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لــە پانــزە ســاڵی ڕابــردوودا )ئینــزۆ 

ئیتالــی  مێژوونووســی  تراڤێرســۆ( 

)کیرنــل(  زانکــۆی  مامۆســتای  و 

بــووە  یەکێــک  ئەمەریــکا،  لــە 

ڕووناکبیــرە  کاریگەرتریــن  لــە 

ــا. کتێبەکانــی  ڕەخنەگرەکانــی ئەوروپ

وەک )خواســتی توندوتیژیــی نازیــزم(، 

فاشــیزم(،  نوێیەکانــی  )ڕووخســارە 

ــیزم،  ــە: مارکس ــای چەپگەرایان )ماخولی

خێرایــی  بــە  یــادەوەری(  مێــژوو، 

لــە دەوریــان کۆبوونــەوە.  خوێنــەر 

یەکێــک لــەو کتێبانــەی کەمــر نــارساوە 

چیرۆکــی  )تۆتالیتاریــزم:  بریتییــە 

ڕووبەڕووبوونەوەیــەک(، کــە ســاڵی 

ــکدەخاتە  ــدا تیش ــراوە، تێی 2002 چاپک

لــە  مشــتومڕ  و  لێکۆڵینــەوە  ســەر 

ــە ســەرەتاکانی  ــەم چەمکــە ل ــارەی ئ ب

ئێســتا.  تــا  بیســتەمەوە  ســەدەی 

ئینــزۆ تراڤێرســۆ ئێســتا  بــڕوای  بــە 

تۆتالیتاریانیزمــی  نوێــی  فۆڕمێکــی 

پێدەنێتــە  خەریکــە  نیۆلیبــڕاڵ 

ــی  ــە ڕووکاردا دژایەتی ــە ل ــەوە، ک بوون

و  )بــازاڕ  دەکات  تۆتالیتاریانیــزم 

تاکگەرایــی لــە ســەرەوەی ئاماژەکانــی 

ئــازادی دژی کۆمەڵگەرایــی نــەژادی و 

چینایەتــی(.

ــەوە  ــوارەوە دەیخوێنن ــە خ ــەی ل ئەم

)ئینــزۆ  چاوپێکەوتنــی  دەقــی 

گۆڤــاری  لەگــەڵ  تراڤێرســۆ(یە 

. ) لیــا رجینا ما (

*لــە پلــەی مێژوونووســێکدا کــە بــە 

وردی لــەو بــوارەدا کاری کــردووە، 

ســەرەتا کورتەیەکمــان لــە بــارەی 

 )totalitarianism )تۆتالیتاریانیــزم 

ئــەم  بــۆ بخــەرە ڕوو، هەرچەنــدە 

چەمکــە ڕەگ و ڕیشــەی دەگەڕێتــەوە 

بیســتەمی  ســەدەی  مێــژووی  بــۆ 

ــەردەوام  ــا، بــەاڵم هــۆکاری ب ئەوروپ

بــە  چەمکــە  ئــەم  بەکارهێنانــی 

تایبەتــی لــەم چەند ســاڵەی دواییدا، 

ــی  ــۆ شــەپۆلێکی نوێ ــەوە ب دەگەڕێت

دژایەتیــی کۆمۆنیــزم و ئیســام.

- ئایدیــای تۆتالیتاریانیــزم بــە درێژایــی 

ســەدەیەک ژیانــی، قۆناغــی جیاجیــای 

بــە  بابەتــە  ئــەم  تێپەڕانــدووە، 

ڕابــردوو هەواڵــی  لــە  شــێوەیەکی ڕوو 

ــەی  ــەو ڕێگەی ــە ئ ــت ک ــەوە دەگەیەنێ ئ

ــز  ــە، هەرگی ــەم ئایدیای ــۆ ئ ــراوە ب تێپەڕێ

هەمــوار و لەبــار نەبــووە و لەمپــەڕی 

ســااڵنی  لــە  بــووە.  لەبەردەمــدا  زۆری 

دەیــەی 1920دا دژە فاشیســتە ئیتاڵییەکان 

لــە  چەمکــە  ئــەم  ســاختەکردنی  بــە 

هەوڵــی ئــەوەدا بــوون کــە تاکڕەویــی 

ڕژێمــی سیاســیی مۆســۆلینی ڕەتبکەنــەوە 

فاشیســتەکان  بکــەن.  مەحکومــی  و 

و  ســەر  کــردە  خێرایــی هێرشــیان  بــە 

ــە مەبەســتیان  ــڕی ک ــان دەرب ــازی خۆی نی

دروســتکردنی )دەوڵەتێکی تەواو(ـــە. لەم 

ــەن  ــاوکات لەالی ــە ه ــەم چەمک ڕووەوە ئ

فاشیستەکانیشــەوە  و  فاشیســتەکان  دژە 

بەکاردەهێرێــت و واتایەکــی ئەرێنــی یــان 

ــر  ــەک دوات ــی پێدەبەخشــن. دەیەی نەرێن

ــەن  ــەاڵت لەالی ــتی دەس ــە دەس ــە گرتن ب

ســتالینیزم  دەرکەوتنــی  و  نازییــەکان 

چەمکــە  ئــەم  ســۆڤێت،  یەکێتیــی  لــە 

بــە شــێوەیەکی بەرفــراوان باڵوبــووەوە. 

ــی  ــتنی ڕێککەوتن ــاڵی 1939 دوای بەس س

کۆتاییهاتنــی دژایەتیــی نێــوان یەکێتیــی 

بــە  کــە  نــازی،  ئەڵامنیــای  و  ســۆڤێت 

جارێــک )هیتلــەر و ســتالین(ی وەک دوو 

ــی  ــاند، چەمک ــە دەناس ــۆری دووان دیکتات

ڕێکخــرا.  و  داڕێــژرا  تۆتالیتاریانیــزم 

ــی  ــەردەمی ئاڵتوونی ــدا س ــەڵ ئەوەش لەگ

بــرەودان بــەم چەمکــە لــە ســەردەمی 

ــەواوی  ــە ت ــا ب ــوو، وات ــارددا ب ــەڕی س ش

بــۆ  گــۆڕا  تۆتالیتاریانیــزم  کاتــەی  ئــەو 

ئامڕازێــک بــۆ مەحکــوم کردنــی یەکێتیــی 

ــازاد(.  ــازاڕی ئ ــی )ب ــۆڤێت وەک دوژمن س

لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا تۆتالیتاریانیــزم 

ڕۆڵــی بەرگریکردنــی لــە ڕۆژئــاوا گێــڕاوە. 

ــە مــاوەی ســااڵنی شــەڕی ســارددا ئــەو  ل

سیاســەتی  لــە  ڕەخنەیــان  کەســانەی 

یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  دەرەوەی 

ئەمەریــکا دەگــرت، بــە هاوبەشــی تــاوان 

ــزم(  ــی تۆتالیتاریانی ــتی )دوژمن و یەکدەس

ماوەیەکــی  بــۆ  دەدران.  قەڵــەم  لــە 

کــورت، )دژایەتیــی تۆتالیتاریانیــزم( لــە 

گــۆڕا  )مەککارتیــزم(دا،  ســایەی  ژێــر 

تۆتالیتاریانیــزم.  ئایدۆلۆژیایەکــی  بــۆ 

1970دا  و   1960 دەیــەی  ســااڵنی  لــە 

کاتێــک توێژەرانــی زانکــۆ کــە خۆیــان 

شــێوەیە  لــەو  ئایدۆلۆژیایەکــی  بــۆ 
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لــە  ڕەخنەیــان  نــەدەدا،  بەدەســتەوە 

دەگــرت،  تۆتالیتاریانیــزم  بــە  بــرەودان 

متامنــەی  وردە  وردە  چەمکــە  ئــەم 

ــەی دوای  ــەو کات ــا ئ ــتدا. ت ــۆی لەدەس خ

یانــزەی  تیرۆریســتییەکانی  هێرشــە 

جارێکــی  چەمکــە  ئــەم  ســێپتەمبەر 

ــاژە  ــۆ ئام ــاو ب ــێوەیەکی بەرچ ــە ش ــر ب ت

ئیســالمی  بونیادگەرایــی  بــە  کــردن 

زینــدوو بــووەوە. لــەم ڕووەوە بۆمــان 

دەردەکەوێــت لەگــەڵ ئــەوەی ناوەڕۆکــی 

تــەواوی گــۆڕاوە،  بــە  )تۆتالیتاریانیــزم( 

ــەردەوام  ــێوەیەکی ب ــە ش ــە ب ــەم چەمک ئ

بــۆ ناونــان و ئامــاژەدان بــە دوژمنانــی 

ئەمــەش  بەکاردەهێرێــت.  ڕۆژئــاوا 

توندوتیــژی  بــە  ئامــاژە  ناچاریــی  بــە 

لــە  ڕابــردوودا:  ســەدەی  لــە  دەکات 

ــزم  ــەی تۆتالیتاریانی ــەو تاوانان ــەر ئ بەرامب

ئەنجامیــدان، وەک پاکتــاو و ئۆردوگاکانــی 

ڕۆژئاوایــی  توندوتیژیــی  مــەرگ، 

ــە  ــدا ل ــە کۆتایی ــان ل ــدەدرا، ی ــی پێ ڕەوای

ــی  ــان زیان ــتچوون ی ــەک )لەدەس زنجیرەی

بــە  دەکرایــەوە.  کــورت  الوەکــی(دا 

ــەش پێویســتە لەبەرچــاو  ــەوە ئەم دڵنیایی

دووربخرێتــەوە کــە تیــۆری زۆر لــە بــارەی 

تۆتالیتاریانیــزم هــەن، کــە ژمارەیەکیــان 

بــەاڵم  ســەرنجن،  جێگــەی  و  بەســوود 

بەکارهێنانــی گشــتی ئــەم چەمکــە زیاتــر 

بــووە. بەرگریکارانــە 

یەکێکیــان  هــەر  میللەتــەکان   *

تیشــک  جیــاواز  شــێوەیەکی  بــە 

چەمکــە.  ئــەو  ســەر  دەخەنــە 

تــا  فەڕەنســا  لــە  نموونــە  بــۆ 

بەرهەمــی   1973 ســاڵی  کاتێــک 

ــی  ــارەی ئەزموون )سۆلجنســتین( لەب

)گــوالک( لــە یەکێتیــی ســۆڤێت چــاپ 

نەبووبــوو، پێدەچــوو هیــچ کەســێک 

گرنگیــی نەدابێــت بــە ئەدەبیاتــی 

تۆتالیتاریانیــزم. پرســیارەکە ئەوەیە 

ئایــا تۆتالیتاریانیــزم بــە ئاشــکرا 

دیاردەیەکــی  یــان  چەمکێــک 

ڕۆژئاواییــە؟

ــەی  ــژووە فکریی ــەو مێ ــەی ئ ــە ڕوانگ - ل

ئــەم چەمکــە پێیــدا تێپەڕیــوە، لەگــەڵ 

لــە  بوونــی  بەفــراوان  و  باڵوبوونــەوە 

جیهانــدا، تۆتالیتاریانیــزم وەک چەمکێکــی 

لــە  دەرکەوتــووە.  ڕۆژئاوایــی  تــەواو 

ئاڕاســتەیەکی  تۆتالیتاریانیــزم  ڕاســتیدا 

لــە  لەخۆگرتــووە.  جیۆپۆلەتیکیشــی 

دەریــای  کەنــاری  واڵتــی  ژمارەیــەک 

یــان  یۆنــان  ئیتالیــا،  وەک  ناوەڕاســت 

Enzo Traverso
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کۆمۆنیســتییەکان  حزبــە  کــە  فەڕەنســا 

ــەوە  ــاو بزووتن ــان لەن ڕۆڵێکــی هەژموونیی

ئایدیــای  بینیــوە،  بەرگریکارەکانــدا 

تۆتالیتاریانیــزم گومانــی زۆری لــە ســااڵنی 

نیشــاندانی  دروســتکرد.  شــەڕدا  دوای 

سیاســییانەی  ئــەو  تۆتالیتاریانیزمبوونــی 

کــە دژی دیکتاتۆرییــە فاشیســتییەکان و 

کارێکــی  نازییــەکان خەباتیــان دەکــرد، 

واڵتــی  ژمارەیــەک  لــە  بــوو.  دژوار 

لــە  تۆتالیتاریانیــزم  باســی  ڕۆژئاوایــی 

بــوو  هــاوکات   ،1970 دەیــەی  ســااڵنی 

ــدا  ــی مارکســیزم( و ڕێگەی لەگــەڵ )قەیران

چەپــەکان  ڕۆشــنبیرە  دیــاری  بەشــێکی 

نــارساوی  تــەواو  فۆڕمێکــی  بــەرەو 

ــزکاری  ــان موحافی ــیک ی ــی کالس لیبڕالیزم

)فەیلەســوفە  بــڕۆن.  کۆمۆنیســتی  دژە 

نوێیــەکان( وەک فەڕەنســییەکان دەڵێــن 

ــە  ــەم وەرچەرخان دیارتریــن دەرکەوتنــی ئ

)شۆڕشــی  بــوون.  سیاســییە  و  فکــری 

دەیــەی  ســااڵنی  موحافیزکارانــە(ی 

و  تۆتالیتاریانیــزم  دژایەتیــی  1980ش 

ــردە  ــی ک ــی مرۆڤ ــە مافەکان ــتیوانیی ل پش

پیشــەی خــۆی.

ڕیشــەی  و  ڕەگ  دۆزینــەوەی  *بــۆ 

دەبێــت  کــوێ  تــا  تۆتالیتاریانیــزم 

بگەڕێینــەوە بــۆ ڕابردوو؟ بــۆ نموونە 

)کارل پۆپــەر( بــۆ شــوێنپێی بەشــێک 

لــە تۆتالیتاریانیزمــی ســەرەتایی لــە 

ئەفاتوونــدا دەگەڕێــت، لــە کاتێکــدا 

ــۆ( ڕەگ  ــەر و ئادۆرن ــە )هۆرکهایم ک

و ڕیشــەکەی بــە مەیلــی ڕۆشــنگەری 

بــۆ عەقــڵ و تەکنەلۆژیــا دەگێڕنەوە.

پۆپــەر  بۆچوونــی  دەربــارەی  -مــن 

گومانــی  تۆتالیتاریانیــزم  بــە  ســەبارەت 

ڕەچەڵکناســییەی  ئــەو  هەیــە:  زۆرم 

ئــەو لــە کتێبــی )کۆمەڵگــەی کــراوە و 

ــی  ــای دەکات ئامانجێک ــی(دا وێن دوژمنان

زۆر ســادەی هەیــە: ئــەوەی کــە نیشــانی 

لیربالیــزم وەک  و  تۆتالیتاریانیــزم  بــدات 

ــەک  ــێ کات، ن ــەدی و ب ــەزای ئەب دوو وت

پەیوەســن بــە کاتــەوە، بەڵکــو پەیوەســن 

بــە خــودی مرۆڤــەوە.

لەبــارەی  پۆپــەر  بۆچوونــی 

لەبەرگیــراوەی  تۆتالیتاریانیزمــەوە 

پێشــر  کــە  بــوو،  ڕۆژئــاوا  فەلســەفیی 

باســامن کــرد. شــێوازی ڕوانینــی ئەدۆرنۆ و 

هۆرکهایمــەر، بــووە هــۆی ئــەوەی تێکڕای 

ڕێــڕەوی فکریــی شارســتانێتیی ڕۆژئــاوا، 

کــە ئەویــش بــە شــێوەی نــورساو لــە 

ــەدەی  ــتە س ــەوە گەیش ــەردەمی دێرین س

بیســتەم، بخەنــە ژێــر پرســیارەوە. ئــەم 

دووانــە لــە )دیالەکتیکــی ڕۆشــنگەری(

دا بەشــێک لــە مەبەستناســیی هیگڵــی 

ــەی شــتێک  ــە بەرهەمەک ــرن، ک هەڵدەبژێ

نییــە بێجگــە لــە ســەرکەوتن و بااڵیــی 

ــزم:  ــە ئاســتی تۆتالیتاریانی ــا ل هــزری ڕەه

واتــا تێپەڕیــن لــە عەقڵــی ڕەهــاوە بــۆ 

ڕەخنەگــری  ئامــڕازی.  عەقاڵنییەتــی 

بــە  بەڵگەنەویســتە،  و  ڕوون  ئەمــەش 

ــە  ــە ب ــەوە ک ــان بێت ــک بیرم ــی کاتێ تایبەت

بۆچوونــی بزاڤــی دژە فاشــیزم دەرکەوتنــی 

من دەربارەی 
بۆچوونی پۆپەر 
سەبارەت بە 
تۆتالیتاریانیزم 
گومانی زۆرم هەیە: 
ئەو ڕەچەڵکناسییەی 
ئەو لە کتێبی 
)کۆمەڵگەی کراوە و 
دوژمنانی(دا وێنای 
دەکات ئامانجێکی 
زۆر سادەی هەیە
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بــوو  هاوواتــا  سۆســیالیزم  ناســیۆنال 

ــاو  ــە ن ــەوەی شارســتانێتی کەوت لەگــەڵ ئ

بەرگریــش  بزووتنــەوەی  و  گیانــەوەری 

بــوو  ســەندنەوەیەک  تۆڵــە  دەســتی 

ســەرچاوەی  ڕۆشــنگەرییەوە  لــە  کــە 

کــە  بیرنەچێتــەوە  گرتبــوو. ئەوەشــامن 

ــی  ــەش هاوشــێوەی بۆچوون ــەم ڕوانگەی ئ

ــوو.  ــژوو ب ــی مێ ــەر، دوچــاری دژایەتی پۆپ

ــۆ و  ــی ئادۆرن ــە بۆچوون ــەوە ب ــە ل بێجگ

هۆرکهایمــەر تۆتالیتاریانیــزم چارەنووســی 

مۆدێرنیتــە بــوو، واتــا ئــەوان تێڕوانینێکیان 

ــە  ــوو ب ــتوو ب ــت بەس ــە پش ــژارد ک هەڵب

ڕەخنــە و لــە هەرجۆرێــک بەڵێنی سیاســی 

ڕوانگەیــەوە  )لــەم  دووردەکەوتــەوە 

ــروڕای  ــوان بی ــت لەنێ ــە باشــر بێ لەوانەی

تــری  بیرمەندانــی  و  دووانــە  ئــەم 

قوتابخانــەی فرانکفــۆرت وەک بنیامیــن و 

دابنێیــن(. جیــاوازی  مارکــۆزە 

ڕیشــەکانی  و  )ڕەگ  کتێبــی   *

تۆتالیتاریــزم( لــە نووســینی هانــا 

ــاڵی  ــار س ــۆ یەکەمج ــە ب ــت، ک ئارێن

1951 چاپکــراوە، لــەم دواییانــەدا 

و  چاپکراوەتــەوە  لەنــوێ  ســەر 

ســەرنج.  جێــی  بۆتــەوە  دووبــارە 

ســاڵی 2017 کاتێــک دۆناڵــد ترەمــپ 

بــوو بــە ســەرۆک کۆمــاری ئەمەریــکا 

لــە بۆنــەی بوونــە ســەرۆک کۆمــاردا 

کاتێــک وتــاری پێشــکەش دەکــرد، 

ــەزۆن  ــە ئەم ــە ل ــەو کتێب ــڕای ئ تێک

فرۆشــرا. ئارێنــت بــە نیــو نیگایــەک 

لــە نازیــزم و ســتالینیزم هەوڵدەدات 

ــی  ــزم وەک فۆڕمێک ــە تۆتالیتاریانی ل

ــاوەر و  ــەوەی جەم ــۆ کۆکردن ــوێ ب ن

دیکتاتــۆری تاوانبــار تێبــگات، کــە 

لــە کۆتاییــدا بــە ئۆردوگاکانــی کاری 

مــەرگ  ئۆردوگاکانــی  و  زۆرەملــێ 

دەگات. پرســیارەکەم ئەوەیــە ئایــا 

چەمکــە  ئــەم  بــۆ  ئــەو  شــیکاری 

هێشــتا بــۆ ئێمــە بەســوودە کــە 

دیــاردەی  بــە  درک  هەوڵدەدەیــن 

سیاســی هاوچەرخمــان بیــن؟

ــەی نووســی،  ــەو کتێب ــت ئ ــک ئارێن -کاتێ

ــی دووەم  ــەڕی جیهانی ــی ش ــە کات ــا ل وات

ــیۆنال  ــەوە )ناس ــن دوای ئ ــێ دواکەوت و ب

سۆســیالیزم و ســتالینیزم( هەردووکیــان بــە 

ــاردەی سیاســیی ڕۆژ هەژمــار دەکــران  دی

ــینەوەی  ــۆ نووس ــج ب ــۆ ئامان ــتا ب و هێش

مێــژوو نەگۆڕابــوون. ئارێنــت مێژوونووس 

نەبــوو، لــە ڕووی مێژووییــەوە کتێبەکــەی 

ــی  ــەو هێڵ ــە ئ ــە: چوونک ــەو زۆر تێکەڵ ئ

جیاکــەرەوەی ڕوونــی لەنێــوان ئــۆردوگای 

کاری زۆرەملــێ و ئۆردوگاکانــی مــەرگ 

دانانێــت، ئــەو ڕەچەڵەکناســییەی ئــەو 

جوولەکەیــی،  دژە  تۆتالیتاریانیــزم،  بــۆ 

داگیــرکاری و حکومەتی تەواو پێشکەشــی 

ــەوە  ــر ناخوێنێت ــکرا یەک ــە ئاش دەکات، ب

لەگــەڵ  ســتالینیزم.  مێــژووی  لەگــەڵ 

ــەو  ئەوەشــدا ئارێنــت جەخــت لەســەر ئ

تۆتالیتاریانیــزم  کــە  دەکاتــەوە  خاڵــە 

دیاردەیەکــی تازەدەرکەوتــووی مێژووییــە: 

نوێــی  سیســتمێکی  بیســتەم  ســەدەی 

دەســەاڵتی بەخۆیــەوە بینــی و ئەزمونــی 

نەبــوو  هیــچ  ئامانجەکــەی  کــە  کــرد، 

بێجگــە لــە لەناوبردنــی خــودی سیاســەت، 

واتــا لەناوبردنــی جۆراوجــۆری مرۆڤــەکان. 

تۆتالیتاریانیــزم  تــر  دەربڕینێکــی  بــە 

تاکــە  دروســتکردنی  بــۆ  هەوڵدانێکــە 

تێیــدا  کــە  هاوشــێوە،  کۆمەڵگەیەکــی 

هەمــوو فۆڕمێکــی فرەیــی و دابەشــکردنی 

ــەرچاوەوە  ــە س ــی ل ــتەی کۆمەاڵیەت جەس

ئارێنــت  وتــەی  بــە  دەخنکێرێــت. 

ــە،  ــانە نیی ــی بوونناس ــەت وتەزایەک سیاس

کاری  خســتنەڕووی  بەپێچەوانــەوە 

ژێرەوەیــە  کاری  بەڵکــو  نییــە،  دیــار 

ــان  ــدا هاواڵتی ــە تێی ــەک ک )infra(، فەزای

ــەڵ یەکــری  ــن لەگ ســەرقاڵی مامەڵەکردن

ــری،  ــە یەک ــاواز ل ــەواو جی ــانی ت و کەس

وەک ڕۆڵگێــڕ بەرامبــەر ســپەری سیاســیی 

هاوبەشــن.  یەکــردا  لەگــەڵ  هاوبــەش 

بــە بۆچوونــی مــن ئــەم پێناســەیە بــۆ 

کــە  ئەزمونێــک  وەک  تۆتالیتاریانیــزم 

هەوڵــدەدات سیاســەت بــەرەو لەناوبــردن 

ــت و  ــە بپارێزرێ ــتەی ئەوەی ــات شایس بب

ــە  ــک ل ــەوە. کاتێ ــەر بکرێت ــی لەس جەخت

تۆتالیتاریانیــزم تێدەگەیــن وەک فۆڕمێکــی 

بــە دەســەاڵتی  ســەربازی پشتبەســتوو 

تــەواو و گشــتگیری دەوڵــەت، لــە واقیعــدا 

لــە خاڵــی بەرامبــەر کۆمۆنیــزم داماننــاوە، 

کۆمۆنیــزم وەک کۆمەڵگەیەکــی بــێ چیــن 

و بــێ دەوڵەتــی کۆمەاڵیەتیــی مرۆڤــە 

ئــازاد و یەکســانەکانە.
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وردی  هەبوونــی  کــە  ڕوونــە   *

لــە  چەمــک  دانانــی  و  مێژوویــی 

سیاســیدا   – کۆمەاڵیەتــی  دەقــی 

بــۆ هــەر هەوڵێــک بــە مەبەســتی 

ــزم  ــری تۆتالیتاریانی تێگەشــتنی زیات

گرنگیــی بەرچــاوی هەیــە. لەگــەڵ 

ئــەوە  ئەگــەری  ئەوەشــدا  بوونــی 

ــە  ــۆ ل ــی ت ــە بۆچوون ــان ب ــە، ی هەی

ــاژە  ــە ئام ــدا ســوودێکی هەی بنەڕەت

گرنگتریــن  لــە  ژمارەیــەک  بــە 

بــە  بکەیــت؟  تایبەتمەندییەکانــی 

مەبەســتی  بــۆ  کەمــەوە  الیەنــی 

تــۆ  بۆچوونــی  بــە  توێژینــەوە، 

بەهایەکــی  نمونەیــی  گروپێکــی 

نەخێــر؟ یــان  هەیــە  تایبەتیــی 

هەوڵیانــدا  هــەن  توێژەرانێــک   -

تۆتالیتاریســتانە  منونەیــی(  )گروپێکــی 

ــش  ــەی )کارل فردری ــە وت ــتبکەن. ب دروس

و زیبیگینــف برژینســکی( پێشکەشــکارانی 

ســەرکەوتوو  زۆر  تیــۆری  پێناســەیەکی 

بــۆ تۆتالیتاریانیــزم لــە ســااڵنی دەیــەی 

سیســتمێکی  تۆتالیتاریانیــزم  1950دا، 

پێکهاتــەی  لــە  پێکهاتــوو  یەکگرتــووی 

مافــە  ســەرکوتکردنی  وەک  جیاجیــای 

یاســاییەکان، هەڵوەشــاندنەوەی فرەیــی 

و دیموکراســی نوێنەرایەتــی، سیســتمی 

ڕابەرایەتیــی  حزبــی،  تــاک  سیاســی 

ئایدۆلۆژیایەکــی  کاریزمایــی، هەبوونــی 

زۆرەملــێ.  کاری  ئــۆردوگای  و  ڕەســمی 

گرنگیــی ئــەم گروپــە منونەییــە لەوەدایــە 

ــەوەی  ــۆ ئ ــە ب ــای پێویســتی هەی کــە توان

خۆیــدا  لەنــاو  ســتالینیزم  و  فاشــیزم 

بگونجێنێــت. ئەگــەر پێناســەکەی ئارێنــت 

بکەیــن،  پەســەند  تۆتالیتاریانیــزم  بــۆ 

کــە لەســەر ئــەو بنەمایــەی سیســتمی 

سیاســەت  و  ســەربازییە  تۆتالیتــار 

ــە  ــەو کات ــات، ئ ــوون دەب ــەرەو لەناوچ ب

پێویســتە بیرمــان بێــت کــە ئــەم سیســتمە 

هیــچ  لــە  کــە  ئــەوەی  بــێ  لەوانەیــە 

گروپێکــی منونەییــدا بێــت، لــە قاڵبــی 

ــت.  ــاوازدا دەربکەوێ ــەی جی شــێواز و وێن

لــەم ڕووەوە تۆتالیتاریانیــزم نابێــت لــە 

فۆڕمەکانــی ســەدەی بیســتەمدا کــورت 

بکرێتــەوە.

کــە  وایــە  شــتێک  وەک  جیهــان 

پەیوەندییــە  و  مرۆڤــەکان  تێیــدا 

کااڵیــان  وەک  کۆمەاڵیەتییــەکان 

ــازاڕ  ــدا ب ــە تێی ــک ک ــووە، جیهانێ لێهات

و  مرۆڤناســی  مۆدێلــی  یــەک  بــۆ 

جیهانگیــر گــۆڕاوە و مــرۆڤ بــەدەر 

کێبڕکــێ  و  تاکگەرایــی  بازنــەی  لــە 

پەیوەندییەکانــی  بــە  درک  ناتوانێــت 

جیهانــە  جــۆرە  ئــەو  بــکات،  خــۆی 

ئــەوەی  تۆتالیتاریانەیــە.  بێگومــان 

جێــی سەرســوڕمانە ئەوەیــە کــە ئێســتا 

تۆتالیتاریانیزمــی  نوێــی  فۆڕمێکــی 

پێدەنێتــە  خەریکــە  نیولیــرباڵ 

بوونــەوە، کــە لــە بەرگــی دژایەتــی 

ــازاڕ  تۆتالیتاریانیزمــدا دەردەکەوێــت )ب

و تاکگەرایــی وەک هێــام بــۆ ئــازادی دژ 

ــی(. ــەژادی و چینایەت ــی ن ــە کۆگەرای ب

ئەگەر پێناسەکەی 
ئارێنت بۆ 
تۆتالیتاریانیزم 
پەسەند بکەین، 
کە لەسەر ئەو 
بنەمایەی سیستمی 
تۆتالیتار سەربازییە 
و سیاسەت بەرەو 
لەناوچوون دەبات، 
ئەو کاتە پێویستە 
بیرمان بێت کە ئەم 
سیستمە لەوانەیە 
بێ ئەوەی کە لە هیچ 
گروپێکی نمونەییدا 
بێت، لە قاڵبی 
شێواز و وێنەی 
جیاوازدا دەربکەوێت
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لــە  موحافیزکارانــە(  *)شۆڕشــی 

جیهانیــی  شــەڕی  دوای  ئەڵمانیــا 

یەکــەم ڕوویدا و هاوشــێوەی هەموو 

موحافیزکارانــەی  بزووتنەوەیەکــی 

بــوو  ئــەوەدا  هەوڵــی  لــە  تــر 

بــۆ  بێــت  کۆتایــی  خاڵێکــی  کــە 

جواڵنــەوەی لیبرالیــزم و کۆمۆنیــزم، 

لــە ئەڵمانیــای دوای شــەڕی جیهانیی 

موحافیــزکاری  بزوتنــەوەی  دووەم 

ــەاڵم ئێســتا  ــوو، ب ــی نەب ــر بوون ئیت

تــری  دەرکەوتنەوەیەکــی  بینــەری 

نوێــی  شــەپۆلی  موحافیزکارییــن، 

ناســیۆنالیزم  و  موحافیــزکاری 

لەپــاڵ بزووتنــەوەی دوژمنکارانــەی 

و  ئەوروپــا  لــە  کۆمۆنیــزم  دژە 

چــۆن  یەکگرتــووەکان  ویایەتــە 

ڕووندەکەیتــەوە؟

بیســتەمدا  ســەدەی  ســەرەتای  -لــە 

)شۆڕشــی موحافیزکارانــە( لــە ئەڵامنیا بەها 

ــن و  ــزا بەرلی ــە ئای ــی )ک موحافیزکارییەکان

ــنگەری  ــرنیل-یان وەک دژە ڕۆش ــو ئیش زی

کــە  ڕەســەن  لەگــەڵ چینێکــی  ناوبــرد( 

باوەڕیــان بــە تەکنەلۆژیــا و پیشەســازی 

ــرد.  ــە ک ــوو ئاوێت ــرن هەب ــتی مۆدێ و زانس

ڕاســتە کــە ســەردەمی ئــەو ئاڕاســتەیە بــە 

ــی  ــااڵنی کۆتای ــەاڵم س ــتووە، ب ــا گەیش کۆت

لــە  نوێــی  ســەدەی بیســتەم فۆڕمێکــی 

و  بــازاڕ  کــە  هێنــا  )نیوموحافیــزکاری( 

ــەر  ــە بەرامب ــی و ســەرمایەداری ل تاکگەرای

ــی  ــتییەکان و ئامانجەکان ــە کۆمۆنیس شۆڕش

لــە  گرتــوو  ســەرچاوە  یەکســانیخوازی 

هێــزی خەیاڵــی دوای شــەڕ، دادەنــا. تــا 

ــە ڕاســتەکان  ــەو شــوێنەی کــە زۆرێــک ل ئ

دژی بەجیهانیبوونــی نیولیــرباڵ )واتا فۆڕمی 

وەســتانەوە،  تۆتالیتاریانیــزم(  ئەمــڕۆی 

ــو  ــوون بەڵک ــت نەب ــە تۆتالیتاریانیس ئەوان

ئــەوان  بــوون.  موحافیــزکار  بێگومــان 

بەرامبــەر  موحافیزکارانــەن  کاردانــەوەی 

کاتێــک  هاوچــەرخ.  تۆتالیتاریانیزمــی 

پۆســت  بەرەنگاربوونــەوەی  ســەرقاڵی 

فاشــیزم و پۆپۆلیزمــی ڕاســت و فۆڕمەکانــی 

تــری ڕاســتەکانین، پێویســتە ئــاگاداری ئــەو 

بابەتــە بیــن. وەک چــۆن ناکرێــت بــە نــاوی 

ناســیۆنالیزم یــان موحافیزکارییــەوە دژی 

ــتینەوە،  ــەرخ بوەس ــی هاوچ تۆتالیتاریانیزم

یەکگرتــوو  بەرەیەکــی  پێکهێنانــی  بــە 

نیولیرباڵیــش  بەرگریکارانــی  لەگــەڵ 

کردنــی  دژایەتــی  بکەوینــە  ناتوانیــن 

پۆســت فاشــیزم.

ســەدەی  زۆری  بەشــێکی  *لــە 

فاشــیزم  دژایەتیــی  بیســتەمدا 

لەگــەڵ دژایەتــی بــۆ ئاشــتی وەک 

ــدا  ــەڵ ئەوەش ــران. لەگ ــەک دادەن ی

کــە  ئەوەیــن  بینــەری  ئێســتا 

 نیۆکۆنزەرڤاتیڤیزم سەرمایەداریی لە بەرامبەر شۆرشە کۆمۆنیستییەکاندا دانا
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تۆتالیتاریانیــزم  دژە  بزووتنــەوەی 

مەیلــی ئــەوەی هەیــە وێنەیەکــی 

و  نادیالەکتیکــی  و  توندوتیــژ 

پاوانخــواز لە بزووتنــەوە و چاالکوانە 

ــە زۆری  ــەپۆلی ڕوو ل ــی ش نەیارەکان

توندڕەویــی ڕاســتەکان بخاتــەڕوو. 

بــە ڕاســتی بابەتەکــە چییــە؟ لــە 

یــان  مێژوویــی  بەهــای  ئەمــڕۆدا 

دژایەتیــی  سیاســی  پەیوەندیــی 

چییــە؟ فاشــیزم 

-بــە بۆچوونــی مــن دژایەتیــی فاشــیزم و 

ئاشــتیخوازی  نابێــت بە بەرامبەر و یەکســان 

دەیــەی  کۆتایــی  ســااڵنی  لــە  دابنێیــن. 

کۆنفرانســی  دوای  تایبەتــی  بــە  1930دا 

ــا  میونخــی ســاڵی 1938، ئاشــتیخوازی هاوت

بــوو لەگــەڵ خۆبەدەســتوەدان و بــوون بــە 

فاشــیزم و دواتــر زۆرێــک لە ئاشــتیخوازەکان 

ڕوویــان لــە هاوکاریکردنــی فاشیســتەکان 

فاشــیزم،  دژایەتیــی   1941 دوای  کــرد. 

ــە دژی  ــە بەرەنگاریــی چەکداران ــوو ل بریتیب

داگیــرکاری نازییــەکان. ئەمــڕۆ دەســتربدن بۆ 

ــی  ــەن بزووتنەوەکان ــژی لەالی کاری توندوتی

وەک )گیانــی ڕەشپێســتەکان گرنگــە( لــە 

ــی  ــان )بەرگری ــووەکان، ی ــە یەکگرت ویالیەت

کەنــاری  و  غــەزە  لــە  فەڵەســتینییەکان( 

ڕۆژئــاوا بــە تــەواوی لەالیــەن خەڵکــەوە 

پەســەندکراوە. بــە بۆچوونــی مــن دژایەتیــی 

و  یەکگرتــووەکان  ویالیەتــە  شــەڕەکانی 

ــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت نابێــت  ــاوا ل ڕۆژئ

بــە نــاوی ئاشــیخوازییەوە ئەنجــام بدرێــت، 

و  ئــازادی  نــاوی  بــە  پێویســتە  بەڵکــو 

ڕزگاربــوون لــە کــۆت و بەنــد و داگیرکاریــی 

ئیســتیعامری نوێوە باســبکرێن. ئاشــتیخوزی 

ــەر  ــە. ئەگ ــی نیی ــچ واتایەک ــوریا هی ــە س ل

دیموکراســی لــە حوکمــی ســەرکەوتنێکی 

پێکهاتەیەکــی  نــەک  ببینیــن  مێژووییــدا 

ڕێکخــراو، یــان بــە دەربڕینێکــی تــر فۆڕمێک 

ــەو  ــە، ئ ــەاڵتی زۆرین ــتنی دەس ــۆ ڕێکخس ب

کاتــە زۆرێــک لــەو واڵتانــەی لــە ڕابــردوودا 

ــت  ــدووە نابێ ــیزمیان تێپەڕان ــی فاش ئەزمون

ــیزم(  ــە )دژی دژە فاش ــاس ب ــەوەی هابرم ئ

ــەن. ــەند بک ــات، پەس ــاوی دەب ن

* ســاڵی 1989 تەنیــا ئــەوە دیــواری 

ــو  ــا، بەڵک ــە ڕووخ ــوو ک ــن نەب بەرلی

لەگــەڵ ئــەودا ســەرجەم دووبــارە 

نمایشــکراوەکانی جیهانــی ئەویــش 

کاڵ بوونەوە. پێدەچوو دیموکراســی 

لیبراڵــی ڕۆژئــاوا لەالیــەن جیهانــەوە 

پێشــوازی لێبکرێــت. ئەمــڕۆ ســەد 

ســاڵ دوای شۆڕشــی ڕووســیا کــە 

بــە  ناڕەزایەتییــەک،  وەک  زۆرێــک 

مێــژووی  لــە  تــاوان  قۆناغێکــی 

ســەدەی بیســتەمدا نــاوی دەبــەن و 

دوای شــەپۆلی ئــەو شۆڕشــانەی لــە 

ــە گۆشــە  ــردوودا ل ــد ســاڵی ڕاب چەن

و کەنــاری جیهــان دەســتیانپێکرد، 

کــە  بگوترێــت  دەتوانرێــت 

کاریگەریــی بەجێمــاوی ئــەو شۆڕشــە 

لەســەر جیهــان هێشــتا بــە تــەواوی 

درکــی پێنەکــراوە؟

ــای  ــە وات ــی شۆڕشــی ڕووســیا ب ڕزگارکردن

هێنانــە دەرەوەی ئــەم شۆڕشــە لــە چینــە 

ــزم و  ــەڵ کۆمۆنی ــی لەگ ــی دژایەت قوڵەکان

ســتالینیزمە. ئــەم کارە وەک ماتەمینــی بــۆ 

شۆڕشــە شکســتخواردووەکانی ســەدەی 

مێژووییــە  شکســتە  ئــەم  بیســتەمە. 

ڕوونکــەرەوەی تایبەمتەنــدی و الیەنەکانی 

بزووتنــەوەی ســەرمایەدارییە نوێیەکانــە 

ســریت،  واڵ  داگیرکردنــی  )وەک 

ئیندیگنــادوس، گــەزی پــارک، بێدارانــی 

دروســتبوون،  ڕۆژئــاوا  لــە  کــە  شــەو( 

شۆڕشــانەی  ئــەو  شــەپۆلی  هەروەهــا 

ــی  ــە جیهان ــردوودا ل ــەی ڕاب ــە دەی ــە ل ک

عەرەبیــدا ڕوویانــدا. ئــەم بزووتنەوانــە 

ــە هیــچ شــوێنێکی مێــژوودا  نەیانتوانــی ل

ــۆری  ــرن و م ــان بگ ــۆ خۆی ــەک ب جێگەی

ئــەم  هەروەهــا  لێبــدەن؛  خۆیانــی 

لەبــارەی  بانگەشــەیەکیان  بزوتنەوانــە 

ــتەڕوو.  ــیا نەخس ــی ڕووس ــی شۆڕش میرات

ــان  ــەرلەنوێ خۆی ــاری س ــە ناچ ــەوان ب ئ

داهێنانــی  و  ئــازادی  دروســتکردەوە. 

وزەبەخشــە،  و  ڕۆحبەخــش  ئــەوان 

ــر  ــی ناجێگی ــەوەی تایبەمتەندی ــەڵ ئ لەگ

و زووتێپــەڕی ئــەم بزووتنەوانــە ســنووری 

وانییــە  پێــم  ئەوانــە.  ڕاســتەقینەی 

بــە  چارەنــووس(  )دیاریکردنــی  بــێ 

ــە  ــەم بزووتنەوان ــزم ئ ــی کۆمۆنی ئەزموون

ڕوانگــەی  و  پتــەو  پێکهاتــەی  بتوانــن 

ئەمــە  دروســتبکەن.  ســەرنجڕاکێش 

هەروەهــا بــەو واتایەیــە کــە پێویســتە 

)دژایەتیــی تۆتالیتاریانیــزم( تێکبشــکێنین، 

زیندووکردنــەوەی  میراتــی  خــۆی  کــە 

1980یــە.         دەیــەی  نیوموحافیــزکاری 


