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بەشی پێنجەم

 دەوڵەتێك كە بە تۆتالیتار دەزانرێت 

هانا ئارێنت

تۆتالیتار  دەوڵەتی  كە  نییە،  ئەوە  هاوچەشن  تێكڕاو  بنەمای  بێگومان 

بابەتە،  ئەم  شێلگیری  توێژەوەرانی  پێچەوانەوە  بە  رادەكێشێت.  بۆخۆی 

واتە  دووفاقی،  دەسەاڵتێكی  لێكدژی(  )یان  هاوژیانی  لەسەر  كۆكن  النیكەم 

تۆتالیتاری كۆن  لە ))بێ شێوەیی(( حكومەتی  حزب و دەوڵەت. زۆربە جەخت 

بەڵشەفیك  ))بەسیستەمی  ئەوەی  وتبووی  پێشرت  ماساریك  تۆمس  دەكەنەوە. 

نەبووە.((  شتێك  سیستەمەكە  تێكڕای  لەدەستدانی  لە  جگە  قەت  دەزانرێت 

ئاشكراكردنی  هەوڵی  پسپۆڕێكیش  ئەگەر  ))تەنانەت  راستە  تــەواو  ئەمەش 

دەبو.((،  دێوئاسا  دەدا،  سێیەم  رایشی  قۆناغی  لە  دەوڵەتی  و  حزب  پەیوەندی 

دەسەاڵت،  سەرچاوەی  دوو  نێوان  پەیوەندی  كە  تێبینیكراوە  زۆرجار  هەروەها 

دۆرینە،  دەسەاڵتی  دووەم  و  راست  دەسەاڵتی  یەك  حكومەت،  و  حزب  واتە 

وێنا  دەســەاڵت  بێ  دەزگــای  وەك  زۆرتــر  حكومەت  دەزگاكانی  شێوەیەك  بە 

دەكرێت كە دەسەاڵتی راستی حزبی شاردۆتەوەو دەیپارێزێت.

بونە  سێیەم  رایشی  سەردەمی  لە  راپەڕاندن  دەزگای  ئاستەكانی  هەمو   

دیقەتی  بەوپەڕی  نازیەكان،  نوسخەكردن.  دوو  سەیری  جۆرێكی  قوربانی 
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حكومەت  راپەڕێنەری  تایبەتی  هەركارێكی  كە  دەبــون  دڵنیا  سەرنجڕاكێش 

بۆ  ئەڵامنیا  دابەشكردنی  ــت.1  دەدرێ ئەنجام  حزبیش  رێكخراوێكی  هۆی  بە 

گایۆ2  نازی  دابەشكردنەكانی  هۆی  بە  وایامر  سەردەمی  لە  هەرێم  و  كانتۆن 

ناوچەیەكی  هەر  كە  نەبون،  تەریب  هەردووكیان  سنوری  دیارە  دەبو.  تەریب 

ئیداری  یەكەی  دوو  سەربە  جوگرافیەوە،  روانگەی  لە  تەنانەت  تایبەتی، 

كە  نەوەستا  كاتێك  تەنانەت  تایبەتیەكان  كارە  ئاڵوگۆڕكردنەی  ئەم  لێكجیابو. 

حكومەتیان  فەرمیەكانی  ــە  وەزارەت بااڵی  ریزی  نازیەكان   1933 ساڵی  پاش 

جێ  ئەندامانی  كۆنی  دەستەی  لە  گۆنتەر  و  فریك  منونە،  بۆ  كــرد.  داگیر 

)كــاری  داد  ــری  وەزی و  واڵت  ــری  وەزی بونە  كە  بــەاڵم  بــون،  حــزب  متامنەی 

تری  كارمەندانی  هێندەی  دەستداو  لە  دەسەاڵتیان  قبوڵكرد(  ناحزبیان  فەرمی 

ئیداری الواز و ناكاریگەر بون.

سەرۆكی  هیملەری3  راستەقینەی  دەسەاڵتی  شوێن  وەزیــرە  دوو  ئەم   

بو،  واڵت  وەزیـــری  ژێردەستی  بێگومان  كە  كەوتبوون،  پۆلیس  نـــارساوی 

دەرەوەی  كاروباری  ــی  وەزارەت ــەی  دووان حزبیەكان،  دامـــەزراوە  سەرەنجام 

هەمو  لەگەڵ  بــو،  ))گفتوگۆ  پرسی  بــەر  كە  بــون  ئێس((  ))ئێس  ئــیــدارەی 

هۆڵەندا((.  بەلجیكاو  نەرویج،  دانــیــامرك،  رەگــەز  بە  ئەڵامنیەكانی  گروپە 

نازیەكان  بۆ  ئیدارە  دووانــەكــردنــی  كە  دەكــاتــەوە  پشتڕاستی  منونەیە  ئــەم 

ئەندامانی  كاری  تەیاركردنی  بۆ  چارەسەرێك  نەك  بو  بنەمایی  مەسەلەیەكی 

حزب. 

شێوازێكی  بە  رواڵەتی  راستەقینەو  حكومەتی  لێكجاكردنەوەی  هەمان   

رواڵەتێك  حكومەت  هاتەئارا.4  سۆڤیەت  یەكیەتی  پێكهاتنی  بەرایی  لە  جیاواز، 

شەڕی  درێژایی  بە  كە  روسیە  ئەنجومەنەكانی  سەرانسەریەی  كۆنگرە  لەو  بو 

پڕۆسەیە  ئەم  كاتێك  بەڵشەفیك.  حزبی  دایە  خۆی  دەسەاڵتی  تواناو  ناوخۆ 
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بە  سیاسی  نهێنی  پۆلیسی  نوێ  لە  سەربەخۆ  سور  سوپای  كە  پێكرد  دەستی 

لە  دامــەزرانــد.5  ئەنجومەنی  كۆنگرەی  ئۆرگانی  نەك  حــزب،  ئۆرگانی  نــاوی 

پاشان  ئەنجامدرا،  ستالین،  گشتی  سكرتێری  بونە  ساڵی  یەكەم   ،1923 ساڵی 

بە  ئەنجومەنەكەیان،  تاكەكانی  كە  سێبەر  حكومەتی  بونە  ئەنجومەنەكان 

نوێنەرانی  وەك  بەڵشەفیك،  حزبی  ئەندامانی  لە  پێكهاتو  ناوكەكانی  هۆی 

مۆسكۆ  لە  حزب  ناوەندی  كۆمیتەی  كە  دەكرد  كاریان  راستەقینە  دەسەاڵتی 

گاڵتەجاڕی  بونە  بون.  ــدەرەوە  وەاڵم بەرامبەریشیاندا  لە  و  هەڵیبژێردرابون 

بو  راستییە  ئەو  بەڵكو  نەبو،  وەرچەرخان  بنەڕەتی  خاڵی  ئەنجومەنەكان  حزبی 

نەبو،  كێشە  بەڵشەفیكەكان  بۆ  ئەنجومەنەكان  هەڵگرتنەوەی  ))هەرچەند  كە 

خۆیان  دەسەاڵتی  رازانــدنــەوەی  رواڵەتی  منونەی  وەك  نەكرد،  كارەیان  ئەو 

سودیان لە ئەنجومەنەكان وەرگرت.((

هاوژیانی  ــەاڵت،  دەسـ دابەشكردنی  و  ئــیــدارات  كردنی  دوانــە  بە   

بەاڵم  بەسن،  پشێوی  روونكردنەوەی  بۆ  رواڵەتی،  راستەقینەو  دەسەاڵتی 

بیرمان  لە  نابێ  ناكەنەوە.  روون  بەراستی  بنەماكان  تێكڕای  ))ناشێوەیی(( 

ئەم  ئەگەر  جواڵنەوەیەك  بــەاڵم  هەبێ،  بناغەی  تــەالر  دەكرێت  كە  بچێت 

كاریان  بە  نازیەكان  كە  وەربگیردرێ  مانا  و  شێلگیری  هەمان  بە  رێك  وشەیە 

یان  یاسایی  بنەمایەكی  هــەرجــۆرە  و  هەبێت  الیەنێكی  ــرێ  دەك  - ــرد  دەب

زۆر  خێراییەكی  بە  كە  دابرنێ،  الواز  خاڵێكی  بە  جواڵنەوەیەك  بۆ  حكومەتی 

بە ئاڕاستەی تایبەت دەجوڵێت. 

لەو  دەسەاڵتیدا،  بێ  قۆناغی  لە  تەنانەت  تۆتالیتاریەكان  جواڵنەوە 

بە  بنەمایەك،  جۆرە  هیچ  لە  نایانەوێ  مــەودوا  لە  كە  پێكهاتون  جەماوەرە 

یاساییەكانیان  سنورە  پەالماری  جەماوەرێك  بژیین؛  ماهیەتەكەی  لە  چاوپۆشین 

لەسەر  بەمەش  ــردووە،  كـ ــاری  دی حكومەت  كە  پتەوكرد  جوگرافیی  و  دا 
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جواڵنەوانە  ئەم  چونكە  دەوڵــەت،  و  حكومەت  لە  بۆچونەكامنان  بنەمای 

وەك  دەبێت  ببینێت،  تایبەت  بەخاكێكی  تایبەتكراو  كــردەوە  بە  خۆیان  بۆ 

ئەنقەستو  وێرانكردنە  ئەم  بۆ  تێكبدەن،  بنەماكە  تێكڕای  هەوڵبدرێت  پێویست 

دامەزراوەی  و  حزبی  ئیداراتی  بۆ  ئیدارات  كردنی  دووانە  گۆڕینی  دمەوەرانە 

منونەی  نێوان  پەیوەندی  پێداویستی  دوانەكردنە  ئەم  نابێت.  بەس  دەوڵەتی 

بنەما  لە  جۆرێك  بە  سەرەنجام  هەمانكار  حزبە،  دەروونی  ناوكی  و  دەوڵەتی 

رێسای  خۆیدا  لە  خۆی  دەوڵەتەكەی  و  حزب  نێوان  پەیوەندی  كە  دەشكێتەوە 

یاسای لێدەكەوێتەوە كە دەسەاڵتی تایبەتی جێ سەرنجیان سنوردار دەكات. 

كێشەی  دەرەنجامی  ــەت  رواڵ بە  ئیدارە،  دوانەكردنی  بە  كە  راستە   

ئاماژەی  بەرچاوترین  حزبیدا،  تاك  دیكتاتۆرەكانی  هەمو  لە  حزبیە  دەوڵەتی 

تا  ئــیــدارات  زۆرینەكردنی  بنێین  ــاوی  ن واباشە  كە  ئاڵۆزترە  دیــاردەیــەكــی 

بێتەدی  كۆنەكان  ویالیەتە  تەنیشت  بە  گایۆ  نەبون  رازی  نازیەكان  دووفاقیان. 

حزبیە  رێكخراوە  بە  پەیوەند  لە  جوگرافیەكان  دابەشكردنە  زۆربــەی  و 

پانتایی  هەمان  بە  نە  ئای((6   - ))ئێس  واڵتی  یەكەی  دایامنەزراند.  جیاجیاكان 

ئێس((  ))ئێس.  یەكەكانی  لە  ویالیەت؛  فراوانی  هەمان  بە  نە  و  بون  گایۆ 

رێكخراوەكانی  كە  نەبون،  ناوچانە  ئەو  هاوڕای  یەكانە  لەم  هیچكام  و  جیابون 

ئاڵۆزی  ئەم  سەر  بخەینە  راستیە  ئەم  دەبێت  كردبو.  دابەشی  هیتلەری  الوانی 

خۆی  رواڵەتی  راستەقینەو  دەسەاڵتی  نێوان  بەرایی  پەیوەندی  كە  جوگرافییە 

رایشی  دانیشتوانی  ــردەوە.  دەكـ دووبــارە  گــۆڕاووی  بە  شوێنێك،  هەمو  لە 

لێكدژی  زۆرجــار  ركابەرو  دەسەاڵتی  ژێر  لە  هاوكات  نەك  هیتلەری  سێیەمی 

بەڵكو  ــان؛  دەژی ئێس  ئێس.  و  ئا  ئێس.  حزبی  ــەت،  دەوڵ كارمەندانی  وەك 

باقی  لە  دەســەاڵت  كام  دەبێت  ناوترێت  پێی  هەرگیز  و  نەبون  دڵنیا  قەت 

هەستی  جۆرێك  هیتلەری  سێیەمی  رایشی  دانیشتوانی  دەبێت  بزانێت.  بااڵتر 
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دیاریكراو  ساتێكی  لە  تابزانن  ــرد،  دەك پـــەروەردە  خۆیاندا  لە  شەشەمیان 

پەیڕەوی كێ بكەن و متامنە بەكێ نەكەن. 

جواڵنەوەكە  بەرژەوەندی  بۆ  فەرمانی  كۆمەڵێك  سەرۆك  دی،  الكەی  لە   

پێچەوانەی  بە  چەشنە  لەم  بڕیاری  ــا.  دادەن پێویستی  بە  بۆخۆی  دەركردبوو 

تاكەكانی  دەگــۆڕێ.  حزبی  دەستەبژێرانی  چینی  بۆ  حكومەت  هەنگاوەكانی 

ئەم  زۆربــەی  نەبو.  باشرت  خەڵك  لە  بارودۆخیان  فەرمانانە  ئەم  راپەڕێنەری 

لە  وەرگرانیان  كە  دەردەكـــران  گریامنە  بەم  و  بون  گرنگ  ))زیاتر  بڕیارانە 

چینی  ئەنجامدا  لە  كاربكەن((؛  پەیڕەوی  و  بگەن  ــاردەران  ــڕی ب مەبەستی 

)هەرچۆنێكبێ  پێشەوا  بڕیارەكانی  پەیڕەوی  بە  نەبون  پابەند  دەستەبژێران 

))ئیدارەی  دەبــو  بەڵكو  بــو(،  زۆرەملێیی  رێكخراوەكان  هەمو  بۆ  كــارە  ئەم 

درێژی  دوورو  داوای  تۆماری  لە  كە  بەهەمانجۆر  و  ــرد((  دەک رایی  ــەری  راب

بەرامبەر  لە  دەستەبژێران  چینی  ))كارەساتەكان((  و  ))زیــادەڕەویــەكــان(( 

تاكە  نەبون.  یەكسان  هەرگیز  دووە  ئەم  تێبگەی  دەكــرا  حزبی  دادگاكانی 

گوێ  بە  تایبەتی  تەڵقینی  بەهۆی  دەستەبژێران،  چینی  كە  ئەوەبو  جیاوازی 

ناوەڕۆكی  لە  تایبەتی  ئاماژەی  ))مانای  بزانن  تا  ببون  ــەروەردە  پ ــان  دادراوی

تیۆری زیاترە((. 

ــای  دەزگ ناخی  لە  جــواڵنــەوە  چاالكی  وردتــر  دەســتــەواژەیــەكــی  بە   

بــەردەوام  رابــەر  كە  گرتبو  واقعیەتە  لەم  سەرچاوەی  تۆتالیتاری  دەسەاڵتی 

ئەوەی  بێ  دەگوازێتەوە،  تر  رێكخراوی  بۆ  راستەقینە  دەسەاڵتی  ئەنجومەنی 

بەم  كە  بكاتەوە  ئاگادار  كارە  لەم  فەرمی  بە  یان  هەڵوەشێرنابنەوە،  گروپەكان 

شێوەیە لە دەسەاڵت بێبەشكراون.

ئەنجومەنی  سوتاندنی  دوای  یەكسەر  نازی،  رژێمی  قۆناغی  یەكەم  لە   

لە  سەرەنجام  و  ئێس((ەكان  ))ئێس.  بۆ  ئای((یەكان  ))ئێس.  ئەڵامنیا،  فیدراڵی 
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كە  ئەوەیە  مەسەلەكە  گوازرایەوە.  ئاسایش  ئەنجومەنی  بۆ  ئێس((ەكان  ))ئێس. 

بە  خۆیان  كە  نەدەبون  بێبەش  مافە  لەو  قەت  دەسەاڵت  ئۆرگانەكانێكی  هیچ 

ئەوەندە  پێشەوا  ئیرادەی  نەك  بەاڵم  بزانن،  پێشەوا  ئیرادەی  بەرجەستەكەری 

بە  خــۆرهــەاڵت  سەرەڕۆیانی  ترسی  دەكرێت  بـــەراورد،  بە  كە  بو  ناجێگیر 

هەمەگیرو  پۆلێنكارییە  بەڵكو  دابنێی،  خۆڕاگری  وەستانەوەو  ئاشكرای  منونەی 

ئاشكرای  رواڵەتی  دەسەاڵتی  و  راست  نهێنی  دەسەاڵتی  گۆڕاوەكانی  هەمیشە 

ئەندامانی  ئاستێك  تا  و  ــۆڕی  دەگ مانایەك  بۆ  دەســەاڵت،  واقعی  بەڵگەی 

رەزامەندی  و  نهێنی  قاتبەندی  پێگەی  لە  تــەواو  قەت  دەسەاڵتیش  گروپی 

دەسەاڵتیان دڵنیا نەبون. 

كەسێك  پەیڕەوی  دەبێت  ئاگاداربون  لەوێ  دیكە،  دەستەواژەیەكی  بە   

توخمێكی  دەیتوانی  قاتبەندی،  بەردەوامی  تاڕادەیەك  سەقامگیری  و  بكرێت 

نەیبو،  بنچینەدا  لە  تۆتالیتار  حكومەتی  كە  بكات  ئاڕاستە  سەقامگیری 

ئاشكرا  كە  رەتــدەكــردەوە  واقعییان  دەسەاڵتی  هەمیشە  نازیەكان  ــەردەوام  ب

حكومەتی  بە  بـــەراورد  بە  كە  دێننەئارا  حكومەت  لە  نــوێ  منونەی  ــو،  دەب

بــەردەوام  سنور  بێ  دەكرا  كە  بازاڕێك   - دەبو  رێپێدراو  ئاساو  سێبەر  بەرایی 

ناسیۆنال  سیستەمی  و  سۆڤیەت  یەكێتی  هونەری  جیاوازی  گرنگرتین  بێت. 

لە  جواڵنەوەكەی  دەسەاڵتی  ناوەندی  هەركە  ستالین،  كە  ئەوەبو  سۆسیالیزم 

دەزگایە  ئەو  دەكــرد  حەزی  دەگواستەوە،  دی  دەزگایەكی  بۆ  دەزگایەكەوە 

بۆچونی  ســەرەڕای  هیتلەر  كاتێكدا  لە  بكات،  پاكتاو  كارمەندەكانی  هەمو  بە 

دوربكەونەوە((،  سێبەرەكەیان  لە  ))ناتوانن  كە  خەڵكانێك  دەربارەی  تەوساوی 

دیكە  كـــردەوەی  لە  ســود  ــاوی  ب بە  سێبەرانە  لــەم  هەبو  خواستی  تابڵێی 

وەرگرێت. 

دەسەاڵت  بەردەوامی  گواستنەوەی  بۆ  ئیدارات  الیەنەی  چەند  زیادبونی 
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دەسەاڵتدا  لە  زۆر  زەمەنێكی  تۆتالیتار  رژێمی  هەرچەند  بو؛  سود  بە  زۆر 

دەبێت،  زیاتر  جواڵنەوە  سەربە  كارەكانی  ئەگەری  و  ئیدارات  مبێنێتەوە، 

رژێمی  هەڵناوەشێتەوە.  رێكخراوەكە  ئیداری،  دەسەاڵتی  زەوتكردنی  بە  چونكە 

دامەزراوەكان  كۆمەڵگاو  ئەنجومەنەكان،  هەمو  بەرایی  هاوڕاكردنی  بە  نازی 

لەم  سەرنج  جێ  خاڵی  كــرد.  ئــیــدارات  فرەالیەنەی  زیادبونە  بــەم  دەستی 

مانای  بە  هاوڕاكردنە  ئەم  كە  ئەوەبو،  نەتەوەیی  ئاستی  لە  فرەالیەنە  زیادبونە 

پەیوەندی و چونەپاڵ رێكخراوە حزبیەكانی پەیوەست نەبو. 

بەڵكو  یەك  نەك  نــازی،  رژێمی  سەردەمی  تاكۆتایی  دەستكەوتە  ئەو 

ژنانی  رێكخراوی  دوو  سۆسیالیست،  ناسیۆنال  خوێندكاری  رێكخراوی  دوو 

دكتۆران  مــافــپــەروەران،  زانكۆ،  مامۆستای  بۆ  نــازی  رێكخراوی  دوو  ــازی،  ن

رێكخراوە  بڵێی  راشــكــاوی  بە  ناكرێ  حاڵەش  بــەم  هەبو.  هاوشێوەیان  و 

بون،  دەسەاڵترت  بە  رێكخراویان  هاوتایانی  لە  بەگشتی  حزبی  سەرەكیەكانی 

لە  حزبی  رێكخراوی  كــام  نــەدەكــرد،  پێشبینی  حەمتی  بە  كــەس  هــەروەهــا 

پلەكانی قاتبەندی دەروونی حزبدا گەشە دەكات. 

كەمرت  نــورساوی،  دەستوری  پێچەوانەی  بە  روسیا  حكومەتی  رووكــاری   

بۆ  دەوڵــەت  بەڕێوەبردنی  لە  زیاتر  راشكاوی  بە  تەنانەت  بوو  سەرنجڕاكێش 

بەمیراتیان  وایامر  كۆماری  لە  نازیەكان  كە  بونیاترنابو  بێگانەكان  لێڕوانینی 

گرت.

لە  نەبو  نازیەكانی  ئیداراتی  بنچینەیی  كەڵەكەی  روسیا  رژێمی 

بەردەوامی  دامەزراندنی  لە  جەختی  زیاتر  تەنانەت  هاوڕاكردنیش  سەردەمی 

بخاتە  دەسەاڵت  پێشرتی  ئەنجومەنەكانی  تابتوانێ  دەكــردەوە  نوێ  ئیداراتی 

لە  كە  ئەریستۆكراسی  دەزگــای  ئاسای  زەبــەالح  زیادكردنی  سێبەریەوە. 

بەهۆی  ئیدارات  هەڵوەشانەوەی  نوێ  لە  بەسەر  رەوشــەدایــە،  ئەم  خــودی 
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رێكخراوی  سێ  النیكەم  روسیاش  لە  دەتوانین  بكرێت.  جڵەو  پاكتاوكردنەكان 

حزبی  دەزگای  دەوڵەتی،  یان  ئەنجومەنی  دەزگای  بكەین:  دەستنیشان  لێكجیا 

و دەزگای پۆلیس، كەلتوری و سەربازی تایبەتی خۆیان هەبو.

بەرامبەر  لە  حزبی  ئەریستۆكراسی  رواڵەتی  دەسەاڵتی  روسیا،  لە   

دەوڵەتییە  و  حزبی  دوانەكردنی  هاوتای  نهێنی  پۆلیسی  راستەقینەی  دەسەاڵتی 

لە  ئیدارات  فرەالیەنەی  زیادكردنە  ئەم  و  ژماردمان  نازی  ئەڵامنیای  لە  كە 

پێكهاتووە،  جیاجیا  لقی  ئاڵۆزی  تۆڕی  لە  كە  دەبیرنێت  نهێنیش  پۆلیسی  خودی 

دەكــرد.  سەر  لە  سیخوڕی  و  دیكە  ئــەوی  چاودێری  هەربەشێكی  ــەردەوام  ب

كە  هەبو  نهێنی  پۆلیسی  تایبەتی  بەشی  یەكێتی سۆڤیەت  دامەزراوەیەكی  هەر 

دامەزراوەیەدا  ئەو  ئاسایی  كارمەندانی  و  حزب  ئەندامانی  سەر  بە  سیخوڕی 

كە  هەبو  حزبدا  خــودی  لە  پۆلیسی  تری  بەشی  بەشە،  ئەم  لەگەڵ  ــرد،  دەك

پۆلیسی  ئەندامانی  لەوانە  هەموكەس  بەسەر  سیخوڕی  دەبێت  دیكە  جارێكی 

دوو  ئەم  پێچەوانەی  بە  نەدەناسی،  ئەندامەكانی  دوژمــن  و  بكەن  نهێنیدا 

ئەركیان  كە  هەبو  كارگەكاندا  لە  یەكێتییەك  چەند  سیخوڕییە،  رێكخراوە 

بەرهەم  دیاریكراوی  پشكی  رەچاوی  ئایا  بزانن  تا  بو  كرێكاران  كاری  چاودێری 

))بەشی  دەزگایانە  ئەم  گرنگرت  هەموی  لە  بــەاڵم  نا،  یان  ــردووە  ك هێنانیان 

نهێنیدا  پۆلیسی  لە  نهێنی  ))پۆلیسی  بو كە دەسەاڵتی  نهێنی  پۆلیسی  تایبەتی(( 

(( هەبو. 

بۆ  سەرەنجام  ركابەرە  پۆلیسییە  دامـــەزراوە  ئەم  راپۆرتەكانی  هەمو 

دەنێردران.  مۆسكۆ  لە  حزب  سیاسی  مەكتەبی  و  حزب  ناوەندی  كۆمیتەی 

بەشەكانی  لە  كامە  و  یەكالكەرەوە  ــۆرت  راپ كام  دەدرا  بڕیار  كە  لێرەدابو 

نە  ــارە  دی هەیە.  تایبەتیان  پۆلیسی  كارەكانی  ئەنجامدانی  الیەقی  پۆلیس 

دانیشتوانی ئاسایی واڵت و نەهیچ بەشێكی پۆلیس زانیاریان لە سەر ناوەڕۆكی 
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بەكاری  درێــژە  نهێنی  پۆلیسی  تایبەتی  بەشی  ئەمڕۆ  رەنگە  نەبو.  بڕیارەكە 

ناوخۆ  كۆمیتەی  دوبەیانی  و  حزبی  هەڵسوڕاوانی  تۆڕی  بەیانی  بدا،  خۆی 

بنەمایی  یاسایی  قاتبەندی  بەشەكاندا  هەمو  لە  ناوچەیی،  دەستەیەكی  یان 

سەرەنجام  كە  ئەوەبو  حەمتی  كــاری  تاكە  نییە،  دەســەاڵتــدار  یان  دەســەاڵت 

بەشێكیان وەك رواڵەتی ))ئیدارەی پێشەوا(( هەڵدەبژێردرێت.

دڵنیابن  لێی  دەتوانن  هەمووان  كە  تۆتالیتار  دەوڵەتی  رێسایەكی  تاكە   

دەسەاڵتییان  ئاشكراتربن  دەوڵەتە  ئیدارەكانی  و  دامــەزراوە  هەرچی  ئەوەیە 

دەسەاڵترت  بە  سەرەنجام  بێت،  نەنارساوتر  دامەزراوەیەك  هەرچەند  كەمرتەو 

بەڵشەفیك  حزبی  لە  دەسەاڵتیان  ئەنجومەنەكان  رێسایە  ئەم  بەپێی  دەبێت، 

فەرمی  بە  ــەت  دەوڵ ســەرچــاوەی  بااڵترین  وەك  دەســتــوردا  لە  كە  بو  كەمرت 

چینی  وەك  و  ئازادانەیە  بەڵشەفیك  حزبی  ئەندامەكانی  ئەندامێتی  نارساون. 

بو.  كەمرت  دەسەاڵتی  نهێنی  پۆلیسی  لەچاو  ــارسا،  دەن فەرمی  بە  بااڵدەست 

دەگرت.  نهێنیكاری  و  نێهنی  دەستپێكی  لە  سەرچاوەی  راستەقینە  دەسەاڵتی 

لەوكارە  یەكبون؛  کتومت  بەڵشەفیك  و  نازی  دەوڵەتەكانی  روانگەیەوە  لەم 

لە  نهێنی  پۆلیسی  فەرمانگەكانی  ناوەندێتی  و  قۆرخكردن  كە  جیاوازبون 

بە  و  مارپێچی  كۆمەڵێكی  روسیا  لە  بەاڵم  بو،  هیملەرەوە  بەدەست  ئەڵامنیا 

رواڵەت پێكەوە نەبەسرتاو لە چاالكیەكانی پۆلیسدا هەبو.

قەڵەم  لە  ــەاڵت  دەس ئامڕازێكی  بە  تۆتالیتار  دەوڵەتی  ئێمە  ئەگەر   

پیشەسازی  توانای  ــدن،  ــەڕان راپ كارایی  لەمەڕ  ــی  الوەك پرسیاری  و  بدەین 

ئەو  ناشێوەیی  كە  دەردەكــەوێــت  ئەوكات  وەالبنێین،  ئابوری  بەرهەمی  و 

ركابەرێتی  پێشەوایی.  بنەمای  بەدیهێنانی  بۆ  گونجاوە  ئایدیالی  ئامڕاز  دەوڵەتە 

بەڵكو  بو،  بەشدار  هەرپێكەوە  نەك  رەفتاریان  كە  ئیدارات  نێوان  هەمیشەیی 

لە  وێرانكاریەكان  نەیارو  كارتێكرانی  بەختی  ئەستۆیە.  لە  یەكسانیان  ئەركی 
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ئاساو  سێبەر  دەوری  كە  دەسەاڵت  ئەنجومەنی  خێرای  گۆڕانی  دەبات؛  بەین 

دەكرێ  دیكە،  ئیدارەكەی  دەداتــە  دەســەاڵت  و  ئیدارەیەك  دەداتــە  رێپێدراو 

و  بێت  گۆڕانە  لەم  ئاگای  كەسێك  ئەوەی  بێ  بكات  چارەسەر  كێشەكان  هەمو 

ئەوەیە  سیستەمە  ئەم  تری  باشیەكی  هەیە.  نەیارێك  بنچینەدا  لە  بزانێت  یان 

ئەوەیان  چونكە  ناكرێتەوە،  ئاگادار  خۆی  شكانی  لە  قەت  دژ  ئیدارەی  كە 

و  كەمێك  دوای  یان  ــازی(  ن رژێمی  منونە  )بۆ  ناوەشێننەوە  هەڵی  هەرگیز 

هەڵدەوەشێتەوە.  تایبەتەوە  بابەتە  بەم  ئاشكرا  پەیوەندیەكی  جۆرە  هیچ  بێ 

جگە  كەسێك،  هیچ  چونكە  بدرێ  ئەنجام  ئاسانی  بەوپەڕی  كارە  ئەم  دەكرێت 

دەسەاڵت  سەرچاوەی  نێوان  پەیوەندی  لە  ئاگایان  ناسیاوان،  لە  كەمێك  لە 

نییە.

و  ئاسایی  تۆتالیتار،  ئامڕازەكانی  تەگبیرو  حكومەت،  شێوەكانی  وەك   

حەمتیەتی  بەڵكو  رەها  دەسەاڵتی  قۆرخكردنی  نەك  ئەمان  كاریگەرن.  بۆخۆی 

دەكرێن؛  جێبەجێ  بڕیارەكان  هەمو  هەمیشە  كە  دەكــەن  زامــن  هاوتا  بێ 

سەربەخۆیی  زامنكەری  قاتبەندی،  ئاڵۆزی  و  پەیوەندی  پشتێنەی  فرەیی 

سەرسامكەری  خێراو  گۆڕانی  ئەگەری  و  ژێردەستانی  هەمو  لە  دیكتاتۆرە 

لەبەر  واڵت  سەرۆكی  نارساوە.  پێی  تۆتالیتاریزم  كە  دەڕەخسێنێ  سیاسەتەكان 

ناشێوەییەكەی دژی زەبر لێدانە.

سیاسەتی  بێویژدانانە  كە  نییە،  ئــەوە  تۆتالیتارەكان  رژێمە  كێشەی   

و  نوێ  چەمكی  سیاسەتەكانیانەوە  پشت  لە  بەڵكو  بەڕێوەدەبەن،  دەسەاڵت 

واقیعخوازی  لەودیو  كە  هەمانجۆر  بە  شاردراوەتەوە.  دەسەاڵت  پێشینەی  بێ 

ئاگایی  بێ  شــاردراوەتــەوە.  دەســەاڵت  پێشینەی  بێ  و  نوێ  چەمكی  سیاسیان 

و  ریشەیی  نا  بێویژدانی،  جیاتی  لە  بێهۆ  و  دەستبەجێكان  ئاكامە  لە  زێدەڕۆ 

پاڵنەرەكانی  لە  بێزاری  ناسیۆنالیزم،  لەجیاتی  نەتەوەیی  بەرژەوەندی  نەخافڵی 
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كەسی؛  سودی  هەڵنەسەنگێندراوی  دواداچونی  بە  جیاتی  لە  سودخوازانە 

لە  ئایدۆلۆژی،  خەیاڵی  جیهانێكی  بە  پتەویان  بــاوەڕی  واتــە،  ئایدیالگەرایی 

بۆ  نیگەرانكەری  و  نــوێ  هۆكاری  هەمویان  دەســـەاڵت،  دەستەبەری  بــری 

نەیانتوانی  پەالماردان  و  توندوتیژی  كە  روو  خستۆتە  نەتەوەیی  سیاسەتی 

بەهۆی  كە  هێزێكدایە  لە  تۆتالیتاریزم،  روانگەی  لە  دەسەاڵت  بدەن،  ئەنجامی 

رێكخراوەوە بەرهەم دەهێرنێت.
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بەشی شەشەم

 نازیزم و كۆمۆنیزم: دووانە ئەهریمەنیەكان؟

 ئالن دۆبنوا

مێژوونوسەوە  كۆمەڵێك  لەالیەن  كۆمۆنیزم  رەشی  كتێبی  باوبوونەوەی   

باسێكی  روسیا  ئۆكتۆبەری  شۆڕشی  ســاڵــڕۆژی  هەشتایەمین  بۆنەی  بە 

كۆرتۆڤا  ستیڤان  هەڵگیرساند.  دەرەوە  لە  پاشان  فەرەنسا،  لە  گەرماوگەرمی 

نوسیووە،  بۆ  پێشەكی  فۆرە  فرانسوا  بری  )لە  و  کردووە  كتێبەی  ئەم  هەڵەچنی 

بەرهەمە  ئەم  مــرد(.  كتێبە  ئەم  باوكردنەوەی  بۆ  مابو  مانگێكی  چەند  كە 

خەرجی  وردی  راپۆرتێكی  بەڵگەیی  شایەتی  زەینگرتنی  لە  بە  هــەوڵــدەدا 

لە  هەڵسەنگاندنە  ئەم  بەردەستە.  ئەمڕۆ  كە  بخاتەڕو  كۆمۆنیزم  مرۆیی 

راستیدا  لە  نازیزمە،  كوژراوەكان  بەرامبەری  چوار  كوژراو  ملیۆن   100 سنوری 

ئەم ژمارەیە شتێكی نوێی ئاشكرابو نین. 

رۆبێرت  تا  بیگرە  سۆڤارینەوە  بۆریس  لە  نوسەران  ــەی  زۆرب پێشرت   

رشۆڤەكردووە  بابەتیان  كۆمەڵێك  سۆلژێنستین،  ئەلێكساندەر  و  كانگۆیست 

)لە  دەكــرد  دروســت  قاتوقڕی  ئەنقەست  بە  كرملین  كە  گـــۆالگ1؛  وەك 

مرۆڤی  ملیۆن   56 ریز  بە  ئۆكراین  لە   1932  -  33 و   1921  -  22 ساڵەكانی 

گۆالگەكان،  وانــە  لە  كــەس  ملیۆن   7 نزیكەی  دوورخستنەوەی  كــووشــت(؛ 
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قەفقازیەكانی  تێكڕای  و  تاتارەكان  چیچانیەكان،  وڵگا،  ناوچەی  ئەڵامنیەكانی 

و  چین  كەلتوری  شۆڕشی  درێژایی  بە  ــوژراو  ك ملیۆنان  سۆڤیەت،  یەكێتی 

زەین  بە  پارێزگارانە  زیاتر  رەش  كتێبی  ژمارەی  بەمانە  پێوانە  لە  هاوشێوەی، 

دەگەن.2 

ئەم  كە  هەیە  راستیەوە  بەم  پەیوەندی  رەش  كتێبی  زۆری  گیرایی   

بە  ئەمڕۆ  كە  ــورساوە  ن مۆسكۆ  ئەرشیفەكانی  وردی  بەڵگەی  بەپێی  كتێبە 

نەكۆڵراوەتەوە.  لێیان  ژمارانە  ئەم  هەربۆیە  كراوەتەوە،  لێۆكەڵەرەواندا  رووی 

))لیستی  كە  دەكەن  ئەنجامگیری  رەخنەگر  هەندێك  بەڵگانە  ئەم  گوێرەی  بە 

))بە  روسیا  و  پێكدەهێنێت((  مێژوو  كۆمەڵكوژی  منونەی  قێزەونرتین  كۆمۆنیزم 

بەمەش  بووە.  تاوانكار((  رژێمی  خوێناویرتین  و  گەورەترین  مێژوو،  درێژایی 

وتەی  بە  پێكهاتووە،  رشۆڤەیان  لە  بەڵكو  راستەقینە،  خودی  لە  نەك  باسەكە 

تاوانی چڕیان  كۆتۆڤا رژێمە كۆمۆنیستەكان لە هەمو شوێنێك ))بە تەواوی مانا 

دەكرێت  روانگەیەوە  لەم  بەرزكردۆتەوە((.  حكومەتی  سیستەمی  ئاستی  تا 

پێشێل  خۆی  تیۆریەكانی  بنەما  دەكوشت  بنیادەمی  كۆمۆنیزم  كاتێك  بزانین 

تەنیا  كۆمۆنیزم  تر،  دەستەواژەیەكی  بە   - دەكردن  پەیڕەوی  بەڵكو  نەدەكرد، 

تاوانكارانە  جەوهەر  سیستەمێكی  بەڵكو  كردبێت،  تاوانی  نەبو  سیستەمێك 

گومان  كەس  هیچ  ئەمڕۆ  ناكرێت  وتویەتی  جوت  تۆنی  كە  هەمانجۆر  بە  بو. 

كۆمۆنیزم  بیربهێرنێتەوە  دەبێت  بكات.  كۆمۆنیزم  تاوانكارانەی  ماهیەتی  لە 

ئەم  نازیزم  پێش  و  كوشت  بنیادەمی  زیاتر  لەسەردەمێكی  زیاترو  نازیزم  لە 

كارەشی ئەنجامداوە. 

ستالین  بەهۆی  گرتیەبەر،  لینین  كە  رێبازانەی  ))ئەو  دەنوسێت  كۆرتۆڤا 

بەڵكو  نازیەكانە  رێبازی  هاوشێوەی  هەر  نەك  بو،  شێوازمەند  الیەنگرانی  و 

بــەراوردی  ))شیكاری  بە  پێویستی  بابەتە  ئەم  لێوەرگرتووە((.  سودی  پێشرت 
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رژێمی  تاوانبارترین  وەك  ئەمڕۆ،  تا   1945 ساڵی  لە  رژێمێكە،  لێكچونی 

 1991 ساڵی  تا  كە  كۆمۆنیستی  رژێمی  و  گیراوە  زەیــن  لە  بیست  ســەدەی 

بااڵدەستەو  واڵت  هەندێك  لە  هێشتاش  و  پاراست  نێودەوڵەتی  رەوایەتی 

لەسەرانسەری جیهان الیەنگری هەیە.((

بۆچونە  ئەم  دەكرێت  هەیە:  مەسەلەیەوە  بەم  پەیوەندی  باسە  ئەم   

رووبــەڕوی  كە  بزانێ  سەركوتكەر  كــردەوە  بە  و  تاوانكار  بە  بۆخۆی  كۆمۆنیزم 

و  لێكچوی  بۆچونی  كە  نەیاریەك  لە  كەمرت  نەك  بەاڵم  توندە،  نەیاری  هەمان 

بەراوردكراوی كۆمۆنیزم و نازیزم رووبەڕوی بۆتەوە.

ئەم  لێگیراوە.  رەخــنــەی  بابەتەش  دوو  ئــەم  پێشنیازی  بۆ  كۆرتۆڤا   

كە  خۆناگرخێنن  نوسەران  هەندێك  بــوون،  زۆر  توندو  ــەك  رادەی بە  رەخنانە 

)ژیل  ))پڕوپاگەندە((  هزر((و  ))فێڵە  بكەن:  قسە  چەشنە  بەم  رەش  كتێبی  لە 

نەتەوەیی  بەرەی  بۆ  ))دیاریەك  كۆلۆمباری(،  ماری  )ژان  ــاوزڕان((  ))ن پیرۆر(، 

جوملە  ترسناكی  ))بانكداری  ماركۆ(،  )لیلی  پاپن((  كردنی  دادگایی  سەردەمی 

مــاری(،  جاك  )جــان  ئایدۆلۆژی((  ))پەیامی  سەعید(،  بن  )دانێڵ  فرۆشان(( 

و  بلوم(  )ئالین  مێژوو((  ))رەتكردنەوەی  ــادو(،  ن )مۆریس  ))تەڵەكەبازی(( 

كارە  ئەم  بۆ  رەخنەگران  مەبەستی  كە  ڕایسكی(،  )ئادام  هۆنینەوە((  ))نەرێنی 

رەخنەی  چەشنە  لەم  نوسینی  بۆ  كۆرتۆڤا  كە  بدەین  سەرنج  دەبێ  ئاشكرابو، 

بۆ  نەخشە  ئەنقەستی  قاتوقڕی  بەهۆی  كە  ئۆكراینی  گوالگی  ))منداڵی  لێگیراوە: 

جولەكە  منداڵی  مردنی  هێندەی  مردووە،  برسان  لە  ستالینی  رژێمی  كێرشاوی 

رژێمی  دەستكردی  قاتوقڕی  هۆی  بە  كە  وارشۆیە  نشینەكانی  جولەكە  ناوچە 

نییە،  شەرمەزارهێن  ریسواكەرو  رستەیە  ئەم  حاڵەش  بەم  ناوچوون.((  لە  نازی 

داوێ  هەنگاو  ئەوجێیە  تا  پتی  فیلیپ  دەكرێت.  ئیدانە  كە  راستیەیە  ئەم  بەڵكو 

بۆ  پێوەرێك  هیچ  مخابن  نین((.  گرنگ  وەكیەك  ))مــردووەكــان  دەنوسێ:  كە 
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ئەمڕۆش  كە  راستە  ناخاتەڕو.  نازیزم  و  كۆمۆنیزم  قوربانیانی  جیاكردنەوەی 

قوربانیان  هەمو  بایەخی  ئایا  یان  تاوانە،  تاوانێك  ئایا  نییە،  دیــار  هێشتاش 

یەكسانە، زیاترمان لە فەزای بااڵدەستی ئەوكاتە پێدەڵێن. 

***

كۆمۆنیزم  نێوان  بــەراووردی  توڕەییەوە  بە  ــەردەوام  ب كۆمۆنیستەكان 

بە  نازیەكانیش  نییە:  سەرسامكەر  كــارە  ئەم  رەتــكــردۆتــەوە.  نازیزمییان  و 

سااڵنی  ئەوەشدا  لەگەڵ  رەتكردۆتەوە،  ــان  ــەراوردەی ب ئەم  توڕەیی  هەمان 

ڤیكتۆر  ئۆروێل،  جۆرج  هالڤی،  ئالین  گوریان،  واڵدمار  وەك  نوسەرانی  ساڵ 

چەشنە  ئەم  شۆ  بێرنارد  و  موس  مارسڵ  ویڵ،  سیمۆن  ژید،  ئەندرێ  ســەرج، 

كە  هەبووە،  بابەتییان  ــەراوردی  ب دەرفەتی  كەسانێك  كــردووە.  بــەراوردەیــان 

نازی  كەمپەكانی  لە  هەم  و  سۆڤیەت  كەمپەكانی  لە  هەم  وابــووە  قەدەریان 

زیندانی بكرێن. 

كۆمۆنیستەكانی  گروپێكی  ئەندامی  وانەبو.  لە  بویامن   - بوبیر  مارگرێت 

كاراگاندای3  كەمپی  لە   1937 ساڵی  لە  و  ستالین  رقی  بەر  كەوتە  بوو  ئەڵامنیا 

ساڵی  لە  ئەڵامنیا  و  سۆڤیەت  پەیامننامەی  بەستنی  كاتی  پاشان  گیرا،  سیربیا 

رادەستی  ــارسا(  ن  NKVD بە  پاشان  )كــە  سۆڤیەت  نهێنی  پۆلیسی   1939

ئازادكرا  راونسبێرك4  كەمپی  لە   1945 ساڵی  ــەوەی  ئ پاش  كــرد،  گشتاپۆی 

كەمپەكانی  بە  پێوانە  لە  هەرگیز  سۆڤیەت  كەمپەكانی  ))پێموایە  وتبووی: 

نازی چی كەمرت نەبووە و نیانە.(( یەكسەر بێدەنگیان كرد.

نارساوی  تۆتالیتاریزمی  توێژینەوەی  بنەمای  بووە  چەشنە  لەم  بەراوردی   

و  ستالین  ــارەی  دەرب هاوشێوەی  نامەیەكی  ژیان  بوالك  ئالین  ئارێنت.  هانا 

سەری  راستەقینە  بەڵگەی  بە  مێژبو  لە  كە  فۆرێ،  دواییە  بەم  نوسی.  هیتلەر 

رێگریە  ))ئەم  نوسیویەتی:  سوڕمابو،  رژێمە  دوو  ئەم  بەراوردكردنی  رێگری  لە 
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بەردەم  كۆسپی  دەبێتە  ــی،  دەروون ئایینی  كەموزۆر  راستیەكی  داخی  بۆتە 

پییەر   .))- تۆتالیتار  واتا   - راستییەكەی  قوڵرتین  بەپێی  كۆمۆنیزم  لە  تێفكرین 

ــردووە.  ك كۆمۆنیزمی  و  نازیزم  تاریفی  ــە((  رەگ دوو  ))جمكی  وەك  شۆنۆ 

راستیدا  لە  دەناسێنێت،  تاوانبار((  ))وەكــیــەك  ڕژێمە  ئەم  بزانسۆن  ئالین 

چونكە  پێیویستە،  بەڵكو  رەوا  هەر  نەك  نازیزم  و  كۆمۆنیزم  بەراوردكردنی 

و  تێگەیشنت  ڕێی  تاكە  دەبــن.  تێنەگەیەنراو  دیاردەیە  دوو  ئەم  ــەراورد  ب بێ 

بەتەنیشت  ))دانانیان  بیست  سەدەی  یەكەمی  نیوەی  مێژووی  كردنی  دەرك 

واتا  نۆڵتی(،  )ئارنست  خۆیان((  كاتی  ))لە  توێژینەوەیان  و  )فورە(  یەكەوە(( 

مەیدانی مێژووی هاوبەشییان.

كۆمۆنیزم  نێوان  بااڵی((  ))تۆڕی  ناوناوە  كارەی  ئەم  بەڵگەیەكی  نۆڵتی،   

كاتی   1922 ساڵی  لە  بو،  كۆمۆنیزم  نزیكی  نازیزم  الوە،  هەندێك  لە  نازیزم.  و 

))مەترسی  ــەڕوی  رووب بڕیاریدا  مۆسۆلۆنی  رۆمــا،  لە  سەربازەكان  ریزبونی 

بەرەو  سەربازەكان  ریزبونی  كاتی  لە  نازیزم،  داهاتو  ساڵی  بێتەوە.  كۆمۆنیزم(( 

سپارتاكۆسەكان6  شۆڕشی  و  باڤارین5  كۆمۆنی  جواڵنەوەی  پاش  فلدهرناڵ، 

}لە  پەرلەمانی  رژێمی  توانایی  بێ  و  الوازی  بە  سەرنجدان  بە  دایكبو.  لە 

وەاڵمێكی  ))نەتەوەیی((  شۆڕشگێڕی  كودەتای  دەگــات  زەین  بە  ئەڵامنیا{، 

لە  رێبازانەیان  لەو  هەندێك  هاوكات،  و  بێت  بەڵشەفیكی  كودەتای  لۆژیكی 

دەكرێت  بەمەش  ببون.  فێری  سەنگەرەكاندا  لە  كە  كاربرد  بە  ناوشاردا  شەڕی 

رێبازەكانی  شێوەو  كە  بكەی  پێناسە  كۆمۆنیستی  دژە  جواڵنەوەی  بە  نازیزم 

لە ركابەرەكەی وەرگرت و بە تیرۆر دەستی پێكرد.

كرد،  پێشنیازی  نویامن  زیگمۆند   1942 ساڵی  لە  یەكەمجار  تیۆرە  ئەم   

شێوازمەندی  تۆتالیتاری  دیــاردەی  پێكهاتەیی(  و  ))مێژوویی  رشۆڤەی  نۆڵتی 

دوو  نێوان  سەربەخۆكانی  و  هاوبەش  سەرچاوە  شیكاری  تیۆرە  ئەم  و  كرد 
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لەبەرچاو  لەسەری  نائاسایی  پێداگری  دەكرێت  دیارە  كرد.  پێویست  رژێمی 

شەڕی  پێش  بۆ  كە  لێبكەوێتەوە  هەردووكیانی  ئایدۆلۆژی  رەگــی  نەگرتنی 

وا  شیكارێكی  كە  نییە  گومان  حاڵە  بەم  دەگەڕێتەوە.   )1914  18-( گــەورەی 

بپرسی  دەكرێ  دی  دەربڕینێكی  بە  تێدایە.  حەقیقەتی  لە  توخمێك  النیكەم 

دەبو.  هەمانشێوەی  نازیزم  دیسانەوە  ئایا  نەبو  كۆمۆنیستی  سۆڤیەتی  ئەگەر 

رەنگە وەاڵمدانەوەی دوا پرسیار نەرێنی بێت. 

دەســتــێــوەردان  ــە،  ــردن ــەراوردك ب ــەم  ئ پــاســاوی  دیــكــەی  بەڵگەیەكی   

ژێر  لە  سۆڤیەت  رژێمی  كە  هەمانجۆر  بە  رێــك  مێژوویانە.  هاوپۆشی  و 

))دژی  ئااڵی  ژێر  لە  نازیش  رژێمی  كردبو،  گەشەی  فاشیزم((  ))دژی  ئااڵی 

كۆمۆنیزم(( تەیاربو.

الواز  بە  كۆمۆنیزم  مەترسی  لەمەڕ  لیبڕاڵی  دیموكراسی  دووەمــیــان،   

دەكردن.  رووپۆشی  ))فاشیزم((  ئامادەی  ناوی  بە  یەكەم  هاوكات  كە  دەدی 

نەیاریەكی  هەرجۆرە  كە  بدا  پیشانی  دەكۆشا  بون  نازی  دژە  بۆ  كۆمۆنیزم 

كۆمۆنیست  دژە  بۆ  نازیزمیش،  دەشكێتەوە.  كۆمۆنیزم  بە  فاشیزم  ئەقانی 

وەربگرێت:  هاریكار  بە  كۆمۆنیزم  دژایەتی  هاوشێوە  شێوازی  بە  دەكۆشا  بون، 

الوەكی  و  گرنگ  كەم  شتێكی  تاكتیكە  ئەم  هاوبەش،  دوژمنێكی  بە  ئاماژە  بە 

نەبو. بە هەمانجۆر كە جۆرج ئۆروێل لە دەیەی 1930 بیری هێنایەوە، زۆربەی 

داچونەوەی  بەگژ  بۆ  زۆربەشیان  كە  نــازی،  بونە  كۆمۆنیزم  ترسی  لە  خەڵك 

هیتلەر  پاڵپشتكردنی  بۆ  زۆرینەی  كۆمۆنیزم  لە  ترس  كۆمۆنیزم.  بونە  نازیزم 

نازیزم  لە  تــرس  كێشكرد.  بەڵشەفیزم((  دژی  پەرستی  خــاچ  ))جەنگی  لە 

وایكرد زۆربەی یەكێتی سۆڤیەت بە دوا هیوای مرۆڤایەتی بزانن.

بەراورد  رژێمە  نییە:  زانینیان  هاوشێوە  بە  رژێمە  دوو  ئەم  بــەراوردی   

زەینگرتنی  لە  مانای  بە  بــەراورد  نین.  هاوشێوە  ناچاری  بە  پەسەندەكان 
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پیشاندانە  گرنگ  كەم  نە  یەكسانە.  گوتەزایەكی  جیاوازی  دیــاردەی  دوو 

بیرچونەوەی  لە  هۆی  نابنە  كۆمۆنیزم  قوربانیەكانی  زانین.  رێژەیی  نە  و 

ناسپێردرێن،  بیرچونەوە  لە  بە  مردنەكان  پێچەوانەوە:  بە  و  نازیزم  قوربانیانی 

یان  ــاســاودان  پ بۆ  رژێمێك  تــاوانــی  لە  ســود  ناكرێ  بــەمــەش،  كــۆدەبــنــەوە. 

داوە.  ئەنجامی  دیكە  رژێمەكەی  كە  وەرگری  تاوانێك  گرنگی  كەمكردنەوەی 

لە  نازیزم  كە  وانییە  مانای  كوشت،  بنیادەمی  زیاتر  نازیزم  لە  كۆمۆنیزم  راستە 

كۆمۆنیزم باشرتە، چونكە مەسەلە هەڵبژاردنی ئەم دوانە نییە.

هێشتا  بــەاڵم  ناوبرد،  لە  زیاتری  بنیادەمی  نازیزم  چاو  لە  كۆمۆنیزم   

دەشێت؟  چۆن  بابەتە  ئەم  بەدترتە.  كۆمۆنیزم  لە  نازیزم  كە  باوە  بیروباوەڕی 

تێكدەر،  و  وێرانكەر  وەكیەك  رژێمەكانی  بەگژداچونەوەی  لە  دەكرێت  چۆن 

هزری  دیسانەوە  دەكرێت  چۆن  بزانی؟  تۆقێنەر  و  ترسناك  كەمرت  یەكێكیان 

وەها  كارێكی  ئەنجامدانی  رێگای  تاكە  رەتبكەیەوە؟  پەسەندییان  ــەراورد  ب

لە  پێشگرتن  بۆ  رژێمەیە  دوو  ئــەم  لیستی  بونی  بەرجەستە  لە  بەرگرتن 

بە  پەیوەندی  بەڵگەیەك  بەراوردكاریەیە.  ئەم  ئاكامەكانی  بە  رووبەڕوبونەوە 

زۆر  كە  هەیە،  رژێمەكەوە  دوو  رسوشی  بەرایی  سەرچاوەی  نێوان  جیاوازی 

كۆمۆنیزم  بو؛  بێزاری  هۆكاری  نازیزم  دەهێرنێتەوە:  مەسەلەیە  ئەم  بۆ  جار 

كرد،  گەشەی  مرۆڤایەتی  خۆشەویستی  بەهۆی  كۆمۆنیزم  ــازادی.  ئ هۆكاری 

رەتكردنەوەی  نازیزم  هەڵكێشان((و  ئاو  ))لە  دەنێت  ناوی  هیو  رۆبێرت  كە 

هزری مرۆڤایەتی. 

كۆمۆنیزمدا  سەرچاوەی  لە  ))هیۆمانیزم  دەكات  بانگەشە  بكر  جاك  جان 

دەبێت:  بـــەردەوام  مارتلی  رۆجــێ  پێچەوانەیە((.  بە  نازیزم  بۆ  كە  هەیە، 

مرۆڤەكان  یەكسانی  و  عەقڵ  بنەمای  لەسەر  مرۆڤایەتی  هزری  ))كۆمۆنیزم 

بۆ  رەگی  مرۆڤ  جۆرێك  لە  ))بێزاری  دەنوسێت:  لوروا  رۆالن  دەدا.((  پیشان 
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دەگەڕێتەوە((.  كۆمۆنیزم  بۆ  رەگی  مرۆڤ  جۆرێك  خۆشەویستنی  و  نازیزم 

بونە  مرۆڤایەتی  لە  بێزاری  بەڵگەی  بە  ))نازیەكان  كۆنۆپنیكی:  رای  هاوتای 

نازی و كۆمۆنیستەكان بە بەڵگەی تەواو پێچەوانەوە بونە كۆمۆنیست.(( 

تاوانی  بــو،  پێشبینیكراو  نازیەكان  تــاوانــی  كە  ئــەوەیــە  ــجــام  دەرەن  

الدانی  ئاكامی  پوختەو  ستالین  تاوانەكانی  نەكراو.  پێشبینی  كۆمۆنیستەكان 

لە  دابــو.7  سەر  لە  مرۆڤایەتی((  ئازادكردنی  ))ئایدیالی  كە  بو  كۆمۆنیستی 

دەگرت.  سەرچاوەی  ئایدۆلۆژیەكەی  لە  راستەوخۆ  هیتلەر  تاوانی  كاتێكدا 

ئەندامێكی  بە  كۆمۆنیزم  و  بشوبهێنی  زنجیرەیی  بكوژێكی  بە  نازیزم  دەكرێت 

ئەنجومەنی چاكەكاری بەخت ئاوەژو كە بۆ رزگاركردنی تاكەكان دەیانكوژێت.

لەسەر  خەڵك  سڕینەوەی  بە  و  ئــەرك  بەپێی  تاوانكردن  بە  نازیزم   

تاوانكردن  بە  كۆمۆنیزم  كــرد.  پراكتیزە  بەرنامەکەی  سوربو  خــۆی  قسەی 

لە  راستەوخۆ  نازیەكان  كــاری  كــرد.  لەوادەكانی  پشتی  هەڵەوە،  رووی  لە 

سۆڤیەت  كۆمۆنیزمی  كاری  كاتێكدا  لە  دەگرت،  سەرچاوەی  ئامۆژگاریەكانیان 

رێكەوت،  بە  كۆمۆنیزم  دروستبو((.  ئایدۆلۆژیەكی  نادروستی  ))بەكاربردنی 

كۆمۆنیزم  تاوانەكانی  تێكدەر.  بــووە  نەزانیەوە  رووی  لە  یان  زانیوە  نەی 

دەكرێ  دەگرێت.  نادروست  رێنامیی  یان  نادروست  راڤەیەكی  لە  سەرچاوە 

شومی  ))جۆرێك  و  شــەڕ((  ئاخر  ))كۆپیكردنێكی  بە  كۆمۆنیستی  تیرۆری 

دەكرێت  كـــوژراو،  ملیۆن  ســەد  ســـەرەڕای  كورتی  بە  بچوێنی.  ئاسامنی(( 

پێناسە  برایانە  دڵسۆزانەو  هۆگری  و  خۆشەویستی  هــزری  وەك  كۆمۆنیزم 

الڕێدا  بە  كە  رێزێك  شایانی  خستۆتەالوە:  بێمەیلیەوە  بە  بێزاری  كە  بكەی 

رۆیشت. 

دەرەنجامی  بــە  كۆمۆنزیم  مــرۆڤــانــەی  تێچونی  دەبــێــت  بــەمــەش،   

دیكەی  شێوازێكی  بە  سەرۆكەكانی  ))گەیشتنی  بدەی.  قەڵەم  لە  ))الدانێك(( 
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بە  ــازادی((،  ئ و  عیشق  و  كۆمەاڵیەتی  ــەروەری  دادپ بنەمای  لەسەر  ئایدیالی 

لە  پیرۆ  ژیل  بو  سۆڤیەت  تیرۆری  هۆكاری  گرنگرتین  بكر  جاك  جان  رای 

كە  كرد  نەخشەیەكیان  بەشداری  كۆمۆنیست  ))خەباتگێرانی  دەڕوا:  سەری 

متامنە  بێ  پاڵنەرەكەیان  راستییە  ئەم  بێت.  بەخش  ئازادی  جیهانگرو  دەكۆشا 

سەرۆكی  ریربیۆ  مادلین  ــاوەڕی  ب بە   ) الڕێــداچــو.(  بە  ئایدیالە  ئەم  ناكات، 

بڵێی  بابەتەیە  ئەم  نەكردنی  رەچــاو  مــرۆڤ،  مافەكانی  ئەنجومەنی  فەخری 

گروپێكی  هیچ  هەرگیز  سۆڤیەت  یەكێتی  كە  نازیزمە...  هاوشانی  كۆمۆنیزم 

كۆمۆنیستەكان  تاوانی  كورتی:  بە  هەڵنەهاورد!  گشتی  یاسای  لە  مرۆڤایەتی 

پێشكەوتوانە بو. دیارە ئەم بەڵگاندنانە پێویستی بە لێكۆڵینەوەی وردترە. 

***

بۆچی  كە  بسوڕمێت  سەری  خۆیەتی  مافی  ))بنیادەم  دەڵێت:  كۆرتۆڤا   

بەخشیشرت  شایانی  داهاتودا((  لە  باشرت  ))ژیانی  هیوای  بە  مرۆڤەكان  كوشتنی 

وەهمە  ئەم  بۆچی  كە  رەگەزپەرستانەیە،  بیروباوەڕ  رووی  لە  كۆمەڵكوژی  لە 

كوشتنی  بۆچی  دیارنییە،  دەكاتەوە((  ئارام  كوشنت  هەلومەرجی  ساختە(  )یان 

و  كامەرانی  وادەی  كە  لۆمەكردنە  شایانی  كەمرت  یان  گرنگرت،  كەم  كەسانێك 

پێنەدراوە.  وادەیەكیان  هیچ  كە  كەسانێك  كوشتنی  لە  پێدراوە  بەختەوەریان 

نییە،  باشرت  شــەڕ  ــاوی  ن بە  شــەڕكــردن  لە  چاكە  ــاری  ك ــاوی  ن بە  شــەڕكــردن 

بەناوی  ــازادی  ئ بەینربدنی  لە  باشرت  ــازادی  ئ نــاوی  بە  ــازادی  ئ بەینربدنی  لە 

تاوان  كاتێك  خراپرتبێت.  یەكەم  بابەتی  رەنگە  نییە،  سەركوتكردن  پێویستی 

كە  بدرێت  ئەنجام  كەسانێك  بەهۆی  پۆشینە  چاو  شایانی  كەمرت  شەڕانگێزی  و 

ســەروەری  بە  باوەڕیان  كە  دەچن  بۆ  وای  چونكە  سەروەرییە،  بە  باوەڕیان 

جۆرێك  بە  بەمەش  دەمێننەوە.  بنەماكانیەوە  بە  پابەند  و  هەیە  ئاكاری 

))بە  كەچی  باشە،  نیازی  كە  لۆژیكییە  رژێمێك  داوەری  لەسەر  سورتربوون 
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زۆری  قوربانیەكی  و  بــووە  توندوتیژ  رەفتاری  شوێنێك  هەمو  لە  ــردەوە  ك

خراپی  تاوانكارانەی  نیازێكی  سەرەتاوە  لە  كە  رژێمێك  چاو  لە  بەجێهێشتووە، 

بەوجۆرە  تاوانان  لە  چاوپۆشین  هەلومەرجی  دیكەدا،  دیوێكی  بە  هەبووە((. 

نییە، كە لە وانەیە لە یەكەم روانیندا بە زەین بگات. 

داوەری  نیازیان  بنەمای  لەسەر  سیاسیەكان  رژێمە  كە  دەپررسێت  لێرەدا   

یەكەم  ماركس  پێویستە.  خاڵە  ئەم  بیرهێنانەوەی  كارەكانیان؟  یان  بكرێن، 

پێیوابوو،  پرسیارەوە:  خستەژێر  مەبەستەكانی  بونی  ئاكاری  كە  بو  كەس 

سەرهەڵدەدات.  )پراكسیس(  كردەكی  فەلسەفەی  بە  هەرشتێك  پێش  مێژوو 

ئایدیالخوازێك  ))كاتێك  بەرباس:  دەیخاتە  دلسۆل  شانتاڵ  كە  هەمانجۆر  بە 

ناچێتە  یەكەمجاری  مەبەستی  نیازو  بیانوی  بە  پاشان  دەكات،  تاوان  ساڵ   80

نیازە.((  ئەو  لۆمەكردنی  دەرەنجامی  بگەیە  دەكرێت  تەنیا  تــاوان،  ژێرباری 

بە  پێكەنینە  لە  حەزیان  كە  كەسانێك  بۆ  ))تەماشاكردن  دەڵێ:  جولیارد  جاك 

 ،20 سەدەی  كۆتایی  ماركسیستەكانی  پەنادەبەنەبەر  نیاز  دروستی  و  ئاكاریەت 

دەبێتە باشرتین نوكتەی سەدە.((

ئایدیالێك  كە  باشییە،  نیاز  ئەوپەڕی  راستی  ئاوێتەی  بانگەشەیە  ئەم   

ئاسایی  كارە  ئەم  نهۆ  كەوتووە.8  سەر  یان  تێكشكاوە  نیازی  بنچینەی  سەر  لە 

لێدەكەوێتەوە  هــزری  مێژووی  بۆچونێك  ئاقاری  بە  بانگەشەیە  ئەم  نییە. 

بە  ناڕاست،  و  راست  بیری  لێكجیاكردنەوەی  لەبری  ئاكارییە.  و  زەینی  كە 

بێ  ــراپ((،  ))خـ و  ))بــاش((  بیری  لەنێوان  بكرێت  جیاوازی  دەزانــرێ  باش 

رەتكردنەوەی  بۆ  هەوڵ  كە  بەڵگەیە  ئەمە  خراپ.  و  باش  شێوازی  دیاریكردنی 

ڕاستیدا،  لە  ئەوەشدا  لەگەڵ  نازانرێت.  بەهامەند  بە  ئەوەندە  نادروست  بیری 

نییە،  مانایەكی  هیچ  كۆمۆنیستی  ئایدیالی  بونی  ))بەخشندە((  بانگەشەی 

ئایا  دوو  پێوەر؟  بەكام  بەخشندەیی  یەك  دەكرێت.  پرسیار  دوو  یەكسەر 
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نازیزم  و  كۆمۆنیزم  هەقە؟  سەر  لە  پێویست  وەك  بەخشندەیی((  ))بە  هزرێك 

راستی  مەیدانەدا،  لەم  بون.  سیاسی  سیستەمی  دوو  ناڕاست  هزری  پێی  بە 

كەسێك  بكرێت  ئەگەر  نییە،  گرنگ  هیچ  بەخشندەیی  و  بون  خەیاڵی  یان 

سیستەمێك  لە  زیاتر  بەرامبەر  چوار  ))بەخشندەیی((  وەك  سیستەمێك  بە 

رەنگبێ  كوشت،  بنیادەمی  بێزار  ئامۆژگاری  ناوی  بە  كە  بكوژێت  بنیادەم 

بەخشندەیی  چەمكی  خودی  لە  خراپامن  گومانی  كە  هاتبێ  كاتی  ئەوكاتە 

بە  مرۆڤەكان  نەبونی  بەختەوەر  هێنانەوە،  رێوی  شێرو  سەرەنجام،  هەبێت. 

هەتا  كێشكردن،  هزری  قوربانی  بونە  قوربانیەكان.  نەك  خوێنڕێژانە  قازانجی 

جیاوازی  ناكاتەوە:  كەم  قوربانی  بونی  قوربانی  لە  رۆیشتبێت،  الڕێدا  بە  گەر 

بیروباوەڕ  پشكنینی  دەزگای  كە  كاتێك  كرابێت؟  داردا  بە  كە  چییە،  یەكێك  بۆ 

نایەت   سێبوریان  ــوزەرە  راگ لەم  خەڵكە  ئەو  بسوتێنێت،  بەرخۆی  لە  خەڵك 

بە هۆكار یەكسان و ئامانجەكانیش شاراوە دەبن.

***

بــراوە.  بەالڕێدا  باشی  هزرێكی  كۆمۆنیزم  بڵێین  نییە  بەس  ئەوەندە 

باش  هزرێكی  چۆن  واتا  بڕوات،  بەالڕێدا  توانی  چۆن  كە  بكاتەوە  شی  دەبێ 

چۆن  پارێزێت.  دەی  تەنانەت  و  ناگرێ  ترس  لە  رێ  خراپ  هزرێكی  لە  زیاتر 

كەمپی  خەڵك  ئازادكردنی  بۆ  بدا،  ئەشكەنجە  خەڵك  چاكە  بەناوی  دەكــرێ 

دەكرێ  چۆن  هاتەئارا؟  دڵەڕاوكێ  و  ترس  پێشكەوتن  ناوی  بە  دروستكردو 

وەاڵمی  بەداخەوە  كە  فەلسەفییە  پرسیارێكی  ئەمە  كابوسێك؟  ببێتە  ئومێد 

بانگەشە  هەیە.  هەلومەرجەوە  بە  پەیوەندی  نییە:  شایستەی  فەلسەفی 

توندوتیژیە  ئەم  بووە.  تزار  توندوتیژی  میراتی  لینین  توندوتیژی  كە  دەكرێت 

لە راستیدا سەرەتا  یەكەم وەرگرت كە  توندوتیژی جەنگی جیهانی  لە  گوڕوتینی 

هەروەها  لوتكە،  گەیشتە  روسیە  لە  پاشان  بوو  سەرمایەداری  كــاردانــەوەی 
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بێت.  سپی  سوپای  بەڵشەفیكەكان  ناوخۆی  شــەڕی  دەرەنجامی  دەكرێت 

دەســەاڵت،  گەیشتنە  دیموكراسی  نەریتێكی  هەرجۆرە  بێ  ))بەڵشەفیكەكان 

نەیانتوانی  كە  كەوتبنەوە  توندوتیژیەك  خــوالنــەوەی  لە  بێزاریەوە  بە  رەنگە 

دامبركێت.  وا  توندوتیژیەكی  دەبــو  چونكە  دریــفــۆس(،  )میشێل  رێگری((  ببنە 

بۆ  بو  روسی  كۆمۆنیزمی  كێشكردنی  یان  الدەر  ستالینی  تیرۆری  بەرامبەردا  لە 

گەندەڵی، چونكە نەك هەر ئاستی توندوتیژیەكەی بەڵكو ماهیەتەكەی گۆڕا. 

فڕێ  دوور  لێكدانەوە  هەمان  رێــك  رەش  كتێبی  بــاوبــوونــەوەی  ــەاڵم  ب  

خراپ((  ))لینینی  و  باش((  ))لینینی  چیرۆكی  رەتكردنەوەی  بە  كتێبەكە  دەدات. 

بو.  سەقامگیر  لینین  دەسەاڵتی  گەیشتنە  بە  تیرۆر  سیستەمی  كە  دەخات  دەری 

جیهانی  جەنگی  گۆڕینی  كارمان  ))جەوهەری  وتبوی:  لینین   ،1914 ساڵی  پێش 

رسوشتی  توندبوونی  گەشەو  ــی،  ــەردەوام ))ب كە  ناوخۆیە((  جەنگی  بۆ  یەكەم 

هەمانكات  دامەزرا.   1917 دیسەمبەری  لە  چكا9  رێكخراوی  چیانیەتییە.((  خەباتی 

دەگرێت  خۆوە  بە  ناخۆشرت  شێوەی  مانگێك  لە  كەمرت  ))تیرۆر  وتی:  ترۆتسكی 

 1825 ساڵەكانی  نێوان  لە  كاتێكدا  لە  ــدا((،  رووی فەرەنسە  شۆڕی  درێژایی  بە  كە 

بۆ  زۆرینەی  كە  دادا  كەس   6321 سەر  بە  مردنی  بڕیاری  تــزاری  رژێمی   1917 و 

زیندانی كردن بە كاری قورس گۆڕی. 

بە  دەسەاڵتی  كە  كوشت،  كەسی   18000 مانگدا  پێنج  لە  لینین،  رژێمی 

))هەركەسێك  بڕیاریدا  چكا  سەرۆكی   ،1918 ئۆگۆستی  31ی  لە  بو،  دەستەوە 

كەمپی  دەنێردرێتە  باوبكاتەوە((  سۆڤیەت  رژێمی  دژی  دەنگۆ  بچوكرتین  بوێرێت 

))پرسی  كە:  هێنایەوە  بیری  وردتــر  شێوەیەكی  بە  ترۆتسكی  زۆرەملێیی.  كــاری 

بەڵكو  یاسایی،  ــادەی  م بۆ  گــەڕانــەوە  بە  نەك  دەســتــەوەیــە...  بە  دەسەاڵتی  كێ 

ساڵی  لە  ــتــەوە((.  دەدرێ وەاڵمــی  توندوتیژی  جۆرەكانی  بردنەبەر  پەنا  بە  زیاتر 

كەسانی  و  ژن  لە  پڕبو  هەبو،  زۆرەملێیی  ــاری  ك كەمپی  ــەوت  ح  ،1921
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بەردەوامی  وەك  سادەیی  بە  كۆمۆنیستی  تیرۆری  ناكرێ  بەمەش  بەساڵداچو. 

بۆ  ))خەڵك  ــەوەی  ــاردان ك وەك  تەنانەت  و  شــۆڕش  پێش  سیاسی  كەلتوری 

ناكرێ  سەرەنجام،  لێكبدەیەوە.  روسی((  زیوینی  ))نەریتی  یان  توندوتیژی(( 

زەین  لە  سپی((  ))تیرۆری  بە  ئاسایی  كاردانەوەی  وەك  كۆمۆنیستی  تیرۆری 

تێكڕای  بە  سەركوت  كە  بو  ناوخۆ  شەڕی  كۆتایی  دوای  پێچەوانەوە  بە  بگری، 

هێزی رەهەندی پانتاییرتی بەخۆوە گرت. 

بە  پێویستی  ))هەلومەرجەكان((  پاساودان  بە  پەیوەند  بەڵگەكانی   

هۆكاری  هۆو  لە  كۆمەڵێك  رێكخستنی  و  كۆمۆنیستیە  تاوانی  رێخۆشكردنی 

بە  ــە  رەوت ئەم  ــن.  دووژم گژداچونەوەی  بە  پێویستی  منونە  وەك  مێژوویی، 

تایبەتی  شتێكی  ئەگەر  بەاڵم  نازیەكانە،  تاوانی  هاوڕێكی  دژواری  و  زەحمەت 

تایبەتی  شتێكی  هیچ  كەوابوو  نییە،  كۆمۆنیزم  تیرۆری  دەربــارەی  كۆمۆنیستی 

جیهانی  بە  خۆنوێنی  ســەرەڕای  رەنگە  نییە،  نازیزم  تیرۆری  لەمەڕ  نازیەتیش 

راستە  بەاڵم  روونبكاتەوە،  جوگرافی  روانگەی  لە  كۆمۆنیزم  تابكرێت  بونی، 

و  وەرگــرت  وێرانكەری  شێوەی  دەســەاڵت،  گەیشتە  هەرشوێنێك  لە  كۆمۆنیزم 

دەكات،  گومامنان  توشی  كۆمۆنیزم  تاوانی  بەسەر  مەیدان  كاریگەری  دەربارەی 

جێیەك  هەمو  لە  هەلومەرجە  ئەم  بۆچی  بو،  هەلومەرج  مەسەلەی  ئەگەر 

))الدانێك((  دەرەنجامی  بە  تیرۆر  كە  زەحمەتە  ئەم  سەرباری  بەدیهاتونەتەوە؟ 

تیرۆری  ستالین  ئەگەر  هەبو،  بەراییەوە  هەمان  لە  تیرۆر  چونكە  بزانین، 

كە  دەبێت  زەحمەت  كەوایە  كرد،  شێوازمەند  تەنیا  لینینی  رێژراوی  بۆ  بەرنامە 

دەكرێت  دیارە  بزانین.  لێكدژ  واتاییەكەی  بەكارهێنانی  بە  كۆمۆنیستی  ئایدیالی 

كۆمۆنیزمەوە  بە  پەیوەندی  هەرگیز  سۆڤیەت  سیستەمی  بهێرنێتەوە  بەڵگە 

نییە، بەاڵم گەر لینین كۆمۆنیست نەبو، كەوایە كێ كۆمۆنیست بو؟ 

***
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كاری  بەر  پەنابردنە  بە  كە  تاوانانەی  ــەو  ))ئ دەپرسێ:  جۆلیار  جاك 

هەڵدەگرێ  لۆمە  كەمرت  تاوانێك  لە  مانایەك  چ  بە  دەدرێن،  ئەنجام  ))چاكە(( 

گونجاوە،  پرسیارێكی  دەدرێــن؟((  ئەنجام  ))شەڕ((  كاری  پەنابردنەبەر  بە  كە 

پەنای  زیاتر  كۆمۆنیزم  لە  نازیزم  قەت  نەكراوە.  شێوەبەندی  دروست  بەاڵم 

دەكرێ  هەق  بە  كە  وەرگــرت  فكرێك  لە  سودی  نازیزم  ))شــەڕ((.  نەبردەبەر 

جیاوازە،  تەواوو  وتەزایەكی  ئەمە  دیارە  و  بزانی  شەڕی  بە  بەمەش  و  ناڕاست 

دی  ئــەوانــی  بە  كەسێك،  هەڵسەنگاندنی  لەبری  كە  وانییە  مانای  ــەاڵم  ب

دەربــارەی  كۆمۆنیزمیش  بوترێ  دەكرێت  دیكە  الیەكی  لە  بكەین،  ــەراوردی  ب

فكرە  ئەم  دەكرێت  كە  شەڕ  بردەبەر  پەنای  بەڵكو  چاكە،  بە  نەك  ترسێك 

بیهێننە ئاراوە. 

نازیستی  بێزاری((  ))تیۆری  بون  بەڵگەی جیا جیای جیاوازی  بەم شێوەیە 

مانایەیە  بەو  چونكە  گومانە،  جێی  كۆمۆنیستی((  رزگاری  ))ئایدیالی  لەگەڵ 

نازیزم  نەیارانی  پێناسەی  لەبەرامبەر  كۆمۆنیزم  داكۆكیكارانی  پێناسەی  كە 

باش  هێندە  كۆمۆنیزم  وەهادا  زروفێكی  بارو  لە  نییە  زەحمەت  تێپەڕێرنێت. 

بێت،  ناواقعی  بەراوردكاری  دەدرێت.  پیشان  خراپ  نازیزم  كە  بدەین  پیشان 

ئەوەیە  وەردەگیردرێت.  لێی  كە  دەستكردە  ئاست  بەهەمان  دەرەنجامیش 

هەڵەكاریەكە.

بەو  نەدابو.  خەڵك  بە  ))كامەرانی((  وادەی  كەمرت  كۆمۆنیزم  لە  نازیزم   

ئەگەر  الیەنگرانیدا،  بە  درەوشــاوەی  و  ))گەش((  داهاتویەكی  وادەی  ئاستەش 

حكومەتی  وتــی:  لیندبێرگ  دیڤید  هــەروەك  بڵێین،  پێچەوانەكەی  مبانەوێ 

الیەنگرێكی  بنیادەمەوە،  كوشتنی  بە  زۆری  پەیوەندی  بەڵگەی  ))بە  نازی 

بە  نازیزم  بــەر  پەنابردنە  روونــكــردنــەوەی  لە  ئەوكاتە  ــرد((  ك پەیدا  زۆری 

سیاسی  سیستەمێكی  وایە  باوەڕی  كە  كەسێك  دەبین.  كێشە  توشی  جەماوەر 
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و  هۆگری  ــرێ  دەك بــێــزاری((  ))تــیــۆری  الیەنگری  وەك  خــۆی  ناساندنی  بە 

رژێمە  ئەم  الیەنگرانی  بڵێت  كە  بڕیارەدایە  لەو  ــارا،  ئ بێنێتە  تامەزرۆیی 

روونــی  ــێ  دەب ئەوكات  سێكسین.  الدەری  یــان  تاوانكارو  شێت،  نەخۆش، 

پەیوەندی  كارێكە  ئەوە  ئەگەر  بن،  دێوئاسا  خەڵك  دەكرێ  چۆن  كە  بكاتەوە 

چی؟  بڵێ  دەكــرێ  مرۆڤ  ماهیەتی  ــارەی  دەرب هەیە  شتێكەوە  بنچینەی  بە 

ئەگەر رێكەوتە، چۆن دەستی پێكردووە - چۆن كۆتایی دێت؟

كە  فریوداوە  جیاواز  ئایدیالی  بە  جەماوەریان  كۆمۆنیزم  و  نازیزم   

بەرهەمی  بەگشتی  بــەاڵم  كێشكەربن.  وەكیەك  دەیانتوانی  هەردووكییان 

لەم  بــو.  مرۆڤایەتی  بەشێكی  سڕینەوەی  رژێمە  دوو  ئــەم  بەدیهێنەری 

بەدیهێنانی  بۆ  هۆكارێك  وەك  سڕینەوە  نێوان  جــیــاوازی  روانــگــەیــەوە، 

جیاوازی  خۆیدا  لە  ئامانجێكی  ــاوی  ن بە  سڕینەوە  و  سیاسی  ئامانجێكی 

خۆیدا((  لە  ))ئامانجێكی  خەڵكی  كۆمەڵكوژی  رژێمێك  هیچ  قەت  شاراوەیە: 

كوژی  ))نەتەوە  و  ــەزی((  رەگ كووژی  ))نەتەوە  كۆرتۆڤا  نەگرتووە.  زەین  لە 

دەكات.  دیاری  مرۆڤایەتی((  دژی  ))تاوان  وتەزای  دوو  هەروەك  چینایەتی(( 

چین  بێ  كۆمەڵگای  ئایدیالی  هەردوو  یەكسانە.  ئامانج  بابەتەكەدا،  هەردوو  لە 

وای  كە  بو  كەسانێك  سڕینەوەی  بە  پێویستیان  پوخت،  رەگــەزی  ئایدیالی  و 

گرفتی  و  بن  ))گەورە((یان  پڕۆژەی  بەدیهێنانی  رێی  سەر  كۆسپی  دەچون  بۆ 

هەردوو  لە  بێننەدی،  باشرت  بنچینەوە  لە  كۆمەڵگایەك  بەدیهێنانی  رێگای  سەر 

خراپ  بنەمایەكی  بە  چینایەتی(  یان  رەگەزی  )خەباتی  ئایدۆلۆژی  منونەكەدا، 

))سەروتر((  ــەزی  )رەگ مرۆڤایەتی  گروپەكانی  هەمو  سڕینەوەی  شكایەوە: 

لەم  یەكێ  بە  پەیوەندی  تاوانەكەیان  كە  بەخشەكان(((  ــان  ))زی چینە  یان 

نەخشەی  رژێم  هــەردوو  هەن.  كە  ئەوەبو  تاوانیان  واتە  هەبو،  كۆمەاڵنەوە 

بابەتەكەدا  هەردوو  لە  بگونجێی.  لەگەڵیان  بوو  مەحاڵ  كێشابو  دوژمنانێكیان 
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كۆمەاڵیەتی  بەرگرتنی  رەگــەزی،  یان  چینایەتی  بێزاری  بو.  تیرۆر  دەرەنجام 

یان رەگەزی هەموو هەمووان شتێكن.

چەمكی  لە  پوكانەوەیرت  حەمتیرتو  ــەزای  وت لێرەدا  ))چین((  چەمكی   

یەكەمدا  لە  دەكرێن.  گریامنە  پێویست  وەكیەك  هەردووكیان  نییە.  ))رەگەز(( 

))ئێمە  رایگەیاند:  چكا،  سەرۆكی  یەكەم  التسیس،  مارتین   1918 نۆڤەمبەری 

چینێك  وەك  بـــۆرژوازی  ئێمە  ناكەین.  خەڵك  لەگەڵ  شەڕ  دیاریكراوی  بە 

كۆمۆنیستی  حزبی  ناوەندی  كۆمیتەی   ،1919 ژانویەی  24ی  لە  دەسڕینەوە((. 

فیزیكی  و  ))بسڕرێنەوە  قۆزاقەكان  دەبێت  كە  بڕیاریدا  سۆڤیەت  یەكێتی 

مرۆڤ  ))گوالگەكان  وتــی:  ستالین  پاشان  بــربێــن.((،  بەین  لە  دواكەسیان 

بێزاری  ))دەبــێــت  بــو:  ــەردەوام  بـ گۆركی  مەكسیم   1932 ساڵی  لە  نین.(( 

سەروتر  بونەوەرێكی  وەك  دووژمن  لە  جەستەیی  توڕەیی  هۆی  بە  چینایەتی 

لیسنكۆ  روانگەی  لە  ئاكاری((.  دیارە  و  فیزیكی  پشێویەكی  دەبێت:  پەروەردە 

ناتەواوی  دەكرێت  وەدەستهاتو،  تایبەمتەندی  بونی  میراتی  بە  باوەڕبون  بە 

كۆمەاڵیەتی بە ئاسانی لە رێگای جینەكان بگوازرێنەوە.

***

لەگەڵ  ــەش  ))ب هەرهێندەی  كۆمۆنیزم  و  نازیزم  ــۆرە،  ف بــاوەڕی  بە 

النیكەم  كۆمۆنیزم  چونكە  كۆمۆنیزم  داوەتە  ئیمتیازیان  خەڵك  لێكدژن.  تێكڕا(( 

هەیە.  الیەنگری  بەڵگەیەش  ئەم  رێ.  كەوتبووە  جیهانگرانە  تێبینی  بەهۆی 

ئەڵامنیەكانی  مرۆڤایەتی  لە  بەشێك  كامەرانی  بانگەشەی  نازیزم  كە  راستە 

مرۆڤایەتی،  هەمو  بۆ  بو  كامەرانیە  ئەم  گەشەی  بانگەشەی  كۆمۆنیزم  كە  هەبو 

ناوی  بە  شــەڕ  لە  ــرێ  دەك ــادات.  ن تێك  كۆمۆنیزم  قازانجی  بە  هاوسەنگی 

النیكەم  رەگــەزی((  ))پاكتاوی  بسڕێتەوە.  میللەتە  لەم  كەسێكیش  میللەتێك 

بە  نازیزم  مرۆڤایەتی؟  پاكتاوی  ئەی  بەاڵم  رەگــەز،  بە  دەكــات  تایبەت  زیان 
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مرۆڤ((  لە  ))بێجگە  وەك  خۆی  ركابەرانی  لە  هەندێك  پێشگریامنەی  پێی 

تێكڕای  لە  بەشێك  كۆمۆنیزم  بنچینە،  هەمان  ســەر  لە  هــەر  ــرد.  ك ــاری  دی

بە  مرۆڤایەتی  تێكڕای  بــوژانــەوەی  بۆ  هــەوڵ  ــەوە،  دەســڕرای بۆ  مرۆڤایەتی 

گوێرەی  بە  كە  لێدەكەوێتەوە  مۆڤایەتی  بەشەی  ئەو  سڕینەوەی  ناچاری 

بەراییەوە،  هەمان  لە  كۆمۆنیزم،  كە  بگرن.  كارە  بەم  بەر  هەوڵدەدا  گریامنە 

تێكدەریشی  و  وێرانكەر  ئاكاری  بجەنگێت،  مرۆڤایەتی  هەمو  ناوی  بە  ویستی 

نەك  كۆمۆنیزم  جیهانخوازانەی  پاڵنەرەكانی  گرتەوە.  مرۆڤایەتی  تێكڕای 

بەڵكو  جیهانە،  ئاستی  لە  كوشتنەكەی  بنیادەم  رسوشتی  تایبەمتەندی  هەر 

هەلومەرجی الوازكردنەكەشی رەخساندویەتی.

 ، ناگرێت  تیرۆر  لە  رێ  زەوی  تەواوەی  رزگاركردنی  بۆ  هەوڵ  بەمەش،   

داكۆكی   هەواڵنە.  ئەم  دەداتە  زۆر  رەوایەتیەكی  تیرۆر  پێچەوانەوە،  بە  بەڵكو 

دەهێنێتەوە.  رەهاش  ئامڕازی  بەر  پەنابردنە  بۆ  پاساو  رەها،  ئایدیالێكی  لە 

كەیف(  هۆبەی  چكای  )ئۆرگانی  سوری  شمشێری  لە   ،1919 ئوتی  مانگی  لە 

رەهایە،  مرۆڤایەتیامن  پێشینەن  بێ  ئاكاریەكامنان  ))بنەما  هاتبو:  ئاوەها 

شێوەكانی  هەمو  بەینربدنی  لە  وەستاوەتەوە:  تازە  ئایدیالێكی  سەر  لە  چونكە 

ئێمە  چونكە  رێپێدراوە،  ئێمە  بۆ  هەموشتێك  تووندوتیژی.  و  سەركوتكردن 

یان  سەركوت  بۆ  نەك  شمشێر  لە  كەڵك  كە  كەسانێكین  یەكەم  دەستەی  لە 

زنجیرەكەی...  لە  مرۆڤایەتی  ئــازادی  بۆ  بەڵكو  خەڵك،  كۆیلەكردنی  بە 

وەردەگرین... باخوێن بڕژێت((.

***

كۆمۆنیزم،  و  نازیزم  بەراوردێكی  هەر  دژایەتی  لە  نوسەران،  لە  هەندێك 

جیاوازیەكانی  لەودیو  رەفــتــار،  یــان  پاڵنەر  لە  جیاوازیەكان  هەوڵیاندەدا 

))الوێك  دەنوسێ:  دانێڵ  ژان  بدۆزنەوە.  شاراوە،  سەرچاوەی  چاوەڕوانكراوی 
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فاشیست  الوێكی  دەژی،  پەیوەندی  بۆ  ئارەزوی  النیكەم  كۆمۆنیزم،  دەبێتە  كە 

جۆن  كە  هەمانجۆر  بە  لێرەدایە((.  سەرەكی  جیاوازی  دەسەاڵتە.  شەیدای 

فیدای  خۆیان  كە  جیاوازن  كەسانێك  ــەردەوام  ))بـ دەڵــێ:  كۆڵۆمبانی  مــاری 

ترسناكرتین  خستنەگەڕی  بە  كەسانێك  و  دەكەن  }هەروا{  دیموكراسی  ئایدیالی 

ئەمانە  دەبن((.  تاكەكان  سڕینەوەی  سیستەمی  شەیدای  مرۆڤایەتی،  غەریزەی 

راستیدا  لە  وتویەتی،  بسانكۆ  كە  هەمانجۆر  بە  زەینین.  ــەواوو  ت ــەراوردی  ب

))شەیدایی  تابتوانن  دەكەن  ئاڕاستە  كراوەتر((  ))ئایدیالی  كۆمۆنیزم  و  نازیزم 

ناوبانگ  بە  كەسانی  هەردووكیان  بكەن((.  دلێرانە  كاری  وروژێنەرو  ملدانی  و 

تایبەتی  فیداكاری  هانی  هەردووكیان  دەدەن.  فریو   پێشەنگ  روناكبیرانی  و 

دەدەن.

هەمو  سەرباری  كرد  پێشەوایان  لە  پارێزگاریان  دواكار  تا  ئەڵامنیەكان   

بێ  سۆڤیەت  یەكیەتی  روخانی  كە  كاتێكدا  لە  كۆمەڵكوژیەكان  و  كوشنت 

ئومێد  بە  مرۆڤی  ملیۆنان  كۆمۆنیزم  بەاڵم  لێكەوتەوە،  خەڵكدا  لە  متامنەبونی 

دادپەروەرانە  زۆربەیان  كە  ــدووە  ورووژان زۆری  ملمالنێی  كۆمۆنیزم  كــردووە. 

))هەرگیز  كە  بكر  جاك  جان  بانگەشەی  وەك  بانگەشەی  بون.  پێویست  و 

رەچاو  واتا  نــەوروژانــدووە((  كۆمۆنیزمی  وەك  تامەزرۆیی  فاشیزم  یان  نازیزم 

دەرەكی  خۆبەخشی  كە  چەكدار،10  ئێسی  ئێس.  سەربازی   260000 نەكردنی 

بون لە كاتێكدا بۆ تیپی نێودەوڵەتی تەنیا 35000 بێگانە بونە خۆبەخش. 

جەماوەری  ئامادەكاری  تۆتالیتارەكان  سیستەمە  كە  راستبێ  ئەگەر   

تۆتالیتاریزمیش،  كە  راستە  ــە  رادەی بەو  بابەتەش  ئەم  رێكخستووە،  خۆیان 

زۆرجار  و  ــرت  وەردەگ جەماوەری  پەیڕەوانی  لە  سودی  ماوەیەك  تا  النیكەم 

بری  لە  لێكدراوەتەوە.  ستایشكردن  شایستەی  رەفتارێكی  بە  پاڵپشتییە  ئەم 

چۆن  بپرسین  وابــاشــە  بابەتە،  ئــەم  بەرچاونەگرتنی  لە  یــان  رەتــكــردنــەوە 
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لە  و  فیداكاری  دلێری،  ملدان،  هاوكات  نەیانتوانیووە  سیاسیەكان  سیستەمە 

جۆری  تێكدەرترین  بونەتە  مێژوو  درێژایی  بە  كە  بورووژێنن،  خۆبوردوویی 

سیستەمی سیاسی. 

لەم  تــاكــەكــان  كــە  ئــەوەبــێــت  ــك  بــۆ وەاڵمــێ نزیكی  یــەكــەم  رەنــگــە   

كێشدەكرێن.   ، خراپ  یان  باش  رەفتاری  بــەرەو  دەبینن  رەها  سیستەمانەدا 

هاندان  رەفتاری  هەروەها  تاوانكار،  هاوكات  چەشنە  لەم  سیستەمێكی  دەكرێ 

الیەنگرانی  مێشكی  یان  ناچاری  بە  گەمژە  كەسانی  بوروژێنێت،  وروژێنەر 

كە  دەكەن  كێشیان  ئەنجامگیریە  ئەم  بۆ  هەڵە(  )بە  و  دەدەن  ئازار  دەمارگیر 

ئەم رژێمە تاوانبار نییە، یان بەم ئەنجامە )بە هەمان رادە هەڵە( دەگەیەنێت، 

بابەتە  ئەم  بەرزەتری  بەڵگەی  رەنگە  وانین.  ئافەرینێكی  شایانی  رەفتارانە  ئەم 

تۆتالیتار  رژێمی  الیەنگرانی  پێچەوانەوە  بە  و  لێدەكەن  داكۆكی  نەبێت  ئەوە 

ئازایەتی  بەهای  لە  داواكەشیان  ماهیەتی  هەبێت،  دلێرانەیان  رەفتاری 

جێ  تیۆری  واناكات  تاكەكان  بونی  ســەروەر  كە  راستە  ناكاتەوە.  كەم  تاكی 

پاسكاڵ  بانگەشەكەی  ســەروەری.  جێی  ببێتە  خۆیدا  لە  خۆی  بانگەشەیان 

بیروباوەڕیان  فیدای  كە  وەرگری  شێلگیری  بە  تاكانە  ئەو  دەكرێ  نییە،  راست 

شاهیدی  دەكڕن،  گیان  بە  كوژران  مەترسی  تەنانەت  كە  راستە  چونكە  دەبن، 

هێزو پتەوی بیروباوەڕیانە نەك راستبونی ئەم باوەڕە. 

 ***

پاكتاوی  لە  جەختكردنەوە  بە  نالۆژیكی،  و  نامۆ  شێوازێكی  بە  مارتلی، 

ئەوێ  ))كۆمۆنیستەكانی  دەنوسێت:  حزبەكەیدا  لە  ستالین  نەهاتوی  ژمار  لە 

ئەم  نەبون((.  هیتلەر  دژی  فاشیستەكان  لە  هیچكام  بەاڵم  بون،  ستالین  دژی 

هیچ  ئەڵامنیا  لە  هەرگیز  دەڵێت  كە  وەرگیراوە  ورس  نیكۆالس  لە  بەڵگەیە 

چاكسازی  هەوڵی  كە  ))كەسانێك  واتا  نەدەگرت،  هیتلەر  لە  رەخنەی  نازیەك 
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كۆمۆنیستەكان  بونی  دەگــات  زەین  بە  نــاوەوە((.  لە  دەدا  سیستەمەكەیان 

لە  سۆڤیەت  رژێمی  )الدان((ی  بەرامبەر  لە  یان  ستالین،  قوربانی  بونە  كە 

بێت  ))فەرمی((  كۆمۆنیزم  خیانەتی  لەسەر  شایەتی  راپەڕین،  ئایدیالەكەیان 

ئەم  سەقامگیری  بەرپرسیەتی  لە  مەسەلەیە  ئەم  بەاڵم  كۆمۆنیستی،  هزری  لە 

لە  نەیارانی  ئاساییە  سیاسی  سیستەمی  بۆ  ئەمە  ناكات.  تاوانی  بێ  تیرۆرە 

نەیارانە  ئەم  كە  ئەنجامە  بێ  نەیاریە  ئەم  بونی  بكەن.  پەروەردە  هەرجۆرێك 

بە  هەمانشێوە  بە  بچنەوە.  خۆیاندا  بەرایی  هاوپیشەی  گژ  بە  خۆیانە  مافی 

بە  نەبووە.  هیتلەر  دژی  نازیەك  هیچ  كە  نییە،  راست  هــزرەی  ئەم  ئاشكرا 

نەتەوە(( ))شۆڕشێكی  كەڵكەڵەی   1933 ساڵی  لە  كە  كەسانێكەوە  تەنیشت 

رایشی  لە  چەندینجار  بەڵكو  ــەوە،  ــران دورخ هــەر  نــەك  ــو،  داب لەسەر  ییان 

هەروەها  سرتاسەر،  گرگۆڕ  و  ئۆتۆ  برایانی  )وەك  ئەشكەنجەدران  سێیەم 

نەهلیزمی  شۆڕشی  كتێبی  لە  دەكرێ   ،)1934 ژانویەی  پاكتاوی  قوربانیەكانی 

بەری  لەبەرە  كە  بكرێ  نــاوبــراو  قوربانیانی  بە  ئاماژە  راوشنینگ  هرمان 

ستالین  كتێبی  بە  ــەراوردە  ب شایانی  و  باوكرایەوە  دووەم  جیهانی  جەنگی 

جەنگی  بەدرێژایی  ناسێندراوی  نەیارەكانی  گروپە  سەرەنجام،  سوارین.  بۆریس 

سێیەم  رایشی  ئەگەر  پێگەیشنت،  دی  ئێس.  و  ئێس  ئێس.  لە  دووەم  جیهانی 

ژمارەی  دەكرێ  شیامنە  ببوایە،  بــەردەوام  ساڵ  دەرزەن  دوو  یەك  لە  زیاتر  بۆ 

نەیارانی زیاتر ببوایە. 

نازیزم  كە  نازیانەی  ئەو  ــارەی  ژم بوترێ  دەكرێت  دیكە،  الكــەی  لە   

ئایا  كۆمۆنیزمەوە.  بەهۆی  كــوژراو  كۆمۆنیستەكانی  لە  بو  كەمرت  كوشتبووی 

هێندەی  داكۆكیكارانی  بونی  دڕدۆنگ  دەكەن؟  قبوڵ  بابەتە  ئەم  كۆمۆنیستەكان 

رژێمی  لە  نازی.  رژێمی  بەرامبەر  لە  سۆڤیەتە،  رژێمی  تایبەمتەندی  نەیارانی 

پارێزەرانی  زۆربــەی  كە  دەروونــی  ببووە  ئەوەندە  پیالن  نەخشەی  سۆڤیەت، 
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بۆچی  دی،  دەستەواژەیەكی  بە  دەبینی.  دەســەاڵت  خاوەن  خائینەكان  وەك 

شێوازمەند  تەنانەت  ئاستە  تابەم  سیخوڕی  و  توند  ئەوەندە  خەڵك  چاودێری 

 350000 سۆڤیەت  نهێنی  پۆلیسی  و  كەس   6900 گشتاپۆ   ،1939 ساڵی  لە  بو؟ 

تاوانانەی  بەو  نەیاران  ))دانپێنانی((  سەر  لە  پێداگری  دامەزراند.  كەسییان 

ئاشكرابو  كۆمۆنیستی  تیرۆری  دیكەی  تایبەتی  منونەیەكی  كردبو،  نەیان  كە 

بونی  دەكردن  ناچاریان  دیكەدا،  دیوێكی  بە  مۆسكۆ:  كردنەكانی  دادگایی  لە 

نەیاریەكانی  كپكردنی  تەنیا  خۆیان  كۆنی  زاڵمی  رەتبكەنەوە. حكومەتی  خۆیان 

كاری  لە  نەك  ملنان  دەیانویست  تۆتالیتارەكان،  رژێمە  دەكــردەوە.  بەرتەسك 

دەیویست  سۆڤیەت  كۆمۆنیزمی  بپارێزن.  بیریشیاندا  لە  بەڵكو  مرۆڤەكان، 

هەیمەنە بە سەر خەڵوەتگای زەینی خەڵكدا بكات.

دەركرد  هاوپیشەكانیان  زۆربەی  كۆمەڵكووژی  بڕیاری  ستالین  و  لینین   

چەشنەی  لەم  كاری  هیتلەر   ،1934 ژانویەی  پاكتاوی  ریزپەڕ  بە  كاتێكدا  )لە 

حەپەساند،  میراتگرانی  كارە  ئەم  تێگەیشنت،  شایانی  شێوازێكی  بە  نەكرد(. 

سەرسامكەرە  ئەنجامگیری  بە  گەیشنت  بۆ  دڕندەییە  ئەو  كاربردنی  بە  بەاڵم 

بەگشتی  نازیزم  ــارە،  دی بو.  دڵنەرمرت  مرۆڤانەترو  رژێمێكی  كۆمۆنیزم  كە 

كاتێكدا  لە  داگیركراو،  واڵتانی  هەمو  خەڵكی  لە  جیابو  ئەڵامنیەكان  لە  رەفتاری 

كاری  كەمپەكانی  خەڵكی  كەمی  كەمینەیەكی  تەنیا  نەدەكرد.  جیاوازی  ستالین 

نێوان  لە  روســی  ملیۆن   15 نزیكەی  كاتێكدا  لە  بــون،  ئەڵامنی  زۆرەملێیی 

هەمو  پەالماری  نازیەكان  كە  راستە  گۆالك.  نێردرانە   1947 تا   1934 ساڵەكانی 

زۆربەی  كۆمۆنیستەكان  رژێمە  كاتێكدا  لە  دەدا،  دیكەیان  واڵتانی  خەڵكی 

لە  نییە،  كۆمۆنیستەكان  قازانجی  لە  بەڵگە  كوشت،  خۆیان  واڵتــی  خەڵكی 

قورس  زۆر  تاوانێكی  بە  خۆت  خێزانی  ئەندامێكی  كوشتنی  ســزادان،  یاسای 

دادەنرێت.
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***

لە  ــراو  ــی وەرگ شێلگیری  زۆر  نوسینێكی  لە  كۆلۆمبانی،  ــاری  م جــان 

ئەم  بۆ  رێهبۆردی  بەڵگەی  رەخنە((،  ))ئەدەبی  ناونیشانی  بە  وتار  كۆمەڵێك 

بانگەشەیە دێنێتەوە كە كتێبی رەش بۆتە مەترسی و ))خۆی هاویشتۆتە ئامێزی 

ئایدۆلۆژی((،  لە  ))دووركەوتنەوە  دەربــارەی  ئاخاوتن  بە  ــدەڕۆوە((.  زێ راست 

كتێبە  ئەم  راستەقینەی  مەترسی  دەنوسێ  ))ئاوێتەسازی((  ))روونكردنەوە((، 

هاوبەهای  بە  تاوانێك  حــەزدەكــەن  كە  كەسانێك  دەســت  ــە  دەدات ))بیانو 

رەوایەتی  رێی  سەر  جێاموی  بە  كۆسپی  دوا  هۆیە  بەم  و  بزانن  دیكە  تاوانێكی 

راست  البــردن((  ))رەوایــی  هۆی  تاكە  گریامنە  بە  البــەرن((.  زێدەڕۆیی  راست 

یان،  نین  یەكسان  تاوانەكان  هەمو  كە  بێت  قسەیە  لەم  پێداگری  زێدەڕۆیی 

توندترن.  دیكە  تاوانی  هەندێك  لە  تاوان  هەندێك  دیكە،  دەستەواژەیەكی  بە 

بەاڵم بە كام پێودانگ؟ 

سازدانی  بۆ  ستالینە  دادڕیەكانی  درێژ  دەستهێنانەوەی  بە  بەڵگەیە  ئەم   

كە  لێوەردەگیردرا  ســودی  هاوبەش  دوژمنی  و  سێیەم  حزبی  دژی  خەڵك 

درێژ  ئەم  زێدەڕۆییە.  راست  قازانجی  لە  كۆمۆنیزم،  تاوانەكانی  روماڵكردنی 

لە  هەندێك  رەنگە  كە  سادەیە:  رواڵەتی  پێوەرێكی  بنەمای  لەسەر  دادڕیانە 

بە  نابێ  وەربگرن،  بەڵگانە  لەمجۆرە  سود  ))خــراپ((  كۆمۆنیستەكان  دژە 

ئەنجامگەرێتییە:  باوەڕی  سود  ئەوە  بدەینێ.  بیانویان  كۆمۆنیزم  لە  رەخنەگرتن 

بۆ  پرس  لێرەدا  پێویست.  درۆی  و  كەڵكن  بێ  كە  هەیە،  نەخوازراو  راستی 

ماف  وەك  خــۆی  كە  شتەیە  ئــەو  راستی  ئایا  دەگــەڕێــتــەوە:  راستی  خــودی 

تایبەتی،  هەلومەرجێكی  لەژێر  رەنگە  بكرێ  پێشبینی  دەكرێت  یان  دەنوێنێ 

تائاستێك  تەنیا  بەڵكو  نەبێ،  بابەتی  بەهای  راستی  ئەگەر  بێت؟  كەڵك  بە 

لێوەرگری،  سودی  بیروباوەڕێك  یان  راپەڕینێك  پێناو  لە  بكرێت  كە  باشبێ 
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دەكرێ  كە  بێ  قازانجێك  سەربە  راستی  ئەگەر  نییە،  راستییەك  هیچ  كەوایە 

لە  تیۆرێك  كە  بكەی  بانگەشە  ناكرێ  مــەودوا  لە  كەوایە  خۆت،  هی  بیكەیتە 

دەكرێ  بەڵكو  بدوێی،  ناڕاستی  یان  راستی  لە  ناكرێ  راسترتە.  دیكە  تیۆرێكی 

ئامڕازییە،  بونێكی  ))باش((  ئەوەش  بپەیڤی،  ))خــراپ((  و  ))باش((  بارەی  لە 

بێ ئەوەی كە فڕی بە راستییەوە هەبێت.

هەمو  دەبێ  هەڵگرین،  كۆڵۆمبانی  ماری  جان  لۆژیكی  شوێن  ئەگەر   

فكری  گۆشكردنی  مەترسی  كە  بكرێن،  قەدەغە  مێژووییەكان  لێكۆڵینەوە 

بێدەنگی  كە  بكەوین  سارتەر  پۆل  ژان  شوێن  دەبێ  بۆیە  هەڵگرتووە.  خراپیان 

بالنكۆ  ))با  ــی:  دەزان پێویست  بە  روسیەی  زۆرەملێیی  كاری  كەمپەكانی  لە 

پێدابنێین:  دانــی  دەبێت  هێناوینەوە،  بیری  كۆرتۆڤا  چونكە  نائومێدبێ((، 

چاپو  ناوەندی  كە  نەبون  تەڵەكەباز  پۆلیس  كەلتوری  لە  بنیادەمانە  ئەم  ))قەت 

وەشاندن ژەهراوی دەكەن.((

***

و  نازی  رژێمەكانی  بەراوردێكی  هەرجۆرە  هزری  بەراییەوە  هەمان  لە 

جولەكەكانی  ترسناكی  و  رێكخراو  ئەشكەنجەی  ئازارو  بەڵگەی  بە  كۆمۆنیست 

لە  ئەشكەنجەدانانە  ــازارو  ئ ئەم  بو.  گومان  جێی  سێیەم  رایشی  سەردەمی 

كە  دەكرێ  بانگەشە  و  نەكراو((ە  ))تاریف  تەنانەت  نەكراو،  بەراورد  بنەڕەتدا 

بژاردە  كە  بێت،  داهاتودا  لە  تەنانەت  ئێستاو  رابــردو،  بێوێنەی  كارەساتێكی 

بە زەین دەگەیشت. وشەی genocide )نەتەوە كووشنت( رواڵەتی كۆی نییە.

روخساری  رەنگی  خەماویەكەی  رووناكی  رەشە  ئەستێرەیەكی  نازیزم   

))هاوتایی((ە  ئەم  ناسینەوەی  بزانین  پێویستە  بردووە.  دیكەی  ئەستێرەكانی 

بەم  ناپێورێت.  تر  شەڕێكی  هیچ  بە  كە  شەڕێك  واتــا،  رەهــا  شەڕێكی  وەك 

دیاردەی  زانینی  هاوتا  بێ  كە  ئاشكرایە  نوسێكەوە،  مێژوو  روانگەی  لە  حاڵە 
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دەگرێت،  شیكارێك  هەمو  پێشی  و  تێگەیشتنی  بەردەم  كۆسپی  دەبێتە  نازیزم 

زەین  لە  ــردن((  ــادەك ــەس ))ب ــی  رەوت وەك  خۆیدا  لە  خــۆی  شیكار  چونكە 

كارەساتێكی  هیچ  بە  پەیوەندی  كە  تێنەگەیەنراوە  كارەساتێك  دەگیردرێت. 

لێكدژە،  بزوتنەوەیەكی  نازیزمی  راگەیاندنی  هاوتایی((  ))بێ  نەبێت.  دیكەوە 

گریامنە  رژێمەدا،  دوو  لەم  هەڵسەنگێرناو  توخمی  بونی  رەتكردنەوەی  چونكە 

هاوتا  بێ  توخمی  نەكرێت  كە  ــات،  وادەك رەها  بە  جیاوازیان  و  بون  كردنی 

دەكرێ  ))چــۆن  دەپرسێ:  راســت  بە  ــۆدۆرۆف  ت تزوتان  بدۆزییەوە.  بونیان 

شتێك جیاواز لە هەرشتێكی تر بزانی كە هەرگیز بەراورد نەكرابن؟((

))بێ  ڕەتكردنەوەی  بە  نازیەكان  تاوانی  پیشاندان((ی  ))سادە  هزری   

دەكات،  گریامنە  هزرە  ئەم  پێشرت  نالۆژیكییە.  ڕادەیە  بەو  بونیشیان  هاوتا(( 

كوشتنن.  كەمرت  هۆدارەكان  كوژرانە  یان  دەكەن  نەزۆك  یەكرتی  تاوانەكان  كە 

لەگەڵە  دیكەشی  هەڵەی  ئەندێشەیەكی  ڕاستیدا  لە  دیكە،  هزرێكی  هزرە،  ئەم 

بە  كە  سیستەمێك  بونیادنانی  دەكاتەوە:  خۆی  نەیاری  ئایدیالی  ڕێگەی  كە 

ڕێژەیی،  دەكاتە  تر  سیستەمەكانی  هەمو  كــاری  ڕەهــا((یــەو  ))شــەڕی  تەنیا 

تاوانی  پیشاندانی  سادە  مانای  بە  كۆمۆنیستی  تاوانی  بیرهێنانەوەی  ئەگەر 

تاوانێكی  هەرجۆرە  نازیزمیش  تاوانەكانی  بیرهێنانەوەی  ئەوكاتە  نازیزمە، 

نەدرێت،  پیشان  سادەیی  بە  منونەیەك  ئــەوەی  بۆ  دەدات،  پیشان  سادە  تر 

كە  دەپــررسێ  لێرەدا  بشۆی.  منونەكان  هەمو  سادەكردنی  لە  دەست  دەبێت 

)هانا  شەڕانگێزی((  ))سادەكردنی  بێگومان  راستە.  وشە  نواندنی  سادە  ئایا 

ئارێنت(ە، چونكە شەڕانگێزی، لەگەڵ چاكە، بەشێكە لە ماهیەتی مرۆڤ.

دۆگامتیزمانە  راستیدا  لە  دیاردەیەك  دەدەینە  رەها  خەسڵەتی  كاتێك   

رابردو  لە  پەند  كاتێك  جیادەكەینەوە.  چۆنایەتیەكەی  زەبری  بە  رسوشتی  لە 

بێت،  ئەفراندنەوە  شایانی  نزیكەی  رابردو  پێناسەی  النیكەم  كە  وەردەگرین 
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هەمانجۆر  بە  دیسانەوە  نابێت.  كەڵكی  لێی  وەرگرتن  پەند  بانگەشەی  ئەگینا 

بۆ  ناكات  شتێكامن  هیچ  فێری  بژاردە  ))دیاردەیەكی  دەنوسێت:  تۆدۆرۆف  كە 

لە  دەبون،  توڕە  نازیزم  و  كۆمۆنیزم  بــەراوردی  لە  ئەوكەسانەی  هەر  داهاتو(( 

بێزارن.  لێی  كە  نازیزم  پاڵ  دەدەنە  بیركردنەوەیەك  هەرجۆرە  دۆخدا  هەمان 

دیاردەیەكی  بە  نازیزم  دڵنیاییەوە  بە  كەسەكان  هەمان  هەڵنەگرە.  پاساو  ئەمە 

باری  لە  نازیزم  رۆژێك  هەمو  كە  دەكەن  بانگەشە  هاوكات  دەناسێنن  بژاردە 

بكەی  هەردووكیان  بانگەشەی  كاتدا  یەك  لە  ناكرێت  دەبیننەوە.  دایكبوندا  لە 

. ناكرێ نازیزم ))بژاردە(( و هاوكات بە زەبر لە هەمو شوێنێك بێت. 

نەبووەوەیە  دوبارە  تاكە  و  هاوتا((  ))بێ  كارەساتێكی  پێناسە،  گوێرەی  بە 

دوبارە  بێوێنە  و  هاوتا((  ))بێ  ئیدی  ببێتەوە  دوبارە  وا  كارەساتێكی  ئەگەر   ،

ببێتەوە لە مەودوا ))بێ هاوتا(( نابێت. 

بەڵگەیەكی  هــاوتــایــی((ەوە،  ))بــێ  ــارەی  ب لە  تیۆرە  ئەم  راستیدا  لە   

نەڕەخسابێت،  خوێنڕێژان  ــەراوردی  ــ ب ئــەگــەری  كاتێك  میتافیزیكییە. 

گرەنتی  یــەك  رەهــابــون  تایبەمتەندی  ناكرێن.  بـــەراورد  قوربانیەكانیشیان 

شێوەیە  بەم  رەهایە.  چاكەی  گرەنتی  رەها  شەڕی  دیكەیە؛  ئەوی  رەهابونی 

ئەشكەنجەی  ــازارو  ئ بەمەش،  رووندەكرێتەوە.  هەڵبژاردە  بەشێوەی  ئــازار 

لە  بەشێكە  پێچەوانەوە،  بە  بەڵكو  مێژوو،  لە  بەشێك  ــەك  ))ن جولەكەكان 

مەسیح((.  ئومەتی  لە  بەشێك  بونە  جولەكەكان  هۆیەوە  بە  كە  خوا  بەخششی 

باسی  روانگەیە  ئەم  دیاریكردنی  بۆ  رۆسۆ  هرنی  و  مۆزن  ئێدگار  دانێڵ،  ژان 

وشەی ))جولەكە تەوەری((11 دەكەن. 

رەها  شەڕی  دەرخــەری  وەك  خوێنڕێژێك  و  جەالدێك  ناساندنی  بەاڵم   

نییە،  مانایەكی  هیچ  رەها،  چاكەی  ئاوێنەی  وەك  قوربانیش  ناساندی  لە  جگە 

رێك  ناخۆشرتە.  تر  كەسانی  كووشتنی  لە  كەسانێك  كوشتنی  ــە  وای مانای 



41

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

زیندو  ))بەهای  كە  دەكــرد  زیندویان  كەسانی  باسی  نازییە،  هزری  هەمان 

خۆیدا  لە  گروپێك  یان  مرۆڤ  هیچ  نییە،  قبوڵكراو  هزرە  ئەم  نییە((،  بوونیان 

بیرو  لە  ناتوانن  گروپێك  یان  نەتەوە  هیچ  نییە،  سەروەرتر  یان  ئاكاری  پێگەی 

بون  روانگەی  لە  مێژوویان،  درێژایی  بە  كۆمەڵییان  دەوری  و  شوێن  باوەڕیان، 

ناسی خۆیان بەرزەتر یان بێ بەدیل لە ئەوانی دی بزانن.

بە  بێت.  ئاكاری  داوەریەكانی  تێكەڵی  ــردو  راب لە  تێگەیشنت  ناكرێ   

لە  خۆیان  چونكە  دەكرێن،  تاوانبار  الواز  بە  ئاكارەكان  مێژوو،  بۆ  ملدان 

دەكات  پێناسەی  ناشەڕانی  و  ناتوندوتیژ  ئەرستۆ  كە  هەڵدەچنن  بێزاری  سەر 

هەمانشێوە  بە  دەگرێت.  ــاوزڕاو  ن شیكاری  لە  ڕێ  ــدن،  زڕان ناو  بە  بێزاری   -

هەوڵێكی  هەر  لە  خۆدزینەوە  ))بێدەسەاڵتی،  دەنوسێت:  روسە  كلمەن  كە 

داوەریــەكــی  ــا  وات دەكــات،  رێپێدراو  بێدەسەاڵتی  لە  تێگەیشنت  بۆ  هــزری 

هزر  لە  خۆدزینەوە  هاوكات  شیكارو  لە  خۆدزینەوە  بە  بــەردەوام  ئاكاری 

لە  راستییە  ئەم  نازیزم  یان  كۆمۆنیزم  سوكانەی  ئاكار  لێكدەدرێتەوە.((، 

ئەمان  دەكرد.  ئەخالقیانەوە  بە  شانازیان  سیستەمانە  ئەم  كە  ناگرێ  بەرچاو 

دیكەی  ئاكارێكی  هەوڵیاندەدا  بەڵكو  هەڵوەشێننەوە،  ئاكار  نەیاندەویست 

نەیار بە بنەماكانی ئاكاری ئەوانی دی ئاڕاستە بكەن.12

سورن  ئاكاری  ئایدۆلۆژی  ))الیەنگرانی  كە:  بیردەهێنێتەوە  بادیۆ  ئاالن   

زۆرجار  كە  رەها  شەڕی  ناوی  بە  نازیەكان،  سڕینەوەی  بونی  تایبەتی  لەسەر 

رەتدەكەنەوە،  بەگشتی  نازیزم  دیــاردەی  بونی  سیاسی  زەقــی  شێوازی  بە 

داكۆكیكارانی  نییە....  تێدا  ئازایەتیەكی  هیچ  الوازو  هەڵوێستە  ئەم  بەاڵم 

شەیدای  ))پێكەوەبون((  مەیدانی  وەكو  مرۆڤ((،  مافەكانی  و  ))دیموكراسی 

ئەڵامنیەكان  بۆ  هیتلەر  خودی  }بەاڵم{  سیاسەت،  بۆ  ئارێننت  هانا  پێناسەكەی 

تۆتالیتارەكان،  سیستەمە  نەدەویست((.  (ی  بون(  ))پێكەوە  لە  زیاتر  شتێكی 
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ئەم  كە  بەسە  ئیدانەكردنیان  توندی  بە  بۆ  لێی  تێگەیشنت  سیاسین.  سیستەمی 

سیاسی  تایبەمتەدی  هەمان  نین:  باش  سیاسییەوە  روانگەی  لە  سیستەمانە 

الوەكی و باش نەبونیان، پەسند نەكردنی ناوەڕۆكەكەیان پشتڕاست دەكاتەوە.

رەهای  چونكە  مانایە،  بێ  مرۆڤایەتیدا  كاروباری  لە  رەها  شەڕی  هزری   

و  ئازارەكان  هەر  نەك  ئەرێنی،  مەعریفەی  روانگەی  لە  نییە.  جیهانیە  ئەم 

هەرگیز  كە  نییە،  تاوانێكیش  كۆمەڵە  بەڵكو  نەكراو(  ــەراورد  )ب كارەساتەكان 

ئەم  ئەنجامدانی  بۆ  لێوەرگیراو  كەڵك  هۆكارەكانی  راستە  ناكرێن.  ــەراورد  ب

هاوتا(( ))بێ  تاوانانە  ئەم  كە  ناكرێ  ئەنجامگیری  بەكارنەبراون.  تائێستا  تاوانە 

نەك  تاوانكردنیەتی  ماهیەتی  دەرەنجامی  كارێك  تاوانكارانەی  كــردەی  ن. 

رووداوەكــان  هەمو  دەكرێ  بەمەش  ئەنجامدانی.  بۆ  نەهێرناو  بەكار  شمەكی 

رووداوەكانیش  هەمو  روودەدەن.  مەیدانێكدا  لە  كە  بكەی  بەراورد  بەیەكەوە 

ــەراورد  ب شایانی  ــەواو  ت هەم  و  تایبەت  زۆر  هەم  و  ــژاردە  ب هەم  هاوكات 

كردنن.

بۆ  گۆڕینیان  رووی  لە  تۆتالیتار  سیستەمی  جیاكردنەوەی  قسە  دوا   

نەیارەكانیان  تۆتالیتارەكان  سیستەمە  كە  دەباتەوە  بیرمان  لە  رەها،  شەڕێكی 

سیستە  لێكجیاكردنەوەی  رەهــا  شــەڕی  دەناسێنن.  رەهــا  شــەڕی  ــاوی  ن بە 

مەرامەوە  بەو  پەیوەندی  مرۆڤایەتی،  لە  دوورخستنەوەیان  و  تۆتالیتارەكان 

هەیە كە ئەو سیستەمانە باوەڕیان پێبوو. 
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بەشی حەوتەم

 كۆمەڵی كامڵ

 رۆبێرت نیسبێت

دەبێت پەسەندی بكەین كە هیچ وێنایەكی هزری و بێ وێنە لە پێشنیازی 

كە  نییە،  وێنە  بێ  واتایی  یان  كەلتوری  بەهایەكی  هیچ  نییە،  تۆتالیتاریزمدا 

تۆتالیتارەوە.  كۆمەڵگایەكی  ناوەندی  وێنایەكی  بیخاتە  جەوهەریانە  نەكرێ 

رەگەزیش  وەكیەكی  دەكرێ  بێت،  رەگەزی  ناوەكیەكی  هێندەی  هەمان  دەكرێ 

گونجاوە،  هەڵگەڕانەوەش  گونجاوە،  پاكی  داوێــن  دینی  بە  هێندەی  بێت، 

جەماوەری  هێندەی  مەسیحی  برایەتی  سەرمایەو  ئەندازەی  بە  كار  دەكرێ 

وێنایەكی  خستنەڕووی  تەوەرییە  ئەوەی  پێكبهێنن.  وێنایە  ئەم  زەحمەتكێش 

وێناكانی  هەمو  تێكدانی  و  كردن  نەزۆك  زیاتر  بەڵكو  نییە،  جەماوەر  تایبەتی 

بەرامبەر  لە  مرۆڤایەتیە  پەیوەندیەكانی  هەمو  بەردەستی  خستنە  دیكەو 

دەسەاڵتی ناوەندی، ئەگەر خستنەڕووەكە ئەم وێنایە بێت.

سەرەكی  هــۆكــاری  ــا  وەه شتی  ــان  ی ــوری،  ــاب ئ ــەداری  نـ و  ــەژاری  هـ  

هەوڵە  ئەو  خــودی  شیكارانە  چەشنە  ئەم  نین:  تۆتالیتاریزم  سەرهەڵدانی 

بچوكرتین  شەڕەكانی  كۆی  دەسكەوتی  گەورە،  شەڕی  دەیانەوێ  كە  ناوردانەن 

بۆ  هێزبێت  ــواری  ب تایبەتدا،  هەلومەرجی  لە  هـــەژاری،  رەنگە  بنوێنێت. 
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هەمو  واتایی  منونەی  وەك  هەروەها  تۆتالیتار،  سەرۆكێكی  پەنابردنەبەر 

كاربربێت،  بە  كۆمەڵگایەك  خەیاڵی  و  واقعی  ناكامیەكانی  و  بەشی  بێ 

تۆتالیتار  دەسەاڵتی  ناكات  ناچار  مرۆڤەكان  خۆیدا  لە  خۆی  هــەژاری  بەاڵم 

بێ  هەستی  واتا  كۆمەاڵیەتییە،  مەیدانی  بنچینەیی  مەسەلەی  بكەن.  پەسەند 

ئاكاری،  و  كۆمەاڵیەتی  سیستەمی  لە  یاسایی  نەبونی  ئەندام  و  بون  ناسنامەیی 

رەنگە ئەمانە هەژاریان لەگەڵ بێت، یان نەبێت. 

یان  چینێك  بە  ناكرێت  تایبەت  تۆتالیتاریزم  كاریگەری  سەرچاوەی   

بەم  گەشەدان  لە  رەتنەكراوەی  كاریگەری  ماركسیزم،  كۆمەڵ.  لە  بەشێك 

دوا  هەوڵە  سەرچاوەی  زۆر،  گۆڕانی  كە  هەبو  وریا  چاودێرانی  بیروباوەڕەی 

كەوتووەكانی گروپێك لە تاكەكانی سەرمایەداری بو بۆ پاراستنی ئابوری بو.

حزبی  وەرچــەرخــانــی  قۆناغی  یەكەم  لە  كە  بو  رووەوە  لــەم  ئەمە   

حزبەیان  ئەم  دارایی  كۆمەكی  پلەبەرز  كارگەكانی  خاوەن  لە  هەندێك  نازی 

خیانەت  نزم  نەفس  هەمیشە  خەڵكانی  كە  تێگەیشنت  ــگ  درەن زۆر  و  كرد 

هەوڵی  لە  تۆتالیتاریزم  ناكرێ  كە  دەركــەوت  بنچینەیە،  ئەم  لەسەر  دەكــەن. 

تااڵنخوازانەی سەرمایەداری جیابكەینەوە. 

كاری  دەرەنجامی  ئاسانی  بە  تۆتالیتاریزم  دەكرێت  كە  بزانین  دەبێ   

سەرمایەداران  دژی  بۆخۆیان  كە  بزانی  كەسانێك  پیشەیی،  بەڕێوەبەرانی 

هەر  یان  كڵێسا  سەرۆكانی  بیرمەندان،  كرێكاری،  سەرۆكانی  یا  كرد،  شۆڕشییان 

پەڕینەوە  رەوتی  سرتاتیژی  روانگەی  لە  بۆخۆیان  رەنگە  كە  روناكبیر  گروپێكی 

بە  ئەریستۆكراسی  یان  شۆڕش،  هۆی  بە  تۆتالیتاریزم  بۆ  ئازاد  كۆمەڵگای  لە 

ئەنجام بگەیەنن. 

و  نازیزستی  شێوازی  لە   - تۆتالیتاریزم  شێلگیرانە  ــرێ  دەك النیكەم   

بە  تۆتالیتاریزم،  بزانی.  ))دواكەوتووانە((ی  جواڵنەوەی  بە   - فاشتیستیەكەی 
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تێگەیەنراو  نــۆزدە  ســەدەی  لە  كە  نییە،  شۆڕشگێڕی  تایبەمتەندێتی  مانایەك 

پارێزگارانەی  كاردانەوەی  گوتەزای  بە  لە هیچ شێوەیەكیدا  ناكرێ  بەاڵم  دەبێت، 

دامەزراوەی  پاراستنی  بۆ  كەمینەیەك  هەوڵی  وەك  تۆتالیتاریزم  ئەگەر  بزانی، 

پشێوی  پێكەنیناوی  شێوازێكی  بە  بناسێنین،  هێز  رێگای  لە  هەبو  كۆمەاڵیەتی 

نەگرتووە.  لەزەین  نازیزم  وەك  جواڵنەوەكامنان  فراوانی  بونی  گەردیلەیی  و 

دەسكەوتی  دەكرێ  بانگەشە  پوچی  بە  هەندێجار  كە  هەروا  نەك  تۆتالیتاریزم 

دەمودەستی پارێزگاری سەدەی نۆزدە نییە، بەڵكو لە بنچینەدا دژیەتی. 

بكەیەوە.  كورت  تۆقاندن  هێزو  بەپێی  كاری  بۆ  تۆتالیتاریزم  ناكرێ   

هەن.  تۆتالیتاریدا  واڵتانی  لە  ترسناك،  تەرزێكی  بە  كە  بابەتەكەیە  لە  بەدەر 

بەرامبەر  لە  بە جەماوەرەوەیەو سەرۆكان  پەیوەندی  لە  تۆتالیتاریزم  جەوهەری 

و  ئەشكەنجەدان  ژوورەكانی  ئەهریمەنی  تاكتیكی  لە  سود  هەرگیز  جەماوەر 

لە  سود  تۆتالیتار  سیستەمی  وەرناگرن.  زۆرەملێیی  كاری  و  مردن  كەمپەكانی 

بەینربدنی  لە  بۆ  واتا  بێت،  پێویست  كە  ــرن  وەردەگ جێیەك  تۆقاندنی  هێزو 

گروپی  و  كڵێساكان  كرێكاران،  سەندیكای  وەك   - رێكخراوەكان  كەمینە 

جیاواز  تەواو  بۆچونی  كەسانێك  كۆمەڵە  بەرامبەردا  لە  بەاڵم  یاخی،  نەتەوەیی 

دەبێت.  رزگاریان  كۆمەاڵیەتیانە  رێكخراوە  ئەم  نەمانی  بە  كە  دەگرنەبەر، 

زمان  وەك   - ــی  ــزان دەروون نزیكی  تەكنیكەكانی  بنەمای  سەر  لە  بۆچونی 

هەمو  و  جەماوەر  نوێی  وێنای  خستنەڕووی  بەرتیلخۆری،  دووڕویــی،  لوسی، 

هونەرەكانی بە گوێ دادانی مۆدێرن.

هیواو  و  تۆتالیتارەكان  حكومەتە  پێامنوابێ  گەر  فریوداوە  خۆمان   

هانا  نوسینەكانی  مەیدانەدا  لەم  لێكدژن.  هەمیشە  جەماوەر  ئاواتەكانی 

ئارێنت زۆر رۆشنگەرە.
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خەڵكی  بۆ  تۆتالیتارەكان  رژێمە  كە  پێشینە  بێ  ناچاری  روانگەی  لە 

هەموان  بۆ  بون  ناڕازی  و  زۆرینە  بۆ  ترس  و  سام   - هێناوە  دیاریان  بە  خۆیان 

لە  جەماوەری  جواڵنەوەی  ــەردەوام  ب كە  ناخۆشە  زۆر  كارە  بەم  باوەڕكردن 

ئامانج  بە  گەیشنت  بۆ  رژێامنە  ئەم  و  بون  تۆتالیتارەكانەوە  رژێمە  پێشەوەی 

گەیشتنە دەسەاڵتی  بە  ئەستور((ە،  پاڵپشتی جەماوەر  بە  پشتییان  و  ))حەوجێ 

و  هیتلەر  بو  یاسایی  رووداوی  زۆرینە،  حكومەتی  پێوەرەكانی  پێی  بە  هیتلەر 

سەرۆكایەتی  جەماوەر  بە  متامنەبون  بەبێ  نەیانتوانیووە  هیچكامیان  ستالین 

و  تێپەڕاند  دەرەكییان  و  ناوخۆیی  ئاڵۆزی  گەلێك  بپارێزن،  گــەورە  كۆمەڵی 

رووبەڕوی زۆر مەترسی دەرەنجامی ملمالنێی بەردەوامی ناو حزب بونەوە. 

))ئیرادەو  رواڵەتی  بە  خۆی  كە  نییە،  مەیل  بێ  تۆتالیتار  پێشەوای   

لەو  تۆتالیتاریزم  دژی  فكری  پەالمارێكی  هیچ  بزانێت.  جەماوەر  ــری((  ژی

سوكایەتی  بە  ستالین  هیتلەرو  دەوڵەتەكانی  رەفتاری  كە  نییە،  بێهودەتر  هزرە 

پەنا  چەشنە  لەم  دەوڵەتی  رەنگە  دەزانێت.  خەڵك  لە  بێزار  ئاشكراو  كردنی 

بە  سوكایەتییان  ئاشكرا  بە  قەت  بــەاڵم  بــەرن،  رازیكردن  و  لوسی  زمــان  بۆ 

بە  رێی  كە  خەڵك  پارێزگاری  بە  بو  ئەستور  پشت  هەر  نــەدەكــرد.  خەڵك 

چەقگیرو  رێكخراو،  ))دیموكراسی  ناوبنێ  خۆی  فاشیزمی  دەدا  مۆسۆلۆنی 

ئــازادی  هەڵبژاردنی  بنەمای  ))لەسەر  سێیەم  رایشی  هیتلەر  و  توانا((  بە 

سەرۆكانی  هەوڵەكانی  هەروەها  بگات((،  تیوتۆنی1  دیموكراسی  لە  پێشەوا 

كارەكانیان  و  سیاسەت  دەكۆشان  بــەردەوام  كە  نەچۆتەوە  بیر  سۆڤیەمتان 

و  پاراسنت  بۆ  بەردەوامییان،  هەوڵی  خۆرئاواو  دیموكراسی  نەریتی  هاوشانی 

پاڵپشتی خەڵك لەم سیاسەتانە، بزانن. 

گرنگرت  هــەمــوان  لــە  هــەیــە،  تــر  ناڕاستی  بۆچونی  دوو  هــەروەهــا   

كۆسپی  دەبــنــە  خــۆی  ــۆرەی  ــەن ب هــەریــەكــەیــان  كــە  پێشرتە  بۆچونەكانی 
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جۆرێك  بە  تۆتالیتاریزم  یەكەم  بۆچونی  تۆتالیتاریزم.  لە  تێگەیشنت  بــەردەم 

لێرەدا  ــن.  دەزان كۆمەڵی  پەرێشانی  پێشرتو  جــۆری  و  ــراوان  ف ناعەقانیەتی 

رابردو،  سەدەی  دوو  درێژایی  بە  كە  مایەیەكین  كەم  گەشبینی  قوربانی  ئێمە 

ناعەقانیەت  لەسەر  سورین  ئێمە  بــووە.  خۆرئاوا  هزری  تایبەمتەندیەكانی 

خۆمان  ئێمە  ناعەقانیشە.  بنەڕەتدا  لە  كە  یەكرتی  بە  پیشاندان  خراپە  و 

جێگیر  شێوەیە  بەم  بومنان  ناعەقانی  كە  دەكەین  دڵخۆش  بیروباوەڕە  بەم 

كردووە، ئەم سیستەمە بەهۆی هەمان تایبەمتەندی دەفەوتێت. 

بە  زۆر  عەقانیە  توخمە  ئەگەر  بــەاڵم  خراپەیەكە،  كامڵ  دەوڵەتی   

رێكخراوەیی  بنەمای  بەپێی  كامڵ  دەوڵەتی  نەگرین،  زەیــن  لە  هێزەكەی 

جەماوەری،  سیاسی  حزبێكی  گەورە،  پیشەسازی  كارگەیەكی  هێندەی  النیكەم 

ناكرێ  راستیدا  لە  عەقانییە،  مۆدێرن،  دەوڵەتی  گەورەی  ئەریستكۆراسی  یان 

ــەواووی  ت سنوری  تا  كە  دابێت  زەیــن  بە  بەربوارێك  بەبێ  كامڵ  دەوڵەتی 

هۆكار بێت.

ماركسیزمیان  یان  نازیزم  هزری  نامۆ  خەڵكانێكی  بانگەشەیەی  ئەو   

بیتاقە  دەتوانین  بڵێین  وەك  ئەقانی  و  ئابوری  پێشەكی  بە  كە  كرد،  پەسەند 

بە دانیشتوانی دارستانەكانی ئەمازۆن بفرۆشین.

و  ئاسایش  بنچینەیی وەك  پێداویستی  كامڵ عەقانییە، چونكە   دەوڵەتی 

پیالن  بە هەر  دەناسێتەوەو هەوڵدەدا  مرۆڤدا  كەسایەتی  لە  ئاشنایی  و  زانیاری 

بكات.  رازی  هــزراوی  سیاسی  هەلومەرجی  بە  پێداویستیەكان  تەكنیكێك،  و 

تایبەمتەندییە  هەمو  سڕینەوەی  دوای  چونكە  عەقانییە،  كامڵ  دەوڵەتی 

كەلتورێكە  سەمبۆلێكی  یان  قوربانیكردن  شوێنی  ناوەرۆكەكان،  بێ  و  رواڵەتی 

گەشەپێدانی  و  بەرەوپێشربدن  بنچینەیی  كۆسپێكی  بە  و  رابــردووە  میراتی  كە 

سیمبۆلێكی  و  نــاوەرۆك  بێ  و  پوچ  دادەنرێت.  خەڵك  ئیرادەی  تێروتەسەلی 
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تا  دەنێرن  بنیات  بەاڵم  دەنرێن،  بنیات  تۆتالیتار  دەسەاڵتدارانی  بەهۆی  نوێ 

دەستكاری  رێگایە  بەم  و  سیاسیەوە  دەسەاڵتی  بكەونە  پێشنیازەوە  رووی  لە 

كاتی  لە  ــۆن،  ك شــێــوازی  و  زمانی  ئــاڵــۆزی  دەستكەوێت.  خەڵك  هەستی 

هەمو  بۆ  كە  نامێنێ  تری  عەقانی  پەیوەندی  بنەمای  قازانجی  بە  پێویست، 

بە  كۆنەكان  یاساییە  رواڵەتە  تێگەیەنراوە:  ئاسانی  بە  كۆمەڵ  ئەندامانی 

دەبن؛  كاراتر  یان  ئاڵۆز  عەقانیرت  بێویژدانانەترو  یاسایی  دیسپلینی  قازانجی 

و  شادمانی  ناپەیوەندی  یان  زیادەكان  شێوە  بكات  پێویست  هەلومەرج  كاتێك 

شوێنیان  نوێ  شێوەی  و  دەكرێن  قەدەغە  هێز،  بە  یان  وریایی  بە  سەرگەرمی، 

كاری  ئۆردووگاكانی  هەرچەند  دەوڵەتن.  ئامانجەكانی  تەبای  كە  دەگرێتەوە 

بەاڵم  بون،  كارەساتبار  زۆر  ئاكاریەوە  روانگەی  لە  نازی  مەرگی  و  زۆرەملێیی 

ئەقانیەتیان  نەگرین.  زەین  لە  رەفتاریان  جەوهەری  عەقانیەتی  ناتوانین 

بەپێی  هەڵوەشانەوەی  لە  بەڵكو  پیالنەكانیان  بێویژدانانەی  كارایی  لە  نەك 

رەهەندە  تێكڕای  لە  كە  چاودێرێكە  و  قوربانی  ورد،  تێفكرینی  و  بەرنامەڕێژی 

هەستپێكراوەكانی واتایی كەسایەتی هاوشێوەن. 

و  ناعەقانی  تۆتالیتاریزم  كە  بكەین  پێ  دەست  گریامنەیە  بەم  گەر   

روانگەی  لە  راستیدا  لە  كــراوە،  تاوانبار  وێرانكەر  خۆ  بە  بەڵگەیە  هەربەو 

هەمان  لە  كە  دەكەین  كۆمەاڵیەتی  بەشێوەیەكی  دەست  عەقانە  بێ  ئەوپەڕی 

و  ئابوری  بەڕێوەبردنی  گشتی،  كاروباری  بەڕێوەبردنی  عەقانی  هونەری 

هەرچی  كردنی  تۆكمە  و  خۆیان  پاراستنی  بۆ  مۆدێرن  كۆمەاڵیەتی  دەروونزانی 

زیاتری ناسنامەكەیان لە زەینی خەڵكەكەیدا سود وەردەگرێت.

پێشكەوتن  فەلسەفەی  پێشگریامنەی  لە  سەرچاوە  دیكە  بۆچونێكی   

هەیە.  تۆتالیتاریزم  لە  تێگەیشتنامن  بۆ  زیانی  ئەندازە  بەو  كە  دەگرێت 

لە  الدان  یان  بێسەروبەرەیی  جۆرێك  كۆمەاڵیەتی  شێوەی  ئەمجۆرەی  دەڵێ 
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الدانی  و  پشێوی  جۆرێك  بەگژ  لێرە  دەدات.  پیشان  مێژوو  دیاریكراوی  رێی 

ئێمە  چوینەوە.  مێژووییدا  روانگەی  لە  و  باش  ئاكاری  روانگەی  لە  كار  نێوان 

تاكە  بە  ــامن  ــەروەری دادپ و  مافەكان  سیاسی،  ــازادی  ئ نەك  زۆر،  ماوەیەكی 

بینیوە،  مێژووییامن  پێویستی  بە  بەڵكو  ئاكاری،  چاكەی  بنچینەیی  توخمی 

وەك  سۆڤیەت  كۆمۆنیزمی  و  نازیزم  جواڵنەوەكانی  لێكۆڵەرەوانی  زۆربــەی 

الدەر لە رێگاكانی وەرچەرخانی رسوشتی شارستانیەت لە زەین دەگرن.

تۆتالیتاریزم  هــەوڵــدەدەن  هەندێك  روانگە،  هەمان  بنەمای  لەسەر   

چەشنە  لەم  هەوڵی  كۆنەوە.  هۆزخوازی  و  دەشتەكیخوازی  گوتەزای  بخەنە 

بە  خراپیەكان  هەمو  كە  ئاكارە  فەلسەفەی  فــراوانــرتی  روانگەی  بەشێكی 

بارودۆخی  و  زەمــەن  نێوان  پەیوەندی،  گوایە  ــردو،  راب بۆ  ــن  دەزان گەڕانەوە 

منداڵیەتی  سەردەمی  بۆ  گەڕانەوە  لە  جگە  كامڵ  دەوڵەتی  دەوترێت  ئاكارە. 

تاریكی  هێزەكانی  دەستكەوتی  دەوڵەتە  ئەم  نییە،  دیكە  شتێكی  شارستانیەت، 

مرۆڤ  بەرزەخودی  لەودیو  ئاكاردا  پێشكەوتووەكانی  سەدە  لە  كە  تایبەتە 

سەرهەڵدەدەن.  دا  كۆمۆنیزم  و  نازیزم  چوارچێوەی  لە  هەنوكە  و  دامركاونەوە 

بەاڵم  خۆشبێت،  پێ  روانگەیەی  ئەم  پێشكەوتندا  هزری  گرژیەكانی  لە  رەنگە 

لە  گەورە،  كۆمەڵی  ناعەقانیەتێكی  ناوی  بە  تۆتالیتاریزم  بانگەشەی  پێشنیازی 

گەڕانەوە  ناوی  بە  كارەساتەكان  هەمو  لێكجیاكردنەوەی  دەبێت.  خشتەبەر 

شێتی  تاریفكردنی  وەك  وتویەتی،  نیبور  رینۆڵد  كە  هەمانجۆر  بە  رابــردو،  بۆ 

تاكە وەك گەڕانەوە بۆ سەردەمی منداڵی.

جۆرێك  تۆتالیتاریزم  كە  ترسناكە  روانگەیەوە  لەم  گریامنەیە  ئەم   

پێشكەوتنی  یاسای  سەپاندنی  بە  دەبێت  الدانێكە  و  پشێوی  ترسناك،  پێشهاتی 

رێبازی  تاك  وەها  پێشكەوتنی  یاسای  ئەگەر  بەاڵم  بكرێت،  ریفۆرم  مێژوویی، 

بیروباوەڕە،  ئەم  بۆ  مێژوویی  پاساوی  و  بكەین  ئاشكرایان  توانیوە  نەمان  هەیە 
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دیموكراسی،  وەرچەرخانی  بونی  نارسوشتی  باوەڕی  لە  زیاتر  تۆتالیتاریزم  كە 

یان لیبڕالیزم وەرچەرخانێكی نارسوشتییە. 

جەماوەرو  ئامادەیی  یەك  هەیە:  تــەوەری  توخمی  دوو  تۆتالیتاریزم   

لەم  یەك  هیچ  شێوەی  زێدەڕۆترین  لە  سیاسی،  كۆمەڵگای  ئایدۆلۆژی  دوو 

چونكە  نییە،  تاریفكردن  شایانی  دی  ئەوی  بە  پەیوەندی  نەبونی  توخمە  دوو 

هەیە.  یەكەوە  بە  هەستیاریان  مامەڵەی  مۆدێرن  كۆمەڵگای  لە  هەردوكییان 

دەسەاڵتی  خــاوەن  رەهــای  دەوڵەتێكی  سەقامگیری  هاوكاری  چاالكیانە  ئەو 

هەرشتێك  دەڕەخسێنێت.  جەماوەر  پێكهاتنی  مەیدانی  كە  دەكات  تەواویش 

لە  دەوڵەت  توانای  و  دەسەاڵت  كە  جەماوەریشە  پانتایی  زیادبونی  هاوكاری 

پەیوەندی بە تاك زیاد دەكات... 

ژمارەیاندا  بەكارهێنانی  لە  جەماوەر  جەوهەری  ئــەوەشــدا،  لەگەڵ   

هەندێجار  چەندایەتییان.  الیەنی  نەك  گرنگە  جەماوەر  چۆنایەتی  الیەنی  نییە، 

بنەمای  جێگیری  هۆی  بە  بەاڵم  هیند،  وەك  زۆرە،  زۆر  دانیشتوانێك  ژمــارەی 

بنچینەیی  خاڵی  دەبێت.  دوور  بە  هەلومەرجی جەماوەری  لە  كۆمەاڵیەتیەكەی 

و  كۆمەاڵیەتی  بۆنە  هەمو  بونی  گەردیلەیی  جــەمــاوەری  شێوەبەندی  لە 

كۆمەڵگادا  ئەندامێتی  لە  بە رسوشتی  مرۆڤەكان  هۆیانەوە  بە  كە  كەلتوریەكانە 

بەهۆی  تەنیاو  نەبو،  متامنە  جێ  تاكەكانی  لە  كۆمەڵێك  جەماوەر،  دەگــەن. 

كۆمەاڵیەتی،  تۆزی  پەتی  گەردیلەی  بۆتە  مێژوویی،  هەلومەرجی  یان  بڕیار 

دامەزراوەیی  كارایی  ئاسایی  دەسەاڵتی  و  پەیوەندی  هەمو  جەماوەردا  لە 

وەهاو  پەیوەندی  خراپرت  لەوە  دەگــەن.  زەین  بە  نەبو  دەروونزانی  مانای  و 

بەڵكو  ئاسایش  نەك  تاكەكانی  و  دەگەن  زەین  بە  دووژمنانە  زیاتر  دەسەاڵت 

نائومێد دەبن... 

دەستكەوتی  ــەروەك  ه و  تێبینی  شایانی  ــارەی  ژم جــەمــاوەر  كاتێك   
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تۆتالیتاری  سەرۆكی  كاری  نیوەی  هەبوبن،  مێژوویی  هێزەكانی  دەرەنجامی 

لە  جگە  دەمێنێتەوە  تریش  كارێكی  ئایا  هەلومەرجەدا،  لەم  دراوە.  ئەنجام  بۆ 

تاكخوازی  بنەمای  لەسەر  بێت،  پێویست  ئەگەر   - مێژوو  كاری  تەواوكردنی 

جگە  شتێك  ئایا  كۆمەاڵیەتی؟  دەسەاڵتی  و  ئەنجومەن  پاشاموەی  كردنی 

كردنیان  رێنامیی  سەریەشەو  و  نائومێدی  تەنیایی،  لە  جەماوەر  رزگــاری  لە 

دەمێنێتەوە؟  بەخش  ــاری  رزگ رەهــاو  دەوڵەتی  دراوی  وادە  خاكی  و  بــەرە 

لە  چونكە  ناخۆشە،  زۆر  نە  و  نەگران  جــەمــاوەرە  پێكهاتنی  پڕۆسەی  ئەم 

كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  كە  پێكدێت  پڕۆسەیەك  بەهۆی  فراواندا  پێوانەیەكی 

مرۆڤەكان  كە  بەهاگەلێك  و  پەیوەندی  بەینربدووە،  لە  كەلتوریەكانی  بەها  و 

بەڵكو  یاسا،  بە  هەستكردن  هەر  نەك  تێیدا  و  دەژین  لەگەڵیاندا  رسوشتی  بە 

دەبنە الیەنگری ئازادی. 

جەماوەری  شوێنێك  لە  نییە،  زۆر  پێوانەدا  لە  جەماوەر  كاتێك  بەاڵم   

داگیركردنی  خێرا  بەهۆی  تۆتالیتار  زەینیەتی  كە  ــات،  دەك پێویست  خەڵك 

كورترتین  لە  هێز  بێویژدانیرتین  لێرەدا  دەبێ  فەرمانڕەوا:  دەبێتە  دەســەاڵت 

هێزەكانی  رەفتاری  بە  كۆمەڵگاكاندا  تێكڕای  لە  كە  بكات،  كارێك  ــاوەدا  م

مێژوو ئەنجام درابو. 

كە  كارێك  ــت:  ــەوێ دەردەك تۆتالیتاریزمی  كــاری  ترسناكرتین  لێرەدا   

تاكانە  ئەو  ــارەی  دەرب بەڵكو  هەبو،  جەماوەری  ــارەی  دەرب نوسینی  لە  نەك 

یان  خێزان  كڵێسا،  الدێ،  بە  پەیوەسنت  زۆری  بە  هێشتاش  كە  دەدرێ  ئەنجام 

هەلومەرجی  لە  تاكەكان  كە  هەیە  پەیوەندییان  واتا  كرێكاریەكان،  یەكێتییە 

بێ  و  ئاسان  بانگەشەو  بە  نەكرێ  ئەگەر  دووردەخاتەوە.  جەماوەری  حەمتی 

هونەرەكانی  هەمو  بەهۆی  دەبێ  ببەی،  بەینیان  لە  تێچون  و  تۆقاندن  و  ترس 

لە  هۆگریانن،  لەوكەسانەی  تۆپزی  بە  یــان  جیاكردنەوە  ئەشكەنجەدان، 
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زۆری  بەشی  گواستنەوەی  و  كوشنت  یاساییەكان،  ناسنامە  رێكی  بە  بەینربدنی 

دانیشتوان بۆ كەمپەكانی كار لە بەینیان ببەی. 

تەنانەت  الوە،  زۆر  لە  رەنگە  كە  سۆڤیەت  روسیای  ترسی  و  توندوتیژی   

دەسپێكی  تا  سۆڤیەت  لە  كە  بو  واقعیەتەوە  لەو  بو،  زیاتر  نازی  ئەڵامنیای  لە 

خێزانی،  چینایەتی،  پەیوەندی  نەبو.  وا  جەماوەرێكی  یەكەم،  جیهانی  جەنگی 

هێز  بە  ناوەڕاست  سەدەكانی  هێندەی  نزیكەی  كۆن  ئەنجومەنی  و  دێهاتی 

جەماوەر  نەمابوو  پەیوەندیە  ئەم  روسیا  كەمی  دەوروبەرێكی  لە  تەنیا  بون. 

لە سەر هەڵدان دابو. 

هەمو  ــرانــی  وێ دەستپێكی   ،1920 دەیـــەی  بــەرایــی  رووەوە  ــەم  ل  

هەروەها  كۆنەكانە،  پێگە  هەمو  هەڵوەشاندنەوەی  و  باوەكان  پەیوەندیە 

ئامڕازی  بۆ  پسپۆڕیەكان  پیشەییە  ئەنجومەنە  گۆڕینی  سەرەتای  دەبێتە  ئێرە 

روناكبیرانی  كۆنەكەی  ئــارەزووە  كە  ــەوت  دەرك حكومەت.  جێبەجێكردنی 

لە  روسیا  لە  دەكرێت  كە  پوچە،  ئارەزویەكی  بنەما  هەمان  سەر  لە  روسی 

دامبەزرێنی  سۆسیالیزم  جوتیاری  سۆسیالیستیەكانی  ــەزراوە  دام سەربنەمای 

بكەن.  هاوكاری  سەرهەڵدان  لە  شــاری  كرێكاری  رێكخراوەكانی  پاشان  تا 

و  ــان  ــەزراوەك دام بونی  كە  تێگەیشنت  روسیا  نوێی  دەسەاڵتدارانی  چونكە 

رێسای  سەقامگیری  بۆ  پێویستە  دەســەاڵتــە  ئــەوجــۆرە  ركــابــەر،  دەســەاڵتــی 

میللەت،  هەمەگری  ئەنجومەنی  نەبو.  بەردەوام  زۆر  ماوەیەكی  ماركسیستی، 

بۆ  ــەزرێ،  دامب سیاسی  دەسەاڵتی  چەقگیرترین  و  رەهاترین  ئەوجۆرە  دەكرا 

لێكرتازاو،  جەماوەری  هاتنەئارای  دەسەاڵتەو  ئەم  پاراستنی  و  سەقامگیری 

بووە پڕپۆڵەو بێ جیاوازی پێویست بو كە ماركس پێشبینی كردبو.

بە  بەاڵم  بزانین،  تاكیەت  ئاوابونی  پڕۆسەی  بە  تۆتالیتاریزم  دەكرێت   

پەیوەندی  بەینربدنی  لە  هەموشتێك  پێش  تۆتالیتاریزم  بنچینەییرت،  لێكدانەوەی 
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هەوڵ  تۆتالیتار  بااڵدەستانی  دەكــات.  گەشە  ناوی  تاكیەتی  كە  كۆمەاڵیەتییە 

پێویستی  ژمــارەدا  زۆرترین  لە  تاكەكان  چونكە  بەینبەرن،  لە  تاكەكان  نادەن 

كۆمەاڵیەتیەیە  پەیوەندیە  ئەو  بەینربدنی  لە  خــوازراوە  ئەوەی  تازەن.  یاسای 

سیاسی  كۆمەڵێكی  پێكهاتنی  لە  رێ  سەربەخۆییان  بونی  هۆی  بە  بەردەوام  كە 

رەها دەگرن.

هێزكردنی  بە  بێ  تاك،  مێشكی  ئیرادەو  نییە،  بێدەسەاڵت  هەر  تاك   

زۆرباش  تۆتالیتار  دەستانی  بااڵ  نییە،  ــەردەوام  ب الوازو  ئەنجومەنی،  نەریتی 

پڕپۆڵەو  ببنە  كەسەكان  كەلتوری  و  كۆمەاڵیەتی  ناسنەمە  كە  دەزانــن.  ئەوە 

بشاردرێنەوە،  كۆمەڵگا  كەمەكانی  ناوچە  لە  یاسا  و  ئازادی  واقعیەتی  كاتێك 

نرخییان  خەڵك  بەرچاوی  لە  رسوشتیەكانیش  یاسا  و  یاسایی  زامنی  تەنانەت 

نابێت.

بەردەوامی  بەینربدنی  لە  تۆتالیتار  حكومەتی  ئامانجی  یەكەم  بەمەش   

وردبوونەی  بە  چونكە  ورووژێنەرە،  خۆ  و  سەربەخۆ  رێكخراوێكی  جۆرە  هەمو 

وەك  ستەمكاری  و  ئازادی  نێوان  بەربەستی  سیاسیەكانی  بەها  كۆمەاڵیەتی، 

پێویست الواز دەبن و سەرەنجام نامێنن. 

یان  هەڵگرتنەوە  كۆمەڵگا،  گچكەی  ناوچەی  الوازبونی  یان  نەمانی   

ئابوری،  هەوڵی  تــاك  بۆ  كەلتوری  ئەڵتەرناتیڤی  پانتایی  سنورداركردنی 

رەگی  بەینربدنی  لە  مانای  بە  هاوكات  دێنن،  ــاری  دی بە  خودێتی  و  ئایین 

لە  تۆتالیتاریزم  بەمەش  فراوانیەتی.  شێوەی  لە  ستەمكاری  بەگژداچونەوەی 

كەلتورییە.  پوچگەرایی  نەهاتوی  كۆتایی  پڕۆسەی  نەرێنیەكەی،  رەهەندی 

ئەگەر  جیابكەیەوە،  بەهاكان  و  نەریتەكان  لە  تاك  دەكرێت  چۆن  ئەگینا 

كەلتوریەكەی  ــردوی  راب بە  تاك  بــەردەوام  مبێننەوە،  لێنەدراوی  دەســت  بە 

پێویسترتە  زۆر  رابردو  بۆ  هەستێك  هەبونی  ئازادی،  پاراستنی  بۆ  دەبەستنەوە؟ 
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پێویست  وەك  دووەم  بەاڵم  واقیعیە،  و  واتایی  یەكەمیان  داهاتو.  بە  ئومێد  لە 

هەیمەنە  دەتوانن  كە  دەكات  رێنامییان  كەسانێك  ئاسانی  بە  و  شێوەیە  بێ 

تۆتالیتار  حكومەتی  بەردەوامی  هەوڵی  بكەن.  مرۆڤدا  كاروباوەری  بەسەر 

هونەری  كارهێنانی  بە  هەروەها  رووەوەیـــە،  لەم  هەر  مێشك  تێكدانی  بۆ 

ئامانج  هەمان  بە  كۆمەاڵیەتیەكانیش  وەفاداریە  بەینربدنی  لە  بۆ  داهێنان 

تاكی  مێشكی  كە  پانتاییەكن  كۆمەاڵیەتیەكان  وەفاداریە  چونكە  پێكدێت، 

ناویان بە هێزبووە و دەسەاڵتی بەگژداچونەوە دەدۆزنەوە.

و  بەهایی  الیەنەكانی  ناوبردنی  لە  هۆی  بە  تۆتالیتاریزم  شێوەیە  بەم   

دەكەن  پەروەردە  تاك  كەسایەتی  گشتی  بە  كە  دەشێت  نێوانگیری  پەیوەندی 

وەك  تۆتالیتاریزم  دەپارێزن.  دەرەوە  هەوەسبازی  و  دەســەاڵت  لە  خۆیان  و 

بەاڵم  كراوە،  باسی  مرۆڤ  تایبەتی  ژیانی  سەر  كردنە  درێژی  دەست  لوتكەی 

مەیدانی  پێشرت،  كە  كەسی  حەرامسەرای  سەر  دەكرێتە  دەستدرێژی  كە 

 - ئەنجومەنەكان  كڵێساو  خــێــزان،   - كەسی  حــەرامــســەرای  كۆمەاڵیەتی، 

لەهەمو  رزگاربونی  پێویستی  مــرۆڤ  سیاسی  كۆیلەیی  بوبێت.  ورد  ورد 

باسیان  كۆمۆنیستەكان  و  نازیەكان  )ئەوجۆرەی  ئەندامیەتیە  و  دەسەاڵتەكان 

لە  تــاك  جــیــاواز،  پلەی  بە  خــەڵــك(،  ئــیــرادەی  بـــەردەم  مپەری  لە  دەكـــرد، 

دەسەاڵتی سیاسی دەرەوە جیادەكاتەوە و دەی پارێزێت. 

قەدەغەبونی  بڕیاری  بە  نازی  ئەڵامنیای  لە  بێالیەن  كرێكاری  یەكێتی   

كرێكار  بونی  گرنگ  دەفەوتێت.  سەربەخۆ  ئابوری  رێكخراوێكی  جۆرە  هەمو 

سەربەخۆكان  رێكخراوە  هەمو  بو.  یەكێتی  كۆمەاڵیەتی  واقعیەتی  بەڵكو  نەبو، 

خزمەتگوزاری،  ناوەندی  پۆلێن  راگەیەندران.  نایاسایی  بە  و  هەڵگیرانەوە 

تەنانەت  هاوڕێیان،  ئەنجومەنی  ئــارەزومــەنــدانــە،  هــاوكــاری  گروپەكانی 

ئەنجومەنە مۆزیكیەكان و مۆرناسی.
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بە  ســەرچــاوەی  وەك  رێكخراوانەی،  ئەمجۆرە  تۆتالیتار،  حكومەتی   

ئامانجێك  بۆ  خەڵكەكانی  چونكە  دەدان،  قەڵەم  لە  هەنوكە  نەیاری  زەبــری 

ئامانجی  ــدەرەوەی  ــگ رەن بــەاڵم  بو،  مەبەست  بێ  هەرچەند  دەبــونــەوە  كۆ 

بە  و  خەڵك  ناو  لە  بۆخۆیان  رێكخراوەكان  چونكە  نەبو،  ناوەندی  حكومەتی 

ناوی كۆمەڵگایەك و خەڵك وەك جەماوەر دادەنێن.

كار  بــەرایــی  لە  نازیەكان  حكومەتی  كە  واقعیەتە  ئــەم  ســەربــاری   

ئایین  و  خێزان  سیمبۆلی  لە  ســودی  خۆی  شیاوی  هەستی  كێشكردنی  بۆ 

بێ  كرێكاری  یەكێتی  وەك  ئایین  و  خێزان  بونی  ــردەوە  ك بە  ــرت،  وەردەگـ

تۆتالیتار  وریای  زەینیەتی  حزب.  و  حكومەت  پەالماری  بەر  دەكەوتە  وەستان 

ملدانی  و  خودێتی  تایبەتەكانی  هێزە  داهاتو  لە  رەنگە  كە  ئاگادارە  باش 

لە  هەروەها  بڕەخسێنن،  جیاجیا  مەیدانی  پاڵنەرەكان  و  بەهاكان  ئایینی، 

بە  ئەندامێك،  هەر  بونی  رزگار  بەمەش  دەیهێڵنەوە.  دا  زیندو  دانیشتوانێكی 

بەرنامە  رۆحیە  نامۆبونی  ئەم  بو.  رەها  پێویستیەكی  خێزان  لە  الوان،  تایبەت 

و  سیخوڕی  نەرێنیەكانی  پڕۆسە  رێگای  لە  هەر  نەك  خودێتی  لە  رێــژراو  بۆ 

خێزان  ئەندامێتی  كارای  بنەماكانی  شیكردنەوەی  هۆی  بە  بەڵكو  لێدان،  زمان 

دەبێت.  سەرنجڕاكێش  و  نوێ  سیاسی  دەوری  جێگرەوەكردنی  رێگای  لە  و 

گروپ  هــەرجــۆرە  و  خێزان  وردبــونــی  ــەاڵم  ــون،÷ب ب جــیــاواز  هــونــەری  ئەمە 

خەڵك  كۆمەڵگاو  وەك  خەڵك  نێوان  لە  جیاوازی  كە  بو  بنەڕەتی  بەندیەك 

بۆ  تۆتالیتاریزم  ــرد.  دەك بنەڕەت  بێ  و  گیان  بێ  فكر،  بێ  جەماوەری  وەك 

بەدیهێنانی نەخشەی خۆی پێویستی بە بۆشاییەكی رۆحی و كەلتورییە. 

نییە،  بەس  پوچگەرایی  بــەاڵم  گەرایە،  پوچ  ئایدۆلۆژی  تۆتالیتاریزم   

ئاشكرا  هێز  بە  كۆمەاڵیەتی  جواڵنەوەیەكی  هیچ  نەرێنی  راڤەی  بە  ناتوانی 

ئەم  كە  هەیە  كێشكردن  پەیوەندی  و  ئەرێنی  ئامانجی  بـــەردەوام  بكەی. 
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رێگاكەی،  تەختكردنی  و  ئــامــادە  لە  جگە  نییە،  شتێك  وێرانكەر  ــاری  ك

لە  نەبینین،  بەهێز  زۆر  كامڵ  دەوڵەتی  لە  سەملاندن  توخمەكانی  ئەگەر 

سەدەی  لە  تۆتالیتاریزم  توندوزۆر،  كێشكردنی  بێ  ناگەین.  جەوهەرەكەی 

كە  نەكرد  دەستەبەر  تاكانە  ئەو  جەماوەری  بۆ  نائاسایی  سەركەوتنی  بیست، 

رەگی هەمیشەیی و ئاسایی ئەندامێتی و بیروباوەڕیان نەمابو.

بۆشایی  مــاوەیــەك  تا  كۆنەكان  پەیوەندیە  و  بەهاكان  وردبــونــی 

سەرچاوە  كارە  لەم  تۆتالیتار  سەرۆكی  بلیمەتی  ناكەوێتەوە.  لێ  پەیوەندی 

ئاكاری  گۆشەگیری  بەرگەی  مرۆڤ  كەسایەتی  كە  دەگــرێ  قوڵ  زانیاری  لە 

كاتێك  دەگەڕێتەوە،  زانیاریە  ئەو  بۆ  رەگی  بلیمەتیە  ئەم  هەروەها  ناگرێت، 

دەستی  لەبەر  بەشێوەیەك  كە  دەكرێت  پەسەند  بەردەوام  رەهاو  دەسەاڵتی 

كۆمەڵ و ئەندامیەتی بە زەیندا بێت. 

لەبەر  تاكامن  تەنیایی  و  كارەساتاوی  نزیكایەتی  ــەرەداوی  س لێرەدا 

هەستی  لە  جیا  ــان  ژی كە  ــی  ــزان دەروون راستیەی  ئــەم  بەزانینی  دەستە. 

سەرۆكانی  ناگرێ،  گەورەتر  سیستەمێكی  بەرگەی  خەڵك  زۆربەی  ئەندامێتی 

سەرف  كــۆن  سیستەمی  تێكدانی  بۆ  نــەك  خۆیان  وزەی  كامڵ  دەوڵــەتــی 

دەكەن، بەڵكو سیستەمی نوێی پێ دادەمەزرێنن. 

كۆمەڵگایەك  رەهایە.  كامڵی  سیاسی  كۆمەڵگایەكی  نوێیە  سیستەمە  ئەم 

بۆتە  شوناس  دۆزینەوەی  و  ئەندامێتی  شێوەكانی  هەمو  وەالنانی  بە  كە 

بە  كۆمەڵگایە  ئــەم  بێت.  نــوێ  سیستەمی  دژی  بونیان  رەنگە  كە  ــا،  رەه

پەرسنت  بیروباوەڕەكان،  هزرەكان،  هەمو  كە  رەها  دەبێتە  جەختكردنەوە 

مرۆڤێك  رەهاخوازی  پێكبێن.  دەوڵەتدا  سرتاكتۆری  لە  ئەندامیەتیەكان  و 

ــە  دەدات مێژوویی  ناسنامەی  كە  نییە،  چینێك  یــان  دارودەســتــەیــەك  یــان 

بۆ  دەوڵەت  راپەڕاندنی  بنەماكانی  رەهای  پانتایی  بەڵكو  تۆتالیتار؛  دەوڵەتی 
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زۆربەی  بەردەستی  پێشرت  كە  زانییە  دەروون  و  كۆمەاڵیەتی  قەڵەمڕەوی 

سەربەخۆی  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  تۆتالیتاریزم  بو.  جیاجیاكان  رێكخراوە 

نوێ  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  بە  هاوكات  بەاڵم  دەبا،  بەین  لە  دانیشتوانێك 

لە  راپەڕاندنیان  گرەنتی  ماناو  هەریەك  كە  دەگرێتەوە  كۆن  پەیوەندی  جێی 

سرتاكتۆری ناوەندی دەوڵەت دەست دەكەوێت.

ژمارەیەك  بەڵگەی  بنەمایە  ئەو  سەر  لە  یەكپارچەیە.  كامڵ  دەوڵەتی 

بونی  كە  نییە،  پێكەر  قەناعەت  بەڵگەیەكی  بەناوبانگ  لێكۆڵەرەوەی 

ئەریستۆكراسی  هاوتەریبی  ئامادەیی  و  كامڵ  دەوڵەتی  لە  حزبی  دەسەاڵتی 

تۆتالیتار  حزبی  یەك  لێكدژیەكان.  بونی  لەسەر  دەلیلە  بەڵگەو  فەرمی 

بە  گەیشنت  رووی  لە  پێویست  بــەاڵم  كاتی،  هەنگاوێكی  لە  جگە  شتێك 

هیچ  ئاكامدا  لە  كە  دەگیردرێت،  زەیــن  لە  فەرمی  حكومەتی  سرتاكتۆری 

لەگەڵ  حزب  كە  نابێت  تێدا  هەراسانكەری  و  تێكدەر  وەفاداریەكی  جۆرە 

ئەریستۆكراسی  بەسەر  قورس  توندو  گوشاری  حزب  رەنگە  دەیهێنێت.  خۆی 

ئەوە  بۆ  پەلەكردنە،  جەوهەریەكەی  كارایی  بــەاڵم  بسەپێنێت،  واقعیدا 

خودی  بەڵكو  تێكڕاییەك،  وەك  خەڵك  نــەك  كــێــرشاوە  حــزب  نەخشەی 

دوو  بكات.  تۆتالیتار  كۆمەڵگای  هاوڕای  سیاسی  ئامانجی  بە  ئەریستۆكراسیش 

حزبی  دەسەاڵتی  دامــەزرا  فاقی((  دوو  ))دەوڵەتی  كە  تێچونێك  هەمو  بە 

دەبێ  كە  دەكات،  دیاری  ئامانجێك  كۆمەڵە  حزب  كە  ئەوەیە  گرنگ  لەگەڵە، 

بسەپێرنێت.  بااڵدەستدا  فەرمی  ئەریستۆكراسی  و  دانیشتوان  تێكڕای  بەسەر 

بەاڵم  بەڕێوەببات،  حكومەتێك  فەرمی  مەیدانی  دەرەوەی  لە  حزب  رەنگە 

رەهاو  كۆمەڵگای  تێكڕای  كە  نییە،  ئامانجێك  پانتایی  دەرەوەی  لە  هەرگیز 

تایبەتیین.
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دەوڵەتی  یەكپارچەی  تەباو  سرتاكتۆری  نییە،  گازندەیەك  جۆرە  هیچ   

و  گروپ  هەمو  ناوبردنی  لە  یان  كردن  نــەزۆك  لە  سەرچاوەگرتو  تۆتالیتار 

كەم  دەوڵەت  بۆ  جەماوەر  وەفــاداری  لە  رێگایەك،  بەهەر  كە  پێگانەیە  ئەو 

دەكەنەوە. 

پیتەر دروكر بیری هێنایەوە، نەمانی جیاوازی كۆمەڵگای  بەهەمانجۆر كە 

كۆمەڵگا  فرەیی رسوشتی  كامڵە.  دەوڵەتی  تایبەمتەندی  سوپا  و  ئاسایی  مەدەنی 

ژیانی  شەڕ  هەلومەرجی  نەتەوەیی  رەهــای  توانای  و  دۆگامیی  و  نامێنێ 

بۆ  هەبێ  مانایەكەوە  بە  پەیوەندی  بڕیارێك  هەر  دەكــات...  ئۆرگانیزە  مرۆڤ 

هەر  بدۆزێتەوە.  شەڕ  سرتاتیژیەكانی  و  تاكتیك  كە  دەگۆڕێ  جەنگی  بڕیارێكی 

دژی  گرنگی  شەڕ  بەخەیاڵی  تۆتالیتار  سەرۆكی  كۆسپێكی  هەر  و  كێشەیەك 

هەر  دەبێت.  دەربڕین  سەركوتكردنی  بەرامبەر  لە  داكۆكی  و  ئەهریمەنی 

ئابوری  و  زانست  سیاسەت،  هونەر،  لە  فەرمی  رێبازی  لە  گرنگ  الدانێكی 

سەرەنجام  دەسڕردرێتەوە.  ئامادەیی  و  یەكێتی  وەك  بێویژدانی  بەوپەڕی 

هەمو پەیوەندیەكان وەك كاری پەیوەندی بارەگایی لە زەین دەگیردرێن. 

رێسای  بنەمای  لەسەر  سیستەمێك  بۆ  كۆمەڵگا  تێكڕای  گۆڕینی 

نازی  تۆتالیتاریزمی  ئامانجی  راستی  ویژدانانەو  بە  هەڵسەنگاندنی  سوپایی 

كە  هەیە،  ئامانج  ئەو  و  ئامانج  ئەم  نێوان  لە  جیاوازی  بەاڵم  كۆمۆنیزمە،  و 

ئیدارە  بگۆڕێ،  كارگە  بنەمای  لەسەر  سیستەمێكی  بۆ  كۆمەڵگا  هەوڵدەدا 

لێرەدا  ببات.  بەالڕێامندا  بــەراوردكــردنــە  ئەم  نابێ  بــەاڵم  شێتخانەیە،  یان 

دەوڵەت  بەڵكو  ئابوری،  چینی  یان  رەگــەز  شەڕ،  نەك  بنچینەیی  مەسەلەی 

لە  كە  گرتۆتەوە  جۆراوجۆرەكانی  رێكخراوە  هەمو  جێی  رەها  شێوەیەكی  بە 

دۆخی رسوشتیدا كۆمەڵگا پێكدەهێنن. 

و  پێویست  كۆمەاڵیەتی  الیەنەكانی  هەمو  تۆتالیتاردا،  سیستەمی  لە   
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كە  هەمانجۆر  بە  جەماوەرێكە  بە  پێویستی  سیستەمە  ئەم  یەكرتین.  پابەندی 

لێكرتازان،  و  یەكپارچە  هەڵوەشانەوە،  كاتی  لە  پێیەتی.  پێویستییان  جەماوەر 

كامڵ،  كۆمەڵگای  بااڵدەستانی  ــەرە.  ــن وروژێ كــوژانــەوە  كاتی  لە  یەكگرتو 

سیمبۆلی خۆیان دەكەنە جێگرەوەی سیمبۆلێك كە جەماوەرەكان نەماون. 

پوچ  مایە  دەسەاڵتێك  چونكە  حەمتییە،  دەسەاڵت  سۆسیالیستی  شێوەی 

كە  لەوەی  چاوپۆشین  بێت،  دەست  دوورە  دەگا  زەین  بە  كە  نابێت،  كارا  و 

كە  بگات  زەین  بە  قۆناغێك  هەر  لە  دەبێ  دەسەپێرنێت.  بێویژدانی  بە  چۆن 

دەگەڕێتەوە.  خەڵك  بنچینەیی  ئیرادەی  بۆ  سەرچاوەی  حكومەت  دەسەاڵتی 

توندوتیژو  شێوەیەكی  بە  دژ  ئیرادەی  كە  ئەوەی  جیاتی  لە  حكومەت  بەمەش 

و  ــردن  الوازكـ نەرمكردن،  لە  كارەكە  ــدی  ــەرژەوەن ب بشێوێنێ،  بێبەزەییانە 

و  مەیدان  دژ  ئیرادەی  سەركوتكردنی  لە  چونكە  دەزانــێــت،  كەمكردنەوە 

گەورە  شەڕ  رەنگە  كە  هەیە،  ئاشكرا  نەیاری  دەربڕینی  بۆ  پێویست  دەرفەتی 

پیشان بداو سیمبولێكی بە هێز لە ئازار بێنێتەدی. 

تەنانەت  بدۆزرێتەوە.  گشتی،  هاوڕاكردنی  بۆ  نوێ  مانایەكی  دەبــێ 

بگرێتەوە  مێشكانە  ئەو  جێی  تا  بكرێت  دروســت  نوێ  ))مێشكی((  دەبــێ 

دژی  ــەردەوام  ب كۆمەڵگا،  پێشرتی  شێوەی  بەردەوامی  بیرهێنانەوەی  بە  كە 

ئــازادی  درۆ،  و  راستی  شــەڕ،  چاكەو  لە  نوێ  بۆچونی  دەبــێ  نوێن.  شێوەی 

تا  دەربكەون  خەڵكدا  زەینی  لە  دنیایی  كاری  و  پیرۆز  كاری  زۆرەملێیی،  و 

و  زانست  هونەر،  مێژوو،  دوبــارە  دەبێت  بگرنەوە.  نەماوەكان  بۆچونە  جێی 

بە  تۆتالیتار  دەسەاڵتی  بهێرنێن.  بەدی  نوێ  ناوەندێكی  لە  كەلتوری  ئاكاری 

بێ پۆشەرێك لە بیروباوەڕی واتایی بەرگە نەگیراوە. 

نوێ،  سیمبولی  ماناو  هاتنەدی  خەڵك،  رۆحــی  وەرچەرخانی  بــەاڵم   

جیابێت.  مانا  ــاوەڕو  ب بیرو  و  كۆمەاڵیەتی  ئــارای  هاتنە  لەمەیدانی  ناتوانێ 
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وردبونی  پێدەكات.  دەست  تۆتالیتار  سیستەمی  واقعی  دەركەوتنی  كە  لێرەدایە 

كە  نوێ  رێكخراوی  دامەزراندنی  بە  لەگەڵدایە  كۆنی  ئەنجومەنەكانی  و  گروپ 

هەریەكێكییان بۆ نەهێشتنی پێداویستیەكان و بینینی كاراییەك پێشنیاز دەكرێن 

ئەم  دەگەڕێتەوە.  كۆمەاڵیەتی  بەندی  گروپ  كۆنەكانی  شێوە  بۆ  رەگییان  كە 

هەیە.  دیاریكراویان  و  ئەرێنی  كارایی  هەریەكەیان  كە  نوێیانە  دامەزراندنە 

نەگرو  بەرگە  پوچی  باسی  گروپانەدا  لەم  دەیپارێزن.  جەماوەر  حەمتی  بە 

چەشنە  لەم  گروپی  ناكرێت.  جەماوەری  كۆمەڵگای  ئەهریمەنی  ماهیەتی 

و  بون  نائومێدی،  و  ئومێد  گۆشەگیری،  و  ئەندامیەت  نێوان  لە  جیاوازی 

نامۆیی،  هەستی  لە  تاكەكان  گروپانە  ئەم  شكڵگرتنی  بە  ــەن.  دەك نەبون، 

مەیدانی  ئەنجومەنانە  ئەم  دەبێت.  رزگاریان  شەڕانی  ئەقڵی  و  دووژمنایەتی 

گوێ  بە  پێویستی  مەیدانی  بەڵكو  نین،  كەسی  ئینتیامی  و  دۆزینەوە  شوناس 

دادانی تۆتالیتاریزمیش دەبن.

پەیوەندی  نەمانی  بە  كۆن  واتایی  مانای  و  كەلتوری  بەهای  كاتێك   

تۆتالیتار  سیستەمی  لە  بچنەوە  لەبیر  و  بــووە  الواز  ــۆن((  ))ك كۆمەاڵیەتی 

نوێ  كۆمەڵی  و  ــان  ــەزراوەك دام لە  كە  ســەرهــەڵــدەدەن  نــوێ  بەهای  ماناو 

لە  نوێ  كۆمەڵەیەكی  نوێ  كۆمەاڵیەتی  جێگرەوەی  لەگەڵ  ــن،  دەب تۆكمە 

وەفاداریەكان، بەهاكان و تەنانەت بۆچونی نوێ دەردەكەون. 

گوماناوی،  پڕۆسەیەكی  تاكەكان  ئیرادەی  لەسەر  تۆتالیتار  دەسەاڵتی   

نالۆژیكی  نا عەقڵخوازی زۆرو  بنەمای  لە سەر  لە سیحربازی  شاردراوە و شكڵی 

ــەردەوام  ب و  عەقانی  شێوەیەكی  بە  بەڵكو  توندە،  هێزو  بە  زۆر  كە  نییە، 

و  دەركــەوت  نوێ  وەفــاداری  و  پلەوپایەكان  كردەوەكان،  بەدیهێنانی  بەهۆی 

دەپارێزرێت كە ئیرادەی مرۆڤایەتی دەخاتە ژێردەسەاڵتی خۆیەوە.

نەسڕێتەوە.  كۆن  سرتاكتۆری  رواڵەتی  ئاماژەكانی  و  شوێنەوار  رەنگە   
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سیستەمی  پۆستەكانی  پێگەو  هەبێت.  هەر  ئەنجومەن  یان  پەرلەمان  واتا 

مبێنێتەوە.  لێنەدراو  دەســت  پێشوی  ئیداری  نازناوەكانی  و  كــۆن  ئیداری 

روو  خرابێتە  ــازادی  ئ باسی  هەبو  بــاوی  خــوالو  راپرسی  و  هەڵبژاردنەكان 

بنچینەیی  كۆمەاڵیەتی  مەیدانی  ئەگەر  بكرێت،  پەسند  تاك  ئازادی  تەنانەت 

لەم  هیچكام  دابــن  كۆنتڕۆڵ  ژێر  لە  و  رێكبخرێن  شێوەیەك  بە  باوەڕوبیر 

رێنامییدان.  و  كۆنتڕۆڵ  ژێر  لە  بەردەوام  چونكە  نییە،  بایەخییان  شوێنەوارانە 

بگاتە  بكرێت  كە  گرنگە  ــان  ــەك ــاداری وەف ــردەوەو  كـ لە  تۆڕێك  هاتنەدی 

بیروباوەڕەكان  هــزرو  شوێنەی  ئەو  واتــا  مــرۆڤ،  ژیانی  قواڵیی  تایبەتیرتین 

هاتونەدی و گەشە دەكەن.

لە  مۆدێرن  كۆمەاڵیەتی  كارتێكەری  ئەقانی  شارەزاییەكانی  هەمو 

دادەمەزرێن  تر  رێكخراوی  دەكۆڵێتەوە.  دوبــارە  كردنی  هاوچەشن  پڕۆسەی 

رێكخراوی  هێز  هەمان  وەستاونەوە.  پەیوەندی  و  كار  شوێن،  بەپێی  كە 

دادەمەزرێنێت،  خێزان  رەگەزی  و  تەمەن  گروپی  كردنی  هاوچەشن  بۆ  نوێ 

نەهێڵێت.  كۆن  خێزانی  كۆمەاڵیەتی  جەوهەری  هەوڵدەدات  ــەردەوام  ب كە 

بۆ  یان  ــەت،  دەوڵ كرێكارانی  دەبنە  سەرلەنوێ  یان  كرێكاریەكان  یەكێتیە 

دەگرنەوە.  كۆنەكان  كرێكاریە  رێكخراوە  جێی  كە  تازەكان  كرێكاریە  رێكخراوە 

ئەنجومەنە  تەنانەت  دەبن،  دروست  نوێ  هونەری  و  زانستی  پیشەیی،  گروپی 

نوێیەكان بۆ سەرگەرمی جۆراوجۆری خەڵك بەدی دێت. 

ئەم  ناخی  لە  ــن،  دەزان باش  تۆتالیتار  دەروونزانانی  كە  هەمانجۆر  بە 

دیاریكراو،  مانای  و  ــردەوە  ك بنەمای  لەسەر  نوێیانەی  فەرمی  ــەزراوە  دامـ

نافەرمی  پەیوەندی  گرنگرتی  تــۆڕی  قۆناغێكدا،  لە  حەمتی  شێوەیەكی  بە 

ــەردەوام  ب لەگەڵییان  و  نوێ  كۆمەاڵیەتی  كاریگەری  و  وەفاداریەكان  نوێ، 

زنجیرەیەك  وێنەی  بە  كە  ئــارا  دێتە  كەسی  پێگەی  لە  نوێ  تێگەیشتنێكی 
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خۆی  بەردەستی  حكومەتی  ناوەندەكانی  بااڵترین  تا  تاكەكان  خوارترتین  لە 

دەبێت.

بەبێ  تازەكان  فەرمیە  پۆستە  و  ئەنجومەنەكان  گرووپەكان،  بــەاڵم   

وەفاداری  نەك  ژمارەیاندایە  لە  زۆربونیان  دەوڵەتن.  خودی  بكەرانی  هەاڵواردن 

كۆمەاڵیەتی  پانتایی  مەبەستی  بە  رێكخراوێك  هەر  مەبەستیان.  ئامانجی  یان 

مەیدانی  هەریەك  دێتەدی.  دەوڵــەت  ناوەندی  بەڕێوەبردنی  دەروونزانی  و 

دەڕەخسێنێ  مرۆڤ  سیاسی  پەروەراندنی  كەسایەتی  نوێ  لە  سەر  بۆ  بەرایی 

هەریەك،  كۆمەاڵیەتییە.  البراوی  كەسایەتی  پوچخوازی  پڕۆسەی  درێژەی  كە 

جارێكی  كە  دەروونزانی  كۆمەڵەی  ناوەندن،  حكومەتی  ئامڕازی  سەرەنجام، 

هەمو  دەكۆڵنەوە.  مرۆڤایەتی  زانیاری  جەماوەری  نۆژەنكردنەوەی  لە  دیكە 

بەدیهێنانی  هۆكاری  قوڵییان،  پلەوپایەی  تایبەمتەندیەتی  لەگەڵ  گروپانە،  ئەم 

بنەمای  ســەر  بە  كە  مرۆڤن،  جــۆری  یــان  پڕۆلیتاریا  رەگــەز،  وێنەیی  ئــەم 

كۆمەڵگای سیاسی تێكڕایی و رەها بااڵدەستە. 
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بەشی هەشتەم

 دوو روانگە دەربارەی  كۆمەڵگای جەماوەری

 كۆرن هاوزەر

سەرەكی  فكری  ــاوەی  ــەرچ س دوو  ــاوەری  ــەم ج كۆمەڵگای  تــیــۆری 

لە  شۆڕشگێڕی  گۆڕانكاری  بۆ  بو  كاردانەوەیەك  یەكەم  سەرچاوەی  هەیە. 

دووەم  سەرچاوەی  نۆزدەو  سەدەی  فەرەنسا(  تایبەت  )بە  ئەوروپی  كۆمەڵگای 

سەدەی  ئەڵامنیا،  روسیاو  لە  تایبەت  بە  تۆتالیتاریزم،  سەرهەڵدانی  بەهۆی 

رەخنەی  سەرچاوەی  سەرەكیرتین  و  یەكەمین  دەكرێت  ــەوت.  دەرك بیست 

و  جەماوەری  كۆمەڵگای  ناوبنێی  ئەریستۆكراسی  كۆمەڵگای  لە  دیموكراسی 

دووەم رەخنەی دیموكراسی لە كۆمەڵگای جەماوەری.

سەرهەڵدانی  بەرامبەر  لە  دەستەبژێران  بەهای  لە  داكۆكی  یەكەمیان   

دیموكراسیەكان  بەها  لە  بەرگری  دووەمیان  دەكــات،  جەماوەری  بەشداری 

دەسەاڵتی  لەسەر  سورن  كە  دەستەبژێران  سەرهەڵدانی  بەرامبەر  لە  دەكات 

دیموكراتەكان  ئەریستۆكراسی  بەرامبەر  لە  بــەرگــری  سەنگەری  كامڵ. 

سەركەوتن  ئەریستۆكراسی  دامەزراوەكانی  و  فكری  شەڕی  لە  كە  دەگرنەبەر 

و هەوڵدەدەن بەهاكانیان لە بەرامبەر خەباتخوازی تۆتالیتاری بپارێزن. 
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لەسەر  ناچاری  بە  شۆڕشگێڕی  گۆڕانكاری  فكری  دژایەتیەكی  هەرجۆرە 

كاروباری  رەوتی  لە  كە  رەخنانەی  ئەو  نییە،  جەماوەری  كۆمەڵگای  هزری  بنەمای 

ئەم  جــەمــاوەری،  كۆمەڵگای  تیۆرەكانی  ناودەنرێن  و  گیران  ــۆزدە  ن ســەدەی 

و  دەستەبژێران  هاوتای  بێ  دەستچونی  لە  یەكالكەرەوەی  كۆمەاڵیەتی  پڕۆسەی 

سیاسیدا.  و  كەلتوری  ژیانی  لە  دەزانــن  جەماوەری  بەشداری  سەرهەڵدانی  بە 

مەیلی  ئەریستۆكراسی  رەخنەگرانی  لــەوانــە  لۆبۆن  گۆستاڤ  و  بۆركهارت 

باسی  لە  مانهایم،  كارڵ  و  گاست  ئۆرتیگای  خوزێ  و  نۆزدەن  سەدەی  جەماوەری 

دەستەبژێرانی خۆیان، بە نوێنەری سەدەی بیستی ئەم روانگەیە دادەنرێن1. 

لەسەر  تۆتالیتاریزم  لــە  دیموكراسی  رەخنەكانی  هەمو  بــەمــەش،   

رەخنەیە  كۆمەڵە  ئەم  رەنگە  نەوەستاوەتەوە.  جەماوەری  كۆمەڵگای  تیۆری 

یەكالكەرەوەی  كۆمەاڵیەتی  پڕۆسەی  جەماوەری  كۆمەڵگای  تیۆرەكانی  ناوبرنێن 

سەرهەڵدانی  و  دەستەبژێران  لە  جیایی  و  لێكجیاكردنەوە  دەستچونی  لە 

ئەمیل  لێبڕاون.  دانیشتوان  تێكڕای  ئامادەكردنی  بۆ  كە  دەزانــی  دەستەبژێرانی 

كۆمەڵگای  ماهیەتی  بۆچونەی  ئەم  پێشەنگی  نوێنەرانی  ئارێنت  هانا  و  لدررۆ 

جەماوەرین.2 

پشت  ــر  زۆرت لێكدژ  شێوەیەكی  بە  دیموكراسی،  رەخنەگرانەی  ئــەم 

درێژایی  بە  ئەریستۆكراسی  بیرمەندانی  كە  فكری  ئامڕازەكانی  بە  ئەستورن 

دەهێنن.  بەكاری  دیموكراسی  ئایدۆلۆژی  شەپۆلی  دژی  لە  ــۆزدە  ن ســەدەی 

پێویستی  ئــازادی(  تایبەت  )بە  بنچینەیی  بەهای  پاراستنی  تەوەریەكەی  هزری 

بەهاكانین،  كەری  بەرجەستە  كۆمەڵگای  بەشەكانی  لە  كۆمەاڵیەتی  جیاكردنەوەی 

كردووە.  قەرزیان  ئەریستۆكراسی  رەخنەگرانی  لە  دیموكراسی  تیۆرداڕێژەرانی  كە 

بارەیەوە  لە  جەماوەری  كۆمەڵگای  دیموكراسی  و  ئەریستۆكراسی  رەخنەگرانی 

هەربەو   - ئازادی  ماهیەتی  وەك   - بەهایانە  ئەم  ناوەڕۆكی  كە  تەنانەت  كۆكن، 
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پێودانگە، لەو بەشانەی كۆمەڵگا كۆكن كە ئەو بەهایانە بەرجەستە دەكەن. 

دەكەنەوە  پێگانە  لەو  جەخت  ئازادی  دەربارەی  ئەریستۆكراسی  روانگەی 

بەپێی  ــا،  وات بكەن،  چاالكی  بــەوجــۆرە  مرۆڤەكان  دەبــێ  دەدا،  چاالكی  رێــی 

دژی  ئــازادی  وێناكردنەی  ئەم  مانهایم،  بــاوەڕی  بە  دروســت.  رەفتاری  پێوەری 

لەوباوەڕەدان  ئەریستۆكراسی{  داڕێژەرانی  ))}تیۆر  وەكیەكخوازییە:  بۆچونی 

تواناكان  و  بەخشش  لە  نایەکسن  نین،  وەكیەك  بنچینەدا  لە  مرۆڤەكان...  كە 

چینەكانی  لە  دروست  رەفتاری  پێوەری  زەینیان((.  هێزی  مەڕ  لە  ناوەكیەك  و 

راستەقینە((  ))هەڵگرانی  رووەوە  لەم  و  كردووە  گەشەیان  زۆر  كۆمەڵگا  بااڵتری 

بەسرتاوی  پێكەوە  و  ئەندام  خاوەن  گروپی  ئازادی  راستەقینە((ی  ))بكەرانی  و 

دەستەبژێرانی ئەریستۆكراسی پێكدەهێنن. 

))ئیمتیازات(( ئاماژەی  كە  فیودالیزم  دارایی جۆراوجۆری  و  مڵك  ))ئازادی(( 

دوبارە  لێرەدا  نایەكسانخوازی  و  چۆنایەتی  دیاریكراوی  تایبەمتەندێتی  یانەو 

باوی  یاسای  دەپارێزرێت((.  ناوەڕاست  سەدەكانی  مانای  بە  كە  دەبوژێتەوە، 

لێكجیادەكاتەوەو  ئەریستۆكراسی  دەستەبژێرانی  ئاكاری  یاسای  بنەمای  لەسەر 

بەوهۆیەوە ئازادی دەپارێزێت. 

لە  بریتییە  ــازادی  ئ ــارەی  دەربـ دیموكراسی  روانــگــەی  دیكە  الكــەی  لە   

چوارچێوەكانی  ــەی  زۆرب البردنی  واتا  كۆمەاڵیەتی،  كۆنتڕۆڵی  كەمكردنەوەی 

جێ  ئـــازادی  بێت.  تاكەكان  هەمو  ئـــازادی  تەبای  كە  تــاك  لەسەر  دەرەوە 

كۆمەڵگادا  تێكڕای  لە  بەهایە  ئەم  ئەستورە.  یاسایی  یەكسانی  بە  پشتی  باس 

خەڵك  سەربەخۆكان  گروپەكانی  كە  بەهەمانجۆر  بەمەش  دەبێت.  بەرجەستە 

هاواڵتیش  سەربەخۆی  گروپی  ژیانی  دەپارێزێت،  دەستەبژێران  دەسەاڵتی  لە 

پارێزەری ئازادین. 
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بۆچونی  دوو  جەماوەری  كۆمەڵگای  لێكدانەوەی  دوو  لەم  كورتی،  بە   

كۆمەڵگای  یەكەم  لێكدانەوەی  هەیە.  كۆمەاڵیەتی  بنەمای  و  ئازادی  جیاوازی 

بەردەم  لە  دەستەبژێرانی  كە  دەزانــێ  هەلومەرج  كۆمەڵێك  بە  جەماوەری 

بە  جــەمــاوەری  كۆمەڵگای  دووەم  لێكدانەوەی  جــەمــاوەریــدان.  گوشاری 

گوشاری  بــەردەم  لە  خەڵك  ژێــریــدا،  لە  كە  دەزانــێ  هەلومەرج  كۆمەڵێك 

بێ  كۆمەڵگایەكی  بە  جەماوەری  كۆمەڵگای  هەردووكییان  دەستەبژێراندان، 

بەردەستی  راستەوخۆ  كۆمەڵگاكەی  شێكی  بە  كە،  دەزانــن  رووت  و  پارێزگار 

لێرەدا  ــات.  دەك رزۆك  لە  ــازادی  ئ پێگەی  كــارە  ئەم  و  دەرەكیەكانن  هێزە 

كە  لێكبداتەوە  جەماوەری  كۆمەڵگای  دەربــارەی  تێكڕایی  تیۆری  هەوڵدەدرێ 

توخمگەلێكی  جێی  خۆیدا  لە  ئەریستۆكراسی  و  دیموكراسی  رەخنەی  هەردوو 

كردبێتەوە. ئامانجی ئەم وتارە گەیشنت بەم چەشنە كارەیە. 

باس  نــاتــەواوو  لێكدانەوەی  دەبــێ  ئامانجە،  بــەم  گەیشنت  بۆ  بــەاڵم   

سەرەكی  بەڵگەی  لە  دەبێت  بەمەش  بكەین.  رشۆڤە  تیۆرە  ئەم  وروژێنەری 

پاشان  بكۆڵینەوە،  جــەمــاوەری  كۆمەڵگای  ئەریستۆكراسیانەی  رەخــنــەی 

دەبێت  یەك  بكەین.  شیكار  جــەمــاوەری  كۆمەڵگای  دیموكراسی  رەخنەی 

لە  لەوە  زیاتر  مبانەوێ  ئێمە  دەرببڕین.  روانگەیە  دوو  ئەم  جیاوازی  بنەمای 

هەر  تیۆری  بنەمای  حەزدەكەین  بكەین،  رشۆڤە  روانگەكان  بەهاییەوە  رووی 

ئەم  سەر  لە  روانگەیە  دوو  ئەم  نێوان  جیاوازی  بكەین.  شیكار  روانگەیەك 

جەماوەری((  ))كۆمەڵگای  پێوەری  بە  دەستەبژێران  پێگەی  ئایا  كە  بنچینەیە 

یەكالكەرەوەی  تایبەتێتی  كە  تیۆرێك  هەر  واتا  هاواڵتی.  پێگەی  یان  دەنارسێ 

بزانێ  جەماوەر  بۆ  دەستەبژێران  بونی  بەردەست  جەماوەری  كۆمەڵگای 

تایبەمتەندی  كە  تیۆرێك  كاتێكدا  لە  دەنــارسێــت،  ))ئەریستۆكراسیانە(( 

هاواڵتیانی  بە  دەستەبژێران  دەستگەیشتنی  جەماوەری  كۆمەڵگای  بنچینەیی 
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هەڵبژاردنی  دەدرێ.  قەڵەم  لە  ))دیــمــوكــراســی((  بە  بــزانــێ،  بو  ورد  ورد 

دوو  ئەم  رشۆڤــەی  بۆ  ))دیموكراسی((  و  ))ئەریستۆكراسیانە((  وشەكانی 

شیكاریە  زیاتر  پۆلێنكاریە  ئەم  كە  بشارێتەوە  واقعیەتە  ئەم  نابێ  تیۆرە 

هەڵوێستەی  دوو  لەم  هەریەك  نێوان  لە  نزیكییەك  حاڵە  بەم  بەهایی.  تا 

جەماوەری  كۆمەڵگای  تیۆردارێژەرانی  زۆربەی  هەیە.  بەهایی  رووی  و  تیۆری 

دەستچونی  لە  بە  پشتی  تیۆرەكانیان  كە  پاراستووە  ئەریستۆكراسییان  بەهای 

نوسەرانی  ــەی  زۆرب كاتێكدا  لە  ئەستورە،  دەستەبژێران  لێكجیاكردنەوەی 

لە  لە  جەخت  تیۆرەكانیان  كە  بون  دیموكراسیەكانیش  بەها  داكۆكیكاری 

الیەكەوە  چەند  لە  دەكــاتــەوە.  هاوواڵتیان  لێكجیاكردنەوەی  دەستچونی 

بەاڵم  دەكــەن،  بەها  جۆرێك  لە  بەرگری  كە  دەبینەوە  نوسەرانێك  ــەڕوی  رووب

تیۆری،  هەڵوێستی  بەپێی  نوسینەكان  و  بابەت  دەكەن.  رشۆڤە  جیاواز  تیۆری 

دەكاتەوە  ــی  روون كــارە  ئەم  منونە  وەك  دەكرێن،  پۆلێنكاری  بەهایی  نەك 

تیۆری  ــن،  دەزان ))ئەریستۆكراسانە((  روانگەی  نوێنەری  بە  مانهایم  بۆچی 

بەاڵم  وەفایە،  بە  بەهاكان  پاراستنی  بۆ  هەرچەند  جەماوەریەكەی،  كۆمەڵگای 

دەستەبژێران  كــردەوەی  جەماوەری  بەشداری  كە  دەچێ  بــاوەڕە  ئەو  بەرەو 

الواز دەكات. 

پەیوەندیە  لە  )زیاتر  قاتبەندیە  ئەم  تیۆری  ماهیەتی  بە  پەیوەندی  لە   

سەرنجەوە.  ژێر  بخرێتە  دەبێت  كە  هەیە  دووەمیش  خاڵی  بەهاییەكەی( 

حەزدەكەین  بین،  تایبەتی  تیۆرداڕێژەرانی  كاری  مبانەوێ  وەی  لە  زیاتر  ئێمە 

پێكەوە  لۆژیكیە  مەسەلە  جیای  بەشی  بكەین.  تاوتوێ  بەڵگەیەك  هەر  لۆژیكی 

بە  پەیوەندی  جــەمــاوەری،  كۆمەڵگای  ماهیەتی  دەربـــارەی  بەسرتاوەكانی 

تایبەتی  تیۆرداڕێژێكی  رەنگە  هەیە.  روانگەیەكەوە  هەر  سەرەكی  گریامنەی 

لەم  ئەوەی  بێ  بگرێ،  بەرچاو  لە  نوسینەكانیدا  لە  بەڵگەكە  هەردوو  رەهەندی 
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لۆژیكی  و  تێكڕایی  رشۆڤەی  یان  بەڵگەیەك  هەر  روونی  پێشنیازی  راگــوزەرە، 

هەمان  هەندێجار  وانەیە  لە  بەمەش  بخاتەڕو،  جەماوەری  كۆمەڵگای  تیۆری 

لە  كە  بكۆڵێتەوە  مەسەلەیەك  چەند  لە  پاڵپشتی  بە  زەمەنێكدا  لە  نوسەر 

لە  پشتگیری  بە  تردا  كاتێكی  لە  و  بووە  بەرجەستە  ئەریستۆكراسیانە  روانگەی 

بیرخۆمانی  ئەگەر  كراوەتەوە،  جێی  دیموكراسیدا  روانگەی  لە  كە  مەسەلەیەك 

نابێتە  كارە  ئەم  پۆلێنكارین،  مەسەلەی  مرۆڤەكان،  نەك  هزرەكان  بێنینەوە 

كۆمەاڵیەتیەك  پڕۆسەی  حەزدەكەن  كەسانێك  راستە  گشتی،  بە  پێشوی  هۆی 

دەكەن  پەسەند  قوتابخانەیەك  سەرەكی  گریامنەی  كە  نەگرن  بەرچاو  لە 

چەند  حاڵە  بەم  دیكەیە.  قوتابخانەیەكی  سەرەكی  گریامنەی  ــەوەری  ت كە 

پێویستی  تەنیا  نەك  كە  كەسێكە  تۆكویل  منونە  وەك  هەیە،  هەاڵواردنێكیش 

جیاجیاكانی  سەربەخۆ  گروپە  دەوری  بەڵكو  دەستەبژێران،  لێكجیاكردنەوەی 

بەرچاوگرتنی  لە  مەسەلەی  هاواڵتین.  كە  كردووە  شیكار  لێكجیاكردنەوەیان  لە 

نییە،  جەماوەری  كۆمەڵگای  سەربە  هزرەكانی  مێژوویی  نوێكردنەوەی  ئێمە 

ئەدەبەدا  لەو  كە  بەرچاوە  هزری  نەریتی  دوو  لۆژیكی  كردنەوەی  نوێ  بەڵكو 

تێكڕایی  تیۆری  هەیە.  جەماوەریەوە  كۆمەڵگای  بە  پەیوەندی  و  بون  ئاوێتە 

توخمێك  چەند  گوێرەی  بە  ئێمە  جەماوەری  كۆمەڵگای  موتوربەكراوی  و 

هۆگری  تیۆرە  ئەم  هاوكات  لێوەرگیراوە.  نەریتی  دوو  هەر  كە  وەستاوەتەوە 

ناسینی پێگە لە بارەكانی سەرهەڵدانی بەها دیموكراسیەكانە. 

لە دەستچونی دەسەاڵت لە كۆمەڵگای جەماوەری

درێژایی  بە  بـــۆرژوازی  كۆمەڵگای  ئەریستۆكراسی  رەخنەگرانی   

تاكەكان  كە  كۆڵیەوە  بەهاییەكانیانی  پێوەرە  لە  رەشبینانە  نــۆزدە،  ســەدەی 

ئەم  لۆبۆن  دەژین.  ڕۆژانە  وەكیەكخوازی  و  ماتریالیزم  سەردەمی  لە  بەوپێیە 



69

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

ناوناوە  قۆناغەی  ئەم  دەخاتەڕوو  سۆسیۆلۆژی  لێكدانەوەی  بە  ناوەرۆكەی 

بە  جەماوەری  ناخۆش،  توندو  بەڕاوێژێكی  و  جەماوەرەكان((  ))سەردەمی 

فەرمانڕەوایەو  خەڵك  ))كۆمەاڵنی  ناساند:  شارستانیەت  داڕوخانی  ئامڕازی 

بە  هزرە  ئەم  ئۆرتێگا  بەربەریەت((.  شەپۆلی  زۆربونی  هۆی  دەبێتە  ئەمە 

))فەرمانڕەوایەتی  كە  هەلومەرجێك  واتا  دەناسێنێ،  جەماوەر((  ))ڕاپەڕینی 

رەخنەگری  ئەلیوتی  ئێس.  تی.  لێدەكەوێتەوە.  بێدەسەاڵت((ی  خەڵكانی 

سوك  و  نەرێنی  مانای  بە  ــاوەری((  جــەم ))كۆمەڵگای  وشــەی  هــاوچــەرخ، 

گوشارە  بەهۆی  ــات،  دەك بانگەشە  كە  بەكاردەبرد  كاولكاریەك  ناونانی  بۆ 

جەماوەریەكان لەسەر بەهاكان و دەستەبژێران دەركەوتووە. 

وەكیەكی  و  ئازادی  كە  لەوباوەڕەدان  ئەریستۆكراسیانە  تیۆرداڕێژەرانی   

هەمانجۆر  بە  دیموكراسی،  وەكیەكی  مافەكانی  ))گەشەكردنی  ناتەبان:  پێكەوە 

مافەكان  وەكیەكی  هەڵەیەكی  بۆ  پاساو  دەكــات،  پێشبینی  دەرەنجام3  كە 

دەهێنێتەوە((.

فەرەنساو  شۆڕشی  وێنەسازی،  ئــەم  ڕاستەقینەی  منونەی  ئەزمون   

ئەم وێنەسازیەی  بون. خاڵی سەنگینی  شۆڕشەكانی 1848 دژی رژێمە كۆنەكان 

بنەمای  )جــەمــاوەری(  چەشنە  لەم  كۆمەڵگایەكی  و  وەكیەكخوازە  كۆمەڵگا 

حەمتیەتی  لە  بەرگرتن  و  قەیسەریزم  دیكتاتۆری  بەگژداچونەوەی  بۆ  ئەخالقی 

سیاسی و داڕوخانی كەلتوری نییە. 

 تۆكویل لەسەر هەمان بنەمای نوسی: 

لە  ستەمكار  ــاو  رەه حكومەتێكی  سەقامگیری  كە  ــاوەڕەدام  ــ ب لــەو 

پێگەی  لە  ــردا،  ت كۆمەاڵیەتی  هەلومەرجی  لە  كە  ئاسانرتە  خەڵكانێك  ناو 

چەشنە  لەم  حكومەتێكی  تر  جارێكی  ئەگەر  لەوباڕەدام،  یەكسانن؛  كۆمەڵگادا 

دەكات،  سەركوت  خەڵك  هەر  نەك  جێگیربێت،  وەهــادا  خەڵكانێكی  ناو  لە 
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بەڵكو وردە وردە لە بااڵترین تایبەمتەندیەكانی مرۆڤایەتی دایان دەماڵێت.

 بۆركهارت دەنوسێ:

بەهاكان  بكەن،  سەرۆكەكانیان  لە  گوشار  جەماوەر  دەكرێ  لەبەرئەوەی 

یەكدا  دوای  بە  دەبێ  بااڵ(  زانیاری  و  بەرچاو  نەریتی  ئایین،  دارایــی،  )پێگە، 

ببنە قوربانی. 

 مانهایم دەڵێت:

گەشەی  بە  دیموكراسی،  جەماوەری  كۆمەڵگای  ــازادی  ئ تایبەمتەندی 

دەستەبژێران  چۆنایەتی  ژمارەی  نەك  تێكڕا،  گشتی  بەشداری  بۆ  خولیا  و  ئاست 

دەكات،  بێبەش  هاوتا  بێ  تایبەمتەندی  لە  دەستەبژێران  بەڵكو  دەكات،  زیاد 

جەماوەری  كۆمەڵگای  لە  ســەرۆك  نەبونی  دەكــرێ  پێیەتی...  پێویستیان  كە 

دەستەبژێران  هەڵبژاردنی  رەوتــی  خراپرتبونی  دەرەنجامی  كۆندا  لیبڕاڵی 

الیەنگری  ئەم  مۆدێرن،  جەماوەری  كۆمەڵگای  لە  بزانین  ئێمە  دەبێت  بزانین. 

مامەڵەی  گروپەكانی  ــە  دەدات سەرهەڵدان  دەرفــەتــی  تێكڕایی  نەكردنەی 

دیكتاتۆری.

 لینین دەڵێت: 

دەردەكەوێت،  دەسەاڵت  راستی  كرداری  لە  ترسناك  پشێوی  شوێنێك  لە 

حكومەت  پشێوییە  ئەم  زاڵبێت.  حكومەتدا  بەسەر  جەماوەری  هزرەكانی  كە 

الواز و تەنانەت توانای ئیفلیج دەکات.  

سێ  لە  بریتییە  جــەمــاوەری  كۆمەڵگای  لە  نوسەرانە  ئــەم  بۆچونی 

لێكدانەوەی بنچینەیی:

بــاو(؛  دەســەاڵتــی  دەستچونی  )لــە  زەوەنـــد  زۆرو  یەكسانخوازی   .1

حكومەت  ئەریستۆكراسیانەی  دژی  شێوەكانی  پاڵپشتی  بۆ  زۆر  مەیلی   .2

)بااڵدەستی  جەماوەر  فەرمانڕەوایی   .3 جــەمــاوەری(؛  دەسەاڵتی  ــوازی  )داخ
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دژی  گوتارییە،  فــەزای  لــەم  ــاوەری(  ــەم ج )كۆمەڵگای  درۆ(.  دەســەاڵتــی 

كە  بارودۆخێكە  جــەمــاوەری  كۆمەڵگای  ئەریستۆكراسیانەیە.  سیستەمی 

خەڵەتێنی  خەڵك  هۆی  بە  یان  راستەوخۆ  یان  جەماوەریەكەی،  حكومەتە 

ئەم  دەگرێتەوە.  ئەریستۆكراسی  حكومەتی  جێی  خەڵك،  تێكڕای  پاڵپشتی 

بۆیە  كۆمەاڵتی.  رێبازی  دیاریكردنی  لە  بیروباوەڕە  یەكسانی  مانای  بارودۆخە 

سەرۆك  جەماوەرەكەی  كە  یەكسانخوازە  كۆمەڵگایەكی  جەماوەری  كۆمەڵگای 

ناشایستە  حكومەتی  هۆكانی  ئەنجامدا  لە  هەڵدەبژێرن،  خۆیان  رەگــەزی  لە 

دەڕەخسێنێت.

دەسەاڵتی  نەبونی  ئەریستۆكراسیانە،  رەخنەی  پێی  بە  ئەوەشدا،  لەگەڵ   

جەماوەری  كۆمەڵگای  نییە،  جــەمــاوەری  كۆمەڵگای  تایبەمتەندی  زۆرینە 

مانهایم  بەرامبەری.4  كەمتەرخەمە  بەردەوام  بابەتە  ئەم  نوێیەو  دیاردەیەكی 

دەستچونی  لە  وەك  گۆڕانكاری  كە  لێكۆڵەرەوەیەك  دەڵێت:  بارەیەوە  لە 

یان  فــرەكــراو،  هــزری  نەبونی  بـــەردەوام  بەرجەستە،  هونەری  شێوازەكانی 

كۆمەاڵیەتیەكانی  میكانیزمە  لە  )ئەگەر  دەكات،  تاوتوێ  سەرۆكی  ئاوابوونی 

دەكــات...  بــاوەڕ  نەگات  نزیكەكان  واتاییە  كارەساتە  لەودیوو  كاربەدەست 

دەستپێشخەری  و  داهێنان  تواناو  قۆناغە  ئەم  مرۆڤایەتیەكانی  بونەوەرە  كە 

پەیوەندی  گــۆڕاوە،  ئەوەی  هەیە(.  رابردو  قۆناغەكانی  بونەوەری  لە  كەمرتی 

زۆرینە  جــەمــاوەریــدا،  كۆمەڵگای  لە  كەمینەیە  زۆریــنــەو  نێوان  بنەمایی 

بكۆڵنەوە  مەیدانانە  لەو  دەستوەردان  بە  هەڵدەكەوێ  بۆ  زۆری  دەرفەتێكی 

دەڕەخسێنن  مەیدان  دەرفەتانە  ئەم  دابووە.  كەمینە  بەردەست  لە  پێشرت  كە 

و  كۆمەاڵیەتی  رێبازە  لە  بــڕیــاردان  بە  ــەاڵت  دەس بێ  خەڵكی  زۆرینەی  تا 

پێودانگە كەلتوریەكان بكۆڵنەوە. 
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بژاردەیی  و  بون  ناهاوتا  كە  جەماوەریە  كۆمەڵگای  روانگەیەوە  لەم   

بنەما  لەم  بااڵدەستەكان  گروپە   :5 دەستدەچێت  لە  نــاوی  دەستەبژێرانی 

رواڵەتەكانی  لە  دەستەبژێران  بە  زۆر  گەیشتنی  بەردەسنت.  كۆمەاڵیەتیەدا 

زاڵبونی  هاوبەشی  بونی  چـــاوەڕوان  راستەوخۆو  گشتی  هەڵبژاردنی  وەك 

دەست  ئاسانی  بە  دەستەبژێران  كاتێك  دەگرێت.  سەرچاوە  گشتی  هــزری 

تێكڕایی  ئیرادەی  لە  پەیڕەوی  لێدەكەن  گوشاریان  جەماوەر  پێگەیشتوبن، 

لە  بەمەش  )لۆبۆن(.  زاڵــە(  دەنگی  جەماوەر،  )دەنگەكانی  بكەن:  زووتێپەڕ 

لە  بەشداری  بۆ  جێگیر،  دەستەبژێرانی  لە  بەشێك  ــەاڵت  دەس دەستچونی 

دەرفەتەكان  بۆ  سەرچاوەی  بنچینەییەكان،  كۆمەاڵیەتیە  رێبازە  لێكدانەوەی 

دەگەڕێتەوە.6 

بەرزە  ئەوەندە  دارێكی  دەستەبژێران  بە  گەیشنت  كە  سیستەمێكدا  لە   

دەوربینینی  بەردەم  كۆسپی  دەبنە  و  دەستەبژێران  سەر  دەخەنە  گوشار  خەڵك 

رووی  لە  نین  ــاوەڕێ  چ خەڵك  بەهاكانیان.  بــەردەوامــی  داهێنەرو  ــردەی  ك

ئیرادەی  بە  كە  گشتی  رای  بكرێت.  تایبەتی  گۆڕانكاری  جیاواز  بڕیاردانی 

كۆتایی  هەروەها  یەكسەر،  داوەری  بە  لێكیدەدەنەوە،  زووتێپەڕ  تێكڕایی 

تایبەت  كەسێكی  هیچ  بۆیە  دادەنرێت.  بژاردەكان  و  سیاسی  مەسەلە  هەمو 

بون  كاریگەر  بۆ  هەوڵ  و  نێوانگیری  لە  كەسێك  هەر  رەنگە  نییە،  دەسەاڵتی 

بە سەر بڕیاردان، خۆیان بە خاوەن ماف بزانن. 

ئەوەیە  ئەریستۆكراسی  رەخنەگرانی  بانگەشەی  شێوەیە،  بەو  هەر   

سیستەم  بەڵكو  بزانی،  بێدەسەاڵت  بە  تاكەكان  لە  زۆر  ژمارەیەكی  ناكرێ  كە 

لە  ئامادەكاریەك  هیچ  تاكەكان  لێكجیاكردنەوەی  بۆ  سیستەم  بێدەسەاڵتە. 

بەرزەتری  و  بون  نایاب  رووەوە  لەم  نابینێت؛  دەســەاڵت  بێ  كەسانی  شیاوی 

گەشە  ئاشكرا  بە  نە  مەیدانەكان(  تێكڕای  یان  هونەر  فەرمانڕەوایی،  )لە 
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و  داهێنەربن  ناتوانن  دەستەبژێران  كە  بارودۆخێك  دەپارێزرێت.  نە  دەكات، 

لە  كارانە  ئەم  كاتێكدا  لە  هەبێت،  كۆمەڵگاوە  بەسەر  كاریگەریان  قوڵی  بە  نە 

هزری  ئەریستۆكراسی  كەمینەیەكی  هەنوكە  )تا  دێن:  دەستەبژێران  دەست 

جەماوەر  جەماوەر.  نەك  هێناویاننەدی  و  كردووە  شارستانیەتەكانیان  رێنامیی 

تەنیا تێكدەدەن و وێران دەكەن(.

هــەروەهــا  و  ــازادی  ئـ نەكرێت،  كــۆنــرتۆڵ  خەڵك  ــەشــداری  ب كاتێك   

بێت،  تاك  ــازادی  ئ دژی  یەكسانخوازی  دەگــات  بەزەین  نامێنێت.  دەســەاڵت 

ئەریستۆكراسیانەی  بەهۆی  بەڵكو  جەماوەر  ئیرادەی  نەك  ــازادی  )ئ چونكە 

بێت  زۆرینەی  لە  سەروتر   - شكۆ  و  گەورەیی  رێگەی  لە  و  دلێری  رسوشتی 

- یاسای ئاكاری دەپارێزرێت(. 

مەیدانی  فراوانی  بەشداری  چەندایەتی  پەتی  واقعیەتی  ئایا  بــەاڵم   

لە  ئــازادی  ــوزەرە،  راگ لەم  و  دەستەبژێران  ڕەفتاری  كە  كۆمەاڵیەتییە  رێبازی 

خەڵك  ئەگەر  كە  ناكەنەوە  رەتی  ئەریستۆكراسی  رەخنەگرانی  دەبــات؟  بەین 

رێسا  كۆمەڵێك  بەپێی  كۆنتڕۆڵكراو  و  رێكوپێك  بە  تایبەتی  مەسەلەی  لە  تەنها 

و  نابەجێ  بەشداری  لە  دەستەبژێران  بكەن،  بڕیارداندا  پڕۆسەی  لە  بەشداری 

بنچینەییان ئەنجام بدەن. بەم  نائاسایی جەماوەر دەپارێزرێن و دەتوانن كردەی 

شێوەیە  بەم  نییە،  چەشنە  بەم  راستی  بە  خەڵك  بەشداری  كە  پێیانوایە  حاڵە 

لێكدانەوەی  لە  سود  شوێنێك  لە  خەڵك  بەشداری  شیكردنەوەی  بۆ  لۆبۆن 

هاوشێوەیان  و  بـــەردەوام  نا  هەڵنەسەنگێندراو،  ئاگا،  بێ  كارتێكراو،  وەك 

هاوشێوەی  راوێژێكی  بە  ئۆرتێگا  بەردەسنت.  دەستەبژێران  كە  وەردەگرێت، 

ئەریستۆكراسی  رەخنەگرانەی  ئــەم  دەكــات.  قسە  جــەمــاوەر  كەڕەمسۆیی 

كە  مەترسییەوە،  دەكەوێتە  ــازادی  ئ دێننەوە  بەڵگە  جەماوەری  كۆمەڵگای 

خەڵك بە شێوازێكی شڵەژاو سەركێش بەشداری پڕۆسەی بڕیاردان دەكەن. 
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یەكسانی  چــۆن  كە  بپرسی  ئەریستۆكراسی  رەخنەگرانی  لە  دەبــێ   

منونە  وەك  ناخودێتی،  و  ناهاوسەنگ  دەستێوەردانی  بە  بەشداری  دەرفەتی 

كە  باوەڕەدابین  لەو  ئێمەش  رەنگە  دەشكێتەوە.  سیاسیەكاندا،  مانگرتنە  لە 

بەاڵم  جەماوەرە،  رەفتاری  پێویستی  مەرجی  دەستەبژێران  بە  زیاد  گەیشتنی 

بەهۆی  دەستەبژێران  لە  بێجگە  وانەیە  لە  چونكە  نییە،  بەس  مەرجێكی  ئەمە 

ئەندامانەی  ئەو  واتا  بكەن.  كۆنتڕۆڵی  بۆخۆیان  خۆیان  بەهاكانی  و  گروپ 

سیستەمی  بنچینەیی  بەهای  هەمان  بە  خۆیان  بەهاكانی  كە  كۆمەڵگا 

دەستە  البردنی  كار  لەسەر  بۆ  دەرفەتەكان  دەكرێ  شیامنە  دەزانــن،  یاسایی 

سود  بە  خۆیان  بێزاری  خەڵكانێك  رەنگە  تر،  لەالكەی  نەقۆزنەوە.  بژێران 

خۆی  ئیرادەی  سەپاندنی  بۆ  كــردە  ئامڕازی  دەستگەیشترتین  لە  وەرگرتن 

سەرچاوەی  دەبێت  كورتی  بە  بێگانە،  بونەتە  كۆمەڵگا  لە  كە  بكات،  ئاشكرا 

بنەمای  لە  بەڵكو  دەستەبژێران،  بنەمای  لە  تەنیا  نەك  جەماوەری  رەفتاری 

بگەڕێی  بۆی  جەماوەری  تایبەتی  ژیانی  بە  نزیك  هەلومەرجی  و  هاواڵتیان 

دەتوانن  جەماوەری،  كــراوەو  دەستەبژێرانی  جەماوەریانەیە.  رەفتاریان  كە 

ژیاریەكانی  ئەنجومەنە  لە  هاوسەنگ  نا  و  ناخودێتی  بەشداری  بۆ  دەرگــا 

بكەن.  ناچاریان  كــارە  ئــەم  بۆ  ناتوانن  بــەاڵم  بكەنەوە،  ــراوە  ك كۆمەڵگای 

كاری  بەرەو  خەڵكەكەی  كە  دەكات  دیاری  بارودۆخێك  دیموكراسی  رەخنەی 

كۆمەڵگای  ئەریستۆكراسیانەی  روانگەی  دەكرێت  هاندەدرێن،  جەماوەری 

جەماوەری لە هەژماركردنی ئەو پێگانە بەهێز بێت.7 

لە دەستچونی هاوپەیوەندی لە كۆمەڵگای جەماوەری 

زیاتر  جەماوەری  كۆمەڵگای  مەترسی  دیموكراسییەوە،  روانگەی  لە   

بپارێزن  دەستەبژێران  دەسەاڵتی  نەبژێران  دەستە  دەكرێت  چۆن  كە  لەوەیە 
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لە  بەشێكە  جیاوازیە  ئەم  بپارێزن.  جەماوەر  دەستەبژێران  چۆن  نەك  و 

الیــەك،  لە  لێكجیادەكاتەوە:  روانگەیە  دوو  ئــەم  كە  گــەورەتــر  جــیــاوازی 

دەرفەتی  هۆگری  دی،  لەالكەی  كەمینەو  ــردەوەی  ك و  دەرفەتەكان  هۆگری 

روانگەی  كۆمەڵی.  ژیانی  لە  بــەشــداری  رووی  لە  خەڵك  زۆریــنــەی  بۆ  بــاو 

چێوەی  لە  ــەورەی  گ كۆمەاڵیەتی  رێبازی  لێكدانەوەی  ئەریستۆكراسیانە، 

دیموكراسی  روانگەی  كاتێكدا  لە  دەزانێت،  كەمینە  دەسەاڵتی  و  بەرپرسیەت 

كۆمەڵگا  ئەندامانی  هەمو  زەبر  بە  شێوەیەكی  بە  كە  دەردەبڕێت  ئاماژە  بە 

لەم بەرپرسیەتە بەشدارن.

بە  ــازادی  ئ دەستچونی  لە  سەرچاوەی  ئەریستۆكراسی،  رەخنەگرانی   

بەردەستی  پێشرت  كە  مەیدانەی  لەو  دەزانن  جەماوەری  بەشداری  سەرهەڵدانی 

ژێر  لە  كەمینە،  بارودۆخێكە  جەماوەری  كۆمەڵگای  بو.  دەســەاڵت  تاكەكانی 

دەستچونی  لە  سەرچاوەی  دیموكراسی  رەخنەگرانی  زۆرینەدایە.  دەسەاڵتی 

بە  پەیوەندی  پێشرت  كە  دەزانن  مەیدانانە  لەو  جەماوەر  ئامادەیی  لە  ئازادی 

بارودۆخێكە  جەماوەری  كۆمەڵگای  هەبو:  تاكەوە  و  گروپ  تایبەتی  ژیانی 

بۆچونێك،  وكرمانجی  ــورت  ك كەمینەدایە.  هەیمەنەی  ژێــر  لە  زۆریــنــەی 

)پۆست  ئۆرتیگا  لێكدانەوەی  )بە  سنور  بێ  دیموكراسی  جەماوەری  كۆمەڵگای 

دیموكراسی(( دەزانێ و ئەوی دی حەمتی بێ سنور دەیخوێنێتەوە. 

لە  ئارێنت،  هانا  بەسرتاون.  پێكەوە  لێكدانەوەی  دوو  هەنوكە  دیــارە   

و  جەماوەری  رەفتاری  نورساوەكانی  بەرهەمە  )تێكڕای  دەڵێت:  بارەیەوە 

نێوان  نزیكایەتی  واتا  كۆن،  سەردەمی  حیكمەتی  جەماوەری،  دەروونــزانــی 

حەمتیەتی  و  شەقاوە  فەرمانڕەوایی  نێوان  نزیكی  و  دیكتاتۆری  و  دیموكراسی 

كە  ئارێنتە  ــەی  رشۆڤ سەرەكی  بۆچونی  گشتی.  كردویەتییە  و  پیشانداوە 

بەاڵم  دەستدەكەوێ؛  جەماوەری  كۆمەڵگای  چەمكی  بە  وا  نزیكایەتیەكی 
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ئەگەر  تەنانەت  نییە،  سنور  بێ  حەمتیەتی  سنور  بێ  دیموكراسی  كە  راستە 

تیۆری  چۆن  كە  بكرێ،  ئاشكرا  دەبێت  هەنوكە  رووبــدا  چەشنە  لەم  كارێكی 

كۆمەڵگای جەماوەری لەوانەیە ئەم پەیوەندییە دەستنیشان بكات.

ئاكامی  جەماوەری،  كۆمەڵگای  روانگەی  دوو  نێوان  تری  جیاوازیەكی   

پێگەكان  یەكسانی  نە  دیموكراسی  رەخنەی  دەگرێت.  بەرچاو  لە  یەكسانخوازی 

سەرنجی  ئــازادی  لە  داكۆكی  بۆ  نە  و  دەزانــێ  ئــازادی  تێكدەری  بە  خۆیدا  لە 

جەماوەر  سەرەكی  تایبەمتەندی  روانگەیەوە،  لەم  دەستەبژێرانە.  لەسەر 

ئەریستۆكراسیانە  رەخنەی  كە  نییە،  بەوجۆرە  دواكەوتوویی  و  بەزەیی  بێ 

و  شێوە  بێ  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  و  گۆشەگیری  بەڵكو  دەكــات،  بانگەشە 

ئەندازەی  بە  جەماوەری  رەفتاری  دەكــرێ  ئەوكاتە  تەپیووە.  بەسەریەكدا 

تاكەكانی  تایبەمتەندێتی  كە  هەبێت  بااڵی  گرنگی  پێگەی  خەڵك  تایبەمتەندی 

}لە  تایبەتی  بە  ــاوەز  ئ ــاوەن  خ هەڵكەوتوو  زۆر  )كەسانی  ــوارێ:  خ چینی 

ئەوروپای دوای شەڕ{ كێشدەكرێنە جواڵنەوە جەماوەریەكانەوە(.

دوابەدوای  تێكدانی  لەگەڵ  بەڵشەفیكی،  و  نازی  شۆڕشەكانی  رەوتی  لە   

رەخنە  البــراون.  كار  سەر  لە  دەسەاڵتدار  دەستەبژێرانی  سیاسی،  دیموكراسی 

جێگرەوە  دەستەبژێرانی  شیامنەیی  هەڵدانی  لەسەر  دیموكراسی  گرانی 

نیگەرانن. 

جەماوەری  كۆمەڵگای  هزرەیە.  ئەم  قورسی  خاڵی  تاكخوازی  كۆمەڵگای   

دەسەاڵتێكی  بە  پەیوەندییان  بەهۆی  تاكەكانی  ئــاپــۆرەی  بارودۆخێكە، 

هاوبەشەوە پەیوەندییان پێكەوەیە، بە تایبەت دەوڵەت. واتا تاكەكان لە گروپی 

هەلومەرجەدا،  لەم  نین.  بەسرتاو  پێكەوە  راستەوخۆ  جیاجیا  خۆی  سەربە 

ناخی،  توخمەكانی  لە  نە  و  جیادەبێتەوە  دەسەاڵتدار  گروپی  لە  نە  دانیشتوان 

تەنانەت  سەربەخۆ،  دامــەزراوە  زۆرینەی  بە  پێویستی  لێكجیاكردنەوە  چونكە 
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بە  پێویست  وەك  مەترسیەك  نەهێشتنی  بۆ  هەریەكەیان  كە  لێكدژەكانە 

تیۆرداڕێژانە،  ئەم  بــاوەڕی  بە  بەاڵم  تاكە،  سەربەخۆیی  ئاڕاستەی  كە  هێزبن 

كە  زیاترە،  یەكسانیان  لە  وەهــا،  كۆمەاڵیەتی  گروپی  نەمانی  الوازو  رێك 

خەڵك  پێیانوایە  پێكدەهێنێت.  جــەمــاوەری  كۆمەڵگایەكی  تایبەمتەندی 

بكەن.  كۆنتڕۆڵ  دی  ئەوانی  و  خۆیان  رەفتاری  بتوانن  نین  ئەوە  شایستەی 

دێنێ.  بەدی  هێز  بە  شڵەژانی  و  نامۆیی  هەستی  كۆمەڵ،  بونی  تاكخوازی 

زێدەڕۆیی  رەفتاری  هۆگری  ئاڵۆزیانە  و  گــرژی  لەم  ــاری  رزگ بۆ  تاك  بۆیە 

هێنانەدی  بۆ  زووتــر  هەرچی  ئامادەیی  جەماوەری،  كۆمەڵگای  لە  دەبێت. 

وا  وەفاداریەكی  ــرێ  )دەك هەیە.  ســەرۆك  و  سیمبول  بۆ  زۆر  خۆشەویستی 

 .... بكرێت  ــاوەڕوان  چ كۆمەاڵیەتیرت  پەیوەندی  بێ  گۆشەگیرو  كەسانی  لە 

لەم  بكەن  هەست  جواڵنەوەیەك  بۆ  ئینتام  هــۆی  بە  كەسانێك  دەكرێت 

دەسەاڵتی  دەروونزانی  بنەمای  كامڵی  ــاداری  وەف هەیە.(  پێگەیان  جیهانەدا 

تەواو، واتا تۆتالیتاریزمە. 

دیموكراسی  رەخنەی  لە  ناوەوەیی  بە  كە  هەیە  بنچینەیی  زاراوەی  سێ   

)لە  زەوەند  زۆرو  بونی  تاكخوازی   .1 دەخرێتەڕوو:  جەماوەری  كۆمەڵگای  لە 

ئایدۆلۆژیە  قبوڵكردنی  بۆ  زۆر  ئامادەییەكی   .2 هاوپەیوەندی(؛  دەستچونی 

)دەسەاڵتی  تۆتالیتاریزم   .3 ــوێ(؛  ن هاوپەیوەندی  ــاری  )خــوازی نوێیەكان 

بارودۆخێك  بە  جــەمــاوەری  كۆمەڵگای  گــوتــارەدا،  لەم  درۆ(.  هاوپێوەندی 

گرتۆتەوە.  دیموكراسی  دەسەاڵتی  جێی  دەستبژێرانی  دەسەاڵتی  كە  دەوترێ 

بەشێوەیەكی  تاكخوازو  كۆمەڵگای  بۆتە  واتایی  بە  جەماوەری  كۆمەڵگای 

سیستەمێكە  جەماوەری  كۆمەڵگای  بەمەش  بێگانە.  بۆتە  دانیشتوانێكە  زەینی 

دانیشتوانی بۆ ئامادەبون بە ئاسانی بەردەستی دەستەبژێرانن. 
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كۆمەڵی  ژیانی  كە  جەماوەر  دەگەنە  ئاسانی  بە  دەستەبژێران  كاتێك   

لە  ناكرێ  كە...  دەوترێت  خەڵكانێك  )بە  جەماوەر  زاراوەی  بێت.  سەربەخۆ 

یان  سیاسی،  حزبی  لە  هاوبەش،  بــەرژەوەنــدی  بنەمای  لەسەر  رێكخراوێكی 

كرێكاریەكان  یەكێتیە  یان  پیشەییەكاندا،  رێكخراوە  لە  یان  ناوخۆیی،  حكومەتی 

فراوانی  كۆمەاڵیەتی  نامۆیی  سەربەخۆ،  پەیوەندی  نەبونی  پێكبێنی.( 

زیاد  جەماوەریەكان  جواڵنەوە  پەنابردنەبەر  حەزو  نامۆیی  لێدەكەوێتەوە. 

مژدەدەری  هەبو  بارودۆخی  لە  بێزاری  هۆكاری  جواڵنەوەكان  چونكە  دەكات، 

بونە  كە  دەبــن  تەیار  ئاسانی  بە  جەماوەرێك  كورتی  بە  جــیــاوازن.  جیهانی 

جەماوەری  كۆمەڵگای  بۆیە  تەواوە،  ئامادەیی  دۆخێكی  تۆتالیتاریزم  تاكخواز. 

لە بەرامبەر جواڵنەوەو رژێمە تۆتالیتارەكان بە توندی زیانی بەردەكەوێت. 

ئایا كۆمەڵگای جەماوەری  بپرسی كە  لە رەخنەگرانی دیموكراسی   دەبێت 

رەخنەگرانی  وابێت.  رەنگە  یــان  تۆتالیتارە  كۆمەڵگایەكی  پێویست  وەك 

چونكە  لێكدەدەنەوە،  جەماوەری  كۆمەڵگایەكی  بە  تۆتالیتاریزم  دیموكراسی 

دەبێت  تۆتالیتاریزم  لە  بۆچونیان  سەرەكی  مانای  دەستەبژێران  دەسەاڵتی 

حەزدەكەن  حاڵە  بەم  وەستاوەتەوە.  ئامادەكراو  دانێشتوانێكی  بەپێی  كە 

تۆتالیتاریزمدا  بەرامبەر  لە  كە  جەماوەری،  كۆمەڵگای  ناوبنێن  كۆمەڵگایەك 

ئەڵامنیای  و  ــامر  وای سەردەمی  ئەڵامنیای  دەنێن  نــاوی  منونە،  وەك  الوازە. 

حكومەتانە  ئەم  دەركەوتنی  سیمبولی  مەسەلەی  وەها  كارێكی  نازی.  سەردەمی 

كە  نین  هۆكار  هەمان  پێویست  وەك  هۆكارێك  چەند  چونكە  دادەپۆشێت، 

زەوتكردنی  كاتی  لە  تۆتالیتارەكان  رژێمە  مانەوەی  و  بەردەوامی  دەبنەهۆی 

دیموكراسی  لە  تۆتالیتار  جواڵنەوەكانی  پێكهاتنی  بۆ  مەیدان  كە  دەســەاڵت 

جەماوەری  كۆمەڵگای  نێوان  لە  بكەین  جیاوازی  دەبێت  دەڕەخسێنێت.  سیاسی 

و كۆمەڵگای تۆتالیتار.
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دیموكراسی  تیۆرداڕێژەرانی  كە  ئەوجۆرەی  لێكیبدەینەوە،  دەبێت  ئێستا   

هاوكاری  هەلومەرجی  بــەردەســت  دانیشتوانێكی  ئایا  دەڵــێــن،  ئــامــاژە  بە 

هەیە  بەڵگە  سێ  النیكەم  دێنێت؟  بەدی  جەماوەریەكان  جواڵنەوە  پێكهاتنی 

گەیشتنی  دانیشتوان،  بونی  بەردەست  مەرجی  سەرباری  روونیدەكاتەوە  كە 

بەردەست،  جەماوەری  ئامادەكردنی  بۆ  یەك  پێویستە.  دەستەبژێرانیش  بە  بااڵ 

دەبێ  كۆمۆنیستەكان  رێكخراوە  و  وتەبێژان  منونە،  وەك  ئامادەكاری  بكەرانی 

پەیوەندی بە ژمارەیەكی زۆری خەڵكەوە بكەن. 

رێگای  ئەگەر  پەیوەندی،  كەناڵەكانی  بە  گەیشتنە  پێویستی  كارە  ئەم 

و  ئامادەبوون  بۆ  كەم  تامەزرۆیەكی  نەبێت،  كــراوە  ــەاڵت  دەس بە  گەیشنت 

بەردەست  دەستەبژێرانی  دەكــرێ  مانایەدا  لەم  دەبێت،  جەماوەر  هاندانی 

ناڕازی  جەماوەری  داهاتوو  تۆتالیتاری  سەرۆكانی  دەربــارەی  موگناتیس،  وەك 

بەسرتاو(  پێكەوە  شێوەو  بێ  كۆمەڵێكی  )واتــە  ئاپۆرە  خەڵكی  بكەن.  رەفتار 

هۆكارەكانی  بە  گەیشنت  گەر  هەڵگرە،  زیان  زۆر  ئامادەییەكی  بەرامبەر  لە 

سەرۆكانی  )وەك  دەســتــەبــژێــران  دژی  هەبێت،  ــەاڵت  دەسـ و  پــەیــوەنــدی 

كۆمۆنیستی( ناتوانن دەرفەت بۆ جڵەوكردنی تێكڕای دەسەاڵت بێنن. 

زەرەمــەنــدی  بە  پەیوەندی  تۆتالیتار  جــواڵنــەوەی  سەركەوتنی  دوو   

بە  یەكسان  ــەردەســت  ب دەستەبژێرانی  نابێت  هــەیــە.  دەســتــەبــژێــرانــەوە 

دەستەبژێرانی  الوازی  و  هێزی  بە  بۆیە  بزانی،  زەرەرمــەنــد  دەستەبژێرانی 

بەردەستی  دەستەبژێرانی  پێگەیشتنیانە.  پلەی  لە  جیاواز  هۆكاری  سەربە 

نزم  ئاستی  گەیشنت  كاتێك  نین.  بەردەست  كە  دەستەبژێرانی  لە  زەرەرمەند 

بە  پارێزراون،  خەڵك  گوشاری  لە  رێژەیی  شێوەیەكی  بە  دەستەبژێران  بێت، 

درز  روخێنەرو  دەستەبژێرانی  بێ  بە  جەماوەریەكان  جواڵنەوە  كە  شێوەیەك 

نانەوە وردە وردە لە بەین دەبرێن.
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دەسەاڵتی  خۆیدا  لە  خۆی  بەردەست  دانیشتوانی  سێیەم  بەڵگەی   

تازە  دەستەبژێرانی  بەهۆی  تۆتالیتار  رژێمی  ناهێنن،  بەدی  دەستەبژێران 

كردووە،  ئامادە  بەردەستیان  دانیشتوانی  سەركەوتوویی  بە  كە  دەبن  جێگیر 

دەستەبژێرانی  وەها  كارێكی  پێگەی  و  مەرج  تاكە  راستیدا  لە  ئەگەر  بەاڵم 

دەست  بە  تێروتەسەلیان  دەسەاڵتی  چۆنە  دەســت،  بگرنە  ــەاڵت  دەس نوێ 

دانیشتوانی  )واتە،  بەهرەمەند  پێگەیە  لەم  كۆن،  دەستەبژێرانی  كە  نەهێناوە؟ 

بە  دەستەبژێران  ــەت  رواڵ بە  بــون،  ئامادەكردن(  بۆ  بەردەست  تاكخوازی 

كۆن  دەستەبژێرانی  دەكەن.  كۆنتڕۆڵ  خۆیان  بەهاكانیان  و  پەیوەندی  هۆی 

چام  بون،  گەورە  دانیشتوانێكی  ئامادەكردنی  توانای  و  ئیرادە  بێ  گشتی  بە 

شۆڕش،  یان  شەڕ  سەردەمی  لە  منونە  بۆ  كۆمەاڵیەتی،  سیستەمی  بونی  كاتێك 

نوێنەرانی  رێنامیی  ژێر  تەیاركراوی  جواڵنەوەی  واتا  مەترسییەوە،  بكەوێتە 

ناوەوەو  دوژمنانی  دژی  سەربازیان  چاالكی  ئەنجامدانی  مەیلی  دامەزراوەكان 

كاردانەوە  لە  چەشنە  لەم  جەماوەری  جواڵنەوەیەكی  رەنگە  هەبێت.  دەرەوە 

شۆڕشگێڕو  گروپی  یان  دیكە  میللەتێكی  الیەن  لە  هێزەكان  ئامادەكردنی  بە 

ئەنجامییان  دووژمنان  وەها  ئامادەكردنێكی  چاوەڕوانی  بە  كاردانەوە  لە  یان 

ژێر  لە  جەماوەری  كۆمەڵگای  رەنگە  كە  ــە  وادای هەلومەرجێكی  لە  دابێت. 

بجوڵێن.  تۆتالیتاریزم  ــەرەو  ب یاسا(  دژی  )تا  یاسایی  زیاتر  سەرۆكی  ئــااڵی 

دەستەبژێران  كە  ئامادەكردنە  دۆخێكی  رێك  بارەگایی(  )دەوڵەتی  سیمبۆلی 

وەك ئاسایشی نیشتامنی بەرپایان كردووە. 

كە  مەیسەرە  كاتێك  بارەگایی(  )دەوڵــەتــی  سەرهەڵدانی  بێگومان   

كۆسپی  دەبنە  هۆكارێك  چەند  بــەاڵم  دامەزرابێت.  جەماوەری  كۆمەڵگای 

هەلومەرجەكانی  لە  )بێجگە  دانیشتوان  ئامادەكردنی  بۆ  دەستەبژێران  بەردەم 

بنچینەدا  لە  و  ــاردان  ك لە  رەوتــی  بەشێكی  دەستەبژێرانە  ئەم  یەك  شــەڕ(. 
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سازدانی  بە  پێویستی  كردەگەرێتی  دەگرێت.  رۆژانــە  الیەنگریەكانی  پێشی 

گروپانەدا  لــەو  دەیــەوێ  بۆیە  ــە.  ــەی رۆژان چاالكی  شێوەی  رەتــكــردنــەوەی 

پێویستی  وا  كارێكی  باوەكان.  رێكارە  بە  تایبەتە  دەسەاڵتیان  كە  دەورببینێت، 

بە  بەشداری  پێویستی  كە  چوارچێوانەیە  لەو  دەر  بە  نوێی  دەستبژێرانی  بە 

دەستەبژێرانی  باو.  كردەگەرێتی  تەیاركردنی  كۆكردنەوەو  بۆ  دامەزراوەیین 

پڕۆسەكانی  قەڵەمڕەوی  لە  كاریزمایی،  سەرۆكی  لە  شێوەیەك  وەك  تۆتالیتار، 

رۆژانەی ژیان دوور بووە و )بە هەمو رێساكان نامۆن(. 

بۆچی  كە  دیكەیە  بەڵگەیەكی  سەرۆكایەتی،  سەر  لە  ركابەرێتی  بونی   

ملمالنێی  هاندەدەن.  گەورە  دانیشتوانێكی  دەگمەن  بە  هەبو  دەستەبژێرانی 

دەكەن،  رەفتار  یەكرتی  دەسەاڵتی  كۆنتڕۆڵی  میكانیزمی  بری  لە  سەرۆكان 

گەشەپێدانی  رووی  لە  جەماوەر  ئامادەكردنی  بۆ  كە  هەواڵنەی  ئەو  وەك 

دەسەاڵت دەدرێت.

كۆنتڕۆڵ  بەهاییەكەیان  بەڵێنە  هۆی  بە  هەبو  دەستەبژێرانی  سەرباری   

چونكە  هێزن،  بە  كۆمەاڵیەتی  سیستەمی  پاراستنی  مەیدانی  لە  زۆرتر  دەبن. 

سەركەوتوو  تاكی  زۆرجار  دەبن.  رەوا  جێگیربووەكان  بەها  بەهۆی  پێگەكانیان 

بە  گەیشنت  رەنگە  یارییە.  رێسای  رەچاوكردنی  لە  مەیلییان  زیاتر  ــەردەوام  ب

بەهای  لە  ئاگاداربون  زۆرو  بەرپرسیەتی  هەستكردنی  لە  بااڵ  ئاستی  پێگەی 

دامەزراوەكان بگێڕێتەوە و ببێتە هۆكاری. 

دەستەبژێرانە،  دژی  كارێكی  گشتی  بە  خەڵك  ئامادەیی  بەمەش   

چوارچێوەكانی  گرفتاری  نە  و  كۆمەاڵیەتین  سیستەمی  پابەندی  نە  چونكە 

دەستەبژێران  دژی  ئەم  ــەاڵت.  دەس هاوسەنگی  بەشداری  سەرچاوەگرتوی 

تاكە  ئەمە  چونكە  جــەمــاوەرن،  ناو  لە  هاوپەیامنانێك  بونی  لە  ناچاری  بە 

ئاقیبەت،  جــەمــاوەریــدا.  كۆمەڵگای  لە  دەســەاڵتــە  دەستەبەركردنی  رێــی 
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دانیشتوانی  ناتوانن  نەك  جەماوەری  كۆمەڵگایەكی  لە  فەرمی  دەستەبژێرانی 

رێكخراوەكەیان  پاراستنی  بۆ  پێویستیان  توانای  بەڵكو  بكەن،  ئامادە  گەورە 

تێكدانی  بە  مكوڕ  دەستەبژێرانی  دژی  رەخنەی  كەلێنی  لەبەرامبەردا  نییە، 

رژێمی هەبون.

خەسارناسی  كە  بكرێ  ئەنجامگیریەكی  چەشنە  بەم  دەكرێ  سەرباری،   

كە  گریامنەكراوە  ــەوە  ب تۆتالیتاریزم،  گەشەی  رەوتــی  لەبەرامبەر  ــااڵ  ب

تۆتالیتاری  جواڵنەوەیەكی  قوربانی  بن.  بەردەست  هاواڵتی  و  دەستەبژێران 

رووت  و  پارێزەر  بێ  دەستەبژێرانی  هەروەها  جەماوەری،  گەشەی  لە  روو 

تۆتالیتاری  جواڵنەوەی  هۆی  بە  دەستەبژێران  نــاوەوەی  چوونە  پێكدەهێنن. 

ــامرەوە(  وای حكومەتی  ناو  چوونە  نازیەكان  كە  هەمانجۆر  )بە  سەركەوتوو 

دانیشتوان  پاراستنی  بەاڵم  بونیەتی،  بەردەست  ئاماژەی  یەكەم  سەرەتای  لە 

بە  پێویستی  )تۆتالیتار(  تایبەتی  دەستەبژێرانی  الیەن  لە  ئامادە  دۆخی  لە 

ناتوانێ  بــااڵدەســت  گروپی  ئەگینا  كەمە؛  دەستەبژێری  بونی  بــەردەســت 

دەسەاڵتی بپارێزێت. 

ئاشكراكردنی  بــۆ  ــاوەری  ــەم ج كۆمەڵگای  چەمكی  شێوەیە،  ــەم  ب  

پێویست  وەك  تۆتالیتار  كۆمەڵگای  بۆ  دیموكراسی  كۆمەڵگای  وەرچەرخانی 

دیموكراسی  رەخنەی  دەبــێ  ــات.  دەك بەردەست  دەستەبژێرانی  بە  ئاماژە 

تــەواو  بــەردەســت(  )دەستەبژێرانی  تیۆری  بە  جــەمــاوەری  كۆمەڵگای  لە 

كاتێك  ئاشكرایە  ئێستا  خستیانەڕوو.  ئەریستۆكراسی  رەخنەگرانی  كە  بكرێت، 

نەرێنی  ئاكامی  بن،  بەردەست  هاوپەیوەندی  لەكیسچونی  بەهۆی  هاواڵتیان 

ئەریستۆكراسی  رەخنەگرانی  كە  دەكات  زیاد  خێرا  بەردەستیش  دەستەبژێرانی 

پێشنیازی دەكەن. 

دەرفەتی  خەڵك  هەركە  پێیانوایە  ئەریستۆكراسی  تیۆرداڕێژەرانی   
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كاولكارانە  شێوەیەكی  بە  هەبێت،  كۆمەاڵیەتیان  رێبازی  دیاریكردنی  بەشداری 

كۆمەڵگای  لە  بەرفراوان  بەشداری  دەرفەتی  بەاڵم  دەدەن،  ئەنجام  وا  كارێكی 

پەیوەندی  كە  ناكەوێتەوە  لێ  جــەمــاوەریــەی  ــردە  ك ئــەو  خۆیدا  لە  خــۆی 

نەك  دابنێن.  بۆ  سنوریان  جڵەوو  ناتوانن  كەلتوری  بەهامەندی  و  كۆمەاڵیەتی 

لە  سود  حەزدەكەن  ئاپۆڕەكان  خەڵكانی  بەڵكو  كۆمەڵگا،  ئەندامانی  هەمو 

جڵەوپچڕاو  و  رەخساندویانە  بەردەست  دەستەبژێرانی  كە  وەرگرن  دەرفەتێك 

كۆمەڵگا.  مەیدانەكانی  تێكڕای  جەماوەریەكانی  پێوەرە  سەر  بە  كاریگەربون  بۆ 

خەڵك  زۆری  ژمــارەیــەكــی  كاتێك  ــەك،  ی راســتــە،  بەڵگە  دوو  بە  ــارە  ك ئــەم 

لە  گوشار  زیاتر  هەبێت،  پێكەوە  پەیوەندییان  جەماوەرێك  ئەندامی  وەك 

گروپی  جۆرەها  بەهۆی  پێشرت  كە  بكەن،  ــان  رازی تا  ــەن،  دەك دەستەبژێران 

وا  كــاری  هۆ  بێ  و  راستەوخۆ  دەكــرێ  شیامنە  دوو  دەخرێتەڕوو.  میانڕەو 

لە  و  مەبەستداركردن  بۆ  كەمێك  میانڕەوەكان  گروپە  چونكە  بدەن،  ئەنجام 

لەئەنجامدا  هەیە،  گەورەتر  كۆمەڵگای  لە  جەماوەری  بەشداری  هێڵەكدانی 

چونكە  دەگرێت،  خۆوە  بە  پچڕاو  جڵەو  و  ناعەقانی  جەماوەری  بەشداری 

ئەوانی  تاقیكردنەوەی  و  كەسی  ئەزمونی  بەهۆی  رەنگە  هەیە  مەسەلە  كەم 

سەربەخۆكان  گروپە  بە  پەیوەندیان  خەڵك  كاتێك  بڕوانرێت.  لێیان  دی 

ــا مــەتــرســی و )شــێــوازەكــانــی  ــۆرەه ــەردەم ج ــ ــە ب ــەون پــتــەو نــەبــێــت، دەك

لە  بەشداری  گــەورەتــرەوە.  كۆمەڵگای  دەكەونە  كردەخواز(  دەستێوەردانی 

وەك  دیاریكراو  بەرژەوەندی  بۆ  یاسایی  شێوازی  بە  و  دیاریكراوەكان  كاتە 

لە  یان  بازرگانیەكان،  ئەنجومەنە  و  كرێكاریەكان  یەكێتییە  رێگای  لە  منونە، 

تایبەمتەندی  و  تایبەتی  شێوەی  رەوشی  ئارای  هاتنە  شتێكەو  هەڵبژاردنەكان 

)بەزۆری  وەك  كۆمەڵگا،  هەستیارەكانی  ئەنجومەنە  بۆ  راستەوخۆ  گوشاری 

و  سەرشەقام  سیاسی  باندی  لە  وەرگــرتــن  ســود  ئەنجومەن،  ــراوی(  ــك زەوت
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لە  ئەریستۆكراسی  داڕێژەرانی  تیۆر  دیكە.  شتێكی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  دڵڕەقی 

هەڵەدان  بۆچوونە  لەم  بەاڵم  دەترسن،  بەكۆمەڵی  چاالكی  دووەمــی  جۆری 

بە  بە  فراوان  بەردەستی  دەبێت  دەستەبژێرانە:  یەكسانی  بەردەستی  هۆی  كە 

تاكخواز بونی كۆمەڵیش هەبێت. 

بون،  ــەواو  ت بۆ  جــەمــاوەری  كۆمەڵگای  لە  بۆچوونێك  هەر  بەمەش،   

یەكەوە  بەتەنیشت  بۆچوونە  دوو  ئەم  دیكەیە.  بۆچوونێكی  بە  پێویستی 

بنەمای تیۆرێكی تێكڕایی دەربارەی كۆمەڵگای جەماوەری دەڕەخسێنن. 
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بەشی نۆیەم 

كەلتور و كەسایەتی لە كۆمەڵگای جەماوەری 

 كۆرن هاوزەر

ناناسن،  كۆمەڵگا  كۆمەاڵیەتیەكەی  بنەما  ماهیەتەوە  رووی  لە  تەنیا 

ئەندامەكانیشی  دەروونناسانەی  كردەی  كەلتورو  چۆنایەتی  لە  دەبێت  بەڵكو 

لە  مەیلییان  كۆمەڵگایەك  هــەر  كۆمەاڵیەتی  پــەیــوەنــدی  ئــاگــاداربــێــت. 

وتارە  ئەم  دەروونناسانەیە.  پاراستنی  و  كەلتوری  رەوایەتی  بەهرەمەندی 

كۆمەڵگا  جۆر  چوار  دەروونناسانەی  و  كەلتوری  تایبەمتەندی  هەوڵدەدات 

كەلتوری  تایبەمتەندی  ناكرێت  چۆن  كە  بدا  پیشانی  و  بكات  دەستنیشان 

پێكهاتنی  بۆ  پێویست  مەیدانی  جەماوەری  كۆمەڵگای  دەروونناسانەی  و 

دامەزراوەكانی دیموكراسی بڕەخسێنێت.

 

تایبەمتەندیەكانی كۆمەڵگای جەماوەری

پەیوەندیی  كەلتوری  فرە  نەبونی  یان  جیاجیا  ناوخۆیی  گروپی  نەبونی 

ئامادەیی  بە  سەر  جەماوەری  پەیوەندی  بونی  پێودانگ،  هەمان  لەسەر  و 

ناوچەیی  كەلتوری  شوێنی  جەماوەری  پێوەری  كاتێك  جەماوەریەكان.  پێوەرە 

رەوایەتی  زیادبونی  چەندالیەو  وەفـــاداری  و  كەلتوری  بنەمای  بگرێتەوە 
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بە  هــەروەهــا  دەكـــات،  الوازتـــر  دانیشتوان  بونی  بــەردەســت  ــاوەری،  ــەم ج

رەوایەتی  و  دەستەبژێران  پێوەرەكانی  بەهای  كەمكردنەوەی  و  ــردن  الوازك

وەك  جەماوەریەكان  پێوەرە  دەبن.  بەردەست  زیاتر  دەستەبژێران  دەسەاڵت، 

لەالیەن  ئاسانی  بە  خەڵك  زۆری  ژمارەیەكی  سازدانی  هەیمەنەو  بنەمای 

دەستەبژێرانی جەماوەرخواز بەكار دەبرێن.

لە  داكۆكی  بۆ  هێزی  بە  كەلتوری  مەیدانی  كۆمەڵگایەك  سەرباری   

پێوەرە  كە  نییە،  لیبڕاڵ  دیموكراسی  تایبەتی  بە  بنچینەییەكان،  دامــەزراوە 

سەرەتا  دەبێت  بەڵگەیە  ئەم  رشۆڤــەی  بۆ  تایبەمتەندێتی،  جەماوەریەكان 

پێناسەی پێوەرە جەماوەریەكان بكەین. 

پێوەرە  كــە  كۆكن  گشتی  بــە  ــاوەری  ــەم ج كەلتوری  رەخنەگرانی   

هاوكات  و  ریتم(  یــەك  و  هاوشێوە  )واتـــە،  چوونیەكن  جەماوەریەكانی 

بە  پێویستی  كەلتوری  جــیــاوازی  ــن(.  ــۆڕێ دەگ ئاسانی  بە  )واتــە،  ناجێگیر 

لەكیسچونی  دەبێتەهۆی  جــەمــاوەری  كۆمەڵگای  كۆمەاڵیەتییە.  جیاوازی 

چوونیەكە  ئەم  دەكات.  ئاسان  كەلتوری  چوونیەكی  مەیدانی  كۆمەڵی،  ژیانی 

رەهەندی  بەڵكو  دەگــرێــتــەوە،  پــێــوەرەكــان  واقعی  هاوشێوەكردنی  نــەك 

لە  كەلتوری  ــەتــی  رەوای سیاسەت،  لە  چوونیەكی  هەیە.  بەهامەندیشی 

و  خۆیی  راستی  متامنەو  بە  )باوەڕ  دێنێت.  دەست  بە  پۆپۆلیزم  چوارچێوەی 

زۆر  ژمارەیەكی  نێوان  لە  بــاوەڕ  چوونیەكی  گرنگە.  خەڵك(  ئیرادەی  بێهۆی 

پێوەری  باوەكان،  بەها  دەربــارەی  كە  پێوەرێك  بنچینەییە،  پێوەری  خەڵك  لە 

هۆكاری  هۆو  پۆپۆلیزم  سەرترە.  لە  دامــەزراوەیــی  سەربەخۆیی  و  پیشەیی 

بێهۆی  و  خۆیی  متامنەی  بە  باوەڕ  بونی  ناوەوەیی  جەماوەرییە.  كۆمەڵگای 

هاندەدات،  جەماوەری  جواڵنەوەی  لە  چاالكی  بۆ  خەڵك  جەماوەر،  هزری 

دامەزراوەكان  هەمو  كارمەندەكانی  رێبازو  هەوڵدەدەن  كە  جواڵنەوەگەلێك 
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جەماوەری  جواڵنەوەیەكی  وەك  كارتیزم8  مــەك  منونە،  بۆ  بكەن.  ــاری  دی

رۆژنامەی  دەرەوە،  كاروباری  ــی  وەزارەت سوپا،  رێبازو  پەالماری  هەوڵیدەدا 

نیویۆرك تایمز، زانكۆی هارڤارد و دامەزراوەكانی دیكە بدات.

هەركاتێك  ناجێگیرن.  گـــۆڕاوو  جەماوەریەكان  پــێــوەرە  ــەرەڕای،  سـ  

گۆڕانی  لە  مەیلییان  بكرێن،  دیاری  زۆرخەڵك  ژمارەیەكی  بەهۆی  پێوەرەكان 

كۆمەڵێكی  ئەندامی  وەك  خەڵك  زۆر  ژمارەیەكی  كاتێك  سەرباری  ناوەڕۆكە. 

ئەوكاتە  بكەن،  دیاری  پێوەرەكانی  )جەماوەر(  جیانەكراوە  بەسرتاو  پێكەوە 

رەهاكان  پێوەرە  منونە  بۆ  دەبــن،  جیابووەوە  جۆری  زیاتر  ــاوەڕۆك  ن گۆڕانی 

كۆمەاڵیەتیەكانی  چینە  ئەندامانی  پێگەی  لە  خەڵك  ژیانی  شێوازی  لەگەڵ 

پێوەرەكانی  كاتێكدا  لە  كتوپڕ  رەنگە  بەردەوام.  گۆڕانی  هۆی  دەبێتە  جیاكراوە 

نەكراو،  پێشبینی  و  جەماوەرێك  ئەندامی  پێگەی  لە  خەڵك  كردەی  هاوتای 

وەك شەپۆلەكان و هەڵكشانەكان، بگۆڕێن. 

ژیانی  بــۆ  زاڵ  پێشنیاری  وەك  پــێــوەرانــە  ــەو  ئ رەنــگــە  حاڵە  ــەم  ب  

بەهۆی  دەكرێن.  دیــاری  جەماوەر  حەزی  بەپێی  كە  مبێنێتەوە  كۆمەڵگایەك 

پێوەرە  بــدەن.  بنەمایە  بەم  بەردەوامی  و  بپارێزرێن  جەماوەری  رێكخراوی 

ئەندامی  بە  خەڵك  كە  رێكخراوانەیە  ئەو  پارێزگاری  جێی  جەماوەریەكان، 

دانیشتوانێك یان بازاڕ )جەماوەر( جیانەبۆوە دەزانن. 

بەهۆی  كە  جەماوەرین  رێكخراوی  پاڵپشتی  رووەوە  لەم  پێوەرانە  ئەم 

و  جەماوەریەكان  حزبە  سیاسی  سەركەوتنی  یان  جەماوەری  پەیوەندی  میدیای 

دانیشتوانی  پاراستنی  و  پێكهاتن  هاوكاری  بازرگانی  سەركەوتنی  بۆ  هاوشێوەی 

ئاپۆڕەی ناوبراو دەكات. 

ئەفرێنەری  پێویست  وەك  دیموكراسی  كۆمەڵگایەكی  كە  مانا  پەیكەری   

تا  نییە،  سیاسی  یەكسانی  بۆ  زۆری  داوایــەكــی  یــان  جــەمــاوەری  یەكسانی 
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هەڵە  بە  كۆمەاڵیەتیەكان  جیاوازیە  هەمو  سڕینەوەی  بۆ  یەكسانی  یاسای 

كەلتوری  فرەیی  سەركوتی  توندی  بە  دیموكراسی  كۆمەڵگای  وەرنەگیردرێن، 

دیموكراسی  گەشەی  بۆ  پتەو  چینایەتی  ئیمتیازاتی  كە  تەنانەت  نەكردووە، 

گەشە  یەكسانخوازی  و  كۆمەاڵیەتی  جیاوازی  دیكەی  شێوەی  زۆرجار  نامێنن، 

سەربەخۆ،  گروپی  جۆرەها  لە  بەشداربون  وەك  خەڵك  چونكە  بەمەش  دەكەن، 

بە  سیاسەت  لەمەیدانی  زۆرینە  حكومەتی  بدەن،  ئەنجام  سیاسی  هەڵبژاردنی 

زۆرینەی  و  فرەیی  كۆمەاڵیەتی  زۆرینەخوازی  نابێت.  پۆپۆلیزمخوازانە  ناچاری 

وردە  نێوان  پەیوەندی  هاوكات  لێدەكەوێتەوە.  سیاسەتی  كەلتورو  مەیدانی 

خەڵكی  كە  هەمانجۆر  بە  ــۆڕن،  دەگ زۆر  پێوەرەكان  جیاجیاكان،  كەلتورە 

زۆرجــار  فرەجۆرو  پێوەری  بە  یەكەوەو  بە  بـــەردەوام  جیاجیاكان  كەلتورە 

بەهایی  پێوەری  فرەجۆری  و  گۆڕانخوازی  سەرباری،  پەیوەندیدان.  لە  لێكدژ 

دەستەبەری  فرەجۆری  و  گۆڕانخوازی  ئەم  هەیە.  زۆرینەدا  حكومەتی  لە 

هاوڕایی بۆ سیستەمی زۆرینەخواز زەحمەت دەكات. 

ــەڕوی  رووب هاوڕایی  دەستەبەری  مەیدانی  لە  كۆمەڵی  كۆمەڵگای   

هاوكات  دەكــات.  جێگیر  پێوەرەكان  نەریت  چونكە  وانەبۆتەوە،  كێشەیەكی 

)وەك  پێگەیەك  پێوەرەكانی  لێكجیادەبنەوە.  پێگەشەوە  هۆی  بە  پێوەرەكان 

جوتیاران(  )وەك  تر  پێگەیەكی  بۆ  كە  پێوەرانەی  لەو  جیاوازە  ماقواڵن(  پیاو 

زیان  كۆمەڵی  كۆمەڵگای  لە  پێوەر  بونی  جێگیر  ئەوەشدا  لەگەڵ  پابەندكەرن، 

وەك  دەگەیەنێت،  نوێیەكان  سەركەوتنە  تەبایی  نوێكردنەوەو  شایستەیی  بە 

كاریگەری كەلتورێكی نامۆ بە سیستەمی كۆمەڵی پێشرت گۆشەگیر. 

هەیە،  جێگیربوویان  تایبەمتەندیەتی  تۆتالیتار  كۆمەڵگای  لە  پێوەرەكان   

دەسەاڵت  قۆرخكردنی  لە  بەهرەمەند  سیاسی  دەستەبژێرانی  بەهۆی  چونكە 

چونكە  دەبــن،  هاوشێوە  و  چوونیەك  پێوەرەكان  سەرباری  دەكرێن.  دیــاری 
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پێوەرەكان  ئەگەر  لێكجیانەكراونەوە،  كۆمەاڵیەتی  روانگەی  لە  دانیشتوان 

ئامادەكردن  و  كۆنتڕۆڵ  بۆ  نەیاندەتوانی  دەستەبژێران  نەبون،  چوونیەك 

شێوەیەی  بەم  كەلتوری  پێوەری  جیاوازیانەی  ئەمجۆرە  لێوەرگرن.  سودیان 

خوارەوەن كە چوار جۆر كۆمەڵگا لێكجیادەكاتەوە: 

پێوەرە لێكجیاكراوەكان                    پێوەرە چوونیەكەكان

نەریتخوازی     یەكگرتووخوازی پێوەرە جێگیركراوەكان 

پێوەرە گۆڕاوەكان   زۆرینەخوازی    پۆپۆلیزم

كۆمەڵگا،  و  كەلتوری  جۆرەكانی  منونەی  بــەراوردكــردنــی  بە  ئێمە   

فەراهەم  كەلتوری  چوونیەكی  مەیدانی  بو،  تاكخواز  جەماوەری  كە  تێدەگەین 

كاتێك  دەكات.  ئاسان  كەلتوری  گۆڕانی  بەردەست،  دەستەبژێرانی  و  دەكەن 

بۆ  توانای  دەگرێت،  خــۆوە  بە  لێكجیابۆوە  كۆمەڵەیەكی  دۆخــی  خەڵك  كە 

دەستەبژێران  كاتێك  زیاترە.  گروپ  پێگەو  پێی  بە  جیابۆوە  پێوەرەكانی  گەشەی 

حاڵە  بــەم  بپارێزن.  جێگیركراوەكان  پــێــوەرە  زیاتر  دەتــوانــن  ــەردەســنت،  ب

لێكجیاكردنەوەی  لە  كەلتوری  جێگیری  یان  جیاكراوە،  نێوان  تاكی  پەیوەندی 

واڵتە  ئەم  بەسەر  فێركارییە  سیستەمە  ئەو  بەڵگەی  رەنگە  زیاترە.  كەلتوری 

پێچەوانەیەو  بە  فەرەنسا  لە  هەلومەرج  دیكە  الكــەی  لە  بێت.  بااڵدەست 

واڵتە  ئەو  فێركاری  دامەزراوەكانی  دەستەبژێرخوازانی  رسوشتی  ئەنجامە  ئەم 

دەبێت.

جەماوەریەكان  پێوەرە  سەر  لە  بۆچوومنان  پیشاندانی  بۆ  دەبێ  كەوابوو   

هۆی  بە  بــدەیــن.  پێوەرانە  ئــەو  سیاسی  ئاكامی  پێوەرەكانی  لە  سەرنج 

دەبنە  زیاتر  هاواڵتیان  و  دەستەبژێران  جەماوەر،  پێوەرەكانی  بە  پابەندی 

راستەوخۆی  هاوپەیوەندی  لە  سەرچاوە  كردارانە  تێكەاڵوی  ئەم  هاوشێوە. 

گەڕانەوە،  راستەوخۆ  پێویستی  دیكەیە.  كردەوەیەكی  بۆ  كردەوەیەك  هەر 
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بەرامبەر  )لە  خەڵك  زۆری  ژمارەیەكی  كــاردانــەوەی  هاوبەشی  بنەمای  بۆ 

و  سەرچاوە  لە  جیاواز  پێكهاتەی  دانانی  بە  پارێزگاری  دەستەبەری  بۆ  گەڕان 

وەك  دەستەبژێران  ئەگەر  جەماوەرە،  بوونی  سەرچاوەی  پێكەوە(  گروپەكان 

لێكجیاكراوە،  گروپی  ئەندامی  وەك  نەك  سەرتاسەری،  جەماوەرێكی  ئەندامی 

دوای  بە  كە  دەستەبژێرانێك  دژە  دەدەنە  خۆیان  شوێنی  خەڵك،  پەنابەرنەبەر 

ژێر  دەكەونە  زیاتر  جەماوەر  پەنابەرنەبەر  ئەگەر  جەماوەریەوەن،  پارێزگاری 

كەسانێك  فەرمانی  بەرامبەر  لە  منونە،  وەك  دەرەكــیــەوە.  هێزی  كۆنتڕۆڵی 

روویــدا  ئەمە  كاتێك  جــەمــاوەرن.  )وتەبێژی(  بانگەشەی  كە  ــدن،  زەرەرمــەن

و  هاوپەیامنان  بۆ  جەماوەرەوە  بە  پەیوەندی  بەستنی  رووی  لە  سەرۆكەكان 

شەریكی بە زەبر دەگەڕێنەوە، ئەوەش بە بەكاربردنی )رواڵەتیرتین ئەزمونەكان 

بدەنەوە  هونەریەكان  پێوەرە  وەاڵمی  كە  دەبەن  كەسانێك  بۆ  پەنا  بە{  }واتە 

ئاستەی  ئەو  تا  هەنوكەیی((،  مەسەلەی  دەربــارەی  رێككەوتن  بۆ  ئامادەبن  و 

دەڕەخسێنێت  دیكتاتۆری  مامەڵەی  خاوەن  گروپە  بۆ  دەرفەتێك  كارە  ئەم  كە 

لەگەڵ  سۆسیالیستەكان،  هاوبەشی  ــردەی  ك لە  ــی  زەق منونەی  ــرێ  دەك و 

ببینی،  هاوپەیامنەكان(  حزبە  و  خەڵك  بەرەكانی  لە  منونە  )بۆ  كۆمۆنیستەكان 

)پڕۆسەیەك كە بە گشتی بۆتە هۆی ئاوابونی رێكخراوە سۆسیالیستەكان(.

باوی  بەهاكانی  بە  پەیوەندییان  لە  سۆسیالیستەكان  كە  هەركاتێك   

بێهۆی  ئابوری  و  سیاسی  ئامانجی  بە  گرنگیان  و  نەگەیشنت  دیموكراسی  لیبڕاڵ 

ئەو  كە  زانیووە  هەركەسێكییان  هاوكاری  ئاڕاستەی  بەجۆرێك  تایبەتیدا، 

ئامانجە دەپارێزێت، ئەم خەسار هەڵگرە زیادی كردووە. 

بااڵدەستی  ئەنجامی  لە  سیاسی  ناسنامەی  نەپاراستنی  تری  منونەیەكی   

پارێزگارانەی  كردنی  هاوكاری  بنچینەییەكانی  بەها  سەر  بە  هەلخوازانە  تێبینی 

كە  ئەڵامنی  پارێزگاری  رۆشنینگ  دەبیرنێت.  نــازی  بەجواڵنەوەی  ئەڵامنی 
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)لە  كردووە:  شیكار  الوازیەی  ئەم  چەشنە  بەم  بو،  نازیەكان  هاوكاری  بۆخۆی 

پارێزگاران  ناسیۆنالیستەكان،  هزری  دنیای  كە  بیربهێرنێتەوە  دەبێت  بنچینەدا، 

كەوتبوونە  روناكبیران،  و  ئەریستۆكراسان  و  لیبڕاڵ  ناوەڕاستی  چینی  و 

لە  كە  ــت(  ــااڵدەس )ب چینەی  ئــەم  تێكڕای  ــەوە.  كــردن گومان  بــەرپــەالمــاری 

پوچییان  خەیاڵ  مەیلی  نەبون،  كەمرت  گەورەكان  شارە  پڕۆلیتاریای  جەماوەری 

دابــوون.  جوڵە  لە  كرێكار  چینی  لە  خێراتر  مەیدانەدا  لەم  تەنانەت  هەبوو 

ئامڕازەكان  و  ئامێرەكان  بە  باوەڕ  و  ئاوابوون  لە  روو  نەریتەكانی  بە  باوەڕبون 

نەیاری  لە  دەستی  و  زۆربوون  لە  باو  بااڵدەستی  چینی  نێوان  لە  ماتریالیزم  و 

دەكرێ  شیامنە  تیۆر  نەبوونی  هەڵگرتبو.  سۆسیالیزم  ناسیۆنال  هاوپەیامنانی 

نەریتی  نەبونی  بە  پارێزكاری  و  پاشایەتی  لە  بەاڵم  }نازیەكان{ە؛  بەهێزی  خاڵی 

الوازیەك لە قەڵەم دەدرێت(. 

ئۆرگانیزەكردنی  پێویستی  بە  باوەڕیان  پێشڕەو  پارێزگارانی  كاتێك   

ناسیۆنال  لــەگــەڵ  هاوپەیامنیەتیان،  ئامانجە  ــەم  ئ بــۆ  كــە  بــو  جــەمــاوەر 

سۆسیالیستەكان بەست لە ناوچونی پارێزگاری لە ئەڵامنیا بە ئاشكرا دەبیرنێت. 

كە  پارێزگاران،  یان  سۆسیالیستەكان  سیاسیەكان،  گروپە  كورتی،  بە   

هێزی  وەك  خۆیان،  پێوەرەكانی  شوێنگرەوەی  دەكەنە  جەماوەریەكان  پێوەرە 

الیەنگری  نەتوانن  گروپانە  ئەم  هەركاتێك  بپارێزن.  خۆیان  ناتوانن  سەربەخۆ 

دەكەونە  گروپانە  ئەم  وئەندامانی  سەرۆكان  بكەن،  دیــاری  خۆیان  تایبەتی 

جــەمــاوەرخــوازەوە.  دەستەبژێرانی  دەستڕۆیشتوویی  و  ــەاڵت  دەس ــەردەم  ب

دەرفەتی  مۆدێرن،  جەماوەری  كۆمەڵگای  لە  تێكڕاییە  الیەنگری  ئەم  )نەبونی 

سەرهەڵدان دەداتە گروپەكانی مامەڵە كردە دیكتاتۆریانە.(
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 تایبەمتەندیەكانی دەروونناسانەی كۆمەڵگای جەماوەری 

كۆمەاڵیەتی  ئامانجی  لە  خەڵك  جیاكردنەوەی  بە  جەماوەری،  كۆمەڵگای 

كۆمەڵگا  لە  هەستدەكات  كە  تاكێك  دەكاتەوە.  جیایان  خۆشی  لە  گەورەتر، 

خۆی  لە  ئەرێنی  وێنایەكی  كەڵكە،  بە  بونی  كۆمەاڵیەتییەو  پێگەی  خــاوەن 

تێگەیشتنی  نییە،  كۆمەاڵیەتی  بەشداری  دەرفەتی  كە  تاكێك  بەاڵم  دەخاتەڕوو، 

زەحمەت  خۆی  لە  ــوازراو  خ بۆچوونی  ئاڕاستەكردنی  بەهایەو  بێ  خۆی  لە 

بەرامبەر  لە  كردەگەرایانە  )چارەسەری(  بۆ  تاك  خود(  لە  )نامۆیی  دەبێت. 

لە  بۆچوونی  كە  تاكێك  چونكە  ــات،  دەك ئامادە  كەسی  نامۆیی  بۆ  پشێوی 

لە  دووركەوتنەوەیە  و  گۆشەگیری  ئامادەی  زۆرتــر  نییە،  ئەرێنی  خۆی  سەر 

ئاسانی  بە  خەسارهەڵگر،  نامۆو  خۆ  لە  هاواڵتیان  و  دەستەبژێران  كۆمەڵگا. 

جەماوەری  كۆمەڵگای  رەخنەگرانی  جەماوەریەكانەوە.  جواڵنەوە  كێشدەكرێنە 

)}ئەو{  بووە:  خود(  لە  )نامۆیی  توشی  دەروونناسیە  ئەم  كە  هاوڕان  گشتی  بە 

بەڵكو  نازانێ،  پێویست  شایستەیی  هێزو  لە  بەهرەمەند  بونەوەرێكی  بە  خۆی 

قایمە  خۆی  دەرەوەی  هێزی  بە  پشتی  كە  دەزانێ  بایەخ  بێ  الوازو  )شت(ێكی 

تاك  جیاكردنەوەی  هەڵدەداتەوە.(  ژیانی  جەوهەری  لەسەر  بەڕە  مانە  بە  و 

تاك  سەرەكی،  كەلتوری  بەهای  و  كۆمەاڵیەتیەكان  پڕۆسە  لە  )خێزانەكەی( 

نامۆیی  هەستكردنی  حەزی  جەماوەرێك  شێوەیە  بەم  جیادەكاتەوە.  خۆی  لە 

خۆیان دەدۆزنەوە، كە لە سیستەمی كۆمەاڵیەتی هەست بە نامۆیی دەكەن. 

ئەو  كە  ــات،  دەخ دەری  پیشەیی  كرێكارانی  ناو  لە  توێژینەوەیەك   

بە  متامنەیە  نەبونی  )ئاماژەی  هەیە  كۆمەاڵیەتییان  نامۆیی  هەستی  تاكانەی 

لە  سیاسییەكان،  مەسەلە  بە  سەرنجدان  بە  النیكەم  داهاتو(،  بە  ترو  تاكەكەی 

لە مەسەلە سیاسیەكان  توانای كەسیشیان الوازە، ئەگەر الوازی كەسی  بنچینەدا 

ئەو  كە  پیشانیدەدا  زانیارییە  ئەم  ئەوكاتە  بزانین،  نامۆبون  خۆ  لە  ئاماژەی  بە 
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متامنەیان  هاوكات  و  جیان  هاوكارانیان  لە  هەستدەكەن  پیشەییانە  كرێكارە 

بەخۆشیان نییە.

نامۆیی كۆمەاڵیەتی

خواروو سەرو و  بێ كەڵكی سیاسی 

12%  60% بەرزی 

56  9 نزمی 

هاوكات  كۆمەاڵیەتی  نامۆیی  هەستی  كە  كرێكارەكان  بەرزی  رێژەی   

كەسیان،  دەسكەوتی  خۆكردن  بە  هەست  ــوارەوە  خ لە  و  نامۆن  خۆش  لە 

ناڕازیە  ناساندنی  و  تاكی  پێشكەوتنی  دەرفەتەكانی  لە  خــوارەوە  ــەراوردی  ب

كەسیەكان سەرهەڵدەدا. 

نامۆیی كۆمەاڵیەتی

خواروو سەروو  ڕازی بوون لە ژیان 

بەرزی          45%  12%

نزمی           27   37

و  لــەوێ  لێرەو  پشێوی  خــود،  لە  نامۆیی  بە  ئاسایی  كاردانەوەیەكی 

نەگونجانی  بووە،  نامۆ  تاك  هاوپێوەندیدا.  دیكەی  شێوەكانی  دوای  بە  گەڕانە 

زۆر خەسار هەڵگرە.  دەسەاڵت  بەرامبەردا  لە  و  تێكڕایی خود{  }یان  كەسایەتی 

كەلتوری  سیمبولەكانی  شوێنی  ــاوەڕ  ب چوونیەكی  جــەمــاوەری،  كۆمەڵگای 

لە  جەماوەریە  باوەڕە  ئەم  ناچارە  نامۆ  خۆ  لە  تاكی  بۆیە  دەگرێتەوە.  جیاجیا 

بگۆڕێت.  كارنامەكان  و  رێنامییەكان  بە  خۆی  لە  هەستكردنی  جۆری  مەیدانی 

بە  تایبەتیان  كەسایەتی  هاوتای  رەزامــەنــدی  دوای  بە  ــەڕان  گ جیاتی  )لــە 

جەماوەرەكان  لە  یان  جەماوەری،  میدیا  خاوەن  لە  ئامادە  و  هەنوكە  شێوەی 

لە  ناكات  هەست  كە  ئەنجامدەدا  كــارە  ئەم  بەڵگەیە  بەم  ــرن.  دەگ وەری 
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سەرباری  گونجاون.(  بۆی  كە  بدا  لەوشتانە  بڕیار  سەربەخۆ  بتوانێت  مەودوا 

جێگرەوەی  دەكاتە  خۆی  لە  جیانەكراوە  بۆچوونی  جەماوەری  مرۆڤی  ئەوە، 

كارنامەی  بە  كێم؟(  )من  هەمیشەیی  پرسیاری  وەاڵمی  بو؛  تاك  بە  بۆچوونی 

)من هاوشێوەی تاكەكانی دیكەم( دەداتەوە. 

و  ــروپ  گ گونجانی  زۆریــنــەخــواز  كۆمەڵگای  لــە  دیــكــە،  ــەی  الك لــە   

كەلتورە  و  گروپ  و  دەكا  پتەوتر  پەیوەندی  بنەمای  ناوچەیی  كەلتورەكانی 

تایبەتی  و  بـــژاردە  ــودی  خ لە  بــۆچــوون  تا  تــاك  دەدەنـــە  ــاوە  م جیاجیاكان 

و  سەربەخۆ  مرۆڤەكانی  كەلتوری  و  كۆمەاڵیەتی  زۆرینەخوازی  بخاتەڕو. 

تاك  رێنامیی  بەهاكان،  و  دامەزراوەكان  فرەیی  چونكە  باردەهێنێت،  لێكجیا 

توخمەكان  متوربەكردنی  و  رەفتار  سیمبۆلەكانی  هەڵسەگاندنی  بۆ  دەكات 

سەربەخۆ  مرۆڤی  تایبەتی.  ناسنامەیەكی  بۆ  گۆڕینی  و  سیمبول  چەندین  لە 

شایستەیی  لە  بەهرەمەند  تواناو  بە  خۆی  دەگرێت،  خۆی  لە  رێز  تاكێك  وەك 

دەزانێت.  هاوڕێكانی  ژیانی  سەر  لە  بوون  كاریگەر  و  خۆی  ژیانی  لە  بڕیاردان 

پێویستی  بەڵكو  ناكات،  گەشە  كەلتور  كۆمەڵگاو  لە  جیا  تاكی  سەربەخۆیی 

جیهانی  نەخواز  زۆرینە  كۆمەڵگای  كۆمەاڵیەتییە.  و  كەلتوری  زۆرینەخوازی 

نییە،  سەربەخۆكان  كەسە  پاراستنی  و  پـــەروەردە  بۆ  فرەیی  كۆمەاڵیەتی 

نامۆ  دەسەاڵت  كەلتوری  لە  كە  مرۆڤایەتی  زۆرینەخوازی  كۆمەڵگای  لە  ئەوكاتە 

زۆرینە  كۆمەڵگای  لە  كاتێكدا  لە  دەبێت،  نامۆ  خۆشی  دەكرێت  شیامنە  بووە 

خواز، وەفاداری جێگرەوە هەیە كە تاك هاوڕا دەكەن بە كۆمەڵگاكەیەوە. 

و  پێوەرەكان  بە  بوون  هاوچەشن  بە  تاك  كۆمەاڵیەتیدا،  كۆمەڵگای  لە   

هەبێت.  خۆیەوە  بە  رەزامەندی  پەیوەندی  دەتوانێ  كە  باوەكانە  دەسەاڵتە 

نەریتخوازە.  كۆمەاڵیەتی،  كۆمەڵگای  تایبەتیەكانی  دەروونناسە  هەربۆیە 

نەك  و  كۆمەڵ  ئەندامێكی  وەك  خۆی  قبوڵكردنی  مەیدانی  نەریتخوازی 
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خۆی  زەحمەت  بە   ... نەریتخواز  )كەسی  دەڕەخسێنێت.  تاكێك  نــاوی  بە 

بە  خــۆی  چارەنوسی  كە  دێتەپێش  كەمرت  حاڵە،  بــەم  دەزانــێــت.  تاكێك  بە 

منداڵەكانی  چارەنوسی  یان  بكات،  ساز  هەمیشەیی  و  كەسی  ئامانجی  پێی 

وەی  لە  زیاتر  نەریتخوازی  یەك  جیابێت(.  خێزانی  گروپی  چارەنوسی  لە 

پابەندبون  دوو  پەیوەندییە.  خودی  بناغەی  بێت،  نامۆبون  خۆ  لە  سەرچاوەی 

ئامادە  تەوەر  گروپ  بۆچونی  مەیدانی  تەوەر،  خود  الیەنگری  زیاتر  نەریت  بە 

و  گروپ  بۆ  خۆی  بەڵێنی  بردنەسەری  رووی  لە  نەریتێك  مرۆڤ  واتا  دەكات، 

كار  بە  گروپەكە  ئەندامانی  الی  چاوبەرەژێری  و  شەرمەزاری  لە  بەرگرتن  بۆ 

پشێوی  سەر  بە  زاڵبون  مەبەستی  بە  جەماوەری  مرۆڤی  كاتێكدا  لە  دەبــات، 

بەهۆی  سەربەخۆیی  نامێنێت.  بەخۆی  متامنەی  كە  كاردەكات  ئەوێ  و  ئێرە 

دەروونناسی زیاتر سەرچاوەی لە تاوانە تا چاو بەرەژێری یان پشێووی. 

مرۆڤی  وەك  نامۆبوون،  خۆ  لە  تۆتالیتار،  كۆمەڵگای  دەروونناسەكانی   

كۆمەڵگای  نەریتخوازە.  مرۆڤی  وەك  تــەوەر،  گــروپ  ــەاڵم  ب جــەمــاوەریــی، 

)بە  گــروپ  بە  گرنگیدان  و  تاك  رەتكردنەوەی  بە  پێكهاتەیە  ئەم  تۆتالیتار 

نەبون  بەهرەمەند  بە  تاك  دادەمەزرێنێت.  دەوڵــەت(  لەگەڵ  حزبی  تایبەت 

كۆمەڵگای  لە  كەم،  كەسی  رەفتاری  سیمبولەكانی  رەواو  تایبەتی  ژیانی  لە 

روانگەی  لە  و  هەیە  تاكیەت  لە  بێكەڵكی  نەخوازراو  تێگەیشتنی  تۆتالیتار 

گرووپ  لە  جیا  بە  خۆی  دەبێت.  گروپ  تەسلیمی  رەفتارەوە  و  دەروونناسی 

دەسەاڵتیان  كە  دەستەبژێرانەیە  ئەو  دەسەاڵتی  ژێر  لە  گروپ  وێ  لە  نازانێت. 

زێــدەڕۆ  دوژمنایەتی  و  دەستەبژێران  نائاسایی  پەیڕەوی  دەستەوەیە.  بە 

دەربارەی بێگانەكان }نامۆكان{ تایبەمتەندێتی مرۆڤی تۆتالیتارە.
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بە خود وابەستە        لە خود نامۆ  

مرۆڤی تۆتالیتار مرۆڤی باو  گروپ تەوەر 

مرۆڤی جەماوەری مرۆڤی سەربەخۆ  خودتەوەر 

بكەین  كۆمەڵگا  جۆر  چوار  باسی  میكانزم  بایەخی  پێی  بە  دەكرێت 

و  رێز  ــات:  دەخ رێك  دی  ئەوانی  و  خۆی  رەفتاری  هۆیەوە  بە  خەڵك  كە 

كۆمەڵگای  لە  پشێوی  و  دادان  تەڵقین  تیرەیی،  كۆمەڵگای  لە  چاوبەرەژێری 

زۆرینەخواز،  كۆمەڵگای  لە  تاوانكاری  و  بەسنت  بەخۆ  پشت  جــەمــاوەری، 

سەركێشی و ترس لە كۆمەڵگای تۆتالیتار. 

دەمانگەیەنێتە  كۆمەڵگا،  جۆرەكانی  بە  دەروونناسی  تیپەكانی  بەراوردی   

پەیوەندی  مەیدانی  بــەردەوام،  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  كە  ئەنجامەی  ئەو 

كراوە  )بەردەست(  دامەزراوەكانی  چونكە  دەكات،  فەراهەم  خود  بە  بەردەوام 

لێكجیابۆوە  جەماوەرێكی  تاكەكان  كاتێك  بەاڵم  هاندەدەن،  تاكخوازی  ئازا،  و 

ناسنامەیەكی  پاراستنی  و  شكڵدەر  هەریەكەیان  بەسرتاوبن،  پێكەوە  و 

تایبەت  )بە  كۆمەاڵیەتیەكان  گروپە  كاتێك  و  دەكەن  زەحمەت  جێگیر  سیاسی 

كە  بدات  هزرە  بەم  پەرە  تا  كەمە  دەرفەتی  خەڵك  داخراوبن،  دەستەبژێران( 

هۆكاری  و  مەرج  بن،  ئامانج  خۆیدا  لە  كە  لەوەی  زیاتر  كۆمەڵگا  و  دەوڵەت 

خۆشگوزەرانی و خۆشی تاكن.

بۆ  پێویست  مەیدانی  جەماوەری  كۆمەڵگای  تایبەتیەكانی  دەروونناسە   

ئاشكرا  بە  جەماوەری  مرۆڤی  ناڕەخسێنێ.  دیموكراسی  لیرباڵ  دامەزراوەكانی 

كۆمەڵێكی  چونكە  بەردەسنت،  جەماوەریەكان  جواڵنەوە  لە  ئامادەبون  بۆ 

پێوەرە  شوێنی  ــدەدات  هــەوڵ و  نەماوە  دەروونیەكانی  پێوەرە  هێزی  بە 

خۆی  ــوازراوی  خ و  ئەرێنی  وێنایەكی  كە  تاكێك  بگرێتەوە.  جەماوەریەكان 

لە  پشێوی  سەر  بە  كردەگەرایی  یان  ساردوسڕی  رێگای  لە  هەوڵدەدات  نییە، 
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كاردانەوەی  هەردووكیان  كردەگەرایی  و  ساردوسڕی  ئەم  زاڵبێت.  خۆنامۆبوندا 

زۆری  بنەمای  كردەگەرایانە  ــەوەی  ــاردان ك جــەمــاوەریــن.  مرۆڤی  تایبەتی 

ناسنامە  خەریكن  تاكەكان  هەمانجۆر  بە  جەماوەریەكانە،  جواڵنەوە  بەشداری 

یان  خۆنەویست  و  ناوەوەیەكان  ناسنامە  شوێنگرەوەی  بكەنە  دەرەوەییەكان 

لە  جەماوەری  مرۆڤی  بەمەش  كۆمەڵی.  بۆچوونی  بداتە  خۆی  شوێنی  نەزانانە 

جواڵنەوەگەلێك  زەرەرمــەنــدە،  جەماوەری  جواڵنەوەی  كێشكردنی  بەرامبەر 

دەخەنەڕوو  نامۆبوون  خۆ  لە  ــازاری  ئ سەر  بە  زاڵبون  بۆ  رێگایەك  بەو  كە 

لەسەر  قوڵبونەوە  و  سەرنج  بەرامبەردا،  لە  خــودو  بە  سەرنج  رێگەیە  ئەم 

جواڵنەوەیە.

لە سەرۆك  پەیڕەوی  بە  پێویستی  لە جواڵنەوە جەماوەریەكان  بەشداری   

بەم  دیكەیە.  الكەی  لە  دەرەوە  جیهانی  دووژمنایەتی  و  لەالیەك  ئایدۆلۆژی  و 

جەماوەرخوازو  دەستەبژێرانی  سەربە  خۆی  دەیەوێ  هەنوكە  تاكێك  شێوەیە 

رێكخراودا  جەماوەری  لە  هەوڵیدەدا  پێشرت  كە  بنوێنێت  رێكخراو  جواڵنەوەی 

نییە،  تۆتالیتار  جەماوەری،  مرۆڤی  واتە  دەروونــی،  و  گیانی  رەزامەندی  بگاتە 

تەنانەت  حاڵە  بەم  بگۆڕێت.  لەم چەشنە  كەسایەتی  بۆ  ئاسانی  بە  رەنگە  بەاڵم 

دیموكراسی  دژی  بەسەریدا  بااڵدەست  بنەمای  كاتێك  جەماوەری  كۆمەڵگای 

رادەی  خۆبگرێت.  لە  جیاجیا  دیموكراسی  دژی  جواڵنەوەكانی  لەوانەیە  نییە، 

تایبەمتەنێتی  بن،  هەرچەند  تۆتالیتار(  و  )جەماوەری  دەروونناسانی  رێژەیی 

هاوبەش لە خۆ نامۆبونیان لە بایەخی بنچینەیی بەهرەمەندە.

نییە،  جــەمــاوەری  كۆمەڵگای  بە  تایبەت  خۆنامۆبون  لە  كورتی  بە   

جەماوەری  كۆمەڵگای  ئەنجامدا  لە  زۆرە،  كۆمەڵگایەدا  لەمجۆرە  رادەی  بەاڵم 

جواڵنەوە  داواكــانــی  و  گیراییەكان  بەرامبەر  لە  دەروونناسی  روانگەی  لە 

مەیدانی  لە  ــاوەری  جــەم مەیلەكانی  هەڵگرن.  خەسار  جــەمــاوەریــەكــان 
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لە  نا،  یان  دەردەكــەوێــت  جەماوەری  جواڵنەوەی  كەلتوری  و  دەروونناسی 

ــان  رووداوەك كە  دەبــێ،  بابەتەكان  و  كۆمەاڵیەتی  بنەمای  بە  سەر  بنچینەدا 

گیرایی  تەسلیمی  ئەڵامنی  ملیۆنان  كە  راستە  دەگــرن.  دەق  بنەمایان  لەسەر 

و   1920 دەیەی  ئابوری  قەیرانەكانی  بە  پەیوەندی  بێگومان  بون،  نازیەكان 

لە  زۆر  ژمارەیەكی  بۆ  وادا  هەلومەرجێكی  لە  چونكە  هەیە،  1930یـــەوە 

بەو  ئەمە  مبێننەوە.  سیاسەت  بۆ  رەشبین  بینەرانی  وەك  كە  زەحمەتە  خەڵك 

مانایەیە كە كۆمەڵگای جەماوەری لە كاتی قەیرانی ناتوانێ بە سیستەمی هەبو 

كۆمەڵگای  ناجێگیرەكانی  بنەما  قەیران  بچێتەوە.  شۆڕشگێڕیدا  هێرشی  بەگژ 

جواڵنەوەی  پێكهاتنی  مەیدانی  ئەنجامدا  لە  هەڵوەشاندۆتەوە،  جەماوەری 

جەماوەری دژی دیموكراسی خۆش دەكەن. 
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پەراوێزەكان

و  بۆناڵد  دی  وەك  نۆزدە،  سەدەی  كۆمەڵگای  كاسۆلیكی  رەخنەگرانی   .1

رەخنەگرانی  هەروەها  ئەریستۆكراسین،  رەخنەگرانی  هاوڕوانگەی  مستەر  دی 

بۆرژوازی  دژایەتی  سەر  لە  كۆكن  هەمویان  بەگشتی،  ئاڕنۆڵد.  وەك  جوانناسی 

سەدەی نۆزدە لە رازی بون بە تیۆری كۆمەڵگای جەماوەری.

رەخنەی  دوای  رێك  دەسەاڵت  دەربــارەی   )1956( ئارێنت  باسی  دوا   .2

ئەریستۆكراسی لە كۆمەڵگای جەماوەری دەكەوێت.

ناكەن،  جیاوازی  گشتی  بە  جەماوەری  كۆمەڵگای  تیۆری  رەخنەگرانی   .3

دواییە  ئەم  منونەی  دیموكراسی.  و  ئەریستۆكراسانە  لێكدانەوەی  نێوان  لە 

رەخنەی دانێڵ بێل )1956(.

مێژووی  )لە  جەماوەری  كۆمەڵگای  كە  دەڵێ  ئۆرتێگا  شێوەیە،  بەم   .4

شارستانیەتی مۆدێردمناندا، دیاردەیەكی تەواوو نوێیە.(

بەكار  وتــارەدا  لەم  كە  ئــەوجــۆرەی   }Elite{ )دەستەبژێر(  وشــەی   .5

ئەستۆگری  بە  و  بانگەشە  كە  خەڵكە  كەمی  ژمارەیەكی  بە  ئاماژە  دەبرێت 

چوارچێوەی  لە  بنچینەییەكان  رێبازە  و  بەهاكان  پاراستنی  و  هەبو  بەرپرسیەتی 

شایستەییانن.

6. هەروەها ئۆرتێگا باسی )زاڵی... جەماوەر( دەكات. 

مەسەلەیان  ــەم  ل ئەریستۆكراسیش  بیرمەندانی  لــە  هەندێك   .7

دیموكراسی  تیۆرداڕێژەرانی  پۆلێنكاریەكانی  بەسەر  كاریگەریان  و  كۆڵیوەتەوە 
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بنەمایی  دەركــی  دەبێت  دیموكراسی  تیۆرداڕێژەرانی  بەاڵم  هەبو،  داهاتودا 

بەم  بڕەخسێنن.  هاوپەیوەندیدا  گۆڕانی  جەماوەری  رەفتاری  سەرچاوەی  لە 

من  ــاوەڕی  ب )بە  نوسیویەتی:  نوێ،  پارێزكاری  بیرمەندێكی  كیرك،  شێوەیە، 

هاوپێوەندی  پێویستی  لە  ئاگاییان  بێ  پارێزكار  كەسانی  بنچینەیی  هەڵەیەكی 

راستەقینەیە(.

 -  57( كــارتــی  مــەك  جــۆزێــف  بــۆ  ــەك  ــ زاراوەی  .Mc Carthyism  .8

دەیەی  سەرەتایی  ساڵەكانی  لە  كە  دەگەڕێتەوە،  ئەمریكی  سیناتۆری   )1909

زۆرێك  وەگەڕخستو  ئەمریكا  ناو  لە  كۆمۆنیستی  دژە  جــواڵنــەوەی   1950

دژە  چاالكی  و  بون  كۆمۆنیستی  تۆمتەتی  بە  بیرمەندانی  و  بەرپرسان  لە 

ئەمەریكی ئازار و ئەشكەنجەدا. )و. ف(. 

پەراوێزەكان:

ئیمپڕاتۆریەكی  و  كرد  یەكگرتو  چینی  كە  خانەدان  یەكەم   .Chin  .1

ئەوانەوە  ناوی  لە  ئێستا  چینی  ناوی  دامەزراند.   17 سەدەی  لە  بەرفراوانیان 

وەرگیراوە. و. ف

كە  كۆن  هیندی  لە  ماوریا  خانەدانی  پ.ز(،   Maury a. )184 - 321  .2

بە یەكگرتنی هیندی باكور ئیمپراتۆریەكی گەورەی دامەزراند. ,.ف 

و  ــرن  ــەزرێ دام ــەرۆك،  سـ  ،)Benito Mussolini )1957 - 1883  .3

تیۆرسێنی فاشیزم لە ئیتالیا. و. ف

تا   192 ساڵی  لە  پوزتوگالی،  دەریــاوانــی   ،)Horty )1957 - 1868  .4

1944 جێگری دەسەاڵتی پورتوگال بو. و.ف

لە  دەستڕۆیشتو،  سیاسی  كەسایەتی   ،)Pilsudski J. )1935 - 1867  .5

پۆڵەندا لەنێوان دوو جەنگی جیهانی. و.ف
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حزبی  سەرۆكی  فرانكۆ  جــەنــەراڵ   ،)F. Franco. )1975 - 1892  .6

فاشیستی ئیسپانیاو فەرمانڕەوای ئەو واڵتە لەساڵەكانی )76 - 1939(. و. ف

مــاوەی  لە  پرتوگال  دیكتاتۆری   ،)A. Salazar. )1970 - 1889  .7

ساڵەكانی 1932 تا 1968. و. ف

لە  ئەرجەنتین،  كــۆمــاری  ــەرۆك  س  ،)J.D. Peron)1974 - 1895  .8

ماوەی ساڵەكانی 1946 تا 1955 و 1973 تا 1974. و. ف

و  بەكاردەبرا  سارد  جەنگی  سەردەمی  لە  چەمكە  ئەم   ،Free World  .9

گرێبەستی  بەرامبەری  کەمپەکانی  لە  و  نەبون  كۆمۆنیست  دەوترا  واڵتانە  بەو 

نائازاد یا )لە بەنددا( هەژماردەكرا. و. ف

شۆڕشی  پاش  زۆربەیان  كە  بون  زەوی  خاوەن  جوتیارانی   ،Kulaks  .10

روسی  خانەدانەكانی  ــر  زۆرت زەوی  شۆڕشی  هــەنــاردەی  بەهۆی  ئۆكتۆبەر، 

كردندا  بەسۆسیالیست  رەوتی  بەگژ  شۆڕش  دوای  بەاڵم  زەوی،  خاوەن  ببونە 

چوونەوە و سەرەنجام لەالیەن ستالین لە 1929 تەفروتونا بون. و. ف

ستالین  سەردەمی  لە  ئۆردووگایەكە   ،Concentration Camps  .11

چینایەتیان  دوژمنانی  و  سیاسی  زیندانی  ناویدا  لە  كەس  ملیۆنان  ــەزراو  دام

هەڵكەندنی  بۆ  كۆیلە  وەك  دەكــردن  ناچاریان  گرتبوو  جۆراوجۆر  بیانوی  بە 

جۆگەلەی ئاو، دروستكردنی رێگاو هتد. و. ف 

پەراوێزەكان 

و  زانستیەكان  سەرچاوە  تۆتالیتارو  سیاسەتەكانی  نێوان  )پەیوەندی   .1

زیاتری  تایبەتی  سنورێكی  تۆتالیتاریزم  سەرچاوانە،  ئەم  بەبێ  نزیكە  تەكنەلۆژیا 

بەردەوامی  و  بون  بۆ  تەكنەلۆژی  گەشەی  لە  تایبەتی  ئاستێكی  نابڕدرێت.  پێ 

رژێمی تۆتالیتار پێویستە، بەاڵم ئەم پێویستیە خۆی لەخۆیدا بەس نییە...(.
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نازی  رژێمی  توندی  بونی  ناعەقانی  بۆخۆی  جولەكە  كوشتنی   .2

هەڵگرتن  شمەكی  هێنانەدەری  دەگــات  زەین  )بە  راستیدا  لە  دەردەخــات. 

بو،  پێ  پێویستی  زۆر  كە  جێیەك  واتــە  خــۆرهــەاڵت،  ــەرەی  ب لە  گـــوازراوە  و 

دەگات.  زەین  بە  شێتانە  ناپێویست،  نەشتەرگەری  لە  بەكارهێنانیان  پاشان 

بەشدار  واڵتــدا  شــەڕی  هەوڵی  لە  كە  كارێك  هێزی  لە  ئەڵامنیا  بەتاڵكردنی 

بونیش هەربەو رادەیە شێتانەیە(. 

سیاسی(  )سەربازی  وەك  هیتلەری  روخساری  شمیت  نییە،  رێكەوت   .3

پشێوی  لە  ئەڵامنیا  خەڵكی  )ئــازادكــردنــی  مێژوویی  پەیامی  كە  هــانــدەدا 

)ئایدیالی  تێكڕای  تێكدانی  بەهۆیەوە  بۆرژوازیی(  دەستورخوازی  سەدەیەكی 

لیبڕاڵ دیموكراسی( بە ئەستۆوە گرتووە.

 ،}Expersso{ ئێكسپێرسۆ  رۆژنامەی  لەگەڵ  گفتوگۆ  لە  توچە  دل   .4

مافی  هێنایەوە  بیری  فەرەنسا،  شۆڕشی  ساڵوەگەڕی  سەد  دوو  بەبۆنەی 

هاوچەرخیان  جیهانی  )كە  بو  فرانكفۆرت  قوتابخانەی  ئەندامانی  لە  هەندێك 

بەناوی زانیاریەكی رێنامیی نەكراو تاریف دەكرد.(

مۆدێرنێتە  دەربارەی  رەخنەیی  تیۆری  روانگەی  كە  سەرنجڕاكێشە  زۆر   .5

)لە  هایدگەر  ــاوەڕی  ب بە  ئەڤۆالیە.  و  هایدگەر  روانگەی  هاوشێوەی  رێك 

روسیا،  دنیایی  رسوشتی  بەلەبەرچاوگرتنی  واتــا  میتافیزكی،  روانگەیەكی 

دەكــەن.(  هاوسەنك  یەكرت  هەردووكیان  گیان،  بە  پەیوەندی  و  ئەمەریكا 

فكری،  )یەكسانكردنی  كە  شتێك(ن  رووی  )دوو  ئەمانە  ئەڤۆال،  بــاوەڕی  بە 

گەورەی  رێكخراوی  و  زۆرەملێیی  كردنی  ئاسایی  كۆمەڵ،  لەگەڵ  هاوڕەنگی 

دەوڵەتی  تێڕوانینی  ئایدیالی  هاوتای  بەاڵم  ئەمریكین،  تایبەتیەكانی  دیــاردە 

بونی  نوستالیژیك  لە  ئەڤۆال  هایدگەرو  كاتێكدا  لە  روسیا(،  لە  متامنەداریشن 

تێگەیشنت  هەمان  لە  هۆركهایمەر  و  ئادورنۆ  بون،  ئاگادار  پیرۆز  كۆمەڵگای 
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لە  پێشكەوتوون  بنیادەمەكان  كە  ــردەوە  دەك بیریان  مانەوە.  درۆ(  )زانیاری 

كاتێكدا كە دواكەوتووی تەواو عەیار بون. 

سپارت.  كۆنی  دەوڵەتی  ناوەندی  و  كۆن  یۆنانی  لە  شارێكبو   Sparta  .6

)و. ف(

بەناوی  ماركسیزم  پێناسەكردنی  لە  گرامشی  كە  بوو  بەڵگەیە  بەم   .7

دەكرد  بانگەشەی  و  نەبو  گومانی  كرد(  تونا  تەفرو  كریستیانیەتی  كە  )ئاینێك 

حزبی  دەوڵەتی  مۆدێرن(  )هاوشاری  نوێ،  یاسای  بونی  فۆرمۆلە  رەوتی  لە  كە 

پێگەیەكی پیرۆزو كاری رەها دەدۆزێتەوە. 

ئیتالی  مامۆستای  و  فەیلەسوف   .)G. Gentil)1944 - 1875  .8

الیەنگری فاشیزم. )و. ف(

جێ  )ئامانجی  كە  زانیامن  ــەوەی  ئ دوای  نــەمــاوە.  ئوستورە  ئــەم   .9

لەژێر  كە  بو،  جــەمــاوەری  كۆمەڵگایەكی  دروستكردنی  ستالین  مەبەستی 

لەسەری  هۆبزبام  ئەریك  داشـــۆراوە(،  مێشكی  گەورەتر  برایەكی  چاودێری 

ماركسی  هەروەها  كۆنەكانی،  بەڵشەفیكە  و  لینین  ئامانجە،  )ئەم  كە  دەڕوا 

قسەی  و  دەنگۆ  بە  پشتی  هۆبزبام  لێرەدا  ــەت  رواڵ بە  ــرد(.  دەك وڕمــاو  واق 

كۆكراوەكانی  بەرهەمە  بە  سەرپێیی  چاوێكی  تەنانەت  بەستووە.  ئاسایی 

دەزگای  تیرۆریستی  و  تۆتالیتاری  كۆنتڕۆڵی  تیۆرداڕێژی  كە  دەگێڕێ  لینیندا 

لەبەین بەر بوو كە ستالین هێنایەئاراوە. 

نوێی  سیاسەتی  مەبەستی   New economic Policy( Nep(  .10

ئابوری  قەیرانی  نەهێشتنی  بۆ  زاینی،  1921ی  ساڵی  لە  لینین  كە  ئابوریە، 

تایبەتی  بازرگانی  پێشنیازە  ئەم  بەپێی  كرد.  پێشنیازی  روسیە  كۆمەاڵیەتی  و 

كارگەی  پێدرا.  رێی  دەوڵــەت  بڕیارەكانی  بەگوێرەی  سنوردار  بەشێوەیەكی 

جیاوازی  دەستكەوتی  پێشرتیان،  خاوەنی  درانــەوە  دووكانەكان  و  گچكە 
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لەگەڵ  ســازش  جۆرێك  بە  راستیدا  لە  كە  هەنگاوەكان  هەمو  و  بو  ئاسایی 

سەرمایەداری لەقەڵەم دەدرا. )و. ف( 

بە  كە  جوتیارانەی  ئەو  خۆشگوزەرانی  چینی  ئەندامی   .Kulak  .11

ریفۆرمی زەوی ساڵی 1906 بووە خاوەن زەوی. )و. ف(

ئارنست  بو،  جیاواز  دەسەاڵتدا  لە  نازیەكان  سرتاتیجیەتی  دیــارە   .12

بۆ  ــاوازە  ن تێكەاڵویەكی   - ــە  دوان و  ــات  دووق دەوڵەتی  دەنــا  نــاوی  فرانكڵ، 

 - ــەت  دەوڵ سیاسی  ــدی  ــەرژەوەن ب و  ئابوری  دەوڵــەتــی  رێكخستنی  لە  تــاك 

كە  تێگەیشنت  نــازی  سەرۆكانی  خــوارەوە،  منونەی  كردنی  دامــەزراوەیــی  بە 

ئایدیۆلۆژی  پابەندیەتی  بە  سەر  بازاڕ  دەكا  پێویستی  پیشەسازی  گەشەپێدانی 

ئەم  ــو  دەب ــەردەوام  ــ ب پیشەسازی  گەشەپێدانی  چونكە  نەبێت،  ــۆڕش  ش

نەیتوانی  روسیا  ئابوری  كە  رەخساند  عەقانیەتێكی  نازی  ئابوری  بۆ  نەگونجانە 

لینینستی  ماركسیستی  خوازیی  ناسین  بەپێی  روسیا  چونكە  بكات،  دەستەبەری 

بنیات نرابو. 

 

پەراوێزەكان

 Alex Deflfini and paul piccone, «Modernity, Libertarianism .1

 and Critical Theorty:Reply to Pellicani», in, Telos, Number112.

.46-Summer 1998,23

ناسودمەند،  تیۆری  چەمكێكی  ناوی  بە  )تۆتالیتاریزم(  رەتكردنەوەی   .2

سود  تاریفكردنیان  بۆ  گەر  نییە،  رژێمەكان  رەوایەتی  بەمانای  پێویست  وەك 

شێلگیری  پێداچوونەوەی  بۆ  رێگا  لەجێدا  بەڵكو  وەرگــیــراوە.  چەمكە  لەم 

سەردەمی  بە  وەرچەرخانێكی  بنچینەییەكانی  بەشە  نازیزم،  و  ستالینیزم 

پێداچوونەوەی  دەڕەخسێنێت،  مۆدێرنێتە  سەرهەڵدانی  واتە  ناتەواو،  كردنی 
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خرایەڕوو  ســارد  جەنگی  دوای  كە  الساییكردنەوەیی  ــەی  رشۆڤ لە  سەروتر 

یان  ــارساوە(،  ــ ن پــارێــزكــار  ئەنجومەنی  لــە  ــاو  ب بەشێوەیەكی  )هـــەروەك 

پەتی  دەرەنجامی  وەك  )تۆتالیتاریزم(  دۆگامتیزمانەی  لیبڕاڵی  خوێندنەوەكانی 

نییە،  بەس  لەخۆیدا  خۆی  )دیموكراسی(  )واتا  دیموكراسیەكان(،  )ناتەواووییە 

بە  ناگیردرێت.(،  لەبەرچاو  زیاتر  خۆرئاوا  لە  بــەڕۆژ  رۆژ  خەریكە  لیبڕاڵیزم 

لیبڕاڵ  بە  نامۆ  شتێكی  وەك  )تۆتالیتاریزم(  گەرماوگەرمی  تۆمەتباركردنی 

هەڵەپەتكارانە،  بە  سەملاندنی  جــۆری  ــۆرتــەی  راپ دوو  ئــەم  دیموكراسی، 

هەرسێ  بنچینەییرتی  كەلتوری  خودێتی  ئەگەری  داخستنی  پاش  سەرەنجام 

و  نازیزم  كە  واقعیەتە  ئەم  سەرباری  بەمەش  دەبن.  تەواو  سیاسی  سیستەمی 

دواكەوتویی  مەترسی  هێشتا  هاتوون،  كۆتایی  مێژوویی  بەشی  ئێستا  ستالینیزم 

كۆمەاڵیەتی هەیە.

رژێمە  دوو  لەو  هیچكام  بوژانەوەی  ئەگەری  بەسەر  فڕی  بابەتە  ئەم   

كرانەوەی  بە  بەاڵم  ناكاتەوە(،  دوبــارە  خۆی  مێژوو  )وەك  نییە،  هەڵوەشاوە 

ناخی  لە  مەترسیە  ئەم  گۆڕانكاریەكان،  و  مۆدێرنیستی  لۆژیكی  رسوشتی 

نوێ  شتێكی  شیكارگەلێك  دیارە  ناچارییە.  دیموكراسی  لیبڕاڵ  سیستەمەكانی 

جیاوازەكانی  ئاماژە  وەك  نوێ  بەرنامەی  و  نازیزم  و  ستالینیزم  كە  نییە، 

هەمان دیاردەی تێكڕاییرتی مۆدێرنیتە پێشنیازی دەكات. 

و  بەهێزكردن  رەخــنــەی  چــارەســەری  كــارای  ــاداری  ــاگ ئ ســەربــاری   .3

هەروەها  دەروونی،  دژایەتی  پاراستنی  تا  دەسەاڵت  باوی  لۆژیكی  بەردەوامی 

لە  مــاركــۆزە  فرۆیدی  پاڵنەری  ــی،  دەروونـ بكاتە  كۆنتڕۆڵ  میكانیزمەكانی 

چاوپۆشی  سیستەمە  ئەم  كە  دەگرت  رای  ئەنجامگیریە  ئەم  نەخشەكێشانی 

كاریگەری  كۆمەاڵیەتی  بەرهەمهێناوەی  دوبارە  بۆ  لوتبەرزی،  و  لەبەردەوامی 

كە  دەیانپڕووكێنێ  ئەوەندە  جۆرێك  بە  خودە  كەلتوری  بنەماكانی  خۆڕسكی 
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ئەوالیە  بۆ  ماركۆزەی  دەروونناسی  دواكەوتوویی  ــەن،  دەب بەین  لە  خۆیان 

چین  بێ  كۆمەڵگای  بۆ  ئێستاكە  )كە  كریستیانی  بــاوی  بەهەشتی  كێشكرد، 

بداتەوە  لێكی  الدان  جیاجیای  شێوزای  هەمیشەیی  منداڵی  پاركی  بە  گــۆڕاوە( 

عەقڵخواز  پۆست  ئایدۆلۆژی  میراتی  لە  خۆیان  ئەكادیمی  الیەنگرانی  و 

نییە،  ئەرتەدۆكسی  ماركسیزمی  لەگەڵ  وای  جیاوازیەكی  كە  بكات،  رزگــار 

)پێویستی  كردنەوەیەكە  السایی  نوێ  ئەریستۆكراسی  چینی  ئایدۆیۆلۆژی 

راستەقینە( و )گرژیە نوێیەكان( دەبات بەرێوە.

كە  ناكامڵە  خوازیە  ژینگەناس  ئــەم  رتوشكردنی  و  رەنــگ  بۆ  هــەوڵ 

واتایی  پەیوەندی  وەك  تیۆری  الوەكیەكانی  كۆمەڵە  دەروونكردنەوەی  بەهۆی 

)لۆژیك(  و  )رێزگرتن(  وەك  بنچینەییرتی  مرۆڤایەتی  تایبەتێتی  لە  جەخت  )كە 

قبوڵ  بە  النیكەم  دەكاتەوە،  كورت  بێهۆی  عەشق  بۆ  شتێك  هەمو  دەكاتەوە( 

نەكراوی دەمێنێتەوە، كە لەچوارچێوەیەكی رسوشتخوازانە دابن. 

رەشبینانە  ئەنجامگیریە  ئەم  بیركۆنەكان  ماركسیستە  حاڵە،  بەم   .4

جەخت  ناهاوڕایی  بە  رەخنەیی  تیۆرداڕێژانی  ناونیشانی  بە  كە  رەتدەكەنەوە 

لە بەردەوامی دیموكراسی و )راپەڕینی ئازادیخوازی( دەكەنەوە. 

ماركۆزە  وەرەقەكانی  بەڵگەنامەی  باونەبۆوەو  زانیاری  كە  بەهەمانجۆر   

واتا  بەرایی  هەمان  لە  ماركۆزە  هزری  دەدا  پیشانی  بەسادەیی  فرانكفۆرت  لە 

بو  نالێكدژتر  دەكرد  دیموكراسی  تەماشای  گوماناویەوە  تێڕوانینێكی  بە  كاتێك 

، كە پێشوازی لە دەروون شیكاری دەكرد. 

)یان  درۆ  و  راســت  ــدی  ــەرژەوەن ب یــەكــالكــەرەوەی  مەسەلەی  ئەگەر   

بۆ  بێت  كــەس  گونجاوترین  فەیلەسوف  بێت،  درۆ(  و  راســت  پێداویستی 

كە  بەهەمانجۆر  دیموكراسی،  كەوابوو  درۆ،  و  راست  بەرژەوەندی  ناساندنی 

هەیە  نەرێنی  دەرەنجامێكی  یان  نییە،  پێویست  یان  پێدادەنێت،  دانی  كلنەر 
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چ  سەر  لە  كە  دیارنییە  بەمەش  )ل255(  بكەوێتەوە.  لێ  فاشیزمی  رەنگە  كە 

)تیۆری  كە  بەڵگەبێننەوە  دەتوانن  ماركۆزەییەكان  تێكڕایی  و  كلنەر  بنەمایەك 

)ل262(،  بكاتەوە(  دیموكراسی  لە  جەخت  زیاتر  دەبــێ  ئەمڕۆ  رەخنەیی 

)عەقانی(  راستی  بە  ئامانجی  دیهێنانی  بە  بۆ  ئامڕازێك،  وەك  دیموكراسی 

ئەوجۆرەی كە ئایدیۆلۆژەكانی ماركۆزەی دژی چینی نوێ یەكالیان دەكەنەوە. 

كنان  ئێف.  جــۆرج  رۆشنگەری  پەرەگرافی  بە  ئاماژە  ئەمیكۆ  دی   .5

دەڵێ  كنان  راستە.  )تۆتالیتاریزم(  خوێندنەوەكانی  زیاتری  بارەی  لە  كە  دەكات 

گرتووە،  خۆی  كەسی  ئەزمونی  لە  سەرچاوەی  تۆتالیتاریزمیەكەی  بۆچوونی 

ئۆروێڵ،  ئەدەبیەكانی  راپۆرتە  لە  بەڵكو  نییە،  روسیا  یان  نــازی  كارەساتی 

كافكاو كۆستلەر سەرچاوە دەگرێت. )ل84(. 

نەگونجانی  سەرباری  تۆتالیتاریزم  چەمكی  هەنوكە  شێوەیە،  بەم   .6

بۆ  هەبووە  دۆخــی  ئایدۆلۆژی  پاڵپشتی  هــەر  نــەك  ئاڵۆزیەكەی،  و  تیۆری 

لێكۆڵینەوەی  لە  كە  بیرێكە  داوی  بەڵكو  خۆهەڵكێشان،  لیبڕاڵی  رەوایەتی 

بەر  زیاتر،  هەموان  لە  و  نازیزم  فاشیزم،  وەك  ئاڵۆزەكانی  دیاردە  سەرلەنوێی 

هەمان  مۆدێرنیستی  جیاوازی  شێوەی  كە  دەگرێت  چەقگەرا  ئەریستۆكراسی  بە 

تاسەری  سەر  لە  خۆرئاوا  كۆمەڵگای  كە  كەلتوریین  دواكەوتویی  پڕۆسەی 

كە  فریودەریەك  خەڵك  تەگبیری  ــەق  دەره تاقیكردۆتەوە.  بیست  ســەدەی 

بژاردەیەكی  ئێستادا  لە  گوایە  كە  دێنێتەوە،  بەدەست  فاشیزم  بەجۆرێك 

راستەقینەیە.

ئەوروپی  نەیاری  جواڵنەوەكانی  زۆربەی  كە  ئەوەیە  نوسینە  لەم  ئامانج   

تاوانبار  دەسەاڵتخواز  و  راستخواز  نــاوی  بە  سەرلێشێواوو  ــار  زۆرج و  نوێ 

رەتییان  فاشیستی  تۆتالیتار(ی  )مەترسی  رووتی  پەرەپێدەری  وەك   ، دەكرێن 

دەكاتەوە، كە بە لیبڕاڵ دیموكراسی نامۆیە. 
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تایبەتی  وەك  نەهلیزم  وەرگرتنی  ئەمڕۆ  سەرسامكەر،  بەشێوەیەكی   .7

جیاتی  لە  دەبێ  مۆدێرنیتە  كە  بەهایەكە  ئەمە  و  باویەتی  مۆدێرنیتە  حەمتی 

وەك  ــازاڕێــك  ب ــار  زۆرجـ خراپرت  هەموی  لە  رابــگــات،  نەریت  بە  دانیشنت 

روناكبیرانی  ساڵێك  چەند  پێش  كە  دەناسێرنێت،  كێشەوگرفت  سەرچاوەی 

)خۆلێ  تەلیساموی  راكــێــرشاو  كۆمۆنیست(  حزبی  )الیەنگری  پارێزكاری 

خوا  مافی  لەسەر  جێنشین  وەك  ئازادانە  ئێستا  بون،  سۆسیالیزم(  نــەدزراوەی 

باوەكان ئافەرین دەكرێت. 

بــاوی  ــوای  خ كــە  شمیت،  ــارڵ  ك سیاسیەكانی  خــوا  پێچەوانەی  بــە   

لیبڕاڵی  سیاسی  خوای  مۆدێرن،  دەوڵەتی  دەداتە  خۆی  شوێنی  كاسۆلیكیەكەی 

بازاڕێكی  دەداتــە  خۆی  جێی  كڵێسا،  ناوبژیوانی  بەبێ  كە  پرۆتستانتە  خوای 

))دەستی  بۆ  ئێستا  ))قەڵەمڕەو((ی  یان  ــەاڵت((،  دەس ))چێوەی  كە  ون  ناو 

مینال،  كە  ــەوەی  ئ رێكدەخات.  ئابوری  بـــەردەوام  كە  ــۆڕاوە  گ ــی((  شــاراوەی

خاڵە  ئەم  بگەن،  تێی  نەیاتوانی  نوێ  ئایین  رێبازەكانی  لیبڕاڵ  تێكڕای  و  پلیكانی 

شیكاری  ئابوریەك  مرۆڤی  سەربەخۆی  بڕیاردانی  ماوەی  و  واقعیەت  چەند  تا 

بەئاسانی  نەهلیزمیەكەیان  كە  كاربكا  ناتوانێت  ئەو  بێ  ــازاڕ  ب كە  ــرد،  دەك

لێكدانەوەی  لە  دەناسێنێت.  مۆدێرنێتە  ــەدزراوەی  ن خۆلێ  دەستكەوتی  وەك 

وردە  شــت((،  ))بوونە  و  بــوون((  ))نامۆیی  دەڵێن  نەهلیزم  بە  ماركسیستی 

كتێبی  لە  ماركس  كە  دەڕەخسێنێت  لۆژیكی  سەرهەڵدانی  لەنوێووە  وردە 

دامەزراوەكانی  هەموو  و  بازاڕ  وێرانكردنی  لە  كرانەوەی  سەرچاوەی  سەرمایە 

لە  خۆی  باوەڕیانوایە  لیبڕاڵەكان  كە  دەدۆزێــتــەوە  سرتاكتۆری((دا  ))پۆست 

خۆیدا پەیوەندی پێوە هەیە.

خەیاڵەكان  و  تاوان  وەدەرنانی  هیندۆیزم(  و  بودیزم  )لە   ،Nirvana  .8

رزگاری  یان  موكشا،  مایەی  كە  خودە  یان  نەفس،  كوشتنی  مانای  خود،  لە 
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دەبێت. )و. ف( 

ئەڵامنیای  لە  كە   ،)Weltanschauung( جیهانبینی  چەمكی  هەمان   .9

قەیرانی  دەرەنجامی  لە  ئەڵامنیاو  رۆشنگەری  بەرایی  واتا   ،18 سەدەی  كۆتایی 

بابەتی نەریتی گەشەی كرد. 

دەڵــێــت:   )Quentin Lauer( الور  كۆینتین  بەهەمانجۆر   .10

خاڵی  كە  مانایە  بەم  هەیە.  ناعەقانی  بنەمایەكی  بۆخۆی...  ))عەقڵخوازی، 

هۆرسێڵی  تەنانەت  نییە((...(  بۆ  بوونی  عەقڵ  )كە  ئەقڵە  بە  باوەڕ  دەستپێكی 

رۆشنگەریە  عەقڵی  ئەم  كە  نەبو  گومانی  ئەقڵخوازانەتر  هەمو  لە  ئەقڵخواز 

بۆ  بنەماكانی  نەمانی  كە  ــات  دەك تاوانبار  ڕاگرتن  هۆكاری  و  الدان  وەك 

و  بنچینەیی  ــەری  ــن ورووژێ ئەنجامناسی  گرفتی  و  داخسنت  واتاییخوازی، 

پڕۆژەی  تێكڕای  وەگەڕخستنی  بەرپرسی  كە  راكێشابو  زەینیەتی  داخستنی 

لەمۆدێرنیتەدایە.  بەگشتی  و  ئەوروپی  قەیرانی  لە  رەگی  بەتایبەتی  كەلتوریە، 

هۆرسێڵ  قبوڵكراوی  چارەسەری  تەگبیرو  هەرچەند   .)91  -  92 ال  )پێشرت، 

كە  بەهەمانجۆر  بو،  رادیكاڵرت  دیاردەناسی  عەقڵخوازیەكی  ئامادەكردنی 

كە  نەبو  واقعیەتە  لەم  ئاگای  بەئاشكرا  بۆخۆی  بەاڵم  بیردەهێنێتەوە،  الور 

قەڵەمڕەوی  واتا  بنیاترنابوو،  ئەو  لەسەر  پڕۆژە  ئەم  كە  ناسیەك  بەها  بنەمای 

بەڵكو  نییە،  بێالیەن  یان  دەستنیشانكراو  جیهانی  قەڵەمڕەو   )doxa( بیروباوەڕ 

دەكرێ  پێكهاتووە.  كەلتوری  روانگەی  لە  تایبەتە،  و  مێژوویی  رەوێكی  قەڵەم 

گوتی  بێزاریەوە  بە  خۆی  تەمەنی  كۆتایی  لە  بۆچی  بكاتەوە  روونی  بابەتە  ئەم 

پڕۆژەی عەقڵخوازی بەڵگەیی و ورد خرایە روو ))رووی لە كۆتایی(( بوو.

ئەم  فەلسەفی  باسی  نائاسایی  ــی  ــۆرت راپ بــە  ئاشنابوون  بــۆ   .11

 John Tate «The Hermeneutic Cirele Vs. the بــڕوانــە:  مەسەلەیە 

هەمو   .38-Englightenment», in Telos 110 )Winter 1998(, pp. 9
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لێكدانەوەكانی  خستنەڕووی  رۆشنگەری  سەردەمی  ئایدۆلژیەكانی  هەوڵە 

تا  بــو،  عەقڵ  هاوشێوەی  و  جێگرەوە  ــوەنــدی((  ــەی ))پ و  ــەری((  ــەوه ))ج

بناسێنێت،  هێز  بە  ئامڕازی  هۆكاری  وەك  ئەقڵی  نــاوەڕۆكــی  لێكدانەوەی 

تا  بدرێ  پیشان  بێالیەنی  ئاسانی  بە  ناوەڕۆكیەكەی،  بێ  بەبەڵگەی  دەكــرێ 

هەموو  شوێنی  كە  بكات،  ئامادە  جیهانی  متامنەی  جێ  كەلتوری  بنەمایەكی 

ئایین  نەریتەكان،  لەسەربنەمای  دڵخوازی  رواڵەت  بە  تایبەتی  لێكدانەوەكانی 

دیالەكتیكی  لە  هۆركهایمەر  و  ئادورنۆ  كە  بەهەمانجۆر  بگرێتەوە.  ئوستورە  و 

وەستانەوەیە  ئاڕاستەی  بە  كەلتوری  پاڵنەری  بەرباس  هێناویانەتە  رۆشنگەری 

لەبەراییدا  كە  دەگــەڕێــتــەوە  عەقانیەتێك  ــامــڕازی،  ئ عەقانیەتی  لەسەر 

هەوڵیدەدا ئوستورەی بێ بناغە لەبەرچاو نەگرێت. 

عەقڵخوازی  رواڵــەتــی  پێگەی  لە  رەخنەیی،  تیۆری  شێوەیە،  بــەم   

كە  دەكۆڵێتەوە  مۆدێرنێتە  داكوتەری  رەخنەی  هەمان  دەربڕینی  بە  خۆرئاوا، 

تۆكویل  لەوانە  فەرەنسا  شۆڕشی  نەیارانی  هەمو  و  بۆرك  ئەدمۆند  سەرەتا 

رەخنەی  هەمان  لێكجیانەكراوەی  بەشی  كە  رەخنەیەك   - پێدا  گەشەیان 

دوو  نێوان  نازیزمی  و  فاشیزم  بەسەركەوتوویی  كە  بو  لیبڕالیزم  پارێزكاری 

جەنگی جیهانی خستیانەڕوو )هەمانكات قبوڵكرا(.

بۆ   )Sherratt( شــیــرات  هەوڵەكانی  ــوازە  شــێ ــەم  ب منونە  بــۆ   .12

كورت  بە  نەرێنی،  دیالەكتیكی  ))ئەرێنی((یەكانی  خوێندنەوە  خستنەڕووی 

كە  نەدا  پیشانی  رووت،  مەعریفەناسی  نامەیەكی  بۆ  كتێبە  ئەم  كردنەوەی 

لەگەڵ  ئاشتەوایی  الساییكردنەوەی  هەلومەرجی  لەژێر  ئادورنۆ،  بەباوەڕی 

و  درۆین  تێكڕای  و  دەبێ  لەكەدار  واقعیەت  چونكە  لێناكەوێتەوە،  رسوشتی 

نەرێنی  دیالەكتیكی  بەهۆی  ئاگاداریەك  هەرجۆرە  رەنگە  لەئەنجامدا  درۆیە. 

كە  بێ  گرەنتی  دەبــێ  بەڵكو  بێ  نەرێنی  تەنیا  نەك  دەبێت  دەستبكەوێ، 
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سەرلەنوێ بەسیستەمی فەرمانڕەوا دەلكێتەوە.

تیۆرداڕێژانی  یەكەمی  نەوەی  كە  لەوەی  ئاگاداربوون  بە  هابرماس   .13

وایە  بــاوەڕی  ناوە،  بونیات  رەخنەكەیان  سەختی  بە  فرانكفۆرت  قوتابخانەی 

كە  دەگەڕانەوە  زانیاری((  ))فەلسەفەی  جۆرێك  بۆ  خۆیان  خەمی  بە  بەردەوام 

هاوكات  كەموكورتیەكانی  كە  گرێدرابوو  رۆشنگەریە  بەو  بەلێكجیانەكراوەیی 

تۆمەتبار دەكرد.

پێچەوانەوەی  بە  بەاڵم  بكات،  ئامادە  بەدیلێك  هەوڵدەدات  هابرماس   

رەخنە  بە  گەشەدان  جیاتی  لە  جیاواز،  شوێنێكی  دەچێتە  خۆی  پێشینانی 

بنەماكانی  بەناوی  پەیوەندی  و  زمان  بەخسستنەالوەی  مۆدێرنێتە  هەوڵدەدات 

لەم  شارەزاییانەی  تەگبیرێكی  بكات.  تــەواو  و  پاراستووە  زەینیەتی  ناوەند 

مۆدێرنیتە  و  جیهانخوازی  دەقی  لە  كە  كەلتور،  و  نەریت  پاراستنی  بۆ  چەشنە 

كە  دەبێتەوە،  تێكشكان  ــەڕووی  رووبـ لەخۆیدا  خۆی  زمانی  دەمێنێتەوە. 

نەبێالیەن،  و  جیهانیە  نە  دزەكــراوە  و  بەردەست  جیهان  جێگەیەكی  لەهەمو 

كە  دابنێ  زەینی  نێوان  فــەزای  بناغەی  بە  ئاستێك  تا  دەكرێت  راستیدا  لە 

هاوكاری  بە  هەمویان  دەبێت.  تێروپڕ  بێژمار  باو  و  كەلتوری  بەنیشتنەكانی 

نەك  بەئاشكرا  كە  دەبن  ئاشكراتر  ئاسیایی  گوێیەكانی  و  زمانەكان  منونە،  بۆ 

لە  تایبەتیش  ئاكاری  بەهامەندی  بەڵكو  تایبەتیەكان،  كەلتورە  و  نەریتەكان 

هێنانەدی  لە  هابرماسی  چارەسەری  گەر  تەنانەت  بێت  هەرچۆنێك  خۆدەگرن. 

سەركەوتوو  جیهانی  جێمتامنەی  و  بێالیەن  زەینیەتی  ناوەندی  بنەمایەكی 

نائومێدی  بە  دەرهەستەیی  داوە،  پیشانی  ئۆلین  كە  بەهەمانجۆر  بێت، 

خاوەن  روناكبیرانی  شیكاری  لە  جگە  بكات،  كارێك  هیچ  ناتوانێ  دەمێنێتەوەو 

هەڵوێستی راشكاوانە، بەاڵم بێ دەسەاڵت نییە كە تەنیا هاتوهاوار دەكات. 
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كتێبی  سۆسیۆلۆژی  لە  ئادورنۆ  رەخنەی  سەرەكی  پاڵپشتی  ئەمەبو   .14

كتێبە  ئەم  كە  راستیەی  ئەو  سەرباری   ،)1961( پۆزیتیڤیزم  بابەت  لە  پێكدادان 

بە  پۆپەر  كارڵ  هەروەها  نییە،  ناوبراوەوە  ئامانجی  بە  پەیوەندی  بەكردەوە 

سۆسیۆلۆژی  هەنوكەی  رواڵەتی  بە  متامنەی  خوازانەی  شێوە  زۆر  بۆچوونی 

بەرامبەریان،  دوژمنی  ســەرەڕای  ئادورنۆ،  و  پۆپەر  راستیدا  لە  كەمە.  زانستی 

بە بانگەشەی زانستی سۆسیۆلۆژی هەردووكیان لە بەدگومانی هاوڕان.

قوتابخانەی  ــای  هــاوت بــە  پــۆپــەر  ــی(  ــەرای گ )پـــوچ  نــوســەرانــی   .15

لە  پاڵنەرە  دوو  ئەم  ئاگادارنین  و  دەزانن  زانستیەكە((ی  ))پشتڕاستكەرەوەی 

پشتڕاستكەرەوە  بەرامبەر  لە  پۆپەر  گەرایی  پوچ  و  هاوتان  زانست  فەلسەفەی 

خوازی خراوەتەڕوو. )هەڵەبڕ(

))كۆنەپارێز((  بەناوی  روانگانە  ئــەم  هەمیشەیی  ــی  ــان وەدەرن  .16

و  نەكردن  بەرگری  شایستەی  تیۆری  حەمتی  پێشگریامنەیی  لەسەربنەمای 

مۆدێرنێتەیەك  بەوپێیە  كە  ))پێشكەوتن((ە  بوی  متامنە  بێ  سااڵنێك  پێش 

هەر  و  باشرتە  ماهیەتێكی  دێــت،  مۆدێرنێتە  پێش  دۆخــی  دوای  حەمتی  بە 

جێگرەوەی  بەهۆی  رەنگە  كە  شتەیە  ئەو  دۆزینەوەی  شوێنكەوتەی  رەخنەیەك 

لە  مۆدێرن  پێش  دۆخــی  سەر  لە  مۆدێرنیتە  بۆچوونی  دوای  سەركەوتوانە 

لەدەستچووە،  رابــردوو  بۆ  خەسارناسی  نوستالیژیكی  ئــارەزوی  بێت،  دەستچو 

شی  ناپێویستەكانی  پەیوەندییە  لەئەنجامی  رابــردو،  سەدەی  نیو  درێژایی  بە 

هێڵەدا  لەم  مۆدێرنیتە  لە  رەخنەیەك  چەند  نازیزم،  و  فاشیزم  بە  نەكراوە 

و  تیۆری  باسی  بەبێ  لێدەدراو  تۆتالیتاریان  مۆری  زۆرجــار  كە  كرد  گەشەی 

دەكرێن.  تاریف  بنچینەیی  بەڵگەهێنانەوەیەكی  جۆرە  هیچ  بێ  )رەوا(  سیاسی 

بەتایبەمتەندیەكانی  دەستی  ــەوێ  دەی عاقڵ  بنیادەمی  كام  یەكەوە  بەسەر 

بەم  بون  پەیوەست  تۆمەتی  مەترسی  و  بگات  رژێامنە  لەم  هەركام  گــۆڕاوی 
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ناتەبای  سەرنجڕاكێشی  منونەیەكی  لە  ئاگاداربون  بۆ  دەكــات؟  قبوڵ  رژێامنە 

تایبەتی  ــارەی  ژم سەیری  فەرەنسا  لە  راســت(  سیاسی  روانگەی  )لە  لیبڕاڵ 

نوێی  )راستی  ــارەی  دەرب  )1994 بەهاری   -  1993 )زستانی   98  -  99 تلوس 

دەدا  پیشانی  كە  ــوێ؟(  ن منونەی   - نــوێ  چەپی   - نــوێ  راستی  فەرەنسا: 

هەرجۆرە  تەریبی  بە  فەرەنسا  تێكڕای  لیبڕاڵی  پێكهاتەی  بەكردەوە  چۆن 

نێوان  هاوشێوەیەكانی  لە   - وێناكراو  یان  راستەقینە   - شیاو  ئاماژەیەكی 

نازی  یان  فاشیستی  ئایدیۆلۆژی  و  دواییە  ئەم  كەلتوری  رەخنەی  هەندێك 

سوك كردووە. 

دەیەی  ناوەڕاستی  لە  فرانكفۆرتی  قوتابخانەی  بنچینەی  بابەتە  ئەم   .17

پێشنیازی  لە  نازیزم  سەرهەڵدانی  دیاریكردنی  بۆ  هــەوڵ  كە  بــو،   1930

بە  خێزان  و  ــەاڵت  دەس ناڕێكی  خێزان،  و  ــەاڵت  دەس لەمەڕ  كۆمەڵیەكەی 

ستەمكاری  و  ئەرستۆكراسی  دەسەاڵتی  راكێشەری  سەرەكی  بەڵگەیەكی 

دەروون  لێكدانەوەی  پێی  بە  بــاوك  كەسایەتی  ــرێ  دەك دەزانــێــت.  تاك  بۆ 

ناورد  خوازیەكی  بە  ئەڵامنیا،  هــزری  پێشڕەوانی  لە  بــەردەوام  شیكارانەی 

كە  تاكەكان  كردەی  و  كەسایەتی  پێكهێنەری  كەلتوری  نەریتەكانی  بۆ  بزانێ 

كە  هەڵدەكێرشان،  رەگوڕیشەوە  لە  مۆدێرنێتەیەكەوە  بەهۆی  هەمانكات، 

بەناو بانگرتین ماركسیستەكان بۆ )سەرمایەداری( كورتیان كردبۆوە.. 

شیامنەیی  دیاریكردنی  بۆ  بكات،  هاوكاریامن  بابەتە  ئەم  دەكرێ   .18

جێگرەوەی  وەك  زیادبون،  بەرەو  رواڵەتی  بەشێوەی  بۆچی  كە  مەسەلەیە  ئەم 

نزیك  داهاتویەكی  لە  النیكەم  رواڵــەت  بە  دەڕوانێت.  ئیسالم  لە  كۆمۆنیزم 

كۆسپی  و  بێنێتەدی  گونجاو  بەپەلەی  دۆخێكی  نــوێ  دوژمنێكی  ــرێ  دەك

ئەم سیستەمە  نوێی  پەیوەندی دەسەاڵتی  لێكۆڵینەوەی مەسەلەسازی رەوایەتی 

دەبێت. دوای باوبونەوەی كتێبی سامۆئێل هانتینگتۆن بەناوی:
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 The Clash of Civlizations and the Remaking of the World

))New York Simon & Shuster, 1996

ئیسالمخوازییان  مەترسی  ــەردەوام  ب كە  باوبوونەوە  دیكە  كتێبی  زۆر 

بیردەهێنایەوە. لەوانە بڕوانە: 

 Fereydoun Hoveyda, The Broken Crescent, the «Threat»

.)of Militant Lslamic Fundametalism )New York: Pacger, 1998

ئایینی  چەقبەستویی  كە  نییە،  شێلگیر  كێشەی  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمە 

رەوایەتی  دەوری  كە  لێرەیە  خاڵەكە  تیرۆریزم.  بەر  بباتە  پەنا  بەتایبەت 

بەخشی گونجاو دەبینێت. 

زۆرجــار  كە  پیشەسازی  و  تەكنەلۆژی  زانستی،  سەركەوتنەكانی   .19

هەیە،  بـــازاڕەوە  گەشەی  بە  پەیوەندیان  تەنانەت   - مۆدێرنێتە  لەگەڵ 

ئایدیۆلۆژی  بەشیكاری  پەیوەندیەكی  هیچ  خۆبنیاتنەر،  عەقانیەتی  وەك 

سەركەوتنانە  ئەم  لەپڕ  ناوێ.  زیــادەی  باوی  پاڵپشتی  كە  نییە،  مۆدێرنێتەوە 

ئەرتەدۆكسە  ماركسیستە  یان  تەكنەلۆژی،  زۆرەملێیانەی  تیۆری  ئاوابونی 

سەرخان  و  ژێرخان  ئەلگۆی  بە  پشتی  هێشتاش  كە  پیشاندەدا  كۆنەپەرستەكان 

كە  دەریخست  سەنگافورە  یــان  یابان  منونەكانی  منونە  وەك  ئەستورە، 

)وەك  تایبەتی  ئایدیۆلۆژیەكی  كەڵكی  بە  و  نین  كەلتور  دژی  بابەتانە  ئەم 

یابانی  لێكۆڵەرانی  كە  هەمانجۆر  بە  نایەن،  كۆنفۆشیۆسیزم(  یان  پڕۆتستانتیزم 

ڤیبێر  ماكس  وروژێنەری  و  باس  دەستهێنانەوەی  بە  لە  مۆریشیام  میشۆ  وەك 

بۆ رونكردنەوەی سەركەوتنەكانی یابان بانگەشەیان كردووە. 

بە  پەیوەندیان  مــادیــەكــان  سەركەوتنە  ــار  زۆرجـ بێت  هەرچۆنێك 

یان  سەركەوتنانە  ئەم  هۆكاری  بە  مۆدێرنێتە  ناكرێ  بەاڵم  هەیە،  مۆدێرنێتەوە 

دیۆییەوە  لە جۆن  بیست،  فەیلەسوفەكانی سەدەی  بزانرێت. زۆرینەی  ئاكامیان 
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بوون  پیشەسازی  بە  تەكنەلۆژی،  مۆدێرن،  زانستی  كروچە،  بندیتۆ  تا  بیگرە 

تەبای  سەرەنجام  كە  ــی  دەزان ئامڕازێك  بە  نوێیان  پەیوەندی  ئەلگۆكانی  و 

جۆری جیاجیای كەلتورەكان و ئەو نەریتانە دەبن كە سوودیان لێوەردەگرن. 

تا  ئــەوروپــی  زانستی  قەیرانی  ــارەی  دەربـ دەیتوانی  هۆرسێڵ  ــارە  دی

دەدی  كەلتورێك  وەك  زانستی  ناباو  بەشێوەیەكی  چونكە  بنوسێت،  ئاستێك 

زانست  بۆ  بۆچوونی  ئەگەر  حاڵەش  بەم  ئامڕازی،  هۆكاری  كۆمەڵەیەك  تا 

رەخنەی  دەبێتە  شیكارەكەی  وەردەگیردرێت،  خۆرئاوا  كەلتوری  وەك  بەگشتی 

سەركوتی مۆدێرنیتە. 

دەركەوتنەوەی  رۆشنگەری  دیالەكتیكی  دەكاو  راست  پلیكانی  ئەگەر   .20

مۆدێرنێتەیە،  و  لیبڕالیزم  پارێزكارانەی  رەخنەی  دەرنەبڕاوی  وادەو  لە  درەنگرت 

لە ئەمسرتدام  پاشان  نەكراو،  تەواو  كتێبە قەت  ئەم  ئاشكرایە كە بۆچی  بەمەش 

لیبڕاڵ  كۆمەڵی  كە  كاتێكدا  لە  نا،  ــان  وەالی نوسەرانی  ئەوجا  باوكرایەوەو 

بون،  فاشیستی  و  نازی  رژێمەكانی  دژی  جیهانی  جەنگی  گرفتاری  دیموكراسی 

مۆدێرنیزاسیۆن  بۆ  هەوڵ  و  مۆدێرنیتە  گرفتاری  زۆری  بە  كە  رژێامنەی  ئەو 

رۆشنگەری  و  لیبڕاڵیزم  نەبونەوەی  ئاشت  نەیارانی  ناوی  بە  خۆیان  بەاڵم  بون، 

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لە  جولەكە  پەنابەرانی  بۆ  گەمژەیی  زۆرترین  پیشاندا، 

خانەخوێی  واڵتی  لە  رەخنەیەك  جۆرە  هەر  ئازادی  دەربڕینی  بە  كە  ئەوەبوو 

بێت  دوژمنێك  هاوشێوەی  النیكەم  واڵتە  ئەم  ئەگەر  تەنانەت  بكۆڵنەوە،  خۆیان 

كە  پاشان  بو،  جولەكە((  ))رەگــەزی  هەڵكێشانی  لەڕەگوڕیشەوە  خەریكی  كە 

رەخنەیەك  دووبارە  سڕدراوەتەوە،  مێژوو  مەیدانی  لە  نازیزم  دەگات  بەزەین 

بوو  تۆتالیتارەوە  داوی  بە  زۆرجــار  كە  دەركــەوت  رەخنەیی  تیۆری  دەقی  لە 

كە پلیكانی بەم چەشنە بە ناخۆشی دەزانێت. 
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كە  ماركۆزە  باونەكراوەكانی  بەڵگەنامە  دەستنوسە  بنەمای  لەسەر   .21

بەڵگە  لە  باوە  هزرە  ))ئــەم  دژی  كلنەر  هەیە،  فرانكفۆرتدا  بەڵگەنامەی  لە 

و  كۆمەاڵیەتی  كاری  لە  فرانكفۆرت  قوتابخانەی  ئەندامانی  كە  دەكۆڵێتەوە 

پشتگیری  لە  كلنەر   .)246 ل  )هەمانشوێن،  بگێڕنەوە.((   1940 دەیەی  سیاسی 

گۆڕانی  باونەكراوەی  دەستنوسی  كۆمەڵێك  بە  ئاماژە  قسەیە،  ئەم  كردنی 

راسپاردەی  بە  كە  دەكات،  فاشیزم  پەرتوباوی  وتاری  هەندێك  و  كۆمەاڵیەتی 

لەم  جیا  درابو.  ئەنجام  جەنگ  بەدرێژایی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  دەوڵەتی 

ماركۆزە،  كە  ئەوە  لەسەر  دال  دیكە  شتێكی  نا،  كاریگەریش  ئەوەندە  بەڵگەیە 

هزری  بچوكرتین  نییە،  سەردەمەدا  لەو  دامەزراوە  دیكەی  ئەندامێكی  هەر  یان 

هەبێت؛  دیاریكراوی  ئامانجێكی  یان  واتایی  سیاسی  بەكارهێنانی  دەربــارەی 

چەپخوازانی  كە  شاراوەكان  دروشمە  ــارەی  دەرب توتنی  گێڕانەوەی  لە  جگە 

تەمەنی،  لەكۆتایی  ماركۆزە  كە  كاتێك  دەبــرد.  كاریان  بە   1968 لەساڵی  نوێ 

 Boston: Beacon Press,( رزگاری  دەربــارەی  گوتارێك  كتێبی  لە  هەوڵیداوە 

بەخەیاڵی  دەیتوانی  كە  شتێك  تاكە  بدا،  واتایی  سیاسەتی  پەالماری   )1969

ڤێتنام،  لە  چۆن  كە  بو  بارەیەوە  لەم  ئارەزومەندانە  تێفكرینی  یان  دابێت، 

لە  بەرگرتن  بۆ  خەبات  رووی  لە  و  هەڵدەگیرسێ  )شــۆڕش  چین  كوباو 

ئیدارەی ئەریستۆكراسی سۆسیالیزم، بەرەوپێش دەبرێت(. 

الیەنگرانی  هێشتاش  ــۆزە،  ــارك م مردنی  دوای  ــە  دەی دوو  نزیكەی 

تەنانەت  شارستانیەت،  و  عەشق  كتێبی  لە  ماركۆزە  دەڵێن  ماركۆزە  دەمارگیری 

میراتی  كورتكردنەوەی  لە  جەخت  و  هــزری  بنبەستی  گەیشتبووە  پێشرت 

نوسی  پەراوێز  وەك  راستگۆ((،  رواڵــەت  ))بە  مرۆڤە  ئەم  ))واتایی((  سیاسی 

بەرجەستەكردنی فۆكۆ لە جواڵنەوەی ئازادی هۆمۆسێكسخوازانە دەكاتەوە. 

شیكاری  دەروون  بۆ  بنەمایی  رسوشتخوازانەی  خوالنەوەی  شێوەیە  بەم 
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مەشقێكی  دەكرێ  هەبو:  بەڕاستی  كە  دەكرد  ئاشكرا  ئەوە  بۆ  خۆی  سەرەنجام 

كاریگەری  كە  سەپێرناو  خۆشەیدایی  لە  بیرناو  بێسەروبەرەی  سیاسی 

راستەقینەی بەهۆی مردووان بە ئایدز هەڵسەنگێنێت.

كریستیانی  جولەكە  چاكەكاری  دزی  بە  بەدەستهێنانەوەی  گشتی  بە   

شەیداییەكی  خۆ  نوێیە  ئەوەی  كە  باشە،  نوێیەكان((  ))گرژیە  دەربــارەی  كۆن 

نەهلیستی و بە تایبەتی خۆ وێرانكەر دەبێت. 

بە  كە  بگات  الیەنێك  لە  هەوڵدەدا  نەزانانە  نائومێدانەو  شوێنێك   .22

دیالەكتیكە  كردنی  دەرك  بە  ناتوانێ  ــەردەوام  ب بــەاڵم  دەزانێت،  بنچینەیی 

ناتوانێت  هەرگیز  نییە،  نەریت  ))ئەمڕۆ  كە:  پێیوایە  بەمەش  بگات.  تێی  كەی 

دەست  بەربەریەت  ــەرەو  ب جــواڵن  كاتێك  ئــەوەشــدا  لەگەڵ  بكات،  وێنای 

بۆ سەر  دەرفەتەكانی هەبو  )ل78،بەاڵم  بچێت((  بەین  لە  نەریت  كە  پێدەكات 

لە  بەتێكشكان  تاوانبار  كەلتوریش  بنەمای  وەك  نەریتەكان  كڕینەوەی  نوێ  لە 

ببێتە  هەوڵدەدا  ))هەركەسێك  دەزانێت:  دەســەاڵت  زاڵی  لۆژیكی  بەرامبەر 

وێنە  لە  هەندێك  لە  نەریت  هێشتاش  كە  كامەرانی  پیشاندانی  لەبەردەم  رێگر 

ماناكانی  تواناو  كە  بكات،  رزگار  نەریت  توانایانە  ئەو  دەبێ  دەداو  نوێیەكەی 

دڵنیاییەوە  بە  كراون.  دفن  نەریت  وێرانەكانی  لەناخی  كە  درۆ،  دەبنە  ناوی 

گوایە نەریت رەنگە دوبارە هۆكاری بەدەستهێنانەوەی بێت.(( )ل 82(. 

منونەی  وەرچــەرخــانــەكــانــی  لــە  جەخت  بنچینەدا  لــە  بــاومــەن   .23

دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی  هەمو  سەرخۆی  لە  بردنی  لەبەین  وەك  مۆدێرنیستی 

سرتاتیژیەتی  لە  بەشێك   - كۆمەاڵیەتی  ســەرەڕۆی  دامەزراوەكانی  و  ناسیاسی 

جیاوازیەكان  و  ــاری  وردەك هەمو  دەیــەوێ  كە  دەكاتەوە،  كردن  هاوچەشن 

بــواری  ئامادەكردنی  و  بەرنامەڕێژی  سەرەكی  هۆكاری  وەك  بسڕێتەوە، 

بەدیهێنانی ئەریستۆكراسی كوشتنی جولەكە. 
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كە  ــە  وای بـــاوەڕی  چونكە  دەگــرێــت،  هایك  لە  رەخنە  پلیكانی   .24

پەیوەندیە  بۆ  سیاسیەكان  پەیوەندیە  هەمو  بازاڕ  كۆمەڵگاو  زانینی  بەیەكسان 

تەرخانكردنی  بۆ  كۆمەاڵیەتی((  ))دادپــەروەری  دەكاتەوەو  كەم  ئابوریەكان 

پلیكانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەبەزێنێت،  دای  بــازاڕ  قازانجەكانی  و  تێچوون 

بەپێی  دەكێشێتەوە.  مەیدانە  لەم  خۆی  لیبڕاڵەكان  هاوڕێیەتی  تێكدانی  بە 

كۆمەڵگا  بنچینەیی  توخمێكی  بری  لە  كۆمەاڵیەتی  دادپــەروەری  بۆچوونەكەی 

سەر  لە  دەلیلی  بەڵگەو  رووەوە،  لەم  دەدا  بەڵێن  مەدەنیەكان  مافە  بەهۆی 

بەهامەندی پۆست ئابوری هەیە.

خێراكردنی  بــۆ  بــــازاڕدا،  ــوری  ــاب ئ لــە  كـــردەگـــەران  ــادارە  ــاگ ئ ــاش  ب  

لە  ــەردەوام  بـ ــەاڵم  ب ــازادن،  ئـ فرۆشنت  و  كڕین  بە  پێوەند  گرێبەستەكانی 

كە  هەیە  داهێنەرانە  رسوشتی  ئابوریدا،  پۆست  بەهامەندی  چوارچێوەی 

بەاڵم   ،)16( دەڕەخسێنێ.  گرێبەستانە  ئەم  شەریكەكانی  بۆ  چوارچێوەگەلێك 

عەقڵ  لە  سەرچاوە  دیكە  چەشنەی  لەم  ئاكاری  كۆتوبەندی  و  چوارچێوەگەل 

ناگرێت.

 ئەم چوارچێوانە سەرچاوەیان لەم نەریتانە گرتووە كە رەتییان دەكاتەوە 

دیارنییە  بیردەچنەوە.  زوو  كە  دەگرێ  زەینیان  لە  كۆمەاڵیەتی  خڵتەی  وەك  و 

جەماوەری  كۆمەڵگای  لە  مەدەنی((ەكەی  ))كۆمەڵگای  ئەمان  بەبێ  چۆن  كە 

بە  پێویستیان  كە  جیادەكرێتەوە  خوێندەوار  كــەم  كڕیارانی  شێوەی  بێ 

لەگەڵ  ئەوتۆی  جیاوازیەكی  وا  شتێكی  دەبێت.  نوێ  چینێكی  كۆنتڕۆڵكردنی 

ئەم  هەمو  بەینربدنی  لە  نوێ  لە  سەر  دەكات.  روماڵی  كە  نییە،  تۆتالیتاریزم 

مرۆڤی  هەڵسوكەوتی  بەردەم  كۆسپی  دەبێتە  دەگوترێ  كە  ناتەواوانە  نەریتە 

پێگانە  ئەو  الوازی  لە  وردە  وردە  بــازاڕدا،  لە  عەقانی  بكەرێكی  وەك  ئابوری 

بە  كۆمەڵگایەكی  شیاو  بازاڕێكی  پێكهێنانی  بۆ  دەكرێ  شیامنە  كە  دەكۆڵێتەوە 
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النیكەم سەرنج لەسەر دادپەروەری كۆمەاڵیەتی پێویست دەبن. 

 Goran Dahi, «Localism vs. Nationalism in بــڕوانــە:   .25

 .Midwestern Populism» in Telos 112

كە  ــات،  دەك هاوكاریامن  مەسەلەیە  ئەم  لێكدانەوەی  بۆ  بابەتە  ئەم 

هەوڵی  ســەرەڕای  ئەمەریكی،  كۆمەڵگای  كــردن((ی  عەقانی  ))بــە  بۆچی 

رووبەڕووی  بەهێز،  و  دەستنیشانكراو  ئەریستۆكراسی  دەزگایەكی  بەردەوامی 

دژواریەكان بۆتەوە. 

كورتە  كە  كاتێك  ــاو.  ن دەچێتە  هاوڕاییەوە  لە  لێرەدا  پلیكانی   .26

ئادورنۆ،  تەنانەت  ئامادەكرا،  شارستانیەت  و  كەلتور  ــەزای  وت لە  راپۆرتێك 

دیكەی  جارێكی  رێكخستنەوەی  لە  نەیانتوانی  قوتابیەكانیان  و  هۆركهایمەر 

مەترسیەكانی  بەگژ  فرانكفۆرت  كۆمەاڵیەتی  لێۆڵینەوەی  دامــەزراوەكــانــی 

سەرخان   / ژێرخان  ئەلگۆی  دەركەوتنەوەی  بە  كۆتایی  و  بچنەوە  ماركسیزمدا 

ئەم  دەستبونی  دەستاو  دەربــارەی  پوختیان  مێژوویی  و  سیاسی  وتاری  بێنن. 

ملێیی  زۆرە  جۆرێك  گاست،  ئۆرتگای  و  دانتی  تا  سیرسۆنەوە  لە  بابەتە 

پێشكەوتوو((،  مرۆڤی  ))روانینی  لێدەكەوێتەوە:  بێگیانی  و  وشك  تەكنەلۆژی 

بەكاربردنی  هۆگری  رۆچۆتە  سەرمایەداری  بونی  ناعەقانی  بەڵگە  بە  كە 

بەاڵم  پێیداوە،  نوێ  كەلتوری  كە  شتەیە  بەو  گەیشنت  ئابوریەكانەوە،  كەلوپەلە 

بكات  گەشە  كاریگەر  بەتەرزی  شارستانیەت  روودەدات،  كــارە  ئەم  كاتێك 

دامەزراوەی  تەماشای   .)) نەبێت  زەوی  لەسەر  برسییەك  هیچ  كە  بەشێوەیەك 

لێكۆڵینەوەی كۆمەاڵیەتی فرانكفۆرت بكە: 

 Culture and Civilization», in Aspects of Sociology, tr. By»

.100-John Viertel )Boston: Beacon Press 1972(, pp. 89
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سەر  هێرشكردنە  شەرەفی  لە  سەربازەكانی  بۆ  ناپلیۆن  وتارەكەی  ئەلیاس 

سەركەوتن  دەگەنە  خەریكە  ))سەربازەكانم  بیردەهێنێتەوە:   1798 لە  میرس 

دەیتوانی  ناپیلۆن  هەیە((.  شارستانیەت  بۆ  نەپرسینەوەی  لێ  ئاكامی  كە 

بوو  بەشێك  جیاوازیە  ئەم  بەرایی،  هەمان  لە  چونكە  بكات،  وەها  قسەیەكی 

زانست،  كتێبی  لە  وگلین  ئارویك  كە  بەهەمانجۆر  رۆشنگەری.  ئایدۆلۆژی  لە 

بیردەهێنێتەوە   )Chicago: Gateway, 1968( خوازیدا  خواناسی  و  سیاسەت 

پێشكەوتنەكانی  خێراكردنی  بۆ  پێیانوابوو  رۆشنگەری  سەردەمی  روناكبیرانی 

شێوەیە  بەم  پێدراوە.  راستەقینەیان  مەعریفەی  گەشەكردنی  ئەركی  كە  مرۆڤ 

پلیكانی،  بەلێكدانەوەی  )یــان  شارستانیەت  بیانوی  بە  بەرایی،  لەهەمان 

مۆدێرنێتە( بە تەواوی مانا ئایدۆلۆژی رۆشنگەری خواناسی شۆڕشگێڕی بووە

و  ســەروتــر  وەك  ــر،  ت كەلتورەكانی  بەرگەنەگرتنی  بە  رۆشنگەری 

داوا  ئەم  كە  جۆرێك  بە  دەیانخاتەالوە.  دۆگامتیزمی  و  خورافات  گیرۆدەی 

ئیمپریالیزمخوازانەو  پڕۆژەكانی  چێوەی  لە   19 ســەدەی  بەرایی  لە  هزریە 

لیبڕاڵ  ــۆرژوازی  ب بە  پەیوەندی  ــەردەوام  ب كە  بو  بەرجەستە  ئیمپریالیستی 

كە  كاتێك  راستە.  ئەڵامنیاش  ــارەی  دەرب كارە  ئەم  هەبووە.  رۆشنگەرەوە  و 

گەیشت  ئەڵامنیاوە  لەالیەن  بەریتانیا  فەرەنساو  داگیركردنی  كاتی  سەرەنجام 

ئیمپریالیستی  فراوانخوازی  بە  دەستی   19 ســەدەی  لەكۆتایی  ئەڵامنیا  و 

لیبڕاڵ  مۆدێرنیزاسیۆنی  فــراوانــرتی  ــڕۆژەی  پ لە  بەبشێك  بە  ئەمەیان  كــرد، 

))سیاسەتەكانی  ئەڵامنیا  لە  دەڵێ،  برویەر  ستیڤان  كە  بەهەمانجۆر  راگەیاند. 

لیبڕاڵی  بەهۆی  بەڵكو  زێــدەڕۆ،  پارێزكاری  باڵی  بەهۆی  نەك  ئیمپریالیستی 

تاكە  وەهادا  سرتاتیژیەكی  لە  كە  دەكەوێت،  شوێنی  كۆمەاڵیەتی  و  نەتەوەیی 

بەدەستەوە  و  )فەرمانانە(  سەرمایەداری  مۆدێرنیزاسیۆنی  دیتنی  دەرفەتی 

گرتنی دەورێكی هەژمۆنەتیكی هەڕەشە لێكراویان هەیە. 
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 Carl Schmit, Der Nomos der Erde im Volkerrecht بڕوانە:   .37

 des Jus Publicum Europaeum )1950( Second Printing )Barlin:

.Duncker & Humblot, 1974(, Pp. 199ff

بە  كە  بو   )1885( كۆنگۆ  كۆنفرانسی  بۆ  شمیت،  بۆچوونی  بەگوێرەی 

شارستانیەكانی  نێوان  كۆڵۆنیال  و  ئیمپریالیزم  واڵتانی  نێوان  جیاوازی  شێواندنی 

بە  دەستی  ئەوروپی  گشتیەكانی  مافە   - سەرەتایی  كەلتوری  و  پێشكەوتو 

بنەمای  ســەر  لە  زیاتر  بەراییدا  لە  مۆدێرن  ئیمپریالیزمی  كــرد.  سڕینەوە 

لەوكاتەوە  واڵتــان.  راستەوخۆی  داگیركردنی  تا  بــو،  بازرگانی  پەیوەندی 

یان  ئابوری  بونی  جیهانی  بە  ئەنجامدا  لە  نێودەوڵەتی  دەسەاڵتی  پەیوەندی 

بەلێكدانەوەی پلیكانی، گەشەی ))مۆدێرنیتە(( دەركەوتن.

كۆمەڵێك  ))شارستانیەت  مرتۆن:  رۆبێرت  پێناسەی  بەگوێرەی   .38

بۆ  تەكنیكیەكانە  ئــامــڕازە  گــردبــونــەوەی  و  تیۆری  و  زانستی  مەعریفەی 

بنەماكان  بەهاكان،  رێكخستنی  مژدەدەری  كەلتوری  رسوشت.  كۆنتڕۆڵكردنی 

و ئایدیالە بەهامەندەكانە كە لە روانگەی مێژووییەوە بژاردە((.

نەبون  ورد  ئەوەندە  ئەمریكی  سۆسیۆلۆژانی  زۆربەی  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

وەردەگــرت،  داشكانخوازانە  ماركسیستی  مانای  لە  سودیان  جیاوازییە  لەم  و 

))دواكەوتوویی  دەربارەی   1930  -  40 دەیەكانی  دوورودرێژەكانی  باسە  وەك 

رووخانی  لەبەر  ــۆرەی  ن بە  بنەمایی  پۆست  كەلتورەكەی  كە  كەلتوری(( 

ژێرخانی مادی - تەكنیكی سەربەخۆی لەگەشەدا لۆمە دەكرا. 

شمیت  بــووە،  رەواجــی  دواییە  بەم  وەرچەرخانە  ئەم  كاتێكدا  لە   .29

بۆ  ئایدۆلۆژی  بونی  بەجیهانی  بۆ  ئیمپریالیستی  هەوڵەكانی  یەكەم  لە 

چەپ،  ئوستورەناسی  پێچەوانەی  بە  راستیدا  لە  دەگەڕێت،  رەتكردنەوەیان 

جیهانی  دووەمی  جەنگی  كۆتایی  بەرگریكردنی  لە  پارتیزانەكان  تایبەتی  بە  كە 



122

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

ئەو  بنچینەدا  لە  دەزانـــی،  بەیەك  فاشیستیان  دژی  خەباتگێڕانی  لەگەڵ 

خەبات  ))پێشمەرگە(((  ناویاندەنێن  ئەمڕۆ  كە  بەهەمانجۆر  )یان  پارتیزانانە 

لە  داكۆكیان  و  مەیدان  هاتە   1808  -  1813 ئیسپانیا  و  پروسی  ناپلیۆنی،  دژی 

دەرهەستەیی  جیهانخوازی  دژی  دەكرد  تایبەتیان  كەلتورەكانی  و  نەریتەكان 

هەمو  بەسەر  فەرەنسی  و  ناپلیۆنی  ئیمپریالیزمی  بەهۆی  كە  رۆشنگەری 

ئەوروپادا سەپێرنابو. 

وەك  نەبو،  لەدڵدا  قین  ــەت  رواڵ بە  سیاسەتەكانی  لە  تەنانەت   .30

))پاكتاوانە((  ئامانج  باوك،  بێ  منداڵی  قبوڵكردنی  بە  پەیوەند  سیاسەتەكانی 

خێزان:  مەسەلەكانی  كتێبی  لە  كارپ  واینی  كە  بەهەمانجۆر  شــاردرابــۆوە. 

زیاتر  دەدا،  پیشانی  باوك  بێ  منداڵی  مێژووی  لە  ئاشكراكردن  و  پارێزی  نێهنی 

ساڵی  لە  ماساچۆست  لە  یەكجار  كە  باوك  بێ  منداڵی  بە  پێوەند  یاساكانی 

بانگەوازی  شاراوەی  پەالماردەرانەو  ))شێوەی   19 سەدەی  لە  پەسندكرا،   1852

كۆچبەرانی  كاسۆلیكی  مندااڵنی  كردن((  ئەمریكی  ))بە  واتا  بو،  پڕۆتستانتی(( 

دواكەوتو بە رەخساندنی مەیدانی پەروەردەی پڕۆتستانتی ))ورد(( و راست. 

نوێدا  سیاسەتی  و  زانست  كتێبی  لە  وگلین  كە  هەمانجۆر  بە   .31

كریستیانیەت  هەڵسانەوەی  بونی  خۆیی  و  كــردن  ))بەناوەوەیی  دەڵێت: 

كە  كۆمەڵگا  بدەینە  مانایەك  رسوشتیدا  دۆخی  لە  دەڕەخسێنێ  ئەگەرە  ئەم 

بە  ئێمەی  زەمەنی  تۆتالیتاریزم  و  دەگــرێ  ــەدوور  ب لێ  خۆی  كریستیانیەت 

كۆتایی رێگای گەڕان بەدوای عیرفانیدا زانی.((

پەراوێزەكان:

سۆسیالیستەكان  ناسیۆنال  كە  دەوڵــەت  دەسەاڵتی  پێگانەی  ئەو  بۆ   .1

خۆیان  حزبی  رێكخراوی  لە  بكەن  داگیری  خۆیان  خەڵكی  بە  نەیانتوانیبو 
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شێوازە  بەم  دامەزراند،  هاوشێوەیان  رێپێدراوی  و  سێبەرئاسا((  ))ئیدارانی 

دەوڵەتێكییان بەتەنیشت دەوڵەتەوە دامەزراند. 

Gaue .2 دابەشكردنی واڵتی تایبەتی نازیەكان. )و. ف(

و  ــازی  ن رژێــمــی  ســەركــردەیــەكــی   .)H. Hmmler )45 - 1900  .3

سەرۆكی S. s و پۆلیسی نهێنی. )و. ف(

ڤیكتۆ  كە  هەبو  راستەقینە  حكومەتی  رواڵەتی،  حكومەتی  لەودیوو   .4

كراوچینكۆ بە ))سیستەمی پۆلیسی نهێنی(( دەزانێت. 

هاوشێوەی  كە  هەبو  روسیا  لە  سیاسی  دامــەزراوەی  دوو  راستیدا  لە   .5

حكومەتی  و  ئەنجومەنەكان  رێپێدراوی  و  سێبەرئاسا  حكومەتی  بون:  یەكرت 

راستەقینەی حزبی بەڵشەفیك.

نازی  حزبی  پەالماری  گروپی  یان   S. A( Sturm Abtcilungen(  .6

سووپای  لەگەڵ  هاوپەیامنی  دوای  هیتلەر  كە  رشوهەم  بەسەرۆكایەتی 

ركابەرێكی  نەهێشتنی  و  سەربازەكان  وەرگرتنی  رەزامــەنــدی  بۆ  ئەڵامنیا، 

بەهێز لە حزبدا، ریشەكێش و بنبڕی كردن. )و. ف(

  پەراوێزەكان: 

ناوەندی  ))ئیدارەی  هاومانای  روسی  وشەی  كورتكراوەی   .Gulag  .1

ناوەندی   1930  -  55 ساڵەكانی  لەماوەی  كە  زۆرەملێیی((  كاری  كەمپەكانی 

بوونی  سۆسیالیست  بە  دژی  ))جوتیارانی  تایبەت  بە  كەس  ملیۆنان  گرتنی 

ئاسایی  تاوانبارانی  و  حزبی  ــی  دەركــراوان نەیار،  روناكبیرانی  كشتوكاڵی، 

ئەلێكساندەر  كتێبی  باوبوونەوەی  دەرەنجامی  لە  گۆالگ  ناونیشانی  بوون. 

)و.  دەركــرد.  ناوی   )1973( گۆالگ  جەزائیر  كۆمەڵگای  ناوی  بە  سۆلژنیتسین 

ف(
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بە  پێشوو  سۆڤیەتی  یەكیەتی  قوربانیەكانی  ژمارەی  كۆرتڤا  ستیڤان   .2

ملیۆن   62 نزیكەی  بە  رومێل  رودۆلــف  كاتێكدا  لە  دەخەمڵێنێ،  ملیۆن   20

 Le Manuel du Goulag, كتێبی:  لە  روشی  جاك  خەمڵێنێت.  دەی  كەس 

دەكات  زیندانی  ملیۆن   20 تا   17 باسی   .)  )Paris: Cherche - Midi, 1997

لە كەمپەكانی گۆالگ لە نێوان ساڵەكانی 1940 و 1950.

لە  كە  زۆرەملێیە  كــاری  كەمپی  مەبەستی   .Karaganda Camp  .3

دامــەزرا.  ئەمڕۆ  كازاخستانی  باكوری  كاراگاندای  لەشاری  ستالین  سەردەمی 

)و . ف(

لە  كە  ژنــان  بۆ  زۆرەملێیی  كــاری  كەمپی   .Ravensbruck Camp  .4

خۆرهەاڵتی  لە  راونــســربۆك،  شــاری  لە  هیتلەر  فەرمانڕەوایەتی  سەردەمی 

ئەڵامنیا دامەزرا. )و. ف(

پاڤاریایە  شورایی  كۆماری  لە  مەبەست   .Bavarian Communc  .5

ئامانجی  و  راگەیاند  بوونی  ئایزنز  كۆرت  سەرۆكایەتی  بە   1919 ساڵی  لە  كە 

و  بو  كورت  تەمەنی  بەاڵم  بوو،  كرێكاران  شورایی  حكومەتی  دامەزراندنی 

لە  جیانەكراوە  بەشێكی  بووە  پاڤاریا  دیكە  جارێكی  سەرۆكەكانی  كوژرانی  بە 

ئەڵامنیا. )و. ف(

دیموكراتی  سۆسیال  حزبی  شۆڕشی  چەپی  باڵی   .Spartakists  .6

و  لیبكنخت  كارڵ  سەرۆكایەتی  بە   1917 ساڵی  جیابونەوەی  دوای  كە  ئەڵامنیا 

دەكردە  هێرشیان  سپارتاكیستەكان  دامەزراند.  حزبەی  ئەم  لۆكزامبۆرگ  رۆزا 

بەڵشەفیكەكانیان  شۆڕشی  الیەنگری  ئەڵامنیا،  دەوڵەتی  شەڕی  سیاسەتی  سەر 

و  توندوتیژی  رێگای  لە  بو  ئەڵامنیا  حكومەتی  روخانی  خوازیاری  و  دەكــرد 

سەردەمی  كە  كاتێك  كرێكاران.  شورایی  حكومەتی  دامەزراندنی  و  شۆڕش 

لەكار  دەســت  ئەڵامنیاو  شۆڕشی  تێكشكانی  لە  سەرچاوەگرتو  شۆڕشگێڕی 
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خۆیان  كە  سپارتاكیستەكان   ،)1818 نۆڤەمبەری  )9ی  قەیسەر  كێشانەوەی 

گردبونەوەیەكی  دیسەمبەر(،  )30ی  دەزانــی  ئەڵامنیا  كۆمۆنیستی  حزبی  بە 

بەرلین  لە   1919 ژانویەی  لە  كــردو  بەرپا  ئیربت  دەوڵەتی  دژی  گەورەیان 

ئەفسەرانی  بەاڵم  دەوڵەت،  تەالرەكانی  رۆژنامەو  زەوتكردنی  بە  كرد  دەستیان 

و  كوشتووە  سەرۆكەكانیانی  كارەساتبار  بەدۆخێكی  سوپا،  راستی  دەستە 

جواڵنەوەكەیان سەركوت كرد. )و. ف(

ناساندنی  بە  هیو  رۆبێرت  كە  رایگەیاندووە  ساوس  كۆرف  سیمۆن   .7

منایش  نەخۆش  لیمفێكی  بە  ستالینیزم  دەیەوێ  ))زەبەالحێك  بەناوی  گۆالگ 

زەبەالحە  ئــەم  نییە،  ــی((ەوە  ــع ))واق كۆمۆنیزمی  ســەر  بە  فــڕی  كە  بكات، 

دەنوسێ:  هەیە.  )كۆمۆنیزم(ەوە  رێساكانی  بە  جیاوازی  ماهیەتی  )گــۆالگ( 

ستالینیزمی  رەخنەی  پاڵنەری  كە  ستالینیستیە  تەكنیكی  بۆخۆی  هیوا  بەڵگەی 

هەیە. وێناكردنی زەبەالح بۆ بەرگرتنە لە باس لەم مەیدانەدا.((

 Albert Jacquard, Petite كتێبی:  لــە  ــوارد  ــاك ج ئەلبێرت   .8

 Philosophie a lusage des Non – Philosophes )paris Calmann –

 ,Levy

لێكدانەوەی  بوونی  هەڵە  یان  ))راســت  دەنوسێ   ..  .p. 205  ,)1997

من گرنگ نییە، بەڵكو راستگۆیانە بوون، یان نەبوونیان گرنگە.((

لە  بەڵشەفیك  نهێنی  پۆلیسی  روســی  نــاوی  كورتكراوەی   .Cheka  .9

شۆڕشگێڕی  تیرۆری  ئامڕازی  بەناونیشانی  كە   1922 و   1917 ساڵەكانی  نێوان 

بۆ خەبات دژی شۆڕش و رای نەیار پێشنیازكرا. )و. ف( 

بە  ئەڵامنیا  ئێسی  ئێس.  هێزی  سەرەكی  بەشێكی   .Waffen S. S  .10

بۆ  بژێری  دەستە  زەبری  هێزی  كە  دەست((  بە  چەك  ))ئێس  ئێس  ناونیشانی 

كۆمەڵكوژی بوو. )و. ف(
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بە  هەست  بانگەشەیە  ئەم  پێشنیازكردنی  ))لە  دەنوسێ:  دانێل  ژان   .11

هەموو  گوماناوی  بۆچوونە  ئەم  زۆر  و  كەم  كە  ناكەم  شەرمەزاری  و  نیگەرانی 

مەترسیەكی وازانینێكی جولەكە تەوەر دەخاتە روو.((

ئاكاری  یاسای  زانینی  هەڵە  ))بە  دەنوسێ:  روسە  كلامن  دیسانەوە   .12

فەرمانڕەوایی  سەردەمی  درێژایی  بە  ئەڵامنیا  سۆسیالیستەكانی  ناسیۆناڵ  كە 

نییە،  و  نەبووە  بەكەڵك  گونجاو  كاردانەوەیەكی  كــردەوە،  باویان  بەئازاریان 

هەڵە  بە  شێوەی  نەبێتە  زانینە  هەڵە  بە  ئەم  خودی  ئەگەر  تەنیا  و  ئەگەر 

زانینێكی ئاكاری كە هەوڵی پوچەڵكردنەوەی بە هەڵە زانینی یەكەم بێت.((

 

پەراوێزەكان:

ئەڵامنیایە  كۆنی  رەگــەزی  تیوتۆنی  نەتەوەی  مەبەست   .Teutonic  .1

كە لە باكوری ئەورووپا ژیان. )و. ف( 
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان

زانیاریساڵ

سەدەی 

شەشەمی پ. ز.

 سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی 

شەش پ.ز.

 مردنی فیساگۆرس.

سوقرات لە ئاتن )یۆنان( مەحكوم بە مردن دەكرێت.399 پ. ز. 

)یۆنان( 387 پ. ز. ئاتن  لە  جیهانی  زانكۆی  یەكەم  «ئەكادیمی»  ئەفالتوون   

دامەزراند.

ئاتن 335 پ. ز. لە  ئەكادیمی  ركــابــەری  خوێندنگەی  )لوكیون(  ئەرستۆ 

)یۆنان( دامەزراند.

لە 324 ز رۆمــی  ئیمپراتۆریەتی  پایتەختی  ئیمپراتۆر،  كۆنستانتینی 

بیزەنت، دەگوازێتەوە.

كێش 400 فەلسەفە  دەنوسێتەوە.  دانپێدانانەكانی  پیرۆز  ئاگوستینی 

دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە. 

سەرەتای 410 هەواڵی  )ویزیگوت(ەكان،  بەدەستی  رۆم  تااڵنکردنی 

)سەدەی تاریكی( دەدات.
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زانیاریساڵ

ئیمپراتۆر 529 فەرمانی  بە  )یۆنان(  ئاتن  لە  ئەكادیمیا  داخستنی 

)یوستی نیان( كۆتایی بە بیری  یۆنانی دێنێت.

ناوەندی 

سەدەی 13

دەنەخشێنێت.  ئەرستۆ  شیكردنەوەكانی  ئاكویناس  تۆماس 

سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

ئیمپراتۆریەتی 1453 كۆتایی  و  توركەكان  بەدەستی  بیزەنت  روخانی    

بیزەنت.

دوبارە 1492 و  فلۆرانس  لە  ڕێنیسانس  ئەمەریکا.  دەگاتە  كۆلۆمبۆس 

روكردنە زانستی یۆنانی.

و 1543 باودەكاتەوە  ئاسامنیەكان(  تەنە  گەڕانی  )لەبابی  نیك  كۆپەر 

بەبیركاری دەیسەملێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

ئینكار 1633 خۆر  بوونی  ناوەند  تیۆری  دەكــات  ناچار  گالیلو  كڵێسا، 

بكات.

دیكارت، )رامان(ی باوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.1641

مردنی )سپینوزا( باوبونەوەی )رەوشتەكان( دەرەخسێنێت.1677

كێشكردنی 1687 تێگەیشتنی  )یاساوڕێسا(  بەباوكردنەوەی  نیوتن 

خستەڕوو.

سەرەتای 1689 باوكردەوە،  مرۆڤ(  تێگەیشتنی  لەبابی  )وتــاری  لۆك، 

ئەزمونگەرایی.

و 1710 ــەوە  ــات ــاودەك ب مرۆڤایەتی  زانستی  رەگــوریــشــەی  بێركلی 

چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

مردنی الیبنتز.1716
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ــەوە و 1739 ــات ــاودەك لــە رسوشــتــی مــرۆڤــایــەتــی( ب  هیوم )نــامــەی 

ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

)رەخنەی 1781 )هیوم(،  یارمەتی  بە  خەو  لە  هاتوو  بەخەبەر  كانت، 

ــەورەی  گ فەلسەفەی  ســەردەمــی  بــاودەكــاتــەوە.  ــاك(  پ هــزری 

ئەڵامنی دەستپێدەكات.

بەرزترین 1807 ــزری(  ه  Phenomenology )دیــاردەنــاســی  هیگڵ 

فەلسەفەی تیۆری ئەڵامنی باوكردەوە.

و 1818 ــردەوە  ــاوك ب وێــنــا(ی  و  ئــیــرادە  وەك  )جیهانی  شۆپنهاور 

پێشنیار  ئەڵامنی  تیۆری  فەلسەفەی  لە  هیندی  فەلسەفەی 

دەكات.

تووشی 1889 )تۆرین(  لە  مــردووە(  )خوا  رایگەیاندبوو  نیتچە  كاتێك 

نەخۆشی دەروونی دەبێت. 

كە 1921 باودەكاتەوە  فەلسەفی(  ـ  لۆژیکی  )نامەی  ویتگنشتاین 

داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

1927 دەیەی 1920 دەكـــات.   پێشنیار  ــا  رەه پۆزەتیڤیزمی  ڤین  بــازنــەی 

بونی  الواز  هەواڵی  كە  باوكردەوە  كات(ی  و  )هەستی  هایدگەر 

فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

باودەكاتەوە 1943 نیستی»(  و  «هەستی  نەبون  و  ــون  )ب سارتەر 

ئەگزیستانسیالیزم  و  دەدات  هایدگەر  ئەندێشەی  بە  پەرە  كە 

Existentialism بەڕێدەخات. 

فەلسەفیەكان(ی 1953 )لێكۆڵینەوە  مردنی  دوای  بــاوكــردنــەوەی 

ویتگنشتاین. بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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