسازییان بەپیش ر پرۆلیتایاریەه -ئیتالیا ەتی لەتایبەب

هلی و  ەو ئ رمیەف ی ەزگەد رانیەرمانبەف ی ەۆربزیاشدا پڕۆلیتارک ەت ەاڵم لەب نێت،ڕێ ەرگەدار وەرمایەس
کی نێوانیشان ەموو جیاوازییەڵ هەگەل. ە وەوساوەڵکی چەڕیزی خ ەخستەسازییان دەی پیشەڵکەبێکارانی کۆم

واندنی  ەرماندن و فرەی نە ڕێگ، چینجڤاکی ی ماو زیدۆنگی نێو ەکەک ڕێبازەو ، بڵێین یورۆکۆیونیزمدەشێت 
کاریی ەشرۆڤ   ەی پتر لەمان ڕیشەئ ەتییەمکی چینایەم چەئ. رەب  ەیان گرتەتیی مارکسیانەمکی چینایەچ

 . کاریی ئابووریەشرۆڤ  ەک لەبوو وەدا هناسیجڤاک

شان و ەڵوەپاش ه، مڕۆە ئ. کانەکییەرەس ەسیاسیی ەدیلەب ەکێک لەی ەفتاکاندا یورۆکۆمیونیزم بوو ەهڕاستی ەناو ەل
کاندا ەی پارتەناوی زۆرب ەل  «کۆمیونیزم»ی ەوش. ماەوتۆی نەڕۆکێکی ئەناو ەو ناوەئ، تەتیی سۆڤیەکیەڕمانی ی

  ەر بڕوایان بەسەم لەخت هەج، نەدەرێتی یورۆکۆمیونیزم دەن ەوامی بەردەی بەوان ەو پات و بزووتنەئ. ەوەسڕای
 .  نەکەم سۆسیالیزم دەدێمۆکراتی و ه

ی  یزمنتراڵەس ەل ە خنەڕ ەدایەوەمڕۆ لەسۆسیالیستی ئڵستکارانی ەرهەی بگرینگئادگارێکی  ، ک باسمان کردەو
شدار بوون ەدا بەخنانەم ڕەیورۆکۆمیونیستانیش ل. گرنەتی دەدارەرمایەی توندی سەوەچڕبوون ەتی و لەوڵەد
مووشیان  ەه ەر لەو ب -م ەیەی نۆزدەدەکانی سەستئوتوپیزیاتر ، نێو سۆسیالیستانی الودا ەل. بوونەنگ نەاڵم پێشەب

Fourier – ی  ەوش ەڕاست. ەو ەیدا کردۆتەی پوەبر ،کردەسک دەرتەکجار بەی ییی سیاسەکەی ەباسیان ل ەک
ی  ەۆنکۆم  ەڕاستیشسک و  ەرتەی بگیرەناوچکی ێجڤاک ەوەکاتەد ەک، ەهاتوو ەوەـ  «کۆمیون» ەل «کۆمیونیزم»

 ەی کۆمیونیزم لەخنەڕنەبێت  ن ەگمەد  ەب ەوەکرد ەم باڵەب، ەکی مێژووکردەیەنموون ەوەالی کۆمیونیزمەپاریس ب
الی  ەب «تاندنەوڵەد» گرێت،ە تی دەوڵەی زۆرکاریی دەزگ ەد ەل ەک ەکردووەڕی نەتێپ ەوەل نتراڵ ەستی ەوڵەد
ی ەکی سۆسیالیستانەییئایدیۆلۆژ. وێن بووەگرفتڕکی ەیەوش ەوەالی سۆسیال دێمۆکراتیشەمان و بەئ

 دیسان Fourierکانی ەو نۆڕین ەوەڵدایەری هەنوێ س ەر لەهێدی هێدی س Decentralizationندن نترااڵەسدی
 . ەوەیدا کردەیان پوەبر
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 گۆرباچۆڤ 

واو ەت 1991- 1985وایی خۆیدا  ەرمانڕەسااڵنی ف  ەل ، (ە زاو 1931)ساڵی  Mikhail Gorbachev  گۆرباچۆڤمیخائیل 
،  گۆرباچۆڤی ەنەخەردەز. ریک بوونەی خە تخواز پێوەیاندنی زۆر خێرا و ڕوواڵەی ڕاگەزگەد. رنجڕاکێش بووەس
 ەل. کی بووەم ناچارەوان و هەم فرەه، ریکاەمەی ئاڵتەکۆو ەکۆمار ل یتیەرۆکایەکانی سەک پااڵوتەر وەه

خۆی  و ئامانجی ەواو جیددییەت ەنواند کەهاشی ڕادەاڵم وەب، ناسک بووبر و ەس ەریدا بەگەنسی ڕۆژنامارەکۆنف
 ێت. ناسەباش د

ن ەکەها دەوتی وە ڵسوکەداوای ه وان(ەرفرەی بیاندنەڕاگ)ی ماسمێدیا ەوەبوو لەنبێئاگا  گۆرباچۆڤمیخائیل 
،  یی و ئاشکراییەکراو ەوات، Glasnost  «گالسنۆست»  ەلکاتێک  ەوەر ئەبەل، ستدا بگونجێتەبەیامی مەپڵ ەگەل
 ەوام لەردەب، بوو «دیالۆگ »ی ەئاشقی وش گۆرباچۆڤ. یی بنوێنیەوتیش کراوەڵسوک ەه ەدا بەوڵی دەدوا هەد
م  ەئ ، دوانەئاشتی د ەل ەڕووخسارێکی دڕندان ەی پێش خۆی بەوانەئ. دا بووگدیالۆ ەیاندندا لەکانی ڕاگەزگەد
 .  دواەد ەیامەو پەل ەکجار ناسک و هێمنانەی

یگوت  ەبوو دەو چاودێراندا هێن ەل. کردەتی شێوازێکی نوێی دەرایەنوێن،  داەکانی دیکەگشتیی ەچاو سکرتێرەل، مەئ
ک  ەو ەێکڕیفۆرمیست گۆرباچۆڤیگوت ەبوو دەه. تی ەیەو خۆ ڕانواندنەئنیا ەت گۆرباچۆڤی نوێ بێت الی ەوەئ
اڵم پاش ەب ەیان کردووگرینگی جڤاکیپێشنیازی گۆڕانکاریی  ەک، تەتیی سۆڤیەکیەی مێژووی یەی دیکەوانەئ

ڕێی ەبوو چاوەه. ری سیاسی بوونەفتەهێزی دەکجار بەکانێی یەرەربەب نگاریەرەب  کردنەشەکی کورتی گەیەماو
دوا  ەک دەیگۆڕانکاری ەبوو لەه. کردەتی دەرایەڕێب گۆرباچۆڤی ەیەو پرۆسەهێز بوو لەرز و ب ەنجامی بەئ
نگ و بۆی سۆسیالیزم و  ەرچی ڕەه  گۆرباچۆڤیگوت ەبوو دەهێت. بڵگرتەبێت و گیانی لێنین هر ەبەرلەس

 ێت. ناهێڵ ەوەتەتیی سۆڤیەکیەی ەبهەبێت کۆمیونیزم 

  گۆرباچۆڤیانگوت ەی دەزایانەو شارەئ. پتر نێزیکی ڕاستی بوو موانەه ەل ەم دوا ڕایەئاشکرا بوو ئ ەوەدواکات ەب
  یتیەکیەبوون ی ماەتەب ەکش ەوانەاڵم ئەب، دا چووبوونەڵەهەب ەدۆڕاو ڕیفۆرمیستێکییان   ەابیێکی نارەئاخێونیا ەت

. ەوەدڵسارد مان، ەوتنخوازانەزموونکاری و گیانی پێشکەزووی ئەۆش و ئارجەبێژی بەی گوتتشەهەب ەت ببێتەسۆڤی
کی  ەیەنگیی پرۆسەپێش گۆرباچۆڤ: ەکەتەوڵەموو دە ی کۆتابوونی مێژووی هەنیشان ەبوو گۆرباچۆڤندیی ەشکۆم

 . گونجانەکانی خۆیدا نەستەبەڵ خواست و مەگەهیچ جۆرێک ل ە کانی بەنجامەد ئرهای کەگۆڕانکاریی و

ی  ەمەسیستو ەری ئەبەرلەس. جێ کرانەمیان جێبەشێکی کە نیا بەمایان بوو تەتەب گۆرباچۆڤی ەانڕیفۆرمو ەل
  ەزۆر الو ەل. گرتەدە تی ن ەڕەی گۆڕانکاری بنەرگەڕزیوو بوو بها وشک و ەو، و نیازی بوو نوێکاری تێدا بکاتەئ
تا ەی حوکومڕانیی خۆیدا هەو کۆتای ماوەمەد ەشی لیخۆ، کراەم دەکانی ئ ەکانێی بیروڕای ەرەربەتوندی ب ەب
،  تر بووام زیەمایان لەدا و تەڵدەریان هەس ەدا نوێخوازی دیکگۆرباچۆڤ ک ەت ەل . بووەهات ڕاڕا و دوودڵ دەد
 ەل ەکەبار. کۆنمی ەسیست  رانیەی پارێزەوەدڵدان ەوت ەکەکیان بکات دەی چەوەبۆ ئ میشەئ. کردەد راسانیانەه

 . کانی تێکداەوەی کردوتیەگڕەیرانتر بوو و گ گۆرباچۆڤتوانای 

  ەۆزاییکمو ەئ. ەویش ناسیۆنالیزمەئلێی بێئاگا بوو،  گۆرباچۆڤ، ەوەی بووژاندەهێزێکی دیک ەی نوێکارییەم پرۆسەئ
ژێر   ەندی خرابوونوت ەفتا ساڵ بەی حەت نێزیکە ڤیتیی سۆەکیەجۆری یەم ەهالنی ەگی کۆمار و ەزنەم

ی ڕۆژگاری ەسێن ەرەپ ەوەربڕین و کردەو ئازادیی دەئ. تی بووەکیەنگی و یەکڕەی ەووی لڕ ەوەکمێەسیست
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خامۆش و   ەمەو دەناسیۆنالیزمی تا ئ. رگیراەسوودی لێ وفرازیی میللی رەستی سەب ەم ەب ەزۆر الو ەل گۆرباچۆڤ
ڵ ەگەوانی لەرفرەی بمیللیوتی ەو بۆچوونی چ ەفسانەر زووش ئەڕ و هەگ  ەوتەک ەرگرت و ئازادانەتی وەرف ەخاو د

  گۆیاکرد ەڵک ساز دە های الی خەنۆڕینی و، سازی و ئابووریەی پیشناخداچووە ختانگی خێرا بەس. خۆی هێنا
تدا ەسۆڤی یتیەکیەی  ەل ەتاوەرەس ەر لەڕووس ه. کات ەش دەم گیروگرفتانەئی ەخۆ چارەربەی سمیللی ژیانێکی 

  ەیان بەم بارەڕووس ئ –تی ەسۆڤی یتیەردارەس ەبۆ ڕزگاربوون ل  ەالنی دیکەگ ەوەر ئەبەل، ست بوونەردەس
دران  ەمێک هان دەد ەو ەمی ستالینەردەس ەر لەه ەک، تیەڕووسایەزنەستی مەه، ڕووسیا خۆیدا ەل. ت زانیەرف ەد

.  رپا کردەاڵتی بەالن ڕۆژهەگ  یتیەرایەرکی ڕێبەزن و ئەونی ڕووسیای مەخ ەونەپۆلی کەش، درانەمێک لێ دەو د
  اخۆیاندنێو  ەل وانیشەاڵم ئەب. نبووەنواش ەڕکرد و ناەد ەخولیایم ەترسیی ئەم ەستیان بەراوسێکانی ڕووس هەد
خۆیی  ەربەس ەنیا لەک تەباسیان ن، کردەیی خۆیان دەڵبژاردەزنی و هەم ەن لاباسی،  کردنکەی ەل ەشەڕەه ەوتنەک
 . کردەاڵتیش دەسەڵکشانی دە ه ەڵکوو لەب

  ەوەرز بکاتەست بەی د ەوەبێ ئ ەنرا چونکەمان دادەقار ەچۆڤ ببارگۆ، ەوەتەتیی سۆڤیەکیەین ڕۆژاوای ەالی ەل
،  الند و لێتالند و لیتوانیاتئێس ەندەر چەه. رەب ەخۆیان بگرن ەورووپا ڕێگەاڵتی ئەند و ڕۆژهەتانی نێوەوڵەددا ڕێی 

و  ەی ئڕزگاریخواز بزاڤی نگاریەرەب گۆرباچۆڤاڵم ەب،  ڕ داگیرکرانەتااڵنی ش ەمی ستالیندا بەردەس ەل
واری پارتی ەباڵی کۆنێت. ببوو گۆرباچۆڤی ە ڵەترین هەورەیان گەمەئ ەیەوان ەل. ەتیک بۆوڵەی بەتانەوڵەد

  گۆرباچۆڤ  ەدژ ب، دا  1991وگوستی ساڵی ەئ ەگرتووی لەرنەری سەبروەکی بێسەتایەکود، تیەکۆمیونیستی سۆڤی
 ،وگوستیەڕۆژگاری ئ. کرد تەتیی سۆڤیەکیەیموو ەوتنی خۆی و ڕمانی هەک ەیان لەلەش پەوەکرد و بساز 

- 1992ساڵی  ریەلتسین پاش س ەی. مانەقار ەی کردگۆرباچۆڤ دوژمنی  ەی کۆن  Boris Jeltsinلتسین ەبۆریس ی
ت سازمانێکی ەکانی سۆڤیەرماوەب ەل. ەوەشاندەڵوەیشی ه تەتیی سۆڤیەکیەیی البرد و گۆرباچۆڤ  ەوەکرد ەب 1991
 .  ەکجار نادیارەڵنرا و داهاتووشی یەخۆ هەربەتی سەوڵەندین دەچ ەل، خۆکانەربەس  ەاڵتە کۆو OSSناوی  ەشل ب

کاتی   ەم کتێبەئ، داڕشت 1987ساڵی ، دا Perestrojka «پێرێسترۆیکا»کتێبی  ەبیری سیاسی خۆی ل گۆرباچۆڤ
بگرین  ەوەتوند ەو پاشخانی فراژووتنەب گۆرباچۆڤر بیری سیاسی ەگەئ. وان بووە رفرەخۆی جێی مشتومڕێکی ب

سک  ەرتەکجار بە کی یەی ەڕاد ەب ەو بیرانەری ئەکاریگ ەڕاستێت. چرەخ دەمبایەک ەیەوانەل، باسمان کرد ەک
 ەبوون ەدا کەوەبوو لەیان هەورەکجار گەکی یە یەوخۆ نۆرەاڵم ناڕاستەب، بوون  ەو بیرانەستی ئەبەهاوشانی م

ڕی ەی شەدەی زەو ئاڵوگۆڕانەنیا ئەت. ۆڕانکاریی مێژووی نوێی گەورەگ ەرەه  یەپرۆس ەهۆکارێکی کارا ل
  ەل، کانەدەوەشتاکان و نەمی هەند ساڵێکی کەچ ەی لەگۆڕانکارییانو ەراورد بکرێن بەبدەشێت بوون  وێرانکاری

 .  ەوەی گرت Vladivostokتا ڤالدیڤۆستۆک  ەه ەوەرلینەب

  ەیان ساڵ لەد ەب تەتیی سۆڤیەکیەی. ییەکراو، «گالسنۆست» ەل ەبریتیی گۆرباچۆڤنی بیری سیاسی ەم الیەکەی
  ەل کنگێەد. ربیست بنەبوو بەسندکراو بۆیان هە و پ رمیەف نگی ەنیا دەت. ژیاەنگیدا د ەتی بێدەژێر دیکتایۆریی

 ەهای لەو ەئاماری درۆزنان ،ەژێر پێو ەخرایەد  سێنارەڕاستی ه، کراەنگ دەبێد ەوایرج بدەوملەه یناجۆری
یی ەئامانجی بیری کراو. ەیەڕاستیدا ه ەی لەوەل ەکجار زیاترەی تەی سۆڤیەشەگوو بیاندەگونیاش ان و داڵتیەو

،  بوو یانەورووپای ڕۆژاوادا هەئ ەڵک لەخ ەبۆ نموون ە کنێت زرێ ەدام ەو مافانەبوو ئە ن ەوەنیا ئەت گۆرباچۆڤنوێی 
ڵکی ەبێت و خەربیست دە ڕاستیش ب بکرێت،ئازاد   ەر وشەگەئ. تێدا بووریشی ەگشنۆ هێزی ڕەڵکوو خواستێکی بەب
 ێت.  بکر ەزانن چ شتێک باشەزانینی ڕاستی د ەب
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یاندن  ەی ڕاگەزگەد. داەکانی دیکەبوار ەک لەوتووتر بوو وەکرەدا س «گالسنۆست »ی  ەستەبەم مەل گۆرباچۆڤ
تا  ەه ەک، کانەمو ڕادیۆ و ڕۆژنا  (TVڤیزیۆن  ەلە)ت یڤیت . واو گۆڕاەمدا تەند ساڵێکی کەچ ەل تەتیی سۆڤیەکیەی ەل
واو ەی تێکجڤاک ەلمێنن لەڵکی بسەخ ەدا بەوڵیان دەو ه ەوەکردەد ەیان دووباررمیەف ی ەنیا گوتەت ەمەو دەئ

تا  ەه ەک. خشەزیانب جڤاکیگرفتی . اڵتدارانەسەدکاری و گزیکاریی دەی بکردنئاشکرا ەپڕ بوو ل، ژینەڕسکاودا د
 ەک، ەکەاڵتە ژووی وێریکترین ڕۆژگاری متا. کراەدر ەسە لئاشکرا گفتوگۆی  ەب، کراە یان کپ دکردنباس ەمەو دەئ

 .  نێ ژەه روونەندین ڕاپۆرتی دەی چەمای ەبوو، ن و دزێوی ڕژێمی تێرۆری ستالین بووەدرێژ خایی ەماو

ت  ە رف ەد. گۆرباچۆڤکانی  ەستەبەم ەبوون لەشێک نەیان کرد بەشەهاش گەنی وەالی، ییداەک کراوەت ەاڵم لەب
 ەران لەستی گوزو زانی ئا ەوەڵک چاوی کرایەخڵکوو ەب، بوو ەئاواڵ ەناناسیۆنالیستای ڕر بۆ بیروەک هەن
ی ەو بیرانەی ئەوەک بۆ باڵوبوونەمایەبن ەش بووەمەئێت. رکەراورد نەی خۆیان بەوەل ەزتررەب ەهێند داورووپاەئ

موو  ەک هەو -گۆرباچۆڤ. داریەرمایەکی سەیەگ و ڕووەرەکرد بەتیان دەسۆڤیجڤاکی موو ەداوای گۆڕینی ه
ها  ەبوو گۆڕانکاری وە ن ەاڵم ئامادەب، دواەبازاڕ د ەشیرین لی ەگوت ەب –شتاکان ەی کۆتای هەسێکی دیکەک

،  Perestrojka «پێرێسترۆیکا»گوت ەو پێی دەی ئەوەئ. ەوەترسییەم ەت بخاتەسۆڤیجڤاکی ی ەوەماننێت لمێەبس
با  ەدەکان نەڕیفۆرم. بووەو سنووری دیاریکراوی هەالی ئ، ەوەکردن و بینا ەوەکردنساز ەوەکاتەڕووسی د ەب ەک

  ەب، ەبۆوەرز دەزوو زوو ب ە تەو بابەنگی لەڵکدا دەنێو خ ەاڵم لەب. بڕمێنن ەکەخانە موو باڵە قووڵ بن ه ەهێند
 . ریان گرتەس ەو پێشنیازانەئ ئاشکرا بوو ەوەدواکاتیش

اڵم  ەب، دواەنگ دەشۆڕشێکی پێش ەجاروبار ل گۆرباچۆڤ. پێرێسترۆیکا چی بوو ەستی لەبەم گۆرباچۆڤزانین ب با
ختی ەج. ینەبد« ەوتی شۆڕشگێڕانەڕ» ەڕێ بنابێت یگوت ەد، ەوتی خاوەڕ گۆیای ەوەگیرا بەلێ د یەخنەڕ
تا  ەه ەوەیجڤاکیئاستی ئابووری و  ەر لەه، ەوەموو بوارێک بگرێتەهدەبێت پێرێسترۆیکا ی ەوەر ئەسەکرد لەد

 . رەئاستی زانست و هون

ش ەوەئ، نگ بووەتێیدا زیاتر بێد گۆرباچۆڤ، تیەسۆڤیندکراوی  ەسەیی پئایدیۆلۆژک بواری ەو، بووەبوار ه
 ەمکی تازەی چەوەاڵم زیاتر بەب –ی کرا تەڕەبنگۆڕانکاری  شداەم بوارەرچی لەگەئ. بووەوت نەکی ڕێکەیەدیارد

  ەدا لەخۆی ن  گۆرباچۆڤ -بوون  نتراڵ ەس ەمەو دەتا ئ ەا کهەمکی کۆنی وەی چەجێگ ە هاتن نگیەبێد ەب
 .  یداۆلۆژیبواری ئاید  ەوتۆ لەی ئەکی کراوەیگفتوگۆ

یتوانی تێبینی  ەد ەکانی ڕادێرایەگوت ەوردی گوێی ل ەو ب ەوەندبایێ کانی خوەنووسین ەچاوێکی کراو ەسێک بەک
  ەربڕینەم دەئ. ەوەدزێتەی زۆر باوی جاران د «سۆسیالیزمی زانستانه» ی ەزاراو ەی ل ۆ واو خەت گۆرباچۆڤبکات 

ر ەسەل ەکەاڵتەتی وەی سیاس ەوەرێک بۆ ئەبەتەسەد ەتدا کرابوو بەسۆڤی ەلنگیلز و ەبۆ مارکس و ئ ەوەڕێتەگەد
  «اکپێرێسترۆی» ەل ەیەم زاراوە ک جار ناوی ئەینیا ەت گۆرباچۆڤ. ەزراوەو دامەی پتەو زانستان  ەکی ژیرانەمایەبن

  ەل ەوەر ئەرانبەب ە«.سۆسیالیزمی زانستانڵێن ەپێی د ەئێم یەیبیردۆزەو ەئ»: ستە بەم ەویش بەئ نێت،هێەدا د
دۆگما و »و ەی بۆ ئەئاماژ، کردەت دەی سۆڤیە وەتۆژینڕیی وموکوەک ەل یباس، دواەد ەزانستێکی دیک ەجۆر

  ەوشکان ەو ڕێنامەبۆ ئ ەدا ئاماژەلێر ەئاشکرای. هێنابووڵک ەخ ەبڕوایان بت ەسۆڤی ەل ەکرد کەد ە« ـل ەڕێساگ
یامی  ەی پەوەکردنو اڵجێی ب ەدوان و بووبوونەد لێنینیزم – مارکسیزمکانی ەکار پێکردنما و ەبن ەل ەکات کەد
 . وانەاڵتداران و بیریارانی ئەسەد
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کاتی خۆی  ەمکەم چەئ. داەت دەسۆڤیجڤاکی ی نێو  Alienation «نامۆبوون »مکی  ەچ ەی بەرەپ گۆرباچۆڤ
  ەوەت کرایەڕ ەمکەو چەاکاندا ئجنەو کۆتای سااڵنی پەمەد ەر زوو لەت هە سۆڤی ەل . هێناەکاری دەمارکسی الو ب

 گۆرباچۆڤ، شداەوەئ ڵ ەگەل. کاری بهێننەدا بەگری و ڕادیکاالنەخنەزمانی ڕ ەدا لە وڵیان دەس هەزۆر ک ەچونک
یاندا جیاوازیی ەمەو ل  ەوەدایەلێنین د ەڕی لەاڵم زوو زوو ئاوەب. هێناەنگیلزی دەن ناوی مارکس و ئەگمەد ەب
ی ەوەو کرد ە گوت ەل ەوانەکڕەکی یەیەشێو ە م بەاڵم ئەب. بووەتدا نەزووتری سۆڤی ەرانی دیکەڕێبڵ ەگەل

وڵی تێدا درا ەندین هەچ ەک، تی ئابووریی نوێەسیاسگوترێت ەی پێی دەتەو سیاسە ل ەوات، دواەدواسااڵنی لێنین د
 یکیەسەکتیی سنوودراو و ەموڵکای، تیەزایەوەرەه، سەکەوڵدانی تاکەها جێی هەو مێکیەسیستی  ەوەبۆ هۆنین
ر  ەسەی ب 1917ری ەلێنینێک بوو شۆڕشی ئوکتۆب، ەمەو دەلێنین ئ. ەوەکی تێدا ببێتەییرەڕکاب ەجۆردراو سنوور

و  ەئ. وتنی کردبووەی پێشک ەرزۆکی پرۆسەکانی بیرۆکراتی و خاوی و لەترسییەبوو باسی م ەو لێنینەئ، ووببرد
 . ەکردبۆو ی ستالین وریاەشەڕەه ەڵکی لەکدا خەیەتنامەسیە و ەبوو ل ەلێنین

سۆستالیستانی ێت. ببووەبیرێکی قووڵتریشی ه ەردوواڵبژەه ەنموون ەلێنینی بی ەوەب گۆرباچۆڤدەچێت  ەوەل
ی  ەرهاتێکی دیکەسەب 1917س بوو پاش شۆڕشی ەم کەکەلێنین ی. دا ژیانەسۆسیالیزمان - شێی پدونیا ەزووتر ل

 . موو شتێکی تێک داەویش ستالین هات و هەپاش ئ. ر بردبووەسەسۆسیالیزمدا بڵ ەگەل

ختی فراژووتنی  ەنی و سەدرێژخای ەباسیان ل ەکرد ک ەی لێنین دەوتانگو ەی بۆ ئەزوو زوو ئاماژ گۆرباچۆڤ
چۆن و  دوان ەد ەوەل ەوەڕی دڵنیاییەوپەئ  ەتی بەی سۆڤی ەندەزووتر پروپاگ. کردەم دەستیبجڤاکی ری  ەڕێگوز

ر ەرانبەب گۆرباچۆڤ ... ی بۆ دانابوو  1980 ساڵی Khrushchevخرۆچۆڤ ێت. رزەمەداد  ەکۆمیونیستانجڤاکی ی ەک
  «کانمانەدوائامانج»بۆ  ەئاماژ ەمەستەئیگوت ەت دەنان ەت. کردەد ەکەر نائارامیی پرۆسەسەختی لەج ەوەب

شدا ەوەڵ ئەگەل ە«.وەتی بگرێت ەسۆڤیجڤاکی موو بوارێکی  ەتی هەڕەکی بنەنوێکاریی» بوو  ەوەداوای ئ  ەتاک. نیەبک
پێویستیی و  ەاروبار لج. بووەن Determinism تیەناچار ەربەس وانبێژیەرداری ڕەست بە واو دەت گۆرباچۆڤ

ڕمانی  و ەنیا ئاژاوڵەدیل تە ببووبێت  ەوەئ ەو وشانەلستی ەبەمچوو ەد ەوەاڵم لەب. دواەکیی فراژووتنی دەارچنا
 . ەرییەرانسەس

 

  ؟یویست چ بکاتەد گۆرباچۆڤیسا ەد

جڤاکی   ەئابووری ل. ت بووە سۆڤیجڤاکی و سیاسیی  کی ئابووریەگۆڕانکاریی گۆرباچۆڤ ی کەرەستی سەبەم
گوترا ەدشدا ەوەک ئەت ەل. دانرابوو «ترین بواری ژیانگرینگ» ەتیدا بەمی پارتی کۆمیونیستی سۆڤیەیەنۆزد

ڵ  ەگەل ەکەردوو گریمانەهگوترێت بدەشێت  ە«.کییەرەی خۆمان دۆزێکی سسیاسیمی ەسیست  یڕیفۆرم»
و  کردنیداەی پەشێو ەوەکات ەی دەکەتییەڕەواتا بن ەب -ئابووری. گونجێنەرێتیی مارکسیدا دەنبیردۆزەی 

  وەرجی نێو ئەلومەت هەسیاس ە نیا بەاڵم تەبنێت خودی ژێرخان پێک دێ  -ڵکەخژیانی  پێداویستی  یکردن شەداب
و   ەیبواری ئابووریدا پتر ئاشکرا ەل ەانڕیفۆرمیسترمیی ەدڵگێت. گۆڕدرەتی دەڕەکی بنەیەشێو ەب ەژێرخان

 ێت.  بەه یەڕاستینی  ماددی کیمێەرهەبتوانی شەد
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با پارتی  ەنۆڕینی باو د ەب. تەوڵەزن پێک هاتبوو: حیزب و دەریبی مەی التمەرەه  دوو ەتی لەی سۆڤیمەسیست
ستوور  ەاڵتی دەسەد - ەوەیگیرەناوچ کیەلوپۆیەموو پەه ەب -تەوڵەاڵم دەری بکات بەپێشخست ەکۆمیونیست د

 ێت. بەر و دادپرسیی هەجێهێنەو ب دانان

نگیرانیشی ەخۆیشی و الی. ر گومانەب ەجیددی مۆنۆپۆلی پارتی کۆمیونیست بخات ەی ب ەوەئ ەیشتەگەچۆڤ نبارگۆ
موو ئۆرگانێکی ەه ەڵبژاردن لەیویست هەاڵم دەبێت. حیزبی ب ک ەتێکی یەوڵەددەبێت ر ەت هەیان گوت سۆڤیەد

دەبێت  رێت،ڵبژێ ەکێک هەیند حیزبێکدا ەنێوان چ ەبێت لەل بۆی نەر گەگ ەئ، نگ دانی نهێنی بێتەد ەحیزبیدا ب
 ێت.  رڵبژێ ەکێک هەی، ن ڕێباز و ئیدیالی جوداداەکی خاودێ ەناوزند ەنێو چ ەبێت لەی هەوەی ئەڕێگ

و  ەسنوور بۆ ئ، ەوەیدا بمێنێتەیەو جێگەل ەتایەتا هەک جاران ه ەبوو وەبژێردرا چیدی بۆی نەڵدەی هەسەو کەئ
 . زن بووەکی مەدا گۆڕانکارییەکەاڵتەرێتی وەچاو نەش لەمەئ، ش دانراەکات

و و  ەو پێشڕەبا ئەد  ەباو ەو نۆڕینەپێی ئ ەحیزب بێت. ڕدرۆبا بگەد تەڵوەیی نێوان حیزب و دندەیوەپوجا ەئ
و ەئ. کاتەریی نوێ دەست پێشخەی دەکات و دنەتی د ەرایەڕێب ژێت،ڕێ ەکان دادە ورەگ ەنالپ ە بێت ک ەنگەپێش

،  ەوەکەکارییەموو وردەه ەست بخاتەحیزب د ەدا بەڵدابوو و ڕێی دەری هەس ەوەمانی ستالینەز ەی لەیەدیارد
کی  ەرییەست پێشخەموو دەهۆی خنکاندنی ه ە بووبوو ەوتەو ڕەئ. ی داڕزان بووەنیشان ەوەچۆڤ بارالی گۆەب

موو  ەه. نو بێچاالکیدا خنکابوو یی خاوەئاپۆر ەت ل ە وڵەیزب و دح. زبیشیکانی حەو خودی ئاوات یسەکەتاک
 .  کراەد رجەخپالن و چاودێریدا  ەدرو ەک لەیەوز

  رەسەڵکوو لەکرد بەپێرێسترۆیکا در گالسنۆست و ەسەنیا لەک تەختی نەی خۆیدا جەکەرنامەب ەل گۆرباچۆڤ
کی ەیەڕاڤ  گۆرباچۆڤکانی ەشدا نووسین و گوتارەو ەڵ ئەگەل. دکرەیش د «Demokratizatsiya »دێمۆکراتاندن

  ەل ەپێرێسترۆیکا شۆڕشێک» ەکنێت دا دێ ەوەدان ب گۆرباچۆڤ. ەوەستەدەن بەناد ەو دێمۆکراتییەوتۆی ئەئ
م ەکات ئەش دەوە بۆ ئ  ەاڵم ئاماژەب. ڕەگ  ەتەاڵتداران خستوویانەسەی دەستەد ەکەگۆڕانکاریی ەوات، »ەوەرەس
ڵک مێژووی خۆی دروست  ەخ» دەڵێت  گۆرباچۆڤێت. ر ناگرەوان سەلێری فرەکی گەبێ پشتیوانیی ەوتەڕ
 ەواو بکات کەش تە کەی ڕستەکانی دیکەی وشە وەو بێ ئ ەی مارکسەگوت ەمەی بڵێت ئ ەوەبێ ئ «کاتەد

  –ریکا ەمەئ اڵتیە و کۆو ورووپاەڕۆژاوای ئ ەل. «نەکەتیدا دەرجی تایبەلومەه  ەل ەکارم ەاڵم ئەب ...»دەڵێت 
واو ەکی تەحوکومڕانیی  ەشێو «یدێمۆکرات» ەست لەبەم –تناساندا ەوڵەد ر وداەمتەنێو سیاس ەلنەبێت رەه

تی ئازاد بۆ ەرف ەد ە ب، ەوەرەنی بڕیاردەومجنەی ئە بڕیاری زۆرین  ەب، ەوەڵبژاردنی گشتی ئازادەه ەب، ەدیاریکراو
ی دێمۆکراتی  ەتیدا وشەی پێرێسترۆیکای سۆڤیەماو  ەل. ەو ەسپاوەندین مافی چەچ ە و ب ەوەڕی گشتییەڵنانی باوەه
سێک ە موو کەی هەوەها بوو بەدێمۆکراتیی ڕ. بڕوات  ۆوخەو دێمۆکراتیی ڕاستەرەیدا کرد ب ەی پەوەیلی ئەم

 ەل ەواتای مەب گۆرباچۆڤ. ەوەروکاری خۆیەس ەستن بەیوەی پەبڕیارانو ەلهەبێت ستی ەمودەکی دەرییەکاریگ
کانیان  ەرکارەوخۆ س ەڕاست ەزراوانی دیکەکرێکاران و دامدەبێت دەڵێت دوێ و ەد« ەدێمۆکراتیی کارگ»
 .  ڵبژێرنەه

و شۆڕشی  ڕوسوبۆ  ەوەڕێتەگ ەو د ەیەدا هەرێتێکی ڕادیکاالنەن ەی لەڕیش ەک «خۆ وە دێمۆکراتیی ڕاست»ی ەبیرۆک
مکی  ەچ ەنەبوو پشت بکەن ەوەستیش ئەبەم ە.ی لێنین کراو« ەی دێمۆکراتیانیزمنتراڵەس» ەڵ بەتێک، فرانسی

یگوت زووتر  ەد گۆرباچۆڤ. «ی پێ بدرێەرەو پ ەوەببوژێنرێت» باەد. ەوانەپێچ ەب، »ەی دێمۆکراتیانیزمنتراڵەس»
 . «بیرۆکراتیانهی یزمنتراڵەس» ەکرابوو ب، شێوێنرابوو ەمکەم چەئ
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هێزتر و  ەکی بەرییەل کاریگ ەی گەها زۆربەهۆکارێکی و ەبا ببێتەد، کانی خۆیەندازیارەنۆڕینی ئ ەب، رێسترۆیکاێپ
.  بنەرتر دەکاروباری خۆیاندا کاریگ ەڵک لەش خەوەل ەجگ. چنەردەی دەو بڕیارانەبێت لەوخۆتری هەڕاست

تی ەرایەڕێب ەزانن چ جۆرەخۆیان باشتر د»دەڵێت و  ە وەهێنێتەد ەنموون ەجووتیاران ب ەست نییەبەبێم گۆرباچۆڤ
 . «ستهیپێو تگوزارییانەو سامانێکی خزم

  ەلدەبێت کان ەئابووریی ەڕیفۆرمیگوت ەد گۆرباچۆڤاڵم ەب، »ەوەرەس ەل ەشۆڕشێک» رچی پێرێسترۆیکاەگەئ
، ست هێناباەدەوتنێکی وەرکەک سەیکۆمپانیار ەگ جاران. نەست پێ بکەد، ەوەسەکەچاالکی تاک ەل، ەوەنارەک
ش ەمەئ ەتەڵبەه. ەوە کردەرز دەب یانی پێنچ ساڵی داهاتوویانمهێنەرهەببوو ئاستی  ەوەئ .کراەاڵتێکی دەموو خەه

ی ەوەئ، بگۆڕدرێتدەبێت  ەم بارەئدەڵێت ک بێت! پێرێسترۆیکا ەزۆر زیرنابێت ڵک ەخ ەیەوەمانای ئ
و ەموو ئەبۆ هرێت سنوورێک دابندەبێت ێت. بکراڵت ەو خرێت بد ەدندەبێت  ەوتووەرکەر و سەستپێشخەد

  ەل. ەوەکای ەتی بێتەڕەکنیکیی بنەکی تەنۆێکارییدەبێت و دەکرێت ساماندا  ڵک وەخ ەی لەتەسارەزیان و خ
 ێجەب، نۆژاپریکا و ەمەی ئاڵتە کۆوو  ژاواورووپای ڕۆەئ ەل ەندانەژەهکی ەیەشێو ەت ب ەسۆڤی،  یداکنۆلۆژەتبواری 

. ردوون بوو(ەکنیکی گەشی و بواری تەرتەبواری ئ نێت،لمێەسەد ەکەستوورەڕاستی د ەک، ڕەمابوو )بواری ڕیزپ
رز ەیی بکنۆلۆژەتو   ڵکشاوەزانستی هکرێت نوێکارییان تێدا بدەبێت  ەم بوارانەیگوت ئەوام دەردەب گۆرباچۆڤ

کاندا ەدارەرمایەس ەتەوڵەددارانی ەتمەڵ سیاسەگەگفتوگۆی ل گۆرباچۆڤر کاتێک ەه. اڵت بکرێنەخدەبێت 
 .  ەکەکانی دانیشتن ەرزەب ەڕردێ ەس ەکێک لەی ەکردە« ی دوهەکنیک گۆڕینەت» بێت،کرد

می  ەکجار کەیمیی ەی کەکیش بۆ دیاردەیەی ئابووری چارەنوێی ەمەسیستم ەئ، گۆرباچۆڤبۆچوونی  ەوجا بەئ
 .  ەوەدۆزێتە ت دەکی بازاڕی سۆڤیەشتوم

ی حوکومڕانیی ەماو ەل. بووەوتۆی لێ شین نەهیچ شتێکی ئ دای نوێکاریی ئابووریەیەورەگ ەم پرۆژەڕاستیدا ل ەل
کی نێو بازاڕ ەمیی شتومەک، ەبۆوەم دەان کمهێنەرهەب. بووەت خراپتر دە وام ئابووریی سۆڤیەردەب، داگۆرباچۆڤ 
  ەاڵم لەب. زیەواو دابەت  گۆرباچۆڤی خۆشویستنی ەلدا پلەگنێو  ەل .بووەرمتر دەشیش گەبازاڕی ڕ، بووەخراپتر د

اڵت و ڕۆژاوای  ەگرژیی سیاسیی نێوان ڕۆژه ەوتووانەرکەس ەبوو چونکەویست دەت پتر خۆشەی سۆڤیەوەرەد
ت  ەتیی سۆڤیەکیەی یندەیوەپ ەر و لەب  ەی خۆیان بگرنەگێ ت ڕە اڵتانی ڕۆژاوای سۆڤیەی دا وەو ڕێگ ەوەواندەڕ

 .  ڕزگار بن

 

 ت  ەتنر سۆڤیەکیەپاش ڕمایی ی

ری ەڕێب، کانەکۆمیونیست ەپاش ڕمانی ڕژێم، ت بوونە اڵتی سۆڤیەسەی ددونیا ەربەس یەاڵتانەو وەی ئەزۆرب
ی خۆی  ەکەاڵتەاڵتدارانی وەسەی دەستەد ەبوو ل مێژ ەلتسینی ڕووسیا لەبۆریس ی ەڕاست. وتەڵکەنوێیان تێدا ه

یست و پارتی کۆمیون ەڵگرتبوو لەستی هەمێک بوو دەڵبژێردرا دە رکۆماری ڕووسیا هەس ەاڵم کاتێک بەب، بوو
 «سۆلیداریتێت »ری ەی ڕێب Lech Walesaپۆلۆنیا لێخ ڤاوێلسا  ەل. ەو پارتەتکاری ئڵسەرهەترین بەروەگ ەبووبوو

ی ەوەر لەدا بەکەاڵتەنی وەمەدواساڵی ت ەل، کوسلۆڤاکیاەچ ەل. رکۆمارەس ەبوو ب، ئازاد بوو یکایدنەسازمانی س ەک
ند و ەورووپای نێوەئ ەبوو ل ڵستکارەرهەترین بناودار ەک، Václav Havel هاڤێل ڤاسالڤ، رت ببێتەدوو ک
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ک بۆ فراژووتنی  ە هێمای ەبوون واو جیاوازەری تۆسێ ج ەب، ەسەم سێ کەئ. رکۆمارەس ەبوو ب، اڵتداەڕۆژه
 . خۆیانکانی ەاڵتە ی وەوەڕانەڵگەه

بیریارێکی  ەرگیز خۆی بەاڵم هەب، رلێڵستکارێکی دەره ەب ەبوو، شتیسازی بووەی کەکرێکاری کارگ، لێخ ڤاوێلسا
یان بیردۆزەکیی ەو نامیلک  ەوەۆنییهەیان دەرنامەب  ەڵکی دیکەا خشتاکاندەسۆلیداریتێتی ه ەل. ەناوەسیاسی دان

ڤاوێلسا . وتەکی تێکەرەبەفر، کگرتوو بووەی جاران یەسازمانو ەپاش ڕووخانی کۆمیونیزم ئ. ەوەنووسییەد
م ەردەڤاوێلسا ه.  نراەداد ەکەواری سازمانەباڵی کۆن ەب، بژێردراڵەهتی ەرکۆمارەی بۆ سەوەاش ئتی پەتایبەب
سی ەندین کەچ. دنوانەواو ڕسکاوی پۆلۆنی خۆی دەک ناسیۆنالیستێکی تەمجا وەو ئ ەرم بووەکی دڵگەسیحییەم

  ەتی کردۆتەرایەرگی ڕێبەب ە نگینانەدڵنیایی و س ەاڵم زۆر بەب، گرنەی تاڵی لێ دە خنە هاوکاری خۆی ڕهۆگر و 
 .  ەی دۆستانی نییەخنەڕ ەت باکی بەڕواڵ ەر و بەب

ێت.  ژخۆ داڕێ  ەت بەنی تایبەسەکی سیاسیی ڕەیەرنامەب ەداوەوڵی نەک ڤاوێلسا هەر وەیش ه - لتسینەبوریس ی
 ەی ژیانی خۆی و ڕێبازی سیاسیی خۆی بەربارەلی زانی و کتێبێکی دەه ەب، تاڵەسەی دددون ە شتیەگکاتێک 
  ەکوڕ» رۆکییڵکوو چ ەب بێت،تێدا بیری قووڵی  ە ش کتێبێک نییەمەئ. رکردە( د1990) «دان پیانان»ناوی 
هێرشێکی  شدا ەوەک ئەت ەل.  ندیەاڵت و شکۆمەسەو دەرەکات بەژار دەه ەری کوڕەڕێگوز ەباس ل، «یهەئازاک

ندی سوێرکراوی  ەش پەوەل ەجگ. بووەتر دەکردەهات نەتا دەه گۆیا ەک گۆرباچۆڤر ەبۆ س ەزۆری تێدای
ی  ەپارتی کۆمیونیستی ناوچ ەکات لەکاتی سکرتێرێتی خۆی د ەباس ل ەبۆ نموون، داتەش پێشان دەڕانەخۆشباو

Sverdlovsk ەن کۆیبخ ەڵکەو خە ت بۆ ئەف ەخدەبێت ر شتێک ەه ەر لەب» :ەوەکاتەکۆ د هاەی وەکەنجامەو ئ 
 ەران بخاتەوێنستیشی دێ خەد ەل ە«.وایر ەهئێستاش ڕام . مدا بوونەرهەی بکردن ی زیادرۆشەپ ەم لەردەه
م جار ەکەی، پێرێسترۆیکا و گالسنۆست و هتد، گۆرباچۆڤ کانیەکییەرەس ەمکەچ  دەڵێت:ال ەالب ،ەوەرسوڕمانەس
م ەلتسن ئەی. داڕێژراون،  ەو Immanuel Kantکانت  مانوێلەزن ئەسووفی مەیلەن ف ە الی ەد ساڵ لەس دوو ەر لەب

 ێت.  ر خۆی بیزانەر هە گەم، ەهێناو ەکوێو ەی لەباس

نێو   ەل و ەرەنووس، هاڤێل ەوەبێتەدودا ج ڤاسالڤ هاڤێل  ەم لەدا ئەوەل. ەک وشەن ەلتسین پیاوی کردارەاڵم یەب
یانێکی بیروڕای ەبنەبێت ر ەیان ه ەرنامەب تپێی بگوترێ  تبشێ تشتێکی داڕشتبێ ەمەنیا ئەسێکیاندا ت رەه

ر بڵێین  ەگەئ. ەوەکردۆت  کانی خۆی کۆەگرینگ ەخشان ەوتار و پ، (1989) «پڕاگدا ەشێتێک ل» یکتێب ەل.  خۆی
نیا ەت «یۆلۆژ دیئای» یە خۆی وش -ی بزانێتەوەشکاندن ەۆی بخی  ەوانەل، ەڵناوەکی هەییئایدیۆلۆژوێدا ەهاڤێل ل

خۆی زۆر  ڤاکی و ەکوسلەتێکی ڕژێمی کۆمیونیستی چەسڵەخ ەبووبوو ەکنێت هێەکاردەب ەهمکارییەو وەبۆ ئ
، یۆلۆژ دیی ئایەژێر سای ینۆڕینی هابێل ژیان ەب. ەۆو نگاری بەرەب ەوتووانەرکەسنجامیشدا ەئ ەلو  ەختانەرسەس
ڕاستگۆییدا   ەژیان ل. «داۆدر ەل ەژیانێک» ،ەوەشارێتەوت دەکداباریی  ەنال ەدرۆیو  نگینەڕ ەموو وشەو هەب
سااڵنی تاوانی لماند ەیسەن پڕاگی  «نهاشۆڕشی دۆست»  هاڤێل پاش .ی بێدوودڵیەی ئاکاران ت ەیارپرسیەب ەوەکاتەد

موومان خۆمان ەر هە ه ەئێم» وو تاوانبارن:مەر هەه.  اڵتدارانەسەکی بچووکی دەیەستەستۆی دەئ ەم بخاتەست
و  ەئ ەو کارەب ەڕاستیشدا ئێم ەل، لماندمانەگۆڕ سەکی نەک ڕاستییەو و ەتۆتالیتار ەمەسیستو ەڵ ئەگەڕاهێنا ل

 ەرخەم کۆچەڕانی ئەگ ەرپرسین لەب -جیاوازی ەپل ەب ەتەڵبەه -موومانەه ەئێم ەواتەک. ڕاگرت مانەاڵتەسەد
م بیناکاریشی  ەم قوربانی و هەه، موومانەڵکوو هە نیین ب ەکەمەسیستنیا قوربانیی ەهیچ کامێکمان ت. ەتۆتالیتار

، کانەسیاسیی ەییئایدیۆلۆژموو ەر هەرانبەب ەوەکی ئاگادارانەڵستییەرهەب ەل توێ ەی ەهاڤێل د ەم جۆرەب. «بووین
ی  ەوەل ەرپرسەب ەوەڕووی ئاکار ەس لەکەتاک ەیەوەر ئەت هەبنی سیاسیروەبڵێت س، تا ڕاستەه ەوەپەچ ەر لەه
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کانی چ  ەوەبیر و کرد یەوەبیانووی ئ ەب، ەی نیەوە س مافی ئەکێت. ربگرەزراو وەداممی ە سیست ەڵوێست لەه
ێت. نێمەد رەوا هەلمێنن، ئەسب ەدرۆزنانجڤاکی س ە موو کەر هەگێت. گررێز ڕاەپەدوورخۆی ، ەنیی نکیاەیەنۆر

الوازی ێت. رگۆڕدەموو شتێک دەئیدی ه ەکێک هاوار بکات پاشا ڕووتە ی ەسەی بەندەوەئ رەاڵم هەب
 . کاتەست پێ دەبێت و گۆڕانکاری دەئاشکرا د ەکەمەسیست

. ەوەستەد ەنادات ب ە جڤاکو ەسفێکی وردی شێوازی ئەهاڤێل و ؟ەچیی ەوەالی هاڤێل ەم بەستجڤاکی بزانین  با
 ەڕاستینی ەش ناسنامەوەب نێت،پێەسەڵکدا دەر خەسەب ەی ساختەنۆر، ەیەوەم ئەستجڤاکی  تی ەسڵەترین خگرینگ

مکی  ەی چە چێو ەبخرێت ەش شتێک نییەیەو ناسنامەئ. کاتەوت دەکات و ئازادییان لێ زەپێشێل د ەڵکەخو ەئ
  ەوامیش لەردەڵکوو بەب» ،ەکی نییەرەرجی دەلومەمێکی هەرهەب، مووەر هەه، مرۆڤ. ەوەیجڤاکیسیاسی یان 

مکی ەچ ەب ەندەیوە پک ەیەڕادی تا چ ەیەوتگو ە ئ  ەدیاریش نیی. «وهەداتەرزتر دەشتێکی ب ەلئاوڕ  ەبارێکدای
هۆی   ەبێتەد ەی مرۆڤ ەکیی ەم توانا ناوەئ ە.وەت ناکاتەها ڕە ی وەوەو هاڤێل خۆیشی لێکدان ەوەکییەرێتەکیی نەدین

،  «بکرێدەشێت ری ەهون» ەببێت وتنی نهێنیەک سازێن و ژمێرکاری و ڕێک ەی بەوەبری ئ ەل،  تەی سیاسەوەئ
 . شدونیا مەم خۆ و هەی هکردنری چاکەهون ەوات، «هاتووەن کردنەلری ەهون» ەبێتەد

کی ەواتایێت. نهێەکاری دەهاڤێل بێدوودڵی ب ەکییەرێت ەیی نۆلۆژئای –ی بواری سیاسی ەوش ەتاک «دێمۆکراتی»
الماردانی ەتی پەرف ە ش دەکردنم دیاریەب. « موانەهی تیەایرپرسەو ب موانەهشداریی ەب» ێت:داتەتوندیشی د

و باکووری   وا اورووپای ڕۆژ ەدێمۆکراتیی ئمی ەسیست ڵکووەبدەبێت کۆمیونیستی می ەسیست نیا ەک تەن
ست  ەد ەبڕیار ب، ەمەکجار کەرانی سیاسیدا یە گوز ەشداربوون لەو ب ەچاالکیی زۆرین ەچونک، ریکاشەمەئ
 . ەر و بازاڕەمبەرهەب

کی ەیەنموون ەتەبوو، پێش ەهێنێتەی سیاسیی ئاسایی و دۆزی ئاکار دگفتوگۆ ەکاتەی پشت دەوەب، فاسالڤ هاڤێل
ر  ەسەکی بەرێتەیی نۆلۆژدیناکۆکیی نێوان ئای ەدا کەوە ڵ هاڤێلدا هاوبیرن لەگەس لەزۆر ک. کانەدەوەتای نەرەس

  ەی بەوەبۆ ئ. باتەر دەسەکاندا بەسیاسیی ەی پارتە ندەپروپاگ ەگۆڕ لە ژیانێکی ن،  ەو ناکۆکییەئ، مڕۆەو ئ  ەچوو
  ەنواو نوێ بێەو پرسی ت  ەڕوانگدەبێت ، ەوەنببی   ەیدونیا م ەکانی ئەورەگ ەگرفت  نگاریەرەببار ەکی لەیەشێو

 .  ەیدانی گفتوگۆوەم

رز و خاوێن و  ەب ەو ئاوازەئ  ەیشتەگە ئاکار ن ەربەس یگفتوگۆ اڵم ەب «ی ئاکارەساڵەد» ەکان ناونراوەدەوەسااڵنی ن
و   ەرساردانەی دزێوی ژمێرکاری سدونیاخۆ  ەگرتی ەوەرکی ئەڵکوو ئەب، بووەی الی هاڤێل هەئایدیالیستان

  ەی دیکەوانەئ، هانەرجی ڕەم، ستپاکیەرجی ڕاستگۆیی و دەالی هاڤێل م. ەوەپاک بکات ، داڕزین و درۆکاری
ی هاڤێل الی  ەم گرژییەی ئەنموون. ەوەن ەرز بکەدار و کارگێڕان بەتمەی ئاکاری سیاسەپل مێکەکدا ەوڵیان دەه

ئاکار   ەربەس ک پرسێکیەو ەژینگ ەربەس زۆر جار دۆزی ەک ەیەدا هەمەردەم سەپارێزانی ئەژینگ بزاڤی
ی ەوەر ئەبەوجا لەئێت. رارێزپر چۆنێک بێت بەهدەبێت و  ەیەهای هەنرخێکی ڕ ەوەالیانەسروشت ب .ڕێژنەداد

،  ەیان نزم ەرزە)نرخ یان ب ەکییەڕێژم ەردەه ەوەالیەو نرخ ب ەوەها ناخوێنێتەژمێرکاریی ئابووری چ نرخێکی ڕ
.  ەوەناکۆکیی ەوێتەکەکیی ئاساییدا دەتی ئابوورەرجی سیاسەڵ مەگەپارێزی لەفیکری ژینگ، (ەها نییەڕ

، باو ەب ەبوو داەوەتیژڕ دونیا مەی لەوەکیی جیاواز لە مانەکی زەیەن ڕوانگەدەوڵ دەش هەوەل ەپارێزان جگەژینگ
ن  ەگمەد ەب ەتی ڕۆژانەاسیچی سەک، نەکەد ەوانەو نەداهاتوو و مافی ئکانی ەوە ن ەوان باس لەئ. پێش ەبهێنن
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  ەئابووریی ەم دۆخەودیوی ئەچێت ئەد ەوەڵبژاردنی داهاتوو پتر بڕ ناکات و ئابووریناسانیش لەه ەچاوی لنەبێت 
 .  بیننەن  ەیان نزم ەرزەب

ی ەدەو کۆتای سەمەم دە ل، اڵتداەندین وەچ ەپارێز لەگ پارتی ژینوتنی ەپێشکڵدان و ە رهەرێزی و سپاەژینگ بزاڤی
ریکا شااڵو ەمەورووپا و باکووری ئەئ ەل ەری سنوورنادیاری ژینگەندی وێرانکەژەه. ەیر نییەسدۆزێکی ، مداەبیست

هۆی   ەداردا بووەرمایەاڵتانی سەو ەسازی لەژووتنی پیشارف . رچاوەکی بەڕاستیی ەتەبوو ریقاەف ەئ ەو لنێت هێەد
ک ەت ەل، اڵتی دروست کردەسەتیش دەسۆڤی ەل، رەدەجۆری سنووربەمەکی هەپێداویستی شتوموست بوونی رد
، کەچ ەبنەبێگومان د، زننەم ەوەتییەینداەڕووی چ ەی لەنجامانەم ئەئلێ زا. رگ و کاولکاریشی ەشدا مەوەئ
ی ڕۆژاوا و  دونیا ندبوونیەمەوڵەدنێوان  ەل ەیەکی ئاشکرا هەییندەیوەپ. ڕەری شەروبەرخی بێسەکۆچ ەبنەد

 . ریکای التینەمەفریقا و ئاسیا و ئەبوونی ئنابووت

، مۆرکی ەخنانەو ڕەشی ئ ەبەورەگ. ەبووەه ەو ئامانجانەل ەخنەڕ، ەوەسازییەی پیشە وەتای باڵوبوونەرەس ەر لەه
 ەخنەڕ، ەزاوەسۆسیالیزمی تاز ەل،  ەوەیش «پەچ ەل»  اڵمەب. ەرستانەپەڵێین کۆنەر نەگەئ، ەبوو ەیان پێوەوارانەکۆن
ی  ە چێو ەچووەد، کیەستەی دەرانی کشوکاڵ و پیشەگوز، رانی ڕابوردووەیادی گوز ەب، زۆرجار ەخنەڕ. بووەه
 . کنیکیەی ترخەهای گشت فراژووتنی هاوچەکی ڕەیەوەکردنتەڕ

کی ەیەاڵم شێوەبوو بەرۆشێک بۆ سروشت هەو پ ەناخوازەکی پێشینەویستییەخۆش ەدا جۆر ەمەو دەل، شەوەل ەجگ
  ەبکات ەیدا بوو پاراستنی ژینگەها پەدا پارتی سیاسیی وەمەردەم سەم جار لەکەبۆ ی. گرتەن ەخۆو ەسیاسییان ب

  کانەسکەک ەناوبانگترەسپاوتر و بەچ  موانەه ەتا ئێستا لەی هەوەئ. خۆی  یەرنامەخاڵی ب ەترین یان تاکگرینگ
Die Grünen پاییزی . پارێزیەک بۆ هۆشیاریی نوێی ژینگەهێمای ەتەن بوونەدرێژخایکی ەیەماو ەڵمانیان کەی ئ

نێو   ەهێنا و چوونست ەدەو ڵبژاردنداەه ەوتنێکی باشیان لەرکەی سوێدیش س Miljöpartiet ەپارتی ژینگ، 1988
ست  ەد ەناچێت توانای سیاسییان ل ەوەاڵم لەست دا بەدەنگیان زۆر لەدا د 1991ڵبژاردنی ەه ەل. ەوەمانەرلەپ

 ەل. گرینگیی نوێ و ئایدیۆلۆژ -کی سیاسیەیەدیارد ەتەبوو ەپارتی ژینگ ەک ەماوە دا نەوەمان لگو ەئێستێت. داب
پارێزیدا ەبواری ژینگ  ەل ەی پارتی ژینگەرنامەب. جڤاکیی گفتوگۆ ەکی نوێی دا بەودایەم ەم پارتەئ، سوێد

ژیان  دەبێت . ەکی سازگارترەیەژینگ ە رزدا کەڕێی ئامانجی ب ەکۆسپ ل ەببێتنابێت ندێک ەوەرژە: هیچ بەسازێنەن
ی ئاستی  ەوەکردنرز ەنجامی بەئ ەل. کان ڕزگار کرێنەسیسبوو ەدارستان، ەوەکاندا ببوژێنرێتەریاچەگۆم و ز ەل
م  ەکدەبێت کارهێنانی ئۆتۆمۆبیل ەب. برێنب ناوەل ەهرانەو ژەئدەبێت   بێت،ەیدا دەهر پەکشتوکاڵ ژ یمەرهەب

  ەپارێزەژینگ ەنێو پارت ەل. کانێ بکرێنەرەربەبدەبێت  ەرمایەکانی سەزنەم ەندەوەرژەب ەوەر ئەبەل. ەوەبکرێت
هێزی ەیلێکی بەم، ینەکەدا باسی لێ دەلێر ەی سوێد کەیەژینگ یم پارتەئ ەنموونبۆ ، کانداەجۆرەمەه
شدا ەکەنێو خودی پارت ەت لەنانەت  ەتییەزنایەمەیلی دژەم مەئ. ەیەه سیاسیی کردن رخانەی خۆتتیەنایزەمەژد
نێت  اڵتدارێک بناسێەسەک دەو خۆی و ەپیش ەت بکاتەنێویاندا سیاس ەس لەکنابێت  ەوموبۆ نم ،ەوەتەنگی داوەڕ
کانی  ەنۆر، بێت Collectiveکی ەکۆیدەبێت  ەکەتیی پارتەرکردایەس. ەوەی مرۆڤانیی ئاساەپیش ەخۆی دابڕێ لو 

 .  زوو زوو ئاڵوگۆڕ بکرێندەبێت تی ەرکردایەنێو س

پ و ەینی چشەداب، ەدۆزی ژینگ، تداەسیاس ەل ەوا باو داەینگژندامانی پارتی ەنێو ئ ەتی لەتایبەو ب  ەزۆر الو ەل
  ەب ەیەس هەپارێزدا زۆر کەندامانی ژینگەنێو ئ ە: لەرنجڕاکێشەس ەیەشیان هەڵگەب. ەوەشاندۆتەڵوەڕاستی ه

نگی  ەارتێکی بێسپ، 1990ڵی ای سەکەکگرتنەی ە ر لەب، ڵمانیای ڕۆژاواەئ ەل. نرێنەسۆسیالیستی نائاسایی داد
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.  ەو Die Grünenڕیزی  ەنفتاکان چووەهپی شۆڕشگێڕی شێست و ەی الوانی چەاڵم زۆرینەبوو بەکۆمیونیست ه
  ەل ەیەڵمانیا هەئ ەل، شداەوەڵ ئەگەلێت. وام بەردەر بەه ەوتەڕم ەڵمانیا ئەی ئەوەکگرتنەیپاش دەچێت ش ەوەل

.  ەرچاو نییەب ەسوێد هێند ەل ەیەم دیاردەئ، پارێزیشنەو ژینگ ەڕی ڕاستیان گرتووەوپەئ ەوەڕووی سیاسیی
 ەنموون ەست بەدەی دوورەی جووتیارانێکجڤاکمان ە ئ. ەیەرستانەپەرخ پتر کۆنەهاوچجڤاکی  ەل ەمانەی ئەخنەڕ
ڵکوو ەب ەوەبێتەکنیک دەموو جۆرێکی تەه ەر لەک هەڕکیان ن، واسنەڵدەکیدا هەبۆچوونی ناهۆش ەبگرن و خۆ ەد
 .  رخیشەزانستی هاوچ ەل

هیچ جۆرێک  ەب ەوەر لێی وردبین ەگاڵم ەب. کاتەکۆن د، و ڕاست پەجیاوازیی چ ەدۆزی ژینگ گۆیا ەم جۆرەب
ڵوێستێکی زیاتر  ەه، یان ڕاست ەپی گرتووەپارێز چەدات ژینگەگوترا پێشانی د ەوەر ەسەی لەوەئێت. رناچەها دەو

اڵم ەب، ەشکاندووەی نئایدیۆلۆژ ی ەڕاست ەدۆزی ژینگ. ەنڕاالەلیبیان  ەوارانەیان کۆن ەیەی هەسۆسیالیستان
بێت  وتووەرکەر سەگە ها ئەکی وەیەرەب، ەدروست کردوو ەوەنکاەییئایدیۆلۆژ ەڵێنەروو کەس ەرینی لە کی بەیەرەب

  ەدێنێت ەژینگ ەربەس  دۆزی ەوانەکڕەها یەی وەوەنیا ب ە ک تەن، کانەکۆن ەسیاسیی ەر پارتەس ەکار بکاتدەبێت 
 .  کاتەرخی دەتیی هاوچەزنایەی مەئاڕاست ەش کەخنانەو ڕەت بەنانەڵکوو تەپێش ب

  موانەه ەکار ل ەریکەخ ەئێستچی ەک، بووەیی کالسیکی سیاسیدا نئایدیۆلۆژ ەکی ئاشکرای لەیەجێگ ەدۆزی ژینگ
  ەیەم دیاردەئ، نگی سیاسیداەڕەئاستی ڕاستر ەسەل. ەگرینگ ەوەمای فیکرییەڕووی بن ەل ەدۆزێک ەمەئ. کاتەد

کان ەوە ڕاستڕو و ەپڕەچ ەنێوان پارتی ەورەو گ گرینگجیاوازیی . ەئاسان نیی ەم پرسیارەی ئاڵمەو ؟ەمانای چیی
 ەم پرسەئ. داجڤاککانی ەنێوان چین ەل ەیدونیا  مەی خێری ئکردن شەبۆ داب ەوەڕێتەگە ر شتێک دەه ەر لەب

یاندا ەم خاڵەل. ەو ەویش بگرێتەری سامانی گۆی زەبەرلەس ەئێست ەیەوانەو ل ەگرینگک جاران ەش وەئێست
ئاشکرا یان وەو ڕاستڕ  وەپڕەش ڕووی چەوەرگرن و بەڵوێست وەه بنەناچار د تێکەمیللر ەپارێزانی هەژینگ

 ێت.  بەد

  ەل ەیەپشتگوێ خراو ه کەی ەتا ڕادو  گرینگدۆزێکی  ەبۆ نموون. ەنیی ەی پێوەتەسڵەم خەموو دۆزێکیش ئەه
  ەییئایدیۆلۆژموو شاەه ە ل، مداەیەی نۆزدەدەس ەلێت. ودەد Decentralism یزمنتراڵەس دی و Centralism نتارلیزمەس

اڵم  ەب. وندایی کۆمەشێو  ەتی لەتایب ەب، کردەد ینتراڵەسدیبوو داوای حوکومڕانیی ە و هەڕێبازی پت، کانداەسیاسیی
ی  دۆزستی ەیوەپ ە تەم باب ەئ. دواەهێز دەب ندێکیەبوونی نێوەه ییگرینگ ەبوو لەکیش ڕێباز هەموو الیەه ەل

 . بووەیی نوەڕتیی و ڕاسوەپڕەچ

 ەوەکی کۆن جارێکی دی هاتەیەڵگەب، تەسیاسرجی ەلومەهی ەربارەد، کانداەدە وەشتاکان و نەی هگفتوگۆ ەل
ری گشتیی ەپێوشێت نادەڵێت  ەکەڵگەب. ی سیاسی بچووکەکەی یەپێگو  یزمنتراڵەس دیبۆ پشتگریی  ەکای
رجی مێژووکرد و ەلومەه. جڤاکتی بوون و فراژووتنی ەکاربهێنرێن بۆ چۆنیەکات بەمەجێ و هەمەه

 ێت.  ررگیەزنی لێ وەشێت ڕێبازی گشتیی مە تین نەتایب ەهێند ێکجڤاکر ەی هسروشتکرد

 ەجڤاکو ەڕێک بۆ ئدەشێت ، ەکۆنکرێتژماری ەبێهرجی ەلومەندین هەنجامی چەئ، ەی تێیدایەیەم شێوەبجڤاک 
 . ەی دیکێکجڤاکک بۆ ەاڵم نەب، ڕاست و دروست بن

  «کۆمیونخوازان»کوردی  ەب ەوانیەل] Communitariansگوترێت ەیزی پێیان دلئینگ  ەب، ەیەم ڕوانگەرانی ئەنوێن
ی فیکری    Universalismتی ەکیەمەڵێن هەی خۆیان پێی دەوەر ئەس ەنەبیەوان دەی ئ ەو هێرشەئ. [بار بێەبۆی ل
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و  ەوەداتەی تێدا دە ڵەزای ەزوانمەاڵم بەب، ی سیاسیی گشتیگفتوگۆ ەیشتۆتەگەخورتی ن ەهێشتا ب، ریەڕۆشنگ
ی  ەتموو ڕاسەر هەس ەۆمیونخوازان بک. ەوەکای  ەهێنێتەد یزمنتراڵەسدیرانی بیری ەێنوش بۆ نەڵگەب ەمەودەئ

، نراەتی دادەوارەخزمی کۆن ەم بەک ەی یەپل ەتادا بیروڕایان بەرەس ەل. ەوەتەڕاستدا باڵو بوون -پ ەسیاسیی چ
.  (نزانەستۆ دیرەخزمی ئ ەوان پتر خۆیان بەی ئ چرەگەئ) ەوەخاتەد مان بیر Edmund Burkeیان کاریەڵگەب
.  جۆرداە مەی هەڕاستینرجی  ەلومەندین هەڵ چەگەل ەاندنجندین خۆگونەنجامی چەاڵتێک ئ ەکانی نێو وەییندەیوەپ
  ەین کەدا بکە وەل تیەڕەبن یین گۆڕانکاریەوڵ بدەبستراکت هەرێکی ئەند پێوەتی چەیارم ەر بێتوو بەگەئ

 .  ینەکەرناک دەتەبار و خەوا کارێکی نالەئ، ەوەتەشێوازی خۆی دۆزیو ەخۆڕسکان

ڵکی  ەخ ەل ەداکۆکیی ەم بیرەئ ەن وایامان پێیەئ.  ەپیشی ڕاکێشاوەبیریارانی چ Communalismتی ەکۆمیونخواز
 ەتی لەکیەمەڵێن هەمان دەئ. ەڵکەو خەندیی ئ ەتمەتایب ەل ەمساردەخواو ەی تەتییەزنایەو مەر بەرانبەدروست ب

نی سۆسیالیزمی  داوڵەه ەتی و لەدارەرمایەس Standardizationگاندنی نەکڕەی ەل -نوێنێ ەکدا خۆی دەموو جێیەه
 توێ ەیان ەد ەمانەئجیاوازدا. نگی ەرهەو ف  تەمیللل و ەو گێکی نەموو جیاوازییەبردنی ه وێنەتی بۆ لەوڵەد
 .  زنێ بوون بپارنگاندن مافی خۆەکڕەی یەهێزان وەر بەرانبەب

 . ە وەپ و ڕاستەنیگای چ ەی گۆشەچێو ەهیچ جۆرێک ناچێت ەی بەکەرەرانبەو ب  یزمنتراڵەسی دۆزئێستاش 

باسی  ، کانەرواەکۆن ەالی پارت ەک ەئاشکرای. رەتا سەک هەاڵم نەب ەهایەک وەیەتا ڕادەه ەدۆزی ژینگ
بۆ  ەوەڕێینەش پێوست ناکات بگەوەلماندنی ئەبۆ س، ەیەکجار نزمی هەکی یەمییەپێش، ەژینگی گرتنچاوەڕ

، بێت ەوەهێزەی بە دارانەرمایەرانێکی ئابووریی سەدوای گوز  ەی بەوەئ، رەڕۆژگاری بریتانیای مارگرێت تاتچ
 ەداکۆکی ل ەش کەوانەاڵم ئەچێ؟ بەندی تێدەیان چکردنەچار ێت:بینەد ەوەکی ئابوورییەیەڕوانگ ەل ەدۆزی ژینگ

  ەالوەیان بەژینگ، دا بگرێتەکەاڵتەسامانی ور ەسەست بەن بتوانێت دەکەها دەهێزی وەزن و بەتێکی مەوڵەد
ی ئاشکرا ەنموون، شەت و شوێنی دیکە اڵتی سۆڤیەس ەی ددونیا ەربەس تانیەوڵەد ەل. کی نزمترەیەپل ەوێتەکەد
 . ەیەه

  ەیەیان هەڵوێستێکی گومانگرانەه، ەاڵتانی دیکەو ەکانی خۆی ل ەخوشکەستەک دە ر وەه، ی سوێدەپارتی ژینگ
نگی ەواو ڕەت ەنەکی درێژخایەیەماو ەک، رخەکنیک و خێروبێری فراژووتنی هاوچەوتنی ت ەپێشک  ەڕ بەر باوەرانبەب
ی  ەرکۆنەت و سەسیاسەڕەئاستی ش ەرزتر لەب یوتۆەکی ئ ەگفتوگۆیتا ئێستا ەه. ەوەتەتی ڕۆژاوادا داوەسیاس ەل

 ەل شێ وەکانی ئەسکەڵمانیا و کەئ. داەبواران ەم جۆرە پارێزان بدوێ لەڵوێستی ژینگەه ەل ەوەکای ەهاتۆتەن ەڕۆژان
 . مان باردانەه

رگن ۆی، ەوەوتنی ڕۆژاوا بۆتەی پیشکەپرۆس ەو نۆڕینیان لڵمانیا ەکانی ئەسکەنگاری کەرەبی ەوانەکێک لەی
  ەونەکەکان دەخنەڕ. ەڵمانییەئ ناسیجڤاکسووف و ەیلە( ی ف ەزاو  1929)ساڵی  Jürgen Habermasرماس ەهاب
  رماسەهاب. ە( دایناو1981، گرەب )دوو Theorie des kommunikativen Handelnsی ناوی ەزنەم ە و کتێبەشی ئەبدوا
ی  اڵتەکۆو ورووپا و ەی ئەو زانستی ڕادیکاالن گفتوگۆ ەبوو لەی هەستانەردەکی سەیەن نۆرەکی درێژخایەیەماو

ی دواییدا  ەند ساڵەچ  مەتی لەتایب  ەجاروبار و ب، ەدای مارکسیزمژێر تاوی مارکس و  ەتوندی ل ەریکادا و بەمەئ
فرۆید   ەبۆ نموون، ەیەشی هەخشی دیکەی ئیلهامبەرچاوەندین سەشدا چەوەڵ ئەگەل. ناەداد ستمارکسی ەخۆی ب
Freud ر ەماکس وێب روونی وەکاریی دەرۆڤ و شMax Weber   ەوەڕالەلیب ەنێزیک ل جڤاکیی بیردۆزی  . 
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ی ژێرخان  اڵوێردنەهدەڵێت م ەئ. ەوەکاتەد اودکی جەرێتەی نمارکسیزم ەخۆی ل ەوەکەند ڕوویەچ ەرماس لەهاب
 ەبار بووەل ەمەدرەو سەبۆ ئ -ژوورخان ەشێکن لەر بەی و هونئایدیۆلۆژ ت و ەسیاس ەک -کسرو ژوورخان الی ما

های ەیی ڕرەڕکاب ەل ەتی و بریتی بووەمدا دیوی ەیەی نۆزدەدەڕاستی سەنی ناوەندەل ەمارکس ل ەک
تیی ەدارەرمایەس»  ەخۆی ناوی ناو ەک، رخی ڕۆژاواەهاوچجڤاکی بۆ  ەاڵوێردنەهو ەاڵم ئەب. تییەدارەرمایەس
ی ئابووریدا ەدارانەرمایەخودی فراژووتنی س ەی لگرینگ کی ەیەت نۆرەوڵەد، داەجڤاک م ەل. ەبار نییەل، «نگەدر
هیچ جۆرێک ئابووری ناڕوات  ەب ەردانەوست تێەو دەبێ ئ، ەوەرانی ئابوورییەگوز ە خاتەست دەوام دەردەب، ەیەه
 . داتەدا بڕیاری ژێرخان دگرینگئاستێکی  ەان( ل خ)ژوور تەی سیاسدونیا ەیەوەش مانای ئەمەئ. ەڕێوەب

 ەنیی ەوەمارکس الری لێت. نەیەبگ مارکسیزمی ەاڵوێردنەهو ەرماس زیانێک ب ەی هابەیەخنەم ڕەناچێت ئ ەوەل
دەشێت  نگیشدا ەتیی درەدارەرمایەس ەت لەنانەاڵم ژێرخان تەب. ەی چاالکییدونیا مەکەی یەپل ەت بەسیاس

 ێت.  ستیی خۆی بپارێزەردەش سەوەبدات و ب گونجاوتێکی ەموو سیاسەی هەچێوبڕیاری 

تێریالیزمی مێژووکردی خۆیدا ەم ەمارکس لدەڵێت و  ەش قووڵترەوەرماس لەی هابەخنەشدا ڕەوەڵ ئەگەل
ستی ەبەم «کار» یەوش ەرماس لەهاب.  ر کاری ڕووتەس ەیهێنێتەو د ەوەکاتەتی بچووک دەاالکیی مرۆڤایچ
تی ئامراز و ەیارم ەی مرۆڤ ب ەو چاالکییەئ ەوات Instrumental کیەچاالکیی ئامراز ەخۆی ناوی ناو ەک ەیەوەئ

، ویستی و خواستی خۆیێپێی پ ەب، ەڕاستینکی ەیەپارچ ،«یکنیکەت» یەستاوێژێکی دیکەر دەیان ه، ئامێر
ڵ  ەگەی مرۆڤ لکردنڵەه ەب  ەتییەتایب  ەک، ەکار ەۆرج وەنۆڕینی مارکس ئ ەب دەڵێت،رماس ەهابێت. بگۆڕ

ی ژێرخان و ژوورخانی اڵوێردنەه ەی لەیەخنەو ڕەدا ئەلێر. ەوەگرێتەتی دەکی مرۆڤایەموو چاالکییەه، سروشتدا
ی  کردنیداەکات بۆ پەوی دەیڕەمرۆڤ پی ەو شێوازەپێش: ئ ەوەدێت  کی گشتیترەیەشێو ەبجارێکی دی گرێت ەد

بواری سیاسیدا   ەوڵدان لەک هەوی ەدیککی ەموو چاالکییەک بۆ هەیەنموون ەتەکانی ژیانی خۆی بووەپێویستیی
بواری   ەل ەوەکردنردا و بۆ بیرەبواری هون ەل  ەبۆ ئافراندنی جوانکاران، داجڤاکیر دۆزی ەسەاڵ بوون بزبۆ 

 .  داەف ەلسەف 

م ەئ. ەکیدا جودایەڵ کاری ئامرازەگەل ەوەبنج ەر لەه ەیەه ەکارێکی دیک ەجۆرێت. دەڵرماس  ەهاب ەمەر بەرانبەب
دەبێت  کات و لێککاریان ەد ەوەمرۆڤی دیک ەیی بندەیوەپمرۆڤ  ەککەوێت ەردەدا دەو بوارەل ەچاالکیی ەجۆر
ێت.  نبێ کارەباز رئامتوانێت نادا ەینلێککاریی ڕاست ەمرۆڤ ل. (تدوێ ەلێککاری د Interaction ەرماس ڕێک لە)هاب
بێت ەه پێک هاتندەبێت ی زمانیش کاری خۆی بکات ەوەو بۆ ئ ەر زمانەدا هەوەی مرۆڤ لرەیارید ەتاک

 .  ەیشتنەلێکگ ەکەئامانجی لێککاریی . کانی زمانەجۆر ەمەه ەر واتای نیشانەسەل

ن چاالکیی  ەالی ەتی لەی بواری هاوکاریی مرۆڤایەوەهۆی ئ ەتەرخ بووەرماس فراژووتنی هاوچەنۆڕینی هاب ەب
تیدا ەدارەرمایەس ەل. تیە ی تایبەندازیارانەرێکی ئەهون ەیدانی جۆرەم ەتەبووجڤاک ێت. داگیر بکر ەوەکییەئامراز

 Instrumentalism کیزمەئامرازم ەئێت. رهێنەکار دەک بەی شتومکردنک ئامرازێک بۆ دروستەمرۆڤ خۆیشی و
م  ەئ. مەستەئکارێکی  ەکات ەیشتن دەێگیان و لێکگبئامرازێکی  ەکاتەزمانیش د، ەوەبێتەکدا باڵو دەموو الیەه ەب ەی

 ێت.  ب کردندئازادەبێت  جڤاکیو فیکری  ەف ەلسەرکی ف ەم ئەکەمڕۆ یەئ. کاتەڵک نائازاد دە خ ەفراژووتن

  ەویستانەڵوێستێکی نەه. ت باس ناکاتەرکی سیاسەی ئەربارەدا هیچ بۆچوونێک دەاس لێرمرەاڵم هابەب
ت  ەنانەت. ەسۆسیال دێمۆکرات نیی ەڕێکیشی بەو هیچ باو  ەجیهانیی کۆمیونیستان بزاڤیر ەبنراەبگرێت ەردەو
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و  ەی لەگوت، مڕۆداەی سیاسیی ئوتەداک ەاڵم لەب، ت دوێ ەو ئازادبوون د دانوستانیشتن و  ەلێکگ ەر لەشدا هەلێر
 . نوێننەڕاد ەستانئوتوپینەبێت ر ەنامۆ یان همێک ەک  ەتەباب

پی ەی سیاسیی چگفتوگۆ ەی لگرینگکی ەیەبێت نۆرەه ەڕاستینکی سیاسیی ەی ەرنامەی بەوەرماس بێ ئەهاب
م ەی دۆخی سۆسیالیزمی ئەربارەت دەش شتێکی تایبەمەئ، ەیەریکادا هەمەورووپا و باکووری ئ ەمڕۆی ئەئ

.  با بیشیگۆڕنەد، ەیان داودونیا  یشتنیەوڵی تێگەنیا هەسووفان ت ەیلەف  یتەگوتوویمارکس . داتەپێشان د ەڕۆژگار
،  ینەنیا بگودە توانین لەد زۆر چاک ەوەنەژموزۆر نوێ ەی کەستانکی مارکسیەیەڕوانگ ەبڵێین لدەکرێت ڕۆ مەئ
 . ەوەی گۆڕینی بدۆزینەڕێگ ەوەمان ڕوانگەه ەبتوانین ل ەختەاڵم سەب

دەبێت  کان ەسکەر کەرانبەرماس بەکانی هابەخنەڕێت. گرەد Die Grünen ەی چی لەخنەاس ڕمرەبابزانین هاب
تی ەوارەنوێکۆنێت. گرەتی دەوارەنوێکۆن ەهاوکات و زۆر توندتر ل ەیر بکرێن کەدا سەی دیکەخنانەو ڕەڵ ئەگەل

 Theorie desیدا ەکەمەرهە شاب ەل، ک باس کرانەش وەخنانەم ڕەئ. شی پێشوودا لێی دوایینەب ەل ەڕێبازێک

kommunikativa Handelns نی ەالی ەب ەیواارخی ڕۆژەهاوچجڤاکی ، ە م کتێبەکی ئەرەکورتی باسی س ەب. داڕێژراون
نی  ەالی، ەگشتی شتێکی باش ەتی بەدارەرمایەڵکشانی بێسنووری سەه، کانەوارەنۆڕینی نوێکۆن ەب. ەوەباش و خراپیی

رێتی ەنڕێک دابوب، ەتی پێیان وای ەوارەبیریارانی نوێکۆن،  ەشەوەر ئەبەل. کاتەرێتی دروست دەبێن ەیەوەراپی ئخ
  ەرماس بەهاب. ەخراپ ە نەو الیەرمانی ئەد ە بنەد، بڕێکی گونجاو دین و ناسیۆنالیزم ەب ەنەکۆنی بۆرژاوای

نیگار  خش و ەن ەر ببنەگەم -نەدار بکەرمایەقی سەڕجڤاکی  ەچی ل ەنانگەرهەف ەم پارچەئدەڵێت  ەوەکردنپێەگاڵت
 .  ماەبن ەتەهای کردوو ەی ڕەدا وڕێنەمەتی لەوارەنوێکۆن. کنەی تەو بۆی

رخی ڕۆژاوا  ەهاوچجڤاکی ی  Potencial کیەبوونی هێز ەخراپ ل ەتییان ەڕەبن Die Grünen ەرماس پێی وایەهاب
فراژووتنی لێککاری نێوان   ەکی لەتی و ئامرازەکنیکیی پەفراژووتنی ت، کانەسکەک ەرماس پێی وایەهاب. یشتوونەگ

فراژووتنی . ەبارەنال، پارێزان ەژینگ بزاڤیی نێو  «رخەهاوچەدژ» نیەش الیەوەر ئەبەل. ەوەنەناکودا ج، ل ە مرۆڤگ
ڵکشانی ەڵکوو هە ب.  ەکنیکی نییەزنی ت ەڵکشانێکی مەنیا هەتە وەمەیەڤدەهم و ە یەی شازدەدەس ەل، ورووپاەئ
  ەوەنەکەد ەک -ری و کۆشکی مۆسیقا ەگەتا ڕۆژنامەه ەوەتەکادێمیای زانستی تایبە ئ ەر لەه -ەیشەندین بنگەچ

 ەخنەر ڕەگەئ. ەیەدا هەنگێکی دیکەرهەر ف ەه ەی لەو ەاو ئچەلڵک ە جۆرتری خەمەندتر و ه ەمەوڵەێکی ددانوستان
 ەکنیک و شێوەت ەڕاستدەڵێت رماس ەهابێت. رپشتگوێ بخ ەنەم الیە ئنابێت رێت رخ بگیەفراژووتنی هاوچ ەل

اڵم ەب، ەڵکدا گرتووە ی نێوان خستە یوەپندین بواری ەر چەسەستی بەد، ک باسمان کردەو، کیەژیانی ئامراز
رخ  ەفراژووتنی هاوچ ەکگرێت رەو ەپشتگوێ خراو ەزنەو توانا مەسوود لدەبێت  کیزمەئامراز ەئازادبوون ل

 .  نائازادتر ەئێستی ەمەی لەی دیکێکجڤاک ەوینەکەنا دەد. ەرپۆشی کردووەس

فراژووتنی  ینی پشتگوێ خراو ەبۆ الی ەئاماژ ەخنانەو ڕەئ ەڕاست، لمێنرانە س ەزۆر الو ەرماس لەکانی هابەخنەڕ
. ەشینیی جوانکارەالیەمەو ه ەانرگەخنەڵکوو هی هۆشی ڕەب  ەکنیک نییەنیا فراژووتنی تەت ەک، نەکەرخ دەهاوچ

 ەکیدا ئاواڵەکنیکی و ئامرازەم چاالکیی تەردەب ەتی لەرف ەرماس دەڵێن هابەرماس دەگرانی هابەخنەاڵم ڕەب
 ەکار لدەڵێت ی خۆی پێی ەوەتی بدات بەوایەرماس ڕەهابدەچێت  ەوەل. نەالماری سروشت بدەپ ەکردوو

 . یی نێوان مرۆڤ و سروشتداندەیوەپ

ن  اکییەرەکی سەیەنۆردەچێت  ەوەل ەژینگ دۆزی ، پارێزەکانی ژینگەبێت بۆ پارت ە وەمەدەکی بەرچییەداهاتوو ه
ی ەپێگویش ەئ، ەوەتەی سیاسەکای ەهاتۆت ەکی نوێوەی ەوز ەب، ەیەه ەکۆدۆزێکی دیک. ی سیاسیداگفتوگۆ ەببێت ل
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کات  ەت دەسۆید داوای پارتێکی تایب ەل ەنگ زیاد بووەد ەوەکانەدەوەن ەل. ەیی نێوان ژن و پیاوندەیوەپژن و 
 ەربەس ۆریشیانزو  ەیەان هیری ژنەن نوێنەماندا هەرلەپ ەی لەپارتانو ەئ ەڕاستێت. نەیە نگی ژنان ڕابگەد
 . ەستەردەنجامدا سەئ ەل ەیەندی پیاوانەوەرژەرانی پیاو و بەر نوێنەه اڵمەب ، تیینەتیی ژنانی تایبەکیەی

مافی ی ەربارەی شۆڕشی فرانسی دەیاننامەب. ەکی کۆنەی ژن و پیاوان داخوازییەڕاستینو  رمیەف کسانیی ەی
دروشمی خۆ  ەیان بەکەکانی شۆڕشەدوان دروشمەمافی ژنان د ەی زوو لەناوەو ئ ەوەگرێتە ژنانیش د، گشتی

ڕی کرا و ەکاندا ڕیزپەما گشتییەبن ەل، انوبێ لێدەب  و خێرا، داەڕاستینی ەی شۆڕشگێڕانەپرۆس ەاڵم لەب. ناەداد
ستووری و  ەتا ژنان مافێکی دەنی ویست هەدرێژخایکی ەیەماو. ەوەژنانی گرت ەڕییەم ڕیزپەیش ئموانەه ەر لەب

نگ دانی  ەمافی د. تیەیەی پیاو هەو مافانەبێت ب کردنراودرەنی بەرگرت شایەهایان وە سپاوی وەسیاسیی چ
اڵتانی ەو ەل. مافێکی جێگیر ەست هێنرا و بووەدەو ەوەرەتێکۆشی ن سازمانەالی ەخت لەباتێکی سەگشتی پاش خ

  ەل .لمێندراەم سەکەیی یڕی جیهانەنگ دانی گشتی پاش ش ەریکا و سوێد مافی دەمەی ئاڵتە کۆوئێنگالند و ک ەو
نگ ەژن هێشتا مافی د، مەجیهانی سێی ەتی لەتایبەب، اڵتیشداە زۆر و ەل.  وتەنگتریش کەدر، ەبۆ نموون، ەفرانس

 .  ەدانی نیی

  ەل ەڕاستینجیاوازیی ، ەندووەووری و سیاسی ستسەکسانیی دەژن ی رمیەف  ەب ەشدا کەاڵتانەو وەت لەنانەاڵم تەب
.  ەر بۆ پیاوەگشتی هەرز ب ەی سیاسیی کارگێڕیی بەپل. براونەننێو  ەل ،تی ژیانەرف ەاڵت و سامان و دە سەبواری د

 یکاتی کزیی بازاڕ. متر دیارن ەنددا کەتی شکۆمەخوێندنی باب ەو ل ەمترەپیاوان ک ەیان لەگشتی مووچ ەژنان ب
ێت.  شدار بەندیدا بەسوودم پێشبڕکێی ەلتوانێت ەمیان دەڕ کرمیی بازاەکاتی گ  نێت،کاری ژنان زووتر نامێکار، 

و  ەمی زانستانەرهەب. کێشنەخت دەرکی سەوان ئەئ، ی منداڵداکردنخێوەبواری کاری نێوماڵ و ب ەل
کی سێکسییان ەیەوەشکاندن ەجۆرموو  ەه. ەوەشێتەوەلێیان د ەیان پێ نادرێن کەو بایاخەیان ئەندانەرمەهون

ێت.  رکەبین دەزۆر بواردا ژن ن ەل. ەوەکرێنەیاندندا باڵو دەی ڕاگەزگەد ەڕانواندنی ژنشکێن لێت. رکەر دەرانبەب
 .  ەڕەژن ڕیزپ، ەپیاو ەستیان لەبەگشتی م ەب ندوێ ەمرۆڤ د ەڵک لەخ کاتێک

دا ەی دواییەم بیست ساڵەل ەنوێی ژنان ک بزاڤیی ەرەدە دن ەو هێزەکی ئەرەمای سەن بن ەمانەگشتی ئ ەب
یی نێوان  ندەیوەپ. ەبووەو گرانیان ه ەورەکی گەیەنۆر بیردۆزەکیی گفتوگۆو  بیردۆزەدا ەیەوەم بزووینەل. ڵکشاەه

رانیان پێ  نگێکی گەس،  تیەتی چینایەرایەکی و نوێنەندەیتیی زاەرایەنێوان نوێن، مارکسیزمو  Feminismفێمینیزم 
؟ ەی کرێکارانەوەوساندنەجۆری چ ەر لەتدا هەڕەبن ەی ژنان لەوەوساندنەچ ەئای. فتاکانداەه ەتی لە تایب ەدرا ب

 ەروونیش هاتەن؟ شیکاریی دەکامان ەندانەوەرژەو بە؟ ئەیەندی هاوکۆیان هەوەرژەبجیاواز ژنانی چینی  ەئای
ن  ەکی درێژخایەیەماو ەک، کیەندەی جیاوازیی زایەربارەبوو بۆچوونی ساکار د ەوەوام ئەردەستیش بەبەم. ەوەکای
،  بۆچوونی کۆن ەی دژ ب ەوەکردنتی ڕوونەڵمەه ە نیا بەری تەروەاڵم دادپەب. ەوەت بکرێنەڕ، ست بوونەردەس

 ەب ەچونکسف ناکرێت ە ( و«کیەندەی زایە نۆر») Roleمکی ەچ ەدا بجڤاک ەی ژن و پیاویش لەپێگ رێت،زەدانام
 .  ەوەگۆڕێتە د ەکی دیکەیەنۆر  ەک بەیەئاسانی نۆر

نجامی تۆڕێکی  ەئ ەڕاستینکیی ەندەجیاوازیی زای دەڵێت،  ەکاندا باوەنگەپێش ەفێمینیستنێو  ەل ەی ئێستەو نۆڕینەئ
ک ەجیاوازییموو ەه ەک  ەوەوێتەش دوور کەو بۆچوونەرنج لەی سەوەبۆ ئ. ەی مێژووکردستەیوەپکجار ئاڵۆزی ەی
  ەل «سێکس» یەباش زانرا وش ەوا ب، یی نێوان ژن و پیاوۆلۆژینیا جیاوازیی باەر تە س ەهێنێتیەو د ەوەکاتەم دەک
ری ەندەجێت. کار بهێنرەجیاتی ب ەی ل «Geneder -ند ەزای –ر ەندەج» یەو وشرێت  ندا پشتگوێ بخاکارهێنەب
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  ەو ل ەبووەاڵتدا هەسە ی دستەیوەپ ەمایان لەم بنەردەاڵم هەب ەهاتووردا ەسەوام گۆڕانکارییان بەردەژن و پیاو ب
، کیەئابووری یان خێزان، رچاو بووبێت: سیاسیەکی تێدا بەندەجیاوازیی زای ەک، داجڤاکیکی ەییندەیو ەپموو ەه
چیدی  . جاران ەک لەودەبێت  کۆنکرێتپتر اڵم ە بژن ئاڵۆزتر ی کسانیەش مافی یەم جۆرەب. ەوەتەنگی داوەڕ
ژن  ەدات کەد  ەربڕینانەو دەالماری ئەبوار پ ەڵکوو بوار بەب، بستراکت ناکاتەبات بۆ ئیدیالێکی ئەخ
  یبێوچانی کردنئاشکرای ەبوو پرۆسەه ەوەی بڕوای بەشبینەگ ەو وێنەئ. کاتەد رامۆشیان ەف و  ەوەوسێنێتەچەد

ی جیاوازیی ەوەڕ هێنان بەباو ەگۆڕا ب یان،ەوەدووپاتبوون ەل گرتنهۆی ڕێ  ەبێتەد ی ژنانەررباەوت دەبیروڕای چ
 . بنەیدا دە دا پجڤاکوتی فراژووتنی ەڕ ەوام لەردەنوێ و بێدادیی نوێ ب

.  ژنان ەت بەی پێویستی پارتێکی تایبەخشی بیرۆکەئیلهامب ەببێت ەبنجیی ەم بۆچوونەئ ەیریش نییەس ەتەڵبەه
تدا  ەسیاس یر ڕۆشناەبەبێوچان لدەبێت ، ەستا باوێی ئەم بۆچوونەی ئەگوێر ەموو بوارێکدا بەه ەی ژنان لەجێگ
 ەل، یان نادەبێت یدا ەپارێزان پەک پارتی ژینگەوژنان  هێزی ەپارتێکی ب ەئای. ڕیفۆرمو  کردنتی چاکە باب ەببێت
رنجی سیاسی زیاتر بۆ ەکی کورتدا سەیەماو ەدۆزی ژنان ل ەک  ەاڵم ئاشکرایەب. ەدا ئاشکرا نییەم نووسینەمی ئەد

 ێت.  شکێەالی خۆی ڕاد

. ریی نوێەستپێشخەد ەل ەو پڕ ەگوڕەب، ورووپاداەئ ەپاش ڕمانی کۆمیونیزم ل، رانی سیاسیەگوز، ەرێتا ئەه
نگوباسی ەی دیدۆزیەپوڵی ەه ەل، یاندنەکانی ڕاگ ەزگەدێت. کەوەر دەدەی جیددیی ڕووخانیش بەهاوکاتیش نیشان

تخواز  ەهادا ڕواڵەبواری و ەی سیاسی لگفتوگۆ ەتەڵبەه. نەوەکردن رۆشی بیرەمتر پەکن و ەلەپ ەدا زۆر بەتاز
موو  ەو هەدار بەتمەسیاس. ڵبژاردنی گشتیەر هەرانب ەبن بەد مساردترەخڵک ەڕۆژ خ ەڕۆژ بێت. دەچرەد
 . سێنەرەلێری پەجێی دزاندنێکی گ ەتەبوون ەهێناوەجێیان نەی بەیمانەپ

دا  ەیدونیا مەشی ئەزۆر ب ەوت بوون و لەها و بیری چەرزانبەیامی هەسواری باڵی پڕێبازی سیاسیی نوێ 
سوێد  .  چنەوپێش دەرەڵمانیادا بەو ئ ەفرانس ەرست لەزپەگ ەئاشکرا ڕ  ەیار و بەحیزبی بیانین. ەوەیدانەم ەتەهاتوون

.  ەماندا بۆوەرلەپ ە جێی لو  Nydemokratiدێمۆکراتیی نوێ  ەحیزبێک خۆی ناوناو، بووەڕزگاری ن ەتایەم پەل
ر و  ەی خۆشیرینکەندەگاز ەل ەیەڵێکی هەاڵم تێکەب ، ەدا نییەم پارتەیی سیاسی لئایدیۆلۆژگوترێت شتێکی پێی ب

 ەل ەوەخ بۆ نێزیک بوونەیمانێکی بێبای ەند پەبیانی و نامۆ دابنرێت و چ ەموو شتێک بەه ەتی لەڵوێستێکی نایەه
یدا  ەنگی زۆر پەنیا دەک ت ەن ەم حیزبەئ. ەچیی «ڵکی ئاساییەخ» ن ەست نیشانیشی ناکەد، «ڵکی ئاساییەخ»

 .  ەدرای ەوەیاندنەی ڕاگەن بنگەالی ەهێزی لەکجار بەرنجێکی یەری خۆی سەر نرخی ورووژێنەبەلڵکوو ەبکرد 

دەچێت   ەوەی لە وەر ئەبەل ەوەبێت ەم دەکان کە سپاوەچ ەشدا جیاوازیی نێوان حیزبەو بارەڵ ئەگەهاوکات ل
ون  ەکەک دێ کان زیاتر ڕەتا دێ پارتەه. ەوەچنگی ئاسنینی دۆخی ئابووریی ەوێتەڕۆژ زیاتر بک  ەت ڕۆژ بەسیاس

ش بۆ ێدیلێکی دڵکەب ەبێتەک دێمۆکراتیی نوێ دەهادا حیزبێکی وەباری وەل. ختانگەکاری سیر شەسەل
 . ییئایدیۆلۆژوازیی ەکنەی

دەبێت  ، ورووپاەی ئەندەئای سازمانی سیاسی :نووسی سیاسییەکانی چارەورەگ ەپرس ەکێک لەشدا یەرم باەل
تی ەوڵەکاندا گرێدراوی دەاڵتەموو وەه ەل، یناسینەد ەی ئێمە سیاسییە و دێمۆکراتییەئێت. ر بدرەسەبڕیاری ل

ئێستا اڵم ەب. رجێک بوو بۆ دێمۆکراتیی سیاسیەکبوونی خۆی مەی ەهێز و ب ەت بەوڵەد. رخ بووەی هاوچمیللی
نگرانی  ەت الیەنانەت. ەی EUا ورووپەتیی ئەکیەی ەکرێت ڵنەتی هەوڵەد -ی بانەورەسازمانێکی گرێت دەوڵ دەه
و   ەزراوەدام ەندین ساڵەچ ەک ،ازووتریشد EC ەل «ی دێمۆکراتیزیک»ی ەدیارد ەکنێت لمێەیسەش دەم سازمانەئ
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و  ەتی ئەوڵەد -ئاستی بانر ەسەدێمۆکراتی ل ەئای. ەو ماو ەبووەه رێت،نەورووپی دادەتیی ئەکیەنگی ی ەپێش ەب
. رگرینەو ەختەس ەم پرسیارەڵوێست لەموومان هەر هەهدەبێت ؟ ەوەشێتەگەواو دە یان تنێت مێەر دەی هەزییک

 .  ها ناکاتەی پرسیاری وەجاڕیی سیاسی چارەری گاڵتەهون

«.. » 
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 Instrument ئامراز
 Instrumental یکەئامراز
 Instrumentalism زمیکەئامراز

 Inflation ئاوسان
 Idealism زمیالیدیئا
 . یتیەنا ەوانڕب -Positive یتیەئا
 Atomism یتیەماۆتەئ
 Empirical ەرانەزموونگەئ
 Empiricism یرەزموونگەئ
 Anarchism زمینارکەئ
 Geometryیناس ەندازەئ
 Objective -یکەتەباب - یڤکتەبژۆئ
 Imperialism زمیالیرێمپیئ
 Eschatology یتاناس ەبن ،یژۆلۆسکاتێئ

 Objest تەباب
 Transformation زاندنۆبارگ
 .رزترەب  تڵەوەد ە : لتڵەوەد -بان
 .رزترەب یژۆل یۆدیئا ە: لیژۆلیۆدیئا -بان
 .رزترەب راەتاکگ ە: لراەتاکگ -بان

 Revisionist بژارخواز
 Revisionism یتەبژار

 Consumer رەمبەرهەب
 Productionنانێمهەرهەب
 Reformable تێ بکر رمۆفڕیدەشێت : رمۆفڕیرەب
 Noble ەگزادەب

  Institutionalization یندەبەبنک
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 Potential یکەزێه  یبوون
 Theory بیردۆزە
 Theorist بیردۆز

 Theoretic بیردۆزەکی
 Intellectualism یتەرکاریب
 Intellectual یرکاریب
 Bureaucratization کراتاندنۆریب

 .داەهاورد یمەره ەب رەس ەب رزەب یگومرگ یپاندنەس  ەب ڵیماۆخ یمەرهەب یپاراستن Protectionism یتیەپاراستنا
 Finance یکارەپار

 Virtue( ەلی)فض یپاکژ
 Parliamentarism یتەمانەرلەپ
 Struggle for existence انیژ ەیلەپ
 Extremism یتیەرایگەڕپ
 Right wing extremism وڕەاستڕ ییتیەرایگەڕپ
 Social contract یاکڤج یمانەیپ
 Gradualism یتەدارەپل
 Positive right  یڤتەزۆپ ی: مافیڤتەزۆپ
 Profession ەشیپ
 Professional رەوەشیپ
 زمیتانیوریپ یوانەیڕەپ Puritan تانیوریپ
 Puritanism زمیتانیوریپ
 Avant- garde وڕەشێپ
 Nostalgic خوازەنیشێپ
 Norm رەوێپ
 Normative یکەرەوێپ

 Individual راەتاکگ
 Individualistic ەانیراەتاکگ
 Individualism ییراەتاکگ

 Prosperity ندەژەت
 Bible ەلینجی و ئ  وراتەت ەیکراوۆ: کلیوجەت
 Totalitarian – ریگشتگ  – تاریتالۆت
 Society - ەگەڵمۆک – اک ڤج
 Social یاکڤج
 Quality یتیەراۆج
 Cosmopolitanism یتیەراە هانگیج

 Predestination رەدەزاوقەق نووس،ەچار
 Quantity یتیەنداەچ

 Theology یخوداناس 
 Self-consciousness ئاگاۆخ
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 Distribution شکردنەداب
 ککردنڕێ: کردنڵدارما
 Darwinism زمینیدارو  ،یتیەنایدارو
 Darwinism  Social یاکڤج یزمینیدارو ،یاکڤج یتیەنایدارو

 . رەزێپار ،ی: محامداواگر
 Stagnation ستانەداو

 ەوەنانێپاساو ه ر، یبرە: تدروستاندن
 Anit-Intellectualism یتەرکاریبەدژ
 Anti-Individualism ییراەتاکگەدژ
 Anti-Semitic( جووە)دژ یسامەدژ
 Contra revolution شۆڕشەدژ
 Anti-Rationalism ییراەشگۆهەدژ

 Contrary دژواتا
 Contradiction ستانەدژو

 Mystic یتیەشاێروەد
 Internalization نێروونچەد
 ەڵ رتەس  ت،یلە: ئرێستبژەد
 Elitism زمیتیلە: ئیتەرێستبژەد
 Statesman تکارڵەوەد
 State Welfare یرانەشگوزۆخ یتڵەوەد

 Dualism یتەدوان
 Metamorphose  ێکۆڕخگۆد
 Dialectic کیکتەالید
 ێ نیبب واریو د  ستەرب ەب یوی ودەئ کێس ە: کرەدەتید
 Decentralization ندناڵنتراەسید
 Decentralism زم ڵینتراەسید
 Antiquity نیرێد یمەردە: س نیرێد
 Democratization کراتاندنۆمێد
 Representative Government یکەرەنێنو ییکراتۆمێد
 Radicalism زمیکالیادڕ
 .زانێداه  ەیوانەچێپ زبوون،ێهە: بزانێاهڕ
 Evolution سکانڕ
 Villain Serf اریجووتەشڕە
 Racism یتیەرستاەزپەگڕە
 Instinct of self-preservation یزێپارۆخ ی( ەزیرە)غ ک ەمڕە
 Absolutism یتیەهاڕە
 Legitimist رەروەواپڕە
 Legitimism یتیەواڕە
 Aspect ووکارڕ
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 Enlightenment یر ەشنگ ڕۆ  یمەردە: س یرەشنگڕۆ
 Reform رمۆفڕی
 Reformer رمکارۆفڕی
 Reformation یرمکارۆفڕی
 Reformism زمیرمۆفڕی
 Reformist ستیرمۆفڕی
 Relativism ییراەگەژڕێ
 ت یلەئ ر،ێستبژەد  ،ەڵرتەس 
 Axiom ەنێلمەس 
 Central ڵنتراەس 
 Democratic centralism ەانیکراتۆمێد یزمڵینتراەس 
 .ە: نقابکایندەس 

 Utilitarianism یتەسوودخواز
 Subject: زات ەبژۆس 
 Subjective یڤکتەبژۆس 
 Intuition ەس ۆس 
 Intuitive کرد ەس ۆس 
 Socialism زمیالیس ۆس 
 National Socialism ییللیم یزمیالیس ۆس 
 Cynicism زمینیس 

 .ەکەشار یرەوروبەد یکانەشار و ناوچ ک یە  ەبوون ل یتی بر ەک ەنیر ێد ینانیۆ یکانەتڵەوەد ستەبەم Polis: تڵەوەدەشار
 Nebulous ینگەبەش ی: گازنگەبەش
 Social Chauvinism یاک ڤج یزمین ۆڤیش

 Fascism زمیفاش
 Development فراژووتن

 Philosophy Synthetic  ەستەکبێت ەیفەلسەف
 International یللی مەفر
 Multinational ەییوەتەنەفر
 Physiocratism زمیکراتیۆزیف
 Feudalism یتەودالیف
 Feminism زمین یمێف

 ی : عملیکەکار
 Privatization ساندنەک
 Keynesianism یتیەنزاەیک
 ێت. نڕێسووەڵیه ە سڵێک کێتڵەوە: دتڵەوەدەسڵێک
 Mass Production مەرهەبۆک
 Machinery: رخەچۆک
 .ەشێو ک زۆد کەڵێمۆ: کزۆدۆک
 Corporative یراتۆرپۆک
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 Commune( ە)ناوچ ونیمۆک
 Communalism یتەونخوازیمۆک
 Communism زمیونیمۆک
 Reaction یرستەپەنۆک
 Conservative وارەنۆک
 Conservatism یتەوارەنۆک
 Social Conservatism یاکڤج ییتەوارەنۆک
 Ultra Conservatism ەڕرپەس  ییتەوارەنۆک
 Collective یکۆیەک

 .کراەد ێپ انییرانبازۆز رگەم تاەه ما،ڕۆ یکەڵخ یابواردن ڕ ۆب  ەک گوتراەد ەالنیو د  ەلۆیک وەب Gladiator رۆاتیگالد
  Economic Growth یئابوور یندەشەگ

 Scepticism یتەگومان
 Nonviolence  ەڕالش

 Liberalism زمیالەڕبیل
 liberalism Social یاکڤج یزمیالەڕبیل
 Interaction یککارێل
 Leninism زمینینێل

 Marxism- Leninism زمینینێل – زمیمارکس
 Marxism زمیمارکس

 Survival of the fittest بارەل ەرەه ەیوەمان
 Personalistic نیب ۆڤمر
 Humanism یتیەاۆڤمر
 Homo economicus یکەئابوور ۆڤیمر
 Materialism زمیالیرێتەم
 Historical materialism ژووکردێم یزمیالیرێتەم
 Mercantilism زمیل یرکانتەم
 .مانڕۆ ییرۆمپراتیئ ک ەو یوانەفر  کجاریە یتڵەوە: دتڵەوەدەزنەم
 Monetarism زمیتارینەم
 Monetarist ستیتارینەم
 Mechanism زمیکانیم
 National یللیم

 Pauperism یتیەنابووتا
 Determinism یتەناچار

 Nazism زمیناز
 Internationalism زمینالیۆرناس ەنت یئ - Nationalism زمینالیۆناس 
 Alienation بوونۆنام
 Irrationalism ییراەشگۆناه
 Irrational یکەشۆناه

 Implication ژێناوتو
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 Middle ages  نڤینا یمەردە: س نڤینا
 Negative یتیەنا
 Inconsistent وڕەکیەنا

 Idealization نمووناندن 
 .ەیینموون  یتڵەوە: دتڵەو ەدەنموون

 ێت. کرەن شەداب کێ: شتشەبەن
 Tradition تێرەن
 Traditionalist زێتپارێرەن
 Traditionalism یزێتپارێرەن
 Aristocratic traditionalism ەکراتانۆستیرەئ ییزێتپارێرەن
 Traditional یکەتێرەن
 .زمووەئ ەیوانەچێپ کراو، ەنەبەجرە: تزمووەن

 Neoconservatism یتەوارەنۆکێنو
 Representative یکەرەنێنو
 Role ەرۆن
 Approximation کاندنیزێن
 Intersubjective, یڤکتەبژۆ س  - وێن

 Import هاوردن
 Ontology یژۆلۆنتۆ: ئیبوونناس ەه
 .ژارانەه ەبرێت دەد  یتەارمی ەب ەکەیە: پارەژارانەه
 Catastrophe ساتە: کارندەژەه
 Universal یکەمەه
 Universalism یتیەکەمەه
 Heterogeneous زەگەڕەمەه
 Export ناردنەه
 Distinction ردنێوەاڵ ه
 Rationalism ییراەشگۆه
 Rational یکەشۆه
 Rationalist خوازیکەشۆه
 Common وون ڕ یشۆه
 Causal یکۆیەه
 Moderate  منکارێه
 ی تەاڵ هاوو شتمان،یهاون د،ێ: هاوزیتەاڵ و

 Standardization نگاندنڕەکیە
 Eugenic کینیوجی
 Eurocommunism زمیونیمۆکۆوری
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