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نەوەی سێیەمی
بزوتنەوەی سۆسیالیستی

)رێبازی سۆسیالستی دیموكراتی(
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پێشەكی:

ئەو  و  دیموكراسی  جیهانی  یان  مۆدێرن،  سیستمی 

دەوڵەتی  و  سەرمایەداری  پەیدابوونی  بە  كە  سەردەمەی، 

مۆدێرن دەنارسێتەوە )واتە دەوڵەتی نەتەوە و نیشتامن، نەك 

پاڵپشتی  و  ئەرستۆكراتییەكان  بنەماڵە  دەسەاڵتی  و  دەوڵەت 

ئایینی، یان مەزهەبی و هۆكار و قەڵەمڕەوی دەسەاڵتی هێز 

بینیوە.  بەخۆوە  گرنگی  قۆناغی  چوار  ئێستا  تا  سەربازی(  و 

ئەم چوار سەردەم و قۆناغە بەو پێیەی، كە بەیانگەری رەوتی 

مێژوویی و دیموكراسی و مۆدێرنیزمە، هەر بەو ئەندازەیەش 

لەخۆیدا هەڵدەگرێت،  سەردەمەكانی گەشەی دیموكراسیش 

كەلەو سەردەمانەدا پرسی پێشكەوتنی ئابووری و سیاسی و 

لە  واڵتانە  ئەو  خەڵكی  بۆ  ئازادییەكانیش  و  ماف  مەسەلەی 

ئەوروپا و ئەمریكای باكور دەخاتەروو. 

سەردەمی یەكەم
 بەسەردەمی خەباتی هاوبەشی و بەرەیی و پێكەوەیی 

هەر  واتە  دەنارسێتەوە،  دیموكراسی  بكەرەكانی  ت��ەواوی 

و  )دەس���ەاڵت  دیموكراسی  سەرەكییەكەی  بكەرە  چ��وار 

ب��ازاڕ،  ئابووری  و  نەتەوە  و  نیشتامن  سیاسی  سیستەمی 

بۆ  ئازادییەكان  و  ماف  پرسی  و  تایبەتی  خاوەندارێتی 

ئەو  هەموو  كاریگەری  و  ب��وون  سەرەنجام  ه��ەم��ووان، 

جیاوازی  و  تایبەتی  بەرژەوەندی  و  لەروانگە  كە  بكەرانەی، 

خاوەنەكانیان، كەلەبزوتنەوەی مافەمەدەنی و سەرەتاییەكان، 

و  فێمێنیستی  و  ژنان  بزاڤەكانی  سۆسیالستی،  بزوتنەوەكانی 

بزوتنەوەی الوان، بزاڤی ژینگە پارێزی و ئاشتی خوازی و ئینجا 

بزوتنەوەی رزگاری خوازی نەتەوەكانە( پێكەوە و لە خەباتی 
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هاوبەشدا كاردەكەن بۆ هێنانەدی دیموكراسی و لەناوبردنی 

و  دەسەاڵت  ئەو  پاشەكشەی  دیموكراسی،  پێش  سەردەمی 

یەكسانی،  ئازادی،  هیوای  و  خەبات  لە  رێگرن  كە  هێزانەی 

لەسەردەمی  فەلسەفەدا  و  فكر  لە  سەردەمە  ئەم  هاوكاری. 

دەخایەنێ   كانت  ئیامنۆیل  هەتا سەردەمی  رۆسۆ  جاك  جان 

و تیۆری )هاوپەیامنی كۆمەاڵیەتی( نێوان ئەو هێز و بكەرانە 

)بەپەیڕەوی لە رۆسۆ( دەبێتە چوارچێوە و دیدگای فەلسەفی 

هاوبەشدا.  لەخەباتی  هێزانە  ئەم  رێكخستنی  بۆ  سیاسی  و 

سەردەمی  بەلوتكەی  كە  كانت  ئیامنۆیل  بیروباوەڕەكانی 

رۆشنگەری و بەیاننامەی رۆشنی مۆدێرنیزم ئەژمار دەكرێت 

لە هەوڵی ئەوە دابوو، یەكەم بەدەستهێنانی ئاشتی بەردەوام 

و پایەدار، كەناوەڕۆكەكەی دەبێتە رێكەوتنی جیهانی نەتەوە 

و نیشتامنە سەربەخۆ و سەروەرەكان بۆ جیهانگیرییەكی پر 

لەئاشتی و رێكەوتن، دووەم ئەم جیهانگریەی مرۆڤ دەبێتە 

زەمینەیەدا  لەم  و  جیهانی  ئاشتی  و  رێكەوتن  ناوەڕۆكی 

)كانت( وتە هەرەبەناوبانگەكەی خۆی دەكات: كە زەمینەی 

و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  ئابووری  بوارەكانی  و  مۆدێرینزم 

فەرهەنگی بەیارمەتی هێزەكانی هۆشیاری، ئیرادە و ئەخالقی 

مرۆڤانە دەبێت مرۆڤ بكرێتە ئامانج و رێگا بەهیچ كەسێك 

هێنانەدی  بۆ  هۆكار  بكاتە  مرۆڤێك  هیچ  كە  نەدرێت، 

ئامانجەكانی  لوتكەی  دەكرێتە  مرۆڤ  واتە  ئامانجەكانی، 

مانایە  بەو  ئەمەش  دیارە  برایەتی.  و  یەكسانی  و  ئ��ازادی 

دەبێت كە سیستەمی مۆدێرن بە پەیڕەوی لە هەرسێ شۆڕشە 

مرۆڤ  فەرەنسا(  و  ئەمریكا  )بەریتانیا،  جیهان  گەورەكەی 

بەهۆی  ئازادییەكان  و  ماف  لە  بكات  بەهرەمەند  و  بەشدار 

دەوڵەتی یاسا و مافەكانەوە.

مۆدێرنی  دەوڵەتی  گەیشتنی  بەدەسەاڵت  لەدوای  بەاڵم 
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نەتەوە و نیشتامن، دوو بكەری یەكەمی ئەم سیستەمە )واتە 

بكەرەكانی سیستەم و سیاسەت بە پشتیوانی دەوڵەتی نەتەوە 

بەپاڵپشتی  ئابووری  بكەری  نیشتامن و دواتر دەسەاڵت و  و 

ئابووری سیاسی و بازار و خاوەندارێتی تایبەتی( هەوڵدەدەن 

كەدەسەاڵت و سیستەم و كۆمەڵگە كۆنتڕۆڵبكەن و لەروانگەی 

ئارایشتی جیهان  و هێزی خۆیانەوە سەرلەنوێ  بەرژەوەندی 

هەژمونگەراكەی  و  پەرست  سود  و  دزێو  رووە  بدەنەوە، 

سەرمایەداری پیشانی خەڵك بدەن.

دیموكراسی  دووەمی  سەردەمی  بە  كە  قۆناغە  ئەم 

دیدگا  لە  خ��ۆی  فەلسەفەی  و  فكر  باشرتین  دەن��ارسێ��ت 

دا  )هیگڵ(  ئەڵامنی  سیاسی  فەیلەسوفی  جیهانبینی  و 

پەیدادەكات، هیگڵ لە كتێبی )بنەماكانی فەلسەفەی هەق(

مۆدێرنی  سیستەمی  لە  داكۆكی  توندڕەوترین  و  باشرتین  دا 

دەوڵەتی نیشتامن و نەتەوە و ئابووری بازاڕ و خاوەندارێتی 

دەكات)1(. سەردەمی دووەم لە مۆدێرنە و دیموكراسی، قۆناغی 

بەسەر  سیاسەتە،  و  ئابوری  هەژمونگەرایی  و  خوازی  پاوان 

و  ئ��ازادی  و  ماف  پاشەكشەی  و  ژیان  بوارەكانی  سەرجەم 

بكەرەكانی دیكەی سەردەمی سەرمایەداری. لەم سەردەمەدا 

سیاسیدا  دەسەاڵتی  و  سیستەم  لە  عەقاڵنییەت  و  مۆدێرنە 

بەپشتیوانی نەتەوە و نیشتامن، یان ئەوەی كە لە فەرهەنگی 

فكر و سیاسەتدا پێی دەوترێ دەوڵەتی مۆدێرن بەهاوكاری و 

تایبەتی دەیانەوێ،  بازار و خاوەندارێتی  پشتیوانی ئابوری و 

كە دیموكراسی و سیستەم و عەقاڵنییەت بكەنە عەقاڵنیەتی 

دەسەاڵتی  پاوانكردنی  بۆ  هَێزێك  هۆكار،  بیكەنە  و  ئامێری 

قازانجی  و  و سوود  زۆرترین  بردنی  و  سیاسی سەرمایەداری 

ئابوری. بێگومان ئەم دوو رەوشە لەسەر حسابی ژیان و ماف 

سەردەمەدا  لەم  بەئەنجامدەگات،  خەڵك  زۆربەی  ئازادی  و 
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خەڵك بەگشتی و كرێكاران و هەژاران بەتایبەتی دەكەونە بەر 

رەحمەتی زاڵامنەی سەرمایەداری، سەرمایەداریش رووخساری 

زۆر  بۆماویەكی  خۆی  زاڵامنەی  دەسەاڵتی  و  پەرستی  سود 

دەسەپێنێت، لەم قۆناغەدا هاوكێشەی سیستەمی مۆدێرن و 

عەقاڵنی بەم شێوەیەی لێدێت: 
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سەردەمی سێیەم،
ناو  دیكەی  بكەرەكانی  و  خود  نەخایاند  هێندەی  بەاڵم 

سیستەمی مۆدرێرن و دیموكراسی هاتنەمەیدانی خەبات و نەیاری 

“خود”انە  ئەو  ئابوری،  و  دەسەاڵت  بكەری  هەردوو  بەرامبەر 

بەهرەمەند  و  یەكسانی  و  ئابوری  ژیانی  داواكاری  لەروانگەی 

سۆسیالیزمی  بیروباوەرەكانی  و  هەوڵ  لە  كەس  هەموو  بۆ 

لێرە  و  پەیدابوون  یۆتۆپیدا  سۆسیالیستی  یان  سەرەتایی، 

بەدواوە بەردەوام بزاڤەكانی سۆسیالیستی بەهەموو شێوەكانی 

سەرەتایی، ماركسیزم، سۆسیال دیموكراسی، سۆسیالیزمی رادیكال 

ئێستا  تا  دیموكراتی،  سۆسیالیستی  سەرەنجام  و  فەلسەفی  و 

خۆیان  خەباتی  و  دیدگا  بۆیانكرابێت  هەرچۆنێك  و  لەمەیدان 

سەرەتاكانی  لە  یە  سۆسیالیستی  بكەرە  ئەم  بەردەوامكردوە. 

سەدەی نۆزدە، یان لە سااڵنی بیستی سەدەی نۆزدە بەدواوە لە 

ئازادییە سەرەتایی و  و   بەدەستهێنانی ماف  بۆ  بوون  خەباتدا 

مەدەنی و سیاسییەكان بۆ تەواوی خەڵك، منوونەی ئەم بزاڤەش 

الیەنگرانی )بەیاننامەی خەڵك(ن لە بەریتانیا بۆ بەدەستهێنانی 

گشتی  دەنگدانی  مافی  هەمووشیانەوە  لەپێش  و  مافانە  ئەو 

پاشان بزاڤی كرێكاری سیاسی چارتییەكان بۆ كەمكردنەوەی كاتی 

كاركردن و بەدەستهێنانی یاسای كار لەواڵتانی التینی یان واڵتانی 

فەرەنسا، ئیتاڵیا و ئیسپانیا سەرهەڵدانی بزاڤەكانی سەندیكایی و 

لە بەرتانیاش سەرهەڵدانی بزافەكانی  سۆسیالیستی و فابی، كە 

دەیانویست ریفۆرمی سیاسی و ئابوری لە سودی خەڵك بەگشتی 

بخەنە ناو یاسا و سازوكاری دەوڵەتی مۆدێرنەوە.

و  سیاسی  و  مەدەنی  مافی  بزاڤەكانی  سەرهەڵدانی 

مافی ژیان تاڕادەیەك زۆربەی واڵتانی ئەوروپا و ئەمەریكای 

و  فێمینستی  بزاڤەكانی  پەیدابوونی  نێوەشدا  لەو  گرتەوە، 

بۆ  ماركسی  و  لیبڕاڵ  فێمینیزمی  سەرهەڵدانی  بەتایبەتی 

ماف  و  گشتی  یاسای  لە  ژنان  سەربەخۆیی  و  ئازادی  داوای 
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سۆسیالیستی  بزاڤەكانی  لوتكەی  بێگومان  ئازادییەكاندا)2(.  و 

لەنیوەی دووەمی دەیەی  و كرێكاری بەشێوەی ماركسیزم و 

نۆزدە دەبێتە بزووتنەوەیەكی بەهێزی جەماوەری و جیهانی، 

و  كرێكاران  جیهانی  ئەنتەرناسیۆنالی  ه��ەردوو  كەتوانی 

بیستدا  سەدەی  سەرەتای  و  نۆزدە  لەسەدەی  سۆسیالیستی 

بكاتە ئەڵتەرناتیڤی بەهێز و ركابەری مۆدیرنەی سەرمایەداری. 

لە  پ��ڕدەب��ێ��ت  ئەمەریكا  و  ئ��ەوروپ��ا  ك��ە  لەكاتێكدا 

و  ئ��ازادی  و  ماف  داواك��اری  و  ئازادیخوازی  بزوتنەوەكانی 

زەمینە  بێگومان  سۆسیالیستی،  بزوتنەوەكانی  بەهێزبوونی 

وخ��اوەن  هۆشیار  تاكی  كە  دەڕەخ��س��ێ  هەلومەرجێك  و 

فەلسەفی  و  فكری  روانگەی  و  دیدگا  بااڵ  ئەخالقی  ئیرادە، 

سیستمی  و  سەرمایەداری  مۆدێرنەی  لە  رەخنەگرتن  بۆ 

و  هۆشیار  دیدگا  و  روانگە  ئەم  مەیدانەوە.  بخاتە  بااڵدەست 

بەئیرادەو خاوەن ئەخالقە لە بیروباوەرەكانی فریدریك نیچەی 

فەیلەسوفی ئەڵامنی بەباشی بەیانكراوە، ئەمەش دەبێتە یەكێك 

نەیاری  و  رەخنە  بۆ  سێیەم  سەردەمی  گرنگەكانی  بكەرە  لە 

بكەری  و  خود  ودیموكراسی.  مۆدێرن  سیستەمی  لەبەرامبەر 

سێیەم لە روانگەی خۆشی و چێژەكانی ژیانی تاكەوە دەبێت 

ئیرۆسیدا  و  غەریزی  مافی  و  هەق  زەمینەی  لە  داوایە  ئەم 

پزیشك  فرۆید(ی  )سیگمۆند  بیروباوەڕەكانی  و  دەبێت  پەیدا 

و  ئاسۆ  ئەو  مانیفێستی  دەبێتە  نەمسایی  دەروونشیكاری  و 

داواكارییە گشتییە بۆ هەمووكەس. بەمجۆرە سێ بكەری گرنگ 

و كاریگەر لەسەردەمی سێیەمدا دێنەمەیدانی ژیان و خەبات، 

دەسەاڵتە  ه��ەردوو  سودپەرستی  و  هەژموون  لەبەرامبەر 

لە  ئابوری و ئەم سێ بكەرە  بەهێزەكەی مۆدێرنە، دەسەاڵتی 

سێ بیروباوەری گرنگ و كاریگەری )ماركس، نیچە و فرۆید( 

دیموكراسی و  نەیاری  و  و فكری  میتۆدی  دەبنە سێ هێرشی 

سەرمایەداری مۆدێرنەی سیاسەت و ئابووری هەژموونگەر.
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سەردەمی چوارەم:
خۆ  و  كاریگەری  و  بەهێزبوون  سەردەمی  دەبێتە   

ئەوروپی  واڵتانی  لەیاسای  و  گشتیانە  بكەرە  ئەو  سەملاندنی 

و ئەمەریكی لەدوای پەسەندكردنی )جاری گەردوونی مافی 

سەردەمەدا  لەم  پەیدادەبێت.   )1948( لەساڵی  م��رۆڤ( 

سەرەڕای بەشداری و بەهرەمەندی رێژەیی خەڵك، كرێكاران، 

فەرهەنگی گشتی، داواكاری ئابووری، مافی ژیان  و ئازادی و 

بەشداری سیاسی و مافەكانی تاك و پەسەندكردنی سەروەری 

و سەربەخۆیی بۆ نەتەوەكان، بەاڵم زەمینەو هەلومەرجێكی 

ئەو  زیاتری  بۆگەشەی  یاسایی  بەشێوەیی  جیهانی  و  گشتی 

و  بەهێزی  و  دەسكەوت  بۆ  دەرەخسێ  بزوتنەوانە  و  خود 

كاریگەری و بەردەوامبوونیان )3(. گەورەترین دەسكەوتی ئەم 

سەردەمە )بێگومان بەشێوەی رێژەیی( پەیدابوونی دەوڵەتی 

تائێستا  باكور، كە  لە ئەوروپای رۆژئاوا و ئەمەریكای  رەفایە 

لەبەرهەمەكەی  واڵتانە  ئەو  مرۆڤی  و  سیستەم  و  كۆمەڵگە 

بزوتنەوەی  چەند  س��ەردەم��ەدا  ل��ەم  بەهرەمەنددەبن. 

ئاستی جیهانیشدا  لە  ئاستی واڵتەكان و  لە  كاریگەر  بەهێزو 

بزوتەوەی  ئەمانەن:  كاریگەرییان دەبێت، كە  و  دێنەمەیدان 

 ،)1950( دەیەی  لەسەرەتای   )USA( لە  مەدەنییەكان  مافە 

ئەوروپای  لە  دیموكراتی  سۆسیال  و  كرێكاری  بزوتنەوەی 

رۆژئاوا، بزوتنەوەی سەندیكالیستی یان ئاناركۆ سەندیكالیزمی 

بزوتنەوەی  پرتوگالی(،  یۆنانی،  ئیتاڵی،  ئیسپانی،  )فەرەنسی، 

بزوتنەوەی  ژنان،  ئازادیخوازی  و  سۆسیالیستی  فێمێنیستی 

نەتەوە چەوساوە و زوڵم لێكراوەكان بۆ سەربەخۆیی نەتەوەیی 

لە واڵتانی جیهانی سێیەم، بزووتنەوەی خوێندكاران و الوانی 

فەرەنسا و ئەوروپا لەساڵی )1968( بەدواوە، بزوتنەوەی ژینگە 

پارێزی و ئاشتی خوازی ئەوروپا و ئەمەریكا. ئەم بزووتنەوانە 
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دەبنە زەمینەو ژینگەی سەرهەڵدانی نەوەی سێیەمی بزاڤی 

سەرەتای  وشارەزایان  لێكۆڵیاران  زۆربەی  كە  سۆسیالیستی، 

دەیەی )1960(بەسەردەمی سەرهەڵدانی ئەم نەوەیە دەزانن، 

سێیەمە  رێگای  دەنارسێن  و  دیموكراتی  بە سۆسیالیستی  كە 

ئۆردوگایی  و  رووس��ی  كۆمۆنیزمی  هەژمونگەری  لەنێوان 

كە  رۆژئ���اوا،  ئ��ەوروپ��ای  دیموكراسی  سۆسیال  و  لەالیەك 

نارساوە،  سەرمایەداری  سیستەمی  پارێزەری  و  بەریفۆرمیزم 

لەالیەكی ترەوە.
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سێ نەوەی بزوتنەوەی سۆسیالیستی
)سۆسیالیزم ئەڵتەرناتیفی ئابووری ملمالنێ و سود پەرستی 

سەرمایەدارییە، كە لە هەوڵی هێنانەدی هاوكاری و یەكسانی 

كەم  ئابوری  نایەكسانی  دەیەوێت  راستەقینەدا  كۆمەاڵیەتی 

سەرمایەدا()4(.  و  كار  بازاڕی  بەسەر  چاودێربێت  بكاتەوە، 

بزاڤی سۆسیالیستی هەر لەسەرەتای سەرهەڵدانییەوە، وەكو 

تادەگاتە  بیرمەندان،  لە  هەندێك  ئامۆژگاری  و  بیروباوەڕ 

پاشان  دووەم،  و  یەكەم  ئەنتەرناسیۆنالی  زێرینی  سەردەمی 

بەهێزبونی هەردوو باڵی سۆسیال   دیموكراسی و كۆمۆنیزمی 

لینینی  و تادەگاتە ئەم سەردەمە، بڕوایان بەم پێناسە گشتییە 

ئابوری  و  دەس��ەاڵت  لەبەرامبەر  سۆسیالیستی  بەدیلی  بۆ 

سەرمایەداریدا هەیە.

لەسەرەتای سەدەی نۆزدە الیەنگرانی )كلۆد هێرنی سان 

ئۆین(  )رۆبرت  فەرەنسی و  كۆمەاڵیەتی  تیۆرمەندی  سیمۆن( 

سۆسیالیزمیان  )زاراوەی  ئینگلیزی،  كۆمەاڵیەتی  چاكسازی 

بەكارهێناوە(. ئەم دووكەسە هەردووكیان بڕوایان بەئامۆژگاری 

و پەروەردەی كرێكاران و سەرمایەداران هەبوو، بۆ ئەنجامدانی 

ریفۆرم و چاكسازی لە پێناو هێنانەدی كۆمەڵگەی هاوكاری و 

یەكێكە  كە  بالن(  )لویی  دابەشكردندا.  و  لەبەرهەم  یەكسان 

لەو  و  فەرەنسا  كاریگەرەكانی  سۆسیالیستە  تێكۆشەرە  لە 

سەردەمەدا بڕوای بە ریفۆرمی ئابوری و سیاسی و هێنانەدی 

خۆشگوزەرانی هەبوو لە ریگای یاسا و كاری پەرلەمانییەوە. 

ئەو الیەنگری ئەو هەلومەرجە بوو بۆ دەوڵەت و كۆمەڵگە، 

بۆچونەكانی  بەاڵم  رەفا(.  )دەوڵەتی  دەڵێن  پێی  ئێستا  كە 

)شارڵ فۆرییە(ی فەڕەنسی دەیخوازی كە گۆڕانكاری بنەڕەتی 

خۆی  كە  گروپانەی،  ئەو  لەڕێگای  بكرێت  كۆمەڵگەدا  لەناو 

كۆتوبەندی  گروپانەدا  ئەو  لەناو  دەدان.  پێكهێنانی  هانی 
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تاك  كۆنی  دابونەریتی  و  بیرۆكراسی  ك��ارو  دابەشكردنی 

هاوسەری و جیاوازی چینایەتی بوونیان نەبوو. )پییر جۆزیف 

دەیوت  كە  فەڕەنسی،  شۆڕشگێڕی  و  رادیكالیست  پرۆدۆن( 

)دارایی و سامان دزیین( دەیویست بە پشتبەسنت بە رێكخراو 

كۆمەڵی  و  خەبات  ژیان(  پێویستی  و  )نیاز  سەندیكاكانی  و 

سۆسیالیستی بە شێوەی بیركردنەوەی خۆی ئاوابكات.

بڕوای ئەم بەشە لە سۆسیالسیزمی سەرەتایی جیاواز بوو 

لەگەڵ دیدگای رێبازی رادیكاڵ و شۆڕشگێری ئەو سەردەمەی 

و  شۆڕش  لەڕێگەی  دەیانویست  كە  سۆسیالیستی،  بزاڤی 

تیرۆریزمەوە  و  توندوتیژی  جاریش  هەندێك  و  راپەرین 

لە  سۆسیالیستی  بەرنامەی  پاشان  بگرن،  سیاسی  دەسەاڵتی 

بەدیبهێنن.  فەرهەنگیدا  و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  زەمینەی 

لە  ئیلهامیان  الیەنگرانی  و  كەخۆی  بالنكێ(  ئۆگست  )لویی 

بیروباوەڕی )فرانسوا نۆیڵ بابۆف(ی ئانارشیست و ئاشوبگەری 

فەرەنسی وەردەگرت. بابۆف و الیەنگرانی لەسەرەتادا شۆڕشی 

فەرەنسییان وەكو شۆڕشی یەكسانی خواز و دڵخواز سەیردەكرد، 

بەاڵم پاشان گومانیان لە دەسەاڵتی بۆرژوازی پەیداكرد، بۆیە 

البەرن  دەسەاڵتە  ئەو  شۆڕش  بەشێوەی  هەر  دەیانویست 

دەوری  بالنكێ  الیەنگرانی  دەسەاڵت.  سەر  بچنە  خۆیان  و 

بەرچاویان هەبوو لە چاالكی شۆڕشگێرانەی چەند دەیەیەك 

لە ساڵی  پاریس(دا  )كۆمۆنی  لە  لە فەرەنسا، كە سەرئەنجام 

دیكەی  بەشەكانی  و  ئەوان  و  زۆرینەبوون  رەوتی   )1871(

دومانگ  بۆماوەی  توانییان  سۆسیالیستی  و  كرێكاری  بزاڤی 

دامبەزرێنن)5(.  كۆمۆنە  دەسەاڵتی  و  كۆنتڕۆڵبكەن  پاریس 

یانە هەر  بیروباوەڕە سۆسیالیستی  ئەم  كە  ئەوەی  سەرەرای 

لەسەرەتای سەدەی نۆزدە تا ناوەڕاستی ئەو سەدەیە، دیدگا و 

میتۆدی گشتی و پلورالیستی بزاڤی كرێكاری و سۆسیالیستی 
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بوون، بەاڵم نەیانتوانی دوو بەرهەمی كاریگەر بۆ ئەو بزاڤە 

هێنانەدی  بۆ  هەوڵنەدان  و  نەبوون  یەكەم،  بەدەستبهێنن: 

و  ئابوری   سیاسی،  فەلسەفی،  گشتی  بەرنامەیەكی  و  دیدگا 

ماركسیزم  پاشان  كە  سۆسیالیستی،  بزاڤی  بۆ  كۆمەاڵیەتی 

ئەم  لەڕاستیدا  یان  بزوتنەوانە  ئەم  كارە هەستا. دووەم،  بەم 

هاوكاری  و  هاودەنگی  یەك  لەگەڵ  نەیانتوانی  پەیڕەوانە 

جیهانی یان ئەوروپی بەدەستبهێنن، هەموویان بەشێك بوون 

كاریگەری  و  خۆیان  واڵتەكەی  نیشتامنی  بزووتنەوەی  لە 

لەنیوەی  ماركسیزم  دیسان  كە  بەدەستنەهێنا،  ئەوروپییان 

ئەم  سەرئەنجام  هەستا.  كارە  بەم  ب��ەدواوە  نۆزدە  سەدەی 

پەیڕەوە سەرەتاییانەی سۆسیالیزم نەبوونە بزاڤێكی بەردەوام 

و نەبوونە نەوەیەك لە بزاڤی سۆسیالیستی لە مەیدانی ئابوری 

و سیاسی، كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی جیهانی مۆدێرن.

وەكو  سۆسیالیستی،  ب��زوت��ن��ەوەی  یەكەمی  ن��ەوەی 

مۆدێرندا  جیهانی  ئاستی  لە  جەماوەری  و  سیاسی  بزاڤی 

توانای  و  بەهێز  دەستی  لەسەر  ئەمەریكا(  و  )ئەوروپا 

و  رەوت  نەوەیەدا  ئەم  ژیانی  لە  پەیدادەبێت،  ماركسیزم 

ناو  دیكەی  رەوتەكانی  هەموو  لە  ماركسیستی  لێكۆڵینەوەی 

بزاڤی سۆسیالیستی بەهێزتر و گشتی تر دەبێت. ماركسیزم، 

ئابوری و كۆمەاڵیەتی  وێڕای دیدگای فەلسەفی و سیاسی و 

بوو  كاریگەریش  و  بەهێز  بەخۆی،  تایبەت  فەرهەنگی  و 

و  كرێكاری  فیدراسۆنە  و  پارت  بەهێزبوونی  و  پێكهێنان  لە 

سۆسیالیستیەكان لە تەواوی واڵتانی ئەوروپی و ئەمەریكیدا. 

ئەم كارە بەتایبەت دەربارەی هەردوو فیدراسیۆنی كرێكاری و 

سۆسیالیستی جیهانی راست بوو،))یەكێتی جیهانی كرێكاران(( 

كە بە ئەنتەرناسیۆناڵی یەكەم لە مێژوودا نارساوە بە پێشڕەوی 

و رێنامیی بیروباوەڕەكانی ماركس لە ساڵی )1864( لە لەندەن 
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دامەزرا و ))نێونەتەوەی دووەم(( كە لەساڵی )1889( دامەزرا 

و پاریس لەئامێزی گرت و تا ساڵی )1914( بەردەوامدەبێت. 

هەرچەندە لەم دو ئەنتەرناسیونالەدا جگە لەڕەوتی ماركسیزم، 

دوو رەوتی دیكەش هەبوون، كە ئەوانیش رەوتی ریفۆرمیست 

و ئانارشیست بوون، بەاڵم رەوتی شۆڕشگێڕی سۆسیالیستی و 

كرێكاری بە رێنامی ماركسیزم بەهێزترین رەوتی  ناو هەردوو 

ئەنتەرناسیوناڵ بوو. سەرئەنجام ماركسیزم لەڕێگەی ئەو دوو 

بزاڤی  و  دیموركراسی  سۆسیال  پارتەكانی  و  ئەنتەرناسیۆنال 

)6( هەتا ساڵی  زێرینی خۆی  كرێكاریەوە سەردەمی  بەهێزی 

)1914( بەردەوامكرد. 

كۆتایی  ل��ەدوای  سۆسیالیستی  بزاڤی  دووەم��ی  نەوەی 

هاتنی تەمەنی ئەنتەرناسیۆنالی دووەم، واتە لە ساڵی )1914( 

مێژوونوسانی  و  سەرچاوەكان  زۆرب��ەی  دەستپێدەكات. 

نێوان  كەسااڵنی  ب��اوەڕەدان  لەو  سۆسیالیستی  بزوتنەوەی 

و  بەهێزبوون  و  سەرهەڵدان  بەسەردەمی   1914-1864

سۆسیالیستی  بزوتنەوەی  كاریگەربوونی  وەرچ��ەرخ��ان و 

ئابوری  ژیانی  و  فەرهەنگ  و  سیاسەت  لە  ئەژماردەكرێت 

دەبێە  سەردەمە  ئەم  كە  ئەمەریكا،  و  ئەوروپا  سیاسی  و 

نەوەی  بەاڵم  سۆسیالیستی.  بزاڤی  یەكەمی  نەوەی  تەمەنی 

دێتە  یەكەمەوە  جیهانی  جەنگی  كەلەسەرەتای  دووەم 

دیموكرات(  )سۆسیال  ریفۆرمیست  باڵی  بەهەردوو  مەیدان 

دوو  دەبنە  )كۆمۆنیست(ەوە،  شۆڕشگیڕی  توندڕەوی  و 

دا  بزاڤی سۆسیالستی  لە  بەیەك  دژ  و  و جیاواز  بەهێز  باڵی 

نێوان  براكوژی  سەدەی  دەبێتە  بیستەم  سەدەی  تەواوی  و 

سۆسیال دیموكراسی و كۆمۆنیزم لە ئاستی جیهانیدا.

ریفۆرمیست  باڵی  درێژكراوەی  دیموكراسی  سۆسیال 

لە  كە  بوون  دووەم  ئەنتەرناسیوناڵی  ناو  ماركسی  شێوە  و 
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)جان  فەرەنسی  برنشتاین(،  )ئیدوارد  ئەڵامنی  پەیڕەوەكانی 

ماركسیست،  )ئاسرتۆ  نەمسایی  ماركسیستی  جۆریس(، 

بەریتانی  پەیرەوی  و  ئۆتۆباوەر(  ئادلەر،  ماكس  رینەر،  كارل 

بەهێزترین  توانییان  كرێكاران(  پارتی  و  فابی  )سۆسیالیزمی 

بزوتنەوەی  و  پارت  راستیدا  لە  یان  سۆسیالیستی،  پارتی 

رۆژئ��اوادا  ئ��ەوروپ��ای  ل��ەت��ەواوی  كرێكاری  و  ج��ەم��اوەری 

پێكبهێنن.

)لینینزم(  لینین  بیروباوەڕەكانی  لەرێگای  كۆمۆنیزمیش 

و كۆمۆنیزمی روسی و ستالینەوە، توانییان لەواڵتانی رووسیا 

رۆژه��ەاڵت،  ئەوروپای  واڵتانی  ت��ەواوی  و  سۆڤیەت(  )یان 

هەتا  )1917(وە  ساڵ  لە  و  پێكبهێن  ئۆردوگایی  كۆمۆنیزمی 

جیهانیدا  لەسیاسەتی  بەهێزیان  كاریگەری   )1991( ساڵی 

لەبەرامبەر  ئابووری  و  سیاسی  ئۆردوگایەكی  وەكو  هەبوو، 

بەرنامەی  و  سیاسەت  رۆژئاوایی.  هاوپەیامنانی  و  ئەمەریكا 

بەناو سۆسیالیستی ئەم ئۆردوگایە لەو سەردەمەدا )1917 – 

1991( لەم چەند خاڵەدا بەیاندەكرێت: یەكەم، ئاستی نزم و 

هەژارانەی ژیانی ئابووری لەم ئۆردوگایەدا. دووەم، نەبوونی 

دیكتاتۆری  بوونی  دەس��ەاڵت��دار  و  دیموكراسی  و  ئ��ازادی 

سێیەم:  و  سۆڤیەت  پەیڕەوی  كۆمۆنیستی  ئەحزابی  سیاسی 

ناسیۆنالیزم لەهەردوو ئاستی هەریەكێك لەو واڵتانە، یان لە 

مەزنی  قەاڵی  ناسیۆنالیزمی  بەتایبەتی  و  ئۆردوگاییدا  ئاستی 

ناسیۆنالستی  سیاسەتی   . )ش��ورەوی(ی��ە)7(  كە  سۆسیالیزم 

بەرژەوەندی  كە  بەومانایەدێت،  كۆمۆنیستی  ئۆردوگای 

لە  سۆسیالیستی  و  كرێكاری  ئەنتەرناسیۆنالیستی  و  جیهانی 

ئۆردوگای  پاراستنی  بۆ  قوربانی،  و  كراوەتەپاشكۆ  جیهاندا 

مەوجودی كۆمۆنیستی و هەموو سیاسەتە جیهانییەكان تەنها 

كاریگەری  و  ئۆردوگا  و  سۆڤیەت  بەرژەوەندی  و  لەڕوانگە 
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لەبەرژەوەندی  ئەو واڵتەوە سەرچاوەدەگرێت، نەك  جیهانی 

خەباتی چینایەتی جیهانی كرێكاران و سۆسیالیزم.

كۆمۆنیستی  و  سۆسیالیستی  باڵی  هەردوو  شێوەیە  بەم 

لەسەردەمی نەوەی دووەمی سۆسیالیزمدا، درێژە بە ژیانیان 

و  رەوت  بەدواوە   )1960( سااڵنی  لە  سەرئەنجام  و  دەدەن 

بزاڤی نەوەی سێیەم لەناو بزوتنەوەی سۆسیالیستی جیهانیدا 

سەر هەڵدەدات، وەكو رێگەی سێهەمی جیاواز لە كۆمۆنیزمی 

دیموكراسی  دیكتاتۆری و سۆسیال  و  و هەژمونگەر  دەوڵەتی 

ریفۆرمیست و شێوەیەك لە پاراستنی سەرمایەداری.
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مێژووی سەرهەڵدانی نەوەی سێیەم 
دەیەی شەستی سەدەی بیستەم بە سەرهەڵدانی رەوتێكی 

نوێ لە بزاڤی سۆسیالیستی دائەنرێت، كە بەزۆر ناوی جیاوازەوە 

بۆ  رەوتە  ئەم  سەرهەڵدانی  زەمینەی  خەبات.  دێنەمەیدانی 

ئابوری و جیهانی گرنگ دەگەڕێتەوە،  دوو هۆكاری سیاسی و 

دەوڵەتانی  سیاسەتی  بە  بەرامبەر  ناڕەزایی  و  نەیاری  یەكەم 

دادپ���ەروەری  نەبوونی  كێشەی  لەبەرامبەر  سەرمایەداری 

بەناو  ئۆردوگای  ه��ەردوو  نێوان  ساردی  شەڕی  كۆمەاڵیەتی، 

بەسەركردایەتی  رۆژئ��اوا  ئۆردوگای  و  لەالیەك  سۆسیالیستی 

ئەمەریكا و زەمینەی سەرهەڵدانی شەڕی جیهانی و مەترسی 

چەكی ئەتۆمی و كۆكوژ. دووەم، سیاسەتی هەڵەی هەردوو باڵ 

كۆمۆنیستی و سۆسیال دیموكراسی سەبارەت بە فەرامۆشكردنی 

خەریك  و  عەدالەت  و  ئاشتی  دیموكراسی،  ئازادی،  پرسەكانی 

بوونی ئەو دووباڵە لەالیەك بەكێشە و جیاوازیی نێوان خۆیان و 

لەالیەكی دیكە بە پاراسنت و هێشتنەوەی هەژموونی جیهانیان 

لەسەر حسابی بەرژەوەندی بزاڤی كرێكاری و سۆسیالیستی و 

عەدالەتی جیهانی.

سەرهەڵدان و بەهێزبوونی خەباتی جەماوەری و دیموكراتی 

دەیەی  لەسەرتای  رۆژئاوا  ئەوروپای  پەرلەمانەكانی  دەرەوەی 

بەپارتەكانی  ئومێدەكان  كزبوونی  یان  بڕوانەمان،  و   )1960(

سەرهەڵدانی  بۆ  زەمینەیەك  دەبێتە  كە  دیموكراسی،  سۆسیال 

لە  )بەتایبەتی  مافەمەدەنییەكان  بەدەستهێنانی  بزاڤەكانی 

)USA( و بزاڤەكانی ژنان و فێمێنیستە ئازادی خواز و یەكسانی 

خوازەكان، راپەرینی خوێندكاران و الوانی )فەرەنسا( و ئەوروپا 

و ئەمەریكا لە ساڵی )1968( و بزاڤی رزگاری خوازی نەتەوەكان، 

و  س��ەوزەك��ان  و  ژینگەپارێزی  بزاڤی  سەرهەڵدانی  پاشان 

لەسەرەتای دەیەی )1970( و پەیدابوون و بەهێز بوونی نەیاری، 
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ناڕەزایی لەدژی جەنگ و چەكی ئەتۆمی و دروستبوونی بزاڤی 

الیەنگرانی ئاشتی، لەكۆتایی دەیەی )1980( و سەرەتای دەیەی 

)1990(و پاشەكشە و هەڵوەشانەوەی دەوڵەتانی كۆمۆنیست، 

و  رۆژهەاڵت  ئەوروپای  و  سۆڤیەت  لە  حزبی  تاك  دیكتاتۆری 

و  سیمبول  دەبێتە   )1989( لەساڵی  بەرلین  دیواری  رووخانی 

لە  نوێ  نەوەیەكی  سەرهەڵدانی  بۆ  تازە  سەردەمێكی  هێامی 

سۆسیالیستی  بزوتنەوەی  لە  نەوەیە  ئەم  بڕوای  سۆسیالیزم. 

ئەو  كە  بوو،  ئەوە  سۆسیالیست  بەناو  واڵتانی  بە  بەرامبەر 

نەبوون،  سۆسیالیست  شێوەیەك  هیچ  بە  پارتانە  و  دەوڵەت 

بەڵكو دەوڵەتی دیكتاتۆری بوون بەسەر پرۆلیتاریا و خەڵكەوە 

نەك دیكتاتۆری پرۆلیتاریا. راپەرینی الوان و خوێندكارانی پاریس 

و  ئەمەریكا  فەرەنسا،  زانكۆكانی  لە  بەشێك  كۆنتڕۆڵكردنی  و 

هەموو واڵتانی پێشكەوتوو لەالیەن الوانەوە لە مانگی ئایاری 

)1968( و بەرزكردنەوەی دروشم و خواستەكانی سۆسیالیستی 

و تا رادەیەك ئانارشیستی، بەسەردەمێكی گرنگ لەتەمەنی ئەم 

نەوەیەی سۆسیالیستی ئەژمار دەكرێت. زۆرترین بەشداربووانی 

)چەپی  بزاڤەكانی  الیەنگرانی  الوان،  و  خوێندكاران  بزاڤەكانی 

نوێ  چەپی  پەیدابووبوون،   )1960( كەلەسەرەتای  بوون  نوێ( 

سۆسیالیستی  تا  بوون،  خواز  ئ��ازادی  زیاتر  گشتی  بەشێوەی 

ئازادی  دژی  ئۆردوگای  بەرامبەر  بوو  كاردانەوەیەك  كەئەمەش 

و دیموكراسی بەناو سۆسیالیستی و سیاسەتی دیكتاتۆری حزبە 

كۆمۆنیستی یەكانی سەر بە سۆڤییەت.

ناوەبراوەكان  بزوتنەوە  الیەنگرانی  تەواوی  كە  ئەوناوەی 

لەسەری كۆك و هاودەنگ بوون، ناوی سۆسیالیستی دیموكرات 

لە  خۆجیاكردنەوەیان  بۆ  بوو  دیموكرات  و  سۆسیالیست  یان 

هەردوو رەوتی سۆسیال دیموكراسی و كۆمۆنیزمی ئۆردوگایی. 

هەندێك لە سۆسیالیستە مرۆڤدۆستەكان و بەشێك لەالیەنگرانی 
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)تیۆری رەخنەی ئەمەریكایی و بەریتانی لە دیموكراسی لیرباڵی( 

رەخنەكارانی  و  بیریاران  نوێیە.  بزاڤە  ئەم  قسەكەری  بوونە 

بەرجەستەی ئەمەریكایی و بەریتانی وەكو رۆبرت دال، كە بڕوای 

بەهێزی بە سۆسیالیزم هەبوو، كرافۆرد ماكفرسۆن كە باسی لە 

تۆمپسۆن  ئا.پ.  دەكرد،  پلورالیستی  و  راستەقینە  دیموكراسی 

كتێبی  خاوەنی  كە  میلیباند،  رالف  و  ئینگلیزی  نووسی  مێژوو 

گرنگ و ناوداری )سۆسیالیزم بۆ سەردەمی گومان(ە و یەكێك 

بوو لە تیۆریسنە ناودار و مامۆستا پڕكارەكانی )كۆلێژی ئابووری 

و سیاسی لەندەن( لە باس و تیۆرەكانیاندا خۆیان بەالیەنگرانی 

نوێ  چەپی  لێكۆڵیارانی  دەناساند.  سۆسیالیزم  لە  رەوتە  ئەم 

بەبیرو رای هاوبەش لەگەڵ دیدگای ماركسی الو، بەرەو بیڕورای 

)لەخۆ نامۆ بوونی(ی مرۆڤی نوێ و نەبوونی ئازادی راستەقینە 

لە سیستەمی سەرمایەدارییدا وەرچەرخان)8(. 

یەكگرتوەكانی  واڵتە  لە  مەدەنییەكان  مافە  بزوتنەوەی 

بۆ  بزوتنەوەیە  ئەو  بەهێزی  و  ف��راوان  كاریگەری  ئەمریكا، 

ماوەیەكی بەرچاو لەسەر كۆمەڵگە و سیاسەت و بیركردنەوەی 

كرد،  سۆسیالیزم  بزاڤەی  ئەم  تیۆرمەندانی  لە  وای  ئەمەریكی 

ئازادییە  ئاڕاستەیان بەرەو پرسی ماف و  كە دووبارە گرنگی و 

و  سۆسیالیستانە  لەو  هەندێك  زیندووبكەنەوە  مەدەنییەكان 

كانادایی  مەندی سیاسی  تیۆر  ماكفرسۆن(  )كرافورد  بەتایبەتی 

لە كتێبی )جیهانی واقعی دیموكراسی(دا نرخاندنی هاوسەنگرت 

و راستەقینەتری لە دیموكراسی ئازادیخواز خستەڕوو. بەبڕوای 

تەسك  دا  لیربالی  دیموكراسی  لە  تەنها  دیموكراسی  ماكفرسۆن 

دەتوانێت  دیموكراسی  لە  دیكە  جۆری  دوو  بەڵكو  ناكرێتەوە، 

فرەیی و بەهرەمەندی دیموكراسی بەرەو ئازادی خوازی واقعی 

بەبڕوای  دیموكراسی  دیكەی  جۆرەی  دوو  ئەو  بهێنێت.  بەدی 

دەتوانێت  كە  یە،  رۆسۆیی  دیموكراسی  یەكێكیان  ماكفرسۆن 
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بۆ  لیربالی(  تەنها  )نەك  گشتی  یان  میللی،  دیموكراسیەكی 

ماركسی،  دیموكراسی  لە  دوومیان  بەدەستبهێنێت،  هەمووان 

یان سۆسیالیستی یە كە پەیوەندارە بەپرسەكانی ئازادی سیاسی 

و ئابوری و كۆمەاڵیەتی، دادپەروەری دابەشكردن و دارایی و 

سەرەئەنجام بونیات نانی شێوەیەك لە دامودەزگای سۆسیالیستی 

ه��ەم��ووان)9(.  بۆ  بەهرەمەند  و  ه��اوب��ەش(  )كۆمەاڵیەتی 

سەرئەنجام تەواوی سۆسیالیستە دیموكراتەكان بروایان هێنا بە 

جۆرێكی دیكە لە دیموكراسی، كەجیاوازە لە دیموكراسی لیرباڵی و 

خۆیان ناوی دەنێن بە دیموكراسی سۆسیالیستی )بەپیرەوی لە 

ماكفرسۆن و میلیباند()10(. 

سەرهەڵدانی  هۆی  بووە  كە  ژنان  رزگاریخوازی  بزاڤی 

پەیڕەوێك بەناوی )فێمینیزمی ماركسیست( و بە سودوەرگرتن 

لە دیدگا و نوسینەكانی ماركس، ئەنگلس، ئۆگست بیبل )یەكێك 

لە رابەرە گرنگەكانی رەوتی ماركسیست لە سۆسیال دیموكراسی 

سیمۆن  سان  )فۆریە،  سەرەتا  سۆسیالسیتەكانی  و  ئاڵامن( 

و  سۆسیالیستی  بیركردنەوەی  لە  شێوەیەك  ئۆین(  رۆبرت  و 

فێمێنیستیان بەئاڕاستەی پلوڕالیزم هێنایە ناو بزاڤی سۆسیالیستی 

و فیمینستی. هەڵوێستی رابەرانی ئەم پەیڕەوە سۆسیالیستی و 

فێمێنیستی یە لە بەرامبەر ئەوانەش، كە ماركسیست نەبوون، 

هەڵوێستی نەیاری نەبوو بەڵكو بڕوایان بە فرەیی لە بیر و باوەڕ 

و یەكێتی لە كار و ئامانجدا هێنا. بزاڤی فێمێنیستی سۆسیالیستی 

نەوەی  لە  بەشێكن  ئەوانیش  كە  سەوزەكانیشدا،  پارتە  لەناو 

سێیەمی سۆسیالیستی گرنگ و كاریگەربوون. 

ئاشتی  و  پارێزی  ژینگە  لەالیەنگرانی  سەوزەكان  پارتە 

و  بەهێز  ئەسكەندەنافی  واڵتانی  و  ئەڵامنیا  لە  كە  پەروەری، 

هەر  واڵتانەدا،  ئەو  بیركردنەوەی  و  سیاسەت  لە  كاریگەرن 

ئاشتی  فیمینیزم،  پارێزی،  ژینگە  نێوان  پلۆرالیستی  بەشێوەی 



25چەپی نوێ

و  بەشدار  ئەمانیش  و  بیردەكەنەوە  سۆسیالیزم  و  پارێزی 

هاوبەشن لە دیدگا گشتییەكانی رەوتی )سۆسیال دیموكرات( كە 

لە شوێنی خۆیدا باسیاندەكەین.

رەوت، یان پەیڕەوێكی دیكەی ناو سۆسیالیزمی دیموكرات 

دیموكراسی  نێوان  پەیوەندی  دەیانویست  كە  بوون،  ئەوانە 

میتۆدی  روانگەی  زیندوبكەنەوە.  سۆسیالیزم  و  ناسیۆنالیزم  و 

 و فكری ئەم باڵە دیدگا و زانیاری لە دوو پەیرەوی ماركسی و 

سۆسیالیستی سەرەتای سەدەی بیستەم وەردەگرت. بڕۆنۆ باوەڕ 

و كارل رینەر و ماكس ئادلەر، كە بونیادنەرانی رەوتی )ئاسرتۆ 

ماركسیست( یان پەیڕەوانی قوتابخانەی ڤییەننا بوون، بڕوایان 

ناسۆسیالیزم  و  سۆسیالیزم  و  دیموكراسی  دەتوانین  كە  وابوو 

نەتەوە  یان  ناسیۆنالیزم،  ئەوان  لەالی  و  بكەین  ئاوێتە  پێكەوە 

خەڵكیش  نیازەكانی  و  ماف  بەدیهێنەری  دەبێت  پ��ەروەری 

بێت. واتە ناسیۆنالیزم )لەپەیڕەوی ئەواندا(تەنها بەدەستهێنانی 

بەڵكو دەبێت  نەتەوەكان،  بۆ  نییە  سەروەری  و سەر بەخۆیی 

بەدیهێنەری سەروەری و سەربەخۆیی و نیاز و ژیانی تاك����ەك�انی 

دەڵێن  خ���ۆیان  ی�����ان هەروەكو  بێت،  نەتەوەیەش  ئەو  ناو 

پەیڕەوی   .)11( خەڵكەكانیەتی((  هاوچارەنووسی  ))نەتەوە 

ئیلهامی )دیموكراسی، سۆسیالیزم و ناسیۆنالیزم( بۆ  دووەم بۆ 

و  تێكۆشەر  باوەڕەكانی  بیرو  دیموكراتی،  سۆسیالیستی  رەوتی 

)جان  فەرەنسی  سۆسیالیستی  بزوتنەوەی  تیۆرمەندی  و  رابەر 

سۆسیالیزم  بوونی  ئاوێتە  و  گفتوگۆ  دەیوست  كە  جۆریس(، 

ئاشتی خوازی و  بیروڕای  لە  نەتەوەپەروەری  و  و دیموكراسی 

سێیەم،  نەوەی  بەم جۆرە   . بەرهەمبهێنێت)12(  دا  دژی جەنگ 

دەیخواست كە جۆرێكی دیكە لە پلۆرالیزم و یەكرت خوێندنەوەی 

لەم  بەدەستبهێنێت،  نەتەوەخوازی  ئەنتەرناسیۆناڵیزم و  نێوان 

مەیدانەشدا راستگۆیی پلۆرالیستی خۆیان بسەملێنن. بزاڤەكانی 



ئەکرەمی میهرداد 26

رزگاری نەتەوەیی و نیشتامنی لە واڵتانی روو لەگەشە، وای لە 

ناو  باسە كۆنەی  بەم  سۆسیالیستەكان كرد كە دووبارە گرنگی 

بەگرتنەبەری  كە  هەوڵبدەن،  و  بدەنەوە  سۆسیالیستی  دنیای 

نەتەوەپەروەری  نێوان  پەیوەندی  نوێ  سیاسەتی  و  ئاڕاستە 

)ناسیۆنالیزم(، سۆسیالیزم و دیموكراسی بخەنەوە ناو سیاسەت 

و فەرهەنگی بزاڤی سۆسیالیستی. 

سۆسیالیزمی  رەوتی  پەیدابوونی  كەنەدا،  ئەمەریكاو  لە 

دیموكراتی زیاتر بەشێوەی بزاڤی كۆمەاڵیەتی و یەكگرتنی نێوان 

گروپ و فیدراسۆنە كرێكارییەكان پێكدەهات، نەك بەشێوەی 

تێۆری و نوخبەیی. )سۆسیالیستە دیموكراتەكانی ئەمریكا( كە 

یەكگرتنی نێوان گروپە چەپەكان بوو لەساڵی )1983( لەالیەن 

بۆ  بوون  لەكاردا  دام��ەزرا و  هاوكارانی  و  هارینگتۆن(  )مایكل 

دیموكراسی  سۆسیال  ناڕۆشنی  سیاسەتی  لەبەرامبەر  نەیاری 

ئەمریكا،  جیهانی  سیاسەتی  لەبەرامبەر  دیموكرات  پارتی  ناو 

ئەوان دەیانویست لە روانگەی خەبات و ئاسۆی سۆسیالیستی 

نەك  بكەن،  ئەمەریكا  سیاسەتی  لەسەر  داوەری  جیهانییەوە، 

لەروانگەی ئەمریكا پەرستی و خەونی ئایدیالیستی هەژموونی 

ئەمەریكاییەوە.

و  رووناكبیران  و  پ��ارت  چەند  ف��راوان��رتدا  ئاستێكی  لە 

ئەوروپای  كۆمۆنیستەكانی  پارتە  لەناو  كاریگەر  تیۆرمەندانی 

رۆژئاوادا و لەسەرەتای دەیەی )1980(كە بەشێكی بەهێزبوون 

تەواوی  حزبانە،  ئەو  ناو  ئازادیخوازی  دیموكرات،  باڵی  وەكو 

هەرچی  و  دوورخستنەوە  سۆڤیەتی  ئاراستەی  لە  پارتەكانیان 

ئیتاڵیا،  لە  هەواڵنە  ئەم  دەچ��وون.  دیموكراسی  بەرەو  زیاتر 

ئیسپانیا، فەرەنسا، بەریتانیا، یۆنان و )ژاپۆن(سەركەوتووبوون و 

ئەم بزوتنەوەیە كە بە )كۆمۆنیزمی ئەوروپی، یان ئورۆكۆمۆنیزم( 

نارساوە و بەڕێنامیی بڕواكانی )ئەنریكۆ برلینگۆیر( بەهێزترین و 
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پایەدارترین رەوتی دژی لینینی و سۆڤیەتی بوون لە بزوتنەوەی 

زۆربەی  هەروەكو  ئەوروپاییەكان،  كۆمۆنیستە  كۆمۆنیستیدا. 

نوسینەكانی  و  بەرهەم  رویانكردە  دیموكراتەكان  سۆسیالیستە 

و  گرنگ  تیۆرمەندانی  لە  بوو  یەكێك  كە  گرامشی(  )ئەنتۆنیۆ 

پارتی  نەری  بنیات  رابەری  و  ماركسیستی  ناوبزاڤی  كاریگەری 

بەها  كارو  ئاوێتەكردنی  لە  گرامشی  بوو.  ئیتاڵیا  كۆمۆنیستی 

دەرب��ارەی  ریفۆرمیستی  دیدگای  لەگەڵ  شۆڕشگێڕییەكان 

ئەو  پێشڕەوی  و  سۆسیالیزم  سەرمایەداری،  نێوان  پەیوەندی 

بێ  دووەم��دا  نێونەتەوەیی  بیرمەندانی   لەنێو  ئاوێتەكردنە 

لە  دەكرد  داكۆكی  كە  بەوشێوەیەی  هەر  گرامشی  هاوتابوو. 

دیدگای ماركسی سەبارەت بە پێداویستی پارتی شۆڕشگیڕی چینی 

كرێكار، لەهەمان كاتدا لە خەباتی گشتی  جەماوەری ئانارشی 

داكۆكی  مافەكانی  بەدەستهێنانی  بۆ  خەڵك  بەرنامەی  بێ  و 

ئەوروپی،  ناو كۆمۆنیزمی  پارتەكانی  لە  بەاڵم هەندێك  دەكرد، 

وەكو حزبی كۆمۆنیستی فەرەنسا و ئیتاڵیا، زیاتر دەگەڕانەوە بۆ 

ماركسیزمی رەسەن )ئەرسەدۆكس( و هەوڵیاندەدا، كە ئەنجام و 

لێكۆڵینەوەی تازە لە ماركسیزم لەسەردەمی ئێستادا بەدەستبێنن. 

دیموكراتەكان  سۆسیالیستە  نارەزایی  و  نەیاری  دیدگای 

دیكتاتۆری  و  ه���ەژاری  ناكارایی،  گەندەڵی،  لەبەرامبەر 

كۆمۆنیستی دەوڵەتانی بلۆكی رۆژهەاڵت لەالیەكەوە و رەخنەی 

ئەوان لە سیاسەتی تەواو ریفۆرمیستی و تەسلیم بوونی سۆسیال 

سیاسەتی  لە  ئەوان  بەشداری  و  بەسەرمایەداری  دیموكراسی 

دژی مرۆڤانەی سەرمایەداری رۆژئاوا )وەكو جەنگ، پاوانكردن، 

بەرئەنجامی  دوو  ژینگە(  ئالودەكردنی  هەژاری،  جیهانگیری، 

گرنگی لێكەوتەوە: یەكەم، دەبووایە زیاتر ئەوان )واتە نەوەی 

سێیەم( خەریك بن بەپەیوەندی نێوان سۆسیالیزم و دیموكراتی 

هەر بۆیەش ناوێكی هاوبەشیان لە نێوان ئەو دوو زاراوەیە بۆ 
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خۆیان هەڵبژاردووە. دووەم راستی و دروستی دیدگاكانی ئەوان 

سەبارەت بەهەردوو باڵەكەی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم لەهەموو 

زەمینەكاندا راستدەرچوو.

زەمینەكانی سەرهەڵدانی بزاڤی سۆسیالیستی دیموكراتی

لە  ئەوەی  سەرەڕای  سۆسیالیستی  بزاڤی  سێیەمی  نەوەی 

ژینگە و زەمینەی جیاواز و فرەوە سەرچاوەی گرتووە، زۆربەی 

تا  لە سااڵنی )1960( و )1970(  و )1980(  جیهانی مۆدێرنی 

چەند  خاوەنی  بناغەدا  لە  بزاڤە  ئەم  بەاڵم  گرتۆتەوە،  ئێستا 

دووەم.  ن��ەوەی  باڵەكەی  ه��ەردوو  لە  جیاوازە  تایبەمتەندی 

تایبەمتەندی رادیكالیزم و ئەنتەرناسیۆنالیزم، خەباتی شۆڕشگێری 

ناسنامەی  دەبنە  ئازادیخوازی  و  سۆسیالیستی  دادپ��ەروەری  و 

گشتی ئەم بزاڤە و لەهەمانكاتدا بەیانگەری خودی ئەو ژینگە 

و زەمینانەشە كەتیایدا پەیدابوون. هەر بۆ سەملاندنی ئەوەی، 

كە ئەم بزاڤە لەژینگە و سەرچاوەی جیاوازەوە پەیدابوون )نەك 

تەنها خەباتی سیاسی و چینایەتی كرێكاران، وەك ماركسیزمی 

ئەوان،  تێگەیشتنی  لینینزم(  و  دیموكراسی  سۆسیال  كالسیك، 

و  یەك  لە خودی سۆسیالیزم چوون  بزاڤە  ئەو  بەشەكانی  یان 

هاوتانییە، بەڵكو ئەوان یەكێك لە بەرهەمەكانیان دەبێتە بەدی 

هێنەری میتۆدی پلورالیستی سۆسیالیستی و پێكەوە ژیانی دیدگا 

جیاوازەكان لەناو سۆسیالیزمدا. 

سەرئەنجام دەبێت ژینگە و زەمینەكانی ئەم رەوتە بناسین 

و لەو ناسینەدا لە فرەچەشنی و جیاوازی نێوان بەشەكان و ئەو 

بۆشاییەی، كە ئەم بزاڤە لە ئاستی جیهانیدا پڕیدەكاتەوە تێبگەین 

و زەمینەكانی سەرهەڵدانی دەبێتە جۆرێك لە ناسینەوەی فرە و 

ئاڵۆزی ئەم رەوتە: 

و  پرس  زۆر  سااڵنی  دەبێتە  شەست  دەی��ەی  یەكەم: 
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ئەنجامی  لە  كە  نەكراو،  چارەسەر  كۆمەاڵیەتی  كێشەی 

گۆڕانكاری كۆمەڵگەی بۆرژوایی دوای جەنگی جیهانی دووەم 

نێوان  دژایەتی  ناكۆكی،  نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە  پەیدابوون 

دابوو  خۆی  مۆری  رۆژهەاڵت  و  رۆژئاوا  ئۆردوگای  هەردوو 

هەروەها  جیهاندا،  لە  ژیان  كێشەكانی  و   پرس  هەموو  لە 

بەهێزبوونی  سارد،  جەنگی  پڕوپاگەندەكانی  و  راگەیاندن 

پێشبڕكێی چەكداربوون، ئەگەری هەاڵیسانی جەنگی سێیەم 

و كاریگەری چەكی ئەتۆمی و كۆكوژ ببوونە تابلۆی سەرەكی 

دیكەشەوە  لەالیەكی  جیهان،  خەڵكی  ژیانی  بارەی  چەند  و 

رۆژئاوا  جیهانی  بەسەر  ئەمەریكا  ئەمالوالی  بێ  كۆنتڕۆڵی 

باكور(  ئەمریكای  و  ئوسرتالیا  ژاپ��ۆن،  رۆژئ��اوا،  )ئەوروپای 

زەمینەی دژایەتی ئەمریكا و ئۆردوگاكەی لە هەموو جیهاندا 

ئەتۆمی  كێشەی  و  سارد  جەنگی  دژایەتی  هەڵخراندبوو. 

عەدالەت  و  ئابوری  ژیانی  نەبوونی  و  ژینگە  بوونی  پیس  و 

زەمینەی  دەبێتە  ئەمریكاشدا  و  ئەوروپا  خودی  لە  خوازی 

و  نوێ  چەپی  بزاڤەكانی  پەیدابوونی  بۆ  سەرەكی  و  یەكەم 

نەوەی سێیەم.

رزگاری  بزاڤەكانی  بەهێزبوونی  و  سەرهەڵدان  دووەم: 

خوازی نەتەوەكانی جیهانی روو لە گەشە و بەئاكام گەیشتنی 

و  س��ەروەری  بەدەستهێنانی  بۆ  بزوتنەوانە  لەو  هەندێك 

سەربەخۆیی نیشتامنی و ئاوێتە بوونی سۆسیالیزم و ناسیۆنالیزم 

دەبێتە یەكێك لە زەمینە و ناسنامەكانی بزاڤی سۆسیالیستی تازە، 

یان سۆسیالیزمی واڵتانی داگیركراو. سەركەوتنی شۆڕشی چین 

لە ساڵی )1949( و كوبا لە ساڵی )1959( و شۆڕشی جەزائیر لە 

)1962( ئەو زەمینانەن، كە سۆسیالیزمی دیموكرات و نیشتامن 

پەروەری تیا لەدایكبوو. 
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سێیەم: ئەگەرچی لە واڵتانی ئەمەریكا و رۆژئاوا گەشەی 

پیشەسازی و تەكنەلۆژی و ئابوری لە دوای جەنگ سەردەمێك لە 

ژیان پَێكدەهێنێت، بەاڵم بەهچ جۆرێك لەو واڵتانەدا نەگۆڕانكاری 

كۆمەاڵیەتییەكان  و  ئابوری  و  سیاسی  پەیوەندییە  لە  بەرچاو  

دەبیرنا، نەبەرهەمەكانی ئازادی و خۆش گوزەرانی بۆ هەمووان 

سۆسیالیستی  سێیەمی  بزاڤی  گرنگەكانی  داوا  لە  یەكێك  بوو. 

بەدەستهێنان  و بەهرەمەند بوونی هەمووان بوو، لە دەسكەوتی 

لە  گۆرانكارییەكان  سیاسی.  و  ئ��ازادی  گەشەی  و  ئابوری 

زەمینەكانی ئابوری و سیاسەتدا پێویستی دەكرد، كە شێوەیەكی 

دیكە لەروانگەی فەرهەنگی و شارستانی و مافداری و ئەخالقی 

بۆ چەپی نوێ پەیدا بكرێت و لەم سەردەمەدا بیروباوەڕەكانی 

بەڕێنامیی  رۆژئاوایی  ماركسیزمی  یان  فەلسەفی،  ماركسیزمی 

یەكانی )گرامشی، لۆكاچ، كارل كۆرش و ئەرنست بلۆخ( دەبنە 

مانیفێستی فەرهەنگی و فەلسەفی چەپی نوێ.

بەاڵم  دەك��رد،  ئاسامنی  گەشتی  ئەمەریكا  كاتێكدا  لە 

بێدار  دادپ��ەروەری  و  خواز  ئازاد  نەژادی خەڵكی  هەاڵواردنی 

دەكرد، لەكاتێكدا كە ژنان بەشێوەی فراوان و بەرچاو هاتبونە 

مەیدانی كار و بەرهەمهێنانەوە، بەاڵم هێشتا ئاستی نزمی كرێی 

یەك  ببوە  رەگەزی  هەاڵواردنی  برینداردەكرد.  ویژدانی  ئەوان 

واقیع و راستی سەپێرناوی رۆژئاوا. هەموو ئەم رەوش و ژیانانە 

پێویستی بەوەاڵمی ردیكال و ئازادیخواز و دادپەروەر بوو. 

بزاڤە  لەبیروباوەڕو  هیچكام  سەردەمەدا  لەم  چ��وارەم: 

و  رۆژئ��اوا  ئەوروپای  واڵتانی  دەس��ەاڵت��داری  نەریتییەكانی 

ئەمریكای باكور وەاڵمی گونجاو، یان رازیكەریان بەخەڵك نەبوو. 

بێگومان هیچ چاوەڕوانییەك لە لیربالیزمی بۆرژوایی نەدەبیرنا، 

هەلومەرجانە،  ئەم  بەدیهێنانی  لە  بوون  بەشێك  خۆیان  كە 
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عەدالەت  یان  ئازادیخوازی،  رادیكالی  هەڵوێستی  بۆنواندنی 

خوازی. سۆسیال دیموكراسی و پارتە كۆمۆنیستەكانی ئەوروپاش 

یا بەئاشكرا داكۆكی، یان لە سیاسەتی رەسمی باڵی دەسەاڵتداری 

واڵتانی خۆیان دەكرد، یا بەشێوەی ناپەیگیر و زەبوونانە رەخنەی 

بەڕەسمی  دیموكراسی  سۆسیال  پارتەكانی  دەگرت.  الوازی��ان 

الیەنگرییان لە بەرنامە و هەنگاوەكانی جەنگی ساردی ئەمەریكا 

كاتێكیش  دەك��رد،  رۆژه��ەاڵت  كەمپی  و  سۆڤیەت  دژی  لە 

پیادەدەكرد.  سیاسەتانەیان  ئەو  بوون  دەسەاڵتدار  كەخۆیان 

پشتیوانی ئاشكرای سۆسیال دیموكراتەكانی فەرەنسا و بەریتانیا 

واڵتانی  لەداگیركردنی  واڵتەكانیان  ئیمپریالیستی  سیاسەتی  لە 

جیهانی سێ، یەكێكە لەو رەخنە پەیگیرانەی كە چەپی نوێ و 

لەبەرامبەریان خستیانەڕوو. داكۆكی  تازە  رەوتی سۆسیالیستی 

ئاشكرای باڵی چەپی حزبی دیموكراتی ئەمەریكا، كە خۆیان بە 

سۆسیال دیموكراسی دەناساند، لەدەخالەت و جەنگی ئەمەریكا 

لە كۆریا و ڤێتنام شایستەیی و ئابڕووی سیاسی و مرۆڤدۆستانە و 

پێشكەوتووخوازی ئەو پارتەی لەكەدار دەكرد، چی دیكە بڕوای 

سۆسیالستەكانی بۆ خۆی رانەدەكێشا.

كۆمۆنیستەكانی  بەپارتە  پەیوەندی  كە  جێگایەی  ئەو  تا 

رۆژئاواوە هەبێت، هەڵبەت راگەیاندن و پڕوپاگەندەی رەسمی 

یان  دژایەتی،  و  س��ارد  بەجەنگی  سەبارەت  دەوڵەتەكانیان 

لەگەڵ سۆڤییەت و پارتە كۆمۆنیستەكانی ئۆردوگای رۆژهەاڵت، 

هێنابوو،  پێش  ئ��ەوان  بۆ  نایاسایی  و  سنوردار  هەلومەرجی 

هەروەها سیاسەتی بێ قەید و بەندی ئەو پارتانە بۆداكۆكیكردن 

و  ناوخۆیی  سیاسەتی  كۆمۆنیستەكەی،  پارتە  و  سۆڤیەت  لە 

جیهانی ئەو ئۆردوگا بەناو سۆسیالیستییە، ئەوانی كردبووە بەشێك 

لە جەنگی سارد و سیاسەتی سۆڤیەتی. ئەم رەوشە هەرچۆن بووە 

مایەی رەخنە و نەیاری لەبەرامبەر سۆسیال دیموكراسی الیەنگری 
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بێزاری  زەمینەی  ئەندازەیەش  بەو  هەر  رۆژئ��اوا،  و  ئەمەریكا 

فەراهەمدەكرد  سۆسیالیستی  دادپەروەرانی  و  خوازان  ئازادی 

لەبەرامبەر پارتە كۆمۆنیستەكان. سیاسەتی پارتە كۆمۆنیستەكان 

لە جەنگی ساردا لە جیاتی ئەوەی دژی جەنگ بن و داكۆكی لە 

ئاشتی جیهانی بكەن، بوونە بەشێك لە داكۆكی كردن لەبوونی 

پەیڕەوانی  و  لەدەستی سۆڤێت  و كۆمەڵ كوژ  ئەتۆمی  چەكی 

بەناوی ئەوەی، كەدەبێت كرێكاران و كۆمۆنیستەكانیش خاوەنی 

ئەو چەكانەبن لەبەرامبەر هەژموون و دەستدرێژی ئیمپرالیستی 

ئەمەریكا و ئەوروپای رۆژئاوا. سیاسەتی ئەم پارتە كۆمۆنیستانە 

لە پێش هەژموونی شورەوی تا ئەو رادەیە نامرۆڤانە و ریسوایی 

و  سۆڤیەت  سەربازی  لەهێرشی  داكۆكییان  كە  هێنەربوو، 

هەنگاریا  سەربازی  داگیركردنی  رادەی  تا  دەكرد،  پەیڕەوانی 

لەساڵی )1956( و هێرشی سەربازی بۆ سەر چیك و لەناوبردنی 

بەهاری پراگ لە ساڵی )1968(. 

دیموكرات  سۆسیالیستی  نوێی  چەپی  نەیاری  و  رەخنە 

لەبەرامبەر سۆسیالیزمی ئۆردوگایی بەڕادەیەك كاریگەر بوو، كە 

بووە هۆی كەمبوونەوەی شایستەیی و لەدەستدانی هەژمونی 

كۆڕو  لەناو  سۆڤییەتی  بیروڕای  سیاسی  و  فەلسەفی  و  فكری 

كۆمەڵی ئازادی خوازان و پێشكەوتووخوازاندا. لەم سەردەمەدا 

و  ئەوروپی  پەیگیری  بیرمەندانی  و  روناكبیران  لە  زۆرێ��ك 

دژی  رووخساری  لەئاشكراكردنی  بوون  كاریگەر  رۆژهەاڵتی 

ئازادی و دیموكراسی و سۆسیالیزمی ئەو ئۆردوگایە. روناكبیرانی 

فانون،  فرانز  ئەمین،  سەمیر  باران،  پۆل  سویزی،  )پۆل  وەكو 

مایكل  و  بتلهایم  شارل  میلیباند  رالف  والرستاین،  ئیامنوێل 

هارینگتۆن( نەخشی گرنگیان هەبوو لەدەرخستنی راستییەكانی 

بێبەری  و  سۆسیالیزم  دیموكراسی،  و  ئازادی  نێوان  پەیوەندی 

كاریگەری  راستیانەوە.  بەو  جیهانی  كۆمۆنیزمی  نامۆیی  و 
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و  دیموكراتی  سۆسیالیزمی  رەوتی  نەیاریانەی  رەخنەو  ئەم 

چەپی نوێ و سەوزەكان بووە هۆی گومان و لەبەریەكرتازانی 

سەرئەنجام  ژاپۆن،  و  رۆژئاوا  ئەوروپای  كۆمۆنیزمی  ریزەكانی 

ئەو پارتانە هەموویان بەگرتنەبەری رێباز و بیروباروەڕی جیاواز 

لە كۆمۆنیزمی لینینی و روسی پەیڕەوێكی تازەیان لە كۆمۆنیزم 

)كۆمۆنیزمی  بەنێوی  بەدەستهێنا  جیهانی  سۆسیالیزمی  و 

لەبەرامبەر  دیموكراتی  سۆسیالستی  رەخنەی  ئەوروپایی(. 

كۆمۆنیزم و سۆسیال دیموكراسی جیهانی لەسەر زمانی )ئیامنۆیل 

چیدیكە  رەوتانە  ئەو  بەیانكراوە.  شێوەیە  بەم  الرستاین(  و 

)بەشێك نەبوون لە چارەسەر( بەڵكو ببونە )بەشێك لە كێشە و 

گرفتەكان( )13( .

سۆسیال  پارتەكانی  كۆنتڕۆڵی  ه��ەژم��وون  و  پێنجەم: 

دیموكراتی و كۆمۆنیزم لەناو بزاڤی كرێكاری و پێشكەوتوخوازی 

دا، لەالیەك هۆكارێكی بەهێزبوو بۆ كەم جواڵنەوەی كرێكاری 

و  ڕەوش  بەرامبەر  كرێكاران  ناڕەزایی  و  نەیاری  الوازبوونی 

و  واڵتانە  ئەو  كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  سیاسی،  هەلومەرجی 

كرێكاری  بزاڤی  كە  ئەوەی،  هۆی  بووە  دیكەشەوە  لەالیەكی 

دوور  كە  بێت،  دیكە  رێگەچارەیەكی  پەیداكردنی  لەهەوڵی 

بێ لە سۆسیال دیموكراسی و كۆمۆنیزمی جیهانی. بەم شێوەیە 

لە  كرێكاری  خۆبەخۆی  و  سەربەخۆ  بزاڤی   )1960( دەیەی 

بلۆكی  زۆربەی واڵتانی رۆژئاوا و هەندێك لە واڵتانی سەر بە 

سۆڤیەتی پەیدادەبن و لەم نێوەدا بزاڤی كرێكارانی هاوپشتی 

پۆڵۆنیا لەسەرەتای دەیەی )1980( وەكو یەكێك لە بەهێزترین 

كە  ئەژماردەكرێت،  بیست  سەدەی  كرێكارانی  بزوتنەوەكانی 

نەریتی  سۆسیالیزمی  هەژموونی  و  لەكاریگەری  بوو  دوور 

ئەحزابی كۆمۆنیست و تەنانەت دژ و نەیاریش بوو لەگەڵیان.
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لەدەیەی )1950( و )1960( كە ئەگەرچی بەدەیەی هاوسەنگی 

و جێگیری سیاسی دادەنرێت لە رۆژئاوا، بەاڵم سەرهەڵدانی بزاڤی 

كۆمۆنیزم،  و  دیموكراسی  سۆسیال  لە  دوور  و  رادیكال  كرێكاری 

دەبێتە زەمینە و سەرچاوەی پەیدابوونی دیدگای نوێی فەلسەفی و 

فەرهەنگی و سیاسی لە بزاڤی سۆسیالیستی دا و لە هەمان كاتیشدا 

زەمینەی هاوپشتی و هاوكاری لەگەڵ بزاڤەكانی الوان، ژنان، ژینگە 

و  فەراهەمدەكات  مافەمەدەنییەكان  و  ئاشتی خوازی  و  پارێزی 

ئەمەش دەبێتە باشرتین ژینگە و زەمینەی سەرهەڵدانی بزاڤەكانی 

فێمێنیستانی  دیموكراتی،  سۆسیالیزمی  سەوزەكان،  نوێ،  چەپی 

سۆسیالیست و ماركسیست. 

شەشەم: نەیاری و رێگری چینی بااڵدەست و حكومەتەكانی 

بزاڤی سۆسیالیستی  داواكانی  لەبەرامبەر  و رۆژهەاڵت  رۆژئاوا 

دیموكرات و باڵەكانی ئەو بزاڤە لە بزووتنەوەی خوێندكاران و 

الوان لە ساڵی )1968( بەدواوە، بزوتنەوەكانی ئازادی و یەكسانی 

 ،)1960( دەیەی  دوای  ئەوروپای  لەسەرانسەری  ژنان  خوازی 

بەهێزبوونی بزوتنەوەی مافە مەدەنییەكان لەسەرەتای دەیەی 

)1950( بەدواوە، بزاڤی ژینگەپارێزی و ئاشتی خوازی لە دژی 

شەڕ و بەهێزبوونی بزوتنەوەی سەروەری، رزگاریخوازی نەتەوە 

ژێر دەستەكانی لەالیەك و لەالیەكی دیكەوە توندتربوونەوەی 

جێگیركردنی  لەدوای  شورەوی  ئەمەریكا،  دژایەتی  و  ناكۆكی 

موشەكی ئەتۆمی لە كوبا، كە جیهانی خستە ئاستانەی جەنگی 

ئەتۆمییەوە و پانتایی و رەهەندی 

ئەم  هەموو  كاریگەرتركرد.  و  تر  جیهانی  ساردی  جەنگی 

زەمینانە، نەبوونی وەاڵمی چینی دەسەاڵتدار و دەوڵەتەكانیان 

و بێدەنگی سۆسیال دیموكراسی و كۆمۆنیزمی رۆژئاوایی دیسان 

و  خواز  ئازادی  رادیكاڵ،  وەاڵمی  پەیدابوونی  زەمینەی  بوونە 

مرۆڤ پەروەری رێبازەكانی سۆسیالیستی دیموكراتی. 
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دیدگا و جیهانبینی سۆسیالیزمی دیموكرات
بەتەنها  رەوتێكی  سۆسیالیستی  بزاڤی  سێیەمی  نەوەی 

فراوانی  بزاڤێكە  زیاتر  بەڵكو  نەبووە،  حزبی  و  سیاسی 

نەیاری و نارەزایی بووە، لەبەرامبەر هەلومەرجی سیستەمی 

باڵی  ه��ەردوو  بەرامبەر  بووە  كاردانەوە  و  سەرمایەداری 

كە  بزاڤێك  ئۆردوگایی.  كۆمۆنیزمی  و  دیموكراسی  سۆسیال 

فراوانە و خاوەندارنییە لە حزب و سیاسەتی دیاریكراو، دیارە 

بوونی  بارەیەوە  لەم  دەبێت.  فرەیی  و  نامەركەزی  بەشێوە 

باوەڕ و دیدگا و جیهانبینی جیاواز و جۆراوجۆر و تاڕادەیەكیش 

ناكۆك بەیەك، لەم بزاڤەدا وەكو رەوشێكی رسوشتی و پەسەند 

دێتەبەرچاو، بەاڵم لەگەڵ هەموو جیاوازی و فرەیی یەكیشدا، 

كەتارادەیەك ئاماژەم بە هەندێكیان كردووە، هەندێك دیدگا 

و  كۆدەنگی  لە  بزاڤەدا شێوەیەك  لەم  دیاركراو  پرانسییپی  و 

هەوڵدەدەم  ب��ەدواوە  لێرە  گرتووە.  بەخۆوە  پابەندبونیان 

بزوتنەوەی سۆسیالیستی  سێیەمی  نەوەی  گشتی  مانیفێستی 

بەخاڵ و بەشیكردنەوە بەیان بكەم.

و  نەیار  رەوتێكی  و  ك��اروان  بزوتنەوەیە  ئەم  یەكەم: 

و  سەرمایەداری  سیستەمی  بەتەواوی  بەرامبەر  ناڕازییە 

بەتایبەتی ستەم و نایەكسانی ئابووری و سیاسی ئەو نیزامە، 

سیستەمی  تەنها  كە  وایە  بڕوایان  رەوتەكانیان  هەموو  بۆیە 

جیهانێكی  و  ژیان  كە  ل��ەوەی  رێگرە  كە  سەرمایەدارییە، 

و  جەنگ  و  ن��ەداری  ه��ەژاری،  بێبەشی،  لە  دوور  باشرتی 

نەخۆشی بۆ كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بێتەدی. لەالی ئەم بزاڤە، 

دووەمی  و  یەكەم  جەنگی  هەردوو  لەدوای  سەرمایەداری 

ئامێری  )عەقاڵنیەتی  نا عەقاڵنی  دەبێتە سیستمێكی  جیهانی 

وەكو دەربڕینی قوتابخانەی فرانكفۆرت( و دژی مرۆڤایەتی، 
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زۆر و  ف��راوان و  بەرهەمی  س��ەرەڕای  سیستمەدا  لەو  چونكە 

بۆ  برسێتی  و  نەداری  و  هەژاری  بەاڵم  رۆژئاوا،  لە  زەبەندی 

دەكاتە  سێیەم  بەجیهانی  نارساو  لەواڵتانی  كەس  ملیۆنەها 

سۆسیالیستە  و  نوێ  چەپی  بەبڕوای  ژیان.  سەرەكی  شێوەی 

دیموكراتەكان بەردەوام بوونی مەوداو دووری نێوان ئەم دوو 

جیهانە، یەكێكە لە تایبەمتەندیەكانی سیستمی سەرمایەداری 

جەنگی  دوای  فرەنەژادەكان(  كۆمپانیا  )بەشێوەی  مۆنۆپۆڵی 

بەدەربڕینێكی  ساردە.  جەنگی  سەردەمی  دووەم  جیهانی 

بوو،  باو  و  گشتی  باوەرە  ئەو  ناوبراودا  بزاڤی  لەناو  دیكە 

هەوڵدەدات  لەالیەك  سەرمایەداری  سیستمەی  ئەم  كە 

لە  سامان  بەرهەم،  زیادەی  و  زۆری  پێشكەوتوو  واڵتانی  لە 

هێنانەدی دەوڵەتی رەفا و كۆبوونەوەی سەرمایەداری ئابوری 

سەرفبكات،  كۆكوژدا  و  ئەتۆمی  چەكی  لەبەرهەمهێنانی 

دواكەوتوودا  یان  دەستە،  ژێر  لەواڵتانی  دیكەش  لەالیەكی 

بە پشتیوانی و هێنانە سەركاری رژێمە دیكتاتۆرییەكان رووە 

دزێوو چەوسێنەرەكەی سەرمایەداری دیكتاتۆری پیشاندەدات، 

لە  دەست  خەڵكیشدا  نەیاری  و  بەرگری  هەر  لەبەرامبەر 

بەشێكی  ژیانی  ناكات.  لەهیچ  درێغی  و  ناپارێزێ   هیچ 

زۆری خەڵكی جیهان، ژیانی كوڵەمەرگی و مەمرە و مەژییە 

دەسەاڵتی  و  سەرمایەداری  پاراستنی  پێناوی  لە  هەموان  بۆ 

دیكتاتۆری لە جیهانی سێ و دەسەاڵتی )موداراتی سەركوت 

كەر( لە دنیای رۆژئاوا. نوسین و بەرهەمە ئابووریەكانی پۆل 

سویزی، پۆل باران، گۆندەرفرانك، سەمیر ئەمین و فرانز فافۆن 

لەم زەمینەدا گرنگ و كاریگەرن. 

سۆسیالیستی  بزاڤی  كرد  باسامن  هەروەكو  دووەم: 

دووەم  نەوەی  سۆسیالیستی  رەوتی  ه��ەردوو  دیموكراتی، 
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كێشەكان  لە  بەبەشێك  كۆمۆنیزم(  و  دیموكراسی  )سۆسیال 

یەكەم  رەخنەی  و  چارەسەر  لە  بەشێك  نەك  تەماشادەكات، 

ئەوەیە،  رەوتە  دوو  ئەو  لەهەردوو  بزاڤە  ئەم  سەرەتای  و 

بۆ  خەبات  هێنانەدی و  لە  وازی  دیموكراسی  سۆسیال  كە 

بزاڤی سۆسیالیستی  لە  باڵی راست  بۆتە  سۆسیالیزم هێناوە و 

دوور  و  درۆینە  سۆسیالیزمی  بەپاراستنی  كۆمۆنیزمیش  دا،  

لە  جۆرێك  ئازادیخواز،  و  دۆست  مرۆڤ  سۆسیالیزمی  لە 

خستۆتە  تۆتالیتاری  و  دیكتاتۆری  دەوڵەتی  سەرمایەداری 

نەیارییەوە،  روانگە  ل��ەم  سۆسیالیزم.  ئامانجی  جێگای 

هێنانەدی  بۆ  تێكۆشانە  و  خەبات  بە  بڕوای  سێیەم  نەوەی 

و  رۆژئ��اوا  منوونەكەی  ه��ەردوو  لە  جیاواز  سیستەمێكی 

رۆژهەاڵت، كە ئەو سیستەمە )سۆسیالیزمە و هێنانەدی چەند 

نەوەیەك دەخایەنێت و لەوانەشە هەرگیز بە شێوەی رەهاو 

و  بەگەشە  پێویستی  سۆسیالیزم  چونكە  نەتەیەدی،  كۆتایی 

فروانی هەموو زەمینەكانی ئابووری، سیاسی، كۆمەاڵیەتی و 

فەرهەنگی هەیە، كە دەبێت بەردەوام ئەو گەشە و فراوانی 

یە لە ئامانجەكانیدا ببیرنێت()14(. واتە جۆرێك لە بەیانكردنی 

دیدگای ماركسی الو لەسەرەتای لێكۆڵینەوە و نوسینەكان ، كە 

سۆسیالیزم بەدەستهێنانی یەكسانی یە بۆ هەمووان لە ژیانی 

شایستە و تێروتەسەلی ئابووری و ئازادی و رەهایی تەواو.

سێ یەم: بەدیهێنانی دیموكراسییەك، كە تاڕادەیەكی زۆر 

فراوانرتو ئازادترە لەدیموكراسی سەرمایەداری، یان دیموكراسی 

لیبڕاڵی. دیموكراسی هیوای سۆسیالیزمی دیموكراتیك، كەخۆیان 

ناوی دەنێن )دیموكراسی سۆسیالیستی( لەسەر چەند پایەیەكی 

گرنگی مافەكانی مرۆڤ، بڕواهێنان بەتاك باوەڕی سۆسیالیستی 

بەمانا  سیاسی  ئ��ازادی   ،)Socialized individualism(
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فراوانەكەی، هەروەها كە ئەمەیان گرنگرتین سیفەتی دیموكراسی 

یەكسانی  یە.  یەكسانی  بەدیهێنانی  مەسەلەی  سۆسیالیستی 

كەمكردنەوەی  سۆسیالیستی  و  دیموكراسی  دیدگایەكی  وەكو 

ریشەیی و رادیكالی هەموو رواڵەت و دیاردەكانی هەاڵواردن 

و جیاكارییە لەماف، ئازادی، هەلی ژیان، كاركردن، بیركردنەوە 

و خۆسەملاندن. دیموكراسی لیبڕالی هەرچەندە لە رووخساردا 

جیاوازی  بەهۆی  بەاڵم  پەسەنددەكات،  ئازادییەكان  و  ماف 

ئابووری و هەاڵواردنی فرسەتەكانی كارو ژیان، لەو مەیدانانەدا 

خودی ئەو ماف و ئازادییانەش بۆ زۆربەی خەڵك بەسنووردار 

تەنها  دیموكراسی  سەرئەنجام  رەهادەكات،  كەمایەتیش  بۆ  و 

دەبێتە شێوەیەك، یان رووخسارێك لە ئازادی رووكەش. بەشی 

راستەقینەی  دەسەاڵتی  یان  دیموكراسی،  دیدگای  سێیەمی 

ئابووری  كۆمەاڵیەتكردنی  مەسەلەی  ساالری(  )خەڵك  خەڵك 

كۆمەاڵیەتی  و  گشتی  خاوەندارێتی  بەدەستهێنانی  یان  یە، 

ئەو بەشانەیە لە ژیانی كۆمەڵگە، كە تاڕادەیەكی زۆر ژیان و 

چارەنوسی زۆربەی خەڵكی پێوە بەسرتاوەتەوە. بەدەستهێنانی 

خاوەندارێتی گشتی لەو زەمینانەدا، نەخشی كاریگەر دەبینێت 

لەبەدەستهێنانی دیموكراسی و یەكسانیدا. سەرئەنجام ئامانجی 

گرنگی سۆسیالیزمی دیموكراتیك نزیكدەبێتەوە لە سێ دروشمە 

برایەتی(،  یەكسانی،  )ئازادی،  فەڕەنسی  شۆڕشی  گەورەكەی 

رەگەزەكە  هەردوو  بۆئەوەی  برایەتی  وشەی  جیاتی  لە  بەاڵم 

بگرێتەوە وشەی )هاوكاری(بەكاردەهێنن و دروشمیان دەبێتە 

)دیموكراسی،  لەدەربڕینی  هاوكاری(  یەكسانی،  )ئ��ازادی، 

یەكسانی، كۆمەاڵیەتی(.

نێوان  لە  دیموكراتی  سۆسیالیستی  بیروباوەڕی  چوارەم: 

هەڵبژاردنی  لە  الیەنگیری  )شۆڕش(  و  )ریفۆرم(  زاراوەكانی 
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لە رەگوڕیشەوە  یان چاكسازی  رادیكال(،  )ریفۆرمی  زاراوەی 

كار  ئەو  هەموو  بۆ  ئاماژەیە  رادیكال  ریفۆرمی  دەك��ات. 

قوڵ  و  ف��راوان  گۆڕانكاری  دەیانەوێت  كە  بەرنامانەی،  و 

سیاسی،  ئابوری،  سیستەمی  الیەنێكی  چەند  یان  لەالیەنێك، 

كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی بەئاڕاستەی هێنانەدی دیموكراسی 

و یەكسانی و سۆسیالیزەكردن.لەم زەمینەیەدا پێویستە لەسەر 

هەموو بزاڤەكانی رزگاری و ئازادی كەلەدژی )نەژاد پەرستی 

گرنگیان  نەخشی  لەوگۆڕانانەدا  و  بن  پەرستی(   )رەگەز  و   )

لە  فراوانە  و  پەیگیر  زۆر  سێ  نەوەی  هەرچەندە  هەبێت. 

لە هەوڵی  بەردەوام  و  یەكسانی  رزگاری،  ئازادی،  پرسەكانی 

ئەوەدایە، كەالیەنی زانستی و شارستانی و پێشكەوتووخوازی 

بەاڵم  ب��دات،  خۆی  سۆسیالیستی  بەرنامەی  و  بەروخسار 

رێگاوبان،  تەندروستی،  ژیانی  ریفۆرمی  بە  س��ەب��ارەت 

سیستەمی  كۆمەاڵیەتییەكان،  بیمە  ژینگە،  نیشتەجێكردن، 

باجەكان، دەستور و یاسا... هتد بەجێدەهێڵن بۆ هەلومەرجی 

و  بەكات  ریفۆرمانە  ئەو  سازوكاری  و  واڵتەكان  تایبەتی 

ئامادەیی خودی ئەو واڵتانە دەسپێرن.

رەتكردنەوەی  بەمانای  رادیكال  ریفۆرمی  هەڵوێستی 

چەمكی )شۆڕش( و )شۆڕشگێڕی( نییە، بەڵكو الیەنگری ئەوان 

بزاڤەكانی  و  پارت  دیدگای  هەمان  چەمكە  ماناو  دوو  لەم 

سۆسیال دیموكراسی پێش ساڵی )1914(. واتە الیەنگیری یە 

زێرینی  لەو دیدگا شۆڕشگیڕ و ریفۆرمیستی یەی سەردەمی 

ماركسیزم و سۆسیال دیموكراسی یە كە بەم جۆرەیە: شۆڕش 

كەڵەكەبوونی گۆڕانكاری گرنگ و جەوهەری یە بەشێوەیەكی 

وەها، كە وەرچەرخانی بەرچاو لە سیستەمی كۆمەاڵیەتی و 

گشتی دا بكات. واتا هەمان هەڵوێستی سۆسیال دیموكراسی 

ئاڕاستەی  و  دیدگا  كە  ی��ەك��ەم،  جیهانی  جەنگی  پێش 



ئەکرەمی میهرداد 40

شۆڕشگێرانەی  بارگەی  هەمان  لەناوەڕۆكدا  ریفۆرمیستیشی 

هەبوو. هەڵوێستی شۆڕش و ڕاپەڕین بەمانای تۆڵەكردنەوە، 

هەڵوێستی   دەسەاڵتەكان،  ناو  كەسایەتی  گۆڕینی  تەنها  یان 

و  ئایدۆلۆژیا  بیروباوەڕی  لە  جۆرێكە  ئەمە  و  نییە  پەسەند 

تۆتالیتاری دوژمنكارانە. ئامانج لەوەنی یە كە تەنها دەسەاڵتی 

گۆڕانكاری  بەدەستهێنانی  ئامانج  بەڵكو  لەناوبچێت،  كۆن 

دیدگای  ژیاندا  زەمینەكانی  لەهەموو  كە  فراوانە،  و  قووڵ 

دیدگای  هەمان  دیموكراتیك،  سۆسیالیزمی  شۆڕشگێرانەی 

ماركسە سەبارەت بەشۆڕش و بەمجۆرە: ماركس بڕوای وابوو 

هەیە  دیموكراسی  و  لەئازادی  كەبەشێك  واڵتانەدا  لەو  كە 

پێویست بەشۆڕش و  ئەمەریكا(  بەریتانیا، هۆڵەندا و  )وەكو 

راپەرین ناكات، بەڵكو لە رێگەی خەباتی سیاسی، جەماوەری 

و ئابووری و بەتایبەتی خەباتی پارلەمانی دەكرێت گۆرانكاری 

دڵخواز بەدەستبێت، بەاڵم ئەو واڵتانەی كە دەسەاڵتی رەها و 

دیكتاتۆر و سەپێرناون و لەوێدا ئازادی و دیموكراسی و مافی 

راماڵینی  و  راپەرین  و  نییە، شۆڕش  بوونی  دەنگدانی گشتی 

دەسەاڵتی كۆن كارێكی پێویست و گرنگە )15(.

بكەری  یان  جەماوەری،  و  كۆمەاڵیەتی  هێزی  پێنجەم: 

گۆڕانكاری و ریفۆرم و ریفۆرمی رادیكال لەالی سۆسیالیزمی 

دیموكراتیك نە تەنها چینی كرێكارە )وەكو لەالی ماركسیزم، 

و  رووناكبیران  نەتەنها  و  كۆمۆنیزم(  و  دیموكراسی  سۆسیال 

خوێندكاران و الوانن )چەپی نوێ و قوتابخانەی فرانكفۆرت( 

هەندێك  لەالی  )چەپ(  ب��ەزاراوەی  كە  هێزەیە  ئەو  بەڵكو 

و  كۆمەاڵیەتی  بەهێزی  یان  ملییاند(  )رال��ف  ناودەبرێن 

بۆژمارەیەكی  ئاماژەیە  ئەمەش  كە  ناودەبرێن،  جەماوەری 

فراوان لە خەڵك، دیارە لەناونیشاندا سۆسیالیست و چەپەكان 
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بڵێن  بەخۆیان  هەیە  كەگومانیان  كەسانەش  ئەو  تەنانەت  و 

)پێشكەوتووخواز(  وش��ەی  دەتوانین  یان  سۆسیالیست. 

بەكاربهێنن، وەكو زاراوە و سیفەتێكی گشتی ئاماژە بۆ تەواوی 

گۆڕانكاری  دەیانەوێ  كە  بزاڤانەی  و  الیەن  و  كەس  ئەو 

لەبەشێكی زۆری رەهەندەكانی سیستەمی كۆمەاڵیەتیدابكەن 

بەئامانجی رزگاری، یەكسانی و هاوكاری. بێگومان زاراوەكانی 

پیاوانەش دەگرێتەوە، كە بەشێكن  پێشوو هەموو ئەو ژن و 

لە بزاڤەكانی كرێكاری و بزاڤە كۆمەاڵیەتییە تازەكان )بزاڤی 

ئاشتی، ژینگەپارێزی، فێمینیزم، الوان، چەپی نوێ، بزووتنەوەی 

مافە مەدەنییەكان.... هتد( دەتوانین شایستەیی هەموو ئەو 

هێز و بكەرانە لەوەدا بناسین كە هەموویان بەشێكن لە نیاز 

دیموكراسی  رێگەی  لەسەر  پەیگیر  گۆڕانكاری  پێداویستی  و 

فراوانەكەی  مانا  بە  یەكسانی  مرۆڤانەتر،  و  باشرت  یەكی 

دادپەروەری  یەككردنی خەڵك، سەرەنجام  تەنها چوون  نەك 

كۆمەاڵیەتی و هێنانەدی هاوكاری گشتی. 

شەشەم: بەپێچەوانەی سۆسیال دیموكراسی و كۆمۆنیزمی 

گەشەی  و  تەكنەلۆژی  بە  سەبارەت  نوێ  چەپی  رووس��ی، 

نەوەی  بەبڕوای  نەبوو.  پۆزەتیڤیان  دیگای  چیدیكە  ئابووری 

كارەساتەكانی  و  كێشە  هۆكارەكانی  لە  یەكێك  سێهەم 

و  نەبوونی  بیست(  سەدەی  )بەتایبەتی  مۆدێرن  كۆمەڵگەی 

كەمی پێشڕەوی تەكنیك نەبووە، بەڵكو گەشەی لە رادەبەدەری 

ئەو تەكنەلۆژی یە بووە، كە لەگەڵ خۆشیدا مەترسی جەنگی 

ئەتۆمی و ئالودەبوونی ژینەگەشی كردۆتە دیاری دەستی. ئەم 

هەلومەرجە خەڵكی بێگانە و نامۆكردووە بەهەست و بونیادی 

هۆكاری  كراونەتە(  لەراستیدا  )یان  بوونەتە  و  مرۆڤانەیان 

و  سەربازی  بەربەریەتی  و  پەرستی  نەژاد  فاشیزم،  دەستی 
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تەكنەلۆژیا  و  زانست  تەواوی  سەرمایەداری.  پەرستی  سوود 

دەسەتی  بە  ئامێرێك  و  هۆكار  كراوەتە  عەقاڵنییەت  و 

قوتابخانەی   – ئامێری  )عەقاڵنیەتی  بااڵدەست  سەرمایەداری 

سۆسیالیزمی  تیۆرسازانی  زەمینەیەدا  لەم  فرانكفۆرت(. 

بەرهەمەكانی  دیدگاو  لە  وەردەگ��رت  سودیان  دیموكراتیك 

لۆكاش،  )گرامشی،  فەلسەفی  یان  رۆژائاوایی،  ماركسیزمی 

فەلسەفی  یان  فەرهەنگی،  دیدگای  سارتەر(.  و  فرانكفۆرت، 

لە  رزگ��ارب��وون  بۆ  مۆدێرن  كۆمەڵگەی  كە  دەڕوان��ی  وای 

لە  زیاتر  سەرمایەداری،  ئامێریی  هەلومەرجی  و  دەسەاڵت 

و  روناكبیرانە  فەرهەنگی،  بزاڤێكی  بە  پێویستی  هەرشتێك 

شارەزا و خوێنەوار هەیە)16(. 

رزگاری  و  ئازادی  ئامانجەكانی  بۆهێنانەدی  حەوتەم: 

كۆمەاڵیەتی،  دادپ����ەروەری  و  یەكسانی  )دی��وك��راس��ی(، 

فەرهەنگی  بزاڤی  پەرەپێدانی  و  و سۆسیالیزەكردن  هاوكاری 

یان  بەناوەندێتی  ب��ڕوای  سێهەم  ن��ەوەی  رووناكبیری،  و 

)سانرتالیزمی دیموكراتیك(نەبوو، بەڵكو دروشم و رەوشەكانی 

سەربەخۆیی و فیدڕالیزم و چاالكی یە ناوچەیی و بەشییەكانی 

گونجاوترین  كاتیشدا  لەهەمان  و  مرۆڤایەتی  كۆمەڵگەی 

هەلومەرج دەسازێنێت، بۆ رێگەگرتن لە مەترسی پەیدابوونی 

گەشەی بیرۆكراسی. منوونەی خودگەردانی )خۆبەڕێوەبردنی( 

و  كۆنتڕۆڵ  بەبێ  )بێگومان  یوگسالفی  مۆدێلی  كرێكاری 

و  جوتیاری  كۆمۆنەكانی  دەسەاڵتدار(  حزبی  هەژموونی 

و  روناكبیران  لەالیەن  چین  شۆڕشی  لەسەرەتای  كشتوكاڵی 

لێدەكرا.  پێشوازییان  دیموكراتەوە  سۆسیالیزمی  خەباتكارانی 

سۆسیالیستە  بەرهەمەكانی  و  نووسین  مەبەستە  ئەم  بۆ 

بیرمەندانی  بەرهەمی  و  ن��ۆزدە  س��ەدەی  سەرەتاییەكانی 
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شورایی  كۆمۆنیزمی  بیرمەندانی  نوسینەكانی  و  ئانارشیزم 

كۆرش،  كارل  لۆكسمبۆرگ،  )روزا  بیست  سەدەی  سەرەتای 

پانەكۆك( چەند جارێكی دیكە وەردەگێران و چاپدەكران.

لە  دیموكراتیك  سۆسیالیزمی  رەوتی  گشتی  رەخنەی   

دیدگای حزبی سۆسیال دیموكرات و كۆمۆنیزمی رووسی ئەوە 

)باڵی  جیاتی  لە  رەوتەكە  هەردوو  سیاسی(  )باڵی  كە  بوو: 

بڕیاریان دەدا، سەندیكا و  ئابوری و چینایەتی( كرێكارانیش 

بەم  و  پارتەكان  پاشكۆی  كرابوونە  كرێكاران  یەكانی  یەكێتی 

و  دیفاعی  حاڵەتی  كەوتبووە  كرێكاری  بزوتنەوەی  شێوەیە 

نەیدەتوانی پێشڕەوی بكات)17(. ئامانج لەم رەخنە و نەیارییە 

ئەوەیە كە دەبێت حزبیەت بەومانا سەنتڕالیستی و پێشڕەوی 

گۆڕانكاری  دوو  ئەوە  لەجیاتی  لەنێوبچێت،  كۆێخایەتییە  و 

پلورالیزمی  ب��ەرەو  دەبێت  حزب  یەكەم،  بێتەدی:  گرنگ 

سیاسی بچێت و دەكرێت و دەشێت، كە زیاتر لە حزبێك بۆ 

سۆسیالیزمی دیموكراتی هەبێت، لەناو خودی ئەو حزبانەشدا 

زیاتر لە دیدگا و بیروباوەڕ و بیركردنەوەی فەلسەفی و سیاسی 

وابیردەكەنەوە  دیموكراتی   پارتەكانی سۆسیالیستی  هەبێت. 

بەاڵم  هەبێت،  جۆربەجۆریان  و  فرە  دیدگای  دەكرێت  كە 

لەكرداردا هاوبەشنب  و سەرئەنجام ئەوان  دەتوانن و دەبێت 

بڕوایان بە فرەیی دیدگا و هاوبەشی كار هەیە.

و  )ناوەند(  تێڕوانینی  پارتەكان  بۆ  تێڕوانین  دووەم، 

پێشڕەوی  و  ناوەند  پارتەكان  كەگوایە  یە،  نی  )پێشڕەو( 

بزوتنەوەی چینایەتی و جەماوەریین و هەربەو بۆنەیەشەوە 

بەڵكو  نییە،  حزب  كراوی  مۆنۆپۆڵ  كاری  بەتەنها  سیاسەت 

سەندیكا و بزاڤەكانی كرێكاری و جەماوەریش دەتوانن كاری 

سیاسی بكەن و تەنانەت كاریگەر و كارامەش بن لەو زەمینەیدا. 

كاریگەری  و  سیاسی  دەوری  بڕوایە  ئەم  منوونەی  باشرتین 
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بزوتنەوەی  الوان،  و  خوێندكاران  )1968(ی  بزوتنەوەی 

بزوتنەوەكانی  و  فیمیسنیتی  بزاڤەكانی  مەدەنیەكان،  مافە 

پارتە  لە  سەرئەنجام  كە  یە،  پارێزی  ژینگە  و  خوازی  ئاشتی 

سەوزەكاندا خۆیان بەرجەستەكرد. سەرئەنجام نەوەی سێیەم 

بەو رادەیەی، كە بڕوایان بە كاروكاریگەری بزاڤی سیاسی و 

حزبی هەیە، هەربەوڕادەیەش الیەنگیری لە خەباتی خەڵك و 

جەماوەری و نەخشی سیاسی ئەو بزاڤانە دەكەن، ئەگەر چی 

خۆبەخۆ و ناحزبی و نارێكخراویش بن.

ئەم  جیهانبینی  و  دیدگا  لە  چۆن  هەروەكو  هەشتەم: 

نییە و  لیرباڵیزم  تاپۆی سەرمایەداری و  نەوەیەدا دیموكراسی 

سۆسیالیزمیش دەتوانێت شێوەیەكی فراوانرت و بەهرەمەندتر 

لە دیموكراسی بەدەستبهێنێت، هەر بەو ئەندازەیەش هەموو 

مەسەلەی  )واتە  بەدیموكراسییەوە  پەیوەندیدار  پرسەكانی 

نیشتیامنی و نەتەوایی، پرسی ژنان، الوان، ماف و ئازادییەكان( 

سۆسیالیستی.  بزاڤی  لە  بن  بەشێك  دەبێت  و  دەكرێت 

ژیان  ئەوەدایە  لەهەوڵی  دیموكراتیك  سۆسیالیزمی  دیدگای 

زەمینەكاندا  هەموو  لە  مرۆڤانەتر  و  باشرت  جیهانێكی  و 

بەدەستبهێنێت، واتە كاری بیرو باوەڕی خۆی سنوردار ناكات 

سۆسیالیزمەوە.  و  دادپەروەری  یەكسانی،  بەپرسەكانی  تەنها 

ژیانی  لەسەر  زۆری  كارایی  و  فراوانی  كە  گرنگ  پرسی  سێ 

بەشێك  بوونەتە  سێیەم  نەوەی  لەالی  هەیە،  جیهان  تەواوی 

لە دیدگای دیموكراسی سۆسیالیستی، كە ئەوانیش مەسەلەی 

نەتەوەكان، ژنان، الوان، بەبڕوای ئەوان چارەسەری مەسەلەی 

و  سەربەخۆیی  و  س��ەرەوەری  بەدەستهێنانی  و  نەتەوەكان 

و  لەگەشە  نییە  بەشێك  تەنها  نەتەوەكان،  نێوان  یەكسانی 

پێداویستی سەرمایەداری و سەرهەڵدانی بۆرژوازی نەتەوەیی 
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و  مرۆڤانە  پرسێكی  بەڵكو  نیشتامنی،  بازاڕی  دروستبوونی  و 

دیموكراسی و ئاشتی خوازی و ئازادیخوازییە، كە سەرئەنجام 

چارەبكرێت،  نەتەوەكان  نێوان  یەكسانی  بەپێوەری  دەبێت 

بڕوای  )وەكو  دیموكراتییەكان  مەسەلە  لە  یەكێك  تەنها  نەك 

لە  و  دیدگایە  لەم  دەڕۆن  فراوانرت  ئ��ەوان  بەڵكو  لینینی(، 

نەتەوایەتی  كە  )ئەرسەدۆكس(،  رەسەن  ماركسیزمی  بڕوای 

و  بازاڕ  سیاسی  پێداویستییەكی  وەكو  بوون،  نیشتامنی  و 

دەربازدەبن  دەبینین،  مۆدێرنیزم  و  سەرمایەداری  ئابووری 

)ئاشتی  كتێبی  لە  كانت  ئیامنوێل  دیدگای  بۆ  و دەگەڕێنەوە 

بەردەوامی جیهانی( كە بناغەكەی سەروەری و سەربەخۆیی 

ماركس  )1860(ی  سااڵنی  دیدگای  یان  نەتەوەكانە،  بۆ 

ئێرلەندا كە دەڵێت: )هەرنەتەوەیەك  بەمەسەلەی  سەبارەت 

نەتەوەیەكی دیكە بچەوسێنێتەوە، زنجیرەكانی چەوسانەوەی 

و  نیشتامن  پرسی  لە  لێرەوە  ب��ەه��ێ��زدەك��ات()18(.  خۆشی 

لەدوای  دیكە  جارێكی  دیموكراتی  سۆسیالیزمی  نەتەوەكان 

دیدگای  و  پرانسیپ  زیندوكردنەوەی  لەهەوڵی  ماركسیزم 

ئەنتەر ناسیۆنالیزمی جیهانییە، ئەو دیدگایەی كە هەم سۆسیال 

خیانەتیان  ئۆردوگایی  ماركسیزمی  و  لینینزم  دیموكراسی، 

لێكرد، لە پێناوی پاراستنی دەسكەوتی ناسیۆنالیستی خۆیان. 

هەر  دیموكراتی  سۆسیالیستی  ناسیۆنالیستی  ئەنتەر  بڕوای 

بەتەنها لە جیهانبوونی سەرمایەداری و چینی كرێكارو ماف 

و ئازادی و یەكسانی جیهانییەو سەرچاوەی نەگرتووە، بەڵكو 

و  ئازادی  لەزەمینەی  ئاسایش  و  ئاشتی  هێنانەدی جیهانێكی 

سەربەخۆیی نەتەوەكانیشدا، پرسێكی كاریگەر و چارەنووس 

سازی سۆسیالیزمی هاوچەرخە.

پرسی ژنان، هەر بەو شێوەیە لە سنورەكانی دیموكراسی 

تێپەری  یاسایی  یەكسانی  ئ��ازادی،  سەرمایەداری،  نەریتی، 
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دادپ���ەروەی  و  یەكسانیخواز  پرسێكی  بووەتە  ك���ردووە، 

لەزەمینەكانی ئابوری، سیاسی، كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیشدا. 

پرسی  بە  سەبارەت  سێیەم  نەوەی  سۆسیالیستەكانی  بڕوای 

یەكەمیان  دەبینێتەوە،  تێڕوانیندا خۆی  و  لەدوو هۆكار  ژنان 

هەبێت،  پلۆرالیستیامن  بڕوای  و  دیدگا  دەبێت  و  دەكرێت 

و  گفتوگۆ  واتە  فێمێنیزم،  بیروباوەڕەكانی  نێوان  گفتوگۆی  بۆ 

فێمێنیزمەكانی  نێوان  ناكۆكی  نەك شەڕو  فرەیی،  و  جیاوازی 

و  ئانارشی  یان  رادیكاڵ  سۆسیالیستی،  ماركسیزم،  )لیبڕاڵ، 

ئازادتر  بەرئەنجامی  و جۆرێك  فێمێنیزم(  پۆست  سەرئەنجام 

و یەكسانی تر و فرەتر بەدەستبێت، خۆمان سنوردار نەكەین 

دووەم،  فێمێنیستی.  دیدگای  لە  دیاریكراو  بەشێوەیەكی 

و  س��ەروەری  هێنانەدی  ژنان،  كێشەی  و  پرس  چارەسەری 

لەسنورەكانی  پیاو  و  ژن  نێوان  یەكسانی  و  سەربەخۆیی 

ناو  دەچێتە  و  دەربازدەبێت  رەسمی  یاسایی،  دیموكراسی 

فەرهەنگی.  و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  ئابوری،  زەمینەكانی 

هەتا یەكسانی سیاسی و ئابوری و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی 

نەیەتەدی،  ئابوورییەوە  و  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەری  بەهۆی 

هەاڵواردنی رەگەزی نێوان ژن و پیاو بەردەوام دەبێت، دیارە 

بە قازانجی پیاوان و زیانی ژنان.

یەمی  سێ  نەوەی  ژنانەی  و  نەتەوەیی  دیدگای  هەمان 

بۆ پرس و كێشەی الوانیش راستە، بەاڵم دەبێت  سۆسیالیزم، 

بەردەوام لە هەموو كۆمەڵگەكاندا جگە لەوباسانەی سەرەوە، 

پرسی  فەراهەمبكرێت:  بۆالوان  ساز  چارەنووس  پرسی  دوو 

و  پ��ەروەردە  پرسی  و  تاكێك  هەموو  ئازادییەكانی  و  ماف 

فێركردنی زانستی و مرۆڤانەی ئازادیخواز، پێشكەوتووخواز و 

دادپەوەر.



47چەپی نوێ

لەدەستكەوتە  یەكێك  دەگەینە  سەرئەنجام  نۆیەم: 

كە  م��ۆدێ��رن،  فەلسەفی  و  سیاسی  فكری  گرنگەكانی 

یان  ماركسیزم  و  لیبڕالیزم  دیموكراسی،  پلۆڕالیزمە.  ئەویش 

پلوڕالیزمی  زۆرترین  كە  بیروباوەڕانەن،  لەو  )سۆسیالیزم( 

هەموو  بەرهەمهێناوە،  لەخۆیاندا  فەلسەفییان  و  فكری 

جیهانی  حەقیقەتی  لەئاوێنەی  بەشێكن  بەرهەمانەش  ئەم 

لەوەنییە  مەبەست  بێگومان  كە  مرۆڤایەتی،  دەسكەوتی  و 

بەاڵم  راستنب،  بەشێكیان  هەموو   یان  هەرهەموو،  كە 

پێناوی  لە  )ئێمە  دەڵێت  سەوزەكان  گرنگی  دیدگایەكی 

لەهەموو  سود  دەتوانین  ئازادیدا  و  پێشكەوتن  و  ژیان 

بیروباوەڕەكان وەربگرین، هەر لەو روانگەو لەو پێناوەشدا 

و  بگرین()19(  بیروباوەڕانە  لەو  رەخنە  دەبێت  و  دەتوانین 

)گفتوگۆی  دەڵێت  ئەڵامنی  فەیلەسوفی  هابرماسی  یۆرگن 

حەقیقەت()20(.  لە  بااڵیە  ئاستێكی  بیروباوەڕەكان،  نێوان 

پلورالیزمی  بە  تەواوی  بڕوای  كە  دیموكراسی  سۆسیالیزمی 

بۆ  هەیە،  فەلسەفی  و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  و  سیاسی 

و  سیاسەت  منوونەی  دوو  لە  ی��ادەوەری  مەبەستە  ئەم 

دەسەاڵتی سۆسیالیستی وەردەگرێت، كەیەكێكیان ریزبوون 

ناسیوناڵی  ئەنتەر  هەردوو  لەناو  پلورالیزمە  كۆبوونەوەی  و 

پلورالیستی  دەسەاڵتی  دیكەشیان  ئەوی  دووەم،  و  یەكەم 

ئازادی  پاریس كە هەموو رەوتەكانی  لە كۆمۆنەی  سیاسییە 

خوازی، دیموكراسی، دادپەروەری، ماركسی، سەندیكالیستی، 

حكومەتی  هەموویان  بە  كە  بالنكێ  الیەنگرانی  و  ئانارشی 

كۆمۆنی پاریسیان پێكهێنا )هەرچەندە كەمخایەن بوو( ئەم 

پێچەوانەیە  تەواو   ، یە  پلورالیستی  و  كرێكاری  دەسەاڵتە 

حكومەتی  تۆتالیتاری  و  حزبی  تاك  دەسەاڵتی  لەگەڵ 

سۆڤیەتی لە هەردوو سەردەمی لینین و دوای لینین.
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بڕوای  گرنگدا  زەمینەی  سێ  لە  دیموكراتی  سۆسیالیزمی 

دەبن  كاریگەر  زەمینەیەش  ئەوسێ  و  هەیە  پلورالیزم  بە 

زەمینەكانی  پلورالیستی.  ئازادیخوازی  بۆ  ئایندە  لەبڕیاری 

ئەو  ه��ەم��وو  پەیدابوونی  و  پێكهاتن  و  دروس��ت��ب��وون 

دواتر  نەوەی سێیەم  لەسەرهەڵدانی  كە هاوكارن  بزاڤانەی، 

بزاڤەكانی سەوز، چەپی نوێ، ئاشتی خواز، فێمێنیزم، پرسی 

سەندیكایی  و  كرێكاری  بزوتنەوەی  الوان،  نەتەوەكان، 

بەهەموو شێوەكانییەوە، بزاڤی ماف و ئازادییەكان، خەبات 

جیهانی  هەژموونی  كۆكوژی  و  ئەتۆمی  و  چەكی  دژی 

ئەم  پلورالیستی  زەمینەی  ژینگەو  ئیمپریالیستی(دەبێتە 

رەوتە. زەمینەی دووەم، یەكرت خوێندنەوە و گفتوگۆی نێوان 

بیروباوەڕەكان و كاریگەری ئەو بیروباوەڕانەیە لەسەر بزاڤی 

خودی  لەدەرەوەی  هەندێكیان  چی  ئەگەر  سێیەم،  نەوەی 

كاریگەری  ناسیۆنالیزم،  لیبڕالیزم،  )وەكو  بن  بزاڤەش  ئەو 

ئاینی و فەرهەنگی ناوچە و نەتەوەكان، یان تەنانەت شێواز 

و فەرهەنگە كۆن و دێرینەكانیش(. زەمینەی سێیەم، رووی 

لەئایندەیە و سۆسیالیزمی دیموكراتی دەیەوێت سیستمێكی 

فرە، ئازاد، فیدراڵ واتە نامەركەزی، ئۆتۆنۆم )خود موختاری 

تاكێك  كەهەموو  دروستبكات،  و  تێكەاڵ  و  سەربەخۆیی(  و 

ئەگەر  كە  خۆیەتی  جێگای  بەهرەمەندبێت.  بەشدارو  تیا 

یەی سۆسیالیزمی  ئایندەیی  پلورالیزمە  ئەو  بێت  خاڵیش  بە 

دیموكراتی، بەیان بكەم:

یەكسانی  دادپەروەری،  و  ئازادی  و  ماف  *دیموكراسی، 

و هاوكاری.

*تاك باوەڕی بە هەردوو مانای لیبڕاڵی و سۆسیالیستی.
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چەمكی  لەبەرامبەر  دیموكراتەكان  *سۆسیالیستە 

و  بەجیاوازی  ب��دەن  سامان  س��ەرو  دەخ��وازن  ملمالنێدا 

دیموكراسی  لە  داكۆكی  مەبەستە  ئەم  بۆ  و  رێكەوتنەكان 

هەم  دەبێت  دیموكراسی  ئ��ەوان  لەالی  دەك��ەن.  خەڵكی 

بەرژەوەندییەكان  نێوان  رێَكەوتنی  ه��ەم  و  ج��ی��اوازی 

پەسەندبكات و خۆشی لەگەڵیان بگونجێنێت.

و  بەكێشە  س��ەب��ارەت  تێۆری  ئایندەی  و  *دوورمن���ا 

ئەخالقی،  دیدگای  كە  رۆشنگەری،  دیدگای  نێوان  جیاوازی 

هەژدە،  س��ەدەی  رۆشنگەری  ئەخالقی  عەقاڵنییەتی  یان 

جۆرێك لەگەشبینی سەبارەت بە ئایندەی مرۆڤایەتی لەگەڵ 

بەهاكانی سۆسیالیزمدا بگونجێن. یان پەسەندكردنی دیدگای 

بیروباوەرە  لەو  رەخنە  و  گومان  بۆ  مۆدێرنیستی  پۆست 

گەشبینەی رۆشنگەری، بەاڵم دیسان گونجان و سازان لەگەڵ 

سۆسیالیزمدا.

سۆسیالیستی،  س��ەرم��ای��ەداری،  تێكەاڵو:  *ئ��اب��وری 

خاوەندارێتی  نێوان  تەوافوقی  و  هاوكاری  ه��ەرەوەزی، 

تایبەتی و گشتی یان سۆسیالیستی.

و  سیاسی  ك��اری  نێوان  كاریگەری  و  *پ��ەی��وەن��دی 

فەرهەنگی  خەڵك،  بزاڤی  و  حزبی  بونیادی  جەماوەری، 

بوون  كۆدەنگ  بەاڵم  ئاڕاستەكان،  و  مانا  بەهەموو  تێكەاڵو 

لەسەر ئاسۆ و ئامانجەكانی:

دیموكراسی،  یەكسانی،  سەربەخۆیی،  رزگاری،  ئازادی، 

گشتی   بەرژەوەندی  و  خێر  و  كۆمەاڵیەتی  دادپ��ەروەری 

)هاوكاری و سۆسیالیزم(
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سەرچاوەكان:
ام��ام،دار  الفتاح  عبد  د.ام��ام  الحق(،ترجمە  فلسفە  )اص��ول  1.هیغل 

التنویر،بیروت.
2.ئەكرەمی میهرداد )جیهانی فیمینیزم(، سەنتەری راگەیاندن و روناكبیری 

ژنان ،سلێامنی 
3.االن تورین)نقد الحداپە(،ترجمە انورمغیپ ،املجلس االعلی للپقافە،.

4.دایرە املعارف دیموكراسی،زیر نڤر سیمور مارتین لیپست، تهران.
5.ه.س.پ

دووم  جلد  ماركسیزم(،  در  اصلی  های  )جریان  كوفسكی  كوال  6.لشك 
چاپ   1385 تهران  أگاە،  انشارات  میالنی،  عباس  ترجمە  گالیی(،  )عرص 

دوم.
7.أدام شاف )چشم انداز سۆسیالیزم مدرن(، ترجمە فریدون نوائی، نرش 

أگا، تهران 1376.
8.دایر املعارف دموكراسی، جلد دوم.

علی  ترجمە  دیموكراسی(،  واقعی  )جهان  ماكفرسون  .ب.  9.كرافورد 
معنوی تهرانی، نرش أگە، تهران 1379.

داری  الیقە،  نوال  ترجمە  شكاك(�  لعرص  )االشرتاكیە  میلیباند  10.رالف 
املدی الگبعە االولی 1998، دمشق و بیروت.

انتشارات  ترجمە حسن مرتچوی،  تغییرجهان(،  )درباره  لووی  11.میشل 
روشنفكران و مگالعات زنان، چاپ اول 1376، تهران.

تهران  هرمس،  انتشارات  هایش(،  سایە  و  )ماركس  رحیمی  12.مصگفی 
.1383

جهانی،  متحول  درنگام  فرهنگ  و  )سیاست  الرشتاین  و  نویل  13.ایام 
ترجمە پیروز ایزدی ، نرشنی، تهران 1377.

14.رالف میلیباند، ه.س.پ.
15.دایرە املعارف دموكراسی، جلد سوم.

سۆسیالیسم،  تاریخ  مخترص  توهامت(بررسی  و  )أرمانها  رسا  16.جعفر 
انتشارات پویا، چاپ دوم 1370.

17.ایستوان مزاروش )یاسۆسیالیسم یا بربریت( ازقرن أمریكا تا دوراهی 
رسنوشت� ساز، ترجمە مرتچی محیگ، نرش اخرتان، چاپ دوم 1385.

18.میشل لووی، ه.س.پ.
محسن  ترجمە  سبزها(،  سیاسی  اندیشە  و  )فلسفە  دابسون  19.أندرو 

پالپی، نرش أگە، چاپ اول 1377، تهران.
د.حسین  ترجمە   ، عمومی(  درحوزە  نقد  )هابرماس،  هوالب  20.رابرت 

بشیریە، نرشنی، چاپ دوم 1378، تهران.
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سەروەری و ستراتیژی 
سۆسیالیستی

״خوێندنەوەی بیروباوەڕەكانی ئێرنستۆ الكالو، 
تیۆریسییەنی سیاسیی پۆست ماركسیزم״
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ئێرنستۆ الكالو لە ئەرجەنتین هاتۆتە دنیاوە. لە زانكۆی 

ساڵی  لە  و  خوێندوویەتی  ئۆكسفۆرد  و  ئایرس  بۆینس 

لە  دەوڵەت  زانستی  بە  تایبەت  بەشی  لە  دواوە،  بە   1972

لە دوای  لە ساڵی 1971،  زانكۆی ئێسكس وانەی وتۆتەوە. 

»گۆندەر  نووسینەكانی  لە  خۆی  توندی  رەخنەی  نووسینی 

فرانك« لە وتارێكدا بە ناوی »درەبەگایەتی و سەرمایەداری 

كۆمەڵە  و  كۆڕ  ناو  لە  الكالو  ناوی  التین«  ئەمەریكای  لە 

الكالو  وت��ارەدا  لەم  ناوان.  ناو  كەوتە  ماركسیستییەكاندا 

پێشووی  ماركسیستەكانی  تیۆریی  شیكردنەوەی  هەژاریی 

»سەدەی  دیدگای  رادەی  تا  سەرمایەدارییان  كە  راگەیاند، 

الكالو  خوارەوە.  دەهێنایە  ئابووری  و  بازاڕ  نۆزدەهەم«ی 

بەتایبەت  الوازن،  بیروبۆچوونانە  ئ��ەم  كە  رایگەیاند 

ئەمەریكای  تایبەمتەندیەكانی  تێگەیشتنی  بە  سەربارەت 

و  فەرهەنگ  كە  سەرمایەداریانەی  كۆمەڵگە  ئەو  التین، 

سیاسەت و ئیدیۆلۆژی بە ئەندازەی بازاڕ گرنگییان هەیە.

كتێبی  لە  مۆف«  »شانتااڵ  هاوكاریی  بە  الكالو  ئێرنستۆ 

سیاسەتی  بەرەو  سۆسیالیستی،  سرتاتیژی  و  »س��ەروەری 

دەستپێشخەرییەكی   1985 ساڵی  رادیكااڵ«  دیموكراتی 

ئامانجەكەی  كە  باسدەكات،  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  تیۆری 

ژیانەوەی چەمكی چاالكیی سیاسییە.

الكالو بەهۆی زاراوە و چەمكەكانی »ئەگەری توانایی« 

سەروەری  و   Antagonism نەیاری  و  ناكۆكی  امكانیت«، 

كۆمەاڵیەتی  بونیادێكی  »هیچ  دەڵێت:   Hegemony

بەپێچەوانەوە  نییە،  داخ��راو  و  رەهەند  تاك  ت��ەواوی  بە 

تایبەمتەندیی سەرەكی هەر بونیادێك ئەوەیە، كە جێگۆڕكێ  

چاالكی  بۆ  رێگە  كە  تایبەمتەندیەك  دەكات،   Dislocation

هاوشێوەی  الكالو،  دەكات«.  خۆش  كۆمەاڵیەتی  ئاڵوگۆڕی 



ئەکرەمی میهرداد 54

ئومێدەواری  و  گەشبینی  ئاڕاستەیەكی  تۆرین،  ئ��االن 

كە  كاتەدایە  لەو  دروس��ت  ئەمەش  هەیە.  سیاسەت  بە 

نائومێدی پۆست مودێرنە گەلێك شتی لە هەستی نەتوانیندا 

نوقمكردووە. الكالو هەر لەو كاتەدا كە دەڵێت: هیچ كەسێك 

كۆمەاڵیەتیەكانی  پەیوەندییە  و  بونیاد  كاریگەری  نییە 

پەیوەندیانە  و  بونیاد  ئەم  كە  ئەوكاتەی  _تا  نەبێت  لەسەر 

هەمان  لە  دەكات_  دیاری  كەسەكان  ناسنامەی  لە  بەشێك 

لە  تەواوی  بە  ناسنامەكان  كە  لەبیرناچێت  كاتیشدائەوەی 

یان  بۆشایی،  بەڵكوو  دیاریناكرێن،  بونیادەوە  ئەو  الیەن 

ئەم  ئەگەرچی  هەیە.  بوونی  )خودساالری(  بۆ  كەلێنێك 

لە  پێكدێت.  بونیادەوە  بەهۆی جێگۆڕكێی هەمان  بۆشاییە 

سیاسییە  كارە  رێگای  لە  ناسنامەكان  كۆمەاڵیەتیدا  ژیانی 

ناكۆكی  نوێنەری  ئەوانیش  كە  شێوەدەگرن،  بەهێزەكانەوە 

پێكەوە  شێوەیەش  بەو  هەر  و  جۆراوجۆرن  كۆمەاڵیەتی 

ئەم  الكالو  دەبەسرتێنەوە.  یەكرتی  بە  یان  پەیوەندیدارن، 

لەسەر  دەبات،  ناو  هەژموون  یان  »سەروەری«  بە  كارانە 

ئاستی كۆمەڵگە دەتوانین بڵێین كە سەروەری، ناسنامەیەكی 

كاتییە بۆ بونیادی كۆمەاڵیەتی.

كتێبی  هەمان  كە  خۆی  كتێبی  ناودارترین  لە  الكالو 

هەموو  پێش  سۆسیالیستی«یە،  سرتاتیژی  »س���ەروەری 

ماركسیستی  میراتی  رەخنەگرانەی  شیكردنەوەی  بە  شتێك 

دەستپێدەكات و بەتایبەتی لێكۆڵینەوەی ناسنامە و الیەنی 

مەعریفەناسی چینی كرێكار.

پاشان  و  ئابووری  كۆمەاڵیەتی،  گۆڕانی  پرسی  دیدگای 

ناو  لە  مەكتەبیە  یان  رەس��ەن،  دیدگای  كە  فەرهەنگی، 

كائۆتسكی  كاراڵ  كە  دووهەم،  نێونەتەوەیی  ماركسیزمی 

بەرئەنجامێكی  سۆسیالیزم  و  روانگەیەیە  ئەم  تیۆرسازی 
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مێژوو.  یاساكانی  لە  حەمتییە  داهاتوویەكی  و  مێژوویی 

و  ناودەبات  جەبرگەرایی  بە  دیدگایە  تیۆرو  ئەم  الكالو 

دەیداتە بەر رەخنە. هەر بەو جۆرە نەیاران و رەخنەگرانی 

جیاوازەكانی  رەوتە  و  رەخنەدەگرێت  جەبرگەراییەش  ئەم 

نوێنەری  كرێكاران  پارتی  )كە  ریفۆرمیست  ماركسیزمی 

دەیویست  كە  ماركسیزمێك  یان  رەوتەیە(  ئەم  ئاشكرای 

ماركسدا  ئامۆژگاریەكانی  و  بڕوا  لە  نڤر(  )تجدید  نوێكاری 

ئەم شێوە  ناودارترین قسەكەری  بێگومان  بەدیبهێنێت )كە 

یان سەندیكالیزمی  ئیدوارد برنشتاینە(  بیركردنەوە  تازەیەی 

شۆڕشگێڕ )كە جۆرج سۆریل نوێنەری دیاری ئەو رەوتە بوو 

لە فەرەنسا(. ئەمانە هەموویان لە هەوڵی ئەوەدا بوون كە 

بەدیهێنانی گۆڕانكاریی كۆمەاڵیەتی بە هۆكاری سیاسی، یان 

دیدگای  دەیانویست  ئەمان  واتە  ببەستنەوە،  ئیدیۆلۆژیك 

بیركردنەوەی  و  هۆكار  بكەنە  )سەرخان(  یان  فەرهەنگی 

بڕیاردەر بۆ گۆڕانی كۆمەاڵیەتی.

بە  گ��رام��ش��ی   ،1920 دەی���ەی  س��ااڵن��ی  ل��ە  پ��اش��ان 

)ژێرخان_سەرخان(  نێوان  پەیوەندیی  نوێكردنەوەی 

فەرهەنگ  بۆ  كاریگەری  و  بڕیاردەر  دەوری  دەستیپێكرد، 

مێژووییدا  گۆڕانكاری  دۆزی��ن��ەوەی  لە  رووناكبیران  و 

و  سیاسی  دیدگا  ئەم  هەموو  بەرامبەر  لە  پەسەندكرد. 

كالسیك  ماركسیزمی  كە  نیشانیدا،  الكالو  ئیدیۆلۆژیكانەدا 

ئەمەش  هۆكاری  خودگەرایە.  و  جەبرگەرا  رابردوو(  )یان 

بە  دراوە  پێشڕەو  یان  نایاب،  رۆڵی  كە  نییە  ئەوە  تەنها 

ئەوەی  ئاڵتۆسێر دەڵێت:  كە  بەوجۆرەشە  بەڵكوو  ئابووری، 

كە سەرچاوەی گۆڕانی سەرمایەداری بە چینی كرێكار داوە، 

ماركسیزمی ئابووریگەرا و ماركسیزمی فەرهەنگ گەراییشە، 

چونكە  خودگەرایی،  دیدگای  لە  شێوەیەكە  بێگومان  كە 
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سۆسیالیست،  »رووناكبیرانی  دەڵێت:  الكالو  هەروەكوو 

كرێكاردا  چینی  لە  خۆیان  دڵخوازی  بابەتیی  ناسینی 

بەو  كارەكەیان  و  خۆیان  پێیەش  بەو  هەر  و  بەدیدەكەن 

دەبەستنەوە«. چینە 

ب��ۆ وەاڵم���دان���ەوەی ج��ەب��رگ��ەرای��ی و خ��ودگ��ەرای��ی 

نوێ   تیۆری  چوارچێوەیەكی  دەبێت  رابردوو،  ماركسیزمی 

بتوانێت  كە  بدەین  هەوڵێك  دەبێت  واتە  پەیدابكەین. 

الیەنە شاراوە بەهێزەكانی ئازادی بەخشی ئاشكرابكات، كە 

ئەمەش جۆرێكە لە گۆڕان و )ناجێگیر بوون(ی رێژەیی كە 

بەهۆی »گۆڕان و ناجێگیری هەر ناسنامەیەكی كۆمەاڵیەتی 

دەبێت  بەرهەمدار  تیۆرێكی  هەر  ئێستا  دەكات«.  ئاڵوگۆڕ 

هیچ  كە  ئەوەیە  ئەویش  دەستپێبكات،  جێگایەوە  لەم 

سۆسیالیزم  نێوان  لە  ناچاری  و  جەبری  پەیوەندیەكی 

چینی  )منوونەی  دیاریكراودا  كۆمەاڵیەتی  كارگەرانی  و 

دەبێتە  كە  نایاب،  پرسێكی  هیچ  و  نییە  بوونی  كرێكار( 

ببێتە  ناتوانێت  دیكە،  پرسەكانی  بوونی  پەراوێز  بە  هۆی 

شتێك  هەموو  پێشكەوتووخواز.  سیاسەتێكی  سەرچاوەی 

پەیدادەبێت،  جیاوازەكانەوە  بكەرە  نێوان  پەیوەندی  لە 

نەبێت،  وا  بۆچوونی  كۆمەڵێك  لەمەودوا  دەبێت  كۆمەڵگە 

كە بەهۆی یاسا ناچارییەكانەوە دیاریبكرێت.

دیدگای  جەبرگەرایی  الی��ەن��ی  الك���الو،  ئەگەرچی 

هۆكاری  وەك��و  ئابووری  دەرب��ارەی  ئاڵتۆسێر  بونیادیی 

بڕیاردان«  »ئەوپەڕی  بەاڵم چەمكی  پەسەندناكات،  كۆتایی 

فرۆید  لە  قەرز  بە  ئاڵتۆسێر  كە   ،Over Determination

ئەوپەڕ،  بڕیاردانی  خۆی.  دیدگای  دەكاتە  وەریگرتووە، 

بەاڵم  ناسنامەكان،  چەمكی  بە  دەدات  منادین  شێوەیەكی 

ناسنامەكان  بۆ  سەرچاوە  چەندین  دەتوانرێت  ئێستا 
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بناسین. چەمكی ئەوپەڕی دیاریكردن و شێوەی روخساریی 

لە  كاریگەر  بكەری  كە  لەخۆدەگرن،  ئەوە  ناسنامەكان 

وتارەكان  فرە  و  سەرچاوە  فرە  لە  ئەمانەوە  س��ەرووی 

رەوایی خۆی وەردەگرێت. سەرئەنجام ناسنامە، یان بكەری 

كۆمەاڵیەتی كاریگەر لە الی الكالو دەبێتە: »بەگشتی كردنی 

ئەو بیرۆكەیە لە ئاراستەی فرە و جیاوازدا، كە بەرهەمەكەی 

كە  هاوچەرخدا  پرسی  لە  هاوبەشی  و  بەشداری  دەبێتە 

ناوی دەنێت »جیهانی بچووككراوەی هەژموون«.  گرامشی 

و  هاوكار  ناوەندی  چەندین  بوونی  لەمەش  مەبەست 

دیاریكراو،  ئامانجێكی  یەكەیان  هەر  كە  بەسرتاوە،  پێكەوە 

و  نیاز  ئاستی  لەسەر  ب��ەاڵم  دەبێت،  س��ن��وورداری  ی��ان 

سەرلەنوێ   لە  شێوەیەك  یان  جۆرێك،  كۆمەڵ  بە  خەیاڵی 

دەبێت  دەهێنێت.  بەرهەم  پلۆرالیزم  و  گرێدان  پێكەوە 

پلۆرالیزم،  و  هاوكاری  سەرەڕای  كە  لەبیرنەچێت  ئەوەمان 

و  نەخش  ناتوانێت  كۆتایی  بانگەوازێكی  یان  نیاز،  هیچ 

تووشی  یان  بدات،  قاڵب  لە  پێكهێنەرەكان  بەشە  هیوای 

و  هاوبەش  ناوەرۆكە  ئەم  چونكە  بكات.  كەمایەسییان 

گۆڕانەش  ئەم  ئەنگیزەی  گۆڕاندایە.  لە  بەردەوام  هاوكارە 

لە نیاز و پێداویستیەكاندایە. پەیوەندی و هاوكاریی نێوان 

توخمە هاوبەشەكان بەرهەمێكی دیكە دەبێت كە دەتوانێ  

ناوی  بەرهەمەش  ئەم  پڕبكاتەوە،  كۆنرتۆڵنەكراو  بۆشایی 

بە  ناسنامەی  پێكهێنانی  سەرچاوەی  دەبێتە  كە  هەژموونە 

كۆمەاڵ و پلۆرالیستی«.

سیاسەت  تێگەیشتنی  لە  سەرئەنجام چەمكی سەرەكی 

الی الكالو دەبێتە پرسی پەیداكردنی سەروەری )هەژموون(، 

ئەو  پەیوەندی  و  كۆمەاڵیەتی  سازماندانی  پرسی  كە 

كۆمەڵگەكانی  لە  سیاسییەوە.  سیستمی  بە  سازماندانەیە 
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دەردەكەوێت،  مەدەنیدا  كۆمەڵی  لە  پرسە  ئەم  رۆژئاوادا، 

یان  سیستم،  پەیداكردنی  و  رێكخسنت  لە  مەبەست  كە 

یان  سیاسی  كایەی  لە  سەربەخۆیە  و  تایبەتی  نەریتی 

)كۆمەڵی سیاسی(، بەاڵم لە دنیای رۆژهەاڵت، یان )جیهانی 

باشور(دا خەباتی مەدەنی و جەماوەری، یان )شۆڕشگێڕی( 

لە  ئەڵتەرناتیڤی كۆمەڵی مەدەنی خۆی دەنوێنێت.  وەكوو 

هەردوو جیهانی باكور و باشور، یان رۆژئاوا و رۆژهەاڵت، 

تێگەیشنت لە نەخشی ناسنامەی بە كۆمەڵە )بەو شێوەیەی 

مەدەنی،  كۆمەڵی  زەمینەی  لە  دەكات(  باسی  الكالو  كە 

ناتوانن  دوانە  ئەم  شۆڕشگێڕیدا،  و  خەبات  بواری  لە  یان 

گشتی،  یان  ت��ەواو،  خۆسازماندانی  لە  بن  بەهرەمەند 

سیستامتیك،  الیەنی  هەندێك  یان  شێوەیەك،  ئەگەرچی 

هەبێت.  خودی  رێكخستنی  یان  سەربەخۆ،  نەریتی  یان 

كۆمەڵگە  سەرجەمی  نوێنەرایەتیكردنی  پرسی  سەرئەنجام 

س��ەروەری(  و  هەژموون  پەیوەندیەكانی  دەبێتە  )كە 

لەو  بەاڵم  سیاسیدا،  چاالكی  لە  سەرەكی  پرسی  دەبێتە 

كۆمەڵگەیانەی كە كەوتوونەتە ئاستانەی گۆڕانەوە )وەكوو 

ئاستانەی  بە  شادبوون  ئومێدی  یان  كوردستان(  باشووری 

گۆڕان بەشێكە لە نیاز و خەیاڵی خەڵك )وەكوو كوردستانی 

واتە  رادیكااڵ  گۆڕانكاری  و  ریفۆرم  رۆژهەاڵت(  و  باكوور 

دابڕانی تەواو لەگەاڵ رابردوو دەبێتە زەمینەی بڕیاردەر بۆ 

پڕكردنەوەی  سیاسەتی  یان  هەژموون،  و  سەروەری  پرسی 

بۆشایی سەپێندراو. زۆرانبازی و كێشەكان لەسەر هەژموون 

هەوڵی  لە  الیەكیش  هەموو  دەبێت،  بەردەوام  هەتادێت 

و  ناسنامە  كۆنرتۆڵی  دەرەوەی  بۆشایی  كە  دەبێت  ئەوەدا 

هەژموونی خۆی پڕبكاتەوە، كە هەندێكجار لە رێگای هێزی 

دیاریكراوی ناچاوەڕوانكراو )فاشیزم و نازیزم( یان بەرنامەی 
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یان  مێژوویی،  رێككەوتی  جاریش  هەندێك  و  دیاریكراو 

زۆرانبازی بە رێككەوت دەتوانێت ئەم بۆشاییە پڕبكاتەوە. 

یان  باشوور،  كوردستانی  لە  ئیسالمی  رەوتی  سەرهەڵدانی 

ئیسالمیی  عەدالەتی  حزبی  بە  باكوور  كوردی  دەنگدانی 

توركی، شێوەیەكن لەو رێكەوتە، یان زۆرانبازییە رێكەوتانە 

ناسیۆنالیستی  سیاسەتی  سیاسی  بۆشایی  ئەنجامی  لە  كە 

پەیدابووە. كوردییەوە 

و  بوون  ئەگەری  یان  سیاسی،  توانای  و  هەلومەرج 

و  ناسین  بە  پەیوەستە  سیاسی  ئیمكانییەتی  نەبوونی 

الیەن  لە  كۆمەاڵیەتییەوە  و  سیاسی  بۆشایی  پڕكردنەوەی 

سەروەری و هەژموونەكانەوە. هەل ومەرجی هەژموونیش، 

لە  سیاسی  بۆشایی  بوونی  بە  بەندە  س��ەروەری��ش  یان 

یان  كۆمەڵ  لەالیەن  كە  مێژووییدا،  دیاریكراوی  كاتێكی 

هەوڵی  شێوەكان،  لە  بەشێوەیەك  سیاسییەكانەوە،  هێزە 

گرنگەكانی  پێداویستییە  لە  یەكێك  دەدرێت.  پڕكردنەوەی 

بە  پەیوەستە  )ئیمكانیەت(  سیاسی  توانای  و  هەل ومەرج 

نێوان  پەیوەندیی  كە  سیاسی  وتاری  و  زمان  ئەفراندنی 

خەڵك )بۆشایی سیاسی( و نوێنەری سیاسی )كاراكتەر، یان 

بە  الیەنەیە  دوو  پەیوەندیەش  ئەم  سیاسی(.  چاالكوانانی 

و  وتار  ال.  نێوان هەردوو  كاریگەری  و  پەیوەندی  لۆجیكی 

ماركسیستی(  دەربڕینی  بە  مێژوویی  )یان  سیاسی  زمانی 

رادەیەك  چ  تا  كە  ئاستانەی  یان  ئاست،  بەو  پەیوەندیدارە 

ئەو وتار و زمانە سیاسییە دەتوانێت داواكارییە جیاوازەكان 

فۆرمۆلەی  تیۆری  و  فكری  بەشێوەیەكی  و  لەخۆبگرێت 

بەسەر  دیموكراتی  زمانی  و  وت��ار  بوونی  بااڵتر  بكات. 

بیركردنەوە  شایانی  زەمینەیەدا  لەم  سۆسیالیستیدا  دیدگای 

سۆسیالیستی  سیاسی  وتاری  و  ناسنامە  لە  رەخنەگرتنە  و 
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رابردوو.

تێگەیشنت و ئەفراندنی ناسنامەی بەكۆمەڵ، پەیداكردنی 

وتار و زمانی سیاسی )مێژوویی( و پێویست لەكاتی خۆیدا 

گۆڕاندا  سەردەمی  لە  وت��ارەدا  و  زمان  لەو  گۆڕانكاری  و 

و  سەروەری  داهێنانی  و  سیاسی  بۆشایی  پڕكردنەوەی  بۆ 

هەژموون، دەمانگەیەنێتە سنوورەكانی ئەوپەڕی دیاریكردن 

توانای  و  هەلومەرج  لە  دەكات  خودامنان  و  بڕیاردان  و 

گرنگەی  چەمكە  لەو  بەدواوە  لێرە  و  )امكانیت(  سیاسی 

لە  تێگەیشنت  دەبێتە  )ئازادی(  كە  تێدەگەین  باشرت  ماركس 

هەژموونی  لە  رزگاربوون  و  )چرورە(  پێداویستی  دنیای 

یان هەل ومەرجە دەتوانێت  ئەم رەوشە  ناچارییەكان.  یاسا 

دەبێتە  ناوەكەی  كە  دابهێنێت  یان  بهێنێت،  بەرهەم  شتێك 

كوردستان،  باشووری  راپەڕینی  )وەك��وو  گشتی  ئیرادەی 

سیاسی  خەباتی  لە  رۆژه��ەاڵت  خەڵكی  بەشداریی  یان 

سەرەتای  و  پەنجاكان  دەهەی  كۆتایی  پێشمەرگانەی  و 

باشوور  خەڵكی  پابەندبوونی  یان  هەتاوی،  شەستەكانی 

ئەم ویستە   )1980 دەیەی  لە  نهێنی  و  بە خەباتی سیاسی 

كە  مێژوویی  بكەری  و  سوژە  دەبێتە  جەماوەریە  و  گشتی 

»جیهانی  یان  هێزەكان،  لە  ئاڵۆزە  پێكهاتەیەكی  بێگومان 

پێكهاتانە  و  وتار  ئەم  دەسەاڵت_گرامشی«.  بچووككراوەی 

سیاسەت  بە  ئومێدەوار  و  شاد  ئاڕاستەیەكی  دەتوانێ  

ببەخشێت، یان هەروەكوو الكالو بیردەكاتەوە سەروەری و 

هەژموونی سۆسیالیستی و شۆڕشگێڕ دەتوانێت سرتاتیژێكی 

نوێ  بەرەو سیاسەتی رادیكااڵ بسازێنێت.

سۆسیالیستی«  سرتاتیژی  و  »س��ەروەری  نوسەرانی 

لە  كە  بزانین  ئەوە  دەبێت  هەرچەند  كە  بڕوایەدان  لەو 

كە  نییە  بوونێك  هیچ  كۆمەاڵیەتیدا  پەیوەندی  زەمینەی 
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راستی  نابێت  بەاڵم  نەبێت،  )وت��اری(  یان  منادین  الیەنی 

لە  كەمبكرێتەوە.  وتار  و  مناد  رادەی  تا  ژیان  واقعیاتی  و 

جیاوازییەك  هیچ  كۆمەاڵیەتیەكاندا  پەیوەندییە  مەیدانی 

واتە  نییە،  بوونی  وتار  لە  جیا  و  وتار  كارەكانی  نێوان  لە 

مەبەست لەوەیە كە ئایا دەتوانین لە بواری مەعریفەناسیدا 

نا.  یان  بگەین  رێكەوتن  بە  پرسێك  یان  خاڵێك،  لەسەر 

هەوڵدانە  سۆسیالیستی  سەروەری  و  هەژموون  ئامانجی 

یەككردنی  چون  و  خودگەرایی  دیدگای  لە  دەربازبوون  بۆ 

پەیدابوونی  زەمینەی  خودگەرایی  كۆمەڵگە،  و  سیاسەت 

كۆمۆنیزمی  و  نازیزم  تۆتالیتارەكانی  و  بونیادگەرا  رژێمە 

رووسییە.

چۆنیەتی  مەسەلەی  الكالو  دیدگای  دیكەی  پرسێكی 

دیاردەیەكی  نە  ناسنامە  كە  ناسنامەكانە،  پەیدابوونی 

بۆ ئاستی خودساالری_  نابێت نزم بكرێتەوە  نەگۆڕە _واتە 

ناسنامەی  كۆمەاڵیەتی.  بونیادی  بە  یەكسانیشە  نە  و 

گ��ۆڕاوە،  ت��ەواوی  بە  نە  و  نەگۆڕە  ت��ەواوی  بە  نە  واقعی 

بەڵكوو بەرهەمی ملمالنێ  و ناكۆكی نێوان بوون )بونیادی 

ناكۆكییە  كۆڵەكەی  )خودساالری(.  تواناییە  و  كۆمەاڵیەتی( 

كۆمەاڵیەتیەكان، پەیوەندی نێوان ناسنامەكان دیاریدەكات. 

سۆسیالیستی(  سرتاتیژی  و  »س��ەروەری  كتێبی  ناوەرۆكی 

و  بەڵگە  بە  تەنها  كۆمەاڵیەتییەكان  ناكۆكییە  كە  ئەوەیە 

س��ەروەری  بەڵكوو  ناكرێن،  دی��اری  ژێرخانی  كاریگەری 

گشتیدا  ئیرادەی  فۆرمی  لە  هەژموونەكان  كاریگەری  و 

ئەم  دیسان  بەاڵم  هەبێت،  دیاریكەری  نەخشی  دەتوانێت 

بەر  دەكەوێتە  گۆڕاندا  سەردەمی  لە  و  كاتییە  نەخشەش 

ئاڵوگۆڕەكان. هێرشی 

ئامانجی بااڵی الكالو لە شیكردنەوەی سیاسەتی رادیكااڵ 
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نیشانیبدات  كە  ئەوەیە  ئەمڕۆدا  سۆسیالیستی  بزاڤی  و 

)فێمینیزم،  هاوچەرخەكانی  بزووتنەوە  و  پرسەكان  كە 

سۆسیالیستی،  پلۆرالیزمی  و  فەرهەنگی  فرە  ژینگەپارێزی، 

بزوتنەوەكانی ئاشتیخوازی دژی جەنگ و چەكی ئەتۆمی و 

كۆكوژ، بزوتنەوەكانی كرێكاری دەرەوەی كۆمۆنیزم و سۆسیال 

سەرئەنجام  و  خوێندكاران  و  الوان  بزاڤەكانی  دیموكراسی، 

بزوتنەوە رادیكاڵەكانی رزگاریخوازی نەتەوەیی و نیشتامنی( 

دەبێت وا لێیان تێبگەین كە بەشێوەی پەیوەندی و كاریگەری 

ئەم  پەیدابوون.  خودساالری  و  كۆمەاڵیەتی  بونیادی  نێوان 

بزاڤانە نابێت وەكوو دیاردەی خەباتی چینایەتی، یان پرسی 

شێوەش  هەمان  بە  لێكبدرێنەوە، هەروەكوو  پەتی  ئابووری 

خەباتی  جێگای  لە  بزوتنەوانە  ئەو  كە  نابێت،  و  ناتوانین 

خەباتی  ئەڵتەرناتیڤی  واتە  دابنێین.  كرێكاران  چینایەتی 

كرَكاری نین لە زەمینەی خود، یان بكەری مێژووییدا، بەڵكو 

بكەر و خودی مێژوویی ئاڵوگۆڕ هێنەر، چەند خو و بكەری 

فرە و بە كۆمەڵن، كە هەروەكوو ئاماژەمان پێدا بەدیهێنەری 

لە  گشتین.  س��ەروەری  و  ئیرادە  و  كۆمەڵ  بە  ناسنامەی 

بزاڤانە  لەم  بزانین، كە هیچكام  هەمانكاتدا دەبێت ئەوەش 

چۆن  هەروەكوو  نین،  مێژوو  و  كۆمەاڵ  گشتیی  نوێنەری 

چینی كرێكار، یان دیدگایەكی دیاریكراوی سۆسیالیستی )بۆ 

منوونە ماركسیزم( نوێنەری گشتی و بێ  ئەمالوالی كۆمەڵگا و 

گۆڕانكاری نییە. ئەفراندنی ناسنامەی بەكۆمەاڵ لە زەمینەی 

پلۆرالیزمی  لە  شێوەیەك  دەتوانێت  بونیاد_خودساالریدا، 

دیموكراتی(  )سۆسیالیستی  پلۆرالیزمی  یان  سۆسیالیستی، 

پەیدابكات، كە دەبێتە ناسنامەی رادیكااڵ و مرۆڤدۆستی ئەم 

سەردەمە.

الكالو مژدەی ئەوەمان دەداتێ  كە سەردەمی ئێستا، كاتی 

بەسەرچوونی جەبرگەراییە و سیاسەت )كە ناوەكانی دیكەی 
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ئیرادە(  و  توانایی، دەسەاڵت، هەژموون  دەبێتە سەروەری، 

دەتوانێت وەكو چاالكی خودساالری دەوری راستینەی خۆی 

لە خزمەتی مرۆڤدا ببینێت و هەر بۆ ئەم مەبەستەش الكالو 

دەڵێت: پەیداكردنی ناسنامەی بەكۆمەاڵ، كاری سەروەری و 

دیاریكراودا  دەورەیەكی  لە  ناسنامەیەش  ئەم  و  هەژموونە 

هەر هەمان هەژموون و دەسەاڵتە، بەاڵم یەكێك لە ئاكامە 

گشتی  ناسنامەی  یەككردنی  و چون  یەكسان  نێگەتیڤەكانی 

خودساالری  پەیدابوونی  مەسەلەی  )دەوڵەت(  دەسەاڵت  و 

بڕیاری  ناڕاستەوخۆ  كە  ئەمەریكاییە،  تاكگەرایی  و 

)مۆناد( تاك  و  كۆمەڵەوەیە  پێش  لە  تاك  كە  ئەوەدەدات، 

ی خودساالر و دابەشكراو بڕوا بەو پێش مەرجە دەكات، كە 

باوەڕی  تاك  نییە جگەلەوەی كە  بونیادی كۆمەاڵیەتی هیچ 

تاكەكان دیاری دەكات، بەاڵم لە بەرامبەردا فرەگەرایی، یان 

بناغەی  كە  بەوەیە  بڕوای  كۆمەاڵ،  بە  ناسنامەی  پلۆرالیزمی 

دروست  بەرئەنجامی  ت��ەواوی  بە  خودساالر  گەرایی  تاك 

بەمشێوەیە  سەرمایەدارانەیە.  نوخبەگەرایی  ت��ەواوی  و 

سكەیەكن  رووی  دوو  تاكگەرایی  و  نوخبەگەرایی 

هەردووكیان  جەبرگەراییە.  سكەیەش  ئەو  كە  )پارەیەكن( 

زیندووكەرەوەی  و  سیاسەت  بۆ  كۆتایین  خۆیان  بەشێوەی 

ئەمەریكایی  تاكگەرایی  ئەفسانەی  رابردوون.  ئەفسانەكانی 

رۆحی  ئەفسانەی  و  رزگاریهێنەر  پرۆلیتاریای  ئەفسانەی  و 

جەبرگەرایی  لە  ئیلهام  هەموویان  هێگاڵ،  خودئاگای 

سەرمایەداری، یان جەبرگەرایی و دیرتمینیزمی ئابووری، یان 

كە  دەخوازێت  الكالو  وەردەگرن.  ئایدیالیستی  جەبرگەرایی 

كە  دیارە  رۆشنی  بە  چونكە  بێت،  ئەفسانانە  بەم  كۆتایی 

ئەفسانە و سیاسەت بە رادەیەك دژ بە یەكن، كە ئەفسانە 

دەیەوێت سیاسەت لە كارنامەی رۆژگاردا نەهێڵێت.
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سۆسیالیزمی مرۆڤایەتی 
)هیومانیزم(
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و  دەكەن  مێژوو  كۆتایی  بانگەوازی  كە  كەسانەی  »ئەو 

سەبارەت بە پیرۆزبوونی دیموكراسیی لیرباڵی و ئابووری ئازاد، 

زیاد لە پێویست توندڕەوی دەكەن و نازانن تا ئێستا بیروباوەڕە 

دژەكانی دیموكراسی لیرباڵی بەتەواوی لە مەیدان دەرنەكراون. 

هەموو  لە  دەوڵەتێك  و  دەس��ەاڵت  الیەنگرانی  ئێستاش  تا 

دنیادا زۆرن كە دەیانەوێت شایستەیی و خۆشگوزەرانی هەر 

خاوەن  »سۆسیالیزمی  و  بكەن  زەمانەت  گۆڕ  تا  النكەوە  لە 

روخساری مرۆڤایەتی« تا ئێستا لە واشنتۆن و پایتەختەكانی 

دیكەی جیهانی رۆژئاوا، قبووڵدەكرێن. ماركسیزم تا ئێستا لە 

زۆربەی زانكۆكانی ئەمەریكا و رۆژئاوا چاالك و زیندووە«)1(.

هیچ  هی  نە  و  ئێمەیە  هی  نە  س��ەرەوە،  وتانەی  ئەم 

بەڵكو  ماركسیزم،  الیەنگرانی  و  سۆسیالیستەكان  لە  كەسێكە 

و  تیۆریسێن  سەرسەخترتین  و  چاكرتین  لە  یەكێكە  قسەی 

ئەویش  كە  ئەمەریكا،  سیاسەتی  راستی  باڵی  سەركردەكانی 

شەستەكان  كۆتایی  لە  ئەمەریكا  سەرۆكی  نیكسۆن،  ریچارد 

هێندەی  وتەیە  ئەم  بیستە.  سەدەی  حەفتاكانی  سەرەتای  و 

و  پەسەندكردن  دروستی  و  راس��ت  بەیانێكی  كە  ئ��ەوەی 

شایستەیی »سۆسیالیزم  و ماركسیزم«ە لە ئەمەریكا و رۆژئاوا، 

لەسەرهەڵدانەوەی  هۆشداریدانە  ئەندازەیەش  بەو  هەر 

»سۆسیالیزمی خاوەن روخساری مرۆڤایەتی« هەروەكو خودی 

لێناوە، لە هەمانكاتیشدا خستنەڕووی الیەنی  ناوی  نیكسۆن 

زانستی و مرۆڤایەتی ماركسیزمە، هەر بەو پێیەش رەخنەیەكی 

سیستەمە  و  سۆسیالیستی  بزاڤی  لە  بەسوودە  و  راس��ت 

لە  بەتایبەتیش  بیستەم،  سەدەی  سۆسیالیستەكانی  بەناو 

سەردەمێكدا كە بەسەردەمی قەیران و ئاستەنگی سۆسیالیزم 

ناودەبرێت. لە هەموو ئەمانەش گرنگرت ئاشكراكردنی الیەنی 

گەوهەری و مرۆڤایەتیی سۆسیالیزم و ماركیسزمە، كە ئەویش 

كە  دەوڵەتانەی  و  دەس��ەاڵت  ئەو  هێنانەدی  بۆ  هەوڵدانە 
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بۆ  گۆڕ  هەتا  النكەوە  لە  هەر  پێشكەوتن  و  خۆشگوزەرانی 

و هۆشداری  رەخنە  واتە سەرەڕای  بەدیدەهێنن،  مرۆڤایەتی 

بەاڵم  بیستەم،  س��ەدەی  سۆسیالیزمی  شكستی  و  نیكسۆن 

یەكێك لە كارە گرنگەكانی سۆسیالیزمی مرۆڤایەتی هێنانەدی 

مرۆڤانەیە  الیەنی  گەڕانەوەی  و  مرۆڤ  بۆ  شایستەیە  ژیانی 

بۆ جیهان.

یان  مرۆڤایەتی،  روخ��س��اری  خ���اوەن  سۆسیالیزمی 

لە  یەكێكە  سۆسیالیزم،  بۆ  س��ەردەم��ە  ئ��ەم  لێكدانەوەی 

بۆ  تێگەیشنت  رێگاكانی  چارەنووسسازترین  و  گرنگرتین 

دەربازكردنی ئاستەنگ، شكستی كۆتاییەكانی سەدەی بیستەم 

دەتوانێت  مرۆڤایەتی  سۆسیالیزمی  سۆسیالیزم.  بە  سەبارەت 

بزاڤی  لێكدانەوەی بەهێز و رەخنەگر لەخودی  ماناو  گەلێك 

سۆسیالیزم  و  بێت  ئەگەر  بەیانبكات،  جاران  سۆسیالیستی 

سەردەم  لۆجیكی  رەوتی  هاوچەرخ  سۆسیالیستی  بزاڤی  و 

پەسەندبكات، كە ئەویش دیاریكردنی سەرجەم چارەنوسەكانە 

)ئازادی، مافی مرۆڤ، پێشكەوتن، دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی، 

پرسی نەتەوەكان و كێشەكانی ستەمی نەتەوایەتی، سەروەری 

ژینگەپارێزی،  و  ئاشتی  مەسەلەی  ت��اك،  سەربەخۆیی  و 

دیموكراسی  و  ئ��ازادی  رێگای  لە  و...(  الوان  و  ژنان  پرسی 

بەهێزی  رەوتی  تێگەیشتنی  واتە  سۆسیالیزم.  بە  گەیشنت  بۆ 

یان  ت��ەواو،  رزگ��اری  بە  گەیشنت  بۆ  دیموكراسی  و  ئ��ازادی 

رزگاریەكی شایستەتر بە مرۆڤی ئەم سەردەمە، جا ئەو پرس 

و چارەنووسە خودی ئازادی و رزگاری كۆمەاڵیەتی بێت، یان 

ئاسۆیەكی  بەرەو  بێت  مرۆڤایەتی  پێشكەوتنی  و  سۆسیالیزم 

وتە  لە  یەكێك  خۆیەتی  جێگای  بۆنەیەوە،  بەو  هەر  گەشرت. 

گرنگەكانی »كاراڵ ماركس«ی مەزن لەساڵی1881 و لەپێشەكی 

بێنینەوە،  منوونە  بە  فەرەنسا«  كرێكارانی  »پارتی  بەرنامەی 

كە دەڵێت: »دەبێت ئێمەش سۆسیالیستەكان، وەكو تەواوی 
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رێگای سەرەكی  بكەینە  هەڵبژاردن  و  دیموكراسی  كۆمەڵگە، 

كۆمەاڵ.  ناو  هاوسەنگیی  گۆڕینی  و  هێز  پەیداكردنی  بۆ 

لە  دیموكراسی  و  گشتی  هەڵبژاردنی  مافی  دەتوانین  ئێمە 

و  بۆرژوازی  دەستی  لە  ئێستا  )كە  فریودان  بۆ  ئامرازێكەوە 

سەرمایەداریدا بەو شێوەیە بەكاردێت( بكەینە ئامرازی دەستی 

چینی كرێكارو تەواوی مرۆڤایەتی چەوساوە بۆ رزگاری«.)2( 

سۆسیالیزمی مودێرن، یان بزاڤی سۆسیالیستی لەسەر دەستی 

نەوەی تازە دەتوانێ  لە رێگای دیموكراسییەوە بۆ دیاریكردنی 

چارەنووس، گەلێك ئاسۆی فراوانرتو بەهێزتر و كاریگەرتر لە 

خودی دیموكراسی نەریتی، یان دیموكراسی مەوجوود پەیدا 

بكات. واتە بەو رادەیەی كە سۆسیالیزمی مرۆڤایەتی و هێزە 

دیموكراسیدا  و  ئ��ازادی  مەیدانی  لە  پێشكەوتووخوازەكان 

چارەنووسەكە  ئەندازەیەش  بەو  هەر  كاریگەربن،  و  بەهێز 

هەرچی زیاتر بەرەو ئازادی، رزگاری، پێشكەوتن و عەدالەت 

مسۆگەرتر دەبێت، هەر بەو پێیەش كاریگەری فریودەرانەی 

لەسەر  س��ەرم��ای��ەداری  چەوسێنەرانی  و  كۆنەپەرستان 

كۆتاتر دەبێت. مەبەستم  مرۆڤایەتی و خودی دیموكراسیش 

تۆزی  و  گەرد  لە  دەبێت سۆسیالیزم  ئەوەیە هەروەكو چۆن 

بۆرژوازی پاكبكەینەوە )سۆسیالیزمی سەدەی بیستەم لە هەر 

لینینیزم و كۆمۆنیزمی  دوو ئاراستەی سۆسیال دیموكراسی و 

دیموكراسی  شێوەیەش  بەو  هەر  ئۆردووگایی(  و  رووس��ی 

ستەم  مرۆڤایەتی  و  كرێكاران  بەهێزی  سەنگەری  بكەینە 

دیدە و لە ئاستەنگ و سنورداری بۆرژوایی رزگاربكەین. ئەم 

شێوەیە لە دیموكراسی لە فەرهەنگی سۆسیالیزمی مودێرندا 

پێی دەوترێت »دیموكراسی سۆسیالیستی« )3( و لە فەرهەنگی 

دیموكراسی رەخنەگر لە دیموكراسی لیرباڵی و سەرمایەداری 

»دیموكراسی  یان  راستەقینە«  »دیموكراسی  دەوترێت  پێی 

و  دیموكراسی  بەكارهێنانی  مرۆڤایەتی«.)4(  و  كۆمەاڵیەتی 
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كاریگەری سۆسیالیزمی مرۆڤایەتی لەسەر دیموكراسی، دەرگا 

لەسەر چەند پرسێكی گەورەی سەرجەم مرۆڤایەتی دەكاتەوە 

بزاڤی  خ��ودی  بۆ  روون��رتی��ش  دوورمنایەكی  دەتوانێت  و 

سۆسیالیستی و مرۆڤایەتی بنەخشێنێت.

پرسی یەكەم:
كاتێك كە شۆڕشی ئۆكتۆبەری روسیا لەساڵی 1917 وەكوو 

ئەم  رووی��دا،  رزگ��اری  شۆڕشی  كاریگەرترین  و  گەورەترین 

لە  نەیاندەویست  رابەرانی  لەڕاستیدا  یان  نەیتوانی  شۆڕشە 

رێگای چارەنوسی ئازادی و دیموكراسیەوە، واڵت بەرەوپێش 

بەرن. راستە شۆڕشی ئۆكتۆبەر، شۆڕشی كرێكاران و سەرجەم 

بوو، بەاڵم  هەژاران و زەحمەتكێشان و میللەتانی چەوساوە 

دەبوایە سەردەمداران و كاربەدەستانی باش ئەوەیان بزانیایە 

بە  دیموكراسی  و  رزگاری  قۆناغی  ئەركەكانی  پێویستە  كە 

ئەم  »راستە  دەڵێت:  پلیخانۆف  بۆیەش  هەر  و  بگات  ئاكام 

لە ئەنجامی الوازی و بودەڵەیی بۆرژوازی  شۆڕشە كرێكاران 

روسیا كردوویانە، بەاڵم سەبارەت بە ئەرك و پێداویستیەكانی 

قۆناغی ئازادی و دیموكراسی نابێت بێكار و بێ  بەرپرسیاری 

بێت، دەبێت ئەركەكانی قۆناغی دیموكراسی لەسەر دەستی 

ئەم  و  بێتەدی  ستەمدیدە  گەالنی  و  ه��ەژاران  و  كرێكاران 

ناتوانێت  بێگومان  دیموكراسی  و  ئ��ازادی  بێ   بە  شۆڕشە 

روسیا  ئەوكاتەی  دیموكراسیی  بهێنێت«.)5(  بەدی  سۆسیالیزم 

هەرەزۆری  بەشی  كە  بوو،  ئەستۆ  لە  گرنگی  ئەركی  چەند 

خەڵكی روسیا پێویستیان پێی بوو.

 یەكەم: زۆربەی جەماوەری فراوانی خەڵك لەجووتیاران 

دروشمە  لە  بۆیەش  هەر  پێكهاتبوون،  زەحمەتكێشان  و 

گرنگەكانی شۆڕشی ئۆكتۆبەر، دروشمی داواكاری زەوی بوو.

ن��ەت��ەوە  روس��ی��ا،  گ��ەالن��ی  زۆری  ب��ەش��ی  دووەم:   
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چەوساوەكانی ژێر زەبر و زەنگی تێزاریزم بوون و ئەوكاتە بە 

روسیایان دەوت »زیندانی گەالن«، واتە دەبێت یان دەبوایە 

بەاڵم  بهێنایە،  بەدی  گەالنی  رزگاری  و  ئازادی  شۆڕشە  ئەم 

بەداخەوە ستەمی تزار لەسەر ئەو نەتەوانە گۆڕدرا بە ستەمی 

دەسەاڵتی بۆلشەویكەكان.

سەرجەمی  بۆ  ئازادییەكان  و  ماف  مەسەلەی  سێیەم:   

ئۆكتۆبەرو  ش��ۆڕش��ی  لەفەرهەنگی  تاكەكان  و  خەڵك 

لەجێگای  شۆڕش  سەرئەنجام  و  بێگانەبوون  بەلشەفیزمدا 

ئازادی  دەسەاڵتی تزارەكان، دیسان خەڵكیان بێ  ماف و بێ  

كرد.

لە داواكاریەكانی مافی  یەكێك   چوارەم: شۆڕشی روسیا 

یان  بۆ هەمووان، بەاڵم هەژاری،  ئابووری شایستەبوو  ژیانی 

ئۆكتۆبەر  دیاری  كرایە  ئابووری  دەرامەتی  نزمی  ئاستێكی 

یەكێك  لەكاتێكدا  روسیا.  خەڵكی  تەواوی  بۆ  بۆلشەفیزم  و 

ماركس  بیروباوەڕەكانی  نەویسترتین  بەڵگە  لەسەرەتاییرتین و 

دەربارەی سۆسیالیزم شادبوونی مرۆڤە بەژیانێكی تێروتەسەل 

ئۆكتۆبەر)هەر  لەدوای  لەروسیا  بەاڵم  خۆشگوزەرانی)6(،  و 

وەكو پێش شۆڕش( هەژاری كرایە قەدەر و ژیانی هەمووان.

بەناو سۆسیالیستییەكانی  ئەزموونە  و  ئۆكتۆبەر  شۆڕشی 

لەدوای  كرێملین  پاشكۆی  رۆژهەاڵتی  ئەوروپای  واڵتانی 

و  ئ���ازادی  كێشەی  ئ��ەگ��ەر  جیهانی،  دووەم���ی  جەنگی 

مرۆڤەكان  بۆ  شایستەی  ژیانێكی  و  رزگاری  بەدەستهێنانی 

واڵتانە  ئەو  و  روسیا  ئێستا  بێگومان  بكردایە،  چارەسەر 

و  فراوانرت  دیموكراسییەكی  و  ئازادی  سەرزەمینی  دەبوونە 

گەشرت بۆ مرۆڤ و دیموكراسیش لە بەرینایی جیهاندا دەبووە، 

چینی  بەهێزی  سەنگەرێكی  دەیانكردە  سۆسیالیستەكان  یان 

چەوساوە.  مرۆڤایەتی  سەرجەم  و  سۆسیالیزم  و  كرێكاران 

و  بەلشەفیكەكان  دەستی  لەسەر  ئۆكتۆبەر  ئەزموونی 
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چین(  و  رۆژه��ەاڵت  )ئەوروپای  ئۆردووگایی  سۆسیالیزمی 

یەكێك لە دەستكەوتە گرنگەكانی مرۆڤایەتییان لەو زەمینەدا 

مافەكانی  كۆمەاڵیەتی،  دادپ��ەروەری  دیموكراسی،  )ئازادی، 

دەستی  لە  نەتەوەكان(  سەربەخۆیی  و  ئ��ازادی  و  مرۆڤ 

سۆسیالیزم كردە دەرەوە، هەر لەسەرەتاكانی سەدەی بیست 

تا نزیكەی كۆتایی ئەو سەدەیە.

سەبارەت بە گرنگی و كاریگەری ئازادی و دیموكراسی لە 

روسیا، ماركس وتەیەكی بەناوبانگی هەیە كە دەڵێت: »روسیا 

تەنها یەك دوژمنی هەیە، ئەویش هێزی تەقینەوەی بیروباوەڕی 

بۆ  مرۆڤەكانییەتی  رسوشتی  ئ��ارەزووی  واتە  دیموكراسییە، 

گەیشنت بە ئازادی«.)7( شكست و هەڵوەشانەوەی سۆڤێت و 

ئۆردووگا پاشكۆكەی یەكێك لەگەورەترین هۆیەكانی نەبوونی 

ئازادی و دیموكراسی بوو، بێگومان لەگەاڵ هۆیەكانی نەبوونی 

مافی مرۆڤ و ژیانی شایستە بۆ تاكەكان و مافی نەتەوەكان. 

هەڵوەشانەوەی  پاشەكشە و  كە  دەدا  ئەوە  گەواهی  مێژوو 

لەئەنجامی  سۆسیالیستیەكەی  بەناو  ئۆردووگا  و  سۆڤێت 

ئەنجامی  لە  بەڵكو  نەبوو،  رۆژئ��اوا  سەرمایەداری  هێرشی 

سااڵ  سااڵنی  كە  بوو  زەحمەتكێشانە  و  كرێكار  ئەو  خەباتی 

دیل و كۆیلە و برسی و بێ  ماف كرابوون.

پرسی دووەم:
و  تاك  و سەربەخۆیی  ئازادی  و  مرۆڤ  مافەكانی  پرسی 

كۆمەاڵ، تەنانەت خودی مرۆڤیش لەبیروباوەڕی سۆسیالیستی 

و  ماركس  بیروباوەڕی  خودی  بەتایبەتی  و  ماركسیزمدا  و 

ئەنگلس، بنكەیەو هەموو شتێك لە ئەنجامی ویستی مرۆڤ 

و  نەزانێت  مرۆڤ  بەهای  ئەوەی  هەربۆیە  بەرهەمدێت. 

سۆسیالیزمی  سۆسیالیستیم.  من  بڵێ   ناتوانێت  پێنەدا،  نرخی 

و  سۆڤێتی  بە  بیست  سەدەی  سۆسیالیستی  یان  بنیاترناو، 
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ئەلگۆ  بەچوارچێوە،  بایەخی  ئەوەندەی  سۆڤێتییەوە  غەیرە 

و رژێمەكان و دەسەاڵت و ئابووری دەوڵەت دەدا، ئەوەندە 

الیەنی گەورەی مرۆڤ و مرۆڤایەتی نەدەبینی. سۆسیالیزمی 

و  گ��ەورەك��ردن  مەبەستەكەی  هەموو  شكستخواردوو، 

لەبیری  هیچ  بوو،  دەوڵەتی  دەسەاڵتی  و  رژێم  بەهێزكردنی 

ئەوەدا نەبوو كە خودی ئەو بیروباوەڕە بۆ ئازادی و سەرفرازی 

بەم  بیروباوەڕەكانیش.  تەنانەت  و  رژێم  نەك  مرۆڤەكانە، 

بۆنەیەوە پەنا دەبەمە بەر دوو وتە، یان بیروباوەڕی گرنگی 

و  مرۆڤایەتییە  سۆسیالیزمی  بنیاتنەری  كە  ماركس  خودی 

و  ماركسیزم  ناو  دیكەی  مەكتەبەكانی  و  پەیڕەو  هەموو  لە 

سۆسیالیزمیش خاوەن روخسار و ناوەڕۆكی مرۆڤانەیە:

یەكەم: »ئێمە لە رۆژگارێكدا دەژین، كە دابڕانی مرۆڤ 

)لەخۆ  فەلسەفی  دەربڕینی  بە  یان  مرۆڤایەتی،  لە رسوشتی 

ناچاری  بە  كە  رادەی��ەك  گەیشتۆتە  مرۆڤ  ب��وون(ی  نامۆ 

دەبێت بە گۆڕانێكی شۆڕشگێڕانە كۆتایی پێ  بهێرنێت. رەگ 

و ریشەی ئەم ئاڵوگۆڕە كۆمەاڵیەتی و مرۆڤایەتییە بە توندی 

كە  كرێكارانەوە،  چینی  چینایەتی  بەرژەوەندی  بە  گرێدراوە 

زیاتر لە هەموان لە واقعیەتی دابڕانی مرۆڤایەتیدایە، یان لە 

خۆی بێگانەكراوە، بەاڵم ئەنجامی ئەم گۆڕانكارییە سەرلەنوێ  
مرۆڤایەتی بۆ تەواوی خەڵك دەكاتەوە بە ئامانج«.)8(

دووەم: »مرۆڤ هەتا هاتووە پێداویستیەكانی لە خواردن، 

شوێنی ژیان و جل وبەرگ بەرهەمهێناوە و بۆ بەرهەمهێنانی 

هەبووە،  بیروباوەڕ  بەرهەمهێنانی  بە  پێویستی  نیازانە  ئەم 

ئەویش  و  پێداویستییەكان  لە  یەكێك  بووەتە  بیریش  پاشان 

مرۆڤ  )كە  مرۆڤ  دەرەوەی  چۆتە  دیكە  نیازەكانی  وەكوو 

شتێكی  بووەتە  و  بیرەكانە(  هەموو  س��ەرچ��اوەی  خ��ۆی 

سەربەخۆ لە مرۆڤ، هەروەكو چۆن پێداویستییەكان دەبێت 

بیریش بەدەستبهێرنێت، واتە  ئاواش دەبێت  بەدەستبهێرنێن، 
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لە  سەربەخۆ  و  دەرەوە  لە  دیكە  نیازەكانی  وەكو  بیریش 

مرۆڤ كاریگەری و دەسەاڵتی دەبێت بەسەر خودی مرۆڤدا، 

بەدەستهێنانی  لەبەردەم  رێگر  ببێتە  لەوانەشە  تەنانەت 

بۆیە  ئایینی(،  بیروباوەڕی  )وەكوو  دیكە  پێداویستیەكانی 

پێویستە بۆ بەدەستهێنانی ژیانێكی سەربەخۆ و ئازاد، دەبێت 
لە دژی بیروباوەڕەكان شۆڕش بەرپابكەین«.)9(

دۆگامیەكی  من  بیروباوەڕەكانی  دەیوت  زۆرج��ار  یان 

بەرامبەر  لە  یان  كاركردنە،  رێبازی  بەڵكوو  نییە،  نەگۆڕ 

بە  خۆیان  كە  فەرەنساییەكان  سۆسیالیستە  و  الفارگ  پۆل 

بە  پەیوەندی  ئەوەندەی  دەیگوت  دەناساند،  ماركسیست 

بۆ  نازانم،  ماركسی  بە  خۆم  من  هەبێت،  خۆمەوە  خودی 

وتە  ئەم  دەدەن. هەموو  قەڵەم  لە  ماركسی  بە  ئێوە خۆتان 

بیروباوەڕەكان  لەماركسیزمدا  كە  بۆئەوەی  بەڵگانە هێامن  و 

ئامانج نین و نەگۆڕ و پیرۆز نین، بەڵكو تەنها مرۆڤ و هیوا 

و مافەكانی مرۆڤ پیرۆز و مەزنن، بەاڵم لە زۆربەی بزاڤ و 

حكوومەتە سۆسیالیستی و بەناو ماركسیەكاندا بیروباوەڕەكان 

و دەسەاڵتی ناو ئەو بیروباوەڕانە كرانە پەرستگایەكی دڵڕەق 

و چەوسێنەر و نەگۆڕ.

لیرباڵی،  رۆژئاوای  دنیای  نێوان  كێشەی  سەرئەنجامیش 

دیموكراسی و  و  ئازادی  لە  ئاستێكی  یان چەند  كە هەندێك 

رۆژهەاڵتی  بەرامبەر  لە  فەراهەمكردبوو،  مرۆڤ  مافەكانی 

سۆسیالیزمی سەدەی بیستەم كە دژی ماف و ئازادییەكان و 

هێرشەكەش ئەو جەماوەر و خەڵكە ئەنجامیدا، كە بە ناوی 

چەوساوە  سەركوت و  سۆسیالیزمەوە  سەپێندراوی  گشتی 

دەژیان.

و  تاك  ئازادییەكانی  و  ماف  بەپرسی  سەبارەت  هەر 

و  ماركسیزم  لە  تاك  رەسەنایەتی  و  ب��اوەڕ  تاك  مەسەلەی 

سۆسیالیزمدا، )لشك كۆالكۆفسكی( كە یەكێكە لە مامۆستا و 
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تیۆرێسێنە ناودارەكانی تیۆر و فەلسەفەی سیاسی لە زانكۆی 

و  بانگەواز  پێچەوانەی  »بە  دەڵێت:  بەریتانیا  ئۆكسفۆردی 

سۆسیالیزم  بەرنامەی  ماركس،  نەیارانی  بەردەوامی  رەخنەی 

و  ئ��ازادی  نابوودی  هەرگیز  ئەنجام،  تا  سەرەتاوە  لە  هەر 

سەربەخۆیی تاكەكانی رانەگەیاندووە، یان لە هەوڵی ئەوەدا 

چوونیەككردنی  یان  هەمووان،  هاوئاستكردنی  نەبووە. 

تاكەكان لە )بەرژەوەندی گشتی(دا پیادەبكات. بێگومان ئەم 

هەڵوێستە لە پەیڕەوەكانی سۆسیالیزمی سەرەتایی، یان لە الی 

لە الی  بەتایبەتی  و  هەبووە  ماركس  پێش  سۆسیالیستەكانی 

یۆتۆپیاكانی سەردەمی رێنیسانس و رۆشنگەری، كە ئیلهامیان 

یان  وەردەگ��رت،  )مەسیحی(  ئایینی  كۆمۆنیزمی  نەریتی  لە 

رەهەندە  ئەم  1840دا  دەیەی  سۆسیالیستەكانی  دیدگای  لە 

مانای  بە  سۆسیالیزم  ماركسدا،  بیروباوەڕی  لە  بەاڵم  دەبیرنا، 

دەنگ  ئەو  نابوودكردنی  رێگای  لە  تاكەكانە  تەواوی  رزگاری 

و ئاوازە ناڕۆشنانەی، كە ژیانی كۆمەاڵیەتیان لێكردۆتە بێگانە 

و نامۆ و لەو جیهانەشدا، كە بۆرۆكراسی دەبێتە سەرچاوەی 

نامۆبوون، ئامانجی ماركس ئەوەیە كە مرۆڤەكان بە یەكجاری 

كۆمەاڵیەتی  بوونێكی  وەكو  ئاگابێن،  بە  خۆیان  رسوشتی  لە 

هۆشیار و لە هەمان كاتیشدا بەهۆی ئەو هۆشیاریەوە بتوانن 

تواناكانی خۆیان لە هەموو بوارەكاندا بەرەو تەكامول بەرن. 

مەسەلەی كەمكردنەوەی تاك تا رادەی بوونەوەرێكی گشتی 

خوازیاری  ماركس  نییە.  پەسەند  ماركس  لەالی  تەواوی  بە 

دژایەتیەكانی  هەموو  سەرچاوەی  لەوێدا  كە  بوو  كۆمەڵێك 

و  دژایەتی  ئەم  ئەو،  بڕوای  بە  بربێت.  لەنێو  تاكەكان  نێوان 

كۆمەڵی  لە  سیاسی  ژیانی  كە  روودەدەن  كاتێك  ناكۆكیانە 

مەدەنی جیابكرێتەوە، بە ناچاری دەبێتە ئاكامی گۆشەگیری 

خاوەندارێتی  بونیادی  دەڵێت  بۆیە  هەر  مرۆڤەكان،  نێوان 

حاڵەتی  بتوانن  تەنها  كە خەڵك  دەبێت،  مانایە  بەو  تایبەتی 
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بەاڵم  بسەملێنن،  دیكە  ئەوانی  بەرامبەر  لە  خۆیان  تاكێتی 

ئامانجی ماركس ئەوەیە كە تاكەكان بتوانن تاكایەتی خۆیان 

لەگەاڵ كەسانی دیكەدا )نەك دژ بەوان( بپارێزن و بەردەوام 
بكەن«.)10(

رەخنەی ماركس و سۆسیالیزم لە كۆمەڵی سەرمایەداری، 

تەنها  تاكدا،  ئازادییەكانی  و  ماف  باوەڕی و  تاك  زەمینەی  لە 

لە چوارچێوەی وێنای ئەو لە جیهانی نوێ ، یان لەكۆمەڵگەی 

ئایندە بە ئاكام دەگات، كە لەو جیهانەدا گرنگی و كاریگەری 

بۆ  هۆكارێك  هیچ  بە  تاكێك  ه��ەر  ژیانی  كۆمەاڵیەتی 

تاكێتی  لەوێدا  بێگومان  كە  دەبێت،  رۆشن  تاكە  ئەو  خودی 

غەرق  بێڕەنگدا  چونییەككردنی  لە  ئەو  ب��اوەڕی  تاك  و 

یەكبوون،  كە  ئەوەیە  ئەندێشەیە  ئەم  پێشمەرجی  نابێت. 

هاوئاهەنگی نێوان بەرژەوەندی تاك و كۆمەاڵ لەبەرچاوگیراوە 

و زەمینە و هۆكارەكانی )ویستی تاك( دەكرێت ببێتە جۆرێك 

بوو كۆمەڵگایەك  بەوە  بڕوای  لەبەرژەوەندی گشتی. ماركس 

و  چەوسانەوە  و  دژایەتی  هەموو  سەرچاوەی  تیایدا  كە 

و  وێناكردن  شایانی  تەنها  نەك  بچێت،  لەناو  توندوتیژیەكان 

بیخەینە دەستوور و بەرنامەی  بەڵكو دەتوانین  خەباتكردنە، 

رۆژگاری خۆمان، كە بێگومان تاك تیایدا سوودمەند دەبێت.

پرسی سێیەم:
كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  پلۆرالیزمی  و  فرەیی  پرسی 

توانیویەتی  مرۆڤایەتی  كە  گرنگەكان،  مەسەلە  لە  یەكێكە 

بەدەستیبهێنێت. هەر خودی پلۆرالیزم و فرەیی شێوەیەكە لە 

تاك جەمسەری  لە دەست  و رزگاربوونی مرۆڤایەتی  ئازادی 

رێگەی  لە  واڵتێك  یان  رژێمێك،  ئەگەر  هەژموونی.  تاك  و 

چارەنوسی  بە  ئ��ازادی��ی��ەوە  و  دیموكراسی  گەشەكردنی 

ئەو  بەردەمی  گرنگەكانی  لەپرسە  یەكێك  بێگومان  بگات، 
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و  ئابووری  گەشەكردنی  ئاستەكانی  مەسەلەی  چارەسەرەیە، 

ئەمانەش  ناسنامەكانە.  و  نەتەوە  رەوشی  و  تاكەكان  پرسی 

كە  سیاسیەكانیانە،  نوێنەرە  و  چینەكان  بوونی  س��ەرەڕای 

پارتەكانن. مادام سۆسیالیزم )هەروەكوو ماركس بڕوای وابوو( 

بۆ  و  مرۆڤ  بۆ  مرۆڤایەتییە  شایستەیی  و  رەوش  گێڕانەوەی 

جیهان. هەربۆیە دەبێت مرۆڤەكان و ناسنامە و تاكەكان لەو 

دیسان  بەوجۆرە  بوێت  هەرچۆنیان  و  ئازادبن  زەمینەیەدا 

یەك  تەنها  لێرەدا  لەدەستچویان.  مرۆڤایەتی  بە  ببنەوە  شاد 

پێوەر هەیە كە ئەم ئامانجەیان لە دژی الیەنێكی دیكە )تاك، 

ناسنامە، رەوشی ئابووری كەسێكی دیكە( بەكار نەهێنێت و 

ئامانج.  بكرێتە  خۆشبەختیەكانی  و  ئازادی  و  مرۆڤ  دەبێت 

الیەنانە  ئەو  دەستی  لە  دەبێت  ئامانجەش  ئەم  بێگومان 

بۆی  بیروباوەڕێك  یان  دەسەاڵتێك،  یان  هێزێك،  نەك  بێت، 

دیاریبكات یان سنوورداری بكات.

ناسنامەیی،  و  سیاسی  پلۆرالیزمی  و  فرەیی  دیدگای 

بزاڤی  سێهەمی  نەوەی  ناسنامەی  و  بەرنامە  لە  بەشێكە  كە 

نارساون،  دیموكراتی«  »سۆسیالیستی  بە  كە  سۆسیالیستی 

بەشێوەیەك كراوەتە رەوش و ئامانج كە بەراستی پەیڕەوكردنی 

ئەو بەرنامەیەی ماركسە، كە ئەویش هەوڵدانە بۆ گێڕانەوەی 

شایستەیی بۆ مرۆڤایەتی و لەناوبردنی لەخۆنامۆبوونی مرۆڤە. 

پەیدابوونیان  زەمینەی  كە  شێوەیەی  بەو  هەر  نەوەیە  ئەم 

دەبێتە سەرچاوەیەك بۆ بیروباوەڕی پلۆرالیزمی، یان هەر بەو 

سیاسی  پەیڕەوی  بەرنامەو  دەكەنە  پلۆرالیزمە  ئەم  رادەیەش 

و مرۆڤایەتییان. سۆسیالیستە دیموكراتەكان كە لە بزاڤەكانی 

مەدەنییەكان،  مافە  بزوتنەوەی  فێمینیزم،  نوێ ،  )چەپی 

نەتەوەكان،  بزووتنەوەی  و  پرس  و خوێندكاران،  بزاڤی الوان 

كۆمۆنیست  حزبەكانی  دەرەوەی  كرێكاری  بزووتنەوەی 

لە  ناڕازی  رووناكبیرانی  بزوتنەوەی  دیموكرات،  سۆسیال  و 
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سەرمایەداری و كۆمۆنیزم و سۆسیال دیموكراسی( پەیدابوون 

لە هەوڵی ئەوەدا بوون كە ئەم بەرنامە و ئەلتەرناتیڤانە بكەنە 

روانگانەوە  لەو  و  خۆیان  بەرنامەی سۆسیالیستی  بەشەكانی 

)نەك یەك روانگە( مرۆڤایەتی ستەمدیدە رزگاربكەن.

بەشێكی دیكە لە دیدگای پلۆرالیزمی سۆسیالیزمی مرۆڤایەتی 

)دیموكراسی  بیروباوەڕەكان  نێوان  گفتوگۆی  بۆ  هەوڵدانە 

وسۆسیالیزم(، )ناسیۆنالیزم و ئەنرتناسیۆنالیزم( و )تاكباوەڕی و 

ئەم  و  فەرهەنگەكان(  نێوان  )گفتوگۆی  گشتی(،  كۆمەاڵیەتی 

رەهەندە هەوڵدانە بۆ گەیشنت بە ئاستە بااڵكانی حەقیقەت و 

كرانەوەی بونیاد و ناسنامەكان بە رووی یەكرتدا و پەیڕەوكردنی 

دادپەروەری  مەرجی  »یەكەمین  دەڵێت:  كە  دیدگایەی،  ئەو 

خوێندنەوە و بڕواهێنانە بە بەرامبەر. )ئیامنوێل لویناس(«.

رەهەندێكی دیكەی سۆسیالیزمی مرۆڤایەتی بۆ بڕواهێنان 

بە پلۆرالیزم، پەیوەندارە بە هاوئاهەنگی و یەكرت خوێندنەوەی 

لە  ماركسیستی،  و  سۆسیالیستی  بزوتنەوەی  خ��ودی  ناو 

كۆمەاڵیەتیی  بزاڤە  ئەو  ناو  بیروباوەڕەكانی  و  پەیڕەو  نێوان 

سیاسییە.  و  فەلسەفی  و  فكری  مەكتەبە  جیهانییە و  و 

كە  فكریانەن  مەكتەبە  لەو  و سۆسیالیزم  ماركسیزم  بێگومان 

پەیدا  تیا  پلۆرالیستیان  و  فرەیی  روانگەی  و  دیدگا  زۆرترین 

فكرییەكانی  مەكتەبە  بە  بەراوردبكرێت  ئەگەر  )دیارە  بووە 

یان  پەیڕەوانە،  و  دیدگا  ئەم  و  رەها(  بەشێوەی  نەك  دیكە، 

و  سەردەم  زادەی  یان  پەیدابوون،  جیاوازەوە  روانگەی  لە 

و  نەخش  توانیویەتی  یەكەیان  هەر  بەاڵم  جیاوازن،  مێژووی 

كاریگەریی هەبێت. گفتوگۆ و یەكرت خوێندنەوەی نێوان ئەو 

سونەتگەرایی  ماركسیزمی  رەسەن،  )ماركسیزمی  پەیڕەوانە 

ئەڵامنی)كاوتسكی(، ماركسیزمی تازەكردنەوەی بیروڕا )تجدید 

نڤر گلب( ئیدوارد برنشتاین، ماركسیزمی رادیكااڵ و شۆڕشگێر 

)رۆزا لۆكزامبۆرگ(، ماركسیزمی لینینی و روسی، ماركسیزمی 
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رۆژئاوایی )فەلسەفی و هیگڵی(، گرامشی و لۆكاچ، ماركسیزمی 

بونیادگەرا  ماركسیزمی  فرانكفۆرت(،  )مەكتەبی  رەخنەگر 

)ئاڵتۆسێر و نیكۆس بۆالنزاس(، ماركسیزمی وجوودی )ژان پۆل 

سارتەر(، ماركسیزمی لێكۆڵینەوەی دەوڵەت لە سەرمایەداری 

جیهانی  ماركسیزمی  ئەمەریكایی(،  دانشگایی  )ماركسیزمی 

سێ ، پۆست ماركسیزم و سەرئەنجام نەوەی سێهەم لە بزاڤی 

ئەوروپاییە()11(  كۆمۆنیزمی  لەوان  بەشێك  كە  سۆسیالیستی، 

دەتوانرێت و دەبێت بكرێتە زەمینەیەك بۆ گفتوگۆی فكری 

كە  سۆسیالیستی،  بزوتنەوەی  خودی  نێوان  میتۆدۆلۆژی  و 

و  فەلسەفی  و  فكری  رێگای  زۆرێك  دەتوانرێت  بەهۆیەوە 

سیاسی و ئابووری دەستەبەر بكرێن، بۆ بونیاد نانەوەی بزاڤی 

سۆسیالیستی و هەوڵدان بۆ سازدانەوەی سەردەمێكی دیكەی 

زێڕین لەنێو سۆسیالیزمدا.

بتوانێت،  ئایندە  مرۆڤایەتی  و  نوێ   سۆسیالیزمی  ئەگەر 

وتەی  بە  ی��ان  بهێنێت،  ب��ەدی  خۆیدا  لە  گۆڕانێك  وەه��ا 

باوەڕە كۆنەكان  بیرو  و  دیلی دۆگام  و  كۆیلە  نەبینە  ماركس 

لە  مرۆڤایەتی  كاركردنی  رێبەری  بكەینە  رێبازەكەمان  و 

بڵێین دەبێ  پشتامن لەژێر  نوێدا، ئەوكاتە دەتوانین  سەدەی 

كاریگەری شكستی سۆسیالیزمی شێوێندراو راستبكەینەوە، كە 

سۆسیالیزمێكی تاك رەنگ و هەژمووندار و دیكتاتۆری بوو.

پرسی چوارەم:
لە  یان  بەرامبەر،  لە  جیهانە  و  مرۆڤ  ئایندەی  پرسی 

ژیانێكی  بەدەستهێنانی  پرسی  جیهانگیریدا.  سەردەمی 

بەدیهێنانی  پێداویستییەكان و  نیاز و  لە هەموو  بەهرەمەند 

بیروباوەڕی  خۆشگوزەرانی.  لە  بااڵتر  شایستە و  ئاستێكی 

سۆسیالیستی و بەتایبەتی ئامۆژگاریەكانی ماركس هەمیشە لە 

بیر و هەوڵی ئەوەدا بووە كە یەكسانی بۆ تەواوی مرۆڤایەتی 
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بە  مرۆڤایەتی  دەبێت  یەكسانییە  ئەم  بەاڵم  بەدەستبهێنێت، 

بااڵدا  ئاستێكی  لە  هەمووان  بەهرەمەندبێت،  لێی  تەواوی 

بژین، نەك هەموان لە هەژاریدا یەكسان بژین.

الیەنگرانی بەجیهانیكردن باس و خەیاڵی ئەوە دەكەن، كە 

دنیا دەبێتە گوندێكی گەردوونی و فەرهەنگی باكووری بااڵدەست 

بە تەواوی زااڵ دەبێت )یان لە هەوڵی ئەوەدان كە زاڵبكرێت( و 

دنیا دەبێتە یەكەیەكی سیاسی و ئابووری. ئەگەر ئەم یەكبوونە 

و  یەكسان  و  بەهرەمەند  ژیانێكی  بتوانێت  جیهانیدا  لەئاستی 

)مەبەستم  دنیا  بێگومان هەموو  ئەوا  بهێنێت،  دیاری  بە  ئازادی 

خەڵكی دنیایە، نەك رژێمەكان( الیەنگری لێدەكەن و جیهانگیریش 

جێبەجێ  دەبێت، بەاڵم ئەگەر نەتوانێت ئەو ئاواتە بەدەستبهێنێت، 

ئەوا چارەنووس و ئایندەی ئەویش لە سۆسیالیزمە جیهانیەكەی 

سەدەی بیستەم باشرت نابێت و خەڵك پەسندی ناكەن.

و  سۆسیالیستی  دیدگای  رۆشنكردنەوەی  چاكرت  بۆ 

لە  منوونە  دوو  بەجیهانیبوون،  س��ەب��ارەت  ماركسیستی 

فەرهەنگی خودی ماركسیزم باس دەكەم كە بێگومان باشرتین 

دوورمنای ئایندەیان بۆ مرۆڤایەتی تێدایە:

یەكەم: سۆسیالیزم تەنیا لەرێگای نابوودی خاوەندارێتیی 

بە  پێویستی  ئامانجە  ئەو  هێنانەدی  دی.  نایەتە  تایبەتی 

ئاڵوگۆڕی شۆڕشگێڕانەی بەردەوام هەیە. ئاكامی ئەم خەباتە 

تەنها لە ئەنجامی پێشكەوتنی مێژوویی و ئابووری دێتە دی. 

و  ئابووری  و  بەرهەم  پێشكەوتنی  سۆسیالیزم،  پێشمەرجی 
زانست و هونەرە، لەگەاڵ بوونی بازاڕێكی جیهانی.)12(

بێگومان  سۆسیالیزم  راستەقینەی  »الیەنگرانی  دووەم: 

و  كۆمەاڵیەتی  زەمینەكانی  لە  جیهانیبوونن  الیەنگری 

پەیوەندی تەواوی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی، بەاڵم بەدەستهێنانی 

مرۆڤەكان  تەواوی  و  واقعی  یەكسانی  بەبێ   ئامانجانە  ئەو 
نایەتە دی. )ستیفان مزارۆش(.«)13(
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بزوتنەوەی  راب��ردووی  بە  خێرا  سەرنجێكی  ئەگەر 

كە  دەردەكەوێت  بۆمان  بگێڕین،  سۆسیالیستیدا  و  چەپ 

ئەم بزاڤە لە سەد ساڵی رابردوو، یان كۆنرت، سێ بەرهەمی 

گرنگ  و كاریگەری هەبووە، كە نەخشی گرنگیان هەبووە 

لەسەر هەموو مرۆڤایەتی بەگشتی  و خودی بزاڤی چەپ 

 و سۆسیالیستی بەتایبەتی. ئەم سێ بەرهەم  و رەهەندەش 

ئەمانەن: بیروباوەڕ و پەیڕەوی فكری، سیاسی، فەلسەفی 

 و كۆمەاڵیەتی، پارت  و رێكخراو و دەسەاڵتە سیاسییەكان 

و  كرێكار  كۆمەاڵیەتی  و جەماوەرییەكانی چینی  بزاڤە   و 

بەشێك لە جەماوەر و خەڵكی جیهانی. 

بیریارییەكان  پەیڕەوە  بیروباوەڕو  بە  سەبارەت 

ژێر  لە  كە  بێنین،  فكریانە  پەیڕەوە  ئەو  ناوی  دەتوانین 

كاریگەری ماركس  و بیروباوەڕەكانی ئەودا لە سەردەم  و 

و  جۆراوجۆر  لێكدانەوەی  شیكردنەوە،  جیاوازدا  شوێنی 

فرەیان لەسەر ماركسیزم  و سۆسیالیزم  و پرسەكانی دیكەی 

بزاڤی چەپ  و سیاسەت فكریان بەرهەمهێناوە. 

چ��ەپ  و  ب��ی��روب��اوەڕی  م��ارك��س،  پێش  بێگومان 

سۆسیالیستی لە الی سۆسالیستە سەرەتاكان، یان ئەوانەی 

هەبووە،  دەیانناسن  خەیاڵی  سۆسیالیزمی  بە  هەندێك 

كەمبوون  و  سەرەتایی  و  زۆر  بیروباوەڕانە  ئەم  بەاڵم 

وەكو  كرێكاری،  جەماوەری  و  هێزی  خاوەن  نەشبوونە 

بەردوامیش  فەلسەفی  سیاسی  و  فكری  و  پ��ەی��ڕەوی 

نەمانەوە. 

ل��ەس��ەر دەس��ت��ی م��ارك��س ب��ی��روب��اوەڕی چ��ەپ  و 

لە  بەرهەم  پڕ  بەهێز،  قۆناغێكی  دەچێتە  سۆسیالیستی 

ئابووری،  سیاسەت،  فەلسەفە،  فكر،  بوارەكانی  هەموو 

هونەریشدا.  ئ���ەدەب  و  ل��ە  تەنانەت  كۆمەڵناسی، 
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چەپ  و  بزوتنەوەی  بۆ  ماركس  تەوەرەكانی  بیروباوەڕە 

سۆسیالیستی لەم پرسانەدا كە دەبێتەوە: پرسی مرۆڤبوون 

رۆشنگەری  هیومانیزمی  لە  جیاواز  هیومانیزمێكی   و 

هێنانەدی  سۆسیالیستی  و  شۆڕشی  پرسی  لیرباڵی،   و 

هێنانەدی  سۆسیالیست  و  حزبی  كرێكاری  و  دەسەاڵتی 

هێنانەدی  سۆسیالیزمە،  كە  كۆمۆنیزم  یەكەمی  قۆناغی 

كرێكاری  بە هۆی حكومەتی  یەكسان  و  ئازاد  كۆمەڵێكی 

جیهان  و  بۆ  چینایەتی  شیكردنەوەی  سۆسیالیزمەوە،   و 

ژێر  لە  دیكە  بیروباوەڕەكانی  پاشان  ئێستا،  مێژووی هەتا 

فەلسەفی  فكری  و  پەیڕەوی  تەوەرانەدا  ئەم  كاریگەری 

دیكە بۆ ماركسیزم  و بزوتنەوەی چەپ بەرهەمدەهێنن. 

بیروباوەڕ  ئەم  رانان و شیكردنەوەی  لەبەرئەوەی كە 

و پەیڕەوە سیاسی  و فكریانە كاتێكی زۆری دەوێت  و ئەم 

وایە  چاكرت  بۆیە  باسە،  ئەو  بۆ  نییە  تەرخان  نووسینەش 

و  سیاسیانە  و  فەلسەفی  فكری،  پەیڕەوە  ئەو  ناوی  تەنها 

داهێنەران  و رابەرانی ئەو پەیڕەوانە بنووسم:

كارل  دەستی  لەسەر  ئەرسەدۆكس؛  ماركسیزمی 

كاوتسكی  و جۆرج بلیخانۆف.

الیەن  لە  نوێكردنەوە،  یان  پێداچوونەوە  ماركسیزمی 

برنشتاین.  ئێدوارد 

رۆزا  الیەن  لە  شۆڕشگێڕ،  یان  رادیكاڵ  ماركسیزمی 

لۆكسمبۆرگ و كارڵ هیلفردینگ و پانەكۆك.

ڤالدیمێر  الیەن  لە  لینیزم،  یان  رووسی،  ماركسیزمی 

ستالین. لینین، 

لە  فەلسەفی  هیگڵی  و  یان  رۆژئاوایی،  ماركسیزمی   

الیەن گرامشی  و لۆكاچ  و كۆرش.

ماركسیزمی رەخنەیی یان فەلسەفەی نەفی، لە الیەن 
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فرانكفۆرت.  قوتابخانەی 

و  ئاڵتۆسێر  الی��ەن  لە  بونیادگەرایی،  ماركسیزمی 

نیكۆس پۆالنزاس.

ماركسیزمی بوونگەرایی )وجودی(، لە الیەن جان پۆڵ 

سارتەر.

راڵف  الیەن  لە  دەوڵەتی،  شیكردنەوەی  ماركسیزمی 

میلیباند و كالوس ئۆفە.

داگیركراو.  واڵتانی  یان  سێ،  جیهانی  ماركسیزمی 

ماوتسی تۆنگ، گیڤارا و فرانز فانۆن. 

ماركسیزمی هیومانیستی لە الیەن ژان ژۆرس و پارتی 

سۆسیالیستی فەرانسەری جاران.

فكری  و  پەیڕەوە  رەوت  و  ئەم  هەموو  سەرئەنجام 

ماركسیزم،  ناو  لە  هەم  توانییان  فەلسەفیانە  سیاسی  و 

كۆمەڵەی  كۆڕو  ناو  لە  ماركسیزم  و  دەرەوەی  لە  هەم 

بزوتنەوەی  بۆ  فكری  گرنگی  بەرهەمی  جیهانیدا  فكری 

خودی  كە  مخابن  پەیدابكەن.  سۆسیالیستی  چەپ  و 

لەم  زیاتر  سیاسییەكان  دەسەاڵتە  و  رێكخراو  حزب  و 

كۆمەڵێكی  الی��ەن  لە  زۆرت��ر  دوورب���وون،  بیروباوەڕانە 

و  بەڕێوەدەبران  موحتەریف  و  سیاسی  پیاوانی  لە  كەم 

بەرژەوەندی سیاسی ئاڕاستەی ئەو حزب  و دەسەاڵتانەی 

بزوتنەوەی  ناو  زاڵی  سیاسەتی  گەورەی  كێشەی  دەكرد. 

سیاسیەكانی  ئاڕاستە  هەموو  بە  سۆسیالیستی  چەپ  و 

و  چینی  روسی  و  كۆمۆنیزمی  دیموكراسی  و  سۆسیال 

زۆر  كە  بوو،  ئەوە  نوێش  چەپی  رێكخراوەكانی  تەنانەت 

فكریانە  پەیڕەوە  رەوت  و  ئەو  كاریگەری  لە  بوون  دوور 

شیكردنەوەكانی  و  جیهانبینی  كاریگەری  ژێر  لە  كەمرت  و 

ئەواندا بوون. 
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سیاسییانە  دەسەاڵتە  حزب  و  ئەم  هەموو  زۆربەیان 

س��ەردەم  و  سیاسی  ب��ەرژەوەن��دی  پرەنسیپی  الیەن  لە 

بەڕێوەدەچوون،  سیاسی  پیاوانی  سەنرتالیزمی  دەسەاڵتی 

هەژموون  و  ب��ەرژەوەن��دی  و  دەس��ەاڵت  و  سەرئەنجام 

بەردەوامەكانی  هەڵە  و  چەوسانەوە  زوڵم  و  تەنانەت 

حزب  و  ئەو  گشتی  تابلۆی  سیاسیانە  حزبە  و  هێز  ئەو 

دەسەاڵتانەی دەنەخشاند. بێ كاریگەریی فكرو پەیڕەوی 

وایكرد،  سیاسیانە  هێزە  ئەو  لەسەر  فەلسەفی  سیاسی  و 

كە بەردەوام  و هەمیشە دووربن لە ئامانج  و رەوشەكانی 

نزیكنب  جەماوەری،  كرێكاری  و  سۆسیالیستی  و  بزاڤی 

سەركردە  ئەو  سیاسی  دەسەاڵتی  ب��ەرژەوەن��دی  و  لە 

لە  هەبووە  خراپیان  ناوبانگی  زیاتر  كە  سیاسیانەی، 

مێژووی چەپ  و بزاڤی سۆسیالیستدا.

و  حزب  ئەو  داڕمانی  و  شكست  و  نەمان  دوای  لە 

دەسەاڵتە سیاسیانەش تەماشادەكەی، كە هیچیان لە پاش 

بەرژەوەندی  هەژموون  و  یادەوەریی  لە  جگە  بەجێنەما 

 و چەوسانەوە.

چەپ  بزووتنەوەی  سێهەمی  رەهەندی  بەرهەم  و 

كرێكاری  و  بزوتنەوەی  ل��ە:  بریتیە  سۆسیالیستی   و 

سەندیكایی  و جەماوەری ئەو خەڵكانەی كە بەشێك بوون 

ئەو  زۆریی  بەشێكی  سۆسیالیستی.  چەپ  و  بزاڤی  لە 

كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی،  ئابووری،  دەسكەوتە  بەرهەم  و 

لەسەردەستی  بەدەستیهێناون  جیهان  كە  فەرهەنگیانەی، 

سیاسی  و  بڕیاری  بەداخەوە  بەاڵم  بوون،  بزاڤانە  ئەم 

دەستی  لە  هەمیشە  سیاسی  دەسەاڵتی  بەرژەوەندی  و 

ئاڕاستەی  بە  نەك  ب��ووە،  سیاسیدا  حزبی  و  رابەرانی 

هێز  كە  جەماوەریانەی،  كرێكاری  و  بزاڤە  ئەم  بەشداری 
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بوون.  سۆسیالیستەكان  بزاڤە چەپ  و  هەموو  بەدەنی  و 

رێكخراوە  و  سەندیكا  بزاڤ  و  ئەم  حاڵەتدا  باشرتین  لە 

سیاسەت  و  ئەو  خەڵكی  ناو  پەراوێزی  جەماوەریانە 

دەسەاڵتە  حزب  و  الیەن  لە  كە  بوون،  بەرژەوەندیانە 

تەنها  بزاڤانە  ئەم  واتە  بەڕێوەدەبران.  سیاسییەكانەوە 

بەرژەوەندی و  دەسەاڵتە  ئەو  باسك  و هێزی جەماوەری 

ناوم هێنان. هەرچەندە هێزە سیاسی  سیاسیانە بوون كە 

 و حكومییەكانی نارساو بەچەپ  و كۆمۆنیزم  و سۆسیالیزم 

لەناو چوون، یان بێهێزو توشی شكست بوون، بەاڵم ئەو 

جەماوەریانە  كرێكاری  و  رێكخراوە  و  سەندیكا  بزاڤ  و 

لەناو نەچوون  و هەتا ئێستا لە كارو چاالكیدان. 

كێشەی هەنوكەیی ئەم بزاڤە كرێكاری  و جەماوەریانە 

گشتی  ئەڵتەرناتیفێكی  و  بیروباوەڕ  الیەن  لە  كە  ئەوەیە، 

سیاسی  و فكری وەها رێنامیی  و بەشداری ناكرێن، كە لە 

دوای شكست  و الوازی بەشێك لەو هێز و حزبە سیاسیانە 

بەرە و هیواو ئاڕاستەیەكی روونرت و ئایندەیی تر بڕۆن.

مەزنی  هەڵەی  و  گ��ەورە  كێشەی  زەمینەیەدا  لەم 

نەیتوانی  كە  بوو،  لەوەدا  سۆسیالیستی  چەپ  و  بزاڤی 

كاریگەرە  گرنگ  و  مەیدانە  سێ  لەم  نەیویست  یان 

بزوتنەوە  ئەم  بۆ  )جەماعی(  بەكۆمەڵ  سەركردایەتیەكی 

پیاوانی  هەمیشە  دروستبكات،  سۆسیالیستییە  چەپ  و 

كەمینەی سیاسی هەموو هێز و رەوت  و ئاڕاستە سیاسی 

 و گشتییەكەیان لەبەردەستدا بووە، بیروباوەڕ و پەیڕەوی 

رەهەندی  و  هێز  و  فەرامۆشكراوە  پەراوێزیان  سیاسی 

بووە،  ئەوانە  باسك و هێزی رۆژانەی  تەنها  جەماوەریش 

بەبێ ئەوەی بەشداربن لە نەخشاندنی سیاسەت و ئایندە 

و بەرژەوەندی و ئاڕاستەی هەموو بزوتنەوەی چەپ. 
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نەیاری بەرامبەر رابردوو، رامانێك بۆ ئایندە

یەكەم، سیاسەت و دەسەاڵت بەدەست كێوە دەبێت؟

ئەفالتون پێشمەرجی بەدەستهێنانی دادپەروەری و گۆڕین 

بەرەو كۆمەڵێكی باشرت، بە دەسەاڵتی فەیلەسوفان دەزانێت. 

فەیلەسوفان  دەبێت  پاشاكان  لەجیاتی  واب��وو  ب��ڕوای  ئەو 

دەسەاڵتدار بن، یان ئەو كەسانەی كە بەشێكن لە دەسەاڵت 

و واڵتان بەڕێوەدەبەن بەڕاستی دڵ بە فەلسەفە نەسپێرن و 

ئەگەر فەلسەفە و دەسەاڵت هاوڕێ و هاوكارنەبن، كۆمەڵ و 

بەشێوەی گشتی هەموو مرۆڤایەتی بە ئامانجە دڵخوازەكانیان 

كە  دی  دێتە  كاتێك  كۆمەڵ  باشرتین  روانگەیەدا  لەم  ناگەن. 

فەیلەسوفان دەسەاڵتدار، یان دەسەاڵتداران فەیلەسوف بن. 

چەندین سەدە لەم دیدەی ئەفالتون تێدەپەڕێت و ئێستا 

تەكنیك  و  زانست  بەكارهێنەرانی  و  پسپۆران  و  تەكنۆكرات 

بڕوایان وایە كە سەردەمی كاریگەری فەلسەفە لە سیاسەتدا 

سیاسیەكان  تیۆرە  و  ئایدیۆلۆژیا  نەخشی  و  بەسەرچووە 

كۆتایی هاتووە، بەاڵم ئێستا شكستی تەكنۆكراتی لە ئەوروپا 

فەیلەسوفانی  سەرهەڵدانەوەی  هۆكاری  و  زەمینە  بووەتە 

سیاسی و بیرمەندان و روناكبیران بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵتی 

واڵتان شێواز و مۆدێلی سیاسی تەواوی بزوتنەوەی چەپ و 

ئاڕاستەدا كۆدەبێتەوە:  لە دوو  لەم زەمینەیەدا  سۆسیالیستی 

پەیڕەوی  سۆسیالیستەكانی  و  ماركس  كە  ئەوەی  یەكەمیان 

دەسەاڵتی  دەتوانێت  رێكخراو  كرێكاری  چینی  دەڵێن  ئەو 

پرۆلیتاریا  دیكتاتۆری  بە  و  بەرێوەبەرێت  سۆسیالیستی 

كۆمەڵێ سۆسیالیستی دامەزرێنێت. ئەم بۆچوونە دوو هەڵەی 

تێدایە: چینی كرێكاری رێكخراو مانایەكی رۆشن و  گەورەی 

ئەم  هەتاهەتایە  و  بەدەستەوە  نادات  عەمەلی  و  گونجاو 
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لەسەردەمی  هەورەها  نابێ،  پەیدا  پراتیكیدا  واقعی  لە  تێزە 

زۆریش  و  ناكات  پێویست  هیچ  دیموكراسیدا  و  مۆدێرن 

پرۆلیتاریا  دیكتاتۆری  وشەی  كە  دواكەوتوانەیە  و  زۆردارانە 

و  زوڵم  و  ناشیرینی  هەموو  بەم  سەرمایەداری  بەكاربێت. 

چەوسانەوەیە بە ناوی دیموكراسی حوكم دەكات و دەسەاڵت 

سۆسیالیستەكان  سەیرە  زۆر  دروستدەكاتەوە،  دەوڵەت  و 

پرۆلیتاریا  دیكتاتۆری  بە  دەوڵ��ەت  و  دەس��ەاڵت  شێوازی 

چەپەكان  و  سۆسیالیست  لەمەودوا  من  بڕوای  بە  بناسێنن. 

دەبێت لە بەرامبەر دیموكراسی نوێنەرایەتی و لیرباڵیدا باس 

لە  بكەن  خەڵك  راستەوخۆی  دەسەاڵتی  و  دیموكراسی  لە 

دیموكراسیی  تەنانەت  سۆسیالیستی،  دیموكراسی  ناوی  ژێر 

كرێكاری شێوازێكی گونجاو نییە بۆ هێنانەدی بەدیلێكی دیكە 

لەبەرامبەر دیموكراسیی نوێنەرایەتی یان لیرباڵی. دووەمیان، 

ئەو شێوازە حوكمڕانییە بوو كە لە الیەن لینین و كۆمۆنیزمی 

و  شورا  و  حزب  دەسەاڵتی  لە  خرایەڕوو  لینین  دوای  روسی 

حكومەتدا، كە ئەویش دەسەاڵتی نوخبەی سیاسی ناو حزبە 

كە لینین لە كتێبی »چی بكەین؟« ناوی دەنێت« رێكخراوی 

بە  دەسەاڵتی  شێوازی  هەموو  موحتەریفەكان«.  شۆڕشگێرە 

ناو سۆسیالیستی سۆڤیەت و ئەوروپای رۆژهەاڵت و چین و 

كۆبا و هەموو ئەو دەوڵەتانەی دیكەش كە هاوپەیامن یان لە 

ژێر كاریگەری سۆڤیەتدا بوون بەو شێوازە حزبی و نوخبەییە 

ئەم  سەرەكی  خەوشی  بەڕێوەبردووە.  واڵتانیان  و  دەسەاڵت 

سەندیكاكان،  رێكخراو،  حزب،  ناو  لە  دەسەاڵت  لە  شێوازە 

حكومەت و كۆمەڵدا ئەوە بووە، كە هەمان حوكمڕانی پێشووی 

كرێكارانەوە  و  سۆسیالیزم  ناوی  بە  بۆرژوازییان  و  چینایەتی 

دووبارە و چەند بارە كردۆتەوە، كە ئەویش دەسەاڵتی رەهای 

كەمایەتییە بەسەر زۆرینەی خەڵك و كۆمەڵدا.
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دیموكراسی  و  س��ەرم��ای��ەداری  ن��ێ��وان  پ��ەی��وەن��دی 

بووە:  بەمشێوەیە  رابردوو  ساڵی  سەد  دوو  لە  نوێنەرایەتی 

یان دەسەاڵتدارانی سیاسەت و حكومەت خۆیان سەرمایەدار 

و دەوڵەمەند بوون، یان شەریك بوون لەگەڵ سەرمایەدار و 

حكومەت  و  دەسەاڵت  یان  سەرئەنجام،  و  دەوڵەمەندەكان 

بۆیە  بووە.  سەرمایەداری  بەرژەوەندی  و  سوود  پارێزەری 

خۆیان  كە  نییە،  بەوە  باكیان  سەرمایەداری  و  سەرمایەداران 

ئەوان مەبەستیانە  ئەوەی  بگرنەدەست،  و هەموویان حوكم 

دەسەاڵت  نوێنەرایەتی  و  هەڵبژاردن  بەشێوازی  كەمینەیەك، 

بەرێوەبەرن و ئەو دەسەاڵتەش بەرژەوەندی و سودی ئەوان 

حكومەتی  و  نوێنەرایەتی  دەسەاڵتی  شێوازی  بپارێزێت. 

ب��ەردەوام  كە  نیولیرباڵیەیە،  و  لیرباڵی  شێوازە  ئەو  كەمینە 

بزوتنەوەی  كێشەی  دەك��ات.  بۆ  بانگەشەی  سەرمایەداری 

و  لینین  دەستی  لەسەر  بەتایبەتی  سۆسیالیستی،  و  چەپ 

كۆمۆنیزمی رووسی، ئەوەیە كە ئەوانیش بە ناوی سۆسیالیزم 

و كۆمۆنیزم و كرێكارەوە هەمان مۆدێل و شێوازی دەسەاڵت، 

دایەوە دەست  و كۆمەڵێك  و واڵتیان  بەڕێوەبردنی دەوڵەت 

تەواوی  ئەوان  سەنتڕالیست،  و  موحتەریف  سیاسەمتەداری 

بڕیار و چارەنوسی بزوتنەوە و دەسەاڵتەكانیان لەدەستدابووە 

ئەوەیان  خراپرت  سەرمایەداریش  و  بۆرژوازی  لە  تەنانەت  و 

لەوەی  ئەمان  سەربازی  و  پۆلیسی  دەسەاڵتی  كە  كردووە، 

سەرمایەداری و رۆژئاواش ناوەندێتی و سەركەوتگەری زیاتر 

چینی  كۆمۆنیزمی  دەسەاڵتی  و  دیموكراسی  سۆسیال  بووە. 

و  حزب  و  دەس��ەاڵت  شێوازی  هەمان  الیەنگرەكانیشان  و 

كەمینیەك  حوكمی  ئەویش  كە  بەڕێوەبردووە،  بزوتنەوەیان 

بووە لە سیاسەمتەدارانی موحتەریف. 

ئەڵتەرناتیفی چەپ و سۆسیالیستی لە كۆن و ئێستاشدا 
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بەرامبەر شێوازی سیاسەت و دەسەاڵتی كۆن و بۆرژوازی و 

ناوی سۆسیالیزم و  بە  ئەوانەش، كە  سەرمایەداری و هەموو 

ماركسیزمەوە حزب و دەوڵەت و بزاڤەكانیان بەڕێوە بردووە، 

بە بڕوای من لە دوو پرسی گرنگدا كۆ دەبێتەوە:

سۆسیالیستی  و  چەپ  بزانێت  دیكە  جارێكی  أ-دەبێت 

بزاڤی و بتوان، كە شیكردنەوە و داڕشتنەوەی ئەم سیاسەت 

لە  بەتوانا دەكرێت  بیرمەند و شارەزا و  بە كەسانی  بزاڤە  و 

بواری فكر و مەعریفە و سیاسەت، نەك بەو زاراوە ناڕۆشن 

نادیارەی كە چینی كرێكاری رێكخراو دەتوانێت سیاسەت  و 

سەرەكی  كێشەی  بەرهەمبهێنێت.  سۆسیالیزم  و  فەلسەفە  و 

بزاڤی چەپ و سۆسیالیستی لە سەد ساڵی رابردودا ئەوەیە، 

بیرمەندانی  كاریگەری  و  رەوش  لە  بوون  دوور  كە هەمیشە 

و  سەركردە  هەندێك  هەمیشە  و  خۆیان  فیكری  و  سیاسی 

سیاسەمتەداری بەرژەوەندی خواز پاوانی حزب و بزوتنەوە و 

دەسەاڵتە چەپەكانیان كردووە.

و  ح��زب  ن��او  بەڕێوەبردنی  و  دەس��ەاڵت  ب-ش��ێ��وازی 

یان  شورایی،  شێوەی  بە  دەبێت  دەسەاڵتەكان  و  ب��زاڤ 

بە  سۆسیالیزم  وشەی  بێت.  هاوبەشی(  )واتە  سۆسیالیستی 

دەبێت هەموو  و  دێت  هاوبەشیكردن  و  كۆمەاڵیەتی  مانای 

شتێك بە شێوازێكی بەڕێوەبردنی بەشداری دروستبكرێتەوە. 

دەسەاڵتی كەمینە، یان سیاسەمتەدارانی موحتەریف ئەو بۆسە 

و ئاستەنگە بەهێزە بوو، كە بزووتنەوە و حزب و دەسەاڵتی 

چەپ و سۆسیالیستی جارێكی دیكە بردەوە بۆ ناو دەسەاڵتی 

دیكتاتۆری،  و  ستەمكار  خوازی  بەرژەوەندی  و  هەژمونخواز 

و  بزاڤی چەپ  هەتا  كۆمۆنیزم.  و  سۆسیالیزم  ناوی  بە  بەاڵم 

و  ئازاد  فراوانرت،  باشرت،  دیكەی  ئەڵتەرناتیڤێكی  سۆسیالیستی 

یەكسانرت لە بەرامبەر دیموكراسیی نوێنەرایەتی و دیكتاتۆری 
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خۆرهەاڵتی و هەژمونخوازی و ستەمكاری دەسەاڵت و حزب 

ناتوانێت  نەخاتەڕوو،  رابردوو  ساڵی  سەد  بزووتنەوەكانی  و 

بۆ دەسەاڵت و حوكم و  بێتە مەیدان  باشرت  بەدیلێكی  وەكو 

سیاسەت. ئەمەش ئەو پرسە گرنگەیە كە بزوتنەوەی چەپ لە 

ئایندە دا بیكاتە یەكێك لە تەوەرەكانی بیروباوەڕ و سیاسەت 

و كۆمەڵناسی و فەلسەفەی سۆسیالیستی لەمەودوا.

دووەم، هەوڵدان بۆ دەسەاڵت یان ئۆپۆزیسیۆن بوون، 

بۆ  گشتی  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  رەوتێكی  هێنانەدی  یان 

گۆڕینی هەموو شت.

هەموو سەردەمەكانی بزوتنەوەی چەپ و سۆسیالیستی 

جگە لە سەردەمی ماركس و ئەنتەرناسیۆنالی یەكەم و دووەم 

لە  تەنها  بزاڤە  ئەم  ئیدی  ئۆكتۆبەر،  شۆڕشی  سەردەمی  و 

واتە  كراوە،  قەتیس  سیاسەمتەدارا  و  حزب  كۆمەڵێك  سنوری 

كاریان  بەرین  و  پان  كۆمەاڵیەتی  بزاڤێكی  و  رەوت  وەكو 

لە  چەپ  سیاسیەكانی  الیەنە  و  حزب  زۆرب��ەی  نەكردووە. 

لە دەسەاڵتدا  یان  یەكەم و دووەمی جیهانی،  دوای جەنگی 

نەبوون  ئەوەدا  لە هەوڵی  بەاڵم  ئۆپۆزیسیۆن،  لە  یان  بوون، 

كە بزاڤەكە لە سنووری سیاسەت و چاالكانی سیاسی فراوانرت 

بكەن. لەم زەمینەیەدا یەكێك لە كێشە سەرەكیەكانی چەپ 

پۆپۆلیزم  لە  خۆی  نەیاری  و  رەخنە  بۆ  بەردەوام  بووە  ئەوە 

لە خەڵك دووركەوتۆتەوە، چۆتەوە ناو رەهەندە تەسكەكانی 

و  موحتەریف  چاالكوانی  و  سیاسەمتەدار  كۆمەڵێك  ناو 

پیشەیی و لە هەوڵی جەماوەری كردن دوور كەوتۆتەوە. واتە 

چینە  و  بۆرژوازی  كەمینەیی  و  نوخبەیی  سیاسەتی  هەمان 

چەوسێنەرەكانی دیكەی پیادە كردووە.

پرسێكی دیكە لەم زەمینەیەدا ئەوەیە، كە بەهۆی ئەوەی 
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چەپ تەنها لە سیاسەتدا ئامادەیی هەبووە، بۆیە نەیتوانیوە 

یان نەیویستووە لە پرسەكانی دیكەی كۆمەڵدا بەتایبەتی لە 

هەبێت،  بوونی  ئەخالقدا  و  پ��ەروەردە  و  فەرهەنگ  پرسی 

هەموو  و  گرامشی  و  ماركس  بیروباوەڕی  خودی  لەكاتێكدا 

پەیڕەوە فكری و فەلسەفییەكانی دیكەی دوای گرامشی ئەوە 

بووە، كە چەپ و بزاڤی سۆسیالیستی لە مەیدانی دروستكردنی 

پەروەردەیی  و  كۆمەاڵیەتی  و  فەرهەنگی  دیكەی  بەدیلێكی 

نەیارە  و  دژ  كە  خستۆتەڕوو،  دیكەیان  رێبازێكی  ئاكاریدا  و 

و هەژموونی  بەرژەوەندی  تەسكەكانی  بە سنوورە  بەرامبەر 

چەمكی  دەسەاڵتدارەكان.  و  دەوڵەمەند  و  سیاسی  كەمینە 

هیومانیزمی ماركس و چەمكی هەژموونی گرامشی، چەمكی 

نەیاری بەرامبەر پیشەسازی فەرهەنگی سەرمایەداری لەالیەن 

ئەو چەمكانەن،  فرانكفۆرت هەموو  قوتابخانەی  بیرمەندانی 

ئەڵتەرناتیڤێكی  دەتوانن  سۆسیالیستەكان  و  چەپ  كە 

مرۆڤانەتر  دیكەی  شارستانی  و  پەروەردەیی  و  فەرهەنگی 

سیاسەتی  هەمیشە  بەاڵم  بەرهەمبهێنن،  یەكسانرت  و  ئازاد  و 

چەپ و هەتا ئێستاش لەم چەمك و بیروباوەڕانە دوور بووە. 

كە  بیروباوەڕانەی  و  تەوەر  لەو  دیكەیە  یەكێكی  ئەمەش 

فۆرمۆلەی  بتوانێ  سۆسیالیستی  و  چەپ  بزوتنەوەی  دەبێت 

یەكساندۆستی  و  ئازادیخوازی  دیكەی  بەدیلێكی  و  بكات 

مرۆڤانە تر بكاتە تەوەری شارستانییەتەكەی.

و  خواست  ی��ان  خەڵك،  ن��اڕەزای��ی  و  ن��ەی��اری  ئێستا 

داواكارییەكانی زۆرینەی خەڵك و لە زۆربەی جیهان لە دژی 

سەرمایەداری و حكومەتە بە ناو دیموكراتیكەكانە و ئەمەش 

زۆر  لە  )بێگومان  بیروڕای گشتی  و  لە هەست  بەشێك  بۆتە 

پەیڕەوی  بە  كاریگەر(،  و  بزاڤی چاالك  نەبۆتە  شوێن هێشتا 

و  چەپ  بزوتنەوەی  ناو  سیاسییەكانی  و  فكری  رێبازە  لە 
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ئەرنستۆ  و  گرامشی  رێبازی  لە  )بەتایبەتی  سۆسیالیستی 

دیاریكراوی  ئەزموونی  پێی  بە  و  ئەرجەنتینی(  الك��الوی 

سۆسیال  كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  سیاسەتی  كە  ئەوروپاش 

ئەم  نییە،  ئەوتۆیان  جیاوازی  موحافەزەكان  و  دیموكراتەكان 

لە  دیموكراسیی  سیستەمی  سنوورەكانی  كێشەی  بزوتنەوەیە 

دەوڵەتی بۆرژوازییدا دەخاتەڕوو:

كە  دێ��ت  كۆتایی  شوێنەدا  ل��ەو  دیموكراتیك  أ-رەوت���ی 

شتێك  هەموو  پیش  كە  گەورە،  سەرمایەی  بەرژەوەندییەكانی 

خەڵك  دژی  دەبێتە  راستەوخۆ  دەستپێدەكات،  بانكەكانەوە  لە 

و زیانەكانی ئەم سەرمایانە بە كەمكردنەوە و خراپكردنی باری 

ژیانی خەڵك دەسپێرن. لە هەلومەرجی قەیراندا وەكو ئێستاش 

كوردستان و عێراق و ئەوروپای باشور، حكومەتەكان بە قازانجی 

و  كاردەكەن  بانكەكان  و  گەورە  سەرمایە  بەرژەوەندییەكانی 

باری گرانی ئەم قەیرانە دەخەنە سەر شانی خەڵك بە گشتی. 

ئێستا بەرژەوەندی و قازانج و دەسەاڵتی سەرمایەداری گەورە و 

سیاسەتی ئۆلیگارشی ئەوان كەوتۆتە بەرامبەر و دژی بەرژەوەندی 

چینی  بەڵكو  هەژاران،  و  كرێكاران  تەنها  نەك  خەڵك،  زۆربەی 

ناوەڕاستی نوێش لەم هەژاركردن و قەیرانە بێبەش نەبووە.

واڵتان  زۆربەی  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  ب-هەلومەرجی 

چینی  و  سیاسییەكان  حزبە  خودی  كە  نیشانداوە،  ئەوەشی 

و  ئازادی  رێگەی  لەسەر  سەرەكین  ئاستەنگی  كۆن  سیاسی 

دیموكراسی. لەدوای پەیدابوونی ئەم خەڵكە سیاسییەی كە لە 

زاراوەی گشتیدا بە)چینی سیاسی( نارساون، تایبەمتەندی ئەو 

كەسانە دەبێتە ئەوەی كە بە پیشە ببنە سیاسی )موحتەریف( 

دەبنە  سەرئەنجام  و  بێت  لەدەستدا  بڕیارەكانیان  هەموو  و 

لە  دەسەاڵت  و  سامان  تایبەتی  سرتاتیژی  كە  گروپانەی،  ئەو 

دەستیان دەبێت.
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بەدیلی دیموكراسیی  ج-لەم هەلومەرجەدا خستنەڕووی 

شوێنی  بەرەو  سیاسی  ژیانی  كردنی  فراوان  و  سۆسیالیستی 

و  گشتی  زەمینە  و  سەرەتا  ئەو  دەبێتە  خەڵك  ژیانی  و  كار 

مەیدان  بێنە  تازەكان  سیاسیە  هێزە  و  خەڵك  كە  فراوانەی، 

جارێكی  پیشەییەكانیش  و  رێكخراوە جەماوەری  تەنانەت  و 

دیكە لە هەژموون و دەسەاڵتی بیرۆكراسی رزگاریان دەبێت، 

هەموو ئەو كەس و الیەنانەش كە لە حزب و سیاسەتەكانی 

كۆمەاڵیەتییەی،  بزاڤە  لەم  بەشێك  دەبنە  ناڕازین  خۆیان 

ئەوەش  بزاڤانە  ئەم  دەیانگرێتەوە.  ژیان  و  كار  شوێنی  كە 

ئاشكرا دەكەن كە زۆرینەیەكی كۆمەاڵیەتی فراوانرت لەودیوی 

دیكەشەوە  لەالیەكی  بەاڵم  هەیە،  بوونیان  سیاسەكان  دەزگا 

سیستەمی دەسەاڵتی كۆن و كاستی سیاسی رابردوو ناتوانێت 

نەیاری و ناڕەزایی كۆمەاڵیەتی بەبێ كێشە فەرامۆش بكات. 

نوێیانە  بزوتنەوە  ئەم  دەبێت  كە  ئەوەیە  دیكەش  پرسێكی 

بەتەواوی دوور بن لە توندوتیژی و بەكارهێنانی هێز، بەاڵم 

لەناو خۆیاندا نەخشی ئۆرگان و  لەهەمان كاتیشدا دەتوانن 

رێكخراوی سیاسی نوێش پەیدا بكەن.

د-ل���ەم ه��ەل��وم��ەرج��ەدا ئ��ەم پ��رس��ە ب��ۆ ب��زووت��ن��ەوە 

و  پێشەوە، كە چۆن دەتوانن هاندان  دێتە  كۆمەاڵیەتییەكان 

كە  هەمیشەیی،  هێزێكی  بكەنە  خەڵك  هێزی  كۆكردنەوەی 

ئامانجی  بێت.  زیندو  لەناو خەڵكدا  و  لە خوارەوەی كۆمەڵ 

بیرمەندان و چاالكەكانی چەپ لەم زەمینەیەدا تەنها پێكهێنانی 

حزبێكی نوێ نییە، ئەم خاڵەش چەپی نوێ، یان ئەم روانگەیە 

جیهان  و  ئەوروپا  دیكەی  چەپەكانی  رێكخراوە  لە  بۆ چەپ 

جیادەكاتەوە. پرسێكی دیكە، یان كێشەیەكی دیكە ئەوە بوو 

پارتە  و  دام��ەزراوە  لەگەڵ  بوونەوە  هاوڕەنگ  مەترسی  كە 

كۆنەكان لەالی ئەم بزاڤە نوێیە دەبێت لەناو بربێت. كێشەی 
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دەیەی  دوو  ئەم  چەپەكانی  رێكخراوە  و  پارت  لە  زۆرێك 

ئەڵامنیا و كۆمۆنیستەكانی  بوو، كە سەوزەكانی  ئەوە  دوایی 

كوردستان و ئێران پێیدا تێپەڕێن و لەئاكامیشدا پێش ئەوەی 

سیاسەت بگۆڕن، خۆیان گۆڕان.

بەرامبەر  نەیاری  یان  دامودەزگاكان،  لە دژی  بەرەنگاری 

نەریت و فەرهەنگی سیاسی كۆن ئەبێت لەم بزاڤەدا بەهێز 

بكرێت و بتوانن نەیار و بەدیلی فەرهەنگ و نەریتی سیاسی 

كۆن بن. لەم زەمینەیەدا دەتوانین ئاماژە بە ئەزموونی ساڵی 

كە  بكەین  ئەتوانین(  )ئێمە  پۆدیمۆس  بزوتنەوەی  رابردووی 

هاتنەمەیدان  بەرشەلۆنەوە  لە  )دەستپێشكەری(  بزاڤی  بە 

ڕەوتەكانی  هێنانەدی  بە  بوو  بریتی  ئەوان  كاری  بناغەی  و 

ئاڵۆگۆڕ لە ناوچە و گەڕەكەكاندا و ئامانجەكەشیان ئەوەبوو، 

كە لە رێگەی كۆبوونەوە و دیداری ئەو شوێنانە بزوتنەوەیەكی 

ناوچەكان  رێوشوێنەكانی  و  بۆ سیاسەت  و خەڵكی  بنەڕەتی 

و  كار  شوێنی  بەڕێوەبردنی  بنەڕەتیان  كاری  كە  بەڕێبخەن، 

سەرەتاییەكانی  شورا  لە  زۆر  بزاڤە  ئەم  بوو.  خۆیان  ژیانی 

روسیا و ئەڵامنیا و ئیتاڵیای سەدەی بیستەم دەرچوو. ئامانجی 

كە  دەرك��ەوت،  ئاشكرا  بە  پێشكەری  دەس��ت  بزوتنەوەی 

یەك،  بە  بكات  گروپە چەپەكان  بۆئەوەی  نەبوو  هەوڵنەدان 

بزووتنەوەیەكی  هێنانەدی  رێگەی  لە  كە  ئەوەبوو  بەڵكو 

رزگاربكات.  خۆی  پارچە  پارچە  چەپی  لە  خەڵكی،  بنەڕەتی 

كە  هەڵبژارد،  رێگایەكیان  هۆشیارانە  میتۆدەوە  روانگەی  لە 

دەبێتە ئەڵتەرناتیفی هەموو شێوازەكانی نوێنەرایەتی نەریتی 

و  سەرەكی  پرسی  ئێستا.  هەتا  نوێنەرایەتی  یان  كۆن،  و 

ناوەندی ئەوان ئەوە بوو، كە نەیاری و ناڕەزایی كۆمەاڵیەتی 

و گشتی بگۆڕن بۆ یەك سەركردایەتی سیاسی و ئەڵتەرناتیفی 

و  هێز  كۆكردنەوەی  و  هاندان  رێگەیەشەوە  لەم  و  نوێ 
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ئاسۆ  و  سنور  دەیتوانی  كە  بوو،  رێكخرا  خۆئامادەكردن 

فراوانەكان ببڕێت. ئەمەش جیاكەرەوەیەكی دیكەی پۆدیمۆسە 

و  سەركردایەتی  هەموو  كە  دیكە  پۆپۆلیستەكانی  بزاڤە  لە 

دامەزراوەكانیان تەنها لە ئاپۆرە و ئاكسیۆنەكاندا دەبێت.

رەوشی نوێی سیاسەت و نوێنەرایەتی نەیار بە سیاسەتی 

نوێنەرایەتی كۆنی چەپ و ڕاست لەوەدایە ئاڵۆگۆڕی سیاسی 

لە زۆرێك لە واڵتانی ئەمەریكای التین نە ئەنجامێكی سادەی 

سەركەوتن بوو لە هەڵبژارنەكان و نە شۆڕش و كودەتا، بەڵكو 

بەردەوامی  رادیكال،  دابڕانی  نێوان  پەیوەندی  لە  بریتییە 

و  نیولیرباڵ  رژێمی  دژی  لە  بوون  یاخی  و  نەیاری  گۆڕان.  و 

بلۆك  رژێامنە  ئەو  توانییان  جەماوەرییەكان  سەرهەڵدانە 

ناو  لە  حكومەت  ئاڵۆگۆڕی  لە  یە  بریتی  ئەویش  كە  بكەن، 

گۆڕانی  و  داب��ڕان  بەاڵم  ج��اران،  سیاسی  سیستەمی  هەمان 

ئەمجارە بریتی یە لەوەی كە هێزێكی كۆمەاڵیەتی بەردەوام 

و چاالك دەبێتە ئەڵتەرناتیفی سیاسی و دەبێت ئەم رەوشەش 

ئاڵۆگۆڕە  ئەم  س��ازی  چارەنوس  پرسی  بكرێت.  ب��ەردەوام 

لە  بریتییە  كە  دەركەوت  دەستورەكانیشدا  نوسینەوەی  لە 

بەشداری فراوانی كۆمەاڵیەتی لە باس و گفتوگۆكان دەربارەی 

لە  چەپ  ئایندەی  بەرنامەی  نوێ.  كۆمەاڵیەتی  پەیامنی 

زەمینەی نوێنەرایەتی و پەیامنی كۆمەاڵیەتیدا بەم ئاڕاستەیە 

دەتوانێت كۆمەاڵیەتی تر و سۆسیالیستی تر بێت.

سێهەم، پرۆژەو ئەڵتەرناتیفی ئومێدبەخش

دەست  تێزەوە  لەو  دەبێت  ئایندە  چەپی  بزوتنەوەی 

بكاتە  ئومێدبەخش  پرۆژەیەكی  بوونی  كە  پێبكاتەوە، 

و  كار  سەرەتای  كە  دەبێت  لەبەرئەوەش  هەر  ئەڵتەرناتیف، 

ناوەڕۆكی پرۆژەكەی هاندان و كۆكردنەوی سیاسی ئامانجدار 



ئەکرەمی میهرداد 100

بێت. وزەی سیاسیی ئەم بزاڤە دەبێت لە بەرامبەر سیستەمی 

لەم  بێت.  سیاسیەكەیدا  و  حزبی  كاستە  و  كۆن  سیاسی 

پێگەی  بەدەستهێنانی  یەكەمدا  قۆناغی  لە  و  سەردەمەدا 

و  باش  پێگەیەكی  دەتوانێت  رەسمی  سیاسی  و  پەرلەمانی 

تەنها  پێگەیە  ئەم  هەرچەندە  ئایندە،  كاری  بۆ  بێت  گونجاو 

و  كاریگەری  دەتوانێت  باسكراو  دیكەی  پرسەكانی  لەگەڵ 

الیەنی پۆزەتیفی هەبێت، چونكە بە بێ بوونی ئەڵتەرناتیف 

تەنها  سۆسیالیستی  دیموكراتی  ئومێدبەخشی  پ��رۆژەی  و 

رابردوی  دەتوانێت  هەر  پەرلەمانی  بەشداریی  و  سیاسەت 

سۆسیال دیموكراسی و كۆمۆنیزمی ئەوروپایی و چەپی نوێ 

دووبارە بكاتەوە.

بە  گرنگیدان  بە  و  چەپ  ئایندەی  پ��ڕۆژەی  ئامانجی 

بیروباوەڕەكانی گرامشی و ئەرنستۆ الكالو دەبێتە ئەوەی، كە 

زۆرینە كۆمەاڵیەتییەكان كە لە رەوت و كارەكانی و بڕیاردان 

نوێدا  هەلومەرجێكی  لە  بێبەشن،  سیاسیدا  بەشداری  و 

خەڵك  ناڕەزایی  و  نەیاری  لە  خاوەندارێتی  بكاتەوە.  سیاسی 

و  خۆبەڕێوەبردن  و  هۆشیاری  ئۆرگانەكانی  دروستكردنی  و 

كە  ئومێدبەخشەیە،  پرۆژە  ئەو  خەڵك  ناو  گشتی  بڕیاردانی 

لە  بكات و دەبێت جگە  لەسەر  كاری  ئایندە دەبێت  چەپی 

خەباتی چینایەتی  پیشەیی و فكری و سیاسی مەیدانەكانی 

دیكەی خەباتی گشتی نەك تەنها رابەرایەتی بكرێت، بەڵكو 

ژیانی  و  كار  شوێنی  خودی  ناو  لە  رابەرایەتییە  ئەو  دەبێت 

خەڵكدا بێت و ئۆرگانەكانیش خۆیان دروستیان كردبێت.

یەكێكی دیكە لە پرسیار و گومانەكانی چەپی ئایندە، یان 

بزوتنەوەی  ساڵەی  سەد  رابردوی  بەرامبەر  نەیاری  و  رەخنە 

شوێنەكانی  هەموو  لە  سۆسیالیستی  و  كرێكاری  و  چەپ 

باڵە  هەموو  بە  و  كۆنە  چەپە  ئەو  هەرچەندە  ئەوەیە:  دنیا 
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تازەكانیشەوە  چەپە  و  دیموكراسی  وسۆسیال  كۆمۆنیست 

دژی  سەرهەڵدانی  بانگەوازی  نەیانویست  یان  نەیانتوانی 

سیستمی سیاسی زاڵبكەن، چونكە خۆشیان بەشێك بوون لەو 

ئەو  بەرژەوەندییەكانی  و  روخسار  زۆربەی  لە  یان  سیستمە 

نزیك  كە  ئەوەندەی  هەموویان  بوون.  بەشدار  سیستمەدا 

دەسەاڵتدار،  سیستمی  بەرژەوەندییەكانی  و  پێگە  لە  بوون 

هێندە نزیك نەبوون لە ئامانجەكانی ئاڵۆگۆڕ لە بەرژەوەندی 

و  بوون  شێوەیە  بەو  هەر  ئەوروپی  نوێی  چەپی  خەڵكدا، 

هەمیشە هاوكار و یەدەگی سۆسیال دیموكراتەكان بوون.

سۆسیال  )كۆمۆنیست،  كۆن  چەپ  رێكخراوی  پێكهاتەی 

دیموكراسی، چەپی نوێ( لە هەلومەرجی بابەتیانەدا نەیار و 

دژی هەموو ئەو هەوڵە دیموكراتیكە رادیكااڵنە بوون، كە بە 

سیستمی  گۆڕینی  خوازیاری  و  دەهەژان  كۆمەڵدا  دەروونی 

سیاسی بوون. كاری سیاسی چەپی كۆن و چەپی نوێ لەسەر 

ئەو لۆجیكە نوێنەرایەتییە نەریتییە دامەزرابوو، كە بەهێزیی 

گرنگرتە  پەرلەمان  كورسی  بەدەستهێنانی  و  رێكخراوەكانیان 

لە هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی خەڵك. ئەوانەی خۆیان بە هێز 

و هۆكارەكانی گۆڕان دەناساند، یان حزب و رێكخراوەكانیان 

چەپی  خۆپەسەند.  و  خۆپەرست  شتێكی  كرانە  یان  بوونە، 

كاری  خەریكی  تەنها  كە  ئەنجومەن،  یەك  بونەتە  راب��ردو 

پرسەكانی  و  كێشە  بەسەر  هەقیان  و  خۆیانن  ناوخۆی 

خەڵكەوە نەبووە.

كۆمەاڵیەتی  رەوتی  وەكو  سیاسی  رێكخراوی  هێنانەدی 

بتوانێت  حزب  و  سیاسەت  كە  رەوت��ە،  ئەو  خزمەتی  بۆ  و 

پەیوەندییەكانی نێوان سەرهەڵدانی جەماوەری و دیموكراتیك 

هەرچەندە  بەڕێوەببات.  خۆی  دام��ەزراوەی��ی  شێوازی  و 

پرسەكانی چەپی  و  كار  هەموو  كە  نییە  مانایە  بەو  ئەمەش 
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رابردو هەڵە بوون، لەوانەشە چەپ لە ئایندەدا هەمان كێشە 

و هەڵەكانی رابردوی تیا پەیدا بێتەوە، بەتایبەتی لەو شوێنەدا 

كە چۆن بتوانێ هاوسەنگی نێوان رەوتە سیاسییەكان و ئەو 

رەوتانەش، كە لە ئایندەدا سەرهەڵدەدەن بپارێزێت و بەبێ 

حزبییەكان  تایبەتییە  بەرژەوەندییە  و  روانگە  كە  ئەوەی 

هەتا  گشتییەكان.  و  جەماوەری  رەوتە  بەرامبەر  لە  رێگربن 

و  گشتی  بزاڤی  لە  بەشێك  نەبێتەوە  چەپ  دیكە  جارێكی 

بەردەوام لەو بزاڤەدا نەمێنێتەوە و خۆی جیابكاتەوە، دیسان 

بۆچوونە  ئەو  و  جاران  بیرۆكراسیەكەی  لە  بەشێك  دەبێتەوە 

دۆگامیەی كە پێشڕەوی شۆڕش و چینی كرێكار و ئاڵۆگۆڕن. 

لەكاتێكدا بوونی بزوتنەوەی سیاسی و تیۆری چەپ بەشێكە 

لە بزاڤی گشتی بۆ گۆڕان و ژیانێكی باشرت.
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2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9
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2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا



ئەکرەمی میهرداد 104

2

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23
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تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29
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2015پێشەوا فەتاح
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2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل
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گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48
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2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65
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2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 
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