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سمكۆ محەمەد

دیموكراســـییەتی هاوچـــەرخ .رێـــك بەمانـــای
دوورخســتنەوەی خەڵك دێت لەبەشــداربونیان لەسیاسەت،
لەالیەكـــی دیكەشـــەوە بەمانـــای لەسیاسەتخســـتن دێـــت.
ئەمـــە پارادۆكســـی سیاســـییە كـــە ئەمـــە روپۆشـــكردنی
دیموكراســـییەتە بـــە لیبرالیزمـــی هاوچـــەرخ و پشـــتیوانی
كۆمپانیـــاكان.
لەپاشـــایەتیدا و پۆســـت پلـــەی پادشـــاهی و موڵكایەتـــی
گشــت بــۆ تاكێــك لــە زۆربــەی سیســتەمەكانی حوكمڕانیــدا،
دیموكراســـی كـــراوە بـــە ئەلتەرناتیـــڤ و مەرجـــی ژیانـــی
سیاســـی ،مـــن پێموایـــە لەهـــەردوو بارەكـــەدا بـــۆ چینـــی
خـــوارەوەی كۆمەڵگـــە چـــوون یەكـــە ،چونكـــە وەكـــو
ماركـــس دەڵـــێ (لـــە پاشـــایەتیدا ئێمـــە خەڵكمـــان هەیـــە
بـــۆ دەســـتوور ،بـــەاڵم لەدیموكراســـیەتدا دەســـتوورمان
هەی ــە ب ــۆ خەڵ ــك) ه ــەر كامێ ــك ل ــەم سیس ــتمە جێگۆركێ ــی
پێبكــەی یەكســانە ،ئــەم فەلســەفەیە كــە ئامانجەكــەی روونــە
و دەبـــێ پراكتیـــك بكرێـــت ،فەلســـەفەش لەجەوهـــەردا
گەرەكیەتـــی دیموكراســـیانە گەشـــە بـــكات و رەچەڵەكـــی
هەمـــوو ئامانجێكـــی مرۆیـــی بدۆزێتـــەوە.
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جوگرافـــی و كولتـــووری و سۆســـیۆلۆژی و سیاســـی.
ئای ــا دیموكراس ــی ئەوەی ــە تێك ــەڵ ب ــە سیس ــتمی ئاب ــوری
بكرێ ــت و وەك ــو كەرەس ــتەیەك لەپێن ــاو درێژكردن ــەوەی
تەمەنـــی حوكمڕانـــی ســـتەمكاری و سیســـتمی كۆنتـــڕۆڵ
بمێنـــێ و خەڵكیـــش هـــەر رەعیەتـــی دەســـەاڵتەكان
بێـــت بەهەمـــوو جیاوازیەكیانـــەوە ،یـــان ئـــەوە مانـــای
كەمتەرخەمــی گروپــە هۆشــیارەكانە كــە مانــای جیاوازیــان
بــۆ دۆزیوەتــەوە و ملمالنێكەیــان بردۆتــە ئاســتێك خەڵــك
بەگشــتی شــارەزایی نەبێــت لــەو ســتایلە سیاســییە ،ئەگــەر
وای ــە بۆچ ــی خ ــاوەن تی ــۆرە سیاس ــییەكان ،زیات ــر خەم ــی
سیســتمی حوكمڕانیــان هەیــە لــەوەی گروپــە سیاســییەكان
هەیانبێـــت؟.
ئ ــەم باس ــە س ــەرەتاكەی لەوێ ــوە دەس ــتی پێك ــرد ك ــە
ئیمپریالی ــزم دوای س ــەركەوتنی لەس ــەدەی  19راب ــردوو،
لەزۆرب ــەی واڵتان ــی رۆژئ ــاوا ب ــۆ تاقیكردن ــەوە بێ ــت ی ــان
بــۆ جێگیركردنــی پێگــەی خــۆی ،سیســتمی تۆتالیتاریزمــی
راگەیانـــد كـــە لەدەســـەاڵتی كەنیســـەوە ســـەرچاوەی
گرتب ــوو ،ئی ــدی س ــەرەتا ش ــااڵوبردن ب ــوو ب ــۆ كیش ــوەری
ئەفەریقـــا و بەشـــێك لـــە ئاســـیا كـــە رۆژهـــەاڵت بـــوو،
چونكــە تۆتالیتاریزمــی ئیدیۆلۆژیایــی ،دۆخێكــی دیفاكتۆیــی
وەرگــرت ،چونكــە هــەم لەیەكێتــی ســۆڤیەت و هــەم بەنــاوی
ســەرەتای ســەرهەڵدانی جەنگــەوە ،بــوو بــە كەرەســتەیەكی
پش ــتیوانی ب ــۆ دەس ــەاڵتە سیاس ــییەكان و ف ــراوان بوون ــی
كێشمەكێشـــەكە ،لەكاتێكـــدا لەژێـــرەوە بزووتنەوەیەكـــی
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دیكـــە بـــۆ مانـــەوەی سیســـتمی دەســـەاڵتدارێتی لەژێـــر
عینوان ــی دیك ــەدا گەرەك ــی ب ــوو درێ ــژە بەتەمەن ــی خ ــۆی
بــدات و سەركەوتنیشــی بەدەســت هێنــا ،ئەویــش ئەوكاتــە
ب ــوو ك ــە دیموكراس ــی ئ ــەو خەیاڵ ــەی خوڵقاندب ــوو گوای ــە
دوای گەڕان ــەوەی بەه ــا ب ــۆ ئینس ــان و س ــتەملێكراوەكان،
مـــاف و ئـــازادی بـــۆ گروپـــە ئیتنییەكانـــی ســـتەملێكراو و
ئـــازادی بەیـــان و عەقیـــدە و هتـــد چارەســـەری دۆخـــی
سۆســـیۆ سیاســـی دەكات كـــە نەیكـــرد ،لەكاتێكـــدا ئـــەم
درووشـــم هەڵدانـــە تەنهـــا وەكـــو ئەلتەرناتیڤـــی سیاســـی
بـــوو دژ بـــە یەكێتـــی ســـۆڤیەت ،ئیدیعاكـــەش ئەوەبـــوو
ك ــە گوای ــە س ــەرجەم تاك ــەكان لەگ ــەڵ ی ــەك یەكس ــان و
هێ ــزی ماتریاڵ ــی یەكس ــان دەب ــن لەگ ــەڵ یەكت ــر ،لەكاتێك ــدا
ســـەرمایەداری لەگـــەڵ هاتنی ــدا بـــە پاڵپش ــتی تەكنۆلۆژی ــا
و ئابـــوری داگیركـــراو و كۆمپانیـــا و كەرتـــی تایبـــەت،
گرەوێكــی كــرد وەكــو ســەرەتا و وەكــو سیســتم گەرەكــی
بــوو فۆڕمێكــی تــر بــدات بــە دیموكراســی ،هەروەهــا لەگــەڵ
دۆخ ــی ه ــەر جوگرافیایەك ــی دەوڵەتداری ــدا بیگونجێنێ ــت و
لەگ ــەڵ ئیكۆنۆمیزم ــی جهانی ــدا هارمۆنی ــا وەربگرێ ــت ،ك ــە
دوات ــر ئ ــەم پالن ــە س ــەریگرت.
ســـتراكتۆر بـــۆ چەمكەكـــە لـــە ئەندێشـــەی كـــۆن بـــۆ
جەوهـــەری بابەتـــە جیاوازەكانـــی سیاســـەت جێگیربـــوو،
بۆیـــە سیســـتمی سیاســـی زاڵ ناچـــار بـــوو ناوەڕۆكـــی
گۆڕانكاریـــەكان دەســـتكاری بـــكات ،هـــەروەك چـــۆن
دیموكراســـی لەشـــوێنێكەوە بـــۆ شـــوێنێكی دیكـــە بەپێـــی
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كوولتـــووری كۆمەاڵیەتـــی و مێـــژووی شـــوێنەكە
لەبـــارەی هەلومـــەرج و جوگرافیـــاوە جیاوازیـــان بـــۆ
درووســـتبوو .لەبـــەر ئـــەوەی سیســـتمی ئابـــووری و
بـــازاڕو توانـــای تەكنۆلۆژیـــا ،ســـنووریان بـــۆ سیاســـەت
كێشـــا ،دەســـەاڵت و حوكمڕانەكانیـــش بەهەمـــان ســـتایلی
كۆمەاڵیەتـــی جوگرافیاكـــە مامەڵەیـــان لەتـــەك چەمكەكـــە
كــرد ،بەمانایەكــی دیكــە دیموكراســیەتی باویــش تەماشــای
بەرژەوەنــدی دەوڵــەت دەكات و هــەر بــەو ئاڕاستەیەشــدا
گـــوزەر دەكات ،بـــەو واتایـــەی ئەگـــەر لـــە واڵتانـــی
رۆژه ــەاڵت ئ ــەو كولت ــوورەش هەبێ ــت ب ــۆ دەستاودەس ــت
كردنـــی دەســـەاڵت لـــە حیزبێكـــەوە بـــۆ حیزبێكـــی دیكـــە
بەپێ ــی پ ــڕۆژە و بەرنام ــەی حیزب ــی ب ــۆ م ــاوەی  4س ــاڵ،
بــەاڵم ســەرەنجام خــودی ئــەو حیزبــەش هەڵگــری هەمــان
س ــتراتیژی سیاس ــی دەوڵەتیی ــە ،لەتوانایی ــدا نیی ــە بگۆڕێ ــت
و بەئاڕاس ــتەی پێچەوان ــەوە سیاس ــەت ب ــكات ب ــۆ م ــاوەی
 4ســاڵی داهاتــوو ،كــە ئەمــە لەئامریــكا تــەواو پێچەوانــەی
هەمـــوو دونیایـــە و تەنهـــا دوو حیـــزب دەستاودەســـتی
دەســـەاڵت دەكـــەن ،ئەویـــش حیزبـــی كۆمـــاری و
دیموكراتییــە لەئامریــكا كــە لۆگۆكانیــان فیــل و گوێدرێــژە،
حیزب ــی كرێ ــكاری و پارێزگارەكان ــە ل ــە ئەنگڵس ــتان ،ئ ــەم
بابەتــە لــە یەكێــك لەچاپتەرەكانــدا بــە درێــژی باســدەكەین.
دەركەوتــووە كــە قەیرانــی ئابــوری بــۆ هــەر دەوڵەتێــك،
ســـابا ئـــەو قەیرانـــە خۆڕســـك بێـــت یـــان درووســـتكراو
بێـــت ،دیاردەیەكـــی ناتـــەواوە بـــۆ شكســـت پێهێنانـــی
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سیس ــتمی سیاس ــی ،ئ ــەم خ ــەون و خەیاڵ ــە ل ــە س ــەدەكانی
رابردووشـــدا هەمـــان پیـــان و تاكتیكـــی سیاســـی بـــووە،
چونكـــە مەتڵەبـــە ســـەرەكییەكەی خەڵـــك عەدالـــەت و
یەكســـانی بـــووە ،نـــەك دیموكراســـی فۆڕمـــی سیســـتمی
سیاس ــی ،ئێس ــتاش لەزۆرب ــەی جوگرافی ــای واڵتان ــدا ئ ــەو
گەمان ــە بەكاردێ ــن ك ــە نموونەی ــان واڵتان ــی رۆژه ــەاڵت و
بەشـــێك لـــە رۆژئاوایـــە و لەوالشـــەوە هینـــد و نیپـــاڵ و
بەنگالدیـــش و ئاســـیاییەكان و هتـــد ،بـــەاڵم گرینـــگ ئـــەو
رێكخســـتنەیە كـــە بـــۆ قەیرانەكـــە كـــراوە و درێـــژەی بـــە
گەمەكـــە و هاوكێشـــە بەردەوامەكـــە داوە كـــە كۆمپانیـــا
زەبەالح ــەكان ،ئەوان ــەی زلهێ ــزەكان دەیجوڵێن ــن هەمیش ــە
هاوكێشـــەكە پێكـــەوە دەگونجێنـــن.
هەم ــوو ئ ــەم رەوت ــەی ك ــە لەپەراوێ ــزی گەم ــە سیاس ــی
و ئابورییـــەكان بۆچوونـــی جیاوازیـــان هەیـــە ،هـــاوكاری
سیســـتمی ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ دەكـــەن بـــۆ
س ــەركەوتنی دۆخەك ــە ،لەوان ــەش ئ ــەو گەمان ــەی ئامری ــكا
و بەریتانی ــا لەگ ــەڵ فەرانس ــە و چی ــن كردی ــان ل ــە س ــاڵی
 2009وە تاكـــو ســـاڵی  ،2019مەبەســـتم خۆپیشـــاندانی
هیلـــەگ زەردەكانـــی چەنـــد ســـاڵ بـــەر لەئێســـتایە لـــە
فەرانســـە و بەشـــێك لـــە ئەوروپـــا نمایشـــی ناڕەزایەتـــی
كرێ ــكاری خۆی ــان ك ــرد ،ك ــە ترس ــناكترین خۆپیش ــاندانی
س ــەدە ب ــوو ،ئ ــەو دی ــاردە سیاس ــی ی ــە ت ــەواوی رۆژئ ــاوا
بەخۆیـــەوە بینـــی ،چونكـــە فەرانســـە لەگـــەڵ ئێـــران
گەم ــەی ترس ــناكی دەك ــرد ،ئەم ــە وایك ــرد ك ــە بەتایبەت ــی
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ئامریـــكا بەســـتایلێك ئابـــوری تێكـــەڵ بـــە ملمالنێـــكان
بـــكات ،تـــا ئـــەو جێگەیـــەی كردبـــووی بـــە پەراوێزێكـــی
گرین ــك ب ــۆ سیاس ــەت و دەستش ــكاندووە لەگ ــەڵ یەكت ــر،
مەبەســـتم لـــە پەراوێزەكانـــی وەكـــو ئێـــران و كۆریـــا و
ئاســـیاییەكان و لەســـەرووی هەمووشـــیانەوە چیـــن كـــە
ه ــەم گەورەتری ــن دەوڵەت ــی س ــەنعەتییە و ه ــەم ت ــەواوی
ب ــازاڕی داگیرك ــردووە ،ئەم ــە دیموكراس ــیەتی بەڕادەی ــەك
پاشەكش ــە پێك ــرد ك ــە ن ــەك ه ــەر ب ــۆ كۆمەڵگ ــە و دەوڵ ــەت
و حوكمڕانـــی زیـــان بـــوو ،بەڵكـــو تـــا ئـــەو رادەیـــەی
تـــەواوی خەڵـــك بـــە سیاسییەكانیشـــەوە قەناعەتیـــان
كردبـــوو كـــە دۆخەكـــە بەپێـــی هەلومەرجـــی ئاســـایی
خ ــۆی دەگوزەرێ ــت ،بەڵ ــێ نێوەن ــدە سیاس ــیەكان و خەڵ ــك
پێویســـتیان بـــەو جـــۆرە دیموكراســـییەتەیە ،لەكاتێكـــدا
ئــەوان باشــیان دەزانــی كــە وەهمەكــە هێنــدە ئاشــكرایە ،تــا
ئ ــەو رادەی ــەی بیرۆكەك ــە لەزەین ــی هەم ــوو تاكێ ــك ش ــاش
و كاڵ بب ــووەوە و بەئاش ــكرا پاشەكش ــەیان دەك ــرد ،ئ ــەو
دیمەن ــەی ك ــە كچ ــە س ــەربازێكی فەرانس ــەیی بەبەرچ ــاوی
هەمـــوو میدیـــای دونیـــاوە داوای لـــە خۆپیشـــاندەران و
پۆلیــس دەكــرد ئــەو بكــوژن ،تەنهــا ئــەوەی لەژێــر عینوانــی
ناڕەزایەت ــی و بەرگریك ــردن ل ــە دەوڵ ــەت ،واڵتەك ــە تێ ــك
ن ــەدەن ،ئ ــەم داوای ــە هێن ــدەی پاشەكش ــەی سیاس ــی ب ــوو
بـــۆ ناڕازییـــەكان ،هێنـــدە ســـۆزداری نەبـــوو بـــۆ ژیانـــی
كۆمەاڵیەت ــی و لەوێش ــەوە ب ــۆ تێگەیش ــتنی دەوڵ ــەت ،ل ــەو
ش ــانۆیەی ك ــە دەگ ــوزەرا و پێش ــتریش س ــاڵی  2013ل ــە
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ئاڵمـــان و ئیســـپانیا و یۆنـــان هەمـــان ســـیناریۆ هەبـــوو
بەنـــاوی هەاڵیســـانی قەیرانـــی ئابـــووری.
ئــەم ســیناریۆیە پێشــتر لــە ئامریــكا هەبــوو كــە كێشــەی
دارایـــی ئامریـــكا لەژێـــر عینوانـــی كێشـــەی (ۆڵ ســـتریت)
گەیش ــتە لوتك ــەی ژی ــان ،هەم ــوو هاواڵتیی ــەك ش ــارەزایی
لێـــی هەبـــوو كـــە باگڕاوندەكـــەی خـــودی سیاســـەتی
ئامریكایـــە بەرامبـــەر بـــە دەوڵەتانـــی وەكـــو عێـــراق و
ئەفغانســتان و واڵتانــی عەرەبــی ،چونكــە دووچــار نەزیفــی
خوێن ــی ئاب ــوری بب ــوو ل ــەوەی س ــەرباز و كەرەس ــتەیەكی
زۆری هەواڵگـــری و حوكمڕانـــی رەوانـــە كردبـــوو كـــە
دواتـــر بەشـــێك لەدەرەنجامـــی ســـیناریۆكە بـــە قازانجـــی
ئامریـــكا نەشـــكایەوە.
دیموكراســـی بـــەدەر لـــەو دیمەنـــە سیاســـی باوانـــەی
هەیــە ،لەبــارەی مێژووییــەوە بــە ســێ زەمەنــی جیــاواز لــە
س ــەدەكانی ب ــەر لەزایی ــن و س ــەركەوتنی س ــەرمایەداری
و شكســـتی ســـۆڤییەت تێپەڕیـــوە ،بۆیـــە ســـێ دیمەنـــی
جیــاوازی بەخۆیــەوە بینیبــوو كــە هیــچ كامیــان لــەوەی تــر
نەدەچــوو ،تەنانــەت لــەو واڵتــەش كــە ســەرەتا لێــی لەدایــك
بـــووە لەیەكتـــر ناچـــوون ،چونكـــە نـــەك هـــەر جێكەوتـــە
نەبـــوو بـــوو ،بەڵكـــو ئاسەواریشـــی نەمابـــوو لەبـــارەی
فكریی ــەوە .كەوات ــە بۆچ ــی داواكارییەك ــە لەس ــەر گۆڕین ــی
شوناســـی رۆژهەاڵتـــە بەتایبەتـــی ،تاكـــو ببێتـــە پاشـــكۆی
رۆژئــاوا و ئامریــكا ،هەڵبــەت ئەمــە روونــە كــە ئــەو جــۆرە
گەمەی ــە ل ــەم ناوچان ــە نەبێ ــت ل ــە جوگرافی ــای دیك ــە س ــەر
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هاوینی 2019
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ناگرێــت ،بۆیــە بەنــاوی دیموكراســی یــەوە بەردەوامــی بــە
ف ــەزا سیاس ــییەكە دراوە و خەڵكی ــش لەپەن ــای بۆچوون ــی
جیـــاواز دۆخـــە هەمەالیەنەكەیـــان قبـــوڵ كـــردووە ،ئێمـــە
لێ ــرەدا ب ــە هەناس ــەیەكی رەخنەگران ــەوە لێكۆڵین ــەوە ل ــەم
چەمكـــە دەكەیـــن و لێكەوتەكانـــی دەخەینـــە بەربـــاس،
بۆیـــەش نـــاوم نـــاوە وەهمـــی دیموكراســـی ،چونكـــە
دەركەوتـــووە كـــە دیموكراســـییەت سیســـتمیكی وەهمـــی
یــە بــۆ خۆشــگوزەرانی ئینســان لەهــەر شــوێنێك و لەژێــر
س ــایەی ه ــەر سیس ــتمێك و دەوڵەتێ ــك ب ــێ.
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وەه ــم چەمكێك ــە ب ــۆ ش ــتی نادی ــار دەش ــێ ،ش ــێوەیەكە
لـــە شـــێوەكانی تێكچوونـــی هەســـت ،یـــان شـــیكاری بـــۆ
هەس ــتكردن ب ــە هەقیق ــەت لەالی ــەن ئینس ــانەوە بەرامب ــەر
ب ــە دی ــاردە جی ــاوازەكان ،لەوێش ــوە ئ ــەو وێنایان ــەی ك ــە
پێیانوایە واقیعین و هەن ،ئەم زاراوەیە ئەگەرچی بەشێكی
پەیوەندیـــی بـــە فـــەزای ســـایكۆلۆژیای درووســـتكراوەوە
هەیــە ،بــەاڵم بەشــێكی فراوانــی پەیوەندیــی بــە ئەفســانەوە
هەیـــە كـــە لـــەالی هیندۆســـییەكان بە(مایـــا) ناســـراوە،
چونك ــە ئ ــەوان وەك ــو پێكهاتەیەك ــی م ــەزن ل ــە هیندس ــتان
كـــە دەوڵەمەنتریـــن كۆمەڵگـــەن لـــە ئەفســـانە و وەهـــم و
شـــەعوەزەن لـــەدەرەوەی هەمـــوو زانســـتێك ،وەكـــو
بەش ــێكی تایب ــەت لەپێداویس ــتی ژی ــان لەگەڵی ــدا دەژی ــن و
قبوڵیانـــە و خاوەنـــی الیەنـــە شیكارییەكەشـــن.
لــەرووی فەلســەفیەوە چەمكــی وەهــم ،چەمكێكــە ناتوانــێ
وەاڵم بـــە رەهەنـــدە جۆراوجۆرەكانـــی خـــودی خـــۆی
بداتــەوە نــەك زانســت ،بەمانــای ئــەوەی فەزایەكــی نادیــار
پێشـــكەش دەكات بەكارێكتـــەری واهیمـــی ،یـــان هەڵگـــری
ئـــەم دونیابینییـــە وەهمیـــە ،ئەویـــش هەوڵدانـــە لەرێگـــەی
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شـــۆڕش بـــەرەو ســـەركەوتن ،ئـــازادی بـــۆ عەدالـــەت و
دیموكراســـی بـــۆ گۆڕینـــی سیســـتم و هتـــد.
نیچـــە لەتێزەكانـــی خۆیـــدا گەیشـــتۆتە ئـــەو قەناعەتـــەی
ك ــە هەم ــوو ئ ــەو ش ــتانەی ل ــەدەرەوەی ویس ــتی ئینس ــان
خۆیـــەوە بەرهەمدێتـــەوە ،ســـەرچاوەكەی لەالشـــعورەوە
س ــەرهەڵدەدات و وەهم ــە .ب ــەاڵم مەترس ــیدارترین وەه ــم
ئـــەو موفرەدەیەیـــە كـــە سیاســـەت بەرهەمیدەهێنێـــت،
چونك ــە ل ــە ئامادەنەبوون ــی خەی ــاڵ و هەقیق ــەت و واقی ــع
و بیركردنـــەوەوە ســـەرهەڵدەدات و وەكـــو واقیعیـــش
خـــۆی دەردەخـــات ،وەهمـــە كوشـــندەكەش ئەوەیـــە كـــە
كۆمەڵگەی ــەك ب ــڕوای ب ــە گروپێ ــك بێ ــت تاك ــو بەهەش ــتیان
ب ــۆ بەرهەبهێن ــن ،ی ــان نرخی ــان ب ــۆ دابنێ ــن و بەخۆیان ــی
بفرۆشـــنەوە ،نموونـــەش ئەوەیـــە كـــە دوو گروپـــی دژ
بەیەكتـــر ،دوو كۆمەڵگـــە بەكاربهێنـــن بـــۆ ملمالنـــێ و
فەزاكـــەش تێكـــەڵ بـــە ئیســـتاتیكای سیاســـەت بكـــەن،
كەچ ــی بەخۆیان ــی بفرۆش ــنەوە و ئاگ ــری گەمەكەی ــان پ ــێ
جـــۆش بـــدەن ،بـــۆ نموونـــە وەهمێـــك بـــۆ رزگاركردنـــی
نیشــتیمان و بــۆ ئاییــن و بــۆ تــاك و بــۆ حیــزب و نەتــەوە
و ئایدیۆلۆژیـــا و هتـــد ،هەمـــوو كەســـێكی كۆمەڵگـــەی
رۆژهەاڵتیــان ســەرقاڵ كــردووە و بۆتــە واقیــع ،لەكاتێكــدا
ئەم ــە ب ــۆ ك ــورت هێنان ــە بەتەمەن ــی كۆمەڵگەی ــەك ،لەپێن ــاو
ژیانێك ــی رەف ــا ب ــۆ گروپێ ــك ك ــە داینەم ــۆی وەهمەك ــەن،
«بێگومـــان دەســـتەوداوێن بوونـــی ئاییـــن و خـــودا،
بەش ــكڵ و ش ــێوەی جۆراوج ــۆر بەق ــەت مێ ــژووی ژیان ــی
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كۆمەاڵیەتـــی مـــرۆڤ ،تەمەنـــی هەیـــە و مرۆڤەكانیـــش
بەه ــۆی جۆراوج ــۆر لەوان ــەی رەنج ــی ژی ــان و ت ــرس ل ــە
م ــردن ،دەس ــتەوداوێنی هێ ــزی ب ــان سرووش ــتی دەب ــوون،
بــەاڵم بونیادگــەری ئایینــی دیاردەیەكــی نــوێ و جیــاوازە،
ب ــە دەربڕینێك ــی دیك ــە ئێس ــتاكە ئایی ــن ل ــە چوارچێ ــوەی
بونیادگەرایانـــەی خۆیـــدا بۆتـــە گرینگتریـــن ســـەرچاوەی
شـــوناس لـــە جیهانـــدا».)1(.
 .ئـــەوەی كـــە فەلســـەفە دەبەســـتێتەوە بەچەمكـــە
ئاكتیڤەكانـــی نزیـــك بەسیاســـەت و ئایدیۆلۆژیـــا ،ئەوەیـــە
كــە فەلســەفە وەكــو یونیڤێرســاڵێك خــۆی مەتــرەح دەكات
و رازی نییـــە بەخاڵێـــك كـــە ناتوانـــێ ژیـــان بگۆڕێـــت،
بەومانایــەی دیموكراســی كــە بەرهەمــی فەلســەفەیە ،بۆیــە
ئـــەم ئەگەرانـــەی لەپێـــش خـــۆی دانـــاوە ،تاكـــو بتوانـــێ
ئامان ــج بگۆڕێ ــت لەدەس ــەاڵتێكەوە ب ــۆ دەس ــەاڵتێكی دیك ــە،
كەچ ــی تەنه ــا ل ــە ئاكس ــیۆنەكاندا نم ــوودی خ ــۆی دەبینێ ــت
و لـــە هەقیقەتیشـــدا هەمـــان مەبەســـتی فەلســـەفی هەیـــە،
كــە سیاســەت فێڵــی لێكــردووە وەكــو ئــەوەی لەســەرەتای
لەدایكبوون ــی فەلس ــەفەوە ،سیاس ــەتیش لەرێگ ــەی گەم ــەی
ج ــۆراو ج ــۆرەوە ،ئ ــەم گ ــرەوەی بردۆت ــەوە و فەلس ــەفەی
كـــردووە بەخزمەتـــكاری خـــۆی ،بۆیـــە فەلســـەفە لێـــرەدا
دۆڕاوی توانـــا كـــورت خایەنەكەیەتـــی كـــە هێـــزی
بەكارهێنان ــی پرنس ــیپەكانی خ ــۆی پ ــێ ئاكتی ــڤ ناكرێ ــت،
ب ــۆ ئایدی ــاكان و رێ ــژەی ئ ــەو كارێكتەران ــەی ك ــە هەڵگ ــری
هەم ــان ئایدی ــان.
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ب ــە ئەس ــتێرەكردنی تاك ــی ئاكتیڤیس ــت لەنێ ــو مەحفەل ــی
سیاســـی هاوچەرخـــدا كـــە مۆدێرنـــە ئابـــوری كـــردووە
ب ــە حاك ــم ،ب ــۆ بەریاڵكردن ــی ب ــازاڕە هەم ــە چەش ــنەكانی،
بەشـــێكە لەدرووســـتكردنی وەهمێـــك لەنێـــو واقیعـــدا،
وەكـــو ئـــەوەی لـــە رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت هەیـــە
ئیعتیبارێكـــی فەلســـەفی هەیـــە و رەهەنـــدی جیـــاوازی
وەرگرتـــووە ،ئەویـــش لەڕێگـــەی ئاییـــن و مەزهـــەب و
هون ــەر و ئی ــدەی سیاس ــیەوە دەبن ــە ئەس ــتێرە و لەس ــەر
شاش ــەی تەلەفزیۆن ــەوە دەردەك ــەون ،ئ ــەم ج ــۆرە وەهم ــە
ل ــەو ماكینەیـــەوە بەرهەمدەهێ ــت ك ــە لەرێگ ــەی زمان ــەوە
فـــوو دەكرێتـــە فوودانـــەی كەســـێكەوە و ریتواڵێكـــی پـــێ
دەبەخش ــن ،دواج ــار ئۆتۆریت ــەی بەهێ ــزی كوالی ــت نزم ــی
ب ــۆ پەی ــدا دەك ــەن ،مەبەس ــت لەخەڵك ــی عەوام ــە ،ئەوانی ــش
لەنێ ــو عەش ــیرەتێك ی ــان گروپێك ــی ئیتنیك ــی و گروپێك ــی
فراوانـــی مەزهەبـــی و هتـــد ئامـــادەن ،چونكـــە هەڵگـــری
شوناس ــێكی بنەماڵەی ــی ی ــان عەش ــیرەتی و حەش ــیمەتین،
نموونــەش ئــەو ناوانــەن كــە لــەدوای ســاڵی  2000لــەدوای
هێرش ــەكەی س ــەر ه ــەردوو ت ــاوەری بازرگان ــی ئامری ــكا
كــە بــە  11ئۆكتوبــەر ناســراوە ،دەركەوتــن ،ئیــدی هەندێــك
ك ــەس وەك ــو ئەس ــتێرەی سیاس ــی دەركەوت ــن ،نموون ــەی
كارێكت ــەری لەناوچ ــووی وەك ــو ب ــن الدن و كوڕەك ــەی و
هەروەهــا كەســانی وەكــو زەرقــاوی و ئەبوبكــر بەغــدادی
و مەالكریكار و هتد دەركەوتن و پێشــتریش شــا مەســعود
و تاڵیبانـــەكان لـــە ئەفغانســـتان بـــوون و زەواهیـــری و
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ئەبوبكـــر بەغـــدادی و هتـــد ،لەالیەكـــی دیكـــەوە كەســـانی
وەكـــو مورســـی و سیســـی و هتـــد ،یـــان ئـــەو ئاخونـــد و
مـــەال و بەنـــاو چاودێـــرە سیاســـی و رۆژنامەنـــووس و
یاریك ــەرە وەرزش ــیانەن ك ــە ب ــەردەوام لەمیدی ــادا باس ــی
گرنگ ــن.
زاراوەی وەه ــم زیات ــر رەهەندێك ــی خوراف ــی و ئایین ــی
هەیــە ،بــەاڵم لەمێــژووی زۆر كۆنــی ناوچــەی رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســـت و بەتایبەتیـــش لـــەالی میســـرییە كۆنـــەكان
ئ ــەم بابەت ــە كاری پێك ــراوە ت ــا ئ ــەو پ ــەڕی بەواقیعكردن ــی،
بۆی ــە هێن ــدەش موناقەش ــە ك ــراوە ت ــا ئ ــەو رادەی ــەی ك ــە
كێشـــەی ســـوبێكتی پـــێ چارەســـەر بكـــەن ،ئیـــدی ئـــەم
هەوڵـــە واقیعییەتـــی وەرگرتـــووە ،ســـەردەم و قۆناغێـــك
ك ــە فیرعەونیی ــەكان س ــەردار ب ــوون ،ئایی ــن لەس ــەرەتای
ســەرهەڵدان و گەشــەی ژیانــی بــوو ،ئەســتێرەیەكی وەكــو
ئیبراهیــم پێغەمبــەر بــوو بــە پاڵەوانــی بنەمــای چیرۆكــەكان،
بەچەكوچێكــەوە پەیكــەری فیرعــەون و خوداكانــی شــكاند،
بەپێ ــی چیرۆكەك ــە بەش ــێك ل ــەو وەهم ــەی تێكش ــكاند ك ــە
لــەالی زەیینیەتــی خەڵــك جێكەوتــە ببــوو ،دوا بــەدوای ئــەو،
موس ــای پێغەمب ــەر ه ــات ك ــە داوای ك ــرد دژی ناعادالەت ــی
فیرعەونـــەكان بووەســـتنەوە و كـــەس پەیوەســـت نەبـــوو
بــە بانگەوازەكەیــەوە و قبــوڵ نەكــرا ،ئــەو ســەرەتا باســی
ئـــەوەی كردبـــوو وەكـــو بزووتنەوەیەكـــی كۆمەاڵیەتـــی
و سۆسیالیســـتی بێنـــە مەیـــدان ،یەعنـــی بیرۆكەكـــە
سۆس ــیالیزم ب ــوو دژی نایەكس ــانی سیس ــتمی حوكمڕان ــی
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و نەهێش ــتن و قب ــوڵ نەكردن ــی ژیان ــی كۆیالیەت ــی ،ب ــەاڵم
ك ــە خەڵ ــك ئ ــەو باس ــەیان پش ــتگوێ خس ــت ،ئی ــدی موس ــا
ســـایكۆلۆژیای خەڵكەكـــەی خوێنـــدەوە و بابەتەكـــەی
ب ــە خ ــودا ناس ــییەوە گرێ ــدا ،بەوپێی ــەی ك ــە هێش ــتا ل ــەو
ســـەردەمەدا هۆشـــیاری و عەقـــڵ نەگەیشـــتبوو بـــەو
ئاســـتەی ئینســـان دژی ســـتەمكاری ببێـــت ،عەقڵیـــش
دژی ئیم ــان و بیرۆك ــە ئایینیەكان ــە ك ــە ب ــەزۆر خودای ــەك
دەچێنـــن لەمێشـــكی ئینســـان ،بەتایبەتـــی ئـــەو خودایـــەی
لەســـەر زەمیـــن حوكمڕانـــی دەكات و مەبەســـتیش
دەس ــەاڵتی یەكەم ــی حوكمڕانیی ــە ،تەنان ــەت مەس ــیحییەت
كــە زەمەنێكــی دووروو درێــژ دوای موســا دێــت ،ناتوانــێ
خــۆی بخاتــە پلەیەكــەوە كــە چیتــر ئینســان لــە چاوەڕوانــی
وەهمـــدا نـــەژی ،مافـــی عەقڵیـــش لەكاتـــی بێدەســـەاڵتیدا
زیاتـــر هەســـتی پێدەكرێـــت و بەرجەســـتە دەبێتـــەوە،
عەقڵ ــی بیرك ــەرەوە زەب ــری خ ــۆی هەی ــە ك ــە لەجەنگێك ــی
نادیـــاردا هێـــزی بڕواهێنـــەری خـــۆی دەردەخـــات كـــە
ئەگ ــەر ب ــگات بەجۆرێ ــك ل ــە هەقیقەت ــی ریاڵ ــی و واقیع ــی،
بۆی ــە موس ــا وەك ــو نموونەكان ــی دیك ــەی ب ــەر لەزەمەن ــی
خ ــۆی ،دوای ئ ــەوە دەس ــتی ك ــرد ب ــە بانگەش ــەی ئ ــەوەی
ك ــە لەگ ــەڵ خ ــودا ه ــەزار و ی ــەك وش ــە قس ــەی ك ــردووە
و داوای لەخـــودا كـــردووە رووی خـــۆی نیشـــانی موســـا
ب ــدات ،ب ــەاڵم لەئەنجام ــی ئ ــەو دەركەوتن ــەی خ ــودا ،كێ ــوی
تـــوور ســـوتاوە ،ئـــەم چیرۆكـــە كـــە پێویســـتی بەوەبـــوو
جێگـــەی خـــۆی بگرێـــت لەزەینـــی گوێگـــر و گوێڕاڵـــی
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ئایین ــی و كۆیلەكان ــدا ،دەب ــوو بكرێن ــە پی ــاوی ئەفس ــانەیی
و لەوێـــوە ســـیحریان رێســـای خـــۆی وەربگرێـــت ،ئەمـــە
پێویســتی بــەوە بــوو رەواجــی زیاتــری هەبێــت لەگوتــاری
ئایین ــی و دەس ــەاڵتی مەعریف ــی ،ئ ــەم دەس ــەاڵتە وەهمی ــە
بەرادەیـــەك جێكەوتـــە بـــووە ،ئێســـتاش كاری پێدەكرێـــت
و كـــەس ناوێـــرێ رەتـــی بكاتـــەوە ،بەپێچەوانـــەوە بـــووە
ب ــە كێوێ ــك ی كیمیای ــی و ب ــۆ بەئیس ــتاتیكا كردن ــی ئایین ــی
لەالی ــەك ،هەروەه ــا ب ــە ئیس ــتاتیكایی كردن ــی رواڵەت ــی ژن
و رازاندنـــەوەی ژنانیـــش هـــەر لەكۆنـــەوە بەكاردێـــت و
وەكــو بابەتێكــی پیــرۆز نــاوی دێــت ،مەبەســت لەوەیــە بــۆ
كل ــی چ ــاوی ژن ــان بەكاردێ ــت.
لـــەدوای ئـــەو مێـــژووە وەهمییـــە ئایینییـــە ،قۆناغێكـــی
دیكـــە هاتـــە پێشـــەوە ،دیســـان لـــە میســـر وەختێـــك
كرێكارانــی عــەرەب لەژێــر دەســتی مەگــۆل و یۆنانییــەكان
بـــوون ،بابەتـــی هاوســـەرگیری ئینســـان و جنۆكـــە هاتـــە
پێشـــەوە كـــە خـــوداكان بەســـەر شـــاخی ئۆلیمـــەوە
بـــوون ،لەگـــەڵ مەهوســـی و عفریتەكانـــەوە تێكـــەڵ
بـــوون ،هەروەهـــا زۆربـــەی بـــڕواكان كـــە پڕبـــوون لـــە
خەڵ ــك جگ ــە ل ــەو واقیع ــەی ك ــە لەراس ــتیدا وەه ــم ب ــوو،
شـــتێكی تـــر نەبـــووە» )2(.بەپێـــی ئـــەو فـــرە گێڕانەوەیـــە
بێ ــت ب ــۆ رەس ــەنایەتی چەمكەك ــە ،ئ ــەم چەمك ــی وەهم ــە
ل ــە ئەفس ــانەكانەوە س ــەرچاوەی گرت ــووە ك ــە لەقورئان ــدا
ئامـــاژەی بـــۆ كـــراوە و كارێكـــی كـــردووە كـــە لەعەقڵـــی
خەڵك ــدا جێگی ــر بێ ــت ،ئێم ــە لێ ــرەدا لەژێ ــر ئ ــەو كاریگ ــەری

سمكۆ محەمەد

وەهمـــەی كـــە لەرۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا لەمیســـرەوە
هات ــووە و بۆت ــە ری ــاڵ ،ه ــەروەك قیپتی ــەكان ل ــە ش ــاخی
موقتــەم تــا ئێســتاش هــەن ،فاتیمیەكانیــش وەكــو وەاڵمێــك
ب ــۆ دوع ــای س ــاڵحەكان لەپش ــت فاتیمیی ــەكان ك ــە خاوەن ــی
هەق ــی ئایی ــن بوون ــە وەك ــو خورافی ــات ،بەگش ــتی بەش ــێكن
لەدیكۆمێنتــی مێژوویــی لەعەقــڵ و لۆژیكــی ئــەو ســەردەمە.
ســەرەتای ئــەم چەمكــە وەهمییــە كــە شــعورێكی گشــتییە
و لەچوارچێــوەی ئایینــدا بەرتەســك كراوەتــەوە ،هــەروەك
ئ ــەوەی ل ــە ئایین ــی یەهودی ــدا هات ــووە و گەل ــی جولەك ــەی
كـــردووە بەخاوەنـــی ئـــەو ناوچـــە جوگرافیاییـــەی كـــە
ب ــە ئیس ــرائیل ناس ــراوە ،وەك ــو ئ ــەوەی ناوچەك ــە خاڵ ــی
بێـــت لـــە خەڵكـــی تـــر ،ئەمـــە وەهمێكـــی دیكـــەی ئایینییـــە
ك ــە ب ــەزاری خ ــوداوە واقیعییەت ــی وەرگرت ــووە .س ــاڤۆی
ژیـــژاك بیرمەنـــدی چیكـــی هاوچـــەرخ ،لەمبارەیـــەوە
نموونەیەكــی سۆســیۆلۆژی دەهێنێتــەوە و بەســەر وەهمــی
سیاســـیدا پراكتیكـــی دەكات و دەڵـــێ ( وەهـــم ناتوانـــێ
هـــاوكات و هاوتـــا بێـــت و لەهەمـــو دیوەكەیـــەوە راســـت
بێ ــت ،چونك ــە گ ــەر وەهابێ ــت ،ئ ــەوا خۆم ــان ل ــە دۆخێك ــی
بــێ مانــا و مەحاڵــدا دەبینینــەوە ،بــۆ نموونــە عاشــقێك بــە
حیس ــابی خ ــۆی عاش ــقەكەی ل ــە ئامێ ــز گرت ــووە ،وەختێ ــك
دەمامكەكانی ــان الدەب ــەن ،دەبین ــێ ژنێك ــی دیك ــەی غەریب ــە،
ژنەكـــەش تەماشـــادەكات ئـــەوە رائولـــی عاشـــقی نییـــە،
بەم ــەش وەهمەك ــە ریالێت ــی خ ــۆی وەردەگرێت ــەوە و ل ــەو
حاڵەت ــە رزگاری ــان دەبێ ــت).
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لەبــارەی ئەفســانە ناســییەوە بــاس لــە چەنــد كارێكتەرێــك
ی وەهم ــی مێژووی ــی دەكرێ ــت ل ــە ئەفس ــانەكانی یۆن ــان و
ناوچ ــەی ن ــاودار هات ــووە ،لەوان ــەش هەرق ــل ی یۆن ــان و
رۆم ــا و س ــوپەرمانەكەی نیچ ــە ك ــە مانایەك ــی فەلس ــەفەی
هەیـــە ،هەروەهـــا لـــەرووی جوگرافیـــەوە (ئیلیـــا) واتـــە
ئۆرشـــەلیمی ئیســـرائیل كـــە لـــەالی ئیســـامییەكان و
فەلەســـتین بـــە قـــودس ناســـراوە ،یـــان ئـــەو فریادڕەســـە
وەهمییانـــەی كـــە لـــە مێـــژووی ئیســـام و كریســـتیان
و یەهـــودی ناویـــان هاتـــوون ،لەوانـــەش ســـوداس و
مەه ــدی مونت ــەزەری و عیس ــا و هت ــد .هەم ــوو ئەمان ــە ب ــە
رزگارك ــەری خەڵك ــی ب ــاوەڕدار ناوی ــان هات ــووە و كاری
پێدەكرێـــت لـــە میســـۆلۆژیای ئایینـــەكان جێگیـــر كـــراون،
لەكاتێك ــدا وەك ــو گۆدۆك ــەی س ــامۆئیل بێك ــت ی خاوەن ــی
شــانۆی عەبەســییەت ،هیچیــان نەهاتــن و خەڵكیــان رزگار
نەك ــرد و وەهمێك ــی ئایین ــی كۆمەاڵیەت ــی ب ــوون .هەم ــوو
ئەمانـــە كـــە لەســـایەی سیســـتمی ئایینـــی و حوكمرانـــی
خیالفـــەت بەرهەمهـــات و لـــەرووی زمانەوانییـــەوە
جێكەوتــەی نێــو خەڵــك بــوون ،لەســایەی ئــەو سیســتمەوە
ب ــوو ك ــە ئێس ــتای بەرهەمهێن ــاوە و گەش ــەی ك ــردووە و
نـــاوی نـــراوە دیموكراســـی.
ئایدیال ــی دیموكراس ــی هەم ــان ئ ــەو مانای ــەی هەی ــە ك ــە
خەڵ ــك ناچ ــار دەكات ه ــەم بەوەه ــم یەكت ــر قەب ــوڵ بك ــەن،
ه ــەم ش ــێوەی خەبات ــی سیاس ــی و حزبایەت ــی بگ ــۆڕن و
هـــەم خەڵـــك ناچـــار بكـــەن بـــۆ رزگاربوونێكـــی وەهمـــی،
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تاك ــو بچن ــە ب ــەردەم س ــندووقەكانی دەنگ ــدان و جارێك ــی
ت ــر ش ــەڕی سیاس ــی لەس ــەر ش ــانی ئ ــەوان ت ــەواو بێ ــت و
دەســتەبژێرێكی تــری مشــەخۆر خۆیــان لەســەر حیســابی
عەقلییەت ــی م ــردووی ئ ــەوان دەوڵەمەن ــد بك ــەن.
وەهمێكـــی دیكـــەی سیاســـیی هەیـــە بـــۆ نەتـــەوە بـــێ
دەوڵەتـــەكان كـــە لـــەدوای هاتنـــی چەمـــك و سیســـتمی
جهانگەرایی ــەوە هات ــووە ،ئەوی ــش یەكگرت ــن و بەدەوڵ ــەت
بوون ــە ،ئەم ــە لەوێ ــوە س ــەرچاوەی گرت ــووە ك ــە ل ــەدوای
شكســـتی فەلســـەفەوە ،ئەوانـــەی پێیانوابـــوو خاوەنـــی
مەعریفـــە و ئەزموونێكـــی قوڵـــن ،وەكـــو ئـــەوە لەنێـــو
دارســتانێك گینــگڵ بــدەن ،نەگەیشــتن بەهیــچ وێســتگەیەك
و بەپێچەوانـــەوە بزربـــوون ،ئەمـــە بـــۆ هەندێـــك كـــەس
ئاس ــایی ب ــوو ب ــۆ هەندێكی ــش ق ــورس كەوت ــووە ،كەس ــانی
وەكـــو (نعـــۆم چۆمســـكی) نووســـەری بەناوبانـــگ لـــە
ئامریــكا بــە نموونــە ،كەواتــە بیركردنــەوە رێــگا گرتنــە بــە
رێ ــگادا ،زەمین ــی ئ ــەو رێگەگرتن ــەش زمان ــە ،چونك ــە بەب ــێ
لەبەرچاوگرتن ــی ئ ــەو س ــێ قۆناغ ــەی ك ــە هی ــگڵ دیاریك ــرد
بـــۆ دیالیكتیـــك ،ئەویـــش (دۆز و دژیەكـــی و پێشـــنیار)
بـــوو ،ئەمـــە مەعریفـــەی ئەزموونگـــەری هۆشـــیاری یـــە
كـــە بەشـــێكی بنەڕەتییـــە لـــە زانســـت ،كەچـــی وەهـــم و
درووســـتكەری وەهـــم كەڵكیـــان لێوەرگرتـــووە.
ئـــەم وەهمـــە كاریگـــەری خســـتۆتە ســـەر ژیانـــی
تاكەكانی ــش ك ــە پرس ــیاری ب ــێ وەاڵمی ــان ل ــەال درووس ــت
ببێـــت و بپرســـن ،بۆچـــی بـــەو ســـتایڵە خراپـــە دەژیـــن؟،
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لەكاتێكـــدا هـــەر ئـــەو هێـــزە سیاســـی و ئابورییـــە
جهانیی ــەی ك ــە دونی ــا بەڕێوەدەب ــات ،ب ــژاردە فەلس ــەفییە
ســـتاندارییەكان بژاردەیەكـــی ناكامڵـــە ،چونكـــە ئـــەو
وەهمـــە سەرتاســـەری مێشـــكی ئینســـانی هاوچەرخـــی
داگیركـــردووە ،چونكـــە هۆشـــیارییەكی زڕڕ دەخوڵقێنـــێ،
مەبەســـت لـــە هۆشـــیاری زڕڕ ئەوەیـــە كـــە تەكنۆلۆژیـــا
ئێس ــتا بۆت ــە ئایدیۆلۆژیایەك ــی زین ــدوو ،لەوێ ــدا شكس ــتی
هێنـــا كـــە كارپێكەرانـــی كۆمپیوتـــەر وایـــان زانیـــوە كـــە
كۆمپیوت ــەر لەب ــری ئەوانی ــش بیردەكات ــەوە ،ب ــەاڵم دوات ــر
دەركـــەوت كـــە ئـــەو ئامێـــرە لەپشـــتی شاشـــەكەوە جگـــە
ل ــە پرۆگرامەك ــەی خ ــۆی ،بیرۆكەیەك ــی دیك ــەی خ ــوازەی
ئینســانی نییــە ،ئــەم تاقمــە ماتریالیســتییە نوێیــە كــە گوایــە
دژی ئایدیالیزمـــی نـــوێ ،لەوێـــدا هیچـــی بەرهەمنەهێنـــا،
كەبینـــی خەڵـــك دەگەڕێنـــەوە بـــۆ هۆشـــیاری مێشـــكی
بیركـــەرەوەی خۆڕســـك ،ماتریالیزمـــی نـــوێ ئـــەوە
بانگەوازەكەیەتـــی كـــە تەكنۆلۆژیـــا وەهمێكـــە و لەبـــری
ئینس ــان بی ــر ناكات ــەوە ،مەتەڵەك ــە وەهمیی ــە و واقیعێك ــی
درۆیینـــەی دروســـت كـــردووە.
مامەڵـــەی فیلمـــی ســـینەمایی لەتـــەك دونیـــادا دەكات و
ه ــەر دەمێ ــك دیمەنێ ــك نمای ــش دەكات ،ئ ــەو نەتەوان ــەش
كـــە خاوەنـــی زیاتـــر لـــە شـــێوەزار و نەریـــت و ئاییـــن و
مەزهـــەب و كولتوورێكـــن ،هەریەكەیـــان بـــەر دیمەنێـــك
كەوتــوون ،كەچــی بــەر لــەوەی ئــەم نەتەوانــە فــراوان ببــن
و گ ــەورە بب ــن ،هەری ــەك ل ــەو گروپ ــە ئیتنیان ــە خۆی ــان ب ــە
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ســەربەخۆ دەزانــن و دان بەوانــی تــردا نانێــن و دژی ئــەو
گوتـــارەن كـــە نـــاوی یەكگرتنـــە ،لەنێوخۆشـــیاندا پارچـــە
دەب ــن و گروپ ــی دیكەی ــان ل ــێ هەڵدەكەوێ ــت ،نموون ــەش
پارچەبوونــی ئێزیدییەكانــە كــە چیرۆكەكــەی لەســەردەمی
(ئەنســـتانت مـــاری كرملـــی) یـــەوە ســـەرچاوەی گرتـــوە
و تائێســـتاش لەیەكتـــر جـــودا دەبنـــەوە ،ئـــەم حاڵەتـــە
هـــەر لـــە نەتـــەوەی ئەمازیغـــی و كـــورد دەركەنەوتـــووە،
بەڵكـــو لەتـــەواوی هینـــد و ئاســـیاییەكان هەمـــان دیمەنـــی
ســـینەماییە بـــەاڵم ســـتایلەكەی جودایـــە ،پێشـــتر لـــەالی
نەتـــەوە زمانەكانـــی ئـــۆردو هەبـــوو كـــە ســـەنتەرەكەیان
هیندســـتانە ،ئـــەم وەهمـــە لەالیـــەن كۆڵۆنیالەكانـــەوە
خوڵقێنــراوە بۆیــان ،بەتایبەتــی كۆڵۆنیالیزمــی ئینگلیــزی كــە
هەمیشــە كار لەســەر دابەشــكردنی نەتــەوە و كۆمەڵگــەكان
دەك ــەن ،وەهم ــی بڕواب ــوون ب ــەو گەم ــە سیاس ــییە تەنه ــا
لـــەال خەڵكەكـــە نییـــە ،بەقـــەد ئـــەوەی لەالیـــەن گروپـــی
دەس ــتەبژێری سیاس ــییەوەیە ك ــە بەپاڵپش ــتی ئاب ــوری كار
دەكــەن ،جهانێكیــان درووســت كــردووە كــە بڕوایــان بــەو
وەهمــە ببێتــە بڕوابــوون بــە واقیــع ،ئــەم وەهمــە سیاســییە
خراپتریـــن فەزایەكـــە كـــە لەوەهمـــی ئایینـــی خراپتـــرە،
چونكـــە زەمەنەكـــەی درێژخایەنتـــرە.
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لەوەتـــەی هەیـــە لـــەرووی تیۆرییـــەوە ئـــەم پرســـیارە
دەكـــرێ ،ئایـــا دیموكراســـی چییـــە؟ ئایـــا دیموكراســـی
ئیدیۆلۆژیایەك ــە بەس ــتایڵی خۆی ــەوە ،ئای ــا پراكتی ــك كردن ــی
ئ ــەم چەمك ــی دیموكراس ــی ی ــە ك ــە وەك ــو بەهەش ــتی دوای
كۆمۆنیزمـــی كـــۆن باســـی دەكـــەن ،كـــوا لەكـــوێ هەیـــە؟،
چ ــۆن ئ ــەم دیموكراس ــییەتە دەبێت ــە كولت ــووری سیاس ــی و
كۆمەاڵیەت ــی و لەنێ ــو سیس ــتم و كولت ــووری كۆمەاڵیەتی ــدا
رەنگدەداتـــەوە و دەبێتـــە ئیدیۆلۆژیـــای سیاســـی و
كۆمەاڵیەت ــی؟ ب ــەاڵ م ئایدیۆلۆژی ــا ئۆبژەیەك ــە ك ــە لەلێ ــوان
دەســـەاڵتی سیاســـی و ئابـــوری جهانیـــدا دەستاودەســـتی
پێدەك ــرێ ،ئەگ ــەر ل ــە سیاس ــەتدا شكس ــتی هێن ــا ،جارێك ــی
تــر وەكــو ئۆبژەیــەك لەگــەڵ ئابوریــدا خــۆی دەڕازێنێتــەوە،
كەوات ــە وەك ــو چییەت ــی هۆگ ــری كۆمەاڵیەت ــی پێچەوان ــەی
واقیـــع خـــۆی بەرهەمدێنێتـــەوە.
ئای ــا دیموكراس ــی ماف ــی كەمین ــە دەپارێ ــزێ ی ــان گوت ــاری
زاڵـــی زۆرینـــە جێكەوتـــە دەكات لەدەســـەاڵتی سیاســـی
و كۆمەاڵیەتییـــدا؟ ،ئایـــا زۆرینـــە و كەمینـــە دەتوانـــن
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هەڵگ ــری هەقیقەتێك ــی رەهاب ــن ب ــۆ یەكالیكردن ــەوەی پرس ــە
سیاســـییەكان و لـــە سیســـتمێكدا بەنـــاوی دیموكراســـی
بەرجەســتەی بكــەن؟ .چ كۆمەڵگەیــەك دەتوانــێ دیموكراســی
بێـــت وەكـــو ناوەڕۆكـــی چەمكەكـــە گەرەكیەتـــی؟ .ئایـــا
كۆمەڵگـــەی فرەیـــی لەئاییـــن و نەتـــەوە و كولتـــوور و
مەزهەب ــی جی ــاواز لەواقیع ــدا پێك ــەوە دەژی ــن؟ ،ی ــان تەنه ــا
فۆڕمێكـــی سیاســـییە و زۆرینـــە لەپێكهاتـــەكان كۆمەڵگـــە
ئاراس ــتە دەك ــەن؟ .ی ــان ئ ــەو چەمكەی ــە ك ــە س ــەرمایەداری
لەپەنایـــدا هەمـــوو نەشـــازەكانی شـــاردۆتەوە كـــە
س ــەرمایەداری دوای س ــەركەوتنی بەس ــەر دیكتاتۆریەت ــی
پرۆلیتاریـــای بەنـــاو سۆســـیالیزم كـــردی بـــە الفیتەیەكـــی
ئیســـتاتیكی سیاســـی؟ ،ئایـــا دیموكراســـی سیســـتمێكە بـــۆ
پاراســتنی ئابــوری ســەرمایەداری هاوچــەرخ؟ .ئەمانــە ئــەو
پرســیارانەن كــە لەئاســتە جیاجیاكانــدا پێویســتیان بەزیاتــر
ل ــە وەاڵمێ ــك هەی ــە.
س ــەرمایەداری ك ــە خ ــۆی وەك ــو سیس ــتم بریتیی ــە ل ــەو
ش ــۆڕش و هەڵگێڕان ــەوە بەردەوام ــەی هەلومەرج ــی ب ــوون
خـــۆی ،دواتریـــش شۆڕشـــی هەمەكـــی و هەمیشـــەیی كـــە
وەهمـــی شـــۆڕش بـــوو تـــا ئێســـتاش بەســـەر سیســـتمدا،
چونكــە شــۆڕش لەســەردەمی خۆیــدا كــە ئەرزشــی هەبــوو،
تەنهـــا بۆالبردنـــی ســـتەمكاربوو ،نـــەك البردنـــی سیســـتم،
ئێســـتا هیچـــكام لـــەو چەمكانـــە نییـــە نـــەك سیســـتم و
نـــە ســـتەمكاری ،چونكـــە دەركەوتـــووە پێشـــتریش كـــە
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سیس ــتمی س ــەرمایەداری ه ــەر لەس ــەرەتاوە ب ــە گەیوی ــی
لەدای ــك ب ــووە ،بۆی ــە ناكۆك ــی و نەگونجانێك ــی س ــەرتاپاگیر
و بەاڵنـــس نەدەكـــراو بـــەردەوام بەســـەریدا زاڵ دەبـــوو،
وەكـــو ئـــەوەی ئێســـتاش بەهەمـــوو ئەلتەرناتیڤێكییـــەوە
زاڵ دەبێ ــت و بەنەفع ــی ئ ــەو سیس ــتمە دەكەوێت ــەوە ،ئەم ــە
كتومـــت ئـــەو گۆڕانەیـــە كـــە گەشەدەســـتێنێت ،بەمجـــۆرە
هەمـــوو دۆخـــە بااڵنـــس نەكـــراوە بنەڕەتییـــەكان و
ناكۆكییەكان ــی دیك ــەی تێپەڕان ــدووە و لەگەڵی ــدا راهات ــووە،
ئ ــەم س ــنووردارییە رێگ ــە لەه ــەر گەشەس ــەندنێك ناگرێ ــت،
بەڵكـــو بزووێنەریشـــێتی ،بۆیـــە دواییـــن چـــارە و فـــرت و
فێڵێـــك لەوەدایـــە كـــە ســـەرمایەداری دەتوانـــێ ســـنووری
خـــۆی بگۆڕێـــت ،ئەمـــەش لەپێنـــاو مانـــەوەی خۆیەتـــی.
پرســیارەكان لــە بــارەی سیســتمەوە ریشــەیان لەقوڵیدایــە،
ئـــەم ریشـــەیە لەزمەنێكـــدا لـــەرووی فەلیەفییـــەوە چـــارەی
بەشـــێك لـــەو كێشـــانەی دۆزیەوەتـــەوە ،بـــەاڵم نەیتوانـــی
پراكتیكـــی بـــكات ،لەكاتێكـــدا بۆچوونێـــك هەیـــە ریچـــارد
رۆرتــێ پشــتگیری لێــدەكات ،فەلســەفە نــەك تەنهــا كەڵكێكــی
بـــۆ لیبـــرال دیموكراســـی و هەمـــوو جـــۆرە رێبازێكـــی
ت ــری سیاس ــی نیی ــە ،بەڵك ــو ناتوان ــێ زیانێكی ــش بگەێنێ ــت،
نـــەك تەنهـــا دەبێـــت بەرەوپێشـــچوون بـــە دیموكراســـی
بـــدات ،ناتوانـــێ بیســـەلمێنێ كـــە پێـــش سیســـتم لەدایـــك
بـــووە ،چونكـــە هاتنـــی فەلســـەفە یەكێـــك لـــە مەرجەكانـــی
ئەوەبـــوو كـــە ژیـــان بەئاراســـتەی بیركردنـــەوەی لۆژیـــك
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و عەقالنـــی سیســـتم بـــكات ،پێویســـتی جیاكردنـــەوەی
دیموكراســـی لەفەلســـەفە ،ئـــەو رێســـایەیە كـــە لێبوردەیـــی
و پێكـــەوە هەڵكردنـــی ئایینـــی و هـــزری كۆمەاڵیەتـــی
لەی ــەك چوارچێوەی ــەدا كۆدەكات ــەوە ،بۆی ــە رۆرت ــێ پێیوای ــە
لێكۆڵین ــەوەی فەلس ــەفی لەنێ ــو كەوان ــەدا دابنرێ ــت ،چونك ــە
ئەگـــەر دیموكراســـی و فەلســـەفە دژ بەیەكتـــر بـــن ،ئـــەوا
دیموكراســـی دەكەوێتـــە پێـــش لەدایكبوونـــی فەلســـەفە،
چونك ــە فەلس ــەفە توان ــای یارمەت ــی هی ــچ سیس ــتمێكی نیی ــە.
لەیۆنانـــی كۆنـــەوە دەســـت پێدەكـــەم كـــە ســـەرەتای
لەدایكبوونـــی چەمكەكـــە لـــەوێ بـــووە و ئێســـتاش بـــێ
سیســـتمی دیموكراســـی ژیانـــی سیاســـی بەڕێوەدەبـــات و
زۆرتریـــن هـــەژاری و ناعەدالەتـــی لـــە سیســـتم لەوێیـــە،
دەبـــێ بپرســـین لەكاتـــی خۆیـــدا ســـوكرات بۆچـــی دژی
دیموكراس ــی ب ــوو ،بابەتەك ــە پێش ــبینی كردن ــی ئیدیۆلۆژی ــا
ب ــووە ،ی ــان پێش ــبینی بەكارب ــەری كولتوورێك ــی لێكدژی ــی
ب ــووە ،لەكاتێك ــدا دیموكراس ــی وەك ــو بنەم ــا و س ــەرەتایەك
ب ــۆ یەكس ــانی ك ــە زەمینەخۆش ــكەری گوت ــاری لێبرالیزم ــی
تەقلیدی ــە ك ــە ئەم ــە بەش ــێكە لەبااڵدەس ــتی كۆمەاڵیەت ــی و
سیاســـی كـــە لەمـــڕۆژگارەدا هیچـــكام لەمانـــە ئـــەم رۆڵـــە
ناگێ ــڕن ،ئای ــا ئ ــەم پێش ــبینییە واقیعیی ــە مەترس ــی ئاین ــدەی
هەب ــوو ك ــە ئێس ــتا بەدیهات ــووە« .پرس ــیارەكەی س ــوكرات
ئەوەبـــوو هەموومـــان لەنێـــو یـــەك كەشـــتیداین ،بـــەاڵم
كەشـــتییەكە بـــۆ دەســـەاڵتداران خێرەكـــەی زیاتـــرە و
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شەڕیشـــی كەمتـــر .دیموكراســـی ئەگـــەر لەســـەر بنەمـــای
هەڵبـــژاردن دابمەزرێـــت ،ئـــەوا هەڵبژاردنیـــش دەبێـــت
وەكـــو شـــارەزایی و ئەزموونـــی خـــودی هەڵبـــژاردن
بێـــت ،بـــەاڵم هەڵبـــژاردن رووداوێكـــی تایتڵـــی یـــە ،واتـــە
ناونیش ــانی پرۆس ــەیەكە و هیچ ــی ت ــر ،چونك ــە خەڵ ــك ئ ــەو
كاتـــە بیرناكەنـــەوە باوكێـــك هەڵبژێـــرن ،بەڵكـــو بیـــر لـــە
بەهەش ــتێك دەكەن ــەوە تێیدای ــە بحەس ــێنەوە ،ئ ــەوان تەنه ــا
بــۆ بەختــەوەری خۆیــان دەســەاڵت وەردەگــرن و خەڵكیــش
بەشــی هــەر نەهامەتییــە» )3(.تیــۆرو ئاگاهــی و هۆشــیاریش

هەمــان ئامانجــی هەیــە كــە بەدەســتهێنانی دەســەاڵتە ،رێــك
ئـــەم پرســـیارەی ســـوكرات كـــە بـــۆ ژیـــری گوتوویەتـــی
و ژیریـــش لەخزمـــەت گروپێكـــی دەســـتەبژێری سیاســـی
بـــووە نـــەك بـــۆ گشـــت ،مێـــژوو لێـــرەدا هیـــچ زیادەیەكـــی
نیی ــە ب ــۆ س ــەر ژیان ــی سیاس ــی و ئاڵوگۆڕێك ــی بنچینەی ــی
درووســـت بـــكات بـــۆ بەشـــەرییەت ،كەواتـــە دیموكراســـی
ئایدیۆلۆژیایەكـــی زەرووریـــە كـــە لەهەنـــاوی فەلســـەوە
هاتـــووە و دژی فەلسەفەشـــە ،دواتـــر بـــووە بـــە رێگـــری
خ ــۆی ك ــە پراكتی ــك كردن ــی مەحاڵ ــە ،ئەم ــە هی ــگڵ باس ــی
كــردووە كــە دۆخــی تێــز لەســەردەمی خۆیــدا ،وەكــو دۆخــی
ئەنتیتێــز وایــە كــە تەنهــا دەتوانــێ خــۆی تێكهەڵكێــش بــكات،
ن ــەك ئاس ــتێكی بااڵت ــر ك ــە یەكێكی ــان ئەویتری ــان وەال بن ــێ.
ئەمـــەش دیاریكردنـــی ئاســـۆیەكی ناكۆتایـــە كـــە هەمیشـــە
لەژێـــر عینوانـــی شـــۆڕش دووبـــارە دەبێتـــەوە ،ئەگـــەر

سمكۆ محەمەد

دیالیكتیـــك ئەمـــە قبـــوڵ بـــكات وەكـــو دیفاكتـــۆی سیاســـی
لەئاســتی گشــتیدا ،ئــەوە تێدەگەیــن كــە شــۆڕش وەكــو ئــەو
خۆش ــگوزەرانیەی سیس ــتمی س ــەرمایەدارییە ك ــە ل ــەرووی
زەمەنـــەوە كاتییـــە و لـــە ریشـــەوە ناكۆتایـــە.
پەیوەندیـــی چەمكـــی دیموكراســـی و هەقیقـــەت و
ئـــازادی و عەدالەتـــی كۆمەاڵیەتـــی و یەكســـانی و هتـــد،
پەیوەندییەك ــی ب ــێ س ــنووری پۆزەتیڤ ــە و هەقیقیی ــە ،ب ــەاڵم
سیاس ــەت و سیس ــتمی سیاس ــی ه ــەر ب ــە چەمكەك ــە خ ــۆی
رێگ ــری لێ ــدەكات ،ئ ــەوەی ك ــە  450س ــاڵ ب ــەر ل ــە مەس ــیح
لەالی ــەن یۆنانیەكان ــەوە گوت ــراوە س ــەبارەت ب ــە سیاس ــەت
و حوكمڕانـــی ،ئێســـتا هەمـــان شـــت بـــە فۆڕمێكـــی دیكـــە
دووبـــارە دەبێتـــەوە.
هەمیشـــە لەكاتـــی ناســـكدا دەســـەاڵت پەنـــا بـــۆ رســـتەی
شـــیعری و ســـۆزداری دەبـــات كـــە هەموومـــان لەنێـــو
یـــەك كەشـــتیداین و دەبـــێ بیپارێزیـــن ،بـــەو مانایـــەی
هـــەژار و دەوڵەمەنـــد پێكـــەوە ئـــەو نیشـــتیمانە بپارێـــزن
ك ــە خێ ــرو بێرەك ــەی بەیەكس ــانی داب ــەش ناكرێ ــت ،ئەم ــە
پارادۆكســەكەیە كــە لەفۆڕمــی دیموكراســیدا نابینرێــت ،تەنها
دی ــاردە باوەكان ــی نەبێ ــت ئەوی ــش ئیكسس ــواراتی سیاس ــی
یـــە ،ئەگەرنـــا ئـــەوەی لـــە ئاســـتی گوتـــاری راســـتەوخۆ و
شـــەفافدا دەیبینیـــن ،ئەوەنییـــە كـــە لـــەژووی مەنفەعەتـــە
ئابورییەكانــدا قســەی لەســەر دەكرێــت و پراكتیــك دەكرێــت.
ئامانجــە راســتەقینەكانی ئیدیۆلۆژیــا بریتیــن لــە داواكاری
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ســـتایلێكی تایبـــەت و ناچاربوونمـــان بـــەوەی لەســـەر
راســـتەرێیەك هەنگاوهەڵبێنیـــن ،ناچـــار بوونمـــان بـــەوەی
كـــە ملكەچـــی ئـــەو فۆڕمـــە بیـــن ،رۆڵـــی شـــاردنەوەی
راس ــتییەكەیە ،بەدەربڕینێك ــی ت ــر ك ــە ش ــاردنەوەی فۆڕم ــی
خۆیەتـــی ،واتـــە ئێمـــە تەنهـــا ئـــەو فۆڕمـــە ئایدیۆلۆژییـــە
دەبینیـــن كـــە بەئاشـــكرا كاری پێدەكرێـــت لـــە ناوەنـــدی
ئایینـــی و سیاســـی ،لەراســـتیدا ئایدیۆلۆژیایەكـــی تـــر كـــە
فۆڕمێكــی نادیــاری سۆســیۆلۆژیای وەرگرتــووە و چاالكــی
پێدەكرێ ــت ،ئایدیۆلۆژیاك ــی زاڵت ــرە ل ــە ئایی ــن و سیاس ــەت
ك ــە ئێم ــە گی ــرۆدەی ئ ــەوەی دووەمیانی ــن ،چونك ــە ئاس ــان
نییـــە هەڵوەشـــاندنەوەی.
لیـــوی ئاڵتۆســـێر كـــە لەســـەر داڕشـــتنەوەی بنەمـــای
تێگەیشـــتنی ماركـــس دەوەســـتێت بـــۆ ئیدۆلۆژیـــا كـــە
لـــەرووی جەوهەرییـــەوە دژە دیموكراســـییە ،بەتایبەتـــی
لـــە ئیدیۆلۆژیـــای ئاڵمانـــی ،كـــە ماركـــس پێیوایـــە خـــودی
چەمكەك ــە وەك ــو رەهەن ــدە جیاوازەكان ــی ،هی ــچ بنەمایەك ــی
مێژوویـــی نییـــە و بـــەدەرە لـــە مێـــژوو ،چونكـــە لەســـەر
بنچینــەی ملمالنێــی چینایەتــی راوەســتاوە ،بۆیــە هەمیشــە كە
نوێدەكرێتــەوە ،هەرجــارەی بــە فــۆڕم و ناوەڕكێــك دێتــەوە
مەیـــدان و كاری پێدەكرێـــت ،بۆیـــە ئاڵتۆســـێر ئیدیۆلۆژیـــا
بەچەمكێكـــی ئەبـــەدی دەزانـــێ و كۆتایـــی پێنایـــات ،هـــەر
بۆیـــە بـــە كۆمەڵێـــك دەزگای جـــۆراو جـــۆری حكومـــی و
دەس ــەاڵتەوە دەیبەس ــتێتەوە ،تاك ــو خەڵ ــك قەناع ــەت دەكات
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و رادێــت لەســەر تێكــەڵ بــوون بــە ئیدیۆلۆژیــا و دەبــن بــە
بەش ــێك ل ــەو فەزای ــەی خوڵقاندوویەت ــی و بۆت ــە ریاڵێك ــی
كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـی ،بەبـــڕوای ئاڵتۆســـێر ئـــەوەی
كـــە لەكۆتاییـــدا ســـنوورەكان بـــۆ ئینســـان دەكێشـــێت،
خـــودی ئیدیۆلۆژیایـــە كـــە بانگەشـــە بـــۆ تاكـــەكان دەكات
و دواجاریـــش لـــە خەســـڵەتی تاكەكانـــدا رەنگدەداتـــەوە و
دەبێت ــە بانگەش ــەكەر ،بەم ــەش شوناس ــێكی كات ــی بۆخ ــۆی
پەیـــدا دەكات.
«لەراســتیدا لێــرەدا دۆخێكــی ســەیر هەیــە ،وادەردەكەوێت
ك ــە م ــوژدەی شۆڕش ــێكی پێی ــە لەفەلس ــەفەدا ب ــەاڵم س ــی
س ــاڵ بێدەنگ ــی فەلس ــەفی ب ــەدوای خۆی ــدا دێنێ ــت ،دواج ــار
چەنـــد وەرزێكـــی موناقەشـــە ئامێـــزی فەلســـەفی بـــەدوای
خۆیـــدا دێنێـــت ،وەكـــو ئەنگڵـــس كـــە بەچەنـــد هۆكارێكـــی
سیاســـی و ئایدیۆلـــۆژی دەیبەســـتەوە ،ئـــەوەی كـــە لـــەو
كورتـــە باســـەی كـــە بـــۆ تیـــۆرە زانســـتییەكەی ماركـــس
نووســیبووی و بــاوی كردبــووەوە ،پرســیارەكە ئــەوە ئایــا
دەب ــێ ب ــەو دەرەنجام ــە بگەی ــن ك ــە ئێم ــە ب ــە خوێندن ــەوەی
ئــەو تێــزە ،دەگەیــن بــە مــوژدەی شۆڕشــێكی فەلســەفی ،ئایــا
نەكەوتووینەتـــە ژێـــر كاریگـــەری وەهمێكـــی فەلســـەفییەوە
ك ــە چ ــاوی ل ــە راب ــردوە؟ ،بەڵ ــێ ی ــان ن ــا ،پێموای ــە جەخ ــت
لەســـەر بەڵـــێ بكەینـــەوە ،بەڵـــێ ئێمـــە بەنـــاوی قوربانـــی
وەهمێكـــی فەلســـەفین ،ئـــەوەی تێزگەلێـــك لەبـــارەی
فیورباخ ــەوە خراوەت ــە روو بەزمان ــی فەلس ــەفی ،ب ــاس ل ــە
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دابڕانـــی فەلســـەفە لەگـــەڵ هەمـــوو جـــۆرە فەلســـەفەیەكی
ش ــیكاری جیه ــان دەكات ،ش ــتێك جگ ــە لەفەلس ــەفەی ت ــازە
زانس ــتێكی ت ــازە زانس ــتی مێ ــژوو ك ــە مارك ــس دەیویس ــت
بنەماكانـــی بـــۆ دابڕێـــت هێشـــتا دەڵەمـــە بـــوون ،كەواتـــە
بۆشــاییەك كــە هەیــە لــەم تێــزە ،ئەویــش فەلســەفەیەكە كــە
دەبێتـــە ئایدیۆلۆژیـــا و شـــوێنی فەلســـەفە ناگرنـــەوە».)4(.
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بەه ــەر ح ــاڵ دێم ــەوە س ــەر بابەت ــە پراكتیكیی ــە س ــادەكە،
ئەویـــش بابەتـــی هەمـــوو قـــەوارە نێودەوڵەتییـــەكان
لەبەرامبــەر قــەوارە بێشوناســەكانە كــە لینیــن لــە كۆنگــرەی
باكــۆ پێشــنیاری كــرد بــۆ رۆژهــەاڵت ،هەمووشــیان چاویــان
لەدەســـتی بـــااڵكان بـــوو شـــۆڕیان بـــۆ هەڵگیرســـێنن،
ئێس ــتا دەس ــتەبژێرێكی دیك ــەن ب ــۆ ئەوان ــی ت ــر ك ــە تەنه ــا
بەرژەوەنـــدی خۆیـــان دەبینـــن پەیـــدا بوونـــە ،لەنێـــو
حوكم ــی لۆكاڵیش ــدا هەم ــان س ــیناریۆ دەبینی ــن ك ــە خەڵك ــی
بەش ــمەینەت پش ــتگوێخراوە و تەنه ــا بەرژەوەن ــدی خۆی ــان
بەنــاوی دیموكراســیەوە لەبەرچــاو گرتــووە ،ئەمــە ژیرێتــی
بێویژدانـــی سیاســـییە بۆرژوازییـــەكان نیشـــان دەدات
لەبەرگ ــی سیس ــتمێك بەناونیش ــان دیموكراس ــی ،ش ــانازی
ئــەم فــرە رەهەندییــە لــە نیگەتیــڤ ،ئەوەیــە گوایــە چەمكێكــی
فـــرە رەهەنـــدە و لـــە عەســـایەكی ســـیحری دەچێـــت ،بـــۆ
هەمـــوو قەیرانێكـــی سیاســـی و فەرهەنگـــی و ئابـــوری
بەكەڵـــك دێـــت ،بۆهـــەر گروپێكـــی نـــاڕازی لەدەســـەاڵت
بەتایبەتــی دەســەاڵتەكانی رۆژهــەاڵت ،باشــترین داواكارییــە
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ب ــۆ گۆڕین ــی سیس ــتمەكەیان ،چونك ــە لەگ ــەڵ قەبوڵكردن ــی
چەمكەكــە بڕێكــی زۆر لــەو ناعادالەتیانــە پاشەكشــە دەكات
و دەبێت ــە مای ــەی ئاڵوگ ــۆڕی سیس ــتم و حوكمڕان ــی ،خ ــۆ
ئەگ ــەر تەش ــكیلەی گوت ــاری دەوڵ ــەت ف ــەزای ئ ــەم چەك ــە
قەبـــوڵ بـــكات ،لۆژیكێـــك بەرهەمدێنـــێ كـــە بەبـــێ هیـــچ
كێش ــەیەكی سیاس ــی سیس ــتم دەگۆڕێ ــت ،بەپێ ــی لۆژیك ــی
(بورهـــان غیلیـــون) گـــەورە بیرمەنـــدی عەرەبـــی ،هـــەر
دەرخس ــتنی ئ ــەم چەمك ــە ،هەندێكج ــار لەب ــری داواكردن ــی
نـــان دەشـــێت و كارتێكـــی بەهێـــزە لـــەدژی دەســـەاڵتی
ســـتەمكار ئیدیۆلۆژیایەكـــی دیاریكـــراو بەرهەمدێنێتـــەوە و
برســـیەكانیش بەناچـــاری دەبـــن بـــە بانگەشـــەكاری ئـــەو
سیســـتمە.
پرســـیاری دووەم ئەوەیـــە بۆچـــی دیموكراســـی
بەش ــێوەیەك ل ــە ش ــێوەكان وەك ــو ئیدیۆلۆژی ــا دەگونجێ ــت
و الیەنگـــرە وەهمییەكانیـــش بـــەو ئاراســـتەیە بەرگـــری
لێدەكـــەن؟ ،ئایـــا ئـــەم چەمكـــە سیاســـییە ،یـــان فەرهەنگـــی
و سۆســـیۆلۆژییە؟ .ئـــەم بیرۆكەیـــە ئـــەم پرســـیارە
بەرهەمدێنێـــت كـــە بۆچـــی ئـــەم چەمكـــە لـــەالی بیرمەنـــدە
سیاســییەكان و نموونەشــیان (ئــاالن بادیــۆ) یــە ،بــەو مانایــە
بەرهەمهاتـــووە كـــە گوایـــە دیموكراســـی تەنهـــا وهمێكـــی
سیاس ــییە ب ــۆ نەت ــەوە و دەوڵەت ــە ت ــازە پێگەیش ــتووەكان،
هەروەه ــا وەك ــو كااڵیەك ــە ل ــەو ب ــازاڕەی ك ــە ئ ــەوان ب ــوون
بــە هاوبــەش تێیــدا ،بــەاڵم الیەنــە نەرێنییەكــەی ئەوەیــە كــە

33

تاكــە ناوێكــە و ناوەڕۆكەكــەی ئاشــكرا بــووە و وەكــو خــۆی
پراكتیــك ناكرێــت ،تاكــە وەزیفەیەكیــش كــە بــۆ رازاندنــەوەی
سیســـتمە سیاســـییەكان و هیچـــی تـــر كـــە ئیدیۆلۆژیایـــە.
«لەبەرئ ــەوەی چەمك ــی دیموكراس ــی ك ــەم ت ــا زۆر ئاش ــكرا
كـــراوە ،زیانێـــك بـــە یاســـا ناگەێنێـــت ،بـــەاڵم ئـــەو شـــتەی
س ــەیرە و ناكرێ ــت لێ ــی ببوری ــن ،ئەوەی ــە ك ــە دیموكراس ــی
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لـــە پێـــش فەلســـەفەوەیە و پێویســـتییەكی فەرهەنگـــی و
سیاس ــییە» .)5(.ئی ــدی بۆچ ــی كۆمەڵگ ــە بەگش ــتی پێویس ــتی
ب ــە چەمك ــە فەلس ــەفییەكانی دیك ــە نەم ــاوە ب ــۆ هۆش ــیاری
و فەرهەنـــگ پەیداكـــردن و بـــۆ خۆشـــگوزەرانی ،كەچـــی
پێویســـتی بـــە دیموكمراســـییەتە؟.
هی ــچ ل ــەوە دوو دڵ نی ــم ك ــە دامەزران ــدن و جێگیركردن ــی
سیس ــتم بەپێ ــی چەمك ــی فك ــری ،پێویس ــتی ب ــە هێ ــز هەی ــە
تاك ــو جێكەوت ــە دەبێ ــت و دەبێ ــت بابەتێك ــی ب ــاو ،ئەوی ــش
بەهــۆی ئــەوەی كــە هێزێــك بێــت بتوانــێ بااڵنســی سیاســی
و كۆمەاڵیەت ــی و فەرهەنگ ــی رابگرێ ــت ،ب ــۆرژوازی ئەگ ــەر
هـــەر فۆڕمێـــك لـــە سیســـتمی سیاســـی نیشـــان بـــدات،
ســەرەنجام دەوڵەتــە و دەوڵەتیــش یەعنــی ســتەمی جیاوازی
چینایەتــی ،بــەاڵم دیســان وەكــو ماركــس لــە كتێبــی رەخنــە
لەفەلســەفەی هەقــی هیــگڵ دەڵــێ « دیموكراســی هەقیقەتــی
پاشـــایەتی یـــە ،بـــەاڵم پاشـــایەتی هەقیقەتـــی دیموكراســـی
نییـــە ،پاشـــایەتی بەناچـــاری هەقیقەتـــی پراكتیـــك كردنـــی
ئـــەم چەمكـــە قەبـــوڵ دەكات و دەیگونجێنـــێ لەگـــەڵ

()6

ئازادان ــەی م ــرۆڤ».
بەوپێیــەی كــە فەلســەفەی سیاســی لەگــەڵ هاتنــی ماركــس،
دوچ ــاری قەیران ــی زیات ــر ب ــووەوە ك ــە كاریگ ــەری فك ــری
درووس ــت ك ــرد ،ئەم ــەش لەوێ ــوە س ــەرچاوەی گ ــرت ك ــە
باس ــەكە چ ــووە س ــەر ئ ــازادی بەهەم ــوو مانایەك ــەوە ب ــۆ
ئینســانە نــەك بــۆ خــودی سیاســەت ،هــەروەك بەدیوەكــەی
تــردا نیگەتیڤــی كەوتــەوە و هەرچــی پــرۆژەی دیكــە هەبــووە
پاشـــكەوتكرا ،هـــەروەك ئـــەوەی ئەدیـــب و بیرمەنـــدەكان
بـــە تایبەتـــی لـــە فەرانســـە و ئاڵمـــان بـــوون بـــە خاوەنـــی
هەڵوێســـتی سیاســـی« .بـــەدەر لـــە ســـەركوتكردنەكانی
بـــۆرژوازی مۆدێرنـــی ئەوروپـــی ،پێشـــتر نموونەیـــەك لـــە
دەوڵەت ــی دیموكراس ــی ب ــۆرژوازی هەب ــوو ،ب ــەاڵم مارك ــس
وەكــو رەخنەگرێكــی ریشــەیی سیســتمی دەوڵــەت بە جیددی
وەرینەدەگـــرت ،لـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئامریـــكادا
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حوكمڕانییەكـــەی ،چونكـــە دیموكراســـی دەســـتوورە و
پاشــایەتی ســتایڵی جیاوازی دەســەاڵتدارێتییە ،لەپاشــایەتیدا
ئێمــە خەڵكمــان هەیــە بــۆ دەســتوور ،بــەاڵم لەدیموكراســیەتدا
دەس ــتوورمان هەی ــە ب ــۆ خەڵ ــك ،دیموكراس ــی چارەس ــەری
گرێكوێ ــرەی هەم ــوو دەس ــتوورەكانە ،بەمج ــۆرە دەس ــتوور
ن ــەك تەنه ــا لەخ ــودی خۆی ــدا بەپێ ــی جەوهەرەك ــەی ،بەڵك ــو
بەپێ ــی وج ــوود و خەڵك ــی راس ــتەقینە ،خەڵك ــی راس ــتەقینە
وەكــو كرێــكار كــە وەكــو خــۆی بونیادنــراوە ،دەســتووریش
وەكــو ئــەوەی كــە هەیــە و دەردەكــەوێ وەكــو بەرهەمێكــی
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كۆمارێكـــی دیموكراســـی لەســـەر حوكـــم بـــوو ،چونكـــە
مارك ــس لەب ــەر ئ ــەوەی تەماش ــای واڵت ــە یەكگرتووەكان ــی
وەك كۆلۆنیالێكـــی ئابـــوری ئەوروپـــای دەكـــرد ،بۆیـــە
بایەخـــی بـــە بونیـــادە سیاســـییەكەی نـــەدەدا و لەالیەكـــی
دیكـــەوە ئازادییـــە سیاســـییەكان و مافەكانـــی تاكەكـــەس
ل ــە ویالت ــە یەكگرتووەكان ــی ئامری ــكا دەرەنجام ــی خەبات ــی
چینــی كرێــكار نەبــوو» )7(.بەڵكــو دەرەنجامــی ئەجێندایەكــی

دیك ــەی سیاس ــی ب ــوو لەخزم ــەت سیاس ــەت ،ئەم ــە مان ــای
ئـــەوە نەبـــووە كـــە ماركـــس لـــە قـــەوارەی فەرهەنگـــی و
سیاس ــی و كۆمەاڵیەت ــی ئامری ــكا گەورەت ــر خ ــۆی بینی ــوە،
بەڵكـــو نەیویســـتووە وەكـــو چـــۆن (لیـــۆن ترۆتســـكی) كـــە
دوای ماركـــس بـــووە و چـــی بەســـەرهات ،ئەویـــش ئـــەو
جەبرییەت ــە قب ــوڵ ب ــكات لەالی ــەك ،هەروەه ــا ئ ــەو فەزای ــە
رەتبكاتــەوە كــە ئەوروپــا تێیــدا دەژیــا لەهەمــوو رویەكــەوە،
بۆیـــە تیۆرەكـــەی بـــۆ كۆنتڕۆڵكردنـــی رۆژئـــاوا لەرێگـــەی
ئابورییـــەوە و بەئەنتەرناســـیونال كردنـــی تـــەواوی دونیـــا
رەتكرایـــەوە و دەربـــەدەر كـــرا و لەمەكســـیك تیرۆركـــرا.
لەكاتێكـــدا گریمانەیەكـــی فەلســـەفی سیاســـی لـــەالی
ماركــس وەربگریــن بــۆ خوێندنــەوەی سیســتم لەوكاتــەدا و
پێش ــبینیكردنی ب ــۆ داهات ــوو ،دەب ــێ گرێمان ــەی پەیوەندیی ــە
كۆمەاڵیەتییـــەكان وەربگریـــن كـــە بۆچـــی ئاڵوگـــۆڕی
بەســـەرهاتووە ،بەتایبەتـــی كـــە خـــودی رەمـــزەكان
لەچوارچێ ــوەی ش ــیتەڵكردنی دال و مەدلولێك ــدا س ــیمایەكی
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ئیدیۆلۆژییـــان وەرگرتـــووە ،مەبەســـتم لـــەو بەكاربەرەیـــە
ك ــە مارك ــس كەمت ــر دیققەت ــی پێ ــداوە و خس ــتوویەتییە ب ــەر
لێكۆڵین ــەوە ،ئ ــەو ئیدیۆلۆژیای ــەی ك ــە تاك ــو دوێن ــێ میت ــۆد
و ئایدیاییەك ــی تایب ــەت ب ــوو ،ئێس ــتا بۆت ــە كااڵ و بەكارب ــەر
كـــە نموونەیـــان كرێـــكارە بۆتـــە بەشـــێك لـــە ئامـــرازی
گەشـــەپێدانی ئیدیۆلۆژیـــا ،لەكاتێكـــدا كرێـــكار پێشـــتر
ئامـــرازی بەرهەمهێنانـــی تەكنۆلۆژیـــای كالســـیكی بـــوو،
ئێس ــتا ه ــاڕدراوی تەكنۆلۆژی ــای پێش ــكەتووە ،ئەم ــە جگ ــە
لـــەوەی میدیـــاو ئامرازەكانـــی راگەیانـــدن و ســـیمبولەكانی
ژیـــان ،چیتـــر بـــۆ تاكـــەكان نیشـــانەی واقیعییـــان نەمـــاوە،
ئەم ــە ئ ــەو گریمانەی ــە ك ــە مارك ــس ب ــۆ ئیدیۆلۆژی ــا وەك ــو
ئامانجـــی داهاتـــووی سیســـتمی ســـەرمایەداری تەماشـــای
نەك ــردووە ،چونك ــە ئیدیۆلۆژی ــا بریتیی ــە لەگۆڕین ــی واقیع ــی
بەكاربـــەر ،ئەمـــە كۆتاییـــی ئیدیۆلۆژیایـــە.
دیویـــی نـــاوەوەی ئیدیۆلۆژیـــای ئـــەم سیســـتمە كـــە
ئابوریـــە و رووە سیاســـییەكەی وەكـــو فەرهەنـــگ تەنهـــا
كەڤەرەكەیەتـــی ،لەســـەر بـــاج ئەســـتاندن وەســـتاوە كـــە
ت ــەواوی دونی ــای ك ــردووە ب ــە ئینس ــانێكی تۆڵەس ــێن ن ــەك
لەئەویت ــر .بگ ــرە تۆڵ ــە ل ــە خ ــودی خ ــۆی و هێ ــزی خۆش ــی
بكاتــەوە ،كــە تــەواوی ژیانــی كــردووە بــە قوربانی پاراســتنی
بەرژەوەنـــدی و بەردەوامبوونـــی تەمەنـــی كۆمپانیـــا و
خاوەن ــكار ل ــە پێن ــاو ژیانێك ــی شایس ــتە ،بۆی ــە تەكنۆلۆژی ــا
ش ــێوەیەكی بەرهەمهێنان ــە ك ــە ب ــە ئیدیۆلۆژی ــای پراكتیك ــی
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ناودەبریــت ،یــان بــە مانایەكــی تــر كۆمەڵێــك لــەو كەرەســتە
و دەزگایان ــەی ك ــە هی ــچ جیاوازی ــان نیی ــە لەگ ــەل چەرخ ــی
رۆب ــۆت ،ئ ــەو دیفاكتۆی ــە ش ــێوە فەرمانێك ــە ل ــە رێكخس ــتن
و درێ ــژەدان ب ــە ئاڵوگ ــۆڕە تەكنۆلۆژیی ــەكان و لەوێش ــەوە
گۆڕینـــی پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان ،بـــەم مانایـــە
تەكنۆلۆژیــا فۆڕمــی فكرێكــی هەژمونخــوازە لــە كەرەســتە و
هەژمــوون و كۆنتــڕۆڵ و چاودێــری بەهەمــوو ماناكانییــەوە،
ئـــەم گشـــتاندنە جێكەوتەیـــە لـــە كۆمەڵگـــەی پیشەســـازیی
پێشــكەوتوو ،بــووە بــە كۆنتێكســتێك و سیســتمێكی گشــتی
كــە هەمــوو چاالكییەكانــی ئینســان لەرێگــەی تەكنۆلۆژیــاوە
بێــت ،نــەك توانــای كەســی ،تەكنۆلۆژیایــەك كــە بەبــێ ئــاگا
ب ــۆ گش ــت بۆت ــە ئیدیۆلۆژی ــا و بەرگ ــری لێدەك ــەن ،وەك ــو
پیتـــەر ســـڵۆتەردایك لـــە چاپێكەوتنێكـــدا دەڵـــێ» دەوڵەتـــی
مۆدێــرن لەڕێــی بەرفراوانكردنــی ئەركــی گشــتی باجدانــەوە،
جۆرێـــك لـــە ئەركـــی داڵوایـــی بەخشـــندەیی بەســـەر
هاواڵتیان ــدا س ــەپاندووە ،بەتایبەتی ــش لەرێ ــی پیادەكردن ــی
باج ــی داهات ــەوە وەك ــو ئامرازێك ــی ت ــا رادەی ــەك ت ــازە ل ــە
ناوەڕاســتی ســەدەی  19وە بــوو ،كــە ئــەوكات ئینگلیــزەكان
ل ــە ژێ ــر فەرمانڕەوای ــی پاش ــا ڤیكتۆری ــا پیادەی ــان دەك ــرد».
ئێس ــتا ك ــە س ــەدەی  21هی ــچ نەگ ــۆڕاوە ،تەنه ــا ش ــتومەك
و س ــتایلی سیاس ــەتی دەوڵ ــەت لەرێگ ــەی كۆمپانیاكان ــەوە
گ ــۆڕاوە ل ــە پێدان ــی پ ــوڵ و خزمەتگ ــوزاری تەندرووس ــتی
و پ ــەروەردە و خوێن ــدن و ش ــوێنی نیش ــتەجێبوون و هت ــد،
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بۆی ــە خۆش ــگوزەرانی و ژی ــان لەنێ ــو سیس ــتم پیادەكردن ــی
هەمـــان رۆژگارەكانـــی ســـەدەكانی رابـــردوون ،بـــەاڵم
بـــە فۆڕمێكـــی دیكـــە كـــە تەكنۆلۆژیـــا پـــەڕەی گرتـــووە و
خەڵ ــك ب ــۆ بەدەس ــتهێنانی ج ــۆڕە داهێنانەكان ــی تەكنۆلۆژی ــا
هەوڵـــدەدەن ئارەزوومەندانـــە زیاتـــر بـــاج بـــدەن ،تاكـــو
لـــەو بەختەوەرییـــە وەهمیـــە بەهرەمەندبـــن .مەســـەلەی
رێكخس ــتنەوەی بان ــك و ب ــازاڕە دارایی ــەكان ،ئاسایش ــێكی
دیك ــەی ئ ــەم سیس ــتمەیە ك ــە قەناعەت ــی ب ــە گش ــت ك ــردووە
ب ــە هەم ــووان دەبێ ــت بیپارێ ــزن ،لەكاتێك ــدا ئ ــەم سیس ــتمی
بـــاج ســـتاندنە بـــە فۆڕمێـــك جـــوان كـــراوە و لەنێـــو
دەســتووردا جێگــەی بــۆ كراوەتــەوە ،تــا ئــەو رادەیــەی كــە
هەمـــوو هاواڵتیـــەك بەدڵخـــوازی خۆیـــەوە بـــاج دەدات و
ناشــزانێ كــە ئــەوە دەوڵــەت نییــە باجــی لێدەســتێنێ ،بەڵكــو
ئـــەوە كۆمپانیایـــە بـــۆ خزمەتكردنـــی خـــۆی و سیســـتمی
ســـەرمایەداری و دواجـــار دەوڵـــەت و خزمەتـــی خەڵـــك،
ئـــەو باجـــە وەردەگرێـــت ،ئەمـــەش بابەتێكـــی هەســـتیاری
مەعریفیــە و هەمــوو خەڵــك لــەم ســتایلە سیاســییە ئابورییــە
تێنـــاگات « نیوماركسیســـتەكانی جهـــان بـــاس لـــە پێگـــەی
كۆمەاڵیەتــی خەڵــك دەكــەن لــە بیاڤــی ئابــووری و سیاســی
و كولتـــووری سیســـتمی ســـەرمایەداری ،ئەگەرچـــی بـــە
جهانـــی بـــوون دەرەتانێـــك بـــوو بـــۆ پەیوەندیـــی نێـــوان
مرۆڤ ــە زۆر لێ ــك دوورەكان ،ب ــەاڵم پ ــەردەی لەس ــەر ئ ــەم
راس ــتیەش الدا ك ــە جیه ــان ل ــە ئێس ــتادا ت ــەواو نایەكس ــانییە
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و بگ ــرە غەرق ــی گەندەڵیش ــە»( .)8نایەكس ــانییەك ك ــە پێ ــش
ئــەوەی جیهانگیــری ببێتــە وێــردی ســەر زمانــی هەمــووان،
ئ ــەو یەكس ــانیەی بەخۆی ــەوە نەبینی ــوە.
ه ــەر لەب ــەر ئ ــەم پێش ــبینییەش ب ــووە ك ــە مارك ــس هی ــچ
زەمانەتێك ــی ب ــۆ مان ــەوەی سیس ــتمی دیموكراس ــی نەب ــوو
كـــە ئینســـان لەســـایەیدا خۆشـــگوزەران بێـــت و كێشـــەی
چینایەتـــی نەمێنـــێ كـــە ئێســـتا گوایـــە دونیـــا كەیـــف لـــە
دیموكراســـی وەردەگرێـــت و شـــانازی پێـــوە دەكات.
لەكاتێكــدا پێچەوانەكــەی راســتە ،چونكــە نایەكســانی ژیانــی
كۆمەڵگــە و فەراهــەم نەبوونــی مافــە مەدەنییــەكان ،ناكرێــت
ل ــە ماف ــی دەنگدان ــدا كۆبكرێت ــەوە ب ــۆ هاواڵت ــی ،زۆرین ــەی
خەڵكیـــش كـــە دواجـــار تەنهـــا گروپـــی دەســـتەبژێری
سیاس ــی و بازرگان ــەكان و پیاوان ــی دەس ــەاڵت كەڵ ــك ل ــەو
فەزایــە و لــەو خۆشــگوزەرانییە وەربگــرن ،لــە حاڵێكــدا ئــەو
نموون ــە ریاڵیی ــە بەردەوامەك ــە ،هەم ــوو قۆناغێ ــك و چەن ــد
س ــاڵ جارێ ــك دووب ــارە ببێت ــەوە ه ــەر زۆرین ــە زەرەرمەن ــد
دەب ــن لێ ــی.
«ئــەم نــا ئامادەبوونــەی دیموكراســی فێــركاری لــەڕووی
پەروەردەییـــەوە ،كـــە دەزگا جۆراوجۆرەكانـــی فێـــركاری
دەوڵــەت لــە خۆڕایــی كار دەكــەن ،ئەو پرســیارانە درووســت
دەكـــەن ،ئەمـــەش بـــۆ ئـــەو میتۆدانـــەی ئارمانجیـــان چییـــە
كـــە پڕۆســـەكە شـــانی هەمـــوو هاواڵتییـــەك دەگرێتـــەوە
و هـــەر ئەوانیـــش بریـــكاری ئـــەو مافـــەن ،ئیـــدی بۆچـــی
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ئـــەو زانیارانـــە لـــەرووی مەعریفـــەوە چ مافێكـــە و بۆچـــی
خەڵ ــك ل ــەرووی عەقڵ ــەوە گەش ــە ن ــاكات» .)9( .ئاڵتۆس ــێر
لەخوێندن ــەوەی ب ــۆ س ــەرمایەی مارك ــس و خوێندن ــەوەی
بـــۆ فكـــری ماركـــس لەبـــارەی پەیوەندیـــی گرتـــن بـــە
سیســـتمی دیموكراســـی وەكـــو ئالتەرناتیڤـــی ســـەردەم،
لەب ــارەی مێ ــژوو و بەماتریال ــەوە ،باس ــی ئ ــەوە دەكات ك ــە
لەوانەی ــە دیموكراس ــی وەك ئیدیۆلۆژی ــا ،ی ــان فۆڕمێ ــك ل ــە
فۆڕمەكان ــی سیس ــتمەكانی حكومڕان ــی دژی س ــەرمایەداری
بێ ــت ،لەالیەك ــی دیكەش ــەوە ئ ــەو رق و كینەی ــەی یەه ــودی
دژ بـــە ســـامی كـــە لەســـەرەتای هاتنـــی ئیدیۆلۆژیـــای
عیلمان ــی هات ــە پێش ــەوە ك ــە لەس ــەدەی  19وە س ــەریهەڵدا
رێگ ــری ب ــووە ،ئی ــدی ئەریس ــتۆكراتییەت كاریگ ــەری نەم ــا،
تاكـــو كۆســـمۆپۆلۆتیكی یەهـــودی كەنارنیشـــین كەوتـــن و
مەســـەلەی موڵكایەتـــی و بنەماڵەچێتـــی جێگـــەو رێگـــەی
بـــۆ نەتـــەوە و ناســـیونالیزم ی رۆژهـــەاڵت ســـازكرد،
بـــەاڵم كـــە هیتلـــەر و و نازیزنـــم و فاشـــییزم دەســـەاڵتی
وەرگــرت ،لەوێــوە یەهودییــەكان پێگەیــان نەمــاو بــوون بــە
قوربان ــی ب ــۆ جەنگێ ــك بەن ــاوی بیرۆك ــەی دیموكراس ــییەت،
ئـــەوە بـــوو ئیمپریالیـــزم دوای ســـەركەوتنی لەســـەدەی
 19رابـــردوو ،تۆتالیتاریزمـــی راگەیانـــد ،لەوێـــوە ســـەرەتا
ش ــااڵوبردن ب ــۆ كیش ــوەری ئەفەریق ــا و بەش ــێك ل ــە ئاس ــیا
كــە رۆژهــەاڵت بــوو ،چونكــە تۆتالیتاریزمــی ئیدیۆلۆژیایــی،
حاڵەتێكـــی دیفاكتۆیـــی وەرگـــرت ،چونكـــە هـــەم لەیەكێتـــی
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ســـۆڤیەت و هـــەم بەنـــاوی ســـەرەتای ســـەرهەڵدانی
جەنگــەوە ،بــوو بــە كەرەســتەیەكی پشــتیوانی بــۆ دەســەاڵتە
سیاســـیەكان و فراوانبوونـــی كێشمەكێشـــەكە ،لەكاتێكـــدا
لەژێ ــرەوە بزووتنەوەیەك ــی دیك ــە ب ــۆ مان ــەوەی سیس ــتمی
دەســـەاڵتدارێتی لەژێـــر عینوانـــی دیكـــەدا گەرەكـــی بـــوو
درێــژە بەتەمەنــی خــۆی بــدات و سەركەوتنیشــی بەدەســت
هێنــا ،ئەویــش ئەوكاتــە بــوو كــە دیموكراســی ئــەو خەیاڵــەی
خوڵقاندبــوو كــە گوایــە دوای گەڕانــەوەی بەهــا بــۆ ئینســان
و ســتەملێكراوەكان ،ئیــدی ســەرجەم تاكــەكان لەگــەڵ یــەك
یەكســان و هێــزی ماتریاڵــی یەكســان دەبــن لەگــەڵ یەكتــر،
لەكاتێكـــدا ســـەرمایەداری لەگـــەڵ هاتنیـــدا وەكـــو ســـەرەتا
و وەك ــو سیس ــتم گەرەك ــی ب ــوو فۆڕمێك ــی ت ــر ب ــدات ب ــە
دیموكراســی ،هەروەهــا لەگــەڵ دۆخــی هــەر جوگرافیایەكــی
دەوڵەتداریــدا بیگونجێنێــت و لەگــەڵ ئیكۆنۆمیزمــی جهانیــدا
هارمۆنی ــا وەربگرێ ــت ،ك ــە دوات ــر ئەم ــە پالن ــە س ــەریگرت،
ســـتراكتۆریش لـــە ئەندێشـــەی كـــۆن بـــۆ جەوهـــەری
بابەت ــە جیاوازەكان ــی سیاس ــەت جێگیرب ــوو ،بۆی ــە ناچ ــارە
ناوەڕۆكـــی گۆڕانكاریـــەكان دەســـتكاری بـــكات ،هـــەروەك
چـــۆن دیموكراســـی لەشـــوێنێكەوە بـــۆ شـــوێنێكی دیكـــە
بەپێـــی كوولتـــووری كۆمەاڵیەتـــی و مێـــژووی شـــوێنەكە
لەبـــارەی هەلومـــەرج و جوگرافیـــاوە جیاوازیـــان هەیـــە.
دەركەوتــووە كــە قەیرانــی ئابــوری دیاردەیەكــی ناتــەواوە
بـــۆ شكســـت پێهێنانـــی سیســـتمی سیاســـی كـــە ئەمـــە لـــە
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ســەدەكانی رابردووشــدا هەمــان پیــان و تاكتیكــی سیاســی
بـــووە ،بەمانـــای ســـتایلێكی نوێـــی ئەنارشـــیزمی خەلـــاق
وەكـــو ئـــەوەی ئامریـــكا لـــەدژی چیـــن بەرپـــای كـــردووە
و مەرجـــی بۆدانـــاوە ،ئێســـتاش خوڵقاندنـــی ئـــەم شـــێوازە
لـــە درووســـتكردنی قەیرانـــی درۆیینـــە ،لـــەزۆر جوگرافیـــا
بەكاردێ ــت ك ــە نموونەی ــان واڵتان ــی رۆژه ــەاڵت و بەش ــێك
ل ــە رۆژئاوای ــە و لەوالش ــەوە هین ــد و نیپ ــاڵ و بەنگالدی ــش
و فەنزویل ــا و هت ــد ،ب ــەاڵم گرین ــگ ئ ــەو رێكخس ــتنەیە ك ــە
بـــۆ قەیرانەكـــە كـــراوە ،ئـــەوەی كـــە دیاریكـــراوە قـــەدەری
ئ ــەم سیس ــتمەیە ك ــە بەب ــێ ب ــە سیاس ــی كرندن ــەوە و ی ــەك
ئاســـتكردنەوەی قەیرانەكـــە دەكرێـــت.
لــە هەشــتاكانی ســەدەی رابــردوودا ئەرجەنتیــن دووچاری
قورس ــترین قەی ــران ب ــوو ،حكومەتەك ــەی كەوت ــە ب ــەردەم
رەخنــە لــە بــواری بێــكاری و ئــازادی بــۆ سیســتمەكەی كــە
گوای ــە سیس ــتمێكی میلل ــی ی ــە ،هەڵچوونێ ــك لەنێ ــو ری ــزی
ئەوانــە درووســت بــوو كــە بەرگریــان لــەو سیســتمە دەكــرد
بەئاراس ــتەی گۆڕان ــكاری ،ب ــەاڵم نموون ــەی ئەوان ــی ت ــر ك ــە
وەكـــو یەكـــی جیـــاوازی لـــە بەرهەمهێنـــان لەگـــەڵ چیلـــی،
هەروەهـــا وەكـــو واڵتێـــك كـــە دوچـــاری قەیـــران بـــووە و
بـــووە هـــۆی روخانـــی سیســـتمەكە ،لەكاتێكـــدا نموونەكـــە
()10
نەبـــووە هـــۆكاری روخانـــی سیســـتمە سیاســـییەكە».
بەڵكـــو گۆڕانـــی ســـتایڵەكە و هیچـــی تـــر كـــە كۆمەڵـــگای
گــۆڕی بــۆ بارێــك خراپتــر لــەوەی كــە هەبــوو ،ئێســتاش كــە
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ســتایلی ژیانــی سیاســی گــۆڕاوە و لەالیــەن ســەرمایەداری
یـــەوە ئاڵوگۆڕیـــان بەســـەر هێنـــاوە ،هـــەروەك ئـــەوەی
كۆمپانی ــاكان بەجێ ــگای دەوڵ ــەت ئەرك ــەكان بەڕێوەدەب ــن و
خۆش ــگوزەرانی دەس ــتەبەر دەك ــەن ،لەالیەك ــی ت ــرەوە ه ــەم
ئینســان دەكــەن بــە رۆبۆتــی ئیكۆنۆمــی ،هــەم مەیدانێــك بــۆ
تەمــەن درێــژی ئــەم سیســتمە فەراهــەم دەكــەن ،بــۆ نموونــە
ئ ــەو خ ــراپ كەڵ ــك وەرگرتن ــە ل ــە دەس ــتی كاری كرێ ــكارە
بێكارەكان ــی واڵن ــی ئاس ــیا و خ ــراپ كەڵ ــك وەرگرت ــن ل ــە
كۆچــی بــە كۆمەڵــی رۆژهەاڵتییــەكان بــەرەو رۆژئــاوا ،یــان
خـــراپ كەڵـــك وەرگرتـــن لـــەو نەتـــەوە ســـتەملێكراوانەی
ك ــە لەژێ ــر س ــایەی دەوڵەتان ــی هەرێمایەت ــی ناوچەك ــەدان
و ئەوانـــەش كـــە داهاتـــی واڵتەكەیـــان بەشـــی ژیـــان
نـــاكات ،ئیـــدی هەلپەرســـتن لـــەم فـــەزا واقیعیـــە ،بەنـــاوی
دیموكراس ــییەتەوە هەرچ ــی كێش ــەی خۆی ــان هەی ــە وەك ــو
سیس ــتمی ئاب ــوری چارەس ــەر دەك ــەن.
دیموكراســی رەهەندێكــی قوڵــی تــاك رەهەنــدی هەیــە بــۆ
بەشـــێك لـــە رۆشـــنبیران و نووســـەرانی بەنـــاو شـــارەزا،
ئەم ــە پێش ــتر چارەس ــەر ك ــراوە و هۆكارەكەش ــی زان ــراوە،
بەبـــڕوای هێربـــەرت ماركـــۆزە كـــە لەكتێبـــی (االنســـان ذو
بعـــد واحـــد) واتـــە ئینســـانی تاكڕەهەنـــد باســـی دەكات،
سیســـتمی دیموكراســـی لـــە كۆمەڵگـــە جێكەوتـــووەكان
بوون ــی نیی ــە ،تاك ــو ئ ــەو ش ــوێنەی ك ــە دیموكراس ــی م ــەزن
دەكرێ ــت و دەبێت ــە ئیدیۆلۆژیای ــەك ب ــۆ هەم ــووان ،ئ ــەوەی
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كــە جێكەوتــە بــووە تەنهــا ســتایڵێكە لــە ســتایڵە ســنووردار
و قەیدوبەنــدەكان ،ئــەوەی كــە ئــەم مەرجــە هەقیقیانــەی لــە
رووی پراكتیك ــدا ب ــە ه ــەژاری هێش ــتۆتەوە ،وای ك ــردووە
بــە رەهایــی بڵێیــن بەپراكتیــك بەدەســت نایــات .تەنهــا ئــەوە
نەبێ ــت ك ــە بەرووك ــەش لەب ــری دیكتاتۆریی ــەت ،س ــیمایەكی
دیك ــە نیش ــان دەدرێ ــت ،ئەوی ــش ب ــۆ خزمەت ــی پیشەس ــازی
و هیچ ــی ت ــر ،بۆی ــە س ــیماكە هەس ــتی پێناكرێ ــت ،چونك ــە
لەنێ ــو دەزگا ئیدیۆلۆژییەكان ــدا جێگەی ــان ب ــۆ كراوەت ــەوە و
مان ــای ئازادیی ــان پێبەخش ــراوە.
كێشـــەی سیســـتمە سیاســـییەكانی رۆژهـــەاڵت كـــە
رابردوویەكیــان لەگــەڵ فــەزا و ناوەڕۆكــی ئــەم سیســتمەی
بەنـــاوی دیموكراســـییەتەوە نەبـــووە ،قورســـە بتوانـــن
ملكەچ ــی سیاس ــەتی مۆدێ ــرن ب ــن و ل ــە موعانات ــی ئاب ــوری
و مەعیشـــەتی كۆمەڵگـــە تێبگـــەن و هەنگاوێكـــی نـــوێ
ب ــەرەو بیرۆس ــترۆیكای بنێ ــن ،هەم ــوو ئ ــەو واڵتان ــەی ك ــە
گۆڕانیـــان لـــە سیســـتمی خۆیانـــدا بینـــی ،پێشـــتر گوندێـــك
ب ــوون ل ــە دینامیكییەت ــی ئاب ــوری ك ــە هێزێك ــی ئابووری ــان
نەب ــوو تاك ــو خۆی ــان ل ــەو قەیران ــە ئابوریی ــە رزگار بك ــەن
كـــە دووچاریـــان بـــوو ،بۆیـــە رووبـــەڕووی دەرەنجامـــە
سیاس ــییەكان بوون ــەوە ك ــە بەن ــاوی بەه ــاری عەرەبیی ــەوە
روویـــداو ئێمـــەش هەمـــوو شـــاهیدی بوویـــن ،ئەمـــە
لەكاتێك ــدا بۆخۆی ــان وەك ــو سیس ــتمی سیاس ــیی بەدەس ــت
دەســـەاڵتدارانیانەوە ،زەمینەیـــان بـــۆ ئـــەو واقیعـــە خـــۆش
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كردبــوو كــە روویــدا ،نموونــەش ئــەو دونیــا نابەرابــەر بــوو
كــە هــۆكار بــوو بــۆ ســوكایەتی پێكردنــی هەزارەهــا ئینســان
و جیاوازییـــەك لـــەرووی چینایەتییـــەوە كـــە بەدرێژایـــی
زەم ــەن دوب ــارە دەب ــووەوە ،لەحاڵێك ــدا س ــەرباری هەم ــوو
ناعەدالەت ــی و دیكتاتۆرییەتەكان ــی س ــەركردە عەرەب ــەكان،
دەب ــێ ئ ــەوە لەبەرچ ــاو بگری ــن ك ــە ئ ــەوان ژێ ــر دەس ــتەی
كۆمپانیـــا و هێـــزە نێودەوڵەتیـــەكان بـــوون ،نموونـــەش
بەش ــداربوونی س ــاركۆزی ب ــوو لەگ ــەڵ ژن ــی موب ــارەك و
ب ــن عل ــی تون ــس ،ئ ــەوان بەناچ ــار ئەم.مامەڵ ــە ئابورییەی ــان
دەكــرد ،ئەگــەر دەكەوتنــە بــەردەم هەڕەشــەی لەناوچــوون،
هـــەروەك چـــۆن جهـــان ســـادات لـــە یاداشـــتەكانی باســـی
ئ ــەوە دەكات چ ــۆن زۆری ــان ب ــۆ ئەن ــوەر س ــادات هێن ــاوە
كـــە خەڵـــك هـــەم نەخوێنـــەوار و هـــەم برســـی بـــكات،
ئـــەوە مەرجـــی مانەوەكـــەی بـــوو ،ئەمەیـــە هەقیقەتـــی
عەدالەتخ ــوازی و دیموكراس ــیخوازی ئامری ــكا و فەرانس ــە
و هێـــزە نێودەوڵەتییـــەكان.
ئـــەوەی كـــە لەپەیوەنـــد بـــە چەمكـــی دیموكراســـییەوە
یـــە بەپێـــی تیـــۆری نـــوێ هاتـــووە و نەبۆتـــە هۆكارێـــك
بـــۆ جیاكردنـــەوەی سیاســـەت و ئابـــوری ،ئـــەوە روونـــە
ك ــە ئ ــەم چەمك ــە هی ــچ مانایەك ــی كۆن ــی نەم ــاوە و تەنه ــا
بیانـــووە سیاســـییەكان نەبێـــت كـــە دەوڵـــەت و شـــێوازی
سیســتمەكە و مامەڵــە بازرگانییەكانــی بۆتــە مــەرج ،كۆمپانیــا
زەبەالحەكانیـــش بـــۆ بەكاربردنـــی خەڵكەكـــەی ،كەڵكیـــان
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لێوەردەگـــرن و لـــە پەراوێـــزی كارەكەیـــان دەوڵەتـــان و
سیاســـەتییان خســـتۆتە خزمـــەت خۆیانـــەوە و خەڵكـــی
عەوامیـــش لەرێگـــەی كەرەســـتەوە ملكەچـــی سیســـتمەكە
دەكـــەن ،سیســـتمیش بـــەو پێناســـە و حاڵـــەی كـــە پێشـــتر
باســـمان كـــرد ،بـــەو مانایـــەی ئەگـــەر جـــاران دەوڵـــەت
بەرگـــری لـــە كۆمپانیـــا دەكـــرد بـــۆ ئاراســـتە كـــردن و
رێكخســتنی كاروبــاری دەوڵــەت وەكــو ئــەوەی لــە رۆژئــاوا
هەیــە و ســیحرێكە لەزەینــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا هەیــە،
ئێســتا بــە پێچەوانــەوە كۆمپانیــا دەوڵــەت دەپاریــزێ ،وەكــو
ئ ــەوەی واڵتان ــی عەرەب ــی ت ــازە پێشگەیش ــتوو دەپارێ ــزن و
فۆرمێكـــی نیمچـــە رۆژئاواییـــان پێـــی بەخشـــیوە ،ئەگەرنـــا
ئــەم چەمكــە نــە بــۆ پراكتیككردنــی پێناســە كۆنەكــەی و نــە
بــۆ موناقەشــەی فكریــش ،مانایەكــی ئیدیاڵــی نەمــاوە ،تاكــو
هەوڵ ــی ب ــۆ بدرێ ــت و ش ــانازی پێوەبكرێ ــت ،تەنه ــا ئ ــەوە
نەبێــت كــە بەبــێ ئــاگا بۆتــە ئەلتەرناتیڤێكــی ئیدیۆلــۆژی بــۆ
ئەوانـــەی دژی سۆســـیالیزم و یەكســـانین ،ئـــەم هەقیقەتـــە
ن ــەك ل ــە رۆژه ــەاڵت ،بەڵك ــو لەت ــەواوی رۆژئ ــاوا هەس ــتی
پێدەكـــردووە .كەوابـــوو دیموكراســـی لـــەو كۆمەڵگایانـــەدا
بوونــی نییــە كــە خۆیــان بانگەشــە بــۆ دیموكراســی دەكــەن،
چونك ــە ئەس ــڵەن سیس ــتمەكە ب ــە بوون ــی پەروەردەیەك ــی
ئەزەلـــی و بنەڕەتـــی جێكەوتـــە نابێـــت ،هـــەروەك ئـــەوەی
دەبینی ــن ل ــە رۆژه ــەاڵت چ نموونەی ــەك پێش ــكەش دەك ــرێ،
چ لـــە ئاســـتی سیســـتمی بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت و چ لـــە
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ئاســـتی سیســـتمی كۆمەاڵیەتـــی.
ئەگـــەر دوور بكەوینـــەوە لـــە بـــوارە ئابورریەكـــە و بـــە
فەرهەنگــی سیاســیەوە گرێــی بدەیــن« ،رەنگــە دیموكراســی
ببێت ــە تەنه ــا وش ــەیەكی ك ــرچ و كاڵ ،ئەگ ــەر نەیبەس ــتینەوە
بــە مەیدانەكانــی تێكۆشــانی جەماوەرییــەوە یــان فەرهەنگــی
سیاس ــییەوە ،چونك ــە چەندی ــن ئاف ــرەت و پی ــاوی ن ــاوداری
سیاســی نەخشــیان لەگەشــەپێدانی ئەم چەمك و سیســتمەدا
هەیـــە و لەپێناویـــدا خەباتیـــان كـــردووە ،ئەگـــەر پێویســـت
بــكات پێناســەیەكی بەهێــز بــۆ دیموكراســی بدۆزینــەوە ،ئــەوا
بەشــێكی ئــەو پێناســەیە دەخوازێــت شوناســی دیموكراســی
ل ــە هەم ــوو ئەوكەس ــانە بس ــەنێتەوە ،ك ــە بەن ــاوی خەبات ــی
دیموكراســـی دێرینـــەوە ،بوونەتـــە خزمەتـــكاری حكومەتـــە
رەهاخـــواز و ســـتەمگەرەكان ،چونكـــە ئیـــدی ئێمـــە بـــۆ
جێكەوتـــە كردنـــی دیموكراســـی ،بەشـــداریكەری پەتیمـــان
ناوێـــت ،تەنیـــا دیموكراســـی راوێژخوازیمـــان ناوێـــت،
()11
بەڵكـــو دیموكراســـییەكی ئازادیخوازانەمـــان دەوێـــت».
چونك ــە ئیدیۆلۆژیایەك ــی فك ــری نەم ــا سیاس ــەت و خەبات ــی
بزووتنــەوەی جەمــاوەری پێــوە گرێبدرێــت ،بــەاڵم گریمانەی
ئــەوە بكەیــن كــە دیموكراســی هێشــتا لــە دونیــای سیاســەتدا
كاری پێدەكرێـــت و پێـــوەری سیاســـییە ،بـــە ئەزموونیـــش
دەركەوت ــووە ك ــە دیموكراس ــی وەك ــو چەم ــك ،تەنه ــا ب ــۆ
دەســـەاڵت و سیاســـەت و گـــروپ و حیزبـــی سیاســـی
نییـــە ،بەقـــەد ئـــەوەی بـــۆ تاكەكانـــی كۆمەڵگەشـــە ئەگـــەر

بڕیـــاری سیاســـی دەســـەاڵتدارێتیدا پشـــكیان هەبێـــت».
( .)12پەیوەندیـــی دەوڵەتیـــش بـــە تاكـــەوە لەرێگـــەی ئـــەرك
و ماف ــەوە دەبێ ــت ك ــە دەس ــتوور داین ــاوە ،كەچ ــی دەوڵ ــەت
لەرێگ ــەی كار و بەرهەم ــەوە تەماش ــای ت ــاك دەكات ،ن ــەك
ئـــەوەی دەســـتوور ســـنووری بـــۆ كێشـــاوە ،چونكـــە تـــاك
واتێگەیشــتووە كــە ئیــرادەی دەوڵــەت و بەرژەوەندییەكانــی
لەســـەرووی ئیـــرادەی تـــاك و بەرژەوەندییەكانیەتـــی،
بۆیـــە دەوڵـــەت تـــاك بـــە هۆكارێكـــە لـــە هۆكارەكانـــی
بونیادنانـــی دەوڵـــەت و كەرەســـتەكانی دیكـــە كـــە دواتـــر
هـــەردوو بەرژەوەندییەكـــە تێكـــەڵ دەبـــن و كەســـایەتی
ت ــاك و كەس ــایەتی دەوڵ ــەت دەپارێ ــزێ بەپێ ــی پەیمانێك ــی
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كەڵك ــی لێوەربگ ــرن و بزان ــن كەلێنەكان ــی چی ــن و لەك ــوێ
پێویس ــتی ب ــە داب ــڕان هەی ــە لەگ ــەڵ ئ ــەو سیس ــتمە ،بۆی ــە
بەرلــەوەی بــۆ سیســتمی سیاســی و دەوڵــەت و دەســەاڵتی
قەوارەیـــەك بێـــت ،كەوابـــوو» دیموكراســـی لەســـەرەتاوە
لەعەقڵـــی تاكـــدا چەكـــەرە دەكات و لەدایـــك دەبێـــت،
هەروەهـــا ئاشـــتیش لەزەینـــی ئینســـاندا ســـەرهەڵدەدات،
كار و گەشـــەی بەشـــەریش بەهەمـــان شـــێوە لەبنچینـــەدا
لەدڵـــی هاونیشـــتیمانیاندا دەبـــێ هەبـــێ ،بۆیـــە دەبـــێ
گۆڕان ــی ماتریاڵ ــی تێگەیش ــتنێك ب ــێ ل ــە تێگەیش ــتن و فك ــر
و خەماڵندن ــی كۆمەاڵیەتی ــدا و لەبازنەیەك ــدا دەس ــتپێبكات،
ئەوانــەش كــە قودرەتــی گۆڕانیــان هەیــە ،دەبــێ قودرەتیــان
هەبێـــت لەنێـــو دەســـەاڵتدا ،یـــان دەبـــێ لەدرووســـتكردنی
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كۆمەاڵیەتـــی ،ئەگـــەر شـــتێك مابێـــت نـــاوی پەیمانـــی
كۆمەاڵیەتـــی بێـــت لەهـــەر كۆمەڵگەیـــەك ،بەوپێیـــەی كـــە
ئێســـتا پەیمـــان لەگـــەڵ كۆمپانیـــاكان دەبەســـترێت نـــەك
دەوڵـــەت.
لێـــرەوە تایتڵـــی پرســـیارەكانی رابـــردوو جارێكـــی تـــر
دووبـــارە دەبنـــەوە ،ئایـــا دیموكراســـی مانـــای دەســـەاڵتی
(گ ــەل) ە تاك ــو مانایەك ــی ئیدیۆل ــۆژی وەربگرێ ــت بێ ــت ب ــۆ
گـــەل ،ئایـــا زۆرینـــەو كەمینـــە مانـــای هەیـــە لـــە فەزایـــەك
ك ــە هێش ــتا سیس ــتمەكە پراكتی ــك نەك ــراوە ،ئەگ ــەر بەمان ــا
كالس ــیكیەكە گ ــەل بێ ــت ،دەب ــێ پرس ــیارێكی دیك ــە بكەی ــن،
ئەوی ــش فەرهەنگ ــی پێكەوەژی ــان و لێب ــوردن و فەرهەنگ ــی
ئاش ــتەوایی و قبوڵكردن ــی یەكت ــر و ئینس ــان دۆس ــتی بێ ــت
پێشـــكەوتووخوازی بێـــت ئـــەو گەلـــە ،لـــە حاڵێكـــدا « لـــە
دیموكراســیدا هیــچ زۆرینەیــەك و كەمینەیەكیــش ناتوانرێــت
خـــۆی بەهەڵگـــری هەقیقەتـــی مێـــژوو ،یـــان جەوهـــەری
پەیامــی كۆمەاڵیەتــی بزانێــت ،چونكــە پەیامێكــی كۆمەاڵیەتــی
میتافیزیك ــی و ب ــااڵ بوون ــی نیی ــە ،كۆمەڵگ ــە ل ــە زنجیرەی ــەك
خواســـتی جیـــاواز و هێـــزی جیـــاواز درووســـت دەبێـــت،
ك ــە لەكات ــی جی ــاوازدا ئامانج ــی جیاوازی ــان هەی ــە ،هەڵب ــەت
پەیام ــی كەمین ــەش پەیام ــی كۆمەاڵیەت ــی خەڵك ــە ك ــە پش ــت
لــەدوای پشــت هێــزە موبارەكــەكان ،بەنێــو رەوتــی مێــژوودا
هەڵیانگرتـــووە و پاراســـتوویانە» .)13(.رەنگـــە دووبـــارە
بوونــەوەی مەســەلەی كۆتایــی میتافیزیــكا و جمگەكــەی كــە
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ئاماژەیــە بــە وەهمــی ئایینــی ،وەكــو ئەلتەرناتیڤــی سیاســی،
هیـــچ نـــەكات تەنهـــا چەقێكـــی بنەڕەتـــی درووســـتدەكات
كـــە قالبێكـــی سەرســـورهێنەرتر دەخاتـــەوە ،ئەویـــش
میتافیزیكایەكـــی نوێیـــە كـــە دەســـتكردی فەلســـەفە نییـــە،
بەڵك ــو دەس ــتكردی سیس ــتمی س ــەرمایەداری هاوچەرخ ــە
و نەفیكردنــەوەی فەلســەفەی دیالیكتیكــی لــەو شــوێنەدا كــە
پێویســتی پێیەتــی ،بایەتــی ئــەو شــوێنانەی ســیخناخ كــراوە
ب ــە ئەفس ــانە و س ــیحری ن ــوێ.
ئ ــەم بابەت ــە نموونەیەك ــی ن ــوێ دەخات ــە بەردەس ــت ب ــۆ
تاقیكردنـــەوەی ئـــەم سیســـتمە ،بـــۆ نموونـــە بزووتنـــەوە
كۆمەاڵیەتییەكانـــی رۆژئـــاوا و ئامریـــكا ،بەتایبەتـــی لـــە
ئیس ــپانیا زۆر هەوڵیان ــدا ب ــۆ چەس ــپاندنی دیموكراس ــیەتی
ئابـــوری ،ئـــەوان واتێگەیشـــتبوون كـــە ئـــەوەی مەســـەلەی
رێژەییـــە كـــە لـــە 99%و تەنهـــا  %1مـــاوە دەســـەاڵتی
ئابـــوری واڵت وەربگـــرن ،ئـــەو كۆدەنگییـــە بـــۆ مەبەســـتی
سیاس ــی بەكاربهێن ــن و لەوێش ــەوە ئاب ــوری ،ب ــەاڵم دوات ــر
بۆیـــان دەركـــەوت ئـــەوە وەهمـــی سیاســـییە و الســـەنگییە
ل ــەرووی سیاس ــییەوە ،چونك ــە ئ ــەوە ش ــەقام و بزووتن ــەوە
كۆمەاڵیەتییــەكان نییــن كــە واقیعــی سیاســی دەگــۆڕن ،بەڵكو
ئـــەوە پەیوەندییـــە دامەزراوەكانـــی دەوڵەتـــە كـــە كۆمپانیـــا
سیســـتماتیكی كـــردوون ،بۆیـــە كێشـــەی دیموكراســـی لـــە
مەیدان ــی پراكتیكی ــدا دەرناك ــەوێ ،بەڵك ــو چانس ــەكە لەب ــاری
گـــروپ بەندییەوەیـــە بـــۆ دەســـتەبژێرە كـــە سیاســـەت
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دەكـــەن ،یـــان هەڵگرێكـــی دیكـــەی لۆژیكـــی سیاســـییە كـــە
چیـــدی دەوڵەتـــان و خـــودی سیاســـەت لەنێـــوان هێـــز و
گروپـــەكان ،ناتوانـــن بەبـــێ ئـــەم چەمكـــە خۆیـــان بااڵنـــس
بكــەن ،یــان لەبــاری كۆمەاڵیەتــی یــەوە راهاتنــی فەرهەنگــی
تایبەت ــە؟ ،دیس ــان دەب ــێ بپرس ــین ئای ــا بەب ــێ ئ ــەم چەمك ــە
هیـــچ هێـــز و تاكێكیـــش دەتوانـــێ نوێنەرایەتـــی گشـــتێكی
دیاریك ــراو ب ــكات ك ــە بریتیی ــە لەكۆمەڵ ــەی نێ ــو كۆمەڵ ــەكان
كـــە بەمانـــای قـــەوارەی دەوڵـــەت دێـــت؟ ،ئەمـــە جگـــە
ل ــەوەی دەس ــەاڵتەكان و سیس ــتمی دادوەری ش ــاڕێگەیەكە
بـــۆ دامەزراندنـــی ژیانێكـــی نـــوێ كـــە گوایـــە رێكخســـتنی
كۆمەاڵیەتییـــە ،بـــەر لـــەوەی رێكخســـتنی سیاســـی بێـــت،
بــەاڵم راســتییەكەی ئەوەیــە كــە (گــەل) لەنێــو ئــەم چەمكــەدا
جێگ ــەی نابێت ــەوە .بۆی ــە «دیموكراس ــی هەرگی ــز حكومەت ــی
جەمـــاوەری نەبـــووە و هیچكاتیـــش ناتوانـــێ و ناشـــبێتە
دەســـەاڵتی گـــەل»(.)14
كەوات ــە ئەمەی ــە وەهم ــە نادیارەك ــەی چاپت ــەری راب ــردوو
موناقەشـــەمان كـــرد ،كـــە سیســـتمی سیاســـیی و نەزمـــی
نـــوێ خوڵقاندوویەتـــی ،بەتایبەتـــی ئـــەو كەرەســـتانەی كـــە
راس ــتەوخۆ كاریگەریی ــان لەس ــەر ئینس ــان هەی ــە ،ئەوی ــش
لەرێگـــەی میزاجـــی واقیعییـــەوە كـــە بریتییـــن لـــە میدیـــا و
بەكارهێنان ــی كەرەس ــتەكانی ژی ــان ب ــۆ ری ــكالم ك ــردن ،ئ ــەم
راكێش ــانی ئینس ــانە لەرێگ ــەی ه ــەواڵ و رووداوەوە ب ــەرەو
ری ــكالم و بەری ــكالم كردن ــی هەم ــوو ش ــتێكی پێویس ــت و
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ن ــا پێویس ــت ،بەپێچەوان ــەوە لەرێگ ــەی ریكالم ــی كەرەس ــتە
و پێداویســـتییە ژیانیـــەكان ،راكێشـــانی ســـەرنجی بینـــەرە
لەرێگ ــەی ماس ــمیدیا و سۆش ــیال میدی ــاوە ك ــە بەش ــێكە ل ــە
كۆنت ــڕۆڵ كردن ــی مێش ــكی جەم ــاوەر و بەرهەمهێنان ــەوەی
لەئاس ــتەكانی دیك ــەی سیاس ــیدا.
هـــەر بـــۆ وەبیرهێنانـــەوەی ئـــەو هێداڵینـــەی ســـەرەوە
كـــە دیموكراســـی لـــەرووی جوگرافییـــەوە لەكوێیـــە ،ئەمـــە
ئ ــەو پرس ــیارە جەوهەرییەی ــە ،ئای ــا ئ ــەم قۆناغ ــە قۆناغ ــی
دیموكراســـییە؟ ،وەاڵمەكـــە بـــە ئـــەرێ و نـــەرێ نییـــە،
چونك ــە روح ــی ئەزموونكردن ــی دوا قۆن ــاغ ب ــۆ سیاس ــەت،
بەناچـــاری لەهەمـــوو دونیـــادا تەنهـــا گرێـــدراوە بـــە
دیموكراس ــییەوە ،ل ــە هەم ــوو ش ــوێنێكی ئ ــەم س ــەر زەمین ــە
ئەگـــەر ئـــەم سیســـتمەش جێگیـــر نەبووبێـــت ،دیســـان بـــە
ناچـــاری دەبـــێ ئـــەم جیهانـــە سیاســـییەكان مومارەســـەی
بك ــەن و لەوێش ــەوە ببێت ــە ئیدیۆلۆژی ــا ب ــۆ خەڵك ــی ع ــەوام
و ســـتەملێكراو ،جگـــە لـــەوەش كـــە هیـــچ ئەلتەرناتیڤێكـــی
دیك ــەی سیس ــتمی سیاس ــی نیی ــە ،تاك ــو ئیدیۆلۆژی ــای ب ــۆ
دابتراشـــرێت.
ت ــەواوی كۆمەڵگ ــەی سیاس ــی نێودەوڵەت ــی جەبرییەتێك ــی
نیشـــانداوە كـــە ئـــەم ئیدیۆلۆژیایـــە دەســـتبااڵیی سیاســـییە
و سیاســـیەكانیش نموونـــەی بـــااڵن وەكـــو چـــۆن لەنێـــو
رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا كەســـانێك بەنـــاوی كاریزمـــاوە،
پی ــرۆز دەكرێ ــن و دەكرێن ــە خ ــودای س ــەر زەمی ــن ،ئەم ــە
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تەنهــا ئــەوە نییــە كــە تێربوونــی هاواڵتییــان نییــە بــۆ تۆڵــە،
چونكـــە لـــەدوای بەرقـــەرار بوونـــی سیســـتمی مۆدێرنـــە
ب ــۆ سیاس ــەت و ئاب ــوری لەت ــەواوی جهان ــدا ب ــە ك ــراوە و
داخ ــراوەوە ،تەنه ــا ئ ــەم ئەلتەرناتیڤ ــە هەی ــە .دیس ــان دەب ــێ
بپرســینەوە ئایــا دەتوانیــن لەشــێوەی پرســیاری كۆنكریتــی
موناقەشـــە چەمكـــی دیموكراســـی بكەیـــن؟ لەراســـتیدا
واڵمەك ــە نەخێ ــرە.
بەرقەراربوونــی ئــەم سیســتمە چەنــد الیەنێكــی جیــاوازی
هەیـــە ،چونكـــە پرســـیارێكی زینـــدووە نـــەك لەكۆمەڵگـــە
دواكەوتـــووەكان دەكـــرێ بەتەنهـــا ،بگـــرە لەتـــەواوی
دونی ــادا پرس ــیارێكی جەوه ــەری سیاس ــییە و زۆر وەاڵم ــی
جیـــاواز و مانـــای جیـــاوازی وەرگرتـــووە ،بەمانایەكـــی
دیكـــە دیموكراســـی لەئێســـتادا وەكـــو ئـــەو فۆڕمـــەی كـــە
وەریگرتـــووە ،تاكـــە ئەلتەرناتیڤـــی ناونیشـــانەكانی دیكـــەی
سیســـتمی حوكمڕانییـــە لەدونیـــادا و زۆرینـــە و كەمینـــەی
واقیع ــی ب ــۆ گ ــروپ و حیزب ــی خ ــراپ و كەس ــایەتی خ ــراپ
دەنگـــدەدەن و هـــەر ئەوانیـــش چارەنووســـی خۆیـــان و
كۆمەڵگـــە و نیشـــتیمان و سیاســـەت و ئابـــوری دەوڵـــەت
و تـــاك دیـــاری دەكـــەن ،لەكاتێكـــدا چەمكـــی كەمینـــە و
زۆرینـــە چەمكێكـــی ســـتالینی و شـــۆڤێنییە و تابـــۆ كـــراوە
ل ــە رۆژئ ــاوا و ئەس ــكەندەنافیا و ب ــە نائەخالق ــی زمانەوان ــی
تەماش ــا ك ــراوە ،بۆی ــە بەكارهێنانیش ــی ب ــۆ گروپ ــە ئیتنی ــك
و نەتەوەكان ــی نێ ــو نەتەوەكان ــی ت ــری خ ــاوەن دەس ــەاڵت،
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تـــەواودەكات و دەبێتـــە ســـتەمكار».
ئـــەم ریاڵـــە لەكوێـــدا روون دەبێتـــەوە ،وەختێـــك
چارەنووســـی دیموكراســـی لەتـــەواوی دونیـــادا دەبێتـــە
ســوبێكت واتــە شــوناس بــۆ گرووپێــك یــان كۆمەڵگەكەیــەك
كـــە لەســـایەی سیســـتمێكەوە بەرقەرابـــووە ،بەوپێیـــەی
روداوە سیاســـییەكانی دوای هـــەزارەی ســـێهەم كـــە
س ــەرتاپایان س ــوپڕایز ب ــوون ب ــۆ داواكاری عەدالەتخ ــوازی
و ئیدیۆلۆژیای دیموكراســی و لیبرالیزمی سیاســی و كەچی
پێچەوانەكــەی راســت بــوو ،بۆیــە ئــەم دیموكراســییەتە هــەم
ناونیشــانێكی دیكــەی وەكــو ئەلتەرناتیــڤ نییــە لەبەرامبــەری
كــە دەوڵەتانــی زلهێــز و ســەنعەتیەكان كەڵكــی لێوەربگــرن و
هــەم بــۆ مانــەوەی ئــەو دەوڵەتــە شانشــینانەی عەرەبســتان
و زۆربـــەی دەوڵەتانـــی دیكـــە ،هەروەهـــا بـــۆ رۆژئـــاواش

سمكۆ محەمەد

بەش ــێكە ل ــە زیندووكردن ــەوەی فاش ــیزم« ،ه ــەر كەس ــێك
تێبینـــی و دەركـــی ئـــەم فێڵـــەی كردبێـــت كـــە بـــە هۆیـــەوە
دەنگـــدەران دەبـــن بـــە یاســـادانەر و دەمێننـــەوە ،هەســـت
دەكـــەن دیموكراســـی بـــەو شـــێوەیەی كـــە ئێســـتا هەیـــە،
میكانیزمێك ــی ب ــاش نیی ــە ب ــۆ بەڕێوەبردن ــی حكوم ــەت ،ب ــە
پێچەوانــەوە ئــازار بەخشــە بــۆ بەڕێوەبردنــی خەڵــك ،چونكــە
ئــەو كەســەی خوازیــاری زامنكردنــی چاكســازییە ،پیاوێكــی
زمانبــازی بــە ئــاوات تەماحــكارە كــە هەتــا بانگەشــە كــردن
بەرژەوەنــدی گشــتی دەبینــێ ،ئەویــش هەتاكــو دەچێتــە نێــو
دەس ــەاڵتەوە و دواتری ــش كارەكان ــی حوكمڕان ــی راب ــردوو
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وەك ــو خۆی ــان ب ــە ه ــاوكاری كەرت ــی تایب ــەت و گەش ــەی
ســەرمایەداری دەمێننــەوە و لەرێگــەی كەســانی چاوچنــۆك
و كۆمپانیاكانـــەوە ،ئەگـــەر بەســـیناریۆش بێـــت ،دەنگـــی
خەڵ ــك بەدەس ــت دەهێن ــن ب ــۆ بەدەس ــتهێنانی ش ــەرعییەتێك
بەنـــاوی دیموكراســـییەوە.
(پــۆل فیریلیــو) بیرمەندێكــی سیاســی ئامریكییــە ،لــە كتێبــی
(الس ــرعە و السیاس ــە) ب ــاس ل ــەو س ــتایلە دەكات ك ــە ب ــەر
لەســـەدەیەك (رۆزا لۆكســـمبۆرك) لـــەدوای ســـاڵی 1919
ل ــە دوای (عصب ــە س ــبارتاكۆز) هێنای ــە ئ ــاراوە و كتێبێك ــی
لەســەر مانگرتنــی جەمــاوەری نووســی ،ئیــدی ئــەم ســتایلە
تاكـــو كۆتایـــی ســـەدەی  20بـــڕی كـــرد ،لـــەوە بـــەدواوە
هێـــزە سیاســـییە نێودەوڵەتییـــەكان ،بـــۆ ئـــەوەی بیانـــوو
بـــە دەســـەاڵت و حوكمڕانـــی دەوڵەتێـــك بگـــرن ،خەڵـــك
هەڵدەخڕێنـــن بەنـــاوی ناعەدالەتـــی و نەبوونـــی سیســـتمی
دیموكراســـی و ئـــازادی و نـــان و بێـــكاری و قەیرانـــی
دارایـــی و هتـــد ،دژی دەوڵـــەت و دەســـەاڵتەكە ،لەوێـــوە
ئـــەم نەزعـــە سیاســـییە كەوتـــە نێـــوان خەڵـــك و دەوڵـــەت
ك ــە بزووتنەوەیەك ــی دەس ــتكرد ل ــە پش ــتییەوە وەس ــتاوە و
لەوێــوە شــەرعییەتی شــەقام ،دەگوازێتــەوە بــۆ شــەرعییەت
و مـــاف بەدەوڵـــەت ،چونكـــە خەڵـــك بـــە هـــۆی ئـــەوەی
گروپ ــەكان پێش ــڕەوایەتییان دەك ــەن ،دووچ ــاری دی ــاردەی
ئەنارشیســتی و خــراپ بەكارهێنانــی چەمكــی شۆڕشــگێڕێتی
دەبــن ،دەســەاڵتیش ناچــار دەبێــت ســتەمكاری بەكاربهێنێــت
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و شـــەرعییەتی دەوڵـــەت بگەڕێتـــەوە ،بـــەاڵم بیانووەكـــە
لەالیـــەن دەوڵەتانـــی زلهێـــز هـــەر دەمێنێتـــەوە ،نموونـــەش
عێراق ــی ب ــەر ل ــە س ــاڵی  1991و س ــاڵی  2004و یەم ــەن و
میس ــر و تون ــس و س ــوریا و هت ــد ،پاش ــان س ــاڵی  2011و
ل ــە لیبی ــا س ــەریهەڵداو تاكۆتای ــی  ،2018ك ــە چ ــۆن بەن ــاوی
بەه ــاری عەرەبیی ــەوە خەڵكی ــان فری ــودا و سیس ــتم وەك ــو
خـــۆی گەڕایـــەوە و تەنهـــا دەموچـــاوەكان گـــۆڕان ،بـــەاڵم
ئەمجارەیـــان لەجیاتـــی خزمـــەت بـــە روســـیا و ســـۆڤیەتی
كــۆن بكــەن ،خزمەتیــان بــە ئامریــكا و بەریتانیــا و كۆمپانیــا
زەبەالح ــەكان ك ــرد و هەقیقەتەك ــەش وەك ــو رۆژی رون ــاك
دیـــارە كـــە بەنـــاو غیابـــی دیموكراســـییەوە كـــرا ،كەچـــی
دیموكراس ــییەت ن ــەك ه ــەر نەه ــات ،بەڵك ــو وەهمێ ــك ب ــوو
جگ ــە ل ــە ب ــازاڕی سیاس ــەت لەنێ ــوان زلهێ ــزەكان ،ب ــازاڕی
ش ــتومەك و كەرەس ــتەی س ــەربازی و خاڵ ــی كردن ــەوەی
عەمبارەكانــی پێداویســتی ماڵیشــی هێنایــە ئــاراوە و ئینســان
بــووە بــە بەشــێك لــەو كااڵیانــەی سیاســەت گەرەكــی بــوو.
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پارلەم ــان وات ــە دەزگای ش ــەرعی ب ــۆ دانان ــی یاس ــا ،ئ ــەو
دەســـەاڵتانەی كـــە دەبنـــە دەســـەاڵت و دواجـــار دەبنـــەوە
بـــە دژی دژی دەســـەاڵتی راســـتەقینەی هەڵبژێـــردراو ،لـــە
پڕۆژەیەكـــی دیكـــەی نووســـتووەوە توانـــای وەرگرتـــووە
نــەك دەوڵــەت و یاســا شارســتانییەكانی هــەر وەك ئــەوەی
ل ــە س ــەدە ناوەنجییەكان ــدا ئ ــەم س ــیناریۆیە هەب ــوو« ،یاس ــا
بەمانــای چوارچێــوە و رێكخســتنێك ،نــەك یاســای دەوڵــەت،
ئـــا ئەمانـــە بابەتـــی مێـــژوون ســـەبارەت بـــەم توخمانـــە
دەدوێــن ،ئــەم توخمانــە میللەتــن كــە دەســت بــە قســە دەكــەن،
ئــەو نەتەوەیــە كــە قســە دەكات ،بەگزادەیــی نەتەوەیەكــە كــە
ل ــە ك ــۆی نەتەوەكان ــی دیك ــە جی ــا دەكرێت ــەوە ،ئ ــەم دی ــدە
ناســیونالیزمی ســەدەمی نۆزدەهەمــی هێنایــە كایــەوە» (.)16
 .گوتـــاری تـــازە مەرجەعـــی تـــازەی دەوێ وەكـــو
فۆكـــۆ تێیگەیشـــتووە ،چونكـــە ئاییـــن ی زاڵ خـــۆی
تەرجومـــەی ئەوانـــی تـــر دەكات و رەنگدەداتـــەوە بەســـەر
كولتوورەكانیانــەوە ،ئــەو جــۆرە ئایینــە زاڵــەی كــە بــووە بــە
خاوەن ــی گوت ــاری زاڵ و س ــەرچاوەی دەس ــتوور و یاس ــا،
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چوارچێوەیەك ــی مەرجەع ــی ش ــەرعی ب ــۆ خ ــۆی مس ــۆگەر
كــردووە و لەرێگــەی پارلەمانــەوە شــەرعییەتی وەرگرتــووە،
ئەمــە ئــەو وەهمەیــە بــۆ گشــت پێكهاتەكانــی كۆمەڵگــە ،بــووە
ب ــە پاراس ــتنی ماف ــی كولت ــووری و نەتەوەی ــی و ئایین ــی و
هت ــد.
ئەگـــەر باشـــترین حاڵـــەت وەربگریـــن كـــە دەوڵەتـــی
عەلمانییــەو پشــت بــە یاســا و دەســتوور دەبەســتێت ،واڵتــی
توركیای ــە ك ــە دوای هەڵبژاردن ــی ش ــارەوانییەكانی ئاكەپ ــەی
ســـاڵی  2019بـــەو دۆڕانـــەی ئەســـتەنبوڵ رازی نەبـــوو،
دواجـــار دووبـــارەی كـــردەوە و بااڵنســـی هێـــزی كـــرد و
خەڵكیـــش بـــە كـــردەوەی ناشـــەرعی لەقەڵەمەیـــان نـــەدا،
ئـــەم هێـــزە نادیـــارە ســـەرچاوەكەی لـــە گوتـــاری ئایینـــی
و نەتەوەیـــی گرتـــووە لـــەرووی ســـەرخانەوە ،لەالیەكـــی
دیكەشـــەوە بـــۆ دەوڵەمەندبوونـــی حیزبەكـــە دەگەڕێتـــەوە
لـــەرووی جەماوەرییـــەوە ،بـــەاڵم بەپشـــتگیری یاســـایی و
دەســتووری كــە هەمــوو الیەنــەكان ملكەچــی ئــەو گوتــارەن.
حەزكـــردن لـــە دەســـەاڵت پاڵنەرێكـــی مەترســـیدارە
ئەگـــەر لەرێگـــەی دەســـتوور و یاســـاوە بێـــت خراپتـــر،
چونكـــە بەڵگـــەی دڵنیابـــوون لەســـەر دەســـەاڵت ئەوەیـــە
كـــە دەتوانێـــت رێگـــە لەئەوانـــی تـــر بگرێـــت ،بەتایبەتـــی
ئ ــەو وەهم ــەی ك ــە قەناعەت ــی بەگش ــت ك ــردووە ،پارلەم ــان
گوای ــە نوێن ــەری گش ــتە بەهەم ــوو پێكهات ــە جیاوازەكان ــەوە،
ئامانجــی راســتەقینەی دیموكراســیش لــەالی ئــەم كارێكتــەرە
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سیاســـی و بزنســـمانانەوە كـــە گوایـــە پارێـــزەری یاســـا و
دیموكراســـین ،هـــەر ئەوەیـــە كـــە ملنـــادەن بـــە چاودێـــری
میللـــی و دەســـتگاكانیش ،تاكـــو لێكۆڵینەوەیـــان لەگەڵـــدا
بكرێـــت لەســـەر مافـــی گشـــتی ،لەكاتێكـــدا هـــەر ئـــەو
كاندیدانـــەی خۆیـــان بـــۆ هەڵبـــژاردن ئامـــادە دەكـــەن بـــۆ
وەرگرتن ــی حوكمڕان ــی ،ه ــەر دوای هەڵبژاردن ــەكان بیری ــان
دەچێــت كــە بــە دەنگــی خەڵــك شــەرعییەتیان وەرگرتــووە و
لەژێ ــر ئ ــەو عینوان ــە سیاس ــییە ب ــوون ب ــە خاوەن ــی حوكم ــی
زۆرین ــە ك ــە پێكهات ــووە ل ــە جی ــاوازی ،ن ــەك ئ ــەو فەزای ــەی
كـــە رەهاگەرایـــی دەكاتـــە بـــاو.
ئ ــەم چەمك ــە ب ــە گش ــتی ه ــەم لەخزم ــەت ئ ــەو هاوكێش ــە
سیاســـییە نێودەوڵەتیەیـــە كـــە لـــەدوای شكســـتی یەكێتـــی
یـــان ســـەربازگەی ســـۆڤییەتی كـــۆن ،خزمەتـــی زۆری بـــە
ئامری ــكا و واڵتان ــی زلهێ ــزی س ــەرمایەداری و كۆمپانی ــاكان
گەیانـــد كـــە دژی تیـــۆری سیاســـی سۆسیالیســـتی بـــوون،
لەبەرامبەریشـــدا ســـێ چەمكـــی دیكـــە جێگەیـــان گرتـــەوە
ك ــە بریتی ــی ب ــوون ل ــە (ئ ــازادی و ماف ــی م ــرۆڤ و ب ــازاڕی
ئـــازاد) ،لەحاڵێكـــدا هیچـــكام لـــەو ســـێ چەمكـــە نەكاریـــان
پێكــرا وەكــو خۆیــان و نــە ریاڵێتیــە سیاســییەكان بــوون بــە
جێگ ــەی قەناعەت ــی خەڵ ــك ،چونك ــە هەم ــوو ئ ــەو دۆخان ــەی
لـــەدوای هاتنـــی ئـــەو چەمكانـــەوە وەكـــو كااڵ هاتنـــە نێـــو
كایەكانـــەوە .جەنگـــی هەمیشـــەیی لەنێـــوان مەزهـــەب
و نەتـــەوە و دەوڵەتـــان و جەنگـــی دەروونـــی و ئابـــوری

سمكۆ محەمەد

ســـەریانهەڵدا ،بەبـــێ بڕانـــەوە و بەردەوامیشـــییان دەبێـــت.
ب ــەردەوام بوون ــی ئ ــەم ف ــەزا نادیموكراس ــییە ك ــە مان ــای
دیموكراســی وەكــو خــۆی نەمــاوە و بــووە بــە كااڵی بــازاڕی
سیاس ــی لەسەرانس ــەری جهان ــدا ،كارێك ــی وەه ــای ك ــردووە
كـــە زۆرتریـــن موناقەشـــە لـــە بـــارەی دیموكراســـییەتەوە
بكرێـــت و بەپێچەوانـــەوە رەخنەشـــی لێبگیرێـــت كـــە ئـــەوە
تەنه ــا دیموكراس ــیخوازەكان پرنس ــیپەكانی پێش ــێل دەك ــەن،
هەرئـــەوەی كـــە ئـــەم سیســـتمە لەهیـــچ شـــوێنێكی دونیـــادا
وەكـــو خـــۆی بەمانـــای ناوەڕۆكـــی چەمكەكـــە كاری
پێناكـــرێ ،بـــۆ نموونـــە ئەگـــەر وای دابنێیـــن باشـــترین
نموون ــەی سیس ــتمی دیموكراس ــی ش ــەرعیەتی یاس ــایی ی ــە
لەهەڵبژاردنـــی پارلەمانـــدا كـــە وەكـــو نوێنەرایەتـــی گشـــت
ناوزەدكـــراوە ،ئـــەو هەڵبژاردنـــەی كـــە خەڵـــك وادەزانـــن
كاتێــك ڕوودەكەنــە ســندوقەكانی دەنگــدان و لــەوێ هەســت
بەبوونـــی شـــێوەیەك لـــە كێبەركێـــی سیاســـی و شـــەرعی
دەك ــەن ك ــە لەنێ ــوان ح ــزب و هێ ــزە سیاس ــیەكاندا نمای ــش
دەكرێ ــت و ئەوانی ــش بەش ــداری ئ ــەو مومارەس ــە سیاس ــییە
دەك ــەن ،دواجاری ــش بەپێ ــی یاس ــا گەلێ ــك ش ــەرعیەت ب ــەو
یاس ــایە دەدرێ ــت ب ــۆ بەڕێوەبردن ــی كۆمەڵ ــگا ،تێگەیش ــتنێكی
ت ــەواو ناهۆش ــیاریانە و كالس ــیكییانەیە ،ئ ــەم سیس ــتمە ل ــە
ســـاتەوەختێكدا ســـەریهەڵداوە و بـــووە بـــە ئەلتەرناتیڤێكـــی
سیاســـی بـــۆ بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت و شـــەرعیەتی
وەرگرت ــووە ،ملمالن ــێ سیاس ــییەكان ب ــەو ش ــێوەیە نەب ــووە
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كـــە ئێســـتا لەئـــارادان ،یـــان النیكـــەم ئـــەو دیموكراســـییەتە
هــەم ماناكــەی جیــاواز بــووە و هــەم لــەو واڵتانــەش نەبــووە
ك ــە نموون ــەی واڵتان ــی رۆژهەاڵت ــە ك ــە ناتوانێ ــت جێكەوت ــە
بێــت ،چونكــە هــەم پــەروەردەی ســەرەتایی نەبــووە و هــەم
نەبۆتــە كولتــوور بــۆ گشــت ،تاكــو لەنێــو سیســتمی سیاســیدا
جێگ ــەی ببێت ــەوە ،بۆی ــە درووس ــتكردنی ئ ــەو هەس ــتەش ب ــۆ
خەڵـــك درووســـتكردنی حاڵەتێكـــی ســـایكۆ سیاســـییە بـــۆ
خەڵ ــك ك ــە ئ ــەم دەرچەی ــە نەبێ ــت ژی ــان مەحاڵ ــە بەب ــێ ئ ــەو
ویس ــتەی ك ــە دەس ــتەبژێری سیاس ــی گەرەكیەت ــی ،حاڵەت ــە
ســـایكۆلۆژییەكەش نـــەك تەنهـــا لـــە دونیـــای رۆژهەاڵتـــی
دواكەوت ــوو هەی ــە ،بەڵك ــو لەت ــەواوی دونی ــادا ئ ــەم حاڵەت ــە
جێكەوت ــە ب ــووە.
س ــەرهەڵدانی چاخ ــی پیشەس ــازی لەرۆژئ ــاوا ك ــە دواج ــار
مۆدێرنـــەی لەگـــەڵ خۆیـــدا بەرهەمهێنـــا ،دەرفەتێـــك بـــوو
بـــۆ گۆڕینـــی سیســـتمە سیاســـیەكەش كـــە ســـەرمایەداری
وەك ــو سیس ــتمێكی ن ــوێ ل ــەدوای دەرەبەگایەت ــی شۆڕش ــی
كــردو ،پێشــڕەوایەتی هەمــوو كایەكانــی ژیانــی گرتەدەســت،
چونكـــە پێشـــتر ئەوەبـــوو ئاییـــن وەكـــو سیســـتم جێگیـــر
بـــوو و هەرچـــی ســـتەم هەبـــوو بەســـەر كایەكانـــی ژیانـــدا
ســەپاندبووی ،ســەرەتا لێكــدژی لەنێــوان ئاییــن و سیســتمی
دەوڵەت ــداری عیلمان ــی هێنای ــە ئ ــاراوە ،دوات ــر بەكودەتاك ــەی
لویــس ناپلیــۆن پۆناپــارت ی ســاڵی  1851دووپاتــی ئــەوەی
كـــردەوە كـــە هەوڵێكـــی هەمەالیـــەن هەیـــە بـــۆ گرێدانـــی
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ش ــۆڕش و رژێم ــی ك ــۆن ،چونك ــە ئ ــەو س ــەردەمە رژێم ــی
دەســـەاڵت پێویســـتی بـــە خۆپاراســـتن بـــوو لەدەســـت
شۆڕشــە جیاوازەكانــی فكــر ،بۆیــە پشــتی داواكاری خەڵكــی
دەگ ــرت ب ــۆ بەدەس ــتهێنانی هەرچ ــی زیات ــری ئ ــازادی ی ــە،
ب ــەو مانای ــەی ك ــە دیموكراس ــی هون ــەری دەویس ــت ،ب ــەاڵم
ئـــازادی تـــاك و گروپـــە سیاســـیەكان هونـــەری نـــاوێ،
ئەم ــەش ب ــۆ س ــڕینەوەی ئ ــەو راب ــردوو ب ــوو ك ــە كۆس ــپی
دەخس ــتە ب ــەردەم ش ــۆڕش بەس ــەر سیس ــتمی پاش ــایەتی،
تاكــو بیســەلمێنێ رازیبــوون بــەو سیســتمە رۆڵێكــی گرینــگ
دەدات بـــۆ ئیـــرادەی بەدەســـتهێنانی سیســـتمێكی یاســـایی
ب ــۆ گش ــت ،هون ــەری ئەم ــەش وەك ــو ئەلكیس ــی دی تۆكفێ ــڵ
پێیوایـــە( ،بااڵدەســـتی دەســـەاڵت بەهـــرەو لێهاتوویـــی و
دســـپلینكردنی زۆردارییـــە تایبەتمەندییەكانـــی دەوڵـــەت
بەســـەر جەمـــاوەردا) هـــەروەك ئـــەوەی كـــە لەئاســـتی
رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا زیاتـــر دەبینـــرێ.
میشـــیل فۆكـــۆ لـــە كتێبـــی (الكلمـــات و االشـــیاء) دا
دەڵـــێ (هۆشـــیاری و گۆڕانـــكاری و نەرمـــی نوانـــدن لـــە
پێداچوون ــەوەی ژی ــان بەش ــێوەیەك هەم ــوو بەرهەمەكان ــی
خــۆی بــە ئێمــەی ئینســانەوە خســتە نێــو زەمەنێكــەوە ،هیــچ
كەس ــێك نەتوان ــێ رێبەرایەت ــی ب ــكات ،ئ ــەوان الیانواب ــوو ك ــە
ســـەرەتای مشـــتومڕ ســـەبارەت بـــە پێشـــكەوتن لەدارویـــن
و المـــارك و كتێبـــی تلیامنـــد و بوژاندنـــەوەی فەلســـەفە
و خەونەكانـــی داالمیـــر بـــووە ،لەكاتێكـــدا میكانیكییەتـــی
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ئاینناســـی بـــە ســـتایڵێك بـــەردەوام لـــە ملمالنێدابـــوو كـــە
پشـــتوانی یەكتریـــان دەكـــرد ،ئـــەم ملمالنێیـــە بەدرێژایـــی
چەرخـــی كالســـیك خـــۆی لەبـــەرەی دیـــكارت مالبرانـــد
دەنوانــد) .لەراســتیدا ئەمــە ســەرەتایەك بــوو بــۆ نەهێشــتنی
ئ ــەو جیاوازیی ــەی ك ــە ئایی ــن وەك ــو هۆكارێك ــی س ــەرەكی
كاریگــەری لەســەر سیســتم هەبــوو ،لــەدوای ئــەوەش تاكــو
س ــەدەی بیس ــتەم ب ــەردەوام ب ــوو ،باش ــترین س ــتایڵیش ئ ــەو
رواڵەتانـــە بـــوو بـــۆ وەاڵمدانـــەوەی بلۆكـــی ســـۆڤییەت كـــە
مەترســـی بـــوو بـــۆ ســـەر ســـەرمایەداری پەڕەگەرگرتـــوو،
تاك ــو شكس ــتپێهێنانی ،ئ ــەم حاڵەت ــە ل ــەدوای س ــاڵی  2001و
دواتری ــش ل ــەدوای س ــاڵی  2004وە ك ــە ئامری ــكا لەرێگ ــەی
عێراقـــەوە ســـیمای سیاســـی گـــۆڕی و دونیـــای ترســـاند،
بــەاڵم وەهمێكــی خوڵقانــد كــە خەڵكــی ناوچەكــە نەیانبینیبــوو،
ئەوی ــش وەهم ــی پارلەمان ــی ب ــوو خەڵ ــك دەن ــگ ب ــدات ب ــەو
هێـــزەی كـــە هەڵگـــری ئایدیۆلۆژیاكەیەتـــی ،ئەوەبـــوو كـــە
بینیمــان چــۆن بــووە مایــەی جەنگــی نێــو خۆیــی ســووننە و
شــیعە و كــورد و عــەرەب و تونــڕەوی ئیســامی و گەمــەی
ئاب ــوری و هت ــد.
دەركەوت ــووە ب ــۆ بیرمەن ــدە سیاس ــیەكانیش ك ــە كۆدەنگ ــی
كــۆدی سیاســی ناكاتــەوە لەنێــوان گرووپــە كۆمەاڵیەتییــەكان
هەبێــت ،بەمانایەكــی تــر فەزایەكــی مەحاڵــە ،چونكــە بازنــەی
ناكۆكـــی لێكدژییـــەكان یـــان ملمالنێـــكان دەكاتـــەوە ،نـــەك
ئـــەوەی ســـنووربەندی درووســـت بـــكات ،واتـــە بوونـــی
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ئێمـــەو ئـــەوان لەنێـــو گرووپـــەكان تـــا بمێنـــێ ،فۆڕمەكانـــی
سیاســـەتیش دان بـــەوەدا دەنێـــن كـــە ئەوەیـــە سیاســـەت،
نـــەك فـــەزای كۆدەنگـــی لەپێنـــاو ئامانجێـــك ،بۆیـــە
كۆمپانی ــاكان ب ــۆ ئ ــەوەی كااڵكانی ــان ل ــەرووی س ــەربازی و
پێداویس ــتییەكانەوە ب ــۆ خەڵ ــك ب ــە گش ــتی ی ــەكال بكەن ــەوە،
سیاس ــەت بەردەوان ــی دەبێ ــت و ش ــەرعییەتیش ب ــۆ گروپ ــە
ئیتن ــی و ئایینی ــەكان ب ــەردەوام دەبێ ــت ،ئ ــەم ئەزموون ــە ل ــە
ملمالنێـــی نێـــوان كاســـۆلیك و پرۆتســـتانتی مەســـیحیەوە
كەڵك ــی لێوەرگی ــراوە و ئیس ــتاش لەس ــەر ش ــیعە و س ــوونە
پراكتیـــك دەكرێـــت.
بەڵـــی ئـــەوەی رابـــوورد و ئێســـتاش بەردەوامـــی هەیـــە،
مەس ــەلەی دیموكراس ــی و هەڵبژاردن ــی پارلەمان ــی ی ــە ك ــە
پێشــتریش لەگــەڵ لەدایكبوونــی ســەرمایەداریدا ئــەم چەمكــە
ب ــوو بەب ــاو ،بۆی ــە ك ــرا ب ــە سیس ــتمێكی دانس ــقە و دەگمەن ــی
وەهم ــی ،بۆچ ــی وەه ــم ،چونك ــە وەه ــم هەمیش ــە لەب ــەردەم
پرس ــیاری زین ــدووە ب ــۆ وەاڵمدان ــەوەی كێش ــە ژیانیی ــەكان،
چونكـــە وا بانگـــەوازی بـــۆ دەكـــرا كـــە وەاڵمـــی هەمـــوو
پرســـیارێكی سیاســـی دەداتـــەوە و هەمـــوو پێكـــەوە بـــە
هەم ــوو ئیدیۆلۆژی ــا ناكۆكەكان ــەوە ،لەرێگ ــەی هەڵبژاردن ــی
نوێنەرایەتـــی خەڵكـــەوە ،دەتوانـــن بژیـــن كـــە وەهمێكـــی
سیاســـی بـــوو «بۆیـــە گوتـــرا دیموكراســـی سیســـتمێكی
دانســـقەی فەرمانڕەواییـــە ،لەفۆڕمـــە هاوچەرخەكەیـــدا
بەرهەمێكـــی چاخـــی پیشەســـازی ،یـــان ئـــەوە چاخـــی
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مۆدێرنیتەیەكـــە بـــە عیلمانییـــەت و بەشارســـتانیكردن و
لیبرالیزم ــدا دەناس ــرێتەوە ،س ــەرهەڵدان و پێش ــكەوتنی ئ ــەم
ســەردەمە چەنــد ســەدەیەكی خایانــدووە ،لــەم توێژینەوەیــەدا
چەنـــد رواڵەتێكـــی مێژوویـــی ئـــەم پڕۆســـە درێژخایـــەن و
ناهاوســـەنگ و بگـــرە تـــا ئاســـتێكی ترســـناك ناكۆكیـــش
دەپشــكنین ،بــە پشــكنینێك كــە دەچێتــە شــێوەی گێڕانــەوەی
واقیعـــەكان و وردكردنـــەوەی چەمكەكانـــەوە».)17(.
ئ ــەم چەمك ــە بەهەم ــوو ئیش ــكالیاتەكانیەوە و ب ــە هەم ــوو
كەلێنەكانی ــەوە ،گوای ــە هی ــچ نەب ــێ لەب ــری جەنگ ــی گ ــەرم،
پارلەم ــان وەك ــو جەنگێك ــی س ــارد بەكاردێنێ ــت و خێروبێ ــر
دەدات ــەوە ،بۆی ــە بەناچ ــار ك ــراوە ب ــە ئەلتەرناتیڤ ــی هەم ــوو
ناونیشـــانێكی دیكـــە بـــۆ سیســـتمی سیاســـی جیهـــان كـــە
هەمـــوو دیمەنەكانـــی دیكـــەی نمایـــش كـــردووە ،جگـــە
لەخـــودی دیموكراســـی خـــۆی بەمانـــای ناوەڕۆكـــی
چەمكەكـــە ،بـــەاڵم بـــەدەر لـــەم باســـە ،دەبـــێ لـــەدەرەوەی
هەمـــوو شـــیكردنەوە و رەخنەیـــەك دژی ئـــەم ژیرێتییـــەی
س ــەرمایەداری ب ــۆ مان ــەوەی خ ــۆی ،باش ــترە باس ــی ئ ــەوە
بكەی ــن ك ــە چەمكەك ــە بەس ــێ زەمەن ــی جی ــاوازدا تێپەڕی ــوە،
زەمەنــی هــەر یەكەشــیان بەجیــاواز لەگــەڵ ئەویتــردا قســەی
لەس ــەر دەك ــرێ ،ئ ــەم پڕۆس ــەیە دوای جێگیربوون ــی وەك ــی
سیس ــتمێك ب ــۆ دەوڵ ــەت ،ه ــەر ل ــە س ــەردەمی یۆنان ــی ك ــۆن
و ئاڵوگـــۆڕی قۆناغەكانـــی دەســـەاڵت تاكـــو ســـەرهەڵدانی
سیســـتمی ســـەرمایەداری مۆدێـــرن و گەشەســـەندنی
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ل ــەرووی س ــەنعەتی و س ــیحری تەكنۆلۆژیاك ــەی ،دواتری ــش
هاتن ــی ســەردەمی جیهانگی ــری ك ــە ئێس ــتا پێناس ــەی ج ــۆراو
ج ــۆری ب ــۆ دەك ــرێ ،هەم ــان ئ ــەو ئیش ــكالیەتانەی هەب ــووە
و هەی ــە ك ــە لەس ــەرەتاوە هەیب ــوو ،هەڵب ــەت مەبەس ــت ل ــە
گرتنــە دەســەاڵتە لەالیــەن خەڵكــەوە كــە بــۆ خــۆی ماناكــەی
ئەوەیـــە و فروفێڵكردنەكـــەش لەســـەر حیســـابی قەناعەتـــی
خەڵـــك بـــە سیســـتمی هەڵبژاردنـــی حیـــزب و دەســـەاڵت
كـــە دوای بەرجەســـتەبوونی واقیعەكـــە هەســـتی پێدەكـــرێ
« دیارتری ــن رێگ ــە ك ــە تێی ــدا دیكتاتۆریەت ــەكان دڵنی ــا دەب ــن
كاندیدەكانی ــان هەڵب ــژاردن دەبەن ــەوە ،لەرێ ــی فرتوفێڵكردن ــە
لــە هەڵبژاردنــدا ،فرتوفێڵــی هەڵبژاردنیــش ئەمانــە دەگرێتــەوە،
ئاخنینـــی ســـندووقەكانی دەنگـــدان بەدەنگـــی نایاســـایی و
ئەوانـــی تـــری دەنگـــدەر كـــە موقاتەعەیـــان كـــردوە بەهـــەر
بیانووەكـــەوە بێـــت ،تۆماركردنـــی نایاســـایی دەنگـــدەران و
تۆقاندنــی دەنگــدەران لەســەر ســندوقەكانی دەنگــدان ،رادەی
خەریكبوونـــی دیكتاتۆریەتـــەكان بـــەو جـــۆرە فڕتوفێاڵنـــە
لەرژێمێك ــەوە ب ــۆ یەكێك ــی ت ــر دەگۆڕدرێ ــت ،وێ ــڕای ئ ــەوەی
ل ــە هەڵبژاردنێك ــەوە ب ــۆ یەكێك ــی تری ــش دەگۆڕدرێ ــت و ل ــە
جوگرافیایەكـــەوە بـــۆ جوگرافیایەكـــی تـــر بەهەمـــان شـــێوە
دەگۆڕێـــت».)18(.
وەختێـــك بیرمەندانـــی فكـــری و سیاســـی لـــە رۆژئـــاوا،
خوێندنەوەیـــان بـــۆ سیاســـەت و ملمالنـــێ سیاســـییەكان
دەكـــرد و هەڵبژاردنیـــان وەكـــو فاكتەرێكـــی پۆزەتیڤـــی
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سیاســی ناوبــرد ،ئەوكاتــە بــوو كــە بڕوایەكــی تــەواو هەبــوو
سیاس ــەت ب ــۆ گش ــتە ن ــەك ب ــۆ گ ــروپ ،ب ــەو مانای ــەی ك ــە
فرتوفێڵ ــی دەس ــتەبژێر لەنێ ــو هاوكێش ــەی سیاس ــیدا لەس ــەر
كەللەســـەری خەڵـــك بـــۆ بەرژەوەنـــدی دەســـتەجەمعێك
دەرناچێــت« ،ئــەو گروپانــەی كــە فــەزا و زەمــەن كۆنتڕۆڵیــان
نــاكات و تەنهــا كەڵكــی لێوەردەگــرن ،لــە پلــەی سێهەمیشــدا
كۆمەاڵن ــی بێب ــەش و ه ــەژار هەڵكەوت ــوون ك ــە چاولێك ــەری
ئ ــەم پرۆس ــەیەن و لەژێ ــر كارتێك ــەری نەریت ــی ئ ــەودان».
( .)19واتـــە گروپـــی پلـــە دووەكان ،چونكـــە لەزنجیـــرەی
ســـێهەمدا بیاڤێكـــی دیاریكـــراون و كـــورت نابنـــەوە
لەهەمـــوو بیاڤـــەكان ،لەرێـــگای و شـــێوازی جۆراوجـــۆرو
جیـــاوازەوە دەكەونـــە چوارچێـــوەی زەمـــەن و فـــەزای
بەس ــتراوەوە» .چونك ــە بەپێ ــی تێگەیش ــتنە دۆڵۆزییەك ــە ك ــە
ب ــۆ ئەنتۆڵۆژی ــا كردوویەت ــی ،تێكەڵكردن ــی سیاس ــەت لەگ ــەڵ
ئــەو رەتكردنــەوەی رەخنــە لــە سیاســەت وەكــو دوو فــەزای
جی ــاواز ،بەڵ ــی خوڵقاندن ــی جی ــاوازی ب ــوو ك ــە رەخنەگرت ــن
بــوو لــە سیاســەت وەكــو فــەزا نــەك وەكــو چەمــك ،بــەاڵم كــە
پارتــە ســوننەتییەكان نەریتییانــە و ســووننەتیانە پراكتیكیــان
ك ــرد ،وەك ــو ئ ــەوەی ل ــە رۆژه ــەاڵت بەش ــێوەیەكی گش ــتی
دەبینرێ ــت و بەتایبەتی ــش ل ــە عێ ــراق و كوردس ــتان خراپت ــر،
لەوێ ــدا ئەنتۆلۆژی ــا ئ ــەو فاك ــت و ژیان ــە ریاڵی ــە سیاس ــیەی
لەناوب ــرد و گرەوێك ــی دیك ــەی ك ــرد ك ــە لەنێ ــو س ــەندیكا و
كاری گروپبەن ــدی پاش ــكۆیەتی سیاس ــی خۆی ــان بینیی ــەوە،
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هــەروەك ئــەوەی لەكوردســتان بەنــاوی خەباتــی پارلەمانــی
ی ــەوە رەنگیدای ــەوە و خەڵكی ــش ن ــەك هێ ــزە سیاس ــییەكان،
هەم ــوو ب ــوون ب ــە دووب ــەرەی جی ــاوازی ئیدیۆل ــۆژی دژی
ت ــا س ــەر ئێس ــك خوێن ــی یەكت ــر بم ــژن ،لەم ــەدا دەس ــەاڵتی
سیاس ــی س ــەلماندیان ك ــە ئ ــەم دەس ــەاڵتە رادەس ــتی خەڵ ــك
ناكرێ ــت وەك ــو ئ ــەوەی ل ــە پێناس ــە ئەكادیمیاك ــەدا هات ــووە،
بەڵكـــو لەنێـــوان چەنـــد گروپێكـــدا دەكـــرێ دەستاودەســـتی
پێبكـــرێ و خەڵـــك تەنهـــا الیەنگـــری ئـــەو گروپانـــەن ،بـــۆ
نموونـــە ســـەندیكا و یەكێتییەكانـــی توێژەكانـــی كۆمەڵگـــەن
ك ــە پاش ــكۆی حیزب ــە سیاس ــییەكانن ،ب ــەاڵم خەڵ ــك ناتوان ــن
ببـــن بـــە بەشـــێك لـــە بااڵنســـی سیاســـی و یاســـایی و
ملمالنـــێ ،مەبەســـت لەخەڵـــك ئـــەو جەمـــاوەرە كۆنـــەی
بەنــاو شۆڕشــەوە دەوڵــەت و دەســتەوتاقمی بەڕێوەبەرانــی
دەوڵــەت بڕوخێنــن و سیســتمێكی تــر و گروپێكــی تــر بكــەن
ب ــە راب ــەری خۆی ــان ك ــە ئەم ــە وەهمێك ــی سیاس ــییە و تەنه ــا
لەنێــو میتۆدەكانــی خوێنــدن جێگــەی دەبێتــەوە ،نــەك وەكــو
فاكتێكـــی سیاســـی كاری پێبكـــرێ.
«دیموكراس ــی سیاس ــی ل ــە واقیع ــدا بەمان ــای حكومەت ــی
زۆرینـــە ،یـــان یـــەك لەســـەر نیـــوەی دەنگەكانـــە ،لـــە
روانگـــەی فەلســـەفەی سیاســـییەوە دیموكراســـی ،خەڵـــك
ل ــە بەڕێوەبردن ــی ئی ــدارەی كۆمەڵ ــگا و چاودێ ــری بەس ــەر
حكومـــەت بەهەقـــدار دەزانـــێ و دەوڵـــەت بـــە بەرەنجامـــی
ئی ــرادەی گش ــتی لەقەڵ ــەم دەدات ،هی ــرۆدۆت مێژوونوس ــی
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بەناوبانگــی یۆنانــی ،پێــی وایــە ئەگەرچــی دیموكراســی هــەم
ب ــۆ خەڵ ــك لەب ــەردەم یاس ــادا بەی ــەك چ ــاو دەڕوان ــی ،ب ــەاڵم
گرفتێك ــی هەی ــە ،ئەوی ــش ب ــە ئاس ــانی دەبێت ــە مۆبۆكراس ــی،
واتە سەروەری كەسانی نەزان و بازاڕی و دەسەاڵتی بۆرە
پیاوانــی ســەركێش و الســار ،هــەم بــۆ گروپــی دەســتەبژێرە
سیاســـییەكان» )20(.ئـــەم قســـەیەی هیـــرۆدۆت مەودایەكـــی
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ك ــورت ب ــڕی ك ــردووە وەك ــو تی ــۆر ،بەپێچەوان ــەوە لەگ ــەڵ
ســـەرهەڵدانی چاخـــی نوێـــی ســـەرمایەدارییدا كـــە لـــەدوای
هــەزارەی ســێهەمەوە فەزایەكــی نــوێ خوڵقــا و تەكنۆلۆژیــا
جێگـــەی ئیدیۆلۆژیـــا و سیســـتم و دەســـەاڵتی گرتـــەوە،
ئەوی ــش دەس ــەاڵتی كۆمپانی ــا زەبەالح ــەكان ب ــوون ،وەك ــو
ئایف ــۆن و گاالكس ــی و لینۆڤ ــۆ و هت ــد ب ــوون ،ئی ــدی هەم ــوو
ئەوانــی دیكــە كــە پاشــكۆی كۆمپانیــاكان و سیاســەت بــوون،
لەنــاكاو دەركــەوت لەنێــو هاوكێشــە سیاســیی و بازرگانــی و
ئابورریــەكان ك حیزبیــان بەرهەمدەهێنــا بــۆ گرتنــە دەســتی
دەس ــەاڵتێك لەجوگرافیایەك ــی دیاریك ــراو ،ب ــوون ب ــە پەش ــم
و رێ ــك پێچەوانەك ــەی راس ــت دەرچ ــوو ،بەكارهێنان ــی ئ ــەو
كەرەســـتە تەكنۆلۆژیانـــەی وەكـــو گاالكســـی و ئایفـــۆن و
مۆبی ــل بەگش ــتی ،ل ــەدوا هەڵبژاردن ــی پارلەمان ــی عێراق ــی و
كوردســتان بــە باشــی دەركــەوت ،چــۆن خەڵــك بــە كارتێــك
و ئۆفەرێك ــی سیس ــتمی مۆبای ــل و ئینتەرنێ ــت هەڵدەخەڵەت ــا.
بــۆ ئــەوەی باشــترین نموونــە بــۆ ئــەم سیســتمە بهێنینــەوە
ك ــە كەڵك ــی چ ــی دەبێ ــت ئەگ ــەر وەك ــو خ ــۆی پراكتی ــك ك ــرا،

سمكۆ محەمەد

ئــەوا دەبــێ لەوێــوە دەســتپێبكەین كــە ئایــا ئینســان تەنهــا بــۆ
خ ــۆی دەژی ی ــان ب ــۆ كائینەكان ــی دیك ــەش« ،دیموكراس ــی
تەنهـــا خزمەتكردنـــی كۆمەڵگـــە و خزمەتكردنـــی تاكـــەكان
نییـــە ،بەڵكـــو خزمەتكردنـــی بوونـــەوەرە مرۆییەكانیشـــە،
بەوپێیـــەی كـــە خودێكـــی كاران لـــە سرووشـــتدا ،واتـــە
درووســـتكەری خۆیـــان و درووســـتكەری تاكەكەســـی و
دەس ــتەجەمعی خۆیان ــن ،تی ــۆری دیموكراس ــی ش ــتێك نیی ــە
جگ ــە ل ــە تی ــۆری مەرج ــە سیاس ــییە تەواوكەرەكان ــی بوون ــی
خودێــك ،كــە هەرگیــز رازی نییــە لــە پەیوەندیــی مــرۆڤ بــە
خــودی خۆیــەوە پێناســە بكرێــت ،چونكــە پەیوەندییەكــی لــەو
ج ــۆرە ش ــتێكی وەهمیی ــە» .)21(.ئ ــەم وەهم ــە ئەوكات ــە زیات ــر
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ئایینێكــی دیكــەی ژێــر دەســتە دەبینیــن لەژێــر حوكمــی زاڵــی
ئایینێكــی دیكــەی زۆرینــە ،هــەروەك ئــەوەی لــە كوردســتان
و عێ ــڕاق و بەش ــێك ل ــە ناوچەك ــە دەبینرێ ــت ،ب ــۆ نموون ــە
ش ــیعی و س ــوننی و ئێ ــزدی و كاكەی ــی و س ــابیئە و هت ــد.
هەڵبـــەت بـــۆ ئـــەوەی لـــە ریشـــەوە ئـــەم چەمكـــە و
بەرهەمهێنەران ــی ئ ــەم چەمك ــە بناس ــین ،دەب ــێ بگەڕێن ــەوە
بــۆ ســەردەمی لــە دایــك بــوون و بەرهەمهاتنــی كــە لەیۆنــان
بــووە و دواتــر گەشــەی كــردووە ،لەگــەڵ هاتــن و ئاڵوگــۆڕی
هـــەر قۆناغێـــك چەمكەكـــە لەگـــەڵ سیســـتمەكان خـــۆی
گونجانـــدووە ،یـــان باشـــتر بڵێـــم دەوڵـــەت و دەســـتەبژێرە
سیاســـییەكان گونجاندویانـــە بەپێـــی ویســـتی خۆیـــان و
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بەرژەوەندی ــی خۆی ــان ،نموون ــەی ئ ــەم زەمەن ــە جیاوازان ــە
باش ــترین س ــەلمێنەرە ب ــۆ ئ ــەو دیموكراس ــیەتەی ك ــە ه ــەر
یـــەك چەمكـــە ،كەچـــی لـــە ســـێ قۆناغـــدا مانـــا و فۆڕمـــی
جیـــاوازی وەرگرتـــووە كـــە هیچیـــان لـــەوەی تـــر ناچـــن،
لەكاتێكـــدا یەكـــەم كەشـــوهەوای هەڵبژاردنـــی نوێنەرایەتـــی
پارلەمانـــی لەوێـــوە ســـەرچاوەی گرتـــووە .
زەمەنــی یەكــەم :زەمەنی سیســتمی دیموكراســی كالســیكە،
ئــەم سیســتمە ئەلتەرناتیڤێــك بــووە بەرامبــەر ئیمبڕاتۆریەتــی
كۆیلـــەداری و كێبەڕكێـــی چینەكانـــی ئەریســـتۆكراتی و
ژێردەســـت و كۆیلـــەكان بـــوو لەیۆنانـــی كۆنـــدا ،پلەبەنـــدی
چینەكانـــی خـــوارەوە و ئەریســـتۆكراتەكان و دەســـەاڵتدار
و ئەشـــرافەكانی ئەوكاتـــی ئەســـینا ،باشـــترین نموونـــەی
ئ ــەوەن ك ــە دیموكراس ــیەتی ئ ــەو س ــەردەمەش سیس ــتمێك
ب ــووە ب ــۆ دیاریكردن ــی ژیان ــی چین ــی ه ــەژار و كۆیل ــە ك ــە
بەكوش ــتنی كۆیلەك ــەی بەرامبەرەك ــەی ئ ــازاد دەك ــرا ،جگ ــە
لەمـــەش ئـــەو دیموكراســـیەتە ،نەبـــوو بـــە سیســـتم ،بەڵكـــو
تەنه ــا رواڵ ــەت ب ــوو ،چونك ــە جگ ــە ل ــە ئایینێك ــی دیاریك ــراو
كــە ئەفســانەیی بــوو ،هەروەهــا پێكهاتــەی دیكــەی دەرەوەی
ئەس ــینا نەب ــوو ،بۆی ــە تەنه ــا وەك ــو چەم ــك ب ــوو ب ــۆ م ــاوەی
سیاســـەت و بنەمـــای سیاســـەت و نەبـــوو بـــە كولتـــوور و
جێگەوت ــە نەب ــوو.
زەمەنـــی دووەم :لەگـــەڵ ســـەركەوتنی سیســـتمی
س ــەرمایەداریدا ك ــە س ــەركەوتنێك ب ــوو بەس ــەر سیس ــتمی
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فێودالیزمیـــدا و لەگـــەڵ خۆیـــدا شـــاری گەورەتـــری
بەرهەمهێنــا كــە بــووە مایــەی ســەنتەرێك بــۆ كۆكردنــەوەی
گونــدەكان بەگشــتی لەالیــەك÷ هەروەهــا بــۆ بەرهەمهێنانــی
دەســـەتەبژێرێك بـــۆ بیركردنـــەوە لـــە سیاســـەت و
دەســەاڵتدارێتی لەالیەكــی تــر ،بەتایبەتــی كــە زۆری نەخایانــد
شۆڕشـــی فەرهەنگـــی لـــە رۆژئـــاوا ســـەركەوت بەنـــاوی
دووهــەم بزووتنــەوەی رێنیســانس ،ئیــدی ئەمــە بــووە هــۆی
ئ ــەوەی ك ــە دەس ــەاڵتی ئایی ــن ل ــە دەس ــەاڵتی حكومەت ــداری
جـــودا بكرێتـــەوە كـــە پێشـــتر بەهـــۆی دوو پارچەبوونـــی
كەنیســـە و حوكمڕانییەكەیـــەوە خەڵـــك و روناكبیـــرەكان
حاڵیـــان خـــراپ بـــوو ،ئەمـــە وایكـــرد لەبارێكـــی تـــردا هـــەم
لەبـــری بنەماڵـــە و قەبیلـــە حیزبـــی سیاســـی بەرهەمهێنـــا،
ئەمـــە بـــوو بـــە مایـــەی ســـەرهەڵدانی خەباتـــی پارلەمانـــی
و هـــەم ســـتایلی پارلەمانتاریزمـــی بارهێنـــا كـــە ســـەرەتای
نوێنەرایەتـــی خەڵـــك بـــوو لەنێـــو دەزگایەكـــی تەشـــریعی،
وەكــو مۆدێلێكــی نــوێ بــۆ دەنگــدان و خۆپااڵوتــن بــۆ ســەر
ســندوقەكانی دەنگــدان و دیاریكردنــی جێــگا و ڕێــگای هێــزو
گروپەكان ــی نێ ــو كۆمەڵگ ــە لەنێ ــو دەس ــەاڵت و حكومەت ــدا.
زەمەنـــی ســـێیەم :دیموكراســـیەتی ئێســـتا تێگەیشـــتنی
كاریگـــەری تـــەواوی كایەكانـــە و ڕەنگدانەوەیەتـــی لەســـەر
واقیع ــی سیاس ــی و كای ــە ئابووری ــەكان بەگش ــتی و ب ــازاڕی
ئـــازاد بەتایبەتـــی هەیـــە ،بـــەو شـــێوەیە كـــە ڕاســـتەوخۆ
تەحەكـــووم بەســـەر ئاڵوگۆڕەكانـــدا دەكات و جیـــاوازی
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لەنێـــوان دیموكراســـیەتی مۆدێـــرن و حوكمـــی دەســـەاڵت
وەك پێناســـە كالســـیكیەكەی بـــۆ (دیموكراســـی) دەكاتـــە
وەهـــم ،بەمانایەكـــی دیكـــە بەلەبـــەر چاوگرتنـــی تـــەواوی
ئ ــەو ئیش ــكالیەتانەی ك ــە الیەنەكان ــی ت ــری ئ ــەم چەمك ــەی
گرتۆت ــەوە ،ب ــۆ نموون ــە وەك ــو (دیموكراس ــیەتی لیبڕاڵ ــی و
ســـێنترالیزمی دیموكراســـی و دیموكراســـیەتی پارلەمانـــی
و هتـــد) تێدەگەیـــن كـــە تاچەنـــد دیموكراســـی لەمێـــژووی
كارپێكردنیـــدا وەك سیســـتم ڕێگاچـــارەی ئیشـــكالییەتە
ڕیش ــەییەكانی كۆمەڵگ ــەی بەش ــەری نەب ــووە ك ــە كۆمەڵ ــگا
لەدەرئەنجامـــی ناعەدالەتیـــدا دووچـــاری بـــووە ،بەهەمـــان
شــێوەش پاڕادۆكســی و نابەرابەرییەكــی درووســت كــردووە
لەنێـــوان چینەكانـــدا ،الیەنێكـــی تـــری ئیشـــكالیەتەكانی ئـــەم
چەمك ــە ئەوەی ــە ك ــە وەك ــو خ ــۆی و بەپێ ــی پڕنس ــیپەكانی
دیموكراســـی كاری پـــێ ناكـــرێ و بەبەهانـــەی جیاجیـــا
شـــرۆڤەی جـــۆراو جـــۆر و پاســـاوی بـــۆ دەهێنرێتـــەوە،
وەختێكیــش كــە تەرجەمــە دەبێتــەوە ســەر واقیعــی سیاســی
و لــە دونیــای كارگێڕیــدا فۆڕمێكــی تــر وەردەگــرێ ،هەمــان
ئــەو ئیشــكالیەتانە لەگــەڵ خۆیــدا باردەهێنێتــەوە كــە پێشــتر
لەئارادابـــوون.
«ســـەركردایەتی كـــردن و ئاراســـتەكردنی دیموكراســـی
و ئاڵگۆڕكردنـــی بـــۆ قۆناغـــی ســـێهەم لـــەو بەردەوامییـــەی
رابـــردووی ،بـــۆ زەینییـــەت و فكـــرەی دیموكراســـی،
ســـەرباری ئـــەو بـــوون و تێڕوانینـــە دیـــارە ســـەبارەت بـــە

دواهەمیـــن پنتـــی دیموكراســـی كـــە گرێـــدراوی بۆچوونـــی
هەڵەیــە لــەو ئامانجــەی كــە بــۆی دەچێــت ،ئەویــش توانەوەیــە
بەبـــێ لێدانـــی ئـــەو بەردەوامییـــەی كـــە بـــەرەو حوكمـــی
دەس ــەاڵتدارێتی و بونیادنان ــی باش ــترین ج ــۆری سیس ــتمی
دیموكراس ــی ی ــە»( .)22ئ ــەم بونی ــادە نوێی ــە پەیوەندی ــی ب ــە
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ئایدیاڵـــی لێپێچینـــەوە لـــە دیموكراســـییەتی كۆنـــەوە هەیـــە،
تاكـــو سیســـتمێكی دیموكراســـی نـــوێ زامنـــی رێكخســـتنی
ژیان ــی سیاس ــی بێ ــت ،هەم ــوو ئ ــەو گروپان ــەش ك ــە پش ــتیان
بــەو سیســتمە نوێیــەی بەســتووە بــەرەو بەدەزگایــی كردنــی
سیســتمی دەســەاڵتدارێتی و حوكمــی دەوڵــەت ،ئــەو گروپــە
دەســـتەبژێرەن كـــە بڕوایـــان بـــە گۆڕانـــكاری دیموكراســـی
هەی ــە ل ــە ج ــۆرە كۆنەكەی ــەوە ب ــەرەو نوێخوازییەك ــەی ك ــە
بەدەزگای ــی كردن ــی دەس ــەاڵتی ئاب ــوری و سیاس ــییە ،جگ ــە
لەمــەش هیــچ ئەلەرناتیڤێكــی دیكــە نییــە بــۆ حوكمڕانــی لەژێــر
س ــایەی ئ ــەم چەمك ــەدا تاك ــو ب ــۆ هەت ــا هەتای ــی سیس ــتمەكە
بمێنـــێ و خـــۆی نـــوێ بكاتـــەوە ،بۆیـــە هیـــچ سیســـتمێكی
دیموكراســـی زەینـــی و نازەینـــی نییـــە تاكـــو پێوەرێكـــی
زەمەنـــی بـــۆ ئـــەم سیســـتمە دابنرێـــت ،چونكـــە خاوەنـــی
ئ ــەم تی ــۆرە هی ــچ رێگەیەك ــی دیك ــەی ش ــك نەب ــردووە ب ــۆ
ئاڵوگــۆڕی دەســەاڵت لەنێــوان هێــزە سیاســییەكان بــراوەكان،
«مەدیســۆن پێیوایــە بــە ســپاردنی دەســەاڵتی حكومــەت بــە
ژمارەیەك ــی ك ــەم ل ــە تاك ــەكان ك ــە ئاس ــتی هۆش ــیارییان ب ــۆ
هەم ــووان س ــاغ بووبێت ــەوە لەرێگ ــەی پارلەمان ــەوە هاتب ــن،
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كەســانێك دەبنــە بڕیــاردەری بەرژەوەندییــە راســتەقینەكانی
واڵت ك ــە ب ــەدوور دەزاندرێ ــت پرس ــەكە بك ــەن بەقوربان ــی
الیـــەن و الیەنـــكاری و شـــتی گـــوزەراو و كەمبایـــەخ،
ئەمـــەش هـــەر ئـــەو كەســـەو لـــە دوای هەڵبژاردنییـــەوە چ
رێبـــاز و شـــێوازێكی ئیشـــكردن دەگرنـــە بـــەر ،مەبەســـت
لـــەوەش پەیوەســـت بوونـــە بەخۆیـــەوە ،بەهەرحـــاڵ ئـــەو
نوێنـــەرە ئیـــدی كارگـــوزاری تایبەتـــی ئەوكەســـانە نابێـــت
كـــە دەنگیـــان بـــۆ داوە ،وەك نوێنـــەری ســـەرجەم میللـــەت
دەبێــت ،ئەگــەر بڕیــار وابووبێــت ،كــە دیموكراســی بەمانــای
راســتەقینەیەوە نوێنەرایەتــی بێــت ئیتــر نەدەكــرا كــە نوێنــەرە
هەڵبژێ ــردراوەكان لەچوارچێ ــوەی خواس ــتی دەنگدەران ــەوە
لەق ــاوغ بدرێ ــت ،ئ ــەو وابەس ــتەیە تایب ــەت ب ــوو بەهەندێ ــك
كۆمەڵگ ــەی س ــەردەمە كۆن ــەكان ك ــە لەس ــەر بنەم ــای پل ــەو
پایـــە كاســـت دامەزرابـــوون ،كۆمەڵگـــە گەلێـــك لـــە گروپـــە
جیاجی ــاو ئەنجوم ــەن و دەس ــتە و تاقم ــەكان نوێنەرەكان ــی
خۆیـــان وەك ئامرازێـــك بـــۆ دەســـتەبەركردنی داخوازیـــە
تایبەتیی ــەكان لەالی ــەن حكومەت ــەوە تێی ــدا بەكاردەهێن ــران».
( )23واقیعـــی سیاســـی ئەمدواییـــە كـــە ســـوپرایزەكانی
ئامری ــكا دەریخس ــت ،دەرك ــەوت ك ــە نی ــو لیبرالیزمێ ــك ك ــە
ســەرمایەداری هاوچــەرخ خواســتێتی ،تــەواوی دەمامكەكانی
خ ــۆی دەرخس ــت و شكس ــتی ب ــە هەم ــوو هەوڵێك ــی خەڵ ــك
هێنــا كــە چیتــر ناتوانــن نوێنەرایەتــی خەڵــك بكــەن ،هــەروەك
ئـــەوەی ســـوپڕایزی سیاســـی گەیشـــتە دەنگدانـــی نهێنیـــش
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ك ــە هەم ــوو تێڕوانینەكان ــی قڵ ــپ ك ــردەوە.
هەڵبـــەت هەمـــوو ئـــەو شـــتانەی كـــە مەدیســـۆن بـــە
كەمبایەخـــی دەزانـــێ لەراســـتیدا كـــەم بایـــەخ نییـــن ،بـــەاڵم
لـــە ئاســـتی گـــوزەران و ژیـــان و چارەنووســـی ئینســـاندا
بایەخێك ــی كەمی ــان هەی ــە ،لەحاڵێك ــدا ئ ــەو دیموكراس ــیەتەی
كـــە هەمـــوو ئینســـان وەكـــو وەهمێـــك وەریگرتـــووە،
بەبارتەقـــای چركەســـاتێكی ژیـــان نییـــە كـــە دەســـەاڵتداران
بـــە رەوای نابینـــن و تەنهـــا بـــۆ خۆیـــان نەبـــێ.
بەدرێژایی مێژوو ئەم سیســتمە كە ســەرەتا لە (ئەســینا)
ی پایتەختــی یۆنانــەوە پێشــنیار كــرا تاكــو ئێســتا ئەوەنــدەی
لەخزمەتــی خانــەوادە ئەرســتۆكراتەكاندا بــووە ،نیــو ئەوەنــدە
لەخزمەتــی چینــی خــوارەوە واتــە چینــی ژێردەســت نەبــووە،
بەبیانــوی ئــەوەی كــە چینــی ئەرســتۆكراتی چینــی ڕۆشــنبیر
و لەب ــارن ب ــۆ بەڕێوەبردن ــی دەوڵ ــەت ،بەپێچەوان ــەی چین ــی
خـــوارەوە گوایـــە لەتوانایانـــدا نییـــە دەوڵـــەت بەڕێوەببـــەن،
بەبیانـــوی ئـــەوەی چینـــی ژێردەســـت چونكـــە كێشـــەی
چینایەتـــی هەبـــووە لەگـــەڵ چینـــی سەردەســـت ،ئیـــدی
گرینگـــی بەبوارەكانـــی حكومـــەت و ســـامان و نەخشـــەی
سیاس ــی و جوگراف ــی و ئاسایش ــی نەتەوەی ــی و فەرهەن ــگ
ن ــادات ،ه ــەروەك چ ــۆن ئێس ــتاش هەم ــان تێگەیش ــتن هەی ــە
ب ــۆ ئ ــەو هێزان ــەی ك ــە خۆی ــان بەپێش ــڕەوی چین ــی كرێ ــكار
دەزانـــن لـــە هاوكێشـــە سیاســـیەكاندا ،هـــەر ئـــەوەی كـــە
حیزبێكــی ماركســی و هەڵگــری ئــااڵی یەكســانی هەمەالیەنــە
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بـــۆ هەمـــوو هاواڵتیـــەك بەبـــێ لەبەرچاوگرتنـــی مەزهـــەب
و نەتـــەوەو كوولتـــوور ،ڕێگـــەی پێنـــادرێ دەســـەاڵت
بگرێت ــە دەس ــت ،بەپێچەوان ــەوە هێ ــزی نەتەوەی ــی و بەن ــاو
نیشـــتیمانی تادەگاتـــە كۆنەپەرســـتەكان بـــواری كاری
سیاس ــیان باش ــتر هەی ــە ك ــە دوات ــر دەب ــن ب ــە غ ــەزەب ب ــۆ
سیس ــتمی حوكمڕان ــی و ب ــۆ خەڵكی ــش ،ی ــان النیك ــەم ژیان ــی
كۆمەاڵیەتی ــش تێك ــدەدات و ت ــۆوی تون ــدڕەوی دەپڕژێنێ ــت
لەنێـــو گروپـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان و دەیـــكات بـــە مۆدێـــل،
ئی ــدی لێ ــرەوە تێدەگەی ــن ك ــە سیس ــتمێك بەدرێژای ــی مێ ــژوو
بــەم ئاراســتەیەدا گــوزەری كردبــێ و دەســەاڵتەكانیش بــەم
ش ــێوەیە پڕاكتیكی ــان كردب ــێ ،ڕەش ــبینی نیی ــە ئەگ ــەر بڵێی ــن
ه ــەر ج ــۆرە قس ــەكردنێك ل ــە س ــەر ئ ــەم چەمك ــە لەئێس ــتاو
ئاین ــدەی (دیموكراس ــی) تەنه ــا وەك ــو درووش ــم دەمێنێت ــەوە
كـــە هەنـــدێ لەهێـــزە ئۆپۆزســـیۆنەكان بـــۆ بەدەســـتهێنانی
دەس ــەاڵت ب ــەرزی دەكەن ــەوە و هیچ ــی ت ــر.
ڕەنگ ــە ئاس ــایی ب ــێ كۆمەڵگ ــە پەڕەگرتووەكان ــی ڕۆژئ ــاوا
لــەڕووی كولتــووری و تەكنۆلــۆژی و سیاســیدا ئــەم ســیمایە
بەخۆیانـــەوە ببینـــن و لنێـــو دەزگاكانیشـــدا تاڕادەیـــەك
نەریتەكـــە رەنگبداتـــەوە ،چونكـــە النیكـــەم مێژوویـــەك
لەملمالنـــێ چینایەتییەكانیـــان بەخۆیانـــەوە بینیـــوە ،چونكـــە
بەپراكتیــك ئەزموونیــان كــردووە و بــووە بــە كولتــوور تاكــو
گەیشــتووەتە ئــەم ئاســتەی ئێســتا ،بــەاڵم بــۆ كۆمەڵگەیەكــی
وەكـــو كۆمەڵگەكانـــی رۆژهەاڵتـــی بەگشـــتی و كۆمەڵگـــەی
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عێراق ــی و بەتایبەتی ــش كوردس ــتان ك ــە بااڵنس ــی نەهێ ــز و
نەكولتـــوور و نـــە ئاینـــەكان و نـــە بنەماڵەیـــی راناگیرێـــت،
بەوپێیـــەی عێـــڕاق هەمیشـــە پاشـــكۆی والتانـــی زلهێـــز
ب ــووە ل ــەرووی كولت ــووری سیاس ــیەوە و پاش ــكۆی ئایین ــی
ئەوان ــی ت ــر ب ــووە وەك ــو س ــعودیە ،كوردس ــتانیش هەمیش ــە
پاشـــكۆی ئـــەم واڵتـــە شكســـتخواردووە بـــووە لـــەرووی
سیاســی و حوكمڕانیــەوە .هەروەهــا رۆژهــەاڵت كــە لەمێــژە
لەژێـــر كاریگـــەری ئایینێكـــی زاڵـــی داخـــراودا بـــووە و
هەوڵ ــی كران ــەوەی ن ــەداوە و خ ــودی چەمكەك ــەش موڵك ــی
رۆژهەاڵت ــی نیی ــە ،لەالیەك ــی تریش ــەوە هەمیش ــە دەوڵەتان ــی
رۆژهـــەاڵت و بەتایبەتـــی عەرەبـــی كـــە بـــۆ خۆیـــان لەنێـــو
یەكت ــردا ك ــۆك نیی ــن و ی ــەك گوت ــار نیی ــن ،لەژێ ــر دەس ــتی
داگیرك ــەری رۆژئاوای ــی بوون ــە ،بۆی ــە ن ــەك دەس ــتەبژێری
سیاس ــی نەیانتوانی ــوە لەگ ــەڵ ئ ــەو ف ــەزا و چەمك ــە سیاس ــی
و فكریانــە هەڵبكــەن و جــاری پێبــكات كــە پراكتیــك كردنــی
قورســە و پــەروەردە و راهاتنــی دەوێ ،بەڵكــو لەگــەڵ فــەزا
داخراوەكـــەی خۆشـــیان هەڵناكـــەن ،باشـــترین ســـەلمێنەر
ئ ــەو ناكۆكیی ــە تائیف ــی و پێكهات ــە سیاس ــییەیە ك ــە لەلوبن ــان
و یەم ــەن و میس ــر و س ــوریا و عێ ــڕاق و هت ــد هەی ــە.
پێویســـتە زیاتریـــن رێـــژەی ئەركـــی ریفـــۆرم لـــە
رۆژهەاڵت ــی ناوین ــدا بخرێت ــە ئەس ــتۆی خ ــودی نەتەوەكان ــی
ئ ــەم ناوچەی ــە ،ك ــەس ناتوان ــێ بەب ــێ گ ــەڕان و تێكۆش ــان و
س ــەركەوتنی گەالن ــی ناوچەك ــە دیموكراس ــی ی ــان لیبرالی ــزم
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یـــان ســـیكۆالریزم لـــەم كۆمەڵگایانـــەدا ســـەقامگیر بـــكات،
هەڵبـــەت هەمـــوو ئـــەو چەمكانـــە تەنهـــا لەنێـــو فەرهەنگـــدا
جێگەیـــان دەبێتـــە نـــەك پراكتیـــك ،فەرهەنگـــی لەرێگـــەی
پـــەروەردەوە كـــە باشـــترین رێگـــە .قوتابخانەكانـــە ،بـــەاڵم
دەتوانی ــن بڵێی ــن «رۆژئ ــاوا ب ــە تایبەت ــی ئامری ــكا دەتوان ــێ
یارمەتیدەرێكـــی گـــەورە بـــێ ،واڵتـــە یەكگرتووەكانیـــش
دەســـەاڵتی زاڵـــی رۆژهەاڵتـــی ناوینـــە كـــە بیانووەكەیـــان
نەبوون ــی دیموكراس ــییە لەناوچەك ــە ،بۆی ــە هەم ــوو واڵتان ــی
ناوچەكـــە پەیوەندیـــی راســـتەوخۆ و ژێربەژێریـــان لەگـــەڵ
واشـــنگتۆن بـــە ژیانبەخشـــترین پەیوەندییـــان لەقەڵـــەم
دەدەن ،ئـــەوەش بـــە كۆمەڵـــە هۆكارێكـــی وەكـــو نـــەوت
پەیوەندیی ــە س ــتراتیژییەكان و پەیوەندی ــی تاقان ــە و تایبەت ــی
نێــوان ئامریــكا و ئیســرائیل وایــان كــردووە دەســتێوەردانی
ئامریـــكا مســـۆگەر و حاشـــاهەڵنەگر بێـــت» .)24(.بەپێـــی

ئـــەم تێڕوانینـــە واقیعییـــە بێـــت ،واڵتانـــی عـــەرەب نشـــینی
وەك ــو س ــعودیە ك ــە واڵتێك ــی ئایینی ــە ب ــە حیس ــاب و قەت ــەر
و ئیمـــارات و كوێـــت و ئەوانـــی تـــر ،بۆیـــە مانەوەیـــان
لەرێگــەی ئابورییــەوە مســۆگەر كــردووە و ناترســن لەهــەر
ئەگەرێك ــی مەترس ــیداری چاوەڕوانك ــرا و هەرچ ــی س ــیمای
دیموكراســـی درۆینـــەش هەیـــە لـــە دۆخـــی نێوخۆییـــان
نابینرێـــت ،یـــان هەســـتی پێناكرێـــت ،چونكـــە كەڵكیـــان لـــە
ئایی ــن وەرگرت ــووە و تەنه ــا كێش ــەكانی نێوخۆی ــان دەخەن ــە
دەرەوەی خۆیـــان ،بـــۆ نموونـــە تۆمەتبـــارن بـــەوەی كـــە
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چـــەك دەكـــڕن و بـــە رێكخـــراوە تیرۆریســـتییەكان دەیـــان
فرۆشــنەوە ،ئەگــەر نــا كێشــەیان لەگــەڵ دەوڵەتــی گــەورەی
وەك ــو ئامری ــكا و ئیس ــرائیل نیی ــە ،گوای ــە كوف ــر و ناح ــەزی
عەرەبـــن لـــە رووی ئاینییـــەوە ،یـــان دوژمنـــی ئەوانـــن كـــە
رۆژهەاڵتی ــان دوچ ــاری كێش ــە ك ــردووە ،ئەمەی ــە گەمەك ــە
بەنـــاوی ئـــەو دیموكراســـییەتەی كـــە تەنهـــا ناوەڕۆكێكـــی
نوێ ــی ب ــۆ دان ــراوە ،ئەگ ــەر ن ــا زاراوەك ــە هی ــچ داواكاریی ــەك
نییـــە لـــە واڵتانـــی عـــەرەب و پادشانشـــینەكان.
كەواتـــە «بوونـــی سیســـتمێكی دیموكراســـی گەردوونـــی
پێویســـتی بـــە بوونـــی حكومەتێكـــی جیهانـــی هەیـــە ،كـــە
بەشــێوەیەك لە شــێوەكان درووســت بێت ،دیموكراســیزمێك
نییـــە بتوانێـــت بەبـــێ رەخســـاندنی ئـــەم مەرجانـــە رەگ
دابكوتێ ــت ،هێش ــتا پێویس ــتە لەس ــەرمان ل ــە چی ــن و كۆری ــا
و رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت چاوەڕوانـــی وەرچەرخانـــی
دیموكراســـیانە بكەیـــن» ( .)25چونكـــە بەالیەنـــی كەمـــەوە
ئــەو دەوڵەتانــە چ وەكــو كۆمەڵگــە و چ وەكــو مێژووەكەیــان
ل ــە حوكمڕان ــی و دەس ــەاڵت كاری ،ئەزموونێك ــی فراوانی ــان
هەی ــە و چ ــاوەڕوان دەكرێ ــت ئ ــەو مۆدێل ــە بكرێت ــە ب ــاو ك ــە
ئەم ــە گریمانەی ــە.
ئـــەم دیموكراســـیەتە جهانیـــە ئەگەرچـــی وەكـــو چەمـــك
لـــە تێگەیشـــتنێكی كۆمیـــدی دەچێـــت ،چونكـــە یەكەمجـــارە
ببیســترێت و موناقەشــە نەكــراوە ،بــەاڵم مانــا بنچینەییەكــەی
ئەوەیــە كــە مــادام ئــەم سیســتمە كــە نــاوی ســەرمایەدارییە
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چەن ــد دەوڵ ــەت و كۆمپانیایەك ــی گ ــەورە بەڕێ ــوەی دەب ــەن،
دەب ــوو ب ــۆ مان ــەوەی ئ ــەم گەردوون ــە لەژێ ــر س ــایەی ی ــەك
سیســـتمی سیاســـی كـــە خۆیـــان خواســـتیان هەیـــە بـــۆی،
دەبـــوو النیكـــەم ئـــەو دیموكراســـییە بـــن كـــە بانگەشـــەی
ب ــۆ دەكرێ ــت ،وەختێ ــك دەبینی ــن ئ ــەو دۆخ ــە خ ــوازراوەی
خۆش ــیان جێگی ــر ناك ــەن ،تەنان ــەت داواكاریی ــەك نیی ــە ل ــە
واڵتان ــی س ــتەمكاریش بەن ــاوی ئایین ــەوە ،كەوات ــە باس ــەكە
ل ــە دیموكراس ــییەت دەچێت ــە دەرەوە و دەبێت ــە ناعەدالەت ــی،
چونكـــە ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ تەنهـــا بەرژەوەنـــدی
كۆمپانی ــاكان لەبەرچ ــاو دەگرێ ــت لەگ ــەڵ ئ ــەو والتان ــەی ك ــە
دەوڵەمەنـــدن لـــە رووی كانزایـــی و نـــەوت لەالیـــەك ،هـــەم
دەوڵەمەنــدن لــەرووی توانــای بەشــەرییەوە بــۆ دەســتی كار
و ب ــۆ جەنگی ــش ،بۆی ــە ئ ــەم دیموكراس ــییە ویس ــتی گش ــتی
نییـــە ،بەڵكـــو زاراوەیەكـــی بازاڕییـــە بـــۆ زیندووڕاگرتنـــی
ســـیناریۆ ئابـــوری و سیاســـی و ســـەربازییەكان لـــەو
ناوچانـــەی كـــە جەنـــگ بەبەرژەوەنـــدی زلهێـــزەكان تـــەواو
دەبێ ــت.
لیبرالیـــزم وەكـــو ئەلتەرناتیڤێـــك بـــۆ سیســـتمی سیاســـی
لەپەراوێ ــزی دیموكراس ــیدا س ــەریهەڵدا و گەش ــەی ك ــرد و
بــوو بەئەلتەرناتیڤێكــی واقیعــی دیموكراســیەتی ئەپســتڕاكت،
یـــان داماڵـــڕاو لەچەمكەكانـــی تـــر ،ئەمـــەش تاڕادەیـــەك
گەشــەی بــە ژیانــی كۆمەاڵیەتــی داوە ،بەتایبەتــی تاكەكــەس
توانیویەت ــی بەش ــێك ل ــە ویس ــتە فەردییەكان ــی بەكاربهێنێ ــت

ئەگەرچـــی دامەزرانـــدن و پەیڕەوكردنـــی لیبرالیـــزم
عینوانێكــی دیكــەی سیســتمی سیاســییەكان بــۆ بەرژەوەنــدی
كۆمەاڵیەتــی و تــاك بەتایبەتــی لــە هەڵبژاردنــی نوێنەرایەتــی
پارلەمانـــی ســـوودی لێدەبینـــن ،بـــەاڵم (هێربـــرد ماركـــۆز)
پێـــی وایـــە ئەمـــەش جۆرێكـــی دیكـــەی ســـەركوتكردنە كـــە
لەكایەكانـــی دیكـــەدا رەنگدەداتـــەوە و هەســـتی پێدەكرێـــت،
بەبـــڕوای هێربـــرد ماركـــۆز «كولتـــووری لیبرالیـــش
كولتوورێكـــی ســـەركوتكەرە و رێگـــە لـــە رەخنەگرتنـــی
بنەڕەتـــی دۆخـــی هەنووكەیـــی دەگرێـــت ،لـــەم رووەوە لـــە
روانگـــەی ماركـــۆزەوە جیـــاوازی چیەتیانـــە و بنەڕەتـــی
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و هیچـــی تـــر ،لەســـەرووی هەموشـــیانەوە مەســـەلەی
بەكارهێنان ــی ئایین ــە ك ــە ئەم ــە ل ــەدوای پرۆژەك ــەی (مارت ــن
لۆســـەر) ەوە بـــۆ چاكســـازی ئایینـــی ،جێكەوتـــە بـــووە دژ
ب ــە دوو سیس ــتمی كەنیس ــە لەس ــەردەمی خۆی ــدا« .وش ــەی
لیبرالی ــزم بنەڕەتێك ــی التین ــی هەی ــە و مان ــای مرۆڤ ــی ئ ــازاد،
ی ــان ئ ــازادی تاكەك ــەس دەگەێنێ ــت ،ل ــەرووی س ــەرهەڵدان
و مێـــژوو پەرەســـەندنەوە ،بـــە تونـــدی بەســـتراوە بـــە
ســـەردەمی رۆشـــنگەرییەوە ،سۆسیۆلۆژیســـتی فەرەنســـی
(ئەمیـــل بـــۆاڵ) دەڵێـــت «ئـــەم ئیدیۆلۆژیـــا نوێیـــەی كـــە
رۆشـــنگەری پیشـــانی جهانـــی دا ،دژایەتـــی مەســـیحییەت
دەكات ،لەرێگـــەی دەرچـــوون لێـــی ،ناوێكـــی رەمـــزی پـــڕ
مانــای هەیــە كــە ئاخنــراوە بــە دەاللەتــی واقیعــی ســەردەمی
رابـــردوو ،ئەویـــش نـــاوی لیبرالیزمـــە».)26(.
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لەنێ ــوان رژێم ــە لیب ــراڵ و تۆتالیتارەكان ــدا نیی ــە ،هەمووی ــان
دەچن ــە خان ــەی ش ــارە گوم ــڕاكان ،ی ــان یۆتۆپی ــا گوم ــڕاكان،
لەهیـــچ یەكێـــك لـــەم شـــارانەدا هێـــزی رزگاركـــەر نەمـــاوە
ك ــە ئێم ــە ب ــەرەو جهان ــە عەقالن ــی ی ــە یۆتۆپیاك ــەی مارك ــۆز
رێنمای ــی ب ــكات»( .)27چونك ــە كۆمەڵگ ــە ئەگ ــەر ت ــازە لەس ــەر
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وەختـــی درووســـتكردنی بنەمایـــەك بێـــت بـــۆ ژیـــان و
بەوپێی ــەی ك ــە سیس ــتمی نەبینی ــوە ،داواكان ــی و تموحەكان ــی
لەگوێــرەی توانســتەكانی خــۆی نابێــت ،بەمــەش پێداویســتییە
راســـتەقینەكانی خـــۆی لەپڕۆژەیەكـــدا بـــۆ كۆناكرێتـــەوە
تاك ــو چی ــن و توێژەكان ــی وەریبگ ــرن ،لەحاڵێك ــدا بنەڕەت ــی
شـــۆڕش و ئاینـــدەی شـــۆڕش ،دوو خەیـــاڵ و واقیعـــی
جیـــاوازن ،ئـــەو داواكارییـــە كـــە دامەزراندنـــی سیســـتمی
لیبرالییـــە بـــۆ رۆژئـــاوا نەچـــووە ســـەر و گۆڕانـــكاری لـــە
پراكتیكی ــدا ه ــات ،ه ــەروەك ئ ــەوەی ل ــەدوای س ــاڵی 2009
وە تاكـــو ســـاڵی  2019هـــەردوو ئەنارشـــیزمی دەوڵـــەت
و ئەنارشـــیزمی سیاســـی كـــە جەمـــاوەرو فەرمانبـــەر و
كرێ ــكار بب ــووە كەرەس ــتەی ش ــانۆكە ،لەه ــەردوو بارەك ــەدا
دەریخس ــت ك ــە هێزێك ــی رزكار ئام ــادە نیی ــە ك ــە ش ــانازی
ب ــە لیبرالیزم ــەوە ب ــكات و دەوڵ ــەت و خەڵكی ــش رزگاری ــان
بێـــت لـــەو فـــەزا ناجێگیـــرە سیاســـی و ئابورییـــە ،هەڵبـــەت
بـــۆ كۆمەڵگەیەكـــی دواكەتـــووی وەكـــو كوردســـتان ،چـــۆن
مەیســەر دەبێــت كــە هێشــتا سیســتمی نییــە و ناتوانــێ بڕیــار
لەســەر درووســتبوونی دەســتوور بــدات ،لینیــن گوتوویەتــی
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دیموكراس ــییەت بەرلەهەش ــتێك ن ــاوی فۆڕمێك ــە لەدەوڵ ــەت،
دەوڵەتـــی دیموكراســـییانە بەهەڵبژاردنـــەوە ،جگـــە لەمـــەش
فۆڕمێكـــە لەكـــردەی جەمـــاوەری لەگـــەڵ رووبەبوونـــەوەی
گـــەورەكان.
هەڵبـــەت هـــەر خـــودی ئـــەم چەمكـــە بـــۆ كـــورد باشـــتر
بـــووە لـــە نەتـــەوەی عـــەرەب ،بەحوكمـــی ئـــەوەی ویســـتی
دەس ــتبەرداری ل ــە ئازادیی ــە جۆراوج ــۆرەكان ،ل ــەالی تاك ــی
ع ــەرەب لەوێ ــوە س ــەرچاوەی گرت ــووە ك ــە ئ ــەوان وەختێ ــك
باس ــەكە دێت ــە س ــەر دەق ــی ئایین ــی و دەس ــەاڵت ،ب ــۆ ئایی ــن
ترســـیان لـــە قورئانـــە و یەكســـەر پاشـــگەز دەبنـــەوە لـــە
ئ ــازادی ،ب ــۆ دەس ــەاڵتیش ترس ــییان لەوەی ــە عروب ــە وەك ــو
شوناســـی نەتەوەیـــی لەدەســـت بـــدەن ،ئـــەوان ئەگەرچـــی
حیزبـــی شۆڕشـــگێڕیان هەبـــووە و لەژێـــر دروشـــمی
دیموكراســـی ئۆپۆزســـیۆن بوونـــە ،باشـــتر توانیویانـــە
النیكـــەم مامەڵـــەی پێبكـــەن ،بـــەاڵم رووە نێگەتیڤەكـــەی
ئەوەی ــە ك ــە گرێ ــدراوی دەوڵەتێك ــی ب ــەزۆر درووس ــتكراو
و س ــەپێنراوە بەس ــەریاندا ،ئەگەرچ ــی هەڵبژاردنی ــش بۆت ــە
بەشــێك لــە سیســتمی ژیانــی سیاســییان ،بــەاڵم ســەرەنجام
ئەمـــە بـــۆ نێوانـــی كـــورد و عەرەبـــی عێڕاقیـــش هـــەر
وایـــە ،چونكـــە بـــەزۆر پێكهاتەكانیـــان پێكـــەوە لكانـــدووە و
كردوویانـــە بـــە دەوڵـــەت كـــە ئەویـــش عێڕاقـــە و ئێســـتاش
هەم ــان س ــیناریۆی كۆن ــە بەڕەنگێك ــی ت ــر ،بۆی ــە هی ــچ كات
بەئەزمــوون حكومەتێكــی فرەیــی و دیموكراســی بەخۆیــەوە
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نەبینی ــووە جگ ــە لەناكۆك ــی و ش ــەڕی تایەف ــی و نەتەوەی ــی،
هەمیش ــە بەئاس ــایی دەس ــەاڵت و سیس ــتمەكانی نەگۆڕی ــوە،
ی ــان ب ــە كودەت ــای س ــەربازی ب ــووە ی ــان بەش ــۆڕش و دژە
ش ــۆڕش ب ــووە.
ئ ــەم پرس ــە ب ــۆ بەش ــێكی ك ــەم ل ــە رۆش ــنبیرانی سیاس ــی
عەرەب ــی مان ــای ئ ــازادی ویس ــت و بڕی ــاردان لەچارەن ــووس
یەكالی ــی كراوەت ــەوە ،ئەوەت ــا ل ــە دیبەیتەكان ــدا رۆش ــنبیری
عەرەبــی هەیــە بەرگــری لــەو مافــە دەكەن بۆ درووســتكردنی
كـــوردی و قیبتـــی و ئەمازیغـــی و فەلەســـتینی و پەشـــتۆی
ئێرانـــی و ئەفەریقییـــە رەســـەنەكانی تونـــس و جەزائیـــر و
میس ــر و هت ــد ،ب ــەاڵم هێش ــتا ب ــۆ ش ــۆڤێنیزمی عەرەب ــی ب ــە
رۆشـــنبیرانی سیاســـی و ئەكادییمیســـتەكانیان بابەتەكـــە
وەكـــو خـــۆی تابۆیـــە و باســـكردنی وەهـــا داواكارییـــەك،
تێكدانـــی ســـكێچی سیاســـی و مەترســـییە بۆســـەر ئەمنـــی
نەتەوەیــی عەرەبــی ،لەكاتێكــدا هێشــتا عەرەبــەكان بەگشــتی
باوەڕی ــان ب ــەوە نەهێن ــاوە ك ــە ئ ــەو نەخش ــە سیاس ــییەی ل ــە
واڵتانــی عەرەبــی وەكــو نیشــتیمانی عەرەبــی نــاوی هاتــووە
و بـــازاڕی پێـــوە دەكـــەن ،نـــە دەســـتكردی خۆیانـــە و نـــە
دەســەاڵتی تــەواوی ئابــوری خۆیانــە و نــە بەدەســتی ئەوانــە
كاتـــی هەڵوەشـــاندنەوەی نەخشـــەكە ،بۆیـــە تێگەیشـــتنێكی
لـــەم بابەتـــە قورســـە بـــۆ عـــەرەب و تـــورك و فـــارس و
دەوڵەتان ــی بەش ــی ئەفەریق ــای عەرەب ــی« ،چونك ــە گروپ ــی
ئیتنیك ــی و دەوڵ ــەت ه ــەروەك پێوەندی ــی نێ ــوان نەت ــەوە و

دەوڵــەت ئاڵــۆزە و لەگــۆڕان دایــە و لەالیەنــی لۆژیكــی یــەوە
پێون ــدی گش ــت و تایب ــەت لەنێ ــوان ئەوان ــدا هەی ــە ،هەندێ ــك
ل ــە گرووپ ــە ئیتنیكیی ــەكان نەت ــەوەن و هەندێكیش ــیان نی ــن،
هێندێــك لــە نەتەوەكانیــش گروپــی ئیتنیكیــن و هەندێكیشــیان
نی ــن ،ب ــە گوتنێك ــی دیك ــە گروپ ــی ئیتنیك ــی و نەت ــەوە دوو
جـــۆر حەشـــیمەتن كـــە هەندێكجـــار الیەنـــی هاوبەشـــیان
هەی ــە».)28(.
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ئەگەرچـــی ئەمانـــە هیچكامیـــان وەكـــو یـــەك نییـــن و بـــە
گروپـــی ئیتنیكـــی ناژمێردرێـــن تەنانـــەت لـــە دەســـتووری
دەوڵەتیشـــدا ،یـــان هەندێكجـــار لـــە رێنمایـــی نەتـــەوە
یەكگرتووەكانیــش ،بەوپێیــەی كــە ئــەو ســیمایەیان لەخۆیــان
نیش ــان ن ــەداوە ب ــۆ بەرامب ــەر ك ــە دەوڵ ــەت ی ــان ق ــەوارەی
سیاســـییەن.
لەبــارەی فەلەســەفییەوە ئــەوەی كــە فۆڕمــی دەوڵــەت تــا
ئ ــەو ش ــوێنە دەمێنێت ــەوە ك ــە زەمین ــەی هەڵوەش ــاندنەوەی
نەخشـــەكەی ســـازدەكرێت و دەبێتـــە بابەتـــی موناقەشـــەی
سیاســـی ،بۆیـــە ئـــەو رواڵەتـــە بایەخـــی نییـــە بـــۆ ئەوانـــی
تـــر كـــە دەوڵەتـــەكان بـــە موڵكـــی نەتەوەیـــی و قەوارەیـــی
خۆیـــان نازانـــن« .هەرچـــی الیەنەكانـــی تریشـــە كـــە (ئەمـــا
نوئێــل كانــت) ی فەیلەســوفی ئاڵمــان بــەر لەســەدە و نیوێــك
قســـەی لەســـەر كـــردووە ،بریتییـــە لـــە رواڵەتـــی نـــاوەوەی
(دەوڵــەت_ نەتــەوە) واتــە بەرپرســیاری و هەڵبــژاردن لەنــاو
نەتەوەكان ــی خۆیان ــدا ،ئ ــەو پیێ ــی لەس ــەر ئ ــەوە داگرت ــووە،
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ك ــە هەڵبژاردن ــی ئازادان ــە س ــنوور ب ــۆ هەل ــی هەڵگیرس ــانی
ش ــەڕ دا دەبێ ــت ،ئ ــەم بیرۆكەی ــە هەرچەن ــد ب ــە نموونەی ــی
یــش بێتــە بەرچــاو ،شــتێكی حەقیقەتییشــی تێدایــە ،ئــەم دوو
الیەنــە بەبــێ لێكتــرازان ،یەكتــر تەواودەكــەن» (« .)29هێــزی
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ئایین ــی لەناوچەك ــەدا ك ــە ب ــاس دەكرێ ــت ،ب ــەو مانای ــە دێ ــت
كـــە لـــە مەنزوومـــەی بزووتنـــەوە سیاســـییەكان یـــان لـــە
دەســتەی حیــزب و رێكخراوەكانــە ،ســابا ئــەو حیزبانــە لەنێــو
دەس ــەاڵت ب ــن ی ــان ل ــەدەرەوەی دەس ــەاڵت ،مەبەس ــت ل ــەو
هێزان ــەش ئ ــەوەی ئێس ــتایە ك ــە هاوچەرخ ــە و مێژوویەك ــی
دیكـــە نییـــە ،دواجاریـــش ســـنووری شـــوێنگەی دیاردەكـــە
پێش ــتر دیاریك ــراوە ك ــە ئێ ــران و عێڕاق ــە ،ئ ــەم واقیع ــە ب ــۆ
هــەر دیاردەیــەك هەرچــۆن لــە شــوێن و كاتێكــی دیاریكــراو
بێـــت ،ریشـــەكەی لەمێژوودایـــە ،بـــە تایبەتـــی ئەوكاتـــەی
پەیوەندیـــی بـــە بزووتنـــەوە ئایینیـــی و مەزهەبییەكانـــەوە
هەیــە ،ریشــەیەكی دیكــەی لــە جوگرافیــاوە ســەردەردێنێ و
س ــنووری دیاردەك ــە تێدەپەڕێن ــێ ،ب ــە لەبەرچاوگرتن ــی ئ ــەو
كاریگەریگەری ــە جیاوازان ــەی ك ــە ه ــۆكاری ناوچەك ــەن»(.)30
ئ ــەم بەن ــاو سیس ــتمە سیاس ــییەی ك ــە هەمیش ــە لەهێ ــزی
كۆمەاڵیەتی ــەوە ئیلهام ــی لەئایی ــن وەرگرت ــووە و لەالیەك ــی
دیكەشــەوە كــە ریشــە مێژوویەكەشــی لــە رووی جوگرافیــدا
هـــاوكارە ،هەمیشـــە بەشـــێك بـــووە لـــەو هۆكارانـــەی
كـــە رێگـــری لـــە دیموكراســـیەت و جێكردنـــەوە لـــە هێـــزە
كۆمەاڵیەتیەكانـــی دیكـــە و قەبوڵـــی هـــاودژەكان كـــردووە،
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بۆیـــە دكتـــۆر (فالـــح عەبدولجەبـــار) وەكـــو بیرمەندێكـــی
عێڕاق ــی ،ه ــەردوو دەوڵەت ــی عێ ــڕاق و ئێرانی ــش ب ــە نموون ــە
وەردەگرێــت و لــە مەنزوومــەی عەرەبیــدا كۆیــان دەكاتــەوە
و وەك ــو پێ ــوەر باس ــی دەكات ،چونك ــە ب ــە ه ــەردوو واڵت
هێنــدەی هەمــوو واڵتانــی عەرەبــی كــە خاوەنی هەمــان ئایینی
ه ــەردوو دەوڵەتەك ــەن ك ــە ئیس ــامە ،ش ــەڕی بەوەكالەتی ــان
ك ــردووە و ل ــە ش ــەڕی مەزهەبیش ــدا كۆی ــان كردۆت ــەوە ك ــە
زەمینـــەی لەبـــارەی هەبـــووە ،ئەمـــە لەســـەردەمی جەنگـــی
عێ ــڕاق و ئێرانی ــش هەم ــان مان ــای هەب ــوو ،بۆی ــە ه ــەردوو
دەوڵەتەكــە لەكــۆن و نوێشــدا هەرگیــز نەیانتوانیــوە زەمینــە
بـــۆ النیكەمـــی سیســـتمێكی مۆدێـــرن خـــۆش بكـــەن ،یـــان
النیك ــەم دەوڵەتێك ــی ك ــراوە ب ــە ه ــەردوو مەزهەبەك ــە ب ــن،
ئەمــەش یەكێــك لــەو هۆكارانــە بــووە كــە نەیهێشــتووە جگــە
لەرێكخـــراوی ئایینـــی و مەزهەبـــی تونـــدڕەو بـــە پاڵپشـــتی
هـــەردوو دەوڵـــەت ،هیـــچ هێزێكـــی دیكـــەی جەمـــاوەری
درووســت ببێــت ،تاكــو النیكــەم رێكخــراوی پێشــكەوتوخواز
ببێت ــە كارتێك ــی فش ــار بەس ــەر حكومەت ــەوە ك ــە هەمیش ــە
ســەرقاڵی ســەركوتكردنی خەڵــك بــووە و ترســاوە لەفــەزای
گشــتی و دیموكراســییەت ،لەحاڵێكــدا پێكــەوە لــە پارلەمانێكــی
وەهمیـــدا گونجاندوویانـــن بـــە یەكـــەوە ،بەكوردیشـــەوە
كـــە نازانـــێ بۆچـــی بەشـــداری لـــەو دەوڵەتـــەدا دەكات كـــە
عێراق ــەو جودای ــە ل ــە ژیان ــە سیاس ــییەكەی ئ ــەو.
مەســەلەی نەتەوایەتیــش لەهــەردوو واڵت كــە دواكەوتنــی
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بەشـــێكی پەیوەندیـــی بـــە نەبوونـــی سیســـتمی كـــراوە و
دیموكراســـییەتەوە هەیـــە ،یـــان النیكـــەم پەیوەندیـــی بـــە
ناهۆشــیاری كۆمەڵگــەوە هەیــە كــە جگــە لــە بەشــداریكردنیان
لـــە شۆڕشـــی دەســـتكرد و فرتوفێڵـــی سیاســـی ،شـــتێكیان
نەبینیـــوە و نەزانیـــوە بەنـــاوی شۆڕشـــی فەرهەنگـــی،
ئەم ــەش وایك ــردووە هەم ــوو دی ــاردە سیاس ــیەكان لەالی ــەن
دەســـتەبژێری حیزبییـــەوە بەســـەر خەڵكـــدا فـــەرز بكرێـــت
بەبــێ لێپرســینەوە ،بەشــەكەی دیكــەی دواكەوتنــی كۆمەڵگــە
پەیوەندی ــی ب ــە داخ ــراوی ئایینیی ــەوە هەی ــە ،بۆی ــە لەوەت ــەی
ئـــەو عەقڵییەتـــە حوكمـــی یـــەك لـــەدوای یەكـــی عێراقـــی
كـــردووە و كوردیـــش لـــە پاشـــكۆیەتی رزگاری نەبـــووە،
بەناچ ــار فەزایەك ــی ت ــر وەردەگ ــرێ و س ــیمایەكی جی ــاوازی
دەبێ ــت لەوان ــی ت ــر ،ئەوی ــش ترس ــە لەخ ــودی دیموكراس ــی،
ترســێك كــە لەئەنجامــی خــراپ كەڵــك وەرگرتــن لــەم چەمكە،
دنیایـــەك ئیشـــكالیاتی سیاســـی و ئیـــداری و فەرهەنگـــی
لەنێـــوان حكومـــەت و هێـــزە بەنـــاو ئۆپۆزســـیۆنەكاندا
درووســـت كـــردووە و بـــووە بەنەریتـــی فەرهەنگـــی و
سیاســی ،كــە ڕەنگــە زۆرجــار لەســەر تەنهــا خاڵكیــش كــۆك
نەب ــن ،وەئەگ ــەر بێ ــت و زۆرین ــە لەدەس ــەاڵت و زۆرین ــەی
ئۆپۆزس ــیۆن س ــابا لەه ــەر ش ــوێنێك بێ ــت كۆكب ــن ،لەس ــەر
ئەوخااڵنـــە كـــۆك بوونـــە كـــە ئێســـتا دیموكراســـیەتی پـــێ
پێناســە دەكــرێ ،لەمبارەیــەوە بەهەمــوو جیاوازییەكانیانــەوە
وەك ــو تیپێك ــی ه ــاو رەگەزی ــان لێدێ ــت ك ــە لەنێ ــوان بەش ــێك
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لـــە ڕیزەكانـــی دەســـەاڵت و ئۆپۆزســـیۆندا یاریدەكـــەن»
نموونـــەی هێـــزە ئایینـــی و نەتەوەییەكانـــی عێـــراق ئـــەو
تێبینیانـــە بەنـــەزەری ئیعتیبـــار وەردەگـــرن ،لەعێراقـــدا كـــە
فرەیـــی لـــە مەزهـــەب و ئاییـــن و نەتـــەوە و كولتـــووری
جیاجی ــا هەی ــە ،ئاس ــان نیی ــە قەبوڵكردن ــی دەرئەنجام ــی هی ــچ
هەڵبژاردنێ ــك ب ــۆ پێكهێنان ــی حكوم ــەت و چارەس ــەركردنی
كێشــە سیاســی و ئابوریــەكان ،بــۆ نموونــە دیموكراســییەت
بەف ــۆڕم و م ــاف بەهەم ــوو نەت ــەوە و ئایی ــن و مەزهەبێ ــك
دەدات لەژێـــر ڕەشـــماڵی دیموكراســـیدا جێگـــەی ببێتـــەوە،
ڕەنگـــە هەنـــدێ جـــار دژی خۆشـــی بووەســـتێتەوە ،بـــەاڵم
ئەم ــە تەنه ــا ب ــۆ ئ ــەو واڵتان ــەی ك ــە رۆژهەاڵت ــی و ئایی ــن و
كولت ــووری راب ــردووی ع ــەرەب تێی ــدا زاڵ ــە ،هەرئ ــەوەی ك ــە
ب ــۆ نموون ــە ڕەوتێك ــی پێش ــكەوتوخواز و ڕەوتێك ــی ئایین ــی
وەك ــو ی ــەك ماف ــی ئەوەی ــان هەی ــە س ــوود ل ــەم سیس ــتمە
ببینـــن ،بـــەاڵم ڕێگـــە نادرێـــت ڕەوتێكـــی ئایینـــی شـــیعە
مەزه ــەب دەس ــەاڵت بگرێت ــە دەس ــت ،مەگ ــەر ل ــە واڵتێك ــی
وەكـــو عێـــڕاق كـــە نزیكـــە لـــە ئێرانـــەوە ،لەڕاســـتیدا ئـــەو
دژ وەس ــتانەوەیە وەك ــو ئ ــەوە وای ــە ك ــە بڵێی ــن «گەندەڵ ــی
دیموكراس ــیە و دیموكراس ــیەتێكی گەن ــدەڵ» وەك ــو ئ ــەوەی
ك ــە لەرۆژئ ــاوا زیات ــر هەس ــتی پێدەكرێ ــت ،ب ــەاڵم خراوەت ــە
ملـــی دەوڵەتانـــی رۆژهـــەاڵت و عـــەرەب نشـــین و ئـــەو
واڵتان ــەی ئایین ــی ئیس ــامی تێ ــدا زاڵ ــە و بۆت ــە بەش ــێك ل ــە
بـــازاڕ بـــۆ ئامریـــكا و رۆژئـــاوا ،ئـــەم حاڵەتـــەش هەرگیـــز
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ناتوانــێ لیبرالیــزم بەرقــەرار بــكات بــۆ بەرژەوەنــدی كۆمــەڵ
و تاكەكانی ــش ،چونك ــە خەڵ ــك مەحكوم ــن ب ــە پابەن ــد ب ــوون
بـــە ئاییـــن و ئەحـــكام و عورفەكانییـــەوە.
گریمانـــەی كارپێكردنـــی دیموكراســـی وەك سیســـتم،
بەب ــێ هەالواردن ــی جۆراوج ــۆری سیاس ــی پش ــتی پ ــەردە،
مانـــای ڕیشـــەكێش كردنـــی ئیشـــكالیاتی سیاســـی نییـــە و
تموحـــی ئینســـان بەرجەســـتە نـــاكات بـــۆ باشـــتركردنی
ژیـــان وەكـــو ئـــەوەی پێـــی دەگوترێـــت خۆشـــگوزەرانی،
«ب ــەاڵم دەركەوت ــووە ك ــە دەوڵەتان ــی جهان ــی یەك ــەم وات ــە
ئەوروپ ــا ك ــە سیس ــتمی خۆش ــگوزەرانییە ،ئەوی ــش ل ــەدوای
بەجیهانیبوونـــەوە پاشەكشـــەی كـــرد ئـــەو پاشەكشـــەیەش
كاریگ ــەری خراپ ــی لەس ــەر ب ــاری گوزەران ــی خەڵ ــك دان ــا،
جگــە لەمــەش دەبــێ بپرســین كــە ئایــا تەنهــا شــێوازی كــۆن
ی ــان كالس ــیكی دەوڵەت ــی خۆش ــگوزەرانی ل ــە حاڵ ــی گ ــۆڕان،
یـــان لەناوچووندایـــە یاخـــود لەچەرخـــی بـــە جهانیبوونـــی
ئابــوری و كاردانــەوە لەوانیتــر دەســتپێكرد ،پتــر لەوانــی دیكە
كەوتنــە ژێــر كاریگــەری پڕۆســەی بەجهانیبوونــی ئابــووری
بەتایبەتــی باجــی داهــات كــە لــە بەرامبــەر باجەكانــی دەوڵــەت
كەمتــر بــوون لــە چــاو كەرتــی تایبــەت ،ئەمــەش بــۆ بیمــەی
كۆمەاڵتـــی بـــوو ،بـــەاڵم واڵتانـــی ئەســـكەندەنافیا لـــە چـــاو
واڵتان ــی ئەوروپ ــا ب ــە گش ــتی خاوەن ــی بەرزتری ــن رێ ــژەی
باجـــی داهاتـــن كـــە ســـەرچاوەی ســـەرەكی خەرجییەكانـــی
دابینكردنـــی خۆشـــگوزەرانییە» .)31(.بۆیـــە ئـــەوەی كـــە
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ل ــەدوای بەه ــاری عەرەبیی ــەوە وەك ــو س ــیناریۆی سیاس ــی
و دیمەن ــی درووس ــتكراو بین ــرا و خەڵ ــك هان ــدرا ب ــە فیت ــی
كۆمپانیـــا زەبەالحەكانـــی دونیـــا بـــۆ ئـــەوەی لـــەو واڵتانـــە
س ــەرمایەگوزاری باش ــتر بك ــەن و مۆنۆپۆل ــی بك ــەن ،ه ــەم
ئــەو گەندەڵییــە دیموكراســییە بــوو كــە لەرێگەیــەوە گەندەڵــی
ئابـــوری و كوشـــتنی ئیـــرادەی جەمـــاوەری بەرهەمهێنـــا،
ه ــەم كۆپ ــی كردن ــی ئ ــەو فەزای ــەی ك ــە ل ــە ئەروپ ــا هەی ــە
ب ــۆ رۆژه ــەاڵت ك ــە ئەم ــە خەونێ ــك ب ــوو زیندەبەچ ــاڵ ك ــرا
لەگـــەڵ ســـەركەوتنی بەرەیـــەك بەســـەر بەرەیەكـــی تـــری
جەنگەكانـــدا ،لەگـــەڵ ئەوەشـــدا فەزاكـــە تـــا ئـــەو رادەیـــەی
كـــە كارێكتـــەری رۆژهەاڵتـــی كـــە خۆیـــان كەســـایەتییان
نەمـــاو ،بـــۆ هەتـــا هەتایـــە بێئومێدیـــان كـــردن ،ئەمـــە وای
ك ــرد ك ــە جارێك ــی ت ــر لەژێ ــر س ــایەی ه ــەر س ــیناریۆیەك
بێ ــت ،بێن ــە سەرش ــەقام و بڵێ ــن بڕوخ ــێ دەس ــەاڵت ،چونك ــە
تێگەیش ــتن ل ــە روخاندن ــی دەس ــەاڵتی حوكم ــڕان و گۆڕین ــی
سیســتمی سیاســی لــە توانــای خەڵكــی نــاڕازی نییــە ،بەقــەد
ئـــەوەی دەركەوتـــووە هەمـــوو ئاڵوگـــۆڕەكان لـــە توانـــاو
دەســەاڵتی هێــزە دەرەكییەكانــی وەكــو ئامریــكا و بەریتانیــا
و فەرانس ــا و روس ــیادایە ،چونك ــە ئەوان ــن ك ــە هاوكێش ــەی
سیاس ــی ن ــوێ درووس ــتدەكەن و ه ــەر ئەوانی ــش بااڵنس ــە
سیاســـییەكان رادەگـــرن لەپێنـــاو پاراســـتنی بەرژەوەنـــدی
كۆمپانیـــا زەبەالحەكانیـــان.
كولتـــووری كۆمەاڵیەتـــی كـــە كاریگـــەری دەخاتـــە ســـەر
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سیســـتمی سیاســـی واڵت ،ســـێ جـــۆر لـــە كولتـــووری
سیاســـی دیـــاری كـــراون ،بەشـــداریكردن لـــە سیاســـەت
ســـتایلێكە لـــە كولتـــوور ،بـــەاڵم كولتـــووری بیرتەســـكی
ك ــە ه ــۆكاری س ــەرەكی الیەن ــی ناس ــراوی گوت ــاری زاڵ ــی
زۆرین ــەی پێكهاتەیەك ــی كۆمەڵگەی ــە ،ئەم ــەش دەبێت ــە ه ــۆی
خـــراپ بەكارهێنانـــی بیـــروڕا و هەڵوێســـت و نـــۆڕم لـــە
پش ــتگیری بەش ــداربووەكانی سیس ــتمی سیاس ــی و حكوم ــی
دەكات .چونكـــە كولتـــوور چەمكێكـــی نادیـــارە ،ئەویـــش
لـــە روونكردنـــەوەی بونیـــادی دامەزراوەكانـــی دەوڵـــەت و
دەرەوەی سیســـتمی دەوڵـــەت دەردەكـــەوێ.
بــۆ ماركســیزم و نیــو ماركسیســتەكان چ لــە رۆژهــەاڵت و
چ ل ــە رۆژئ ــاوا دەركەوت ــووە ب ــە ئەزم ــوون ك ــە هەڵبژاردن ــی
نوێنـــەر بـــۆ دەســـتگایەكی ناشـــەرعی كـــە شـــەرعییەتە بـــە
ســەركەوتكردنی چینــی چەوســاوە بــۆ هەمیشــە و مانــەوەی
جی ــاوازی چینایەت ــی ی ــەو هیچ ــی ت ــر.
«بارینگــۆن مــۆر تیشــك دەخاتــە ســەر ئــەوەی كــە چــۆن
هەبوون ــی چینێك ــی مامناوەن ــدی گ ــەورە و گونج ــاوە ب ــۆ ب ــە
دیموكراس ــیكردن ،م ــوور ئام ــاژە ب ــۆ رۆڵ ــی گرینگ ــی چین ــی
س ــەروەری خ ــاوەن زەویوی ــزاری زۆر و چین ــی جوتی ــاران
دەكات لەدیاریكردنــی جــۆری ئــەو سیســتمە سیاســیەی كــە
درووســت دەبێت ،كاتێك واڵت لە كۆمەڵگەی كشــتوكاڵییەوە
دەگوێزرێتـــەوە بـــۆ كۆمەڵگـــەی پیشەســـازی ،دەرفەتـــی
ســەرهەڵدانی لــەو واڵتانــە زیاتــر دەبێــت كــە گروپــی زۆری

خــاوەن ئابــووری ســەربەخۆ لــە كۆمەڵگەكەیــدا هەبــن ،واتــا
چین ــی مامناوەن ــدی هەبێ ــت ،ه ــەروەك م ــوور دەڵ ــێ ئەگ ــەر
ب ــۆرژوازی نەبێ ــت دیموكراس ــیش نابێ ــت» .)32( .هەروەه ــا
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نەبوونـــی ئـــەم چینـــە مامناوەنـــدە بەشـــێك لـــە یەكســـانی
كۆمەاڵیەتـــی و عەدالەتـــی كۆمەاڵیەتـــی ،بـــەاڵم دەشـــێت
نەبوونــی ئــەم چینــە ببێتــە هــۆكاری ســەرهەڵدانی زەمینەیەك
ب ــۆ دیموكراس ــی« .بەپێ ــی تێگەیش ــتنی ماتریالیس ــتیانە ب ــۆ
مێ ــژوو ،توخم ــی یەكالییك ــەرەوە لەدوایی ــن راس ــتیدا بریتیی ــە
لـــە بەرهەمهێنـــان و بەرهەمهێنانـــەوەی ژیانـــی راســـتەقینە،
بێجگ ــە لەم ــە مارك ــس ش ــتێكی دیك ــەی نەگوت ــووە و منی ــش
ب ــەدور لەئەم ــە ب ــڕوام ب ــە ش ــتێكی ت ــر نیی ــە ،هەركەس ــێكیش
ئاراس ــتەی ئ ــەو ش ــتانە بگۆڕێ ــت ب ــۆ ئ ــەوەی بڵێ ــت ،گوای ــە
توخم ــی ئاب ــوری تاك ــە توخم ــی گەوهەریی ــە لەپەرەس ــەندنی
مێـــژوودا ،ئـــەوا ئـــەو دەربڕینـــە مێـــژوو دەگۆڕێـــت،
بەدەســتەواژەیەكی رووتوقوتــی بــێ توانــا ،هەرچەنــدە دۆخی
ئابـــوری توخمێكـــی بنچینەییـــە لەمێـــژوودا ،بـــەاڵم توخمـــە
جیاوازەكان ــی س ــەرخان ش ــێوازە سیاس ــییەكانی ملمالنێ ــی
چینایەتی ــە و ئەنجامەكان ــی رۆڵ ــی خۆی ــان هەی ــە ،ه ــەر ب ــۆ
ئەزموونی ــش ئ ــەو دەس ــتوورانەی ك ــە چین ــی س ــەركەوتوو
دوای ه ــەر جەنگێ ــك دەینووس ــنەوە ،رێ ــكارە یاس ــاییەكانی
تەنان ــەت رەنگدان ــەوەی هەم ــوو ئ ــەم خەبات ــە راس ــتینانەیە
لەهـــزری بەشـــداربوانیدا بیـــردۆزە سیاســـی و یاســـایی و
فەلس ــەفییەكانی ،بۆچوون ــە ئایینی ــەكان و پەرەسەندنیش ــیان
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ئەلێرەوەی ــە ك ــە تێدەگەی ــن دیموكراس ــییەت ن ــەك تەنه ــا
لەســـندوقەكانی دەنگدانـــدان نییـــە بـــۆ بەدەســـت هێنانـــی
كۆدەنگـــی بـــۆ بزووتنەوەیـــەك یـــان حیزبێـــك ،بەڵكـــو
لـــە سەرشـــەقامیش نییـــە وەكـــو ئـــەوەی دەســـتەبژێری
سیاســـی و رۆشـــنبیری رۆژئاواییـــەكان و بیرمەندانـــی
سیاس ــی بانگ ــەوازی ب ــۆ دەك ــەن ،بەق ــەد ئ ــەوەی لەس ــیما و
ناوەڕۆك ــی حوكمڕان ــی دەس ــەاڵت و دەوڵەتدای ــە ،هەروەه ــا
لەڕاگرت ــن و بااڵنس ــی هاوكێش ــە سیاس ــیەكانە لەنی ــوان هێ ــز
و كۆمپانیـــا زەبەالحـــەكان لەجیهانـــدا كـــە ئێســـتا بەشـــێكی
ئـــەو دەوڵەتانەشـــی گرتۆتـــەوە كـــە بەشـــێكی گـــەورەن
لـــە هاوكێشـــەی سیاســـی و ئابـــوری ،ئەگـــەر گریمانـــەی
ئەوەشــمان كــرد ســندوقی دەنگــدان بــوو بەســەنگی محــەك
و گروپێك ــی سیاس ــی گ ــۆڕی ب ــۆ گروپێك ــی دیك ــە ،دیس ــان
هــەر جۆرێكــە لــە ســیناریۆی سیاســی ،چونكــی جێگیربوونــی
ئـــەم سیســـتمە خـــۆی لەخۆیـــدا كێشمەكێشـــی ئەزەلیـــە
لەنی ــو خۆی ــدا هەڵگرت ــووە لەالی ــەك ،كێشمەكێش ــی خەڵك ــی
نـــاڕازی و دەســـەاڵت كـــە لەمەیدانـــی پڕاكتیكـــدا لەالیەكـــی
تـــر زیاتـــر ماناكانـــی ڕۆشـــن دەبێتـــەوە ،نـــەك ڕێكەوتنـــی

سمكۆ محەمەد

هێ ــز و حیزب ــە دەس ــەاڵتدار و خ ــاوەن ئۆتۆریت ــەكان ،بۆی ــە
دەس ــەاڵتیش بەش ــێوەیەك لەش ــێوەكان ل ــە دیموكراس ــییەتی
درووســـتكراو دەترســـن ،نـــەك ئـــەو دیموكراســـیەتەی
كـــە بەنامـــا فەلســـەفییەكەی كاریگـــەری هەیـــە ،ئیـــدی ئـــەو
دیموكراســـییەتە و زۆر لەچەمكەكانـــی دەوروپشـــتی
تەنهـــا وەكـــو ماكیـــاژو ڕازاندنـــەوەی ســـیمای سیســـتمی
دەســەاڵتدارێتی دەمێنێتــەوە و ژیانــی جیــاوازی چینایەتیــش
وەكـــو خـــۆی دەمێنێتـــەوە و گۆڕینـــی فـــەزا سیاســـیەكەش
تەنه ــا گۆڕین ــی فۆڕم ــی دەوڵ ــەت و سیس ــتمە و هیچ ــی ت ــر،
كەوات ــە بایكۆت ــی هەڵب ــژاردن و بەتایبەت ــی ل ــە رۆژهەاڵت ــی
ناوی ــن ك ــە بەش ــێكی زۆر ل ــە نەت ــەوەی ژێردەس ــت م ــاون
لەژێردەســـتی نەتـــەوەی سەردەســـت ،تەنهـــا لەســـایەی
بازدانێكـــی فـــراوان دەبـــێ جهانـــی و پرگـــوڕی شـــۆڕش
كـــە لەپەرەســـەندندا بێـــت .بـــەرەو راپەڕینێـــك كـــە فـــەزا
سیاســـییەكە لەریشـــەوە بگۆڕێـــت ،نـــەك ریفۆڕمێـــك لـــە
فۆڕم ــی دەس ــەاڵتدا ب ــكات ،ئەم ــە تاكتیك ــە سیاس ــییەكەیە ك ــە
لەس ــەر دەس ــتەبژێری شۆڕش ــگێڕی سیاس ــی و رۆش ــنبیرە
ئـــەم مۆدێلـــە بكاتـــە بـــاو ،بـــۆ ئـــەوەی بیســـەلمێنن جگـــە
لەدەس ــتوەردانی هێ ــزە نێودەوڵەتیی ــەكان ،هێزێك ــی دیك ــەی
جەمـــاوەری و چینـــە زەحمەتكێشـــەكە هـــەن كـــە دەتوانـــن
فـــەزای سیاســـی بگـــۆڕن ،ئەویـــش بایكۆتـــی هەڵبژاردنـــی
نوێنەرایەتی ــی ئایدیۆلۆژیی ــە ،ن ــەك نوێنەرایەت ــی راس ــتەقینە
و گۆڕینــی دەســەاڵت لــە ناعەدالەتییــەوە بــۆ عەدالەتخــوازی،
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ه ــەروەك ئ ــەوەی خەڵ ــك ل ــە عێ ــراق و میس ــر و تون ــس و
یەمـــەن و كوردســـتانیش بینـــی كـــە چـــۆن وەهمـــە.
لینیـــن دەربـــارەی هەڵبژاردنـــی نوێنەرانـــی پارلەمانـــی
ئاڵمـــان ئەمـــەی نووســـیوە( .ئـــەوە شـــتێكی راســـتە كـــە
هیندرســـۆینەكان و كالینیســـەكان و مەكدۆناڵـــدزەكان
و ســـنۆدەنزەكان ،رابەرانـــی پارتـــی كرێكارانـــی ئەوروپـــا
بەگشـــتی ،بەشـــێوەیەكی لێبڕاوانـــە كۆنەپەرســـت بـــوون،
هەروەهــا بەهەمــان ئەنــدازە درووســتە كــە ئــەوان دەیانــەوێ
دەســـەاڵت بگرنـــە دەســـت ،لەپێنـــاوی ئەمەشـــدا دەیانـــەوێ
هاوپەیمانـــی لەگـــەڵ بـــۆرژوازی ببەســـتن ،دەشـــخوازن
لەگـــەڵ بۆرژوازیەتـــدا حوكـــم ببـــەن بەڕێـــوە ،كاتێكیـــش
دەگ ــەن بەدەس ــەاڵت وەك ــو ش ــیدمان و لۆس ــینك ،سۆس ــیال
دیموكراتەكان ــی ئاڵم ــان ك ــە بكوژان ــی رۆزا لۆكس ــمبۆرگ و
كارل لیبكش ــنت ،و ناپاك ــی شۆڕش ــی ئاڵم ــان هەڵس ــوكەوت
دەكـــەن ،بـــەاڵم پشـــتگیری كردنیـــان بەمانـــای ناپاكـــی
مـــردن بـــە شـــۆڕش ناگەێنـــێ ،چونكـــە ئـــەوەی لەكاتێكـــی
دیاریكـــراو بـــۆ پاڵپشـــتی بەشـــێك لـــەو پارلەمانتارانـــە،
بەرژەوەندییەكـــەی دەڕژانـــدە جۆگەلـــەی شۆڕشـــی چینـــی
كرێــكاران و شۆڕشــگێڕانەوە) ئــەم تێبینییــەی لینیــن پێناچێــت
بەب ــێ ئامانج ــی سیاس ــی بووبێ ــت و راب ــردووی لەبەرچ ــاو
نەگرتبێــت ،بەڵكــو ئەلتەرناتیڤێــك بــووە لەبەرامبــەر بــژادەری
دووەم كـــە بایكۆتـــی هەڵبژاردنـــی پارلەمانییـــە ،چونكـــە
النیكـــەم ئـــەوان پرۆســـەكەیان ئەنجـــام دەدا و نوێنـــەری
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خۆش ــیان دەگەیان ــدە دەزگاك ــە و ش ــەرعییەتان پێ ــدەدا ،خ ــۆ
ئەگ ــەر دەس ــتەبژێرێك هەبوابای ــە نزی ــك ل ــەو بیروب ــاوەڕە
شۆڕشـــگێڕەی دەرەوەی بـــۆرژوازی بەرژەوەندخـــواز،
بەالیەنــی كەمــەوە دەنــگ بــەوان بدرێــت ،بــۆ ئــەوەی دەنگــی
چینـــە هـــەژارە و ناڕازییەكـــە پـــەرت و بـــاو نەبێتـــەوە و
پشــتگیری خۆیــان لەبیــر بچێتــەوە لــە دۆزی خۆیان .بەالیەنی
كەم ــەوە دەتوان ــرا ب ــەو تەكنیك ــە ئ ــەو دەس ــەتەبژێرە ناچ ــار
بكرێ ــت ل ــە پارلەم ــان قس ــە لەس ــەر ئ ــەو جی ــاوازە بەرب ــاو
و نەگونجـــاوەی ژیـــان بكرابایـــە كـــە لەهەمـــوو بوارەكانـــی
ژیان ــدا رەنگیداب ــۆوە وەك ــو ناهەقیی ــەك ب ــە ژی ــان بەش ــێكی
زۆر لــە خەڵكــی بــێ پشــت و پەنــا ،لەكاتێكــدا ئــەو سیســتمە
لەوكاتــەدا تــازە لــە قۆناغــی دووەمــی دوای یۆنــان بــوو كــە
تایقیكرابـــۆوە و جێكەوتـــە نەبووبـــوو.
دیموكراســیەتی بــاو لەزۆربــەی واڵتانی دونیا بەشــێوەیەك
لــە شــێوەكان بەپێــوەری ئــەو فەزا سیاســی و كۆمەاڵیەتییەی
رۆژه ــەاڵت بوون ــی هەی ــە ،یەعن ــی ئەگ ــەر ب ــەراوردی بك ــەن
لەگـــەڵ واڵتانـــی عەرەبـــی و توركـــی و فارســـی ،بەڵـــی
دیموكراســـییەت هەیـــە بـــەو مانایـــە ،بـــەاڵم لـــە هاوكێشـــە
سیاســـیەكاندا و لـــە وردەكاری كارپێكردنیـــدا و لەئاســـت
بـــازاڕی نێودەوڵەتیـــدا پوچـــەڵ دەبێتـــەوە ،لەبـــەر ئـــەوەی
سیس ــتمی ئاب ــووری و ب ــازاڕو توان ــای تەكنۆلۆژی ــا س ــنوور
بــۆ سیاســەت دەكێشــێت ،دیموكراســیەتی باویــش تەماشــای
بەرژەوەن ــدی دەوڵ ــەت دەكات و ه ــەر ب ــەو ئاڕاستەیەش ــدا
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گــوزەر دەكات ،بــەو واتایــەی ئەگــەر لــە واڵتانــی رۆژهــەاڵت
ئـــەو كولتـــوورەش هەبێـــت بـــۆ دەستاودەســـت كردنـــی
دەســـەاڵت لـــە حیزبێكـــەوە بـــۆ حیزبێكـــی دیكـــە بەپێـــی
پـــڕۆژە و بەرنامـــەی حیزبـــی بـــۆ مـــاوەی  4ســـاڵ ،بـــەاڵم
ســـەرەنجام خـــودی ئـــەو حیزبـــەش ناتوانـــێ ســـتراتیژی
سیاســـی دەوڵـــەت بگۆڕێـــت و بەئاڕاســـتەی پێچەوانـــەوە
سیاســەت بــكات بــۆ مــاوەی  4ســاڵی داهاتــوو كــە ئەمــە لــە
ئامری ــكا ت ــەواو پێچەوان ــەی هەم ــوو دونیای ــە و تەنه ــا دوو
حی ــزب دەستاودەس ــتی دەس ــەاڵت دەك ــەن ،ئ ــەم بابەت ــە ل ــە
چاپتەرێك ــی دیك ــە ب ــە درێ ــژی باس ــدەكەین.

دیموكراسی ..چەمكێكی بێ ئارگومێنت
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بوونـــی تێڕوانینـــی جیـــاواز لەتێگەیشـــتن واتـــە
لەتێگەیشـــتنی چەمكـــە فەرهەنگیـــەكان ،چەمكـــی
(دیموكراســی) بەشــێوەیەك لەشــێوەكان ئاڵــۆز و ناڕۆشــن
ك ــردووە ،ئەگ ــەر وردت ــر و بابەت ــی ت ــر پێناس ــەی بكەی ــن
وەك هەوڵدانێـــك بـــۆ دەرخســـتنی ئـــەو تایبەتمەنـــدی و
بنەمایانــەی كــە هێــزی دیموكراســی پێكدەهێنــن ،هاوكاتیــش
لەگــەڵ ئــەو گۆڕانكاریانــەی بەســەر ئــەم چەمكــەدا هاتوون،
تاگەیشــتووە بــەو ئارگۆمێنتانــەی كــە ئێســتا ئــەم سیســتمە
پێیگەیش ــتووە گرێ ــدراوی هاوكێش ــە سیاس ــییەكان ك ــراوە،
وەبەبــێ لەبــەر چاوگرتنــی ئــەم الیەنانــەش ناكــرێ پێناســە
بكــرێ ،لێرەشــەوە گــەڕان بــەدوای ئــەو هێــز و توانایانــەی
كـــە ڕەهەندەكانـــی كۆمەڵگـــەی دیموكراســـی بەرجەســـتە
دەكــەن و لەبەرامبــەر هــەردوو چەمكــی سیســتم و قۆناغــدا
ڕایدەگ ــرن ،ب ــەاڵم دواج ــار ئەگ ــەر ل ــەدەرەوەی چەمكەك ــە
تەماش ــای بەرلەهاتن ــی سیس ــتمەكە بكەی ــن و دواجاری ــش
بینـــەری دۆخەكـــە بییـــن ،تێدەگەیـــن كـــە رێكخراوەكانـــی
كۆمەڵگ ــەی مەدەن ــی بەپاڵپش ــتی ماركس ــیزمەوە شوناس ــی
خۆیـــان بەیـــان كـــردووە ،چونكـــە رۆڵێكـــی گرینـــگ و
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چـــاالك و ریالێتـــی و چینایەتـــی پێشـــكەش كـــردووە،
تەنانــەت لەئاســتی فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتیشــدا ،هەربۆیــە
پۆزەتیـــڤ بوونیشـــی لەنموونـــە ســـاختەكەوە دەبێتـــە
فۆڕمێكـــی ریاڵێتـــی ،چونكـــە دژ بەبەرهەمـــە كۆنەكانـــی
خــۆی بەرهەمدێنێتــەوە ،ئەمــە كــراوە بــە پێــوە بــۆ ئەوانــی
تـــری جیـــاواز لـــە خۆیـــان ،بۆیـــە ئـــەو نەفیكردنەوەیـــە
تەنهـــا لەسیســـتمی سۆسیالیســـتیدا جێگـــەی دەبێتـــەوە،
چونك ــە بریتیی ــە ل ــە دال ــی مەدل ــول ،ئەم ــە وادەكات ببێت ــە
دواهەمیـــن مەرجەعـــی سیاســـی و داواكاری گشـــت كـــە
نزیكبوونەوەیـــە لـــە دونیـــای سۆســـیالیزمی ریاڵێتـــی.
بۆیـــەش باســـی قۆنـــاغ لەبـــارەی دیموكراســـیەتەوە
دێتـــە پێشـــێ ،چونكـــە هەندێـــك لـــە كۆمەڵگـــەكان و
بەتایبەتـــی كۆمەڵگـــەی رۆژهەاڵتـــی و بەتایبەتیـــی تریـــش
ئەوانـــی گوتـــاری ئیســـامییان تێـــدا زاڵـــە و دەســـتوور
و دەســـەاڵتیش لەخزمـــەت ئـــەو گوتـــارە و ناوەڕۆكێكـــی
ئایدیـــای ئیســـامیەكانە ،وەكـــو ئاییـــن و وەكـــو گروپـــی
سیاس ــی و وەك ــو جەم ــاوەری ب ــاوەڕی هەی ــە و پەن ــا ب ــۆ
رێخ ــراوی كۆمەڵگ ــەی مەدەن ــی دەبرێ ــت ،هەڵب ــەت بەمان ــا
توندڕەوییەك ــەی ،پێویس ــتی ب ــەوە هەی ــە ئ ــەو قۆناغان ــەی
بـــەر لـــە دیموكراســـی ببڕێـــت و خۆیـــان ئامـــادە بكـــەن
لـــەرووی پەروەردەیـــی و كولتوورییـــەوە بـــۆ قبوڵكرنـــی
ئـــەو دیموكراســـی یـــە.
راســتە سیاســەت وەكــو میتــۆدی بیــركاری بــە ئەگــەر
ئامانــج وەردەگرێــت ،بــەاڵم ئەگــەر دیموكراســی ویســتێكی
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گشـــتی بێـــت و بمانـــەوێ لەرێگـــەی رێكخراوەكانـــەوە
مامەڵـــەی لەتـــەك بكـــرێ ،جگـــە لەسیســـتمێكی جێگیـــر
لەپێكهاتـــەی فـــەزا كۆمەاڵیەتییـــەكان و دەخاڵەتـــی
خەڵـــك و گروپـــە كۆمەاڵیەتیـــەكان لەمەیدانـــە جـــۆراو
جۆرەكانـــدا ،كـــە بەمانـــا (ئەســـیناییەكەی) حكومەتـــی
راســـتەوخۆی خەڵكـــە لەدامەزراندنـــی دەســـەاڵت،
نموونەیەكـــی تـــری نییـــە كـــە لەبونیـــادی پەیوەندیـــی یـــە
كۆمەاڵیەتیـــە واقعیەكانـــدا ســـەرچاوەی دیكـــەی هەبـــێ،
بەمانایەكـــی دیكـــە ئەگـــەر جیـــاوازی یـــە تیۆریـــەكان بـــۆ
هەڵوەش ــاندنەوەی چوارچێ ــوە و ڕژێم ــە دەس ــەاڵتدارەكان
لـــەڕووی بابەتییـــەوە مەشـــروعێك بێـــت بـــۆ ســـەپاندنی
ریاڵێ ــك بەس ــەر ریاڵێك ــی ت ــر ،ئ ــەم پڕۆس ــەیە س ــیفەتێكی
هاوبەشــیانەی فۆڕمۆڵــە كــراوی هەیــە ،لەهەمــان كاتیشــدا
وابەســتە بوونــی خەڵكیــش دەگەیەنــێ بــۆ چوارچێوەیەكــی
دیك ــە ،ب ــەو مانای ــەی ك ــە بەپێ ــی تێگەیش ــتنی هی ــگڵ ئ ــەو
رێكخراوانــە لەرێگــەی رەخنــەوە لــە سیســتمەكە بەشــداری
بكـــەن ،بەوپێیـــەی كـــە دیموكراســـی دووا سیســـتم نییـــە،
تاك ــو وەك سیس ــتمێكی كام ــڵ و ب ــێ كەموك ــوڕی تەماش ــا
بك ــرێ ك ــە لەپەیوەندیی ــە ئابوریەكان ــدا ش ــكڵ و ش ــێوازی
جۆراوجـــۆری وەرگرتـــووە ،بەتایبەتـــی لەسیســـتمی
ئێســـتای ســـەرمایەداری هاوچەرخـــدا وەك جیاوازیـــەك
لەبەرامبـــەر دیموكراســـی بـــەر لەســـەرمایەداری ،واتـــە
(دەســـەاڵتی خەڵـــك) كـــە پێشـــتر بـــەر لەســـەركەوتنی
دیموكراس ــی بەس ــەر حكومەت ــە دیكتات ــۆرو ئەرس ــتۆكراتە
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ئایینیـــەكان ،تاكـــەكان هیـــچ دەورو نەخشـــێكیان نەبـــوو
لەدیاریكردنـــی چارەنووســـی خۆیـــان ،وەك چـــۆن
تاك ــەكان هی ــچ دەورێكی ــان نیی ــە ل ــە نووس ــینەوەی مێ ــژوو
و تەنهـــا لەبەرژەوەندییـــە پاڵـــەوان دەنووســـرێتەوە ،ئـــەو
پاڵەوانان ــەش تەنه ــا می ــر و س ــەركردە و س ــەرۆكەكەكانن،
ئێس ــتاش ئ ــەم نواندنـــە لەئاســـتی تاكـــدا كـــە ه ــەم خـــۆی
خاوەن ــی خۆیەت ــی و ه ــەم خاوەن ــی ت ــەواوی كۆمەڵگەش ــە،
لەحەوشــەی تەكنۆلۆژیشــدا بوارێكــی گونجــاوی هەیــە بــۆ
مومارەســـەكردنی ژیـــان.
جیاوازییەكـــە لەژێـــر ســـێبەری ئـــەو سیســـتمە هێنـــدە
زۆرن ،ه ــەروەك وەك چ ــۆن ئ ــەوەی هاواڵتییەك ــی س ــپی
پێســت مافیكــی ڕەهــای هەبــوو لەهەمــوو بوارەكانــی ژیاندا،
بەپێچەوانــەوە ڕەش پێســتێك مافــی بەشــداریكردنی نەبــوو
كــە دواتــر ئــەم مافــە لەژێــر كاریگــەری بزووتنــەوەی چەپدا
بەئاڵوگۆڕیكـــی چەندایەتـــی و چۆنایەتـــی هاتـــە گـــۆڕێ،
ئی ــدی بەدرێژای ــی مێ ــژووی بەش ــەری (دیموكراس ــی) ب ــوو
بەسیســـتمێكی حكومڕانـــی و فۆڕمۆلەكردنـــی دەســـەاڵتە
سیاس ــییەكان لەبااڵتری ــن ئاس ــتدا ،بۆی ــە ش ــكڵێكی دیك ــەی
وەرگ ــرت« ،ئەم ــڕۆ مەبەس ــت ل ــە دیموكراس ــی ش ــێوازێكە
لـــە ژیـــان كـــە تێیـــدا دەســـەاڵت جیـــا بكرێتـــەوە و وەاڵم
بەهەمـــوو كەســـێك و هەمـــوو ئایدیایـــەك بداتـــەوە،
لـــەم سیســـتمەدا جیاوازییـــەكان بەهەنـــد و لەپێگـــە و
جێگـــەی جەمـــاوەر رێـــز دەگیریـــێ و دەرفەتـــی یەكســـان
بـــۆ هەمـــوان دەڕەخســـێ ،دیموكراســـی ســـەدەی
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بیســـتەم بەرهەمـــی لیبرالیزمـــی ســـەدەی نۆزدەهەمـــە،
هەڵبـــەت لیبرالیزمـــی ئـــەم ســـەدەیەش دەگەڕێتـــەوە بـــۆ
ئەندێشـــەكانی (دیڤیـــد هیـــۆم و جـــۆن ســـتیوارت میـــل
و ژان ژاك رۆســـۆ) ،هەنـــدێ كـــەس دیموكراســـی بـــە
ئیدیۆلۆژیــای سیاســی چینــی مامناوەنــدی لەقەڵــەم دەدەن،
جی ــاوازی س ــەرەكی س ــەدەی ن ــۆزدە و بیس ــت لەوەدای ــە
ك ــە ئیم ــڕۆ بنەم ــاكان و ئیدیۆلۆژی ــای جی ــاوازی سیاس ــی
چین ــە مامناوەندی ــەكان بەن ــاو چی ــن و توێژەكان ــی دیك ــەی
كۆمەڵگـــەدا بـــاو بۆتـــەوە» .)34(.لەپێناســـەیەكی دیكـــەدا
دیموكراس ــی ش ــێوازی حوكمڕانیكردن ــی نەتەوەی ــەك ی ــان
كۆمەڵگەی ــەك ی ــان گروپێك ــی زاڵ ــی دەس ــەاڵت ب ــە ئایی ــن،
یـــان ئەندێشـــەی جیـــاواز یـــان كولتـــووری جیـــاوازەوە
بەســـەر نەتـــەوە و ئەوانـــی دیكـــە مانـــای دیكتاتۆریـــەت
دەگەێن ــێ .بۆی ــە دیموكراس ــی پارلەمان ــی وەك ــو باش ــترین
نموون ــە وەرگی ــراوە ب ــۆ كۆمەڵگ ــە فرەیی ــەكان ك ــە كێش ــە
و ملمالنێیـــان هەیـــە ،لەدواجاریشـــدا گروپێـــك یـــان
كولتوورێــك زاڵ دەبێــت بەســەر هەموانــدا و ئۆپۆزســیۆن
س ــەرهەڵدەدات و س ــنووری ماناكان ــی خ ــۆی دەبەزێن ــێ.
بـــۆ نموونـــە دیموكراســـی لەســـەردەمی گریـــك و
تاســـەدەكانی ناوەڕاســـتیش داواكاری یـــە سیاســـییەكانی
خەڵ ــك ب ــوو ب ــۆ ئاڵوگ ــۆڕی سیس ــتم ،ب ــەاڵم دیموكراس ــی
لێبڕاڵـــی بەپێـــی لێكدانـــەوەی تیۆریســـتەكان لەواقیعـــی
حكومەتـــە مەدەنـــی و پارلەمانیەكانـــی ڕۆژئـــاواو
ئامریـــكای التیـــن و بەشـــێك لەئاســـیا و ڕۆژهەاڵتـــدا،
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نـــەك هـــەر دیموكراســـی نییـــن بەمانـــا جەوهەریەكـــەی،
بەڵكـــو ســـیناریۆی دراماییـــن ،چونكـــە دەســـەاڵت لـــەم
واڵتانـــەدا لـــە واقعێكـــی ســـەپاوی سیاســـیانە بـــەوالوە
پاشـــگر و پێشـــگریكی تـــری نییـــە ،ئیـــدی ئـــەم شـــكڵە
لەدیموكراس ــی بۆت ــە تەعبیرێك ــی تایب ــەت بەڕێكخ ــراوەكان
وتەنهـــا فۆڕمەكـــەی نمایـــش كـــراوە ،وەك شـــێوەیەك
لەمومارەســـەی ئـــەم سیســـتمە لەمەســـەلەی بەشـــداری
كردنـــی خەڵـــك لـــەدەزگا جەماوەریـــەكان و ســـەندیكا
پیشـــەییەكان كـــە مەشـــروعیەتێكی هەیـــە لەیاســـا نێـــو
دەوڵەتیەكانـــدا ،لەكاتێكـــدا ئـــەم كۆمەڵگانـــە لـــەرووی
فەرهەنگییـــەوە هۆشـــیاری ئەوەیـــان هەیـــە بەشـــداری
سیاســـی بكـــەن لەڕێـــی رێكخـــراوە چاكســـازییەكانەوە.
«دەرككـــردن بـــەوەی كـــە دیموكراســـی تەنهـــا یـــەك
سیســتمی كاركردنــی دامەزراوەیــی نییــە ،بەڵكــو لــە چەندان
شـــێوەی ئـــەوە پێكدێـــت و كـــرداری جۆراوجۆریشـــی
هەی ــە ،ئەم ــە مان ــای وای ــە ئ ــەو رەگ ــەزە س ــەرەكیانەی ك ــە
دیموكراســـیەت پێناســـە دەكـــەن و بریتیـــن لـــە كۆمەڵـــە
رێس ــایەكی تۆمارك ــراوی دامەزراوەی ــی (دەس ــتوور) ،ب ــۆ
پڕكردنـــەوەی پۆســـتەكانی حكومـــەت و ملكەچكردنـــی
فەرمانڕەوایـــان بـــۆ لێپرســـینەوە و داننـــان بـــە
دەســـەاڵتەكاندا ،لـــەو كاتـــەدا كـــە پێویســـتە رەســـمییەكان
بەدەســـتەوە دەگـــرن ،بۆیـــە دیموكراســـی بـــەوەدا جـــودا
دەكرێتـــەوە كـــە گۆڕەپانێكـــی گشـــتی هەیـــە ،بڕیـــار
لەپێ ــوەرە گش ــتیەكان و ئ ــەو هەڵبژاردان ــە دەدات ك ــە ب ــۆ
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هەمــوو كۆمەڵگــە فــەرزن و بەهێــزی دەوڵــەت پشــتگیریان
لێدەكرێـــت» .)35(.كەوابـــوو مـــادام چەمكـــی دیموكراســـی
رادەســـتكردنی دەســـەاڵت نییـــە بەخەڵـــك ،بەپێچەوانـــەوە
بــۆ گــروپ و دەســتەبژێرە سیاســیەكانە كــە لەكێبەركێــدان
بـــۆ پەیداكردنـــی بەرژەوەنـــدی جیـــاواز یەكتـــر قبـــوڵ
دەكـــەن ،باشـــتر بڵێـــم كۆمپانیـــا و وەبەرهێنانەكانیـــان
لەناوچ ــەو و جوگرافیایەك ــی ت ــر قب ــوڵ دەك ــەن ،ه ــەروەك
ئـــەوەی لـــە كوردســـتان هەیـــە ،كەواتـــە قۆنـــاغ نییـــە بـــۆ
رۆژئاواییەكانی ــش ،تەەنه ــا ئ ــەوە نەبێ ــت ك ــە س ــتایڵەكەی
لەوێــدا كــە بەشــداری خەڵــك و چاالكوانەكانــە لەسیســامی
سیاســـی ،بەوپێیـــەی هەمـــوو شـــوێنێك الســـاییكەرەوەی
رۆژئاوای ــە « ئ ــەو بیرۆكەی ــەی ل ــە بنەم ــای دیموكراس ــی
ئایین ــدا هەب ــووە ،ئەگەرچ ــی بەمج ــۆرە نەگوت ــراوە ،ب ــەاڵم
دەكـــرا لەهەبوونـــی هەڵبهێنجرێـــت ،بیرۆكـــەی ئەمـــڕۆی
ئێمـــە ئەوەیـــە یـــان دەبـــێ وابێـــت ،نامانهـــەوێ هیـــچ
تاقمێ ــك ك ــە خ ــۆی ب ــە پۆپۆلیس ــتی دەزان ــێ وەك ــو ئ ــەوەی
چەكــداران و مووچەخۆرانــی دەوڵــەت و رۆژنامەنووســان
و میدیـــاكاران و نووســـەران و تیۆریســـتان و الوان كـــە
لەحكومەتـــدا بـــن ،یـــان نـــا ،نامانـــەوێ لێـــان بترســـین،
یـــان ناچاربیـــن لەتـــرس و دڵەڕاوكـــێ دابیـــن هەمیشـــە،
ی ــان لەبارودۆخێك ــی بەمج ــۆرەدا ئ ــەو یاس ــایەمان دەوێ
كـــە لەكاتـــی پێویســـتدا بتوانیـــن لەهەمبـــەر كەڵەگایـــی
ئەوان ــدا پارێ ــزگاری ل ــە خۆم ــان بكەی ــن ،ئ ــەوە ل ــە ش ــكڵە
حكومەتییەكانـــی رۆژئاواییدایـــە كـــە مەبەســـتی ئێمەیـــە،
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بەه ــۆی ناڕوونبوون ــی الیەن ــی بێژەی ــی ،ی ــان بەگوێ ــرەی
ب ــاو ئ ــەوەی ب ــە دیموكراس ــی نێ ــوی دەرك ــردووە ،ئ ــەوان
بـــۆ بەرگـــری لـــە ئـــازادی تاكـــەكان لەهـــەر شـــكڵێكی
حكومەتیـــدا وەدیهاتـــوون ،بـــەاڵم بەیـــەك ریزپـــەڕ
دەســـەاڵتی نەتەوەیـــی و حكومەتـــی یاســـا» .)36(.ئـــەم
پۆپۆلیزمــە ئەگــەر لەهیــچ شــوێنێك بــە زەقــی و بەئاشــكرا
دەرنەكەوتبـــێ ،لـــە ئینگڵســـتان بەئاشـــكرا لەنێـــو دوو
حیزب ــی كرێكارت ــان و پارێ ــزەران دەركەوت ــووە ك ــە جگ ــە
لەخۆیــان و پاراســتنی ماڵــی پاشــا ،هەفــی یەكەمــی دیكــەی
نیی ــە .بۆی ــە ئاڵۆگ ــۆڕ بەسیاس ــەتەوە تەنه ــا لەدەس ــتی ئ ــەو
دوو حیزبەدایـــە .هـــەروەك چـــۆن لەئامریـــكاش لەنێـــوان
كۆمـــاری دیموكراســـیخوازەكاندایە.
(كارل پۆپــەڕ) لــە كتێبــی كۆمەڵگــەی كــراوە و دوژمنانــی،
تێڕوانینێكـــی هەیـــە ،گوایـــە كێشـــەی بەشـــداری گشـــتی
لـــەو گومانەیـــە كـــە بـــەو سیســـتمە و هەڵبژاردنـــەی كـــە
دەكرێـــت وەكـــو ســـیناریۆیەك بـــو گۆڕینـــی سیســـتم
و دەســـەاڵتدارەكان ،بەدەرنییـــن لـــەو توێژانـــەی كـــە
هەمـــان دەســـەاڵتن ،بـــەاڵم ســـتایڵیان گـــۆڕاوە .كەواتـــە
ئێم ــە لەب ــەردەم دووڕیانێكی ــن ،ی ــان دەب ــێ قبوڵم ــان بێ ــت
هەمیشــە لەتــرس و دڵەڕاوكێــدا بژیــن كــە ئــەم سیســتمەش
دەبــێ بگۆڕیــن و گۆڕینیشــی بەدەســت و دەســەاڵتی ئێمــە
واتــە خەڵكــی عــەوام نییــە ،یــان دەبــێ قبوڵمــان بێــت هــەر
كەس ــێك و ه ــەر ش ــكڵێك بێ ــت پێك ــەوە بژی ــن و هەوڵ ــی
بەرهەڵس ــتكاری نەدەی ــن و كێش ــە درووس ــت نەبێ ــت ،ب ــۆ
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ئـــەوەی بەماناكـــەی ئێســـتا ،دیموكراســـیانە چارەســـەری
كێش ــە بنەڕەتیی ــەكان بك ــەن وەك ــو س ــیناریۆیەك و هیچ ــی
ت ــر.
هــۆكاری گرێدانــی چەمكــی دیموكراســی بــە فەلســەفەوە،
ئەوەیــە كــە تێڕوانینــی سیاســی بەشــێكی زۆری لەهەنــاوی
فەلســـەفەوە لەدایكبـــووە و باشـــترین ســـەلمێنەریش
گریكـــە كـــە دایكـــی فەلســـەفە بـــووە ،ئـــەو مانـــا بـــاوەی
بـــۆ دیموكراســـی كـــراوە ،بەبـــڕوای ئـــاالن بادیـــۆ بەهیـــچ
ش ــێوەیەك پەیوەندی ــی ب ــە وش ــەكەوە نیی ــە ه ــەروەك ل ــە
پێشتریش ــدا باس ــمان ك ــردووە ،چونك ــە دەب ــێ ناوەڕۆك ــی
چەمكەكـــە دان بەفەزیلەتـــدا بنێـــت ،ئـــەو فەزیلەتانـــەی
هەمـــووان پێكـــەوە رێـــزی لێدەگریـــن ،دیموكراســـی
لەســـەرەتاییدا زەروورەتـــی فەلســـەفە بـــووە ،بـــەاڵم لـــە
كۆتاییـــدا ئاســـتەنگی بـــۆ فەلســـەفە درووســـت كـــردووە،
چونكــە كێشــەی بــۆ تــەواوی كایەكانــی ژیــان خوڵقانــدووە،
نـــەك ئـــەوەی فەلســـەفە بـــۆ ژیـــان خوڵقابێـــت ،هـــەورەك
ئـــەوەی ژیـــان بـــۆ پاڵەوانێتـــی ئینســـان خوڵقابێـــت ،نـــەك
ئ ــەوەی ئەوەی ــە ئینس ــان ب ــۆ پاڵەوانێت ــی ژی ــان خوڵقابێ ــت
ك ــە تەنه ــا سیس ــتمە سیاس ــییەكان كەڵك ــی لێوەردەگ ــرن،
لێـــرە فەلســـەفە ئـــەو بەرهەمـــەی هەیـــە كـــە بەشـــداری
خەڵـــك وەكـــو فەرهەنـــگ ،لەوەهمـــەوە دەكات بـــە واقیـــع.
رۆڵــی هــەرە گرینگــی ئــەم چەمكــە ئەوەیــە كــە جیــاوازی
نــاكات لەنێــوان حیــزب و زانكــۆ و دامــودەزگا فێــركاری و
پەروەردەیی ــەكان و مەبدەئیەكان ــی ،چەمك ــی دیموكراس ــی
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لەپەیوەنــد بەتیــۆر و پڕاكتیكــدا ،بەنــدە بەبنەمــا واقعیــەكان
و ئامرازەكان ــی گەشەس ــەندنی ژی ــان ل ــەرووی فۆرم ــەوە
نـــەك زانســـتی ،بـــەرەو ئاقارێكـــی دیكـــە بەپێـــی كات و
شـــوێنی جیـــاواز و بارودۆخـــی جیـــاواز دەڕوات ،دواتـــر
گواســتنەوەی دونیــای كۆنتڕۆڵكــراو لەدامــەزراوەی نهێنــی
و چەكدارك ــراوە ئەپس ــتراكتەكان ،ب ــۆ ش ــێواز و فۆڕمێك ــی
جیــاواز كــە لەمانای فراون كردنی ســنوورە بەرتەســكەكان
و دەرەوەی مافـــە مەدەنییەكانـــدا فەرمانڕەوایـــی دەكات،
ئەمـــە ئەگـــەر لەكاتێكـــدا چەمكـــی دیموكراســـی بـــەو
مانایـــە وەربگریـــن كـــە ئەگـــەر ئـــەو ڕژێمانـــەی هەڵگـــری
جەوهــەری ئــەو چەمكــەن ،جێــگای حكومەتــی ســەربازیان
گرتۆتـــەوە كـــە ئێســـتا بانگەشـــەكەرانی لەدونیـــادا زیاتـــر
بۆتــە بــاو ،لەدنیــادا كــە بــەر لەئێســتا و لەڕۆژئــاوا بوونــی
هەب ــوو ،ب ــەاڵم دوای ڕێنیس ــانس و ڕۆش ــنگەری ڕۆژئ ــاوا
خاوەندارێتــی ســەرمایەداری دیموكراســی چ وەك چەمــك
و چ وەك مۆدێلێكـــی سیاســـی ،كـــرد بـــە بەشـــێك لـــە
ئیدیۆلۆژیــا و ماهیەتــی دەســەاڵتی چینایەتــی و ســەرخانی
سیاســی كۆمەڵگــە كــە لەســایەیدا دەســەاڵت و دەزگاكانــی
پــێ ڕێــك دەخــات و ڕیشــەی چینایەتــی خــۆی قایــم كــرد،
چونكــی دیموكراســی لەبنەڕەتــدا بونیادەكــەی دەگەڕێتــەوە
ك ــە بریتیی ــە ل ــە چاالك ــی سیاس ــی ل ــەدەرەوەی سیاس ــەت،
بەمانــای چاالكــی كۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی ،ئەمــە دەبێتــە
ئیدیۆلۆژیایەك ــی پراكتیك ــی ،ن ــەك دەس ــتورێك ب ــۆ خ ــودی
پڕۆســـەكە ،بەدەلیلـــی ئـــەوەی یەكێـــك لەمیكانیزمەكانـــی
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سیســتمی دیموكراســی مافــی دەنگدانــە ،مافــی دەنگدانیــش
واتـــە مافـــی بەشـــداریكردنی خەڵـــك وەك ســـیناریۆیەك
لەهەڵبژاردن ــی نوێن ــەران ك ــە دوات ــر س ــەرجەم س ــوننەت
و یاســـاكانی دەوڵـــەت لەڕێـــگای ئـــەم پارلەمانـــەوە
شـــەرعییەت وەردەگـــرێ ،بـــەاڵم لـــەدەرەوەی پارلەمـــان،
دەزگایەك ــی دیك ــە هەی ــە ك ــە ش ــەرعیەتی زیات ــرە ،ئەوی ــش
ناوەن ــدە فەرهەنگییەكان ــی كۆمەڵگای ــە.
مەیلێكـــی دیكـــە كـــە چەمكـــی دیموكراســـی وەك
قۆناغێـــك لەقۆناغـــەكان تەماشـــا دەكا و دەیخوێنێتـــەوە،
پێــی وایــە گەشەســەندوویی ئــەم چەمكــە شــێوەیەكە لەبــەر
فراوانبوونـــی ئـــازادی و شكســـتی ڕژێمـــی فیودالیـــزم و
هاتن ــی سیس ــتمی س ــەرمایەداری و رزگاركردن ــی ئینس ــان
لەچەوس ــاندنەوە لەس ــەر زەوی و ماف ــی ژیان ــی س ــادەیی
بەرهەمهاتـــووە ،ئەمـــە لەكاتێكـــدا دیموكراســـی بەرهەمـــی
ناتەباییـــە لەنێـــوان ئامانجەكانـــی خەڵـــك و هەژموونـــی
دەســـەاڵتی سیاســـی كـــە لـــەڕووی مێژووییـــەوە،
ئیعتیبارەكانـــی ئـــەم ڕژێمـــەی تیـــا جێكەوتەیـــە بـــۆ
ڕازیكردنــی خەڵــك و ئینتیمــا بــوون بــۆی و دوركەوتنــەوە
لەناڕەزایەتیـــەكان ،لەپشـــت هەمـــوو ئەمانەشـــەوە
پێناســـەیەكە بـــۆ گەشەســـەندنی دەوڵـــەت و پێشـــكەوتنە
كۆمەاڵیەتییەكانـــی كـــە دواتـــر لەپڕاكتیزەكانیـــدا دەچێتـــە
نێــو پڕۆســەی ڕەخنــەوە ،چونكــە كۆمەڵگایەكــی فرەڕەنــگ
و فـــرە جیـــاوازی و فـــرە بۆچـــوون ئامـــادە دەكات.
نموونەیەكـــی دیكـــەی چەمكـــی دیموكراســـی كـــە
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دەیســـەلمێنێت قۆنـــاغ و سیســـتمێكی جیـــاواز نییـــە بـــۆ
ســـەرمایەداری هەمـــان ئـــەو ســـتایڵەیە كـــە لەپێشـــتر
دیمەنێكـــی دیكـــە هەبـــوو ،بۆیـــە لێـــرەدا وەكـــو چەمكێـــك
دەبێ ــت پراكتی ــك ناك ــرێ ،بەڵك ــو وەك ــو لەف ــەزای خۆی ــدا
خ ــۆی بەرهەمدێنێت ــەوە ،بەومانای ــەی ك ــە لەب ــری دژەك ــەی
خــۆی ،لەجیــاوازی و قوڵبوونــەوەی جیاوازییــە فكرییــەكان
و جیاوازیی ــە حكومرانیەكان ــدا وێنەیەك ــی دیك ــە پێش ــكەش
دەكات ،ئەمـــەش پڕۆســـەیەكی گەشەســـەندووە كـــە
لەســایەی پێشــكەوتنی تەكنۆلۆژیــا و ســەرمایەوە هاتــووە،
واتــە زەمینــەی لەبــاری تیایــە بــۆ گۆڕانــكاری كۆمەاڵیەتــی
و سیاس ــی ئەگ ــەر ویس ــتەكە گش ــتی بێ ــت ،بۆی ــە ناوەن ــدی
ســـەرمایەی واڵتانـــی جیهانـــی بەشـــێوەیەك ســـەرقاڵ
ك ــردووە ك ــە بەب ــێ ئ ــاگا واڵت ــە ت ــازە پێگەیشتوەكانیش ــی
بەخۆیـــەوە لكانـــدووە ،ڕێـــژەی بێـــكاری نموونەیەكـــی
دی ــار و بەرچ ــاوی ئ ــەم گەش ــەكردن و كەڵەك ــە كردن ــەی
ســـەرمایەیە كـــە دواجـــار ســـەرجەم نەخشـــەو پالنـــەكان
بەنـــاوی دیموكراســـییەوە بـــۆ چارەســـەركردنی قەیرانـــە
سیاســـی و ئابوریەكانـــە بەنـــاوی دیالۆگـــی باكـــوور و
باش ــوورەوە هەڵپەرس ــاردووە ب ــۆ داهاتوویەك ــی نادی ــار،
ئەمـــەش جگـــە لەپارێـــزگاری كردنـــی مەوقیعییەتـــە
ئابووریەكانــی خۆیــان و ســەركوتكردنی چینــی كرێــكار و
گەالن ــی دواكوت ــوو هی ــچ هەوڵێك ــی جی ــدی مرۆڤدۆس ــتانە
نییــە كــە بەنــاوی دیموكراســیەوە شــەرعیەتی وەرگرتــووە،
نموونـــەش دوای چەندیـــن هەوڵـــی جـــددی لـــەرووی
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سیاس ــی و ئابووریی ــەوە ،وەرنەگرتن ــی توركی ــا لەیەكێت ــی
ئەوروپـــا بەنـــاوی پێشـــێلكردنی مافـــی مرۆڤـــەوە كـــە
لەقەیران ــە سیاس ــییەكاندا دووچ ــاری هات ــووە ،بەش ــەكەی
تـــری ڕاســـتەوخۆ پەیوەندیـــی هەیـــە بەكێشـــەی كـــورد
و بەشـــە توركیەكـــەی قوبـــرس لەتوركیـــا لەبەهانەیەكـــی
سیاســی بــەوالوە هیچــی تــر نییــە بــۆ فەرزكردنــی گوتــاری
خۆس ــەپێنی ئەوروپ ــا بەرامب ــەر ب ــەو واڵتان ــەی ل ــەڕووی
تەكنۆلۆژی ــەوە دواكەوت ــوون ،ی ــان النیك ــەم بوونی ــان ل ــەو
فەزایـــەی كـــە پێـــی دەگوترێـــت ئەوروپـــای یەكگرتـــوو،
لەبــری قازانــج زیانــی هەیــە ،هــەروەك ئــەو بیانــووەی كــە
ب ــە گەش ــەی تەكنۆلۆژی ــای ئێران ــەوە گرێ ــدراوە ،ئەگەرن ــا
ئ ــەو چەردەی ــەی ك ــە زۆرتری ــن ڕووب ــەڕووی بازاڕەكان ــی
كۆنتــڕۆڵ كــردووە و بەگرانبەهاتریــن شــێوە بــە كەلوپەلــی
مـــاڵ و خـــواردن و دەرمانســـازی و چـــەك و تەقەمەنـــی
چەك ــداری و تەدارەك ــەی جەنگ ــەوە ك ــە هی ــچ پەیوەن ــدی
بــە ژیــان و خۆشــگوزەرانی خەڵكــەوە نییــە ،چەنــد لەگــەڵ
فریادڕەس ــی سیس ــتمی دیموكراس ــی لیبڕاڵی ــدا دێت ــەوە ك ــە
بەجوانتریـــن جـــۆری سیســـتمی ســـەرمایەداری نـــاوزەد
دەك ــرێ و توركی ــا باش ــترین ب ــازاڕی سیاس ــی و ئاب ــوری
ئەوروپایـــە.
لەكاتێكـــدا مـــادام دیموكراســـییەت جێگـــەی شـــانازی
رۆژئاوایە وەكو باشــترین نموونەی سیســتمی حوكمڕانی،
ئەوانـــی دیكـــە هەمیشـــە چاویـــان لەهەناردەكردنێتـــی
بـــۆ دەرەوەی خۆیـــان ،نـــەك ئـــەوەی خۆیـــان هێشـــتا
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نەگەیش ــتبن ب ــەو كولت ــوورە پێش ــكەتووەی ب ــەر ل ــە 2000
س ــاڵ ب ــاس ك ــراوە ،باش ــترین ئارگومێنتی ــش ئەوەی ــە ك ــە
هەمیشــە لــە تمووحــی ئــەوەدان واڵتانــی هــەژار كۆنتــڕۆڵ
بك ــەن و خوێن ــی بم ــژن.
سرووشـــتی ئـــەم چەمكـــە ئەگـــەر وەكـــو سیســـتم
پێناســـەی بكەیـــن ،جەوهەرێكـــی پاڕادۆكســـی لەگـــەڵ
خۆی ــدا هەڵگرت ــووە ك ــە ش ــێوازی چەوس ــانەوەی م ــرۆڤ
لەژێـــر ســـایەی ڕژێمـــی دیكتاتـــۆری دەگـــۆڕێ بـــۆ
سیســـتمێكی دیكـــە كـــە دیســـان چەوســـانەوەیە و بەپێـــی
پرنســـپیەكانی خـــۆی دادگایـــی ناكرێـــت ،بـــەاڵم لـــەڕووی
ئابووریەك ــی نەبین ــراوەوە ك ــە ه ــەم زەمەن ــی س ــنووردار
كـــردووە هـــەم داهاتـــی تاكەكانیشـــی ســـنوورداركردووە،
گوای ــە حیزبێ ــك ل ــە دژی ئ ــەوی ت ــر عادیالنەت ــر مامەڵ ــە
لەگ ــەڵ ژیان ــی سیاس ــی و ژیان ــی ئاس ــایی خەڵ ــك دەكات
و داوای هاتنـــە پێشـــەوە و وەرگرتنـــی دەســـەاڵت دەكات
لـــە خەڵـــك ،بـــەاڵم دوای پراكتیـــك بوونـــی ئـــەم قۆناغـــە،
ئــەم فەزایــە دەبێتــە هەڕەشــەیەكی دیكــەو ناعەدالەتییەكــی
دیكەی ــە بەرامب ــەر مرۆڤایەت ــی و جۆرێك ــە لەداگیركردن ــی
ئازادی ــەكان و دیكتاتۆریەتێك ــی بەئاش ــكرایە ،ب ــۆ نموون ــە
كێش ــەی ناس ــنامە نەتەوەی ــی و كوولت ــوری و فەرهەنگ ــی
و مێژووییەكانـــی گەالنـــی ژێـــر دەســـتە ،لەبەرامبەریشـــدا
درووس ــتكردنی ناس ــنامەو شوناس ــی س ــاختە ب ــۆ نەت ــەوە
جیاجیـــا و نوێیـــەكان ،تاكـــو كۆمپانیاكانـــی پـــێ قـــۆرخ
بكـــەن بەنـــاوی كۆمپانیـــای فـــرە نەتەوەییەكانـــەوە لـــە
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واڵتانــی كەنــدا و ئەوروپــا و هــەرزان كردنــی دەســتی كار
ك ــە واڵتان ــی ئاس ــیای دەس ــەنەخوار بەه ــۆی بێكاریی ــەوە
قبوڵیـــان كـــردووە ،گەمەیەكـــی ناشایســـتەیە بەنـــاوی
كێبەركێـــی بـــازاڕی ئـــازاد و مافـــی مرۆڤـــەوە دەكرێـــت،
لەوالشــەوە بێكاركردنــی دەیــان ملیــۆن كرێــكار لەشــوێنی
كاریـــان بەبـــێ هیـــچ زەمانەتێكـــی ژیـــان كـــە پێشـــتر
بەدرێ ــژی قس ــەمان لێ ــوە ك ــرد ،هەم ــان ئ ــەو وەهمەی ــە ك ــە
بەنـــاوی ســـەركەوتنی سیســـتمی دیموكراســـییەوە بۆتـــە
واقیـــع بـــۆ تاكـــەكان.
كــۆچ كردنــی بەلێشــاوی خەڵكــی واڵتــە دواكەوتــووەكان
بــۆ واڵتانــی گەشەســەندوو لــەڕووی ئابــووری و لــەڕووی
شارســـتانیەوە وەكـــو ماتریاڵێكـــی بەشـــەری ســـوودیان
لێبینـــرا بـــۆ پڕكردنـــەوەی ئـــەو كەلێنـــەی كـــە لەكارگـــە و
كۆمپانی ــاكان هەیانب ــوو ،ئ ــەم كۆچبەران ــە ك ــە زۆربەی ــان
ناگەنــە بەنــاو بەهەشــتەكە و لەرێگــەی قاچــاخ چییەكانــەوە
كڕی ــن و فرۆش ــتنیان پێدەكرێ ــت ،بەش ــی زۆریش ــیان ك ــە
دەگەنـــە رۆژئـــاوا ،مافـــی پەناهەندەیـــان پـــێ ڕەوا نابینـــن
و س ــوكایەتییان پێدەك ــەن و بەه ــۆی هەڵ ــەی كۆچب ــەر و
بەهـــۆی ناجێگیربوونیـــان لـــەرووی خزمەتگوزارییـــەوە،
بەه ــۆی ئ ــەوەی خۆی ــان بەغەری ــب دێت ــە پێ ــش چ ــاو ،ی ــان
ب ــەو بڕوای ــەوە كۆچی ــان ك ــردووە ك ــە دژی كۆلۆنیالیزم ــی
جهانـــی بووەســـتنەوە ،دەبـــن بـــە شۆڕشـــگێڕی ســـپی و
خەبات ــی شارس ــتانی دەك ــەن ،ئەم ــەش فۆڕمێك ــی سیاس ــی
نامـــۆ بـــە هاونیشـــتیمانی ئەوروپـــی دەبەخشـــێت كـــە
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لەواڵتــی خۆیەتــی و كێشــەی نییــە ،جگــە لــەوەی قەبوڵیەتــی
بـــە كولتـــوور قەبوڵـــی ئەوانـــی تـــر بكرێـــت لەپێنـــاو
خزمـــەت كردنـــی واڵتەكـــەی ،بـــەاڵم دەبینیـــن لەزۆربـــەی
واڵتانـــی ئەســـكەندەنافیا یـــان ئەوروپـــا بـــە گشـــتی ،ئـــەم
دەرهاویشـــتەیە راســـیزمی بەرهەمهێنـــاوە و جەمـــاوەری
واڵتانیـــان تـــوڕە كـــردووە ،چونكـــە ئەنارشـــیزمیكیان
بەرهەمهێن ــاوە ب ــۆ ئ ــەوان بەمان ــای وش ــەكە ئەنارش ــیزمە،
كەچـــی چاویـــان لـــە منداڵەكانیانـــە بـــۆ پاشـــەڕۆژی
واڵتەكـــە و خزمەتكردنـــی رۆژئاواییـــەكان و هیچـــی تـــر،
ب ــەاڵم ن ــەوە گەورەك ــە ئ ــەوەی پێ ــڕەوا دەبینرێ ــت ،بكرێ ــن
بەكرێ ــكاری یەخ ــەڕەش و ب ــەو ن ــاوە لەقەڵ ــەم بدرێ ــت و
كاری تاقــەت پڕوكێنیــان پێبكــەن كــە هاواڵتــی ئەوروپایــی
و ئەس ــكەندەنافی نای ــكات ،لەبەرامبەریش ــدا ك ــە بەرهەم ــی
ئ ــەو قبوڵكردن ــە ئەوەی ــە ،كرێكارەكان ــی خۆش ــیان بخزێن ــە
شــوێنە پێشــكەوتووەكانەوە و جارێكــی تــر ببــن بەكۆیلــەی
كۆمپیوتـــەرو تەكنۆلۆژیـــا كـــە بەكرێـــكاری یەخـــە ســـپی
لەقەڵ ــەم بدرێ ــن.
ئــەم فەزایــە لــە نەبوونــی كار و قەیرانــی كاری گونجــاو
بــۆ كرێــكار و قەیرانــی ئابــوری هاتــە كایــەوە ،دیاردەیەكــی
ت ــری لەگ ــەڵ خۆی ــدا بارهێن ــا ،ئەوی ــش زیادبوون ــی بان ــدی
مافی ــا و ش ــوێنی ناش ــەرعی ب ــۆ بەس ــووك تەمەش ــاكردنی
ئینســـان و بـــێ بەهاكردنـــی بەنـــاوی ئـــازادی تاكـــەوە،
ئەمـــە كـــە وەك مێردەزمەیـــەك دەســـەاڵتە سیاســـییەكان
بەن ــاوی دیموكراس ــیەوە هەژمونی ــان بەس ــەر كۆمەڵگ ــەی
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بەشـــەریەتەوە كـــردووە ،وەك هەقیقەتێكـــی رەهـــا
گەورەتریـــن ترســـی بـــۆ چینـــی ژێردەســـت هـــەم وەكـــو
نەت ــەوەی ب ــێ خ ــاك و ه ــەم وەك ــو چین ــی كرێ ــكار نمای ــش
ك ــردووە.
حەتمیەتێـــك بـــۆ ڕژێمـــەكان كـــە شـــێوە ڕیفۆرمیكـــی
كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـیی وەرگرتـــووە ،بـــەو مانایـــەی
زەمینــە بــۆ خزمەتگوزاریەكانــی خەڵــك خــۆش دەكات كــە
لەڕیفۆرمێك ــی ئاب ــوری و ڕێكخس ــتنی سیس ــتمی ئاب ــوری
دەوڵـــەت بـــەوالوە هیچـــی دیكـــە نییـــە ،چونكـــی تەنهـــا
خ ــاوەن س ــەرمایەكان و ل ــۆرد و نەجیب ــزادە رەس ــەنەكان
لێـــی بەهرەمەنـــدن ،لـــە كاتێكـــدا (دیموكراســـی) دەبـــوو
سیســـتمێكی جێگـــری عەدالەتخوازبێـــت كـــە لەجەوهـــەردا
جێگـــەی بـــۆ ئاشـــتی و پێكـــەوە ژیـــان و لێبـــوردن
ســازكردوە ،لــە پڕۆســەی كۆمەاڵیەتــی و سیاسییەكانیشــدا
بەبـــێ جیاكردنـــەوەی ئەركـــە سیاســـییەكانی دەوڵـــەت،
بەبـــێ لەبەرچاوگرتنـــی چینـــەكان كـــە حاڵـــی حـــازر ئـــەم
سیســـتمەی ســـەرمایەداری خـــۆی پـــێ ئارایـــش دەكا
و كردوویەتـــی بـــە بەهەشـــتێكی وەهمـــی ،لەكاتێكـــدا
ئـــەو بەهەشـــتە وەهمییـــە بـــۆ رۆژهەاڵتـــی كـــە خـــۆی
دەخاتـــە باوەشـــی رۆژئـــاواوە ،تەنهـــا بـــۆ ئەوەیـــە ببێتـــە
كارێكتەرێـــك بەرهەمهێـــن لـــەرووی بەشـــەرییەوە ،واتـــە
دەزگای خێـــزان دووبـــارە دامەزرێنێتـــەوە و پەیوەســـت
پێی ــەوە و من ــداڵ بەرهەمبهێنێ ــت ،ئەم ــەش ب ــۆ ئەوەی ــە ك ــە
دەوڵـــەت لـــەرووی بەشـــەرییەوە گەشـــەی زیاتـــر بـــكات،
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ن ــەك دووچ ــاری قەیران ــی جۆراوج ــۆر بێت ــەوە ،لەكاتێك ــدا
هەمـــوو ئەمـــان گرێـــدراوی چەمكـــی دیموكراســـی نییـــن
تاكـــو كێشـــە درووســـت بكـــەن ،بەڵكـــو دیموكراســـییەتی
لۆكاڵییـــە لـــەرووی ئابـــووری و سیاســـییەوەیە.
«چەمكـــی دیموكراســـی كـــە لەڕژێمـــی ســـەرمایەداری
هاوچەرخ ــدا ب ــە (دیموكراس ــی لیبڕاڵ ــی) پێناس ــە دەك ــرێ،
ئەم ــە بەپێ ــی كۆمەڵێ ــك پرنس ــیپی نێ ــو دەوڵەت ــی ،چونك ــە
ئــازادی بەهەمــوو ماناكانییــەوە لەپەنــا دیموكراســی ئاكتیڤە
و هەم ــوو تاكێ ــك بەهرەمەن ــدە ل ــەو فەزای ــەی سیاس ــەت
خوڵقاندوویەتـــی ،بورهانـــی ئەمـــە لـــەو سیســـتمەدا،
خوێندنـــەوەی هەمەالیەنـــی سرووشـــتی سیســـتمەكە و
پێكهاتـــەی سیســـتمەكەیە لەپەیوەنـــد بـــەو هێزانـــەی كـــە
ســـەركەوتنی كۆمەڵگـــەی ســـەرمایەدارییان مســـۆگەر
كــردووە ،هــەروەك لەپــڕۆژە گەشەســەندووە ئابوریەكانــی
ئـــەم سیســـتمەدا دیـــارە كـــە توانایەكـــی كۆنتڕۆڵكـــەری
هەیــە لەدابڕانــە بناغەییەكانــی پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتیــەكان
و مەرجـــە بنەڕەتیەكانـــی ،بۆیـــە هاواڵتیانیـــش وەكـــو
بەشــداربوویەكی ئــەم سیســتمە ،قەناعــەت و ســیقەیان بــۆ
درووســـت دەبێـــت كـــە ئـــەوان هـــەم قۆناغـــی كۆمۆنیـــزم
و هـــەم قۆناغـــی ســـەرمایەدارییان تێپەڕانـــدووە ،ئێســـتا
لـــە قۆناغـــی بەهەشـــتی واقیعیـــدان نـــەك خەیاڵـــی
واتـــە خۆشـــگوزەرانی .بـــەو مانایـــەی كـــە گەیشـــتوون
بە(دیموكراس ــی لیبڕاڵ ــی) ،ئەم ــە كاریگ ــەری كردۆت ــە س ــەر
كوولتــورو فەرهەنگەكانیشــیان وەك توخمێكــی نوێكــەرەوە
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لەجیهان ــی داهێن ــان و زانس ــتە مرۆڤایەتیەكانی ــش ڕەنگ ــی
داوەتـــەوە» )37( .لێـــرە لیبرالییـــەت تەنهـــا بـــە مانـــای
فەراهـــەم كردنـــی ئـــازادی تـــاك نییـــە ،بەڵكـــو ســـازدانی
فەزایەك ــی فراوانت ــرە ب ــۆ حی ــزب و گرووپ ــە سیاس ــیەكان،
ئـــەو فەزایـــەی كـــە بەنـــاوی ژیانـــی مۆدێـــرن فەراهـــەم
كــراوە ،لەرێگــەی سیســتمی دیموكراســییەوە كــە بــۆ گشــتە،
هەرچ ــی ماف ــی تاك ــە تێك ــەڵ بەن ــاوی ئ ــەو ژیان ــە وەهمیی ــە
ك ــراوە ك ــە ت ــاك بریتیی ــە ل ــە پارچ ــە بچووكەكان ــی گش ــت
ك ــە كۆمەڵگەی ــە ،ب ــەاڵم ل ــە ئێس ــتادا ش ــێوە س ــتەمكارییەك
دامـــەزراوە ،ئینســـانی نیمچـــە ئامێرییـــەكان كـــە لەالیـــەت
كەســـانی بێبـــاك بەرامبـــەر ژیانـــی ژمارەیەكـــی زۆری
خەڵــك بەڕێــوە دەبرێــن ،ئــەم رەوتــە تاكگەرایــی و ئــازادی
فك ــری دەك ــوژن ،ی ــان فش ــار دەخەن ــە س ــەر م ــرۆڤ ب ــۆ
ســـازان و شـــكڵ گرتـــن لـــە بۆتەیەكـــدا دەخزێنـــن بـــە
شـــێوازێك كـــە دەرفەتـــی گـــۆڕان نەمێنێـــت تەنانـــەت بـــۆ
كەس ــێك ك ــە بەراس ــتی ژیان ــی تاكێت ــی هەڵب ــژاردووە« ،ل ــە
حاڵێك ــدا دیموكراس ــی ل ــە باش ــترین ئ ــەو رێگایانەی ــە ك ــە
ب ــۆ كەمكردن ــەوەی دەس ــتێوەردانی حكوم ــەت ل ــە ئ ــازادی
هێنراوەت ــە كای ــەوە ،ئەگ ــەر نەتەوەی ــەك داب ــەش بووبێ ــت
بەســـەر دوو گروپـــدا دوو رێـــگای جیاوازیـــان گرتەبـــەر،
ئ ــەوا دیموكراس ــی النیك ــەم رێگای ــەك دەدۆزێت ــەوە ،ب ــەاڵم
دیموكراســـی بەتەنهـــا بـــەس نییـــە ،ئەگـــەر گواســـتنەوەی
دەســـەاڵتی لەگەڵـــدا نەبێـــت» ( .)38بەمەرجێـــك ئـــەو
دەســـەاڵتەی لـــەدوای دەســـەاڵتی پێشـــوو دێـــت ،النیكـــەم
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دابڕانێـــك لـــە ژیانـــی گشـــت بـــكات و جیـــاوازی هەبێـــت،
نـــەك تەنهـــا وەكـــو ئـــەوەی هەیـــە فۆڕمـــی دەســـەاڵت
دەگۆڕێ ــت و هیچ ــی ت ــر ك ــە ئەم ــە ل ــە رۆژه ــەاڵت زیات ــر
خـــۆی بەرهەمدێنێتـــەوە.
بۆی ــە بەش ــێك ل ــە هۆش ــیاری ی ــە كۆمەاڵیەتیی ــەكان تێ ــزە
فكریــەكان كــە دواتــر گوتارێكــی داخــراوی بەرهەمهێنــاوەو
هەژموونــی كردۆتــە ســەر كولتوورەكانــی دەرەوەی خۆی،
بەتایبەتــی كوولتــووری ڕۆژهەاڵتــی و گوتــاری ئیســامی،
زیندووتریـــن نموونـــەش ڕەتكردنـــەوەی كوولتـــووری
ڕۆژهەاڵتییەكانــە لەالیــەن ڕۆژئــاواوە ،هــەروەك چــۆن لــە
ســنووربەندكردن و پارێزگارییــە ناشــەرعیەكانی پۆلیســی
ئـــەو واڵتانـــە لەشاشـــەی تەلەفزیۆنـــە فەزاییەكانـــەوە
دەبینی ــن ك ــە چ ــۆن و ب ــەچ ش ــێوەیەك مامەڵ ــەی ناش ــیرین
دەرهـــەق بەپەنابـــەر و كۆچبەرانـــی رۆژهـــەاڵت دەكـــەن،
لەخاڵەكانـــی سەرســـنوور ســـەگیان تێبـــەردەدەن و
ســـوكایەتیان پێدەكـــەن كـــە ئەمـــە لەگـــەڵ مافەكانـــی
مرۆڤــدا تــەواو پێچەوانەیــە و هیــچ لێپێچینــەوەش ناكرێــت
لەبەرامبـــەر ئـــەو كردەوانـــە ،بەمـــەش ئـــەم ڕژێمانـــە
لەپیادەكردن ــی ئ ــەو ڕەفتارانەی ــان لەدەس ــەاڵتداریدا ،ن ــەك
(دیموكراســـی) نییـــن بەڵكـــو (دیموكراســـیان) شـــاربەدەر
كـــردووە كـــە دەبـــوو ڕۆژئـــاوا هـــەم بەپێـــی تاڵتریـــن
ئەزموونێك ــی مێژووی ــی ك ــە بەخۆی ــەوە بینیویەت ــی ،ه ــەم
ئ ــەو ئاڵوگ ــۆڕە خێرای ــەی لەدنی ــای ئ ــەو سیس ــتمەدا هەی ــە،
مرۆڤدۆســـتانە مامەڵـــەی بكردایـــە كـــە خۆیـــان ئیدیعـــای
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ب ــۆ دەك ــەن ،ب ــەاڵم مامەڵەی ــان لەت ــەك بیان ــی و پەناهەن ــدە
هێن ــدە ناش ــیرینە ،تائ ــەو جێگەی ــەی ك ــە رەفت ــاری پۆلیس ــی
ســـەر ســـنوورەكانیان لەرەفتـــاری ســـەردەمی جەنگـــی
جهان ــی دووەم دەچێ ــت ك ــە هی ــچ لێپرس ــینەوەی تیانەب ــوو
لـــەرووی یاســـای نێودەوڵەتییـــەوە ،لەحاڵێكـــدا هەمـــوو
واڵتان ــی رۆژئ ــاوا پابەن ــدن ب ــە رێكەوت ــن و یاس ــای دبل ــن
ك ــە كەس ــێك پەن ــای ب ــۆ واڵتێ ــك هێن ــا ،دەب ــێ وەربگیرێ ــت
و بحەوێتـــەوە لەســـایەی ئـــەو یاســـایەی لەدەوڵەتەكـــەدا
هەی ــە.
س ــەرئەنجام پرس ــیارە س ــەرەكیەكەی ئێم ــە لەچەمك ــی
دیموكراســـی ئەوەیـــە ،ئایـــا دیموكراســـی سیســـتمە یـــان
قۆناغێكـــە لەقۆناغەكانـــی میـــژووی بەشـــەری..؟ ئەگـــەر
قۆناغێك ــە ،كەوات ــە كۆمەڵ ــگای بەش ــەری ب ــۆ ڕیش ــەكێش
كردنــی چەوســاندنەوەی ناعەدالەتــی لــەدوای جێگیربوونــی
ئـــەم سیســـتمە ،پێویســـتی بەشۆڕشـــە لـــەدژی خـــۆی
بـــە مانـــای شۆڕشـــی پێچەوانـــە ،بەتایبەتـــی كـــورد كـــە
هێشـــتا مومارەســـەی نەكـــردووە ،چـــۆن مامەڵـــە لەتـــەك
ئـــەم سیســـتمە بـــكات و چـــۆن شـــۆڕش لـــەدژی بەرپـــا
ب ــكات ،پڕنس ــیپەكانی چ ــۆن لەبەرچ ــاو بگرێ ــت و كاری ــان
پێبـــكات؟ لەحاڵێكـــدا كـــورد چونكـــە بـــە درێژایـــی مێـــژوو
خاوەن ــی حوكمڕان ــی نەب ــووە جگ ــە ل ــەدوای راپەڕی ــن ك ــە
ئەوی ــش حوكمڕانییەك ــی موزەی ــەف ب ــووە ،ب ــۆ پاراس ــتنی
بەرژەوەن ــدی واڵتان ــی س ــەرمایەداری پای ــە ب ــەرز ،بۆی ــە
هەرگیـــز كاری بـــە پرنســـیپە سیاســـییەكان نەكـــردووە و
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ناشـــتوانێ دژی بوەســـتێتەوە ،تەنهـــا شـــتێك كـــە كـــراوە
ئەویــش درووســت بوونــی حیزبــی بەنــاو نیشــان تــەواو و
بــێ نــاوەڕۆك بــووە و تەنهــا شــەرعییەتی بــەو دەســەاڵتە
دابەش ــكراوە داوە ك ــە زۆن ــی س ــەوز و زەردی پێكهێن ــاوە
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان كـــە هەرگیـــز ناونیشـــانێكی
فەرمــی جهانــی بەخۆیــەوە نابینــێ ،چونكــە شــەمەندەفەری
ك ــوردان تێپ ــەڕی لەس ــەدەی راب ــردوو.
لەكاتێــدا كــورد هێشــتا تێگەیشــتن لــە دیموكراســی بەمانــا
كالســـیكیەكەی ناناســـێت و نەبۆتـــە نەریتـــی دەســـەاڵتی
سیاســـی لەكایـــە جیاجیاكانـــی فەرهەنـــگ و كولتـــووردا
رەنگینەداوەتـــەوە ،چونكـــی دیموكراســـی تەنهـــا بەمانـــای
فـــرە حیزبـــی و فـــرە ڕێكخراوەیـــی نییـــە كـــە لەدونیـــای
رۆژهەاڵت ــی و عەرەبی ــدا ك ــە كاریگەریی ــان لەس ــەر ك ــورد
هەیــە ،بۆیــە ســەرجەم دەزگاكان و دامــەزراوەكان هێشــتا
وەك بەشـــێك لەئۆرگانـــی حزبـــی و دەســـەاڵتی سیاســـی
لەبەرچــاو دەگیرێــن ،بەبــێ ئەوەی دەوری تاكی ســەربەخۆ
ڕەچ ــاو بك ــرێ لەپرنس ــیپ و دەس ــتووركاری دەزگاكان ــدا،
ئەمــە ئەگــەر تــاك گەرێتــی لــە ئاســتی فكریشــدا هەبێــت كــە
نیی ــە ،بۆی ــە ح ــزب ل ــەدوای كۆمەڵگ ــەی كوردی ــدا بەگش ــتی،
نادیموكراســیترین سیســتمە لــە دونیــادا كــە جارێكــی دیكــە
لــە قــۆڕخ كردنــی دەزگا حكومییەكانــدا دەســتی پێكــردووە،
تادەگاتــە پەروەردەیــی كۆمەاڵیەتــی و رۆشــنبیری و هتــد،
مەرامـــی ســـەرەكی حیزبـــە كانیـــش ،ئەوەیـــە تەنانـــەت
بڕی ــار لەس ــەر چارەنووس ــە سیاس ــی و فەرهەنگیەكانی ــش
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ب ــدەن ،بەدەلیل ــی ئ ــەوەی ئەزموون ــی ئێم ــە بەس ــێنترالیزمی
دیموكراس ــی و جۆرێ ــك ل ــە دیس ــپلینی حیزب ــی و حیزب ــی
بوونــدا تێدەپــەڕێ ،كــە لەڕاســتیدا ئــەم مامەڵەكردنــە لەتــەك
چەمكــی دیموكراســی و چۆنێتــی پڕاكتیزەكردنــەوەی ،جگــە
لـــە قۆڕخكـــردن و پاوانكـــردن و داگیركردنـــی تواناكانـــی
بەشـــەرو ناعەقالنیـــەت بـــەوالوە هیچـــی تـــر نییـــە ،بۆیـــە
دیســـان دەیڵێمـــەوە سیســـتمی دیموكراســـی لەبەرزتریـــن
ئاس ــتیدا ئ ــەو بەهەش ــتە وەهمی ــە نیی ــە ،بەڵك ــو ل ــە واقعی ــدا
ئ ــەو دۆزەخەی ــە ك ــە لەب ــەر چ ــاوی خۆم ــان دەگ ــوزەرێ،
تادەگات ــە ئەوپ ــەڕی دیموكراس ــی لیبڕال ــی ك ــە لەدونی ــای
ســەرمایەداری مۆدێــرن و پێشــكەوتوی ڕۆژئــاوادا بوونــی
هەیــە ،خۆشــخەیاڵیش لەدەرهاویشــتە و ژیانێــك لەســایەی
ئ ــەم سیس ــتمەدا ش ــێوازێكی دیك ــەی س ــپاردنی ق ــەدەری
ئینس ــان خۆیەت ــی بەدەس ــەاڵتی سیاس ــیەوە ،س ــابا لەژێ ــر
هەرج ــۆرە عین ــوان و سیس ــتمێكدا بێ ــت.
لەگـــەڵ شكســـتی بلۆكـــی ســـۆڤیەت ،دیموكراســـی
وەكـــو یەكێـــك لەهۆكارەكانـــی درووســـتكردنی فـــەوزا
(ئەنارشــیزمێكی) نــوێ بــۆ سیســتمی دەوڵەتــان بەرهەمهات
و تاڕادەیەك ــی زۆری ــش س ــەركەوتنی ب ــۆ س ــەرمایەداری
جهـــان و بەتایبەتـــی بـــۆ ئامریـــكا وەكـــو دەســـتكەوت
بەرهەمهــات ،ئــەم فــەزا خەالقــە كــە جگــە لەدیموكراســیەت
بەنــاوی گۆڕینــی سیســتمە سیاســییەكان ،شــتێكی دیكــەی
بەرهەمهێنـــا ،ئەویـــش نەهێشـــتنی ئـــەو بەهایـــە بـــوو كـــە
ماناكــەی دەســەاڵتی خەڵكــە ،یــان ئــەو خەونــەی كــە گشــت

123

وەهمی دیموكراسی

124

دەیانویســـت لەســـایەی ئـــەم چەمكـــەوە خۆشـــگوزەرانی
بدۆزن ــەوە ،ب ــەاڵم خەونەك ــە ن ــەك ه ــەر ن ــاكام دەرچ ــوو،
بگ ــرە وەهمێك ــی سیاس ــی خوڵقاندب ــووی پوچ ــەڵ ب ــووەوە.
ئــەو فەزایــەش كــە وەكــو سیســتم ناســراو لەســەرەتاوە
بەنـــاوی دیكتاتۆرییەتـــی پرۆلیتاریـــا پێناســـە كـــرا،
فەزایەكـــی هـــەم ناتـــەواو و هـــەم هەڵـــە تێگەیشـــتن بـــوو
ل ــە دیكتاتۆریەت ــی پرۆلیتاری ــا ك ــە س ــەرەتا بنەم ــای فك ــری
ماركـــس بـــوو ،بـــەو پێیـــەی كـــە ئایدیالـــی دیموكراســـی
هەمـــان ئـــەو مانایـــەی هەیـــە كـــە خەڵـــك ناچـــار دەكات
هــەم بەوەهــم یەكتــر قەبــوڵ بكــەن ،هــەم شــێوەی خەباتــی
سیاســی و حزبایەتــی بگــۆڕن و هــەم خەڵــك ناچــار بكــەن
بــۆ رزگاربوونێكــی وەهمــی ،تاكــو لەرێگــەی ئــەم وەهمــەوە
بچنـــە بـــەردەم ســـندووقەكانی دەنگـــدان و جارێكـــی تـــر
شـــەڕی سیاســـی لەســـەر شـــانی ئـــەوان تـــەواو بێـــت و
دەســتەبژێرێكی تــری مشــەخۆر خۆیــان لەســەر حیســابی
عەقلیەت ــی م ــردووی ئ ــەوان دەوڵەمەن ــد بك ــەن.
ئـــەوە زیاتـــر لـــە  30ســـاڵە كۆمەڵـــگای عێراقـــی و
بەنـــاو شۆڕشـــەكانی ،هەڵگـــرو خوازیـــاری وەدیهێنانـــی
دیموكراســـین بـــۆ عێـــراق ،كەچـــی لەنێـــو خـــودی حـــزب
و دەسەاڵتەكانیشـــیاندا ناتوانـــن چ وەك كۆمـــەڵ و چ
وەك تـــاك دیموكراســـی بـــن ،وەكـــو ئـــەوەی شـــتێكی
س ــەیربێت و جێ ــگای لەنێ ــو فەرهەنگ ــی ئێم ــەدا نەبێت ــەوە،
ب ــەاڵم ئای ــا دیموكراس ــییەت ل ــە ئینتەرنێ ــت و تەكنۆلۆژی ــا
س ــەیرترە؟ لەگ ــەڵ هاتن ــی دوا پێش ــهاتەكان و پێش ــكەوتنە
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تەكنەلۆژییـــەكان ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ كـــە لـــەدوای
جهانگەراییـــەوە فۆڕمـــی خـــۆی گۆڕیـــوە و تـــەوای
پەیوەندیەكانیشـــی گـــۆڕاون ،بـــۆ نموونـــە نەخوێنـــەواری
كوێـــرە گوندێـــك زۆر بەئاســـانی مامەڵـــە لەگـــەڵ
تەكنۆلۆژیـــادا دەكات ،كەچـــی ناتواتنێـــت دیموكراســـی
بێ ــت ،ك ــە دیموكراس ــییەتی ب ــاو جگ ــە ل ــە وەهمێ ــك هیچ ــی
ت ــر نیی ــە ،ئ ــەوەی ل ــە س ــایەی سیاس ــەتی دوای روخان ــی
رژێمـــی بەعـــس و عێڕاقێكـــی نـــوێ بینـــرا ،ئەوەبـــوو
دیموكراســـیەت لەســـایەی شـــەڕی تایەفـــی و مەزهەبـــی
و ئایینـــی ئیســـام ،نـــەك هـــەر شـــیرازەی سیاســـی و
كۆمەاڵیەتـــی تێكـــدا ،بگـــرە بوارێكـــی بـــۆ ئایینـــەكان و
كولتوورەكانـــی دیكـــە نەهێشـــتەوە بـــە ئـــازادی بژیـــن،
بەپێچەوان ــەوە ترس ــێكی بەرهەمهێن ــا ك ــە لەس ــایەی ئ ــەم
دیموكراس ــیەتە حوكمڕانی ــە مەزهەبیی ــە ،خەڵ ــك بەش ــێكیان
دەوڵەتـــی خۆیـــان جێهێشـــت و بەشـــێكیان كـــوژران
بەناهـــەق و بەشـــێك ئـــاوارەی شـــارەكان و دەربـــەدەر
ب ــوون و بەش ــێكی دیكەی ــان ب ــوون ب ــە بازرگان ــی ش ــەڕ،
ئەمـــە جگـــە لـــەوەی ئـــەو كارێكتـــەرە سیاســـییانەی كـــە
بەن ــاو دیموكراس ــییەوە سیاس ــەتیان ك ــرد ،ن ــەك یەكتری ــان
قەب ــوڵ نەك ــرد ،بەڵك ــو بەبارتەق ــای  30س ــاڵی حوكمڕان ــی
بەعس ــیەكان بەن ــاوی مەزهەبگەرایی ــەوە خەڵكی ــان كوش ــت
و گەندەڵ ــی سیاس ــی و گەندەڵ ــی ئابوریی ــان ك ــرد ،تائ ــەو
رادەیــەی كــە نــاوی دەوڵەتــی عێڕاقیــان خســتە نێــو كتێبــی
گینســـەوە بـــۆ گەندەڵـــی و دژی ئینســـان.
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هەروەهـــا لەپەنـــای سیاســـییەكان كـــە كوولتوورێكـــی
ناحەزیـــان درووســـتكرد ،ڕۆشـــنبیرانیش كـــە گوایـــە
هۆشـــیارترین توێـــژی ئـــەم كۆمەڵگایـــەن ،ئەوانیـــش
نەیانتوانــی دیموكراســییانە و ئازادانــە بەشــداری سیاســەت
بكـــەن ،یـــان بەشـــداری لـــە درووســـتكردنی سیســـتمی
رەخنـــە بكـــەن ،بـــەاڵم دەبینیـــن لەهەمـــوو حاڵەتێكـــدا
رۆشـــنبیران دەتوانـــن مامەڵـــە لەتـــەك كۆمپیوتـــەر و
ئینتەرنێتـــدا بكـــەن ،كەچـــی ناتوانـــن دیموكراســـی بـــن،
تەنانــەت خــودی دەســەاڵت و حیزبەكانیــش ئەمــە قســەیانە
(هێش ــتا زۆرم ــان م ــاوە بگەین ــە قۆناغ ــی دیموكراس ــیەت)
لــەم قســەیەیاندا دیموكراســیەت دەبێتــە قۆنــاغ ،كەچــی بــۆ
ڕای گشــتی بــەردەوام دیموكراســیەتی خۆیــان و تەنانــەت
سۆســـیالیزمی زانســـتی دوپـــات دەكەنـــەوە ،ئاخـــر كـــەی
ب ــووە دەس ــەاڵتێك بەخ ــۆی بڵ ــێ دیموكراس ــی و قەبوڵ ــی
دەنگـــی جیاوازییـــەك نـــەكات و بەئاگـــرو ئاســـن وەاڵمـــی
حــزب ،یــان ڕێكخــراو یــان بیروباوەڕێكــی جیــاواز لەخــۆی
بداتـــەوە ،یـــان ئـــەوەی بەهەمـــوو الیەكیـــان جیـــاوازی
راســتەقینە و ئۆپۆزســیۆنی راســتەقینە بكــوژن و دەنگیــان
ك ــپ بكەن ــەوە ،ه ــەر ئ ــەم پاڕادۆكس ــییە لەنێ ــو دام ــودەزگا
و ئۆرگانـــە جیاوازەكانیشـــدا زۆر بەئاشـــكرا دیـــارە كـــە
بەشــێك لەرۆشــنبیران كوێرانــە و بۆبەرژەوەنــدی خۆیــان
پاڵپشــتی دەكــەن ،هــەر لــەوەی دەســەاڵتدارن لەكۆمەڵــگای
كوردی ــدا تەنهـــا لەدەســـت حكومەتـــدا نییـــە ،بەڵك ــو ئـــەوە
حی ــزب و گروپ ــە دەس ــەاڵتی بەس ــەر حكومەت ــدا دەش ــكێ،

سمكۆ محەمەد

بـــۆ نموونـــە پۆلیســـێك ئەوەنـــدەی پابەنـــد و گوێڕایەڵـــی
مـــەالی مزگەوتەكانـــە ،نیـــو ئەوەنـــدە بـــەالی دەقـــی
یاس ــاییدا ناچێ ــت ،كاتێ ــك ج ــەدەل ل ــە نێ ــوان عیلمانیی ــەك
و ســـەلەفیەكاندا درووســـت دەبێـــت هـــەر خـــودی ئـــەو
پۆلیســـەیە الیەنگـــری ســـەلەفیەك دەكات و بەشـــێوەیك
لەشــێوەكان بەرگــری لێــدەكات ،ئــەوەی لەبیــر چۆتــەوە كــە
خ ــۆی پاس ــەوانی حكومەتێك ــی بەن ــاو عیلمانی ــە و پی ــاوی
یاســـا پارێـــزە ،بۆیـــە ئیشـــكالیەتی دەســـەاڵت لەبەرامبـــەر
دیموكراس ــی تەنه ــا ئیش ــكالیەتی خ ــۆی نیی ــە ،بەڵك ــو ئ ــەم
ئیشــكالیەتە خــودی تاكەكانیشــی گرتۆتــەوە بۆتــە كێشــەی
سۆســـیۆلۆژی عێراقـــی و كـــوردی ،كـــە لـــە هەنـــاوی
حكومەتـــدا كار دەكـــەن و هەڵدەســـوڕێن لـــە دەوری،
پاشـــان بەبـــێ ئـــەوەی لێپێچینـــەوەی لەســـەر بكرێـــت،
ی ــان بەب ــێ ئ ــەوەی ئ ــەم ئیش ــكالیاتە ڕیش ــەكێش بكرێ ــت،
دەبێت ــە نەری ــت ،لێرەوەی ــە ك ــە ترس ــی ئ ــەو فەزایەی ــە باڵ ــی
بەســـەر زەیـــن و بیـــر و بۆچونـــی تاكەكانیشـــدا كێشـــاوە
كـــە بیركردنـــەوە و جیـــاوازی بـــە (شـــرك) و (گونـــاح)
دەخوێنێتـــەوە و ســـنووری بـــۆ دەكێشـــێ ،خاوەنـــی
ئـــەم گوتـــارە فكرێكـــی ســـەربەخۆ نییـــە ،بەقـــەد ئـــەوەی
بەش ــێكن ل ــە ه ــاوكاری ئ ــەو كەرەس ــتانەی ك ــە حوكمڕان ــی
و دەســـەاڵت رادەگـــرن ،ئەویـــش وەكـــو بەكرێگیـــراوی
دەســـەاڵت ماكینەكـــە وەگەڕدەخـــەن.
ئەگـــەر لێكۆلەرەوەیەكـــی كۆمەاڵیەتـــی خوێندنەوەیـــەك
بـــۆ توێژەكانـــی ئـــەم كۆمەڵگایـــە بـــكات ،هیـــچ شـــتێك
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ئـــازاری نـــەدات ،ئـــەوە ئـــازاری دەدات كـــە تاكـــەكان
(تموحێكـــی) گەورەیـــان هەیـــە ،بـــەاڵم چەپێنـــراون
لەمومارەس ــەكردنی ژی ــان ل ــە هەم ــوو بوارێك ــەوە ،ئەم ــە
جگـــە لەمومارەســـەكردنی ئـــازادی فـــەردی و ناســـینی
ئ ــەرك و م ــاف ك ــە دەس ــەاڵت خ ــۆی بەلێپرس ــراو نازان ــێ
بەرامبـــەر ژیانـــی تاكەكـــەس ،بـــەاڵم بەپێچەوانـــەوە هـــەر
تاكێ ــك لێپرس ــراوە بەرامب ــەر ه ــەر كارێ ــك ك ــە دەی ــكات،
چونكــی ئەمــە لەترســی ئەمنیــەت ڕاگرتنــی خۆیەتــی ،بۆیــە
ئـــەم تاكانـــە هەمیشـــە هەســـت بەنامۆبـــوون و زەلیلـــی
دەكــەن ،هەندێكجــار ئــەم خەڵكانــە دەیانــەوێ بەشــێوەیەك
لەشـــێوەكان لەنێـــو مۆدێرنـــەدا بژیـــن كـــە دواكەوتـــوون،
بەبـــێ ئـــەوەی هیـــچ شـــارەزاییەكیان لەبارەیـــەوە هەبـــێ
و ئەزموونیـــان كردبێـــت ،بـــەاڵم كـــە مومارەســـەی
ناك ــەن لێی ــان دەبێت ــە گ ــرێ ،دواتری ــش ه ــەر خ ــودی ئ ــەم
بابەت ــەش دەبێت ــە تارمایی ــەك و لێ ــی دەترس ــن ،ترس ــێك
كـــە بەرژەوەندییـــە مـــاددی و مەعنەویەكانـــی لەبـــەردەم
هەڕەشـــەدا ڕاگرتـــووە ،هـــەر ئـــەم شـــەڕەیە دەبێتـــە
بەرگرتــن لەدرووســت بوونــی فەزایــەك بــۆ دیموكراســی،
وەك (تدی ــن) ل ــە ئایی ــن و نەت ــەوە پەرس ــتنی ،دەس ــەاڵتی
حیزبـــی كـــە جیاوازیـــان هەیـــە لەگـــەڵ ناســـیۆنالیزم و
حیزبییـــەت وەك دیاردەیەكـــی ســـەرمایەداری مۆدێرنـــە
كـــە لەكۆمەڵـــگای كوردیـــدا لەالیـــەك پیـــرۆز و لەالیەكـــی
دیك ــەوە حەرام ــە ،ناب ــێ قس ــەی لێبك ــرێ ،ئەم ــە س ــەرەتای
تێگەیشـــتنە لـــە پارادۆكســـی كۆمەڵگـــەی رۆژهەاڵتـــی.

سمكۆ محەمەد

رەنگـــە زۆر جـــاران ئـــەوە بزانـــن كـــە قســـەكردن
لەعیلمانییـــەت و دیموكراســـی ،قســـەكردن نییـــە لەشـــتە
حەرامكــراوەكان ،یــان بەمانایەكــی دیكە وەها پێناســەكراوە
ك ــە قس ــەكردن لەعیلمانی ــەت ئەوەن ــدەی هێرش ــە ب ــۆ س ــەر
بەرژەوەندیەكان ــی حكوم ــەت و ب ــۆ س ــەر ئایی ــن ،چونك ــی
ئاش ــكرایە (ئایی ــن) (ئیجتیه ــادی زاتیی ــە) وات ــە خوێندن ــەوە
تێڕامانــی كەســییە ،بــەاڵم حكومــەت پەیوەندیــی دەســەاڵتە
بـــە سیاســـەت و ئابوریـــەوە ،بەبەرژەوەندیەكانیـــەوە
كـــە نابـــێ كـــەس لەنهێنیەكانـــی بزانێـــت و شـــارەزایی
لەدەســـتوورو نەخشـــەكانی ببێـــت و ڕەخنـــەی لێبگرێـــت،
بڵـــێ بـــا دیموكراســـیانە كاری هاوبـــەش ئەنجـــام بـــدەن
وەك پەیمانێكـــی عیلمانـــی لەنێـــوان فـــەرد و دەوڵـــەت،
حكوم ــەت ك ــە تائێس ــتا نزی ــك ب ــە  10كابین ــەی گۆڕی ــوە،
ئــەم پرنســیبانەی نەكردۆتــە جێــگای گرنگــی پێدانــی عەقــڵ
و لۆژیك ــی دەس ــەاڵت ل ــەدژی گەندەڵ ــی ئی ــداری ی ــان دژی
توندوتیـــژی گومرگـــەكان و نزمـــی كـــرێ و بێـــكاری و
هت ــد ،نەك ــراوە و نەبۆت ــە نەری ــت داوا بكرێ ــت ك ــە ئەمان ــە
ماف ــی س ــەرەتایی و داواكاری ق ــورس نیی ــن لەدەس ــەاڵت،
بەپێچەوانـــەوە ئەمـــە نەریتێكـــی دیموكراســـییە ،بـــەاڵم
رەنگ ــە دیس ــان ئەم ــە ترس ــێك بێ ــت لەدیموكراس ــی یەت ــی
وەهمـــی بەمانـــا هاوچەرخەكـــەی ،لەكاتێكـــدا بابەتـــی
پیرۆزكـــردن وەكـــو ئاییـــن و نەتـــەوە و ئـــااڵو كولتـــوور
و عەش ــیرەت و بنەماڵ ــە و تەنان ــەت كەس ــایەتیش ،وەك ــو
كارتێك ــی بەهێزت ــر ل ــە م ــاف و پێداویس ــتی ئینس ــان كاری
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پێدەكرێ ــت ك ــە خەڵ ــك خۆش ــیان ب ــە گرینگت ــری دەزان ــن.
لەهەمــوو دونیــا ڕۆژنامەنــووس مافــی ئــەوەی هەیــە كــە
بودجــەی ســااڵنەی حكومــەت و دەوڵــەت و خەرجیەكانــی
بپێچێتــەوە ،یاخــود كەیســە جیاجیاكانــی دادگا هەڵبداتــەوە
و كاری تێ ــدا ب ــكات ،ئەم ــە لەكوردس ــتان و عێ ــراق ن ــەك
هـــەر قەدەغەیـــە ،بەڵكـــو هـــەر ڕۆژنامەنووســـێك بـــەم
كارە هەڵبس ــتێ دەس ــتگیردەكرێ و بەدەس ــتی دەرەك ــی و
عینوانــی ســیخوڕی تــر نــاوزەد دەكرێــت ،كەچــی بەدەیــان
رۆژنامەنـــووس و دەزگای رۆژنامەنووســـی راگەیاندنـــی
ســـاختە درووســـت دەكرێـــن و دیكرێـــن بـــە خاوەنـــی
بۆچوون ــی تایبەت ــی سیاس ــی ،تەنه ــا لەبەرامب ــەر ئ ــەوەی
كارەكانــی حكومــەت و مەرامــە سیاســییەكانی خۆیانــی پــێ
مەیســەر بكــەن .ئەمــە دیموكراســیەتی حــزب و دەســەاڵتی
حكومەتـــە حیزبیەكانـــی عێـــڕاق و كوردســـتانە ،یـــان
دیموكراســیەتی گروپــە بەنــاو نــاڕازی و گۆڕانخوازەكانــی
ك ــوردە ك ــە الس ــایی ك ــەرەوەی واڵتان ــی رۆژهەاڵت ــە.

ئیدیۆلۆژیای ئیدیاڵە جیاوازەكان

سمكۆ محەمەد

پرســی ســەرەكی كۆمەڵگەكان بە هەموو شــێوەكانیانەوە
لـــە رۆژئـــاواو لـــە رۆژهـــەاڵت بـــە ئاســـیا و ئەفەریقـــاوە،
پرســـی پاراســـتنی ژیـــان و كولتـــوور و مافـــی مەدەنـــی
و مافـــی تـــاك و مافـــی سیاســـییە كـــە بـــە ئیدیۆلۆژیـــا
ك ــراوە ،بەتاڵبوون ــەوەی ه ــەر خەیاڵێ ــك ب ــۆ ئ ــەو بەهەش ــتە
وەهمییـــە ،یـــان دابەزیـــن بـــۆ خـــوارەوە كـــە دەرەنجـــام
شكســـتی بەختـــەوەری ئینســـان بێـــت لـــە ســـایەی ئـــەم
سیســتمە سیاســییەی ئێســتا ،مەســەلەی شكســتی گۆڕینــی
ئـــەو واقیعەیـــە كـــە ئیدیۆلۆژیـــای زاڵ كـــردووە بەنـــاوی
دیموكراس ــییەتەوە ك ــە دەركەوت ــووە ب ــۆ گش ــت وەهم ــە،
بـــەاڵم پرســـی ئیدیۆلۆژیـــا وەكـــو زاراوەیەكـــی فكـــری و
فـــرە مانـــا ،ئیدیۆلۆژیـــا بەپێـــی تێگەیشـــتنی (ســـاڤۆی
ژیـــژاك) كـــە بیرمەندێكـــی نیـــو ماركســـی رۆژئاواییـــە،
ئیدیۆلۆژی ــا چەمكێك ــە وەك ــو ئ ــەوەی ه ــەر فەیلەس ــوفێك
بەرگـــری لـــە ئایدیـــای خـــۆی پێـــدەكات و رەوایەتـــی بـــە
سیســتمێكی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی دەدات ،بۆیــە ناتوانــێ
خ ــۆی ببات ــە دەرەوەی مێ ــژوو و سیس ــتمە سیاس ــییەكان،
ئەلێـــرەوە ئـــەم چەمكـــە لەرێگـــەی سیســـتمە سیاســـیی و
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كۆمەاڵیەتییـــە جیاوازەكانـــەوە خـــۆی بەرهەمدێنێتـــەوە،
كەوابـــوو پرســـێكە موناقەشـــەی زیاتـــر دەوێ لـــەوەی
هەیـــە و لـــەوەی تێگەیشـــتنی لەبـــارەوە كـــراوە.
ئیدیۆلۆژیـــا لـــە پێكهاتەكەیـــدا بەواتـــای تێڕوانینـــی بـــۆ
مەعریف ــە دێ ــت و ئەوان ــەش ك ــە نزیك ــن ل ــەو مەعریفەی ــەی
كــە رەخنــەی تایبەتــی هەیــە بەرامبــەر بەكێشــەی فەلســەفی
هەیەت ــی ،چونك ــە فەلس ــەفە ب ــۆ خ ــۆی پرس ــیاری هەی ــە و
بەرامبــەر پرســیاریش وەاڵم هەیــە ،بــەاڵم رەنگــە وەاڵمەكــە
جێگـــەی قبـــوڵ نەبێـــت ،بۆیـــە ئیـــدەی جیـــاواز بەهـــا بـــە
تێگەیش ــتنی جی ــاواز دەدات و ملمالن ــێ درووس ــت دەكات و
لەنێــو خوێنــەر و خەڵــك بەگشــتی جێكەوتــە دەبێــت ،ئەمــەش
وادەكات كـــە دواجـــار ببێتـــە ئیدیۆلۆژیـــا« .لـــە راســـتیدا
ئیدیۆلۆژی ــا ل ــە ژیان ــی رۆژانەمان ــدا زیات ــر بەكاردێ ــت ك ــە
هەندێكجــار وەكــو ســەرهەڵدانێك لەســەر ئاســتی ئەخالقــی
و تائــەو جێگەیــەی دەبێتــە شــت كاری پێدەكرێــت ،هەروەهــا
لــە مەیدانــی سیاسیشــدا كاری پێدەكرێــت ،وەختێــك پیاوانــی
سیاس ــی ل ــەرووی جی ــاوازی حیزبیی ــەوە یەكت ــر تۆمەتب ــار
دەكــەن بــە ئیدیۆلۆژیســت و فكــری ئیدیۆلــۆژی بەیەكتــرەوە
گرێ ــدەدەن ،ب ــەو مانای ــەی ك ــە وەه ــای ن ــاو دەنێ ــن ،گوای ــە
كەســـی بەرامبـــەر بـــێ مەعریفـــەت و بـــێ رۆشـــنبیرییە،
وەك ــو خ ــۆ بەكەمزانێ ــك ،بەرامب ــەر ب ــە ش ــتێكی دیاریك ــراو
خۆی ــان تەماش ــا دەك ــەن ،ب ــۆ نموون ــە ئەوان ــەی ك ــە خۆی ــان
و توانایـــان دەخەنـــە جێگـــەی گومـــان و خـــراپ چـــاو لـــە
()39
پەیوەندییەكانی ــان دەك ــەن».

سمكۆ محەمەد

ئیدیۆلۆژیـــا لەپێناســـەیەكی كورتـــدا كـــە پێناســـەیەكی
ســـوننەتی یـــە ،بـــەو مانایـــەی چەمكێكـــی سیاســـییە «
راســـتییەكەی بریتییـــە (لەبیـــر .یـــان ئایدیایەكـــی سیاســـی
فك ــری) ،بەمان ــا زانستیەكەش ــی بریتیی ــە ل ــە زانس ــتی بی ــر
بـــۆ پێناســـەكردنی بڕوایـــەك ،یـــان فكرێكـــی دیاریكـــراو،
لەزمان ــی فەرانس ــیدا بەمان ــای وێن ــا دێ ــت وات ــە (تص ــور) و
(ئەندێشــە) ،یــان بەمانــای ناســینی زاراوەی سیاســی دێــت
ك ــە بریتیی ــە ل ــە فەلس ــەفەیەكی سیاس ــی كۆمەاڵیەت ــی ك ــە
تێی ــدا ك ــردە و بی ــر ب ــە ی ــەك ئەندێش ــە گرنگایەتی ــان هەی ــە.
ئـــەم زاراوەیـــە یەكەمجـــار لەســـەردەمی شۆڕشـــی
فەرانســـی لەالیـــەن دێســـتۆس دۆتراســـی ()1754_1736
بەكارهاتـــووە ،جـــاری واهەیـــە ئـــەم زاراوەیـــە مانایەكـــی
پوخـــت لـــە خـــۆ دەگـــرێ ،جـــاری واش هەیـــە مانـــای
ناپوخت ــی هەی ــە ،مارك ــس ل ــە كتێب ــی ئیدیۆل ــۆژی ئاڵمانی ــدا
ئیدیۆلـــۆژی بەواتایەكـــی دزێـــو و جنێـــو ئامێـــز بـــەكار
دەب ــات ،بەمان ــای زڕە هۆش ــیاری و هۆش ــیاری درۆ لێ ــك
دەداتـــەوە»( .)40(.لـــوی ئاڵتۆســـێر) لەكتێبـــی (ان تكـــون
ماركســیا فــی الفلســفە) دەڵــێ (ئیدیۆلۆژیــا وەك كردارێكــی
مــاددی بەواتــای بابەتــەوە گرێــدراوە ،لەئەنجامــدا ئــەم دوو
تێ ــزەی لێبەرهەمدێ ــت ،یەكەمی ــان هی ــچ كردارێ ــك بوون ــی
نامێنێــت ،دووهەمیــان ئەگــەر لــە رێگــەی ئیدیۆلۆژیــا خــۆی
لەن ــاو ئ ــەودا نەبێ ــت ،ب ــەم مانای ــەش هی ــچ ئیدیۆلۆژیای ــەك
بوون ــی نیی ــە ئەگ ــەر لەالی ــەن بابەت ــەوە ب ــۆ باب ــەت نەبێ ــت،
بەمەرجێ ــك ئ ــەو باوەڕان ــە كار بك ــەن ب ــۆ ئ ــەو كەس ــانەی
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بـــاوەڕدارن خۆیـــان بەنـــد كـــردووە بـــە ئیدیۆاژییایەكـــی
دیاریكــراوەوە) .لەالیەكــی تــرەوە بــڕوای (لیــوی ئاڵتۆســێر)
ئەوەیــە كــە ئێمــە بــۆ ئــەو بابەتانــە دەگۆڕێــت كــە ناتوانیــن
پێگــەی كــرداری خۆیــان لەناو فۆڕمۆلەبەنــدی ئیدیۆلۆژیای
دیاریكــراودا دیــاری بكەیــن ،چوونكــە ئێمــە باوەڕمــان وایــە
بیروڕاكانـــی ئێمـــە راســـتەقینەن ،نموونـــەی ریكالمەكانـــی
س ــەر ش ــەقامەكان ك ــە نموون ــەی ئیدیۆلۆژی ــای ك ــرداری
سیســـتمی ســـەرمایەداری هاوچەرخـــن.
هەرچەنــدە ئــەم ئیدیۆلۆژیایــە نابینرێــت و دەمارگرژیشــی
تێـــدا نییـــە ،جگـــە لـــەوەی لەرێگـــەی ئـــەو كردارانـــەوە
ئینســان دەكات بــەكااڵی بــازاڕ ،ئەمــەش ئەوكاتــە هەســتی
پێدەكرێــت كــە ســەرمایەدار دەیهــەوێ ئــەوە بخاتــە بیــری
چین ــی ه ــەژار ك ــە م ــل بەجێ ــگا و ش ــوێنی خ ــۆی ب ــدات،
وەكـــو چـــۆن جوتیـــار بـــە بۆنـــەی موڵكەكەیـــەوە بـــڕوای
بــە بــەوە هەیــە كــە پەنجەكانــی دەســت وەكــو یــەك نییــن،
ئاوهـــاش موڵكـــی هەمـــوو كـــەس وەكـــو یـــەك نابێـــت و
بـــەروو بوومـــی هەمـــوو كەســـیش وەكـــو یـــەك نابێـــت،
بـــەاڵم لەفەزایەكـــدا رەگەزگەلێكـــی پێكـــەوە نەبەســـتراو
لــەدەوری خــۆی كۆدەكاتــەوە ،ئەویــش ملمالنــێ كۆنــەكان
ەو ملمالنێیانـــەی كـــە رەگوڕیشـــەیان هەیـــە ،فكـــر و
ئیش ــكالیاتە سیاس ــیەكان و ئ ــەو پرۆژان ــەی ك ــە ئابوریی ــن
و لەجەوهەریش ــدا هەڵگ ــری ریتواڵ ــی تایب ــەت ب ــە خۆیان ــن،
تەنانـــەت هـــەر تیۆرەیـــەك لـــەو تیۆرانـــەی لەكایەكانـــی
سیاس ــەت و ئ ــەدەب و كۆمەڵناس ــیش كاری ــان پێدەكرێ ــت،
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لــە گۆشــەیەكی فەرهەنگیــدا دەبــن بــە ئیدیۆلۆژیــا ،چونكــە
كۆمەكـــی فكـــری و ماتررریاڵـــی بـــۆ كۆدەكرێتـــەوە،
ســەرەتای ئاییــن و دەســەتگەرایی و دەوڵــەت و سیســتم و
دیــدگای سرووشتناســی و هتــد بــەم شــێوەیە چەكەرەیــان
ك ــرد .
ئیدیۆلۆژی ــا پێش ــتر چوارچێوەیەك ــی دیاریك ــراوی فك ــری
هەبـــوو ،بـــەاڵم لەســـەردەمی رۆشـــنگەریدا دوای ئـــەوەی
لەدونیـــای سیاســـەت و ئایینـــدا كاری پێكـــراو شـــەڕی
جۆرجـــۆری پێكـــرا ،بۆیـــە لـــەدوای رۆشـــنگەری باشـــتر
پێناســەی وەرگــرت ،بــۆ نموونــە قۆناغەكانــی رۆشــنگەری
یەكەمیـــن قۆناغـــی ئەوەبـــوو پێـــش درووســـتبوونی
عەقـــڵ وەكـــو ئـــەوەی لـــەدوای ســـەركەوتنی تەكنۆلۆژیـــا
و پیشەســـازی ســـەرمایەدداری بەرهەمهـــات ،دواتـــر
قۆناغ ــی ش ــیكردنەوەی تێكس ــتە ئایینی ــەكان ب ــوو ،قۆناغ ــی
تاكڕەهەنـــدی لـــە مێژوویـــی مرۆڤایەتـــی بـــوو ،ئاشـــنا
بـــوون بـــە نهێنیەكانـــی ژیـــان كـــە دەوڵـــەت و بیرۆكـــەی
دەوڵەتـــی ئایینـــی و دەســـەاڵتی ئایینـــی یەكێـــك لـــە
بەرهەمەكان ــی پێ ــش رۆش ــنگەری ب ــوو ،هەروەك ــو (كارل
مای ــن) دەڵ ــێ (ئیدیۆلۆژی ــا لەمان ــا گش ــتیەكەیدا بریت ــی ی ــە
ل ــە چوارچێوەی ــەك ب ــۆ سیاس ــەت و ئایی ــن ك ــە گرێ ــدراوی
كۆمەاڵیەت ــی و ئاب ــوری و سیاس ــییە) ،لەهەندێ ــك ش ــوێندا
پێكهاتەیەكـــە لـــە بڕواهێنـــان بـــە دژكاری زانســـت و
دابەشـــكردنی كۆمەڵگـــە بەســـەر بیركردنـــەوەی تیـــۆری
جی ــاواز ك ــە دوات ــر دەبێت ــە ه ــۆكار ب ــۆ بەرهەمهێنان ــەوەی
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بـــەرەی جیـــاواز كـــە ســـەرەتا لـــە دەســـتەبژێرەوە
دەســـتپێدەكات ،پاشـــان لەژیانـــی ئاســـایی و نائاســـایی
رۆژان ــەی جەم ــاوەردا رەنگدەدات ــەوە و هەندێ ــك جاری ــش
دەبێتـــە كوولتـــوور ،ئەمـــە ئەوكاتـــە هەســـتی پێدەكـــرێ
كـــە دەبێتـــە روحیەتێـــك و كاری پێدەكـــرێ یـــان دەبێتـــە
بیرۆكەیـــەك و واقیعیـــەت وەردەگـــرێ .بـــەاڵم رەهەنـــدی
جی ــاواز ل ــەم چەمك ــە فكریی ــەدا ئەوەی ــە ك ــە وێن ــەی واقی ــع
دەگ ــرێ و لەنەخش ــەیەكی دیاریك ــراودا دەبێت ــە ئەخالق ــی
كۆمـــەڵ.
لەشـــوێنێكی دیكـــەدا ئیدیۆلۆژیـــا دەبێتـــە پێـــوەر بـــۆ
خویندنــەوە و دیاریكردنــی ســكێچی سیاســی ،یــان بنكــەی
كۆمەاڵیەتـــی لەنێـــو فـــەزای سیاســـیدا .ئـــەم حاڵەتەیـــان
هەمیش ــەییە و بەب ــێ خ ــۆ نمایش ــكردن لەزەین ــی هەم ــوو
تاكێكدایـــە ،یـــان باشـــتر بڵێـــم لەجەوهـــەری سیاســـی
هەمـــوو قەوارەیەكدایـــە و ســـەرەتا بەســـەر كۆمەڵگـــەدا
رەنگدەداتـــەوە و دواتـــر بەســـەر تاكـــدا كـــە دەبێتـــە
هۆكارێـــك بـــۆ ســـتایلی بیركردنـــەوە ،ئەگـــەر بیرۆكەكـــە
ســـەر بـــە قوتابخانـــەی لیبڕالیـــش بێـــت.
«وشــەی ئیدیۆلۆژیــا وشــەیەكە لەپێكهاتــەی دوو وشــەی
یۆنان ــی ك ــە بەمان ــای زانس ــتی ئەندێش ــە دێ ــت ،ب ــەاڵم ب ــۆ
یەكەمجـــار لەنێـــوان ســـااڵنی  1796بـــۆ ( 1798ئانتـــوان
دووتراســی) لــەرووی ئاكادیمییــەوە بەكاریهێنــاوە ،كاتێــك
هەواڵـــی لەژێـــر ناونیشـــانی نامەیـــەك دەربـــارەی هێـــزی
بیركردنـــەوە لـــە ئینســـتیتۆی نەتەوەیـــی پاریـــس هێنایـــە
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ئ ــاراوە ،پاش ــان لەش ــێوەی كتێ ــب و بەن ــاوی (ئیدیۆل ــۆژی)
ســـاڵی  1815_1800چاپكـــرا ،هەمـــوو ئەوانـــەی كـــە
گرینگیـــان بـــە كتێبەكـــەی دووتراســـی دەدا ،لەســـەر ئـــەو
ب ــاوەڕە بوون ــەی ك ــە ئ ــەم زانس ــتە دەتوان ــێ كاریگ ــەری
گـــەورە درووســـتبكات .بەتایبـــەت لەســـەر فێركـــردن و
بارهێن ــان ،هەروەه ــا دەڵ ــێ مارك ــس ب ــە مەبەس ــتەوە ئ ــەم
وشـــەیەی بەكارهێنـــاوە و بـــەدوو شـــێوە بەكارهێنـــاوە،
یەك ــەم ب ــۆ چاودێریكردن ــی س ــاكاری مێژووی ــی ،دووه ــەم
ب ــۆ بوون ــی تاقمێ ــك لەبیرمەن ــدان ،وات ــە ئیدیۆلۆژیك ــەكان
كــە پلــەی ســەرەكی ئــەم تاقمــەن ،كــە بەرچەســپی ئابــوری
زانان ــی سیاس ــی و ب ــۆرژوا لیب ــرال و س ــوك و چ ــروك و
ب ــێ بایەخ ــەكان ن ــاو دەب ــا».)41( .
لێـــرەدا ئـــەم چەمكـــە وەكـــو كەرەســـتەیەك بـــۆ
كارپێكـــردن و سیاســـەتی دەوڵـــەت پێناســـە دەكەینـــەوە،
دەوڵەتـــی ئیدیۆلـــۆژی ئـــەو دەوڵەتەیـــە كـــە دەزگاكانـــی
وەك ــو پارلەم ــان و حكوم ــەت و جومگەكان ــی حكوم ــەت و
یاس ــادانان و فەرهەنگەك ــەی ك ــە ت ــەواوی كۆمەڵگ ــە كاری
پێدەكــەن ،لەرێگــەی دەســتوورێكەوە دادەنرێــت كــە پێشــتر
بیری ــار و ش ــارەزاكانی ب ــواری یاس ــا و كولت ــوور و ئایی ــن
لەگ ــەڵ گۆڕین ــی سیاس ــەت و ژیان ــی رۆژان ــەدا تەریبی ــان
ك ــردووە ،بۆی ــە دەس ــتووری ه ــەر دەوڵەتێ ــك وەردەگری ــن
بەبـــێ لەبەرچاوگرتنـــی ئاییـــن و كوولتـــوور و مێـــژوو
و فەرهەنگـــی كۆمەاڵیەتـــی ،هیـــچ بڕگەیەكـــی یاســـایی و
دەســـتووری دانەڕێـــژراوە و تاكیـــش بـــەو دەســـتوورە
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لەخۆڕانیـــە كـــە ملكـــەچ دەبـــێ و ئـــەرك و مافـــی خـــۆی
دەزانــێ ،لەبارێكــی دیكەشــدا دەوڵــەت لەخــۆڕا نییــە بەپێــی
بنەماكان ــی ئ ــەو دەس ــتوورە سیاس ــەت دەكات چ لەن ــاوە و
چ لـــەدەروەی واڵت.
«رەوابوونـــی مۆدێـــرن شـــێوە و روخســـارێكی زیاتـــر
نیی ــە ،ك ــە ئەوی ــش رەوابوون ــی دیموكراس ــیە ك ــە چەمك ــە
پەیوەســـتەكانی گرێبەســـتی كۆمەاڵیەتـــی ،یاســـامەندی،
خـــوازەی گشـــتی ،فەرمانڕەوایـــی و هتـــد لەناوەخنیدایـــە.
ئیدیۆلۆژی ــا ل ــە بۆچوون ــی ماركسیس ــتیدا ئ ــەو بۆچونان ــەن
كـــە لەهـــەر ســـەردەمێكدا بااڵدەســـتن ،ئـــەو بۆچوونـــە
بااڵدەســـتانەی هـــەر ســـەردەمێكیش ئەندێشـــەی چینـــی
دەس ــەاڵتدارە ،ئیدیۆلۆژی ــا هەرچەن ــدە لەناواخن ــدا گونج ــاو
دیــارە ،بــەاڵم هــەر لەبنچینــەوە روشــاوی و درزی تێدایــە،
واتـــە ئـــەو واقیعبوونـــەی كـــە لەرێـــی زمانـــەوە دەكرێـــت
روونبكرێنــەوە ،روون ناكرێنــەوە و دەریناخات ،ئیدیۆلۆژیا
بـــەڕای ماركـــس واقیـــع بەشـــێوەیەكی درۆینانـــە نمایـــش
دەكات ،لەكۆتایشـــدا ئیدیۆلۆژیـــا تەنهـــا بەپاســـاودەری
بەرژەوەنـــدی و دەســـەاڵتی چینـــی دەســـەاڵتدار
دەژمێردرێـــت( .ویڵفـــردۆ پارتـــۆ) وشـــەی بـــژاردەكان
و نمایشـــەكان لەبـــری ئیدیۆلۆژیـــا لـــە بـــۆ باســـكردنی
روخســاری رواڵەتــی غەریــزەكان و خــوازە ژێرخانەكانــی
تاك ــەكان بەكاردەهێن ــا( ،گای تان ــۆ مۆس ــكای) نووس ــەری
ئیتاڵی ــش فۆرمۆل ــی سیاس ــی لەب ــری وش ــەی ئیدیۆلۆژی ــا
بەكاردەبــرد( ،كارل مانهایــم) نووســەری ئاڵمانــی كارنامــە
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ئیدیۆلۆژیەكان ــی ب ــە ئامرازێك ــی چین ــی دەس ــەاڵتدار لەب ــۆ
پاراس ــتنی خ ــۆی پێناس ــە دەك ــرد ،ك ــە مەحاڵ ــە ئەندێش ــە
و ه ــزرەكان برین ــدار ن ــەكات ،بەهەرح ــاڵ ئیدیۆلۆژی ــەكان
ئـــەو دەزگایانـــەن كـــە دەوڵەتـــەكان لەرێگەیانـــەوە رەوای
بەخۆیـــان دەبەخشـــن» (.)42
بـــەاڵم راســـتیەكەی ئەمـــە مانـــا گشـــتییەكەی نییـــە بـــۆ
چەمكـــی ئایدیۆلۆژیـــا ،بـــۆ نموونـــە كەســـێك هەڵگـــری
ئیدیای ــەك بێ ــت و خ ــۆی بەك ــەم بزان ــێ بەرامب ــەر كەس ــێك
كـــە رۆشـــنبیرییەكی شـــمولی هەبێـــت و بەرامبەرەكـــەی
ب ــە ب ــێ مەعریف ــەت ن ــاوزەدی ب ــكات و راس ــت بێ ــت ،ی ــان
ئیدیاكـــەی نموونـــەی بـــااڵی ئـــەو بێـــت و لـــەو نموونـــە
بااڵیـــەش النـــەدات ،یـــان لـــەو رۆشـــنبیرییە النـــەدات كـــە
ب ــڕوای پێیەت ــی ،ب ــە پێچەوان ــەوە ئەم ــە ئیدی ــا گۆڕینەوەی ــە
و ئیدیۆلۆژیـــاش بـــەم شـــێوە بەیـــان دەكرێـــت.
لــە مانایەكــی تــردا چەمكــی ئیدیۆلۆژیــا بڕوایــە ئەگــەر
خـــۆی وەكـــو زاراوە و مانـــا خـــۆی بـــزر نەكردبێـــت،
هەمـــان مانـــای خـــۆی بەهـــەر نرخێـــك بێـــت خـــۆی
بەرهەمدێنێتـــەوە ئەگـــەر بـــزر نەكرێـــت« .ئیدیۆلۆژیـــا
ل ــە مان ــا بنچینەیی ــە س ــنووردارەكەیدا خ ــۆی ب ــزر ك ــرد،
بـــەاڵم پەیوەندیـــی هـــەر لەگـــەڵ سیاســـەت و بـــڕوا
فەرمییەكان ــدا مای ــەوە ،بەه ــەر ح ــاڵ مان ــا زاراوەییەك ــەی
لەگـــەڵ ســـەرهەڵدانی پاكێجـــی ناپلیۆنـــدا بەریـــەك
كـــەوت كـــە مانـــای بـــڕوا هێنـــان بـــوو بـــە كۆمـــاری
یـــان شۆڕشـــگێڕی ،بـــەو مانایـــەی هـــەر بڕوایـــە كبـــە
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بارتەق ــای پۆس ــتی ناپلی ــۆن و دوژمنەكان ــی ب ــوو ،ب ــەاڵو
ئـــەم زاراوەیـــە هیـــچ مانایەكـــی نەرێنـــی وەرنەگـــرت و
بەپێچەوانــەوە لــە ســەدەی نۆزدەهەمــدا بەكارهــات».)43(.
بۆی ــە ئێم ــە ئێس ــتا ل ــەم چەرخ ــەدا ك ــە زاراوەك ــە وەك ــو
زاراوەیەك ــی قی ــزەون ن ــاو دەنێی ــن .چونك ــە ش ــێوەیەكی
نەرێنـــی فكـــری سیاســـی بەرهەمهێنـــاوە ،بەوپێیـــەی
ك ــە پەیوەندییەك ــی دیكۆمێنت ــاری واقیع ــی نیی ــە لەگ ــەڵ
سیســـتمی كۆمەاڵیەتـــی بـــە سیســـتمی سیاســـییەوە.
رەخنـــەی ماركســـی لـــە ئیدیۆلۆژیـــا و خـــۆ دەركـــردن
ل ــەو بازنەی ــە ك ــە بەمان ــای ئ ــەوەی ماركیس ــزم ئیدیۆلۆژی ــا
نییـــە ،ئەوەیـــە كـــە ئـــەو پێـــدراوەی پێشكەشـــی كـــردووە
كـــە لـــەدەرەوەی موناقەشـــەی زانســـتییە دەربـــارەی
خـــودی چەمكەكـــە ،ئەمـــە لەســـەەتای رەخنەگرتـــن لـــە
ئیدیۆلۆژیـــای ئاڵمانـــی دەســـتی پێكـــرد كـــە رەخنەبـــوو
لـــە فكـــری هیـــگڵ و فیوربـــاخ ،كەوابـــوو لێـــرەوە كێشـــەی
زاراوەك ــە س ــەرهەڵدەدات و تی ــۆری بەه ــای فك ــری دەبێت ــە
ئەلتەرناتیڤـــی فكـــری سیاســـی و ماركســـیزمی رەخنەیـــی
ســـەرهەڵدەدات.
ئـــەو رەهەندانـــەی كـــە زاراوە یـــان چەمكـــی ئیدیۆلۆژیـــا
بەرهەمیهێن ــاوە و بووەت ــەوە بوونێك ــی واقیع ــی و پێ ــدراوی
فكـــری و شـــیكردنەوەی بـــۆ كـــراوە ،یەكـــەم ئەوەیـــە كـــە
ئیدیالیـــزم بەهەمـــوو كەموكورتییەكـــەوە جـــۆرە فكرێكـــی
هەبــووە كــە لــە دوو حاڵــەت دەرنەچــووە ،یەكــەم مەســەلەی
روحانیی ــەت ب ــووە ،حاڵەت ــی دووه ــەم بوونێك ــی واقیع ــی و
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عەقالنـــی لەســـەر بنچینـــەی گرێدانـــی روح بـــە عەقڵـــەوە،
مەبەس ــت ل ــەو پنتەی ــە ك ــە هەردوكی ــان پێگ ــەوە گرێب ــدات
و وەریـــان بگرێـــت ،چونكـــە ئـــەو دووانـــە بازنەیـــەك بـــۆ
موناقەشـــە دەخوڵقێنـــن كـــە دواجـــار عەقڵـــی هەقیقـــی بـــۆ
ئینس ــان ب ــەر هەمدێن ــن ،ئ ــەم رس ــتە رەق و ف ــرە مانای ــە ل ــە
مان ــای ملمالنێ ــی هێ ــز و بەدەس ــتهێنانی هون ــەر و تەكنیك ــدا
خ ــۆی دەس ــەلمێنێ ،لێ ــرەوە ئیدیۆلۆژی ــا مان ــای ئی ــدراك و
دیــاردەی فەلســەفیدا تێكــەڵ بەیەكتــر دەكات و دەیانــكات بــە
یــەك پلــە ،ئەویــش ئاســان كــردن و كورتكردنــەوەی پێــوەرە
فكرییەكان ــە ك ــە ب ــە ئیدیۆلۆژی ــا ناوب ــراوە .ل ــە كاتێك ــدا ئ ــەم
چەمك ــە ل ــە دەرەنجام ــی ئ ــەوەوە هات ــووە بەب ــێ ملمالن ــێ
هی ــچ ش ــتێك گەش ــە ن ــاكات ،ئەگ ــەر ئیدیۆلۆژی ــاش گەش ــە
ن ــەكات ئ ــازادی رەخن ــە گرت ــن هی ــچ مانایەك ــی نامێنێ ــت.
«ئیدیۆلۆژیـــاكان دەتوانـــن لـــە رێگـــەی دەســـتكارییەكی
بچووكـــی ئـــەو وشـــە و دەســـتەواژانەی بەكاریدەهێنـــن،
فرەیــی مانــا هەڵبگــرن ،ســەرەڕای ئەمــەش بــە هەماهەنگــی
لەگـــەڵ تێڕامانـــە ســـایكۆلۆژییەكان ،كاریگـــەری الیەنـــی
نائاگایـــی پەیتـــا پەیتـــا هەســـتی پـــێ دەكـــرێ ،دواجـــار
رێزمــان بــوو بــە بەكارهێنانــی زمانێكــی رەســەن ،زمانێــك
ل ــە ئاس ــتێكی ن ــا ئاگاهی ــدا درووس ــت ب ــووە ،ب ــە هەم ــان
ش ــێوە دەش ــێ گریمان ــەی ئیدیۆلۆژیی ــەكان پەیوەس ــت ب ــە
واتاكانــی ئــەو وشــە و ئایدیایانــەی كــە هانایــان بــۆ دەبەین،
بەشــێوەیەكی نەزانــراو هەڵبگیردرێــن» )44(.ئــەم تێڕوانینــە
كاریگەرییەكــی تــەواوی لەســەر بیــری سیاســی ئامانجــدار
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دان ــا ،بەتایبەت ــی ئەوان ــەی ب ــە ئەنگل ــۆ زم ــان قس ــە دەك ــەن
و ئەزموونیـــان لەســـەر ئـــەو ئایدیـــا زمانـــە وەرگرتـــووە،
چونكــە زمانــی عەقالنــی سیاســیان بــۆ كۆنتــرۆڵ نەدەكــرا،
بەتایبەتیـــش بـــۆ بەریتانیـــا كـــە بـــە درێژایـــی زیاتـــر لـــە
نیـــو ســـەدە حاكمییەتـــی رۆژهەاڵتییـــان كـــرد ،كەچـــی
واتایەكـــی تـــەواو پێچەوانـــەی ئایدیـــای سیاســـی خۆیـــان
دانەهێنــا ،وەكــو چــۆن فەرانســییەكان لــە واڵتانــی میســر و
جەزائیــر و لوبنــان و مەغــرب و تونــس لــەرووی زمــان و
كوولتووریشــەوە دایانهێنــا و تــا ئێســتاش بــەو كوولتــوورە
مامەڵ ــە دەك ــەن ،ب ــەاڵم بەزمان ــی خۆی ــان قس ــە دەك ــەن و
ماناكانیـــش هەمـــان ئـــەو مانایانـــەن كـــە فەرانســـایەكان
دایــان هێنــاوە و بــووە بــە تێكەڵەیــەك لــە زمانــی عەرەبــی،
ئەمـــەش وەكـــو دیموكراســـییەتی كۆلۆنیالـــی قبـــوڵ كـــرا
لـــەرووی زمانەوانییـــەوە ،چونكـــە كاریگـــەری پۆزەتیفـــی
ك ــردە س ــەر پەیمان ــگا و زانكۆكانی ــان.
«دیموكراس ــی جهان ــی ب ــە پێ ــی ماف ــە یونیڤێرس ــاڵ ی ــان
هەمەگیـــرەكان ،بەشـــداری خەڵكـــی ،نەهێشـــتنی هـــەژاری
و ســـڕینەوەی كۆمەاڵیەتـــی و هتـــد ،وەك بەشـــێك لـــە
مۆدێرنیزاس ــیۆنی تێڕامان ــی راس ــتەقینەیە ،كەچ ــی ئ ــەوەی
هەیـــە بانگێكـــی ئاســـاییە بـــۆ دامەزراندنـــی دەســـتووری
نوێـــی جهانـــی وەك ئایدیالێكـــی دیارینەكـــراو كـــە خـــۆی
رێ ــك لەمپەرێك ــە لەب ــەردەم ه ــەر هەوڵێك ــدا ب ــۆ بەدیهاتن ــی
راســـتەقینەی ئـــەم دەســـتوورە دەبینیـــن ئـــەم گوتانـــەدا
هەمـــان پاشـــكۆ یـــان تەواوكـــەری ئایدیۆلۆژیكێكـــن كـــە
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هەمیشـــە لـــە كاردایـــە».
پێشـــتر ئاڵتۆســـێر لـــە كتێبـــی (خوێندنەوەیـــەك بـــۆ
س ــەرمایەداری) وات ــە (ق ــراءە لراس ــمال) ،باس ــی دەوڵەت ــی
دامەزراوەیـــی كـــرد وەكـــو رەخنەیـــەك لـــەو تێـــزەی
مارك ــس پێشكەش ــی ك ــرد ب ــۆ دەوڵەتان ــی س ــتەملێكراوی
وەكـــو مەجەڕســـتان و ئێرلەنـــدا و هتـــد ،كۆمەڵگـــەی
ئیدیۆلـــۆژی ئـــەو كۆمەڵگەیەیـــە كـــە لەقالـــب دەدرێـــن
وەكـــو یـــەك بیردەكەنـــەوە و وەكـــو یـــەك تەماشـــای
ژیان ــی سیاس ــی دەك ــەن ،س ــەرباری ئ ــەوەش ئیدیۆلۆژی ــا
ئایدیـــای سیاســـی نییـــە ،بەقـــەد ئـــەوەی پڕۆســـەیەكی
بەرهەمهێنان ــەوەی خۆیەت ــی لەنێ ــو دەزگاكان ــی دەوڵ ــەت،
«ئاڵتۆســـێر لەوتارێكیـــدا لەژێـــر نـــاوی ئیدیۆلۆژیـــا و
دەزگای ئیدیۆلۆژیكـــی دەوڵەتـــدا بەتێروتەســـەلی باســـی
لـــە ئیدیۆلۆژیـــا و پەیوەندییەكانـــی لەگـــەڵ زانســـتدا
كردۆتــەوە ،بــە بــاوەڕی ئــەو واقیعێكــی ماتریالــی لــەدەزگا
و شــێواز و رۆڵــە بابەتییەكانــدا دەردەكــەوێ ،لــە خەباتــی
سیاســـی و ئیدیۆلـــۆژی و فەلســـەفیدا ،وشـــەكان وەكـــو
چ ــەك و م ــاددەی س ــڕكەر ژەهراوی ــن ،لەش ــوێنێكی ت ــردا
دەڵـــێ (بەگشـــتی دەزگا دەوڵەتییـــەكان بـــە دوو بەشـــی
ئیدیۆل ــۆژی س ــەركوتكەر ل ــە پرۆس ــەی بەرهەمهێنان ــەوەی
پەیوەندییەكان ــی بەرهەمهێن ــان ،سیس ــتمی قوتابخان ــە وەك
یەكێــك لــە لەگرینگتریــن پێكهاتەكانــی دەزگای ئیدیۆلــۆژی
دەوڵەتـــە ،چونكـــە سیســـتمی دابەشـــكردنی كۆمەڵـــگا
بەرهەمدێنێتــەوە و رۆڵــی نەرێنــی دەبیینــن» .)46(.هــەروەك
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چــۆن ئێســتا سیســتمی خوێنــدن بــووە بــە كەرتــی تایبــەت،
لەوێ ــوە ئیدیاك ــە دەردەكەوێ ــت و چ ــۆن دابەش ــكار لەنێ ــو
گروپێــك بــۆ گروپێكــی تــر ،هەروەهــا خوێنــدكاری چینێــك
ب ــۆ چینێك ــی ت ــر دەردەكەوێ ــت ،ئەمەی ــان پێ ــی دەگوترێ ــت
ئیدیۆلۆژیـــای پراكتیكـــی ســـەرمایەداری.
چەنــد دەزگایەكــی یەكســان لەنێــو دەوڵەتــی تۆتالیتاریــادا
هەیـــە ،وەكـــو ئـــەوەی (هانـــا ئارێنـــت) باســـی دەكات،
یەكێـــك لـــە دەزگا ئیدیۆلۆژییەكانـــی دەوڵـــەت ،زانكۆكانـــە
كـــە بەنـــاو ســـەربەخۆ و ئاكادیمیســـت و زانســـتخوازییە،
چونكـــە ئـــەو پویەندییـــە هۆشـــیاریەی كـــە لەنێـــو ئـــەم
دەزگایـــەوە بەرهەمدێتـــەوە و جارێكـــی تـــر بەرانـــگاری
هێـــزە دژەكان دەبێتـــەوە ،ئـــەم دەزگا بێناونیشـــان و
نەریتخــوازە ئیدیالیســتیە كــە بەنــاوی ماتریالــەوە بەرگــری
دەكات ،مەســـەلەی جیـــاوازی چینایەتـــی لەنێـــو خـــودی
خوێندكاران ــدا و ب ــە فۆڕم ــی ج ــل و بەرگیان ــدا دەتوانی ــن
بیانناس ــینەوە ،باش ــترین س ــەلمێنەری ئ ــەو راس ــتیەن ك ــە
ئ ــەم دەزگای ــە هەم ــوو قورس ــایی خ ــۆی لەب ــری داهێن ــان
و خۆبەرهەمهێنان ــەوەی زانس ــت و مەعریف ــە و گ ــوزارەی
ئ ــەو دەنگ ــەی ك ــە ناڕازیی ــە بەه ــۆی ژیان ــی رۆژانەیان ــەوە،
كەچــی بــە دابینكردنــی كەرەســتە و پێداویســتیەكانی ژیانــی
رۆژان ــە و بێدەنگبوونی ــان ،ئ ــەوە دەس ــەلمێنێ ك ــە وەك ــو
مارك ــس باس ــی ك ــردووە تویژێك ــی هەلپەرس ــتن و بەئ ــاگا
و بەب ــێ ئ ــاگا بەرگ ــری ل ــە ئدیۆلۆژی ــای دەس ــەاڵت دەك ــەن
لەهــەر كایەكــی سیاســی و زانســتی و مێژوویــی و ئایینــی
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و هتــد ،دەزگای دووهــەم ســەربازیی و بەهــۆی پلەبەنــدی
نێــو ســوپا رێزگرتنــی پلــەی نزمتــر لەبەرزتــر ،شــێوەیەكی
یەكســـانی هەیـــە و بەپێـــی زانســـت و مـــاف (ئیســـتحقاقی
زانس ــتی) ئ ــەم دەزگای ــە مەرامەكان ــی دەوڵ ــەت رێكدەخ ــات
و هی ــچ بنەمایەك ــی تۆتالیتاریش ــی پێوەدی ــار نیی ــە.
دوابـــەدوای ئـــەوەی كـــە تێدەگەیـــن توێـــژی خوێنـــدكار
چەن ــد ئیدیۆلۆژی ــن ،ئ ــەوان دەب ــن ب ــە گروهێك ــی گ ــەورەی
مەعریف ــی ك ــە دواج ــار خۆی ــان لێدەگۆڕێ ــت و دەب ــن ب ــە
كارێكتـــەری وەهمـــی و پاڵەوانـــی وەهمـــی شۆڕشـــگێڕی
و دژە دەســـەاڵت ،كەچـــی غرورێكـــی وەهمـــی لەنێـــو
ئیس ــتاتیكای زانس ــتیدا و لەنێ ــو وەهم ــی هەڵوێس ــتگەراییدا
نوقـــم بـــوون لەنێـــو هاوكێشـــەكاندا».داوای بنچینەیـــی
بـــۆ ئـــەم تایپـــەی كـــە رەخنـــەی زانســـتی بـــە بارتەقـــای
جیـــاوازی لـــە بەرهەمهێنانـــی شـــێوازی بەرهەمهێنانـــی
ئەدەبــی و ئیدیۆلۆژیــای گشــتی و ئیدیۆلۆژیــای ئیســتاتیكی
و ئیدیۆلۆژی ــای دان ــەر ن ــاكات ،ئەم ــەش ب ــە درێژای ــی كات
بــەالی تێكەڵبوونــی لێدانێكــی زۆر دێــت لــە گرێــی گۆڕیــن،
ه ــەروەك ئ ــەوەی بەش ــێك ل ــە دان ــەرەكان خاوەن ــی ئ ــەو
تیـــۆرەن ،دەكـــرێ مێـــژوو بـــەو هاوكێشـــەیە بشـــوبهێنین
ك ــە هەم ــوو ش ــتەكانی ب ــە پێناس ــەوە تێك ــەڵ ك ــردووە و
نــاوی نــاون» .)47(.ئەمــەی ســەرەوە هەمــان ئــەو تێڕوانینــە
هەڵەی ــە ب ــوو ك ــە هەم ــوو مان ــا و پێناس ــە جیاوازیەكان ــی
تێكــەڵ كــردووە و كردوونــی بــە خۆراكێــك و خەڵــك بەبــێ
رۆشـــنبیرییەكی ئاركۆلـــۆژی و هەڵوەشـــاندنەوەگەرایی
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بەكاریدەهێنــن و دوورنییــە كاریشــی پێنەكــەن لــە ناوەنــدە
ئەكادیمییـــەكان ،ئـــەوەی كـــە هەمیشـــە بـــەو هەڵـــە زەقـــە
لەس ــەر زاری خەڵ ــك و خوێندكارەكان ــی بەش ــی فەلس ــەفە
و كۆمەڵناس ــی و ئاداب ــە ،باش ــترین س ــەلمێنەرە ك ــە ب ــەو
ش ــێوەیە ئیدیۆلۆژی ــا ناس ــراوە ك ــە هەڵەیەك ــی كوش ــندەی
فكریی ــە.
«ئیدیۆلۆژیـــا بـــە پێچەوانـــەی چەمكەكـــە مومارەســـە
دەكرێـــت تـــا ئـــەو جێگەیـــەش كـــە لـــە ئاســـتی فكـــری و
جەم ــاوەری بوونەك ــەی كار دەكات ،ب ــەاڵم دەركەوت ــووە
ل ــەم چەرخ ــەدا ك ــە ناتوان ــێ ب ــە پلەیەك ــی ب ــە هێ ــز و دوور
كەوتنـــە لـــە دەســـەاڵت و نێوەندەكانـــی و باوەرپێكـــردن
پێیـــان دوور بكەوێتـــەوە ،بـــەاڵم دەرەنجـــام هەموویـــان
لـــە خزمـــەت یەكتـــرن و تەوافوقیـــان پێكـــەوە هەیـــە
و دەرەنجامـــی زانســـتیان لەیەكتـــر گەرەكـــە».)48(.
ئەگەرچی»هەمــوو ئیدیۆلۆژییــەكان دژێكــی دیكــەی خۆیــان
بەرهەمدەهێننـــەوە ،چونكـــە بەرامبەركێـــی فێربوونێكـــی
دیكــەی هەقانییــەت و سیســتمێكی راســتەقینەیە ،هەروەهــا
هەڵوێســتێكی ئۆپۆزســیۆنی هەردوكیانــە ،بــەاڵم خراپتریــن
دوژمنەكانیـــان لـــە نێـــوان هـــەردوو لێكترازانەكـــە كـــە
ملكەچ ــی یەكت ــرن ،هەم ــان ب ــەرگ لەب ــەر دەك ــەن ،ب ــەاڵم
دەبــن بــە جیــاواز و جیابوەوەیەكــی هــەرەزەكاری یەكتــر،
ئەم ــە دەبێت ــە رق و كین ــە و ت ــەواوی دەزگاكان ــی دەوڵ ــەت
ئـــەم راســـتییە دەســـەلمێنن».)49(.
ئەگـــەر لەواڵتانـــی رۆژئـــاوا واڵتانـــی ســـەرمایەداری
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پەڕەگرت ــوو لەب ــاری تەكنۆلۆژی ــەوە ئ ــەم سیس ــتمە وات ــە
(دیموكراســـی) بەتـــەواوی لەژێـــر كاریگـــەری ئابـــوری
و بـــازاڕی ئـــازاد هاوكێشـــە سیاســـییەكان و گەمـــە
سیاســـییەكان بەڕێوەبـــەرێ كـــە لەســـەر ســـندوقەكانی
دەنگدانـــدا خەڵكـــی بـــۆ ئامـــادە دەكـــرێ و پارەیەكـــی
زۆر لەڕێـــگای كۆمپانیـــاكان دەخرێتـــە خزمەتـــی ئـــەو
پڕۆســـەیەوە ،ئـــەم كردەیـــە واتـــە خۆهەڵبـــژاردن جگـــە
لەهەڵبژاردنـــی چەنـــد كەســـایەتیەكی ســـەرمایەدار یـــان
كرێـــكاری حیـــزی و ئیدیالیســـتی ئیدیۆلـــۆژی بـــەوالوە،
هیچ ــی ت ــر نیی ــە ك ــە بەن ــاوی دیموكراس ــی ی ــەوە ئەنج ــام
دەدرێـــت ،ئەگـــەر ڕۆشـــنتر قســـەبكەین تێدەگەیـــن كـــە
ئـــەوە پیاوێكـــی ســـەرمایەدار نییـــە خـــۆی كاندیـــد دەكات
و هەڵیدەبژێ ــرن ،بەڵك ــو ئ ــەوە لیس ــتی حیزبێك ــی خ ــاوەن
بەرژەوەندییـــە و هیچـــی تـــر یـــان خـــاوەن كۆمپانیایەكـــە
ب ــۆ مان ــەوەی ل ــە نێ ــو سیس ــتمی ئاب ــوری دەوڵ ــەت ،ن ــەك
هەڵبژاردنــی سیســتم و پەیــڕەوو پڕۆگرامــی حیزبێــك یــان
خزمەتگــوزاری یاخــود لێهاتویــی كەســایەتییەكی سیاســی،
یاخ ــود ئ ــەو كەس ــەی ك ــە بەن ــاو خ ــۆی كاندی ــد ك ــردووە،
جیاوازییەكـــی زۆری هەیـــە كـــە لەواڵتانـــی پەڕەگرتـــوو
پیـــادە دەكـــرێ ،وە دەتوانـــم بڵێـــم هەڵـــە حاڵـــی بوونـــە
ل ــەم سیس ــتمە ،چونك ــی ئ ــەوان گ ــرەو لەس ــەر تواناكان ــی
ســەرمایە و تەكنۆلۆژیــا دەكــەن و ئــەو قۆناغــەی ئێمەیــان
تێپەڕانـــدووە كـــە بەنیســـبەت ئێمـــە دیموكراســـی زۆر
تازەیـــە ،كۆمەڵـــگای كـــوردی لەژێـــر كاریگـــەری عەقڵـــی
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خیاڵیەتـــی و پاشـــماوەی دەرەبەگایەتـــی دایـــە ،هەروەهـــا
لەگـــەڵ هاتنـــی حیزبـــی سیاســـیش بـــۆ فـــەزای كـــراوە،
هەمـــان ســـتایلی ژیانـــی بینـــی ،بـــەاڵم بـــە ئەدەبیاتێكـــی
دیكـــە ،بۆیـــە كۆنتڕۆڵكردنـــی گروپـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان
و كردنـــی بەكۆمەڵگەیەكـــی زۆرەملـــێ كـــە لـــەدەرەوەی
ویس ــت و ئ ــارەزووەكان و چارەنووس ــی سیاس ــی خەڵ ــك
دوورە لەپڕەنس ــیپەكانی دیموكراس ــی ،بەم ــەش حیزبی ــان
ك ــوردی دووچ ــاری بۆش ــاییەكی سیاس ــی ب ــووە ،ئەوەت ــا
حیزبـــە دەســـەاڵتدارەكانی رۆژهـــەاڵت ،بەوانەشـــەوە كـــە
خۆیــان بەئۆپۆزســیۆن دەزانــن ئــەو بۆشــاییە سیاســیەیان
بـــە كولتـــوور و ئەخالقیاتـــی سیاســـی پڕكردۆتـــەوە
كـــە شـــەرعیەت بـــە دەســـەاڵتی خۆیـــان بـــدەن وەكـــو
حیزب ــی خ ــاوەن پڕۆگ ــرام ،گوای ــە میراتییەك ــی مێژووی ــی
سیاســـییان بۆماوەتـــەوە ،ئـــەم ڕەفتـــارە سیاســـییە كـــە
تەنه ــا لەكوردس ــتان و پاكس ــتان و بەش ــێك ل ــە س ــودان و
واڵتان ــی ئەمدوایی ــەی دوای بەه ــاری عەرەب ــی مەوج ــودە
و كاری پێدەكـــرێ ،لەهیـــچ شـــوێنێكی دونیـــا نییـــە ،بۆیـــە
هی ــچ بەهای ــەك ب ــۆ ئ ــەو دیموكراس ــییەتە ناهێڵێت ــەوە ك ــە
هەاڵوزەنـــای بۆدەكـــرێ ،هەڵبـــەت هـــەر ئـــەم الیەنەشـــە
كـــە حیزبـــی دەســـەاڵتداری لـــە واڵتـــە پاشـــكەوتووەكان،
ترســی هــەرە گەورەیــان لێنیشــتووە و لەئەلتەرناتیڤەكــەی
دەترســـن كـــە دواجـــار لـــەو بۆشـــاییە سیاســـییەوە
ســـەرچاوە دەگـــرێ كـــە ئێســـتا لـــە قەوارەكەیانـــدا
هەس ــتپێدەكرێت ،بۆی ــە هەرچ ــی هەوڵی ــان هەی ــە تەنه ــا ب ــۆ
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ئ ــەوە دەیخەنەگ ــەڕ ك ــە هەرچ ــی زیات ــر كۆمەڵگ ــە بكەن ــە
كۆمەڵگەیەكـــی ناتەندرووســـت و زۆرەملـــێ لـــەرووی
ئیدیۆلۆژیـــەوە ،ســـابا هـــەر ئیدیۆلۆژییـــەك بێـــت ،راســـت
یان چەپ.
هەڵبژاردنــی ئیدیۆلۆژیــا تەنهــا لــە پرۆســەی هەڵبژاردنــی
پارلەمانیــدا نییــە ،بەڵكــو كەرەســتەیەكی دیكــەی پراكتیكــی
سیاســەتەی هاوچەرخــە ،بزووتنــەوە فەندەمیتالیزمییەكانی
پاكســـتان و ئەفغـــان و ســـربیا و ئەوانـــەی دوای بەنـــاو
بەهـــاری عەرەبـــی هاتنـــە ســـەر شـــانۆی سیاســـی ،هـــەر
ئـــەو بیانـــووە بـــوو كـــە ئیدیۆلۆژیـــا جارێكـــی تـــر خـــۆی
بەرهەمدێنێـ ــەوە ،ك ــە لەراس ــتیدا مەترس ــییەكانی دوژمن ــە
س ــەرەكیەكەی س ــەرمایەداری ب ــوو ك ــە رێگ ــەی ل ــە ل ــەو
دیالیكتیك ــە گ ــرت ك ــە خەری ــك ب ــوو جێپێ ــی ب ــە پایەكان ــی
سیاســـەت لـــەق دەكـــرد ،ئەویـــش بزووتنـــەوە چـــەپ و
رادیــكاڵ و نیــو لیبرالیەكانــی ئامریــكا و ئەوروپــا و واڵتانــی
ســـۆڤیەتی كـــۆن بـــوون و لـــە دونیـــای رۆژهەاڵتیشـــدا
رەنگیدابـــۆوە ،بـــۆ نموونـــە « پارێزەرێكـــی پاكســـتانی
ئەمریكیـــە و هاوپیشـــەی پێشـــووی ســـەرۆكی ئامریـــكا
ب ــوو ،گوتب ــووی گەل ــی پاكس ــتان ل ــەرووی دەروونیی ــەوە
ئامادەیـــە بـــۆ شـــۆڕش ،شـــەڕی ســـووننە ســـوود لـــەو
دابەش ــبوونە چینایەتیی ــە قووڵ ــە دەبینێ ــت ك ــە ماوەیەك ــی
دوورو درێ ــژە ل ــە پاكس ــتان بوون ــی هەی ــە ،ش ــەرڤانەكان
زۆر لـــەوە زیاتـــر ئامـــادەن مۆزیـــك و خوێنـــدن حـــەرام
بكـــەن ،هەروەهـــا چاوەڕوانـــی ئەوەیـــان لێدەكرێـــت كـــە
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دادپ ــەروەری ئیس ــامی پەرپ ــا بكرێ ــت ئاب ــوری دووب ــارە
دابەش ــبكەنەوە» .)50(.ل ــە ش ــوێنێكی دیك ــەدا دەیس ــەلمێنێت
كـــە ئـــەوان بوونـــە لـــە دژی بزووتنـــەوەی سیاســـی
شۆڕش ــگێر ك ــە بەنی ــاز ب ــوون لەرێگ ــەی بەرگریك ــردن ل ــە
جوتیــارە هــەژارەكان و بێكارەكانــی دیكــەی واڵتەكــە ،ببــن
بــە ئیدیۆلۆژیایــەك لــەدژی كۆنەپەرســتی و ئەوانــەش كــە
پاڵپش ــتیان دەك ــەن ،ب ــەاڵم چونك ــە خ ــودی بزووتن ــەوەی
شۆڕشـــگێڕی و چەپـــە رادیكاڵەكانیـــش وەكـــو ئەوانـــەی
ئەوروپ ــا بیری ــان دەك ــردەوە ،بۆی ــە نەیانتوان ــی كەڵ ــك ل ــەو
فەزایــە وەربگــرن كــە بەنــاو دیموكراســی لیبرالــی بەرهەمی
هێنـــاوە و هێزێكـــی دیكـــەی كـــردووە بـــە ئەلتەرناتیڤێكـــی
ئیمێرجنســی كاتــی كــە لەســەروەختی خــۆی كــە مەترســی
پەیـــدا دەكات ،ئەمـــە بـــۆ ئەفغانســـتانیش هەروەهایـــە
كـــە لەترســـی ئـــەوەی جارێكـــی تـــر ئـــەو واڵت و كیانـــە
كۆمۆنیســـتییە درووســـت نەبێتـــەوە كـــە لەســـەردەمی
نەجیبولـــا هەبـــوو ،واڵتێـــك كـــە ئابـــوری و سیاســـییەتی
ســـەربەخۆیی خـــۆی هەبـــوو ،بۆیـــە بەجێـــی ئـــەوەی
فاشـــیزمی چـــەپ جێكەوتـــە بێـــت و ببێتـــە ئەلتەرناتیڤـــی
سیس ــتمی سیاس ــی ،ئ ــەوا فەندەمینتالیزم ــی ئیس ــامی ك ــرا
بـــە بیانـــوو بـــۆ ناوچەكـــە ،بەمـــەش ئیدیۆلۆژیـــای نـــوێ
بەرهەمه ــات و كەوت ــە خزم ــەت ئ ــەو ئیدیۆلۆژیای ــەی ك ــە
خـــۆی پراكتیـــك دەكاتـــەوە.
بـــە ئیدیۆلـــۆژی كردنـــی ســـەرجەم دامودەزگاكانـــی
دەوڵـــەت و تەنانـــەت فەرهەنگیەكانیـــش بەســـێكتەری
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پ ــەروەردە و تەندروستیش ــەوە ل ــەو واڵتان ــەی ك ــە توش ــی
بۆشــایی سیاســی بوونــە و هەمــوو ســێكتەرەكان كەوتنــە
نێ ــو پەیرانێك ــی س ــەختەوە ،ب ــە بیان ــووی ئ ــەوەی گروپ ــە
كۆمەاڵیەتییـــەكان ناتوانـــن بەبـــێ پشـــتگیری دەوڵـــەت
ناتوان ــن ب ــەردەوام ب ــن ،پاس ــاوێكی ن ــا لۆژیكیی ــە ،ل ــەوەش
نالۆژیكـــی تـــر ئەوەیـــە كـــە دەســـتەبژێرێكی رۆشـــنبیری
هـــەن ئـــەم دامودەزگایانـــە بەڕێوەدەبـــەن و واقیعیەتـــی
بابەتەكـــە دەشـــارنەوە و خەتاكـــە دەخەنـــە پـــاڵ فـــەزا
گشـــتییەكە.
بەپێـــی قســـەی هیـــگڵ بێـــت دەزگا و كۆمەڵـــە
رێكخراوەكانـــی كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی دەتوانـــن دەوری
دەســەاڵت و حكومــەت بگێــڕن و بەشــێك بــن لــە هاریــكاری
حكومـــەت بەهـــەر بیانوویـــەك بێـــت» هیـــگڵ لەجیـــاوازی
نێــوان كۆمەڵــی مەدەنــی و كۆمەڵــگای بــۆرژوازی ،چونكــە
ئەوكاتــە لەئەوروپــا بەشــێك بــووە لــە پێكهاتــەی شــارەكان
و دابەشــكردنی كار و ســەرەتای ســەردەمی ســەرهەڵدانی
خولیـــای نەتەوەیـــی بـــووە ،لەگـــەڵ بۆچوونـــی ئـــەوەی
كااڵی زێـــدە بنێردرێتـــە بازاڕەكانـــی دەرەوە كـــە بـــووە
هــۆی ســەرهەڵدانی كۆڵۆنیالیــزم ،ئــەو زاراوەیــە مەبەســت
لـــە كۆمەڵگـــەی بـــۆرژوازی بـــە شـــێوە ئەڵمانیەكـــەی
بـــەكار دەهێنرێـــت ،كۆمەڵـــی مەدەنـــی یـــان بـــۆرژوازی،
بۆیـــە لەتاكـــەوە دەســـتپێدەكرێت ،تایبەتمەنـــدی مافیـــش
ئەوەی ــە بەهەم ــوو رووگ ــە و ئاراس ــتەیەكدا ب ــاو ببێت ــەوە،
ب ــەاڵم هەمەكێت ــی ماف ــی ئ ــەوەی هەی ــە وەك ــو بنەمایەك ــی
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خسوس ــیەت و وێن ــە زەرووریەتەك ــەی بەرجەس ــتە بێ ــت،
گەش ــەكردنی ئاین ــدەی تایبەتمەمدی ــش ئ ــەو چركەیەی ــە ك ــە
تێیـــدا دەوڵەتـــە كۆنـــەكان بەرجەســـتە دەبـــن كـــە مانـــای
دەوڵەتـــی بـــەر لـــە رێنیسانســـە» .)51(.ئـــەم قســـەیەی
هی ــگڵ مەرامێك ــی فەرهەنگ ــی و سیاس ــی هەی ــە ،تەنه ــا ب ــۆ
ســـەروەختی خـــۆی ،ئەویـــش بەشـــداریكردنی خەڵـــك و
بەش ــێك ل ــە رۆش ــنبیران و نووس ــەران و خ ــاوەن توان ــای
جۆراوجـــۆرن لەكایـــە جیـــاوازەكان ،مەبەســـتیش ئەوەیـــە
فشـــار بخەنـــە ســـەر دەســـەاڵت و دەزگاكانـــی بـــۆ بـــە
سیس ــتماتیك كردن ــی دەوڵ ــەت ،ب ــەاڵم پرس ــیارەكە ئەوەی ــە
ئـــەم رێكخراوانـــە لـــەدوای جهانگیـــری و ســـەرمایەداری
هاوچەرخـــەوە كـــە هیـــچ بەهایەكـــی بـــۆ هیـــچ كایەیـــەك
و ئەخـــاق و پرنســـیپێك نەهێشـــتۆتەوە ،چـــۆن دەبنـــە
ئـــەو هێـــزی فشـــارەی كـــە هیـــگڵ پێشـــبینی كردبـــوو،
شـــەرعیەتی دەزگای پارلەمـــان وەكـــو تاكـــە دەزگایەكـــی
شـــەرعی لـــەرووی یاســـاییەوە ،لەهەمـــوو رێكخـــراوەكان
گرینگتـــرە ،كەچـــی ئـــەوەش لـــە سیســـتمی نوێـــدا بـــوو
بەژێ ــر كۆنتڕۆڵ ــی حیزب ــە دەس ــەاڵتدارەكانەوە ك ــە دەچن ــە
بـــەردەم كێبەركێـــی دەنگـــی خەڵـــك و گەمـــەی سیاســـی،
هەمـــان ویســـتی ســـەرمایەداری بەســـەردا زاڵ كـــرد،
لەحاڵێك ــدا ئەم ــە ل ــە رۆژه ــەاڵت و بەتایبەت ــی ل ــە عێ ــراق و
كوردس ــتان ،بەش ــێوەیەك تەرجوم ــەی واقی ــع ك ــرا ،گوای ــە
دەتوانــرێ رێكخــراوی كۆمەڵگــەی مەدەنــی لەبــری خەڵــك
ه ــەم ببێت ــە چاودێ ــر و ه ــەم ببێت ــە هێزێك ــی فش ــار ،كەچ ــی
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ئەم ــەش ب ــاری نەهێن ــا و وەك ــو مەس ــەلەی میدی ــا ب ــوون
ب ــە بەش ــێك لەپاڵپش ــتیەكانی سیس ــتمی دەس ــەاڵتدارێتی و
بازاڕكــردن بەچارەنــووس و قووتــی كۆچبــەران و ئــاوارە
و لێقەومـــاوان و كایەكانـــی دیكـــە كـــە قەیرانـــی سیاســـی
دروســـتی كـــردوون ،بـــەاڵم پاڕادۆكســـەكە لـــەرووی
فكرییــەوە و لــەرووی مێژووییــەوە ئەوەیــە كــە ســەردەمی
هیــگڵ لەگــەڵ ئــەم ســەردەمەدا كــە هەمــوو دونیــا كۆنتــڕۆڵ
كــراوە ،جیاوازیەكــی یەكجــار زۆری هەیــە ،بەوپێیــەی كــە
چەمكەكانیــش مانــای خۆیــان لەدەســتداوە و هەمــان مانــای
س ــەردەمی هیگڵی ــان نەم ــاوە ،ب ــۆ نموون ــە دەس ــتێوەردانی
دەوڵەتێـــك بـــۆ دەوڵەتێكـــی تـــر لەكاروبـــاری سیاســـی و
ئاب ــوری دەوڵەتان ــی ب ــێ دەس ــەاڵت ،وەك ــو ئ ــەوەی ئێس ــتا
هەی ــە ،ن ــەك ه ــەر نەب ــوو ،بگ ــرە ستایلەكەش ــی جی ــاوازی
هەبـــوو ،بۆیـــە ئـــەو تیـــۆرەی بـــۆ فشـــار وەكـــو فكـــری
سیاســـی رابـــردوو كاری پێكـــراوە ،ئێســـتا نـــەك هـــەر
كەڵك ــی نیی ــە ،بگ ــرە ناتوانرێ ــت مەترەحی ــش بك ــرێ.
ئەگەرچ ــی مەودای ــەك لەنێ ــوان چەمك ــی دیموكراس ــی
و كۆمەڵگـــەی مەدەنیـــدا هەیـــە ،بـــەاڵم دیموكراســـیەت
ئەگـــەر وەهمـــی سیاســـیش بێـــت ،بەبـــێ كۆمەڵگەیەكـــی
شارس ــتانی كەلێنێك ــی گ ــەورەی تێدەكەوێ ــت و هی ــچ كام
لـــەو چەمكانـــەش بەبـــێ ئەویتریـــان ناكـــرێ ،ئەگەرچـــی
دەركەوتـــووە كـــە كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی نێوەندگیرییـــەك
لەنێـــو ملمالنێـــی چینایەتـــی دەكات و دەبێتـــە پایەیەكـــی
بنچینەیـــی بـــۆ راگرتنـــی ســـەقفی دەوڵـــەت ،بـــەاڵم هیـــگڵ
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دامەزرێنـــەرو داهێنـــەری چەمكەكانـــی وەكـــو كۆمەڵگـــەی
مەدەن ــی و ئیدیالیزم ــی مۆدێرن ــە و ماف ــە .ئ ــەو پێ ــی وای ــە
سیســـتمی عەقڵـــی نەبێـــت كـــە وەكـــو یەدەكـــی هـــزری
دەوڵــەت ،ناكــرێ بــاس لــە چاالكــی ئۆرگانەكانــی دەوڵــەت
بكەیــن كــە بووەتــە چەمكگەلێكــی ئیدیۆلــۆژی « ،بەرزتریــن
دەربڕینـــی ئـــازادی مـــرۆڤ ســـێ ســـاتە كـــە وجـــوودی
كۆمەاڵیەت ــی ب ــاس دەكات ،ئەوی ــش خێ ــزان و كۆمەڵگ ــەی
مەدەنـــی و دەوڵـــەت ە ،لەنێـــو خێزانـــدا خۆنەویســـتی كار
هەیـــە كـــە هانـــی خەڵـــك دەدات بەرژەوەنـــدی خۆیـــان
وەالوە بنێ ــن ب ــۆ بەرژەوەن ــدی خزمەكانی ــان ،ئ ــەو وەك ــو
بازنەیەكــی خودپەرســتی گەردوونــی ،بەرژەوەنــدی خــۆی
لـــە پێـــش هەمـــوو بەرژەوەندییەكانـــی تـــرەوە دادەنـــێ،
هەروەهـــا دەوڵـــەت كۆمەڵگەیەكـــی ئەخالقییـــە لەالیـــەن
ســـۆزی هاوبەشـــەوە بـــەكار دەهێنرێـــت ،بۆیـــە ناســـراوە
بـــە خۆپەرســـتی گەردوونـــی».)52( .
ئەمـــەی هیـــگڵ باســـی دەكات ،درووســـت ئـــەو
لەبەرچاوگرتن ــی بەرژەوەندییەی ــە ك ــە لەب ــری ب ــۆ گش ــت
بێــت بــۆ خــودە ،بــەاڵم لەئاســت مەدەنــی بوونــی كۆمەڵگــە،
ئـــەو گشـــتی لـــەال پەســـەندترە ،دەوڵەتیـــش لەتێگەیشـــتنی
هیگڵــدا كۆمەڵگەیەكــی ئەخالقیــە بــۆ خــۆ پەرســتی ئەوانــی
ت ــر بەكاردەهێنرێ ــت ،پاداش ــتی خێزان ــی و پێڕاگەیش ــتن ب ــە
كەڵــك وەرگرتــن لــە بەرزبوونــەوەی نــرخ لــە ئاســتی بــازاڕ
و كااڵكان ،رەخنـــەی رەخنەگرانـــی سیاســـی لێكەوتـــەوە
كـــە بەرزكردنـــەوەی حـــەزی ئەوانـــی تـــر بـــوو لەپێنـــاو
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گروپێ ــك ك ــە دژی مەدەنییەت ــی كۆمەڵگ ــە ب ــوون ،ل ــەدژی
بەرژەوەن ــدی گش ــت ،ل ــە حاڵێك ــدا ك ــە ب ــاس دێت ــە س ــەر
ش ــار ،ی ــان قەوارەی ــەك ی ــان نەتەوەی ــەك ی ــان هەرێمێ ــك،
لـــە هـــزری سیاســـی كۆمەاڵیەتیـــدا ئامانجێكـــی قوڵتـــری
هەی ــە ك ــە پەیوەن ــدی ب ــە ناس ــنامەی كۆمەڵگەیەك ــی ف ــرە
رەنگ ــی هەی ــە ،ك ــە ئەمەی ــە كۆمەڵگ ــەی مەدەن ــی.
كۆمەڵگــەی مەدەنــی بەشــێكە لەڕێوڕەســمی پیادەكردنــی
سیســـتمی دیموكراســـی و بەدەزگایـــی كـــردن و یاســـا
لەكوردســـتان ،دەســـەاڵت بانگـــەوازی ئـــەوە دەكات كـــە
دەزگاكانــی كۆمەڵــی مەدەنــی گەشــەپێدەدات تاكــو تــەواوی
ئۆرگانـــەكان و گروپـــە كۆمەاڵیەتیـــەكان لـــەدەرەوەی
حیـــزب و حكومـــەت ،مومارەســـەی كایەكانـــی خۆیـــان
بكـــەن و هـــاوكاری حكومـــەت بكـــەن لـــە بەڕێوەبردنـــی
كۆمەڵــگا ،كەچــی بەپێچەوانــەی پرنســیپەكانی دیموكراســی
و كۆمەڵ ــی مەدەن ــی ،ت ــەواوی دەزگاكان كۆنتڕۆڵدەكرێ ــن
و قەڵەم ــڕەوی خۆیان ــی تێ ــدا دەك ــەن بەن ــاوی سیس ــتمی
ســـەربەخۆیی (دەزگا و ســـەندیكا و یەكێتیـــەكان) ە وە
ئەوانیــش وەكــو خۆیــان دەڵێــن» تەنهــا دەوری تەماشــاكەر
دەبینیـــن تێیـــدا» .چونكـــە جەنـــگ كـــردن لەســـەر چەنـــد
كورس ــییەك ب ــۆ پارلەم ــان ،درووس ــت ه ــەر ئ ــەو مانای ــەی
هەی ــە .لەراس ــتیدا ئ ــەم دامەزراوان ــەش ك ــە هەم ــوو الی ــەك
بەئۆپۆزســـیۆن و دەسەاڵتیشـــەوە ،لەئۆرگانـــی حیزبـــی
ب ــەوالوە هیچ ــی ت ــر نیی ــن و هی ــچ س ــەربەخۆییەكیان نیی ــە
لەكاركردنـــدا و ناشـــبێت لەئاینـــدەدا ،تەنانـــەت لەگرتنـــی
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كۆنفرانسەكانیشـــدا حیـــزب دەســـتەی كارگێـــری و
س ــەرۆكایەتی س ــەندیكا ،ی ــان ه ــەر دەزگایەك ــی ت ــر بەب ــێ
هەڵبژاردنێكـــی شـــەرعی دەستنیشـــان دەكات.
شـــەڕی چەســـپاندنی مەدەنییـــەت ،شـــەڕی دژ
بەكۆنەپەرســـتی و دواكەوتنـــی مۆدێـــل نوێـــی
س ــەرمایەدارییە ك ــە لەرێگ ــەی تاقم ــی سیاس ــیەوە نمای ــش
دەكرێ ــت ،كوش ــتنی ئی ــرادەی ت ــاك و پیس ــكردنی ژینگ ــە
و بـــێ بەهاكردنـــی هەمـــوو ئـــەو شـــتانەی كـــە پێشـــتر
كۆمەڵگـــە شـــانازی پێوەدەكـــرد ،ئێســـتا لەژێـــر عینوانـــی
نوێگەری ــی لەبەی ــن چ ــوو« ،ئ ــەوەی ك ــە میش ــیل فۆك ــۆ ل ــە
كتێب ــی چاودێریك ــردن و س ــزا باس ــی دەكات ،چۆنییەت ــی
گواســـتنەوەی خـــودە لەبـــاری ئەخالقییـــەوە كـــە لەژێـــر
هەژموونـــی فەرمـــان و بنچینـــەی وەعـــز دانەرەكانـــی
دەرەوەیــە كــە بــە بارتەقــای لێكۆڵینــەوە لــە پێدانــی بــوون
و رەهەنــدە ئیســتاییەكانییەتی ،فۆكــۆ لەســەر ئاســتی تــاك
جەخ ــت ل ــە تایپ ــی ت ــاك و خودێت ــی هەقیق ــەت دەكات ــەوە
لەكۆمەڵگـــە ،چونكـــە ئەخـــاق وادەكات لـــە چوارچێـــوەی
مێـــژووی هەقیقەتـــدا گرینگـــی پێبدرێـــت ،ئەویـــش
پەیوەندی ــی تاك ــە ب ــە خ ــودەوە ،ك ــە ئەم ــە ل ــە كۆمەڵگ ــەی
زۆرەملـــێ دا ســـزای لەســـەرە» .)53( .لـــەوەش گرینگتـــر
لـــەالی فۆكـــۆ ئـــەو لێكۆڵینەوەیەیـــە كـــە پەیوەندیـــی
بنچینەیـــی تـــاك بـــە هەقیقەتـــەوە ئاشـــكرا دەكات ،ئەمـــە
مامەڵەكـــردن و تێگەیشـــتنی دەســـەاڵتە بـــۆ هۆشـــیاری
ت ــاك ،هەروەه ــا مامەڵ ــە كردنیەت ــی لەگ ــەڵ س ــتراتیژییەتی
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بەرهەمهێنانــی هەقیقەتێــك كــە بەرهەمــی مەعریفەیــە ،ئــەو
مەعریفەی ــەی ك ــە ئیش ــكالیاتی ش ــتە ش ــاز و ئاس ــاییەكان
جـــودا دەكاتـــەوە ،بـــەاڵم هەرگیـــز دووری ناخاتـــەوە لـــە
ئیدیۆلۆژیایەكـــی نادیـــار.
مەترســـی زاڵبوونـــی تـــاك گوتـــاری نەتەوەیـــەك و
ئایینێك ــی دیاریك ــراو بەس ــەر ئەوان ــی دیك ــەی بێناس ــنامە
و بـــێ پشـــتوپەنای دیكـــەدا ،مەترســـی چاندنـــی ترســـێكی
ئیدیۆلۆژییــە لــە زەینــی هەمــووان كــە بەهــۆكاری جــودا و
لەرێگــەی گروپــە ســەلەفییەكانەوە كــە خــراپ كەڵكیــان لــە
ئایی ــن وەرگرت ــووە و دەس ــەاڵتیش زەمین ــەی ب ــۆ خ ــۆش
كـــردوون ،رێگەگرتـــن لـــە ئـــازادی رەســـەن و پێشـــكەش
كردنـــی جـــۆرە ئازادییەكـــی درووســـتكراوی نمونەیپـــی،
هەروەهـــا زەمینـــە خۆشـــكردن بـــۆ ژینگەیەكـــی سیاســـی
ك ــە فەرهەن ــگ و رۆش ــنبیری بكات ــە كااڵی ــەك دژ بەخ ــۆی،
هەمـــوو ئەمانـــە بەشـــێكن لـــەو جەنگـــە جیاوازانـــەی كـــە
لەب ــری ئ ــەوەی كۆمەڵگ ــە بەمەدەن ــی بێ ــت ،بەپێچەوان ــەوە
دوادەكەوێـــت و قەناعەتیـــش دەكات كـــە ژیانێكـــی
راســـتەقینەیە.

157

ئۆلیگارشیزمی سیاسی

وەهمی دیموكراسی

158

بنەچـــەی ئـــەم زاراوە سیاســـییە واتـــە دیموكراســـی،
لـــە ســـەردەمی ئەســـیناوە ســـەرچاوەی گرتـــووە،
وەختێـــك گروپێكـــی دەســـتەبژێری سیاســـی دەســـەاڵتی
دەوڵەتشـــاریان گرتەدەســـت كـــە گروپێكـــی بنەماڵەیـــی
بـــوون ،ئەفاڵتـــۆن لـــە كتێـــی كۆمـــاردا نووســـیویەتی و
ئام ــاژەی ب ــۆ ئ ــەم زاراوە سیاس ــییە ك ــردووە ،دواب ــەدوای
ئــەو ئەڕســتۆ بــە شــێوەیەكی تــر ئــەم زاراوەیــەی لــە كتێبــی
سیاس ــەت دا ش ــیكردۆتەوە ،بەومانای ــەی ك ــە ئۆلیگارش ــی
تەنهـــا مانـــای دەســـەاڵتی بنەماڵەیـــی و دەستبەســـەرا
گرتنـــی ماڵیاتـــی دەوڵـــەت نییـــە بەراســـتەوخۆ ،بەڵكـــو
دەكەوێتــە ســەر موڵكیــەت و ســامانی دەوڵەتەكــە و دواتــر
دەچێت ــە خزمەت ــی چینێ ــك ،ئ ــەم زاراوەی ــەش لەبەرامب ــەر
دەســەاڵتی ئــەو كەمینەیــە بەكارهاتــووە كــە لــەدوای خــۆی
گروپـــە زاڵـــەكان بەرهەمدێنـــێ كـــە بریتییـــن لـــە پیاوانـــی
خ ــاوەن موڵ ــك و پیشەس ــازی و ب ــازاڕ ،هەم ــوو ئ ــەم مان ــا
جیاوازانــەش لــە هەنــاوی دیموكراســیەتدا بەرهەمهاتــووە.
ئەفاڵتـــون كاتێـــك رەخنـــە لـــە دیموكراســـی دەگرێـــت،

ســـەردەمێك دەشـــێت ،بـــۆ نموونـــە بـــۆ ئێســـتای جهـــان
دەشـــێت پراكتیـــك بكـــرێ ،چونكـــە هەمـــوو كارێكتـــەرە
سیاس ــییە ناس ــراوەكان وەك ــو غەری ــزە و ح ــەز تەماش ــای
دەســـەاڵت دەكـــەن ،بۆیـــە یـــان بەهـــۆی دەزگای دیكـــەوە
رێگـــەی رادەســـتكردنیان نییـــە ،یـــان ئەوەتـــا حەزناكـــەن
رادەســـتی كەســـێكی تـــری بكـــەن و ئـــەم دیمەنانەشـــی
لێبەرهەمدێــت كــە گەورەتریــن دەزگای شــەرعی لەرێگــەی
هێزێك ــەوە كۆنت ــڕۆڵ دەكرێ ــت وەك ــو ئ ــارەزوو و وەك ــو
شانســـیش رادەســـتی گروپێـــك و چەنـــد كەســـێكی تـــری
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تەنه ــا وەك ــو سیس ــتم چ ــاو ل ــە كەموكوڕییەكان ــی ن ــاكات،
بەڵكـــو بەشـــێكی دەگەڕێنێتـــەوە بـــۆ كارێكتـــەری برســـی
و چاوچنـــۆك بـــۆ دەســـەاڵت ،بۆیـــە دەڵـــێ» مرۆڤـــی
دیموكراتـــی هەرگیـــز بایـــەخ بەریزبەنـــدی و پلەبەنـــدی
ن ــادات ،جۆرێ ــك لەیەكس ــانی نێ ــوان خۆش ــی و چێژەكان ــی
درووس ــت دەكات و س ــەركردایەتی ژیان ــی خ ــۆی دەدات ــە
ئـــەو كەســـەی كـــە زوو دێـــت ،وەكـــو ئـــەوەی بەشـــانس
بڕیــار بــدات تاوەكــو لــەم كەســە تێردەبێــت ،ئینجــا دەیداتــە
كەســـێكی تـــر ،لەشـــوێنێكی تـــردا دەڵـــی دیموكراتییـــەت
بریتیی ــە ل ــە بەڕەڵاڵی ــی و گەندەڵ ــی و بازاڕێك ــی گەورەی ــە
و ب ــازاڕی ئەس ــپێیە ،مەزادخانەیەك ــی دەس ــتوورییە ،بۆی ــە
م ــرۆڤ دەتوان ــێ ئ ــەو نموونەی ــە هەڵبژێرێ ــت ك ــە لەگ ــەڵ
خۆیـــدا دەگونجێـــت و دەیەوێـــت دووبـــارە بەرهەمـــی
بهێنێتـــەوە»( .)54ئـــەم قســـەیەی ئەفاڵتـــون بـــۆ هەمـــوو
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دەكات ،كێشـــەی نێـــوان ناوچـــەی یـــۆرۆ و مەســـەلەی
ســـكۆتلەندا و پارلەمانـــی ئێرلەنـــدا و ســـكۆتلەندا بـــۆ
بڕی ــاردان لەس ــەر س ــەربەخۆیی و مەس ــەلەی پارلەمان ــی
توركیــا كــە لەالیــەن ئاكەپــەوە كۆنتــڕۆڵ كــراوە و ئەوانــی
تریـــش پەراوێزخـــراون ،هەمـــوو دیمەنـــەكان لەیەكتـــر
دەچ ــن ،ئەم ــە ل ــە ئەنجام ــی ئ ــەو بۆش ــاییە سیاس ــیەیە ك ــە
چەپـــی مۆدێـــرن و لیبـــرال دیموكراســـەكان لـــە دونیـــادا
ناتوانــن ببنــە ئەلتەرناتیــڤ و ناشــتوانن لەگــەڵ هاوكێشــەی
نێودەوڵەتیـــدا خۆیـــان بگونجێنـــن.
هی ــچ یەكێ ــك ل ــەو سیس ــتمانە لەسەراس ــەری دونی ــادا و
ل ــە ترس ــی سیاس ــەت و لەترس ــی لەدەس ــتدانی دەس ــەاڵت
لەالیــەن ماڵــی مەلیكــەوە ،نــەك هــەر هــەوڵ بــۆ رووخانــدن
و البردنیــان لەدەســەاڵت بوونــی نییــە ،بەڵكــو موناقەشــەی
لەبـــارەوە ناكرێـــت ،بۆیـــە دەڵێیـــن دیموكراســـیەت بـــەو
فۆڕمـــەی كـــە بـــاوە و هەیـــە ،سیســـتمێكی ســـتەمكاری
نادیـــارە ،چونكـــە ئابـــوری حوكمـــی چینـــەكان دەكات و
جێگــە و رێگــە بــۆ هــەژار و دەوڵەمەنــد دیاریــدەكات ،نــەك
نەهێشــتنی جیــاوازی لەهەمــوو بوارەكانــدا «فەرمانڕەوایــی
كردنـــی زۆرینـــەی تونـــدڕەو كـــە دیموكراســـیەتی
نادەســـتووریە ،مەترســـی كەمتـــرە لـــە ئۆلیگارشـــیەت و
س ــتەمكار ،دیموكراس ــی ب ــەاڵی ئەفالتون ــەوە حومڕانییەك ــە
تێی ــدا خەبات ــی ئاب ــوری س ــنووری تێپەڕان ــدووە و یەكێت ــی
دەوڵـــەت كەوتۆتـــە بـــەر هەڕەشـــەی ناكۆكـــی نێـــوان

زەنگیـــن و هـــەژار ،بۆیـــە ئەفاڵتـــون پێیوایـــە ئەگـــەر
جیــاوازی گــەورە لەنێــوان بــاری ئابــوری خەڵكــدا هەبێــت،
ئــەوا دەوڵــەت ناتوانــێ بــە هیــچ شــێوەیەك كاروبارەكانــی
بەشـــێوەیەك بەرێكوپێكـــی بەڕێوەببـــات» .)55(.بەشـــێك
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لـــە لێكۆلەرانـــی سیســـتمی سیاســـی ،پێیانوایـــە كـــە ئـــەم
سیس ــتمە ناجێگی ــر و نات ــەواوە ،وات ــە ئۆلیگارش ــیزم وەك
سیســـتمێكی ماڵیـــی ئابـــوری ،لـــە نموونـــەی ئامریـــكا و
واڵتانـــی دیكـــەی خوێنمـــژی بەشـــەرییەتن( ،ســـایمۆن
جۆنســـۆن و جفـــری وینتـــەر) دوو نووســـەری ئامریكـــی
ئابوری ــن ،ب ــاس ل ــەوە دەك ــەن ك ــە دەكرێ ــت دوو حی ــزب
وەكـــو ئۆلیگارشـــیزمی دیموكراســـی لـــە نێـــو یـــەك
سیس ــتمدا بمێنن ــەوە ل ــە دەس ــەاڵتدارێتی وەك ــو كۆم ــاری
و دیموكراتییـــەكان ،چونكـــە ئـــەوان رێكەوتـــوون لەســـەر
ئەخالقــی ئۆلیگارشــیزم كــە بنەماڵــە تێیــدا وەكــو ســەروەر
بمێنێتـــەوە ،بەپێچەوانـــەی ئـــەوەی لـــە ســـۆڤییەتی كـــۆن
ب ــوو ،ئۆلیگارش ــیزم تەنه ــا ب ــۆ ی ــەك حی ــزب ب ــوو ئەوی ــش
گروپ ــی بەن ــاو كۆمۆنیس ــتەكان ب ــوون ،لەراس ــتیدا ئەم ــەی
ك ــە ئێس ــتا بەن ــاوی دیموكراس ــیەتەوە لەواڵتان ــی مەلیك ــی
رۆژئـــاوا هەیـــە ،جۆرێكـــە لـــە قۆرخكردنـــی دەســـەاڵتی
سیاســـی لەرێگـــەی بنەماڵـــەوە و لەرێگـــەی موڵـــك و
بـــە موڵكایەتـــی كردنـــی جوگرافیـــا و ســـامانی واڵتەكـــە،
ئەویـــش شـــەرعییەتێكە كـــە خەڵـــك بەناچـــار و بەئـــاگا و
ب ــێ ئاگایان ــە ئ ــەم ئۆلیگارش ــییەی قب ــوڵ ك ــردووە ،بۆی ــە
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رادەســـتكردنی دەســـەاڵت لەنێـــوان ئـــەم ئۆلیگارشـــییزمە
نوێی ــە ش ــێوەیەكی دیك ــەی دیموكراس ــیەتی رۆژئاوای ــە ك ــە
دەس ــتوور و دەنگ ــدان دەرەنجامەك ــە دەدەن ــە دەس ــتەوە،
بـــەاڵم ئەمـــەش هەمـــوو رۆژئـــاوای نەگرتۆتـــەوە ،بگـــرە
نیــوەی زیاتــری رۆژئــاوا سیســتمی پادشــا نشــینییە وەكــو
ئەس ــكەندەنافیا و هۆڵەن ــدا و بەلجی ــكا و بەریتانی ــا و هت ــد،
ب ــەاڵم لەرێگـــەی هەڵبژاردنێكـــی رووكەشـــانەوە حیزبێـــك
س ــەردەكەوێ و س ــەرەنجامیش ب ــۆ پاراس ــتنی دەس ــەاڵتی
ئۆلیگارشـــیە كـــە بنەماڵـــە ی مەلیكـــە.
رادەســـتكردنی دەســـەاڵت لـــە هێزێكـــەوە بـــۆ هێزێكـــی
دیك ــە ،ل ــەو عەقلیەت ــەوە س ــەرچاوە ناگرێ ــت ك ــە هەمیش ــە
خـــەون بەمانـــەوەوە دەبینـــێ ،ئـــەوەی لـــە رۆژهـــەاڵت
هەســـتی پێدەكرێـــت ،بەشـــیكی بیرۆكـــەی ئـــەو تاكەیـــە
كـــە بەرهەمهاتـــووی بنەچـــەی رابـــردووەوە كـــە
لەدەس ــەاڵتدارێتی ش ــێخ و پیاوان ــی ئایی ــن بەرهەمهات ــووە،
بۆی ــە ئام ــادە نیی ــن دەس ــەاڵت لەرێگ ــەی سیس ــتمێك ك ــە
نەیانبینیــوە رادەســتی بكــەن بــۆ كەســێكی دیكــەی نەنــاس،
چونكـــە ئـــەم سیســـتمە موڵكـــی رێنیسانســـە و بۆتـــە
كولتــوور ،بۆیــە ناكرێــت داوا لــە رۆژهەاڵتــی بكەیــن ئــەوە
پراكتیـــك بكـــەن.
«گۆڕینـــی دەســـەاڵتی پەیوەندییـــە شەخســـییەكان بـــە
دەســەاڵتە ماتریالییــەكان كــە بەهــۆی دابەشــبوونی كارەوە
بەدیهات ــوون ،ناتوان ــێ بەدەركردن ــی ئ ــەو فك ــرە گش ــتیانە

ل ــە مێش ــكی ئینس ــاندا بكرێ ــت ،بەڵكـــو لەناوبردن ــی ئ ــەوە
تەنهــا لەالیــەن ئەوكەســانەی كــە دووبــارە ئــەم دەســەاڵتە
مادییەیـــان كردۆتـــە ملكەچـــی خۆیـــان و دابەشـــبوونی
كار هەڵدەوەش ــێننەوە مومكین ــە ،ئەم ــە بەب ــێ كۆمەڵب ــوون
ناكرێ ــت ،تەنه ــا ل ــە نێ ــو خ ــۆی كۆمەڵدای ــە ك ــە ه ــەر كەس ــە
هـــۆكاری پێگەیاندنـــی ماددییەكانـــی خـــۆی لـــە هەمـــوو
الیەكـــەوە هەیـــە ،كەواتـــە ئـــازادی تاكـــە كـــەس تەنهـــا

لەناوخـــۆی كۆمەڵـــدا مومكیـــن دەبێـــت».
قەیرانـــی دیموكراســـی بۆخـــۆی هـــەم درووســـتكەری
قەیرانـــە و هـــەم چاكســـازی كـــە ســـەرەتا ئۆپۆزســـیۆن
بەرهەمدێنــێ و هەندێكجاریــش ئــەو هێــزە ئۆلیگارشــیانەی
ك ــە لەرێگ ــەی جیهانگیریی ــەوە جارێك ــی ت ــر هێ ــزی كاری
ئینســـانی ئاســـیاوی بـــە بـــێ ئەرزشـــترین نـــرخ تەماشـــا
دەكـــەن و ئیســـغاللی دۆخـــی ئابـــوری و كۆمەاڵیەتـــی
واڵتەكانیــان دەكــەن« ،بــەاڵم ئــەو شــتەی كــە بارودۆخــی
رەوش ــی گ ــوزەر ب ــەرەو دیموكراس ــی ئاراس ــتە دەكات،
بەرجەســـتبوونی ئۆپۆزســـیۆنی دیموكراتییـــە لـــە چـــاو
گروپــە نەیارەكانــی تــردا ،تەنانــەت لــە حاڵەتــی روودانــی
گـــوزەری ســـەرەتایی بـــەرەو دیموكراســـی لەســـەرەوە
و لـــە نەبوونـــی ئۆپۆزســـیۆنی دیموكراســـی بەهێـــز،
دیموكراس ــی بەره ــەم هات ــوو الواز و ل ــەرزۆك دەب ــێ و
كەوابــوو بــۆ ئــەوەی دەســەاڵتی دەوڵــەت دەستاودەســتی
پێبكــرێ دەبــێ ئۆپۆزســیۆن هەبێــت و دژی ئۆلیگارشــیزم
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بێـــت ،نـــەك دووبـــارە كردنـــەوەی ئـــەو سیســـتمە».
مەبەســـت لـــە بوونـــی ئۆپۆزســـیۆن بونیادنانـــی ئـــەو
عەقڵەی ــە ك ــە سیس ــتمی رەخنەی ــی وەك ــو نەری ــت قب ــوڵ
بــكات و خەڵــك بچێتــەوە جغــزی خــۆی و لەبــری رەخنــە
ل ــە حیزب ــی یەكت ــر بگ ــرن ،رەخن ــە ل ــە دەس ــەاڵت بگ ــرن
و ئۆپۆزســـیۆنیش نەبێتـــە ســـتایلێكی دیكـــەی حیزبـــی
دەســـەاڵت و ئۆلیگارشـــیزمێكی مۆدێـــرن .بـــەاڵم ئەمـــە
لەدونیایەك ــدا بەرهەمدێ ــت ك ــە حی ــزب وەك ــو كەرەس ــتە
بێــت و هــەوڵ بێــت بــۆ ئەزموونكردنــی سیاســەت بــكات،
نـــەك هەمیشـــەیی بێـــت و وەكـــو موقەدەســـێك تەماشـــا
بكرێ ــت ب ــە كارە پۆزەتی ــڤ و نیگەتیڤەكانیی ــەوە بەرگ ــری
لێبكرێـــت ،وەكـــو ئـــەوەی لـــە رۆژهـــەاڵت و بەتایبەتـــی
لـــە عێـــراق و كوردســـتان دەبینرێـــت ،بـــۆ نموونـــە
حیزبـــی ئۆپۆزســـیۆنیش بەهەمـــان شـــێوەی حیزبـــی
دەســـەاڵت كەڵكـــی لـــە جەماوەرەكـــەی وەرگرتـــووە و
بـــووە بـــە هێزێكـــی سیاســـی پۆپۆلیســـتی كـــە ئـــەوان
لـــە جیاتـــی ئابـــوری ،خـــراپ كەڵكیـــان لـــە وەبەرهێنانـــی
بەش ــەری وەرگرت ــووە ك ــە هی ــچ جیاوازییەكی ــان لەگ ــەڵ
ئۆلیگارشـــیزم نییـــە.

ئ ــەو جهانگەرایی ــەی ك ــە یەكێ ــك ل ــە دروش ــمەكانی ك ــە
پش ــگیری لێ ــدەكات ،دیموكراس ــییە و ب ــە پێچەوانەش ــەوە
پشـــگیریكردن لـــە دیموكراســـی جهانگەراییـــە ،خـــۆ
ئەگـــەر بـــە دوو وشـــە بـــاس لـــە جهانگەرایـــی بكەیـــن

«ئـــەوا درووســـت گواســـتنەوەی داتـــا و زانیارییـــە و
پەلەكردنێتـــی لـــە پلەیەكـــدا ،كەواتـــە شـــعور دەكەیـــن
لەیـــەك جهانـــی یەكگرتـــوودا دەژیـــن ،یـــان ئـــەوە كـــە
هەموومــان لــە گوندێكــی كەونیدایــن و پێكــەوە بوویــن بــە
نزیـــك و خزمـــی یەكتـــر و پەیوەندییەكانمـــان لـــە شـــوێن
و كاتێكـــی دیاردایـــە» .)58(.لەكاتێكـــدا ئـــەم جهانگەراییـــە
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هەمـــوو هەوڵێكـــی بـــۆ نەهێشـــتنی شوناســـی نەتەوەییـــە
تاكـــو یەكســـانییەكی ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ بنوێنـــێ،
كەچـــی پاڕادۆكســـانە نموونەیەكـــی دیكـــەی سیاســـەتمان
لـــە پەراوێـــزی سیاســـەتی هاوچەرخـــدا پێشـــكەش
دەكات ،ئەوی ــش زین ــدوو كردن ــەوەی بی ــری نەتەوەی ــی و
راســـیزم و تونـــدڕەوی و توندیـــژی گەالنـــە لەبەرامبـــەر
یەكت ــردا ،هەروەك ــو ئ ــەوەی ك ــە ل ــە ئەوروپ ــا دەبینرێ ــت
چ ل ــە ئاس ــتی دەوڵ ــەت و چ ل ــە ئاس ــتی كۆمەاڵیەت ــی ك ــە
چـــۆن مامەڵـــە لەگـــەڵ خەڵكـــی بیانیـــدا دەكرێـــت و دەبـــن
بـــە قوربانـــی گەمـــەی مافیـــاكان و سیاســـەت و هتـــد.
لـــە شـــوێنێكی تریشـــدا داواكاری لـــە الیەنـــە سیاســـی و
شوناســـە سیاســـییە درووســـتكراوەكان دەكات ،بڕوایـــان
ب ــە بوون ــی یەكت ــر و ب ــە ئەزموون ــی یەكت ــر هەبێ ــت ،ئەم ــە
لــە كاتێكدایــە كــە ئــەم سیاســەتەی جهانگەرایــی پێشــكەش
كــردووە ،هەوڵــی دیكــەی ســتراتیژی ئەوەیــە كــە هەرچــی
گ ــەالن و خەڵك ــی س ــەر ئ ــەم زەمین ــەی ك ــە ن ــاوی ن ــاوە
گوندێك ــی بچ ــووك ،ب ــە قەی ــران ئاب ــوری و سیاس ــی و ب ــە
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بــاج و بێكارییــەوە ســەرقاڵ كــردووە ،ئەمــەش بۆتــە هــۆی
درووس ــتبوونی هەژمونێك ــی دیك ــەی س ــیحراوی دەوڵەت ــی
ژێــر كۆنتڕۆڵــی دەســتەبژێرێك كــە تەنهــا خۆیــان بڕوایــان
بـــەو دەستاودەســـتكردنی دەســـەاڵت هەیـــە.
لەوەتــەی بیــری سیاســی و فەلســەفەی سیاســی هەیــە و
موناقەشــە دەكرێــت ،قســە لەســەر ئەوەیــە دەســەاڵت ئایــا
بەدەس ــت گروپێك ــی دەس ــتەبژێرەوە بێ ــت ،ی ــان بەدەس ــت
خەڵكــەوە بێــت خۆیــان خۆیــان بەڕێوەببــەن و ناعەدالەتــی
نەبێ ــت ،ئ ــەم موناقەش ــەیە نەگەیش ــتە ئامانجێ ــك ،چونك ــە
بەه ــەردوو رووەكەی ــەوە س ــەقامگیر نابێ ــت ،یەك ــەم ئ ــەو
سیســتمە ئابــوری و تەكنۆلۆژیــەی ئێســتا حاكمــە لەهەمــوو
دونیـــا ،خەڵـــك بەبـــێ سیســـتمی حوكمڕانـــی ئابـــوری
دەرهەقـــی نایـــەن ،دووهـــەم ئـــەم سیســـتمە لەئەنجامـــی
ملمالنێـــی نێـــوان چینـــەكان هاتۆتـــە بەرهـــەم ،كەوابـــوو
رێگـــەی تێناچێـــت ریشـــەكێش بكـــرێ بـــەو ئیدیۆلۆژیـــا
كۆن ــەی ك ــە دژیەت ــی ،بۆی ــە ل ــە باش ــترینەوە ت ــا خراپتری ــن
وەرگرتنـــی نموونـــەی بیـــری سیاســـی و وەدەســـتهێنانی
دەس ــەاڵتدارێتیە لەس ــەر زەمین ــی واقیع ــی ئ ــەم كێش ــەیەی
چارەس ــەری ن ــاكات.
ماركـــس و لینیـــن وەكـــو دوو باشـــترین تیۆریســـین
و پراكتیكێكـــی مەزنـــی شۆڕشـــی پیشەســـازی و
شۆڕشـــی ئوكتوبـــەرن ،هەروەهـــا مۆســـۆلینی و هیتلـــەر
وەكـــو دوو نموونـــەی خراپـــی سیســـتمی سیاســـی و
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ســـەركوتكەر و پاڵەوانـــی جەنگـــی مەترســـیدار بـــوون،
هەروەهـــا لەنیۆانیشـــیاندا زۆربـــەی سیاســـەتمەدارانی
دیموكراتیـــك لەمـــەڕ ئـــەو كێشـــەیە بـــێ ئـــەوەی خۆیـــان
بزانـــن بەشـــێوازێكی مانـــدوو نەناســـانە بیریـــان لـــەوە
كردۆت ــەوە «ه ــەركات رێس ــایەكی گش ــتییان تۆم ــار ك ــرد،
پت ــر لەوەاڵم ــی ئ ــەو پرس ــیارە داب ــوون ك ــە ئەگ ــەر حوك ــم
گـــۆڕا بدرێتـــە دەســـت كـــێ و كـــێ دەبـــێ حوكـــم بـــكات.
وەاڵمـــی ئەفاڵتـــون ئـــەوە بـــووە دەبـــێ باشـــترینەكان
حوك ــم بك ــەن ،ئ ــەوەش بەڕاش ــكاوی وەاڵمێك ــی ئەخالق ــی
بـــووە ،ماركـــس و ئەنگڵـــس وەاڵمیـــان داوەتـــەوە دەبـــێ
زەحمەتكێ ــش حوكم ــی خۆی ــان بك ــەن ،ن ــەك س ــامانداران
و گروپ ــی مافی ــای كۆمپانی ــا زەبەالح ــەكان وەك ــو ئەم ــڕۆ،
دەبـــێ زەحمەتكێشـــان سیســـتمی دەوڵـــەت بەڕێوەببـــەن
و عەدالـــەت بەرقـــەرار بكـــەن ،ئـــەوان دەبـــێ هێـــزی
دیكتاتۆریـــان هەبێـــت بەســـەر ناعەدالەتیـــدا ،لێـــرەدا ئـــەم
هــۆكارە ئەخالقییــە تۆزێــك شــاراوەیە ،بــەاڵم هەڵبــەت ئــەو
()59
زەحمەتكێشــە باشــانەن نــەك ســاماندارە خراپــەكان».
ئـــەم قســـەیەی پۆپـــەر بـــۆ ســـەردەمی بـــەر لەهاتنـــی
دیموكراس ــییەتی مۆدێ ــل نوێ ــی س ــەرمایەداری هاوچ ــەرخ
بەكەڵـــك دهـــات ،چونكـــە ئـــەم ســـەرمایەدارەی ئێســـتا
دەقـــاودەق ئـــەو جەوهـــەرەی پێویســـت نییـــە كـــە
لەناوەڕۆكـــی چەمكەكانـــدا مانایـــان هەیـــە بـــۆ سیاســـەت،
بەڵكـــو ئـــەو سیســـتمەی دەوێـــت كـــە درێـــژە بەتەمەنـــی
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دەســـەاڵتەكەی و دەوڵەمەندكردنـــی ئـــەو كۆمپانیایانـــەی
كــە دونیــا بەڕێــوە دەبــەن ،هــەروەك ئــەوەی كــە كۆمپانیــا
زەبەالحەكان ــی وەك ــو ( ئیكس ــۆن مۆبی ــل و شیش ــرۆن و
تۆتـــاڵ و روس نەفـــت و هتـــد) هـــەن كـــە دەیـــان هـــەزار
كۆمپانی ــای جۆراوج ــۆری دیك ــە ل ــە پەراوێ ــزی ئەوان ــەوە
بـــازاڕ دەكـــەن و چەندیـــن حیـــزب ی ئۆلیگارشـــی لـــە
چەندی ــن واڵت ــدا بەرژەوەن ــدی ئ ــەوان دەپارێ ــزن .بەم ــەش
ســـەرمایەداری بـــۆی دەركەوتـــووە كـــە زەحمەتكێشـــان
چیت ــر ناتوان ــن ئ ــەو دنی ــا بەڕێوەبب ــەن ك ــە ل ــە باش ــترین
حاڵەت ــدا س ــۆڤیەتی لەبەرچ ــاوە وەك ــو ئەزم ــوون ،گوای ــە
بەڕێوەبردرنـــی ســـۆڤیەت لەژێـــر چنگـــی زەحمەتكێـــش
ب ــووە ،ب ــەاڵم ب ــۆ رەواج پێدان ــی رەونەق ــی سیس ــتمەكەی،
بەناچـــار ئـــازادی بەخشـــیییەوە تـــا ئـــەو جێگەیـــەی كـــە
دەبێتـــە مەترســـی بەســـەر سیســـتمەكەیەوە كـــە قازانجـــە
لەجەنگ ــدا ،ه ــەروەك ئ ــەوەی ك ــە ئێس ــتا لەسەرانس ــەری
دونیـــادا جۆرەهـــا جەنگـــی بەرچـــاو كـــردووە ،جەنگـــی
نێ ــوان مەزهەب ــەكان و جەنگ ــی نێ ــوان دەوڵەت ــان لەس ــەر
ســـنوور وەكـــو ئۆكرانیـــا و قـــرم كـــە پێشـــتر باســـمان
ك ــرد ،جەنگ ــی دەروون ــی نێ ــوان خەڵ ــك و دەس ــەاڵتەكان،
جەنگــی ئابــوری و جەنگــی نێــوان بەرهەمــی كۆمپانیــاكان
و جەنگ ــی تایب ــەت ك ــە هەم ــوو خەڵ ــك لەرێگ ــەی بەرهەم ــە
تەكنۆلۆژیەكانـــەوە بەشـــداری دەكـــەن بەبـــێ ئـــەوەی
ئاگایـــان لـــە خۆیـــان بێـــت و نموونـــەش بەكارهێنانـــی
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بەرهەمـــی تەكنۆلۆژیـــای پێشـــكەوتووی ســـەرمایەداری
هاوچـــەرخ و بەكارهێنانـــی دەرمـــان كـــە لەرێگـــەی
درووس ــتكردنی نەخۆش ــی رەوانەك ــراوەوە بەركاردێ ــت و
تـــا دەگاتـــە كەرەســـتەی مـــاڵ و خـــۆراك و هتـــد.
كەچــی دەبینیــن هــەر لەرۆژئــاوا و تەنانــەت لە ئامریكاش،
دیموكراســـیەت دەقـــاودەق سیســـتمی گۆڕینـــەوەی
دەســەاڵتە بــەاڵم بەخزمــەت خــودی ســتراتیژی دەســەاڵتی
رابـــردوو ،هاتنـــی ترامـــپ كـــە خـــاوەن كۆمپانیایـــە و
لەرێگـــەی بازرگانـــی و ئابورییـــەوە گەرەكیەتـــی دونیـــا
داگیــر بكاتــەوە و فۆڕمێكــی دیكــەی جیــاواز لــە فۆڕمەكانــی
جـــۆرج بۆشـــی بـــاوك و كـــوڕ و كلینتـــۆن و ئۆبامـــا
پێشكەش ــیان ك ــرد ،ئ ــەو فۆڕم ــە پێش ــكەش ب ــكات ك ــە ب ــۆ
بـــااڵی ئامریـــكا دەشـــێت كـــە هەمـــوو شـــتێك بازرگانـــی
و بەرژەوەندیـــی هاوبەشـــە ،ئەمـــە شـــێوازێكی دیكـــەی
ئۆلیگاریشـــزمی سیاســـی نێودەوڵەتییـــە و گەرەكیانـــە
بیكەن ــە ب ــاو ،چونك ــە ه ــەم ل ــە رۆژئ ــاوا ئ ــەو حیزب ــەی ك ــە
دەن ــگ دەهێنێ ــت هێڵێك ــی س ــووری وەك ــو س ــنوورێك ب ــۆ
دانــراوە كــە دەســتكاری پرنســیپە كۆنكرێتیەكانــی دەوڵــەت
نەكەوێــت و گەمــە بــە ئەجێنــدای كۆمپانیــاكان بــكات ،هــەم
بیـــر لـــە گۆڕینـــی دەســـتوور نەكەنـــەوە كـــە بەخزمەتـــی
ســـەرمایەداری و ماڵـــی پاشـــایە ،هـــەروەك ئـــەوەی لـــە
ئەســـكەندەنافیا و لـــە بەشـــێك لـــە رۆژئـــاوا دەبنیرێـــت،
ئەم ــە لەئامری ــكا و بەریتانی ــا بەش ــیوەیەكی ت ــرە ،چونك ــە
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لـــەوێ دوو حیـــزب بەشـــداری دەكـــەن لـــە هەڵبـــژاردن،
ه ــەردوو حی ــزب لەس ــەر ئ ــەوە كۆك ــن ك ــە دیموكراس ــی
ب ــەو ئاق ــارە ب ــەرن ك ــە بەرژەوەن ــدی س ــتراتیژی سیاس ــی
و ئەجێنـــدا دوور خایانەكەی ــان پێش ــبخەن و س ــەركەوێ،
بۆیـــە هـــەر چـــوار ســـاڵ جارێـــك حیزبێـــك دەســـەاڵتی
سیاســـی رادەســـتی ئـــەوی تـــر دەكات ،ئەگـــەر كەمێـــك
دوور بكەوێتـــەوە سیاســـەتەكە ،ئـــەوا لـــە هەڵبژاردنـــی
دووهەمـــدا جارێكـــی تـــر حیزبێـــك زۆرینـــەی دەنگـــی
خەڵ ــك بەدەس ــتدەهێنێت و ب ــۆ ج ــاری س ــێهەم رادەس ــتی
حیزب ــی دیك ــەی دەكات ك ــە تەنه ــا دوو حیزب ــن و هیچ ــی
ت ــر ،لەحاڵێك ــدا دیموكراس ــییەت بەوات ــای ف ــراوان بوون ــی
سیاس ــەت و فرەی ــی ل ــە بۆچ ــوون و سیاس ــەت و رەن ــگ
و دەنگـــی دیكـــەی دەرەوەی دەســـەاڵت ،كەوابـــوو ئەمـــە
س ــەلمێنەری نەبوون ــی دیموكراس ــیەت و بوون ــی جۆرێ ــك
لـــە دیكتاتۆریەتـــە بـــەاڵم بەفۆڕمێكـــی نادیـــار.
دەســـەاڵت ئـــەو هێزەیـــە كـــە هەمەالیەنـــە دەتوانـــێ
تواناكانـــی خـــۆی دەرهـــەق بـــە ئیـــدارە و سیاســـەت و
ئابـــوری و ســـەربازی و تەنانـــەت فەرهەنگیـــش نمایـــش
بـــكات ،راســـتییەكەی دەســـەاڵت لەجەوهـــەردا تەنهـــا
ئەوەنییـــە ،بەڵكـــو ملمالنێـــی ئـــەوی دیكـــە دەكات كـــە
نەیارێتـــی ،لەرۆژهـــەاڵت ئـــەم جـــۆرە نەیـــارە نییـــە كـــە
تەنهـــا سیاســـەتە ،بەڵكـــو تاكـــە نەیارێـــك هەیـــە ئەویـــش
دژ بـــە هەمـــوو ئـــەو چەمكانـــەی مایـــەی بەختـــەوەری و
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خۆشــگوزەرانی ئینســانە ،بــەاڵم گەرەكیەتــی ئۆلیگارشــیانە
بەردەوام ــی ب ــە سیاس ــەتی خ ــۆی ب ــدات ،ئەوی ــش ئایدی ــای
ئیس ــامی سیاس ــییە و ئیله ــام ل ــە كۆمپانیاكان ــی بەریتان ــی
و ئامریكــی وەردەگرێــت تــا رادەی هــاوكاری لۆجســتیش،
بۆیــە بەجــددی هــاوكاری ئــەو ئۆلیگارشــییە مادییــە دەكات
بــەاڵم بــە دیســكۆڕس و مانایەكــی تــر كــە خەڵــك بكەونــە
ژێـــر كاریگـــەری.
یەكێكی تر لەپرنسیپەكانی دیموكراسیەت و لیبرالیزمی
داهێنان ــی س ــەرمایەداری مۆدێ ــرن ،ئەوەی ــە ك ــە دەس ــەاڵت
و هێـــزە جیـــاوازەكان بـــڕوای تەواویـــان بـــەوە هەبێـــت
هەم ــوو چ ــوار س ــاڵ جارێ ــك ،بچن ــە ب ــەردەم س ــندووقی
دەنگـــدان و خۆیـــان هەڵبژێرنـــەوە بـــۆ بەدەســـتهێنانەوەی
دەس ــەاڵت ،بەپێچەوان ــەوە و بەب ــێ هی ــچ بیانوویەك ــی ت ــر
ب ــۆ دواخس ــتنی ئ ــەو پڕۆس ــەیە ،ئەگ ــەر ئیش ــكالیاتێكی ت ــر
نەب ــوو ك ــە هەڕەش ــە بێ ــت لەناوچەك ــە و ق ــەوارە سیاس ــی
و نەتەوەییەك ــە ،ئ ــەوا الدان ــە ل ــە ت ــەواوی پرنس ــیپەكان و
هەوڵێك ــی ب ــۆ كۆنتڕۆڵك ــردن و ق ــۆرخ كردن ــی دەس ــەاڵت
لەهەمـــوو بوارەكانـــدا ،بەمانایەكـــی تـــر بێنرخكـــردن
و گرنگـــی نەدانـــە بەدەنگـــی خەڵـــك كـــە لەرابـــردوودا
ئـــەو دەســـەاڵتەیان هەڵبـــژاردووە« ،ئەگـــەر هاتـــوو لـــە
دەورانێكـــدا بینیمـــان دەســـەاڵتێك مـــاوەی پارلەمانەكـــەی
لەچـــوار ســـاڵ تێپـــەڕی و رێگـــری لەهەڵبـــژاردن كـــرد،
بەپێـــی بۆچوونـــی بـــرۆدۆن پێـــی دەگوترێـــت (تعســـفیەت
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دەســـتوور) واتـــە دەســـتووری بەئـــارەزوو تـــاك الیەنـــە،
ئەم ــەش غیاب ــی دیموكراس ــیەتە ن ــەك دەس ــەاڵتی خەڵ ــك،
چونك ــە ئەوكات ــە دەس ــەاڵتی خەڵ ــك دەبین ــرێ ك ــە بتوان ــێ
پارلەمـــان لەكۆتایـــی ماوەكـــەی خۆیـــدا هەڵبوشـــێنێتەوە،
نــەك ئــەوەی بەردەوامــی بەدەســەاڵت بــدات و شــەرعیەتی
ج ــۆراو و ج ــۆر بەخ ــۆی ب ــدات» .ب ــەاڵم لەراس ــتیدا دوای
تەماشــاكردنی ئــەو دیمەنــە سیاســییانەی كــە لــەدوای بەناو
بەهــاری عەرەبییــەوە بینــران ،دەركــەوت كــە ئــەوەی نــاوی
دەستاودەســتكردن و دیموكراســیەتی سیاســییە وەهمێكــە
و هیچ ــی ت ــر ،چونك ــە دەرك ــەوت دەس ــتەبژێری سیاس ــی
كـــە لەپەراوێـــزی ســـیناریۆ سیاســـیەكانەوە كارێكتـــەری
چاالك ــن ،ئ ــەوان خاوەن ــی كای ــەی سیاس ــین و ه ــەر ئ ــەوان
دەتــوان رێكــەون لەســەر شــێوازی بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت
و خەڵ ــك ،ن ــەك وەهم ــی دیموكراس ــی.
راهێنانـــی (مێگەلـــی ونبـــوو) كەرەســـتەمان پێویســـتە
ئەمـــەش هەمـــان شۆڕشـــی نوێیـــە لەهونـــەری
دیموكراســـیدا ،بەرهەمهێنانـــی رازی بـــوون ،میدیـــاكان و
خوێندنگـــە و كولتـــووری گشـــتی پێویســـتە دابەشـــبكرێن
و چین ــی سیاس ــەتمەدار و بڕی ــاردەر جۆرێ ــك تێگەیش ــتنی
بەرپرس ــیارێتی ل ــە راس ــتییەكان پێش ــكەش بك ــەن ،لەگ ــەڵ
ئەوەشــدا بــە ئارامــی بیروبۆچوونــی گونجاویــش پێشــكەش
بك ــەن ،لەبیرم ــان بێ ــت پێ ــش س ــەپاندنێكی نەوت ــراو لێ ــرەدا
()60
هەیـــە».
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مەبەس ــتی نئ ــۆم چۆمس ــكی ل ــەو پرس ــیارە ئ ــەوەی ك ــە
چینێكــی راســتەقینە هــەن نزیــك دەبنەوە لەبڕیار و هەســتی
پێدەك ــەن و دەتوان ــن ئ ــەو مێگەل ــە ب ــە ئاراس ــتەیەكی ت ــردا
بب ــەن ،بەمەرجێ ــك دەوڵەتەك ــە بەراس ــتی ب ــڕوای بەگش ــت
هەبێـــت و بڕوانێتـــە ئـــەو گروپـــەی كـــە لەپڕۆژەكانـــی
دەوڵەت ــدا ه ــۆكاری بەرەوپێش ــبردنی كاروب ــاری دەوڵەت ــن
بـــۆ جێبەجێكـــردن لەخزمـــەت بەرژەوەنـــدی گشـــتی
بـــەاڵم راســـتییەكەی ئـــەوە نییـــە ،بەڵكـــو تێوەگالنـــی
بەنـــاو میدیـــاكار و نووســـەرە لـــە كایـــە هەواڵگەریـــی و
تەكنیككارەكان ــی دەس ــەاڵت ،بەن ــاوی ئ ــەوەی ك ــە پێوس ــتە
داتـــا هەمەالیەنـــەكان بگوازرێتـــەوە بـــۆ خەڵـــك.
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و زۆرین ــە بڕوای ــان ب ــە ئ ــازادی و مومارەس ــەی ژیان ــی
كولتـــووری و سیاســـی و كۆمەاڵیەتـــی و هتـــد هەبێـــت
و دوچ ــاری هی ــچ هەالواردنێك ــی سیاس ــی و كولت ــووری
نەبنــەوە ،ئــەو ئازادیــەی كــە شــارەزایان لــە پــەروەردەی
خەڵـــك و نەوەكانـــی داهاتـــوو دەتوانـــن كاریگەرییـــان
هەبێـــت ،وەختێـــك ئەمـــە نەبـــوو ،كەواتـــە دیموكراســـی
لەقوتوویەكـــی بەتـــاڵ بـــەوالوە ،هیـــچ تـــر نییـــە و تەنهـــا
بـــۆ ســـەرقاڵ كردنـــی خەڵكـــە بەنـــاوی چەمكێكـــی
سیاس ــییەوە ك ــە خ ــۆی ب ــۆ برەودان ــە ب ــە ئابوریی ــەك ك ــە
خزمەتــی زلهێــزەكان دەكات و دەوڵــەت لــە چنگــی گشــت
دەســـەنرێتەوە دەچێتـــە ژێـــر كۆنتـــڕۆڵ و قۆرخكردنـــی
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یەكجارەك ــی كۆمپانیاكان ــەوە و ئ ــەوان هەڵس ــوكەوت ب ــە
چارەنووســـی خەڵكـــەوە دەكـــەن .گەورەتریـــن كێشـــەی
نێــوان لیبرالیزمــی پاوانخــواز و دیموكراســی .ئۆتۆریتــەی
دەوڵەتــە لیبرالیزمــی پاوانخــواز لەســەر بەركوتكردنــەوەی
دەســـەاڵت دەوەســـتێت ،بەپێچەوانـــەوە دیموكراســـی لـــە
كەڵەكـــە بـــوون و بەكارهێنانـــی دەســـەاڵت رادەمێنـــێ،
هـــەر بۆیـــە زۆربـــەی لیبرالەكانـــی ســـەدەی هـــەژدە و
نـــۆزدە لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕە بـــوون كـــە دیموكراســـی
هێزێك ــە دەتوان ــێ زەب ــر ل ــە ئازادیی ــەكان ب ــدات ،دەوڵەت ــی
دیموكراســـی وا دەزانـــێ خـــاوەن خودموختـــاری واتـــە
دەس ــەاڵت ی رەهای ــە و دەتوان ــێ سیاس ــەت س ــەنترالیزە
بـــكات ،ئـــەم كەڵەكـــە كردنـــەی دەســـەاڵت بـــە زۆری
لـــە رێـــگا گەلـــی ســـەروو یاســـاییەوە بەڕێـــوە دەچێـــت
و ئاكامـــی تـــاڵ و دڵتەزێنـــی لێدەكەوێتـــەوە ،دواجـــار
بەرهەمـــی ئـــەم رەوتـــە جیاوازییەكـــی ئەوتـــۆی لەگـــەڵ
دیكتاتۆریـــدا نییـــە ،تەنهـــا رەوایـــی و شـــەرعیەتی
لـــە دیكتاتـــۆری زیاتـــرە» .)61(.ئـــەوە هەقیقەتـــی ئـــەو
زاراوەیەیـــە كـــە ســـەرمایەداری مۆدێـــرن زیاتـــر لـــە
دوو ســـەدەیە بەنـــاوی دیموكراســـییەوە دیكتاتۆرییـــەت
لـــە ترســـی بیـــری سۆســـیالیزمی واقیعـــی دەســـەپێنێت،
لـــەوەش مەترســـیدارتر ئەوەیـــە دیكتاتۆرییەتـــی فكـــری
وەك ــو تیۆریس ــتینی ب ــۆ س ــاز ك ــردووە و قەناع ــەت ب ــە
گروپــە كۆمەاڵیەتییــەكان و سیاســییەكان نــە شــارەزاكان

دەســـەاڵت لەئەزەلـــەوە كەڵكـــی زۆری لـــە رۆشـــنبیر و
فەلســـەفەزانانی كالســـیك و شـــارەزایان وەرگرتـــووە،
لەســـەرەتاو بنچینـــەی وەرگرتنـــی دەســـەاڵتەوە ،كەڵكـــی
لـــە (پەیمانـــی كۆمەاڵیەتـــی) رۆســـۆ و تۆمـــاس هۆبـــز
وەرگرت ــووە ،ب ــەاڵم بەش ــێوەیەك ك ــە بەمەنفەعەت ــی خ ــۆی
بگەڕێت ــەوە ،چونك ــە فێڵ ــی تێداك ــردووە ل ــەو دەس ــتوورەی
كـــە لەســـەر بنچینـــەی پەیمانەكـــە دەنووســـرێتەوە و
بەهاواڵت ــی ئیم ــزا دەكرێت».ئ ــەو ش ــتەی پێ ــی دەگوترێ ــت
پەیمان ــی كۆمەاڵیەت ــی فی ــڵ و تەڵەكەیەك ــە دەوڵەمەن ــدەكان
بـــۆ پاراســـتنی ئیمتیازاتـــە تایبەتەكانـــی خۆیـــان بەســـەر
هەژارانـــدا دەیســـەپێنن ،رۆســـۆ بـــاس لـــە كۆمەڵگەیـــەك
دەكات لەســەرەتای پەیدابوونیەوە زنجیر لەپێی الوازەكان
دەبەســـتێت و دەســـەاڵت رادەســـتی دەوڵەمەنـــدەكان

سمكۆ محەمەد

دەهێنـــێ ،لـــە پەراوێـــزی ئـــەم زاراوە ســـاختەیە خۆیـــان
رێكخــراو بكــەن و دواتریــش بــە ئاقارێكــی دیكەیــدا ببــەن
ك ــە ئەزم ــوون زۆرە لەمبارەی ــەوە سەراس ــەری دونی ــادا،
بـــەاڵم لەوێـــدا دەستاودەســـتكردنی دەســـەاڵت دەبێتـــە
گاڵتەج ــاڕی و ش ــاردنەوەی ئۆلیگارش ــیزمە ك ــە گروپێ ــك
خاوەن ــی ئ ــەو شوناس ــەن ،وەختێ ــك سیس ــتمی سیاس ــی
و ملمالنێ ــی سیاس ــی لەنێ ــو تەنه ــا دوو حیزب ــدا دەبینی ــن
لـــە ئامریـــكا و ئەنگڵســـتان تەنهـــا گروپێكـــی سیاســـی
لـــە تارماییـــدا ئاراســـتەی دەكـــەن و دەنگدانیـــش تەنهـــا
ســـیناریۆی سیاســـییەكان و هیچـــی تـــر.
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رۆســـۆ نەتـــەوە دەبـــێ نماینـــدەی راســـتەقینەی خـــۆی
هەبێ ــت و هەڵبژێردرابێ ــت و بڕوای ــان پێ ــی هەبێ ــت ،تاك ــو
چارەنووس ــی ئ ــەو دیسكۆرس ــە قب ــوڵ بك ــەن ك ــە بەن ــاوی
نەتـــەوە و گروپـــەوە بانگـــەوازی بـــۆ دەكـــەن ،كەچـــی
لەرۆژهـــەاڵت و لەعێـــراق و كوردســـتان ،ئـــەم پرنســـیپە
نابینرێ ــت تاك ــو كاری پێبكرێ ــت ل ــەرووی دەس ــتوورییەوە.
لێــرەوە هــەژاری نــەك هــەر لــە بــاری ئابــوری و داهاتــدا
دەبینرێ ــت ،بەڵك ــو ل ــە س ــایەی ئ ــەو سیاس ــەتەی ئامری ــكا
و هاوپەیمانەكانـــی ،هـــەژاری سیاســـیش هەســـتپێدەكرێت
ك ــە خەڵ ــك ه ــەم بەگش ــتی و ه ــەم بەدەس ــتەبژێر ناتوان ــن
بەشــداری لــە درووســتكردنی بڕیاری سیاســی بــدەن ،بۆیە
بەش ــێوەیەك ل ــە ش ــێوەكان ب ــە ه ــەژاری سیاس ــی لەقەڵ ــەم
دەدرێـــت ،بـــەاڵم ســـەرەنجام هەمـــوو چیـــن و توێـــژەكان
بەناچ ــار دەكەون ــە ژێ ــر كۆنتڕۆڵ ــی ئەنارشیس ــتەكان.

تیرۆری ئایدیایی

سمكۆ محەمەد

دیموكراس ــی ب ــۆ خ ــۆی وەك ــو ئ ــەوەی بەرق ــەرار ك ــراوە
و هەمـــوو سیســـتمە جیاوازەكانـــی تێوەگالنـــدووە بـــەو
سیاس ــەتە مۆدێ ــل نویی ــە ،ئەگ ــەر لێكۆڵین ــەوەی زانس ــتی و
فك ــری ب ــۆ بكرێ ــت ،تی ــرۆری فك ــر و تی ــرۆری شوناس ــە،
چونكــە ســەرمایەداری هاوچــەرخ دوای ئــەوەی تێگەیشــت
خەریكــە دونیــا بەپێــی پرنســیپەكانی خــۆی بــەرەو ئارامــی
دەچێــت و جەنــگ نامێنــێ ،بیــری لــەوە كردۆتــەوە دژێــك بــۆ
خــۆی پەیــدا بــكات ،بــۆ ئــەوەی هــەم تەمەنــی خــۆی درێــژ
بكاتـــەوە و هـــەم ملمالنـــێ الوەكییـــەكان بـــەردەوام بـــن و
فەزاكــە بــەردەوام بــكات و لەخزمــەت ئــەو ســەرمایەدارییە
بێ ــت ك ــە بەجێگ ــەی دەوڵ ــەت ،كەرت ــی تایب ــەت و كۆمپانی ــا
بەڕێ ــوەی دەب ــات.
بۆچی دیموكراســیەت وەكو باشــترین سیســتمی سیاســی
و حوكمڕان ــی س ــەرمایەداری مۆدێ ــرن و پۆس ــت مۆدێرن ــە
ب ــەردەوام دەبێ ــت؟ ،لەه ــەر ش ــوێنێكیش دوچ ــاری قەی ــران
دەبێ ــت ،ی ــان بەپێچەوان ــەوە قەیرانێ ــك دەخوڵقێنێ ــت ،تاك ــو
داوای ئاش ــتی ب ــكات ك ــە خ ــۆی بەرهەم ــی ش ــەڕە و بەب ــێ
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ش ــەڕ مانایەك ــی نامێنێ ــت ،لەكوێ ــی ئ ــەم دونیای ــەدا ش ــەڕو
نائارامـــی نییـــە تاكـــو ئاشـــتی بەرقـــەرار بێـــت؟ چیرۆكـــی
چ میژوویـــەك هەیـــە شـــەڕو كوشـــتارو نەهامەتیمـــان بـــۆ
نەگێڕێتـــەوە بەنـــاوی دیموكراســـییەتەوە؟ كێـــن ئەوانـــەی
تیرۆریســـتی فكـــری و جەســـتەیین و تیـــرۆر درووســـت
دەك ــەن و مەرگدۆس ــتن؟ ،كێ ــن ئەوان ــەی ئاش ــتی خ ــواز و
ئینســان دۆســتن؟ ئــەم پرســیارانە دیموكراســییەتی جەنــگ
و دیموكراســـییەتی ئاشـــتی جـــودا دەكاتـــەوە لەیەكتـــر،
چونكـــە بەپێـــی تێڕوانینـــی (تەزفیتانـــت تـــۆدۆرۆف) بـــۆ
ئـــەم سیســـتمە نوێیـــە كـــە دونیـــا بەڕێوەدەبـــات هەرچـــی
زیاتـــر لەهەوڵـــی ئەوەدایـــە ئینســـانی نـــوێ بەرهەمبێنێـــت
لەڕێگـــەی تێڕوانینـــی بـــۆ ژیـــان بـــۆ ئـــەو كەرەســـتانەی
كـــە رۆژانـــە بەكاریدەهێنێـــت و كردوویەتـــی بـــە كۆیلـــە و
تێگەیش ــتنی ب ــۆ جه ــان و ب ــۆ پەیوەندیی ــە كۆمەاڵیەتی ــەكان
بەبـــێ ئـــەوەی بیـــر لـــە ئازادبوونـــی خـــۆی بكاتـــەوە،
كارێكتەرێكـــی ئـــەو جەنگەیـــە كـــە یەخـــەی گرتـــووە،
جەنگێ ــك ك ــە زەرەرمەندەكان ــی دی ــارن و هێ ــزە براوەك ــە
دیارنییـــە كێیـــە و بۆچـــی لەگـــرەوی بردنـــەەوەدا چێـــژ
وەردەگرێـــت ،ئـــەم ئیدیۆلۆژیـــا نوێیـــە كـــە ئینســـانی بـــەو
ئاراســتەیە كــە وایــە و گۆڕانیــش مەحاڵــە ،لێــرەوە تیــرۆرە
فكرییەكــە زیاتــر هەســت پێدەكرێــت كــە مەترســیدارترە لــە
تی ــرۆری جەس ــتەیی ،ب ــۆ نموون ــە تی ــرۆری فك ــری تەنه ــا
نەهێش ــتنی ف ــەزای ئ ــازادی نیی ــە ،بەڵك ــو لێدان ــە ل ــە فك ــری

سمكۆ محەمەد

پێشـــكەوتووخوازی بـــە تەكنیكـــی جیـــاواز ،هەڵدەســـتن
بەناش ــیرین ك ــردن و ب ــە مەهزەلەك ــردن و ه ــەراج كردن ــی
فەرهەنـــگ و كێشـــە ریشـــەییەكان و بابەتـــی پـــەروەردە
و تەندروســـتی كـــە كۆمەڵگـــە و خـــودی دەســـتەبژێیش
هەســـتی پێناكـــەن.
ئـــەم سیســـتمە دەســـەاڵتدارەی ئیســـتا لەدونیـــادا،
بەش ــێوەیەك دیموكراس ــی ناش ــیرین ك ــردووە و نیش ــانی
خەڵكـــی داوە هەرچـــی هەیـــە بیـــر لـــە دەســـەاڵتی خـــۆی
نەكاتـــەوە كـــە دیموكراســـی ئـــەو مانایـــەی هەیـــە ،تەنهـــا
ئ ــەوە نەب ــێ رزگاری بێ ــت و دوور بێ ــت ل ــە زیان ــی گیان ــی
و هیچـــی تـــر.
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بـــوو نـــەك بریـــكاری ،هاواڵتیانـــی شـــاری ئاتیـــن كـــە لـــە
گۆڕەپانێ ــك ك ــۆ دەبوون ــەوە ب ــە بەرزكردن ــەوەی دەس ــتیان،
دەنگ ــی خۆی ــان دەردەب ــڕی ،لەجەنگ ــی موناقەش ــەی پێ ــش
دەنگدانــدا ،ســەبارەت بــە بەژەوەنــدی گشــتی پرســیاریان لــە
خۆیــان دەكــرد ،دیموكراســی كارێكــی رۆژانــە بــوو و تەكبیــر
واتــە (تدبیــر _ بەمانــای بیركردنــەوە لەكاروبــار) بــە كۆمــەڵ
دەك ــرا ،ب ــەاڵم قەب ــارە و تێكه ــەاڵوی كۆمەڵگەكان ــی مۆدێ ــرن
ئـــەو دیموكراســـیەتە راســـتەوخۆییە توشـــی زەحمـــەت
دەكــەن ،بۆیــە لەمــەودوا ئێمــە بریــكار نییــن» .)63(.لەراســتیدا
دەنگــدان و تەكبیركــردن لەزەینــی هەمــوو دەنگدەرێكــدا هەیــە
بـــۆ ژیانێـــك لـــەدوای دەرەنجامـــی دەنگـــدان دێتـــە ئـــاراوە،
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ب ــەاڵم بریكارب ــوون ل ــەدوای دەنگدان ــەوە مانایەك ــی نامێن ــێ،
چونكـــە چیتـــر دەنگـــدەر بەپێـــی جوگرافیـــا و سیســـتمی
سیاس ــی ،نابێت ــە خاوەن ــی پ ــڕۆژەی قەوارەیەك ــی سیاس ــی،
س ــا ب ــا كاندیدەكەی ــان دەنگیش ــی هێنابێ ــت ،ی ــان دۆڕابێ ــت
لـــە پرۆســـەكە ،چونكـــە هەمـــوو الیـــەك ئیتـــر هاواڵتیـــن و
دونیایەكــی هاوبــەش بــۆ ژیــان و خزمەتگــوزاری بــۆ گشــت
خاڵ ــی هاوبەش ــی گش ــتە .ب ــەاڵم دیموكراس ــیەتەكە ل ــە دوای
دەنگدان ــەوە مان ــای هەی ــە ،ن ــەك ب ــەر ل ــە دەنگ ــدان ك ــە تەنه ــا
ریكالمـــی سیاســـییە و هیچـــی تـــر ،ئێســـتا دیموكراســـییەت
خـــۆی ماكینەیەكـــە لەبەرهەمهێنانـــی تیـــرۆر و دواتریـــش
دژی دەوەســـتێتەوە.

لەنێــوان خێــر و شــەڕدا رووبەرێــك هەیــە وەكــو پێــوەر،
دیموكراســـییش یـــان ئەوەتـــا هەیـــە ،یـــان ئەوەتـــا نییـــە و
رووبەرێــك نییــە ئــەم نێوانــە پــڕ بكاتــەوە ،دیموكراســییەتی
شـــەڕ تەنهـــا دۆخێكـــی سیاســـی نایخوڵقێنـــێ ،بەڵكـــو
هەندێكج ــار كارێكتەرێ ــك دەیخوڵقێن ــێ ك ــە خاوەن ــی ئ ــەو
ســـایكۆلۆژیا و ئەخالقیەتەیـــە« .هەندێكجـــار دەوترێـــت
ئ ــەوە جەنگ ــە ئایینیی ــەكان ب ــوون ك ــە زەمین ــەی توڕدان ــی
ئـــەو ئەفســـانە كۆنانەیـــان رەخســـاند ،چونكـــە جەنگـــە
ئایینییـــەكان بوونـــە هـــۆكاری هاتنـــە ئـــارای دووانەیـــی
نەتەوەی ــی ،بەتایبەت ــی كەس ــێكی وەك ــو بیت ــۆس رێنان ــۆس
دەڵــێ ئێمــەی ئاڵمانــی رۆمانــی نییــن ،ئێمــە جەرمەنیــن یــان
دویــچ النــد ،بــەاڵم بــە هــۆی ئــەو فۆرمــە ئیمبراتۆرییەتــەی

كــە بەئێمــە گەیشــتووە ،ئــەوە ئێمــە میراتگــری سرووشــتی
یاس ــایی رۆمانی ــن ،كاتێ ــك ئ ــەوان پەالم ــاری گالییەكانی ــان
دا ،ئ ــەوكات دەس ــتبەرداری رەچەڵەك ــی جەرمەن ــی خۆی ــان
بـــوون» .)64(.دیموكراســـی ئـــەو هەقەشـــی بەخشـــیوە
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بەنەتــەوە رەســەنەكان ئەوانــی تــر كۆنتــڕۆڵ بكــەن بەنــاوی
موڵكایەتــی لەمێژینــەوە ،لەكاتێكــدا ئــەم وەهمــە لەئەفســانەی
كۆنـــی میللـــی خۆیانـــەوە بەجێمـــاوە و كاری پێدەكـــەن،
ئەم ــە لەكاتێك ــدا راس ــتە ك ــە دیموكراس ــی جێگ ــەی هەم ــوو
دژەكانـــی لەخۆیـــدا كۆكردۆتـــەوە ،بـــەاڵم رێگـــەی بـــەوە
نـــەداوە زوڵـــم و نایەكســـانی و نادادپـــەروەری بنوێنـــێ.
قەڵەم ــڕەوی و دەس ــەاڵت و هێ ــز لێ ــرەوە دەردەكەوێ ــت،
ئ ــەو ماتریال ــە بەش ــەریەی ك ــە بەن ــاوی نەت ــەوە و گروپ ــی
ئیتنیـــك و مەزهەبـــی جیـــاوازەوە بەرهەمهاتـــووە ،بـــۆ چ
كاتێـــك هەڵیانگرتـــووە و چ مەبەســـتێكی لـــە پشـــتەوەیە،
درووس ــتكردنی فەزای ــەك ب ــۆ خوڵقاندن ــی دوو نەتەوەی ــی
لەنێـــو یـــەك قـــەوارەدا كـــە ژیـــان ئاســـاییە بـــەر لـــەو
س ــیناریۆیانە ،كارێك ــی عەف ــەوی و خۆڕس ــك نیی ــە ،بەڵك ــو
مێ ــژووی هەی ــە و بەب ــێ باگڕاون ــد و ئەزموون ــی مێژووی ــی
نیی ــە ،ئ ــەوەی ك ــە ئێس ــتا لەس ــەدەی 21دووب ــارە دەبێت ــەوە
لـــە واڵتانـــی عەرەبـــی ،دووبارەكردنـــەوەی ســـیناریۆی
چیرۆكەكانـــی نێـــوان فەرانســـە و ئینگلیـــز و فەرانســـە و
فەرەنجییەكانـــی جەرمەنییـــە كـــە پادشـــاكان تۆماریـــان
كـــردووە ،ئێســـتاش پادشـــاكان دوبـــارەی دەكەنـــەوە.
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بــەاڵم شــەڕ ئــەو كەرەســتەیە یــە كــە دوێنــێ و ئەمــڕۆی
سیســـتمە سیاســـییەكانی جهـــان جیـــاواز نیشـــان دەدات،
ئەگ ــەر تادوێن ــێ جەن ــگ لەس ــەر دیموكراس ــی و عەدال ــەت
بـــوو ،ئەمـــڕۆ بـــە پێچەوانـــەوە دیموكراســـی جەنـــگ
هەڵدەگیرســـێنێت ،گوایـــە ناعەدالەتـــی هەیـــە ،ئەمەیـــە
جیـــاوازی زەمەنـــی دیموكراســـییەتی ئەمـــڕۆ و دوێنـــێ.
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هەمیشــە چەپەكانــی دونیــا لــە دوای دەستبەســەراگرتنی
ســـەرمایەداری بەســـەر دواییـــن سیســـتم بـــۆ جهـــان،
چاویـــان لـــە عەدالـــەت بـــووە ،لەوانـــەش چاویـــان
لەدیموكراســی بــووە وەكــو خۆشــگوزەرانی و یەكســانی
ب ــۆ هەم ــوو نەت ــەوە و ئایین ــزا و پێكهات ــەكان ك ــە لەنێ ــو
چینەكانـــدا مانایـــان زیاتـــرە نـــەك لـــەوەی بەتەنهـــا
رۆشـــنبیران داواكاری بـــن « لـــە جیهانـــی هاوچەرخـــدا
و لـــە رۆژئـــاوا دیموكراســـی وەكـــو چەمـــك و وەكـــو
سیس ــتم ل ــەالی باڵ ــی راس ــت و باڵ ــی چ ــەپ ،دوو مان ــای
جیـــاوازی هەیـــە ،بـــۆ راســـتەكان دیموكراســـی تەنهـــا
مانــای حكومەتــی پەیــڕەوی دەســتوورییە ،ئــەم زاراوەیــە
بـــەو واتایـــەی ئـــەو حكومەتـــە دێـــت كـــە كاربەدەســـتە
هەڵبژێـــردراوەكان بەدەنگدانـــی ئـــازاد سیســـتمێكی دادی
س ــەربەخۆ ،رۆژنامەگ ــەری ب ــێ سانس ــۆر و رێكخ ــراوی
هاوش ــێوەی ل ــە خۆگرتبێ ــت ،هەت ــا ب ــۆ دەستنیش ــانكردنی
چوارچێ ــوەی ژیان ــی سیاس ــی بەش ــداری ب ــەڕای گش ــتی
كردبێـــت ،بـــەاڵم بـــۆ چەپـــەكان دیموكراســـی شـــتێك

لەس ــەردەمێكدا ك ــە جەنگ ــی س ــارد لەئاراداب ــوو لەنێ ــوان
دوو جەمس ــەری حوكمڕان ــی دونی ــا ئامری ــكا و س ــۆڤییەتی
كـــۆن( ،ماوتســـی تۆنـــگ) وەكـــو رێبـــەر و بیرمەندێكـــی
كۆمۆنیســـت كـــە بـــڕوای بـــە شۆڕشـــی چەكـــداری و
پارتیزان ــی هەب ــوو دەیگ ــوت (ب ــۆ ئ ــەوەی ئاش ــتی بەرق ــەرار
بێــت دەبێــت بجەنگیــن وەئێمــە لەپێنــاو ئاشــتیدا دەجەنگیــن)
و هـــەر ئـــەم وەهمـــەش بـــوو كـــە چـــێ گیڤـــارا و (فیـــدڵ
كاس ــترۆی) ك ــردە پاڵ ــەوان و مۆدێلێك ــی سیاس ــی هێنای ــە
كایــەوە كــە ئێســتا بــە پێچەوانــەوە بوونــە بــە كااڵی بــازاڕی
سیاســی ســەرمایەدار و لــە ئیكسســواراتی جــل و بــەرگ و
ملوانكــە و میدالیــا و وێنــەی مــاڵ و ریــكالم بــۆ شــەڕڤانان
و هت ــد بەكاردێ ــت ،یەعن ــی ئ ــەم لۆژیك ــە وەهمیی ــە هەم ــان
ئــەو لۆژیكەیــە كــە پێشــتر (بــوش و واڵتــە یەكگرتووەكانــی
ئامەریــكا) وەختێــك هاتنــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت كاریــان
پێدەكـــرد ،بـــەاڵم ئـــەم جارەیـــان لەژێـــر نـــاوی جەنـــگ
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زیاتـــر لـــە حكومەتـــی پەیـــڕەوی دەســـتووری بەتەنهـــا
هەی ــە ،الیەنگران ــی بیرۆك ــەی چ ــەپ زۆرب ــەی كات ئ ــەم
دەســـتەواژەیە بەمانـــای یەكســـانباوەڕی بەكاردەهێنـــن،
ئـــەوان پەڕەســـەندن و گەشەســـەندنی دیموكراســـی
لەگ ــەڵ پەرەس ــەندنی یەكس ــانی دەرفەت ــەكان ب ــۆ هەم ــوو
شـــارۆمەندەكان هاوتـــا دەكـــەن ،كەواتـــە رۆشـــنبیران
الیەنگـــری بیرۆكـــەی چـــەپ ،زۆربـــەی كات دەڵێـــن لـــە
ئامریـــكا دیموكراســـی دەســـتەبەر نەبـــووە».)65(.
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لەپێنـــاو بەرقـــەرار بوونـــی دیموكراســـی لەجیهانـــدا و
دروشـــمەكە جارێكـــی تـــر شـــەرعیەتی وەرگـــرت ،بـــەاڵم
نـــەك شـــەرعیەتی شۆڕشـــگێڕێتی ،ئـــەو دەوڵەتانـــەش
كـــە ڕاســـتەوخۆ ڕووبـــەڕووی جەنـــگ نەبوونەتـــەوە،
الیەنگـــری ئـــەو جەنگـــە جیهانیـــەن كـــە تـــەواوی ســـەر
زەمینـــی گرتۆتـــەوە و درێـــژەی هەیـــە تاكـــو تەحقیـــق
بوون ــی س ــتراتیژی سیاس ــی ئامری ــكا و دەوڵەت ــە زلهێ ــز و
س ــەنعەتیەكان چاوی ــان لەبەرژەوەن ــدی سیاس ــی ئاب ــووری
خۆیــان بێــت ،هەرچــی جەنگــی ئــەوكات بوو بەنــاوی جەنگی
ســـاردی دوو جەمســـەری ئامریـــكاو ســـۆڤیەت بـــوو كـــە
ئ ــەم س ــەرو ئەوس ــەری دونی ــای داگیركردب ــوو ،هەروەك ــو
ئێســـتا لەســـەر كەللەســـەری هـــەزاران ئینســـانی بێئـــاگا
لەگۆڕەپانەكان ــی ش ــەڕو داگیركردن ــی خ ــاك و كولت ــوورو
هەنــدێ جاریــش ئاییــن لەنێــو سیاســەت یەكالیــی بۆتــەوە.
میشــیل فۆكــۆ پرســیارێك دەكات لەبــارەی جەنگــەوە( .ئایــا
دەك ــرێ واب ــێ دەزگا س ــەربازییەكان و ئ ــەو دەزگایان ــەی
كـــە بەدەورییـــەوەن)؟ ،هـــەر خـــۆی وەاڵم دەداتـــەوە،
پێیوایـــە بەشـــێوەیەكی گشـــتی كـــۆی ئـــەو رێوشـــوێنانەی
ك ــە ب ــۆ هەڵگیرس ــانی جەن ــگ بەكاردێ ــن ،لەه ــەر الیەك ــەوە
لێ ــی بڕوان ــی راس ــتەوخۆ ی ــان ناڕاس ــتەوخۆ ،ناوك ــی دەزگا
سیاس ــییەكانن ،چونك ــە ئ ــەو جەنگ ــە لەلەژێ ــرەوە و لەنێ ــو
پەیوەندییەكانـــی دەســـەاڵتدا كار دەكـــەن كـــە جەنگێكـــی
بەردەوامــە ،كەواتــە سیاســەت بــەردەوام بــوون و درێــژەی
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جەنگ ــە.
بۆیــە بەردەوامــە جەنــگ ،چونكــە پارادۆكســێكی سیاســی
هەڵیدەســـوڕێنێ و نەخشـــەی بـــۆ دادەڕێژێـــت ،بـــەر لـــە
س ــەرهەڵدان و بیركردن ــەوە لەوەه ــا جەنگێ ــگ ك ــە ئامری ــكا
و هاوپەیمانەكانـــی بیریـــان لێكردبـــۆوە بـــۆ رۆژهـــەاڵت و
بەتایبەت ــی ب ــۆ عێ ــڕاق ،چونك ــە لەژێ ــر عینوان ــی روخان ــی
دیكتاتۆرییـــەت هاتبـــوون ،بەشـــێك لـــە چەپەكانـــی دونیـــا
و عێـــراق و كوردەكانیـــش دژی ئـــەو جەنگـــە بەردەوامـــە
بــوون كــە دەیانزانــی كۆتایــی نایــات و ئەمــە مەســەلەیەكی
لۆكاڵییـــە و دەبـــێ نیشـــتیمان پـــەروەرەكان یەكالیـــی
بكەنـــەوە ،چونكـــە سیاســـەت و گروپـــە بەرژەوەندخـــوازە
سیاســـی و بازرگانـــەكان كەڵكـــی لێوەردەگـــرن ،كەچـــی
ئامریكاییـــەكان نەیانهێشـــت ،چونكـــە دەیانزانـــی بەبـــێ
ئـــەوان ئـــەم ناوچەیـــە چ وەكـــو ســـەرمایەی نـــەوت و چ
وەكــو جوگرافیــا لەدەســتیان دەچێــت و گەمــە سیاســییەكان
بەردەوامیـــان نابێـــت ،بـــۆ ئەمـــە ماركسیســـتەكان بـــە
پاڵپشــتی چینــی كرێــكار و بێــكار و هــەژار و بــێ نــەواكان
و ئەوانــەش كــە زەرەرمەنــدی دەســتی ئــەو رژێمــە بــوون،
س ــەرەتا بانگ ــەوازی دونیای ــان ك ــرد و رۆژئاواییەكانی ــش
بەش ــدار ب ــوون ب ــەاڵم ن ــاكام مای ــەوە ،ب ــەو مانای ــەی ك ــە
ئ ــەوان شۆڕش ــگێڕبوون ن ــەك تەنه ــا ئیدیع ــا بك ــەن .ئەم ــە
لــە دونیــای دەرەوەش وەكــو ئەوروپــاش هەمــان بەرهەمــی
هەبـــوو «كێشـــەی ســـەرەكی ماركســـیزمی رۆژئاوایـــی
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بوونـــی نوقســـانی بـــوو لەنێـــو ســـوبێكتی شۆڕشـــگێڕی،
یـــان بكـــەری شۆڕشـــگێڕیدا ،بۆچـــی چینـــی كرێـــكار بـــە
پڕۆســـەی بەخـــۆی لـــە پێنـــاو خـــۆی تێناپەڕێـــت و خـــۆی
ناكات ــە ئامرازێك ــی شۆڕش ــگێڕی؟ ،ئ ــەم كێش ــەیە ك ــە بۆت ــە
پاڵنـــەری ســـەرەكی ئاوڕدانەوەمـــان لـــە دەروونشـــیكاری
كـــە لەپێنـــاو شـــیكردنەوەی ئـــەو میكانیزمـــە لیبیدۆییـــەی
كـــە نەســـتیە ،دەبێتـــە رێگـــر لەبـــەردەم بەرزبوونـــەوەی
هۆش ــیاری چینایەت ــی و ئ ــەو میكانیزمان ــەی لەنێ ــو ب ــوون
و دۆخ ــی كۆمەاڵیەت ــی چین ــی كرێ ــكاردا چێن ــراوە ،هان ــای
ب ــۆ ببەی ــن ،بۆی ــە پێویس ــتی ب ــەوە نەدەك ــرد ك ــە س ــازش
ب ــۆ تی ــۆرە دەس ــتكاری ك ــراوەكان بكەی ــن ك ــە دەرب ــارەی
رابوون ــی چین ــە مامناوەندەكان ــە ه ــەر لەب ــەر ئ ــەم ه ــۆكارە
ب ــوو ك ــە رۆژئ ــاوا ب ــەدوای ئام ــرازی كۆمەاڵیەتیی ــەوە ب ــوو
ب ــۆ توان ــای ری ــاڵ بینین ــی س ــوبێكتێكی شۆڕش ــگێڕی».)66(.
ئەمـــە بـــۆ دژایەتـــی كردنـــی ئـــەو درووشـــم و سیســـتمە
بـــوو كـــە بەنـــاوی دیكتاتۆریەتـــی پرۆلیتاریـــاوە نازنـــاوی
تەزویــری هەڵگرتبــوو ،لەكاتێكــدا ئــەم سیســتمە نــەك هــەر
پێچەوانەك ــەی راس ــت ب ــوو ،بەڵك ــو هەاڵوگێڕكردن ــی ئ ــەو
سیســـتمە بـــوو كـــە بانگـــەوازی بـــۆ دەكـــرا ،بـــۆ نموونـــە
ئ ــەو بانگ ــەوازە ب ــۆ نەهێش ــتنی سیس ــتمی س ــەرمایەداری
ســـتەمكاری بـــوو ،نـــەك دیكتاتۆریەتـــی پرۆلیتاریـــا و
كوشــتنی ســەرمایەداری وەكــو جەســتە ،چونكــە هــەروەك
چ ــۆن دیموكراس ــیەت ب ــۆ كوش ــتنی دیكتاتۆری ــەت نەب ــوو،
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بەڵكـــو بـــۆ نەهێشـــتنی ئـــەو فەزایـــە بـــوو كـــە ئینســـان و
كۆمەڵگ ــەی تێ ــدا بەن ــد كراب ــوو ،ئەم ــە ئ ــەو راس ــتییەیە ك ــە
پێچەوانەك ــەی ك ــراوە ب ــە واقیعێ ــك ن ــەك ه ــەر ب ــۆ خەڵ ــك
بەگشـــتی ،بەڵكـــو بـــۆ دەســـتەبژێری رۆشـــنبیریش ئـــەم
واقیعیەتـــەی وەرگرتـــووە ،چونكـــە دژایەتیكردنـــی ئـــەو
سیســتمەی كــە نــاوی نــراوە كەرتــی تایبــەت و ســتەمكاری
دەرهـــەق بـــە كرێـــكار و بێـــكار كردنیـــان ،پێچەوانەكـــەی
لەزەینیەت ــی خەڵ ــك رەنگیداوەت ــەوە ،ئ ــەم داتای ــە ئەوەم ــان
پێدەڵێ ــت ك ــە رۆڵ بینین ــی ئ ــەوەی ناون ــراوە چین ــی كرێ ــكار
كـــە بەهـــۆی كۆمپانیـــا ئەهلییەكانـــەوە شكســـتی هێنـــاو و
بگ ــرە ئ ــەو هێ ــزەی ك ــە پێش ــتر كرێ ــكار هەیب ــو ،شكس ــتی
هێنـــاو بـــوو بـــە دواكارێكـــی وەكـــو ســـواڵكەر و النیكـــەم
رزگاربوونیـــان لـــە بێـــكاری ،ئەمـــە توڕەیـــی شـــاراوەی
چەپــەكان بــوو كــە لەنهێنیــەوە ئاشــكرا بــوو ،بۆیــە ملمالنــێ
ل ــە دروش ــمی روخان ــی دەوڵ ــەت و سیس ــتمەوە گ ــۆڕا ب ــۆ
چاكس ــازی ل ــە ماف ــی كرێ ــكار و مەس ــەلە كۆمەاڵیەتی ــەكان
ك ــە بریت ــی ی ــە ل ــە مەس ــەلەی سۆس ــیال ،بۆی ــە دۆخەك ــە
نەیتوانــی چینێكــی نوێــی بەهێــزی دڵنیــا وەكــو ئەلتەرناتیــڤ
هەبـــوو كـــە ترســـی دژە كۆمپانیـــا و سیســـتمی ئابـــوری
رۆژئـــاوا و ئابـــوری واڵتانـــی پاشـــكۆی رۆژئاواشـــی
بەهەم ــان دەرد ب ــرد ،بۆی ــە یۆتۆپیاك ــە لێ ــرەوە س ــەرجەم
هەوڵەكانـــی شۆڕشـــی گـــۆڕی بـــۆ مۆدێلێـــك كـــە تەنهـــا
چاوەڕوانییـــە و هەرگیـــز شـــۆڕش ئەلتەرناتیڤـــی دۆخـــە
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ئاس ــاییەكە نیی ــە ك ــە وەك ــو دەركەوت ــووە درووس ــتكردنی
ئ ــەو دۆخ ــە جگ ــە لەبەرهەمهێنان ــی فاش ــیزم ش ــتێكی دیك ــە
بەرهەمناهێنێــت ،هــەروەك ئــەوەی لــە عێــڕاق و ئەفغانســتان
ل ــەدوای روخان ــی دەوڵەت ــی س ــەدام و نەجیبوڵ ــا بینیم ــان.
«بوونی سیســتمێكی دیموكراســی گەردوونی ،پێویســتی
ب ــە بوون ــی حكومەتێك ــی جیهان ــی هەی ــە ،ك ــە بەش ــێوەیەك
لـــە شـــێوەكان درووســـت ببـــێ ،دیموكراســـیزمێك نییـــە
بتوان ــێ بەب ــێ رەخس ــانی ئ ــەم مەرجان ــە رەگ دابكوتێ ــت،
هێش ــتا پێویس ــتە لەس ــەرمان ل ــە چی ــن و كۆری ــا و باك ــور
و رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت چاوەڕوانـــی وەرچەرخانـــی
دیموكراســـیانە بكەیـــن» )67(.ئـــەم تێڕوانینـــە نزیكـــە

لـــەو تێڕوانینـــەی تڕۆتســـكی وەختێـــك لەســـەردەمی
دوای ســـەركەوتنی ســـۆڤییەت بەســـەر قەیســـەر ،گوتـــی
(كۆمۆنی ــزم ی ــان نابێ ــت هەبێ ــت ل ــە ق ــەوارە و ناوچەیەك ــی
بەرتەســـك ،یـــان دەبـــێ سیســـتمەكە لەهەمـــوو دونیـــادا
چ ــوون ی ــەك بێ ــت ،چونك ــە س ــتەمی س ــەر چین ــی كرێ ــكار
دیاردەیەكـــی ناوچەیـــی نییـــە و لـــە ســـەرتاپای جیهـــان
س ــتەم هەیــە) ،دوای كوشــتن و نەمانــی و دوای نزیــك بــە
 80ســاڵ دواتــر تێگەیشــتن ترۆتســكی تیۆرەكــەی واقیعیتــر
ب ــوو ،كەوات ــە هێش ــتا دەب ــێ چاوم ــان ل ــەو دەوڵەتان ــە بێ ــت
بەرانـــگاری ئـــەم شـــێوە دیموكراتیزەكردنـــەی دەوڵـــەت و
سیاســەت هەیــە بــۆ ئــەوەی بەرپەپەرچــی ئــەو ســیناریۆیە
بدەینــەوە بەنــاوی دیموكراســیەوە گەمــە بەكــۆی كایەكانــی
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ژیان ــەوە دەكات .گوای ــە ئەمان ــە ج ــۆرە دەوڵەتێك ــی یاخی ــن
ل ــەو هێ ــزە زاڵ ــەی ك ــە ئیدیع ــای دیموكراس ــی دەك ــەن ب ــۆ
تـــەواوی دونیـــا ،كەچـــی لەبـــری خۆشـــگوزەرانی و ژیـــان
و س ــەقامگیری ئەمن ــی ،ش ــەر بەرهەمدەهێن ــن ك ــە ئامری ــكا
و زلهێـــزە ســـەنعەتكارەكانی دیكـــەی دونیایـــە ،ئەمـــەش
جگ ــە لەفرۆش ــتنی چ ــەك و تەقەمەن ــی ب ــۆ تێكدان ــی ژیان ــی
دەوڵەت ــان و كۆمەڵگ ــە ه ــەژارەكان ش ــتێكی دیكەی ــان نیی ــە.
ئەگەرچــی بەشــێكی زۆری شــڕۆڤەكارانی سیاســەتیش
بەرلـــە روخانـــی ســـۆڤییەت و بـــەر لـــەوەی بزانـــن چـــۆن
ئـــەم چەمكـــە بووەتـــە چەمكێكـــی بـــازاڕی سیاســـی،
نەیاندەزانـــی رەگوڕیشـــەی ئـــەم جەنگـــە جۆراوجۆرانـــە
لەكوێـــوە ســـەریهەڵداوە و ئاكامەكـــەی بەكـــوێ دەگات،
جەنگـــی دوو ئیدیۆلۆژیـــای دژ بەیەكـــن ،یـــان جەنگـــی
دوو جەمســـەری ســـەرمایەداریین ،یـــان جەنگێكـــی لەبـــن
نەهاتــوون بــۆ تەواوكردنــی ئەوانــی دیكــە كــە كۆمپانیــاكان
پێش ــەنگیانن ،ی ــان ئای ــا ئ ــەم چەمك ــە ئەوەن ــدە میتافیزیكی ــە
كـــە دەبێـــت جەنگـــی نێـــوان خێـــرو شـــەڕ بێـــت ،یـــان
جەنگـــی قینـــە ئیدیۆلۆژیاكانـــە ،بۆیـــە ئـــەوەی ئێســـتاش
درێ ــژە پێ ــدەری هەم ــان جەنگ ــە ك ــە ئامەری ــكا بەب ــێ هی ــچ
یاســـایەكی نێودەوڵەتـــی ئـــەو مافـــەی بەخۆیـــداوە كـــە
دەس ــت ل ــە كاروب ــاری هەم ــوو دوڵەتان ــی دونی ــا وەرب ــدات
و سیاس ــەتی پارادۆكس ــیانە ب ــكات ك ــە دونی ــا ناچ ــار ب ــووە
بــە سیاســی تیایــدا ،ئــەم جەنگــە شــانۆییەی كــە لــە تــەواوی
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س ــەرزەمینی دونی ــا نمای ــش دەكرێ ــت ،هەرچ ــی ئینس ــانیش
هەیـــە كارەكتەرێكـــە تێیـــدا ،جارێـــك بێئاگایـــە تیایـــدا و
جارێكـــی تـــر بەئاگایـــەوە لـــەو شـــانۆگەرییە و بەناچـــار
بەشـــداری تێـــدادەكات.
«گومانــی تێــدا نییە كە دیموكراســی لەنێــوان دوو گوتاردا
دێــت و دەچێــت ،گوتارێــك بــۆ كۆمەڵگــە و گوتارێكیــش بــۆ
رەخنـــە لـــە دەوڵـــەت ،هـــەردوو گوتارەكـــەش لەواقیعێكـــی
هەقیقیـــدا یەكدەگـــرن ،هەردووكیشـــیان بۆچوونێكـــی
ناڕەزایەتـــی و وورد لـــە دامەزرانـــدن بیانـــوو دەهێننـــەوە،
هـــەردوو گوتارەكـــەش لەشـــوێنێكدا قۆرخكـــەرن ،یـــان
بانگەش ــەی قۆرخ ــكاری دەك ــەن ،ك ــە ئەم ــە ش ــیكارییەكی
كۆمەڵگەیـــە بـــۆ دیموكراســـی».)68(.

ئ ــەم دوو گوتاریی ــەی لەی ــەك كات ــدا ه ــەم كۆمەڵگەی ــە
و هـــەم خـــودی چەمكەكـــە ئـــەوە هەڵدەگرێـــت بـــۆ
پێگەیاندنـــی كۆمەڵگـــە ،مانایەكـــی تـــەواو جیـــاواز لـــەو
رەخنەیـــە هەڵدەگرێـــت كـــە لەدەوڵەتیشـــەوەیە ،چونكـــە
دەوڵ ــەت بریتیی ــە ل ــە كۆمەڵێ ــك دام ــودەزگای س ــتەمكاری
و قۆرخــكاری لەالیــەن بەرپرســی سیاســی و مافیــاكان كــە
بەش ــێك ل ــە جومگەكان ــی سیس ــتمیان كۆنت ــڕۆڵ ك ــردووە
و بەكۆمپانی ــا و كەرت ــی تایب ــەت دەیانه ــەوێ بیش ــارنەوە،
كەچ ــی چارەسەریش ــیان نیی ــە ،بۆی ــە دیموكراس ــی لێ ــرەدا
پێناســـە و شـــیكارییەكی دیكـــە هەڵدەگرێـــت كـــە بریتییـــە
لـــەدوو جەمســـەری تـــەواو جیـــاواز لەهەنـــاوی تاكـــە

سمكۆ محەمەد

چەمكێكـــی مێژوویـــی كـــە فـــرە مانایـــی وەرگرتـــووە،
گوتارێكـــی دیكـــەی نادیـــاری ئاكتیـــڤ هەیـــە كاریگـــەری
بەســـەر كۆمەڵگـــەی رۆژهەاڵتییەوەیـــە هەمیشـــە ،ئەویـــش
گوتـــاری تونـــدڕەوی ئایینیـــە كـــە رەنگدانـــەوەی بەســـەر
ســـایكۆلۆژیای هەمـــوو تاكەكانـــەوە هەیـــە ،تەنانـــەت ئـــەم
توندڕەویی ــە لەكای ــەی فەرهەنگیش ــدا ب ــەدی دەكرێ ــت ك ــە
زۆرجـــار تونـــدڕەوەكان كەســـانی پێشكەوتووخوازیشـــن.
هەڵبـــەت ئەوكاتـــەی كـــە بێئاگایـــە لەنێـــو جەنگەكـــەدا،
ئەوكاتەیـــە كـــە تەنهـــا بەفـــۆڕم و لەرێـــگای دەزگا
راگەیاندنەكان ــەوە دەیبیس ــتێ و دەیبن ــێ و دەیخوێنێت ــەوە،
ئەوكاتـــەش كـــە بەئاگایـــە دوو بەشـــن ،بەشـــی یەكەمیـــان
گ ــروپ گەلێ ــك ی ــان دەس ــتەبژێرێك كاری تێدادەك ــەن ،ی ــان
كارەكتــەری چاالكــی ئــەم بــوارەن و كەڵكــی لێوەردەگــرن،
بەش ــەكەی تری ــان ئ ــەو خەڵك ــە عەوامەی ــە ك ــە ه ــەم لەژێ ــر
كاریگــەری راگەیاندنــی چەواشــەكار و هــەم لەپەنــا حیزبێــك
یـــان هێزێكـــی سیاســـیدا كەوتونەتـــە نێـــو گەمەكـــەوە،
یـــان مەعیشـــەتی بـــە ناڕاســـتەوخۆ لەژێـــر هەڕەشـــەی
حیزبێكدایـــە كـــە گەمەكـــەری سیاســـەتەكەیە ،یەعنـــی
واقیع ــی ژی ــان خەڵك ــی ناچ ــار ك ــردووە لەخ ــۆڕا سیاس ــی
بــن و هەندێكجــار بــە هــۆی هــاوكاری ماددییــەوە لەالیــەن
ئیســامیەكانەوە ،منــداڵ و ژنــی خێزانــە هــەژارەكان دەبــن
بـــە ماتریاڵـــی ئـــەو حیزبـــە تیرۆریســـتیانە ،ئیـــدی چـــۆن
و لەكـــوێ ئـــەو فـــەزا دیموكراســـییە بەمەنفەعەتـــی كـــێ
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دەگەڕێتــەوە ،ســەرەنجامیش تەنهــا كارێكتــەرە چاالكەكانــی
حیزب ــی تون ــدڕەوی ئیس ــامی دەب ــن بەدەمڕاس ــتی خەڵ ــك
و لەجیاتـــی هەمـــوو خەڵـــك وەاڵم دەدەنـــەوە «ئەگـــەر
بمانـــەوێ پەیوەندیـــی نێـــوان هۆكارەكانـــی مەترســـی و
رێكخســتنی كۆمەڵگــە ئاشــكرا بكەیــن ،هیــچ مەفەرێــك نییــە
تەنه ــا ئ ــەو دانپێدانان ــە نەب ــێ ك ــە كۆمەڵگ ــەی پیشەس ــازی
پێشـــكەوتن هیـــچ شـــتێك نادۆڕێنـــێ ،تـــا ئـــەو جێگەیـــەی
ك ــە ترس ــی تارمایی ــەك دەردەكەوێ ــت و دەبێت ــە غەزەبێ ــك
ب ــۆ كۆمەڵگ ــە ه ــەژارەكان» .)69(.مارك ــوز ئ ــەو س ــەروەختە

كـــە هێشـــتا ســـەرمایەداری بـــەو شـــكڵە ســـەركەوتنی
بەدەس ــت نەهێناب ــوو و تەكنۆلۆژی ــا ب ــەو ش ــكڵە نەب ــوو ب ــە
خزمەتــكاری كۆمپانیــاكان تاكــو سیاســەت ئاراســتە بــكات،
ئــەو بیــری بــۆ ئــەوە چووبــوو كــە سیســتمی سیاســیی بــۆ
باش ــتركردنی دۆخ ــی خ ــۆی ،ئینس ــان بەكاردەهێن ــێ ،بۆی ــە
ل ــە ئینس ــانەوە دەیگوازێت ــەوە ب ــۆ كەرەس ــتەیەك ك ــە تەنه ــا
بـــڕوا بـــە ســـیناریۆكان بهێنـــێ و ببێتـــە بەكاربـــەری ئـــەو
كەرەس ــتانەی ك ــە خۆیان ــی ك ــردووە ب ــە كەرەس ــتە.
بابزانیـــن بۆچـــی سیاســـەت ناچارمـــان دەكات ،ئـــەو
پرســـیارانە بكەیـــن كـــە ناكـــرێ و مەترســـی تێدایـــە بـــۆ
كارەكتەرەكانـــی نێـــو ئـــەم گەمەیـــە ،ئـــەوەش كـــە خەڵـــك
دەنگـــی ناگاتـــە ناوەندەكانـــی بڕیـــار ،بـــۆ نموونـــە ئـــەم
پرس ــیارانە س ــادەن و هەم ــوو كەس ــێك دەتوان ــێ بی ــكات،
بۆچــی پێشــكەوتنی پیشەســازی و تەكنۆلۆژیــای ســەربازی
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پێشـــكەوتوو تـــرە لـــە تەكنۆلۆژیـــای تەندرووســـتی كـــە
تســـۆنامی شـــێرپەنجە بەهـــۆی جموجۆڵـــی ســـەربازی
ئامریـــكا و هێـــزە نێودەوڵەتیەكانـــی تـــر لـــە رۆژهـــەاڵت و
شــوێنانی تــر لــە ئارادایــە بــەرەو هەڵكشــان دەچێــت و هیــچ
رێگرییەكیــش بیــری لێنەكــراوە ،بگــرە لەرێگــەی تەكنۆلۆژیــا
و خۆراكـــی دەســـتكردەوە بـــەرەو زیادبوونیـــش دەچێـــت،
ئایــا ئــەم دەســتگا ســەربازیانەی كــە هێــزە ســەربازییەكان
دەجوڵێن ــن و لەبەرچ ــی بی ــری ل ــە ئینس ــانیەت نەكردۆت ــەوە
كـــە گوایـــە ئەوروپـــا شـــانازی بـــەو هیومانیســـتیەوە
دەكـــەن ،ئایـــا لەكـــوێ لـــەچ بســـتە زەویـــەك یەكـــەی
ســەربازی ئامەریــكا نییــە مانــۆڕی ســەربازی تێــدا نــەكات
و مەبەســـتەكەش چییـــە؟ ئایـــا لـــە كـــوێ و لـــەچ دەریـــا و
ئۆقیانوســـێك كەشـــتی ڕانـــی ســـەربازی ئامریـــكای تیـــای
نییـــە كـــە ئێســـتا دەوڵەتانـــی وەكـــو فەرانســـا و ئاڵمـــان
و دەوڵەتانـــی عەرەبیشـــی هاتۆتـــە ســـەر؟ لـــە كـــوێ لـــە
ئاســـمانی چ دەوڵەتێـــك فڕۆكـــەو هێـــزە ئاســـمانییەكانی
ئامریــكا نییــە چاالكــی ســەربازی تیــا نــەكات؟ لەكــوێ لــەچ
شــوێنێكی ئــەم ســەرزەمینە ئامریــكا هەوڵــی ئــەوەی نــەداوە
بەشـــێك لەســـەروەت و ســـامانی میللەتـــان جـــا بەهـــەر
بیانویەكەوەب ــێ ب ــۆ خ ــۆی نەب ــات؟ ج ــا بائ ــەو س ــەروەتە
كش ــتوكاڵی بێ ــت ی ــان كانزای ــی ،دەریای ــی بێ ــت ی ــان پت ــڕۆڵ
تادەگاتــە كولتووریــش؟ ،كام هــەواڵ هەیــە ئێمــە نەیبیســتین
نــاوی ئامریــكا و واڵتانــی زلهێــزی تێــدا نەبێــت؟ جــا بەهــەر
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بیانویەكـــەوە بێـــت ،جارێـــك بەنـــاوی تەرحـــی سیســـتمی
دیموكراســـیەتی مۆدێرنـــەوە ،جارێكـــی تـــر لەژێـــر نـــاوی
جیهانگیریــدا ئــەو مافــەی بەخــۆی داوە دەســت لەكاوبــاری
جیهــان وەربــدات ،ئایــا كێشــەی كشــمیر لەنێــوان پاكســتان و
هیندســتاندا لەســەر دیموكراســییەتە ،یــان بیانــوی گەشــەی
تەكنۆلۆژیـــا و چەكـــی ناوەكیـــە لەالیـــەك ،هەیمەنـــەی
دەســـەاڵتی سیاســـی ئامریـــكا كـــە لـــەو پـــەڕی دونیـــاوە
تەداخولـــی تێـــدا دەكات لەالیەكـــی تـــر؟ كێشـــەی دەیـــان
ســاڵەی فەڵەســتین و ئیســڕائیل ،كێشــەی ئایینــی و ئیتنیكیــە
لەنێ ــوان یەه ــودی و ئیس ــام ،ی ــان هەژموون ــی سیاس ــەتی
ئامریــكا؟ كێشــەی سیاســی و ئابــوری و كــەم خۆراكــی بــۆ
خەڵكــی ســودانی باكــوور و ســودانی باشــوور و هەرێمــی
دارف ــۆر لەس ــەر نەبوون ــی سیس ــتمێكی دادپەروەری ــە ،ی ــان
هەیمەن ــەی سیاس ــەتی ئامریكای ــە لەكۆمبارس ــی ئ ــەم فیلم ــە
لەنێــوان ئەگــەری ژیــان و مردنــی هــەزاران منــداڵ و ژنــی
بێگوناهــە لەبرســان لەالیــەك و لەنێــوان بەرداشــی میلیشــیا
چەكـــدارەكان و حكومەتـــی ســـودان لەالیەكـــی تـــر كـــە
چەندی ــن ج ــار ڕێكەوت ــن مۆردەك ــەن و هەڵدەوەش ــێتەوە؟
ئێســـتا دەركـــەوت كـــە شۆڕشـــەكەی ســـودان دەســـتێكی
دەرەكـــی بـــوو ،باشـــترین ســـەلماندنیش ئەوەیـــە كـــە
دەوڵـــەت رادەســـتی ســـەرباز كـــرا ،هەروەهـــا كێشـــەی
ئەفغانســـتان كێشـــەی ئاییـــن و كولتـــوورە جیاوازەكانـــە
ك ــە ئامری ــكا بەهێ ــزی س ــەربازی دەیه ــەوێ چارەس ــەری
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گونج ــاوی ب ــۆ دابن ــێ و ناوبەن ــاو كپ ــی دەكات ــەوە و ن ــاو
بەناوی ــش دەیكات ــەوە ب ــە هەواڵ ــی جهان ــی ،ی ــان هەیمەن ــەی
سیاس ــەتی ئامری ــكا و كۆمپانی ــا وەبەرهێنەكان ــە ك ــە جگ ــە
لـــە تێكشـــكاندنی ســـیادەی دەوڵـــەت و كولتوورەكـــەی،
ه ــەزاران ئاف ــرەت بوون ــە قوربان ــی تیای ــدا؟ ئای ــا كێش ــەی
ئەرمینی ــا و ئازەربایج ــان لەس ــەر كەرەباخ ــە ی ــان كێش ــەی
دوو دەوڵەت ــی وەك ــو ئێ ــران و توركیای ــە ك ــە س ــەرەنجام
ش ــەڕی س ــەرمایەی نەوت ــی ه ــەردوو واڵتەكەی ــە؟ ،ئەمان ــە
و دەیــان نموونــەی دیكــە كــە بازرگانــی جەنــگ بەڕێوەیــان
دەب ــەن و ن ــاو ن ــراون جەنگ ــی دیموكراس ــی ك ــە لەراس ــتیدا
ئەمـــە تیـــرۆری دیموكراســـی یـــە و بـــە دیموكمراســـیەتی
هەقیقـــی دەیفرۆشـــنەوە بەخەڵكـــی ناهۆشـــیار.
پرســـیارەكە ئەوەیـــە كـــە ئایـــا چیچـــان و رووســـیا
كێشـــەی ئایینیـــان هەیـــە و لەســـەر ئاییـــن رێناكـــەون،
ی ــان ئەونەخش ــە جەهەننەمیەی ــە ك ــە لەس ــەرەتای جەنگ ــی
ســـاردەوە لەگـــەڵ خۆیـــدا بەكێشـــی كـــردووە و ئـــەو
هێزانـــەی كـــردووە بـــە كارێكتـــەری نێـــو ســـیناریۆكان؟
هەروەه ــا كێش ــەی مێژووی ــی لوبن ــان و ئیس ــڕائیل لەس ــەر
بەرزاییەكانـــی جۆالنـــە لەنێـــوان ســـوریا و ئیســـڕائیل؟،
ی ــان مان ــەوەی دۆخەكەی ــە ك ــە مێژوویەك ــی پ ــڕ لەخوێن ــی
هەی ــە و دەبێ ــت وەك ــو خ ــۆی بمێنێت ــەوە؟ كێش ــەی چەن ــد
ســاڵەی ســوریا و گروپــە تیرۆریســتیەكان و ئۆپۆزســیۆن
و ك ــوردەكان ك ــە بەش ــێكیان لەخزم ــەت ئێ ــران و ب ــەرەی
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روســـیان و بەشـــێكیان لـــە خزمـــەت ئامریـــكا و توركیـــا
و ســـعودیەن؟ ،هەروەهـــا كێشـــەی لیبیـــا كـــە لەنێـــوان
تایەف ــە رەش ــۆكیەكانی دونی ــای جەهال ــەت لەئارادای ــە ك ــە
لـــەدوای سیســـتمەكەی قەزافییـــەوە ســـەریانهەڵدا ،ئایـــا
ئەمان ــە كێش ــەی دیموكراس ــیەتی واڵتەك ــەن ،ی ــان كێش ــەی
بـــازاڕی ئامریـــكا و واڵتانـــی ســـەنعەتی و گەرمكردنـــی
ب ــازاڕی چەك ــە ك ــە لەعەمب ــاری كۆمپانیاكان ــی فەرانس ــە و
بەریتانیــا و ئامریــكا مابــوون؟ ،ئایــا كێشــەی هەرێمــی قــرم
و دەوڵەت ــی ئۆكرایین ــا لەس ــەر س ــەربەخۆیی مێژوویی ــە؟،
یـــان كێبەركێـــی نێـــوان ئامریـــكا و روســـیا ،ئایـــا كێشـــەی
حوس ــییەكان و دەس ــەاڵتی یەم ــەن ،كێش ــەی پێكهاتەیەك ــی
ئ ــەو واڵتەی ــە لەس ــەر س ــەربەخۆیی ی ــان ملمالنێ ــی نێ ــوان
دوو جەمســەری ســووننە كە ســعودیەیە و شــیعە كە ئێرانە
لەناوچەك ــە ك ــە ئێ ــران ه ــاوكاری حوس ــییەكان دەكات ،دوا
س ــیناریۆی گ ــەورەی ش ــەڕیش ك ــە فەرم ــان ب ــوو هەم ــوو
دەوڵەتانـــی دونیـــا دەبـــێ بەشـــداری تیـــا بكـــەن ،كێشـــەی
لەبــن نەهاتــووی عێراقــە ،لەپەنــای ئەمەشــدا بیانــوو گرتنــە
بەحكومەتــی ئێــران گوایــە لــەڕووی تەكنۆلۆژیــاوە هەڵــدان
و گەشـــەی بەخۆیـــەوە بینیـــوە لەالیـــەك ،پشـــكداریكردنی
ئێرانــە لەگــەڵ بــازاڕی ڕۆژهەاڵتــی ئاســیا لەالیەكــی تــر كــە
روبەرێك ــی گ ــەورەی ب ــازاڕی داگیرك ــردووە لەڕۆژهەاڵت ــی
ناوەڕاســتدا ،ئایــا ئــەوەی بەنــاوی بەهــاری عەرەبــی كــرا و
دەیــان كــەس تێیــدا شــەهیدبوون بەزوتریــن كات كارێكتــەر
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گ ــۆڕا و كارێكتەرێك ــی دیك ــە بب ــو بەس ــەرۆك ل ــە میس ــر و
تون ــس و لەس ــوریا ب ــە ملیۆن ــان ك ــەس بوون ــە قوربان ــی،
ب ــۆ گۆڕین ــی سیس ــتم ب ــوو؟ ،ی ــان ب ــۆ بەئەنج ــام گەیاندن ــی
ئەجێندایـــەك بـــوو لەپێنـــاو گۆڕینـــی نەخشـــەی سیاســـی
و جوگرافـــی و ئابـــوری ناوچەكـــە لەپێنـــاو بەرژەوەنـــدی
ئامریـــكا و بەریتانیـــا و فەرانســـە و روســـیا و ئێـــران
كـــە لەســـەر داهاتـــی ناوچەكـــە بـــوو بەنـــاوی ئـــازادی و
دیموكراســی كــرا و ئەنجامیشــی هــەر بــەردەوام شــەڕ بــوو
تاكــو بەرهەمهێنانــی دەوڵەتــی ئیســامی لەعێــراق و شــام و
لەئەفەریقــاش بەنــاوی بۆكــۆ حــەرام و كوشــتن و قوربانــی
ه ــەر ب ــۆ خەڵكەك ــە ب ــوون بەن ــاوی دیموكراس ــییەتەوە ك ــە
وەهمێك ــی سیاس ــییەكان و سیاس ــییەكان بۆخۆش ــیان ئ ــەو
دانپیانانەی ــان ك ــردووە لەرێگ ــەی میدیاكان ــەوە ،ئەم ــە جگ ــە
لـــەو ســـیناریۆیەی بـــۆ گۆڕینـــی جوگرافیـــای سیاســـی و
ئابـــوری رۆژهـــەاڵت ،لەژێـــر عینوانـــی بەهـــاری هەریـــەك
ل ــە تون ــس و میس ــر و لیبی ــا و س ــوریا ب ــوون ب ــە گۆم ــی
خوێــن ،هەڵبــەت دوای ئــەو دەوڵەتانــەش نــۆرەی هەریــەك
لـــە جەزائیـــر و مەغریـــب و توركیـــا و ئێـــران و واڵتانـــی
كەنداویـــش دێـــت كـــە دەیانكـــەن بـــە پارچـــەی جیـــاواز
بەنــاوی دەوڵەتۆچكــەی بچــوك بچــوك و لــە دەهاتوویەكــی
نزیك ــدا دەبین ــرێ ك ــە چ ــۆن ئ ــەم نەخش ــەیە دەگۆڕدرێ ــت.
دەركەوت ــووە ك ــە ئەگ ــەر كێش ــە لەسەرتاس ــەری دونی ــادا
نەمێنـــێ ،ئـــەوا دیموكراســـی بۆخـــۆی نانـــەوەی كێشـــەیە،
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چونكــە لەبــواری پراكتیــك كردنــدا لەبوارەكانــی پــەروەردە
و فێركـــردن وەكـــو كێشـــەیەكی ســـەربەخۆیە ،هەروەهـــا
لـــە بـــواری پیشـــەییدا پیشەســـازیدا وەكـــو كار و وەكـــو
كرێــكاری دەوڵــەت بۆخــۆی كێشــەیەكی تــرە ،هەروەهــا لــە
بــواری زانســتیدا هــەر بــە پیــاوە ئایینییەكانــەوە تــا دەگاتــە
مامۆســـتا و دكتـــۆرای زانكـــۆ و پلەدارەكانـــی دەوڵـــەت
كێشـــەیەكی تـــری چینایەتیـــن ،ســـتالین و هیتلەریـــش
بەدەنگـــی دیموكراســـیانە بـــوون بـــەو پاڵەوانـــەی مێـــژوو،
«دیموكراســی لە ســێ بواردا بە ئاشــكرا نمایشــی چینایەتی
پێ ــوە دەركەوت ــووە ك ــە لەرێگ ــەی ئ ــەو ئەفرادان ــەوە ماف ــی
كۆمەڵگـــە پێشـــێل دەكـــەن ،ئەویـــش لەرێگـــەی خراپتریـــن
كارێكت ــەر ك ــە پیاوان ــی دەس ــەاڵتی س ــتەمكارین ،ئەم ــە ب ــە
لەبەرچاوگرتنـــی ئـــەوەی كـــە كۆمەڵگـــە دابەشـــی ســـەر
چین ــەكان ب ــووە ك ــە ل ــە ئاس ــتی بژێوی ــدا هەس ــتیپێدەكرێت،
بـــۆ نموونـــە چینـــی یەكـــەم ئەهلـــی كار و ســـەنعەتچی و
بـــازرگان و كشـــاوەرزن ،لەســـەر ســـوویەك دەژیـــن كـــە
خەڵكــی هــەژار لەرێگــەی بەناچاركردنــی كڕینــی شــمەكەوە
باجەك ــەی دەدەن ــەوە ،چین ــی دووه ــەم چین ــی سیاس ــی و
ئ ــەو كەس ــانەن ك ــە مامەڵ ــە لەت ــەك پارێ ــزەری دەزگاكان ــی
دەوڵ ــەت دەك ــەن ،هەڵب ــەت ئەمان ــەش مووچ ــە و بژێویی ــان
ل ــە چ ــاو هەژاران ــدا ئاس ــمان و رێس ــمانە ك ــە بریتی ــن ل ــە
پیاوانـــی ســـوپاو و پیاوانـــی دادوەر و تەكبیركەرانـــی
دەوڵ ــەت ،چین ــی س ــێهەمیش ئەهل ــی رێنماییكاران ــی خەڵ ــك

و زانســتگەراكان و پیاوانــی ئاینــی و پیاوانــی پــەروەردەن،
ئەوان ــەش ك ــە پێیانوای ــە عەقڵی ــان ل ــە عەقڵ ــی خەڵ ــك زیات ــر
بـــڕدەكات».)70(.
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ئـــەم تێڕوانینـــە لـــەالی بیرمەندانـــی عەرەبیـــش هەیـــە
كـــە تێگەیشـــتوون دیموكراســـییەت ناچێنرێـــت وەكـــو
چـــۆن تـــۆوی گەنـــم و دانەوێڵـــە و كشـــتوكاڵ دەچێنرێـــت
و لەبەهاران ــدا بەرهەم ــی دەبێ ــت ،دیموكراس ــی دەب ــێ ب ــە
سرووش ــتی خ ــۆی چەك ــەرە ب ــكات لەالیەن ــی كۆمەاڵیەت ــی
و سیاســـییەوە ،وەكـــو مۆدێرنـــە كـــە كۆمەڵگـــەی بـــەرەو
ش ــوێنێكی ت ــر ب ــرد ،قۆناغ ــی بونیاتنان ــی دەوڵ ــەت ئ ــەوەی
ك ــە گرێییەك ــە ل ــە دەس ــتەبەركردنی س ــەربەخۆیی سیاس ــی
دەوڵەتـــان ،ئـــەم فرســـەتە نـــەك هـــەر لەدەســـت چـــوو،
بەڵك ــو بەگش ــتی لەباریی ــان ب ــرد ،ب ــۆ ئ ــەوەی بزووتن ــەوە
نیش ــتیمانییەكان گوم ــان نەك ــەن و الس ــایی بكەن ــەوە .ئ ــەم
ســـیناریۆیە دەســـتەبژێری سیاســـی پاڵپشـــتیان كـــردووە
هەمیشـــە كـــە لـــە منداڵدانـــی ســـەرمایەدارییەوە لەدایـــك
بــووە ،بەتایبەتــی ئەوكاتــەی كــە قســە لەســەر رزگاركــردن
و گەش ــەپێدان دەك ــەن ب ــۆ نەت ــەوە و گەلێك ــی ژێ ــر دەس ــتە
و بێچ ــارە ك ــە ل ــە رۆژهەاڵت ــی ناوەڕاس ــت نموون ــە زۆرە
ب ــۆ ش ــەرعییەت پێ ــدان ب ــە سیاس ــەتی ئ ــەو دەس ــتەبژێرە.
ئـــەم خوێندنەوەیـــە بـــۆ ئـــەو نموونانەیـــە كـــە بـــوون
بـــە دەمڕاســـتی دەســـەاڵت و سیســـتمی دیموكراســـی،
وەكـــو باشـــترین نموونـــەی دەســـەاڵت تەرویـــج دەكـــەن
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لـــەالی كۆمەڵگـــە .ئەمـــە باشـــترین ســـەلمێنەرە كـــە
دیموكراســـی سیســـتمی ســـەركوتكردن و زەقكردنـــەوەی
جی ــاوازی چینایەتیی ــە ك ــە ل ــەو چینان ــەوە باش ــتر هەس ــتی
پێدەكرێ ــت ،ل ــەوەش بت ــرازێ بەن ــاوی قبوڵكردن ــی ف ــەزای
دیموكراس ــییەتەوە ،رێكخ ــراوە تون ــدڕەوەكان بەرهەمدێ ــت
و دەبـــن بـــە نەگبەتـــی بـــۆ گـــەالن و ئـــەو واڵتانـــەی كـــە
ل ــەرووی سرووش ــتییەوە خاوەن ــی بەروبووم ــی ن ــەوت و
گاز و كان ــزان ،بەم ــەش جارێك ــی دیموكراس ــی بەهەم ــوو
ناتەواوییەكانیـــەوە دەكەوێتـــە بـــەردەم هەڕەشـــەی
خوێنڕش ــن ،ه ــەروەك ئ ــەوەی ل ــە ئەفغانس ــتان و عێ ــڕاق و
ســـوریا و لیبیـــا و لوبنـــان روویانـــدا.
هەڵبـــەت نموونـــەی ئـــەو دەوڵەتانـــە بەئاشـــكرا دیـــارن
كێشــەكەیان تەنهــا نەبوونــی دیموكراســیەت نییــە ،ڕیشــەی
ئــەو كێشــانەش لەكوێــوە ســەریانهەڵداوە ،ئەمانــە هەمــووی
بەالیـــەك ،قۆرخكردنـــی دەســـەاڵتی نەتەوەیەكگرتـــووەكان
و بڕیـــاردان لەســـەر چارەنووســـی سیاســـی هەمـــوو
دونیـــا لەڕێگـــەی  NUو یاســـاكانی كـــە موناقەشـــەیەكی
ت ــرە ،لەالیەك ــی ت ــر ك ــە هی ــچ هێزێك ــی نێودەوڵەت ــی لەنێ ــو
مەحافلــی سیاســی دونیــا ناتوانــێ بــەری پێبگرێــت ،یەكێــك
لەســـەرەتایی تریـــن كارەكانـــی نەتەوەیەكگرتـــووەكان
ئەوەیـــە مافـــی نەتـــەوەكان وەكـــو خـــۆی تەماشـــا بـــكات،
كەچــی لەژێــر نــاوی بــازاڕی ئــازاددا بەدەیــان نەتــەوە دەبنــە
قوربان ــی هاوكێش ــە سیاس ــییەكانی ئامری ــكا و دەوڵەتان ــی
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پیشەســـازی كـــە لەئەنجامـــدا شوناســـی نەتەوەییـــان
لێدەســـتێندرێتەوە و پەراوێزدەخرێـــن ،لەبەرامبەریشـــدا
خێــڵ و هێــزی جیاجیــا شوناســیان بــۆ درووســت دەكرێــت،
ئامری ــكا لەنێ ــو نەت ــەوە یەكگرتووەكانی ــش لۆب ــی سیاس ــی
خ ــۆی هەی ــە و بەخزم ــەت سیاس ــەتی خ ــۆی كارەكانی ــان
بـــۆ مەیســـەر دەكرێـــت ،باشـــترین نموونـــەی بەردەســـت
كۆمپانی ــا نەتەوەییەكان ــی ئامری ــكای التی ــن و كەنەدای ــە ك ــە
بـــەچ شـــێوەیەك گرینگیـــان پێدەدرێـــت و رێكالمیـــان بـــۆ
دەكرێـــت لەژێـــر عینوانـــی نەتـــەوەكان و كۆمپانیـــای فـــرە
نەتەوەیـــی ،كێشـــەی شوناســـیش ئەگـــەر لـــە كۆنتێكســـتی
كۆمەڵگـــە تەماشـــای بكەیـــن ،پانتایـــی زەمەنییـــە یـــان
ناوچەییـــە وەكـــو دەركەوتـــن ،بـــەاڵم بـــۆ تـــاك شوناســـی
تاكـــە كەســـی زەمـــەن و هێمـــاوە ،چونكـــە كاتێـــك تـــاك
دەتوانــێ بڵــێ شوناســم هەیــە كــە ئەمــە ئێســتا لــە دونیــادا
بەتایبەتــی لــە رۆژئــاوا بــە هــۆی بەریەككەوتنــی تاكەكانــەوە
درووس ــت دەبێ ــت ك ــە لەی ــەك كامپ ــی نیش ــتەجێبوون ب ــۆ
تاقیكردنــەوەی پێكــەوە ژیــان تێكــەڵ دەبــن ،ئەوكاتەیــە كــە
تـــاك هەســـتدەكات بەردەوامـــی هەبێـــت باشـــترە ،لـــەوەی
بێجگــە لــە هەســتكردن بــە جێگیربوونــی كەســایەتی خــۆی،
بەمانـــا لۆژیكییەكـــەی بـــۆ مانـــەوەی لەدونیـــای فرەیـــی و
تێكـــەڵ بوونـــی لەگـــەڵ فەزایـــەك كـــە خـــوازراوە وەكـــو
ئەزم ــون ،لەكاتێك ــدا ئ ــەو ئەزموون ــە ئارەزوومەندان ــە نیی ــە
تاكــو ئاشــنابوونی بــە كولتوورەكــەی بەرهەمبهێنێـــەوە بــۆ
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ناســاندنی بەوانــی تــر ،ئەمــە ئەگــەر ئــەو تاكــە بەرگــری لــە
الیەن ــی نیگەتیڤ ــی كولتوورێ ــك ن ــەكات ك ــە نەفع ــی نیی ــە ب ــۆ
ت ــاك ،تەنان ــەت هەندێكج ــار ب ــۆ كۆمەڵگ ــەش كەڵك ــی نیی ــە
ك ــە دژە ئینس ــانی ی ــە.
سیســتمی ئێســتای بــازاڕی ئــازاد ئەوەنــدەی بــازاڕی كااڵ
و بەرهەمهێنان ــی كااڵی نوێی ــە ل ــەڕووی تەكنۆلۆژی ــاوە ،دە
ئەوەن ــدەش ب ــازاڕی كڕی ــن و فرۆش ــتنی ئینس ــانە لەئاس ــتە
جیاجیاكانـــدا وەكـــو مێگەلـــی كۆیلـــە و وەبەرهێنانـــی
بەشــەرییەت بەنــاوی ئیســام و رێكخــراوە توندڕەوەكانــی
ئیس ــامییەوە ،ئ ــەم فەزای ــە ب ــارگاوی ك ــراوەی سیاس ــەت
لەپێن ــاو ب ــازاڕ و ن ــەوت و گاز و هت ــد ،كارێك ــی ك ــردووە
كـــە سیســـتمی كۆیلـــەداری ســـەردەمی جیهانگیـــری و
پۆســت جهانگیــری كــە جگــە لــە قەیرانــی ئابــوری ،قەیرانــی
چارەســـەر نەكـــراوی كولتوورەكانـــی بەرهەمبهێنێتـــەوە
كـــە بەشـــێكی گرینگـــە لـــە ســـەرخانی دەوڵەتـــان كـــە
هەندێـــك لەبیرمەنـــدەكان ناویـــان نـــاوە (ئەمرەكـــە) ،واتـــە
بەئامریكایـــی كردنـــی دونیـــا كـــە فۆڕمێكـــی تـــری هەیـــە،
ئــەم ئەمرەكەیــەش لەوێــوە هاتــووە كــە ئامریــكا دەیهــەوێ
لەرێگـــەی ئابـــوری و سیاســـی و هێـــزە ســـەربازییەكانی
خۆیـــەوە چیتـــر بـــەدوای دوژمنـــی وەهمیـــدا نەگەڕێـــت و
هەمـــوو دونیـــا لەژێـــر عینوانـــی جیاجیـــادا نەهێڵێــــەوە و
ببـــن بـــە ئامریكایەكـــی گـــەورە ،بەهەرحـــاڵ ئـــەوەی كـــە
ئینس ــان لەبەرامب ــەر تەكنۆلۆژی ــای س ــەردەمدا بەتایبەت ــی
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تەكنۆلۆژی ــای س ــەربازی وەك ــو چەك ــی ناوەك ــی كۆیلەی ــە،
بـــەاڵم بەخـــۆی نازانـــێ ،لەوێـــدا دەردەكـــەوێ كـــە هـــەر
بەراوردكردن ــی تەكنۆلۆژی ــای س ــەربازی و تەكنۆلۆژی ــای
تەندرووســـتی ،ئـــەوە دەســـەلمێنێ كـــە ســـەرمایەداری
هاوچــەرخ بەتایبەتــی ســەرمایەداری ئامریــكا بــۆ خزمەتــی
ئینســـان داینەهێنـــاوە« ،ئەگـــەر دیموكراســـییەت بیهـــەوێ
هێزێكــی ســرووش بەخشــی بــۆ بگەڕێتــەوە ،دەبێــت لەپێنــاو
تاك ــدا خاڵ ــە پۆزەتیڤ ــەكان دوو رێگ ــەی كۆتای ــی لەبەرچ ــاو
بگرێ ــت ،هەم ــوو تاكێ ــك نموونەیەك ــی لەب ــارەی ئ ــەو س ــێ
گۆشـــەنیگایە لەبارودۆخـــی جیـــاوازدا پێشـــكەش دەكات،
كەس ــێك ئەگ ــەر س ــادەبێت تەنان ــەت ئەگ ــەر هەس ــتیاترین
شــاعیری زینــدووش بێــت ،لــەو كاتــەدا كارەكــە پەیوەســت
دەبێــت بــەو دەفتــەرەی كۆمەككــردن ،یاخــود بــۆ ســندووقی
دەنگ ــدان دەچێ ــت ،تاك ــو لەكات ــی هەڵبژاردن ــدا دەن ــگ ب ــدات،
كەوات ــە بەش ــێك ل ــەو ئامێ ــرەی ك ــە لەپێش ــەوە ماكینەیەك ــی
هەســتیارە بــۆ بەرهەمهێنانــی ســوپا و پاراســتنی سیســتمی
سیاســـی و كۆمپانیـــاكان ،هەمویـــان پێكـــەوە یەكانگیـــر
دەكات و دەیانــكات بــە دامەزراوەگەلــی جیاجیــای خزمەتــی
دەوڵـــەت كـــە لەدەرەنجامـــدا سیســـتمەكە خـــۆی ئاشـــكرا
دەكات چ ناحـــەز و ناشـــیرینە».)71( .
ئەگـــەر باشـــتر قســـەی لێبكەیـــن گەشـــەو هەڵدانـــی
تەكنۆلۆژیـــای ســـەربازی بۆتـــە پێویســـتییەكی ســـەربازی
هەمــوو دەوڵەتــی جیهــان ،بەاڵم تەكنۆلۆژیای تەندرووســتی
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ئــەو گرینگیــەی پێنــەدراوە ،ئەوەتــا لەڕێــگای تەكنۆلۆژیــای
ســـەربازیەوە لەیـــەك لەحـــزەدا ســـەدان ئینســـان لەبەیـــن
دەچـــێ ،بـــەاڵم قـــەد نەبـــووە لەڕێـــگای تەكنۆلۆژیـــای
تەندرووســـتیەوە بەدەیـــان ســـاڵیش هەوڵبـــدەن ڕوحـــی
ئینس ــانێك لەم ــردن ڕزگار بكرێ ــت ،ئەگ ــەر ئ ــەو حاڵەتان ــە
نەبێــت كــە داهێنانــی تەندرووســتین ،لەكاتێكــدا داهێنانــی ئەم
دوو تەكنۆلۆژیایــە لەســەر دەســتی ئینســان خــۆی هاتۆتــە
ئ ــاراوە و تەنه ــا ب ــۆ چارس ــەری كێش ــەی تەندرووس ــتی و
ئینســانیەكانە ،ئیتــر كۆیالیەتــی چۆنــە ئەگــەر ئینســان ناچــار
بكرێ ــت عەبەس ــیانە بەرهەم ــی خ ــۆی ل ــەدژی ژیان ــی خ ــۆی
بەكاربێن ــێ ،كۆیلەیەت ــی چۆن ــە ئەگ ــەر ئینس ــان ئ ــازاد نەب ــێ
لەهەڵبژاردن ــی ژیان ــی خ ــۆی ،لەكاتێك ــدا ئ ــازادی مەترس ــی
خـــۆی هەیـــە و دەیـــان پرســـیاری فەلســـەفی هەڵگرتـــووە
و هێش ــتا وەاڵم ــی پێنەدراوەت ــەوە ،ب ــەاڵم دیس ــان ئەگ ــەر
ئ ــازاد نەب ــێ لەهەڵبژاردن ــی ش ــوێنی نیش ــتەجێبوون ،ئەگ ــەر
ئـــازاد نەبـــێ لەمومارەســـەكردنی سیاســـەت و تـــەواوی
كای ــەكان ئەگ ــەر بەخزمەت ــی ئ ــەم سیس ــتمە نەب ــێ ،دەب ــێ
ل ــە ژێ ــر س ــایەی ئ ــەم سیس ــتمە ن ــا عەداالتیی ــە بێ ــت ك ــە
وەبەرهێنـــان بـــە ئینســـانەوە دەكات ،لەكاتێكـــدا ئـــەوە
مەعلــوم بــووە بــۆ زۆر لەبیرمەنــد و نووســەری جهانــی و
لۆكاڵــی ،كــە میدالیــای نۆبــڵ چ بــۆ كایــەی ئــەدەب و هونــەر
و فیزی ــا و هت ــد ،چ ب ــۆ ئاش ــتی لەچنگ ــی گرووپێك ــی تۆپ ــی
سیاس ــیدایە ،ن ــەك لەبەرچاوگرتن ــی كارێكت ــەری گونج ــاو،

ه ــەر نموون ــە وەرگرتن ــی نۆبڵ ــی ئاش ــتی لەالی ــەن ب ــاراك
ئۆبامــاوە ،گەورەتریــن تــاوان بــوو دەرهــەق بــە جائیزەكــە،
چونكـــە  8ســـاڵی تەمەنـــی ئۆبامـــا لـــە ســـەرۆكایەتی
گەورەتری ــن واڵت ــی جیه ــان ،ش ــەڕ و ئاش ــوب و ماڵوێران ــی
بـــوو ،وەرگرتنـــی جائیـــزەی نۆبڵـــی ئـــەدەب بـــۆ چیـــرۆك
س ــاڵی  2014تەنه ــا ب ــۆ لێدان ــی ئەوان ــە ب ــوو ك ــە داهێن ــان
ل ــەدەرەوەی سیاس ــەت دەك ــەن.
سمكۆ محەمەد

«ئ ــەوەی ك ــە ن ــاوی دادپەروەریی ــە پێدەچ ــێ ل ــە ئایین ــدا
وەكـــو شـــێتێكی تۆڵەســـێن بێـــت ،بۆیـــە لەگـــەڵ شـــتێكی
رەه ــا جیاوازی ــان نیی ــە ،رەنگ ــە بەئاس ــانی توندت ــر بێ ــت،
لەســـەروبەندی غـــروری ســـوریالی و لەپـــای هەریـــەك
لـــە ئەنتـــی گۆنـــای ســـۆفۆكلیس و شـــایلۆگی شكســـپیر،
رەنگیشـــە رێگـــەی ئاســـمانێك بگـــرێ ئـــەو عینادییـــە،
نـــەك لێبوردەییـــەك كـــە شـــارێك كاول بـــكات ،چونكـــە
یاخییەكان ــی س ــەربازەكانیش دەك ــوژن ،ی ــان ئ ــەوەی ك ــە
بازاڕێـــك بۆردومـــان دەكـــەن كـــە قەرەباڵغـــە و پـــڕە لـــە
خەڵــك و منــاڵ ،بۆیــە ئەمــە لەژێــر ســایەی بیركردنــەوەی
هـــەر ئایینێـــك و هـــەر ئەحكامێـــك بێـــت ،توندوتیژییەكـــی
درووســـتكراوە» .)72(.ئەمـــە ئاشـــكرایە كـــە ئاییـــن جگـــە
لـــەوەی خـــۆی وەكـــو تۆڵەســـێنی بەرلەخـــۆی هاتـــووە و
خەڵكـــی بـــەو شـــێوەیە هانـــداوە دژ بەدژەكانـــی ،لەگـــەڵ
ئەوەش ــدا تەوژمێ ــك درووس ــتكرا ك ــە هەمیش ــە ب ــە رەه ــا
وەربگیرێ ــت و ه ــەر ل ــە بی ــری تۆڵەس ــێندا بێ ــت ،ج ــا ئ ــەو
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تۆڵەیـــە نـــەك لـــە ســـەركردە و بنكردەكانـــی ،بەڵكـــو لـــەو
خەڵكـــەی كـــە هـــەواداری تایەفـــە یـــان الیەنگرانـــی ئـــەو
شـــارەی كـــە دەســـەاڵتی دژەكـــەی بەڕێـــوەی دەبـــات.
هـــەروەك ئـــەوەی كـــە لەخـــواری بەغـــدا و لەباشـــوری
عێ ــڕاق و ئەفغانس ــتان و ل ــە میس ــر و تون ــس و پاكس ــتان
و لەمدواییەشـــدا لـــە ئەوروپـــا بینـــرا كـــە چـــۆن بێتـــاوان
لەبــری تاوانبــارەكان بــوون بــە قوربانــی ،لەحاڵێكــدا هەمــوو
ئەوانــەی چاودێــری دۆخــە سیاســییەكان دەكــەن ،دەزانــن
ی ــان النیك ــەم تێدەگ ــەن ك ــە ئەم ــە كارێك ــی خۆڕس ــك نیی ــە
بەڵكـــو دەســـتكردە ،لێـــرەوە تێدەگەیـــن كـــە جەنگـــی دژە
تی ــرۆر لەكوێ ــوە س ــەرچاوەی گرت ــووە و نەفع ــە سیاس ــی
و ئابورییەكـــەی بـــۆ كوێیـــە.

تیرۆریـــزم لەكوێـــوە ســـەریهەڵداو كـــێ هـــاوكاری
لۆجیســـتی كـــردوون و چـــۆن گەشـــەیان كـــرد و بۆچـــی
خــودی ئامریكاشــی گرتــەوە؟ بۆچــی بــەر لەهاتنــی داعــش
وەك ــو مەس ــخەرەترین و س ــەیرترین نموون ــەی تی ــرۆر و
دەوڵەتــی ئایینــی لــەدوای شكســتهێنانی دەوڵەتــی توندڕەوی
بەبـــێ هیـــچ پەیوەندییەكـــی نێودەوڵەتـــی پێویســـتی بـــە
چارەكـــە ســـەدەیەكە بـــۆ ســـڕینەوەی ئاســـەوارەكەی،
پرس ــیار ئەوەی ــە بۆچ ــی ئوس ــامە بن ــادن دەبێت ــە س ــێمبول
و گروپەكەشـــی دەبێتـــە تارماییەكـــی سیاســـی و هەمـــوو
دونیـــا ترســـی لێبنیشـــێ؟ .بۆچـــی دوای  15ســـاڵ ئـــەم
پاڵەوان ــە ب ــێ ناس ــنامە ئاش ــكرایە لەپاكس ــتان دەكوژرێ ــت
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و ل ــە چیاكان ــی ت ــۆرە ب ــۆرەی ئەفغانس ــتان نامێن ــێ؟ ئای ــا
چ ــی ئوس ــامە و م ــەال عوم ــەری لەعەرەبس ــتانەوە گەیان ــدە
ئەفغانســـتان تاوەكـــو شـــەرعییەت بـــە جەنـــگ بـــدەن و
ئامریـــكاش ســـەرقافڵەی جەنگەكـــە بێـــت؟ ئایـــا ئامریـــكا
بەب ــێ جهان ــی دوو قوتب ــی ناتوان ــن سیاس ــەت بك ــەن تاك ــو
ئیســـامی سیاســـی لەبەرامبـــەر خۆیـــان ڕابگـــرن وەكـــو
بەدیلـــی ســـۆڤیەتی پێشـــو نـــاوی لیبنێـــن تیـــرۆر؟ چـــۆن
دەب ــێ ل ــە فەزایەك ــی سیاس ــی ك ــە بۆش ــایی سیاس ــی ب ــوو
لــە ســوریا ،گروپێكــی گومانــاوی وەكــو داعــش كــە بەنــاوی
دەوڵ ــەت درووس ــت ب ــن و س ــامانی واڵتەك ــە بفرۆش ــن و
ببن ــە نیمچ ــە دیفاكتۆیەك ــی سیاس ــی و لەالیەك ــی تریش ــەوە
بەنهێنـــی بمێننـــەوە و چارەســـەری بـــازاڕی سیســـتمی
ســەرمایەداری بكــەن كــە ناتوانــێ بەتەنهــا و لــە شــەفافیەتدا
قەیرانــە جــۆراو جــۆرەكان و كێشــەكانی خــۆی چارەســەر
ب ــكات ،دواتری ــش ب ــە س ــیناریۆ ل ــەو جوگرافیای ــە نەمێن ــێ و
بچ ــن ب ــۆ ش ــوێنێكی ت ــر ك ــە چونی ــان نیش ــانەی پرس ــیاری
سیاس ــییە ،لەكاتێك ــدا س ــەرەتای تی ــرۆر ل ــە س ــەرهەڵدانی
وەهابییـــەت و دواتـــر ئیخوانییەتـــەوە هـــات كـــە كۆمپانیـــا
بەریتانییـــەكان هاوكارییـــان كـــردن و بـــەرەو میســـر و
جەزائیـــر چـــوون ،تاكـــو لەوێـــوە گەشـــەیان ســـەند و بـــۆ
دژایەت ــی سیس ــتمی س ــۆڤییەتی ك ــۆن كەڵكی ــان لێوەرگی ــرا
كــە دیمەنــە ترســناكەكانی بینــران و تــا ئێســتاش بەردەوامــە
و بۆت ــە واقی ــع.
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ئەمانـــە پرســـیارگەلێكن تەنهـــا بەشـــێك لەڕۆشـــنبیرانی
نـــاودار و پســـپۆڕانی شـــارەزا لەسیاســـەت قســـەی تێـــدا
دەك ــەن ،هێش ــتا لەسیاس ــییەكی موحتەریفم ــان نەبیس ــتووە
ئ ــەو هاوكێش ــە سیاس ــیانە ش ــیتەڵ بكات ــەوە و نهێن ــی ئ ــەو
مامەڵــە كردنــە ئاشــكرا بــكات كــە لەگــەڵ گروپــە چەكــدارە
نەناســـراوەكان بـــە چ پێوەرێكـــە و پێدانـــی چـــەك بـــە چ
پێوەرێكـــە؟.
زیاتـــر لەپەنجـــا ســـاڵ بـــەر لـــە ئیســـتا  CIAو پنتاگـــۆن

لەگـــەڵ ئاڵوگـــۆڕی هـــەر ســـەرۆكیكی ئامریكـــی خەریكـــی
دانانــی نەخشــەی سیاســی و جوگرافــی و ئابــووری بــوون
ب ــۆ هەم ــوو جیه ــان ك ــە باش ــترین و لەبارتری ــن جوگرافی ــا
هەڵبژاردنـــی واڵتانـــی عـــەرەب بـــوو بـــۆ ئامریـــكا ،تاكـــو
بتوانــێ لەڕێــگای ئــەو ئایدیــا ئایینــی و كولتوریــەوە دژایەتــی
سیســـتمی ســـەرمایەداری دەوڵەتـــی ســـۆڤییەت بـــكات،
ئەوی ــش بەدانان ــی نەخش ــەیەك و خەتێك ــی پێچاوپێ ــچ ك ــە
لەمیســر و جەزائیــرەوە دەســت پێــدەكات ،تادەگاتــە چیچــان
و ئەفغانس ــتان ك ــە دواج ــار ئاكامەك ــەی ب ــەو س ــیناریۆهاتە
گەیشـــت كـــە ئێســـتا لەدەرهاویشـــتەكانیدا ژیانـــی هەمـــوو
ئینس ــانی س ــەرئەم زەمین ــەی خس ــتۆتە ژێ ــر مەرحەم ــەت
و ئـــارەزوو میزاجـــی چەنـــد سیاســـیەكی كۆشـــكی ســـپی
و ئەنجومەنـــی پیـــران ،ئـــەم قینـــە مێژووییـــە سیاســـییەی
ئامری ــكا ڕەنگ ــە لەوێ ــوە س ــەرچاوەی گرتب ــێ ك ــە ئامری ــكا
توشـــی گرێیەكـــی ســـایكۆلۆژی بـــووە لەنێـــو مێـــژوودا،
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ئەویـــش گرێـــی خـــۆ بەكەمزانینـــە لەبەرامبـــەر جیهانـــدا
لەهەمـــوو بوارەكانـــدا و نازەكەشـــی تۆڵەســـەندنەوەیە
لەســـەر ئاســـتی مێـــژوو و ڕەســـەنایەتی كولتووریـــدا كـــە
تیـــرۆر باشـــترین كەرەســـتە بـــووە ،لەرێگەیـــەوە تۆڵـــە
بكاتـــەوە.
لەپەنـــای بـــازاڕی ئـــازاددا ئامریـــكا و دەوڵەتانـــی
ڕۆژئ ــاوا بازارێك ــی تری ــان بارهێن ــاوە ك ــە لەڕێ ــگای دەزگا
ڕاگەیاندنـــەكان و ڕۆژنامەكانـــی جهانـــەوە دەبینـــرێ،
ئەویـــش بـــازاڕی سیاســـی و ریكالمـــی سیاســـییە ،چ
مەبەســـتێك لەپشـــت یەكگرتـــووی دەوڵەتانـــی ئەوروپـــای
رۆژئـــاوادا هەیـــە ،جگـــە لەبەكەمزانیـــن و تەماشـــاكردنی
ئینســـانی رۆژهەاڵتـــی كـــە دواجـــار لەژیانـــی رۆژانـــەی
خەڵكـــدا ڕەنگیداوەتـــەوە.
ســـەرهەڵدانی بزووتنـــەوەی ناڕەزایەتـــی لـــە رۆژئـــاوا
بەگشـــتی لەبەرامبـــەر هەاڵیســـانی بێـــكاری و قەیرانـــی
ئابـــوری كـــە دەرەنجامـــی بەشـــداریكردنی واڵتانـــی
ئەوروپای ــە بەگش ــتی ،لەش ــەڕی دژ بەداع ــش و پش ــتگیری
كردنـــی ئامریـــكا و فەرانســـە و بەریتانیـــا لەبەرامبـــەر
روســـیا و ئێـــران و چیـــن وەكـــو بەرەیەكـــی دیكـــەی
سیاســی و ئابــوری لەدونیــادا ،لەبەرامبــەر ئــەم هەاڵیســانە
ئابورییـــە ملیۆنەهـــا كرێـــكار بێكاركەوتـــن كـــە بەپێـــی
راپۆڕت ــی فیدراس ــیۆنی كرێكاران ــی ئەوروپ ــا بێ ــت ،بێ ــكار
هێنـــدە زیـــادی كـــردووە كـــە  % 3.1زیاتـــرە و بەناچـــار
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داوای مردنێكـــی بەپەلـــە دەكـــەن ،ئـــەم هەواڵـــە بەتایبـــەت
لـــە ئاڵمـــان زیاتـــر دەنگـــۆی هەبـــوو لەســـەرەتای ســـاڵی
 2015كـــە بەســـاڵی شـــوومی كرێـــكاران نـــاوزەد كـــرا و
بەردەوام ــی هەب ــوو ،كێشمەكێش ــی ب ــازاڕی ی ــۆرۆ و دۆالر
ك ــە لەس ــەر پش ــتی كرێكاران ــی هێڵ ــی ئاس ــن ك ــە دراوە ب ــە
كەرتـــی تایبـــەت ،هەروەهـــا لەســـەر پشـــتی موچەخـــۆران
ت ــەواو ب ــوو ،س ــەرمایەداری هاوچ ــەرخ بەناچ ــار لەرێگ ــەی
دوژمنێكــی دیكــەی وەهمــی وەكــو داعــش و لێســەندنەوەی
پــارە لــەو خەڵكــەی رۆژهــەاڵت كــە بەناچــار روحــی خۆیــان
دەدەنـــە دەســـت قاچاخچـــی بـــەرەو ئەوروپـــا ،گەمەیەكـــی
دیكـــەی گەڕانـــەوەی ئیعتیبـــاری دراوی ئابـــوری بـــوو
ب ــۆ دۆالر و هیچ ــی ت ــر ،چونك ــە ئەگ ــەر ئ ــەم س ــیناریۆیە
نەكرابـــا ،ئاســـان نەبـــوو ئـــەو هەمـــوو كۆمپانیایـــەی لـــە
ئەوروپ ــا و ئامری ــكا ه ــەن و ئیفالس ــیان هێن ــاوە ،جارێك ــی
تـــر بگەڕێنـــەوە ئاســـتی ســـەرمایەی خۆیـــان.
وەبەرهێنانـــی مرۆیـــی لەجەنگـــدا بابەتێكـــی زینـــدووی
دونیــای دوای ســەرمایەداری هاوچەرخــە كــە دوا بەرهەمی
بـــۆ مانـــەوەی خـــۆی دژەكانـــی خـــۆی بەرهەمدێنێتـــەوە
ب ــە ئینس ــان ،مەس ــەلەی داع ــش ك ــە س ــیحرێكی سیاس ــی
و بازرگانـــی نـــوێ بـــوو لەدونیـــادا و نوێتریـــن داهێنانـــی
درووس ــتكردنی م ــردن ب ــوو بەن ــاوی س ــوننەوە ،ئەم ــەش
جۆرێـــك لەوەبەرهێنانـــی جەنگـــی مرۆیـــی بـــوو لەجیاتـــی
رزگاركردنـــی كێشـــەی مرۆیـــی واتـــە هیومانیـــزم.

لەناشەرعیەتەوە بۆ شەرعییەت
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لەســـەردەمی یۆنانـــی كۆنـــەوە كـــە بەرێنمایـــی پیاوانـــی
ئایینـــی ،چەنـــد دەزگایەكـــی جیـــاواز بـــۆ دەســـتەبژێری
سیاســـی و خەڵـــك هەبـــووە بەنـــاوی ئاگـــۆڕا بـــۆ
دەســـتەبژێر و ئەكلیســـا بـــۆ خەڵـــك ،هـــەر ئـــەم دوو
دەزگایـــە ســـنوورێكی لەنێـــوان شـــەرعیەتی خەڵـــك و
شـــەرعیەتی سیاســـی دیاریدەكـــرد كـــە پرســـی سیاســـی
گواســـتنەوەی دەســـەاڵت بنەمایەكـــی دیموكراســـی
هەبێـــت بـــۆ بەدەســـتهێنانی خۆشـــگوزەرانی ،هەڵبـــەت
ئاگـــورا شـــوێنی ســـەرەتایی دیموكراســـیەتی سیاســـی
ب ــووە ،بەتایبەت ــی ئەوكات ــەی ك ــە دەس ــتەبژێری سیاس ــی
ئامادەیــی خۆیــان لــەو فەزایــەدا دیاریكــردووە كــە لەكــوێ
ئاكلیســا واتــە كۆبونــەوەی خەڵــك هەبــووە ،خاڵــی گرینــگ
لێــرەدا گواســتنەوەی كۆمەڵگەیەكــی دواكەوتــوو بــووە بــۆ
كۆمەڵگەیەك ــی هۆش ــیار ،مەبەس ــت ل ــە هۆش ــیاری ئەوەی ــە
كـــە خەڵـــك خۆیـــان قۆناغـــی سیاســـی وەكـــو كایەیەكـــی
س ــەربەخۆ ل ــە نێ ــو دەس ــتەبژێر و كایەیەك ــی گش ــتی ب ــۆ
خەڵـــك دەســـتەبەر بكـــەن.
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خەونێ ــك ك ــە پێش ــتر ب ــەر لەهاتن ــی ه ــەزارەی س ــێهەم،
خەونـــی بەدیهاتنـــی سیســـتمی دیموكراســـی بـــوو وەكـــو
ئ ــەوەی ل ــە یۆن ــان و وەك ــو ئ ــەوەی تی ــۆرە سیاس ــییەكان
باســی دەكــەن ،ئــەم خەونــە لەگــەڵ ئاڵوگــۆڕە سیاســییەكان
و رادەســـتكردنی سیاســـەت بـــۆ دەســـتی گروپـــە
بزنســـمانەكانی دونیـــا( ،هەڵبەتـــە ژنیـــش ئێســـتا كاری
بزن ــس دەك ــەن وەك ــو نموون ــە) ،ن ــەك ه ــەر ل ــە بارچ ــوو،
بگـــرە ئیتـــر بـــوو بـــە كێشـــەیەكی الوەكـــی تەنانـــەت بـــۆ
رۆژهەاڵتییەكانی ــش ن ــەك رۆژئاوایی ــەكان ،بەوپێی ــەی ك ــە
ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ هێنـــدەی بیـــری لـــەالی خـــۆ
بەرهەمهێن ــان ب ــوو لەرێگ ــەی ئ ــەو س ــوبێكتەوە ك ــە خ ــۆی
كـــردووە بـــە ئیدیاڵێكـــی ســـیحراوی و لەوێشـــەوە ئـــەو
بەرهەمــە ســیحراویانەی كــە ئینســان تاكــە مەتڵەبــی ئــەوە
بێـــت خۆشـــگوزەران بێـــت ،ئـــەو خەونـــەش زیندەبەچـــاڵ
كـــرا ،لەالیەكـــی تریشـــەوە هێنـــدە بـــاج ئەســـتاندن بـــۆ
پێداویس ــتییەكانی ژی ــان و بەتایبەت ــی ب ــۆ ئ ــەو پێداویس ــتی
یــە الوەكیەكانــەی كــە گەنــج و منــداڵ و ژنــان وەكــو مــەرج
بــۆ بــاوك و لێپرســراوی مــاڵ دایاننــاوە ،ژیــان لــەو ویســتە
سیاس ــییەی ج ــاران دەرچ ــووە و ب ــووە ب ــە ویس ــتێك ك ــە
تەنهـــا بیـــر لـــە ژیـــان و خوشـــگوزەرانی بكاتـــەوە نـــەك
عەدالەتخـــوازی و دەنگـــدان بـــە كارێكتـــەری پارلەمانـــی
و حیزب ــەكان ب ــۆ ئ ــەوەی دیموكراس ــی دەس ــتەبەر بك ــەن
و ژیانـــی سیاســـی بگۆڕێـــت ،هەمـــوو خۆپیشـــاندانەكانی
سەرتاســـەری دونیـــا ســـەلمێنەری ئـــەم راســـتیەن.

سمكۆ محەمەد

هەڵبـــەت كۆمەڵگـــەش دەبـــوو ئـــازاد و ســـەربەخۆبن
تاكـــو یاســـاكان گرینتـــی ژیانـــی گشـــت مســـۆگەر بكـــەن،
دیموكراســـی لێـــرەدا وەكـــو هەڕەشـــەیەكی ناڕاســـتەوخۆ
وایـــە لەالیـــەن (ئەكلیســـا) واتـــە لەالیـــەن خەڵكـــەوە
بـــۆ (ئاگـــۆرا) .)73(.دەســـتەبژێرێك كـــە خۆیـــان وەكـــو
بەڕێوەب ــەری كۆمەڵگ ــە ناس ــاندووە ،هەڵب ــەت هەڕەش ــەی
یەكـــەم بـــۆ هێنانـــەوەی ئـــەو دەســـەاڵتەیە كـــە خـــۆی
دوورخســـتۆتەوە لـــە سیاســـەت و ئابـــوری ،هـــەروەك
ئـــەوەی ئێســـتا لـــە دونیـــای ســـەرمایەداری دەبینـــرێ.
هەڕەشـــەی دووهـــەم گەڕانـــەوەی شـــەرعیەتی خەڵكـــە
بـــۆ دامـــودەزگا حكومـــی و دەوڵەتییـــەكان و دەســـتكاری
نەكردنیـــان بـــۆ كاری ناشـــەرعی بـــۆ بەرژەوەنـــدی
دەس ــتەبژێری سیاس ــی ،ئێم ــە ئەم ــڕۆ لەب ــەردەم گۆڕین ــی
هـــەردوو دەزگای ئاگـــۆر و ئەكلیســـاین ،یەكـــەم بەهـــۆی
ئــەوەی كــە دەســتەبژێرێكی بەرژەوەندخــوازن و دووهــەم
بەه ــۆی بێباك ــی خەڵ ــك ك ــە ل ــە ئیرادەیان ــدا نەم ــاوە هی ــچ
ســـنوورێك بـــۆ دەســـتەبژێری سیاســـی دابنێـــن ،تاكـــو
مەرگـــی ئـــەو مێـــژووە شـــەرعییەت پێـــدراوە رابگەێنـــن،
بەمەرجێـــك ئـــەو بونیـــادە كۆمەاڵیەتییـــەی كـــە لەرێگـــەی
پەیوەندی ــی بەرهەمهێنان ــەوە ك ــە بەش ــێكی زۆری دەس ــتی
كارە و رادەســـتی كۆمپانیـــاكان كـــراوە و ئەوانیـــش
دەســەاڵتی پارلەمــان دیاردەكــەن ،ئــەو پەیوەندییــە بگــۆڕن
ب ــۆ هێزێك ــی كۆمەاڵیەت ــی ك ــە ل ــە چەش ــنی ئەكلیس ــا ك ــەی
كۆنــی یۆنــان بێــت ،لێــرەوە دەســتدەكەین بــە پێناســەیەكی
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ن ــوێ ب ــۆ ئاڵوگ ــۆڕی دەس ــەاڵت چ ل ــە پارلەم ــان و چ ل ــە
دەوڵـــەت و چ لـــە دامـــودەزگا حكومییـــەكان كـــە دەبـــێ
زەمینـــەی دیموكراســـیەتی راســـتەقینەی بـــۆ بڕەخســـێت.
هەمیشـــە ســـەرمایەداری بـــۆ شـــەرعییەتدان بـــە
سیســتمەكەی خــۆی ،ریكالمــی بــۆ شــەرعییەتدان بــەدەزگا
تەشـــریعیەكان داوە لەرێگـــەی خەڵكـــەوە ،نموونـــەش
دەزگایەك ــی وەك ــو پارلەم ــان ك ــە بەپڕۆس ــەی هەڵب ــژاردن
دادەمەزرێـــت شـــەرعیەتی بـــۆ پەیـــدا دەكات لەالیـــەن
خەڵك ــەوە ،ب ــۆ ئ ــەوەی بیس ــەلمێنێت ك ــە پارلەم ــان موڵك ــی
ئ ــەو دەنگانەی ــە ك ــە خەڵ ــك ئارەزوومەندان ــە بەش ــدارییان
لـــە دامەزرانـــدن و درووســـتكردنیدا كـــردووە و بەتاكـــە
دەزگایەكـــی پـــاك و بـــێ كێشـــە و بەرگریـــكاری خەڵكـــی
دەزانـــن.
لەوەتـــەی مێـــژوو چیرۆكـــەكان تۆمـــاردەكات هـــەر
دەس ــتە ناش ــەرعییەكان بوون ــە لەرێگ ــەی س ــتەمكارییەوە
شـــەرعییەتیان زاڵ كـــردووە بەســـەر خەڵكـــدا ،ئەویـــش
درووســـتكردنی دەزگای یاســـایی بـــووە لەكاتێكـــدا
شـــەرعییەت لەرێگـــەی بونیـــادی عەقڵییـــەوە خـــۆی
بەرهەمهێنـــاوە ،ئەویـــش بـــۆ درووســـتكردنی دەزگایـــەك
ك ــە بەدەنگ ــی خەڵ ــك بونیادن ــراوە ،مەبەس ــتم ل ــە بونی ــادی
عەقڵـــی ئەوەیـــە كـــە مـــرۆڤ ســـەرەتا پێویســـتی بەئـــەوە
هەیـــە ،عەقڵـــی خـــۆی ئـــازاد بـــكات ،لەحاڵێكـــدا ئـــەم
داواكاریی ــە ب ــۆ رزگارب ــوون ل ــە عەقڵ ــی زاڵ ،ل ــە بنچین ــەدا
شـــۆڕش بـــووە.
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وەختێـــك كـــە بـــاس دێتـــە ســـەر رزگاربوونـــی عەقـــڵ،
ناتوانی ــن نموون ــەی تاك ــی رۆژهەاڵت ــی وەربگری ــن ،چونك ــە
ئینســـانی رۆژهەاڵتـــی دوورە لـــەم بیركردنەوەیـــەوە،
باش ــترین نموون ــەش ئەوەی ــە ك ــە هی ــچ چەمكێ ــك لەوان ــەی
لــە بــواری سیاســی و سیســتمدا كاری پێدەكرێــت ،موڵكــی
عەقڵیەتــی رۆژهەاڵتــی نییــە ،بۆیــە كــە الســایش دەكاتــەوە
هەمـــان ئاكامـــی رابـــردووی دەبێـــت كـــە دانەبـــڕاوە
لەرابردووەكـــەی «بونیـــادی مێژوویـــی عەقڵـــی كەســـی
خۆرهەاڵتـــی و بونیـــادی مێژوویـــی كەســـی رۆژئاوایـــی
بەدوایەك ــدا هێن ــا ،هی ــگڵ لەكتێب ــی (فەلس ــەفەی مێ ــژوو دا)
دەڵ ــێ (خۆرهەاڵتیی ــەكان نەگەیش ــتنە ئ ــەوەی ك ــە (روح _
یــان مــرۆڤ) وەكــو ئــەوەی كــە مــرۆڤ ئــازادە) سەركێشــی
و گوتن ــی ش ــتێكی ت ــازە نیی ــە گـــەر بڵێ ــم فەلســـەفە ه ــەر
چەندێ ــك جیاوازی ــش بێ ــت ل ــە پێناس ــەماندا ب ــۆی ،لەس ــەر
هـــەردوو ئاســـتی مەعریفـــی و بەهایـــی مەرجـــدارە بـــە
ئازادیی ــەوە ،دواجاری ــش چاالكییەك ــی تایبەت ــە ب ــە مرۆڤ ــە
ئازادیخ ــوازەكان» .)74(.ب ــەاڵم ه ــۆكاری یەكەم ــی ئەوەب ــوو
ك ــە مارك ــس واڵم ــی ئ ــەو ئایدی ــا نموونەییەی ــی دای ــەوە ك ــە
م ــاددە پێ ــش روح دەك ــەوێ ،سیس ــتمیش گرێ ــدراوی ئ ــەو
چەمكانەیـــە كـــە لەدیالیكتیكـــەوە ســـەرچاوەیان گرتـــووە.
لـــە رۆژهـــەاڵت هیـــچ فەلســـەفەیەك نییـــە كـــە موڵكـــی
مێژووەكــەی بێــت ،بــۆ ئــەوەی كــە پراكتیك كرا سرووشــتی
خ ــۆی وەربگرێ ــت ،جگەل ــەوەی هەی ــە الس ــایی كردن ــەوەی
رۆژئاوای ــە ب ــە كولتوورێك ــی ئیس ــامی و دواكەوتوان ــەی
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گونــدی دوور لــە سیســتمی شــار و شارســتانییەت ،كەواتــە
ئەگـــەر ناڕەزاییەتیەكیـــش هەبێـــت بەرامبـــەر دەســـەاڵتی
سیاس ــی لەالی ــەن خەڵك ــەوە ،داواج ــار ب ــە هەم ــان لۆژیك ــی
ك ــۆن و ب ــە دەقێك ــی ئایین ــی ه ــەم دادەمكرێت ــەوە و ه ــەم
ئەلتەرناتیڤـــی بـــۆ پەیـــدا دەكرێـــت ،ئەویـــش لەرێگـــەی
پیاوانــی ئایینــی دەكرێــت ،كەوابــوو هاواڵتــی هەرگیــز ئــەو
كەســـایەتییە خاوەندارێتـــی عەقلییەتـــی بـــۆ ناگەڕێتـــەوە
كـــە چەمكـــەكان پێناســـەیان بـــۆ كـــردووە ،كەچـــی ئاییـــن
پێچەوانەكـــەی پێدەبەخشـــێتەوە و قەبوڵیشـــێتی ،ئـــەم
فۆڕمـــە جێمـــاوەی عەرەبـــی الدێیـــی كۆنـــە و كاریگـــەری
خســـتۆتە ســـەر كەســـایەتی نەتەوەكانـــی دیكـــەش ،تـــا
ئەورادەی ــەی ك ــە كاریگ ــەری خس ــتۆتە س ــەر كارێكت ــەری
شارنشـــینیش ،مەبەســـتم لـــە كارێكتـــەری شارنیشـــینی
ئەوەی ــە ك ــە النیك ــەم داب ــڕاوە لەخ ــوی كولت ــووری ك ــۆن
كـــە هـــاوكاری تیـــرۆر و ئایدیـــای تیرۆریســـتان دەكات.
«یەكێت ــی نێ ــوان شوناس ــی ه ــەر دوو عەقڵ ــی یۆن ــان و
رۆژئاوایـــی ،ســـەرچاوەكەیان ئەپســـتمۆلۆژیای گەورەیـــە
ك ــە لەس ــەر جاب ــری ل ــە پ ــڕۆژە رەخنەییەك ــەی ل ــە عەقڵ ــی
عەرەب ــی بیناك ــراوە ،ئەم ــە ئ ــەو دژیەكەی ــە ك ــە زیات ــر ل ــە
الیەنێك ــی هەڵگرت ــووە ،ب ــەاڵم لەش ــوێنێكدا خاڵ ــی بەی ــەك
گەیشــتن هەیــە ،بــۆ نموونــە واماندانــا كــە عەقڵــی عەرەبــی
هەمیشـــە دژی عەقڵـــی رۆژئاوایـــی بـــووە و ئێســـتاش
وای ــە ،ئ ــەدی بۆچ ــی دژی عەقڵ ــی یۆنانیی ــن ك ــە بەش ــێك
لـــە شـــوناس و بیرۆكـــە و گەشەســـەندنی عەقلیەتەكـــەش

سمكۆ محەمەد

لـــە یۆنانـــەوە وەرگیـــراوە» .)75(.ئـــەم تێگەیشـــتنە كـــورد
ناچـــار دەكات لەپەراوێـــزی عەقڵـــی عەرەبـــی خـــۆی
رزگار ب ــكات ،چونك ــە لەوێ ــوە س ــەرچاوەی گرت ــووە ك ــە
عــەرەب بەهەمــوو ئــەو وەرگیــراوە لــە چەمكــە سیاســی و
فكرییەكانیان ــەوە ل ــە رۆژئ ــاوا ،هێش ــتا ب ــەو گوت ــارە كۆن ــە
مامەڵـــە دەكـــەن كـــە هەمـــوو بەرهەمەكانیـــان دزراون و
الدراوە لــە ئەســڵەكە بۆیــە حەرامــن ،لێــرەوە ئەگــەر تــەواو
وردبین ــەوە ل ــەو بەكاربردن ــەی ك ــوردەكان ب ــۆ سیاس ــەت
و بـــۆ هەمـــوو كایەكانـــی دیكـــە ،كـــە رەنگیداوەتـــەوە لـــە
عەقلیەتـــی كوردیـــدا ،بۆمـــان رون دەبێتـــەوە كـــە كـــورد
بۆچـــی لەگـــەڵ دژەكانـــی خۆیـــدا تەبـــا نییـــە و بۆچـــی
پێكەوەژیـــان و یەكتـــر قبوڵكـــردن و رێزگرتنـــی زۆرینـــە
بــۆ كەمینــە كاری پێناكرێــت وەكــو خــۆی ،چونكــە هەمــان
س ــتایلی ع ــەرەب الس ــایی دەكات ــەوە ك ــە تەنه ــا ب ــە ف ــۆڕم
مەدەنیەتــی قبــوڵ كــردووە ،وەختێــك دێتــە ســەر پراكتیكــی
چەمك ــەكان رادەوەس ــتن و هەڵوێس ــتی راب ــردوو دوب ــارە
دەكەن ــەوە ك ــە توندوتیژیی ــە .كەواب ــوو ش ــەرعییەت تەنه ــا
لەدامودەزگاكانـــی دەوڵەتـــدا نییـــە ،بـــۆ نموونـــە هەندێـــك
دی ــاردە ك ــە پەیوەندی ــی بەنێوخ ــۆی دەوڵەتیش ــەوە ،كەچ ــی
ســـیناریۆكەی لـــەدەرەوەی دەوڵەتـــەوە دەنێردرێـــت،
كەوابـــوو شـــەرعیەتدان لێـــرەوە دەســـتپێدەكات گوایـــە
دیموكراســـییەت شـــەرعیترین سیســـتمی سیاســـییە كـــە
خەڵ ــك و حیزب ــە جی ــاوازە ب ــە ئیدیۆلۆژی ــای جی ــاوازەوە
چێــژی لێوەردەگــرن ،بــەاڵم ئــەو پرســیارەیان لەبیــر خەڵــك
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بردۆتــەوە كــە ئایــا لەپــای چــی حیــزب بەگشــتی لەدونیــادا
و حیزب ــی دەس ــەاڵتدار بەتایبەت ــی ئیدیع ــای دیموكراس ــی
دەكـــەن و بۆچـــی لـــە پراكتیـــك كردنـــی سیســـتمەكە
دەترســـن؟ ئـــەم پرســـیارە ناچارمـــان دەكات هەڵوێســـتە
سیاســـی و نیشـــتمانییەكان بكەیـــن بەســـەنگی محـــەك،
ئـــەوان تەنهـــا بەســـەر زارەكـــی ئیدیعـــای دیموكراســـی
دەك ــەن تاك ــو جەم ــاوەر بۆخۆی ــان ڕابكێش ــن و بیكێش ــنە
نێــو هەاڵوزەنــای دەنگدانــەوە بــۆ دەســتەبەركردنی ژیانــی
باشــتر كــە لەبەرنامــەی وەهمــی حیزبــە كێبەركێكەرەكانــدا
هات ــووە ،ب ــەاڵم ك ــە دێت ــە س ــەر پراكتی ــك لێ ــی دەترس ــن،
چونك ــە ناتوان ــن بەب ــێ قۆرخكردن ــی دەس ــەاڵت و ئاب ــوری
و داهاتـــی واڵت و گوێنـــەدان بەخەڵكـــی ســـەربەخۆ
لیس ــتەكانی ت ــر بەس ــادەیی بێت ــە پرۆس ــەی هەڵبژاردن ــەوە.
دواجـــار جەنگـــی دیموكراســـی بەپاڵپشـــتی بنكـــە
كۆمەاڵیەتییـــەكان و فەرهەنـــگ دەكرێـــت كـــە لەبنەچـــەدا
دیموكراســـی مانایەكـــی نامێنـــێ ،وەختێـــك جەنگەكـــە
بەخەڵــك كــرا ،چونكــە لێــرەوە لــە بەرەنجامــی ئــەو جەنگــە
كۆمەاڵیەتیی ــەوە ك ــە ئی ــدی حی ــزب ی ــان ئیدیۆلۆژی ــا ،ی ــان
ئاییـــن یـــان هـــەر شـــتێكی دیكەبێـــت ،جیـــاوازی لەژێـــر
خـــاك دەنێـــت كـــە گەورەتریـــن شـــانازی دیموكراســـییە،
هەڵب ــەت دەڵێ ــم ئ ــەوان مەبەس ــتم ل ــەو هێ ــزە گەورانەی ــە
كـــە لەپشـــت حیزبـــە دەســـەاڵتدارەكان و ئەوانـــی تـــرن،
هەوڵـــدەدەن هەرچـــی زیاتـــر لەرێگـــەی ئـــەو چەمكـــەوە
ك ــە كاری پێناكرێ ــت بەن ــاوی دیموكراس ــیەتەوە پایەكان ــی
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خۆیـــان بچەقینـــن و لەپڕۆســـەیەكدا خۆیـــان جەمـــاوەری
بكەنـــەوە كـــە ســـوود لـــە ڕەگوڕیشـــەی پێكهاتـــەی
گروپـــە كۆمەاڵیەتیـــەكان وەربگـــرن ،هـــەر بۆیـــە جارێـــك
لەئۆرگانەكانـــی خۆیانـــدا گەشـــەیان پێـــدەدەن و وێنایـــان
دەك ــەن ،جارێكیت ــر لەهەن ــاوی تەش ــكیالت و ئۆرگانەكان ــی
خۆیانـــدا مەحویـــان دەكەنـــەوە ،بەبەهانـــەی ئـــەوەی كـــە
حیـــزب دەرهاویشـــتە و نموونـــەی تازەتریـــن دیـــاردەی
مۆدێرنەی ــە ك ــە س ــەرمایەداری لەگ ــەڵ خۆی ــدا هێناویەت ــی،
ئەمــەش كــە تەنهــا لــەڕووی فۆڕمــەوە وایــە ،بەپێچەوانــەوە
لەناوەڕۆكــدا هەڵگــری هەمــان گوتــارە كــە خێــڵ و گرووپــە
دوواكەوتوەكان ــی رۆژه ــەاڵت بەگش ــتی هەڵی ــان گرت ــووە.
بـــەو پێیـــەی كـــە دەســـەاڵت لەتـــەواوی كۆمەڵگاكانـــی
رۆژهەاڵتدا لەژێر كۆنتڕۆڵی حزبەكاندایە ،هەڵبەت حزبیش
لـــەم ڕاســـتاییەدا بـــۆ درووســـتكردنی هەیكەلێكـــی شـــێوە
تەش ــكیالتی س ــەربازیش پێویس ــتی ب ــە زیندووكردن ــەوی
ئـــەو عەقڵیەتـــە هەیـــە كـــە پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتیەكانـــی
وەك ــو ئایی ــن و ئایدی ــای جی ــاواز و بەرنام ــەی جی ــاواز ب ــۆ
گێلكردنـــی خەڵـــك تاكـــو بەشـــداری بكـــەن ،جەنگێـــك كـــە
دۆڕاوەكان و بـــراوەكان لەیەكتـــر جـــودا ناكاتـــەوە لەنێـــو
جەنگ ــە راس ــتەقینەكە ،بەڵك ــو دواج ــار دەب ــن ب ــەدوو ب ــەش
كـــە بـــراوەكان كـــە دەتوانـــن دۆڕاوەكان ســـەر ببـــڕن و
لەنێویـــان ببـــەن ،ئەگـــەر بیشـــیانكوژن هیـــچ كێشـــەیەك
لەگۆڕێـــدا نییـــە ،ســـەروەرێتی دوڵـــەت زۆر بـــە ئاســـانی
لەنێ ــو دەچێ ــت ،چونك ــە ئ ــەو كەس ــانەی ئ ــەو دەوڵەتەی ــان
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درووســـت كـــردووە ،مـــردوون ،ئەگـــەر بـــراوەكان
دۆڕاوەكان نەكـــوژن و بـــە زیندوویـــی بیانهێڵنـــەوە ،لـــەم
حاڵەتـــەدا دۆڕاوەكان تەنهـــا دەتوانـــن یاخـــی بـــن و دژی
ســـەركەوتن راپـــەڕن».)76( .
هەڵگیرســـانەوەی جەنـــگ لـــەم حاڵەتانـــەوە روو دەدەن
ك ــە هی ــچ الیەنێ ــك ،وات ــە دۆڕاوو ب ــراوە ل ــەو جەنگان ــەدا،
قەرەب ــووی قوربانی ــەكان ناكەن ــەوە ل ــەرووی سیاس ــیەوە،
تەنهـــا ئـــەوە نەبـــێ كـــە موچەیـــەك بـــۆ خانـــەوادەی
قوربانییـــەكان تەرخـــان دەكـــەن ،بـــەم هۆیەشـــەوە كـــە
بیرۆكــەی دیكــە دێتــە پێشــەوە و پاشــماوەی قوربانیــەكان
خەیاڵی ــان ب ــۆی دەچێ ــت ،ئەوی ــش ئەوەی ــە ك ــە مەرگێك ــی
تـــری بەكۆمـــەڵ وەكـــو مەترســـی هەڵدەگیرســـێتەوە،
ئەم ــەش لەپێن ــاو خ ــاك و نەت ــەوە و ش ــەرەف و ئەخالق ــی
ئیتنیكیی ــە ،ب ــەاڵم بەوەه ــم ن ــەك راس ــتەقینە ،ئ ــەم حاڵەت ــە
لـــە رۆژهەاڵتیـــش بـــۆ بەرژەوەنـــدی پاراســـتنی خێـــڵ
و عەشـــیرەت و تەكیـــە بەســـتایل بچووكەكـــەی هەیـــە،
ئەویـــش لـــە شـــكڵی ئاغاكانـــی كـــۆن بـــەاڵم ئەمجارەیـــان
بـــە مۆدێرنەكـــەی ،ئێســـتا گروپـــی تـــری هاوشـــێوەی
حیزبـــە دەســـەاڵتدارەكانیش پەیدابـــوون كـــە پێشـــتریش
لەهـــەر لەنـــاو دەســـەاڵت بـــوون ،بگـــرە بڕیـــار بەدەســـت
ب ــوون ،ئێس ــتا وێن ــەی خۆی ــان گۆڕی ــوە ب ــۆ ئۆپۆزس ــیۆن،
ئۆپۆزســیۆنێك كــە تەنهــا ناڕەزایەتــی لــە ســوچێكی كەمــی
سیســـتمەكە هەیـــە تاكـــو دەبێتـــە بەشـــێك لەدەســـەاڵت و
تێكـــەڵ دەبێـــت وەكـــو ئـــەوەی لەتـــەواوی دونیـــا خۆیـــان
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تاقیك ــردەوە و لەدەس ــەاڵتە كالس ــیكەكان خراپت ــر ب ــوون،
ئیـــدی بەهـــەر هەموویـــان لـــەدەرەوەی ئیـــرادەی خەڵـــك
كەڵـــك لـــەو ماتریاڵـــە بەشـــەریە وەردەگـــرن كـــە دەنـــگ
دەدەن لەپێنــاو ژیانێكــی شایســتە كــە وەهمێكــی سیاســییە،
بۆیـــە تائـــەو جێگاییـــەی ئامانجەكانـــی خۆیـــان دەپێكـــن
هەمـــان ســـیناریۆ دووبـــارە دەكـــەن .ئـــەم گروپـــە پێیـــان
دەگوترێــت پۆپۆلیســت ،پۆپۆلیســتیش لــە بنەچــەدا لەســەر
ئـــەو مەرجـــە خـــۆی بونیـــاد دەنـــێ كـــە ویســـتی گشـــتی
چیی ــە و چ ــۆن وەبەرهێنان ــی سیاس ــی ب ــكات ب ــۆ چوون ــە
پێش ــەوەی خ ــۆی ،یەكێ ــك ل ــە بنەم ــا س ــەرەكیەكانی ئ ــەم
گروپ ــە ئ ــەو خەس ــڵەتە كۆنس ــێرڤاتیڤەیە ك ــە دەس ــتەبژێری
سیاس ــی لەرێگ ــەی توێ ــژە جیاوازەكان ــەوە خەڵ ــك دەك ــەن
بــە كەرەســتەی دژی ئەوانــی تــر و بەتایبەتیــش دەســەاڵت.
بۆیـــەش هانـــی خەڵـــك دەدەن و كاریگـــەری جـــۆراو
جـــۆری سیاســـی لەســـەر زەینیەتـــی خەڵـــك دادەنێـــن،
چونك ــە بونیادێ ــك هەی ــە ك ــە ش ــەرعیەت ب ــدات بەخەڵ ــك
تاكـــو خۆیـــان شـــەرعییەت بەدەســـتبهێنن بـــۆ دەســـەاڵت
وەرگرتـــن.
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دوا بەس ــەرهاتی چیرۆك ــی پۆپۆلیی ــزم ب ــۆ دەس ــتەبژێری
سیاســـی و لێبرالیـــزم ،دەركەوتنـــی ئـــەو فاشـــیزم و
راســـیزمەیە كـــە لەمدواییـــەدا لـــە ئەوروپـــای بەنـــاو
دیموكراســـی و لیبرالـــی لەدایـــك بـــوو دژی كۆچبـــەران
و خەڵكـــی رۆژهـــەاڵت كـــە لەترســـی تیـــرۆر و ژیانـــی
ناشایســـتە هەڵهاتـــوون ،ئـــەم دیمەنـــە لـــە رابردووشـــدا
هەبــووە ،ئــەم كۆپــی كردنەوەیــەی مێــژوو تەنهــا میكانیزمــە
كۆنەك ــەی س ــڕیوەتەوە و لەبەرامب ــەردا كەرەس ــتەی ن ــوێ
بەكاردەهێنـــێ ،لـــەم رووەوە ســـادەترین كاری سیاســـییە
كـــە بتوانـــێ شـــرۆڤە بـــۆ ناعەدالەتـــی سیاســـی و ئابـــوری
كۆمەڵگــە بــكات و بیــكات بــە پاكێــج لەبەرامبــەر دەســەاڵت،
هەروەهـــا پاكتریـــن جواڵنـــەوەی سیاســـییە كـــە بەشـــە
جیاوازەكانــی رووداوەكانــی لەپێنــاو سیاســەتدا بەكاربهێنــێ،
بــۆ نموونــە ئاسایشــی واڵت و تەندرووســتی و ئیدارەدانــی
كۆمەڵگــە و خزمەتگــوزاری ئینتەرنێــت بخاتــە نێــو پاكێجێكــی
چینایەتییــەوە ،چونكــە دەتوانــێ لەرێگــەی ســۆزەوە هەســتی
خەڵــك بجوڵێنــێ و دەســەاڵت شــەرمەزار بــكات ،بەوپێیــەی
كـــە داوای خەڵكـــە نـــەك سیاســـەتی وشـــك .ئەمـــە جگـــە
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ل ــەوەی ك ــە ئ ــەم بزووتن ــەوە سیاس ــییە ل ــە توانای ــدا هەی ــە
لەواتــای هەمیشــەی درۆینــەدا دوژمنێكــی دیكــە هەڵبژێرێــت
و وەكـــو ئەلتەرناتیـــڤ بیفرۆشـــێتەوە« .ســـایكۆلۆژیای
كەســـی جەمـــاوەری لـــە ئەوروپـــا لـــە نێـــو كەشـــوهەوای
داڕوخانـــی كۆمەڵگـــەی چینایەتیـــدا گەشـــەی كـــرد ،ئـــەم
واقیعـــە بەشـــێوەیەكی یەكڕەنـــگ رۆتینـــی و ئەپســـتراكت
ب ــووە چارەنووس ــی هەم ــوو تاكەكان ــی جەم ــاوەر ،ئەم ــەش
نەبــووە بەربەســتێك تــا ئــەو كەســانە خۆیــان بــە خەڵكانێكــی
دۆڕاو بزانـــن و دونیـــاش بـــە دونیایەكـــی ســـتەمگەر و
نادادگـــەر نەبینـــن ،بەهـــەر حـــاڵ ئەگەرچـــی ئـــەو ســـەختی
و دژوارییـــە ناخـــی زۆرێـــك لەتاكەكانـــی جەمـــاوەری
گرتبـــووەوە ،بـــەاڵم پەیوەندیـــی هاوبەشـــی لەنێـــوان ئـــەو
تاكانــە درووســت نەكــرد ،چونكــە ئــەو ئێش و ئازارە لەســەر
هی ــچ بەرژەوەندییەك ــی هاوبەش ــی ئاب ــوری كۆمەاڵیەت ــی و
سیاس ــی دانەمەزراب ــوو ،دەرەنج ــام گۆش ــەگیری ه ــاوكات
بــوو لەگــەڵ الوازی ویســت لەغەریــزەی مانــەوەدا ،ئەمــەش
لــە خۆنەویســتیەوە بەدیاركــەوت بەمانــای ئــەوەی بــوون و
نەبوون ــی ت ــاك هی ــچ گرنییەك ــی نەبێ ــت هەس ــتكردن ب ــەوەی
()77
مـــرۆڤ بەقوربانـــی بكـــرێ».
چەمك ــی پۆپۆلیس ــت زۆر ج ــار لەش ــوێنی خۆی ــدا ب ــەكار
نەهات ــووە ،بەق ــەد ئ ــەوەی ل ــە س ــیاقی فەلس ــەفەی سیاس ــیدا
بەكارهاتـــووە ،ئـــەوەش كـــە كەڵكـــی لێوەرگرتـــووە ئـــەو
گروپانـــەن كـــە بەنـــاوی بەرگریكـــردن لـــە چینـــەكان و
خەڵ ــك بەگش ــتی و لەژێ ــر عینوان ــی دیك ــەدا ش ــەرعییەتیان
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بەخۆیانـــداوە و بەرێگـــەی عاتیفـــی جێكەوتـــە بـــووە و
بەرهەمهاتـــووە» دەبـــێ لـــە زەینمانـــدا دابێـــت كـــە هەتـــا
ئـــەو توخمانـــە چـــۆن بـــە كـــردەوە شـــوێنی ناڕەزایـــی
كرێـــكاری داگیـــری دەكـــەن ،كـــە بەنـــاوی رەگەزپەرســـتی
دەس ــتە راس ــت س ــەرهەڵدەدەن ،دی ــارە داواكاری وەس ــتانی
بوەس ــتێ و پێكهات ــەی چینایەت ــی جێگۆڕك ــێ ب ــووی لەبەی ــن
بب ــات ،كاری خێرخوازان ــە ك ــە ئیدیع ــای دەكات ،پیداگی ــری
پەتـــی بەســـەر فـــەزای كـــراوەی لەســـەر بنەمـــای فـــرە
كولت ــووری خائینانەتری ــن ش ــێوازی دەركەوتن ــی دژایەت ــی
چینایەتـــی كرێكارییـــە» .)78(.ئەمـــەی كـــە لەپەراوێـــزی
پۆپۆلیـــزم هەســـتی پێدەكرێـــت و بەنـــاوی بەرگرییـــەوە
ملمالنێكــە دەركەوێــت ،ئەوەیــە كــە وەختێــك دەبینیــن چــۆن
رەگەزپەرس ــتی لەبەرامب ــەر پەناب ــەری واڵت ــان لەئەوروپ ــا
هەی ــە و لەب ــری دەس ــتی كاری واڵت ــە ك ــە خ ــراپ كەڵكی ــان
لێوەرگی ــراوە ،مەبەس ــت ل ــەو س ــتەمكارییەیە ك ــە كرێ ــكاری
ئەوروپـــا دژایەتـــی كرێكارانـــی بـــێ واڵت و بـــێ شـــوناس
دەك ــەن ،لەوالش ــەوە هێ ــزە پۆپۆلۆیس ــتەكان دێ ــن و دەبن ــە
پارێـــزەری ســـاختەكار.
دەبێـــت بپرســـین بۆچـــی شـــەرعییەت لەســـەرەتاوە
لەژێـــر دەســـتی خەڵكـــەو دواجـــار دەگوازرێتـــەوە بـــۆ
پارلەمـــان ،گوایـــە دەزگایەكـــی شـــەرعیە و نوێنەرایەتـــی
خەڵ ــك دەكات ،لێ ــرەوە تێدەگەی ــن ك ــە حیزب ــی رۆژهەاڵت ــی
تەنهـــا بـــۆ كارێكـــی دیاریكـــراو و ســـنووردار خەڵكـــی
گەرەك ــە ب ــۆ دەنگ ــدان و بەڕێوەچوون ــی پڕۆس ــەكە ،تاك ــو
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لەوێـــوە لەرێگـــەی دەزگایەكـــی تەشـــریعییەوە شـــەرعیەت
بـــە مانـــەوە و تەمەندرێـــژی و دەســـەاڵتە ئیدیۆلـــۆژی و
سیاس ــەتەكانی خ ــۆی ب ــدات ك ــە بریتی ــن ل ــە بەرژەوەن ــدی
گروپـــە سیاســـییەكان.
بەبـــڕوای (كارڵ پۆپـــەڕ) فـــرە حیزبـــی مانایەكـــی
نییـــە جگـــە لـــە ئانارشـــیزمی سیاســـی و فەزایـــەك بـــۆ
دوورخســـتنەوەی گشـــت لـــە شـــەرعیەت وەرگرتنـــی
سیاس ــەت و بەش ــداریكردنی گش ــت ،لەكاتێك ــدا ئەم ــە دژی
سیســتمی بەنــاو دیموكراســییە كــە بــڕوای بــە فــرە حیزبــی
یـــە ،مەبەســـت ئەوەیـــە گروپێكـــی دەســـتەبژێر هاوبەشـــی
خەڵ ــك ب ــۆ سیاس ــەت وەك ــو قۆرخ ــكاری دەگ ــرن و رێگ ــە
ن ــادەن خەڵ ــك وەك ــو خۆی ــان بەب ــێ ئایدی ــا و حیزب ــی دیك ــە
بەشــداربن ،بــەاڵم ئــەو دەڵــێ « بــە بــڕوای مــن فــرە حیزبــی
دیاردەیەك ــی خراپ ــە و هەروەه ــا نوێنەرایەت ــی هاوڕێژەی ــی
لـــە هەڵبژاردنـــدا ناپەســـەندە ،زێدەبوونـــی حیزبایەتـــی
دەرەنجامــی دەوڵەتــی هاوپەیمانــی لێدەكەوێتــەوە ،كــە لەوێدا
ك ــەس ل ــە ئاس ــت گ ــەل و نیش ــتیماندا خ ــۆی ب ــە بەرپرس ــیار
نازان ــێ ،لەب ــەر ئ ــەوەی هی ــچ كارێ ــك ئەنج ــام ن ــادرێ تەنی ــا
لــە رێگــەی پێكەوەســازان و گونجانــی حیزبەكانــەوە نەبــێ،
تەنان ــەت ئەگ ــەری لەس ــەر البردن ــی حكووم ــەت دەخرێت ــە
ژێ ــر پرس ــیارەوە ،چونك ــە تەنه ــا كارێ ــك ك ــە حكوم ــەت ب ــۆ
مان ــەوەی دەس ــەاڵت دەی ــكات ئەوەی ــە ك ــە هاوپەیمانییەك ــی
()79
ت ــر ب ــۆ خ ــۆی بدۆزێت ــەوە».
(جــۆن ســتیوارت میــل) ترســی هەیــە لــە دیموكراســی كــە
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وەكــو خــۆی پەیــڕەو ناكــرێ ،لەوێــوە ســەرچاوەی گرتــووە
كــە ئــەم سیســتمە دزێوتریــن شــكڵی حكومەتــە ،چونكــە ئــەم
سیســتمە ناتوانــێ سیســتمی حكومــی البەرێــت ،تەنهــا ئــەوە
نەبێــت كــە فۆڕمــی حكومــەت لــە دەســەاڵت دەســتوورییەوە
دەگۆڕێــت بــۆ كاری تایبــەت و كەرتــی تایبــەت و لەژێــرەوە
كاركردنـــی دەســـتەبژێر بـــە پرســـی پاشـــا و دەســـەاڵتی
نهێنی ــەكان و خ ــاوەن بەرژەوەندیی ــە تایبەتیی ــەكان ل ــە دژی
بەرژەوەنـــدی گشـــت .میـــل دەڵـــێ (حكومەتـــی ســـەرەڕۆ
تەنانـــەت بـــۆ دەوڵەتێكـــی وەكـــو سویســـراش دەگونجێـــت
نـــاوی لێبنرێـــت ،چونكـــە لەوێـــش دكتاتۆرییەتـــی راهێنـــان
هەی ــە ب ــۆ ئامادەكردن ــی ئینس ــان ل ــە ناوەن ــدی خوێن ــدن و
فێـــركاری و درووســـتكردنی ئینســـانی ئەخالقـــی ،ئەمـــە
دووبارەكردنـــەوەی ئـــەو زۆركردنەیـــە كـــە ســـۆڤیەت لـــە
ئەفغانس ــتان گەرەك ــی ب ــوو بی ــكات و نەجیبوڵ ــا ملمالنێ ــی
ك ــرد ،بۆی ــە بەرگریك ــردن ل ــە دیموكراس ــی ت ــا ئ ــەو ش ــوێنە
شـــەرعییەتی دەبـــێ كـــە نزیـــك دەكەوێتـــەوە لـــە ئامانجـــە
سیاس ــییەكان ك ــە روناكبی ــران ل ــەم هاوكێش ــەیە تێناگ ــەن و
تەنهــا لــە رووی فكرییــەوە تەماشــای دەكــەن ،بۆیــە توشــی
وەه ــم بوون ــە لەس ــەر دیموكراس ــی بەرگ ــری دەك ــەن.
ســەرەنجام كارڵ پۆپــەر پێــی وایــە دیموكراســی هەرگیــز
حكومەتــی جەمــاوەر نەبــووە و هیچــكات ناتوانــێ و ناشــبێتە
دەســەاڵتی گــەل .چونكــە پرســیاری دوای بەرقــەرار بوونــی
شـــكڵی دیموكراســـی لەوێـــوە دەســـتپێدەكات كـــە خەڵـــك
دەچن ــەوە س ــەر كاری خۆی ــان و بیریی ــان ل ــەالی سیاس ــەت
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و هەڵبــژاردن و الیەنگیــری دەســتەو تاقــم و تاكــی سیاســی
نامێنـــێ ،دەســـەاڵت راســـتەوخۆ دەچێتـــە دەســـتی تاكـــە
ســـاختەكارەكان و گروپـــە بەرژەوەندخـــوازەكان و تاقمـــە
بازرگانەكانـــی جەنـــگ و ئاشـــتی ،ئـــەوان وەبەرهێنـــان
بـــە دیموكراســـییەوە دەكـــەن و بـــۆ مـــاوەی چـــوار ســـاڵی
حوكمڕان ــی دەخ ــۆن ،پرس ــیارە س ــاكارەكەش ئەوەی ــە ئای ــا
گۆڕینـــی بیچمـــی سیســـتم و تاقمـــەكان دیموكراســـیەتە،
نەخێ ــر ،چونك ــە س ــاماندارەكان ب ــۆ ح ــەز و ب ــۆ دڵس ــۆزی
خەڵـــك و خـــاك و نیشـــتیمان و پێشـــكەوتنی دەوڵـــەت و
نەتـــەوە و قـــەوارەی دەوڵـــەت و سیاســـەت هەوڵنـــادەن،
بەڵك ــو ب ــۆ ئەوەی ــە ك ــە ك ــێ دەب ــێ حوك ــم ب ــكات ،لەب ــری
زەحمەتكێشـــەكان تاكـــو قیمەتـــی زەحمەتـــی ئـــەوان لـــە
بیرۆكــەی سیســتمی ئابــوری نەتــرازێ ،ئەمەیــە گرەوەكــەی
دیموكراس ــی ،ب ــەاڵم ئەم ــە مان ــای ئ ــەوە نیی ــە ك ــە الیەنگ ــری
ئــەو سیاســەتە بیــن كــە لــە ئامریــكا و بەریتانیــا هەیــە تەنهــا
لەنێ ــوان دوو حیزب ــدا دەستاودەس ــتی دەس ــەاڵت دەكرێ ــت.
جــۆن ســتیوارت میــل هــەر لەبــارەی پەیوەندیــی دەوڵــەت
بەتاكـــەوە ،پێیوایـــە خۆشـــبەختی گشـــت زەروورە بـــۆ
خۆشـــبەختی تـــاك ،ئـــەو كۆمـــەڵ دابەشـــی دوو شـــەتر
دەكات ،یەكەمی ــان تەمب ــەڵ و خاووخلیچك ــەكان و ئەوان ــی
ت ــر كارگ ــەر و بەرهەمهێنەكان ــن ،ئەمان ــە ناب ــێ وەك ــو ی ــەك
تەماشـــا بكرێـــن و چێـــژ لـــەو ئـــازادی و خۆشـــبەختییە
وەربگـــرن بـــە یەكســـانی.
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ئایـــا ئێمـــە پێكـــەوە دەژیـــن؟ یـــان حكومیـــن بەواقعـــی
كۆمەڵگایــەك كــە پێكهاتەكــەی فرەیــی كولتــوورو مەزهەبــی
جیاجیای ــە لەعێراق ــدا؟ هەڵب ــەت كاتێ ــك ب ــاس لەكۆمەڵگ ــەی
عێراقـــی بەگشـــتی و كۆمەڵـــگای كـــوردی بەتایبەتـــی
دەكەیـــن بەخەســـڵەت و ســـیما تایبەتیەكانیـــەوە و بـــەو
ژینگـــە ناتەندروســـتە سیاســـیەی كـــە هەیەتـــی( ،بـــاس
لەكۆمەڵگەیەكـــی داخـــراو دەكەیـــن) كۆمەڵگەیـــەك كـــە
هەرچــی دەرگا و پەنجــەرە هەیــە لەســەر خــۆی داخســتووە
و هیـــچ بەهایەكـــی بـــۆ كولتوورەكانـــی دەرەوەی خـــۆی
دانەن ــاوە ،ب ــەاڵم زۆرتری ــن زەمەن ــی ب ــۆ پتەوكردن ــی پێگ ــە
كۆمەاڵیەتییەكانــی وەك (خێــڵ و مەزهــەب و تەكیە) تەرخان
كـــردووە ،لەچوارچێـــوەی فەزایـــەك لەتـــرس و تۆقانـــدن،
ئیتـــر لەڕێگـــەی ئەخالقـــەوە بـــێ یـــان شـــتە پیـــرۆزەكان،
ی ــان ئ ــەو كارەكتەران ــەی ك ــە هەمیش ــە مرۆڤ ــی ترس ــنۆك
بەرهـــەم دێنـــن ،مرۆڤێـــك لەمـــەرگ و شـــەڕ و تیـــرۆر و
خۆكوشـــتن بـــەوالوە ،بیـــر لەهیـــچ شـــتێكی تـــر نەكاتـــەوە،
ئـــەوەش بەنـــاوی دیموكراســـیەوە كەڵكـــی لێوەردەگیـــرێ.
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ســێ جــۆر تــرس هەیــە لەالیــەن دەســەاڵتی سیاســیەوە
بــۆ گــروپ و هێــزە ئۆپۆزســیۆنەكانی بەرامبەری ،هەروەها
ترس ــی دیك ــەش هەی ــە ب ــۆ ژی ــان ل ــەرووی فەرهەنگیی ــەوە،
ئـــەوەی كـــە دەســـەاڵت ترســـی لێـــی هەیـــە ئۆپۆزســـیۆن
و نەیـــار و رەخنەگرەكانییەتـــی ،ئـــەوەش كـــە زۆرینـــەی
كۆمەڵگـــە ترســـی لێـــی هەیـــە ،ئایینـــە جیاوازەكانـــە كـــە
لەگەڵیانـــدا دەژی ،هـــەردوو حاڵەتـــە لـــەرووی سیاســـی
و ل ــەرووی فەرهەنگ ــی كۆمەاڵیەتیش ــەوە ل ــە كوردس ــتان
مەوجـــوودە.
«خوازی ــاری گۆڕین ــی ئ ــەو سیس ــتمەی هەڵب ــژاردن ب ــوو
ك ــە لەس ــەر زۆرین ــەی رەه ــای دەنگدان ــدا دام ــەزراوە ،ل ــەو
سیســـتمەدا كـــە سیســـتمی بازنەییـــە لەهـــەر مەڵبەندێكـــی
هەڵبژاردنـــدا تەنهـــا یـــەك نوێنـــەر هەڵدەبژێردرێـــت ،ئـــەو
كەســـە بـــراوەی هەڵبژاردنەكـــە دەبێـــت كـــە لەقۆناغێـــك
یـــان چەنـــد قۆناغێكـــدا زۆرتریـــن دەنگـــەكان بەدەســـت
دەهێنێ ــت ،كاندیدەكان ــی دیك ــەش لەمەیدان ــی پێش ــبڕكێ و
ملمالنێ ــی هەڵبژاردنەك ــە دەچن ــە دەرەوە ،ج ــۆن س ــتیوارت
میــل لەبەرامبــەر ئــەو سیســتمە هەڵبژاردنــەی كــە باســكرا
پش ــتیوانی ل ــە سیس ــتمی هەڵبژاردن ــی رێژەی ــی ك ــرد (ئ ــەو
ئۆلگۆی ــەی می ــل هەم ــان مۆدێل ــی پێش ــنیازكراوی تۆم ــاس
هـــار ( )1891_1886بـــوو ،سیســـتمی رێژەیـــی بوونـــی
نوێنەرانـــی كەمینـــەكان بەگوێـــرەی ئـــەو دەنگانـــەی كـــە
بەدەســتی دێنــن دەســتەبەر دەكات ،لــەو جــۆرە سیســتمەدا
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دەكرێـــت هەڵبـــژاردن بەپێـــی بنەمـــای یـــەك مەڵبەنـــدی
هەڵبـــژاردن لەســـەر ئاســـتی واڵت ئەنجـــام بدرێـــت ،یـــان
مەڵبەندەكانــی هەڵبــژاردن ئەوەنــدە فــراوان بــن كــە لەهــەر
مەڵبەندێكـــدا چەندیـــن نوێنـــەر هەبـــن» )80(.ئـــەم حاڵەتـــە
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رەنگـــە لەزۆربـــەی كونـــج و قوژبنـــی دونیـــا هەبێـــت كـــە
جیـــاوازی نێـــوان هـــەژار و دەوڵەمەنـــدە ،بـــەاڵم لـــەوەش
مەترســیدارتر ئەوەیــە كــە كۆمەڵگــە لەحاڵەتــی شــەڕدا بێــت
و جیاوازیەك ــە ب ــە شــێوەیەكی نالۆژیكــی و نادیــار بــەرەو
هەڵكش ــان بچێ ــت ،ئی ــدی گوزەرانەك ــە لەب ــری چاكس ــازی
تێدابكرێـــت ،بگـــرە ســـتەمی زیاتـــری لێبەرهەمدێـــت،
ئـــەم سیســـتمە مەگـــەر تەنهـــا لـــەو كۆمەڵگایانـــەدا هەبـــێ
كـــە هەمیشـــە شـــەڕی خۆكوژیـــدان بـــەاڵم بەشـــێوەی
ناڕاســـتەوخۆ و نادیـــار« ،پێوییســـتی جیاكردنـــەوەی
دیموكراســـی لـــە فەلســـەفە ،رێـــك بەهەمـــان شـــێوە كـــە
رێســای لێبوردەیــی و پێكــەوە هەڵكردنــی ئایینــی و هــۆزی
كۆمەاڵیەتـــی بزاڤـــی رۆشـــنگەری پێشـــنیاری دەكـــرد
زۆربـــەی بابەتەكانـــی ئیالهیـــات و كەالمـــی پێـــوەر لـــە
كات ــی تێڕام ــان دەرب ــارەی سیاس ــەتی گش ــتی و پێكهێنان ــی
دام ــەزراوە سیاس ــییەكان ل ــە كەوان ــەدا دابنێی ــن ،بەهەم ــان
شـــێوە پێویســـتمانە كـــە زۆربـــەی بابەتەكانـــی پێـــوەری
لێكۆڵینـــەوەی فەلســـەفی لەنـــاو كەوانـــەدا دابنێیـــن».)81( .
ئالێرەوەیـــە قســـەكردن لەســـەر كۆمەڵـــگای عێڕاقـــی
بەگشــتی و كۆمەڵــگای كــوردی بەتایبەتــی ،فكــری سیاســی
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كـــە دەســـەاڵت دەبینیـــن حـــزب بەتەكتیكێـــك سیاســـەت
دەكات و ســەقفی دەســەاڵتەكەی ڕاگرتووە كە هەموو ئەو
هەژمونكاریان ــەی ش ــاردۆتەوە ك ــە ئەخالقیات ــی كۆمەڵ ــگا
پێكدەهێنێـــت .بەمانایەكـــی تـــر بەنـــاو حزبـــی سیاســـی
ئۆپۆزســـیۆنی حزبـــی دەســـەاڵت لەكوردســـتان لەســـەر
ئ ــەو خااڵن ــە كۆك ــن ك ــە ئێس ــتا دیموكراس ــی پ ــێ پێناس ــە
دەك ــرێ ،لەڕاس ــتیدا نەبوون ــی جی ــاوازی لەنێ ــوان حیزب ــی
ئۆپۆزس ــیۆنی و حیزب ــی دەس ــەاڵت ش ــێوازێكە لەگەندەڵ ــی
سیاســـی ،ئەمـــە بۆخـــۆی ترســـێكی گـــەورەی پێكهێنـــاوە
لەدڵ ــی خەڵك ــدا و بەه ــای ب ــۆ هی ــچ كام ل ــەو پڕەنس ــیپانە
نەهێشـــتۆتەوە كـــە دواجـــار ئەخالقیـــات و فەرهەنگـــی
كۆمەڵـــگا پێویســـتی بەگۆرینـــی هەیـــە ،بەمـــەش حیزبـــی
دەســـەاڵتدار دەســـتی بـــەو پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتیانـــەوە
گرتـــووە هەڵنەوەشـــێتەوە و كـــە ڕەگوڕیشـــە و پێكهاتـــە
كۆمەاڵیەتیــەكان پێكدەهێنێــت و دواجــار ســوودی لێدەبینێ،
جەبریەتەكەشــی هــەر ئەوەیــە ،ئیــدی بــۆ تەشــكیل كردنــی
حیـــزب و دانانـــی بنكـــەی جەمـــاوەری ئـــەو جەبریەتەیـــە
كــە گوتــاری سیاســی كــوردی پێكدەهێنــێ و دواجــار هــەر
ئ ــەم گوت ــارە دەبێت ــە گوت ــاری خێ ــڵ و بەپێچەوانەش ــەوە
جــاری واهەیــە گوتــاری خێــڵ دەبێتــە حیــزب ،بەمانایەكــی
دیكــە گوتارێــك كــە حیــزب دەیهــەوێ كەڵكــی لێوەربگــرێ
بـــۆ هەرچـــی زیاتـــر شـــاردنەوەی فۆڕمـــە باوەكەیـــە كـــە
خێـــڵ و بنەماڵەیـــە كـــە هەمـــوو حیزبـــە كوردییەكانـــی
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كوردســتانی عێــراق كاری پێدەكــەن ،بــە ئیســامی ریبرالــی
و دیموكراس ــی و سۆس ــیال دیموكراتیش ــەوە ،چونك ــە ل ــە
داهات ــووی خۆی ــان دەترس ــن.
كەوابـــوو لێـــرەوە تێگەیشـــتین كـــە هـــەر چەمكێـــك كـــە
پڕاكتیــك نەكــرا ،درووســت ئــەو دەاللەتــەی هەیــە كــە یــان
ئەوەت ــا پێویس ــتیەكی گرین ــگ نیی ــە ،ی ــان ئەوەت ــا ترس ــێك
هەی ــە لەدەرهاویش ــتەو رەهەندەكان ــی ،دیموكراس ــیش ئ ــەو
سیســـتمەیە كـــە كاری پێناكرێـــت وەكـــو خـــۆی ،ڕەنگـــە
ئەمـــە ڕاســـتترین وتەیـــەك بێـــت بـــۆ ئـــەو كۆمەڵگایانـــەی
بەلۆژیكـــی كـــۆن هەڵســـوكەوت دەكـــەن ،لۆژیكێـــك كـــە
لەبونیـــادەوە پرنســـیپەكانی پرســـیاری رەتكردۆتـــەوە و
نەیكردۆتـــە یەكێـــك لـــە مەهامـــە بنچینەییەكانـــی فكـــری
خــۆی ،چونكــی دەترســێ ،كۆمەڵــگای ترســاویش هەمیشــە
لـــەڕووی پێنـــاس و كولتـــوورەوە ونبـــووە ،دواجاریـــش
وندەبێتـــەوە لەنێـــو چەمكـــی شارســـتانیەتەكان ،لەنێـــو
سیس ــتمەكان ،لەنێ ــو س ــەیروورەی مێ ــژوو ،لەنهێن ــی دەق ــە
زانس ــتی و ڕوحی ــەكان ،ئ ــەم ونبوون ــەش بەش ــێكی زۆری
پەیوەندیـــی بـــەو ترســـەوە هەیـــە كـــە شارســـتانیەتەكان،
ئایینــەكان ،دەســەاڵتەكان بەگشــتی و بەشــێكی فراوانیشــی
بـــازاڕە ،بۆیـــە دەســـەاڵتەكان كـــە هەموویـــان پاشـــكۆی
سیســـتمی ســـەرمایەدارین و هەریەكەیـــان بەناوێكـــی
جیـــاوازەوە هاتـــوون ،لەگـــەڵ هاتنـــی خۆیانـــدا ئـــەم
فەزایەی ــان خوڵقان ــدووە ،پاش ــان بەجێی ــان هێش ــتووە ه ــەر
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ئــەم ونبوونەشــە دواتــر شــەرعییەت بەومانــا گەلــە دەدات
كــە بەشــێوەیەكی ناتەندرووســت بــۆ چەمكــەكان دەیــكات.
مومارەســـەكردنی ڕەخنـــە یەكێكـــە لەدرووســـتبوونی
جیـــاوازی دەســـەاڵت و ڕۆچونـــە بـــۆ نێـــو قواڵیـــی
دیموكراس ــی و ئازادیەكان ــی دی ،ه ــەر دەس ــەاڵتێك ئ ــەم
مافانـــە بەڕەســـمی نەناســـێت و جیـــاوازی بـــوون بەلـــەت
بـــوون ببینـــێ ،دەســـەاڵتێكی ناشارســـتانییەو كۆمەڵـــگاش
لەژێـــر ســـایەیدا بەداخراوەیـــی دەمێنێتـــەوە.
گرفتـــی بەیاننامـــە پـــڕ هەراوزەنـــاكان ســـەبارەت بـــە
ناوەڕۆكـــی ئیســـام لەوەدایـــە كـــە نازانـــن ئیســـامیش
وەكـــو هەمـــوو ئایینەكانـــی تـــر ئـــەو شـــتە نییـــە كـــە
كتێبـــەكان دەیڵێـــن ،بەڵكـــو ئـــەو شـــتەیە كـــە خەڵـــك
دەیڵێ ــن ،ب ــراوەی بونیادگ ــەراكان لەبی ــر بەرن ــەوە ،ئ ــەوان
كـــە مایەتییەكـــی بچووكـــن ،ژیانـــی رۆژانـــەی زۆربـــەی
موســـڵمانان پێچەوانـــەی ئـــەو بۆچوونەیـــە كـــە دەڵێـــت
ئیســـام لەجەوهـــەردا ئایینێكـــی دژە رۆژئاواییـــە ،یـــان
دژە مۆدێرنەیـــە ،پـــڕ حەشـــیمەترین واڵتـــی ئیســـامی
واتـــە ئەندۆنوســـیا ،دوای وەرگرتنـــی ســـەربەخۆیی لـــە
ســـاڵی  1949لـــە دەوڵەتێكـــی ســـكۆالرەوە و حیزبـــی
ئۆپۆزســـیۆنی دەوڵـــەت كـــە پارتێكـــی ئایینییـــە ،بـــوو بـــە
حیزبێك ــی س ــەرمایەداری و گەش ــەی س ــەند ،ئ ــەم واڵت ــە
تاكـــو ئەمدواییـــەش لـــە روانگـــەی بانكـــی جیهانیـــدا وەك
سەرچەش ــنی جیهان ــی س ــێهەم لەقەڵەم ــدەدرا ،كەچ ــی ل ــە
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لـــە قەتـــەر و ئیمـــارات و ســـعودیە و چەندیـــن واڵتـــی
كەنداویــش دەبینرێــت ،یــان واڵتێكــی وەكــو مالیزیــا ،كەچــی
دەورووبەرەكـــەی خۆیـــان هانـــدەدەن دژی هـــەر جـــۆرە
قســەكردنێك بــن لەبــارەی دیموكراســی و ســیكۆالریزم و
پێشــكەوتنی كۆمەاڵیەتــی و كۆمەڵگــەی فــرە كولتــووری و
یەكتــر قبوڵكــردن و هتــد .بــەاڵم راســتیەكەی ئــەوە دیمەنــە
راســـتەقینەكەیەتی ،بۆیـــە رۆژئـــاوا بەهـــەردوو روانگـــە
كەڵكـــی لێوەرگرتـــووە ،لەســـەرێكەوە بـــۆ رەنگدانـــەوەی
كولتـــووری سیاســـی خـــۆی كـــە وەكـــو دیارییـــەك و
ســـیحرێك بـــۆ هەمـــوو جیهانـــی ســـێهەم ،لەســـەرێكی
دیكـــەوە وەكـــو دیـــوە دزێوەكـــەی جهانـــی عەرەبـــی و
ئیســـام بـــۆ مانـــەوەی خۆیـــان.
گۆڕینـــی سیســـتم بەرلـــە ســـەدەی نـــوێ ،واتـــە تاكـــو
نی ــوەی یەكەم ــی س ــەدەی راب ــردوو ،لەرێگ ــەی ملمالنێ ــی
سیاســـی و هێـــزی كۆمەاڵیەتییـــەوە بـــوو ،بـــەاڵم كـــە
دەوڵــەت و سیســتمەكەی لەكۆنتڕۆڵــی هێــزی كۆمەاڵیەتــی
وەریگرای ــەوە و زلهێ ــزەكان وەك ــو كااڵ تەماش ــایان ك ــرد
و كاری ــان پێك ــرد ،ئی ــدی ن ــاو و ناونیش ــانی سیس ــتم ب ــوو
ب ــە بیانووی ــەك ب ــۆ البردن ــی ئ ــەو كارێكت ــەرە سیاس ــیانەی

كــە لەئاســت هێــزە گەورەكانــی دونیــا سەركێشــی دەكــەن،
ئــەم هەوڵــە بەتەنهــا داگیــركاری نییــە وەكــو پێشــتر نــاوی
لێنرابـــوو كۆڵۆنیالیســـت (داگیركـــەر) ،بەڵكـــو تـــرازان و
دابڕانــی ژیانــی سیاســی بــوو لەقۆناغێكــەوە بــۆ قۆناغێكــی
دیكــە ،ئــەو ئەجێندایــە فكــری تاكــە كــەس و داهێنەرەكانــی
كۆنــی وەكــو ماكیاڤیللــی نەبــووە ،بەڵكــو مەترســییەك بــوو
()83
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لەالی ــەن س ــەرمایەدارییەوە ب ــۆ داهات ــووی».
بەوپێی ــەی ك ــە تەكنۆلۆژی ــا پێش ــكەوتو خەڵ ــك هۆش ــیار
بـــووەوە ،لـــەوە ترســـان سیســـتمەكە بكەوێتـــە بـــەر
شـــااڵوی خەڵكـــی هۆشـــیار و لەبـــری دابـــڕان بـــەرەو
هەژموونگــەری ســەرمایەداری ،بەپێچەوانــەوە هەژموونــی
دیموكراس ــی وەك ــو خ ــۆی كاری پێبكرێ ــت ك ــە دەس ــەاڵتی
خەڵ ــك بەرهەمبهێنێت ــەوە ،بۆی ــە ب ــە لەبەرچاوگرتن ــی ئ ــەو
حاڵەتـــە ترســـناكە ،دابڕانەكـــە بـــەو ئاراســـتەیە رۆیشـــت
كـــە لەبـــری مانـــەوەی ســـەرمایەداری لەنێـــو ترســـێكی
هەمیشــەیی ،ترســی خەڵــك لەگۆڕینــی رژێمــەكان لەالیــەن
ســەرمایەداری مەزنــەوە كــە كۆمپانیاكانــی وەكــو ئیكســۆن
مۆبیــل و شیشــرۆن و ماكدۆناڵــد و كــۆكا كــۆال و ئایفــۆن
و گاالكســـی و هـــواوی و هتـــد.
بەبڕوای ماركس ئەو دیموكراســیەتەی كە لەســەروەختی
بوون ــی ئ ــەودا وات ــە س ــەدەی ن ــۆزدە ،مان ــەوەی سیس ــتمی
س ــەرمایەداری ب ــووە لەژێ ــر پەرچەم ــی دیموكراس ــیەتێكدا
ك ــە ب ــازاڕ كۆنت ــرۆڵ ب ــكات و بی ــكات بەدی ــاری خ ــۆی ب ــۆ
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خەڵـــك كـــە گوایـــە لەرێگـــەی ئـــەم چەمكـــەوە ژیـــان بـــۆ
گش ــت دەس ــتەبەردەبێت ».هەڵبژێ ــردراوە دیموكراتیی ــەكان
كـــە نوێنەرایەتـــی لقێكـــی بازرگانـــی یـــان بەرهەمهێنـــان
دەكــەن ،دانوســتان لەگــەڵ ئەنجومەنــی ئابــوری نەتەوەییــدا
دەكـــەن تاكـــو بگـــەن بەڕێكەوتـــن لەســـەر كۆمەڵێـــك
بڕیـــار دەربـــارەی ســـەرمایەگوزاری ،نرخـــەكان لەالیـــەن
یەكەكانـــی بەرهەمهێنـــان رێكدەخرێـــن نـــەك لەالیـــەن
ناوەندێكـــی بڕیاردەرانـــەوە ،رێكخســـتنی نرخەكانیـــش
بەپێـــی راوێـــژ لەگـــەڵ مەســـرەفكاران ،بەكارهێنـــەران،
گروپـــە ســـوودوەرگرەكان و هتـــد بێـــت ،هەندێـــك لـــەو
بانگەشـــەكارانەی ئـــەم بەشـــەی ئابورییـــە هاوبەشـــەكان
دەچنــە ژێــر بــاری جۆرێــك ئابــوری تێكەڵــی سۆسیالیســتی
كااڵكان كــە ژیانــی كۆمەاڵیەتــی بەوانــەوە بەســتراونەتەوە
ب ــە (خ ــۆراك و داوو دەرم ــان و پ ــەروەردە و گواس ــتنەوە
و گەیانـــدن و وزە و ئامرازەكانـــی دابینكردنـــی بژێـــوی
و دامـــەزراوە داراییـــەكان و میدیـــاكان و هتـــد) دەبێـــت
بكەون ــە ژێ ــر كۆنتڕۆڵ ــی دیموكرات ــی هەموان ــەوە ،چونك ــە
ئەوانـــەی دابەشـــكردنی ئەمجـــۆرە كااڵ كۆمەاڵییانەیـــان
بەدەســـتەوەیە ،ئەگـــەر بۆنـــی ســـوودێكی زیاتـــر بگاتـــە
لوتیـــان كاری زیانبەخـــش بەرانبـــەر بـــە كۆمەڵـــگا
ئەنجـــام دەدەن ،بـــەاڵم ئـــەو كااڵیـــە كەمتـــر زەروورن
بـــۆ پێداویســـتییەكانی كۆمەڵـــگا (كااڵكانـــی رازاندنـــەوە و
جوانــكاری) دەكرێــت بەدەســتی رەوت و ئاراســتەی بــازاڕ

بس ــپێردرێت ،هەندێ ــك لەالیەنگران ــی سۆس ــیالیزمی ب ــازاڕ
كــۆی ئــەم فۆڕمانــە ئاڵۆزتــر لــەوە دەبینــن كــە پڕاكتیكــی و
قابیلــی پیادەكــردن بێــت» .)84(.دوای ئــەوەی كــە شۆڕشــی
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جەم ــاوەری خنكێن ــرا بەتایبەت ــی س ــاڵی  1848لەفەرانس ــە،
ئەویـــش بەهـــۆكاری ئـــەو پاڕادۆكســـەی كـــە لەگوتـــاری
بـــۆرژوازی و بزووتنـــەوەی كرێكاریـــدا هەبـــوو ،بۆیـــە
ماركـــس و ئەنگڵـــس ســـاڵی  1850هەڵوێســـتێكی نوێیـــان
وەرگــرت ســەبارەت بەمانــای بابەتی گۆڕاوی دیموكراســی
رۆژئاوای ــی ،مارك ــس ئەوكات ــە پش ــتگیری ل ــە حیزبەك ــەی
لیـــدرۆ رۆالن و لویـــس پـــان دەكـــرد ،هۆكارەكەشـــی
باوەڕپێكـــردن نەبـــوو بـــە ســـەركردایەتییەكەیان ،بەڵكـــو
ئەوەب ــوو ك ــە ملیۆنەه ــا كرێ ــكار و جوتی ــاری شۆڕش ــگێڕ
لەژێــر ئــەو پەرچەمــەدا رێپێوانیــان دەكــرد ،بۆیــە ماركــس
و ئەنگڵـــس دەســـتیان بـــەو دیموكراســـییەتەوە گـــرت كـــە
بۆتـــە هـــۆكاری هاندانـــی كرێـــكاران دژی پاشـــماوەی
سیســـتمی فیودالـــی». )85( .
سیســـتمی كۆتـــا كـــە سیســـتمێكی قایلكـــەرە بـــۆ
پێكهاتـــە و كەمینـــە نەتەوەیـــی و مەزهەبییـــەكان لـــە
رۆژهـــەاڵت ،مۆدێلێكـــی دیكـــەی تەوافوقـــی سیاســـییە
كـــە دەســـتەبژێرێكی سیاســـی بەنـــاوی پیچكهاتەكانـــەوە
ئیمتیازەكـــەی وەردەگـــرن ،ئـــەم حاڵەتـــە هێنـــدەی كێشـــە
و گرێـــی دەروونـــی درووســـت دەكات بـــۆ جەمـــاوەری
پێكهات ــەكان ،هێن ــدە چارەس ــەری كێش ــەی دیموكراس ــیەت
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نـــاكات كـــە بەشـــدارییەكی كاریگـــەری گەرەكـــە.
ك ــە ب ــاس ل ــە دیموكراس ــیەت دەكەی ــن ب ــەو مانایەی ــە ك ــە
غیابـــی ئـــەم سیســـتمەیە ،یـــان وەكـــو ئـــەو خەونەیـــە كـــە
هەمیشــە بەهیوایــن بێتــە دی ،دیســان ئەمــەش جۆرێكــە لــە
گەندەڵــی دیموكراســی ،كــەوای كــردووە ســزا نەبینــراوەكان
فۆڕمێك ــی ت ــر وەربگ ــرن ل ــە بەرامب ــەر س ــزا ڕاس ــتەوخۆ و
ئاش ــكراكانن ،ه ــەر ل ــەوەی دەزگا ئابوری ــەكان فۆڕمێك ــن،
ل ــە جەوه ــەردا ش ــێوەیەكی ت ــر ،دەزگا جەوهەری ــەكان ل ــە
پڕاكتیكـــدا فۆڕمێكـــی تریـــان هەیـــە ،یاســـاكان فۆڕمێكـــن
و كارپێكردنیـــان لەنێـــو دادگا فۆڕمێكـــی تـــر ،پەیوەندییـــە
كۆمەاڵیەتییـــەكان فۆڕمێكـــن و مەزهەبـــەكان و ئایینـــەكان
كارپێكردنیـــان فۆڕمێكـــن لـــە ناوەندەكانـــی دەسەاڵتیشـــدا
فۆڕمێكــی تــرە ،ئەمانــە بەشــێكی زۆر كەمــن لــەو ســزایانەی
بەچـــاو نابینـــرێ یـــان بابڵیـــن ســـزای ڕاســـتەوخۆ نییـــن،
ئیتـــر ئـــەم كولتـــوورە لەكۆمەڵـــگای كوردیـــدا ڕەوتێكـــی
ناعەقالنـــی درووســـتكردووە لـــە پڕۆســـەی كارگێـــڕی
و بەڕیوەبردنـــدا ،چونكـــی ئـــەم دەســـەاڵتە لـــەم پڕۆســـە
ناتەندرووســـتەدا ئـــەو توانایـــەی نامێنـــێ كـــە هێزەكانـــی
بەرهەمهێنــان لەچنگــی پەیوەندیەكانــی بەرهەمهێنــان رزگار
ب ــكات ،ئ ــەم هاوكێش ــەیە ئەگەرچ ــی لەئاس ــتی ئابوریەك ــی
زەبەالحدای ــە ،ب ــەاڵم هەمیش ــە لەهەم ــوو ش ــوێنێكدا خ ــۆی
بەرهەمدەهێنێتـــەوە ،یەكێـــك لـــەو بەرهەمهێنانەوەیـــە
كوشـــتنی توانـــا و ئـــازادی رەهـــای تاكـــە لەنێـــو فـــەزای
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سیاســـیدا كـــە دیموكراســـی وەكـــو سیســـتم ناتوانـــێ
دەســـتەبەری بـــكات ،مەگـــەر بەفـــۆرم و بەشـــتی الوەكـــی
ژیانــەوە نەبێــت ،بــۆ نموونــە» دیموكراســی جارێكــی دیكــە
پەیوەندیـــی تـــاك لەگـــەڵ هاوڕەگەزەكانیـــدا گرێدەداتـــەوە
بـــۆ ئـــەوەی بـــە هـــۆی یەكێتـــی و هەماهەنگیانـــەوە ســـەر
لەن ــوێ كۆمەڵگ ــە رێكبخرێت ــەوە ،هەڵبەت ــە لەكۆمەڵگەیەك ــی
یەكپارچــە وەكــو كۆمەڵگەیــەك كــە لەســەر هــاوكاری تاكــە
ئــازادەكان بونیادنرابێــت ،لیبڕالیزم چ لەمەســەلە مادییەكاندا
و چ لەمەس ــەلە مەعنەویی ــەكان ،ئ ــازادی ت ــاك ب ــە ئ ــازادی
لەبەرامبـــەر دەوڵـــەت دەژمێرێـــت و پشـــتیوانی لێـــدەكات،
بــەاڵم دیموكراســی بــە پێكهێنانــی كۆمەڵگەیەكــی بونیادنــراو
لەســەر لێكگەیشــتنی هاوبەشــی تاكــەكان كۆمەڵگــە و تــاك
لەگـــەڵ یەكـــدا ئاشـــت دەكاتـــەوە ،تـــاك لـــەالی لیبرالیـــزم
دامەزرێنـــەری هـــەر كارێكـــە كـــە بـــەدەر لـــە ســـنووری
رەفتـــاری دەوڵـــەت بەڕێوەدەچێـــت لـــەالی دیموكراســـیش
تـــاك الیەنگـــری دەوڵەتێكـــی جیـــاوازە كـــە بڕیاردانـــە
بەكۆمـــەڵ و گشـــتیەكان لـــەو دەوڵەتـــەدا لەدەســـەاڵتی
تاكــەكان یــان نوێنــەر و هەڵبژێرداروەكانیانــەوە بێــت».)86(.
ئەگەرچـــی شـــۆڕش لـــەدوای شكســـتی ســـۆڤیەت و
هاتنـــی چەمكـــی جیهانگـــەری نـــە بەهـــای مـــاوە و نـــە
جەوهەركـــەی كـــە بەمانـــای وشـــە بـــۆ گۆڕینـــی سیســـتم
بێـــت ،بەڵكـــو ئەلتەناتیڤێكـــی وەكـــو وەهمێـــك بـــۆ دژە
نادادپ ــەروەری پەی ــدا ب ــووە ك ــە بەش ــداریكردنەكە ت ــا ئ ــەو
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ش ــوێنەی فۆڕم ــی سیس ــتمەكە دەگۆڕێ ــت جێگ ــەی قبوڵ ــە
و ل ــەوە بترازێ ــت واڵم ــی تون ــدی هەی ــە« .ئەگ ــەر گریم ــان
لەدونیـــای دیموكراســـیدا تـــاك بەرهەمـــی نرخێـــك بێـــت
مومارەســەی ژیانــی ئاســایی و ئازادییەكانــی بــكات ،بــەاڵم
بەش ــێوەیەك لەش ــێوەكان دیموكراس ــی لەهەن ــاوی خۆی ــدا
پیالنێك ــی هەی ــە ب ــۆ كوش ــتن و چەپاندن ــی فك ــری ش ــۆڕش
و شۆڕشـــگێڕێتی ،چونكـــە شۆڕشـــێك كـــە تاكـــەكان
گەرەكیانـــە لەگـــەڵ رێـــڕەوی ژیـــان و پێشـــكەوتنەكانی
لەبــورای كۆمەاڵیەتــی و سیاســیدا بیگرنەبــەر ،ئەوەنیــە كــە
سیســتمە جــۆراو جۆرەكانــی دیموكراســی قەبوڵــی بــكات.
ئەلێرەوەیــە كــە ترســێك هەیــە لەهەنــاوی دیموكراســی بــۆ
گش ــت بەرامب ــەر بەگش ــتی ،دیس ــان ب ــۆ تاكی ــش بەرامب ــەر
بەتـــاك».)87(.

ســزا بەشــێكی بەرهەمهاتــووی ئــەو ترســەیە كــە بەرامبەر
خــۆی پێدەنوێنــێ ،مەبەســتم ئــەو هێــزە كۆمەاڵیەتییــەی كــە
ه ــەم خ ــۆی بەش ــێكە لەجێبەجێكردن ــی س ــزا ،ه ــەم خ ــۆی
ســـزادراوە ،بـــەاڵم دەوڵـــەت و سیســـتمەكەی هەمیشـــە
كۆمەڵگــەی لەســەرووی خۆیــەوە دانــاوە ،بــۆ ئــەوەی تــاك
و گروپ ــی جی ــاوازی ن ــاڕازی یاخ ــی نەب ــن ،ی ــان النیك ــەم
هانی ــان ب ــدەن ل ــەدژی ئایین ــی بااڵدەس ــت یاخ ــی نەب ــن ك ــە
ئەم ــە زیات ــر لەرۆژه ــەاڵت هەی ــە و پێش ــتریش ل ــە رۆژئ ــاوا
بەرلــە ریفۆرمــی ئایینــی هەبــوو ،بەمــەش هەمیشــە ســزای
شـــاراوەی هەیـــە هەتـــا ســـزای ئاشـــكرا نەبێــــە لەككـــە
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بەس ــەر نێوچاوان ــی دەس ــەاڵتەوە .كەواب ــوو «كارپێكردن ــی
ســـزایەكی شـــاراوەی نادیـــار هەیـــە و لەبـــورای ئابوریـــدا
دەبینـــرێ ،بـــەوەی لەســـایەی دیموكراســـیدا قەیـــران
بەردەوامـــە ،ئەمـــەش دەبێتـــە هـــۆی ســـەرقاڵكردن و
دوورخســـتنەوەی تـــاك لـــە شـــۆڕش و هەمیشـــە لەبـــری
ئ ــەوە داوای ریف ــۆرم ل ــە دەوڵ ــەت و سیس ــتمەكەی ب ــكات،
ی ــان لەئ ــەر ك و ماف ــی هاواڵتیان ــدا دەبین ــرێ ،ه ــەر وەك
چ ــۆن دەركەوت ــە ناعەدالەتیی ــەكان لەسەراس ــەری دونی ــادا
لەس ــەر زاری سیس ــتمەكە خ ــۆی ئاش ــكرا دبێ ــت ،كەواب ــوو
ســـزا مـــەرج نییـــە ســـزای جەســـتەیی بێـــت ،هـــەروەك
چـــۆن ســـزا مـــەرج نییـــە دەروونـــی بێـــت ،بـــەاڵم ســـزای
ئابـــوری كـــە لـــە بوارەكانـــی كارگێـــری و بەڕێوەبردنـــدا
زیاتـــر ئاشـــكرا دەبـــن و ئازارەكـــەی زیاتـــر و قورســـترە،
دەكـــرێ هەمـــوو الیەنەكانـــی تـــر و ئیشـــكالیەتەكانی
كۆمەڵگــەی پێبخوێنرێتــەوە كــە ئەمــە بەشــێكی زۆر كەمــی
ئـــەو ســـزایانەی كـــە لەكۆمەڵـــگای كۆنتڕۆڵكـــراودا هەیـــە،
چونك ــە كۆمەڵگ ــە بەگش ــتی لەنێ ــو كای ــەی سیاس ــیدا ئەگ ــەر
بەشـــداریش بێـــت بەدەنگـــدان ،هێشـــتا بـــە كۆمەڵگەیەكـــی
كۆنتڕۆڵكـــراو هەژماردەكرێـــت».)88( .
هەڵبـــەت ســـزاكان لەكۆمەڵگـــەدا تەنهـــا لەپێكهاتـــەی
خێزاندانییــە كــە یەكەیەكــی ســەربەخۆیە ،بەڵكــو پانتاییەكــی
زۆری لەناوەندەكانـــی پەروەردەیـــی و ڕۆشنبیریشـــی
داگی ــر ك ــردووە ،ئەوەت ــا لەزانكۆكان ــدا ه ــەر ل ــە سیس ــتمی
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خوێندنـــەوە بگـــرە كـــە كالســـیكیە تاوەكـــو مامەڵـــەی
مامۆســتاكان ،ســزایە بەســەر قوتابیەكانــەوە كــە ســەرەتای
ســـزاكە لێســـەندنەوەی مافـــی خوێنـــدن لـــە هاوبەشـــی و
بەخششـــی دەوڵەتـــەوە ،بـــۆ خوێنـــدن بـــە پـــارە لەالیـــەن
كەرت ــی تایبەت ــەوە ك ــە دواج ــار ئ ــەم سیس ــتمە كاریگ ــەری
نێگەتیڤـــی لەســـەر بوارەكانـــی مەعریفـــە و ســـایكۆلۆژیاو
خوێندكارەكانی ــش ك ــردووە ،ه ــەروەك چ ــۆن ئ ــەو س ــزایە
لەپەیوەندیی ــە كۆمەاڵیەت ــی و سیاس ــی و ئابوریەكانیش ــدا
كاریگ ــەری لەس ــەر (ت ــاك و ك ــۆی) ت ــەواوی كۆمەڵ ــگاكان
كــردووە ،تەنانــەت وای كــردووە كــە هۆشــیاری لەدەســت
ب ــدەن و تەنه ــا چاوی ــان ل ــەو یاس ــایانە بێ ــت ك ــە سیس ــتمی
دیموكراس ــی س ــەپاندوویەتی بەس ــەر تاك ــدا.
كولتــووری تــرس ئــەو كولتوورەیــە كــە لەژێــر كاریگەری
دەس ــەاڵتە كالس ــیكی ی ــە مەزهەب ــی و تۆتالیتاریس ــتەكاندا
بەرهەمهاتـــووە ،بـــەو مانایـــەی دەســـەاڵتەكان چونكـــی
بەزەبرو زەنگ و شەڕ و خوێن هاتوونەتە سەر دەسەاڵت
و فەرمانڕەوایـــی ،هەمیشـــە دەترســـێ و بەچاویلكەیەكـــی
ڕەشـــەوە هێـــز و گروپـــە سیاســـییەكانی تـــر دەڕوانـــێ،
هـــەروەك چـــۆن جیـــاوازی لەنێـــوان جیاوازییـــەكان و
ئۆپۆزســـیۆنەكان ،ڕەخنەگـــرەكان و دژەدەســـەاڵتەكاندا
نــاكات ،ئەمــە بەدیاردەیەكــی دوژمنكارانــە دەزانێــت و لێــی
دەترســێ ،هــەر ئــەم ترسەشــی كــردووە بەمیكانزمێــك بــۆ
ڕاگرتنــی خــۆی بەســەر پێــوە ،بــەو پێیــەی ئــەم دەســەاڵتە

سمكۆ محەمەد

لەژێـــر كاریگـــەری عەقڵـــی پـــان عەربیـــزم ئیســـامیزمدا
لەمۆدێرنـــەو لەدیموكراســـی دەترســـێ ،وەكـــو ئـــەوەی
چەمكـــی مۆدێرنـــە بەمەبەســـتی تێكشـــكاندنی حـــزب و
حكوم ــەت و دەس ــەاڵت هاتبێت ــە نێ ــو فەرهەنگ ــی ئێم ــەوە،
ی ــان ئ ــەوەی قس ــەی لەس ــەر مۆدێرنەك ــرد ،كەوات ــە قس ــە
لەس ــەر تێكش ــكانی هەڕەم ــی دەس ــەاڵت دەكات ،لەكاتێك ــدا
حیـــزب بۆخـــۆی یەكێكـــە لەدەركەوتـــە مۆدێرنەكانـــی
سیســـتمی ســـەرمایەداری ،دەســـەاڵتی كـــوردی كـــە
خاوەنـــی هیـــچ سیســـتمێكی دیـــار و نـــاو نییـــە ،وەكـــو
نموون ــە وەردەگری ــن لەناوچەك ــەدا ،بەحوكم ــی ترس ــەكەی
لەژیانــی سیاســی خــۆی ،ئەوەنــدە لەدیموكراســی دەترســێ
كـــە ئەگـــەر نەخشـــەیەكی نـــوێ بخەینـــە بەردەســـتی بـــۆ
پیادەكردنــی سیســتمی دیموكراســی و هەڵبــژاردن ،ڕەنگــە
بەمۆدێلێك ــی دوژمنكاران ــەی بزان ــێ و بەپالن ــی دژە خ ــۆی
لەقەڵ ــەم ب ــدات ،چونك ــی تائێس ــتا ئ ــەو قەناعەت ــە وەهمی ــە
لەزەین ــی حیزب ــە كوردییەكان ــدا نەڕەویوەت ــەوە ك ــە خەڵ ــك
بۆچــی و لەژێــر كاریگــەری چ بەرژەوەندیــەك دەنگــدەدەن
بەحزبــەكان؟ ئایــا لەپڕۆســەی هەڵبژاردنــدا دەنگــدەر وەكــو
تاكێكــی هۆشــیار دەنــگ دەدەن ،یــان لەترســی ئەوەیــە كــە
دەســەاڵت بەرژەوەندیەكانیــان دەخەنــە بــەردەم خەتــەرەوە
ئەگ ــەر دەن ــگ ن ــەدەن؟ .ی ــان لەترس ــی ئەوەی ــە ك ــە ئەگ ــەر
مۆدێلێكـــی نوێـــی بەنـــاو ئۆپۆزســـیۆن هـــات و پاڵپشـــتی
نەكــەن؟ ،ئــەوا دەكەونــە بــەر نەفرەتــی شــارێك ،یــان هیــچ
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نەبـــێ لەهەمـــوو بوارەكانـــدا پەرواێـــز دەخرێـــن ،هەڵبەتـــە
ئ ــەم ترس ــەیان لەوان ــی ت ــر مەترس ــیدارترە ب ــۆ ئازادی ــەك
ك ــە بانگەش ــە ب ــۆ دەكرێ ــت.
دیموكراســـی بـــەم شـــێوەیە هەڵدەســـوڕێ ئەگینـــا
پڕۆســـەیەكی وەهـــا كـــە دەیـــان ئیشـــكالیاتی مێـــژووی و
دیالیكتیك ــی تێدای ــەو س ــەرمایەداری لەگ ــەڵ هاتن ــی خۆی ــدا
سەدوهەش ــتا پل ــە ئ ــەم پڕۆس ــەیەی گ ــۆڕی ك ــە 350س ــاڵ
پێــش زاینــی لەئەســینا تاقــی كراوەتــەوە ،ئەگــەر ناخــۆ بــۆ
یەكــەم جــار دیموكراســی لەیۆنــان بــەر قــەرار بــوو ،ئــەی
بۆچــی ئێســتا لەیۆنــان دیموكراســیەت بەمانــا رەســەنەكەی
بوون ــی نیی ــە؟
رەخنـــە لـــەم سیســـتمە یـــان ئـــەم جـــۆرە دەســـەاڵتەی
لەژێـــر ئـــەو عینوانـــە حوكمڕانـــی دەكات ،لەجەوهـــەردا
دەبێـــت لەوێـــوە تەندرووســـتی هەبێـــت كـــە بەئەنـــدازەی
بـــەرەو پێشـــوەچوونی قۆناغەكانـــی بەشـــەرییەت بێـــت،
نـــەك ڕەخنەیـــەك لەســـەردەمی خـــۆی ،واتـــە پێشـــووتر
ئــەم ڕەخنەیــە گیــراوە لەدیموكراســییەت ئێســتاش هەمــان
ڕەخنـــەی لێبگیرێـــت ،چ جـــای دەســـەاڵتی كۆمەڵگایەكـــی
داخـــراوی وەك كۆمەڵـــگای كـــوردی یـــان پاكســـتانی
و ســـودانی و نیپاڵـــی و هتـــد كـــە دوای ئـــەو هەمـــوو
ئەزموونـــە لێـــی دەترســـن ،چونكـــە ســـەرمایەگوزاری و
جوگرافی ــا سیاس ــیەكە ،وڵك ــی ئ ــەو دەس ــتەبژێرە سیاس ــییە
نییـــە كـــە حاكمـــن ،ئیـــدی ڕەنگـــە كەســـێك كـــە لەنێـــو

دەســـەاڵتەكاندا لەترســـی بەرژەوەندیەكانـــی خـــۆی ســـڵ
بكات ــەوە لەدیموكراس ــیەت و پێچەوانەكەش ــی ڕاس ــتە ك ــە
ڕەنگــە هەنــدێ جــار بەرژەوەندییەكانیــان بپارێــزرێ ،بــەو
وێنەیـــەی كـــە هەیـــە ،وەختێكیـــش بـــاس لەدیموكراســـی
دەكـــەن بـــە دیـــدی خۆیـــان باســـی لێـــوە دەكـــەن ،هـــەر
ئ ــەو كات ــە ئەوان ــە بەحاڵێكی ــش ببن ــە دیموكراس ــیخواز ك ــە
نەناســـرێنەوە.

سمكۆ محەمەد

ئەمــە دیوێكــی تــری ئــەو ترســەیە كــە ئێمــە لەدیموكراســی
هەمانـــە ،چونكـــی دیموكراســـی و بەرژەوەندیەكانـــی و
دیموكراســی حیزب و دیموكراســی خوازراو دیموكراســیەتی
ئێـــرە واتـــە كۆمەڵـــگای دواخـــراو ،جیاوازیەكـــی زۆریـــان
هەی ــە ،ب ــەاڵم ئ ــەو جیاوازی ــەی دژی هەم ــوو جیاوازیەكان ــی
بیركردنەوەی ــە ك ــە لەڕاس ــتیدا ئەم ــە بەش ــێكی گەورەی ــە ل ــە
ئیشـــكالیەتەكان و دونیـــای عەرەبـــی توشـــی دوودڵـــی و
ڕاڕای ــی ك ــردووە ك ــە ب ــۆ زیات ــر ل ــە س ــەدەیەك دەچێ ــت و
نەچۆتــە پێشــەوە و لــە چوارچێــوە تەقلیدیەكــەی دەرنەچووە،
لـــە الیەكـــی دیكـــەوە بەشـــێكی دیكـــەی ئـــەو دەســـتەبژێرە
سیاس ــییەی ك ــە دژی دیموكراس ــین ،ب ــە دیدێك ــی ت ــر پێی ــان
وایــە دیموكراســی هەڕەشــە لــە بەرژەوەندیەكانیــان دەكات.
ئەگ ــەر ئایی ــن ئ ــەو ڕۆش ــنبیریە ب ــێ ك ــە كۆمەڵ ــگا بەتاك ــە
مەرجـــەع و نموونـــەی بـــااڵی (مپـــل االعلـــی) ی بزانـــێ
كەلـــە جەوهـــەردا شـــتەلێڵ و شـــاراوەكانی لەگـــەڵ خۆیـــدا
هەڵگرتـــووە ،كەوایـــە وەزیفەیەكـــی تایبەتـــی مۆڕاڵـــی
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بەرگ ــری پێی ــە ك ــە قەناعەت ــی زۆرین ــەی خەڵك ــە ،مەبەس ــتم
ئ ــەو خەڵكەی ــە ك ــە بەش ــێوازی تەقلی ــدی ئایی ــن پەرس ــتن و
هـــەر بـــەو شـــێوازەش پارێـــزگاری كوێرانـــەی بێمەعریفـــە
ل ــەم ئایی ــن و كولت ــوورە تایبەت ــە دەگ ــەن ،ك ــە ئەم ــە دەڵێ ــم
پشـــت بـــەو خوێندنەوانـــە دەبەســـتم كـــە لەدنیـــای ئێمـــەدا
چ گوتارێكـــی بەرهەمهێنـــاوە چ گوتارێكـــە توانیویەتـــی
زەمینەیەك ــی لەب ــار ب ــۆ ئ ــەم كۆمەڵگ ــە ترس ــاوە بكات ــە ب ــاو،
چــۆن ئــەم ئایینــەی كــردووە بەمۆدێكــی كۆمەاڵیەتــی و بــە
چ فۆڕمێــك و چــۆن خــۆی دەردەخــات چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ
كەمینـــە ئاینیەكانـــدا دەكات و چـــۆن لەگەڵیانـــدا دەژیـــت،
«دیموكراســـی النیكـــەم لـــە بەكاربردنـــی ســـەرەتاییدا،
بەهـــەردوو مانـــا و تێگەیشـــتنەكانیەوە شـــیكراوەتەوە،
لەه ــەر جێگەی ــەك ك ــە بنەم ــای دابەش ــكردنی راس ــتەقینەی
دەســەاڵتی سیاســی لەنێــوان و زۆرینــەی هاواڵتیانــدا بێــت،
ئ ــەوا هەواداران ــی لێكدان ــەوەی یەك ــەم هەوڵ ــدەدەن كۆمەڵ ــە
بنەمای ــەك بەرجەس ــتە بك ــەن ،ك ــە هەم ــووان پابەن ــدن ب ــە
چاودێـــری پاراســـتنیەوە ،ئەمـــە لەكاتێكدایـــە كەالیەنگرانـــی
لێكدانـــەوەی دووەم زیاتـــر هەوڵـــی بەرجەســـتەكردنی
ئامانجــی یەكســانیخوازی دەدەن و پێیانوایــە كــە حكومەتــی
دیموكراتیـــك پێویســـتە ئیلهامـــی لێوەربگرێـــت ،ئـــەوەی
لەبەرچاوگرتنـــی گشـــتە».)89(.
ئـــەوەی كـــە لەكۆمەڵگـــە فرەییـــەكان لـــە رووی ئاییـــن و
نەتــەوە و كولتــوورەوە روودەدات و گوتــاری زاڵــی ئایینــی
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و گوتــاری زاڵــی نەتەوەیــی بەســەر كۆمەڵگــەدا ســەپێنراوە،
باشــترین ســەلمێنەری ئەوەیــە كــە ئــەو كۆمەڵگانــە نــەك هەر
دیموكراس ــی نیی ــن ،بگ ــرە دیكتات ــۆرن و لەژێ ــر پەرچەم ــی
دیموكراســیدا سیاســەت دەكــەن و ئیدیعــا دەكــەن كــە واڵت
بـــۆ هەمووانـــە ،كەچـــی لـــەو كۆمەڵگەیانـــەی دیموكراســـی
نابینرێ ــت ب ــەو س ــیفەتەی ه ــەژارن وەك هین ــد و نیپ ــاڵ و
تایـــوان و تاڕادەیـــەك مەغریـــب و لوبنـــان و هتـــد ،هێنـــدە
دیموكراســیەتی پێــوە دیــارە بــەش بەحاڵــی خۆیــان ،رەنگــە
لەنێـــو سیســـتمیش نەبێـــت مەســـەلەیەك نەبێـــت ،هەڵبـــەت
مەبەســـتم لـــە شـــێوە پێكـــەوە ژیانەكەیەتـــی بەبـــێ تـــرس
هەمـــووان پێكـــەوە دەژیـــن ،چونكـــە ئاییـــن و ئاینـــزاكان و
نەت ــەوە و كولت ــوورە جی ــاوازەكان ،لەژێ ــر هی ــچ فش ــارێكدا
نییـــن و مومارەســـەی ژیانـــی كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـی و
فەرهەنگ ــی خۆی ــان دەك ــەن.
تــرس لــە پێكەوەژیــان تەنهــا تــرس نییــە لــە پێكەوەژیانــی
نەتــەوە و ئاییــن و مەزهەبــەكان و كولتــوورە جیــاوازەكان،
بگ ــرە ترس ــە لەوەدیهێنان ــی ئ ــەو بەهەش ــتەی ك ــە ماناك ــەی
نەهێشـــتنی جیـــاوازی چینایەتـــی یـــە كـــە لەرێگـــەی
دەســـەاڵتی خەڵكـــەوە بەرهەمبێـــت ،چونكـــە پێكەوەژیـــان
لەكورتتری ــن مان ــادا وەدەس ــتهێنانی خۆش ــگوزەرانی ی ــە ب ــۆ
گشــت بــۆ نەهێشــتنی جیــاوازی نێــوان نەتــەوە و ئایینــەكان
و مەزهەبـــەكان و ئیدیۆلۆژییـــەكان لەئاســـتی سیاســـی،
نەهێشـــتنی جیـــاوازی رەگـــەزی لەنێـــوان ژن و پیـــاو و
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رەگـــەزی ســـێهەم و هتـــد.
ئەفالت ــون ل ــە كتێب ــی یاس ــاكاندا ئ ــەو وانەی ــەی پێش ــكەش
كـــردووە كـــە ســـامان بنچینـــەی دابەشـــكردنی چینەكانـــە،
نـــەك توانـــا و شـــارەزایی سرووشـــتی وەك لەدەوڵەتـــی
كۆمـــاردا ئامـــاژەی پێكـــراوە ،یـــان لەشـــوێنێكی دیكـــەدا
بـــاس لـــەوە دەكات كـــە نابێـــت رێگـــە بدرێـــت ســـامانی
تاكـــە كەســـێك پێنـــج جـــار بـــە قـــەد ســـامانی كەســـێكی
هـــەژار بێـــت ،وەختێـــك ئەمـــە دەبینیـــن و سیســـتم وەكـــو
ئ ــازادی بەدەس ــتهێنانی س ــەرمایە تەماش ــای دەكات ،لەوێ ــدا
شــەرعیەتی وەرگرتــووە كــە جیاكردنەوەكــە لەنێــوان چینــە
دەوڵەمەنــدەكان بــۆ پشتاوپشــت بــووە ،بــەاڵم لــە سیســتمی
ســـەرمایەداریدا ئەمـــە لەتواناشـــدا دەرچـــووە دەرەوە كـــە
چین ــی بااڵدەس ــتی س ــەرمایەدار ك ــە خ ــاوەن كار و خ ــاوەن
موڵكیەت ــە ،بەڵك ــو چ ــووە نێ ــو سیس ــتمی خێزانیش ــەوە ،ب ــۆ
نموون ــە منداڵێ ــك ل ــە دای ــك و باوكێك ــی دەوڵەمەن ــد لەدای ــك
دەبێــت ،ئۆتۆماتیــك دەبێتــە ســەرمایەدار و خــاوەن موڵــك،
منداڵێكیـــش لەدایـــك و باوكێكـــی هـــەژار دێتـــە دونیـــاوە،
بەهـــەژاری دەمێنێتـــەوە ،ئەمـــە ســـەرەرای ئـــەوەی منداڵـــە
هەژارەكـــە كەســـێكی بەتواناشـــە لـــەو كایـــەی شـــارەزایی
ل ــێ پەیداك ــردووە ،ئ ــەم حاڵەت ــە ب ــەردەوام خ ــۆی دووب ــارە
دەكات ــەوە و خ ــۆی بەرهەمدێنێت ــەوە لەهەم ــوو س ــێكتەر و
كایــە جیــاوازەكان و بگــرە لەنێــو گروپــە كۆمەاڵیەتیەكانیــش،
ئەمەیـــە نەبوونـــی ئـــەو پێكەوەژیانـــەی كـــە دەبـــوو لەنێـــو
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چینەكانـــدا جیـــاوازی نەهێشـــتبا.
دەبێـــت بپرســـین ئایـــا ئـــەوەی كـــە ناونـــراوە پێكـــەوە
ژیـــان لـــەو واڵتانـــەی تەنهـــا نـــاوی سیســـتمەكەیان
دیموكراســـییە ،واتـــە هەمـــوو ئایینـــەكان و كەمینـــەكان
توانیویان ــە بەش ــێوەیەكی یەكس ــان مومارەس ــەی س ــرووتە
ئایینەكانـــی خۆیـــان و كولتـــوورە مەزهەبیەكانـــی خۆیـــان
بك ــەن؟ ئەم ــە لەكۆمەڵ ــگای ك ــراوەدا ،ب ــەاڵم ل ــە كۆمەڵ ــگای
داخ ــراودا ك ــە ئ ــەو ج ــۆرە ژیان ــە مومكی ــن نیی ــە ،چونك ــی
دەســـەاڵت كـــە هێـــزی زۆرینـــە و بنكـــە جەماوەریەكـــەی
ئیســامە و ئاینەكانــی دیكــە پەراوێزخــراون ،بۆیــە گوتــاری
سۆس ــیۆلۆژی خ ــۆی لەس ــەر ڕووی هەم ــوو گوتارەكان ــی
دیك ــەوە دەبین ــێ ك ــە دوات ــر ه ــەر ئ ــەم كولت ــوورە لەبارت ــر
دەبـــێ وەكـــو ئـــەوەی كـــە هەیـــە و بەردەوامـــی بەخـــۆی
دەدات ،تەنانـــەت تاكەكانـــی كۆمەڵـــگاش پەلكێـــش دەكات
و دەیانـــكات بەتونـــدڕەو ،یـــان هیـــچ نەبـــێ دەیانـــكات بـــە
پیاوس ــاالری ژن ك ــوژ و تون ــدڕەوی پی ــاو ك ــوژ ،ه ــەروەك
ئــەوەی پیاوانــی دەســەاڵتدار خــراپ كەڵكیــان لێوەردەگــرن،
ی ــان حیزب ــە ئیس ــامییەكان كەڵكی ــان لێوەردەگ ــرن« ،ل ــەم
ڕاستیەشــدا زەوتكردنــی ئــازادی و مافــە تایبەتیەكانــی وەكی
ئیشـــتیهادی ئایینـــی و مەزهەبـــی و عەقیدەیـــی و تەنانـــەت
بێبـــاوەڕی و جۆرەكانـــی دیكـــەی وەكـــی خوداپەرســـتی
لەالیــەن زۆرینــەوە زەوت دەكــرێ ،ئەمــەش وەنەبێ جۆرێك
لەملمالنێــی شارســتانیەتەكان بــێ ،بەپێچەوانــەوە ئەمــە ئــەو
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زەنگ ــە دەگەڕێت ــەوە ك ــە دەق ــە ئاینیی ــەكان بەرهەمیانهێن ــاوە
و دەیگێڕن ــەوە ب ــۆ دەس ــەاڵت ك ــە ڕژێم ــە تۆتالیت ــارەكان و
رژێم ــە ئایین ــەكان و تەوتەمی ــەكان كاری ــان پێك ــرد ،وەك ــو
چ ــۆن س ــەدامی بەع ــس و هیتل ــەری ن ــازی و مۆس ــۆلۆنی
شـــۆڤێنی كەڵكیـــان لێوەرگـــرت ،ئێســـتاش بەشـــێوەیەكی
تـــری ئامریـــكا و بەریتانیـــا و زلهێـــزە هاوپەیمانەكانیـــان،
بەدرێژایـــی تەمەنیـــان كاریـــان بـــۆ كـــردووە ،كوردیـــش
بەدرێژای ــی زەم ــەن ئ ــەوە زەمینان ــەی ب ــۆ ئ ــەم كولت ــوورە
ڕەخس ــاندووە ك ــە ببێ ــت بەس ــەنتەری دەس ــەاڵت و بی ــكات
ب ــە سیس ــتمێكی ئەخالق ــی و مۆدێك ــی كۆمەاڵیەت ــی و كاری
پێبـــكات لـــە هەمـــوو بوارەكانـــدا ،دواتریـــش هـــەر ئـــەو
كۆمەڵگەی ــەی ك ــە درەن ــگ تێ ــدەگات بەب ــێ ئ ــەوەی بەخ ــۆی
بزان ــێ دەبێت ــە كۆیل ــەی ئ ــەو دەس ــەاڵتە ،كاتێكی ــش لەگ ــەڵ
بەرهەمهێنانــی نەوەیەكــی نــوێ توشــی ســەدمەیەك دەبێــت
لەبـــەردەم شارســـتانیەتەكانی تـــر ،هەوڵـــدەدات بااڵنســـێك
درووســـت بـــكات بەخاتـــری ڕای گشـــتی ،لەڕاســـتیدا ئـــەم
كولتـــوورە بەشـــێكی دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ئـــەو مەرجەعیەتـــە
شـــكڵ گرتووانـــەی كـــە ســـنووری بـــۆ شـــتەكان دانـــاوە و
حەرام ــی ك ــردوون لەئینس ــان و بەش ــێوەیەك لەش ــێوەكان
بـــە لەدەســـتدانی ئەخـــاق پێناســـەی كـــردووە ،لەســـەر
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دەســـتی پیاوانـــی ئایینـــی لەهەمـــوو ئاینـــەكان جوگرافیـــای
بۆكێشـــراوە و دواتریـــش چەمكـــی ترســـی بەرهەمهێنـــاوە،
بـــەاڵم ئایـــا ئـــەو ســـتراتیژەی ئایینەكانـــە وای كـــردووە
پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتیــەكان مەحــاڵ بــكات لەیەكتــر؟ ،یاخــود
ئ ــەو دەس ــەاڵتە كەلەپ ــووری خ ــۆی ب ــەو ش ــێوەیە جێكەوت ــە
دەكات و فـــەزای بیركردنـــەوەكان بچـــووك دەكاتـــەوە بـــۆ
ئاســـتێكی بچووكتـــر كـــە هەمیشـــە تارماییـــەك لەپشـــت
پەنجەرەكانمــان ،یاخــود تارماییــەك لەبــەر چاومــان پەنجــە
ڕادەوەشــێنێ ،نەكــەی البــدەی لەنەریــت ،البــدەی لەعــورف،
البـــدەی لەئاییـــن لەشـــتە پیـــرۆزەكان لەدەســـەاڵت و هتـــد.
ك ــە بەب ــڕوای م ــن ب ــەدەر ل ــەوەی ئ ــەم ترس ــە بەمێژویەك ــدا
گـــوزەری كـــردووە دەبـــێ ســـوڕی ژیانـــی خـــۆی ببینـــێ
و تـــەواوی بـــكات ،تاكـــوو لەگـــەڵ هاتنـــە پێشـــەوەی هـــەر
نەوەیـــەك كاڵتـــر دەبێتـــەوە ،هـــەر بۆیـــە ئێمـــە ناتوانیـــن
پێكــەوە بژیــن ،چونكــە لەڕەســەنایەتی دەترســین لەدەســتی
نەدەیـــن ،وە ئەمـــە دواجـــار لەتـــرس زیاتـــر شـــتێكی تـــر
بەره ــەم ناهێن ــێ.
ئەگـــەر بـــە بۆچوونـــی تیـــۆری دیموكراســـی ناســـەكان
قســـە بكەیـــن دووچـــاری هەڵـــەی جۆراوجـــۆر دەبیـــن
كـــە ئـــەم سیســـتمە عەدالەتییـــە ،بـــەاڵم هیـــچ نەبێـــت لـــە
تێڕوانینـــی ماركســـەوە تێدەگەیـــن كـــە هەرگیـــز ناكۆكـــی
چینایەت ــی ئ ــەو موژدەی ــەی پ ــێ نیی ــە ك ــە دیموكراس ــی ب ــۆ
نەهێشـــتنی چینـــەكان هەیەتـــی كـــە كۆمەڵناســـەكانی بـــەر
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ماركســیش لــەوە تێگەیشــتبوون ملمالنــێ مەســەلەیەكی تــا
هەتاییــە ،ئەگــەر شــۆڕش چارەســەری نــەكات ،بــۆ نموونــە
«ماركـــس بەزمانێـــك كـــە لەژێـــر كاریگـــەری رۆســـۆدایە،
ناكۆكـــی بنەڕەتـــی لەچەمكـــی سیاســـی دیموكراســـیدا
دەدۆزییـــەوە و بـــڕوای وابـــوو تاكـــو ئەوكاتـــەی كـــە
لەزەمینــەی واقیعــی چاالكــی ئابــوری كۆمەڵگــەی مۆدێرنــدا،
بونیـــادی نایەكســـانی هەیـــە ،پێشـــمەرجی پەیوەندیـــی
كۆمەاڵیەتـــی و بەرهەمهێنـــان لەئارادایـــە ،دەوڵـــەت وەك
هێزێكـــی دەســـەاڵتخواز بەســـەر كۆمەڵگـــەوە ،بـــەاڵم
لەخزمـــەت چینـــی بااڵدەســـتدا ،بوونـــی دەبێـــت و تاكـــو
ئەوكاتــەش كــە دەوڵــەت هەبێــت ،ناكرێــت باســی یەكســانی
سیاس ــی بكرێ ــت ،مارك ــس وەك ــو رۆس ــۆ ب ــڕوای واب ــوو
لەكۆمەڵگەیەكــدا كەلەســەر بناغــەی نایەكســانی موڵكایەتــی
دام ــەزراوە ئ ــازادی ب ــێ س ــنوور ،لەخەیاڵێ ــك زیات ــر نیی ــە،
وە بەدیهاتنــی مومكیــن نییــە» .)91(.مومكیــن نەبوونــی ئــەو
زەمینەی ــەش ب ــۆ خەڵ ــك وەك ــو فەرهەن ــگ و ب ــۆ دەس ــەاڵتی
ئابــوری وەكــو خوڵقاندنــی خۆشــگوزەرانی ،بــۆ دەســەاڵتی
سیاســـیش وەكـــو فەرهەنگـــی قەبوڵكـــردن و پێكەوژیـــان
و دەستاودەســـتكردنی دەســـەاڵت ،كەوابـــو نـــەك هـــەر
مومكی ــن نیی ــە ،پراكتی ــك كردن ــی وەك ــو خ ــۆی ،وەهمێك ــی
سیاســـییە و هیچـــی تـــر.

ماڵئاوا شۆڕش
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بیرۆك ــەی ش ــۆڕش ل ــە مێ ــژوودا لەگ ــەڵ شۆڕش ــێك ك ــە
ئێســتا بیــری لێدەكرێتــەوە ،دوو پنتــی لێكدابــڕاون و پێكەوە
گرێنادرێـــن ،ئـــەوەی كـــە مۆدێرنـــە لـــەدوای شۆڕشـــی
فەرانســە ســاڵی  1852و شۆڕشــی تەكنۆلۆژیــا و شــۆڕی
فەرهەنگ ــی لەزانك ــۆی فرانكف ــۆرت لەس ــااڵنەی راب ــردوودا
كردی ــان ،س ــەرەتای دابڕانێ ــك ب ــوو ك ــە بەتەكنیك ــی ن ــوێ
كۆتای ــی بەخەبات ــی نیش ــتیمانی و نەت ــەوە و ئایین ــی هێن ــا،
چونك ــە هی ــچ پیرۆزیەك ــی ب ــۆ ئ ــەو چەمكان ــە نەهێش ــتەوە
كـــە وەكـــو كەڤـــەڕی شـــۆڕش لـــەدوورەوە هەســـتی
پێدەكــرا و هەڵگرانــی شــانازییان پێوەدەكــرد ،بۆیــە لەبــری
ئەوان ــە ئیدیۆلۆژی ــا نوێ ــی درووس ــت ك ــرد ك ــە بریتی ــن ل ــە
یان ــەی وەرزش ــی بەعینوان ــی جی ــاواز و س ــتایل و دیزان ــی
نوێ ــی تەلەفون ــی ئایف ــۆن و گاالكس ــی و ماش ــین بەلۆگ ــۆی
جی ــاواز و هت ــد .بۆئەم ــەش ناچارب ــوو ل ــەدژی شۆڕش ــی
راس ــتەقینە ،شۆڕش ــێك بەن ــاوی عەقلیی ــەوە بەرهەمبهێن ــێ
ك ــە س ــەركەوتنەكەی لەس ــەر حیس ــابی گی ــان نیی ــە ،بەڵك ــو
مســۆگەرە .ئەویــش بردنــەوەی گــرەوی بــازاڕ و ئابورییــە
ب ــۆ ه ــەر ت ــاك و گروپێ ــك ك ــە لەئەنجام ــی خ ــۆ ئەزم ــوون
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كردنـــەوە ،شـــارەزایی پەیـــدا دەكـــەن ،ئەمانـــە لەبـــری
ئ ــەوەی بب ــن ب ــە پاڵ ــەوان وەك ــو شۆڕش ــگێرەكانی ك ــۆن،
دەب ــن ب ــە ئەس ــتێرەی بازرگان ــی و میدیای ــی.
پێشـــتر لەگـــەڵ چەمكـــی شۆڕشـــدا كـــە چەمكێكـــی
رۆمانســـی بـــوو ،چەمكەكانـــی وەكـــو خائیـــن و دژە
ش ــۆڕش ی لەبەرامب ــەر راگیراب ــوو ،ئێس ــتا ت ــەواو مان ــای
ئـــەو چەمكانـــە گـــۆڕان ،بۆنموونـــە شـــۆڕش لەئێســـتادا
چەمكێكـــە بەنـــاوی خۆشـــگوزەرانییەوە ،درووســـتكردنی
فەزایەكـــە بـــۆ خۆشـــكردنی كۆمەاڵیەتـــی لـــە كایـــەی
هونـــەری دا كـــە بریتیـــن لـــە ســـینەما و ریـــكالم و شـــۆ
میدی ــا بەگش ــتی ،هەڵب ــەت دژەكەش ــی خائی ــن و س ــیخوڕ و
موئام ــەرە چ ــی نیی ــن وەك ــو راب ــردوو تاك ــو س ــزا بدرێ ــن،
بگــرە ئەوانیــش ئەســتێرەی و بەشــدارن لــەو فەزایــە بــەاڵم
وەكـــو كێبەركێكـــەر و كارێكتـــەری ملمالنێـــی نێوانـــەكان،
گۆڕین ــەوەی بەرژەوەن ــدی لەنێ ــوان كارێكت ــەر و گروپ ــی
دەســتەبژێری سیاســی و مقاولــی جەنــگ ،ئەمــەش لەســەر
حیس ــابی كەمین ــە چەوس ــاوەكان و نەت ــەوە ب ــێ دەوڵ ــەت
و ب ــێ ماف ــەكان و گروپ ــە ئیتنیی ــە زوڵ ــم لێكراوەكان ــە ،ئ ــەم
حیســـابە دواجـــار كـــە جەنـــگ و شۆڕشـــە موزەیەفەكـــە
تــەواو دەبــێ كــە بەهاندانــی كۆمپانیــا و دەوڵەتــە زلهێزەكان
بەرهەمهاتـــووە ،پاداشـــتەكەی بـــۆ زوڵملێكـــراوەكان
ئـــەو هاوكاریانەیـــە كـــە وەكـــو چاكەكارییـــەك پێشـــكەش
دەكرێتـــەوە بـــەو گروپانـــەی كـــە زەرەرمەنـــدی جەنـــگ
ب ــوون ،هەروەك ــو ئ ــەوەی من ــداڵ كب ــە باوك ــی دەڵ ــێ (باب ــە
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ش ــۆڕش چیی ــە؟ .باوكیش ــی دەڵ ــێ ش ــۆڕش ئەوەی ــە ئێم ــە
عەیبم ــان نەب ــوو پێ ــش ش ــۆڕش ،خاوەن ــی م ــاڵ و ح ــاڵ و
خۆش ــگوزەرانی خۆم ــان بووی ــن ،نەت ــەوە یەكگرت ــووەكان
بــە چادرێكــی ئاوارەیــی قەناعەتــی ســەركەوتنی شۆڕشــی
پێكردیـــن.
شـــۆڕش پێشـــتر بریتیـــی بـــوو لەبزووتنەوەیەكـــی
پێشـــكەوتووخواز بەرامبـــەر بەدواكەتـــووەكان ،لەپێنـــاو
هەوڵ ــدان ب ــۆ س ــەركەوتنی گ ــروپ و ئیتنی ــك و چینێك ــی
مەزڵـــوم ،بەســـەر چینێكـــی دیكـــەدا كـــە زاڵمـــن ،یـــان
ماناكـــەی لـــە گۆڕینـــی سیســـتمێك بەســـەر سیســـتمێكی
دیكــەدا كۆدەكرایــەوە ،ئێســتا دوای ئــەوەی ســەرمایەداری
هاوچـــەرخ گەیشـــتە لوتكـــەی پێشـــكەوتنی تەكنۆلـــۆژی
خ ــۆی و خەریك ــە ئێ ــق دەكات ــەوە ،شۆڕش ــی بەس ــتایلێكی
دیكـــە و بەهەمـــان فـــۆڕم داهێنـــاوە ،بـــەاڵم بەمانـــای
جیـــاواز ،بـــۆ نموونـــە كـــەس تاوانبـــار نـــاكات و داواش
لەك ــەس ن ــاكات بەش ــداربێت وەك ــو شۆڕش ــگێڕ و ئینتیم ــا
ب ــۆ ئایدی ــا سیاس ــیەكە ب ــكات ،بەڵك ــو ش ــۆڕش دیاردەیەك ــە
هەمــووان بەبــێ هانــدان و تەكلیفكردنــی كارێكتــەر نــاودار
لەخەڵـــك ،خەڵـــك بەناچـــار خۆیـــان بەشـــدارن تێیـــدا و
بكەرەكەشـــی پاڵەوانەكەیـــە كـــە خۆیەتـــی ،هەندێـــك جـــار
ئ ــەوەی ك ــە بەگ ــرووپ دەك ــرا و ن ــاوی لێدەن ــرا ش ــۆڕش،
ئێس ــتا بەهەم ــان ش ــێوە ش ــۆڕش گش ــت تێی ــدا بەش ــدارە،
جارێـــك وەكـــو قەبوڵكـــەری ئایدیـــای ماتریالـــی ،جارێـــك
وەكـــو بەكاربـــەری كااڵ و پێداویســـتی رۆژانـــە ،جارێكـــی
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ت ــر وەك ــو نوێنەرایەت ــی كردن ــی كااڵ و یان ــە ن ــاودارەكان
و هت ــد .لەنێ ــوان دەس ــەاڵت و كایەكان ــی ت ــری سیاس ــەت،
ش ــتێك هەی ــە بەن ــاوی (ئاكلێس ــا) ك ــە بریتیی ــە ل ــە توان ــای
مرۆیـــی بـــۆ رووبەڕووبوونـــەوەی ئـــەو كێشـــانەی كـــە
لەشــێوەی قەیــران ســەرهەڵدەدەن ،كاتێــك هــەردوو كایــەی
دەســەاڵت و ئاكلێســا كــە بەشــێكە لــە جەســتەی كۆمەڵگــە
ســـەرهەڵدەدەن ،ئیـــدی وانەیەكـــی دیكـــە و ئەزموونێكـــی
دیكــەی سیاســی بەرهەمدێــت ،ئەمــە پرســی گواســتنەوەی
رۆڵـــی خەڵكـــە و بەشـــدارییەكی كاریگـــەرە لەسیاســـەتدا،
چونكـــە ئاكلێســـا ســـوود لـــەو ئەزموونـــە وەردەگرێـــت
ك ــە س ــوپەر دەس ــەاڵتەكانی وەك ــو فرانس ــیس فۆك ــۆ یام ــا
باســی دەكات ،ئــەو پێیوایــە بەنــاوی سیاســەتەوە هەرچــی
ئومێــد هەیــە لەخەڵكــی دەســێننەوە ،گرتنــە دەســتی جڵــەوی
شــەقام داماڵینــی ئــەو عابایەیــە كــە سیاســییەكان دەیــدەن
بەســـەر فۆڕمـــی كێشـــە سیاســـییەكان و شـــاردنەوەی
بنەچـــەی قەیرانـــەكان لەخەڵـــك ،كەوابـــوو ئـــەوە مرۆڤـــە
عاقڵەكان ــن ك ــە ئاكلێس ــا دەك ــەن ب ــە ئامرێزێك ــی سیاس ــی
بـــۆ ئـــەوەی مرۆڤـــەكان تەنهـــا بەدەنگـــدان بەشـــداری
سیاســـەت نەكـــەن و تەنهـــا تەماشـــاكەری هاوكێشـــە
سیاســـییەكان نەبـــن ،بـــەو مانایـــەی كاراكردنـــی فـــەزای
گشـــتی یـــە« .كاتێـــك ئەنجومـــەن پێكدێـــت و خەڵـــك
دووبــارە لەئاگــۆردا لەگــەڵ یــەك كۆدەبنــەوە ،بــاش نابێــت،
ب ــەم چەش ــنە دەتوان ــرێ بگوترێ ــت ك ــە لەدیموكراس ــییەتدا
گفتوگ ــۆی نێ ــوان دەس ــەاڵت و ئاكلێس ــا و ئۆیك ــۆس ،هی ــچ
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كات كۆتای ــی پ ــێ نای ــات ،ئ ــەوەش فەرام ــۆش بكرێ ــت ك ــە
بەدیهاتنـــی گـــۆڕان و گواســـتنەوە لەچوارچێـــوەی ئـــەم
مەرجـــە بنەڕەتییـــە یـــە ،واتـــە ســـەربەخۆیی كۆمەڵگـــە
ئەكلێســـا لەئەندامانـــی ئۆیكـــۆس بەچەشـــنێكی هـــاوكات
هاواڵتی ــان لەكۆمەڵگەیەك ــی دیموكراتی ــك ،دەبێ ــت خۆی ــان
لـــە بنەڕەتـــدا ئـــازاد بـــن تاكـــو ڕاو ســـەرنجی حۆیـــان
دەربـــڕن ،كۆمەڵگـــەش پێویســـتە بـــە ســـەربەخۆ و ئـــازاد
بێـــت ،تاكـــو یاســـاكان دەربـــكات ،لەهەمانكاتـــدا كۆمەڵگـــە
پێویســـتە بزانێـــت جگـــە لـــە تێگەیشـــتنی جـــددی و وردی
ئـــازادی ،رێكوپێكـــی یاســـاكان هیـــچ گرەنتییەكـــی تـــری
نییـــە».)92(.
ئەگـــەر دەركەوتنـــی جەســـتە لەچـــاوی فۆتۆگرافـــەوە
تەمەشـــا بكەیـــن ،دەبینیـــن كـــە ئامانجـــی فۆتۆگرافـــەر
تەنهــا ئاشــكرا كردنــی ئــەو نهێنیانەیــە كــە خوڵقێنەرەكــەی
دەی ــەوێ گوتارێك ــی ئیس ــتاتیكی و میدیاییم ــان پێش ــكەش
بـــكات ،بەومانایـــەی كـــە ئامانجـــی بینینـــی فۆتۆگرافـــەری
تەنه ــا رووە ئیس ــتاتیكیەكەیەتی ب ــۆ بین ــەر و بوارێ ــك ب ــۆ
تێڕامـــان ،بـــەاڵم هـــەر هەمـــان جەســـتە لەســـەر شـــەقام
تەمەشـــا بـــكات لەچـــاوی بااڵدەســـتە سیاســـیەكانەوە،
درووس ــت پێناس ــەی ئەوەم ــان دەدات ــێ ك ــە جەس ــتەیەكی
ترســـناك هەیـــە و لەتارماییـــەك دەچـــێ بـــۆ روخاندنـــی
ئـــەو هێ ــزەی بەرامب ــەر جەس ــتەكان راوەس ــتاوە ،لێ ــرەدا
وێنەكــە گــۆڕا ،چونكــە لێــرە دەســەاڵت بریتیــە لەكۆمەڵێــك
كایـــەی جیاجیـــای زەبروزەنگـــی ناسروشـــتی و ئـــەو
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دەس ــەاڵتەش ك ــە لەپش ــت حەش ــیمەتی خۆپیش ــاندەرەوەیە
هەم ــان توندوژی ــی ل ــە بیردای ــە ،بەوپێی ــەی ك ــە دەس ــەاڵت
جەســـتەیەكی ناسرووشـــتیە لـــەدژی ئـــەو جەســـتانە
خوڵق ــاوە ك ــە دژی وەس ــتاون« ،بۆی ــە پاڵن ــەری س ــەرەكی
رێكخســـتنی سرووشـــتی وەكـــو زەرورەتێكـــی شـــێتانەی
خۆڕس ــكە ،ش ــتێك هەی ــە وەك ــو نەخۆش ــی وای ــە ك ــە ل ــە
حەماســـەتی سیســـتمی ترســـتناكدا پاڵنـــەرە ناوەكیەكـــە
وەحش ــیگەرێتیەكەیەتی ك ــە دژی ئازادی ــە» .)93(.بەوپی ــەی
كــە وەحشــیگەرێتی وەختێــك دەركەوێــت كــە جەســتەیەكی
دیك ــەی دژی خ ــۆی دێت ــە بەرچ ــاو و ترس ــی ل ــە نەمان ــی
خـــۆی لێدەنیشـــێت ،ئـــەم ترســـە چونكـــە ئەزموونـــی
لەپشـــتەوەیە و كارتێكـــی دیكـــەی گەمـــەی سیاســـییەكان
لەبەرامبــەر جەســتەیەكی غەریبــی مەترســیدار كــە خــودی
دەس ــەاڵتە ،بۆی ــە خ ــودی دەس ــەاڵت ه ــەق بەخ ــۆی دەدات
لــەو وانــە و ئەزموونــە بترســێت كــە خۆپیشــاندانی خەڵكــە.
ترســـی دەســـەاڵت لەوێـــوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە
وەختێـــك ئیدیعـــای دیموكراســـی بـــوون و ئەزموونـــی
دیموكراســـیەت دەكات ،پارادۆكســـیانە مامەڵـــە لەگـــەڵ
ئـــەو كردەیـــە دەكات ،هـــەر ئـــەو كاتـــە پێناســـەی خـــۆی
دەكات ك ــە دەس ــەاڵت تەنه ــا چ ــاوی كار دەكات و گوێ ــی
بەپەم ــۆ ئاخنی ــوە و لەش ــەقام دەترس ــێ ،چونك ــە دەزان ــێ
ئەمـــە وانەیەكـــە بـــۆ نەهێشـــتنی لـــەو مەقامـــە ،هەڵبـــەت
هـــەر ئـــەو جەســـتانەیە كـــە دەســـەاڵت كاتێـــك ویســـتی
بێ ــت دەیانڕژێنێت ــە س ــەر ش ــەقام ب ــۆ مەه ــام و تەروی ــج
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كردن ــی گوت ــاری سیاس ــی خۆیەت ــی ،ب ــە پێچەوانەش ــەوە
بەئاگـــر و ئاســـن وەاڵمیـــان دەداتـــەوە ،لێـــرەوە وێنـــەی
ئەســڵی ســتەمكاری دەســەاڵتمان بــۆ ئاشــكرا دەبێــت ،ئــەو
نهێنیانەم ــان دەدات ــێ ك ــە ل ــە س ــایكۆلۆژیای سیاس ــیەكاندا
ئامادەیــە ،وەختێــك خۆنیشــانی دەرەوەی فــەزای سیاســی
و كۆمەاڵیەتــی كوردســتان بــەراورد دەكەیــن بــە رۆژئــاوا،
بۆمـــان دەردەكەوێـــت چـــۆن بـــازاڕ بەجەســـتەیەكەوە
دەكرێ ــت و وات ــر دەفرۆش ــرێتەوە ل ــە دانوس ــتانێكدا ،بۆی ــە
هەمیشـــە ئـــەوەی بەنـــاوی ئۆپۆزســـیۆنەوە كار دەكات،
جەســـتەی خەڵـــك لـــەال هەرزانـــە و بـــە ماتریاڵێكـــی بـــێ
هـــۆش و مەعریفـــە دەناســـێت ،هەرئـــەم پنتـــە نهێنییەشـــە
كـــە دەســـەاڵت جـــوان ئاشـــكرای كـــردووە.
لەوەتـــەی سیاســـەت هەیـــە ناڕەزایەتـــی و شـــەقام و
جەمــاوەر بەشــێك بــووە لــە سیاســەت و بەشــێك بــووە لــە
چاكس ــازی سیس ــتم ،ب ــەاڵم لێ ــرەدا كارێكتەرێك ــی دیك ــەی
دەرەوەی سیاس ــەت هەی ــە ك ــە رۆش ــنبیرە ،نموونەیەك ــی
دیكەیــە لــەو كارێكتــەرە چاالكانــەی كــە گرینگــی بــە شــەقام
دەدەن وەكـــو بەشـــێك لـــە بەشـــداریكردنی سیاســـەت،
(هێرب ــەرت مارك ــۆزە و ج ــان پ ــۆڵ س ــارتەر) دوو كەس ــی
دیـــاری ئـــەم ئەزموونـــەن كـــە لوتبەرزانـــە رووبـــەڕووی
دەســەاڵت و سیســتم بوونــەوە و پێشــڕەوایەتی جەمــاوەر
و خوێن ــدكاران و خەڵك ــی ن ــاڕازی لەس ــەر ش ــەقام ،ئ ــەم
ئەزموونـــە هیـــچ دەســـەاڵتێك و حكومـــەت و هێزێكـــی
سیاســـی ئەزموونـــی لێوەرناگرێـــت ،بـــۆ ،لەبـــەر ئـــەوەی
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هیـــچ هێزێكـــی سیاســـی خـــۆی بەكەمتـــەر خـــەم و بـــە
س ــتەمكار نازانێ ــت ك ــە س ــتەمكاری ل ــە زۆرەوە ب ــۆ ك ــەم
هەی ــە و ل ــە كەمیش ــەوە ب ــۆ زۆر هەم ــان ش ــێوەیە.
ئەگ ــەر پێش ــتر ناڕەزایەت ــی و خۆپیش ــاندان بەهایەك ــی
ئیدیاڵـــی و فكـــری لـــە پشـــتەوە هەبـــوو ،مانایـــەك كـــە
بەرهەم ــی هەب ــوو ب ــۆ ئ ــەو ماتریال ــەی ك ــە ئومێ ــدی ل ــەو
جەس ــتە ناڕازیی ــە هەب ــوو ك ــە پێك ــەوە نماین ــدەی خۆی ــان
دەكــرد ،ئێســتا ئیتــر لــەدوای ملمالنێكانــی دوای هــەزارەی
ســـێهەمەوە دەركـــەوت كـــە هەمـــوو شـــتێك بـــەراواژوو
بـــووە و ناگەڕێتـــەوە نەشـــازییەكانی دوای بەرهـــاری
عەرەبـــی ئـــەوەی ســـەلماند كـــە ســـیناریۆی هاتنـــە ســـەر
شـــەقامی خەڵـــك و توێژێـــك لـــە خوێنـــدكار و بێـــكار
درووســـتكرا بـــوو ،دەرەنجامەكەشـــی دەركـــەوت بۆچـــی
بەردەوام ــی نەب ــوو دابڕان ــی تێك ــەوت و ل ــە واڵتێك ــەوە ب ــۆ
واڵتێكــی تــر جیــاوازی زۆر هەبــوو ،بۆیــە دیمەنــەكان نــەك
هـــەر فاكتێكـــی سیاســـی و كۆمەاڵیەتیـــان نەبـــوو ،بەڵكـــو
خەیاڵێكــی نــا تەندرووســتی خوڵقانــد تائــەو جێگەیــەی كــە
خەڵــك بــۆ هەتــا هەتایــە بێئومێــد بــن لــە شــۆڕش ،چونكــە
جێگەوڕێگـــەی كۆمەاڵیەتـــی نێـــوان چینـــەكان روون و
ئاشــكرا نەبــوون و دواڕۆژیشــیان دیــار نەبــوو كــە كامەیان
دەبنـــە خـــاوەن دەســـتكەوتەكانی شـــۆڕش ،لەمبارەیـــەوە
«ماركــس لــە نووســینە تایبەتەكانی ســەبارەت بە شــۆڕش،
باس ــی ئ ــەو نێوان ــە دەكات ك ــە بریتیی ــە لەنێوان ــی ئ ــەوان و
پۆلیســـەكان ،وەكـــو داپۆشـــراوێكی مێژوویـــی دیاریكـــراو
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و لەهەمـــان كاتیشـــدا نادیـــار ،ئـــەو الســـایكردنەوانەی
رابـــردوو بـــۆ شـــۆڕش ،تاكـــو ئـــەوەی دۆخـــی چینایەتـــی
جێگ ــەو رێگەیەك ــی س ــتراتیژی نەب ــوو ،ب ــەالی ماركس ــەوە
كەلێنەكــە ئەوەیــە كــە چوارچێوەیەكــی كۆمەاڵیەتــی نەبــووە
ك ــە دەبوای ــە هەبێ ــت و جێگەورێگ ــەی چین ــە كۆمەاڵیەتیی ــە
ســەرەكییەكانیش بنچینەیەكــی هەڵبژێــردراو بــۆ سیســتمی
كۆمەاڵیەتـــی دیـــاری بـــكات» .)94(.دیـــوی نەبینـــراوی
دیمەنـــەكان ســـەروەختی بەهـــار عەرەبـــی ،ســـەرباری
ئـــەوەی شـــانۆگەرییەكی نائاشـــكرا بـــوو ،ئەوەبـــوو كـــە
بەنەشـــارەزایانە مامەڵـــە بـــە جەســـتەی خەڵـــك و ژیانـــی
خەڵ ــك و جوگرافی ــا و ســـومعەتی خەڵكـــەوە كـــرا.
ئ ــەوەی ك ــە ل ــەدوای درووس ــتبوونی قەیران ــی ئاب ــوری
رۆژئـــاوا لەرابـــردوودا بینـــرا و بەتایبەتیـــش قەیرانـــی
كەرتـــی تایبـــەت لـــە رۆژئـــاوا ،مەبەســـتم لـــەدوای ئـــەو
قەیران ــە هەمەالیەن ــەی دونیای ــە و بەتایبەت ــی رۆژئ ــاوا ك ــە
دووچـــاری قەیرانـــی درووســـتكراوی دارایـــی و كێشـــەی
هەاڵیســـانی ئابـــوری و زیادبوونـــی رێـــژەی بێـــكاری،
بینیمــان كرێكارانــی شــەمەندەفەری ئاڵمــان كــە پێشــتر بــە
ش ــێوەی ملیۆن ــی ش ــەقامیان ب ــۆ م ــاوەی چەن ــد رۆژێ ــك
دەگــرت و دەوڵــەت بەناچــار چۆكــی دادەدا ،لەســاڵی 2014
كاتێــك هەمــان ئــەو كرێكارانــە كــە بێــكار بــوون لەئەنجامــی
شكس ــتی چەن ــد كۆمپانیای ــەك ،بەه ــۆی نەبوون ــی وەاڵم ــی
لۆژیك ــی و ئاب ــوری ب ــۆ كرێ ــكاران ،بەناچ ــار كرێ ــكارەكان
لەجیاتـــی ئـــەوەی داوای مافـــی بنەڕەتـــی خۆیـــان بكـــەن
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و هەڕەشـــەی ئـــەوە بكـــەن نابـــێ بێـــكار بكرێـــن ،داوای
ئەوەیــان كــرد كــە دەرمانــی ئەوەیــان پێبــدەن بەبــێ دەنگــی
و بەهێمنــی و بێدەنگــی بمــرن ،نــەك مەرگەســاتی بێــكاری
و نـــەداری و بـــێ نەوایـــی ببینـــن ،هەروەهـــا هەاڵیســـانی
شـــەقامی ئامریـــكا كـــە بـــە وڵ ســـتریت ناســـرابوو ،كـــە
شـــەقامێكی توندبـــوو و هیـــچ دەســـەاڵتێكی نەمابـــوو لـــە
گۆڕینـــی سیســـتمی ئابـــوری ئـــەوكات ،هـــەردوو ئـــەم
حاڵەتــە لــەدوای ئــەوە هــات كــە ترســێك نەمابــوو لەالیــەن
دەوڵەتان ــی زلهێ ــزەوە ب ــۆ هێ ــز و گروپ ــی كۆمۆنیس ــت و
كرێكاریی ــەكان ل ــەدژی دەس ــەاڵت ،تاك ــو ش ــەقام بگ ــرن و
تــرس بخەنــە ســەر جومگەكانی دەســەاڵت تاكــو بیڕوخێنن،
ئەمـــە مەبەســـتەكەیە كـــە شـــۆڕش و ناڕەزایەتییـــەكان
چـــۆن فـــۆڕم و جەوهەریشـــیان گـــۆڕاوە و فابریكەیـــەك
بەرهەمـــی دەهێنـــێ و دواتـــر دەیانفرۆشـــێتەوە.
ئ ــەم پاس ــاوانە ب ــۆ ئەوەب ــوو قس ــە لەس ــەر كوردس ــتان
بكەیـــن ،ئەگەرچـــی ئـــەم دیمەنانـــە نابینرێـــن چونكـــە
كۆمپانیـــای زەبەالحـــی وەبەرهێنـــان نییـــە لەپشـــت
ناڕەزایەتییەكانـــەوە ،بۆیـــە شـــەقام گرتنـــی لەوشـــێوەیە
نابینرێــت و خەیاڵــی وەهــا نییــە بــۆ جموجۆڵــی سیاســی لەو
چەشــنە و شــوێن و رێگــەی چینــە كۆمەاڵیەتییــەكان دیــار
نیــن و شــۆڕش مانایەكــی بنەچەیــی نامێنێــت ،بــەاڵم هەوڵــی
پێناســـەكردنی ســـایكۆ سیاســـی حیزبـــی دەســـەاڵتدار و
س ــەركردایەتی سیاس ــی ك ــورد ،بەوەه ــا پێش ــەكیەك ماف ــی
خ ــۆی وەرناگرێ ــت و ئامانج ــی ئ ــەم چاپت ــەرەش بەگش ــتی
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و بەتایبەت ــی ئاڕاس ــتەی دەس ــەاڵتی ك ــوردی نیی ــە ،ب ــەاڵم
ه ــەر ئەوەن ــدە بەس ــە ئێم ــە ب ــە بەراوردكردن ــی س ــەردەمی
حكومڕانیەت ــی س ــەدام و ڕژێمەك ــەی لەگ ــەڵ دوای هاتن ــی
هێــزە نێودەوڵەتیــەكان و ڕاســتەوخۆش هاتنــی ئامریــكا و
بەڕیتانی ــا و كۆتای ــی هێن ــان بەس ــەردەمی ڕژێم ــی س ــەدام،
جیاوازیەك ــی زۆر ب ــەدی دەكەی ــن ،تەقین ــەوەی غ ــەزەب و
ڕقـــی خەڵـــك و خۆپیشـــاندان دژی گەندەڵـــی سیاســـی و
ئابــوری لەزۆربــەی واڵتانــی عــەرەب و یۆنــان و فەرانســە
و ئامری ــكا ل ــەدژی بێ ــكاری و كێش ــەی ماڵی ــان و قەیران ــی
هەمیش ــەیی ئاب ــوری ك ــە لەس ــەر حیس ــابی خەڵ ــك ت ــەواو
دەبێـــت ،لەبەرامبەریشـــدا مامەڵـــەی دەزگا ئەمنیـــەكان و
ڕووبـــەڕوو بونەوەیـــان بەئاگـــرو ئاســـن و شـــان خاڵـــی
كردنەوەیـــان لـــە كەمتەرخەمیەكانیـــان و لەبەرامبەریشـــدا
تاوانباركردنـــی خەڵكـــی نیشـــتمان پـــەروەر و نەتەوەیـــی
و بێتاقـــەت لەئیـــدارەكان ،ســـەلمێنەرێكی بەســـە بـــۆ
ئ ــەوەی بیس ــەلمێنن ك ــە بێدەن ــگ بوون ــی خەڵ ــك بەرامب ــەر
دەســـەاڵت هیـــچ نەیویســـتووە ،دیموكراســـیەتی عادیالنـــە
بێـــت ،كەچـــی بەپێچەوانەشـــەوە لێیـــان دەترســـا ،چونكـــە
بەبوونـــی دیموكراســـیەتی ڕاســـتەقینە و گوێگرتنیـــان
لـــەو خەڵكـــەی كـــە لەســـەرجەم پڕۆســـەكانی دەنگدانـــی
شـــارەوانیەكان و پەرلەمانیەكانـــدا بەبـــێ لەبەرچـــاو
گرتن ــی حیزبی ــەت و ناس ــنامەی هاواڵت ــی بوون ــی خەڵك ــی
بەشــداربووە لــە پرۆســە سیاســیەكە كــە ئەگــەر بەشــداری
نەكردبــا بــە خیانتــكار و ترســنۆك لەقەڵــەم دەدران ،كەچــی
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بەپێچەوانـــەوە پاداشـــتە سیاســـییەكەیان بـــەو شـــێوەیە
دەره ــەق دای ــەوە.
ئەگـــەر وای نیشـــان بدەیـــن ناڕەزایەتـــی بەشـــێكی
بچوكـــی جەوهـــەری شۆڕشـــە« ،چونكـــی ســـەركەوتنی
هـــەر ناڕەزاییەتییـــەك لەبەرامبـــەر دەســـەاڵتی لۆكاڵـــی
و دەرەوەیـــی ،واتـــە پێشـــوەچوونێك بـــۆ بەناچاركردنـــی
دەوڵ ــەت و سیس ــتمەكەی و دابەزاندن ــی كێرف ــی یاس ــایی
و دەســـتووری بەســـەر خەڵكـــدا كـــە لەژێـــر نـــاوی
دەس ــتووری نیش ــتیمانی ب ــووە و بۆخۆش ــی س ــتەمكاری
بـــووە لـــە ئەڵســـدا ،زۆر جـــار دەوڵەتانـــی داگیـــركاری
س ــەرمایەداری لەرێگ ــەی دەس ــتێوەردانی س ــەربازییەوە و
شكســتهێنانی هێــزی دژی شــۆڕش لــە هەوڵدابــوون ،بــەاڵم
ئــەم دوژمنكارییــە نەوەســتاوە ،ئــەم دیمەنانــە لــە كۆتاییــدا
ئاش ــكرا ب ــوو و بین ــرا ك ــە پەیوەندی ــی ب ــە س ــەرمایەداری
كـــۆن و نوێـــی ســـەرمادارییەوە هەبـــووە».)95(.
ئ ــەم وانەی ــە ك ــە س ــەرباز دەبێت ــە خ ــاوەن بەرژەوەن ــدی
كەرت ــە تایبەت ــەكان و كۆمپانی ــاكان ك ــە خەڵكی ــان بێ ــكار و
هــەژار كــردووە ،وانەیەكــی ترســناكە كــە پێشــتر رەخنەمان
ل ــە دەوڵەت ــی ش ــمولی هەب ــوو وەختێ ــك هەم ــوو كایەكان ــی
لەژێـــر چنگـــدا بـــوو خۆپیشـــاندانی ســـەركوت دەكـــرد،
كەچ ــی ئێس ــتا لەرێگ ــەی هیزێك ــەوە ك ــە هی ــچ دەس ــتووری
و یاس ــایی نیی ــە و گروپ ــە بەن ــاو كرێكارییەكان ــی دونی ــاش
ئەمـــە قبـــوڵ ناكـــەن ،كەچـــی ئـــەو هێزانـــە ئامادەكـــراون
ن ــەك ه ــەر ب ــۆ بەرپەرچدان ــەوەی هێ ــزی نادای ــری نەی ــار،
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بەڵكـــو بـــۆ هێـــزی جەماوەریـــش ئەگـــەر لۆكاڵـــی یـــان
نێودەوڵەتیـــش بێـــت تاكـــو ســـەركوت بكرێـــت ،بـــەاڵم
دەمـــەوێ ئـــەوەش بڵێـــم كـــە دەســـتەبژێری پێشـــڕەوی
خۆپیشـــاندەران هیچیـــان لـــەو خـــاوەن بەرژەوەندیـــە
تایبەتی ــەكان و دەوڵ ــەت و ئەوانــی ت ــر نییــە بــۆ ســەركوت
كردنــی داوای شــەرعی كــە لەرێگــەی گەمــەی سیاســییەوە
ناش ــەرعی ك ــراوە.
«كرێكارانـــی بێكاركـــراو لـــە ســـەدەی رابـــردوودا
موعاناتێك ــی زۆری ــان هەب ــوو ،ب ــەاڵم تێڕوانین ــی ئەوەی ــان
هەبـــوو كـــە دەتوانـــن بگەڕێنـــەوە ســـەر كارەكانیـــان،
بـــەاڵم ئێســـتا ئەگـــەر كرێكاریـــش بـــن لـــە كارگەیەكـــدا
هـــەروەك بێـــكار كراوەكانـــن كـــە یەكســـانە بـــەو ئاســـتە
زەمەنییـــە ژەنـــگ گرتـــووە گەورەیـــەی كـــە بەردەوامـــە
لـــە ئاراســـتە هەنوكەییەكانـــدا ،بۆیـــە ناتوانـــن بگەڕێنـــەوە
ســـەر ئەركەكانیـــان كـــە بەرلـــەوەی بەرهەمهێنـــان بێـــت،
كاری سیاس ــییە ،چونك ــە بەش ــێكە ل ــە س ــتوونی دەوڵ ــەت
و كۆمپانیـــا».)96(.
دیموكراس ــیەتی پیشەس ــازی ك ــە پێش ــتر بەدەس ــتی دەزگا
وەبەرهێنەكان ــی دەوڵەت ــەوە ب ــوو ،ئێس ــتا بەدەس ــت كەرت ــی
تایب ــەت و س ــەرمایەداری پێگەیش ــتوو و مۆنۆپۆلكەرەوەی ــە،
لـــە فرۆشـــتن و راگرتنـــی كار و كارگەیـــە و لەدەســـتدانی
هێـــزی كۆمەاڵیەتـــی كرێـــكاری لـــەال گرینـــگ نییـــە ،چونكـــە
تۆڕێك ــی دەزگای ــی ل ــە خاوەندارێت ــی كرێ ــكاری دیك ــە هەی ــە
لـــە ناوچەیەكـــی دیكـــە ،هیـــچ بـــە هایـــەك بـــۆ ئـــەو هێـــزە
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كۆمەاڵیەتییـــە كرێكارییـــە دانانێـــت لـــە قورســـترین ئەگـــەر
ت ــا كەمتری ــن ئەگ ــەری خۆپیش ــاندان و بەكارهێنان ــی كارت ــی
فش ــار ،چ لەن ــاو خ ــۆ و چ ل ــە ئاس ــتی دەرەوە ،ه ــەر ئ ــەوەی
ك ــە بینیم ــان ل ــە رێگ ــەی مۆنۆپۆلكردن ــی كارگەكان ــەوە ل ــە
ئامری ــكا وۆڵ س ــتریت و بروكلی ــن و دەی ــان ش ــوێنی دیك ــە
كـــە هەندێكیـــان لـــە رێگـــەی ئینترنێتـــەوە قـــۆرخ كـــران و
بـــە خراپتریـــن شـــێوە بەكارهێنرانـــەوە و هیـــچ بەهایـــەك
ب ــۆ خۆپیش ــاندانی جەم ــاوەری ملیۆن ــی دانەن ــرا ،ئەم ــە ب ــۆ
مەیدان ــی تحری ــری میس ــر و تون ــس و بەحرێ ــن و ل ــە دوای
ئەوانیـــش ئێـــران و دواجاریـــش خۆپیشـــاندانی كرێكارانـــی
هێڵــی ئاســنین لــە ئاڵمــان ،كــە لــە جیانــی بەهێزكردنــی كارتــی
فش ــار و ق ــورس كردن ــی ش ــانی كارگ ــە و س ــەرمایەدارەكان
لەرزاندنـــی زەمینـــی ســـەرمایەداری و ترســـاندنیان ،داوای
ئەوەیـــان دەكـــرد حەبـــی مردنیـــان پێبـــدەن تاكـــو بـــە
زووتریــن كات بمــرن ،چونكــە بەرگــەی ئــەو ژیانــەی ئێســتا
ناگ ــرن ،هەرئ ــەوەی ئەمس ــاڵ ب ــە ئام ــادە بوون ــی س ــەرۆك
وەزیـــران و راوێـــژكاری دەوڵەتـــی ئاڵمـــان ،كۆنتریـــن
كارگـــەی خەڵـــوز داخـــراو هیـــچ قەرەبوویەكیـــش نەكـــران
ئەوان ــەی ل ــەوێ كاری ــان دەك ــرد ،بەڵك ــو كاری دیكەی ــان ب ــۆ
دۆزرای ــەوە ،چونك ــە دەوڵەت ــی ئاڵم ــان ب ــە هاوب ــەش لەگ ــەڵ
كۆمپانی ــای دیك ــە ل ــەو واڵتان ــی وەك ــو هیندس ــتان و ئافریق ــا
بەهەرزانتریـــن نـــرخ دەســـتیان دەكـــەوت ،ئیتـــر پێویســـت
ن ــاكات ئ ــەو كارگەی ــە بمێنێ ــت ،بۆی ــە كردی ــان ب ــە مۆزەخان ــە
و گەشــتیار ســەردانی بكــەن ،هــەروەك ئــەوەی مۆزەخانــەی
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میكانی ــك و تەنكنیكی ــان هەی ــە ل ــە ش ــاری مانهای ــم.
هەڵبـــەت بـــۆ ســـەڵماندنی ئـــەوەی پێشـــووتر ،ئەوانـــەی
مەیدانــی تحریــری میســر یــش ،كارتــە فشــارەكەیان تەنهــا
بــۆ خزمەتــی هاوكێشــەی سیاســی بــوو ،نــەك بــۆ خەڵكــی
هـــەژار یـــان كرێـــكار و توێـــژە ناڕازییـــەكان و ســـەندیكا
و یەكێتییـــەكان .ئـــەو دەرەنجامـــەی بینیمـــان باشـــترین
ســـەلمێنەری ئـــەو راســـتییە بـــوون كـــە هەمـــوو شـــتێك
مۆنۆپـــۆل كرابـــوو بـــۆ سیاســـەتێكی نادیـــاری ئابـــوری،
هـــەروەك ئـــەوەی لـــە كوردســـتان ئەگەرچـــی خەڵكـــی
عـــەوام هیچیـــان بەدەســـتەوە نییـــە ،بـــەاڵم خـــۆ دەتوانـــن
لــە بــازاڕ كاســبی بكــەن ،كەچــی بەهــۆی دەاڵڵــی حیــزب و
مۆنۆپۆلكەران ــی ب ــازاڕەوە ،ئاس ــان نیی ــە كەس ــێك بتوان ــێ
وەكـــو ئـــەوان كار بـــكات و پوڵـــی خـــۆی بەبـــێ تـــرس
لەبـــازاڕدا وەگـــەڕ بخـــات.
بـــە بـــڕوای (نعـــۆم چۆمســـكی) كـــە رەخنەگرێكـــی
سیاســـی ئامریكییـــە ،جیاوازییەكـــی گـــەورە لـــە نێـــوان
ه ــەردوو زاراوەی چاكس ــازی و ش ــۆڕش درووس ــتبووە،
لــە هەمــان كاتیشــدا چــون یەكــن ،جیــاوازن لەبــەر ئــەوەی
پێشـــتر شـــۆڕش دەیتوانـــی ســـنوورێك بـــۆ سیســـتم
دانێـــت و سیســـتمێكی جیـــاواز بەرهەمبهێنێـــت ،هەروەهـــا
چاكس ــازیش ب ــە هەم ــان ش ــێوە ش ــۆڕش ب ــوو ،نموون ــەش
چاكســازیی لــە دۆخــی كرێــكاران و ژنــان و كێشــەی منــداڵ
و هتـــد ،هەروەهـــا چاكســـازی لـــە ئاییـــن و ترادیســـیۆن
لەسەردەس ــتی (مارت ــن لۆس ــەر) ل ــە ئایی ــن و دەس ــتووری
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كریســـتیانی و سیســـتمی قەشەســـازی و كەنیســـەكان،
ب ــەاڵم ئێس ــتا س ــەردەمێك هاتۆت ــە پێ ــش ك ــە كۆمپانی ــاكان
تەنانـــەت دیموكراسیشـــیان مۆنۆپـــۆل كـــردووە ،تـــا ئـــەو
جێگەی ــەی ك ــە دەزگاكان ــی دەوڵەتیش ــیان داگی ــر ك ــردووە
كــە لــە تارمایــی چــەپ و راســتڕەوە پێشــكەوتووخوازەكان
ناترســـن ،بـــە پێچەوانـــەوە لەگـــەڵ داگیركردنـــی دەوڵەتـــە
بچـــووك و بـــێ شوناســـەكان ،هەژموونـــی رۆشـــنبیر
و بزووتنـــەوە ناڕەزاییەتەییەكانیشـــی داگیـــر كـــردووە،
ئەمـــە جـــۆرە ســـەرقاڵییەكی دیكـــەی سیاســـییەكانە
كـــە هیـــچ هیوایەكـــی بـــۆ شـــۆڕش و چاكســـازی
نەهێش ــتۆتەوە .هەروەه ــا س ــەركووتكردنی هەم ــوو ج ــۆرە
بزووتنەوەیەك ــی سیاس ــی مەترس ــیدارە ب ــۆ س ــەر بانك ــە
ناوەندییـــە دەوڵەمەنـــدەكان و كۆمپانیـــا زەبەالحـــەكان
و خ ــودی س ــەرمایەدارە ناس ــراوەكان و هت ــد ،تەنه ــا ب ــۆ
دوورخس ــتنەوەی بزووتن ــەوەی كۆمۆنیس ــتی نیی ــە وەك ــو
ئیدیۆلۆژیـــا ،بەڵكـــو بـــۆ دوورخســـتنەوەی مەرگـــی ئـــەم
سیس ــتمەیە ك ــە ناونیش ــانێكە بەن ــاوی دیموكراس ــییەوە و
هیچ ــی ت ــر.

دەسەاڵتی ژن و ژنی دەسەاڵتدار
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گۆڕینــەوەی دەســەاڵت لەحوكمڕانیــدا ،تائێســتا لــە نێــوان
پیاوانـــدا بـــاوە و بەدەگمـــەن نـــاوی ژنـــان یـــان نـــۆرەی
ژنــان دێــت ئەویــش لــە واڵتانــی رۆژئــاوا یــان هیندوســتان
و هت ــد ،ئ ــەوەش ك ــە دەس ــەاڵتی وەرگرت ــووە لەدەوڵتان ــی
رۆژئ ــاوا ل ــەدوای رێنیسانس ــەوە ب ــووە ،ب ــەاڵم ب ــەر ل ــەو
مێــژووەش ژنــان دەوری كاریگەرییــان هەبــووە لــە پشــت
پیاوان ــەوە ،ئەمم ــا ئ ــەو ژنان ــەی ل ــە هیندس ــتان و پاكس ــتان
و واڵتانـــی كیشـــوەری ئاســـیا چوونەتـــە ســـەر كورســـی
دەســـەاڵت ،ئـــەوا یـــان بۆماوەیـــی بـــووە ،یـــان نوێنـــەری
گروپێك ــی چەوس ــاوەی بێخ ــاوەن بوون ــە.
تائێســـتا جگـــە لـــە شـــازادە و پاشـــماوەی بنەماڵـــەی
مەلیكەكانی ئەسكەندەنافیا و هۆڵەندا و بەریتانیا و بەلجیكا
و هتــد ،نزیكــەی  21دەوڵــەت لەجهانــدا ژن ســەرۆكی بــووە
و چووەتـــە نێـــو كێبەركێـــی هەڵبـــژاردن و سیاســـەتەوە،
تەنه ــا ئ ــەو دەوڵەت ــە پارێ ــزگار و كۆنس ــەرڤاتیڤانە نەبێ ــت
ك ــە بەش ــێكی زۆری ــان ب ــەر واڵتان ــی عەرەب ــی دەكەوێ ــت،
بـــەاڵم ژنـــان بەبـــێ لەبەرچاوگرتنـــی مەســـەلەی تیـــۆری،
كارێكت ــەری مەترس ــیدارن ئەم ــەش ل ــە گوت ــاری ئایینی ــەوە
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س ــەرچاوەی گرت ــووە ك ــە ژن ــی ب ــە پل ــەی دووی ئینس ــان
ناســـاندووە ،هێڵـــی یەكالكـــەرەوە لەنێـــوان كۆمەڵگـــەی
چەوســـاوە و كۆلۆنیـــال ،مەســـەلەی دابەشـــبوونی
چینـــەكان بـــووە بەســـەر هـــەژار و دەوڵەمەنـــدەكان،
هەروەهــا هەمــوو ئــەو ژنانــەی ناویــان لــە ئینســكلۆپیدیای
دەســـەاڵتدارێتی و دەوری ژنـــان لـــە دامەزراندنـــی
حكومـــەت و دەســـەاڵتدا هاتـــووە ،بەشـــێكن لـــە ئامـــاری
مێژوویـــی ئـــەوان ،ناودارتریـــن ژنانـــی نێـــو دەســـەاڵت
و پشـــتی دەســـەاڵتی سیاســـی و حوكمڕانـــی دەوڵەتـــی،
بریتی ــن ل ــە كیلۆپات ــرای میس ــری و س ــیۆدۆرای رۆمان ــی
و كاتری ــن دۆمیس ــی فەرانس ــایی و مەلیك ــە ئەلیكس ــاندرای
روس ــیا و تزۆهیس ــی چین ــی و مەلیك ــە م ــاری بەریتان ــی و
مەلیك ــە ڤیكتۆری ــای لەندەن ــی و گۆڵ ــدا مای ــری ئیس ــرائیلی
و دەی ــان ژن ــی بەناوبانگ ــی س ــەردەمی پێغەمبەرایەت ــی و
پاش ــكۆی پێغەمبەرەكان ــی وەك ــو حەزرەت ــی مرێ ــم دایك ــی
عیســـا و ســـارا خاتونـــی خێزانـــی حەزرەتـــی ئیبراهیـــم
و نیڤەرتیتـــی ســـەردەمی فیرعەونـــەكان و زوڵەیخـــای
عاش ــقی یوس ــف پێغەمب ــەر و خەدیج ــە الكب ــری خێزان ــی
یەكەم ــی محم ــد پێغەمب ــەر ئیس ــام و عائیش ــەی خێزان ــی
دووەم ــی و فاتیم ــە زەه ــرای كچ ــی گ ــەورەی پێغەمب ــەری
ئیس ــام و ئەندی ــرا گان ــدی كچ ــی جەواهێ ــر الل نەه ــرۆی
هیندســتان و بەنەزیــر بۆتــۆی پاكســتان و هتــد ،هەروەهــا
دەی ــان ه ــەزار كەس ــی ن ــاوداری فك ــری و سیاس ــی وەك ــو
س ــیمۆن دی بۆڤ ــاری خێزان ــی س ــارتەر و كالرا زتگین ــی
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ســـەركردەی ژنـــان و رۆزا لیكســـۆمبۆركی ســـەركردە و
بیرمەنـــدی ژنانـــی یەكســـانیخواز و دواتریـــش كەســـانی
وەكـــو تانســـۆ چیلـــەری توركـــی و مارگریـــت تاتچـــەری
لەندەن ــی و ماركێڵ ــی ئاڵمان ــی و هی ــاری كلینت ــۆن و هت ــد.
شانســی ئەوەیــان هەبــووە لــە پۆســتە بااڵكانــی سیاســەت
و ئاییـــن ناویـــان لـــە مێـــژوودا بنوســـرێتەوە و ببـــن بـــە
ئایكۆنـــی سیاســـی زینـــدووی هەمیشـــەیی.
بەهــەر حــاڵ هەمــوو ئەمانــە بەشــێكن لــە درووســتكردنی
كورســی و بەپێچەوانەشــەوە بەشــێكن لە شكستی كورسی
دەســـەاڵتدارێتی سیاســـی و پۆســـتی پێغەمبەرایەتـــی و
ئایینـــی و هتـــد ،هەروەكـــو ئـــەوەی لـــە چیرۆكـــی داوود
پێغەمبـــەر دەگێڕنـــەوە كـــە ژنێـــك بۆتـــە هـــۆی شكســـتی
پلـــەی پێغەمبەرایەتـــی ،چونكـــە ژن هـــەم عاشـــقی ژیانـــی
دەســـەاڵتدارێتی و دەوڵەمەندییـــە ،هـــەم كارێكتـــەری
روخانــی دەســەاڵتە ئەگــەر بەنەفعــی ویســتی ئــەو نەبێــت،
وەكـــو ئـــەوەی چیرۆكـــی مێـــژووە جیـــاوازەكان بۆمـــان
دەگێڕێتـــەوە.
هەڵبـــەت ژنگەلێكـــی زۆر ناویـــان هاتـــووە لـــە مێـــژوودا
وەكــو ســەركردە و وەكــو كاریگــەر لــە پشــت ســەرۆكەكان
و لەتەنیشـــت ســـەرۆك و دەســـەاڵتداراندا ،هەریەكەیـــان
ب ــە ئس ــوڵێك گەمەی ــان ك ــردووە و مەكری ــان ل ــە خزم ــەت
دەســەاڵت و بەپێچەوانەشــەوە لــە دژیــان بەكارهێنــاوە ،بــۆ
نموونــە «كیلۆپاتــرا یەكەمیــن ژنــی ناســراوی میســری بــووە
ك ــە لەڕێگ ــەی جوان ــی و هون ــەری قس ــەكردنەوە دەس ــەاڵتی
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گۆڕیـــوە كـــە ژۆلیـــۆس ســـیزاری رۆمـــا گەرەكـــی بـــووە
میس ــر داگی ــر ب ــكات ،ئ ــەو ب ــە پاراویی ــەوە قس ــەی لەگ ــەڵ
ســیزار كــردووە كــە ســەرداری رۆمــا بــووە تــا ئەوكاتــە لــە
زمانــی هیــچ ژنێكــی نەبیســتووە ،هــەر بــەم شــێوەیە ســیزار
عاشــقی جوانــی و ژیــری ئــەو ژنــە جــوان و دڵڕفێنــە بــووە،
ئـــەو ئەڤیـــن و هۆگرییـــە ســـەرەتاییە روداوێـــك بـــوو كـــە
رەوت ــی مێ ــژووی جهان ــی لەنی ــوەی س ــەدەی كۆتای ــی پێ ــش
زاین ــی گ ــۆڕی ،ئیت ــر پش ــتیوانی س ــیزار ب ــۆ كیلۆپات ــرا ب ــووە
ه ــۆی ئ ــەوەی حكوم ــەت ل ــە میس ــر ب ــووە ه ــۆی راپەرین ــی
بـــرا (پیتۆلێمـــی) و و دارودەســـتەكەی بـــەدژی ســـیزار و
هێـــزە چـــوار هـــەزار كەســـییەكەی لـــە ئەســـكەندەرییە كـــە
كەوتن ــە ژێ ــر دەس ــتی س ــەربازانی میس ــر ،ئی ــدی كیلۆپات ــرا
داوای یارمەتـــی لـــە هێـــزە الیەنگرەكانـــی خـــۆی كـــرد
و لـــە شـــەڕێكدا پیتۆلێمـــی كـــوژرا و هێزەكانـــی میســـر
ســـەركەوتنیان بەدەســـتهێنا».)97(.
زۆربـــەی بیرمەنـــدان و نووســـەران لـــە رێگـــەی
ئەزموون ــەوە بۆی ــان دەركەوت ــووە ك ــە بەش ــێكی زۆر ل ــەو
ژنان ــەی ل ــە مێ ــژوودا ناوی ــان هات ــووە ،لەرێگ ــەی توان ــا و
هونــەری سیاســیەوە نەبــووە ،بەڵكــو لەوێــوە ســەرچاوەی
گرتـــووە كـــە ژن كائینێكـــە وەكـــو ئـــەوە وایـــە ســـیحرێك
بێ ــت ل ــە پی ــاو كرابێ ــت ،ی ــان ب ــە لۆژیكێك ــی ت ــر تەنه ــا ب ــۆ
ش ــكاندنی غ ــروری پی ــاو ل ــە چ ــاو ش ــتەكان و دیاردەكان ــی
سرووش ــت ك ــە ب ــۆ ئینس ــان دان ــراون ،ئەم ــە دەڵێ ــم پش ــت
بـــەو ئەفســـانانە دەبەســـتم كـــە هـــەر ئینســـان بـــۆ خـــۆی
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وەبی ــر خ ــۆی هێناوەت ــەوە و كەڵك ــی لێوەرگرت ــووە ،ه ــەر
ئـــەوەی كـــە لـــە چیرۆكـــی ئەفســـانەیی ئـــادەم و حـــەوا
ل ــە س ــفری تەكوین ــی تەورات ــەوە دەگێڕێت ــەوە ك ــە ح ــەوا
ئادەمـــی ناچـــار كـــردووە بـــە قســـەی شـــەیتان بـــكات و
ل ــە س ــێوی بەهەش ــت بخ ــۆن و ل ــە زۆرب ــەی ئایینیەكان ــی
دیكـــەش هەمـــان چیرۆكیـــان تێدایـــە و وەكـــو پێـــوەر
كاری پێدەك ــەن ،ئەم ــە كۆدێك ــە ك ــە پی ــاو ناتوان ــێ بەتاڵ ــی
بكات ــەوە و رزگاری بێ ــت ل ــەو جەنگ ــە دەروونیی ــەی ك ــە
لەگ ــەڵ هاتنی ــدا وەك ــو كائینێك ــی نێ ــر هات ــووە ،ب ــۆ نموون ــە
(ســـیگمۆند فرۆیـــد) باســـی لـــە گرێـــی ئۆدیـــب كـــردووە
كـــە شـــانۆیی (ئۆدیـــب پاشـــا) تەنهـــا خەیاڵـــی خـــۆی
نەبـــووە لەرێگـــەی ســـایكۆلۆژییەوە ،بەڵكـــو هەقیقەتێكـــی
س ــەلمێنراوی تێدای ــە ك ــە پی ــاو ناتوان ــێ ل ــە دەس ــت جوان ــی
ژن ــان رزگاری بێ ــت و خ ــۆی كۆنت ــڕۆڵ ب ــكات ك ــە ئەم ــە
بەشـــێكە لەســـیحری سرووشـــتی ،بۆیـــە بەشـــێكی زۆر
لـــە ژنـــان یـــان لەرێگـــەی سێكســـەوە یـــان لەرێگـــەی
بۆماوەیی ــەوە بوون ــە ب ــە خ ــاوەن دەس ــەاڵت ی ــان كاریگ ــەر
لـــە پشـــتی دەســـەاڵتی پیـــاوەوە ،دیوەكـــەی دیكـــەی ئـــەو
رەخنەیـــە بـــووە لـــە سیگۆشـــەی خێـــزان كـــە بـــاوك و
دای ــك و منداڵ ــە ،هەڵب ــەت لیچ ــرەدا ب ــاوك وەك ــو س ــتەمكار
و دایـــك وەكـــو ســـتەملێكراو هاتـــووە ،بۆیـــە منـــداڵ كـــە
ئۆدیـــب ە دژایەتـــی ســـتەمكار دەكات ،ئـــەم سێگۆشـــەیە
مەبەســتەكەیە كــە تائێســتا ســتەملێكراوەكە كااڵی بــازاڕی
سیاســـەتە.
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هەڵبـــەت ئەمـــە ئـــەوە ناگەێنـــێ كـــە جیـــاوازی ژنـــان
و زەوییـــەكان لـــە رۆژهەاڵتـــدا« ،نموونـــەی ئـــەو
كەش ــوهەوایەكی قابی ــل ب ــە گۆڕان ــكاری نیی ــە ك ــە رەنگ ــە
هێـــزە كۆلۆنیالییـــەكان ئەمەیـــان باڵوكردبێتـــەوە ،بـــەاڵم
لەنێـــو چەرخـــی رێنیسانســـدا ،زۆربـــەی ئەوروپییـــەكان
ل ــە دادوەرەكان دەپاڕان ــەوە ك ــە ل ــە ئاس ــیا خۆی ــان وەك ــو
نێـــر تۆمـــار بكـــەن بـــەو مانایـــەی زەوی وەكـــو مـــێ
ناون ــووس بك ــەن ،ئ ــەم حاڵەت ــە ل ــە گۆڕەپان ــی س ــتراتیژی
دەركراوەكانـــدا بـــوو بـــە ئەلتەرناتیـــڤ ،بـــەو پێیـــەی كـــە
نێــری رۆژهەاڵتــی وەكــو مــێ بناســرێ» ( .)98ئەمــە بــووە
ه ــۆی ئ ــەوەی ش ــازادە ژن ــە ئەوروپیی ــەكان ئەوان ــەی ك ــە
ئینتیمای ــان ب ــۆ چین ــی ب ــۆرژوازی ب ــااڵ هەب ــوو ،چاودێ ــری
هەم ــوو پیاوان ــی رۆژئاوای ــی بك ــەن و پاس ــەوانیان بك ــەن،
چونكـــە دەترســـان لـــەوەی وەكـــو رەگـــەزی مـــێ خۆیـــن
دەربخ ــەن و رۆژهەاڵتی ــەكان خ ــراپ كەڵكی ــان لێوەربگ ــرن
لـــەرووی ئەخالقییـــەوە،
دەس ــەاڵتی ژن لەوەت ــەی مێ ــژوو چیرۆك ــی بەش ــەرییەت
دەنووســـێتەوە ،تەنهـــا چیرۆكـــی دەســـەاڵتێكی غەریـــزی
نەب ــووە بەرامب ــەر ب ــە نێرین ــە ،بەڵك ــو ت ــرس ب ــووە ل ــەوەی
رەگەزەك ــەی بەرامب ــەری ك ــە نێ ــرە جێگ ــە ب ــە غەری ــزەی
رەگـــەزی ئـــەوان لـــەق بكـــەن ،هـــەروەك ئـــەوەی ئێســـتا
لـــە رۆژئـــاوا بەنـــاوی هۆمـــۆ سیكســـواڵێتیەوە هەیـــە كـــە
بەش ــێكە ل ــە ئ ــازادی تاكەك ــەس و پی ــاوە خ ــاوەن غەری ــزە
الدەرەكان خۆیـــان وێنـــای رەگـــەزی مێیینـــە كـــردووە،
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بـــەاڵم لەرابـــردوو و ئێســـتاش ژنـــان بـــەم رەفتـــارە
ناڕەحەتـــن ،چونكـــە سرووشـــتی دەســـەاڵتی غەریـــزی
ئەوانیــان وەرگرتــووە و خەریكــە هاوكێشــەكە تێكدەچێــت،
وەختێــك ئــەم سرووشــتە تێكچــوو و شــیرازەی خێزانیــش
تێكدەچێـــت ،شـــیرازەی خێزانیـــش بچوكتریـــن شـــیرازەی
هەڕەمـــی دەســـەاڵتە كـــە ژنـــان لێـــرەوە موڵكیەتـــی
دەســەاڵتخوازی خۆیــان بــرەو پێــدەدەن ،نەخاســمە ژنێــك
كــە شــازادەی پاشــایەتی بێــت و دەســەاڵتی هەبێــت وەكــو
خانــەوادەی ئەلیزابێــس و ئەوانــی تــری ئەســكەندەنافیا كــە
ژن ــان زیات ــر بااڵدەس ــتن ،ی ــان ئ ــەو ژنان ــەی ك ــە لەپش ــت
دەســەاڵتخوزاێكی سیاســیەوەن ،هــەروەك ئــەوەی دەبینیــن
ئێس ــتا ئ ــەم س ــتایلە ل ــە دەس ــەاڵتخوازی و دەس ــەاڵتگرتنە
وەكـــو مۆدێـــل ســـەریهەڵداوەتەوە
هەندێـــك جـــار ژنـــان كـــە دەســـەاڵت یـــان پۆســـت
وەردەگـــرن ،بـــە دەســـەاڵتی و توانـــا و ئۆتۆریتـــەی
خۆیانـــی تێگەیشـــتوون ،بـــەاڵم پێشـــبینی دەرچوونـــی
ژنـــان لـــە هەڵبـــژاردن بـــۆ جوانكردنـــی جامخانـــەی
دەســەاڵت ،بەشــێكی لــە رەگــەزی ژنانــدا كۆكراوەتــەوە« ،
مەســەلەكە ئــەوە نییــە كــە بــەالی باشــترین حوكمــەوە كــێ
جوانترینــە ،تەنانــەت ئــەوەش نییــە كــە بــەالی ئاســاییترین
بۆچوون ــەوە ك ــێ جوانترین ــە ،مەس ــەلەكە پل ــەی س ــێهەمە
كـــە دەمانەوێـــت تێبگەیـــن لـــەوەی ئاســـاییترین بۆچونـــی
چاوەڕوانــی چــی لــە لــە ئاســایترین بۆچــوون دەكات ،بۆیــە
ناچارییەكـــە ئەوەیـــە كـــە خاوەنـــی هێنـــدە ئاگایـــی نابێـــت
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بزانـــێ هەڵدەبژێردرێـــت» .)99(.ئەمـــە ئـــەوە دەگەێنێـــت
ك ــە بەش ــداریكردنی دەس ــەاڵت لەالی ــەن ژنان ــەوە ،مان ــای
ئەوەنیی ــە ك ــە رەگ ــەزی ژن ــان وەك ــو رەگەزێك ــی ئینس ــانی
خـــاوەن توانـــای كۆمەاڵیەتـــی و ئۆتۆریتـــەی سیاســـی
بەش ــدارییەكی سیاس ــیی بك ــەن ،بەڵك ــو ئ ــەوە س ــیناریۆی
دەســـەاڵتی دەســـتەبژێری سیاســـییە كـــە ژنـــی كـــردووە
ب ــە نموون ــەی باش ــترین دەس ــەاڵتی سیاس ــی ،گوای ــە ژن ــان
كەلێنـــی بەشـــێك لـــە ئینســـانیان پڕكردۆتـــەوە كـــە تەنهـــا
پی ــاوان نی ــن دەبێ ــت دەس ــەاڵت بگرن ــە دەس ــت و ژنانی ــش
كۆیل ــەی دەس ــەاڵتی پی ــاوان ب ــن ،ك ــە ئەم ــە گوت ــاری زاڵ ــی
پیاوانــە و پیاوانیــش لــە گوتــاری ئایینــی زاڵ وەریانگرتــووە
و خــراپ كەڵكیــان لێوەرگرتــووە ،بــەاڵم ئەمــە مانــای ئــەوە
نییـــە كـــە بـــە ســـۆز تەماشـــای دەســـەاڵتی ژنـــان بكەیـــن
كـــە مێـــژوو زۆر بـــە تونـــدی باســـی دەكات و مێـــژووی
قۆناغــی دایكایەتــی باشــترین نموونــەی خراپــی دەســەاڵتە
ل ــە مێ ــژووی قۆناغەكان ــی كۆمەڵگ ــەی بەش ــەری هەب ــووە.

ژن لەنێو سیستمی ئەخالقدا
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خـــراپ تێگهیشـــتن لـــه جۆرهكانـــی ئـــازادی و رهههنـــد ه
جیاوازهكانــی ل ـه كولتــووری داخــراودا .ل ـه ههمــوو بارێكــدا
پـــه یوهســـته بـــه گوتـــاری دهســـهاڵتهوه .ئـــهوهی كـــه لـــه
رابـــردوودا لـــه ئهوروپـــا بینـــراو بیرمهندهكانیـــش قســـهی
زۆریـــان لهســـهر كـــرد ،مهترســـی بهرههمهینانـــی ئـــهو
ئازادییـ ـه ب ــوو كـ ـه مرۆڤ ــی س ــارد و س ــڕ و ژێردهس ــتهی
دهســـهاڵت و كۆیلـــهی گوتارهكـــهی گهرهكـــی بـــوو.
ئــازادی بــۆ ئافــره ت و بــه تایبــه تیتــی تریــش بــۆ ســێكس
لــه كومهڵگــهی داخ ــراودا ،توندوتی ــژی بهرهــهم دێن ــی كــه
ئهمـــه ویســـتێكی تـــا ئاســـتێك نادیـــاره لـــهالی رهگـــهزی
مێیینـــه ،سهركوتكردنیشـــی جۆرێكـــی تـــری پهرچهكـــردار
بهرهـهم دێنێتـهوه كـه مێیینـه لـه بهرامبـهر نێرینـه دهیــكات.
ئهوكاتـ ـهی س ــێكس ئ ــازاد دهك ــرێ ،ههس ــت بـ ـه گوتارێ ــك
دهكهیــن ك ـه نێرین ـه ب ـه دژی خــۆی دهزانــی و دهس ـهاڵتیش
لـــه چنگـــی نێردایـــه ،بهمـــهش كومهڵگـــه تووشـــی شـــڵهژان
و تێكچـــوون دێـــت و دهبێتـــه هـــۆی تێكچوونـــی شـــیرازه.
ئـــهو سیســـتمه رێكخـــراوهی دهســـهاڵت و بـــه تایبهتیـــش
دهســـهاڵتی سیســـتمی ســـهرمایهداری بهرههمـــی هێنـــاوه،
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خێزانـــه كـــه یهكهیهكـــی چاالكـــی ئـــهو سیســـتمهیه،
وهختێكیـــش ســـهركوت دهكرێـــت ،دیســـان دهبێتـــه هـــۆی
بهرههمهێنانـــی فهزایهكـــی داخـــراو كـــه بیـــری نامرۆیـــی
ملمالنێـــی لهبـــارهوه كـــردووه و تـــوڕی ههڵـــداوه ،بـــهاڵم
تهكتیكهكـــه لـــه هـــهردوو بارهكـــهدا یـــهك شـــتن.
بزووتن ـهوهی یاخیگهرێت ــی ل ـه دهس ـهاڵت ،تهنی ــا ل ـه كای ــه
سیاســـیه پهتیـــه كـــەدا نابینرێـــت ،بهڵكـــو لـــه یاخیگهرێتـــی
ترادیســـیۆندا باشـــتر ههســـتی پـــێ دهكـــرێ .وهختێـــك
دهبینیــن ئ ـهو تــۆڕه تێــك ئــااڵوه وهك ئ ـهوهی ئێســتا ههی ـه
لــه كومهڵگــهی رۆژههاڵتی ــدا ،دهســهاڵت خێ ــرا لــه ڕێگــهی
یهكـــه جیاوازهكانییـــهوه ههوڵـــی چارهســـهركردنی دهدا،
ئیت ــر س ــێكس لــه پێداویس ــتی ژیانــهوه ماناكــهی دهگ ــۆڕێ
بــو بزووتنـهوهی دژه كولتــوور و نهریــت و بــاوهڕه ئاینییـه
كۆنكریتییــهكان ،بــهاڵم لــه ش ــوێنێكی ت ــردا ئــهم دهســهاڵته
زی ــان دهكات ،كاتێ ــك س ــێكس تاب ــۆ دهكرێ ــت بــه ئ ــازادی،
ئــهوكات مهترس ــی ب ــۆ ســهر دهســهاڵت و سیس ــتمهكهیش
رووبـــهڕووی مهترســـی دهبێتـــهوه.
نموونـــه ئهوهیـــه كـــه پێكهێنانـــی خێـــزان ،یـــان بهگـــوێ
نهكردنـــی كولتـــوور ،یـــان دروســـتكردنی ئـــهو یهكهیـــه
بهشـــێوهیهكی ئارهزوومهندانـــه و دواتریـــن حاڵهتیـــش
جیابوونـــهوهی هـــهردوو رهگـــهز ،ئـــهم یاخیگهرێتییـــه كـــه
دهســـهاڵت ترســـی لـــێ نیشـــتووه .ئهگهریـــش ئـــازادی
كـــرد ،بهشـــێوهیهك لـــه شـــێوهكان وهك ئێســـتا ههســـتی
پـــێ دهكـــرێ .دیســـان گوتارهكـــه و ناوهڕۆكـــی گوتـــار
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دهسـهاڵت دووچــاری كێشـه دهكاتـهوه .لـه حاڵێكــدا هـهردوو
ههڵبژاردنهكـــه بـــۆ هـــهردوو بهرهكـــه ،مهترســـی بوونـــی
تـــاك و بوونـــی كۆمهاڵیهتـــی دهكهوێتـــه ژێـــر ههیمهنـــهی
كومهڵگـــه و نهریتێكـــی تـــرهوه كـــه دواجـــار هـــهم تـــاك و
هـــهم كۆمهڵگهیـــش پهشـــیمانن لێـــی .بۆیـــه ئازادكـــردن و
ســـهركوتكردنی ســـیكس یهكســـانن بـــه یـــهك.
نـــزار قهبانـــی دهڵـــێ ،لـــه ههمـــوو شـــتێك ســـهیرتر
ئهوهیــه ببین ــم ژن ــان خۆی ــان دژایهتــی خۆی ــان دهكــهن .لــه
پهراوێ ــزی ئــهم رس ــته یــەدا دهمــهوێ ئــهوه بڵێ ــم كــه لــه
مێ ــژه ب ــۆم دهركهوت ــووه ،كێش ـهی ژن بهرل ـهوهی كێش ـهی
رهگهزێك ـی دیاریك ــراو بێ ــت ،كێش ـهی ت ـهواوی كۆمهڵگهی ـه،
بۆیـــه ژنیـــش بووهتـــه بهشـــێك لـــهو كولتـــوورهی ژن
پهراوێـــز دهكات ،بـــۆم دهركـــهوت كۆمهڵگهیـــهك كێشـــهی
ژن زهق دهكاتـ ـهوه كـ ـه ناتوانـ ـێ و بوێ ــری نییـ ـه داببڕێ ــت
لــه داونهریتــی كۆمهاڵیهتــی كالس ــیكی ،دهركهوت ــووه ئــهم
رهگـهزه بهبـێ ئـهوهی پرســیار لـه وردهكاری سـهرههڵدانی
كێش ـهكه ب ــكات و بزان ـێ بۆچ ـی ژن ك ــراوه ب ـه كااڵی ـهك و
ل ـه ب ــازاڕی سیاس ـهتدا ،پرس ــیاریان ل ـه خۆی ــان نهك ــردووه،
ئای ــا ژنێ ــك ههیــه لــه دهرهوهی رهگهزهكــهی ت ــر كێشــهی
ســـهربهخۆیی ههبێـــت؟
ئهگـــهر پرســـی ژنـــان لـــه پێگـــهی ئابـــووری و
بۆمـــان
بكهیـــن،
تهماشـــا
كۆمهاڵیهتییهكهیـــهوه
دهردهكـــهوێ بۆچـــی ژن لـــه چوارچێـــوهی چێشـــتخانه و
ئامادهك ــردن و بهرههمهێنانــهوهی مرۆڤ ــدا قهتی ــس ك ــراوه
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و هـــهر لهوێـــش خـــۆی بـــه بهرههمهێـــن دهزانـــێ ،چونكـــ ه
ئـــهم رهگـــهزه بوونهوهرێكـــی بهرههمهێنـــهره و پیـــاو بـــۆ
بهرههمهێنانـ ـهو هی ئـ ـهو ماتریالـ ـه كهڵكـ ـی ل ــێ وهردهگ ــرێ
كـــه دواجـــار وهك كارهكتـــهری ســـهرهكی كۆمهڵگـــه بـــۆ
مهرامـــه غهریزییهكانـــی خـــۆی وهبهرهێنانـــی پێـــوه
دهكات ،بۆیـــه ئـــهم پرســـه سۆســـیۆلۆژییه و بهشـــێكی
بریتییــه لــ ه مێ ــژووی دهســهاڵتی مالیكییــهت كــه پلهبهن ــدی
رهگهزێـــك لـــه بهرامبـــهر رهگهزهكـــهی تـــر كـــه پیـــاوه
ریـــز كـــردووه ،بهشـــهكهی تریشـــی فســـیۆلۆژییه كـــه لـــه
دهرهوهی عهقڵگهرایـــی رهگهزێكـــی كـــردووه بـــه قوربانـــی
رهگهزێكـــی تـــر ،چونكـــه لـــه توانـــای جهســـتهیییهوه
تهماشـــای دهكرێـــت ،ئ همـــه ئـــه خالقـــی كۆمـــه ڵگـــەی
داخـــراوه.
بـــه لهبهرچاوگرتنـــی ئـــهوهی ئاییـــن پێناســـهیهكی
دیاریك ــراوی ب ــۆ ژن دان ــاوه وهك كارهكتهرێكــی ناچ ــاالك،
ئهمـــه پێشـــتر لـــه ڕۆژئـــاوا ههبـــوو ،دواتـــر كهڵـــك لـــه
یهكســـانی ژن و پیـــاو وهرگیـــرا ،بـــهاڵم لـــه ڕۆژههاڵتـــی
ناویــن پرسـهكه لـه شــوێنی خــۆی مایـهوه و بـه مهسـهلهی
سێكســـهوه گـــرێ درا ،بۆیـــه وهك یهكێـــك لـــه پرســـه
هـــهره ترســـناكهكان جێگیـــر كـــرا و ههمـــوو ئازادییهكانـــی
كۆمهڵگــه بــه گش ــتی و ژن خ ــۆی بــه تایبهتــی ،لــه ئ ــازادی
تاكهكــهس دوور خرایــهوه و لــه چوارچێوهیهكــی تهس ــكدا
قهتی ــس ك ــرا كــه ژن تهنی ــا ب ــۆ دامركاندنــهوهی غهری ــزهی
سێكس ـی پی ــاوه و هیچ ــی ت ــر .ههروهه ــا ل ـهو سانس ــۆرهوه
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ســهری ههڵ ــداوه كــه كۆمهڵگــه بــه پرس ــی موڵكایهتییــهو ه
گرێ ــی داوه ،ب ـهو مانای ـهی پی ــاو ب ــوو ب ـه س ـهنتهری عهق ــڵ
و دهســـهاڵت و ژنیـــش وهك كهنـــاری بهرههمهێنانـــی
شارســـتانیهت ،بـــرهودان بـــهم هاوكێشـــهیه ،برهودانـــه بـــه
شـــهرعیهتێك كـــه بڕیـــاره دهســـهاڵت تهنیـــا لـــه دهســـتی
پی ــاودا بێ ــت.
ئ ـهوهی ك ـه پرس ــی ژن ـی بهههڵواس ــراوی هێش ــتووهتهوه
و لـــه پرســـی كۆمهاڵیهتـــی دووری خســـتووهتهوه لـــه
ش ــوێنێكی ت ــردا ،خهتاكـ ـه لـ ـه ژن ــان خۆیانـ ـه كـ ـه لهالیـ ـهك
بهبیانـــووی پاراســـتنی ئهخـــاق و لهالیهكـــی تـــرهوه
هان ــدان ب ــۆ یاخیب ــوون لــه ئهخالقــی ب ــاو ،ب ــۆ نموونــه بــه
كااڵكردنــی ژن لهنێ ــو ب ــازاڕ و ری ــكالم ب ــۆ كۆمپانی ــاكان و
دامركاندنـــهوهی غهریزهكانـــی پیـــاو لـــه دهرهوهی خێـــزان
و لـــ ه نـــاوهوهی خێـــزان و بەتایبـــه ت لەنێـــو كۆمەڵگـــەی
كـــوردی ،بهشـــێوهیهك لـــه شـــێوهكان گـــرێ دراوه بـــه
چهمكـــی ئازادییـــهوه كـــه ژنـــان خۆیـــان بـــهم دیاردهیـــه
قایل ــن ،بـ ـهم پێیـ ـهش بێ ــت كولت ــووری ك ــۆن و ن ــوێ ئـ ـهو
بااڵنسـ هی راگرتــووه كـه ژن سهرپشــكه لـهوهی بـه ئــازادی
خــۆی ،خــۆی بكات ـه كااڵ ل ـه بــازاڕی سیاس ـهتدا ،یــان لهنــاو
خێزان ــدا ببێتــه ئــهو كااڵیــهی كــه یهكــهی خێ ــزان بپارێ ــزێ
و نهبێتـــه قوربانـــی سیاســـهت ،بـــهو مانایـــهی نهبێتـــه
كارهكتهرێ ــك ب ــۆ رازاندنــهوهی جامخانــهی سیاســهت ب ــۆ
بهردهوامبوونـــی دهســـهاڵتی پیـــاوان.
پرســـی هاتنـــه پێشـــهوهی دهســـتهبژێرێك لـــه ژنـــان
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بـــۆ نـــاو كایـــهی سیاســـهت و چاالكییـــه مهدهنییـــهكان و
بـــه سیاســـیكردنی پرســـهكه ،یهكێكـــه لـــهو پرســـیارانهی
دهبـــێ رووبـــهڕووی ژنـــان بكرێتـــهوه ،مهبهســـتم لـــهو
رێكخراوانهیـــه كـــه بهنـــاوی ژنانـــهوه كار دهكـــهن ،كهچـــی
ملمالنێكـــه لـــه پێناســـه كالســـیكییهكه دهرنهچووهتـــه
دهرهوه ،مهبهســـتم ئـــهو ملمالنێیهیـــه كـــه لـــه جیاتـــی
گۆڕینـــی سیســـتم ،خۆیـــان ســـهرقاڵی ئـــهوه كـــردووه
دنیابینــی پی ــاو بگ ــۆڕن كــه ئهمــه ب ــۆ خ ــۆی ش ــاردنهوهی
پرســـی ژنـــه كـــه لـــه ڕاســـتیدا پرســـی كۆمهڵگهیـــه.
لـــه میدیـــای جهانیـــدا وەكـــو مەبەســـتیك ژنـــان بوونـــە
بـ ـه یهكێ ــك لـ ـهو ئامانجانـ ـهی كـ ـه لـ ـه رێگهیـ ـهوه گوت ــاری
سیاســـی و كۆمهاڵیهتـــی ئاراســـتهی كۆمهڵگـــه بكـــهن و
ئهخالقیشـــیان یهكســـان كـــرد بـــه جهســـتهی ژن ،چونكـــه
تـــا ئێســـته ئاوڕوچـــوون لـــهالی عهقڵیهتـــی رۆژههاڵتـــی
یهكێـــك بـــووه لـــهو ئامانجانـــهی كـــه هۆكارێكـــن بـــۆ
لێدانـــی بهرژهوهنـــدی پیـــاوان ،بۆیـــه هـــهر كـــه ســـایتهكان
دهبین ــی گرینگتری ــن ه ـهواڵ خۆرووتكردن ـهوه و نیش ــاندانی
لهش ــوالری ژنــه هونهرمهن ــد و ناس ــراوهكانه ،خ ــۆ ئهگــهر
بیانـــوو و پاســـاوهكهش ئهوهیـــه هونهرمهنـــد موڵكـــی
كۆمهڵگهیـــه و جهنگـــی دژه كۆنهپهرســـتی پـــێ دهكـــهن،
بۆچ ــی بهههم ــان ش ــێو ه مامهڵـ ـه لهتـ ـهك لهش ــوالری پی ــاو
ناكـــرێ؟ كهواتـــه ژن یهكســـان كـــراوه بـــه ئهخـــاق ،ئەمـــە
لەوی ــوە س ــەرچاوەی گرت ــووە ك ــە ژن ه ــەم وەو كائینێ ــك
لەنێ ــو دەس ــەاڵت و وەك ــو كائینێ ــك ل ــە پش ــت دەس ــەاڵتەوە
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بۆت ــە مۆتەك ــە بەس ــەر دەس ــەاڵتی پیاوان ــەوە.
ژن لـــه عهقڵیهتـــی رۆژههاڵتیـــدا خراپتریـــن نموونـــه
بیـــت ،ههندێكیـــان كـــراون بـــه فیگـــهری ناســـراوی ئـــهو
جـــۆره گهمـــه سیاســـی میدیایییانـــه ،ههندێكیشـــیان بهبـــێ
ئـــاگا باجـــی ئـــهو پیاوانـــه دهدهنـــهوه كـــه لـــه ملمالنێـــی
تونـــدن لهگـــهڵ یهكتـــر ،ههندێكیشـــیان بـــۆ خۆیـــان ئـــهو
فـــهزا كۆنهپهرســـتییهیان قبـــووڵ كـــردووه و گهرهكیانـــه
وهك تایپێكـــی نموونهیـــی دژهپیـــاو بناســـرێن ،بۆیـــه كـــه
دهردهكـــهون خۆیـــان رووت دهكهنـــهوه ،چونكـــه دهزانـــن
جهســـتهی ژن بـــۆ ئـــهو پیاوانـــهی كـــه لـــه پشـــتیانهوه
وهســتاون نهنگــی و شكســته و بــۆ ئـهو پیاوانـهش كـه وهك
كارتێك ــی ئهخالق ــی بهكاری ــان دێن ــن ماڵی ــات و قازانجـ ـه و
ب ــۆ بینهری ــش ویس ــتێكی خۆش ـه ،چونك ـه هێش ــتا ل ـه دنی ــای
چهپاندنـــی سێكســـیدا دهژی ،چونكـــه ئهخـــاق یهكســـان
ك ــراوه بـ ـه ژن.
تـــا ئێســـتهش لـــهالی میدیـــا بهوانهیشـــهوه كـــه خۆیـــان
بــه پێش ــكهوتووخواز دهزان ــن ،گریگنتری ــن هــهواڵ ههواڵ ــی
ئابڕوچوونـــه و بهتایبهتـــی رووتبوونـــهوه و دهركهوتنـــی
لهش ــوالری ژن ــی هونهرمهن ــد ،ی ــان ئــهو ژنانــهی نزیكی ــان
لهگـــهڵ سیاســـییهكان و كهســـه ناســـراوهكانی نـــاو میدیـــا
و سیاســـهت ههیـــه ،ئـــهم مامهڵـــه ناشـــیرینه نـــهك لـــهالی
پیاوان ــی بهن ــاو ئازادیخ ــواز و پێش ــكهوتوو ،بهڵك ــو لهالی ـهن
ژنانـــی پێشـــكهوتوو چاالكیـــش كهمتریـــن قســـهی لهســـهر
كـــراوه و كهمتریـــن ناڕهزایهتییـــان لهبـــارهوه دهربڕیـــوه،
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چونكـ ـه عهقڵییهتهكـ ـه هێش ــتا لـ ـهو فـ ـهزا كۆنـ ـهی كۆمهڵگـ ـ ه
و پێوهرهكانـــی دهژی و هێشـــتا ژن عهیبهیهكـــه ،بۆیـــه
یهكســـانه بـــه ئهخالقـــی كۆمهڵگـــه
پرســـی ئابڕوچـــوون ،بـــۆ رۆژههاڵتـــی و بهتایبهتیـــش
بـــۆ كـــورد ،نـــهك لـــه كوردســـتان و لـــه رۆژهـــهاڵت،
بهڵكـــو لـــه پهناههندهیـــش و لـــه ئهوروپـــاش بهههمـــان
شـــێوه مامهڵـــهی لـــه تـــهك دهكرێـــت ،جهنگـــی دهروونـــی
كـــه لـــه رێگـــهی میدیـــاوه دهكرێـــت و بـــه كهســـانی
نهفســـنزم ئهنجـــام دهدرێـــت ،ژن و بهرتهســـككردنهوهی
ئازادییهكان ــی وهك تاكــه كارتێك ــی بههێ ــز لــه دژی پی ــاوان
بـــهكار دێنـــن ،یـــان لێـــدان لـــه كهســـێتییان ئهگـــهر ژنێـــك
وهك پیـــاو بـــوو بهخاوهنـــی تێڕوانینـــی خـــۆی ،چهنـــدان
نموونهمـــان ههیـــه كـــه لهكاتـــی ههڵبژاردنهكانـــدا چـــۆن
لـــهو ژنانـــه دراوه خۆیـــان بـــۆ پهرلهمانتـــاری پااڵوتـــووه،
چ ــۆن لــهو هونهرمهندانــه دراوه كــه پێشــهنگن و بڕوای ــان
بـــه كرانـــهوهی كۆمهڵگـــه و ئازادكردنـــی جهســـتهی ژن
ههیـــه.
لـــە راســـتیدا پیـــاو تاكـــو ئێســـتا بـــە عەقلییەتـــی
هـــۆكاری رەوشـــتی ژن دەبینـــن ،پیـــاو بوونیـــش بەواتـــای
كۆتنڕۆڵكردنـــی بایۆلـــۆژی ســـتراكتۆری ئاراســـتە ،واتـــا
بەخشــی بــە رەگــەزی حەتمــی ژیــان دێت« .ناوەنــدی تیۆری
فێمینســـتی ئەوەیـــە كـــە جنـــس و دەســـەاڵت بەشـــێوەیەك
پێك ــەوە گرێ ــدراون ك ــە ئافرەت ــان سیس ــتماتیكیانە بندەس ــت
دەكرێ ــن ،رەوت ــە كۆنتێكس ــتە كۆمەاڵیەتی ــی و سیاس ــییەكە
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مانـــا و بایەخـــی جیـــاوازی جنســـی درووســـت دەكات،
دەهێڵێتـــەوە و دەگۆڕێـــت ،بـــەو شـــێوەیەش پەیوەندییـــە
جنســـییە نابەرابەرییەكـــە كـــردەی نیزامێكـــی دەســـەاڵتی
كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـییە» (.)100
هەڵبـــەت فێمینیســـتە پۆســـت مۆدێرنـــەكان رەخنـــەی
رادیكاڵیی ــان هەی ــە ل ــەوەی ك ــە دابەش ــبوونی م ــرۆڤ ل ــەو
عەقڵییەتـــە وە هاتـــووە كـــە پیـــاوان دەســـەاڵتی خۆیـــان
ســـەپاندووە و دەیانهـــەوێ ئـــەو بەڕەیـــە لـــە ژێـــر پێیانـــدا
دەرنەچێ ــت ك ــە یەكس ــانی ل ــە ماف ــی ه ــەردوو رەگەزەك ــە
نەكەوێت ــە ژێ ــر پرس ــیاری نوێ ــوە ك ــە هەقیقەت ــی یاس ــایی
وەربگرێ ــت .گرفت ــی س ــتراكتۆرە گوتاریی ــەكان ئەوەی ــە ك ــە
ئافـــرەت پێناســـە دەكات و كێشـــەی جێنـــدەری چارەســـەر
دەكات بەپێ ــی ئ ــەوەی پیاوان ــی ن ــاو دەس ــەاڵتی سیاس ــی و
خ ــاوەن گوت ــاری سیاس ــی ل ــەم باس ــەدا هی ــچ بەرگرییەك ــی
مۆدێرنانـــەی بـــۆ ناكرێـــت ،چونكـــە شوناســـی ئافـــرەت
و زمانـــە كۆمەاڵیەتییەكـــەی دەكەوێتـــە چنگـــی خۆیـــەوە
و دەربڕینەكانـــی هـــەر بەدەســـتی خۆیەوەیەتـــی ،جگـــە
ل ــەو ف ــەزا داخراوان ــە نەبێ ــت ك ــە ل ــە رۆژه ــەاڵت و لەنێ ــو
كۆمەڵگـــە رۆژهەاڵتییەكانـــی وەكـــو عێـــراق و كوردســـتان
هەی ــە و ئاف ــرەت ب ــەو ف ــەزا رادیكااڵن ــە ئاش ــنا نیی ــە ،تاك ــو
بگاتـــە ئـــەو دەســـەاڵتەی كـــە ژن بەشـــێكی دانەبـــڕاو بێـــت
تێی ــدا.
فێمینســتە پۆســت مۆدێرنیســتەكان دەڵێــن كــە ناســنامەی
مـــرۆڤ هـــەر بەسرووشـــت ناگوتاریـــی ،واتـــە زمانیانـــە و
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كۆمەاڵیەتیانـــە بڕیـــاری بـــۆ دراوە و ئـــەو چارەنووســـەی
پێـــدراوە كـــە ئێســـتا هەیەتـــی ،گرفتـــی ســـترۆكتۆرە
گوتاریی ــەكان ئەوەی ــە ك ــە ئافرەت ــان وەك ئاف ــرەت پێناس ــە
دەكـــەن ،هیـــچ ناســـنامەیەكی ئافرەتـــی (درووســـت) وو
راس ــت نیی ــە ك ــە لە(پش ــت ی ــان لەژێ ــر) ئ ــەوەوە بێ ــت ك ــە
سیســتمی دەســەاڵت دروســتی كــردووە ،دەربڕینــی زمانــی
و كۆمەاڵیەتـــی ئافرەتیانـــەی ئافـــرەت دەكـــەن بـــە خـــودی
ئافــرەت ،ناســنامە شــتێك نییــە كــە زمانیانــە و كۆمەاڵیەتیانــە
دەرببڕدرێـــت ،ناســـنامە لـــە خـــودی دەربڕینەكانـــی خـــۆی
پێكدێــت ،نەهیچــی تــر و نەهیچــی زیاتــر ،هیــچ ناســنامەیەكی
جێن ــدەری نیی ــە لەپش ــت دەربڕین ــە جێندەرییەكان ــەوە بێ ــت،
ئ ــەو ناس ــنامەیە ه ــەر ح ــۆی لەخ ــودی ئ ــەو (دەربڕینان ــە)
س ــاز ب ــووە ك ــە پ ــێ دادەگیرێ ــت ك ــە گوای ــە س ــەرەنجامی
ئـــەون» ( .)101ئـــەم تێڕوانینـــە بـــۆ ئافـــرەت وای كـــردووە
ك ــە خەبات ــی ئاف ــرەت ب ــەو پێناس ــەیە بەالنیكەم ــەوە بەش ــێك
لـــە الفیتـــەی مافەكانیـــان دژ بـــەو گوتـــارە بێـــت كـــە پیـــاو
هەڵگرییەت ــی ،ئەزموون ــی ژێردەس ــتەیی و ناكۆك ــی عەقڵ ــی
بـــۆ ژیـــان و پالنـــی رۆژانـــە كـــە سیاســـەت رەنگڕێـــژی
ك ــردووە ،ئ ــەو رەخنەی ــەی درووس ــت ك ــرد ك ــە س ــترۆكتۆر
بخرێت ــە ژێ ــر پرس ــیارەوە ،ئافرەت ــان چیت ــر ب ــەو كەمینەی ــە
رازی نەب ــن ل ــە یەك ــەی یاس ــایی و دەزگای تەش ــریعی ك ــە
پارلەمان ــی كوردس ــتانە و بەرێ ــژە كورس ــیان بەردەكەوێ ــت
كـــە سیاســـەت وەكـــو پشـــك پێـــی بەخشـــیون ،بـــەاڵم
ئەمـــە تەنهـــا لـــە رۆژئـــاوا ســـەریگرت ،ئەویـــش لـــەدوای
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ســـەركەوتنی شۆڕشـــی پیشەســـازی و ئـــەوەی كـــە پێـــی
دەگوترێـــت رێنیســـانس كـــە بـــە گەورەتریـــن شۆڕشـــی
كۆمەاڵیەتـــی و فەرهەنگـــی ناســـراوە.
لەنێـــو گرووپـــە كوردەكانـــدا بـــۆ سیاســـەت ،بـــۆ
شـــۆڕ و كوردایەتـــی بەنـــاوی دیموكراســـییەوە ،بـــۆ
مـــان دەردەكەوێـــت كـــە هـــەم لەیاداشـــتەكانیان و
هـــەم بەســـەرزارەكی و هـــەم لەدیمەنـــە سیاســـیەكاندا،
دەردەكەوێ ــت ك ــە كوردس ــتان بەهەم ــوو پێناس ــەیەكەیەوە
لەژێ ــر هەژموون ــی ئەخالق ــی ئایین ــی و كولتووری ــدا ،بڕوای ــا
نبـــە ژن نەبـــووە بەشـــداری بـــكات لـــە شـــۆڕش وەكـــو
ئ ــەوەی ل ــە چەمك ــی دیموكراس ــی گەرەكیەت ــی ،ی ــان ماف ــی
هەبێـــت ،لـــە كارێكتـــەرە كالســـیكیەكانەوە بگـــرە تادەگاتـــە
مۆدێـــرن و نووســـەركانیانەوە ،نەوشـــیروان مســـتەفا لـــە
یاداشـــت و نوســـینەكانیەوە دیـــارە كـــە بـــڕوای بـــە ژن و
هێـــزی ژن نەبـــووە لـــە شـــۆڕ و سیاســـەت ،بـــۆ نموونـــە
ل ــەدوای راپەڕین ــی س ــاڵی  1991لەگ ــەڵ كۆمەڵێ ــك ئاف ــرەت
و ژن كۆدەبێتـــەوە لەبـــارەی رێكخراوەیـــی قســـە بكـــەن و
بەش ــداری ش ــۆڕش بك ــەن و پش ــكداربن ،كەچ ــی ئ ــەو زۆر
دژانــە دەوەســتێتەوە ،ئــەم بابەتــە لەالیــەن هاوڕێكانیشــییەوە
دانـــی پێدانـــراوە ،لـــە سیاســـەتی رۆژانەشـــیدا دووبـــارە
بۆتـــەوە و ســـەلماندوویەتی كـــە بـــڕوای بەژنـــی سیاســـی
نەبـــووە ،تاكـــو بوونـــی لەنێـــو بزووتنـــەوەی سیاســـیدا.
باش ــترین نموون ــە ئەوەی ــە ك ــە دیموكراس ــی ل ــە روانگ ــەی
فێمێنیســـتەكانی رۆژئـــاواوە ،بخرێتـــە نێـــو نەســـیجی واتـــە
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چنین ــی كۆمەاڵیەتییان ــەوە و لەوێ ــوە چ ــارە بكرێ ــت ،یەعن ــی
ئـــەو یەكســـانییەی كـــە پیـــاوان یـــان گوتـــاری پیاوانـــە بـــۆ
ب ــەرز و ن ــزم كردن ــی بااڵنس ــی سیاس ــی لەنێ ــوان پی ــاوان
و ژنـــان درووســـتیان كردبـــوو ،وەكـــو بیرمەندێكـــی
وەك ــو (یۆن ــگ) ی كۆمەڵن ــاس و یاس ــاناس لەس ــەروەختی
خ ــۆی گوتب ــووی( ،یەكس ــانی هاواڵتی ــان دەخات ــە ب ــەردەم
پرســیارەوە كــە مانــای دەســەاڵت و بــێ دەســەاڵت دەكات،
بۆیـــە بـــەم پێودانگـــە و تێگەیشـــتنە نـــا ئاســـاییە ،دەبێـــت
دیموكراســـی بێـــزار بكرێـــت و گۆڕانـــكاری تێـــدا بكرێـــت،
چونكــە لێــرەوە دەردەكەوێــت كــە سیســتمەكە بــەر لەهەمــوو
شـــتێك جیـــاوازی جێنـــدەری خوڵقانـــدووە) ،لـــە حاڵێكـــدا
خ ــودی فەلس ــەفەی دیموكراس ــی ل ــە دەس ــەاڵتی مۆدێرن ــدا
ئــەو مەبەســتە رەگەزییــە سێكســییە ژێــر خــاك كــراو چیتــر
كاری پێناكـــرێ.
(جـــۆن ســـتیوارت میـــل) یەكێـــك لـــەو بیرمەندانەیـــە كـــە
ســوودگەرایی و پرســی ئەخالقی وەكو پاشــكۆی بایۆلۆژی
تەماشــاكردووە « ،لــەالی ئــەو ئــاكار واتــە (ئەخــاق) هێنــدە
ب ــە ئاس ــانی تێك ــەڵ ب ــە دوالیزم ــی چێ ــژ و ئ ــازار ناكرێ ــت و
ب ــە لۆژی ــك ناپێورێ ــت ،بگ ــرە ب ــە پێچەوان ــەوە هەندێكج ــار
ئــاكار دەبێتــە پێــوەر بــۆ حوكمــەكان لەســەر ئــەوەی داخــۆ
چ ج ــۆرە چێژێ ــك ش ــەرەفمەندانەیە و چ ج ــۆرە چێژێكی ــش
شـــایەنی رێـــز نییـــە» .)102(.جـــۆن ســـتوارت میـــل لێـــرەدا
زۆر ل ــە ژێ ــر كاریگ ــەری (ئەمانوئێ ــل كان ــت) ب ــووە ب ــەوەی
ك ــە چەن ــد ئامانجێك ــی هەی ــە ئ ــاكار ،ئەوانی ــش بریتی ــن ل ــە
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دابینكردن ــی چێ ــژ ب ــۆ زۆرتری ــن خەڵ ــك ،ن ــەك ب ــۆ گروپێ ــك
و چینێ ــك و توێژێ ــك ،لەوالش ــەوە بابەت ــی خ ــۆ ئەزم ــوون
ك ــردن لەالی ــەن ت ــاك و كۆمەڵگ ــەوە ،نەبوون ــی ئ ــەم فەزای ــە
بـــۆ گشـــت ،درووســـت مانـــای وایـــە دەســـەاڵت و گروپـــی
دەس ــتەبژێری سیاس ــی ئەخالقیی ــان لەدەس ــت داوە ،ئەم ــە
بــۆ نەریتخــواز و حكومەتــە كۆنســەرڤاتیڤەكانیش هــەر وایــە
كــە ئاكاریــاان كــردووە بــە بڕگەیەكــی یاســایی و دوخێكیــان
بـــۆ كۆمەڵگـــە خوڵقانـــدووە كـــە تـــاڕادەی ئـــەوەی دەزگای
تایبەتیـــان بـــۆ درووســـت كـــردووە ،هـــەر وەكـــو ئـــەوەی
كـــە لـــە كوردســـتاندا لەژێـــر هەژموونـــی ئاییـــن و بیـــری
تەســـكی ئایینپەرســـتانی ئیســـامی ،ئـــەو فـــەزا داخـــراوەی
بەرهەمهێن ــاوە ك ــە بۆت ــە ه ــۆكار ب ــۆ كوش ــتنی ئ ــازادی و
بـــووە بـــە عورفێكـــی كۆمەاڵیەتـــی ،لـــە حاڵێكـــدا گـــەرەك
ب ــوو بەپێ ــی یاس ــا دەس ــتگا و ئۆرگان ــەكان ب ــە ش ــێوەیەك
دابمەزرێـــن كـــە لەنێـــوان بەرژەوەنـــدی گشـــتی و تاكـــدا
جوداخ ــوازی ن ــەكات و ب ــۆ هەم ــووان چ ــوون ی ــەك بێ ــت.
«لـــە بنەڕەتـــدا هیـــچ پێویســـت نـــاكات مەســـەلە
ئەخالقییـــەكان بـــە مەعریفـــەی زانســـتییەوە ببەســـتینەوە.
چەندیـــن ســـەدەیە وایـــان لـــە ئێمـــە گەیانـــدووە لـــە نێـــوان
ئەخالقـــی ئێمـــەدا ،ئەخالقـــی شەخســـی ئێمـــەدا ژیانـــی
رۆءژانەمانەمــان و بونیــادە گــەورە سیاســی و كۆمەاڵیەتــی
و ئابورییەكانـــدا گەلێـــك پەیوەندیـــی شـــیكاری بوونیـــان
هەی ــە .ب ــە بۆچون ــی م ــن ئێم ــە دەبێ ــت رزگارم ــان بێ ــت ل ــە
شــەڕ و خراپــەی ئــەم ئایدیایــەی پەیوەندیــی شــیكاری یــان
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زەروورەت ــی نێ ــوان ئەخ ــاق و بونی ــادە كۆمەاڵیەت ــی ،ی ــان
()103
ئابـــوری یاخـــود سیاســـییەكانی دیكـــە».
ئێم ــە ك ــە وەك ــو تێڕوانینێك ــی ن ــوێ ب ــۆ سیس ــتمی نوێ ــی
جهانـــی ،وەكـــو هـــەر كااڵیەكـــی دیكـــە كـــە لـــە بەهـــای
بەشــەرییەت دابڕاویــن ،بەرهەمــی مۆڕاڵــی ئــەم سیســتمەین،
بۆی ــە هەرچ ــی تێگەی ــەك لەب ــارەی كەس ــی و رەفتارەكان ــی
رۆژانەمـــان هەیـــە ،گرێـــدراوی ئـــەو پەیوەنیدییـــە یـــە كـــە
لەگـــەڵ كااڵ و شـــمەكی بـــازاڕدا كۆكراوەتـــەوە ،بۆیـــە
وایــان تێگەیاندوویــن كــە بونیــادی كۆمەاڵیەتــی راســتەوخۆ
گرێ ــدراوی ئ ــەم بونی ــادە سیاس ــیەیە ك ــە س ــەراپای جهان ــی
تەنییـــوە« ،الیەنگرانـــی دژە سیســـتمی ســـەرمایەداری
هاوچــەرخ كــە الف و گــزاف بــە پۆســتمۆدێرنەوە لێــدەدەن،
لەهـــەر كوێیـــەك بـــن فشـــاریان بۆســـەر تیۆریســـینەكانی
ئـــەو بۆچوونەیـــە كـــە هەمـــوو شـــتێكی دەســـتكردی ئـــەم
سیس ــتمە ب ــە ئیس ــتاتیكا ،جێگ ــەی رەخنەی ــە و ب ــە پێ ــوەری
شـــاهیدگەرایی ناچێتـــە ســـەر وەكـــو ئـــەوەی نموونـــەی
ش ــاهیدی چ ــەرخ دەیانه ــەوێ بیك ــەن ب ــە واقیع ــی نەگ ــۆڕ،
ب ــەو مانای ــەی ك ــە لەب ــری ئەخالق ــە كۆنەك ــەی ك ــە پێ ــوەری
ئینســانی بــوو ،ئێســتا ئەخالقێكــی دیكــە داهێنــراوە كــە تەنهــا
ئەخـــاق نییـــە ،ئـــەم ســـتراتیژییەتە بـــۆ كۆمەڵگـــەی ئێســـتا
كــە گوایــە فرەییــەو ئەخالقــی گشــتی گــۆڕاوە بــۆ ئەخالقــی
كەس ــی ،جگ ــە ل ــە وەهمێ ــك ب ــۆ ئەوان ــەی ك ــە سیاس ــەتیش
()104
ب ــە ئیس ــتاتیكا دەیبین ــن ،هیچ ــی دیك ــە نیی ــە».
ه ــەر ئ ــەوەی ك ــە ئەخ ــاق ل ــە نۆڕم ــە كۆمەاڵیەتییەك ــەی
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ئەلتەرناتیڤێكـــی دیكـــەی وەرگرتـــووە ،وەكـــو داهێنانـــی
چەمكێك ــی ن ــوێ پەخ ــش ك ــراوە و پۆلینبەن ــدی ك ــراوە ل ــە
شــوێنێكەوە بــۆ شــوێنێكی دیكــە ،بەشــێكە لــە بەرهەمهێنانــی
ئـــەو ئیدیۆلۆژیایـــەی كـــە لـــە زەمەنـــی ئاڵـــۆزی وەكـــو
ئـــەوەی ئێســـتا بەنـــاوی ئازادییـــەوە ئینســـان بـــووە بـــە
كەرەســـتە بەدەســـت كەرەســـەتەی تەكنۆلۆژیـــاوە ،ئـــە
لێـــرەدا ئەخالقەكەیـــان وەكـــو نۆرمێكـــی نـــوێ بـــە خەڵـــك
ناس ــاندووە و جودای ــان كردۆت ــەوە ل ــە راب ــردوو ،ئەم ــەش
شـــێوەیەكی دیكـــەی بـــە ئیســـتاتیكا كردنـــی سیاســـەتە.
بــەالی عەمــا نوئێــل كانــت فەیلەســوفی ئاڵمانییــەوە ،ئــاكار
مەس ــەلەیەكە تائێس ــتا پێناس ــەی وەه ــا ت ــەواوی بەخۆی ــەوە
وەرنەگرتـــووە ،بـــەاڵم لـــە ئالیەتـــی لۆكاڵـــی پێوەرێكـــی
كۆمەاڵیەتـــی یـــە كـــە خەڵـــك بەگشـــتی بەپێـــی گوتارێكـــی
گش ــت لەس ــەری كۆك ــن ،ئ ــاكار بك ــەری یەكەم ــی پێوەرێك ــە
ب ــۆ گش ــت ،ئای ــا ئ ــەم چەمك ــە ل ــە كای ــەی سیاس ــیدا كاری
پێدەكرێ ــت وەك ــو ئ ــەوەی ل ــە كای ــەی كۆمەاڵیەتی ــدا ك ــراوە
بــە پێــوەر ،ئایــا مــرۆڤ لــە سرووشــتی خــۆی الیــداوە ،یــان
سرووش ــتی گۆڕی ــوە بۆی ــە ل ــە ئ ــاكار الی ــداوە ،ل ــە كاتێك ــدا
ئــاكار ویســتی گشــتییە بــۆ كارێــك یــان بــۆ شــتێكی گونجــاو
ك ــە بەرژەوەن ــدی گش ــتی دەپارێ ــزێ ،ن ــەك ش ــتێك بەن ــاوی
ئاداب ــی گش ــتی.
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چەن ــد وەرگێڕێ ــك ،زنجی ــرە كتێب ــی دەزگای چ ــاپ و پەخش ــی س ــەردەم.
ســـاڵی  .2016ل12
:12عب ــد الحس ــين الطائ ــي .جدلي ــة العالق ــة بي ــن المثق ــف و الس ــلطة .د.دار
الحكم ــة للنش ــر لن ــدن .ل.61
 :13بەختیـــار عەلـــی .رەخنـــە لـــە عەقڵـــی فاشیســـتی .باڵوكراوەكانـــی
ئەندێشـــە بـــۆ چـــاپ و باڵوكردنـــەوە .ســـاڵی  .2016ل328
 :14كارل پۆپـــەر .ئـــازادی و بەرپرســـیارێتی روناكبیـــران .وەرگێڕانـــی
بــۆ كــوردی .عومــەر ئیمــام .دەزگای موكریانــی بــۆ چــاب و باڵوكردنــەوە.
س ــاڵی  .2014ل45
 :15برترانــد راســل .ئایدیاڵــە سیاســییەكان .وەرگێڕانــی لــە عەرەبیــەوە.
ئەكب ــەر حەس ــەن .چاپكراوەكان ــی پ ــڕۆژەی كتێب ــی یان ــەی قەڵ ــەم  .س ــاڵی
 .2013ل.59
 :16میش ــێل فۆك ــۆ .دەب ــێ بەرگ ــری ل ــە كۆمەڵگ ــە بكرێ ــت .وەرگێڕان ــی
بـــۆ كـــوردی .ئـــارام ئەمیـــن شـــوانی .ناوەنـــدی رۆشـــنبیری و هونـــەری
ئەندێشە.ســـاڵی  .2018ل258
 :17فالـــح عەبدولجەبـــار .دیموكراســـی بۆچوونێكـــی كۆمەڵناســـانیانەی
مێژووییانەی ــە .وەرگێڕان ــی .كامی ــل محەم ــەد قەرەداغ ــی .زنجی ــرە كتێب ــی
گیرفـــان دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم .ســـاڵی  .2008ل7
 :18ئەحمـــەد گـــوڵ محەمـــەدی .بەجیهانیبـــوون .كولتـــوور و شـــوناس.
وەرگێڕان ــی .عەبدول ــا بەهرام ــی .دەزگا توێژین ــەوەی موكریان ــی .س ــاڵی
 .2007ل210
 :19ناتاشـــا ئیـــزرۆ و ئیریـــكا فرانتـــز .دیكتاتـــۆر و دیكتاتۆرییـــەت.
تێگەیشـــتن لـــە رژێمـــە دەســـەاڵتگەراكان و ســـەرۆكەكانیان .وەرگێڕانـــی.
بایەزی ــد حەس ــەن عەبدوڵ ــا .دەزگای چ ــاپ و پەخش ــی س ــەردەم .ژم ــارە
( )817ســـاڵی  .2017ل.162
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 :20ئەحم ــەد ش ــەبانی .فەرهەنگ ــی زانس ــتی سیاس ــی .ك ــوردی .فارس ــی.
ئینگلی ــزی .دانش ــگاە كردس ــتان .س ــاڵی  .2015ل140
 :21دیموكراســـی بیرۆكەیـــەك لـــە تـــازە بوونـــدا .وەرگێرانی.كۆمەڵێـــك
نووســـەر .زنجیـــرە كتێبـــی دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم .ســـاڵی
 .2016ل37
 : :22غرايــم جيــل .ديناميــات الســيرورة الديمقراطيــة و المجتمــع المدنــي.
ترجمـــة شـــوكت يوســـف .منشـــورات .دار التكويـــن للترجمـــة و النشـــر.
ص310
 :23نوربێ ــر بۆبی ــۆ .لیبڕالی ــزم و دیموكراس ــی .وەرگێڕان ــی ب ــۆ ك ــوردی.
رێبـــاز مســـتەفا .لەباڵكراوەكانـــی ســـەنتەری لێكۆڵینەوفكـــری و ئەدەبـــی
نمـــا .چاپـــی دووەم  .2011ل.41
 :24فەریـــد زەكەریـــا .داهاتـــووی ئـــازادی .وەرگێڕانـــی .عەدنـــان
حەســـەنپور .خانـــەی باڵوكردنـــەوەی موكریانـــی .ســـاڵی  .2012ل167
 :25فالـــح عبدولجەبـــار .دیموكراســـی بۆچونێكـــی كۆمەڵناســـییانەی
مێژووییانەی ــە .وەرگێڕان ــی .كامی ــل محەم ــەد قەرەداغ ــی .زنجی ــرە كتێب ــی
گیرفـــان دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم .ســـاڵی  2008ل38
 :26لیبرالیـــزم زەمینـــە مێژوویـــی و فكرییەكانـــی لەســـەدەی بیســـتدا.
زنجیــرە كتێبــی دەزگای چــاپ و پەخشــی ســەردەم .وەرگێڕانــی كۆمەڵێــك
نوس ــەر .س ــاڵی  .2016ل92
 :27ماركـــۆز و پۆپـــەر .وەرگێڕانـــی ئـــازاد بەرزنجـــی .باڵوكـــراوەی
دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم .ســـاڵی  .2008ل32
 :28ئەحمـــەد گـــوڵ محەمـــەدی .بەجیهانبـــون .كولتـــوور و شـــوناس.
وەرگێڕان ــی .عەبدول ــا بەهرام ــی .دەزگای توێژین ــەوەی موكریان ــی .س ــاڵی
 .2007ل170
 :29فالـــح عبدولجەبـــار .دیموكراســـی بۆچونێكـــی كۆمەڵناســـییانەی
مێژووییانەی ــە .وەرگێڕان ــی  .كامی ــل محەم ــەد قەرەداغ ــی .زنجی ــرە كتێب ــی
گیرفـــان دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم .ســـاڵی  .2008ل38
 :30فال ــح عبدالجب ــار .المادي ــة و الفك ــر الدين ــى المعاص ــر .نظ ــرة نقدي ــة.
مرك ــز االبح ــاث و الدراس ــات االش ــتراكية ف ــى العال ــم العرب ــى .1985 .ل.35
 :31د .حوســـێن بەشـــیرییە .گـــوزەر بـــەرەو دیموكراســـی .وەرگێڕانـــی
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ئــازاد وەلەدبەگــی .باڵوكراوەكانــی دەزگای وەرگێــڕان ســاڵی  .2011ل266
 :32جـــۆن مانیلـــۆ .شۆڕشـــگێڕان و هەڵبژاردنـــەكان .وەرگێڕانـــی
بـــۆ كـــوردی .بـــژار ســـەردار .باڵوكراوەكانـــی ناوەندیـــی لێكۆڵینـــەوەی
سۆسیالیســـتی كوردســـتان
 :33ئەحم ــەد ش ــەبانی .فەرهەنگ ــی زانس ــتی سیاس ــی .ك ــوردی .فارس ــی.
ئینگلی ــزی .دانش ــگاه كردس ــتان .س ــاڵی  .2015ل138
 :34ناتاشـــا ئیـــزرۆ و ئیریـــكا فرانتـــز .دیكتاتـــۆر و دیكتاتۆرییـــەت.
تێگەیشـــتن لەرژێمـــە دەســـەاڵتگەراكان و ســـەرۆكەكان .وەرگێڕانـــی .د.
بایەزی ــد حەس ــەن عەبدوڵ ــا .دەزگای چ ــاپ و پەخش ــی س ــەردەم .س ــاڵی
.2017ل88
 :35فالـــح عەبدولجەبـــار .دیموكراســـی .بۆچوونێكـــی كۆمەڵناســـیانەی
مێژوویانەیـــە .وەرگێڕانـــی .كامیـــا محەمـــەد قەرەداغـــی .زنجیـــرە كتێبـــی
گریفـــان دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم .ســـاڵی  .2007ل72
 :36كارل پۆپ ــەڕ .ئ ــازادی و بەرپرس ــیارێتی روناكبی ــران .وەرگێڕان ــی.
عومــەر ئیمــام .خانــەی موكریــان بــۆ چــاپ و باڵوكردنــەوە .ســاڵی .2014
ل.47
 :37فـــي الديمقراطيـــة .خاصيـــة االجتماعيـــة و االقتصادية.مجلـــة النهـــج.
العـــدد1998_ 16 .
 :38برترانـــد راســـل .ئایدیاڵـــە سیاســـییەكان .وەرگێڕانـــی .ئەكبـــەر
حەســـەن .باڵوكراوەكانـــی پـــرۆژەی
كتێبی یانەی قەڵەم .ساڵی  .2013ل24
 :39ياك ــوب باري ــون .ماه ــي االيديولوجي ــة؟ ..تعري ــب .د .اس ــعد رزوق.
دار العلمي ــة .طبع ــة االةل ــى  1971بي ــروت .ل23
 :40ئەحمــەد شــەبانی .فەرهەنگــی زانســتی سیاســی .دانشــگاه كردســتان.
ئێــران .ســاڵی  .2015ل.22
 :41ئەنــدرۆ ڤینســینت .تیۆرەكانــی دەوڵەت .وەرگێڕانــی .عومەر مەولودی.
دەزگای توێژینەوە و باڵوكردنەوەی موكریان .ساڵی  .2007ل15
 :42حوســـێن بەشـــیریە .بنەماكانـــی زانســـتی سیاســـەت .وەرگێڕانـــی.
ئەب ــو بەك ــر كاروان ــی .باڵوكراوەكان ــی دەزگای چ ــاپ و پەخش ــی حەم ــدی.
ســـاڵی  2009ل 128و ل129
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 :43هن ــرى ايك ــون .عص ــر االيديولوجي ــا .ترجم ــة .مح ــي الدي ــن صبح ــى.
مراجعــة .عبدالحميــد حســن .منشــورات وزارة الثقافــة .دمشــق  ..1971ل13
 :44مایـــكڵ فریدێـــن .دەروازەیـــەك بـــۆ ئایدیۆلۆژیـــا .وەرگێڕانـــی لـــە
ئینگلیزییـــەوە بـــۆ كـــوردی .كارزان كاوســـێن .دەزگای توێژینـــەوە و
باڵوكردنـــەوەی موكریانـــی .ســـاڵی  .2012ل68
 :45س ــاڤۆی ژی ــژەك .قوم ــار لەس ــەر مەح ــاڵ .وەرگێڕان ــی .مەنس ــور
تەیفـــوری .باڵوكراوەكانـــی .خانـــەی وەرگێڕانـــی وەزارەتـــی رۆشـــنبیری
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان .ســـاڵی  .2009ل25
 :46د .حوس ــێن بەش ــیرییە .مێ ــژووی بی ــری سیاس ــی س ــەدەی بیس ــت
و یەك ــەم .وەرگێڕان ــی ب ــۆ ك ــوردی .ناس ــر ئیبراهی ــم زادە .باڵوكراوەكان ــی
خانــەی موكریــان بــۆ چــاپ و باڵوكردنــەوە .ســاڵی  .2009بەرگــی یەكــەم
ل359
 :47ليونـــارد جاكســـون .نـــزع ماديـــة كارل ماركـــس .االدب و النظريـــة
الماركســـية .ترجمـــة ســـائر ديـــب .دار النشـــر .المركـــز القومـــى للترجمـــة.
ســـنة  .2002ل364
 :48ياكــوب باريــون .ماهــى االيديولوجيــة؟ .تعريــب .د .اســعد رزوق .دار
العلميــة .ســنة  .1971ص75
 :49ياكـــوب باريـــون .ماهـــي االيدولوجيـــة؟ .تعريـــب .د .اســـعد رزوق.
الـــدار العلميـــة .طبعـــة االولـــى ســـنة 1971.ص94
 :50ســـاڤۆی ژیـــژەك ،ســـەرەتا وەك تراژیدیـــا .كۆتایـــی وەك
كۆمیدی ــا .لەعەرەبیی ــەوە .ئەرس ــەالن ئافراس ــیاب .باڵوكراوەكان ــی دەزگای
رۆشـــنبیری جەمـــال عیرفـــان .ســـاڵی  .2017ل115
 :51فەلســـەفەی هیـــگڵ .كۆمەڵێـــك نوســـەر .وەرگێڕانـــی بـــۆ كـــوردی.
رێبیــن رەســول ئیســماعیل .بەڕێوەبەرایەتــی خانــەی وەرگێــڕان .ســلێمانی.
ســـاڵی  .2007ل.292
 :52ئانـــدرۆ هێیـــود .تیـــۆری سیاســـی .وەرگێڕانـــی .گـــۆران ســـەباح.
دەزگای چـــاپ و باڵكردنـــەوەی ئـــاراس .ســـاڵی  .2007ل21
 :53حســـین موســـی .میشـــال فوكـــو الفـــرد و المجتمـــع .دار التنویـــر
للگباعـــە و النشـــر .ســـنە  .2009ص.119
 :54ج ــاك دری ــدا .دەرمانخان ــەی ئەفاڵت ــون .وەرگێڕان ــی لەعەرەبیی ــەوە،
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رێبیـــن رەســـوڵ ئیســـماعیل .باڵوكـــراوەی كتێبخانـــەی فێربـــوون .ســـاڵی
.2015ل234
 :55د .غانــم محمــد صالــح .بیــری سیاســی كــۆن و ناوەڕاســت .و.ســەالم
كەریــم .باڵوكراوەكانــی دەزگای موكریانــی بــۆ چــاپ و پەخــش .ل134
 :56كارل مارك ــس .فریدری ــك ئەنگڵ ــس .بەرگ ــی یەكەم ــی ئایدیۆلۆژی ــای
ئاڵمانیـــا .وەرگێڕانـــی لـــە فارســـییەوە بـــۆ كـــوردی .ســـەالم مـــارف.
باڵوكراوەكانـــی چاپخانـــەی رەنـــج .ســـاڵی  .2001ل96
 :57د .حوس ــێن بەش ــیرییە .گ ــوزەر ب ــەرەوە دیموكراس ــی .وەرگێڕان ــی
ئـــازاد وەلەدبەگـــی .باڵوكراوەكانـــی دەزگای وەرگێـــڕان .ســـاڵی .2011
ل194
 :58بره ــان غیلی ــون و س ــمیر امی ــن .الپقاف ــە العولم ــە و العولم ــە الپقاف ــە.
دار الفك ــر المعاص ــر .بی ــروت .س ــنە  .2008ص21
 :59كارل پۆپ ــەڕ .ئ ــازادی و بەرپرس ــیارێتی روناكبی ــران .وەرگێڕان ــی.
عوم ــەر ئیم ــام .خان ــەی موكری ــان ب ــۆ چ ــاپ و باڵكردن ــەوە .س ــاڵی .2014
ل.46
 :60نعــۆم چۆمســكی .كۆنترۆڵــی میدیــا .رەزا نســر ئابــادی .لەفارســیەوە
بــۆ كــوردی .ئــارام مەحمــود .گۆڤــاری ئایدیــا ژمــارە 56و  .57دۆســییەكی
تایبــەت بــە چۆمســكی.
 :61فەریـــد زەكەریـــا .داهاتـــووی ئـــازادی .وەرگێڕانـــی .عەدنـــان
حەســـەنپوور .خانـــەی باڵوكردنـــەوەی موكریانـــی .ســـاڵی  .2012ل.113
 :62تی ــری ئیگلت ــۆن .بۆچ ــی مارك ــس لەس ــەر ح ــەق ب ــوو .وەرگێڕان ــی.
پێشــڕەو محەمــەد .لــە باڵوكراوەكانــی دەزگای ئایدیــا .ســاڵی  .2016ل208
.
 :63ش ــارل پێپ ــەن .ی ــەك هەفت ــە لەگ ــەڵ فەلس ــەفە .بناغەكان ــی فەلس ــەفە
لـــە حـــەوت رۆژدا .وەرگێڕانـــی بـــۆ كـــوردی .لـــە فەرەنســـییەوە د .هیـــوا
شەمســی بورهانــی .باڵوكراوەكانــی دەزگای رۆشــنبیری جەمــال عیرفــان.
س ــاڵی  .2017ل78
 :64میش ــێل فۆك ــۆ .دەب ــێ بەرگ ــری ل ــە كۆمەڵگ ــە بكرێ ــت ،وەرگێڕان ــی
بــۆ كــوردی .ئــارام ئەمیــن شــوانی .بــا وكراوەكانــی ناوەنــدی رۆشــنبیری
و هون ــەری ئەندێش ــە .س ــاڵی  .2018ل230
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 :65ریچـــارد رۆرتـــی .پێشـــتر بوونـــی دیموكراســـی لەفەلســـەفەدا.
وەرگێڕان ــی ب ــۆ ك ــوردی .فات ــح س ــەعیدی .باڵوكراوەكان ــی راگەیان ــدن و
چـــاپ و باڵوكردنـــەوەی ســـلێمانی .ســـاڵی  .2012ل138
 :66س ــاڤۆی ژی ــژەك .س ــەرەتا وەك تراژیدی ــا .كۆتای ــی وەك كۆمیدی ــا.
وەرگێران ــی ب ــۆ ك ــوردی .ئەرس ــەالن ئەفراس ــیاب .باڵوكراوەكان ــی دەزگای
جەم ــال عیرف ــان .س ــاڵی  .2017ل129
 :67فالـــح عەبدولجەبـــار .دیموكراســـی بۆچوونێكـــی كۆمەڵناســـیانەی
مێژووییانەی ــە .وەرگێڕان ــی .كامی ــل محەم ــەد قەرەداغ ــی .زنجی ــرە كتێب ــی
دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم .ســـاڵی  .2007ل27
 :68عبدااللــه بلقزيــز .فــي الديمقراطيــة و المجتمــع المدنــي .مراثــى الواقــع.
مدائــح االســطورة .دار النشــر افريقيــا الشــرق .ســنة  .2001ص37
 :69هربـــرت ماركـــوز .االنســـان ذو البعـــد الواحـــد .ترجمـــة .جـــورج
طرابيشـــي .دار االداب .ســـنة  .1969ص25
 :70الدكتـــوره منتهـــى عبـــد جاســـم .جدلييـــة العالقـــة بيـــن التربيـــة و
السياســـة عنـــد محمـــد عبـــده .دار الحكمـــة .بغـــداد  .2013ص93
 :71برترانـــد راســـل .كاریگـــەری زانســـت لەكۆمەڵگـــەدا .وەرگێڕانـــی
لەعەرەبییــەوە .دیــدار ئەبــو زەیــد .دەزگای وەرگێــڕان .ســاڵی  .2012ل.95
 :72تيـــرى ايجلتـــون .االرهـــاب المقـــدس .ترجمـــة :اســـامة اســـبر .دار
بدايـــات .للنشـــر والتوزيـــع  .دمشـــق .ســـنة  .2007ص 29
 :73ئاگـــۆرا .بـــەو شـــوێنە دەگوترێـــت كـــە ناوچەیەكـــی تایبەتـــە بـــە
كۆبوونـــەوەی سیاســـی و كەســـانی یاســـایی و ســـەنتەری لێكۆڵینـــەوەی
سیاســـی و بەڕێوەبـــردن لـــە یۆنانـــی كـــۆن.
 :74ئەكلیســـا :بـــەو شـــوێنە دەگوتـــرا شـــوێنی كۆبوونـــەوەی خەڵـــك
بـــوو رێكخســـتنی كاری گشـــتی واتـــە كاروبـــاری خەڵـــك ،گرنترینیـــان
ســـەرچاوەی بڕیاردانانـــی سیاســـەت بـــوو كـــە لەدەســـت دەســـتەبژێری
سیاســـی بـــوو.
 :75ناكۆكیەكان ــی دوو دانیش ــتن .گفتوگ ــۆی دوو رۆش ــنبیری عەرەب ــی
لەســـەر دیموكراســـی و رۆشـــنبیر .باڵوكراوەكانـــی چاپخانـــەی رەنـــج.
ســـاڵی  .2007ل89
 :76جــورج طرابيشــي .نقــد نقــد العقــل العربــي .نظريــة العقــل .منشــورات

سمكۆ محەمەد

دار الســاقي .1999 .ص193
 :77میش ــێل فۆك ــۆ .دەب ــێ بەرگ ــری ل ــە كۆمەڵگ ــە بكرێ ــت .وەرگێڕان ــی
بـــۆ كـــوردی .ئـــارام ئەمیـــن شـــوانی .نێـــوەدی هونـــەری و رۆشـــنبیری
ئەندێشـــە .ســـاڵی  .2018ل.188
 :78هانــا ئارێنــت .بنەماكانــی تۆتالیتاریــزم .وەرگێڕانــی .حەمــە رەشــید.
زنجیــرە كتێبــی دەزگای چــاپ و بەخشــی ســەردەم .ســاڵی  .2007ل84
 :79س ــاڤۆی ژی ــژەك .دژی كەڵكەڵ ــەی پۆپۆلیس ــتی .بەش ــی دووه ــەم.
گۆڤ ــاری ئایدی ــا .ژم ــارە  48و  .49س ــاڵی 2015
 :80كارل پۆپـــەر .ئـــازادی و بەرپرســـیارێتی روناكبیـــران .وەرگێڕانـــی
عومـــەر خەیـــام .خانـــەی موكریـــان بـــۆ چـــاپ و باڵوكردنـــەوە .ســـاڵی
 .2015ل21
 :81نۆربێرتـــۆ بۆبیـــۆ .لیبرالیـــزم و دیموكراســـی .وەرگێڕانـــی بـــۆ
كـــوردی .رێبـــاز مســـتەفا .باڵوكراوەكانـــی ســـەنتەری فكـــری و ئەدەبـــی
نمـــا .چاپـــی  . 2011ل78
 :82ریچ ــارد رۆرت ــێ .پێش ــتربوونی دیموكراس ــی ل ــە فەلس ــەفە .و .ل ــە
ئینگلیزیـــەوە .فاتـــح ســـەعیدی .باڵوكراوەكانـــی بەڕێوەبەرایەتـــی چـــاپ و
باڵوكردن ــەوەی وەزارەت ــی رۆش ــنبیری حكومەت ــی هەرێم ــی كوردس ــتان.
ســـاڵی  .2012ل110
 :83فەریـــد زەكەریـــا .داهاتـــووی ئـــازادی .وەرگێڕانـــی .عەدنـــان
حەســـەنپوور .خانـــەی باڵوكردنـــەوەی موكریـــان .ســـاڵی  .2012ل140
 :84دیالۆگـــی دەوڵـــەت و ئایـــن .گفتوگـــۆی نێـــوان ســـەمیر ئەمیـــن و
بوره ــان غیلی ــۆن .وەرگێڕان ــی  .هێم ــن مەجی ــد .دەزگای چ ــاپ و پەخش ــی
ســـەردەم .ســـاڵی  .1999ل47
 :85تی ــری ئیگلت ــن .بۆچ ــی مارك ــس لەس ــەر ه ــەق ب ــوو .وەرگێڕان ــی ب ــۆ
كـــوردی .پێشـــڕەو محەمـــەد .باڵوكراوەكانـــی دەزگای ئایدیـــا بـــۆ فكـــر و
لێكۆڵین ــەوە .س ــاڵی  .2015ل72
 :86لیبرالیــزم و دیموكراســی .نۆربێرتــۆ بۆبیــۆ .وەرگێڕانــی بــۆ كــوری.
رێبــاز مســتەفا .لەباڵوكراوەكانــی ســەنتەری فكــری و ئەدەبــی نمــا .چاپــی
 .2011ل55
 :87ايزايـــا برليـــن .الفكـــر الغربـــي الحديـــث .نســـيج االنســـان الفاســـد.
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ترجمـــة .ســـمية فلـــو عبـــود  .دار الســـاقى للنشـــر ســـنة  1993ص33
 :88د .عبدال ــرزاق عي ــد .نح ــن و البيريس ــترويكا .دار الح ــوار الالذقي ــة
للنش ــر .س ــوريا .س ــنة.1991ل92
 :89فاطم ــة المرنيس ــي .الخ ــوف م ــن الحداث ــة .االس ــام و الديمقراطي ــة.
ترجمـــة .د .محمـــد الدبيـــات .ص68
 :90دیموكراس ــی و لێبڕالی ــزم .نۆربێ ــر بۆبی ــۆ .وەرگێران ــی ب ــۆ ك ــوردی
رێب ــاز مس ــتەفا .باڵوكراوەكان ــی س ــەنتەری فك ــری و ئەدەب ــی نم ــا .چاپ ــی
 .2011ل.43
 :91جـــاد كريـــم جياعـــى .مقـــال حـــول الديمقراطيـــة الماركســـية .مجلـــة
النهـــج .العـــدد  39ســـنة .2002
 :92دیموكراس ــی .بیرۆكەی ــەك ل ــە تازەبوون ــەوەدا .كۆمەڵێ ــك نووس ــەر.
چەنـــد وەرگێڕێـــك .زنجیـــرە كتێبـــی دەگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم.
ســـاڵی  .2016ل87
 :93زیگمۆنـــد باوەنـــد .دەوڵـــەت و كایـــەی تایبەتـــی .وەرگێڕانـــی بـــۆ
كـــوردی .دانـــا شـــوانی .رۆژنامـــەی هەولێـــر .ژ.2016/8/2 . 2420 .
 :94تي ــرى ايجلت ــون .االره ــاب المق ــدس ,ترجم ــة اس ــامة اس ــبر .بداي ــات
للطباع ــة والنش ــر .دمش ــق .س ــنة  .2007ص19
 :95دافي ــد هوروتي ــز .االمبرياليي ــة و الث ــورة .ترجم ــة .خلي ــل س ــليم .دار
الطليع ــة .1971 .بي ــروت .ص20
 :96دافيـــد هوريتـــز .االمبرالييـــة و الثـــورة .ترجمـــة .خليـــل ســـليم .دار
الطليعـــة .بيـــروت .ســـنة  .1971ص.52
 :97نع ــوم تشومس ــكى .احتل ــوا ..تام ــات ف ــى الح ــرب الطبقي ــة و التم ــرد
و التضام ــن .ترجم ــة .انط ــوان باس ــيل .ش ــركة مطبوع ــات للتوزي ــع والنش ــر.
لبن ــان .2014 .ص.26
 :98مەحمـــود تلوعـــی .ژن لەســـەر تەختـــی دەســـەاڵت  .وەرگێڕانـــی
بـــۆ كـــوردی .ئەبـــو بەكـــر مەجیـــدی .دەزگای چـــاپ و باڵوكردنـــەوەی
مەوكریانـــی .ســـاڵی  .2006ل25
 :99انيــا لومبــا .الكولونياليــة و مابعدهــا .ترجمــة .د .باســل المســالمة .دار
التكويــن للتاليــف و الترجمــة و النشــر .ســنة  .2013ل198
 :100ســاڤۆی ژیــژەك .ســەرەتا وەك ترژیدیــا و كۆتایــی وەك كۆمیدیــا.

سمكۆ محەمەد

لەعەرەبیی ــەوە .ئەرس ــەالن ئەفراس ــیاو .باڵوك ــراوەی دەزگای رۆش ــنبیری
جەمــال عیرفــان .ســاڵی  .2017ل20
 :101ناكۆكیەكانـــی نـــاو سیاســـەت .ســـەرەتایەك بـــۆ تیـــۆری
سیاس ــی فێمێنیس ــتی .ماری ــا فێن ــدت هۆب ــەر .سیس ــلیا ئۆس ــە .ورگێڕان ــی
لـــە ســـویدییەوە .رێبـــوار رەشـــید .باڵوكراوەكانـــی دەزگای چـــاپ و
باڵكردنـــەوەی ئـــاراس  . 2005ل.51
 :102ماریـــا ڤێندنـــت هۆیـــەر .سیســـیلیا ئۆســـە.ناكۆكییەكانی نـــاو
سیاس ــەت .س ــەرەتایەك ب ــۆ تی ــۆری سیاس ــی فێمینیس ــتی .وەرگێڕان ــی ل ــە
ســـودییەوە .رێبـــوار رەشـــید .دەزگای چـــاپ و باڵوكردنـــەوەی ئـــاراس.
ســـاڵی  .2005ل71
 :103لیبڕالی ــزم .زەمین ــە مێژووی ــی و فكرییەكان ــی لەس ــەدەی بیس ــتدا.
وەرگێڕانــی .كۆمەڵێــك نوســەر .زنجیــرە كتێبــی دەزگای چــاپ و پەخشــی
س ــەردەم .س ــاڵی  .2016ل22
 :104تی ــری ئیگلت ــۆن .ل ــە پۆلیس ــەوە ب ــۆ پۆس ــتمۆدێرنیزم .دەرب ــارەی
ئایدیۆلۆژیـــای ئیســـتالتیكا .وەرگێڕانـــی .پێشـــڕەو محەمـــەد .دەزگای
رۆشـــنبیری جەمـــال عیرفـــان .ســـلێمانی ســـاڵی  .2016ل101
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ســـمكۆ محەمـــەد نووســـەر و رۆشـــنبیرو ئەدیبـــی كـــورد
لـــە دایكبـــووی  1969كەركـــوك ،خاوەنـــی  16كتێبـــە
لەبابەتەكانــی ئــەدەب و فكــر و سیاســەت ،لــە ســاڵی 1992
لـــە زۆربـــەی گۆڤـــار و رۆژنامـــەكان بابەتـــی ئەدەبـــی و
فكـــری بـــاو دەبێتـــەوە و كەســـێكی چاالكـــە لـــە بـــواری
رۆشـــنبیری.
 :1تونێڵەكانی ئەوین .شیعر .ساڵی 1999
 :2جەنگ و نێوانەكان :بابەتی فكری .ساڵی 2003
 :3دەنگێك لەسێبەردا .شیعر .ساڵی 2004
 :4میتـــوۆ د و جیـــاوازی .لێكۆڵینـــەوە لـــە فەلســـەفەی
ماركـــس .ســـاڵی 2008
 :5ناســـیونالیزم و دژەكانـــی .بابەتـــی فكـــری سیاســـی.
ســـاڵی 2009
 :6ئایـــن و كەمینـــەكان :بابەتـــی كۆمەڵناســـی .لێكۆڵینـــەوە
ل ــە ئاینزاناكان ــی كوردس ــتان .بەرگ ــی یەك ــەم2010 .
 :7نامـــە فەلســـەفیەكانی ماركـــس .وەرگێڕانـــی تێكســـتی
ماركـــس و ئەنگڵـــس .ســـاڵی 2010
 :9كتێبەكان :شیعر2011 .
 :10المـــوت .دیـــوان شـــعری باللغـــة العربیـــة .وەرگێڕانـــی

سمكۆ محەمەد

بـــۆ زمانـــی عەرەبـــی .كۆمەڵێـــك نووســـەر و وەرگێـــر.
ســـاڵی 2013
 :11رەهەندەكان ــی م ــردن .لێكۆڵین ــەوە ل ــە چەمك ــی م ــردن.
س ــاڵی 2016
 :12دەوڵـــەت :لێكۆڵینـــەوە لـــە چەمكـــی دەوڵـــەت .ســـاڵی
2017
 :13گون ــاح و ئیم ــان .توێژین ــەوە ل ــە گروپ ــە ئیتنییەكان ــی
كوردســـتان .ســـاڵی 2019
 :14رەخنـــە لـــە ئایدیۆلۆژیـــا  .توێژینـــەوە لـــە چەمكـــی
رۆشـــبیر و دەســـەاڵ ت .ســـاڵی 2018
 :15ناسیونالیزم .فكر و سیاسەت2018 .
 :16ئاژاوەی با .دیوانی شیعری .ساڵی .2019
ئەم كتێبانەش ئامادەی چاپن.
 :1ناسیونالیزم لەنێوان فكر و سیاسەتدا
 :2ئەدەب لە پانتایی بۆشدا :رەخنەی ئەدەبی
 :3چاوپێكەوتنەكان .موناقەشەی چەمكەكان
 :4ئیس ــتاتیكا  .دیالیكتیك ــی عیش ــق و س ــێكس .توێژین ــەوەی
فك ــری.
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