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پێش وتار
تیۆری چوارەمی سیاسەت ،بوون یان نەبوون؟

لە دنیای ئەمڕۆدا ئەو بۆچوونە دێتە ئاراوە كە سیاسەت ،یان النیكەم ئەو
سیاسەتەی ئێمە دەیزانین و دەیناسین ،گەیشتووەتە خاڵی كۆتایی .لیبڕالیزم
سەرسەختانە دەست و پەنجەی لەگەڵ دوژمنە سیاسییەكانی خۆی ،لەوانە
كۆنزەرڤاتیزم ،دەسەاڵتخوازی ،نەریتگەرایی ،فاشیزم ،سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم
كە رێسا و فۆرمۆلی نوێیان ئاراستەدەكرد ،نەرمكرد و لە ئەنجامدا لە سەدەی
بیستەمدا بە سەر هەموویاندا زاڵبوو .پێدەچێت ئەم گریامنەیە لۆژیكی بێت
كە سیاسەت دەبێتە لیبڕال و تەواوی نەیار و ركابەرەكانی كە لە پەراوێزدان،
دەستدەكەن بە دووبارە رێكخستنەوەی سرتاتیژ و داڕشتنەوەی الیەنی نوێی
حزبە دوور لە ناوەندەكانی دژی ناوەند (ئالێن دۆبنووا) ،بەاڵم سەرەتای سەدەی
بیست و یەك ،هەموو شتێک بە پێی سیناریۆیەكی دیكە بەرەوپێشەوە چوو.
لیبڕالیزم كە ب��ەردەوام جەختی لەسەر مینیامڵیزم و كەمیینگەرایی
دەكردەوە ،ویستی دوای سەركەوتن ،بەشێوەیەكی گشتی سیاسەت بسڕێتەوە.
لەوانەیە لەبەرئەو هۆیە بێت ،كە بەرگری لە فۆڕمۆڵەبوونی حاڵەتەكانی
دیكەی سیاسەت بكات و حكومەتەكەی هەتاهەتایە مبێنێتەوە و لەوانەشە
لە بەر كۆتاییهێنان بە مشتومڕی سیاسیی رۆژ و بە هۆی نەبوونی ركابەر و
دوژمن بە بڕوای كارل شمیت ،ئامادەبوونیان لەپێناو فۆڕمۆڵەبوونی دروستی
هەڵوێستی سیاسی پێویستە .هەر چۆنێك بێت لیبڕالیزم بە جۆرێك كاروباری
بەرەوپێش دەبرد كە كەوتنی سیاسەتی لێبكەوێتەوە .لێرەوە لیبڕالیزم خۆی
وێڕای گوزەركردنی رووكەشی بە ئەندێشەكان ،بەرنامە و گوتارە سیاسییەكان،
بۆ ئاستی كەرەستە و پێداویستییەكان ،هەروەها داخڵبوون بە هەناوی واقیعی
كۆمەاڵیەتی بە لیبڕال  بوو ،نەك بە شێوەی سیاسی ،بەڵكو وەك حاڵەتێكی
ژیانكرد و ‹رسوشتی› ،گۆڕانی بەسەرداهات .لە ئەنجامی ئەم گۆڕانكارییە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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مێژووییەدا ،سەرجەمی ئایدۆلۆژیا سیاسیەكان ،كە بە درێژایی سەدەكانی
رابوردوو پێكەوە ناكۆك و نەیاربوون ،کاریگەری و پێویستیی خۆیان لە دەستدا.
كۆنزەرڤاتیزم ،فاشیزم ،كۆمۆنیزم و رێبازە فكریەكانی دیكە بەزیون و لیبڕالیزم
پاش سەركەوتن ،دەستبەجێ كۆمەڵێك گۆڕانكاریی لە شێوازی ژیان ،بەكاربەری،
تاكگەرایی و میتۆدی پۆست مۆدێرنیستیی بوونی لێكرتازاوی خەڵكدا ،بەدیهێنا.
سیاسەت كرا بە بیۆپۆلەتیك ،دابەزییە ئاستی تاكەكەسی و خوارتریش ،بەم
چەشنە نەك تەنیا هەموو ئایدۆلۆژیا سیاسییەكان دووچاری شكست بوونەوە،
بەڵكو سیاسەت بەو شێوە و رووخسارەوە ،لەوانە سیاسەتی لیبڕال لە شانۆدا
نەمان .ئەوانەی دژی لیبڕالیزم بوون ،كەوتنە پێگەیەكی دژوارەوە ،دوژمنی
سەركەوتوو بزربوو ،هیچ شتێك بۆ وەستان دژی لە ئارادا نەبوو .چۆن دەكرێت
سیاسەت بكەیت ،لە كاتێكدا هیچ سیاسەتێك لە ئارادا نییە؟
تەنیا چارەسەرێك بوونی هەیە :دەستهەڵگرتن لە تیۆری سیاسیی كالسیكی
سەركەوتوو ،یان بەزیو ،گوشار خستنەسەر وزەی وێناكردن ،وردبوونەوە لەم
جیهانە پەڕگیرە نوێیە ،كردنەوەی كۆدی راست و دروستی شۆڕشگێڕی پۆست
مۆدێرن و رەخساندنی دۆخێکی نوێی بااڵتر لە شەڕ و شۆڕە سیاسییەكانی
سەدەی نۆزدەو بیست .ئەم چارەسەرە هەمان بانگهێشتی گەاڵڵەكردن و
داڕشتنی تیۆری چوارەمی سیاسەتی بااڵتر لە كۆمۆنیزم ،فاشیزم و لیبڕالیزمە.
لەپێناو داڕشتنی ئەم تیۆری چوارەمەی سیاسەت ،ئەم خااڵنەی خوارەوە
پێویسن:
 سەرنجی دووبارە و رامان لە مێژووی سیاسیی سەدەكانی رابوردوو،وێڕای هەڵوێستی نوێ بەدەر لە چوارچێوەی كڵێشە ئایدۆلۆژیەكانی تایبەت
بە ئایدۆلۆژیا كۆنەكان.
 تێگەیشتنی بونیادی قووڵی كۆمەڵگەی جیهانی ،كە لە بەرچاومانداخەریكە فۆڕم وەردەگرێت؛
 كردنەوەی كۆدی راستی پارادایم و مۆدێلی پۆست مۆدێرن؛16
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 فێربوونی دەربڕینی ناڕەزایەتی لە دۆخی «عەینی»ی پرسەكان ،ناڕەزایەتیدەربڕین بەرانبەر بە خودی تانوپۆی كۆمەاڵیەتی (پۆست) كۆمەڵگەی ناسیاسی
و لێكرتازاو ،نەك (ناڕەزایەتی دەربڕین لە مەڕ) هزر و ئەندێشە ،بەرنامە یان
سرتاتیژی سیاسی؛
 لە كۆتاییدا ،بەدیهێنانی مۆدێلی سەربەخۆی سیاسی ،داڕێژەری گەاڵڵە و رێگەلە جیهانی بنبەستەكان و بەكارهێنانی دووبارە و بێ شوماری بابەتێك (پۆست مێژوو
بە وتەی ژان بۆدریار)
ئەم كتێبەی لەبەردەستتاندایە تیشكی خستوەتە سەر ئەم بابەتە ،واتە
گەالڵەكردن و داڕشتنی تیۆری چوارەمی سیاسەت لە رێگەی لێكدانەوە ،تاوتوێكردنی
سێ تیۆری سیاسیی پێشو و ئایدۆلۆژیای ناسۆسیال -بەڵشەفیستی و ئۆراسیایی زۆر
نزیك لە تیۆری چوارەمی سیاسەت .ئەمە بیروباوەڕێكی دەمارگیرانە و سیستمێكی
فۆڕمگرتوو ،ت��ەواو ،یاخود گەاڵڵەیەكی ئامادەكراو نییە .ئەمە بانگهێشتێكە
بۆ كردارێكی داهێنەرانەی سیاسی ،شیكردنەوەی رام��ان ،تێفكرین ،مەزندە و
بۆچوونەكان ،راڤەی هەلومەرجی نوێ و هەوڵدانێكە بۆ پێداچوونەوەی بیروڕاکانی
پێشوو.
كتێبی تیۆری چوارەمی سیاسەت نەك وەك بەرهەم ،یان ناونیشانێك لە
كۆی بەرهەمی قۆناغە جیاجیاكانی نوسەر ،بەڵكو وەك رێگەیەك بەرەو
شەپۆلێكی فراوان لە ئایدیا و ئەندێشەكان ،لێكدانەوە و شیكردنەوەكان،
پێشبینی و گەاڵڵەكان لەالیەن ئێمەوە ئاراستەدەكرێت و هەموو كەسێک لەم
رێگەیەدا خاوەنی هزر و بیرێكە ،دەتوانێت بە ناوی خۆیەوە شتێكی بخاتەسەر.
هەرچۆنێك بێت تێکڕای رۆشنبیران ،فەیلەسوفان ،مێژوونوس ،بیرمەند و زانایانی
سەردەم ،بە پیر ئەم بانگهێشتەوە دێن.
لە كتێبی رۆشنبیری گەورەی فەرەنسی «ئالێن دوبنوا» ،بە ناوی «دژی لیبڕالیزم»
تیۆری چوارەمی سیاسەت

17

كە لە ناوەندی «ئامفورا» بە زمانی رووسیش چاپ و باڵوكراوەتەوە ،بەشێك بە ناوی
«بەرەو تیۆری چوارەمی سیاسەت» تەرخانكراوە .شیامنەی ئەوە دەكرێت راستڕەو
و چەپڕەوەکانی پێشوو و تەنانەت خودی لیبڕالەكانیش ،لە گۆڕانی چۆنایەتی
بەرنامەكانی خۆیان ،سڕینەوەی ئاستەم و هەستپێنەكراوی سیاسەتی لێكەوتەوە،
تێگەیشتنب و قسەی زۆریان پێیە .تیۆری چوارەمی سیاسەت ،لە پاڵ تیۆریەكانی دیكە
لە واڵتی ئێمەدا گەلێك كارا دەبێت .یەكڕیزی لە كۆمەڵگەی جیهانی بۆ زۆربەی زۆری
رووسەكان وەك درام و لە دەستدانی شوناس لە قەڵەمدەدرێت .ئایدۆلۆژیای لیبڕال
دەهەی نەوەدەكانی سەدەی بیستەم ،كەم تا زۆر بە تەواوی لەالیەن دانیشتوانەوە
رەتكرایەوە ،بەاڵم لەالیەكی دیكەشەوە بە شێوەی غەریزی هەستیپێدەكرێت،
كە ئەگەری گەڕانەوە بۆ ئایدۆلۆژیا سیاسییە نالیبڕالەكانی سەدەی بیستەم ،واتە
كۆمۆنیزم و فاشیزم لە كۆمەڵگەی ئێمەدا مەحاڵە .هەرچەندە ئەم ئایدۆلۆژیایانە
خۆیان لە روانگەی مێژووییەوە لە كاتی رووبەڕووبوونەوەی لیبڕالیزمدا هیچیان
پێنەكرا ،لێرەدا باسی گومڕاییە ئەخالقییەكانی تۆتالیتاریزم ناكەین.
بەم بۆنەیەوە روسیا بۆ پڕكردنەوەی ئەم بۆشاییە ،پێویستی بە ئەندێشە و
ئایدیای نوێی سیاسی هەیە .لیبڕالیزم هەڵبژاردنێكی شیاو نییە ،كۆمۆنیزم ،فاشیزم
لە پەسەند و قبووڵكردن نایەن .ئەنجام پێویستامن بە رەخساندنی تیۆری چوارەمی
سیاسەت هەیە .لە بارێکدا كە لەوانەیە ئەم پرسە بۆ كەسێك وەك بابەتی ئازادیی
هەڵبژاردن بە مانای بەدیهاتنی ئازادیی سیاسی بێت ،كە هەمیشە ئەگەری ئەوە
هەیە بەرەو جەختكردنەوە یان بەرپەرچدانەوە رێنامیی بكرێت ،بۆ روسیا بابەتی
مان و نەمان ،یان پرسێكی هاملێتیانە ،واتە پرسی مان و نەمانە .گەر روسیا «بوون»
هەڵبژێرێت لەو حاڵەتەدا بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیكی ،واتە رەخساندنی تیۆری
چوارەمی سیاسەت .لە بەرامبەردا «نەبوون» هیچ نییە ،جگە لە ئارام و بێدەنگ
بەجێهێشتنی شانۆی سیاسی و توانەوە لە جیهانێكدا ،كە نە خۆمان ساز و رێكامن
خستووە و نە بۆمان هەیە رێگە و رێبازی بۆ دیاریبكەین.
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بەشی یەکەم:
تیۆری چوارەمی سیاسەت
كۆتاییەكانی سەدەی بیستەم كۆتاییەكانی
سەردەمی مۆدێرن
سەدەی بیست كۆتاییهاتووە و ئێمە تازە بە شێوەی واقیعی بە نیازین،
لەو بابەتە بگەین .سەدەی بیست ،سەدەی ئایدۆلۆژیاكان بوو .گەر لە
سەدەكانی راب��وردوودا ئایینەكان ،زنجیرەكان ،چین و توێژ ،حكومەت و
میللەتەكان رۆڵێكی ئێجگار گەورەیان لە ژیانی خەڵك و كۆمەڵگە دا
گێڕابێت ،لە بەرانبەردا سەدەی بیست ،سیاسەت بە دووبارە كێشانەوەی
نەخشەی جیهان ،نەتەوە و ژیارەكان بە شێوازێكی نوێ ،بەرەو پانتاییەكی
پڕاوپڕ ئایدۆلۆژی كێشكرا .ئایدۆلۆژیا سیاسییەكان تاڕادەیەك خواستی
بەژیاری قووڵرتی رابوردوویان دەهێنایەوە یاد و تا رادەیەكیش بە تەواوی
نوێباو بوون.
سەرپاكی ئایدۆلۆژیا سیاسییەكان لە سەدەی بیستەمدا گەیشتبوونە
ترۆپكی پەرەگرتوویی و بڕشتی خۆیان ،دەرئەنجامی سەردەمی نوێ بوون
و هەرچەند بە شێوەی ناهاوشێوە و تەنانەت بە نیشانەی جیاواز ،رۆحی
مۆدێرنیتەیان دەردەخست .ئێمە ئەمڕۆ بە خێرایی لەم قۆناغە تێدەپەڕین.
هەربۆیە زۆرجار باسی «قەیرانی ئایدۆلۆژیاكان» یان تەنانەت «كۆتایی
ئایدۆلۆژیاكان» دەكرێت( .هەروەك چۆن لە یاسای بنەڕەتی فیدراسیۆنی
روسیادا هەیە ،راستەوخۆ بوونی ئایدۆلۆژیای دەوڵەتی رەتدەکرێتەوە .ئێستا
كاتی ئەوە هاتووە ،وردتر لەم تەوەرە بدوێین.
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سێ ئایدۆلۆژیای بنەڕەتی و چارەنووسیان لە سەدەی بیستەمدا

ئایدۆلۆژیا سەرەكییەكانی سەدەی بیستەم بریتی بوون لە:
 لیبڕالیزم (راست و چەپ) كۆمۆنیزم (هەم ماركسیزم و هەم سۆسیالیزم و سۆسیال -دیمۆكراتیشدەگرێتەوە)؛
 فاشیزم (ناسیۆنال  -سۆسیالیزم و جۆرەكانی دیكەی «رێگای سێیەم»ناسیۆنالیزم-سەندیكالیزمی فرانكۆ« ،جاستیسیالیزم» پڕۆن (یان پڕۆنیزم) و
رژێمی ساالزار و هتد دەگرێتەوە).
ئەمانە خۆیان لەرێگەی پێكهێنانی سەرجەمی مێژووی سیاسیی دراماتیك
و خوێنینی سەدەی  ،20لە نێو خۆیاندا لە سەر مانەوە نا ،بەڵكو لە سەر نەمان
شەڕیان دەكرد .پێدەچێت ریزی ئاراستەكردنی ئەم تیۆریانە (تیۆری سیاسی)،
لەڕوانگەی رادەی گرنگی و لە پێشبوونی سەرهەڵدانیانەوە ،بەو شێوەیەی لە
سەرەوە ئاماژەی پێكراوە ،لۆژیكی بێت.
لیبڕالیزم یەكەم ئایدۆلۆژیای سیاسی بوو ،كە لە سەدەی هەژدە سەریهەڵدا
و لە كۆتاییدا پاش ملمالنێیەكی مێژوویی و سەركەوتن بە سەر ركابەرەكانیدا،
وەك بەردەوام و سەركەوتووترین تیۆر ناسێرنا .جگە لە هەموو ئەمانە لیبڕالیزم،
بەم سەركەوتنە توانای بانگەوازی خۆی ،كە بریتی بوو لە كامڵبوونی میراتی
سەردەمی رۆشنگەری ،سەملاند .ئەمڕۆكە روون و ئاشكرایە كە لیبڕالیزم
ب��ەراورد بە تیۆریەكانی دیكە ،بە چەشنێكی وردتر هاوئاسۆی سەردەمی
مۆدێرنیتە دەبێتەوە ،گەرچی پێش ئەویش ،كۆمۆنیزم وەك تیۆرێكی سیاسیی
دیكە (بەشێوەی بەرچاو ،چاالكانە و هەندێجار قەناعەت هێنەر) دەكەوتە
تەنیشتییەوە .ئەژماركردنی كۆمۆنیزم (وەك سۆسیالیزم لە هەموو شێوە و شێوازە
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جۆراوجۆرەكانیدا) ،وەك دووەم تیۆری سیاسی دادپەروەرانەیە .كۆمۆنیزم
درەنگرت لە لیبڕالیزم و لە پێگەی كاردانەوەیەكی رەخنەگرانە بەرانبەر بە
فۆرمۆڵە بوونی سیستمی بۆرژوازیی  -كاپیتالیستی ،كە لیبڕالیزم بە سەرچاوەی
ئایدۆلۆژی لە قەڵەم دەدرێت ،هاتە ئاراوە .لە ئەنجامدا فاشیزم بە سێیەم
تیۆری سیاسی دادەنرێت .فاشیزم هاوكات كە بانگەوازی گوزارشتی خۆی بە
هۆی رۆحی مۆدێرنیتەوە دەكات ،لەالیەكی دیكەشەوە روویكردۆتە ئامانج و
سیمبولەكانی كۆمەڵگەی نەریتی .ئەم بابەتە لە هەندێك باردا دەبووە هۆی
شپرزەیی و شێوان ،هەندێجاریش دەبووە هۆی هەوڵی كۆنزەرڤاتیڤەكان بۆ
رێبەری كردن و رینامیی شۆڕش ،لە جیاتی بەرهەڵستی و هاندانی كۆمەڵگە بۆ
دژایەتیكردنی (ئارسۆر مولەر ڤان دێن بروك) (Arthur Moeller Van Den
 )Brukorو (دیمیرتی مێرژۆفسكی )Dimitry Sergeyevich Merezhovsky
و هتد.....
فاشیزم درەنگرت لە هەموو تیۆرە سیاسییە گەورەكانی دیكە سەریهەڵدا و
بەر لە هەموو ئەوانەش لە ناوچوو .هاوپەیامنیی تیۆرەكانی یەكەم و دووەمی
سیاسەت ،ه��ەروەك گریامنە و ژمێریاریە جیۆپۆلەتیكییە رووخێنەرەكانی
هیتلەر ،فاشیزمی بەرەو باڵگرتن و فڕین هاندەدا .تیۆری سێیەمی سیاسەت
بێ ئەوەی گەندەڵ بوون ،یان توانەوەی رسووشتیی خۆی چاو پێ بكەوێت
(پێچەوانەی یەكێتی سۆڤێت) بە «مەرگێكی زۆرەملێ» كۆچی دواییكرد .هەر
لەبەر ئەم هۆكارەشە ،كە ئەم دێوەزمە خوێنخۆرە كەوتووەتە سەیوانەیەكی
بیرهێنەرەوەی «شەڕی جیهانی» و بەم رادەیە لە الیەن ئەوانەی لە كەوتن و
نەماندان ،پێشوازیی لێدەكرێت و تا هەنوكەش بەردەوام دەبێتە هۆی ترس و
تۆقانی مرۆڤایەتی.
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بە لەناوچوونی فاشیزم گۆڕەپانەكە بۆ کێبڕکێ و دژبەرایەتیی تیۆرەكانی
یەكەم و دووەم چۆڵبوو .ئەم دژبەرایەتییە بە شێوەی «شەڕی سارد» بەردەوامی
هەبوو و السایی كردنەوەیەك بوو لە ئەندازەی سرتاتیژێكی «جیهانی دوو
جەمسەری» كە بۆ ماوەی نیو سەدە درێژەی بە ژیان و مانەوەی دابوو .ساڵی
 ١٩٩١یەكەم تیۆری سیاسی ،واتە لیبڕالیزم بە سەر تیۆری سیاسیی دووەم ،واتە
سۆسیالیزمدا سەركەوت ،كە ئاوابوونی خۆری كۆمۆنیزمی جیهانیی لێكەوتەوە.
بەم چەشنە كۆتاییەكانی سەدەی بیستەم لە سێ تیۆری سیاسی كە دەیانتوانی
هاندەر و ورووژێنەری جەماوەری چەند میلیۆنی بن لە سەرتاسەری گۆی زەویدا،
تەنیا  -تیۆری لیبڕال -مایەوە ،بەاڵم كاتێك ئەم تیۆرە بە تەنیا مایەوە ،هەموان بە
یەكدەنگ بانگەوازی «كۆتایی ئایدۆلۆژیاكان»یان کرد ،بۆچی؟
كۆتایی لیبڕالیزم و سەرهەڵدانی پۆست لیبڕالیزم

گوایە سەركەوتنی لیبڕالیزم –تیۆری یەكەمی سیاسەت -هاوكاتە لەگەڵ
كۆتاییەكەیدا ،بەاڵم ئەم پارادۆكسە شتێكی رواڵەتی بوو .لیبڕالیزم هەر
لە سەرەتاوە ئایدۆلۆژیایەك بوو ،ئەگەرچی لەڕووی فەلسەفە ،دەستوور،
رێكوپێكییەوە هیچ لە ماركسیزم كەمرت نەبوو ،بەاڵم دەمارگرژانە و دۆگامتیك
نەبوو .لیبڕالیزم لەڕوانگەی ئایدۆلۆژییەوە لە خاڵی بەرانبەر ماركسیزم و
فاشیزمدا وەستابوو ،بەم چەشنە تەنیا لەگەڵیاندا لەسەر مانەوە دەكەوتە
شەڕێكی تەكنەلۆژییەوە ،بەڵكو بەرگری لە مافی خۆشی دەكرد وەك تاكە
فۆڕمپێدەری داهاتوو .كاتێك هێشتا ئایدۆلۆژیا ركابەرەكان زیندوبوون ،لیبڕالیزم
وەك یەك ئایدۆلۆژیا و بە دەربڕینێكی دیكە وەك كۆمەڵێك لە ئامانج و
بیروباوەڕ و گەاڵڵەی تایبەتی بنەڕەتی مێژوویی خۆی ،مانەوە و پایەداری خۆی
دەپاراست .هەریەك لەم سێ تیۆرە سیاسییە خاوەنی بنەما و بوونی خۆیان
بوون.
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بنەمای كۆمۆنیزم ،چینی كۆمەاڵیەتی و بنەمای فاشیزم ،دەوڵەت (لە
فاشیزمی ئیتالی كە بۆ موسۆلینی دەگەڕێرنێتەوە) ،یان نەتەوە (فاشیزمی
ناسیۆنال  -سۆسیالیزمی هیتلەر) بوو ،بەاڵم لە لیبڕالیزمدا ،تاك بەتاڵ لە هەموو
شێواز و فۆڕمەكانی شوناسی كۆیی و رزگار لە هەر چەشنە «گرێدراوییەك»بە
بنەما و بنەڕەتی ئەم تیۆرە ئەژماردەكرا .تا ئەو كاتەی جەنگ و ناكۆكی
ئایدۆلۆژی ،خاوەنی دژبەری رەسمی بوو ،سەرجەم نەتەوە و كۆمەڵگەكان
(هەرچەند بە شێوەی تیۆریك) دەرفەتی هەڵبژاردن بۆ گەڕانەوە بۆ دامەزراوە
و بنەما جۆراوجۆرەكان ،واتە چینی كۆمەاڵیەتی ،نەتەوە (دەوڵەت) یان تاكیان
هەبوو.سەركەوتنی لیبڕالیزم كۆتایی بەم پرسە هێنا و تاك لە سنوری تەواوی
مرۆڤایەتیدا ،بووە شێوەی بوونێكی نۆرمەتیڤ.
لێرەشدا دیاردەی بەجیهانی بوون دێتەئاراوە و شێوازێك لە كۆمەڵگەی بان
پیشەسازی بۆ خۆی بەدەستەوە دەدات و بەم چەشنە سەردەمی پۆست مۆدێرن
دەستپێدەكات .لێرە بەدواوە بنەمای تاكە كەسی چیدی پەیوەندی بە هەڵبژاردنەوە
نییە ،بەڵكو بە جۆرێك بوونی گشتی و حەمتی دەژمێردرێت .مرۆڤ لە كۆتوبەند
«گرێدراوییەكان» رزگاری دەبێت و ئایدۆلۆژیای «مافی مرۆڤ» (النیكەم بە شێوەی
تیۆری) لە الیەن هەمووانەوە پەسەنددەكرێت و لەراستیدا دەبێتە بابەتێكی گشتی
و حەمتی .مرۆڤایەتی كە لەتاكەكان پێكهاتووە ،بە شێوەی رسوشتی بەرەو جیهانگیر
پەلكێش و دەكەوێتە كەوڵێكی جیهانی و یەكپارچەوە .بەم چەشنە ،گەاڵڵەی
«دەوڵەتی جیهانی» و «حكومەتی جیهانی» (گڵۆبالیزم) دەردەكەوێت .ئاستی نوێی
پەرەی تەكنەلۆژی ،رێگەی دەستڕاگەیشنت بە سەربەخۆیی و وابەستە نەبوون بە
بونیاد بەندی چینایەتیی كۆمەڵگە پیشەسازییەكان (بان پیشەسازی) ئاوەاڵ دەكات.
بەهاكانی راسیۆنالیزم ،زانستگەرایی و پۆزەتیڤیزم وەك «شێوازی شاراوەی
سرتاتیژە سەركوتكارە تۆتالیتارەكان» (گێڕانەوەی مەزن ) دەنارسێنەوە و
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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رەخنەیان لێدەگیرێت .هاوڕێ لەگەڵ ئەمەش بە ناوكۆی ئازادیی تەواو
و سەربەخۆیی تاك لە هەر چەشنە هۆكاری رێگر لەوانە عەقڵ ،ئەخالق و
شوناس (كۆمەاڵیەتی ،نەتەوەیی و تەنانەت رەگ��ەزی) رێكوپێكی و هتد
بەرزدەنرخێرنێن( .پۆست مۆدێرن).
لەم قۆناغەدا لیبڕالیزم توانای پاراستنی پێگەی خۆی وەك یەكەم تیۆری
سیاسی نامێنێت ،بەاڵم دەگۆڕێت بۆ تاكە كردەوە و شێوازی بان سیاسی« .مەرگی
مێژوو» دێتە پێشەوە و ئابوری ،یان بە دەربڕینێكی باشرت ،بازاڕی جیهانی
جێگەی سیاسەت دەگرێتەوە .نەتەوە و دەوڵەتەكان لە بۆتەی بەجیهانی بووندا
گرفتاردەبن .لیبڕالیزم دوای سەركەوتن لەناودەچێت و دەبێتە شتێكی دیكە،
واتە پۆست لیبڕالیزم كە هەڵگری شیكردنەوە و راڤەی سیاس ی تر و پەیوەست
بە هەڵبژاردنی ئازادانەش نییە ،بەاڵم بە جۆرێك لە جۆرەكان وەك «چارەنوس»
وەردەگیرێت( .تێزی كۆمەڵگەی بان پیشەسازی« -ئابوری چارەنوس»یشە ،هەر
لێرەوە سەرچاوە دەگرێت).
بەمشێوەیە سەرەتای سەدەی بیستویەكەم ،دەبێتە كۆتایی هەر سێ
ئایدۆلۆژیاكە ،كە هەر یەكەیان بە شێوەیەك دەگەنە كۆتایی .تیۆری سێیەمی
سیاسەت هەر لە سەرەتای «الوێتی»ییەوە لە نێو برا و تیۆری دووەم بە
هۆی زۆر پیر و پەڕپووت بوونیەوە تێداچوو .تیۆری یەكەمیش لە قاڵب و
داڕێژگەیەكی دیكەدا بە شێوەی پۆست لیبڕالیزم و «كۆمەڵگەی بازاڕی جیهانی»
دیسان لە دایكبووە ،بەاڵم هەرچۆنێك بێت ئەم تیۆرە سیاسییانە بە رادەی
سەدەی بیستەم ،هەنوكە چیدی گونجاو و كاریگەر و كارامە نین .ئەوان هیچ
شتێكامن بۆ راڤە ناكەن و بۆ فامكردنی واقیع و دۆزینەوەی وەاڵمی شیاو بۆ
بانگەوازە جیهانییەكان یارمەتیامن نادەن .لەم رووەوە پێویستی رەخساندنی
چوارەمین تیۆری سیاسی زەروری دەبێت.
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تیۆری چوارەمی سیاسەت ،وەك تیۆرێك بۆ رووبەڕووبوونەوەی
دۆخی هەنووكەیی

تیۆری چوارەمی سیاسەت ناتوانێت لە خۆوە بخرێتە بەردەستامن.
دەكرێت ئەم تیۆرە بەدیبێت یان بەدینەیەت .دەكرێت پێشمەرجی
بەدیهاتنی (ئەم تیۆرە) پێچەوانەبێت :پێچەوانەبوون لەگەڵ پۆست
لیبڕالیزم وەك شێوە و كردارێكی گشتی ،هەروەها پێچەوانەبوون لەگەڵ
بەجیهانیبوونی پۆست مۆدۆرنیتە« ،كۆتایی مێژوو» ،دۆخی هەنوکەیی
پەرەی زۆرەملێی رەوتی بنەڕەتیی ژیارگەرایانەیە لە سەرەتای سەدەی
بیست و یەكەمدا.
دۆخی هەنوکەیی ،خۆڕاگری و ناچاركردن و زۆرەملێیی ،بیر لە هیچ
تیۆرێكی سیاسی ناكەنەوە .پێویستە ئەم دنیا جیهانگیرە تەنیا و تەنیا لەرێگەی
یاسای ئابوری و ئەخالقی گشتی و كۆی «مافی مرۆڤ»ەوە بەڕێوە بربێت.
هەموو بڕیارە سیاسییەكان جێگەی خۆیان بۆ بڕیاری تەكنیكی چۆڵدەكەن.
تەكنەلۆژیا و زانست شوێنی هەموو شت دەگ��رن��ەوە .ئالێن دوبنوای
فەیلەسوفی فەرەنسی ئەم رەوتە بە «كارگێڕی و چاودێری» ناودەبات.
بەڕێوەبەران و پسپۆڕە تەكنیكییەكان لە ئەركی ئامادەكردن و رێكخستی
ئیدارە و كۆنتڕۆڵی ئەم دنیا مەزنەیان لە ئەستۆیە ،لە جیاتی سیاسەمتەدارەكان
كە بڕیارە مێژووییەكان دەردەكەن ،كاروبارەكان راییدەكەن ،كۆمەاڵنی خەڵك
یەكسان دەكرێن بە كۆمەاڵنی كەرەستە و شمەكی كەسی ،هەربۆیە واقیعی
پۆست لیبڕالیزم (و وردتر بدوێین ،ئەوەی مەجازی و گریامنەییە و زیاتر لە
هەوڵی ئەوەدایە ،خۆی لە واقیع نزیك بخاتەوە) راستەوخۆ سیاسەت بەرەو
لەناوچوونی تەواو پاڵدەنێت.
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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دەتوانن ناڕازیبوونی خۆیان نیشانبدەن لەوەی كاتێك لیبڕالەكان باسی
«كۆتایی ئایدۆلۆژیا» دەكەن« ،درۆ دەكەن» (مشتومڕی من لەگەڵ ئەلف.
زینۆیۆفی فەیلەسوف هەر لە سەر ئەم تەوەرەیە) و ئەوان “لەڕاستیدا”
بەرانبەر بە ئایدۆلۆژیاكەی خۆیان بەئەمەک ماونەتەوە و تەنیا چاو لە مافی
بوون و مانەوەی ئایدۆلۆژیاكانی دی دادەخەن ،بەاڵم دۆخەكە بەمشێوەش
نییە .كاتێك كە لیبڕالیزم لە الیەنگری ئارمانجی و مەسلەكییەوە دەگۆڕێت
بۆ تەنها ناوەڕۆكی جەوهەر و زاتی كۆمەاڵیەتی و تەكنەلۆژی ،ئەمە چیدی
«ئایدۆلۆژیا» نییە ،بەڵكو واقیعێكی زاتی و عەینییە .ئەم دەستورە «عەینییە»،
ئەو شتانەیە كە باس و مشتومڕ لە سەریان نەك تەنیا قورس و دژوارە ،بەڵكو
بێسود و بێكەڵكیشە .لیبڕالیزم سەردەمی پۆست مۆدێرنیزم لە زاتی بوون بۆ
عەینییەت تێپەڕ دەبێت .ئەمە لە داهاتوودا دەبێتە هۆی ئەوەی گریامنە و
دنیای مەجازی جێگەی واقیع بگرێتەوە.
تیۆری چوارەمی سیاسەت بە ئەڵتەرناتیڤی پۆست لیبڕالیزم لە قەڵەمدەدرێت،
بەاڵم نەك وەك الیەنگرییەكی ئامانجی و لە پەیوەندی لەگەڵ الیەنگرییەكی
ئارمانجخوازانەی دیكە ،بەڵكو بەشێوەی ئەندێشەیەك كە لەبەرانبەر جەستەیی و زاتدا
دەوەستێت؛ وەك ئەگەرێك بۆ رووبەڕووبوونەوەی واقیعی و راستی ،هەروەها وەك
ئەوەی كە بوونی نییە ،بەاڵم بەرەنگاری شتێك دەبێتەوە ،كە سەردەمانێكە لە بووندایە.
لەگەڵ ئەوەشدا تیۆری چوارەمی سیاسەت ،ناتوانێت درێژەدەری تیۆرەكانی
دووەم و سێیەم بێت .كۆتایی فاشیزمیش هاوشێوەی كۆتایی كۆمۆنیزم ،تەنیا
بەدحاڵیبوونێكی رێكەوتی نییە ،بەڵكو كەرەستەی دەربڕینی لۆژیكی روون و
دیاری مێژوو بوو .ئەوان بەگژ رۆحی مۆدێرنیتەدا دەچوونەوە و فاشیزم كەم
تا زۆر بە ئاشكرا و كۆمۆنیزم بە نهێنی ،تووشی شكست و بەزین بوون( .بۆ
زانیاریی زیاتر بڕوانە؛ لێكدانەوەی سەردەمی سۆڤێت وەك دواهاتی تایبەتی
«ئەنجامناسانە»ی كۆمەڵگەی نەریتی بەرهەمی م .ئاگۆرسكی یان س .كارامۆرزا.
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كەوابوو خەبات لە دژی گۆڕانی پۆست مۆدێرنیستیی لیبڕالیزم بۆ پۆست
مۆدێرنیزم و گڵۆباڵیزم ،دەبێت لەڕووی چۆنێتیەوە بە شێوەیەكی دیكە بێت
و لەسەر بنەما و پرەنسیپی نوێ بونیادبرنێت و سرتاتیژی نوێ بهێنێتەئاراوە.
هەرچۆنێك بێت خاڵی دەستپێكی ئەم ئایدۆلۆژیا لەئارادایە ،بەاڵم گەرەنتی
ناكرێت ،كارەساتی لێناكەوێتەوە ،پێشرت پێناسە و دیاری نەكراوە ،لە ئیرادەی
ئازادی مرۆڤ و رۆحی ئەو سەرچاوەی گرتووە ،نەك لە رەوتەكانی لەدەستدانی
كەسێتی مێژوویی ،ئەم خاڵی دەستپێكە ،هەمان نەرێكردنی شوناسی پۆست
مۆدێرنە ،بەاڵم ئەم شوناسە (رێك وەك دۆزینەوەی ناوەڕۆكی مۆدێرن كە پێشرت
تەمومژاوی بوو ،ئەو مۆدێرنەی تەواو ناوەڕۆكی خۆی بەدیهێنا ،توانا و ئیمكانە
ناوەكییەكانی روویان لە تەواوبوون ناو بەناچاری هانای بۆ رەوتی نۆژەنكردنەوەی
قۆناغەکانی پێشوو برد) ،بابەتێكی پڕاوپڕ نوێ و تازەیە كە پێشرت ناڕوون بووەو
تەنیا لەڕووی هەست و ئاوەز و بەشێوەی ناتەواو و چەند پارە لە قۆناغی كۆنی
مێژوو و خەباتی ئایدۆلۆژی مەزندەكراوە.
تیۆری چوارەمی سیاسەت گەاڵڵەی «هیرشی خاچپەرستانە»یە لە دژی:
 پۆست مۆدێرن. كۆمەڵگەی بان پیشەسازی. ئەندێشەی لیبڕالیزمی بە كردەوە بوو. گڵۆباڵیزم و بنەڕەتی لۆجستیك و تەكنەلۆژی.گەر تیۆری سێیەمی سیاسەت لەڕاستەوە و تیۆری دووەمی سیاسەت لە چەپەوەـ
سەردەمانێك رەخنەیان لە كاپیتاڵیزم دەگرت ،بەاڵم لەم قۆناغە هەنوكەییەدا ،چیدی
ئەو شوێنگەراییە سیاسییەی جاران بەدیناكرێت ،چونكە دیاریكردنی راست و چەپ
بە نیسبەت پۆست لیبڕالیزمەوە ئیمكانی نییە و بابەتێكی نەكردەیە .تەنیا دوو
هەڵوێست بوونی هەیە كە یەكێکیان رێككەوتن (لە ناوەنددا بوون) و ئەویدی
ناڕێككەوتن (لە پەڕاوێزدا بوون)ە .هاوكات كە هەر دووكیشیان جیهانین.
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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تیۆری چوارەمی سیاسەت ،كۆبوونەوەی هەموو ئەو شتە بەڕواڵەت فڕێدراو،
بەرپەرچدراو ،بە سوك سەیركراو لەڕەوتی بونیادنانی «كۆمەڵگەی منایشی» پۆست
مۆێرنە« .هەر ئەو بەردەی بیناكان فڕێیانداوە ،بۆتە گرنگرتین بەردی بناغە»
(ئینجیل مەرفۆس  )١٢:١٠ئەلێكساندەر سیكاتسكی فەیلەسوف بەجوانی ئاماژە
بە گرنگی «پەراوێزەكان» بۆ شێوەڕێژبوونی وزەی ئەزەلی فەلسەفەی نوێ دەكات،
هاوڕێ لەگەڵ ئەوە كە وەك خوازە زاراوەی «مێتافیزیكی زبڵ» یش پێشنیاردەكات.
شەڕ لە سەر پۆست مۆدێرن

تیۆری چوارەمی سیاسەت لەگەڵ ئەو دوژمنە مێژووییەی دووب��ارە لە
دایكبووەتەوە ،مامەڵە دەکات .ئەم تیۆرەش هاوشێوەی تیۆرە سیاسییەكانی
دووەم و سێیەم دەستدەداتە شەڕ لە دژی لیبڕالیزم ،بەاڵم لەهەلومەرجێكی
نوێدا .نوێخوازی بنەڕەتی ئەم هەلومەرجە لەوەدایە ،كە تەنیا لیبڕالیزم لەناو
سێ ئایدۆلۆژیای گەورەی سیاسی بەرگری لە مافی میراتی رۆحی مودێرن كرد و
فۆرمولەبوونی «كۆتایی مێژوو»ی بە پێی پێشمەرجەكانی خۆی بەدیهێنا.
كۆتایی مێژوو لەڕوانگەی تیۆرییەوە دەیتوانی بە جۆرێكی دیكە بێت« :رایشی
جیهانی» (گەر نازیەكان سەركەوتبان)« ،كۆمۆنیزمی جیهانی» (گەر لەسەر حەق
بوونی كۆمۆنیستەكان دەركەوتبا) ،بەاڵم «كۆتایی مێژوو» رێك و راست بوو بە
شتێكی لیبڕال (یەك لەو كەسانەی پێش هەموان دركی بەم بابەتە كرد (ئەلف.
كاژیف)ی فەیلەسوف بوو ،دواتر فۆكۆیاما ئەندێشەكانی دووبارە كردەوە)،
بەاڵم هەر چەشنە گەڕانەوە بۆ مودێرنە و پێشمەرجەكانی ،كە نوێنەرانی تیۆری
سیاسی دووەم (بەڕێژەیەكی زیاتر) و سێیەم بانگەوازیان بۆ دەكرد ،وابەستەیی
و پەیوەندیی خۆیان لە دەستدەدەن .ئەوان شەڕ لە سەر مۆدێرنەیان واز لێهێنا
(لیبڕالەكان لەم شەڕەدا سەركەوتنیان بە دەستهێنا) .لەبەر ئەم هۆكارە ،بابەتی
مۆدێرنە ( هەروەها مۆدێرنیزاسیۆن) لەوانەیە لە دەستوردا نەمێنێت و بسڕدرێتەوە.
ئێستا شەڕ لەسەر پۆست مۆدرێن دەردەكەوێت.
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لێرەدایە كە كۆمەڵێك ئاسۆی نوێ دەكەوێتە بەرچاوی تیۆری چوارەمی
سیاسەت .ئەو پۆست مۆدێرنەی ئەمڕۆ بە كردەوە دێتەئاراوە (پۆست مۆدێرنی
پۆست لیبڕالیزمی) ،خۆی لۆژیكی سەرسەختانەی مۆدێرن لە نێودەبات .دوای
گەیشتنە ئامانج ،قۆناغەكانی نزیككەوتنەوە لەو ئامانجە ،گرنگی خۆیان لە
دەستدەدەن .سەختی گوشاری دەزگای ئایدۆلۆژی كەم دەبێتەوە .دیكتاتۆری
ئەندێشە جێی خۆی بۆ دیكتاتۆری كەرەستە و ئامێر ،كۆدەكانی چوونەژووەرەوە
( )login-Passwordو باركۆد چۆڵدەكات .چەندین كون و كەلەبەری نوێ
دەكەوێتە تانوپۆی قوماشی واقیعی پۆست مۆدێرنیستییەوە .ه��ەروەك
چۆن تیۆرە سیاسییەكانی دووەم و سێیەم (كە بە شێوازێكی ئەنجامناسانەی
سوننەتگەرایی دەژمێردران) لە سەردەمی خۆیاندا هەوڵیاندەدا لە شەڕ لەگەڵ
لیبڕالیزم (تیۆری یەكەمی سیاسەت)« ،مۆدێرن ئامادە بكەن» ،ئەمڕۆ ئەو چانسە
هەیە بە كەڵك وەرگرتن لەم «كون و كەلەبەرە تازانە» بە جۆرێكی هاوشێوەی
ئەوە بەرەوڕووی پۆست مۆدێرنە ببینەوە.
لیبڕالیزم بەرامبەر بە خاڵە ئایدۆلۆژیكە راستەو راستەكان ،كەرەستە و توانای
كاریگەرتری بەكارهێنا ،كە سەركەوتنیشی هەر لە سەریان جێگیربوو ،بەاڵم
هەر ئەم سەركەوتنە زۆرترین مەترسی بۆ لیبڕالیزم دەكاتە دیاری .تەنیا كارێك
كە پێویستە ئەنجامبدرێت ،ئەژماركردن و ناسینی ئەم خاڵە مەترسیدارانەیە
بۆ سیستمی جیهانی گڵۆباڵ و كردنەوەی ئەو كۆدانەی بۆ دەستڕاگەیشنت بە
شكاندنی قفڵی سیستم و چوونە ناوەوەی هەیە .النیكەم وەک هەوڵێك لەم
بوارەدا ئەنجامدرابێت .رووداوەكانی یانزەی سێپتەمبەر لە نیویۆرك نیشانیدا ،ئەم
بابەتە بە شێوەی تەكنەلۆژیش ئەنجامدەدرێت .تۆڕی پەیوەندییەكان دەتوانێت
زانیاری بە دژبەرە سەرسەختەكانی خۆشی بگەیەنێت .هەرچۆنێك بێت ،یەكەم
هەنگاو ،دەبێت پۆست مودێرن دركی پێبكرێت و لە پێگەی نوێ ،قووڵرت
لەوەی ماركس لە بونیادی كەپیتالیزمی پیشەزای تێگەیشتبوو ،تێبگەین .تیۆری
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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چوارەمی سیاسەت ،دەبێت لە پۆست مودێرن و داڕمانی بەرنامەی رۆشنگەری
و برەوسەندنی كۆمەڵگەی خەیااڵت و وێكچووییەكان «ئیلهامی رەش» ی خۆی
وەربگرێت ،لە كاتێكدا وەك هاندەرێك بۆ خەبات ،نەك داتایەكی تێكدەر بە
دەستیبێنێت .دەكرێت بە لەبەرچاوگرتنی ئەم بابەتانە دەستامن بەچەندین
دەرئەنجامی زانستی تایبەت بە بونیادی تیۆری چوارەمی سیاسەت بگات.
روانینەوە لە رابوردوو و دۆڕاوەكان

گەر تیۆرەكانی دووەم و سێیەمی سیاسەت بە تایبەتی بە هۆی ئەو
تێگەیشتنەی بۆ خۆیان هەیانبوو ،ئەو شتەی بانگەشەیان بۆ دەكرد و چۆنێتی
كردەوەكانیان وەك چەند خاڵی یەكەمی بەرەنگاربوونەوەی لیبڕالیزم پەسەند
ناكرێن ،كەوابوو هیچ شتێكی دیكە رێگر نییە ،تاكو پێداچوونەوەیەكی دووبارە
بە حەقیقەتی دۆڕانیاندا بكەین ،وەك بابەتێكی حەمتی و بنبڕ .لەو رووەوە
لۆژیكی مێژووی سەردەمی نوێ بۆتە هۆی سەرهەڵدانی پۆست مودێرن،
كەواتە هەمان پۆست مۆدێرن شوناسی شاراوەی قۆناغی نوێی پێكدەهێنا ،كە
تەنیا لە كۆتایی رێگەیدا دەركەوت.
تیۆرە سیاسییەكانی دووەم و سێیەم بوون بە كاندیدی رەنگدانەوە و
دەربڕینی رۆحی مۆدێرن ،بەاڵم ئەم بانگەشانە رووبەڕووی شكست بووەوە.
داڕێ��ژەران��ی تیۆری چوارەمی سیاسەت بەڕێژەیەكی ئێجگار كەم ،هۆگری
هەموو ئەو شتانەن كە پەیوەندییان بە ئامانج و مەبەستە بەدینەهاتووەكانی
ئایدۆلۆژیاکانی پێشووەوە هەیە ،بەاڵم پێش هەموو شتێك ،دەبێت حەقیقەتی
شكستییان بۆ شایستەییان بگەڕێرنێتەوە ،نەك بۆ ناشایستەیی و بێكەڵك بوونیان.
گەرچی شكستیانهێناوە ،بەاڵم لەم دۆخەشدا سەملاندیان ،كە تایبەت بە رۆحی
مۆدێرن نین ،رۆحێك كە یەكەم قۆناغ جەستە و ماتریسی پۆست لیبڕالیزمی
لێكەوتەوە و خاڵی ئەرێنیی ئەوانیش رێك لەمەدایە .جگە لەمانە ،نوێنەرانی
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تیۆرە سیاسییەكانی دووەم و سێیەم -وشیار یان ناوشیار -الیەنی «نەریت»یان
دەگرت ،هەرچەندە دەرئەنجامی پێویستیان لێ بەدەستنەهێنا و بە گشتی
پەسەندیاننەكرد.
دەبێت بە جیاكاریكردن لەنێوان ئەوەی تیایاندا بەهادار نییە و پاراستنی
ئەوەی بەهادارە ،پێداچوونەوەیەك بە تیۆرە سیاسییەكانی دووەم و سێیەمدا
بكەین .وەك ئایدۆلۆژیای كۆتاییهاتوو ،كە پێ لەسەر تەواوێتی و کامڵبوونی
خۆیان دادەگرن ،لە روانگەی پراکتیکی و تیۆرییەوە ،بە تەواوی نەشیاو و
بێكەڵكن ،بەاڵم هەندێك توخمی پەراوێزخراو كە بە زۆری لەڕەوتی كاردا
لەبەرچاوناگیرێن ،یان بە هەند وەرناگیرێن (دیسان «مێتافیزیای خشت و
خاڵ» بیردێنینەوە) دەتوانن بە شێوەیەكی چاوەڕواننەكراو بەهادار و گرنگ
دەربكەون.
بەاڵم بە هەر حاڵ ،دەبێت لەڕوانگەیەكی نوێوە و لە پێگەی تازە و تەنیا
پاش وەرگرتنەوەی باوەڕمەندیامن لەو بونیادە ئایدۆلۆژیانەی كە «بیروباوەڕی
پتەو»یان لە سەر دامەزراوە ،پێداچوونەوە بە تیۆرە سیاسییەكانی دووەم و
سێیەمدا بكەین« .بیروباوەڕی پتەو»ی ئەو تیۆرانە لەچاو بەشە پێكهێنەرەكانی
دیكەیاندا ،كەمرت سەرنجڕاکێش و سودمەندە .لەو شوێنەدا كە بیروڕای
ناهاوشێوە و دژبەریان دەیتوانی كارامەتر بێت« ،ماركس بە روانگەی پۆزەتیڤ
بۆ راست» و «ئێڤۆال بەڕوانگەی پۆزەتیڤ بۆ چەپ» ،بەاڵم ئەم دەستپێكە
راكێشەرە «ناسیۆنال-بەلشەفیكییە» (بەشێوەی ئێن .ئۆسرتیالۆف و یان
ئێ .نیكیش) خۆی تەواو نییە ،چونكە تێكەڵی میكانیكی تیۆرەكانی دووەم
و سێیەمی سیاسەت بە هیچ كوێامن ناگەیەنێت .تەنیا بە ئاوڕدانەوەیەك
لەڕابوردوو ،دەتوانین ئەو بەستێنە گشتییە كە بە توندی دژی لیبڕالیزم بوو،
بكێشینەوە .ئەم كردەوە مێتۆدۆلۆژییە وەك پرۆڤە و خۆ ئامادە كردنێك بۆ
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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گەاڵڵەكردن و داڕشتنی تەواوی تیۆری چوارەمی سیاسەت بەسودە .لە راستیدا
لێكدانەوەی تیۆرەكانی دووەم و سێیەمی سیاسەت تەنیا بە پێی چوارەم تیۆری
سیاسی پێكهاتوو ،لەوانەیە بابەتی گرنگ تیایدا -هەرچەند لە بنەڕەتدا هێند
گرنگ نییە -پۆست مۆدێرن و هەلومەرجەكەی بێت ،كە بریتین لە جیهانی
گڵۆباڵ ،حكومەتی كۆمەڵگەی بازاڕی ،پۆپۆلیزمی مافی مرۆڤ« ،دەسەاڵت و
زاڵێتی راستەقینەی سەرمایە» و هتد.
گەڕانەوەی نەریت و خواناسی

نەریت (ئایین ،پلەبەندی و خێزان) ،لە سەردەمی مۆدێرندا بەهاكانیان
گڵۆڵەیان كەوتۆتە لێژی و روویان لە كەوتن و نەمان كردووە .لەڕاستیدا هەر
سێ تیۆری سیاسی وەك سرتاكچەرە درۆینەكانی ئایدۆلۆژیكی ئەو مرۆڤانەی
(بە شێوە و شێوازی جۆراوجۆر) وێنای «مەرگی خودا» (ف.نیچە) ،نەهێشتنی
جادو لە جیهان» (م.ڤێبەر) و «كەوتنی پیرۆزیەكان»یان لە زەیندایە ،چاو لە
هەر سێ تیۆرە سیاسییەكە دەكرێت .وزەی هاوكێشی سەردەمی نوێش هەر
لێرەوە سەرچاوە دەگرێت :مرۆڤ لە شوێنی خودا دانیشت ،فەلسەفە و زانست
جێگەی ئۆل و ئایینیان گرتەوە و بونیادی عەقڵگەرایانە ،ئیرادی و تەكنەلۆژیكی
جێگەی وەحی و رسوشیان زەوتكرد ،بەاڵم گەر مۆدێرن لە پۆست مۆدێرندا
تێدابچێت ،لەو حاڵەتەدا قۆناغی «جەنگی ئاشكرای خوداكان» لەگەڵ ئەودا
دەستپێدەكات .خەڵكی سەردەمی پۆست مۆدێرن لەگەڵ دین و ئایین هیچ
دۆژمنایەتی و كێشەیەكیان نییە ،بەاڵم بەالشیانەوە گرنگ نییە بەتایبەتیش
الیەن و رەهەندی دیاریكراوی ئەو ئایینانەی بە زۆری باسی جەهەننەم
دەكەن («بنچینەی ئەهریمەنی»ی فەیلەسوفانی پۆست مۆدێرن) بەڕادەی
پێویست سەرنجڕاكێشن .هەرچۆنێك بێت ،سەردەمی شوێنكەوتنی سوننەت
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و نەریتەكان كۆتاییهاتووە ،هەرچەند دوای لۆژیكی پۆست لیبڕالیزم كەوتن،
پێش هەموو شت ،دەبێتە هۆی بەدیهاتنی نیمچە ئایینێكی جیهانیی نوێ ،كە
لەسەر بنەمای ئەو لەت و پاژانەی لە ئایین و ئایینزا تێكچووە پێكهاتەكان
دروستبوون ،ئێكۆنۆمیزمی بێ بەند و مەرجی شپرزە و باڵو و هەڵكردن یان
تۆلێرانس .گەرچی گۆڕانكارییەكی لەمجۆرە لەڕووداوەكاندا بە شێوەیەك لە
شێوەكان ترسناكرت لە ئەتائیزم (بێ باوەڕی) و ماتریاڵیزم (ماددەگەرایی) دۆگام،
بەاڵم الوازكردنی شوێن هەڵگرتن و الیەنگری لە ئیامن دەتوانێت بە چانس
و بەختێكی باش بێتە ئەژمار ،هەڵبەت گەر پشتیوانان و داڕێژەرانی تیۆری
چوارەمی سیاسەت پێداگری لە بەرگریكردن لە ئایدیال و بەها نەریتییەكان
بێت و تەسلیم نەبێت.
ئەوەی دەكەوتە دەرەوەی پانتایی یاساكانی سەردەمی مۆدێرن ،هەنوكە
بوێرانە دەتوانین بڵێین وەك بەرنامەی سیاسی جەختی لێدەكرێتەوە و
ئەمڕۆ ئیدی ئەم یاسا ناوبراوانە وەك رابوردوو بە نامەعقول و رژد لە قەڵەم
نادرێن .تەنانەت گەر هەموو شتێک لە پۆست مۆدێرنیزمدا نامەعقول
و رژد و شوم بێت« ،بەڕۆژترین داب و نەریت»ی :واتە پالەوانەکانی
لە كەسانی «سەیر و سەمەرە» لەڕووی رواڵەت و سیاموە« ،ناحەز» و
«جلوبەرگی ژنانە پۆش» و «شێتە و ژیرە» پێكبێن ،كە لەڕاستیدا یاسای
ئەم میتۆدەیە .لەناو بووكەڵە جیهانییەكاندا ،هیچ كەس و هیچ شتێك بە
شێوەی نائاسایی كۆن و لە مۆد كەوتوو دەرناكەوێت ،تەنانەت الیەنگرانی
«نەریت» كە مەرج و پێویستییەكانی سەردەمی نوێ ،نرخێكی ئەوتۆی
نییە بە الیانەوە .راستیی ئەم بانگەوازە نەك تەنیا لەرێگەی سەركەوتنە
جدییەكانی فەندەمێنتاڵیزمی ئیسالمی ،بەڵكو زیندوكردنەوەی كاریگەریی
دەستە و جەماعەتە ه��ەرە كۆنەكانی پڕۆتستان لە سەر سیاسەتی
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا دەسەملێندرێت (بوش شەڕی لە
عێراق دەستپێكرد ،چونكە بە پێی وتەكانی خۆی «خودا پێی وتبوو هێرش
بكاتە سەر عێراق!» ئەم وتەیە تەواو لەگەڵ فێركارییەكانی مامۆستایانی
پڕۆتستان یەكدەگرێتەوە).
بەم چەشنە تیۆری چوارەمی سیاسەت ،دەتوانێت بە ئاسانی بگەڕێتەوە
سەر ئەو بابەتە كە لە پێش سەردەمی نوێوەیە و ئیلهام و پێشنیارەكانی خۆی
لە هەناوی ئەوەوە هەڵێنجێنێت .پشتڕاستكردنەوە و دانپێدانان بە «مەرگی
خودا» چیدی بۆ ئەو بەرە لە خەڵك كە دەیانەوێت بە پێی رۆژ هەڵسوكەوت
بكەن ،لە «پابەندیەت و پێویستییە زەرورەك��ان» نییە .الیەنگرانی پۆست
مۆدێرن تاڕادەیەك لەگەڵ ئەم تەوەرە رێككەوتوون كە ئیدی لە چەمكی
دەستەواژەی «كێ؟ وتتان كێ مردووە؟» تێناگەن ،بەاڵم بۆ گەاڵڵە داڕێژەرانی
تیۆری چوارەمی سیاسەتیش ،رێك هەر بەمشێوەیە دەكرێت ئەم «رووداو»ە
لەبیر بكرێت« :ئێمە باوەڕناب بە خوا هەیە ،بەاڵم وتەی ئەو كەسانەیكە
باسی مەرگی (خودا) دەكەن ،بە هەند وەرناگرین.
بەمشێوەیە تیۆلۆژیا دەگەڕێتەوە و سیاسەت بە گرنگرتین توخمی تیۆری
چوارەم دەژمێردرێت .پۆست مۆدێرنیزم (گڵۆباڵیزم ،پۆست لیبڕالیزم و كۆمەڵگەی
بان پیشەسازی) بە گەڕانەوەی تیۆلۆژیا ،بە ئاسانی وەك «پاشای دژە مەسیح»
(یان هاوشێوەی ئەمە لە ئایینزاكانی دیكەدا «دەجاڵ» الی موسوڵامنەكان،
«ئێریف راف» بۆ جووەكان« ،كالی یوگا» الی هندووەكان و هتد) دەنارسێت.
ئێستا ئیدی ئەمە تەنیا خوازەیەكی پتەو و یەكگرتوو بۆ جەماوەر نییە ،بەڵكو
راستییەكی ئاینییە ،راستیی ئاخیر زەمانە.
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ئەفسانەو سەردەمی كۆن لە تیۆری چوارەمی سیاسەتدا

گەر بۆ تیۆری چوارەمی سیاسەت ،ئەتایزمی( بێباوەڕی) سەردەمی نوێ ،بە
بابەتێكی حەمتی و زەرور ناژمێردرێت ،تیۆلۆژیای ئایینزاكانی باوەڕمەند بە تاك
خودایی كە لە سەروبەندی خۆیاندا كولتورە ئاسامنی و پیرۆزەكانی دیكەیان لە
گۆڕەپانەكە وەدەرنابوو ،لە كۆتا قۆناغیشدا بە حەقیقەت ناژمێردرێن (بە دەربڕینی
دروسترت ،لەوانەیە ببێت و لەوانەیە نەبێت) .لەڕوانگەی تیۆریشەوە هیچ شتێك لە
بەردەمی گەڕانەوە بۆ بەها كۆن و هەڵوەشاوەكان ،گەر بە وردی لێكبدرێنەوە و
دركیان پێبکرێت ،دەتوانن پلە و پێگەیەكی گرنگ لە بونیادی ئایدۆلۆژیای نوێدا
بدۆزنەوە ،بەربەست نانێتەوە و ئاستەنگ دروستناكات .هەڵگران و داڕێژەرانی
تیۆری چوارەمی سیاسەت بە رزگاربوون لە پێویستی سازگاركردنی تیۆلۆژیا
لەگەڵ راسیۆنالیزمی مۆدێرن ،دەتوانن بە تەواوی خۆ لە توخم گەلی وابەستە بە
زانستی خواناسی و دۆگامتیك ،نەبان بكەن كە لە كۆمەڵگە تاك پەرستەكاندا (بە
تایبەت قۆناغەكانی دوایی) ،رووبەڕووی راسیۆنالیزم بوونەتەوە و لە ئەنجامدا لە
وێرانیەكانی كولتوری مەسیحیی ئەوروپا ،سەرەتا لە رەوتی كەوتنی هەنگاو بە
هەنگاوی بەرنامەی سەردەمی نوێدابوون بە هۆی سەرهەڵدانی دائیزم و دواتر
ئەتائیزم و ماتریاڵیزم .نەك تەنیا ئەگەری دەستگرتن بە سەر سیمبولە وااڵكانی
باوەڕ و بان وشیاریی مرۆیی ،بەڵكو بەكارهێنانی كۆمەڵێك خاڵ لە ئایین و
ئۆلەكان ،داب و نەریت و ئەفسانەكاندا كە پسپۆڕانی زانستەكانی خواناسی لە
قۆناغە پێشووییەكاندا ئازاد دەكات ،بوونی هەیە .گەر پێشكەوتن وەك ئایدیایەكی
تایبەت بە سەردەمی مودێرن لەبەرچاو بگرین (هەڵبەت وەك دەبینین ئەم ئایدیایە
كۆتایی هاتووە) ،لەو حاڵەتەدا ئەوەی كۆن و كۆنیە ،الی ئێمە بەهادار دەبێت،
چونكە كۆن و مێژووییە .كۆنە ،كەواتە باشە .هەرچی كۆنرت بێت ،باشرتە .كۆنرتین
ئافرێندراو بەهەشتە ،كە هەڵگران و داڕێژەرانی تیۆری چوارەمی سیاسەت دەبێت
بۆ بەدەستهێنان و دەستخستنی دووبارەی لە داهاتوودا ،هەوڵبدەن.
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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لەئەنجامدا ،دەتوانرێت ئەو ژێرخانە قووڵەی (ئەنتۆلۆژی!)  ،تیۆری
چوارەمی سیاسەت پالنڕێژی بكات .لێرەدا گەڕانەوە بۆ تیۆلۆژیا و ئەفسانەناسی
پێویست ناكات ،بەڵكو دەبێت هانا بۆ ئەزمونێكی قووڵی فەلسەفی بیرلێكراوە
بربێت ،كە هەوڵ و خەباتێكی ئێجگار زۆری بۆ بونیادنان و فۆرمۆڵەکردنی
ئۆنتۆلۆژیای بنەڕەتی و بە دەربڕینی گشتیرتین ،دژوازترین (بە رواڵەت
پشتگوێخراو و لە واقیعدا دروست) ،قووڵرتین و بەبڕشترتین ئامۆژەكانی
سەبارەت بە هەستی ئەنجامداوە .مەبەست مارتین هایدگەرە.
تیۆری هایدگەر بە كورتی بەمشێوەیەیە :بەرەبەیانی هزر و رامانی
فەلسەفی ،مرۆڤەكان (بە دەربڕینی وردتر ئەوروپییەكان ،دیسانەوەش وردتر
یۆنانیەكان) زیاتر لە هەموو شت گرنگی بە پرسی «بوون» دەدەن ،بەاڵم پاش
بە بابەتی كردنی ،مەترسیی سەرلێشێوان لە مەڕ وردەكارییەكانی پەیوەندیی
ئاڵۆزی نێوان بوون و رامان ،نێوان بوونی پەتی و دەربڕینی لە هەبووندا،
نێوان دازاین (زاراوەیەكە هایدگەر بۆ بوونی تایبەتیی مرۆڤ بەكاریدێنێت،
بوونەوەرێكە لە هەموو بوونەوەرەكانی دی جیاوازە – Dasienو بوون لە مانا
گشتییەكەیدا  Seinقبووڵدەكەن .هەڵەیەكی وەها لە ئامۆژەكانی هیراكلیتسدا
بە نیسبەت فیوزیس و لۆگۆس روودەدات ،لە درێ��ژەدا ئەم بابەتە الی
پارامیندس بەدیدەكرێت و دەرئەنجام لە ئامۆژەكانی ئەفالتوندا دەردەكەوێت
كە بە گەاڵڵەكردنی ئەندێشەی نێوان مرۆڤ و بوونی پەتی و لەخۆنامۆبوون یان
ئێلیناسیۆن لێرەوە دێتەبوون و ژیان و هێدی هێدی دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی
«عەقڵی لێپرسینەوە» و دواتر پەرەگرتن و پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا .مرۆڤ هێدی
هێدی لە هەستیی پەتی دووردەكەوێتەوە و لە دەستی دەدات و دەكەوێتە
سەر رێگەی هەنگاو هەڵگرتن لە نێهیلیزمدا .بنچینە و شوناسی تەكنەلۆژیا و
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زانست (كە لەسەر بنەمای پەیوەندی تەكنەلۆژی لەگەڵ جیهاندا بونیادنراوە)،
گوزارشت لە نێهیلیزمێك دەكات ،كە بەردەوام و هەمیشە خەریكە لە سەریەك
كەڵەكە دەبێت .سەردەمی نوێ ئەم خواستە دەگاتە تەشق و ترۆپكی خۆی،
پەرەگرتن و باڵوبوونەوەی تەكنەلۆژیای ( Gestellكۆكردنەوە و ئەژماركردن و
گۆڕینی هەموو شت بۆ سەرچاوەی بەرهەمهێنان و بەرخۆری یان بەكارهێنان)،
لەكۆتاییدا هەستی لە گۆڕەپانەكە دەردەكات و «پووچی» دەسەاڵت وەردەگرێت.
پۆست مۆدێرن كە هایدگەر پێش سەرهەڵدانی لە ژیاندا نەمابوو ،لە هەموو
مانا و چەمكەكاندا لەبەرچاو و بە هەندنەگرتن و نەمان و تیاچوونی كۆتایی
هەستییە« ،نیوەشەو» كاتێك نێهیلیزم (پووچی) لە هەموو كون و قوژبنێكەوە
خۆی بە ژووردا دەكات ،بەاڵم فەلسەفەكەی هێندە رەشبینانە نەبوو .الیوابوو
پووچی خۆی الیەنێكی دیكەی هەستیی پەتییە و بەمشێوە تەوساوی و دژواز و
پارادۆكسیكاڵە خۆی دێنێتەوە یادی مرۆڤایەتی .هەنوكە گەر لۆژیكی گەشە و پەرەی
هەستی بە وردی و راست لێكبدرێتەوە ،ئەودەم لەوانەیە مرۆڤایەتی هزرمەند و
بیركەرەوە رزگاری ببێت ،ئەویش لە چاوترووكاندنێكدا ،رێك لەو چركەساتەدا كە
ترسی مەترسی دەگاتە تەشقی خۆی .هایدگەر وێڕای ئاماژە بە شیعرێكی هۆڵدرلین
دەڵێت« :رزگاری لەوێدایە كە زۆرترین ئەگەری مەترسی تێدایە».
هایدگەر بە زاراوەی تایبەتی « Ereignisروودان» ،باسی ئەم گەڕانەوە
ناكاوەی هەستی دەكات .ئەم یەكگرتووییە رێك لەنیوەشەوی جیهانی ،لە
تاریكرتین خاڵی مێژوو ،لە ئارادایە .هایدگەر خۆی لە پەیوەندی لەگەڵ ئەم
بابەتەدا كە ئایا بەم خاڵە گەیشتووین یان «هێشتا نا» بەگومان بوو« .هێشتا
نا» تاهەتایی ...فەلسەفەی هایدگەر دەتوانێت بە هەمان تەوەری سەرەكی بە
تیۆری چوارمی سیاسی لە قەڵەمبدرێت كە خاڵەكانی دیكە ،لە پێداچوونەوە بە
تیۆرە سیاسییەكانی دووەم و سێیەمەوە ،بۆ گەڕانەوە بۆ تیۆلۆژیا و ئوستورە ،بە
دەوریدا دەسووڕانەوە.
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بەم چەشنە ،هێڵی نزیكی لە «روودان» دەكەوێتە ناوەندی تیۆری
چوارەمی سیاسەت ،وەك ناوەندی موگناتیسی ،كە گەڕانەوەی شكۆمەند و
سەركەوتووانەی هەستی رێك لەو چركەساتەدا روودەدات ،كاتێك مرۆڤایەتی
بە شێوەی شاراوە و بێگەڕانەوە لە بیری دەكات ،ئەویش بە شێوەك كە هیچ
ئاسەوارێكی ناهێڵێتەوە.
تیۆری چوارەمی سیاسەت و روسیا

ئەمڕۆكە زۆر كەس الیانوایە لە «دونیای سەیر و سەمەرە و نوێ»ی
گڵۆبالیزمی جیهانیدا ،پۆست مۆدێرنیزم و پۆست لیبڕالیزم لەروسیادا هیچ
جێگە و پێگەیەكیان نییە .جگە لەمە ،دەوڵەت و حكومەتی جیهانی بەرە بەرە
هەموو دەوڵەتە نەتەوەییەكان بە تەواوی لە ناودەبات .لەگەڵ ئەوەشدا،
سەرتاسەری مێژووی روسیا لێوانلێوە لە مشتومڕی دیالێكتیكی لەگەڵ رۆژئاوا
و كولتوری رۆژئاوایی ،شەڕ لە سەر سەملاندنی خود (هەندێکجار تەنیا بە
شێوەی غەریزی دەستدەكەوێت) ،سەملاندنی حەقیقەتی روسی و ئایدیای
چاوەڕوانی مەسیح ،هەروەها تیۆری خۆیان سەبارەت بە «كۆتایی مێژوو» ،بە
هەر شێوەیەك كە بەیانبكرێت ،ئەویش بە ناوكۆی ئەرتەدۆكسی مۆسكۆیی،
ئیمپراتۆریای سیكۆالری پرتی مەزن یان شۆڕشی جیهانی كۆمۆنیستییە.
باشرتین بیرمەندانی روسی بە ئاشكرا كەوتنە خوارەوەی رۆژئاوایان بۆ ناو
خەرەندێكی قووڵ پێشبینی كردووە و ئەمڕۆ بە رەچاوكردنی ئەوەی ئابوری
نیولیبڕال و كولتوری پۆست مۆدێرن ،دنیایان بەرەوكوێ بردووە ،بە تەواوی
دەگەین بەو باوەڕە كە ئەو زانایی و شاهیدیەی روسەكانی بۆ گەڕان لە
ئەلتەرناتیڤ پاڵناوە ،ئێجگار عەقاڵنی و پتەوە.
قەیرانی ئابوری هەنوكەیی لە سەرتاسەری جیهانی تازەدا ،هێشتا لە سەرەتای
رێگەی خۆیدایە .ترسناكرتین روداوەكان ئەوەندەیان نەماوە رووبدەن .سەكنین
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و ب ێ وزەیی رەوتە پۆست لیبڕالیەكان بە چەشنێكە كە ئەگەر و دەرفەتی
گۆڕانی رێگە و رێباز بوونی نییە« ،تەكنەلۆژیای خۆڕایی» (ئۆسواڵد شپینگلەر)
بۆ رزگاركردنی رۆژئاوا لە كەرەستەیەكی كاریگەرتر ،بەاڵم پڕاوپڕ تەكنیكی و
تەكنەلۆژیكی دەگەڕێت .ئەمە قۆناغی نوێی پێشكەوتنی گشتەڵ ( )Gestellو
باڵوبوونەوەی پەڵەی شەرمەزاریی نێهیلیستی بازاڕی جیهانی لە سەرتاسەری
گۆی زەویدایە .ئابوری گڵۆباڵ و رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی بان پیشەسازی
بە تێپەڕین لە قەیرانێكەوە بۆ قەیرانێكی دی ،لە بڵقێكەوە بۆ بڵقێكی دیكە،
شەوەزەنگی مرۆڤایەتی رەشرت دەكەن و لە بیرمان دەچێت شەو چییە (هەزاران
ئەمەریكی رۆژانی قەیران دەڕژێنە سەر شەقامەكان و درووشمی «بڵقێكی
نوێامن پێ بدەن!» دەڵێنەوە ،ئایا لەمە راشكاوانەتر و روونرت هەیە) .ئەوانەی
تیشكییان نەبینیوە ،دەپرسن« :تیشك چییە؟».
دیارە روسیا دەبێت رێگەیەكی دیكە بگرێتە بەر ،رێگەیەكی تایبەت
بە خۆی ،پرسیارەكەش رێك هەر ئەمەیە .خۆ نەبانكردن لە لۆژیكی پۆست
مۆدێرن لە «واڵتێكی بە جیاواز داناو» سوك و سانا مومكین نییە .مۆدێلی
سەردەمی سۆڤێت تووشی شكست هاتووە و لەبەریەك هەڵوەشاوەتەوە .دوای
ئەوە پێگەی ئایدۆلۆژی وەك هاوكێشەی سرتاتیژی بە شێوەیەكی بێگەڕانەوە
گۆڕانی بە سەرداهات .بیركردنەوە لە بەدیهێنانی جۆرێك كەرەستەی تەكنیكی
یان جووڵەیەكی فریودەرانە بۆ ئەوەی روسیا بتوانێت خۆی و ئەوانی دیكە
رزگاربكات ،تەواونییە .مێژووی جیهان لۆژیكی تایبەت بە خۆی هەیە و
«كۆتایی ئایدۆلۆژیا» بێ تواناییەكی رێكەوتی نییە ،بەڵكو سەرەتای قۆناغێكی
نوێ و بەوشێوەیەش كە بەڵگەكان باسیدەكەن ،دوا قۆناغە.
لە بارودۆخێكی لەم چەشنەدا ،داهاتووی روسیا راستەوخۆ گرێدراوی
هەوڵەكامنانە بۆ داڕش�تن و ئامادەكردنی تیۆری چوارەمی سیاسەت ،یان
پۆلێنكردنی پێگەگەرایانەی كەیسەكانی بەجیهانیبوون لە رەوتی چاكسازیدا،
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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تەنیا ئاستی دۆخی هەنوکەییامن پێدەدات ،دەبێتەهۆی ئەوەی هێندە پێش
نەكەوین و كاتێكی زیاتری بۆ تەرخانبكەین .بانگهێشت و بانگەوازی پۆست
مۆدێرن زۆر جدییە :رەگی ئەم بانگهێشتە لە نەبوون و وازهێنان لە لۆژیكی
هەستی و بوون و پاشەكشێی مرۆڤایەتی لە سەرچاوە بوونی تەوەرەكان
(هەستی ناسانە یان ئەنتۆلۆژیكی) مینۆكی (خواناسانە یان تیۆلۆژیكی)دایە.
تازەگەری و نوێباویەكانی «فەلسەفەی گەشبینی سانا دەستكەوتوو» یاخود
جێگرەوە و ئەڵتەرناتیڤەكانی پەیوەندییە گشتییەكان ناتوانن وەاڵمدەرەوەی
بن .ئەنجام بۆ چارەسەركردنی پرسە ژیاریەكانی وەك قەیرانی جیهانی ئابوری،
بەرهەڵستی جیهانی تاكجەمسەر ،پاراسنت و پتەوكردنی زاڵێتی و دەسەاڵت و
مافی حوكمڕانی و هتد دەبێت بگەڕێینەوە بۆ پرەنسیپە فەلسەفیەكانی مێژوو،
هێزێكی مێتافیزیكی بدەینە بەر خۆمان.
ئەستەمە بوترێت رەوتی داڕشنت و ئامادەكردنی ئەم تیۆرە چۆن دەچێتەپێش.
ئەوەی حەمتییە ئەم بابەتەیە كە بەناوكۆی هەوڵی «تاكەكەسی» یان ورەی
تاقمێكی كەم ئەژماری تاكەكان نەكردەیە .پێویستە ئەم هەواڵنە بە كۆمەڵ
و گروپ ئەنجامبدرێن .نوێنەری كولتور و نەتەوەكانی دی (هەم ئەوروپی و
هەم ئاسیایی) كە ئەوانیش تاڕادەیەك لە ملمالنێ ئەنجامناسانەكانی سەردەمی
هەنوكەیی تێگەیشتوون و بە بێ هیواییەوە بە دوای رێگەی دەرباز بوون
لەم بنبەستە جیهانییەوەن ،دەتوانن یارمەتیی باشامن بدەن ،بەاڵم دەكرێت
پێشوەخت جەخت لەم بابەتە بكەینەوە كە ئەو تیۆرە سیاسییە چوارەمەی كە لە
سەر رەتكردنەوە و الدان لە دۆخی هەنوکەیی دامەزراوە ،لە بەستێنی زانستی و
تیۆریدا و لە جۆرە رووسیەكەیدا بەرەو « Ereignisروودانی روسی» دەكشێت.
بەرەو ئەو «حدوث»ە تاقانە و بێوێنەیەی لەگەڵیدا ژیان و گەلێك نەوەی خەڵكی
روس لە سەردەمی باب و باپیرانیانەوە تا سەردەمی ئێستا چاوەڕوانی بوون.
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پاری دووەم
كۆتایی ئایدۆلۆژیا كالسیكییەكان و گۆڕانیان
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بەشی دووەم
لیبڕالیزم و گۆڕانی
لیبڕالیزم تاوانێكی سیكۆالرە

(ئێرنێست نیكیش  )Ernst Niekischناسیۆنالیست  -بەڵشەفیكی ئەڵامنی،
كە بیروباوەڕ و ئایدیاكانی هەم لە بیروڕای ئۆسرتیالۆف ،كەسایەتی ناسیۆنالیست
بەڵشەفیكی روس و هەم لە ئەندێشەی ئۆراسیاییەكان نزیكبوو ،ساڵی 1932ی
زایینی كتێبی «هیتلەر-چارەنوسێكی شوم بۆ ئەڵامنیا»ی بە ناوی خوازراوەوە نوسی.
هەرچەندە ئەم كتێبە لەو سااڵنەدا گرنگییەكی ئەوتۆی پێنەدرا ،بەاڵم دوای چەند
ساڵ بووە هۆی ئەوەی نوسەرەكەی بنێردرێتە ئۆردوگای كاری زۆرەملێیی .بەڕاستی
نیكیش لەسەر حەق بوو ،چونكە هیتلەر لە واقیعدا مۆرەیەكی چارەنوسسازبوو
بۆ ئەڵامنیا .چارەنوسساز واتا دیاردەیەكی ناڕێكەوتی ،خاوەنی بنەما و بنەڕەتی
راست ،رەگ داكوتاو لەسەر رێگەی هەموو شتدا ،ئاوێتە و هاوڕێی لۆژیكی
چارەنوس ،بەاڵم بە وێناكردنی رەهەندی تاریك و رەشییەوە .نیكیش لەم كتێبە و
لە بەرهەمەكانی دیكەیدا ،بە دەیانجار وتویەتی« :لە كۆمەڵگەی مرۆڤایەتیدا ئەو
جەبر و حەمتی بوونەی كە تایبەتی رسوشتە ،واتا حەمتی بوونی گۆڕانی وەرزەكان
یان كارەساتە رسوشتییەكان نییە .ئەوەی كە مرۆڤ هەمیشە دەتوانێت بڵێت «نا»،
نیشانەی تایبەمتەندی و شایستەییەتی.هەمیشە دەتوانێت سەرهەڵبدات و شۆڕش
بكات .هەمیشە دەتوانێت شەڕ و خەبات بكات ،تەنانەت لەگەڵ ئەو شتانەی
بە حەمتی و حاشاهەڵنەگر ،رەها و شكست وەرنەگر لەقەڵەمدەدرێن .تەنانەت
گەر تووشی شكستیش بێت ،دەبێتە مۆدێل و سەرمەشقی ئەوانی تر .خەڵك
شوێنی دەگرنەوە و ئەوانیش دەڵێن« :نا» .هەر بۆیە تەنانەت چارەنوسسازترین و
حەمتیرتین دیاردەكانیش بەرانبەر بە دەسەاڵتی رۆح دەبەزێن.
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نیكیش دژایەتی نازیزم و نازیەكانی دەكرد و زیاتر و وردتر لە ئەوانی
دیكە ئەو پرسەی پێشبینی كردبوو كە نازیزم و حكومەتە خوێنڕێژەكەیان
چی بە سەر ئەڵامنیا و مرۆڤایەتیدا دێنێت .نیكیش وازینەهێنا« ،چارەنوسی
شوم» بە گژ هیتلەردا دەچۆوە ،بانگهێشتی شەڕی لە دژ دەكرد و لەم رێگەدا
دڵسارد نەدەبوو .لە هەموو ئەمانە گرنگرت ئەوەبوو كە هاوڕێ لەگەڵ چەند
كەس لە هاوبیروڕاكانی كە وەك خۆی دژە نازی بوون ،خۆی لەگەڵ هێزێك بە
شەر هاتبوون ،كەوا دەردەكەوت تێكناچێت .كەسانی شوێنكەوتووی نیكیش
كە هاڕۆ شوڵتز بۆیزنی ناسیۆنالیست -بەڵشەفیكیش یەكێكیان بوو ،ناوەندی
سەرەكی «ئۆركێسرتای سوور» یان پێكهێنا .هێزەكانی سوپای سۆڤێت ،ساڵی
 1945كاتێك ئیدی نیكیش بە تەواوی نابینا ببوو ،لە ئۆردوگای كاری زۆرەمڵێیی
رزگار كرد .نیكیش نەیتوانی ئەو سەركەوتنەی كە ژیانی لە پێناویدا دانابوو،
بە چاوی خۆی ببینێت ،بەاڵم تا كۆتایی ژیان لە سەر ئەو باوەڕە مایەوە ،كە
دەبێت مێژووی مرۆڤایەتی بۆ هەمیشە و هەتاهەتایە دژ بە چارەنوسی شوم
بوەستێتەوە ،تەنانەت گەر لە قوواڵییەكانی مێژووشەوە هاتبێت.
ئەمڕۆ دەتوانین هەر بەمشێوەیە باسی لیبڕالیزم وەك ئایدۆلۆژیایەك
بكەین .ئایدۆلۆژیایەك كە لە رۆژئاوا سەركەوتووە و بڕشتی خۆی بە بەكارهێنانی
كەرەستە و شێوازی كۆن و نوێ و بە پشتبەسنت بە زلهێزی ژمارە یەكی جیهان،
واتە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بە سەرتاسەری جیهاندا باڵوكردۆتەوە.
دیسان وا دەردەكەوێت ئەو دەسەاڵتە حەمتی و حاشاهەڵنەگر و ناڕێكەوتییە
و یاسامەندیی بنچینەیی چارەنووسساز پەیڕەو دەكات و مشتومڕ و ناكۆكی
لەگەڵ ئەم هێزە بێسوودە ،بەاڵم جارێكی دیكە ،رێك هاوشێوەی منوونەی
ئێرنست نیكیش ،كەسانێك سەرهەڵدەدەن كە ئامادەن هەمان فۆرمۆل بخەنە
بەر كار ،وێڕای ئەم جیاوازییە كە ئەمجارە نەك تەنیا واڵتێك ،بەڵكو تێکڕای
مرۆڤایەتی لە بەرچاو دەگرن« :لیبڕالیزم چارەنوسی شومی ژیاری مرۆییە».
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شەڕ دژی لیبڕالیزم ،وەستان و خۆڕاگری لە بەرانبەری و بەدرۆ دانانی بیروڕای
دەمارگرژانە (دۆگامتیك)ی ژەهراوی ،ئەركی ئەخالقی هەموو مرۆڤە راستگۆ
و دروست كارەكانی سەر گۆی زەوییە .پێویستە بە هەر جۆرێك و بە شێوەی
بەڵگەدار و تێروتەسەل ئەم راستییە دووبارە و چەند بارە بكەینەوە ،تەنانەت
ئەو ساتانەش كە ئەم كارە بێسود ،نابەجێ و لەڕووی سیاسییەوە ناپەسەند و
هەندێكجار تەنانەت مەترسیدار ،دیاربێت.
لیبڕالیزم وەك پوختەی ژیاری رۆژئاوایی و پێناسەكەی

بۆ تێگەیشتنی راستی شوناسی لیبڕالیزم ،پێویستە لەو خاڵە تێبگەین ،كە
لیبڕالیزم دیاردەیەكی رێكەوت نییە و سەرهەڵدانی لە مێژووی ئایدۆلۆژیا
سیاسی و ئابوریەكاندا لە سەر بنەمای ئەو رەوتە بنەڕەتییانە سەقامگیر بووە
كە سەرتاسەری ژیاری رۆژئاوایان گرتۆتەوە .لیبڕالیزم تاكە بەشێكی مێژووی ئەم
ژیارە نییە ،بەڵكو بێخەوشرتین و رەسەنرتین دەركەوتە ،ئەنجامیەتی .ئەم خاڵە
بونیادییە پێناسەیەكی جدیرت بۆ لیبڕالیزم دەخوازێت .لیبڕالیزم فەلسەفەیەكی
سیاسی ،ئابوری و ئایدۆلۆژییە ،كە رەنگدانەوەی هێڵە سەرەكییەكانی دەسەاڵتی
سەردەمی نوێ ،سەردەمی مۆدێرنە .لیبڕالیزم بریتییە لە:
تێگەیشتنی تاكێتی مرۆیی وەك رێژە و ئاستی شتەكانبڕوا بە تایبەمتەندیی پیرۆزی خاوەندارێتی تاكەكەسیجەختكردنەوە لە ئەگەر و ئازادییەكان وەك یاسای ئەخالقی كۆمەڵگەباوەڕ بە بنچینە و بنەڕەتی «رێككەوتن» («گرێبەستی»)ی نێوان هەموودامەزراوە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان ،لەوانە «دەوڵەت»
هەڵوەشاندنەوەی هەرچەشنە بژاردەیەكی چینایەتی ،ئایینی و دەوڵەتی كەبانگی حەقیقەتی زۆردارانە و پێویستی جێبەجێكردنی بۆ هەموانی پێیە؛
دابەشكردنی هێز و دەسەاڵتەكان و رەخساندنی سیستمی كۆمەاڵیەتی بۆتیۆری چوارەمی سیاسەت
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چاوەدێریكردنی هەرچەشنە رێكخراوێكی دەوڵەتی؛
بەدیهێنانی «كۆمەڵگەی مەدەنی» ناچینایەتی ،نانەژادی و نائایینی لە جیاتیحكومەت و دەوڵەتە كۆنەكان؛
دانانی پەیوەندی و دانوستاندنی ب��ازاڕی لە لوتكەی هەموو فۆڕمە
سیاسییەكانی دیكەدا (تیۆری «ئابوری چارەنوسە»)؛
ب��اوەڕ ب��ەوەی كە رێگەی نەتەوە و واڵتانی رۆژئ��اوای��ی لەڕوانگەیمێژووییەوە منوونەی جیهانی و پەڕگیری پەرەگرتن و پێشكەوتنە بۆ سەرتاسەری
جیهان كە دەبێت وەك مۆدێل و سەرمەشق سودی لێوەربگیردرێت.
ئەوەی راست و دروستبێت ،هەر ئەم پرەنسیپانە پایە و بناغەی ئەو
لیبڕالیزمە مێژووییەیان پێكهێناوە ،كە لەالیەن کۆمەڵێک گەورە فەیلەسوفی وەك
جۆن لۆك  ،جۆن ستیوارت میل  ،ئێامنوێل كانت  ،دواتر جێرمی بێنتام  ،هرنی
بنجامین كۆنستان دوڕیبێك تاكو قوتابخانەی نیولیبڕالیزمی سەدەی بیستەم
كە لەسەر دەستی فرێدریش فۆن هایك و كارڵ پۆپەرەوە ئاراستەكراوە .ئادام
سمیت كە پێڕەو و الیەنگری جۆن لۆك بوو ،بە پێی بیروباوەڕی مامۆستاكەی كە
بۆ ئانالیز و شیكردنەوەی چاالكیی ئابوری كەڵكی لێوەردەگیرا ،بنەماكانی ئابوری
سیاسی دامەزراند ،كە بوو بە «ئینجیل»ی سیاسی و ئابوری سەردەمی نوێ.
«ئازادی لە»

سەرجەم پرەنسیپی فەلسەفی لیبڕالیزم و خودی ناوەكەشی لەسەر تیۆری
«ئازادی» ( )”libertyبونیادنراوە .لێرەدا فەیلەسوفانی لیبڕال (لەوانە جۆن
ستیوارت میل) خۆیان باس لەوەدەكەن كە ئەو «ئازادی»یەی ئەوان پێی لەسەر
دادەگرن ،چەمكێكی زۆر نەرێنی و نێگەتیڤە .جگە لەمە ،ئەوان بە پێشنیازكردنی
(شێوازی) بەكارهێنانی دوو وشەی ئینگلیزی  libertyو  ،Freedomئازادی لە
(بەندی شتێك) و ئازادی بۆ (شتێك یان هەمان حورییەت) لە نێوانیاندا جیاوازی
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دەكەن .وشەی لیبەرتی  libertyئازادی لە كۆتوبەندی شتێك دەگەیەنێت
كە ناوی لیبڕالیزمیش لەو وەرگیراوە .بۆ بە دەستهێنانی ئەم ئازادییەیە كە
لیبڕالەكان خەبات و پێداگری دەكەن ،بەاڵم لە شوێنێكدا كە پەیوەندی بە
ئازادی «بۆ شتێك» و بە دەربڕینێك پەیوەندی بە مانا و ئامانجی ئازادییەوە
بێت ،لیبڕالەكان بێدەنگ دەبن ،بە هۆی ئەو وێناوە كە هەر تاكێك خۆی
دەتوانێت رەفتاری ئازادی بدۆزێتەوە و یان بە گشتی ،نەیەوێت رەفتارەكەی
بدۆزێتەوە .ئەم پرسە هەڵبژاردنێكی تەواو تاكەكەسییە كە جێگەی قسە لە
سەر كردن نییە و بە بەهایەكی سیاسی یان ئایدۆلۆژی هەژمار ناکرێت ،بەاڵم
بە پێچەوانەوە «ئازادی لە» بە شێوەی تێروتەسەل شیكراوەتەوە و خاوەنی
تایبەمتەندیی دۆگامتیكە .لیبڕالەكان پێشنیاری ئازادی لەم خااڵنەی خوارەوە
بەیان دەكەن.
ئازادی لە:
دەوڵەت و چاودێری و كۆنتڕۆڵی بە سەر ئابوری ،سیاسەت و كۆمەڵگەیمەدەنی؛
كڵێسە و دۆگمەكان (دەمارگرژییەكانی)؛هەر چەشنە رەفتار و بزاوتێكی ئابوری بە كۆمەڵ؛هەر چەشنە هەوڵدانێك بە مەبەستی دووبارە دابەشكردن و باڵوكردنەوەیدەرئەنجامەكانی كاری مادی و نامادی سەرچاوە جۆراوجۆرە دەوڵەتی و
كۆمەاڵیەتییەكان (فۆرمۆلی فیلیپ نێمۆ) لە فەیلەسوفانی لیبڕالی پەیڕەوی
فرێدریش فۆن هایك« :دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی بە قووڵی نائەخالقییە»؛
گرێدراویی ئەتنیكی؛هەر چەشنە هاوشێوە بوونێكی بە گروپ و كۆمەڵ.لەوانەیە وا دەربكەوێت ،ئێمە لەگەڵ جۆرێك ب��ژاردەی ئانارشیزم
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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بەرەوڕووین ،بەاڵم وا نییە .ئانارشیستەكان ،النیكەم كەسانیكی وەك پیەر
جۆزێف پ��رۆدۆن ،كاری بە گروپ و كۆمەڵی ئازاد و سەربەخۆ ،وێڕای
هاوپشك كردنی سەر لە بەر و تەواوی بەرهەمەكان ،بە ئەڵتەرناتیڤی
دەوڵەت لە قەڵەمدەدەن و سەرسەختانە دژایەتی خاوەندارێتی تاكەكەسی
دەكەن ،لە حاڵێكدا كە لیبڕالەكان ،بە پێچەوانەوە ،پشتیوانی بەدیهاتنی
هەرە باش و دڵخوازی مۆدێلی كۆمەاڵیەتی  -ئابوری خۆیان لە بازاڕ و
خاوەندارێتیی تاكەكەسی و تایبەتیدا دەبینن .جگە لەمە ،لیبڕالەكان كە
لەڕووی تیۆرەوە وێنادەكەن كە دەوڵەت درەنگ یان زوو هەر دەبێت لە
ناو بچێت و جێگەی خۆی بدات بە بازاڕی جیهانی و كۆمەڵگەی مەدەنیی
جیهانی ،بە پێی ئەندێشە پڕاگامتیكەكان پشتیوانی لە دەوڵەت دەكەن .گەر
دەوڵەت بۆرژوا -دیموكراتی بێت ،ئەوسا دەتوانێت بازاڕ پەرە پێبدات و
ئاسایشی «كۆمەڵگەی مەدەنی» و بەرگری كردن لێی بەرانبەر دوژمنانی
هێرشبەر و القەكار گەرەنتی دەكات ،هەروەها بەر لە «جەنگی هەموان
لەگەڵ هەمواندا» (تۆماس هۆبز ) دەگرێت.
لیبڕالەكان لە حاڵەتەكانی دیكەدا لە روانگەی كردەییەوە بە نەرێكردنی
هەموو دام��ەزراوە نەریتییە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان ،تەنانەت بنەماڵە
یان شوناسی رەگەزی ،لەمەش زیادەڕۆیانەتر تێدەپەڕن .لە هەندێك حاڵەتی
دیاریكراودا ،لیبڕالەكان نەك تەنیا باسی ئازادبوونی لە باربردنی كۆرپەلە دەكەن،
بەڵكو الیەنگریی لە ئازادیی شوناسی رەگەزیش دەكەن (بۆ منوونە بەرگری
لە مافی هاوڕەگەزخوازان ،رەگەزگۆڕاوەكان و هتد دەكەن) .ئەوان بنەماڵە و
خێزان وەك شێوازە كۆمەاڵیەتیەكانی دیكە ،بەدیاردەیەكی گرێبەستی دەزانن
كە هاوشێوەی «دامەزراوەكانی» دی بە رێككەوتنی مافەوە مەرجدار كراوە.
بە گشتی لیبڕالیزم نەك جەخت لە «ئازادیی لە» نەریتەكان (مادام قسە
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لە سەر شێوازەکانی پێشووی كۆمەڵگەی نەریتی بێت) دەكاتەوە ،بەڵكو
خوازیاری «ئازادی لە» بە كۆمەاڵیەتی و دابەشكردنی دووبارەیە كە ئایدۆلۆژیا
چەپە سۆسیالیستی ،كۆمۆنیستی و سیاسییەكان پێداگری لەسەر دەکەن (گەر
مەبەستامن شێواز و فۆڕمی سیاسیی هاوچەرخی لیبڕالیزم ،یان تەنانەت ئەو
فۆڕمە سیاسییانە بێت كە بانگەشەی گۆڕانی دەكەن).
لیبڕالیزم و نەتەوە

تۆوی لیبڕالیزم لە ئەوروپای رۆژئاوا و ئەمەریكا لە سەردەمی شۆڕشی بۆرژوازی
داگیرساو لەگەڵ الوازبوونی دامەزراوە سیاسی ،ئایینی و كۆمەاڵیەتییەكانی رۆژئاوا
لە سەردەمی ئیمپراتۆرییەتی فیۆدالی واتا پاشایەتی ،كڵێسە و چینی كۆمەاڵیەتی
بە پتەوی دام��ەزرا .قۆناغەكانی سەرەتادا ،لیبڕالیزم تێكەڵ بە ئەندێشەكانی
دروستكردنی نەتەوە هاوچەرخەكان بوو ،كاتێك لە ئەوروپا «نەتەوە» لە ژێر ناوی
دامەزراوەی سیاسیی هاوشێوە لەسەر بنەما و بنەڕەتی دیاریكراو ،كە بەرانبەر بە
شێوازە پێشووترەكانی ئیمپراتۆرییەت و فیۆدالی بەرخۆدانی دەكرد ،پێناسە دەكرا.
«نەتەوە» وەك كۆی هاوواڵتیانی دەوڵەتێك بوو ،كە رەنگدانەوەی پەیوەندیی
تاكەكانی نیشتەجێبوو لەشوێنێكی هاوبەش و یەكەدا كۆببوونەوە و لە گەشەی
ئابوریدا لە ئاستێكی هاوبەشی ئابوریدا بوون .هیچ كام لە هۆكارەكانی ئەتنی،
ئایینی یان چینایەتی گرنگییان نەبوو« .دەوڵەت  -نەتەوەیە»كی وەها (Etat-
 )Nationنە خاوەنی ئامانجێكی هاوبەشی مێژوویی بوو ،نە هەڵگری پەیامێكی
تایبەت و دیاریكراو .ئەم «دەوڵەت  -نەتەوە» چەشنێك «كۆمپانیای زەبەالح
یان كرپێراسیۆن» و یاخود دامەزراوەیەك بوو لەسەر بنەمای رێككەوتنی الیەنە
بەشداربووەكان بەدیدەهات و لەڕووی تیۆرییەوە بە پێی ئەم رێككەوتنە
دووالیەنانە ئەگەری ئەوەش هەبوو هەڵبوەشێتەوە .نەتەوەكانی ئەوروپا
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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گۆڕەپانی كار و نواندنیان بۆ ئایین ،ئەتنیسیتی ،چین و توێژەكان بەرتەسك
ك��ردەوە و بە «پاشاموەی سەدە رەشەكان یان سەدەكانی ناوەڕاست»یان
دەزانی .خاڵی جیاكەرەوەی ناسیۆنالیزمی لیبڕال لەگەڵ منوونەكانی دیكەیدا
هەر ئەمەیە .لێرەدا ،ئیدی هیچ بەهایەك بۆ جەماعەتی ئیتنی-ئایینی و
یاخود مێژوویی لەبەرچاو ناگیرێت ،تەنیا سوود و جیاواز وەك (ئیمتیاز)ەكانی
گرێبەستی كۆیی تاكەكانی دامەزرێنەری دەوڵەت و ئەویش بە پێی ئەندێشەی
دیاریكراوی پڕاگامتیك گرنگی هەیە.
شەڕخوازی ماركسیزم

گەر لیبڕالەكان توانییان تواندنەوە و چەككردنی رژێمە فیۆدالی-سەڵتەنەتییەكان
و وابەستە بە رووحانیەت ،بە ئاسانی و بێ دەردیسەر ئەنجام بدەن و هیچكام
لە ئەڵتەرناتیڤەكانی سەدەكانی ناوەڕاستی ئەوروپا نەیانتوانی بەرانبەر بە
لیبڕالەكان بوەستنەوە ،كەچی لەژێر الیە و توێژەكانی فەلسەفەی سەردەمی نوێدا
بزوتنەوەیەك هاتەئاراوە ،كە لەڕەوتی مۆدێرنیزاسیۆندا خوازیاری مافی لەپێشبوون
بوو لە لیبڕالەكان ،نەك لە پێگەی «راست»ی رابوردوو ،بەڵكو لە پێگەی «چەپ»ی
داهاتووەوە دەستی دابووە رەخنەی توندی چەمك تەوەر لە لیبڕالەكان .منوونەی
ئەندێشەكانی سۆسیالیستی و كۆمۆنیستی بوون كە لە هەمووی زیاتر زایەڵەیان
لە ماركسیزمدا بەدیدەكرا .ماركس بە وردبینیی هەرە زۆرەوە سەرقاڵی ئانالیز و
شیكردنەوەی ئابوری سیاسیی ئادام سمیس و فراوانرت ،قوتابخانەی لیبڕالیزم بوو،
بەاڵم دەرئەنجامێكی تەواو رەسەن و دەستلێنەدراوی لەم ئایدیا و ئەندێشانە
بەدەستهێنا .ئەو دانی بە لەسەرحەقبوونی پاژەكییان بەراورد بە مۆدێلی فیۆدالیی
كۆمەڵگەی نەریتیدا دەنا ،بەاڵم پێشنیاریكرد لەمەش تێپەڕن و بەناوی ئایندەی
مرۆڤایەتی ،هەندێ هەلومەرج و پرەنسیپی پێویست بۆ لیبڕالیزم رەتبكەنەوە.
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ماركسیزم لە لیبڕالیزمدا

 بەراوردكردنی كەسی لەگەڵ تاك رەتكردەوە (بەو گریامنەوە كە كەسرسوشتێكی كۆمەڵ  -چینایەتی هەیە)؛
 ن��ادادپ��ەروەران��ە بوونی سیستمی تەرخانكردنی بەهای زی��ادە بۆسەرمایەدارەكانی لەڕەوتی بەڕێوەبەردنی بازاڕدا خستە بەر باس؛
»ئ��ازادی» كۆمەڵگەی بۆرژوازیی بە چەشنێ حوكمڕانی ،دەسەاڵت وزاڵێتیی چینایەتیی ش��اراوە دەزان��ی كە لەژێر سەرپۆشی نوێی میكانیزمی
كۆڵۆنیال ،بێگانەبوون و زۆرداری خۆی حەشاردابوو؛
بانگەوازی بۆ شۆڕشی پڕۆلتاریا و هەڵوەشاندنەوەی بازاڕ و خاوەندارێتییتاكەكەسی دەكرد؛
بە هاوبەشیكردنی دارایی و سامانی بە ئامانج دەگرت(«زەوتكردنیخاوەندارێتی لە زەوتكردنی خاوەنداریەت»)؛
وەك مانای ئازادیی كۆمەڵگەی ئایندەی كۆمۆنیستی ،جەختی لە كاریداهێنەرانە دەكردەوە (وەك بەدیهێنانی «ئازادی بۆ» مرۆڤایەتی)؛
وەك كەرەستەی القە ،دەستڕێژی و توندوتیژیی نێوان نەتەوەكانلەژێرناوی بەرژەوەندیی خۆپەسەندانەی بۆرژوازیی ناسیۆنال ،رەخنەی لە
ناسیۆنالیزمی بۆرژوازی وەك شێوازێك لە دەستدرێژی و زۆرداری كۆیی بەسەر
هەژارترین چین و توێژەكانی واڵتانی خۆی ،دەگرت.
بەم چەشنە ماركسیزم بە هێرشكردنە سەر لیبڕالیزم بە شێوەی سیستامتیك
و بەدەستهێنانی هەندێك سەركەوتن لەم خەباتەدا لەڕووی ئایدۆلۆژیكییەوە
(بەتایبەت سەدەی بیستەم لەگەڵ سەرهەڵدانی سیستمی سۆسیالیستی جیهانی)،
ماوەی دوو سەدە بوو بە ركابەری سەرەكیی ئایدۆلۆژی و دژبەری سەرسەختی.
سەردەمانێك پێدەچوو هێزەكانی چەپ (ماركسیستەكان و سۆسیالیستەكان) لە
مشتومڕ لە سەر میراتی هاوچەرخ و «ئەرتەدۆكسی»ی سەردەمی نوێ خەریكن
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سەردەكەون .زۆرێك لە لیبڕالەكان هێدی هێدی دەگەیشتنە ئەو باوەڕە كە
سۆسیالیزم داهاتوویەكی حەمتی و حاشاهەڵنەگرە و بە شێوەیەكی بەرچاو لە
سیستمی سیاسیی لیبڕالدا چاكسازی بەدی دێنێت و لە بەرژەوەندی داهاتوودا،
تەنانەت لەوانەیە بەیەكجاری لەناوبچێت .سەرەتای خواستی «لیبڕالیزمی
سۆسیالیستی» هەر لێرەوە بووە كە بە پەسەند كردنی هەندێك بیروڕای
«ئەخالقی»ی ماركسیزم ،هەوڵدەدات ناهەموارییەكانی هێزی شۆڕشگێرانەی
چارەسەربكات و رێگەی ئاشتی دوو ئایدۆلۆژیای سەرەكیی سەردەمی نوێ
بە هۆی پشتهەڵكردنیان لە گرژترین و سەرسەختانەترین بیروڕاكانیان ،خۆش
بكات .ئەوانەی خوازیاری پێداچوونەوەن (ریڤیزیۆنیستەكان)ی الیەنگری
ماركسیزم ،بەتایبەت سۆسیال دیموكراتە راستگەراكان ،لەگەڵ رەوتێكی دیكەدا
هەر بەو رێگەیەدا دەڕۆیشنت.
ئەوە زیاد لە هەموو شت الی لیبڕالەكان باس و قسەی لێدەكەوێتەوە،
چۆنێتیی رووبەڕووبوونەوە بە سۆسیالیستەكان و چەپگەراكان ،سااڵنی
نێوان  1920بۆ  1930گەیشتە لوتكە ،كاتێك كۆمۆنیستەكان بۆ یەكەمجار
جدی بوونی خۆیان لە ئامانجەكانیان و ئەگەری بەدەستهێنانی و پاراستنی
دەسەاڵتیان بۆ خۆیان سەملاند .لەم قۆناغەدا قوتابخانەی نیولیبڕالی
دادەڕێژرێت (لۆدڤیك فۆن میزس  ،فرێدریك فۆن هایك ،كەمێك دواتر پۆپێر
و ریمۆن ئارۆن ) كە تیۆری هەرە گرنگی ئایدۆلۆژی دادەڕێژێت ،بە شێوەیەك
كە لیبڕالیزم ،قۆناغی تێپەڕین لە فیۆدالیزم بۆ ماركسیزم و سۆسیالیزم نییە،
بەڵكو ئایدۆلۆژیایەكی تەواوە كە خاوەنی مۆنۆپۆلێكی پاوانكراوە بۆ میراتی
رۆشنگەری و سەردەمی نوێ؛ ماركسیزم خۆی بە هیچ شێوەیەك ،گەشە و
پەرەی ئەندێشەی رۆژئاوایی نییە ،بەاڵم گەڕانەوە بۆ دواوە بۆ سەردەمی
فیۆدالی شۆڕشە ئەنجامناسانەكان (پەیوەست بە پرسەكانی رووداوی
كۆتایی مێژوو ،تەواوبوونی جیهان) و ئایینەكانی بڕوادار بە سەڵتەنەتی
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هەزار ساڵەی مەسیح ،لە ژێر «درووشمەكانی مودێرنیتە»یە .نیۆلیبڕالەكان
هەم وەك رەخنەی سیستامتیكی هیگڵ ،كۆنزەرڤاتیستی ئەڵامنی ،هەم
وەك بەڵگەهێنانەوە لە ئەزموونی تۆتالیتاری سۆڤێت ،ئەم هەڵوێستەشیان
سەملاند و هەمووانیان بۆ گەڕانەوە بۆ رەگ و ریشەكان ،بۆ ئەندێشەی جۆن
لۆك و ئادام سمیس ،بانگهێشت كرد .ئەوان سەرسەختانە پێیان لە سەر
پرەنسیپەكانیان دادەگرت و لەبەر سازشەكان و رادەستكردنەكان ،رەخنەیان
لە سۆسیال لیبڕالەكان دەگرت.
نیولیبڕالیزم وەك تیۆرێك ،روونرت لە هەر الیەكی دیكە ،لە ئەوروپا (نەمسا،
ئەڵامنیا و بەریتانیا) فۆڕمی گرت ،بەاڵم رەنگدانەوەی تۆخی لە ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا روویدا  ،ئەو شوێنەی لیبڕالیزم لە سیاسەت ،ئایدۆلۆژیا
و كردەوەی ئابوری ،خاوەنی دەسەاڵت و زاڵێتیی زۆر بوو .گەرچی سەردەمانی
رۆزڤەلت و لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا خواستی سۆسیال-لیبڕال
لەپێش بوو (قۆناغی  ،New Dealبڕشتی جۆن مینارد كینز و ئەوانی دیكە)،
بەاڵم قوتابخانەی لیبڕال جیاوازی حەمتی بۆخۆی بردبوو .لە مانای تیۆریكیدا،
ئەم الیەنگرییە لە قوتابخانەی شیكاگۆ ،زیاترین گەشە و پەرەی بەدەستهێنا
(میلتۆن فریدمان  ،فرانك نایت  ،هرنی سایمۆنز  ،جۆرج ستیگلەر و ئەوانی
دیكە).
پاش جەنگی جیهانیی دووەم ،قۆناغی چارەنوسسازی شەڕ لەسەر میراتی
سەردەمی رۆشنگەری دەستیپێكرد :لیبڕالەكان بە پشتبەسنت بە ویالیەتە
یەكگرتووەكان دەستیان بەدوا شەڕیان لەگەڵ ماركسیزم كرد ،كە دەركەوتە
و زایەڵەی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی و هاوپەیامنەكانی بوو .ئەوروپا لە
جەنگی ئایدۆلۆژیاكان پێگەی نێوەنجی و ناوكۆی بوو ،رۆحییەتی سۆسیال-
لیبڕالی و سۆسیال-دێموكراسی تێیدا زاڵ بوو.
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روخان و كەوتنی یەكێتی سۆڤێت و شكستی لە «شەڕی سارد»دا لەڕوانگەی
ئایدۆلۆژیكییەوە بە مانای دووبارە دابەشبوونی دەورەكان بۆ شەڕ لە سەر
چارەنوسی میراتی رۆشنگەری و چۆنێتیی داهاتوو بوو .رێك بەو هۆكارەی
یەكێتی سۆڤێت لەبەریەكهەڵوەشا و شكستی هێنا ،دەركەوت كە لیبڕالەكان و
بە تایبەت نیولیبڕالەكان لەڕووی مێژووییەوە لە سەر حەق بوون ،كە سۆسیالیزم
و كۆمۆنیزمیان لە داوا و خواستیان لەمەڕ «داهاتوو» وەك «داهاتووی
پێشكەوتوو» بێبەریكرد .كۆمەڵگەی سۆڤێت و رژێمە سۆسیالیستییەكانی
دیكە ،شوێنگە و پێگەی باڵوكردنەوەی نهێنی بونیادگەلی سواو ،كۆن بوون و
ماركسیستی بەدەستهاتویان لەڕووی عیرفانی و ئایینییەوە ،بەو جۆرەی خۆیان
دەیانخواست ،دەخستە بەر باس و لێكدانەوە.
ئەمە گرنگرتین چركەساتی مێژووی سیاسیی مرۆڤ بوو ،كە یەكەمجار
«خاڵی كۆتایی» لە بەردەم پرسی سەرەكی قۆناغی هاوچەرخ دانا :كە كام
لەو دوو ئایدۆلۆژیا گرنگ و سەرەكییەی سەدەی بیستەم ،دەبنە میراتگری
رابوردوو (رۆحی رۆشنگەری) و ئۆتۆماتیكیانە داهاتوو دەكەنە هی خۆیان
(بەهرەمەندبوون لە مافی لەپێش بوون لە بونیادی ئایدۆلۆژی داهاتوو) .پرسی
ئامانجی رەوتی مێژوویی بە رێكوپێك و دروست چارەسەركرا.
ناوەڕاستی سەدەی بیستەم ،ئەلێكساندەر كۆژێڤ ،فەیلەسوفی فەرەنسی
بە رەچەڵەك رووس��ی ،كە پەیڕەوی ئەندێشە فەلسەفییەكانی هێگڵ بوو،
الیوابوو تیۆری «كۆتایی مێژوو»ی هیگڵی لەگەڵ شۆڕشی كۆمۆنیستیی جهانیدا
دێتەناسین .نەریتخوازان (لەوانە رێنی گینۆن  ،ژولیۆس ئێڤۆال) ،بە رەتكردنەوەی
رۆشنگەری و بەرگری لە نەریت و پێشبینیكردنی «كۆتایی زەمەن» ،بە ناوكۆی
سەركەوتنی «كاستی چوارەم» (چینی «شودرەكان یان كرێكار و خزمەتگوزاران-
پڕۆلتاریا) لە باوەڕێكی وەها بەهرەمەند بوون ،بەاڵم ساڵی  1991لەگەڵ
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كەوتنی یەكێتی سۆڤێت دەركەوت كە «كۆتایی مێژوو» رەهەندی ماركسیستیی
نییە ،بەڵكو خاوەنی فۆڕمی لیبڕالە كە فۆكۆ یاما ،فەیلەسوفی ئەمەریكی بە
راگەیاندنی «كۆتایی مێژوو» وەك سەركەوتنێكی پەڕگیری بازاڕ ،لیبڕالیزم،
ویالیەتە یەكگرتووەكان و دیموكراسی بۆرژوازی ،بۆ ئاگاداركردنەوەی مێژوو
ئەم خێراییەی دابووە بەر خۆی .ماركسیزم لە ئەلتەرناتیڤێكی شیامنەكراو و
گەاڵڵەیەك بۆ داهاتوو ،گۆڕا بۆ گۆڕەپانێكی بچووك و كەمرت گرنگی مێژووی
سیاسی و ئایدۆلۆژی .لەم سەروبەندە بەدواوەیە كە نەك تەنیا هەڵكشان و
بە لوتكە گەیشتنی لیبڕالیزم ،ئەویش لە كۆنرتین شێوازی دژە كۆمەاڵیەتی و
ئەنگلۆسەكسۆنی بنچینەیی دەستپێدەكات ،بەڵكو حەقیقەتی بونیادی و
بنەڕەتی مێژووی ئایدۆلۆژی مرۆڤایەتی ئاشكرادەكات ،كە لیبڕالیزم بە راستی
و بە وردی «چارەنوس»ە و ئەمەش بەو مانایەیە ،كە پوختە و گورشاوەكانی،
پرەنسیپ و دۆگام فەلسەفی ،سیاسی ،كۆمەاڵیەتی و ئابوریەكانی دەبێت
وەك بابەتێكی پەڕگیر و رەها كە خاوەنی ئاڵتەرناتیڤ نییە ،بخرێتە بەرباس و
لێكۆڵینەوەوە.
لە دەروازەی «سەدەی ئەمەریكی»دا

بە لەبەرچاوگرتنی دەرئەنجامەكانی مێژووی سیاسیی سەدەی بیستەم،
دەركەوت كە لیبڕالیزم كاتی شەڕ لەسەر تازەیی و مۆدێرنە بە سەر هەموو
ركابەرەكانیدا (هەم راستەكان و هەم چەپەكان) سەركەوتووە .سەردەمی
مەزنی نوێ بە سەركەوتنی ئایدۆلۆژیای لیبڕالیزم كۆتاییهات ،كە لەوە بەدوا
چاودێری و بەڕێوەبردنی پەرەی مێژوویی كەوتە دەست .بەم چەشنە ،چیدیكە
بۆ لیبڕالیزم دوژمنێكی ئەوتۆ و هاوسەنگ لەگەڵ لیبڕالیزم ،دامەزراوەیەكی
قەبە بە خودئاگایی مێژوویی گونجاو و تەواو ،ئایدۆلۆژیای پەیوەندیدار و
جێمتامنە ،سەرچاوەی جدیی جەبری و مادی ،پێگەگەلی سەربازی ،ئابوری و
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تەكنەلۆژیكی كە بكرێت لەگەڵی بەراورد بكرێت ،نەمایەوە .تەنیا شتێك كە
هێشتا بەرانبەر بە ئایدۆلۆژیای لیبڕال خۆڕاگری دەكرد ،كۆمەڵێكی شپرزە و
شێواوی پێكهاتوو لە بەربەست و هەڵەی سادە و بە كورتی كەمێك «دەنگە
دەنگ» بوو كە بە پێی وزەی جەبری دژایەتیی دامەزرێنەران و دیزاینەرانی
«رێسای لیبڕالی نوێ»یان دەكرد .ئەم دۆخە بە هیچ شێوەیەك ركابەڕێتیی نێوان
هۆكارەكانی ئەڵتەرناتیڤی بەژیار و جیۆپۆلەتیكی نەبوو ،بەڵكو بە بەرخۆدانی
ناچاالك و كاردانەوەیەكی گۆڕەپانیی رێكنەخراو ئەژماردەكرا ،بەو شێوەیەی
كە جۆری خاك ،رووبار یان ناوچەی قاقڕ و بیابان و زۆنگ ،كار و چاالكیی
جادەسازەكان پەكدەخات .لێرەدا قسە لەسەر گوشاری رێگەیەكی دیكە نییە
كە كۆمپانیای ئاڵتەرناتیڤ پێی لەسەر دابگرێت ،بەڵكو بابەتەكە تۆكمە و
پتەوبوونی كەرەستەكانە.
ویالیەتە یەكگرتووەكان لە دۆخێكی وەهادا وەك پەناگە و جێ داڵدە و قەاڵی
لیربالیزم بە شێوەیەكی نوێ دەركەوت .لەوە بەدوا ویالیەتە یەكگرتووەكان تەنیا
یەك لە دوو زلهێزەكە نەبوو ،بەڵكوو ببوو بە تاقە دەسەاڵتی جیهانی كە زۆر بە
توندی كەوتبووە بەر ركابەرەكانییەوە .هۆبێرت ویدرین ،رەخنەگری فەرەنسیی
دانیشتووی ویالیەتە یەكگرتووەكان ،پێشنیاری كرد ئیرت ئەم واڵتە بە زلهێز نا،
بەڵكو بە (هایپەرهێز  ) )hyperpowerناوزەدبكرێت ،هاوكات ئاماژە بە تەنیایی
و بااڵبوونێك كە نەتوانرێت بپێزرێت دەدات .لەڕوانگەی ئایدۆلۆژیكییەوە،
سەركەوتنی لیبڕالیزم و هەڵكشانی ویالیەتە یەكگرتووەكان رێكەوت نییە و
لەڕاستیدا دوو رووی دراوێكن .ویالیەتە یەكگرتووەكان لە «شەڕی سارد»دا
سەركەوتنی بە دەستهێنا ،نەك لەبەرئەوەی خاوەنی هێزی زۆر بوو ،لە ملمالنێ و
ركابەریی تەكنیكیدا لە سەرووی ئەوانی دیكە بوو ،بەڵكو تەنیا و تەنیا لەبەرئەوەی
بنەڕەت و بناغەكەی لە سەر ئایدۆلۆژیای لیربالیزمێك كە دەسەاڵتی تەكنەلۆژی
و لەسەرحەقبوونی مێژوویی لە شەڕی ئایدۆلۆژی هاوكێشكاری سەردەمی نوێدا
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دەسەملاند ،دامەزرابوو .ویالیەتە یەكگرتووەكانیش هاوشێوەی لیربالیزم ،كاتێك
لە پلە و ئاستی بڕشت و دیاریكەربوونی خۆی تێگەیشت ،رەوایەتیی ئاشكرای
ئەركداری و رزگاربەخش بوونی خۆی بە شێوەی ئایدۆلۆژیای «چارەنوسی
نەتەوەیی “ ”manifest destinyهەر لەسەدەی نۆزدەوە هێام و سیمبۆلی ئیامن
و باوەڕی نوخبە سیاسییە ئەمەریكییەكان بوو ،وەرگرت.
كۆنزەرڤاتیڤە ئەمەریكییە نوێكان باشرت لە هەموان لەدۆخی هەنوکەیی
تێگەیشتبوون .بە پێی وتەكانی بیل كریستۆڵ ،یەك لە گرنگرتین ئایدۆلۆژیستەكان،
«سەدەی بیستەم سەدەی ئەمەریكا بوو ،سەدەی بیستویەك بە ناوی سەدەی
ئەمەریكاییەوە ناودەنرێت» .با کەمێک بیر لەم وتەیە بكەینەوە :جیاوازیی نێوان
«سەدەی ئەمەریكا» و «سەدەی ئەمەریكایی» چییە؟ «سەدەی ئەمەریكا واتە
قۆناغێك كە تێیدا ئایدۆلۆژیای لیبڕالیزم لەگەڵ ركابەرەكانی خۆی (ئەوەی لە
نەریتخوازی ،فاشیزم ،سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم مابۆوە) بە شەڕ هاتووە و هەموویانی
تێكوپێكداوە .ئەمەریكا كە لە ڕیزی واڵتانی بەهێزی جیهاندابوو ،گۆڕا بۆ تاكە هێزی
جیهان و هەنوكە بە بڕوای كۆنزەرڤەتیڤە نوێیەكان ،دەبێت ویالیەتە یەكگرتووەكان
پایەكانی مۆدێلی ئەمەریكا (واتە ژیان بە میتۆدی ئەمەریكی) قایم بكات و لە
الیەن هەموانەوە داكۆكی لێبكرێت .دەبێت مۆدێلی ئەمەریكی ببێت بە مۆدێلی
جیهانیی كە دەبێت پەیڕەو بكرێت .ویالیەتە یەكگرتووەكان لەبەرچاوی هەموان لە
حاڵەتی واڵتێكی نەتەوەیی بێتەدەرەوە و دەبێت بە شتێك هاوشێوەی دەوڵەتێكی
جیهانی .سەرتاسەری جیهان لەمەودوا دەبێت بگۆڕێت بۆ «ئەمەریكای جیهانی»
و «دەوڵەتی جیهانی» ،هەمان «سەدەی ئەمەریكایی» و گەاڵڵەی بەجیهانیكردنی
مۆدێلی ئەمەریكایی لە تەواوی جیهاندایە .ئەمە تەنیا كۆڵۆنیالیزم یان شێوازێكی
دیكە لە ئیمپریالیزم نییە ،بەرنامەی بەكارهێنانی پەڕگیری تاكە سیستمی ئایدۆلۆژی
كۆپیكراو لە ئایدۆلۆژیای لیبڕالی ئەمەریكییە .لەمەودوا ئەمەریكا بانگەوازی
برەودان بە كۆدی یەكەی خۆی لە هەموو جیهاندا دەكات .كۆدی یەكە كە بە
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هەزار رێگە و شێوازی مومكین رێك وەك تۆڕی جیهانیی ئینتەرنێت دزە دەكاتە
ژیانی نەتەوە و دەوڵەتەكان ،بۆ منوونە لەرێگەی تەكنەلۆژیا ،ئابوری بازاڕی،
سیستمی راگەیاندن ،برەودان بە كولتوری گشتی ،دانانی چاودێریی راستەوخۆی
سرتاتیژی ئەمەریكییەكان و هاوپەیامنەكانیان بە سەر رەوتە جیۆپۆلەتیكییەكان.
«سەدەی ئەمەریكایی» بە شێوەی گۆڕان و وەرچەرخانی مۆدێلی جیهانیی
ئێستا بە منوونەی پڕاوپڕ نوێی ئەمەریكی پالنڕێژی كراوە .بە شێوەی مەرجدار،
ئەم رەوتە «بە دیموكراسی بوو» ناونراوە و هەندێك ناوچەی جوگرافیایی و بە
پلەی یەكەم ،ئەو ناوچانەی لەڕوانگەی لیربالیزمەوە كێشەسازن ،دەگرێتەوە .بەم
چەشنە ،گەاڵڵەكانی «رۆژهەاڵتی نزیكی گەورە» و «ئاسیای ناوەندیی گەورە» و
هتد دروستبوون .مانای ئەم وشانە بۆ ریشەكێشكردنی مۆدێلەكانی نەتەوەیی،
سیاسی ،ئابوری و كۆمەاڵیەتی ،ئایینی ،كولتوری و جێگۆڕكێیان لەگەڵ سیستمی
رەفتاری لیبڕالیزمی ئەمەریكی دەگەڕێتەوە .لێرەدا ئەوەی كە باسامن لە سەر
دژبەرانی ویالیەتە یەكگرتووەكانە یان هاوپەیامنەكانی گرنگ نییە :قاڵب بەندیی
دووبارە ،هەموان لەوانە دۆستان ،نەیاران ،تەنانەت ئەوانەشی كە خوازیاری
بێالیەن بوون ،دەگرێتەوە .ئەمە مانا و چەمكی «سەدەی ئەمەریكی»یە .لیبڕالیزم
بە سەركەوتن بەسەر دوژمنانی منایشی ،شێوازی كاری خۆی قووڵرتدەكاتەوە .ئێستا
ئیدی پشتیوانیكردن و الیەنگریی لە ئەمەریكا لە ملمالنێ ناوچەییەكان تەواو نییە
(هەروەكچۆن زۆرێك لە واڵتان بۆ منوونە پاكستان ،سعودیە و توركیا رەفتارێكی
هێند هاوبیروڕا لەگەڵ لیبڕالیزمیان نەنواند) .لەمە بەدوا لیبڕالیزم دەبێت بێ
هیچ ریزپەڕێك دزە بكاتە قوواڵیی هەموو كۆمەڵگە و واڵتێك و بە پێی بیروڕای
كۆنزەرڤەتیڤە نوێیەكان ،هەر چەشنە دژایەتیكردن و خۆڕاگرییەك تووشی شكست
و نەمان دێت ،وەك چۆن لە رسبستان ،عێراق و ئەفغانستان بینیامن.
رەخنەگرانی ئەم رەوتە لە ویالیەتە یەكگرتووەكان ،بۆ منوونە پاتریك بۆكانان،
كۆنزەرڤەتیڤی كالسیك جەخت لەو خاڵە دەکاتەوە كە« :ئەمەریكا تەواوی جیهانی
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بەدەستهێناوە ،بەاڵم خۆی لە دەستداوە» ،بەاڵم كۆنزەرڤەتیڤە نوێیەكان ئەمە
پەسەند ناکەن ،چونكە تەنیا وەك دەوڵەتێكی نەتەوەیی نا ،بەڵكو وەك پێشەنگ و
پێشڕەوی ئایدۆلۆژیای لیبڕال ،ویالیەتە یەكگرتووەكان دێننە ئەژمار .ئەمە رێكەوت
نییە كە كۆنزەرڤەتیڤە نوێیەكان لە هەناوی «ترۆتیسكیزم» كێرشانە دەرەوە .رێك
وەك الیەنگرانی ترۆتیسكیزم كە وێڕای رەخنەی بێبەزەییانە لە ستالینیزم و ئەندێشەی
دروستكردنی سۆسیالیزم لە واڵتێكدا ،پێ لە سەر شۆڕشی كۆمۆنیستیی جیهانی
دادەگرن ،نیۆكۆنزەرڤاتیڤەكانی هاوچەرخ بۆ شۆڕشی جیهانیی لیبڕال بانگهێشت
دەكەن ،لە حاڵێكدا كە بە كردەوە لە بانگهێشتكردنی گۆشەگیرخوازان بۆ ئاستەنگ
كردنەوەی سنورو چوارچێوەی ویالیەتە یەكگرتووەكان و هاوپەیامنە مێژووییەكانی
مل بادەدەن .هەر ئەم نیۆكۆنزەرڤاتیڤانە كە پێشەنگی سیاسەتی نوێی ئەمەریكان،
مانا و چەمكی ئایدۆلۆژی چارەنوسی ئامۆژەی سیاسیی لە سەرەتای سەدەی
بیستویەكەم درك پێدەكەن .جڤاتە نیۆكۆنزەرڤاتیڤەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكان،
باشرت لە مانا و واتای گۆڕانكارییەكان لەسەر ئاستی جیهان تێدەگەن« .ئایدۆلۆژیا» بۆ
ئەوان گرنگرتین بابەتە كە دەبێت بە هەند وەربگیرێت ،هەرچەندە ئەمڕۆ خەریكە
دەگۆڕێت بۆ دەسەاڵتی نەرم (“.)”Soft Power
لیبڕالیزم و پۆست مودێرنیزم

ئایدۆلۆژیای لیبڕال بە تێپەڕین لە بەرمبەراكێی وێنایی لەگەڵ ئایدۆلۆژیا
ئەلتەرناتیڤ و جێگرەوەكان (دەگاتە) ئاستی نوێی دزەكردنی خۆی لە جیهاندا،
پلە و پێگەی خۆی دەگۆڕێت .سەردەمی مۆدێرنە ،لیبڕالیزم هەمیشە لە تەنیشت
ئایدۆلۆژیا نالیبڕالیزمەكان درێژە بە بوونی خۆی دەدات ،مانای دەرفەت و ئیمكانی
هەڵبژاردن دەستەبەردەكات .هەر بەو شێوەیەی كە لە تەكنەلۆژیا هەنوكەییەكاندا
دەتوانین بە شێوەی تیۆری كۆمپیۆتەر بە كارپێكەری مایكرۆسۆفت ،ماك – ئۆس
و یان لینوكس هەڵبژێرین .لیبڕالیزم بە سەركەوتن بە سەر ركابەرەكانیدا ،رامانی
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ئایدۆلۆژیكی بۆ خۆی پاوانكرد و بوو بە تاقە ئایدۆلۆژیایەك رێگەی نەدەدا هیچ
ئایدۆلۆژیایەكی دیكە لێی نزیك ببێتەوە .دەكرێت بوترێت لیبڕالیزم لە ئاستی
بەرنامەیەكەوە چۆتە ئاستی كارپێكەر و بوو بەو شتەی لێی چاوەڕوان دەكرا.
ئەم خاڵە لەبەرچاو بگرن كاتێك دەچینە نێو فرۆشگەیەكی كۆمپیوتەر ،زۆربەی
جار تایبەمتەندییەكانی ئەو كۆمپیوتەرەی دەیخوازین ،بە وردی باس ناكەین .بۆ
منوونە ناڵێین« :زەحمەت نەبێت كۆمپیۆتەرێكم بە سۆفتوێری مایكرۆسۆفتەوە پێ
بدەن» و تەنیا دەڵێین« :كۆمپیوتەرێكم دەوێت» .فرۆشیارەكەش كۆمپیۆتەرێكامن
دەداتێ ،كە سۆفتوێری مایكرۆسۆفتی لەسەرە .هەر ئەم رووداوەش سەبارەت بە
لیبڕالیزم روودەدات .لیبڕالیزم لە خۆوە دزە دەكاتە نێومان ،رێك وەك شتێك كە
لە الیەن هەموانەوە پەسەندكراوە و چام دژایەتیكردنی بێواتا و بێسود دەبێت.
ناوەڕۆكی لیبڕالیزم بە تێپەڕین لە ئاستی دەستەواژە و وشەبەندییەوە بۆ
ئاستی زمان ،تووشی گۆڕان دێت .لیبڕالیزم چیدی خودی لیبڕالیزم نا ،بەڵكو دەبێتە
خاوەنی مانا و واتای تایبەت ،رێككەوتنی بێدەنگ و شتێك كە جەماوەرپەسەند
بێت ،ئەم تایبەمتەندییە تێپەڕین لە سەردەمی مۆدێرن بۆ پۆست مۆدێرنە .لە
پۆست مۆدێرنەدا ،لیبڕالیزم بە پاراستنی بڕشتی خۆی ،تەنانەت زیادكردنی ،كەمرت
و كەمرت بە شێوەی فەلسەفەی سیاسی بەجێ و دیار و بە ئاسانی پەسەندكراو،
گەاڵڵە دەكرێت ،لەبەرانبەردا ،بە شێوەی ئایدۆلۆژیای غەریزی و نەست كە
دەبێت بوونی ببێت ،دەكەوێتەڕوو .لیبڕالیزمێكی نائیرادیی وەها كە بانگەوازی
گۆڕان بۆ «ماتریس»ی لە درك كردن نەهاتوو بۆ زۆرینەی لە سەردەمی هەنوكەدا
هەڵدەدات ،دەگۆڕێت بۆ كۆمیدیایەكی مەترسیدار و بە سیامیەكی نارشینەوە
دەردەكەوێت .سیامی ئانۆڕمەتیڤی كولتوری پۆست مۆدێرن پەیڕەوی لە پرەنسیپە
كالسیكییەكانی لیبڕالیزم دەكات ،كە گۆڕاوە بۆ دەروونی ناخودئاگا («پاشەكەوتی
جیهانی ناخودئاگا») و بە شوبهاندنی بە دۆالر («پاشكەوتنی جیهانی دراو») .ئەمە
ئیدی جۆرێك پۆست لیبڕالیزمە كە لەسەركەوتنی تەواوەتی لیبڕالیزمی كالسیك
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سەرچاوەی گرتووە ،بەاڵم بۆ دەرئەنجامی زیادەڕۆیانە هانیدەدات.
دیمەنی ناڕێك و گاڵتەجاڕی پۆست لیبڕالیزم بەمشێوە دەردەكەوێت:
 تاك نا ،بەڵكو پۆست تاك ،بنچینە پێكدێنێت ،ئاوێتەیەكی دژواز وپارادۆكسیكاڵ و رێكەوتی لە پارچەكانی جەستەی مرۆڤ (ئەندامەكانی جەستە،
ئەوەی لێی دروستدەبێت ،بوونەوەرانی دەستكرد و نارسووشتی كە لە تاقیگە و
لە خانەكانی مرۆڤ پەروەردە و دروستبوون)؛
خاوەندارێتیی تاكەكەسی سەرووتر لە مرۆڤ جێگیر دەبێت و ئەو شتەی كەمرۆڤ خۆی خاوەنی بووە ،ئێستاكە دەبێتە خاوەنی مرۆڤ؛
یەكسانیی ئیمكانیات دەگۆڕێت بۆ یەكسانیی رام��ان و بیركردنەوەیئیمكانەكان («كۆمەڵگەی منایش» -گی دبۆر )؛
ب��اوەڕ بە تایبەمتەمندیی دی��ار و زەق��ی هەموو دام���ەزراوە سیاسی وكۆمەاڵیەتییەكان دەبێتە ئیامن بە یەكسانسازیی دنیای واقیعی لەگەڵ دنیای
مەجازی .دونیا دەگۆڕێت بۆ ماركێتێكی تەكنەلۆژیكی؛
هەموو شێوازە جۆراوجۆرەكانی بژاردەكان بەدەر لە گۆڕەپانی تاكێتی لەنێودەچن و هەر تاكێك دەتوانێت بەو شێوەیەی كە حەزی لێیە ،بیر لە جیهان
بكاتەوە (قەیرانی گشتاندنی عەقاڵنی)؛
تەوەری دابەشكردنی دەسەاڵتەكان دەگۆڕێت بۆ ئایدیای ریفراندۆمیهەمیشەیی ئەلیكرتۆنی (پەرلەمانی ئەلكرتۆنی) ،كە ب��ەم چەشنە هەر
بەكارهێنەرێكی ئینتەرنێت دەتوانێت هەمیشە دەنگ و رای خۆی بۆ هەر
بڕیارێك رابگەیەنێت و ئەمە خۆی هۆكارە بۆ زۆربوونی دەسەاڵتەكان بە ژمارەی
یەك بە یەكی هاوواڵتییەكان (هەر تاكێك وەك خۆی بە لقێك لە دەسەاڵتەكان
هەژماردەكرێت)؛
 «كۆمەڵگەی مەدەنی» بە ت��ەواوی شوێنی دەوڵ��ەت دەگرێتەوە ودەگۆڕێت بۆ بۆتەی تواندنەوەی مەتاڵەكان ()melting pot؛
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تێپەڕین لە گریامنەی «ئابوری چارەنوسە» بۆ گریامنەی «كۆدی ژمارەیی،چارەنوسە» روودەدات ،چونكە هەوڵ و تێكۆشان ،پارە ،بازاڕ ،بەرهەمهێنان و
بەرخۆری و بەكارهێنان هەمووی دەچێتە حاڵەتی مەجازییەوە.
ژمارەیەك لە لیبڕال و نیۆكۆنزەرڤاتیڤەكان خۆیان لەو بەرجەوەندەی بە
هۆی سەركەوتنی ئایدۆلۆژیای لیبڕالەكان لە تێپەڕین بەرەو پۆست لیبڕالیزم و
پۆست مۆدێرنیزم دەیبینن ،تووشی ترس و تۆقان بوون .فۆكۆیامای داڕێژەری
گریامنەی «كۆتایی لیبڕالی مێژوویی» لە ماوەی دە ساڵی رابوردوودا ،ویالیەتە
یەكگرتووەكان و رۆژئاوای بۆ «پاشەكشێ» و پاراستنی پێگەكانیان لەهەمان
ئاستی پێشودا «بە پێی مۆدی پێشوو» ،واتە لیبڕالیزمی كالسیكی پەیوەست
بە بازاڕ ،دەوڵەت-نەتەوە و رامانی زانستی ئاسایی هاندەدات ،تاكو نەكەونە
گێژاوی پۆست لیبڕالیزم .فۆكۆیاما لێرەدا بە دەربڕینی ئەم بابەتە تووشی
پارادۆكس دەبێت :لۆژیكی تێپەڕین لە لیبڕالیزمی ئاسایی بۆ لیبڕالیزمی پۆست
مۆدێرن ،تێپەڕینێكی ئیرادی و خۆویستانە نییە ،بەڵكو بە بەشێك لە بونیادی
لیبڕالیزم دێتە ئەژمار ،چونكە رزگاریی مرۆڤ لەهەموو ئەو شتانەی ئەژمار
ناكرێن (لە سەرجەم بەها و ئایدیالە نامرۆڤانەكان) درەنگ یان زوو ،ناتوانێت
ببێتە هۆی رزگاریی مرۆڤ لەخۆی .ترسناكرتین قەیرانی تاك ئەو كاتە نییە
كە سەرقاڵی شەڕ لەگەڵ ئایدۆلۆژیاكانی ئاڵتەرناتیڤە ،كە وەك بوونەوەرێكی
خاوەن بەهای بااڵ ڕەتی دەكاتەوە ،بەڵكو كاتێكە كە سەركەوتنی تەواو و
نەگۆڕی خۆی بەدەست دێنێت.
لیبڕالیزم لە روسیای هاوچەرخ

ئەگەر تێکڕای ئەو كەیسانەی تا ئێستا سەبارەت بە لیبڕالیزم باسكراون،
لەگەڵ جۆری خوێندنەوەیان لە روسیا بەراورد بكەین ،دەبێت بڵێین لە روسیا
هیچ چەشنە لیبڕالیزمێك بوونی نییە .لیبڕالەكان هەن ،بەاڵم لیبڕالیزمێك
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لە ئارادا نییە .تا سەرەتاكانی  ،1990ئایدۆلۆژیای ماركسیستی ،زۆربەی ئەو
كەسانەی پەروەردە دەكرد كە ئێستاش لە بڕیارەكانی دەوڵەتدا كاریگەرن ،بە
شێوەی رواڵەتی و گرێبەستی حوكمی بەدەست بوو .پرەنسیپەكانی لیبڕالیزم،،
كە بە پلەی یەكەم ،لە بناغە غەریزییەكانی كۆمەڵگەی روسی بیانی بوو ،لە
الیەن رێكخراوە ئایدۆلۆژییەكانەوە لە یەكێتی سۆڤێت بە گرژی و سەرسەختانە
بەدواداچوونی بۆ دەكرا ،ئەم پڕەنسیپانە یان نادیاربوون ،یان بە شێوەی ناجدیی
گەاڵڵە دەكران و پاژەكی و ناتەواو تەفسیر دەكرا .تاكە مانای «لیبڕالیزم» لە
روسیا بە درێژایی دەیەی  1990رزگاربوونی لە نەریتەكانی سیاسی و ئابوری
روسی-سۆڤێت و الساییكردنەوەی گاڵتەجاڕانە ،نەزانانە و دوور لە رەخنە لە
رۆژئاوا بوو .بە شێوەی كرداریی ،هیچ كام لە نوخبەكانی سەردەمی پاش سۆڤێت،
وشیارانە و بە جۆرێك كە خۆیان بەدواداچوونیان بۆ كردبێت ،لیبڕالیزمیان
هەڵنەبژارد :تا دوا چركەی كەوتنی یەكێتی سۆڤێت ،رێبەرانی لیبڕالی روسیی
سەربە حزبە كۆمۆنیستەكانی سۆڤێتی سۆسیالیستی ،ئایدیا و ئەندێشەكانی
ماركس ،بەرنامەكانی سۆسیالیزمیان بەرز دەنرخاند ،ستایشیان دەكرد و
ئەندامانی ئۆلیگارشی بە كۆمیتەی كامسامۆل (لیگی گەنجانی كۆمۆنیست)
پەیوەست بوون و یان لەگەڵ كەی .جی .بی (دەزگای زانیاریی سۆڤێتی پێشوو)
هاوكارییان دەكرد .هیچكەس وەك ئایدۆلۆژیایەكی سیاسی گرنگی بە لیبڕالیزم
نەدەدا و تەنانەت هیچ نرخ و بەهایەكی نەبوو ،پوولێكی قەڵبیشی نەدەهێنا.
لیبڕالیزمێكی وەها كە هیچ نرخێكی بۆ دیاریی نەكرابوو ،هیچ داهاتێكیشی بۆ
كەس تێدا نەبوو ،ساڵەكانی  1990وەك ئایدۆلۆژیای جێگرەوە لە روسیا ،پاش
سەردەمی سۆڤێت ،هاتە بوون و بەدیهاتن ،بەاڵم الیەنگران و بانگەشەكەرانی
لە باتی فێربوونی پرەنسیپەكانی لیبڕال ،دەستیاندایە دروستكردنی پلە و پایە
بۆ خۆیان و برەودان بە كەرتی تایبەت و كاروباری تایبەتی و تاكە كەسیی
تیۆری چوارەمی سیاسەت

65

دیكە و لە باشرتین باردا فەرمانەكانی كاربەدەستانی رۆژئاوایی رمانی سۆڤێت
و دەوڵەتی روسیایان بەڕێوە دەبرد .لەم قۆناغەدا ،لەناوچوونی ئایدۆلۆژی،
پێش شێوەڕێژبوونی ئایدۆلۆژیای نوێ لە ئارادا بوو .هیچ كەس تەنانەت مانای
گوماناویی «ئازادی لە»ی بە شێوەی واقیعی هەڵنەبژاردبوو.
كاتێك پوتین گەیشتە دەسەاڵت و هەوڵیدا رەوتی كەوتن و داڕمانی روسیا
بوەستێنێت ،بەرەوڕووی خۆڕاگرییەكی ئایدۆلۆژی ئەوتۆ نەبۆوە .تەنیا ئەو
گروپە ئابورییە تایبەتانەی كە بەرژەوەندییەكانیان دەكەوتە مەترسییەوە و ئەو
تاقمەی چاالكانە و قووڵ لە سیخوڕی كردن بۆ رۆژئاوا تێوەگالبوون ،دژایەتیی
كارو كردەوەكانیان دەكرد .زۆربەی هەرە زۆری لیبڕالەكان دەستبەجێ ناوی
خۆیان لە ریزی «الیەنگرانی پوتین»دا تۆمار كرد ،هاوكات كە بوونە پێمل و
گوێڕایەڵی رێبەری تازە و پشتیوانییان لە هۆگریی نیشتامنپەروەرانەی دەكرد.
تەنانەت كەسایەتیی بەناوبانگی الیەنگری لیبڕالیزمی روس��ی ،بۆ منوونە
ئیگۆر تەیمورۆڤیچ حەیدەر ،ئاناتۆلی باریسۆڤیچ چوبایز و ئەوانی دیكە،
هاوشێوەی سازشكارانی ئاسایی هەڵسوكەوتیان كرد :ناوەڕۆكی ئایدۆلۆژی
چاكسازییەكانی پوتین الی ئەوان بێواتا بوو ،ئەوان بە هەندیان نەدەگرت.
سەرباری رووداوەكانی سااڵنی  ،1990لیبڕالیزم نەیتوانی لە روسیا بەقووڵی رەگ
دابكوتێت یاخود ببێتە بەشێك لە نەوەی سیاسیی لیبڕالە راستەقینەكان .ئەم
رەوتە لە روسیا لە راستیدا لە دەرەوە كردەی دەنواند و لە ئەنجامدا بووە هۆی
گرژیی پەیوەندییەكانی نێوان روسیا و ویالیەتە یەكگرتووەكان و سەرپێچی لە
ئەجێندای كاری پوتین بەرانبەر رۆژئاوا و وەاڵمەكەی میونخ كرد.
لەو رووەوە كە ژم��ارەی لیبڕالە وشیارەكان لە چركەساتی هەستیار و
چارەنوسساز بۆ روسیا لە كۆمۆنیستگەلی وشیاری كۆتاییەكانی سااڵنی 1980
زیاتر نەبوو ،پوتینیش هەوڵی نەدا بە گەڕانی ئایدۆلۆژیكی بیانبینێتەوە
و تەنیا گۆڕەپانی چاالكی ئۆلیگارشیی لیبڕالی ئاستەنگ ك��ردەوە كە بە
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هۆی دووركەوتنەوە لە س �زادان ،بە بێشەرمی ت��ەواوەوە درێ��ژەی بە كارو
راسپاردەكانی دەدا .پوتین كە بە شێوەی غەریزی بۆ پاراسنت و زیندوكردنەوەی
سەربەخۆیی روسیا تیدەكۆشا ،بەرەوڕووی رۆژئاوای لیبڕال و نەخشەكانی
بەجیهانیكردن بووەوە ،بەاڵم وەك ئەلتەرناتیڤ ،فۆڕمی بەكردەوەكانی خۆی
نەدا و هۆكارەكەشی بە رادەیەكی زۆر بۆ نەبوونی لیبڕالی بڕوادار لە واڵتدا،
دەگەڕایەوە .لیبڕالی راستەقینە كەسێكە كە لە پرەنسیپە بنچینەییەكانی لیبڕالیزم
پەیڕەوی دەكات .لەوانە پەیڕەویی لە شتێك كە رەنگە ببێتە هۆی سەرهەڵدانی
ئاكامی جدی و تەنانەت بەختكردنی گیانی كەسەكە خۆی .گەر تاكەكان تەنیا
ئەو ساتانەی لیبڕالیزم رێگەپێدراو و مۆد بێت یان بە حەمتی لە قەڵەم بدرێت،
بنب بە لیبڕال ،لەو حاڵەتەدا هەركە تووشی یەكەم گرفت و كێشەبن ،چاو لە را
و روانگەكانی خۆیان دادەخەن و لیبڕالیزمێكی لەم چەشنە هیچ لە نوسخەی
سەرەكی و واقیعیی ناچێت .پێدەچێت میخایل خۆدۆر كۆفسكی« ،قەدیس»ی
لیبڕالە هاوچەرخەكانی روسیا ،بە مانەوەی بۆ ماوەیەكی دیاریكراو لە زیندان،
لەم بابەتە تێگەیشتووە ،بەاڵم بە بڕوای من ،لە نێو لیبڕالەكانی دیكەدا كە
ئازادن ،ئەو تەنیا كەسێكە بەم تێگەیشتنە گەیشتووە.
لەشكر كێشی خاچ هەڵگرەکان دژی رۆژئاوا

هەرچەند ئەمڕۆ لیبڕالیزم بانگەوازی نائەڵتەرناتیڤ بوونی خۆی بکات،
دیسان لە مێژووی مرۆڤایەتیدا هەمیشە ئەگەر و دەرفەتی هەڵبژاردن
هەیە ،چونكە تا ئەو ساتەوەختەی مرۆڤ درێژە بە بوونی خۆی دەدات ،لە
هەڵبژاردندا ئازادە .هەم بۆ هەڵبژاردنی ئەوەی «هەموان» هەڵیدەبژێرن
و هەم ئ��ەوەی «هیچ ك��ەس» هەڵینابژێرێت .لیبڕالیزم (ه��ەم ویالیەتە
یەكگرتووەكان و هەم رۆژئاوا) هەنوكە پێشنیاردەكات تاكو نەك وەك یەك
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لەئەڵتەرناتیڤ و كەیسەكانی بەردەست ،بەڵكو وەك تاكە چارەسەری مومكین
بگیرێتەبەر و هەڵبژێردرێت .لێرەدا نایاسایی و نائاسایی بەرچاو دەكەوێت:
لۆژیكی مێژووی سیاسی سەردەمی نوێ لە واقیعدا جەخت لە تاك و تایبەت
بوونی ئەم هەڵوێستە دەكاتەوە .هەڵبەت دەكرێت وێنابكرێت ،كە ژمارەیەكی
زۆری خەڵك لە سەر رووی زەوی كەمێك لە تێگەشتنی رووداوەكانی كۆتایی
سەدەی  20و سەرەتای سەدەی  21درەنگ كەوتوون و بە پێی وزەی زۆرداری
و جەبری باوەڕیان بە سۆسیالیزم ،كۆمۆنیزم و دین و ئایین هەیە .ژمارەیەكیش
لە بەر هۆكاری تاكەكەسی و وێنای تایبەتی لیبڕالیزمیان قبووڵ نییە ،بۆ منوونە
لەبەرئەوەی دەزانن لەم سیستمەدا دەكەونە ریزی دۆڕاوەكانەوە ،بەاڵم ئەم
بابەتە هێندەش گرنگ نییە ،تێکڕای ئەڵتەرناتیڤەكانی سیستامتیك و بنچینەیی
لەناوچوون و ناڕەزایەتیی دەستنیشان نەكراوی كەسانێك كە بە هیچ شێوەیەك
لە زاراوە سیاسی  -ئایدۆلۆژییەكان سەر دەرناكەن ،لەم باسەدا كاریگەر نابێت.
سەرەڕای ئەوەی ،لیبڕالیزم (و پۆست لیبڕالیزم) ،تەنانەت لە ئاستی نوێی
داخڵبوون و القەی ئاشكرای خۆی رەنگە (و بە بڕوای من دەبێت) رەتبكرێتەوە.
گەر هەموو هێزەكانی جەبریی سەردەمی نوێ ،رۆحی رۆشنگەری و لۆژیكی
مێژووی سیاسی و ئابوری مرۆڤی ئەوروپی لەم سەدانەی دواییدا تێی بپەڕێنن،
لەو حاڵەتەدا دەبێت لیبڕالیزم بە گشتی هاوڕێ لەگەڵ سەردەمی نوێ،
رۆشنگەری و مرۆڤایەتی بەرپەرچ و رەتبكرێتەوە .جگە لەمە ،تەنیا تێگەیشتنی
لیبڕالیزم وەك چارەنوسێكی حەمتی و دیاردەیەكی بنەڕەتی كە رەوتی مێژووی
ئەوروپای رۆژئاوایی گرتووەتەوە ،رێگە بۆ پەسەندنەكردنی بە شێوەی واقیعی
خۆش دەكات .دەبێت وەك هۆكاری مێتافیزیكی جیهانی و نەك بە شێوەی
پاژ ،فیرقە ،دابێكی نابەجێ یان بەالڕێدابردنی گەشە و پەرەیەكی ئاسایی،
رەتبكرێتەوە .رێگایەك كە مرۆڤایەتی سەردەمی نوێ ،هەنگاوی تێدا هەڵگرت،
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بێگومان بەرەو لیبڕالیزم و رەتكردنەوەی خودا ،نەریتەكان ،كۆمەڵگەكان،
ئەتنیەكان ،ئیمپراتۆر و پاشایەتی پاڵی دەنێت .دەرئەنجامی ئەم رێگەیە بە
تەواوی لۆژیكییە :مرۆڤی سەردەمی نوێ كە بڕیاری داوە لە هەرچی هۆكاری
وەستێنەرە ،خۆی رزگار بكات ،دەگاتە كۆتایی و ئەنجامێكی لۆژیكی و لە
بەرچاوی هەموان لە خۆی رزگاری دەبێت.
لۆژیكی لیبڕالیزمی جیهانی و بەجیهانیبوون بۆ خەرەندی توانەوە لە
دنیای مەجازی پۆست مۆدێرن پاڵامندەنێت .گەنجانی ئێمە ئەم خاڵە لە بەرچاو
دەگرن :كۆدەكانی گڵۆبالیزمی لیبڕال لەرێگەی خووەكان ،پڕوپاگەندەكان،
جوانكارییەكان ،تەكنەلۆژیا و مۆدێلەكانی ڕایەڵەیی بە شێوەیەكی كاریگەرتر لە
ئاستی ناوشیاردا دزە دەكەن .ئێستا ئیدی لەدەستدانی شوناس و رەسەنایەتی،
نەك تەنیا رەسەنایەتی كۆلتوری و نەتەوەیی ،بەڵكو تەنانەت شوناسی رەگەزیش
بە بابەتێكی ئاسایی لە قەڵەم دەدرێت و لە داهاتوویەكی نزیكدا دەبینە
بینەری لە دەستدانی شوناسی تاكەكەسی و مرۆییش .الیەنگرانی مافەكانی
مرۆڤیش كە هێند بە پەرۆشی تراژیدیای نەتەوەكانی قوربانی نەخشەی
بێبەزەییانەی «دەستورێكی نوێی جیهانی»یەوە نین ،بەیانی دەنەڕێنن
كە مافەكانی «سیستمگەلی سیربنتیك» یان «ئۆرگانە هاوشێوەكراوەكان»
لەناوچووە .پەسەند نەكردنی لیبڕالیزم لە الیەن خەڵكەوە زۆر بە باشی درکی
پێدەکرێت و لە هەموو شوێنێكیش بەدی دەكرێت ،بەاڵم ئەم پەسەند نەكردنە
تا كاتێك كە لە هەندێك پرس و بابەت ئاگادارنەبین ،ئەوەندە گرنگ نییە :كە
نەك لەگەڵ دیاردەیەكی رێكەوت ،بەڵكو یاسامەند و نەك پاشگەزبوونەوە
لە رێساكان ،بەڵكو ب��ەرەوڕووی نەخۆشیەكی داهێزەر و بێ دەرمانین ،كە
دەبێت لەو سەردەمانەی هەموو شتێک ئاشكرا و دیاربوو ،لە سەرچاوەكانی
بگەڕێین؛ كاتێك كە مرۆڤایەتی چووە ناو سەردەمی پێشكەوتن و پەرەگرتن،
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ئازادی و یەكسانی دەبێتە ماف .ئەمە تەنیا كۆی كۆمەڵێك نیشانە و دروشمە بۆ
نزیككەوتنەوە لە مردن و سەرەمەرگ .لیبڕالیزم نەك تەنیا لە بۆتەی راستەقینەی
خۆی ،بەڵكو لە پێشمەرجی بنچینەیی تیۆری خۆیدا ،شەڕی رەهایە .سەركەتن
و سەروەری جیهانیی تەنیا و تەنیا ئەو تایبەمتەندییە شومانەی دەرخستووە كە
پێشرت بەرچاو نەكەوتبوون« .ئازادی لە» قێزەونرتین فۆرمۆلی كۆیلەییە ،چونكە
مرۆڤ بۆ سەرپێچی بەرانبەر بە خودا ،بەهاگەلی نەریتی ،ئەخالق و مینۆكیاتی
نەتەوە و كولتور ناچار دەكات.
تەنانەت ئەگەر لیبڕالیزم لە هەموو شەڕ و پێكدادانە منایشییەكاندا
سەركەوتن بە دەست بێنێت ،لە سەرەتای «سەدەی ئەمەریكایی»دا ،شەڕی
راستەقینە هێشتا لە رێگەیە ،بەاڵم ئەم شەڕە كاتێك روودەدات ،كە مانا و واتای
ئەو شتەی لە حاڵی رووداندایە ،بە دروستی دركی پێبكرێت ،كاتێك كە بەو
شێوەیەی پێویستە ،مانای مێتافیزیكی لیبڕالیزم و سەركەوتنی چارەنوسسازی
دیاریبكرێت .بۆ بەرانبەركێ لەگەڵ ئەم شەڕە ،دەبێت لە رەگەوە هەڵبكێرشێت.
ئەوەش دەڵێم كە بۆ بەدەستهێنانی ئەم سەركەوتنە دەبێت سەرەتا ئەو سەیوانە
مینۆكی و فیزیكیانەی كە شوێنگەی فۆرمۆڵەبوونی هەڵیتوپەڵیت و پشتی مرۆڤ
وەك ئاست و قەبارەی شتەكانن ،لە سەر گۆی زەوی بسڕدرێنەوە .تەنیا وەاڵمی
گونجاو ،جەنگی خاچ هەڵگرانی جیهانی دژی ویالیەتە یەكگرتووەكان ،رۆژئاوا،
بەجیهانیبوون ،سەرچاوەی سیاسی و ئایدۆلۆژیی ئەمانە ،واتە لیبڕالیزمە .گومان
هەڵناگرێت كە روسیا دەبێت بەرنامە و پالنی ئەم جەنگە خاچ هەڵگرە دابڕێژێت
و لە رووی ئایدۆلۆژییەوە گەاڵڵەی بكات ،بەاڵم نەك بە تەنیا ،بەڵكو بە یارمەتی
هەموو هێزە جیهانییەكان بە جۆرێك لە جۆرەكان دەستیان داوەتە بەرخۆدان
بەرانبەر بە «سەدەی ئەمەریكی» .بە هەر چەشنێک بێت ئەم ئایدۆلۆژیایە
دەبێت بە دانپێدانان بە رۆڵی رووخێنەری لیبڕالیزم وەك گشتێنەری رێگەی
رۆژئاوا ،رەتكردنەوەی بەهاگەلی ئایینی و نەریتی دەستپێبكات.
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بەشی سێیەم
دیموكراسی پیرۆزە یان نائایینی (سیكۆالر)؟
گەلێك ئەفسانەی درۆیین سەبارەت بە دیموكراسی هەیە .زۆربەی خەڵك
لەو باوەڕەدان دیموكراسی ،سەردەمیانەترین ،پێشكەوتووترین و «بەژیارترین»
فۆڕمی بونیادی سیاسییە ،كە لەسەر بنەمای تەوەری یەكسانی سیاسیی هەموو
تاكەكانی سەر بە گروپ یان كۆمەڵێكی دیاریكراو بیناكراوە .ئەمانە تێكڕا هێند
هاوتەریبی كاكڵەی بابەتەكە نین.
دیموكراسی وەك دیاردەیەكی كۆن
ئاسودەیی بەكۆمەڵ

دیموكراسی كۆنرتین ،سەرەتاییرتین و تەنانەت «بەربەرانەترین» فۆڕمی
پێكهاتەی سیاسییە .ئەو كۆمەڵگە كۆنەی لە مێژوودا ئاشنای دەبین ،لە سەر
پرەنسیپ گەلی دیمەكراتیك بینا ببوو .بڕیاری سەرەكی لە مەڕ چارەنووسی
هۆزەكان یان تەنانەت عەشیرەت و بنەماڵەیەك ،هەمیشە بەكۆمەڵ و بە پێی
راوبۆچوونی گشتیی ئەندامانی خاوەن دەسەاڵتی ئەو جڤاتە دەدرا .ردێنسپی
هۆزەكان ،شەڕكەر و جەنگاوەران كە بەناوی «خاوەنانی ئاگر»ەوە ناودەبران،
سەرەتاییرتین پەرلەمانی خەڵكانی كەونارایان دروستكرد .ئەم پەرلەمانانە
الی ئەڵامنییەكان بە ن��اوی «تینگ» و الی ساڵڤۆكان بە ن��اوی «وچ��ە»وە
ناونران ،تەنانەت دەستەواژەی رۆمی «رێسپەبلیكا» ( )Res Publicaزایەڵەی
جڤاتی كۆنیی هۆزە التینییەكانی لەگەڵدایە كە «شتگەلی» بنەڕەتیی ژیانی
كۆمەڵگەكانیان دەخستە بەرباس )Res( .لە زمانی التیندا بە مانای «شت»
(وێ��ش)ە كە لە رووی ماناوە لە «وچ��ە»ی روسی و” ”tingیان “”dingی
ئەڵامنییەوە نزیكە .ئەم وشە لە زمانی ئەڵامنیشدا بە مانای «شت»ە.
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شێوازی بەكۆمەڵی دەركردنی بڕیارەكان ،بنەما و بنەڕەتی دیموكراسی
پێكدێنێت ،كە دەبێت بەشێكی زۆر لە نوێنەرانی كۆمەڵگە لەم پرۆسەیەدا
بەشدارییان هەبێت ،بەاڵم رێك ئەم تەوەرە بەشێكی جیانەكراوەی كۆمەڵگە
دێرینەکان پێكدێنێت كە تیایدا «تاك» هێشتا بە شێوەی قاڵبێك جیانەبۆتەوە
و «رۆحی هۆز» ،سیامی سەرەكیی مێژووبوو كە زۆربەی جار یان بە شێوەی
«تەوتەم» (رۆحی پارێزەری تاك) یان «رۆح و گیان» و یاخود «جەوهەری
یەزدانی و خودایی» دركی پێدەكرا .ئەم پڕۆسە دیموكراتیكانە رێك بەمشێوەیە
خرانە بەكارهێنا تاوەكو ئەم بەرە بان تاكێتییە ئەگەر و دەرفەتی دەستێوەردانی
راستەوخۆ لە چارەنوسی كۆمەڵ و جڤات بە دەستبێنێت .لە دانیشتنەكانی
«كۆمەڵی گشتی» هەوڵدەدرا چارەیەك بدۆزرێتەوە كە هەریەك لە ئەندامان
نەیاندەتوانی بە تەنیا بڕیاری لێبدەن .چاوەڕواندەكرا بڕیارێكی وەها لە سەر
دەستی بەرەی بااڵ ()trans-cendentەوە دەربكرێت .هەر بۆیە ،لە هەموو
دانیشتنەكاندا رێوڕەسمێكی تایبەت بەڕێوە دەچوو ،تێیدا خوداكان و روحەكان
بانگهێشت دەكران ..لەڕاستیدا خوداكان و روحەكان ،لەرێگەی مرۆڤەكانەوە
بڕیاریان دەردەكرد .مانای وشە بە وشەی ئەم مەتەڵە رۆمییە («دەنگی خەڵك،
دەنگی خودا» – )Vox Populi-vox Deiهەر لێرەوە هاتووە .بەم چەشنە
بنچینە و بنەڕەتی دیموكراسی لە عیرفانی كۆنی خەلسەی جڤاتی پێكهاتووە،
كاتێك كە جەماعەت دەچوونە پێشوازی و دیداری رۆحی جەمعی («خودا») كە
خەریكە بەرەو الیان دیت.
دیموكراسی ،دامەزراو لە سەر نایەكسانی« ،ناهاوواڵتی»

دیموكراسی بە هیچ شێوەیەك یەكسانیی تاكەكەسی قبووڵ نییە و قایلە
بە سنورێكی دیاریكراو كە تاكە بەشداربووەكانی «خەلسەی سیاسی بڕیاردان»
و ئەوانەی بەشدارییان تێیدا نییە ،لێكدی جیادەكاتەوە .بەم بۆنەوە ،تەنیا
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گروپگەلێكی دیاریكراوی تایبەتی كۆمەاڵیەتی وەك بەشداربووی واقیعیی
كردەوە دیموكراتیكەكان لە هەموو كۆمەڵگەكاندا ئەژماردەكران .بونیادیان لە
كۆمەڵگە جۆراوجۆرەكاندا جیاوازبوو ،بەاڵم پرەنسیپی بەشداریكردن لە رەوتی
دیموكراتی و دەركردنی گروپێكی دیكە لەم رەوتە لەڕاستیدا خاڵی جیاكەرەوەی
بنەڕەتیی هەموو جۆرەكانی دیموكراسییە.
لە هۆزە شەڕەنگێزە ئەڵامنییەكاندا ،تەنیا شەڕكەران و قەشەكان مافی
چوونە ناو «تینگ»یان هەبوو .لەو رووەوە كە تێکڕای تاكەكانی ئەم هۆزانە
(لەوانە قەشەكان) ،بەكردەوە شەڕكەر و سەرباز بوون ،كەوابوو دیموكراسی
سەربازیی ئەڵامنی لەوانەیە راشكاوتر و بەرینرت لە جۆرەكانی دیكەی
دیموكراسی بێت .تەنیا ئەو كۆیالنەی كاتی هەاڵتن دەستگیر دەكران ،ژنان
و مندااڵن و بێگومان بیانییەكان لەم دیموكراسییە بەدەر بوون .لە گەورە
شارەكانی یۆناندا كە پەیڕەوی مۆدێلی دیموكراسی بوون ،بۆ منوونە لە
ئەسینا ،بۆ ئامادەبوون لە رەوتی دیموكراسیدا ،تاكەكان دەبوو «هاوواڵتی»ی
ئەم گەورە شارانە بوونایە كە لە بونیادی گەورەشارێكی لێوانلێو لە توانای
ئابوری و دەركەوتەی ئەخالقی تایبەت دەچوو .هەژارەكان ،كۆیلەكان و
ژنان لە رەوتی دیموكراسی وەالنرابوون و «بیانییەكان» بۆ منوونە كەسانێكی
بەناوبانگ كە لە شارەكانی دیكەوە هاتبوون و بەناوی «ئیدیۆتێس»
«ناهاوواڵتی»ییەوە ناودەبران ،لەم رێسایەدا ریزپەڕ نەبوون .ئەمڕۆ مانا
و واتای وشەی پزیشكی «ئیدیوت» (واتا ن��ەزان) ،گەمژە لە سیاسەتدا
بە كەسێك دەوترێت كە بە جدی و سەرسەختانە لە رەوتی دیموكراسی
وەالدەنرێت.
لە هەموو جۆرەكانی دیموكراسیدا ،هەڵبژاردنی بەشداربووی دەسەاڵتدار،
دابینكردنی ئیمكانی بێ ئەمالوال بۆ «رۆح» («خودا»« ،خوداكان») ئەو گروپە
بە مەبەستی دەستێوەردان لە چارەنوسی كۆمەڵگە ،دەستەبەر دەكات.
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مۆدێرنیزاسیۆنی سیاسی؛ لە دیموكراسییەوە بۆ زۆرداری

لە مێژووی رۆژئاوا و هەندێك ژیاری دیكەدا ،مۆدێرنیزاسیۆنی(نوێگەری)
سیستمی سیاسی بە ناوكۆی رەتكردنەوەی دیموكراسی و زۆرجار بە سودی
پیاوماقووڵ و سەڵتەنەتخوازەكان بەدیهاتووە .گەرچی لەم حاڵەتەشدا
تایبەمتەندیی پیرۆزبوونی دەسەاڵت پارێزراوە ،بەاڵم سەرەتای لۆژیكێكی
تاكەكەسی زیاتر بەرچاو دەكەوت .بڕیارە سیاسییەكان بە رادەیەكی زۆر لەسەر
دەستی كەس یان یەك كەسایەتی تایبەت و دیاریكراو دەدرا و بەم بۆنەیەوە
زیاتر تایبەمتەندی لۆژیكی و مرۆیی لە خۆدەگرت .ژیار بە دووركەوتنەوە لە
دیموكراسیی كۆن ،دراوسێیەتی خوداكانی بەجێهێشت ،دنیایەك كە تێیدا هەموو
شتێکی مرۆیی و خودایی بەجۆرێك لێكئااڵبوون كە نەدەكرا لێكیان جیابكەیتەوە.
زۆرداری وەك ئەمڕۆییرتین جۆری بونیادی سیاسی لە جیاتی دیموكراسی جێگیر
دەبێت ،كە بۆ یەكەمجار كەسێكی دیاریكراو كە ئێمە پێیدەڵێین «زۆردار» دێتە
مەیدانەوە .لەم رەوتەدا ،ئەوەی «ئیالهی» و «خودایی» بوو رەنگ و رەهەندی
مرۆیی بەدەست دێنێت.
دژیەکی رێنیسانس« :بەرەو سەردەمی كۆن»

چۆن دەتوانین لەم دۆخە تێبگەین ،كە سەردەمی نوێ ،قۆناغی رۆشنگەری
و پێشكەوتن ،ئەوروپا رێك ئاوڕی لە دیموكراسییەك داوەتەوە ،كە ئاسەوار و
شوێنپێكانی زیاتر لە دوو هەزار ساڵ پێش ئێستا ،لە كۆمەڵگە رۆژئاواییەكاندا
لەناوچووە؟ لەنێوان ئەسینای كۆنی دیموكراتیك و كۆماریی پەرلەمانی
هاوچەرخی ئەوروپی ،بەدرێژایی چەندین سەدەی بەردەوام لە مێژووی رۆژئاوا،
سیستمگەلی سیاسی دەسەاڵتخوازی -پیاوماقوواڵن حوكمڕانییان كردووە .رەگی
وەاڵمی ئەم پرسیارە لە سەردەمی رێنسانسدایە.
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ئەو قۆناغە گەلێك دژیەکی و پارادۆكسی لە هەناوی خۆیدا هەڵگرتووە كە
لە قۆناغەكانی داهاتوودا دەركەوتن .قۆناغی رێنسانس ،ئەوروپا گەیشتە ئەو
قەناعەتەی رێساكانی شێوازی پەروەەردە و بارهێنانی فەلسەفی و ئایینی سەدە
ناوەڕاستییەكان وەالبنێت و هەڵسەنگاندنی مرۆیی رزگاربكات .كردەوەیەكی
لەم چەشنە بەزۆری دەبێتە هۆی جوڵە و رۆیشنت بەرەو پێشەوە ،بەاڵم كەم
كەس گرنگی بەم بابەتە دەدات كە چاالكوانان و پێشڕەوانی رێنسانس ،نەك
لەبەر ئاكاری زانستی نائایینی (كە هێشتا بوونی نەبوو) ،بەڵكو بە هۆی
ئامۆژە و فێركاریی جادویی و عیرفانی و وەرگیراو لە زانستی كیمیاگەری،
مرۆڤی ئەفالتونیی كۆنی وەك منوونەی هەڵبژێردراو و پرەنسیپ و باوەڕەكانی
كاسۆلیكین تووڕدا .بە دەربڕینێکی دیكە ،ئەوان بۆ كۆنگەرایی قووڵ و كردەوەی
بەرهەمی ئەزموونی پاكیزەیی تەواو سەرتاسەری ،بانگهێشتیان دەكرد .هەم
مارسیلیۆ فیچینۆ و جوردانۆ بڕۆنۆ  ،هەم مایكل ئانژ لەڕیزی الیەنگرانی تۆخ
و دەمارگرژی ئافالتونیزم (نوخبگەرایی) ،یۆنانی كەونارا ،لێگەڕانی نهێنی و
رەمزەكانی میرس و خاوەن پلەوپایەكانی «كاباال (تەفسیرێكی رەمزاوی لە كتێبە
پیرۆزەكانی عیربی)» بوون .خواست و گرنگیدان بە دیموكراسی لە ئەوروپا ،لەم
میراتە سەرچاوەی گرتووە .دیموكراسیی سیاسی هاوڕێ لەگەڵ پلۆتینوس و
هێرمس تریسمگیستوس  ،هەروەها حجرالفالسفە و خوداكانی كەونارا كە گوایە
دنیایان بە بێ گەڕانەوە جێهێشتووە ،دۆزرایەوە.
نیشانەكانی كۆن و لەمێژینەی دیموكراسیی سەردەمی نوێ:
هیتلەر و ژنانی الیەنگری مافی دەنگدان و هەڵبژاردنی ژنان

هەر لەبەر ئەم هۆكارانەیە كە لە مێژووی ئەوروپی نوێدا ،ئاسەواری
سەردەمی كۆن و كەونارا دەبینین .دیموكراسی خۆی بە بابەتێكی «پیرۆز» لە
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قەڵەم دەدرێت .ئێستا تاقی بكەیتەوە؛ بە وتووێژ لەگەڵ كەسێكی ئەمەریكی
یان ئەوروپی ،خوێندەوار و پلەی كۆمەاڵیەتی مامناوەند ،دیموكراسی بخەنەبەر
شك و گومانەوە ،دەبینن چی روودەدات .ئێوە دەبن بە كەسێكی «بێگانە»،
«بیانی» و «هاوواڵتی نەبوو» .لەوانەیە ئەمڕۆ ئەم بابەتە الی هەندێک كەس
سەیروسەمەرە بێت ،بەاڵم تەنیا سێ سەدە پاش دزەكردنی دیموكراسی لە
ئەوروپا ،واتە كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەیەم و سەرەتاكانی سەدەی بیستەم،
ژنان لە كۆمەڵگەی رۆژئاواییدا مافی هەڵبژاردنیان بە دەستهێنا .بزوتنەوەی
«سوفراژیستەكان» (لەوشەی فەرەنسی  Suffrageبە مانای مافی دەنگدان)
داوای دەكرد «هاوشێوەی پیاوان مافی دەنگدان بە ژنانی ئەوروپیش بدرێت».
كەمێك زیاتر لە سەد ساڵ پێش ئێستا ،لە دیموكراسیی ئەمەریكیشدا هەم
تەوەری نەژادی (مافە خۆجێیەكانی ئەمەریكا ،پێست سوورەكان و ئەو كۆیالنەی
لە ئەفەریقیاوە دەگوێزرانەوە ،ئاستەنگ بوو) ،هەم دیاریكردنی شایستەیی
دارایی و ئابوری (ئاستی بااڵی دارایی و سامان) بااڵدەست بوو ،كە ژمارەی
ئەو كەسانەی دەیانتوانی لە دیموكراسی بەهرەمەندبن ،بەرتەسك دەكردەوە.
سیستمی سیاسی ئەمەریكا بە ناوكۆی چاالكی بەرباڵوی لژماسۆنەكان و پێگەی
نهێنی و ش��اراوەی دیكە ،گەشەی دەكرد و بەهیز دەبوو ،كە دیموكراسی
ئەمەریكی لە رابوردووەوە تا ئێستا ناوەڕۆكی «پاكی» دابینكردووە و دەیكات.
لە كۆتاییدا ،منوونەیەكی پڕاوپڕ دژواز و پارادۆكسیكاڵی دیكە كە ئەویش
فۆڕمگرتنی ئەڵامنیای نازییە .چۆن بوو كە لە واڵتێكی ئەوروپی پێشكەوتوو،
هاوچەرخ ،خاوەن ژیار و رۆشنگەرانەی سەدەی بیستەم ،سەدەی ژیار و
پێشڤەچوون ،لەسەر بنەمای رەوتێكی تەواو دیموكراتیك و بە رێككەوتنی
سەرتاسەریی سەرجەم خەڵكەكە ،كەسێك دەسەاڵتی گرتەدەست كە لە
ئەڵامنیا نەك رۆحی سەدە ناوەڕاستییەكان ،بەڵكو كۆنرت لەو بە بەڕێوەبردنی
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رێوڕەسم و بۆنەی بەكۆمەڵ و رەفتاری نائاسایی و جیایی و لێكدابڕانی نەژادیی
سەختگیرانەی زیندو كردەوە؟ لێرەدا دیسان چەشنی هەموو دیموكراسییەكانی
دیكە ،پڕەنسیپی «جیایی» لە قەبارەی تەواویدا بەدی دەكرا :هەندێكەس ئیزنی
بەشداریكردن لەم رەوتەیان هەبوو ،هەندێكی دیكە لێی بێبەری بوون.
دیموكراسی جیهانی وەك حكومەتی دژە مەسیحی

دیموكراسی سەدەی  21بەڕواڵەت خۆی وەك سیستمێكی سیاسی ئەمڕۆیی
و سەردەمیانە دەردەخات و وهەوڵدەدات هەموو تاكەكان بێ لەبەرچاوگرتنی
هاوواڵتیبوون ،رەگەز ،رێژەی دارایی و تایبەمتەندیی نەژادی و ئەتنی بگرێتەوە.
ئەم دیموكراسییە لە سەر «مافی مرۆڤ» بونیادنراوە ،بەاڵم لێرەشدا شیاویەتیی
هەڵبژاردن ،چەمكی تاك بوون و تاكەكەسێتی و یەكسانیی كاریگەربوون لەسەر
بڕیاردانەكان بەدی ناكرێت .عەقڵ و ئاوەزی كەسێك بە هۆی بێعەقڵی و
نائاوەزمەندبوونی ئەویدییەوە لەناودەچێت و سەرباری هەموو هەوڵەكان
بۆ «مۆدێرنیزەكردن»ی دیموكراسی ،دووبارە و دووبارە شوناسی كۆن ،سواو،
ناعەقاڵنی و دواكەوتووانەی خۆی نیشاندەداتەوە( .گەڕانەوە بۆ «رۆحی»
گرفتار لە خۆلەبیركردنی چركەساتی ،چ شتێكی عەقاڵنی و عەقڵبڕی تێدایە؟).
تەنیا ئێستا ،بە ناوكۆی پڕۆژەی كۆمەڵگەی مەدەنی جیهانی ،ئیدی ئەو رۆحە
میرتۆپۆلی ،هۆزەكی یان خەڵكی و نەژادییە نا ،بەڵكو شتێكی دیكە ،شوناسێكی
گشتی و تایبەت بە هەموو مرۆڤایەتی ،كە نەریتی مەسیحییەت دەیەوێت بەناوی
«شازادەی ئەم جیهانە» گوزارشتی لێ بكات ،دێتە قسە .ورتە ورتی نادیار الڵ و
نامەفهومی جەماوەری جیهانی ،ئامادە بوون هەر ئەو وتانە تەفسیر بكەن كە
لە الیەن ئەو ،بەڕواڵەت قەشانەی ئەمڕۆ لەژێر پەچە و دەمامكی الیەنگران و
پەیڕەوانی «كۆمەڵگەی ئازاد» یان «بەجیهانیبوون» كاردەكەن ،بەیان دەكرێت.
دەتوانین مەزەندەی ئەوە بكەین كە ئەوان بەڕاستی خزمەتكاری كێن.
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بەشی چوارەم
تواندنەوەی ئایدۆلۆژیا چەپەكان
لە سەدەی بیست و یەكەم
فەلسەفەی چەپ لە قەیراندا

پێچەوانەی دۆخی زاڵ بە سەر فەزای ئەندێشەگەلی سیاسی و پڕۆژەكان
لە سەد ساڵی راب��وردوودا ،هەنوكە ئەگەری قسەكردن لە فەزایەكی تەواو
دیاریكراو ورد و تایبەت بۆ پ��ڕۆژەی چەپ (كۆمەاڵیەتی ،سۆسیالیستی
یان كۆمۆنیستی) بوونی نییە .بابەتەكە ئەمەیە كە كۆتاییەكانی سەدەی
بیستەم ،قەیرانی بنەڕەتی لە چاوەڕوانییەكانی پەیوەست بە بزوتنەوەی
چەپ ،ئەندێشەكان ،فەلسەفە و سیاسەتی چەپ روویدا .ئەم بابەتە پێش
هەموو شت پەیوەندیی بە كەوتنی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی و كەمپی
سۆسیالیستی و كەمبوونەوەی كاریگەری و متامنەی ماركسیزمی ئەوروپیی
بوو كە قۆناغێكی دیاریكراو بە شێوەی كردەوەیی ببوو بە «ئایدۆلۆژیای
پاشەكەوت»ی ئەوروپای رۆژئاوا.
جگە لەمە ،پڕۆژەی چەپ تاكە گەاڵڵەی گشتی و هەموانی و یۆنیڤێرساڵ
بوو .چۆنێتی جێبەجێ بوونی ئەندێشەكانی چەپ ،لە كاروباری تایبەتیی
سیاسیدا ،الی نەتەوە جیاجیاكان نیشانیداوە ،كە تەنانەت لەڕوانگەی پڕاوپڕ
تیۆرییەوە ،چەندین خواستی سەرەكی لە هەناوی فەلسەفەی سیاسیدا بوونی
هەیە كە دەبێت هەر یەكەیان بە شێوەی جیاواز لێكبدرێنەوە.
فەلسەفەی سیاسی چەپ لە سەرەتاوە وەك رەخنەی بنەڕەتی ،گشتی و
سیستامتیكی لیبڕال  -كەپیتاڵیزم داڕێژرابوو .ناوەڕاستەكانی سەدەی بیستەم،
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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دیاردەیەك بەناوی رەخنەی سیستامتیك لە پڕۆژەی چەپ هاتەئاراوە (هەم
لە الیەن لیبڕالەكانەوە بۆ منوونە فرێدریك فۆن هایك ،پۆپەر ،ریمۆن ئارۆن و
ئەوانی دیكە ،هەم لە الیەن نیۆماركسیستەكان و فرۆید-ماركسیستەكانەوە).
قوتابخانە فەلسەفیەكانی ئایدۆلۆژیای چەپیش هەر ئەو رووداوەیان ئەزموونكرد
كە نزیكی سەد بۆ سەدوپەنجا ساڵ پێش ئێستا پڕۆژەی چەپ لەگەڵ لیبڕال
كاپیتاڵیزم كردبووی.سێ فۆڕمی جیاوازی ئایدۆلۆژیای چەپ

دەكرێت لەڕوانگەی ئەزموونی مێژوویی ئەمڕۆییەوە سێ خواستی سەرەكی
لە فەلسەفەی سیاسی چەپدا دەسنیشان بكرێت ،كە یان درێژە بە پێڕەوكردنی
گەاڵڵە پێشووە ئایدۆلۆژیكییەكان دەدەن ،یان دووبارە لە رابوردوو راماونەتەوە،
یاخود پێشنیارێكی بەتەواوی نوێ ئاراستەدەكەن .ئەم سێ خواستە بریتین لە:
چەپە كۆنەكان  )Veterant-gaucheلە وشەی  Veterantبە مانای «كۆن»و  gaucheبە مانای «چەپ» پێكهاتووە)؛
ناسیۆنالیستە چەپەكان («ناسیۆنال  -كۆمۆنیستەكان»« ،ناسیۆنال -بەڵشەفیكەكان» ،یاخود «ناسیۆنال  -چەپگەراكان»)؛
چەپە نوێیەکان («نیۆچەپگەراكان» و «پۆست مۆدێرنەكان»)دوو خواستی یەكەم لە كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەهەمەوە هەبوون
و بەدرێژایی سەدەی بیستەم ب��ەردەوام بوون ،لە جیهانی هەنوكەشدا بە
شێوەی تایبەت رۆڵی خۆیان دەگێڕن .خواستی سێیەم ،ساڵەكانی -1950
 1960سەریهەڵدا و لە رەخنەی چەپە كۆنەكانەوە پەرەیگرت و بەرە بەرە لە
رەوتەكانی پۆست مۆدێرندا شێواز و فۆڕمێكی تازەی وەرگرت ،كە بە رادەیەكی
زۆر كاریگەریی لەسەر فەلسەفە و میتۆدی فەلسەفەی كۆمەڵگەی هاوچەرخی
رۆژئاوایی داناوە.
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چەپە كۆنە ئەمڕۆییەكان

(بنبەستەكانی ئەرتەدۆكس ،روانگەكانی سرتاتیژیی كامڵبوون و ریڤزیۆنیزم
الیەنگری لیبڕال)
ئێستاكە چەپە كۆنەكان خاوەنی چەندین خواست و لقن:
ماركسیست-ئەرتەدۆكسەكان؛سۆسیال دیموكراتەكان؛پۆست سۆسیال دیموكراتەكان (الیەنگرانی تیۆری «رێگەی سێیەم»ی گیدنز.ماركسیست  -ئەرتەدۆكسەكانی ئەوروپا

ئەوان بە ناچاری لە واڵتانی ئەوروپی ،هەروەها لە ویالیەتە یەكگرتووەكان
و لە واڵتانی جیهانی سێیەمدا ،ئامادەییان هەیە و ب��ەردەوام بەرگری لە
پرەنسیپەكانی ئامۆژە ماركسیستیەكان دەكەن و زۆرب��ەی جار لەو حزبە
كۆمۆنیستییانەی كە برەو بەم ئایدۆلۆژیا دەدەن ،وێنای سیاسی وەردەگرن.
لە زۆربەی حاڵەتەكاندا ،ئەم ماركسیستە ئەرتەدۆكسانە ،بەڕەتكردنەوەی
بانگهێشتی كودەتای سیاسی و دامەزراندنی دیكتاتۆری پڕۆلتاریا ،رادیكاڵ
بوونی ئامۆژەكانی ماركس سانا دەك��ەن��ەوە .بزوتنەوەی «ترۆتسكیزم»
(ئینتەرناسیۆنالی چوارەم) بەردەوامرتین شێوەی ئەرتەدۆكسی ماركسیستی
بوو كە داڕمانی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی و كەوتنی سیستمی سۆڤێت،
كەم تا زۆر كاریگەریی لە سەر دانا ،چونكە هەر لە سەرەتاوە رەخنەی توندی
ئاراستەی بونیادی سۆڤێت دەكرد.
ئەو بەرە لە ماركسیستەكان كە زیاتر ئەرتەدۆكسگەرا بوون ،زۆربەی كات
لەو واڵتانەدا دەبیرنان كە شۆڕشی سۆسیالیستیی پڕۆلتاریایان ئەزموون نەكردبوو،
هەرچەندە كە ماركس خۆی حاشاهەڵنەگر بوونی ئەم شۆڕشانەی لە پێشكەوتووترین
واڵتانی پیشەسازیی خ��اوەن ئابوری كاپیتالیستی ئاڵۆزی ،پێشبینی كردبوو.
ماركسیزمی ئەوروپی بە جۆرێك لە جۆرەكان لەگەڵ ئەم بابەتەدا خۆی گونجاند
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كە پێشبینییە ماركسیستییەكان نەك لەوێ كە لە رووی لۆژیكەوە دەبوو بەدیبێت
روویاندا ،بەڵكو لە شوێنێكدا بەدیهاتن كە بەپێچەوانەوە (بە پێی پێڕەوكردنی وردی
هێڵی ماركس  -ئەنگڵس) نەدەبوو رووبدەن .چەپگەرایانی كۆن بە رەتكردنەوەی
ئەزموونی سۆڤێت ،باوەڕیان بە سەركەوتنی پێشبینییەكانی ماركسیستی نییە ،بەاڵم
لە سەر روانگەكانی خۆیان زیاتر وەك وەفاداری بە «هەستی ئەخالقی» و «نەریتی
ئایدۆلۆژیكی» پێدادەگرن و تەنانەت بە جدی هەڵچوونی شۆڕشگێڕانەی پڕۆلتاریا بە
هەند وەردەگرن (كە لە جیهانی هاوچەرخی رۆژئاوادا ،وەك چینێكی كۆمەاڵیەتی،
گوایە چیدی بوونیان نییە ،بەو رادەی كە تێكەڵ بە بۆرژوازیی ورد بووە).
گەورەترین كەم و كوڕیی ماركسیستە ئەرتەدۆكسەكانی رۆژئاوایی ئەوەیە كە
درێژە بە بەكارهێنانی دەستەواژە و زاراوەی كۆمەڵگەی پیشەسازی دەدەن ،لەحاڵێكدا
كە كۆمەڵگەی ئەوروپای رۆژئاوا و بە تایبەت ئەمەریكی ،گەیشتۆتە ئاستێكی
چۆنێتی نوێ ،گەیشتۆتە كۆمەڵگەی بان پیشەسازی (زانیاری) كە لە بەرهەمەكانی
كالسیكی ماركسیزم ،جگە لەو شوێنەی كە ماركسی گەنج باسی «دەس��ەاڵت و
زاڵێتیی راستەقینەی سەرمایە» دەكات ،كەم تا زۆر هیچ نەوتراوە« .دەسەاڵت و
زاڵێتیی سەرمایە» كاتی نەمان یان شكستی شۆڕشە سۆسیالیستییەكان دەتوانێت
جێگەی «دەسەاڵت و زاڵێتیی فۆرماڵی سەرمایە» بگرێتەوە كە تایبەمتەندیی زەقی
قۆناغی پیشەسازییە ،بەاڵم بەزۆری ئەم بابەتانەش هێند سەرنجی ئەرتەدۆكسەكان
راناكێشێت .هێدی هێدی مانای داهاتووبینانە و زانستی سیاسەتی مشتومڕی كۆنی
ماركسیستەكان بەرپەرچ دەدرێتەوە و بەم چەشنە قسەكردن لە ئەندێشەكانیان
سەبارەت بە «پ��ڕۆژە» وات��ە «پ��ڕۆژەی چ��ەپ» ،نامومكین دەبێت .هاوكات،
رەخنەكانیان لە سیستمی كاپیتالیستی ،روانگەی ئەخالقی ،یەكگرتویی و هاوڕێ
لەگەڵ داماوان و رەخنە لە لیبڕالیزم دەتوانێت ببێتە هۆی هۆگری و راكێشانی را و
سەرنجەكان .نوێنەرانی ئەم باوەڕە كەم تا زۆر هەمیشە بە بێ بڕواییەوە بەرەوڕووی
هێز و بەرەی دیكەی دژەلیبڕالی دەبنەوە و هێند ئارەزوی گفتوگۆ و باسكردن ناكەن
و رێك لە بەرچاوماندا دەبنە بەرە و فیرقەیەكی سەربەخۆ.
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سۆسیال دیموكراتەكانی ئەوروپا

سۆسیال دیموكراتەكانی ئەوروپی جیاوازییەكی ئەوتۆیان لەگەڵ
ماركسیستەكانی ئەرتەدۆكسدا نییە .ئەمە رەوتێكی سیاسییە كە لە ماركسیزم
سەرچاوەی گرتووە ،بەاڵم لە سەردەمی كایۆتسكییەوە ،نەك رێگەی شۆڕش،
بەڵكو رێگەی كامڵبوونی گرتۆتە بەر .سۆسیال دیموكراتەكان رادیكاڵیزم
رەتدەكەنەوە و كاریگەردانانی چەپگەرایانە (دادپ��ەروەری��ی كۆمەاڵیەتی
و خۆشگوزەرانیی واڵت و هتد) بە بەكارهێنانی ئیمكانیاتی پەرلەمانی و
بزوتنەوەكانی فرەپشكی ،بە ئامانج گرتووە .ئەم هەڵبژاردنەی كۆنە چەپەكان
لە واڵتانی رۆژئاواییدا دەرئەنجامی شیاو و بەرچاوی لێكەتەوە و تاڕادەیەكی
تایبەت سیامی كۆمەاڵیەتی و سیاسیی كۆمەڵگەی ئەوروپی دیاریی كرد.
پێچەوانەی ئەمەریكا ،كە لەوێدا ،مۆدێلی لیبڕال بااڵدەستە .مانای رووگەی
سۆسیال دیموكراتی چەپە كۆنەكان هەنوكە لە كۆی تێزە ئابوریەكان پێكهاتووە
كە دەكەونە خاڵی بەرانبەر خواستە لیبڕالییەکانەوە .سۆسیال دیموكراتەكان
الیەنگریی لەم خااڵنە دەكەن:
دانانی باج لە سەر داهات بە شێوەی هەڵكشان (لیبڕالەكان الیەنگریداكشانن)؛
بە نەتەوەییكردنی سامان و پاوانكراوە گەورەكان (لیبڕالەكان الیەنگریبەتایبەتیكردن)؛
پەرەدان بە بەرپرسیارێتیی دەوڵەت بە بەشی كۆمەاڵیەتی؛پێشكەشكردنی خزمەتگوزاریی پزیشكیی بێبەرامبەر ،دابینكردنی موچەیخانەنشینی (لیبڕالەكان الیەنگری كەمكردنەوەی دەستێوەردانی دەوڵەت
لە ئابوری ،تەندروستی بۆ كەرتی تایبەت ،فێركاریی تایبەتی و دڵنیایی بۆ
خانەنشینی)
سۆسیال دیموكراتەكان ه��ەوڵ��دەدەن خواستەكانی خۆیان لەرێگەی
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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میكانیزمی دەنگدانی پەرلەمانی ،لە هەلومەرجی قەیراندا لەرێگەی چاالك و
ئەكتیڤكردنی فرەپشكەكان و رێكخراوە كۆمەاڵیەتییەكان ،كە تەنانەت میتینگ
و مانگرتنی پێویست كرد ،جێبەجێ بكەن.
سۆسیال دیموكراتەكان دروشمەكانی لیبەرتارینەكان (لەگەڵ لیبڕالەكان
لێتان هەڵە نەبێت) بەكاردێنن كە بریتین لە:
 رێگەدان بە كەڵك وەرگرتن لە مادەی هۆشبەری سوك؛ بەرگریكردن لە كەمینەی ئەتنی و رەگەزی و هاوسەرگیریی هاوڕەگەزبازان؛پەرەدان بە ماكی تاكەكەسی و ئازادیی هاوواڵتییان؛پەرەدان بە دامەزراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی؛ئیكۆلۆژیا؛ساناكردنەوەی یاسای سزادان (هەڵوەشاندنەوەی لەسێدارەدان) و هتد؛
سۆسیال دیموكراتە كالسیكەكان بەشێوەیەكی حەمتی داواكارییەكانی
ئابوری چەپ (دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی ،زۆركردنی رۆڵی دەوڵەت) تێكەڵ بە
پەرەگرتنی مافی تاكەكەسی و ئازادیی هاوواڵتییان («مافی مرۆڤ») ،پەرەدان بە
دیموكراسی و ئەنتەرناسیۆنالیزم (ئەمڕۆ باسی «مەڵتی كولتورالیزم (ئاوێتەیەك
لە كولتورە جیاجیاكان) و «گڵۆباڵیزم» دەكرێت) دەكەن .پڕۆژەی سۆسیال
دیموكراتیكە كالسیكەكان كە رووی دەمیان لە داهاتوو دەكەن ،درێژەی هەنگاوە
دیاریكراوە سیاسییەكانن بۆ بەدەستهێنانی پێشكەوتن و كامڵبونی كۆمەاڵیەتی
و سیاسی لە باس لەگەڵ راستەكان ،هەم باس لەگەڵ لیبڕالەكان (لقی ئابوری) و
هەم باس لەگەڵ كۆنزەرڤاتیڤە ناسیۆنالەكان (بۆ لقی سیاسەت) .زۆربەی زۆری
سۆسیال دیموكراتیكە كالسیكەكان الیەنگریی خۆیان لە :
پێشكەوتن؛خەبات دژی وەهمەكان و خورافەی ئایینی و كۆن؛84
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زانست و كولتور رادەگەیەنن.لێرەدا ،بەدیهاتن و گەاڵڵە داڕشتنی جدی تیۆریكی گونجاو لەگەڵ
هەلومەرجی نوێی كۆمەڵگەی بانپیشەسازی لەم ئۆردووگایەدا روونادات و
رەخنە لە ماركسیزمی كالسیك و بە بابەتی كردنی كاپیتاڵیزم لە قۆناغی نوێی
مێژووییدا (پێچەوانەی پۆست مۆدێرنەكان و «چەپە نوێخوازەكان») كەم تا زۆر
بە تەواوی بەدی نایەت.
سۆسیالیستەكانی «رێگەی سێیەم»

ئەمشێوە الیەنگرییەی سۆسیال دیموكراتەكان ،یەكێكی دی لە گێڕانەوەی
راستگەرا كۆنەكانە كە رێك بەرانبەر بە گەشە و بە لوتكە گەیشتنی ئاشكرای
ئەندێشەكانی لیبڕالیزم لە ساڵەكانی  1990بۆ  2000بڕیاریدا لەگەڵ لیبڕالیزم
سازش بكات .تیۆرڤانانی ئەم الیەنە (بۆ منوونە ئانتۆنی گیدنزی ئینگلیزی) ناویان
نا «رێگەی سێیەم» شتێك لە نێوان سۆسیال دیموكراسی كالسیكی ئەوروپی
و لیبڕالیزمی ئەمەریكی (بە شێوەیەكی فراوانرت لیبڕالیزمی ئەنگلۆسەكسۆن).
الیەنگرانی ئەم «رێگەی سێیەم»ە پێشنیاری رێككەوتن و ئاشتی لەنێوان
سۆسیال دیموكراتەكان و لیبڕال دیموكراتەكان بە پێی رەگ و ریشەی هاوبەشی
ئایدۆلۆژی كە سەردەمی رۆشنگەری و نەرێكردنی هاوبەشی ئەندێشەگەلی
كۆنزەرڤاتیڤ و زیادەڕۆیی چەپ لە ئارادابوو ،ئاراستە دەكەن .جێگە و
پێگە و بنەمای ئەم سازشە لە سەر رێككەوتنی تاڕادەیەك دیاری دووالیەنە
بینادەكرێت .لە سەر ئەوەی كە سۆسیال دیموكراتەكان تا چ رادەیەك لەگەڵ
كەمبوونەوەی باجی هەڵكشانی بە سودی باجی داكشان ،لە الیەكی دیكەشەوە
لیبڕالەكان تا چەند ئاستی باجی داكشان بە سودی باجی هەڵكشان زیاد
دەكەن .سەبارەت بە مافەكانی مرۆڤ و گەرەنتی كردنی مافەكانی كەمینە
نەتەوەییەكان و مەڵتی كولتورالیزم هیچ جیاوازییەك لەنێوانیاندا نییە (جگە
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لە باوەڕی موحافیزكارانەی لیبڕال كە ئایدیای باج لە سەر داهاتی داكشان
و پرەنسیپی موحافیزكارانەی خێزان و بنەماڵە ،ئەخالق و ئایین هاوشێوەی
راستگەراكانی ئەمەریكی پێكهاتوو لە كۆماریخوازان و نیۆكۆنزەرڤاتیڤەكان،
پێكەوە تێكەڵ دەكەن.
مانای پ��ڕۆژەی «رێگەی سێیەم» بە بڕوای گیدنز بریتییە لەوەی كە
لیبڕالەكان و سۆسیال دیموكراتەكان لەڕەوتی سازكردنی كۆمەڵگەی ئەوروپیدا،
هاریكاریی یەكدی بكەن ،هاوكات لەم ناوەدا ،پەرەی ئازادیی تاكەكەسی،
پاراستنی خاوەندارێتیی تاكەكەسی ،دیاریكردنی رادەی بەشداریكردنی
دەوڵەت و میكانیزمەكانی دووبارە دابەشكردن بۆ هەر كەیسێكی دیاریكراو
لە چوارچێوەی تایبەتدا ،لەبەرچاو بگیرێت .پێچەوانەی سۆسیال دیموكراتە
كالسیكەكان و كۆمۆنیستەكانی ئەوروپا ،پشتیوانەكانی «رێگەی سێیەم» وەك
هۆگری ویالیەتە یەكگرتووەكان دەردەكەون و پێ لەسەر پتەو و بەهیزكرنی
كۆمەڵگەی ئەتڵەنتیكی دادەگرن (لە کاتێکدا كە چەپە ئاساییەكان ،هەم
چەپی كۆن و هەم چەپی نوێ ،بە توندی رەخنە لە ویالیەتە یەكگرتووەكان
و كۆمەڵگەی ئەمەریكی بەهۆی لیبڕالیزم ،ئیمپریالیزم و ئەخالقییاتەوە
دەگرن) .ئەگەر هەڵگەڕاوانی راستەقینەی بزوتنەوەی چەپەكان بوونی ببێت،
ئەوان رێك هەر ئەم الیەنگرانەی «رێگەی سێیەم»ن .الیەنگرانی پێشوی
«تڕۆتسكیزم» لەمانیش پێش كەوتوون (ئەمەریكییەكان یان ئەوروپییەكان،
بۆ منوونە ،بارۆزۆی پۆرتۆگالی ،بەرپرسی كۆمیسیۆنی ئەوروپی) ،روانگەكانی
خۆیان لەمەڕ كۆمۆنیزمی زیادەڕۆیانە و سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕانە بۆ
پشتیوانی (هەر بەو رادە رادیكاڵ) لە لیبڕالیزم ،بازاڕ و نایەكسانی ئابوری
گۆڕیوە .پڕۆژەی چەپ سەبارەت بە سۆسیالیستەكانی «رێگەی سێیەم»ەوە
خزمەت بە پاراستنی دۆخی هەنوکەیی دەكات.
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ناسیۆنال  -كۆمۆنیزم (دژیەکی وێنایی و ئیدراكی ،ناهاوشێوەیی
ئایدۆلۆژی ،دەرئەنجامی شاراوە)

«ناسیۆنال-چەپگەرایی» دەبێت وەك دیاردەیەكی تەواو جیاواز لەبەرچاو
بگیرێت .ئەم دیاردەیە پێچەوانەی ئەرتەدۆكسی ماركسیستی و سۆسیال-
دیموكراسی كەمرت راڤە كراوە و كردنەوەی كۆدی دروست و راستی كارێكە
دەبێت لە داهاتوودا ئەنجام بدرێت .بابەتەكە بەمشێوەیە كە ناسیۆنال –
چەپگەرایی ،هەرگیز بە ئاشكرا ئامانجە نەتەوەییەكانی خۆی دەرناخات و
تەنانەت راشكاوانە رەتیاندەكاتەوە .بەم چەشنە ،لێكدانەوەی پرس و بابەتی
راستەوخۆ و ئاشكرای ناسیۆنالی-كۆمۆنیسترتین بزوتنەوەكان ،حزب یاخود
رژیمەكان زۆربەی جار بەم هۆیەوە تووشی كێشە و گرفت دەبێت كە یان
تەنیا نیوەی تێزە گەاڵڵەكراوەكان لەگەڵ واقیع یەكدەگرنەوە یان بە هیچ
شێوەیەك لەگەڵ واقیع یەكناگرنەوە .باس و مشتومڕی وشیارانە ،ئاشكرا و
تەواو ناسیۆنال -چەپگەرایانە بە گۆڕەپانی ئەو رژێم و حزبە سیاسییانەدا
بەدیدەكەین كە گەرچی بە كردەوە لە هەمان مۆدێلی ئایدۆلۆژیكی سوود
وەردەگرن ،بەاڵم ناخوازن دان بەم بابەتەدا بنێن ،بۆیە ناسیۆنال  -چەپگەرایی
خۆ لە هەر چەشنە لێكدانەوە و توێژینەوەیەك ب��ەدووردەگ��رێ��ت ،كە
هەوڵدەدات نیوەی ئەم دیاردەیە بپارێزێت :هەموو ئەوانەی پەیوەندییان بە
«ناسیۆنال»ەوە هەیە ،دەخاتە پەراوێزەوە.
ناسیۆنال  -كۆمۆنیستەكان تەنیا خۆیان بە «ماركسیست»« ،ماركسیستی
ئەرتەدۆكس» دەزان��ن كە بە توندی پەیڕەوی ئامۆژەكانی كۆمۆنیستە
كالسیكەكانن .بۆ ئەوەی تێبگەین چ باسە ،باسكردن لە پێوەرێكی وەها تەواو
كە شۆڕشە سۆسیالیستییەكان (پڕۆلتاریا) تەنیا لەو واڵتانەدا سەركەوتن كە
ماركس الیوابوو بە هیچ شێوەیەك ئامادەیی رووداوێكی وەهایان نییە و لە بەر
ئەم هۆكارانە ناتوانن ئەنجامی بدەن:
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وابەستەبوونیان بە زەوی؛ گەشە نەكردن (و دەرەن��ج��ام) نەبوونی پەیوەندی و دانوستانیكەپیتالیستی؛
 كەم ئەژماربوونی پڕۆلیتاریای شاری؛الوازیی رەوتی بەپیشەسازیبوون؛پاراستنی هەلومەرجی بنەڕەتیی كۆمەاڵیەتیی كۆمەڵگەی نەریتی (لە بەرئەوەی سەر بە قۆناغی پێش مۆدێرن بوون).
دژیەکی بنچینەیی ماركسیزمیش هەر لەم تەوەرەدایە :لە شوێنێكدا كە
سۆسیالیزم دەبوو سەركەوتبا و هەموو هەلومەرجێكی پێویستی بۆ تەیار و
ئامادە بكرابا ،شكستیهێنا ،هەرچەند لەڕوانگەی تیۆری حزب و رەوتەكانی
ئەرتەدۆكسی ماركسیستییەوە ،رێك لەوێدا بوون و تا ئێستاش درێژە بە بوون
و مانەوەی خۆیان دەدەن .شۆڕشەكان لە شوێنگەلێك سەركەوتن كە بە
وتەی ماركس روودانیان بە تەواوی نەكردە بوو .كۆمۆنیستە سەركەوتووەكان
خۆیان ،زیاتر لە بەلشەفیكە روسەكانی دیكە هەوڵیاندا لە رێگەی جیاجیاوە
ئەم پێشبینیەی موڕشێدەكەیان كە بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ واقیع یەكیان
نەدەگرتەوە ،بشارنەوە و هەرگیز دەستی لێنەدەن و پرسیار نەورووژێنن.
هەوڵیاندا راستییەكان لە كۆمەڵگە بشارنەوە و بە یارمەتی كەرەستەی بەڕواڵەت
هزرییان بە شێوەی دەستكرد و میكانیكی واقیع و راستییەكانی كۆمەڵگە،
سیاسەت و ئابوری بە نهێنی و شاراوەیی بهێڵنەوە .تەنیا چاودێران (هۆگرانی ئەم
راستییانە و رەخنەگران) لەم تایبەمتەندییەی ناسیۆنال -كۆمۆنیستییە تێگەیشنت
كە ئاكامی شۆڕشی ماركسیستی بوو .ئەوان توانییان هێز و داینەمۆی بناسن كە
سەركەوتن و پایەداریی لەم پڕۆسەیەدا بۆ كردنە دیاری .ئەلبێرت سۆرێڵ ،لە
یەكەم كەسانێك بوو كە لەم بابەتە تێگەیشنت و دواتر ئۆسرتیالۆف ،فەیلەسوفانی
ئەڵامنی لەوانە ساویتسكی ،نیكیش ،پۆڵ الوفنبێرگ ،ڤۆڵفهاین و ئەوانی دیكە
وەك هۆگران و پشتیوانان و پۆپەر ،هایك و كۆن و ئارۆن وەك كەسانی سەر بە
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بەرەی رەخنەگری ئەم بابەتە ،ئاوڕیان لێدایەوە .ناسیۆنال-كۆمۆنیزم لە یەكێتی
سۆڤێتی سۆسیالیستی ،لە چینی كۆمۆنیستی ،كۆریا ،ڤێتنام ،ئالبانیا ،كامبۆجیا،
لە زۆرێك لە بزوتنەوە كۆمۆنیستییەكانی جیهانی سێیەمدا ،لە «چیاپاس»ی
مەكزیكی و «باڵی رێگەی پرشنگدار»ی پێرۆ تا پارتی كرێكارانی كوردستان و
سۆسیالیزمی ئیسالمی ،لەسەر حوكم بووە .توخمگەلی چەپی سۆسیالیستی،
لە فاشیزمی مۆسۆلینی و ناسیۆنال-سۆسیالیزمی هیتلەریش هەبووە ،بەاڵم
هەندەكی و ناسیستامتیك و تەنیا وەك دیاردەیەكی راگوزاری و سەرپێیی بوون
(لەوانە فاشیزمی چەپی ئیتالیا لە یەكەم فازی فۆتۆریستیی خۆی و كۆماری
سۆسیالیستیی ئیتالیا ،ناسیۆنال -سۆسیالیزمی چەپی دژە هیتلەریی برایانی
شرتاسەر و یان كۆمەڵەی بچووكی نهێنی و ژێرزەوی دژە هیتلەری ناسیۆنال-
بەلشەفیکەکان -نیكیش و شۆڵتز -بوویسن و ئەوانی دیكە) .هەرچەند وا دیارە
كە بە پێی دروشم و نیشانەی رەسمی ،دەبێت ناسیۆنال  -سۆسیالیستیش
لەم لیستە زیاد بكەین ،بەاڵم سۆسیالیزم بە شێوەی راستەقینە و واقیعیی
خۆی لەوێدا بەدی نەدەكرا ،بەڵكو بە شێوەی دەوڵەتێك بوو كە لە رێگەی
هزری كۆنی ئەتنی و هۆزەكی و «نەژاد»ەكان ،حكومەتی دەكرد .لە سۆڤێتی
بەڵشەفیزم ،تیۆری نیكۆالی ئۆسرتیالۆف لەژێر ناوی «ناسیۆنال -بەڵشەفیزم»
بە وردی دەنارسێت و دوو سەرچاوەی سۆسیالیستی و ناسیۆنالیستی تێدایە،
هەرچەند ناسیۆنالیست ئەمجارەیان لەڕوانگەی تیۆریكییەوە فۆڕمی نەگرت.
تا هەنوكە گەلێك بزوتنەوەی سیاسی ،بۆ منوونە ،لە ئەمەریكای التین،
لەم ئەندێشانە ئیلهام وەردەگرن و رژێمی سیاسی كوبا ،ڤەنزوێال ،یان پۆلیڤیا
(ئومۆرالێس ،یەكەم دەسەاڵتی ئەمەریكای باشور كە بە رەچەڵەك لەپێست
سورەكانە) و یان ئۆالنتا هوماال كە الیەنگرەكانی لە بەدەستهێنای دەسەاڵت لە
پیرۆ نزیكبوونەتەوە ،بزوتنەوەی ناسیۆنال-كۆمۆنیستی دیكە ،بە واقیعی سیاسی
دەسەاڵتدار ئەژمار دەكرێن .ئێستاكە بونیادی دەوڵەتی یان بە پێی ئەوانە
ساز دەكرێت یان دروستبوونی لە داهاتوویەكی نزیكدا شیامنە دەكرێت.
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لە هەر شوێنێكدا كە كۆمۆنیزم چانسی راستەقینەی هەبێت ،لەوێدا توشی
ئەندێشەكانی چەپ دەبین كە دەكرێت وزە و هێزی نەتەوەیی لێ زیاد بكەین
كە لە هەلومەرجی كۆمەڵگەی نەریتیدا خۆ دەنوێنن .لەڕاستیدا ئەم كۆمۆنیزمە
كە خوازیاری بۆ دواوەچوون نییە ،چەشنێك ناسیۆنال  -ماركسیزم (بە هەر
شێوەیەك ناو لەخۆی بنێت)ە .لە شوێنێكدا كە هەموو پێش مەرجەكانی كالسیك
بۆ بەدیهاتنی بوونی هەیە (كۆمەڵگەی پیشەسازی ،پیشەسازیی پێشكەوتوو،
پڕۆلیتاریای شاری و هتد) ،لەوێدا شۆڕشی سۆسیالیستی (هەرێمی باڤاریای
لێدەرچێت) نایەتە روودان و ئەگەری زۆر هەیە كە هەرگیز روونادات.
مانای ناسیۆنالیزمی چەپ (ناسیۆنال-چەپگەرایی) بریتی لە بەجووڵەخستنی
بنەمای كۆن و لەمێژینەیە (بە زۆری بە شێوەی ناوچەیی و لۆكاڵی) تاوەكو
دواتر بتوانێت خۆی بكێشێتە سەرەوە ،وەك ئەندێشەیەكی كۆمەاڵیەتی -
سیاسی بخرێتەڕوو .لێرەدا تیۆری سۆسیالیستی وەك جۆرێك «ناوكۆ و نێوەندگیر
(ئینتەرفەیس)» بە مەبەستی درێژەی ژیانی ئەو هێزانەی بێ ئەوان ناچاربوون
لەئاستی دیاردەگەلێکی ناوچەییدا مبێننەوە ،دێنە كایەوە و لە سایەی ماركسیزمدا
ئەم هێزە ناسیۆنالیستییانە لە ئەگەری نزیكی و پەیوەندی گرتن لەگەڵ هێزەكانی
دیكە ،بەهرەمەند دەبن كە لەڕووی رسووشت و شوناسەوە هاوشێوەن ،بەاڵم
لەڕوانگەی بونیادییەوە ناهاوشێوەن و لێیان جیاوازن .ئەوان تەنانەت دەتوانن
لە پانتاییەكی بەرباڵوتردا چاالكی بكەن .ئەزموونی مەزنی یەكێتی سۆڤێتی
سۆسیالیستی نیشانیدەدات كە ئەندێشەی ناسیۆنال  -كۆمۆنیستی دەتوانێت تا
چ رادەیەك مەزن و زەبەالح بێت كە بۆ تێکڕای سیستمی كاپیتالیستی جیهانی
سەرئێشەیەكی كەم تا زۆر سەد ساڵە دروستبكات .ئەوڕۆ ،چین ،لە هەلومەرجی
نوێدا ،زۆر بە قایمی پشتی بە بەشی ئاوێتەیی ناسیۆنالیستیی مۆدێلی سۆسیال-
سیاسی خۆی بەستووە و دەیسەملێنێت كە بناغە و بنەڕەتی ئەم مۆدێلە گەر
لە كات و ساتی خۆیدا و بە وردی نۆژەن بكرێتەوە ،تەنانەت پاش سەركەوتنی
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جیهانیی لیبڕال -كاپیتاڵیزم ،دەتوانێت خاوەنی هێز و دەسەاڵت و ركابەرییەكی
باش بێت .ئەزموونی ڤەنزوێال و پۆلیڤیا ،ئەو بابەتە دەیسەملێنن كە هەنوكەش
رژێمە ناسیۆنال-كۆمۆنیستییەكان سەرهەڵدەدەن و وزەی ژیانی خۆ بەرانبەر
بەو گوشارە جدیانەی دەخرێتە سەریان ،پیشاندەدەن .كۆریای باكور ،ڤێتنام و
كوبا ،وەك جاران ،سیستمی سیاسیی خۆیان لە سەردەمی سۆڤییەتەوە پاراستووە
و هاوشێوەی چین چاكسازی ب��ازاڕی دەستپێناكەن و هاوشێوەی یەكێتی
سۆڤێت لە هەڵوێستەكانی خۆیان پاشەكشێ ناكەن .لە دیاردەی ناسیۆنال-
چەپگەراییدا ،لەڕوانگەی تیۆریكەوە ،ئێمە لەگەڵ ماركسیزم سەروكارمان هەیە،
كە لە چاوەڕوانییە كۆنە ئەنجامناسانەكاندا گەاڵڵە دەكرێت و بۆ قوواڵییەكانی
ئوستورەی ناسیۆنالیستیی پەیوەندیدار بە چاوەڕوانی بۆ «كۆتایی زەمەن»
و گەڕانەوەی «سەدە زێڕینەكان» دەگەڕێتەوە .تێزی دادپەروەریخوازی و
«دەوڵەتی حەق بێژ» كە یۆتۆپیای سۆسیالیستی لە سەر ئەو بنەما بونیادنراوە،
لەڕوانگەی ئایینیشەوە درك بەوە دەكرێت كە دەبێتە هۆی وروژاندنی وزەی
تەكتۆنیكیی بنچینەیی ئەتنیسیتی.
ئاخۆ ناسیۆنال-چەپگەرایی ،ئەمڕۆ گەاڵڵەیەكی هەیە بۆ داهاتوو؟-
گەاڵڵەیەكی تەواوی نییە ،هەندێ فاكتەر و هۆكار لەمپەر دروستدەكەن كە
بریتین لە:
 پاراستنی شۆكی كەوتنی ناسیۆنال  -كۆمۆنیزمی سۆڤێت (رووسەكانی ئۆراسیاساڵەكانی  1920ئەم كەوتنەیان مادام بابەتەكانی نەتەوەیی و ئایینی بە شێوەی
راستەوخۆ لە الیەن رێبەری سۆڤێتەوە لە بەر چاو نەگیرابا ،پێشبینی كردبوو)؛
نەبوونی رامان و هزری تیۆریك و عەقاڵنی فۆڕمگرتوو لە كۆی ئایدیا وئەندێشە هاوبەش و گشتییەكانی بزوتنەوەی ناسیۆنال-كۆمۆنیستی و ئایدۆلۆژیا
(زۆربەی زۆری خەڵك بە پێڕەوكردنی ئەم بیرە ،خۆیان بە «ماركسیست» یان
«سۆسیالیست» دەزانن)؛
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الوازبوونی پەیوەندیی دامەزراوەیی جڤاتەكانی ناسیۆنال-بەڵشەفیكی لەنێوان خۆیاندا لە سەر ئاستی جیهان (كۆنفرانسی گەورە و جیهانی بەكردەوە
نابەسرتێت ،گۆڤاری تیۆریك چاپ ناكرێت و شیكردنەوەی فەلسەفی لە ئارادا نییە)؛
هەرچۆنێك بێت ،بە بڕوای من ،ناسیۆنال-چەپگەراكان دەتوانن دوورمنایەكی
جیهانیی باش و پەسندیان هەبێت ،چونكە لە زنجیرەی دوورودرێ���ژی
مرۆڤایەتیدا هێشتا وزەی كۆن ،ئەتنی و نەژادی و ئایینی بە تەواویی كۆتایی
نەهاتووە .سەبارەت بە دانیشتوانی رۆژئاوای مۆدێرن و راسیۆناڵ ناتوانین ئەم
رایە دەرببڕین.
چەپە نوێیەکان
(دژی بەجیهانیبوون ،رێگە و رێبازی پۆست مۆدێرنێتی ،هەوراز
و نشێوەكانی ئازادی ،بەرەو دەركەوتنی پۆست مرۆڤایەتی)

ئەمڕۆ زاراوەی «پڕۆژەی چەپ» زیاتر لە هەموو شت لەگەڵ ئەوەی بە
زۆری بە ناوی «چەپە نوێیەكان» (نیۆچەپگەراكان) ،یاخود «پۆست مۆدێرن»ەوە
ناودەبرێت ،هاوتەریبە .سەرەتاكانی سەدەی بیستویەكەم ،لە نێو سەرجەم
الیەن و رەهەندەكانی ئەندێشەی چەپ ،ئەم الیەنگرییە نەك هەر روون و
ئاشكراترین ئایدیاكان ،بەڵكو سیستامتیكرتین و دەستورمەندترین ئایدیایە
بەڕووی عەقالنیبوونەوە« .چەپە نوێیەکان» ساڵەكانی  1960-1950لە ئەوروپا و
لە پەراوێزی باڵی چەپی ماركسیستەكان ،پەیڕەوانی ترۆتسكیزم و ئانارشیستەكان
سەریانهەڵدا .ماركس بۆ ئەوان بە مورشیدی (پیر) سەرەكی ئەژماردەكرا،
بەاڵم ئەوان پێچەوانەی «چەپە كۆنەكان» چاالكانە لە بەرهەمی تیۆریك و
فەلسەفیی دیكە سودیان وەردەگرت و توخمی قەرزكراویان لە سەرچاوەكانی
دیكەوە دەهێنا و دەیانخستە تیۆرەكانی خۆیانەوە ،هەر بۆیە ماركسیزم لەم
الیەنەوە چاالكانە پێشدەكەوت و بەردەوام بەرانبەر بە تیۆر و راوبۆچوونە
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فەلسەفییەكانی دیكە دەوەستا ،كەمڵ دەبوو ،دیسانەوە پێیدادەچوونەوە و
بەتوندی رەخنەی لێدەگیرا .رووبەڕووبوونەوەیەكی ئازادانەی لەم چەشنەی
«چەپە نوێیەكان» لەگەڵ ماركسیزم دوو دەرئەنجامی بەدواوە بوو :لە الیەكەوە
ماركسیسزم كۆن و سواو بووە و لە الیەكی دیكەشەوە بە رادەیەكی بەرچاو
مۆدێرنیزە بوو.
فەیلەسوفانێكی وەك ماركس ،فرۆید و نیچە كە وەك دەوترێت بە فەیلەسوفی
«بەدگومان» ناویان دەركردووە ،كاریگەریی زۆریان لە سەر فەلسەفەی «چەپی
نوێ» داناوە .بە هۆی سارتەرەوە ،فەیلەسوفی كالسیكی چەپە نوێیەکان»
فەلسەفەی مارتین هایدگەر و ئایدیا و ئەندێشەكانی ئێگزیستانسیالیست،
كاریگەریی قووڵیان لەسەر بزوتنەوەی چەپ بەجێهێشتووە .بونیادگەراییش
كاریگەریی هەرە گ��ەورەی لەسەر ئەم بزوتنەوەیە هەبوو كە فێردیناند
دی سوسێر ،دی دۆی شرتاوس ،بە تیۆرسەنی سەرەكیی زمانناسیی بونیادیی
دادەنرێت« .چەپە نوێیەکان» لە مانای فەلسەفیدا هەمان بونیادگەرا بوون
لەنیوەی دووەمی ساڵەكانی 1980وە وێڕای كامڵبوونی ئەم ئایدیا فەلسەفییە
بە سەردەمی پۆست بونیادگەرایی گەیشنت و روانگە تایبەتییەكانی خۆیان
لە سااڵنی  1970-1960سەبارەت بە زایەڵەكانی رەخنەگرانەی سیستامتیك
رەتكردەوە.
«چەپە نوێیەکان» لە هەڵوێستی بونیادگەراییەوە بەرەوڕووی ماركسیزم
دەبوونەوە ،واتا الیان وابوو پرسی سەرەكیی لە روانگەی ماركسەوە بیری
كاریگەریی بنەڕەتی (دۆخی ئاسایی ،كۆمەڵگەی بۆرژوازی كە بە وردی لە
دركی ئایدۆلۆژیكی شاراوەتەوە) ،لەسەر بونیادی ئایدۆلۆژیا بووە .شیكاری و
ئانالیزی ماركسئاسای ئایدۆلۆژیا وەك «وشیاریی درۆیین» بۆ «چەپە نوێیەکان»
كلیلێك بوو بۆ تەعبیر و لێكدانەوەی كۆمەڵگە ،فەلسەفە ،مرۆڤ و ئابوری.
ئەوان لەبیروڕاكانی نیچەشدا تووشی ئەم رەوتە فیكرییە هاتن ،كە سەرجەم
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رەهەندەكانی ئایدیا فەلسەفییەكانی لەسەر بناغەی سەرەتایی «ویستی هێز»
دادەمەزراند (بە بڕوای نیچە ئەمە «بنەڕەت و بناغەی سەرەكی بوو») .بۆ
فرۆیدیش هەر بەمشێوەیە «دەروون��ی قووڵ» و «كاردانەوەكانی نەست»
حاڵەتی «پایە و بنەڕەت»ی بەدەستدەهێنا ،كە لە بنچینەكانی راكێشەرێتی
جنسیی مرۆڤیی و بونیادگەرایی سەرەتایی قۆناغی منداڵیدا رەگی داكوتابوو.
مۆدێلی هایدگەری بەمشێوەیەبوو ،كە تیایدا واقیعی «ژیان» پێكهینەری
«بنەما»كانە« .چەپە نوێیەکان» هەموو جۆرە جیاجیاكانی میتۆدەكانی
كۆدكردنەوەی «بنەماكان» پەلكێشی قۆناغگەیەكی هاوبەشی دەكەن كە
«بنەماكان» بە شێوەی ئامادە ،بێ وابەستەبوونی بە خواستێكی دیاریكراوی
فەلسەفییەوە ،دەگوێزرایەوە بۆ چەمكی «بونیاد»« .بونیاد» لەڕاستیدا هێزیكی
هاوكات و بەدیهێنەرە كە لە پەیوەندییەكان ،دەروونی قووڵ« ،ویستی هێز» و
دازاین (واقیعی تایبەتیی مرۆڤ)دا رەنگیداوەتەوە.
ئایدیای سەرەكی «چەپە نوێیەکان» بریتییە لەوەی كۆمەڵگەی بۆرژوازی
دەرئەنجامی «زۆرداری» و «گوشار»ی چەند الیەنەی «بیناكردن» (بیناكردنی
سیستمی سیاسیی بۆرژوازی ،وشیاریی ئاسایی و سەرپێیی ،نوخبە حكومییەكان،
سیستمگەلی فەلسەفیی پەسەندكراو لە الیەن هەموانەوە ،زانست ،كۆمەڵگە،
ئابوری بازاڕی و هتد) «بنەما» و «بونیاد» (هەڵگری مانای هەرە بەرین و
بەرباڵون ،وەك «ناخودئاگای»« ،پڕۆلیتاریا»« ،جەستەیی»« ،جەماوەرەكان»،
ئەزموونی «ژی��ان» هاوشێوەی ئ��ازادی و دادپ���ەروەری) .بەم چەشنە چەپە
نوێیەکان» پێچەوانەی پێشووەكان (واتا چەپە كۆنەكان) هێرشی رەخنەگرانەی
سیستامتیكی خۆیان بۆ سەر كۆمەڵگەی كاپیتالیستی لە هەموو رووگە و
رەهەندێكەوە لە سیاسەتەوە (رووداوەكانی مانگی ئایاری ساڵی  1968لە
پایتەختە ئەوروپییەكان) بگرە بۆ كولتور ،فەلسەفە ،هونەر ،وێناكان سەبارەت
بە مرۆڤ ،خورافە ،زانست و واقیع دەستپێكرد .لە رەوتی كارێكی هێند گەورەی
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رۆشنبیرانەدا (كە نە چەپە كۆنەكان و نە ناسیۆنال-چەپگەراكان بە هیچ
شێوەیەك ئاوڕیان لێنەدابۆوە) «چەپە نوێیەکان» گەیشتنە ئەو دەرئەنجامەی كە
كاپیتالیزم نەك هەر «شەڕی ئابوری-كۆمەاڵیەتییە» ،بەڵكو رەنگدانەوەی كۆی
گشتیی رووبەڕووبوونەوەی جیهانییە لەگەڵ مرۆڤ ،عەقڵ ،ئاوەز و كۆمەڵگە كە
ئەنجام لە كۆمەڵگەی كاپیتالیستیدا وەك چركەساتی كۆتایی سەرپاكی مێژووی
«بیانیبوون» چڕبۆتەوە و «چەپە نوێیەکان» گیانی تازەیان كردەوە بە بەری
ئەندێشەی رۆسۆدا ،سەبارەت بە «هۆڤی نەجیب» و پێشنیاری كێشانەوەی
تابلۆی ئەو كۆمەڵگە ئایدیالەیاندا ،كە تێیدا شوێنێك بۆ چەوساندنەوە،
بیانیبوون ،درۆ ،گوشار و دەركردنی خەڵك لە رەوتەكانی ژیان بوونی نەبێت.
راڤە و شیكاریی ئەندێشەكانی «چەپە نوێیەکان» نیشانیدا ،كە سەردەمی نوێ
نەك هەر دروشمەكانی «ئازادی بەخشی»ی خۆی بەكردەوە بەڕێوەنەبردووە،
بەڵكو دیكتاتۆریی بیانی و دەرهەست بوونی توندوتیژتر و دزێوتر لە جاران
كردووە ،هەرچەند لە پشتی نومای «دیموكراتی» و «لیبڕال»دا خۆی حەشارداوە.
بەم چەشنە ،تیۆری پۆست مۆدێرن فۆرمۆڵە بوو كە بنەڕەتەكەی بریتییە لە بنەمای
وێناكردنی جیهان ،زانست ،فەلسەفە و ئایدۆلۆژیای سیاسی كە لە دەستپێكی
سەردەمی مۆدێرن ،یان لە ماوەی كامڵبوونیدا فۆڕمی گرتووە؛ بنەڕەتەكەی لە
راكێشانەكان ،هەڵە و تاوانەكان ،خورافە «نەژادپەرستی» (رەگەزپەرستی)
پێكدێت كە تەنانەت بە شێوەی تیۆریك ئەگەر و دەرفەتی رزگاركردنی «بونیاد»
(«بنەما») لە شەڕی دیكتاتۆریی «بیناكردن» نادات .ئەم بابەتە بۆتە هۆی ئەوەی
كە بە «ماسك داماڵین» لە سەر ئەو میكانیزمانەی خاڵەكانی بیانی و دەرهەست
بوون لە خۆیاندا چڕدەكەنەوە ،بە سەر نەریتە فەلسەفییەكانی سەردەمی نوێدا
بچنەوە .كردارێكی وەها ناوی «دیكۆنستڕاكشەن»ی لێدەنرێت كە بە مانای راڤە
و شیكاریی ورد و بەرینی بونیادی ئەو بابەت و دەقەیە كە ئایدیا و ئەندێشە
جۆراوجۆرەكانی لێكەوتۆتەوە .لێرەدا دەبێت ناوكی سەرەكی بە تەواوی لە
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وردەكارییەكان جیابكرێتەوە .فۆكۆ لە بەرهەمەكەی خۆیدا بە ناوی «مێژووی
شێتی» و «لەدایكبوونی كلینیك» نیشانیدەدات كە پەیوەندی و دانوستانەكانی
هاوچەرخ سەبارەت بە ئاڵۆزییە دەروونییەكان و بە شێوەی بەرباڵوتر ،نەخۆشی
لەمجۆرە ،هەڵگری حاڵەتی «نەژادپەرستی» و «ئاپارتاید (دووبەرەكیی و جیاوازیی
نێوان پێست رەشەكان و سپییەكانی ئەفەریقیای باشور)» رۆشنبیرانە و وەهمە
تۆتالیتارەكانی دیكەن ،كە ئەم بابەتە بە لە تەنیشت یەكرتدانانی نەخۆش و
تاوانكارەكان و بونیادەكانی تەمبێكردن و دامەزراوەكانی تەندروستی و دەرمان،
ئاشكرا دەبێت .ئەم حاڵەتانە قۆناغە سەرەتاییەكانی سەرهەڵدانی سەردەمی
نوێش لەڕابوردوودا هەر بەمشێوازە بەدیكراون.
كۆمەڵگەی بۆرژوازی سەرباری سیام و رواڵەتی «دیموكراتیك»ی خۆی،
كۆمەڵگەیەكی «تۆتالیتار»ە و ئەمە لە حاڵێكدایە كە «چەپە نوێیەکان» ناوەندی
ئەم دیكتاتۆرە لیبڕالە ،نۆرماتیڤی وێناكەری خورافە ،زانست ،واقیع ،كۆمەڵگە
و هتد پێكدێنن كە كەم تا زۆر هەرگیز گومانیان لێنەكراوە و میكانیزمگەلی
سیاسی ،یان ئابوری كە دەرئەنجامی كۆنرتی میكانیزمەكانی چەند قات قووڵرتی
روتەڵن .خاڵی جیاكەرەوەی سەرەكی «چەپە نوێیەکان» لە «چەپە كۆنەكان»
هەر ئەمەی« :چەپە نوێیەکان» گومان لە بونیادی عەقڵ دەكەن ،دژایەتیی
بنەڕەتی بوونی تیۆرە واقیعییەكان دەكەن ،زانستی ئەرێنی وەك دیاردەیەكی
دەستكرد و درۆیین و دیكتاتۆری «شوێنگە ئەكادیمیكییەكان» (فایرابەند و
تۆماس كۆهن) پێناسە دەكەن و بە توندی رەخنە لە تیۆری «مرۆڤ» وەك
«پوختەی تۆتالیتار» دەگرن .باوەڕیان بەوە نییە كە لە رێگەی كامڵبوونەوە
دەكرێت شتێك لە سیستمی هەنوکەیی بگۆڕدرێت و هاوكات دژایەتیی
كارامەیی ماركسیزمی رادیكاڵ دەكەن و ئاماژە دەكەن :لە شوێنێكدا كە دەبێت
سەركەوتن نیشان بدرێت ،دەرناكەوێت ،لە شوێنێكدا سەركەوتن سەرهەڵدەدات
كە ماركسیزمی سەرەتایی لە ئارادا نییە (ئەوان رەخنە لە ستالینیزم و ئەزموونی
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سۆڤێت لە ترۆتسكی قەرز دەكەن) .بەم چەشنە« ،چەپە نوێیەکان» پڕۆژەی
بەرباڵوی ئایندەی «راست و دروست» فۆرمۆلبەندی دەكەن كە ئەم چەند
خاڵەی خوارەوەی تێدا كۆدەبێتەوە:
 رەتكردنەوەی عەقڵ (بانگهێشت بۆ هەڵبژاردنی وشیارانەی «شیزۆفیرنیا»الی ژیل دۆلۆز و فیلیكس گاتاری)؛
هەڵوەشاندنەوەی مرۆڤ وەك ئاست و سنوری شتەكان («مەرگی مرۆڤ»بەرهەمی ئا..ب .لێڤی« ،مەرگی نوسەر» رۆالن بارت)؛
زاڵبوون بەسەر هەموو یاساغییە جنسییەكاندا (ئازادیی هەڵبژاردنیجنس بۆ دروست كردنی پەیوەندیی جنسی ،نەهێشتنی قەدەغە لەسەر
پەیوەندیی جنسی (سێكس)ی ناپاك و كوفرئامێز ،نەرێكردنی بە فەرمی دانانی
چەواشەكاریی الدەرەكان و هتد)؛
 رێگەدان بە بەكارهێنانی هەموو جۆرەكانی ماددە سڕكەرەكان ،بۆ منوونەماددەی سڕكەری بەهێز؛
 تێپەڕین بۆ شێوازی نوێی میتۆدی هەستیی ژیانی خۆ بە خۆ و تاكەكەسی(خوازەی «ریزۆم (زەوی لق)ی» ژیك دۆلۆز)؛
كاولكردنی كۆمەڵگە و دەوڵەتی بونیادی بە سودی كۆمەڵگەی نوێیئازادی ئانارشیستی.
كتێبی «ئیمپراتۆریا» نوسینی مایكل هارت و ئۆنتۆنیۆ نێگری دەكرێت
بە مانیفێستی سیاسی ئەم خواستانە دابرنێت ،كە كۆمەڵێك تێزی زۆر
سادە ،سەرەتایی و سوكی «چەپی نوێ»ی تێدا لێكدراوەتەوە .نێگری
و هارت ،سیستمی جیهانیی كەپیتالیستی ناودەنێن «ئیمپراتۆرییەت»
و بە بەجیهانی بوون و لەپێشبوونی جیهانیی ئەمەریكای دەشوبهێنن.
بە بڕوای ئ��ەوان ،بە جیهانیبوون هەلومەرجی «شۆڕشی زۆرینە»ی
یونیڤێرساڵ دەڕەخسێنێت كە بە كەڵك وەرگرتن لە تایبەمتەندیی گشتیی
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بەجیهانیبوون ،دەرفەت ،ئیمكانیەتی پەیوەندیگرتن و برەودان بە
زانستی دۆزراوە و ئاشكرا ،تۆڕی جیهانیی سابوتاژ بۆ تێپەڕین لە
مرۆڤ (وەك بابەتی زۆرداری و پەیوەندیی پلەبەندی ،چەوساندنەوە
و «سرتاتیژیی دەستورمەندی») بۆ پۆست م��رۆڤ (ب��وون��ەوەران و
ئۆرگانیزمگەلی گۆڕدراو ،نیمچە مرۆڤی تاقیگەیی و مرۆڤی مەجازی) بۆ
هەڵبژاردنی ئازادانەی جۆری رەگەز ،رووخسار ،ئاوەز وەرگریی تاكەكەسی
بەخواستی خۆی و بۆ هەر ماوەیەك كە بیەوێت ،دەڕەخسێنێت .بە
پێی باوەڕی نێگری و هارت ،شتێكی وەها ئازادبوون و رزگاریی هێزی
بەدیهاتووی «زۆرینە»ی لێدەكەوێتەوە و سەردەمانێك دەبێتە هۆی
تەقینەوەی دەسەاڵتی جیهانیی «ئیمپراتۆرییەت» .ئەم بابەتە بە دەیان
جار لە سینەما ،لە زنجیرە فیلمەكانی «ماتریكس» و «كلوپی شەڕكەران»
هتد لە زۆریش الیەنگر و هۆگریان هەیە ،خراوەتە بەر باس.
بزوتنەوەی دژە گڵۆبالیستی بە گشتی داهاتووی خۆی بە پێی گەاڵڵەیەكی
لەم چەشنە بیناكردووە و بڕێك كار و ك��ردەوەی وەك «كۆنفرانسی سان
پاولۆ» كە تیایدا دژە گڵۆبالیستەكان بۆ یەكەمجار هەوڵیاندا سرتاتیژی گشتی
بناسێنن ،شایەتی ئەوەدەدات كە گەاڵڵەی نوێی چەپ سەرقاڵی لێكدانەوەی
شێوازی دیاریكراوی بەدیهاتنی سیاسیی خۆیەتی .گەلێك كار و كردەوەی
دیاریكراو ئەنجامدراون ،لەوانە رێپێوانی هاوڕەگەزبازەكان ،كار و چاالكیی
ئێكۆلۆژیكی ،ناڕەزایەتیی دژە گڵۆباڵیستی و توندوتیژییەكان ،شۆڕش و
هەڵچوونی كۆچبەرانی دانیشتووی واڵتانی ئەوروپی ،ناڕەزایەتی دەربڕینی
گشتگیری كۆمەاڵیەتیی فرەپشكییە نوێكان كە زیاتر حاڵەتی كەرناڤاڵیان
هەبوو ،بزوتنەوەی ئازادیی بەكارهێنانی مادە سڕكەرەكان ،میتینگی ژینگە
پارێزی و ناڕەزایەتیی ئێكۆلۆژیكی و هتد ،هەموویان هاوتەریبی ئەم
بابەتە بوون .جگە لەمە ،پۆست مۆدێرن وەك میتۆدێكی هونەری كە رەوتی
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سەرەكیی هونەری هاوچەرخ پێكدێنێت ،دەربڕی ئەم فەلسەفە سیاسییەی
چەپی نوێیە كە بە شێوەی تابلۆ ،كاری دەستڕەنگینی و جوانكاری و یان
فیلم لە جۆری تارانتینۆ و روودریگس بێ راڤە و شیكاریی سەرەتایی سیاسی
و فەلسەفی دێنە ناو ژیامنانەوە و ئازادیی وشیارانە بەجێدێڵن و بێ لە
بەرچاو گرتنی ئیرادەو ویستی ئێمە ،بە سەرماندا دەسەپێن .پەرەسەندن
و پەرەگرتنی زۆر و زەوەندی تەكنەلۆژیای پەیوەندیی مەجازی هەروەها
بەستێنێكی لەباری بۆ تەیار دەكات كە لە سیستم خۆیدا بە ئاشكرا ،بۆ پۆست
مۆدێرن و پۆست مرۆڤ بانگهێشتامن دەكات .كورتە نامەكان و پەیامی «ئێم.
ئێم .ئێس» بالگ و وێبالگی ئینتەرنێتی و سەرگەرمی و كات بە سەربردنی
گەنجانی هاوچەرخ ،لەڕاستیدا بەدیهاتن و بە ئەنجام گەیشتنی الیەنە
جۆراوجۆرەكانی پڕۆژەی «چەپی نوێ»ن كە جارێك لە سەر دەستی سیستمی
بۆرژوازی كۆنتڕۆڵ دەكرێن كە بە باشی بە سود وەرگرتن لە برەوسەندنی
مۆد ،گیرفانەكانی خۆیانی لێ پڕ دەكەن و هەڵبەت ئەمجارەیان بە هۆی
دووژمنە نهێنییەكەیەوە هاتۆتە مەیدانەوە.
لێرەدا خراپ نییە زۆر بەكورتی ئاماژەیەك بە پەیوەندیی «چەپە نوێیەکان»
دژە گڵۆباڵیستەكان ،لیبڕالەكانی هاوچەرخ و گڵۆباڵیستەكان بدەین .هەروەك
چۆن ماركس سەردەمی خۆی دەیوت :كەپیتالیزم سەرباری هەموو ترسناكی
و تۆقێنەربوونی ،لە فیودالیزمی سەدەكانی ناوەڕاست پێشكەوتووترە (چونكە
كەپیتالیزم سەرهەڵدانی سۆسیالیزم خێراتر دەكاتەوە) .بەم چەشنە ،پۆست
مۆدێرن و «چەپە نوێیەکان» كە بە توندی رەخنە لە «ئیمپراتۆرییەت» دەگرن،
تاڕادەیەك یەكگرتوویی خۆیانی لەگەڵ رادەگەیەنن ،چونكە «ئیمپراتۆرییەت»
كە بە بڕوای ئەوان بیانیبوون و دیكتاتۆریای جیهانی گرژتر دەكات ،بوار بۆ
«شۆڕشی جیهانی»ی كۆمەاڵنی خەڵك ئامادە دەكات.
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ئێستا ،لە كۆتایی ئەم باسەدا ،بە كورتی دەپەرژێینە سەر بارودۆخی هێزەكانی
چەپ لە روسیای هاوچەرخ .بە كردەوە دەبینین «چەپە كۆنەكان» لە مانای پڕ
بە پێستی وشەدا ،لە روسیا بوونیان نییە ،رێك هەر بەمشێوەی كە سەردەمی
سۆڤێتیش لەوێ نەبووە .چەند گروپێك لە ماركسیستەكانی سۆڤێت (پەیڕەوانی
زینۆییف ،شیدرۆڤیتسكی ،مەدەدۆف) دەكەونە دەرەوەی ئەم گروپە ،چونكە
هیچیان نەیانتوانی قوتابخانەیەكی ئەوتۆ بەدیبێنن .ناسیۆنال-كۆمۆنیستەكان،
بە پێچەوانەوە توانییان چین و توێژی زۆری كۆمەاڵیەتی ،دەروونناسی و
سیاسی دروستبكەن ،كە هەنوكە حزبی كۆمۆنیست لە سەرووی هەمویانەوە
جێگیربووە .لەو رووەوە كە تێکڕای مێژووی سۆڤێت ،بە سەركەوتنی سۆسیالیزم
ناوبانگی دەركردووە و دەكرێت وەك مێژووی ناسیۆنال-چەپگەرای ناخودئاگا
پێناسە بكرێت ،خواستێكی وەها پایەدار جێگەی سەرسووڕمان نابێت .یەكەم
قۆناغەكانی دروستبوونی حزبی كۆمۆنیست ،فێدراسیۆنی روسیا لەسەر دەستی
زوگانۆف (و هەڵبەت من و پروخانۆفیش تاڕادەیەك لەم كارەدا بەشداریامنكرد،
كە بیروڕاكانی ئێمە لە رۆژنامەی «دێن» («زافرتا») سەرەتاكانی سااڵنی 1990
چاپكرابوو) بۆ تێگەیشنت لە رووداوەكان و هەڵسەنگاندنی تیۆریكی بوونی
توخمگەلی ناسیۆنالیستی لە جیهانبینیی سۆڤێت (ناسیۆنال-بەلشەڤیزم)
هەوڵیاندا ،بەاڵم ئەو داهێنان و تازەگەرییە هێندەی نەخایاند ،كە لە الیەن
رێبەری حزبی كۆمۆنیست فدراسیۆنی روسیا كە گوایە سەرقاڵی كاروباری
بەڕواڵەت گرنگرت بوو ،وەالنرا .كۆمۆنیستەكانی روسیا لە ئاستی دەركردنی
راگەیاندننامە و كاردانەوەی ئاسایی بە گشتی وەك ناسیۆنالیستی كۆنزەرڤاتیڤ
و تەنانەت هەندێكجار وەك «سەڵتەنەتخوازانی ئەرتەدۆكس» كاردەكەن.
جگە لەمە ،دانیشتوانی چینی مامناوەندی روسیا ،بە تایبەت بەرەی
میانساڵ (ئەوانەی كەوتوونەتە تەمەنەوە) و بەساڵداچوون ،زۆربەی جار
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بە شێوەی ناخودئاگا ،ناسیۆنالی چەپگەران .ئەوان هەمیشە ،گەر بكرێت،
پشتیوانیی لەم كۆمەڵە ئایدیا و هزرانە دەكەن (حزبی روودینا) و گەلێكی
دیكە كە هیچ پەیوەندییەكیان بەوانەوە نییە (حزبی سۆسیال-كۆنزەرڤاتیڤی
«یدینایا راسیا» و تەنانەت پوتین خۆی) بەرەوڕوویان دەبنەوە .ئەو گروپانەی
السایی نیۆنازیستەكانی ئەوروپی دەكەنەوە و هەوڵدەدەن زاراوەی «ناسیۆنال-
سۆسیالیزم» بكەنە بەشێك لە ناونیشانی خۆیان ،هەرگیز «ناسیۆنالیستی
چەپگەرا» نەبوون ،چونكە بە نەزانی دەستیانداوەتە الساییكردنەوەی هیتلەر
و چام یاریی سەربازی بەردەوامدەكەن و بە سەیركردنی زنجیرە درامای
«حەڤدە چركەی بەهاری» لە بینینی یونیفۆرمی رەش وەك قەترانی مولەر
شاگەشكە دەبن .گەاڵڵەی حزبی ناسیۆنال بەڵشەفیك كە كاتی خۆی بەنیاز
بووم بە پشتبەسنت بە تیۆری ئۆسرتیالۆف ،نیكیش و چەپەكانی ئۆراسیایی،
بیگۆڕم بۆ حزبی ناسیۆنال-چەپگەرای روسی ،كۆتاییەكانی سااڵنی  1990بوو بە
رێكخراوێكی بێواتاو دواتر چووە خزمەتی هێزەكانی دژەروسیایی بان لیبڕالی
داهات كە رۆژئاوای تێردەكرد.
«چەپە نوێیەکان» و پۆست مۆدێرنیستەكان بە كردەوە ئایدیا و ئەندێشەكانی
خۆیان لە روسیا ناهێننە ئاراوە و باس و گفتوگۆی پۆست مۆدێرن بۆ ئەوان
ئێجگار دژوار دەبێت .گروپی بچووكی دژە گلۆباڵیستەكانی «خودئاگا» بوونیان
هەیە كە زیاتر لە رۆژئاوا ناو و بانگیان دەركردووە و لەڕوانگەی رێكخراوەیی
یان تیۆریكییەوە ناكرێت بە گروپێكی جدی بهێرنێتە ئەژمار .لە هونەری روسیا،
لەوانە لە یانەی سینەمایی «ڤینزاود» ،یاخود «گەلەری گۆڵامن» و لە سینەمای
روسی ،خواستی پۆست مۆدێرن ،بە پێچەوانەوە روون و ئاشكرا بەدیدەكرێت و
دەربڕینی هونەرییان لەڕادەبەدەر زەق و بگۆ و هەستپێكراوە .بەرهەمەكانی
سارۆكین یان پێلڤین پۆست مۆدێرن لە فۆڕمی ئەدەبیدا دەناسێنن.
جگە لەمە ،بەرهەمی ئاست ناوەندی هونەری ،تەنانەت تەكنەلۆژیكی (كە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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گرنگی زیاتری هەیە) لە رۆژئاوا ،تاڕادەیەك هەڵگری باری شاراوەی پۆست
مۆدێرنن كە بە شێوەی چاالك و ئەكتیڤ لە فەزای كولتوریی روسیادا جێگیر دەبن
و لە تاقیگەكانی هونەردا «چەپی نوێ» گەاڵڵە دەڕێژرێن و دواتر لە پیشەسازیی
جیهانیدا دەكەونەڕوو ،سود و قازانجی كورت ماوەیان لێدەكەوێتەوە .لێرەدا
روسیا دەوری بەكارهێنەری ناچاالكی هەیە و لە مانای سیاسی و ئایدۆلۆژیكی
ئەو شتانەی بە ناوكۆی پێڕەوكردنی مۆد ،یان خواستە جیهانییەكان بە شێوەی
ئۆتوماتیكی بە دەستیدێنێت( ،هاوڕێ لەگەڵ لەبیركردنی ئەو خاڵە كە هەر
خواستێك بە پێی وتەی پۆست مۆدێرنیستەكان هەڵگری خاوەنانی باڵوكەرەوەی
مۆدەكان و ماركە تایبەتەكان بە ئامانجی دیاریكراوەوە) تێناگات.
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بەشی پێنجەم
موحافیزكاری چییە؟
ئێمە لە پۆست مۆدێرنداین

ئەو پڕۆسەی كە بە راستی خاوەنی تایبەمتەندیی گڵۆباڵە ،بێگومان
پڕۆسەی سەركەوتووی مۆدێرنە كە وا بەرەو پۆست مۆدێرن تێدەپەڕێت.
ناوەند ،ناوچە و شوێنی جۆراوجۆر هەن كە ئەم پرۆسەیە بە شێوەی لۆژیكی
و بەردەوام تیایاندا لەئارادایە .ئەم ناوچانە بریتین لە رۆژئاوا ،ئەوروپای
رۆژئاوا ،ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،كە لەوێدا ئیمكانیاتی مێژوویی
دروستبوونی كۆمەڵگەی مۆدێرن لە هەلومەرجی ئەزموونكراو بە پێی ئەو
یاساگەلە لە ئارا دابوو ،كە ئەندێشەكانی ئەوروپای رۆژئاوا گەاڵڵەیان
كردبوو .دەستپێك لە سفرەوە بێ نەریتە ئەوروپییە سەپێنەرەكان ،هیچ
سودێكی نەبوو ،پێست سورەكانیان بە مرۆڤ لە قەڵەم نەدەدا .لە كتێبی
مایكڵ هارت و ئەنتۆنیۆ گیدنز بە ناوی «ئیمپراتۆرییەت» ،نیشاندراوە
ئەمەریكییەكان ،پێستڕەشەكانیان وەك مرۆڤی پلە دوو دەهێنایە ئەژمار
و پێست سورەكانیان هەر بە مرۆڤیش نەدەزانی .بەم چەشنە ،سیستمی
تایبەتیی ئەمەریكایی باشرتین جێگە بۆ دابینكردنی ئازادیی زۆر و تەواو
بۆ پێست سپییەكان و بەڕادەیەكی كەم و ئەویش لە حاڵەتی ریزپەڕدا،
بۆ ئەوانەی پێستیان سپی نییە ،دێتە ئەژمار .هەرچۆنێك بێت ،ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا جڵەودار و ئاڤانگاردی ئ��ازادی و پێشەنگی
پەڕینەوەیە بەرەو پۆست مۆدێرنە.
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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ئێمە باسی جەمسەرێكامن كرد ،كە ژیاری ئەوروپای رۆژئاوایە ،بەاڵم
لە هەناوی شوێنكاتی ئەندێشەكاندا ،لە فەلسەفە و جوگرافیای رۆحی
مرۆییدا ،جەمسەری جیهانی تاكجەمسەر شتێكی دیكەیە ،ئەویش ویالیەتە
یەكگرتووەكان و ئەوروپا نییە وەك دامەزراوەیەكی جیۆپۆلەتیكی ،بەڵكو
ئەندێشە و ئایدیای كۆتایی ئازادی لەم جەمسەرەدایە .جوڵە و بزوتن بەرەو ئەم
ئازادییە ،مانابەخشی مێژووی مرۆییە ،بە جۆرێك كە مرۆڤی ئەوروپای رۆژئاوا
دركی پێدەكات .كۆمەڵگەی ئەوروپای رۆژئاوا توانی لەم رێگەوە تێگەیشتنی
مانای مێژوو بە سەر مرۆڤایەتیدا بسەپێنێت .بەم چەشنە ،جەمسەری جیهانی
تاكجەمسەری هەیە و ئەم جەمسەرە ،ئازادییە كە لە مۆدێرن تێپەڕیوە و
ئێستاكە دەگاتە قۆناغی نوێ ،دەگاتە پۆست مۆدێرن كە تێیدا مرۆڤ دەگاتە
قۆناغی ئازادی لە خود ،چونكە خۆی بۆ خۆی لەمپەڕ دروستدەكات ،بە گشتی
مرۆڤ نەفرەت لە خۆی دەكات ،بەو شێوەیەی لە كتێبی «ئەنتی ئۆدیب»ی
ژیل دۆلۆزدا هاتووە.
خەڵك بوونە بینەری تەلەڤزیۆن و فێربوون چۆن بە خێرایی كەناڵەكان
بگۆڕن .زۆر كەس هەمیشە خەریكی گۆڕینی كەناڵن و بەالیەناوە گرنگ نییە
چ بەرنامەیەك و لە چ كەناڵێكەوە پەخشدەكرێت ،ئاخۆ منایشە یان هەوڵ.
بینەری پۆست مۆدێرن بەڕاستی لەو شتەی لە رووداندایە ،هیچ تێناگات و
الفاوی وێنەكان بە بەرچاویدا دێن و دەچن ،سەرنجی رادەكێشێت .بینەری
تیڤی بەرەو پڕۆسەی كورت رادەكێرشێت و لە بینەر و سەیركەرەوە دەگۆڕێت
بۆ «بینینی بەشەكی» ،واتە بینەرێك كە سەیری بەرنامە یان كەناڵی تەلەفزیۆنی
ناكات بەڵكو تەنیا چەند بەشێكی جیا و دابڕاوی ئەم بەرنامانە دەبینێت.
دەتوانین بڵێین هەر سەبارەت بەم بابەتە ،فیلمی ئایدیال فیلمی «مندااڵنی
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سیخوڕی»٢ی روودویكسە .ئەم فیلمە بە شێوەیەك دروستكراوە كە هیچ
چەشنە مانا و ناوەڕۆكێكی نییە ،بەاڵم هاوكات بینەر ناتوانێت چاو لە شاشەكە
هەڵگرێت ،چونكە لە ساتەوەختێكدا كە عەقڵی ئێمە لە بینینی ئەم فیلمە
سەركۆنەمان دەكات ،هەر لەو چركەدا بەرازی باڵندە دێت و ئێمە دەبێت
سەیری بكەین بزانین بۆ كوێ دەچێت و چۆن باڵدەگرێتەوە ،كاتێك چیدی
تاقەتی بەرازی باڵندەمان نامێنێت ،ئەژدیهایەكی بچووك لە گیرفانی قارەمانی
چیرۆكەكە دەپەڕێتە دەرەوە .ئەم بەرهەمە هونەرییەی روودویكس بێوێنەیە،
بە راستی كەسێك كە بەردەوام كەناڵەكانی تیڤی دەگۆڕێت ،لەژێر كاریگەریی
رووداوێكی وەهادایە .تاكە كەناڵی تەلەفزیۆنی لە روسیا كە شێوازێكی دیكەی
گرتۆتەبەر ،كەناڵی «كولتورا» ،ئەویش لەبەرئەوەی لەم كەناڵەدا كۆمەڵێك
بەرنامە لەسەر موزیكزان ،هونەرمەند و كەسایەتییە كولتورییەكان و شانۆكار،
واتا ئەوەی لە مۆدێرن ماوەتەوە ،بێ پەلە و خێراییەكی ئەوتۆ منایش دەكریت،
گەر ئەم كەناڵە لە پێڕستی كەناڵە تەلەڤزیۆنییەكان دەركەین ،دەتوانین بە
ئاسودەیی زوو زوو بە كۆنتڕۆڵی تیڤییەكەمان كەناڵەكان بگۆڕین ،بێ ئەوەی
چاوەڕێی شتێكی سەیر و سەمەرە و بەدەر لە ریتمی ئاسایی ،كە دەبێت بە پێی
ئەو ژیان بەرینە سەر ،بكەین.
دژیەکییەکانی ئازادی

بەم چەشنە پۆست مۆدێرن دێتەئاراوە .چ شتێك دەتوانێت بەر بە هاتنی
بگرێت؟ ئایا دەكرێت وەاڵمی نەرێنی بە پۆست مۆدێرنیزم بدرێتەوە؟ ئەمە
پرسیارێكی بەجێ و بنەڕەتییە .هاوكات بە لە بەرچاوگرتنی ئەو خاڵە كە لە
تێزی لیبڕالدا مرۆڤ ئازادە ،واتا هەمیشە دەتوانێت بڵێ «نا» و هەر شتێك
كە نایەوێت ،رەتیبكاتەوە ،لێرەدا هەستی مەترسی لە فەلسەفەی ئازادیدا
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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دروستدەبێت .شوێنێك كە بە ناوی نازادیی رەها ،ئازادی ناچاردەكەن كە بە خۆی
بڵێت «نا» .مۆدێلی رۆژئاوایی لیبڕال دەڵێت :ئێوە دەتانەوێت بەرهەڵستی ئێمە
بكەن؟ فەرموون ،مافی خۆتانە ،بەاڵم خۆ ئێوە ناتانەوێت واز لە جلشۆرەكەتان
بێنن؟ جلشۆر دەبێتە تەوەری باسی الیەنگرانی پێشڤەچوون ،چونكە هەموان
بە پێست رەش ،پێست سوور ،موحافیزكار و ئەرتەدۆكسەوە دەیانەوێت
جلشۆریان هەبێت .كۆمۆنیستەكانیش بە پێی لۆژیكێكی دیكە باسی پێویستیی
و نەگەڕانەوەی دامەزراوەكانیان دەكرد .دەیانوت سۆسیالیزم پاش كەپیتالیزم
دێت .گەرچی ئێمە خاوەنی كەپیتالیزمێكی وەها نەبووین ،سۆسیالیزم هات و
ماوەیەك مایەوە و وەك جلشۆرەكە ژمارەیەكی زۆری لەناوبرد ،پاشان بزربوو.
گەر بیر لە مێتافیزیكی جلشۆر بكەینەوە ،كە تا چەند لەگەڵ بەها واقیعییەكانی
سیستمی فەلسەفی یەكدەگرنەوە ،دەتوانین بگەینە ئەو دەرئەنجامە كە ژیانی
مرۆڤ بێ ئامێری جلشۆریش مومكینە و هەردەكرێت ،دەتوانێت بەختەوەریش
بێت ،بەاڵم بۆ كۆمەڵگەی لیبڕال ،ئەمە بابەتێكی زەروور و كەم تا زۆر پیرۆزە.
هەر شتێك دركدەكرێت ،بەاڵم مەگەر ژیان بێ جلشۆر دەكرێت؟ ئەمە
پێناسەیەكی واقیعیی نازانستییە :ژیان بێ جلشۆر نەكردە و نامومكینە .ژیان
بوونی دەرەكی نییە .ژیان هەمان جلشۆرە .كاریگەریی هێزی باس و مشتومڕی
روو لە تۆتالیتار الی لیبڕالیش هەر لەم بابەتەدایە .لە رزگاری ،هەمیشە چەشنێك
هۆكاری ناچاركردن هەیە و ئەمە پارادۆكسی ئازادییە .بۆ منوونە ،ناچاركردن بەو
هزر و رامانە كە ئازادی بەهایەكی بااڵیە .گریامن كەسێك دەڵێت« :ئازادی
بەهایەكی بااڵیە» .لەم كاتەدا كەسی یەكەم دەڵێت« :تۆ دژی ئازادیت؟ من بۆ
ئازادی دەتكوژم».
لە لیبڕالیزمدا ئایدیایەكی وەها جێگیر بووە كە هیچ ئەڵتەرناتیڤێك بۆ
ئازادی ناتوانێت بوونی ببێت .لێرەدا حەقیقەتێك خۆی حەشارداوە .گەر لۆگۆس
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(یان وتە) لە سەر رێگەی ئازادی وەستا و گەر لۆگۆسی كۆمەاڵیەتی بكێرشێتە
ناو هەرزەكاریی ئازادەگییەوە ،كەواتە یەكەم زەبر بۆ كەوتنە سەر ئەم رێگەیە
لە كوێ روویداوە؟ دەبێ نەك لە سەردەمی دیكارت ،نیچە و نەك لە سەدەی
بیستەمدا ،بەڵكو لە سەردەمی پێش سوكراتدا بۆ شوێنەكەی بگەڕێین .هایدگەر
لە تیۆری «فیۆسیس» و لە ئامۆژەكانی ئەفالتون سەبارەت بە ئەندێشەكان،
ئەم بابەتە بە تەواوی دەخاتەڕوو ،بەاڵم خاڵی گرنگ شتێكی دیكەیە ،ئەوەی
كە رۆیشتنی لۆگۆس بەرەو ئازادی ،رۆیشنت و جوڵەیەكی رێكەوتی نییە ،بەو
حاڵەشەوە دەكرێت «نەخێر»ی پێ بوترێت.
موحافیزكاری وەك رەتكردنەوەی لۆژیكی مێژوو

هاوكات ئەگەری بوونناسانە بۆ وتنی «نا» لەئارادایە و موحافیزكاریش
لێرەوە دەستپێدەكات .سەرەتا موحافیزكاری چییە؟ وتنی «نا»یە بەو شتەی كە لە
دەورووبەردا هەیە .لەبەر چی؟ لە بەر ئەو شتەی كە پێشرت هەبووە .لە بەر شتێك
كە ،وەك دەوترێت ،لەڕەوتی مێژووی سۆسیالیستیی سیاسیدا تێپەڕیوە .بەو مانا كە
موحافیزكاری ،دیاریكردنی هەڵوێستی بوونناسانە ،فەلسەفی ،كۆمەاڵیەتی ،سیاسی،
تاكەكەسی ،ئەخالقی و ئایینی ،كولتوری و زانستییە و هەموو ئەو رەوتانەی هەنوكە
لەگەڵیان بەرەوڕووین و پێشرت وەسفامن كردوون ،رەتدەكاتەوە.
ئێمە ئێستا باسی موحافیزكاری دەكەین و ئەوەش كە بە خۆبەدوورگرتن
لە جۆرێك بنبەستی كۆمەاڵیەتی و فەلسەفی ،دەكرێت خودی لۆژیكی مێژوو
كە مۆدێرن و پۆست مۆدێرنی لێكەوتۆتەوە ،رەتبكرێتەوە .ئێمە سەردەمی نوێ
بە هەموو رێگە و رێبازی پێشكەوتن و پێچ و پەناكانی پۆست مۆدێرن كە
دەمانكێشێنێتە ناو البیرێنتەكانی راستییەكانەوە ،پەسەنددەكەن ،بەاڵم دەكرێت
لێرەدا قۆناغە سەرەتاییەكانیشی بۆ زیادبكەین كە ئەم خواستەیان مومكین و
زاڵكردووە .موحافیزكاری هەڵوێستی خۆی ،لە سەر بەرانبەركێ لەگەڵ لۆژیكی
چەقبەستنی پڕۆسەی مێژووی دادەمەزرێنێت .لەم وەستان و بەرانبەركێییەدا،
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تەوەری باسەكە ،دیاردەناسیی مۆدێرن و لەسەردەمی ئێمەدا پۆست مۆدێرنە
كە موحافیزكاری خۆی لە وەرنەگرتنی دووردەگرێت ،بەاڵم موحافیزكاری وەك
بونیاد دژایەتیی دیاردەكان ناكات .هەڵسەنگاندنی نەرێنیی دیاردەناسی تەنیا
بیانوویەكە .موحافیزكاری بنبەستێك بەدیدێنێت ،كە لۆژیكی كار و رووگەی
قۆناغی مێژوو رەتدەكاتەوە .موحافیزكاری دەتوانێت بە شێوە و شێوازی
جۆراوجۆر دژایەتی قۆناغێكی مێژوویی بكات .موحافیزكاری خاوەنی سێ
ئەگەری بنەڕەتی بۆ گەڕانەوە بۆ مۆدێرن و پۆست مۆدێرنە .رێكخسنت یان
بونیادبەندیی موحافیزكاری هەر لێرەوە دەست پێدەكات .ئەم بونیادبەندییە
بێ هەر چەشنە لەپێشبوون و ریزبەندییەك ئەنجام دەدرێت ،چونكە باس
باسی ئەندێشە و رای زانستییە ،نەك ئەندێشەی بەهادانان.
موحافیزكاریی بنەڕەتیی نەریتخوازی

یەكەم بۆچوون ،وەك دەوت��رێ ،بۆچوون و تێڕوانینی نەریتخوازییە.
موحافیزكاری لەوانەیە بەتەواوی نەریتخواز بێت .لە هەندێك لە مۆدێلەكانی
زانستی سیاسەتدا ،نەریتخوازی و موحافیزكاری ،بۆ منوونە لە بەرهەمەكانی
كارڵ مانهایمدا ،لە یەكدی جیادەبنەوە .ئەم هەوڵە بۆ پاراستنی هەموو شت
هەربەو شێوە و شێوازەی كە لە كۆمەڵگەی نەریتخوازدا هەبووە ،بێگومان
بەرەوڕووبوونەوەیەكی موحافیزكارانەیە.
لۆژیكیرتین نەریتخوازی لەڕوانگەی فەلسەفی ،تیۆریك و بوونناسانەوە،
ئەو رامانەیە كە رەخنە لە خواست و رووگە و رەهەندە جیاجیاكانی مۆدێرن و
پۆست مۆدێرن ناگرێت ،بەڵكو لقی بنچینەیی پێشكەوتنی مێژوو رەتدەكاتەوە،
واتا لەڕاستیدا دژایەتیی زەمەن دەكات .نەریتخوازی یان سوننەتگەرایی ئەو
فۆرمە لە موحافیزكارییە كە جەختدەكاتەوە :ئەو بەش و پاژە جیا و جیاوازانە كە
دەبنە هۆی ئەوەی ئێمە دژایەتییان بكەین ،خراپ نین ،لە جیهانی هاوچەرخدا
هەموو شتێک خراپە« .ئایدیای پێشكەوتن خراپە ،ئایدیای پێشكەوتنی
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تەكنەلۆژیا خراپە ،فەلسەفەی زات و عەینییەتی دیكارت خراپە ،شوبهاندنی
كاتژمێری نیڤتۆن خراپە ،زانستی پۆزەتیڤی هاوچەرخ و ئەو پ��ەروەردە و
بارهێنانەی بە پێی ئەو دام��ەزاوە ،خراپە» .ئەو ئێپیستمە كە موحافیزكاری
نەریتخواز لە درێژەدا باسیدەكات ،بە هیچ كوێ ناگات .ئەم ئێپیستمە تۆتالیتار،
درۆیین و نێگەتیڤە كە دەبێت لەگەڵی بە شەڕ بێین ».دواتر گەر درێژە بە
ئەندێشەكەی بدەین ،بەم دەستەواژانە دەگەین« :من تەنیا حەزم لەو شتانەیە
كە تا پێش مودێرن بوونیان بووە» .تەنانەت دەكرێت لەمەش برتازێت و
رەخنە لەو خواستانە بگیرێت ،كە لە خودی كۆمەڵگەی نەریتیدا ،رێگەیان بە
دەركەوتنی مۆدێرنە داوە.
موحافیزكارییەكی نەریتخوازانەی لەم چەشنە دوای ئەوەی سەڵتەنەتخوزی
لەبەریەك هەڵوەشایەوە و كڵێسا لە دەوڵەت جیابووەوە ،كاتێك كە هەموو
نەتەوە مێژوویی ،كولتوری ،كۆمەاڵیەتی -سیاسی پێشوازییان لە مۆدێرنە كرد،
گرنگی خۆی لە دەستدا .لە روسیا ئەم بابەتە لەالیەن كافرە شەڕەنگێزەكانەوە
گەاڵڵەكرا .بەڕاستی تاڕادەیەك ئەم رووداوە روویدا ،چونكە بە تەواوی وەالیان
ناوە و هیچ قسەیەكیان لە بارەوە نەدەكرد و گروپی كۆمەاڵیەتی كە الیەنگریی
لەم هەڵوێستە بكەن ،هیچ دیار نەبوون ،زۆر زوو تەنانەت لەهەندێك لە
بونیادەكانی سیاسەت ناسیدا (بەرهەمەكانی مانهایم) لە نێوچوون ،هەر
بۆیە ئێمە ئەوە نابینین و لەوێوە دەست پێناكەین .مەخابن! گەر مبانەوێت
شەجەرەنامەی موحافیزكای لێكبدەینەوە و بە شێوەی گشتیرت هەڵوێستە
موحافیزكارانەكان تاوتوێ بكەین ،دەبێت بە وردی ئەم تێڕوانینە پێش هەموو
شتێك بخەین .لە نەریتخوزیدا كۆی تەواو و كۆتایی پەیوەندی و دانوستانەكانی
موحافیزكارانە بەرانبەر بە مێژوو ،كۆمەڵگەو جیهامنان هەیە .سەدەی بیستەم
كاتێك كە پێدەچوو چیدی ،هیچ چەشنە پلە و پێگەیەكی كۆمەاڵیەتی بۆ
ئەم ئەندێشە موحافیزكارانە نەماوەتەوە ،گروپێك لە بیرمەند و فەیلەسوف
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دەركەوتن ،كە چام هیچ شتێك رووی نەداوە ،بەو شێوەیە هەڵوێستگەلی
نەریتخوازانەیان هێنایەوە بەر كار و دەستیاندایە پڕوپاگەندە و بانگەواز بۆی،
ئەویش بە جۆرێكی بەردەوام و شێلگیرانە و هێند بە شێوەیەكی رادیكاڵ كە
بەڕاستی سەدەی  18و 19ش وێنا نەدەكرا .لەوانە دەتوانین ناوی رێنێ گێنۆن،
ژۆلیوس ئێڤۆال ،تیتوس بوركهارت ،لیۆپۆڵد سیگلەر و هەموو ئەوانە ببەین كە
لە مانای پڕ بە پێست و تایبەتیی وشەدا بە «نەریتخواز» ناودەبران .خاڵی
سەرنجڕاكێش ئەوەیە كە سەدەی نۆزدەهەم ،ئەو كاتەی رژێمی دەسەاڵتخواز
حكومەتی دەكرد و پاپا لە رۆما بڕیاری دەردەكرد ،ئەو كەسانە خاوەنی ئەم
بیرە رادیكااڵنە بن ،نەبوو .نەریتخوازان كاتێك زانییان بارودۆخی «نەریت»
(سوننەت) لەبار نییە ،بەرنامەی موحافیزكاریی نەریتخوازیان بەكارهێنا .بەم
چەشنە ،موحافیزكاریی بنچینەیی توانی بگۆڕێت بۆ مۆدێلی فەلسەفەی سیاسی-
ئایدۆلۆژی .ئەویش كاتێك كە مۆدێرنە بە كردەوە هەموو بیر و هەڵوێستێكی
كردبووە هی خۆی ،نەك ئەو كاتەی كە مۆدێرن لە سەرەتای رێگەی سەركەوتندا
بوو ،هێزی دیاریكراوی سیاسی و كۆمەاڵیەتی دژایەتییان دەكرد.
ژمارەیەك لە كارناسان و پسپۆڕانی سیاسی هەوڵیاندا دیاردەی موحافیزكاریی
سەدەی بیستەم لەگەڵ فاشیزم بكەنە یەك و پێكەوەیان پەیوەست بكەن.
كەسێك بە ناوی لویی پاوڵ و ژاك برژییێ ،نوسەرانی كتێبی «بەرەبەیانی
جادوگەرەکان» لە بەرهەمەكەی خۆیاندا باسی ئەم هەڵوێستەیان كردووە.
هەڵبەت ناتوانین هاوڕای ئەوان بین .ئێمە دەڵێین فاشیزم ،زیاتر فەلسەفەیەكی
روو لە مۆدێرنە و توخمەكانی كۆمەڵگەی نەریتییە ،دژ بە مۆدێرنە و زەمەن
هیچ ناڵێت .جگە لەمە ،گنۆن و ئێڤۆال زۆر بە توندی رەخنە لە فاشیزم دەگرن.
گنۆن و ئێڤۆال لە بەرهەمەكانی خۆیاندا لێكدانەوەی تێروتەسەل سەبارەت
بە هەڵوێستی بنچینەیی-موحافیزكارانە دەدەن .ئەوان كۆمەڵگەی نەریتی
وەك ئایدیالێكی بەدەر لە زەمەن وەسفدەكەن و دنیای هاوچەرخ (مۆدێرن)
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و پرەنسیپە بنەڕەتییەكانی وەك دەرئەنجامی الدان ،كەوتن ،تێكچڕژاویی
گروپگەلی كەمئەژماری كۆمەاڵیەتی ،گواستنەوەی گرنگیدان لە گۆڕەپانی
مینۆكییەوە بۆ م��ادی ،لە ئاسامنەوە بۆ زەوی ،لە تاهەتایی بوونەوە بۆ
ئەوەی لە رووداندایە و هتد ،شیدەكەنەوە .هەڵوێستەكانی نەریتخوازەكان،
دەتوانێت منوونەی «پارادایم» (كۆی بەها و میتۆدەكان) موحافیزكارانە
لە جۆری بێخەوش و رەسەنی بێت .هەڵبەت هەندێك هەڵسەنگاندن و
پێشبینییان راست دەرنەچوو .لەوانە هەردووكیان زووتر لە كاتی خۆی بە
هۆی سەركەوتنی «كاستی چوارەم»ەوە بە جۆش و خرۆش كەوتن ،مەبەست
سەركەوتنی پرۆلیتاریا (یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی) بە سەر «كاستی سێیەم»
(ئۆردووگای كەپیتالیستی)یە ،كە دەركەوت راست نەبووە .ئەوان دەستیانكرد
بە دژایەتیكردنی كۆمۆنیزم ،بێ ئەوەی پێبزانن تا چەند توخمی نەریتی تێدا
زۆرە ،دەبێت بڕێك لە هەڵسەنگاندنەكانیان ریفۆرم بكرێت .لە كۆنگرەی رۆما
كە بە بۆنەی بیستەمین ساڵیادی كۆچی دوایی ئێڤۆال بەڕێوە دەچوو ،كۆمەڵێك
وتار لەژێر نای «ئێڤۆال ،روانین لە چەپەوە» ئاراستەكران كە پێشنیاریان دەكرد
دیسان بەرهەمەكانی لێكبدرێنەوە .ئێڤۆال خۆی بە راستگەرا و تەنانەت
راستگەرای تۆخ و زیادەڕۆ دەزانی.
موحافیزكارانی بنەماخوازی سەردەمی ئێمە

لە كۆمەڵگەی ئێمەشدا موحافیزكاریی بنەمای بوونی هەیە .یەكەم ئەوەی
كە هەمان پڕۆژەی بە ئیسالمیكردن ،خۆی ،موحافیزكاریی بنەماییە .گەر
توێژەكانی پڕوپاگەندەی لێجیابكەینەوە و بزانین موسوڵامنەكان لەڕوانگەی
تیۆری ،هەستەوەری و رامانەوە دەبێ چۆن بن ،دەبینین ئەوانیش خاوەنی
هەمان هەڵوێستی تیمێكی موحافیزكارە بونیادگەراكانن .ئ��ەوان دەبێت
باوەڕیان بە یەكە بە یەكەی وشەكانی «قورئان» هەبێت ،هاوڕێ لەگەڵ ئەوەی
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كە هەر چەشنە لێكدانەوە و تەفسیرێك لە الیەن موعجیزەكەرانی تۆلێرانسەوە
(هەڵكردن) كە رەخنە لە بیروباوەڕیان دەگرێت و بە بێ بەزاییانە ناویان دەبات،
رەتبكەنەوە .گەر تاكێكی بنەماخواز لە تەلەڤزیۆندا بەرەوڕووی موفەسیرێكی
وەها ببێتەوە ،لەو حاڵەتەدا ،بە دەرئەنجامێكی عەقاڵنی سادە دەگات :دەبێت
تەلەڤزیۆنەكە و ئەو موفەسیرەی لەوێوە قسە دەكات ،پێكەوە فڕێ بدرێن.
هەڵوێست و رووگەیەكی وەها لەناو گروپە پڕۆتستانە بنەماخوازەكانی
ئەمەریكاشدا بەرچاودەكەوێت .هەرچەند سەری دیارە ،بەاڵم كەم تا زۆر
بەشێكی بەرچاو لە لیژنەی هەڵبژێردەرەكانی حزبی كۆماریخوازی نەتەوە
یەكگرتووەكانیش پشتیوانی ئەمجۆرە روانگانەن .بەرنامەی تەلەڤزیۆنی بە
بەشداریی ئەم بنەماخوازە پرۆتستانتانە كە هەرچەند لەڕوانگەی ئایینی
پڕۆتستانەوە مومكینە ،لە مۆدێرنێتی و پۆست مودێرنێتیدا رەخنەی لێدەگرن،
بە ملیۆنان بینەری هەیە .ژمارەی ئەم موعجیزەكەر و موفەسیرانە زۆرە،
لەوانە جێری فالویل كە بە گشتی رەخنە لە تێکڕای ئەم جیهانە دەگرێت و
هەموو رووداوەك��ان لە گۆشەنیگای گێڕانەوەی پڕۆتستانتی مەسیحییەتەوە
لێكدەداتەوە .كەسانێكی لەمشێوەیە لە ئەرتەدۆكس و كاسۆلیكیشدا هەن.
ئەوان هەم لە رووی بونیاد و هەم بە گشتی ،مۆدێرنێتی رەتدەكەنەوە و ئەوەی
لە ئاییندا باسیدەكرێت ،بەتەواوی بە ئەمڕۆیی و حاشاهەڵنەگر و حەمتی دەزانن
و سەردەمی هەنوكە و بەهاكانی بە سەرچاوەی پاشایەتی دژەمەسیح دەزانن،
كە ئاكامی باشی لێناكەوێتەوە .ئەمچەشنە خواستانە لەناو پێڕەوكەرانی ئایینی
كۆنی روس بە باشی جێگیر بووە .تا ئێستاش خەڵكانێك لە ئۆراڵ نیشتەجێن
و گڵۆپی كارەبا بەكارناهێنن .گڵۆپەكان الی ئەوان «تیشكی شەیتانی»ن .بەم
بۆنەوە تەنیا مۆم و تیشكی هەتاو بەكاردێنن.
هەندێكجار رووب��ەڕووب��وون��ەوەی وەه��ا دەچێتە ق��وواڵی��ی هەموو
بابەتەكانەوە .یەك لە نوسەرانی پەیڕەوی ئایینی كۆنی روس بە باوەڕێكی
112

ئەلێكساندەر دۆگین

پتەوەوە دەڵێت»نابێ چا و قاوە بخورێتەوە ،چونكە تیری قاوە لە ئاسامنەوە
دەبارن و ئەو كسانەی لەم خواردنەوانە دەخۆنەوە ،تووشی غەزەبی خوا
دەكەن».
خواردنەوەی قاوە لەو سەروبەندەدا بە توندی یاساغ كرا .لەوانەیە ئەم كارە
ساویلكانە دیاربێت ،بەاڵم دەبێت بپرسین ساویلكانە لەڕوانگەی چ كەسێكەوە؟
بۆ كەسانی هاوچەرخی ئەمڕۆیی .بەڕاستیش «تیری قاوە» ساویلكانەیە ،بەاڵم
بیر لەوە بكەنەوە كە لە جیهانی موحافیزكارانی بنەماتەوەردا شوێنێك بۆ ئەم
دەستەواژە تەرخان نەكراوە .بەوپێیە ،دیاریدەكرێت كە تاك سەر بە كام بەرە
لە شەیتانەكانە .نابێت لە بیریشی بكەین كە «كڵێسەی شەڵواری»ش هەبووە.
لەو سەردەمەدا گروپی گەنجانی پێڕەوی ئایینی كۆن لە سەدەی هەژدەهەم،
پڕوپاگەندەیان بۆ مۆدی شەڵواری چوارخانە دەكرد و لە كڵێسەی «كیمری»
كۆ دەبوونەوە كە هەندێكجار پێیدەوترا «كڵێسەی شەڵواری» .ئەم بابەتە
لێكدەدرایەوە كە ئایا دەبێت ئەو كەسانەی شەڵواری چوارخانەیان لە پێدەكرد ،لە
دین دەربكرێن یان نا؟ چون لەو كاتەدا الیانوابوو لەبیركردنی شەڵواری چوارخانە
بۆ مەسیحییەكان دوور لە ئەدەبە .ژمارەیەك لەو كەسانەی لەم كۆبوونەوانەدا
ئامادە دەبوون ،لە سەر ئەو باوەڕەبوون كە دەبێت دەربكرێن ،بەشێكی دیكە دژ
بەم بڕیارە دەوەستانەوە .ئەم جۆرە رادەربڕینانە لەڕاستیدا هێندەش ساویلكانە
نین .بە بڕوای ئێمە الیەنگرانی دینی كۆن كەسانێكی دواكەوتوون ،بەاڵم وا نییە،
تەنیا جۆرێكی ترن و بە پێی تێزێكی تر دەژین .ئەوان كات و زەمەن وەك هۆكاری
پێشكەوتن رەتدەكەنەوە .بە بڕوای ئەوان كات و زەمەن هۆكاری دواكەوتووییە و
خەڵكانی هاوچەرخ دەبنە قوربانی شێتی شەیتانی.
لێرەدا دەتوانین روانگەی كلود لیڤی شرتاوس باسبكەین .سەملاندی كە
هیچ چەشنە تیۆرێك لە لویی برول و زاناكان و توێژەرانی رەوتی كامڵبوون
لەبارەیەوە قسەیانكردبێت ،نییە و دەكرێت بوترێت كە هەر ئەوەندەی
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كۆمەڵگەی خۆجێییەكان ،یاخود بونیادی ئەفسانەی پێست سوورەكان
لەڕوانگەی دۆزراوەكانی نوێی خۆیانەوە ئاڵۆزن ،هەربەو رادەیەش هاوشێوەی
فۆرمە كولتورییەكانی ئەوروپای هاوچەرخ ،درام و كارەساتبارن .ئەمانە تەنیا
كۆمەڵێك پرس و بابەتی دیكەن .لێرەدا سەروكارمان لەگەڵ «لۆگۆس»ێكی
دیكەدا هەیە كە لە سیستمی پەیوەندی و دانوستانی سیاسی ،ناهاوشێوەیی،
فرەچەشنی و بونیادی مۆدێلەكانی سیستم ،بە تێزێكی دیكەوە كاردەكەن ،بەاڵم
بە لە بەرچاوگرتنی ئاڵۆزیی و پارامێرتە بونیادییە گرنگەكانی(كە بنەماخوازی
لێرەوە سەرهەڵدەدات) ،بە تەواوی لەگەڵ رامان و مۆدێلی كۆمەاڵیەتی و
سۆسیالیستی ،جگە لەوە ،لەناو نەتەوە جیاجیاكاندا دەتوانن یەكبگرنەوە و
سازگاربن .لە موحافیزكاریی بنەماییدا خۆ بەدوورگرتن لە سەردەمی مۆدێرن،
خاوەنی شێوازێكی پڕاوپڕ لۆژیكی و رێك و پێكە .گەر تۆزێك وردتر لەم روانگەیە
بڕوانین و لێكیبدەینەوە ،دەبینین هەموو شت لۆژیكی و عەقاڵنییە ،بەاڵم ئەمە
«لۆگۆس»ێكی دیكەیە .ئەمە لۆگۆسێكە كە تیایدا ،تیری قاوە ،كڵێسەی شەڵواری
و ژیان لە ژێر رووناكیی مۆم ،هەرشتێك كە بزەیەكی سووكایەتیپێكردن دەخاتە
سەر لێوی مرۆڤی هاوچەرخ ،بە هیچ شێوەیەك گاڵتەجاڕانە نییە و شێوازێكی
تەواو جیاوازە بۆ بوون.
موحافیزكاری لە «دۆخی هەنوکەیی» واتا موحافیزكاریی لیبڕال

جۆرێكی دیكە لە موحافیزكاری هەیە ،كە ئێمە ناومان ناوە موحافیزكاریی
«دۆخی هەنوکەیی» یان موحافیزكاریی لیبڕال .ئەمجۆرە موحافیزكارییە بە
جۆری لیبڕال دەژمێردرێت ،چونكە وەاڵمی «ئەرێنی» بەو خواستە سەرەكییە
دەداتەوە ،كە لە مۆدێرنەدا بەدیدێت ،بەاڵم لە هەر قۆناغێكی رەوتی بەدیهاتنی
ئەم خواستە سەرەكییە هەوڵدەدات ،خێرایی خۆی كەم بكاتەوەو بەردەوام
دەڵێت» ‹هێواشرت ،ئێستا نا ،بۆ داهاتوو».
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موحافیزكاری لیبڕال كەم تا زۆر وا بیردەكاتەوە ،كە بوونی تاكی ئازاد،
بابەتێكی باش و پەسەنكراوە ،بەاڵم ئەوەی كە تاكی ئازادی زۆر لەئارادا
بن ،ئیدی زیادەڕۆییە .یان باوەڕیان سەبارەت بە «كۆتایی مێژوو»ی
فۆكۆیاما لە قۆناغی یەكەمدا ،بەو شێوەیەبوو كە سیاسەت لەناوچووە و
هەنوكە «بازاڕی جیهانی» بە خێرایی شوێنی گرتۆتەوە ،كە تیایدا نەتەوەكان،
دەوڵەتان ،نەژادەكان ،كولتورەكان و ئایینەكان دیار نەماون ،بەاڵم دواتر
گەیشتە ئەو ئەنجامە كە دەبێت هێواشرت جوڵە بكرێت و هێدی هێدی
پۆست مۆدێرن بێهەڵگیرساندنی شۆڕش بخرێتە ناو بۆتەی كارەوە ،چونكە
رەنگە لە شۆڕشەكاندا رووداوێكی چاوەڕواننەكراو رووبدات ،كە نەخشەی
«كۆتایی مێژوو» تێك بشێوێنێت .لەم كاتەدا بوو فۆكۆیاما نووسی جارێ
پتەو و بەهێزكردنی دەوڵەتی نەتەوەیی بە شێوەی كاتی زەروور و پێویستە.
ئەم بابەتە بەدروستی موحافیزكاریی لیبڕالە .موحافیزكارانی لیبڕال حەزیان
لە چەپەكان نییە ،حەزیان لە ئێڤۆال و گنۆنی راستگەراش نییە ،بەاڵم ئەوان
بە هیچ ترسێك ئەمجۆرە بیرمەندانە بە هەند وەرناگرن و هەر كە چەپەكان
دەبینن ،دەستبەجێ سەنگەریان لێدەگرن.
موحافیزكاری لیبڕال لە بەر هەندێك تایبەمتەندیی بونیادیی چۆنایەتی لە
كەسی دی جیادەكرێتەوە ،كە لەگەڵ خواستی گشتیی مۆدێرنەدا هاوڕایە ،بەاڵم
دژایەتیی دەركەوتە ئاڤانگارد و پێشەنگەكانی دەكات كە لە رادەبەدەر مەترسیدار
و زیانبەخش دیارە .بۆ منوونە ئێدمۆند بێرك ،فەیلەسوفی ئینگلیزی ،سەرەتا پێڕەوی
میتۆدی رۆشنگەری بوو ،بەاڵم دوای شۆڕشی فەرەنسا لێیدووركەوتەوە و تیۆری
موحافیزكارانە -لیبڕالی پێشكەشكرد كە بە رواڵەت رەخنەی لە شۆڕش و چەپەكان
دەگرت .هەر لێرەوە بەرنامەی لیبڕال  -موحافیزكارانە دەستپێدەكات كە هەمان
بەرگری لە ئازادی ،ماف و سەربەخۆیی مرۆڤ ،پێشكەوتن و یەكسانییە ،بەاڵم
نەك بە ناوكۆی شۆڕش ،بەڵكو بە كەڵك وەرگرتن لە كەرەستەیەكی دیكەی وەك
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گۆڕانكاری و كەمڵبوون ،لەبەرئەوەی كە نەوەك وزەی شاراوەی ژێرزەوی لە
شوێنێكەوە ئازادبێت ،كە لەڕووداوە شۆڕشگێڕانەكاندا تیرۆر و پاشان ئەنتی تیرۆر
و پرس و بابەتی دیكەی لێدەكەوێتەوە.
بەم چەشنە ،موحافیزكاریی لیبڕال بەڕاستی بەرهەڵستیی خواستەكانی
پێكهێنەری شوناسی مۆدێرن و تەنانەت پۆست مۆدێرن ناكات ،هەرچەند
موحافیزكارانی لیبڕال بەرانبەر بە پۆست مۆدێرن زیاتر لە جاران بوەستنەوە .مانای
ئەوان تەنانەت دەتوانن لە چركەساتێكدا هاواری بوەستە! بكەن ،لەكاتێكدا كە
دواهاتەكانی پۆست مۆدێرن بەدیدەكەن و سەیرێكی یاداشتەكانی ژیل دۆلۆز
دەكەن ،بە ئاشكرا هەستێكی ناخۆش و نادڵخواز دایاندەگرێت .جگە لەمە ئەوان
لە خێراكردنی دێمۆنتاژی مۆدێرن كە لە پۆست مۆدێرندا روودەدات و لەوانەیە
ببێتە هۆی ئازادیی پێش مۆدێرنە ،دەترسێن .موحافیزكارانی لیبڕال ،بە ئاشكرا،
لەم بارەوە دەنووسن و دەنووسن .بۆ منوونە ،یورگن هابرماسی لیبڕال ،كە پێشرت
چەپ بوو ،دەڵێت « :گەر ئێمە ئێستاكە رۆحی توندوتیژی رۆشنگەری ،وەفاداری
بە ئایدیالەكانی ئازادیی تاك و ئازادیی ئەخالقی نەپارێزین و مرۆڤایەتی لەم
سنورەدا رانەگرین ،نەك هەر لە هەڵدێری پشێوی و نائارامیدا نوقم دەبین ،بەڵكو
دەگەڕێینەوە بۆ سێبەرەكانی «نەریت» ،كە مۆدێرنە مانای شەڕكردن لەگەڵی ئاراستە
كردووە» .بەدەربڕینی دی ،ئەو لە هاتنی موحافیزكارانی بنەمایی سڵدەكاتەوە.
بنالدن وەك نیشانەیەك

بنالدن جیا لەوەی كە كەسایەتیی راستەقینەیە یان دروستكراوی دەستی
خەیاڵ و وێنای وەهامویی هۆلیود ،لەڕوانگەی فەلسەفییەوە بە شێوەیەكی
تایبەت ،گرنگە .ئەم بابەتە لە راستیدا دیمەنی تێپەڕین بەرەو پێش مۆدێرنەیە
لەچوارچێوەی پۆست مۆدێرنەدا ،كە بە شێوەیەكی پێكەنیناوی و گاڵتەجاڕانە
و زیاڕۆیانە جوانكراوە .ئەمە هۆشدارییەكی شومە سەبارەت بەوەی كە
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پێش مۆدێرنە (واتا «نەریت») هاوشێوەی ئیامن و باوەڕ بە ئەو بەهاگەلەی
هەمووی لە یەك جێدا كۆبووتەوە و هەر لە سەرەتای مۆدێرنەوە لە نزمرتین
پلەدا دانرابوون ،دەتوانێت سەر بەرزبكاتەوە و هەمووالیەك بگرێتەوە .سیامی
بنالدن ،ژێستەكانی ،دەركەوتنی لە شاشەكانی تیڤی و الپەڕەی گۆڤارەكانی
مۆد ،بۆخۆی نیشانەیەكی فەلسەفییە .ئەمە هێام و نیشانەی هۆشداریدانی
موحافیزكارانی لیبڕالە بە مرۆڤایەتی.
تارمایی چێ گیڤارا

موحافیزكارانی لیبڕال ب��ەزۆری ئەو راڤە و شیكارییەی ئێمە لەسەر
پەیوەندی و دانوستانەكانی لیبڕالیزم و كۆمۆنیزم ئەنجامامندا ،بەدەستەوە
نادەن .هەمیشە سڵ لە بوونی كۆمۆنیزم دەكەنەوە .پێشوەخت ئاماژەمان
بەوەدا كە رووداوەكانی ساڵی  ،1991واتا كۆتایی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی،
لەڕوانگەی فەلسەفیی و مێژووییەوە گەلێك گرنگە( ،بەاڵم) كەمرت ئانالیز و
شیكردنەوەی بۆكراوە .رووداوی وەها لە مێژوودا كەمن ،چونكە ساڵی
 1991لیبڕالیزم لەسەرحەقبوونی ریزپەڕی خۆی سەملاند و تیۆرەكانی دیكە
كە گرنگرتینیان كۆمۆنیزم بوو لە سەر رێگەی مۆدێرنیزم هەڵگیران و بەرەو
ئامانجێكی دیكە كەوتنەڕێ .كۆمۆنیستەكان الیانوابوو لەسەر رێگەی مۆدێرنە
بەرەو پێشكەوتن هەنگاودەنێن ،بەاڵم دواتر دەركەوت كە بەرەو ئامانجی
دیكە ،كە لە فەزایەكی تیۆریكی دیكەدا بوو ،دەڕۆیشنت ،بەاڵم ئەمڕۆ زۆرێك لە
لیبڕالەكان تەنانەت مەزەندەكانی خۆیان وەها باسدەكەن كە كۆمۆنیستەكان
تەنیا بە كاتی پێگەكانی خۆیان لە دەستداوە و ئەگەری گەڕانەوەیان لە ئارادایە.
بە پەرەپێدانی ترسی درۆیین و ناواقیعی ،ئەنتی كۆمۆنیزمی هاوچەرخ ،رەنگە
زیاتر لە ئەنتی فاشیزمی هاوچەرخ ،رۆح و تارمایی بەرهەم بێنێت .كۆمۆنیزم چیدی
دەرەكی نییە (وەكچۆن فاشیزم ماوەیەكی زۆرە ئیدی نییە) ،بەڵكو لە جیاتی ئەو،
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پەیكەری كاریكاتێرئاسای چێ گیڤارا بێمەترسی كە ریكالم بۆ مۆبایل دەكات ،یان
تیشێرتی كوڕان و كچانی گەنجی بۆژوا دەڕازێنێتەوە ،لە زەینەكاندا ماوەتەوە.
سەردەمی مۆدێرن چێ گیڤارا دوژمنی كاپیتاڵیزمە .سەردەمی پۆست مۆدێرن لە سەر
بۆردە گەورەكان ،ریكالم بۆ مۆبایل دەكات .كۆمۆنیزم دەتوانێت تەنیا بە شێوەی
ئەكتەرێكی پڕوپاگەندە و ریكالم بكەوێتەڕوو .مانای ئەمجۆرە پڕوپاگەندەییە هەمان
داگیركردنی پۆست مۆدێرنێتەییە بە سەر بانگەوازی كۆمۆنیستەكان بەرانبەر بە مافی
پێشنیاری جیاواز لە چوارچێوەی مۆدێرندا .بەم حاڵەشەوە موحافیزكاریی لیبڕال لە
بابەتێكی گاڵتەجاڕی وەها بیانییە و ئارەزوی گەڵتەكردن لەگەڵ «سورەكان» ،یاخود
«قاوەییەكان» ناكات و هۆكەشی ئەوەیە كە موحافیزكارە لیبڕالەکان لەڕێژەیی
بوونی «لۆگۆس» لە پۆست مۆدێرنیزمدا دەترسن .ئەوان هیشتا باوەڕیان نەهێناوە،
كە دوژمن بە تەواوی لەناو چووە .لیبڕالی موحافیزكار الیوایە مەیتەكە هیشتا
دەجوڵێتەوە ،كەوابوو نزیكبوونەوە لێی و ئازاردانی و یاری پێكردنی بە باش نازانێت.
شۆڕشی موحافیزكارانە

جۆری سێیەمی موحافیزكاریش بوونی هەیە .لەڕوانگەی فەلسەفییەوە،
ئەمە سەیرترین و سەرنجڕاكێشرتین جۆری موحافیزكاری و كۆیەك ئایدۆلۆژیای
موحافیزكارانەیە ،كە بە ناوی «شۆڕشی موحافیزكارانە» باوبووە .ئەم كۆمەڵە
ئایدۆلۆژیا و فەلسەفەی سیاسییە ،بابەتی پێكەوە گونجانی موحافیزكاری و
مۆدێرنەی دیالێكتیكی لێكدەداتەوە .ئاتووت مۆلەر ،ڤان دەن بروك ،كە لە
ماوەی راب��وردوودا كتیبەكەی كرا بە روسی ،یەك لە تیۆرسێنەكانی شۆڕشی
موحافیزكارانەیە.
بیرمەندانی دیكەی وەك مارتین هایدگەر ،برایانی ئێرنست و فریدریك
یونگەر ،كارڵ شمیت ،ئۆسواڵد شپینگلەر ،ڤێرنەر زۆمبارت ،ئومتان شپان،
فریدریك هیشلەر ،ئێرنست میكیش و گروپێكی گەورە ،بە زۆری پێكهاتوو لە
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نوسەرانی ئەڵامنی ،پەیڕەویان لەم ئایدیایە دەكرد كە هەندێكجار بە «پەیڕەوی»
ناسیۆنال-سۆسیالیزم ناودەبرێن ،چونكە زۆربەیان لە قۆناغێكدا ،پشتیوانییان
لە ناسیۆنال-سۆسیالیزم دەكرد ،بەاڵم هێندەی نەخایاند كە یان شاربەدەر و
دوورخرانەوە یان تەنانەت كەوتنە زیندانەوە .ژمارەیەكی زۆریان بەشدارییان
لە چاالكیی ژێرزەمینی و نهێنی دژەفاشیزمدا كردووە و یارمەتیی رزگاربوونی
جووەكانیان داوە .بۆ منوونە فریدریك هیشلەر ،گەورەترین شۆڕشگێڕی
موحافیزكار و الیەنگری هەستانەوەی نەتەوەیی ئەڵامنیا ،یارمەتیی مارتی بۆیرا،
فەیلەسوفی بەناوبانگی جولەكەی داوە خۆی لە نازییەكان بشارێتەوە.
موحافیزكارەكان دەبێت بكەونە لوتكەی شۆڕشەوە

دەكرێت جیهانبینی گشتیی موحافیزكارانی-شۆڕشگێڕ بەم شێوە
پێناسەبكرێت .لە جیهاندا پێشكەوتنی عەینیی الدان و بەرەو نەمان چوون
لە ئارادایە كە ناكرێت ئەمە تەنیا بە هەوڵی هێزەكانی شەڕ بۆ ئەنجامدانی
ساختەکاری بزانین .ئەوە هێزی چارەنووس و هێزی ژیانە كە مرۆڤ بەرەونەمان
و تیاچوون پاڵدەنێت .مودێرن ،لەڕوانگەی شۆڕشگێڕانی موحافیزكارەوە،
تەشقی تیاچوونە .ئەوەی تا ئێستا باسكراوە هاوتەریبی هزر و رای نەریتخوازان
دەكەوێتەوە ،بەاڵم پێچەوانەی رای ئەوان ،شۆڕشگێڕانی موحافیزكار بیریان
لەوە كردەوە كە بۆچی وایلێهات؟ بۆچی ئیامن بە خواوەندی ئافرێنەری
جیهان و ئیامن بە پیرۆزییەكان و باوەڕ بە ئەفسانەكان ،لە چركەساتێكی
دیاریكراودا ،دژبە خۆیان هەڵدەستنەوە و هەموو شت ب��ەراوەژو دەبێت
و ئەم پرسە بۆچی تووشی سستی و الوازی دێت و دوژمنەكانی خواوەند
سەردەكەون؟ لە درێژەدا ئەم گومانە بەرۆكیان دەگرێت كە رەنگە ئەو سەدە
زێڕینە وااڵیە كە موحافیزكارانی بنچینەیی پێی لەسەر دادەگرن ،خۆی لەخۆیدا
هەڵگری جۆرێك جیناتی گۆڕدراو بۆ نەوەی داهاتووە؟ لەوانەی هەموو شت
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ئەوەندەش لە ئاییندا بەجێ و رێكوپێك نەبووبێت؟ لەوانەیە ئەو فۆڕمە ئایینی
و پیرۆزانەی كۆمەڵگەی نەریتی ،كە هێشتاكە تا گەیشنت و دەستپێكردنی
مۆدێرنە دەتوانین بیانبینین ،توخمی دیاریكراوی سوان و تیاچوونیان لەخۆدا
هەڵگرتووە؟ شۆڕشگێڕانی موحافیزكار بە بنەماخوازانی موحافیزكار دەڵێن:
ئێوە پێشنیاری گەڕانەوە بۆ حاڵەتێك دەكەن كە یەكەم نیشانەكانی نەخۆشین
لە جەستەی مرۆڤدا دەردەكەوێت ،بەاڵم هەنوكە كە ئەم كەسە خەریكە
دەمرێت ،ئێوە دەڵێن پێشرت چەندە حاڵی باش بوو .ئێوە كەسێك كە خەریكە
نەخۆش دەكەوێت لەگەڵ كەسێك كە خەریكە دەمرێت بەراورد دەكەن.
ئێمە دەمانەوێت كاكڵەی باسەكە وەربگرین ،ئێمە دەمانەوێت بزانین ئەم
نەخۆشییە لە كوێوە سەرچاوەی گرتووە .ئاخێزگەی ئەم ڤایرۆسی پەتایە لە
كوێیە؟ بۆچی نەخۆشەكە كۆكەی لێهات؟ ئەو راستییە كە هەرچەند ئەو كەسە
دەكۆكێت ،بەاڵم نامرێت و دەچێتەوە بۆ سەر كارەكەی ناتوانێت قەناعەمتان
پێبێنێت كە كەسێكی ساغ و سەالمەتە .هەر دەبێت ئەم ڤایرۆسە پێشوەخت
لە شوێنێكدا رەگی داكوتابێت .شۆڕشگێڕانی موحافیزكار لە درێژەدا دەڵێن:
«ئێمە بڕوا دەكەین ،كە لە پێشدا هۆكاری روودانی درامێكی لەمشێوە بە
پێی پالن و بەرنامەی رێكخراو داڕێژراو بووە» .مۆدێرنە بەم شێوازە حاڵەتی
دژیەک و پارادۆكسیكاڵ بە دەستدێنێت .ئەمە تەنیا نەخۆشی ئەمڕۆیی نییە،
ئەمە دۆزینەوەی ئەو بابەتەیە كە لە دونیای رابوردوودا تەیاركرابوو (و بۆ
نەریتخوازان بابەتێكی گرنگ و ژیانی بوو) .مۆدێرنە وێڕای ئەم خااڵنە نابێتە
خاوەنی رەهەندێكی باشرت و «نەریت» رەهەندی پۆزەتیڤگەرایی خۆی لە
دەستدەدات.
یەكێك لە فۆرمۆلە سەرەكییەكانی ئارسەر مولەر ڤان دەن بروك ،ئەوەبوو
كە دەیوت موحافیزكاران پێشرت هەوڵیاندەدا ،نەهێڵن شۆڕش هەڵگیرسێت،
بەاڵم ئێمە دەبێت رێبەرایەتیی بكەین .مانای سەرەڕای دەربڕینی یەكگرتوویی
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لەگەڵ خواستە ناپێكهێنەری مۆدێرنە ،دەبوو ئەو خواستانە بنارسێن و ئاشكرا
بكرێن كە هەڵگری خواستگەلێك ،بوونی كە تیاچوونی داهاتوو ،گەیشنت بە
مۆدێرنەی بە دواوە بووە شۆڕشگێڕانی موحافیزكار ،نەك هەر دەیانەوێت
كات لە كاتی ئێستا (هەنوكە)دا بوەستێنن( ،هاوشێوەی موحافیزكارانی لیبڕال)
و یان بگەڕێنەوە بۆ رابوردوو (هاوشێوەی نەریتخوازان) ،بەڵكو دەیانەوێت
شەڕ لە رەگ و ریشەوە لە بونیادی جیهانی هەڵكێشن و كات وەك شوناسی
ناپێكهێنەری واقیع لەناو ببەن و چەشنێك ئایدیای غەیبی و شاراوەی خودایی
کارا بکەن.
دازاین ( )Daseinواقیعییەتی تایبەتی مرۆڤ و گشتڵ (Ge-
)Stell

مێژووی فەلسەفەی هایدگەر بە پێی مۆدێلی هاوشێوە ئاراستەكراوە.
واقیعی تایبەتیی مرۆڤ یان هەمان دازاین وەك بوونی كۆتایی مرۆڤ ،لە
بەرەبەیانی فەلسەفە ،لە رێگەی گەاڵڵەكردنی پرسی بوون یان هەستی ،واتا
دەربارەی بوون (وجود) و گۆڕەپانی دەورووپشتی ،هەنگاوی هەڵگرت .لە
یەكەمین تیۆرەكان چەمكی زات و وجود (فیوزیس) بوو كە رسوشتی ژیان
و زات و رسوشتی دەگرتەوە .تیۆری دووەم «لۆگۆس» یان هەمان درك و
مانا بوو .مانایەك كە لە كردەی «لێگین» هاو واتای «گوشین» و دواتر بە
مانای «بیركردنەوە»« ،رامان»« ،خوێندنەوە»« ،قسەكردن» بەكارهێنا( ،لە
فەلسەفەی یۆنان ،لۆگۆس دەسەاڵتی خواییە بۆ بەخشینی یەكپارچەیی،
مانا و یەكڕیزی بە كائینات بوو) .سەریەكخستنی دوو وشەی فیۆزیس-
لۆگۆس بە پێی ئەندێشەكانی هایدگەر ،هاوڕێ لەگەڵ دیاریكردنی هەستی،
لەچوارچێوەگەلی ناسكرتدا جێگیری دەكات .ئەم چوارچێوانە لە ئامۆژە
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فەلسەفییەكانی ئەفالتون سەبارەت بە ئایدیاكان دیسانەوە ناسكرت دەبێتەوە.
پاشان ،شێوازی رامانی ئەوروپی ،تەنیا دەرهەستبوون و دووری لە هەستی
بە ناوكۆی عەقڵگەرایی روو لە زیادبوون ،قووڵرت دەكاتەوە تا ئەو ئاستەی
هەر چەشنە ئەندێشەیەك لە مەڕ هەستی لەبیردەكرێت .ئەم لەبیركردنە
سەرەتای سەدەكانی نۆزدەهەم و بیستەم بەرەو نێهیلیزم كشا .زاراوەی
گشتی كە وەسفی رەوتی روو لەزیادبوونی زاڵێتی و لەپێشبوونی تەكنەلۆژیا
دەكات لە فەلسەفەی هایدگەردا« ،گشتڵ»ی ناوە كە بە مانای «سەقامگیری»
دێت ،واتا جێگیربوون و سەقامگرتنی هەرچی زیاتری مۆدێلەكانی بیانی و
نێهیلیستی.
بەاڵم بە بڕوای هایدگەر ،گشتڵ دیاردەیەكی رێكەوتی نییە .ئەم ئایدیا بەو
مانایە كە الیەنی دیكەی هەستی ،هیچ نییە جگە لە هەڵسەنگاندنی ناوەڕۆكەكەی.
دەبێت لە «دازای��ن»دا دوو وشەی «هەستی» (بوون) و «پووچی» هاوشێوە لە
تەنیشت یەكدییەوە بوونیان ببێت ،بەاڵم گەر مرۆڤ وەك بابەتێكی «گشتی» و
«هەموویی» ،واتا تەنیا وەك ئەو شتەی كە هەیە ،لە هەستی بڕوانێت(ئایدیای
فیۆزیس) ئەو چیدی ئاوڕ لە «پووچی» و «بۆشایی» ناداتەوە كە بیرهێنەرەوەی
خۆیەتی و لە رێگەی گشتڵەوە فەلسەفە بەرەو نێهیلزم پاڵدەنێت .بەم چەشنە،
نێهیلیزمی هاوچەرخ تەنیا شەڕ نییە ،بەڵكو پەیامهێنەری هەستییە كە گەڕاوەتەوە
بۆ دازاین ،بەاڵم شێوازێكی ئاڵۆزی هەڵبژاردووە .بەم بۆنەیەوە ،ئەركی شۆڕشگێڕانی
موحافیزكار ،نەك هەر سەركەوتن بەسەر پووچگەرایی و نێهیلیزمی مۆدێرنە ،بەڵكو
كردنەوەی گرێی مێژووی فەلسەفە و دۆزینەوەی كۆدی پەیامێكە كە گشتڵ لە
خۆیدا هەڵیگرتووە .نێهیلیزمی مۆدێرن لەم جۆرەیدا ،نەك هەر شەڕ (بۆ منوونە بۆ
نەریتخوازان) ،بەڵكو هۆكارێكە ئاماژە بە قوواڵیی بونیادی هەستی و دژیەکییەكانی
ناوەوەی دەدات.
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كۆتایی ناخۆشی نمایش

شۆڕشگێڕانی موحافیزكار ،هەر بەو رادەی رابوردوو دێننەوە پێش چاوی
خۆیان ،لە نەفرەت كات و ساتی هەنوكەییش دەك��ەن .ئ��ەوان بەم شێوە
روانگەكانی خۆیان دەردەبڕن كە كاتی هەنوكەیی نەفرەتییە ،بەاڵم دەبێت
چاوەڕێ بین تێپەڕێت و دەبێت بگەیەنرێتە كۆتایی .پۆست مۆدێرنی لیبڕال
ئایدیای كۆتایی بێكۆت ئاراستە دەكات .تیۆری «كۆتایی مێژوو»ی فۆكۆیاما
تەنیا بە مانای دیار نەمان و بزربوون نییە و دوای مێژووی هاوچەرخ ،دانوستانی
ئابوری ئەنجام دەدرێت ،بازاڕەكان كاردەكەن ،ئوتێلەكان و سەرجەم ناوەندەكان
مشتەریی خۆیان دەبێت ،بۆرسەكان دەستبەكاردەبنەوە ،دراوەكان مامەڵەیان
پێوەدەكرێت ،شاشەكانی كۆمپیوتەر و تەلەڤزیۆن هەڵدەكرێنەوە .بە گشتی،
دەكرێت بوترێت ،مێژوویەك بوونی نابێت ،بەاڵم بازاڕ و تیڤی هەردەبێت.
بۆ شۆڕشگێڕانی موحافیزكار هەموو شت جۆرێكی دیكەیە .ئەوان لە
«كۆتایی مێژوو»دا ،پشت بە بەدیهاتن و سەرهەڵدانی ئەو رووەی دیكەی
دازاین ،لە فەزای رەشی «ئەو بەر» ،دەبەسنت و ئەوەی كە یاریی پۆست مۆدێرن
بشێوێنێت .منایش («كۆمەڵگەی منایش» بەرهەمی گەی ئێرنست دوبوور) بە
شێوەیەكی ناخۆش ونادڵخواز بۆ بینەران و هونەرمەندەكان كۆتاییی دێت .كاتی
خۆی ،بەرەیەك لە بان واقیعگەراكان یان سووریالیستەكان بۆ منوونە ئارسەر
كراوان ،ژاك ریگۆ ،ژولیۆن تورما و ژاك ڤاشە ،بە پێی ئەمجۆرە لۆژیكە كاریان
دەكرد .ئەوان بانگەشەیان بۆ خۆكوژی دەكرد ،بەاڵم رەخنەگرەكان تیۆریەكانی
ئەوانیان بە زۆربڵێیی و بێ ناوەڕۆك بوون پێناسە دەكرد لە چركەساتێكدا ،ئەوان
لە بەرچاوی هەمووان خۆكوژییان كرد ،بەمشێوەیە دەیانویست بیسەملێنن
هونەر و سوریالیزم هێندە بەالیانەوە ئایدیایەكی جدیی بوو كە گیانی خۆیان
لە پێناویدا فیدا كرد .لێرەدا دەتوانین كریلۆف ،لە كەسایەتییەكانی بەرهەمی
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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دۆستۆیڤسكی ،بێنینەوە یاد كە خۆكوشنت بە الیەوە نیشانەی ئازادیی تەواوبوو
كە دوای «مەرگی خودا» كەوتەڕوو.
لە روسیا زنجیرەیەك رووداوی تۆقێنەر ،بۆ منوونە «نۆرد-ئێڤێست»
(رووداوێ��ك��ی تیرۆریستی) رووی��ان��دا .ساشا تسكالۆ شانۆییەكی كۆمێدی
رێكخست كە دانیشتوانی كونجكۆڵی روسیا بۆ بینینی دێنە ساڵۆنی منایشەكە.
لە ناكاو تیرۆریستەكانی چیچان دێنە سەر شانۆكە .خەڵكەكە سەرەتا وا
دەزانن ئەمانە بەشێكن لە منایشەكە ،بەاڵم دواتر تێدەگەن هەموو شتێکی
سەر شانۆكە نائاساییە و دوای ئەوە تراژیدیای تۆقێنەر و واقیعی دەست
پێدەكات .شۆڕشگێڕانی موحافیزكار كەم تا زۆر وێنەیەكی وەها لە بەرچاوی
خۆیاندا وێنا دەكەن كە دەڵێن :لێگەڕێن با كۆمیدیای پۆست مۆدێرن لە كۆتایی
خۆی بەردەوام بێت ،لێگەڕێن با پارادایمە (مۆدێلە فیكرییەكان) ،تایبەت و
دیاریكراوەكان بسڕێتەوە ،لێگەڕێن با «پووچی» سەرپاكی چەمكی دنیایی لە
خۆیدا بتوێنێتەوە ،ئەو كاتەیە كە دەرگا نهێنییەكان دەكرێنەوە و غەریزەی
كۆنیی و تاهەتایی ئەنتۆلۆژی دێنە سەر شانۆ و بەشێوەیەكی ترسناك كۆتایی
بە «یاری»ییەكە دێنن.
موحافیزكاریی چەپ (سۆسیال-كۆنزەرڤاتیزم)

الیەنگرییەكی دیكە كە وەك دەوترێت موحافیزكاریی چەپ ،یاخود
موحافیزكاریی سۆسیالی ناودەبەن ،بوونی هەیە .جۆرج سۆرێڵ ،نوێنەری
موحافیزكاریی سۆسیالە (بڕاوانە بەرهەمەكەی بە ناوی «هەندێك رامان سەبارەت
بە توندوتیژی» ) كە پێڕەوی لە روانگەكانی چەپ دەكرد ،لە چركەساتیكی
دیاریكراودا ،تێگەیشت كە چەپەكان و راستەكان( ،سەڵتەنەتگەراكان
و كۆمۆنیستەكان) لەگەڵ دوژمنێكی هاوبەشی ،ب��ۆرژوازی رووب��ەڕوون.
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موحافیزكاریی چەپ لە ناسیۆنال-بەڵشەفیزمی روسیی ئۆسرتیالۆف نزییكە،
كە ئەفسانە نەتەوەییەكانی روسیای لە ئایدۆلۆژیای چەپی ماركسیستیدا
دۆزییەوە .لە ئایدیاكانی ناسیۆنال -سۆسیالیزمی چەپی شرتاوس و ناسیۆنال-
بەڵشەفیزمی نیكیشی ئەڵامنیدا ئەم بابەتە روون و ئاشكراتر لێكدراوەتەوە.
ئەم موحافیزكارییەی چەپ دەكرێت ببەسرتێتەوە بە خێزانی شۆڕشی موحافیز-
كارەوە یان دەكرێت لە الیەنێكی جیاوازدا پۆلێن بكرێت .خاڵی سەرنجڕاكێش
ئەوەیە كە حزبی»یدینایا راسیا» («روسیای یەكگرتوو») سۆسیال-موحافیزكاریی
وەك بەشێك لە ئایدۆلۆژیای خۆی پەسەند كردووە .ئاندرێ عیسییۆف ،ئەم
الیەنە تەواو و كامڵ دەكات .پلیگینی لیبڕال -موحافیزكار ،لە جەمسەری دژ بە
حزبی «یدینایا راسیا» دا جێگیر بووە.
دیاردەی ئۆراسیا وەك بونیادێكی مەعریفیی

دەكرێت دی��اردەی ئۆراسیا ،هەم وەك فەلسەفەیەكی سیاسی و هەم
وەك بونیادێكی مەعریفیی بناسین .ئەم ئایدیایە دەكەوێتە ریزی ئایدۆلۆژیا
موحافیزكارەكانەوە و هەم لە تایبەمتەندیی موحافیزكاریی بنەمایی (نەریتخوازی)
و هەم شۆڕش-موحافیزكاریی (بۆ منوونە سوسیاڵ-موحافیزكاریی دیاردەی
ئۆراسیاییە چەپەكان) بەهرەمەندە .تەنیا شتێك كە لە موحافیزكاریی دیاردەی
ئۆراسیاییدا لە پەسەندكردن نایەت ،لیبڕال -موحافیزكارییە .دیاردەی ئۆراسیا
بە دەرككردنی بانگەشەی «لۆگۆس»ی رۆژئاوایی بریتییە لە گشتێتیبوونی
خۆی ،لە پەسەند كردنی ناچاریی ئەم گشتێتییە سەرپێچی دەكات .تایبەمتەندی
دیاردەی ئۆراسیاییش لەم خاڵەدایە .دیاردەی ئۆراسیا كولتوری رۆژئاوایی وەك
كولتورێكی ناوچەیی و دیاردەیەكی كاتی دەبینێت و جەخت لە فرەچەشنی
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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و فرە رەنگیی كولتور و ژیارەكان دەكاتەوە كە لە چركەساتە جیاجیاكانی ئەم
قۆناغەدا پێكەوە ژیانیان بە سەر بردووە .مۆدێرنە الی دیاردەی ئۆراسیا تەنیا
تایبەت بە رۆژئاوایە و دەبێت كولتورەكانی دیكە ئەم بانگەوازی گشتگیربوونی
و یۆنیڤێرساڵییەی ژیاری رۆژئاوایی بشێوێنن و كۆمەڵگەی خۆیان لەسەر
بەهاگەلی ناوخۆیی بینا بكەن .هیچ چەشنە پێشڤەچوونێكی یەكەی مێژوویی
بوونی نییە ،هەر نەتەوەیەك خاوەنی مۆدێلی مێژوویی خۆیەتی كە بە ریتمی
جیاواز و تەنانەت بەرەو رووگەی جیاواز دەچێتە پێش .دیاردەی ئۆراسیایی
لە راستیدا ،پلۆرالیزمی مەعریفەناسییە .ئەو بونیادە جۆراوجۆرانە لە سەرەتای
هەر یەك لە ژیارە هەبووەكاندا بینا كراون ،وەك بونیادی ئۆراسیایی لە ژیاری
روسیدا ،بونیادی چینی لە ژیاری چینیدا ،ئیسالمی كە ژیاری ئیسالمی و بونیادی
هیندی لە ژیاری هیندیدا و هتد ،بەرانبەر بە بونیادی یەكەی «مۆدێرن» ،لەوانە
زانست ،سیاسەت ،كولتور و مرۆڤناسی (ئەنرتۆپۆلۆژیا) جێگیر دەبن و تەنای
دەبێت بە پێی پاكژكردنەوە لە بونایدەكانی رۆژئاوا ،پڕۆژەكانی ئەنتی سیاسی،
كۆمەاڵیەتی ،كولتوری و ئابوری بینا بكرێت.
ئێمە لێرەدا شێوازێكی تایبەت لە موحافیزكاری بەدیدەكەین كە لە
موحافیزكارییە هاوشێوەكان جیاوازە (جگە لە لیبڕال -موحافیزكاری) ئەم
جیاوازییە لەوەدایە كە ئەڵتەرناتیڤی مۆدێرن لە رابوردوو یان لەدرێژەی
گۆڕانكارییەكی شۆڕشگێڕ-موحافیزكارانەی تاك و تایبەت دەستەبەر نابێت،
بەڵكو لە كۆمەڵگەیەكەوە دێت كە لەڕوانگەی مێژووییەوە لەگەڵ ژیاری
رۆژئاوایی هاوڕێن ،بەاڵم لەڕووی جوگرافیایی و كولتورییەوە لێی جیاوازن.
لێرەوە ،دیاردەی ئۆراسیایی تاڕادەیەك لە ئەندێشەی نەریتخوازیی گنۆن
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نزیكدەبێتەوە كە الیوابوو« :مۆدێرنە بوون» چەمكێكی «رۆژئاوایی»یە
لەڕۆژهەاڵتدا فۆڕمەكانی كۆمەڵگەی نەریتی پارێزراوە .ئەمە رێكەوت
نییە كە لەناو نوسەرانی روس ،ن.ن .ئەلێكسییەف ،پەیڕەوی ئەندێشەی
ئۆراسیایی ،پشت بە كتێبەكەی گنۆن بە ناوی «رۆژه��ەاڵت و رۆژئاوا»
دەبەستێت.
دیاردەی نیۆ ئۆراسیا

دیاردەی نیو ئۆراسیا لە كۆتاییەكانی سااڵنی 80ی سەدەی بیستەم لە روسیا
بەدیهات ،زیاترین و زەقرتین خاڵەكانی بونیادی دیاردەی ئۆراسیایی پێشووی لە
خۆدەگرت و بە هۆی چەند خاڵێك لە نەریتخوازی ،جیۆپۆلەتیكی ،بنەماخوازی،
ئەنتۆلۆژیای بنەڕەتیی هایدگەر ،كۆمەڵناسی و مرۆڤناسی تەواو و كامڵی دەكرد
و جگە لەمە ،خزمەتێكی گ��ەورەی سەبارەت بە دەق��اودەق كردنی دۆخی
بنچینەیی ئەندێشەی ئۆراسیایی لەگەڵ راستی و واقیعیەكانی نیوەی دووەمی
سەدەی بیستەم و سەرەتای سەدەی بیستویەكەم ،لەسەر بنەمای گەاڵڵە
و توێژینەوەی نوێی زانستی ،پێشكەشكرد .هەنوكە ،گۆڤاری ئۆراسیایی لە
ئیتاڵیا ،فەرەنسا و توركیا چاپ دەكرێن .ئەندێشەی ئۆراسیایی بە پێی ئانالیزی
فەلسەفیی تێزی گرێدراوی سەردەمی مۆدێرن و پۆست مۆدێرن دامەزراوە.
خۆبەدوورگرتن و الدان لە كولتوری رۆژئاوایی ،دروستكردنی مەوداكە مومكین
دەكات كە دەكرێت بە هۆیەوە سەرجەم تیۆری مۆدێرن ئانالیز و شیبكرێتەوە و
وەاڵمی نەرێنی بە هەمویان بدرێتەوە ،یان بە دەربڕێنێكی دیكە ،بوترێت «نا».
سەدەی بیستەم بە شێوەی سیستامتیك مۆدێرن و ژیاری رۆژئاوایی دەدرانە
بەر رەخنەیەكی هاوشێوە .شپینگلەر ،توینبیی و بە تایبەت بنەماخوازان بە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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پلەی یەكەم كلود لیڤی شرتاوس ،ئەم جۆرە رەخنانەیان گەاڵڵەدەكرد .تیۆری
مرۆڤناسی یان ئەنرتۆپۆلۆژیای بونیادی لەالیەن لیڤی شرتاوسەوە داڕێژراوە.
یەكسانیی نێوان كولتورە جۆراوجۆرەكان ،لەسەرەتاییرتین كولتورەكانەوە بگرە
بۆ پێشكەوتووترینیان ،بنەڕەتی ئەم ئەنرتۆپۆلۆژیا بونیادییە پێكدێنێت كە
هەرچەشنە لەپێشبوونی كولتوریی ئەوروپای رۆژئاوایی بەسەر «هۆڤرتین» و
یاخود «سەرەتاییرتین» هۆزەكان بەرپەرچ دەداتەوە .لێرەدا دەبێ ئەوەش بیر
بێنینەوە كە ڕۆمان یاكوبسەن و نیكۆالی ترۆبیتسكی  ،لە پەیڕەوانی ئەندێشەی
ئۆراسیایی و دامەزرێنەرانی دەنگناسی و نوێنەرانی گەورەی زمانناسیی بونیادی
و مامۆستای لیڤی شرتاوس بوون ،شێوە و شێوازی ئانالیزی بونیادییان فێركرد كە
ئەو خۆیشی لە ئەزەلەوە دانی بەمەدا ناوە .بەم چەشنە ،زنجیرەیەكی فیكری
دەدۆزرێتەوە كە بریتییە لە زنجیرەی ئۆراسیایی-بونیادگەرایی-نیۆئۆراسیایی.
مانای ،دیاردەی نیۆئۆراسیا لە واقیعدا دابینكردنی دووبارەی شەپۆلێكی بەرین لە
ئایدیاكان ،گومان و دودڵییەكان و ئەو غەریزانەیە كە یەكەم پەیڕەوانی ئەندێشەی
ئۆراسیایی دۆزیبوویانەوە و دەرئەنجامەكانی چاالكییە زانستییەكانی قوتابخانە و
رێباز و نوسەرەكان (زۆربەیان بە ویست و خواستی موحافیزكارانەوە) هاتنە ناو
ئەم پانتاییەوە ،هاوكات بە درێژایی سەدەی بیستەم پەرەیان گرت.
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بەشی شەشەم
موحافیزكاری وەك پڕۆژە و تیۆری زانین
یەكانگیرنەبوون و ناسازگاریی وێناكانی
رایگشتی سەبارەت بە موحافیزكاری

یەكێك لەو هەڵە باوانەی لە پەیوەندی بە چەمكی «موحافیزكاری»
دەكرێت ئەوەیە ،كە موحافیزكاران «كەسانێكن دەخوازن رابوردوو بپارێزن و
هەموو شت بەو شێوەیەی كە هەیە ،دەهێڵنەوە (و یان كار و كردەوەیان
بە شێوەی راب��وردووە)» ،بەاڵم لەڕاستیدا ،لە مانای سیاسیدا موحافیزكاری
بە مانای پاراستنی رابوردوو و گەڕانەوە بۆ نەریتەكان نییە .موحافیزكاری،
رووبەڕووبوونەوەیەكی فەلسەفییە كە پێناسەیەكی تایبەت لە «زەمەن» بە
دەستەوە دەادت .ئەم رامانە ،بڕگەیەك لە زەمەن ،واتا رابوردوو وەك قۆناغی
باشرت دەستنیشان ناكات ،بەڵكو وێنای تایبەتی خۆی هەیە سەبارەت بە زەمەن
و كات كە هێند باو نییە و پێویستی بە لێكدانەوەی زیاتر هەیە.
فەلسەفەی مێژوو ،زانستی لێكدانەوەی هاوكاتی مێژوویی

هەمیشە لە كولتوری «مودێرن»دا وا راهاتووین تاوەكوو تێڕوانینامن بۆ
مێژوو ،گرنگیدان بە گۆڕانكارییەكانی زمان بێت لە قۆناغە جیاجیاكاندا كە بۆ
ئێمە بە بابەتێكی ئاسایی و دیاریكراو دێتە ئەژمار .ئەم تێڕوانینە لە سێ قۆناغی
زەمەنی ورد و نەگۆڕ ،رابوردوو ،ئێستا و داهاتوو ،پێكهاتووە .لە بیرتان بێت
كە «رابوردوو» ئەو شتەیە «رۆیشتووە» یان تێپەڕیوە و رابوردووە و «ئێستا»
ئەو شتەیە كە «بوونی هەیە» و «داهاتوو»ش ئەو شتەیە كە «دێتە پێش».
ریشەی ئەم سێ وشە زەمەنییە ،واتا رابوردوو ،ئێستا و داهاتوو ،پەیوەندیی
تیۆری چوارەمی سیاسەت

129

بە مانای بوون و ژیانەوە نییە ،ئەمانە پەیوەندییان بە مانای «جوڵە» (و یاخود
چركەكانی)ییەوە هەیە .تایبەمتەندیی «مێژووگەرایی» و فەلسەفەی میژوو ،رێك
لەم وشانەدایە .ئەم مۆدێلە دركی جیهانە لە رێگەی «جوڵە»وە .ئەم مۆدێلە لە
كولتوری رۆژئاوا و لە سەردەمی نوێدا هاوڕێ لەگەڵ تیۆری پێشكەوتن جەختی
لێكرایەوە .ئەمجۆرە «زەمەن»ە یەكالیەنە هەڵگری ئەندێشەی پێشكەوتنە كە
مانای وشە بە وشەی دەكاتە «جوڵەی روو لە پێش».
بەكارهێنانی پەڕگیر و فرەالیەنی ئەم تیۆرە دەبێتە هۆی ئەوەی كە
موحافیزكاران كاتی پێناسەی هەڵوێستە فەلسەفی و سیاسییەكان وەك
فاكتەرێكی یاسایی بگەڕێنەوە بۆ رابوردوو .بەم چەشنە ،كەسی موحافیزكار
گوایە لەگەڵ «هێڵی زەمەن»دا رێكدەكەوێت و خودی حەقیقەتی پێشكەوتن
پەسەند دەكات ،بەاڵم لەبارەی ناوەڕۆكەكەی ،كۆبەندی نەرێنی و ئەڵتەرناتیڤێك
ئاراستە دەك��ات .لێرەوە ،تاكی موحافیزكار ،لەڕاستیدا ،دەبێتە كەسێكی
دواكەوتنخواز ،واتا بەم كارەی بۆ دواوە دەگەڕێتەوە ،بەاڵم لەڕاستیدا وا نییە،
چونكە تاكی ماحافیزكار ،رابوردوو ،ئەوەی لە رابوردوودا روویداوە و ماوەتەوە
و بە تایبەت دركی مۆدێرنیستەكان لە «رابوردوو» بە هەند وەرناگرێت.
موحافیزكار و رەوتی بەردەوام

لەڕاستیدا موحافیزكاران لەجیاتی كاتبەندیی مێژوویی واتا راب��وردوو،
ئێستا و داهاتوو ،سوود لە مۆدێلێكی دیكە وەردەگ��رن .هەڵوێستی تاكی
موحافیزكار بەرگری لە رابوردوو نییە ،بەڵكو هەوڵدەدات پەیڕەوی لە رەوتێكی
بەردەوام ،پایەدار و هەمیشەیی بكات .ئالێن دو بنوای فەیلەسوف ،وێڕای
پێناسەكردنی موحافیزكاری ،زۆر دروست و بەجێ الیوایە «ریشەی ئەو شتە
نییە كە سەردەمێك بوونی بووە ،بەڵكو ئەو شتەیە كە هەمیشە گەشە دەكات»
زایەنەیە .هەر كە ئەم خاڵە پەسەند بكەین ،كە تاكی موحافیزكار نەك لەبەر
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رابوردوو ،بەڵكو ئەو شتەی كە مبێن و هەمیشەییە ،هەوڵدەدات و لەپێناوی
كۆمەڵگەی پتەو و سەقامگیر ،مرۆڤ ،رۆح و گیان ،خەبات دەكات ،دەتوانین بە
شێوەی بنەڕەتی لەڕوانگەی كەسی موحافیزكار سەبارەت بە هەر سێ مۆدێلی
زەمەن ،رابوردوو ،ئێستا و داهاتوو ،تێبگەین .رابوردوو ،نەك هەروا لە خۆوە،
بەڵكو تەنیا لەبەرئەوەی كە شتێكامن تێیدا هەیە و بەردەوامیش بوونی هەیە،
بەنرخ و بە بەهایە .ئێستا و داهاتووش بەمجۆرە بەنرخن.
لە مێژووی روسیادا ،كۆمەڵێك قۆناغ و سەردەمی جۆراوجۆر لەڕووی
ناوەڕۆك و نیشانە و هێامكانەوە بوونی هەیە كە هەموویان لە رابوردوودان.
سەركەوتنی مەغولەكان ،داڕووخانی چاكسازییەكانی پرتی مەزن ،شۆڕشی
فێڤریڤەری و بەهاری سیاسیی خرۆشۆف ،سەردەمی ژیانەوە و نۆژەنكردنەوە،
یەڵسینیزم و گەلێك بابەتی دیكە تایبەتن بە رابوردوو ،كە بۆ تاكی موحافیزكاری
روس ،بە هیچ شێوەیەك قبوڵ ناكرێت و بە بابەتێكی نائاسایی دادەنرێت.
كاتێك كە موحافیزكار ،الپەڕەكانی مێژووی روس هەڵدەداتەوە ،لەم كتێبەدا
هەم الپەڕەی زێڕین و هەم الپەڕەی نەفرەت لێكراو و ناحەز دەبینێت .تەنیا
خاڵی هاوبەشیان ئەمەیە ،كە ئەم الپەڕانە بە «خوێن» نوورساون.
بوونی بەر لە زەمەن

كەسی موحافیزكار هەوڵدەدات لەم بابەتە تێبگات كە لەڕەوتی مێژوویی هەر
نەتەوەیكدا ،لێرەدا بۆ منوونە نەتەوەی روس ،چ شتێك مبێن و بەردەوام بووە و
چ شتێكی لە كاتی ئێستادا بوونی هەیە و لە داهاتوودا چ شتێك بوونی دەبێت،
بەاڵم گرنگرتین ئایدیای موحافیزكاری ئەوەیە ،كە بیر لە رابوردوو ناكاتەوە ،بەڵكو
بیر لەوە دەكاتەوە كە بووە ،نەك لە «ئێستا» بەڵكو لەوەی كە ئێستا بوونی هەیە،
نەك لەو شتەی كە لە داهاتوودا بوونی دەبێت ،بەڵكو لەو شتەی لە داهاتوودا
كردەوەیی دەبێت ،واتا بیر لەو شتە دەكاتەوە ،كە دەبێت.
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جێی خۆیەتی لێرەدا مۆدێلی فەلسەفیی هایدگەر بێنینەوە پێش چاوی
خۆمان كە بابەتی «هەستی» لە ناوەند و چەقیدایە .گەر الی پشتیوانانی
پێشكەوتن و پێڕەوكەرانی فەلسەفەی مێژوو« ،هەستی» كردەوەی سەرهەڵدان
و پەرەگرتن (مێژوو ،زەمەن)ە ،الی كەسی موحافیزكار (كە هایدگەریش یەك
لەو موحافیزكارە دەمارگرژانە و زیاتر لەویش ،شۆڕشگێڕێكی موحافیزكار بوو)
زەمەن (مێژوو ،درێژەی كات و زەمەن) دەبێتە كردەوەی دروستبوو بە هۆی
«بوون»یەوە« .بوون» لە شوێنگەی یەكەمین و «زەمەن» لە پێگەی دووەمدایە.
ئەم بابەتە گەلێك خاڵی لە خۆیدا هەڵگرتووە رەمز و رازی موحافیزكاریی تێدا
شاراوەیە .ئەوەی هی «بوون»یە ،لە زەمەن لەپێشرتە و گرێدراوی زەمەن نییە.
هەر بۆیە ئەوەی بەڕاستی بوونی بووە ،بە حەمتی ئێستا و بەیانیش بوونی
دەبێت .هەروەها ،ئەوەی كە بەیانی دەبێت ،دوێنێكەش هەبووە و ئەمڕۆش
هەیە ،چونكە زمەن كاریگەری لەسەر «بوون» دانانێت .بە پێچەوانەوە« ،بوون»
بەسەر زەمەندا زاڵە و دیاریكەری بونیاد ،تێپەڕین و ناوەڕۆكیەتی .بێگومان
ئەم بابەتە ،بوونی هەڵوێستی موحافیزكارانە سەبارەت بە رابوردوو ،ئێستا و
داهاتوو مومكین دەكات .ئەم خااڵنە ،بنەڕەتی بوونی پڕۆژەی موحافیزكارانە
پێكدێنن.
پڕۆژەی موحافیزكارانە و مێتافیزیكی موحافیزكاری

پڕۆژەی موحافیزكارانە ،هەست و بەركەوتنی خاڵی چەقبەستنی «بوون»
لە داهاتوو ،رووگەی وزەیی كۆمەاڵیەتی ،كولتوری و سیاسی بەرەو ئەم خاڵەیە
و ئەمە لە حاڵێكدایە كە بۆ تاكی موحافیزكار ئەم خاڵە مەرجدار و یاخود
دروستكراوی خەیاڵ نییە .ئەم خاڵە بۆ ئەو لە زەمەنی هەنووكە و شوێنی ئامادە،
بە تەواوی واقیعییە .موحافیزكار لەگەڵ ئەگەرەكان یاری ناكات .ئەو دەزانێت
چی دەكات و چی دەبێت .مانای پڕۆژەی موحافیزكارانە لەوەدایە ،كە ئەم
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مانا بە «بوون» خۆی دابیندەكرێت ،بە فەلسەفە (فەلسەفەی موحافیزكارانە)
كە «بوون» دەخاتە سەرووتر لە زەمەن .موحافیزكار نەك هەر چاوەڕوانی
داهاتووە ،بەڵكو دروستیشی دەكات ،بەڕێوەی دەبات ،بە پێی گرنگیدانی لە
رادەبەدەری بە «بوون» ژیانی پێدەبەخشێت.
ئەم گرنگیدانە زۆرە بە «بوون» دەتوانی بە شێوەی عەشق بە رابوردوو،
داهاتوو دەربكەوێت .لەم ب��ارەوە «راب���وردوو» وەك بابەتێكی پێویست
دركدەكرێت نەك تەنیا بە شێوەی ناڕاستەوخۆ ئاماژەیە بە واقیع ،بەڵكو بەشێك
لە ناوەڕۆكی بابەتەكەیە ،كە دەیكاتە ئەوەی كە هەیە .كەسی موحافیزكار لە
ڕابوردوودا «هەتاهەتاییبوون» دەبینێت و تەنیا بەم بۆنەیەشەوە «رابوردوو»
بۆ ئەو دەبێتە یاسا و سیمبولی ئێستا و داهاتوو .ئەوە «رابوردووی تاهەتایی»یە
كە لە كاتی ئێستا و لە شوێنی ئامادەدا روودەدات« .رابوردوو› لەڕوانگەی
«مۆدێرنیست»ەوە خۆی دەشارێتەوە (هیراكلیس سەردەمێك وتی« :رسووشت
حەزی لێیە خۆی حەشاربدات») ،بەاڵم خۆی لە كەسێك ئاشكرا دەكات كە گوێ
لە دەنگی ئارامی «هەستی» دەگرێت ،بەاڵم كەسێك دەتوانێت موحافیزكار بێت
كە بەرانبەر بە رابوردوو بە تەواوی بێالیەن و خەمساردە ،بەاڵم هەوڵدەدات
«هەستی» لە ئەزموونی راستەوخۆ و پێویستی ئەگزیستانسیالیستی ،زۆربەی
جار لە رێگەی دروستكردنی ترس و كەشی تۆقان و ك��ردەوەی تایبەتیی
مێتافیزیكی ،گیرۆدەبكات .گەر «بوون» خۆی لە «ئێستا»دا دەربخات ،لە
رابوردووشەوە تێدەپەڕێت ،چونکە «رابوردوو» كە بە بێ ئەو ،ئامانجی سەرەتایی
نەیاندەتوانی بوونیان ببێت ،وەك «رابوردوو-پێشوویی» دەردەكەوێت ،كە
بە مانای «پێویست بوون»ە .ئەنجام ،كەسی موحافیزكار دەتوانێت لەسەر
«داهاتوو» وەك بابەتی لەپێش ،ئەویش پەیوەست بە گەاڵڵە و نەخشەی
خۆی ،چڕبووبێتەوە .لەم حاڵەتەشدا ،تاكی موحافیزكار لەڕوانگەكانی خۆی
پاشەكشێ ناكات .بە هەوڵدان بۆ بە كردەوەیی كردنی «داهاتوو» لە ئایندەدا،
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گەر پڕۆژەكە سەركەوتن بەدەست بێنێت ،گەاڵڵەی «بوون» بە شێوەی دەرەكی،
واتا بەدەر لە زەمەن ،دادەڕێژێت ،مانای شوناسی «ئێستا» ئاشكرا دەكات و
كلیلی دۆزینەوەی كۆدی بوونناسانەی «رابوردوو» دەستدەخات .بەم چەشنە،
پڕۆژەی موحافیزكارانە دەتوانێ بۆ موحافیزكاری بە پلەی یەكەم یان دووەم
گرنگی هەبێت ،هەرچۆنێك بێت ،بەڕێوەبردنی ئەم پڕۆژە هەمیشە مومكین و
تەنانەت ناچارییە ،چونكە رووبەڕووبوونەوەی تەواوی موحافیزكارانە هەڵگری
هەڵسەنگاندنی بوونناسانەی داهاتوو ،بە دەربڕینێك سیامی «ئایندە»یە.
داهاتوو ،ئایندە لە ئەنجامناسیی مەسیحییەتدا

موحافیزكاران زۆرب��ەی ج��اران (و نەك هەمیشە) كەسانێكی ئایینین.
ئەمەش لۆژیكییە ،چونكە ئەوان هۆكارێكیان بۆ بێبڕوایی بە ئایین نییە كە
فێری تاهەتاییبوونیان دەكات .لەبەرئەوەی كە تاهەتاییبوون بە موحافیزكاران
لە پلەی یەكەمی گرنگیدایە .ئارسەر مولەر ڤان دەن بروك ،فەیلەسووفی
ئەڵامنی ،لەم بارەیەوە وتویەتی« :تاهەتاییبوون الیەنگری تاكی موحافیزكارە».
«موحافیزكاریی روسی» بە شێوەی رسووشتی لە سەر ئەرتەدۆكس دامەزراوە.
ئەو بەشە لە ئامۆژەكانی مەسیحی كە «داهاتوو» وەسف دەكات (آخرالزمان)،
بە ناوی «ئەنجامناسی»ییەوە ناونراوە .لە ئامۆژەكانی مەسیحییەتدا بە شێوەی
هاوكات هەم «ئەنجامناسی»ی رەشبینانە و هەم گەشبینانە بوونی هەیە.
پەیڕەوانی ئەرتەدۆكس دەزانن كە لە داهاتوودا قۆناغی دەژە مەسیحییەت
دەستپێدەكات ،هاوكات دەشزانن كە مەسیحییەت سەركەوتن مسۆگەر دەكات.
ئەم دوالیزمە بۆ بونیادی پڕۆژەی ماحافیزكارانە پێویست و زەروورە .ئەم
پڕۆژەیە دەکرێت دوالیزمی ،دراماتیك و هاوكات رەشبینانە و گەشبینانە بێت.
پڕۆژەی موحافیزكارانە رەنج و زەحمەت ،ترس و تۆقان ،دڵەڕاوكێ ،بەاڵ و كارەسات
لە بەردەمی خۆیدا دەبینێت و هاوكات ،چاوی لە سەركەوتن و دۆزینەوەی
تاهەتاییبوونی جیهانی و توانەوەی مەرگیشە .ئەركی تاكی موحافیزكار كە پێ
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لەسەر تاهەتاییبوون و ئەبەدییەت دادەگرێت ،ئەوەیە كە ئەوەی لە كاتی پاش
ئێستادا روودەدات ،دەبێت بە سودی داهاتوو بیگۆڕێت ،یاخود بە مەبەستی
الیەنگری لە داهاتوو دژ بەو شتەی كە دواتر دێت ،خەبات بكات .قۆناغی
دژە مەسیحییەت دێتە بەر كار ،بەاڵم كاتێك كە باس لە (آخر الزمن) دەكەین،
لەڕاستیدا كاتێكە كە تیایدا بە سەر دەبەین .خاڵی دەستپێكی ئاخیر زەمەن لە
دینی مەسیحییەتدا هاوكاتە لەگەڵ لەدایكبوونی موعجیزەی عیسای مەسیح
و بە مردن لە هەستانەوەی ئەودا ،ئاخیر زەمەن دەستپێدەكات .سەرهەڵدانی
مەسیح بان كات و بان شوێنە .لەم بارەیەوە مەسیحییەكان ،لە هەر رێبازێكی
فیكرییەوە ،باوەڕیان بە تیۆری (سەرهەڵدانی بەشكۆی مەسیح)هەیە .یەك
لە تایبەمتەندییە سەرەكییەكانی مەوعوودگەرایی مەسیحییەت ئەوەیە كە
ئێمە باوەڕمان بە نیشانەكانی سەرهەڵدانە .ئەم نیشانانە نزیكبوونەوە لە كاتی
دەركەوتنامن نیشاندەدەن .نیشانەی وەك الفاوی قایم و تێكدەر ،زەوی هەژانی
كارەساتبار ،قەتڵ ،كوشت و بڕ ،جەنگی جیهانگیر و هتد ،هەموو ئەمانە نیشانەن
بۆ نزیكبوونەوە لە ئاخیر زەمەن و دەركەوتنی مەسیح.
پڕۆژەی موحافیزكارانە بەرانبەر تەكنەلۆژیا

دروستكردنی پڕۆژەی موحافیزكارانە لە كۆمەڵگەی هاوچەرخی روسیدا
بە هێچ شێوەیەك و لەهیچ هەلومەرجێكدا نابێت تێكەڵ بە تەكەنەلۆژیاكان،
بەستەبەندیی لێزانانە و ریكالم بێت .نابێت پ��ڕۆژەی موحافیزكارانە هیچ
كەس تووشی وەسوەسە بكات ،پەلكێشی بكات و یاخود سەری بسوڕمێنێت.
ئەم پڕۆژەیە دەبێت واقیع ئاشكرا بكات .ئەم پڕۆژەیە دەتوانێت ببێتە هۆی
ترس ،چونكە هەموو شت هەر بەوجۆرەی كە لەڕاستیدا هەیە ،ناودەنێت و
بارودۆخیش هەر بەو شێوەیەی كە وایە ،نیشاندەدات و دادپەروەرانە وەسفی
دەكات .هەر كە موحافیزكارەكان بتوانن ئەم بابەتە راڤە و شیبكەنەوە كە
بەرگری لە هەر شتێكی هەمیشەیی و بەردەوام دەكەن و نەك لە «رابوردوو»،
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لەو كاتە بەدواوە ،گەاڵڵە داڕشتنی جدیی پڕۆژەی موحافیزكارانە دەستپێدەكات.
تێکڕای پڕۆژە موحافیزكارانەکان لە روسیا ،سەرباری هەموو شایستەییەكان،
لەڕووی فەلسەفی و مێتۆدۆلۆژییەوە الواز و راگوزارین .ئەم پڕۆژانە هەڵگری
خودی بابەتەكە نییە و نەفەسی تاهەتاییبوونیان تێدا بەدیناكرێت .لە چەندین
خاڵی كاتی و ناسەقامگیر پێكهاتوون ،كە دەبێت دژیان بوەستین .موحافیزكاریی
تەكنەلۆژی ،كۆپییەكی دیار و پەتییە .ئەوەی كە كاربەدەستانی حكومەتی،
بە كردەوە بە پێی ئەندێشەی موحافیزكاری ،خێراییەكی ئەوتۆ ناخەنەگەڕ،
بەتایبەت بەمشێوە لێكدەدرێتەوە كە موحافیزكارانی هاوچەرخی روسیا ،بە
الساییكردنەوەی میتۆدی لیبڕال ،هەوڵدەدەن ئەندێشە موحافیزكارانەکان لە
بەستەبەندیی ماركێتینگدا پێشكەش بكەن ،كە بەرانبەر بە بناغە و بنەڕەتی
موحافیزكاریدا وەك بابەتێكی ناحەز و بێز هەستێن خۆ دەنوێنێت.
دەسەاڵتێك كە باوەڕی بە هیچ شتێك و هیچ كەسێك نییە (هەندێكجار
تەنانەت ئەو هەستە دەورووژێنێت ،كە تەنانەت ب��اوەڕی بە دەسەاڵتی
خۆیشی نییە) ،لە وەها تێڕوانینێکدا ،هەست بە بەرژەوەندییە ئاساییە سیاسی
یان تەنانەت ئەتنی و خێڵەكییەكان دەكات ،كە لە هەوڵی كاریگەری دانان و
تەنانەت بەدەر لە گۆڕەپانی كردەوەیە .بەم بۆنەیەوە ،دەستبەجێ ئەمجۆرە
پڕۆژانە رەتدەكاتەوە .ئەم خاڵە ،كە دەسەاڵتی حكومی ،بە هۆی كەمی داهێنان
رەخنە لە داڕێژەرانی پڕۆژە دەگرێت ،ئیدی گرنگ نییە .بە پێی ئەم پێوەرە،
موحافیزكاری هەمیشە بەرانبەر بە لیبڕالیزم پاشەكشێ دەكات .چونکە ئەم
پێوەرە ،خۆی لە خۆیدا پێوەرێكی لیبڕالە .موحافیزكاری دەتوانێت و دەبێت
لە كەرەستەی دیكە بۆ منایشكردنی واقیعی بەرز و بااڵ و حاشاهەڵنەگری
«تاهەتاییبوون» كەڵك وەربگرێت و پێداگرانە و بنەبڕانە بە بەكارهێنانی
هەر كەرەستەیەكی مومكین و بە هەر شێوەیەك كە دەكرێت ،ئەم بابەتە
بسەملێنێت« .تا هەتاییبوون» بەهەر نرخێک بێت.
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مەعریفەی موحافیزكارانە

ناتوانی لە فۆرمۆلیزەكردنی پڕۆژەی موحافیزكارانە لە روسیای هاوچەرخ
بابەتێكی رێكەوتی نییە .ئێمە لەگەڵ كەمیی مەعریفەناسی (ئیپستمۆلۆژیا)ی
بنەماخواز رووبەڕووین كە پەیوەندیی بە دەرئەنجامی كاریگەرییەكانی سۆڤێت
و دوا بەدوای ئەویش شەپۆلەكانی لیبڕال لە دەستور و نەزمی كۆمەاڵیەتی
و مرۆییەوە هەیە .كۆمۆنیزم و لیبڕالیزم هزری خۆیان لەسەر لە پێشبوونی
زەمەن لە «بوون» دادەمەزرێنن .كۆمۆنیستەكان خاوەنی روانگەیەكی دیكەی
هاوشێوەی ئەنتۆلۆژیا (بوونناسی)ی ئایندەن .لەو رووەوە كە لیبڕالیزم پڕاگامتیك،
دیاردەگەرا و زیاتر «ئەكلكتڵیزم»ە« ،بوون دەخاتە دەرەوەی كەوانەكەوە و
دڵی بە كەیسی چركەیی و خێرا خۆش دەكات ،بەاڵم لە هەر دوو حاڵەتدا،
ماتریكسی زانستی لە سەر رەتكردنەوەی راشكاوانە و روونی «تاهەتایی»
بیناكراوە .ئەم بابەتە ناتوانێت لەسەر بونیادی زانستە مرۆییەكان ،بە تایبەت
پەروەردە و بارهێنان بێكاریگەر بێت .بەمشێوەیە ،كەمی ئیپستمۆلۆژی دەبێتە
خاوەنی بونیاد .ئەم بابەتە هەر بەمە ئاستەنگ نابێتەوە ،چونكە ئێمە لەگەڵ
كەمی رۆشنبیرانی موحافیزكار ،یاخود توێژینەوەی بەراوردكارانە رووبەڕووین.
ئێمە رووبەڕووی كەمیی ئیپیستم بووینەتەوە.
بۆ گەاڵڵەكردنی ئەندێشەی شیاو و تەواوی موحافیزكارانە ،سیستمی
سەرەتایی بۆ هاوئاهەنگ كردن ،رێكخسنت و جۆرێك سیستمی نوێی كۆمەڵناسی
موحافیزكاران (ئایدۆلۆژی نەك مێتۆدۆلۆژی) پێویستە ،كە ئەگەر و دەرفەتی
ئەنجامی بڕێك كاری بێئەژمار لە مەڕ پێداچوونەوەی بەرباڵو بە تیۆرەكانی
زانستگەلی مرۆیی و كۆمەاڵیەتی دەستەبەر بكات .تەنیا پش ئەنجامدانی
ئەمشێوە كارانە سەبارەت بە دروستكردنی «ئیپستم»ی موحافیزكارانە دەكرێت
قسە لەسەر دەركەوتنی پڕۆژەی موحافیزكارانە بكەین .گەر موحافیزكاری
حاڵەتی ئەنتۆلۆژی هەبێت ،كەواتە پرسی هەڵخڕاندنی سیاسی لە دەسەاڵتدا
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دەردەكەوێت ،بەاڵم كۆمەڵگەیەك كە رەوتێكی لەم چەشنەی تێدا دروست
بێت ،كۆمەڵگەیەكی دیكەیە .ئەوەی كە كامە حزب یان چ كەسانێك دەیخەنە
ژێر ركێفی خۆیانەوە و كۆنتڕۆڵی دەكەن و چۆناوچۆن هزر و راكانی بەڕێوە
دەبەن ،چەند بابەتێكن كە تایبەتن بە داهاتوو .ئێستاكە هێشتا شتی وا لە
ئارادا نییە و پێشمەرجی ئیپستمۆلۆژیكیشی بۆ نییە .مەزندە كردن لە بارەیەوە
بێامنایە ،بەم چەشنە دووبارە بەرەو كڵێشەكان پاشەكشێ دەكەین.
مرۆڤدۆستی وەك چەكی موحافیزكار

پێچەوانەی هێرشەكانی راب����وردوو ب��ۆ س��ەر مرۆڤدۆستی ،ك��ە بۆ
موحافیزكارەكان ببوو بە بابەتێكی ئاسایی ،هایدگەر لە گەڕانەوە بۆ ئەم
تەوەرە تووشی گومان و دوودڵی نەبوو .زۆر روون و دیارە كە موحافیزكاری
بە پشتیوانیكردن لە «تاهەتایی» بەرگری لە تاهەتایی بوونی مرۆڤ دەكات،
بەرگری لە مرۆڤ دەكات وەك بونیادێك كە خاوەنی ژیانی هەمیشەیی و
نیشانەی نەگۆڕە .مرۆڤ چەمكێكی موحافیزكارانەیە .پێشرت بوونی بووە ،ئێستا
بوونی هەیە و لە داهاتووشدا دەبێت بوونی ببێت .ئەگەری گۆڕینی مرۆڤ بۆ
شتێكی دیكە الی كەسی موحافیزكار بە پلەی دووەم گرنگە .گرنگ ئەوەیە كە
ئەو بێ گۆڕان مبێنێتەوە .نەمرترین تایبەمتەندیی مرۆڤ ،ئاواتەكان ،خەونەكان و
سۆزە رۆحییە قووڵەكانە .مرۆڤ لە ئاستی وشیاریدا ،دینامیكییە و لە قوواڵییدا،
واتە لە ویژدانی ناخودئاگا لەوپەڕی كات و زەمەندا ،دەژی .بابەتی خەون
و ئاواتەكانی ،گۆڕانیان بەسەردا نایەت ،تەنیا قاڵبەكەیان دەگۆڕێت .فڕۆكە،
شەمەندەفەر ،یاخود موشەك ،بنەمای منایشی خەونەكانن سەبارەت بە فریشتە
و ئەسپە جادوییەكان ،كە هەمیشە بوونیان هەبووە.
دەبێت تاكی موحافیزكار وەك بوونەوەرێكی نەگۆڕ الیەنگری لە مرۆڤ
بكات ،تەنانەت گەر وتەزایەكی دژواز ،بەاڵم ریشەداری بوونی بێت .هایدگەر
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لە فەلسەفەكەی خۆیدا ئەم جیاوازییە بنەڕەتییە ناودەنێت دازای��ن .لە
مەسیحییەتدا باس لە «مرۆڤێكی نوێ» دەكرێت ،كە رسوشت و بوونی ئەو
لەگەڵ نوری جاویدان ،هەستانەوە و میعراجی مەسیحدا نورانی بووە ،بەاڵم
تاكی موحافیزكار ،پێچەوانەی كۆمۆنیستەكان و لیبڕالەكان الیەنگری لە «مرۆڤی
بچووك» (لە هەموو ماناكانیدا) ناكات ،بەڵكو الیەنگریی لە «مرۆڤی گەورە»،
واتا «مرۆڤی مەزن  »homo maximusدەكات .تاكی موحافیزكار ،لە هەموو
شوێنێك ،حەز لە هەر شتێكی گەورە و مەزن دەكات و ئەوەی لە مرۆڤی وااڵدا
كامڵ بووبێت ،پەسندیدەكات .مرۆڤ لە مانای «زۆرینەی مرۆڤدۆستانەی»،
وەك ناوكۆی نێوان ئاسامن و زەوی ،دەست بە رامان و بیركردنەوە دەكات.
مرۆڤ هەوڵدەدات دنیای پارادۆكسیكاڵ لەناو خۆیدا وێنابكات ،سەر و خوار،
عەشق و مەرگ ،شادی و خەم ،ژیان و رۆح و گیان ،ئەوەی تایبەتە بە سەر
زەوی و ئەوەی خوداییە .تاكی موحافیزكار لە ژێر ناوی مرۆڤێكی وەهادا ئەم
كارە ئەنجامدەدات.
ئیمپراتۆرییەت ،مرۆڤی گەورە

هەروەكچۆن لە ئەنرتۆپۆلۆژیا (مرۆڤناسی)دا ،موحافیزكاری بە ئاستی
ه��ەرەزۆر ،رووگ��ەی دیاریكراوە ،لە كۆمەڵگە و سیاسەتیش ،موحافیزكاری
خوازیاری فاكتەرگەلی گەورە و مەزن ،بێ شومار ،بێ سنوور و رادەیە .بەم
بۆنەیەوە ،موحافیزكارەكان دەچنە بەرەی الیەنگرانی ئیمپراتۆرییەتەوە .لە نێوان
ئیمپراتۆرییەت و «مرۆڤی مەزن »homo maximusدا هێمۆلۆژیای راستەوخۆ
لە ئارادایە .ئیمپراتۆرییەت ،كۆمەڵگەیەكی مەزن و ئاستی هەرە زۆر مومكین
بۆ دەوڵەتە .لە ئیمپراتۆرییەتدا ئاوێتەبوونی زەوی و ئاسامن ،تێكەڵكردنی كۆی
حاڵەتە جیاوازەكان بۆ بابەتێكی یەكگرتوو لەگەڵ پاراستنی وردەكارییەكان و
گۆڕین بۆ ماتریكسێكی گشتیی سرتاتیژی ،بەدیدێت .ئیمپراتۆرییەت بااڵترین
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شێوازی مرۆڤایەتییە ،بااڵترین شێوازی دەركەوتنیەتی .هیچ شتێكی مرۆڤانەتر
لە ئیمپراتۆرییەت بوونی نییە .ئیمپراتۆرییەت ئاسۆی مرۆڤ ،ئاسۆی كۆمەڵگەیە
كە تاكی موحافیزكار بۆ گەیشنت پێی ،بە هەنگاوهەڵگرتن لە سەر رێگەی
یەكڕیزی و پەیوەستبوون ،هەوڵدەدات .ئیمپراتۆرییەت سەرچاوەی یەكپارچەیی
ئەنتۆلۆژی و گەشەی «بوون»ە .ئەمە بەو واتایەی ئیمپراتۆرییەت هەمیشە
پیرۆزە .رێككەوت نییە كە لە بیزانس و روسیا ،هاوپەیامنییەكی قووڵ لەنێوان
ئیمپراتۆرییەت و كڵێسەدا فۆڕمی وەرگرت .لێرەوە سەمفۆنیای دەسەاڵت و ئەو
ئاسۆی باوەڕ وئیامنە ئایینییە ،كە لەگەڵ ئەندێشەی ئیمپراتۆرییەت و حكومەتی
تزار لە پەیوەندیدایە ،سەرهەڵدەدات .بۆ تاكی موحافیزكار ،ئیمپراتۆرییەت،
بااڵترین و كامڵرتین بەهاكان و خۆی لە خۆیدا بەهای ئەنتۆلۆژیكییە.
سێ بەش بوونی ئیمپراتۆرییەت

پڕۆژەی موحافیزكارانە لە گشتیرتین تایبەمتەندیی خۆیدا دەبێت بۆ سێ
بەش دابەشكرابێت .ئەنرتۆپۆلۆژیای پاوڵی پیرۆز ،یەك لە دوو ئەنرتۆپۆلۆژیای
كالسیكە لە نەریتی مەسیحییەتدا م��رۆڤ بۆ روح ،جەستە و دەروون
دابەشدەكات .ئەم دابەشكارییە بە تەواوی لەگەڵ بونیادی ئیمپراتۆرییەتی
ئایدیال سازگارە .ئیمپراتۆرییەت پێكهاتووە لە دابەشكاریی فەزا ،نەتەوە و
ئایین .فەزا واتا زەوی ،ناوچەكانی ژێر دەسەاڵت و كۆنتڕۆڵ ،كە دەربڕی
ناوەڕۆكی جەستەیی و فیزیكی ئیمپراتۆرییەتە و هاوشێوەی جەستەیە لە
مرۆڤدا .فراوانبوون و گەورەیی نیشتیامنی روس ،نیشانەی رادەی «مرۆڤی
مەزن »homo maximusی روسییە .ئیمپراتۆرییەت خاوەنی جەستەیە،
بەاڵم جەستەی پیرۆز ،لێرەوە چۆنێتیی پەیوەندی لەگەڵ سەرزەمینی دایكی،
نیشتیامن و دەوڵەت دیاریدەكرێت.
140

ئەلێكساندەر دۆگین

نەتەوەش وەك «رۆح و دەروون»ە كە زیندوو ،بزۆز و لە جوڵەدایە،
هەستی خۆشەویستی و رقوقینی تێدایە ،دەكەوێت و دیسان هەڵدەستێتەوە،
دەگاتە ترۆپكی خۆشی و ئ��ازار دەچێژێت .نەتەوە ،گیانی دوانەیە و
هەندێكجار تەنانەت دەگۆڕێت بۆ شتێكی بێامنا و جار جارە گەنجینەی
«بوون»ی خۆی دەخاتەڕوو .زیندووە ،گیانی تێدایە ،نەتەوە پیرۆزە ،نەتەوە
«گیان و دەروون»ە .ئایین لە «رۆح» دەچێت كە نیشانەی ئاسۆی لوتكەی
كێوەكانە ،پەیوەندی لەگەڵ «تاهەتاییبوون» و بەركەوتنی مسۆگەر دەكات
و چاوەكان بەور ئاسامن رێنامیی دەكات .ئیمپراتۆرییەت وەك مرۆڤ ،كە بە
پێی ئایینی مەسیح خاوەنی جەستە ،رۆح و دەروونە ،فەزا ،نەتەوە و ئایینی
هەیە.

بەهای جەنگ

موحافیزكاران بەدەگمەن «پاسیفیست» (ئاشتیخواز)ن .لەهەموو شوێنێكدا
تاریفی ئاشتی دەكەن و هەرچی زیاتر بەرزی دەنرخێنن ،خوێنێكی زیاتر
دەڕێژرێت و هەر بەو رادەیەش بێگوناە تووشی رەنج و ستەم دەبن .تاكی
موحافیزكار لێرەشدا نابێت خەریكی درۆكردن بێت ،جەنگ الی ئەو لەپێشرتە
نەك ئاشتی .نیچە لە دەربڕینی ئەوەی كە «جەنگتان زیاتر لە ئاشتی خۆش
بوێت و ئاشتیی كورت ماوەتان زیاتر لە ئاشتیی درێژماوە خۆش بوێت!» هیچ
سڵناكاتەوە  .جەنگ بە پێی بۆچوونی هێراكلیس «باوكی هەموو شتێكە» .مرۆڤ
بەردەوام لە شەڕدایە و بوونەوەرێكی شەڕەنگێزە .ریشەی ئەنتۆلۆژیایی مرۆڤ
لەم خاڵەدایە .مرۆڤ ،لەبەر حەقیقەت ،عەشق ،واقیع ،چاكە شەڕدەكات و
دەجەنگێت .هەندێكجار جەنگ ئێجگار و لە رادەبەدەر ماندوی دەكات و بێتوانا
دەبێت ،بەاڵم هەرگیز پاشەكشێ ناكات و دیسانەوە شەڕ هەڵدەگیرسێنێتەوە.
مرۆڤ هەر بەو رادەیەی زیندووە ،بەو رادەیەش دەجەنگێت.
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ئێمەی روس ،لە تێکڕای مێژووماندا ،هەمیشە سەرقاڵی جەنگ بووین،
كاتێك جەنگامن نەدەكرد ،گەندەڵ دەبووین .گەر لە دەوروپشتامندا
دوژمنێك دەژی كە بۆ دەستگرتن بەسەر فەزا و نەتەوە و ئایینی ئێمەدا
چڕنوك تیژدەكات ،بۆ دەبێت دەست لە جەنگ هەڵبگرین؟ گەر جەنگیان
نەكردبا ،بابەتەكە بە شێوەیەكی دیكە دەبوو ،بەاڵم لەو حاڵەتەدا ،ئەوان
چیدی «مرۆڤ» نەبوون ...لە هەناوی مرۆڤدا جەنگ بە گوناهی بێوەستانەوە
بەردەوامە .كەوا نەبوو ،بە «پاسیڤیزم» دەژمێردرا ،واتا رێککەوتنی نێوان
ب��اوەڕ لەگەڵ ت��اوان ،بەم چەشنە ،ناكرێت ئەمە بە ناوی رێککەوتن و
سازشەوە ناوبرنێت ،ئەمە سەركەوتنی تاوانە .كڵێسەی «سەر زەوی» لە
روانگەی ئەرتەدۆكسەوە «كڵێسەی رەزمخواز»› ناودەنرێت .بابەتی جەنگ
لە فەلسەفەی موحافیزكارانە دەبێت بە شێوەی ئارام و دیار ،بەرپرسیارانە
و بێ هەر چەشنە رووبەڕووبوونەوەیەكی سادیستی گەاڵڵە بكرێت .ئێمە
دەبێت خۆمان بناسین و تێبگەین ،كە كەسانێكی رەزمخواز ،نەتەوەیەكی
شەڕەنگێز ،واڵت و كڵێسایەكی جەنگخوازین.
بونیادی سییانەی مەعریفەی موحافیزكارانە

گەر ئەم بونیادە ئاماژە پێدراوە لێكبدەینەوە ،لەناو هەموو پرەنسیپە
زانستییەكان ،ب��ەرەوڕووی سێ ت��ەوەری سەرەكی دەبینەوە .باشرتینیان،
خواناسییە ،چونكە دین ،تەنیا ئایین و داب و نەریت نییە ،بەڵكو قووڵرتین
سیستمی جیهانبینییە .زانستێكە سەبارەت بە «رۆح و دەروونی» مرۆڤ.
دەبێت خواناسی بەشێك بێت لە پەروەردە ،چونكە بوونی سەرجەم ئیپستمی
موحافیزكارانە بە ناتەواو و ناكامڵ نیشاندەدات .خواناسی ،زانستی «تزار»یە،
زانستی زانستەكانە ،نەك تەنیا یەكێك لە زانستەكانی مرۆیی و كۆمەاڵیەتی،
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بەڵكو دایكی هەموو زانستەكان ،رێگەیەك بەرەو كەماڵی خواییە .دەبێت
كۆمەڵناسی-ئەتنیسیتی لە پلەی دووەم��دا بێت .تا ئەم دواییانەش ،لە
زانستدا كەم تا زۆر باسی نەتەوە-ئەتن نەدەكرا .سەیر نییە چونكە «چینی
كۆمەاڵیەتی» بۆ كۆمۆنیستەكان بابەتێكی مێژوویی بوو ،الی لیبڕالەكانیش
ئەوە تاك بوو ،كە پلە و پایەیەكی تایبەتی هەبوو .لە هیچكامیاندا شوێنێك بۆ
نەتەوە و هۆز نامێنێتەوە .كۆمەڵناسیی ئەتنەكان ،زانستی پایە و بنچینەیی
ئیمپراتۆرییەت و گەاڵڵەی موحافیزكارانەیە .گەر بە شێوەی راست سەرەتا
نەتەوەی خۆمان و دواتر ئەو نەتەوانەی پەیوەندییامن هەیە لەگەڵیاندا
وەسفنەكەین ،سوك و سانا ،شایستەی قسەكردن لەسەر موحافیزكاریامن نییە.
كۆمەڵناسی ئەتنی ،وەسفی تایبەمتەندییە فۆرماڵەكانی ئەنتۆلۆژییا نەتەوە
نییە ،بەڵكو توێژینەوەی بابەتی پێكهێنەر بۆ هۆزی پێكهێنەر و تێگەیشنت لە
ئەنتۆلۆژیا و «بوون»یەتی.
ئەنجام تەوەری سێیەم ،كە زانستی فەزا ،واتا جیۆپۆلەتیكە .لێرەدا هەموو
شت روون و دیارە ،چونكە جیۆپۆلەتیك زانستێكە لە پەیوەندیی دەوڵەت
لەگەڵ جێ و شوێن لێكدەداتەوە .ئەم زانستە كە لە زنجیرە پلەی سیستمگەلی
تەوەرەیی ئیپستمی موحافیزكارانە دەكەوێتە ریزی كۆتاییەوە ،لەڕووی
بەكارهێنانەوە ئێجگار گرنگە .بەم چەشنە ،خواناسی ،كۆمەڵناسی ئەتنی،
جیۆپۆلەتیك ،بونیادی سییانەی زانست لە چەمكی موحافیزكارانەدا پێكدێنن.
ئامۆژەكانی دیكەی زانستە كۆمەاڵیەتی و مرۆییەكان دەبێت لە دەوری ئەم سێ
تەوەرەدا بن و لەگەڵیان سازگار و هاوئاسۆ بن .كۆمەڵناسان ،یاخود كارناسانی
جیۆپۆلەتیك دەتوانن بە شێوەی جیا توێژینەوە لە سەر ئابوری یان ماف و یاسا
بكەن ،بێگومان ئەمانە زانستگەلی گرنگن ،بەاڵم نەك بۆ موحافیزكارەكان .با
كۆمۆنیست و لیبڕالەكان لە ئابوریەوە دەستپێبكەن و هەر فاكتەرێكی دیكە لە
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بەرچاو نەگرن ،فەلسەفەكەیان وەهایە .دەبێت موحافیزكارەكان بەو شێوەیە
رەفتار بكەن كە لە پرەنسیپە فەلسەفییەكانیان سەرچاوەی گرتووە .ئەمڕۆ
هیپنۆتیزمامن دەكەن و ئێمە المانوایە ئابوری بابەتێكی پێویست و زەروورە»،
بە پێچەوانەوە «خواناسی و تیۆلۆژیا» بابەتێكی مەیلی و «بژاردەیی»ە ،بەاڵم
لەڕاستیدا ،هەموو شت پێچەوانەیە .تاكی ئاگادار لە «تاهەتاییبوون» بە
نیسبەت هەموو شتێكەوە وشیارە ،بەاڵم كەسی ئاگادار لە یاسامەندیی كاتیی
گەڕانی پارە ،كااڵ و خزمەتگوزارییەكان ،هیچ شتیك لە مەڕ تەنانەت ئەو شتەش
كە الیوایە دەیزانێت ،نازانێت .ئابوری مەشقی پلەدووی فەلسەفەیە و رەگی
تیۆری ئابوری لە فەلسەفەدایە و نەك لە ئابوریدا .ئادام سمیت ،دامەزرێنەری
ئابوری سیاسیی بۆرژوازی ،بە تەواوی لەسەر ئەو باوەڕە بوو كە هەندێك لە
رامانە فەلسەفییەكانی مامۆستاكەی ،جۆن لۆك ،بە هۆی ئابوریەوە كامڵ بووە.
ماركسیزم كامڵبوونی فەلسەفەی هێگڵ بە لەبەرچاوگرتنی یاسامەندیی ئابوری
و فەلسەفەی تایبەتیی مێژووییە كە لە پێگەی چینە زوڵم لێكراوەكان و بە پلەی
یەكەم ،پرۆلیتاریاوە ،قسە دەكات .سود وەرگرتن لە ئیپستمی موحافیزكارانە
مەرجی پێویست بۆ گەاڵڵەكردنی پڕۆژەی تێرو تەسەلی موحافیزكارانەیە .ئەم
قۆناغە دەبێت بپارێزرێت.
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پاری سێیەم
پێکهاتەی جیۆپۆلەتیکی سەدەی :21
شارستانییەت و ئیمراتۆرییەت
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بەشی حەوتەم
رۆژئاوا و شەڕخوازییەكەی
«رۆژئاوا» بۆ ئێمە چ مانایەكی هەیە؟

دەكرێت زاراوەی رۆژئاوا بە شێوەی جۆراوجۆر پێناسەبكرێت .بەم بۆنەیەوە
دەبێت پێشوەخت تێگەیشتنێکی راست سەبارەت بەم زاراوە بەدەستەوە
بدەین و لێكیبدەینەوە كە رەوتی گۆڕانەكانی ئەم وشەیە لە مێژوودا چۆن بووە.
ئەم بابەتە الی هەر كەس زۆر روون و دیارە ،كە رۆژئاوا تەنیا بە زاراوەیەكی
جوگرافیایی نایەتە ئەژمار .دابەشكردنی زەوی لەڕووی جوگرافییەوە پێناسەی
وردی رۆژئاوا دەستەبەر ناكات ،چون ئەوەی بۆ ناوچەیەك بە رۆژئاوا لە قەڵەم
دەدرێت ،بۆ ناوچەیەكی دیكە دەبێتە رۆژهەاڵت ،بەاڵم كەس ئەمە وەك مانا
و چەمكی وشەی رۆژئاوا وەرناگرێت .هەرچەند بە لێكدانەوەی وردتر ،ئەو
خاڵە گرنگە رووندەبێتەوە كە لە تیۆرە جیاجیاكان لەمەڕ رۆژئاوا ،ئەوروپا بە
خاڵی سفر لە بەرچاو دەگیرێت كە لەو خاڵەوە تایبەمتەندی جوگرافییەكان
دیاریدەكرێن .تێپەڕینی نیوەی رۆژ لەسفر لە گرینیچەوە بەپێی كۆنڤانسیۆنی
نێونەتەوەیی ،رێكەوت نییە و هەر لێرەدا یۆرۆسەنتەریزم ،یان ئەوروپا تەوەریی
بەدی دەكەین.
هەرچەند ژمارەیەكی زۆر لە زلهێزە كۆنەكان (بابل ،چین ،ئیرسائیل،
روسیا ،ژاپ��ۆن ،ئێران ،میرس و هتد) خۆیان بە ناوەندی جیهان ،ناوەندی
ئیمپراتۆرییەت ،واڵتی هەتاوی درەوش��اوە ناو دەنا ،بەاڵم بە كردەوە و لە
رێككەوتنە نێونەتەوەییەكاندا ،ئەوروپا وەك ناوەندی دیاریكردنی رووگە و
الیەنەكان هەڵبژێردرا و گەر وردتر جەخت لەم بابەتە بكەینەوە ،ئەم ناوەندە
ئەوروپای رۆژئاوا دەگرێتەوە .رێك لەوێوە هێڵێك بەرەو رۆژهەاڵت بكێشین و
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بەرەو رۆژئاوا درێژی بكەنەوە .بەم چەشنە ،ئێمە تەنانەت لە روانگەی ئەوروپا
تەوەرییەوە لە مانای تایبەتی وشەی جوگرافیایی دەڕوانین و ئەوە بەزۆری بە
ناوی رۆژئاواوە ناودەبرێت ،هاوكات ناوكی ناوەندییە.
ئەوروپا و مۆدێرنیتە

لەڕوانگە و چەمكی مێژووییەوە ئەوروپا بە شوێنێك دەژمێردرێت كە بۆ
یەكەمجار لە كۆمەڵگەی نەریتییەوە بۆ كۆمەڵگەی مودێرن تێپەڕین لەوێ
روویدا .ئەم تێپەڕینە بە هۆی كامڵبوونی كولتورگەلی خۆجێیی ئەوروپا و
خواستەكانی ژیاری ئەوروپی بەدیهات .ئەوروپا بە پەرەسەندن و كامڵبوون
لە رێگەیەكی تایبەتدا كە رەگی لە فەلسەفەی یۆناندایە ،پێناسە و تەفسیری
ئامۆژەی مەسیحییەتی كە سەرەتا لە جۆری كاسۆلیكی و دواتر پڕۆتستانتی بوو،
وەك مۆدێلی كۆمەاڵیەتیی تاقانە و تایبەت لە نێو كولتور و ژیارەكانی دیكەدا
خستە قۆناغی بەڕێوەبردنەوە .ئەم كۆمەڵگەیە بۆ یەكەمجار لەسەر بناغەی
سیكۆالری یان بێدینی (الییك و خاوەنی پڕەنسیپی ئاتێیستی) بونیادنرابوو ،كە
تا هەنوكەش لە كۆمەڵێك پرەنسیپ و یاسای وەك ئەمانەی لەخوارەوە ئاماژەیان
پێدەدرێت ،پێڕەوی دەكات:
ئایدیای پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی و تەكنەلۆژی ئاراستەدەكات؛بنەڕەتی پێناسەی جیهانی هاوچەرخ و دنیای زانستی دەڕەخسێنێت؛پەیوەندی و دانوستانی كەپیتالیستی خستۆتە لوتكەی سێكوچكەكەوە؛لە ئابوری كشتوكاڵییەوە گەیشتۆتە ئابوری پیشەسازی.دەكرێت بە كورتی بوترێت ئەوروپا ،بوو بە فەزای جیهانی هاوچەرخ .لەو
رووەوە كە خاڵەكانی ئاڤانگاردی بۆ گەشە و پەرە ،سەرمنوونە مۆدێرنەكان لە
سنورەكانی واڵتانی رۆژئاوایی لەوانە بەریتانیا ،هۆڵەندا و فەرەنسا (لەڕاستیدا
لە ئەوروپای ناوەند)بوون ،چەمكی ئەوروپا و رۆژئاوا هێدی هێدی بوون بە
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چەمكی هاومانا .لە راستیدا جیاوازیی جۆری ئەوروپی لەگەڵ كولتورەكانی
دیكەدا هەمان تێپەڕینی كۆمەڵگەی نەریتی بۆ كۆمەڵگەی مۆدێرن بوو،
لێرەدابوو كۆمەڵگەی مودێرن خۆی ،لە رۆژهەاڵتی ئەوروپا فۆڕمی وەرگرت.
بەم چەشنە ،زاراوەی رۆژئاوا لە سەدەكانی حەڤدەیەم بۆ هەژدەهەمەوە مانای
وردی بەژیار وەردەگرێت و دەبێتە هاومانای كۆمەڵێك وشەی وەك مۆدێرن،
مۆدێرنیزاسیۆن ،پێشكەوتن و پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی ،ئابوری ،پیشەسازی و
تەكنەلۆژی .لەمەودوا ،ئەوەی پەیوەندی بە پێشكەوتنی مۆدێرنەوە هەبێت،
بە شێوەی ئۆتۆماتیكی بە رۆژئ��اواوە گرێدەدرێتەوە .مۆدێرنیزاسیۆن و
وێستێرنیزاسیۆن لەگەڵ رۆژئاواگەرایی هاومانا دەبن.
ئەندێشەی «پێشكەوتن» وەك بەدیهاتن و
سەلماندنی سیاسەتی كۆڵۆنیال و راسیزمی كولتوری

سەریەكخستنی دوو وشەی مۆدێرنیزاسیۆن و رۆژئاواگەرایی پێویستی بە
ئەنجامدانی هەندێك لێكدانەوەیە و پاشانیش دەرئەنجامی كردەیی گرنگ
بەدەستەوەدەدرێت .بابەتەكە بریتییە لەوەی كە دروستبوونی ژیاری بێوێنەی
سەدەی مۆدێرن لە ئەوروپا و فۆرمۆڵە بوونی سەردەمی مۆدێرن بوو بە هۆی
سەرهەڵدانی دەستور و رێكییەكی تایبەتی كولتوری كە سەرەتا رێكخستنی زەینی
ئەوروپییەكان خۆیان و زەینی هەموو ئەو كەسانەی كەوتنە ژێر كاریگەرییەوە،
بەدواوە بوو .باوەڕی راستگۆیانە بەوەی كە رێگەی گەشەی كولتوری رۆژئاوا و
بەتایبەت تێپەڕین لە كۆمەڵگەی نەریتییەوە بۆ هاوچەرخ ،نەك تەنیا تایبەتی
ئەوروپا و نەتەوەكانی نیشتەجێیەتی ،بەڵكو یاسای گشتیی گەشەی پێویست
بۆ واڵت و نەتەوەكانی دیكە ،پێكدێنێت .ئەوروپاییەكان یان هەمان كۆمەڵگەی
رۆژئاوا پێش نەتەوەكانی دیكە ،ئەم قۆناغە چارەنوسسازەیان بڕیوە .دەبێت
ئەوانی دیكەیش ئەم رێگەیە ببڕن ،چونكە وا دیارە ئەم لۆژیكە لۆژیكێكی
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عەینی سەبارەت بە مێژووی جیهانییە و قۆناغەكانی پێشكەوتن داوای دەكات.
لێرەدا ئایدیایەك فۆڕم وەردەگرێت ،بەوپێیە رۆژئاوا بەمنوونەیەكی بنەبڕ بۆ
گەشەی مێژوویی تێکڕای مرۆڤایەتی و مێژووی جیهانی كە هەر ئەو رابوردوو،
ئێستا و داهاتووەیە ،لە قەڵەم دەدرێت و ئەم ئایدیا بەردەوام بیر لە هەموو ئەو
قۆناغانە دەكاتەوە ،كە رۆژئاوا ئەو زنجیرە قۆناغانەی بڕیوە یان خەریكە لێیان
تێدەپەڕێت ،پێش هەموان كەوتووە .ئەوروپییەكان لەو فەزا و شوێنكاتانەی
بونیادی كۆمەڵگەی نەریتی تێدا پارێزرابوو ،بەرەوڕووی كولتوری نارۆژئاوایی
بوون .كۆمەڵێك چەمكی هاوشێوەی وەك بەربەرییەت ،هۆڤانە ،دواكەوتوو،
نەبوونی ژیار ،وێنای ئەوان بوو لەمەڕ ئەو كۆمەڵگەیانە .بەم چەشنە ،رۆژئاوا
هێدی هێدی بوو بە پێوەری هەڵسەنگاندن بۆ نەتەوە و كولتورەكانی سەرتاسەری
جیهان .ئەوەی لە ژیاری رۆژئاواوە دوورتر بوو ،لەڕوانگەی رۆژئاواییەكانەوە ،بە
كۆمەڵگەی خاوەن بونیادی ناڕەسەن ،ناتەواو و كەم بەهاتر دەكەوێتەڕوو.
رەگ و ریشە كۆنەكانی پاوانکاریی رۆژئاوایی

لێكدانەوە و پرژانە سەر راڤە و شیكاری ئەو پرەنسیپە گشتییانەی،
قۆناغەكانی گەشە و پێشكەوتنی ئەوروپییەكان بە درك و لۆژیكی مێژووی
جیهانی یەكدەگرن ،بابەتێكی ئێجگار سەرنجڕاكێشە .قووڵرتین و كۆنرتین رەگ
و ریشەكان لە كولتوری هۆزە كەوناراییەكاندا بەدیدەكرێت .تایبەمتەندیی
كۆمەڵگەی كۆن ،قایل بوون بە وێكچوویی نێوان چەمكی «مرۆڤ» و «تاك»ی
ئەندامی هۆزێك ،یان سەر بە ئەتن و نەژادێكە ،كە دەبێتە هۆی ئەوەی كەسانی
بیانی (لە دەرەوەی هۆز) بە مرۆڤ نەژمێردرێن و یان تەنانەت بۆ بوونەوەرانی
پلە خوارتر دابەزێندرێن .بەندکراوەکان كە هی هۆز و عەشیرەتەكانی دیكە
بوون ،یاخود كەسانێك كە بە پێی یاسایەكی وەها دەكران بە كۆیلە و دەكەوتنە
دەرەوەی كۆمەڵگەی مرۆیی ،بێبەری لە هەر چەشنە ماف و ئیمتیاز و
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جیاوازییەك بوون .ئەم مۆدێلە واتە هاوعەشیرەت  -مرۆڤ و ناهاوعەشیرەت
 نامرۆڤ ،بنەڕەت و بنچینەی رێبازە كۆمەاڵیەتی ،یاسایی و سیاسی رابوردووپێكدێنێت ،كە تێروتەسەل لەسەر دەستی هیگل (و بە شێوەی تایبەتیتر لە
الیەن یەك لە پەیڕەوانییەوە بە ناوی ێ.كۆژیف) لەگەڵ لێكدانەوەی پێكهاتەی
سەروەر-كۆیلە توێژینەوەی گونجاوی بۆ ئەنجامدراوە .ئاغا یان سەروەر هەموو
شت بوو ،كۆیلە بە هیچ دادەنرا .مرۆڤ بوون وەك ماف و جیا وەك تایبەت
بوو بە س��ەروەر .كۆیلە تەنانەت لە رووی ماف و یاساوە دەكەوێتە ریزی
گیانلەبەرانی خۆماڵی و دەستەمۆ و كەرەستەكانی بەرهەمهێنانەوە.
ئەمشێوازە لە حوكمڕانی ،لەوەی چاوەڕوان دەكرا ،بەسەقامرت بوو ،دوای
ئەوەی گۆڕانێكی لەشێوە و فۆڕمدا بە سەرداهات ،گوازرایەوە بۆ سەردەمی
نوێ .بەم چەشنە ،كۆیەك لە ئایدیاكان بەدیهاتن كە بە شێوەیەكی تەوساوی
دەستیاندایە ئاوێتەكردنی دیموكراسی و ئ��ازادی ،لەناو خۆی كۆمەڵگە
ئەوروپییە خاوەن رێسا قورسە نەژادپەرەستانەكان و نواندنی زاڵێتی بەسەر
نەتەوەكانی دیكەدا ،واتە نەتەوەكانی نە هێندەش پێشكەوتوو .ئەم خاڵە بە
تەواوی دیارە كە كۆیلەیی ،ئەویش لەسەر بنەمای نەژادپەرستانە ،بە وەستانی
كەمێك زیاتر لە هەزارساڵ ،لە كۆمەڵگە رۆژئاواییەكان ،بە پلەی یەكەم ،لە
ویالیەتە یەكگرتووەكان و واڵتانی ئەمەریكای التین ،ئەویش لەسەردەمی
نوێدا ،سەردەمی برەوسەندنی ئایدیاكانی دیموكراتیك و لیبڕال ،لە ژیانەوەدایە.
ئەوەندەش سەیر نییە كە لەم حاڵەتەدا ،تیۆری پێشكەوتن ،دەبێتە بنەڕەت
و بنچینەی چەوساندنەوەی نامرۆڤانەی خۆجێییە پێست سوور و كۆیلەكانی
ئەفەریقی لەسەر دەستی ئەوروپی و پێست سپییەكانی ئەمەریكی .ئەو
زەینییەتە دروستدەبێت ،كە لە رەوتی كارپێكردنی ژیاری سەردەمی نوێ
لە ئەوروپا ،مۆدێلی ئاغا-كۆیلە لە ئەوروپا خۆیەوە بە شێوەی سیاسەتی
كۆڵۆنیالیستی بۆ ناوچەكانی دیكەی جیهانیش دەنێردرێت.
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ئیمپراتۆرییەت و كاریگەری لە سەر رۆژئاوای هاوچەرخ

ئایدیای ئیمپراتۆرییەتێك كە ئەوروپییەكان بە شێوەیەكی ئاشكراو روون،
سەرەتای سەردەمی نوێ ،لە پەسەندكردنی سەرپێچییان دەكرد ،یەكێكی دیكە لە
سەرچاوە گرنگەكانی ئەم دیاردەیە بوو ،بەاڵم ئەم ئایدیا دزەی كردە نێو ویژدانی
ناخودئاگای مرۆڤی ئەوروپی .كۆمەڵێك ئیمپراتۆرییەتی وەك ئیمپراتۆرییەتی رۆم و
دواتر مەسیحییەت ،كە لە ئیمپراتۆرییەتی بیزانس لە رۆژهەاڵت و ئیمپراتۆرییەتی
پیرۆزی رۆمی نەتەوە ئەڵامنییەكان لە رۆژئاوا پێكهاتبوو ،بە شێوەی كائینات
وێنادەكرا ،كە «مرۆڤەكان (هاوواڵتییەكان)» تێیدا ژیان بەسەر دەب��ەن ،لە
دەرەوەی سنورەكانی ئەم دنیایە« ،نامرۆڤەكان» ،بەربەرەكان ،تازەگەرانی الدەر و
شوێنكەوتوانی دینەكانی دیكە ،تەنانەت بوونەوەرانی خەیاڵی وەك مرۆڤخۆرەكان،
عیفریتەكان ،ئەژدیهاكان ،خوێنمژەكان و هتد ،بوونیان هەیە .لێرەدا گروپ
بەندیی عەشیرەیی بۆ ئاستی خودییەكان «مرۆڤەكان» و بیانییەكان یان هەمان
«نامرۆڤەكان» بەرزدەبێتەوە :هاوواڵتییانی ئیمپراتۆرییەت (ئەندامانی كائینات) و
ناهاوواڵتییان (دانیشتوانی دەوروپشتی كائینات) .
قۆناغێك كە تیایدا پرسی مرۆڤ بوون ،یاخود مرۆڤ نەبوون گەاڵڵە
دەكرێت ،دەتوانێت وەك قۆناغی تێپەڕین لەنێوان رۆژئاوای كۆن و هاوچەرخ
لێكبدرێتەوە .ئەوروپای هاوچەرخ بە بەرپەرچدانەوەی ئیمپراتۆرییەت
و پرەنسیپە ئایینییەكانی بە شێوەی رەسمی ،ئیمپریالیزمی بە تەواوی
پاراستووە و تەنیا بۆ ئاستی بەها و بەرژەوەندییەكان بەرزی كردۆتەوە .لە
ئێستاوە ،پێشكەوتن و گەشەی تەكنەلۆژیا وەك ئەركێكی ئەوروپی لە قەڵەم
دەدرێت كە لەژێر ناویدا ،پانتایی سرتاتیژی كۆڵۆنیالی هەمەگیری جیهانی
فراوانرت دەبێت .بەم چەشنە ،سەردەمی نوێ ،كە بە فەرمی لە كۆمەڵگەی
نەریتی جیابۆتەوە ،چەند بڕگەیەك لە دەستورە بنەڕەتییەكانی ئەم كۆمەڵگە
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نەریتییە ،بۆ هەلومەرجی نوێی ژیان لەگەڵ خۆیدا دێنێت (دابەشكاریی
كۆنی مرۆڤ  -نامرۆڤ لەڕووی ئەندامێتییان لە هۆز ،نەژاد ،مۆدێلی ئاغا-
كۆیلە ،لێكچواندنی ئیمپریالیستیی ژیاری خۆی بە كائینات و جیهان و هتد).
رۆژئاوا هەم وەك ئایدیا و هەم وەك سرتاتیژێكی جیهانی ،بوو بە گەاڵڵەیەكی
بەرزەفڕانە بۆ پەرەپێدانی نوێی حوكمڕانیی جیهان و ئەمجارە لە قاڵبی
فاكتەری «رۆشنگەری»« ،پەرەگرتن» و «پێشكەوتن»ی سەرپاكی مرۆڤایەتی
بەڕێوە برا .ئەمە خۆی جۆرێك «ئیمپریالیزمی مرۆڤدۆستانە»یە.
گرنگ ئەوەیە تێزی پێشكەوتن ،سەرپۆشێكی س��ادە بۆ شاردنەوەی
بەرژەوەندیی خۆخۆازانە و دڕندانەی خەڵكی رۆژئ��اوا بۆ پەرەخوازیی
كۆلۆنیالیستییان نەبوو .باوەڕ بە یونیڤێرساڵ بوونی بەها رۆژئاواییەكان و باوەڕ
بە لۆژیكی پەرەی مێژوویی ،بابەتێكی تەواو راستگۆیانە بوو .لەم كەیسەدا بەها
و بەرژەوەندییەكان پێكەوە دەقاودەق و هاوئاسۆ بوون .هەر ئەم بابەتە ،توانا
و وزەیەكی زۆری بە دۆزەرەوەكان ،دەریاپێوان ،گەشتیاران و خاوەن كارەكانی
رۆژئاوا بەخشی تاكو جیهان ئاوەدان بكەنەوە .ئەوان نەك هەر بە دوای سود و
قازانجی خۆیانەوە بوون ،بەڵكو رۆشنگەرییان بۆ كۆمەڵگە سەرەتایی و هۆڤەكان
بە دیاری دەهێنا .منوونەگەلی وەك تااڵن و بڕینی بێبەزەییانە ،چەوساندنەوە و
كۆلۆنیالیخوازانە ،شەپۆلی نوێی كۆیلەداری لەگەڵ مۆدێرنیزاسیۆن و پەرەگرتنی
تەكنەلۆژی لەو واڵتانەدا كە كۆلۆنیالیزم بە سەریاندا زاڵ بووە ،هەموو تێكڕا
بوونە پایە و بنەڕەتی ئایدیا و كردەوە جیهانییەكانی رۆژئاوا.
مۆدێرنیزاسیۆن:

لەدایکبوونی

ن��اوەك��ی

(ئەندرۆجین)

و

لەدایکبوونی دەرەكی ()Exogenous

لێرەدا دەبێت ئاماژە بە خاڵێكی گرنگ بدەین بریتییە لەوەی لەگەڵ
دەستپێكی س��ەدەی شانزەیەمی زایینی ،پێشكەوتنی مۆدێرنیزاسیۆن لە
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ناوچەكانی ئەوروپای رۆژئاواییەوە دەبێت .ئەم پێشكەوتنە بە تەواوی
دەقاودەقی كۆڵۆنیالی ناوچە تازەكان لەسەر دەستی رۆژئاواییەكان دەكەوێتەوە،
كە لەوێدا نەتەوەگەلێك نیشتەجێن ،كە بنەڕەت و ئەسڵی كۆمەڵگەی نەریتییان
پاراستووە ،بەاڵم رەوتی مۆدێرنیزاسیۆنی هەموو كۆمەڵگە ،بە رۆژئاوایی و نا
رۆژئاواییەوە ،دەگرێتەوە .هەرچۆنێك بێت ،هەموو شت مۆدێرنیزە دەبێت،
بەاڵم شوناسی ئەم رەوتە لە حاڵەتە جیاجیاكاندا جیاوازە.
لە خودی رۆژئ��اوا ،لە بەریتانیا ،فەرەنسا ،هۆڵەندا بە پلەی یەكەم و لە
ویالیەتە یەكگرتووەكان بە تایبەت ،كە وەك ئاخێزگە و تاقیگەی سەردەمی نوێ ،بە
«ناوچەیەكی دەست لێنەدراو» ئەژمار دەكرا ،مۆدێرنیزاسیۆن بە هۆی تایبەمتەندیی
ئەندرۆجینی (ناڤۆزاد)ی خۆی تایبەت و جیاواز بوو .مۆدێرنیزاسیۆن لەگەڵ پەرەی
رەوتەكانی كولتوری ،كۆمەاڵیەتی ،ئایینی و سیاسی كە بەشێكن لە پایە و بنەڕەتی
كۆمەڵگەی ئەوروپی ،گەشەدەكات .هەڵبەت ئەم رەوتە لە هەموو شوێنێكدا
هاوكات و بە خێرایی و گوڕی هاوشێوەوە بەدیناكرێت .بۆ منوونە نەتەوەگەلی
ئەڵامنی ،ئیسپانی وئیتاڵی كە رەوتی مۆدێرنیزاسیۆن لە واڵتەكانیاندا بە ریتمێكی
هێواشرتەوە بەڕێوە دەچێت ،بەجوانی دیارە كە لەدراوسێ ئەوروپییەكانی خۆیان
لە رۆژئاوا دوا كەوتوون ،بەاڵم سەردەمی نوێ بۆ نەتەوەكانی ئەوروپا بە پێی
كاتبەندیی ناخۆییان و هاوئاسۆ لەگەڵ لۆژیكی رسوشتیی پەرەگرتنیان دەگات.
مۆدێرنیزاسیۆنی واڵتان و نەتەوەكانی رۆژئاوا خۆی بە پێی یاساكانی ناوخۆیان لە
ئارادایە .ئەم رەوتە بە پێی پێش سەرچاوەی بابەتیی و هاوتای ئیرادە و خواستی
زۆربەی دانیشتووانی ئەوروپی ،بابەتێكی ئەندرۆجینییە ،واتە ئەو شتەی كە وێڕای
هۆكاری ناڤۆكی دێت و بە دەربڕینی دی ناڤۆزادە.
ئەم پرسە بە نیسبەت ئەو واڵت و نەتەوانەی بە زۆر و بە ناچاركردن و
پێچەوانەی ویست و حەزیان داخڵ بە رەوتی مۆدێرنیزاسیۆن دەبن ،بە شێوەیەكی
دیكەیە .هەڵبەت ،خەڵكی رۆژئاوا بە ناچاركردنی واڵت و نەتەوەكانی دیكە،
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بۆ گوێڕایەڵ بوون بۆ ئەوان و لە رێگەی ناردنی كۆیلە رەشەكان بۆ ویالیەتە
یەكگرتووەكان ،جێبەجێ بوونی پڕۆسەی مۆدێرنیزاسیۆن دەستەبەر دەكەن .هاوڕێ
لەگەڵ پێكهاتنی دەوڵەتی كۆڵۆنیاڵی ،خەڵكانی رۆژئاوایی یاسا ،پرەنسیپ ،رێسا
و تەكنەلۆژیای نوێ ،بەستێن و سەرەتاكانی پێشڤەچوونی ئابوری ،ئەخالقییات،
دامەزراوەكان ،بونیادی كۆمەاڵیەتی ،سیاسی و یاسا و رێسای مافناسانە بەڕێوە
دەب��ەن .كۆیلە پێست رەشەكان ،بەتایبەت دوای سەركەوتنی باكورییەكانی
الیەنگری نەهێشتنی یاساكانی كۆیلەداری ،بوون بە ئەندامی كۆمەڵگەیەكی زۆر
پێشكەوتووتر بەراورد بە هۆزە كۆنە ئەفەریقییەكان كە لەوێوە لە الیەن بازرگانانی
كۆیلەوە هێرنابوون بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكان( .هەرچەندە دیسانیش بە كەسانی
پلە دوو دەژمێردران) .ناكرێت واقیعی مۆدێرنیزاسیۆنی واڵتانی بە كۆڵۆنی كراو و
بە كۆیلە گیراو ،رەتبكرێتەوە و رۆژئاواش لەم بارەوە وەك داینەمۆی مۆدێرنیزاسیۆن
كار دەكات ،بەاڵم ئەمە كەیسێكی تایبەتە و دەكرێت بە ناوی لەدایکبوونی دەرەكی
( )Exogenousناوبرنێت ،واتا پرۆسەیەك كە لە دەرەوە روودەدات و بابەتێكی
سەپێرناوە.
كولتور و نەتەوە ناڕۆژئاواییەكان لە هەلومەرجی كۆمەڵگەی نەریتیدا،
كە گونجاو لەگەڵ قۆناغ و لۆژیكی ناوخۆییان پەرەدەستێنێت ،بەسەردەبەن.
ئەویش بۆ ئ��ەوان سەردەمی هەڵكشان و داكشان ،چاكسازیی ئایینی،
دووبەرەكیی ناوخۆیی ،كارەساتی ئابوری و دۆزینەوە و دەستكەوتی تەكنەلۆژی
بوونی هەیە ،بەاڵم ئەم رەوتانە لەگەڵ مۆدێلەكانی دیكە ،واتا ناڕۆژئاوایی
گونجاون و پەیڕەوی لە لۆژیكێكی دی دەكەن ،بۆ مەبەستی تایبەت بەرنامەیان
بۆ داڕێ��ژراوە و پرس و كێشەی دیكە چارەسەر دەك��ەن .مۆدێرنیزاسیۆنی
لەدایکبوونی دەرەك��ی ( ،)Exogenousكە تایبەمتەندیی سەرەكیشی لەم
خاڵەدایە ،لە پێداویستییە ناوخۆییەكان و پەرەی رسوشتیی كۆمەڵگەی نەریتی،
كە گەر وازی لێبهێرنێت ،هەرگیز بونیاد و مۆدێلە فۆڕمگرتووەكانی رۆژئاوا
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بەكارناهێنێت ،سەرچاوە ناگرێت .بە دەربڕینی دی ،مۆدێرنیزاسیۆنێكی لەمشێوە
بابەتێكی زۆرەملێی و سەپێرناو لە دەرەوەیە .ئەنجام ،دەكرێت هاوواتای وەك
كۆڵۆنیاڵ (كۆنتڕۆڵ و بەڕێوەبردنی دەرەكی) بە مۆدێرنیزاسیۆن و بەخۆرئاوایی
كردن زیادبكرێت .زۆربەی هەرە زۆری مرۆڤایەتی ،ئەوروپییەكان و باوباپیرانی
بێ ناوكۆی كۆڵۆنیالیستەكانی ئەمەریكای لێ بەدەر ،كەوتوونەتە بەر ئەم
مۆدێرنیزاسیۆنە سەپێرناوە زۆردارە دەرەكییانە .ئەم مۆدێرنیزاسیۆنە كاریگەری
لەسەر خەسارمەندبوون و دژیەکی ناوخۆیی زۆربەی زۆری كۆمەڵگەكانی
هاوچەرخی ئاسیا ،رۆژهەاڵت و جیهانی سێیەم دانا .ئەمە ،مۆدێرنەی نەخۆش
ئاسا ،رۆژئاوای كاریكاتێرئاسایە.
دوو جۆر كۆمەڵگە ،بە مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی دەرەكی

هەنوكە دەكرێت لە سەرجەم كۆمەڵگەكانی ژێڕ بڕشت و كاریگەریی
مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی دەرەكی ( ،)Exogenousدوو گروپی گەورە
دەسنیشان بكرێت :گروپی یەكەم ،ئەوەی كە توانیویەتی سەربەخۆیی سیاسی و
ئابوری خۆی بپارێزێت (یان لە ماوەی بەرەنگاربوونەوە و خەباتی دژە كۆلۆنیاڵیدا
پێی بگات)؛ گروپی دووەم ئەوەیە كە ئەم سەربەخۆییەی لە دەستداوە .گەر
گروپی دووەم لێكبدەینەوە ،بەرەوڕووی ناوچەیەكی كۆڵۆنیالی پەتی دەبینەوە
كە بە تەواوی سەربەخۆیی خۆی لە دەستداوە و پەیوەندیی لەگەڵ بەهاكانی
سەردەمی نوێ بە قەدەر پشكی سوورپێستەكانە لە زەوییەكانی ئەمەریكای
باكور .ئەم جۆرە كۆمەڵگە باسكراوانە دەتوانن هاوشێوەی هەندێك لە هۆز و
عەشیرەتە ئەفەریقی ،ئەمەریكای باشور و یاخود ناوچەكانی كەنداوی ئارام ،كۆن
بن ،بەاڵم تاڕادەیەك لەهەمان فەزادا رووبەڕووی بونیادەكانی تەكنەلۆژیای هەرە
باش و مۆدێرنی بەرهەمی كۆڵۆنیالیستەكان دەبنەوە .لێرەدا ،كەم تا زۆر لە نێوان
خۆجێییەكان و مۆدێرنیزەكاران ،ئاوێتەیی مانایی بوونی نییە .پلە و پێگەی تاكەكان
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لە كۆمەڵگە لۆكاڵییەكان جیاوازییەكی كەمی هەیە لەگەڵ ئاژەاڵنی باخچەی
ئاژەاڵن ،لە حاڵەتی باشرتدا ئاژەاڵنی ناوچە پارێزراوەكان ،كە لەوێدا ئەو ئاژەاڵنەی
خەریكە جۆریان لەناو دەچێت ،رادەگیرێن و ناویان لە «كتێبی سوور»ی رسوشتدا
تۆماركراوە .لە بارودۆخێكی وەهادا ،مۆدێرنیزاسیۆن لەگەڵ دانیشتووانی ناوچەیی
كە بە هەندی وەرناگرن ،تەنیا رووبەڕوووی ئاستەنگەكانی تەكنەلۆژیای وەك میلە
و قەفەسی پۆاڵیین و تەلی دڕكاوی دەبنەوە ،پەیوەندیی نییە.
كاتێك لەگەڵ كۆمەڵگەیەكدا مامەڵە دەکەین ،كە بە ناچار رێگەیەكی بەرەو
بەخۆرئاوایی كردن و مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی دەرەكی ()Exogenous
بڕیوە ،بەاڵم كارو كردەوەی وەاڵمدانەوەی هەڕەشەكانی ئەوروپا (رۆژئاوا)
بووە و توانیویەتی سەربەخۆیی خۆی بپارێزێت ،پرۆسەی مۆدێرنیزاسیۆن
(یان هەمان بەخۆرئاوایی كردن) ئاڵۆزتر دەبێت ،كە دەكرێت ناوبرنێت
«مۆدێرنیزاسیۆنی بەرگری» .لێرەدا ،هاوكێشەی نێوان بەهاكانی تایبەت بە
كۆمەڵگەی نەریتی كە پاراستنیان بۆ پشتیوانی لە شوناس و رەسەنایەتی،
پێویست و زەروورە ،ئەو مۆدێل و سیستمە بە قەرز وەرگیراوانە كە دەبێت بە
مەبەستی رەخساندنی پێداویستی و مەرجەكانی مۆدێرنیزاسیۆنی هەندەكی
(بەرگریكارانە) لە رۆژئاواوە بێن ،دەكەوێتە چەق و ناوەندی گرنگیدانەوە.
هاوكات ،لە كۆمەڵگەی لەمشێوەدا ،بكەرێتی و هۆكاربوون كە بەرژەوەندیی
تاكەكسی دیاری دەكات ،دەپارێزرێت و ئەم بابەتە دەبێتە هۆی گرژتربوونی
بەرخۆدان بە ناوكۆی تازەگەری و داهێنانەكانی كۆڵۆنیالیی رۆژئاوا .بۆچونێكی
وەها فۆڕم وەردەگرێت كە دەوڵەت بۆ بەرگریكردن لە بەرژەوەندییەكانی خۆی
بەرانبەر بە هێرشەكانی رۆژئاوا ،ناچارە بڕێك لە بەهاكان لە هەمان رۆژئاوا
بە قەرز وەربگرێت ،بەاڵم لەگەڵ بەها رەسەنەكانی خۆ بیانگونجێنێت .ئەم
دیاردەیە لەالیەن سامۆئێل هانتینگتۆنەوە «مۆدێرنیزاسیۆنی بێ بەخۆرئاوایی
كردن»ی پێ دەوترێت.
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جگە لەمە ،ئەم چەمكە هەڵگری بڕێ دژیەکیشە .لەو رووەوە وشەكانی
بەخۆرئاوایی كردن و مۆدێرنیزاسیۆن ریشەی هاومانایان هەیە (رۆژئاوا=مۆدێرن)
كەوابوو ناكرێت مۆدێرنیزاسیۆن بە جیا لە رۆژئاوا و الساییكردنەوەی بەهاكانی
بەكاربهێرنێت؛ لەو كۆمەڵگە نەریتییانەدا ،كە نەچونەتە ناو پانتایی كولتوری
ئەوروپی ،پێشمەرجی پێویست بۆ مۆدێرنیزاسیۆن بوونی نییە .بەم چەشنە لێرەدا
باسامن لەسەر رەتكردنەوەی تەواوی بەخۆرئاوایی كردن نییە ،بەڵكو قسە لەسەر
هاوكێشكردنی بەهاكانی خود و بەها بە قەرز وەرگیراوەكانی لە رۆژئاوایە ،كە
دەیتوانی هەلومەرجی پاراستنی شوناسی تاكەكەسی و پەرەی تەكنەلۆژیای
بەرگریكارانە بە مەبەستی ركابەری لەگەڵ رۆژئاوا لە گرنگرتین پانتاییەكانی ژیان
(كە لە رۆژئاوا دەست پێڕاگەشتنیان بێ كردەوەی توند و كاریگەر نەكردەوە)،
دابینبكات .دەرئەنجام ،ئەمجۆرە فرە رەنگییەی مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی
دەرەكی ( )Exogenousلەسەر بنەمای بەرژەوەندیی سەربەخۆ( ،لە بنەڕەتدا
جیا لە سودخوازیی كۆڵۆنیالی رۆژئاوا) ،هاوكات لە سەر ئاوێتەكردنی بەهاكانی
خود لەگەڵ بەها بە قەرز وەرگیراوەكان لە رۆژئ��اوا بە شێوەی پراگامتیك
دامەزراوە( .ئەم بابەتە دەكرێت بە ناوی «مۆدێرنیزاسیۆن لەگەڵ بەخۆرئاوایی
كردنی هەندەكی» ناوبرنێت).
واڵتانێكی وەك روسیا (بۆ منوونە پرۆسەی سەردەمی نوێ كە لە جۆری خۆیدا
رووداوێكی بێوێنەیە!) هەروەها چینی هاوچەرخ ،هیندستان ،بەرازیل ،ژاپۆن و
هەندێك لە واڵتانی ئیسالمی ،واڵتانی دەورووبەری كەنداوی ئارام كە تاڕادەیەك
درەنگرت و لەم سەدەی رابوردوودا هاتوونەتە ناو ئەم رەوتەوە ،دەكەونە (گۆڕەپانی)
وتەزای مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی دەرەكییەوە ( .)Exogenousجگە لە روسیا،
ئەو واڵتانەی دیكە كە لەم رێگەدا هەنگاویان هەڵگرتووە ،بە ماوەیەكی دیاریكراو
بە كۆڵۆنیالی رۆژئاوا لە قەڵەمدراون و كەم تا زۆر لەم دواییانەدا سەربەخۆیی
خۆیان وەرگرتۆتەوە یان وەك ژاپۆن لە شەڕدا شكستیانهێناوە و داگیركراون .ئەمجۆرە
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مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی دەرەكی ( ،)Exogenousبابەتی هاوكێشیی نێوان
بەها خودییەكان و قەرزكراوەكان گەاڵڵە دەكات ،بە دەربڕینێكی دی ،دەربڕی
پرسی گونجان و چۆنێتی ئەو توخامنەیە كە بە دوو شێوەی كولتوری  -مێژوویی
و ژیارمەندانە ،واتا تایبەتن بە بنەماكانی موحافیزكارانی خۆجێیی كۆمەڵگەی
نەریتی و وەك دەوترێت ،مۆدێلی «یۆنیڤێرساڵ» و «پێشكەوتوو»ی رۆژئاوان .لەم
هاوكێشەیەدا گرنگرتین فاكتەرێك كە شوناسی پەیوەندییەكانی روسیا و رۆژئاوا
پێكدێنێت ،شاراوەیە .لە درێژەدا دەپڕژێینە سەر ئەم بابەتە .ئێستا سەرنجتان بۆ
چەند خاڵێكی جیۆپۆلەتیكی رادەكێشین.
تیۆری «رۆژئاوا» و «رۆژهەاڵت» لە پێکهاتنی یاڵتا

هەنوكە الیەن و رەهەندە جیۆپۆلەتیكییەكانی پرس و بابەتە جێ باسەكان
و گۆڕانی چەمكی رۆژئاوا لە سەدەی بیستەم ،لێكدەدەینەوە .دوای كۆتایی
هاتنی جەنگی جیهانی دووەم ،ئەم چەمكە پەیوەست بە كۆی ئەو واڵتە
پێشكەوتووانەی لە رێگەی گەشە و پەرەی سیستمی كەپیتالیستیدا هەنگاویان
هەڵدەگرت ،بەكارهێرنا و ئەمە بە راستكردنەوەیەكی دیكە بۆ ئەم چەمكە
ئەژماردەكرا .لە راستیدا« ،رۆژئاوایەكی» وەها بە مانای ئایدۆلۆژیای كەپیتالیستی
و لیبڕال-دیموكراتیك لەبەرچاودەگیرا .ئەو واڵتانەی لەم رێگەدا پێش واڵتانی
دیكە كەوتبوون ،لە بونیادی جیهانی دوو جەمسەریدا كە یاڵتاشی پێدەگوترا
(لەبەر كۆبوونەوەی رێبەری واڵتانی هاوپەیامنی دژە هیتلەری واتا ستالین و
رۆزڤڵێت و چەرچڵ لە یاڵتا ،كە بوو بە هۆی دابەشبوونی نوێی نەخشەی جیهان
لەنیوەی دووەمی سەدەی بیستەمدا) بە رۆژئاوا لە قەڵەم دەدران.
ئەمجارە مانا و چەمكی رۆژئ��اوا جیاوازە لەوەی پێشرت لێكدرابووەوە.
سەرەتا لەڕوانگەی ئایدۆلۆژیكییەوە ،سیستمگەلی كۆمۆنیستی (بە پلەی یەكەم
لە یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی) كە تیۆرەكانی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزمی
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رۆژئاوایان بە قەرز وەرگرتبوو ،لە مانایەكی فراواندا تایبەت بە رۆژئاوا بوون.
ئەم تیۆرانەی ئەوروپای رۆژئ��اوا ،لەسەر بنەمای چاودێریی پەرەی ئابوری
سیاسی هەمان كۆمەڵگەی رۆژئاوایی تەوەردا ،بە پێشكەوتن و یۆنیڤێرساڵ
بوونی ئەم یاسامەندییانە بۆ سەرپاكی مرۆڤایەتی ،دامەزرابوو ،بەاڵم هاوكات،
ماركسیزم بوو بە مۆدێلێكی شیاو و گونجاو بۆ بەدیهاتنی مۆدێرنیزاسیۆن لە
كۆمەڵگە نەریتییەكاندا ،كە توانای ئەوەی هەبوو بە پەیڕەوکردنی بەرژەوەندیی
جیۆپۆلەتیكی تایبەتی خۆی و پاراستنی بەشێك لە بەها نەریتی و خۆجێییەكان
لەگەڵ دەزگای بەهێزی قەرزكراوی ئایدیا ،بونیاد ،رێباز و تیۆرەكانی مۆدێرنیتە
و بەتایبەت رۆژئ��اوای��ی ،سازگار بكات .بەم چەشنە ،دەبێت ماركسیزمی
سۆڤێت ،چینی (ماویستی) ،ڤێتنام ،كۆریای باكور و واڵتانی دیكە ،وەك
منوونەی مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی دەرەكی ( )Exogenousلێكبدرێنەوە كە
لەسەرەوە باسكرا .جگە لەمە ،لەڕوانگەی ركابەرێتی تەكنەلۆژیی و ئایدۆلۆژیایی
ئەم پڕۆژە كەم تا زۆر سەركەوتوو بووە.
هەرچەند ماركسیزم لەڕووی دوگامتیكەوە ،بانگەشەی ئەوەی دەكرد كاتێك
بگاتە قۆناغی قەیران ،شوێنی كەپیتالیزم دەگرێتەوە ،بەاڵم بە كردەوە هەموو
شت بە گۆڕەپانێكی دیكەدا رێگەی بڕی .حزبە كۆمۆنیستەكان لەو كۆمەڵگانەدا
سەركەوتن كە كەپیتالیزم تافی كۆرپەڵەیی خۆی دەژیا و كۆمەڵگەی نەریتیش
هەم لەڕوانگەی كولتوری و هەم لەڕوانگەی ئابوریەوە ،هێشتا لە پێشرت
بوو .بە دەربڕینی دیكە ،ماركسیزمی بەدیهاتوو ،سەركەوتوو بوو بە هۆكاری
بەدرۆخستنەوەی تیۆرەكانی دامەزرێنەری ئایدیایی خۆی ،لەبەرانبەردا ،مێژووی
كۆمەڵگە كەپیتالیستییەكان نیشانیدا كە زەمەن ،پێشبینیەكانی ماركس سەبارەت
بە روودانی حەمتیی شۆڕشی پڕۆلیتاریا لەمجۆرە كۆمەڵگەیانەی رەتكردۆتەوە.
ماركس لەسەر ئەو باوەڕەی پێداگری دەكرد ،كە شۆڕشی پڕۆلیتاریا لە روسیا
(و ئەو واڵتانەی دیكە كە شێوازی ئاسیایی بەرهەمهێنان تێیاندا باوە) ناتوانێت
رووبدات ،بەاڵم شۆڕشێكی وەها رێك لەم واڵتانەدا روویدا .لە كۆمەڵگەی
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پێشكەوتووی كەپیتالیستی شۆڕشێكی لەم چەشنە رووی نەدا.
لەم بابەتە تەنیا یەك دەرئەنجام وەردەگیرێت :ماركسیزم لە رژێم گەلی
كۆمۆنیستی ،ئەو سیستمە ئایدیالە نەبوو كە خۆی بانگەشەی بۆ دەكرد ،بەڵكو
تەنیا مۆدیلێكی مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی دەرەكی ( )Exogenousبوو كە
تیایدا بەها رۆژئاواییەكان تەنیا بە شێوەی هەندەكی پەسەندكراون و بە شێوەی
نائاشكرا تێكەڵ بە رەوتی خۆجێی ئایینی -ئەنجامناسانە (تیۆری آخرالزمان)
و رەوتگەلی مەسیحییەتگەرایی بوون .بە گشتی ،ئەم بۆنە مۆدێرنیزاسیۆنە
تایبەتانە ،واتا جۆرێكی دی لە مۆدێرنیزاسیۆن بە پێی رێگەی سۆسیالیستی
(تۆتالیتار) و نەك كەپیتالیستی (دیموكراتیك) ،بۆ بەرگری لە بەرژەوەندیی
جیۆپۆلەتیكی و سرتاتیژیكی زلهێزە سەربەخۆكان كە هەوڵیاندەدا هێرشەكانی
سەڵتەنەتخوازانەی ئەوروپا و دواتر ئەمەریكا بەرپەرچ بدەنەوە ،بەكارهێرنا.
جەمسەری سرتاتیژیكیی پێكهاتوو لە دەوری یەكێتی سۆڤێت و پێشەنگی
ئەمجۆرە تایبەتە لە مۆدێرنیزاسیۆن ،دوای جەنگی جیهانیی دووەم ،بە ناوی
«رۆژه��ەاڵت» ناوی دەركرد .گەرچی قسە لەسەر منوونەی مۆدێرنیزاسیۆنی
لەدایکبوونی دەرەكی ( )Exogenousبوو ،سیستمی بەهامەندیی ماركسیزم
بە شێوەی رەسمی لە سەر پارادایمی سەردەمی نوێ لە هەمان ئاستی
كۆمەڵگەی كەپیتالیستیدا بیناكرابوو .هەندێكجار لە زانستی سیاسەتدا قۆناغی
یاڵتایی ،لە جیاتی فۆرمۆلی «رۆژه��ەاڵت» («رۆژه���ەاڵت»ی كۆمۆنیستی،
«جەمسەری رۆژهەاڵت») دەستەواژەی «جیهانی دووەم» بەكاردەهێرنا كە تا
رادەیەك وردتریشە و ئەو واڵتانە دەگرێتەوە كە پێشكەوتنی پیشەسازییان
وێڕای مۆدێرنیزاسیۆنی هەندەكی و بە گشتی ،مۆدێرنیزاسیۆنی تایبەت،
خێراتر روویداوە و گرنگرت لەهەموو ئەوانەش ئەوەی كە ئەم واڵتانە توانیان
سەربەخۆیی جیۆپۆلەتیكیی خۆیان بپارێزن و لە كۆڵۆنیال بوون دووربكەونەوە
یان خۆیان رزگاربكەن .لەم حاڵەتەدا چەمكی «جیهانی سێیەم» دێتە ئاراوە.
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«جیهانی یەكەم» واتا «رۆژئاوا خۆی» لە زاراوەكانی قۆناغی پاش جەنگ،
بە واڵتانێك بە مۆدێرنیزاسیۆنی ئەندرۆجینی (ئەوروپا ،ئەمەریكا) ،هەروەها
تاقە حاڵەتی مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی دەرەكی ( ،)Exogenousبەاڵم
زۆر سەركەوتوو لەڕووی تەكنەلۆژیكییەوە كە منوونەی لە ژاپۆنی داگیركراودا
دەتوانین بەدیبكەین ،كە توانی هەموو وزە و هێزی ناوەكی خۆی لە رێگەی
مەزنی ئابوریدا بە پێی ستانداردە رۆژئاواییەكان ،بەكاربێنێت ،بەاڵم ژاپۆن
سەربەخۆیی جیۆپۆلەتیكیی خۆی لە دەستدا ،لە مانای سرتاتیژیكیدا ،بوو بە
كۆڵۆنیالی پێمڵ و گوێڕایەڵی ویالیەتە یەكگرتووەكان و سەری بۆ نەوی كرد.
«جیهانی دووەم» بریتییە لە واڵتانی مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی دەرەكی
( )Exogenousكە توانییان وێڕای بەكارهێنانی هەندەكی و سەركەوتووی
تەكنەلۆژیای ق��ەرزك �راو ،سود لە میتۆدەكانی تۆتالیتار-سۆسیالیستیی
مۆدێرنیزاسیۆن وەربگرن و سەربەخۆیی خۆیان بەرانبەر بە رۆژئ��اوای
كەپپتیالیستی بپارێزن .ئەم دەوڵەتانە لە چەمكەكانی ئاشتیی یاڵتا ،بە ناوی
«رۆژهەاڵت» ناو دەبرێن ،ئەنجام «جیهانی سێیەم» واڵتانێك بە مۆدێرنیزاسیۆنی
لەدایکبوونی دەرەكی ( )Exogenousدەگرێتەوە كە لە پانتایی گەشە و پەرەدا
هەم لە «جیهانی یەكەم» و هەم لە «جیهانی دووەم» دواكەوتوون و مافی
حوكمڕانی تەواو گشتییان نییە .ئەمانە بنەماكانی كۆمەڵگەی نەریتییان
پاراستووە و ناچاربوون یان بە «رۆژئاوا» یان بە «رۆژهەاڵت» وابەستە بن،
كە بەمشێوە ،كۆڵۆنیالی نیوە سەربەخۆی رۆژئاوا یان رۆژهەاڵتن .كەوابوو،
گەر لێكدانەوەكامنان بە هەلومەرجەكانی جەنگی س��اردەوە (دنیای دوو
جەمسەر) ئاستەنگ بكەینەوە ،چەمكی «رۆژئاوا» لەم حاڵەتەدا ،هاومانای
ئۆردوگای كەپیتالیستییە ،واتا هەمان «جیهانی یەكەم» كە پێشكەوتووترین و
دەوڵەمەندترین واڵتانی ئەمەریكای باكور و ئەوروپا و ژاپۆن لە خۆدەگرێت.
جێی وەبیرهێنانەوەیە كە «كۆمیسیۆنی سێالیەنە»Trilatelar commission ،
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بە پێی «ئەنجومەنی پەیوەندییەكانی دەرەوەی ئەمەریكا» Counsil on
 Foreign Relationدامەزرابوو ،لەنوێنەری نوخبەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكان،
ئەوروپا و ژاپۆن پێكهاتبوو ،بوو بە بنكەی فیكریی ئاوێتە و یەكپارچەكردنی
«جیهانی یەكەم» یان بە دەربڕینی وردتر؛ «رۆژئاوا» .بەم چەشنە ،بەرەیەكی
تایبەت لە رۆشنبیران ،بانكداران ،سیاسەمتەداران ،زانایانی «رۆژئاوا» لە ساڵی
1960ەوە بەرپرسیارێتیی مێژوویی یارمەتیدان بە پێشكەوتنی بەجیهانیبوون
و دامەزراندنی «حكومەتی جیهانی»یان بە پێی سەركەوتنی كۆتایی «رۆژئاوا»
بە سەر تەواوی جیهاندا ،هەم لەڕوانگەی جیۆپۆلەتیكی و هەم لەڕوانگەی
بەهامەندییەوە ،هەروەها لە پانتایی ئابوری و ئایدۆلۆژیكی ،گرتۆتە ئەستۆ.
«رۆژئاوا» لە دەیەكانی  1990بە جیهانی دەبێت

چەمكی «رۆژئ��اوا» سااڵنی  1990واتا كاتێك دنیای دوو جەمسەری
(یاڵتایی) كۆن ،لە بەریەكهەڵوەشایەوە ،وەرچەرخا .لەوكاتەوە ،مۆدێلی لیبڕال-
كەپیتاڵیستی بۆ مۆدێلی یەكگرتوو و سەرەكی .كۆمۆنیزم وەك پرۆژەیەكی
نامۆدێرنە هەڵوەشایەوە و نەیتوانی بەرگەی گوشاری ركابەرایەتی بگرێت.
دەسەاڵتی سەربازی ،ئابوری و سیاسی ویالیەتە یەكگرتووەكان ،بێگومان لە
بەرزتر لە هەڵوێست و پێگەی واڵتانی دیكەی جیهان بوو .خۆبەدەستەوەدانی
یەكالیەنەی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی و بەرەی وارشۆ كاتێك شەڕی
سارد هاوتەریبی تێداچوونیان ،رێگەی بۆ بەجیهانی و دروستكردنی جیهانی
تاكجەمسەر خۆشكرد .فرانسیس فۆكۆیاما ،فەیلەسوفی ئەمەریكی و نیۆ
كۆنزەرڤاتیڤ ،سەبارەت بە «كۆتایی مێژوو»« ،گۆڕانی سیستمی ئابوری سیاسی»
و «گۆڕانی جیهان بۆ بازاڕێكی یەكگرتوو و چونیەك» دەئاخفی .
ئەمە بەو مانایەبوو كە «رۆژئاوا» بووە بە چەمكێكی جیهانی و یەكگرتوو،
بە شێوەیەك كە نەك هەر هیچ كەس دژایەتیی خودی ئایدیای مۆدێرنیزاسیۆن
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ناكات بەڵكو تەنانەت كەس بەرهەڵستی كڵێسەییرتین و «رۆژئاواییرتین»
پڕۆژەی مێژوویی ،واتە پڕۆژەی لیبڕال-كەپیتالیستیی نەكرد .ئەم سەركەوتنە
مەزنەی «رۆژئاوا» بە سەر «رۆژهەاڵت» ،واتا «جیهانی یەكەم» بە سەر «جیهانی
دووەم» ،لەڕاستیدا هەرچەشنە كەیسێكی مۆدێرنیزاسیۆنی وەال ناو بۆ ناوەڕۆكی
یەكگرتوو حەمتی و نەجێی مشتومڕی مێژووی جیهانی گۆڕی .هەركەس ئارەزوی
دەكرد بەشێك بێت لەم پێشكەوتنە مۆدێرنە ،دەبوو ئەم لەسەرتری بێ ئەمالوالی
«رۆژئاوا» پەسەند بكات و پێی وەفادار مبێنێت و هاوكات بۆ هەمیشە لە هەر
چەشنە سود و قازانجێكی خۆی ،یان النیكەم ئەو سود و بەرژەوەندییانەی
هاوئاسۆی بەرژەوەندییەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكان (و یان بە گۆڕەپانێكی
فراوانرتدا ،بەرژەوەندیی واڵتانی بەرەی ناتۆ) نەبوو ،چاوپۆشی بكات.
لەو كاتەوە ،ئەم پرسە گەاڵڵەكرا كە سیاسەتەكانی واڵتە جیاجیاكان،
دەوڵەتە جیاجیاكان ،لەگەڵ كام بەشی «رۆژئاوا»ی گڵۆباڵ دەگونجێت؟ گەر
مۆدێرنیزاسیۆن و گونجاو بەو ،بەخۆرئاوایی كردن بە سەركەوتوویی بەڕێوە
بچن ،دەرئەنجام چانسی یەكڕیزی و یەكبوون بە شێوەی «میلیاردی زێڕین»،
یان ناوچەی «دەوڵەمەندی باكور» بەدیدێت ،بەاڵم گەر بە هۆی هەندێك
هۆكارەوە ئەمە روونەدات ،ئەنجام تەنیا یەكڕیزی و بە یەكبوون لە پشتێنەی
دەورووپشتی جیهان ،لە ناوچەی «باشوری هەژارنشین» دەمێنێتەوە .لەم
پەیوەندییەدا ،دابەشكردنی جیهانیی كار ،بەڵێنی بەڕێوەبردنی مۆدێرنیزاسیۆنی
بۆ ناوچە هەژارنشینەكانی باشوریش داوە ،ئینجا بە پێی سیناریۆی كۆڵۆنیاڵی،
كاتێك كە كۆیلەیی سیاسی بوو بە كۆیلەیی ئابوری ،هاوردەكردنی ستانداردە
كولتورییە رۆژئاواییەكان بە میتۆد و رێساوە ،بەهاگەلی خۆجێیی و نەریتی لە
رەگ و ریشەوە هەڵكێشا (هاوشێوەی خەڵكی كۆریای باشور كە بە هۆی زەبری
بەهێزی مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی دەرەكی ( )Exogenousجۆری كۆڵۆنیاڵی،
هاوڕێ لەگەڵ گەشەی هەرە خێرای ئابوری ،بەرەوڕووی پەرەسەندنی كەم تا
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زۆر هەمەگیری ناڕەزایەتییەكان لەناو كۆمەڵگە نەریتییەكانی شامانی ،بوودیزم
و كۆنفۆشیوس بوونەوە) .هاتنی هەموو واڵتان بۆ ناو پێكهاتەی رۆژئاوای
جیهانی گرەنتیی هیچ شتێكی نەدەكرد ،بەاڵم چانسی پێشكەوتنی دەدانێت.
چاكسازییەكان لە روسیاش ،كە وەك كۆمەڵەیەكی تازە پێگەیشتوو دوای
داڕمانی یەكێتی سۆڤێت كەوتۆتەڕوو ،وەك خۆی لەڕووی جیۆپۆلەتیكییەوە
میراتگری ئیمپراتۆرییەتی روسیا بوو ،هەر ئەم رێگەیەی گرتەوەبەر .روسیاش بە
رەچاوكردنی شوێنێك لەناو «باكوری دەوڵەمەند» و بە هیوای پەیوەست بوون
بە مۆدێرنیزاسیۆن لەڕیگەی سەرەكییەوە (رێگەی كەپیتالیزم) و نەك رێگەی
ناڕاستەوخۆ (رێگەی سۆسیالیستی) ،هەوڵیدەدا سیاسەتەكانی خۆی لەگەڵ
«رۆژئاوا»ی جیهانی هاوتەریب بكات .بەم حاڵەشەوە ،روسیاش وەك واڵتانی
دی ،سەرەتا ناچاربوو لە بانگەوازەكانی گڵۆباڵ و دواتر لە بانگەوازی ناوچەیی
چاودابخات ،وێڕای ئەوەی دەبوو قەناعەت بە دەوری پێشەنگی سرتاتژی
ویالیەتە یەكگرتووەكان لەناو واڵتانی كەمرت مۆدێرندا ،بێ هەرچەشنە جیاوازی
و ئیمتیازێكی تایبەت ،بهێنێت .لە راستیدا ،كۆنتڕۆڵ و بەڕیوەبەرایەتیی دەرەكی
بەسەر واڵتەكەدا زاڵبوو .بەم پێیە ،نوخبە كۆڵۆنیالییەكان واتە ریفۆرمخوازانی
رۆژئاواگەرا و كەمینەیی ،كە خۆیان بە بەڕێوەبەرانی كۆمەڵگە دەزانی و لە
كرپراسڤینی گڵۆباڵی بان نەتەوەیی ،لە بنكەی گشتیی لەوپەڕی ئەتاڵنتیك
كاریان دەكرد ،لە پۆستە كلیلییەكانی دەوڵەتدا جێگیربوون.
بەجیهانیبوون (گڵۆباڵیزم)

سەرەتاكانی سااڵنی  ،1990كاتێك كە روودان��ی «كۆتایی مێژوو» ،نەك
هەر شیامنەكراو و نزیكبوو ،بەڵكو بە كردەوە بەدیهات ،چەمكی «رۆژئاوا» و
چەمكی «جیهان» كەم تا زۆر بوون بە یەك و وەك دەوترێت «بە جیهانیبوون»
روویدا .بە جیهانی كردن خاڵی كۆتاییە لە سەر بەدیهاتنی كردەوەیی بانگەشە
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سەرەتاییەكانی «رۆژئ��اوا» ،بریتییە لەگشتی و یونیڤێرساڵ بوونی ئەزموونی
مێژوویی و سیستمی بەهامەندیی تایبەت بەو .جیهانیسازی بە دزەكردنە نێو
كۆمەڵگە و كولتورە جیاوازەكان و تێكەڵكردنی پڕۆژە مرۆییەكان بە میتۆدە
كۆڵۆنیالییەكانی دابینكردنی سود و قازانجی تاكەكەسی (بە پلەی یەكەم
سەبارەت بە سەرچاوە رسوشتییەكان) مانا و چەمكێكی جیهانی بەخشی بە
«رۆژئاوا» .جیهان بە جدییەوە بەرەو مۆدێلی جیهانی تاكجەمسەر دەڕۆیشت،
كە سنوری پەرەگرتووی وێڕای ناوكەكەی ،واتا ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا،
كۆمەڵگەكانی ئەوپەڕی ئاوەكانی ئەتاڵنتیك ،لەگەڵ دەوڵەتە دواكەوتووەكان
سەروكاری بوو.
ئەنجام مۆدێلێك فۆڕمی وەرگ��رت ،كە لەبەرهەمی كالسیكی سامۆئیل
هانتینگتۆن بە ناوی «پێكدادانی شارستانییەتەكان» – «رۆژئاوا و واڵتەكانی
دیكەی جیهان» لێكدراوەتەوە ،بەاڵم لە مۆدێلی بەجیهانیبووندا «واڵتانی
دیكەی جیهان» ،وەك بابەتێكی نامۆ بە دنیای «رۆژئاوا» لە بەرچاوناگیرێت،
بەڵكو بە خودی «رۆژئاوا» دەژمێردرێت ،تەنیا بەم جیاوازییەوە كە دیاردەی
رۆژئاوای ناتەواون و هێشتا نەگەیشتوونەتە قۆناغی بەڕێوەچوون .لێرەدا ،لە
هەلومەرجی نوێی مێژوویی و بە ناوكۆی كاروانێك گۆڕانكاری و گۆڕانی مانایی،
دیسان بەرەوڕووی هەمان پرسی نەژادپەرستیی كولتوری و «مەسیحیەتگەرایی»
لیبڕال-دیموكراتیك دەبینەوە كە الی سەرچاوەكانی سەردەمی مۆدێرن و راڤەی
سەرەتایی چەمكی «رۆژئاوا» بینیبوومان.
پۆست مۆدێرن و «رۆژئاوا»

سااڵنی  1990پرۆسێسێكی سەیری دیكەی پەیوەست بە مانا و چەمكی
مۆدێرنیزاسیۆن هاتە ئاراوە .مۆدێرنیزاسیۆن كە بە خێرایی و چۆنیەتیی جیاوازەوە ،لە
سەرتاسەری جیهاندا ،لە سەرەتای سەردەمی نوێوە لە ئەوروپای رۆژئاوا بەدیهاتبوو،
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كۆتایی سەدەی بیستەم گەیشت بە كۆتایی لۆژیكیی خۆی .هاوكات ئەم بابەتە بە
شێوەی رسوشتی لە رۆژئاوا خۆیدا روویدا .ئەو رۆژئاوایەی كە خۆی پێش ئەوانی
دیكە و لەبەر هۆكاری رسوشتی رووی لە مۆدێرنیزاسیۆنی كۆمەڵگە نەریتییەكان
كرد ،خۆیشی زووتر لە ئەوانی دیكە گەیشتە كۆتایی .بەم چەشنە مۆدێرن لە شێوازی
لیبڕال-كەپیتاڵیستی خۆی بە البردنی لەمپەڕ و رێگرەكان لە بونیادی موحافیزكاران
و بەرخۆدان بەرانبەر بە مۆدێرنیزاسیۆنی تایبەتی سۆسیالیستی تاڕادەیەكی
دیاریكراو ،توانی بەرنامە و پالنی خۆی كۆتایی پێبێنێت .هەر لەم بارەیەوە ،شەڕی
راستەوخۆ لەگەڵ ئایدۆلۆژیاكانی دیكە لەناوبرا و نەهێشتنی لەمپەرە جێگیرەكانی
ناوچە جیاجیاكانی جیهان ،بە یارمەتیی تەكنەلۆژیا بەدیهات .لە شوێنێكدا كە ئەو
بونیادە پارێزرابوو ،دەكرا ناوی «كاردانەوەی جەبریی گۆڕەپانی عەینی» و نەك
سرتاتیژێكی ركابەرێتی لێبرنێت .شەڕ لەگەڵ كۆمەڵگەی نەریتی و هەوڵەكانی
بۆ بەدەستهێنانی سیامی نوێ (مۆدێرنیزاسیۆنی تایبەت ،سۆسیالیزم) سەركەوتنی
لیبڕالیزمی لێكەوتەوە .لە رۆژئاوا خۆیدا ،مۆدێرنیزاسیۆن گەیشتە سنوری ناوخۆیی
و تا قوواڵیی بەستێنی كولتوری رۆژئاوایی چووە پێش.
بارودۆخی چارەسەركردنی كۆتایی ئەجێندای رۆژانەی پرۆسە مۆدێرنەكان
بوو بە هۆی بەدیهاتنی دیاردەیەكی نوێی دیكە لە رۆژئاوا بە ناوی «پۆست
مۆدێرن» .ریشە و بنەڕەتی پۆست مۆدێرنیزم ئەوەیە كە كۆتایی مۆدێرنیزاسیۆنی
كۆمەڵگەی نەریتی ،لە بنەڕەتدا هەلومەرجی نوێ بۆ دانیشتووانی رۆژئاوا
دەكاتە دیاری .دەكرێت ئەمە بە جوڵە و رۆیشتنی بەردەوام بەرەو ئامانجێكی
دیاریكراو ،بشوبهێرنێت .ئەوانەی لەناو شەمەندەفەردا دانیشتوون و بەرەو
وێستگەیەكی زۆر دوور ڕێدەكەن ،هێند بەو رۆیشنت و رێگەبڕینە كە بە ماوەی
چەندین نەوە و بەرە بەردەوام بووە ،راهاتوون ،ناتوانن ژیانێكی دیكە بۆ خۆیان
وێنا بكەن .ئەوان ژیان و بوونی خۆیان وەك گەشە و پەرەیەك دەبینن كە
رووی لە ئامانجێكی دوورەدەست كردووە ،ئامانجێك كە لە بیری هەموواندایە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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و هەمووان بۆ پێكانی تێدەكۆشن ،بەاڵم هەروا دوورەدەس��ت دەمێنێتەوە.
شەمەندەفەر دەگاتە دوایین وێستگە .ئەوان گەیشتنە شوێنی مەبەست،
بەاڵم موسافیرەكانی ئەم شەمەندەفەرە ئەوەندە خویان بە جوڵەوە گرتووە،
كە حاڵەتی پەشۆكانی گەیشنت بە ئاواتی لەمێژینەیان بەریاننادات .كە دەگەنە
شوێنی مەبەست ،ئیدی شوێنێك نییە بۆی بچن ،ئیدی شتێك بوونی نییە كە بۆ
گەیشنت پێی هەوڵبدەن و تیبكۆشن .پێشكەوتن گەیشتۆتە ئاستی كۆتایی خۆی.
ئەمە هەمان «كۆتایی مێژوو» ،یان «قۆناغی پاش مێژوو»ە (ئارنۆڵد گەڵەن،
جۆنی ڤاتیمۆ ،ژان بۆدریار).
بە سودوەرگرتن لە خوازەیەكی وەها ،دەتوانین دۆخی پۆست مۆدێرن
وەسفبكەین .لێرەدا هەم هەستی سەركەوتن و هەم هەستی بێهیوایی هەیە.
ئەمە چیدی نە مۆدێرنە و نە رۆشنگەری و نە سەردەمی نوێ .فراكسیۆنی
رەخنەگرانی فەیلەسوفی پۆست مۆدێرن ،گاڵتە بەم قۆناغە جۆراوجۆرانە دەكەن
و بە هیوا و ئاواتی ئەو كەسانەی بزاوتەكەیان دەستپێكرد و لە كۆتاییەكەی بێئاگا
بوون‹ ،گاڵتەی پێدەكەن .ئەوانی دیكە بە پێچەوانەوە ،پێشنیاریاندا هەستی
رەخنەگریی وەالبرنێت و «سەردەمانی نوێی سەرسوڕهێنەر» بەو شێوەیەی كە
هەیە پەسند بكرێت و وردەكارییەكانی بە هەند وەرنەگیرێت .هەڵسەنگاندنی
ئەم پرۆسە بە نیشانەی پۆزەتیڤ یان نێگەتیڤ ،پۆست مۆدێرنی كردە خاوەنی
حاڵەتی تێرمیناڵی .باوەڕ بە پێشكەوتن ،كاری خۆی كرد و شوێنی خۆیدا بە
تایبەمتەندیی كاتیی یاریئاسا! واقیع كە پێشرت جێگەی بە ئەفسانەكان ،ئایین،
هەر بابەتێكی پیرۆز تەنگ كردبوو ،ئێستا خۆی بۆتە تەوەرێكی مەجازی.
مرۆڤ كە سەرەتای سەردەمی نوێ ،خودای لەسەر تەختەكەی خۆ دابەزاند،
هەنوكە ئامادەیە شوێنی خۆی بە بەرهەمی تەكنەلۆژیكی و ناواقیعی بدات
(ئۆسواڵد شپینگلەر).

168

ئەلێكساندەر دۆگین

پاش رۆژئاوا

رۆژئ���اوا س��ەردەم��ی بەجیهانیبوون ن��ەك ه��ەر ل��ەخ��ۆوە جیهانی و
هەمەگیردەبێت (كە بە شێوەی مۆدە جیهانییەكان ،برەوسەندنی بێ سنوری
تەكنەلۆژیای كۆمپیوتەری و باڵوكردنەوەی زانیاری و بەڕێوەچوونی هەمەالیەنەی
ئابوری بازاڕی و سیستمی لیبڕال دیموكراتیك و سیستمگەلی سیاسی و ماف
تەوەر دەردەكەوێت) ،بەڵكو لەناخی خۆیدا لەناوەندی جیهانی تاك جەمسەری
«باكوری دەوڵەمەند» بە شێوەی چۆنایەتی لە مۆدێرنەوە دەگۆڕێت بۆ پۆست
مۆدێرن .لە ئێستا بە دواوە ،گەڕانەوە بۆ ئەم رۆژئاوا ناوەندییە ،بۆ رۆژئاوا لە
دەركەوتنی هەرە باشیدا ،لەوانەیە بۆ یەكەمجار لە مێژوودا بتوانێت دوور
لە پرۆسێسی مۆدێرنیزاسیۆن بێت (لەهەر جۆرێكی ئەندرۆجین و یاخود
لەدایکبوونی دەرەكی ( ،)Exogenousچونكە رۆژئاوا لەمە بە دواوە هاو واتای
مۆدێرن نا ،بەڵكو پۆست مۆدێرنە و پۆست مۆدێرن بە شێوەی تەكنەلۆژی خۆی
كە باوەڕی بە پێشكەوتنی لە دەستداوە ،ئیدی هیچ چەشنە دوورمنایەك لە گەشە
بە واڵتەكانی خۆی پێشنیار ناكات .هاتنی «كۆتایی مێژوو» ،كۆمەڵێك پرسی
دیكە دێنێتەپێش كە بە هۆی گرنگی و گوشاریانەوە« ،رۆژئاوا» بەرەو «باشوری
هەژار» پاڵدەنرێت كە بە تەواوی ناپێویست و بێامنا دیارن .وەاڵمی پرس و
بابەتە نوێكانی سەردەمی پۆست مۆدێرن لەوێدا نادۆزرێتەوە.
هەر بۆیە ئەو كەسانەی كاتی گەڕان لە مۆدێرنیزاسیۆن لە هەلومەرجی
نوێدا بۆ رەگ و ریشەكانی رۆژئاوا دەگەڕێنەوە ،بێهیوایی و دڵساردییەكی مەزن
چاوەڕێیان دەكات :بە بڕینی سەرجەم رێگەی مۆدێرنێتی تا كۆتایی ،رۆژئاوا
خاوەنی هیچ جۆرە پاڵنەر و هاندەرێك بۆ پێشەوە چوونی خۆی و بۆ راكێشانی
ئەوانی دیكە بۆ ئەم رێگەیە ،نییە .رۆژئاوا بۆ قۆناغی نوێی چۆنایەتی تێپەڕیوە.
ئێستا چیدی ئەمە نەك رۆژئاوا ،بەڵكو پاش رۆژئاوایە ،رۆژئاوایەكی تایبەت كە
سیام و رواڵەتی لە چۆنییەتیدا گۆڕانی بە سەردا هاتووە ،رۆژئاوای سەردەمی
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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پۆست مۆدێرنە .ئەمجۆرە لە «رۆژئاوا» لەڕوانگەی تەكنیكی و تەكنەلۆژیكییەوە
لەسەرووی هەمووانە و پرۆسێسی بەجیهانیبوون بە خێرایی ت��ەواوەوە
لەڕێدایە ،بەاڵم ئەمە ئیدی پێشكەوتن لە یەكالیەندا نییە ،بەڵكو جوڵەی
خوالوە بە دەوری ناوەندی مەسەلەسازدا .لە تەالرسازیی پۆست مودێرندا ،لە
باتێی خاڵی ناوەندی ،كۆمەڵێك تەالری هەڵكۆڵراو جێدەگرێت .ئەمە نەبوونی
ناوەندە (ناوك) و جەمسەری خڕۆكە (بازنە) ،دەربڕی داكەوتنە بۆ نەبوون.
ئەمەیە مانای بونیادی جیهانی تاكجەمسەر .لەناوەندی رۆژئاوای جیهانیدا ،واتا
لە ویالیەتە یەكگرتووەكان و واڵتانی هاوپەیامنیی ئەوپەڕی ئەتاڵنتیك ،چاوی
بێواتای رەشی پۆست مۆدێرنی لە حاڵی هەاڵتندا ،دەدرەوشێتەوە.
مەودای نێوان تیۆری و چۆنیەتیی كاری گڵۆباڵیزم

هەرچۆنێك بێت دوایین گۆڕانكاریی رۆژئاوا لە پەڕینەوە بۆ پۆست مۆدێرن،
كە لەسەرەوە ئاماژەی پێدراوە ،بە رێنامیی كارپێكردنی تیۆریك دەژمێردرێت.
وێنەیەكی وەها سااڵنی سەرەتای دەهەی  1990فۆڕمی وەرگرت .بیرمەندان
پێش ئەوەی بە شێوەی كۆتایی جێگە بۆ پۆست مرۆڤ (رەنگە رۆبۆتی بیرمەند)
چۆڵبكەن ،كاتێك كە هیشتا نیشتەجێی رۆژئاوا بوون ،تیۆرێكی وەهایان لە بارەی
رۆژئاواوە ئاراستە كرد ،بەاڵم لە نێوان ئەم تیۆرە و بەدیهاتنیدا ،مەودایەكی
دیاریكراو دەپارێزرا .رامان لە رسوشت و بونیادی «رۆژئاوا»یەكی وەها و پۆست
مۆدێرنێكی لەم چەشنە ،تەنانەت الیەنگرانی هەرە بەگوڕ و سوریشی تووشی
بێ هیوایی و دڵەڕاوكێ دەكرد .بۆمنوونە ،فرانسیس فۆكۆیاما ،لە چركەساتێكی
تایبەتدا ،لە وێنەیەك كە خۆی سەرەتاكانی سااڵنی  1990نەخشەی كێشابوو،
پاشەكشێ دەكات و پێشنیاز دەكات رۆژئاوا لە هەمان دۆخی پێشوویدا ،واتە
لەو قۆناغەدا كە هێشتا بە دوایین وێستگە نەگەیشتووە ،رابگیرێت  .ئەوانەی
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رەخنە لە فۆكۆیاما دەگرن ،بۆ منوونە سامۆئێل هانتینگتۆن ،چۆنیەتی و قەبارەی
ئەو لەمپەڕ و بەربەستانەی رۆژئاوا دەبوو الیانبات ،تاكو بتوانێت بە شێوەی
واقیعی بەجیهانی و گشتی بێت ،زۆر گەورە دەكردەوە .لەڕوانگەگەلی جیاجیاوە،
هەموان چنگیان لە پاشاموەكانی مۆدێرنە ،لەوانە دەوڵەتە نەتەوەییەكانی،
باوەڕ بە پێشكەوتن ،ئەخالقییات و ترسەكانی كە هەمووان لە زۆرالوە پێشرت
پێی راهاتبوون ،گیر كرد .لەو كاتەدا بڕیاردرا رۆیشنت بەرەو مەبەستی كۆتایی و
دوائامانج دووبارەبكرێتەوە .هەنوكە ،رۆژئاوا رێك لەم مەودایە نزیكدەبێتەوە.
ئەم مەودایە لەڕووی تیۆرەوە دەبێت بكەوێتە سەردەمی گڵۆباڵیزم و تێپەڕین
لە تەواوی بەربەستەكانی سەركەوتن بەسەر هەموو ئەڵتەرناتیڤەكانی دیكە،
ئەوەی كە رۆژئاوا بە توندی مل لە پەسەندكردنی بادەدات ،واتا تەالرسازیی
جیهانی پۆست مۆدێرن ،وێڕای چاڵێك لە باتی (خاڵی)ناوەند .هاوكات ،لەم
مەودایەدا ،كە بەردەوام كەم دەبێتەوە ،پڕۆسێسگەلی بەڕادەی پێویست گرنگ
لە كاردان كە بەردەوام سەرقاڵی گۆڕینی وێنەی گشتیی جیهانن .ئەم پڕۆسێسانە
كاریگەریی زۆر لەسەر روسیا دادەنێن.
ویالیەتە یەكگرتووەكان و یەكێتی ئەوروپا:
دوو جەمسەری جیهانی رۆژئاوا لەسەرەتای سەدەی 21

هەڵكشان و داكشانی رۆژئاوا لە مەودای نێوان مۆدێرنی گەیشتوو بە كۆتایی
و پۆست مۆدێرنی تازە دەستپێكراو ،لە بەشی جیۆپۆلەتیكیش رەنگدانەوەی
دەبێت .دیارنەمانی ركابەری جیهانی بە ناوی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی
(پ��ڕۆژەی ئەلتەرمۆدێرنیزاسیۆن) ،ژی��اری ئەوپەڕی كەنداوی رووب��ەڕووی
پرسیار كردەوە .نەبوونی دوژمن لە رۆژهەاڵت ،پەیوەندیی نیوان ویالیەتە
یەكگرتووەكان و ئەوروپای لە چوارچێوەی «رۆژئاوای ناوەندی» تاڕادەیەك لێڵ
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و ناڕوونكرد .دابەشكاریی رۆژئاوای ئەوپەڕی كەنداو بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكان
و یەكێتی ئەوروپا فۆڕمی وەرگرت .ناوەندی رۆژئاوا بە درێژایی سەدەی بیستەم
بۆ ئەوپەڕی كەنداو ،بەرەو ویالیەتە یەكگرتووەكان دەكشا .دوای جەنگی
جیهانیی دووەم ،ویالیەتە یەكگرتووەكان خۆی پەیامی ئاڤانگاردبوونی گرتە
ئەستۆ .ئەوان بوون بە بانزلهێز كە بە دەسەاڵتی سەربازیی خۆی هێمنی و
ئاسایشی سەربازی و سرتاتیژی و گەشەی ئابوری واڵتانی ئەوروپی دابیندەكرد.
دوای داڕمانی یەكێتی سۆڤێت ،دەوری ناوەندیی رۆژئاوا ،بە قایمرت لە
ویالیەتە یەكگرتووەكاندا رەگی داكوتا .ئەمە هاوكات بوو لەگەڵ یەكڕیزی
ئەوروپی و دروستبوونی واڵتی بان نەتەوەیی ،واڵتێك لە جۆری پۆست مۆدێرن
(پاشاگەردانی) .ئەوروپا كە سەردەمانێك النكە و سەرچاوەی رۆژئاوابوو وەك
دیاردەیەك ،خۆی سەبارەت بە ویالیەتە یەكگرتووەكان بە «رۆژه��ەاڵت»
لە قەڵەمدەدرا .ویالیەتە یەكگرتووەكان لە ریگەی مۆدێرنیتە و پۆست
مۆدێرنیتەدا لە ئەوروپا پێشكەوت و جیهانی كۆن ( Old Worldپێكهاتوو لە
ئەوروپا ،ئاسیا و ئەفەریقیا) بەراورد بە جیهانی نوێ بوون بە دیاردەگەلێكی
زۆر سەربەخۆتر .وێنەی جیۆپۆلەتیكی بە جۆرێك فۆڕمی وەرگ��رت ،كە لە
فەزای خودی رۆژئاوادا دوالیزمێكی ئاشكرا بەدیدەكرا .لە الیەكەوە ،ویالیەتە
یەكگرتووەكان بوو بە پێشكەوتووترین بەشی رۆژئاوا و لە الكەی دیكەیەوە
ئەوروپا هەوڵیدا رێگەی تایبەتی و جیاوازی خۆی بدۆزێتەوە .تەنانەت لەم
ب��ارەوە كۆمەڵێك باس و مشتومڕی فەلسەفی هەڵگیرساوە و بەرەیەك لە
نیۆكۆنزەرڤاتیڤە ئەمەریكییەكان (لەوانە رۆبێرت كیگان) ،پێشنیاریان كرد ژیاری
ئەمەریكی وەك ژیارێكی سەرچاوەگرتوو لە تیۆری دەوڵەتی ترسناكی لڤیاتانی
هۆبز ،گەاڵڵە بكرێت و یەكێتی ئەوروپا وەك وێناکردنی ئایدیاكانی پاسیفیستی
كانت ،وێڕای كۆمەڵگەی مەدەنی و لەسەرخۆیی و مافی مرۆڤی ،بەكاربهێرنێت
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و هەوڵ بۆ بەڕێوەچوونی بدرێت .چەندین دابەشكاریی دیكەش پێشنیار
دەكران .هەرچۆنێك بێت ،ویالیەتە یەكگرتووەكان و ئەوروپا بە شێوەی نوێ
لە بەهاكانیان رامان ،تایبەمتەندی و پەیوەندییەكانیان لەگەڵ مۆدێرن و پۆست
مۆدێرن.
ئەم بابەتە لە ئاستی بەرژەوەندییەكاندا ،بە جۆرێكی گرژتر دەكەوێتەڕوو.
یەكێتی ئەوروپا وەك یەكەم هێزی بەهرەوەر و دووەم دەسەاڵتی ئابوری جیهان
تێگەیشت كە بەرژەوەندییەكانی لە واڵتانی عەرەبی و سەبارەت بە روسیا و
واڵتانی دیكەی رۆژهەاڵت ،جیاوازە لە بەرژەوەندیەكانی ئەمەریكا و زۆربەی
جار دەكەوێتە خاڵی بەرانبەریەوە .بە تایبەت ئەم بابەتە كاتی هێرش بۆ سەر
عیراق دەركەوت ،كە فەرماندەیی ناتۆ پشتیوانیی لە القە و هێرشی ئەمەریكا
نەكرد و رێبەرانی فەرەنسا و ئەڵامنیا (شیراك و رشۆدەر) ،لەگەڵ ڤالدیمیر
پوتین ،سەرۆك كۆماری روسیا ،دژایەتیی تووندی خۆیان لەگەڵ ئەم شەڕە
راگەیاند .دەكرێت ئەم وێنە نەخشێندراوە بەم فورمۆلەوە لێكبدەینەوە :ئەمڕۆ
ویالیەتە یەكگرتووەكان و ئەوروپا لە بەهای هاوبەش ،بەاڵم بەرژەوەندیی
جیاواز بەهرەمەندن .بەرژەوەندیی جیاجیا و درككردنی بە تایبەت لە واڵتانێكی
وەك فەرەنسا ،ئیتاڵیا ،ئەڵامنیا و ئیسپانیا بەدیدەكرێت .ئەوان بە زۆری بەناوی
واڵتانی ئەوروپای وشکانی ناویان دەبرێت و خواستی ناساندنی ئەوروپا
وەك ئەكتەرێكی سیاسی سەربەخۆ كە تا ئەو ئاستەی دەگونجێت دەبێت لە
ویالیەتە یەكگرتووەكان سەربەخۆبێت ،ناوی وشکانی ،یان ئەوروپای وشکانی
(كیشوەری) لێدەنرێت .الیەنگرای وشکانی (بۆ منوونە فەیلەسوفی فەرەنسی
ئەلێن دوبنوا) جەختیان لەم خاڵە كردووەتەوە كە سود و بەرژەوەندییەكانی
ویالیەتە یەكگرتووەكان و ئەوروپا لێكجیاوازن.
لە جەمسەری دیكەی ئەوروپادا ،كەسانێك هەن كە بە هەر شێوەیەك
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بووە داكۆكی لە یەكگرتوویی و یەكڕیزیی بەهاكان دەكەن و بەم پێیە ،پێ
لەسەر هاوسەنگكردن و دەقاودەق كردنی بەرژەوندییەكانی ئەوروپی لەگەڵ
جۆری (ئەم بەرژەوەندییانە) لە ویالیەتە یەكگرتووەكان ،دادەگرن .ئەتاڵنتیستە
ئەوروپییەکان (بەریتانیا ،واڵتانی ئەوروپای رۆژهەاڵت ،هەنگاریا ،پۆڵەندا ،رۆمانیا،
چیك و واڵتانی باڵتیك و هتد) سەر بەم جەمسەرەن .دوو خواستی جۆراوجۆر لە
خودی ئەوروپا بووەتە هۆی دروستبوونی یەكسانی دووانە .لە الیەكەوە لەگەڵ
ئەوروپای وشکانی و كیشوەریی مامەڵە دەکەین ،لە الیەكی دیكەشەوە لەگەڵ
ئەوروپای الیەنگری ئەمەریكا .هەر دوو جەمسەری ئەوروپا بە شێوەی جیاواز
بەرانبەر بە چەمكی «رۆژئاوا» كاردانەوەیان هەیە :كیشوەرگەراكان لەسەر ئەو
باوەڕەن ئەگەر ئەوروپا« ،رۆژئاوا»یە ،كەواتە ویالیەتە یەكگرتووەكان شتێكی
دیكەیە ،الیەنگرانی ئەمەریكا بە پێچەوانەوە ،هەوڵدەدەن بە هەر شێوەیەك
كە دەكرێت ،چارەنووسی ئەوروپا و ئەمەریكا وەك ژیارێكی یەكگرتوو ،بەراورد
بكەن كە لەوێدا كەنداو وەك جۆرێك «دەریاچەی ناوخۆیی» لە قەڵەم دەدرێت
(هەروەك چۆن واڵتانی یۆنان و رۆم كاتی خۆی دەریای سپییان بە «دەریاچەی
ناوخۆیی» ئەژمار كردووە) .یەكێتی ئەوروپا و ویالیەتە یەكگرتووەكان ،الی
ئەتاڵنتیستە ئەوروپاییەکان ،پێكەوە «رۆژئاوا»ن.
دیاریكردنی شوناسی روسیا :واڵت یان؟...

ئێستا تیشکدەخەینەسەر دیاریكردنی شوناسی روسیای هاوچەرخ.
پێناسەكردن و لێكدانەوەی سەرەتایی ئەوەی لەژێرناوی «رۆژئ��اوا» دركی
پێدەكرێت ،ئێمەی بەكەرەستەیەكی جێمتامنەوە پڕچەك ك��ردووە تاوەكو
بتوانین بە هۆیەوە لە چەمكی «روسیا» تێبگەین .دوای ئەوە دەكرێت
بەشێوەی بنەڕەتی و راست و دروست پێگەی هەریەكەیان لەكاتی ئێستا و
داهاتووی شیامنەكراو دا وەسف بكەین .دوو خوێندنەوەی لە بنەڕەتدا جیاواز
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لەمەڕ روسیای هاوچەرخ لە ئارادایە (سەبارەت بە قۆناغی حكومەتی قەیسەری
رۆمانۆفەكانیش هەر بەمشێوە بوو ،باس و مشتومڕی بەگوڕی دەنایەوە).
دەكرێت روسیا بە ناوی «واڵت» یاخود «ژیاری سەربەخۆ» ئەژمار بكرێت.
بەوپێیەی ئێمە روسیا بخەینە ناو كام پۆلێنەوە ،بونیادی پەیوەندییەكامنان
لەگەڵ رۆژئاوا دیاریی دەكرێت .گەر «روسیا» واڵتە ،كەواتە دەبێت بخرێتە
ریزی واڵتانی دیكەی وەك فەرەنسا ،ئەڵامنیا ،بەریتانیا و ویالیەتە یەكگرتووەكان.
ئەنجام دەبێت بە ئەوروپا و لە كۆتاییدا بە «رۆژئاوا»وە پەیوەست بكرێت
(لەڕوانگەی هەڵكەوتەی جوگرافیایی ،دینی مەسیحییەت ،رەسەنایەتیی هند و
ئەوروپیی هۆزەكانی سالڤۆی) .زۆر كەس روسیا بە زلهێزی ئەوروپی دەزانن.
ئەم باوەڕە لە نێو:
چینی خانەدانی رۆمانۆفەكان؛روسەكانی الیەنگری رۆژئاوا؛ نوخبە سیاسییەكانی روسیای هاوچەرخ رەواجی هەیە.بە دەیانجار لە زمانی پوتین و میدڤیدێف-مان بیستووە كە «روسیا ،واڵتێكی
ئەوروپییە» .مادام الیەنگریی لەم هەڵوێستە بكەین ،كەواتە دەبێت دەستبەجێ
دان بەوەدا بنێین كە روسیا« ،واڵتێكی خراپ و یان تەنانەت خراپرتین واڵتی
ئەوروپییە» ،چونکە روسیا لە نۆرمەتیڤی منوونەیی بۆ ژیاری رۆژئاوایی زۆر
دوورە .شوناسی كۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،كولتوری و دەروونناسانەی روسیا،
بە رادەیەك جیاوازە لە كۆمەڵگەی ئەوروپی و ئەمەریكی ،كە دەستبەجێ
سەبارەت بە رۆژئاوایی بوونی گومان و دوودڵ��ی داماندەگرێت .پێوەری
سەرەكی ،رسوشتی مۆدێرنیزاسیۆنی روسیایە .كە لێكیدەدەینەوە ،بە جوانی
نیشانەكانی لەدایکبوونی دەرەكی ( )Exogenousبەدیدەكەین ،واتە ئەوەی
لە دەرەوە هاتووە و لەناوخۆی كۆمەڵگەكە سەرچاوەی نەگرتووە و بە شێوەی
زۆردارانە و دەستكرد سەپێرناوە .لە روسیا هیچكام لەم دۆخانەی خوارەوە لە:
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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كەپیتالیزم (سەرمایەداری)،ئیندیڤیدوالیزم (تاكگەرایی)،دیموكراسی،راسیۆنالیزم،بەرپرسیارێتیی تاكەكەسی،خودئاگایی یاسایی، كۆمەڵگەی مەدەنی جێگیر نەببوون و هێشتا ناكامڵبوون.بە پێچەوانەوە ،تا ئەمڕۆ رێسا و سیستمی كۆمەڵگەی نەریتی لە واڵتدا
بااڵدەستە:
باوكساالری،كاڵێكتیۆڤیزم،پلەبەندیی،بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ دەوڵەت و كۆمەڵگە هاوشێوەی خێزان، لە پێشبووونی ئەخالقییات لە چاو ماف و یاسا ،لەسەروتربوونی بەهاكانیژیان بە نیسبەت بەهای راسیۆناڵ و هتد.
جگە لەمە ،روسیا گەلێك تایبەمتەندیی ئەوروپی هەم لە بواری بەهاكان
و هەم تەكنەلۆژی کێشکردووە .روسیا ئەوانەی لەگەڵ تایبەمتەندییەكانی
خۆی گونجاندووە و بۆ خزمەتكردن بە ب��ەرژەوەن��دی و بەهاكانی خۆی
سودی لێوەرگرتوون .روسیا بە شێوەی ئەكتیڤ و چاالكانە ،توخمی جیاجیای
ئەوروپی بەكارهێناوە ،بەاڵم نەچووەتە ژێر ركێف و كۆنتڕۆڵیان .تووڕەیی
و رقی رۆژئاواییەكان (بە تایبەت روسییەكانی رۆژئ��اواگ��ەرا) هەر لەمە
بابەتەوە سەرچاوەدەگرێت .روسیا الی ئەوان واڵتێكە السایی فۆرم و شێوازی
رواڵەتییانەی ئەوروپا دەكاتەوە ،بەاڵم ناوەڕۆكی روسیی خۆی دەكاتە ناویان.
جیاوازیی روسیا لە واڵتە ئەوروپییەكان ،لەو جیاوازییەی لەنێوان خودی واڵتانی
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ئەوروپیدا هەیە ،ناچێت .بە تێپەڕین لە سنورەكانی روسیا ،رۆحی كولتوری
دەگۆڕێت ،لە جۆرێكی كولتوری و مێژووییەوە دەچینە جۆریكی دیكەی
كولتوری و مێژووییەوە .روسیا لە ئەوروپا و سەرجەم رۆژئاوا جیاوازە .مادام
بە سەرچەشن ،پێ لەسەر ئەو بابەتە دابگرێت كە روسیا بەشێك لە رۆژئاوا
و واڵتێكی ئەوروپییە ،لەو حاڵەتەدا دوو دەرئەنجامامن دەبێت ،یان دەبێت
روسیا بە شێوەی بنەڕەتی بۆ بوون بە رۆژئاوایی ریفۆرم بكرێت (كە تا ئێستا
كەس نەیتوانیوە ئەم چاكسازییانە بگەیەنێتە كۆتایی) ،یان روسیا ناسێنەری
رۆژئاوایەكی دیكە« ،ئەوروپایەكی دیكە»یە.
حاڵەتی یەكەم زیاتر كەڵكی لێوەردەگیرێت ،بەاڵم پێداگری و سوربوونێك
كە نەتەوە و كۆمەڵگەی روس بۆ رەتكردنەوەی بەخۆرئاوایی كردنی قووڵ
(تەنیا السایی سیام و رواڵەتی دەكەنەوە) ،نیشانیدەدەن و خۆڕاگرییان بەرانبەر
بە پەسەندكردنی بەها ئەوروپییەكان (بە شێوەیەك كە لەگەڵ تایبەمتەندییە
روسییەكان یەكبگرنەوە ،دەیانگونجێنن) ،لە كۆمەڵگەی رۆژئاواییدا لە
سیناریۆی سەیروسەمەرە دەگەڕێن تاكو بە یارمەتییان لە گوشار و كاریگەریی
بەهاكان و رێسا پڕاوپڕ رۆژئاواییەكان دووربكەونەوە (كە كاتی دەسەاڵتداریی
قەیسەرەکان و بە تایبەت یەكێتی سۆڤێت جوان دیاربوو) ،ئەوەی كە كردنی
روسەكان بە ئەوروپی كارێكی بێ داهاتووە ،هەر لێرەوە سەرچاوەدەگرێت.
بەم چەشنە روسیا بە واڵتی «بە تەواوی بە رۆژئاوایی نەبوو»« ،رۆژئاوای پلە
دوو» دەمینێتەوە ،كە ناتوانێت بە شێوەی واقیعی شوناسی هاوشێوەیی رۆژئاوا
وەربگرێت.
وەلێ كاتێك باسی حاڵەتی دووەم دەكرێت ،كە دەڵێن روسیا رۆژئاوایە،
بەاڵم رۆژئاوایەكی دیكە ،كە خاوەنی هەمان ئاڵۆزییە .یەكەم ،ئەگەر روسەكان
خۆیان بە رۆژئاوایی» بزانن ،كە لێردەا مەبەستیان «رۆژئاوایی تایبەت»ە ،بۆ
منوونە ئەرتەدۆكس ،دواتر بیزانس و دوایی سالڤۆی و هتد ،ئەوروپییەكان
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هەرگیز ئەم بابەتە بە فەرمی وەرناگرن و بانگەشەیەكی وەها بە شتێكی
«خۆخوازانە و بەرزەفڕیی بێ سەملاندنی راستەقینە» لە قەڵەمدەدەن.
پێداگریی زیاتر ،تەنیا گرژتركردنی ناكۆكییەكان و كاردانەوە و وەاڵمدانەوەی
بە دواوە دەبێت .مادام روسیا «رۆژئاوا»یە ،و لەسەر ئەمەش پێدادەگرێت،
كە دەبێت چەمكی «رۆژئاوا» هەر بەمشێوەیەی كە هەیە ،پەسەند بكرێت و
بە فەرمی بنارسێت ،كاریگەری تووندی مێژوویی جیۆپۆلەتیكی ،تەكنەلۆژی و
كولتورییەكەی دەسڕدرێتەوە و دەڕمێت .گەر روسیا بەشێكە لە رۆژئاوا ،كەواتە
رۆژئاوا چیدی رۆژئاوا نییە و من تێناگەم چییە.
ئەنجام ،گەر روسیا واڵتێكی ئەوروپییە ،بابەتێكی دژواز دركی پێدەكرێت،
كە روسیا خاوەنی بەرژەوەندیی تایبەتیی خۆیەتی و هەمیشە ،یاخود كەم تا
زۆر ،دەكەوێتە خاڵی بەرانبەری بەرژەوەندیی واڵتانی رۆژئاوایی .سەربەخۆیی
و ئازادیی نیشتامن بەردەوام بۆ روسەكان بەهایەكی بااڵ بووە و ئەو جیاوازییە
ئاشكرا و پایەدارە لە بەرژەوەندییەكاندا ،بەهای هاوبەش و ژیاری یەكەیان
دەخاتەگومان و دوودڵییەوە .هەرچەند ئەمە خاڵی سەرەكی نییە ،چونكە لە
نێو زلهێزە ئەوروپییەكاندا گەلێك دژیەکی قووڵ هەیە ،بەاڵم ئاوێتە بوونیان
لەگەڵ ئەم دوو خوێندنەوە باسكراوە ،بەستێنی لەبار بۆ گومانكردنی
یاسامەند لەو تیۆرەدا كە روسیا سەر بە رۆژئ��اوا بێت ،دەڕەخسێنێت .بە
بڕوای رۆژئاواگەرایانی تووندڕەو ،روسیا «پەیوەندیەكی نەگونجاوە» كە لە
رێگەی ریشەكێشكردنی هەر چەشنە رەسەنێتییەكی خۆی ،بووە بە بەشێك
لە رۆژئاوا و هەرچەشنە بەرژەوەندییەكی خۆی رەتكردۆتەوە .روسیا واڵتێكە
كە لە دەرەوە كۆنتڕۆڵدەكرێت و پێكهاتەی ئەتنی و كۆمەاڵیەتیی خەڵكەكەی
گۆڕاوە .بۆ ئەوەی روسیا بتوانێت ببێت بە واڵتێكی ئەوروپی تەواو ،دەبێت لە
سەرەتاوە تا دوایین پایە وێران بكرێت ،بەاڵم تەنانەت تاقیكردنەوەی رادیكاڵی
بەڵشەفیكەكانیش نەیتوانی ئەم ئەركە بە ئەنجام بگەیەنێت و روسیا بە هەموو
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تایبەمتەندییەكانییەوە ،دیسانەوە لە خۆڵەمیشی وێرانەكانەوە هەستایەوە.
ریفۆرمخوازانی لیبڕال و ئۆلیگارشی نەیانتوانی لە ساڵەكانی 1990دا بەم
ئامانجە بگەن ،بەاڵم تا ئەمڕۆ ،رێبەریی واڵت لەسەر ئەو باوەڕەیە ،كە روسیا
واڵتێكی ئەوروپییە .چینی بااڵدەست هەمیشە سەرچاوەی بەخۆرئاوایی كردن
و مۆدێرنیزاسیۆنی كۆمەڵگەی روس بووە .پۆشكین لەسەر حەق بوو كە «لە
روسیا ،حكومەت ،تاكی تاقانەی ئەوروپییە».
روسیا وەك ژیار (جۆری كولتوری – مێژوویی)

لەڕوانگەیەكی دیكەوە ،روسیا وەك ژیارێكی سەربەخۆ دێتە ناساندن .ئەم
هەڵوێستە تایبەمتەندیی بڕواداریی سالڤۆفیلەكان (لیۆنتیف و دانێڵفسكی)،
پسپۆڕانی روسی ئۆراسیایی ،ناسیۆنال-بەڵشەفیكەكان (ئۆسرتیالۆف)ە.
لەم حاڵەتەدا ،روسیا وەك دیاردەیەك دەناسێرنێت كە دەبێت نەك لەگەڵ
واڵتێكی دیكەی ئەوروپی ،بەڵكو لەگەڵ سەرجەم ئەوروپا ،لەگەڵ جیهانی
ئیسالم ،لەگەڵ ژیاری هندی  ،یاخود چینی بەراورد بكرێت .دانێڵفسكی وەك
«مۆدێلی كولتوری-مێژوویی» ناوی دەبات .دەكرێت باسی ژیاری «سالڤۆی-
ئەرتەدۆكس» و یان ژیاری روسیا بكەین .بە دەربڕینی وردتر ،روسیا-ئۆراسیا ،كە
یەكەمجار ئۆراسیاییەكان (ترۆبتێسكی ،ساڤیتسكی ،ڤێڕنادسكی ،ئەلێكسییەف،
پۆسۆچینسكی و ئیلین و ئەوانی دیكە) بەكاریانهێنا .پێناسەیەكی وەها دەربڕی
ئەوەیە كە باس باسی واڵتێك یان باسی دامەزراوەیەكی سادەی دەوڵەتی نییە،
بەڵكو باسی یەكێتیی ژیارمەندە ،باسی دەوڵەت-جیهانە.
ئامادەیی تایبەمتەندیی ئەوروپی و ئاسیایی لە روسیا ،وەك ژیارێك نابێت
ببێتە هۆی ئەنجامگیریی بە پەلە ،گوایە قسە لەسەر كۆكردنەوەی میكانیكی
هەموو ئەو شتانەیە كە لە ئەوروپا بە قەرز وەرگیراوە .زاراوەی «ئۆراسیا»
ئاماژە بەوە دەدات ،كە ئەمە سێیەم مۆدێلە ،ژیارێكی تایبەت ،كە لەڕوانگەی
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قەبارە و تایبەمتەندییەكانیەوە دەتوانێت بكەوێتە ملمالنێ و ركابەرێتییەوە،
بەاڵم ژیارێكیشە لەڕووی ناوەڕۆكی بەهادارییەوە لە ژیارەكانی رۆژهەاڵت
و رۆژئاوا جیاوازە .گەر قایل بین بەوەی روسیا خۆی ژیارێكە ،هەموو شت،
هەم لەسەردەمی مۆسكۆی قەیسەری و هەم سەردەمی سان پرتسبۆرگ و كاتی
سۆڤێت لە شوێنی خۆیدا دەمێنێتەوە .پەیوەندی و دانوستانەكانی روسیا و
رۆژئاوا دەبێتە خاوەنی لۆژیكی كۆتایی و هەموو ئەو دژیەکیانەی بە هۆی
گریامنەی «روسیا وەك واڵتێكی ئەوروپی» لە ئارادایە ،خۆی لەناودەچێت.
روسیا  -ئۆراسیا (یەكسانە بە ژیارێكی تایبەت) كە هەم بەها رەسەنەكانی
خۆی و هەم بەرژەوەندییەكانی پاراستووە .بەهاكانی كۆمەڵگەی نەریتی بە
پشتبەسنت بە ئایینی ئەرتەدۆكس لە بەرچاو گیراون.
ئایدیای ئیمپراتۆرییەتی جەنگیزخان و بونیادی ناوەندی سوپای مەغۆل،
كاریگەریی بەرچاوی لەسەر بنەما سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی دان��اوە.
پێشكەوتن و كامڵبوونی ئەم كۆمەڵە ،داوای مۆدێرنیزاسیۆنی نەدەكرد و هەڵگری
پێشمەرجەكانی سەرهەڵدانی ئەو ئایدیا و پرەنسیپ و خواستانە نەبوو كە
بنەڕەتی سەردەمی نوێی ئەوروپای پێكدەهێنا ،بەاڵم بوون و ئامادەیی هێزی
چاالك و هێرشبەر و پێڕەوی كۆڵۆنیال لە رۆژئاوا ،كە هەوڵیاندەدا نەك هەر
سەرچاوەكانی خۆیان ،بەڵكو بەهاكانی رۆژئاواش بەسەر رۆژهەاڵتدا بسەپێنن،
روسیایان ناچاركرد هەندێكجار لە رێگەی مۆدێرنیزاسیۆن (بەخۆرئاوایی
كردن)ی هەندەكی و بەرگریكارانە هەنگاو هەڵبگریت .ئەم مۆدێرنیزاسیۆنە
لەدایکبوونی دەرەكی ( )Exogenousبوو ،نەك كۆڵۆنیالی .ئەمە رەوتێك بوو كە
رۆژئاواخوازانی روس ،لەوانە چادایۆفی تووڕەدەكرد .لەم بارەوە مێژووی روس
وەك ژیارێكی تایبەت خۆدەنوێنێت ،كە لە هەلومەرجی ئاشتی و ئاسایشدا
دەگەڕێتەوە بۆ رەگ و ریشە سەرەكییەكانی خۆی و لە قۆناغی نائارامدا (لە
سەرەوە) دەستدەكات بە مۆدێرنیزاسیۆنی ناچاری و زۆرەملێیی .چاكسازییەكانی
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پۆتری مەز« ،ئەوروپاییزم»ی نوخبەكانی رۆمانۆف و تاقیكردنەوەی سۆڤێت لەم
تابلۆیەدا مانای هەیە و یاسامەند دەبێت .روسی -ئۆراسیا بە الساریی تەواو،
لەسەر پاراستی بەرژەوەندیی تاكەكەسی و بەهاكانی خۆی پێداگری دەكرد و
هەندێجار ناچاردەبوو لە ئایدیاكانی بەخۆرئاوایی كردن و مۆدێرنیزاسیۆن بۆ
بەرانبەركێی كاریگەر لەگەڵ رۆژئاوا ،سوودوەربگرێت .روسیا نە بەشێكە لە
رۆژئاوا و نە بەشێكیشە لە رۆژهەاڵت .روسیا ژیارێكی تایبەتە .پاراستنی ئازادی،
سەربەخۆیی و رەسەنایەتییەكی وەها بەرانبەر بە ژیارەكانی دی ،رۆژهەاڵت و
رۆژئاوا ،رێگە و رووگەی مێژووی روس پێكدێنێت.
روسیا و رۆژئاوا لە ساڵەكانی 1990

سەردەمی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی ،بەتایبەت «شەڕی سارد» ئەرك
و بەرپرسیارێتیی ژیاری روسیا ،زایەڵەی ئایدۆلۆژییە بەشێوەی ژیاری سۆڤێت.
لەم فۆرمەدا ئێمە هاوئاسۆیی كالسیكی بەرانبەركێی رۆژئاوا (لەم حاڵەتەدا بە
شێوەی لیبڕال-كەپیتالیستیی بوورژوایی) و ئایدیاگەلی دیاریكراو ،تەكنەلۆژیای
بە قەرز وەرگیراو (ماركسیزم) دەبینین .ئەمە قۆناغی ئەڵتەرمۆدێرنێتی،
مۆدێرنیزاسیۆنی لەدایکبوونی دەرەك��ی ( )Exogenousوێ �ڕای پاراستنی
سەربەخۆیی جیۆپۆلەتیكی بوو .تا كۆتایی سەردەمی سۆڤێت ،رێبەریی
یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی ،دركی ئاشكرای پڕۆسەگەلی سەرەكیی جیهانیی
لە دەستدا ،هۆكاری یەكەمیش ناهاوتەریبیی رۆڵ و رسوشتی راستەقینەی
ماركسیزم لەالیەن ماركسیستەكانەوە و هۆكارە واقیعییەكانی سەركەوتنی
شۆڕشی سۆسیالیستی لە واڵتێكی دواكەوتووی فیۆداڵی (پێچەوانەی هەموو
بیروڕاكانی ماركس) بوو.
داهێنەرانی رێبازی سۆڤێت تایبەمتەندییە ناسیۆنال-بەلشەڤیک (ئۆراسیایی)،
یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستییان لەبەرچاونەدەگرت و ئەم بابەتە لە رێگەی
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دركی پەیوەندی و دانوستانە قووڵەكانی روسیا و رۆژئاوا دووری خستنەوە .بەم
چەشنە لە كۆمەڵگەی سۆڤێتدا ،ئایدیای «خۆكوژیئاسا»ی گەڕانەوەی دووبارە
بۆ رۆژئاوا بۆ مۆدێرنیزاسیۆنی داهاتوو ،كە لە جوڵە و بزووتن كەوتبوو روویدا.
سەرەتا قسە لەسەر لێكدانی دوو سیستم ب��وو ،وێ �ڕای پاراستنی
بەرژەوەندییە بەرانبەرەكان ،بەاڵم ئەم قۆناغە بە خێرایی بەرەو ئاڵوگۆڕی
هەڵوێستەكانی یەكێتی سۆڤێت و هاوپەیامنەكانی لەگەڵ كەرەستەی
ئابوری و تەكنەلۆژی ،راكێرشا .یەكێتی سۆڤێت بە هەنگاو هەڵگرتن لەم
رێگەیەدا بە تووندی بەربووەوە و ریفۆڕمخوازانی لیبڕالی سااڵنی 1990
دەستیان بەرەو رۆژئاوا درێژ كرد و دانیان پێدانا كە بێهیچ مەرجێك ئامادەن
بەها و بەرژەوەندییەكانی رۆژئاوا قبووڵ بكەن .ساڵەكانی  1990سااڵنی
رۆیشتنی روسیا بەرەو رۆژئاوا و هەوڵ و تێكۆشانی بەگوڕ بۆ هاوڕێیەتی
لەگەڵ رۆژئاوا بوو ،بە پێی هەرچەشنە پرەنسیپ و بنەمایەك .بەم بۆنەیەوە
خواستی هەمیشەیی تۆبە لەبەر رابوردووی سۆڤێت و حكومەتی قەیسەری،
الساییكردنەوەی بێرادە و بێسنور لە مۆدێلەكانی لیبڕال-دیموكراتیك لە
سیاسەت و سیستمی بازاڕی ،خۆبواردن لە دەربڕینی بەرژەوەندیی جیهانی
و ناوچەیی و پێشبینیكردنی سیاسەتی ئەمەریكی لە ئاوە دوورەكاندا
كەوتنەڕوو ،ب��ەاڵم پێچەوانەی م��ەزەن��دەو هیواكانی ریفۆڕمخوازانی
رۆژئاواخواز ،ئەم رێبازە كە بە ناوی یەڵتسن و هاوڕێكانییەوە دەناسێندرا،
هیچ چەشنە دەرئەنجامێكی ئەرێنی لێنەكەوتەوە .رۆژئاوا بۆ مۆدێرنیزەكردنی
روسیا لە بەر دوو هۆكار پەلەی نەبوو:
ت��رس ل��ەوەی لەوانەیە روسیا جارێكی دی بگەڕێتەوە سەر رێگەیبەرانبەركێ و ملمالنێ ،بەهێز بێت و دەسەاڵتی خۆی بژیەنێتەوە (رۆژئاوا
باش لەوە تێگەیشتبوو كە روسیا وەك واڵتانی ئەوروپی نییە ،بەڵكو ژیارێكی
سەربەخۆیە و هەمیشەش ئەمەی لە بەرچاو بووە).
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رۆژئ��اوا بە پەڕینەوە بۆ پۆست مۆدێرن ،ئەوەی كە لە فەزای ژیاریماوەتەوە لە دەستی داو نوقمی جیهانی دركی ملمالنێ نوێكان ببوو.
رۆژئاوا لە الوازبوونی زۆری روسیا رازی بوو ،پێشوازی لێدەكرد ،بەاڵم
باوەڕی بە راستگۆیی و رێبازی رۆژئاواییەكەی نەبوو .هەر بۆیە پەیوەندی و
دانوستانەكانی روسیا و رۆژئاوا لە ساڵەكانی  1990ئێجگار خراپ بوو .روسیا
بە هۆی حوكمڕانیی ریفۆرمیستە رۆژئاواخوازەكانەوە ،شوناسی خۆی ،پێگەی
خۆی لەجیهان ،هاوڕێ و دۆستەكانی خۆی لە دەستدا و بەرژەوەندییەكانی
خۆی كردە قوربانی ،كوێرانە و بێ تێگەیشنت لە هاندەرە راستەقینەكانی
سیستمی بەهاكان ،السایی رۆژئاوای دەكردەوە ،تەنانەت گومانی لە واقیعی
شوناسی كۆمەڵگەی بان پیشەسازی ،یاخود كولتوری پۆست مۆدێرن ،نەدەكرد.
رۆژئاوا بە هەر شێوەیەك بووە هەوڵیدەدا هەرچی زیاتر روسیا الواز بكات و
نەك تەنها لەو رێبازە نوێیەی روسیا پەیڕەوی دەكرد ،خۆشحاڵ نەبوو ،بەڵكو
گاڵتەی پێدەكرد و رەخنەی لە پێشخانی تاوانكارانە و گەندەڵی دەگرت.
لە دۆخێكی وەهادا ،روسیا نەك هەر نەبوو بە بەشێك لە مۆدێرنیزاسیۆنی
نوێ ،بەڵكو بە وێرانی دامەزراوە پێشووییەكان و كەرەستەی كۆمەاڵیەتی و
ئابوری رابوردوو ،تەنیا چەند بەش و بەشێكی لە پۆست مۆدێرن بە قەرز
وەرگرت.
لە ناوەڕاستەكانی سااڵنی  ،1990واپێدەچوو روسیا دەچێتە ناو قۆناغێكی
دیكەی رووخانەوە و خاكەكەی لەبەردەم مەترسیدایە (شەڕی چیچان).
لە دەستچوونی شوناسی خ��ود ،نەبوونی ئایدیای نەتەوەیی ،شكستی
مۆدێرنیزاسیۆن ،روسیای گەیاندبووە لێواری هەڵدێری قەیرانەوە .رۆژئاوا لەم
بارودۆخەدا هیچ یارمەتییەكی نەدا و تەنیا بە خواست و سیناریۆی تێكدەرانە
ئەم رەوتەی خێراتر دەكردەوە .ناتۆ بە پێی پالن بەرەو رۆژهەاڵت كەوتەڕێ
و بۆشاییەكەی پڕ كردەوە .تۆڕی ریكالمیی دزەكردو لە روسیا ،پڕوپاگەندەیان
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بۆ ئامۆژەی رۆحی لیبڕالیزم و بەهاكانی «گشتی مرۆڤایەتی» (رۆژئاوایی) بۆ
دانیشتوانی واڵتەكە دەكرد .هەموو كەس هەوڵیدەدا پرسیاری بەرژەوەندییە
نەتەوەییەكانی روسیا گەاڵڵە بكات ،دەستبەجێ مۆركی «ناسیۆنالیست» یان
«سور-قاوەیی» لێدەدرا .هەنوكە ،دەكرێت بە دڵناییەوە بوترێت ،پەیوەندی و
دانوستانەكانی روسیا و رۆژئاوا ،لە ساڵەكانی  1990بۆ روسیا قەیراناوی بوو ،كە
هۆكارەكانی بەمشێوەیەی خوارەوەن:
 «گومڕایی قووڵ»مەزەندەی تەواو ناڕاست،دەرك نەكردنی تەواوی هەلومەرجی راستەقینە، سەرئەنجام خیانەتی راستەوخۆ لە بەرژەوەندی نەتەوەیی.روسیا لە پێش چاوی هەموان ،گۆڕا بۆ كۆڵۆنیالێك بە پارچە و بەشی
لەدایکبوونی دەرەكی ( )Exogenousرەفتاری پۆست مۆدێرن و لە دەستدانی
حوكمڕانی خاكەكەی .ئیریتا هاكامادا ،جێگری وتەبێژی دۆمای واڵت لە «یەكێتی
هێزەكانی راست»ەوە ،بە جدی پێشنیاریدەكرد بە دابەشكاریی نێونەتەوەیی
كاری لە «دەوڵەتی جیهانی»دا وێڕای ئەوەی كە « روسیا وەك عەمباری
پاشاموەی ناوەكی بۆ واڵتانی پێشكەوتووتر» وەربگیرێت.
ستراتیژی «دەوڵەتی جیهانی»
سەبارەت بە یەكێتی سۆڤێت و روسیا

لە سااڵنی 1980وە لیژنەی فیكریی رۆژئ��اوا« ،ئەنجومەنی پەیوەندیی
دەرەكیی ئەمەریكا» ( )CFRو بە شێوەی فراوانرت لەسیامی «كۆمیسیۆنی
سێالیەنە» ( )Trilateralچاالكانە هەوڵی دەدا (سەرنجی) رێبەریی سۆڤێت
بۆ دیالۆگ رابكێشێت تاوەكو بەرانبەركێی ژیاریی نێوان «رۆژه��ەاڵت»
و «رۆژئ���اوا» ،بە بەڵێنی «مۆدێرنیزاسیۆن» و «یەكڕیزی» نەرمرتبكات.
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رۆژئاوا هەوڵیدەدا بەشێك لە نوخبەكانی سۆڤێت بە پێی كۆمەڵێك بەهای
دیاریكراو كە ئایدۆلۆژیاكانی سۆڤێت و كەپیتالیستی لێكنزیك دەخستەوە و
لە رۆشنگەرییەوە سەرچاوەی دەگرت ،بۆ گۆڕەپانی تیۆریكی خۆی راكێش
بكات .ئەم رێكخراوە وەك تاقیگەی گەاڵڵەكردنی «دەوڵەتی جیهانی»یە كە
كاتێك «رۆژئاوا» بەجیهانی بێت و «كۆتایی مێژوو» بگات ،دێتە ئاراوە .خاڵی
گرنگ ئەوەبوو یاریی درككراوی  CFRبە رێبەریی سیاسی یەكێتی سۆڤێتی
سۆسیالیستی ،كەوتبووە پانتایی ناوەڕۆكی چەند مانایی چەمكی «رۆژئاوا» و
مۆدێرن» (رۆشنگەری)ییەوە.
بەشێك لە رێبەرایەتی سۆڤێت لەم رێگەیەدا هەنگاو هەڵدەگرێت و
لە یەكێتی سۆڤێت ،لەسەر بنەمای ئەنستیتۆی توێژینەوەی سیستامتیك (ج،
گویشیانی) (بنكەی ئەنستیتۆی نێونەتەوەیی ئانالیزی سیستمی رەفتاری ،ڤیەننا)
گروپی تایبەتیی زانا و بیریاران پێكدێت ،كە داوایان لێدەكرێت لەگەڵ ناوەندە
فیكرییەكانی رۆژئاوا و توێژی چاالكانەیان هەبێت .مۆسكۆ بەكردەوە رازیبوونی
خۆی بە گواستنەوەی نوێنەرەكانی ،سەرەتا بیرمەندان ،سیستمسازەكان و
ئابوریناسانی گەنج بۆ «دەوڵەتی جیهانی» رادەگەیەنێت .شیاوی ئاماژەپیدانە
كە ئەم الیەنگرییە لەژیر چاودێریی كەسانی پلە بااڵی كۆمیتەی ناوەندیی
حزبی كۆمۆنیستی یەكێتی سۆڤێت ئەنجامدەدرا ،كە ئەمانە سەر بەو بەرەیە
بوون :ئا.یاكۆفلیف ،ئێ.شیڤەر نادزێ ،ی.پریامكۆف .پێكهاتەی «ئابوریناسانی
گەنج» دەبێتە هۆی سەرسوڕمانی زیاتر كە بریتی بوون لە ی.گایدا ،ئا.چوبایس،
گ .یالینسكی ،پ .ئاڤن .لە ئەنستیتۆی توێژینەوەی سیستمییدا ب.برزۆفسكی
دەستبەكار دەكات .ئەندامانی گروپی پێتەربورگی چوبایس ،لەوانە گ.گالزكۆف،
س.واسیلۆف ،م.دێمیرتۆف ،ئا.كۆخ ،ئەی.یوژانۆف ،ئا.كۆردین و ئۆ.دێمیرتۆف
و گروپی مۆسكۆیی ،لەوانە ك.كاگالۆفسكی ،ئا.ئۆلیۆكایف ،ئا.نیچایۆف و
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و.ماشیتس پلەی دووەمیان پێكدەهێنا .زۆرینەی ئەندامانی تۆڕی  CFRلە
داهاتوودا لە پلەی بااڵی دەوڵەتی روسیادا دانران .ئاكام و ئەنجامی چاالكیی
 CFRلە یەكێتی سۆڤێتدا روون و ئاشكرایە .گۆڕباچۆف بە «یەكڕیزی» رازی
دەبێت و پرۆستۆریكا دەستپێدەكات .ساڵی  1980كۆمیسیۆنی نوێنەرانی پلە
بااڵی  CFRكە د .رۆكفلێر ،كیسنجەر و ئەوانی دیكە لێی بەرپرس بوون لە
كریملین پەسەند دەكرێت ،كەمپی سۆسیالیستی تێكدەشكێت و ساڵی 1991
یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی دەڕووخێت.
ساڵی  1991بونیادی  CFRبەشێوەی ئەنجومەنی سیاسەتی دەرەكی
و بەرگری (س .كاراگانۆف ،ئەو بە رەسمی یەك لە ئەندامانی ئەنجومەنی
چاودێریی CFRە و بەشداری دانیشتنەكانی كۆمیسیۆنی سێالیەنە دەبێت)،
لە روسیا یاسایی بوو «ئابوریناسانی گەنج» جومگەبەندیی دەوڵەتی یەڵتسن و
ناوكی ئایدۆلۆژییان پێكهێنا .لە چاالكییەكانی تۆڕی  CFRو لقە روسییەكەی بە
باشی ئەم بابەتە بەدی دەكرێت كە چۆناوچۆن مۆدیلگەلی تیۆری كە پشتیان
بە بەكارهێنانی وتەزای «بەهاكان»« ،یەكڕیزی» و «رۆژئاوا» و «رۆشنگەری»
بەستووە ،دەتوانن كاریگەریی هەمەالیەنە لە سەر پرۆسەگەلی بنەڕەتی لە
سیاسەتی جیهانییدا دابنێن و ببنە هۆی لەناوچوونی ركابەری بە ژیار.
روسیا و رۆژئاوا لە سەردەمی پوتیندا

بە هاتنە سەر كاری ڤالدیمیر پوتین ،رێبازی ساڵەكانی  1990بە ئاشكرا
راستكرایەوە .گرنگرتین خ��اڵ ئ��ەو یاسا قورسانەبوو كە لەسەر دەستی
سەرۆككۆماری نوێ سەبارەت بە بەرگری لە بەرژەوەندی نەتەوەیی دانرا .لەو
رووەوە كە مەترسیی راستەقینە بۆ سەر روسیا زیاتر لە الیەن رۆژئاوا و بە پلەی
یەكەم ویالیەتە یەكگرتووەكان و واڵتانی ئەندامی ناتۆوە بوو ،دەستبەجێ بوو بە
هۆی گرژتر بوونی ئاڵۆزییە نێونەتەوەییەكان .پوتین پەیڕەوی لە هێڵی پتەوكردنی
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دەسەاڵتدارێتی بەسەر خاك و کۆی بونیادی ئیدارەی دەرەك��ی ،لە رێگەی
سیاسەمتەدارانی لیبڕال ،ئۆلیگاریشی ،رۆشنبیرانی رۆژئاواخوازی پایتەختەوە
دەكرد .لەم چركە بە دواوە ،بوونی بەرژوەندیی تایبەتیی خود الی روسیا راستییەك
بوو لەگەڵ بەرژەوەندیی ئەمەریكی و ئەوروپییەكان یەكی نەدەگرتەوە ،بەاڵم
هاوكات ،پوتین ،بەتایبەت قۆناغی یەكەمی سەرۆك كۆمارییەكەی ،چەندین و
چەندجار رایگەیاند كە «روسیا بە واڵتێكی ئەوروپی دەزانێت» ،بەتایبەت كاتێك
كە ‹بەرژەوەندییەكامنان خاڵی پەیوەندیی هاوبەشی هەبێت› .بە دەربڕینێکی
دیكە ،ئەو  90پلە مۆدێلی یەڵتسنی پەیوەندی و دانوستانەكانی روسیا و رۆژئاوای
گۆڕی .جەختكردنەوە لە بەرژەوەندییەكانی خود ،جیاوازیی زۆری هەبوو
لەگەڵ گوێڕایەڵی و پێملبوونی بێ ئەمالوالی ریفۆڕمخوازانی لیبڕال سەبارەت بە
بەڕێوەبردنی ویالیەتە یەكگرتووەكان ،بەاڵم ئایدیای یەكڕیزیی روسیا لە رۆژئاوا،
مۆدێرنیزەكردن بە پێی سیناریۆی رۆژئاوا ،هەر بەو شێوەیەی پێشوو مایەوە.
پوتین زیاتر لە هەموو شت گرنگی بە جیۆپۆلەتیك دەدا و بە ئاشكرا دوو
جەمسەری پێكهاتوو لە ویالیەتە یەكگرتووەكان و ئەوروپای لە بونیادی رۆژئاوا،
لێكجیادەكردەوە .ئەو تیدەكۆشا بە زەرەری ویالیەتە یەكگرتووەكان لە ئەوروپا
نزیكبێتەوە .ویالیەتە یەكگرتووەكان هاوتەریبی ئەمە ،لە رێگەی ئەتاڵنتیزمی
ئەروپییەوە ،پەرە بە رۆحیاتی دژە روسی لە یەكێتی ئەوروپا دەدات و لە
واڵتانی ئەوروپای نوێ ،بۆ دروستكردنی وەك دەوترێت «بەرەی خاوێن» سوود
وەردەگرێت تاوەكو روسیا لە وشكانی ئەوروپا جیابكاتەوە .دواتر ،ویالیەتە
یەكگرتووەكان لە تاكتیكی گەمارۆدانی روسیا لە فەزای پاش قۆناغی سۆڤێت
كەڵك وەرگرتن و بە یارمەتیدانی رێكخستنی «شۆڕشە رەنگینەكان» (لە جۆرجیا
و ئۆكرانیا و هتد) .مۆدێلی جیۆپۆلەتیكی سیاسەتی دەرەكیی پوتین ،هاوئاسۆ
و دەقاودەقی واقیعە نێونەتەوەییەكانە و بە نیسبەت ئەوروپا و ئەمەریكاوە
سیاسەتێكی جیاوازی بەكارهێنا.
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هەموو ئەم خااڵنە ،لە ئاستی بەرژەوەندییەكاندا دەكەونە كار كە بە
تایبەت لە بەشداریی وزەی روسیا و ئەوروپادا دەردەكەوێت :ئەوروپای كۆن كە
پێویستیی زۆری بە نەوت و گازی روسیا هەیە ،روودەكاتە بەشداریی پراگامتیك
لەگەڵ روسیا و ویالیەتە یەكگرتووەكان بە شێوە و شێوازی جۆراوجۆر بەر بەم
كارە دەگرێت ،بەاڵم بە گشتی ،تێگەیشنت لە بەرژەوەندییەكانی روسیا چێژ بە
رێبەری سیاسیی واڵتەكە دەبەخشێت ،ئەویش بۆ یەكەمجار دوای سەردەمی
سەخت و دژواری پاش سۆڤێت ،یاخود قۆناغی بزڕكاندنی لیبڕال ریفۆرمیستی
و خیانەتی ئاشكرا.
شەڕخوازی دژی رۆژئاوا

پوتین لە قۆناغی دووەمی سەرۆك كۆماریدا ئاوڕ لە وردەكارییەكانی
دیكەی پەیوەندیی روسیا و رۆژئاوا ،لە بابەتی بەهاكان ،دەداتەوە .ئەو
بە دووبارەكردنەوەی دەستەواژەی «وەفاداری بە بەهاگەلی رۆژئاوایی»،
جیاوازییەكانی دركی دیموكراسی ،تایبەمتەندییەكانی نەتەوەیی بونیادی
سیاسی و نەریتەكانی روسی بیردێنێتەوە .جگە لەمە ،دەبێت ئاماژە بە
تیۆری «حوكمڕانیی دیموكراسی» بدرێت .لە ئاستی جیۆپۆلەتیكیدا ،پوتین لە
وتاردانە بەناوبانگەكەی خۆی لە مونیخ ،رەخنەی توند ئاراستەی سیاسەتی
نێونەتەوەیی ئەمەریكا و گەاڵڵەی دروستكردنی جیهانی تاكجەمسەری
دەكات .لەڕاستیدا ،ئەو رۆژئ��اوا بەمشێوەیەی كە ئێستا هەیە ،بۆ شەڕ
بانگهێشت دەكات .لێرەدا ئێمە دەگەینە سنوری پێناسەی هەڵوێستی پوتینی.
بە دووركەوتنەوەی لە قۆناغی یەڵتسنی بێ ئەمالوالی رۆژئاواخوازانە،
پوتین تا ئەم دواییانەش لە چوارچێوەی مۆدێلی «روسیا -واڵتی ئەوروپی»
مابووەوە .قۆناغی یەكەم ،ئەمە بە مانای «روسیا -واڵتی مەزن ،سەربەخۆ و
خاوەنی حوكمڕانیی ئەوروپی وێڕای بەرژەوەندیی تایبەتی خود» بوو .دواتر
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ئەم هەڵوێستە پتەوتر بوو« :روسیا واڵتی مەزن و سەربەخۆ و خاوەنی
مافی حوكمڕانیی ئەوروپی وێڕای بەرژەوەندیی تایبەتیی خود و بەهای
دیاریكراوی تایبەت ،بە توندی دژی ئایدیای تاكجەمسەریی ئەمەریكی
دەوەستێتەوە ».رێك لێرەدایە كە دژیەکی تیۆری دەكەوێتەڕوو :گەر
«روسیا -واڵتی مەزن و خاوەنی حوكمڕانیی ئەوروپی وێڕای بەرژەوەندیی
تایبەتیی خود و بەهای دیاریكراوی تایبەتە كە بە توندی دژی ئایدیای
تاكجەمسەریی ئەمەریكا دەوەستێتەوە» ،كەواتە ئیدی ناتوانێت واڵتێكی
ئەوروپی بێت ،چونكە یونیڤێرسالیزم و گشتیبوونی بەهاكانی رۆژئاوایی
دەخاتە ژێر پرسیارەوە و دژایەتیی مۆدێلی ژیارمەندی جیهانی تاكجەمسەر
بە تەالرسازیی ناوەندێتیی رۆژئاوایی دەكات .روسیا نەك هەر واڵتێكی
ئەوروپی نییە ،بەڵكو تەنانەت واڵتیش نییە ،چونكە لە بەهای تایبەتی خۆی
بەهرەمەندە و بەم چەشنە ،ناتوانێت لە پاڵ واڵتانی دیکەدا بە ژیاری گشتی
و هاوبەشی ئەوانەوە پەیوەست بێت .لەم حاڵەتە تایبەتەدا ،تەنیا دەكرێت
باسی «ژیار» بكرێت.
بە پێی راپرسی ناوەندی سەرتاسەریی لێكدانەوەی بیری گشتیی روسیا،
كە بە شێوەی رێكوپێك ئەنجام دەدرێت %71-%73 ،هاواڵتیانی روسیا لە
ماوەی  10ساڵی رابوردوودا بنبڕانە لە وەاڵمی پرسیاری« :بە رای ئێوە روسیا
واڵتێكی ئەوروپی ،سەربەخۆ ،ئەرتەدۆكس و ئۆراسیاییە و یان ژیارە؟» وتویانە،
کە «روسیا ژیارێکە ».رای جەماوەر (خەڵك) لەم بارەیەوە دیاریكراوە ،بەاڵم لە
سەر ئاستی نوخبەكانی بااڵی سیاسی و ئابوری گونجانێكی دیكە لە ئارادایە.
هەڵوێستی پوتین سەبارەت بە رۆژئ��اوا ،هاوشێوەی پرس و بابەتی
دیكەی سیاسی ،هەوڵدانێكە بۆ ئاشتیی نوخبەكان لەگەڵ خەڵك .ئەو لەسەر
رەسەنایەتی هەندێك ئاماژە بە خەڵك رادەگەیەنێت و نوخبەكان لەوە
دڵنیادەكاتەوە كە بۆ رێبازی مۆدێرنیزاسیۆن و رۆژئاوا وەفادارە .ناكرێت
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بەشێوەی هاوچەشن ئەم بابەتە پێناسە بكرێت :هەڵوێستی وشیارانە و
یاخود تاكتیكی بۆ شاردنەوەی هەڵوێستی راستەقینە یان نەوەسانی نێوان
ئەم دوو هاوشێوەییانە« ،روسیا وەك واڵتێك» و «روسیا وەك ژیارێك» .مادام
جووڵەی پوتین لە بەرچاو دەگرین و ئەم خاڵەش رەچاو بكەین كە ئەو چۆن
رۆژئاوا هەڵدەسەنگێنێت ،دەكرێت مەزەندەی ئەوە بكەین كە ئەو یان
هێدی هێدی خەریكی دۆزینەوەی نیشتیامنپەرستی ژیارمەندی روسیایە،
یان بە راستی بە هۆی كاریگەریی هەلومەرج و چاودێریی ئەو رووداوانەی
لە شانۆی جیهانیدا روودەدەن ،بەرەو ئەم الیە دەڕوات .رێبازی سیاسیی
میدڤیدیڤ ،سەرۆككۆماری تازە هەڵبژێردراو ،بە گشتی دووبارەكردنەوەی
پرەنسیپ گەلی بنەڕەتی و راگەیاندنەكەی پوتینە .رووبەڕووبوونەوەی
میدڤیدیڤ لەگەڵ رۆژئاوا ،زۆر لە هەڵوێستی پوتین لەم بارەیەوە دەچێت:
میدڤیدیڤ دەڵێت «روسیا واڵتێكی ئەوروپییە» ،بەاڵم هاوكات ئەویش
وەك پوتین پێ لەسەر بەرژەوەندیی نەتەوەیی دادەگرێت و رەخنەی توند
لە (تاڕادەیەك بەها نەتەوەییەكان) و ویالیەتە یەكگرتووەكان و جیهانی
تاكجەمسەر ،دەگرێت.
تۆڕی  CFRلە سەردەمی پوتیندا

سەرەڕای چاكبوونەوەی بەرچاوی پەیوەندیی لەگەڵ رۆژئاوا لە سەردەمی
پوتین-دا ،ئەم راستییە زۆر دیارە كە تۆڕگەلی سەرەكیی كاریگەر كە سااڵنی
 1980لەسەر دەستی رۆژئاوا بونیات نراون ،لەم قۆناغەشدا بێگۆڕان و بە
دەست لێنەدراوی مانەوە .كاراگانۆف و كەسایەتییەكانی دیكەی ئەنجومەنی
سیاسەتی دەرەكی و بەرگری لە روخسارە بەبڕشت و كاریگەرەكان بوون .ساڵی
 2003بە هۆی پشتیوانیی كاراگانۆفەوە ،گۆڤاری «روسیا لە سیاسەتی جیهانی»
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(سەرپەرشتیار ،لۆكیانۆف) ،لقی ئەمەریكیی ( Foreign Affairsدامەزراوەی
رەسمی  )CFRچاپ و باڵودەكرێتەوە .گەلێك كەسایەتی كە پلەوپایەی بااڵیان لە
دەوڵەت ،بونیادی بازرگانی و حزبە سیاسییەكاندا هەیە ،لە دەستەی نوسەرانی
ئەم گۆڤارەدا ئەندامن .ئێلیگار پاتانین بەرپرسی ئەنجومەنی جێبڕوایە.
« گروپی ئاڵفا» بریتین لە پ.ئاڤن و م.فریدمان بە شێوەی رەسمی
الیەنگر و پشتیوانی بەرژەوەندییەكانی تۆڕی CFRن لە روسیا .بە هۆی هەوڵ
و چاالكیی ئەم بوونیادەوە ،سێرگیی ئیڤانۆف ،وەزیری بەرگریی فیدراسیۆنی
روسیا ،سێرگینی الڤ��رۆف ،پاییزی  2008و تەنانەت دیمیرتی میدڤیدیڤ،
سەرۆككۆماری روسیا (كاتی دانیشتنی سەرۆكەكانی گروپی « )»20چوونە
بنكەی ئەم تۆڕە لە نیۆیۆرك .بونیادە ئابوریەكانی ئاڤن-فریدمان بە شێوەیەكی
قووڵ لەگەڵ ئەو بەشە لە ئابوری ئەوروپا یەكگرتوو بووە ،كە لە الیەن گروپی
راكفڵێر-مۆرگانەوە كۆنتڕۆڵ دەكرێت .راكفلێر دەمێک ساڵە وەك تیۆرڤان و
پشتیوانی سەرەكیی تۆڕی  CFRچاالكیی دەكات .تۆڕی  CFRلەسەر دەستی
باوباپیرانی ئەو و بانكدارەكانەوە ،دەستبەجێ پاش كۆتایی جەنگی یەكەمی
جیهانی دامەزرا و بە ئاشكرا ،دروستكردنی «دەوڵەتی جیهانی» وەك ئامانجی
خۆی راگەیاند.
ئەم منوونانە پێامندەڵێن گۆڕانی روانگەكانی پوتین و میدڤیدیڤ سەبارەت
بە پەیوەندیەكانی روسیا لەگەڵ رۆژئاوا لە ئاستی دیاریكراو و قەیراناوی
تێناپەڕێت ،كە لە سەروویەوە بوونی تۆڕی دزەی «رۆژئاوا» لە روسیا ،بە پلەی
یەكەم ،لە رێبەرایەتیی بااڵیدا ،رێگەپێنەدراو و بێامنا بكەوێتەوە .ئەم بابەتە
راستەوخۆ پەیوەندیی بە ناسەقامگیریی هەڵوێستەكانی رێبەریی بااڵی سیاسیی
واڵت سەبارەت بە بەفەرمی دانانی روسیا وەك ژیارێكی سەربەخۆ و پێڕەوكردنی
روانگەی رەخنەگرانە و روون بەرانبەر بە رۆژئاواوە هەیە .تا كاتێك سەرۆك
كۆمار و سەرۆك وەزیران پێداگریی لەسەر ئەوە بكەن كە روسیا «واڵتێكی
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ئەوروپییە» ،كاریگەریی بونیادەكانی رۆژئاوا لەسەر سیاسەتی دەرەكی و
ناوخۆیی روسیا هەردەم زیاتر دەبێت .لەو دامەزراوانەی كە بە سەرچاوەی
ئەم كاریگەریدانانە لە قەڵەم دەدرێن ،جگە لە تۆڕی  CFRدەكرێت ناوی
ئەنیستیتۆی گەشە و پەرەی ئەی .یورگێنس ،كۆبوونەوەی سرتاتیژیی ،2020
قوتابخانەی بااڵی ئابوری ،گروپی لیبڕالەكان لە مەكتەبی سەرۆك كۆمار و هتد
ببەین.
پەیوەندییەكانی روسیا و رۆژئاوا لە داهاتوودا

ئێستا گەیشتووینەتە بەشی كۆتایی ،واتە بەشی پێشبینی و راسپاردەكان
سەبارەت بە پەرەی پەیوەندی و دانوستانەكانی روسیا و رۆژئ��اوا لە
داهاتوودا .ئانالیزی رابوردوو ،ناساندن و منایشكردنی دژوارییەكانی ئەم
مەسەلەی كردبووە ئامانجی خۆی كە تا چەند گەاڵڵەكان و نەخشەی
جیۆپۆلەتیك و بەها جیاوازەكانی دەگرتەوە .چەمكی «رۆژئ��اوا» و
تایبەمتەندیەكانی گۆڕانی بەسەردادێت .كاتێك پێناسەی رەسەنایەتی
روسیا دەکرێت ،هیچ خاڵێكی ئاشكرا بەدی ناكرێت ،هەر بۆیە تەنانەت
راشكاویی پێناسەكان و زیادكردنی چەند خاڵێك بە فۆرمۆلی سەرەكی
دەتوانێت چارەنوسساز بێت و ئەرێنی بۆ نەرێنی و سەركەوتن بۆ شكست
بگۆڕێت و بە پێچەوانەوە .روسیا كەوتۆتە بەردەم سەرلێشێواوییەكی
مێژووییەوە و ت��ەوەر و بنەڕەتی بابەتەكە بریتییە لە گەاڵڵەكردنی
پەیوەندییەكانی لەگەڵ رۆژئاوا لە قۆناغی تازە و هەلومەرجی نوێدا.
بە هۆی قەیرانی قووڵی ئابوری و لەوانەشە ئایدۆلۆژیكی كە ئەمڕۆ
نەك هەر ویالیەتە یەكگرتووەكان ،بەڵكو سەرتاسەری جیهان لەگەڵی
دەستەویەخەیە ،بارودۆخەكە بەرەو خراپرت دەڕوات .ئەم قەیرانە تا ئەو
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ئاستە جیهانی بوو ،كە شێواوییەكی لە كاری رۆژئاوای ناوەكی ،پایەی
ئابوری هەموو واڵتانی دیكەی خستە هەژان و زەرەر و زیانی هەرە
گەورە و قەرەبوو نەكراوەی دروستكردووە .رۆژئاوا بە رادەیەك جیهانی
بووە كە هەر ناڕێكی و شێوانێك لە ناوەندیدا دەستبەجێ ،كاریگەریی
لە سەر سەرجەم دەوروبەری دادەنێت .بۆ تێگەیشنت لە پێشبینییەكان
و سرتاتیژیی پەرەی داهاتووی پەیوەندییەكانی روسیا و رۆژئاوا ،سەرەتا
پێویستە چەمكەكان بە شێوەی راست و دروست درك و پێناسە بكرێن.
پرۆستۆریكا :2یەكڕیزیی روسیا و رۆژئاوای گڵۆباڵ

ئەوەی لەم هەلومەرجەدا لەڕووی تیۆرەوە دەیتوانی دژی بارودۆخی
هەنوکەیی نەوەستێتەوە ،هەڵوێستی رۆژئاواخوازانی رادیكاڵ بوو :رۆژئاوا
جیهانی بووە و ئەمە دەبێت پەسەندبكرێت و هەرچۆنێك بووە بە یەكانگیری
لێی بكۆڵینەوە ،چەندێک زووتر رووبدات ،باشرتە .گەر بۆ نانی هەنگاوێكی لەم
چەشنە دەبێت دەست لە مافی حوكمڕانی هەڵبگیرێت ،كەواتە دەیهێنێت وای
بۆ بكەی ،چونكە درەنگ یان زوو ،جیهانیسازی كۆنتڕۆڵ (واڵتەكان) دەخاتە
دەستی «دەوڵەتی جیهانی»ی بان نەتەوەییەوە و لەم هەلومەرجەدا پێویستە
ئیمتیازی زیاتر بێ پەنابردنەبەر پێكدادانەكان بۆ خۆی کۆبکاتەوە .گەر هەنوكە،
ئابوری لیبڕال تووشی قەیران هاتووە ،ئەمە تەنیا «بەش و پاژگەلی ئۆتۆماتیكی
بازاڕەكانە» ،بازاڕ رێگەیەك بۆ دەرچوون لە قەیران دەدۆزێتەوە .لەو رووەوە
هیچ كەس هیچ جۆرە ئەڵتەرناتیڤێكی دیاریكراو بۆ لیبڕالیزمی رۆژئاوایی
پێشنیارناكات (هەموو كەیسە دژوازەكانی پێشوو شكستهاتوون) ،كەواتە روسیا
هیچ رێگەیەكی دیكەی لەبەردەمدا نییە ،جگە لەوەی كە باری كێشەكانی
رۆژئاواش لە كۆڵ بنێت.
میخائیل خۆدرۆكۆفسكی ،كەم تا زۆر بەمشێوەیە بیردەكاتەوە .ئەندامانی
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ئۆپۆزیسیۆن «درۆ گایا راسیا» ،پشتیوانیی لەمجۆرە هەڵوێستانە دەكات ،بەاڵم
خاڵی گرنگ ئەوەیە كە رۆژئ��اوا خوازانی میانڕەوی سەر بە تۆڕی  CFRو
خاوەنی پلەوپایەی كلیلی لە ئابوری و تاڕادەیەك پانتایی سیاسی روسیا ،بە
شێوەیەكی نەرم و لخێزتر پشتیوانیی لەم روانگەیە دەكەن .هەرچەند ئەمڕۆ
كەمرت كەسێك بە ئاشكرا باسی ئەم ئایدیایە دەكات ،بەاڵم ئەم هێڵە سرتاتیژییە
تایبەمتەندی جەمسەری ئابوری دەوڵ��ەت (ئا.كۆدرین ،ئەلف.نابیشلۆلینا،
ئا.دوركۆڤتچ ،ئەی.شوڤالۆف) تەالرسازانی سیاسەتی نێونەتەوەیی روسیا لە
وەزارەتی دەرەوە ،ئەنیستیتۆی پەیوەندیی نێونەتەوەیی دەوڵەتیی مۆسكۆ،
مەكتەبی سەرۆككۆماری و ئۆلیگارشیی روسیا (لە سیامی ئەنیستیتۆی گەشە و
پەرەی ئەی.یورگێنس) و چەند بەشێكی بەبڕشتی نوخبەكانی روسیا پێكدێنێت.
نوخبەكان بە گشتی بۆ رۆژئاوا بە ئەمەگ و وەفادار ماونەتەوە و بەهاكانی
رادەكێشن و سەرمایەكان لە دەرەوەی واڵتدا رادەگرن و خێزانەكانیان لەوێ
نیشتەجێ دەكەن و كاتی بەتاڵ و پشویان لە واڵتانی دەرەكی بەسەر دەبەن
و منداڵەكانیشیان لە دەرەوەی واڵت دەنێرنە خوێندن .هەرچەند چۆنییەتیی
رووب��ەڕووب��وون��ەوە لەگەڵ پوتین و میدڤیدیڤ م��ەودا و جیاوازیی زۆر
دەخاتە نێوان رۆژئاواخوازەكانەوە (هەندێك کەس لەگەڵین و هەندێكی دی
دژایەتیی رەهای دەكەن) ،هەر دووكیان بەسەرنجدان لە حاشاهەڵنەگربوونی
بەجیهانیبوون و رەخساندنی دەوڵەتی جیهانی دەست بەکار دەبن.
پێویستە بوترێت كە هەڵوێستێكی لەم چەشنە بەڕادەیەكی زۆر «شیاو»ە:
ئەم هەڵوێستە دەرفەتی ژیان و كار بە پێی خوو ،راهاتن ،بێ گرژی ،هەژان و
هەڵەی زۆر دەڕەخسێنێت .خواستی بەجیهانیبوون و دروستكردنی جیهانی
تاكجەمسەر بە یارمەتی بەدەستەوەدانی پێناسەیەكی دیكە بۆ مێژووی جیهانی و
كاری قورس ،بە مەبەستی بەرگری لە بەرژەوەندییەكانی خود لەالیەن رۆژئاواوە
ئەنجامدەدرێت .بەها و بەرژەوەندییەكانی رۆژئاوا لەڕوانگەی تایبەمتەندییە
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گشتییەكانەوە یەكناگرنەوە و هاوتەریب نین ،رۆیشنت بەرەو «كۆتایی مێژوو»
حاشاهەڵنەگرە .باسەكە تەنیا لەسەر خێرایی ،قۆناغەكان و وردەكاریەكانییەتی.
سەرباری ترسناك و تۆقێنەربوونی پۆست مۆدێرنیزم ،ئەم رەوتە ،بەشێك لە لۆژیكی
پرۆسەكانی كۆمەاڵیەتی ،كولتوری ،تەكنەلۆژی و جیۆپۆلیتیكییە و كەس ناتوانێت
بیوەستێنێت ،یاخود بەر بەهاتنی بگرێت .هەربەم بۆنەیەوە رۆژئاواخوازانی روسیا
پێشنیاردەكەن «با هێندە لە خۆمانی قورس و دژوار نەكەین ،چێژ وەربگرین»،
تەنانەت گەر قسە لەسەر بابەتێكی دڵنەخواز یان تەنانەت ترسێنەر بۆ واڵت ،بۆ
بەرزەفڕییەكانی نەتەوە و بەرپرسیارێتیی مێژوویی روسیاش بێت.
ئ��ەوان ئ��ەرك و بەرپرسیارێتیی مێژوویی رەت��دەك��ەن��ەوە و ل��ەدژی
دەوەستنەوە ،پێشنیار دەكەن بەرزەفڕییەكان كەم ببێتەوە .گەر لە ئەنجامی
جیهانسازیدا روسیا بزرببێت ،لێرباڵەكان دەنگی هاوسۆزی بەرز هەڵدەبڕن و
دەڵێن «حەقی خۆی بوو» ،گرنگ ئەوەیە نەمان و بزربوونی روسیا بەرچاو و
بەرهەست نەبێت .روسیا بزردەبێت و خەڵك گەر بتوانن و چانسیان هەبێت
بنب بە بەشێك لە رۆژئاوای جیهانی ،بوونی خۆیان درێژە پێدەدەن و رەنگە
بتوانن لە ئیمكانیاتی تازە دۆزراوەش سوود وەربگرن :هاتوچۆی ئازاد ،رێگە و
كەرەستەكانی پەیوەندیگرتن ،دەستڕاگەیشنت بە پاشكەوتی زانستی ،گەڕان بۆ
كار و یەكسانی هەلومەرجی دەستپێكی ژیان لە بارودۆخی نوێدا .پێویستە قایل
بین بەوەی مادام روسیا وەك واڵتێكی ئەوروپی لەبەرچاوبگرین ،لیبڕالەكان
لە سەر حەقن .چونكە واڵتانی دیكەی ئەوروپی لە مافی حوكمڕانیی خۆیان
چاوپۆشی دەكەن و دەسەاڵت رادەستی دامەزراوەكانی باننەتەوەیی دەكەن
(بیرۆكراسیی برۆكسل) ،مافی دانیشتوانی خۆجێیی و كۆچبەرانی ئەفەریقی و
ئاسیایی یەكسان و هاوشێوە دەكەن ،سنورەكان لەناودەبەن ،بە زمانی ئینگلیزی
قسە دەكەن و رەگ و ریشە نەتەوەیی ،كولتوری و ئایینییەکان لە بیردەبەنەوە.
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گەر «روسیا واڵتێكی ئەوروپییە» ،كەواتە دەبێت هاوشێوەی واڵتانی ئەوروپی
تر بۆ ئەوە تەیار و ئامادەبێت كە لەسەر زەوی بسڕدرێتەوە و شوێنی خۆی بە
دامەزراوە و رێكخراوی نوێی گڵۆبالیستی بدات .چونكە بۆ ئەوروپا ،یەكڕیزی
تەنیا قۆناغێكی كاتییە .گەر پرۆسەكانی جیهانیسازی لەبەرچاوبگرین ،دەبینین
لە قۆناغی دواییدا ،سەرجەم جیهان دەبێت بە واڵتی یەكە  World Stateو
هەموو نەتەوەكان و واڵتەكان دەسەاڵت بۆ «دەوڵەتی جیهانی» دەگوازنەوە
(كە تۆوەكەی لە سەردەمی ئێستادا  ،CFRیان  )Trilateralپێكدێنێت.
خواستێكی وەها گەاڵڵەی پەیوەندییەكانی روسیا لەگەڵ رۆژئاوا ،پاش
هەڵچوونی ئەو هەستە نیشتامنپەروەرانەی لەماوەی تێکڕای حكومەتی پوتین
و یەكەم قۆناغەكانی سەرۆك كۆماریی میدڤیدیڤ (بە تایبەت دوای ئابی
ساڵی  ٢٠٠٨و تێكهەڵچوونی روسیا و جۆرجیا) بینیامن ،بەو شێوەیەی دیارە،
نەزانانە و ساویلكانە نییە .یەكڕیزی لەگەڵ رۆژئاوای جیهانی (=ژیاری جیهانی)،
سادەترین رێگەچارە ،بێ هەرجۆرە هەوڵدانێكە .پرۆسێسی جیهانیسازی
خۆی لەخۆیدا لەئارادایە و تەنانەت ئەو كەسانەی لەگەڵ بەهاكانی چەمكی
ئایدۆلۆژیكییەكەیدا ه��اوڕا نین (بۆ منوونە چین و بەڕادەیەكی كەمرت
هیندستان) ،هەوڵدەدەن بە سودی خۆیان كەمێك ریفۆرم لە پڕۆسەكەدا بكەن
و بە رەنگی خۆماڵی و ناوچەیی بینەخشێنین و الیەن و رەهەندە جیاجیاكانی
لەگەڵ تایبەمتەندییەكانی نەتەوەیی رێكبخەن ،بەاڵم هیچ كەس جگە لە كۆڕە
ئیسالمییە رادیكاڵەكان و بزوتنەوەی ئانارشیستی گەنجانی ئەنتی گڵوباڵ
بەشێوەی بەردەوام و بنەڕەتی دژایەتی ئەم پرۆسەیە ناكەن .بەشداریكردن لە
پرۆسێسی گڵۆباڵیزم ،لە دیمەنێکی وەهادا وەك هەڵبژاردنێكی ئیرادی نا ،بەڵكو
بابەتێكی حاشاهەڵنەگر و شتێك كە پێویستی بە هەڵبژاردن نییە ،دەردەكەوێت.
چونكە پرۆسەكە بێ بەشداری ئێمە ئەنجامدراوە ،لۆژیكی مێژووی سەردەمی
نوێ و هاتنی یاسامەندی پۆست مۆدێرن و «كۆتایی مێژوو» ئەم حوكمە دەدات.
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بەم چەشنە ،نابێت بڕیاردانێكی وەها رۆژئاوایی لەبەرچاو نەگیرێت .رژێمی
سۆڤێت بەرانبەر بەم لۆژیكەی رۆژئاوا داڕووخا .یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی
كە بە نیازبوو لە مۆدێرنیزاسیۆنی بیانیدا ،بەهای النیكەم هەوڵەكانی خۆی
هەستپێبكات ،باجی هەڵەكانی خۆی دا و لەناوچوو ،بەاڵم حاڵەتی شۆك
بە خێرایی لە بیركرا و پرس و بابەتی روو لە زیادبوونی رەوتی هاوشێوەی
وەك پرۆستۆریكا ،ریفۆرمەكانی لیبڕال ،نزیكی لە ویالیەتە یەكگرتووەكان،
ئەندامێتی لە ناتۆ ،چاوپۆشی لە زەوی و خاكی فراوان و پاشەكشێكردن بە
ناوچە ئەتنی و كۆمەاڵیەتییەكان ،لەبەرچاوی هەمواندا سەریهەڵدا .هەموو
ئەم رەوتانە دەتوانن لە هەلومەرجێكدا كە پرسەكان روو لە زیادبوون دەكەن،
دووب��ارە ببنەوە .ئۆپۆزیسیۆنی لیبڕال بە ئاشكرا لەم بارەوە قسە دەكات،
بەاڵم بەرەیەكی بەرچاو لە نوخبە سیاسییەكانی روسیا بە شێوەی شاراوە و
نهێنی ،پشتیوانی لەمجۆرە بیروباوەڕانە دەكەن .بەم چەشنە ،ئەم سیناریۆی
پەرەگرتنی رووداوانە ،واتا «پرۆستۆریكا  »2سەرەڕای ئەگەری كەمی روودانی لە
هەلومەرجی گرژتربوونی گیانی نیشتامنپەروەرانەی روسیای هاوچەرخ ،نابێت
لە بەر چاو نەگیرێت.
روسیا و رۆژئاوا لە تیۆری دیاردەی ئۆراسیادا

ئەم تیۆرە كە روسیا ژیارێكی سەربەخۆ ،دیاردەیەكی ئۆراسیایی و دەوڵەت
و جیهانێكی دیكەیە ،تێزێكی دژب��ەرە كە دەكرێت پێشبینیی پرۆسێسی
پەیوەندییەكانی روسیا و رۆژئاوای لەسەر دامبەزرێرنێت .لەم حاڵەتەدا ،چەمكی
رۆژئاوا لەگەڵ مۆدێرن ،مۆدێرنیتە لە شێوە و شێوازە جۆراوجۆرەكانیدا یەكسانە
بە كردەوە لە هەموو مانا جیاجیاكانی ئەم وشەیەدا ،لە مانای مێژووییەوە
بیگرە بۆ بەهاداری و ئایدۆلۆژیكی وەك دیاردەیەكی شەڕ ،تیۆری نەرێنی ،بە
ئەنتی تێزی هیگڵی لێكدەدرێتەوە .لێرەدا ،روسیا بە دیاردەیەك دادەنرێت كە
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دەبێت بۆ دواوە پاڵی بنێیت ،بە سەریدا سەركەویت و نەیهێڵیت ،توندی و
گرژییەكەی كەم بكەیتەوە ،كورتی بكەیتەوە و لە بەرجەوەنی داهاتوودا لەناوی
ببەیت .قەیسەرە روسەکانی مۆسكۆ سالڤۆفیلی بوون .واتا لەم خواستەدا
كەسانێك هەبوون پێچەوانەی رۆژئاواگەراكانی روسیا لپێیانوابوو پێویستە
روسیا لە یەك رێگەوە درێژە بە گەشەی خۆی بدات كە هەمان رێگەی گەشەی
ناسیۆنالیستی ،سالڤی و بە پشتبەستنی تەواو بە مەسیحییەتی ئەرتەدۆكس بوو.
شوێنكەوتووانی ئایدیای دیاردەی ئۆراسیا ،كۆمۆنیستەكان بە پێی ئایدۆلۆژیای
چینایەتی تایبەت بە خۆیان خاوەنی ئەم را و روانگەیە بوون .گەر دوورمنای
سالڤۆفیلی (دیاردەی ئۆراسیایی) وەالبرنێت ،پەیوەندی و دانوستانەكانی روسیا
و رۆژئاوا دەبێت لەسەر بنەمای تیۆری تەواو جیاواز بینابكرێت .دەكرێت ئەم
هەڵوێستە بە ناوی هەڵوێستی توندی ئانتی رۆژئاواییەوە ناوبرنێت .ژیاری
روسی پێكهاتوو لە ژیاری ئەرتەدۆكسی ،سالڤۆی .دیاردەی ئۆراسیایی دەبێت
دەست بداتە شەڕی كۆتایی و بنەبڕ.
ئەم رینامییە رەتكردنەوەی تەواوی ئەو رێگە پێشكەوتنەی بەدواوەیە
كە رۆژئاوا و ئەوانەی بە شێوەی خۆویست یان بە ناچاری وەك كۆڵۆنیالی
رۆژئاوا كەوتبوونە ناوەندە بە بڕشتەكانیەوە ،پەیڕەویان كرد .ئەنجام ،یەكەم
و گرنگرتین توخمی سرتاتیژی ،دەبێتە نەرێكردنی گشتیبوونی ئەزموونی
مێژوویی ژیاری ئەوروپی ،یەكسانكردنی وەك پرسێكی تایبەتی و رەتكردنەوەی
سەرجەم بانگەوازەكانی بەرانبەر بە هەموو شاڕێكانی پێشكەوتنی مرۆڤایەتی.
ئەمە بە مانای دژایەتیكردنی سەرپاكی بونیادی سەردەمی مۆدێرن ،نەرێكردنی
رۆشنگەری ،یەكسانكردنی رۆحی سەردەمی مۆدێرن لەگەڵ دیاردەیەكی
ناوچەیی و لۆكاڵی هەم لەڕووی جوگرافیایی و هەم لەڕووی مێژووییەوەیە.
مادام روسیا ژیارێكی سەربەخۆیە ،كەواتە لۆژیك ،قۆناغ ،دینامیك ،ئامانج،
بەها و الیەنگرییەكانی دەتوانن بە شێوەیەكی دیكە بن ،كە جیاوازیی هەرە
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گەورەیان لەگەڵ ئەو رێگە و میتۆدانەی رۆژئاوا بۆ پێشڤەچوون دیاری و
دەستنیشانیكردوون هەیە .رۆژئاوا بە كەڵك وەرگرتن لە هەر رێگە و لۆژیكێك بۆ
گەیشنت بە «كۆتایی مێژوو» ،پۆست مۆدێرن ،كۆمەڵگەی بانپیشەسازی دەچێتە
پێش .روسیا  -ئۆراسیا دەتوانێت بنەبڕانە بە هەموو ئەوانە بڵێت «نەخێر» و
هەموویان لەسەر بنەمای بەها تایبەتییەكانی خۆی ،ئەوەی بۆ روسیا لە پێشرتە،
هەڵبژاردنەكان و دەرئەنجام بەرژەوەندییەكانی خۆی وەالبنێت .تەوەری
هەنوكەیی پێویستی بە رامانی مێتافیزیكی دووبارەیە لە رەسەنێتی و شوناسی
روسی ،گەاڵڵەی خێرای ئایدیای نەتەوەیی روسی لە قۆناغی نوێی پێشكەوتن
و پەرەگرتن تاوەكو بكرێتە فەلسەفەی جێمتامنە و دڵنیا و جیهانبینی بنەڕەتی
بەرانبەر بە فەلسەفەی رۆژئاوا .بە كەوتنە سەر ئەم رێگەیە ،دەكرێت ئەو
پرەنسیپە بنچینەییانە وەالبرنێن كە روسیا وەك دیاردەیەكی ئۆراسیایی و
روسیایی سەرچاوەی ژیار بە مل نەدان ،پەیوەندی و دانوستانەكانی خۆی
لەگەڵ رۆژئاوا دەبەستێتەوە.
یەكەم و گرنگرتین خاڵ لەم پەیوەندییانەدا ،رەتكردنەوەی خواستی
جیهانیی رۆژئ��اوا دەبێت .رۆژئ��اوا دیاردەیەكی ناوچەیی و لۆكاڵی و هەر
چەشنە هەوڵدانێك بۆ ناساندنی خود وەك ستانداردی گشتیی گەشە و
پەرە و پێشكەوتن ،ناتوانێت جگە لە بانگەشەی راسیستی و كۆڵۆنیاڵیی
دەسەاڵتداریی تەواو بەسەر مرۆڤایەتیدا بێت و لێرەدایە دژی گشتیبوونی
رۆژئاوا شەڕ رادەگەیەنرێت .لێرەوە دەرئەنجامێكی دیكە دەستدەكەوێت كە
پرۆسێسی مۆدێرنیتەیەك كە رۆژئاوا تێیپەڕاند و ئەو پڕۆسێسەی بەسەر جیهاندا
دەیسەپێنێت ،چارەنوس نییە ،بەڵكو هەڵبژاردنی ئیمكانیاتێكە ،كە ئەوانی دیكە
یان قبووڵی دەكەن یان رەتیدەكەنەوە .لەم حاڵەتەدا ،مۆدێرنیزاسیۆن نابێت
بە چەشنێك خواست و ئارەزوو ،بەڵكو بە شێوەی كونجكۆڵییەكی گوماناوی
دەردەكەوێت ،كە كۆمەڵگە بە هۆیەوە ئایین ،ئەخالقییات و نەریتەكانی خۆی
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قوربانی دەكات و لەبەرانبەردا لەبواری تەكنیكیدا ،ئاسودەیی و خۆشگوزەرانی
بە دەست دێنێت .مۆدێرن وێڕای تایبەمتەندیی مادی ،ئاتێیزمی سودگەرایی
وەك ورووژێنەرێك دەكەوێتەڕوو كە هەمووان بۆ الی خۆی رادەكێشێت و
هاوكات رۆح و رەسەنێتی كولتوری و شوناسی نەتەوەكان لەناو دەبات .بەم
چەشنە ،مۆدێرنە بەها مێژووییەكانی خۆی دەدۆڕێنێت و كۆمەڵگەی نەریتی
لەوانە ،ئایین ،ئایینزا و داب و نەریت و هتد ،نەك وەك دیاردەیەك كە بە
ساخی و سەالمەتی ماوەتەوە ،بەڵكو بە شێوەی هەڵبژاردنی ئازادی كۆمەڵگە،
بەشێوەیەکی ئازاد کە درکی پێبکرێت ،دەكەوێتە بەرچاو.
رۆژئاوا چارەنوسی خۆی بە مۆدێرن و مۆدێرنیزاسیۆنەوە گرێ داوە .گەر
روسیا ژیارێكی سەربەخۆیە كە لە رۆژئاوا جیاوازە ،كەواتە دەتوانێت و دەبێت
بە شێوەیەكی دیكە كاربكات و بە سودی كۆمەڵگەی نەریتی ،هەڵبژاردنی خۆی
ئەنجام بدات .لێرەوە كۆبەندێكی گرنگی بابەتەكان دەستدەكەوێت ،کە بریتییە
لەوەی مۆدێرن و مۆدێرنیزاسیۆن هەڵگری بەهای رەها و پرۆسێسی زۆرەملێی
گەشە و پەرەی حەمتی و بنەبڕ نین .روسیا دەتوانێت بە پێی لۆژیكی ناوخۆیی
خۆی كە پێكهاتووە لە ئایین ،ئەركی مێژوویی ،شوناس و كولتوری تایبەتیی ورد،
لەم بوارەدا پێشبكەوێت و درێژە بە بوونی خۆی بدات .روسیا وەك ژیارێك دەبێت
خاوەنی بەهای تایبەتی خۆی بێت كە لە ژیارەكانی دیكە جیاواز بێت و لەبەر
ئەمەشە مافی تەواوی هەیە مۆدێلی تایبەتیی سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ،مافتەوەر
و یاسایی ،كولتوری و ئابوری و تەكنەلۆژی خۆی هەبێت ،بەبێ لەبەرچاوگرتنی
كاردانەوەی رۆژئاوا (هەروەها كاردانەوەی رۆژهەاڵتیش).
لە سیاسەتێكی دیاریكراودا ،ئەم پرەنسیپانە لە شێوەی مۆدێلی دنیای
فرەجەمسەر دەردەكەون و جەمسەرەكانیش ئەو بەشانە لەجیهانی رۆژئاوا
نین كە تەنیا بوونی خۆی رادەگەیەنێت تاوەكو شوناسی كۆمەڵگەی خۆی
بە ستانداردێكی گشتییەوە بینابكات ،بەڵكو كۆمەڵێك ژیاری جیاوازدەبن
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كە بانگەشەی دەركی تایبەتیی خۆیان لە مێژوو ،كاتی تایبەتی مێژوویی
(قۆناغ) ،ئۆنۆلۆژیا و ئەنرتۆپۆلۆژیا ،كۆمەڵناسی ،سیاسەتناسی و جیهانی
تایبەتیی خۆیانن كە دەكرێت لە الیەن ئەوانی دیكەوە پەسەند نەكرێت
و بیروڕای ئەوانی دیكە لەم بارەوە كاریگەریی دانەنێت .بەم شێوەیە
فەلسەفەی بنەڕەتیی فرە جەمسەر لە دایك دەبێت كە بانگەشەی رۆژئاوا
بریتییە لە گشتیبوونی رێباز و میتۆدی ،بەرپەرچ دەدات��ەوە ،كە بە
نەتەوەكانی جیهان رێگەكانی گەشە و پەرە ،ئامانج و رووگەكان پێشنیار
دەكات .گەر روسیا لەم رێگەدا هەنگاو هەڵبگرێت و خۆی بە ژیار بزانێت،
وەكچۆن زۆرینەی خەڵكی روسیا بە ژیاری دەزانن ،ئەمە بە مانای جەنگی
خاچپەرستی دژی رۆژئاوا ،رەتكردنەوەی ئەرك و بەرپرسیارێتی گشتی ،واتە
رەتكردنەوەی مۆدێرن و پۆست مۆدێرن ،وەك دوایین سیامی دەبێت.
هەڵوێستێكی وەها هێندەش ناواقیعی نییە ،هەرچەند ئەمڕۆ تەنیا
واڵتانی ئێران ،ڤەنزوێال ،سوریا ،پۆلیڤیا ،نیكاراگوای ،كۆریای باكور ،بیالروسیا و
بە شێوەیەكی پارێزكارانە چین ،پەیڕەوی لەم هەڵوێستە دەكەن .گەر گریامنە
بكەین كە رێبەری سیاسیی روسیا هەنگاوی چاوەڕوانكراو هەڵبگرێت و
روسیا وەك ژیار ناوببات ،دەستبەجێ زنجیرەی لۆژیكی كردەوەكان فۆڕم
وەردەگرێت.
 -١روسیا پەیوەندییەكان خۆی لەگەڵ ئەو واڵتانەدا پتەو دەكات كە بە
شێوەی رادیكاڵ ،رۆژئاوا ،جیهانیسازی ،مۆدێرن و پۆست مۆدێرن بۆ شەڕ
بانگهێشت دەکات.
 -٢روسیا لە رۆژئ��اوا درزێ��ك دروستدەكات ،پەیوەندیی خۆی لەگەڵ
کیشوەری ئەوروپا بەهێزتر ک��ردووە و هەوڵدەدات خۆی لە ژێر ركێف و
كۆنتڕۆڵی ویالیەتە یەكگرتووەكان رزگار بكات.
 -٣روسیا سەبارەت بە پرۆسێسەكانی جیهانیسازی و گڵۆباڵیزم لە پانتاییە
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201

کولتوری ،تەكنەلۆژییەکاندا ،بەها لەناوچووەكان دەژیەنێتەوە و ئەو بابەتانەی
تۆكمەیی و بەهێزكردنی دەسەاڵتە سرتاتیژییەكەی دەستەبەر دەكەن ،پەسەند
دەكات و هەر شتێكی دیكە كە ببێتە هۆی الوازبوونی شوناسی ژیاریی بە
شێوەیەكی بێبەزەییانە و توند لە خۆی دووردەخاتەوە.
وەرچەرخانێكی وەها دەبێتە هۆی گرژتربوونی پەیوەندیی لەگەڵ ویالیەتە
یەكگرتووەكان و سەرجەم پەیڕەوكەرانی «رۆژئاوای جیهانی» ،بەاڵم هاوكات بە
میلیار خەڵكانی یەكگرتوو لەگەڵ ئەو واڵتانە بەرەو روسیا دەكشێن كە دەیانەوێت
لە باتی توانەوە لە «واڵتی جیهانی»دا ،بەها و نەریتەكانیان بپارێزن .دەرئەنجامی
كۆتایی ئەم بەرانبەركێیە لە هیچ كەس دیار نییە ،چونكە لێپرسینەوەی مێژوویی
نائاسایی مەزن و ئاڵۆزە :ئاخۆ لەبەر مانا و شوناسی «آخرالزمان» شەڕی راستەقینە
هەڵدەگیرسێت و ئایا ئەگەر ئەویدی كۆتایی بێت ،مێژوو درێژە بە بوونی خۆی
دەدات؟ گەر جیهانی فرەجەمسەر بینابكرێت ،مێژوو بەردەوام دەبێت .گەر وا
نەبێت ،پۆست مۆدێرن بە شێوەی كۆتایی حكومەت دەكات و كۆتایی بە بوونی
خۆی دێنێت و شوێنی خۆی بۆ «پۆست مێژوو»چۆڵ دەكات.
روسیا و رۆژئاوا ،لە زانستی بینینی
حكومەتی هاوچەرخی روسیادا

لەڕوانگەی خۆبەدوورگرتن لە خەیاڵی پووچ ،كە ئاواتەكان لەجیاتی
راستییەكان گەاڵڵە نەكرێن ،دەبێت هەندێك لێكدانەوە لەم بارەوە ئاراستە
بكەین :ئەمڕۆ ،حكومەتی روسیا بە هیچ شێوەیەك ئامادە نییە لەم یان لەو
ال هەڵبژاردن ئەنجامبدات .نە پوتین و نە میدڤیدیڤ مەبەستیان نییە لە
رۆژئاوادا بتوێنەوە و دان بەوەدانانێن ،كە روسیا ژیارێكی سەربەخۆیە ،بە
نیازنین لەگەڵ رۆژئاوادا بكەونە دوایین جەنگەوە .حكومەت و كۆمەڵگە بۆ
ئەم هەنگاوە قایمە ئامادە نییە .بە لەبەرچاوگرتنی لۆژیكی گشتی قۆناغی پاش
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سۆڤێت ،بە ئاسانی لەم بابەتە دەگەین كە پاندۆڵی سیاسەتی روسیا پێچەوانە
دەبێتەوە .سەرجەم ماوەی قۆناغی سەرۆك كۆماریی پوتین و خۆشویستنی
بێوێنەی لە الیەن خەڵكەوە و پشتیوانیكردن لە سیاسەتەكانی ،شایەتیی
ئەوە دەدەن كە دانیشتووانی روسیا بە خودئاگاییەوە بەرەوناسینی روسیا وەك
ژیارێكی سەربەخۆ و رەتكردنەوەی بە رۆژئاواییبوون دەكشێن .هەر چەشنە
ئاماژەیەكی دەوڵەت بەوپەڕی جۆشوخرۆشەوە لە الیەن جەماوەری بەرینی
خەڵكەوە پەسەند دەكرێت .سەرباری ئەمە ،بەربەستێكی نەبیرناو بوونی هەیە
كە دەبێتە رێگر لەبەردەم رێگەی كامڵبوون و پێشڤەچوون .رەنگە قسە لەسەر
كارامەبوونی تۆڕی ریكالمی بەبڕشت بێت (بە پلەی یەكەم  .) CFRرەنگە لە
كۆمەڵگەدا هێشتا بەڕادەی پێویست وزە بۆ چوونە ناو قۆناغی نوێی شەڕی
ژیاری پاشەكەوت نەكرابێت ،شەڕێك كە روسەكان بە درێژایی مێژووی بوونی
خۆیان بە شێوەی جۆراوجۆر ،دەستەویەخەی بوون.
هەرچۆنێك بێت ،هەڵوێستی حكومەتی روسیای هاوچەرخ بەرانبەر بە
رۆژئاوا (لە وێناكردنی راستەقینەیدا) ،دیارینەكراو دەمێنێتەوە .حكومەت لە
بە رۆژئاواییبوونی راستەوخۆ سەرپێچی دەكات ،بەاڵم لە سەر هەڵوێستی
ئاڵتەرناتیڤی (سالڤۆی ،ئۆراسیایی) نەوەستا .روسیا رێك وەك كۆمپیوتەرە كە
هەندێكجار «كار ناكات» ،دەوەستێت و بەرەو هیچ الیەك ناڕوات .ئێمە لەسەر
سیناریۆی تەواوی پێشكەوتنی پەیوەندی و دانوستانەكان لەگەڵ رۆژئاوا باس و
لێكدانەوەمان ئاراستە كرد ،لە حاڵەتێكدا كە یەك لەم دوو هەڵوێستە بنچینەییانە
بكەوێتە پێگەی سەرووترەوە .ئەم دوو هەڵوێستە بنچینەییە بریتین لە یەكڕیزی
لەگەڵ رۆژئاوای جیهانی ،یاخود پاراستنی بەها و بەرژەوەندییەكانی روسیا
وەك ژیار لە جیهانی فرەجەمسەردا .هێشتا هەڵبژاردن ئەنجام نەدراوە .ئەم
هەڵبژاردنە بە شێوە و شێوازی جۆراوجۆر بۆ دوایی دادەنرێت و رەوتەكەی درێژە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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پێدەدرێت .وێنادەكرێت گوایە حكومەتی روسیا (میدڤیدیڤ و پوتین) ،پێویستیی
ئەم هەڵبژاردنە ئازاریان دەدات و بە هۆیەوە رەنج دەچێژن .حكومەت هەرچی
پێویست بێت دەیكات تاوەكو وەها ئەڵتەرناتیڤێكی گرژبوونی نەبێت ،كە وێڕای
حاڵەتێكی نەرمڕەوتر و سازشكارانەتر ،هەم رۆژئاوا و هەم نا-رۆژئاوا ،بكرێت
بەر لە روودانی بگیرێت .روسیا دەبێت یەكڕیز و مۆدێرنیزە بێت ،بەاڵم هاوكات،
دەبێت مافی حوكمڕانی و رەسەنایەتی خۆی بپارێزێت .بەدەستەوەدانی راو
بۆچوونی جۆراوجۆر بەشێوەی «دیموكراسیی خاوەنی مافی حوكمڕانی» وەك
هەوڵێكی زۆرە بۆ ئاشتكردنەوەی ئەو شتەی كە ئاشتی هەڵناگرێت.
دۆخێكی وەها لە پێشبینی نەهاتوو ،دوانە بۆ پەرەگرتنی تاكتیكی پانتایی
و بەستێنی ئیمكانیات گونجاوە ،بەاڵم ئەمە پرسەكان چارەسەر ناكات ،بەڵكو
چارەسەركردنیان دوا دەخات .ئەم بابەتە لەوانەیە كاریگەریی ئەرێنی لەسەر
ئاشتكردنەوەی نوخبەكانی رۆژئاوا خواز و جەماوەرانی ئەوروپی (نەتەوەیی)
دابنێت ،بەاڵم درەنگ یان زوو ،دەبێت هەڵبژاردنەكە ئەنجام بدرێت .حكومەتی
روسیا لەسەر ئەو باوەڕەیە كە باشرت وایە ئەم هەڵبژاردنە لە كاتێكی درەنگرتدا
ئەنجام بدرێت .رەنگە ئەم هەڵوێستە بنەمایەكی تایبەتی هەبێت ،بەاڵم درەنگرت
بە مانای «هەرگیز» نییە .كاتی ئەوە دەگات كە دەبێت وەاڵمی شیاو و گونجاو
بەم سەرلێشێواوییە بدرێتەوە :روسیا ،واڵتێكی ئەروپییە یان ژیارێكی سەربەخۆ؟
كاتێك میدڤیدیڤ سەبارەت بە جیهانی چەند جەمسەر دەئاخڤێ و رەخنە
لە ویالیەتە یەكگرتووەكان دەگرێت ،پێدەچێت هەڵبژاردنی خۆی بە قازانجی
«ژی��ار» ئەنجامداوە ،بەاڵم دەستبەجێ ه��اوڕێ لەگەڵ تۆڕی دزەی ،CFR
ئێلیگارەكان ،لە بەردەمی خەڵكدا باس لە «دیموكراسی و مۆدێرنیزاسیۆن» دەكات
و پشگیری راشکاوی روسیا بەرامبەر بەوەی ببێت بە بەشێك لە جیهانی رۆژئاوا،
دەكات .پوتینیش هەر بەمشێوە دەجواڵیەوە :بەردەوام رەفتارە ئایدۆلۆژییەكانی
تایبەت بە خۆی رەتكردۆتەوە و لە لێدوانەكانیدا باسی لەو پرس و بابەتانە دەكرد
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كە یەكیان نەدەگرتەوە .ئەمانە پێامندەڵێن پەیوەندی و دانوستانەكانی روسیا
لەگەڵ رۆژئاوا لەم حكومەتە هەنوكەییەدا لە فەزای ناوەڕاستدا ،واتە مەودای
نێوان دوو هەڵوێستی ورد و دیاریكراودا دەسووڕێتەوە .لە جیاتی هەڵبژاردنی
«ئەم یان ئەو» كە لۆژیكی داهاتووی پەیوەندییەكانی روسیا و رۆژئ��اوای
دیاریدەكرد ،ئێمە بۆ ماوەیەك مەحكومین بە كەوتنە پێگە و حاڵەتی نێوان و
هەڵوارساو .حكومەتی روسیا هێشتا بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە بنەڕەتییە
ئامادە نییە .لەوانەیە كۆمەڵگەش هێشتا ئەو ئامادەییەی تێدا نەبێت .هەرچەند
رۆحییەتی خەڵك بەرەوالیەك دەكشێت و رۆحییەتی نوخبەكان بەرەوالیەكی
دیكە ،سازشكاریی نیوان ئەم دوو جەمسەرە ،بنچینەی حكومەتی هەنوكەیی
روسیا پێكدێنێت .تا كاتێك ئەم سازش و هەڵكردنە هەبێت ،ناكرێت چاوەڕوانی
بڕیاری واقیعی و بنەبڕبكەین .مانای ،پەیوەندییەكانی روسیا و رۆژئاوا بە شێوەی
دژواز و دووانە دەچێتە پێش :هەم بەڵێ و هەم نەخێر ،بەاڵم قەیرانی ئابوری
جیهانی و لۆژیكی گڵۆبالیزم كە رۆژئاوا بە نیاز نییە پاشەكشێی لێبكات ،پرۆسەی
بڕیاردانەكە (بۆ ئێمە) خێرا دەكاتەوە .ناتوانین زۆر لە خاڵێكی دیاریكراوەوە
كەژەكە بكێشین .حكومەت ناچارە هەڵبژاردن بكات تاوەكو لۆژیكی داهاتووی
پەیوەندییەكان لەگەڵ رۆژئاوا دیاریی بكرێت .ئەستەمە بوترێت ئەم بڕیارە
لە كەیەوە دەدرێ��ت و بەڕێوە دەچێت .هەوڵامندا بەوپەڕی وردبینییەوە
لێكیبدەینەوە كە هەڵبژاردن لە نێوان چی و چیدا ئەنجامدەردێت.
هەڵوێستی مەبەستداری نوسەر

لەم بەشەدا ئەركی من لێكدانەوە و شیكردنەوەی راسترت و شێلگیرانەی مۆدێلی
پەیوەندییەكانی روسیا و رۆژئاوا بوو ،هەر بۆیە هەوڵمدا خۆ لە دەربڕینی بیروڕای
تاكە كەسی خۆم لەم بارەوە ببوێرم .لە كۆتایی ئەم باسەدا ناتوانم ئاماژە بەم خااڵنەی
خوارەوە نەدەم:
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روسیا ژیاری سەربەخۆیە؛رۆژئاوا و لۆژیكی دامەزراندنی ،رێگەیەكە بەرەو خەیاڵگە و نادیار؛بانگەشەی یۆنیڤێرساڵ بوونی دیاردەگەلێكی وەك پێشكەوتنی تەكنەلۆژیكیو زانستی ،دیموكراسی ،تاكگەرایی ،تاكتەوەری ،راسیزم ،لەپێش بوونی كولتوری و
دەسەاڵتخوازیی لە خۆیدا حەشارداوە؛
 «تۆلێرانس (هەڵكردن)» كە لە الیەن رۆژئاواوە بانگەشەی بۆ دەكرێت ،شێوازیسەپاندنی زرۆدارانەی بەهاكانی خود بە سەر كولتور و ژیارەكانی دیكەدایە؛
چارەنوسی روسیا بریتییە لە پاراستنی رەسەنێتیی خود ،پێشكەوتن لە رێگەیتایبەتیی خود ،بەرگری لە بەهاكانی تایبەت بە خود (بەهاكانی ئەرتەدۆكس،
ئەخالقی ،دادپەروەری و هتد) ،بەرامبەركێی لەگەڵ رۆژئاوا بە هەموو شێوەیەک.
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بەشی هەشتەم
«ژیار» وەك تیۆری و چەمكێكی ئایدۆلۆژی
پێویستیی دیاریكردنی وردی مانا

تا ئێستا كۆڕ و كۆبوونەوەی زانستی و رۆشنبیریی كۆمەاڵیەتی نەیانتوانیوە
بگەن بە هیچ چەشنە رێككەوتنێك سەبارەت بە مانای وردی وشەی «ژیار»،
وەك چۆن ئەم بابەتە سەبارەت بە دەستەواژە و زاراوەی بنەڕەتی دیكە راستە.
ئەم بابەتە لە مانای بنچینەیی و بنەمایی سەردەمەكەمان ،تێپەڕین لە قۆناغی
مۆدێرنەوە بۆ پۆست مۆدێرن سەرچاوە دەگرێت و شوناسەكەی كاریگەریی
لەسەر شێوازەكانی زمانەوانی و گۆڕەپانی مانایی دادەنێت .لەو رووەوە كە
ئێمە لە قۆناغی تێپەڕینی ناتەواوداین ،سەرلێشێواوییەكی زۆر لە چەمكەكاندا
روودەدات .ئەوان ژمارەیەك چاكسازیی ئاسایی و سادە بە شێوەی رابوردوو،
كۆن رشۆڤە و پێناسە دەكەن و هەندێكی دیكە چاو لە داهاتوو دەبڕن كە
هێشتا نەهاتووە و بە پێی ئەویش بیروڕایان دەردەب��ڕن .ژمارەیەكی دی
خەیاڵدەكەن ،هەندێكی دی بە تەواوی تێیدا گێژ دەبن .هەر چۆنێك بێت ،بۆ
بەكارهێنانی راستی زاراوەكان ،بە تایبەت زاراوە كلیلییەكان كە چەمكی ژیار بۆ
ئەمانە دەگەڕێتەوە ،لێكدانەوە و هەڵسەنگاندنی گۆڕانی مانایی ئەم وشەیە
زۆر زەروورە.
ژیار وەك قۆناغی پەرەگرتن و گەشەی كۆمەڵگەكان

زاراوەی «ژیار» لە قۆناغێكدا ،گەشەیەكی بەرچاوی لە تیۆری پێشڤەچووندا
بە خۆوە بینی .ئەم تیۆرە لە بابەتە روون و دیارەكانی پارادایمی بنەڕەتیی
مۆدێرن سەرچاوەی گرتبوو ،كە هەمان نیشانەكانی زانستی و یەكالیەنەی
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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مرۆڤە لە نەرێنییەوە بۆ ئەرێنی و گشتیبوونی مرۆڤ وەك دیاردەیەك .لەم
پێناسەیەدا ،زاراوەی ژیار الی لویس هرنی مۆرگان (باوكی ئەنرتۆپۆلۆژیای
ئەمەریكا) دیاریكەری قۆناغیكە ،كە تێیدا مرۆڤایەتی (سەدەی  ١٠هەموان
وەكیەك باوەڕیان بە بوونی چەمكێكی وەك «مرۆڤایەتی» هەبوو) ،دوای
تێپەڕین لە قۆناغی «بەربەرییەت» پێیدەگات و ئەویش وەك خۆی قۆناغی
«هۆڤییەت» (وەحشیگەری) دەگۆڕێت .ماركسیستەكان بە ئاسانی بەم
پێناسەیەی ژیار قایل بوون و لە تیۆری گۆڕانی بونیادی ئابوریدا بەكاریانهێنا.
بە بڕوای مۆرگان ،تایلۆر و ئەنگڵس« ،هۆڤییەت» تایبەمتەندیی هۆزەكییە
كە بە شێوە و شێوازی جۆراوجۆر دەردەكەوێت« .بەربەرییەت» تایبەتە بە
كۆمەڵگەی بێ خەت و نوسین ،كە سەرقاڵی سەرەتاییرتین جۆری كشتوكاڵ و
ئاژەڵداری بوون و خاوەنی هیچ چەشنە پۆلێنبەندییەكی ورد بۆ كار و گەشە
و كامڵبوونی دامەزراوەگەلی كۆمەاڵیەتی و سیاسی نەبوون« .ژیار» بە مانای
قۆناغی سەرهەڵدانی خەت و نوسین ،دامەزراوەگەلی كۆمەاڵیەتی و سیاسی،
شارەكان ،كار و پیشە ،گۆڕانی تەكنەلۆژیكی ،پۆلێنكردنی كۆمەڵگە بۆ چینە
جیاجیاكان ،دروستبوونی دامەزراوەی ئایینی ،خواناسی ،زانستی بڕواكان و
بنەماكانی ئایین بوو .ژیارەكان لەڕوانگەی مێژووییەوە بە پایەدار لە قەڵەم
دەدران و دەكرا بپارێزرێن ،كامڵ بنب ،بەاڵم تایبەمتەندییە بنەڕەتییەكانیان بۆ
چەندین هەزارەی یەك لەدوای یەك بێ گۆڕان مبێنێتەوە كە دەكرێت ژیاری
وەك ژیاری مێزۆپۆتامیا ،میرس ،هیندستان ،چین و رۆم بە منوونە ناوبربێن.
«ژیار» و «ئیمپراتۆرییەت»

جگە لە مانا و واتای سەردەمی مێژوویی زاراوەی «ژیار» ،چەمكی ناوچەیی
و لۆكاڵییش لەم زاراوەیەدا حەشاردرابوو« .ژیار» لە فەزایەكی بەرین و فراواندا
جێگیر دەبوو .ئەمە بەو مانایە ،كە لە پاڵ قەبارەی زەمەنیی بەرچاو ،فەزا یان
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شوێنكاتێكی بەرباڵویشی بۆ خۆی تەرخان دەكرد .لە مانای خاك و زەوی نیشتیامندا،
سنورەكانی زاراوەی «ژیار» تاڕادەیەك لەگەڵ مانای زاراوەی «ئیمپراتۆرییەت»،
«زلهێزی جیهانی» یەكسان دەبێت« .ئیمپراتۆرییەت» لەم مانای ژیارەدا ئاماژە
بە تایبەمتەندییەكانی بونیادی ئیداری و سیاسی ناکات ،بەڵكو حەقیقەتی
برەوسەندن و پەرەی خێرا و دزەی ئەكتیڤ ،كە لە ژیار سەرچاوەی گرتبوو ،بەسەر
زەوییەكانی دراوسێدا كە «بەربەرەكان» و «هۆزە وەحشییەكان» نیشتەجێی
بوون ،پێناسەدەكرد .بە دەربڕینی دی دەكرێت لەڕوانگە و تایبەمتەندییەكانی
پەرەخوازانە و دزەكردنە نێو واڵت و خاكەكانی دیكەوە كە تایبەمتەندیی زەقی
ئیمپراتۆرییەتە كۆن و نوێكانە ،لە چەمكی «ژیار» تێبگەین.
«ژیار» و شێوازی گشتی و تەواو

«ژی��ار» ،گەاڵڵەی جۆرێك لە كۆمەڵگەی داڕش��ت و رێكیخست ،كە
لەڕووی چۆنایەتییەوە تەواو لە مۆدێلی كۆمەڵگەی «بەربەرەكان» و «هۆزە
وەحشییەكان» جیاواز بوو .ئەمجۆرە لە كۆمەڵگە بە زۆری لەسەر بنەمای
«بەجیهانیبوون»ی ئەو ناواخنەی عەشیرەت كە بە پێی پێوەرەكانی نەژادی
و یاخود ئایینی دامەزرابوو ،بنەڕەتی ئەو ژیارەیان پێكدەهێنا ،بەاڵم لە رەوتی
ئەم «بەجیهانیبوونە»دا ،واتا لەڕەوتی هاوشێوەكردنی سیامی هۆزەكی و ئەتنی،
كۆمەاڵیەتی ،سیاسی و ئایینی بە پێی پێوەر و مۆدێلی گشتی ،گرنگرتین پرۆسێس
هەڵكشانی عەشیرەت و گواستنەوەی نەریتەكانی رسوشتی و ئۆرگانیكی بۆ
سیستمی راسیۆنالی و عەقاڵنییە ،كە وشیارانە روویدەدا .هاوواڵتیانی رۆم،
تەنانەت لە یەكەم قۆناغەكانی ئیمپراتۆرییەت ،جیاوازیی بەرچاویان لەگەڵ
خەڵكانی الزیۆ (ناوچەیەك لە رۆمی كەونارا) ،موسوڵامنانی جۆراوجۆر كە
بە زمانی عەرەبی نزایان دەكرد ،بووە و سەرووتر لە چوارچێوەكانی هۆزە
بیاباننشینە عەرەبەكان و پێشینیانی راستەوخۆیان بوون.
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بەم چەشنە ،كاتی تێپەڕین بۆ «ژیار» ،مرۆڤناسی ،بە تایبەت لە بواری
ئەرنرتۆپۆلۆژیا و لە پانتایی كۆمەاڵیەتیدا بە شێوەی چۆنییەتیی تووشی گۆڕان
بوون .مرۆڤ كە بە «ژیار»ەوە گرێدرابوو ،لە شوناسی كۆمەاڵیەتی بەهرەمەند
ببوو كە پێویستی دەكرد فێری ئاستێكی دیاریكراو لە كولتوری مینۆكی ببێت.
«ژیار» لەالیەن مرۆڤەوە پێویستی بە هەوڵێكی عەقاڵنی و چڕوپڕ بوو ،هەر
ئەو شتە بوو كە سەدەی حەڤدە پاش دیكارت لە الیەن فەیلەسوفانەوە بە ناوی
زاتەوە ناونرا .پێویستیی هەوڵێكی لەم چەشنە و بەهرەمەندبوون لە منوونەی
كولتوریی تاڕادەیەكی دیاریكراو ،نوێنەرانی هۆز و نەژادی ناوەندیی (ئایینی)
كە بنەڕەتی «ژیار»یان پێكدەهێنا ،لەگەڵ كەسانێك كە لە گروپە نەژادییەكانی
دیكە بوون و سەریان لەم ناوەندە كاریگەر و بەبڕشتەی ئەم رەوتە دەرهێنابوو،
یەكسان دەكرد .فێربوونی پرەنسیپگەلی سادەتری «ژیار» لە پەسەندكردن و
بە فەرمیناسینی هۆزەوە دەستیپێدەكرد ،چونكە هەر ئەوەندە بەس بوو كە
ئەنجامدانی كاری عەقڵبڕ و لۆژیكی فێربكرێت.
«ژیار» و كولتور

سەدەی نۆزدەهەم چەمكی زاراوەی «›ژیار» لەگەڵ مانای «كولتور» ،لە
هەندێك لە نوورساوەكانی نوسەرانی دەوڵەتی یان گشتییدا ،وەك یەك دەبێت.
لە دۆخەكانی دیكەدا ،دژیەتی لەزنجیرە پلەییەكاندا بەدیهاتبوو ،كە زۆربەی جار
كولتور وەك ئاوێتەی مینۆكیی ژیار لێكدەدرایەوە ،ژیار خۆی لەخۆیدا بە بونیادی
فۆرماڵی كۆمەڵگە پێناسە دەكرا .ئۆسواڵد شپینگلەر ،لە كتێبی بەناوبانگی خۆی،
«رۆژئاوابوونی ئەوروپا» تەنانەت «ژیار» و «كولتور» دەخاتە بەرانبەری یەكدی
و «كولتور» وەك سەرچاوەی رۆحی مرۆڤ ناودەبات و «ژیار» وەك ئەو كەرەستە
باسدەكات ،كە ئەم رۆحە بە هۆی داهێنانی میكانیكی و تەكنەلۆژییەوە ،سارد
دەكاتەوە .بە بڕوای شپینگلەر ،ژیار بەرهەمی مەرگی كولتورییە ،بەاڵم تیۆرێكی
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وەها توندوتیژ كە تەنیا بەشێك لە الیەنەكانی ژیاری رۆژئاوای هاوچەرخی بە
باشی پێناسە كردووە ،هێندە لە الیەن هەموانەوە نەنارسا و پەسەند نەكرا.
ئەمڕۆ بە زۆری دەستەواژەی «كولتور» و «ژیار» بە شێوەی دەستەواژەی هاوواتا
بەكاردەهێرنێن ،هەرچەند هەر توێژەرێك دەتوانێت راو روانگەی تایبەتیی خۆی
سەبارەت بە هەر یەك لەم چەمکانە هەبێت.
پۆست مۆدێرن و دەركی هاوكاتی «ژیار»

تەنانەت راگوزەرترین لێكدانەوە لەمەڕ مانا و واتای زاراوەی «ژیار»
نیشانیدەدات كە ئێمە لەم زاراوەیەدا لەگەڵ تیۆر مامەڵە دەکەین ،كە لێوانلێوە
لە رۆحی رۆشنگەری ،پێشكەوتنخوازی ،مێژووگەرایی كە لە تایبەمتەندییەكانی
سەردەمی نوێ لە قۆناغی سەرەتایی ،هەروەها قۆناغی رامانی بنچینەیی
دووبارەبوو لە سەدەی بیستدایە .باوەڕ بە دەستپێكی پرۆسێسی مێژوویی،
بە گشتیبوونی رێگەی مرۆڤایەتی لە رێبازی لۆژیكی گشتیی گەشە و پەرە
لە هۆڤییەتەوە بەرەو ژیار ،لە تایبەمتەندییە زەقەكانی سەدەی بیست بوو،
بەاڵم لە سەردەمی نیچە و فرۆیدەوە كە ناوی «فەیلەسوفانی بەدگومان»یان
لێرناوە ،ئەم تەوەرە حەمتییە گەشبینانە كەوتە بەر گومان و دوودڵییەوە و
بە درێژایی سەدەی بیست ،هایدگەر ،ئەگزیستانسیالیستەكان ،نەریتخوازان،
بونیادگەراكان و ئەنجام پۆست مۆدێرنەكان بۆ ئاراستەكردنی پرەنسیپی
نوێ كەڵكیان لێوەرنەگرت .لە پۆست مۆدێرندا ،رەخنەگرتن لە گەشبینی
مێژوویی و گشتگەرایی و مێژووخوازی دۆخی سیستامتیكی هەبوو ،كۆمەڵێك
پێشمەرجی میتۆدی بۆ پێداچوونەوەی تەواوی دەزگای تیۆرداڕێژەر بە
گۆڕەپانی فەلسەفەی ئەوروپای رۆژئاواییدا رەخساند .ئەم پێداچوونەوەیە
تا كۆتایی بەرگەی نەگرت و كردەیی نەبوو ،بەاڵم ئەوەی (لەسەر دەستی
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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لیڤی-شرتاوس ،بارت ،ریكۆر ،فۆكۆ ،دیلۆز ،دریدا و هتد)ەوە بە دەستەوەدرا
تەواوە ،تاوەكو لە نەكردەبوونی ئەگەری بەكارهێنانی وشەی مۆدێرن بە بێ
پێداچوونەوە بە سەر بونیادی وردیدا ،تێبگەین.
پۆل ریكۆر الیەنگری تێزی «فەیلەسوفانی بەدگومان» ،بابەتێكی دیكە
گەاڵڵە دەكات .مرۆڤ و كۆمەڵگەی مرۆیی لە بەشی عەقاڵنی -وشیارانە و
ناخودئاگا پێكهاتووە .هەرچەند كە بە رواڵەت پێدەچێت لە رێگەی مرۆڤەوە
راستەوخۆ لە یەخسیریی نائیرادەییەوە بەرەو پاشایەتی عەقڵ دەكشێت
و تەوەری پێشڤەچوون و ناوەڕۆكی مێژوویی دەگرێتەوە ،لەڕاستیدا كاتی
لێكدانەوەی وردتر دەردەكەوێت ،كە دەروونی ناخودئاگا تاڕادەیەك بەهێزترە
و وەك رابوردوو كاریگەریی لەسەر كاری عەقڵ دادەنێت .جگە لەمە ،عەقڵ
وەك خۆی و لە چاالكیی وشیارانەی لۆژیكیدا ،كەم تا زۆر هەمیشە وەك
كەرەستەیەكی كاری گەورەیە لە پەیوەندیی لەگەڵ سەركوتكردنی لێدانە
نائیرادەییەكاندا كە زمانی دیكەی دەربڕینی باوەڕەكان و كەرەستەی سرتاتیژی
لەناوبردنی «ئەفسانەداڕشنت» و پڕۆژە نایەكدەستەكان و هتدە .بە بڕوای
ماركس «هێزی بەرهەمهێنان (تاكەكان)» و پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان»
بە شێوەی ناخودئاگا كاردەكەن.
ئەنجام «ژیار» نەك هەر «بەربەرییەت» و «هۆڤییەت» وەالدەنێت،
بەڵكو بە تەواوی لە گۆڕەپانەكە دووریاندەخاتەوە ،بەاڵم تانوپۆی خۆی
لەسەر دەستپێكەكانی «وەحشییەكان» و «بەربەرییەكان» دادەمەزرێت كە
بۆ پانتایی ناخودئاگا دەگوازرێتەوە ،بەاڵم بەم حاڵەشەوە بزرنابێت ،بەڵكو بە
پێچەوانەوە .لە الیەن مرۆڤەوە دەبێتە خاوەنی هێز و دەسەاڵتی بێ سنور،
چونكە وەك كەرەستەی «بێگیان» و «دۆڕاو» هەژمار دەکرێت .ئەمە دەربڕی
جیاوازیی نێوان كرداری مێژوویی ژیانی نەتەوە و كۆمەڵگەكان ،جەنگەكان،
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زۆرداری ،توندوتیژی ،كاڵفامی و ئارەزوبازی ،پڕاوپڕ لە عەقڵی هەڵچوو ،تووڕە
لەئاڵۆزی ،شێواوی و شەڕی دەروونی بۆ بوونی هەماهەنگ ،ئاشتیخوازانە و
رۆشنگەرانە لەژێر سێبەر و ساباتی پێشكەوتن و پەرەدایە .لەم پەیوەندییەدا،
سەردەمی نوێ نەك هەر ریزپەڕ و ئاوارتە نییە ،بەڵكو تەشقی دژیەتیی
نێوان بانگەشەكانی عەقڵ و واقیعە خوێناوییەكانی جەنگە جیهانییەكان،
پاكژكردنەوەی نەژادی ،جینۆسایدی بێوێنەی نەتەوە و نەژادە كامڵەكان
لە مێژووی نەتەوەكاندایە .لێرەوە ،بۆ جێبەجێكردنی «هۆڤییەت» سود لە
مۆدێرنرتین كەرەستەكانی تەكنەلۆژی كە لەسەر دەستی «ژیار» داهێرناوە ،تا
چەكی كۆمەڵكوژ ،وەردەگرن.
بەم چەشنە ،نەریتی رەخنەگری ،بونیادگەرایی ،فەلسەفەی پۆست
مۆدێرنیستی ناچارمان دەكات لە پێناسەی دەورەیی ژیارەوە كە بۆ سەدەی
 19میتۆدێكی ئاسایی بوو ،بە زۆر و ناچاری بەكاردەهێرنا ،بگەینە میتۆدی
هاوكاتی مێژوویی .میتۆدی هاوكاتسازی دەربڕی ئەوەیە كە ژیار لە جیاتی
هۆڤییەت و بەربەرییەت دانانیشێت .ژیار كاریگەریی لەسەر وشیاری
دادەنێت ،بەاڵم ویژدانی ناخودئاگایش تەنانەت بۆ چركەیەك ئارام ناگرێت
(ز.فرۆید) و بەردەوام هەموو شتێک بە پێی میتۆدی «رشۆڤەی خەون» بۆ
سوودی خۆی پێناسە دەكات« .هۆڤییەت» شتێكە دەربڕی ژیارە و بە كلیلێك بۆ
ژیار دەژمێردرێت .كەواتە دەردەكەوێت كە مرۆڤایەتی بۆ راگەیاندنی ئامادەیی
و بوونی «ژیار» پەلەی كردووە و وەك رووداوێك كە پێشوەخت روویداوە،
رایگەیاندووە .ئەمە لە حاڵێكدایە كە ئەم بابەتە وەك گەاڵڵەیەكی ناتەواو
ماوەتەوە و بەردەوام بە هۆی كاریگەریی فریودەری نائیرادی بە هەر شێوەیەك
چ لەڕووی دەروونناسییەوە و چ لەڕووی «دەسەاڵتی ئیرادە»وە لێی تێبگەین،
شكست دێنێت.
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چۆن دەكرێت بە كردەوە بۆ دووبارەكردنەوەی بونیادی «ژیار» كەڵك
لەڕووبەڕووبوونەوەی بونیادگەرایی وەربگرین؟ دەبێت لەڕووی نەگەڕانەوەیی
بوونیان بە پێی تێگەیشتنی گشتی ،گومان لەم رەوتانە بكەین ،كە خۆی لە
تایبەمتەندییە سەرەكییەكانی «ژیار»ە بەراورد بە «بەربەرییەت» و «هۆڤییەت».
زۆربەی جار نائاساییبوون بە تایبەمتەندیی سەرەكی و دیاری «ژیار»
دەزانرێت و ئەمە هەمان تایبەمتەندیی دەركەوتوو ،تیۆری نیشانەی ژیار بۆ
كەسانێكە ،كە دەیانەوێت لە دەرەوە سەیرێكی بكەن .گشتگەرایی ریزپەڕ و
تایبەتی و یەكە ،یەكەم روانین ،ئەنتیتێزی تەواو پاوانكراوە كە تایبەمتەندیی هۆز
و كۆمەڵگەكانی «پێش ژیار»ە ،بەاڵم بانگەوازی مێژوویی ژیار بۆ گشتی-یەكبوون،
بەردەوام بەرەوڕووی ئەم بابەتە دەبێتەوە كە جگە لە هۆزە «بەربەر»ییەكان،
لەوپەڕی ئەم ژیارەدا ،چەندین ژیاری دیكە بە تایبەمتەندیی جیاوازەوە(وەك)
«گشتگەرایی» و تایبەمتەندیی تایبەتی خۆی بوونیان بووە .بەم چەشنە دژیەکی
لۆژیكی بەرانبەر بە «ژیار» خۆی ئاشكرا كرد كە دەبێت دان بەوەشدابرنێت كە
بانگەشەی گشتیبوون راستەقینە نییە و بێبنەمایە ،یاخود ژیاری دیكە وەك
ژیارە «بەربەری»یەکان ئەژمار بكرێن .گەر ئەم بانگەشە بێبنەما بێت ،گەلێك
چارەسەی جیاجیا دەكرێت گەاڵڵە بكرێن ،یان دەبێت هەوڵ بۆ مۆدیلێك بدرێت
كە ئەم دوو ژیارە لە سیستمێكی هاوبەشدا پێكەوە پەیوەست بكات (النیكەم
لەڕوانگەی تیۆرییەوە) و یان لەسەرحەقبوونی ژیارەكەی دی پەسەندبكرێت.
«ژیار» كاتی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دۆخێكی وەهادا ،لە میتۆدی ریزپەڕبوون
و یەكگرتنەوە سود وەردەگرێت و ژیارەكەی دی بە ژیارێكی وەحشی دەزانێت.
بە دەربڕینی دی ،ئێمە لەگەڵ گواستنەوەی ئەتنیسیتیی ئاسایی هۆزەكی بۆ
ئاستێكی بااڵتر لە گشتێتی رووبەڕوووین .گشگر و گشتیبوون بە كردەوە بۆ
كۆمەڵێك ریزپەڕ و مەرامگەرایی «وەحشی» ئاشنا بۆ ئێمە ،دەگۆڕێن.
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ئەم بابەتە بە ئاسانی لەم منوونانەی خوارەوەدا دەنارسێتەوە :یۆنانییەكان
خۆیان بە «ژیار» لە قەڵەم دەدەن و ئەوانی دیكە بە «وەحشی» دەزانن .رەگ
و ریشەی وشەی «بەربەر» بە مانای زمان و وتەی كەسێكە ،كە بێامنایە و
تەنیا تێكەڵێكە لە دەنگی ئاژەاڵن .لە نێو ژمارەیەكی زۆر لە هۆزەكاندا ئەمە بە
نیسبەت هۆزەكانی دیكەوە هەیە ،ئەوان لە زمانی هۆزەكانی دی تێناگەن و
الیانوایە ،كە ئەوان لە بنەڕەتدا خاوەنی زمان نین و ئەنجام بە مرۆڤییان نازانن.
لێرەوە دەتوانین لە ریشەی ناوی هۆزەكی «نیمیتس» كە لە زمانی روسیدا بە
مانای ئەڵامنییە و لە وشەی «نیمیە» بە مانای بێوتە یان بێزمان وەرگیراوە،
تێبگەین .واتا ئەو شتەی هەر تاكێك وەك مرۆڤ دەبێت بیزانێت ،واتا زمانی
روسی نازانێت.
الی خەڵكانی پارسی كۆن كە خۆیان بە سەرچاوەی ژیاری مرۆڤ دەزانی
و ئایینی مەزدەكیان بە دینێكی گشتی لە قەڵەم دەدا ،ئەم بابەتە روونرت
دەردەكەوێت .دابەشكاری بۆ ئێران (مرۆڤەكان) و توران (ئەهریمەنەکان) لە
ئاستی ئایین ،ئایینزا ،دابونەریت و ئەخالقییات .تەنانەت كار بە رەهاخوازیی
پەیوەندیی دەرونی و باوكردنی پەیوەندیی نێوان مەحرەمەكانیش گەیشت،
بۆئەوەی رۆحی هەتاوئاسای ئێرانییەكان (ئەهورامەزدا) بە بێحورمەتیی
خراپەكانی نەوەكانی شەیتان (ئەهریمەن) نەكەوێت.
یەهودییەت وەك ئایینی جیهانی كە بانگەشەی یونیڤێرسالبوونی هەبووە
و بنەماكانی تیۆلۆژیكیی تاكخودایی داناوە ،هەم بۆ مەسیحییەت و هەم بۆ
ئیسالم ،كە هاوكات لە سەر بنەمای چەند ئایینزا رۆنرابوون ،تائێستا بە نزیکەیی
لەڕووی نەژادییەوە بە یاساگەلی خوێن-هۆزەكی «هاالخا» سنوردار دەبێت.
بونیادی هۆزەكی لە سەر ئایینێك دامەزراوە ،كە پرەنسیپەكانی ئوستوورەناسیی
هۆزەكی ،بە پێی ئەو ئایینە وەك الیەنگر و پشتیوانی (نیۆفیت) دەنارسێت .لە
قۆناغی ژیاردا ئەم ئەركە لە سەر دەستی گەورەكانی ئایینەوە ئەنجامدەدرێت و
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قۆناغی دواتر ،لە الیەن سیستمی دامەزراوەگەلی گشتی لە سەر ئایدۆلۆژیایەك
بونیاددەنرێت .نیۆفیتەكان لە هەلومەرجێكی دیكە و بە خواست و حەزێكی
دیكەوە فێری ئەفسانەكانی مۆدێرن دەبن و خۆماڵییان دەكەن ،بەاڵم گرنگی
كردەوەییان بە نەگۆڕی دەمێنێتەوە و بەم بۆنەیەوە لۆژیكییە كە ئەو هەموو
ئوستوورە و حیكایەتە كۆنانە هێشتا لە بیر نەچوونەتەوە.
بە دەربڕینێکی دی ،لەڕاستیدا تەنانەت دووبارە بونیادنانەوەی رێژەیی
«ژیار» نیشانیدەدات كە بانگەشەی تێپەڕین لە فازەكانی پێشوو ،خەیاڵ
و وەهمێكی بەتاڵە و بە كردەوە گروپگەلی گەورە و «پرۆسێسی» خەڵك،
یەكگرتوو لە «ژی��ار»دا ،لە ئاستێكی دیكە لە مۆدێلە كۆنەكانی رەفتاری لە
قاڵبی ئایین ،هونەر ،دەستكەوتی داهێنەرانەی مرۆڤ و لە بینین و خەوندا
دەكەونەڕوو .لە ئوستوورەدا كۆمەڵێك دەموچاوی زەینی و وێنە دەبینین ،كە
دەكرێت لە رێگەیانەوە واقیعییەتەكانی ئەو مۆدێلە كۆنەی كە بەردی بناغەی
هەموو ئەزموونە دەروونییەكانن و چەندێتی و چۆنییەتیی ئەم ئەزموونانە
تاڕادەیەك دیاریدەكەن ،بە دەستبێنین .لێرەوە تێدەگەین كە ئاگاداربوون
لەالیەن و توێژە قووڵەكانی دەروونی مرۆڤ پێویستی بە ناسینی توێژەكانی
ئوستوورە هەیە .وێنەگەلی زۆر ئوستوورەیی ،رێگەی فامكردن و تێگەیشتنی
مۆدێلی كۆنی دەروومنان نیشاندەدەن .ئەگەر زەینی خودئاگا بۆ فامكردن و
تێگەیشتنی خاوەنی ئەمجۆرە وتەزاگەلە نەبێت ،بە دەربڕینێك؛ گەر لە مانای
ئایینی و ئوستوورەیی بێبەری بێت ،دەستی بە الیەن و توێژەكانی قووڵرتی
دەروون راناگات و سیستمی بەهاداریی «هۆڤەكان» دووبارە دەكاتەوە .هەر
بۆیە جەنگی بێ كۆتایی و هەردەم خوێناویرت ،ستانداردی دووانە لە سیاسەتی
نێونەتەوەیی ،ئارەزو و پووچی و الساری لە ژیانی تاكەكەسیدا ،لەناوچوونی
پێوەر و بەها ئەخالقییەكان لە كۆمەڵگەی راسیۆنال و میانڕەو سەرچاوە
216

ئەلێكساندەر دۆگین

دەگرێت .بەڕای من لە مەڕ «میهرەبانی وەحشی»ی رۆسۆ (زۆر بە توندی
رەخنەی لە ژیار وەك دیاردەیەك دەگرت و وەك سەرچاوەی هەموو بەاڵ و
نەهامەتییەك دەیناساند) ،دەكرێت بوترێت مرۆڤی «خاوەن شارستانی» هیچ
نییە جگە لە «وەحشیی گونجڕ» و «وەحشیی هەڵە و هەرزە».
ئەمڕۆكە تێگەیشتنێکی هاوكات و فرە الیەن بۆ «ژیار» كەوتۆتەڕوو

بەم پێشەكییانەوە كە تا ئێستا باسكراون ،كاتێك تێزی هانتینگتۆن سەبارەت
بە «پێناسەی ژیار» پەرەی پێدەدرێت ،سەرئەنجام دەتوانین بپڕژێینە سەر
ئەوەی ئەمڕۆ لە مانای «ژی��ار»دا دەیگونجێنین ،یاخود لە بەرانبەر تێزی
(خاتەمی) ،سەرۆك كۆماری پێشووی ئێراندا دایبنێین ،كە پێی لەسەر «گفتوگۆی
ژیارەكان» دادەگ��رت .واقیعی رێككەوتن بەمەبەستی بەكارهێنانی زاراوەی
«ژیار» راشكاو و ئاشكرا ئاماژە بەو بابەتە دەدات ،كە پێناسەی ئەم دەستەواژەیە
لەڕووی سرتاتیژیی مێژوویی و ئەو پڕۆسێسەی سەردەمی مۆدێرن و سەدەی
نۆزدەهەم و نیوەی یەكەمی سەدەی بیستەم باوبوو ،هەنووكە روون و ئاشكرا
پەیوەندی و پێگەی خۆی لە دەستداوە .دواكەوتووترین كەسانێك كە هێشتا
لە سەردەمی مۆدێرنەی توێژەرانی فیزیای كوانتۆم و  ...هتد چەقیون ،تەنیا
دەتوانن «ژیار» و «بەربەرییەت» لە بەرانبەر یەكدیدا دابنێن .هەرچەند كاتی
پێناسە و وەسفی كۆمەڵگە جۆراوجۆرەكان ،دەكرێت وەك كەرەستەیەك بۆ
راڤە و شیكاری و ئانالیزی مێژوویی كەڵك لە «ژیار» وەربگرین ،بەاڵم ئەم وشە
دەسەاڵتی ئایدۆلۆژی خۆی وەك جەمسەرێكی ئەرێنی بەرانبەر بە جەمسەری
نەرێنیی جیهانی (بەربەرییەت و وەحشیگەری) لە دەستداوە .گشتگەرایی هەر
پرۆسێسی هەڵكشان ،یەكگرتوویی مرۆڤ و ناسینی مێژووی مرۆیی ،هەموو
ئەمانە ماوەیەكی دوور و درێژە لە رێگەی فەلسەفەوە ب��ەرەوڕووی پرسیار
بوونەتەوە .لیڤی شرتاوس ،بە ئەنجامدانی توێژینەوە لەمەڕ مرۆڤناسی بونیادی
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كە زیاتر لە زانیارییەكانی چڕوپڕی ئەتنیسیتی و میفۆلۆژیای ژیانی هۆزەكی
ئەمەریكای باكور و باشور پێكهاتبوو ،بە شێوەیەكی كاریگەر سەملاندی سیستمی
خەیاڵی و میفۆلۆژیكیی «سەرەتاییرتین» كۆمەڵگەكان ،ل��ەڕووی ئاڵۆزی،
پەیوەندی و رێساكانی كار و كردەوە ،لە ژیارمەندترین واڵتەكان دوور نییە.
لە باس و وتە سیاسییەكاندا هێشتا خاڵە لەسەرووترەكانی ژیار دەخرێنە
بەرباس ،بەاڵم ئەمە دەكەوێتە حاڵەتی ئانارشیزمەوە .ئانارشیزم شێواوییەكە،
تیایدا تاك بەهاكانی سەردەمی خۆی دەگوازێتەوە بۆ مێژوو ،رەفتار،
هەڵسوكەوت ،گوتە و رووداوەك���ان بە بەهاكانی سەردەمی هەنوكەوە
راڤەدەكات .لەم شێواویەدا گۆڕانی مانا و چەمكەكان لە مێژوودا لە بەرچاو
ناگیرێت .لەڕاستیدا ئەمە میتۆدێكە لە بەها و تایبەمتەندییەكانی ئەمڕۆ
بۆ تێگەیشنت لە «دوێنێ» كەڵك وەردەگیرێت .ئێمە كاتێك بەرەوڕووی ئەم
پزیسكانە بووینەوە ،كە ریفۆرمخوازانی لیبڕال هەوڵیاندەدا مێژووی روسیا
وەك دوائەڵقەكانی زنجیرەی بەربەرییەت بەرانبەر بە ژی��اری بەشكۆ و
گەشەداری رۆژئاوایی بناسێنن .ئەمە بەشێك لە بانگەشە پڕوپاگەندەییەكانی
رۆژئاوا و ئەنجامی كاری تۆڕی دزەكردنی و فۆرمەكانی كولتوری رۆژئاوایی
بوو كە دەهاتە ناو روسیاوە .ماكدۆناڵد ،بانكی كەرتی تایبەت و كلیپی ڤیدیۆی
گروپەكانی «راك» لە تەلەفزیۆنی سۆڤێت بە «كەیسی پیرۆز» لە قەڵەم دەدران.
جگە لەم مۆركە پڕوپاگەندەییانە ،یاخود دواكەوتویی نائومێدكەر ،چەمكی
«مۆدێرن» بێ هەرچەشنە گوشارێكی ئەخالقی ،زیاتر وەك زاراوەیەكی تەكنیكی
پێناسە و راڤەدەكرێت و وەك هۆكاریك كە بەرانبەر بە «بەربەرییەت» و
«هۆڤییەت» یان «وەحشیگەری» بوەستێت ،هەژمار ناکرێت ،بەڵكو بە وێنەی
«ژیار»ێكی دیكە لەبەرچاودەگیرێت .لە وتارەكەی هانتینگتۆن كە پێشرت
باسی لێكرا ،هیچ وشەیەك سەبارەت بە «بەربەرییەت» بەدیناكرێت .تەنیا لە
سنورەكان ،بونیادەكان ،تایبەمتەندییەكان ،جیاوازیی ژیارە جۆراوجۆرەكان دواوە.
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ئەم تایبەمتەندییە تەنیا هەڵوێست یان هێڵێكی توینبیی نییە ،كە هانتینگتۆن
پەیڕەوی دەكات .بەكارهێنانی ئەم وشەیە لە مانای هاوچەرخدا ،خۆی لە خۆیدا
وێنایەك لە پلۆرالیزم و هاوكاتی گەاڵڵە دەكات .لێرەدایە رەخنەگرتنی فەلسەفی
و رامانی دووبارەی مۆدێرن دەكەوێتەڕوو كە بە كەڵك وەرگرتن لە هەزاران
میتۆد بەدرێژایی سەدەی بیستەم درێژەی بە بوونی خۆی داوە.
گەر ریكالم و پڕوپاگەنەی فریودەرانەی ئەمەریكی و بە دەربڕینی فراوانرت،
«ئەتڵەنتیكی» ،وەالبنێین ،دەبینین ئەمڕۆ زاراوەی «ژیار» لە راڤەی بابەتی زانستی
سیاسەت بە شێوەی كردەیی و هاوكات بەكاردەهێرنێت ،تاوەكو لەم رێگەوە
خاڵی فراوان و پایەداری جوگرافی و كولتوری دیاریبكرێت ،كە بە رێنامیی
هاوبەشی مینۆكی ،دەرونی ،بەهاكان و ئەزموونە مێژووییەكان دەستنیشانبكرێن
و بەمشێوەیە «ژیار»ی سەدەی بیستەم پێناسەبكرێت .دزەكردنی خاڵی پایەدار
و رەگداكوتراوی شێوازێكی تایبەتی كولتوری-كۆمەاڵیەتی بە زۆری دەقاودەقی
سنورە باوەكانی ئایینەكان دێتەوە .شیاوی ئاماژەیە كە شێوەڕێژبوونی بەشگەلی
جیاجیای ژیار جیاوازبێت .ژیار لە واڵت فراوانرتە و دەتوانێت لە چەند ،یاخود
چەندین واڵتی بێشومار پێكهاتبێت .جگە لەمە ،سنور و كەوشەنەكانی ژیار،
دەتوانێت لەناو واڵتانەوە تێپەڕێت و بیانكات بە چەندین بەش و بەشی جیاجیاوە.
گەر سەردەمی كەونارا« ،ژیار» هەمان ئیمپراتۆرییەت و بە شێوەگەلی
جۆراوجۆر یەكەی سیاسی بووە ،ئەمڕۆ سنورەكانی خاوەنی هێڵی نادیار و
نەبیرناوە و دەكەوێتە سەر هێڵی سنوری واڵتەكان .هەندێك لەم واڵتانە ،لە
ئیمپراتۆرییەتێكی یەكگرتوو دابوون (بۆ منوونە ئیسالم لە ماوەی داگیركاریی
عەرەبەكاندا سەرقاڵی دامەزراندنی خەالفەت بوون ،لە هەموو شوێنێك برەوی
سەند) .واڵتەكانی دی لە دەوڵەتتەوەرییەكی هاوبەش بەهرەمەند نەبوون،
بەاڵم بە شێوەیەكی دیكە ،لەڕوانگەی ئایینی ،كولتوری ،یاخود نەژادییەوە
پێكەوە پەیوەستدەبوون.
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قەیرانی مۆدێلە كالسیكییەكان
راڤەی مێژوویی (چینایەتی ،ئابوری ،لیبڕال ،نەژادی)

بەم چەشنە نیشامناندا كە بەكارهێنانی زاراوەی «ژیار» لە سەدەی بیستەمدا،
لە چوارچێوەی رەخنە لە مۆدێرن ،ئاوێتەبوونی چۆنیەتیی بە شێوەی هاوكات و
بە سودی پلۆرالیزم رووی داوە ،بەاڵم دەكرێت هەنگاوێكی دیكە هەڵبگیرێت و
بۆ تێگەیشنت لەوەی كە بۆچی لە سەردەمی ئێمەدا بەكارهێنانی ئەم وشە تا ئەم
رادەیە پێویست بووە ،هەوڵێكی دیكە بخرێتە گەڕ .لەڕابوردوودا ،چەمكی «ژیار»،
هێندە نەبوو بە بابەتێكی گشتی و تەنیا لە كۆڕ و شوێنە ئاكادیمی و زانستە
مرۆییەكاندا دەخرایە بەر باس و لێكۆڵینەوەوە .لە باسە سیاسییەكاندا كۆمەڵێك
بابەتی دیكەی وەك بابەت و تەوەرگەلی ئابوری ،نەتەوەیی ،نەژادی ،چینایەتی و
ئابوری لە پێش بوون و كاردانەوەكان بەرانبەریان لێكدەدرایەوە .ئەمڕۆ دەبینین
رامان لە پانتایی هەستیاری ئابوری ،قسەكردن لە دەوڵەت بەرژەوەندیی نەتەوەیی،
دژیەتی چینایەتی و نەژادی لە لوتكەی شێكردنەوە و راڤەكاندا كەمرت باوە .بە
پێچەوانەوە ،كەمرت روودەدات كە لە لێدوان و ئاخاوتنی كەسایەتییە سیاسییەكاندا
وشەی «ژیار» بیرنەخرێتەوە .هەنوكە قسەمان لەسەر دەقی زانستی سیاسی و
راڤەیی نییە ،كە تیایاندا ئەم وشە ژیارییە .لە بەرهەمەكانی هانتینگتۆندا دەبینین
كە هەوڵدەدات «ژیار» بكات بە چركەساتی ناوەندیی راڤەی سیاسی ،مێژوویی و
سرتاتیژیكی .ئاشكرا بەرەو قۆناغێك دەڕۆین كە بیر لە «ژیار» بكەینەوە.
لێرەدا دەبێت بە جدی ئاوڕ لەم بابەتەش بدرێتەوە ،كە لە جۆرەكانی دیكەی
باسی پۆلیتۆلۆژیكیدا «ژیار» دەخرێتەوە بەر باس .كەواتە ناكرێت پاش رووداوە
تراژیدییەكان كە پەیوەندی بە فاشیزمی ئەوروپییەوە هەیە ،باس لە نەژادەكان
بكرێت .ئانالیزی چینایەتی دوای رمانی ئۆردوگای سۆسیالیزم و یەكێتی سۆڤێت،
ناوی لەناو ناواندا نەما .لە چركەیەكدا لەوە دەچوو كە دەبێتە تاقە پارادایمی
كارناسانی سیاسیی لیبڕالیزم .هاوكات ،ئەم وێنایە فۆڕمی وەرگرت كە سنورە
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نەتەوەییەكانی واڵتانی لیبڕال-دیموكرات كە خاوەنی نەژادی یەكدەسنت و
تووشی هیچ سیستمێكی دیكە نەهاتوون و بانگەوازی رێبەریكردنی جیهان
(دوای كەوتنی ماركسیزم) دەكەن ،زۆری پێناچێت كە دەتوێتەوە و دەوڵەتی
جیهانی و واڵتی یەكەی جیهانی بە ئابوری هاوچەشن ،دیموكراسی پەرلەمانی
(پەرلەمانی جیهان) ،سیستمی لیبڕالی بەهاكان و ژێرخانی گشتی زانیاری و
تەكنەلۆژی دێتەئاراوە .فرانسیس فۆكۆیاما ساڵی  1990لە كتێبەكەیدا بە ناوی
«كۆتایی مێژوو» سەبارەت بە «جیهانی جوانی نوێ» قسە دەكات .فۆكۆیاما
خاڵی كۆتایی لە گەشە و كامڵبوونی پێناسەی چەمكی ژیاردا دادەنێت .ئەم
مێژوو یان ئاخر زەمانە بە بڕوای ئەو بە مانای سەركەوتنی كۆتایی «ژیار» بە
سەر «بەربەرییەت» لە هەموو شێواز ،قاڵب و فۆرمەكانیدا بوو.
هانتینگتۆن لەم بارەوە لەگەڵ فۆكۆیاما مشتومڕی بوو ،وەك خاڵی سەرەكی
لەباسەكەی خۆیدا ئەو هەلومەرجانەی دەهێنایە پێش كە كۆتایی بەرانبەركێی
ئایدۆلۆژیا مۆدێرنەكان (ماركسیزم و لیبڕالیزم) بە مانای یەكڕیزیی ئۆتۆماتیكیی
مرۆڤایەتی لە قۆناغی یەكەی لیبڕال نییە ،چونكە لە چینی ژێرەوەی كارنامەی
فۆرماڵی واڵتانی نەتەوەیی و ئۆردوگاگەلی ئایدۆلۆژیكی ،كۆمەڵێك پالتفۆرمی
تەكنیكیی قووڵ دۆزران��ەوە و چەشنێك وشکانی نائیرادی سەریانهەڵدا كە
مۆدێرنیزاسیۆن ،كۆڵۆنیالیزم ،ئایدۆلۆژیاسازی ،رۆشنگەری بە سەریاندا زاڵ
نەبوو ،وەك رابوردوو سەر بە ژیار(ێكی تایبەت بوون) ،هۆكاری دیاریكەری
الیەنە گرنگەكانی ژیان ،لەوانە الیەنی سیاسی ،ئابوری و جیۆپۆلەتیكی لەم
بەشە یان بەشێكی دیكەی كۆمەڵگەی مرۆیی بوو.
بە دەربڕینێكی دیكە ،هانتینگتۆن پێشنیاری كرد چەمكی «ژیار» وەك تیۆری
بنچینەیی ئایدۆلۆژیا بەكاربهێرنێت .تیۆرێك كە نەك هەر بۆ گۆڕان بانگ لە
ئانالیزی كالسیك دەكات ،بەڵكو یۆتۆپیای لیبڕال كە فریودەریی بانگەشەكارانەی
«جەنگی سارد» لەڕادەبەدەر بە جدی و ناڕەخنەیی دەگرێت و بەم چەشنە دەبێتە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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قوربانی .كەپیتالیزم ،بازاڕ ،لیبڕالیزمی دیمۆكراسی ،تەنیا بەڕواڵەت بۆ مرۆڤ گشتی
و كامڵ دیارن .هەر ژیارێك مانا و واتای بە پێی مۆدێلی ناخودئاگای خۆی پێناسە
دەكات كە ئایین ،كولتور ،زمان و دەروونناسی رۆڵێكی گەورە و چارەنووسسازی
تێدا دەگێڕن .لە وەها دۆخێكدا ،ژیار لە ئانالیز و راڤەی زانستی سیاسەتدا دەبێتە
خاوەنی مانای سەنرتاڵی و تەوەرەیی و دەكەوێتە ریزی یەكەمەوە و جێگەی
كڵێشەی «وڵگات» یان زمانی گشتیی لیبڕال دەگرێتەوە .رووداوەكانی سااڵنی
 1990نیشانیدەدات كە تیۆری هانتینگتۆن سەبارەت بەم بابەتە لەڕاستییەكانەوە
نزیكبوو ،فۆكۆیاما ناچاربوو تاڕادەیەك بەڕوانگەكانیدا بچێتەوە و دان بەوەدا بنێت
كە پەلەی كردووە ،بەاڵم پێداچوونەوە بە سەر تێزی فۆكۆیاما سەبارەت بە «كۆتایی
مێژوو» پێویستی بە لێكدانەوەی زیاتر و وردتر هەیە.
هەنگاونان بۆ دواوەی یۆتۆپیستە لیبڕالەکانState-building :
(دامەزراندنی دەوڵەت)

بابەتەكە بەمشێوەیە ،كە فۆكۆیاما لەڕوانگەی سەركەوتنی جیهانیی
لیبڕالیزمەوە سەیری ئانالیز و شیكردنەوەی ناسازگاربوونی پێشبینییەكانی
خۆی سەبارەت بە «كۆتایی مێژوو»ی دەكرد و هەوڵیدەدا بە هەر شێوەیەك
بووە لەچوارچێوەی لۆژیكی كە دەستپێكی ئایدیاكانی بوو ،مبێنێتەوە.لە
ئەنجامدا ناچاربوو تەنیا جارێك واقیع تاقیبكاتەوە و دان بە لەسەرحەقبوونی
ركابەرەكەی ،واتا هانتینگتۆن كە بە پێی بەڵگەكان پێشبینییەكانی ئەو
لەڕاستییەوە نزیكرت بوون ،نەنێت .لەم بارەدا فۆكۆیاما جووڵەیەكی تیۆری كرد.
پێشنیاریكرد «كۆتایی مێژوو» بۆ ماوەیەكی نادیار وەالبنێین و ئەو بونیادە
كۆمەاڵیەتی و سیاسییانە پتەو و تۆكمە بكەین ،كە قۆناغەكانی پێشوو ،ناوكی
ئایدۆلۆژی لیبڕالیان پێكدەهێنا .فۆكۆیاما تێزێكی نوێی ئاراستەكرد كە هەمان
پێكهێنانی دەوڵەت بوو .وەك قۆناغی ناوین و ناوكۆ ،رێگەی تێپەڕین بەرەو
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دەوڵەتی گڵۆباڵ و حكومەتی جیهانی ،دەڵێت واڵتانی نەتەوەیی بە ئابوری
لیبڕال و سیستمی بەڕێوەبەریی دیموكراتەوە بەهێز و تۆكمەبكرێن ،تاكو
بەم چەشنە بواری گونجاو و بنچینەیی بۆ سەركەوتنی كۆتایی لیبڕالیزمی
جیهانی و جیهانیسازی ئامادەدەبێت .ئەمە بە مانای دووركەوتنەوە لە
بەرجەوەنەكانی داهاتوو نییە ،بەڵكو ئەم بابەتە لەڕاستیدا دواخستنی ئەم
بابەتە بۆ ماوەیەكی نادیار وێڕای پێشنیاری تایبەت و دیاریكراو بۆ قۆناغی
نێوەنجی.
فۆكۆیاما كەم تا زۆر هیچ شتێك سەبارەت بە تیۆری «ژیار» ناڵێت ،بەاڵم بە
ئاشكرا تێزەكانی هانتیگتۆن لە بەرچاو دەگرێت و راستەوخۆ وەاڵمی دەداتەوە.
پێشكەوتن و پەرەی پایەداری واڵتانی نەتەوەیی كە سەردەمی كۆلۆنیالیزم،
(بە هۆی) بزوتنەوەكانی ناسیۆنال-ئازادی بەخش ،بەرانبەركێی ئایدۆلۆژی
دوو ئۆردووگا لە ژێر زەخت و گوشاردا بوو ،هەنوكە دەتوانێت بەشبەحاڵی
خۆی بوونی ببێت و بەرەوپێشەوە بچێت .ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی كۆمەڵگە
جۆراوجۆرەكان بە تێپەڕین بۆ ئابوری بازاڕی ،پەسەندكردنی دیموكراسی و مافی
مرۆڤ ،ئەوەی لە كاردانەوە ناخودئاگا و نائیرادییەكان ماوەتەوە ،لە ریشەوە
هەڵكێشن و بوار و بەستێنێكی دڵنیاتر بۆ جیهانیسازی تەیار بكەن.
جیهان وەك تۆڕی تۆماس بارنیت

لە زانستی پۆلیتۆلۆژی و راڤە و شیكاریی سیاسەتی دەرەكیی ئەمەریكا،
كتێبێكی تازە چاپبووە ،كە بە تەواوی بۆ تیۆری گڵۆباڵ تەرخانكراوە و
ئەمجارەیان وتارەكانی تۆماس بارنیتی لە خۆگرتووە .مانای تیۆرەكەی ئەوەیە
كە گەشە و پێشكەوتنی تەكنەلۆژی دەبێتە هۆی دابەشبوونی تێکڕای
زەویی بۆ سێ بەش كە پێكهاتووە لە ناوك  ،the coreپەیوەستبوون the
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 ،zone of connectednessو لێكدابڕان .the zone of disconnectedness
بارنیت لەو باوەڕەدایە ،كە بزاڤە تۆڕییەکان ئازادانە لە هەموو سنور ،واڵت
و ژیارەكانەوە تێدەپەڕن و بونیادی فەزای سرتاتیژی جیهان بە شێوەیەك،
كە خۆیان دەیانەوێت ،دەگۆڕن .ویالیەتە یەكگرتووەكان و یەكێتی ئەوروپا
ناوكەكە پێكدێنن ،سەرجەم كۆدەكانی تەكنەلۆژیای نوێ و ناوەندەكانی
بڕیاردان لەوێدایە .زۆربەی زۆری واڵتانی دی بەم خاڵەی پەیوەندییەوە
پەیوەست دەبن كە لە بەشی بەرخۆر یان بەكارهێنەرانی تۆڕەكەدا جێگیر
دەبن .ئەوان ناچارن كەڵك لە كەرەستە تەكنەلۆژییەكان وەرگرن و دەبێت
خۆیان لەگەڵ ئەو یاساو رێسایانەی لە الیەن «ناوك»ەوە دیاریدەكرێت،
رێكبخەن .ئەو واڵت و سیستمە سیاسییانەی دژی ویالیەتە یەكگرتووەكان
و رۆژئاوا و جیهانسازین ،دەكەونە خاڵی دابڕانەوە .بۆ تۆماس بارنیت
(هاوشێوەی د .بل) «تەكنەلۆژیا وەك چارەنوس» كە تیایدا چەمك و واتای
پڕاوپڕ تەكنیكی ژیار دەكەوێتەڕوو ،زۆر لە تیۆرەكانی شپینگلەر دەچێت و
تەنیا جیاوازییان لە خاڵە ئەرێنییەكانیدایە.
روانگەی ئەمەریكی سەبارەت
بە دروستكردنی جیهان (سێ روانگەی جیاجیا)

لە راڤە و شیكاری سیاسیی ئەمەریكیدا ،دەبێت دان بەوەشدا بنێین ،كە
ئەمەریكییەكان لەم لقەدا هۆكاری دیاریكەری رەوت و پرۆسێسی سیاسین،
هەر سێ روانگەی دابەشكردنی توخمەكان لە سەرنەخشەی جیهاندا بوونی
هەیە .گڵۆباڵیزم و ژیار لە سەر میتۆدی ئایدیای سەرەتایی فۆكۆیاما لە
تیۆرەكانی بارنیتدا رەنگیانداوەتەوە .لێرەدا تەنیا توخمی ناوكی سەرەكی دێتە
ناسین و توخمەكانی دیكە لە الیەن كەرتی دەرەكییەوە بەڕێوە دەبرێن و ئەمە
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بەو مانایە ،كە پلە و پایە و مافی حوكمڕانییان لێوەردەگیرێتەوە .فۆكۆیاما كە
خۆی بە چاوی رەخنەگرانەوە سەیری بەیاننامە گەشبینانەكانی بەر لە خۆی
دەكات ،بە هەڵبژاردنی هەڵوێسی مامناوەند ،پێ لەسەر ئەو بابەتە دادەگرێت
كە دەبێت دەوڵەتە نەتەوەییەكان بۆ ماوەیەكی دی بە «توخم»ێك بزانین كە
پێشكەوتنی دەتوانێت بوار و بەستێنێكی دڵنیاتر بۆ گڵۆباڵیزمێك ،كە پێدەچێت
رووبدات ،دەستەبەر بكات.
سەرئەنجام هانتینگتۆن و الیەنگرانی لەسەر ئەو باوەڕەن كە ژیار هەمان
راستیی لەڕادە بەدەر جدی و بنەڕەتییە كە دەتوانێت بانگەوازی وەرگرتنی
پلەی سیاسەتی جیهانی لە دۆخێك دا هەڵبدات كە مۆدێلەكانی رابوردووی
ئایدۆلۆژی لە بەریەكهەڵوەشابێتەوە و دەوڵەتە نەتەوەییەكان بە خێرایی ،بە
هۆی كاریگەریی الیەنەكانی ئەكتیڤی جیهانیسازی (مافی) حوكمڕانیی خۆیان
لە دەستدابێت ،بەاڵم جیهانیسازی بە لەناوبردنی سنورەكانی پێشوو ،ناتوانێت
بە شێوەی راستەقینە دزە بكاتە نێو قوواڵیی كۆمەڵگە نەریتییەكانەوە.
شیاوی ئاماژە پێدانە كە ئەو هێزانەی دەیانەوێت خۆیان لە بەجیهانیكردن،
بە خۆرئاوایی كردنی یەكدەست و یەكگرتوو ،ئەمەریكی دووربگرن ،پشتیوانیی
لە تێزەكەی هانتینگتۆن دەكەن .ئەوان دەیانەوێت بە شێوەیەك شوناسی
نەریتی بپارێزن و بەهێز و تۆكمەی بكەن .ئەوان لە جیاتی باسە كارەساتبار
و خەمینەكانی هانتینگتۆن سەبارەت بە «پێكدادان» و «بەرەو رووبوونەوە»
لە «دیالۆگ» و «گفتوگۆ» دواون ،بەاڵم نابێت ئەم مانۆڕە پڕوپاگەندەییە ببێتە
هۆی سەرلێشێواویی ئێمە سەبارەت بە ئامانجی ئەو كەسانە كە بە گشتی
پێشوازی لە مۆدێلی هانتینگتۆن دەكەن .سەرەتا دەبێت ناوی (خاتەمی) بێنین
لە ئێران« .بەریەككەوتن» و یاخود «گفتوگۆ» تەوەرێكی پلە دووەم و رەفتارییە،
رێككەوتنی بنەڕەتی سەبارەت بە وەی كە ئەمڕۆ «ژیار» ،گرنگرتین بابەتی
تیۆریكی ئانالیزی سیاسەتی نێونەتەوەییە ،بە خاڵی سەرەكی لەقەڵەم دەدرێت.
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بە دەربڕینێکی دیكە ،پێچەوانەی الیەنگرانی جیهانیسازی-ماكسیاملیستەكان،
بۆ منوونە بارنێت و لیبڕالە میانڕەو و دەوڵەتساالرەكان ،الیەنگرانی میتۆدی
بەژیار ،بە ئاشكرا یان نهێنی پشتیوانی لە هەڵوێستی رووبەڕووبوونەوەی
فەلسەفیی بونیادگەرایی بۆ تێگەیشنت لە پێشكەوتنە جیهانییەكان ،دەكەن.
ناسینی ژیار وەك توخم ،جەمسەر و ئەكتەری سەرەكی سیاسەتی هاوچەرخی
جیهانی ،باشرتین جوڵەی ئایدۆلۆژی داهاتوودار بۆ ئەو كەسانەیە كە دەخوازن
بابەتیانە بارودۆخی راستەقینەی سیاسەتی جیهان هەڵسەنگێنن .هەروەها ئەم
جوڵە و رێبازە بۆ كەسانێك كە هەوڵدەدەن لە میتۆدێكی هاوشێوە لە سیاسەتی
سەردەمی مودێرن -سەردەمی پۆست مۆدێرن كەڵك وەربگرن ،داهاتوو،
روانگەیەکی باشە .ئەم جوڵەیە بۆ ئەو كەسانەی هەوڵدەدەن شوناسی خۆیان
لە هەلومەرجێكدا بپارێزن ،كە پڕۆسێس و رەوتەكانی پێشكەوتن و پێشكەوتن
خۆی ئاوێتەی یەكدی دەكەن ،داهاتوویەكی باشە و مەترسیی هێرشی تۆڕی
جیهانیسازی تێیدا هەستپێكراوە .بە دەربڕینێکی تر ،رووبەڕووبوونەوەیەكی
وەها بۆ ژیار ،ئەگەری پڕكردنەوەی بۆشایی ئایدیایەك دەڕەخسێنێت ،كە پاش
ئەو قەیرانە مێژووییە ،سەرجەم تیۆرەكانی دژبەری لیبڕالیزمی بەدیهێناوە.
هەڵبەت دەبێت ئاماژە ب��ەوەش بكرێت ،كە بوونی قەیران لە ناوخۆی
لیبڕالیزم خۆیدا ،هاندەرێك بووە بۆ دروستبوونی ئەم قەیرانە .ئەم جۆرە
رووبەڕووبوونەوەیە لەگەڵ ژیار ناتوانێت فەزای جیهانی هاوچەرخ بەڕێوەببات
كە ئەزموونی ناسەركەوتووی خاو و خەیاڵ داڕشتنی فۆكۆیاما شایەتی لەسەر
دەدەن .ژیار وەك تیۆر ،لە پێناسەی فەلسەفەی هاوچەرخدا ،دەبێتە ناوەندی
ئایدۆلۆژیایەكی نوێ ،كە دەكرێت ئەم ئایدۆلۆژیا بەناوی ئایدۆلۆژیای چەند
جەمسەرەوە ناوزەدبكەین.
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ئاستەنگی پاشەكەوتی ئایدۆلۆژی و ئامانجی
دژبەرانی گڵۆباڵیزم و جیهانی تاك جەمسەر

ئۆپۆزیسیۆنی گڵۆباڵیزم كە ه��ەردەم زیندووتر و زواڵڵ�تر لە هەموو
ئاستەكاندا و لە تێکڕای گۆی زەویدا خۆ دەنوێنێت ،هێشتا خاوەنی سیستمێكی
دیاریكراوی روانگەكان نییە .الوازیی بزوتنەوەی دژە گڵۆباڵیزم لەم خاڵەدایە كە
ئەم بزوتنەوەیە سیستامتیك نییە و بونیادی ئایدۆلۆژیشی نییە .گەلێك توخمی
رێكنەخراو و شپرزەی تێدایە ،كە زۆرجار تێكەڵێكی دركنەكراو لە ئانارشیزمی
ئێكۆلۆژیا و كۆمەڵێك ئایدیای دیكەی لەم چەشنەی لێدەكەوێتەوە .دۆڕاوانی
پلەی سێیەمی داوای وەرگرتنی رۆڵی یەكەمی ئەم بزوتنەوە لەگوشیزمی
رۆژئاوایی (ناوی گشتیی بزوتنەوەی چەپەكانی رادیكاڵی فەرەنسا) دەكەن .لە
حاڵەتەكانی دیكەدا ،گڵۆباڵیزم بەرەوڕووی خۆڕاگریی دەوڵەتە نەتەوەییەكان
دەبێتەوە ،كە ناخوازن بەشێك لە بژاردە و دەستڕۆیشتووییەكانیان لە سیاسەتی
دەرەكی ،رادەستی ئەوانی دیكە بكەن .لەئەنجامدا نوێنەرانی ئایینە نەریتییەكان،
الیەنگرانی شوناس و رەسەنێتیی نەژادی-ئەتنی (كە منوونەی پرشنگداری لە
جیهانی ئیسالمدا بەدیدەكەین) ،دژ بە گڵۆباڵیزم و كۆدی لیبڕال -دیموكراتیكی
رۆژئاوایی-ئەتڵەنتیكییەكەی ،شوناسی تۆڕ و نێتوۆركی و سیستمی بەهاكان
(تاكگەرایی ،هێدۆنیزم ،یان چێژخوازی و شیامنەگەرایی كاسۆلیك) دەوەستنەوە.
ئەم سێ ئاستە ناوبراوە دژی گڵۆباڵیزم و یەكڕیزیی ئەمەریكی ،ناتوانن
سرتاتیژێكی گشتی و ئایدۆلۆژیایەكی درككراو پێكبێنن ،كە توانای ئەوەی
هەبێت هێزە جۆراوجۆر و فرەڕەنگەكان سەبارەت بە پرس و بابەتە ناوچەییەكان
پێكەوە یەكگرتوو بكات .بزوتنەوەی دژە گڵۆباڵیزم ،توشی «نەخۆشیی
مندااڵنەی چەپگەرا» بووە و بەو ئەزموونە بەرباڵوانە لە شكستەكانی ئەم
چەند دەیەی دواییەوە بەرتەسك بووەتەوە .دەوڵەتە نەتەوەییەكان پێوەری
تەواویان بۆ شەڕخوازیی لەگەڵ دەسەاڵتی تەكنەلۆژیای پێشكەوتووی رۆژئاوا
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نییە ،جگە لەمە نوخبە سیاسییەكان ،بە تایبەتی نوخبە ئابورییەكانیان ،لە
پرۆژە باننەتەوەییەكاندا كە پەیوەندیی بە رۆژئ��اواوە هەیە ،بەشداریی
دەكەن .بزوتنەوە و ئەنجومەنگەلی خۆجێیی ،ئەتنی و ئایینی ،هەرچەند
لە چركەساتێكی تایبەتدا دەتوانن خۆڕاگرییەكی كاریگەر بەرانبەر گڵۆباڵیزم
بنوێنن ،بەاڵم بە شێوەیەكی ئێجگار جیاواز و دابڕاو لە یەكدی كاردەكەن ،تاكو
بكرێت بە شێوەی جدی گۆڕانی میتۆدی بنەڕەتیی جیهانی یان تەنانەت ریفۆرم
و چاككردنی رێبازەكەی هەڵبسەنگێرنێت.
مانای تیۆری «ژیار» لە مەیدانداری لەگەڵ گڵۆباڵیزم

لە وەها هەلومەرجێكدایە كە تیۆری «ژیار» ،وەك وتەزای بنچینەیی بۆ
رێكخستنی پ��رۆژەی هەرەباشی ئەجێندای جیاواز لەسەر ئاستی جیهاندا
بەدەستەوەدەدرێت .گەر ئەم چەمكە بكەوێتە ناوەندی گرنگیدانەوە ،لەم
حاڵەتەدا دەكرێت پێگەیەك بۆ یەكگرتووكردنی هاوئاهەنگی هێزە مەزنەكانی
دەوڵەتی ،كۆمەاڵیەتی و سیاسی لە سیستمێكی یەكگرتوودا بەدیبهێرنێت.
دەكرێت لە ژێر ئااڵی فرەچەشنی ژیاریدا نەتەوەكان و ئەنجومەنە ئایینی و
ئەتنییەكان ،كە لە واڵتە جیاجیاكاندا بەسەر دەبەن پێكەوە یەكگرتوو بن و
ئایدیای گشتیی ناوەندییان (لەچوارچێوەی ژیارێكی تایبەتدا) ،پێ پێشنیاربكرێت
و ئەگەری هەڵبژاردن بۆ دۆزینەوەی شوناسی خود ،لەناویدا بڕەخسێرنێت.
كەوابوو دژیەتی لەنێوان ژیارەكانی دیكەدا كە لەڕووی پارامێرتە سەرەكییەكان
لێكجیاواز نین ،نایەتە ئاراوە.
پێچەوانەی وتەكانی هانتینگتۆن ،دوورمنایەكی وەها ،بە دڵنیاییەوە
«پێكدادانی ژی��ارەك��ان»ی لێناكەوێتەوە .لێرەدا ئەگەری پێكدادان یان
هاوپەیامنی دێتەئاراوە .گرنگرتین خاڵ ئەوەیە جیهانی فرەجەمسەر كە لەم
هەلومەرجەدا دەكەوێتەڕوو ،پێشمەرجە راستەقینەكان بۆ بەردەوامی مێژووی
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سیاسیی مرۆڤایەتی بڕەخسێنێت ،چونكە نۆرمەتیڤی فرەچەشنیی سیستمگەلی
كولتوری ،كۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئایینی و ئابوری ،جەخت لە بەهاكان دەكاتەوە.
گەر وا نەبێت ،بەرەنگاربوونەوەی گڵۆباڵیزم لەسەر ئاستی ناوچەیی ،یاخود
لەالیەن دژەگڵۆباڵیستەكانەوە كاتی دەركەوتنی ئەم «كۆتایی»یە دوادەخات و
هاتنی دەوەستێنێت ،بەاڵم بە پێشنیاری جیاوازی راستتەقینە لە قەڵەم نادرێت.
بەرەو «فەزای فراوانی جوگرافیایی»

جیاكردنەوەی ژیار وەك توخمی سیاسەتی جیهانیی سەدەی بیستویەك،
ئەگەری جێبەجێكردنی «جیهانیسازیی ناوچەیی» دەستەبەر دەكات و بە مانای
یەكگرتووكردنی ئەو واڵت و نەتەوانەیە كە سەر بە یەك ژیارن .ئەم بابەتە
بەكارهێنانی ئاشكرابوونی كۆمەاڵیەتی ،نەك بە نیسبەت هەموو حاڵەتەكانەوە،
بەڵكو بە پلەی یەكەم ،ئەوانە مومكین دەكات كە سەر بە گروپ و جۆری گشتیی
ژیارن .یەكێتی ئەوروپا منوونەی یەكڕیزییەكی وەهایە .بە پێی نیشانەكانی ژیارێكە
واڵتەكان لە پێكهاتەی نوێی سیاسیدا بە شێوەی بان دەوڵەتی یەكیانگرتووە .ئەم
یەكێتییە منوونەی «جیهانیسازیی ناوچەیی»یە كە تیایدا ئەو واڵت و كولتورانەی
كەوتوونەتە چوارچێوەكەیەوە ،كە خاوەنی كولتور ،مێژوو ،سیستمی بەهاگەلی
گشتی و هاوبەشن .بە پەسەندكردنی بێ دڕدۆنگی و دوودڵیی ئەوروپییەكان لە
دروستكردنی توخمی نوێی سیاسی لەسەر بنەمای جیاوازیی ژیارییان ،دەتوانین
چاوەڕێی پێشكەوتنێكی هاوشێوە لە ژیاری ئیسالمی ،چینی و دیاردەی ئۆراسیایی
و ئەمەریكای التین و ئەفەریقادا بكەین.
بە زۆری لە زانستی سیاسەتدا لەگەڵ پڕۆژەیەكی هاوشێوەی یەكڕیزیی
«فەزای گەورە» ،ناوی كارڵ شمیت دەبرێت .لە ئابوری پێش شمیتدا ،فرێدریك
فۆن لیست ،مۆدێلی ئەوروپی «یەكێتی گومرگی» بەسەركەوتوویی ئەم تیۆرەی
بەڕێوە بردبوو« .ف��ەزای گ��ەورە» ناوێكی دیكەیە بۆ تێگەیشنت لە وشەی
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«ژیار» لە مانای جیۆپۆلەتیكی ،كولتوری و شوێنگەییدا« .فەزای گەورە» لە
دەوڵەتانی نەتەوەیی هەنوكەیی بیناكراوە و بە پێی سیستمی گشتیی بەهاكان
و خزمایەتیی مێژوویی و یەكگرتنی چەند دەوڵەت ،یان تەنانەت ژمارەیەكی
زۆر لە دەوڵەتانی جۆراوجۆری خاوەن «چارەنوسی هاوبەش» ،دیاریدەكرێت.
لە فەزاگەلی گەورەی جیاجیادا ،هۆكاری یەكڕیزی دەتوانێت جیاوازبێت .ئەمە
بەو مانایە كە لە شوێنێكدا ئایین دەتوانێت رۆڵبگێڕێت و لە شوێنێكی دیكەدا
رەسەنایەتیی نەژادی ،فۆرمی كولتوری ،شێوازی كۆمەاڵیەتی-سیاسی و لە
شوێنێكی دیكەشدا بارودۆخی جوگرافیایی گرنگی هەبێت .خاڵی گرنگ ئەوەیە
كە فۆرمۆڵە بوونی یەكێتی ئەوروپا نیشانەی ئەوەیە ،كە بەڕێوەچوونی ئایدیای
«فەزای گەورە» بە كردەوە تێپەڕین لە دەوڵەتەوە بۆ پێكهاتەی بان دەوڵەتییە،
كە لە سەر بنەمای هاوبەشیی ژیار دامەزراوە ،سەرباری هەموو كێشە و گرفتە
ناوخۆییەكان ،بە شێوەی ئەرێنی پێشدەكەوێت.
پێڕستی ژیارەكان

پێچەوانەی دەوڵەتە نەتەوەییەكان ،دەكرێت سەبارەت بە ژم��ارە و
سنورەكانی ژیارەكان باس و لێكۆڵینەوە بكەین .هانتینگتۆن ئەم پێڕستەی
خوارەوە ئاراستە دەكات:
.١رۆژئاوا
.٢كۆنفۆشیۆس (چینی)
.٣ژاپۆن
.٤ئیسالمی
.٥هیندی
.٦سالڤی-ئەرتەدۆكسی
.٧ئەمەریكای التین و لەوانەیە
.٨ژیاری ئەفەریقی.
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هانتینگتۆن دەرگای ژیاری رۆژئاوا ،ویالیەتە یەكگرتووەكان (لەگەڵ كەنەدا) و
ئەوروپا دەكاتەوە .لەڕوانگەی مێژووییەوە ،ئەمە پۆلێنكردنێكی راستە ،بەاڵم ئەمڕۆ
لەڕووی جیۆپۆلەتیكییەوە ،ئەمانە بە نیسبەت یەكدییەوە ،دوو «فەزای گەورە»
پێكدێنن ،كە بەرژەوەندیی سرتاتیژی ،ئابوری و تەنانەت جیۆپۆلەتیكییان بەردەوام
لێكدووردەكەوێتەوە .ئەوروپا لە دوو بەشی هاوشێوە بەهرەمەندە .بەشی
یەكەم ،هەمان بەشی «ئەتڵەنتیكی» كە هاوشێوەسازیی ئەوروپا و ئەمەریكای
باكور رێك و بەجێ ئەنجامدەدرێت ،بەشی دووەم قارەیەكە كە رێك پێچەوانەی
بەشی یەكەمە ،وێڕای بەڕێوەبردنی سیاسەتی ئازاد و گەڕانەوەی ئەوروپا وەك
ئەكتەرێكی سەربەخۆ لە مێژوو ،نەك تەنیا وەك پێگەی سەربازی ،بەڵكو وەك
«برا گەورە»ی ئەمەریكای باكور دەڕوانێت .ناوەندی بان ئەتلەنتیكی لە بەریتانیا
و واڵتانی ئەوروپای رۆژهەاڵت ،كە ترس لە روسیا بزوێنەریانە ،جێگیربووە و
ناوەندی بان وشكانی لە فەرەنسا ،ئەڵامنیا بە پشتیوانیی ئیسپانیا ،ئیتاڵیا یان بە
دەربڕینێكی دیكە ،ئەوروپای كۆن سەقامگیربووە .ژیار لە هەموو ئەم حاڵەتانەدا
یەكێكە ،رۆژئاوایی« ،فەزای گەورە» لەوانەیە بە شێوەیەكی دیكە رێكبخرێنەوە.
لە ژێر ناوی ژیاری سالڤۆی-ئەرتەدۆكس یان بە وتەیەكی وردتر ژیاری دیاردەی
ئۆراسیایی كە نەك هەر سالڤ و پەیڕەوەكانی ئەرتەدۆكس لە رووی مێژووییەوە
دەگرێتەوە ،بەڵكو كۆمەڵێك نەژادی دیكە (بۆ منوونە توركەكان ،قەفقازییەكان،
خەڵكانی دانیشتووی سیربیا و هتد) ،كە بەشی هەرە زۆری دانیشتوانی پەیڕەوی
ئایینی ئیسالمن ،لە خۆدەگرێت.
جیهانی ئیسالم بە تاكە ئایین و یەكگرتووكاریەوە لە دركی روو لەزیادبوونی
شوناس و رەسەنایەتی خۆیەتی ،خۆی بۆ چەند «فەزای گەورە» دابەش دەبێت
كە پێكهاتووە لە «جیهانی ع��ەرەب»« ،ناوچەی وشكانی ئیسالم» (ئێران،
ئەفغانستان ،پاكستان) و ناوچەی كەنداوی ئارام كە ئیسالم لەوێدا برەوی هەیە.
ئەفەریقا و جڤاتی لە گەشەدا ،لە ئەوروپا و ئەمەریكا ،لەم وێنەیەدا شوێنێكی
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تایبەت بۆخۆیان تەرخاندەكەن .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئیسالم ژیارێكە گەلێك روون و
ئاشكرا جیاوازییەكانی خۆی لەگەڵ ژیارەكانی دیكە تێدەگات و بە پلەی یەكەم
جیاوازیی خۆی لەگەڵ ژیاری لیبڕال ،یان رۆژئاوایی كە بە شێوەی ئەكتیڤ لە
پرۆسێسی جیهانیسازیدا پێدەنێتە گۆڕەپانی جیهانی ئیسالمەوە ،نیشاندەدات.
ئەستەمە بكرێت سنورەكانی دزەكردنی ژیارەكانی ژاپۆن و چینی لەناوچەی
كەنداوی ئارامدا دیاریبكرێت ،كە تایبەمتەندییەكانی ژیارییان تاڕادەیەكی
دیاریكراو بە ئاشكرا و رووندەمێنێتەوە.
هەڵبەت ناكرێت ئێستا سەبارەت بە خودئاگایی گشتیی دانیشتوانی وشكانی
ئەفەریقیا بدوێین ،هەرچەند لەوانەیە لە داهاتوودا ئەم دۆخە تووشی گۆڕان بێت،
چونكە پێشكەوتنی هەنوكەیی النیكەم پێشینەیەكی مێژوویی بەدەستهێناوە،
كە لە پێڕستی واڵتانی ئەفەریقی و بە شێوەی بوونی ئایدیای پان-ئەفەریقی
بەدیدەكرێت .لێكچوونی دەوڵەتەكانی ئەمەریكای التین لەم سااڵنەی دواییدا،
بابەتێكی تەواو روون و بەرچاوە .بەتایبەت دەبێت راستیی گوشاری ئەمەریكای
باكوریش لە بەرچاوبگرین .هێشتا زووە تاكو لەبارەیانەوە باس لە پرۆسێسەكانی
یەكڕیزی بكەین .هیچ چەشنە لەمپەرێك بۆ یەكڕیزیی فەزای دیاردەی ئۆراسیایی
لە دەوری روسیا لە ئارادا نییە ،چونكە ئەم خااڵنە بە درێژایی چەندین سەدەی
دوورودرێژ ،لەڕوانگەی سیاسی ،كولتوری ،ئابوری ،كۆمەاڵیەتی و دەروونناسییەوە
پێكەوە پەیوەست بوون .سنوری رۆژئاوایی دیاردەی ئۆراسیایی رۆژهەاڵتیرت ،لە
سنوری رۆژئاوای ئۆكرانیاوە تێدەپەڕێت و ئەم واڵتە تازە پێكهاتووە هەستیار و
بێبەری لە هێز و دەسەاڵتی مانەوە دەكات .ژماردنی ژیارەكان لەڕاستیدا وێنایەكی
باش لە ژمارەی جەمسەرەكان لە جیهانی فرە جەمسەر بەدەستەوە دەدات.
هەموویان جگە لە ژیاری رۆژئاوایی ،ئێستا لە دۆخێكی پۆتانشیالدان ،بەاڵم
هەریەك لەم ژیارانە لە بنەڕەتێكی قایم و شیاوی گرنگیدان بۆ رۆیشنت بەرەو
یەكڕیزی و گۆڕان بۆ توخمی تەواوی مێژووی سەدەی بیستویەك ،بەهرەمەندە.
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ئایدیای فرە جەمسەری

ئایدیای جیهانی فرەجەمسەر كە تیایدا بە ژم��ارەی ژی��ارەك��ان،
جەمسەربوونیان دەبێت ،ئەگەری پێشنیاری گۆڕەپانێكی بەرین لە
ئەڵتەرناتیڤەكانی كولتوری ،جیهانبینانە ،كۆمەاڵیەتی و مینۆكی بۆ
هەڵبژاردن بۆ مرۆڤایەتی دەڕەخسێنێت .ئێمە لە مۆدێلی «یونیڤێرساڵیزمی
ناوچەیی» لە چوارچێوەی «فەزای گەورە»ی دیاریكراو بەهرەمەند دەبین،
كە دینامیكی پێویستی كۆمەاڵیەتی بە ناوچە و دابەشكارییە گەورەكانی
مرۆڤایەتی دەبەخشێت .ئەم دینامیكە لە تایبەمتەندیی جیهانیسازی و
فراوانی بەهرەمەندە ،بەاڵم ئەو كەموكوڕییانەی نییە ،كە گڵۆباڵیزم بە پێی
پێوەری سەر زەوی هەڵگریەتی .بە شێوەی هاوكات ،لە سیستمێكی وەهادا
لەوانەیە ناوچەگەرایی ،پەرەی خۆسەرانە و رەسەنی جڤات و كۆمەڵە
خۆجێیی ،نەژادی و ئایینییەكان پەرە بگرێت ،چونكە گوشاری چونیەك كە
تایبەمتەندیی دەوڵەتی نەتەوەییە ،بە رادەیەكی بەرچاو الواز دەبێت .لێرەدا
ئێمە لە ئەوروپا دەبینین یەكڕیزی دەبێتە هۆی گەشە و پەرەی ئەنجومەنە
ناوچەییەكان و وەك دەوترێت ناوچە ئەوروپییەكان .جگە لەوەی تا ئێستا
باسكراوە ،سەرئەنجام دەتوانین ئەم دژیەتییە بنچینەییەی نێوان شێوازە
جیاجیاكانی شوناسی «ئیمپراتۆرییەت» چارەسەربكەین .گۆی زەوی نەك
وەك «گۆڕەپانێكی» یەكگرتوو تەنیا (وێڕای «راسیزمی كولتوری» تایبەتیی
خۆی بۆ دابەشكردنی ناوەكان بۆ «عەشیرەی بەژیار» ،بە پێچەوانەوە
«وەحشی» و «بەربەرەكان» ،بەڵكو وەك «چەند گۆڕەپان»« ،چەند خاك
و سەرزەوی» دەكەوێتە بەرچاو ،كە تیایدا چەند «مرۆڤایەتی» لە تەنیشت
یەكدی ،بەئاهەنگی تایبەت بە خۆ و وێڕای وشیاری و مەعریفەی خۆژیان
بەسەردەبەن .ناتوانین بڵێن پەیوەندی و دانوستانیان چۆناوچۆن دەبێت.
لەوانەیە هەم گفتوگۆ و هەم بەریەككەوتن لە نێوانیاندا رووبدات ،بەاڵم
تیۆری چوارەمی سیاسەت

233

لێرەدا خاڵێكی گرنگی دیكە ئەوەیە ،كە مێژوو بەردەوام دەبێت و ئێمە لەو
بنبەستە بنچینەییە مێژووییە كە باوەڕ و ئیامنی كوێرانە بە پێشكەوتن بەرەو
ئەوێ پەلكێشی كردبووین ،رزگارمان دەبێت.
بە زۆری بە تێپەڕبوونی كات شتێك لە مرۆڤدا تووشی گۆڕان دەبێت و
شتێكی دیكە بێ گۆڕان و وەك خۆی ،دەمێنێتەوە .ژیار ئەگەری جێگیربوونی
هەموو شتێك لە شوێنی دیاریكراوی خۆیدا ،دەستەبەردەكات .عەقڵ و سیستمە
فەلسەفی ،كۆمەاڵیەتی ،سیاسی و ئابوریەكانی بەرهەم ،بە پێی یاساكانی تایبەت
بە خۆیان ،دەتوانن پێشبكەون و ناخودئاگایی كۆیی و مۆدێلە كۆنەكان ،یاخود
مۆدێلە گشتییەكان بە شێوەی ئیرادی بپارێزێت .لەم حاڵەتەدا ،ژیار ،وریایی
و ناخودئاگای دەتوانن ئازادانە جەخت لە ستانداردەكانی خۆیان بكەنەوە و
بەرانبەریان وەفادار و بەئەمەک مبێننەوە ،پتەو و تۆكمەیان بكەن و بە خواستی
خۆیان بیانگۆڕن .هیچ چەشنە مۆدێل و پێوەرێكی گشتی ،نە لەڕووی مادی
و نە لەڕوانگەی مینۆكییەوە بوونی نابێت .هەر ژیارێك دەرئەنجام لە مافی
ژیان بە خواست و حەزی خۆی بەهرەمەند دەبێت .لە ژیاردا مرۆڤ حاكم
دەبێت ،لە شوێنێكدا ئایین و لە شوێنێكی دیكەدا ئەخالقیات و لە ژیارێكی
دیكەدا ،ئەوە مادییاتە كە حوكمڕانی دەكات ،بەاڵم بۆ بەڕێوەچوونی پڕۆژەی
فرەجەمسەری ،دەبێت ئێمە دەستەویەخەی گەلێك شت ببینەوە .بە پلەی
یەكەم دەبێت لە شەڕی گەورەترین دوژمن ،واتا گڵۆباڵیزم ،هەوڵی جەمسەری
رۆژئاوایی ئەتاڵنتیكی بۆ سەپاندنی تاقە یەكڕیزیی خۆی بە سەر هەموو نەتەوە
و كولتورەكانی سەر گۆی زەوی ،رزگارمان بێت .ژمارەیەكی زۆر لە نوێنەرانی
دەزگاگەلی سیاسیی ویالیەتە یەكگرتووەكان تا ئێستا ،زاراوەی «ژیار» بە شێوەی
تاك و تەنها بەكاردێنن كە مەبەستیان «ژیاری ئەمەریكی»یە .ئەم ملمالنێ
راستەقینەیە كە ئێمە ،هەموو نەتەوەكانی سەر گۆی زەوی ،بە پلەی یەكەم،
رووسەكان ،لە سەرمانە وەاڵمێكی شیاومان بۆی هەبێت.
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بەشی نۆهەم
تەوەری «ئیمپراتۆرییەت»
الی كارڵ شمیت و تیۆری چوارەمی سیاسەت
دیسپلینی «فەزا بەرفراوانە جوگرافییەکان»

كارڵ شمیت لە بەرهەمی ساڵی 1939ی خۆیدا بە ناوی «دیسپلینی
فەزاگەلی فراوان لە مافی نەتەوەكان و قەدەغەبوونی هێرشی هێزە بیانییەكان
كە لە چەمك و مانای «رایش»دا بۆ مافی نەتەوەكان» باسكراوە ،پایە و بناغەی
تیۆرێکی دامەزراند ،كە بنەڕەتی پڕۆژەی نیۆئۆراسیایی لە روسیای سەرەتای
سەدەی بیستویەكی پێكدەهێنا .هەرچەند شمیت بەرهەمەكەی خۆی لەمەڕ
ئەڵامنیا ،لەكۆتاییەكانی ساڵی 1930دا نووسیبوو ،بەاڵم گرنگییەكەی تاڕادەیەكی
زۆر لە رووی سیاسی ،مێژوویی جیۆپۆلەتیكی تێپەڕی و مۆدێلی رامانی تایبەتیی
سیاسی-مافتەوەرانەی بەدیهێنا ،كە ئەگەری زۆری لەگەڵدایە تەنیا لە سەدەی
بیستویەكدا كردەیی بێت .ئەم مۆدێلی رامانە بۆ روسیای هاوچەرخ گەلێك
گرنگ دەبێت.
دۆکترینی جەیمز مۆنرۆ
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شایانی ئاماژە پێكردنە شمیت تیۆری «فەزای گەورە»ی بە دۆكرتینی مۆنرۆوە
دەستپێدەكات كە لەسەر دەستی جەیمز مۆنرۆ ،سەرۆككۆماری ویالیەتە
یەكگرتووەكان ،ساڵی  ،1823فۆرمۆڵە كرابوو ،بنەڕەتی سیاسەتی دەرەكیی
ئەمەریكای بۆ ماوەی دوو سەدە پێكهێنا .چەمكی « بیروباوەڕیی مۆنرۆ» لەو
پشتگیرییە نزیكە ،كە سیاسەتی کیشوەری ئەمەریكا پێویستە لە الیەن واڵتانی
ئەمەریكییەوە دیاریی بكرێت .سەرەتاكانی سەدەی نۆزدەیەم ،ئەم بیروباوەڕە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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مانایەكی تەواو تایبەت و دیاریكراوی هەبوو ،چونکە لەو سەردەمەدا ئەمەریكا
لە حاڵەتی نیوە كۆڵۆنیالیدا بوو ،زلهێزەكانی ئەوروپی بەردەوام دەستیان لە رەوت
و پرۆسێسە سیاسییەكانی وەردەدا .ویالیەتە یەكگرتووەكان وەك بەهێزترین
واڵتی ئەمەریكی ،بەرپرسیارێتیی پشتیوانیی لە سەربەخۆیی سەرجەم کیشوەری
ئەمەریكا بەرانبەر بە دەستێوەردانی ئەوروپی گرتە ئەستۆ .لێرەدایە كارڵ شمیت
سەرچاوەی تیۆری سیاسیی «فەزای گەورە» دەدۆزێتەوە.
«ف��ەزای گ��ەورە» لە سرتاتیژیی دژە كۆڵۆنیالی سەرچاوە دەگرێت و
هاوپەیامنیی خۆویستانەی هەموو واڵتانی كیشوەرەكە لەبەرچاودەگرێت ،كە
هەوڵدەدەن بە شێوەی كۆیی سەربەخۆیی خۆیان بپارێزن .مەزەندە دەكرێت
كە داهێنانی پێداگرتن لەسەر ئەم سەربەخۆییە بە شێوەی رێژەیی تایبەتە بە
واڵتانی بەهێزتر ،كە هەر لێرەوە لەپێشبوونی ویالیەتە یەكگرتووەكان دەكەوێتە
روو .لەپێشبوون و توانای دابینكردنی سەربەخۆیی سەرجەم «فەزای گەورە»ی
ئەمەریكی بە مانای رەسمی وەرگرتنی رێبەریی ویالیەتە یەكگرتووەكان لە الیەن
واڵتەكانی دیكەوەیە و دانانی قورسایی سەرەكی لەسەر شانی بە مەبەستی
پاراستنی سەربەخۆیی تێکڕای «فەزای گەورە» .ئەمە بەو مانایە نییە كە واڵتانی
ئەمەریكی دەبنە «شارەكانی» ئەمەریكا یان تا رادەیەك مافی حوكمڕانیی خۆیان
لە دەستدەدەن ،بەاڵم لەو رووەوە كە ئەوان بە كردەوە تەنیا هاوڕێ لەگەڵ یەكدی
و بە رێبەریی ویالیەتە یەكگرتووەكان توانای پاراستنی حوكمڕانیی خۆیان بەسەر
خاك و ئەرزیاندا ،لە سەر رووبەری جیهانی (بەرانبەر بە دەسەاڵتی كۆڵۆنیالیی
ئەوروپا) هەیە .بەم چەشنە گرنگی ویالیەتە یەكگرتووەكان بۆ هەموو واڵتان
زۆرتر دەبێت ،چونكە یەكگرتن لەگەڵیدا كاریگەریی راستەوخۆی هەیە لەگەڵ
ناوەڕۆكی راستەقینەی سەربەخۆیی هەریەك لە واڵتانی ئەمەریكی.
ئەمانە تێكڕا زایەڵەی واقیعەكانی نیوەی یەكەمی سەدەی نۆزدەهەمە،
بەاڵم شمیت لەم وێنە یەكەمەی «بیروباوەڕیی مۆنرۆ»دا مانایەكی بەرینرت
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دەبینێتەوە ،منوونەی رێكخستنی هاوكێش و هارمۆنیكی سەرتاسەری جیهان
لە داهاتوودا ،واتا باشرتین گەاڵڵە بۆ رێكخستنەوەی ئایندەی فەزای جیهانی.
مانای «بیروباوەڕیی مۆنرۆ» بەمشێوەیەیە :پێویستی دابینكردنی ئاسایش و
هێمنی و سەربەخۆیی واڵتێك (ویالیەتە یەكگرتووەكان) ،مەرجدار بە پلە و
پایەی سرتاتیژی زلهێزەكانی كیشوەری هاوسێ یان نزیك .پێچەوانەی ئەوروپا،
كە زلهێزە گەورەكان لەناو خۆیاندا ركابەرێتییان دەكرد و هەموویان لە تەنیشت
و نزیكی یەكدییەوە بوون (بەریتانیا ،فەرەنسا ،ئەڵامنیا ،نەمسا ،ئیتاڵیا ،ئیسپانیا،
پرتوگال ،هۆڵەندا و هتد) ،ویالیەتە یەكگرتووەكان تەنیا رێبەری كیشوەری
ئەمەریكا بوو ،تاقە شتێك مەترسی لە سەریان دروستدەكرد ،لە دەرەوەی
ئەمەریكاوە دەهات و ئەویش مەزنایەتیی ئەوروپا بوو .واڵتانی دیكەی
كیشوەری ئەمەریكا لەڕووی تیۆرەوە ،هاوشێوەی ویالیەتە یەكگرتووەكان لە
خاڵێكدا سودیان دەبینی( ،گرێنەدراو بە كۆلۆنیالگەرایی ئەوروپی) ،بەاڵم ئەوان
بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكان بە ركابەری راستەقینە لە قەڵەم نەدەدران ،ئاستی
سەربەخۆییان بە رادەیەكی زۆر الوازتر بوو.
ئەم هزرە لە ئەوروپا ،كە ئاسایشی فەرەنسا پەیوەندیی بە بارودۆخی
بەریتانیا یان ئەڵامنیاوە ببێت ،بە بیرێكی بێجێگە ئەژماردەكرا ،چونكە هەم
بەریتانیا و هەم ئەڵامنیا خاوەنی هێز و دەسەاڵتێكی هەرە زۆر بوون و هاوڕێ
لەگەڵ فەرەنسا و واڵتانی دیكەی ئەوروپی ناچار بوون بۆ سیستمی هاوبەش و
گشتیی ئاسایش و هێمنی لەگەڵ یەكدی رێكبكەون ،بۆ منوونە لە «كۆنسێرتی
زلهێزەكانی ئەوروپا» ،هیچ چەشنە مەترسییەكی دەرەكی هەڕەشە نەبوو
بۆ سەر ئەوروپا .كاتێك كە سێبەر و تارماییەكانی ئەم مەترسییە كەوتنەڕوو
(لە الیەن روسیا و توركیا) ،بۆ بەرپەرچدانەوەی ،هاوپەیامنیی كاتیی واڵتانی
گەورەی ئەوروپی تەواوبوو .ویالیەتە یەكگرتووەكان لە هەلومەرجیكی تەواو
جیاوازدابوو .ئاسایشی ئەوێ پەیوەندیی راستەوخۆی لەگەڵ بارودۆخی سیاسیی
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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واڵتانی دیكەی ئەمەریكیدا هەبوو ،كە گەر بە شێوەی جیاواز لەبەرچاو
دەگیران ،نەیاندەتوانی حوكمڕانیی خۆیان بپارێزن و بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكان
بە ركابەری سەرەكی نەدەهاتنە ئەژمار .سەرجەم ئەم خااڵنە لە «دۆكرتینی
مۆنرۆ»دا رەنگیداوەتەوە.
شان و شكۆی یاسایی «دۆكترینی مۆنرۆ».
سیاسەت و ماف ،رەوایی و لەسەر حەقبوون

كارڵ شمیت مافناس بوو ،گرنگیی تایبەتی بە بەشی مافی نێونەتەوەیی دەدا،
هەر بۆیە هەندێك پرسیاری سەبارەت بە پێگەی مافتەوەرانەی «دۆكرتینی مۆنرۆ»
گەاڵڵە كرد .بۆ تێگەیشنت لە هەڵسەنگاندنی شمیت دەبێت شێوازە سەرەكییەكانی
راڤ��ە و شیكارییەكەی بخەینە بەر ب��اس .ئەو گۆڕەپانی ماف و سیاسەتی
لێكجیاكردۆتەوە و بە تەواوی لەسەر ئەو باوەڕە بوو كە ماف پێڕەوی سیاسەتە،
چونکە بڕیارە سەرەتاییەكان لەمەڕ فۆرمۆلیزە بوونی پەسندكردنی یاسا ،یاخود
گۆڕانی ،هەمیشە بە پێی كۆمەڵێك پرەنسیب دیارییدەكرێن ،كە لە چوارچێوەی
مافتەوەرانە بە دەرە .شمیت ناوی «گۆڕەپانی سیاسی» نا لەم گۆڕەپانی دەركردنی
بڕیارە كە لە دەرەوەی گۆڕەپانی مافدایە .گەر گۆڕەپانی یاسا بە جووتێك چەمكی
«رێگەپێدراو-یاساغ»ەوە دەنارسێت ،نیشانەی سیاسەت جووتی «دۆست-
دوژمن»ە .پێچەوانەی ئەخالقییات ،لە ناسینی سیاسی «دۆست-دوژمن» باسی
ئەوە ناكرێت كە ئاخۆ ئێمە لەگەڵ «باش» یان «خراپ»دا سەروكارمان هەیە.
ئەم چەمكانە هیچ پێگەیەكی مافتەوەرانەیان نییە و دوژمن لەوانەیە دادپەروەر
و بەشەرەف بێت ،لەوانەشە ئابڕوی زۆربێت ،بەاڵم هەر دەبێت بە سەریدا
سەركەویت ،لەناوی ببەیت و كاولی بكەیت ،چونکە دوژمنە.
شمیت دوای ماكس ڤێبەر« ،رێ��گ��ەپ��ێ��دراوی» و «ب��ە پێی یاسا»
لێكدیجیادەكاتەوە .رێگەپێدراوی لە سەر كۆمەڵێك یاسای مافتەوەرانەی دیاری
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و تۆماركراو دامەزراوە .دەكرێت «بە پێی یاسا» وەك كۆیەك لەم یان ئەو كردەوە
و كاری سیاسی ،یاخود بڕیار لە الیەن زۆرینە ،خەڵك ،یان كۆمەڵگە وەربگرین.
سیاسەت و ماف ،رەوایی و پشت بەستوو بە یاسا پەیوەندیی هەرە نزیكیان
پێكەوە هەیە و جیاكردنەوەیان لە هەندێك چركەساتی تایبەتدا ئەستەمە .تەنیا
لە هەلومەرجی پێویست (هەلومەرجی ئێمێرجێنسی) ،رسوشتیان بەتەواوی
دەردەكەوێت ،چونكە گۆڕەپانی سیاسی سەربەخۆ كاردەكات و بەم چەشنە
لەپێشبوونی خۆی بەسەر مافدا دەخاتەڕوو .لێرەدا مانای رەوای��ی مافی
حوكمڕانیی دەكەوێتەڕوو .بەكارهێنانی ئەم چەمكانە سەبارەت بە «دۆكرتینی
مۆنرۆ» دەكرێت بڵێین ئەمەریكییەكان بیریان لەم بابەتە كردووەتەوە و
وەك چەمكێكی یاسایی كە تایبەت بوو بە شوناسی سیاسی ،لە بڕیاری
پڕاوپڕ سەربەخۆی دابینكردنی مافی حوكمڕانیی ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە،
سەرچاوەی دەگرت و هاوكات چاوی بڕیبووە مافی حوكمڕانی و سەربەخۆیی
تێکڕای كیشوەری ئەمەریكا« .دۆكرتینی مۆنرۆ» سێبەری سیاسەتی دەرەكیی
ئەمەریكایە .دۆست و دوژمن تیایدا دیارییكراون .هەموو واڵتانی ئەمەریكی
دۆست و سەرجەم زلهێزەكانی ئەوروپی وێڕای ئەندێشەی كۆڵۆنیالیستییان
دوژمن بوون .بڕیارێك سەبارەت بە لەبەرچاوگرتنی سەرپاكی خاكی ئەمەریكا
وەك فەزایەكی یەكەی سرتاتیژیكی ،بۆ بەرگری لە مافی حوكمڕانیی خۆی بەرانبەر
بە خواستەكانی «دوژمن» دەركرا .ئەم بابەتە لە الیەن ئەمەریكییەكانەوە وەك
دیاردەیەكی یاسایی (النیكەم لە الیەن چینی سیاسی ئەمەریكییەكانەوە)
پەسندكرا« .دۆكرتینی مۆنرۆ» نەبوو بە خاوەنی پێگەی یاسایی-مافتەوەرانە،
كە هەڵبەت ئەمەبوو بە هۆی زیاتر بەكارهێنانی ،چونکە ئەگەر و دەرفەتی
بەكارهێنانی ئامانجەكانی بە كردەوە بۆ رەخساند .لە «دۆكرتینی مۆنرۆ»دا
بە تەواوی بنەڕەت و بنەمای سیاسی ویالیەتە یەكگرتووەكان ئاشكرا دەبێت.
لەم كاتەدابوو كە ویالیەتە یەكگرتووەكان بڕیاری مێژوویی سەبارەت بە پلە و
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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پێگەی جیهانیی خۆی دەركرد .تێزی «ئەمەریكا بۆ ئەمەریكییەكان» لەم كاتەدا
بۆ «ئەمەریكییەكان و نەك بۆ ئەوروپییەكان» («نە بۆ ئەوروپییەكان» وەك
هێزی كۆنتڕۆڵی دەرەكی) مانای تایبەتی وەرگرت.
كامڵبوونی «دۆكترینی مۆنرۆ»

لە سەدەی نۆزدەدا شمیت گۆڕانی مانای «دۆكرتینی مۆنرۆ» سەرنجی
رادەکێشێت .لەو كاتەدا ویالیەتە یەكگرتووەكان وەك سەرپۆشێك بۆ سیاسەتی
كۆڵۆنیالیستیی خۆی لەدەرەوەی كیشوەرەكە سود وەردەگرێت .هەڵبەت بەراورد
بە كۆڵۆنیالیزمی زلهێزە ئەوروپاییەکان ،كۆڵۆنیالیزمی ئەمەریكی حاڵەتی رێژەیی
هەیە و وەك «رۆحی بەهاگەلی دیمۆكراتیك» دەردەكەوێت .واتە ئەمجۆرە كردەوانە،
لەڕوانگەی هاوواڵتییانی ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە چاالكیی ئازادیبەخش و
برەودان بە ژیارە .شمیت خۆی الیوابوو ئەگەر لەم قۆناغەدا پاشەكشێ لە ئایدیای
سەرەكی لە ئارادا بێت ،ئەم پاشەكشێیە كەم و هەندەكییە ،چونکە كۆمەڵێك
الیەنی لەپێشرت بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكان ،دەكرێت لەچوارچێوەی «دۆكرتینی
مۆنرۆ» لەڕووی تیۆرەوە بە شێوەیەكی فراوانرت پێناسەبكرێت .سەرەتاكانی
سەدەی بیستەم ،كاتێك حكومەتی رۆزڤەلت ،سەرۆككۆماری ئەمەریكا و بە
تایبەت ویلسۆن« ،دۆكرتینی مۆنرۆ» تووشی گۆڕانێكی بەرچاو و گرنگ دەبێت.
سەرۆككۆمارەكانی ئەمەریكا بە پشتبەسنت بە «دۆكرتینی مۆنرۆ» پێشنیاردەكەن،
كە جیا لە واقیعە مێژوویی و جوگرافیاییەكان پێناسەی بكەن و بە یارمەتی ئەو
پێویستیی بەشداریی ویالیەتە یەكگرتووەكان لەكاروباری جیهانیدا ،بە مەبەستی
«پتەوكردنی دیموكراسی ،ماف و ئازادی» مومكین بکات .لێرەدا «دۆكرتینی مۆنرۆ»
بە حەق سنورەكانی ئەمەریكای تێپەڕاندووە ،بۆتە تیۆری جیهانی و یونیڤێرساڵ كە
شێواز و جۆری نوێی كۆڵۆنیالیزم ،نەك لەجۆری ئەوروپی (دیار و لەڕوو) ،بەڵكو لە
جۆری ئەمەریكی (كە لەژێر ناوی بڕەودان بە دیموكراسی لیبڕال بەڕێوەدەبرێت)
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دادەمەزرێنێت .ئینگلیزەكانیش هەوڵیاندا لە «دۆكرتینی مۆنرۆ» بە شێوەی
یونیڤێرساڵ-یەكڕیزكەر و ئایدۆلۆژیائاسای ،وەك پرەنسیپی نێونەتەوەیی پێویستیی
كۆنتڕۆڵی بەریتانیا بەسەر پرس و رەوتەكاندا لەسەر ئاستی جیهانی سود وەربگرن،
چونكە ئاسایشی بەریتانیا (ئابوری ،سیاسی و سەربازی) ،پەیوەندیی راستەوخۆی
بەم تەوەرەوە هەیە.
«دۆكرتینی مۆنرۆ» لە تیۆری دژە كۆڵۆنیالی كە لەگەڵ «فەزای گەورەی»
دیاریكراودا پەیوەندیی هەبوو ،سەدەی بیستەم دەگۆڕێت بۆ تیۆرێكی بە
ئایدۆلۆژیابووی یونیڤێرساڵی جیهانی لە جۆری نوێ (دەریایی ،ئینگلیزی و بە
تایبەت ئەمەریكی) .بۆ ئەمەریكی و ئینگلیزەكان ئەمە بڕیارێكی سیاسی بوو
كە كردەوەی دۆست و دوژمنەكانی پۆلێنبەندی دەكرد و بنەڕەتیشی لە یاسا
نێوخۆییەكان پێكدەهات ،بەاڵم بۆ زلهێزەكانی كیشوەری ئەوروپا ،واتا ئەڵامنیا،
فەڕەنسا و روسیا ،ژمارەیەك لە واڵتانی ئاسیا (ژاپۆن) ،ئەمشێوازە لە «دۆكرتینی
مۆنرۆ» پەسەندنەكراو ،دوژمنكارانە و نایاسایی بوو .پاش سەركەوتن بە سەر
ئەڵامنیا لە جەنگی یەكەمی جیهانی و شۆڕش لە روسیا ،بە پێی پێناسەی نوێ
«دۆكرتینی مۆنرۆ» بە شێوە ئەمەریكی و ئینگلیزییەكەی ،وەك هەوڵێك بۆ
رەخساندنی سیستمی مافی نێونەتەوەیی (لیگی نەتەوەكان) ئەنجامدرا .درك
کردنی پەیوەندیی ئەم سیستمە لەگەڵ «دۆكرتینی مۆنرۆ» ئێجگار گرنگە.
لێرەدا واڵتانی هاوپەیامن (پێش هەموان بەریتانیا ،فەرەنسا و ویالیەتە
یەكگرتووەكان) ،وەك توخمی حوكمڕانی و فەزای ژێر ركێف و كۆنتڕۆڵیان لە
دوو بەری كەنداوی ئەتاڵنتیك وەك ناوەندی هەرەوەز كردەوە دەنوێنن .ئەوەی
لەجیهان دەمێنێتەوە وەك كۆمەڵێك «ویالیەت» لەبەرچاودەگیرێن ،كە دەكرێت
لەوێوە چاوەڕوانی روودانی مەترسی بكەین .ئەنجام ،نابێت رێگە بە هیچكام لەم
ویالیەتانە بدرێت بەهێز و بەدەسەاڵت بن .لیگی نەتەوەكان بە سەرپەرشتیاریی
بەریتانیا ،فەرەنسا و ئەمەریكا دەبێت بۆ هەموو جیهان ئەو شتە بێت ،كە
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ویالیەتە یەكگرتووەكان لە كیشوەری ئەمەریكا وەهایە ،واتە گەرەنتیكردنی
ئاسایش و هێمنی بەرانبەر دوژمن ،بەاڵم گەر لەجۆری یەكەمینی «دۆكرتینی
مۆنرۆ» دوژمنەكان ،زلهێزە ئەوروپاییەکان بوون ،لە ئێستا بەدواوە ئەڵامنیا ،روسیای
سۆڤێتی گەنج ،ژاپۆنی جەنگخواز و سوپاساالر ،تادوایی بە دوژمن دەهاتنەئەژمار.
بە واڵتەكانی دی كە نەیاندەتوانی بەرانبەر بە ئەگەری القە و هێرشی «بیانییەكان»
بە شێوەی سەربەخۆ بەرگریی لە خۆیان بكەن ،پێشنیاركرا لەچوارچێوەی لیگی
نەتەوەكان بچنە ژێر چەتری پشتیوانیی زلهێزە ئەوروپاییەکانەوە .بەم چەشنە،
«دۆكرتینی مۆنرۆ» لە «فەزای گەورە»ی دیاریكراو جیابووەوە و بوو بە بنەڕەتی
مۆدێلی یۆنیڤێرسالیستیی و گشتیی دەستوری جیهانی .لەم نێوەدا ،دۆكرتین الیەنی
بەرگریكارانەی خۆی لە دەستداوە و لە كەرەستەی شەڕ لەگەڵ كۆڵنیالیزمەوە
بوو بە كۆڵۆنیالیزم (جۆری نوێی ئایدۆلۆژیكی لیبڕال -دیموكراتیك) .كارڵ شمیت
نیشانیدەدات كە تەالرسازەكانی ڤێرسای هەوڵیاندا بە شێوەی نوێی «دۆكرتینی
مۆنرۆ» پلە و پایەی یاسایی و مافتەوەرانە بدەن ،بەاڵم لەڕوانگەی دژیەکی
ناوچەییەوە ،ئەم كارە ئەنجام نەدرا سەرەڕای ئەمە ،بۆ دەستوری جیهانی ڤێرسایی و
سەردەمی لیگی نەتەوەكان« ،دۆكرتینی گۆڕاوی مۆنرۆ» مۆدێلی یاسایی سەرەكیی
زایەڵەی گۆڕەپانی سیاسی و وەسفی بونیادی حوكمڕانی بوو .دوای جەنگی جیهانی
دووەم ،ئەم مۆدێلە بنەڕەتی بلۆكی ناتۆی پێكهێنا .ئەمە لە حاڵێكدا بوو كە ئەڵامنیا
و ژاپۆنی دۆڕاو كەوتبوونە «فەزای رۆژئاوا» و یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی و
واڵتانی بەرەی سۆڤێت وەك دوژمنی سەرەكی راگەیەندران.
فەزای فراوانی جوگرافیایی و «رایش» لەڕوانگەی شمیتەوە

كارڵ شمیت بەرهەمەكەی لە سەرەتای جەنگی جیهانیی دووەم نووسی و
رامان لەو دیمەنەی لە بەرچاویدا بوو ،بەالیەوە زۆر سەیر و سەرنجڕاكێش بوو.
ئەو سیاسەتی دەرەكی ئەڵامنیای نازی لەڕوانگەی پڕاگامتیستەكانەوە سەملاند و
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بەڵگەی بۆ دەهێنایەوە .لەڕووی تیۆرەوە هەوڵیدەدا لە وێنەی سیاسیی سیاسەتی
دەرەكی تێبگات .شمیت لە «دۆكرتینی مۆنرۆ» دوو مانای بەڕادەی تەواو دوور
لەیەكدی ،دیاریدەكات (كە سەرەتا لەگەڵ «فەزای گەورە»ی تایبەت و مانای
گۆڕدراوی ئایدۆلۆژی-ئیمپریالستی« ،ڤێرسایی» لە پەیوەندیدا بوون) و دەیانخاتە
بەرانبەر یەكدی .هاوكات دەستەواژەی زانستیی «فەزای گەورە» و «دەستووری
فەزاگەلی گەورە» ،سەبارەت بە جۆری یەكەمی «دۆكرتینی مۆنرۆ» بەكاردێنێت.
دواتر پێشنیاردەكات سیستمی مافی نێونەتەوەیی بە پێی ئەمە رۆبرنێت.
شمیت جەخت لەوە دەكاتەوە كە لە چەمكی «فەزای گەورە» ،هەردوو
دەستەواژەكە لە ناوەڕۆكی ناچەندێتی ،واتا چۆنییەتی مێژوویی بەهرەمەندن.
«گەورە» تەنیا نیشانەی قەبارەی فیزیكی نییە ،بەڵكو لە ئاستی رێكخستنی
ناوخۆیی ،پەیوەستبوون ،یەكڕیزی فەزاكان و یەكگرتوویی سرتاتیژی و سیاسی خۆی
نیشاندەدات .ئێمە چەمكی «مەزن»یش هەر بەم مانا بەكاردەهێنین« .فەزا»ش
وەك پێوەرێكی ئەبسرتاكتی فیزیایی بەكارناهێرنێت ،بەڵكو وەك زەوییەكی
دیاریكراو :دارستان ،دەشت ،كێو ،رووبار ،تەپۆڵكە كە فۆڕم بە ژینگەی نەتەوەكان
و نەژادەكان دەدات ،لەبەرچاودەگیرێت .بەم چەشنە ،چەمكی «فەزای گەورە»
راستەوخۆ لە چەمكی «ئیمپراتۆرییەت» نزیكدەبێتەوە (وشەی ئەڵامنی «داس
ڕایش» بە مانای «ئیمپراتۆرییەت»ە) .روسەكانی ئۆراسیایی كەڵك لە دەستەواژەی
«دەوڵەت-جیهان» وەردەگرن (ساویتسكی) .لە فۆرمۆلی «دەوڵەت-جیهان»دا،
مانایەكی دووانە بوونی هەیە كە شمیت لە «دۆكرتینی مۆنرۆ»دا دەریدەخات.
ساویتسكی «دەوڵەت-جیهان»« ،ئیمپراتۆرییەت» وەك بەشی دیاریكراوی فەزای
جیهانی تێدەگات و یەكگرتوویی ژیاریی تێدایە (كە بنەڕەتی دیاردەی ئۆراسیایی
پێكدێنێت) .لە جۆری یەكەمی «دۆكرتینی مۆنرۆ»شدا ئەم خاڵە هەیە ،بەاڵم گەر
هەنگاوێك لە مانای ئۆراسیایی ساویتسكی تێپەڕین ،دەكرێت هەمان دەستەواژە
وەك گڵۆباڵیزم پێناسەبكرێت ،واتا وێنایەك سەبارەت بە «دەوڵەتی جیهانی» و
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«حكومەتی جیهانی» .رووداویكی وەها رێك قۆناغی ڤێرسای ،لە دروستكردنی
لیگی نەتەوەكان و دواتر لە دروستكردنی ناتۆ ،دەستوری جیهانیی «كۆمیسیۆنی
سێالیەنە» و گڵۆباڵیزمی هاوچەرخی ئەمەریكیدا روویدا.
یونیڤێرساڵیزم (گڵۆباڵیزم) ،وێڕای وێنای فیزیایی جیهان و «فەزای گەورە»،
لەگەڵ وێنەی مێژوویی جیهان لە پەیوەندیدایە .تاك خودی یونیڤێرساڵیزم
(تیۆری لیبڕالی «مافەكانی مرۆڤ») پێكدێنێت .زات لە تیۆری «فەزای گەورە»
هەمان نەتەوە یان كۆمەڵێكی ئۆرگانیكی دیاریكراوە .بەم بۆنەیەوە كارڵ شمیت
دوو چەمكی «مافەكانی مرۆڤ» و «ف��ەزای گ��ەورە» پێكەوە دەبەستێتەوە.
لێرەدا شوناسی دوو خوێندنەوە و وێنای دژواز سەبارەت بە دەستوری جیهانی
رەنگدەداتەوە ،فرەجەمسەر و تاكجەمسەر ،مێژوویی ،یونیڤێرساڵ كە لە سەر
چەند «ئیمپراتۆرییەت» (بە رای شمیت «رایشەكان») و یان تەنیا ئیمپراتۆرییەتێك
(بە نیسبەت ئێمەوە ،ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی :ئەو دەورەی ویالیەتە
یەكگرتووەكان لە چوارچێوەی «دۆكرتینی مۆنرۆ» بە شێوە سەرەتاییەكەی سەدەی
نۆزدەهەم سەبارەت بە كیشوەری ئەمەریكا بەڕێوەی برد و دەورێك كە هاوڕێ
لەگەڵ واڵتانی ئەندامی ناتۆ لە سەدەی بیستەم سەبارەت بە سەرتاسەری جیهان
دەیگێڕێت) دامەزرابێت.
كارڵ شمیت خۆی ساڵی  ،1939رایشی سێیەم وەك یەك «ئیمپراتۆرییەت»،
وەك «فەزای گەورە»« ،دەوڵەت جیهان» دەبینێت .هەوڵیدەدا ئەم دەورەی
ئەڵامنیا بسەملێنێت .رایشی سێیەم بە شێوەی «فەزای گەورە» بۆ شمیت ئەوەندەی
كە چەمك و مانایەكی ئەوروپی بوو ،بە چەمكێكی ئەڵامنیایی نەئەژماردەكرا.
شمیت تیایدا دەربڕینی ژیاری كیشوەری-ئەوروپی لە بەیانی كالسیكی (و نەك
رۆشنگەرانەی) دەدیت( ،كاسۆلیك و موحافیزكارێكی گەرم و گوڕ بوو) .هەروەها
واڵتی ناسیۆنال-سۆسیالیستی وەك بەشێك لە نەتەوەكانی ئەوروپی نەك وەك
دەسەاڵتێكی نوێ یان واڵتێكی ناسیۆنالی بەهێز لە بەرچاودەگرت .لێرەوە تێڕوانینی
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شمیت بەرانبەر «مافەكانی مرۆڤ» دەردەكەوێت .شمیت كە لە الیەنگرانی
داهاتووی هیتلەرە ،هەرگیز لە بەرهەمەكانیدا لەگەڵ راسیزم و پێناسەی تایبەتیی
«رایش» كە ئەڵامنییەكان باسیاندەكرد ،هاوڕانەبوو .شمیت لەژێرناوی «رایش»
جیهانی هاوبەشی هەموو نەتەوەكانی ئەوروپای لە بەرچاو بوو ،هەرچەند
لەڕووی مێژووییەوە ،ئیمپراتۆرییەتی رۆمی رۆژئاوایی بە پێی هۆزە ئەڵامنییەكان
دروست بوو .سەرجەم هۆز و عەشیرەتە ئەوروپاییەکان لە دروستكردنی مێژووی
هاوبەشی ئیمپراتۆرییەتدا بەشدارییانكرد و دەبوو لە داهاتوودا لە مافی هاوشێوە
بەهرەمەند بن.
ناسیۆنال-سۆسیالیزمی شمیت ،زۆر لە ناسیۆنال-سۆسیالیزمی هیتلەر جیاوازە.
جیاوازییەكە لەوەدایە ،كە ئەو گروپی نەتەوەكانی لە بەرچاوە ،نەك تەنیا یەك
نەتەوەی ئەڵامنی ،بیر لە «فەزای گەورە» ،لە پێكەوەژیانی «ئیمپراتۆرییەت»گەلی
جۆراوجۆر لە پاڵ یەكدیدا (لەوانە «روسیا-سۆڤێت» ،ئۆراسیایی) و نەك
كۆڵۆنیالیزمی ئەڵامنی ،دەكاتەوە .رێك لەبەر ئەم هۆكارە ،ساڵی  1936لە گۆڤاری
“ ”Schwarze Korpsوتارێك لە دژی چاپكرا ،كە بوو بە هۆی لەسەر كار البردن و
بێكاربوونی ،بەاڵم شمیت درێژە بە كامڵكردنی ئەندێشەی خۆی بە چۆنییەتییەكی
نوێرتەوە دەدات ،رێك وەك ژمارەیەكی زۆر لە «موحافیزكارە شۆڕشگێڕەکان» كە
لەسەر دەستی دەمارگیرە كەمعەقڵە نازییەکان ،تەریك و تەنانەت شاربەدەركران
و دوورخرانەوە .لێكدانەوەی بەرهەمەكەی شمیت ،خاڵێكی سەرنجڕاكێش
دەخاتەڕوو ،ئەویش ئەوەیە ئەو لە گەرمەی سیاسەتی رەگەزپەرەستانەی هیتلەردا،
كە تەنیا ئەڵامنییەكانی بە مرۆڤی تەواو دەزانی ،لە بەكارهێنانی دەستەواژەی
«مافی نەتەوەكان» بەردەوامە« .رایشی سێیەم»ی شمیت وەك «رایشی سێیەم»ی
ئارسۆر مۆلەر ڤان دەن بروك ،نوسەری ئەم تیۆرە) رایشێكی دیكەیە كە زۆر
لە رایشەكەی هیتلەر جیاوازە« .رایش»ی شمیت« ،ئیمپراتۆرییەت»« ،فەزای
گەورە»یە كە كۆمەڵێك نەتەوە و ئەتنی جیاواز تێیدا نیشتەجێن و هەریەكیان
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بۆ رۆنانی چارەنووسی سیاسیی خۆی ،خاوەنی مافی هاوشێوەن .ناوەند دەبێت
بە پلەی یەكەم ،لە هەموو نەتەوەكان بەرانبەر بە دەستێوەردانی هێزەكانی
دەرەوەی فەزای گەورە بەرگری بكات و ئاسایشیان بپارێزێت (لە سەرەتای ئەو
دەقەی لێكدەدرێتەوە ،ئاماژە بەم بابەتە كراوە) .هیتلەر لە سیاسەتی خۆیدا
تووشی هەمان هەڵەبوو كە ویالیەتە یەكگرتووەكان و ئیمپریالیستە ئینگلیزەکان
كاتی تێپەڕین لە «فەزای گەورە»ی تایبەت بۆ یونیڤێرساڵیزم و گڵۆبالیزم تووشی
بوون .جیاوازییەكەیان تەنیا لەوەدایە ،كە ئەوان لە پشتی قەڵغانی ئایدۆلۆژیا
خۆیان حەشار دابوو ،هیتلەر لە دۆكرتینی نەژادپەرستانە و ئایدیای «لەپێشبوونی
جیهانیی نەژادی ئاریەن (ئاریایی) سودی وەردەگرت.
گەر بە وردبینیی زیاترەوە لە بیر و هزرەكانی شمیت بڕوانین (سەرنجێكی
فراوانرت بۆ ئایدیاكانی شۆڕشگێڕانی موحافیزكار ،لە شپینگلەر ،ئێرنست فۆن
سالۆمۆن ،ئۆتۆ پتلیا ،ئارسور مولێر ڤان دەن برووك ،فرانتس شائۆڤكەر ،ئێرنست و
فرێدریك یونگەر ،هێرمەن ڤیرتا ،فرێدریك هیشلەر و نیكیشەوە بگرە تا هایدگەر)،
بە ئاسانی بەم خاڵە دەگەین كە باس باسی تیۆری چوارەمی سیاسەتە (لە پاڵ
لیبڕالیزم ،كۆمۆنیزم و فاشیزم) كە لە پشت تیۆری سێیەم (نازیزم و فاشیزم)دا شاراوە
بوون .خاڵی تراژیدی ئەوەیە كە تیۆری چوارەم ،ماوەیەك لە سێبەری تیۆری سێیەمدا
دەرنەدەكەوت ،لە چركەیەكدا پێوەی پەیوەست بوو ،توانای جەنگ لە سێالیەنی
نەبوو (تیۆری چوارەم ناچاربوو بەرانبەر لیبڕالەكان ،كۆمۆنیستەكان و شۆڕشگێڕە
موحافیزكارەکان و نازییە بێنرخەكان خۆی بگرێت و بەرانبەریان بوەستێتەوە.
دەكرێت لەبەر زۆر هۆكار بڵێین ،كە ئەڵامنیا ناچاربوو نەك هەر لەگەڵ
دوژمنی سەرەكی ،بەڵكو بەرانبەر بە پەرەخوازیی سۆڤێت لە رۆژهەاڵتەوە،
خۆڕاگری و بەرخۆدان بكات و رێگە بە روودانی نەدات .جگە لەمە نابێت هەستی
نیشتامنپەرستیی ئەڵامنییەكان لە بەرچاو نەگیرێت .كەسانێك (لەوانە شمیت
خۆی) ،هەوڵیانداوە لە ناوخۆی رژێمەوە شتێك بكەن تاكو رووگە و رێگەی ترسناكی
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هیتلەر بەرەو رێگەی رۆحی «مافی نەتەوەكان» و «فەزای گەورە» رابكێشن.
ئەنجام تیۆری چوارەم لە ژێر دارو پەردووی تیۆری سێیەمدا نێژرا كە لەڕوانگەی
مێژووییەوە رایشی ئادۆلف هیتلەر مایەوە و نەبوو بە رایشی كارڵ شمیت.
«فەزای فراوانی جوگرافیایی» سۆڤێت .رایشی سۆڤێت

مۆدێلی «فەزای گەورە» بۆ راڤە و شیكاریی قۆناغی روسیای سۆڤێت ئایدیالە.
ئۆراسیاییەكانی روس بە شێوەی راستەوخۆ ئەم بابەتەیان گەشەیان پێدا .ئەوانیش
سودیان لە چەمكی «فەزای گەورە» وەرگرت و پشتیان بە وتەزای فەزای گەورە
دەبەست .ساویتسكی بۆ راڤە و ئانالیزی قۆناغی سۆڤێت ،زاراوەی «گەشە لە
جێگەی»ی بەكارهێنا .بۆ ئۆراسیاییەكانی روس لەوانە شمیت ،لیبڕالەكانی واڵتانی
رۆژئاوایی دوژمنی سەرەكی بوون ،هەرچەند ئۆراسیاییەكان ،ئەڵامنیایانن دەخستە
پێكهاتەی «رۆژئاوا»وە ،شمیت لەسەر ئەو باوەڕە بوو ،ئەڵامنیا ناوەندی كیشوەری
ئەوروپایە و «رۆژئاوا» لەو الی رایشەوە دەستپێدەكات .هەر ئەو ئۆراسیاییانە بە
شێوەی زۆرورد و رێكوپێك پێشبینی كامڵبوونی سیاسەتی دەرەكی سۆڤێتیان لە
ئینتەرناسیۆنالیزمی یەكەم ساڵەكانی شۆڕشەوە بۆ سیاسەتی تەواوی ئیمپراتۆری
لە كۆتاییەكانی سااڵنی  1920كردبوو .یەكێتی سۆڤێت منوونەی كالسیكی «فەزای
گەورە» بوو ،كە ئەگەر كەڵك لە زاراوەی شمیت وەربگرین ،دەتوانین «رایشی
سۆڤێت»ی ناو بنێین .زاراوەی «ئۆراسیا» كە لەسەر دەستی ئۆراسیاییەكان
بەكارهێرنا ،بانگهێشت بۆ جەختكردنەوە لە یەكگرتوویی ئۆرگانیكی «فەزای
گەورە»ی كیشوەری ئۆراسیایی دەكات ،كە بە پێی سنورەكانی روسیا ،لە روسی
كەوناراوە تا یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی بوو.
هاوكات پێچەوانەی بەڵشەفیكەكان و رێبەرەكانی یەكێتی سۆڤێتی
سۆسیالیستی ،كە ماركسیزم بنەڕەتی تیۆریانی پێكدەهێنا ،هیچ باسی فەزا ،نەریت
و ژیارەكانی تێدا نەكرابوو ،ئۆراسیاییەكانی ،یەكێتی سۆڤێتیان وەك ئۆرگانیزمی
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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مێژوویی و فەزادار ،جیۆپۆلەتیكی و ژیاریی پێناسە دەكرد .هەروەها راڤە و
شیكارییەك كە ئەوان سەبارەت بە مێژووی سۆڤێت ،بە تایبەت سەردەمی ستالین،
ئەنجامیانداوە ،لەهێزە كۆچبەرەكانی دیكە وردتر و راسترت بوو .ئۆراسیاییەكان
كەم تا زۆر بەو شێوەیەی شمیت رایشی سێیەمی هیتلەری هەڵدەسەنگاند،
یەكێتی سۆڤێتیان هەڵدەسەنگاند .ئەوان لەم رێگەیەوە لە قووڵیی لۆژیكی
«فەزای گەورە» ،یاسامەندیی «ئیمپراتۆرییەت»ی تاهەتایی ،دیالێكتیكی رۆمی
سێیەم ،سەربەخۆیی و حوكمڕانیی ئەرزیی مێژوویی نەتەوەی روس كە رادەستی
نوخبە سیاسییەكان كرابوو (لەمەڕ كەیسی هەنوكەیی ،بەڵشەفیكەكان) تێگەیشنت
و تەنیا ئامانجێكیان لە بەرچاو بوو ،ئەویش بەرگری لە واڵت و نەتەوە بەرانبەر
بە دەستێوەردانی هێزە دەرەكییەكان بوو .بەڵشەفیكەكان بە درێژایی حەفتا ساڵ
ئەم ئەركەیان راپەڕاند.
لەڕاستیدا ئۆراسیاییەكان وەك شۆڕشگێڕانی موحافیزكاری ئەڵامنی ،نوێنەرانی
تیۆری چوارەمی سیاسەت بوون ،بەاڵم توخمەكانیان نەك دەقاودەقی فاشیزم
(تیۆری سێیەمی سیاسی) ،بەڵكو هاوڕا لەگەڵ تیۆری دووەمی سیاسی ،تێدەگەیشنت.
ئۆسرتیالۆف لێكدانەوەیەكی چڕوپڕی لەم بارەیەوە پێشکەش دەکات .ئایدیای
دروستكردنی سۆسیالیزم لە واڵتێكدا كە لە روسیا توانرا بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە،
لە واقیعدا گەڕانەوە بۆ «فەزای گەورە» و «رایش» بوو .گریامن دەسەاڵتی تیۆری
چوارەمی سیاسەت لە ئەڵامنیای نازی و یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی چارەنووسساز
بوایە ،باس و مشتومڕە سەرپێییە ئایدۆلۆژییەكان هەنگاوێكیان بۆ دواوە هەڵدەگرت
و لە بەستێنی دووەمدا جێگیردەبوون ،ئێمە لە جیهانێكی تەواو جیاواز بەهرەمەند
دەبووین ،جیهانێكی ئایدیال (وەك پێویست) ،جیهانێكی هاوكێش و فرەجەمسەر.
گەاڵڵە لە سەر كاغەز ماوەکانی تیۆری چوارەمی سیاسەت ،لە پەیامنی مۆلۆتۆف-
رینرتۆپ و تیۆری كارڵ هۆشفەڕ ،شۆڕشگێڕی موحافیزكار لە ژێر ناوی «میحوەری
بەرلین-مۆسكۆ-تۆكیۆ»دا بەدیدەكەین.
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دەستبەجێیی و پێویستیی نوێ بە تیۆری چوارەمی سیاسەت

ئێستا ،سەردەمی هەنوكە لێكدەدەینەوە .میراتی كارڵ شمیت ،ئەمڕۆ بووە
بە بەشی دانەبڕاوەی كولتوری سیاسی و مافتەوەری نوخبە رۆژئاواییەکان.
ئەم میراتە گەلێك لە تایبەمتەندییە مێژووییەكان لە سەرتر بوو ،پرس و بابەتە
بنچینەییەكان دزەی كردبووە نێوی ،كە ئەمڕۆ نەك هەر پێویستیی خۆیان لە
دەستنەداوە ،بەڵكو روویان لە زیادكردنیش كردووە ،بەاڵم گەر بە سەرنجێكی
كراوەترەوە لێیبڕوانین ،دەردەكەوێت لێرەدا باسەكە باسی شمیت وەكو مرۆڤێك
و میراتی تاكەكەسی ئەو نییە .لەڕاستیدا گرنگی تیۆری چوارەمی سیاسەت ،بە
گشتی ،بە خێرایی و گوژمێكی زۆرەوە زیاددەكات ،كە كارڵ شمیت نوێنەری
دیارو درەوش��اوەی بوو .ئێستا لە سێ تیۆری سیاسی سەدەی بیستەم تەنیا
یەكێكیان ،واتە لیبڕالیزم ،بە سەالمەتی ماوەتەوە .فاشیزم دیار نەما و كۆمۆنیزم
كەم تا زۆر بزربوو .ناكرێت بەجدی بەرەوڕووی هەریەكیان ببینەوە و فاشیزم
و كۆمۆنیزم بە هەند وەربگرین .هەڵبەت ،نەك لەبەرئەوەی ئەوان لەڕووی
مێژووییەوە دۆڕاون ،ئەمە نیوەی بابەتەكەیە ،بەڵكو لەبەرئەوەی لەڕوانگەی
ئایدیاییەوە مایەپووچ بوون .كەسانێك كە باوەڕیان پێهێنان ،سوك و بێبایەخ
بوون و لە ئاستی تیۆریدا ریسوا بوون .فاشیست و كۆمۆنیستەكان ناتوانن
بە شێوەیەكی دیار و جێگەی تێگەیشنت شكستی خۆیان لێکبدەنەوە ،هەر
بۆیە خاوەنی ئێستا و داهاتوو نین .ئەندێشەی فاشیستی ڕەتكرایەوە ،رامانی
ماركسیستی رووی لە سفر ناوە .لە شوێنێكیشدا كە هێشتا بوونی هەیە بە
دڵنیاییەوە ،هەندێك خواستی ئایدۆلۆژی دەرەكیی لەگەڵدایە (ناسیۆنالیزم لە
ئاسیا و جیهانی سێیەم ،لیبڕالیزم لە سۆسیال-دیمۆكراسیی ئەوروپی) .تیۆری
چوارەمی سیاسەت كە ئەندێشەكانی «فەزای گ��ەورە»« ،ئیمپراتۆرییەت»،
«مافی گەالن»« ،دیموكراسی ئۆرگانیك»« ،فرەجەمسەری»« ،شوێنی گەشە»،
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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«حوكمڕانیی سیاسی» و «جیۆپۆلەتیك»ی بۆ دەگەڕێتەوە ،هەرچی زیاتر
دەسەاڵتی خۆی منایش دەكات .تیۆری چوارەمی سیاسەت لە پێش چاوماندا
دەتوانێت تاقە ئەڵتەرناتیڤی بنەڕەتی و بەبەهای گڵۆباڵیزم« ،مافەكانی مرۆڤ»،
تاكجەمسەر ،یونیڤێرساڵیزمی لیبڕال -دیموكراتیك ،تاكگەرایی ،تۆتالیتاریزمی
بازاڕ و بەهاكانی بازاڕی بێت.
كارل شمیت جیهانێكی دەدیت ،كە لە «ئیمپراتۆرییەتەكان»« ،فەزاگەلی
گەورە»« ،رایشەكان» پێكهاتووە .بە بەكارهێنانی روانگەكانی لە سەردەمی
هاوچەرخدا ،دەتوانین بە باشی لە داهاتوودا ‹ئیمپراتۆرییەت»ی ئەتڵەنتیكی
(وێڕای ویالیەتە یەكگرتووەكان لەناوەندیدا)« ،ئیمپراتۆرییەت»ی ئاسیایی (بە
فەرماندەیی چین و ژاپۆن)« ،ئیمپراتۆرییەت»ی ئەوروپی (بە پێی ئەندێشەكانی
شمیت) و ئەنجام« ،ئیمپراتۆرییەت»ی ئۆراسیایی لە یەکرت جیابكەینەوە .شمیت
خۆی وەك چاودێری ئیمپراتۆرییەتی ئەوروپی دەدیت .ئۆراسیاییەكان بنەمای
جیهانبینییەكی هاوشێوەیان دامەزراند .لە دەالقەی روسیاوە سەیری جیهانیان
دەكرد .مۆدێلی ژاپۆنیی رێكخستنەوەی دووبارەی كەنداوی ئارام بۆ «فەزای
گەورە» لەگەڵ شكستی ژاپۆن لە جەنگی جیهانیی دووەمدا بەڕێوە نەچوو،
بۆیە ئەمڕۆ چین هەوڵدەدات دەوری رێبەریی ئەم رەوتە بگرێتە ئەستۆ .روسیا
لەم ماوەیەدا چەندین بەشی گەورەی «فەزای گەورە»ی خۆی لە دەستداوە،
بەاڵم بەرە بەرە دەخزێتە نێو الیەنی ئەوروپی كە داهێنانەكانی یەكڕیزی،
دەربڕی ئەمەیە.
گەر سێ «ف��ەزای گ��ەورە»ی بەزەبر (ئەروپی ،ئۆراسیایی و ئاسیایی)
دەبێت پەرەبگرن ،بۆ ئەوەی بۆ «ئیمپراتۆرییەت»« ،رایش» بگۆڕێن ،فەزای
ئەتڵەنتیكی كە ئەمڕۆ بانگەشەی یونیڤێرساڵبوون و جیهانیبوون دەكات،
دەبێت خۆی كۆبكاتەوە و بەخۆیدا بچێتەوە .بۆ ئەوەی ویالیەتە یەكگرتووەكان
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دووبارە بگەڕێتەوە بۆ جۆری یەكەمی «دۆكرتینی مۆنرۆ» ،بۆ ئەوەی ویالیەتە
یەكگرتووەكان دووب��ارە ببێتەوە بە «ف��ەزای گ��ەورە» و «ئیمپراتۆرییەت»،
دەبێت بەڕادەیەكی بەرچاو بڕشت و دزەكردنی كەم ببێتەوە .شیكارییەكی
وەها نیشانیدەدات تیۆری «فەزاگەلی گەورە»ی كارڵ شمیت ،وەك دەربڕینی
ئاشكرای تیكڕای بونیادی تیۆری چوارەمی سیاسەت ،دڵنیاترین پالتفۆرم
بۆ جیهانی فرەجەمسەر ،ئەنتی گڵۆباڵیزم ،ئەنتی ئەمەریكائیزم و خەباتی
نەتەوەیی رزگاریبەخش دژی بااڵدەستی جیهانیی ئەمەریكی دەبێت.
لێكدانەوەی كاریگەریی «دیسپلینی فەزای گەورە لە مافی نەتەوەكاندا و
یاساغبوونی دەستێوەردانی هێزە بیانییەکان لە فەزا»ی كارڵ شمیت ،رزگاربوون
لە هەلومەرج و دۆخی مێژوویی ،لە پاڵ كاریگەرییەكانی دیكەی بنەماخوازانەی
شمیت خۆی و شۆڕشگێڕانی موحافیزكاری دیكە ،بەشی دانەبڕاوی میراتی تیۆری
ئۆراسیایی پێكدێنێت و تێگەیشتنی باشرتی تیۆری نیۆئۆراسیایزمی لێدەكەوێتەوە.
نیۆئۆراسیایزم ،پێناسەی هاوچەرخی تیۆری چوارەمی سیاسەتە كە سەدەی
بیستویەك لەسەر دەستی روسەكان ،لە روسیا و لەقازانجی بەرژەوەندییەكانی
روسیا و بۆ گەشەسەندنی روسیا وەك زلهێزێكی جیهانی سەرلەنوێ فۆرمۆڵە
كراوەتەوە .نیۆئۆراسیایزم تیۆری سیاسیی رۆنانی «ئیمپراتۆرییەت»« ،فەزای گەورە»
لە ئێستا و داهاتووە .یان نیۆئۆراسیایزم ،دەبێتە جیهانبینیی نوخبەكانی روسیا،
یاخود داگیربوون چاوەڕوامنان دەكات .شیاوی ئاماژە پێدانە كە «فەزاگەلی گەورە»
بە شێوەیەكی بەزەبر خەڵك و نەتەوەكانی دیكە ،بێ ریزپەڕ ،سودی لێدەبینن
كە لە روسیاوە هەستانەوەی ئۆراسیایی دەستپێبكات .هەمووان لە دەركەوتنی
ئەمە قازانج دەكەن .وەك نیۆئۆراسیایزم بە توندی لە «فەزای گەورە» نەك لە
یونیڤێرساڵیزم ؛ لە «ئیمپراتۆرییەت و نەك لە ئیمپریالیزم؛ لە «مافی نەتەوەكان» و
نەك لە «بەرژەوەندییەكانی تەنیا نەتەوەیەك» بەرگری دەكات.
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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بەشی دەهەم
پڕۆژەی «ئیمپراتۆرییەت»
ئیمپراتۆرییەتی بێ ئیمپراتۆر

باوەڕێكی باو لە ئارادایەو بریتیە لەوەی بێگومان چەمكی ئیمپراتۆر،
پەیوەندی بە ئیمپراتۆرەوە هەیە ،بەاڵم راڤە و شیكاریی ئەم دیاردەیە
نیشانیدەدات مێژووگەلێك ئیمپراتۆرییەتی بێ ئیمپراتۆری بە خۆوە دیتووە.
ژمارەیەكیان لە الی��ەن ك��ۆڕی ئاستەنگی خانەدانە هەڵبژێردراوەكانەوە
بەڕێوەدەبران .ژمارەیەكی دی لەسەر دەستی پەرلەمانەكان و سەنا (ئیدارە
دەكران).لە ئەنجامدا بوونی ئیمپراتۆر مەرجی پێویست و زەروور بۆ هەبوونی
ئیمپراتۆرییەت نییە .جگە لە واڵتانی پاشایەتی ،ژمارەیەكی زۆر دیكتاتۆر
بە حكومەتی رەهای قەیسەر ،یاخود رێبەری جێمتامنە لە ئارادابوون كە
وەك ئیمپراتۆرییەت یان ئیمپراتۆر ناو نەنرابوون و لەگەڵ ئیمپراتۆرییەتی
راستەقینەدا هیچ خاڵێكی هاوبەشیان نەبوو .بەم چەشنە بە ئاسانی دەتوانین
پرەنسیپەكانی ئیمپراتۆرییەتی سەربەخۆ لە ئیمپراتۆر لێكبدەینەوە.
ئیمپراتۆرییەت وەك كەرەستەیەكی دڵخواز بۆ
دروستكردنی كۆمەڵگەی مەدەنی

خوێندنەوەیەكی ناڕاستی دیكە لەبارەی ئیمپراتۆرییەت ،دانانی وەك دیاردەیەكی
هەرە كۆن و لەمێژینەیە كە سەردەمی نوێ لە الیەن ژیاری هاوچەرخەوە گەاڵڵە
دەكرێت .ئەم باوەڕەش دوورە لە راستییەوە؛ ئیمپراتۆرییەت ،هەم كۆن و هەم
هاوچەرخەكەی ،بونیادێكی سیاسی پێشنیاردەكرد ،كە لەڕوانگەی پارامەترە
تەكنەلۆژی ،ئایدۆلۆژی ،كۆمەاڵیەتی ،ئیداری و ئابورییەوە گەلێك لەسەرووی ئەو
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كۆمەڵگانەوە بوو ،كە بواریان بۆ سەرهەڵدانی ئەم ئیمپراتۆرییەتە رەخساندبوو .ئەم
چەشنە ئیمپراتۆری گەلە هەمیشە بە كردەوە پاڵنەرێك بوون بۆ مۆدێرنیزەكردنی
نەتەوەكان ،كۆمەڵگە و واڵتانێك كە كەوتبوونە ناو سنورەكانی ئیمپراتۆرییەتەوە.
ئیمپراتۆرییەتەكان یاسا و رێساكانی ماف و زانستە كۆمەاڵیەتییەكانیان لە فەزاگەلێكی
گەورەدا بەڕێوەدەبرد .لەم چەشنە ئیمپراتۆرییەتگەلەدا ،ئەنجومەنی تاكەكەسیی
ئەتنی بۆ گفتوگۆ لەگەڵ ئەتن و هۆزەكانی دیكە دیاریكرابوو ،پێشكەوتنی تەكنەلۆژی
و زانستی پێشتیوانیی لێدەكراو هاندەدرا ،ئەنجامدانی دانوستان و ئاڵوگۆڕ لە حاڵەتە
كولتورییەكاندا ،ئاسانكاری بۆ دەكرا و بوار و بەستێنی پێشڤەچوونی كۆمەڵگەی
مەدەنی خۆشدەكرا .ئیمپراتۆرییەتی رۆم پاش فەرمانی ئیمپراتۆر كاراكاال ،مافی
بەهرەمەندبوون لە بوون بە هاوواڵتی رۆمی بۆ هەموو تاكە ئازادەكان جێبەجێكرد.
هەرچەند تا بەر لەو کاتە تەنیا ژمارەیەكی كەم لە هاوواڵتییانی نوخبە ناوچەییەكان،
ئەم شانازییەیان پێبەخرشابوو .دەوڵەتەكان ،نەتەوە هاوچەرخەكانی ئەوروپا،
هەرچەند رایان دژی ئیمپراتۆرییەت بوو ،سیستمی هاوواڵتیبوونیان بە تەواوی
لە مۆدێلی ئیمپراتۆرییەت كۆپی كردووە .سەیر نییە كە مافە مەدەنییەكانی رۆم،
بنەڕەتیان پێكدێنێت كە رەنگدانەوەی لۆژیكی مافتەوەری ئیمپراتۆرییەتە.
پێناسەی ئیمپراتۆرییەت

گەر ئیمپراتۆرییەت بە بوونی ئیمپراتۆر ،یان سەر بە سیستمی سیاسی كۆن،
دیاری و پێناسە نەكرێت ،كەواتە ئەو تایبەمتەندی و نیشانانە چین ،كە دەتوانین
بۆ ناسینی ناویان ببەین؟ چ پێناسەیەك بۆ ئیمپراتۆرییەت بە دەستەوە بدەین؟
ئیمپراتۆرییەت خاوەنی بونیادێكی سیاسیی ئەرزیی وەهایە ،كە سەنرتالیزمی
(ناوەندگەرایی) قورس و قایمی سرتاتیژی (حكومەتی یەكە ،مۆدێلی ناوەندیی
ئیدارەی هێزەكانی چەكدار ،خاوەنایەتیی یاسای مافی هاوشێوە بۆ سەرجەم
هاوواڵتییان ،سیستمی یەكەی كۆكردنەوەی باج ،سیستمی یەكەی پەیوەندییەكان
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و هتد) لەگەڵ خۆسەریی بەرینی ئەو دام��ەزراوە كۆمەاڵیەتی ،سیاسی و
ناوچەییانەی تیایدا ئەندامن( ،بوونی توخمی مافتەوەری ئەتنی و ئایینی
لە ئاستی ناوچەیی و لۆكاڵی ،پێكهاتەی فرەنەتەوەیی ،گەشە و پەرەی فراوانی
خۆبەڕێوەبەریی ناوچەیی ،ئەگەری پێكەوە ژیانی مۆدێلەكانی جۆراوجۆر لە
دەسەاڵتی ناوچەیی لە دیموكراسیی هۆزەكییەوە بگرە بۆ شازادەنشینی ناوەندگەرا
و یان تەنانەت سوڵتاننشین) رێكدەخات .ئیمپراتۆرییەت هەمیشە بانگەوازی
قەبارەیەك بە بارتەقای جیهان دەكات و بونیادی سیاسی خۆی وەك ناوك یان
هاوواتای ئیمپراتۆرییەتی جیهانی درك دەكات« .هەموو رێگاكان دەچنەوە رۆم».
هەموو ئیمپراتۆرییەتەكان هاوشێوەی ئیمپراتۆرییەتە جیهانییەكان بیردەكەنەوە.
ئەركێك خراوەتە ئەستۆی ئیمپراتۆرییەت .ئیمپراتۆرییەت وەك وێنای سیاسیی
چارەنووسی مێژوویی مرۆڤایەتی لە قەڵەمدەدرێت .ئەم ئەركە دەتوانێت بە
شێوەی فۆڕم و حاڵەتی حكومەتی ئایینی (بیزانس) ،نەمسا-هەنگاریا ،خەالفەتی
ئیسالمی ،حكومەتی قەیسەری مۆسكۆ ،مەدەنی (رۆمی كەونارا ،ئیمپراتۆرییەتی
جەنگیزخان) ،ژیارمەند (ئیمپراتۆرییەتی چین ،ئیمپراتۆرییەتی ئێران) ،یاخود
ئایدۆلۆژی (ئیمپراتۆرییەتی كۆمۆنیستیی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی،
ئیمپراتۆرییەتی لیبڕالی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا) دركبكرێت .لە
تێگەیشتنە هاوبەشەدا لە مەڕ چەمكی سیاسی و كۆمەاڵیەتیی ئیمپراتۆرییەت،
پرەنسیپەكانی بۆ سەردەمی ئێستا گرنگی تایبەتیان هەیە.
ئیمپراتۆرییەتی موحافیزكارە نوێیەکان
 – Benevolent empireئیمپراتۆرییەتی خێرخواز

تیۆری پێویستیی «ئیمپراتۆرییەت» بۆ تێگەیشنت لە راستییە جیهانییە
هەنوكەییەکان ،لەگەڵ چڕتر بوونەوەی گرنگیدان بەم چەمكە ،لە پۆلیتۆلۆژیای
جیهانی سەدەی بیستویەك جەختی لێدەكرێتەوە .چاپەمەنییە ئەمەریكاییەکان
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لە ساڵی 2002ەوە ،بە شێوەیەكی بەرفراوان بەکارهێنانی ئەم دەستەواژەیەیان
سەبارەت بەو رۆڵە دەستیپێكرد كە ویالیەتە یەكگرتووەكان دەبێت لە سەدەی
هاوچەرخدا جیهان بەڕێوەببات (شیامنەی ه��ەزارەی نوێش دەكرێت) .لە
كۆمەڵگەی ئەمەریكیدا باس و مشتومڕ لەسەر ئیمپراتۆرییەت لە هەمووالیەك
هەڵگیرسا .وەك هەمیشە لەم جۆرە باسانەدا ،كۆڕ و جڤاتە جیاجیاكان،
خوێندنەوەی جیاوازیان بۆ ئەم چەمكە هەبوو ،بەاڵم مانا و چەمكەكە خۆی
كەوتە ناوەندی باسەكانەوە .تاڕادەیەك سەرهەڵدانی پڕۆژەیەكی لەم چەشنە،
بەرهەم و ئەنجامی لەسەرتربوون و بڕشتی كەم تا زۆر بااڵدەستی ئەندێشەی
نیۆموحافیزكارەكان لە سیاسەتی ئەمەریكی سەردەمی حكومەتی بۆشی كوڕ بوو.
تیۆرڤانانی ئەم الیەنگرییە ،كە فۆرمۆلی ریگان «یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی،
ئیمپراتۆرییەتی شەڕ»یان رەتدەكردەوە ،لە بەرانبەردا گەاڵڵەی خۆیان ئاراستە
و پێشنیار كرد :ویالیەتە یەكگرتووەكان «ئیمپراتۆرییەتی خێرخواز» (ر.كیگان).
نیوموحافیزكارەكان رۆڵی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكایان لە سەدەی
بیستویەك وەك هۆكاری یەكڕیزیی جیهانی و شتێكی هاوشێوەی ئیمپراتۆرییەتی
رۆم (پۆست مۆدێرنێتی) ،لە بەرچاو دەگرت .هەموو نیشانەكانی ئیمپراتۆرییەت
لە پڕۆژەكەدا كەوتبوونەڕوو:
بەڕێوەبردنی ناوەندیی سرتاتیژی جیهان (هێزی سەربازیی ویالیەتەیەكگرتووەكان و ناتۆ)؛
ئایدۆلۆژیای گڵۆباڵ (دیموكراسی لیبڕال )؛مۆدێلی ئابوری (بازاڕ)؛خۆسەریی دیاریكراوی حكومەتە ناوچەییەكان (كە لەڕێژەیەكیدیاریكراوی ئازادی لە سیاسەتی ناوخۆییدا بەهرەمەند بن ،بەاڵم ناچارن بە
شێوەی ورد و رێكوپێك پێڕەوی هێڵی ئەمەریكی بكەن لە پرس و بابەتە
بنەڕەتییەكاندا)؛
قەبارەی جیهانی (كۆمەڵگەی جیهانی ،جیهانیسازی ،جیهانی تاكجەمسەر)؛256
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ئەرك و پەیامی دیموكراتیزاسیۆن و لیربالیزاسیۆنی هەموو دەوڵەت ونەتەوەكانی جیهان.
فرانسیس فۆكۆیاما سەرەتاكانی سااڵنی  ،1990دروستبوونی ئیمپراتۆرییەتی
ئەمەریكی ناو نابوو «كۆتایی مێژوو» .پاش ماوەیەك دانی بەوەدا نا ،كە لە
دەربڕینی را و وتەكەیدا پەلەی كردووە و ئیمپراتۆرییەتی جیهانیی ئەمەریكی
هێشتا هۆكاری كۆتایی و تەواوبوون نییە ،بەڵكوتەنیا گەاڵڵەی ئامانجی داهاتووە،
كە كێشە وگرفتی جدی ،دواكەوتنی كات و ساتی گەیشنت ،تەنانەت پاشەكشێی
تاكتیكی لە رێگەیدایە .سامۆئێل هانتینگتۆن ،سیاسەتناسی دیكەی ئەمەریكی لە
بەرهەمەكەیدا كە روانینێكە بۆ پێشكەوتنی سەردەم ،ئاوڕ لەم خاڵە دەداتەوە
و دروستبوونی «ئیمپراتۆرییەتی خێرخواز»ی جیهانیی ئەمەریكی لەگەڵ
«بەریەككەوتنی ژیارەكان» بلۆك دەبێت ،یان دادەخرێت .هانتینگتۆن دەگاتە ئەو
ئەنجامە كە رۆیشنت بەرەو قەبارەی جیهانیی ویالیەتە یەكگرتووەكان دەبێت بەرە
بەرە بێت و لە چركەساتی ئێستادا ،خاڵی گرنگ پەیوەستكردنی ناوەندی ئەتاڵنتیكی
(ئەمەریكا و واڵتانی ناتۆ) ،هاندانی دژیەکییە ژیارییەکان و چاوەڕوانكردنی
چركەساتی گونجاوە لە داهاتوودا ،بەاڵم هەرچۆنێك بێت ،تێزی تایبەت بەو
بابەتە كە ویالیەتە یەكگرتووەكان ،ئیمپراتۆرییەتی سەدەی بیستویەكەمە ،لە
سیاسەتناسیی ئەمەریكیدا لە الیەن هەموانەوە پەسندكراوە ،ئێستا هەرچۆنێک
بێت كات و ماوە مێژووییەكەی و سنورە زەمینییەکانی درکیان پێبکرێت .ئەندێشە
و رامانەكانی نوخبە سیاسییەكانی ئەمەریكا ،ئەمڕۆ لەسەر بنەمای پێوەرەكانی
ئیمپراتۆرییەت سەقامگیربووە بێ ئەوەی گرێدراویی هاوڕا ،یاخود دژایەتیی
نوێنەرەكانی لەگەڵ ئەندێشە گەشبینانەكان ،یان هێرشبەرانەی نیوموحافیزكارەكان
بێت .زیبیگنۆف بێرژنسكی ،دژبەری گرژی نیوموحافیزكار و «دیموكرات»ەكان،
وەك دیك چینی ،ریچارد پرەڵ ،پۆڵ وڵفیتس یان ویلیام كریستۆڵ ،الیەنگری
ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكییە.
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رەخنە لە «ئیمپراتۆرییەت»
لەڕوانگەی مایك ئێچ هارت و ئەنتۆنیۆ نگری

ئەمڕۆ زاراوەی «ئیمپراتۆرییەت» ،تەنیا الی دەزگای ئیداریی ئەمەریكا
خۆشەویست نییە .دژبەرانی گرژی ئیمپریالیزم ،دیموكراسیی لیبڕال لە
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،پێكهاتو لە فەیلەسوفانی تووندڕەوی
چەپگەرا و سیاسەمتەدارەكان ،دژبەرانی ئەنتی گڵۆباڵیزم لەم زاراوە ،تەنانەت
وەك هاوواتایەك بۆ پڕۆژەی سەرەكی ئایدۆلۆژی خۆیان كەڵك وەردەگرن.
ئەنتۆنیۆ نگری ،تیۆرڤانی « گروپی سور»مایكڵ هارت ،فەیلەسوف و ئەنتی
گڵۆباڵیستی ئەمەریكی ،كتێبی بەرنامەی «ئیمپراتۆرییەت»ی نوسیوە كە بە
بڕوای ئەوان دەبێت ببێتە دیاردەیەكی هاوشێوەی «كەپیتاڵ»ی ماركس بۆ
بزوتنەوەی چەپی جیهان لەسەدەی بیست و یەكەمدا .ئەمە جۆرێك ئینجیلی
ئەنتی گڵۆباڵیستەكانە .نگری و هارت ،مێژووی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا وەك مێژوویەك وەسفدەكەن كە هەر لە سەرەتاوە پرەنسیپەكانی
رێكخستنی نێتوۆركی لەگەڵ ئەرك و پەیامی ئیمپراتۆرییەتی لە خۆیدا
ئاوێتە كردبوو ،هەر ئەمەش ئەمەریكای كردبووە رێبەری جیهانی بوو بە
هۆی ئەوەی كە ئەمەریكا ببێت بە دەسەاڵتی جیهانی لەفۆرمی پێویست بۆ
تێکڕای دەستوری ئابوری و كۆمەاڵیەتی و سیاسی.
نگری و هارت لە ژێر ناوی «ئیمپراتۆرییەت» ،درک بە هاتنە سەركاری
دەوڵەتێكی جیهانی دەك��ەن ،كە پشت بە داگیركاریی كەپیتالیستی
«دەس��ەاڵت»ی بەزەبری هونەری «زۆرینە» لەگەڵ رۆڵگێڕانی ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا وەك ناوەند ،دەبەستێت و دەبێتە دەوڵەتی
جیهانی .لەڕوانگەی نگری و ه��ارت��ەوە ،ئیمپراتۆرییەتێكی جیهانیی
لەمشێوە ،ئاپۆتیوز (پەرستنی مرۆڤ) قۆناغەكانی پێشوی گەشە و پەرەی
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كەپیتالیزم و لوتكەی ن��ادادپ��ەروەری و چەوساندنەوەیە كە ناونراوە
«كۆمەڵگەی منایشی»ی جیهانیی (گی دێبۆر) .ئەم ئیمپراتۆرییەتە جیهانییە
وەك ئیمپراتۆرییەتی پۆست مۆدێرن بیردەكاتەوە ،كە لەوێدا دەسەاڵت و
زۆرداری ئەوەندە ئاشكرا و كراوە نییە ،بەڵكو لە پشتی پەردەی حەشاردانی
نێتوۆڕكی ،شاراوەتەوە .نوسەرانی ئەم بەرهەمە پێشنیاردەكەن ،وەك
چانسێكی مێژوویی بۆ «زۆرینە» ،بە مەبەستی ئەنجامی شۆڕشی جیهانی
لە دۆخەكە بڕوانن .ئیمپراتۆرییەت ،هەموو جیهان ،چینەكان و نەتەوەكان،
دەوڵەتەكان و سیستمە سیاسییەكان لەمەنجەڵێكدا پێكەوە ئاوێتەدەكات.
تەنیا چەوسێنەران دەمێننەوە (دەوڵەتی جیهانی ،ئۆپەراتۆرەكانی نێتوۆركی)
و «زۆرینە» ،كە هەرچەشنە تایبەمتەندی و چۆنییەتییەكیان لێ زەوتكراوە،
كە دەرئەنجام دەبنە ئایدیالرتین «پڕۆلیتاریای» س��ەدەی بیستویەك.
«زۆرینە» لەڕوانگەی نگری و هارتەوە دەبێت هەر چۆنێك بووە ،لە رێگەی
مادە سڕكەرەكانەوە ،هەر جۆرە گۆڕان و هەڵەكارییەكی مومكین ،ئەندازەیی
ژێنێتیك و شێوازەكانی دیكەی بایۆلۆژی ،خۆی لە كۆنتڕۆڵی ئیمپراتۆرییەت
رزگار بكات و لەناوەوە بیتەقێنێتەوە و بۆ ژیانی خۆی هەر لەو ئیمكانیاتەی
ئیمپراتۆرییەت پێیداوە ،سود وەربگرێت.
بەم چەشنە ،وت��ەزای ئیمپراتۆرییەت دەكەوێتە لوتكەی رەفتارەكانی
ئایدۆلۆژی بزوتنەوەی چ��ەپ ،ئەنتی گۆڵۆباڵیزم و ئەڵتەرگڵۆباڵیزم.
لەڕاستیدا ئەڵتەرگڵۆباڵیزم ئەنجامی راستەوخۆی وەرگیراو لە ئەندێشەی
نگری و هارتە :نابێت لەگەڵ جیهانیسازی بە شەڕ بێین ،بەڵكو دەبێت لە
شێوازەكانی كەپیتالیستی و ئیمپریالیستی (كە ئەمڕۆ بوونیان هەیە) بۆ شەڕی
دژەسەرمایەداری و شۆڕشگێڕانە سود وەربگرین.
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ئەڵتەرناتیڤەكانی ئیمپراتۆرییەتی جیهانی:
دووبارەكردنەوەی دۆخی هەنوکەییی یاڵتا

گەر بە شێوەی جدی ب��ەرەوڕووی پڕۆژەی ئیمپراتۆرییەتی جیهانیی
ئەمەریكی ببینەوە ،دەستبەجێ ئەم پرسیارە گەاڵڵە دەبێت :چ شتێك دەكرێت
وەك ئەڵتەرناتیڤ بناسێرنێت؟ لەگەڵ یەكێكیاندا ئاشنابوون ،بەاڵم ئەو ئایدیایە
بۆ ژمارەیەكی كەم لە چەپە توندڕەوەكان ،واتا ئانارشیستەكان و الیەنگرانی
ترۆتسكی و پۆست مۆدێرنەكان سەرنجڕاكێشە .ئێستا دەپڕژێینە سەر پڕۆژەكانی
دی .سادەترین وەاڵم بۆ پڕۆژەی ئیمپراتۆرییەت ،خواستی پاراستنی دۆخ و
هەلومەرجی هەبوو ،لەئارادایە .ئەم خواستە غەریزییە ،ئەو دەستورە جیهانییە
كە سەدەی بیستەم فۆڕمیگرتووە ،بە دەست لێنەدراوی دەهێڵێتەوە .كاتێك
كە دەسەاڵت و واڵتی نەتەوەیی یەكێكن و رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان
گۆڕەپانێكە بۆ چارەسەركردنی پرسە نێونەتەوەییەكان ،رووبەڕووبوونەوەیەكی
لەم چەشنە ،بێسودە ،وەك دەستوری جیهانیی سەدەی بیستەم پاش ساڵی
 ،1945بە پێی ئەنجامی جەنگی جیهانیی دووەم فۆرمۆڵە بوو ،حوكمڕانیی
واڵتانی نەتەوەیی لە الیەن دوو زلهێزی خاوەنی چەكی سرتاتیژی ،واتا
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی ،دابین
دەبوو .بەرزەفڕییەكانی ئیمپراتۆرییەتی (ئۆردوگای سۆسیالیستی) لەالیەك
و بەرزەفڕییەكانی ئیمپراتۆرییەتی (كەپیتاڵیستی) لەالكەی دیكە ،یەكسان و
هاوتابوون .داوا لە واڵتانی نەتەوەیی دیكە دەكرا لەم هاوسەنگییەدا بەشداربن
و گۆڕەپانێكی فراوانی بۆ مانۆڕ و خۆنواندن هەبوو .رێكخراوی نەتەوە
یەكگرتووەكان لەبونیادی ئەنجومەنی ئاسایش ،ئەم هاوسەنگییەی تۆكمە و
پتەو دەكرد.
دوای داڕووخانی ئۆردوگای سۆسیالیستی و یەكێتی سۆڤێت ،سەرپاكی
سیستمی ئاشتیی یاڵتا داڕووخا ،هاوكێشەی سرتاتیژی هەڵوەشایەوە و هەموو
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واڵتانی نەتەوەیی بە كردەوە ناچار بوون حوكمڕانی و دەسەاڵتی خۆیان لەگەڵ
دەسەاڵتی روو لە زیادبوونی ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكا بگونجێنن .رێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكان چیدی مانایەكی نەبوو ،دەستوری جیهانی یاڵتا بوو بە
مێژوو .ژمارەیەكی زۆر لە واڵتان تا كۆتایی ،لە گۆڕانی جیهانیان تێنەگەیشن و
چۆن راهاتبوون و بە پێی پێوەرەكانی رابوردوو لە بیروڕایان بەردەوام بوون ،كە
لەو كاتەدا دوو ئیمپراتۆرییەتی ركابەر (سۆڤێت و ئەمەریكا) ،وەك گرەنتییەك
بۆ حوكمڕانیی واڵتانی دیكە رۆڵییان دەگێڕا .دوای یاڵتا تەنیا یەك ئیمپراتۆرییەت
مایەوە .ئەو واڵت و دەوڵەتانەی دژ بەم جیهانە تاكجەمسەرە وەستانەوە لەوانە
عێراق ،یوگسالڤیا و ئەفغانستان ،لە قوواڵیی دڵەوە هەستیانكرد كە جیهانی
پاش یاڵتا چۆن جیهانێكە و تێچووی پاراستنی مافی حوكمڕانی چەندە گرانە.
بابەتەكە بریتییە لەوەی لە هەلومەرجی سەدەی بیستەمدا ،هیچكام لە واڵتانی
نەتەوەیی نەیاندەتوانی لەرووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆ لەگەڵ ئیمپراتۆرییەتی
ئەمەریكا ،بەرگری لە مافی حوكمڕانیی خۆی بكات و بیپارێزێت .بە تایبەت كە
هەموو واڵتانی گەورەی جیهان الیەنگریی لە ویالیەتە یەكگرتووەكان دەكەن.
نابێت ئەو كێشە و گرفتە تەكنیكییانەی ئەمەریكییەكان بۆ دروستكردنی
ئیمپراتۆرییەتی جیهانی بەرەوڕووی دەبنەوە (كە دەكرێت ناوی جیهانیسازیی
لە ئاستە جیاجیاكانی لێبنێین) بەالڕێامندا بەرێت :گەر ئەوان تووشی گرفتێك
دەبن ،بەو مانایە نییە ،كە توانای ئەنجامدانی كارەكەیان نییە.
پ��ڕۆژەی دروست كردنی ئیمپراتۆرییەتی لیبڕال -دیموكراتی جیهانی،
گرنگرتین و تاقە نەخشەی سیاسەتی دەرەكیی ئەمەریكایە لە سەدەی بیستویەك
و پاش كەوتنی جیهانی دوو جەمسەر ،هیچ بابەتێكی دیكە ناتوانێت بە شێوەی
رەسمی بەرانبەركێ لەگەڵ ئەم مۆدێلەدا بكات .گەشبینەكان و رەشبینەكان
لە ئەمەریكا لەمەڕ كات و ساتی دامەزرانی كۆتایی ئیمپراتۆرییەت دەكەونە
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وتوێژەوە ،بەیانی یان دوو بەیانی ،بە هیچ شێوەیەك گرنگی بەو خاڵە نادەن كە
ئاخۆ دروستبوونی ئەم ئیمپراتۆرییەتە بەهایەكی هەیە یان نا .ئەمانە باس و
مشتومڕی رسوشتین .راستییەك كە ژمارەیەكی زۆر لە واڵتانی نەتەوەیی ناخوازن
مافی حوكمڕانیی خۆیان لە دەستبدەن ،تەنیا بابەتێكی دەروونی و سایكۆلۆژییە:
ئەمە شتێكە وەك ئەو ئازارە بەسۆ و تاقەتپڕووكێنانەیە كە كەسێك دەیكێشت
كە پێیەكانی لە دەستداوە .هیچ یەك لە واڵتە نەتەوەییەکان لە جیهانی
ئەمڕۆكەماندا ناتوانن بە شێوەی راست و بەجێ بەرانبەر بە ئیمپراتۆرییەتی
جیهانی لە دوورمنای كەم ماوە و درێژ ماوەدا ،بەرگری لە مافی حوكمڕانیی
خۆیان بكەن .زۆرینەی كارێك كە ئەنجامەکەی وەک واقیعی دێتە بەرچاو،
دواخستنیەتی .بەاڵم دواخسنت ،ئەڵتەرناتیڤێكی گونجاو نییە .بەم چەشنە،
واڵتە نەتەوەییەکان لە ئێستا بەدواوە تەنیا بەناو خاوەنی مافی حوكمڕانین و
بە ئەڵتەرناتیڤێك بۆ مۆدێلی تاكجەمسەر هەژمار ناکرێن .رێكخراوی نەتەوە
یەكگرتووەكان لە هەلومەرجێكی وەهادا مەحكومە بە لەناوچوون ،كە واشنتۆن
بەردەوام ئەم بابەتە بیردێنێتەوە.
ئیمپراتۆرییەتی ئیسالم (خەالفەتی جیهانی)

ئەرگەر هیچ یەكێک لە واڵتە نەتەوەییەکان لە جیهانی هاوچەرخدا،
هێزی تەواویان بۆ رێگری لە دەستدرێژی ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی
(ئەتاڵنتیكی) نەبێت ،كەواتە تەنیا هەڵبژاردنێك دەمێنێتەوە :یان خۆیان بۆ
خاوەنی نوێی جیهان بەدەستەوە دەدەن و پێیەکانی ماچ دەکەن (وەك چۆن
زۆرێك لە واڵتانی ئەوروپای رۆژهەاڵت و كۆمەڵەی واڵتانی هاوبەرژەوەندی
بەمشێوەیەیان كرد) ،یاخود دەبنە وەاڵمێكی شیاو بۆ ئەمە (لە جۆری
ئانارشیستی-ترۆتسكی گری-هارت ،كە بۆ پۆست مۆدێرن و پەراوێزنشینان،
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گیرۆدەی مادە هۆشبەرەكان و هەڵەكارانی بە جێهێشت) .خاڵی هەرە گرنگ
نەك تەنیا تێگەیشنت لەوەیە ،كە ئەم ئەڵتەرناتیڤە لەڕوانگەی مادییەوە
دەبێت پشت بە چی سەرچاوەیەك ببەستێت ،بەڵكو ئەوەشە پێویستە
لە چی ئایدۆلۆژیایەك وەك هۆكاری یەكڕیزی كەڵك وەربگیرێت .یەكێک
لەم وەاڵمە ئایدۆلۆژیانە لە پڕۆژەی ئیسالمی بناژۆخوازدایە .ئەم پڕۆژەیە
لە لێدوان و دەربڕینە سیاسییەكانی خۆیدا ،خەالفەتی ئیسالمیی جیهانی
بەرانبەر بە ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی دادەنێت كە بە تەواوی لۆژیكییە،
«لە پڕۆژەی ئیسالمیدا ،حاڵەتی بەرانبەركێ لە بەرچاودەگیرێت» ،ملمالنێی
جیهانی رووب��ەڕووی وەاڵمی جیهانی (هەرچەند ناهاوخشت) دەبێتەوە.
لە بەرانبەركێی ویالیەتە یەكگرتووەكان و «ئەلقاعیدە»دا ،هەرچەندە كە
دۆئێلی زلهێزی جیهانی لەگەڵ «تێرۆریزمی نێونەتەوەیی» سەیر و نەشیاو
بكەوێتەڕوو ،ئێمە لەگەڵ بەریەككەوتنی دوو پڕۆژەی ئایدۆلۆژی گەورە
مامەڵە دەکەین .بنەماخوازیی ئیسالمی پێشنیاز دەكات:
 دروستكردنی دەوڵەتی ئیسالمیی جیهانی خۆسەریی فراوانی گروپگەلی ئەتنی كە بە ئیسالمی بووبێنت دانانی یاسا و رێسای ئابوری ئیسالمیی (كۆكردنەوەی پیتاك كە دواتربەنێو كەسانی هەژاردا دابەشبكرێت)
 پەیامی ئایینی (ئیسالم و ئیسالمیسازی) رووب��ەری جیهانی (موسوڵامنەكان لە سەرتاسەری جیهاندا ژیان بەسەردەبەن.
پ��ڕۆژەی ئیسالمی وەك وەاڵمێك بۆ جیهانیسازیی ئەمەریكی ،بە
گشتی لە پێناسەی ئیمپراتۆرییەتدا جێیدەبێتەوە .هەڵبەت لێرەدا تەوەری
پاشەكەوت و سەرچاوەكانی بەرانبەر گەاڵڵە دەبێت ،ب��ەاڵم پۆست
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مۆدێرنیزم وێ�ڕای كۆمەڵگەی نێتوۆركی خۆی یارمەتی ئیسالمگەراكان
دەدات (مانۆئێل كاستێڵز) .ئیسالمگەراكان لە هەژاریی كەسانی خۆفرۆش
بۆ چاالكی تێرۆریستیی نێونەتەوەیی سود وەردەگرن و كەڵك لە دەسەاڵتی
بەهێزی مەزهەبی وەردەگرن ،كە گەیەنراوەتە ئاستی فاناتیزم .لە هەموو
شوێنێك گروپی ئایینی و ئەتنی كە لە سەرتاسەری جیهان بۆ دروستكردنی
تۆڕەكانی خود بوونیان هەیە ،بۆ چاالكی رادەكێرشێن كە لە ئینتەرنێت
و تەكنەلۆژیای دیكەی هەواڵگری بۆ خەباتی زانیاری سود وەردەگ��رن،
لەئەنجامدا دەستدەدەنە كردەوەی تیرۆریستیی هاوشێوەی رووداوەكەی
11ی سێپتەمبەری ساڵی  2001تاكو زەبرێكی توند و هەستپێكراو لە
ئیمپراتۆرییەت بوەشێنن ،كە ئەم شەڕە لەدژی ئەو لە ئارادایە .ویالیەتە
یەكگرتووەكان بە داننان ب��ەوەدا كە ئیسالمگەرا رادیكاڵەكان دوژمنی
سەرەكی ئەون ،بورهانێك لەم پەیوەندییەدا ئاراستەدەكەن كە ئێمە لەگەڵ
گەاڵڵەیەكی جدی و بەرپرسیارانە رووبەڕوبووین .پڕۆژەی ئەڵتەرناتیڤی
ئیمپراتۆرییەتی جیهانی.
یەكێتی ئەوروپا :ئیمپراتۆرییەتێک لە هەڵكشان و داكشاندا

رێگەی ئەوروپی ،رێگەیەكی دیكەیە گەلێك ساناتر ،بەاڵم رۆڵی كەمرت
دیاریكەرە .یەكێتی ئەوروپا خاوەنی دووالیەنی جیۆپۆلەتیكییە :لە الیەكەوە
پەراوێزی ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی ،كە وەك بنکەی سەربازی ئەمەریكی
كەڵكی لێوەردەگیرێت ،لەالیەكی دیكەوە گەرای دامەزراوەگەلی ئەڵتەرناتیڤی
جیۆپۆلەتیكی ،وێڕای سیستمی تایبەتیی بەرژەوەندی و لەپێشبوونەكانە كە
دەتوانن ئێجگار لە بەرژەوەندییە ئەمەریكاییەکان جیاواز بن .بەم بۆنەیەوە ،یەك
ئەوروپا نا ،بەڵكو دەبێت باسی دوو ئەوروپا بكەین ،كە بەسەر یەكدیدا دەكەون.
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ئێمە ب��ەرەوڕووی ئەوروپای ئەتاڵنتیكی و ئەوروپای كیشوەرین .ئەوروپای
كیشوەری بەناوی ئەوروپای كۆنیشەوە ناودەبرێت ،كە فەڕەنسا و ئەڵامنیا
ناوەندەكەی پێكدێنن (ئیتالیا و ئیسپانیا بەرەوالی ئەوان رادەكێرشێن) .ئەوروپای
كۆنی بەناوبانگی پڕۆژەی بەدینەهاتووی ئیمپراتۆرییەت سەربەخۆیە .ئەم پڕۆژە
مێژووییەی ئیمپراتۆرییەتی ئەوروپی كاتی هێرشی ئەمەریكا بۆ سەر عێراق خۆی
منایشكرد ،كە ئەوەندەی نەمابوو ،تەوەری پاریس – بەرلین  -مۆسكۆ وەك گەرای
دامەزراوەیی سەربەخۆی جیۆپۆلەتیكی فۆرمبگرێت ،كە پێویست بوو نەهێڵێت
جیهانی تاكجەمسەری ئەوروپی دروستببێت.
ماوەیەك پێش ئێستا واڵتانی ئەم ئەوروپای كیشوەریی ،ئۆكرانیا و
جۆرجیایان بۆ بوون بە ئەندام لە ناتۆ هاندەدا .ئەوروپا كە لەڕادەبەدەر ،لەڕووی
سرتاتیژییەوە وابەستەی ویالیەتە یەكگرتووەكانە و بەڕێژەیەكی زۆر لەگەڵ بەها
بااڵكانی (دیموكراسی ،لیبڕالیزم ،بازاڕ ،مافی مرۆڤ و پێشڤەچوونی تەكنەلۆژی)
هاوڕایە ،بوێریی ئەوەی نییە راستەوخۆ پڕۆژەی ئیمپراتۆرییەت شێوەڕێژ
بكات .ئێمە تەنیا مەزندەی هەندێك شت دەكەین .جگە لەمە ،ئەوروپاكەی
دی ،ئەوروپای ئەتڵەنتیكی كە بەریتانیا و واڵتانی ئەوروپای نوێ پێكیدێنن و
خاوەنی خودئاگایی ئەوروپی نین و بە تەواوی گرێدراو و وابەستەی ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكان ،هەوڵدەدەن گەاڵڵە ئەوروپیەكانی ئیمپراتۆرییەت
(فەرەنسا -ئەڵامنیایی) هەڵبوەشێننەوە و یەكێتی ئەوروپا لە خاڵی كۆنتڕۆڵی
راستەوخۆی ئەمەریكادا بپارێزن.
ئەم راستییە ئەوروپییانە ،كاریگەریی لەسەر هەموان دادەنێت .بەم چەشنە
بە هیچ شێوەیەك ناكرێت لەنێوان دوو پڕۆژەی ئیمپراتۆرییەت ،كۆنفۆرمیزمی
ئەمەریكی (هاوڕەنگی لەگەڵ كۆمەڵ و شوێنكەوتن) و پڕۆژەی ئەڵتەرناتیڤ
(«شۆڕشگێڕی») ئەوروپی ،كیشوەری یەكێکیان هەڵبژێردرێت .هاوكات دەبێت
ئەم خاڵەش لەبەرچاو بگیرێت ،كە ئەوانە تەنیا لە قاڵبی یەكێتی ئەوروپا ،نەك
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وەك واڵتانی نەتەوەیی دەتوانن بە ركابەرێك بۆ ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی
بێنە ئەژمار .بە دەبڕینی دی ،ئەوروپا ناچارە بەرەو شێوازەكانی ئیمپراتۆرییەتی
رێكخستنی سیاسەت ب��ڕوات ،بابەتێكە كە یەكالیی بووەتەوە .تەنانەت
گەورەترین واڵتانی ئەوروپی سەردەمی كۆن ناتوانن بە جیا بەرگری لە قازانج
و بەرژەوەندییەكانی خۆیان بكەن .بێ لەبەرچاوگرتنی ئەوەی كە ئەوروپا
سەردەمانێك دەبێتە ئیمپراتۆرییەتیەكی سەربەخۆ ،یان وەك پەراوێزنشینی
ئەتاڵنتیزم دەمێنێتەوە ،مەحكومە بە یەكڕیزی.
«دۆڕاوان»ی روسی

پێویستە ئێستا باسی روسیا بكەین .ئێمەی روس دەبێت چی بكەین،
چۆناوچۆن دەبێت لە هەلومەرجی دیاریكراوی سەدەی بیستویەك بە شێوەی
راست و دروست بەرەوڕووی ئیمپراتۆرییەت ببینەوە؟ ئەم پرسە لە چەندین
بەش پێكهاتووە .یەكەم ئەوەی كە هەموو شت دەبێت لە وەاڵمدانەوە بە
ملمالنێكانی جیهانی تاكجەمسەرەوە دەستپێبكات .بە دەربڕینی سادەتر ،ئێمە
چۆناوچۆن بەرەوڕووی ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی دەبینەوە؟
گەر ئێمە لەوە تێبگەین كە ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی چییە ،كەواتە بە
حەمتی دەبێت هاوكێشەی حوكمڕانی چارەسەربكەین .حەقیقەتی جیهانیسازی
خۆی و بونیادی جیهانی تاك جەمسەری ئەمەریكی بەمانای كەمبوونەوەی
حوكمڕانیی ئێمەیە ،تەنانەت تائاستی لەناوچوون و توانەوەی (لەگەڵ
گواستنەوەی ئەركە بنەڕەتییەكانی سرتاتیژی بۆ ناوەندی ئیمپراتۆرییەت) .ئێمە
تووشی سەرلێشێواوییەك هاتووین ،واتا یان حوكمڕانیی روسیا ،یان ئیمپراتۆرییەتی
ئەمەریكی جیهانی .دوو هەڵوێست لەم بارەوە رەچاودەكرێن .یەكییان بریتییە
ل��ەوەی كە شكستی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی ،وەك بابەتێكی بنەبڕ
پەسەندبكرێت و ئااڵی سپی فڕێبدرێت و هەوڵبدرێت لە ئیمپراتۆرییەتی نوێی
ئەمەریكیدا ،شوێنێكی ئاسودەتر بۆخۆیان بدۆزنەوە .ریفۆرمخوازانیش كاتی
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حكومەتی یەڵتسن بەمشێوە بیریان دەكردەوە .هێزەكانی لیبڕال -دیموكراتیك
(حزبی یابالكا) ،بێژەرانی «ئاخا ماسكۆڤا» («دەنگی مۆسكۆ») ،ژمارەیەكی زۆر
ئۆلیگارشیی روسیا (كە خۆدۆرۆفسكی راشكاوانەتر لە ئەوانی دیكە باسی ئەم
بابەتەی دەكرد) ،ئەندامانی ئۆپۆزیسیۆنی رادیكاڵ («حزبی درۆگایا راسیا»،
«كاسیانۆف»« ،كاسپارۆف» و ئەوانی دیكە) هەر بەمشێوەیە بیردەكەنەوە.
شایانی ئاماژە پێكردنە كە هەڵوێستێكی لەم چەشنە ،سەرباری زەرەرە
ئەخالقییەكانی (چون ئەمە بە مانای خەیانەتی راستەوخۆ لە بەرژەوەندییە
نەتەوەییەكامنانە) ،لە واقیعە ساردەكان نزیكە .ویالیەتە یەكگرتووەكان
لە ئایدۆلۆژیای ئیمپراتۆرییەتی نوێ و پاشەكەوتی تەواو بۆ بەڕێوەبردنی
بەهرەمەندە .ئەوەی دژبەرانی جیهانیسازی و گڵۆباڵیزم هەڵیانگرتووە ،بریتییە
لە :هەستەكان ،مۆدێلی نائاسایی نگری-هارت ،پڕۆژەی شەڕی تیرۆریستی
ئیسالمی بناژۆخواز (كە هێندە راكێشەر نییە) ،بەاڵم كەم تا زۆر پاشەكەوتی
جێمتامنە و دڵنیابوونی نییە ،كە بتوانێت بەر بە بەڕێوەچوونی پڕۆژەی
جیهانیی ئەمەریكییەكان بگرێت .بەم چەشنە گەر رقی ئاشكرای «دۆڕاوان»ی
روسیا ،بەرانبەر بە روسیا نەبووایە ،بانگهێشتیان بۆ گفتوگۆ لەمەڕ داڕشتنی
گەاڵڵەی سرتاتیژیی داهاتوو مومكین نەبوو .لە كۆمەڵگەی ئێمەدا كەسانێك
هەن ئامادەن حوكمڕانی روسیا بكەنە قوربانی ئیمپراتۆرییەتی جیهانیی
ئەمەریكی و دواتریش ئامادەن بە توندی بەرگری لە هەڵوێستەكەیان بكەن.
الیەنگرانی دژە ئیمپراتۆرییەتی حوكمڕانیی روسیا

حوكمڕانیخوازان لە ئۆردووی بەرانبەردا ،واتا كەسانێك كە ئامادە نین
حوكمڕانیی روسیا بكەنە قوربانی ،بە شێوەی روون و راشكاو بە یەك لە خاڵە
بااڵكانی سیاسەتی روسیا لە سەردەمی سەرۆك كۆماریی ڤالدیمیر پوتین دێنە
ئەژمار ،دوو جەمسەر بوونی هەیە .هەر دوو جەمسەرەكە بە شێوەی جیاواز
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وەاڵمی ملمالنێی ئیمپراتۆرییەت دەدەنەوە و دوو سیناریۆی وەاڵم بە دەستەوە
دەدەن .جەمسەری یەكەم ،ماوەیەك پێش ئێستا بە شێوەی ورد و دیاریكراو لە
الیەن یوری لۆژكۆف ،سەرۆكی شارەوانی مۆسكۆ لە وتوێژێك لەگەڵ نوسەری
ئەم دێڕانە لە كۆنگرەی «روسیای یەكگرتوو»« ،سرتاتیژیی  »2020باسكرا،
بریتییە لەوەی كە روسیا دەبێت مافی حوكمڕانیی خۆی بپارێزێت و وەك
واڵتێكی نەتەوەیی مبێنێتەوە .دیارە لە سەرووی نوخبەكانی پوتینیشەوە ئەم
باوەڕە لە پێشە ،كە هەوڵدەدەن لە بەرانبەر جیهان سازی و گوشاری سرتاتیژی
ناتۆ و رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان لە چوارچێوی دۆخی هەنوكەیی
یاڵتادا خۆڕاگری بكەن .ئایدیای سەپێرناوی پشتیوانی لە رێكخراوی نەتەوە
یەكگرتووەكان و زۆركردنی پشكی روسیا بۆ فاینانسكردنی ئەم رێكخراوەیە
و زۆرێكی دیكە لە هەنگاوە نێونەتەوەییەكانی دی بە رێبەرایەتیی روسیا،
پەیوەندیی بەم بابەتەوە هەیە .لێرەدا لەگەڵ خواستی لە بەرچاونەگرتنی
پێشكەوتنەكانی جیۆپۆلەتیكی ،كە بە شێوەی بابەتی لە سیستمی نێونەتەوەیی
دانوستانەكانی پاش رووخانی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی و پەیامنی وارشۆ،
روویان داوە ،سەروكارمان هەیە .ئایدیای ناوبردنی روسیا وەك «واڵتێكی
ئەوروپی» (دیمیرتی میدڤیدیڤ و ڤالدیمیر پوتین) ،لێرەوە سەرچاوە دەگرێت.
ئەمەریكییەكان راشكاوانە دەڵێن ،سەرقاڵی رۆنانی ئیمپراتۆرییەتی جیهانین
و بۆ هەموان پێشنیازدەكرێت ،یان ئەم بابەتە وەك حەقیقەتێك پەسندبكەن،
یاخود لەگەڵی هەڵبكەن و بنب بە بەشێك لە پڕۆژەی ئیمپراتۆرییەكەیان ،یاخود
وەاڵمی سەركۆنەكارانەیان وەربگرن (منوونەكانی عێراق ،یوگسالڤیا و ئەفغانستان
نیشانەی ئەو شتەیە ،كە لە دۆخێكی وەهادا روودەدات .واڵتانی دیكەی
«تەوەری شەڕو ئاژاوە» لەوانە روسیا لە ریزەكەدا وەستاون) .بەم واڵتانە كە
هەوڵدەدەن حوكمڕانیی خۆیان بپارێزن و دۆخی هەنوكەیی هەڵنەوەشێننەوە
دەوترێت :لە هەڵەدان ،كەس بە هیوای دروستكردنی ئیمپراتۆرییەت نییە،
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هیچ شتێك رووی نەداوە ،پێویست ناكات فشار بخەنە سەرمان ،باشرتوایە
پێكەوە هاوڕێ بین و بە یارمەتی یەكدی جیهانی دیموكراتیكی بێ ستانداردی
دووانە بینابكەین ،رێز لە حوكمڕانی تێکڕای واڵتان بگرین و سەبارەت بە پرس
و حاڵەتە مشتومڕاوییەكان رێكبكەوین .لەم حاڵەتەدا ئەمەریكییەكان دیسان
راشكاوانە قسەكانی خۆیان دووبارەدەكەنەوە ،كە ئێستا چیدی وەك رابوردوو
نابێت ،چونكە ئێمە یەك لە دوو ئیمپراتۆرییەتەكە بووین و ئێستا تەنیا یەك
دانەیان ماوەتەوە .هەوڵبدەن پێچەوانەكەی بسەملێنن ،ئەو كاتە پێكەوە قسە
دەكەین ،هەر بۆیە چیدی واز لە ناز و عیشوە بێنن و خۆتان بە دەستەوە
بدەن .رێچارد پرێل پێشنیار دەكات بەم زمانە لەگەڵ روسیا قسەبكرێت« :ئێمە
براوەین ،ئێوە دۆڕاوون ،ئێرە واژۆبكەن!».
الیەنگرانی جەمسەرەكەی دیكە لە وەاڵم��دا دەڵێن :ئێمە هیچ لەو
قسانەی ئێوە بە ئێمەی دەڵێن ،نابیستین ،ئێمە «شەڕی سارد»مان نەدۆڕاند
و تەنیا دیموكراتین و بەڕادەی پێویست سازگار (دوای هێرشی ئیسالمگەراكان،
رێگەیاندا ئەمەریكا بێتە ئاسیای ناوەندییەوە ،بۆ گەیاندنی میلۆسۆڤیچ بە
دادگای الهای یارمەتییاندا ،دژ بە دەستگیركردنی كارازیچ هێند ناڕەزایەتییان
دەرنەبڕی) ،ئەم هەموو یارمەتی و سازشە! دروست نییە ئاوا لەگەڵامن رەفتار
بكەن .تەالرسازەكانی ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی لە وەاڵمی ئەم قسانەدا
دەڵێن :ئێوە بۆچی وا دەزانن كە بەڕێوەبردنی فەرمانەكانی خاوەنی خۆتان
دەبێت ،وەك خزمەتێك بە ئەو لە قەڵەم بدرێت؟ هەر كارێك كە بە پێی
فەرمانەكانی ئێمە ئەنجامتان دابێت ،باشە ،كەواتە مەوەسنت و هەر بەمشێوە
بەردەوام بن .بە دەربڕینی دی ،یارییەكەتان دۆڕاند ،كلیلی شارەكەمان بدەنێ.
لە حوكمڕانیی دەستهەڵبگرن و لێرەدا ستوونی پێنجەمی دەستوپێوەندەكانی
ئەمەریكی تێكڕا بانگ هەڵدەدەن :دەستهەڵبگرن ،دەستهەڵبگرن تا كات
ماوە و الیەنگرانی حوكمڕانی بە هۆی دژیەکی ناوخۆییەوە تێدا دەچن .لە
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چركەساتێكی تایبەتدا پێویستە دژ بە شتێك بە شێوەی واقیعی و لەڕوانگەی
ئایدۆلۆژیا و پاشەكەوتەكانی ئایدیا بوەستنەوە .بە پێی هەڵبژاردنی مۆدێل،
وەاڵمێكی جیاوازیش بۆ پاشەكەوتەكان دەبیرنێتەوە.
ئاشكرایە ئایدیای روسیا وەك واڵتێكی نەتەوەیی« ،واڵتی ئەوروپی»،
«كۆمەڵگەی مەدەنی» لەگەڵ دیموكراسی تایبەت و بە گشتی ،بێ هەر
چەشنە ئایدۆلۆژیایەك یان بە ئایدۆلۆژیای الوازەوە (دروستكردنی جێنشین بۆ
ئایدۆلۆژیا) «دیموكراسی حوكمڕانی» ،لە سەردەمی پڕۆژەكانی ئیمپراتۆرییەت
و گڵۆباڵیزەی جیهانی لە الیەن هیچ كەسەوە بە جدیی لێكنادرێتەوە .ئەم
ئایدیایە نە كۆمەڵگەی ئێمە قاییل دەکات و نە دەیخاتە جوڵە و بزاوتێكیش،
هاوكات ئاگری تەالرسازەكانی ئەوپەڕی كەنداو ،داهاتوو سارد ناكاتەوە .لە
وەها وەاڵمێكدا ،خاڵی سەرنجڕاكێش و باش ئەوەیە كە نەخشەی ئەمەریكی
رەتدەكرێتەوە« ،نا» بە شێوەیەكی دیار لە بەرچاو و هەستپێكراوە كە بە
ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی و جیهانی تاك جەمسەر وت�راوە( .هەموو ئەم
حاڵەتانە لە وتەكانی پوتین لە میونیخدا هەیە) ،بەاڵم خاڵی نادڵخواز و خراپی
ئەم وەاڵمە ،نەبوونی پشتیوانی «نا»یە بە شێوەی «بەڵێ» .هیچ چەشنە گەاڵڵە
و پڕۆژەیەك لەم بارەوە بوونی نییە .شەڕ لە دژی بەرتیلخواردن ،تەكنەلۆژیای
نوێ ،بازرگانییە لە پانتاییەكی دیكەدا .بەردەوام یاریكردن لە سەر تەختەی
شەترەنجی ئۆراسیا بە سەرماندا دەسەپێرنێت .بە ئەنجامدانی چەند جوڵە لە
لۆژیكی (داشی شەترەنج) دەگەین و دواتر بێ هۆشداریدان بە «چاپایۆفەكان»
دەگەین ،هەر بۆیە الیەنی الیەنگرانی حوكمڕانی بەپارێزەوە رووب��ەڕووی
پرۆژەكانی ئیمپراتۆرییەتی پێشنیاركراو لەالیەن روسیاوە دەبنەوە یان بە
تەواوی رەتیدەكەنەوە .بۆ منوونە یوری لۆژۆكۆف ،شارەداری مۆسكۆ ،لە وەاڵمی
وتەكانی مندا گوتی« :قسەكردن لەوبارەوە كە روسیا دەبێت «ئیمپراتۆرییەت»
بێت ،زەرەری هەیە و قبووڵ ناكرێت».
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ئیمپراتۆرییەتی ئۆراسیایی داهاتوو

ئێستا دەچینە الی جەمسەری دووەم ،كە كەسانێك بۆ منوونە روسە
نەریتییەكان و نیشتامنپەرستانی سۆڤێت لە ئۆپۆزسیۆنیی دژە یەڵتسن ،ژمارەیەك
لە رۆشنبیرانی روسیا كە قۆناغی كامڵبوونی لیبڕالیزم تا پلە و پێگەی زلهێزییان
بڕیووە (میخائیل لێڤۆنتیڤ ،ویتاڵی تریتیاكۆف و ئەوانی دیكە) ،زیاتر هۆگرین.
لەم بەرەدا كەسانێك كۆبوونەتەوە كە سەندنەوەی مافی حوكمڕانیی دەوڵەتی
و ئیمپراتۆریی جیهانیی ئەمەریكی رەتدەكەنەوە (هاوشێوەی الیەنگرانی
دیكەی حوكمڕانی و سەربەخۆیی واڵت) ،بەاڵم جیاوازییان لەگەڵ بەرەی پێشوو
لەوەدایە ،كە ئەوان پڕۆژەی جیۆپۆلەتیكی و ئایدۆلۆژیای هێرشبەرانە پێشنیار
دەدەن .ئەم جەمسەرە بە داننان بە لە گەڕانەوە نەهاتویی گۆڕانكارییەكانی
كۆتایی سەدەی بیستەم ،نەبوونی هەر چەشنە خەیاڵ و وەهمێك سەبارەت بە
جیهانی یاڵتا و بێسود بوونی داهاتووی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان ،كە
لەمەڕ دەسەاڵتی راستەقینە و بنەبڕێتیی بەهێزی ئەمەریكی بۆ جێبەجێكردنی
رێبەریی جیهانیی ،خۆی پێچەوانەی هەموو ناڕەزایەتییەكانی «كۆمەڵگەی
نێونەتەوەیی» (كە واشنتۆن هیچ بەهایەكی بۆ دانانێت) ،خەیاڵی بۆ داناڕێژێت
و لە وەاڵمدا پێشنیازدەكات ئیمپراتۆرییەتی نوێ وێڕای ناوەندەكەی لە روسیا
بینابكرێت تاوەكو وەاڵمێكی گونجاوبێت بۆ ملمالنێی ئەمەریكی .ئەمە هەمان
پڕۆژەی ئیمپراتۆریی روسیایە ،بەاڵم پێچەوانەی جیهانی دوو جەمسەر ،یاخود
ئیمپراتۆرییەتی روسیا ،ئەم پڕۆژەیە دەبێت لێوانلێو بێت لە چەمكی ئایدۆلۆژی.
ئیمپراتۆرییەتێک تەنیا دەتوانێت بەرانبەر بە چەند ئیمپراتۆرییەت خۆڕاگری
بكات ،كە دەتوانن هێز و توانای خۆیان كۆبكەنەوە و یەكەم قۆناغ رێگە لە
دروستبوونی جیهانی تاكجەمسەر بگرن و هەموو نەخشە پەیوەندیدارەكان
هەڵبوەشێننەوە و لەناوی بەرن ،بەاڵم دواتر دەستبكەن بە دیاریكردنی سنورەكانی
دزەكردنی بەرانبەر لە جیهانی فرە جەمسەردا .الیەنگرانی ئیمپراتۆرییەتی
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روسیا لەسەر ئەو باوەڕەن كە نە زەوی و خاك و نە دەسەاڵتی بەزەبری سیاسی
و ئابوری و یاخود ژیارمەندی فیدراسیۆنی روسیا بۆ ئەم كارە تەواو نییە .بۆ
تێپەڕین بەرەو جیهانی فرەجەمسەری راستەقینە ،دەبێت روسیا سەرجەم متامنە
و بڕشتی خۆی لە فەزای پاش قۆناغی سۆڤێت بە یەكڕیزكردنی دەوڵەتەكان،
واڵتان و هۆزەكانی نزیك لەخۆی لەڕوانگەی ژیارەوە (بە پلەی یەكەم واڵتانی
ئەندام لە جڤاتی هاوبەرژەوەندی) بئافرێنێتەوە .هاوتەریبی ئەمەش ،بوار بۆ
فۆرمۆڵەبوونی بەرەی یەكەی هەموو ئەو تاقم و گروپانە بڕەخسێنێت كە لەگەڵ
ئەڵتەرناتیڤی ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكیدان .لەم بارەوە ،نەك هەر پەیوەندیگرتن
بە جیهانی ئیسالمەوە ،بەڵكو ئەوروپای كیشوەری ،چین ،ئەمەریكای التین كە لە
هەستانەوەدایە و هەڵبەت واڵتانی ئاسیا و ئەفەریقیا گرنگە.
بە دەربڕینی دیكە ،دەبێت روسیا وەك ئیمپراتۆرییەتێك( ،وەك) زلهێزی
جیهان بیربكاتەوە و كاربكات .زلهێزێك كە كاری بە هەموو شتێك هەیە ،هەم
لەگەڵ خاك و نیشتامنەكانی دەورووپشتی و هەم لەگەڵ سەرتاسەری جیهاندا
مامەڵە دەکات .ئەم بابەتە نابێت «دواتر» ،كاتێك ئیرت روسیا «لە ناوخۆیدا
سەقامگیر و پتەوبوو» دەست پێبكات (روسیا لەژێر فشارەكانی ئەمەریكادا
ناتوانێت لە ناوخۆدا زۆر قایم و پتەو بێت) ،بەڵكو دەبێت لە «ئێستا»دا ئەم
نەخشانە بەڕێوەبەرێت ،چون ئاهەنگ و لۆژیكی خانوو ،گرێدراوی جۆری
سازدانی ئێمەیە .گەر ئیمپراتۆرییەت دروستدەكەین ،ئەمە پڕۆژەیەكە ،گەر
هەوڵامن ئەوەیە واڵتی نەتەوەیی رزگار بكەین ،ئەمە پڕۆژیەكی دیكەیە.
گۆڕانی یەكێکیان بۆ ئەویدی نەك هەر ئەستەم و تێچووی زۆرە ،بەڵكو نەكردە
و نامومكینیشە .هەر تەالرسازێك دەزانێت كە ئاسانرتین رێگە ،وێرانیی تەواو
و سەرلەنوێ دروستكردنەوەیە .كەسایەتییەكانی سااڵنی  1980بۆ ،1990
هەمووشتێکیان بە فەرمی وێرانكرد .بەم چەشنە ،ئێستا باشرتین كات بۆ
بیناكردنی ئیمپراتۆرییەتە لە سفرەوە.
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واڵتانی سەربەخۆی هاوبەرژەوەندی:
بنچینە و بنەمای ئیمپراتۆرییەتی داهاتوو

یەكڕیزیی فەزای دوای قۆناغی سۆڤێت ،پایەی ئیمپراتۆرییەت و سیكلی
سفری ئەو ئیمپراتۆرییەتییە پێكدێنێت .هەموو واڵتانی پاش سۆڤێت تەنیا لەوجۆرە
لە مافی حوكمڕانی بەهرەمەندن كە سااڵنی  1990بە هۆی الوازیی مۆسكۆ و
پشتیوانی زۆری واشنتۆنەوە پێیاندرا .بە نیسبەت الیەنەكانی دیكەوە ،ئەوان كەم
تا زۆر هەمیشە «دەوڵەتانی فۆڕمنەگرتوو»ن .ئەمڕۆكە ناتۆ هەوڵدەدات چەند
واڵتێك ،بە پلە یەكەم ،ئۆكرانیا و جۆرجیا لە روسیا جیابكاتەوە .بە دواخستنی پرسی
پەسەندكردنی كییەف تا دێسەمبەری  2008زایینی لە ناتۆ ،لەگەڵ كات و ماوەی لە
بەرچاو گیراو لە الیەن ئەوروپای كۆنەوە ،بەمەبەستی بەكارهێنانی فەرمانەكانی،
رووبەڕووین ،بەاڵم پاش تێسخینڤالی (چێربا یان چێخینڤال ،پایتەختی ئۆستیای
باشور) هەموو شتێک واتایەكی دیكە لەخۆ دەگرێت .لەڕاستیدا ،ئەم دواخستنە ،لە
هەشتی ئابی  2008دوای بڕیاری مۆسكۆ سەبارەت بە هاتنی هێزەكان بۆ جۆرجیا
كۆتایی پێهات .گەر ئۆكرانیا و جۆرجیا بچوونایەتە ناو پێكهاتەی ئیمپراتۆرییەتی
ئەمەریكییەوە ،كە دەبوو بە هۆی قایمرت بوونی هەڵوێستی ئەتڵەنتیستەكان لە
خودی ئەوروپا (پاریس و بەرلین رێگەیەكی راستیان هەڵبژاردبوو ،كە ژێستێكی
دۆستانەی سیاسییان بە نیسبەت روسیاوە گرتبوو) ،رێگەی دەستپێكی پڕۆژەی
ئیمپراتۆرییەت بۆ روسیا بە تەواوی دادەخرا (زیبیگنەف بێرژنسكی بە ئاشكرا لە
كتێبەكەی خۆیدا بەناوی «تەختەی گەورەی شەترەنج» باسی ئەم بابەتە دەكات)،
چونكە بنەڕەتی ئیمپراتۆرییەتی داهاتووی ئۆراسیایی لەگەڵ تایبەمتەندیی
هاوبەشی فەزای كۆمەڵگەی واڵتانی هاوبەرژەوەندی ،یەكدەگرنەوە.
هەڵبەت قسەكردن لە پەرەی كاریگەری و بڕشتی روسیا بەسەر فەزای پاش
سەردەمی سۆڤێت ،ئێمە پێ لەسەر پێكهێنانی كۆڵۆنیالی بە شێوەی نەریتە
كۆنەكان ،داناگرین .ئیمپراتۆرییەتە هەنوكەییەکان ئەمڕۆ بە دەگمەن لەمجۆرە
میتۆدانە بە كاردێنن (هەرچەند لە منوونەكانی عێراق و كۆسۆڤۆ ئەم چەشنە
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رووداوانەش بەدیدەكەین :كەواتە دەبێت بیانهێنینە ئەژمار) سەرباری ئەمە،
لە جیهانی ئێمەدا ،تۆڕێكی تەكنەلۆژی هەستیارتر و كارامەتر بوونی هەیە ،كە
دەرفەتی بەدەستهێنانی دەرئەنجامی هاوشێوەی ئەمانە بە یارمەتی كەرەستەی
دیكەی وەك سەرچاوەگەلی زانیاری و ئەنفۆرماتیك ،رێكخراوگەلی كۆمەاڵیەتی،
گروپی ئایینی و بزوتنەوەگەلی كۆمەاڵیەتیامن بۆ دەڕەخسێنێت.
لە ئۆكرانیا زیاتر لەنیوەی ئەو كەسانەی دژی ئەندامێتی واڵتەكە لەناتۆ
ناڕەزایەتی دەردەبڕن ،سەر بەكڵێسەی ئەرتەدۆكسی روسین و خوازیاری یەكسانیی
پەیوەندی و دانوستانی نزیكرتن لەگەڵ روسیا ،بەاڵم كاربەدەستانی بااڵی كیێف،
خۆیان بە ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی فرۆشتووە .بەشی رۆژئاوای ئۆكرانیاش بە
شێوەیەكی ژیارمەند بەرەو ئەوروپا رادەكێرشێت ،بەاڵم رۆژهەاڵتی ئۆكرانیا ،كریمیا،
تێكڕا و بە یەكدەنگ بەرەو روسیا دەكشێن .هەنوكە ژماردنی چركەكانی كات بۆ
پچڕاندنی پەیوەندی ئۆكرانیا لەگەڵ ئیمپراتۆرییەتی ئەتڵەنتیك دەستپێدەكات.
تا مانگی دیسەمبەر كاتیان دراوەتێ ،هەرچەند ئاڵۆزیی نێوان جۆرجیا و روسیا
كێشەكە گرژتر و نائارامرت دەكات .روسیا لە چانس و سەرچاوە و پاشەكەوتی
باش بەهرەمەندە ،بەاڵم گەر دڵنیایی و متامنەی تەواو بە پێویستیی مێژوویی
دروستكردنی بنەڕەت و پایە بۆ بینای نوێی ئیمپراتۆرییەت بە سود وەرگرتن لە
فەزای واڵتانی ئەندامی كۆمەڵگەی هاوبەرژەوەندی بوونی نەبێت ،لەوانەیە مۆسكۆ
ئەم چانسەشی لە دەستبدات .بە نیشاندانی بنەبڕێتی لە پەسندكردنی پڕۆژەی
ئیمپراتۆرییەت ،روسیا دەبێت بە شێوەی ئۆتۆماتیكی دۆست و هاوڕێیان بەرە و
الی خۆی رابكێشێت و لەگەڵ واڵتانی ئەندامی كۆمەڵگەی ئابوری ئۆراسیا (بە پلەی
یەكەم لەگەڵ كازاخستان و بیالروس) یەك بكەوێت ،كە نەتەوە و رێبەرەكانیان
پشتیوانی یەكڕیزیین .بۆ بەرانبەركێ لەگەڵ دوژمنان ،دەبێت پەیوەندی هەرە
نزیك لەگەڵ دۆست و هاوڕێكان لە ئارادا بێت و چاوەكانیش بە سەر هەرچەشنە
كێشە و ئاریشەیەک لە پەیوەندییەكاندا دابخرێت.
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ئیمپراتۆرییەتی پاش تسخینڤالیا

دوای رووداوەكانی مانگی ئابی ساڵی  ،2008بارودۆخەكە لە فەزای پاش
قۆناغی سۆڤێت بەرەو قۆناغێکی نوێ و گرژتر ملی نابوو .خەبات بە مەبەستی
(سازدانی) ئیمپراتۆرییەت و دزەكردمنان بۆ ناو سیناریۆگەلی سیاسی و ئابوری
و نێتڤۆڕكی ،بە شەڕی چەكدارانە كۆتاییهات .دوای ئەوەی مۆسكۆ لە وەاڵمی
جینۆسایدی نەتەوەی ئۆسیتیای باشور ،هێزەكانی خۆی ناردە ناو خاكی جۆرجیا
و سەربەخۆیی ئۆسیتیای باشور و ئابخازیای بە فەرمی و رەسمی ناساند،
ئێمە ئیدی چووینە ناو سیكلێكی نوێی ئیمپراتۆرییەتەوە .ئەم بابەتە بە هیچ
شێوەیەك پێویستی میتۆدەكانی كاری سیاسی و دیپلۆماتیك لە فەزای واڵتانی
ئەندامی كۆمەڵگەی هاوبەرژەوەندی رەتناكاتەوە ،بەاڵم نیشانەی ئەوەیە كە
هۆكاری سەربازی و سرتاتیژی لە هەندێك حاڵەتی دیاریكراودا ،چارەنووسسازن.
كاتێك دیمیرتی میدڤیدیڤ ،سەرۆك كۆماری فیدراسیۆنی روسیا و ئەندامانی
ئەنجومەنی ئاسایشی فیدراسیۆنی روسیا دەستیان دایە بڕیاری مێژوویی و
بێگەڕانەوەی چوونی هێزەكانی روسیا بۆ جۆرجیا و دواتر سەربەخۆیی ئۆسیتیای
باشور و ئابخازیایان بە فەرمی ناساند ،ئێمە هێڵی سورمان تێپەڕاند ،كە پێشرت
زەینی جیۆپۆلەتیكی رێبەرانی روسیای هیپنۆتیزم كردبوو .پوتین لەو كاتەدا سەرۆك
كۆماری واڵت بوو ،كۆتاییرتین كردەوەكانی بۆ تۆكمەكردنی روسیا وەك دەوڵەت-
نەتەوەكان ئەنجامدا (چاالكیی سەربازی لە چیچان ،دەركردنی فەرمان سەبارەت بە
دانانی پارێزگاران و هتد) .ئەم كردەوانە بەراورد بە كردەوە وێرانكەرەكانی سەردەمی
گۆرباتچۆف و یەڵتسن ،خاڵێكی گەشاوە و پرشنگدار بوو ،بەاڵم لە سنورەكان
فیدراسیۆنی روسیا بەوالوە نەدەڕۆیشت .دوای تسخینڤالیا ئەم هێپنۆتیزمەمان
لەناو برد و بە ئاشكرا گەیشتینە ئەو ئاوەزە ،كە ئاسایش و هێمنایەتیی روسیا و
هاوواڵتییەكانی دەبێت لە دەرەوەی سنورەكانیشی دابینبكرێت .ئەگەری زۆری
هەیە كە مۆسكۆ بۆ ماوەیەكی درێژ كارێكی وەهای نەدەكرد ،گەر كردەوەی
تیۆری چوارەمی سیاسەت

275

دەمڕەشانەی سساكاشڤیلی نەبوایە .ئەمەریكییەكان بەڵێنیان پێدابوو ،وەاڵمی
چەكدارانە لە الیەن روسیاوە نامومكین دەبێت .ساكاشڤیلی باوەڕی بە قسەكانی
ئەمەریكییەكان كرد و هەوڵیدا دانیشتوانی ئۆسیتیای باشور لەناو ببات تاوەكو
پاشان بچێت بۆ گیانی ئابخازیا ،بەاڵم لە ناكاو بینی روسیا لە دۆخی ئیفلیجكراو
هاتەدەر و وەك ئیمپراتۆرییەتێك رەفتار دەكات.
گەر بە بەردەوامی ئەم كردەوانە ئەنجام درابا ،باشرت وابوو پاش شكستی
هیزەكانی جۆرجیا چاالكی جەنگی درێ��ژەی هەبێت ،جۆرجیا داگیربكرێت،
دەوڵەتی كاتیی ه��اوڕا و رێك لەگەڵ روسیامان بخستایەتە سەركار .دوای
ماوەیەك هێزەكامنان لەوێ دەردەكرد و هاوتەریب دەوڵەمتەدارییەكی خۆسەری
تۆكمە و پتەومان لە مینگرلی و ئاجاری و ناوچە ئەرمەننشینەكانی جاواختی
دادەمەزراند ،واتا مۆدیلێكی سیاسی وەهامان لە جۆرجیا رۆدەنا كە لەماوەی
دەیەكانی داهاتوودا سەرباری هەر چەشنە خواستێك نەیدەتوانی وەك هێڵی
پێشەوەی ئیمپراتۆرییەتی جیهانیی ئەمەریكی كار بكات و بەمشێوە ئەگەرێكامن
بۆ دروستكردنی ئیمپراتۆرییەتی خۆمان دەڕەخساند .كاردانەوەی واشنتۆن
زۆر توند ،گرژ و نەرێنی بوو ،بەاڵم هەر یەكەم رۆژەكانی جەنگ نیشانیدا كە
واشنتۆن لە هەڕەشە و باج وەرگرتن تێناپەڕێت و روسیا ئەوەی لە پەیوەندی و
دانوستانی لەگەڵ رۆژئاوا دەیتوانی لە دەستیبدات ،لە دەستیداوە .نوێڵی دیكە
بۆ كاریگەریدانان لە سەر مۆسكۆ بوونی نییە ،هێڵەكان تێپەڕێرناون و رێگەی
گەڕانەوە داخراوە .لە شەڕ لەسەر جۆرجیا ،ئێمە چووینە ناو سەردەمی نوێوە.
چوونە ناو ئەو خاك و ئەرزانەی دوژمنەكامنان دڵنیابوون بۆ چەندین سەدە لە
دەستی ئێمەیان دەرهێناوە .ئێستا خاڵی گرنگ ئەو شتانەیە كە بە دەستامن
هێناوە.
دەبێت گرنگییەكی تایبەتیش بە هەڵوێستی كیێف بدرێت .سەرۆككۆمار
یوشنكۆ هەر لە سەرەتاوە خۆی وەك دوژمنێكی راستەوخۆ و ئاشتی وەرنەگری
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روسیا نیشاندا .ئەو نەك هەر بەرگری لە ساكاشڤیلی كرد ،بەڵكو یارمەتیی سەربازی،
لەوانە راوێژكاری سەربازی بۆ جۆرجیا رەوانەكرد .بەدەیانجار هەوڵیدا نەهێڵێت
كەشتییەكانی روسیا بگەنە بەستێنەكانی سواستۆپوڵ و كارەبای بنكەی سەربازی
و دەریایی روسیای دەبڕی .لەڕاستیدا یوشنكۆ لە پاڵ جۆرجیا لەگەڵ روسیا شەڕی
دەكرد .ئەم بابەتە هەلومەرجی ئۆكرانیای ئاڵۆزتر دەكرد ،كە بە وتەی بێرژنسكی
كلیلێكە ئەگەری بە ئیمپراتۆری بوونی دووبارەی روسیا دەستەبەر دەكات.
هەنوكە ئاوڕدانەوە لە هەڵوێستی فەرەنسا -ئەڵامنیا سەبارەت بە ئەندامێتیی
ئۆكرانیا لە ناتۆ هیچ جۆرە مانایەكی نییە و دۆخی ئۆكرانیا لە ئانوساتدایە كە
بچێتە ناو قۆناغێکی سووتێنەرەوە .نابێت ئەو خاڵەش رەچاونەكەین ،كە ئێمە
ناچاردەبین لەسەر ئۆكرانیا و كەریمە شەڕ بكەین .گەر تا ماوەیەك پێش ئێستا،
كەسانی دەمارگرژ لە بازەكانی روسی ،تەنیا باسی هەڵگیرسانی ئاژاوەی ناوخۆیی
لە ئۆكرانیا و خستنە ژێر گوشاری سیاسی و ئابوری و وزەیان دەكرد لەالیەن
روسیاوە ،ئێستاكە شیامنەی رووبەڕووبوونەوەی سەربازی هێندەش ناواقیعی
نابێت .كاتی دروستكردنی ئیمپراتۆرییەت هەمیشە دەبێت باجەكەشی بدرێت.
هەم كەسانێك كە بۆ بینای ئیمپراتۆرییەتی جیهانی یارمەتیی ئەمەریكا دەدەن و
هەم كەسانێك كە دەخوازن بونیادی نوێی دیسپلینی جیهانی بە پێی فرەجەمسەر
بوون بەڕێوەبچێت ،دەبێت ئەم باجەبدەن.
رووداوەكانی مانگی ئاب نیشانیاندا تا چ رادەیەك پایەكانی دۆستایەتی لە فەزای
پاش سەردەمی سۆڤێت سست و نادڵنیایە .راژانێك كە لۆكاشینكۆ بۆ پشتگیری لە
كردەوەی روسیا لەمەڕ جۆرجیا لە یەكەم رۆژەكانی ناكۆكییەكاندا نیشانیدا ،پارێزی
دەسپێك بۆ هەڵسەنگاندنی هەلومەرج و بارودۆخ ،ملبادانی نوێنەرانی واڵتانی
یەكگرتوو لەڕێكخراوی پەیامنی ئاسایشی بەکۆمەڵ بۆ شەڕكردن لە پاڵ روسیا
لە بەرەیەكی یەكگرتوودا ،هەر لە یەكەم رۆژەكانی پاش هێرشی جۆرجیا بۆ سەر
تسیخینڤالیا ،هەموو تێكڕا نیشانیاندا كە ئێمە تا چەند لە هەڵسەنگاندنی دوورمنای
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ئیمپراتۆرییەت لە كار لەگەڵ دۆستەكامناندا خافڵبووین .دوژمنەكامنان هێرشبەرتر،
رادیكاڵرت و بوێرتر لە ئاو هاتنەدەرەوەو رێگەیان بە خۆیاندا بە بەكارهێنانی هێزی
زۆرداری بە شێوەی راستەوخۆ هێرش بكەنە سەر روسیا (هێرش بردن بۆ چەكدارانی
پارێزەری ئاشتی روسیا لە ئۆسیتیای باشور) ،هاوڕێ و دۆستەكامنان بە پارێزتر و
ناچاالكرت لەوەی چاوەڕێ دەكرا ،بینییەوە .لە وەها هەلومەرجێكدا ،روسەكان و بە
پلەی یەكەم رێبەری سیاسی واڵت باشرت لە هەموان رەفتاری كرد.
تا پێش تسخینڤالیا ،پرۆژەی ئیمپراتۆرییەتی روسیا دۆخی مەجازی هەبوو،
كەمێك كار ئەنجامدەدرا ،بەاڵم تەنانەت رێبەرانی واڵتیش باوەڕیان بەوە نەبوو
كە ئەمانە سەرەتا و پێشەكییەك بۆ كردەوەی تایبەت ،دیاریكراو و هەنگاو
هەڵگرتنی بنەبڕانە بێت .ئەو رووداوە روویدا و بوو بە رووداوێكی بێگەڕانەوە.
چرکەژمێری كاتژمێری ئیمپراتۆرییەت پاش تسخینڤالیا خێراتر دەخوڵێنەوە.
ژمارەیەكی زۆر لە پرسە تیۆری و باس و مشتومڕە پەیوەندیدارەكان گەیشتوونەتە
قۆناغی چارەسەری راستەوخۆی سەربازی ،سیاسی و جیۆپۆلەتیكی .ئێمە
چووینەتە ناو قۆناغی نوێی دروستكردنی ئیمپراتۆرییەتەوە .ئیمپراتۆرییەتی
خۆمان.
ئیمپراتۆرییەتە دۆستەكان ،تەوەرەكانی ئۆراسیایی

پڕۆژەی ئیمپراتۆرییەت ،پێشڤەچوونی چاالكانەی پەیوەندی و دانوستانەكان
لەگەڵ هاوبەشە بەزەبرەكان لە جیهانی فرەجەمسەری لەگەڵدایە كە بریتین
لە هێزەكانی كیشوەری لە یەكێتی ئەوروپا (بەالی ئەوانەوە گرنگ نییە روسیا
واڵتێكی «ئەوروپی»یە یان «نائەوروپی» ،بەڵكو بەهێزبوونی روسیا گرنگە كە
بتوانێت هاوكێشەیەك لە بەرانبەر ویالیەتە یەكگرتووەكان بەدیبێنێت ،هەروەها
لەڕوانگەی وزەوە ئەوروپا دەستەبەر بکات) .دوای بارودۆخی جۆرجیا و بە
فەرمی ناسینی سەربەخۆیی ئۆسیتیای باشور و ئەبخازیا لە الیەن روسیاوە،
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دیالۆگی روسیا-ئەوروپا ئێجگار دژوار دەچێتەپێش ،چونكە واشنتۆن هەموو توانا
و دەسەاڵتی خۆی بۆ پتەوكردنی پەیوەندیی ئەوروپا و ئەتڵەنتیك دەخاتەگەڕ.
هەرچەند ئەگەری نزیكبوونەوە لە جەمسەری ئەوروپی بەڕادەیەكی بەرچاو
پێشكەوتنی تێدا بەدیدەكریت ،بەاڵم دەبێت هەوڵەكان لەم بارەوە بەردەوام
بكرێن .تەوەری پاریس-بەرلین-مۆسكۆ زیاتر لە هەر كات و سەردەمێكی دیكە
وەهمی و خەیاڵی دیارە ،بەاڵم هەروەك دەزانین هەندێكجار لە تارماییەكان
دیاردەی گەورە لە دایك دەبێت.
نزیكی سرتاتیژی لە چین گرنگیی بەرچاوی هەیە ،ئەم زلهێزە مەزنە ،نیازی
نییە بەرامبەر بە ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی سەر نەوی بكات و خۆی بەدەستەوە
بدات .پشتیوانی لە كردەوەكانی روسیا لە جۆرجیا ،بۆ پەكین كێشە دەنێتەوە،
چونکە چین خۆی گەلێك كێشەی لەگەڵ سەربەخۆییخوازانی واڵتەكەی لەوانە
تبت و سێنتزیان هەیە ،بەاڵم نابێت ئەو خاڵەش لەبیربكرێت ،كە پەكین
پێچەوانەی پەیوەندیی لەگەڵ تایوان ،گەر پێویست بكات ،هەڵوێستێكی بنبڕ
و توند دەگرێتەبەر.
بەم چەشنە ،لەو رووەوە كە ئەمڕۆ بە پێی بەڵگەكان ،چیدی ناتوانین لەسەر
بنەمای یەكپارچەیی خاك ،یاخود مافە نێونەتەوەییەكان بۆ دیاریكردنی شوناسی
خۆ وەك پێوەری دەرهەست كاربكەین ،دەبێت سەبارەت بە هەر بابەتێكی
تایبەت هاوكێشی هێزەكان بە وردی بپارێزین و بەرژەوەندیی زلهێزەكانی
جیهانی و واقیعی كۆنتڕۆڵی سەربازی و سرتاتیژیی بەسەر زەوی و خاكەكاندا
دیاریبكەین ،كەوابوو ،چین دەتوانێت بۆ پشتیوانی لە سەربەخۆیی ئۆسیتیای
باشور و ئابخازیا و نەك پشتیوانی لە سەربەخۆیی بۆ منوونە كۆسۆڤۆ ،هەست
بە ئارامی بكات و لە سیامی روسیادا درك و توانای جیاوازیی دۆخ و پێگەكان لە
تبت و تایوان ،لەناو واڵتەكەی خۆیدا ببینێت .گەر چین و روسیا بە یەكگرتوویی
و دەست لەناو دەستی یەكدیدا ،كاربكەن ،یەكڕیزیی ئەمەریكی و مافێك كە
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ویالیەتە یەكگرتووەكان بۆخۆی دیاری دەكات ،دەبێت بۆ كام كەیسی تایبەت
كەڵك لە كام تەوەر و پرەنسیپ وەربگیرێت ،لەوانە تەوەری یەكپارچەیی خاك،
یاخود تەوەری دیاریكردنی شوناسی خود ،هەموو تێكڕا دەگەنە خاڵی كۆتایی.
بەمشێوەیە ،روسیا و چین دەتوانن لە بیناكردنی ئیمپراتۆرییەتەكانی خۆیاندا،
یارمەتیی یەكدی بدەن ،هەڵبەت نەك لەسەر حیسابی یەكدی كە خاڵێكی
تەواو دیاریكراوە ،بەڵكو لەسەر حیسابی ئاستەنگكردنی تایبەمتەندیی جیهانیی
ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی ،دەتوانن بەم ئامانجە بگەن.
هەنوكە خاڵی هەرە گرنگ دروستكردنی پەیوەندیی لەگەڵ جیهانی
ئیسالم ،بە تایبەت ئێران ،پاكستان و واڵتانی عەرەبی و موسوڵامنەكانی ناوچەی
كەنداوی ئارامە .ئەم بابەتە نەك هەر وەك خاڵی پاڵپشتی سەرچاوەكان ،بەڵكو
دەبێت وەك سەرچاوەی ئیرادەی سیاسی لە بەرچاوبگیرێت (كە تا پێش مانگی
ئاب كرملین بە دەیانجار هەستی بە نوقسانی ئەمە كردبوو) .تاران ماوەیەكی
دوورودرێژ واشنتۆن بۆ شەڕ بانگ دەكات و گەمارۆی نێونەتەوەیی نرخێكە
كە لە بەرانبەردا دەیدات .قازانجی روسیا لەم حاڵەتە تایبەتەدا ،ئەوەیە كە
یارمەتیی ئێران بدات ،تاوەكو ئەم گەمارۆیە بشكێنێت و لقی وزەی ئێران
پەرەبستێنێت و ئاستی چەكداری و سەربازییەكەی بەرزتر بێتەوە .پاكستان
ئێستاكە ئاڵۆزە ،بەاڵم رۆحیاتی دژە ئەمەریكی لەوێدا رۆژ ل��ەدوای رۆژ
زیاتردەبێت .ویالیەتە یەكگرتووەكان لە ئەفغانستان پشت بە پشتیوانیی روسیا
و هێزەكانی كۆنتڕۆڵ لە «ئەتاڵنتیكی باكور» دەبەستێت .دیارە لە هەلومەرجی
ئێستادا ئەم بابەتە دیسان لێكدەدرێتەوە و مۆسكۆ گەر راستەوخۆ بەرەوڕووی
ویالیەتە یەكگرتووەكان دەبێتەوە ،دەبێت بۆ واڵتانی تازە بگەڕێت كە لەگەڵیدا
یەكگرتوو بن .ژمارەیەكی زۆر لە بزوتنەوە ئیسالمییەكان كە تا دوێنێ نەیار
و دژبەری روسیا بوون ،دەكرێت لەم هەلومەرجە نوێیەدا بێنە پاڵامنەوە و
یەكگرتووییەكامن لەگەڵ رابگەیەنن .سیاسەت راستییەكەی وەهایە كە تیایدا
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دۆست و دوژمنەكان تاهەتایی نین :ئەوانەی لە دروستكردنی ئیمپراتۆرییەتدا
یارمەتیامن دەدەن ،دەبنە دۆستی ئێمە و كەسانێك كە لەوبەری ئەم هێڵەوە
دەوەسنت ،بە دوژمنامن لە قەڵەم دەدرێن و هەروەك باوە ،دوژمن دەبێت لەناو
بچێت (هەڵبەت گەر خۆی بە دەستەوە نەدات و تەسلیم نەبێت).
ئەمەریكای التین ،بەرز و زواڵڵ دەنگی خۆی لە دژایەتیی كۆنتڕۆڵی ئەمەریكی
هەڵدەبڕێت .جگە لە واڵتانێكی وەك ڤەنزۆیال ،پۆلیڤیا و كوبا كە لە ناوەندی ئەم
پڕۆسەیەدان ،ئەو هەنگاوانەی واڵتانێكی وەك بەرازیل لەم رێگەیەدا هەڵیدەگرن،
گەلێك گرنگە كە ماوەیەك پێش ئێستا پڕۆژی یەكڕیزیی ئابوری دوو ئەمەریكایان
بە سەرپەرشتیاریی واشنتۆن هەڵوەشاندەوە .هندستان كە قۆناغەكانی پێشكەوتنی
بەهێزی ئابوری و تەكنەلۆژی تێدەپەڕێنێت ،رێگەی خۆی دەگرێتە بەر .هەریەك
لەم واڵتە ناوبراوانە لە رێگەی بەرانبەركێ لەگەڵ یەكڕیزیی ئەمەریكی پشكی
خۆیان دەخەنە دەغیلەی ئیمپراتۆرییەتی روسی (ئۆراسیایی) داهاتووەوە و سەرنج
و وزەی واشنتۆن بۆ الی خۆیان رادەكێشن .لەم ناوەدا ،مۆسكۆ كە لەئەزموونی
مەزنی دیپلۆماتیك و دەسەاڵتێكی بەزەبری باش بەهرەمەندە ،بە باشی دەتوانێت
وەك كۆردیناتۆر و رێكخەر لە گروپی جیهانیی ئیمپراتۆرییەتە نوێیەكان لەسەر
رووبەری جیهانی رۆڵ بگێڕێت .واڵتی روسیا بۆ ئەنجامدانی ئەم كارە لە هەموو
نەریت و لێهاتوییەكی دیپلۆماتیك بەهرەمەندە.
دیاردەی ئۆراسیا وەك ئایدۆلۆژیای ئیمپراتۆری

ئایدۆلۆژیا ،گرنگرتین خاڵە لە پڕۆژەی ئیمپراتۆرییەتی روسیادا .بە بێ
ئایدۆلۆژیا و دەركی روونی ئەم راسپاردەیی و ئەركە ،ئیمپراتۆرییەت ناتوانێت
بوونی ببێت .دیارە شێوازی ئایدیال و گونجاوی ئیمپراتۆرییەتیەكی لەم چەشنە،
ئایدۆلۆژیای ئۆراسیاییە وەك فەلسەفەی سیاسیی سەدەی بیستویەك .لە نێو
جۆرەكانی دیكەی ئیمپراتۆرییەتەكاندا ،جۆری ئۆراسیایی زیاتر لە ئیمپراتۆرییەت
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دەكات كە بە پێی نیشانە ژیارمەندەكان بیناكراوە .نەتەوەكانی فەزای پاش
سەردەمی سۆڤێت بە ماوەی چەندین سەدە پێكەوە ژیانیان بردە سەر و لە بەها
بنەڕەتییە كولتورییەكاندا هاوبەشبوون ،كە لە كولتورە ئەوروپی و ئاسیایییەکاندا
جیاواز بوون .ئەم حەشیمەتەی كولتوری شوناسی ،لە دەوری كولتوری روسی،
زمانی روسی و نەریتەكانی روسی فۆڕمی وەرگرت ،كە بۆ نەتەوەكانی دیكەی
برا كە لە پاڵ روسەكان سەرقاڵی رۆنانی ئیمپراتۆرییەتی روسیا و یەكێتی سۆڤێت
بوون ،دروستكرابوو .ژیاری ئۆراسیایی بۆ بالروسەكان ،كازاخەكان و یاكوتەكان
و چیچانیەكان ،خەڵكانی مۆڵداڤی ،ئۆستیاییەكان و ئابخازییەكان هاوبەشە.
ژمارەیەكی زۆر لە ئەتن و كولتورەكان لە كۆمەڵگەی ئۆراسیاییدا ئاوێتەی یەكدی
بوون و یەكدییان دەوڵەمەند كردووە .ژیاری روس بێ هەرچەشنە ئاماژەیەك
بە فەرمانڕەوایی و لە سەرتر نیشاندان و ریزپەڕبوونی خود و هەرچەشنە
الف لێدانێك سەبارەت بە لە سەرتربوونی نەژادی روس ،ناوەندی سەرەكی
پێكدێنێت .دۆستۆیڤسكی؛ مرۆڤی روس بە «مرۆڤی تەواو» دەزانێت و جەخت
لە كراوەیی و پانتانیی عەشق و بێسنووربوونی میهرەبانییەكەی دەكاتەوە.
روسەكان لەڕوانگەی مێژووییەوە ،هەمیشە ئیمپراتۆرییەتێك بوون كە
(وەك) ئەزموونی ئێستا دۆخی دەستكردی نابێت .رێنامیی و الیەنگریی
ئایدۆلۆژی ،لە مۆدێلی ئەرتەدۆكسی-سوڵتانیزم بۆ مۆدێلی سۆڤێت دەگۆڕان،
بەاڵم ئیرادەی خەڵك بۆ پەیوەستبوون بە فەزای بەرینی ئۆراسیا لە سەر بنەمای
كولتور و ژیار بێگۆڕان ماوەتەوە .ئەندێشەی ئۆراسیایی سەنتێزی سەرجەم
ئایدیاكانی رابوردووی ئیمپراتۆرییەت ،لەجەنگیزخانەوە بۆ مۆسكۆ ،پێشنیار
دەکات ،تاوەكو لەم كۆمەڵە فۆرمۆلە ئیرادە و ویستی ئیمپراتۆرییەتسازی
هەڵهێنجێرنێت .نەتەوەكانی باكوری ئۆراسیا لە رێگەی كولتور ،مێژوو ،زمانی
روسی ،هاوشێوەیی چارەنوس و تایبەمتەندیگەلی دەروونیی كار و وێكچوویی
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بونیادی نەژادیی و ئایینی پێكەوە گرێدراون .ئەوروپییەكان توانییان پاشگەلێك
جەنگی خوێنین ،دیسانەوە یەكبگرنەوە .ئەم یەكگرتنەوەیە بۆ دانیشتوانی
ئیمپراتۆرییەتی داهاتووی ئۆراسیایی بە رادەیەكی باش سادەتر دەكەوێتەوە.
لێرەدا رەخساندنی سەنرتالیزمی دەستكرد و خۆسەریی فراوان و خۆبەڕێوەبەری
كە لە تایبەمتەندییەكانی ئیمپراتۆرییەتە ،پێویست ناكات .هەموو شت
رێك بەو شێوە دەبێت ،كە لە ئیمپراتۆرییەتی روسیا و تاڕادەیەكی زۆر ،لە
یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستیدا وەهابوو .شتێكی هاوشێوەی ئەمە تەنانەت
لە فدراسیۆنی روسیادا پارێزراوە كە تیایدا ژمارەیەكی زۆر هۆز و كولتوری
جۆراوجۆر لە پاڵ یەكدیدا ژیان بەسەردەبەن ،چونكە فیدراسیۆنی روسیاش
جۆرێكە لە ئیمپراتۆرییەت ،بەاڵم لە قەبارەی مینیاتۆریدا كە بە پێی واقیعەكانی
ژیاری هاوبەش بینانەكراوە ،بەڵكو دابەشكاریی دەستكردی ئیداری بنەڕەتی
پێكدێنێت كە سەروبەندی یەكێتی سۆڤێت هیچ گرنگ نەبوو ،چونکە حاڵەتی
مەرجداریان هەبوو ،دابەشكارییەكی مێژوویی نەبوون .لە واڵتانی ئەندامی
كۆمەڵگەی هاوبەرژەوەندی ،لەوانە روسیا لەو سنورانەدا كە بوونیان هەیە،
تۆزێكیش مانای مێژوویی و یاخود ناوەڕۆكی جیۆپۆلەتیكی بوونی نییە .ئەمانە
كۆمەڵێك سنوری بە تەواوی مەرجدارن و تەنیا كەسانێك كە پەیڕەوی لە تەوەری
«پەرتكە و زاڵ بە» دەكەن ،هەوڵدەدەن لەسەر نەگۆڕی و دەستلێنەدراویی
ئەم سنورانە كاریگەریی دابنێن و هەموو شت بكەنە هی خۆیان.
ئێستا زۆر بە كورتی باسی ئەركی روسیا دەكەین سەبارەت بەم بابەتە.
خەڵكانی روس بە درێژایی تێکڕای مێژووی بوونیان ،لەگەڵ هەستی بەجێهێنانی
ئەركەكانیان ژیاون .هەر بەم بۆنەشەوە ،تا ئەم رادەیە بەرگەی پرس و گرفتە
مێژووییەكانیان گرتووە .باوباپیرامنان بە باشی لەم بابەتە تێگەیشتوون ،كە هەموو
ئەمانە بۆ سەركەوتنی ئەندێشەی سەرتاسەریی جیهانی پێویست و زەروورە،
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كۆمەڵێك وشەی وەك رزگاركردنی جیهان ،رووناكی ،میهرەبانی ،دادپەروەری،
وشەگەلی بێناوەڕۆك نین ،چەمی خوێن جۆگەلەی بەستووە ،رەنج و زەحمەتی
دژوار و شاكاری مەزنی مێژوویی بۆ پاراستنیان ئەنجامدراوە .ئێمە دەجەنگاین،
نەك بۆ بە دەستهێنانی قازانجی مادی ،بەڵكو بۆ داكۆكیكردن لەو شتانەی كە بە
بڕوای ئێمە حەقیقەت ،راستی و چاكە بوو .كەوابوو ،دەكرێت ئیمپراتۆرییەتی
ئۆراسیایی داهاتوو ناوبنێین ئیمپراتۆرییەتی چاكە و تیشك ،كە دەبێت
دەستبداتە كۆتا و بنبڕترین خەبات لە دژی درۆ ،داگیركاری ،نایەكسانی و
فۆرمگەلی ئەخالقیی ئیمپراتۆرییەتی ئەمەریكی ،ئیمپراتۆرییەتی «شانۆنامەیی».
دیاردەی ئۆراسیایی وەك فەلسەفەی سیاسی ،زیاتر لە هەر شتێكی دی ،لەگەڵ
داواكارییەكانی بونیادی ئیمپراتۆرییەتی داهاتوو یەكدەگرێتەوە .ئەم فەلسەفەی
ئیمپراتۆرییەتە ،فەلسەفەیەكی روون ،روسییە كە رووی لە داهاتووە ،هەرچەند
لەسەر بناغەی پتەوی رابوردوو دامەزرابێت.
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بەشی یانزەیەم
دیاردەی ئۆراسیا (سیستمی سیاسی)
دیاردەی ئۆراسیا وەك فەلسەفە
(فەلسەفە چییە؟)

دیاردەی ئۆراسیا بە پلەی یەكەم فەلسەفەیە .فەلسەفە لە راستیدا بە مانای
هەموو شتێكە .مرۆڤ ناتوانێت بە بێ فەلسەفە ژیان بە سەربەرێت .هەندێكجار
گرنگیی پێ نادرێت ،بەاڵم گومانی تێدا نییە كە فەلسەفە هاندەری مرۆڤە و دەیخاتە
جوڵە و بزوتنەوە .گەر مرۆڤ لە بوونی (فەلسەفە) بێئاگایە و گومان لە بوونی
ناكات ،فەلسەفە وەك ئامانجێك بە كاری دێنێت و دەكەوێتە دەرەوەی (مرۆڤەوە)،
بەاڵم مرۆڤێك كە بەشێوەی ئەكتیڤ و وشیارانە پەیڕەوی جۆرێك فەلسەفە دەكات،
كە لە دەرەوە یاریی پێبكرێت ،رزگاری دەبێت و لە واقیعدا دەبێتە هەڵگر و
كەرەستەی گواستنەوەی .ئەو نیشانەی ناوخۆیی لێهاتویی و شایستەیی تایبەتیی
فەلسەفە وەردەگرێت و كەسێكی وەها هەمیشە لە دوورەوە دەنارسێتەوە ،چەشنێك
رووناكی و خەرمانەیەكی نەبیرناو لە دەورووپشتیدا دەكەوێتەڕوو .تەنیا شتێك كە
بەها بە مرۆڤ دەدات ،فەلسەفە و توانایی فۆرمدان بە ئەندێشە فەلسەفییەكانە.
ئەمە تایبەمتەندییەكی ئاشكرایە كە جیاوازیی ئێمە لەگەڵ ئاژەڵەكان پێكدێنێت.
پێچەوانەی جوانرتین گیانلەبەران ،مرۆڤ دەتوانێت ئازادانە فەلسەفە دابڕێژێت كە
شیاوێتیی بااڵ و وااڵی ئەویش هەر لەم خاڵەدایە .دیاردەی ئۆراسیا بانگ لە كەسانی
ئازاد دەكات كە دەتوانن لە رسوشتی خۆیان ئاگادارییان هەبێت و چارەنوسی
خۆیان بگرنە دەست .دیاردەی ئۆراسیا بێ فەلسەفە ناتەواو و بە گشتی نامومكین
و نەكردە دەبێت.
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نەتەوە واتا عەشق

پاتریۆتیزم (نیشتامنپەرستی)ی ئیرۆتیك ،یەكەم پرەنسیپی فەلسەفەی
ئۆراسیایی پێكدێنێت .لێرەوە نەتەوە وەك دیاردەیەكی رەها بەكاردەهێرنێت:
نەتەوە فەلسەفەی ئۆراسیایی وەك بەهایەكی بااڵ پەسەند دەكات ،بەاڵم لێرەدا
دەستبەجێ ئەم پرسیارە گەاڵڵە دەبێت كە نەتەوە بە چ مانایەكە؟ نەتەوە واتە
عەشق ،هەر بۆیە ئێمە باس لە پاتریۆتیزمی ئێرۆتیك دەكەین ،لەوە دەچێت
بەكارهێنانی پێناسەیەكی وەها بۆ چەمكی پاتریۆتیزم و وێناكردنی نەتەوە وەك
عەشق ،بە هیچ شێوەیەك پەیوەندییان نەبێت پێكەوە و نابەجێ دیاربێت.
باشرتوایە سەیرێكی رەگەزدۆزی زمان (ئێتیمۆلۆژیا  )Etymologyو ریشەناسیی
وشەی روسیی «نارۆوت ( »народنەتەوە) بكەین .بۆ وشەی «نارۆوت»
ئێمە دەستەواژەی «نا-رادیالس  »на-родилосьدەبینین كە بە مانای
لەدایكبوونی مرۆڤە .عەشقە كە دەبێتە هۆی لەدایكبوونی مرۆڤ ،عەشق
رۆڵێكی چارەنوسساز لە لەدایكبوونی مرۆڤدا دەبینێت .گەر وا نەبا ،مرۆڤ لە
دایك نەدەبوو .بە ئاسانی درك دەكرێت كە سەرچاوەی «نارۆوت» لە خواست
و راكێشەربوونی ژن و پیاو بۆ یەكدی ،پێكدێت .عەشق دەسەاڵتێكی هەرە
زۆری هەیە و ئەوە عەشقە شەپۆلی نەوەكان دەخاتەڕێ و بەرەی زیاتر و زیاتر
دێنەئاراوە ،خێزان پێكدێنن و بەردەوامی بە نەوە و بەرەی خۆیان دەدەن.
كۆی هەموو ئەمانە ،كە بەرهەمی گەمەی عەشقە ،نەتەوە پێكدێنێت .چەمكی
«نارۆوت» خۆی لێوانلێوە لە هێز و دەسەاڵتی عەشق .نەتەوە بە بێ عەشق
بوونی نییە ،نەتەوە بەرهەمی عەشقە ،میوەی عەشقی نێوان ژن و پیاوە كە
بە گەرمی بەرەوالی یەكدی دەكشێن .لە سەدەیەكەوە بۆ سەدەیەكی دی و
لە نەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی دی ،ئەم بارودۆخە بەشێوەیە دووبارە دەبێتەوە:
پیاوانێك كە سەر بە نەتەوەیەكی تایبەتن ،عاشقی ژنانێك دەبن ،كە سەر بە
هەمان نەتەوەن .دەشێت ئاڵوگۆڕ لەگەڵ نەتەوەكانی دیكەش رووبدات .لە
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كۆتاییدا نەتەوەكان زیاددەكەن :هەندێكجار هەر ئەو نەتەوە و هەندێكجار
نەتەوەیەكی دیكە...
مرۆڤایەتی بەرهەمی عەشقی جیهانی نەتەوەكانە هەم بۆ یەكدی و هەم
بۆ نەتەوەكانی دیكە .بە ئاخاوتن لەمەڕ نەتەوە ،لەگەڵ شتێكی دەرهەست و
ئەبسرتاكت مامەڵە ناکەین ،بەڵكو لە رێگەی ئەم وشەیەوە واقیعێكی ئێرۆتیكی
درك دەكەین .ئێمە بەردەوام كۆمەڵێك پرسیاری دیكە گەاڵڵە دەكەین .سەبارەت
بە نەتەوە و سەبارەت بە خود .سەبارەت بە نەتەوەی خۆمان و سەبارەت بە
خۆمان .من چۆن لەگەڵی جواڵومەتەوە؟ ئەم نەتەوەیە لە كوێوە سەریهەڵداوە؟
چی داهاتوویەك چاوەڕوانی دەكات؟ ئێمە دەبێت لەپشتامندا ،لە خوێنامن و لە
جیناتەکامنان هەستیپێبكەین .نەتەوە لە دەروونی ئێمە و لە دەوروبەرماندایە.
ئیمە تەنیا وزەی نەتەوەكەی خۆمان بۆ داهاتوو دەنێرین .نەتەوە دەبزوێت.
ئەو لەپشتی ئێمەدایە .جوڵەی ئەو بە هۆی ئێمەوە روودەدات .نەتەوە بەرەو
عەشق ،بەرەو ئەو پەیوەندییە پاڵامندەنێت ،تاوەكو نەوەیەكی دیكە لە تاكی
روسی ئۆراسیایی لە جیهاندا دەرکەون و عەشق ،ئەم هەستە بنەڕەتییە لە سەر
شانی خۆیان هەڵبگرن.
جەستەی روسی

بۆچی نەتەوە ،چەمكی سەرەكی ،ناوەندی و یەكەمین و دوایین فەلسەفەی
ئۆراسیاییە؟ چون نەتەوە هاوشێوەی عەشق ،هەموو شت بۆ منوونە رواڵەت و
سیام ،ژیان ،زمان و كولتور بۆ مرۆڤ دەكاتە دیاری .هەموو ئەو شتانەی ئێمە
لێیان بەهرەمەندین ،لە شێوە و فۆرمی چاو و گوێ و كاسەی سەرەوە بیگرە
بۆ شێوازی ئێسكەپەیکەر ،بە هۆی عەشقی باوباپیرامنانەوە واتە نەتەوە فۆرمی
پێدراوە .الفاوی عەشقی خەڵكانێك فۆرمی بە جەستەی ئێمە داوە و ئێمە تەنیا
‹ئێپیزۆدێك»ین لە جەستەی نەتەوەدا و كاتێك یەكێك لە ئێمە لەبارەی تاكێكی
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روسی دیكەوە بیردەكاتەوە ،ئەوا هەست بە ماتریكسی نەتەوە ،جەستەی
هاوبەشدەكات .ئەم جەستەییە لە رێگەی ئێمەوە دەگوازرێتەوە بۆ بەیانی،
ئێمە تۆوی جەستەی روسیی داهاتوومان لە خۆماندا هەڵگرتووە ،بەاڵم نەتەوە،
بنەما ،بنەڕەت ،توخمی سەرەكی ،مانای بنچینەیی فەلسەفەی ئۆراسیایی
پێكدێنێت .وەک جەستەیەکی گشت مرۆڤایەتی ،خۆی بۆ داهاتوو دەگوازێتەوە
و لە سنورەکانی زەمەن ،مێژوو و فەزا تێدەپەڕێت .نەتەوە ،جەستە بە ئێمە
دەبەخشێت و ئەمە جەستەیەکی هاوبەشە ،نەک تایبەت و دیاریکراو ،جەستەی
روسیاییە .تا رێژەیەک ئەوە بۆ ماوەیەك بە ئێمە بە كرێی دەدەن .ئەمڕۆ لێی
بەهرەمەندین و دواتر دەیگەڕێنینەوە ،چونكە سەردەمێك بوو ئێمە خاوەنی
ئەمە نەبووین .كاتێك نەخۆشییەكی كوشندە باڵوبێتەوە ،یاخود رووداوێكی
ناكاو ،تاڵەكانی ژیامنان بپسێنێت ،ئێمە دیسانەوە دەیگەڕێنینەوە .بەم چەشنە،
جەستە بوونی نابێت ،بەاڵم نەتەوە هەیە ،پێش لە دایكبوونی ئێمە و دوای
مەرگی ئێمەش ،واتا هەمیشە بوونی هەیە .رێژەگەری جەستەی تاكەكەسیامن
لە چاو جەستەیی رەها ،لە نەمری و بێكۆتایی نەتەوەدا لە ناودەچێت .نەتەوە
جەستەی هاوبەشی جیهانی و بەهای رەهایە.
بەهرەی زمان

نەتەوە زمان دەكاتە دیاری بۆ مرۆڤ ،بۆئەوەی بتوانین قسەبكەین،
بیروڕای خۆمان بۆ ئەوان دەربڕیین ،لەزمانێك كەڵك وەردەگرین كە نەتەوە
پێی بەخشیوین .جەستەیەك كە لە نەتەوە وەرگیراوە ،هێز و وزە بۆ رامان و
بیركردنەوە بە مرۆڤ دەدات ،چونكە جەستە قاڵبی سەرەكی گیان و ئیرادەی
ئێمەیە ،بەاڵم زمان بۆ كاری زەین و دەربڕینی وشە پێویستە .زمانیش لە رێگەی
نەتەوەوە بۆ ئێمە دەگوازرێتەوە .ئەم زمانە وەك چۆن هایدگەر ئاماژەی
پێدەدات ،بااڵترین سیستمە .زمانی دایك و لۆکاڵی وزەیەکی ئێجگار زۆر،
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میتۆدی تایبەتی فیكری ،ئەخالقی ،تیۆریامن بۆ دەگوازێتەوە ،كاریگەرییەكی
مبێن و هەمیشەیی لە سەر دەروونی مرۆڤ دروست دەكات كە ناسڕدرێتەوە.
بێ زمان ،ئێمە هیچین .تاك بوومنان ،بوومنان ،بە بێزمان ،بە تەواوی بۆش و
بەتاڵە و سەرنجی هیچ كەس راناكێشێت .گەر هێزی ئاخاوتنیان نەكردایەتە
دیاری بۆمان ،ئێمە چی بووین؟ گەر ئەم زمانە زۆر مەزن و جوانە ،بێوێنە
روسیامان پی نەدەبەخرشا ،ئێمە دەمانتوانی چی بین؟ ئێمە تەنیا كۆمەڵێك
ئاژەڵی بێزمان بووین ...نەتەوە زمانی كردە دیاری بۆمان ،كە ئێمە قەرزداری
ئەوین ،بەاڵم ئەمە دیارییەك نییە كە هەمیشە الی ئێمە مبێنێتەوە ،بۆ ماوەیەك
بە قەرز پێیانداوین ،كە دواتر دەبێت بیگەڕێنینەوە .ئێمە دەبێت بە وردی و
گرنگی پێدانی زۆرەوە ،بە زمانی پیرۆزی روسی فێری هەمووشت بین .دەبێت
فێری قسەكردن بە زمانی روسی بین .مانای فەلسەفەی ئۆراسیایی لەم خاڵەدا
شاراوەیە ،كە تەنیا بریتی نییە لە عەشق بە زمان ،زمان ئایینی ئەوە ،وردترین
رووبەڕووبوونەوە بە ئەوەی بە زمانی روسی باسدەكرێت (رێكەوت نەبوو كە
شازادە ترۆبێتسكی ،رێبەری یەكەم ئۆراسیاییەكان زمانناس بوو) .گەڕانەوەی
قەرزەكانی ئێمە بۆ زمان ،بە مانای درككردنی ،پاراستنی ،ئاخاوتن لەمەڕ
مەزنایەتیی نەتەوە و هۆنینەوەی رسودی نەتەوەیی و نیشتامنی بەم زمانەیە.
تاكی روس خەوی لێدەكەوێت و خەبەری دەبێتەوە

ئەوەی هەمانە و نیامنە ،نەتەوە پێیداوین .لە نەتەوەوە كولتور ،زمانی
روسی ،شێوازی رامان ،خانوو ،زەویامن پێگەیشتووە ،هەر بۆیە ،لە فەلسەفەی
ئۆراسیاییدا نەتەوە هەمان پێوەری رەهایە .لە بەیانییەوە كە لەخەو
هەڵدەستین ،دەبێت بیر لەم بابەتە بكەینەوە .هەركە لە خەو هەڵدەستین،
دەبێت بڵێین« :من مرۆڤێكی روسیم» ،دەبێت ئەم رستەیە پێش خەوتنیش،
كاتی نزاكردن ،شوشتنی ددانەكان ،سەیران و تا دوایی ،دەرببڕین .كاتێك
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خەریكە خەو دەمانباتەوە ،دەبێت جەخت لەم خاڵە بكەینەوە« :مرۆڤی روس
دەنوێت» .تەنیا خاڵی گرنگ ئەمەیە .ئێستا ئەو ،مرۆڤی روس ،لە حاڵەتێكی
روسیی بەخەبەربوون بەرەو حاڵەتێكی دیكە ،واتا حاڵەتی روسیی خەو،
دەڕوات .هەر بەمشێوەیە ،بوون و هەستیی جەستەیی ،روسی و گوێزەرەوەی
وشەی هەمیشەیی و بێكۆتایی دەچێتە خەو و لە خەو هەڵدەستێت .بەشێك
لە نەتەوەبوون بەو مانایە نییە كە بە شێوەی رەسمی رایبگەیەنین« :من
نەتەوەكەی خۆمم خۆشدەوێت ،من نیشتیامن پەروەرم» .لەوانەیە بپرسن:
«بۆچی؟» چونكە ئەمە نەتەوەی ئێمەیە ،نەتەوەی ئێمە بەمشێوەیە و ئێمەش
وەك ئەوین .ئێمە مافی ئەوەمان نییە بە شێوەی جیاواز ،بەرانبەر بە «خۆ»مان
عەشقامن هەبێت .دەبێت خۆمان لە رێگەی عاشقبوون بە تیكڕای نەتەوەی
روس و عەشق بەو شتەی لە خودی روسیدا هەیە ،خۆش بووێت .تەنیا عەشقێكی
وەهایە كە دەگاتە لوتكە ،رەزامەندی بەدیدێنێت و میوەی لێبەرهەم دێت.
شتەكانی دیكە یاریی ئاساییە .ئەوەی سەبارەت بە روسەكان ومتان ،دەكرێت
بە هەندێك چاكسازیی دیاریكراوەوە سەبارەت بە نەتەوەكانی دیكەش بەیان
بكرێت .با نوێنەرەكانی خۆیان لەم بارەیەوە قسە بكەن و ئێمەش سەرمان بە
نیشانەی پشتڕاستكردنەوەی وتەكانیان دەلەقێنین .لێرە و لەم كاتەدا ئیمە بیر
لە مرۆڤی روس و نەتەوەی روس دەكەینەوە.
تاكی روس وەك مرۆڤی رەها

مرۆڤی روس تا رادەیەك تەواوە ،كە لە مانای بوونی نەتەوەكانی دیكە
تێناگات .ئێمە راستگۆیانە بیردەكەینەوە« :گەر ئەم تاكانە روس نین ،كەواتە
چین؟» كاتێك عەرەبی بزێو و شاد و گەش دەبینین كە خۆی لە خواردنەوە
نابوێرێت ،دەڵێین« :روسێكی راستەقینەیە» .تەنانەت خواردنەوەش لێرەدا
گرنگ نییە ،هەر ئەوەندە بەسە بە بینینی كەسێك كە خەریكە تێدەپەڕێت
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بڵێین« :مرۆڤێكی باشە» .دیارە روسە .ئێمە بەمشێوەیە لە خۆشامن تێدەگەین،
ئەم تێگەیشتنە تەنیا بە هۆی رواڵەمتانەوە نییە ،هەرچەندە سیام و رواڵەتیشامن
خاوەنی بەهایە .سیامی تاكی ناڕووسیش خاوەن بەهایە ،چونكە ئەویش
كەمێك روسییە .گەر بە نواندنێکی هاوشێوەوە ،بۆ منوونە برۆ هێنانە یەك
وەك روسەكان ،نوكتەیەكی ئاشنا ،یان چاوترووكاندن بە شێوەیەكی جیاواز،
رووبەڕووببینەوە ،بە چێژی ت��ەواوەوە دەڵێین« :ئۆی ،ئەوانە روسن!» كام
روس؟! دەی لە ئێمە دەچن.
سنورەكانی نەتەوە

كۆتایی سنورەكانی نەتەوە لە كوێیە؟ دەكرێت ئەم پرسیارە فەلسەفییە لە
خۆمان بپرسین ،گەر تەنیا كەمێك لەم هزرە كە نەتەوە دیاردەیەكی بێكۆتاییە،
دووربكەوینەوە ،راستیی ناخۆش لە مەڕ گەڕان لە كۆتایی نەتەوە لێكبدەینەوە،
بەاڵم ئەنجامدانی ئەم كارە سادە نییە ،ئەو هەستە كە نەتەوە بێ رادە و سنورە و
كۆتایی نییە ،شوێن بە هەرجۆرە بیركردنەوەیەكی دیكە تەنگ دەكات .نەتەوەی
ئێمە لە واقیعدا بێكۆتاییە ،سەبارەت بە نەتەوەكانی دیكە ناتوانین هیچ بڵێین
 ،...بەاڵم گەر لەشێوازی پەروەردە و فەلسەفەی ئایینی سەدەكانی ناوەڕاست
سود وەربگرین دەتوانین پرسیار و وەاڵمێك بەمشێوە گەاڵڵە بكەین :نەتەوە لە
كوێ كۆتایی پێدێت؟ لەو شوێنەدا كە نەتەوەیەكی دیكە دەستپێدەكات .عەشق
لە كوێ كۆتایی پێدێت؟ لە شوێنێكدا كە عەشقێكی دیكە دەستپێدەكات.
ئێمە ناتوانین خۆمان بە بێ عەشق وێنابكەین .جیهان بە بێ عەشق
بوونی نییە ،تەنانەت یەك چركەش ناتوانێت بێ عەشق ب��ەردەوام بكات،
لەبەریەكهەڵدەوەشێتەوە و دەڕمێت .جیهانی بێ عەشق بوونی نابێت ،چونکە
وزەی عەشقی تێدا نابێت و هەموو شتێکی تێدا سارد دەبێتەوە .جیهان ،وزەی
عەشقە .خەڵكانی سەردەمی كۆن لەسەر ئەو باوەڕە بوون بەردەكان یەكدییان
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خۆشدەوێت ،گوڵەكان یەكدییان خۆشدەوێت» .هەنوكە ،لە سەر ئێرۆتیزمی
گوڵەكان قسە و باسی زۆر كراوە و زاناكان تەنانەت بەڵگەی چاالكیی سێكسی
گیا و رووەكەكان تۆمار دەكەن .كە ئاژەاڵن و مرۆڤەكان یەكدییان خۆشدەوێت،
دركی پێدەكرێت ،بەاڵم بەردەكان؟ ...بەڵێ تەنانەت بەردەكانیش ئاشقی
یەكدین .ژیانی بەردەكان و گردبوونەوەی ئێرۆتیكی وزەی كانزایی ،فۆرم بە
گۆڕەپانێكی مەزن دەدەن .ئەوان بە شێوەیەكی تایبەتیی عاشقی یەكدی دەبن،
لەبەئەوە ئێمە ناتوانین هەست بەم عەشقەی سەرووتر لە تێگەیشتنی مرۆڤە،
بكەین .رەنگە بەرد عاشقی جۆرێك لە گژوگیا یان رووەكێك بێت .هەڵبەت
ئێمە درک بە ئەمجۆرە عاشق بوونە بکەین ،بەاڵم بە ئاشكرا نیشانەی وزەیەکی
سەیر و سەمەرەیە لە جیهاندا ،هەر بۆیە هەر كۆتاییەكی عەشق ،سەرەتا و
دەستپێكی عەشقێكی دیكەیە .كۆتایی نەتەوە لە كوێیە؟ هەرچەندە لەڕوانگەی
مرۆڤی روسەوە نەتەوە لە هیچ شوێنێك كۆتایی نایەت ،چونكە نەتەوەی روس
بێكۆتاییە.
نەتەوەی ك �راوە و نەتەوەی داخ �راو بوونیان هەیە .نەتەوەی روس
نەتەوەیەكی كراوە و راستگۆیە و عەشقەكەشامن عەشقێكی دیار و ئاشكرایە.
ئەم عەشقە تەنها بە یەك تاك ،یاخود بە ئەویدی سنوردار نابێتەوە ،بەڵكو
هەموان دەگرێتەوە .ئێمە عاشقین ،عەشقەكەمان راستەقینەیە .ئەمە بەو
مانایەیە ،كە ئێمە بە عاشق ب��وون ،عەشقی روس��ی ،لە مرۆڤێكی ئاسایی
تێدەپەڕین .مرۆڤ بۆ شوێنی خۆی! یەكەم ،دووەم ،سێیەم ...گرنگ عەشقە،
عەشقە گرنگی هەیە .گرنگ بوونی وزەی مەزنی ژیانی نەتەوەیە كە دیار و
ئاشكرا و لەڕوو ،راستگۆیانەیە .بە شێوەیەکی رسوشتی ،تێكڕای ئەو شتانەی لە
عەشقێكی وەهاوە بەدیدێن ،بە شێوەی هەندێك توخم ،لەم نەتەوەوە درێژە
بەژیان دەدەن :بنەماڵە و خێزان ،مندااڵن ،دەوڵەت كە وەك جۆرێك لە قەڵغان
بۆ نەتەوەی ئێمە دامەزراوە.
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دەوڵەت هاوشێوەی ژیشكە

لەڕاستیدا دەوڵەت بوونەوەرێكی رژد و نەگریسە و تەنیا بە هۆی
ناچارییەوە پێكیدێنن ،بەاڵم كێشەكە لەوەدایە كە نەتەوە ناتوانێت
هەمیشە تەنیا عاشق بێت و عەشقبازی بكات و رابوێرێت .هەندێكجار
كەسێك نیازی پەالماری هەیە بۆ سەر ئەم حاڵەتە دەروونییەی نەتەوە
و هێرشی دەكاتەسەر .بوونی دەوڵەت بۆ بەرگری لە نەتەوە بەرانبەر
بەم هێرش و پەالمارانە پێویست و زەروورە .مانای دەوڵەتی راستەقینەی
نەتەوەیی روسی ئەوەیە كە لە ئەوانی دیكە ،وەك مێشێكی قیرسچمە،
خۆی دوور بگرێت و ئەم جانەوەرە لە خۆی دووربخاتەوە .دەوڵەت
دەبێت لە فەزای دەرەوەدا رەفتارێكی دوژمنکار و دەستدرێژیکارانەی
هەبێت ،تەنانەت گەر پێویستیشی كرد وەك قەڵغان سەخت ،قورس،
لە فەزای ناوەوەدا نەرم و ناسك بێت ،تاوەكو شتێك پێشێل نەكات و
خەسارێك لەڕەوتی ژیانی مینۆكیی نەتەوە ،ژیانی ئێرۆتیكی كە بە شێوەی
نادیار ب��ەردەوام لە نەتەوەكەماندا بوونی هەیە ،نەدات .تێگەیشتنی
ئێمە لە مەڕ دەوڵەت بەمشێوەیە كۆدەكرێتەوە .دەوڵەت وەك خۆی
بابەتێكی زیانبەخش و شەڕهێنەرە و لە رادەب��ەدەر وشك و رەسمییە.
لەناو ئەم ئاسنانە ،ئامێرانە ،لەناو ئەم كەرەستانەی ئەشكەنجە ،كەمرت
شتێكی سەرنجڕاكێش بەدیدەكرێت .پێامنخۆشبوو دەوڵەت لە خۆمان
دووربخەینەوە .دەبێت دەوڵ��ەت لە فەزای دەرەوە ،دەوڵەتێك بێت
لەجۆری ژیشك .لە دەرەوە دڕكاوی و لە ناوەوە نەرم ،رێك وەك زگی
ژیشك كە زۆر نەرم ،زیندوو ،نیان و ناسكە.
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ئێمە تەنانەت ناتوانین لە خۆمان تێبگەین و
مەزنێتیمان لە ئەمەدا شاراوەیە

یەكەم و گرنگرتین خاڵی فەلسەفەی ئۆراسیایی بریتییە لەوەی نەتەوە
رەهایە ،هەر بۆیە كاتێك لێامندەپرسن ئۆراسیایی بوون چی مانایەكی هەیە،
زۆر لە سەرخۆ دەڵێین« :عەشقی رەها بۆ نەتەوەی خۆمان و عەشق بۆ عەشق
و تێگەیشتنی نەتەوە وەك بەهایەكی بەرز و بااڵیە .هێچ شتێكی بااڵتر لە
نەتەوەی ئێمە بوونی نییە» .ئێمە ئاشنای هیچ شتێكی دیكە نین و حاڵەت
و كەیسەكانی دیكەشامن لێتێكدەچێت و ناتوانین دەركیان پێبكەین و لە
شوناسیان تێبگەین .نەتەوەی دیكە هەن كە لە نەتەوەكانی دیكە تێدەگەن،
بەاڵم ئێمە ناتوانین تەنانەت خۆشامن بناسین .ئێمە تەنیا «نەتەوە»ین ،هەر
ئەمە و تەواو.
رۆحی زەوی

خاڵی گرنگی دووەم لە فەلسەفەی ئۆراسیایی ،چەمكێكە سەبارەت بە رۆحی
زەوی ،سەبارەت بە فەزای زیندوو ،خاك و زەویی رەوان .لە دیاردەی ئۆراسیادا
فەزا وەك واقیعێكی رەهای گیاندار و زیندوو وێنادەكرێت .فەزا وتەزایەكی
دەرهەست ،بەش و بەشێكی دیاریكراو لە جیهانی گیاندارە .لە فەزادا جۆرەكانی
كانزایی ،رووەكی و ئاژەڵی بوونیان هەیە كە هەموویان توخمەكانی پێكهێنەری
جیهانن .بە دەربڕینێکی دیكە ،ئێمە فەزا وەك چوارچێوەیەك لە قەڵەمدەدەین،
كە هەرگیز بەتاڵ نابێت .فەزای ئێمە لەگەڵ ژیاندا دەكوڵێت و دیاریكەریەتی.
فەزای ئێمە لە رێگەی ئەم ژیانەوە لە خۆی دەدوێت و خۆی دەناسێنێت .بەم
بۆنەشەوەیە كە دەلەرزێت ،دەهەژێت و لە هەڵكشان و داكشاندایە .ئەمە
رۆحی زەوی ،زەویی ئێمەیە كە هی ئێمەیە و نەتەوەی ئێمە بە پێی زەمەن بە
شێوەی ستوونی و بە خەوتویی وەك جیوە ،دەجوڵێتەوە.
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فەزا وەك شێوازی ژیان

پەیوەندیی زیندوو لەگەڵ فەزا ،وەك پەیوەندیی لەگەڵ ژیان ،ریشە و
بنەڕەتی فەلسەفەی ئۆراسیایی پێكدێنێت .فەزا لە الیەن ئێمەوە وەك شێوازێك
لە ژیان دەركدەكرێت .فرێدریش راتسڵ ،بەدیهێنەری جیۆپۆلەتیك ،كاتی خۆی
كتێبێكی بە ناوی «دەوڵەت وەك شێوازیكی ژیان» نووسیوە .لەو رووەوە كە
فەزا شێوازی ژیانە ،كەواتە ناتوانێت وەستاو و مەند بێت ،فەزا دژ بە سنورە
دەستكردەكان دەوەستێت ،چونكە فەزا شتێك نییە بكرێت یەكجار بۆ هەمیشە
هەڵسەنگێندرێت و سنور و كەوشەنی بۆ دیاریبكرێت .لێرەدا شتێك دروستبكرێت
و لەوێدا شتێكی دی و هەمووی هەر بە هەمانشێوە مبێننەوە .نا ،ئەمە نەكردە
و نامومكینە .هەر شتێك كە دەبێت بەدیبێت ،خۆی لە خۆیدا و بە دروستی
لە شوینێكدا كە دەبێت ،دەردەكەوێت و سەقامگیر دەبێت .بەو شێوەیەی كە
گوڵ گەشە دەكات ،یان ئەو كۆڵەكە بەردینە زەبەالحانەی هەزاران ساڵە لە
شوێنێكدا جێگیر بوون .گەشەی گوڵەكان و جێگیربوونی بەردە زەبەالحەكان
هەروا لە خۆوە روونادات ،ئێرە شوێنی ژیانی ئەوانە .ئەوان دەزانن چی بكەن،
ژیانی ئەوان لەم شوێنە تایبەتە و لەم خاڵە دیاریكراوە لە فەزای روسیدایە.
ئەمە جۆرێكە لە فەلسەفەی «شوێنی ژیان»« ،شوێنگەی گەشە» .هەروەك چۆن
پیوتەر ساویتسكی ئاماژەی بەم بابەتانە داوە .ئەمە دەنگی رۆحی دایكی زەوییە
كە لە رێگەی هەموو بوونەوەرانەوە دەگاتە گوێامن« ،دەنگ» دەبێتە بەردەنگی
خۆی و جەخت لە واقیعی مەزنی شێوازی ژیان دەكاتەوە.
فەزا ،دیاردەیەكی هوشیار و وریایە كە لەودا ،هەروەها لە زەویدا عەقڵ
بوونی هەیە .ئەم عەقڵە قسەدەكات ،بگۆیە ،دەبێت ئێجگار وردبین ،تاكو بتوانین
دەنگی ببیستین .بە زۆری بەمشێوەیە پێناسەی دەكەین« :ئەمە فەزای ژیان ،كار
و ...ی منە و ئەمەش فەزای تۆیە ،ئەم فەزا هی واڵتی منە و ئەم فەزایەش بۆ
واڵتەكەتە» .پەیوەندیی ئێمە لەگەڵ فەزا وەك ئۆرگانیزمێكی زیندووە .هەڵبەت
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«هی من» لێرەدا بە مانای خاوەندارێتی نییە ،بەڵكو خزمایەتییە .لەگەڵ زەوی،
فەزای گیاندار و زیندوو ،مرۆڤ پەیوەندیی خزمایەتی دروستدەكات .لێرەوە،
دایكی زەوی ،واڵت-نیشتامن فۆرم وەردەگرێتت.
سنورە زیندووەكان

چەمكی «سنورە زیندووەكان» ،بۆ جیهانبینیی ئۆراسیایی بەكاردەهێرنێت.
سنور شوێنێكە كە بوونەوەرێكی زیندوو بە شێوەی مەرجدار لە بوونەوەرێكی
دیكە جیادەكاتەوە ،بەاڵم ناكرێت هێڵی سنوری لە بوونەوەری زیندووەوە
تێپەڕێت .نابێت سێ لەسەر چواری كەروێشك و چوار لەسەر پێنجی سمۆرە
جیابكەینەوە و واڵتێكیان لێ دروستبكەین .ئەم سێ لە سەر چواری كەورێشك و
چوار لەسەر پێنجی سمۆرەیە واڵت نییە .واڵت و سنورەكانیشی كۆمەڵێك بەش و
پاژ و پارچەی رۆحیی زەوین .گەر ئێمە بە شێوەی دەستكرد و بە رێكەوت چەند
بەشێك لە ئەندامەكانی ئەم بوونەوەرانە ببڕینەوە ،ئەم یەكە زیندووانەی ئەرز،
فەزا و زەوییە ببڕین و بڵێین« :فەرموون ،ئەمەش واڵتێك و ناویبنێین ئۆكرانیا،
یاساكانی ژیامنان بەرپەرچ داوەت��ەوە .كام ئۆكرانیا؟ ئۆكرانیا لە سنورەكانی
هەنوكەیی خۆیدا ناتوانێت درێژە بە بوونی خۆی بدات ،چونكە النیكەم چوار
بوونەوەری زیندووە كە ئەندامەكانیانی زەوتكردووە ،سێ لە سەر چواری
كەروێشك ،نیوەی ماری دەشەكی ،یەك لە سەر چواری سمۆرە و هتد .روسیای
بچووك فراوانرتە لە ئۆكرانیا .لە ئۆكرانیا ژمارەیەك دابەشكاری جیۆپۆلەتیكیی
گەورەش بوونی هەیە لەوانە گاالتسی ،ولینا ،ژەریمە و روسیای نوێ كە بەشێكی
دەگاتە سنورەكانی فیدراسیۆنی روسیا .ئەمە خاڵێكی هەرە گرنگە!
ئێمە دەبێت فەزا ،زەوی و ناوچەكان بە پێی رسوشتی ناڤۆكییان نەك لە سەر
بنەمای تێبینیی راگوزاری و ناپایەدار لێكبدەینەوە .بەم بۆنەیەوە ،ئێمە ،الیەنگرانی
فەلسەفەی ئۆراسیایی ،ناتوانین بڵێین «فیدراسیۆنی روسیا» ،فیدراسیۆنێكی وەها
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بوونی نییە ،واڵتێكی وەها بوونی نییە .ئەمە بابەتێكی دەستكرد و ناپایەدارە ،ئەمەش
هەمان سێ لەسەر چواری كەروێشك و چوار لەسەر پێنجی سمۆرەیە .بەردێك و
چەند باوەشێك لقی دار و درەختە .ئەمە ناتوانێت بەڕاستی حەقیقەتێكی زیندوو،
واقیعێكی گیاندار بێت .ئیمپراتۆرییەتی روسیا و یەكێتی سۆڤێت واقیعی زیندوو
بوون .هەردووكیان بەهێز و بەدەسەاڵت بوون و بە دەربڕینێكی دی شێوازی بااڵی
ژیان (بوون) .ئەوەی پاش كەوتنی یەكێتی سۆڤێت فۆرمی وەرگرتووە ،دیاردەیەكی
زیندوو نییە ،مۆتیڤ و پاڵنەرێكی فەزاییە كە دواجار دەمرێت .دوو دەستەكەی
سمۆرە لێ بكەنەوە و بیبڕن ،دواتر سەیری بكەن بزانن چی دەكات .ناتوانێت
دەنكەكان لە جەنگەڵدا كۆبكاتەوە و هیندە ناخایەنێت تێدادەچێت .بەمشێوەیە،
هەموو مۆدێلەكانی پاش سەردەمی سۆڤێت دەمرن .پێش دابەشكردنی ئەم ناوچانە
دەبوو پرسیاریان لێكردبان« :ئێوەی زەوی ،رووبارەكان ،جەنگەڵەكان ،كەنداوەكان
و زۆنگاوەكان دەتانەوێت بنب بە بەشێك لە ئۆكرانیا یان نەخێر؟» نابێت ریفراندۆم
لەناو بینەرانی زۆربڵێ و نابەرپرسیاری تەلەفزیۆنیدا بەڕێوەبچێت .دەبێت لەناو
ئەندامانی رسوشتدا بەڕێوە بربێت ،دەبێت راپرسی لە ناو كێوەكان ،ئاوەكان و
باران بكرێت .با ئەوان رای خۆیان دەرببڕن .دەبێت لە مەڕ جۆری بەڕێوەبردنی
ریفراندۆم لەناو ئەندامانی رسوشتدا بیربكەینەوە ،بۆ ئەوەی بتوانن رای خۆیان
لەسەر بابەت و تەوەرە سەرەكییەكان رابگەیەنن.
شاخی سربستان

گەر ئێمە كەسانێكی وردبینین ،عشقی ئاو ،خاكی خۆمانین ،لە دەنگەكانیان
دەگەین و تێیدەگەین ،ئەگەر فێربین لە دەنگی زەوی بگەین ،بیستنی ئەوەی
شاخەكان دەیڵێن المان ئاسان دەبێت .ساڵی  1992لە رسبستان جارێكیان
تووشی تاقمێك لە رسبەكان بووم ،كە تا ئەو كاتە هەموان خیانەتیان لێكردبوون.
كاتێك ئێمە وەستاین ،پرسیارمان لێكردن:
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بۆ كوێ دەچن و چیتان دەوێت؟دەچین ئەو شاخە بگرین.ئەو كێوەتان بۆ چییە .هیچی تێدا نییە ،بەاڵم لەوانەشە خاڵێكی سرتاتیژیگرنگ بێت؟
نا ،نا .ئەم كێوە لەڕوانگەی سرتاتیژییەوە هیچ گرنگییەكی نییە .بەڕاستی لەوێداهیچ شتێك نییە .نە ئاو نە كارەبا ،ئەمە تەنیا كێوی رسبی ئێمەیە .ئەم كێوە ناخوازێت
ببێت بە هی كرواتیا ،دەیەوێت لە رسبستان مبێنێتەوە .كێوەكە بانگامن دەكات
رزگاریبكەین .لەوێ ژمارەیەكی زۆر دەستە و تاقمی كرواتی جێگیركراون و لە الی
دەستەڕاستیش موسوڵامنانی بۆسنیایی .ئێمە ئێستا دەچینە ئەوێ و لەوێ دەمرین.
ئەوان بۆچی چوون بۆ ئەوێ؟ دەكرێت بوترێت :شێت بوون ،بێئەقڵییان
كرد .ئاخۆ ئەوان نەیاندەزانی كە مان و ژیان باشە ،دەتوانن بخۆن و بخەون،
بگەڕێن و كتێب بخوێننەوە و مێشولەكان لە خۆیان دووربخەنەوە؟ بەاڵم ئەوان
دەڕۆن و گیانی خۆیان بۆ ئازادیی ئەو كێوە بەخت دەكەن ،چونکە كێوەكە
بانگیكردوون .كێو پێیوتن« :وەرن ،كوڕینە وەرن ،من پێویستم بە مەرگی ئێوەیە،
دەبێت خوێنی گەرمی رسبی ئێوە بە سەر لێژاییەكانی مندا بێتەخوارێ» .كێو
ئەمانەی پێوتن و ئەوان گوێیان لە دەنگی كێوەكە بوو ،تێگەیشنت كە بەرەو الی
خۆی بانگهێشتیان دەكات .بەڵێ ،ئەمە شێتی نییە ،ئەمە راستییە.
كێو بە كەڵكی كەس نایەت ،بەاڵم ئەو كێوە هی زەویی رسبەكان بوو.
سەرجەم رسبەكان لێیتێدەگەن .نەتەوەی ئۆراسیایی زۆر زیندوو ،سەیر و جوانە.
هەر بۆیە ،رسبەكان هەر لە یەكەم پیتەوە لە هەموو شتێک تێدەگەن .ئەوان
دەڵێن« :ئەم كێوە بەشێكە لە حەشیمەتی بە كۆمەڵی ئێمە ،ئەمە هاوڕێامنە،
ئەو داوای یارمەتیامن لێدەكات و ئێمە بە هانایەوە دەچین» .بەم چەشنە،
رۆحی زەوی ،بڕوا بە رۆحی زەوی ،رێزگرتن لە رۆحی زەوی ،گفتوگۆ لەگەڵ
رۆحی زەوی و ئایینی رۆحی زەوی ،دووەم توخمی فەلسەفەی ئۆراسیایی
پێكدێنێت.
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تاهەتاییی لە دەستەكانی تۆدا

سێیەم تەوەری فەلسەفەی ئۆراسیایی بە ناوی «تاهەتاییبوون لە ناو لەپی
دەستی تۆدا» یان «لە باوەشگرتنی بۆشایی» دەنارسێت و بریتییە لەوەی كە
ئێمە زۆر بە توندی و گرژی وابەستەی كاتین« .ئێستا»« ،دواتر»« ،پێشرت»« ،تا
بەر لەوەی» ...لەڕاستیدا ئەم واقیعانە بوونیان هەیە و رامانەكان لەسەر لۆژیكی
رەسمی دادەمەزرێن ،بەاڵم هاوكات ،ئەوانە و چەمكی «كات» خۆیشی لە تەوەری
سەرەكی دوورمان دەخاتەوە .سەرەتا المانوایە« :هێشتا گەنجین و زووە» .دواتر
لەو كاڵییە دەرچووین ،ئیدی گەنج نین ،هەرچەند هێشتا پیر نەبووین ،پاشان
دەڵێین« :ئێمە ئیدی پیر بووین ،ئیرت گەنج نین ،تەنانەت گەورەساڵیشامن
تێپەڕاندووە ،بەسااڵچووین و خانەنشین بووین» ،بەاڵم هەموو ئەمانە وەهم و
خەیاڵە ،چونكە ئێمە لە رێگەی ئەمجۆرە فۆرمە زەمەنییانەوەیە پەیوەندیامن
لەگەڵ بوون لە دەستدەدەین .زەمەن داوێكە هەوڵدەدات فریومان بدات و
لەتەوەری سەرەكی و كاكڵەی بابەتەكە دوورمانبخاتەوە .زەمەن ئەو دەنگەی
بوون دادەپۆشێت و ئەو بانگە دەخنكێنێت كە لە نەمرییەوە دەبیسرتێت.
كات بوونی نییە

خەڵكانێك الیانوایە زەمەن بوون و تاهەتایی نییە ،بەاڵم لەڕاستیدا هەموو
شتێک پێچەوانەیە .فەلسەفەی ئۆراسیایی جەختدەكاتەوە ،كە تاهەتایی هەیە و
زەمەن نییە .ئەوەی ئۆراسیایی باسی دەكات حەقیقەتی پەتییە و پێویستە بێ هەر
چەشنە رامانێكی رەخنەگرانە پەسند بكرێت و دووپات بكرێتەوە .كات وەهمە و
تەنیا نەمری بوونی هەیە .بەم بۆنەیەوە غەریزەی تاهەتایی ،رۆحی تاهەتایی ،رامان
لە پێوەرە فەزاییەكان ،هاوكاتی ،ئەزموونی نەمری ،ناوەڕۆكی سەرەكیی تێگەیشنت
و وشیاریی ئۆراسیاییە ،گەر ئەم نەمرییە هەیە و دەتوانێت ببێتە بابەتی ئەزموونی
ئێمە ،كەواتە لێرە و لە كاتی ئێستادا بوونی هەیە و دەبێ ببێتە بابەتی ئەزموومنان.
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بەرگری لە رەهابوون و دژایەتیكردنی رێژەیی بوون

لێرەدا پرەنسیپێكی هاوبەش دێتەئاراوە كە« :ئێمە الیەنگری رەها بوون و دژی
رێژەیی بوونین» .لەڕاستیدا رێژەگەرایی لە شوێنێكدا بوونی هەیە .كاتیش چانس
و دەنگێكی الوازی هەیە ،بەاڵم ئەمە پێوەرێكی هەرە بچووك و مافێكی زۆر كەمە.
بە پێچەوانەوە مافی تاهەتایی بوون ،ئایینی نەمری دەبێت لە سەنتەری زەینامندا
جێگیربێت و شتەكانی دیكە بخرێنە پەڕاوێزەوە ،بەاڵم تاهەتایی ناتوانێت خاوەنی
ناوەڕۆك بێت ،چونكە ئەمە لە تایبەمتەندییەكانی كاتە .تاهەتایی بە شێوەیەك
سەرمان لێدەشێوێنێت ،چونكە ئێمە لە بەرچاو ناگرێت و دەمانسڕێتەوە .تاهەتایی
لە شوێنی خۆمان جیاماندەكاتەوە ،دەمانسوتێنێ و لێرەوە زاراوەی «لە باوەشی
بۆشایی» لەدایكدەبێت« .فەیلەسوفێك كە باوەش بە بۆشاییدا دەكات» ناوی
بەرهەمێكی چینییە ،كە زۆر ورد مانای ئەزموونی نەمری پێناسە دەكات ،بەاڵم
گەر ئێمە بتوانین یاری بە نەمری بكەین ،ژیان زۆر ئاسانرت دەبێتەوە بۆمان :ژیان
و شاكاری ئافراندن ،بەدەستهێنانی سەركەوتنی سەیر و سەمەرە لە كار و پیشەی
خود ،یان تەنیا چێژ وەرگرتن لە ژیان ،سەفەر بۆ سەرتاسەری جیهان و گەشت و
گوزار ،بەاڵم تەنیا بە شێوەی ئۆراسیایی ،دەبێت سەیری دەورووپشتامن بكەین.
لەمرووەوە هەموو شتێک بۆ ئەم كەسانە بەراورد بەو كەسانەی لە ناو ئۆتۆمبیلی
رەشی رێژەگەرایی و ئۆتۆمبیلی رەشی زەمەندا دانیشتوون ،بە تەواوی جیاواز
دەبێت .تاهەتایی بە دیاری دراوە بە ئێمەی خەڵكی روس ،تەنانەت بە سەرماندا
سەپاوە .مبانەوێت و نەمانەوێت ،دەبێت وەریبگرین .وەرگرتنی مومكین نییە،
دەستەمۆكردن مومكین نییە ،دروستكردنی كەرەستەیەك لێی نامومكینە ،بەاڵم
هیچ شتێك لە بەدیهێنانی سادەتر نییە .ئەمانە سێ پرەنسیپی بنەڕەتیی فەلسەفین،
سێ دەستپێكی ئەندێشەی ئۆراسیایی كە لەچوار تێزی تەواوكەری دیكەدا
دەكەونەڕوو .ئەم سییانەی سەرەتا گرنگرتینی خاڵەكانن.

302

ئەلێكساندەر دۆگین

نیشتمانی رەها و تەواو

سێ پرەنسیپی بنەڕەتیی فەلسەفەی ئۆراسیایی ،كە لە سەرەوە ئاماژەی
پێدرا ،لە پرەنسیپی چوارەمدا ،لە روسیا بەرجەستە دەبێت .روسیا ،نیشتیامنی
رەهایە .شوێنگە و پێگەی راشكاو و دیاربوون ،راستگۆیی ئۆراسیایی ،رۆحی
ئۆراسیایی و ژیانی ئۆراسیایی و پێست و گیانی ئۆراسیاییە .روسیا خۆی
لەخۆیدا نەتەوەیە ،لێرەوە چەمكی «روسی» فۆرم وەردەگرێت .نەتەوە واتا
عەشق ،یەكەم تەوەری فەلسەفەی ئۆراسیایی پێكدێنێت :نیشتیامن پەروەری
ئێمە «نیشتیامن پەروەری ئێرۆتیك»ە .روسیا ،واتا فەزا ،زەوی ،خاك و لێرەدایە
كە رۆحی زەوی دەكەوێتە روو .ئەمە دووەم تەوەری فەلسەفەی ئۆراسیاییە.
تەوەری سێیەم :روسیا ،واتە تاهەتایی ،نەمری ...سەبارەت بەوەی كە بۆچی
روسیا نەتەوەیە ،پێشرت قسەمانكرد ،بەاڵم بۆچی روسیا تاهەتاییە؟ چونكە
چەمكی روسیا خۆی دەتوانێت تەنیا كاتێك كە ئێمە بەرەو ئەوپەڕی كات
هەنگاو هەڵدەگرین ،لێیتێبگەین.
روسیا :چەمكێكی بوونناسانە

ئەمڕۆ روسیا بوونی نییە .هەرگیزیش بوونی نەبووە ،هەرگیزیش لە
سەردەمی هەنوكەییدا بوونی نابێت .روسیا هەمیشە بونیاد ،ئایدیا ،تیۆری،
جۆرێك لەواقیعە كە هی هەنوكە و ئێستا نییە ،بەاڵم هەمیشە هەیە ،بووە و
لە داهاتووشدا دەبێت .روسیا بێ وابەستەیی بە ئێمە بووە ،هەیە و دەبێت.
ئەزموونی روسیا ،ئەزموونی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو راستییانەیە كە
لەوانەیە كاتێك ئێمە بوومنان نییە ،بوونیان هەیە ،هەر بۆیە بە دەربڕینی
وشەی «روسیا» و باس لە سەر مێژوو ،داهاتوو ،تەنانەت كاتی ئێستا و هەنوكە،
ئێمە ناخودئاگایانە تووشی پێوەری تاهەتایی دەبین ،كە دەكەوێتە ئەوپەڕی
ئەزموونی تاكەكەسیامنەوە.
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بە تاككردنی ئەزموونی بان تاكێتی

ئامانجی ئەندێشەی ئۆراسیایی ،گۆڕینی ئەزموونی ناتاكەكەسی و
ناتایبەتی ،واقیعی بان تاكەكەسی بۆ ئەزموونی تاكەكەسییە .جێگیركردنی
تاهەتایی لەكاتدا ،گرتنی رەها بوون و گۆڕانی بە ئەزموونی تاكەكەسییە .ئەمە
گرنگرتین ئامانجی فەلسەفەی روسی ئۆراسیاییە .روسیا نیشتیامنی رەهایە،
روسیا دۆكرتینە ،روسیا ،نیشان و مەتەڵێكە ،روسیا ئایینە .تەنیا بەرانبەر بە روسیا
دەبێت ئاوا پیرۆز رەفتار بكرێت .روسیا چەمكێكی پیرۆزە .روسیای ناپیرۆز
بوونی نییە .كاتێك دەڵێین «روسیا» ،وشەیەكی «پیرۆز»مان هێناوەتە سەر
زمامنان .شتەكانی دیكە خاونی ریتمێكی دیكەن .بۆ منوونە فەرەنسا تەنانەت
الی گەرموگوڕترین نیشتیامن پەروەرەكانی فەرەنسیش ،چەمكێكی پیرۆز نییە،
بەاڵم روسیا پیرۆزە .فەلسەفەی ئۆراسیایی خزمەتگوزاریی ئایینی بە روسیایە.
نەخشەی ئەنتۆلۆژیكی (بوونناسانە) ی جیهانی (سوهرەوەردی)

تەوەری «ئەوروپا و ئاسیا ،لەسەر نەخشەی (بوون)» لێکدەدەینەوە .دوو
چەمكی «ئەوروپا» و «ئاسیا» لە دیاردەی ئۆراسیاییدا ،پێكەوە پەیوەست بوون.
لەڕوانگەی فەلسەفییەوە ،دەكرێت بە پێی منوونەی فەیلەسوفی ئێرانی ،واتە
حیكمەتی ئیرشاقی سوهرەوەردی ،پێناسەی بكەین .سوهرەوەردی لە بەرهەمەكانی
خۆیدا نەخشەی جوگرافیای بوون وەسفدەكات .هەڵبەت باسی جوگرافیای فیزیكی
ناكرێت ،بەڵكو باسەكە لەسەر جوگرافیای مێتافیزیكییە .لەم بوونەدا ،رۆژهەاڵت
و رۆژئاوا بوونیان هەیە .ئاسیای ئەنتۆلۆژی و ئەوروپای ئەنتۆلۆژی تایبەت بە خۆ
بوونیان هەیە .سوهرەوەردی مانای ئەم چەمكانە پێناسە دەكات و لێكیاندەداتەوە.
«ئاسیای ئەنتۆلۆژی بە چی مانایەكە؟» «ئاسیای بوون؟ ئاسیا واتا «›باس-توكBOC-
 ،« TOKواتا شوێنێك كە خۆر لەوێوە هەڵدێت و ئەمە شوێنی گەیشنت بە تاهەتاییە.
رۆژهەاڵت شوێنێكە سەرچاوەی غەریزەكانی ئێمە لەوێدایە .لە دیاردەی ئۆراسیاییدا،
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«ئاسیا» بە پلەی یەكەم چەمكێكی ئەنتۆلۆژیكییە كە لەگەڵ «بوونی پاك»دا
پەیوەندیی هەیە .ئەمە ماڵێكە هەتاوی ژیان ،هەتاوی راستی ،هەتاوی دەست
لێنەدراو ،هەتاوی نوێ ،هەتاوی پاك ،هەتاوێك كە تازە دێتە ئاسامنەوە ،لەوێوە
هەڵدێت .هەتاوی مێتافیزیكی یەكێک لە گرنگرتین ،بنەڕەتیرتین سەرچاوەكانی وزەی
جیهانبینیی ئۆراسیایی هەتاوییە .ئەمە «بەشی ئاسیایی» فەلسەفەی ئۆراسیاییە.
بیری دوورخستنەوەی رۆژئاوا

رۆژئاوا ،بە پێی تیۆری سوهرەوەردی ،لەسەر نەخشەی ئەنتۆلۆژی جیهان ،لە
سەر نەخشەی بوون ،لەم جوگرافیا پیرۆزە مێتافیزیكییەدا چی شوێنێكی هەیە؟
سوهرەوەردی خۆی ناویدەنێت «واڵتی بیری دوورخراوەكان» .ئەوێ شوێنی
الوازبوونی تیشكەكانی بوونە ،جەمسەری ئەنرتۆپی ،واڵتی ونبوون لەناو بووندا و
ناوەڕۆكی ناڤۆكییە .ئەمە جیهانی داهێزرانی هێزەكان ،سوان و لەناوچوونە .بە پێی
تیۆری سوهرەوەردی ،یەكەم ئەركی مرۆڤ لە تەوەری خەبەربوونەوەیدا ،بریتییە
لەوەی كە مرۆڤ لە هەر شوێنێكدا بژی ،تێبگات لەوەی لە رۆژئاوای مینۆكیدا
بە سەردەبات .لە دۆخی رسوشتیدا ،دەڵێی مرۆڤ لەناو تابووتدایە ،لە زیندانی
جەستەی بێگیان و لە خەودا ،لە نائاگایی تەواو سەبارەت بە ئیمكانیاتی رۆحی
خۆیدایە و لە هەوڵی گەڕانەوە و بەدەستهێنانی ئاگایی و خەبەربوونەوەیە ،بەاڵم
لەگەڵ تێگەیشنت لە دۆخی كارەساتباری خۆی ،دەبێت خۆی لەم زیندانەی رۆژئاوا
بێنێتە دەرەوە و دەستبكات بە رۆیشنت بەرەو رۆژهەاڵت.
سەفەر بۆ واڵتی رۆژهەاڵت

بە بڕوای سوهرەوەردی ،گرنگرتین ئەركی مرۆڤ سەفەر بۆ واڵتی رۆژهەاڵتە
لە واڵتی رۆژئاواوە .بە دەربڕینی دی ،وازهێنان لە «سەرەتای دوورخستنەوە»،
«زیندانەكانی رۆژئاوا» و گەڕانەوە بۆ سەرچاوە/رۆژهەاڵتە .بە لە پاڵ یەك دانانی
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نەخشەی مێتافیزیكی و نەخشەی جوگرافیایی ،دەبینین كە روسیا لە شوێنێكە
لەنێوان ئەوروپا ،كە تیایدا ژیار لەبەر چاوان گەیشتۆتە بنبەستی ئەنتۆلۆژی و
كەوتۆتە چاڵی ئەنتۆلۆژییەوە ،ئاسیا ،كە هێشتا بونیادی ژیاری خۆی پاراستووە.
روسیا لەالیەكەوە بەرەو رۆژئاوا پەلكێشكراوە و لە الیەكەی دیكەوە لە بەشی
فراوانرت ،بەهێزتر ،مەزنرتیدا لە رۆژهەاڵتدا هەڵكەوتووە و بە بەشێكی گەورەی
ئاسیا لە قەڵەمدەدرێت و دەكرێت بڵێین بەشی دانەبڕاوە و جیانەكراوەیەتی.
لەم روسیا ئەنتۆلۆژییەدا گۆڕانی سەرسووڕهێنەر و هەرەباشی «كۆن» بۆ «نوێ»
روودەدات .رێگەی گەیشنت بە سەرچاوەی ئەنتۆلۆژی لە روسیاوە دەڕوات .روسیا
خۆی ئەم رێگەیە ،بەرەو لەدایكبوونێكی دووبارە ،رێگەی گەڕانەوەی مینۆكی.
بەڵێ ،رێگەی مینۆكی و هاوكات رێگەوبانی فیزیكی ،مێژوویی ،سیاسی ،كولتوری و
فیكری ،دەروونناسانە ،یاخود سایكۆلۆژیایی و ئیستاتیك ،یان جوانیناسانە .هەموو
ئەمانە پێكهێنەری چەمكی قووڵی ئۆراسیان وەك ئەنتۆلۆژیا ،فەلسەفە و مێتافیزیك.
ئۆراسیا تەنیا هاوسەنگییەك لەنیوان فاڵنە رۆژئاوا لەگەل فاڵنە رۆژهەاڵت نییە ،ئەمە
تەنیا بە مانای گفتوگۆ و دیالۆگی نێوانیان نییە .بنەڕەت و ریشەی ئۆراسیا لەڕێگەی
رۆژئاوا بۆ رۆژهەاڵت پێكدێت و ئەمە هەمان رێگەیە ،كە لە روسیا بەڕێوەدەبرێت.
لە رۆژئاواوە بۆ رۆژهەاڵت و هیچ جۆرە رێگەیەكی پێچەوانە لە ئارادا نییە.
یەكڕیزیی رۆژئاوا لەگەڵ ئەوروپا (داكەوتن بۆ دۆزەخ)

رۆژئ��اوا كۆتایی ئەنرتۆپیایە (ئ��ەم وشەیە لە «ترۆپی» یان وشەی
«ترۆپووس»ەوە هاتووە كە بە مانای «رادەی گ��ۆڕان»ە .بەدەربڕینی دی،
زۆربوونی ئەنرتۆپی بە مانای زیادكردنی شپرزەی و بێدەستوری و كەم بوونی
ئەنرتۆپی بە مانای زۆربوونی دیسپلین) .ئێمە دەتوانین لەمە تێبگەین ،بەاڵم بە
تیگەیشنت لە رۆژئاوا لە بونیاتی قوواڵیی ئەنتۆلۆژی تێدەگەین .ئێمە تێدەگەین
كە بارودۆخ لە دوایین هێڵی جیهان و لە تاریكی پەتی و لە سەر سنوری ژیان
306

ئەلێكساندەر دۆگین

چۆناوچۆنە .ئەمە ئەزموونێكی ئێجگار گرنگە و بە پێی تیۆری سوهرەوەردی،
بێ ناسینی ئەم ئەزموونە ،ئێمە ناتوانین وزەی پێویست بۆ گەڕانەوە پاشكەوت
بكەین .بەم بۆنەیەوە ،ناسینی ئەوروپا ،ئیالهێکی چاوخومار كە لەسەر دەستی
زیۆس دزراوە و خوا دەزانێت بۆ كوێی رۆژئاوا براوە ،زانست و مەعریفە گرنگە،
بەاڵم نەرێنییە .دەكرێت ناوبرنێت دێمۆنۆلۆژیا (ئەهریمەنناسی)ی گشتی.
نەك هەر شەیتان پەرستەكان ناوی شەیتانەكانیان بە الوە گرنگ بوو ،بەڵكو
قەشەكانیش ناوی شەیتانەكان تۆمار و نووسییەوە ،لەگەڵیان ئاشنا دەبوون،
هەڵبەت نەك بۆ پەیوەندیكردن پێیانەوە ،بەڵكو بۆ وێنایەك لەبارەی جوگرافیای
رازاوە و نەخشەكان ،دیمەنەكان ،سنورەكانی نیشتەجێ بوونیان كە لە تەنیشت
دوورترین سنوری بووندا هەڵكەوتووە .هەر بۆیە ،ئەوروپا بۆ ئۆراسیاییەكان
وتەزایەكی پڕاوپڕ نەرێنییە ،كە دەكرێت پێی ئاشنابن ،بیناسن و خۆشیان بوێت،
رێك بەو شێوەیەی كە لە دۆزەخ رۆحە سەرگەردانەكانیان خۆشدەوێت.
چیرۆكێكی سەرنجڕاكێش سەبارەت بە رۆیشتنی مریەمی پیرۆز بۆ دۆزەخ لە
روسیای كەونارادا هەیە .دەچێت بۆ دۆزەخ تاوەكو ئەو كەسانەی كەوتوونەتە ئەوێ،
رزگاریان بكات .چیدی هۆكارێك بۆ رزگاركردنیان نەماوەتەوە ،بەاڵم هێزی عەشقی
ئەو بااڵتر و سەرتر لە هەرچەشنە لۆژیكی سزادان و هەڵسەنگاندنێكە .مریەمی پیرۆز
لێیان خۆشدەبێت و دەیانبەخشێت .هەر بۆیە ئێمە دەتوانین ئەوروپا وەك كەسانی
نەخۆشی بیانی كە تووشی نەخۆشییەكی بێدەرمان و بێچارەسەر بوون ،وەك
كەسانی رژدو تاوانكار خۆش بووێت .ئێمە دەتوانین ئەوروپامان خۆش بووێت ،بەاڵم
ئەمە جۆرێكی تایبەتە لە خۆشەویستی .ئێمە لە سەرمانە رۆژئاوا بهێنین بۆ رۆژهەاڵت،
لە بەرئەمە ئێمە سوپای رۆژهەاڵت ،سوپای ناسینی رۆشنایی بەرەبەیانین كە بۆئەوەی
خۆی ،واتە رۆژهەاڵت بە تەواوی لە رۆژئاوادا یەكڕیز بكات ،تاكو لەڕاستیدا چیدی
رۆژئاوایەك بوونی نەبێت و تەنیا رۆژهەاڵتی رەها لە ئارادا بێت ،تەنیا روسیا توانای
ئەنجامدانی ئەم كارەی هەیە ،چونكە روسیا بەشێكە لە هەر دووی ئەم واقیعانە.
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لە نوسینەكانی سوهرەوەردیدا ،بەشێكی سەیر لە ب��ارەی چیایەکی
پیرۆزەوە هەیە ،كە چیای «قاف»ی پێدەوترێت و شارێكی رەمزو رازاوی لە
لوتكەكەیدایە .لەوێدایە كە گەڕانەوە لە «بیر»ەكانی دوورخستنەوەی رۆژئاوایی
بۆ واڵتی رۆژهەاڵت روودەدات .فریشتەیەك بە باڵی هەرە سەیر و سەمەرەوە
لەسەر لوتكەی ئەم كێوە وەستاوە .یەكێک لە باڵەكانی سپی و ئەویدی رەشە.
«فریشتەی رەنگ ئەرخەوانی»شی پێدەڵێن ،چونكە ئاوێتەبوونی نوری پاك
لەگەڵ تاریكی ،رەنگی ئەرخەوانیی لێدەكەوێتەوە .حەقیقەتی «فریشتەی
ئەرخەوانی» حەقیقەتی تێپەڕین لە تاریكایی رۆژئاوایی بۆ رووناكیی رۆژهەاڵت،
بۆ هەاڵتنی نەمری ئاسیای مەزنی پیرۆزە ،هەر ئەم فریشتە نهێنی ئامێزە و
جەوهەری شاراوەی روسیا ،پەیامی مێژوویی و مینۆكییە ،كە هەموو شتێكامن
لەوانە سیاسەت ،كولتور و كۆمەڵناسی و مێژوومان دەگرێتەوە.
ئامۆژەی ئایینی :بانگهێشت بۆ تۆبەكردن

ئامۆژە و فێركاری ئۆراسیایی بە پلەی یەكەم ،فێركارییەكی مینۆكییە لە
مانای بەناوبانگی ئەم قوتابخانە دوورئەندێشانەدا .ئەمە خاڵی بەیەك گەیشتنی
رووبارە مەزنەكانی بیر و ئەندێشەكانە .ئەمە دۆكرتینی خۆبژێوە كە هەموو
شت بە خەڵك دەدات :مانای ژیان ،توانای رۆنان و دۆزینەوەی رووگەی راستی
عەشق .فەلسەفەی ئۆراسیایی ،ئەم بیركردنەوەیە بە یارمەتیی دڵ .ئەم قوواڵیی
رامانانەیە لەدڵەوە .ئۆراسیایی بانگهێشتە بۆ ئەزموونی پێغەمبەرانە .وەرن بیری
خۆمانی بێنینەوە كە پێغەمبەرانی ئینجیل چ كەسانێك بوون .ئەوان شوناسی
نەتەوەكەی خۆیان پتەوتركرد .دەیانوت« :راپەڕە ئیرسائیل ،نەتەوە راپەڕە ،تۆ
بە چۆكداهاتووی ،بێ ئەخالق بوویت ،بە تەواوی خووی بەرازت گرتووە ،ئەمە
دروست نییە ،بەسە ،راپەڕە ،راپەڕە ،بگەڕێوە بۆ شوناسی سەرەكیی خۆت».
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مەگەر ئێمەی ئۆراسیاییش هەر ئەم قسانە ناكەین؟ ئێمە بە نەتەوەكەی
خۆمان دەڵێین «نەتەوە ،مرۆڤی روس ،نەتەوەی ئۆراسیایی ،ئەوە خەریكی
چین ئێوە بوونەتە چی بەرازێك! بەسە .دەبێت خاڵی كۆتایی لە بەردەم ئەم
كەوتنەدا دابرنێت .مرۆڤی روس هەستە سەرپێ!» ئێمە هەر ئەوكارە دەكەین،
كە پێغەمبەرەكان كردیان :ئێمە شوناسی سەرەكیی خۆمان بۆ نەتەوەكەمان
دەگەڕێنینەوە .داوا لە نەتەوەكەمان دەكەین بۆ گەڕانەوە بۆ ئەسڵی خۆی
راپەڕێت.
حەقیقەتی ئۆراسیایی

پێغەمبەران چ كارێكی دیكەیان ئەنجامدەدا؟ باسی خاڵە الوازەكانی
سیستمە هەبووەكانیان دەكرد ،حەقیقەتیان دەهێنایە زمان و بەم بۆنەیەوە،
خۆشیان نەدەویسنت و زۆربەی جار دەكەوتنە بەر شەپۆلی تووڕەیی و رقی
خەڵكەكە .ئۆراسیاییەكانیش زۆر خۆشەویست نین ،چونکە ئێمە كاتێك لە
شوێنێكدا شتێكی خراپ دەبینین ،بە دڵنیاییەوە دەڵێین خراپە و گەر باش بێت،
دەڵێین باشە ،بەاڵم دەوڵەمتەدارەكان و زۆربەی خەڵك حەزیان لەم ئاكارە نییە.
ئەوان دەیانەوێت ئێمە ،یان بێدەنگ بین ،یان تەنیا قسەی خۆشیان بۆ بكەین،
رێك وەك پێداهەڵدان بە مردووەكاندا .ئێمە وەك خۆمان لەسەر هەموو شتێك،
حەقیقەتەكان راستگۆیانە دێنینە زمان ،كاتێك ئێمە شتێك دەبینین كە رقامن
لێیەتی ،كە ئازاری رۆحامن دەدات ،كە لەگەڵ رۆحییەت و هزروبیری ئێمەدا
دژیەکی هەیە ،قسەی توندیشی لەبارەوە دەكەین .بەم بۆنەیەوە ،دەتوانین
لە هەلومەرجی تایبەتدا تووشی تەریك كەوتن و تەنیایی بین .لە گێڕانەوەی
حەقیقەتدا هەمیشە پێویستە خۆمان بۆ تەنیایی و تەریك كەوتن ئامادەبكەین.
هەرچەند حاڵەتی ریزپەڕیش بوونی هەیە ،هەندێكجار بە باوەشی كراوەوە
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پێشوازی لە پێغەمبەرەكان دەكرا ،لە رووی خۆراك و پێداویستییەكانی ژیانەوە
دابینیاندەكردن ،دەیانخستنە سەر دەست و هەندێكجاریش بەردبارانیان
دەكردن .ئەمانە دوو تەوەری گرێدراون لە بوونی پێغەمبەریدایە ،هەر بۆیە،
گەر ئێمە ئۆراسیایی وشیارین دەبێت بە ئارامی و لەسەرخۆ هەموو شتێک
تێپەڕێنین .ئەمە بەو مانایە نییە ،ئێمە تەنیا بە دوای شتێكەوە بین ،كە لە
بەرانبەردا تف بە سەر و چاوماندا بكەن ،گولـلەبارامنان بكەن ،مبانبەستنەوە و
ئازادیامن لێزەوتبكەن ...رەنگە لە شوێنێكیشدا خواردنیشامن بدەنێ ،رێزیشامن
بگرن و ئێمەش بخەنە سەر دەست ،لە شوێنێكیشدا تفامن لێ بكەن ،لێامن بدەن
و گاڵتەمان پێ بكەن .ئۆراسیاییەكان وەك پێغەمبەرەكان دەبێت پەیامهێنەری
حەقیقەت بن ،دەبێت حەقیقەت بگەیەننە گوێی هەموان و داكۆكی لە ئیرادە
و ویستی خۆیان بكەن.
شیكاریی ئۆراسیایی

پێغەمبەرەكان ،ئیرت چی كارێكی دیكە ئەنجامدەدەن؟ ئەوان پەیوەندی
لەنێوان هۆكار و هۆكرددا دروستدەكەن« .هۆشیاربەرەوە حاكمی مەزن ،تۆ
سەرپێچیت لە قبووڵكردنی خواوەندی راستەقینە كردووە ،هەر بۆیە خواوەند
سزای دای ،دیوارەكانی ماڵەكەتی داڕووخ��ان��د ،شارەكەتی وێرانكرد ،كوا
واڵتی مەزنی بابل كە ئەو هەموو دەسەاڵتەی هەبوو؟ ئیدی پاشاكانی بابل
ئاسەواریشیان نەماوە .بۆچی؟ چونكە خودای راستەقینەیان رەتدەكردەوە».
سەردەمی ئێمە ئەم كارە دەقاودەقی راڤە و شیكاریی سیاسی و پۆلیتۆلۆژیای
قوواڵییەكانە .خەڵك بە راڤە و شیكردنەوەی هۆكاری دیاردەگەلێكی تایبەتەوە
سەرقاڵن و نیشانیدەدەن ،كە ئەوانە لە چی رێگەیەكەوە دواهاتی دیاریكراویان
لێدەكەوێتەوە .ئەمە توخمی ئانالیزی ئۆراسیاییە.
310

ئەلێكساندەر دۆگین

زمانی ئۆراسیایی

زمانی پێغەمبەرەكان زمانێكی تایبەتە :زمانێكی شاعیرانە و مێتافۆرییە.
ئۆراسیاییش بۆ زمان و ئانالیزی خۆی ،لە شیعر ،یاخود فەلسەفەی بااڵدا
دەگەڕێت ،گرنگ نییە لە كام پانتاییدا ،لە پانتایی ژیانی رۆژانە ،لە وردەكاریی
راگوزەری و خێرا ،ژمارەكانی بوودجە ،ناوی سیاسەمتەدارانی لەپڕ هاتوو ،یان
جەنجاڵی بۆش و بەتاڵ و راگوزەری بێت ،بەاڵم خوازە و مێتافۆرەكامنان ورد و
رێكن ،ئەم چیرۆکانە بە رێژەیەک جێگەی تێگەیشتنن ،كە دەكرێت روونرت لە
هەر چەشنە لێكدانەوە و پێناسەیەكی لۆژیكی وەریانبگرین.
پێشبینیی ئۆراسیایی
پێغەمبەرەكان چی تر دەكەن؟ باسی داهاتوو دەكەن« :دەبینم چۆن كێوی
مەزن داڕمێت» .ئەمە پێشبینیی ئۆراسیاییە .ئێمەی ئۆراسیاییش بە هەمانشێوە،
وەك پێغەمبەرەكان ،پێشبینی داهاتوو دەكەین« :ئەوەندە ناخایەنێت پایە
و بناغەی روسیا دەهەژێت ،كولـلە پرتەقاڵییەكان بە سەر ئاسامنی روسیاوە
دەفڕن و لە خوارەوە ،لە ناوەوە ،دەروون ناحەزانی رەشبیر و تاریكئەندێش ،كە
ماوەیەك لە چنگی دەسەاڵتی یەكێتی سۆڤێت و دەوڵەمتەداریی روسیا بەندبوو،
بۆ سەرەوە دەكشێن .بۆ سەرەوە دەکشێن ،چونكە كاتی فڕێدانی هەموو ئەم
پیسییانە لە تێكڕای كون و كەلەبەرەكانەوە هاتووە و دۆخی روسیای ئێمە ،كە
ئێستاش هێندە خاوێن نییە ،خراپرت دەبێت» .ئامۆژەی ئۆراسیایی ،ئامۆژەیەكی
مینۆكی و پێغەمبەرانەیە ،ئەمە ئامۆژە و فێركارییەكی بە رادەی پێویست
هاوچەرخە ،چونكە ئەو كەیسانەی باسامنكرد ،تا رادەیەك خاوەنی ناونیشانی
دیكەن .هەندێکجار كەڵك لە دەستەواژەی دیكە وەردەگرین ،بەاڵم لەو
پێناسە كالسیكیانەن ،كە لە الیەن نوخبەگەلی رۆشنبیری سیاسییەوە گرنگییان
پێدەدرێت.
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رێسا و دیسپلینی ئۆراسیایی :ریشەی ئازادی

بەاڵم دوایین توخمی فەلسەفەی ئۆراسیایی .بۆ دیاریكردنی شوناسی
خود ،پێویستە بوترێت ئێمە هیچ شتێك نین .تا ئێستا باسی هەر شتێك كراوە،
ئەوەندە پڕ وزە ،قووڵ و رەها بووە ،كە شوێنێك بۆ دژایەتیكردن و ئۆپۆزیسیۆن
نامێنێتەوە .پێدەچێت هەموو ئەوانەی وتراون ،بە رادەی پێویست دیار و روون،
سەیر و راست بن .هۆكار و بورهانی ئەو قسەیەی كە كردومانە ،لە خۆتاندا
هەیە .ئێوە سەیرێكی خۆتان بكەن ،دەستێك لە خۆتان بدەن ،ئێوە ،خەڵكانی
روسن ،ئێوە بوونتان هەیە ،ئێوە هاتوونەتە سەر ئەم جیهانە و هێشتا زیندوون،
نەمردوون .ئەمە بێگومان بااڵترین و باشرتین شایەت و بورهانی دادپەروەریی
رەهای تێکڕای ئەو بونیادە باسكراوەیە .ئێوە «بورهان»ی لە سەر حەقبوونی
ئەندێشەی ئۆراسیایین .ئەو شتەن كە لە قوتابخانەی سۆفییەكاندا پێیدەڵێن
«حوجەت» .گەڕان لە چەشنێك بونیادی ئاڵۆز و دژوار زەروور نییە ،بە زمان
هێنانی قسە و باسی بەتاڵی ،زیادە پێویست ناكات .خودی واقیعی بوونی
مرۆڤی روس ،خۆی لەخۆیدا بورهانی سەركەوتنی رەهای لەسەرحەقبوونی
ئۆراسیاییە .دوای ئەمە ،ئەو بە هەر جۆرێك بیەوێت و بتوانێت ،بە ئاشكرا
یان شاراوە ،خودئاگا یاخود ناخودئاگایانە ،پەیڕەوی لە لۆژیكی ئۆراسیاییامن
دەكات.
مانای ئەندێشەی ئۆراسیایی لەوەدایە ،ئەم دۆكرتینە تۆتالیتارە ،رەها و
ئەستەمە ،دەبێتە ریشەی ئازادیتان .ئەم دۆكرتینە لەگەڵ ئازادی یەكدەنگ دەبێت.
لەڕاستیدا لەو چركەدا دەبێتە ئۆراسیایی كە ئێوە فەرمانی ناخۆشی بەرپرسەكەتان
جێبەجێدەكەن و لەو ناوەشدا ئەوەی خۆتان دەتانەوێت ئەنجامیدەدەن .ئەو
دەمەی فەرمان لەگەڵ خواستەكانی ئێوەدا یەك دەگرێت و هاوئاسۆی پێداویستییە
رۆحییەكانتان دەردەكەوێت .ئەمە ئۆراسیایی راستەقینەیە .كاتێك ئازادیی رەها
لە سەنتێزی تەواو لەگەڵ دەستوری رەها ئاوێتەی یەكدی دەبن و تێكەاڵوی
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دروستدەبێت .لە حاڵەتێكی وەهادا ،بێگومان وێناكان لەمەڕ الیەن و رەهەندە
نێگەتیڤەكان لەناودەچن و سیامی دوژمن دەخرێتە دواوە و دیارنامێنێت .ئەمە
بابەتێكی دادپەروەرانەیە ،چونکە سەرەتا بۆ ئەوەی بكرێت بە شێوەی رێكخراو
دەركەویت ،وەك دەسەاڵتێكی بەهێز خۆدەرخەیت ،دەبێت باسی بەرنامەگەلی
پۆزەتیڤ بكەیت.هەموو ئەوانەی باسكران ،بەرنامەی ئەرێنی و پۆزەتیڤ بوون،
بەاڵم دەبێت ئاوڕ لە بەرنامەی نەرێنی و نێگەتیڤیش بدرێتەوە .هەركە دێنە سەر
ئەم دنیایە ،دەستبەجێ تووشی بەاڵی نائۆراسیایی دەبن ،كەواتە چۆن دەبێ
سنوری نێوان خۆیی و دوژمن ،دیاریبكرێت؟
ئەتاڵنتیزم :شەڕی رەها

بۆ پێناسەی تەواوی ئەوەی كە دوژمنی ئێمەیە ،زاراوەی «ئەتاڵنتیزم» پێشنیار
دەكەین .ئەتاڵنتیستەكان ،گوێزەرەوەكانی دۆكرتینی «بیری رۆژئاوا»ن و ئەنتی
تێزی راستەوخۆی فەلسەفەی ئۆراسیاییامنن .ئەتاڵنتیزم بە شێوەی رەسمی بەهای
نەتەوەكەمان رەتدەكاتەوە ،لە جیاتی ئەوە یان جەماوەر هەیە ،یاخود تاك.
ئەتاڵنتیزم زەویی زیندوو ،سەر بەو زەوییە بوون ،رەتدەكاتەوە و پەیڕەوی لە
وەك دەڵێن «كۆچنشینیی قیرتاوی» دەكاتەوە .هەرچەندە لێرەدا دەستەواژەی
كۆچنشینی (كە ئەویش دەتوانێت گرێدراوی دیمەنی خۆجێیی ،زەوی ،خاك
و فەزای خۆیی بێت) ،جۆری قیرتاوی ،كۆچنشینیی دەستكرد بەكاردەهێرنێت.
جێگۆڕكێی مەجازی و هەمیشەیی لەنێوان مەك دۆناڵدەكانی جۆرێكدا لە
تەلئەبیب ،واشنتۆن ،مۆسكۆ و تۆكیۆ و  ...هەر ئەو مەك دۆناڵدە لە هەموو شوێنێك،
چی جیاوازییەكی هەیە كە كێ لەوێ خەریكی جوینی هەمبەرگرەكەیەتی .لە
جیهانی مەجازیدا هیچ شتێكی واقیعی و راستەقینە بوونی نییە ،ئەمە كۆچنشینیی
قیرەتاوییە كە زەویی زیندوو لەبەرچاوناگرێت .ئەمە بنەڕەت و حاڵەتی سەرەكیی
ئەتاڵنتیزمە كە لە هەر الیەكەوە دزە دەكاتە هەموو شوێنێك.
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كەناڵی ئێم تیڤی ( :) MTVروکار و بەرجەستەبوونی رژدی و
وێرانی :بە پێویست دانانی الوازكردن

سەیركەن ،كەناڵی ئێم تیڤی منوونەیەكی كالسیكە لە ریكالم .ئەم كەناڵە
تەلەفزیۆنییە بە شێوەی پسپۆڕانە و پیشەیی دامەزراوە و بە توندی پابەندە
بە رێلە و باڵوكردنەوەی كۆدی ئەتاڵنتیكی ،بە پلەی یەكەم بۆ گەنجەكان.
ئەتاڵنتیزم نەرێكردنی نەمرییە ،چونكە تەوەری «تەنانەت گەر یەك رۆژ بێت،
با هی من بێت» بنەڕەتەكەی پێكدێنێت ،بنەڕەتی لە پڕەنسیپگەلی ناچاریی
«ئێستا بژی!»« ،لەم چركە چێژ وەربگرە!»« ،ئەزیەتی خۆت مەدە!»« ،ریالكس!»
پێكدێت ،بەاڵم لە راستیدا ئەمانە هەموو فەرمان و ئەمرن .ئێوە دەڵێن چی؟
خواردنێكی خۆشیان پێشكەشكردون؟ بە هیچ شێوەیەك شتی وا نییە ،ئێوە ئەم
فەرمان و ئەمرانەتان وەرگرتووە .ئەوەی ئێوە لە ئۆراسیاییەكانەوە وەریدەگرن،
ئێمە هیچ ناشارینەوە و بە ئاشكرا باسی ئەم شتانە دەكەین ،ئەم فەرمانانەیە:
«بنب بە بااڵتر لەوەی كە هەن ،خۆتان بە کامڵی بگەیەنن ،روونرتببنەوە،
پاكرت بن و بوێرتر بجووڵێنەوە ،مندااڵنی تەندروست و جوان بهێننە دنیاوە،
مێژوو دروستبكەن» .ئەمە فەرمانەكانی ئێمەیە .بەڵی ئەمە فەرمانە و ئێمە
هیچ شتێكتان لێناشارینەوە .ئەتاڵنتیستییەەكان زیرەكانەتر كاردەكەن ،ئەوان
دەڵێن»ئارام بن! ریالكس!» گەر تۆ ناتەوێت بحەسێیتەوە ،دەوەستی و قورسایی
بەرزدەكەیتەوە .لەو بارەدا چی بكەین؟ قورساییەكە بەرزنەكەینەوە؟ ئەمەش
فەرمانە« ،ئەزیەتی خۆت مەدە»« ،پشوو بدە»« ،ریالكس» .گەر ئەم وشەیە
بەردەوام دووبارە بكەنەوە ،،دەچێتە دەروونی نائاگاوە و ئەو كۆدەتان لەسەر
دادەنێت .ئەتاڵنتیزم كۆد لە سەر هەموومان دادەنێت ،لە بابەتێكدا كۆسپ
دەخاتە سەر رێگەمان و بەرەو كەیس و بابەتێكی دی پاڵامن پێوەدەنێت،
ناچار بە ئەنجامدانی كارێكامن دەكات ،كە ئارەزوی ناكەین و حەزمان لێی
نییە.
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رەنگە دیاردەی ئۆراسیاییش بۆ ئەنجامی هەندێك كار ناچارمان بكات كە
ئارەزوی ناكەین ،بەاڵم ئەوەی راستیبێت ئێمە لە بنەڕەتدا ئارەزوی ئەنجامی
هیچ شتێك ناكەین ،مرۆڤ بە شێوەی رسوشتی بوونەوەرێكی تەمبەڵ و
تەوەزلە ،بەاڵم ئۆراسیایی بە زۆری دەڵێت «ئێمە ئێوە ناچار بە ئەنجامدانی
ئەو كارانە دەكەین ،كە ئێوە حەزتان لێی نییە .چونکە ئێمە بە پەرۆشەوەین
بۆتان ،بەرانبەر بە ئێوە هەست بە بەرپرسیارێتی دەكەین ،ئێوە تەنانەت
پێچەوانەی خواست و ئیرادەی خۆتان باشرت دەبن ،جوانرت و بەڕێزتر دەبن،
بەختەوەرتر دەبن» .ئۆراسیاییەكان بە شێویەکی دیار و راشكاو مشتەكانیان
نیشانی خەڵكدەدەن و دەڵێن «ئێمە بەختەوەرتان دەكەین» و هەر ئەم
كارەش دەكەن ،بەختەوەریان دەكەن و دوژمنەكامنان ،ئەتاڵنتیستەكان،
دەست بە فرتوفێڵ دەكەن .ئەوان دەڵێن «هەموو شتێک نۆرماڵ و ئاساییە،
هەموو شتێك باشە ،هەر ئاواش باشە!» لەڕاستیدا ئەوان بە الڕێامندا دەبەن.
لەوانەیە ئێوە لەناكاو حەز بە «باش ،نۆرماڵ ،هەر ئاوا باشە» نەكەن ،ئەی ئەو
كاتە دەبێت چی رووبدات؟ رەنگە لە پڕ خواستی شتێكی تەواو پێچەوانەی
ئەمانە بكەن .لە پڕ بخوازن لەمپەرەكان لەسەر رێگە البەرن ،بەاڵم پێتاندەڵێن:
«وازبێنە ،سێكس بێمەترسیرتە ...بیرت لێكردووەتەوە ...بەسە .با بڕۆین
بیرەیەك بخۆینەوە» .لێرەشدا فەرمانەكان دەردەكرێن ،دەستوری تۆتالیتار
لە ئارادایە ،رێك وەك دەستورەكەی ئێمە .ناتوانین بڵێین كامیان خراپرتە.
بە هەمان رادە تۆتالیتارە و بە هەمان رادەش زۆر لە ئیرادەمان دەكات.
جیاوازییەكە تەنیا لەوەدایە ،كە ئێمە دەڵێین بەرەو كوێ رێنامییتان دەكەین،
بەاڵم ئەوان هیچ ناڵێن ،چونكە گەر ئەوان شوناسی ئەم بەرنامە ئایدۆلۆژییە
دەربخەن ،ئێوە دەتۆقێن و روسەكان تەنیا ئەم كەناڵە وێران دەكەن.
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بوونناسیی ئانترۆپیی رۆژئاوای دوور
(پشت كۆڵەكەكانی هیراكلیس)

ئەتاڵنتیزم نەفرەت لە روسیا دەكات ،ئەتاڵنتیزم دژ بە رۆژهەاڵت وەستاوە،
ئەتاڵنتیزم فەلسەفەی رۆژئاوای دوورە .كاتی خۆی ژیاری كەونارا لە تانجەر
دوو كۆڵەكەی چەقاند ،كە ئەم وشانە لە سەریاندا هەڵكۆڵرابوو «Nec Plus
 ،»Ultraواتە نابێت لەم شوێنە زیاتر بۆ پێشەوە بچن .تا كاتێك ئەم ستوونانە
بەرگرییان لە مرۆڤایەتی دەكرد ،دەروازەی رۆژئاوای ئەنتۆلۆژیكی قفڵ درابوو،
بەم نوورساوانەی سەر دوو كۆڵەكەكە داخرابوو ،هەموو شتێک كەم تا زۆر باش
بوو ،بەاڵم مرۆڤێكی پیس و بەرازخو بووە و خۆی بەو ناوەدا كرد ،كە ئەم زەالمە
پێی خستە ئەو ناوە ،مۆر و قفڵی ئەنتۆلۆژیكیی ئەوێ شكا.
ئیوە دەزانن مانای دۆالر چییە؟ ئەمانە دوو كۆڵەكەی هیراكلیسن ،كە
لە وێنە كۆنەكاندا باندێكیان بە شێوەی « »Sپێكدەهێنا ،بەم نوسینەوە كە
«نابێت لەو كۆڵەكانە پێشرت بچیت» ،بەاڵم لەسەر دۆالرەكان نەنوورساوە
« ،« Nec Plus Ultraبەڵكو دەس��ت��ەواژەی «  »Plus Ultraبە مانای
«چوونە ناوەوە ئ��ازادە» و دەتوانن بچنە پێشرت ،ن��وورساوە .ئەمڕۆ دۆالر
بە مانای جوڵە لەوپەڕی ئەم ستونانە و چوونە ناو ناوچەی یاساغ ،چوون
بۆ رۆژئاوای دوور و ئەتاڵنتیكە .ئەمە بەو مانایە كە لیڤیاتان (گیانلەبەری
زەبەالحی ترسناكی ئاوی ،وەك ئەژدیها) كە بۆ ماوەیەكی درێژ لە بەند و
زنجیردابوو ،لە كۆتوبەندی كۆن رزگاری بووە و كاتێك كە پاپۆڕەكانی كۆلیمۆ
و گەڕیدەكانی دیكەی ئەوروپی كە لە رێگەی كەنداوی ئەتاڵنتیكەوە بەرەو
ئەو پەڕ دەستیان بە گەشت كرد ،كۆتوبەند و زنجیرەكانیش لیڤیاتانیش پسان.
لیڤیاتان هەستایە سەرپێ .ئەمە هەمان ئەتاڵنتیزمە ،فەلسەفەی رۆژئاوای
دوور ،هێرشی ئەنتۆلۆژیكیی بیری دوورخستنەوە .ئەتاڵنتیزم هەموو ئەو
شتانە دەگرێتەوە ،كە دژ بە ئێمەیە.
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جەمسەرگری نیشانەكان

كاتێك دەبینن خەڵك بەش بە بەشی وتەكامنان رەتدەكەنەوە ،تەنانەت
ئەو كەیسانەش ،كە ئێمە هەستی پێدەكەین ،بزانن كە ئەوانە دوژمنن،
ئەتاڵنتیستەكانن .بەڕادەیەكی دیاریكراو ،بە باشی تێدەگەن كە خەریكی
چین ،خزمەت بە كێ دەكەن ،دژ بە كێ خەبات دەكەن ،هەر بۆیە لەگەڵ
ئەوەی ئێمە لە سەیوانی ئۆراسیایی دەورووبەری خۆمان بەهرەمەند دەبین،
ئەم «ماركە»یە رێك وەك مارکەی سەر ئەو كااڵ و كەرەستانەی لێدێت كە لە
فرۆشگاكاندا دەیانكڕین .ئێمە خۆمان لە جیهانی مرۆڤەكاندا منایشدەكەین.
هەڵبەت ئەم ماركەیە دەكرێت بسڕدرێتەوە ،یان ئێوە خۆتان بیسڕنەوە وەك
تاتۆ ،بەاڵم ئەنجامدانی هێندەش ئاسان نابێت .هەوڵبدەن تاتۆكە بسڕنەوە!
كاتێك خەڵك دەتانبینن حیساب بۆ ئەم نیشانەیە دەكەن و ئەم نیشانەیە لە زۆر
كەسدا دەبێتە هۆی دەبڕینی تووڕەیی.
ئۆراسیاییش دەتوانێت شوناسی خۆی بە شێوەیەكی دیكە بگۆڕێت.
النیكەم دەتوانێت سیامی خۆی بگۆڕێت :كەسێك بهێننە پێش چاوی خۆتان كە
كاڵوە خۆرگرەكەی بەرئاوەژوو كردووەتە سەری ،پانتۆڵی فشی لە پێكردووە و
لەسەر شەقامەكان بۆ خۆی دەگەڕێت ،ئەمە مانای چییە؟ ئەم مرۆڤە لە چنگی
رۆحی ئەتاڵنتیزمدا گیری خواردووە .ئەو خزمەت بە لیڤیاتان دەكات .گۆرانی
راپ دەڵێت و بێشەرمانە پەنجەی لە كونە لوتیدا دەسوڕێنیت ،لە حاڵەتی
ریالكسدایە ،هەموو شتێک دیارە .ئەمە لیڤیاتان .هەڵبەت ئەمە هێشتا نوقم
بوونی تەواو نییە لە لیڤیاتاندا ،بەاڵم هەر بەم رادەیەش بابەتێكە كە بە باشی
لێكبدرێتەوە .كاتێك ژمارەمان زیاد بكات ،تەنها رێگەی هاتنە سەر جادەكان
بە كەسانێكی وەها نادەین .دەبێت لەشوێنی تایبەت بە خۆیان ،وەك شوێنی
تایبەت بە نەخۆشەكان كۆ ببنەوە و لەوێ پانتۆڵەكانیان داكێشن و السایی
ئێم تیڤییەكان بكەنەوە و بەو تەختە تایەدارە ترسناكانە بەردەوام هەڵبەز و
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دابەز بكەن .ئەمە گەوڕی ئەتاڵنتیكی و لیڤیاتانییەكان بۆ سكێتسوارەكان و
راپخوازەكان دەبێت .ترسناكرتینی ئەم تەویالنە هی شەپۆل سوارەكان دەبێت.
ئەمە ئەنتی ئۆراسیاییرتین دیاردەیە .هیچ شتێكی ناحەزتر و رقهەستێنرت
لەسواربوون لەسەر تەختەی شەپۆل سواری بەو بزە دان چەرموییانەوە ناتوانێت
بوونی ببێت .بە كورتی ،ئەتاڵنتیزم ،دوژمنی رەهای ئێمەیە .ئیدی قسەیەك
نامێنێتەوە بیكەین .ئەوەی پێویست بووە وتراوە .ئەوەی تێنەگەیشتووە ،هیچ
وتەیەكی دیكە یارمەتی نادات ،هیچ.
كێشەی «من»

ئێستا با بێینە سەر ئەم بابەتە ،كە وێنای ئۆراسیایی لە مەڕ مرۆڤ چۆنە.
لەوانەیە ئێستا ئیدی بە ئاسانی درکی پێبکرێت كە مرۆڤ لەڕوانگەی ئێمەوە،
واتە دەركەوتەی نەتەوە و زەوی ،بە دەربڕینی دی ،مرۆڤ خۆی لەخۆیدا
بوونی نییە و بەشی مەرجداری راستەقینە ئێجگار قووڵرتە .بەم بۆنەیەوە،
لەنێوان «من» و «تۆ»دا لە چوارچێوەی نەتەوەی خۆماندا ،گوشارێكی هێندە
زۆری دیالێكتیكی بوونی نییە« .تۆ»« ،من» لەڕاستیدا گەر ئێمە هەموومان
روسین ،چ جیاوازییەكی هەیە ،چی دابەشبكەین؟! وێناكردن لەبارەی جیاوازیی
خود لەگەڵ ئەوانی دیكە پرسێكی بنەڕەتییە .لێرەوەیە گشتێتی و وێنا سەبارەت
بەوەی «مرۆڤ» كەم تا زۆر ناونیشانێكی مەرجدارە ،سەرچاوە دەگرێت.
باشە ،ئەمڕۆ دەچینە الی ئۆراسیا ،بۆچی ناوی پەتیا نییە؟ گەر شادە ،سەما
دەكات ،خواردن دەخوات ،دەچێت بۆ ماسیگرتن ،سەیری ئاسامن دەكات ،لە
كۆڕ و جڤاتە سیاسییەكاندا بەشداریدەكات ،تێز بۆ وەرگرتنی شەهادەكەی
دەنووسێت ،ئاخر بۆچی واسیایە؟ لە بەرچی ئەو بنبڕانە پێداگریدەكات كە
واسیایە؟ بابەتەكە بەمشێوەیە كە ئەوەی روسیە ،لەودا دەژی ،بە یارمەتیی ئەو
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هەناسەدەدات .وێنای ئێمە سەبارەت بە مرۆڤ «تاكەكەسی» نییە .ئەمە بەو
مانایە نییە كە ئێمە خاوەنی كەسایەتی نین .بە پێچەوانەوە ،هەركە خۆمان
بە روس هەستپێكرد ،روسی ژمارە  ،15روسی ژمارە  ،17روسی ژمارە  ،19بۆ
یەكەمجار لە كەسایەتیی راستەقینەی خۆمان دەگەین .ئەمە رەوتێكە بە شێوەی
رسوشتی و نەك بە شێوەی دەستكرد لە ئارادا دەبێت« .من» خۆی لە ئێمە
جیادەبێتەوە ،بە تایبەت لە وەاڵمی روسی ژمارە  15و دەڵێت« :نا ،ببوورە،
من هەڵبەت «›واسیا» نیم ،بەاڵم «پەتیا»ش نیم« .ئێوە بە واسیا بانگتان كردم
و التان وابوو من واسیام .وا نییە ،لە هەڵەدابوون ،زۆرتان پەلەكرد .من ئێستا
روسی ژمارە 15م .خۆشحاڵم ئێستا شتێكی خۆمم هەیە ،رەنگە پێشوەختیش
هەر هەمبووبێت ،لەوانەشە ئێستا بووبێت بە هی من» ،با دەروونتان سەبارەت
بەو «شتە خۆییە» بۆتان بدوێت و ناوی سەرەكی و واقیعی خۆییتان پێبڵێت.
زۆربەی جار بە هەڵە ناومان دەنێن .پێشرت بۆنەی تایبەت بە ناونان هەبوو كە
تیایدا ناوێكیان بۆ ساوای تازە لە دایكبوو هەڵدەبژارد و كەشوهەوا و رۆژی
قەدیسەكانیش لە بەرچاودەگیرا .نەتەوەكانی دیكەش بۆنە و رێوڕەسمی
ناونانی خۆیان هەیە ،چوونە ناو ،بابەتێكی تەواو جدییە و ناكرێت هەروا لە
گۆترە ناوێك بۆ كەسێك دەسنیشان بكرێت.
ناو مەسەلەیەكی جدییە

سەردەمی سۆڤێت منداڵەكانیان بە هەموو ناوێكەوە ،كە بەردەستیان
بكەوتایە ،ناودەنا .ناوی وەك ئەلیكرتۆن ،وێالدلەن (توخمی كیمیایی)...
تەنانەت هەندێكجار ناوی منداڵەكانیان دەنا رادیۆم .هەڵبەت ئەمانە ناوی
راستەقینەی ئێمە نین و ئێمە لە ناوی دیكە بەهرەمەندین .هەنوكە ناونان،
كەم تا زۆر بە شێوەی رێكەوتی ئەنجامدەدرێت .تابلۆیەكی ناویان پێداون ،كە
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بەردەوام لەگەڵ خۆتان بە ئەمالوالی دەبەن« .من ماشام ،ماشا»« .كام ماشا؟!»
كە ئێمە ئەم ناوە درۆیینە فڕێدەدەین ،ئەو كاتە دەبینە روس .بەم چەشنە،
ئێمە لە رێگەی نەتەوەكەمانەوە ،لە رێگەی «بێناویامنەوە» ،لە رێگەی
تێكەڵبوون بە نەتەوەكەمانەوە ،لەگەڵ جەستەی گیاندارمان ،زمامنان ،كولتوری
خۆمان« ،من»ی راستەقینەی خۆمان دەدۆزینەوە .دواتر بە هەموان دەڵێین:
«ناوی من ماكارە ،لەمە بەدوا بە ماكار بانگم بكەن» و ئەم ماكارە راستەقینەیە.
ئەمە بریسكەی مبێنییە ،نەك ماكارە .ئێستا جارێ زووە .دەبێت شایستەیی
ناومان هەبێت .ئێمە ئێستا بێناوین .دەبێت كەسایەتی دروستبكرێت و گەر
دروستنەكرێت ،پێویست بە نیگەرانی ناكات .تەنیا مرۆڤی روسی بێ ناو ،بوونی
دەبێت ،كە خواردنی باش دەخوات ،بە روسی هەناسە هەڵدەمژێت ،گەشت
و سەیران دەكات ،دەژی ،ماسولكەسازی دەكات و رەنگ و رووی تەندروستی
هەیە ،بەاڵم گەر روسی ژمارە  15بگاتە پلەیەكی سەرووتر« ،خود»ی راستەقینە
بە دەستبێنێت ،چیدی شوێنی هیچ قسە و باسێك نییە ،زۆر باش دەبێت .ئێمە
تەنها دەڵێین «بەقوربان ،تۆ دەبیتە رێبەرمان ،دەیەمین ،یاخود سەدەمین رێبەر
لە بزوتنەوەی ئۆراسیاییامن» .تەنانەت بێ ئەوەش هەموو شت باش دەبێت.
وڕێنە و قسەی پڕوپووچی تاكگەرایی

وڕێنە و قسەی پڕوپووچی تاكگەرایی ئەتاڵنتیكی ،بەرانبەر بە ئامۆژە
و فێركاریی ئۆراسیایی ئێمە سەبارەت بە پێناسەی مرۆڤ دەوەستێت.
ئەتاڵنتیزم دەڵێت «ئەمە نە مرۆڤە و نە روس ،ئەمە تەنیا واسیایە .هەر
بەوشێوەیەی ناونراوە ،هەر ئەوەشە .تەنها واسیا ،تەنیا «تاك» .نەژاد و
نەتەوە و زمان گرنگ نییە .ئەمڕۆ زمانی ئەو ئەمەیە ،بەیانی زمانێكی دیكە
دەبێتە زمانی ئەو .ئەمڕۆ لێرە دەژی ،بەیانی دەچێتە شوێنێكی دیكە ،بەاڵم
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هەمیشە و لە هەر هەلومەرجێكدا «تاك»ە .خاوەنی كارتێكە ،دەفتەر،
ژمارەی سەر ناوچەوان و ژمارەی ناو دەستی راستی ،ژمارەی باج و كۆد.
هەر ئەمانە و تەواو .ئەو سەربە چ نەتەوەیەكە ،لە چ كولتورێكە ،بەشێكە
لە چی ،ئەمانە هەموو دەكەونە پلەی دووەم��ەوە .ئەو بەشێك لە هیچ
شتێك نییە ،ئەو «تەواوە» .وێنایەكی وەها لە مەڕ مرۆڤ ،وێنایەكی پڕاوپڕ
ئەتاڵنتیكییە.
مرۆڤ ،تەنها ،بوونەوەرێكی مەرجدارە

وێنای ئێمە سەبارەت بە مرۆڤ ،واتە وێنای ئۆراسیایی فێرمان دەكات كە
مرۆڤ بوونەوەرێكی مەرجدارە .لەم حاڵەتەدا دەتوانێت سنورەكانی «من»ی
بوونی تا بێكۆتا پەرە پێبدات .بۆ منوونە ،پەرەپێدان بەرەو سەرەوە تاوەكو
بتوانێت بڵێت« :من رۆحم» ،یان پەرەپێدان لە پاناییەوە بۆئەوەی بڵێت «لە
مندا سێ یان پێنج كەس دەژین ،ئەمە واسیا ،ئەمە پەتیا ،ئەم دووانە ماشا،
رەنگە كەسێكی دیكەش بێت ،یان لەوانەشە لە خۆوە كەسێكی دیكەم بۆ ئەم
گروپە زیادكردووە »...بەمە دەڵێن دەروونی فراوان و جوان .ئەم فراوان بوونەی
سنورەكانی مرۆیی و وێناكردن لەمەڕ «مرۆڤی گەورە» بە زاراوەیەكی زانستی
بە ناوی مرۆڤدۆستیی بێكۆتاوە ناودەنرێت .مرۆڤ دەتوانێت تەنانەت
بەرەوالی خوارەوەش درێژ و پان بێتەوە و بە پەژارەوە بڵێت« :ئاە ،خۆ من
مەڕم!» لێرەشدا هەر ئەو لە سەر حەق دەبێت ،تەنانەت مافی ئەوەی هەیە
ببێت بە بەراز .وێنای ئۆراسیایی سەبارەت بە مرۆڤ جەخت لەوە دەكاتەوە،
كە مرۆڤ وەك دەركەوتەی نەتەوەی خۆی ،دیاردەیەكی كاتییە .هەنوكە ،ئەو
بەمشێوەیە یان بە شێوەیەكی دیكەیە ،بەیانی تۆزێك دەگۆڕدرێت .دوو بەیانی
«جۆرێكی دیكە» ،بەاڵم شتی هەمیشەیی و نەگۆڕیش هەیە كە نەتەوە ،فەزا،
خاك ،زەوی و نەمر بوون كە هەمیشە لە نێوماندایە.
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پێویستیی خەبات

ئێستا بڕێک لە وێنای ئۆراسیایی پەیوەندیدار بە سیاسەت دەدوێین .ئامانجی
ئێمە ،خەبات و سەركەوتنە بە سەر ئەتاڵنتیزمدا .دەبێت بەهاكانی ئۆراسیایی
هەمویی و گشتگیر بۆ تێكڕای خەڵك زەرووری بكەین .ئەمە پالن و بەرنامەمانە.
ئێمە رێگەی خەباتی ئۆراسیایی لە هەڵوێستی سەركەوتووەوە دەستپێناكەین.
ئێمە لە دەسەاڵتێكی بەزەبری مەزن بەهرەمەندین .چونکە ئۆراسیایی ،واڵت،
زەوی و رۆحی نەتەوەیە بارودۆخی ئێمە لە كاتی ئێستادا زۆر پرشنگدار و
روون نییە ،هەر بۆیە چارەسەركردنی ئەم پرسە كارێكی ئاسان نابێت .دەبێت
بە دڵنیاییەوە بەم مەبەستەمان بگەین .گەر بۆ خەڵك ،تەنانەت لە دۆخێكی
وەهادا ،دوورمنای جیهانی و ئیرادەی جیهانی بوونی نەبێت ،ئەوان هیچ ناكەن.
دەبێت دژ بە ئەتاڵنتیزم بوەستین و گەر بتوانین شەڕ و خەباتێكی كارامە بەرینە
پێش ،هەر ئەمەش باشدەبێت .بە گشتی دەبێت بۆ هەڵوەشانەوەی ئەتاڵنتیزم
و لە مەیدان دەركردنی ئەتاڵنتیستەكان هەوڵبدەین .گەر بەم ئامانجە بگەین
زۆر زۆر باشدەبێت .گەر ئەنجامێكیشامن دەستنەكەوێت ،ئەمە بە نەرمی پێش
خەباتی سەرەكی ،هەژمار دەکەین.
دەچین بۆ ئەوپەڕی ئاسۆ

چاالكیی ئێمە سنور ناناسێت ،هەر بۆیە كاتێك دەڵێن «ئێوە لە كوێدا
راوەستان؟» وەاڵمی راست بەمشێوەیە دەبێت :ئێمە لە هیچ كوێ نەوەستاین،
هەرگیز راناوەستین ،چونكە ئۆراسیایی فەلسەفەیەكی كراوەیە» .یەكیان
دەگەیەنینە كۆتایی و دەپڕژێینە سەر ئەویدی .ئەمە ئایدیایەكی مەزنی وەك
روسیای مەزنە .ئەمە ئیمپراتۆرییەتی مەزنی ئۆراسیاییە و بە هیچ شێوەیەك
نامانەوێت سنوری بۆ دیاریی بكەین .با ئەوانی دیكە بۆ ئێمە سنور دابنێن و
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كاتێك ئێمە بەرەوڕوویان بووینەوە ،پێامندەڵێن «منداڵەكان ،بۆتان نییە لەمە
زیاتر بچنە پێشەوە» و ئێمە هەوڵدەدەین زیاتر بچینە پێش ،زیاتریش دەچینە
پێش! دەبێت بە بیركردنەوەیەكی وەهاوە بژین .لەبەر ئەم هۆكارە ،دیاریكردنی
دۆست و دوژمن بۆ سیاسەتی ئۆراسیایی خاڵێكی ئێجگار گرنگە .ئەمە خاڵێكی
سادەیە ،بەاڵم دەبێت هەمیشە لە بیرمان بێت :ئێمە دوژمنامن هەیە .بێگومان
ئەتاڵنتیستەكان دوژمنی ئێمەن .ئێمە دۆستیشامن هەیە ،خۆمان و ئەو كەسانەی
لە ئێمە دەچن .زۆرن ئەوانەی لە ئێمە دەچن ،مادام مانای ئۆراسیایی بە باشی بێتە
فامكردن ،دەردەكەوێت كە قسە لەسەر بزوتنەوەیەكی دیاریكراو ،فەلسەفەیەكی
جیاواز نییە ،بەڵكو لێرەدا باس باسی كۆمەڵێك نەتەوەی گەورەیە .قسە لەسەر
خەڵك ،خزمەكانتان ،باوانی ئێوەیە .ئۆراسیایی لەڕاستیدا ،الیەنگریی گەورەی
مینۆكی ،ئیستاتیك ،فەلسەفی ،سیاسی و ئەگزیستانسیالیستییە.
گژوگیای روواو لە درزی قیرتاودا

تاكی ئۆراسیایی چ وێنایەكی لەمەڕ سرتاتیژی هەیە؟ سرتاتیژی ئۆراسیایی لە
دزەكردنی پڕەنسیپ گەلی ئۆراسیایی لە هەموو شوێنێك ،رێك وەك رووان و
گەشەكردنی گیایەك لە ناو درزی قیرتاودا ،پێكهاتووە .خاڵی گرنگ ئەوەیە ،كە
ئێمە تەنیا لە سەر كەیسێكی تایبەت و جیاواز چڕنابینەوە .لە هەموو روویەكەوە
دەچینە پێش .ئەمە برەوسەندن و پەرەی ناوچەیەكی ئۆراسیاییە .بەم بۆنەیەوە
گەر ئۆراسیایی لە شوێنێكدا تووشی كێشە و گرفتێك دەبێت ،لەوێ دەگۆڕێت
بۆ شتێكی دیكە ،بۆ گیایەك كە لە درزی قیرتاوەوە سەری دەرهێناوە .سەرەتا
لقێكی ناسكە و دواتر دەبێتە درەخت ،پاشان ئەو دارە گەورە و گەورەتر دەبێت
و قیرەتاوەكە دەقڵیشێت و رەگ دادەكوتێت و پاش ماوەیەك ئیدی قیرتاو
نامێنێتەوە.
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كەشتیی نوحی ئۆراسیا

گەنجانی ئۆراسیایی بوونیان هەیە ،بەاڵم دەبێت بەسااڵچووانی ئۆراسیایی،
پیاوانی ئۆراسیایی ،ژنانی ئۆراسیایی و شۆفێری پاسەكانی ئۆراسیایی ،پۆلیسی
ئۆراسیاییش بوونیان ببێت .واتا ئێمە دەبێت لە كۆی تەواوی ئۆراسیایی بەهرەمەند
بین .گەر گەنجان هەن ،دەبێت بە سااڵچووانیش بنب ،گەر عاقڵەكان هەن ،نەزانەكانی
ئۆراسیاییش دەبێ بنب .گەر چاالكانی ئۆراسیایی هەن ،كەواتە ناچاالكانی ئۆراسیاییش
دەبێت بوونیان ببێت .دەبێت لە هەموو جووتێك لە كەشتیی نوحدا كۆبكرێتەوە.
ئێمە دەبێت جووتێك لە هەموو جۆرە شتێكامن هەبێت .ریك وەك كەشتییەكەی
نوح كە تیایدا نوێنەرانی هەموو جۆرە جیاجیاكانیان كۆكردەوە تاكو بەرەو ئەوپەڕی
الفاوی گەورە بیانگوازنەوە .بەم چەشنە ،لە ئۆراسیاییدا دەبێت دەرهێنەران،
ئەكتەران ،سەرباز و چەكداران ،بانكداران ،پاسكیلسواران ،خەڵكانی بێ هەر جۆرە
پیشەیەكی تایبەت بوونیان هەبێت...
بەمشێوەیە ،دەبێت بۆ دۆزی��ن��ەوەی ئۆراسیاییەكان هەوڵبدرێت.
ئۆراسیاییەكان لە دەزگای رێبەریی سەرۆككۆماردا هەن .ئۆراسیاییەكان لە
دەوڵەتیشدا هەن ،دەوڵەمەندان و هەژاران و دەرۆزەكەرانی ئۆراسیاییش
بوونیان هەیە.
تۆڕی ئۆراسیا

هەرچی زیاتر دەچینە پێش ،ئەم پەیوەندییە كە یەك بە ئەویدییەوە
پەیوەست دەكات ،ئەو تااڵنەی سیستمی پەیوەندییەكان ،سیستمی ئۆراسیایی
پەیوەندییەكان لەنێوانیاندا دروستدەكات ،باشرت دەبیرنێت .درک بە هەموو
شتێک دەكرێت كە ئێمە ماوەیەكی دوورودرێژمان بۆ تەرخانكردووە و ماوەیەكی
دیكەش بۆ تەیاركردنی بەستێن و بواری چاالكییەكانی بەردەوام دەبین .درەنگ
یان زوو دەنگی زواڵڵی دەبیستین .كەسێك بە شێوەی پسپۆڕانە و پیشەیی
324

ئەلێكساندەر دۆگین

دەپڕژێتە سەر ئۆراسیایی و كەسێكی دی بە شێوەی كتوپڕ و راگوزەری پێوەی
سەرقاڵ دەبێت ،بەاڵم گرنگرتین شت ئەوەیە كە ئۆراسیایی ،ناوەڕۆكی ناڤۆكیی
رۆح و دەروونە .ئەركی ئێمە ئەوەیە تۆڕێكی تەواو ئۆراسیایی پێكبێنین.
زمانی کاروباری ئۆراسیا

دەبێت فێری خەت و نوسینی ئۆراسیایی ببین و بگەین بە زمانی
رەفتاری ئۆراسیایی .ئێستا قۆناغێكە ئۆراسیایی لە قسە و رامانەوە بەرەو
ك��ردەوە دەكشێت .تیۆری ژێستی ئۆراسیایی خ��ۆی دەی��ەوێ��ت ببێتە
گۆڕەپانی كردارەوە .ئەم بابەتە تەواو كامڵ نەبووە و نەگەیشتۆتە كۆتایی.
فۆرمۆڵەکردنی ژێستی ئۆراسیایی ،شێوازی رەفتاری ئۆراسیایی ،شێوازی كات
بە سەربردنی ئۆراسیایی ،كردەوە ئۆراسیاییە پێویست و زەروورەکانن .لە
شوێنێك خەڵكانی ئۆراسیایی ئامادەیی زیاتریان هەیە و لە شوێنێكدا دوو
یان سێكەسی لێن ،بەاڵم تەنانەت هەر ئەم ژمارە كەمەش بەسە بۆ ئەوەی
كردار و كردەوەیەكی ئۆراسیایی رووبدات .گرنگ ئەوەیە ئەم كردەوەیە بە
(كردەوەیەكی) ئۆراسیایی بنارسێت.
ئاسانكردنەوەی دیاردەی ئۆراسیا

پەرەسەندن و گەشەی گروپەكان لە رێگەی ئاسانكردنەوەی فۆڕمی
پەیامە ئۆراسیاییەکان پێویستە .ئەوەی لێكدرایەوە ،بەڕادەی پێویست ئاڵۆز
و قورسە .دەبێت ئەمانە شی بكرێنەوە و سانا و سادەتر بكرێن و لەسەر
خزم و دۆستان تاقی بكرێتەوە بۆ ئەوەی تێبگەین ئەم پەیامانە تاچەند
دەبێت سادە بكرێنەوە .دەبێت وشە پێویستەكان بدۆزرێنەوە .ناكرێت ئەم
شتانە بە شێوەی دیارینەكراو بە دەستەوە بدرێن .دەتوانرێت بە شێوەی
تاقیگەیی ،جۆرێك لە فۆرم و شێوەی سادە گەاڵڵە بكرێت ،بەاڵم ئەم فۆرمە
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تاڕادەیەك دەستكرد دەبێت .ئاسانكردنەوە دەبێت لە رێگەی خۆمانەوە
رووبدات .تێگەیشنت لەم ئەندێشە زەروورە .كەوابوو ،لەخۆوە ،وشەگەلی
راست ،رێفۆرم و دەستەواژەی دروست ،باس و مشتومڕی راست و منوونەی
گونجاو بۆ ئەوكەسانەی نایانەوێت تێبگەن و گێلن ،دەدۆزرێتەوە .ئەم پرۆسە
رسوشتییە ،بە بەردەنگ دانانی زیاتر و زیاتری كەسانی گێل و گەوج ،دەبێتە
هۆی ئاسان بوونەوەی ئۆرگانی پەیامهێنی ئۆراسیایی.
ئۆراسیایی ،ئەو وزە قووڵەیە كە سوك و سانا توانای بەستنی پەیوەندیی
لەگەڵ ئایدۆلۆژیا ،ئایدیا و روانگەكانی دیكە هەیە ،تەنیا لەبەرئەو هۆكارە ئەگەر
ئایدۆلۆژیا نییە ،ئایدیا و روانگەش نییە ،چونکە ئەمانە بەراورد بە ئۆراسیایی زۆر
سەرپێیی و كەمبەهان ،هەروەك چوارچێوەی «باخچەی ساوایان» .لەوێ ئێمە
لەگەڵ مندااڵنێك مامەڵە و قسە لەگەڵدا دەكەین ،كە سەرقاڵی كارێكی دیكەن،
بە السارییەوە دەستیان بەرەو پالكەكانی كارەبا رادەكێشن ،یان بە مقەستێكەوە
هەڕەشە دەكەن و بەرەوالی دایكیان هەڵدێن .دەستبەجێ دەردەكەوێت كە
ئەوان بیرێكی خراپیان لە مێشكدایە ،چۆن دەبێت قسەیان لەگەڵدا بكرێت؟
دەكرێت زوو بەزوو سەبارەت بەوەی كە  ٢٢٠ڤۆڵت واتا چی ،كە ئەلیكرتۆنەكان
لەوێ چی دەكەن و لەبارەی ئەوەی ئەنجامی پەنجەبردن بۆ كونی پالكەكان
چی دەبێت ،قسەیان بۆ بكەین ...دیارە ئەمە هیچ كاریگەرییەکی لە سەریان
نابێت .بە زۆری سەرنجی منداڵەكان بۆ الی شتی دیكە رادەكێشن ،یاخود
كەرەستەیەكی كەمرت مەترسیدار دەدەنە دەستیان و بەرەو الیەكی هێمنرت
رێنامییان دەكەن .دەڵێن «مقەستت بۆ چییە ،مقەستەكە بدە بە من ،من
تۆپێكت پێدەدەم» .منداڵەكە گێژ دەبێت نازانێت مقەستەكە چۆناوچۆن لە
دەستی دەرچوو ،بەرەوالیەكی دیكە وەرچەرخا و تۆپێك بە دەستەوە دەچێتە
الی یارییەكی دیكە ،كە بێ مەترسیرتە.
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دیالۆگ و گفتوگۆی ئۆراسیاییەكان لەگەڵ نوێنەری ئایدۆلۆژیاكانی دیكە و هەر
كەسێكی دی ،جگە لە ئەتاڵنتیستەكان ،دەبێت رێك بەمشێوەیە ئەنجامبدرێت.
ئەتاڵنتیستەكان دوژمنن .هەڵبەت كەمن ئەوانەی لە ئەتاڵنتیستەكان تێدەگەن.
زیاتریان كەسانێكن كە بە شێوەی كاتی تووشی خەمۆكی بوون .لە ئەنجامدا دەبێت
سەبارەت بە ئەوان كارێك بكرێت .دەبێت بیانهێنینەوە سەرخۆ ،ئاگاداریان بكەینەوە،
بەاڵم بەنیسبەت ئەو كەسانەی الیەنگر و پەیڕەوی ئایدیاگەلی وەك موحافیزكاری ،یان
كۆمۆنیستی ،یاخود ناسیۆنال-بەڵشەفیكن و الیەنگری ئایدیای ئەتاڵنتیكی نین ،دەبێت
لەگەڵ ئەوان هەروەك مندااڵنی مقەست بە دەست كە لە رێگەیەكی ناڕاستەوە
دەڕۆن ،بە ئارامی و هێمنی گفتوگۆ بكەین« .بەڵێ؟ ئێوە ئاوا بیردەكەنەوە؟ دەی
باشە» .دەبێت بەرە بەرە ئەم كەسە بۆ حاڵەتیك كە بۆ گۆڕان بشێت ،بگوێزرێتەوە.
راكێشانی هاوپەیمانان

لەو رووەوە كە جگە لە ئەتاڵنتیستەكان ،هەموو هاوپەیامنان ئۆراسیایین،
دەبێت مرۆڤی ئۆراسیایی توانای قسەكردن بە زمانەكانی دیكەی هەبێت .گەر
قسەكانیشی جێدەگرێت ،دەبێت دەستبەجێ قسەكردن لەمەڕ بزوتنەوەی
كرێكاری و پێویستیی ئیمتیازی كاری ،سەبارەت بەوەی كە ئێلیگارەكان
بەرازخوون و هتد و هتد دەستپێبكات .گەر دەچێتە الی رۆشنبیر ،دەبێت لەسەر
ئەدەبیاتی مەزنی روسی ،پۆشكین ،لەبارەی ئەوەی ئەو لە بابەتێكیدا تووشی
هەڵە بووە ،بەاڵم گرنگ نییە ،قسە بكات .خاڵی گرنگ ئەوەیە مرۆڤی ئۆراسیایی
دەبێت توانای وتووێژی هەبێت ،دەبێت بتوانێت بچێتە ناو گفتوگۆكان و ئایدیا
و باوەڕی ئۆراسیایی خۆی بباتە پێش .النیكەم دەبێت بتوانێت نیشاندانی
بوونی جۆرێك بەهای بنچینەیی كە ئەو لە بوونیان ئاگادارە لە ئەستۆ بگرێت.
ئەوەی لێی بێئاگایە ،كە ئێستا لەم چركەساتەدا لە قسەكردن لەمبارەیەوە خۆی
دەبوێرێت ،تێیانبگەیەنێت لەبەر ئەم هۆکارە بابەتی پۆشكین دێنێتە بەر باس.
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دەسەاڵتی ئۆراسیایی

دەسەاڵتی ئۆراسیایی ،رەخساندنی ئەگەر و دەرفەتە بۆ كۆمەڵگە بە
مەبەستی بەشداریكردن لە چارەنوسیدا .دەسەاڵتی ئۆراسیایی بە ناوكۆی
ژمارەی الیەنگران ،چۆنییەتییان ،هاوئاهەنگیی هەوڵەكان ،توانایی چاالكیی
راستەوخۆ ،یان رێكخراوەیی و توانای دروستکردنی کاریگەری لەسەر بارودۆخ
و هەلومەرجەكان هەڵدەسەنگێندرێت .رێكخراوی ئۆراسیایی ،فەلسەفەی
ئۆراسیایی و قەبارەی زۆری ئەدەبی ئۆراسیایی بوونیان هەیە ،بەاڵم گرنگرت لە
هەموو ئەمانە ،بوونی غەریزەی ئۆراسیایی ،ماسولكەی بەهێزی ئۆراسیایی و
پەنجەی پتەوی ئۆراسیایی ،ددانی ئۆراسیاییە بۆ ئەوەی لەم جیهانە لێوانلێو
لەداو و تەڵە ،دااڵنی تاریك ،ترسناك ،پێچ و پەنای فریودەر و دوژمن لە
كەمیندایە ،بكرێت بە شێوەی شیاو بەرەوپێش بچین .ئەركی مرۆڤی ئۆراسیایی
ئەوەیە توانای چوونە پێشەوەی لەم یارییە مێژوویی و بنەڕەتییەدا هەبێت.
ئامانجە ئۆراسیاییەکان

ئامانجەكانی ئۆراسیایی لەم چركەساتە هەنوكەییەدا بریتین لە:
 گۆڕان بە هێزیكی راستەقینە ،بەشداریكردن لەو رەوت و پرۆسانەی لەواڵتدا لە ئارادان ،كاریگەری دانان لە سەریان بە شێوەی ئۆراسیایی؛
 گۆڕان بە هێز و دەسەاڵتێكی مەزنی واڵت ،بەڕێوەبردنی یاسا و رێسایرێكخستنی شار لە الیەن كاربەدەستانی حكومەتەوە وەك كەرەستەیەك بۆ
چەسپاندنی ئەندێشەی ئۆراسیایی لە ژیانی تاكەكەسیدا؛
گۆڕانی دووبارەی روسیا بۆ ئیمپراتۆرییەت ،دروستكردنی زلهێزی بەهێزلەسەر بنەمای روسیا ،ئیمپراتۆرییەتی كیشوەریی ئۆراسیایی و ...
بەشداریكردن لە قۆناغی كۆتایی گۆڕینی جیهان.هەر ئەمە .نە كەمرت و نە زیاتر.
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پاری پێنجەم
كورتەی گەاڵڵەی ئارمانجی و
ئایدیای سیاسەتی داهاتووی روسیا
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بەشی دوانزەیەم
بونیادی دەركەوتن و پێگەیشتنی
كۆمەاڵیەتیی روسیا
فۆرمۆڵەکانی دروستبوون و پێگەیشتنی روسیا:
نەگۆڕەكان (پایەدارەكان) و بگۆڕەكان (ناپایەدارەكان)

كاتی لێكدانەوەی تایبەمتەندیی كۆمەاڵیەتیی روسیا لە رەوتی مێژوویی
خۆیدا ،لەوانە سەرجەم قۆناغەكان و گۆڕانكارییەكان ،دەكرێت دوو تاقم پێوەر
بۆ راڤەی راستی ماناو ناوەڕۆكی ئەم بابەتە دیاریبكرێت .لە هەلومەرجی
هەنوكەییدا ،ئەم بابەتە یارمەتیی دۆزینەوەی مانای ئەوەی لە ئارادایە و
هەروەها ئەنجامدانی پپێشبینیی كەم تا زۆر دڵنیا سەبارەت بە داهاتوو دەکات.
دەكرێت ئەم پێوەرانە لەڕوانگەی بگۆڕ و نەگۆڕبوونەوە بۆ چواربەش دابەش
بكرێت:
)1ئەتن و نەژادەكان (شوێنێك كە ناوكی ساڵڤی واتا نەگۆڕەكان هەن و
نەك شوێنێك كە كەمیینەی ناساڵڤی واتا بگۆڕەكان بوونیان هەیە) لە نەتەوەدا
فۆرمدەگرێتت (نەگۆڕ)؛
)2نەتەوە (نەگۆڕ) دەوڵەت دروست دەكات (بگۆڕ)؛
)3دەوڵەت (بگۆڕ) دەبێت بە ژیار (پایەدار)؛
)4ژیار (پایەدار) فۆرم بە كۆمەڵگە دەدات (بگۆڕ).
دەكرێت ئەمە ناوبنێین « فۆرمۆلی دروست بوونی روسیا» .بەم چەشنە،
كۆمەڵی بگۆڕ و كۆمەڵێك نەگۆڕمان دەبێت .دەكرێت قۆناغە لۆژیكییەكانی
دروستبوونی روسیا لە دوو پارادایمی نزیك لە یەك جێگیر بكرێن.
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ناوكی ئەتنی بریتییە لە كۆی گروپە ئەتنییەكان (هۆز ،یەكێتی هۆز ،جڤاتی
خزمان و دراوسێكان و رێكخراوی هاوعەشیرەتی و هتد) ،كە جۆری كولتوری
نەتەوە پێكهاتوو لە زمان ،كولتور و سیامی مێژوویی و نەریتەكان دەگرێتەوە.
نەتەوە دامەزراوەیەكی مێژووییە كە خاوەن ئیرادە و ئامانجدارە .تەنیا بوونی
نەتەوە وەك «پایەدار» مێژوو مومكین دەكات (چونکە ئەگەر وانەبێت دیار
نییە ،ئەوەی روودەدات ،كەی روودەدات و لەڕاستیدا چی روودەدات ،چونکە
مانای مێژووی نەتەوە لە ناوەڕۆكی قووڵیدا شاراوەیە) .نەتەوە هەڵگری ناوكە
(نەگۆڕی ئەتنی) و پەراوێز (بگۆڕەكانی ئەتنی) .سەقامگیربوونی جۆری ئەتنی
نەتەوە لە گفتوگۆ لەگەڵ بگۆڕی ناوەكی و دەرەكی (لەبواری نێونەتەوەیی
و فرەڕەنگیی ئەتنیی ناوخۆیی) ژیار بەدیدێنێت (كۆی لە گۆڕان نەهاتووی
بەها بنەڕەتییەكان لەوانە ،تایبەمتەندیی بە كۆمەڵی ئەنرتۆپۆلۆژیای سیاسی
و كۆمەاڵیەتی ،مێتافۆری بنەماڵە و هتد كە لە هەموو قۆناغەكانی مێژووی
روسیادا دەردەكەوێت) .جۆریشی ئۆراسیاییە (روسیا لە روانگەی جوگرافیاییەوە
كەوتووەتە نیوان ئەوروپا و ئاسیا و لەڕوانگەی ناوخۆییشەوە بە ئاوێتەیەك
لە میتۆدەكانی ئەوروپی و ئاسیایی لە كولتوری نەتەوەدا ،هەژمار دەکرێت).
نەگۆڕەكان پێكەوە پەیوەستبوون ،بەاڵم نۆبەكاریی دیاریكراو لەنێوانیاندا هەیە:
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نەگۆڕ (پایەدار)ی سەرەتایی (كە لەڕوانگەی قەبارەوە بچووكرتە) ،هەر ئەو
ناوكی ئەتنییە ،نەگۆڕی كۆتایی (لەڕووی قەبارەوە گەورەتر) هەر ئەو ژیارەیە،
نەتەوە لەنێوان ئەم دووانەدایە .ناوكی ئەتنی ،یەكەم لێدانی ژیانی سەرهەڵدان
و بەدیهاتنی كۆمەاڵیەتییە و ئەم لێدان و هێزە لە سەرجەم قۆناغەكانی گەشەی
دواییدا دەپارێزرێت .ئەم ناوكە كە پایەدارە ،بە شێوەی هەمیشەیی ،ژیان و هێز
بە بوون و ژینی نەتەوە دەبەخشێت.
ئەم گۆڕانكارییانە بە ئاشكرا لە زمان و رەفتاری كۆدە كولتورییەکاندا
بەدیدەكرێن .نەتەوە هەر ئەو هۆز (یاخود گروپێك لە هۆزەكانە) كە
هاتووەتەناو مێژوو ،زەمەنی تیپەڕاندووە و لەم كاتەدا ئامانجێكی بۆ خۆی
دیاریكردووە .نەتەوە هەمان ئەتنە كە پەیامێكی هەیە .ئەتن هەم لە
ڕابوردوودا دەژی و هەم لە ئێستادا .كاتێك دەگۆڕێت بۆ نەتەوە ،داهاتوو لە
بەرانبەریدا دەكرێتەوە .نەتەوە بونیادی بەڕێوەبەرێتیی رێكوپێك و رێکخراو
بۆ ئەتن زیاد دەكات .وزەی ئەتنی لە نەتەوەدا دەبێت بە وزەی ناوەندی.
ژیاریش بەرهەمی دەركەوتەی وزەی زۆر و بە دەستوری نەتەوەیە لەبونیادی
مینۆكی ،مادی ،سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئەخالقیی پێشكەوتوودا .ئەم بونیادە
دەتوانێت وەك كۆدی كۆمەاڵیەتی لە نێوان نەتەوە و ئەتنەكانی دیكەدا
جەختی لێبكرێتەوە ،كە لەبەر هەندێك هۆكار بەم ژی��ارەوە پەیوەست
دەبن .ژیار دەربڕی قەبارەی یونیڤێرساڵی پەیامێكی نەتەوەیە .شیاوی ئاماژە
پێدانە ناكرێت لەم نەگۆڕە بەدیهاتووە بە نیسبەت هەموو كۆمەڵگەكانەوە
كەڵك وەربگیرێت .ئەوان بە شێوەی دڵنیا راڤەكاری لۆژیك و قۆناغەكانی
مێژووی روسیان .بەدیهاتنی روسیا سەبارەت بە نەتەوە و كولتورەكانی دیكە
دەتوانێت بە شێوەیەكی دیكە لە ئارادا بێت .ئەم یاسایە گشتی نییە ،بەاڵم
ئەوەی باسكرا ،پەیوەندیدار بوو بە راڤە و شیكردنەوەی مێژووی روسیا و
كۆمەڵگەی روسی.
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كەمیینە ئەتنییەکان لە بەدیهاتن و كامڵبوونی كۆمەاڵیەتیی روسیدا دەكەونە
ریزی بگۆڕەكانەوە .ژمارە ،بونیاد و بەرهەمەكانیان ب��ەردەوام لە گۆڕاندایە.
گروپێك دێن و گروپێك دەڕۆن .گروپی سێیەم بیر لەوە دەكاتەوە چۆن بچێتە
دەرەوە .بەم بۆنەیەوە كەوتوونەتە ریزی بگۆڕەكانەوە .هێڵكارییەکی ئەتنی لە
یەكەم قۆناغی بەدیهاتن ،لە سەرەتای دەوڵەمتەداریی كیێف ،ئەوی دیكەیان
لە سەردەمی گەشەسەندنی روسی كیێف ،سێیەمیان كە قۆناغی «فیۆداڵ»یدا
دەبینین .بەمشێوە ،قۆناغی چ��وارەم لە هەلومەرجی «ئ��ۆردووی زێڕین»،
پێنجەم سەردەمی روسیای مۆسكۆ و هاوكات لە قۆناغی روسی لیتوانیای تازە
گەشەسەندوو ،قۆناغی شەشەم قۆناغ لە سەردەمی روسی سەدەی حەڤدەهەم،
حەوتەم لە سەردەمی ئیمپراتۆرییەتی پێرتی یەكەم ،هەشتەم لە سەدەی نۆزدەیەم،
نۆیەم لە سەردەمی سۆڤێت و قۆناغی دەهەمیش لە سەردەمی هاوچەرخدا
دەبینین .لە هەریەك لەم هێڵكارییانەدا هۆز و ئەتنی جیاجیا بەدیدەكرێن.
پێڕستی ئەو ئەتنانەی لە هەریەك لە خانەكانی ئەم هێڵكارییەدا هەن ،ئێجگار
درێژە و گۆڕانەكان زۆر جێگەی تێڕامانن .هۆزەكان شێواز دەگۆڕن ،تێكەڵ دەبن،
لێكجیادەبنەوە و دیسانەوە پێكەوە پەیوەست دەبن و تا دوایی .لە هەموو ئەم
قۆناغانەدا ،سەرهەڵدانی نەژادی لە دەوری تەوەرێكی دیاریكراو دەسوڕێتەوە كە
لە ساڵڤییەكانی رۆژهەاڵت پێكهاتووە ،كە فۆرم بە پێوەر و نۆرمەتیڤی شوناسی
نەژادیی سەرپاكی «گشت» دەدەن .بگۆڕی دوایی «دەوڵەت»ە .دەوڵەت لە
ماوەی هەزار ساڵ مێژووی روسیادا ،بە دەیانجار ناو و ئایدۆلۆژیا ،سنورەكان،
ناوەڕۆك و سیستمی سیاسی و بونیادی ئابوری و مۆدێلی مافتەوەری خۆی
گۆڕیوە .ناوی جیاواز لە واڵتەكە نراوە كە نیشانەی واقیعی جۆراوجۆر بووە.
حوكمڕانی نەگۆڕ و پایەدار بووە ،بەاڵم دەوڵەت گۆڕانی بەسەردا هاتووە.
چەندینجار دەوڵەت سەرلەنوێ وازی لە نەتەوە هێناوە .نەتەوە دەركەوتەی
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دەوڵەمتەدارییە ،بەاڵم دەوڵەت نییە .دەوڵەت بەرهەمی بیانیبوون لە نەتەوەیە.
ئەمە مۆدێلی میكانیكییە كە كەوتووەتە سەرووی «ئۆرگانی گشتی»یەوە.
دەوڵەت سیستمێكی تایبەت و دیاریكراوە (كە لەسەر بنەمای پایەی مافتەوەر،
یاساكان ،زەوی و زار و حكومەت) پێكهاتووە .ئەم سیستمە نیشانەی كۆمەڵە
پێوەرێكی تایبەتە .پێچەوانەی ژیار ،دەوڵەت و سیستمەكانی بگۆڕ و كاتین.
دەتوانن بە تێپەڕ بوونی كات و لە هەلومەرجی مێژووییدا ،یاخود لەسەر
خواستی نەتەوە ،گۆڕانیان بە سەردا بێت .ژیار نەگۆڕە و گرێدراوی سیكلی
مێژوویی ماوەكورت نییە .هەر دەوڵەتێك بەو پایەداری و نەگۆڕییەی لە الیەن
نەتەوەوە دەڕەخسا (لە روسیای كیێفەوە بگرە تاوەكو فیدراسیۆنی هاوچەرخی
روسیا) ،مۆدیلێكی نۆرمەتیڤ بۆ نەتەوە لەسەر بنەمای خوێندنەوە و وێناكانی
خۆی لەمەڕ بونیادی مۆدێل و دڵخواز گەاڵڵە دەكرد .ئەمە هەمان كۆمەڵگەیە.
كۆمەڵگە بەرهەمی گەاڵڵەداڕشتنی دەوڵەتە .كۆمەڵگە هەمیشە تاڕادەیەك
نەتەوەیی (ئۆرگانیك و هەربەم بۆنەیەشەوە پایەدار) و تاڕادەیەك دەوڵەتی
(میكانیكی ،دەستكرد و هەر بەم بۆنەیەشەوە بە بگۆڕی) دەمێنێتەوە .لە هەر
قۆناغێكی مێژوویی گۆڕاندا ،ئێمە بەرەوڕووی كۆمەڵگەی جۆراوجۆر دەبینەوە
و ئەمە بنەڕەتی بەرەوڕووبوونەوەی كۆمەڵگەیە لەگەڵ گۆڕانكارییەكاندا.
«بگۆڕ» وەك ترۆپكی دارە كە لە هەر وەرزێكدا دەگۆڕێت و «نەگۆڕ (پایەدار)»
دەكرێت بە رەگی لە حاڵی گەشەدا بشوبهێنین.
شرۆڤەكانی دەوڵەت

وێنە و وێناكانی هۆزە جیاجیاكامنان لێكدایەوە« .بگۆڕ»ی دوایی ،واتا
دەوڵەتیش خاوەنی قۆناغی گۆڕانی مێژوویی بووە بەوشێوەیەی لە خوارەوە
ئاماژەی پێدەدرێت:
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روسیای كیێف (تێپەڕینی نوخبەكانی شازادەنشینی ئالۆژێنیك
(خزمینەیی) ،یەكڕیزیی ه��ۆزە ساڵڤییەكانی رۆژه���ەاڵت و فنلەند -
ئۆیغوری ،پەیوەستبوون بە مەسیحییەت ،ناوەندگەرایی)؛ شازادەنشینەكانی
سەربەخۆی روس (خۆبواردن لە یەكڕیزی ،ناوەندگەرایی)؛ چوونەناو
ئۆردووی (نوخبەكانی تاتاری ،بەردەوامیی دابڕان ،گەشەسەندنی بەرە بەرەی
مۆسكۆ)؛ روسیای لیتوانیا (نوخبەكانی روسی -لیتوانیایی ،دواتر هەنگاریا-
لیتوانیایی) ،شازادەنشینی روسیای مۆسكۆ (پلەدارانی ئایینیی روسیای
سەڵتەنەتی ،روسیای پیرۆز ،تیۆری سیاسیی سەدەكانی پازدە و شازدە ،تەشقی
خودئاگایی مێژوویی)؛ چاكسازییەكانی پێرتی یەكەم (نوخبەكانی ئەڵامنی،
ئیمپراتۆرییەتی الئیكی روسیا ،ئەمپڕیاڵیزم ،پێكهێنانی كۆڵۆنیال)؛ یەكێتی
سۆڤێتی سۆسیالیستی (نوخبەكانی بەڵشەفیكی ،بە زۆری جوو ،ئایدیای
سۆڤێت ،هەناردەكردنی كۆمۆنیزم لەسەر ئاستی جیهان)؛ فیدراسیۆنی
روسیا (نوخبەكانی پاش قۆناغی سۆڤێت ،لەدەستچوونی كاریگەری و بڕشتی
جیهانی و ناوچەیی -دیموكراسی لیبڕال).
گەر دەكرێت ئەم دەوڵەتانە ،زنجیرە هەرێمەكانی دەوڵەتی و ناوچە
«كۆمار»ییەكانی كازاخیشی بۆ زیادبكرێت ،بە رەسمی پێكەوە بەراوردبكەین،
دەبینین سەرجەمیان خاڵێكی هاوبەشی هەرە بچووكیان لەگەڵ یەكدا
هەیە .بەردەوامی و مانەوەیان لەسەر حیسابی «نەگۆڕی و پایەداری» لە
پانتاییەكی دیكەدا هەبوو ،بە ناوی ناوكی نەژادی ،نەتەوە و نیشانەكانی
ژیاری دابیندەكرا.
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نەخشەی كورت
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كۆمەڵگە «بگۆڕ»ێكی دیكەیە كە گۆڕانكارییەكانی بە شێوەی زنجیرەی
مێژوویی خوارەوە روودەدەن.
كۆمەڵگە ئازادەكانی سلۆڤی؛ كۆمەڵگە ئازادەكانی سلۆڤی لە ژێر
ركێف و كۆیلەیی شازادەنشینەكان كە بەرە بەرە تێگەیشتنیان بە نیسبەت
یەكگرتوویی نەتەوەییەوە زیادیدەكرد؛ كۆمەڵگەكانی گەلی سلۆڤی كە لە
پرۆسەی بە مەسیحی و كڵێسەییكردندا هەرچی زیاتر لە ئەرك و پەیامی
جەماوەری و ئایینی ئاگادار دەبوون؛ كۆمەڵگەكانی گەلی سلۆڤی ،كە بە
ناوكۆی ئەرتەدۆكس و نۆستالژیای ئەنجامی لەدەستدانی سەربەخۆیی
دەوڵەتی (مافی حوكمڕانی) ،پێكەوە پەیوەست ببوون و پێشوازییان لە
هەندێك لە دامەزراوەكانی «ئۆردوو» دەكرد (رێكخستنی كۆمەڵگە وەك
سوپا)؛ كۆمەڵگەی گشتی بە زۆرینەی جوتیاران ،كە خوازیاری رزگاری
هەموان بوون بە یارمەتی ئایین و دەوڵەتێكیان دەویست ،كە بە ئاشكرا
لە چاوەڕوانیی مەسیحدا بێت؛ كۆمەڵگەی بە تووندی چینایەتی لە جۆری
الئیك كە هەڵگری پەیامی ئایینی نەبوو ،تیایدا تیپی كۆمەاڵیەتیی نوخبەكان
بە ئاشكرا لە تیپی كۆمەاڵیەتیی جەماوەری جوتیاری رەعیەت (پەتی)،
جیاكرابووەوە ،تەنانەت زمان ،دابونەریت ،جلوبەرگیان جیاوازبوو لە
یەكدی؛ كۆمەڵگەی سۆڤێت كە ئایدیالەكانی یەكسانی ،ئەنتەرناسیۆنالیزم،
مەسیحگەرایی كۆمۆنیستی و تۆتالیتار بنەڕەتیانی پێكدەهێنا؛ كۆمەڵگەی
لیبڕال -دیموكرات كە كۆمەڵگەیەكی تاكگەرا ،الوازكراو ،بەتاڵ لە ئامانج
و مانا بوو ،تەنها گرنگی بە ئاسودەیی و خۆشگوزەرانی ،باشرتكردنی باری
ئابوری ،پلە و پێگەی تاكەكەسی دەدا.
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شێوازەكانی ئابوری سیاسی فڕیان بە سەر هیچەوە نییە

شێوازەكای ئابوری سیاسی ،لەگەڵ هەر یەك لە دامەزراوەكانی كۆمەڵگە
هاوئاسۆ دەبوون و بە دیاردەی بونیادی كۆمەاڵیەتی لە قەڵەمدەدران .دەوڵەت
واتە ناوەندێتیی سیاسەت .دەوڵەت بە رێژەیەكی زۆر لە سەر رێسا و دەستوری
پرسە ئابوریەكان كاریگەریی دەدانێت ،بەاڵم بەشێك لە ئیرادەی سیاسی لە
كۆمەڵگەدا كۆ بووەتەوە ،كە راستەوخۆ لە چاالكی ئابوریدا بەشداریدەكات،
هەر بۆیە قۆناغەكانی ئابوری مێژووی روسی ،بەرهەم و ئەنجامی كردەوەی
قۆناغەكانی كۆمەاڵیەتی و حكومەتی بوون ،نەك بابەتێكی سەربەخۆ و
تاكڕەوانە .بەكارهێنانی جەبرگەرایی ماركسیزم بە نیسبەت گۆڕانی شێوازی
مێژووی روسی قبوڵ ناكرێت و راكێشانی بۆ راڤە و شیكاریی مێژوویی ،بە
تەواوی نابەجێ و بێامنا دەبێت .ئەوەی گرنگە ،دەبێت بخرێتە سەرەوە و
بەرەوڕووبوونەی سۆسیالیستی لەگەڵ مێژوو دەبێت لە پێشرت دابرنێت .تەنیا
لەم حاڵەتەدا دەكرێت بە شێوەی راست و دروست پرۆسەی سۆسیالیستی
روسیا وەسفبكرێت.
تەوەری روسی

دیسان یەكەم فۆرمۆلەكەمان ،واتە چوار هەنگاوی لۆژیكیی بەدیهاتن
و دروستبوونی كۆمەاڵیەتیی روسیا لێكدەدەینەوە .ئێستا ئیرت لە مەبەستی
پایەدارەكان (نەگۆڕ) و ناپایەدارەكان (بگۆڕ)ەكان تێگەیشتین ،دەتوانین
ئەم فۆرمۆلە بەمشێوەیە بە دەستەوە بدەین .سێ «نەگۆڕ» مۆدێلی بونیادی
پلەبەندی پێكدێنن ،كە خاوەنی تایبەمتەندی پایەدار و هەمیشەیی و مۆدێلی
كۆنە .ئەم فۆرمۆلە بە شێوەی رێژەیی توانای جوڵەی توند و خێرای هەیە.
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ناوكی ئەتنی روسەكان ،نەتەوەی روس ،ژیاری روسی

دەكرێت وەك هێڵكی ستوونی لەبەرچاو بگیردرێت ،كە لە خوارەوەی
جەمسەری ژیانی و سەرەتای ژیان جێیگرتووە و لەسەرەوەشدا جەمسەری
عەقڵبڕ و تیۆریك بوونی هەیە:
شارستانةيةتى

سةرةتاي ريكخةر

نةتةوة

سةرةتاي ذياني

كرؤكى نةتةوةيي

تةوةري روسي نةطؤر

		

							
دەكرێت ئەم چارتە ناوبرنێت «تەوەری روسی» .وزەی ژیان و كولتور كە نەتەوە
لە ناوەندیاندایەو بەدەوری ئەم تەوەرەدا دەسوڕێنەوە.
ژیار و دەوڵەت

بەاڵم نەتەوە (النیكەم سەبارەت بە نەتەوەی ئێمە) ،بەشێوەی راستەوخۆ
ئافرێنەری ژیار نییە ،پێش بەدیهێنانی ژی��ار ،هەلومەرجی سەرهەڵدانی
دەوڵەت ،یاخود كۆیەك لە فۆرمەكانی دەوڵەتی دەڕەخسێنێت .ژیار بۆ هەموو
ئەم دەوڵەتانە دەرچەیەكی هاوبەشە .تێکڕای ئەم دەوڵەتانە بەشی پێكهێنەری
ئەم ژیارەن و كاریگەریی ئەوەیان پێوەیە .دەكرێت ئەم بابەتەش بە شێوەی
هێڵكاری نیشانبدرێت:
340

ئەلێكساندەر دۆگین

ˇ

شارستانيةتى روسى

دةولةت 1

دةولةت 2

دةولةت 3

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

دةولةتN

نةتةوةى روس

كرؤكى نةتةوةيي

دةولةت ١

دةولةت 2

شارستانيةتى روسي

شارستانيةتى روسي

دةولةتN
شارستانيةتى روسي

لە هەموو ئەم هێڵكارییانەدا مەبەست لە دەوڵەت ،ئەو دەوڵەتانەیە كە
لە الیەن نەتەوەی روسەوە بەدیهاتوون ،یان ئەو دەوڵەتانەی بە هۆی خواستی
چارەنووسەوە بوون بە نسیبی نەتەوەی روس (بۆ منوونە «ئۆردووی زێڕین»،
یاخود شانشینی هەنگاریا-لیتوانیا) .دەوڵەت لەڕوانگەی تیۆرییەوە فۆرم بە
كۆمەڵگە دەدات .بەم بۆنەیەوە ،دەكرێت بڵێین هەر دەوڵەتێك كە لە رەوتی
مێژووی روسیادا بوونی هەیە ،هاوئاسۆیە لەگەڵ هەمان ژیار كە هەر یەك
لەم دەوڵەتانە بە شێوەی جۆراوجۆر بەرەوڕووی بوونەتەوە .هەندێکجار ئەم
بەرەوڕووبوونەوە راستەوخۆ بووە (وەك قۆناغی روسیای مۆسكۆ ،بە تایبەت
سەردەمی حكومەتی ئیڤانی چوارەم) و هەندێکجاریش ناڕاستەوخۆ (وەك
سەدەی نۆزدەهەم ،یاخود سەردەمی یەكێتی سۆڤێت) .لە هەندێك دۆخدا،
لەوانەیە دەوڵەت راستەوخۆ دژایەتیی ئەم ژیارە بكات (بۆ منوونە ،سەردەمی
حكومەتی ئەلیزابێس و ئاننا ئیڤانۆڤنا لە سەدەی هەژدەهەم) .دەوڵەتی روس
هەمیشە بە جۆرێك لە جۆرەكان لەگەڵ ژیاری روسیدا پەیوەندی هەبووە و
الیەنە جۆراوجۆرەكانی دەرخستووە.
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كەلێنی كۆمەڵگە/نەتەوە

بە لەبەرچاوگرتنی جۆرەكانی كۆمەڵگە ،وێنەیەكی وەها دەستدەكەوێت.
ئەمجارەیان نەتەوە لە ناوەند و چەقی گرنگیدایە .نەتەوە بە چاوداخسنت
لەوەی چی جۆرە كۆمەڵگەیەك لە هەلومەرجی رژێمگەلی دەوڵەتی-سیاسیی
جیاجیا بەشێوەی نەرم و رێسامەند جەختی لێدەكرێتەوە ،نەگۆڕ و پایەدارە.
هێڵكارییەكەی بەمشێوەیەیە:
دةولةت 1

دةولةت 2

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

كؤمةلطةى 1

كؤمةلطةى 2

دةولةتN

كؤمةلطةىN

نةتةوة

یان:
دةولةت ١

دةولةت 2

دةولةتN

شارستانيةتى روسي

شارستانيةتى روسي

شارستانيةتى روسي

ئەم هێڵكارییانە بۆ دروستبوونی مۆدێلی بەدیهاتنی كۆمەاڵیەتیی روسیا
پێویست و زەروورن .بۆ منوونە لە هێڵكاریی دووەمدا بە جوانی دەركەوتووە ،كە
هەر كۆمەڵگەیەكی مێژوویی روسیای كۆن ،یاخود هاوچەرخ (بە بوونی رێژەی
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سەدی شیامنەی دیاریكراو) دەتوانێت لە دوو ئاستدا لێكبدریتەوە ،واتە بە شێوەی
یەك لەسەر دووی كۆمەڵگە/نەتەوە .لە الیەن كۆمەڵگەوە (واتا بەشی سەرەوە)
ئێمە لەگەڵ بونیادێكی لۆژیكی و عاقاڵنەتر مامەڵە دەکەین ،كە هاوڕێیە لەگەڵ
ئایدۆلۆژیای بااڵدەست ،سیستمی یاسایی و ئیداری و هتد .لەالیەن نەتەوەوە (واتا
بەشی خوارەوە) ،ئێمە لەگەڵ دامەزراوە ،دەزگایەكی گیاندار ،ئیرادی و هاوكات
بەهێز بەرەو رووین كە بە السارییەوە ژیانی كۆمەاڵیەتی لە رێگەی بەدیهێنانی
پەیامی سەرەتایی دەباتە پێش .ئەم بابەتە بە بەراوردكردنی مۆدێكی ئەرتەدۆكسی
سەڵتەنەتیی ئیمپراتۆرییەتی روسیای سەدەی نۆزدە لەگەڵ روسیای سۆڤێت،
بەرچاودەكەوێت .دژیەتی جەمسەری كۆمەڵگە (چینەكان و ناچینەكان) كە
لەچوارچێوەی رادیكاڵی جۆرە جیاجیاكانی دەوڵەتەكاندا هەبوون ،لەگەڵ ئاواتی
گشتیدا گیانی بە بەردا دێت ،لە حاڵەتێكدا ،لە زاراوەكانی فەلسەفەی ئەرتەدۆكسی
و سلۆڤی ،لە حاڵەتێكی دیكەدا ،لە زاراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی كۆمۆنیستی
و ماركسیستیدا ،ئەم ئاواتە دێتەدی .هەر دوو كۆمەڵگەكە بە شێوەی بنەڕەتی
لەڕوانگەی یەك لەسەر دوو جیاوازن.
دەرکەوتن و کامڵبوونی كۆمەاڵیەتی و
شیکاری كۆمەڵگەی ئەمڕۆی روسیا

بە لەبەرچاوگرتنی ئەم وەسفە گشتییە ،مۆدێلی بەدیهاتن و دروستبوونی كۆمەڵگەی
روسی لە روانگەی لێكدانەوەی مێژوویی هێڵە بنچینەییەكانی پەرە و گەشەی روسیا و
نەتەوەی روس ،گرنگیی زۆری هەیە .ئەم مۆدێلە بۆ رشۆڤەكردن و تێگەیشتنی
راست لە پڕۆسەكانی ئەمڕۆ کاریگەرتر دەردەکەوێت.
لە قۆناغی مێژوویی هەنوكەییدا ،لەبەرچاوی ئێمەدا ،فۆڕمگرتن و
پتەوبوونی جۆری نوێی دەوڵەت (فیدراسیۆنی روسیا) ،هەڵبەت بۆ مێژووی
روسیا لە ئارادایە ،واتە دەوڵەتی لیبڕال -دیموكراتی ،كە منوونەی هاوچەرخی
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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رۆژئاواییە و ئەم دەوڵەتە لە هەوڵدایە بۆ بەدیهێنانی چەشنێك بونیادی
دەستكرد و كۆمەڵگەی نوێ ،واتا كۆمەڵگەی مەدەنی ،لیبڕال ،تاكڕەو ،خۆخواز،
بەرخۆر و بەكارهێنەری دەقاودەقی ستانداردەكانی كۆمەاڵیەتیی رۆژئاوایە.
دەوڵەت هەوڵدەدات نەتەوە لەگەڵ پێكهاتە ئەتنییەكانی بكات بە نەتەوەیەكی
بۆرژوازی ،مانای جەماوەرێكی هاوشێوە و خاوەنی سیستمی یاسایی و بەشداریی
لە پرۆسەی گشتی ئابوری سیاسی .ئەمجۆرە حوكمڕانی و گشتێتییە پێچەوانەی
«پایەدار»ەكانی مێژووی روسی ،واتە نەتەوە ،ناوكی روسی ،شارستانیەتی روسی
بونیادنراو لەسەر بەها ناهاوڕەوتەكانە .لە قۆناغەكانی رابوردووی مێژوودا ،ئەم
جۆرە هەواڵنە بە مەبەستی سەپاندنی كۆمەڵگەیەك بە سەر نەتەوەدا ،كە
بە تەواوی دژی بونیادەكەی بێت ،تەنها قۆناغی «ئاڵۆزییەكان» (كۆتاییەكانی
سەدەی شانزەیەم و سەرەتاكانی سەدەی حەڤدەیەمی روسیای مۆسكۆ) رویدا،
ئەنجامەكەی یان بەرە بەرە گەڕانەوە بۆ «پایەدارەكان» بوو ،یان هەڵوەشانەوە
و رمانی دەوڵەمتەداری و دەستپێكی قۆناغێكی نوێ ،بەاڵم دیاریكردنی ماوە
و كاتی ئەنجامی تاقیكردنەوەگەلی ناسەركەوتووی نوخبەكانی بااڵدەستی
دەوڵەتی بە سەر نەتەوەدا ،نەكردە و نامومكینە .قۆناغی ئاڵۆزییەكان  15ساڵی
خایاند ( ،)1598-1613حكومەتی پاش پێرت و سەردەمی روسەكان بە ئەوروپی
نەبووەكان ،نزیكی  ٤٠ساڵ (لە سەردەمی ئەلیزابێسەوە تا نیوەی دووەمی
حكومتی ئیمپراتریس كاترینی مەزن) ،شۆڕشی شوباتیش ماوەی  ٦مانگ
دەوامی هێنا .فیدراسیۆنی روسیا لە دەهەی دووەمی خۆی نزیكدەبێتەوە.
دژیەکی نێوان «پایەدارەكان» و
«ناپایەدارەكان» لە روسیای هاوچەرخ

دەكرێت پێكەوە نەگونجانی رێبازی بەدەستەوەدراو لە الیەن نوخبەكانی
روسیاوە بە مەبەستی بە خۆرئاوایی كردن ،لیبڕالیزاسیۆن و مۆدێرنیزاسیۆنی
344

ئەلێكساندەر دۆگین

كۆمەڵگەی روسیا لەگەڵ ك��ۆی «پ��ای��ەدارەك��ان» ،بەشێوەیەكی فراوانرت
لێكبدرێتەوە .بە شێوەی رسوشتی ،ئەم جیاوازییە تەنها «ناپایەدارەكان
(بگۆڕەكان)» دەگرێتەوە.
دەوڵەتی هاوچەرخی روسیا و دەستور ،بە توندیشوێن منوونە رۆژئاواییەکان
لە روانگەی دامەزراوەكانی دەسەاڵت ،مافەكان ،سیستمی سیاسی و بونیادی
ئابوری دەکەوێت .دەوڵەتی ناپایەدار لە سەر بنەمای ماتریسی ژیارێكی دیكە،
نە روسی و نە ئۆراسیایی ،بەڵكو بە پێچەوانەوە ،رۆژئاوایی و ئەتاڵنتیكی رووگەی
خۆی دیاریدەكات .هەڵبەت ئەم شوێنكەوتنانە رەها نین و كۆدەكانی ژیاری
روسی درێژە بە كاری خۆیان دەدەن ،بەاڵم دەبێت لێرەدا زمانی تەواو بیانی و
رواڵەتییانەی دیموكراسیی سیاسی و لیبڕالیزمی ئابوری بە فۆرمگەلی ئاسایی زاتی
رشۆڤە و تەفسیر بكرێت .ئەم بابەتە روونرت لە هەموان ،لەبارەی ڤالدیمیر پوتینەوە
شیاوی ئاماژە پێدانە .ئەو بە وتەی خۆی وەك «بەڕێوەبەرێك» بیردەكاتەوە،
لەڕوانگەی ژیارمەندانەوە ،ئەو «قەیسەر»ە و دەسەاڵتی بەرحەق و رەهایە.
بگۆڕێكی دیكە هەمان كەمیینە ئەتنییەكانن .ساڵەكانی  ،1990سەردەمی
رووخانی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی ،فۆرمۆڵەبوونی فیدراسیۆنی روسیا،
بینیامن كە زنجیرەیەك لە هۆز و ئەتنەكان بە جیابوونەوە لە روسیا و پێكهێنانی
واڵتی سەربەخۆ کەوتنە هەوڵدان .كەمیینەش هەوڵیدا لەناو سنورەكانی روسیادا
ئەمكارە ئەنجامبدات ،كە بوو بە هۆی دەركەوتنی كۆماریگەلی نەتەوەیی ناو
روسیا (تاتارستان ،باشقیرستان ،كومی ،ساخا) و پێكدادانی خوێنین لە چیچان
دوای گەلێك قوربانیی كۆتاییهات .سەردەمی الوازبوونی نەتەوە ،هۆزەكان
هەوڵیاندا ،تا ئەو ئاستەی دەكرێت لێی دووربكەونەوە( .لەگەڵ ئەوەی كە
لەم ناوەدا ،تایبەمتەندیی ناپایەداریی بەشداریی خۆیان لە مێژووی هاوبەشدا
سەملاند).
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لە كۆتاییدا بگۆڕی سێیەم ،واتە كۆمەڵگەی هاوچەرخی روسیا ،كە بە پێی
منوونەی رۆژئاوایی كۆمەڵگەی مەدەنی ،دەرهەست و بەتاڵ لە هەرچەشنە
پەیوەندییەك (النیكەم لە رووی تیۆریەوە) وێڕای رەگوڕیشەی نەتەوەیی و
یاسامەندی ئەتنی و كولتوری فۆڕم وەردەگرێت.
بەمجۆرە ئەو رژێمە سیاسییەی هەیە ،كۆی بگۆڕە پەیوەندیدارەکان ،بۆ
منوونە دەوڵەت  ،ئەتن و هۆزی پەیوەست بە یەك و كۆمەڵگەی مەدەنی،
راستەوخۆ دژ بە پایەدارە مێژووییەكان دەوەستنەوە ،بەاڵم ئەگەر گرنگییان
پێدرایە ،مۆدێلی تەواو جیاوازیان وێڕای توخمی ئاڵتەرناتیڤی زیاتر ،هەم بۆ
دەوڵەت و بونیادی ئەتنی و هەم بۆ دەزگای كۆمەاڵیەتی دەكردە دیاری.
ئەم لێكدانەوە ،قوواڵیی دژیەکی روسیای هاوچەرخ لەسەر ئاستی
بونیادە كۆمەاڵیەتییەکان ئاشكرادەكات .ئەم دژیەکییە ،گەر كاری بەردەوامی
پایەدارەكان هاوسەنگی نەڕەخساندایە ،گرژی و توندی پرۆسە كاولكارەكانی
ئاستی ناپایەداری كەم نەكردایەتەوە ،ماوەیەكی زۆر پێش ئێستا كارەساتێكی
قەرەبووهەڵنەگری هەڵدەگیرساند .ئەم بابەتە لەسەردەمی حكومەتی پوتیندا
لەوانەبوو گوشار و پاڵەپەستۆی سەر دۆخی فۆڕمگرتووی نێوان نوخبەكانی
لیبڕالی رۆژئاواگەرا و چاوەڕوانییەكانی موحافیزكارانەی جەماوەرەكانی كەم
دەك��ردەوە و دوای قۆناغی حكومەتی دژە خەڵكی ،دژە ئۆراسیایی و دژە
روسیی یەڵتسن ،پێشوازی لەم چاوەڕوانیانە کرد .ئەم بابەتە تێکڕای سیستمی
كۆمەاڵیەتی پتەوتر كرد ،بەاڵم بە هیچ شێوەیەك دژیەکی بنەڕەتی لەناو نەبرد.
سەردەمی ئێستا ،بەمشێوەیە ،سەردەمی قەیرانی دواكەوتووە ،بەاڵم هێشتا
هانا بۆ ئایدیای موحافیزكارانە (پایەدارەكان) ،وەك رێگەی دەربازبوون لەم قەیرانە،
نەبراوە .سەردەمی سەرۆككۆماری نیدڤیدیڤ ئەم دژیەکیانە دووبارە روویان لە
زیادکردن کردەوە .هەوڵەكان بۆ بەڕیوەبردنی شەپۆلی نوێی لیبڕالیزم ،مۆدێرنیزاسیۆن
و بەخۆرئاواییكردن ،بە شێوەی یاسامەند دەبێتە هۆی خراپرتبوونی بارودۆخەكە.
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حزبی «پایەدار» و حزبی «ناپایەدار»

دەكرێت بوترێت لە كۆمەڵگەی هاوچەرخی روسیادا دوو «حزب»ی نافەرمی
بوونیان هەیە ،كە بریتین لە «حزبی پایەدار» و «حزبی ناپایەدار»« .حزبی ناپایەدار»
لە دەوڵەمتەداریی لیبڕال  -دیموكرات ،كۆمەڵگەی مەدەنی و بەڕیوەچوونی
سیاسەتی ئەتنیی ،وەها پەیڕەویدەكات ،كە تیایدا مانای ناوكی ئەتنی-نەژادیی روسی
مەزن كەم دەبێتەوە ،لە بەرانبەردا هەوڵی كەمیینە ئەتنییەكان ،دیاریكردنی شوناسی
خۆیانی لێدەكەوێتەوە .سیناریۆی ئاڵتەرناتیڤی هەمان «حزب» ،كە بە شێوەیەكی
دیكە ،بەاڵم بە ئامانجی یەكسان و هاوشێوەوە ،دروستكردنی نەتەوەی روسیا ،نەبوو
بە كردار .ئەم «حزب»ە ئەمڕۆ لەناو نوخبە سیاسییەکاندا لە سەرترە« .حزبی پایەدار»
دەسەاڵتی بەسەر نوخبەكاندا نییە ،بەاڵم لەناو چینی بەرباڵوی خەڵكدا پاڵپشتی
هەیە .لێرەدا ،ئێمە بەرەوڕووی ئەو هەستە غەریزییە دەبینەوە كە روسیا ،ژیارێكی
سەربەخۆیە (لە دە ساڵی رابوردوودا ،زیاتر لە 70%ی دانیشتوانی روسیا لە وەاڵمی
پرسیارێکدا كە بە هەمانشێوە لەالیەن ناوەندی سەرتاسەری رایگشتیی روسیاوە لە
خەڵكی كردبوو ،دەڵێن« :روس» یان «ئۆراسیایی» ،كە نەتەوە ئەركێكی میژوویی
لەسەر شانە و دەبێت جێبەجێیبكات ،كە ئەم نەتەوەیە لە ناوەڕۆكی خۆیدا پشت
بە نەژادی مەزنی روس دەبەستێت ،تەوەرەی شوناسی خۆی كە پێكهاتووە لە زمان،
كولتور ،تیپی سایكۆلۆژی و مینۆكیی دروستدەکات و هاوكات بۆ ئەو هۆز و ئەتنانەی
خوازیاری پەیوەستكردنی چارەنوسی خۆیان بە چارەنوسی ئەوانەوەن و دەخوازن
بنب بە بەشێك لە نەتەوەیەكی یەكگرتوو ،رێگەی ئاوەاڵ كردووە و ئامادەیی خۆی
راگەیاندووە .مۆدێلی دەوڵەمتەداریی پوتینی ،لەسەر ئاشتیی نێوان دوو «حزب»ەكە
دامەزراوە و هەریەك لەم دوو حزبە لە پوتیندا ،نوێنەری خۆیان دەبیننەوە .بە هاتنە
سەركاری دیمیرتی میدڤیدیڤ بارودۆخەكە تۆزێك گۆڕانی بە سەرداهات ،چونكە
«سیام»ی ئەو زیاتر لە نوێنەری كالسیكی «حزبی ناپایەدار» دەچێت.
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پێشبینی سیستمی كۆمەاڵیەتی داهاتوو لە روسیا

ئەم پێشبینییە بە شێوەی پوخت فۆرمۆلە دەكەین .دەتوانین لەڕوانگەی
تیۆرییەوە دۆخی چاالكی روسیا وەك سیستم لێكبدەینەوە .یەكەم كەیس،
دۆخێك شیدەكاتەوە كە تێیدا «حزبی بگۆڕەكان» دەس��ەاڵت دەگرێتە
دەست .ئەمە بەو مانایە دەبێت كە خواستی دیموكراسی لیبڕال ،مۆدێرنیتە،
كۆمەڵگەی مەدەنی ،بەخۆرئاوایی كردن ،لیبڕالیزمی ئابوری و جیاخوازیی
ئەتنی بەسەر هێزە دۆڕاوەكاندا («نەگۆڕەكان»ی روسی) سەردەكەون.
لە هەلومەرجێكی وەه��ادا ،كەوتنی دەوڵەمتەداریی روسیا چاوەڕوامنان
دەكات .بە دووركەوتنەوە لە «نەگۆڕەكان» ،حكومەت زەویی ژێرپێی خۆی
دەهەژێنێت و نوخبەكان وەك سااڵنی  ،1990لەگەڵ جەماوەر دەچنە
قۆناغێکی دیكەوە .تەنها ئەم بابەتە لە هەلومەرجی قەیرانی ئابوری و بێ
چارەسەر مانەوەی پرس و بابەتی هەژمار نەکراوی كۆمەاڵیەتی و سیستمی
فرە نەتەوەیی فیدراسیۆنی روسیا ،خۆی لەخۆیدا دەتوانێت رێگەیەك بەرەو
تێداچوونی سیاسی و كەوتنی دەوڵەت بكاتەوە .ساڵەكانی 1990ی سەدەی
بیستەم ،یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی رێك ب��ەرەوڕووی ئەم تراژیدییە
ب��ووەوە ،كە سیستمی دەس��ەاڵت لەوسەردەمەدا زیاتر وەاڵم���دەرەوەی
«نەگۆڕەكان» بوو وەك لە مۆدێلی لیبڕال -دیموكراتیكی بە قەرز وەرگیراو لە
رۆژئاوا .دەكرێت دوو هۆكاری دیكەش بۆ هۆكارە باسكراوەكان زیادبكرێت:
فشارێك كە لەالیەن ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە دەخرایە سەر روسیا و
بە لەبەرچاوگرتنی کۆمەڵێک تێبینی سرتاتیژی بۆ الوازكردنی روسیا قازانج
دەبینێت و بۆ ناسەقامگیریی داهاتووشی هەوڵی جدیی دەخاتەگەڕ ،پرۆسەی
بە جیهانیكردن كە برەوپێدانی مۆدێلی رۆژئاوایی كۆمەڵگە و دیمۆنتاژكردنی
واڵتانی نەتەوەیی بە دوای خویدا دەهێنێت.
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روسیا بەڕێكردن لە شەقامی مودێرنیزاسیون ،بە شێوەیەكی راستەوخۆ
بەرەو هەڵوەشانەوەی خۆی هەنگاودەنیت (راست بەو شێوەیەی «خێرایی»
گۆرباتچۆف ،كۆتاییهاتنی یەكێتی سۆڤییەتی خێراتر كرد) .نكۆڵیكردن لە
دەوڵەتتەوەری بە شێوە سەرەكییەكەی و تێكەڵبوون بە «تاكە مرۆڤایەتی» لە
ژێر دەسەاڵتی «دەوڵەتی جیهانی»دا وەك مۆدێرنرتین رەفتار هەژماردەكرێت.
بە پێی بژاردەی دووەم؛ دەبێت سیستمی سیاسی وەك رابوردوو مبێنێتەوە ،بەاڵم
بە ئارامی واتای خۆی دەگۆڕێت و بە توخمەكانی ژیاری روسی ،دەوڵەمەند
و دەوڵەمەندتر دەبێت .دەكرێت ئەم رووداوە ناوبرنێت «بە روسی بوون».
لە ئێستادا ،النیكەم لە سەردەمی سەرۆك كۆماری پوتیندا ،دۆخەكە بەم
ئاراستەیەدا دەڕوات��ە پێشەوە كە سەقامگیرییەكی دیاریكراو (هەرچەندە
رێژەییش بێت) بۆ سیستم دابیندەكات .بژاردەی ئێستا ،چەقبەستنی هەموو
بزاوتەكان لە كۆمەڵگەدا لەبەرچاودەگرێت ،كە ئەمە كۆمەڵگە بەوشێوەیەی كە
ئێستا هەیە ،واتا نیوە نەخۆش – نیوە تەندروست ،دەهێڵێتەوە.
لە كۆتاییشدا ،بژاردەی سێیەم كە ئەگەری هاتنەئارای لە ئێستادا زۆر كەمە.
ئەم بژاردەیە لەڕووی تیۆرییەوە پشت بە سەركەوتنی «پارتە سەقامگیرەكان»
دەبەستێت و دام��ەزران��دن��ی دەوڵ��ەت تەوەرییەكی دیكە كە رەگ��ی لە
ژیاری ئۆراسیاییدا بێت ،بە پشت بەسنت بە نەتەوەی روس و ئەو گەالنەی
گرێدراویی خۆیان بە چارەنوس و فۆرمۆلی نوێی ئەركی مێژوویی بۆ سەدەی
بیستویەك ،دەردەبڕن ،رەچاودەكات .ئەم سیناریۆیە ژیانێكی ئاسودە بۆ ئێمە
دەستەبەرناكات ،بەاڵم ئەگەر بچێتە بواری جێبەجێكردنەوە ،هاوچەرخەكانی
ئێمە دەباتە ئاستی باپیرامنان كە دەیان سەدە بە بەردەوامی بەرەو «ئامانجی
وااڵ» هەنگاویان هەڵگرت .كە بۆ گەیشنت بەم ئامانجە تێنەكۆشان و دواتر
نەوەكانیان لە چركەساتی كۆتاییدا ،واز لە دەستكەوتەكانیان دێنن.
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بەشی سێزدە
لڤیاتانی روسی (برووسكەی زلهێز)
ترس وەك لەرزین و تۆقین

رۆدۆل��ف ئۆتۆ ،مێژوونووسی ئایینی و تیۆلۆگی مەزنی ئەڵامنی ،بە
شیكردنەوەی دیاردەی «قەدیس بوون» بە بیری دێنێتەوە ،كە لەم هەستەدا،
هەستە لێكدژەكانی مرۆیی ،خۆشی ،شادی ،هاندان ،ئەوین و تۆقین ،ترس
و دڵەراوكێ ،هەموو پێكەوە گرێدراون .ناكرێت ترس لە شادی و چێژ
جیابكرێتەوە .هەر ئەوەندەی میللەت سەرقاڵی پیرۆزكردنی حكومەت،
دەوڵەت ،سیاسەت و دەزگا كۆمەاڵیەتییەكانە ،هەر ئەوەندەش ئەم سیستمە
تێكچڕژاوە ،هەستە بەهێزەكانی ئەوان دەگرێتەخۆ .ئێمە ناتوانین هۆكاری
ترس وەك شتێكی تایبەت لەناو ئەوانە دەربكێشین .ترس لە سەرچاوە
سیاسییەكان ،پیرۆز ،هەروەها عەشق و رێزگرتن ،جیایی هەڵنەگرە .ئەمە
دیاردەیەكی ئاڵۆز و تێكچڕژاوە و بۆ لێكۆڵینەوەیەكی راست سەبارەت بەوە،
پێویستە پێناسەیەكی سەرەتایی لە بونیادی بە پیرۆز بوون ،پێشكەشبكرێت.
بێگومان دەسەاڵتی سیاسی و دەوڵەت لە مێژووی روسیادا ،زیاتر وەك
دیاردەیەكی پیرۆز وەردەگیرێت ،هەر چەندە لە قۆناغە جیاوازەكاندا ئەم
پیرۆزییە ،رسوشتی جیاوازی هەیە .لەبەرئەوە ترس لە دەسەاڵت ،زیاتر بە
شێوەی كۆمەڵێكی تێكچڕژاو لە ترس ،عەشق و رێزگرتن خۆدەنوێنێت و
تەنیا لە هەندێك بابەتدا بۆ منوونە لەنێوان شوێنكەوتووانی ئایینی كۆنی
ناكڵێسایی ،ئەم ترسە بە شێوەیەكی دیكە خۆی دەنوێنێت ،چونكە واڵت
دوای پارچە بوون ،لەالیەن ئەوانەوە وەك «دەسەاڵتی دژە مەسیحییەت»
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دركی پێدەكرا .ئەمەش جۆرێك لە پیرۆزكردنە و لێرەدا شێوەی نەرێنی
هەیە .ئەو ترسەی لەگەڵ پیرۆزیدا لە پەیوەندیدایە ،دەخەینە پەراوێزی
ئەم دەقەوە و لەسەر دیاردەیەكی زۆر ساكارتر چڕدەبینەوە ،ترس لە
سیاسەتدا كە بە گشتی لە زانستی سیاسەتناسیی رۆژئاوادا باسی لێوە
دەكرێت.
هۆبز و لیڤیاتانكەی

تۆماس هۆبز ،یەكێك لە تیۆرسینە بەناوبانگەکانی دەوڵەتی
ه��اوچ��ەرخ ،ریشە و بنەمای تیۆرەكەی لەناوی خ��وازراوی بەرهەمە
گرنگە فەلسەفییەكەیدا ،سەبارەت بە رسوشتی دەوڵەت ،واتا «لڤیاتان»
دەخاتەڕوو .لڤیاتان یەكێك لەدوو دێوی هەرە زەالم و ترسناكی ئاوییە،
كە هاوشێوەی ئەژدیهایە و لە كتێبی پیرۆزدا ،لە «كتێبی ئەیوب»دا
ئاماژەی پێدراوە .یەهۆوە ،ئەیوب بەم دێوە زەالمە دەترسێنێت ،بۆئەوەی
عەشق و بەوەفا بوونەكەی تاقیبكاتەوە .شوێنی لڤیاتان لە دەقی
ئینجیلدا دیاریكراوە ،دروستكردنی سەرلێشێواوی ،ترس و دڵەڕاوكێیەكی
شێتانە ،كە هیچ هۆكارێك بۆ دەركەوتنەكەی نییە .هۆبز بە بەكارهێنانی
خوازەی لڤیاتان بۆ واڵتی هاوچەرخ ،ئەركە سەرەكییەكەی دەخاتەپێش
كە دەق��اودەق دروستكردنی ترس و دڵەڕاوكێیە .ترس وەك دیاردەیەك
لە بنچینەی دەوڵ��ەت��ی هاوچەرخدا بارگەی خستووە و لەڕاستیدا
دەوری ناوەندیی و سەنتەر پێكدەهێنێت .دەوڵ��ەت ئەو شتەیە كە
ترس دروستدەكات ،لەبەرئەوەی سیاسییە ،ترسەكەش دەبێتە ترسێكی
سیاسی .سەرنجدان لە «لڤیاتان» ،راستەوخۆ ئێمە بەرەو دیاردەی ترس
دەب��ات .هۆبز بە گەاڵڵەكردنی تیۆرەكەی خۆی واتا دەوڵەتتەوەری،
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بە سەرنجدانە رسوشتی مرۆیی ،بیروڕای خۆی دەردەبڕێت .لەڕوانگەی
ئەوەوە (كە بەشێوەیەكی گشتی زۆربەی بیرمەندانی قوتابخانەی لیبڕالیزم
لەگەڵی هاوڕان) مرۆڤ لە خۆیدا بوونەوەرێكی خۆویست ،بێبەزەیی،
چاوچنۆك و زاڵمە ،كە دەستدەداتە سوكایەتی و وردكردن و لە ناوبردنی
هاوڕەگەزەكانی.
ئەگەر سنورێك بۆ لە دایكبوونی مرۆڤەكان دانەنرێت ،زۆر خێرا «شەڕی
هەموان لە دژی هەموان» دەستپێدەكات .هۆبز پێیوایە بۆ رێگری لە
هەڵگیرسانی شەڕێكی لەم چەشنە ،بوونی دەوڵەتی لڤیاتان بۆ دروستكردنی
ترس و دڵەڕاوكێ و پاراستنی مرۆڤ لە هاوڕەگەزەكانی و لە ئەنجامدا
پاراستنی خودی مرۆڤ ،پێویستییەكی حاشاهەڵنەگرە .بەمجۆرەش هەر
چەشنە پیرۆزییەك لە چەمكی «دەوڵەت» دەسەنرێتەوە و بنچینەكەی كە
بنەما پراگامتیك و عەقاڵنییەكان پێكدێنێت :بۆئەوەی بتوانرێت بەر لە زیان
گەیاندنی مرۆڤێك بە مرۆڤێكی دی بگیردرێت و مرۆڤ رەفتارەكانی خۆی
رێكبخات ،دەبێت تا ئاستی مردن برتسێرنێت .ئەمە دەوری سەرەكی دەوڵەتە.
لێرەدا ئێمە لەگەڵ ترسی بەسود رووبەڕووین و هەوڵدەدەین ئەم ترسە
لە مێژووی سیاسیی روسدا بخوێنینەوە ،هەر بۆیە سەردێڕی بابەتەكەمان
«لڤیاتانی روسی»یە .بۆ ئێمە بەسودترین الیەنی ترسی سیاسی ،سەرنجڕاكێشە.
«هیپۆپۆتام (ئەسپی ئاوی) روسی»

پێویستە لە مێژووی دەوڵەت تەوەریی روسیادا دوو دیاردە كە یەكدییان
داپۆشێوە ،لێكجیابكرێنەوە :دەوڵەتتەوەریی پیرۆز لەگەڵ كۆمەڵێك
پەیوەندیی عەشق /ترسی تایبەتیی خۆی« ،لڤیاتانی روسی» تایبەت و
سەرچاوەی تەواو ماقوواڵنە ،كە بانگەوازی پتەوكردن و پاراستنی سیستمی
حكومەت بە هۆی دروستكردنی ترس ،فشار ،زوڵم و زۆرەوە دەكات« .لڤیاتانی
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روس��ی» وەك بیرۆكەیەك ،سەرلەنوێ بونیادنانەوە و دامەزراندنەوەی
دەستكرد و بەرهەمی سڕینەوەی الیەنی ماقوواڵنە – پراگامتیكی ترسێنەری
دیاردەی دەسەاڵتە« .لڤیاتانی روسی» بە بوونی میكانیزمێكی ماقووڵ لە
چاالكییەكانی خۆیدا ،كەڵك لە دەسەاڵتی زاڵم و زۆردار لە دژی دەربڕینی
رای كۆمەاڵیەتی و سیاسیی دیاریكراوی تاكەكان ،وەردەگرێت .دەكرێت
سەبارەت بەم میكانیزمە لێكۆڵینەوە بكرێت ،بەاڵم پێكهاتەی پیرۆزی
دەوڵەتتەوەری ،راستە و چاوی پێداناخشێرنێتەوە.
لێرەدا دەتوانین درێژە بە بەراوردی هێامیین بدەین .لە «كتێبی ئەیوب»
و بەشەكانی دیكەی ئینجیلدا ،لڤیاتان لەگەڵ دێوەكانی دیكە ،واتە هیپۆپۆتام
دەردەكەوێت .هیپۆپۆتام دێوێكی زەبەالحی وشكانییە و لڤیاتان ،دێوێكی
ئاوی و دەریاییە .بە پێی خوازە ژیۆپۆلیتیكییەكان ،لڤیاتان پێناسەكەری «زلهێزە
دەریاییەكانی» وەك ئەسینا ،بەریتانیا ،ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا،
هیپۆپۆتام بە پێچەوانەوە پێناسەكەری «زلهێزەكانی وشكانی» وەك رۆما،
ئەڵامنیا و روسیایە .بیرۆكەی «لڤیاتانی» هۆبز لە الیەكەوە و كارناسانی
جیۆپۆلەتیكی هاوچەرخ لە الیەكەی دیكەوە ،بێگومان هەڵگری واتای جیاوازن
و ئەم نازناوانە بە شێوەی جۆراوجۆر بە كاردەهێنن ،بەاڵم دەبێت ئەم خاڵە
لەبەرچاوبگیرێت كە روسیا لە پۆلێنبەندیی جیۆپۆلەتیكدا ،زلهێزێكی وشكانییە
كە تایبەمتەندییە شارستانییەكانی ،توخمە سەرەكییەكان ،بونیادی سرتاتژی و
رێكارە فەرهەنگییەكانی دیاریدەكەن .بەمجۆرەش الیەنی پیرۆزی دەسەاڵت
و رەفتاری ترسێنەر سەبارەت بەوە لەودیو سنورەكانی عەشق /ترسەوە،
دەتوانرێت بەو تایبەمتەندییە دەوڵەتییانە بوترێت كە خوازەی «هیپۆپۆتامی»
پێدراوە .لێرەدا ئەم بیرۆكەیە لەگەڵ تێگەیشتنی گونجاو و میكانیكی دەوڵەت
لە الی فەیلەسوفە لیبڕالەكانی رۆژئاوایی زانستی سیاسەت وەك هۆبزی
ئینگلیز ،داهێنەری بیرۆكەی لڤیاتان ،دژیەک دەوەستێتەوە.
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بۆچی سەركوت دەكەن؟ چوار هۆكاری سەرەكی

ئێستا با بزانین واڵت بە شێوەی ئێستا ،لە سیستمی سەركوتكەری خۆی ،لە
دژی چی شتێك كەڵك لە «لڤیاتانی روسی» وەردەگرێت؟ دەكرێت جیاوازییەكان
بە پێی پێوەری چەندایەتی و چۆنایەتی دیاریبكرێت .ئێمە لێرەدا چوار هۆكاری
سەرەكی كە بە گرنگرتینیان دەزانین ،دەخەینەڕوو:
 -1بیری جیاواز ،بە واتای روانگەی ئاشكرا و شاراوەی دژبەری سیستم
و جیاواز لەو روانگانەی وەك ئایدۆلۆژیای فەرمیی سیستم پەسەندكراوە.
ئەنجامدانی كردەوەی توندوتیژ دژی بیری جیاواز لەالیەن «لڤیاتان»ەوە وەك
كەرەستەیەك بۆ پاراستنی سەقامگیری ،بەردەوامی و كردەوەی متامنەپێكراوی
دەسەاڵت .بیری جیاواز بەردەوام لەسەر حەق بوونی سیستمی ئایدۆلۆژی ،كە
حكومەت پشتی پێدەبەستێت ،دەخاتە ژێر پرسیارەوە و بەمجۆرەش دۆخێكی
گونجاو بۆ تەشەنەسەندن و گەشەی هەستی دژبەری دەوڵەت دابیندەكات.
بیری جیاوازی گرێدراو ،لە پەیوەندی بە ئایدۆلۆژیای فەرمیدا دیاریدەكرێت.
ئایدۆلۆژیا دەتوانێت لەخۆیەوە بگۆڕدرێت ،كە لە ئەنجامدا پێوەری
هەڵسەنگاندنی بیری جیاوازیش دەگۆڕدریت .ئەو گروپە لە شێوازەكانی
بیری جیاواز ،كە خاوەن تایبەمتەندیی شۆڕشگێرانە بن و خاڵە سەرەكییەكانی
ئایدۆلۆژیای بااڵدەست بە درۆ بخەنەوە ،بۆ سەركوتكردن لە پێشرتن .دەكرێت
لە مێژووی روسیادا ئاماژە بە شوێنكەوتووانی ئایینە كۆنە ناكڵێساییەكان و
ئایینزاگەرایی نا ئەرتەدۆكس (لەگەڵ دەستپێكردنی نیوەی دووەمی سەدەی
شانزە) ،هەروەها دیموكراتە شۆڕشگێڕەكان ،سۆسیالیستەكان و جەماوەرییەكان
لەنیوەی كۆتایی سەدەی نۆزدە و سەرەتای سەدەی بیست ،هەروەها دوژمنانی
سەردەمی سۆڤێت ،بكرێت .لێرەدا پالتفۆرمی دەسەاڵت ،خودی «لڤیاتان» و
دژبەرییەتی بیرە جیاوازەكان لەگەڵیدا بە پشتگیری لە ئایدیایەكی دیكە ،كە
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دەبێتە جێگرەوە ،بە باشی دەردەكەوێت .لە دۆخێكی وەهادا« ،لڤیاتانی روسی»
بە كەڵك وەرگرتن لە سەركوتكردن بۆ لە ناوبردنی دوژمنانی ناوەوە و ترساندنی
خەڵك ،كە دەیانتوانی وەك خەمخۆری دوژمن دەربكەون و سەرنجبدەنە
لۆژیكی ئایدیای پێشكەشكراوی دوژمنان ،زۆر توندڕەوانە و هەندێكجاریش
بێبەزەییانە رەفتاریكرد.
 -2راپەڕین ،نافەرمانی و بێمەیل بوون بۆ پێملبوونی سیستمی دیاریكراو.
ئەم تایبەمتەندییە گرنگەی دەروونی مرۆڤ ،بەشێكی پایەداری مێژووی سیاسیی
روسی پێكدەهێنێت .سەردەمێك دێت تاكێك ،یان كۆمەڵێك یان گروپ و
چینێكی تایبەت ،لەوانەشە عەشیرەتێك دەگەنە ئەو راستییەی ئیدی ژیانكردن
لە چوارچێوەی «لڤیاتان»دا نامومكینە و دەستدەدەنە دژبەریی ئاشكرا كە وەك
راپەڕین ،هەڵكوتانە سەر ماڵ و سامانی نوێنەرانی حكومەت و هەڵهاتن بۆ
شوێنی ئازادتر خۆی دەردەخات .منوونەی ئەم جۆرە راپەڕینانە لە مێژووی
راپەڕینەکانی روسیا و دەركەوتنی گروپێك قۆزاق و رێگر بە ئاشكرا دەبیرنێت.
جیاوازیی كەسی راپەڕیو لەگەڵ كەسی خاوەن بیری جیاواز لەوەدایە ،كە
كەسی راپەڕیو خودی سیستمی بیانیی «لڤیاتان» و میكانیزمی دەسەاڵت
رەتدەكاتەوە نەك تەنیا ئایدۆلۆژیا یان پالتفۆرمە ئاییینییەكەی .تاكی راپەڕیو
«لڤیاتان» وەك سیستمێكی «سەركوتی ئۆبجەكتیڤ» و میكانیزمی دەسەاڵت
وەك سیستمێكی خاوەن مافی ژیان ،رەتدەكاتەوە .كەسی راپەڕیو بە گشتی
شێوازی دەسەاڵتداری ،سیستمی داد و یەكسانیی تایبەتیی خۆی دەخاتەڕوو،
كە تێیدا سەرۆكایەتی دەكرێت لە ئەستۆی كەسایەتییەك یان كۆنسەیەك بێت.
سیستمی سەركوت بۆ راپەڕیوەکان لەوانەیە توند و تیژتربێت ،بەاڵم
بنەمای دروستكردنی ترس و لۆژیكی سەركوت لێرەدا ،جیاوازیی بونیادییان
هەیە« .لڤیاتان» بە هۆی دامەزراندنی سیستم بە بێ پشتبەسنت بە هەر
هۆكارێك ،ترسێكی كوشندە دەورووژێنێت« .لڤیاتان» پەیڕەوی نۆرماتیڤی
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تایبەتی خۆیەتی كە لەگەڵ هیچ چەشنە عەقاڵنییەتێك یان رەفتارێكی لۆژیكی
ناگونجێت .لێرەدا ئەو ترس و دڵەڕاوكێیەی لڤیاتان دەورووژێنێت بە شێوەیەكی
بنەمایی لەگەڵ ئەوەی لەالیەن دادگای جیهانییەوە (كۆمەڵەكان) ،ناوەندی
قۆزاقەكان ،یان تەنانەت كۆمەڵێك لە جەردەكانەوە گەاڵڵە دەكرێت ،جیاوازیی
هەیە .نایەكسانیی سەركوت لە هەلومەرجی جیاوازدا مومكینە ،بەاڵم لە الیەن
لیڤیاتانەوە پێوەری ناعەدالەتی یان یەكسانی بە پلەی دووەم دێت – بۆ
دروستكردنی ترس ،گرنگ توانای ترساندنە و دەبێت سزادان وەك راستییەك،
كردەیی بكرێت .دی��ارە راپەڕین دژی ئەمەیە ،نەك ل��ەدژی ناعەدالەتیی
حكومەت ،یان كردەوەی توند و تیژ و بێبەزەییانە .راپەڕیو هەوڵدەدات ئەم
دۆخە بگۆڕێت و خۆی ببێتە هۆكاری ترساندن ،لە جیاتی ئەوەی لەالیەن
لیڤیاتانەوە برتسێرنێت.
راپەڕیوان لە دژی لڤیاتان قەڵغانێكی ئاوێنەیی لەنێوان خۆیان و حكومەتدا
بەكاردێنن ،كە بتوانێت شەپۆلەكانی ترسی حكومەت پێچەوانە بكاتەوە و دواتر ئەو
ترسە دەگەڕێننەوە بۆ حكومەت خۆی .ئەمجار راپەڕیو وەك سەرۆكی رێگرەكان،
یان كۆمەڵێك لە راپەڕیوان ،ترس دەڕژێنێتە دڵی هاوواڵتییانی بەڕێز و پێملی
یاسا .ئەم یاریكردنە بە ترس ،هەندێكجار دەتوانێت ببێتە خاوەن هەڵسەنگاندنی
سیاسی .ئێمە منوونەی بەرچاوی ئەم كردەوە و دژەكردەوەمان ماوەیەك پێش
ئێستا لە چیچان بینی .ناوەندی فیدرال بە ناچاركردنی چیچانییەكان بۆ مانەوە
لە پێكهاتەی روسیا و ملدان بە یاساكان ،كەڵكی لە كەرەستەی دروستكردنی
ترس وەرگرت و دانیشتووانی چیچانیش ئەمە هەر بەم شێوەیە وەردەگرن .بەاڵم
هاوكات خودی چیچانییەكان كە راپەڕیون ،دەبنە هێامی دروستكردنی ترس
و دڵەڕاوكێ ،سەرەتا «مافیا»« ،رێگرەكان» و دواتر «تیرۆریستەكان» .رێگرانی
روسیای پێش شۆڕش و دەستەبەندیی قۆزاقەكان هەر بەم شێوەیە ترس و
دڵەڕاوكێییان لەنێوان هاوواڵتییانی پێملی یاسادا دروستكرد.
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 -3پیالنگێڕی ،پیالنگێڕی بۆ رووخاندنی قەیسەری دەسەاڵتدار ،رێبەر یان
دەستەبەندیی سیاسی« .لڤیاتان» وەك واقیعێكی گشتی لە كاتی پیالنگێڕیدا
زیانێکی زۆری بەرناكەوێت ،چونكە بە گشتی خۆی میكانیزمی سەركوتە و
پێكهاتەی دەسەاڵتدارییەكەی وەك پێشوو دەمێنێتەوە .لە ئەنجامدا پیالنگێڕی
لە جیاتی ئەوەی ببێتە مەترسی بۆ تێکڕای سیستم ،تەنیا مەترسی لەسەر
گروپگەلی دیاریكراو و كەسایەتیی جیاواز ،دروستدەكات ،بەاڵم ئەگەری
پیالنگێڕی لەخۆیدا كاریگەری لەسەر رۆح و دەروونی دەسەاڵت و تاقمی
دەسەاڵتدار دادەنێت ،دەبێتە هۆی ترس ،دڵەڕاوكێ و دروستبوونی نەخۆشیی
درێژخایەن بە هۆی هەستکردن بە ترس .ئەو ترسەی دەسەاڵت دەگرێتەوە،
دەبێتە شەپۆلێكی گەورەی سەركوت لەدژی پیالنگێڕان .بەمجۆرەش چەمكێكی
زۆر گرنگ الی دەوڵەتتەوەریی و سیاسەتی روسی ،واتا خیانەت ،بەرهەم دێت.
لڤیاتان پشت بە بنەمای بەوەفابوون دەبەستێت كە هۆكارگەلی سیستامتیك و
تاكەكەسی تێدا ئاوێتەی یەكبوون .هەڵبەت چەمكی «بەوەفابوون» لە چەمكی
«لڤیاتان»دا بەرچاو ناكەوێت ،چونكە ئەم پێکهاتەیە پێویستە روکاری میكانیكی
– عەقاڵنی و لە دەرەوەی كەسایەتی بێت ،بەاڵم لە بابەتێكی دیاریكراودا و بە
تایبەت لە مێژووی «لڤیاتانی روسی»دا ،پڕۆژەی بابەتی تاكی دەسەاڵتدار و
بەوەفابوون بۆ ئەو ،لە چینەكانی خوارەوە تا چینەكانی سەرەوە دادەڕێژرێت.
بەمشێویەش تێكەاڵوییەك لە دەسەاڵت و دەوڵەت وەك میكانیزمێك بە بێ
كەسایەتی ،یان وەك رێكخراوێك ،كە بە پێی فەرمانی بەوەفابوونی تاكەكەسی
بونیادنراوە ،پێكدێت.
پیالنگێڕیی لەم سیستمەدا ،فرتوفێڵی تەواوی ئەم بونیادەیە .لە لۆژیكی
ساردی «لڤیاتان»دا شوێنێك بۆ پیالنگێڕی بە شێوە سەرەكییەكەی نادۆزرێتەوە.
پیالنگێڕیی كاتێك بەرهەم دێت ،كە ئاستە بااڵكانی واڵت لەگەڵ تاكێكی
دیاریكراو یان كۆمەڵێك خەڵك ،وەك یەك بزانرێت .لە دۆخێكی وەهادا
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سۆنامی راستەقینە روودەدات و لە ئەنجامدا تیرۆرێكی مەزن و كەم وێنەی
لێدەكەوێتەوە .لە سەردەمی نیوەی كۆتایی دەسەاڵتی ئیڤان قەیسەری چوارەم
و ستالیندا تووشی ئەم چەشنە تیرۆرە هاتین .یارییەكی ورد لەدڵی «لڤیاتاندا»،
هۆكاری «خیانەت» و «پیالنگێڕی» وەك بنەمای ئەوە ،یەكێك لە كاریگەرترین
چركەساتەكانی وێناكردنی سیاسیی ترسە.
 -4دزی ،تاوانی ئابوری .ئەم دیاردەیە لەڕوانگەی تیۆرییەوە ،دەبێتە
هۆی الوازبوونی سیستمی دەوڵەت ،چونكە لۆژیكی ئابوری ،ئاراستەگرتنی
رسوشتی لە رێكوپێك كردنی بواری كار و دابەشكاریی ئەركەكان ،دەشێوێنێت.
دزی ،بوارێكی ئەنرتۆپییە (چەندایەتی تێرمۆدینامیكی ،كە پێوەرێكە بۆ پلەی
پشێوی هەموو سیستمێك) ،چونكە ئەمە دەبێتە هۆی ونبوونی هەژمار نەکراو
و بێ چاودێریی بەرهەمی مادی كە بە زەحمەت و تا ئاستێكیش دەسەاڵتی
پشتیوانكاریی «لڤیاتان» (لە رێگەی سیستمی باجەكانەوە) ،بەرهەمهاتووە.
واڵتە جیاجیاکان بە شێوازی جۆراوجۆر بەرامبەر دژی هەڵوێست دەنوێنن.
لە هەندێك واڵت ،ئەو هەواڵنەی بۆ ئەمە دەدرێت ،یەكجار توندوتیژە و
سزادانی تاوانی ئابوری ،دەگاتە ئاستی سزادانی تاوانی قورسی وەك كوشنت.
تایبەمتەندیی لڤیاتانی روسی لەوەدایە ،زۆرجار دزی سزای سووكی بۆ
دادەنرێت .خەڵك ترسێكی زۆریان لەمە نییە .بە شێوەیەکی فەرمی بێگومان
دزی جۆرێك تاوانە ،بەاڵم بە كێشەیەكی راستەوخۆ بۆ سەر واڵت هەژمار
ناکرێت .ئەمە الیەنی جیاوازیی دەوڵەت تەوەری روسی لەگەڵ ئەوروپای
رۆژئاوا دەردەخات ،بۆ منوونە ئاڵامنیا و بەریتانیا كە دزی تێیاندا وەك هێرش
بۆ سەر بنەما و ریشەی دەوڵەت و لڤیاتان لە قەڵەمدەدرێت ،وەاڵم و سزای
توندوتیژی لە بەرانبەردا دەبێت .ترسان لە دزی لە الی رۆژئاواییەكان زیاترە لە
روسەكان .دزی دەبێتە مەترسییەكی نوێ بۆ سەر دەوڵەت ،چونكە سەرچاوە
مادییەكان لە كونتڕۆڵی ناوەند دەباتە دەرەوە .دزەكان ،چەورییەكانی لڤیاتان
تیۆری چوارەمی سیاسەت

359

دەدزن .لێرەدا باس باسی ئەو دزییانەیە كە لەالیەن هاوواڵتییە جیاجیاکانەوە
ئەنجامدەدرێت ،كە كارمەندی سیستمی دەوڵەت نین و هەوڵدەدەن لە سەر
حیسابی ئەوان و ئەو هاوواڵتیانەی بە كار و زەحمەتی راستگۆیانە ،ژیانێكیان
بۆ خۆیان دابینكردووە ،داهاتێك بخەنە گیرفانی خۆیانەوە.
لەم نێوەدا« ،لڤیاتانی روسی» كە تایبەمتەندییە نەتەوەییەكەی لەم
خاڵەدا شاراوەتەوە ،زۆربەی كات خۆی وەك دزێك رۆڵدەبینێت« .لڤیاتان»
لە نێوان زەحمەتكێشان و دەسەاڵتی بااڵدا شوێنی گرتووە و سەرچاوە
مادییەكان لە ب��ازاڕ دەباتە دەرەوە و دەکشێتەوە .دزی وەك جۆرێك
كردەوەی بۆرۆكراتیك ،وەك تایبەمتەندی لڤیاتان لە قەڵەمنادرێت ،بەڵكو
زیاتر وەك دیاردەیەك هاوشێوەی دەسەاڵتی تاكەكەسی و دەسەاڵت وەك
هۆكاری میكانیكی لە ئاستی بااڵدایە .كارمەندی دەوڵەت لە رووخساری
خۆیدا تێكەاڵوێك لە بنەمای زەینیی لڤیاتانی واتە وێنای سەرچاوەیەك و
كاربەدەستێكی میكانیكی بێ شوناس ،هەروەها تاكێكی دیاریكراو كە
حەزی خۆویستانە و چاوچنۆکی و هەستی فێڵبازانەی هەیە ،منایشدەكات.
كارمەندی روسی بە وەرگرتنی مۆڵەت لە لڤیاتان ،لە خزمەتی بێشوناس
بە سیستمێكی بێشوناس خۆی دەدزێتەوە ،دزی بۆی دەبێتە شێوازی
دڵخواز ،خۆشەویستی ئۆپۆزسیۆن و دەرخەری راپەڕینێکی بچووك لەدژی
دەزگ��ای بێ كەسایەتیی دەوڵ��ەت .بەرتیل وەرگرتن ،دزی و گەندەڵیی
كارمەندەكان ،لەڕاستیدا جۆرێك بەرەنگاربوونەوەیە لە چاالكی كاریگەریی
دەوڵەتدا و هەر بۆیەش وەك دیاردەیەكی ساكار و هیچ ،هەژمار ناکرێت.
كارمەندی دزی روسی ،تیپێكی نیشتیامنییە و وەك هەموو شتە روسییەكان،
دیاردەیەكی «شاراوە و دووالیەنە» و خاوەن سرتاتیژیی ئەگزیستانسیالیستیی
تایبەتیی خۆیەتی .تاكی دز دەڵێت ،من بە ئەنقەست چەمكی میكانیزمی
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زەینی دەوڵەتی ئاوێتەی حەز و ویستەكانی خۆم دەكەم و بەم فێڵەش،
رووخسارێكی مرۆیی دەبەخشمە رووخساری سارد و بێبەزەیی لڤیاتان و لە
خەڵكی نزیكدەكەمەوە ،چونكە لەرێگەی منەوە تایبەمتەندییە مرۆییەكان،
نەك رووخساری سەیر و سەمەرەی دەزگای سزادان دەردەكەوێت .بەم
جۆرش بەرتیلخواردنی كارمەندی روسی جۆرێك دەربازبوونە لە هەڵوێستی
كەسێك ،كە دەترسێنێت بۆ كەسێك كە ئەم ترسە ئەزموون دەكات.
پشكی ترس لە قۆناغە جیاوازەكانی مێژووی روسیادا

دەوڵ��ەت لە قۆناغە جیاوازەكانی مێژووی روسیادا ،ئاستی فشاری
لەسەر هەندێك بابەتی دیاریكراوی لە ئاستی جیاواز و ئاوێتەی جیاوازدا
زی��ادك��ردووە .ئیڤان گرۆزنی ،ئاستی سەركوتی «خیانەت»ی زیاتركرد.
شێوازی پارانۆئیدی (ئانۆرمەتیڤی توند لە تۆڕی چەمكدا) حكومەتەكەی،
ترس و دڵەڕاوكێیەكی زۆری خستە دڵی «پیالنگێڕان» ،كاربەدەستانی واڵتە
خودموختارەكان و كەسانی نزیكی بارەگاكەی خۆی .بە شێوەیەكی گشتی،
نوێنەرانی نوخبەكان و چینی دەسەاڵتدار سزادەدران .خاوەنی بیری جیاواز
لەسەردەمی دەسەاڵتداریی ئەودا دەرنەكەوتن ،سەرهەڵدانی خەڵكی لەو
رژێمەدا وەك رژێمەکانی پێشوو دەخنكێرنان و لەبەرانبەر دزیشدا سزایەكی
قورس لە ئارادا نەبوو .لە قۆناغی دەركەوتنی دزدا ،سەركوتی قەشە نیكۆن،
ئەلێكسی میخائیلۆڤیچ و دەستبەجێ دوای ئەو ،سەركوتی خاوەنانی بیری
جیاواز كەوتە پلەی یەكەم و ترس باڵی بەسەر شوێنكەوتووانی ئایینی كۆندا
كێشا .لەو سەردەمەدا و سااڵنی دواتر شوێنكەوتووانی ئایینی كۆن بوونە
ئایدۆلۆژیا و پاساوێک بۆ راپەڕینەکانی خەڵك لە رازینەوە بگرە تا پۆگاچۆڤ.
دزی و تااڵنكردن لەو سەردەمەدا وەك كەممەترسیرتین شێوازی ئەنرتۆپی و
بێ سیستمیی بۆ دەسەاڵتداران ئەژماردەكرا.
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«لڤیاتانی روسی» لە سەدەی هەژدە و نیوەی یەکەمی سەدەی نۆزدەدا دژی
راپەڕین و شۆڕشەكان تێكۆشا و لە نیوەی كۆتایی سەدەی نۆزدەوە تا شۆڕشی
ئۆكتۆبەر ،لە راستیدا مەترسی سەرەکی ،بیری جیاواز لە شێوەی رێكخراوی
شۆڕشگێڕیدا بوو .لە سەدەی بیستەمدا و بە تایبەت لە سەردەمی حكومەتی
ستالیندا «لڤیاتان» ،گەیشتە لوتكەی خۆی و هەركام لە چوار دەركەوتنی سەرەكی
چاالكییە دژە دەوڵەتییەكان ،سزایەكی قورسیان هەبوو .ستالینیزم لە بااڵترین ئاستی
مومكیندا ،چەمكی «لڤیاتان»ی دەنواند :لەم قۆناغەدا بە شێوەیەكی بێبەزەییانە
خاوەنی بیرە جیاوازەكان (راست و ناڕاست) ،بۆ هەرچەشنە سەرپێچییەكی (یان
تەنانەت بیركردنەوە لێی) ،پیالنگێڕی (یان تەنانەت گومانی پیالنگێڕی) ،دزی (چ
بچووك و چ مەزن) سزا دەدران .ئەمە جەژنی راستەقینەی ترسی سیاسی بوو كە
«لڤیاتانی روسی» بە شێوەی تەواو ،هێز و دەرفەتەكانی خۆی نیشاندەدا.
سەبارەت بە نەتەوەی ئازادیخواز و سەرکێشی روس

زۆرجار دەبیسرتێت نەتەوەی روس خاوەن تایبەمتەندیی كۆیالیەتییە و
لەگەڵ زوڵم و زۆرداری و هەموو ئەو شتانەی دەسەاڵتی بااڵدەست بۆی ئامادە
كردووە ،خۆی رێكدەخات .بەاڵم من جیاوازتر لەمە بیردەكەمەوە .بەڕای من
نەتەوەی روس لە دڵ و گیانی خۆیدا ئازادی ویست و راپەڕیوە و حەزی لە رێك
و پێكی و بە سیستمبوون نییە ،لە خۆبایی و تەنانەت (تەوەزەلیشە) .بەرگەی
هیچ چەشنە دەزگایەك ناگرێت كونتڕۆڵی بكات و شەیدای ئەو تایبەمتەندییە
جادویی خۆیەتی كە جوانیی رۆح لەنێوان تاریكی و لەناخی خاكی روسییەوە
سەرهەڵدەدات و پەنادەباتەبەر رووناكیی مانگ ،وەك ئیسپرنگی پۆاڵیین بەژن
راستدەكاتەوە و لە دەریاوە بۆ دەریا ،لەئۆقیانووسەوە بۆ ئۆقیانووس ،بە سوكی ،بە
دەم یاریەوە ،بە بێ پەلەکردن و بە خۆشحاڵییەوە هەنگاوهەڵدەگرێت .نەتەوەی
روس ،نەتەوەی با و ئاگر لەگەڵ بۆنی گەمنی تازە و تیشكی شینی ئەستێرەكانی
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شەوە ،نەتەوەیەكە خودا لە دەروونیدایە ،خودایەكی نەرم و نیان وەك نان و
شیر ،وەك ماسیی جادویی رووبارەكانی ئاوی شیرین .نەتەوەی روس نایەوێت
پێملی كەس بێت و ئەگەر دەسەاڵتی «لڤیاتان» قبوڵ بكات ،ئەوا گەمەی كردووە،
چونكە نەتەوەی روس ،نەتەوەیەكی زۆر شاد و قسەخۆشە .بە داخەوە كەسانی
دیكە لە قسەی خۆش و گاڵتەكانی ئێمە تێناگەن و پێیانوایە زیاتر لە پێویست
خوێناوی و توندە .لە الی نەتەوەی روس ،هیچ «زیاتر لە ئاستێك» بوونی نییە،
بەاڵم بۆ ئەوەی ئەم نەتەوە پڕنەبێت و سەرنجڕاكێشیی ئەستێرەكان و جوانییە
سپییەكەی نەبێتە هۆی ئەوەی بە تەواوەتی واز لە كاربهێنێت و لەگێژاوی
مەزندەكاندا نەبێتە هەڵم و لەخۆشی و خرۆشی تەوەزەلی شیرینی خەواڵودا
نەمرێت« ،لڤیاتان»یان هێنایە ناو ژیانییەوە بۆ ئەوەی ژیانیی روسیی زۆر لە
ال شیرین نەبێت .كۆیالیەتی ،ملدان و پەیڕەوی كردن ،رێزگرتن لە دەسەاڵت،
بەڕێوەبردنی فەرمان ،جاشایەتی ،نۆكەری ،یان بە واتایەكی دی «ترسی سیاسی»
هەر هەمووی بە شێوەیەكی ریشەیی بۆ مرۆڤی روسی بێگانەیە ،كە خۆی
دێوێكە .لە هیچ كەسێك جگە لەخۆی ناترسێت ،تەنانەت لەخۆیشی ناترسێت،
مرۆڤی روس زۆر شتی بە چاوی خۆی دیوە و تێیپەڕاندووە.
«لڤیاتانی ئەمڕۆیی روسی»

«لڤیاتانی روسی» ئەمڕۆ لە چ دۆخێكدایە؟ ئایا هەروا بە هێزە؟ ئایا ئەو
«ترسە سیاسییەی» پێویستە ،دروستی دەكات؟ بەڕای من ،سەرەڕای ئەو هێزە
ئۆبجەكتیڤەی لە روسیا هەستپێدەكرێت« ،لڤیاتانی روسی» گەیشتووەتە كۆتایی
دەسەاڵتی خۆی و ئیرت توانایەكی نەماوە« .لڤیاتانی روسی» توانی لە قوواڵیی
نائاگادا رەگی خۆی دابكوتێت .ئەمە ئەزموونی جیناتی قۆناغەكانی رابوردوو،
بەر لە هەمووشیان ،سەردەمی زوڵم و زۆری ستالینە كە كاتی چرۆكردنی
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گەیشتووە ،بەاڵم بە لەبەرچاوگرتنی ئازادیی دەوڵەتیی بێسنوری مرۆڤی
روسی ،كاردانەوەی ئەمانە لە سەر گیان و رۆحی ،زۆر خێرا دەسڕدرێتەوە.
ژیانی لڤیاتان گەیشتووەتە كۆتایی ،دەسەاڵتی ئێستا كەس ناترسێنێت ،بەاڵم
«تارمایی لڤیاتان» و بیرەوەرییە رەشەكانی ئەو سەردەمەی كە زۆر بە هێز
بوو ،دەیكوشت ،دەیبڕی ،شەل و پەلی دەكرد و نێچیری دەگرتە نێوپەنجە بە
هێزەكانی و هەڵیدەدڕی ،هەروەك خۆی دەمێنێتەوە .مرۆڤی روسی لە پشت
شانی چەپەوە بە چێژێكی دەروونییەوە سەیری دەكرد .ئێستاش دەڕوانێت،
بەاڵم لە پێش چاویدا تەنیا بازنە سورەكانی جەژنەكانی بێكۆتایی سەری ساڵ
هەیە و هیچی دی .جێگەی «لڤیاتان» بەتاڵە .دەوڵەتتەوەریی ئێستای روسیا،
مەجازییە و وێنەی پالت و تەختی سینەمایی سەر پەردەی منایشە .ئەم تااڵنەی
بیرەوەری هێشتا پارێزراوە .هەر ئەمە و ئیدی هیچ شتێكی دیكە لە ئارادا نییە.
ئێستا با بپڕژێینە سەر دۆخی روسیا.

بچووكرتین هێامی زوڵم و زۆرداری ،لەدژی بیری جیاواز لەئارادا نییە .دەبێت
لەمەوە دەستپێبكرێت ،كە دەسەاڵتی بااڵدەستی ئێستای روسیا خاوەن «بیرۆكە
و هزری» وا نییە بكرێت لە دژی بوەستیتەوە .ئەم دەسەاڵتە بێبەشە لە هەرچی
ئەندێشە و پرۆگرامی جدی و ئایدۆلۆژیا و فەلسەفەی سیاسی .تاكە شتێك كە
دەكرێت لەدژی بوەستیتەوە ،تەكنەلۆژیایە كە لەم بارەدا شێوازێكی تایبەتی
«بیری جیاواز لەبواری تەكنەلۆژیادا» فۆڕم وەردەگرێت .منایشەكانی دەسەاڵتی
بااڵدەست بە شێوەی سەركەوتوو یان ناسەركەوتوو بەڕێوەدەبرێت كە دەكرێت
بخرێنە بەر باس ،بەاڵم ئەمەش هیچ ئایدیا و واتایەكی تێدا نییە .لە پەیوەندی
لەگەڵ ئەم دەسەاڵتەدا ،ناكرێت هیچ شتێك بسەملێنیت یان رەتی بكەیتەوە.
هەر چەشنە روانگەی دژبەر یان لەگەڵ ،دەكەوێتە زەلكاوەوە .هیچ كەسێك
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لە بەرانبەر ئێوە ناوەستێتەوە و كەسیش قسەكانتان وەرناگرێت« .هزر» بە واتا
راستەقینەكەی ،خراوەتە زبڵەوە یان خراوەتەوە شوێنێكی زۆر دوورترەوە .ئەمە
لەو چەشنە ئازادییەیە كە پێویستی بە «هزراندن» نییە .باشرت وایە بە ئاسنی
سوركراوە ،بسووتێرنێت ،ئەگەر كەس سەرنجی لێنەدات ،دەسەاڵتەكەی الواز
دەبێت و گومان لەخۆی دەكات ،كاڵدەبێتەوە و وەك هەتیوێكی بێچارە ،الواز
و الوازتر دەبێت .هەڵبەت «لڤیاتان» دەتوانێت هەروەك ئێستا بێهیچ چەشنە
ئەندێشەیەك مبێنێتەوە ،بەاڵم ئەمە هێامی دەسەاڵتی ئەو نییە ،بەڵكو دەرخەری
ئەوەیە ئیدی لە «لڤیاتانی روسی» ناچێت و زیاتر پەنجەی «لڤیاتانی» دیكە و نا
روسییە ،چونكە لڤیاتانی روسی خزاوەتە شوێنێكەوە.
راپەڕین و شۆڕشەكان .لە ئێستادا لە ئاستێكدا ترسناكن .چیچانیەكان و
الیەنگرانی لیمۆنۆڤ هەوڵیاندا بە دەربڕینی نافەرمانی و رەفتاری نەگونجاو
كلكی لڤیاتانی روسی بكێشن .چی ناوێکی ناشایستەیان لەم دێوە نا و بە هەر
شێوەیەك توانیان ئازاریاندا .دژەكردەوەیەك نوێرنا .هێز هەستپێكرا ،بەاڵم هیچ
چەشنە بزاوتێك لە زوڵمەكاندا بەدینەكرا .بەم نزیكانە قۆناغی بەرەنگاربوونەوەی
نەتەوەی بچووكی قەفقاز لەگەڵ سوپای فیدرال ،پێدەنێتە قۆناغی دە ساڵییەوە.
كۆمەڵێك لە الوانی تووڕە ،ئەم «كۆچەرە قیرتاوییانە»ی پایتەختەكانی جیهان بە
سەرۆكایەتی نوسەری پیر ،پۆرنۆ ،دەستدەدەنە سەرسەرییەتیەكی سیستامتیك و
كارمەندانی دەزگا تایبەتەكان دەرەقەتیان نایەن .ئایا ئەمە هەمان «لیڤیاتان»؟
ئەمانە السایی ئەو دەكەنەوە؟ گیانلەبەرێكی رووتە .پووڵەكەكانی رژاون و
پەنجەكانی تیژ بوونەتەوە .ئێستا من لەبارەی ئەوەی دەبێت هاواربكرێت
یان پێبكەنێت ،هیچ ناڵێم ،بەڵكو باسی دۆخی راستەقینە دەكەم .دەسەاڵت،
راپەڕین و شۆڕشەكان نابەخشێت و لێیان خۆش نابێت ،بەاڵم لە سەركەشیی
«ناڕاستەوخۆ» و «دوور لە سوكایەتی» خۆشدەبێت.
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سەرئەنجام ،پیالنگێڕیی .پیالنگێڕییەكان لە روسیادا هەبوون ،دەبن و
هەمیشەش هەر دەمێننەوە .لەم چركەساتەدا كە ئێوە سەرقاڵی خوێندنەوەی
ئەم دێڕانەن ،كۆمەڵێك لە پێرسۆناژە زۆر مەترسیدار و فێڵبازەكان ،كە
بەشێكی زۆریان پشت بە ئاستە بااڵكانی حكومەت دەبەسنت ،دەستیانداوەتە
پیالنگێڕیی مەترسیدار دژی روسیا و س��ەرۆك ك��ۆم��ارەك��ەی .ئەوانە
دەستەكانیان لێكهەڵدەسوون و دەڵێن« :ئێمە لە ساڵی 2010دا ئەمكارە
دەكەین ،ساڵێك پێشرت ،كاتێك هاوكارەكامنان لەوپەڕی ئۆقیانووسەكانەوە لە
ساڵی 2008دا فشاریان خستە سەر ‹نەزەربایڤ› و ‹لۆكاشێنكۆ› ،ئێمە فاڵن
و فیسار كارمانكرد ،ئەگەر دەرئەنجامێكی نەبێت ،دەچینە پێشرتەوە و ساڵی
 2009كارێكی زۆر سەیرتر دەكەین ».لرخەلرخی دەنگی خنكاو ،لە گوێدا
دەنگدەداتەوە؛ دەنگی دەروون ناكوژێتەوە« :خیانەت ،لە هەموو شوێنێك
خیانەتە!» بەڵێ بەڕاستیش خیانەتە .ئەمە شتێكی نوێ نییە ،بەاڵم هەمیشە
پیالنگێڕان ئەوەندە خۆیان ئازاد دەبینن زیاترین شتێك كە لێیدەترسن،
گواستنەوە بۆ الیەنێكی دیكەیە لە ئاستێكی خوارتردا .كەسێك كە بەشداری
پیالنگێڕی نەبێت ،لە بواری سیاسییەوە ،وەك بوونێكی دەرەكی نایەتە ئەژمار.
چەندە پیالنگێڕان لە سەرۆك كۆمار نزیكرتبن ،ئەنجامی كارە رەشەكەیان
ئاسانرت و هێمنرتە .چاوی مەزنی ئەژدیها تەنیا جوڵەیەكی بچووك دەكات.
ت��ااڵن ،ب��ەاڵم ئەمە ئیدی كێشەیەكی تایبەت نییە ،بەڵكو جەژنی
سیاسەتناسیی هاوچەرخی روسیایە .كاتێك پێشرت دەنوورسا« :لە روسیا هەموو
شتێک تااڵندەكەن» ،ئەمە خوازەیەك بوو .ئەمڕۆ دەكرێت لە مانای «هەموو
شتێک» تێبگەین .تااڵن بووەتە چەمكێكی نێوان پرۆسەی سیاسی .هیچ كارێك
بە بێ «بڕین» و «بڕینەوە» ناكرێت .كاڵولەسەرنان لە روسیای هاوچەرخدا
لەگەڵ «سیاسەتی كارا» یان «تەكنەلۆژیای سیاسی» هاوواتا كراوە .دزی و
366

ئەلێكساندەر دۆگین

تااڵن تاكە شتە تایبەمتەندیی دیاری دەوڵەتتەوەری هاوچەرخ پێكدەهێنێت.
ئەوەی دەمێنێتەوە هەمووی «قسەی بێامنا» یان بە دەربڕینێکی تر «پەردەی
دووكەڵە» .زۆركردنی حەقدەست ،كەمكردنەوەی حەقدەستی زەحمەتكێشان،
پەسەندکردنی یاسا ،البردنی یاسا ،زۆركردنی قەرزەكان ،كەمكردنەوەی
قەرزەكان ،سەرجەم ئەو شتانەی روودەدەن ،دەبێت «سودێكی دیاریكراوی»
بۆ هەندێك كارمەندی «دیاریكراو» هەبێت ،ئەگینا هیچكام لەمانە وەرناگیرێن
و ئەگەر پێویست بێت ،بە جۆرێك بابەتەكە كۆبكەنەوە« ،پرۆفیسۆرێك»
دادەمەزرێنن بۆ ئەوەی لەجیاتی وەرگرتنی فلسێك ،هەرچی پێویست بێت بۆ
ژمێریارییەكان دابڕێژێتەوە .دیسانەوە وەك پێشوو بەردەوام دەبێت« .لڤیاتانی
روسی» بەردەوام بە نیسبەت دزییەوە خۆش دەبوو ،رەفتارێكی گەورانەی
دەنواند ،بەاڵم نەك لەم ئاستەدا! بە زوویی بە هۆی دزییەوە هەندێك خەاڵت
پێشكەشكرا .خەاڵتی زێڕینی «دزی شانازیی روسیا» بە هۆی دزیی مەزنەوە
بەخرشایە پاڤێڵ پاڤێلۆڤیچ (ئیڤان ئیڤانۆڤیچ ،ڤاسیلی ڤاسیلیڤیچ) .خاڵی گرنگ
ئەوەیە ،كە ناكرێت هیچ كەسێك بە تاوانباری ئەمە بزانرێت و لڤیاتانی روسی
خەریكە دوایین هەناسەكانی خۆی دەكێشیت .ئەمە راستییەكی ئاشكرایە ،بەاڵم
تارمایی و بیرەوەرییەكی لێ بەجێام .پاشەكەوتی «ترسی سیاسی» لە روسیادا
گەیشتووەتە كۆتایی و هەر ئەوەندەی دوایین تارماییەكان تێپەڕبن ،هەموان
دەبینن ،كە شوێنی پیرۆزی و پاكی بەتاڵە.
دەبێت چی بكرێت؟

یەكەم شت كە سەبارەت بە پێشبینییەكان دێتە مێشكی مرۆڤەوە
ئەوەیە ،سیكلی دەوڵەتتەوەریی روسیا دەگاتە كۆتایی ،باشە كێشە
نییە ،كارێك دەكەین ،چارەیەك دەدۆزینەوە ...ئەم لیڤیاتانە ئەوەندەش
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بە بایەخ نەبوو ،بە تایبەتی كە لە فەرهەنگی بێگانەی ئەنگلۆسەكسۆن
و ئەندێشەی سیاسیی جیاواز بە قەرز وەرگیرابوو .ئەگەر لەبواری
رۆحییەوە ئامادە نەبین ،ناتوانین ونبوونی لڤیاتان بە ئاسانی وەربگرین.
بەتایبەتی كە لە بەرانبەر ئێمەدا نەك بازاڕی پڕۆژە بێگانەكان ،بەڵكو
چەشنێك شەوی تاریكی بیانی لەگەڵ تسۆنامی ،گەرم داهاتنی گشتیی
جیهان و ئاخر زەمان لە ئارادایە.
رێگەی چوونەدەرەوە هەیە ،یانی دەبێت ببێت

یەكێك لە چارەسەرەكان دامەزراندنی دەستبەجێی «ئاپریچنینا»یە
 .ئاپریچنینای نوێ دەبێت واڵت لە بەرانبەر خیانەت و كارەساتێك كە
پێدەچێت بە زوویی رووبدات ،بپارێزێت .هەموان بەم خاڵەیان زانیوە ،كە
روودانی ئەمە لە الیەن حكومەتی ئێستاوە ،دواكەوتووە .دەكرێت ئەمە بە
جۆرێك «گەشتی لڤیاتان» ناوبرنێت ،وەك فیلمی ئیتالیایی «بیابانی تاتار»
كە دوایین شەڕڤانانی یەكە سەربازییەكان ئەو سنورە دوورانە دەپارێزن كە
كەس سودیان لێوەرناگرێت .ئەوان بۆ پێشكەشكردنی دوایین پشكی خۆیان
لەم جەنگەدا ،بە چاوی كراوە و رووخساری تێكسمڕاو و تووڕە ،دەچنە دڵی
شەوی لە بیركردن و فەرامۆشییەوە.
ئەگەر ئەم رێگەیە هەڵبژێردرێت ،دەبێت هەموو بەشەكانی «ترسی
سیاسی» بێنە مەیدان .لەبەرئەوەی ترس لە پێش چاواندا دەبێتەهەڵم،
دەبێت كارێكی جدی بكرێت .خودووركۆڤسكی لە كۆنجێكی ئاسودەدا ،نە
ترس دروستدەكات و نە خۆیشی دەترسێت .لەم بابەتە تایبەتەدا ،ئەگەر
پێویست بێت برتسێنێت ،كەواتە دەبێت باش بیرتسێنێت .لێرەدا نابێت
تووشی وەهم و خەیاڵ بێت .دەسەاڵتی بااڵدەست توانای ئەمی نییە ،كەواتە
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باشرتوایە بێدەنگ دانیشێت .بیرهێنانەوەی رووداوەكانی ساڵی ،1991
مرۆڤ توشی شەرمەزاری دەكات ،مشتت هەڵپێكاوە ،كەواتە لێیدە! ئەگەر
ناتوانی ،كەواتە بچۆ كەنارەكە و پیاسە بكە .نازانم ئایا هێزی پێویست بۆ
ئەم كارە هەیە یان نا .ئاپریچنیناكان خۆیان باشرت دەزانن .دەبێت لەوان
بپرسیت ،بەاڵم روون و ئاشكرایە هەستانەوەی لڤیاتان ،كە كەوتووەتە
چااڵوی قووڵی الوازیی مێژوویی ،كارێكی ئاسان نییە .ئەو تەنیا بە خوێنێكی
نوێ دەتوانێت هێزەكەی بەدەستبێنێتەوە ،بەاڵم سەبارەت بە رێگەی
دەرچوونی ئۆراسیایی :دەبێت سەرنج بدەینە «هیپۆپۆتام» (ئەسپی ئاوی)،
ئەو سەنتێزەی لەم باسەدا خۆمان لە قەرەی نەدا .بۆ پێناسەی گەورەیی
وشكانی ،چەمكی دەسەاڵت كە لەگەڵ «ترسی سیاسی» بەرانبەرە ،شتێكی
دیكەیە .ئەگەر «هیپۆپۆتام» بژیێتەوە ،نە میكانیزم و نە دەزگای زوڵم و
زۆرداری نابێت دیسانەوە بكەوێتەوە كار ،بەڵكو وردترین واتای پیرۆزیی
و پاكی ،ئامانجی زانستی ئایین ،پڕۆژەی ئەنجامناسی ،ئەو هزرە قووڵە
ئایینیەی كە نەتەوەی روس لە شاراوەدا لە سەرانسەری رێگەی مێژوویی
خۆیدا ،كەڵكی لێوەردەگرت ،دەبێت بكێرشێتە مەیدان (لە ئینجیلدا باسی
وەحی خودا بۆ ئیلیاس دەكرێت «كەواتە بە هۆی «با»وە زەوی دەلەرزێت،
بەاڵم ...دوای لەرزین ،ئاگر ،بەاڵم ...دوای ئاگر ،شنەی با» .خەڵكی روس بە
شێوەیەكی دیكە سەرنجی ئەم بابەتە دەدەن ،نەك بە تەوەزەلی ،سەرپێچی و
خەمساریی ،بەڵكو بە جۆشوخرۆشی دوایین جەنگەوە ،هەڵبەزین بۆ دوایین
سنورەكانی فەزای نەتەوەیی .ئەمە دوایین سەرچاوەیە بۆ هەڵبەزین ،بەاڵم
بنچینەكەی لە بواری تەكنەلۆژیادا نییە ،بەڵكو لە ئیالهیات و فەلسەفەی
مێژوودا شاراوەتەوە.
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بەشی چواردەهەم
مودێرنیتە لە بەرانبەر پرسیاردا

ئایا روسیا پێویستی بە مۆدێرنیزاسیۆن هەیە و ئەم پرۆسەیە بۆ روسیا
پێویستە؟ یەكەم كاردانەوە بۆ ئەم پرسیارە ئەمەیە :دیارە پێویستی پێی
هەیە ،مەگەر بە بێ ئەوە دەبێت؟ بە پێی هەندێك روانگە ،پەلەكردنێكی لەم
چەشنە بۆ وەاڵمدانەوە و دەربڕینی ئامادەیی جێی دەستخۆشییە ،بەاڵم ئەم
وەاڵمە هیچ قوواڵییەكی نییە ،چونكە زۆر كەم روودەدات سەبارەت بەوەی،
كە مۆدێرنیزاسیۆن چییە ،یان ریشەكانی ،خو و رسوشتەكەی كامانەن و چی
فرەجۆرییەكی تێدایە ،بیربكەینەوە .با پرسیارەكە بە شێوەیەكی دیكە ئاراستە
بكەین :چ جۆرە مۆدێرنیزاسیۆنێك بۆ روسیا پێویستە؟
ئێستا كەسانێكی كەم دەزانن مۆدێرنیزاسیۆن لەدوو بەش پێكهاتووە.
الیەنێكی مۆدێرنیزاسیۆن بەردەوام دێتەبەرچاو كە لەشێوەی كەرەستەی نوێ،
كەرەستەكانی پەیوەندی ،كەرەستەكانی وەرگرتنی پارە ،تەكنەلۆژیای نوێی
زانیاری و نانۆ و شتی لەم چەشنە خۆیان دەردەخ��ەن ،بە گشتی ئەو ئامێر
و كەرەستانە سەر بە رەوتی مودێرنیتەن ،كە ژیانی مرۆڤ ئاسانرت و جیهان،
ئاسودەتر ،خێراتر ،كاراتر و شادتر دەكەن ،یان بە وتەی پسپۆڕانی كۆمپیۆتەر
ژیان بۆ مرۆڤی «ئینتەر فەیس» و بۆ بەكارهێنەرانان دۆستانەتر دەكەن و
ئەم «ئینتەر فەیسە» بێگومان گرێدراوی مۆدێرنیزاسیۆنی تەكنیكییە ،بەاڵم
مۆدێرنیزاسیۆن الیەنێكی دیكەشی هەیە ،كە لەبواری مێژووییەوە لەگەڵ
ئەوەی باسكرا ،لە پەیوەندیدایە ،ئەوەش مۆدێرنیزاسیۆنی ئەخالقی ،فەرهەنگی
و كۆمەاڵیەتییە .ئەگەر بە پلەی یەك كەرەستە و ئامێرەكان مودێرن دەبنەوە،
بە پلەی دوو ئەوە نەتەوە ،كۆمەڵگە ،دەوڵەت و ئەخالقیات و فەرهەنگن كە
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دەكەونە نێو ئەم رەوتەوە .لەم پەیوەندییەدا مۆدێرنیزاسیۆن هەڵگری واتایەكی
تەواو جیاوازە .بۆ منوونە؛ مۆدێرنیزاسیۆنی داب و نەریت و شتە باوەكان بە
واتای خۆ بواردن لە بەها سوننەتییەكان :سەرەتا خۆ بواردن لە تۆماركردنی
هاوسەرگیریی كڵێسایی ،دواتر خۆالدان لە تۆماركردنی هاوسەرگیری كە لە
الیەن نوسینگەكانی تۆماركردنی هاوسەرگیرییەوە ئەنجامدەدرێت ،پاش
ئەوەش پێدانی مۆڵەتی هاوسەرگیری بە هێمۆسێكسواڵەكان و دواتر توانەوەی
تەواوەتی دەزگای هاوسەرگیری و پۆلیگامی (هاوسەرگیری گشتگیری نێوان
گروپ) ،دەبێتە رێسایەكی كۆمەاڵیەتی.
ئەمە تاكە رێگەی مودێرنیزەكردنی خێزانە و شێوازێكی دیكە بوونی
نییە .ئەگەر ئێمە مبانەوێر دەزگای خێزان مودێرنیزە بكەین ،دەبێت رێسا و
دابە سوننەتییەكانی لەناوبەرین و رێسا باوەكان دابنێین .مۆدێرنیزاسیۆنی
فەرهەنگیش راست هەر بەمشێوەیە روودەدات .هونەری ئایینی بە شێوەی
سوننەتی بنەمای فەرهەنگی پێكدەهێنێت :نیگاركێشیی ئایینی ،ئەدەبیاتی
ئایینی ،دەنگبێژیی ئایینی ،ئێمە بەدرێژایی مۆدێرنیزاسیۆنی فەرهەنگی
ئایینی ،قۆناغی فەرهەنگی سۆڤێت ،قۆناغی ئاوانگارد و دوای ئەوەش
پۆست مودێرمنان كە لە ئێستادا بەشەكانی ئەمە ،توخمە فەرهەنگییەكان
پێكدەهێنن ،تێپەڕاند .مۆدێرنیزاسیۆنی ئەخالقی دەبێتە هۆی داڕووخانی
پەیوەندییە سوننەتییەكانی نێوان خەڵك .هەر تاكێك تەنیا بیر لەخۆی
دەكاتەوە و خۆی دەكاتە ناوەندی سەرنجەكان و هیچ چەشنە رێسایەكی
كۆمەاڵیەتی و گشتی قبوڵناكات .بەمجۆرەش مۆدێرنیزاسیۆنی ئەم بوارانە
بە وات��ای رەتكردنەوەی شێوازە سوننەتییەكانی ئەخالق ،دابونەریت،
جیهانبینی سوننەتی ،بنەما ئایینییەكان ،بەهاكانی خێزان ،نەتەوە ،ئەتنیك
و كۆمەڵگەیە ،واتا سەرجەم ئەو شتانەی شوناسی گروپ و كۆمەڵی خەڵكی
پێكدێنن.
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مۆدێرنیزاسیۆنێكی لەم شێوەیە بە دوای مودێرنیتەكردنی تەكنەلۆژیا و
تەكنیكدا روودەدات .سەرجەم ئەمانە ناودەنرێت پێشكەوتن ،پێگەیشنت و گەشە
سەندن .ئەم وشە ئاشنایانە بۆ ئێمە هەڵگری دوو واتای جیاوازن .دەستەواژەی
مۆدێرنیزاسیۆن لە وشەی «مودێرن» واتا «هاوچەرخ» وەرگیراوە ،بەاڵم ئەمە
بەو واتایە نییە ،كە لە سەردەمی ئێمەدا روودەدات .مودێرن نەك بە واتای
«هاوچەرخ» ،بەڵكو بە واتای «نوێ»یە .مودێرن لەو سەردەمەوە دەستیپێكرد،
كە خەڵك بڕیاریاندا لە بەاڵی رابوردووی موحافیزەكارانەی خۆیان رزگاریان بێت،
پەیوەندی خۆیان لەگەڵ سوننەتەكان بپچڕێنن ،ئەو كاتەی خەڵك سەیری رابوردوو،
سەیری باوكانی رۆحانی ،ریشەكانی عەشیرەت ،ئەتنیك و واڵتەكەی خۆیان و
بەمجۆرەش ئەو كاتەی دەستیانكرد بە روانین بۆ الیەكی دیكەی خاڵی بەرانبەر و
دژبەری ئەمە ،مۆدێرن بوون دەستیپێكرد .هەر چەندە پێدەچێت لە فەرهەنگی
روسی و ئەورووپیدا ،بە وشەی «هاوچەرخ» مانا بكرێتەوە ،بەاڵم هاوچەرخ و
مۆدێرن خاوەن سەرەتایەكی تایبەتە .مۆدێرنیزاسیۆن شوێنی كۆمەڵگەی سوننەتیی
گرتووەتەوە ،بە ناو «سەردەم و قۆناغی نوێ» گەیشتووە .ئەم سەردەمە نوێیە
كاتێك گەیشت كە خەڵك بنەما و بنچینەی سوننەتیی رەتكردەوە.
لەو كاتەوە واتە لە سەردەمی رێنیسانسی سەدەی چواردەوە ،مۆدێرنیزاسیۆن
دەستیپێكرد و لە س��ەدەی حەڤدەهەمەوە لە سەردەمی ڕۆشنگەریدایە،
ئیدی مۆدێرنیزاسیۆنی دونیای ئەوروپای رۆژئاوا دەگاتە لوتكەی خۆی .لەم
مۆدێرنیزاسیۆنەدا هەر دوو الیەنەكە ئامادەیە .لە الیەكەوە الیەنی تەكنەلۆژی
و مادی و لە الیەكی دیكەوە الیەنی ئەخالقی ،كۆمەاڵیەتی ،فەرهەنگی ،چونكە
بۆ منوونە؛ بەرهەمهێنانی مەكینەی هەڵمی لەبواری مێژوویی ،سایكۆلۆژی،
ئایدۆلۆژی و فەرهەنگییەوە بە شێوەیەكی توند و تۆڵ ،لەگەڵ قۆناغی تێكۆشان
لەدژی ئایین ،پێگەی كڵێسە لە كۆمەڵگەدا ،بە سیكۆالر كردن و ئازادی مرۆڤەكان
لەو پەیوەندییە گرێدراوانەن كە ئەو لە كۆمەڵگەی سوننەتیدا لەگەڵ دام و دەزگا
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جیاوازەكان ،دابونەریتەكان ،بنەماكان و بەربەستە ئەخالقییەكان ،گرێدەدات.
سەرجەم ئەم بابەتانە لەگەڵ مۆدێرنیزاسیۆن لەناوچوو ،وێرانی زەینی مرۆڤەكان
روویدا .لە كۆمەڵگەی سوننەتیدا لە شوناسی تاك و لەو رێسا و یاسایانە پشتگیری
دەكرێت ،كە رەگیان لە بنەما و بنچینەی سوننەتدایە ،ئەم رێسایانە گرێدراوی
ژیانی خێزانی و دەزگا كۆمەاڵیەتیەكانی كۆمەڵگەیە .سەرجەم ئەمانەش لەگەڵ
وێرانی رووبەڕووبووەوە .رزگاربوون لەم كۆمەڵە شتە ،هەندێك دەرفەتی نوێی
دەرخست كە لە بواری تەكنەلۆژیا و لە بواری ئەخالقی بە شێوەی جیاواز پەیڕەو
كران .ئەمانە لەبواری تەكنەلۆژیادا خوڵقێنەر و دامەزرێنەرن ،چونكە دام و
دەزگای نوێرت و تازەتر دروستدەكەن .بە پێچەوانەوە مۆدێرنیزاسیۆن لە بواری
ئەخالقیدا تێكدەرانە كاردەكات .ئەم رەوتە بنەما و بنچینەی ئەخالقی مرۆڤ
تێكدەدات و وێناكردن سەبارەت بە مرۆڤ لە ناودەبات.
لەگەڵ ئەمەش ،سودی هزری مرۆڤ لە سەردەمی رۆشنگەرییەوە بە
شێوەیەكی جدی رووبەڕووی گۆڕان بووەتەوە .لە كۆمەڵگەی سوننەتیدا مرۆڤ
وەك كۆیلەی خودا لە بەرچاودەگیرا .ئێستا كە باسی ئەم پێناسەیە دەكرێت،
دەڵێن پێناسەیەكی هۆڤانەیە ،چونكە مرۆڤ ،كۆیلە نییە و بوونەوەرێكی ئازادە،
بەاڵم ناویان لێنابوو كۆیلەی خودا ،چونكە لە هەموو شتێكی دیكە ئازادتر بوو.
ئەو تەنیا لەپێناو خودادا كاریدەكرد .بەمجۆرەش كڵێسە ،ئازادیی راستەقینەی
دەبەخشییە خەڵكی.
جگە لەمە ئەم وتەیە مرۆڤ لەالیەن خوداوە و لەهیچ دروستكراوە نەك
لەخودی خودا ،ئازادییەكی رەهای دەبەخشییە مرۆڤ .لەچوارچێوەی ئەم ئازادییەدا
مرۆڤ دەیتوانی هەڵیببژێرێت كە كۆیلەی خودا بێت و بە سەر هۆكارەكانی وەك
شەهوەت ،هەوەس و گوناح دا زاڵبێت ،یان كۆیلەی تاوان ،كۆیلەی شەیتان،
كۆیلەی شەهوەتی ئانی ،بەاڵم لە خودا ئازاد بێت .ئەمە بژاردەیەكی ئەخالقییە .لە
كۆمەڵگەی سوننەتیدا لە سەر ئەو بڕوایە بوون ،كە بژاردەی دروست ئەوەیە مرۆڤ
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كۆیلەی خواوەند بێت ،نەك كۆیلەی شەهوەت .لە سەردەمی مۆدێرنیزاسیۆندا بە
تایبەت لە قۆناغی رۆشنگەریدا بڕیاردرا ئەم رێسا ئەخالقییانە بگۆڕن .ئەمجار
بە نیسبەت مرۆڤەوە ئازادبوون لە خودا و گیرۆدەی شەهوەت بوون ،لەگەڵ
ئازادی لە تاوان و ئازادبوون لە بەاڵی شەیتان بە شێوەیەكی یەكسان دركدەكرا.
بەمجۆرەش ئەو یەكەم هەنگاوی بەرەو مۆدێرنیزاسیۆن هەڵگرت.
هەموان فۆرمۆلی «خودا مرد»ی نیچە دەناسن ،بەاڵم زۆربەی خەڵك نازانن
ئەم رستەیە چۆن كۆتایی پێدێت >...<« :ئێوە كوشتتان ،ئێوە و من» ئەو مرۆڤانەی
خوازیاری مۆدێرنیزاسیۆن بوون ،خودایان كوشت .خەڵكی باجی گەیشنت بە
دەرفەتی دارایی و ئازادی بێسنوری ئەخالقی و كۆمەاڵیەتیان بە كوشتنی خودا،
دا .ئەو روانگەی نیچە زۆر راستگۆیانە و راستە .نیچە كەس تاوانبارناكات و بۆ
هیچ كەسیش بە داخ نییە ،راشكاوانە هەموو شتێک هەروەك هەیە ،ناودەنێت .بۆ
دەركەوتنی مرۆڤی مودێرن ،خستنە خوارەوەی خودا لە تەختەكەی پێویستییەك
بوو .شوناسی دژە خودایی مرۆڤدۆستی كە گەلێك لە فەیلەسوفانی سەدەی
نۆزدە و بیست باسیان لێوەكردووە ،لەم خاڵەدا شاراوەتەوە .لەڕاستیدا لە رەوتی
مۆدێرنیزاسیۆندا مرۆڤی خۆبەڕێوەبەر دەركەوت و خۆی ناونا مرۆڤی «ئازاد».
بەمجۆرەش توخمی مودێرنكردن بە ناچار توخمی «دژەخودایە» كە هەنوكە
نەگەیشتۆتە كۆتایی .كاتێك ئەم مرۆڤە ئازاد و خۆبەڕێوەبەرە دەركەوت ،كاتێك
ئەم مرۆڤە پەرەی بە فەرهەنگی مرۆڤدۆستانەی تایبەتی خۆی دا بە پشتبەسنت
بە دەسەاڵت ،دەسەاڵتی تەكنیكی ،دەزگا كۆمەاڵیەتییەكان ،دیموكراسی – لیربالی
دژە خودایی و دیكەی دەستكەوتەكانی مودێرنیتەی كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی
پەرەپێدا ،راست لەم كاتەدا ،فەیلەسوفان و پۆست مودێرنەكان دەمامكیان لە سەر
رووخساری مودێرنە هەڵگرت و رایانگەیاند ،ئێستا مرۆڤ «خودایە».
لەم كاتەدا ،ئایدیای كوشتنی خودی ئەم مرۆڤە هاتە ئاراوە .بێرنارد هێرنی
لیڤی ،فەیلەسوفی بەناوبانگی فەرەنسی ،مەرگی مرۆڤ ،رۆالن بارت ،مەرگی
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نوسەریان راگەیاند .كۆمەڵگەی بێمرۆڤ و دەقی بێنوسەر ،بوو بە رێسا و
دابی فەرهەنگیی هاوچەرخی مودێرن .بەمجۆرەش مرۆڤ سەرەتا «خودا»ی
كوشت و دواتر لە گەڕان و كونجكۆڵیی مۆدێرنیزاسیۆنی نوێ و نوێرت و ئازادی
نوێدا ،ئەوەندە چووە پێش كە بووە بارێكی گران بە سەر «خود»ی خۆیەوە.
كۆتایی لۆژیكیی مۆدێرنیزاسیۆن .لە سەردەمی مودێرندا خەڵك مێژووی تایبەتی
خۆیان دروستدەكەن ،كە خاوەنی سووژەن ،بەاڵم بە پێچەوانەوە بەشەكانی
ئەمە خودی خۆیانن .ئەمە پۆست ئینسانە ،توخمی پێویستی مۆدێرنیزاسیۆن.
چونكە پۆست مودێرن ئەو شتەیە كە دوای مودێرنیزە بوون دەستپێدەكات و
دوای ئەوە مودێرنیزەكردن كۆتایی پێدێت و رەوتی چاالكی پۆست مودێرنە
دەستپێدەكات :بە پیشەسازیی بوون كۆتایی هات ،سەردەمی ئەوپەڕ پیشەسازی
دەستیپێكردووە .مۆدێرنیزاسیۆن گەیشتە خاڵی كۆتایی ،پۆست مودێرن
دەستیپێكرد .ئێستا دەیانەوێت روسیا پەلكێشی ئەم رەوتە بكەن ،بەاڵم لەم
رەوتەدا هیچ ئاكامێكی باش جگە لە گەشەی بواری تەكنەلۆژیا ،بەدیناكرێت.
لەالیەك جامخانە پڕ باق و بریقەكان ،گڵۆپە نیۆنەكان ،مۆنتیتۆرەكان ،كەرەستەی
تەكنیكی ناوماڵ دادەنێن و لە الیەكی دیكەوە ژیانی مرۆڤ ،چارەنوسەكەی،
رۆح و دەروونی ،عەشقەكەی ،بەسااڵچووییەكەی ،هەوا ،پەیوەندی لەگەڵ
رسوشت ،لەگەڵ مندااڵن و ئەو پڕۆژە مەزنە مێژووییانە كە خەڵك كردویانەتە
ئامانج بۆ خۆیان ،دادەنرێت.
لە مێژووی روسیادا ئەوە دەبینین كە مۆدێرنیزاسیۆن هەرگیز لە خوارەوە
دەستی پێنەكردووە و هەمیشە بە سەرماندا سەپێرناوە .لێرەدا ئەو رستەیەی
پووشكین دێتەوەیاد كە دەیوت؛ لە روسیادا تاكە ئەوروپی بەس دەوڵەتە .سەرجەم
مۆدێرنیزاسیۆن لە رۆژئاواوە بە شێوازی توند و زۆردارییەوە بە سەر ئێمەدا
سەپاوە .یەكەمین و بونیادیرتین قۆناغی مۆدێرنیزاسیۆن لە سەردەمی پێرتی
مەزندا روویدا و لەو كاتەوە پێوەرە نەتەوەییەكانی روسیا بۆ ماوەی سەدەیەكی
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تەواو زەبری بەركەوت .دابونەریتی بێگانە ،جلوبەرگی و تێگەیشتنەكانی
رۆژئاوا بەسەر ئێمەدا سەپێرنان و لەڕاستیشدا بە پێی ئەم فاكتەرانە ،تا ئاستێك
مۆدێرنیزاسیۆنی تەكنەلۆژیا بەدیهات .دووەم شەپۆلی مۆدێرنیزاسیۆن لە
سەدەی بیستەمدا روویدا ،كە ترسناكتر و سەرسووڕهێنەرتر لە پێشوو بوو.
لەو سەردەمەدا بەڵشەفیكەكان سەرجەم بابەتە سوننەتی ،موحافیزەكارانە
و یاساییەكانیان وێرانكرد و لە شوێنی ئازادكراودا سەرقاڵی تاقیكردنەوەی
تەكنیكی ئاوارتەی وەك؛ چوون بۆ فەزا ،دروستكردنی خانوی نوێ و چەكی
ناوەكی بوون ،بەڵێ سەركەوتنی مەزن بە دەستهێرنا .هەرچەندە كۆمۆنیستەكان
پاش ماوەیەك رەوتی مۆدێرنیزاسیۆنیان راگرت ،بەاڵم لە ساڵەكانی سەرەتادا
زۆر بە خێرایی لەم رێگەیەدا دەچوونە پێش ،بەاڵم رەوتی مۆدێرنیزاسیۆنیان
لە بواری ئەخالقیاتدا سنوردار كرد ،چونكە گەیشتنە ئەو قەناعەتەی ئەگەر
ئەم رەوتە بەردەوام بێت ،مرۆڤایەتی لەناو دەچێت .مۆدێرنیزاسیۆنی تەكنیكی
لەسەردەمی سۆڤێتدا سەرسوڕهێنەر بوو .لە ناوچوونی دابونەریت ،فەرهەنگ،
دامودەزگا كۆمەاڵیەتییەكانی كۆمەڵگەی سوننەتی ،لەناوچوونی وەرزێر و
جوتیارەكان ،زوڵم و زۆردارییەكان .مۆدێرنیزاسیۆن گەلێك قوربانی بۆ درا .ئەم
مودێرنیزە كردنە لە سەرەوە سەپێرنا ،كۆمەڵێك خەڵكی دەمارگرژ گەیشتنە
دەسەاڵت و بە بڕواكردن بە ژیانێكی باشرت ،ئەم مودێلە مودێرنیزە كردنەیان بە
سەر ئێمەدا سەپاند.
هەڵبەت توخمی موحافیزەكارانە لەم رەوتەدا خۆی دەرخست و ئێمە نرخی
مۆدێرنیزاسیۆمنان تەنیا بە خوێن و ئەخالق نەدا ،بەڵكو بە میلیۆنان كەس لەمە
ئازاریان چەشت و كەوتنە بەر شەپۆلی ئازار و ئەزییەت .جاری یەكەم ئەوانە
چینی سوننەتیی كۆمەڵگەی سوننەتی – وەرزێران ،رۆحانیەت و ئەرشافییەتی
بارەگا بوون ،كە لەم مۆدێرنیزاسیۆنە تووشی ئازار هاتن .بۆ گەیشنت بە سەركەوتنی
تیۆری چوارەمی سیاسەت

377

تەكنەلۆژیا ،كۆمۆنیستەكان ناچاربوون هەمان ئەو كارە بكەن ،كە پێرتی یەكەم
لە سەردەمی خۆیدا ئەنجامی دابوو ،واتا دروستكردنی پردێك لە جەستەی
روسەكان بەسەر شاری گەندەڵ و زەلكاویی پەراوێزی روسیادا .بەڵێ ،لەڕوانگەی
تەكنەلۆژیاوە ئەمە قەاڵیەكی زۆر قایم بوو ،بەاڵم بە چی نرخێك! ئەم قەاڵیە،
مێژووی ئێمە ،سوننەت و دابونەریتەکانی ئێمەی وێرانكرد .لە سەدەی هەژدەدا
لەبەركردنی جلوبەرگی نەتەوەیی روسی بۆ خەڵك قەدەغەكرابوو ،رێگە بە پیاوان
نەدەدرا لە شارەكاندا ،ریش دابنێن .روسیا باجی مۆدێرنیزاسیۆنی بە شوناسی خۆی
دا .ئەگەر ئێمە جارێكی دیكە ،گێالنە بەم ئاراستەیەدا هەنگاو بنێین ،بە تەواوەتی
روسیا لە دەستدەدەین .دەبێت جادوویەک لە دەستەواژەی «مۆدێرنیزاسیۆن»
بكرێت .چونكە كاتێك كەسێك وشەی «مۆدێرنیزاسیۆن» دێنێتە سەر زمان،
دەستبەجێ هەموان دەڵێن «بەڵێ» و كەسانێكیش كە بڵێن «نەخێر» بە كەسانی
دواكەوتوو ،كۆنەپەرست ناوزەد دەكرێن .هەر بەم گومانەوە سەیری ئەو كەسانە
دەكرێت ،كە یەكدەنگ دەڵێن بەڵێ ،چونكە مۆدێرنیزاسیۆن مەرگی خودایە
و دواتر مەرگی مرۆڤ ،مەرگی نوسەر ،مەرگی «ریزۆم» ،چەمكی سەرەكیی
فەلسەفەی پۆست مودێرن و چاالكی جینات .لە ئێستادا بە جۆرێك لە جۆرەکان
كۆسپی بۆ دروستدەکەن ،كومیسیۆنی یەكێتی ئەوروپا پێشنیاردەكات ،تاقیكردنەوە
لەسەر كۆدی جیناتی مرۆڤ سنوردار بكرێت ،چونكە ئێجگار مەترسیدارە .ئەمە
دەربڕی ئەوەیە ،لە شوێنێك ئەم جۆرە تاقیكردنەوانە ئەنجام دەدرێت.
لۆژیكی مۆدێرنیزاسیۆن لەوەدایە ،دەخوازن ئاستەنگ بۆ پێشكەوتنی
بنێنەوە ،بەاڵم مۆدێرنیزاسیۆن بیر لەوە ناكاتەوە كە وازبێنێت و گوایە تەكنیكی
ئازاد چاوەڕێی ئێمە دەبێت .خەڵكی بە رۆبۆتەكان دەچوێرنێن ،هەڵبەت
هێشتا رۆبۆتەكان راستەقینە نین ،خەڵكی ئاسایین ،بەاڵم هێدی هێدی هەر
لەم مرۆڤە ئاساییانەدا بەردەوام ئیمپالنتی میكانیك ،پرۆتێز ،پرۆسێسۆری
كۆمپیۆتەری و میكرۆچیپەكان دادەنرێت كە یارمەتی ئەندامەكانی لەشیان
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بدات بۆ ئەوەی بەردەوامی بدەن بە ژیانیان .ئەم شتانە بۆ كەمئەندامان
باشە ،بەاڵم مرۆڤایەتی لێرەدا راناوەستێت و بە گشتی هەرگیز راناوەستێت و
بەشێوەیەکی گونجاو كردەوە نانوێنێت .ئەگەر بچێتە شەقامی مۆدێرنیزاسیۆن،
تا كۆتایی دەڕوات .مرۆڤ هەرگیز سنورەكان ناناسێت و هەمیشە هەم بە
الی ئەرێنیدا هەم بە الی نەرێنیدا ،زیاتر لەوانە تێدەپەڕێنێت .كردەوەكانی
مرۆڤ قەت لە «نێوانی زێڕین»دا جێناگرێت .لە داهاتوویەكی نزیكدا،
منداڵەكانی ئێمە بە دژواری دەتوانن جیاوازی نێوان لەبەرگیراوەیەکی مرۆیی
یان رۆبۆتەكان لە مرۆڤی راستەقینە ،بزانن .لەبەرئەوە ئەم خاڵە گرنگە كە
مۆدێرنیزاسیۆن لەو جۆش و خرۆشە بێسنور و بێمەرجەی ئێمە پێیەوە
وەریدەگرین ،جودابێتەوە .ئەگەر روسیا پێویستیی بە مۆدێرنیزاسیۆن هەیە،
ئەم مۆدێرنیزاسیۆنە دەبێت لۆكاڵی و نەتەوەیی بێت و سەرجەم دۆخی
ئێمە لەبەرچاو بگرێت .ئێمە دەبێت الیەنە تەكنیكی و ئەخالقییەكانی
مۆدێرنیزاسیۆن لێكجیابكەینەوە ،چونكە لەڕوانگە ئایینی ،ئەخالقی و
فەرهەنگییەوە ،مۆدێرنیزاسیۆن شتێك نییە جگە لە وێرانی ،بە الڕێدا بردن
و هەڵە ئافراندن .ئەگەر ئێمە ئەم دوو چەمكە لێكجیابكەینەوە ،دۆخەكە
بەرەو باشرت بوون دەڕوات.
مۆدێرنیزاسیۆنی ئێمە س���ەرەڕای ئ��ەوەی هەرچۆنێك بێت لە رەوتی
مودێرنیزەكردن بوو ،تایبەمتەندیی نەتەوەیی زۆری لە خۆیدا هەڵگرتبوو ،ئەم
خاڵە سەرنجڕاكێشە دەبێت روونبكرێتەوە كە چۆن تایبەمتەندییەكانی روسی
كاریگەریی لەسەر ئەم مۆدێرنیزاسیۆنە داناوە و چۆن هەوڵیداوە ئەمە لەو
رەوتەی كە ژیاری رۆژئاوای پێدادەڕوات ،البدات .لێرەدا بەردەوام پرسیارێك لە
بەرانبەر ئێمەدا زەقدەبێتەوە :چ شتێك بۆ ئێمە گرنگرتە ،پاراستنی شوناس ،یاخود
پێشكەوتن؟ لەڕوانگەی سوننەتخوازانەوە ،پاراستنی شوناس گرنگە .چونكە
ئەگەر شوناسی خۆمان لە دەست بدەین ،ئیدی كەس نامێنێتەوە مودێرنیزە
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بێت ،یان ئەم بیرۆكەیە بباتە پێشەوە ،راست وەك دنیای رۆژئاوا ،كە خودای لە
دەستدا و بۆ ناو دۆزەخی پۆست مودێرنە کەوتە خوارەوە .لەبەرئەوە دەبێت
ئێمە لە هەر دۆخێكدا ،شوناسی خۆمان بپارێزین .كاتی هەڵبژاردنی «روس بوون»
و پێشكەوتن ،ئێمە هەمیشە روس بوون هەڵدەبژێرین .ئەگەر بتوانین پۆست
مودێرن پێملی خۆمان بكەین ،زۆر باش دەبێت! ئەگەر نا دەبێت فڕێی بدەین و
درێژە بە رێگەكەمان بدەین .گەلێك لە بیرمەندان سەرنجیان داوەتە ئاوێتەبوونی
رەسانەیەتی و پێشكەوتن .ساموئیل هانتینگتۆن ،سیاسەتناسی ئەمەریكی ،لە
بەرهەمەكەیدا بە ناوی «پێكدادانی ژیارەكان» باسی فۆرمۆڵی «مۆدێرنیزاسیۆن بە
بێ بەخۆرئاواییكردن» دەكات .لەڕوانگەیەوە گەلێك واڵتی ئاسیایی دەقاودەق لەم
رێگەیەوە پێشدەكەون .هەربۆیە مۆدێرنیزاسیۆنی ئێمە نابێت لە مودێلە رۆژئاوایی
و ئەوروپییەكان پەیڕەوی بكات .پێدەچێت هەندێك شت لەوانە وەربگرین و
هەندێك شتیش فڕێبدەین ،بەاڵم بە گشتی مۆدێرنیزاسیۆنێكی لەمشێوەیە بە
كەڵكی ئێمە نایەت .ئەوان بە دڵنیاییەوە مۆدێرنیزاسیۆنێكی دیكەن ،كە خاوەن
مێژوو ،بونیادی جیاوازن و هەر بۆیەش بە ئاراستەی تایبەتی خۆیاندا دەچنە پێش.
بە بڕاوی من خەرەندێكی بێ بن چاوەڕوانی ئەوان دەكات.
هەندێك كەس ،ئامادەن پێشكەوتنە تەكنەلۆژیییەكان بكەنە قوربانیی پاراستنی
شوناس .هەندێكیش لەوبڕوایەدان تەكنەلۆژیا و تەكنیك حاڵەتێكی بێالیەنانەیان
هەیە ،هەرچەندە ئەزموونی مێژوویی دەریدەخات ،كە نرخی پێشكەوتنی
تەكنیكی بە شێوەیەكی بنبڕ ،شوناسی فەرهەنگی و رەسەنایەتی مینۆكییە.
دەبێت مۆدێرنیزاسیۆنی تەكنیكی لەچەشنە فەرهەنگیەكەی جیابكرێتەوە .روسیا
پێویستیی بە مۆدێرنیزاسیۆنی تایبەتی خۆی یان مۆدێرنیزاسیۆنێك بە تامی روسی
هەیە .جگە لەمە روسیا پێویستیی بە شۆڕشێكی موحافیزەكارانە هەیە .شۆڕشێكی
وەها لەبواری تەكنیكییەوە ئێمە بە هێز و شوناسی ئێمە قایم و پتەوتر دەكات.
روسیا دەبێت واڵتێكی مەزن بێت ،ئەگینا ناتوانێت درێژە بە بوونی خۆی بدات.
380

ئەلێكساندەر دۆگین

بەشی پانزەهەم
بەرژەوەندی و بەهاكان پاش تێسخینڤالی
شەپۆلی نوێی باسەكان

لە راگەیاندنە رۆژئاواییەكاندا ،دوای رووداوەكانی تێسخینڤالی و پێكدادان لە
نێوان روسیا و جۆرجیا ،شەپۆلێكی نوێی مشتومڕەکان سەبارەت بە بەرژەوەندی
و بەهاكان ،دەستیپێكرد .پڕوپاگەندە بە پێی یاساكانی شەڕ دەكرا و لە هەموو
چەشنە فۆرمۆڵ سەریەك خستنێك بۆ رەشكردنی روسیا و بە قوربانی پیشاندانی
ساكاشڤیلی ،كەڵكیان وەردەگرت ،بەاڵم هەندێك پرسیاری راستگۆیانە ،سەبارەت
بەم الفاوی زانیارییانە هاتنەئاراوە .هەوڵدان بۆ هەندێك شیكردنەوەی لەم چەشنە،
بۆ منوونە؛ شەڕی نێوان جۆرجیا و ئۆسیتیا ،چی پەیوەندییەكی بە دۆخی ئێستای
یوگسالڤیا ،یاخود داگیركردنی عێراق لە الیەن ئەمەریكاوە هەیە ،دەستیپێكرد .لە
فەزای گشتیی رەفتاری نابەجێ لە دژی روسیا ،یەكەمین دەنگەكان بەرزبوونەوە كە
هاوسەنگی نێوان بەهاكان و بەرژەوەندییەكانی رووبەڕووی پرسیار كردەوە .ئەم
بابەتە ئەو كاتە كەوتە رۆژەڤەوە كە ئاڵۆزیی بەدیهاتوو لە ئەنجامی پڕوپاگەندەی
شەڕ ،كە ئامانجەكەی بێجگە لە رەشكردنی دوژمن هیچی دیكە نەبوو ،كەمی
كرد .منایشکردنی زەبروزەنگی روسیا لە جۆرجیا چۆناوچۆن كاریگەریی لە سەر
هاوسەنگیی بەرژەوەندییەكان و بەهاكان دانا؟
بەرژەوەندی و رێساكان

مشتومڕ لە سەر گونجاوبوونی بەها و بەرژەوەندییەكان لە سەدەی  21لە
چاپەمەنییەكانی ئەوروپا و ئەمەریكادا هاتەئاراوە .هەمووان ئەو واقیعییەتە
ئاشکرایەیان پەسەندکرد ،كە واڵتانی گ��ەورە و زلهێزەكانی ناوچەیی لە
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بەرژوەندیی تایبەت بە خۆیان بەهرەمەندن .ئەمانە وەك بەرژەوەندیی گروپە
جیاجیاكان ،كۆمپانیاكان ،یان واڵتان بەرەوڕووی بەرژەوەندیی گروپەكانی دیكە،
یاخود واڵتانی دیكە دەبنەوە .ئەمە لە تایبەمتەندییەكانی بەرژەوەندییە :ئەوان
خۆخوازن .زۆربەی جار ،هەر بەم بۆنەیەوە ،ئاڵۆزییەكان سەرهەڵدەدەن و دەبنە
هۆی زۆربوونی گرژییەكان .لەڕاستیدا ئەمە تایبەمتەندیی دەروونی مرۆڤە :هەر
كەس هەوڵدەدات ناوچەی ژێر ركێف و كۆنتڕۆڵی خۆی لەسەر حیسابی ئەوانی
دیكە پەرە پێبدات .لێرەدا كاكڵەی باسەكە ئەوەیە ،چۆن دەبێت فۆرمۆڵێكی
شیاو بۆ بەرگریی یاسایی لە بەرژەوەندییەكامنان بدۆزینەوە ،لەكاتێكدا كە بە
رێسا گشتییەكانیش قایلبین .چونکە ئەم رێساگەلە و بونیاد و ناوەڕۆكیان ،لە
پەیوەندییە نێونەتەوەییەكاندا دەكەونە ریزی پرسە سەرەكییەكانەوە .ئەوان
دەبێت بەریەككەوتن و بەرەوڕووبوونەوەی بەرژەوەندییەكان رێكبخەن ،بەاڵم
ئەم یاسا ناوبراوانە خۆ لە پڕ و لە ناكاو بەدینەهاتوون .ئەمانە بە هاوسەنگیی
هێزە راستەقینەكان تۆكمە دەبن و داوا لە تێکڕای ئەكتەران دەكرێت لە
چوارچێوەی هەلومەرج و دۆخی هەنوکەییدا كاربكەن.
دوای رووخانی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی ،ئەم رێساگەلە هاوتەریبی
سەرهەڵدانی گۆڕانكارییەكان لە دابەشكردنی هێزەكاندا ،گۆڕانیان بەسەردا هات.
رێسای دوو جەمسەری بەرانبەر بە جیهانی تاك جەمسەر كە رێك لەبەرچاوماندا
خۆی دەنواند ،پاشەكشێی كرد .مانای ئەوەیە فۆرمۆڵەبوونی مۆدێلی رێكخستنی
بەرژەوەندیی مشتومڕاوی سەر لە نوێ ،بە بەڵگە هێنانەوە لە ویالیەتە یەكگرتووەكان
دەستیپێكرد .لە هەلومەرجێكی وەهادا ،بەرژەوەندییەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا ،بەرە بەرە لەگەڵ «رۆنانی گشتیی بەرخۆری و بەكارهێنان» و پاراستنی
دیسپلینی جیهانی ،بوون بە یەك .ئەم ئاوێتە بوونەی هاوسەنگی هێزەكان ،بوو بە
هۆی چاكسازی و ریفۆرمی بەرچاو لە دركی ئەم بابەتە كە دەبێت بە چی شتێك
بڵێین بەرژەوەندیی یاسایی و چی شتێكیش بە بەرژەوەندیی یاسایی وەربگرین.
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ئەمەریكییە نیۆموحافیزكارەكان روونرت لە ئەوانی دیكە ئاماژەیان بەم
بابەتەدا و دەری��ان بڕی .ئ��ەوان بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكایان لەگەڵ
بەرژەوەندییە جیهانییەكان بە یەکێک هەژمار دەکرد و پێشنیار بۆ جیهانیان
دەكەن ،بەرژەوەندی خۆیان لەگەڵ سیاسەتی ئەمەریكادا رێکبخەن .لە جیهانی
تاك جەمسەردا ئەو بەرژوەندییانە بە یاسایی دەژمێردرێن ،كە ناوچەیی و
یاخود لۆكاڵی بن ،النیكەم دژی بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا نەبن .سەرجەم
بابەتەکانی تر بە نایاسایی دان �راون .ئەمەریكاییەكان و هاوپەیامنەكانیان
باوەڕیان بە حەقیقەتی سەركەوتن لە «جەنگی سارد»دا هەبوو .گەر پێشرت
بەرژەوەندییەكانی یەكێتی سۆڤێت و واڵتانی پەیامنی وارشۆ و تاڕادەیەك
واڵتانە بێالیەنەکان كە لەنیوان دوو جەمسەرەكەدا بە لێهاتوییەوە مانۆڕیان
دەکرد ،بە یاسایی هەژمار دەک�ران ،ئیستا بارودۆخەكە بە گشتیی تووشی
گۆڕانكاریی مەزن دەبوو ،ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا مافی راگەیاندنی
بەرژەوەندی ،یاسایی و نایاسایی ،بە خۆی دابوو.
لە بەرژەوەندییەکانەوە بۆ بەهاكان

لێرەدا كەمێك لەسەر بەهاكان دەدوێین .لە رۆژنامە و چاپەمەنییەكانی
ئەوروپای رۆژئاوا و ئەمەریكادا زیاتر لە هەموو شتێک باس لەم ئەندێشەیە
دەكرێت كە بەهاكان پەیوەندییان بەو گۆڕەپانەوە هەیە كە سەدەی  21دەبێت
بە سەر پانتایی بەرژەوەندیەكاندا زاڵبێت .لێرەدا مەبەست بەهاكانی جیهانی
رۆژئاوایە :مافی مرۆڤ ،دیموكراسی ،بازاڕی ئازاد ،لیبڕالیزم ،ئاسایشی جیهانی و
ئیكۆلۆژیا .بە كۆی ئەمانە دەوترێت بەهاكانی «یونیڤێرساڵ» .ئەنجام تێکڕای واڵتان
و نەتەوەكان ،لەوانە ئەو واڵتانەی بەرژەوەندییەكانیان بە توندی بەریەككەوتنیان
لەگەڵ بەها رۆژئاواییەكان هەیە ،دەبێت ئەم بەهاگەلە پەسند و رەچاوبكەن .لەم
روانگەیەوە ،بەهاكان توانای پەیوەستكردنیان هەیە و بەرژەوەندییەكان دەبنە
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هۆی جیابوونەوە و لێكدابڕان .بەهەموو ئەو كەسانەی پەیڕەوی لە بەها گشتی
و یونیڤێرساڵییەكان دەكەن ،پێشنیاركرا سەرقاڵی دابینكردنی بەرژەوەندی سیاسی،
ئابوری ،سرتاتیژی و جیۆپۆلەتیكی خۆیان بن .بێگومان ،بەهای ژیانی مرۆیی،
پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی ،ئازادی ،دیموكراسی و هتد ،دەبێت ببێتە هۆی ركابەرێتی
لە پانتایی بەرژەوەندییەكان لە شێواز و فۆڕمی ئەمڕۆییدا ،كە بەكارهێنانی
كۆمەڵێك میتۆدی زۆر كە بە یارمەتییان بە درێژایی چەندین سەدەی دوور و
درێژی مێژوو ،واڵتە جیاجیاكانی بەرگرییان لە بەرژەوەندییەكانی خۆیانكردووە،
بە رێگەپێنەدراو راگەیەنرا .بە پلەی یەكەم ،باسەكە لەسەر ئاستەنگی شێوازە
سەربازییەكان و حاڵەتەكانی دیكەی زۆرداری بوو.
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بەرژەوەندییەكانی خۆی وەك
بەهای گشتی و یونیڤێرساڵ راگەیاند

بەاڵم كەم تا زۆر دەستبەجێ روون بووەوە ،ئەم پێشنیارە دڵنشینە بە
پلەی یەكەم بەهاكان و دواتر دێتە سەر لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندییەكان،
بووە هۆی گومان و دوودڵ��ی الی خەڵكانێكی زۆر .لەم بابەتە تێگەیشنت
كە ویالیەتە یەكگرتووەكان وەك ناوكۆی سەرەكی جیهانی تاكجەمسەر لە
رێگەی گەاڵڵەكردنی ئەم پێشنیارەوە ،بە شێوەیەكی خۆخوازانە بەرژەوەندییە
تایبەتییەکان خۆی بەدیدێنێت .بەم چەشنە ،ئەمەریكییەكان نەك هەر
بەرژەوەندییە نەتەوەییەكانی تایبەت بە خۆیان وەك تەنیا بەرژەوەندیی
ت��ەواو یاسایی راگەیاند ،بەڵكو ئەوانەیان كردە پێوەری هەڵسەنگاندنی
سیستمی هەموویی و یونیڤێرساڵی بەهاكان .بە دەربڕینی دی ،پێش هەموو
شتێک بەها ئەمەریكییەكان بەمشێوەیە ناونرا و بەرژەوەندییەكانی ویالیەتە
یەكگرتووەكان بوو بە جۆرێك یاسای گشتیی جیهانی .هاوشێوەكردنێكی لەم
چەشنە ،هەموو باس و كەف و كوڵەكانی تایبەت بە سەركەوتنی بەهاكان
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بە سەر بەرژوەندییەكانی كوژاندەوە ،چونكە ئەمەریكییەكان وەك خۆیان
نیازیان نەبوو لەم پەیوەندییەدا ببنە منوونە .تەنانەت جارێكیش نەبوو ئەوان
«بەهاكان» سەرتر لە بەرژەوەندیی تایبەتییەكانیان دابنێن .بە پێچەوانەوە،
هەروا لە كردەوە خۆخوازانەكانیان بەردەوام بوون .بۆمنوونە پرۆتۆكۆڵی كیۆتۆ
و بەڵگەكانی دیكەی تایبەت بە ئێكۆلۆژیایان واژۆ نەكرد.
لە جیاتی ئەوەی بوترێت ویالیەتە یەكگرتووەكان دەیەوێت سەرچاوە
رسوشتییەكانی رۆژهەاڵتی نزیك بخاتە ژێر كۆنتڕۆڵی خۆیەوە ،هەر لەبەر
ئەمەش بە لەبەرچاوگرتنی دۆخی سرتاتیژی ،عێراقی داگیركردووە ،هەروەك
سەدەی نۆزدەش روویدا ،ئەو سەردەمە كە هەموان بیریان لە بەرژەوەندی
دەكردەوە و نەك بەهاكان ،واشنتۆن بەتەواوی باسی شتێكی دیكە دەكات.
ئەمەریكییەكان بە رەسمی دەستڕێژیی خۆویستانەی خۆیان كە نە لەڕوانگەی
یاساییەوە نە لەڕووی لۆژیكییەوە پاساوی بۆ ناهێرنێتەوە ،وەك دیاردەیەكی
بەهامەند ناوی ناوە و بە «پەرەی دیموكراسی» و «سزادانی رژێمی تێرۆریستیی
س��ەدام حوسێن» پاساوی بۆ دێننەوە .تا پێش رووداوەك��ان��ی تسخینڤالیا،
بارودۆخەكە بەم شێوە بوو :ئەمەریكییەكان هەموانیان بۆ پەیڕەویكردن لە
«بەها یۆنیڤێرساڵەكان» و چاوداخسنت لە بەرژەوەندی خود بانگهێشت دەكرد،
بەاڵم خۆیان نەك هەر پەیڕەوییان لەم بەهاگەلە نەدەكرد ،بەڵكو بە پێچەوانەوە
بەرژەوەندییە خۆویستە نەتەوەییەکان خۆیان بە پلەی بەهای بااڵ دەگەیەنن.
كەم تا زۆر دەستبەجێ ئاوڕ لەم دژیەکییە درایەوە و كەسانێكی زۆر كە
هێشتا لە عەقڵی سەلیم بەهرەمەند بوون ،رەخنەیان ئاراستەی ئەم هەڵوێستە
دەكرد .لەوانە ئەوروپییەكان كە ئەمەریكییەكانیان لە پێویستیی گشتی بوونی
بەها دەسەاڵتدارەکان ئاگادار دەكردەوە ،كە ئێمە هەموومان دەبێت چاو لە
بەرژەوەندییەكانی خۆمان دابخەین .منوونەكەی لە مەڕ پرسی ژینگەیی واتا
رێكەوتننامەی كیۆتۆدا دەبینین.
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بەها رۆژئاواییەکان گشتی و یونیڤێرساڵ نین،
نەتەوەكانی دیكە خاوەنی بەهای دیكەن

بەاڵم وێنایەكی دیكەش بوونی هەیە ،كە بۆچی مرۆڤایەتی بەهاگەلێكی
وەك ئازادی ،دیموكراسی ،مافی مرۆڤ ،ئابوری بازاڕی ،پەرەی كۆمەاڵیەتی
و پێشكەوتنی تەكنەلۆژی لەگەڵ بەها هەمویی و كۆمەاڵیەتییەكان
لێتێكچووە؟ ئەمە پرسیارێكی گشتی و بنچینەییە ،كە هەرگیز لە الیەن
رۆژنامە و چاپەمەنییە رۆژئاواییەكانەوە گەاڵڵە ناكرێت ،چونكە گەر
سەیری ژمارەی ئەو كەسانە بكەین ،كە لەسەر گۆی زەوی دەژین ،دەبینین
زۆرب��ەی هەرە زۆری��ان لە بەهای جیاواز لەمانە پەیڕەوی دەك��ەن .بۆ
منوونە ،بازاڕ و دیموكراسی بە بەشێك لە مێژووی كۆمەاڵیەتی و سیاسیی
كۆمەڵگەی هیندستان لە قەڵەم نادرێت ،كۆمەڵگەیەك كە تا هەنوكەش
سیستمی كۆمەاڵیەتیی كاست تیایدا ماوەتەوە .ژمارەی ئەم كەسانە دەگاتە
یەك میلیار .ئەمجۆرە بەهاگەلە لەگەڵ بەها چینییەكانیش یەكناگرنەوە،
كەوابوو میلیارێكی دیكەش لە چین دەژی��ن ،هەروەها یەك میلیار
موسوڵامنیش خاوەنی روانگەی تایبەت بە خۆیان سەبارەت بە بەهاكانن.
ئەم پێناسانە لەبارەی نەتەوەكانی ئەفەریقیا ،نەتەوەكانی رۆژهەاڵت
بە گشتی ،لەوانە روسیا راستە ،لەبەرئەوەی بەهای بازاڕ ،دیموكراسی،
لیبڕال و پەرەی كۆمەاڵیەتی بەو واتایەی رۆژئاوا گەاڵڵەی دەكات ،بۆ
مێژوو ،كۆمەڵگەی روسی شتێك نییە بە ئاسانی پەسەندبكرێت ،چونکە
لەزۆربەی قۆناغە مێژووییەكاندا (پێش شۆڕش و دوای ئەویش) ،روسەكان
لە بەهای تەواو جیاواز لە منوونە رۆژئاواییەكان پەیڕەویان دەكرد .ئەو
بەهایەی بۆ تاكی ئەوروپی یان ئەمەریكی دركی پێكراوە ،بە تەواوی لە
بەهای تاكێكی چین یان هیندی ،یاخود روسی و ئەمەریكیی جیاوازە.
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ئەوان دەتوانن شیرین یان ناحەزبن ،بەاڵم بە هیچ شێوەیەك یونیڤێرساڵ
نین .هیچ شتێك لەمێژووی مەزنی مرۆڤایەتیدا ،جگە لە ئەزموونی واڵتانی
رۆژئاوایی ،شایەتی ئەوە نین ،كە ئەم بەهاگەلە بە شێوەی سەربەخۆ لە
هەموو شوێنێك گەشە و پەرەیان سەندووە ،بە كردەوە لە رێگەی زۆر و
ناچاركردن و بە شێوازی كۆڵۆنیالی نەسەپێرناون.
روسیا واڵتیكی ئەوروپی نییە ،بەڵكو ژیارێكی ئۆراسیاییە

دوو جێگروەوەی مێژوویی و مانایی بوونی هەیە )1 :ناونانی بەهاكانی
ئەوروپای رۆژئاوایی بەناوی بەهای گشتی و یۆنیڤێرساڵ؛  )2ئەمەریكییەكان
لە ژێرناوی بەرگریكردن لەم بەها ناوبراوانە ،رێگە بۆ بەرژەوەندییەكانی
خۆیان خۆشدەكەن .دیارە سەرجەم باسەكان لە سەر بەرژەوەندی و بەهاكان
تایبەمتەندی ریكالمی و پڕوپاگەندەییان هەیە ،كە لەڕاستیدا هەلێكە بۆ
جێگیركردنی دوو ئایدیای درۆیین لە زەینی مرۆڤایەتیدا .ئایدیای یەكەم كە
سیستمی رۆژئاوایی بەهاكان گشتی و یونیڤێرساڵ بووە و هیچ جێگروەیەكی
نییە .كاتێك پوتین و میدڤیدیڤ رایانگەیاند «روسیا واڵتێكی ئەوروپییە»،
ئەم بابەتە دەربڕی ئەوەبوو كە ئەوان بە ئایدیای گشتی و یونیڤێرساڵبوونی
بەها رۆژئاواییەكان هیپنۆتیزم ك �راون ،بەاڵم روسیا لە راستیدا واڵتێكی
ئەوروپی نا ،بەڵكو ژیاریكی ئۆراسیاییە .تەوەری بەهاكان ،تەنانەت لە قۆناغە
سەرەتاییەكاندا كە لە پێگەی بێالیەندا بوو ،چەشنێك راسیزمی (نەژادگەرایی)
لە خۆیدا شاردبووەوە .ئاخۆ ئەمە بە راستی راسیزم نییە ،كاتێك تەنیا بەشێك
لە مرۆڤایەتی ،بەشی «پێشكەوتوو»« ،پەرەگرتوو»‹ ،بەژیار» وەك مۆدێل
و منوونە هەڵدەبژێردرێت و ئەزموونە مێژووییەكانی دیكە و سیستمە
كۆمەاڵیەتی -سیاسییەكان بە «دواك��ەوت��وو»« ،سەرەتایی» و «وەحشی»
ناوبربێن؟
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جێگرەوەی دووەم لەمەش بێشەرمانەترە .راگەیەندرابوو ،كە بەها گشتی
و یونیڤێرساڵەكان هەمان بەرژوەندی ئەمەریكییەكانن .شیاوی بیرهێنانەوەیە
سەرچاوەكانی بانگەوازێكی وەها لە كوێیە .ئەوان لە دۆكرتینی رۆبێرت ودرۆ
ویلسن ،سەرۆك كۆماری ویالیەتە یەكگرتووەكان ،گەاڵڵەكران .سەرەتاكانی
سەدەی بیستەم و سەردەمی جەنگی یەكەمی جیهانی ،پەرە و برەودان
بە دیموكراسیی لە سەرتاسەری جیهان ،وەك ئەركی سەرەكیی ویالیەتە
یەكگرتووەكان ناوبرد .جەخت لەم خاڵە دەكرایەوە ،كە دەوڵەتی ئەمەریكا،
باشرتین منوونە و مۆدێلە بۆ پەرە و گەشەی مرۆڤایەتییە و هەر بۆیە ،ویالیەتە
یەكگرتووەكان نەك هەر دەتوانێت ،بەڵكو پێویستە دەست لە سیاسەتی
جیهانی وەربدات و رێسا تایبەتییەكانی خۆی بەڕێوەببات .ساڵەكانی  ،1920بۆ
بەدیهێنانی ئەم ئەندێشەیە« ،ئەنجومەنی پەیوەندییە دەرەكیەكانی ئەمەریكا
( »)CFRپێكهات كە لە واقیعدا ئایدیای دروستكردنی حكومەتی جیهانی
گەاڵڵە دەكرد ،کە بە پێی ئەو ئەنجومەنە پێویستە مۆدێلی ئەمەریكی وەك تاكە
مۆدیل بۆ هەمووان پەسەندبكرێت و داكۆكیی لێبكرێت .بەم چەشنە ،واڵت
و نەتەوەكانی دیكە دەبێت لە بونیادی ئایدۆلۆژی ئەمەریكی پەیڕەوی بكەن.
ئایدیای هاوشێوەكردنی بەها و بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا لەگەڵ بەها
گشتی و یونیڤێرساڵەكان ،مێژووی درێژماوەی نزیك لە یەك سەدەی هەیە،
كە تیایدا ئەمەریكییەكان سەرسەختانە لە رێگەی دروستكردنی دەوڵەتی
جیهانیدا چوونە پێش .ئەنجامی مشتومڕ لە سەر بەهاكان لەڕووی پراکتیکییەوە
چی بوو؟ واڵتان و نەتەوەكان لەوانە ئەوروپای كۆن كە بەرژەوەندییان رێك
دەقاودەقی بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا نییە ،دەبێت سیستمی بەهاكانی
ویالیەتە یەكگرتووەكان پەسەندبكەن و بەرژەوەندییەكانی خۆیان بەپێی ئەو
بەهایانە دیاریبکەن ،كە لە بنەڕەتدا یەكسانە بە بەرژەوەندیی ئەمەریكا .بەم
چەشنە ،ئایدیای كۆلۆنیال ،راستەوخۆ و بێبەزەییانە لە بەرانبەرماندایە .ئەمە
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جەختكردنەوەیەكە لە سەر یونیڤێرساڵبوون و حەقبوونی واڵتێك ،جەمسەرێك،
زلهێزێكی هەرە مەزن ،كە واڵتانی تر پێدەخەنە جێ پێكانی و تەنها ئەم واڵتە
وەك «رێگەی رزگاری»« ،پەرە»« ،ئازادی»و هتد بە فەرمی و رەسمی وەردەگرن.
ئەوانەی دژایەتیی خۆیان لەگەڵ ئەم بابەتە دەرببڕن ،ناویان دەكەوێتە ناو
لیستی رەشی «دوژمنانی مرۆڤایەتی» و هەندێكجار وەك ئەفغانستان ،یاخود
عیراق هێرشیان دەكرێتە سەرو دەستیان بەسەردا دەگیرێت.
تسخینڤالیا ،خاڵی كۆتایی باسی بەهاكان

سەرجەم دژیەکی و گۆڕانكارییەكان لە مەڕ بەها و بەرژەوەندییەكان
بە روونی لە روداوەكانی تسخینڤالیادا كەوتنەڕوو .ساكاشڤیلی ،رێبەری
جۆرجیا هێرشی کردە سەر روسیا .بۆ روسیا ،چونکە چەكدارانی جۆرجیایی
تەقەیان لە سەربازەكانی پارێزەری ئاشتی ئێمە كرد و بە كوشتنی پیرەمێرد
و ژنان و مندااڵنی ئۆسیتیای باشور ،جینۆسایدێكی لە پێشەوە نەخشە بۆ
داڕێژاویان بەڕیوە برد .بەم حاڵەشەوە رۆژئاوا و ویالیەتە یەكگرتووەكان
وادەنوێنن ،كە هیچ رووی نەداوە و ساكاشڤیلی وەك پاڵەوان دەناسێنن و
لەسەر ئەمەش بەردەوام دەبن .بە پێی ئەم مۆدێلە ،ساكاشڤیلی لەالیەكەوە
لەگەڵ بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكی هاوئاهەنگە ،چونکە پێشنیاری
دامەزراندنی بنکەی سەربازیی ئەمەریكی لە سەر خاكی جۆرجیا دەكات،
لە الیەكی دیكەشەوە گەر بەهاكان بێنینە ئەژمار ،هەروەك «هەڵگری
دیموكراسی» دژایەتیی وەك دەوترێت «رژێمی دیكتاتۆری روسیا» دەكات
و ئەم حەقیقەتە كە ساڤاشكیلی ،ئەم كەسە «باش»ە لەڕوانگەی بەها
ئەمەریكییەكانەوە «سودهێنەر» لەڕووی بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكاوە
بە وەحشیانەترین شێوە هەڵسوكەوت دەكات ،خەڵكانی بێپەنا و بێچارە
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دەكوژێت و دوا فیشەک لە پشتە ملی پارێزەرانی ئاشتی بریندارەكان
دەدات ،ریگە لەوەناگرێت ئەمەریكییەكان بە تەواوی پشتی نەگرن.
دوای ئەوەی روسیا بە دانەوەی وەاڵمی قورس و توند بۆ بانگهێشتی
سەربازی ،نەتەوەكانی ئۆسیتیای باشور و ئابخازیا لە جینۆساید رزگار
دەكات ،مافی سیاییان بۆ بوونی دەوڵەتی سەربەخۆ بە فەرمی دەناسێت.
پرسیارێك دێتەئاراوە :چۆن ئەم رەف��ت��ارەی روسیا لەڕوانگەی بەها و
بەرژەوەندییەكانەوە هەڵبسەنگێنین؟ بە پلەی یەكەم ،بە جوانی دیارە
مۆسكۆ لە كاردانەوەكەیدا بەرانبەر هێرشی تسخینڤالیا پەیڕەوی بەها گشتی
و یونیڤێرساڵەكان بووە ،بەاڵم ئەوەش دەركەوت كە تێگەیشتنی ئێمە و
واڵتە رۆژئاواییەكان لەم بەهاگەلە جیاوازیی بنچینەیی هەیە .با دۆخەكە بە
زمانی خۆمان سەرببڕین :روسیا لەو باوەڕەدایە بەهای مافی ژیان بۆ خەڵك
بااڵترین شتە ،گەر كۆمەڵكوژیی نەتەوەیەك لە بەرچاوماندا ئەنجامبدرێت،
ئەو كاتە پێویستە روسیا دەستی تێوەربدات ،بە تایبەتی كاتێك بابەتەكە
بابەتی هاوواڵتییانی فیدراسیۆنی روسیا بێت و ئاڵۆزی و پێكدادان لە
پەراوێزی سنورەكامناندا رووبدات .سەرباری ئەوەی ویالیەتە یەكگرتووەكان و
كۆمەڵگەی رۆژئاوا كوشتاری خەڵكانی ئۆسیتیا بە جینۆساید لە قەڵەم نادەن،
هاویشتنی موشەك بۆ شارێكی بێپەنا لە الیەن موشەكهاوێژی «گڕاد»
و تۆپخانەی قورس بە تاوانی جەنگی ئەژمارناكرێن ،روسیا بەرانبەر بەم
ستانداردە دووئالیزمییە هەڵوێست وەردەگرێت .گەر جینۆساید كۆمەڵكوژی
نییە ،گەر كوشتنی خەڵكانی بێپەنا قەتڵ نییە ،تاوان بە تاوان ناژمێردێت،
كەواتە ئێمە باوەڕمان بە بوونی بەهای گشتی و یونیڤێرساڵ نییە .روسیا
ئابی ساڵی  ،2008كاردانەوەی خۆی بەرانبەر بەم پرسە ئاشكراكرد .گەر
ئێوەی رۆژئاوایی بەم هەڵسوكەوتە تایبەتییەتانەوە تا ئەم رادەیە سنورەكانی
ئەدەب دەبەزێنن و خۆتان لەم بابەتە روون و دیارانە نەزان دەكەن ،كەواتە
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ئێمە هیچ كارێكامن بە ئێوە نییە .روسیا لەم باوەرە دەستی لە بەهاكانی
خۆی هەڵنەگرت و دوای سااڵنێكی زۆر خەوی دەستكرد لە ئۆسیتیای باشور
و ئابخازیا كەوتە كار و ئەمكارەشی بە پێی تێگەیشتنی تایبەتیی خۆی لە باش
یان خراپی بابەتێك ،ئەگەری بەدیهاتن یان بەدینەهاتن ،رێگەپێدراو ،یاخود
رێگەپێنەدراو ،بە تاوان لە قەڵەمدەدرێت یان نەخێر ،ئەنجامداوە .لێرەدا
بەرەوڕووی واقیعێكی هەرە گرنگ بووینەوە .تێگەیشتنی ئێمە سەبارەت
بە تەوەرەكە كە بەهای بااڵ چۆنە (بۆ منوونە مافی ژیان بۆ مرۆڤ ،مافی
ژیان بۆ نەتەوە) لە خاڵی بەرانبەر بەڕای ئەمەریكی و رۆژئاواییەكاندایە.
ئاخر كاتێك قسە لەسەر مافی ژیانی ئەو نەتەوانە دەكرێت كە خوازیاری
روسیان ،نەك ویالیەتە یەكگرتووەكان ،ئەو كاتە مافێكی وەها الی ئەوروپی و
ئەمەریكییەكان بێبەری لە هەرجۆرە بەهایەك دەبێت .هەر بەم بۆنەیەشەوە
تەقەكردن و موشەك هاوێشنت بۆ تسخینڤالیا بە تاوان لە قەڵەم نادرێت.
ئێمە بەهاكانی خۆمان پاراست ،واتە لە سەر حەقین

تێگەیشتنامن لە بەهاكان ،جیاوازە لە ویالیەتە یەكگرتووەكان و رۆژئاوا.
ئەمە پرسێكی بنەڕەتییە .بە شێوەی شیاو بەرانبەر بەو شتەی كە بە تەواوی
بۆ ئێمە روونە ،واتە مافی خەڵك بۆ ژیان ،كاردانەوەمان نواندووە و سەبارەت
بەم بابەتەش زیاتر لە هەر كاتێكی دیكە بەدواداچوومنان كردووە :نەك تەنیا
بۆ دانیشتوانی ئۆسیتیای باشور و ئابخازییەكان ،بەڵكو بۆ ئەلبانی ،كرواتی
یان بۆسنییەكان و تەنانەت رسبەكانیش بێ لەبەرچاوگرتنی ئەوەی دانیشتوی
رسبستانن ،یاخود واڵتانی دیكە ،مافی ژیامنان پێڕەوا دەبینین .مۆسكۆ لە سەر
ئەوەی رسبەكان نابێت لە الیەن ئەلبانی و كرواتەكان ،ئەلبانییەكانی كۆسۆڤۆ
لە الیەن رسبەكانەوە ،جینۆساید و كۆمەڵكوژی بكرێن ،پێداگری دەكرد .روسیا
پاكتاوكردنی نەژادیی ئەنجامدراو لەالیەن رسبەكانەوە (گەر ئەمە روویدابێت)
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ئیدانە دەكات ،رێك بەو شێوەیەی سەركۆنەی پاكتاوی نەژادی رسبەكانیش
دەكات .ئێمە هەروا لەخۆڕا پشتگیریامن لە كەس نەكردووە و خوازیاری
دادپەروەری بووین .بەم بۆنەیەشەوە بە وردبینی و پارێزەوە لەسەر بابەتی
یوگسالڤیا ،دژایەتی ویالیەتە یەكگرتووەكامنان كرد ،بەاڵم ئەمەریكییەكان بۆ
دەستڕاگەیشتنیان بە بەرژەوەندییەكانی خۆیان دەستدڕیژییان دەكردە سەر
ئەم سیستمی بەهاگەلە .بەم چەشنە ،روسیا پاش تسخینڤالیا لە كۆتاییدا لە
خەونی دەستكردی سیستمی بەهاگەلی رەنگە «گشتی و یونیڤێرساڵ» رزگاری
بوو ،چركەیەكی بنەڕەتی و گرنگ بوو.
مانگی ئابی ساڵی  ،2008روسیا لە وەهمی پۆپۆلیستی و كۆمەڵی هیپنۆتیزم
كراوی كەسانی بەشدار لە بەها «گشتی و یونیڤێرساڵ»ەكان راپەڕی و بە پلەی
یەكەم لەبەرئەوەی رۆژئاوا خۆی بە دەربڕینی روون و راشكاو (رایگەیاند)،
لەم بەهاگەلەدا هیچ رەهەندێكی گشتی بوونی نییە ،بونیادەكەی تێكشكاند.
رووداوێك كە ناتوانین گرنگییەكەی هەڵسەنگێنین ،چونكە لەسەر ئاستێكی
بەرفراوان دەرەنجامی لێكەوتەوە .لەمە بەدواوە تەنیا سیستمێكی بەهامەندی
جیهانی بۆ روسیا بوونی نییە .ئێستا ئێمە بۆ تێگەیشتنی ئەوەی بە بەها دێتە
هەژمار دەکرێت ،ئەوەی بێبەهایە ،هەروەها تێگەیشنت لەوەی خاوەنی
خاوەنی پێگەی بەنرخرتە ،یان ئەوەی كە لە پلەی دووەمی گرنگیدایە ،تەنیا
پشت بە خۆمان دەبەستین.
كۆمەڵگەی ئێمە دیسانەوە بە دۆزینەوەی گەنجینەی نەریتە نەتەوەییەكانی
سەردەمی قەیسەرەکان و قۆناغی سۆڤێتەوە سەرقاڵە .روسەكان ،بە تایبەت
روسە وشیارەكان ،هەمیشە بە روونی تێدەگەیشنت كە بەهاكانی كۆمەڵگەی
ئێمە رەگیان لەنەریتەكانی ئەرتەدۆكس و مێژووی نیشتیامنیدا داكوتاوە ،ئێجگار
زۆر جیاوازە لە رۆژئاوا .تەنیا ساڵەكانی  1990هەوڵیاندا ئایدیای وەهاموی
و خەیاڵیی گشتی و گشگیر بوونی رێڕەوی سیاسی-ئابوری ،پێشكەوتنی
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كۆمەاڵیەتی و گەشەی هونەری و تەكنەلۆژی ،كە گوایە تەنها و تەنها لە
رێگەی پەیڕەویكردن لە رۆژئاوا ،بەدەستدێت ،بە گوێامندا بدەن .هەنوكە،
دوای رووداوی تسخینڤالیا ،ئیمە بە روونی گەیشتینە ئەو ئەنجامەی ئەمانە
هەموو درۆیە .هیچ سیستمێكی بەهای گشتی و یونیڤێرساڵ بوونی نییە .بەڵكو
سیستمی بەهای رۆژئاوایی ،ئەمەریكی ،روسی ،چینی ،ئێرانی وهیندی بوونیان
هەیە ،كە هەر یەكەیان پێناسە و راڤەیەكی جیاواز بۆ سادەترین پرسەكان ،بۆ
منوونە جینۆسایدی هاوواڵتییانی بێپەنا ئاراستە دەكەن.
لەم پەیوەندییەدا ،ئەمڕۆ لەڕوانگەی بەهاكانەوە هەرچەشنە رووداوێك
بە شێوەی رووداوێكی جیاواز لە الیەن ئێمەوە درکی پێدەکرێت .لە داهاتوودا
هیچ چەشنە فریودانێكی خەڵكانی ئاسایی سەبارەت بە گشتی و هەمویی بوونی
بەهاكان ،هیچ جۆرە گەاڵڵەیەك لە الیەن الیەنگرانی «حكومەتی جیهانی» لە روسیا،
هیچ چەشنە ریكالمێكی پێداگر لە سەر ئەوەی كە رۆژئاوا خاڵی گۆڕانی بێ بەند
و مەرج و بێئەڵتەرناتیڤ لە رێگەی پێشكەوتنامندا ،هەروەها سوربوون لەسەر
ئەوەی «روسیا واڵتێكی ئەوروپییە» نابێت بوونی ببێت .گەر واڵتی ئێمە ئەوروپییە،
كەواتە رۆژئاوا واڵتێكی «نائەوروپییە» و ئێمە ئەو مافەی لێوەردەگرینەوە كە
ناوی خۆی بنێت ئەوروپی .ئەنجامگیرییەكی دیكە زۆر سادەترە .روسیا ژیارێكی
ئۆراسیایی رەسەنە .سیستمی بەهامەندیی ئێمە تایبەتییە و كۆمەڵكوژی خەڵكانی
ستەملێکراو و بێپەنا لەم سیستمەدا بە تاوانێك دەژمێردرێت ،كە بە هیچ شێوەیەك
پەسەندی ناكەین .بە ئاگاداربوون لە هەڵوێستی واڵتانی رۆژئاوایی سەبارەت بە
تراژیدیای تسخینڤالیا ،لە كۆتاییدا ئەو بابەتەمان کۆتایی پێهێنا ،كە ئاخۆ روسیا
واڵتێكی ئەوروپییە .روسیا ناتوانێت واڵتێكی وەهابێت .گەر واڵتانی ئەوروپی ئێمە
لەڕووداوەكانی جۆرجیا بە هێرشبەر و بەرپرس لە جینۆسایدی قوربانییە بێپەناكان
دەزانن ،با لەم بارەوە رێكەوتنێكی گشتی بە دەست بێنن.
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ئێمە بەرژەوەندییەكانی خۆمان پاراست ،واتە ئێمە بەهێزین

ئێستا دێینە سەر الیەنێكی دیكەی ئەم پرسە ،واتا بەرژەوەندییەكان .ئایا
روسیا لە ئابخازیا و ئۆسیتیا بەرژەوەندییەكانی خۆی پاراست؟ دەبێت بڵێین
وەاڵمەكە ئەرێنییە .ئەم پرسە گەرچی لەڕووی گرنگییەوە لە پلەی یەكەمدا
نیییە ،بەاڵم روویداوە .بەڵێ ،زۆر راستە .ئێمە بەرانبەر كەسانێك ،كە دەیانویست
لە سەر حیسابی ئێمە بەرژەوەندییەكانی خۆیان بەرنەپێش ،بەرگریامن لە
بەرژەوەندییەكانی خۆمانكرد .بەم چەشنە ،ئێمە بە شێوەی بێخەوش و بێكەم
و كوڕی كارمانكرد ،واتە هەم لە بەهاكان و هەم لە بەرژەوەندییەكانی خۆمان
بەرگریامن كرد .لەڕوانگەی سیستمی بەهاكانەوە هیوادارین ئامادەبووانی دیكەی
ئەم پرۆسە نێونەتەوەییە لە هەڵوێستەكانی ئێمە تێبگەن ،چونكە ستانداردە
دووئالیزمییەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكان لە جیهاندا لەالیەن هەموانەوە
پەسەندكراو نییە .بە نیسبەت بەرژەوەندییەكانی ئێمەشەوە ،ئەوانی دیكە تیكڕا
دەبێت وەك كردەوەیەكی بەدیهاتوو ،سەملێنەری دەسەاڵت و هێزی ئێمە پێی
قایل بن .ئەمە پێویستی بە پاساو هێنانەوە نییە و تەنها دەبێت گرنگی پێبدرێت.
لە الیەكی دیكەشەوە نیشامناندا ،ئەو لۆژیكەی تەنها بە پێی بەرژەوەندی
ئەمەریكیەكان دەبێت لەگەڵ بەهاگەلە گشتییەکان یەكسان بكرێت
و هەموو شتێك كە لە دژی بوەستێت «تاوانبارانە» لە قەڵەم بدرێت،
كۆتاییهاتووە .لە تسخینڤالیا بەرگریامن لە بەها و رێك وەك ژیارێكی سەربەخۆ
هەڵسوكەومتانكرد ،چونكە تەنها ژیار توانای گەاڵڵە و داڕشنت و رێكخستنی
سیستمی بەهاكانە .مانگی ئابی ساڵی  2008لە جۆرجیا تەنها دیاریكردنی سنور
لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتووەكان و پشتیوانەكانی رووی نەدا ،بابەتێک كە لە
پلەی دووەمی گرنگیدایە ،بەڵكو گرنگرتین پرس و بابەت ئاشكرابوونی تەواوی
ناكۆكی نالۆژیكیی لەمەڕ بەهاكان ،بەدەربڕینێك پیكدادانی نێوان بەهاكانی
ئێمە و ئەوان بوو.
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كۆتایی رۆژئاواگەرایی لە روسیا

«ئەوان» كە لە سەنگەری ئەوبەرن ،كێن؟ ئەوان هەر ئەو كەسانەن كە تا
ماوەیەك بەر لە ئێستا «هەڵگرانی بەهاگەلی گشتی و جیهانی» بوون .گەر ئێمە
پێشرت بە دەربڕینی ئەو بابەتە لەبەر هەندێك هۆكار ،نامانەوێت دەرفەتەكامنان
لەدەستبدەین ،لەگەڵ ئەم كەسانەدا تەنیا لە قاڵبی بەرژەوەندیدا باس و
مشتومڕمان دەكرد ،بەاڵم هەنوكە رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ رۆژئاوا ،خاوەنی
چۆنێتییەكی قووڵرتە (كە هاوكات بووە بە هۆی گیان بەبەرداهاتنەوەی كۆمەڵگە
و فۆڕمۆڵەبوونی سیاسەمتان بە درێژایی تێکڕای مێژووی نەتەوەیی و بە شێوەی
جۆراوجۆر) .ئێستا باشرتین دەرفەت بۆ لە ناوبردنی كۆتایی وەهمی پەیوەندیدار
بە جیهانی و گشتگیربوونی رۆژئاوایە و هەلومەرجیشی باشرت لەهەر كاتێكی
دیكە دەستەبەر بووە ،چونکە بە بڕوای من هێشتا هیچ شتێك لە جۆرجیا كۆتایی
نەهاتووە .ئەمە تەنها خاڵی دەستپێكی ناكۆكی و پێكدادانی بنەڕەتی و پێكهاتوو
لە گەلێك الیەنی جۆراوجۆری ژیان لەوانە بوارە كۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئابوری،
كولتوری و لەوانەیە تەنانەت سەربازیش ،كە هەموو شت تازە كەوتووەتە
سەر رێگەی دەستپێك و سەرەتا ،تێگەیشنت لەم خاڵە كە ئایدیای هەموویی و
گشتیبوونی بەها رۆژئاواییەكان بۆ روسیا لە تسخینڤالیا نێژرا ،لەمە بەدوا ئێمە
بە جۆریكی دیكە رووبەڕووی فۆڕمۆڵەبوونی سیاسەتی نێونەتەوەیی دەبینەوە و
ناچارین لە پەیوەندیەكامناندا لەگەڵ واڵتە جیاجیاكان رەچاوی بكەین.
ئەزموونێك كە بەدەستهێنانی خوێنڕشتنێكی زۆری تێچوو لە تسخینڤالیا،
چاومانی بەڕووی گەلێك حەقیقەت بۆ منوونە چۆنێتیی رووبەڕووبوونەوەی
رۆژئ��اوا لەگەڵ ئێران ،سوریا كۆریای باكور ،خۆبەڕێوەبەریی فەلەستین
و چین ك��ردەوە .ئێمە ئێستا زۆر شت بە جۆرێكی دیكە لێكدەدەینەوە.
خەونی دەستكردی «حكومەتی جیهانی» كۆتاییهاتووە و پێشنیار و داوا و
تیۆری چوارەمی سیاسەت
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هەڵخڕاندنەكانی رۆژئاواییەكان و لەڕاستیدا ستوونە پێنجەمییەكان چیدی
كاریگەرییان نەماوە .ناكرێت ئەو كەسانەی پاش رووداوەكانی تسخینڤالیا باسی
بەهای گشتی و یونیڤێرساڵ دەكەن ،بە رێ لێونبوو ،گومڕا بزانین ،بەڵكو ئەوانە
خیانەتكارن .رەنگە ئەوان تا پێش روودانی ئەم رووداوانە تووشی هەڵە بووبێنت،
بەاڵم ئیستا ئیدی دەبێت وەاڵمدەرەوە بن .كەسانێك هەبوون لە داگیركردنی
روسیا لەسەر دەستی هیتلەر یان ناپلیۆن خۆشحاڵ بوون ،یان سەربازەكانی
ئەرتەشی ئازادی روسیا كە چوونە بەرەی سەربازەكانی هیتلەرەوە ،بەاڵم
هەمومان دەزانین چییان بە سەر ئەوانەدا هێنا .دەمەوێت ئاماژەیەكیش
بە پەیامنی ریبەنرتۆپ-مۆت لۆف ،یان بە دەربڕینێك پەیامنی دەستدرێژی
نەکردن و هێرشی نێوان ئەڵامنیا و یەكێتی سۆڤێت ،بكەم .كاتێك رێبەرایەتیی
سۆڤێت ،سەبارەت بە ئاشتی لەگەڵ ئەڵامنیای نازی تووشی وەهم ببوو ،بەاڵم
پاش 22ی حوزەیرانی ساڵی  1941ئەم وەهامنە لە ناوچوون و ئیدی شوێنێك
بۆ ئەڵامنیاگەراكان و الیەنگرانی دۆستایەتی یەكێتی سۆڤێت لەگەڵ ئەڵامنیا
نەمایەوە .هاوشێوەی ئەم بابەتە ئەمڕۆش بەدیدەكەین .گەر تا رێكەوتی 8ی
ئابی ساڵی  2008بوونی رۆژئاواگەرایان لە روسیا گریامنەكراو بوو ،بەاڵم لە
دوای ئەوە ئیدی بوونیان نامومكینە.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
1
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ
سەجعان
میالد ئەلقزی كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

2
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

101

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

2016

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

2016

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

107

114
115
116
117

402

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

2016

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی بابان ئەنوەر

ئەلێكساندەر دۆگین

6

206
2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

2016

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر

2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

127

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

2016

128

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

2016

129

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

2016

130

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016

131

ئامانجی فەلسەفە

شاسوار کەمال

2016

132

پرسی ژن

عادل عەلی

2016

133

چەپی نوێ

ئەکرەم میهرداد

2016

134

نامیلکەیلێبوردەیی

فەرشید شەریفی

2016

135

یاداشتەکانیجەنگ

سرتان عەبدوڵاڵ

2016

2016

7
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136

ژنێك لەناو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016

137

ماركس و رەخنەی سیاسهت

هاوار محهمهد

2016

138

لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی
رەنجدەرانی کوردستان

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

139

فەلسەفە لەئێستادا

دانا شوانی

2016

140

تیۆری زانینی زانستییانە

دكتۆر حەمید عەزیز

2016

141

ماركس و ئازادی

142

رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

2016
2016

 143سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران ماجد خەلیل

2016

144

هەژموونی نەوت

سۆران عەلی

2016

145

دەوڵەت

سمکۆ محەمەد

2016

146

مێژووی ئابوری جیهان

محەمەد چیا

2016

147

لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

خەڵەف غوفوور

2016

148

پارت و رێكخراوە
سیاسییەكان له توركیا

محەمەد فاتح

149

دەقی شیعری كوردی
لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

د .لوقامن رەئوف

404

ئەلێكساندەر دۆگین

2016

2016

