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وتەی وەرگێڕی فارسی

باڵوكراوەتەوە،  بیست  س��ەدەی  1990ی  لە  كتێبە  ئەم 
لوتكەی  پاشكۆكانی،  و  هەڵوەشانەوەی سۆڤێت  دوای  واتە 
بانگەشەی دنیای سەرمایەداری بوو – لەهەر چوارگۆشەی 
دنیا – له باره ی مەرگی كۆمۆنیزم، سەركەوتنی سەرمایەداری 
و ئایدیۆلۆژیای لیبراڵیزمی نوێ. دوای تێپەڕینی ماوەیەكی 
وەاڵم��ی  جیهان  واقعیەتی  س��ااڵن��ەدا،  ئ��ەو  بەسەر  زۆرك��ەم 
زۆربەی ئەو بانگەشانەی داوەتەوە و ئەو وەاڵمدانەوەیەش 
وشك  بانگەشەیە  ئەو  مەرەكەبی  هێشتا  ب��ەردەوام��ە.  هەر 
نەببووەوە، قەیرانی زۆر و بەرەو گەشەكردنی سەرمایەداری 
برسێتی،  ه��ەژاری،  سەریكێشایە  جیهانی،  ڕەهەندەكانی  لە 
بێكاری، بێموچەیی، تاوان، ئالودەیی، لەتوپەتكردن، شێواندنی 
لەشی مندااڵن لەپێناو مامەڵەكردن بەئەندامەكانی و شااڵوی 
تایبەتترین  بۆ  نوێ،  لیبراڵیزمی  سەرمایەداریی  سەركێشی 
پانتایی ژیانی مرۆڤ لەسەر تاسەری جیهاندا، چەوسانەوەی 
زۆر، مسۆگەركردنی قازانجی زیاتر و تااڵنوبڕۆی سەرچاوە 
مادییە سەرەتاییەكان، لە كۆتاییدا ڕژێمی دڕندانە و پێشتر 
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شەڕی  هەڵگیرساندنی  بە  ئیمپریالیستی،  واڵتانی  نەبووی 
زیاتری  هەرچی  دووب��ارەی  دابەشكردنەوەی  بۆ  ناوچەیی 
خەڵەتێنی  خەڵك  ماسکی  لە  جیهان  سامانی  و  ناوچەكە 
فۆڕمگرتنی  الی���ەك،  ل��ە  ت��ی��رۆری��زم  دژە  و  دی��م��وك��راس��ی 
و  میلیتاریزم  ئ���ەو  ب����ەردەم  ل��ە  ن��اوچ��ەی��ی  دواك��ەوت��وی��ی 
دواكەوتوییە  ئ��ەو  زەوەن���دەی  و  زۆر  و  ئاشكرا  دڕندەییە 
سامان  دابەشكردنەوەی  دوب��ارە  لە  نەمانەوە  بەبێبەش  بۆ 
و دەس���ەاڵت، لە الی��ەك��ەی دی��ك��ەوە، ڕوی دزێ��و و مرۆڤی 
و  ڕون  بە  ه��اوچ��ەرخ،  سەرمایەداری  ه��ەردوالی  شەڕانی 
هەروەها  دنیا.  بەرچاوی خەڵكی  بخاتە  ئاشكراترین شێواز 
لە  خۆی  خەباتی  دەستكەوتی  لە  كرێكاران  داكۆكیكردنی 
گردبوونەوە  مانگرتن،  ناڕەزایی،  بە  جیهان  شەش گۆشەی 
كرێكاری  هەژمونی  و  كارگەكان  زەوتكردنی  ڕێپێوان،  و 
بەسەریانەوە، خەتی ڕاستوچه پ هێنان بەسەر ئەو بانگەشە 
دژی  كرێكاران  خەباتی  گوایە  كە  بێبنەمایانەدا،  و  پ��ووچ 
سەرمایەداری، ئیلهام لە سۆڤێت و پاشكۆكانی وەردەگرێت 
و دەریخست خەباتی چینایەتی بێالیەن بوون، یان نەبوونی 
لە  وێنەیە  ئەو  ڕەتكردنەوەی  ب��ەردەوام��ە.  ه��ەروا  سۆڤێت، 
جیهان دەریدەخات، بە پێچەوانەی ڕای نوسەری ئەم كتێبە 
- كە ئەو ناوی دەنێت پۆست كۆمۆنیزم - ڕوبەڕوبوونەوەی 
سەرمایەداری و سۆسیالیزمی تێنەپەڕاندوە و مرۆڤ هەروا 
شرۆڤەكردنی  واقعیەتە  ئەو  بەاڵم  ڕوبەڕوبوونەوەدایە،  لە 
تیۆریی دیاردەی سۆڤێت ڕەتناكاتەوە. لەوە زیاتر، پێویستە 



9پۆست كۆمۆنیزم

وەاڵمی ڕەخنە بە ڕەخنە بداتەوە. پێویستی ڕەخنەی تیۆری 
لەجۆری ڕوانگەكانی نوسەری ئەم كتێبە، بە تایبەت لەو ڕوەوە 
بۆخۆی دەریده خات زۆربەی ڕەخنەكان، كە لە گۆشەنیگای 
چەپ و داكۆكیكردن لە سۆسیالیزمەوە نوسراون، ڕەخنەی 
ئەبستراكت و ئایدیۆلۆژیایی بوون و بە ئاشكرا نەزۆكی و 
خاڵەكانی  باسكردنی  بۆیە،  دەرخستووە.  خۆیان  ناتەواوی 
ڕەخنەگرانە لەم كتێبە بێسود نابینم، بەو ئامانجەی دەرگای 
چینی  سەرمایەداری  دژە  كارەكتەرانی  ناخی  لە  باسەكە 
سۆسیالیستەكان  تێڕوانینی  بزانین  تا  بكاتەوە،  كرێكاردا 

لەبارەی جواڵنەوەی چینی كرێكارەوە چۆنە.
لەوەدا هیچ گومانێك نییە سۆڤێت – كە نوسەری كتێبەكە 
لە زاری واساڵڤ هاوڵ دەیگێڕێتەوە-، بووە بە )ئیمپراتۆر( 
دیسانەوە هاڤڵ ڕاستدەكات، گرنگی ڕوخانی ئەو ئیمپراتۆرە، 
پێموایە  نییە.  كەمتر  هیچ  ڕۆما  ئیمپراتۆریەتی  ڕوخانی  لە 
مرۆڤی  ژیانی  بە  پەیوەندی  ئەوجێیەی  تا  ڕوخانی سۆڤێت 
ئێستاوە هەیە، زۆر لە ڕوخانی ئیمپراتۆریەتی ڕۆما گرنگترە، 
بەاڵم دەبێت لە واساڵڤ هاوڵ و نوسەری ئەم كتێبە بپرسین: 
ئایا ئیمپراتۆریەتی سیاسی جگە لەسەر بنەمای سیستمێكی 
ئابوری - كۆمەاڵیەتی نا دادپەروەرانە، ستەمكارانە لە هەناو 
و قواڵیی كۆمەڵگەدا - لە ڕاستیدا بۆ پاراستن و مانەوەی 
و  دەس��ەاڵت  كە  هەبێت،  ئامادەیی  دەتوانێت  سیستمە  ئەو 
سامانی هەمان ئیمپراتۆر زامندەكات–؟ ئەگەر ئەوە ڕاستە، 
پەیوەندی  بنچینەی  لەسەر  بێجگە  ڕۆم��ا  ئیمپراتۆریەتی 
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ئیمپراتۆریەتی  هەبێت،  ب��وون��ی  ن��ەی��دەت��وان��ی  ك��ۆی��ل��ەداری 
سۆڤێتیش جگە لەسەر بنەمای پەیوەندیی ئابوری- كۆمەاڵیەتی 
پەیوەندی  م��ان��ای  ب��ە  ئێستادا،  دن��ی��ای  ب��ەس��ەر  ب��ااڵدەس��ت 
ڕابگرێت.  خ��ۆی  نەیدەتوانی  ك��رێ،  ك��اری  چ��ەوس��ان��ەوەی 
كرێكارانی  خەباتی  بە  ئاماژە  بەسە  ئەوەندە  لەوبارەیەوە 
و  پەنجاكان  تایبەت  بە  و  پەیوەندییانە  ئەو  دژی  پۆڵەندی 
لوتكەی ئەو لە حەفتاكان بكەین، كە سەرمایەداری خۆرئاوا، 
كڵێسا و ڕیفۆرمیزم لە بەرگی )یەكێتی هاوپێوەندی( دەستاو 
چەوسانەوەی  بەرەوداماڵینی  و  یەكتر  داویانەتە  دەس��ت 
كەوایە،  پەلكێشیانكرد.  ئ��ەو  تایبەتی  ج��ۆری  كرێی  ك��اری 
ئەگەر كەسێك داكۆكی لە سیستمی سەرمایەداری نەكات و 
نەیەوێت لە گۆشەنیگای بەرگری لە سەرمایەدارییه وه  ڕەخنە 
لە سۆڤێت و پاشكۆكانی بگرێت، دەرەتانێكی نییە جگە لەوەی 
نەك   - نابوو  لەخۆی  هەرناوێكی  كەمپە – س��ەرەڕای  ئەو 
بەڵكو  دەوڵەتی(،  )سۆسیالیزمی  یان  سۆسیالیزم،  بەناوی 
وەك شێوازێكی تایبەتی سەرمایەداری، واتە سەرمایەداری 
كاری  هێزی  كرێكار  لەودا  كە  لێبگرێت،  ڕەخنەی  دەوڵەتی 
)یان  دەوڵ��ەت  بە  تایبەتەكەی،  خاوەنكارە  لەجیاتی  خ��ۆی 
ح���زب-دەوڵ���ەت(، دەف��رۆش��ێ��ت. س��ەرم��ای��ەداری دەوڵ��ەت��ی 
ئەم  نوسەری  ڕوانگەی  لە  پێگەیەكی  هیچ  دەستەواژەیەكە، 
لە  تەنیا  ڕوانگەیەوە،  لەو  نییە.  دەربارەی سۆڤێت  كتێبەوە، 
و  دەك��ات  ئ��اژن  ڕەخنە  سۆڤێت  سیاسییەوە  نیگای  گۆشە 
ئابوری  لە  هەیە،  گۆشەیەوە  بەو  پەیوەندی  جێیەی  ئەو  تا 



11پۆست كۆمۆنیزم

جۆرە  چ  كە  ناكات  ب��ەوە  ئاماژە  كەمترین  و  دەكۆڵێتەوە 
كرێكار  پەیوەندیی  بەسەر  هەژمونی  ئابوری  پەیوەندییەكی 
لەوجۆرە  كە  هەبووە. زۆربەی شتێك  دەوڵەتی سۆڤێتدا  و 
ڕوانگانەوە لەبارەی ئابوری سۆڤێتەوە باسدەكرێت، بوونی 
گەندەڵی، بەرتیلخۆری، بۆرۆكراسی، بەرهەمهێنان بە كوالێتی 
نزم، بەاڵم تێچوونی زۆر و بابەتی لەمجۆرەیە. بێدەنگی لەوە 
دەكرێت كە ئایا لە پەیوەندییە ئابوریەكانی سۆڤێتدا، سەرەنجام 
كرێكار دەچەوسێنرێتەوە یان نا؟ ئەگەر دەچەوسێنرێتەوە چ 
جۆرە چەوساندنەوەیەك بوو. گوایە دەكرێت ئەو بێدەنگییە 
ناونانی  سەرمایەداری  بە  لە  خۆدزینەوە  بۆ  پاساوێكبێت 
سۆڤێت. لە بەرامبەردا، گرنگی پشتبەستنی ئەو ڕوانگانە، بە 
ناونیشانی وەك )تۆتالیتاریزم( و )دەسەاڵتخوازی(، ئاڕاستەی 
سەركوتكردن، كوشتن، زەبروزەنگ، نەبوونی دیموكراسی و 
ئازادییە سیاسییەكان دەكرێت. بێگومان، پێویستە ڕەهەندی 
سیاسی و سەركوتكردن و زەبروزەنگ لە سۆڤێت، بە توندی 
ڕەخنەی لێبگیردرێت، بەاڵم تا ئەو ڕەخنە سیاسییە نەكەوێتە 
پانتایی ڕەخنەی پەیوەندی ئابوری-كۆمەاڵیەتییەوە، ڕەخنەی 
تێناپەڕێنێت.  لیبراڵی  ڕەخ��ن��ەی  چ��وارچ��ێ��وەی  لە  سۆڤێتی 
بێ  ب��ە  ل��ی��ب��راڵ،  دی��م��وك��راس��ی  بەهاكانی  ل��ە  داك��ۆك��ی��ك��ردن 
ڕەخنەگرتن لە پەیوەندی ئابوری-كۆمەاڵیەتی سۆڤێت، واتا 
داكۆكی لە پەیوەندییە چەوسێنەرانەی سەرمایەداری، بەڵكو 
ڕەخنەگرتنە  ئەمجۆرە  ئەنجامی  ئەوە.  نەرمتری  فۆڕمی  لە 
دەوڵەتی،  س��ەرم��ای��ەداری  شكستی  كە  ئەوەیە  سۆڤێت  لە 
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هەڵوەشانەوەی  و  شكست  وەك  تایبەتی  سەرمایەداری  لە 
ئ��ەوەی  وەك   - ئەگەر  ئێستا  نیشاندەدرێت.  سۆسیالیزم 
نوسەر لەم كتێبەدا لە ماركس دەیگێڕێتەوە - سۆسیالیزم بە 
مانای بوونی جواڵنەوەی ڕاستەقینە و مادی چینی كرێكار 
دژی سیستمی سەرمایەداری بێت، تەنیا بە سڕینەوەی ئەو 
سۆسیالیزم  مەرگی  و  هەڵوەشانەوە  باسی  دەكرێت  چینە، 

بكەین. 
هەر ئەوەندە بۆ ئەو ئەنجامگیرییە بەسە كە نوسەری ئەم 
هاوسەنگی  شێوازی  لە  داكۆكیكردن  گۆشەنیگای  لە  كتێبە 
سەرمایەدارییەوە )شتێكی هاوشێوەی سۆسیال دیموكراسی(، 
بەرامبەر  لە  كە  دەگرێت،  پاشكۆكانی  و  سۆڤێت  لە  ڕەخنە 
سەرمایەداری  بێویژدانی  و  دڕندەیی  قایمی،  چاو  شێوەی 
لیبراڵی نوێ، لەوە الوازترە لە بنچینەدا بەجدی وەربگیردرێت، 
ساڵە  ساڵەهای  سەرمایەدارییە  ئ��ەو  ك��ە  ئاشكرایە  بۆیە 
سنورەكانی سەرمایەداری لیبراڵی پێچاوەتەوە و هەرجۆرە 
گەڕانەوەیەك بۆ ئەوی نەشیاو كردوە، بەاڵم پرسیاری زۆر 
1917ی  ئۆكتۆبەری  شۆڕشی  كە  بوو  چ  ئەوەیە،  گرنگتر 
چەوسانەوەی  پەیوەندییەكانی  هەڵوەشانەوەی  بۆ  سۆڤێت، 
كاری كرێ هەڵگیرسا، بەاڵم بۆخۆی بە سیستمێك لەجۆری 
پەیوەندییەكان كۆتاییهات؟ ئاشكرایە ئەو پرسیارە بەجۆرێك 
بنەڕەتی، زۆر گرنگە و وەاڵمەكەشی پێویستی بە لێكۆڵینەوە 
لە  ناتوانرێت  هەرگیز  كە  ف��راوان��ە،  ڕەه��ەن��دی  جۆرێك  لە 
ل��ەوب��ارەی��ەوە  مەبەستەكەی  جوانی  بە  وەه���ادا،  وتارێكی 
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ئەوەیە،  پرسیاركردنە  ل��ەو  مەبەستم  لێرەدا  ڕونبكاتەوە. 
پرسیار تەنیا بیرهێنانەوەی خاڵی میتۆدناسی )میتۆدۆلۆژی(
ئەو،  بە  دروستە  وەاڵم��دان��ەوەی  ڕێگەی  خۆشكردنی  بۆ  ە 
بابەتی  ڕەوت��ی  و  كتێبە  ئ��ەم  ن��وس��ەری  هاوبۆچوونی  كە 
ڕابەرایەتی  بە  بەڵشەفیك  حزبی  واتا  ئەو،  ڕەخنەلێگیراوی 

لینین ڕاستە. 
)یەكەم  دەڵێت:  یەكەمدا  بەشی  لە  كتێبە  ئەم  نوسەری 
شۆڕشی  پراكتیككردنی  ب��ه   س��ۆڤ��ێ��ت،  ش��ۆڕش��ی  ه��ەوڵ��ی 
نوسەر  بەمشێوەیە  فراواندا(،  پێوەرێكی  لە  بوو  ماركسیزم 
بەم ڕستەیە بە ئاشكرا میتۆدی توێژینەوە لەبارەی دیاردەی 
سۆڤێت دەردەبڕێت و لە ڕاستیدا وەها وەاڵمی پرسیارەكەی 
زادەی  سۆڤێت  ئیمپراتۆریەتی  ئەگەر  دەدات���ەوە،  س��ەرەوە 
تیۆری ماركسیدا  لە  پێویستە  ئۆكتۆبەرە،  كرۆكی شۆڕشی 
ڕەوش��ەی  ئ��ەو  تەنیا  ن��وس��ەر  بگەڕێیت.  ه��ۆك��ارەك��ەی  ب��ۆ 
توێژینەوەیە نەك هەر لە ڕستەی سەرەوەدا، بەڵكو لە شوێنی 
جیاجیای ئەم كتێبەدا دەخاتەڕو، لەوانە لە شوێنێك بە ئاشكرا 
لەكۆتاییدا  ماركس،  ڕای  پێچەوانەی  )بە  كە  پشتگیریدەكات 
وشیاری یه کالکه ره وه ی بوونە(. لێرەدا بابەتی جێگەسەرنجم 
تێڕوانینە بۆ شۆڕش و بەشێوەیەكی گشتی  هەمان جۆری 

بۆ مێژو. 
 لە ڕاستێتی سادەی ژیانی ڕۆژانەوە دەستپێدەكەم. ئایا 
مرۆڤ لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیدا، شوێن تیۆر دەكەوێت؟ بە 
دەستەواژەیەكی تر، ئایا مرۆڤ بۆ ئەوەی بخوات، بخواتەوە، 
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كاربكات، پشوبدات، منداڵبخاتەوە و ...، سەرەتا بیردەكاتەوە 
كارانە  ئەو  پاشان  و  گوتوە  چی  لەمبارەیەوە  تیۆره   فاڵن 
ڕاشكاوی  بە  وەاڵمەكەی  ئەنجامدەدات؟  تیۆرە  ئەو  پێی  بە 
نەخێر. بۆیە نەگۆڕە، تازە دوای ئەنجامدانی ئەوكارانەیە، كە 
لە بنەڕەتەوە مرۆڤ دەتوانێت تێبگات تیۆرێكیش بوونی هەیە 
و هەوڵبدات بیناسێت. بەڵگەنەویستە مرۆڤ چۆن پێویستی 
بە خواردن، كاركردن و پشوە، پێویستی بە زانینی ئەو، یان 
زانستییه وه   ئاشكرای  بەهۆی  بەاڵم دەكرێت  تیۆرەشە،  ئەم 
پێویستییەكانی  دابینكردنی  دوای  تەنیا  پێویستییە  ئ��ەو 
ڕونبكرێنەوە.  لێرەدا  ناكات  پێویست  كە  بێتەئاراوە،  یەكەم 
پێویستییە  دابینكردنی  بە  گرنگی  ژیانیدا  لە  مرۆڤ  كەوایە، 
شۆڕشەوە،  لەبارەی  دەدات.  خۆی  ڕۆژان��ەی  مادییەكانی 
چۆنچۆنی؟ لەمبارەیەشەوە ئاشكرایە مرۆڤەكان بە پێی ئەم، 
یان ئەو تیۆرە شۆڕش ناكەن، بەڵكو بەگوێرەی پێویستییە 
بەمانای  چ شۆڕش  دەب��ەن.  ئەوكارە  بۆ  دەست  مادییەكان 
چاالكی مرۆڤەكان بۆ گۆڕین و تەندروستكردنی هەلومەرجی 
كۆمەاڵیەتی ژیانی خۆمان وەربگرین )شۆڕشی كۆمەاڵیەتی(، 
چ بە واتای البردنی كۆسپەكانی بەردەم ئەوكارە )شۆڕشە 
سیاسییەكان، كولتوری، زانستی، تەكنەلۆژیا و ...(، هەرچۆنێك 
بێت هەڵقواڵوی پێویستییە مادییەكانە. بەم مانایە، شۆڕشی 
ئۆكتۆبەر پێش ئەوەی هەوڵی كەسێك، یان كەسانێك بووبێت 
جەماوەری  هەوڵی  ماركس،  تیۆرەكانی  پراكتیزەكردنی  بۆ 
كرێكارانی سۆڤێت بوو بۆ گۆڕینی هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی 



15پۆست كۆمۆنیزم

سەرمایەداری،  پەیوەندییەكانی  هەڵگرتنەوەی  واتا  سۆڤێت، 
بەگژداچونەوەی كرێكاران بە قەیسەریزم، پاشان حكومەتی 
كرنسكی لەم گۆشەنیگایەوە و بۆ بەدیهێنانی ئەوكارە بوو. 
میتۆدۆلۆژی  لە  كە  گرنگە  و  بنەڕەتی  خاڵی  هەمان  ئ��ەوە 
نوسەری ئەم كتێبە ئاوڕی لێنادرێتەوە و نادیدە دەگیردێت. 
بە دەربڕینێكی دیكە، تێڕوانینی ئەو بۆ شۆڕشی ئۆكتۆبەر، 
نەك جواڵنەوەی گەورە و مادی ملیۆنان كرێكار بە هەوڵی 
بەڵكو  دادەمركێتەوە،  تیۆرێك  كردنی  پراكتیزە  بۆ  تاقمێك 
كرێكاری سۆڤێت،  چینی  دژە سەرمایەداری  جواڵنەوەكانی 

لە فۆرمی مەسەلەكەدا دەسڕدرێتەوە. 
 بەمجۆرە، دەكرێت بە ئاسانی خۆت لە كۆتی هەقانیەتی 
ئەو جواڵنەوەیە ڕزگاربكەیت و هەموو ڕوانینەكان ئاڕاستەی 
كەسێك، یان كەسانێك بكەی كە هەوڵیانداوە تیۆری ماركس 
تیۆرە  ئ��ەم  ی��ان  ئ��ەو،  ن��ەك  لۆژیكە  ئ��ەو  ب��ك��ەن.  پراكتیزە 
بەكاربهێنێت، بەڵكو لە كۆتاییدا جواڵنەوەی مادی مرۆڤەكان 
و  م��ادی  بەرهەمهێنانی  شێوەی  بە  چ  جیهان،  گۆڕینی  بۆ 
دیاریدەكات  مێژو  چارەنوسی  ش��ۆڕش،  بەرهەمهێنانی  چ 
ڕەتكردنەوەی  س��ەرەڕای  كتێبەكە،  نوسەری  کە  نەگۆڕە  و 
تیۆری ماركس، وەك تیۆری )ئیكۆنۆمیستی(، ناچاریدەكات 
دان بە ڕاستییەكەیدا بنێت. لە كتێبی ڕوداوەكانی كۆتایی80 
و سەرەتای90دا، كە سەریكێشایە هەڵوەشانەوەی سۆڤێت 
شەڕڤانانەی  شۆڕشگێڕە  )ئ��ەو  دەنوسێت:  پاشكۆكانی،  و 
بە  پەیوەستییەكەی  له   دەڵێن  وەك  سیاسەت  دەیانویست 
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)بابەت(ەكانی مێژو ڕزگاربكەن، بۆخۆیان بە سەختی  یاسا 
دەبینم  لێرەدا،  ب��وون.(  ئابوری  گۆڕانی  لۆژیكی  گیرۆدەی 
هەمان لۆژیك قبوڵكردنی خۆی بە خودی ئەو دیاریدەكات، 
ك��ە ن��وس��ەر ن��اوی��دەن��ێ��ت )ئ��ی��ك��ۆن��ۆم��ی��زم(ی م��ارك��س، ب��ەاڵم 
ئەگەر  وەرنەگرتۆتەوە:  وەاڵمی  هێشتا  سەرەوە  پرسیاری 
شۆڕشی سۆڤێت پێش هەرشتێك بزاڤی كرێكارانی سۆڤێت 
ب��وو ب��ۆ ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی ك���رێ، ب��ۆچ��ی ب��ە شێوەیەكی 
بابەتی  ل��ێ��رەدا،  ئەنجامدرا؟  پەیوەندییەكان  هەمان  لە  تر 
خودئاگاییە.  هەمان  ئەویش  و  دێتەگۆڕێ  دیكە  فاكتەرێكی 
بەكارهێنانی جواڵنەوەیەكی هەڵقواڵوی دژی سەرمایەداری 
بۆ سەركەوتنی شۆڕشی سۆسیالیستی - هەرچەند گەورە 
سەركەوتن  بۆ  جواڵنەوەیە  ئەو  و  نییە  بەس   - ملیۆنی  و 
ب��ە ن��اچ��اری دەب��ێ��ت ب��ۆ ج��واڵن��ەوەی��ەك��ی خ��ودئ��اگ��ای��ان��ە و 
ڕێكخراو بگۆڕدرێت. ڕاستە جواڵنەوەی دژی سەرمایەداری 
ش��ورای  لە  پێكهاتنی  س���ەرەڕای  سۆڤێت،  كرێكاری  چینی 
واتا  خۆئاگایانە،  جواڵنەوەیەكی  ن��ەب��ووە  شۆڕشگێڕیدا، 
وەك  س��ەرم��ای��ەداری،  بۆ  كرێكاران  هەڵقواڵوی  دژای��ەت��ی 
دژایەتیكردنی خودئاگایانەی سەرمایەداری ڕێكنەخرا. دەبێت 
و  ڕۆژانە  گۆڕەپانی خەباتی  لە  كرێكاران  سۆسیالیستەكان 
خودئاگاییە،  بەم  خۆڕێكخستنیان  و  بارهێنان  ئامانجی  بە 
دەستپێشخەری  دەرەوە  لە  ئ��ەوك��ارە،  لەجیاتی  باربهێنن. 
پیشەیی(ەوە  )شۆڕشگێڕانی  بەهۆی  ئاگایی  دەرزی  لێدانی 
كرێكارانەوە  چینایەتی  خەباتی  دەرەوەی  لە  كە  ئەنجامدرا، 
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دامەزرابوون. ئەوە ناتەواوی چارەنوسساز بوو، كە بە حزبی 
ستالین  بە  پاشان  و  خۆی  لینین  لەسەرویەوە  بەڵشەفیك، 
دەبەسترێتەوە. لێرەدا لینین هەربەو تێڕوانینە ڕەخنەگرانەیە 
لە جواڵنەوەی كرێكارانی دەڕوانی. ئەو زیاتر و پێشتر بۆ 
ئەوەی بەكردەوە لە مادییەتی جواڵنەوەی چینی كرێكار دژی 

سەرمایەداریدا بجوڵێت، شوێن تیۆرەكە دەكەوت. 
ڕازینەبوو،  س��ەرم��ای��ەداری  دژی  ن��اوەڕۆك��ی  بە  لینین   
)تریدیۆنیۆنی(  بە  و  كرێكاران  هەڵقواڵوی  جواڵنەوەی  بۆ 
دوای  تەنیا  كرێكاری  ج��واڵن��ەوەی  ئ��ەو  دەزان���ی.  )یەكێتی( 
لێدانی دەرزی هزری سۆسیالیستی، بە دژی سەرمایەداری 
دەزانی و بەمشێوەیە بوونی دژایەتی بابەتی و مادی نێوان 
سۆسیالیستی  تیۆری  بوونی  بەمەرجی  سەرمایەی  و  كار 
دەبەستەوە. دەیگوت جواڵنەوەی شۆڕشگێڕی، بە بێ تیۆری 
شۆڕشگێڕی و بەرجەستەبوونی ئۆرگانەكانی بوونی نابێت، 
پرۆفیشناڵ(.  شۆڕشگێڕانی  )رێكخراوی  ناویدەنێت  ئەو  كە 
ئەوە ڕێك پێچەوانەی تێڕوانینی ماتریالیستی بوو بۆ مێژو: 
تیۆری شۆڕشگێڕی ناتوانێت بێ بزاڤی شۆڕشگێڕی هەبێت. 
بۆچوونی  بە  ڕوبەڕوبوونەوە  لە  تێڕوانینەی  ئەو  ماركس 

شوێنكەوتنی تیۆردا خستەڕو. 
بە درێژایی مێژوی هزر  تیۆر،   بۆچوونی شوێنكەوتنی 
بەرهەمهێنانی  زیادەبەهای  بنەمای  لەسەر  لەوكاتەوە  كۆنە. 
جیابووەوە،  جەستەیی  كاری  لە  هزری  كاری  مرۆڤەكان، 
كەمینەیەك لە مرۆڤەكان توانییان لەگەڵ بە دواكەوتنی ڕسق 
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جەستەیی  ك��اری  كۆتی  لە  زیادەبەهاییەدا،  ل��ەو  ڕۆزی  و 
دەستكەوتە  ت��ەواوی  بكەن.  شرۆڤە  هزر  و  بێت  ڕزگاریان 
كارەیە.  دابەشكردنی  ئەو  بەرهەمی  م��رۆڤ،  هزرییەكانی 
ڕاستەوخۆی  ك��اری  لە  ئاگای  تەنیا  م��رۆڤ  ئ��ەوە،  پێش  تا 
كە  قەڵەمڕەوانەی  ئەو  زانستی  لە  نابێت  بریتی  بوو،  خۆی 
پ��ەی��وەن��دی ڕاس��ت��ەوخ��ۆی��ان ب��ە ژی��ان��ی ڕۆژان���ەی م��رۆڤ��ەوە 
پێویستییە  داوی  ل��ە  ڕزگ���ارب���وون  دوای  تەنیا  ن��ەب��ووە. 
ئاژەڵییەكانی مرۆڤ بوو، هزر توانی خۆی بنوێنێت و پانتایی 
بوونەوەرەكانی یەك دوای ئەوی دیكە بپێچێتەوە، بەاڵم ئەو 
جیایی  بەهۆی  دەستكەوتەكانی،  هەموو  سەرباری  ه��زرە، 
دابەشكردنی  دیكەدا،  دیوێكی  بە  بوو.  ڕوتەڵی  ك��ارەوە،  لە 
هاوكات  و  نەرێنی  ڕوی��ەك��ی  جەستەیی،  و  ه��زری  ك��اری 
نەگۆڕیشی هەبوو، ئەوە دەربڕینی ڕوتەڵی و هەڵگەڕانەوەی 
دابەشكردنەی  ئەو  ب��ەدوای  دوا  كاربوو.  و  هزر  پەیوەندی 
هزردا  لە  پاشكۆیەك  بوو وەك  بنەمایە  ئەو  لەسەر  و  كار 
مرۆڤ  گۆتە،  گوتەی  بە  مرۆڤ  كاری  كە  بەرچاو،  خرایە 
ژیانی بە ئەو دەستپێكرد. هزر وەك كاری بانتر و لەسەرتر 
تیۆری  چاالكی  نیشاندرا.  ژێردەست  شتێكی  وەكو  كار  و 
دانراو دەركەوت و كاری  تاكە چاالكی خۆماڵی مرۆیی  بە 
جەستەیی واتە بەرهەمهێنانی مادی بۆ كارێك بگۆڕێت، كە 
شایانی مرۆڤ نەبێت. بوونی سەروەری بە بوونی مەرجی 
ئاگایی بەستراوەتەوە. پەیڕەوی كار لە هزر لە كۆمەڵگەدا، 
بۆ پەیڕەوی فەلسەفەی كردەكی لە فەلسەفەی تیۆری، بووە 
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پانتیی فەلسەفە )میتافیزیكی(. نەك هەر ئاكار، بەڵكو كاری 
سیاسی و ئابوریش تەنیا كاتێك بە سەروەری ئەژماردەكرێت، 
هزرییە  سیستمە  ئ��ەو  ی��ان  ئ��ەم،  تیۆرییەكانی  بنەما  ك��ە 
جێبەجێ و پراكتیزەبكات. دەبوو فەیلەسوف و بیرمەندەكان، 
بەرهەمهێنەرانی سامان  بووبان.  حكومەتكار و سیاسەتكار 
و ڕسقورۆزی، بە بوونەوەری ئەودیوی بازنەی مرۆڤایەتی 
و  س��وك��رات  ب��وو.  كۆیلەیی  چارەنوسی  كە  ئ��ەژم��ارك��ران، 
ئەفالتون سەروەریان بۆ ئاگایی بەرتەسككردۆتەوە، ئەرستۆ 
ئاخاوتن، یان هێزی ئەقڵی كردۆتە ڕوی جیاكەرەوەی مرۆڤ 
واتا  مرۆڤەوە،  تایبەتمەندی  لەڕوی  كاری هزری  ئاژەڵ.  لە 
بووە  و  جیاكرایەوە  جیهان،  ئاگایانەی  گۆڕانی  و  چاالكی 
تاكە چاالكی ڕاستەقینەی مرۆڤ. تێكڕای مێژوی فەلسەفە، 
نیشاندانی  ل��ە  جگە  دەستكەوتەكانی،  ه��ەم��وو  س���ەرەڕای 
ئایدیۆلۆژیا بە هەڵگەڕاوەیی و ڕوتەڵی، شتێكی دیكە نییە و 
یان  ئەم،  هزری  بەرجەستەبوونی  لە  بریتییە  مێژو  بەوپێیە 
ئەو فەیلەسوف و ڕەنگدانەوەی هزری جیابووەوە لە كاری 
تیۆرسێنە. سەرتاسەری  ئەو  یان  ئەم،  ڕاستەقینەی  مرۆڤی 
ئەو مێژوە شتێك نییە بێجگە لە دەرهێنانی مرۆڤی چاالك و 

ڕاستەقینە بۆ دەستەی گۆڕینی وتەزاكانی ڕوتەڵی. 
شوێن  ج��وڵ��ە،  لەجیاتی  بیرمەندبوو  ی��ەك��ەم  م��ارك��س   
گوتی  ك��ەوت.  جواڵنەوەكەی  و  ڕاستەقینە  مرۆڤی  تیۆری 
خودی  هەڵگەڕانەوەی  بۆ  ڕیشەی  تیۆری،  هەڵگەڕانەوەی 
دنیای مادی دەگەڕێتەوە. ئەگەر بەرهەمی هزرەكانی مرۆڤ 



ریچارد ساكوا  20

بۆ بوونەوەرێكی نامۆ و دورەدەستی ئەو، بۆ توانای ڕەها 
و بااڵ دەگۆڕێت، پێویستە مرۆڤ لەبەردەمی بە چۆكدابێت، 
هۆكەی نامۆیی مرۆڤە بۆ كار و بەرهەمهێنانی مادی خۆی. 
بەخستنەڕوی  نەك  م��رۆڤ،  ه��زری  كۆتی  پچڕانی  كەوایە 
ڕاڤەیەكی نوێ لە جیهان، بەڵكو بە پچڕانی كۆتی مادییەكەی 
ئێستا  ڕاڤەكردوە،  جیهانیان  تەنیا  فەیلەسوفەكان  دەشێت. 
كاتی گۆڕینییەتی. ئەمان لە ئاسمانەوە هاتونەتە سەر زەوی، 
ئەوە  ئاسمان.  لە زەویەوە سەركەونە سەر  هەنوكە دەبێت 
ڕەخنەگرتنی   – كردەكی  چاالكی  بەپێوقەدەمی  هەمووی 
ئااڵی ڕزگاركردنی  كە  لە جواڵنەوەیەك شیاوبوو،  ماركس 
مرۆڤی لە كۆتی مادی هەڵكردبوو: جواڵنەوەی چینی كرێكار. 
 جەختكردنەوە لەو خاڵە كە ماركس نەك تیۆرسێنێك، بەڵكو 
پێش هەمووشت كارەكتەرێكی هزری - كردەكی جواڵنەوەی 
كرێكاری بوو، تیۆرەكەی لە ناخی چالكییەكی وەهاوە هەڵقواڵ، 
بەتایبەت لەم ڕوانگەیەوە پێویستە، كە تیۆرسێنانی بۆرژوا بە 
گشتی ئەو ڕاستییەش بە هەڵگەڕاوەیی نیشاندەدەن. سەرەتا 
ڕوناكبیرێكی  ماركس  گوتی  چەپدا  بزاڤی  لە  كایۆتسكی 
جواڵنەوەی  لە  بێالیەن  ت��ەواو  تیۆرەكەی  كە  بوو،  ب��ۆرژوا 
لە  سۆسیالیزم  چونكە  گرت،  فۆڕمی  كرێكاران  هەڵقواڵوی 
لینین پشتگیری  دەرەوەوە دەبرێتە ناو بزاڤی كرێكارییەوە. 
ئەو ڕوانگەیەی كایۆتسكی كرد و هەموو تیۆرەكانی لەبارەی 
بكرێت؟(،  دەبێت چ  كتێبی  )لە  كرێكارەوە  ڕێكخستنی چینی 
لەسەر هەمان تێڕوانین بونیادنا. لەم كتێبەشدا نوسەر هەمان 
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خاڵ دەخاتەڕو. ئەو گوتەیە لە نیل هاردینگ دەگێڕێتەوە: )چ 
بوو كە دوو ڕوناكبیری بۆرژوا }واتا ماركس و ئەنگڵس{، 
چینی  ج��واڵن��ەوەی  داه��ات��وی  و  ئێستا  ڕاب���ردو،  لە  توانیان 
كرێكار بگەن، كە لە هەموو ڕوانگەیەكەوە لەسەروی ناسینی 
خودی ئەو چینەوە بوو؟ بێجگەلەمە، بەچ شێوەیەك بوو كە 
لۆژیكناسییان  سۆسیۆلۆژیایەكی  بۆرژوا،  ڕوناكبیری  دوو 
تاكەكان،  كۆمەاڵیەتی  پێگەی  بەوپێیە  كە  كردبوو،  ڕەنگڕێژ 
ئاگایی ئەوانە دیاریدەكات، بۆخۆیان بوونە بەرجەستەترین 
ڕیزپەڕی ئەو ڕێسا گشتییەیە؟(، بە ڕاستیش ئەگەر ماركس 
بە  پەیوەندییەكی  هیچ  كە  بزانین  ب��ۆرژوا  ڕوناكبیری  بە 
لەو  بێالیەن  تیۆرەكەی  و  نەبووە  كرێكارییەوە  جواڵنەوەی 
ئەو  وەاڵم��ی  زیرەكانە  ناتوانێت  فۆڕمیگرتوە،  جواڵنەوەیە 

پرسیارە بداتەوە.
 ڕاستە سۆسیالیزمی ماركس دوای ئۆكتۆبەری 1843، لە 
ئەڵمانیاوە چووە پاریس و لە پەیوەندی ڕاستەوخۆ و چاالكی 
ڕێكخراوەیی لەگەڵ كرێكارانی ئەڵمانیا، فەرەنسا و بەریتانیا 
جواڵنەوەی  كاریگەری  كەوتەژێر  لەوانە  پتەوبوو،  ل��ەوێ 
بزاڤی  و  ئەڵمانیا  سیلزی  ل��ە  چنین  ك��ارگ��ەی  كرێكارانی 
چارتیستەكان لە بەریتانیا. یەكەمجار وشەی )پڕۆلیتاریا( لە 
پێشەكییەك بۆ هەنگاوێك لە ڕەخنەی فەلسەفەی مافی هیگڵ، 
لەوكاتە  وات��ا   ،1844 ژان��وی��ەی  و   1843 دیسەمبەری  لە 
كرێكارانەوە  بە  پەیوەندی  پاریس  لە  ماركس  كە  خرایەڕو، 
ه��ەب��وو. دوات���ر، م��ارك��س ب����ەردەوام ل��ەگ��ەڵ ك��رێ��ك��اران لە 
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)كۆمیتەكانی  لە  چ  داب��وو،  ڕێكخراو  چاالكی  و  پەیوەندی 
كۆمۆنیستی( لە برۆكسل، چ لە )یەكێتییە كۆمۆنیستەكان( لە 
پاریس و لەندەن، كە مانفێست لەسەر داوای ئەوان نوسرا، چ 
لە باڵی چەپی جواڵنەوەی چارتیستەكان لە بەریتانیا و چ لە 
)ئینتەرناسیونالی یەكەم( لە پێگەی كۆمەاڵیەتی كارەكتەرێكی 
نەك ڕوناكبیرێكی  كرێكاری-  هزری -كردەكی جواڵنەوەی 
بۆرژوا – بەهرەمەندبوو. بەمجۆرە، ئاگایی )كە بە لێكدانەوەی 
ماركس جگە لە بوونی ئاگایی شتێك نییە(، لەبارەی خودی 

ماركسیشەوە، لە بوونی كۆمەاڵیەتی سەرچاوەیدەگرت.
هه ر  ن��ەك  م��ارك��س  سۆسیالیزمی  چونكە  ك��ورت��ی،  ب��ە 
قوتابخانەیەكی هزری بوو، که  پێویستە كەسانێك پراكتیزەی 
كە  جیهان،  گۆڕینی  بۆ  ب��وو  ج��واڵن��ەوەی��ەك  بەڵكو  بكەن، 
لە  ڕوان��گ��ەی��ە  ب��ەو  ئ��ەگ��ەر  وشیارانه بێت.  دەب��ێ��ت  بێگومان 
شۆڕشی ئۆكتۆبەری 1917 بڕوانین، ئەوە نەك بە هەوڵێك 
بۆ پراكتیزەكردنی تیۆری ماركس، بەڵكو بە جواڵنەوەیەكی 
دادەنێین -بێالیەن لە بوون، یان نەبوونی تیۆری ماركس- 
ئەو  ئەگەر  هەڵگیرسابوو.  س��ەرم��ای��ەداری  سیستمی  دژی 
جواڵنەوەیە نەگەیشتە ئامانج، هۆكەی دەسەاڵتی لێڕوانینێك 
لەوشیاربوونی  ڕێگەی  دەرەوە،  لە  تیۆر  بەلێدانی  كە  بوو، 
بووە:  توشی  كتێبەش  ئەم  نوسەری  ڕێكەوت  بە  كە  گرت، 

شوێنكەوتنی تیۆر، لە جیاتی جواڵنەوە. 

 موحسین حەكیمی - هاوینی 2006 
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واتا  ك��ورت(،  تەمەن  بیستی  )س��ەدەی  هۆبزبام  ئەریك 
)رۆژگارە كۆتاییەكان(. ڕوی  ناوناوە  1991ی،  تا   1914
بە  ب��وو،  ئایدیۆلۆژیاكان  خەباتی  قۆناغەی  ئ��ەو  تایبەتی 
لە  هەم  كە  ناوچاوانەوەیە  بە  مشتومڕێكی  مۆری  تایبەت 
ناخی سۆسیالیزمدایە، هەم لەناو توخمە جیاجیاكانی نەریتی 
سۆسیالیستی و بەدیلەكانی بازاڕمەداری ئەو، دوای جەنگی 
دووەمی جیهانی، لە ستراكتۆرەكانی جیۆپۆلەتیكی جەنگی 
سارددا، فۆڕمی تایبەتی بەخۆوەگرت. ئاشكرایە ئەو سەردەمە 
بە كۆتا گەیشتوە، بەاڵم سەدەی دوای ئەو كامەیە؟ پێدەچێت 
زاراوەی���ەك  پرسیارەیە،  ئ��ەو  وەاڵم��ی  كۆمۆنیزم،  پۆست 
بانگەشەیاندەكرد  سەردەمێك  واڵتانەی  بەو  نابێت  تایبەت 
بەرەو كۆمۆنیزم هەنگاودەنێن، بەڵكو مانایەكی جیهانگیری 
بانگەشەدەكات  دەربڕی سەردەمێكە،  زاراوەی��ە  ئەو  هەیە. 
گێڕانەوەی(  )یان  و  ئایدیۆلۆژیا  سیاسەتی  )دەمارگیری(، 
پەیوەند بە ئەوی تێپەڕاندوە و بەرەو جۆرێكی كراوەتر و 

)گوتار(تری سیاسەت بەرەوپێش دەچێت. 
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فۆڕمی بابەتەكە
ئیمپراتۆریەتی  )ڕوخانی  ه��اوڵ،  ڤاساڵڤ  گوتەی  بە   
كۆمۆنیزم، ڕوداوێكە هێندەی مێژوی ڕوخانی ئیمپراتۆریەتی 
ڕۆما گرنگە(. ئەو )هەڵوەشانەوەی یاسا( تایبەت - ئەگەر 
زاراوەی ئارپاد سزاكۆلزای بە كاربێنین)1( - وەك ڕوخانی 
ئیمپراتۆرە گەورەكانی پێشو، هەم ڕۆژگارێك گرنگ بووە 
و هەم مانای تایبەتی هەیە. ئەگەر بە دەسەاڵت گەیشتنی 
ڕوداوی   1917 ئۆكتۆبەری  لە  سۆڤێت  بەڵشەفیكەكانی 
ب��وو، مێژوی دەیەكانی  س��ەردەم س��ازی س��ەدەی بیست 
داهاتوی دیاریكرد، كەوایە گرنگی ڕوخانی ئەو ڕژێمە لەوە 
كەمتر نییە. بە گوتەی جۆوێت، )كاریگەری نەمانی لینیزم 
بۆ دنیای كۆمۆنیستی پێشو بەرتەسك نابێتەوە. هەرباسێك 
پاشەكشەی ڕژێمە لینیستییەكان بەجۆرێك نەشتەرگەری 
مێژویی بزانن، نمونەیەكی زەقە لە خۆدزینەوەی سیاسی 
بە گشتی، وەك  جیهان  بەشەكانی  هەموو  كە  ه��زری،  و 
لە  ئ��ەوروپ��ا  لە  كۆمۆنیزم  ڕوخانی  دەهێڵێتەوە.(  خ��ۆی 
لەسەر  بەڵگەیە  تەنیا  ن��ەك   ،1989–1991 ساڵەكانی 
سیستمە  جیۆپۆلەتیكی  بەرەنگابوونەوەی  كۆتاییهاتنی 
كۆمەاڵیەتییەكانی ڕكابەربوو، بەڵكو دەرچوونی لە شەڕی 
ئایدیۆلۆژیای سۆسیالیزم و سەرمایەداریشی دەردەبڕی. 
شۆڕشی  دوای  ساڵەكانی  لە  ئایدیۆلۆژیایە  شەڕی  ئەو 
بەڵشەفیكی ببووە فۆرمی ڕوبەڕوبوونەوەی دەوڵەتەكان، 
بەاڵم بە ئاشكرا دینامیكی لە چارەنوسی هەر واڵتێكی تر 
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جیابوو. هەرچەند بە ڕوخانی یەكێتی سۆڤێت و هاوپەیمانە 
سەرمایەداری  لە  ماركسیستی  ڕەخنەی  ئەوروپییەكانی، 
لێیدەكۆڵینەوە،  پاشان  بابه تێکە  ب��ووە،  بێمتمانە  چەندە 
بەاڵم ئێستا با ئاماژە بەوەبكەین، كە خستنە ملمالنێوەی 
بەشی  لە  سەرمایەداری  شۆڕشگێڕی  و  سۆسیالیستی 
زۆری سەدەی بیستدا، لە ڕاستیدا زیاتر دەسەاڵتی خۆی 
لە بوونی سیستمێك وەردەگرت، كە بە ناوی سۆسیالیزم 
بە  ئەو  هێزی  ئەو سیستمە،  ڕوخانی  و  دەكرد  ڕەفتاری 

دیلەی لە ڕەگەوە الواز دەكرد. 
 زۆرجار چەند واڵتێك عەسكەرتاریەتانە كۆمۆنیزمییان 
هەنگاونانیان  كۆمۆنیزم  بەرەو  بانگەشەی  كە  پیادەكرد، 
دەك���رد و ل��ە ك���ۆدا ج��ی��اوازی ب��ە ت��ی��ۆرێ��ك دەك����ەن، كە 
ك��ارڵ   - كۆمۆنیستی  ج���واڵن���ەوەی  ب��ن��اغ��ەداڕێ��ژەران��ی 
ماركس، فریدریك ئەنگڵس، جێگرەوانی ئەوان - نەخشەی 
دوو  ئەو  نێوان  جیاوازی  كێشاوە.  تێكڕاییەكەیان  هێڵی 
)كۆمۆنیزم(  ب��ە  دووەم  هەندێجار  ك��ە   - كۆمۆنیزمە 
كە   - دەك��ەن  یەكەم  باسی  بانگەشەتر  بێ  نیشاندەدەن، 
قبوڵكردوە.  ئ��ەوەی��ان  كۆمۆنیست  س��ەرۆك��ان��ی  خ��ودی 
پێدەچێت سەرهەڵدانی چەمكی )سۆسیالیزمی بە كردەوە 
بوون( )كە هەندێكجار ناودەنرێت )سۆسیالیزمی بە ڕاستی 
بوون(، نیشانەی بە فەرمی ناسینی ئەو خاڵە بوو لە الیەن 
كۆمۆنیزم،  لە  گێڕانەوەیە  ئەو  كۆمۆنیستەكان،  سەرۆكە 
لە زۆرالوە  بوون،  پ��ەروەردە  ئەو  بە جدیەتی  ئەوان  كە 
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شیاو  }ه��ات��ن��ەدی{  كاتی  ك��ە  ج��ی��اوازە،  كۆمۆنیزمێك  ل��ە 
بەرنامەی  }جێبەجێكردنی{  لەسەردەمی  بەرچاو.  دەهاتە 
 1961 لە  خرۆشۆف  نیكیتا  چاوپێداخشێنراوەی  حزبی، 
شتێك،  بۆتە  و  توابێتەوە  كۆمۆنیزم  پێدەچێت  ب��ەدواوە، 
كە جیاوازیەكی ئەوتۆی لەگەڵ گێڕانەوە پڕ هاتوهاواری 
دەوڵەتەكانی خۆشگوزەرانی ئەوروپای خۆرئاوا نییە. جێی 
سەرسامی نییە كە لەو كاتەدا، هزری یەكبوونی خۆرهەاڵت 
لە  خۆی  دەربڕینی  بەهێزترین  پەرەیسەند،  خۆرئاوا  و 
كتێبی كۆتایی ئایدیۆلۆژیا )1960(ی دانێڵ بێڵدا دۆزییەوە. 
لە ئایدیۆلۆژیای كۆمۆنیزمی دواكەوتودا، ڕزگاری مرۆڤ 
لە داوی ناچاری شتێكی ئەوتۆ نامێنێتەوە، كە جەوهەری 

سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی ماركسە. 
 بە هەمانجۆر كە دوو جۆر كۆمۆنیزم هەبوو -جۆرێك 
)بە كردەوە بوو(نی ئەو و ئەوی دیكە ڕوانگەی ڕزگاری 
كۆمۆنیزم-، پێویستە لەبارەی پۆست كۆمۆنیزمیشەوە دوو 
ڕێبازی گرنگ دیاریبكات. مەبەست لە پۆست كۆمۆنیزم، 
ئاسیایی  27 واڵتی ئەوروپی -  تایبەتی  بە  پێویستە  یان 
بێت، كە سەردەمێك بە شێكبوون لە سیستمی كۆمۆنیستی 
دوای جەنگ }دووەمی جیهان{)2(، بە زیادكردنی مەنگۆلیا 
قۆناغی  لە  كە  كاراییب،  ناوچەی  و  ئاسیایی  واڵتانی  و 
الوس،  ڤێتنام،  )چین،  كۆمۆنیزم  لە  وازهێنانن  جیاجیای 
ك��ۆری��ای ب��اك��ور و ك��وب��ا(، ی���ان ب��ە گشتی س��ەردەم��ی 
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جیهانی پۆست سۆسیالیستی، كە بە ڕوخانی ڕژێمەكانی 
 ،1989  –  91 ساڵەكانی  ل��ە  دەوڵ��ەت��ی  سۆسیالیزمی 
دەستیپێكرد. پۆست كۆمۆنیزم - كە بە مانای دووەم بە 
كاریگەری  و  جیهانگیر  ئاستەنگی  دەبێتە   - كاربهێنرێت 
بەسەر هەمو ئەو واڵتانەوە دەبێت، بە چاوپۆشین لەوەی 
پۆست  كەوایە،  نەبوون.  یان  ب��وون  كۆمۆنیست  پێشتر 
مانای  هەم  و  هەیە  گشتی  تێگەیشتنێكی  هەم  كۆمۆنیزم 
تایبەتی. بە تێگەیشتنی گشتی، بریتییە لەو خاڵە كە ڕوخانی 
نەك كەشی سیاسی و سیاسی- ڕژێمە كۆمۆنیستەكان، 
فەلسەفی واڵتانی ڕاستەوخۆی ژێركاریگەری }كۆمۆنیزم{، 
بەڵكو فەزای سیاسی جیهانی گۆڕیوە - لەو ڕوانگەیەوە، 
ئێستا هەمومان پۆست كۆمۆنیستین. پۆست كۆمۆنیزم لە 
دەستپێكی هەزارەی نوێدا، بۆ ڕویەكی گرنگی سیاسەتی 
جیهانی و تیۆری كۆمەاڵیەتی دەگۆڕێت. لە مانای تایبەتیدا، 
پۆست كۆمۆنیزم دەربڕی كێشەی ڕوبەڕوبوونەوەی 33 
)سۆڤێت(  دنیا  واڵت��ی  گەورەترین  لەوانە  جیهان،  واڵت��ی 
ئەو  پەیوەندی  )چین(ە.  جیهان  واڵتی  پڕدانیشتوانترین  و 
دووجۆر  پەیوەندی  وەك  كۆمۆنیزمە،  پۆست  دووج��ۆرە 
پەیوەندیی  سەرنجڕاكێشەرترین  پێشتر،  كۆمۆنیزمی 

بەردەم تیۆرسێنی سیاسییە. 
 ئێمە ئەو زاراوەیە بە هەردوو مانا بەكاردێنین. پۆست 
ئێستا  و  نەرێنییە  چەمكێكی  پێناسە،  پێی  بە  كۆمۆنیزم، 
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مانای  لەگەڵ  ئەو  مانای گشتی  پێناسەدەكات.  ڕابردو  بە 
س��ەردەم��ی ئێمە ل��ەب��ارەی ب��ەداخ��ەوەب��وون بۆ ڕاب��ردوی 
مۆدێرنیتەمان  دەس��ازێ��ت:  )نوستالیژی(  هەموشتێك، 
و  بەجێهێشتوە  پیشەسازیمان  س��ەردەم��ی  تێپەڕاندوە، 
بەیەكەوە  ئابوریمان  و  ماتڕیالیزم  لەوانەیە  ڕۆیشتووین، 
خستبێتەالوە و بە تەواوی فۆردیزممان تێپەڕاندوە. كەوایە، 
هزری پۆست كۆمۆنیزم خێزانی گەورە و باڵوبووەوەی 
لە زاراوەكاندا پێكەوە گرێدەدات، كە پێدەچێت }دەربڕی{ 
شتێك جگە لەپێشهاتێك لە زۆربەی پێشهاتەكانی دیكەی 
شارستانیەتی دەستپێكراو لەگەڵ جواڵنەوەی ڕۆشنگەری 
نەبێت، كە گەڕاوەتەوە خاڵی یەكەمی، ئێستا كاتی ئاوابوونی 
بەركەوتی  شایانی  پۆستیزم  سیاسەتی  ڕێ��دەك��ات.  ب��ە 
جیایە، بەاڵم لەم شیكارەشدا ڕوبەڕوی زۆر نمونەی ئەم 

سیاسەتە، بە تایبەت پۆست مۆدێرنیزم، دەبینەوە. 

بابەتی مێژویی و فەلسەفی
و  تایبەت  مانای  بە  كۆمۆنیزم  پۆست  بەكارهێنانی 
بەرتەسكی، یەكسەر ئێمە ڕوبەڕوی كێشە دەكاتەوە: چۆن 
كۆمەڵگەیەك  و  ڕاستییەك  باسی  سیستمیانە  دەكرێت 
دینامیزمیدا  ڕەوان��ی  و  گ��ۆڕان  لە  ب���ەردەوام  كە  بكرێت، 
ئایا شتێك هەیە بكرێت ناوی  لە ڕاستیدا،  بەسەردەبەن؟ 
بنێین )پۆست كۆمۆنیزم(؟ ئایا جگە لە كۆمۆنیزمی پێشوی 
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واڵتانی ناوبراو، شتێك هەیە ئەو واڵتانە لەژێر چەترێكدا 
دیكەی  واڵتانی  لەبارەی  لەمجۆرە  پرسیاری  كۆبكاتەوە؟ 
)داهاتوان – ‘Post States(ی سەدەی بیستەمیش كراوە: 
ئیمپراتۆرەكانی  قڕانی  دوای  ئیمپراتۆری  پۆست  واڵتانی 
پاش جەنگی یەكەمی جیهان؛ كۆمەڵگەی دوای شەڕ، پاش 
كۆتاییهاتنی  دوای  ئیمپریالیزمی  پۆست  واڵتانی  1945؛ 
جەنگی  دوای  دەری��ا،  ئەودیو  ئەوروپیەكانی  ئیمپراتۆرە 

دووەمی جیهان. 
 ڕوی هاوبەشی هەموو ئەوانە ئەوەیە واڵتانی دوای 
ترەوە.  دۆخێكی  چوونە  دۆخێكەوە  لە  خێرا  كە  قەیرانن، 
ئەوان لە )كەشێكی پێكهاتەیی(دان، ژینگەیەك كە دەكرا لە 
بارودۆخێكی تردا بە دۆخی )پەڕینەوە( بناسرێت. سیستمی 
سیستمی  لە  و  هەڵوەشاوەتەوە  دەوڵ��ەت��ان��ەدا،  لەو  كۆن 
نوێدان، كە لەودا هێڵی بنەڕەتی ناسنامەی شارستانییەت 
بۆتە جێی پرسیار و لەسەر بابەتی پەیوەست بە ڕەوایەتی، 
بوونی  كێشمەكێش  دەس��ەاڵت،  بەكارهێنانی  ستراكتۆر، 
هەیە. بۆ نمونە، پۆست ئیمپریالیزم دیاردەیەكی لێكجیایە، 
كە قۆناغی جیاوازی نەك تەنیا گەشەی ئامانجی ئیمپریالیزم 
ئیمپریالیستەكانی  خودی  گەشەی  بەڵكو  -ئیمپراتۆری-، 
پێشتر نیشاندەدات. ئەگەرچی واڵتانی پۆست ئیمپریالیستی 
لە  جیاوازیش  و  جیاوازن  تر  ناوچەكانی  لە  ناوچەیەك 
نێوان تاك تاكی واڵتانی هەر ناوچەیەكیش بوونی هەیە، 
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ئەوان، ڕۆڵی گرنگی  ئیمپریالیزم(ی  )پۆست  پێگەی  بەاڵم 
لە دیاریكردنی سیاسەتی ناوخۆ و نێودەوڵەتییاندا هەیە. 
ڕەتكردنەوەی ڕابردو بۆ واڵتانی )دوایی(، شتێك نییە جگە 
لە داخستنی ڕێگەی بەرەو كامڵی چوونی لە داهاتودا. وەك 
پۆست  بنچینەییەكانی  تایبەتمەندییە  لە  یەكێک  دەبینین، 

كۆمۆنیزم، گونجانە لەگەڵ ڕابردو. 
 پێشهاتی پۆست كۆمۆنیزم، بە ئاشكرا لەگەڵ پۆست 
نائاسایی  بارودۆخێكی  هەیە:  هاوبەشی  ڕوی  فاشیزم 
ئ���ەودا داڕش��ت��ن��ەوەی سیستمی  ب���ەدوای  دورودرێ����ژ و 
سیاسی  ناسنامەی  فۆرمۆلی  تازەكردنەوەی  و  سیاسی 
ڕوی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  نوێ.  بنەڕەتدا  لە  بنەمای  لەسەر 
هاوبەشی ئەو دووە قوڵترن، چونكە فاشیزم و كۆمۆنیزم 
هەردووكیان وەاڵمگەلێك بوون بۆ مەسەلە هاوشێوەكان 
- بە تایبەت، بۆ كێشەی دامەزراندنی دەوڵەت }مۆدێرن{ 
و هەڕەشەی سەرچاوەگرتو لە هەڵوەشانەوەی نەریت لە 
بوو  ن��ۆزدەدا  نیوەی سەدەی  لە  ئیتالیا  مۆدێرنیتە.  الیەن 
نەتەوەیی  دەوڵەتێكی  بە  گ��ۆڕان  بۆ  هێشتا  دەوڵ��ەت،  بە 
دامەزراندنی  بابەتی  قوڵبۆتەوە.  دژوارییەكی  ڕوب��ەڕوی 
دەوڵەت لە ئەڵمانیا بە نۆرەی خۆی بابەتێكی تایبەتە، لە 
دەوڵەتێكی  وەك  ژاپۆن  فۆرمۆلی  نوێكردنەوەی  كاتێكدا 
نەتەوەیی مۆدێرن، لەگەڵ بە مۆدێرنكردنی ڕادیكاڵی بوو، 
پێدەچوو ڕكابەرایەتی خراوەڕو لە الیەن مۆدێرنیتەوە، بە 
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وریاییەوە الدەبات. بابەتی دامەزراندنی دەوڵەت لە سۆڤێت 
هێشتا مەترسیدارە، دەركەوتنی وەك دەوڵەتی نەتەوەیی 
لە  دەوڵەتی  گونجانی  بابەتی  )چین(یش  لە  ئاڵۆزە.  زۆر 
بەرتەسككردۆتەوە:  دەستەبژێرانی  بژاردەی  پەڕینەوەدا، 
لە  بۆ  بێهودەی  زۆر  بەهایەكی  دیموكراسی  پێدەچێت 
بە  پەیوەندییە  گریمانەیی  الوازبوونی  و  تبت  دەستچونی 

 .)xinjiang( ناوچەكانی وەك زین جیانگ
تایبەتمەندی  ڕوی  خ���وارەوە،  تایبەتمەندیانەی  ئ��ەم 

پۆست كۆمۆنیزمن، لە پێناسەیەكی بەرتەسكدا: 
• كۆتایی قۆرخكردنی سیاسەت، ئابوری و كۆمەڵگە بە 

دەست حزبی كۆمۆنیستەوە.
كۆمەڵگەیەك  بەاڵم  زۆرینە،  كۆمەڵگەی  دەركەوتنی   •
كە بەرژەوەندییەكانی بە خراپ پێناسەكراوە و هاتنەئارای 
بەرژەوەندی  ڕكابەری  بە  دال  ڕۆبێرت  )كە  فرەكوێخایی 
دەسەاڵتی كۆمەاڵیەتی پێناسەی كردوە(، لە ڕاستیدا زۆر 
بەباشی دانەمەزراوە. ئاشكراترین نمای ئەو كارە، دژواری 

هاتنەئاراوه ی زۆرینەی فرەحزبی ڕاستە. 
بۆ  ب��ازاڕ  توخمەكانی  ناهاوئاهەنگی  چوونەناوەی   •
بەرتیلخۆری  كە  بۆرۆكراسیانە،  زۆر  ئابوریەكی  ن��او 

ئاسانده کات و هانی گەندەڵی پەیوەندی ئابوری دەدات.
پەیوەندی  پاراستنی  لەگەڵ  نرخەكان  ئازادكردنی   •
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قۆرخكارانە، پێكهاتەیەك كە بە تایبەت لە قۆناغی بەرایی 
ئازادكردنی نرخەكان مایەی هەاڵوسان بوو.

• گۆڕانی خێرا لە ستراكتۆری چینایەتی و دەركەوتنی 
لە  زۆرجار  نۆبەخت،  و  پۆپۆلیست  تەواو  )نوێ(،  چینێك 
لە هەمان  بەكارهێنانی دەسەاڵتی وەك بەشێك  ئەنجامی 
ن��وێ(،  )چینێكی  بنەمادا  لە  گێالس  مێلوڤان  كە  شتێك، 
دەستكەوتەكانی  ناونابوو،  كۆمۆنیستی  بۆرۆكراسییەكی 
دەوڵەتی  خاوەندارێتیی  بەڕێوەبردنی  لە  سەرچاوەگرتو 

بەهرەمەندە.
• گۆڕانی هەمانهێندە خێرا لە بنەمای داگیركردندا، كە 
لە گۆڕانی بەشەكانی بەرهەمهێنان و  تایبەت  بە  بۆخۆی 

پیشەسازی، بۆ بەشەكانی خزمەتگوزاری نیشانیدەدات.
• نوێكردنەوەی الیەنگری ڕادیكاڵی سیاسەتی دەرەوە، 

لە جۆری، ئاسایش. 
لە  خۆی  كە  وەرچەرخانەكان،  ناكامڵی  سروشتی   •
بەردەوامی بەهێزی مۆر و هێمادانان، كولتوری و كۆمەاڵیەتی 
سەردەمی سۆسیالیزمی دەوڵەتی لەسەر سیستمی پۆست 
لە  تایبەت  بە  بەردەوامییە  ئەو  نیشاندەدات.  كۆمۆنیستی 

مەیدانی سیاسەتی دەستەبژێراندا بەرچاودەكەوێت. 
نوێیه كان،  دابونەریتە  و  دامەزراوەكان  زۆربوونی   •
و  دام����ەزراوە  لە  ت��ۆوی  دوو  بەهۆی شێوەی  زۆرج���ار 
ئامانجی زۆرجیاواز  شێوە كۆنەكاندا، كە هاوكات بەرەو 
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بزوتون، ئەگەرچی زۆرجار شێوازی كاره که یان، ڕابردو 
بیردێنێتەوە.

• الوازی تواناكانی دەوڵەت، لەوانە توانای زیادكردنی 
باج و خەراج.

• گرژی نێوان ئەوانەی هەوڵدەدەن واز لە بارودۆخی 
پێویستە  ب�����اوەڕەدان  ل��ەو  ئ���ەوان���ەی،  و  بێنن  ڕاب����ردو 
توندوتیژانی كۆمۆنیستی، لێپرسینەوەیان لەگەڵدا بكرێت.
بنەما  ل��ەس��ەر  گشتگیربوون  ب���اوەڕی  ل��ەم��ەودوا   •
تاكە  و  نەشیاوە  فەرمانانە  گەشەی  ستراتیژییەكانی 

بژاردەی شیاوی چوونەناو ئابوری جیهانە.
• شێوە جیاجیاكانی سیاسەتی ناسنامە، لەوانە مەسەلە 
لەگەڵ  ه��اوڕێ  كولتوریەكان،  و  نیشتمانی  نەتەوەیی، 
گرژی نێوان الیەنگرانی )واڵت( و )جیهان نیشتمانیانێك(، 
بە  پەیوەندییكردنەوە  )دووب���ارە  پێی  بە  پەڕینه وه   كە 

شارستانیەتی جیهانی(، پێناسەدەكەنەوە.
 ئەو خااڵنە وەك خاڵی دەستپێكی باسەكە بەسودن، 
ئ��اڵ��ۆزی��ی ق��وڵ��ی تێكڕای ئ��ەم دی��اردەی��ە  ن��ات��وان��ن  ب��ەاڵم 
تایبەتی  شێوە  كۆمەڵگەیەكی  دی���اردەی  ڕون��ب��ك��ەن��ەوە، 
سیستمی  نوێی  جۆرێكی  ب��ەرەو  كۆمەاڵیەتی  سیستمی 
پێش  كۆمەڵگەكانی  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە   - دەچ��ن  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
مۆدێرن، كۆن و میراتی كۆمەڵێك خاڵییان لێكدەچن - كە 
بۆخۆی لە قەیرانێكی قوڵدایە. هەروەها ئەو خااڵنە بابه تی 
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گرنگتری الیەنەكانی جیهانگیری پۆست كۆمۆنیزم }واتا{، 
بەدیلەكانی  و  سیاسەت  بۆ  زمانێك  داهێنانی  ملمالنێی 
دوای تێپەڕاندنی ئاشكرای دژایەتییە كۆنەكانی سەرمایە 
و چین، ڕون ناكەنەوە. بێگومان، توخمی ئەنجام ناسانە 
بەاڵم  هەیە،  كۆمۆنیستیدا  پۆست  چەمكی  تێكڕای  لە 
كۆنی  باسی  ڕۆژان��ەی  گێڕانەوەی  لە  جگە  چەمكە  ئەو 
مۆدێرنیزاسیۆنی گەشەی هێڵ، یان باسی پەڕینەوە زیاتر 

نییە، بۆ بە دیموكراسیكردنی هاوچەرخ. 
 پانتایی فراوانی پڕۆژەی پۆست كۆمۆنیزم سەرسامكەرە 
خەریكن  كە  خۆدەگرێت،  لە  واڵت  سی-چل  نزیكەی  و 
الیەنگری تێكڕایی خۆیان لە بنەڕەتەوە دەگۆڕن. خودی 
دی��اردەی  زۆر  ك��ۆن{،  }دیسپلینی  چاكسازی  پڕۆسەی 
عەقڵی  لەمەڕ  پرسیارگەلێك  كە  خوڵقاند،  دیكەی  نوێی 
وەرگیراو لە زانستە سیاسی و ئابورییەكان دێنێتەگۆڕێ. 
بەاڵم  بەجێماوە،  ڕابردو  لە  گرنگ  پاشماوەی  ئەگەرچی 
بێپێشینەیە: كۆمەڵگە یەكپارچەكان بۆ كۆمەڵگەی  گۆڕان 
زۆرینە دەگۆڕێن، ئابوری واڵتان بەرەو بازاڕ الیەنگری 
دەوڵەتان  هاتنەدنیادان،  لە  تازە  میللەتی  نوێدەكەنەوە، 
دووبارە پەیوەندی بە كۆمەڵی نێودەوڵەتییەوە دەكەن، كە 
بۆخۆی شێوەیەكی نوێ بەخۆوە دەگرێت. لەگەڵ ئەوەی 
واڵتانی  لەسەر  ناچاری  بە  كۆمۆنیزم،  پۆست  شیكاری 
پەیوەندی  نابێت  بەاڵم  چڕدەبێتەوە،  پێشو  كۆمۆنیستی 
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و  نێودەوڵەتی  بابەتە  لەگەڵ  دیاردەیەمان  ئەو  فراوانی 
ناوخۆی  كێشەی  بیربچێتەوە. سەرەڕای  ئایدیۆلۆژیاكان 
سۆڤێت  بلۆكی  پاشەكشەی  پەڕینەوەدا،  لە  دەوڵەتەكانی 
جیهانی  )هەژمونی(،  س��ەروەری  پەالماری  وەك  خۆی 
زیاتر  ئێمە  نیشاندا.  خ��ۆرئ��اوا  لیبراڵی  س��ەرم��ای��ەداری 
كۆمۆنیزم  پاشەكشەی  بەجێماوی  بەرهەمی  بە  پشت 
پێناسەی  پێی  بە  كورتی.  ماوە  بەرهەمی  تا  دەبەستین 
ژان فرانسوا لیوتار بۆ پۆست كۆمۆنیزم، كە بە خاوەن 
پۆست  نازانێت،)3(  گێڕانەوەیەكی،  هیچ  ناوەندێك،  هیچ 
ئەنتی  و  نایەكسان  ف��رەڕو،  دیاردەیەكی  كۆمۆنیزمیش 
سیمبولئاسای  ئاڕاستەی  گۆڕینی  هاوكات  كە  دژوازییە، 
لە  بەڵكو  ت��ی��ۆردا،  لە  -ن��ەك  ئێمە  س��ەردەم��ی  ژێرخانی 

واقعدا- نیشاندەدات. 
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پەراوێزەكان:

ئەگنس  و  س��راك��ول��س��زای  ئ��ارپ��ارد  ڕای  پێی  ب��ە   .1
خۆسڕینەوەی  و  م��ەدەن��ی  كۆمەڵگەی  ه���روات"وت���اری 
و  دیموكراسی  ل��وی،  پ��اوڵ  چاپەمەنیەكانی  لە  حزبی" 
)نیۆیۆرك:  خۆرهەاڵت  ئەوروپای  لە  مەدەنی  كۆمەڵگای 
چاپەمەنی سن مارتین 192( ال 17 - 16، ساڵی 1989 
)رەنگە یەكەم بابەت بووبێت كە تێیدا دەسەاڵتداران بەبێ 
بە  دا  پێگەیان  ڕێكخراو  و  جەماوەری  دژایەتی  بوونی 
ڕژێم... سەرەڕای ئێمە، ئەمجۆرە تێكشكانە و پاشەكشەی 
سیستم  عەقالنیەتی  كە  ڕودەدات  كاتێكدا  لە  ناوەوەیی 

هەر لەسەرەتاوە جێی گومان بووبێت.( 
واڵتانە  ئەم  بكەین،  دەستەبەندی  ناوچەیی  ئەگەر   .2

بریتین لە:
• ئەوروپای ناوەندی خۆرهەاڵت - پۆڵەندا، كۆماری 
ئەڵمانیای  پاشماوەكەیان  )و  هەنگاریا،  سلۆڤاكیا،  چیك، 
فیدراڵی  ك��ۆم��اری  لە   1990 ساڵی  لە  كە  خ��ۆره��ەاڵت، 

ئەڵمانیادا توایەوە(؛
• واڵتانی باڵكان - ئەلبانیا، بۆسنیا، بوڵگاریا، ڕۆمانیا، 
فیدراڵی  ك��ۆم��اری  و  م��ەك��دۆن��ی��ا  ك��رواس��ی��ا،  سلۆڤانیا، 

یۆگسالڤیا )سربستان و مۆنتینیگرۆ(؛
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• واڵتانی ساڵڤ - بیالروسیا، ئۆكرانیا و سۆڤێت؛
• مۆڵداڤی؛

و  ئازەربایجان  ئەرمەنستان،   - باشور  قەفقازیای   •
گورجستان؛

قەرقیزستان،  كازاخستان،   - ن��اوەڕاس��ت  ئاسیای   •
تاجیكستان، توركمانستان و ئۆزبەكستان.

 ئەگەر یوگسالڤیا وەك دوو واڵتی لێكجیا و كۆماری 
دیموكراسی ئەڵمانیا دابنێین، ئەوسا ژمارەیان دەگاتە 29. 
سەرەڕای ڕەنگە ژمارە زیادبكات: هێشتا سۆڤێت ژمارەی 
پێشو، كۆماری هەیە، پێش هەمویان چیچان؛ گورجستان 
تایفەیەكی  نیشتەجێبوونی  }شوێنی  ئەبخازیا  هەوڵدەدات 
بەاڵم  بێت،  دەستەوە  بە  باشوری  ئۆسیتیای  و  گورجی{ 
ئاگاریا ئارامە؛ دورە كۆماری ئۆكرانیا ڕزگاربكات، بەاڵم 
قەرەباغی   - ناگۆرنۆ  ب��ارودۆخ��ی  ب��ەردەوام��ە،  ملمالنێ 
بە  ب��وو،  ئازەربایجان  سەربە  پێشتر  كە  ئەرمەنینشین 
كۆسۆڤۆ  شیمانەدەكرێت  و  ماوەتەوە  چارەسەرنەكراوی 

لە سربستان جیابێتەوە. 
3. پۆل دوكز لە بەرهەمێكدا تیۆری لیۆتار بە شێوەی 
گێڕانەوەكان(  بە  )باوەڕنەبوون  و  ناوەندەكان(  )مەرگی 

دەردەبڕێت.
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2
پەڕینه وه ی دورودرێژ
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تاڕادەیەك  ه��زری  و  بەرنامە  وەك  كۆمۆنیزم  هەركە 
پێناسەكراو فۆڕمیگرت، هاوتا و ئەنجامی نەگۆڕی كۆتایی 
ئەو، پۆست كۆمۆنیزمیش، ڕەوتی 350 ساڵەی دەستپێكرد. 
كۆمۆنیزمی  پۆست  تارمایی  بۆخۆی  كۆمۆنیزم  تارمایی 
واتا  وەه���ادا،  مەیدانێكی  لە  كۆمۆنیزم  پۆست   .- هەبوو 
بنەمای  شوێنكەوتنی  سیاسی  و  فەلەسەفی  ڕەتكردنەوەی 
باسە بنەڕەتییەكانە، كە ماركس و ئەنگڵس، لەسەر پانتایی 
شۆڕشگێڕی  سۆسیالیزمی  چەمكی  سۆسیالیستی،  نەریتی 
خۆیان سەبارەت بە ئەوانە، فۆرمۆله یانكردوە. ئەوە بەمانای 
بەكەمگرتنی ڕەخنەكانی سۆسیالیستی نییە لە سۆسیالیزمی 
شۆڕشگێڕ، بەڵكو بەو مانایەیە كە ئەو ڕەخنانە پەیوەندییان 
بە وتەزای شیكاری جیاوازەوە هەیە - وتەزای ڕەتكردنەوەی 
سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی، نەك تێپەڕینی ناوەكی لە ئەو. 

ری��گ��ەی پ��ۆس��ت ك��ۆم��ۆن��ی��زم - گ��ۆڕان��ك��اری ل��ە بنەما 
بنەڕەتییەكانی چاكسازی

لە  ئەنگڵس  و  ماركس  بەوجۆرە  كۆمۆنیزم  پ��ڕۆژەی   
لەو  هەر  شیكارییانكرد،  )1848(دا،  كۆمۆنیزم  مانفێستی 
بەراییەوە ئاڵۆزیی بنچینەیی هەبوو. نیل هاردینگ بەمجۆرە 

ئەو ئاڵۆزییە دەردەبڕێت: 
چ بوو كە دوو ڕوناكبیری بۆرژوا توانیان بە تێگەیشتنێك 
كرێكار  چینی  ج��واڵن��ەوەی  داه��ات��وی  ئێستاو  ڕاب���ردو،  لە 
خودی  تێگەیشتنی  لەسەروی  بارێكەوە  هەر  لە  كە  بگەن، 
لەمە، چۆن بوو دوو ڕوناكبیری  بێجگە  ئەو چینەوە بوو؟ 
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بۆرژوا كۆمەڵگەناسییەكی گشتناسییان ڕەنگڕێژكردبوو، كە 
لە بنچینەدا ئەو پێگە كۆمەاڵیەتییەی تاكەكان یه کالکه رەوه ی 
ڕیزپەڕی  بەرجەستەترین  بوونە  خۆیان  ئەوانە،  وشیاری 

ئەورێسا گشتییە؟ 
 لەگەڵ ئەوەی چەمكی حزب لە مانفێستدا بەشێوەیەكی 
سەرەتایی باسیكرابوو، بەاڵم لینین ڕێكخراوی پڕۆلیتاریای 
دەبێت  كتێبەكەیدا،  ل��ە  و  م��ۆدێ��ردن  دام�����ەزراوەی  ك��ردە 
}ل��ەم  كێشا.  ت��ی��ۆرەك��ەی  نەخشەی   ،)1902( بكرێت؟  چ 
بەڵكو  چارەسەرنەكران،  س��ەرەوە  ئاڵۆزییەكانی  تیۆرەدا{، 
تەنیا بۆ ناوەوە، بۆ خودی ڕابەری، گوازرانەوە. پەیوەندی 
نێوان حزب لە هزری لینیندا، كە ئاگای لە "رەوتی جواڵن" 
لە  حزب  و  بابەت  ئەنتی  ب��ووە  زیاتر  كرێكار  چینی  ب��وو، 
بانگەشەی نوێنەرایەتی، زیاتر خۆی بە بەرجەستەكاری ئەو 
ڕوانگەی  لە  چینەی  ئەو  بانگەشەیە  بەو  لینینیزم،  دەزان��ی. 
كرێكار  چینی  لە  باشتر  كە  برد،  پەراوێز  بەرەو  هزریەوە 
بەرژەوەندی چینی كرێكار دەناسێت، پڕۆسەیەك كە دوای 
كۆمۆنیزم  هێنا.  سیاسی  دەس��ەاڵت��ی  بە  كۆتایی   ،1917
پۆست  دەی���وت.  ستالین-  -ی��ان  لینین  ك��ە  شته   ب��ه و  ب��وو 
كۆمۆنیزم، زادەی ئاڵۆزییەكانی لەم بابەتە بوو. ڕەتبوون لە 
سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی ماركس، دوو شێوازی بەرچاوی 
ڕیفۆرم  بنەڕەتییەكانی  بنەما  لە  گۆڕانكاری  بە خۆوەگرت: 
و گۆڕانكاری لە بنەما بنەڕەتییەكانی شۆڕشگێڕی. }لێرەدا{ 
ناتوانین شیكارێكی تەواوی فۆڕمگرتن و گەشەی، نە هزری 
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سۆسیالیزمی كامڵ و نە ئەوەی پاشان ناونرا كۆمۆنیزمی 
دژە بەڵشەفیكی، بە دەستەوە بدەین، بەڵكو هەندێك پێكهاتەی 

سەرەكی نیشاندەدەین. 
 زۆرجار جیاوازی لە نێوان كۆمۆنیزم و سۆسیالیزم دا 
دەكەن و بۆ نمونە دەڵێن ماركس لە ڕەخنەی بەرنامەكانی 
گۆتا )1875(، سۆسیالیزم بە قۆناغێكی نزمتری پەڕینەوە 
ئەنگڵس، كەمێك پێشتر،  دەزانێت بۆ كۆمۆنیزم. ماركس و 
جیاوازییەی  ب��ەو   ،)1846( ئەڵمانیادا  ئایدیۆلۆژیای  لە 
نێوان كۆمۆنیزم وەك دۆخی كۆتایی و سۆسیالیزم وەك 
پڕۆسەیەك، ڕازی نەبوون: )بە ڕای ئێمە كۆمۆنیزم دۆخێكی 
دەبێت  ئایدیالێكە  بیخوڵقێنین،  دەبێت  كە  نییە،  ب���ەردەوام 
ئەو  كۆمۆنیزم،  لە  ئێمە  مەبەستی  ڕابێت.  لەگەڵی  واقعیەت 
جواڵنەوە واقعیەیە كە كۆتایی بە بارودۆخی بوونی شتەكان 
خاڵەیە  ئ��ەو  الیەنگری  بیست  س��ەدەی  مێژوی  دەهێنێت.( 
هەردووكیان  نێوان  نەگۆڕی  ج��ی��اوازی  بە  ڕازی��ب��وون  كە 
خاڵی  كۆمەڵێك  ئ��ەوان��ەدا  دۆخ��ی  باشترین  لە   - نەشیاوە 
زۆرم  جیاوازیی  بێشك،  مەبەستدارن.  كامڵی  پێكەوەلكاوی 
بۆ  پاشان  ئ��ەوەی  و  شۆڕشگێڕی  سۆسیالیزمی  نێوان  لە 
لە  لینین  كە  گ��ۆڕا،  دیموكراسی(  )یان  كامڵ  سۆسیالیزمی 
بۆ  م��ەرج(   21( چوارچێوەیەكی  بیكاتە  هەوڵیدا   1920
بەاڵم  سێیەم(،  )ئەنتەرناسیۆنالی  كۆمینترن  لە  ئەندامبوون 
پانتایی تیۆرەوە،  پانتایی ڕێكخراوەییەوە دەچینە  لە  كاتێك 

ئەو جیاوازییە تیوار )شەفافیەت(ی خۆی لە دەستدەدات. 
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دڵنیانەبوو،  لەوبارەیەوە  كامڵ  سۆسیالیزمی  هەرگیز   
دەی��ەوێ��ت  ئایا  گ���ۆڕا،  دیموكراسی  سۆسیالیزمی  ب��ۆ  ك��ە 
سەرمایەداری لەناوبەرێت، یان دەیەوێت تەنیا بە شارستانی 
بكات، }واتە{ ئەوە ڕکێف و هەندێك كێشەی باڵوكردنەوەی 
یان النیكەم   ،- چارەسەربكات. كۆمۆنیزم النیكەم دەیزانی 
پێیوابوو دەزانێت – چی دەوێت: لە ناوبردنی سەرمایەداری. 
ب��ەاڵم  نەمێنێت،  ب���ازاڕ  پێویستە  ه��اوڕێ��ی��ان،  ب��اش��ە،  زۆر 
دەستكەوتەكانی  لە  سودوەرگرتن  لە  مەبەستی  ماركس 
سەرمایەداری وەك بناغەی كۆمۆنیزم، چی بوو؟ پەڕینه وه  
}لە  چەند  پێویستە  مانایەكبوو؟  چ  بە  سەرمایەداری{  }لە 
سەرمایەداری{ بپارێزرێت و چەندی لەناوببرێت؟ لەبارەی 
وەك  ئەگەر،  ب���ۆرژوازی(،  )دیموكراسی  دەستكەوتەكانی 
ق��ان��ون و  گ��وت��ی،   )1844( بابەتی ج��ول��ەك��ەدا  ل��ە  م��ارك��س 
بۆ  ماسكێك  ل��ە  جگە  ب�����ۆرژوازی،  م��ەدەن��ی  ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی 
ئەو  كەوایە  نین،  شتێك  س��ەرم��ای��ەداری  چەوساندنەوەی 
دابوو،  ئاڵۆزیانە  ئەو  لەناو  هەر  كامانەن؟  )دەستكەوتانە( 
كە ڕەخنەی كۆمۆنیزم لە خودی جواڵنەوەی شۆڕشگێڕیدا 
هەڵقواڵ. هەمانكات دەمارەكانی پەڕینه وه ی پۆست كۆمۆنیزم 
سەریانهەڵدا، كە كۆمۆنیزم بۆخۆی ئایدیۆلۆژیایەكی گونجاو 
سەرمایەداری  كۆمەڵگەی  وەرچەرخانی  لە  داكۆكی  بوو، 
دەكرد. ئەوەی وەك گرژییەكی تەنیا هزری پێشنیازدەكرێت، 
زۆرجار لە پێكهاتەی خودی ژیاندا دەتەنرێت. 70 ساڵ دوای 
باڵوبوونەوەی مانفێستی كۆمۆنیزم بوو، بەڵشەفیكەكان لە 
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دوای  كۆمۆنیزم  ڕەخنەی  گەیشتن.  ب��ەدەس��ەاڵت  سۆڤێت 
كۆمۆنیزم  پۆست  وەك  دورودرێ���ژ،  پێكهاتەی  قۆناغێكی 
دەركەوت و بەهۆی پەیوەندی بە واقعیەتەوە، وەرچەرخا. 

 ماركسیزم تیۆرێكە لەبارەی سۆسیالیزم لەسەر بنچینەی 
پەڕینه وه  لە لیبراڵیزم و كەپیتالیزم بەهۆی شۆڕشەوە، بەاڵم 
نەكراوی  ئەژمار  م��ەودای  تێپەڕێندرا.  بۆخۆی  تیۆرە  ئەو 
بنەڕەتییەكانی  بنەما  گ��ۆڕان��ك��اری،  لقی  وەرچ��ەرخ��ان��ی  لە 
ئێدوارد  چاكسازیی پۆست كۆمۆنیزمی جیهانگیردا هەبوو. 
برنشتاین یەكەمینی ئەو )تارماییەكانی تارمایی( بوو، گیانی 
 1889 لە  كە  ب��وو،  دووەم  ئەنتەرناسیۆنالی  میوانداری 
دامەزرا. لە ئەڵمانیای سەردەمی بسمارك، پێش دامەزراندنی 
هەموان،  هی  ب��ووه   دەنگدان  مافی  پەڕلەمانی،  حكومەتی 
 ،)SPD( توانای دا بە حزبی سۆسیال دیموكراسی ئەڵمانیا
ببێتە گەورەترین و بە دەسەاڵتترین حزبی ئەنتەرناسیۆنالی 
بووه    1891 لە  حزبە  ئ��ەو  ئێرفۆرتی  بەرنامەی  دووەم. 
قوربانی گرژی، ڕوانگەی كارەسه تباری ڕوخانی بەناچاری 
سەرمایەداری و هەژاربوونی چینی كرێكاری ئاڕاستەدەكرد. 
سۆسیال  حزبی  ن��اس��راوی  كەسایەتیەكی  كە  برنشتاین، 
ملمالنێوەی  خستنە  له   ڕەخنەی  ئەڵمانیابوو،  دیموكراسی 
بنەمای تیۆری خودی سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی گرت. ئەو 
لە بەناوبانگترین بەرهەمی خۆیدا، سۆسیالیزمی گەشەكردو 
)1899(، چاوی بە تایبەتمەندییە بنچینەییەكانی ماركسیزمی 
وەك  سەرمایەداری  بەرهەمهێنانی  خشاندەوە:  كالسیكدا 
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پێویست لێكنەترازا، بەڵكو ئاڵۆزی پڕۆسەی ئەو، دەتوانێت 
بە گوڕوتینی بكات، كە لە قەیرانێكی كۆتایی دوربكەوێتەوە؛ 
بنەمای چینایەتی كۆمەڵگەی سەرمایەداری لە جاران زیاتر 
نەگۆڕ نابێت، بەڵكو لە ڕاستیدا چینی مامناوەند لە گەشەدایە، 
بەرهەمهێنان{  }هۆكارەكانی  خ��اوەن��ان  نێوان  درزی  كە 
لێكدژییە  ت��ون��دی  ب��ەم��ەش،  پ��ڕدەك��ات��ەوە؛  پ��رۆل��ی��ت��اری��ا  و 
شۆڕشی  بە  پێویستی  كەوایە،  داه ب��ەزێ��ت؛  چینایەتییەكان 
سۆسیالیستی نییە. پێیوایە، سەرمایەداری لە گۆڕاندایە بۆ 
ڕوی  كە  عەقاڵنی،  كۆمەاڵیەتی  بەرهەمهێنانی  سیستمێكی 
تایبەتمەندییەكەی، بە تایبەت گەشەکردنی بەشی بانك بوو. 
 ب���ە ڕواڵ�����ەت ب��ن��چ��ی��ن��ەی س��ۆس��ی��ال��ی��زم ل���ە ش��ی��ك��اری 
بۆ  چینایەتی،  ش��ەڕی  بە  جمك  سیستمی  لێكدژییەكانی 
گوتەزای دادپەروەری كۆمەاڵیەتی لە ئاكاری كانت دا گۆڕا. 
كەلێنی  بەهێزدەبێت،  گەشبینانە  بۆچوونە  بەو  شیكارەكەی 
دیموكراتی  سۆسیال  حزبی  شۆڕشگێڕی  گوتەی  نێوان 
پێداچونەوەی  بە  دەبێت  ڕیفۆرمانەی  ڕەفتاری  و  ئەڵمانیا 
خودی تیۆر الببرێت. بە تایبەت برنشتاین پێیوایە، كێشەی 
نێوان ئامانجی كۆتایی و شۆڕشگێڕی جواڵنەوە، ڕەفتاری 
گوتە  الببرێت.  ئامانج  بەڕەتكردنەوەی خودی  ڕیفۆرمانەی 

ناسراوەكەی لەوبارەیەوە بەم شێوەیە: 
پەیوەندییەكی  یا  هەستیاری،  قبوڵیدەكەم  ڕاشكاوی  بە 
نائاسایی كەمم هەیە بەوەی كە زۆرتر پێیدەوترێت )ئامانجی 
-دەی��ەوێ��ت  ئامانجە  ئ��ەو  پێموایە،  سۆسیالیزم(.  كۆتایی 
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هەرچیەك بێت- هیچە؛ جواڵنەوە هەموو شتێكە. مەبەستم 
هاندان،  هەم  كۆمەڵگە،  تێكڕای  بزاوتی  هەم  جواڵنەوە  لە 

ڕێكخستنی سیاسی و ئابورییە بۆ پێشكەوتن. 
پێدەچوو  ب��وو،  دیقەت  بێ  برنشتاین  ه��زری  هەرچەند 
ماركس  بیری  بنەڕەتییەكانی  توخمە  لە  هەندێك  لە  خراپ 
گەیشتبێت، بەاڵم سیمبولی سۆسیالیزمی كامڵی ئەو، وەك 
بەرنامەی سیاسی لە پەردەی شۆڕش دەپەڕییه وه  و دەكۆشا 
ئاشتبكاتەوە، كە  بەیەكەوە  لیبراڵی  هزری سۆسیالیستی و 
دەركەوتنی كۆمۆنیستە ڕیفۆرمیست و ئەوروكۆمنیستەكانی، 
بابەتەكانی  كە  ئاگاداردەكردەوە،  داهاتودا  نەوەی  دوو  لە 
دیموكراسی، ئاكاری سیاسی و مافەكانی مرۆڤ كەوتە سەر 
زمانان. مەخابن برنشتاین نەیتوانی سیمبولی سۆسیالیزمی 
بۆیە  و  ب��ک��ات  سیستم  ب��ه   خ��ۆی  كامڵی  و  دی��م��وك��راس��ی 
نەیانتوانی  پێشبینیكراوبووبن،  هەرچەند  ئەو،  ڕوانگەكانی 
بەدیلێكی گونجاو چ لە بەرامبەر ماركسیزمی ئەرتەدۆكسی 
سێیەم(  )رێگای  بێننەئاراوە.  ڕەخنەیی  نا  لیبراڵیزمی  چ  و 
برنشتاین، وەك زۆر جۆریتری ئەو ڕێگایانە، پێكهاتەی ئاڵۆز 
لە توخمی نایەكسانی دوو میتۆدی تری كار، دەركەوت و 

هەر لەم ڕوەوە نەیانتوانی له  هیچییان بپەڕنه وه . 
هەڵكشانی  فۆرمۆلەبوونی  دەیزانی  كایۆتسكی  ك��ارل   
كرێیەكان  و  كار  بارودۆخی  تەندروستبوونی  و  سەرمایە 
)خەباتی  وات��ای��ی  شێوەیەكی  ب��ە  مەتیك،  پ��ۆل  وت��ەی  ب��ە 
كرێكاران بۆ هێزێكی گەشەپێدانی سەرمایەداری دەگۆڕێت(، 
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ئەڵمانیا  دیموكراسی  تیۆرسێنی سۆسیال  گرنگترین  بە  كە 
بە  س��ەر  زی��ات��ر  )چ��ەن��د  سەرنجە  جێگەی  ئ��ەژم��اردەك��را. 
ك��رێ��ك��اران دەب��ێ��ت، س��ەرم��ای��ەش دەوڵ��ەم��ەن��دت��ر دەب���وو(؛ 
هەرچەند سەركەوتنەكانی جواڵنەوە كرێكارییه کان گەورەتر 
لەناوبردنی  شۆقاوی  )دەبوونە  سەركەوتنانە  ئەو  دەب��وو، 
دەخوڵقاند...  ناشۆڕشگێڕییان  ئایدیۆلۆژیایەكی  و  خۆیان 
وه ها  كەسانێك  )خیانەتی(  ئەوە  ئەوانە،  هەموو  س��ەرەڕای 
ئەوە،  ئەو دەكرد(.  بە  نەدەكرد كە خیانەتییان  هەراسانیان 
كتێبی  سۆسیالیزم(ی  )س��ەدس��اڵ  س��ەرەك��ی  ن��اوەڕۆك��ی 
لە  شتێك  هیچ  باوەڕیوابوو  كایۆتسكی  ساسۆنە.  دۆناڵدۆ 
خودی سەرمایەداریدا نییە، كە پێویستی بە سەركوتكردنی 
توڕەییانە هه بێت، چونكە، دەكرێت بە پێی بارودۆخ، لە ڕێی 
بۆیە چەمكی  بۆ سۆسیالیزم،  بپەڕینەوە  ئاشتییانە  و  یاسا 
پڕۆلیتاریا(ی ماركس،  )دیكتاتۆری  دیارینەكراوی  زەحمەت 

دەتوانێت شێوازەكانی پەڕلەمانی بەخۆوە بگرێت. 
لەم   ،)1902( ش��ۆڕش  ڕۆژی  ل���ەدووەم  كایۆتسكی،   
بەرهەمهێنان  دەتوانێت  دەوڵەتێك  كۆڵییەوە، چۆن  بابه ته ی 
}هۆكارەكانی  كۆمەاڵیەتیكردنی  بە  الیەنگری  كە  ڕێكبخات، 
هەوڵی  ب��ەرەوداب��ەزی��ن،  ڕەوتێكی  وەك  و  بەرهەمهێنان{ە 
ڕەتكردەوە.  سەربازی(  شێوازی  )بە  كااڵی  دابەشكردنی 
توخمەكانی بازاڕ، كرێ و پارە دەتوانن بمێننەوە، دەوڵەتی 
بكات.  ش��رۆڤ��ە  گرنگتر  ك���اری  دەت��وان��ێ��ت  سۆسیالیستی 
بەردەوامە:  تائەمڕۆش  كە  دەستپێكرد،  باسێكی  كایۆتسكی 
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دەدات؟  ئ��اب��وری  ئ��ی��دارەی  چ��ۆن  ب��ەك��ردەوە  سۆسیالیزم 
دیاریدەكرێن؟  چۆن  سۆسیالیستیدا  ئابوری  لە  نرخەكان 
)باسی  ب��ە  ئ��ەوك��ات��ە   ،1940 ت��ا   1920 ل��ە  ب��وو  باسێك 
میزیس،  فۆن  لۆدویك  وەك  كەسانی  ناسرا،  لێپرسینەوە( 
فریدریک فۆن هایك، ئۆسكار النگە و ئەوانی دیكە و دوای 
و  سۆسیالیستی  ئ��اب��وری  چاكسازی  بابەتی  كە   ،1960
ڕێگەكانی زاڵبوون بە سەر خەرج و )ناتەواوی دیموكراسی( 
ئەواندا خرایەڕو، كەسانی وەك ئۆتا سیك، ئالك نۆ، لۆدمیرز 

بروسی سەرقاڵی خۆی كرد.
ئەوروانگەیەی  ڕیفۆرم  بنەڕەتییەكانی  بنەما  ت��ەوەری   
سۆسیالیزم  ب��ە  گ��ەی��ش��ت��ن  ڕێ��گ��ەی  ك��ە  ڕەت����دەك����ردەوە، 
ه��ەڵ��وەش��ان��ەوەی خ��اوەن��دارێ��ت��ی ت��ای��ب��ەت��ی ه��ۆك��ارەك��ان��ی 
لەسەر  سەرمایەداری  هەمان  ڕاستیدا،  لە   - بەرهەمهێنان 
حزبە  ه��ەم��وو  ت��اڕادەی��ەك   1950 ل��ە  -ە.  ب���ازاڕ  بنەمای 
بنەڕەتییانەی  بنەما  ئ��ەو  خ��ۆرئ��اوا،  سۆسیالیستەكانی 
دیموكراسی  سۆسیال  حزبی  ڕەتكردبۆوە.  ماركسیزمیان 
ئەڵمانیا لە نۆڤەمبەری 1959، لە كۆنگرەی بادگۆ دیزبێرگ، 
هەنگاوی چارەنوسسازی نا، بەشێوەیەك كە هیچ ئاماژەیەكی 
بە ماركس نەكرد، بازاڕ و گەشەی }ئابوری{ قبوڵكرد و بە 
تایبەت )داوای ڕاستەوخۆی حزب و ئامانجی درێژماوەی( 
تێكەڵكرد، بەوجۆرە دژایەتیی نێوان ڕیفۆرمی ماوەكورت و 
نادیاری سڕییەوە،  داهاتویەكی  بە  سپێردراو  شۆڕشگێڕی 
لە  الن��ەدەب��رد.  دیموكراسی  سۆسیال  لەسەر  دەستی  كە 
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بەریتانیا ئەنتۆنی كراسڵند، حزبی كرێكارانی لە ماركسیزم 
دورخستەوە، ئەگەرچی ئەو حزبە لەسەردەمی تۆنی بلێردا لە 
1994، وادەی بە نیشتمانیكردنی )ترۆپكی سەركەوتنەكان( 
بەسەر ئابوری )ماددەی 4ی بەرنامەی 1918( نەبردەسەر. 
داب��وو،  كارنامە  لە  دیموكراسی  سۆسیالیزمی   ،1990 تا 
بەڕۆژ  ڕۆژ  سۆسیالیزم  ئاڵۆزبوو،  پێناسەكەی  ئەگەرچی 
كە  ئەژماركرا،  پێشكەوتنخوازەكان  بەها  لە  كۆمەڵێك  بە 
چەمكی دۆخی كۆتاییان نەبوو. ئەو بەهایانە لەسەر بنەمای 
یەكسانی كۆمەاڵیەتی، سیاسەتەكانی پەیوەست بە دووبارە 
باج و خەراج، گەشەی خۆشگوزەرانی و  دابەشكردنەوەی 
ڕێكخستنی ئابوری بۆ گەیشتن بە ئامانجە كۆمەاڵیەتییەكانی 
تیۆری كینز بوون. دوای 1989، تەنانەت پاشماوەی بەڵێن 
بە سۆسیالیزمیش دامركا. لە بەشی شەشەم، بۆ گرژییەكانی 

سۆسیالیزمی دوای كۆمۆنیزم دەگەڕێینەوە.
رێ��گ��ەی پ��ۆس��ت ك��ۆم��ۆن��ی��زم - گ��ۆڕان��ك��اری ل��ه  بنەما 

سەرەتاییەكانی شۆڕشگێڕی
گۆشەنیگای  لە  ب��وو،  ك��ەس  یەكەم  باكۆنین  میخائیل   
گرت.  ماركسی  شۆڕشگێڕی  لە  ڕەخنەی  شۆڕشگێڕییەوە 
تەوەری ڕەخنەی ئەنارشیستی و شۆڕشگێڕی ئەو، بابەتی 
ڕێكخراوەیی بوو، كۆمەڵێك پرسیاری خستەڕو كە پاشان 
سەرەتاییەكانی شۆڕشگێڕی  بنەما  چاكسازی  ڕوانگەی  لە 
ڕەنگیاندایەوە. بە كورتی بابەتی دەوڵەت و ئەنارشیستی بەم 

شێوەیە دەربڕی:
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دیموكراسیش  چەند  دەوڵەتێك،  هیچ  وایە  مانای  ئەوە 
بێت، تەنانەت سورترین كۆماری سیاسیش ... ناتوانێت ئەوە 
لە  بەرژەوەندییان  ڕێكخستنی  دەیانەوێت:  كە  بداتە خەڵك، 
خوارەوە بۆ سەرەوە، بێهیچ دەستتێوەردان، سەرپەرشتی، 
یان زۆرەملێیی لەسەرەوە. هۆی ئەو كارە ئەوەیە دەوڵەت... 
لە بنەڕەتەوە شتێك نییە جگە لە }بكەر{ ئیدارەدانی جەماوەر 
لەالیەن كەمینەیەكی خوێندەوار و  بۆ خوارەوە  لەسەرەوە 
لە  ب��ەرژوەن��دی خەڵك  گوایە  كە  ب��ژاردە،  ڕوەوە  لەو  هەر 

خودی خەڵك باشتر دەستنیشاندەكات. 
دەوڵ��ەت��ی  ب��ۆ  م��ارك��س  تێڕوانینی  پێیوایە  باكۆنین   
و  عەقڵ  )فەرمانڕەوایی  سەردەكێشێتە  تەنیا  شۆڕشگێڕ، 
ستەمكارترین،  ئەریستۆكراتترین،  }واتە{  زانستی،  هەستی 
ڕژێمەكان(ەوە.  تەواوی  بچوككەرەوەترین  و  لوتبەرزترین 
ماركسی  باكۆنین  ڕەخنەكانی  برن،  بلك  ڕابین  گوتەی  بە 
ناچاركرد ڕەخنەی بەرنامەی گۆتای دەوڵەتگەرایی سۆسیال 
حكومەتی  هزری  لە  كە  ڕەتبكاتەوە،  ئەڵمانیا  دیموكراسی 
جەماوەری فردیناڵ الساڵ دا ڕەنگدەداتەوە. ماركس هەرگیز 
بابەتی دەوڵەتی چارەسەر نەكرد، هەم پێویستی بە ئەو بوو 
)سیمبولی ئابوری سۆسیالیزمی ئەو، یەكسەر دەوڵەت بوو( 
كۆمۆنەی  ئایدیالی  وەسفی   1871 لە  ج��ۆرەی  ئەو  ه��ەم، 
پاریسی دەربڕی، دەیویست )تەواوی هێزەكان بۆ جەستەی 
كۆمەڵگە بگێڕدرێنەوە، كە تائێستا ڕاكێشراونەتە مشەخۆری 
بۆتە  و  لێوەرگرتون  خۆراكی  دەوڵەتە  ئەو  و  دەوڵ��ەت��ەوە 
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كۆسپی بەردەم ئازادی كۆمەڵگە(. ڕای لەمەڕ دیموكراسی 
و  خۆهەڵسوڕێنەر  سیاسی  سیمبولێكی  دەرب��ڕی  كۆمۆن، 
چڕنەبووەوە بوو، بەاڵم ڕون نەبوو كە چۆن ئیدارەی ژیانی 

ئابوری كۆمەڵ دەدرێت.
ئۆكتۆبەری  لە  بەڵشەفیكەكان  گرتنەدەستی  دەس��ەاڵت   
1917، تۆفانێك ڕەخنەی لێكەوتەوە و گەیشتە ناخی حزبی 
دوای  یەكەمی  هەفتەكانی  لە  نمونە،  بۆ  بەڵشەفیكیشەوە. 
بوونی  پێویستی  لەسەر  سوربوون  هاوپەیمانان  شۆڕش، 
كردەكی،  بەهۆی  نەك  ف��راوان،  سۆسیالیستی  دەوڵەتێكی 
حكومەتی  نەكات  كە  بنەماییەی  ترسە  ئەو  بەهۆی  بەڵكو 
دیكتاتۆرییەوە.  و  ناوخۆ  ش��ەڕی  سەربكێشێتە  تاكحزبی 
لینین لە شەپۆلی داكۆكیكردنی حزبی لە بەرامبەر شێوەی 
حكومەتەكەی توڕەبوو - كە بە ناوبانگترینییان بریتی بوون 
دیموكراسی( و  )ناوەندخوازانی  )كۆمۆنیستە چەپەكان(،  لە 
 ،1921 مارسی  لە  كاتێكدا  لە   ،- كرێكاری(  )ئۆپۆزسیۆنی 
بێ  بە  )شوراكان  دروشمی  كرۆنشتات،  لە  كرێكار  چینی 
لەوەدابوو  نەك  لینین  بلیمەتی  دەگوتەوە.  بەڵشەفیكەكانی( 
دەستەبەركردنی  كە  وەشاند،  گورزی  كاتێكدا  لە  دروست 
داب��وو،  ل��ەوەش  بەڵكو  لەباربوو،  دەس��ەاڵت  شۆڕشگێڕی 
ڕژێمی  خ���ودی  ل��ە  بەڵشەفیكی   - ماركسیستی  نەریتی 
)لینینستی(دا دامەزراند، بەاڵم لینینش، وەك ماركس، كەمتر 
و  دایەوە  سیاسییەكانی سۆسیالیزم  دام��ەزراوە  لە  ئاوڕی 
ڕێكخراوەكانی  بۆ  دابەزینی  ب��ەرەو  چینایەتی  تێگەیشتنی 



ریچارد ساكوا  52

}دەوڵەتی{ هەبوو: بۆ ئەو سەرچاوەی كۆمەاڵیەتی كەسانێك 
زیاتر گرنگ بوو، تا چۆنیەتی كاركردنی ئەوانە لە كاردا، كە 
لەم ڕێكخراوانەدا كاریان دەكرد. لە هەمووی گرنگتر، لینین 
نەیدەتوانی دژایەتیكردنی شۆڕش، لە دژایەتی لە شۆڕشدا 
بڕیاری  دەرك��ردن��ی  پەلكێشی  ك��ارە  ئ��ەو  لێكجیابكاتەوە. 
كە  كرد،  1921ی  مارسی  لە  كوتلەكاری(  )قەدەغەبوونی 
ناو  دیموكراسی  پاشماوەی  سەركوتكردنی  سەریكێشایە 
بۆ  شۆڕشگێڕی  سۆسیالیزمی  تیۆری  گۆڕینی  ح��زب��ەوە. 
دیكتاتۆرێكی زۆرەملێ، تەنیا كێشەیەكی كۆمۆنیزمی سۆڤێت 

نییە؛ كێشەی سیستمەكانی جۆری سۆڤێتییە. 
دەرەوەب��وو  یەكەم سۆسیالیستی  لۆكسۆمبۆرگ  ڕۆزا   
ناویناوە  ف��ارب��ەر  ك��ە  ك��رد،  بەڵشەفیكی  ش��ۆڕش��ی  باسی 
)گۆڕانكاری بنەمای سەرەتاییە شۆڕشگێڕییەكان(، ئەگەرچی 
ژیانی خۆی بۆ بەگژداچونەوەی هزری گۆڕانكاری بنەمای 
بنەڕەتخوازانە تەرخانكرد، كە )كەڵەكەبوونی سەرمایەداری، 
كە  لۆكسۆمبۆرگ،  نییە(.  ئ��اب��وری  ئاستوسنورێكی  هیچ 
لەپۆڵەندا هاتبووە دنیاوە، لە 1900 بەدواوە، چاالكییەكانی 
خۆی لەسەر حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا چڕكردەوە 
و پاشان هاوكاری دامەزراندنی ڕەوتی ڕادیكاڵ )كۆمەڵەی 
ناوەندی  ناوكی  بووە   ،1919 لە  كە  كرد،  سپارتاكۆس(ی 
لە  سپارتاكۆسەكان  ڕاپەڕینی  ئەڵمانیا.  كۆمۆنیستی  حزبی 
سەرۆكەكانی،  تێكشكێنراو   1919 ساڵی  ڕۆژان��ی  یەكەم 
ژانویەی  16ی  لە  لۆكسۆمبۆرگ،  ڕۆزا  و  لیبكنخت  كارڵ 
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بە  دەگ���وازران���ەوە(،  گرتوخانە  بۆ  كە  كاتێكدا  )ل��ە   1919
دەستی ئەفسەرانی كۆنەپەرست كوژران. لۆكسۆمبۆرگ، كە 
سۆسیالیزم(  )پیادەكردنی  لینین  دەستكەوتی  لە  پێشوازی 
سەردەكێشێتە  لینین،  میتۆدەكانی  دەدا  هۆشداری  دەكرد، 
سۆسیالیزمی  ئەو  سۆسیالیزم.  ئامانجەكانی  الوازكردنی 
ب��اوەڕی  دواتەمەنی  تا  ن��ەدەزان��ی،  دیموكراسی  لە  جیا  بە 
پێیوابوو،  نەگۆڕا.  م��رۆڤ  داهێنەرانەی  توانای  بە  زۆری 
سۆسیالیزم دەبێت دیموكراسی بباتە سنورە سەپێنراوەكانی 
هەمان  نەك  بۆرژوازییه وه ،  فەرمانڕەوایەتی سەرمایەداری 
دیموكراسی سنورداریش بسڕێتەوە. ئەو لەكاتی توڕەییشدا 
كە  دەزان��ی،  كاتی  فاكتەرێكی  بە  دیكتاتۆری  ن��ەدەل��ەرزی، 

پێویستە بە باڵوبوونەوەی دیموكراسی، هاوسەنگ بكرێت:
ئامڕازی ستەمكارییە  بۆرژوازی  دەوڵەتی  دەڵێت:  لینین 
ئامڕازی  سۆسیالیستی  دەوڵ��ەت��ی  كرێكار،  چینی  لەسەر 
ئەو دەڵێت، دەوڵەتی سۆسیالیستی  ب��ۆرژوازی.  بۆ  ستەمە 
لەسەر  كە  سەرمایەدارییە،  دەوڵ��ەت��ی  هەمان  تائاستێك 
سەر وەستاوە. ئەو ڕوانگە سادەڕوانینانە لە بنچینەییترین 
جیاوازی ئەو دواییە ناگات: حكومەتی بۆرژوا هیچ پێویستی 
نییە،  خەڵك  كۆمەاڵنی  تێكڕای  فێركردنی  و  پ��ەروەردە  بە 
تەسكی  چوارچێوەیەكی  لە  بەمكارە  پێویستی  النیكەم  یان 
تایبەت تێناپەڕێت، بەاڵم ئەو كارە بۆ دیكتاتۆری پڕۆلیتاریا 
توخمێكی ژیارییە، هەمان ئارەزوە كە ئەو حكومەتە بێ ئەو 

ناتوانێت بژیت....   
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حزبێك  هیچ  پ��اوان��ی  زان��ای��ی  و  ژی���ری  پێیوایە،  ئ��ەو   
و  ئازادانە  داهێنانی  ڕەنگدەرەوەی  شۆڕش  پێویستە  نییە: 
هەڵقواڵوی جەماوەربێت. ئەو ڕوانگەیە چەند فرسەخێك لە 

)دیكتاتۆری لینین(یەوە دورە. 
برنشتاین  س��ەرس��ەخ��ت��ی  ڕەخ��ن��ەگ��رێ��ك��ی  كایۆتسكی   
بەڵشەفیكەكان  گەیشتنی  دەس��ەاڵت  بە  دوای  ب��ەاڵم  ب��وو، 
بەرەنگاربوونەوەیەكی  لە  خ��ۆی   ،1917 ئۆكتۆبەری  لە 
قوڵی ڕژێمی تازەدا دۆزییەوە. لە نامیلكەكەیدا، دیكتاتۆری 
كۆڵییەوە  دیموكراسی  ناوەرۆكی  لە   ،)1918( پڕۆلیتاریا 
پڕۆلیتاریا(،  )دیكتاتۆری  لەبارەی  ماركس  ه��زری  وتی  و 
بۆ  سیاسی  فۆڕمی  نەك  ب��ووە،  كۆمەاڵیەتی  گوتەزایەكی 
بەرنامەی  بنەڕەتیی  بەشێكی  وەك  بەمجۆرە  حكومەت، 
پێی  ك��رد.  پەڕلەمانی  سیستمی  لە  داكۆكی  سۆسیالیزم، 
ئامڕازی  تەنیا  دیموكراسی  كە  دادەگرت،  ئەو خاڵە  لەسەر 
بەڵكو  نییە،  دەس��ەاڵت  دەستەبەركردنی  گژداچونەوەی  بە 

بەشێكی بنچینەیی خودی سۆسیالیزمە:
ك���ەوای���ە، س��ۆس��ی��ال��ی��زم ب��ۆ ئێمە ب��ە ب��ێ دی��م��وك��راس��ی 
چاوەڕوانكراو نییە. مەبەستی ئێمە لە سۆسیالیزمی مۆدێرن 
بەڵكو  بەرهەمهێنان،  كۆمەاڵیەتی  ڕێكخستنەوەی  ن��ەك 
ڕێكخستنەوەی دیموكراسی كۆمەڵگەشە. كەوایە، سۆسیالیزم 
جیانەكراوەیە.  دیموكراسییەوە  ب��ە  پ��ەی��وەن��دی  ئێمە،  ب��ۆ 
سۆسیالیزم بە بێ دیموكراسی ناتوانێت هەبێت.... دەوڵەتێك 
هیچ كۆسپێكی بۆ ڕێگری لە دیموكراسی نییە، كە پاڵپشتی 
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پاراستنی  بۆ  هێز  دەوڵەتێك   .... هەبێت  جەماوەری  هێزی 
پشتە،  لە  جەماوەری  بزانێت  كە  بەكاردێنێت،  دیموكراسی 
بەهێزی  پاڵپشتی  وەالنانی  ئ��ەو.  سەركوتكردنی  بۆ  نەك 
فەرمانی خۆكوژیدایە، كە  لە  وەك مافی دەنگدانی هەموان 

سەرچاوەیەكی بەهێزە بۆ دەسەاڵتی ئاكاریی. 
 ئەو بەرهەمە قۆناغێكی گرنگی درزی نێوان سۆسیال 
شۆڕشی  ئەو  بەرچاو.  دەخاتە  كۆمۆنیزم،  و  دیموكراسی 
ف��راوان��ی دژی  ل��ە ج��واڵن��ەوەی  بەشێك  ب��ە  ن��ەك  سۆڤێتی 
ئاوارتەی  ب��ارودۆخ��ی  ئەنجامی  بە  بەڵكو  س��ەرم��ای��ەداری، 
سەرچاوەگرتو لە شەڕ و هەلومەرجەكانی سۆڤێت دەزانی؛ 
كایۆتسكی جەختیدەكردەوە دیكتاتۆری لینین دەبێتە كۆسپی 
بەردەم بەرەو سۆسیالیزم. بەمجۆرە، شۆڕشی بەڵشەفیكی 
لە گرنگی جیهانی بێبەش بوو؛ ئەو كارە تا ئاستێك وەاڵمی 
چارەنوسسازانەی لینین بۆ شۆڕشی پڕۆلیتاریا و كایۆتسكی 
)1919(، شیدەكاتەوە، بەاڵم شەپۆلی جوێن و بێنرخی ئەو، 
تائاستێك نەخشەی بۆداپۆشینی وەاڵم نەدانەوەی بەڵگەكانی 

كایۆتسكی كێشابوو. 
 پێدەچێت لەسەردەمی ئەنتەرناسیۆنالی سێیەمدا، تەواوی 
ڕۆحەكانی ناو جواڵنەوەكە دەرپەڕێندرابوون، بەاڵم تەنانەت 
سەرەتاییخوازەكان(  بنەما  )گۆڕانكاری  سەردەمەشدا  لەم 
س��ەروەری  لەبارەی  ئەنتۆنیۆگرامشی  ڕوانگەكانی  وەك 
)هەژمونی( و كۆمەڵگەی مەدەنی، ڕەگی داكوتا. دەستكەوتی 
مەدەنی  كۆمەڵگەی  چەمكی  ئ��ەوەب��وو،  گرامشی  گ��ەورەی 
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وەك شتێك زیاتر لە مه یدانی چەوسانەوەی سەرمایەداری 
و گۆڕەپانی كاری سیاسی، دووبارە لە وتاری سۆسیالیزمدا 
گونجاندییەوە. هەرچەند گرامشی وەك بەدیلی بیركردنەوەی 
شۆڕشگێڕانە مایەوە، بەاڵم شیكردنەوە ئاڵۆزەكەی لەبارەی 
شێوەی جیاجیای كاری سیاسی، لەوانە )شۆڕشی ناچاالك(، 
بیرمەندێكی  بۆ  ئەو  نەیاران،  فكری  باشترین  هەڵبژاردنی 
لە  دەگ��ۆڕێ��ت،  پەڕینەوەی  شێوازی  چەمكسازی  خۆماڵی 
جێگەی  سۆسیالیزم.  بە  گەیشتن  بۆ  سەرمایەدارییەوە 
وەك  كاریگەر  جۆرێكی  بە  هزرەكەی  لەكۆتاییدا  سەرنجە 
شۆڕشگێڕی،  سۆسیالیزمی  لە  پەڕینەوە  بۆ  ستراتیژییەك 

بۆخۆی بەكاربهێنرێت. 
 لە جیاوازییەكدا كە هیگڵ لە نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگەی 
گیرۆدەی  دەگۆڕێت،  شتێك  بۆ  دووەم  دەیكات،  مەدەنیدا 
دەوڵەتی  لە  تەنیا  و  كۆمەڵگەیە  چینەكانی  بەرژەوەندیی 
جیهانگیردا دەتوانن بە ئاشتی بگەن. ماركس هەموو هزرێكی 
لەبارەی دەوڵەتی )جیهانگیر(ەوە ڕەتكردەوە، ئەو دەوڵەتی 
تەنیا بە ئامڕازی ستەمی چینایەتی دەزانی. كۆمەڵگەی مەدەنی 
وەهای  جیاوازییەكی  كە  دەهێنێتەخوار،  شتێك  ئاستی  تا 
لەگەڵ گۆڕەپانی پەیوەندی بازاڕدا نەبوو. ماركس دامەزراوە 
ئاڵۆزەكانی كۆمەڵگەی مۆدێرنی بۆ پەیوەندی چەوسانەوەی 
شێوەیەكی تایبەتی بەرهەمهێنان كورتدەكردەوە. ئەو گرنگی 
بە خەباتی دورودێژی خۆساالری تاك )دەكرێت نمونەی لە 
بڕیاری بانگهێشتی بۆ دادگا ببینرێت( و پێكەوەژیانی مەدەنی 
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كۆمەڵگەی  دەك���ردەوە  جەختی  كە  ب��وو  گرامشی  ن���ەدەدا. 
مەدەنی، گۆڕەپانی پەیوەندی كۆمەاڵیەتییە و هەم لە دەوڵەت 
سۆسیالیستەكان  بەوجۆرە،  جیاوازە.  ئابوری  لە  هەم  و 
بەدەستهێنانی  ب��ۆ  م��ەدەن��ی��دا  كۆمەڵگەی  ل��ە  دەی��ان��ت��وان��ی 
سەرەوەری بەگژ دەوڵەتدا بچنەوە، نوسینێك كە دواتر، بە 
ئۆپۆزسیۆنەكانەوە  جواڵنەوە  الیەن  لە  پۆڵەندا،  لە  تایبەت 

دژی كۆمۆنیزم بەكارهێنرا.
جیهانی  یەكەمی  جەنگی  ڕەوتی  لە  بوخارین  نیكۆالی   
لەگەڵ لینین، گەنگەشەی توانای سەركوتی دەوڵەتی مۆدێرنی 
كردبوو، لە بەهاری 1918 بووە بەناوبانگترین كەسایەتی 
ڕوانگەكانی  بەرامبەر  لە  بوخارین،  )كۆمۆنیستە چەپەكان(. 
دژوارەكانی  هەلومەرجە  قبوڵكردنی  پێویستی  لەمەڕ  لینین 
پەیمانی برێست - لیتۆفسك و پێدانی ناوچەیەكی فراوانی 
سۆڤێت بە ئەڵمانیا، داكۆكی لە شەڕی شۆڕشگێڕی دەكرد 
كرێكارانی  لینین،  دەوڵ��ەت��ی(  )س��ەرم��ای��ەداری  لەجیاتی  و 
بووە   ،1920 لە  ب��ەاڵم  دەك��رد،  بانگهێشت  خۆسەری  بۆ 
)راستڕەو( و )بە گۆڵە بارگینی جوتیاران(، داكۆكی لەبزاوتی 
كۆهن،  ستیڤان  گ��وت��ەی  ب��ە  دەك���رد.  سۆسیالیزم  ب���ەرەو 
بوخارین نوێنەری بەدیلی لێهاتو بوو لە بەرامبەر ستالین، 
كە لەسەر هەمواركردنی ڕێژەیی )سیاسەتی ئابوری نوێ( 
ڕێگەی  لەسەر  جەختکردنەوە  بۆ  بوخارین  دام��ەزراب��وو. 
دوا  لە  ب��ەرگ��ری  سۆسیالیزم،  بۆ  لەسەرخۆ  پەڕینەوەی 
گفتوگۆیەكدا  لە  بەڕواڵەت  ئەو،  دەكرد.  لینین  نوسینەكانی 
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)خاڵی  وتویەتی:   ،1936 لە  نیكۆاڵوفسكی  بۆریس  لەگەڵ 
بگەیتە  دەت��وان��ی  كە  ئ��ەوەب��وو،  ئ��ەو  وەسیەتەكەی  گرنگی 
سۆسیالیزم، بێئەوەی فشارێكی ئەوتۆ لە جوتیاران بكات(. 
 ،1890 كۆتایی  لە  ستروڤە  پیتەر  بەڵگەی  بە  بوخارین 
ئەوكاتە گەڕایەوە و گوتی: ناتوانی بە زۆر وەك هۆكارێكی 
هەمیشەیی سیستمی سۆسیالیستی بەرهەمهێنان بونیادبنێی، 
كە باسی كاریگەرە زۆرەكەی دوای شۆڕشی سۆسیالیستی 

دەكرد. 
حزب  20ی  كۆنگرەی  نهێنی  وتارێكی  لە  خرۆشۆف   
ستالینی  تاوانەكانی  ئیدانەی   ،1956 فەبریوەری  25ی  لە 
ك��رد، ب��ەاڵم نەیتوانی ئ��ەرك��ی خ��ۆی ب��ۆ خ��ودی دی���اردەی 
مانای  نەوەیەك  بۆ  وتاردانە  ئەو  ئاشكرابكات.  ستالینزم 
و  دابماڵێت  ستالین  لە  خۆی  دەتوانێت  كۆمۆنیزم  واب��وو، 
بریجنێف  لیۆنید  بەاڵم  مرۆڤانەتربێت،  و  ڕاستتر  شێوەی 
لە   ،)1964  -  82( دورودرێ��ژەك��ەی  ڕەوت��ی حكومەتە  لە 
ستالین داماڵینی وەستاند و تاسنورێك پێچەوانەی كردەوە، 
میخائیل  تا  مایەوە  كراو  بێدەنگ  كامڵبوونە  ب��ژاردەی  ئەو 
تاوانەكانی  بابەتی  دیكە  جارێكی   ،1985 لە  گۆڕباتچۆف 
بەس  داماڵین  ستالین  ل��ە  ل��ەوك��ات��ەدا  خستەڕو.  ستالینی 
نەبوو، گەڕان بەدوای ڕاستیدا لەبارەی كامڵبوونی سۆڤێت، 
دوای  چینییەكان  لینین.  خودی  اللێكردنەوەی  بە  تایبەتكرا 
1978 توانیان بەجۆرێكی جوانتر، داوای خۆیان بۆ ماوتسی 
)دەستكەوتە  نێوان  لە  كە  بەشێوەیەك  ڕونبكەنەوە،  تۆنگ 



59پۆست كۆمۆنیزم

گەورەكان( و )تاوانی گەورە(ی ئەودا جیاوازییان كرد، بە 
 70% )لە  ئەو  ڕایانگەیاند،  بەرچاو  بیركاریانه ی  دیقەتێكی 
باش و %30 خراپ( بووە. بەمجۆرە، ماو لە ئانێكدا هەم 

ڕزگاری بوو، هەم حوكمدرا. 
)سۆسیالیزم  دەی��وی��س��ت   ،1968 ل��ە  پ���راگ(  )ب��ەه��ار   
بەڕوی مرۆڤایەتی(دا بخوڵقێنێت. مەبەست لەو سۆسیالیزمە 
پێناسەكردنەوەی ڕادیكاڵی ڕۆڵی ڕابەری حزب بوو، لەسەر 
كۆمەڵگە.  و  حزب  وەاڵمدەرەوانەتری  پەیوەندی  بنچینەی 
لە 5ی  )بەرنامەی كار(، حزبی كۆمۆنیستی چیكۆسلۆڤاكیا 
ئۆروێل، ڕەخنەی لە ڕەفتاری ڕژێمی كۆمۆنیستی دەگرت، 
ڕێزگرتنی  پشتی  و  دەك��رد  زۆری��ن��ەی  بنەمای  الیەنگری 
ف��راوان��ت��ری  پ���ەراوێ���زی  دەگ����رت،  كەمینەی  ڕوان��گ��ەك��ان��ی 
بە  و  دەك��رد  پەسەند  ب���ازاڕی  بنەمای  لەسەر  پەیوەندی 
لە  نەك  حكومەت  بۆ  حزب  مافی  كە  پێیدادەگرت،  تایبەت 
كاری ڕێكکەوتی داگیركردنی كۆمەڵگە }لەالیەن حزب{ەوە، 
بەشە  بە  حزب  بێكۆتایی  بەرامبەری  پەیوەندی  لە  بەڵكو 
پێكهێنەرەكانی سەرچاوە دەگرێت. گۆڕباتچۆف دوای بیست 
زوو  كە   - زیندوكردەوە  تاكحزبی  زۆرینەی  هزری  ساڵ 
دەركەوت، زۆر درەنگ بوو. چونكە لە ڕۆژەكانی 20 و 21ی 
ئۆگەستی 1968، یەكێتی سۆڤێت و هەندێك لە هاوپەیمانانی 
زیندوكردنەوەی  بۆ  هێنا،  وارش��ۆ  پەیمانی  بە  كۆتاییان 
)سۆسیالیزمی بەكردەوە هەبوو(. چارەنوسسازترین بابەتی 
بوو  خود(  ئامانجی  بۆ  )یان  سەرخود(،  )دەستدرێژیكردنە 
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لە مێژودا، كە نوێكردنەوەی كۆمۆنیزمی كپكرد و بڕیاری 
دابەزێنێكی دورودرێژی بەسەر یەكێتی جەماوەری سۆڤێتی 
كۆمۆنیزمی  دەسەاڵتی  خودی  كە  سەپاند،  سۆسیالیستیدا 

هەڵوەشاندەوە. 
 بەهار پراگ )بێخەوشكردن(ی سیاسەت لە چیكۆسلۆڤاكیا 
فەرمانڕەوایەتی  لەبارەی  بریجنێف  میتۆدی  ڕاگەیاندنی  و 
هەنوكە  دواوەب�����وو.  ب��ە  كۆمۆنیستی  واڵت��ان��ی  داخ����راوی 
بەڵكو  سۆسیالیزم،  ڕیفۆرمی  نەك  ئۆپۆزسیۆن  ئامانجی 
قۆناغی  لە  سۆسیالیزم  ڕیفۆرمی  كۆتایی  بوو.  تێپەڕاندنی 
لە ئۆگەستی  دوای قبوڵكردنی )یاسای كۆتایی(، هیلسینكی 
سۆڤێتی  ج��ەم��اوەری  یەكێتی  نیشانیدا.  خ��ۆی  بۆ   1975
سۆسیالیستی زۆر پێش )كۆنفرانسی ئاسایش و هاوكاری لە 
ئەوروپا( )CSCE( داوای كردبوو دوای جەنگی جیهانی و 
دانانی یاساكەیان ڕەوایەتی بەو واڵتانە بدرێت، كە ئەو واڵتە 
بە دەستیهێنابوو، )یاسای كۆتایی( ئەو كارەی ڕەتكردەوە، 
بەاڵم بەهای ئەو كارە قبوڵكردنی بنەمای مافەكانی مرۆڤ 
بەو  سۆڤێتەوە.  یەكێتی  الیەن  لە  بوو،  سێیەم(  )سەبەتەی 
یاسای  ناسینی  فەرمی  بە  بەیانی  كۆتایی(،  )یاسای  جۆرە، 
بەاڵم  ب��وو،  نمونەی  یاڵتا  كە  ب��وو،  جەنگ  دوای  ڕێسای 
ڕێسایەی  ئەو  سەرەنجام  كە  خستەكار،  دینامیكی  لەجێدا 
و  ناسی  فەرمی  بە  یاڵتای  سەرەتا  هلینسكی  كێشایەوە: 
پاشان لەو تێپەڕی. هەنوكە نەیارانی ئەوروپای خۆرهەاڵت 
دەیانتوانی بەپەنابەرنە بەر بەڵگەی نێودەوڵەتی پارێزگاریان 
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دەوڵەتەكانیان  كە  دەك��رد،  مەدەنی  و  مرۆڤ  مافەكانی  لە 
پەسەندكردبوو. لەبارەی ڕاگەیەنراوی 77ی چیكۆسلۆڤاكیا 
چاودێری  نەهاتوی  ژم��اردن  لە  دیكەی  فراكسیۆنەكانی  و 

هلینسكی، لەسەرانسەری ناوچەكەش هەروابوو. 
 ،1956 دوای  پ��ۆڵ��ەن��دای  ك��راوەت��ری  كۆمەڵگەی  ل��ە   
ه��ەب��وو.  ب��وون��ی  ئ��اڵ��ۆزت��ر  و  ج��ی��اواز  ت��وان��ای ستراتیژی 
كۆمەڵگەی  لە  دەیانتوانی  میچنیك  ئ��ادەم  وەك  نەیارانی 
مەدەنیدا كەشێك بێننەئاراوە، كە لۆژیكی كار لەواندا زیاتر 
ڕكابەرییەوە،  بخاتە  ڕاستەوخۆ  دەوڵ��ەت   - حزب  ل��ەوەی 
ن��ادی��دەی دەگ���رت: سیاسەتی دورخ��س��ت��ن��ەوەی }ح��زب - 
ڕژێمی  داماڵینی  ڕەوایەتی  لە  كاریگەری  ڕۆڵی  دەوڵ��ەت{، 
مەدەنیدا  كۆمەڵگەی  لە  بناغەكەی  داڕمانی  و  كۆمۆنیستی 
بینی، بەاڵم چەمكی كۆمەڵگەی مەدەنی لە كۆتایی قۆناغی 
بوو  شێوازێك  هەم  هەبوو:  دووفاقی  ڕۆڵی  كۆمۆنیزمدا، 
لە  چەمكە  ئ��ەم  ڕزگ���اری.  شێوەیەكی  ه��ەم  و  بەرگری  لە 
ئەرێنی  سیستماتیکی  بەرنامەیەكی  بووە  دووەمیدا،  مانای 
و  كۆمۆنیزم  نێوان  لە  )پراكسیسی(  كۆمەاڵیەتی  كاری  بۆ 
بارودۆخی  دەكۆشێت  كە  سێیەم(  )رێگای  سەرمایەداری، 
سیاسی لەقازانجی پەیكەری كۆمەڵگەی مەدەنی تەندروست 
ب��ك��ات. ج��ێ��گ��ەی س��ەرن��ج��ە ه���زری )دژە س��ی��اس��ەت(، بۆ 
كۆمەاڵیەتی،  ئیدارەی  خودی  و  كرێكاران  خۆبەڕێوەبەری 
هەوڵی ماركسی بۆ داگیركردنەوەی دەسەاڵتی سیاسی بە 
بێگانەبوو بیردێنایەوە، بە قازانجی كۆمەڵگە. ئەو تێگەیشتنە 
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لە  سیاسەت  گۆڕەپانی  لە  بەرتەسككەرەوەیی(  )بۆخۆی 
دەوڵەت جیابوو، ئەگەرچی ڕەوایەتی دەوڵەت ڕەتناكاتەوە 
پەڕینه وه ی  لەبارەی  ماركس  ڕوانگەی  لەو ڕوەوە  هەر  و 
هەر  ئەنارشیستی  ڕەتكردنەوەی  یان  دەوڵەت،  لە  كۆتایی 
لە  هەبوو.  دەوڵ��ەت  بۆ  جیاوازی  متمانەی  ڕۆڵێكی،  جۆرە 
كاتێكدا ڕەخنەی هاوڵ، مۆدێرنیتە و تەكنەلۆژیای بە گشتی 
ئیدانە دەكرد، بیركردنەوە لە )دژە سیاسەت(، بریتیبوو لە 
ناڕەزایی  و  لیبراڵی  سەرمایەداری  تایبەتی  ڕەخنەئاژنی 
گشتی لەسەردەمی مۆدێرن، ناوەڕۆكێك كە لە پانتاییەكی 
ل���ەب���ارەی ئ���ەو بابەتە  ف���راوان���ی س���ەرچ���اوەی خ���ۆرئ���اوا 
تایبەت  شوێنی  لە  بااڵدەست  ڕۆحی  هەڵگیراوە.  شوێنیان 
بەسەر ساڵی 1917 و لە ڕاستیدا، ساڵی 1789، بەوپێیە 
شۆڕش )مندااڵنی خۆی دەخوات(، جیاوازییەك مایەوە، كە 
لیبراڵیزمی كالسیك لە نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگەدا دەیكات. 
بەدەستهێنانەوەی هزری كۆمەڵگەی مەدەنی وەك شێوەیەكی 
چارەنوسسازیی  ڕۆڵی  پەڕیووه وه ،  شۆڕشی  لە  بەرگری 
هەبوو، سەریكێشایە بارودۆخی ساڵەكانی 91 – 1989، 
لە  شێوەیەك  وەك  هزر،  سیاسی  دژە  قوتابخانەی  بەاڵم 
ڕزگاری خود، بە ڕوخانی كۆمۆنیزم دا تێپەڕی. لیبراڵیزم 
بەهێزی پۆست  تیشكی  لە  ئەو،  پێویستیی  و چوارچێوەی 
كۆمۆنیزم -دا، لە پەراوێزی سیاسەت دابوو، كە زوو باڵی 
بەسەر ئومێدی دامەزراندنی كۆمەڵگەیەكی خۆبەڕێوەبەردا 

كێشا. 
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خ��ۆرئ��اواش،  ئ��ەوروپ��ای  لە  كۆمۆنیستی  ج��واڵن��ەوەی   
گ���ی���رۆدەی پ���ڕۆس���ەی پ���ەڕی���ن���ه وه  ب���وو ل���ه  چ��وارچ��ێ��وە 
ئایدیۆلۆژیەكانی تایبەت بەخۆی. حزبی كۆمۆنیستی ئیتالیا 
بۆ  ڕابەرایەتی  تولیاتی،  پالمیرۆ  سەرۆكایەتی  بە   ،)PCI(
ب��ەرەو دەوڵ��ەت گ��ۆڕا،  ی��ان الیەنگری  حزبی ج��ەم��اوەری، 
)كۆمۆنیزمی  ئەورۆكۆمۆنیزم  قبوڵكردنی  لە  پەلەكرا  كە 
حزبی  ڕۆم����ای  ڕاگ���ەی���ەن���راوی   ،1970 ل��ە  ئ���ەوروپ���ی( 
 )PCF( ئیتالیا و حزبی كۆمۆنیستی فەرەنسا  كۆمۆنیستی 
نوێیەبوو،  ڕوانگە  ئەو  دەربڕینی  ڕاشكاوترین   ،1975 لە 
كە بە تایبەت )سروشتی جەماوەری و كارایی دیموكراسی 
جێگرەوەی  و  نەیاری  حزبی،  زۆرینەی  لەگەڵ  دەوڵ��ەت(، 
قبوڵدەكرد.  گشتی  و  ئازادانە  دەنگدانی  مافی  دیموكراسی، 
دابەشكردنی كۆنی سۆسیالیزم بۆ دووجۆری شۆڕشگێڕی 
بە  ئەورۆكۆمۆنیزم  ئەگەرچی  تێپەڕێندرا،  گەشەكردو  و 
وەفادار  خۆی  دوائامانجی  وەك  }كۆمەڵگە{،  وەرچەرخانی 
دەربڕی  لینینزم  كە  كاتێكدا  لە  تر،  دەربڕینێكی  بە  مایەوە. 
هه نارده کردنی شۆڕش بوو بۆ دەرەوه ، بەشێوەی توڕەیی 
سیاسی، ئەورۆكۆمۆنیزم لە جواڵنەوەی ناوەكیدا شۆڕشی 
دەكرد و بەمجۆرە لە كارەساتەكانی ڕۆژگار بۆ ڕوانگەیەك 
ماركس  خ���ودی  چەمكی  ب��ە  پێدەچێت  ك��ە  دەگ���ەڕای���ەوە، 
بێگومان  كە  نزیكتربێت،  تێپەڕاندنی  شۆڕشەوە،  لەبارەی 
لە هزری گرامشی سەرچاوەی دەگرت. حزبی كۆمۆنیستی 
 ،1970 لە  برینلگۆسەر  ئەنریكۆ  سەرۆكایەتی  بە  ئیتالیا 
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هەڵبژاردنی  لە  و  م��ێ��ژوی��ی(ەوە  )س��ازش��ی  نایە  هەنگاوی 
ئەگەرچی  بەدەستهێنا،  بەرچاوی  سەركەوتنێكی   ،1976
دزییەوە  دەس��ەاڵت  لە  بەشێك  پێدانی  لە  خۆی  ڕاشكاوانە 
و پاشان دەسەاڵتی بەرەو نەمان برد. وەرچەرخانی حزبی 
ئۆكتۆ،  ئاشیل  سەرۆكایەتی  كاتی  لە  ئیتالیا  كۆمۆنیستی 
دوای ژویەنی 1988 خێرابوو، كە هەنوكە بە سەرهەڵدانی 
پریستۆریكای )نوێكردنەوەی بنەما(، گۆرباتچۆف لە یەكێتی 

جەماوەری سۆڤێتی سۆسیالیستی )جاران( بەهێزدەبێت. 
ئەورۆكۆمۆنیزم،  بنەمایی  ناواخنی  نەك  گۆرباتچۆف   
بەڵكو بنەمای بنچینەیی )سۆسیالیزمی بەڕوی مرۆڤایەتی(، 
بە  شیكرایه وە(،  )ك��ە  گالسنۆست  قبوڵكرد.  پراگی  بەهار 
هەڵدانەوەی ڕابردوی سۆڤێت دەستیپێكرد، قۆناغی ستالینی 
لینین  حكومەتی  ل��ە  ڕەخ��ن��ەی  پ��اش��ان  و  دەسپێك  ك���ردە 
گۆڕا.  ڕژێم  لە  بنچینەیی  ڕەخنەی  بۆ  پاشان  بەاڵم  گرت، 
ئەلێكساندەر تیپكۆ، ئەندامی پێشوی كۆمیتەی ناوەندی حزبی 
كۆمۆنیست، بانگەشەیكرد، کە هەر سۆسیالیزمێكی ماركسی 
بازاڕ،  جێگرەوەی  بكاتە  ناوەندی  بەرنامەڕێژی  هەوڵبدات 
پەیوەندی  جێیەی  ئەو  تا  تاوانباردەكرێت.  دیكتاتۆری  بە 
پلیخانۆف  و  ئەنگڵس  هۆشدارییەكانی  دەبێت،  ئ��ەوەوە  بە 
پیادەكردنی  ب��ۆ  دەس��ت��وب��رد  ه��ەوڵ��ی  تێكشكانی  ل��ەب��ارەی 
هەنگاوی  زیاتر  ئەو  بەاڵم  ئاڕاستەبوو،  تەواو  سۆسیالیزم 
بەدیهێنانی سۆسیالیزمی  بۆ  دەنا و دەیگوت هەر هەوڵێك 

شۆڕشگێڕی، بە ناچاری سەردەكێشێتە كارەساته وه .
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بەمۆدێرنكردنی  پریستۆریكا،  فەلسەفەی  ت���ەوەری   
كۆمەڵگە و ئابوری سۆڤێت، هێنانەئاراوەی ستراكتۆری نوێ 
و  وەاڵمدەرەوەتر  سیاسی  سیستمی  بەڕێوەبردن،  بۆ  بوو 
فراوانبوونی پەراوێزه  هەرەوەزییەكان و هەنگاوی هاوبەش. 
كۆمۆنیزمی  خ��ودی  دیموكراسیكردنی  ب��ە  پرۆستۆریكا 
سۆڤێتی دەردەبڕی و نوێكردنەوەی پەیوەندی سۆسیالیزم 
ڕوی  بردبوو.  گرێژنەی  لە  لینین  كە  بوو،  دیموكراسی  و 
ئاكاری  نوێكردنەوەی  گۆڕباتچۆف،  تیۆرەكانی  گرنگی 
دابوو.  لەچوارچێوەیەكی دیاریكراو-  سۆسیالیزم -گەرچی 
قبوڵیدەكرد  پرۆستۆریكا،  كتێبەكەی،  ل��ە  گ��ۆڕب��ات��چ��ۆف، 
سیستمی  بەڵكو  سۆسیالیزم،  ن��ەك  میراتییەكەی  بەشە 
ئەریستۆكراسی چەق بەستووە و كرێكار بە بەرهەمهێنان و 
سیاسەت نامۆ دەكات. ئەو زۆربەی بنەماكانی ئیلهامبەخشی 
شۆڕشی فەبریوەری 1917، لەوانە بەڵێنی تێكڕایی لەمەڕ 
دیموكراسی و گشتگیربوونی }سیستمی سیاسی{، دووبارە 
ڕوداوەكانی  پێچەوانەی  پریستۆریكا  ڕەوتی  كردەوە.  تۆخ 
خێرایی  بە  ڕوداوەك���ان  شێوەیەك  بە  ب��وو،   1917 ساڵی 
گەڕاندنەوەی  چوون،  فەبریوەری  بەرەو  ئۆكتۆبەرەوە  لە 
كە  مەنشەفیكی،  بەڵگەهێنانەوەی  ئەو  كرۆكی  لە  بەهابوو 
ناتوانرێت قۆناغەكانی پەڕینەوە لە دیموكراسی بۆرژوازی 
كە سۆسیالیزمی  وابوو  تێڕوانین  الببرێت.  بۆ سۆسیالیزم 
شۆڕشگێڕی شكستیخواردوە و تێكڕای ستراتیژییەتی گەشە 
كە سۆسیالیزم  بونیادنرابوو،  هەڵەیە  ئەوگریمانەیە  لەسەر 
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كاربكات.  ئه و  بەدیلی  و وەك  بێتەدی  پێش سەرمایەداری 
ژمارەنەهاتو  لە  نوسینێكی  لە  سۆڤێت،  ئەكادیمییەكانی 
لەبارەی جیهانی سێیەم، بەو ئەنجامە گەیشتبوون، پێویستە 
بەمجۆرە  بێتەدی،  كۆمەڵگە{  گەشە}ی  دوای  سۆسیالیزم 
پێشگریمانەی بنچینەیی شۆڕشی ئۆكتۆبەر ڕەتكرایەوە. لە 
ڕاستیدا، تێكڕای ستراتیژیەتی شۆڕشی لینینزم ڕەتكرایەوە، 
ئایدیۆلۆژیای  ب��ۆ  س��ەرەت��ای��ی��خ��وازی  بنەما  گ��ۆڕان��ك��اری 
بااڵدەستی چاكسازی گۆڕا، كە سەردەمێك جێی جوێندان و 
بێنرخكردن بوو. مەسەلەكە به  سۆسیالیزمی بیناكراو لەسەر 
بۆ  بنەڕەتی  بڕیاری  كاتێك  تەنانەت  بەاڵم  گەیشت،  ب��ازاڕ 
جواڵن بەو ئاڕاستەیە درابوو، هیچ كەس نەیدەزانی پێویستە 
ئایا بەدیهاتنی  ئەو دورگە ترسناكە چۆن بهێنرێتەدی. یان 

لەبنچینەدا شیاوە؟ 
بنەمای  قوڵی  هەڵسەنگاندنی  پریستۆریكا  ئەگەرچی   
ئایدیۆلۆژی  لە  ڕژێمەی  ئ��ەو  ب��ەاڵم  ب��وو،  ڕژێ��م  فەلسەفی 
بەرفه رمانێكی  لیگاچۆڤ،  یگۆر  ن���ەدەدا:  نیشان  دام��اڵ��راو 
سەرەكی گۆڕباتچۆڤ پێش ئەوەی لە ماهیەتی ڕۆژ بەڕۆژی 
ئاماژەیكرد )زۆرجار  بترسێت،  ڕادیكاڵ بووی پریستۆریكا 
گۆرباتچۆڤ ئاماژەی بەوەدەكرد كە پریستۆریكای سۆڤێت، 
دانراوێكی زۆر گرنگە لە مێژوی دنیای مۆدێرندا، نەك هەر 
بەرژەوەندی  بۆ  بەڵكو  دای��ە،  سۆڤێت  خەڵكی  قازانجی  لە 
دوا  پرۆیستۆریكا  ڕاستیدا،  لە  دان���راوە(.  جیهان  خەڵكی 
شەڕی ئایدیۆلۆژیای گەورەی سۆڤێت بوو كە سەرچاوەی 
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لە میراتی دەوڵەمەندی ئەندێشەكانی ماركس و لەڕاستیدا، 
ج��ەخ��ت��ك��ردن��ەوەی دی��م��وك��راس��ی ك��ۆم��ۆن ب���وو ب��ەس��ەر 
ئەنجومەنەكان و خۆبەڕێوەبەری جەماوەریدا. گۆرباتچۆڤ 
و  زیندوبكاتەوە  شۆڕش  ڕۆمانسی  ئوستورەی  دەیویست 
تێڕوانینی  ب��ەاڵم  )شۆڕش(ێكە،  پریستۆریكا  پێیدادەگرت 
ڕەوای بۆداهاتو، یان تەنانەت ڕوئیایەكی سیاسی هاوچەرخی 
باشتری نەبوو، ناتەواوی بەرهەمەكە بە لۆژیكێكی وێرانكەر 
گۆرباتچۆڤ  لە شۆڕشدا(،  )شۆڕش  ڕتوشكرابوو. چەمكی 
دەك��ردەوە.  تاڵ  بە  مانایەك  هەموو  لە  شۆڕشی  چەمكی 
شۆڕشی  تراژیدیای  كۆمیدی  نمایشی  ن��ەك  چەمكە  ئ��ەو 
بەرایی نەبوو، بەڵكو هەمان لۆژیكی شۆڕشگێڕی لینینستی 
شەشەم  بەشی  )سەیری  هەڵگێڕابۆوە  ژاكۆبنی(  )تەنانەت 
بكە(. لە ئاكامدا دەستكەوتی گەورەی گۆرباتچۆڤ، البردنی 
چوارچێوەكانی چاكسازی بوو، بەو جۆرە سیستم - تەنانەت 
ئۆگەستی  سەرنەكەوتوی  ك��ودەت��ای  دوای  ئ��ەوەی  پێش 

1991، داتەپێت - تەواو لەخۆی تێپەڕاندبوو.
 ئاماژەكانی پۆست كۆمۆنیزم بەشێكی خودی كۆمۆنیزم 
بوون و تا ئاستێك بەڵگەی توندی جواڵنەوەكە بۆ كپكردنی 
هزری )چاكسازی بنەما سەرەتایی خوازی(، ڕوندەكاتەوە. 
ترسناكتری  دوژمنی  بە  هه ڵگه ڕاوه کان،  لە سه ره تاوه   هەر 
ئەو  ناسراوی  نەیارانی  تا  ئ��ەژم��اردەك��ران،  كرێكار  چینی 
ئەوەبوو  بەشە  ئ��ەو  باسی  بابەتی  باریكادەكان،  لەالیەن 
پارچەبوونی  پارچە  و  لە خۆی  ماركسیزم  پەڕینه وه ی  كە 
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كۆمۆنیزمەوە  پڕۆژەی  خودی  بە شكستی  پەیوەندی  ئەو، 
هەبووە، بەاڵم سروشتی ئەو پەیوەندییە، سروشتێكی ئاڵۆزە. 
بە  پەیوەندی  كۆمۆنیستەكان،  سیستمە  ڕوخانی  ئاشكرایە 
شۆڕشگێڕییەوە  سۆسیالیزمی  تیۆری  گەیشتنی  كۆتایی 
زیندوكردنەوەی  هەوڵی  س��ەرەوە،  ڕەخنەی  بەاڵم  هەبوو، 
نەریتیبوونی بەدیلی دیموكراسی سەرمایەداری نیشاندەدات، 
پڕۆژەی  بەرهەمهێنانەوەی  لە  ئەوانیش  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
سۆسیالیزم بەردەوام شكستییانخواردوە. ڕۆڵی ئایدیۆلۆژیا 
دوای  یان چین  کامڵبووی سۆڤێت،  پاراستنی سیستمی  لە 
بە  ئەمانە  بەاڵم،  پرسیارە.  جێگەی  هەرچۆنێكبێت   ،1979
بێ ئایدیۆلۆژیای شۆڕشگێڕی، بەناو سیستمی كۆمۆنیستی 
بوون. ڕێگەی گەیشتن بە پۆست كۆمۆنیزم زۆر بووە، بەاڵم 
باسی ئەم بەشە، پەڕینه وه  بووه  له  ڕێگەیەكیان )یان پێچ و 
گەوەی الوەكی لە ژمارە نەهاتو(، بە هەناوی كۆمۆنیزمدا. 
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3
ئەزمونی كۆمۆنیزم
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پشت  بەڵكو  ئەنجام،  بە  ه��ەر  ن��ەك  پەڕینەوە  تیۆری 
دەبێت جەخت  تایبەت،  بە  دەبەستێت.  دەسپێكیش  بەخاڵی 
لە جیاوازی كۆمەڵی پۆست گشتخواز و كۆمەڵەكانی تری 
دەسەاڵتخوازی بازاڕ تەوەر بكرێتەوە. كۆمەڵی )گشتخواز( 
)تۆتالیتار(، بە هەر ئەندازەیەك گەندەڵ بووبن، كەم یان زۆر 
بە تایبەتمەندێتی هاوبەشی دیاریكراو دەناسران: نەبوونی 
بازاڕی فەرمی سەرمایەداری، نەبوونی ئەنجومەنە مەدەنییە 
پڕۆسەكانی  و  یاسایی  گرەنتی  خ��اوەن  و  سەربەخۆكان 
كۆمەڵگەی مەدەنی )وەك یەكێتییە پیشه ییه كان، یان میدیا 
كۆمەڵگەی  لە  سەربەخۆ  بنەمای  نەبوونی  ئ��ازادەك��ان(؛ 
سیاسی )وەك حزبە سیاسییەكان و ئەنجومەنی یاسادانان(؛ 
لە هەموو ئەوانەدا تێكەاڵوی سیاسی حزبە كۆمۆنیستەكان 
دەسەاڵتەكانی  لێكجیاكردنەوەی  بنەمای  دەوڵ��ەت،  لەگەڵ 
دەرون  دینامیكی  گیرۆدەی  حكومەتەكانی  و  لەناودەبرد 
بە  بردن.  لەناوی  دواج��ار  كە  دەك��رد،  وێرانكەر  ناوەوەیی 
كورتی گەرچی ئەو واڵتانە بەجۆرێكی هەستپێكراو بوونە 
مۆدێرن )پیشەسازی، شاری، یان كولتوری(، بەاڵم هەندێك 
مەدەنی،  ئازادی  وەك  مۆدێرنیتەی  بنچینەیی  تایبەتمەندی 
عەقاڵنیەتی وتاری لە سیاسەتدانان، خاوەندارێتیی تایبەتی 
و عەقڵی بازاڕی ئابورییان نەبوو. دەتوانرێت بە دروستی 
ئەنجامگیری بكرێت، كە كۆمۆنیزمی ماركس شتێك نەبوو 
سەرەكی  كێشەی  ترسناكی  بێسەروبەرەییەكی  لە  جگە 



71پۆست كۆمۆنیزم

دەس��ەاڵت��ی  شێوەكانی  ئ��ام��ادەی  و  م��ۆدێ��رن  كۆمەڵگەی 
تاكە  و  كۆمەڵ  هەمەالیەنەی  گەشەی  لە  كە  حكومەت، 
پێكهێنەرەكانی ئەوان ڕێگری دەكرد. ئەوە ئەنجامێك بوو، 
لە بەشی پێشو دیتمان، تەنانەت لە كاتێكدا كۆمۆنیزم وەك 
هزرێك و نەخشەیەك لە لوتكەی تۆخی دابوو، ژمارەیەك 
ل��ە ب��ی��رم��ەن��دان ب��ەوەگ��ەی��ش��ت��ب��وون، ژم��ارەی��ەك��ی زۆری 
ج��اران  لە  ئ���ەوان(،  سەرۆكانی  )هەندێك  كۆمۆنیستەكان 

زیاتر قبوڵیانكرد. 

ئازاری كۆمۆنیزم
هەڵبژاردنی  لە  بریتیبوو  بەڵشەفیكی  ڕەوتی شۆڕشی   
پشتگیری  نەكراوەكان،  چ��اوەڕوان  زۆر  ڕوداوە  و  کەسی 

ئەم گوتەیەی ئەنگڵس بوو كە:
شۆڕشییان  و  ڕاپ���ەرم���ون  ب��ەخ��ۆی��ان  ك��ە  خەڵكانێك 
هەڵگیرساندوە، هەمیشە بۆ ڕۆژی دوای شۆڕش گەیشتونە 
ئەو ئەنجامەی كە نەیانزانیوە چ دەكەن و شۆڕشێك هیچ 

لەو شۆڕشە ناچێت، كە دەیانویست. 
 باسەكەی جۆرج شوپلین لەسەر ئەو بنەمایە بە ئاشكرا 
لە خشتەبەرە، كە سیستمەكانی جۆری سۆڤێت، هیچ ڕویەكی 
هاوبەشیان لەگەڵ ئەو سۆسیالیزمەوە نییە، كە لە خۆرئاوا 
پێناسەكراوە. شۆڕشی سۆڤێت، یەكەم هەوڵی لە پێوەرێكی 
فراواندا بۆ پیادەكردنی تیۆری شۆڕشگێڕی ماركسیزم بوو، 
یەكەم هەوڵ بۆ دامەزراندنی كۆمەڵگەیەك لەسەر بنەمای 
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ڕەتكردنەوەی مۆدێرنیتەی خۆرئاوا و هاوكات هەوڵبوو بۆ 
بەدیهاتنی. ئەم پێشنیازە گوتاری سیاسی لە عەقڵی پراگماتیی 
ناویدەنێن  ئەمڕۆ  كە  گواستەوە،  سیاسی  ڕێوڕەسمی  بۆ 
یۆتۆپیا و بووە هۆكاری داخستن و سڕینەوەی. دانێڵز لە 
باسی  دورودرێ��ژی شۆڕشی سۆڤێت(دا،  )ئ��ازاری  بەشی 
ئەو پڕۆسەیە دەكات، هاردینگ باسی )الدانی ماركسیستی 
ڕوان��گ��ەی��ەك  فۆكۆیاما  فرانسیس  دەك���ات،  لینینستی(   -
دەگرێتەبەر، كە ڕوی تایبەتمەندی نەگۆڕی ئەوە: )شكانی 
تەواو و ئاشكرای كۆمۆنیزم ئێمە ناچاردەكات بپرسین، ئایا 

تێكڕای ئەزمونی ماركس الدانی150 ساڵە نەبوو؟(
لە  ماركسیزم،  پۆست  له  باره ی  باسێك  هەر  پێویستە   
بنەمایەك  وەك  كۆمۆنیزم  ئەزمونی  شیكردنەوەی  جۆری 
فۆڕم  بەرامبەریدا  لە  كۆمۆنیزم  پۆست  كە  دەستپێبكات، 
لەم  بەاڵم  بووە،  بێنرخ  ئەمڕۆ  )ئەزمون(  دەگرێت. چەمكی 
كۆمۆنیزم،  تاقیكراوەی  سروشتی  نیشاندانی  بۆ  بەشەدا 
مامەڵەی ئامانجەكان و واقعیەت، ئارەزو و گەیشتن بە ئەو، 
پەندوەرگرتن لە ڕابردو، بەكاردەهێنین. ئەزمونی كۆمۆنیزم، 
خستنییە  كە  ب��وو،  نەرێنی  زۆر  ئامانجانە  بەو  پێوانە  لە 
بەرامبەر خۆی. كۆمۆنیزم نەیتوانی بابەتی گەشەی ئابوری 
چارەسەربكات و تەنانەت لە زۆرالوە، نەك نەیتوانی سود لە 
فاكتەری قەرەبووكردنەوەی دواكەوتویی وەربگرێت، بەڵكو 
چیكۆسلۆڤاكیا،  وەك  پێشكەوتوتری  نزیكەی  واڵتانی  لە 
توخمەكانی لە مۆدێرن داماڵینی }بەسەر كۆمەڵگە{دا سەپاند. 
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ئابوری  ئەنجامی  نێوان  که لێنی  نەیتوانی  ئەزمونە  ئ��ەو 
بەزەبر و زاڵ پڕبكاتەوە، لە الیەك )لەوانە سۆڤێت(، واڵتانی 
لەپێوانە بە ڕكابەری سەرەكیی ئەوان لەبارەی بارودۆخی 
پێش كۆمۆنیست بوونیان دواكەوتوتر كرد. )سۆسیالیزمی 
بەرخۆری  كۆمەڵی  كاڵبۆوەی  كۆپییەكی  ب��ووە  ه��ەب��وو(، 
نوسخەی  بە  دەستت  دەتوانرێت  كاتێك  بەاڵم   – خۆرئاوا 
بگرێت؟  كۆپییەكەی  بەرگەی  دەبێت  بۆچی  بگات،  ئەسڵی 
دەكرێت سیمبولی كۆمۆنیستی گەشەكردو ناوبنێی )خراپ 
بەمۆدێرنكردن( - ئەوە مانای وانییە تەنیا ڕێگەیەكی دروست 
}بۆ گەشەكردن{ هەیە، بەڵكو بە مانای جەختكردنەوەیە لەو 
خاڵە، كە ئەو سیمبولە تایبەتمەندی بنچینەیی بە مۆدێرنكردنی 
}كۆمەڵگە{ی تێدانەبوو: دەمارگیری لە بەرامبەر نوێگەری؛ 
دابەزاندنی  چەندایەتی؛  گەشەكردنی  دووپ��ات��ك��ردن��ەوەی 
خ��راپ؛  كوالێتی  و  زۆر  فیڕۆدانی  بە  ك��ار؛  كەڵكدانەوەی 
بلك  گوتەی  بە  لەودا،  كە  سیمبولێك  هاودەنگی؛  نەبوونی 
بوو،  ڕواڵەتی  خوازییەكی  بەرهەم  )بەرنامەڕێژی  ب��ردن، 
كە هەر كارگەیەك، یان كۆمپانیایەك هەوڵدەدات بەرهەمی 
كااڵكانی، یان خزمەتگوزاری لە قۆناغی پێشتر زۆربكات(. 
لە ڕاستیدا ئەو كارە، بە مۆدێرنكردنی بە بێ مۆدێرنیتە بوو، 
نەبوونی هەندێك بەشی بنەڕەتی بە مۆدێرنكردنی ئاڵۆزبوو. 
ت��ەواوی  لە  سیاسیدا،  ئاستی  لە  كۆمۆنیزم  ئەزمونی 
ئەزمونەكانی واڵتداری و لێهاتویی سەرنەكەوتو هاتەدەر و 
لە ئاكامدا، لە دژوارترینی ئەو ئەزمونانە -ئەزمونی توانای 
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كێشەكانی  نەیتوانی  ئەزمونە  ئەو  نەكرا.  قبوڵ  مانەوە- 
دی��م��وك��راس��ی س��ی��اس��ی، ب��ەش��داری و ه��ەم��ەگ��ی��ری ك��ارا، 
سۆڤێت  یەكێتی  چیكۆسلۆڤاكیا،  لەبارەی  چارەسەربكات. 
فیدراڵی  دەوڵەتی  بە  بەردەوامی  نەیتوانی  یوگسالڤیاوه ،  و 
ه��ەڵ��وەش��ان��ەوەی ڕژێمە  ب��ەرگ��ەی  بتوانن  كە  ب��دات،  ك��ارا 
نائومێدی  هاوكات  ناكامییە  ئەو  بگرن.  كۆمۆنیستییەكان 
دەس��ەاڵت��ی داه��ێ��ن��ەران��ەش ب��وو – ب��ە گ��وت��ەی س��اس��ۆن: 
نوێگەریەكی  تەنانەت  ئەوروپا،  )جواڵنەوەی سۆسیالیستی 
یان  نوسین،  بایەخی  كە  نەكرد،  پێشبینی  یان  نەكرد،  وێنا 
كۆمۆنیزم  گرنگتر،  هەمووی  لە  هەبێت(.  بیركردنەوەی 
نەیتوانی بابەتی سەرەكی كارنامەكەی خۆی، واتە زاڵبوون 
چارەسەربكات.  ئ���ازادی،  بە  گەیشتن  و  نامۆیی  بەسەر 
ڕۆح��ی  شڵەژانی  ل��ە  ئ����ازاردا،  ل��ە  كۆمۆنیزم  ڕاستیدا  ل��ە 
سەرچاوەگرتو لە درزی نێوان ئامانجەكانی و واقعیەتێكی 

بە سەربرد، كە خۆی تێدا دەدۆزییەوە، كە ببوو بە ئه و.
 كۆمۆنیزمی تیۆریش نەیتوانی لەسەر بنچینەی ڕزگاری 
سەلماندنی مرۆڤ، درێژە بە بەرنامەی گۆڕینی كۆمەاڵیەتی 
لە زۆرالوە  و  ئازار  بتوانن  ئەوانەی  كەمن  گەرچی  بدات. 
دیقەتی )لەگەڵ هەندێك ناتەواوی جدی( ڕەخنەی ماركس 
لە سەرمایەداری ڕەتبكەنەوە، بەاڵم سیمبولی سەربە ئەو 
بوو.  بابەت  لە  پڕ  باشتر،  كۆمەڵگەیەكی  دامەزراندنی  بۆ 
دەكەین:  بابەتە  ئ��ەو  گرنگی  نمونەیەكی  بە  ئاماژە  تەنیا 
هاوبەشی  ئ��اب��وری  ك��اری  كۆمەڵگەیەك  دەك��رێ��ت  چ��ۆن 
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و  تایبەتی  خاوەندارێتیی  كە  ئیدارەبدات،  كۆمەڵگەیە  ئەو 
هەڵوەشاندۆتەوە؟  ب��ازاڕی  و  بەرهەمهێنان  هۆكارەكانی 
ئەمە پرسیارێك بوو، ئالیك نۆڤ لێیكۆڵییەوە و وەاڵمەكەی 
وەها  ئاكامەكەی  شیاو،  هەرچارەسەرێكی  كە:  ئەوەبوو 
زیانبەخشە، كە مەترسی خراپتری كێشەیەك دەخوڵقێنێت، 
ماركس  كۆمۆنیزمی  الببرێت.  ڕێگاكە  لەسەر  هەوڵدراوە 
لەسەردەمی كۆمپانیاكانی سەرمایەداری كارخوڵقێن، بیری 
بەڕێوەبردنی  لەبارەی  ئەوتۆی  قسەیەكی  و  لێكرابووەوە 
بە  دیموكراسی،  كۆمەڵی  لە  ئاڵۆزەكان  ئابورییە  سیستمە 

كۆمەڵ دا نەبوو. 
هێڵە  ك��ە  خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەر،  كۆمەڵگەیەكی  تێڕوانینی   
گشتییەكەی لە كتێبی ماركس، شەڕی ناوخۆ لە فەرەنسادا 
هاتوە و لینین لە دەوڵەت و شۆڕش بە مێژوی ئۆگەست-
دەڵێت:  ل���ەودا  و  پ��ێ��داوە  درێ���ژەی   ،1917 سێپتەمبەری 
پۆست  كۆمەڵگەی  كاری  دەتوانێت  چێشتلێنەرێك  )هەموو 
سەرسامكەری  ساویلكەیی  ب��ەڕێ��وەب��ب��ات،  شۆڕشگێڕی 
ئیدارەی  پێشڕەوی  بوونی  ئەریستۆكراسیانە،  پێكدادانی 
بۆ  بانگهێشت  وەك  بەرهەمە  ئەو  نیشاندەدات.  كۆمەڵی 
ڕزگاری سیاسیش كاریگەری وەك كاریگەری ڕاكێشەری 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك��ی ش��ەف��اف، ی��ەك��س��ان��خ��واز و ب��ەش��دارب��وو 
بیردێنێتەوە، بەاڵم ڕێنماییكەری پشتگوێخراو و نامۆی ئەوان 
بە هەمان ڕادە كاریگەری ئەوخاڵە بیردێنێتەوە، كە ئامانجی 
پابەندی  لە  ماركسیستی–لینینستی،  كۆمۆنی  دیموكراسی 
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بەخودی زانستە سیاسییەكانەوە- زانستی نێوانگیریكردنی 
بەرژەوەندی لێكدژ، زانستی لێكجیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان، 
زانستی هێنانەكایەی میكانیزمی چاودێری بەسەر دەسەاڵت، 
و  دەستدرێژی  لە  تاك  پاراستنی  لە  داكۆكیکردن  زانستی 
لە  ئەوكارە  هەرگیز  ماركس  سەرپێچیكرد.   – نمونەیان 
ڕەخنەی  ڕاستیدا،  )لە  ڕەتنەدەكردەوە  لیبراڵەی  بنچینەدا 
سەرەكی لە لیبراڵیزم، الوازی بردنەسەری بەڵێنەكانی بوو 
لە كۆمەڵگەی سەرمایەداری(، بەاڵم نەیانتوانی هیچ جۆرە 

زاڵبوونێكی جدی لە فەلسەفە سیاسییەكەیدا بدۆزنەوە.
كۆمۆنیزم،  ئەزمونی  شیكردنەوەیەكی  هەر  پێویستە   
لە   - هەبوو(  ك��ردەوە  بە  )سۆسیالیزمەكانی  زۆر  فرەیی 
پیرساالری دڵەڕاوكێی ساڵەكانی كۆتایی برێجنێفەوە بیگرە 
تاڕادەیەك خێرخوازانەی  بەاڵم  تا دەسەاڵتخوازی كەسی، 
بێویژدانانەی شۆڕشی كولتوری  )زێدەڕۆییەكانی(  كوبا و 
پێویستە  هەروەها  ئەژماركرد.   – چین  لە  تۆنگ  ماوتسی 
ئەو شیكارە گەشەی سیاسەتدانان، لەوانە مامەڵەی ئاڵۆزی 
لە  نیشتمانی،  ب��ەرژەوەن��دی  و  پراگماتیزم  ئایدیۆلۆژیا، 
لینین لە گەشە  بەرچاوبگرێت. بۆ نمونە، بەردەوام هزری 
ك��اردان��ەوەی  ب��ارودۆخ  گۆڕانی  لەبارەی  هەمیشە  داب��وو، 
شتێك  بە  گەیشتن  بۆ  حزبەكەی  ئامادەبوو  و  نیشاندەدا 
ب��ەرژەوەن��دی  بااڵترین  بە  بۆخۆی  كە  ملمالنێوە،  بخاتە 

شۆڕشی دەزانی. 
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 ئێمە پێش هەموشتێك، سەروكارمان لەگەڵ مەسەلەی 
لە  ماركس  حیسابی  ئەگەر  زۆرس��ادەی��ە  هەیە.  ستالینزم 
كۆمۆنیزمی،  وەرچ��ەرخ��ان��ی  بەرپرسیاریەتییەكی  ه��ەر 
بێت،  هەرچۆنێك   – جیابكەینەوە  ستالینستیەكەی  جۆری 
لە  سۆڤێت  ڕیفۆرمخوازانی  زۆری��ن��ەی  كە  هەمانجۆر  بە 
ئاینی  هەڵقواڵوی  ستالینزم  گوتیان،  پریستۆریكا  ڕەوت��ی 
بودا نییە! }ئەو ڕەوتە{ ڕەگی پتەوی لە الیەنگری ماركسدا 
هەبوو، بۆ ئاوێتەكردنی سیمبولی ئاڵۆزی گەشەی مێژویی 
سادەی  گوتەزای  بۆ  گۆڕینیان  سیاسی  جیابوونەوەی  و 
ئابوری. بە تایبەت، بواری خودساالری تاكی و پێكەوەژیانی 
دیاریدەكرێت،  مەدەنی  كۆمەڵی  چەمكی  به   كە  م��ەدەن��ی، 
شێوازی  چەوسێنەرانەی  پەیوەندی  ب��واری  ئاستێك  تا 
بەرهەمهێنانی سەرمایەداری هزری ماركس كەمدەكاتەوە. 
كە ڕیشەی  تۆخبووه وە،  لەسەردەمی ستالین  ئەكۆنۆمیزم 
قوڵی لە هزری ماركسدا بوو، سۆسیالیزمەكەی كەمتر وەك 
چۆنایەتی پەیوەندی نێوان خەڵك )جۆری مرۆڤانەكەی كە 
وەك  زیاتر  خستیانەڕو(،  گۆرباتچۆڤ  و  دویچك  پاشان 
پەیوەندی نێوان شتەكان - پێش هەرشتێك خاوەندارێتیی 
سۆسیالیستی هۆكارەكانی بەرهەمهێنان – پێناسەدەكرێت. 
ماركس  هەیە  هێڵێك  بێگومان  ئەگەرچی  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
لەڕێگەی لینینەوە بە ستالینەوە دەبەستێتەوە، بەاڵم ئەو هێڵە 
تاكە ڕێی وەرچەرخان نییە. وەك نمونە، ترۆتسكیستەكان 
ه��اوش��ێ��وەی  ستالینزم  دەرب��ڕی��ن��ەك��ان��ی  ك��ە  پ��ێ��دادەگ��رن، 
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ئ��اب��وری و كولتوری  ل��ەگ��ەڵ  ئ��ام��ۆژگ��اری }م��ارك��س��ی��زم{، 
ترۆتسكی،  وتەی  بە   - بوو  سۆڤێت  دواكەوتوی  سیاسی 
دواكەوتویی   .- ڕەنگیدابۆوە(  سەماوەردا  لە  )ماركسیزم 
سۆڤێت بەو مانایە بوو }لە الیەك{ پێویستە بڕیاری كاری 
ڕزگاری سەرەكی سەربە ئامانجی گەشە بێت و لە الیەكەی 
و  گەندەڵ  چینی  سەرهەڵدانی  ت��زاری��زم  میراتی  دی��ك��ەوە، 
بەرجەستەكەری  بە  ستالینی  و  ئاسانكرد  قازانجخوازی 
ئەوە،   1936 لە  ترۆتسكی   – دەزانی  ئارەزوەكانی خۆی 
خیانەتی  كە  گوت،  لە شۆڕشێكدا  هاوشێوەی  یان شتێكی 
و  لینین  لە  ستالین  توانی  ترۆتسكی  ج��ۆرە،  ب��ەم  لێكرا. 
پێشەنگانی تری سۆسیالیزم جیابكاتەوە، بەاڵم ئەوشیكارە 
لینین  سەردەمی  )ستالینستی(  الیەنگری  و  ناتەواوە  زۆر 
دەستگیركراوان،  كەمپی  و  نهێنی  پۆلیسی  )دامەزراندنی 
بوونی  ئەریستۆكراسی  خەڵك،  كۆمەاڵنی  لە  تەقەكردن 
دەهێشتەوە  ڕونكردنەوە  بێ  هاوشێوەیان(ی  و  }دەوڵەت{ 
یان  ڕەتدەكردەوە،  سیاسی  سەربەخۆییەكی  هەرجۆرە  و 
لە ڕاستیدا هەمووجۆرە گڕوتینێكی زۆر بۆ ستالین دەبێت. 
هەرگیز ستالین دروستكراوی هیچ چینێكی ئەریستۆكراسی 
داهێنەر و زۆر  ڕابەرێكی سیاسی  پێچەوانەوە،  بە  نەبوو، 
بە  بوو.  بێویژدان(  ترسناك  شێوەیەكی  بە  )گەرچی  وریا 
هەمانجۆر كە ئەی. ئێچ. كار وتویەتی، شۆڕشی ئۆكتۆبەر 
سۆڤێتی  لماویەكانی  ن��اوچ��ە  گ��ی��رۆدەی  ستالین،  ب��ێ  ب��ە 
جوتیاری دەبێت. سەرۆكانی شۆڕشگێڕی گەورە، زیاتر بۆ 
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ناچارن  شۆڕش،  بنچینەییەكانی  دەستكەوتە  ڕزگاركردنی 
خیانەت بە ئەندامەكانی بكەن. 

 لە چین، تاڕادەیەك سیمبولێكی جیاواز فۆڕمیگرت. بە 
گوتەی جاك گری:

ماركسیزم  ل��ەب��ارەی  گ��ەن��ج  م���اوی  ك��ە  كتێب  ی��ەك��ەم 
سۆسیالیزم  مێژوی  ك��اپ،  كیر  تۆمس  كتێبی  خوێندیەوە 
بریتیی  داهاتو  سۆسیالیستی  ڕوانگەكانی  دەیگوت  ب��وو، 
دەبێت لە لێكدژی چارەسەرنەكراوی نێوان دەستەبژێرانی 
تەكنۆكراتی سان سیمۆن و چەمكی كۆمەڵخوازی ڕۆبێرت 

وین. كیركاپ دووەمی هەڵبژارد و ماویش وایكرد. 
بە  پێشینەدان  هزری  گ��ەورەدا  پەیوەندی   10 لە  ماو   
نوسراوە،   1956 لە  كە  ئیدانەكرد،  قورسی  پیشەسازی 
لەبارەی پیشەسازی قورس جدیین، پێشینە  -)ئەگەر ئێوە 
ڕەخ��ن��ەی  ب��ە  پ��ی��ش��ەس��ازی س���وك(-  و  ب��دەن��ە كشتوكاڵ 
ئ��ەوەدا  ناخی  لە  ك��ەوت،  ئەمە  دوای  ستالین  داك��وت��ەری 
پەیوەند  قاتوقڕی  و   )61-1958( گ���ەورە(  )بازدانێكی 
ملیۆن   50 مردنی  م��ەزەن��دەی  كە  سەریهەڵدا،  پێیەوەی 
بە  ماركسیزمی  بەمچەشنە  م��اوی��زم  ل��ێ��ك��راوە.  ك��ەس��ی 
ئایدیۆلۆژیا  بەراوردكردنی  بەاڵم  ب��ەراوردك��رد،  ب��ارودۆخ 
و ستراكتۆری فەرمی ڕژێمەكان بە واقعیەتی كۆمەاڵیەتی 
هەموو  ل��ە  ب��وو  پ��ڕۆس��ەی��ەك  تایبەتمەندی  س��ی��اس��ی،  و 
بەرهەمەكەی  ل��ە  فینساد  م��رڵ  پێشتر،  ڕوی���دا.  شوێنێك 
لە  ئاڵۆز  سیمبولێكی  سمۆلینسكبوونی  ئەرشیفی  لەبارەی 
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ڕێكخراوی  الوازكردنی   ،1930 لە  ناوخۆیی  بەرژەوەندی 
حزبی لە گوند و زۆربەی گوتراوەكانی پەیوەند بە ناڕەزایی 
خەڵك لە ڕژێم نیشانداوە، كارێك ناچاریكرد بە ڕوانگەكەی 
لەمەڕ ڕژێمی ستالینیدا بچێتەوە وەك ڕژێمێكی گشتخواز 
یان  ناكارا(،  )گشتخوازی  ناویبنێت  جیا  بە  و  )تۆتالیتار( 
ئه نترۆپۆلۆژ،  ویردیری  كاترین  گشتخوازانە(.  )رواڵەتی 
شێوازی  ڕۆمانیا،  له بارەی  بەرهەمەكەی  بەگشتگیركردنی 
بۆ  ن��اف��ەرم��ی��ەك��ان��ی  كۆمەاڵیەتییە  بنەما  وەرچ��ەرخ��ان��ی 
شیاوكردنی كاری سیستمی فەرمی، شرۆڤەكرد. ماوەیەك 
لە وەزارەتەكان  دانوستانی دەسەاڵت   ،1989 پێش ساڵی 
پێیانەوە  پەیوەند  نافەرمییەكانی  ت��ۆڕە  و  كارگەكان  بۆ 
كۆمۆنیستی  دەسەاڵتی  هەڵوەشانەوەی  دەستیپێكردبوو، 
توانای بە خاوەنبوونی بەڕێوەبەرانی ڕەخساند. هۆكارێكی 
ب��ن��ەڕەت��ی ڕوان���گ���ەی وی���ردی���ری، ب��ەڵ��گ��ەی پ��اش��ەك��ش��ەی 
بەڵگەی  هۆكارە  ئەو  ڕون��دەك��ات��ەوە.  }كۆمۆنیزم{  خێرای 
ئاڕاستەگۆڕینی قۆناغی پۆست كۆمۆنیزم لە سۆسیالیزم بە 
شتێك باسیدەكات، كە ئەو ناوی دەنێت فیودالیزم، چونكە 
ئەو گروپە كۆمەاڵیەتییانە، كارایی دەسەاڵتییان بە یاسایی 

كردوە.
روخان - شۆڕشی تێپەڕێندراوی ساڵەكانی 91-1989
 ڕێگەی وردی چوونەدەرەوە لە كۆمۆنیزم لە واڵتانی 
جیاجیا جیاوازبوو، بەاڵم دەكرێت هەندێك ڕوی هاوبەشی 
لە  كۆمۆنیزم  شكستی  دی��اری��ب��ك��ەی.  نێوانیان  تێكڕایی 
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ئەوروپای خۆرهەاڵت، هەم هۆكاری ناوخۆیی هەبوو هەم 
زۆربەی سیستمە  یوگسالڤیا،  و  ئەلبانیا  لە  دەرەكی. جگە 
كۆمۆنیستەكان دوای شەڕ، لەژێر سێبەری سوپای سۆڤێتدا 
ناوخۆیی  پێگەی  سەرچاوەكاندا،  زۆربەی  لە  جێگیربوون. 
بێگانە  بە  ڕژێمانە  ئ��ەو  الوازب���وو،  كۆمۆنیستەكان  حزبە 
ئەگەرچی  ئەژماردەكران.  نەتەوەیی  ڕەوای��ی  نەبوونی  و 
بەاڵم  ب��وو،   1989 شۆڕشەكانی  ت���ەوەری  دیموكراسی 
دەستهێنانەوەی  بە  بۆ  ب��وو  ه��ەوڵ��دان  نیشتمانپەروەری، 
دەوڵ��ەت  پێگەی  گەڕاندنەوەی  و  نەتەوەیی  سەربەخۆیی 
وەك ئەكتەری پرۆفیشناڵی شانۆی سیستمی نێودەوڵەتیش، 
لە تەوەری ئەو شۆڕشانەدا ئارامی گرتبوو. لەگەڵ ئەوەی 
كۆمۆنیزمی،  شێوەی  بەردەوامترین  و  سەركەوتوترین 
هەمان كۆمۆنیزمی خۆماڵی و نەتەوەیی سۆڤێت، یوگسالڤیا، 
لەبارەی  بەاڵم  بوو،  كوبا  و  ڤێتنام  باكور،  كۆریای  چین، 
كۆمۆنیزم  شكستی  هۆكاری  نیشانیدەدات  یوگسالڤیاوە 
ئەو  الوازكردنی  تەنانەت  یان  سەپاندن،  خەسڵەتی  تەنیا 
هەلومەرجە  و  ناوخۆ  بارودۆخی  وەاڵمدانەوەی  لە  نەبوو 
ناوخۆییەكان، كۆمۆنیزم لە یوگسالڤیا بە جۆرێكی بەرچاو 
سێیەم(،  )رێگای  پێدەچوو  ماوەیەك  بۆ  وەرچەرخابوو، 
دەوڵەتی  سۆسیالیزمی  و  س��ەرم��ای��ەداری  نێوان  كارایی 

جۆری سۆڤێت ئاڕاستە دەكات. 
 سیستمە كۆمۆنیستەكان بە گشتی نەك بەهۆی نەبوونی 
ڕەوایەتی نەتەوەیی، بەڵكو بە بەڵگەی تێكڕاییتری ناكارایی 
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پێدەچوو  ئابوری شكستیانهێناوە.  و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی، 
داڕێژراوترین  بۆ  بەرنامە  چارەسەرکردنی  لە  كۆمۆنیزم 
بابەتەكانی پەیوەست بە هەمەگیری سیاسی، دادپەروەری 
كۆمەاڵیەتی و بە مۆدێرنكردنی ئابوری پێشكەوتو بێهێزە. 
1989، زۆربەی خەڵك، نەك ژمارەیەكی  لە  زۆر ئاسایی 
بەردەوامی  بە  پەیوەندییەكیان  كەمی كۆمۆنیستەكان، هیچ 
تەمەنی ئ��ەو ڕژێ��م��ان��ەوە ن��ەب��وو. س���ەرەڕای درێ���ژدادڕی 
زۆر،  نایەكسانی  ب��ە  ك��ۆم��ەاڵن��ە  ئ��ەو  سۆسیالیستەكان، 
دەركەوتنی دەستەبژێرانی خۆی - نەمركردنی نایاب و ڕۆژ 
بەڕۆژ داخراو و پووكانەوەی ئاكامی ئابوری دیاریدەكران. 
م��ۆدێ��رن��ك��ردن��ی  ب��ە  ب��ن��اغ��ەی  ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان  سیستمە 
و  ئەریستۆكراسیانە  چ��ڕی،  بە  هەرچەند  كۆمەڵگەیان، 
چەواشەكراو داڕشتبوو، بەاڵم جەختكردنەوە لە پیشەسازی 
بەو  كۆتاییدا  لە  ناوچەكان،  نەبوونی  پسپۆڕی  و  قورس 
چاككردنی  بەڵێنی  ناتوانن  سیستمانە  ئەو  كە  بوو  مانایە 
بەوەی  بەسەرنجدان  و  بەرنەسەر  خەڵك  ژیانی  ئاستی 
بژاردەی كۆمەڵكوژیش واقعبینانە نەبوو، لە سەكۆی مێژو 

چوونەدەرێ.

 ئیكریت لە )1980(دا، دەڵێت: 
چ��ارەن��وس��ی دەوڵ���ەت���ی پ��ۆڵ��ەن��دا، ب���ووە ه��اوش��ێ��وەی 
ئەو  سەربازییەكان.  دیكتاتۆرییە  ت���ەواوی  چ��ارەن��وس��ی 
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دەوڵ��ەت��ە خ��ۆی ب��ە ڕژێمێكی )رژێ��م��ی ڕی��زپ��ەڕ( }ه���ەروا{ 
)پەیامی  ل��ە  دەس��ت��ی  ك���ارە  ب��ەم  و  پێناسەكرد  كالسیك 
مێژویی( ڕژێمە كۆمۆنیستەكان هەڵگرت، بۆ ئاڕاستەكردنی 
بەدیلێكی هەمیشەیی دیموكراسی سیاسی و ئابوری بازاڕ. 
تەنیا هەقانیەتی ئەو بەسەر بانگەشەی هەڵكشانی كارایی، 
ئەنجامی ئابوری باشتر و هەر بەو هۆیە ژیانی باشتر و 
دابینكردنی ئابوری، كۆتاییهێنان بە نادادپەروەری، گەندەڵی 
و بگرەوبەردە بونیادنرابوو. كاتێك ئەو بانگەشەیە پراكتیزە 
نەبوو، هیچ شتێك نەماوەیە پاساو بۆ پێویستی و نەگۆڕی 

حكومەتی سیاسی ستەمكارانە بێنێتەوە. 
دەڵێت  دەخ��ات��ەڕو،  هاوشێوە  بەڵگەی  هۆڵمز  لسلی   
ب��اوەڕی  گشتی  بە  دواییە  ئەو  كۆمۆنیستەكانی  سیستمە 
پتەوی خۆیان لەبارەی داهاتو لەدەستدابوو، لەجیاتی بەڵێنی 
باشكردنی ژیان و خۆشگوزەرانیان دەدا، ڕوانگەیەك كە ئەو 
ناویدەنێت )بەختەوەرانە(: هەوڵی )سەرۆكە سیاسییەكانه  بۆ 
ڕەوایەتیدان بە حكومەتەكەیان لەڕوانگەی ئاكامی سامانی 
توشی  ت��اڕادەی��ەك  پۆڵەندا  كۆمۆنیزمی  س��ی��اس��ی(ی��ەوە. 
لە  كێشەیەك  ب��ەاڵم  ببوو،  هەمیشەیی  ڕەوایەتی  قەیرانی 
هەموو شوێنێك بوونی هەبوو، كە لەوێ فۆڕمی بیرتەسكی 

بەخۆوە گرتبوو. 
ناوەوە  لە  جەماوەری سۆڤێتی سۆسیالیستی  یەكێتی   
قەیران  بەڕێوەبردنی  ڕژێمی  بۆ  ڕژێمە  ئ��ەو  داڕزاب����وو، 
دەسەاڵتی سیاسی  كۆمۆنیستەكان سیستمی  ڕژێمە  گۆڕا. 
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بوون، نەك سامانی سیاسی، سامان بەمانای جێسەرنجی 
دەسەاڵتی  سیمبولەكانی  نێوان  س��ازان��ی  وات��ە  گشتاین، 
حكومەت و یەكەكانی دیكەی كۆمەڵگە، بەاڵم دەبێت زیاتر 
ئەوەندە  ڕژێمانە  ئەو  كێشەی  چونكە  هەنگاوبنێین،  لەوە 
بەڵكو  نەبوو،  دەسەاڵت  دووجۆر سیمبولی  نێوان  ناتەبای 
پێناسەی  نێوان  دوركەوتنەوەی  زۆر  زیاتر  كێشەیە  ئەو 
پەراوێز و ئامانجی ڕەوای ئیدارەی دەسەاڵت و ڕوانگەكانی 
لە خەڵكی كۆمەڵگە بوو. ئەگەرچی  كۆمەڵەی گەشەكرد و 
ڕەنگە سیستمی سۆڤێت تەواو یۆتۆپیای بە دەسەاڵتگەیشتو 
لەپێگەیەكدا دۆزییەوە، كە  لەكۆتاییدا خۆی  بووبێت، بەاڵم 
خەڵكدا  بەسەر  دەرەوە  لە  سیاسی  سامانی  ه��ەوڵ��ی��دەدا 
گونجاوی  سیاسی  دام����ەزراوەی  نەیتوانی  و  بسەپێنێت 
پەروەردە  سیاسی  تیۆرێكی  نەبوونی  بدۆزێتەوە.  یۆتۆپیا 
لە ماركسیزمدا، بووە هۆی شكستی دەوڵەتی سیستمەكانی 
ج���ۆری س��ۆڤ��ێ��ت. ك��ەم��وك��وڕی��ی��ەك ل���ەب���ارەی ڕێ��ك��خ��راوە 
نادەوڵەتییەكان بوونی نەبوو، بەاڵم ئەوەی ئەوان نەیانبوو، 
پەیوەندی ئۆرگانیك و وەاڵم��دەرەوەی كۆمەڵگە و خۆیان 
بوو. ئەنجام، پیرە پیاوانێك ڕواڵەتی سیستمە كۆمۆنیستەكان 
ه��ەروەك  كۆمۆنیزم،  نوسابوون.  دەس��ەاڵت��ەوە  بە  ب��وون، 
بوو،  ڕۆژگ��ار  گژداچونەوەی  بە  وتویەتی،  هنسن  ستیڤان 
بەاڵم لە ئینترۆپی )entropy، لە تەرمۆدینامیك، پێوەرێكە 
بەردەوام  كە  فیزیكی،  جیهانی  هەڵسەنگاندنی شێواوی  بۆ 
لە زیادبووندایە - و. ف( تێكشكا و ئەو ڕژێمانە دەستییان 
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بە  خۆیان  كە  هەڵگرت،  نایەكسانە  بەگژداچونەوەیە  لەو 
بااڵده ست به سەر ئه و ڕۆژگارە دەزانی. 

 لێرەدا، جێی باسكردنی وردەكاری میكانیزمی ڕوخانی 
 -  91 ساڵەكانی  ئ��ەوروپ��ای  كۆمۆنیستەكانی  سیستمە 
1989 نییە، بەاڵم دەكرێت ئاماژە بە چەند خاڵێك بكرێت. 
باسێكی  سااڵنە  ئ��ەو  )شۆڕشەكانی(  ماهیەتی  ل��ەب��ارەی 
دورودرێ�����ژ، ه��ەرچ��ەن��د ن��اڕون��ك��ەرەوە، ب��وون��ی ه��ەب��ووە. 
خەباتی  پێكهاتەی  نیشاندانی  ب��ۆ  ئ��اش  گ��ارت��ن  تیمۆتی 
شۆڕشگێڕی،  قوڵی  بە  ئاكامی  و  ڕیفۆرمخوازانە  سیاسی 
 reform )وشەی  revolutionی  زاراوەی  ڕوداوان��ە  ئەو 
چاكسازی و revolution شۆڕش(یان ساختەكرد. یۆرگن 
پێدا،  ڕیفۆرمخوازانەی(  )شۆڕشی  ناونیشانی  هابرماس 
)سۆسیالیزمی  چەواشەكاری  بەسەر  زاڵبوون  بۆ  هەوڵێك 
لۆژیكی  ناسینی  فەرمی  بە  هاوكات  ه��ەب��وو(،  ب��ەك��ردەوە 
كەڵەكەبووی سەرمایەداری )دیواری چین(، كۆمەڵی پۆست 
مانفێستی  وەسفكردنی  بە  )ئاماژە  داڕماند  سەرمایەداری 
كۆمۆنیزم، كااڵی هەرزانی سەرمایەداری هەموو میللەتان 
هۆڵمز  قبوڵبكەن(.  بەرهەمهێنان  ئەمشێوازەی  ناچاردەكات 
ئەو شۆڕشانەی بە شۆڕشی )پاڵنەر( ناوزەدكرد، كە لەبارەی 
ئەوەندەبوو:  دوو  ئەوانە  پاڵنەری  خۆرهەاڵت  ئەوروپای 
دورخرایەوە،  دەسەاڵتی سۆڤێتیش  بەڵكو  كۆمۆنیزم،  نەك 
فۆرمۆالنە  لەم  باسەكەمان  دەبێت.  پەیوەست  ئەو  بە  كە 
لەودا  پێشو، كە  لە بەشی  لۆژیكمان  پەیڕەوی  تێدەپەڕێت. 
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باسی )پەڕینەوەی دورودرێژ(مانكرد، نەك تەنیا لە واقعیەتی 
پەتی ڕوخانی ڕژێمە كۆمۆنیستەكان، بەڵكو لۆژیكی قوڵی 
شێوازی ڕزگاربوون لە دەستیشیان هەبوو. ئەو شۆڕشانە، 
شۆڕشی پەڕینەوەیی بوون، نەك تەنیا بەسەر سیستمەكانی 
بەڵكو ڕێوڕەسمەكان  دەسەاڵتی كۆمۆنیستیدا سەركەوتن، 
ئەوسیستمانە  لۆژیكی سیاسییەكەشیان ڕەتكردەوە، كە  و 

لەسەر ئەو بنەمایە بوون. 
ش��ۆڕش��ەك��ان��ی پ��ەڕی��ن��ەوە ل��ە ڕوان���گ���ەی ڕێ��وڕەس��م��ە 
سەریانكێشایە  ك��ە  دەوڵ��ەم��ەن��دب��وون،  سیاسییەكانەوە 
)بڕوانە  ش��ۆڕش(  )ئەنتی  ناودەنێین  ئ��ەوە  ئێمە  و  شتێك 
ڕەتكردنەوەی  ڕێوڕەسمانە،  لەو  یەكێک  شەشەم(.  بەشی 
بوو.  ئاشتیخواز  جەماوەری  گردبوونەوەی  و  توندوتیژی 
شۆڕش  كە  بینرا،  بەرچاو  توندوتیژی  ڕۆمانیا  لە  تەنیا 
دژی نیكۆالی چاوشیسكۆ، لەوانەیە شتێك لە ئاژاوەیەكی 
لە  ش��ۆڕش  كەمتربوو.  پەڕینەوە  دیكتاتۆری  دژی  كۆنی 
شوێنەكانی دیكە، دژی تایبەتمەندی ناسك و سیستمییانەی 
بوو. ڕێوڕەسمی دووەم ڕەواجی  ستەمكاری كۆمۆنیستی 
ڕای  ئاڵوگۆڕی  و  باس  بنەمای  لەسەر  سیاسی  )چاالكی 
ئ���ازاد( ب���وو، ك��ە ل��ە ف��رەج��ۆری جیاجیا )م��ێ��زگ��ردەك��ان(، 
دەستیپێكرد  كۆمۆنیزم  لە  چ��ون��ەدەرەوە  ڕێگەی  لەبارەی 
)رێكخراوی  وەك  سیاسەت(ی  )دژە  ڕێكخراوەكانی  و 
ب��اس و ئ��اڵ��وگ��ۆڕی ڕای م��ەدەن��ی(، ل��ە واڵت��ان��ی چیك و 
سلۆڤاكیا(یان  لە  توندوتیژی  دژی  هاواڵتییان  )رێكخراوی 
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سێیەمیش  ڕێوڕەسمی  دامەزراند.   1989 نۆڤەمبەری  لە 
كۆمۆنیزم  لە  چ��وون��ەدەرەوە  گفتوگۆیی  ماهیەتی  لە  هەر 
لە ژمارەیەك واڵت سەرچاوەی دەگرت، بەتایبەت پۆڵەندا 
دژی  خۆرهەاڵت  ئەوروپای  شوێنێكی  لەهیچ  هۆڵەندا:  و 
دەستەبژێرانی ڕێكخراو، یان هەوڵی جدی بۆ شوێنكەوتنی 
نۆمینكال  دەستەبژێران  نەهاتەئاراوە:  ئایدیۆلۆژیایەك  دژە 
تۆرا )nomenclature سیستمی دانانی پێگەی حزبی لە 
حزبی كۆمۆنیستی سۆڤێت - و. ف(، باوەڕیان بە كارایی 
شێوازی كۆن نەبوو، لە ڕوانگەی زەینییەوە خۆیان لە كۆتی 
پەڕینەوەی  كردبوو،  ڕزگ��ار  شۆڕشگێڕی  سۆسیالیزمی 
تین  مەیدانی  چارەسەركردنی  بەربەستی  ب��ووە  دەرون��ی 
ئان مین. ڕێوڕەسمی چوارەم ئەو نوسینە بوو، ئەگەرچی 
گەندەڵی دزەی كردۆتە ناو ئەو ڕژێمانەوە، بەاڵم هۆكارێك 
ئەوە نییە، ئەوانی بۆ پەلكێش دەكرد؛ زۆر ڕژێمی بەقوڵی 
گەندەڵ بوونی هەیە، كە پێدەچێت دەدرەوشێنەوە. بێشك، 
بە هەمانجۆر كە فۆن بیم ئاماژەی پێدەكات، لۆژیكی بازاڕی 
گەندەڵ لە ئابورییەكی بەرنامەداڕێژدا، دژی دەستەبژێرانی 
نۆمینكال تۆرایه . لەوە گرنگتر گەندەڵی و پەیوەندی لەسەر 
بنەمای بااڵده ستی دەربڕینی بەراودكاری كۆمەاڵیەتی ڕژێم، 
یان كۆمەڵگە بوو، كە تەواوی پاشماوەی بانگەشەی سیستمی 
سیاسی ڕۆڵی پێشڕەو خۆی لەناوبرد. ڕێوڕەسمی پێنجەم 
جەماوەریین،  شۆڕشی  هاوكات  شۆڕشانە  ئەو  ئەوەبوو، 
تیشكی  ژێر  ڕێپێوانی  لە  شێوازیان  ئاشكراترین  دورنییە 
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مۆمی الیپزیگ دەبینرێت، كە سەریكێشایە ڕوخانی دیواری 
بەرلینه وه ، لە 9ی نۆڤەمبەری 1989. ئەوەی لە ڕوانگەی 
سەفەركردنی  چوارچێوەكانی  كەمكردنەوەی  هونەرییەوە 
خەڵك بوو بۆ پەڕینەوە لەخودی دیوار و لەگەڵیدا، كۆمۆنیزم 

- گۆڕا. 
بەخۆی  تایبەتمەندی  سۆڤێت  ڕژێمی  هەڵوەشانەوەی 
سەربەخۆییەكەی  خەسڵەتی  ل��ە  س���ەرچ���اوەی  ه��ەب��وو، 
هەرگیز  گۆڕان  بۆ  لەخوارەوە  گوشار  ئەگەرچی  دەگرت. 
ئابورییەكانی  كێشە  لە  چاوی  نەبوو،  چاوپۆشین  شایانی 
ڕژێم نەدەپۆشی، بەاڵم خەسڵەتی فرەنەتەوەیی سۆڤێت و 
ڕۆڵی لە جیهانی ڕوخانی ئەودا، بە ئاشكرا بە دینامیزمی 
بوارێكی  )هەموو  بگوترێت  دەكرێت  ئاخنیبووی.  جیاواز 
ئابوری  سیستمی  ن��ی��ش��ان��دەدات(  ئ��ەوە  سیاسەتگوزاری 
زوت��ر و  ب��ەرك��ەوت��ەی  ك��ە  پاراستبوو،  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ی 
فیدراڵی   - نەتەوەیی  پەیوەندی  گرێی  دەیتوانی  ڕادیكاڵتر 
بكاتەوە، هەتادوایی. نا ئاكامی گەورەتر لە ئاستی بڕیاردان 
و دەوڵەت )پۆلیتی( بوو، كە بەهۆی نەسازانی سیاسییەوە، 
)ئەوجۆرە  بێت  كۆمەاڵنە  ئەو  هاوتای  لەبارەیەوە  ناكرێت 
كە  هاوتاببوون،  ڤێتنام(  یان  چین،  ڕژێمی  هاوتابوونەی 
كۆمەڵی نەتەوەیی لە چ پێكهاتوە. چوونەدەر لە كۆمۆنیزم 
لە ئەوروپای خۆرهەاڵت، شۆڕشێكی پۆست پەڕینه وه بوو، 
بەاڵم لە یەكێتی جەماوەری سۆڤێتی سۆسیالیستی )و هەندێك 
واڵتی ئاسیایی(، ئەو چوونە دەرەوە بەهێزتربوو: شۆڕش 
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قوڵی  خۆماڵی  ڕیشەی  كۆمۆنیزمدا،  خودپەڕینه وه ی  لە 
یەكێتی جەماوەری  لە  هەبوو. هەندێك دەستەبژێری كۆن 
بۆ  خۆیان  وەف��اداری  تەنیا  نەك  سۆسیالیستی،  سۆڤێتی 
سیستمی كۆن لە دەستدا، بەڵكو بۆخۆیان - بۆ ڕزگاركردنی 
هەنگاویان ناو بەوجۆرە دەستكەوتەكانیان بۆ خاوەندارێتی 
زۆرینەخوازانەتر،  فەرمی  بە  شێوازەكانی  بە  دەسەاڵت  و 
دەستەبژێرانی  بوونە خاوەنی  گۆڕی.  مامەڵەی سیاسییان 
بەاڵم  ڕوی��دا،  خۆرهەاڵت  ئەوروپای  لەسەرانسەری  كۆن، 
لێرەدا گۆڕینی نۆمنكالتۆرا بۆ جۆرێكی تازە لە چینی زاڵ، 
بە تایبەتمەندی ناسێنەری گۆڕانكاریەكان ئەژماركراوە. لەم 
ڕوانگەیەوە، لەبارەی سۆڤێتەوە نیشاندەری چوونەدەرەوەی 
نیوە شۆڕشگێڕی بوو لە كۆمۆنیزم، چوونەدەرەوەیەك كە 
بنەما فەرمیەكانی سیستمی سیاسی كۆن بە تێكڕا ونبوون، 
بەاڵم دەستەبژێرانی كۆن هاوتای سیستمی نوێ بوون و 
زۆربەی بەریەككەوتنەكانی ڕابردویان ئاخنی. لە ئاستێكی 
كۆمەڵگە  بەرچاوی  بەشی  شارستانیانە  وات��ای  بە  قوڵتر، 
ئامادەی گۆڕان بوو، بەوجۆرە ئەو گۆڕانەی گونجاوتركرد، 
ئەگەرچی لە تەكانێك كەمتر نەبوو كە ئەو گۆڕانە كۆمەڵگەی 

گۆڕی.
لە هەموو شوێنێك  كۆمۆنیزم،  لە  په ڕینەوه   تاڕادەیەك 
ئەگەرچی  خ��ۆوەگ��رت،  ب��ە  ناشۆڕشگێڕی  ش��ێ��وازەك��ان��ی 
لەو  پاشان  بوون.  قوڵی شۆڕشگێڕی  بە  ئەو،  ئاكامەكانی 
جەختدەكەمەوە  هەنوكە  ب��ەاڵم  دەك��ۆڵ��ی��ن��ەوە،  دژوازی��ی��ە 
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به   تایبەت  بە  و  خوێنڕشتن  كەمترین  بە  دەس���ەاڵت  كە 
سەركوتنه كردنی بەردەوامی دەستەبژێرانی لە ڕۆیشتن و 
دەزگای سەركوتكردنی ئەوان گوازرایەوە )تاسنورێك جگە 
كالسیك  شۆڕشگێڕی  ئاژاوەی  خۆرهەاڵت(.  ئەڵمانیای  لە 
ڕۆمانیا(،  لە  جگە  تاسنورێك  )دیسانەوە  نەبوو  پێویست 
بەم بەڵگە ئاساییە كەم بوون كەسانێك كە بیانەوێت ژیانی 
خۆیان بۆ بەرگری لە ڕژێمی كۆن بخەنە مەترسییەوە. لەو 
بارەیەوە، هۆكاری سەرەكی ئەوەبوو كە دەستەبژێرانی كۆن 
لە ڕێگەی دیاردەیەكەوە خۆیان كردە دەستەبژێرانی نوێ، 
ئێمە ناوی دەنێین پەڕینەوەی سیستمیانە لە ناوەوە. هەربەم 
هۆیەیە كە دنیاو هەستی بااڵدەست بەسەر واڵتانی پۆست 
دامەزراوەكانیان  بنەمای  ڕادەی��ەك  هەر  بە  كۆمۆنیستی، 
نوێكردبێتەوە، دنیا و هەستی بااڵدەست بەسەر سیستمی 
كۆندا، لێكچونێكی بەرچاوی هەیە. النیكەم لە ڕواڵەتدا، ئەو 
گشتی  شكۆی  ب��وون.  )ناكامڵ(  زۆر  شۆڕشی  شۆڕشانە 
لە پۆست كۆمۆنیزمدا ئەوەیە، كە هەمووشتێك گۆڕاوە و 
هیچ شتێك نەگۆڕاوە، بە مانای لەسەرەوە، هەر دوو ئەو 

گوتراوانە ڕاستن. 

لە خود پەڕینه وه  و دوای ئەو
 - ماركسیستی  ب��ەڕون��ی  واڵت���ی   5 ل��ە  یەكێك  چین 
لینینستییە - چوار واڵتەكەی تر بریتین لە كۆریای باكور، 
ڤێتنام، الوس و كوبا - كە بەداوی ئاڵۆزی پڕۆژەی گەورەی 
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)لە  زاراوەی  ب��وون.  كۆمۆنیزمەوە  خۆدورخستنەوەی  لە 
چونكە  بەكاردەهێنین،  ئەژماركراو  خۆدورخستنەوەی( 
بە  بوو،  كەم  كاریگەری  چین  لە  دورخستنەوە  پڕۆسەی 
بەشی  لە  ئەوەمان  ئەوروپای خۆرئاوابوو،  گشتی سەربە 
و  پەیوەندی  بەهۆی  لەخۆدورخستنەوە  باسكرد.  دووه مدا 
كۆمۆنیزم  پۆست  هەربۆیە  دەبێت،  خۆماڵییەوە  پابەندی 
كۆمۆنیستی  واڵتانی  لە  زۆرجیاواز  شێوازی  واڵتانە،  لەو 
ئ��ەوروپ��ا ب��ەخ��ۆوەدەگ��رێ��ت. ه��ۆن��اس��ی ج��ی��اوازی پۆست 
خودی  تایبەتمەندی  و  ڕەن��گ��دەرەوە  چین،  كۆمۆنیزمی 
گەشە  و  كۆمۆنیستییە  واڵتێكی  چین  چینییە.  كۆمۆنیزمی 
دژوازی  ڕەوانترین  لە  یەكێكە  دەدات:  سەرمایەداری  بە 
تەوساوییە  دەربڕینی  و  كۆمۆنیستی(  )پۆست  سەردەمی 
لەبارەی چارەنوسی خودی سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕییه وه .
شۆڕشەكانی لەخۆدورخستنەوەی ئاسیایان هەیە، نەك 
ئەوان  بەهۆی هەڵوەشانەوەی ڕژێم و گۆڕینی دەسەاڵتی 
ڕێنمایی  لەڕێگەی  بەڵكو  دەس��ەاڵت،  نوێی  شێوەیەكی  بۆ 
پەیتا  بەراوردكردنی  بۆ  كۆمۆنیستەكان  سیستمە  خودی 
ئەنجامدەدرێن.  بازاڕتەوەر  نەتەوەیی  پەرەپێدانی  بە  پەیتا 
كۆمۆنیزمی چینی هەمیشە لە دوڕیانێكدا گیری خواردبوو: 
ستراتیژی ئاشكرای گەشەسەندن )رێبازی دین شیایۆپینگ( 
ئەركی  كە  ماو،  هەمیشەیی  چینایەتی  خەباتی  ڕێبازی  و 
پەرەپێدانی دەكردە بابەتە پاشكۆ تێكڕاییەكانی ستراكتۆری 
ب��ەس��ەر  ك��ۆم��ۆن��ی��زم. س��ەرك��ەوت��ن��ی دۆن ش��ی��ای��ۆپ��ی��ن��گ 
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ڕكابەرەكانی لە 1978 بە دواوە و پراكتیزەكردنی )چوار 
بە مۆدێرنكردن( لە 1979، ئەگەرچی ڕۆڵی ڕابەری حزب 
و وەفاداربوونی بە سۆسیالیزمی دەپاراست، پێش دەیەیەك 
لە ڕوخانی كۆمۆنیزم لە ئەوروپای خۆرهەاڵت، هێڵی گشتی 
بە  دەكێشا.  داهاتو  ب��ەرەو  ج��ی��اوازی  ڕێگەیەكی  نەخشە 
مەیدانی  لە  دیموكراسی  جواڵنەوەی  لەناوبردنی  ت��ەواوی 
تین ئان مین لە ژویەنی 1989، سەلمێنەری ئەوكارە بوو، 
كە مێژوی چین بە ڕیتمی تایبەتی خۆی دەچێتەپێش. چین 
خۆدورخستنەوەیەكی  لە  شیاوی  نمونەی  ئاشكراترین 

یەكسەری كامڵبوون بوو لە كۆمۆنیزم. 
 doe )بەناوی  ڤێتنام  لە  ئابورییەكان  زاراوە  پڕۆسەی 
ئابوری  ب��ەدواوە،   1986 لە  )نوێگەری((  مانای  بە   moil
هەاڵوسانزا و توشی ناتەواوی بوو، ئەو واڵتەی بۆ )پڵنگ(ێكی 
ئاسیایی گۆڕی، كە مامناوەندی گەشەی ئابوری سااڵنەی 
%8 بوو، ڕەوتی سەرمایەی ئەو بەهێزبوو، لە ئاكامدا لە 
ئاشتیدای لەگەڵ دراوسێكانی بەسەردەبرد، بەاڵم گەندەڵی 
تەشەنەی كرد و ڕابەری كۆمۆنیست وەك )وەرچەرخانی 
گوایە  و  ئیدانەكرد  سیاسی  چاكسازی  داوای  ئاشتییانە(، 
دوژمنەكانی، بۆ الوازكردنی هەژمونی ئەو خستویانەتەڕو.

ترسناكەكاندا  ه��ێ��زە  ل��ەن��اخ��ی  ك��ام��ب��ۆج  كۆمۆنیزمی 
ه��ات��ب��ووەدەر، ك��ە ب��ەه��ۆی ش��ەڕی دورودرێ����ژ، ل��ە واڵت��ی 
دراوسێی ڤێتنام ڕزگاریان ببوو، ئەگەرچی بە ڕونی سەر 
تایبەتی  س��ەج��ەرەی  بەهۆی  ب��وو،  كۆمۆنیزم  نەریتی  بە 
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شایستەی  كە  بەخۆوەگرت  دەمارگیری  وەها  شێوازێكی 
وەها  هاوشێوەی  شتێكی  دەكرێت  تایبەتە.  لێكۆڵینەوەی 
لەبارەی كۆمۆنیزمی كۆریای باكور بگوترێت. هەردووكیان 
تێگەیشتنی  خ��ۆم��اڵ��ی،  ج��وت��ی��اری  نەریتەكانی  گ��رف��ت��اری 
چ��ەواش��ەك��راو و ن��اق��ۆاڵی ڕون��اك��ب��ی��ران��ی ب��ێ ڕی��ش��ە لە 
و  گەورەكان  دەسەاڵتە  گەمەی  دەرەك��ی،  ئایدیۆلۆژیەكی 
پەرستی  ڕابەر  و  ئیمپریالیزم  میراتی  ناوچەیی،  ڕكابەری 
زێدەڕۆیانەبوون، كە دەربارەی كۆریای باكور گەیشتبووە 
ئاستێكی باوەڕ پێنەكراو. فۆرمگۆڕینی نامۆ، چەمكی ڕۆڵی 
ڕابەری حزبی بە كارایی نائاسایی سەرەتایی و بە هەمان 
سۆسیالیزمی  لەسەرچاوەی  هزری  فرە  زێدەڕۆیی  ڕادە 
تەنانەت  ڕەق،  و  سفت  دۆگمایی  بەشێوەی  شۆڕشگێڕی 
ستالین لە پێوانە بەو ڕابەرییە بۆ ئۆپۆرتۆنیستی الستیكی 
وەك   ،1998 ئۆرویلی  لە  پ��ۆت  پ��ۆل  مردنی  دەگ��ۆڕێ��ت. 
ژیانی  بە  كۆتایی  كامبۆج،  سیاسی  پانتایی  جدی  هێزێكی 
خەمیرە سورەكان هێنا، مردنی كیم ئیل سۆنگ لە 1994، 
كە  باكور،  كۆریای  چیڕی  دواخولی  ی��اری  سەریكێشایە 
قاتوقڕی  بەرپرسیەتی  ئیل،  جۆنگ  كیم  كوڕەكەی،  ل��ەودا 

پاشەكشەی ئابوری گرتەئەستۆ.
ساندینیستەكانی  ئارەزومەندانەی  بەدوركەوتنەوەی 
كوبا  تەنیا  هەڵبژاردنەوە،  بەهۆی  دەس��ەاڵت  لە  نیكاراگوا 
ناسەرمایەداری  گەشەی  بەهۆی  ئەمریكا  كیشوەری  لە 
لەسەر بەڵێنی خۆی مایەوە، ئەگەرچی تەنانەت لەو واڵتەدا 
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وەك  دەرەك���ی،  بەهای  داه��ات��ی  بنەڕەتییەكانی  بەشە  لە 
ڕژێمی  كاریدەكرد.  نهێنی  بەشێوەیەكی  بازاڕ،  گەشتیاری 
لە  گەیشتنی  دەس���ەاڵت  ب��ە  ل��ەس��ەردەم��ی  كاسترۆ،  فیدڵ 
ناسیۆنالیزم، سۆسیالیزم،  لە  ئاوێتەیەكی  1959، هەمیشە 
شێوەی  بە  ك��ۆن  ڕاب���ەری  لەسەر  بونیادنراو  سیاسەتی 
كاودیلۆیی بووە )Caudillo، لە زمانی ئیسپانی بە ڕابەری 
سیاسی، یان سەربازی دەوترێت- و. ف( لەگەڵ ئەوەشدا، 
تەندروستی،  ل��ەب��ارەی  ستانداردێكی  چەند  ڕژێ��م��ە  ئ��ەو 
و  هەڵگرتن  خ��ۆش��گ��وزەران��ی،  خ��زم��ەت��گ��وزاری  خ��وێ��ن��دن، 
كە  دەستەوەدا،  بە  یەكسانخوازی  و  گشتی  گواستنەوەی 
لە كۆریا}ی باشور{ ناوازەبوو - بەاڵم تاكە كێشەی ئەو، 
ئەوەبوو ئابوریەكەی نەیدەتوانی وابكات ئەوان بەرگەبگرن. 
دیكە  جارێكی   ،1991 دوای  سۆڤێت  دۆستانەی  ڕاگرتنی 
تایبەت  ب��ە  ك��رد،  پێویست  ب��ن��ەڕەت��ی  ه��ەم��وارك��ردن��ەوەی 
مایەوە. سەرەڕای  بەهێزی خۆی  بە  ئەمریكا  بایكۆتەكانی 
نەبوو  چەكێك  تەنیا  م��رۆڤ(  )مافەكانی  مەسەلەی  ئ��ەوە، 
كاسترۆی  ڕژێمی  بتوانن  فلۆریدا  لە  كوبایی  كۆچبەرانی 
پێداكوتن، بەڵكو نیشاندەری كێشەیەك بوو بۆ بە دیموكراسی 
سیاسی  زیندانیانی  دورگ��ەی��ەدا.  لەم  سۆسیالیزم  كردنی 
سنورداربوو،  دەربڕین  ئ��ازادی  داب��وون،  زیندان  له   هەر 
له   ژیانیان  هێشتا  ش���ۆڕش(،  ل��ە  ب��ەرگ��ری  )كۆمیتەكانی 
زۆربەی خەڵك ڕەش دەكرد. هەمان ئاماژەكانی كە هەواڵی 
خۆرهەاڵتیان  ئەوروپای  كۆمۆنیستەكانی  ڕژێمە  ڕوخانی 
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دەدا - لەوانە ڕابەری پیر، كە لە هەڵەنەكردنی خۆی دڵنیایە 
)كە لەكۆنگرەی 5ی حزبی كۆمۆنیستی كوبا، لە ئۆكتۆبەری 
تەنیا  ماون.  لە كوباش   - بەرچاودەكەوێت(  تەواو   1997
ڕاب��ردو،  سۆسیالیستی  دەستكەوتەكانی  متوربەكردنی 
دیموكراسی داهاتو دەتوانێت ئەزمونی سۆسیالیزمی كوبا 
گریمانەیەكی  بە  بەاڵم   - فەوتان ڕزگاربكات،  مەترسی  لە 
بەهێز ئەو كارە هەنگاوێكی تابڵێی گەورەیە بۆ كاسترۆ و 

پارێزەرانی تری خۆزاڵكەری )سۆسیالیزم(. 
لە ئەفریقیا، شێوازە ساختەكانی سۆسیالیزمی جۆری 
سۆڤێت لە ئەنگۆال، مۆزامبیق، ماداگاسكار، كۆنگۆ، بەرازیل، 
ئەوان  ڕژێمەكانی  كە  ئ��اراوە،  هاتبووە  ئەسیوپیا  و  بنین 
بااڵدەست  ئایدیۆلۆژیای  وەك  لینینزم(یان   - )ماركسیزم 
قبوڵكردوە و ڕایانگەیاند بوو، لە بیناكردنی سۆسیالیزم دان. 
نۆ واڵتی تر خۆیان بە سۆسیالیست دەزانی: جەزائیر، لیبیا، 
كیپ ویرد، گینیا بیسایۆ، گینیە، سایۆتۆمە و پرنسیپ، زامبیا، 
تانزانیاو سیشێل، تاقیكردنەوەی )سۆسیالیزمی ئەفریقیی( 
لە 1950، بەرابەری قەوام نەكرومە بە دەوڵەمەندی دەستی 
پێكردوە و بە تاقیكردنەوەی متمانەبەخۆبوونی بەرچاوی 
جۆلیۆس نیەری لە تانزانیای دوای سەربەخۆیی لە 1961، 
بەردەوام بوو. ئەحمەد سیكۆتۆری، ستەمكارترین ڕژێمی 
بازرگانییەكی  دامەزراندبوو، هەرجۆرە  لەگینیا  ئەفریقیای 
بۆ  فرۆشتنەكانی  و  كڕین  ك��ردب��وو،  ق��ەدەغ��ە  تایبەتی 
تا  گواستبۆوە،  دەوڵەت  چاودێری  ژێر  هەرەوەزییەكانی 
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لە  دەست  ناچاركرد  ڕژێمەی  ئەو  شۆڕشێك   1977 لە 
گەشەی )سۆسیالیستی( هەڵبگرێت. ڕژێمی كۆنی كۆنگۆی 
بەاڵم  الدرا،  لەسەركار   1992 هەڵبژاردنی  بە  بەرازیل 
لە  لەسەركارالدانی توڕەییانە ڕویدا.  لە شوێنەكانی دیكە 
1990، بە ڕیزپەڕی ئەنگۆالی دابەشكراو بەهۆی شەڕەوە، 
كە  ڕیفۆرمكران،  یان  ڕوخ��ان  یان  ڕژێمانە  ئەو  هەموو 
كۆمەڵگەی  ئایدیۆلۆژیای  بەكارهێنانی  درۆینی  ڕێگەی 
لە  ئ��ەژم��اردەك��را،  ئەفریقیادا  ب��ارودۆخ��ی  لە  گەشەكردو 
بووە  تانزانیا  ئەگەرچی  لەسەركارالدرا.  شوێنێك  هەموو 
بەاڵم  ئەفریقیا،  كۆمەڵگەی  یەكسانخوازیترین  لە  یەكێك 
لە  دەوڵ��ەت��ی  ئەریستۆكراسییەكی  ل��ەژێ��ر  ئ��ەو  ئ��اب��وری 
كپكرابوو، دوای حكومەتی دورودرێژی  هەموو شوێنێك 
ن��ی��ەری ه��ەره��ێ��ن��دە گ��ەش��ەی��ك��ردب��وو، ك��ە دەس��ەاڵت��ی بە 
دەستەوەگرت. لە ئەسیوپیا، حكومەتە خۆ بە كۆمۆنسیت 
لەگەڵ  بەردەوامییان  تیرۆری  و  كۆمەڵكوژی  زان��ەك��ان 
ئەو  ناوچەكان،  ڕابوونی  بە   1991 لە  ئاقیبەت  تا  ب��وو، 
لە  شۆڕشگێڕی  سۆسیالیزمی  ئەزمونی  ڕوخ��ا.  ڕژێمە 
ئەفریقیاش ئەوەندەی ئەزمونی ئەوروپا نائومێدكەر بوو. 
بوو،  ك��ەم  ڕۆڵ��ی  ئیمپریالیزم  دژە  ب��ەگ��ژداچ��ون��ەوەی  لە 
نەكرانەوە.  گەشەدا  ڕوی  بە  كۆمەڵگە  دەرگاكانی  پاشان 
ئەفریقی  كۆمۆنیزمی  پێداگری  و  خۆرئاوا  دژە  الیەنگری 
ئایدیۆلۆژیای  بۆ  )خۆماڵی(یەكان،  ڕێگە  لەسەر ڕۆیشتنی 

دیكتاتۆری بەتاڵكراوەی گۆڕی.
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)سۆسیالیزمی بەكردەوە هەبوو(، دووڕوی تایبەتمەندی 
سەرەكی هەبوو: ئامێری تیرۆركردنی ئەو، كە هەندێكجار 
لە  هەرگیز  ب��ەاڵم  ب��وو،  كپ  هەندێكجار  و  دەك��رد  ك��اری 
نێوان  پەیوەندی  ئ��ەو،  ئابوریی  ناكارایی  و  كارنەكەوت 
بەهێزی  كۆمەاڵیەتی  دینامیزمی  و  سیاسی  ڕێكخراوی 
ماركسدا  ه��زری  لە  ب��وون،  مۆدێرن  ب��ەرەو  كۆمەڵگەكانی 
نێوان  كەلێنی  سیستمانەدا  ل��ەو  م��اوەت��ەوە،  ب��ەن��ادی��اری 
پەیوەندی  و  كۆمەڵگە  بەڕێوەبەری  دەسەاڵتی  دوائامانجی 
دەوڵەت  پەیوەندی  تایبەتمەندی  ڕوی  كە  نەبوو،  ناسكی 
ناویەوە  بە  پاشان  و  گونجاودا  لە سیستمی  كۆمەڵگەن  و 
توشی  خۆیان  كۆمۆنیستەكان  ڕژێمە  كردوە.  حكومەتیان 
بەجۆرێك  گەیشتن  تا  دەبینی.  چارەسەرنەكراو  گرفتاری 
بەڵێن  خ��اوەن  كۆمۆنیزم(  )بینایەی  هەمەالیەنی  ئامانجی 
زۆری  بەشێكی  لەگەڵ  دوژمنكارانەیان  پەیوەندیی  بوون، 
داوای  هاوڕێكی  خۆیان  هەركە  ب��ەاڵم  ه��ەب��وو؛  كۆمەڵگە 
هەرچەند  چییە،  داواكانیان  نەبوو  )گرنگ  دەكرد  كۆمەڵگە 
خ��ۆرئ��اوا  ژێ��رك��اری��گ��ەری سەركەوتنی  ل��ە  و  س��ەرەن��ج��ام 
نەبوو(،  گرنگ  ك��ەم  دیموكراسی  بۆ  ه��ەوڵ  ش��ەڕ،  دوای 
سیستمی  بە  پێویستی  كەسێك  چ  دەب��وو.  زی��اد  بوونیان 
دەستی   - ئەو  ئامانجی  بە  هەوڵدەدات  كە  پاوانخوازانەیە 
كاتێكدا  لە  بگات،  یەكسان  ئابوری  دەرەنجامی  جیهانی  بە 
لە  سیستمە  ئ��ەو  بێسەرئێشەتری  و  لێهاتوتر  بەدیلی 
دەیتوانی  كێشەیە  ئ��ەو  ب��ەدەس��ت��دێ��ت؟  شوێنێك  ه��ەم��وو 
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بەڕێوەبەرانە و بە هێنانەئاراوه ی پێكهاتەیەكی دیموكراسی 
سۆسیالیزمی  و  خ��ۆرئ��اوا  عەقاڵنیەتی  سۆسیالیستی  و 
گڵۆپی  گۆڕباتچۆڤ  كە  ب��ەاڵم  چارەسەربكرێت،  سۆڤێت 
كار  بەڵگەگەلێك  بە  هەڵكرد،  تاقیكردنەوەكانی  بۆ  سەوزی 
لە كار ترازابوو، كە وردەكارییەكەی هەروەك جێی باسە. 
ئەزمونی كۆمۆنیزم، هەم وەك هەڵسەنگاندنی هەوڵی زەین 
بۆ پیادەكردنی شێوازێك لە سۆسیالیزمی ماركس و هەم 
شیاو،  پ��ێ��وەری  گەورەترین  كۆمەاڵیەتی  تاقیگەی  وەك 
بە  بانگەشەی  نەیتوانی  و  كاركەوت  لە  ئ��ازار  بە  شكانی 
سەرمایەداری  مۆدێرنیتەی  بۆ  كارا  بەدیلی  دەستەوەدانی 
ئاكامەكانی  لە  دەمانەوێت  هەنوكە  پراكتیزەبكات.  خۆرئاوا 

ئەو شتانە و هەوڵ بۆ زاڵبوون بە سەریاندا بكۆڵینەوە. 
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4 
پۆست كۆمۆنیزم بە كردەوە
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ئەگەر كایۆتسكی لە 1902 سەرقاڵی ئەوەبوو كە ڕۆژی 
دوای شۆڕش كاروباری گشتی دەوڵەتی سۆسیالیستی چۆن 
ئیدارە دەدرێت، سەرقاڵیمان لێرەدا بابه تیکه  ڕۆژی دوای دژە 
شۆڕش دەكەونە بەردەم كۆمەڵگەوە. ئەگەر جواڵن بەرەو 
كۆمۆنیزم، كە 1917 لە سۆڤێت، لە ئەوروپای خۆرهەاڵت 
لە نێوان ساڵەكانی 1944 - 1948، چین لە 1949، كوبا لە 
1959 دەستیپێكرد، بكرێت ناویبنێین پەڕینەوەی بەردەوام 
دا -،  لە دامركان  ئاسۆیەكی هەمیشە  بەرەو  - پێشڕەوی 
تەواو  تێپەڕینی  بە  كۆمۆنیستی  پۆست  گۆڕانی  دەكرێت 
و  كۆمەڵگە  ئابوری،  هاوكات سیاسەت،  دەستنیشانبكەیت، 
گۆڕانە،  ئەو  گیرۆدەی  دەوڵەتەكانی  نێودەوڵەتی  الیەنگری 
دەخاتە ژێر كاریگەرییەوە. ئەگەرچی پێویستە ڕێوڕەسمی 
بێكۆتایی  تەندروستبوونی  بەردەم  لە  لیبراڵی  دیموكراسی 
دابێت، بەاڵم پەڕینەوەی بەكردەوە جواڵن بەرەو دیموكراسی 
بەرتەسكە  مانا  بەم  بەردەوام  پەڕینەوەی  سەرمایەدارانە، 

نییە، كە ناساندنی خاڵێكی كۆتایی تاڕادەیەك سادە بێت. 
ئیمپریالیزمی،  پۆست  پێچەوانەی كۆمەڵەكانی  بە  زیاتر 
پ��ێ��دەچ��ێ��ت زۆرب�����ەی واڵت���ان���ی پ��ۆس��ت ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ی لە 
دەستكەوتی زیاتر، بە تایبەت لە بواری )سەرمایەی مرۆیی(، 
تاكی خوێندەوار و زاڵ بەسەر تەكنەلۆژیا و دەستەبژێرانی 
ب���ااڵی ب��ە ئ��ەزم��ون��دا ب��ەه��رەم��ەن��دب��ن. ب��ە زەح��م��ەت ئ��ەو 
دەستكەوتە هاتەدی و خاڵی گەورەیی پۆست كۆمۆنیستی 
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مۆدێرن  س��ەرم��ای��ەداری  دیموكراسی  ب��ەرەو  سەفەر  لە 
هەمان هێندەی خاڵی گەورەیی پۆست ئیمپریالیزم ئێرەیی 
پێنەبراوبوو، بە تایبەت لەو ڕوەوە كە تەنانەت بااڵدەستی 
سەربەخۆی زۆربەی واڵتانی پۆست سۆڤێت و باڵكان، جێی 
پرسیاربوو. خاڵی ڕۆیشتی پۆست كۆمۆنیستی زنجیرەیی، 

لە نائامادەییەكان بوو:
تایبەتی،  خاوەندارێتیی  نەبووه   تایبەت  بە  كە  شتێك 
حزبە  ڕێ��ك��خ��راو،  قازانجبەری  كۆمەڵەكانی  ب����ۆرژوازی، 
سەر  یەكێتییەكانی  لە  )جیا  یەكێتییەكان  سیاسییەكان، 
نافەرمیەكان.  ڕێكخراوە  و  ئەنجومەنەكان  دەوڵ���ەت(،  بە 
هەروەها، بااڵدەستی یاسا و ئەریستۆكراسی عەقاڵنی و لە 

ڕوانگەی سیاسییەوە وەاڵمدەرەوە بوونی نەبوو.
ج��ۆوی��ت ب��ی��روب��اوەڕی خ��ۆی دەخ��ات��ە س��ەر ئ��ەو پێش 
)دژه ئاكاری  لینینزم  میراتی  دەڵێت  و  نائومێدكەرە  ئاگاییە 
ژیانی  شێوازێكی  بۆ  ڕێگەیە  ب��ەو  ب��ەرای��ی،  كاریزماتیكی 
چین  تەختكرد(.  دیموكراسی،  لیبراڵ  نەك  و  دەسەاڵتانە 
پەیڕەوی لە نمونەی ئەڵمانیای سەردەمی بسمارك كرد و 
ئابوری  سیاسی{  }بارودۆخی  دیموكراسیكردنی  بە  پێش 
لەسەر بنەمای بازاڕی هێنایەئاراوە، لە كاتێكدا كە پۆست 
كۆمۆنیزمی ئەوروپی - ئاسیایی ئازاریان بە دەست كێشەی 

هاوكاتی }هەردوو{ جۆر دەچەشت.



ریچارد ساكوا  102

پێشهاتەكانی پۆست كۆمۆنیزم - پۆست كۆمۆنیزم 
لە ئاست بە دیموكراسیكردندا

ك��ردەك��ی  كۆمۆنیزمی  پ��ۆس��ت  ب��ە  پشتی  ب��ەش��ە  ئ��ەم 
ئەستورە، كێشەكانی بەردەم ئەو واڵتانەی كە یان وازیان 
شتێك  ئەگەرچی  وازیلێدێنن.  یان  هێناوە،  كۆمۆنیزم  لە 
پۆست  پێشهاتی گشتی  ناویبنێین  دەكرێت  و  هەیە  بوونی 
كۆمۆنیزم و ڕوی تایبەتمەندی پاشەكشەی ئایدیۆلۆژیاكانی 
ڕزگاری بەخشی داهاتو تەوەر و ترسنۆك لە بەركەوتەی 
ئەزمونەكانی  سەرمایەداریی،  بەجیهانی  دەستگەیشتنە 
هەیە.  بوونی  واڵتێكیش  هەر  تایبەتی  كۆمۆنیستی  پۆست 
و  باڵكان  لە  بەشێك  چەند  بەڕونی  ناوچەدا،  هەندێك  لە 
بە  ن��ەك  هەرگیز  واڵتانی  پێدەچێت  ن��اوەڕاس��ت،  ئاسیای 
}سەردەمی{ پۆست كۆمۆنیزم، بەڵكو چوونە }سەردەمی{ 
بە  ئاسیا  لە شوێنەكانی تری  پێش كۆمۆنیزمەوە، هەنوكە 
شێوازی جیا لە كۆمۆنیزم دەچنەدەرێ و ناچارمان دەكات 

سیمبولی خۆمان لە پۆست كۆمۆنیزم بپاڵێوین. 
هاوشێوەی  كۆمۆنیستیدا،  پۆست  واڵتانی  لە  ئێمە  ئایا 
پ��ەڕی��ن��ەوەی  تایبەت  ب��ە  دی��ك��ە،  شوێنەكانی  پ��ەڕی��ن��ەوەی 
التین،  ئەمریكای  و  باشور  ئەوروپای  سێیەمی(  )شەپۆلی 
پەڕینەوە بۆ دیموكراسی دەبینین؟)1( هەرهێندەی واڵتانی 
ئەو  واڵت��ان��ی  ن��ێ��وان  ل��ە  ج��ی��اوازی  كۆمۆنیستی،  پ��ۆس��ت 
لە  ستیپان،  و  لینتس  ئ��ەوە،  س���ەرەڕای  هەیە.  ناوچانەدا 
هەرسێ  لەبارەی  دواییە  ئەو  پەڕینەوەناسی  لێكۆڵینەوەی 
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ن��اوچ��ەك��ە، ج��ەخ��ت ل��ە پ��ەی��وەن��دی س��ێ��الی��ەن��ەی گەشەی 
هاوكاتی بااڵدەستی نەتەوەیی، ناسیۆنالیزم و دیموكراسی 
ڕای  بانس  ڤالری  دەكەنەوە.  كۆمۆنیستی  پۆست  واڵتانی 
ڕاشكاوانەی لەوبارەیەوە هەیە: )كەوایە پرسیاری سەرەكی 
ئەوەیە، ئایا جیاوازی }نێوان واڵتانی پۆست كۆمۆنیستی و 
واڵتانی دیكەی لە پەڕینەوەدا{، هەمان جیاوازی پەیوەندی 
بە جۆراوجۆری پڕۆسەیەكی هاوبەش –واتا پەڕینەوەیە لە 
دیكتاتۆرییەوە بۆ دیموكراسی-، یان جیاوازی پڕۆسەكانی 
بە گشتی جیاواز، واتە جیاوازی بە دیموكراسیكردنی شتێكە، 
ئایا ئەوجیاوازییانە  ناویبنێین پۆست كۆمۆنیزم؟(  دەكرێت 
پۆست  كۆمەڵگەكانی  ڕاستە  چۆنایەتی؟  یان  چەندایەتین، 
ڕوانگەی  ڕەنگە  پەڕیونەتەوە،  یەكجاری  بە  كۆمۆنیستی 
دووەم ڕاستتر نیشان بدات، بەاڵم ئەگەر لە ڕاگەیەنراوی 
پۆست كۆمۆنیزمی جهانگرەوە لە بابەتەكە بڕوانین، دەبینین 
واڵتێكی  ئایا  كە  تێدەپەڕێنێت،  بابەتە  ئەو  هاوبەش  ڕوی 
هەموو  نەخێر.  یان  هەبووە،  كۆمۆنیستی  }پێشتر{  تایبەت 
واڵت��ان، بە چاوپۆشین لە ڕاب��ردوی��ان، ڕوب��ەڕوی كێشەی 

هاوبەش بوونەتەوە. 
واڵتانی  ن��اوچ��ەی��ی،  توێژینەوەی  ش��ارەزای��ان��ی  ڕای  ب��ە 
بوونەتەوە،  تایبەت  كێشەی  ڕوب��ەڕوی  پێشو  كۆمۆنیستی 
واڵتانە،  ئ��ەو  خ��ودی  مێژویی  نەریتی  لە  هێندە  هەمان  كە 
سەرچاوە لەكۆمۆنیزمی پێشویان دەگرێت. شێوازی جیاوازی 
ڕاب��ردو،  قەیرانەكانی  بەهۆی  كۆمۆنیزم  لە  )رزگ��ارب��وون( 
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میراتەكانیان هاتەئاراوە. پێویستە بە زمانی ئەو واڵتانە بدوێین 
و لە كولتور و مێژوەكانیان بگەین، تابتوانین لە تێگەیشتنی 
ڕەنگە  نزیكببینەوە.  سیاسییان  گەشەی  تایبەتی  سیمبولی 
گرنگترین جیاوازی نێوان پەڕینەوەكانی پۆست كۆمۆنیستی 
چینی  و  سوپا  ڕۆڵ��ی  بە  دیكە،  شوێنەكانی  پەڕینەوەی  و 
)پەڕینەوەی  سەرەڕای  ببەسترێتەوە.  هەبوو  سەرمایەداری 
سێالیەنەی جێسەرنجی كاڵوس ئۆفە )گۆڕان لە ڕژێم، ئابوری، 
لە هەندێك الوە، سنورەكان(، تێكڕای قەڵەمڕەوی كۆمەاڵیەتی 
- سیاسی واڵتانی پۆست كۆمۆنیستی لە گۆڕاندایە، چونكە 
)سیاسەتی ڕەمزی ئەریستۆكراسیانە( ڕێگە بۆ شێوازەكانی 
پانتایی  تێكڕایی  دەك��ات��ەوە.  مامەڵە  زۆری��ن��ەخ��وازان��ەت��ری 
دەستپێبكرێت.  سفرەوە  لە  دەبێت  مەدەنییەكان  ئەنجومەنە 
لە ئەوروپای ناوەندی -كە شەڕە سەرەكییەكانی  ئەگەرچی 
لەنێوان كردەگەران )پرۆتۆ دیموكراسیك( بوو- ژمارەیەكی 
كەم لە ڕژێمە كۆنەكان بەرگرییان كرد، لە شوێنەكانی تر وەها 
نەبوو. لە سۆڤێت و ئۆكرانیا، دەسەاڵتی حزبە كۆمۆنیستەكان 
بەڵكو  كۆن،  ڕژێمی  لە  پشتگیریكردن  بەهۆی  نەك  جای  چ 
سااڵنی  لە  كۆمۆنیزم  كە  ب��وو،  ئارامییە  ئەو  بەهۆی  زیاتر 

كۆتایی بۆ زۆرینەی خەڵكی ڕەخساندبوو. 
لە واڵتانی پۆست كۆمۆنیستی ئەوروپا، بابەتی بەرده وام 
لە ڕاستیدا  بازاڕ{  بنەمای  لەسەر  ئابوری  }دیموكراسی و 
خستنەڕوی  بۆ  بوو  هاوكات  هەوڵی  نەبوو،  هەڵبژاردنێك 
بەسەر  ب���ازاڕ،  بنەمای  ل��ەس��ەر  ئ��اب��وری  و  دیموكراسی 
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ئه  واندا سەپێنرابوو، بەاڵم لە ئاسیا بەجۆرێكی تر وەاڵمی 
ڕیفۆرمی  بەڕێوەبردنی  بۆ  كە  دراوەت��ەوە،  مەسەلەیە  ئەو 
بەهای  لێهاتوترە.  لە هەموان  ئابوری كام ڕژێمی سیاسی 
گەشەی بەرچاوی چین و ڤێتنام )لە پاڵ تایوان، سەنگافورا 
و هەندێك واڵتانی تر تاكۆتایی 1990( نیشانیدا، حكومەتە 
بەڕێوەبردنی  دەرۆستی  باشتر  دەسەاڵتخوازەكان  نیمچە 
)یەك  سیمبولی  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ  دێ��ن.  گ��ۆڕان  پڕۆسەی 
س���ەرم���ای���ەداری، دوو دی��م��وك��راس��ی( ب��ۆخ��ۆی��ان گ��رژی 
هەموو  لە  نییە.  سیاسییان  چ��ارەس��ەری  كە  دەخوڵقێنن، 
شوێنێك، گۆڕانە فرەالیەنەكان بە خێرایی جیاواز بەرەوپێش 
دەچن و ڕەواج بە چەواشەكاریی و ناجێگیرییە سیاسییەكان 
دەدەن. ڕاڵف دارندۆرف ئەو بابەتەی بەناوی )كێشە لە سێ 
سەعات(دا، شیكردۆتەوە. لە )سەعاتی مافناس(دا، دەستور 
لە  جێگیردەبن؛  مانگێكدا  لەچەند  سیاسی  چوارچێوەی  و 
)سەعاتی ئابوریناس(دا، لە پڕۆسەیەكدا بەرایی ئابوریەكی 
یان  پێنج  ڕەنگە  كە  دروستدەبێت،  ب��ازاڕ  بنەمای  لەسەر 
شەش ساڵ بخایەنێت؛ له  ئاکامدا، لە )سەعاتی هاوواڵتی(دا، 
لە ڕەوتی پڕۆسەیەكدا داكەوتنەكانی كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگەی 
مەدەنی دەئەفرێنرێتەوە كە ڕەنگە چەند دەیەیەك بخایەنێت. 
كە  دەبێت  مانایە  ب��ەم  كۆمۆنیزم  ڕوخ��ان��ی  بەوئومێدەی 
)سەرەنجام مێژو بە هۆش هاتۆتەوە(، ڕێگەی بۆ نیگەرانی 
هەنوكە  و  ك���ردەوە  ڕوخ��ان��ە  ئ��ەو  ئاكامەكانی  ل��ەب��ارەی 

دەمانەوێت لەو ئاكامانە بكۆڵینەوە.
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وەرچەرخانی ئابوری
 ئازادكردنی ئابوری، قسەی بنەڕەتی ڕۆژگاری ئێمە بووە. 
بەرنامەی ئازادكردنی ئابوری فرانكۆ لە 1957، دەكرێت بە 
پەیامی پەڕینەوەكانی پۆست كۆمۆنیستی و بابەتی بەراینی 
)راتەكانی چارەسەر( دابنرێت. بۆچونی زۆربە لەوبارەیەوە 
ویلیامسن  كە جۆن  زاراوەیەك  بوو،  واشنتۆن(  )كۆدەنگی 
دایهێنا تا تاریفی سیاسەتی لیبراڵی نوێی ژمارەیەك واڵتی 
بە  پشتیان  كە  بكات،   1980 ناوەڕاستی  ئەمریكای التینی 
ڕێسای پارە و دارایی، ئاڵوگۆڕی بەها، ئازادكردنی نرخ و 
دەبەست.  دەوڵەت  كۆمپانیاكانی  تایبەتیكردنی  و  بازرگانی 
هندستان و واڵتانی دیكە بە پلەی جیاواز ئەو سیاسەتەیان 
ئاماڵ  گەشەی  ستراتیژییەكانی  چ��اودێ��ری  كە  قبوڵكرد، 
ئابوری واڵتان بەڕوی كاریگەرییە  سۆسیالیزمیان دەكرد. 
نێودەوڵەتییەكاندا كرایەوە و قۆرخكاری ناوخۆیی تێكشكاوە 
و بوونە تایبەتی. ئەوكارە لە واڵتانی پۆست كۆمۆنیستی، 
سۆڤێت  لە  ئابوری،  چاالكی  بوو،  لەگەڵ  گ��ەورەی  ئافاتی 
نیوە كەم  بۆ   1995 لە  نەتەوەیی  ناخاڵسی  بەرهەمهێنانی 
لە نێوان دابەزین و گەشەدا،  بووەوە و پاشان ئەو واڵتە 
ژیان  پێداچونەوەی  قەیرانی  نوقمی  تا  پەلەقاژە  كەوتە 
تێزاوەی ئۆگەستی 1998 بوو، لەكاتێكدا كە هەندێك لەو 
واڵتانە پاشان توانییان زیاتر گەشەبكەن. مەسەلەكە ئەوەیە 
ئابوری،  ئ��اواب��وون��ەی  ل��ەم  بەشێك  چ  بدەین  نیشانی  كە 
بەشێكی  چ  و  بووە  پەڕینەوە  قۆناغی  زیانەكانی  هۆكاری 
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ئەو سەرچاوە لە فاكتەری شێوازمەندی درێژماوە دەگرێت. 
ببۆوە  ئابوری  كارەساتی  ڕوب��ەڕوی  پۆڵەندا  مێژبوو  لە 
)بە %25 دابەزینی داهاتی نەتەوەیی لە ساڵەكانی 82 - 
1978(، كە جمكی كەمكردنەوەی ساڵەكانی )91 - 1989( 
ساڵی  ئاستی  بۆ  نەتەوەیی  س��ەران��ەی  بەرهەمهێنانی  و 
1973 دابەزاند. تەنانەت پێش ڕوخانی كۆمۆنیزم، زۆربەی 
پوزنانسكی  كازیمرز  دەدان،  ئازاری  ئابوریانە شتێك  ئەو 
لەدابەزینی  نەك  كە  بنەمایی،  گەشە(ی  )داڕزان��ی  ناویناوە 
ڕۆژگار توانای سیستمەكانی خاوەن بەرنامەدانانی دەوڵەتی 
بۆ بە جوڵەخستنی سەرچاوەی سەرمایەگوزاری لە كاتی 
تێچونی  و  كرێ  زیادكردنی  گوشاری  بە  ڕوبەڕوبوونەوە 
دامەزراوەی  زۆرەكانی  پسانە  لە  بەڵكو سەرچاوە  خەرج، 
حزبی - دەوڵەتی دەگرێت. )خوالنەوەی بێكار( )پوزنانسكی( 
تەنیا  سۆڤێت  و  پۆڵەندا  وەك  واڵتانی  ئابوری  زاراوەی 
كێشەی بنچینەیی ئابوریەكانی بەرنامەداری ئەو ناوچەیان 

بەهێزكرد. 
شوێنێك،  ه��ەم��وو  ل��ە  كۆمۆنیزم  پۆست  هەڵمەتبردنی 
بوو،  دەوڵەتی  بەرنامەدانانی  ئامێری  بەڵگەسازی  هاوشانی 
ئەوكارە و سەقامگیری  نێوان  لە  ماوە  بەناچاری  ئەگەرچی 
كەرەستەی تەواوی میكانیزمەكانی لەسەر بنەمای بازاڕ بوونی 
هەبوو. هەر لەو قۆناغەدا پشێوی سەرەتایی بوو كە هەندێك 
واڵت دەستیان بۆ شتێك برد، زۆرتر سیاسەتەكانی )راتەكانی 
چارەسەر(، ئازادكردنی خێرای نرخەكان و دابەزینی دۆستانە، 
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سفتوڕەقی  دارای��ی  سیاسەتێكی  بە  گەیشتن  بۆ  ه��ەوڵ  بە 
ئابوری  سەقامگیری  بە  گەیشتن  و  هەاڵوسان  جڵەوكردنی 
توندكرد،  ئەوەی  وێكهاتنەوە  سیاسەتی  ناودەنرێت.  گەورە 
كە ئیدی بۆ قەیرانی قوڵی ئابوری گۆڕابوو. باسە كۆنەكانی 
قۆناغی بەرایی لە ڕۆڵی ئەو تەوەرە بوو، كە ئایا ئازادكردن 
دەبێت پێش بە تایبەتیكردن و نەهێشتنی قۆرخكردن بگرێت، 
یان دوای ئەو )لە سۆڤێت، گریگۆری یاولینسكی داكۆكی لە 
بابەتی دووەم دەكرد(، بەاڵم زۆربەی واڵتان، لەوانە سۆڤێت 
هەڵیبژێرن.  بتوانن  نەبوون  نیعمەتەدا  و  ناز  لەو  پۆڵەندا،  و 
بە هەمانجۆر كە چەرچڵ لەبارەی دیموكراسییەوە دەیگوت، 
ئەوانی  هەموو  بۆ  جگەلەوەی  چ��ارەس��ەری��ش  ڕاتەكاندنی 
بە  بۆچوونی  ئەوە  بێگومان  بوو،  سیاسەت  خراپترین  دیكە 
دەسەاڵتترین ئابوریناسێكی پۆست كۆمۆنیست، واتە جفری 
ساكس بوو، كە لە ژمارەیەك بەرهەمدا داكۆكی لە بڕیاری 
گشتی )كۆدەنگی واشنتۆن( لەمەڕ زاراوە ئابوریەكان دەكرد و 
پێیدادەگرت، تەنیا پەڕینەوەیەكی خێرا و هەمەالیەنە دەتوانێت 
كە  ئ��ەو،  بێت.  فەرمانانە  ئابوری  خواروخێچی  دەرۆس��ت��ی 
شارەزای قەرزەكانی جیهانی سێیەم بوو، لە ژویەی 1985 
ڕاتەكاندنی  بەرنامەیەكی  ڕاسپاردبوو  بۆلیۆی  حكومەتی 
چارەسەر وەك یەكەم نمونەی پۆست كۆمۆنیزم جێبەجێبكات. 
لە پۆڵەندا، دوای ژویەنی 1989، ئەو ڕابەرایەتی )جواڵنەوەی 
ڕێنمایی  قەیرانی،  بەسەر  زاڵبوون  چۆنییەتی  هاوپەیوەندی( 

دەكرد. 
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مشتومڕی  ئابوری{،  و  }سیاسەت  ب��ەردەوام  بابەتی   
چارەسەرکردنی  تەالرسازی  بالسوفیچ،  لیژیك  بووە.  تاڵ 
1989، داكۆكی   - 91 لە ساڵەكانی  پۆڵەندا  له   ڕاته کاندن 
لەو ڕوانگەیەی خۆی دەكرد كە تاكە ستراتیژیەتی ڕیفۆرمی 
شیاو بۆ چوونەدەر لە كۆمۆنیزم، ئاڵوگۆڕی سیستممه ندی 
ڕوانگەیە  ئەم  بۆ  سیاسییەكان  هۆكارە  خێرایە.  و  ت��ەواو 
ڕۆڵیكی تەوەریان هەبوو، كە لەسەر پێویستی گەیشتن بە 
زۆر  بزاوتی سیاسی،  بەرایی  قۆناغی  بازاڕی  زاراوەكانی 
سوربوون  دیكە  ئەوانی  ب��وو.  كۆمۆنیزم  ڕوخانی  دوای 
لەسەر ئەوەی ڕاتەكاندنی چارەسەرهەڵگری ئاكامی فراوان 
و پێشبینی نەكراو، لەوانە داماڵینی پیشەیی و بێكاری زۆرە 
)ئەگەرچی ئاكامی دوایی زۆرجار پەنهان بووە(. ئاماژە بە 
ئاكامە سیاسیەكانیش كراوە، چونكە ئاڵوگۆڕی خێرا زۆرتر 
سیاسەتی دەسەاڵتویستی لەگەڵ بووە. الیەنگرانی چاكسازی 
و  دیموكراسیتر  بەرنامەیەكی  كە  پێدادەگرن  هەنگاو  بە 
و  زاراوەك���ان  دەدات��ە  ڕیشەداكوتان  توانای  هەمەگیرتر، 
بكاتەوە.  بەرتەسك  گەندەڵی  و  بەرتیلخۆری  دەرف��ەت��ی 
داكۆكیكارانی پەڕینەوەی خێرا ئاماژەدەكەن، كە ڕاتەكاندنی 
چارەسەر لە زۆربەی الوە ناوێكی ناونەنراوە، چونكە فشارە 
سیاسییەكان زیاتر دەبنە هۆی هەمواركردن و بە ئاشكرا 
جێبەجێكردنی  لە  كە  دەك��ەن،  واڵتانێك  ناكامی  بە  ئاماژە 
چاكسازی ئابوری لیبراڵی بنچینەیی دواكەوتون. پێدەچێت 
ئۆكرانیا بابەتی كالسیكییە، كە لەودا گوشارە سیاسییەكان 
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}ئابوری{ الوازك��ردوە و ئەو واڵتەی  بازاڕكردنی  لۆژیكی 
خستۆتە داوی قۆناغی فراوان لە )نەبەرنامە، نەبازاڕ(ەوە. 
ئابوری ڕیفۆرمنەكراوی بەالروس لەسەردەمی ئەلێكساندەر 
سۆڤێت،  دۆستانەكەی  یارمه تییه   بەهۆی  تەنیا  لوكاشینكا، 
بە  داهێنان  ژمێریاری  و  پارە  هەاڵوسانی  باڵوبوونەوەی 

وەستاوی مایەوە. 
ئاڵوگۆڕی ئابوری بریتی دەبێت لە ژمارەیەكی تایبەتی 
جیاواز  پلەی  بە  كۆمۆنیستی  پۆست  واڵت��ان��ی  زیاتر  كە 
شوێنیان كەوتون. ئازادكردنی نرخەكان و چاالكی ئابوری 
كە  كۆمۆنیستەوە،  پۆست  ئاڵوگۆڕی  ن��اوەن��دی  كەوتۆتە 
زۆرجار هەوڵی دابەزینی دەسەاڵتی قۆرخكاری سەردەمی 
كۆمۆنیزمی لەگەڵ بووە. ئازادكردن، بە تایبەت لە قۆناغە 
بەراییەكەی ئەو، هانی گەشەی فراوانی بەرتیلخۆری -واتە 
لە  دا.  ئابوری-  بێكەڵكەكانی  و  چروك  لە  سودوەرگرتن 
ژمارەیەك واڵتدا، لەوانە سۆڤێت، دەستەبژێرانی بەرتیلخۆر 
ئابورییەكەی  كە  چین،  لە  ن��وێ.  بااڵدەستی  چینی  بوونە 
كۆنتڕۆڵكراوی  م��ەودای  لە  بەرتیلخۆری  ب��وو،  دووف��اق��ی 

دەوڵەتی و بەشە ئازادكراوەكانی ئابوریدا مایەوە. 
زۆرجار ئازادكردنی بازرگانی دەرەوە، بە ڕێگەیەك بۆ 
هاوردەكردنی ستاندارد و دامەزراوەكانی بازاڕی جیهانی، 
ئازادكردنی  دەزان���ن.  پەڕینەوەی  س��ەردەم��ی  ئابوری  بە 
هاوردەكردنی  دەزانن -هۆكاری  بە هۆكار  هەم  بازرگانی 
ڕكابەری و كارایی سەرمایەدارانە بۆ بازاڕی ناوخۆ- هەم 
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ئامانج، ئامانجی هێنانەئاراوەی ستانداردەكانی كااڵی مادی، 
كە تائێستا هاوواڵتیانی كۆمەڵگەكانی كۆمۆنیستی دەستیان 
)ئازادكردنه  خێراکان( -پۆڵەندا،  ئەزمونی  نەگەیشتوه .  پێی 
چیكۆسلۆڤاكیا، هەنگاریا و ڤێتنام- دەریدەخات كە شایەتی 
الیەنگریكردنی ئەو بەڵگانە زۆرە، هەرچەند دەبێت بەردەوام 
سەرنج لە كورتهێنانە بازرگانییەكان بدرێت. لە شوێنەكانی 
دیكە، بۆ نمونە سۆڤێت، كردنەوەی بازاڕی ناوخۆ بەڕوی 
بەرهەمەكانی  سڕینەوەی  ه��ۆی  بۆتە  دەرەوەدا،  ك��ااڵی 
وەرگ��ی��راوە،  تاریفە  بەربەستی  لە  س��ود  چونكە  ن��اوخ��ۆ، 
بۆ  ناوخۆ،  بەرهەمهێنەرانی  ن��ەدراوەت��ە  پێویست  م��اوەی 
خۆیان  بەرهەمەكانی  هاوردەی  كێشە،  ڕوبەڕوبوونەوەی 
بە مۆدێرن بكەن. قۆناغەكانی پۆست كۆمۆنیستی هاوكاتی 
)رێكخراوی  پاراستن  دژە  سەختی  ڕژێمی  دامەزراندنی 
واڵتانی  ت��وان��ای  بۆ  سنور  كە  ب��ووە،  جیهانی(  بازرگانی 
پارێزەری بەرهەمهێنەرانی ناوخۆ دادەنێت. گرێبەستەكانی 
بە   ،)EU( ئەوروپا  یەكێتی  لەگەڵ  ب��ژاردەی��ی،  كۆمپانیای 
هەرزانفرۆشی  دژی  و  پ��ەالم��اردان  سیاسەتی  تەنیشت 
ك��راوە  ئ��اب��وری  هێنانەكایەی  ب��ۆ  ف��ش��اری  یەكێتییە،  ئ��ەو 
دەستكەوتی  پتەوكردنی  توانای  نەك  ئەوكارە  زیاتركرد. 
نەڕەخساندووە،  دی��اری��ك��راوی  واڵتێكی  ئابوری  ڕێژەیی 
ئابوری  پ��اروی��ەك��ی  وەك  ئ��اب��وری��ان��ەی  ئ��ەم��ج��ۆرە  بەڵكو 
سەقامگیری  هێشتۆتەوە.  سەرمایەداری  گەورەی  واڵتانی 
دارایی، لەوانە هەوڵ بۆ پاراستنی بەهای دراوی ناوخۆ و 
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ئاڵوگۆڕ بە دراوی دەرەوە، بەهۆی كێشەی سیستمی باج 
و خەراجەوە ڕوبەڕوی كۆسپ بۆتەوە، كە دەبێت زۆرتر 
لە سەفەر دەستپێبكرێت. بۆ نمونە الوازی دەوڵەتی سۆڤێت 
باج و خەراج و ستراكتۆرێكی سەرانەی  لە كۆكردنەوەی 
كێشەی  گەورەترین  بووە   ،1990 كۆتایی  لە  زەوتكردن، 
ئابوری ئەو واڵتانە. بە دابەزینی داهاتی فیدراڵی تائاستێك لە 
%11ی بەرهەمهێنانی ناخاڵسی ناوخۆ لە ئۆروێلی 1998 
و دابەزینی خەرجی دەوڵەتی فیدراڵ تا ئاستی %5،14، بە 

جێگەیاندنی بەڵێنەكانی دەوڵەت لە جاران زەحمەتتر بوو. 
كۆمۆنیزم مەسەلەی مافەكانی خاوەندارییەتی كردبووە 
مژولی خۆی، مەسەلەیەك كە زیبگنیۆ برێجنسكی ناویدەنێت 
سادەڕوانینی زۆر لەڕادە گەورە و خاوەندارێتیی تایبەت بە 
چاوگی هەموو بەدبەختییەكان دەزانێت. جێگەی سەرنجە ئەو 
مەسەلەیە ئێستا بەمژولی ڕژێمەكانی پۆست كۆمۆنیستەكان 
كە  دەگ��وت��رێ��ت،  ئ��ەوان��ە  خۆرئاواییەكانی  ڕاوێ��ژك��ارە  و 
خاوەندارێتیی دەوڵەتییان بە گەورەترین كۆسپی عەقاڵنیەتی 
بازاڕ دەزانی. بە تایبەتیكردنی كۆمپانیاكانی خاوەندارێتیی 
دەوڵەت، ئاڵۆزترین كاربوو، كە زۆرجار گەندەڵی و مامەڵەی 
لە ڕێگەی قۆرخكردنی زانیاری نهێنی لەگەڵ بوو. پێشنیازی 
بەاڵم  جێبەجێكران،  فەرمی  تایبەتیكردنی  بە  بۆ  جیاواز 
باوترینیان نەخشەیەك بوو ناوی فەرمی نەبوو - )دزین(، 
یان )تااڵنكردن(ی كەلوپەلی دەوڵەت لە الیەن بەڕێوەبەرانی 
گۆڕینی  دیكە،  ئەوانی  و  دەوڵ��ەت  كۆمپانیاكانی  پێشوی 
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هەرەمی كەلوپەلی دەوڵەت بۆ كەلوپەلی تایبەتی. پێویستە 
جەختبكرێتەوە، كە بە تایبەتیكردن لە بنچینەدا هەرهێندەی 
بنەماكانی  تێكشكاندنی  مەبەست  ب��وو،  سیاسی  ئابوری 
لێكۆڵینەوەیەكی  ل��ە  لێكدانەوەیەك،  ب��ە  و  ك��ۆن  ئ��اب��وری 
پەیوەست بەم بابەتەدا هاتوە، هاتنەئاراوەی ئازادی ئابوری 
تاك نەخشەی كێشرابوو، كە ژێرخانی ئازادی سیاسییە و 

هاوكاری چاودێری دەوڵەت دەكات. 
هەركە بە تایبەتیكردن لە پێوەرێكی فراواندا كۆتاییهات، 
كۆنتڕۆڵی  و  كۆمپانیاكان  ئیدارەی  بە  پەیوەند  مەسەلەی 
پ��ش��ك��داران ج��ەخ��ت��ی ل��ێ��ك��رای��ەوە. ب��ە ت��ای��ب��ەت��ی��ك��ردن بۆ 
خاوەندارێتی،  مافەكانی  گرەنتیكردنی  بەئاشكرا  مەبەستی 
كێشرابوو،  نەخشەی  س��ەرم��ای��ەداری  ب��ەڕێ��وەب��ەران��ی  بۆ 
ئەوكاتە دەیانتوانی بە ئاقاری بنەماكانی بازرگانی، بنەمای 
ئامانجە تەنیا لە چەند  كۆمپانیاكان نوێبكەنەوە، بەاڵم ئەو 
نەبوو  بەشێك  سۆڤێت  بێگومان  بەدیهێنراو  الی��ەك��ەوە 
ئابوری  هەمواركردنی  لە  بریتیبوو  بابەتەكە  الیەنە.  لەو 
هێنانەدی  بۆ  سەرمایەگوزاری  هاندانی  و  كۆمپانیاكان 
خواستی بازاڕ. زۆرجار نوێكردنەوەی بنەمای كۆمپانیاكان 

بۆ دوركەوتنەوە لە بێكاری دوادەخرا. 
ڕوب��ەڕوی  خ��ۆره��ەاڵت،  ئ��ەوروپ��ای  لەواڵتانی  هەندێك 
پێشویان  خ��اوەن��ان��ی  كەلوپەلی  گ��ەڕان��دن��ەوەی  كێشەی 
نایاسایی  ب��ە  ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان  ڕژێ��م��ە  ك��ە  ب��ب��وون��ەوە، 
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زەوتیانكردبوون. ملمالنێ لەسەر خاوەندارێتی لە هەندێك 
واڵتدا، چاكسازی و سەرمایەگوزاری دواخست.

خۆشگوزەرانی،  ل��ەوان��ە  كۆمەاڵیەتیەكان،  سیاسەتە 
بیمەی بێكاری و مافەكانی خانەنشینی، جێبەجێكران كە لە 
سیاسەتە كۆنەكانی كۆمەڵی پێشكەوتوتری سەرمایەداری 
توانای هەر  و  هاودەنگی، سەرچاوە  بە  ئەگەرچی  نزیكن، 
لە  كۆمپانیاكان  كێشراوە.  نەخشەیان  تایبەتی  بە  واڵتێك 
ئاسانكاری  ژمارەیەك  بەرپرسی  دەوڵەتیدا،  سۆسیالیزمی 
دەوڵ��ەت  دایەنگەی  و  نیشتەجێبوون  لەوانە  كۆمەاڵیەتی، 
بوون، كە دەكۆشان بۆ بەرپرسانی ناوخۆیان بگوازنەوە. 

كارە  هاتنەكایەوەی  بە  پەیوەندی  گشتی  بە  داه��ات��و 
نوێیەكانەوە هەبوو، هاندانی به دیهێنه ی هه لی كار بڕیارێك 
یان  درەن��گ،  كۆمۆنیستی  پۆست  واڵتانی  ت��ەواوی  ب��وو، 
داینەمۆی  بچوك،  كاری  هێنانەئاراوەی  پێیگەیشتون.  زوو 

گەشەی ئابوری پۆڵەندا و چین بوو. 
ئەگەرچی كاری نوێ گرنگی چارەنوسسازی هەبوو، 
بەاڵم میراتی سۆسیالیزمی دەوڵەتی بۆ ئابوری زۆربەی 
بە  گ��ەورەی  پیشەسازی  كۆمۆنیستی،  پۆست  واڵتانی 
دیاری هێنابوو. كۆمەڵی پۆست كۆمۆنیستی، بە چاوپۆشین 
لە گۆڕانی سیاسی، ڕوبەڕوی كێشەی پەڕینەوە ببونەوە، 
لە  خ��زم��ەت��گ��وزاری.  ئ��اب��وری  بۆ  ق��ورس  پیشەسازی  لە 
ناوەڕاستی 1990، لە ئەمریكا %70 و لە بەریتانیا 60% 
پێكدەهێنا.  خزمەتگوزاری  ناوخۆ  ناخاڵسی  بەرهەمی 
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ئەنجامی  بە  پیشەسازی  ئەنتی  ناكرێت  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
خوازراوی قۆناغی پەڕینەوە بزانیت. لە چین، كەلێنی نێوان 
بەشی دەوڵەتی بە 305000 كۆمپانیا، كە 118000یان 
نەك  دینامیزمی  تایبەتی  بەشی  و  ب��وون  پیشەسازی 
هەرشێوەیەكی خاوەندارێتیی كەلوپەل، بەڵكو بە شێوەی 
ئابوری  مێژوی  ڕەن��گ��دەرەوەی  زەوی،  گ��ۆی  الیەكانی 
بەسەرەوەبوونی  ئابوری  قەیرانی  بەاڵم  بوو،  واڵتە  ئەو 
بوو،  دانیشتوان  كەمبوونەوەی  كە  هەبوو،  نەخوازراوی 
و.   - قاوەیی  )خ��ەڵ��وزی  لیگنیت  ناوچەی  لە  تایبەت  بە 
ف( سوز بوهەم و ئەڵمانیای خۆرهەاڵت. ئەوكارە تەنیا 
كۆمەاڵنە  ئەو  پێدەچێت  چونكە  بوو،  كاتی  دیاردەیەكی 
بەڵێنیانداوە دەستیان بە ستانداردەكانی خۆرئاوای خەرج 
لە  وەه��ا  ئاوڕێكی  ئ��ەوەی  بێ  بگات،  ئابوری  چاالكی  و 
ئاكامە ژینگەییە ناخۆشەكانی گەشەی ئابوری جڵەوكراو 
شێواز  ئابوری  گەشەی  دەستباڵوی  سیمبولی  بدەنەوە. 
بیابان  و  چ��ۆڵ  نیوە  ب��ە  گ��ەورەك��ان��ی  ن��اوچ��ە  سۆڤێتی، 
هێشتەوە، بە شێوەیەك كە 1،3ی زەویەكانی ئەوروپای 
ناوەند و خۆرهەاڵت، هێشتاش زەوی ئاسایی تاڕادەیەك 
سودوەرگرتنی  سەرمایەداری،  كاری  و  گەشەنەكردون 
زەویانە  ئ��ەو  گوماندەكرێت  س��ەرچ��اوەك��ان،  لە  ك��ارای��ە 
یاسای  زۆرج��ار  ئ��ەوە،  س��ەرەڕای  ناهێڵێتەوە.  وەكخۆی 
ژینگە لە بارودۆخێكدا جێبەجێنەدەكرا، كە توانای دەوڵەت 

لە قۆناغی پەڕینەوەدا الواز ببوو.
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ه��ەم��وارك��ردن��ی ڕۆڵ���ی خ���ودی دەوڵ����ەت ل��ە ئ��اب��وری��دا، 
بەشێك  وەك  ناوەندییەوە،  بانكی  بە  پەیوەندی  ل��ەوان��ە 
ڕاب��ردو،  بۆ  شیوەنكەر  نێوان  نوێی  هاوسەنگكردنی  لە 
كەمینەی لیبراڵی نوێی جێ بەرگری داكۆكیكارانی ڕادیكاڵ 
)هەڵبژاردنی گشتی(، هەرگیز هۆكارێكی بایەخ كەم نەبوو. 
دەوڵ���ەت -  سەرەنجامێك - چ��اودێ��ری و چ��ڕب��وون��ەوەی 
هەندێجار سەرەنجامێكی دیكە – داماڵینی چاودێری ڕادیكاڵ 
دەوڵ���ەت-ی  چ��اودێ��ری  بنەڕەتی  ك��ارای��ی  لەناوچوونی  و 
دەوروژاند. هەڵوەشانەوەی مۆڵەتە تایبەتییەكان، پشكەكان 
سەرچاوە  لە  یەكێك  ڕێگەی  بازرگانی،  ئیمتیازەكانی  و 
ئ��اب��وری  بێكەڵكی  خ��والن��ەوەی  و  گ��ەن��دەڵ��ی  گرنگەكانی 
دادەخات، بەاڵم ناتوانێت تێكڕای ڕۆڵی چاودێری دەوڵەت 

بسڕێتەوە. 
ئ��ەم��ان��ە، ت��وخ��م��ەك��ان��ی چ��اك��س��ازی ئ���اب���وری پۆست 
پەراوێزی  و  خێرایی  پەیوەندترین  باسی  كۆمۆنیستین. 
گۆڕان، بۆتە باسی گەرماوگەرمی زۆربەی ئەومەیدانە. بۆ 
نمونە، بە ڕای كامینسكی، ئەو واڵتانەی چانسی دۆزینەوەی 
سەرۆكانێكیان هەیە بتوانن زوو ڕێگەی گۆڕانی جێمەبەست 
بكەنەوە و بەگژ توندڕەوی ئۆپۆزسیۆنی ناوخۆدا بچنەوە، 
لەگەڵ  كە  هاتن،  كارەكە  دەرۆس��ت��ی  كەسانە  ل��ەو  باشتر 
سێیەم(،  )رێگای  ب��ەدوای  یان  سازشیانكرد،  ئۆپۆزسیۆن 
زۆربە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  گ��ەڕان.  بێسەرئێشەدا  تاڕادەیەك 
لەوانە  هەڵسەنگێندراوتر،  خێراییەكی  پەسەندكردنی  بۆ 
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بەڵگەی قەناعەتپێكەری ڕێوڕەسمی دیموكراسی سەرەتایی 
ئەژماركردنی ڕوانگەكانی نوێنەرانی هەڵبژێردراوی خەڵك 
هەبوو، كە لە ئۆكرانیا و شوێنەكانی دیكە بەگژ چاكسازی 
ڕادیكاڵدا چوونەوە. كەوایە، كێشەكە تەنیا خێرایی چاكسازیی 
سۆڤێت،  ل��ە  تێڕوانین  ب��وو.  شێوەكەشی  بەڵكو  ن��ەب��وو، 
پەراوێزخستنی  كە  وەرگیرا،  ویست  دەسەاڵت  به   نزیكەی 
سەرۆك  یەكەم  هەم  ئۆكرانیا  لە  و  گرتەوە  پەڕلەمانیشی 
كۆماری پۆست كۆمۆنیست، لیۆنید كراوچۆك و هەم دووەم 
سەرۆك كۆمار )دوای 1994(، لیۆنید كۆچما، بۆچوونیان 
ئەنجامەكان  كە  پێدەچێت  ئەوەشدا،  لەگەڵ  ئاشتیانەتربوو. 
 ،1992 دوای  پۆڵەندا  نەبێت.  ڕونكردنەوە  بە  پێویستییان 
بەرهەمی   ،1996 لە  و  بینی  بەخۆوە  بەرچاوی  گەشەی 
بەهۆی  سلۆڤاكیاش،   .1989 ئاستی  گەیشتە  ناخاڵسی 
هەبووە.  ب��ەرچ��اوی  گەشەی   ،1995 دوای  ج��ی��اوازەوە، 
هەنگاریا و كۆماری چیكیش پێدەچێت كێشەكانیان تێپەڕاندوە 
جیاواز  پلەی  بە  باڵتیكیش  حەوزی  واڵتی  ئابوری سێ  و 
باش دەبێت. زیاتر ئابوری ئەندامانی واڵتانی سەربەخۆی 
بەرژەوەندی هاوبەش )CIS(، هەروەك لە الواز بووندایە، 
ماوەی  زۆرترین  ڕوخ��ان  دیكە،  شوێنەكانی  لە  ئەگەرچی 
بەرچاو  باشبوونگەلێك  ئەرمەنستان(  )گورجستان،  نەبوو 
دەكەوێت، بەاڵم ناكامی سەختی ئابوری سۆڤێت لە چوونەدەر 
زۆرب��ەی  ئۆكرانیا،  ب��ەردەوام��ی  ك��ەس��ادی  داوەس��ت��ان،  لە 
خوالوەتەوە  نادروست  لەبنچینەدا  بڵێن سۆڤێت  ناچاركرد 
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پڕۆسەی  داب��وو  خراپەكار  ئۆلیگارشییەكی  بە  ڕێگەی  و 
واڵتدا  بەسەر  خۆی  ئیرادەی  پاشان  و  بدزێت  چاكسازی 
بسەپێنێت. سۆڤێت لە كۆتایی 1990، بۆ ئابوریەكی لەسەر 
ئافات و سەرهەڵدانەكانی  تەواوی  بازاڕ گۆڕابوو،  بنەمای 
گرتەوە كە هەر واڵتێكی ئاوێتەبووی ئابوری سەرمایەداری 
شوێنی  باش  بێگومان  شتێك  ئەگەرچی  دێتەڕێی.  جیهانی 
خۆیكردۆتەوە و هاوشانی ئابوری یاسایی دەژی، كە جۆوێت 
لە ژمارەیەك  ناویدەنێت )سەرمایەداری جەنگاوەر(، بەاڵم 
واڵتیش، بزاوتێكی كاریگەریش بەرەو سەرمایەداری لیبراڵی 
ئەنجامدراوە. ئەوەی ئەو كورتە لێكۆڵینەوەیە لەبارەی كێشە 
دەیڵێت:  بەردەم واڵتانی پۆست كۆمۆنیست،  ئابورییەكانی 
نییە،  باشترین  ئابوری،  چاكسازی  بۆ  گشتی  بۆچوونێكی 
ئەگەرچی هەموو ئەو واڵتانە لە هەندێك بنەمای بنچینەییدا 
هاوبەشن. هاوسەنگكردنی نێوان تایبەتیبوون و گشتیبوونە، 
كە سەرۆكی هەر واڵتێك لە مەحەك دەدات: جارێكی دیكە 
لە  ئابورییەكان  بابەتە  نیشانیدەدات،  كۆمۆنیست  پۆست 

بواری سیاسەتدا چارەسەردەبن. 

پەڕینەوە لە دیموكراسی
پۆست كۆمۆنیست لە پەڕینەوەی دیموكراسیدا، زیاتر لە 
هەر بابەتێكی دیكە لەبارەی گۆڕانە گەورەكانی ئەو قۆناغە 
نوسراوە و ئێمە لێرەدا جگە لە ئاماژە بە هەندێك بابەتی 

ئەو پەڕینەوەیە، هیچ كارێكی دیكەمان لە دەست نایەت.
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كاربهێنین؟  بە  دیموكراسی  پێناسەیەكی  چ  پێویستە 
كەمینەی  و  دەس��ت��وری  ڕوان��گ��ەی  ن��وس��ەران  زۆرب����ەی 
دیموكراسی ڕواڵەتییان پەسەندكردوە، كە ڕوی تایبەتمەندی 
ڕكابەرایەتییە  هەڵبژاردنی  ڕێكوپێكی  سازدانی  تایبەت  بە 
كۆمەاڵنی  ب��ەش��داری  ب��ۆ  ك��ەم  بەربەستێكی  ل���ەودا  ك��ە 
بە  دیموكراسی  ڕواڵەتیەكانی  الیەنە  هەیە.  بوونی  خەڵك 
 – ئەوروپی  كۆمۆنیستی  پۆست  كۆمەڵی  چۆتەناو  گشتی 
ئاسیاییەوە و ئەوە هەرگیز دەستكەوتێكی كەم نییە، بەاڵم 
لە  بێگومان  دادپ��ەروەران��ە  و  ئ��ازاد  هەڵبژاردنی  ئەگەرچی 
بەس  هەرگیز  که چی  دیموكراسییە،  پێویستەكانی  نیشانە 
واڵتانی  تایبەت  بە  واڵت���ان،  زۆرب���ەی  لە  پەڕلەمان  نییە. 
و  بەرتەسككردۆتەوە  دەسەاڵتی  هاوبەشدا،  بەرژەوەندی 
داناوە.  ڕاپەڕاندندا  دەسەاڵتی  بەسەر  كۆتوبەندێكی  چەند 
مەسەلە بنچینەییەكانی دیموكراسی بەشداری و كۆمەاڵیەتی، 
بەهۆی الوازی كۆمۆنیستەكان لە جێكردنەوەی چارەسەری 
پارێزگاری، لە گێڕانەوەی خویان لە دیموكراسی كۆمۆنەیی 
لە  س��ی��اس��ەت(،  )دژە  بەدیلی  گشتی  ب��ە  ب��ب��وو.  بێمتمانە 
جەختی  كۆمەڵدا  لە  كە  داتەپیوە،  نەیاردا  سیاسی  هزری 
لە بوونی ڕێكخراوی سەربەخۆ دەكردەوه . ڕەنگە هەندێك 
وابزانن جۆری پێكهاتەی دیموكراسی بنچینەیی بە كردەوە 
بنەماكانی  هاوشێوەیان(،  و  شوراكان  شێوەی  )لە  هەبوو 
هاوسەنگی،  و  )چ��اودێ��ری  ڕواڵ��ەت��ی  دیموكراسی  لیبراڵ 
لێكجیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان(، خۆبەڕێوەبەری كۆمەڵگە، 
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دەیتوانی گوڕ بەبەر كۆمەڵگەی پۆست كۆمۆنیستیدا بكاتەوە، 
لە هیچكامیاندا شێوازی  بەاڵم  باشترین ژیانی هەبێت،  كە 
نوێی دیموكراسی تاقینەكراوەتەوە. لەم مەیدانەدا، گەشەی 
دەرك��ەوت��وە.  شاخێك  وەك  كۆمۆنیستی  پۆست  سیاسی 
هزرێكی  لەبارەی  ب��ازاڕ  و  دیموكراسی  نێوان  پەیوەندی 
شوێنێك  هەموو  لە  و  نەبووە  بوونی  ئەوتۆ  داهێنەرانەی 
دەستەبژێرانی سیاسی و ئابوری، دەستی بااڵیان هەبووە 

و ڕایگشتی و ڕێكخراوەكانی ئەوان، پەراوێزخراون. 
لە  س��زاك��ی،  ئ��ی��رزی  لیبراڵن؟  چەند  ت��ا  كۆمەاڵنە  ئ��ەو 
لێكۆڵینەوەكەی لەبارەی بیرمەندانی )دژە سیاسی( 1980، 
وتویەتی ئەو بیرمەندە تاكخوازانە جەختیان لە مافە مەدەنی 
و مرۆڤایەتییەكان دەكردەوە، بەاڵم نەیانتوانیوە لە كارنامەی 
لیبراڵییە  مافە  }دابینكردن{ی  لەبارەی  كالسیك  لیبراڵیزمی 
پێیوایە،  بكۆڵنەوە.  دەرب��ڕی��ن  ئ��ازادی  لە  )ئەرێنی(یەكان، 
ئ��اب��وری(دا،  لیبراڵیزمی  )لەبەرامبەر  سیاسی  لیبراڵیزمی 
دیاردەیەكی ڕواڵەتی بوو، وەك گوتاری بە گژداچونەوەی 
ببوو، بەاڵم لەخودی ئەو كۆمەڵەیەدا  كۆمۆنیزم بەردەوام 
تاڕادەیەك  هەڵسەنگاندنی  س��ەرەڕای  نەبوو.  ڕەسەنێتی 
ڕەشبینانەی ئەو، شایەتی ڕاپرسیانە نیشانیدەدات بناغەی 
لیبراڵیزمی سیاسی لەو كۆمەڵگەیانەدا، لەوە پتەوترە كە ئەو 
بیری لێدەكاتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، لە ڕوخانی كۆمۆنیزمدا، 
جەخت لە هێنانەكایەوەی ڕەهەندی مادی وەفادار بە ڕێسای 
ئابوری،  لیبراڵیزمی  سیاسەتی  تایبەت  بە  نوێكراوەتەوە. 
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ستراتیژییەكانی بە تایبەتیكردنی بۆ هێنانەئاراوەی چینێكی 
قازانجبەر، داهێنانی لە پاراستنی ڕێسای نوێدا كردوە، بەاڵم 
پێناسەكردنی بەرژەوەندییە مادییەكان ورد نییە و لەوپەڕی 
بیگرە  كەمەوە  پشك  قازانجی  كاری  پاراستنی  بۆ  هەوڵ 
كۆمۆنیستی  پۆست  ئۆلیگاریشییەكانی  زۆری  سامانی  تا 
دابەشكردنی  ه��ەم  ك��ردەوە  بە  تایبەتیكردن  دەگ��رێ��ت��ەوە. 
ئاسۆیی و هەم دابەشكردنی ستونی كۆمەڵگەی بەهێزكرد 
و  بەرنامە  نێوان  لە  بنچینەیی  ناتەباییەكی  نیشانیدا  و 

بارودۆخدا هەیە.
هەیە  سەرمایەداری  كۆمەڵگەی  نمونەی  زۆر  ئەگەرچی 
بكەیتەوە  بابەتێك  لە  بیر  دەت��وان��ی  نین،  دیموكراسی  كە 
بازاڕ  نێوان دیموكراسی و  پێچەوانەكەی ڕاستە. پەیوەندی 
-ئەگەرچی  وااڵ  هەروەك  كۆمۆنیستیدا،  پۆست  كۆمەڵی  لە 
سیاسیەكان  لیبراڵە  گەرچی  نەكراوەیە-.  كۆتایی  هەرگیز 
پێچەوانەی  هەمیشە  بن،  ئابوریش  لیبراڵی  ئ��ارەزودەك��ەن 
دەس��ەاڵت��خ��وازی  ستراتیژی  نییە.  ڕاس��ت  پەیوەندییە  ئ��ەو 
که   گرنگە،  بژاردەیەكی  هێشتا  واڵتانە  لەو  بەتایبەت  بازاڕ، 
كۆمەاڵیەتی  بنەمای  ئابوری.  ڕەونەقی  گەیشتونەتە  درەنگ 
و  تایوان  پێچەوانەی  بە  دەسەاڵتخوازانە،  مۆدێرنكردنی  بە 
بینۆشەیی  جۆری  چارەسەری  تەنانەت  و  باشور  كۆریای 
چیلی، پارچە پارچەیە و بێگومان كەشوهەوای نێودەوڵەتی لە 
كۆتایی جەنگی سارد بەدواوە، )هێشتا( بەم ئەنجامە كۆتایی 
نەهاتوە، بەاڵم بە بازاڕكردن بۆ خۆی زۆرجار وەك فاكتەری 
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و  دەركەوت  دەوڵەت  لە سەرپەرشتی  }كۆمەڵگە{،  ڕزگاری 
لە  گرتەوە.  سیاسی  لیبراڵی  پێشكەوتوتری  بەرنامەی  جێی 
سیاسەت  پێشتری  تێكەاڵوی  كۆمۆنیستیدا،  پۆست  واڵتانی 
و ئابوری، هۆی بوونی دینامیكی كۆمەاڵیەتی - بنەمای لە 
زۆر  ئیمپریالیزمی(  پۆست  دنیای  )بۆنمونە  تر  ناوچەكانی 
جیاوازبوو، كە لەوانەدا دەستەبژێران سودیان لە سەربەخۆیی 
بۆ خۆی  }لەو واڵتانەدا{، خودی سەرمایەداری  وەرگرتوە. 
دەستی  لە  هەوڵیاندەدا  یۆتۆپیا،  لە  نوێ  شێوازێكی  ب��ووە 
ڕزگاریان بێت، كە بۆ زۆربەی واڵتانی پۆست ئیمپریالیزمی 
لە واڵتانی  ئیمپریالیزم بوو.  سەرمایەداری هاوتای ستەمی 
پۆست كۆمۆنیستیدا، نە چینی كۆنی خانەدانی بەهرەمەند لە 
مافە ئابورییەكان هەیە و نە دەستەبژێرانی تەكنۆكراتی دژە 
دیموكراسی )وەك ژاپۆن(. بنەمای بنچینەیی ڕەوایەتی ڕژێمە 
كاتێكدا  لە  ب��ازاڕە،  و  دیموكراسی  كۆمۆنیستەكان،  پۆست 
ئیمپریالیزمی،  پۆست  سیستمەكانی  ناسنامەی  بنچینەی 
وەك  واڵتانێك  گەشە.  و  ئیمپریالیزم{  }ل��ە  ب��وو  ڕزگ���اری 
واڵتانی ئەمریكای التین، لە ساتەكانی پەڕینەوەدا پێویستییان 
ئیمپریالیزم  ئەزمونی  لە  كە  نەبوو،  زیاتر  بەبازاڕكردنی  بە 
دورن، بەاڵم لە واڵتانی پۆست كۆمۆنیستیدا، بوونی بەشێكی 
بە  دای��ە.  }وەرچ��ەرخ��ان{  پڕۆسەكە  ناوەندی  لە  نادەوڵەتی 
نمونەی  شایانی  كۆمۆنیستی  پۆست  ب��ارودۆخ��ی  كورتی 
پەیوەندی  بە  كە  نمونەیەك  ب��ەاڵم  ب��وو،  لیبراڵی  ئ��اب��وری 

كۆمەاڵیەتی و مەسەلەكانی دیكە هەمواركرابوو.
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بازاڕ شێوەیەكی  نێوان دیموكراسی و  لە چین، گرژی 
دی��اری��ك��راوی ب��ە خ��ۆوەگ��رت. ئ��اب��وری ب��ە لیبراڵ ب��ووی 
پاراستنی حكومەتی  تەبای  تا چەند  بازاڕ،  بنەمای  لەسەر 
شەپۆلی  بێكاری،  هەڵكشانی  ب��وو؟  كۆمۆنیست  حزبی 
گ���ەورەی دان��ی��ش��ت��وان، داڕوخ��ان��ی ژینگە و زۆرن��ات��ەب��ای 
تێكڕای  دەیتوانی  كەنار،  پشت  و  كەنار  ناوچەكانی  نێوان 
بەاڵم  بەرگەنەگیراوەوە،  گوشاری  ژێر  بخاتە  سیستمەكە 
ڕادەی  هەبوو:  پاشەكەوتی  سەرچاوەیەكی  چەند  ڕژێ��م 
بە  ك��اری  هێزی  كۆچبەران،  پاڵپشتی  پاشەكەوت،  ب��ااڵی 
خۆشگوزەرانی  سیستمێكی  دەرچ���وون،  و  دیسپلینكراو 
گرنگتر  هەموان  لە  كۆمپانیاكان.  لە  جیاواز  كۆمەاڵیەتی 
سیستمی  ستونی  كەسی  ملیۆن   58 كۆمۆنیستی  حزبی 
مایەوە.  گونجاوی  بە  ه��ەم  بەهێزبوو  ه��ەم  كە  سیاسی، 
پازدەیەمین  لە  زەمین،  جیانگ  ح��زب،  گشتی  سكرتێری 
كۆنگرەی حزب لە سێپتەمبەری 1997، جۆری دیموكراسی 
سنورداری هەڵبژاردنێكی هێنایەناو حزبەوە، كە ناودەنرێت 
)زیادكرنی پشك( و كەمێك دەستی ئەندامانی لە هەڵبژاردنی 
گۆڕباتچۆڤ  پریستۆریكای  دەكردەوە.  ناوەندی  كۆمیتەی 

بە چاكسازی لەمجۆرە دەستیپێكردبوو.
دان���ان���ی دەس���ت���ور، ت�����ەوەری ق��ۆن��اغ��ی ی��ەك��ەم��ی بە 
دیموكراسیكردن بوو. ئالستەر ئاماژەی بە دژایەتی نێوان 
سەروكاری  تایبەت  بە  كە  ك��رد،  پڕۆسەیەكدا  لە  )عەقڵ( 
و  هەیە  گشتی  چاكەی  بێالیەنانەی  هەڵسەنگاندنی  لەگەڵ 
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)شەوق و هەڵچوون(ی سەرچاوەگرتو لە پەیوەندی ڕابردو، 
ناوەند  بەشێك،  ب��ەرژەوەن��دی  شوێن  ئێستا،  هۆگری  یان 
یان كەسی دەكەون. هیچ واڵتێكی پۆست كۆمۆنیستی -بە 
تایبەت دوای ئەوەی كە لە ئەوروپای خۆرهەاڵت سیمبولی 
دانانی  ی��اس��ای��ی، وەك  دەوڵ��ەت��ی  ك��ی��ش��وەری دەس��ت��وری 
نێوان  گرژی  لە  نەیتوانی  پەسەندكرا-  دەستور  سفتوڕەق 
قبوڵكردنی  بپارێزێت.  خۆی  هەڵچوون  و  شەوق  و  عەقڵ 
دەستوری نوێ لە ئۆكرانیا تا ژویەنی 1996 و لە پۆڵەندا 
سۆڤێت  لە  پڕۆسەیە  ئەو  و  درێژەیكێشا   ،1997 مەی  تا 
پەڕلەمانی سەردەمی سۆڤێت  نێوان  دژواری  ملمالنێی  بە 
یەڵتسن  بۆریس  دەست  لە  كۆماری  س��ەرۆك  ناوەندی  و 
بە   ،1993 ئۆكتۆبەری  ل��ە  ك��ە  تێكەوت،  ك��وێ��رەی  گ��رێ 
ئەو  دیسەمبەری  لە  و  تەقییەوە  سەربازی  تێكهەڵچوونی 
ساڵەبوو، دەستوری نوێ لە ڕاپرسییەكدا پەسەندكرا. ئەو 
ماف  و  سیاسییە سەرەكی  دام��ەزراوە  لە  نەك  دەستورە 
بەڵكو  دەكۆڵییەوە،  مرۆڤیان  بنچینەییەكانی  ئازادییە  و 
نیشانیاندەدا مەبەست لە )خەڵك(، ماهیەتی دەوڵەت )فیدراڵ 
و  ئاسن  دووەم،  زمانەكانی  و  فەرمی  زمانی  یەكە(،  یان 

سنوری مافە كۆمەاڵیەتییەكان چییە. 
ڕێژەیی  شایستەیی  ن��ێ��وان  دورودرێ����ژی  مشتومڕی 
حكومەت،  پەڕلەمانی  و  ك��ۆم��اری  س���ەرۆك  شێوەكانی 
كۆمۆنیزمدا،  پۆست  ب��ارودۆخ��ی  لە  زیاتر  توندیەكی  بە 
بەردەوامبوو. لە دەستپێكی سەردەمی جاكسۆن لە ویالیەتە 
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یەكگرتوەكان لە 1828، سەرۆك كۆمار بە تاكە نوێنەری 
خەڵك بە گشتی ئەژماركراوە و الیەنگریكردن لە سەرۆك 
لە  كە  بەرژەوەندییەك  دەنگی خەڵك و دژی  كۆمار وەك 
پەڕلەمانكاندا دەبنە نوێنەر، لە سەرانسەری دنیای پۆست 
كۆمۆنیستی، تەنانەت لە سیستمە پەڕلەمانیەكاندا دەسەاڵتی 
سەرۆك كۆمار سنوردار و ڕواڵەتییە و زایەڵەی بەهێز بووە. 
زۆربەی خەڵك لە واڵتانی ئەوروپای ناوەند و خۆرهەاڵتدا، 
هەبوو،  پەڕلەمانیان  سیستمی  پەسەندكردنی  ئ���اره زوی 
كۆماریان  ڕێگەی سەرۆك  هاوبەش  بەرژەوەندی  واڵتانی 
گرتۆتەبەر. پێدەچێت پێویستی قۆناغی پەڕینەوە الیەنگری 
چاكسازی  دەستپێشخەری  ل��ەودا  كە  دووەم��ە،  ب��ژاردەی 
بە دەس��ت س��ەرۆك ك��ۆم��ارەوە ب��وو. لەگەڵ ئ��ەوەش��دا، بە 
ئاشكرابوو.  ب��ژاردەی��ە{،  }ئ��ەو  سیاسی  زانینی  پێویست 
ب��ۆ ن��م��ون��ە، ل��ە سۆڤێت دام������ەزراوەی س���ەرۆك ك��ۆم��ار، 
بااڵدەستتر  دەسەاڵتەكان  لێكجیاكردنەوەی  لە  تاسنورێك 
ڕاپەڕاندن،  دەسەاڵتی  كۆنی  ڕۆڵی  بینینی  س��ەرەڕای  بوو، 
لە  یاسادانانیشی  ئەركی  و  دادوەری  دەسەاڵتی  هەندێك 
فۆكسی  كۆماریدا،  س��ەرۆك  سیستمەكانی  لە  ئەستۆبوو. 
نامۆ و سكیزۆفرنیكی دەخرایەسەر پەڕلەمان: لە الیەكەوە، 
ڕۆڵی ڕەوایەتی ئەو، توانای ئەوی لە هێنانەئاراوەی تەبایی، 
چاودێریكردنی  و  حزبییەكان  سیستمە  پەروەردەكردنی 
دیكەوە،  الی��ەك��ەی  لە  قبوڵدەكرێت؛  یاسادانان  پ��ڕۆس��ەی 
كە  ئەژماردەكرا،  چاكسازی  بەربەستەكانی  بە  زۆرج��ار 
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دەك��ردەوە  دورودرێ��ژ  ئابوری  پەڕینەوەی  دژوارییەكانی 
و  پۆپۆلیستی  پاڵنەرانە،  هەستی  شێوازی  خراپترین  بە  و 
قوڵی  ڕەگی  كە  دەدا،  سەرهەڵدانی  ڕێگه ی  بێگانەترسانە، 
ب���ەاڵم سیستمە  ه��ەب��وو،  دی��ت��وان��ەدا  ئ���ازار  كۆمەڵگە  ل��ەو 
لە  خ��ۆره��ەاڵت،  و  ن��اوەن��د  ئ��ەوروپ��ای  پەڕلەمانییەكانی 
كۆماری  بەدورنەبوون.  تر  شوێنەكانی  كێشەی  هەندێك 
ئابورییەوە  لەڕوانگەی  و  سەقامگیرترین  ماوەیەك  چیك 
 1997 كۆتایی  لە  تا  ئەژماردەكرا،  واڵت  سەركەوتوترین 
دارایی  بابەتی  لە  ئەو ڕۆڵی  تاتچەری  دەوڵەتی  دەركەوت 
ماوەیەكی  كاڵوس  ڤاساڵڤ  كە  هەبووە،  حزبدا  گوماناوی 
واڵت��ە.  ئ��ەو  ڕوخ��ان��ی  ب��وو، سەریكێشایە  س��ەرۆك��ی  زۆر 
سەرەڕای، دەركەوت ڕاپۆرتی ئابوری دەوڵەتی ئەو، لەسەر 
بناغەی لەرزۆك بونیادنراوە. لە سلۆڤاكیا، وەك هەندێك لە 
دەوڵەتانی یوگسالڤیای پێشو، سەرەڕای بوونی پەڕلەمانی 
لە دەسەاڵت ویستی  هەڵبژێردراوی خەڵك، شێوازی نوێ 
دەركەوت. لێرەدا، پەڕینەوە لە كۆمۆنیزم بۆ ناسیۆنالیزم، 
تا  سلۆڤاكیا  وەزی��ران��ی  س��ەرۆك  ئەنجامدرا.  بێوەستان 
كۆنی  ئاوێتەیەكی  مكیار،  ڤالدیمێر   ،1998 سێپتەمبەری 
ناسیۆنالیزم و لیبراڵیزمی ئابوری ڕەچاودەكرد. دوژمنایەتی 
ئەگەر  میشێل كواك،  پێشو،  لەگەڵ سەرۆك كۆماری  ئەو 
تراژیدی نەدەبوو، كۆمیدی بوو. سلۆڤاكیا لە هێڵی پێشەوەی 
دامەزراوەكانی  بە  تا  بەستبوو  ڕیزیان  كە  البرا،  واڵتانێك 
ئەوروپای خۆرئاوا، بە تایبەتی یەكێتی ئەوروپا و پەیمانی 
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ئەتاڵنتیكی باكور )ناتۆ(وە، بلكێن، بەاڵم ڕۆمانیا دوای بڕینی 
قۆناغێكی پۆست كۆمۆنیزمی پاك دژواربوو، كە كۆتایی و 
 ،1996 لە  دیاریبكات،  نوێی  و  سەرەتای سەردەمی كۆن 
خێرا بەرەو گەیشتن بەپێشمەرجەكانی فەرمی دیموكراسی 
بەرەوپێش چوو، یان ئیلیسكۆ، لە ساڵەكانی یەكەمی سەرۆك 
كۆماری، دەوڵەت لە دەسەاڵتی حزبی سۆسیال دیموكراسی 
دابوو، بەاڵم بە دەركەوتنی دورنمای ئەندامێتی لە ناتۆ و 
هەڵبژاردنی سەرۆك كۆمارێكی نوێ لە نۆڤەمبەری 1996 
بۆ  پەلەی  بە  چاكسازی  بەرنامەی  كنستانتینسكۆ(،  )میل 
قەرەبووكردنەوەی كاتی لە دەستچوو ئەنجامدا، ئەگەرچی 
بۆ  ڕژێمانە  ئ��ەو  ت��وان��ای  م��ای��ەوە.  ناجێگیری  بە  دەوڵ���ەت 
پارێزەوە  بە  پێویستە  نیشانیدەدات  خێرا  نزیكەی  گۆڕینی 
مامەڵەبكات، كە لێكدانەوەكانی بەپێی كولتوری سیاسییان، 
واڵتان  سیاسی  پەرەپێدانی  جیاوازی  سیمبولی  لە  جەخت 

دەكەنەوە. 
پۆڵەندا،  مۆڵداڤیا،  لیتوانیا،  بۆسنە،  )وەك  ڕۆم��ان��ی��ا 
سۆڤێت و ئۆكرانیا(، نمونەی سیستمێكی نیوە - سەرۆك 
كۆمارییە و سەرۆك كۆمار بۆ خولێك هەڵدەبژێردرێت و 
دەسەاڵتەكەی لە سەرۆك كۆماری ڕواڵەتی زیاترە، بەاڵم 
ئەندامانی  )زۆرب��ەی  متمانەی  وەزی��ران  پێویستە سەرۆك 
لە  تێكەاڵوانە  سیستمە  ئەمجۆرە  به ده ستبێنێت.  پەڕلەمان( 
ملمالنێدان، ئەگەرچی لە هەندێك واڵت جیاوازییەكی ئاشكرا 
ناجێگیری(،  بە  ب��ەردەوام  )گەرچی  دەسەاڵتەكان  نێوان  لە 
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تایبەتە، بەاڵم لە سۆڤێت و  بابەتێكی  بوونی هەیە. بۆسنە 
شوێنەكانی  لە  بەهێزە.  هەروا  ملمالنێ  تەوژمی  ئۆكرانیا، 
چارەسەری  بەپەنابردنەبەر  كۆمارەكان  س��ەرۆك  دیكە، 
ی��اس��ادان��ان  دەس��ەاڵت��ی  ل��ەگ��ەڵ  ملمالنێیان  ف��رەی��اس��ای��ی، 
چارەسەركردوە )واڵتانی ئەرمەنستان، كرواتیا، كازاخستان 
ب��ەرەو  ئ��اڕاس��ت��ەی  تایبەتمەندیان  ڕوی  س��رب��س��ت��ان،  و 
ڕتوشكردنی  هەندێك  ئاشكرایە  گۆڕی(.  ویستی  دەسەاڵت 
دامەزراوەكان، پاڵنەری چارەسەری ملمالنێی دیموكراسین، 
چونكە ڕتوشەكانی دیكە دەبوونە هۆی گرژی نێوان لقە جیا 

جیاكانی حكومەت.
بەرەو سیستمی  پەڕلەمانییەوە  لە سیستمی  بیالروسیا 
نادڵنیای  جیاوازی  ڕوەوە  لەو  و  ڕۆیشت  سەرۆكایەتی 
جۆرێك  لە  ئەوروپایە  باشوری  واڵت��ی  یەكەم  كە  هەیە، 
بۆتەوە.  پاشگەز  ڕایگشتی  بنەمای  لەسەر  دەسەاڵتخوازی 
لوكاشینكا، كە پێشتر بەڕێوەبەری كێڵگەیەكی كەلكیتۆ بووە، 
واڵتی وەك شێوازێكی فراوانی كۆمەڵێكی جوتیاری دەبرد 
بەڕێوە. الوازی نەریتی ئاگایی نەتەوەیی ڕێی بەم ڕژێمەدا، 
هەندێك كاری تایبەتی حكومەتی پاشایەتی بگرێتە ئەستۆ: 
پاشایەتی میراتی دۆگمایی، كە لەو حكومەتەدا بە قەڵەمڕەوی 
خودی پاشا ئەژماردەكرێت؛ تێكەاڵوكردنی بوارەكانی گشتی 
و تایبەتی؛ حكومەتی حوكمڕان بە پێی دەسەاڵتی کەسیی 
بێسنور؛ بااڵدەست نەبوونی یاسا؛ نەبوونی ئایدیۆلۆژیایەكی 
ڕێنما؛ الوازی بە دامەزراوەكردن؛ سنورداربوونی زۆرینەی 
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سیاسی و بە النیكەم گەیاندنی ئیرادەی خەڵك؛ پانتایی كەمی 
ئاڵوگۆڕی  ئەنجامەكەی  كە  یاسایی؛  ئۆپۆزسیۆنی  چاالكی 
سەرۆكە.  البردنی  ڕێگەی  تاكە  توڕەییانە  سەركوتكردنی 
لەسەردەمی  بوون  سیسیكۆ  ڕژێمی  تایبەتمەندی  ئەوانە 
لە  هەندێك  و  بیالروسیا  گەشەی  شێوەی  و  كۆمۆنیزم 
كۆمارەكانی دیكەی سەردەمی پۆست كۆمۆنیزم. سەرۆك 
كۆمار لە ئۆزبەكستان، ئیسالم كەریمۆف، شەڕی ناوخۆی 
تاجیكستانی بە غەنیمەت ئەژماركرد تائۆپۆزسیۆنی گچكەی 
جێگیربكات.  ویست  دەس��ەاڵت  ڕژێمی  و  الوازبكات  ئەوێ 
واڵتانی ئاسیای ناوەڕاست، بە تایبەت چارەنوسی واڵتانی 
پۆست ئیمپریالیزم بیردێننەوە، كە گرژی ناوخۆ و نەتەوەیی 
و  دا  س��ەرۆك  ڕێبازی  سەرهەڵدانی  بە  ڕێ��ی  لەناویاندا، 
خودی خۆی، ئەو كۆمەڵەیە زیاتر و قوڵتر نوقمی وەرگرتن 

و دابەزینی ئابوری بوون. 
دەتوانرێت لە چ خاڵێكی )پەڕینەوە(دا، بگوترێت واڵتێك 
بۆتە )دیموكراسی(؟ وەاڵمدانەوەی دوو پرسیاری بنچینەیی 
ئایا  ن��ا:  ی��ان  تۆكمەبووە،  دیموكراسی  كە  نیشانیدەدات 
دامەزراوەكان}ی دیموكراسی{ جێكەوتون؟ ئایا چاكسازییە 
بریتییە  تەوەریی  بابەتی  ئەنجامدراون؟  دیموكراسییەكان 
لە ئاستی سەقامگیری كۆمەڵێك بەكارهێنانی دامەزراوەیی 
هەندێك  و  سۆڤێت  لە  هێشتا  كەسایەتییەكان.  لە  بێالیەن 
پەیوەندی  بە  پەیوەندییان  شتەكان  زۆرب��ەی  ت��ر،  واڵت��ی 
تواناكانەوە هەیە:  بە  ئۆلیگارشییە  نێوان  تاكی و ملمالنێی 
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مامەڵە  و  گفتوگۆ  ل��ەس��ەر  زی��ات��ر  دەس���ەاڵت  پ��ەی��وەن��دی 
بونیاتنراوە تا ڕێكخستن لەسەر بنچینەی كۆمەڵێك ڕێسای 
یاسا  جێبەجێكردنی  و  سێیەم  كەسی  داوەری  کەسیی.  نا 
لەو سیستمانەدا الوازە، كە لەجیاتی حكومەتی یاسا، هێشتا 
ئەوەشدا،  لەگەڵ  بونیادنراون،  تاكەكان  بااڵدەستی  لەسەر 
دەستور  لەسەر  بونیادنراو  سیستمی  واڵتان،  زۆربەی  لە 
ئەگەرچی   - دەسەاڵتەكان  لێكجیاكردنەوەی  كە  دام��ەزرا، 
بە شێوەی سەرەتایی و ناهاوسەنگ - چاودێری دەكران، 
بۆخۆی هۆكاری شاراوەی كامڵبوونی هەبوو. نابێت گومان 
بكەین،  دیموكراسی{  }چاكسازی  ئەنجامدراوی  كردەی  لە 
دیموكراسیكردن  بە  ب��واری  لە  شتانەی  ئەو  زۆرب��ەی  كە 
ب��ەرەو  هەرچەند  ل��ەرزۆك��ن:  بەدەستهاتون،  }كۆمەڵگە{ 
خۆرهەاڵت دەڕۆین بە گشتی، نادڵنیایی بناغەی دیموكراسی 

بەرچاوتر دەبێت.

نوێكردنەوەی دامودەزگای دەوڵەت
خێراتر  ل��ەوە  زۆر  ئ��ەوروپ��ا  كۆمۆنیستی  دەس��ەاڵت��ی 
ه��ەڵ��وەش��ای��ەوە، ك��ە دەوڵ��ەت��ەك��ان بتوانن خ��ۆی��ان ب��ە پێی 
نەریتی نوێكردنەوە ڕێكبخەن. هەموو دەوڵەتەكانی پۆست 
كەم  بوون،  واڵت  ئیدارەدانی  الوازی  توشی  كۆمۆنیستی، 
بەكارهێنانی  و  خ��ەراج  و  باج  كۆكردنەوەی  لە  زۆر  یان 
لە  كۆمۆنیست  حزبی  ك��ە  چین،  ل��ە  ی��اس��ادا.  س���ەروەری 
ب��اوی��ەت��ی، سیستمی  گ��ەن��دەڵ��ی  دەوڵ����ەت ج��ی��ادەب��ێ��ت��ەوە، 



131پۆست كۆمۆنیزم

ناوەند  لە  سنگ  ناوخۆ  دەسەاڵتدارانی  الوازە،  دادوەری 
دەردەپەڕێنن. لە شوێنەكانی تری ئاسیا، گەندەڵی سیستمە 
تازە سەرپێكەوتوەكان بەهۆی بازاڕەوە، ڕێكخستنی كاری 
ڕاستەوخۆ  سەرمایەگوزاری  ڕێگری  الوازك��ردوە،  دارایی 
بۆتە دەرەكی و لەكۆتایی 1997، قەیرانی دارایی لێكەوتەوە. 
سەرەڕای زەبرەكانی دیكەی قۆناغی پەڕینەوە، زۆربەی 
ئاسیایی   - ئ��ەوروپ��ی  كۆمۆنیستی  پ��ۆس��ت  واڵت���ی   27
}پڕۆسەی{ دووبارە ئارایشتكردنەوەی دەوڵەتیان تێپەڕاند. 
بوڵگاریا،  ئەلبانیا،  م��ان��ەوە:  وەكخۆیان  واڵت  پێنج  تەنیا 
هەنگاریا، پۆڵەندا و ڕۆمانیا. ئەوانی دیكە، بە پلەی جیاواز، 
دەوڵەتێكی  ئ��ی��دارەدان��ی  بۆ  ئ��ی��داری  دەزگ���ای  ناچاربوون 
بێالیەن ڕێكبخەنەوە، ئەگەرچی دەوڵەتەكانی درێژەپێدەری 
كۆماری چیك، سۆڤێت و سربستان سەبارەت بە واڵتانێك 
زۆر ل���ەس���ەرەوەب���وون، ك��ە خ��اوەن��دارێ��ت��ی��ی س��ەرم��ای��ەی 
لە  ن��اچ��ارب��وون  و  دەس��ت��ەوەی��ە  ب��ە  كۆنەكانیان  دەوڵ��ەت��ە 
فەرمانڕەوایەتی  نەویستە  بەڵگە  دەستپێبكەن.  سفرەوە 
بێالیەنی بێ ئاستەنگ بۆ هەندێك واڵت بە بەسەرەوەبوون 
ئەژماردەكرا، تەنانەت ئەگەر ئەو دەوڵەتانە )وەك هەنگاریا(، 
بانگەشەی نوێنەرایەتی میللەتێكی گەورەیان دەكرد. هەرگیز 
وەك  شتێك  بەشێوەی  ن��اوەڕاس��ت  ئاسیای  كۆمارەكانی 
ڕازاندنەوەی ئێستایان سەربەخۆ نەبوون، سەرەڕای ئەوە، 
تیرەییەوە،  پەیوەندی  بەهۆی  ئەوان  كۆرپەلەیی  بێالیەنی 
ناوچەیی و نەتەوەیی لەتلەت ببوو، كە بابەتیبوونی كۆمەڵی 
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نوێ،  واڵتانی  ناسنامەی  دەكرد.  ترسناكتر  نوێی  سیاسی 
ملمالنێوە  دەخستە  دەرەكییان  و  ناوخۆ  دەستەبژێرانی 
سنوری،  هێڵی  )ه��ەم  س��ن��ورەك��ان  مەسەلەی  ه��اوك��ات  و 
جێی  هاوبەش(  بەرژەوەندی  واڵتانی  كۆنتڕۆڵكردنی  هەم 

كێشەبوو.
تەواوی كێشەكانی كۆمەڵی  ناتوانرێت  گەرچی هەرگیز 
الوە  زۆر  لە  و  ڕابردویان  بدرێتەپاڵ  كۆمۆنیستی  پۆست 
ڕژێمی  خ��ودی  ڕوخ��ان��ی  دوای  گ��ی��راوەب��ەری  سیاسەتی 
توندتركردوە،  كۆمەاڵنەی  ئەو  دژوارییەكانی  كۆمۆنیستی، 
بەاڵم میراتی ڕابردو شانی ئەوانەی داتەپاندبوو. لە سیستمی 
پێشودا، جیاوازیەكی ئەوتۆ لە نێوان ئابوری و سیاسەتدا 
كۆمۆنیستی  پ��ۆس��ت  حكومەتەكانی  ب��ۆی��ه   ه��ەر  ن��ەب��وو، 
تاڕادەیەك لە هەموو شوێنێك هەوڵیاندەدا ئابوری لە ڕێگەی 
ئازادكردنی  جیاجیای  شێوازی  و  پەلە  بە  تایبەتیكردن  بە 
ئەگەرچی  ڕزگاربكەن.  دەوڵەت  چاودێری  لە  ئابورییه وه ، 
زۆرجار بە تایبەتیكردن شێوەی شتێكی بەخۆوەگرتوە لە 
عورفی گشتی ناویدەنێن )دەوڵەمەندكردنی( دەستەبژێرانێك، 
پارەی  لە  سودوەرگرتن  ستراتیژی  پێگەی  كەوتونەتە  كە 
باهێنی پاپۆڕی لە نقومبووندای سۆسیالیزمی دەوڵەتیدان، 
خەرجكردنی  ودیو  لە  شاراوە  لۆژیكی  لە  پێدەچێت  بەاڵم 
پارەدا، دەرەتانێك نییە. وادەنوێنێت ڕۆڵی دەوڵەت متمانەی 
نەماوە )لە بەشی شەشەم لێیدەكۆڵینەوە(، ئەگەرچی تەنانەت 
بانكی جیهانی هەڵوێستی خۆی گۆڕی و ڕۆڵی دەوڵەتی لە 
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گەشەپێدان و بە مۆدێرنكردنی واڵتان، بە تایبەت لەبارەی 
ناسی.  فەرمی  بە  ئاسیا(،  پڵنگەكانی  )ئابوری  سەرهەڵدانی 
هاوكات، هەرگیز خەرجكردنی پارە سەرهەڵدانی سیستمێكی 
عەقاڵنی و كار لەسەر بنەمای بازاڕی یان، بەڕێوەبردنێكی 
ڕاستیدا،  لە  ناكەن.  زام��ن  سنوردارتر  ك��اری  بە  دەوڵەتی 
دەزگای دەوڵەتی سۆڤێت گەشەی فراوانی كرد و ژمارەی 
موچەخۆرانی لە كۆتایی 1990، لە موچەخۆرانی دەوڵەتی 
بە  گەورەتری  زۆر  واڵتێكی  كە  زیاتربوو،  كۆن  شورایی 
دوو بەرامبەری دانیشتوانی ئێستای سۆڤێتی دەبرد بەڕێوە. 
دەخاتەڕو.  دەوڵەت  دامەزراندنی  ناكامییەكانی  ئەلبانیا، 
دەستەبژێرانی  دەسەاڵتی  لەژێر  كە  ئەو سیستمە،  تێكڕای 
و  سیاسەت  داب���وو،  گ��ەن��دەڵ  زۆر  كۆمۆنیستی  پ��ۆس��ت 
بازرگانی لێكجیانەدەكرایەوە و لە ژێر چاودێری سەرۆك 
ژێر  لە   ،1997 لە  ك��اری��ان��دەك��رد،  بریشا،  سالی  ك��ۆم��ار، 
هەرەمی  سەرمایەگوزاری  نەخشەی  شكستی  كاریگەری 
لێكهەڵوەشاوه دا. ڕژێمی كۆمۆنیستی ئەنوەر خواجە، تەنانەت 
الوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و هەر كۆمەڵەیەكی كۆمەاڵیەتی 
تری بە گەرای خنكاندبوو، كە دەیتوانی باری پڕۆژەی بە 
دیموكراسیكردن بە كۆڵ بكێشێت. هەوڵ بۆ نۆژەنكردنەوەی 
جۆرێك سیستمی سیاسی لەسەر وادەی كۆمۆنیستەكانی 
فاتوس  سەرۆكایەتی  ب��ە  سۆسیالیست،  حزبی  پێشوی 
نانۆ و جێگرەوانی كەوت. لە ڕوانینێكی گشتییدا، دەوڵەتی 
نەتەوەیی سیكوالر، بەرهەمی كامڵبووی تایبەتی ئەوروپای 
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كە  نییە،  گریمانەیە  ئەو  بۆ  بەڵگەیەك  هیچ  خۆرئاوابوو، 
دەبێت ئەو دەوڵەتە شێوەی جیهانگیری كۆمەڵی مرۆڤایەتی 
بێت. دوای ڕوخانی ئیمپراتۆرەكانی ئەوروپا، گرژی نێوان 
ئەم  كە  بینی،  دەوڵەتانەمان  ئەو  و  ئیسالم  فرەنەتەوەیی 
ڕۆبێرت  ئەفریقیا  لە  داوەوە؛  خستبووە  فرەنەتەوەییه ی 
جاكسۆن شتێكی ناساند، كە ناویدەنا )نیمچە دەوڵەت(، ئەو 
یەكانەی زیاتر بە په یماننامه ی سیستمی نێودەوڵەتی خۆی 

گرتبوو، تا پەیوەندی جێگیری نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگە. 

ئافراندنەوەی كۆمەاڵیەتی-
بوژانەوەی كۆمەڵگەی مەدەنی

دەوڵ��ەت��ی،  سۆسیالیزمی  ه��ەڵ��وەش��ان��ەوەی  پێدەچێت 
ب��ە ڕوان���گ���ەی دژە ت��ۆت��ال��ی��ت��اری )ك��ۆم��ەڵ��گ��ه ی م��ەدەن��ی(، 
چاوپۆشی  ت���ەواو  كۆمەاڵیەتی.  ت��ی��ۆری  ڕەوای��ەت��ی��دەدات��ە 
خ��ۆی(،  دژی  م��ەدەن��ی  )كۆمەڵگەی  ئاشكرا  نەخۆشی  لە 
تاوانكاری  و  گەندەڵی  نەتەوەیی،  گرفتاری  لە  خۆیان  كە 
چەمكی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  ڕۆڵ���ی  كامڵبوونی  ن��ی��ش��ان��دەدەن، 
كۆمەڵگەی مەدەنی لە دەیەكانی ئەو دواییە، بە مانای قوڵ، 
له   بنچینەیی  دووب���ارەی  هەڵسەنگاندنەوەیەكی  دەرب��ڕی 
بەو  مۆدێرندا.  كۆمەڵگەی  لە  سیاسەتە  پەراوێزی  و  ڕۆڵ 
دەستهێنانەوەی  بە  )دووب��ارە  دەڵێت:  گلیسۆن  شێوەیەی 
ئایدیالی  و  مەدەنی(  )كۆمەڵگەی  زاراوەی  سەركەوتوانەی 
بوونی ئەو، تەنیا ڕەهەندێكە لەو بۆچوونە كۆنە كە بە بێ 
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مەترسی ناڕازی نادادپەروەری ناتوانێت جیهان چاكسازی، 
ڕێكخەری  وەك  چ  دەوڵ��ەت،  بكات.  تەندروستی  تەنانەت 
كۆمەاڵیەتی  پ��ڕۆژەی  فاكتەری  وەك  چ  و  بەمۆدێرنكردن 
هەربۆیە  نەبوو،  ب��اوەڕ  جێی  یەكسانی  وەك  فراوانتری 
ئایا  بەاڵم  كۆمەڵگە،  كەوتە سەرشانی  بارانە  ئەو  كێشانی 
كۆمەڵگەكانی پۆست كۆمۆنیستی دەیانتوانی ئەو بارانە بە 

كۆڵ بكێشن؟(
چەمكی  كە  ئاماژەمانپێكرد،  دووەم(  )لەبەشی  پێشتر 
داكۆكیكردنی  ش��ێ��وەی��ەك��ی  -وەك  م��ەدەن��ی  ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی 
ئەوكاتەی  تەنانەت  كۆمۆنیزم،  لە  پەڕینه وه   بۆ  كۆمەڵگە 
كە هێشتا بە فەرمی ئەسیری دامەزراوەكانی ئەوە- دژی 
پێدەچێت   ،1980 لە  بەكارهێنرا.  }كۆمۆنیستەكان{  ڕژێمە 
ئەو چەمكە دەربڕی ڕێگەیەك بێت بەرەو ڕزگاری كۆمەڵگە 
و سەرەنجام ڕێیەكه  بۆ زامنكردنی وەاڵمدانەوەی دەوڵەت 
كە  تۆتالیتاریانە  سیستمە  ئەو  ڕوخانی  بە  كۆمەڵگە.  بە 
دەگوترێت نەگۆڕ، تێزی هانا ئاڕنێت لەبارەی تۆتالیتاریزم 
و كتێبی 1984ی جۆرج ئۆروێل پەلكێشی ملمالنێ كران، 
بەاڵم بە سەرهەڵدانی دژە جواڵنەوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی، 
بە خواستی )كۆنتڕۆڵی هەموشتێك(، لە الیەن سۆسیالیزمی 
لەسەردەمی  سەلمێندران.  هاوكات  ئەوانە  دەوڵەتییه وه ، 
پۆست كۆمۆنیزم، تێڕوانینی ڕاشكاوانەی تۆكویلی قبوڵكراو 
جەخت لە پێویستیبوونی ئەنجومەنە بێالیەن و بەهێزەكانی 
ت���اك دەك���ات���ەوە.  ن��ێ��وان دەوڵ�����ەت و  ب��ەرب��ەس��ت��ی  وەك 
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بووە،  دوالیەنە  پڕۆسەی  ئەنجومەنانە،  ئەو  دامەزراندنی 
مەدەنییەكان،  ئەنجومەنە  توانای سەرهەڵدانی  الیەكەوە  لە 
فرەیی  ئاین،  ئۆرگانیزەكردنی  چاكەكاری،  كاردابینكردن، 
میدیایی و هاوشێوەیانی ڕەخساندووە و لە الیەكەی ترەوە، 
تاوانكاری،  كۆمەاڵیەتییەكان،  نەخۆشییە  زۆری  ڕەونەقی 
و  ڕەگەزپەرستی  بەرچاو،  نایەكسانی  ه��ەژاری،  گەندەڵی، 
پڕۆسەكە،  ه��ەردوو  زۆرك��ردوە.  نەتەوەییەكانی  پێكدادانە 

شێوازی جیای تۆڵەكردنەوەی كۆمەڵگەیە لە دەوڵەت. 
ل���ە چ��ی��ك��وس��ل��ۆڤ��اك��ی��ا، پ���اش���ان ل���ە ك���ۆم���اری چ��ی��ك، 
نوێوه ،  لیبراڵی  ئابوری  لەبارەی  كاڵوس  ئامۆژگارییەكانی 
كە  كردبوو  كۆماری  س��ەرۆك  هاوڵی  ناتەبای  مێژبوو  لە 
جواڵنەوەی  سیاسی(  )دژە  بەهاكانی  نوێنەرایەتی  وەك 
ڕۆڵی  جیاوازەكانی  هەڵسەنگاندنە  دەكرد.  نەیارانی  كۆنی 
خاڵی  كۆمۆنیزم،  پۆست  لەسەردەمی  مەدەنی  كۆمەڵگەی 
كۆمەڵگەی  پێیوابوو  ه��اوڵ  ب��وو.  ناكۆكیەكانیان  چەقی 
ڕزگ��ارك��ەری  كۆمەاڵیەتی  پڕۆسەیەكی  ن��اوك��ی  م��ەدەن��ی 
نییە،  وای  بۆچوونێكی  هەرگیز  ئێستا كاڵوس  بوو،  بەدیل 
بۆ  دەك��رد.  ب��ازاڕی  ئاسایی  ڕەف��ت��اری  ستایشی  لەجیاتی 
ئاشكرا،  بە  حكومەت  دژایەتیكردنی  لە  پەڕینەوە  ه��اوەڵ، 
تەبای ب��وو،  كەسی  ڕوداوی  ئ��ەو  ئاستی  بەرزرترین   لە 
 ب���ە ق���ای���م دەرب���ڕی���ن���ی ئ����ەو ڕوان���گ���ەی���ەی���ە و دژای���ەت���ی
لە }سەردەم{ی كۆمۆنیزم، هاوكاری پاراستنی بەهاكانی كرد، 
كە كۆمەڵگەكانی خۆرئاوا بۆخۆیان وازیان لێهێنابوو، بوونی 
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پەیوەندی نێوان تاك و كۆ، تەوەری ئەو بەهایانە بوو، که  
لەودا خۆدۆزینەوەی كەسی بەشێكە لە پێكهاتەی گەورەی 
كۆمۆنیزم  ب��ەگ��ژداچ��وون��ەوەی  كۆمەڵگە.  شارستانیەتی 
مەدەنی  كۆمەڵگەی  ڕێسامەندی  ب��ەڕوان��گ��ەی��ەك��ی  خ��ۆی 
دەزانی، وەك بەرجەستەكردنی پانتایی سەربەخۆیی )دژە 
سیاسی( و ئەخالقی باس وروژێنەر نەك لەسەر بنچینەی 
پۆست  ئەفرێندراو.  ئاكاری  و  متمانە  پێی  بە  بەڵكو  یاسا، 
كۆمۆنیزم نەك تەنیا میراتی كۆمۆنیزم، بەڵكو ئاكاری )ژیان 
لە حەقیقەت(دای هاوڵیشی نەهێشت. ڕوانگەی دژە سیاسی 
لەگەڵ  ئاكاری  ڕێسایەكی  وەك  م��ەدەن��ی،  كۆمەڵگەی  لە 
مامەڵەی  م��ادی  ڕێسای  سەقامگیری  ناخۆشی  واقعیەتی 
كرد، كە دەیتوانی بنچینەی ئابوری كۆمەڵگەی مەدەنی بە 

ڕاوەستاوی بهێڵێتەوە. 
پۆست  كۆمەڵگەكانی  نزیكایەتی  ب��ە  ئ��ام��اژە  پێشتر 
كۆمۆنیستی و پێش كۆمۆنیستی كراوە، بەاڵم ئەو كارە بە 
تایبەت لە ڕتوشكردنی كۆمەاڵیەتی ئەو كۆمەاڵنەدا دیارە. 
ڕوی تایبەتمەندی كۆمەڵی پۆست كۆمۆنیستی زیاتر كەلێن 
و توێژبەندی نەتەوەیی و ناوچەیی پێش مۆدێرنە، تا درزی 
)پۆست(  ب��ەرژەوەن��دی  و  ئابوری   - كۆمەاڵیەتی  ئاڵۆزی 
ب��ەرژەوەن��دی  حزبەكان  ڕاب���ردو  لە  ئەگەر  مۆدێرنیتەیە. 
واتایی و ناسێنراویان }هێزگەلێك{ نوێنەرایەتی بااڵده ستی، 
پارچە  بە  ئێستا  پیشەسازیان دەكرد،  یان چینی كرێكاری 
سیاسییەكان  ح��زب��ە  ڕۆڵ���ی  كۆمەڵگەیەك  پ��ارچ��ەب��وون��ی 
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ئ��اب��وری خەڵكەكەی  ب��ەرژەوەن��دی  زی���ادەی دەن��وان��د، كە 
ب��ەرژەوەن��دی  لەكاتێكدا  سیاسەت،  لە  داماڵراومه   و  باڵو 
ببوو.  پێشتر سیاسی  و  بێپەردە  ناڕێكی  بە  دەستەبژێران 
ئایدیۆلۆژیا، هاوپەیوەستی حزبی  بە ئاوابوونی سیاسەتی 
بەشێوازی كالسیك تاریك و ڕەشبوو، لە حزبدا الیەنگری 
)ب��ەرە(  و  )ج��واڵن��ەوە(  بە  ئاڵوگۆڕبوون  بۆ  نەكراو  جڵەو 
دەركەوت كە شێوازە تازەكانی بیروباوەڕ و دەسەاڵتیان، 
لە بری ئەوەی لە ڕێگەی پلەبەندی حزبی و ڕێكخراوه یی 
ببنە ناوبژیوان، ڕاستەوخۆ دەبوونە كۆمەڵ، ئەوە دیاردەی 
دەرب����ارەی  ت��ر  واڵت��ان��ی  ه��ێ��ن��دەی  ه��ەر  ك��ە  جیهانگەرایە 

دەوڵەتەكانی كۆمۆنیستی پێشو ڕاستە.
جیاوازبوو،  كۆمەاڵیەتی  فرەجۆری  ئەگەرچی  هاوكات، 
لەو  )ه��ەر  كۆمۆنیستی  كۆمەڵگەی  كۆمەاڵیەتی  بنەمای 
ڕوەوە پۆست كۆمۆنیست(، هەم لە هەر واڵتێك و هەم لە 
مانایەیە  بەو  ئەوە  نەبوو.  جیاواز  هەرگیز  واڵتاندا،  نێوان 
هەر  تایبەتی  كۆمەاڵیەتییەكانی  نەریتە  لەبارەی  پێویستە 
تایبەت  بە  و  هەستیاربین  كۆمۆنیستی  پۆست  واڵتێكی 
)گروپە  كۆمۆنیستیدا  پۆست  كۆمەڵی  لە  بزانین،  دەبێت 
بوونیان  ڕێكخراو  هەندێكجار  و  دیار  هاوبەرژەوەندەكان( 
لە  پەڕینەوە  پڕۆسەی  لەگەڵ  جیاجیا  بەشێوازی  هەبوو، 
مامەڵە دابوون. ئەو گروپانە هەم بەناوی )هاوبەرژەوەندی( 
و هەم وەكو )گروپ(، گروپی نائاسایی بوون، كە زۆرجار 
گیرۆدەی پەیوەندی ئیداری پاشماوەی ڕژێمی كۆن بوون، 
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یان لەالیەن تۆڕە نافەرمییەكانی بااڵده ست بەردەوامبوون 
تایبەت،  بە  ب��ووە.  باویان  كۆمۆنیزم  هەرەسهێنانی  بە  و 
بە  گ��ەش��ەی��ان  ڕێ���ی  كۆمۆنیستەكان  ڕژێ��م��ە  ئ��اش��ك��رای��ە 
كۆمەڵگەی  )ج��ۆری  تەریب(  )دەوڵەتەشاری  یه ك  توخمی 
و  مەدەنی  كولتورێكی  كۆرپەلەی  هەڵگری  دابوو،  دووەم( 
دەستەبژێرانی بەدیل بوون، دەیانتوانی هاوكاری بنەماكانی 
سیاسەتی پۆست كۆمۆنیستی بكەن، تەنانەت ئەگەر خاوەن 
بەرژەوەندی ڕاستەوخۆی ڕوخانی سیستمی كۆن نەبوون. 
مەترسی كاردانەوەی پۆپۆلیستی سەبارەت بە بەرنامەكانی 
كۆمۆنیستی،  پ��ۆس��ت  ح��ك��وم��ەت��ەك��ان��ی  بەجیهانیكردنی 
مەترسییەكی ڕاستەقینە بوو. لە ڕاستیدا، حكومەتی مەكیار لە 
سلۆڤاكیا، تا سەرنەكەوتنی لە هەڵبژاردنەكەی سێپتەمبەری 
1998، نوێنەری جۆرێك پۆپۆلیزم بوو لە دەسەاڵتدا و لە 
خۆرئاوا بێزاربوو، بەرگەی كەمینەكانی نەدەگرت و ئاواتی 
بۆ ڕابردو دەخواست. پۆپۆلیزم لە بنچینەدا دژی لیبراڵییە و 
شار وەك سەرچاوەی گەندەڵی دەرەكی ڕەتدەكاتەوە. گرنگتر 
لە  هەلومەرجانە  ئەو  زۆربەی  دەگوترێت  هەندێكجار  لەوە 
هەندێك واڵتی پۆست كۆمۆنیستی هاتونەتەئاراوە كە بوونە 
خەڵك  زۆرب���ەی  ئەڵمانیا.  لە  ن��ازی��ەت  سەرهەڵدانی  ه��ۆی 
ب��ەدوای  و  دەك��ەن  نەتەوەیی  دام��اوی  جۆرێك  بە  هەست 
قەڵغانێكدا دەگەڕێن. لە سۆڤێت، زۆر گروپی فاشیستی نوێ 
دەركەوتون و بەركەوتەی دژەیەهودی تەنانەت لە هەندێك 
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سەرۆكانی ناوچەیی بینراوە. پێكهاتەی مەیلی ناسیۆنالیستی 
بەڵێنی سۆسیالیستی، كاریگەری گرەنتی  بۆ خۆباوەڕی و 
كۆمەاڵیەتی بۆ زۆربەی خەڵك هەبوو، بەاڵم هەر لە ساڵی 
لە  ق��اوەی��ی(،   - )س��ور  هاوپەیمانی  كە  دەرك���ەوت،   1993
ڕوانگەی سیاسییەوە نابەجێ و شەڕانگێزانەیە و ڕاستڕەوی 
خەڵكی  دەنگی  كەمی  پشكێكی  لە  زیاتر  شتێك  هەرگیز 
دیموكراسی  لیبراڵ  حزبی  لە  پشتگیری   - دەستنەهێنا  بە 
دەنگدان  دەربڕی  زیاتر  لە سۆڤێت،  ژیربنۆفسكی  ڤالدیمێر 
لە  گشتی.  بە  ڕاس��ت��ڕەو  باڵی  بەرنامەی  تا  ئ��ەو،  بە  ب��وو 
لە كۆماری چیك،  ڕۆمانیا، حزبی فاشستی نوێ زۆرب��وو، 
هاوڵ  لە  ژیانی  سالدك  میرۆساڵڤ  كۆماریخوازی  حزبی 
تاڵكردبوو، لە كاتێكدا لە هەنگاریا حزبی عەدالەت و ژیانی 
ستیڤان سزوركا، بۆ یەكەمجار لە هەڵبژاردنی 1998 چووە 

پەڕلەمانەوە. 
ناڕێكی  نادیموكراسی،  مەدەنی  كۆمەڵگەی  دەركەوتنی 
زۆرج���ار  دەخ���ات���ەڕو.  م��ۆدێ��رن��ی��ت��ە  كۆمۆنیستی  پ��ۆس��ت 
پێشینەی  و  كۆمەاڵیەتی  گەشەی  ئەنجامی  دیموكراسی 
لەبارەی  كە  هەمانجۆر  بە  ب��ەاڵم،  كولتورییە،  كامڵبوونی 
دیكە  جارێكی  واب��وو،  بەبازاڕیش  پەیوەست  چاكسازی 
ڕوبەڕوی كاری گەورەی پشت ئەستور بەخۆمان بووینەوە، 
ك��ە ل���ەودا ب��ڕی��اردان ل��ە }ه��ەڵ��ب��ژاردن{، ك��اری خواستراو 
و  دەك��ەوێ��ت  دام��ەزراوەی��ی  و  كولتوری  پێكهاتەی  پێش 
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پووچییەكی  ئەمە  بێت.  هەڵبژاردنە  ئەو  گرەنتی  دەكرێت 
بڕیاردان  ئاشنای  دیموكراسی  بڕیارە  چونكە  لۆژیكییە، 
بەهۆی  ناتوانێت  ب��ەاڵم  ڕۆژانەبێت،  واقعیەتی  ئاستی  لە 
كاری ئازادی مرۆڤەوە ببێتە میتۆدێك بۆ سەپاندنی خۆی 
كولتوری  ب��واری  لە  پێویستە  كەوایە،  كۆمەڵگەدا.  بەسەر 
وەك  نابێت  و  بگەین  دیموكراسی  لە  دام��ەزراوەی��ی��ه وه   و 
بیسەپێنین.  مرۆڤایەتیدا  تێكڕای  بەسەر  جیهانگیر  كارێكی 
دورنمایەدا،  لەم  كۆمۆنیستی  پۆست  دیموكراسیكردنی  بە 
زیاتر دەبێتە پڕۆژەیەكی گونجاوی سەروی ئایدیۆلۆژیای 
دیاریكردن. دیموكراسی لەڕوانگەی لیبراڵییەوە، ئایدیالێكی 
ڕوتەڵییە، بەاڵم جیهانگیرە، كەچی بەهۆی جیاجیاوە هەموو 
پێدراوە بەهرەمەندبن )زۆربەیان  لەم  ناتوانن  كۆمەڵگەكان 
بانگهێشتدەكرێن، بەاڵم ژمارەیەكی كەمیان هەڵدەبژێردرێن(، 
بەمجۆرە پلەبەندییەك لە دەوڵەتان دێتەئاراوە و لەودا خودی 
هێناوەتەئاراوە،  پلەبەندیەیان  ئەو  دیموكراسی  دەوڵەتانی 
دەكەونە سەروی هەڕەمەكەوە. پێشنیازی ئارنست گلمەن 
پێویستە  و  ب��ووە  هاوشێوە  كێشەی  توشی  لەمبارەیەوە 
بگێڕێتەوە.  )دیموكراسی(  بۆ  مەدەنی(  )كۆمەڵگەی  وشەی 
سیاسییەكان  لەشێوە  زۆرینەیەك  بۆ  مل  یەكێك  كاتێك 
كولتوری  سامانی  جیاجیای  جۆری  نابێت  بۆچی  دەدات، 
پەسەندبكات، كە ڕەنگە هەندێكیان هزری كۆمەڵگەی مەدەنی 

بە لێكدژ وەرگرن؟ 
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دامەزراندنی حزب
سێ ڕوانگەی سەرەكی لەبارەی لێكۆڵینەوە لە زیانەكانی 
ڕوان��گ��ەی  ه��ەی��ە:  كۆمۆنیستی  پ��ۆس��ت  ح��زب��ی  پێكهێنانی 
لە درزەكانی كۆمەاڵیەتی،  ستراكتۆری كۆمەاڵیەتی جەخت 
بە تایبەت درزەكانی چینایەتی، ڕەگەزی، ئاینی و ناوچەیی 
ناساندنی  بە  بەركەوتە  دەرونناسانە  ڕوانگەی  دەكاتەوە؛ 
حزبی، له  پەیوەندی ئاکامی پشتگیری ئایدیۆلۆژیا دەكۆڵێته وه ؛ 
ڕوانگەی مێژویی بابەتی )نوێگەری حزب( )نۆژەنكردنەوەی 
حزبە پۆست كۆمۆنیسته کان( و دەمارگیری دژە حزبی لە 
كۆمەڵگەیەكدا ڕاڤە دەكات، كە لە مێژبوو سیستمی تاكحزبی 
سەركوتی كردبوون. سیستمی حزبی لە ئەوروپای ناوەند 
لە  كاتێكدا  لە  دەركەوتن،  ب��ەردەوام  تاڕاده یه ک  و سلۆڤانیا 
شوێنەكانی دیكە، فرەحزبی هەرگیز نیشانەی بوونی حزبی 
هەژمونی  حزبێكی  سەرهەڵدانی  بە  بگات  -چ  نەبووه   كارا 
جۆری ئیتالیا، له  هند و ژاپۆن ڕوی داب��وو-. لە سیستمی 
دەوڵ��ەت  ك��اری  ل��ە  پ��ەڕل��ەم��ان  حزبەكانی  سەرۆكایەتیدا، 
بێئاگابوون، زۆرسادە بڵێین، كاری ئەرێنی وایان نەدەكرد، 
سیستمەكانی  دژی  پ��ێ��ش��داوەری  خ��راپ��ت��ری��ن  ب��ەم��ج��ۆرە 

سەرۆكایەتی كۆماریان پشتڕاست دەكردەوە.
لە سۆڤێت، سیستمی حزبی تازە هەم بە میراتی سۆڤێت 
نافەرمی زۆرب��ەی حزبەكان  گ��ەرای ج��واڵن��ەوەی  بە  و هەم 
فۆڕمیگرت. حزبی كۆمۆنیست لەسەردەمی سۆڤێتدا، بەكردەوە 
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دامەزراندبوو.  دەوڵەتی   - حزب  ك��راوەو  دەوڵ��ەت  متوربەی 
هەوڵیاندەدا  كە  سەرهەڵدەدەن،  دەوڵەتئاسا  حزبی  هەنوكە، 
بەم  زۆربەیان  بگرنەدەست،  دەوڵ��ەت  بنەماكانی  دەسەاڵتی 
ڕوانگەیەی كە چەند لقێك لە دەزگای ئیداری، یان دامەزراوەی 
یاسادانان بكەنە كۆڵۆنیالی خۆیان. بە دەربڕینێكی دیكە، حزب 
خ��وارەوە،  لە  ج��ەم��اوەری  بناغەیەكی  هێنانەكایەی  لەجیاتی 
پشتیان بە چاالكی جۆرێك پەیوەندی ستونی لەسەرەوە بەست. 
حزبی كۆمۆنیستی فیدراسیۆنی سۆڤێت )CPRF(، وەك حزبی 
جێگرەوەی سەرەكی لە واڵت، لە حزبەكانی تر زیاتر ئامادەی 
خۆشكردبوو،  جێی  دۆم��ا  لە  شێوەیەك  بە  ب��وو،  ئ��ەوك��ارە 
پارێزەری  ب��ووە  خ��ۆی،  ئ���ارەزوی  بە  كە  سەرنجە،  جێگەی 
په یدابوو،   1993 ئۆكتۆبەری  دوای  و  سیستمەكە  سەرەكی 
یان  ناسیۆنالیست،  ڕادیكال  گروپەكانی  لە سەرهەڵدانی  ڕێی 
دیموكرات دەگرت و ناخودی بوون و سەقامگیرییان دەشێواند. 
و  دەس��ەاڵت(  )حزبی  دەڵێن  وەك  نێوان  كەلێنی  هەندێكجار 
كەم  نزیكەیی  بزربوونی  تائاستی  كۆمۆنیستی،  ئۆپۆزسیۆنی 
حزبی  هەبوو،  ئۆكرانیا  لە  هاوشێوە  الیەنگری  دەب���ووەوە. 
كۆمۆنیستی زیندوكراوە لەودا، بە سەرۆكایەتی پترۆ سیمۆننگۆ 

بۆ بەهێزترین حزبەكانی Verkhovna Rada گۆڕا. 
ڕوی تایبەتمەندی سەردەمی پۆست كۆمۆنیزم لە هەموو 
حزبی  سیستمی  و  حزبەكان  ملمالنێوەی  خستنە  شوێنێك، 
كۆن بوو بەشێوەیەك، كە بۆ نمونە، میدیاكان وەك }ناوەند{
ی جێگرەوەی گوتاری سیاسی ڕەسەن كاردەكەن و که لێنی 
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ڕاب��ردو، جێی خۆیان  گرنگی  ئایدیۆلۆژیای  و  كۆن  چینایەتی 
دەدەنە پەیوەندی پۆست پیشەسازی خەیاڵكردنه وه  و چۆنایەتی 
ژیانەوە. ئەو ڕوەی جیهانگیری پۆست كۆمۆنیزم، بە تایبەت 
لە واڵتانی كۆمۆنیستی پێشو توندە. ئەگەرچی زۆربەی واڵتان 
و سەرهەڵدانی حزبی  تۆكمەیی سیاسی  بەهێزكردنی  هەوڵی 
تەبا و بەردەوامییان بۆ ئەندازیاری سیستمەكانی هەڵبژاردندا، 
بەاڵم گۆڕینی دەستور بەس نەبوو. ئامانجی دامەزراندنی حزبی 
سیاسی لە دیموكراسی مۆدێرندا، بۆ ئەنجامدانی چەندین كارە، 
}جەماوەری{یە  پاڵپشتی  ئیرادەی  گرنگتر  هەمویان  لە  بەاڵم 
لە بەرنامەی تاڕادەیەك گونجاو، نوێنەرایەتی پێویستییەكان و 
لەبارەی  بۆچوونە  دەربڕی  مەدەنی،  كۆمەڵگەی  بەرژەوەندی 
پۆست  كۆمەڵی  زۆرب��ەی  لە  ماهیەت  نەتەوەییەوە.  ئامانجی 
قۆناغی  ئ��ەرك��ی  ل��ە  ب��وو  زۆرك���ردن  ت��اڕادەی��ەك  كۆمۆنیزم، 
پەڕینەوەی یەكگرتوی بەرنامەیی و الواز لە خستنەڕوی بەدیلی 
جیابوونەوەی  ڕێژەیی  الوازی  كە  بوو  كاتێك  ئەمە  گونجاو، 
پەراوێزی  چوارچێوەی  و  مەدەنی  كۆمەڵگەی  لە  بەرژوەندی 
ئامانجی نەتەوەیی هەموویان دەستلەناودەست، تاببنە كۆسپی 
چاالكی  بەهێز.  داهاتوبینی  ح��زب��ی  س��ەره��ەڵ��دان��ی  ب���ەردەم 
سیاسی حزبی له  په یوه ند به  سەرۆكانی بەهێز و بەرنامەكانی 
الساییكردنەوەی نائه ده بی و سه رنه که وتو، ئەگەر نەڵێین بەرەو 
دابەزین، فۆڕمیگرت، بۆ خۆی سەریكێشایە ئەو هەستەوە، كە 
له   جگه   چاالكی سیاسی حزبی،  قەڵەمدراوەكانی  لە  زۆربەی 
الساییكردنەوەی ژیانی سیاسی ڕاستەقینە هیچی دیکه  نه  بووە. 
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دووبارە پەیكەربەندی نەتەوەیی
هەرەسهێنانی ئیمپراتۆریەتی سۆڤێت لەنەكاو، }بابەتی{ 
گۆڕەپانی  ن��اوەن��دی  هێنایە  ن��ەت��ەوەی��ی  ف��ەرم��ان��ڕەوای��ەت��ی 
دەست  كەوتە  سەربەخۆیی  بەرهەمەكانی  و  سیاسەته وه  
كەسانێك، كاتێك پەڕەكە هەڵدرایەوە له  پێگەی باش دابوون، 
شەڕیان  ب��ەوەی  بگات  چ   - ویسترابوو  دەگ��م��ەن  بە  كە 
قەفقازیای  لە  نەتەوەیی  -. سەربەخۆیی  لەپێناودا كردبێت 
ڕاستیدا،  )ل��ە  ه��ەب��وو  بەهێزی  زۆر  نەریتێكی  ب��اش��ور، 
ئەرمەنستان و گورجستان لە سااڵنی بەرایی دامەزراندنی 
پێكدادانەكانی  لێرەشدا  بەاڵم  ببوون(،  سەربەخۆ  سۆڤێت 
پەیوەست بە خاك، سەرچاوە، سنورەكان، قەیرانی توندی 
دۆخەكە  ناوەڕاستدا،  ئاسیای  لە  كرد.  ترسناكتر  ئابوری 
زۆر هاوشێوەی واڵتانی پۆست ئیمپریالیزمی ئەفریقیایە، كە 
)خەتی كێشراوی سەر لم(، نە واقعیەتەكانی مێژویی و نە 
ناكۆكییەكانی نەتەوەیی پێچەوانە دەكردەوە. لە یوگسالڤیای 
دەوڵ��ەت��ەك��ان��ی  ب��ۆ  ت��ێ��ك��ەاڵو  دانیشتوانی  گ��ۆڕان��ی  پێشو، 
دوای  ئ��ەوروپ��ای  ش��ەڕی  یەكەم  هۆی  ب��ووە  )نەتەوەیی(، 

.1945
پۆست  تایبەتمەندی  ڕوی  نییە،  سەرسوڕمان  جێگەی 
ك��ۆم��ۆن��ی��زم، ب���اوی خ��وێ��ن��دن��ەوەی پ��ەی��وەس��ت ب��ە ن��ەت��ەوە 
بابەتە،  ئەو  بنچینەیی  چەمكی  هەندێك  ئەگەرچی  ب��ووە، 
ب��ە چ��ارەس��ەرن��ەك��راوی م��اون��ەت��ەوە. ن��ەت��ەوە و دەوڵ��ەت 
چ پ��ەی��وەن��دی��ەك��ی��ان ب��ە ی��ەك��ەوە ه��ەی��ە؟ دی��م��وك��راس��ی تا 
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ن��ەت��ەوەی��ی��ەوە؟  ناسنامەی  هەستی  ب��ە  پەیوەستە  چەند 
كەی  و  ڕاده ب���ەدەرە  لە  پەیوەستییە  لەو  ئاستێك  چ  بەاڵم 
ناسیۆنالیزمی ئەرێنی و دامەزرێنەری دەوڵەتی )ئۆكرانیا(، 
بۆ ناسیۆنالیزمی نەرێنی و كاولكاری دەوڵەتی )سربستان( 
دەگۆڕێت؟ ئایا دەسەاڵتی تازە سەرهەڵدراو لە بیالروسیا، 
بەهۆی الوازی هەستی ناسنامەی نەتەوەییه وه  هاتەئاراوە، 
نەتەوە  دامەزراندنی  لە  ڕێگەیان  دەستەبژێر  توێژی  یان 
ڕەگەزی  یەكێتی  وەهازانینی  بە  باشبوو  پێیان  كە  گرت، 
ساڵڤ و مانەوەی بەشی زۆری ئابوری كۆن، وەك بەشێك 

لە هەوڵێكی بەرژەوەندخوازانەی دەسەاڵت بپارێزێت؟ 
ناسیۆنالیزمی  ل��ە  سیاسی  ناسیۆنالیزمی  پێویستە 
ناسیۆنالیزمی  ك��ات��ێ��ك��دا  ل��ە  ج��ی��اب��ك��رێ��ت��ەوە.  ن��ەت��ەوەی��ی 
زەق،  بابەتێكی  چەند  ڕیزپەڕی  )بە  نەتەوەیی  دەوڵەتی 
ناسیۆنالە  ئاوابوونە،  ب��ەرەو  سربستان(  و  كرواتیا  وەك 
لوتكەیان  بێپێشینە  بە شێوەیەكی  نەتەوەیی،  گروپییەكانی 
ئ��ەوەی  ب��ەوج��ۆرە  ن��ەت��ەوەی��ی،  ناسیۆنالیزمی  گ��رت��وە. 
كولتوری  و  زمان  ناسنامە،  دەكۆشێت  ناودەنێن،  دووەم 
گروپێكی نەتەوەیی تایبەت بەهێزبكات و زیاتر بەجۆرێك 
ئێستا  بەدەستدێنێت،  گروپە  ئەو  بۆ  ئیداری  سەربەخۆیی 
كە ناسیۆنالیزمی سیاسی دەوڵەت، لە تۆڕێكی گەشەی لە 
پڕۆسەكانی بەجیهانیكەر و جیهانگیر بەرتەسك دەبێتەوە. 
تێكڕایی،  ڕوانگەی  دوو  نێوان  لە  بابەتە  ئەو  سەرچاوەی 
ڕوانگەی  دابەشدەبێت.  مۆدێرن  نەتەوەیی  ناسنامەی  بۆ 
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یەكەم، ڕوانگەی )سەرەتاییانە(یە دەڵێت ناسنامە لە ناخی 
تایبەتمەندی بەردەوامی ئاین، زمان و ئەدەب و دابونەریت 
دا سەرهەڵدەدات. ئەنجامی لۆژیكی ئەو ڕوانگەیە بۆ سەرەتا 
ئارەزوی  واتە  ناساندویەتی،  هیز  كارلتۆن  پاڵنەرێكە،  یان 
ڕوان��گ��ەی  دەوڵ��ەت��ێ��ك(.  )ن��ەت��ەوەی��ەك،  بنەمای  هێنانەدی 
كە  دادەگرێت  ئەوخاڵە  لەسەر  پێ  دووەم  )مۆدێرنیستی( 
مێژوی  )نەخۆشی  دەڵێت،  ناییرن  تۆم  وەك  ناسیۆنالیزم، 
گەشەی مۆدێرن(ە. گلنەر دەیگوت ناسیۆنالیزم بەهۆی بە 
دێتەدی،  سیاسەت  مەیدانی  فراوانبوونی  و  مۆدێرنكردن 
بۆ  هۆكارێكە  و  ج��ەم��اوەری  توخمێكی  لەخۆگرتنی  بۆ 
بۆ  پ��ەڕی��ن��ەوە  ك��ە  كۆمەڵگەیانەی  ئ��ەو  یەكپارچەكردنی 
پێناسەكردنی  ت��ەوەری  ملمالنێوە.  دەیانخاتە  مۆدێرنیتە 
نێوان  تەبایی  بە  گەیشتن  ویستی  گلنەر،  مۆدێرنیستی 
دەوڵ��ەت و  ئاست و سنوری  نێوان  ن��ەت��ەوە،  و  دەوڵ��ەت 
ل��ەوك��ات��ەدا  ناسیۆنالیزم  دەك��رێ��ت  ك��ول��ت��ورە.  ك��ەوش��ەن��ی 
شۆڕشی  بەهۆی  كە  فشارانەبێت،  ئ��ەو  و  زی��ان  وەاڵم��ی 
پیشەسازییەوە دەكەونەوە، دەربڕی كاردانەوەی ترس و 
فشاری سەرچاوەگرتو لە پەڕینەوەی ژیانی كۆن، دەكرێت 
بەاڵم، سەنگەری مۆدێرنیستی  بێت،  ژیانی مۆدێرنیش  بۆ 
شێوازەكانی كۆنی ناسنامەی كۆمەڵی بە النیكەم دەگرێت. 
ناسیۆنالیزم  ئەگەرچی  جەختیكردۆتەوە  سمیس  ئەنتۆنی 
و  مێژویی  بەنەریتە  پشتی  ب��ەاڵم  مۆدێرنە،  دیاردەیەكی 

ناسنامەوەرگرتنی پێش مۆدێرن ئەستورە. 
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نەریتخوازان ڕوانگەیان بۆ ناسیۆنالیزم جیایە. 
مەنكور ئۆڵسون ئاماژە بەوە دەكات كە ناسیۆنالیزم:

زۆرجار بیروباوەڕێكی سەره تایی پێشتر هەبوو نییە، كە 
هێزەكانی دیكە خۆی لەگەڵ دەگونجێنن – زیاتر ئاكامێكە 
كاتەكان،  زۆرب���ەی  سیاسی.  ئەنجامی  ی��ەك��ەم  ه��ۆی  ت��ا 
حكومەتەكانن ناسیۆنالیستەكان دەئەفرێنن و ناسیۆنالەكان 
سێگۆشەیەكی  دەخوڵقێنن...  نەتەوەیی  دەوڵەتی  كە  نین 
بەناوبانگ هەیە دەڵێت: تەنانەت زمانیش زۆرتر شێوەزارەكە 

پشتی بە سوپایەك ئەستورە... 
بە ڕای ۆڵسون، بۆیە كاری هەرەوەزی شۆڕشگێڕانەی 
كۆمارەكانی سۆڤێتی پێشو شیاوبوو، كە پاڵنەری بژاردەیی 
بەدیهێنەری ئەو، بە تایبەتی تاكە پێكهێنەرەكانی دەوڵەتێكی 
كۆرپەلەیی، پێشتر هەبوون. ڕاجرز برو بروبیكەر پەرەی 
)دەوڵەتەكانی  ت��ەوەری  بیركردنەوەی  و  داوە  ه��زرە  بەو 
نەتەوەساز(ی پێشنیازكردوە، ئەو ڕژێمانەی كە }سەرەتا{ 
نەتەوەیەكی  ڕەنگی  هەوڵدەدەن  پاشان  و  هەیە  دەوڵەتیان 
بااڵدەستی لێبدەن. ئەم هزرە لە خشتەبەرە، چونكە جیاوازی 
لە نێوان مۆدەكانی مەدەنی و نەتەوەیی نەتەوەساز  ڕەها 
دەكرێت، لە كاتێكدا ئەمانە خاڵی جیاجیای نەپسانەوەیەكن. 
بۆ نمونە، ئۆكرانیا لەسەر خاكێك گرفتاری پڕۆسەی ئاڵۆزی 
گرتوە  میراتی  بە  سۆڤێت  یەكێتی  لە  كە  نەتەوەسازێكە، 
كردن(  ئۆكرانی  )بە  بەهێز  پڕۆسەی  ل��ەوێ  ئەگەرچی  و 
پێویست هەڕەشە  ئەم پڕۆسەیە وەك  بەاڵم  بوونی هەیە، 
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نەتەوەییەوە  ڕوانگەی  لە  كە  ناكات،  دانیشتوان  1،4ی  لە 
كاریگەری  ئ��اوەز  بە  پڕۆسەیەكی  هەموو  نین.  ئۆكرانی 
ئەو  بەاڵم  نەتەوەییە،  توخمی  بە  پێویستی  نەتەوەسازی، 
-چ  نەتەوەییانە  شێوازی  نابێتە  پێویست  وەك  پڕۆسەیە 
بگات بە )نەتەوەسازانە(- بە خۆوەبگرێت. جیاوازی نێوان 
)ناسیۆنالستەكان( )ناسیۆنالیزم( و )نەتەوەیی( )ناسیۆنیزم(، 
ئەگەرچی ئاڵۆزە، دەكرێت لەبارەیەوە سودمەندبێت، چونكە 
نەتەوەیی  ناسنامەیەكی  هاتنەئاراوه ی  مانای  بە  دووەمیان 
سۆڤێتی،  ڕاش��ك��اوی  ب��ە  دەك��رێ��ت  و  نەتەوەییە  س���ەروی 
لە  سەرچاوەی  بەاڵم  دیكەبێت،  هەرشتێكی  یان  ئۆكرانی، 

گروپێكی نەتەوەیی تایبەت نەگرتبێت...
كۆسپی  ڕوب���ەڕوی  ن��ەت��ەوەی��ی  ناسیۆنالیزمی  ئ��ەم��ڕۆ 
بۆتەوە  جیهانگیرسازی  و  جیهانیكردن  بە  پڕۆسەكانی 
ویستی  نمونە،  ب��ۆ  ڕەت��ن��اك��رێ��ت��ەوە(،  هەرگیز  )ئ��ەگ��ەرچ��ی 
ڕۆمانیا بۆ چوونەپاڵ یەكێتی ئەوروپا و ناتۆ وایكرد ئەو 
داوای  و  ببەستێت  هەنگاریا  لەگەڵ  مودت  پەیمانی  واڵتە 
سیاسییە  و  ئ��اب��وری  ڕێ��ك��خ��راوە  چونەپاڵی  ب��ۆ  سۆڤێت 
نێودەوڵەتیەكان، تا ئێستا بەری بە تۆڵەكردنەوەی نەتەوەیی 
گرتوە. ئەگەر ئەوبەڵگەیە ئاشنا بێتەبەرچاو، بەو هۆیەیە كە 
جێگیریان  دواییە  ئەو  ساڵی   150 درێژایی  بە  لیبراڵەكان 
پاسیڤیزم  بە  جمك  هەمیشە  ئابوری  لیبراڵیزمی  ك��ردوە. 

بووە. كارلتۆن هیز دەڵێت: 
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ئابوری  بارودۆخی  كە  جەختیاندەكردەوە  }لیبراڵەكان{ 
مادی زیاتر لە كاری سیاسیدا چارەنوسسازه ؛ لە ئێستادا، 
ئابوری  لیبراڵیزمی  سەركەوتنی  لە  خەڵك  ن��اچ��ارب��وون 
و  زامنبكەن  جیهان  بۆ  ئاسودەیی  و  ئاشتی  دڵنیابكەنەوە، 

خۆیان لە زێدەڕۆییەكانی ناسیۆنالیزم ڕزگاربكەن. 
لیبراڵ  ب��ی��روب��اوەڕەی  ئ��ەو  جیهان،  یەكەمی  جەنگی 
شێوەی  ناسیۆنالیزم  كە  الوازك���رد،  ماركسیستەكانی  و 
ب��ەت��اڵ��ك��راوەی ك��ۆم��ەڵ��ەك��ان��ە و ش��وێ��ن��ی خ��ۆی��ان دەدەن���ە 

هاوپەیوەندییە فرەنەتەوەیی، یان چینه  کان.
دوو  و  چارەسەرنەكراوە  كەمینەكان  دۆزی  هەرگیز 
بنەمای بنچینەیی ڕێكخراوی ئاسایش و هاوكاری ئەوروپا 
و  نەتەوەیی  چارەنوسی  دیاریكردنی  -مافی   )OSCE(
دەستدرێژی نەكردنە سەر سنورەكان– بە ئاشكرا لێكدژن 
و  كۆسۆڤۆیەكان  چیچانیەكان،  بۆ  كەسەر  و  )بوونە خەم 
دەوڵەتەكانی  پێویستە  ناگۆرنوقەرەباغ(.  ئەرمەنیەكانی 
كۆمەڵ  س��ن��ورەك��ان��ی  ت��ر  ج��ارێ��ك��ی  كۆمۆنیستی  پ��ۆس��ت 
دیاریبكەن: كێ لەمسەری سنور و كێ لەوسەری سنورە. 
ترانسلڤانیا  هەنگاریەكانی  یان  ڕۆمانیا،  ڕۆمانیەكانی  ئایا 
بوڵگاریان،  توركەكانی  سنورن؟  لەمسەری  سلۆڤاكیا  و 
ئۆیگورەكانی زین جیانگ و تبتیەكانی چین لەكام سەرەن؟ 
پێدەچێت  لەسەرە:  كێشەی  واڵت  هەندێك  سنوری  هێشتا 
چیچانیەكان نایانەوێت بەشێك لە كۆمەڵی سیاسی سۆڤێت 
كاتێكدا  لە  بێت-،  دیموكراسی  ڕادەیەكیش  هەر  بە   – بن 
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بە  خۆیان  داهاتوی  ئەبغازیەكان  و  باشور  ئۆستیانەكانی 
دەبینن.  دابینكراوی  بە  سۆڤێتدا،  فدراسیۆنی  لە  مانەوە 
پێكدێنن،  خەڵك  كەسانێك  چ  نییە  ئ��ەوە  تەنیا  مەسەلەكە 
هاوواڵتی  بە  كەسانێك  دەبێت  ئەوەیە  تایبەتی  بە  بەڵكو 
لیتوانیا  و  ئیستۆنیا  لە  تایبەتی  بە  بابەتێكه   ئەژماربكرێن، 
توندە، واڵتانێك ڕژێمی سۆڤێت وەك ئامڕازی زەوتكردنی 
كۆچپێكردنیان  ل��ە  س���ودی  ح��ەش��ام��ات��ی(  )ئیمپریالیزمی 
زۆرب��ەی��ان  )ك��ە  تاكەكانیان  ناكرێت  ب��ەاڵم  وەردەگ����رت، 
ئێستا خانەنشینن(، بە بەرپرس بزانی. ئەمە بە هەمانجۆر 
مەسەلەیەكە بە گونجان بە كۆمۆنیزم دەبەسترێنەوە و لە 

بەشی داهاتو شرۆڤەیان دەكەین.
ه��ەرگ��ی��ز دی��م��وك��راس��ی خ��ۆی ل��ەخ��ۆی��دا ب��ەرام��ب��ەر بە 
زۆرج��ار  ڕاس��ت��ی��دا،  ل��ە  نییە؛  ناسیۆنالیزم  دام�����ەزراوەی 
دیموكراسی  شێوازخوازی  دەكرێت  ڕاستە.  پێچەوانەكەی 
بە  بێت،  ناسیۆنالیستی  س��ازدان��ی  بەهێزكردنی  هۆكاری 
بەهەمانجۆر  هه بوو.  پێشو  یوگسالڤیای  لە  كە  هەمانشێوە 
كە زەكەریا ئاماژەی پێدەكات، )لە كۆمەڵگەی لێكجیابووەوە، 
هاتنەناوەوەی دیموكراسی لە ڕاستیدا ناسیۆنالیزم، گرفتاری 
پێشینەیەكی  كە  هەڵگیرساوە،  شەڕ  تەنانەت  نەتەوەیی، 

دەستورانەیان نییە(. 
دویل،  مایكل  ڕوانگەی  لە  سودوەرگرتن  بە  زەكەریا، 
 ،)1997( ئ��اش��ت��ی  و  ش���ەڕ  كتێبەكەیدا  ل��ە  دوای��ی��ە  ب���ەم 
دووپاتیكردۆتەوە و دەڵێت نەك دەوڵەتە دیموكراسییەكان، 
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كە  ن��اك��ەن،  یەكتری  ش��ەڕی  دەوڵەتانە  ئ��ەو  زیاتر  بەڵكو 
لەو  )زۆرج��ار  هەیە:  دەستورانەیان  لیبراڵیزمی  گۆڕەپانی 
دەمارگیر  ناسیۆنالیزمی  دیموكراسی  سەرهەڵدانی  واڵتانە 
پێشینەی  لەگەڵ خۆی دەهێنێت، كە  و شەڕ هەڵگیرسێنەر 
هەمواركردنە  ئەو   .)2( نییە(  دەستورانەیان  لیبراڵیزمی 
زۆربەی  كە  كۆمۆنیستدا،  پۆست  لە  گرنگە  چاكسازییەكی 
ل��ە زمانی  پێویست ج��ەخ��ت  ل��ە  زی���اد  ل��ەب��ارەی��ەوە،  ك��ات 
بارودۆخی  بە  تەبا  دەستوری  سیستمەكانی  هاتنەئارای 
نەتەوەیی واڵتانی تایبەت، بنەما و پڕۆسەكانی ڕوتەڵی )بە 

دیموكراسیكردن(، كراوەتەوە.

نوێكردنەوەی الیەنگری نێودەوڵەتی - دەوڵەتە 
نوێیەكان لە یاسایەكی تازەدا

ڕوخانی كۆمۆنیزم بۆ سیستمی نێودەوڵەتی، چ مانایەكی 
بە  م��ان��ای  ڕوداوە  ئ��ەو  پێیوایە  ك��ۆپ��ەر،  ڕۆب��ێ��رت  ه��ەی��ە؟ 

سەردەمكردنی هەبوو: 
نیشاندا.  ئەوروپادا  مێژوی  لە  پچڕانێكی   ،1989 ساڵی 
 ،1789 ساڵەكانی  ل���ەروداوی  ڕوی���دا،   1989 لە  ئ��ەوەی 
وەك  م��ێ��ژوان��ەش،  ئ��ەم  ت��ێ��پ��ەڕان��د.  1919ی  ی��ان   1815
و  ئیمپراتۆرەكان  هەرەسهێنانی  شۆڕش،  مێژوی   ،1989
سەرلەنوێ ڕێكخستنەوەی قەڵەمڕەوەكانی دەسەاڵتن، بەاڵم 
هێز  هاوسەنگی  جێگیركراوی  چوارچێوەی  لە  ئەوگۆڕانە 
 1989 ڕویاندا.  دەوڵ��ەت  سەربەخۆی  فەرمانڕەوایەتی  و 
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كە  بەرچاو  گۆڕانی  س��ەرب��اری  سااڵنە،  ئ��ەو  جیاوازبوو. 
ڕێكخستنەوەی  سەرلەنوێ  و  -شۆڕشەكان  ڕوی��دا  ل��ەودا 
سیستمی  شایستەی  ژێرخانی  گۆڕانی  هاوپەیمانییەكان- 

دەوڵەتی ئەوروپای نیشاندەدا. 
كۆپەر پێیوایە، ئەو گۆڕانە نیشاندانی كۆتایی سیستمی 
هاوسەنگی هێزبوو لە ئەوروپا، گۆڕان لە نمونەی پەیوەندی 
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی م��ەزەن��دەك��راو، ی��ان دەرك��ەوت��ن��ی سیستمی 
ویستڤاڵی  ئاشتی  ڕەوتی  لە  مۆدێرن  ئەوروپای  دەوڵەتی 
1648، تەنیا سیستمی كۆن ڕتوش ناكرێت، بەڵكو سیستمی 
فەرمانڕەوا  نوێی  جۆرێكی  بە  پشتی  سه رهه ڵدەدات،  نوێ 
ئ��ەس��ت��ورە، ك��ە ل���ەودا ف��ەرم��ان��ڕەوای ن��ەت��ەوەی��ی بەهۆی 
فراوانبوونی گۆڕەپانی دەسەاڵتی پڕۆسە شێوازمەندەكانی، 
دادگا نێودەوڵەتیەكان، ڕاگەیەنراوی جیهانی، دواپەسەندكراو 
بەاڵم  نییە،  نوێ  باسە  ئەو  الوازدەب��ێ��ت.  هاوشێوەیان  و 
بلەزیەكی   ،1989 دوای  لەژێر ڕۆشنایی گۆڕانكارییەكانی 
تایبەت بەخۆوەدەگرێت. لە ڕاستیدا، خەریكە پێناسەكردنی 
كاری  لە  )دەس��ت��ت��ێ��وەردان(  دەگ��ۆڕێ��ت،  فەرمانڕەوایەتی 
ناوخۆیی دەوڵەتەكان، كێشەی یاسایی پڕدەسەاڵت بەخۆوە 
گەشەی  جیاكردنەوەی  بۆ  كە  پڕۆسەیەكە  ئەوە  دەگرێت. 
 - جهانگربوون  ناویدەنێم  بوون  نێودەوڵەتی  چەندایەتی 
ڕێكخراوەكانی  ل��ەودا  و  ڕودان��دای��ە  لە  چۆنایەتی  گۆڕانی 
وەك ڕێ��ك��خ��راوی ن��ەت��ەوە ی��ەك��گ��رت��وەك��ان، ڕێ��ك��خ��راوی 
لەسەر  نێودەوڵەتی  س��زای  دادگ��ای  و  جیهانی  بازرگانی 
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مرۆڤ،  مافەكانی  لە  )كە  تایبەتی  جیهانگیری  ڕێساكانی 
سیاسەتەكانی ژینگە، ڕژێمە بازرگانییەكان و سیستمەكانی 
جیاجیا  بەشێوازی  پاشان  و  پێكدێن  دەكۆڵنەوە(،  دارای��ی 
دەیان)پارێز(ن. )دەوڵەتێكی سیاسەتكار( جیهانی لە ئاستی 
نێودەوڵەتیدا چەكەرەیكردوە. )دواپەسەندكراوی هیلنسكی(، 
پێشتر فەرمانڕەوایەتی نەتەوەیی سیستمە كۆمۆنیستەكانی 
ئەوروپا،  لە  ئەوان  داهاتوی  هەرەسهێنانی  الوازكردبوو، 
كۆسپێكی گەورەی سەر ڕێی سەرهەڵدانی چاخێكی البرد، 

كە ئێستا یەكەم ئاماژەی دەركەوتنی دەبینین. 
پ���ەالم���اردان���ی پ��ۆس��ت ك��ۆم��ۆن��ی��زم، خ���ۆی ل��ە گ��ۆڕان��ی 
تێگەیشتن لە شوێنی جوگرافی نیشاندا. زاراوەی )ئەوروپای 
خۆرهەاڵت(، تەنیا دوای جەنگی دووەمی جیهان، بۆ نیشاندانی 
دابەشكارییەكانی جەنگی سارد باویبوو. )پەیمانی دەوڵەتی 
لە  جوگرافییەوە  ڕوان��گ��ەی  لە  كە  ڤیەننا،   1955 نەمسا( 
پراگ خۆرهەاڵتی ترە، لە }قەڵەمڕەوی{ )خۆرهەاڵت( الیبرد 
لە  نەمسا  ئەم واڵتە، ڕێیدا  بێالیەنی  بە نرخێكی خەیاڵی  و 
بەرهەمەكانی ڕەونەقی ئابوری دوای شەڕ، سود لە خۆرئاوا 
وەربگرێت. ئەمڕۆ، پەیوەندی ڕو لە گەشەی نێوان هەردوو 
واڵتی سنوری سۆڤێتی پێشو هاتۆتەئاراوە، كە نیشانیدەدات 
ب��ووە و ئۆكرانیا،  ف��راوان  ئ��ەوروپ��ای خ��ۆره��ەاڵت  چەمكی 
مۆڵداڤیا، بیالروسیا و كۆمارەكانی باڵتیكیش دەگرێتەوە. ئێستا 
واڵتانی لێوارەكانی باكوری بلۆكی سۆڤێتی پێشو )بە تایبەت 
ئەوروپای  واڵتانی  بە  خۆیان  چیك(،  كۆماری  و  هەنگاریا 
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پێشوش، خۆیان  كۆمارەكانی سۆڤێتی  و  دەناسێنن  ناوەند 
سەر بە )ئەوروپای خۆرهەاڵت( دەزانن و ئەوە نیشانیدەدا، 
هەنگاونانی گرنگی سەفەری دورودرێژی ئەو واڵتانەیە بەرەو 
)ئەوروپا(. ڕاگەیەنراوی هاوبەشی پۆڵەنداو ئۆكرانیا، هێمای 
و  پۆڵەندا  و  بۆیەكتری  بوو  نیازخراپی  كۆتایی سەدەكانی 
لیتوانیا پەیوەندی خۆیان ڕێكخست و لە ڕاستیدا وا لەیەكتری 
نزیكبوونەوە، كە ڕۆژانی گەورەی دامەزراندنی كۆمەڵگەی 
و  بیردێنێتەوە  لیتوانیا   - پۆڵەندا  هاوبەشی  ب��ەرژەوەن��دی 
سنورەكەیان  هێڵی  لەسەر  ڕۆمانیاش  و  ئۆكرانیا  هاوكات 
ئەوروپای  واڵتانی  نێوان  دیكەی  مەترسییەكی  ڕێككەوتن. 
بەوچەشنە  ه��ەر  و  كەمبۆوە  ك��ۆن  و  )ن���وێ(  خ��ۆره��ەاڵت 
و  ئەوروپا  یەكێتی  بە  هەمویان  پەیوەندیكردنی  دورنمای 
ناتۆوە بەهێزبوو. ئەگەرچی ڤێتنام و الوسیش هێشتا حزبە 
كۆمۆنیستەكان فەرمانڕەوایان دەكەن، دابەشكردنی ئاسیای 
ناكۆمۆنیست، وەك  باشوری خۆرهەاڵت بۆ كۆمۆنیست و 
جاران گرنگ نییە. سەرچاوەی نوێ بۆ دابەشكردنی واڵتانی 
ئەو ناوچەیە، بە تایبەت لە نێوان واڵتانی كۆمەڵە دورگەكان 
)ئەندۆنیزیا، سەنگافورە، مالیزیا، برونی و فلیپین( و واڵتانی 
نیمچە دورگەی ئاسیای باشوری خۆرهەاڵتی )برمە، ڤێتنام، 

الوس، كامبۆج و تایالند( لە هاتنەئارادان. 
بە  قۆناغی جیاجیادا  لە  كۆمۆنیستی  واڵتانی  كاتێكدا  لە 
ئاڕاستەیەك گەشەیان دەكرد، باقی دنیا بە خێرایی شێتانە 
بە ئاڕاستەیەكی دیكە پێشدەكەوت. لە }سەردەمی{ پۆست 
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هەندێك واڵت  كۆمۆنیزم، گۆشەی چوونەپاڵی سەرلەنوێی 
}بە ئاڕاستەی كۆتایی{ زۆربوو، لە ڕاستیدا پۆڵەندا، هەنگاریا 
بۆ  )بگەڕێنەوە  كردبوو  پێشبینیان  تر  واڵت��ی  هەندێك  و 
ئەوروپا(. لەگەڵ ئەوەشدا، دیارە باسكردنی گۆڕینی ئاڕاستە 
دەیتوانی  سۆڤێت  چۆن  دژوارتربوو.  زۆر  تر،  واڵتانی  بۆ 
كیشوەرەكان،  باقی  لەگەڵ  كاتێك  ئ��ەوروپ��ا(،  )بگەڕێتەوە 
هەمیشە پەیوەندی دووالیەنەی هەبوو؟ الیەنگری سیاسەتی 
ئەوپرسیارە  لەسەر  دەگۆڕاو  بەرچاو  بەجۆرێكی  دەرەكی 
)ئەوی  قوڵدەبۆوە: هاوڕێكانمان كێن، دوژمنەكانمان كێ و 
دیكە( كێیە؟ سەرەڕای بە گژداچونەوەی سۆڤێت بە میراتی 
كۆمۆنیزم، پێدەچێت سۆڤێت بۆ زۆربەی واڵتان )ئەوی دیكە( 
بێت. هۆیەكی بوونی جیاوازی لە نێوان تایبەتمەندی پۆست 
كۆمۆنیزم لە ئەوروپای خۆرهەاڵت و پۆست كۆمۆنیزم لە 
لە  كە  ئەوەیە  سۆسیالیستی  سۆڤێتی  جەماوەری  یەكێتی 
لێرەدا میرات )پۆست  دووەم��دا، واڵتێك بووە پازدە واڵت. 
ئیمپراتۆری( توندی تایبەتی هەیە، نەك تەنیا بەهۆی بێزاری 
زۆرتر لە پەیوەندی ئیمپریالیزمی، بەڵكو بەهۆی هەمان شك 
ئیمپراتۆری  ئەو واڵتە  ئایا قەت  كە  لەوبارەیەوە  و گومان 
بووە یان نا. بۆ سۆڤێت، قۆناغ قۆناغی پاشەكشەیە، بەاڵم 
بۆ چواردە واڵتەكەی تر، قۆناغ قۆناغی ڕزگارییە. دینامیكی 
قوتدەكەنەوە،  پرسیارە  ئەو  و  بەرامبەرن  بارودۆخانە  ئەو 
ڕەهەندێك  بۆ  زۆرلێكجیا  ئەزمونی  دەكرێت  چەند  تا  كە 

كەمبكاتەوە. 
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سیستمی  بە  نوێی  ڕەوانییەكی  س��ارد،  جەنگی  كۆتایی 
هەڵگرتنی  بەرلین،  دی��واری  ڕوخانی  بەخشی.  نێودەوڵەتی 
 )ANC( قەدەغەبوونی چاالكی كۆنگرەی نەتەوەیی ئەفریقیا 
كۆمۆنیستی  حزبی  لەوانە  دیكە،  قەدەغەكانی  ڕێكخراوە  و 
فەوریەی  2ی  لە الیەن دوكلەرك، دوای  باشور،  ئەفریقیای 
1990 بوو. بە ڕای گیلیۆمی، گۆڕانی ناوەندی نێودەوڵەتی 
خەباتی  لە  واز  ناچاركرد  ئەفریقیای  نەتەوەیی  كۆنگرەی 
سارد،  جەنگی  كۆتایی  كاتێكدا  لە  بێنێت،  شۆڕشگێڕیەكەی 
ناوخۆیی  ت���ەواو  بەهێزێكی  ڕێ��ك��خ��راوە  ئ��ەو  پ��ێ��دا  ت��وان��ای 
ئەژماربكرێت، كە لەمەودوا بەشێك نییە لە خەباتی جیهانی 
پەیوەندییە  ئەو  ماهیەتی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  كۆمۆنیزم.  دژی 
دۆزە  ئ��ەو  بەمچەشنە  گۆیلكە  لێكۆڵینەوەیە.  بە  پێویستی 
كۆمەڵەیە  دوو  ئ��ەو  ب��وو  ڕێ��ك��ەوت  )ئایا  دەك���ات:  فۆرمۆلە 
بەرهەمی  تاسنورێك،  النیكەم  ئەمان  یان  ڕویاندا،  بەیەكەوە 
ئاڵوگۆڕی  نێودەوڵەتیدا؟(  سیستمی  خودی  لە  بوون  گۆڕان 
جیهانی  ب��ازاڕی  سەرهەڵدانی  و  وزە  قەیرانی  تەكنەلۆژیا، 
ئاپارتایدو شێوەكانی تری  سیستمە كۆمۆنیستەكان، ڕژێمی 
ڕای  بە  هەڕەشەوە.  خستەبەردەم  ڕێژەیەك  بە  دەسەاڵتی 

فۆكۆیاما، وەاڵم ڕونبوو:
ئەگەر ئەو پرسیارە وەاڵمی هەبێت، كە بۆچی ئەفریقیای 
دیموكراسی  ب���ەرەو   1990 دەی���ەی  ب��ەرای��ی  ل��ە  ب��اش��ور 
باشوریش،  ئەفریقیای  ئەوەیە،  وەاڵمەكەی  هەنگاودەنێت، 
وەك یەكێتی سۆڤێت، چین، كۆریای باشور، بەرازیل و تایوان 
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قۆناغێكی بە مۆدێرنكردنی دەسەاڵتخوازانەیان تێپەڕاندوە، 
كە خەسڵەتی كۆمەاڵیەتی و ئابوری دەستەبژێرانی واڵتی 

تەواو وەرچەرخاند. 
دەكرێت ئاماژە بەوە بكرێت تەنانەت واڵتانی وەك زامبیا 
لە 1990، ڕوبەڕوی كێشەی بە دیموكراسیكردن بوونەتەوە، 
جێگرتنەوەی  تێپەڕاندوە.  گرنگییان  مۆدێرنكردنی  بە  كە 
شااڵوی  ئیمپریالیزمی،  پۆست  سەرۆكانی  ن��ەوەی  یەكەم 
سەردەمی نوێی سیاسەتی پۆست ئیمپریالیزمی لەناوچەكەدا 
نیوە  فیوزی  وەك  شێوازمەندی  گۆڕانی  هاوكات،  نیشاندا. 
سوتاو كاریكرد كە بە كۆتاییهاتنی جەنگی سارد دەستیپێكرد 
زائیر  لە  مۆبۆتۆ  دیكتاتۆری  وەك  دیكتاتۆرەكانی  ڕێیدا  و 

بڕوخێنن )كە ئێستا پێیدەڵێن كۆماری دیموكراسی كۆنگۆ(.
الیەنگری  ن��وێ��ك��ردن��ەوەی  ب��ەرج��ەس��ت��ەی  تایبەتمەندی 
سیستمی نێودەوڵەتی دوای }روخانی{ كۆمۆنیزم ئەوەیە، كە 
نوسخەی خۆرئاوای   ،– نەبوو  گفتوگۆ  زادەی  نوێ  یاسای 
پێماندەڵێت  ئ��ەزم��ون  سەپێنرا.  شیاو  ب���ژاردەی  تاكە  وەك 
سیستمی سەپاندن زیاتر لەو سیستمانە كەمتر جێگیرن، كە 
لە ڕێككەوتنی ئارەزومەندانە سەرچاوەدەگرن. دوای جەنگی 
دوەمی جیهان، كۆنفرانسی ڤیەننا لە 1815، یان كۆنفرانسی 
پاریس لە 1919 نەبەسترا، دوای كۆتاییهاتنی جەنگی ساردیش 
گفتوگۆی گشتی بنەماكانی سیستمی نوێ ئه نجامنەدرا. هاوڵ 
ئاماژەیپێکرد كە )سیستمی نوێ پاشەكشەیكردوە، بەاڵم هیچ 
كەسیش سیستمی نوێی نەئەفراندوە(، بەمشێوەیە هۆشداریدا: 
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ئەگەر خۆرئاوا، لەگەڵ تەواوی هێزە دیموكراسییەكانی 
تری جیهان، نەتوانن لە هێنانەئاراوەی هاوبەشی سیستمێكی 
نوێی كاری ئەوروپی و ئەوروپی - ئاسیایی بكۆڵنەوە - كە 
كەسێكی   - باشتربێت  كۆن  جەمسەری  دوو  لە سیستمی 

دیكە دەتوانێت ئەوكارە بكات....
كۆمۆنیست،  پۆست  جیهانی(  نوێی  )سیستمی  چەمكی 
كرد  پێشنیازی   1990 ساڵی  لە  ب��ۆش  ج��ۆرج  یەكەمجار 
پێبەستنی  پشت  خاڵی  بووە  بەاڵم  بوو،  ن��ەزۆك  پاشان  و 
و  جۆوێت  نێودەوڵەتی.  پەیوەندی  نوێی  ڕتوشی  نەیارانی 
نوێی  )نادیسپلینی  تا  گۆڕی  هزرەیان  ئەو  تر،  زۆركەسی 
جیهانی( نیشانبدەن. لە سۆڤێت، هەمان دەربڕین )سیستمی 
نوێی جیهان(، لە الیەن )ئیمپریالیزم( و )سەرمایەداری(ەوە 
پێشكەوتو  مرۆڤایەتی  دوژمنی  وتاری  ڕۆڵی  تا  بوو  بەس 
كۆمۆنیستی  حزبی  سەرۆكی  زیۆگانۆف،  گنادی  ببینێت. 
ناوەندی  ناوكی  وەك  ه��زرەی  ئەو  سۆڤێت،  فیدراسیۆنی 
پ��ەالم��ارەك��ەی ب��ۆ خ��ۆرئ��اوا و ن��ەخ��ش��ەی ب��ەدخ��وازان��ەی 
و  الوازك����ردن  ب��ۆ  ماسۆنی  و  نیشتمان(  )جیهان  گ��ۆڕی 
دروشمی  هاوكات   - كاریهێنا  بە  سۆڤێت  پەراوێزخستنی 
بە  ڕازێ��ن��راوە  ماسۆنی  نامەكەی  پێشكەشكردنی  و  بوش 
بۆ  دۆالر،  لەسەر   Nevus Ordo Seclorum ئاگاییەك
سەلماندنی ئەم بانگەشەیە بەس بوو! ئەم تۆنە بە ئازارە لە 
ئەمریكییەكان  خواستی  لەبارەی  ترۆفیمنكۆ  هنری  گوتەی 
-شوێنكەوتنی لە قاودانی ئالدریج ئەیمز- دەكرا لەسەر ئەو 
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بنەمایە تێیبگەین كە سۆڤێت یەكالیەنە هەر سیخوڕێكی دیكە 
ئاشكرابكات: )ئاشكرایە هەندێك كەس لە ئەمریكا، سۆڤێت 

بە پۆرتۆریكۆ، لێیان تێكدەچێت(. 
هاوڵ ئاماژەیكرد كە ڕوخانی كۆمۆنیزم، )سەرئێشەیەكی 
كۆن  دنیای  )هەرچۆنێكبێت،  خ��ۆرئ��اوا:  بۆ  ب��وو  گ���ەورە( 
ئامانجی  تاكە  دۆخەكە  پاراستنی  س��ادەب��وو...  دنیایەكی 
ڕكابەری  ئەو  هاوكات،  بوو.  تەمەنی...  كۆتایی  ساڵەكانی 
خۆرئاوای یەكگرتوی دەكرد(. بە كۆتاییهاتنی شەڕی سارد، 
جیهان لە دووالی گرنگه وه  ترسناكتر بووە. هاوپه یمانه کانی 
ب��ۆ دەس��ەاڵت��ی دوو زەب��ەالح��ی  جەنگی س���ارد، س��ن��وری 
مادەی  كۆنتڕۆڵی  و  داده نا  ئەتۆمیەكان  چەكە  زیادكردنی 
ئێستا  زام��ن��دەك��رد.  ن��اوك��ی  چەكی  تەكنەلۆژیای  ب��ەرای��ی 
لەبارەی  سۆڤێت  نیگەرانی  بەجدی  ن��ەم��اوە،  زۆرب��ەی��ان 
ئاسایشی ئارسناڵی ناوكی و پاشەكەوتی مادەی درزبردو، 
ئ��ام��ادەك��ردن��ی چ��ەك ه��ەی��ە. ه��ەر چ��ەن��د بیالروسیا،  ب��ۆ 
نا  واڵتانی  وەك   1992 ساڵی  لە  ئۆكرانیا  و  كازاخستان 
 1968 زیادكردنی  قەدەغەكردنی  پەیمانی  چوونە  ناوكی 
)NPT( و چەكەكانیان بۆ سۆڤێت گواستەوە، بە تەقینەوەی 
و   1998 مەی  لە  پاكستان  و  هندستان  لە  ناوكی  چەكی 
زیادكردنی ئەو چەكانە، هەنگاوی ترسناكی بۆ پێشەوە نا. 
هۆكاری ترسناكی دووەم، زیادكردنی گریمانەیی جەنگەكانی 
ناوچەییە بە كۆتاییهاتنی دیسپلینی سەردەمی جەنگی سارد، 
لەسەردەمی  یوگسالڤیا  پاشەكشەی  شەڕەكانی  ڕودان��ی 
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كە  هەمانشێوە  بە  نەكراوبوو،  چ���اوەڕوان  س��ارد  جەنگی 
سۆڤێت هێشتا هێزێكی بە توانا دەبوو، بە زەحمەت مەترسی 
لەالیەن   1990 لە  كوەیتی  خاكی  سەر  دەستدرێژیكردنە 
چاوخشاندنەوە  التین،  ئەمریكای  لە  قبوڵدەكرد.  عێراقەوە 
ئەو  سەقامگیری  ناوچەیی،  پڕچەككردنی  كێبەركێی  بە 
كیشوەرەی خستە بەردەم هەڕەشەوە. لە هەموو شوێنێك، 
دەوڵەتی  بە  پەیوەست  ملمالنێكانی  بە  كۆمۆنیزم  پۆست 
نەتەوەیی، بە تایبەت هاوكاتی ملمالنێی هێزەكانی ئابوری 

دارایی بە جیهانی بوو، ئەوانەی توند كرد. 
ه��ی��چ گ��رەن��ت��ی��ی��ەك نییە ك��ە دی��م��وك��راس��ی ل��ی��ب��راڵ��ی لە 
لە  كاریگەری خۆیەوە.  ژێر  بخاتە  ونكۆر،  تا  ڤالدیۆستۆك 
ئەمڕۆ  وەك  ئەوسا  جیهانی،  دوو جەنگی  نێوان  ساڵەكانی 
خەڵكییان  گ��ەن��دەڵ  زۆرج���ار  تاقمگەراو  سیاسەتكارانی 
چارەسەری  نەكەر،  سازش  نەتەوەكانی  و  دەكرد  نائومێد 
كێشەی خۆیان لە جواڵنەوەی دەسەاڵت ویستانەدا دەبینی، 
دیموكراسی لە هەموو شوێنێك لە هەڵوەشانەوە دابوو. لەگەڵ 
ئەوەشدا، ئەوروپای پۆست ئیمپراتۆری و ئەوروپای پۆست 
كۆمۆنیستی، جیاوازی بەرچاویان بەیەكەوە هەیە. كۆمۆنیزم، 
بە هەموو خەوشەكانییەوە، هەندێك مەسەلەی سەرەكی بە 
تایبەت مەسەلەی جوتیاران و كێشەی گەشەی چارەسەركرد، 
كۆتایی  ئەفراند.  دیكەی  كێشەی  بەنۆرەی خۆی  ئەگەرچی 
جەنگی سارد كۆتایی بە سیاسەتی بلۆك هێنا و سیستمی 
نێودەوڵەتی لە ڕیشەوە گۆڕی و ڕێكخراوەكانی )بە زۆری 
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بەشێوەی  س��اردی  جەنگی  كە  هێنایەئاراوە،  خۆرئاوایی( 
كۆمۆنیستییان  پۆست  یاسای  هەمیشەیی  دام����ەزراوەی 
بنەمابەند كردبوو. كۆتایی كۆت و بەندەكانی جەنگی سارد، 
ڕەوانی نوێی بە سیستمی نێودەوڵەتی بەخشی و لە سیاسەتی 
بەربەستەكانی  ژاپ���ۆن،  و  ئیتالیا  وەك  واڵت��ان��ی  ن��اوخ��ۆی 
گەشەی سیاسی البران. )گەڕانەوە بۆ ئەوروپا( بۆ واڵتانی 
ئەوروپای ناوەند كەمتر مەسەلەخوڵقێن بوو، ئەگەرچی زیاتر 
لەوەی پێشبینیدەكرا درێژەیكێشا، چونكە بۆ تەواوی واڵتان 
لە كۆتایی 1990، زۆربەی مەسەلەكانی پەیوەند بە حكومەت 
لە  حكومەتی  پرسیارەكانی  هەرچەند  چ��ارەس��ەرك��راب��وو، 
ڕەوان بووندا مایەوە. پێدەچێت لە هەندێك واڵت مەسەلەكە 
دیكتاتۆرێكی  بۆ  كۆن  دیكتاتۆرێكی  لە  پەڕینەوەیە  زیاتر 
تازە، تا پەڕینەوە لە تۆتالیتاریزمەوە بۆ دیموكراسی، بەاڵم 

دیموكراسی لە شوێنەكانی دیكە لە هاتنەئارادایە.

پەراوێزەكان:
 ،1992 تا   1776 لە  یەكەم  شەپۆلی  هانتیگتۆن،  بۆچونی  1.ب��ە 
شەپۆلی دوەم لە 1945 تا 1960ی خایاند و شەپۆلی سێیەم لە باشوری 
ئەوروپا )پورتوگال( لە 1974 دەستیپێكرد، پاشان كە بچێتە ئەمریكای 

التین و دووبارە لە 1989 بۆ ئەوروپای خۆرهەاڵت بگەڕێتەوە. 
جەك  زانیاری  لە  وەرگرتن  بە سود  بەرهەمێكی  لە  زەكەریا   .2
سنیدر و ئێدوارد مانسفێڵد نیشانیدەدات، كە لە 200 ساڵی ئەم دواییە 
)دەوڵەتانی بە دیموكراسی كراو زۆرجار زیاتر لە دەوڵەتانی دیكتاتۆر 

یان دیموكراسیە لیبراڵەكان بە پەلە پێشوازیان لە شەڕ كردوە(.
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5
قبووڵكردنی واقعیەتی

كۆمۆنیزم
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پۆست  جەوهەری  كۆمۆنیزم،  ڕابردوی  هەڵسەنگاندنی 
ساڵی  لە  تایبەتییەكەیەتی.  ڕێبازە  و  گشتی  بە  كۆمۆنیزم 
نێوان  درێژخایەنی  س���اردی  جەنگی   ،1989 ڕی��زپ��ەڕی 
 ،1840 لە  كە  كۆتاییهات،  كۆمۆنیزم  و  س��ەرم��ای��ەداری 
)ئەوەی  دەڵێت:  كمپۆس  ڕۆبەرتۆ  وەك  هەر  دەستیپێكرد. 
دووەم نمونە نییە. ئەو كارە بۆ هەندێك كەس كابوسە و 
ڕابردو  بۆ  }داخ  نوستالۆژیا  سەرچاوەی  دیكە  ئەوانی  بۆ 
سیمبول  كەس  هیچ  بۆ  كۆمۆنیزم  ئیدی  بەاڵم  خ��واردن{؛ 

نییە(.
ساڵی  و  دەبێت  ب��ەردەوام  باسە  ئەو  لەسەر  ڕۆبەرتۆ 
دەزانێت،  گ��ەورە  مێژویی  س��ۆزداری  خاڵێكی  بە   ،1989
)چ بگات بە هاوشێوەی 1776، ئەوسا پەڕینەوەی گەورە 
دیموكراسی  و  لیبراڵی  سەرمایەداری  بۆ  مركانتیلیزم  لە 
دەستورانە دەستیپێكرد(. ڕۆبەرتۆ خاڵێك بەم ناوەرۆكە لە 
خوزێ مریكۆر دەگوازێتەوە كە )كۆمەڵی سۆسیالیستی لە 
كۆتایی 1940، ڕۆڵی دادوەر و لە 1980 ڕۆڵی "زیندانیانی 

دادوەری"یان بینی(.
وەك  گشتی  ب��ە  )ك��ۆم��ۆن��ی��زم  بریجنسكی،  ڕای  ب��ە 
لە  بیست  و هزری س��ەدەی  الدان��ی سیاسی  نائاساییترین 
یادەوەریەكاندا دەمێنێتەوە(. قبوڵكردنی واقعیەتی كۆمۆنیزم، 
نەك تەنیا بە مانای ڕاگەیشتن بە ئاكامەكانی، بەڵكو لەوانەیە 
پێش هەموو شتێك تێگەیشتن بێت لەو خاڵە، كە )الدان(ی 
عەقڵخوازی  نەریتەكانی  ناخی  لە  توانی  كۆمۆنیستی چۆن 
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و ڕۆشنگەری خۆرئاوا هەڵقوڵێت و پاشان لە كردەوەیدا، 
شێوازی توندوتیژی نەخۆش ئاسا بەخۆوەبگرێت، هاوكات 

لە بنەمادا پارێزەری ئایدیالی ئازادی بێت.

ویژدان، گۆڕەپان و شۆڕش
دەرچ�����وون ل��ە ڕاب�����ردوی ك��ۆم��ۆن��ی��زم، پ��ڕۆژەی��ەك��ی 
ئیدارەی  سیستمی  لە  شتێكبوو  كۆمۆنیزم  دووالیەنەیە؛ 
كۆمەڵگە زیاتربوو، بووە بەشێكی زیندوی پێكهاتەی خودی 
كۆمەڵگە. لە هەنگاریا، پیتەر ستەرهیزی گوتی: )تەنانەت گەر 
ئەو خاڵە ڕاست بێت -كە بۆخۆی پێویستی بە سەلماندنە- 
هەنگاریا لە 1956، خۆی لە شەڕی كۆمۆنیزم ڕزگاركرد، 
دەخزێت،  پێستەكەی  لەسەر  سەگاڵوك  كە  هەمانجۆر  بە 
و  دێت  كۆتایی  كوێ سەگ  لە  نییە،  ڕون  هەرگیز  ئەمڕۆ 
واڵتانی  زۆربەی  بۆ  كۆمۆنیزم  هەڵدەقوڵێت(.  كوێ  لە  ئاو 
بێگانە  النیكەم شتێكبوو، دەسەاڵتی  ئەوروپای خۆرهەاڵت 
بە سەریدا سەپاندبوون، بەاڵم لە سۆڤێت ئەمشێوە ئاسانەی 
بووە  كۆمۆنیزم  نەشیاوبوو.  ڕابردو  واقعیەتی  قبوڵكردنی 
بەشێكی مێژوی نەسڕدراوەی سۆڤێت، كە ڕوی تایبەتی دوو 
كۆتایی ترس }لەالیەك{ و دەستكەوت }لە الكەی دیكە{ بوو. 
لێرەدا قبوڵكردنی واقعیەتی كۆمۆنیزم زۆر دژواربوو )وەك 
لە ئەڵمانیای دوای شەڕ دیتمان(، پڕۆسەی قوڵی فەرامۆشی 
كۆمەاڵیەتی، لەگەڵ تەندروستی بژاردەیی مێشك، هاوكاری 

كۆمەڵگەی كرد، دەرۆستی گرفتاری ڕۆژانەی بێت. 
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پێویستە  كە  نین،  كۆمۆنیستی  پۆست  واڵت��ان��ی  تەنیا 
بە  ج��ای  )چ  بەڵكو  قبوڵبكەن،  كۆمۆنیزمی  واق��ع��ی��ەت��ی 
قبوڵبكەن،  واقعیەتە  ئەو  كولتورەكانیش  پێویستە  تایبەت( 
هێنایەئاراوە.  شۆڕشگێڕیان  سۆسیالیزمی  ملمالنێی  كە 
سۆسیالیزمی ماركس بۆ ئەوروپای خۆرهەاڵت شتێكبوو، 
خ��ۆره��ەاڵت ب��ەس��ەری��دا س��ەپ��ان��دب��وو، ب���ەاڵم ب��ۆ سۆڤێت 
هاتبوو.  خ��ۆرئ��اواوە  لە  ب��وو،  ئایدیۆلۆژی  سۆسیالیزمی 
دیڤید كات زۆر پێشتر ڕەخنەی لە چەپی خۆرئاوا گرت، بۆ 
ڕادەستبوونیان بە تاوانەكانی سۆڤێت. ستیڤان كۆرتۆڤا لە 
پێشەكی كتێبی ڕەشی كۆمۆنیزمدا دەڵێت: كۆمۆنیستەكانی 
هاوبەشی  ئاكارییەوە  ڕوان��گ��ەی  لە  خ��ۆرئ��اوا  ئ��ەوروپ��ای 
تاوانی تاوانكارییەك بوون، كە بەناوی ئایدیۆلۆژیەكەیان لە 
خۆرئاوا،  ئەكادیمیانی  ئیدانەكردنی  ئەنجامدرا.  خۆرهەاڵت 
بنەما  لە  )گۆڕانكاری  دەڵێن  وەك  مێژوزانان  تایبەت  بە 
چەمكی   1960 كۆتایی  لە  كە  ماركسیزم(،  بنەڕەتیەكانی 
تۆتالیتاریزمیان ڕەتكردبۆوە، بووە كارێكی تەواو باو. ئەوان 
تۆمەتباركران بەوەی كە چاویان لە كارەساتی سیستمەكانی 
گۆڕانی  ب��ەه��ای  تایبەت  ب��ە  و  ن��وق��ان��دوە  سۆڤێت  ج��ۆری 
ئاڕاستەی ئەو سیستمانەی لە )تۆتالیتاریزم( بۆ پلۆرالیزم 
 - كۆمەاڵیەتی  سەركەوتنە  لە  زێدەڕۆیی  ك��ردوە،  بەبایەخ 
ئابورییەكانی ئەو ڕژێمانەدا كردوە، بەوجۆرە نەیانتوانیوە 
ڕوخانی ئانوساتیان پێشبینیبكەن. ئەو ڕەخنانە ڕاستییەكیان 
خراپ  بە  بنچینەدا  لە  فراوانتر،  مەیدانی  لە  بەاڵم  تێدایە، 



167پۆست كۆمۆنیزم

كۆمەاڵیەتییەكان  زانستە  بیرمەندانی  ك��اری  تێیاندەگەن: 
بوون  زۆرك��ەم  و  دۆزینەوەیە  پێش  بەڵكو  پێشبینی،  نەك 
بە  ئاماژە  ڕوبەڕو  بێت  نەیانتوانی  كە  جدی  توێژەرەوانی 
كێشە سەرەكیەكانی سیستمی كۆمۆنیستی بكەن. بۆ نمونە، 
كۆدەنگییەكی  هیچ  ڕاب��ردو،  لە  سودوەرگرتن  بە  تەنانەت 
ن��ەت��ەوەك��ان  م��ەس��ەل��ەی  ك��ە  نییە،  ل��ەب��ارەی��ەوە  قبوڵكراو 
ڕوخانی یەكێتی سۆڤێتی پێشخست؛ بە پێچەوانەوە، ڕەنگە 
سۆڤێتی  ج��ەم��اوەری  یەكێتی  هەرەسهێنانی  بڵێن  زۆرب��ە 
هەڵوەشانەوەی  نەگۆڕی  ئاكامی  هەرگیز  سۆسیالیستی، 

سیستمی كۆمۆنیستی نەبوو. 
نەترسی  بە  نەهاتبوو  ئ��ەوە  كاتی  ئایا  بڕوانین،  قوڵتر 
ڕوب���ەڕوی )ب��ەراوردن��ەك��ردن��ی ڕاب���ردو( )ئ��ەگ��ەر زاراوەی 
نازیزم  بەوپێیە  كە  ببینەوە،  بەكاربێنین(  مۆنت  فردینان 
ئ��اك��ارەوە،  ناپاكی  ئاشكرای  ڕەش��ی  دەوران���ی  ڕەتێنرایە 
گرنگترەوە؟  ك��ەم  شەڕێكی  ب��ووە  كۆمۆنیزم  كاتێكدا  لە 
لە  ئاماژە بەوە دەكات كە ڕژێمە كۆمۆنیستەكان  كۆرتۆڤا 
سەرانسەری جیهان ڕاستەوخۆ و نا ڕاستەوخۆ گیانی 85 
تا 100 ملیۆن كەسییان كێشا، النیكەم دوو هێندەی ژمارەی 
)تیرۆر  ئەو،  گوتەی  بە  كوشتنی.  هیتلەر  كە  ئەوكەسانەی 
سەرەتایی  كۆمۆنیستەكانی  سیستمە  خودی  تایبەتمەندی 
خرایە  سیستمانەدا،  لەم  )چینایەتی(ش  نەژادكوژی  بوو.(. 
سەر نەژادكوژی )رەگەزی(یەوە، كە لە شوێنێكی تر ناوم 
تاوانی  یان  نەبوون،  تاوانبار  جیاتی  لە  )چینكوژی(.  ناوە 
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پ��ێ��وەری كۆمەڵكوژی  ب��ۆ  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  گ��وت��ەزای  ت���اك، 
ئەوجۆرە  دەیانكرد.  كۆمۆنیستی  دەسەاڵتدارانی  كە  گۆڕا، 
نێودەوڵەتییان  ڕەوای��ەت��ی  دەیانتوانی  چ��ۆن  سیستمانە 
گەورەی  سیستمی  و  چین  لەبارەی  بپارێزن؟  كۆتایی  تا 
و  نەیار  ڤو، شوێنی  هاری  وتەی  بە  كە  الیۆگایی،  كەمپی 
ملیۆن   50 لە  زیاتر   1980 ناوەڕاستی  تا  پێشو،  زیندانی 
كەسی تێدا بەند كراون، چۆن؟ ئەگەرچی هەنوكە گومانێكی 
وانییە كە لە ڕوانگەی چەندایەتی كۆمۆنیزم لەچاو نازیزم 
ئۆباڵی مەرگی زیاتری لە ملە، بەاڵم جیاوازی چۆنایەتییان 
لە مێژە جێی باسە. لە ڕەوتی باسی مێژوزانان لە 1980 
پارێزكارانی وەك ئارنست نۆڵتە، نەك بەراوردكردنی ئەو 
نازیزم  كە  خستەڕو:  نزیكایەتیانی  بەڵكو  سیستمە،  دوو 
بۆخۆی كاردانەوەیەك بوو بۆ مەترسی كۆمۆنیزم و هیتلەر 
كۆمەڵكوژی  تاكتیكەكانی  لە  هەندێك  فێری  ستالینەوە  لە 
بوو. كۆرتۆڤا دەڵێت ناتوانی لە نێوان بە دەسەاڵتگەیشتنی 
پەیوەندییەكی  هیچ  نازیزم  سەرهەڵدانی  و  بەڵشەفیكەكان 
كاریگەری  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ  بێنیەئاراوە،  هۆكار   - هۆ 
تری  كتێبەكانی  و  كۆمۆنیزم  ڕەشی  كتێبی  كەڵەكەبووی 
لەوجۆرەی ئەو، ڕێژەییكردنی سوتاندنی مرۆڤ بە كۆمەڵ 
میتۆدناسی  بە  ڕەوایەتیدانە  مێژوییكردن(ی،  )بە  وات��ا   -
بەراوردكاری -. هەر مردنێكی شاز، بەاڵم كۆمەڵكوژی بە 
بەرهەمهێنانی  هێڵی  ڕێبازەكانی  بە  خەڵكێك  ئەنقەستانەی 
دەڵێت:  لەوبارەیەوە  كۆرتۆڤا  خۆیەتی.  تایبەتی  وت��ەزای 
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نمونەی  ب��ووە  جولەكەكان  ن��ەژادك��وژی   ،1945 )دوای 
دڕندەیی مۆدێرن و تێكڕای كەشوهەوایەكی داگیركرد، كە 
تایبەت كرابوو بە تێگەیشتن لە تیرۆری كۆمەڵی لە سەدەی 

بیست(.
 ،1991 ئوتی  كودەتا سەرنەكەوتوەكەی  دوای  كەمێك 
ئەلێكساندەر یاكۆولف، نزیكترین یاریدەدەری گۆڕباتچۆڤ 
لە ڕەوتی قۆناغی ڕادیكاڵی پرۆیستۆریكا، ئاماژەی به وه كرد 
كە كۆمۆنیزمی بەڵشەفیكی )گفتوگۆی لەگەڵ مێژو بڕی(. ئەو 
پێیوابوو، كۆمەڵگەی سۆسیالیستی دەیتوانی كۆمەڵگەیەكی 
)پۆست بۆرژوازی( بێت و نەك )دژە بۆرژوازی(. ئەگەرچی 
ڕەنگە سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی گفتوگۆكەی لەگەڵ مێژو 
بڕیبێت، بەاڵم بە مێژوبوونی كۆمۆنیزم بۆخۆی پڕۆسەیەكی 
مانای  بە  چوارچێوەیەدا،  لەم  مێژوبوون  بە  فرەالیەنەیە. 
لە  بێبەشبوونی  و  كۆمۆنیزم  ملمالنێی  بوونی  ڕێژەیی  بە 
بەوجۆرە،  نەرێنیەكەی.  و  ئەرێنی  ئاكاری  بەرپرسییەتی 
تاقیگەیەكی  بۆ  ئازادییەوە،  جواڵنەوەیەكی  لە  كۆمۆنیزم 
ترۆتسكی  گوتەكەی  ئەگەر  كورتدەكرێتەوە:  سەرنەكەوتو 
دەبێت  قەرزبكەین،   1917 لە  كاتی(  )دەوڵ��ەت��ی  لەبارەی 
بڵێین نەك سەرمایەداری، بەڵكو كۆمۆنیزم بوو كە فڕێدرایە 

)سەرانگوێلكی( مێژوەوە.
بە مێژویی بوونی خودی ستالینزم و بەشێوەیەكی گشتی 
سوتاندنی  م��رۆڤ  لە  كەمتر  ئ��ەو،  تەواویەتی  لە  سۆڤێت، 
سۆڤێت  ئەزمونی  ئایا  نییە.  وروژێ��ن��ەر  ب��اس  كۆمەڵ  بە 
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كاری  سروشتی  سیستمی  و  عەقڵ  دژی  بوو  شۆڕشێك 
بەركەوتەی  دەسەاڵتدا  لە  هەمانجۆر  بە  یۆتۆپیا  جیهانی، 
لەگەڵ مادەی سەرەتایی مرۆیی دەبوو، جەنگەڵبان بە داری 
دارستان )ئەگەر بژاردەی گوتراوەكەی ستالین بە كاربهێنین: 
)كاتێك دار دەبڕدرێت، تەاڵشەكانی بە هەوادا پەرت دەبێت(، 
یان تەنیا جۆرێكی دیكەی مۆدێرنیتە بوو، هەوڵی ڕەسەن 
بۆ گەیشتن بە بەهای كۆمەڵی، زاڵبوون بەسەر دواكەوتویی 
مێژویی و الوازی نەتەوەییدا؟ هەرگیز پڕۆژەی كۆمۆنیزم 
ئاكاری چارەسەر نەكرد، بەڵكو  نێوان سیاسەت و  گرژی 
لە  دەكرێت  چ��ۆن  خوڵقاندوە:  دیكەی  كێشەیەكی  ئەمڕۆ 
باشی  بە  ئاكار  كۆمۆنیستەكاندا،  سیستمە  هەڵسەنگاندنی 
متوربەی مێژو بكەی؟ لە باسی لەبارەی بابەتی لەمجۆرەدا 
سەرەوە  لە  تێپەڕی(،  ب��ەراوردك��ردن  )بەبێ  كە  خرایەڕو، 
سۆسیالیستی  سۆڤێتی  هەرچۆنێكبێت،  كە:  ئاماژەیپێكرا 
بەشێك بوو لەو هاوپەیمانییە، كە چۆكی بە ئەڵمانیای نازی 
قوربانیدا؛  زۆرترین  سەركەوتنە  بەو  گەیشتن  بۆ  داداو 
سۆڤێتی سۆسیالیستی و چین پارێزگاریان لە جواڵنەوەی 
بۆ  ك��رد  ڤێتنام  تایبەت ش��ەڕی  ب��ە  و  ن��ەت��ەوەی��ی  ئ���ازادی 
نوێنەری  بانگەشەی  چین  م��اوەی��ەك  واڵت؛  یەكگرتویی 
)جیهانی سێ( بوونی دەكرد و كۆمۆنیزم لەو واڵتە )واڵتانی 
تر(، ئەركی نەتەوەیی ژیاری بە تایبەت گەشە، یەكگرتویی 
و سەقامگیری جێبەجێكرد؛ كۆمۆنیزم، بە چاوپۆشی لەوەی 
بۆتە چی، ئایدیالی سەلماندنی ڕزگاری مرۆڤ بوو، فاشیزم 
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هەمیشە لەسەر بنەمای ڕوانگەی شەڕانگێزانەی داریۆنیزمی 
زۆربەی  بوو؛  ناكۆك  خوا  لەگەڵ  ب��ەردەوام  كۆمەاڵیەتی، 
كرێكاران و ڕوناكبیرانی خۆرئاوا، سەرەڕای پەیوەندی بە 
ئازاریان لەگەڵ واڵتێك پارێزگارییان لە ئایدیالی كۆمۆنیزم 
دەك��رد؛  كۆمۆنیزمی  نوێنەرایەتی  بانگەشەی  كە  دەك��رد، 
چەند  ب��ە  ت��وان��ای  سۆڤێت  دورودرێ����ژی  تەمەنی  ه��ەم��ان 
سیستمە  ئەو  كە  بگرن،  جەمسەرەوە  بەو  خو  نەوەیەكدا 
نوێنەرایەتی دەكرد. توخمی ئەرێنی لە ڕابردوی كۆمۆنیزمدا 
چ  باشەكانی  شتە  نییە  كۆدەنگییەك  ئەگەرچی  هەبووە، 
بوون. لە هەمووی گرنگتر، چۆن دەكرێت لە لێپرسینەوەی 
هاوتای  بە  تەرم،  لە  شاخێك  كۆمۆنیزم  ئەزمونی  كۆتایی 

دەستكەوتی گوماناوی بزانی؟
پێوستە لەسەر گۆڕەپانی مێژو، ڕژێمە كۆمۆنیستەكان 
پۆڵەندا،  ل��ە  مێزگردێكدا  ل��ە  نمونە،  ب��ۆ  ب��ك��ەی.  داوەری 
هەڵبسەنگێندرێت.  پێشو  ڕژێ��م��ی  ڕاپ��ۆرت��ی  ه��ەوڵ��دراوە 
ئەگەرچی پێویستی مێژویی دوای یاڵتا، ئەو واڵتەی خستە 
هێشتا شوێنی  بەاڵم  دەسەاڵتی سۆڤێتەوە،  و  ڕكێف  ژێر 
باڵوكراوەی  ئاشكرایە  تاكدا،  لەئاستی  هەبوو.  مانۆڕ  بۆ 
بوو،  بوێر  زۆر   Tygodnik Powszechny كاسۆلیك 
ملی بۆ چاپی ستایش و پێداهەڵدانی ستالین نەدا بە بۆنەی 
مردنی لە مارسی 1953 - دەرچوونی ئەو ڕۆژنامەیە تا 
1956 ڕاگیرا. كۆمۆنیزم لە ئاستی تاكدا، چی بۆ پۆڵەندا 
جیۆپۆلیتیكی(  )واقعیەتی  ئەوكاتەی  تا  واڵت��ە  ئەو  ك��رد؟ 
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پەیڕەوی لە مۆسكۆی بە فەرمی دەناسی، قۆناغێكی بێوێنە 
لە ئاشتی و گەشە تێدەپەڕێنێت. لەڕوانگەی كولتورییه وه ، 
ئەو واڵتە زۆر گەشەیكرد، دەستی گەیشتە سنوری دیاری 
گۆڕەپانی  نائاسایی  بەشێوەیەكی  خوێندەواری،  جیهانی 
خوێندنی بااڵی فراوانكرد و نایەكسانی كۆمەاڵیەتی زۆركەم 
ك��ردەوە. بەشی ئابوری ڕاپ��ۆرت، وەك زۆرب��ەی واڵتانی 
نێوان  ساڵەكانی  بە  پێوانە  لە  تێكەاڵوە.  تر،  كۆمۆنیستی 
دوو جەنگی جیهانی، ئەو واڵتە لە مەیدانی بە پیشەسازی 
كااڵكانی  بەرهەمهێنانی  و  تەندروستی  بوون، شارنشینی، 
بەرخۆری، بەردەوام بە شیوەیەكی دیار پێشكەوت، بەاڵم 
لەچاو واڵتانی ئیتالیا، ئیسپانیا، یان فینلەندا، كە لەڕوانگەی 
گەشەی  داب��وون،  پۆڵەندا  هاوشێوەی  ئاستی  لە  گەشەوە 
تێچوونەكان  نرخی  بە  و  بەرچاودەكەوت  كەمتر  پۆڵەندا 
هەمووی  لە  بەدەستهاتبوو.  مفت  ژینگە،  فیڕۆدانی  بە  و 
گرنگتر، كۆمۆنیزم لە پۆڵەندا )و هەندێك واڵتی خۆرهەاڵتی 
ئامڕازی  و  نەتەوەیی  دژە  كارێكی  بە  ناوەند(،  ئەوروپای 
پەیڕەویكردن لە دەسەاڵتێكی دەرەكی و بێگانە وەردەگیرا. 
لە سۆڤێت، لێپرسینەوە لە گەشە بابەتێكی جێی مشتموڕی 
ژم��ارەی  بۆخۆیان  كە  ڕوەوە  ل��ەو  بەتایبەت  زۆرب���ووە، 
جێ پرسیارن. بۆ ئاسیای ناوەڕاست، بە مۆدێرنكردن لە 
هەربۆیە  و  كۆمەڵگەوە  چووە  كۆمۆنیستی  كۆمەڵەیەكی 
لە پێكهاتەی فیزیكی و زەینی ئەو كۆمەڵەیە ڕیشەی زۆر 

قوڵترە. 
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نەمابێت،  مێژو  ل��ەگ��ەڵ  گفتوگۆی  كۆمۆنیزم  ڕەن��گ��ە 
مێژو  لەخشتەبەری  فەلسەفەی  لە  دەسەاڵتی  زیاتر  بەاڵم 
وەردەگرت. پێویستی مێژویی لە ڕێوڕەسمی كۆمۆنیزمدا، 
خۆی لەو ڕوانگەیەوە نیشاندەدا، هەركە ڕۆح و مانای مێژو 
لەبارەی  )هەم  قوربانیدان  هەندێك  ئەوسا  تێگەیەنراوبوو، 
خۆی و هەم -بە باشتر زانین- بۆ ئەوانی دیكە( نەگۆڕە. 
سزسال میلۆش بۆ تاریفكردنی ئەو كەسانە خوازەی )گاز 
هیگلی( بە كاربرد، كە لە پۆڵەندای دوای شەڕ توشی داخ 
و ڕەمز و ڕازی پێویستی مێژو بوون. سەقامگیری ڕژێمی 
كۆمۆنیستی پشت ئەستور بە سۆڤێت لەم واڵتەدا، لەگەڵ 
ئەگەرچی   - نوێ(یانەی  )ه��زری  ئایدیۆلۆژیا  ڕاش��ك��اوی 
پێشكەوتن  ب��ە   - دەگ����ۆڕان  تەسەلی  ت��ێ��رو  ب��ە  زۆرج���ار 

ئەژماركرا. یاكوب كارپینسكی گوتی: 
}نوسینی  ئەسیر  مێشكی  لە  ب��ەوج��ۆرەی  ماركسیزم، 
نییە.  ه��زری  تێبینی  بابه تی  تەنیا  تاریفیكراوە،  میلۆش{ 
دەكرێت  كە  ن���اوردە،  ب��ی��روب��اوەڕی  كۆمەڵێك  ماركسیزم 
شرۆڤەی داسەپاوی جیاوازییان بكەیت، بۆ باوەڕداران، یان 
بیروباوەڕی كەسانێك ئامادەكراوە كە وادەنوێنن. هەندێك 
لەو كەسانە بە جڵەوكردنێكی وا بیروباوەڕیان نیشاندەدا بە 

ڕاستی باوەڕدارن، كە قەناعەتیان بە خۆیان دەكرد. 
ئه وه  ڕون��ك��ردن��ەوەی  لە  شاعیر،  هێربرێتی  زیبیگینۆ 
ڕەمزداتاشینی هیگڵی خسته  الوه  که  بۆچی هەندێك كەس 
بۆ )گازی هیگلی( بوون چۆکیان دادا و ئه وه یان ته نیا بۆ 
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ترس و نیازخراپی که م کرده وه . كارپینیسكی ئەو بۆچونەی 
نوسەرانی  له   که   نەبوو  )زەی��ن  كورتدەكاتەوە  هێربرێت 
ئەو  ب���وو(.  ك��ەس��ای��ەت��ی  ه��ەڵ��ەداچ��وب��وو،  ب��ه   ستالینستدا 
ڕوانگەیە بە ڕونكردنەوەی كێشەی باوەڕدارانی ڕاستەقینە 
كە  ناكات،  نوێ  سیستمی  هاوكاری  پیرۆزەكان؟(  )گەمژە 
میچینگ  )ئامانج(.  قوربانی  بكەنە  خۆیان  ئ��ارەزودەك��ەن 

دەڵێت: 
پێویستە لە بیرمانبێت كۆمۆنیزم لە 1945 - یان 1939 
بەجدی وەربگرین  پاڵنەری كەسانێك  دەبێت  دانەمەزراوە. 
ئێستا  ڕوانگەیە  ئەو  هەبوو...  كۆمۆنیزم  بە  باوەڕیان  كە 
فراوانە، كۆمۆنیزم شتێك نەبوو جگە لە كاری فاكتەرەكانی 
ب��ەرەو  خەڵك  كە  ڕێگایانەی،  ئ��ەو  گەیشتوی  سۆڤێت  لە 
ئایدیۆلۆژیەكەی  سەرنجڕاكێشییە  بڕییان،  كۆمۆنیزم 
بە  خەڵكی  كە  دەك��ات،  نەشیاو  ئەزمونانە  ئەو  كۆمۆنیزم، 

پچڕ پچڕی بۆ پەلكێشكرد. 
دادپ��ەروەری  ئایدیالی  دەرب��ڕی  كۆمۆنیزم  دەڵێت:  ئه و 
شەڕ  دوو  نێوان  سەرنەكەوتوەكانی  پانتاییه   لەسەر  بوو، 
بەهێز  ل��ەوب��اوەڕەوە  ستالینزم،  و  نازیزم  سەرهەڵدانی  و 
دواهێڵی.  گەیشتۆتە  خ��ۆرئ��اوا  شارستانییەتی  كە  دەب��وو 
سەر  )كۆمۆنیستی  بۆ  قوڵی  تێگەیشتنێكی  سۆلژنیتسن، 
ئامانج  خاتری  لەبەر  ب��ەن��اوی  ڕۆمانێكی  هەیە،  ڕاس��ت( 
بۆ  دەوڵ��ەت��ەك��ەی  دەس��ەاڵت��داران��ی  خیانەتی  ك��ە  نوسیوە، 
ئایدیالگەرایی خەڵك، بەجۆرێكی تاقەت پروكێن وێناكردوە، 
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بەدەستەوە  مەسەلەكەی  پوختەی  باشترین  ڕەنگە  پاشان 
خراپە  و  چاكە  )هێڵێك  كە  ڕوانگەیەی  ئەو  ل��ەودا  و  داوە 
بە  دەڕوات(  مرۆڤێكدا  هەموو  بەناخی  و  لێكجیادەكاتەوە 
و  بەرتەسككردنەوە  متوربەی  خۆی  نەتەوەیی،  پەشیمانی 

ئەوەی ئەمڕۆ ناودەنرێت )گەشەی بەردەوام(، ده کات. 
میلۆش و ئەوانی دیکه  ، ئەگەرچی بێگومان لە بنچینەدا 
بەاڵم  ڕاستدەكەن، كەچی ڕونكردنەوەی خاڵێك زەحمەتە، 
ل��ە ه��ەن��اوی زی��ان��ی شەڕ  ك��ە  ل��ەو واڵت��ان��ە گرنگە  بێشك 
هەڵتۆقیوون،  ش��ەڕ  ساڵەكانی  ن��ەب��ڕاوەی  سەرئێشەی  و 
شیوه یە  ب��ەم  یرشینا  ی��ان  دەیهێڵنەوە.  ڕون��ك��ردن��ەوە  بێ 

دەریدەبڕێت:
پۆڵەندییەكان، ئەگەرچی زۆرجار سەرەڕای نەخۆشییەك 
لەدڵیاندا هەیانبوو، نەیاندەویست بجەنگن. ئەو )قبوڵكردنەی 
دوای  وایكرد  بەڵگەیەكبوو  هەرچەند  لەوكاتەدا  واقعیەت( 
چەندساڵێك، ستالینزم بە سادەیی دزەبكاتە ژیانی كۆمەڵی 
بەپارێزەوە  زۆرت��ر  پۆڵەندییەكانەوە.  زۆری  ژمارەیەكی 
باسی )بێزاریان لە شەڕ( دەكرد، بەاڵم تەنیا بێزاری نەبوو 

لە شەڕ: هەڵبژاردنی ئاكاری و سیاسیش بوو. 
كریستا وۆڵف لە بەهەشتە جیابووەكاندا )1963(، باسی 
چارەنوسی ژن و مێردێك دەكات، كە دروستكردنی دیواری 
بیركردنەوە  لە  لێكیجیاكردونەتەوە،   1961 لە  بەرلین 
بەرجەستەی  توێژینەوەیەكی   )1968( ت��ی.  كریستا  لە 
ئایدیالی لە دەستچوو بە دەستەوە دەدات. ئەو دژ نەبوو، 
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نەبوو، ڕێزی خۆی وەك نوسەر  بەاڵم نوسەری حزبیش 
)و  تاكۆتایی  كە  كەسێك  وەك  بەاڵم  دەپاراست؛  كەس  و 
زۆرج��ار  و  م��ای��ەوە  خ��ۆره��ەاڵت  ئەڵمانیای  لە  پاشانیش( 
بوختانیان  و  بێڕێزی  خۆرئاواییەكان  ئەڵمانیا  ل��ەالی��ەن 
كە  نەكرابوونەوە  هەڵبژاردنێك  ڕوب��ەڕوی  هەرگیز  پێكرد، 
بەسەر  ڕاستیدا  لە  )و  ڕوناكبیران  بەسەر  كۆمۆنیزمدا  لە 

هەموو هاوواڵتییەكی سەر ڕاست(دا سەپابوو. 
ئاشكرا  بە  نازیەكان  و  كۆمۆنیست  تاوانی  هەرچەند 
لە  ب��ەاڵم  هەڵسەنگاندنن،  شایانی  پ��ێ��وەرەوە  ڕوانگەی  لە 
ئاستێكدا نین. جیاوازی ئەوانە نەك تەنیا لە جیاوازی نێوان 
گروپێك  چەند  ناوبردنی  لە  ك��وژی(،  )چین  و  نەژادكوژی 
جیاوازییەك   - كۆمەاڵیەتییەكان  پێوەرە  پێی  بە  خەڵك  لە 
كە ڕەنگە گرنگ بێت -، بەڵكو لە الیەنگریكردنی بنچینەیی 
نازییەكان  بۆ  ئ��اب��وری  گەشەی  ڕژێمانەیە.  ئ��ەو  خ��ودی 
دەسەاڵتی  گەشەی  لەپێناو  ش��اراوەدا،  ئامانجێكی  لەپێناو 
س��ەرب��ازی داب���وو، ئێستا گ��ەش��ەی ئ��اب��وری ل��ە زۆرب��ەی 
واڵتانی كۆمۆنیستی بۆتە ئامانجی ڕژێم. بەو مانایە، جۆن 
كایۆتسكی هەقی بوو دەیوت ئەو ڕژێمانە بوونە كۆمەڵی 
ئاوەدانكردنەوە و دەبێت لەگەڵ كۆمەڵگەیەك شرۆڤە بكرێن، 
ئامانجی جواڵنەوەی  ئاستی هاوشێوەیی گەشەدان.  لە  كە 
گۆڕابن،  گاڵتەجاڕ  ئامانجی  بۆ  هەرچەندیش  كۆمۆنیستی، 
لەڕوی خێرخوازییەوە شوێنیان هەڵدەگیراو بۆیە لە كۆمەڵی 
ویژدان  بە  پەیوەست  مەسەلەكانی  كۆمۆنیستیدا،  پۆست 



177پۆست كۆمۆنیزم

زۆرجیاواز  ڕۆشنایی  ژێر  لە  سروشتی،  دادپ���ەروەری  و 
لەگەڵ كۆمەڵی پۆست فاشیستی خۆیان نیشاندەدەن. ڕۆڵی 
سۆڤێت وەك بەشێك لە هاوپەیمانی واڵتانی ئەتاڵنتیك لە 
تاكتیكی  ته نیا  له  ژمارنه هاتو  قوربانیی  و  هیتلەر  شكستی 
دەستەبژێرانی ستالینستی دەسەاڵتدار نەبوو بۆ پاراستنی 
خۆی – ئه  گه رچی بێگومان ئەوەش بوو، كە ئەو ڕۆڵگێڕییە 

پێویستی دەكرد.

داماڵین لە كۆمۆنیزم، ویستن و
دادپەروەری سروشتی

سەرۆكانی  لە  هەندێكی  و  بریا  و  الورنتی  ئەگەرچی 
 ،)NKVD( پێشوی ئه نجومه نی خەڵك بۆ كاروباری ناوخۆ
ئەوكارە  ب��ەاڵم  ك��وژران،   1953 لە  ستالین  مردنی  دوای 
و  دراوە  ئەنجام  ئ��ەوان  جێگروەكانی  پاراستنی  بۆ  زیاتر 
لە  داماڵین  بابەتی  نەبوو.  دادپ��ەروەری��ی��ەوە  بە  پەیوەندی 
لە  خرۆشۆف  نهێنی(  )لێدوانی  بە  فەرمی  بە  كە  ستالین، 
تا  م��اوە  زۆری  هێشتا  دەستیپێكرد،   1956 ف��ەوری��ەی 
كە  بووبێت،  ئ��ەوە  ت��ەوەری  پرسیاری  ڕەنگە  تەواوبێت. 
و  ئاشتی  لە  سۆڤێت  وەك  كۆمەڵگەیەكی  دەشێت  چ��ۆن 
ل��ە خ��ۆی��دا جێی ه���ەزاران  ل��ە كاتێكدا  ئ��اس��ودەی��ی داب��ێ��ت، 
كەسی كردۆتەوە، كە بەرپرسی كۆمەڵكوژی بوون. دەڵێن 
ئەگینا  پێنەدرابا،  بەرزیان  پۆستی  النیكەم  ئەوانە  دەب��وو 
خراپی  مامەڵەی  و  نەریت  كۆن،  دەستەبژێرانی  پەلكێشی 
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لە داهاتویەكی پۆست  ڕابردو دێنێتە ناوەوە و دزەكردنی 
ئیمپریالیستی و پۆست كۆمۆنیستی زۆر دژوارتر دەكات، 
كە لەودا ڕێز لە مافەكانی مرۆڤ بگیردرێت و دەسەاڵتی 
یاسا ڕەچاوبكرێت. بە پێچەوانەی ئەڵمانیا، یان ژاپۆن، لێرەدا 
)فاتح(ێك بوونی نەبوو كە ڕژێمی شكستخواردو لە دەرەوە 
سزا بدات و لەجیاتی ئەو، پێدەچێت لەبەر پەڕینەوەی كامڵ 
بۆ دیموكراسی هەنگاوی گونجاو بەخش بێت، هەڵبەتە نەك 
فەرامۆشی. بڕیاری یەڵتسن لەسەر ئەو بنەمایە كۆمۆنیستە 
نوێیەكان بە ناباوەڕی پێشوازییان لێكرد، كە هەشتایەمین 
نۆڤەمبەری  7ی  ل��ە  بەڵشەفیكی  ش��ۆڕش��ی  س��اڵ��وەگ��ەڕی 
یەكێتی(،  و  )ئ��اش��ت��ی  ڕۆژی  بكرێتە  پێویستە   ،1997
ئەزمونی  بەسەر  نوێ  وتارێكی  وێنای  ویستی  ئەگەرچی 
كۆمۆنیزم دابدات و بەمجۆرە، بە دەربڕینێك، زەوتكردنی 
مێژو، ئاخنینی بوو بە مانای نوێ. ئایا ئەو میتۆدە گونجان 
لەگەڵ میراتی كۆمۆنیزم لە پاكتاوی گشتی كاریگەرتربوو، 
كە جارێكی دیكە چینێك لە قوربانیان بئەفرێنێت و بەوجۆرە 
هەمان دووبەرەكی كۆمۆنیستی بكاتە ئەبەدی، كە بۆخۆی 

دەیویست لە ڕیشەوە دەریبێنێت؟
نۆرمبێرگ  لە  نازی  سەرۆكانی  لە  هەندێك  ئەگەرچی 
جەنگی  بەگوڕبوونی  بە  ب��ەاڵم  قۆڵبەستكران،  و  دادگایی 
سارد، لە نازی داماڵینی ئەڵمانیا زوو وەستا. لەگەڵ ئەوەشدا، 
ئامانجی هێمایی بە دەستهاتبوو: حزبی نازی ڕێكخراوێكی 
تاوانكارە و ڕێگەنادەن كارەكتەرانی خزمەتی كۆماری نوێ، 



179پۆست كۆمۆنیزم

لە شوێنەكانی دیكەی ئەوروپا،  یان هاوواڵتییان فێربكەن. 
كارمەند  و  دەسەاڵتدار  سەد  چەند  تەنیا  كەسانێك  لەناو 
دادگاییكران، كە دەستییان لە تاوانی نازیەكاندا هەبوو.)1( لە 
فەرەنسا، هەندێك لە هاوكارانی ڕژێمی ویشی زۆردرەنگ، 
لە 1990 دادگاییكران. ڕێگەیەك درێژەپێدەر و بەردەوامی 
ویژدانی  لە  لێكۆڵینەوە  و  تۆڵەكردنەوە  نەك  بوو،  كارێك 
كۆمۆنیزم  لە  گرتیانەبەر.  شەڕ  دوای  واڵتانی  كە  میللەت، 
پۆست  گرتۆتەبەر.  هاوشێوەی  ڕێگه ی  داماڵینیش جۆرێك 
كۆمۆنیست هەڵوەشا، چ ئەوانەی خزمەتی ڕژێمی نوێدەكەن 
خزمەت  لە  شەڕانگێزانی  یان  خۆفریودەربوون،  نەزانانی 
خۆیدا. هەڵبەتە زۆربەی خەڵك بەزۆری ڕازیبوون. بێوەستان 
مازۆڤیسكی،  دیۆش  تا  ب��ووە.  كۆمۆنیزم  ڕاب��ردوی  باسی 
لە  پۆڵەندا،  نەبووی  یەكەم سەرۆك وەزیرانی كۆمۆنیست 
ئوتی  24ی  لە  پەڕلەمان  كردنەوەی  بۆنەی  بە  لێدوانێكی 
بكێشێت.  ڕابردودا  ژێر  بە  تۆخ(  )خەتێكی  بەڵێنیدا   ،1989
بڕیاردرا تاوان و خیانەتەكانی ڕابردو فەرامۆشبكرێن و لە 
نوێوە پەیوەندی نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگە بنوسرێنەوە، ئەگەر 
نەك تەواو لەسەر دەپەیەك نەنوسرا، بەڵكو النیكەم لەسەر 
پەڕەیەكی سپی؛ دەوڵەت بەڵێنیدا )راستی بە كۆمەڵگە بڵێت( 
و )هاوواڵتیان دەستەبەندی نەكات(. باڵوبوونەوەی دەنگۆ 
لە سۆڤێت لەبارەی سەرچاوەكانی زانیاری كەی. جی. بی، 
نایاساییە، هەنگاوێكە بۆ بەرگرتن لە گۆڕینی دۆسییەكانی 
ئاسایشی دەوڵەت، بۆ ئامڕازی بەرەنگاری سیاسی نەخشەی 
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كێشراوە، بەاڵم قەرەبووكردنەوەی تاوانەكانی ڕابردو چی 
لێدێت؟ نمونەیەك كە لێرەدا كاردەكات، بە كورتی بەخشش 
شەڕانگێزانە( )شۆڕشی  لۆژیكی  ئاقاری  بە  و  ئاشتییە  و 
بەڵكو  نییە،  ترسان  ئ��ەوە  كۆمۆنیزم.  لە  پەڕینەوەیە  یی، 
شێوازمەندی  خەسڵەتی  لە  ئەرێنییە  جەختكردنەوەیەكی 
ئەوتێگەیشتنەی  بەپێی  بەرتەسككەرەوە(  )خ��ۆ  ش��ۆڕش 

سزاكان، قۆناغێكی نوێی سكااڵ دەئەفرێنن. 
نمونە  بۆ   - كەسانێك  بۆ  بەربەست  نەبووە  ئەوكارە 
دامەزراندنی  داوای  پێشو -  نەیاری  بۆكۆڤسكی،  ڤالدیمێر 
دادگاییكردنی  ب��ۆ  ن��ەك��ەن،  ن��وێ  نۆرمبێرگی  دادگ��اك��ان��ی 
ئ��ەوە ڕون نییە چ��ۆن دەك��رێ��ت بەر  ت��اوان��ب��اران��ی ڕژێ���م. 
و  ڕاوەدوون�����ان  ب��ۆ  بگیردرێت  داوای���ە  ئ��ەو  گۆڕینی  ب��ە 
لە  مەگەر  الیەنگرانە،  سیاسی  كاری  و  نەیاران  ئازاردانی 
جۆن  بخرێنەڕو.  ئاشكرا  زۆر  ڕێنمایی  سەرەتاوە  هەمان 
بۆرنمان ئاماژەیكردوە، كە شێوازەكانی دەوڵەتی دادوەری 
تۆڵەكردنەوە لە كۆمەڵگە پۆست كۆمۆنیستەكان، هاوكاری 
توندوتیژی  ه��ەڵ��ق��واڵوی  ش��ێ��وەك��ان��ی  ل��ە  خ��ۆدزی��ن��ەوەی 
وەاڵم��دەرەوەی  بنەمای  هاوكات  و  كردوە  تۆڵەكردنەوەی 
تاوانكارانە  كاری  ئەنجامدانی  بۆ  دەوڵەتی  دەسەاڵتدارانی 
ستیڤان  پاشەكشەبكات؟  تاكوێ  دەبێت  بەاڵم  پەرەیسەند، 
مافەكانی  پێشێلكردنی  لەبارەی  توێژینەوەكەیدا  لە  پۆگنی، 
مرۆڤ، لە حكومەتە كۆمۆنیستەكان و سیاسەتی قبوڵكراوی 
ڕژێمە جێگرەوەكان بۆ )راستكردنەوەی هەڵەكان(ی ڕابردو، 
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بیردێنێتەوە كە ڕژێمە دژەكۆمۆنیسته كانی كۆتایی 1930، 
لە  چ  دەبێت  پێشێلكردوە.  مرۆڤیان  مافەكانی  بواری  زۆر 
بارەیانەوە بگوترێت، كە لە لیتوانیا و شوێنەكانی دیكە، بۆ 
ڕیشەكێش و بنبڕكردنی جولەكەكان، هاوكاری داگیركەرانی 
نازییان كردوە ؟ لە هەندێك واڵتانی ئەمریكای التین )چیلی، 
ئال سلڤادۆر و گواتیماال( )كۆمسیۆنی ڕاستی دۆزەرەوە( 
دامەزران و هەر لەوبارودۆخەدا لە شوێنەكانی دیكە، وەك 
)كۆمسیۆنی ڕاستی و ئاشتی( لە ئەفریقیای باشور، یاسای 
سەر  دەستدرێژیكردنە  پەسەندكران.  گشتی  لێبوردنی 
تاوانكاران  بە  بەڵێن  بەاڵم  كۆنتڕۆڵكرا،  مرۆڤ  مافەكانی 
ڕابردو  پێچەوانەی  كاری  لەسەر  شایەتی  ئه گه ر  دەدرێت 

بدەن، لە ڕاوەدونانی تۆڵەكردنەوە دەپارێزرێن.
واڵت  ی��ەك��ەم  چیكوسلۆڤاكیا   ،1991 ئۆكتۆبەری  ل��ە 
لە  ڕێی  كە  پەسەندكرد،  ئاینی(  پاكتاوكردنی  )یاسای  بوو 
پۆستی  دەگرت  كۆمۆنیست  ڕژێمی  كارمەندی  هاوواڵتیانی 
دەوڵەت وەربگرن )Iustration( واتە )پااڵوتنی ڕوحی، یان 
پۆڵەندا،  پەڕلەمانی   ،1992 لە  نەڕژێت(.  خوێن  تا  ئاكاری، 
سەرەڕای نەیاری یاسك كورون و پێشڕەوانی دیكەی دژ و 
جواڵنەوەی هاوپەیوەندی، یاسای Iustration پەسەندكرد. 
یاساكای  تر،  یاساكانی  یاسایە و  ئەو  كێشەیەكی سەرەكی 
تاوان  سەلماندنی  شێوازی  تر  شوێنەكانی  لە   Iustration
بوو. لە ژویەنی 1992، لیستێكی 64 كەسی لە پۆستی بااڵ 
ڕادەستكرا، كە هاوكاری پۆلیسی نهێنیان كردبوو، تەنانەت 
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چۆن  ئەوان  تۆماركرا.  دیكەدا  لیستێكی  لە  ڤاڵسا  لخ  ناوی 
چ  هاوكاری  لێرەدا  ڕابگەیەنن؟  بێتاوان  خۆیان  دەیانتوانی 
بكات  ناچاری  دەیتوانی  ئازایەتی  هەمان  هەبوو؟  مانایەكی 
پەیوەندی بە پۆلیسی نهێنیەوە بكات و پاشان خۆی بخاتە 
جێگومانی تۆمەتباری هاوكاری پۆلیسەوە، كە وای لە تاك 
كەسانێك  كاتێكدا  لە  بچێتەوە،  كۆمۆنیزمدا  بەگژ  دەك��رد 
بە  داب��وو،  كۆمۆنیزم  فەرمانڕەوایەتی  بۆ  ملیان  قڕوقەپ 
گوتەی میچینك، )دورئەندێشانێك دەستییان بە تاوان گاڵو 
نەكردبوو(، لەسەردەمی پۆست كۆمۆنیزم دەیانتوانی دڵییان 
بە سەروەری ئاكاریان خۆش بێت و خوازیاری )پاكتاوی( و 
لە كۆمۆنیست داماڵینی نەگۆڕبن. دوای ڕوخانی }ئەڵمانیای 
لەژێر   ،1979 دوای  ئۆڵف  كریستا  دەركەوت  خۆرهەاڵت{، 
چاودێری ستاسی )رێكخراوی ئاسایشی كۆماری دیموكراسی 
ئەڵمانیای خۆرهەاڵت - و. ف( كاریكردوە و وەك سەرچاوەی 
 )inoffizieller Mitarbeiterin( ن��اف��ەرم��ی  زان��ی��اری 
نوسەرانی  چینایەتی(،  )روانگەی  ڕواڵ��ەت  بە  ناسێنرابوو، 
تری بۆ پۆلیسی نهێنی هەڵسەنگاندبوو. داكۆكی ستانداردی 
لەوجۆرە )هاوكارییە(، ئەوەیە ڕاپۆرتەكانی زیانیان بە كەس 
نەگەیاندوە، لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت لەو كەسە بپرسی: )كاتێك 
ئەو ڕاپۆرتانەت دەدا، بیرت لەوەدەكردەوە چ دەكەی؟(، تاكە 
بەكارهێنانی ئاشكرای فەرمانڕەوایەتی یاسا و كارایی ڕێسای 
ستانداردی بەڵگە بۆ كەسانێك كە تاوانی تایبەتییان كردوە، 
دەتوانن هاوكاری ئەو كۆمەڵگەیە بن كە خۆیان لە ڕابردو 
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تاوانێكییان  ئەوان  بابەتەكان،  هەموو  لەبارەی  پاکبكەنەوە- 
نەكردوە پێش هەمووان بوختان بكەن. 

ئاكاری،  شاراوەیی  بە  نابێت  پەیوەست  تەنیا  مەسەلەكە 
كۆمۆنیزمیش  واقعیەتی  ئاڵۆزی  ناسینی  فەرمی  بە  بەڵكو 
دەگرێتەوە. بۆ نمونە، دەركەوت زۆرترین دۆسیەی سیخوڕانی 
ئاسایشی ڕۆمانیا لە 1970، لە ناوبران و 27000 دۆسیەی 
تر لەنێوان 22ی دیسەمبەری 1989 و 26ی مارسی 1990، 
واتە پاش ڕوخانی كۆمۆنیزم، لەناو بەڵگەكانی ئەو ڕێكخراوەدا 
دیزە بەدەرخۆنەكران كە ئەندامی حزبی كۆمۆنیستی ڕۆمانیا 
دەكرێت  تەنیا  كە  ئ��ەوەی��ە  ن��ات��ەواو  بەڵگەی  مانای  ب��وون. 
بە  پشت  وات��ە  ناگرنگ،  و  الواز  زان��ی��اری  س��ەرچ��اوەی  بە 
كەسانێك ببەستی كە دیسانەوە دەكەونە هەر پڕۆسەیەكی لە 
كۆمۆنیزم داماڵینەوە. ئەگەرچی هیچ كام لەو دووانە بابەتی 
بە  خ��وارەوە  بابەتەكەی  بكرێت  ڕەنگە  بەاڵم  نین،  هاوشێوە 
نمونە وەربگرین. لە ژویەنی 1998، دوای ئەوەی فرانسیس 
چل  پێش  دانیپێدانا  ڕۆمانیا،  تەندروستی  وەزی��ری  بارانی، 
ساڵ بە سیخوڕی بۆتە ئەندامی ئاسایشی ڕۆمانیا، داوایان 
لێكرد وازبهێنێت. پێیدادەگرت )بە زۆر( ناچاریانكردوە ببێتە 
بەردەست  نەخستۆتە  زانیارییەكی  هیچ  هەرگیز  و  سیخوڕ 
پێشوی  واڵتی  وەزی��ری  شیڤەرنادزە،  ئێدوارد  ئاسایشەوە. 
گورجستان، وەزیری كاروباری دەرەوەی سۆڤێت و دوای 
1992 سەرۆك كۆماری گورجستان، پشتیوانی لەوكەسانە 
كرد، دژی هەڵدانەوەی ئەرشیفەكانی كەی. جی. بی سەردەمی 
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ستالین و باڵوكردنەوەی ناوی پیاوانی كەی. جی. بی بوون. 
ئەو دەیگوت بە درێژایی 70 ساڵ فەرمانڕەوایەتی كۆمۆنیزم، 
بی  جی.  ك��ەی.  هاوكاری  ناچاركران  كەس  ه��ەزار(  )دەی��ان 
لەو  ئەرشیفەكان  هەڵدانەوەی  كە  جەختیدەكردەوە،  و  بكەن 
كاتەدا، دەبێتە هۆی )شەپۆلێكی نوێ لە بەرگری، بێمتمانەیی 
ئەلێكساندەر  دەكولێنێتەوە.  كۆنەكان(  )برینە  و  بێزاری(  و 
كوازینڤسكی، سەرۆك كۆماری پۆڵەندا، ملی بۆ ئیدانەكردنی 
ڕاب��ردوە  ئ��ەو  جەختیكردەوە،  ن��ەداو  كۆمۆنیزم  ڕاب���ردوی 
تابڵێی لەوە ئاڵۆزتر بووە كە لە ڕستەیەك، یان پەرەگرافێكی 
سەردەمێك  ڕاب��ردوە  )ئەو  كورتبكرێتەوە:  سەرزەنشتانەدا 
هەندێكیان  خۆشدەویست،  یەكترییان  كەس  هەندێك  ب��وو، 
خرانە زیندانەوە، كۆمەڵێك كاریان كرد، هەندێك تواناكانیان 

بەفیڕۆدا، چونكە نه یانتوانی خۆیان پەروەردە بكه ن(.
ئەگەرچی كێشەی گەورە لەسەر ڕێگەی پڕۆسەی گشتێنراوی 
پاكتاوی ئاینیدا بوونی هەبوو، بەاڵم بەرپرسیەتی تاوانی تایبەتی، 
نوێ  دەوڵەتی  هاوپەیمانییەكی  بوونی  ب��وو.  دیكە  مەسەلەیەكی 
 ،1997 سێپتەمبەری  لە  پۆڵەندا  پەڕلەمانی  هەڵبژاردنی  دوای 
كە  خۆشكرد،  كۆمۆنیزم  داماڵینی  ن��ۆژەك��ردن��ەوەی  بۆ  ڕێگەی 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی هاوپێوەندی(  )ه��ەن��گ��اوی  ڕەوت���ی دەس��ت��ە ڕاس��ت��ی 
دادگاییكردنی  دەگرتەوە.  ئازادی(  )یەكێتی  لیبراڵی  ڕەوتی  لەگەڵ 
لە  كرێكار   44 مردنی  بەرپرسی  كۆمۆنیستی  دەس��ەاڵت��داران��ی 
باڵتیك،  دەری��ای  كەناری  1970ی  دیسەمبەری  ناڕەزاییەكانی 
وەزیری  یارۆزلسكی  هاوكاری  دەستیپێكرد.   1998 لەژویەنی 



185پۆست كۆمۆنیزم

ئەگەرچی  بكۆڵرێتەوە،  لەوكارە  بەجیا  دەبێت  ئەوكاتە،  بەرگری 
بەرپرسیەتییەكەی لە ڕاپەڕاندنی حكومەتی سەربازی دیسەمبەری 
مردنەكانی  و  هاوپەیوەندی  جواڵنەوەی  سەركوتكردنی   ،1981
پەیوەند پێیانەوە، سەریكێشایە پێشنیازكردنی داخوازییەكی زۆر بۆ 
لێكۆڵینەوەیەكی دادگایی تەواو، ئەگەرنا زیاتر. داكۆكی یارۆزلسكی 
لە  ب��ەرگ��رت��ن  ب��ۆ  ئ��ەو  )سەركێشی(  ك��ە  بنەمایەی  ئ��ەو  ل��ەس��ەر 
دەستتێوەردانی سەربازی سۆڤێت بە درۆخرایەوە، كە ژەنەراڵەكانی 
لە دیسەمبەری  دڵنیابوون  پێشوی سۆڤێت نەخشەیان كێشابوو، 
پاكتاوی  یاسای  پەكخرابوو.  دەستتێوەردان  بەرنامەی   1991
فەرمانڕەوا،  نەیارییەكانی سۆسیال دیموكراسی  ئاینی سەرەڕای 
پابەندكرد  دەوڵەتی  بااڵی  دەسەاڵتدارانی  خرایەگەڕو  لەوكاتەدا 
ڕایبگەیەنن ئایا خزمەتی پۆلیسی نهێنی كۆمۆنیستی كردوە، یان 
هاوكاریان كردوە، یان نا كە لە ئۆروێلی 1997 قبوڵكرابوو. لە 18ی 
ژوویەنی 1998، پەڕلەمانی پۆڵەندا بڕیارنامەیەكی پەسەندكرد و 
)دیكتاتۆری سەپێنراو بە سەر پۆڵەندا لە الیەن سۆڤێت و جۆزێف 
بە  و  ئیدانەكرد  میللەت(ی  ئیداراتی  دژی  و  هێز  بەهۆی  ستالین 
تایبەت )حزبی كرێكارانی یەكگرتوی پۆڵەندا(ی بە بەرپرسی )تاوان 
و زۆر كەتنی( ڕابردو ڕاگەیاند. ئەو بڕیارنامەیە ڕەنگدانەوەی ئەو 
واقعیەتە بوو، النیكەم ڕاستی بۆ بەشێك لەو واڵتانە دەردەخست، 
ماوەیەك دژی ڕژێمی كۆمۆنیستی خەباتیان كردبوو، كە ناشێت 
داماڵینی كۆمۆنیزم لە تێبینی سیاسی ماوە كورت جیابكەیتەوە و 
هەم بۆ ئیدانەكردنی ڕابردو بەكاردەهێنراو هەم بۆ بێمتمانەكردنی 

نەیارانی سیاسی هاوچەرخ.
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كۆمۆنیستەكان دوای كۆمۆنیزم
ئاڕاستەدا  ب���ەدوو  كۆمۆنیزم،  پۆست  كۆمۆنیزمی 
ب��ەرەوپ��ێ��ش چ��وو. ئ��اڕاس��ت��ەی ی��ەك��ەم ب���ەرەو سۆسیال 
دیموكراسی بوو، لەگەڵ هەموو ئەو كێشانەی پەیوەندی 
بە ئەوەوە هەبوو، بە تایبەت ئەو كێشەیە كە ئایا ئامانجی 
بە  ی��ان  ب���ازاڕە،  هەڵگرتنەوەی  دیموكراسی  سۆسیال 
)كۆمۆنیزمی  ڕەوتی  تر،  ڕەوتەكەی  ئەو؟  مرۆییكردنی 
سربستان  لە  میلۆسۆڤیچ  سلۆبۆدان  كە  ن��ەت��ەوەی��ی(ە، 
ه��ەڵ��ی��ب��ژارد و ب��اب��ەت��ی پ��ەی��وەن��دی زی��ۆگ��ان��ێ��ف ب��وو لە 
ببووە  تائەوكاتە  نەتەوەیی  كۆمۆنیزمی  پێشتر،  سۆڤێت. 
بژاردەیەكی قبوڵكراو لەسەردەمی چاوشیسكۆ لە ڕۆمانیا 
پاڵنەرەكانی  دژە  لەسەر  كە  ك��رد،  زۆری  گەشەیەكی 
لەگەڵ  پێناسەدەكرا.  سۆڤێت  یەكێتی  )هەژمۆنەتیك(ی 
نەتەوەیی  كۆمۆنیزمی  كۆمۆنیزمدا،  پۆست  لە  ئەوەشدا، 
كۆمۆنیست؛  ناسیۆنالیزمی  ن��ەگ��ۆڕی  جۆرێكی  ب��ووە 
كۆمۆنیزم  دەسەاڵتی  سیستمی  ت��ەوەری  زاڵ  حزبێكی 
بنەمای  ل��ە  ك��ۆن،  پێی ڕێسا و ش��ێ��وازی  ب��ە  ك��ە  ب��وو، 
بنەڕەتی ئایدیۆلۆژیای ماركسیستی - لینینستی داماڵراوە 
بە  و  ڕادیكاڵ  ناسیۆنالیزمی  بەرنامەیەكی  چۆتەناو  و 
ڕادیكاڵ  ڕاستی  كۆمۆنیزمدا،  پۆست  لە  نامۆوە.  گشتی 
)تاكخوازی،  مۆدێنریتە  تێپەڕاندنی  بۆ  ڕادیكاڵ  چەپی  و 
و  سەربەخۆكان  مەدەنییە  ئەنجومەنە  ب���ازاڕ،  بوونی 

پەڕلەمانتاریزم( چوونەپاڵ یەكدی.
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بۆ  كۆمۆنیست  پۆست  كۆمۆنیستەكانی  گ��ەڕان��ەوەی 
گەڕانەوەی كۆمۆنیزمی  بە  هەڵە  بە  دەسەاڵت، هەندێكجار 
دەستەبژێرانی  و  كۆمەاڵیەتی  ئاشتبوونەوەی  دەزان���ن. 
بەاڵم  ب��ووە،  كۆمۆنیزم  پۆست  تایبەتمەندی  ڕوی  ك��ۆن، 
دەرنابڕێت.  كۆن  ڕژێمی  لەگەڵ  سیاسی  ئاشتبوونەوەی 
لیتوانیا،  هەڵبژاردنی  لە  كۆمۆنیزم،  نەك  كۆمۆنیستەكان، 
گ��ەڕان��ەوەی  ب��ردی��ان��ەوە.  پۆڵەندا  و  هەنگاریا  بوڵگاریا، 
كۆمۆنیستەكان بۆ دەسەاڵت هەرگیز سەرسوڕهێنەر نییە، 
ئەزمون  و  توانا  پاشخانی  گەورەترین  نوێنەری  چونكە 
بوون. ئەوسا، زۆرینەی خەڵك لە ڕەوتی تێكڕای سیاسی 
تازەكانیان  دیموكراسییە  )رێسابازی(  بەڵكو  نەچوونەدەر، 
ق��ب��وڵ��ك��رد. ت��ەن��ی��ا چ��ەن��د ح��زب��ێ��ك ب��وون��ە ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن و 
ئەوانیش بەكورتی پەراوێزخران. لە ڕاستیدا، متوربەكردنی 
حكومەتە  لە  جێگرەوە  حزبەكانی  پێشو،  كۆمۆنیستەكانی 
ب��ووە  ه��اوك��ات  و  ك��رد  پتەوكردنیانی  ه��اوك��اری  نوێكان 
تۆڵەبكاتەوە.  تا  ئاستەنگی هاتنەئاراوەی گروپی سڕینەوە، 
)كۆمۆنیستەكانی  لەوبارەیەوە  ڕۆز  ڕیچارد  توێژینەوەی 
پێشو چۆن بیردەكەنەوە(، نیشانیدا )جیاوازی نێوان واڵتان 
كۆمۆنیستەكانی  و  كۆمۆنیستەكان  نێوان  ج��ی��اوازی  لە 
پێشتر  كۆمۆنیستەكانی  زیاتر  زی��ات��رە(.  واڵتێك  پێشوی 
بۆ پۆستی كار  بەهایەك دەزانی، كە  بە  ئەندامی حزبییان 
ئایدیۆلۆژیا  جۆشوخرۆشی  لە  }دەیانگوت{  ئامادەدەكراو 

شتێكی وەها نەمابۆوە، كە پێشتر هەیانبوو. 
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شایانی  س��ی��اس��ی  ج��واڵن��ەوەی��ەك��ی  وەك  ك��ۆم��ۆن��ی��زم 
پ��ەس��ەن��دك��ردن دەن��وێ��ن��ێ��ت، ب���ەاڵم وەك پ����ڕۆژە ن���ا. بە 
هەمانجۆر كۆتا لەسەر بنچینەی سەركەوتنی حزبی پۆست 
كۆمۆنیستی لە پۆڵەندا دەڵێت: )نەمانی ڕەوایی سیاسی لە 
نییە  نەمان  ڕەوایەتی  هەڵگری  تر،  كۆمۆنیستی  ڕژێمێكی 
پێی  بە  ئ��ەوە،  س���ەرەڕای  ت���ردا(.  جێگرەوەكانی  حزبە  لە 
ئەزمونی هەنگاریا، گوتویانە سەركەوتنی كۆمۆنیستەكانی 
پێشو لە ساڵەكانی 94 - 1993 )نەك ئاماژەی چاكسازی 
درەنگوەختی گۆڕانی بەرزەفڕانەی ساڵەكانی 90 - 1989، 
بەڵكو وەستانێكی نائاسایی و كاتی بوو، لە هەڵگرتنەوەی 
سیستمی بەهایی سۆسیالیزم(. كۆمۆنیستەكان لە ئەوروپای 
كردبووە  خۆیان  ژیانی  هەموو  كە  ناوەند،  و  خۆرهەاڵت 
بنەمابنەڕەتییەكان  گۆڕانكارییە  گژداچونەوەی  بە  قوربانی 
خودێتی  ج���واڵن���ەوەی  وەك  ه��ەن��وك��ە  )ری��ڤ��ی��زی��ۆن��ی��زم(، 
دەكرد  دیموكراتەكان  سۆسیال  چاكسازی  لە  پێشوازیان 
دەوڵ��ەت��ی  شێوەیەكی  دۆخ���دا  باشترین  ل��ە  كۆمۆنیزم   -
پۆست  كۆمۆنیستەكانی  حزبە  فراوانبوو،  خۆشگوزەرانی 
سەردەمی  بۆ  دەگ��ەڕان��ەوە،  بنەماكانیان  بۆ  كۆمۆنیستی 
پ��ێ��ش ج��ی��اب��وون��ەوەی س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��راس��ی، دوای 
و  شۆڕشگێڕ  سۆسیالیزمی  چارەنوسسازی  ڕكابەرێتی 
گەشەكردو. ئێستا ئامانجی ئەوان ئەوەبوو ناوكی سۆسیال 
دیموكراسی لە قەپێلكی پڕۆژەی كۆمۆنیزمی شۆڕشگێڕی 
بێ  بە  خ��ۆش��گ��وزەران  دەوڵ��ەت��ی  لە  شێوەیەك  بێننەدەر، 
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بپارێزن.  بۆرۆكراسییە گەورەكانی سۆسیالیزمی دەوڵەتی 
نوێكان  دیموكراسییە  سۆسیال  حزبە  دەركەوتنی  ناكامی 
پێشو،  حزبەكانی  سەركەوتنی  نیشانیدەدات  بەهێز  و 
بەڵكو  ئ��ەوان،  بوونی  دیموكراسی  سوسیال  بەهۆی  نەك 
بەهۆی بانگهێشتی ئەوان بۆ هەمواركردنه وه ی لیبراڵیزمی 
سەرۆكانی  ن��ەوەی  یەكەم  دەمارگیری  ڕواڵ��ەت  بە  ن��وێ، 
پۆست كۆمۆنیست بووە، بەاڵم كاتێك حزبە )كۆمۆنیست( 
گەیشتنە  خۆرهەاڵت  ئەوروپای  لە  كۆمۆنیستەكان  پۆست 
گەاڵڵەی  نەیانتوانی  لەوانە  هیچكام  تاڕادەیەك  دەس��ەاڵت، 
لە  كە  جێبەجێبكەن،  ڕادیكاڵ  دیموكراسی  و  كۆمەاڵیەتی 
خەباتیان  دەس��ەاڵت  بەدەستەوەگرتنی  بۆ  هەوڵدان  كاتی 
لە هەموو شوێنێك،  بااڵدەستەكان  بۆكردبوو. حزبە چەپە 
بەرنامەی  ئەو حزبانە  گرتەبەر.  ڕاستییان  باڵی  سیاسەتی 
بەو  هەڵبەتە  قبوڵكرد،  لیبراڵییان  مۆدێرنكردنی  بە  تێكڕای 
ئەو  تیژەكانی  لێوە  ڕێككردنی  مەبەستیان  كە  بانگەشەیە 
تواندنەوە،  و  نۆژەنكردنەوە  بۆ  ج��ۆرە  بەو  و  بەرنامەیە 
داناوە.  كۆمەڵگەیە  ئەو  ئومێدی  زێڕینی  پێگەی  لە  خۆیان 
هەڵكشان  قەدەری  دەست  داوەتە  خۆیان  هەروەك  ئەوان 
دیموكراتی  )حزبی  هەڵبژاردنەوە.  سیاسەتی  داكشانی  و 
پێكەوت  گورچكبڕی  شكستێكی   ،1996 لە  لیتوانیا  ك��ار( 
كرێكارانی  )ح��زب��ی  هەنگاریا   1998 ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  ل��ە  و 
سۆسیالیزمی  )حزبی  الب��را.  دەس��ەاڵت  لە  سۆسیالیست( 
سۆسیالیستی  یەكێتی  )حزبی  جێگرەوەی  دیموكراتی(، 
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كاریگەری  لە  زیاتر  كاریگەری  بە  خۆرهەاڵت(،  ئەڵمانیای 
كۆتایی  دوای  ئەڵمانیا(،  كۆمۆنیستی  )حزبی  كۆنی  ڕەوتی 
شەڕ چووە ناو ڕەوتی تێكڕایی ژیاری سیاسی ئەڵمانیاوە، 
بەاڵم كۆمۆنیزم لە یەكێتی سۆڤێتی جاران، كەمێك لە شێر 
ئاسای كۆنی پاراست. حزبی كۆمۆنیستی سۆڤێت نیشایدا 
كە ئەنتی تێزی خۆی لەخۆگرتوە، بەاڵم ئەو ئەنتی تێزە تەنیا 
ئەنتی تێزی تایبەتی حزبی كۆمۆنیستی سۆڤێت نەبوو، بەڵكو 
بە گشتی ئەنتی تێزی تەواوی جواڵنەوەی كۆمۆنیستی بوو، 
ن��ۆزدەوە،  س��ەدەی  لەنیوەی  دەركەوتنییەوە  سەرەتای  لە 
ناسیۆنالیزم  تێزە،  ئەنتی  ئەو  ستالین.  كاتی  النیكەمی  تا 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  بەرامبەر  دەك��ەوت��ە  ئێستا  كە  ب��وو 
فدراسیۆنی  كۆمۆنیستی  حزبی  ماركسەوە.  كۆمۆنیزمی 
ئیفلیج  ن��اوخ��ۆی��ەوە  ناكۆكی  بەهۆی   ،)CPRF( سۆڤێت 
ببوو، نەیتوانی خۆی چ لەڕوانگەی ئایدیۆلۆژیا و چ لەڕوی 
ڕێكخراوەییەوە نۆژەنبكاتەوە و بەو هەوڵە هیچ یەك لەوانە 
ناسیۆنالیستی  نەریتەكانی  متوربەكردنی  بۆ  كە  بپارێزێت، 
هەڵوەشانەوەی  گۆڕەپانی  لە  دی��ارە  دای.  كۆمۆنیستی  و 
ئایدیالی جیهانی كۆمۆنیزم، لەگەڵ پاشەكشەی جواڵنەوەی 
لە  جگە  كۆمۆنیستەكان  حزبە  نێودەوڵەتی،  كۆمۆنیستی 
پشتبەستن بە ناسنامەی نەتەوەییان، بەدیلێكی تریان نییە، 
بەاڵم كۆمۆنیزمی نەتەوه یی ڕیشەی قوڵتری هەیە - دەبێت 
لەگەڵ  پیشەسازی  دەوڵەتانی  هەڵكردنی  ئاڵۆزییەكانی  لە 
ڕیشەی  بۆ  مۆدێرنیزاسۆن،  و  مۆدێرنیتە  ملمالنێكانی 
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هاوبەشی هەم فاشیزم و هەم كۆمۆنیزم بگەڕێی. هاوكات، 
پەنابردنەبەر  بە  سۆڤێت  فدراسیۆنی  كۆمۆنیستی  حزبی 
پۆپۆلیزم، ئاماژەیەكی تری پاشەكشەی سیاسەتی چینایەتی 
بۆ  نەبوو  مۆدێرنكردنی  بە  زمانی  حزبە  ئەو  ب��وو.  كۆن 
گۆڕینی خۆی و لەو ڕوەوە لە جاران زیاتر بە سیمبولەكانی 
گەڕانەوە  لەسەرویانەوە  لكا،  ڕاب���ردوه وه   و  سۆسیالیزم 
لە  ناسیۆنالیستی  بەرنامەی  پەسەندكردنی  سۆڤێت.  بۆ 
بەدیلی  سۆڤێتەوە،  فدراسیۆنی  كۆمۆنیستی  حزبی  الیەن 
بە مۆدێرنكردنی خودی حزب و بە تایبەت كۆمەڵگە بوو. 
هەروەك جێرمی لستەر ئاماژەی پێكردوه : )كەس ئەوه نده ی 
زیۆگانۆف، بۆ پێكەوەبەستنەوەی پۆست كۆمۆنیزم بە پێش 
كۆمۆنیزم كاری نەكردوە. لە ئۆكرانیا، حزبی كۆمۆنیست لە 
هەڵبژاردنەكانی 1998 نوێنەرەكانی لە پەڕلەمان زیادكرد 
و لە 90 كورسی بە 120 كورسی )لە كۆی 450 كورسی( 
پشتیوانی  دەستدانی  لە  بەهای  بە  سنورێك  تا  گەیاند، 
جوتیارانی سۆسیالیستی، كە بە گشتی، لە خۆرهەاڵتی ڕوسی 
زمان چڕبوونەتەوە. پێدەچێت بنبەستی چاكسازی ئابوری 
وەك داخوازی بەردەوام بێت. لە ئازەربایجان، دوای ڕوخانی 
لە  ئازەربایجان(  خەڵكی  )بەرەی  ناسیۆنالیستی  حكومەتی 
1993، سەرۆكی كۆنی حزب، حەیدەر عەلییۆف، گەڕایەوە 
ئاشتكردنەوەی سیستمی  بە  دەستیكرد  و  دەسەاڵت  سه ر 
هەڵبژاردنی فرەیی، لەگەڵ واقعیەتەكانی ڕژێمێكی سەرۆك 

كۆماری نیمچە دەسەاڵتخوازدا.
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لە ڕاستیدا دەكرێت بەرایی سەردەمی پۆست كۆمۆنیزم 
ویستی  لە  وازی��ان  كۆمۆنیستەكان  كە  بزانی،  كاتێك  بە 
قۆرخكارانە  دەسەاڵتی  دەسەاڵت  لێرەدا   - هێنا  دەسەاڵت 
پێناسە  دەوڵ��ەت��ه وه ،  پڕۆسەكانی  و  دام����ەزراوە  ب��ەس��ەر 
دەكەین. بۆ نمونە، حزبی كۆمۆنیستی فدراسیۆنی سۆڤێت، 
تەنانەت  یان  ڕژێ��م،  دژە  ئۆپۆزسیۆنێكی  نوێنەری  ئیدی 
حزبە  زۆرب���ەی  وەك  حزبە،  ئ��ەو  ن��ەب��وو؛  نەتەوەیی  دژە 
س��ارددا،  شەڕی  سەردەمی  لە  خۆرئاوا  كۆمۆنیستەكانی 
لەگەڵ  ب���وو.  دژی  ه��ەم  و  ڕژێ���م  ل��ە  ب��وو  بەشێك  ه��ەم 
سۆڤێت  فدراسیۆنی  كۆمۆنیستی  حزبی  الوازی  ئەوەشدا، 
كاردانەوەی  دیموكراسی،  سۆسیال  بەرەو  خوالنەوەی  لە 
گەشەی ڕێكخراوه یی ئەو حزبە و پانتایی تێكڕای سیاسەتی 
سۆڤێت بوو. ئەگەرچی بەردی بناغەی خەباتی هەڵبژاردنی 
ی��ەڵ��ت��س��ن ل��ە 1996 ب��ۆ ب��ە دەس��ت��ەوەگ��رت��ن��ی س���ەرۆك 
زایەڵەكەی  ڕەنگە  بەاڵم  بوو،  كۆمۆنیزم شەڕانی  كۆماری 
هیچ  نزیكەی  و  هەیە  س��ن��ورداری  سیاسی  ب��ەردەوام��ی 
سێپتەمبەری  دوای  ناوچەیی  هەڵبژاردنەكانی  لە  ڕۆڵیكی 
1996 دا نەبووە، لە وانەیە لەهەر هەڵبژاردنێكی داهاتودا، 
ئەو  ئ��ەوەش��دا،  ل��ەگ��ەڵ  ب��ێ��ت��ەوە.  پێچەوانە  ئەنجامەكەی 
فدراسیۆنی  كۆمۆنیستی  حزبی  ئایا  كە  مایەوە  پرسیارە 
یان سەرۆكەكەی،  پێكبهێنێت،  حكومەت  دەتوانێت  سۆڤێت 
 ،1996 لە  كۆمار.  س��ەرۆك  ببێتە  دەتوانێت  زیۆگانۆف، 
پێدەچێت وەاڵمی دەستەبژێرانی دارایی و سیاسی سۆڤێت، 
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لەگەڵ زۆرینەی خەڵك، نەرێنییە: دیموكراسی تێكشكێنەری 
س��ۆڤ��ێ��ت و ئ���اب���وری ت��ازەپ��ێ��گ��رت��وی ب����ازاڕ ب��ە دەس��ت 
كۆمۆنیستەكانەوە پارێزراونابێت. بارودۆخەكە هاوشێوەی 
ڕزگاری  )ب��ەرەی  كاتێك   ،1992 لە  جەزائیرە  بارودۆخی 
ئیسالمی( لە دەنگدانێكی دیموكراسیدا هەڵبژاردنی بردەوە، 
ئەو  ئاكامی  و  بگرێتەدەست  دەس��ەاڵت  پێنەدرا  ڕێی  بەاڵم 
كارە، سەریكێشایە شەڕی چەكدارییەوە و گیانی هەزاران 
و  وایمەر  ئەڵمانیای  ئەزمونی  بە  ئەگەرچی  كێشا.  كەسی 
دەسەاڵت گرتنەدەستی هیتلەر، كەمتر كەسێك ڕەتیدەكاتەوە 
بەاڵم  بكات،  خۆی  لە  داكۆكی  خۆیەتی  مافی  دیموكراسی 
مەترسییە  ئەو  ڕەنگە  هەیە،  ئەویش  بەرامبەر  مەترسی 
هەمان بەرگری لە دیموكراسی ئەو ئاوەژوبكاتەوە. بابەتی 
سۆڤێت،  لە  ئازا  و  بەهێز  سیاسی  كۆمەڵێكی  بە  گەیشتن 

ئۆكرانیا و هەندێك واڵتی تر، هێشتا زۆری ماوە. 
كۆمۆنیستەكانی  ح��زب��ە  ل��ە  ك��ۆم��ۆن��ی��زم  پ��اش��ەك��ش��ەی 
ڕادیكاڵییه وه .  گۆڕانی  سه ریکێشاوه ته   نافەرمانڕەواش، 
بوو  و  ئینشقاقیكرد   1990 لە  ئیتالیا  كۆمۆنیستی  حزبی 
بە  پ��ێ��داچ��ون��ەوە  بنەماخواز  حزبی  ی��ەك  ح��زب،  دوو  ب��ە 
نەریتی  بە  پشتئەستور  حزبی  دوو  كۆمۆنیزم،  پەیكەری 
ئەوروكۆمۆنیزمی پێشو، بۆ بە ئاشكرا قبوڵكردنی بنەماكانی 
سۆسیال دیموكراسی )PDS(، حزبی چەپی دیموكراسی. لە 
PDS ،1996 بە سەرۆكایەتی بێلریت ماسیمۆ دالما چووە 
هاوپەیمانی )داری زەیتون(ی دەوڵەتی ڕۆمانۆ پرۆدییەوە. 
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دوای 1998، حزبی كۆمۆنیستی بەریتانیای گەورە، ناوەكەی 
گۆڕی بۆ )چەپی دیموكراسی( و بە سەرۆكایەتی نینا تمپڵ، 
پێش  ماوەیەك  تێپەڕاند، که   ئایدیۆلۆژیای  وەرچەرخانێكی 
پەیوەندی  تێكچوونی  دەستیپێكردبوو.  كۆمۆنیزم  ڕوخانی 
كۆنی ئەو حزبە بە تریدیۆنیۆنیستەكانی ڕادیكاڵه وه ، ئەوی 
بۆ  حزبی  ماوەیەك  كە  بێبەشكرد،  كۆمەاڵیەتی  پێگەی  لە 

هێزێك لە كۆمەڵگەی بەریتانیا گۆڕیبوو. 
لە فەرەنسا، فەرمانڕەوایی لە مێژینەی جۆرج مارشە گۆڕا 
بە ڕوانگەی  فەرەنسا جێگەی خۆی  و حزبی كۆمۆنیستی 
نوێی مرۆڤخوازانەی ڕۆبێرت هیودا. دیكتاتۆری پڕۆلیتاریا 
چەندین فرسەخی تێپەڕێندرا، چونكە هیو سوربوو لەسەر 
ئەوەی كۆمۆنیستەكان )تاكە خاوەنی هزری كۆمۆنیزم( نین 
و )نایەنەوێت بۆخۆیان }كۆمەڵگە{ بگۆڕن(، بەڵكو سوورن 
لەسەر بەڵێنی )زۆرینە( و )كولتوری باس و دیالۆگ(. بە ڕای 
ئەو، كۆمۆنیزم )نە قۆپچەیەك( بوو نە )پڕۆژەیەك بە كلیل 
بە دەستەوە بۆ دامەزراندنی كۆمەڵگەیەكی نوێ، كە ڕۆژێك 
لەهەڵگرتنەوەی  ئیدی  شیاودەبێت(.  ئەو  )ف��ەرم��ان��ڕەوای( 
مەی  لە  بنچینەیە  ئەو  لەسەر  هەر  نەبوو،  قسەیەك  بازاڕ 
هاوبەشێكی  وەك  فەرەنسا،  كۆمۆنیستی  حزبی   1997
سۆسیالیستی  دەوڵ��ەت��ی  چ��ووەپ��اڵ  هاوپەیمانی  گچكەی 
و  نەتەوەییكردن  بە  كۆنی  ب��اوەڕی  ژوسپینەوە.  لیونێڵ 
س����ەروەری خ��اوەن��دارێ��ت��ی��ی دەوڵ��ەت��ی، جێگەی خ��ۆی بە 
ڕێگەی  دیسپلینی  كاری  بەسەر  نوێ  جەختكردنەوەیەكی 
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یاسا و نەك خاوەنداریدا. كۆمۆنیستەكان كە شەڕی لەسەر 
دەوڵەتیان دۆڕاندبوو، ئێستا الیەنەكانی ڕەخنەی لیبراڵی لە 
بۆرۆكراسی دەوڵەتی پەسەنددەكەن و هەوڵدەدەن گیانێكی 
نوێ بەبەر نەریتی سۆسیالیزمی خۆهەڵسوڕێنەردا بكەنەوە. 
لە  ژۆرس  ژان  كە  حزب(،  )ئۆرگانی  ئۆمانیتە،  ڕۆژنامەی 
1904 دایمەزراند، لە حزب دوركەوتەوە و ئاڕمی داس و 
تیراژی  بەاڵم  یەكەم الپەڕەی خۆی البرد -  لە  چەكوشی 

هەر لە دابەزینە و گەیشتۆتە 50000. 
ڕوح����ی ن��وێ��ی س��ی��اس��ەت��ی پ��ۆس��ت ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی��ا لە 
ئیندەر  ئ��ەوە،  نمونەی  دەك��ەوێ��ت.  ب��ەرچ��او  هندستانیش، 
كۆمار گوجراڵ سەرۆك وەزیرانی كۆمۆنیستی پێشو بوو، 
كە بە لیبراڵكردنێكی وەفادار، لە هەرەمی وەزارەتی دارایی 
كاری پێدرا. حزبی كۆمۆنیستی هندستان، )ماركسیست - 
یەكگرتوی  بەرەی  لە  بەشێك  وەك   ))CPI)M( لینینست( 
فەوریەی  هەڵبژاردنی  چ��ەپ،  باڵی  و  ناوچەییەكان  حزبە 
1998ی بردە ژێر پرسیارەوە و ئەوەندە لەگەڵی ڕۆیشت، 
حزبی  كۆنەكەی،  ه��اوڕێ  لە  پ��ارێ��زگ��اری  بۆ  ئ��ام��ادەب��وو 
حزبی  دەسەاڵتی  گەیشتنە  ڕێگری  بۆ  ه��ەوڵ  لە  كۆنگرە، 
تێبینی  لە  وازی  جۆناتا،  بەهاراتیا  هندی  ناسیۆنالیستی 
ئایدیۆلۆژیا هێنا. دەكرێت ئاماژە بەوەبكرێت كە دیموكراسی 
سیناریۆ  و  )پێشمەرج(  كامڵی  و  تەواو  ڕیزپەڕێكی  هندی 
)پتەوەكان(ە كە لە سەرچاوە ئەكادیمییە چوارچێوەییەكان 
ل��ەب��ارەی )دی��م��وك��راس��ی��زاس��ی��ۆن(ه وه  دەخ��رێ��ت��ەڕو. ڕوی 
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تایبەتمەندی چاالكی سیاسی لە هندستان، تەنیا گەندەڵی و 
خۆدزینەوە نییە لە یاسای كۆن، بەڵكو الیەنگری یەكتربڕی 
تایفەیی، ئاینی، نەتەوەیی و ناوچەییش هەیە، كە الیەنگری 
ئەزمونی  بێ  ئاڕاستەی  بە  ج��واڵن  دەوڵەتی  ئابورییەكی 
سۆسیالیستی و بۆرۆكراسی سیاسییه ، كە چاالكی سیاسی 
كراال  لە  فیدراڵی  ڕیزپەڕ. سیستمی  كردبووە  هندستان  لە 
كە  بمێنێتەوە،  دەسەاڵتدا  لە  كۆمۆنیستی  دەوڵەتی  ڕێگەیدا 
لە  )هاوپەیمانییەك  هەڵبژێردرابوو  دیموكراسی  بەشێوازی 
حزبی كۆمۆنیستی هندستان و حزبی كۆمۆنیستی هندستان 
ئیداری بە تواناتر  لینینست"(، كە سیستمێكی  "ماركسیست 
و خۆشگوزەرانی گەشەكردوی لە هەژارترین ویالیەتەكانی 
هندی ئیدارەدەدا. شۆڕشی جوتیاری لە شوێنەكانی دیكە، 
بڵێسەدار لە بیهار و ناوچەكانی تر، پەیڕەوی نمونەی گروپە 
ناكسالباری  ناوچەی  ماویستی  چەكداری  كۆمۆنیستەكانی 
دوایی  گروپەكانی  ئەگەرچی  دەك��رد.  خۆرئاوایان  بنگالی 
وەك  )ناكسالیت(،  ناوی  بەاڵم  سەركوتكران،  بێویژدانانە 
خاوەن  دژی  جوتیاران  چەكدارانەی  خەباتی  شێوازێكی 

زەوییەكان، به  زیندویی مایەوه . 
حزبی كۆمۆنیستی ژاپۆن )ICP(، بە هەڵكشانی قەیرانی 
1990، الوازی حزبی سەرەكی  لە كۆتایی  ئاسیا  ئابوری 
لە چاكسازی جدییه وه ، بوو بەهێزێكی نەیاری گرنگ. ئەو 
حزبە لە هەڵبژاردنی گشتی ئۆكتۆبەری 1996، 3،7 ملیۆن 
تا  بوو  ئەنجام  باشترین  كە  بەدەستهێنا،  )%13(ی  دەنگ 
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ئەوكاتە دەستەبەری كردبوو، ئامادەیی لە شوراكانی شاردا 
بەهێزكرد. نوێكردنەوەی ڕێكخراوی ڕامیاریانەی حزبی لە 
سه ره تای 1990، بۆماوەیەك جێی هه ردوو حزبی لیبراڵ 
دیموكراسی )LDP( بااڵدەست و حزبی مرزنۆ )NFP(ی 
هەڵوەشاو حزبی  مرزنۆ  1998، حزبی  لە  بەاڵم  گرتەوە، 
حزبی  لەگەڵ  یەكگرتنی  بەهۆی  دیموكراتیش  سۆسیال 
لیبراڵ دیموكرات، متمانەی خۆی لە دەستدا، بە شێوەیەكی 
باو بەدیلی سەرەكی چەپ بوو. بە گشتی، پێدەچێت حزبە 
نەبردنەسەری  بە  كۆمۆنیستی،  پۆست  كۆمۆنیستەكانی 
لەباره ی سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕییه وه  دەكرا  بەڵێنەكەیان 
بەڵگەی  بەوكارەیان  بەاڵم  بدەن،  خۆیان  ژیانی  بە  درێژە 
باڵی  وەك  دەیانتوانی  ئەوان  نەدەهێشت.  بوونی خۆشیان 
بخنەوه ڕو،  خۆیان  دووبارە  لیبراڵی  دیموكراسی  ڕادیكاڵی 

بەاڵم كەوایە بۆ دەبێت خۆیان بە )كۆمۆنیست( بزانن؟

كۆمۆنیزمی دوای كۆمۆنیزم
چارەنوسی ئەندێشەی كۆمۆنیزم پەیوەندی بە چارەنوسی 
ئەو واڵتانەوەیە، كە كۆمۆنیزمیان تێدا سەقامگیر ببوو. پێدەچێت 
شكستی نازیزم و الوازبوونی كۆمۆنیزم، هیچ ئایدیۆلۆژیایەكی 
بەدیلی نەهێشتۆتەوە بتوانێت ڕكابەری بانگەشەی جیهانگیری 
لیبراڵیزمی دیموكرات بكات، بەاڵم زۆرێك پێیانوایە بەمجۆرە 
خستنەڕوی مەسەلەكە بوغزاویانەیە. بۆ نمونە، لیگاچۆف بۆی 

دەركەوت ئەو گوتەیە قین لەداڵنەیە:
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دیکه   جارێكی  كە  ده رن��ه چ��وو،  ڕاس��ت  یەڵتسن  گوتەی 
و  هاندان  ڕوب��ەڕوی   - ناگەڕێتەوە  بۆ سۆڤێت  كۆمۆنیزم 
دەكرێت  ئایا   ....- ببێتەوە  ئەمریكا  كۆنگرەی  ژاوەژاوی 
كۆمەاڵیەتی،  دادپ����ەروەری  ئەندێشەی  وەك  كۆمۆنیزم 
زەحمەتكێشەكان،  مرۆڤە  مێژینەی  لە  خەونی  هێنانەدی 
بە  دەك��رێ��ت  تەنیا  نەخێر.  دی��ارە  بسپێردرێت؟  خ��اك  بە 
بەاڵم  ن��اوب��ەری،  لە  كۆمۆنیزم  كرێكاران  قەاڵچۆكردنی 
مرۆڤایەتی.  قەاڵچۆكردنی  وات��ا  كرێكاران،  قەاڵچۆكردنی 
نەخێر! قەاڵچۆكردنی كۆمۆنیزم هەمان هێندەی كوژاندنەوەی 

ڕۆژ چاوەڕوان نەكراوە. 
ك��ۆم��ۆن��ی��زم ل���ەو ب�������اوەڕەوه  ڕی���ش���ەی دەگ�����رت، كە 
سەرمایەداری ناتوانێت بەڵێنەكانی بەرێتەسەر. بە پێچەوانەی 
بە  سەرمایەدارییان  داهاتوی  كە  ڕوانگەكان،  چاوەڕوانی 
)ساڵە  لە  تایبەت  بە  سەرمایەداری  دەزان��ی،  كارەساتبار 
1970 سەلماندی،  ناوەڕاستی  تا  دوای شەڕ  زێڕینەكان(، 
واڵتانی  زۆرترین  لە  و  زۆرە  نۆژەنكردنەوەی  توانای  كە 
دنیای گەشەكردودا، توانای جێسەرنجی بۆ بەرزكردنەوەی 
ئاستی ژیان نیشانداوە. لەگەڵ ئەوەشدا، نەیتوانی هەندێك 
كولتوری،  )كێشەی  مرۆڤایەتی  بەرچاوی  توندی  كێشەی 
ژینگە و بە تایبەت بابەتەكانی نایەكسانی( چارەسەربكات و 
كۆمۆنیزم لە هەمان پانتایی درێژە بە مانەوەی خۆی دەدات، 
بەاڵم كۆمۆنیزمی پۆست كۆمۆنیزم ڕوبەڕوی سەختییەك 
بۆتەوە، هیچ بەڵگەیەكی پتەومان بەدەستەوە نییە كۆمۆنیزم 
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بێت  قبوڵمان  ئەگەر  تەنانەت  بزانین،  قبوڵكراو  بەدیلی  بە 
سەرمایەداری چوارچێوەی خۆی هەیە. بەمەش، كۆمۆنیزم 
بۆ شتێكی كەمێك زیاتر لە هۆیەك بۆ ناڕەزایی، توخمێكی 
حزبی  ه��ن��دس��ت��ان،  گوندنشینەكانی  چینایەتی  خ��ەب��ات��ی 
فەرەنسا،  دژەڕەگەزپەرستی  حزبی  ئیتالیا،  دژەگەندەڵی 
حزبی ئەندێشەی نەتەوەیی و دژەخۆرئاواخوازی سۆڤێت 
ڕزگارییانه ی  بانگەشەكانی  لە  وەها  شتێكی  و  دەگۆڕێت 

نامێنێتەوە.
كۆمۆنیستكان،  ڕژێمە  یادەوەری  ئاسەواربڕانەوەی  بە 
نوستالیژیا بۆئەوە گەشەی كرد، كە پێدەچوو ئەو ڕژێمانە 
ئاڕاستەیان دەكرد - دیاردەیەك كە لە ئەڵمانیای خۆرهەاڵت 
بە ئۆستالگیا ناسرا. شایەتی نیشانیدەدا ژمارەی چیكەكان 
لە %18 لە سەرەتای 1997 بۆ %29 لە 1998 زیادی 
كردوە كە ژیانیان لە ڕژێمی پێشو بەالوە باشتربوو. هاوڕایی 
لەگەڵ ڕابردو لە بەردەوامی وەرگران و كرێكارانی دەستی 
بەهێزتر بوو. لە هەلومەرجی هەاڵوسان و بەرزكردنەوەی 
لەگەڵ  گشتی  خزمەتی  و  كرێ  بنەڕەتییەكان،  كااڵ  نرخی 
كرێ  ی���ادەوەری  گەندەڵی،  و  ت��اوان  زۆرب��وون��ی  هەستی 
ئ��اس��ای��ش و  ك���اری  ن��رخ��ی جێگیر،  ك��ۆن��ت��ڕۆڵ��ك��راوەك��ان، 
ئەو  ڕادەكێشا.  سەرنجی  زیاتر  كۆمەاڵیەتی  سەقامگیری 
دیكەی  كۆمارەكانی  و  ئۆكرانیا  سۆڤێت،  لە  نوستالیژیایە 
حزبە  بۆ  پێداگرانەی  و  نەگۆڕ  ڕای  لە  پێشو،  سۆڤێتی 
كۆمۆنیستەكان، جێگرەوەی خۆی نیشاندا. هزری زاڵمانەی 
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به   كە  بوو،  ڕوانگەیە  ئەو  كاردانەوەی  باش(  )نەژادكوژی 
نەمانی نەوەی كۆن، دەنگدان بە كۆمۆنیستەكان دادەبەزێت. 
ئەوە نەوەیەكی داماوبوو دەیزانی النیكەم بەشێكی گرنگ 
كە  فریودراوه ،  هەستیدەكرد  و  چووە  بەهەدەر  ژیانی  لە 
خزمەتی ڕاستگۆیانەی لەم سااڵنەدا نەك بێبەها، بەڵكو بە 
پشتیوانی هاوكاری }كردنی ڕژێمی پێشو{، لە ڕاستیدا ناوی 

زڕاوە.

پەراوێزەكان:
1. جگە لە 10 تا 15 هەزاركەس كە زۆرینەیان بە بێ دادگاییكردن 
پارتیزانەكانی ئیتالیا لە سێدارەیدان یان هەمان ژمارە )ئەگەر نەڵێین 

زیاتر( جواڵنەوەی بەرگری فەرەنسا كوشتنی. 
2. )ئێمە بە كێشانی خەتێكی تۆخ خۆمان لە ڕابردو جیادەكەینەوە. 
تەنیا بەرپرسێتی كارێك دەكەوێتە ئەستۆمان كە دەبێت بۆ هێنانەدەری 

پۆڵەندا لە پاشەكشەی ئێستا بیكەین(. 
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6
دژوازییەكان و نمونەكان
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دەیە،  چەندین  بۆ  )كۆمۆنیزم  كە  بیریهێناینەوە  هاوڵ 
پێدەچێت  ب��ووه .  دیموكراسی  دنیای  سەرەكی  كابوسی 
پۆست  گرتۆتەوە:  ئەوی  شوێنی  تر  كابوسێكی  ئەمڕۆ... 
الیەنەكانی  لێیدەكۆڵینەوە،  ئێستا  ئ���ەوەی  كۆمۆنیزم(! 
جیهانگیرتری پۆست كۆمۆنیزمە. پەیڕەوی نەریتی هۆبسبام، 
)س��ەردەم��ی  ناوبنێین  كۆمۆنیزم  پۆست  س��ەردەم��ی  ب��ا 
دژوازییەكان(. ئەگەر دژوازی بنەمای دیاردەی كۆمۆنیزم، 
گۆڕینی ئایدیالێكی گەورەبێت بۆ تاوانێكی گەورە، بە ڕای 
بە  پێچەوانەیەتی.  كۆمۆنیزم  پۆست  }دژوازی{  زۆرینە، 
هەمانجۆر كە هاوڵ نیشانیدەدات، پۆست كۆمۆنیزم )تەنیا 
شتێك نەبوو ژیان بۆ زۆربەی شوێنەكانی جیهان زەحمەت 
بكات(، بەڵكو )خستنەملمالنێوەی هزر و كاری( نیشاندەدا. 
دژوازییەكانی  لە  هەندێك  بەشە،  ئەم  دووەم��ی  بەشی  لە 
تیۆری تێكڕایی سەردەمی خۆمان و پەیوەندییان بە پۆست 
لەو  هەندێك  سەرەتا  بەاڵم  كۆمۆنیزمەوە شرۆڤەدەكەین، 

دژوازییانە شیدكەینەوە.
 

لێکدژییەكان
ڕۆح��ی  ب���ەاڵم  ب��ەك��اره��ات��وە،  زۆر  دژوازی  چەمكی   
چاخی مۆدێرن ڕوندەكاتەوە. كانت، لە نامەكەیدا بە ناوی 
بوو،  كەسانە  یەكەمین  لەو  یەكێک  چییە؟(  )رۆشنگەری 
ئاماژەی  كرد بە )سیمبولی نامۆ و چاوەڕوان نەكراوی كاری 
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بیاندۆزینەوە،  دەتوانین  بەردەوام  )ئەوجۆرەی  مرۆڤایەتی 
كە  بگرین،  بەرچاویان  لە  مانایاندا  فراوانترین  لە  بێتو 
لە  مانایەدا  لەم  دژوازییە(.  لەودا  هەمووشتێك  تاڕادەیەك 
توێژینەوەی  كە  ڕۆشنگەری-یە،  نەڵێین  -ئەگەر  دژوازی 

ئاڵۆزییەكانی ئەزمونی پۆست كۆمۆنیستی بەرەوپێشبرد. 

شۆڕشەكانی ئەنتی شۆڕش
بوونی  دەرب��ڕی  كۆمۆنیست  پۆست  سروشتی  هەمان 
بەاڵم  دێ��ت؛  ئەو  دوای  ئ��ەوەی  و  كۆمۆنیزم  دووفاقییەكە: 
دووفاقیەكی تر، دووفاقی نێوان كۆمۆنیزم و بەرامبەر دانانی 
ئەو، واتە ئەنتی كۆمۆنیزم، هەروەها بەهەمان ڕادە دینامیكییە. 
پۆست مۆدێرنیزم لەسەر مۆدێنریتە وەستاوەتەوە )هەرچەند 
كۆمۆنیست  پۆست  بەاڵم  ئ��ەوە(،  چوارچێوەكانی  لە  ئاگای 
ب���ەردەوام���ی ك��ۆم��ۆن��ی��زم و پ��ەڕی��ن��ەوەی ئ��ەو ب��ۆ قۆناغی 
كۆمۆنیزم  بەدیلی  لەسەر  بەڵكو  نییە،  داهاتو  گەشەكردوی 
بونیادنراوە. پۆست كۆمۆنیزم ڕەتكردنەوەی كۆمۆنیزمە و لە 
هەناوی ئەو ڕەتكردنەوەیه دا هەڵدەتۆقێت، كە هەم ئەندێشەی 
پەڕینەوە )كە لە بەشی دووەمدا باسیكرا( و هەم پڕۆسەی 
پۆست  )شۆڕشەكانی  ئەنتی شۆڕشانە  ئەو  ئەنتی شۆڕش. 
پەڕینەوە( تێگەیشتن، نەك بەسەر ڕژێمەكانی سۆسیالیستی 
دەوڵەتی لە واڵتانی تایبەت و ستراكتۆرەكانی پێوەند پێیانەوە 
لە جەنگی سارد زاڵبوون، بەڵكو بەسەر خودی هەمان لۆژیكی 

شۆڕشگێڕی جواڵنەوەی ڕۆشنگەرییشدا. 
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 ڕوداوی ساڵەكانی 91 – 1989، نەك بەرەنگاربوونەوەی 
دوو  بە  ب��وون،  شۆڕشگێڕی  ئەنتی  بەڵكو  شۆڕشگێڕی، 
مانا: هەم دەیانویست بەسەر شۆڕشەكاندا زاڵبن، كە لەو 
هزری  لۆژیكی  تێكڕای  ه��ەم  و  هەڵگیرسابوون  واڵت��ان��ە 
س��ەدە  دوو  نزیكەی  ك��ە  ڕەت���دەك���ردەوە،  شۆڕشگێڕییان 
ئەوەیە  باسەكەمان  داگیركردبوو.  ئەوروپیەكانی  مێشكی 
خۆرهەاڵت،  ئەوروپای  و  سۆڤێت  لە  شۆڕش  كۆتایی  كە 
ڕۆشنگەری  ج��واڵن��ەوەی  شۆڕشگێڕی  كۆتایی  مانای  بە 
وەك شێوازێكی كاری سیاسی. شۆڕشی ساڵەكانی 91 – 
1989، نەك تەنیا تیۆری شۆڕشیان خستەملمالنێوە، بەڵكو 
بووە.  كۆن  و  كۆنە  بۆخۆی  ش��ۆڕش  چەمكی  نیشانیاندا 
سەردەمی شۆڕش، كە لە سەرەتای سەردەمی مۆدێرن و 
بە هەڵوەشانەوەی سیستمی دەرەبەگایەتی و چەقبەستوی 
ئاینی دەستیپێكرد، لە سەدەی هەژدە گەیشتە لوتكەی خۆی 
سەردەمی  كۆتاییهات.  مۆدێرنیتە  خودی  ئاوابوونی  بە  و 
شۆڕشگێڕی جواڵنەوەی ڕۆشنگەری لەگەڵ شۆڕش كۆتایی 
ساڵەكانی  ت��ەواو: شۆڕشی  و  دروست  دژوازییەكی  دێت. 
91 – 1989، شۆڕشەكانی ئەنتی شۆڕش بوون. هەروەك 
مێژویی  )بدعەی  ڕوب��ەڕوی  ئێمە  دەڵێت،  ڕاتۆ  ئەندرۆ  كە 
)ئەو شۆڕشانە( بووینەوە كە نەریتی شۆڕشە مۆدێرنەكان 

ڕەتدەكەنەوە(. 
بە  كۆتایی  تەنیا  ن��ەك   ،1989  –  91 شۆڕشەكانی   
سەردەمێك  )واتا  دێنن  تایبەت  شۆڕشگێڕی  سەردەمێكی 
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كۆتایی  بەڵكو   ، دەستپێدەكات(   1917 شۆڕشی  بە  كە 
سەردەمی  ناویدەنێین  و  نیشاندەدەن  سەردەمێك  هەموو 
تێكڕای  بە  كۆتایی  ڕاستیدا  لە  ڕۆشنگەری،  شۆڕشگێڕی 
تێگەیشتنێكی  تایبەتمەندی  ڕوی  كە  دێنن  ئەوسەردەمانە 

تایبەتە لە سیاسەت و پڕۆسەكانی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی.1
سەردەمی  یۆتۆپیای  چۆن  دەك��ات  شرۆڤەی  كۆزلیك 
ڕۆشنگەری بۆتە فەلسەفەی مێژو كە لەودا، بە ڕای ئەو، 
داواك��اری  بەهۆی  سیاسەت  جیای  ناچاری  بە  مەیدانی 
پەلكێشی  ویستراو،  ئاكارییەوە  و  كولتوری  كۆمەاڵیەتی، 
و  دەوڵ���ەت  ن��ێ��وان  گ���ەورەی  درزی  ك���را.  ل��ە خشتەبران 
لە  ملمالنێیەكی  ئاكار، سەریكێشایە  و  كۆمەڵگە، سیاسەت 
شۆڕشگێڕی  جۆرێكی  )كە  ڕەخنە  ناویدەنێت  چ  شێوازیدا 
خودساالری  و  خۆیداهێنا  ب��ەدوای  قەیرانی  ئەویش  بوو(، 
گریمان  الوازب����وو.  سیاسەتمەدارییەكەی  و  سیاسەت 
بابەتی  ڕۆش��ن��گ��ەری  س��ەردەم��ی  شۆڕشگێڕی  دەك��رێ��ت 
ڕادیكاڵ  بەدەستتێوەردانی  مرۆڤایەتی  ڕێكخراوی  ئاڵۆزی 
بە  دەك��ەن،  دەغ��ڵ  ئەوانەی  بەومەرجەی  چارەسەربكات، 
ڕاست  مێژوی  فەلسەفەی  هۆكاری  و  دروس��ت  ڕەخنەی 
بۆخۆی  شۆڕشگێڕی  ك���اری  ب��ڕی��ارب��وو  ت��ەی��ارك��راب��ن.)2( 
ئەنتی  شۆڕشەكانی  بئەفرێنێت.  نوێ  سیاسی  ناسنامەی 
بۆچوونەی  ئ��ەو   ،1989  –  91 ساڵەكانی  كۆمۆنیزمی 
شۆڕشگێڕی ڕۆشنگەری ئەوروپی، هەم لە ناوەرۆك و هەم 
شێوازیانی ڕەتكردۆتەوە و بەوجۆرە كۆتاییان بە قۆناغێكی 



ریچارد ساكوا  206

شۆڕشگێڕی  دژوازییەك  هێنا.  ئەوروپا  مێژوی  لە  تەواو 
سەردەمی ڕۆشنگەری وەالنا، كە لێرەدا جێی سەرنجمانە، 
شۆڕش  ئەنتی  ناویدەنێین  شۆڕشە،  تایبەتی  زۆر  جۆری 
و خاڵێكی سۆزداری گرنگی ڕەوتی وەرچەرخانی ئەوروپا 

نیشاندەدات. 
 شۆڕشەكانی كۆمۆنیستی بەشێكبوون لە سەركەوتنی 
ڕۆشنگەری،  پ���ڕۆژەی  بە  پەیوەند  مۆدێرنیستی  وت��اری 
عەقاڵنی،  پێشكەوتنی  ئ��ۆرگ��ان��ی��زەك��ردن،  س��ەرك��ەوت��ن��ی 
ڕەت��دەك��ردەوە.  نەریتیان  و  كولتور  ئاماژه   بە  ب��ەوج��ۆرە 
بەزۆری سودی  ئایدیۆلۆژیای سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی 
لەدورنمای جواڵنەوەی ڕۆشنگەری پێشكەوتن، لە كولتور 
كۆندەریسە مرۆڤ  پڕۆژەكەی  نەتەوەداماڵین وەرگرت.  و 
و  مێژوییەكان  شارستانییە  )خ��اپ��ورك��ردن��ی  بانگهێشتی 
پێی  بە  دەك���ات،  مرۆڤایەتی  ج��ۆری  ستانداردكردنی  بە 
ماركسیش،  ڕای  ب��ە  پ��اری��س��ی(.  ڕون��اك��ب��ی��ری  سیمبولی 
خودی  دەبوو  بەڵكو  نەبوو،  بەس  دامەزراوەكان  گۆڕینی 
دەكرد،  بیروباوەڕی  گۆڕینی  ڕێنمایی  شۆڕشگێڕی  كاری 
تۆفانێكی  دەستپێدەكات.  نوێ  چۆنایەتی  سەردەمێكی  تا 
وێرانكەر نه یتوانی مرۆڤایەتی تەنانەت بە ئاستی )روناكبیری 
پاریسی( بگات، بەڵكو ستانداردەكانی ڕوناكبیرێك )روسی( 
بێ ڕیشەی ئاڵۆزی ڕەفتاری توندی كردە نمونە، كە لینین 
ئەوەشدا،  لەگەڵ  خستییەگەڕ.   1917 ئۆكتۆبەری  دوای 
بەو دواییە والیكی نیشانیداوە شۆڕشی بەڵشەفیكی لەسەر 
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بە  وه ف��ادار  تایبەت  بە  ماركسیزم،  بنچینەدا  لە  ڕوانگەی 
لەناوبردنی بەرهەمهێنانی كااڵیی و تەواوی پێداویستییەكانی 

مایەوە. 
 ڕوداوەكانی 91 - 1989 لە قوڵترین مانای ئەودا، ئەنتی 
شۆڕش بوون. لە ڕابردو، ئەوانەی نەیاری شۆڕش بوون 
پێیاندەوترا )دژە شۆڕش(، وشەیەكە كۆندەریسە ساختەیكرد 
و بەڵشەفیكەكان بۆ ناساندنی نەیارانیان، بەگوێرەی پێوەری 
خۆیان بە كاریانهێنا. شۆڕش، هەمووشتێك و هەمووشتێك 
شۆڕشەكانی  لە  شۆڕش  گوتاری  دەپێورا.  ئەو  ڕبەی  بە 
پاراستنی  بنچینەیی  بووە شێوازێكی  فەرەنسا و سۆڤێتدا، 
 1989  -  91 ساڵەكانی  سەركێشی  بەاڵم  پاشاگەردانی، 
ڕزگاری  لە  و  سەركەوت  شۆڕشگێڕی  هزری  لەگوتاری 
ئ��ەو گ��وت��ارەدا ب��ۆ ئ���ازادی گ���ەڕا، ك��ە ئ��ەو سەركێشییەی 
دومستەر  جۆزێف  جیاوازییەكەی  ئەگەر  كردبوو.  ڕكێف 
سۆسیالیزمی  ڕەت��ك��ردن��ەوەی  بڵێین  دەبێت  بكەین،  ق��ەرز 
بە  ش����ۆڕش،  )دژە  دژ(  )ش��ۆڕش��ی  ن���ەك  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی 
قەدەرا  بە  داواكارانی  یەكەم  بوو.  ئەو(  سنورداری  مانای 
پەنجەكانی دەستی دۆزییەوە، لە كاتێكدا دووەم سەركەوت. 
ئەنتی شۆڕشگێڕەكانی ئەوروپای خۆرهەاڵت كاردانەوەی 
كۆتاییهاتنی باوەڕ بە توانای ڕادیكاڵ و ئازادی خودی كاری 
ژێردەستان  و  ستەملێكراوان  شۆڕشی  بوو.  شۆڕشگێڕی 
كۆتایی  تایبەتی  ڕوانگەی  بەاڵم  دەبێت،  بەردەوام  هەڵبەتە 
سەدەی هەژدە لەبارەی شۆڕش، وەك كاری بە ڕاشكاوی 
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ئازادی بۆ هەمیشە مردوە و خورافات، دژی ڕۆشنگەری 
ئاسۆی  كەلی  بگاتە  دەستی  تامرۆڤ  فڕێدەدات،  نەریت  و 
نەریتی شۆڕشگێڕی جواڵنەوەی  گەورەكردنی  مۆدێرنیتە. 
كە  كۆتاییهاتوە،  ماركسیزمیشەوە  الی��ەن  لە  ڕۆشنگەری 
بەوپێیە چینێكی تایبەتی ڕادەپەڕێت و بە قازانجی كامڵبوونی 

مرۆڤایەتی دەستی دەگاتە ئامانجی جیهانگیر.
ن��اون��ران دژە   1989  - 91 ن��ەی��اران��ی ڕوداوەك���ان���ی   
نەیارەكانی  بە  دەدا  ڕەوایەتی  كارە  ئەو  چونكە  ش��ۆڕش، 
ئەوان  ڕادەستی  فكری  قەڵەمڕەوی  هەمان  ڕێك  و  ئەوان 
لە  ڕۆشنگەری  دەیانویست  شۆڕشان  ئەنتی  كە  دەك��رد، 
مانای  بە  ك��ارە  ئ��ەو  ڕزگاربكەن.  شۆڕشگێڕی  ب��اری  بن 
ئەنتی شۆڕشان  كە  بوو،  زمانی سەربازی  پەسەندكردنی 
بەكارهێنانی  لە  بەدورگرتن  خۆ  لێیبپەڕنەوە.  دەیانویست 
)ئ��ازاد  نەریتی شۆڕشەكان  ب��ووی  س��ەرب��ازی  بە  وش��ەی 
كردن(، )روخان(یش مانای تاكتیكی ئاشكرای هەبوو، چونكە 
ئەگەر بڕیاربوو دەست بۆ چەك ببەن، دیاربوو ڕژێمەكان لە 
پێگەی باشتر بەهرەمەندبوون. سەرەڕای ئەوە، بە كۆتایی 
گەیشتنی وتاری شۆڕش خۆی لەو پێگەیەدا نیشاندەدا كە 
كۆن،  ڕژێمی  داكۆكیكارانی  لەخودی  زۆركەم  ژمارەیەكی 
بوێری بەرگریكردنیان لە ئامانجەكانی شۆڕش هەبوو. بە 
هەمانجۆر كە هرۆرت و سزاكولسزای ئاماژەی پێدەكەن، 
ڕێسایەك كە سۆسیالیزمی شۆڕشگێری لەسەر بونیادنرابوو، 
كۆڵ  لە   1989  -  91 ڕوداوەكانی  ئ��ەوەی  پێش  تەنانەت 
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خۆیان بكەنەوە، لەمێژبوو لە ناوەوە ڕزیبوو. شۆڕشەكانی 
الوازی  زۆر  دژەش��ۆڕش��ی  جواڵنەوەیەكی   1989  -  91
مێژوییەكەی  پێكهاتە  ئاشكرایە  هۆیە  بەم  هێنایەئاراوە، 
پێش ماوەیەك بزرببوو، كە لە شۆڕشەكانی سۆسیالیستیدا 
بۆخۆی  سۆسیالیستی  شۆڕشی  چەمكی  ڕەن��گ��دەدات��ەوە. 
بووە شتێكی بێسەروبەرە و لە نا ئامادەیی ئایدیۆلۆژیایەكی 
و جیهانگیر، چەمكی گشتخوازانەی  نوێ  وەرچەرخێنەری 

جواڵنەوەی ڕۆشنگەری شۆڕش لە كار كەوتبوو. 
مانایە  ب��ەو  م��ۆدێ��رن��ەی��ە،  پ��ۆس��ت  كۆمۆنیزم  پ��ۆس��ت   
كە  دەگەڕێتەوە،  مۆدێرن  پێش  نەریتەكانی  بۆ  دژوازییەك 
بەسەركەوتنی  هەژدە،  سەدەی  كۆتایی  دوای  نەریتەكانی 
كە  لێكترازا،  پەیوەندییە  ئه و  ببون.  هاوشێوە  مۆدێرنیتە 
كاری  فۆڕمیگرتبوو،  پیشەسازیدا  شۆڕشی  ك��وورەی  لە 
چینە  و  كۆمەاڵیەتی  ب��ارودۆخ��ی  بە  ج��ەم��اوەری  سیاسی 
بەهاكانی  دیكە  جارێكی  و  دەبەستەوە  كۆمەاڵیەتییەكان 
ماتریالیزم(،  )پێش  بڵێین  )وردت��ر  ماتریالیستی(  )پۆست 
لەجواڵنەوە  سیاسی  كاری  كولتوری  لۆژیكی  دێنەگۆڕێ. 
كۆمەاڵیەتییە نوێكانی خۆرئاوادا، تەواوكەری شۆڕشەكانی 
لەسەر  نەك  نوێ  مرۆڤی  خۆرهەاڵتدا.  لە  شۆڕشە  ئەنتی 
بەهاكانی چینی بنەڕەتی یا الوەكی، بەڵكو پشتی بە بەهاكانی 
جیهانگیر بەستوە، ئەو بەهایانەی كە ئاشكراترین شێوازی 
ئەوان، لە نوسینەكانی هاوڵدا دەبینین. ئەنتی شۆڕشگێڕانی 
جواڵنەوە كۆمەاڵیەتییە نوێكان و ئەنتی كۆمۆنیزم پشت بە 
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و  ناسكار  خودساالری  مەدەنی،  كۆمەڵگەی  سەربەخۆیی 
ڕۆڵی ئاكاری سیاسەت دەبەستن. 

 گۆڕان لە مەسەلەی شۆڕش هاوڕایە بە جەختكردنەوەی 
تازە پیاكەوتویی بەسەر ناواخنەكانی تۆكویلی، پێشكەوتنی 
سیاسی  كاری  دیاریكراوی  جڤاكی  ڕوی  بەسەر  كولتور 
ڕێنماییكراو.  سیاسی  كاری  بوونی  ڕێژەیی  ڕاستیدا  لە   -
گوتەكەی(،  پێی  )ب��ە  م��ارك��س  بۆچوونی  پێچەوانەی  ب��ە 
)س��ەرەن��ج��ام ئ��اگ��اداری ی��ەك��الك��ەرەوەی ب��وون��ە... كلیلی 
دەوڵەتەكان  بابەتی  و  دەرەكی  بارودۆخی  لە  نەك  داهاتو 
 ،- تەكنەلۆژیا  ئابوری،  سەربازی،  سیاسی،  بارودۆخی   -
بەڵكو لە بارودۆخی ناوەكی و بابەتی تاكەكاندا شاراوەیە(. 
و  حەقیقەت(  بە  )پابەندی  ت��اك،  و  كۆمەاڵیەتی  ئ��اك��اری 
بەدرۆخستنەوە، وەك چەكێكی بەهێز دژی حزب - دەوڵەت 
بتوانن  ئەوانە  گومانمانكرد  ئێستاش  ئەگەرچی  كاریكرد، 
ئەگەرچی  بوەستنەوە.  ب��ازاڕ  سەركێشی  دژی  ئ��ەوەن��دە 
كولتوری نوێش لە ملمالنێ بەدورنەبووە و سكۆكپول پێی 
لەسەر ئەو خاڵە داگرتوە كە لە كۆمەڵی ئاڵۆز و چین بەندی 
)ئەندێشەكانی مرۆڤناسانەی سیستمە كولتوریەكان( بە داو 
ئاخنراون، بەاڵم ئەنتی شۆڕشەكانی 91 - 1989 دەربڕی 
پانتایی  لە  بوو  چۆنایەتی  هەڵسەنگاندنی  نوێكردنەوەیەكی 
كاری سیاسی شۆڕشگێڕی، بۆ تەندروستكردنی خەسڵەتی 

ڕێكکەوتی كاری مرۆڤایەتی. 
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بوونی  شۆڕشەوە  لەبارەی  نەبڕاوە  سەرچاوەیەكی   
هەیە، بەاڵم ماهیەتی شۆڕشگێڕی وەك دیاردەیەكی فكری 
و كاری سیاسی براوەتە ژێر پرسیارەوە. مژولی سەرەكی 
وتاری سیاسی چەمكی شۆڕش، دژوازی بنچینەیی كۆتایی 
دەسەاڵتی كۆمۆنیزمە و بە شەپۆلێك چاالكی شۆڕشگێڕی 
بەم  كۆتاییهات، كە نەك خۆی كردە قوربانی كۆتاییهێنان 
شۆڕشە تایبەتییە، بەڵكو بە شێوەیەكی گشتی ڕێوڕەسمی 
كۆنی كردە شۆڕشگێڕی. شۆڕشەكانی ئەنتی كۆمۆنیزمی 
91 - 1989 بە پاراستنی ئامانجی تایبەتی لەجیاتی ئامانجی 
بەرنامەی  بە  تاقمی  بەرنامەی  جێگرەوەی  بە  جیهانگیر، 
نەتەوەیی، بە ڕەتكردنەوە لەجیاتی نوێكردنەوەی )ئەگەرچی 
نوێكردنەوەیەكی  خ��ۆی  بۆ  ڕەتكردنەوە  لۆژیكی  هەمان 
گرنگ بوو(، لە لۆژیكی شۆڕشە مۆدێرنەكان و پێشڕەوی 
)ئەنتی  چەمكی   1980 تایبەتمەندی  ڕوی  ئەگەر  تێپەڕین. 
ك��ردەوە  بە  )سۆسیالیزمی  بەوپێیە  كە  ب��وو،  سیاسەت( 
هەبوو( دەبێت بە ساردوسڕی نەك ڕوبەڕو، تێدەپەڕێنرێت، 
شۆڕشێك(  )دژە   1989  -  91 ش��ۆڕش��ەك��ان��ی  ك��ەوای��ە 
بوون، پڕۆسەی شۆڕش و دژە شۆڕشیان لە تەواویەتیدا 
ڕەتدەكردەوە. بە كورتی، پۆست كۆمۆنیزم بە مانای پۆست 

شۆڕشگێڕییە. 
كە سازدانی  مانایە  بەو  بوون،  كۆن  ئەو شۆڕشانەش 
ئاگاییەكی ئاشكرای هێزی خەڵك  لەناویاندا بە پێی  خەڵك 
وەك چینی نەیار بوونی هەبوو، هەم )ماركسیستی(، چونكە 
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لە هەلومەرجێكدا ڕویاندا كە ڕژێمی پێشو وەك بەربەستی 
گەشەكردنی هێزەكانی بەرهەمهێنان ڕەفتاری دەكرد و بە 
مۆدێرن بوونی كۆمەڵگە گەیشتبووە خاڵێك كە بنەما سیاسییە 
ئەنتی  ئەو  }بكەر{،  بابەتی  ب��ەاڵم  كۆنكردبوو،  كۆنەكانی 
شۆڕشەی نەك پڕۆلیتاریا، بەڵكو )خەڵك( بوو، گوتەزایەكە 
- هەرچەند بەشێوەیەكی خاو، فۆڕمی نەگرتوە و لە بەردەم 
وەك  بەجۆرێكی سەرنجڕاكێش،  كاتەدا  لەو   - دەستكاری 
هۆكارێكی خودساالری دەركەوتەوە. تێڕوانینی ماركس بۆ 
شۆڕش، پڕۆلیتاریا زۆرینەی نەگۆڕی خەڵكی پێكدەهێنا و 
لەدۆخی سەركێشی دژی دەسەاڵتی سەرمایە دابوو؛ خەڵك 
ئازادی  سیاسی  فەرمانڕەوای  بانگەشەی  تا  ڕاپەڕیبوون 
پووچەڵبكەنەوە. ئەو شۆڕشانە نەك لە ڕوی بردنەسەری 
بەڵێنەكانی ماركسیزم، بەڵكو بە ئاڕاستەی تێپەڕین لە ئەو 

بەرەوپێش دەچوون. 

ئەنتی شۆڕش )و هەموو شتەكانی دیكە( "كە 
خیانەتی لێكراوە"

هەوڵ بۆ پەڕینەوە لە پڕۆژەی یۆتۆپیای سۆسیالیزمی 
ت���ەواوی  وەك  و  یۆتۆپییایەكە  ب��ۆخ��ۆی  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی، 
خستییە  ئامانجێك،  بە  گەیشتن  بۆ  سیستمێك  هەوڵەكانی 
تێپەڕاندنی  شۆڕشەكانی  خیانەتەوە.  و  نائومێدی  بەردەم 
سیستمی  ئاستی  ڕوی��ان��دا:  ئاستدا  دوو  لە  دژه كۆمۆنیزم 
توخمەكانی  لە  بریتییە  ئاستی سیستمی  كەسی.  ئاستی  و 
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پەڕینەوە لەخود و دەستەبژێرانی كۆن لە ڕەوتەكەی، بوونە 
كەسی  ئاستی  لە  كە  ن��وێ،  بااڵدەستی  چینی  لە  بەشێك 
دژایەتیكردنی سیستم، دەربڕی جواڵنەوەیەكی جەماوەری 
كۆنەكان.  ڕژێمە  ناڕەزایەتی  لە  سەرچاوەگرتوبوو  قوڵی 
لە  دەیانتوانی  خیانەت،  وەك  دووەم  پڕۆسەی  نوێنەرانی 
سەركەوتنێكی  هەر  بگەن.  یەكەم  پڕۆسەی  سەركەوتنی 
پۆست كۆمۆنیستی لە پێگەی بزوتنەوەیەكدا بۆ ئاڵوگۆڕی 
كۆمۆنیزمی  پۆست  ناوەكی  ڕەتكردنەوەی  وات��ا  ئابوری، 
گرنگتر  بوو.  ئاكاری  تازەكردنەوەی  بۆ  كردەكی،  پێگەی 
توانای  و  پابەندی  نێوان  هاوسەنگی  بنەڕەتەوە  لە  ل��ەوە، 
ناكرێت  سیاسی،  توانای  بەڕێوەبردنی  ئاشكرایە  گ��ۆڕی: 
هێزەكانی )كوری( بەهۆی شۆڕشەوە كۆنتڕۆڵ بكرێت، كە 
ساڵی  ڕوداوەكانی  دیاریدەكرد.  مرۆڤایەتییان  چارەنوسی 
1968 ئەو خاڵەیان باش نیشاندا، ئەگەر هیچ شتێكیتریان 

نیشان نەدابێت.
شێوە  ئاشكراترین  بە  تراژیدییە  لۆژیكە  ئ��ەو  كاتێك 
خۆی نیشاندەدا، لە چارەنوسی هەندێك لەو كەسایەتییانە 
ڕزگاری  توانای  بە  پەیوەندییان  نزیكترین  كە  بكۆڵینەوە 
لە  هاوڵ  بە ڕەخنەی  پێشتر  هەبوو.  كۆمۆنیزمەوە  پۆست 
بەرنامەیەكی  دۆزینەوەی  بۆ  كاڵوس  دڵسۆزانەی  گەڕانی 
لیبراڵی نوێ، ئاماژەمان بەبەهای البردنی تایبەتمەندییەكانی 
مرۆڤانەیی كرد، كە دەیداتە پاڵ توانای كۆمەڵگەی مەدەنی 
پێغەمبەری  ماوەیەك  سۆلژنیتسین  خ��ۆب��ووژان��ەوەی.  بۆ 
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ڕوخ��ا  سیستمێك  كاتێك  ب��ەاڵم  ب��وو،  كۆمۆنیزم  پۆست 
زۆر لێی بێزاربوو، وێڵ و سەرگەردان دەینواند و شتێكی 
پ��ۆس��ت كۆمۆنیزمی  دن��ی��ای  ئ��اڕاس��ت��ەی  ن��ەب��وو  ئ��ەوت��ۆی 
بكات. دواكەوتنی ئەو لە گەڕانەوە تا 1994 بە ڕاڤەیەكی 
ڕوداوەكانی  لە  ڕاس��ت(  لەوانەیە  )و  هاوڕایانە  نائاسایی 
سۆڤێت  سپی  كۆشكی  یەڵتسن  تانكەكانی  ئەوسا   ،1993
)بینای كۆنی پەڕلەمان(یان تۆپبارانكرد، تائاستێك هۆكاری 
وانەیەك  كەمبوونەوەی خۆشەویستی دەردەخات. كۆمەڵە 
- گوتاری پەروەردەیی سەعاتەكانی پڕبینەری تەلەفزیۆن 
لە 1995، بە ڕوسەكانی دەوت دەبێت چۆن بژین، پیاوێك 
لە  س��اڵ  بیست  ك��ە  پێكەوت  خۆشەویستی  زەب���ری  دوا 
تراژیدیترین  گۆڕباتچۆڤ  ڕەنگە  بەاڵم  ژیابوو،  ورمۆنت 
لە  كە  بووبیت،  كۆمۆنیزم  پۆست  سەردەمی  كەسایەتی 
شیاو  كۆمۆنیزم  پۆست  هەوڵیدابوو  زی��ات��ر  هەموكەس 
بكات. بەرئەنجامی به  مەترسیكردنی بۆ چونەناو سیاسەتی 
هەڵبژاردنی  لە  بەشداری  وەك  كۆمۆنیستییه وه ،  پۆست 
كەم  ژم��ارەی��ەك��ی   ،1996 لە  سۆڤێت  ك��ۆم��اری  س��ەرۆك 
و  نە سۆلژنیتسن  ب��وو.  دەن��گ(   51%( دەن��گ   386.000
نە گۆڕباتچۆڤ ڕایان لەسەر كێشەكانی بەردەم كۆمەڵگەی 
پۆست كۆمۆنیستی باش نەبوو، یان نەیانتوانی بەدیل }بۆ 

ئەوكێشانە{ بخەنەڕو. 
پ��ۆس��ت ك��ۆم��ۆن��ی��زم ن���ەك خ���ودی ك��ۆم��ۆن��ی��زم، بەڵكو 
وەك  دویچك  ڕەتدەكردەوە.  ڕیفۆرمیستیشی  كۆمۆنیزمی 
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ڕواڵەتی بەهار پراگ جێی ڕێزبوو، بەاڵم لە سیستمی نوێدا 
زەدەن��ك  دیارتر،  بابەتی  نەبوو.  كاریگەری  ڕۆڵیكی  هیچ 
نوێنەری  و   1968 ساڵی  بەدەسەاڵتی  كەسایەتی  ملینار، 
)سۆسیالیزمی دیموكراسی مۆدێرن(، گۆرباتچۆڤێك بوو بە 
ڕوخانی كۆمۆنیزم لە دورخرانەوەی درێژخایەن ڕزگاری 
بوو، بە پەلە گەڕابۆوە پراگ، بەاڵم دوای ڕۆژێك زانیبووی 
بەرنامەی كۆنی )سۆسیالیزم لەگەڵ ڕوی مرۆڤایەتی(، هیچ 
پێگەیەكی لە بارودۆخی نوێدا نییە. سەرەڕای، كۆمۆنیستە 
بوون.  كۆن  ڕژێمی  تاوانەكانی  هاوبەشی  ڕیفۆرمستكان، 
 shestdesyatniki چ��ارەن��وس��ی  ئ���ەوە  دەڵ��ێ��ن  وەك 
ڕیفۆرمی  پشتگیری  كە  ب��وو،  سۆڤێت   )1960 )خەڵكی 
جۆری خرۆشۆڤیان دەكرد و كاتێك گۆڕباتچۆڤ ڕێبەری 
هاتوە،  سەردەمییان  پێیانوابوو  ك��رد،  پرۆیستۆریكای 
ئەگەرچی زۆربەیان ڕۆڵی بەرچاویان لەو گۆڕانانەدا بینی، 
بەاڵم زوو دەركەوت ناوەختن و بە دەركەوتنی نەوەی نوێ 

لە سیاسەتكاران )دیموكراتی( پەراوێزخراون. 
نائومێدی  پڕۆسەی هەڵوەشانەوەی كۆمۆنیزم جۆرێك 
نیشاندەدات، كە داماڵینی ئیمپریالیزم وەك كارێكی گەورەی 
ئەگەرچی  ئەزمونكرا.  }نەتەوەكان{،  لەڕوی خۆباوەڕییەوە 
ئ��ەوروپ��ای خ��ۆره��ەاڵت  ب��ۆ واڵت��ان��ی  ڕوخ��ان��ی كۆمۆنیزم 
سۆڤێت،  تەوقی  لە  بوو  ڕزگ��ارب��وون  مانای  بە  ناوەند،  و 
نەریتەكانی  لە  هەندێك  ڕەتكردنەوەی  ڕوخانە  ئەو  بەاڵم 
هەڵگرتبوو.  ئەو واڵتانەشی  سۆسیالیستی خۆماڵی خودی 
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بەهێز  كرێكاری  جواڵنەوەی  چیكۆسلۆڤاكیا،  لە  نمونە،  بۆ 
پتەوی  پاڵپشتییەكی  ش��ەڕ،  دوای  ساڵەكانی  لە  یەكسەر 
كۆمۆنیستەكانی كردبوو، كە لەماوەی دوو شەڕدا فۆڕمی 
لە  مرۆیی(  كەسایەتی  بە  )سۆسیالیزم  ئەزمونی  گرتبوو، 
1968، هەوڵیدەدا پشتگیری هەم خۆماڵی و هەم جیهانی 
بەها سۆسیالیستەكانی مرۆڤانەبێت. لە پۆڵەندا، جواڵنەوەی 
قوڵی  و  درەنگوەخت  نەریتی  ڕەنگدەرەوەی  هاوپەیوەندی 
ویستی خۆبەڕێوەبەری كرێكاری بوو. پەڕینەوه كانی پۆست 
نەریتانەشی  ئەو  كۆمۆنیزمەوە،  لەپاڵ خودی  كۆمۆنیستی 

ڕەتكردەوە. 
الیەنگری  كۆمۆنیزم،  سەردەمی  كۆتایی  ڕاپرسییەكانی 
زۆری خەڵك لە بازاڕ و ڕكابەرێتی نیشاندەدا، بەاڵم مانای 
وردی ئەو ڕاپرسییە بە زۆر شێوەی جیاجیا لێكدەدرێتەوە. 
بازاڕ بە جۆری ڕوتەڵی، بە شتێكی بێمەترسی نیشاندەدرێت 
و تێگەیشتنێكی وەهای لە خەسڵەتی زۆرجار خیانەتیانەی 
هێزەكانی بازاڕ نەبوو. ئاشكراترین دژوازی ئەوەبوو ڕابەرانی 
بانگەشەیاندەكرد  نەبوو،  بەرنامەدانان  بە  باوەڕیان  لیبراڵ 
بگێڕنەوە،  بازاڕ  بۆ  دەوڵەت{  }لە  دەیانەوێت سەربەخۆیی 
بەهۆی خودی لۆژیكی پەڕینەوەبوو ناچاربوون بە هەمان 
دەس��ەاڵت��ی ت���ەواوی ب��ەرن��ام��ەداڕێ��ژەران، ن��اوەن��دی كۆنی 
پڕۆسەی ئاڵوگۆڕ جڵەوبكەن. ئەو گرژییە بە تایبەت لەبارەی 
كاڵوسەوە بەرچاودەكەوێت، زۆرجار ئیدانەی بەرنامەڕێژی 
كۆمەاڵیەتی دەكرد و جەختی لە سروشتی پێشبینی نەكراو 
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و ه��ەڵ��ق��واڵوی چ��اك��س��ازی دەك����ردەوە، ب��ەاڵم ل��ە پۆستی 
سەرۆك وەزیرانی كۆماری چیك لە 1991 تا 1997، بە 
دەوڵەت،  بە دەستتێوەردانی سەركوتكەرانەی  پشتبەستوو 
تێڕوانینی  خێرای  گۆڕانی  زۆرج��ار  ك��رد.  فەرمانڕەوایی 
 ،1980 كە  ب��ووە،  ت��وێ��ژەرەوان  ئاماژەی  جێی  كەسانێك 
داكۆكییان لەبەرنامەی جواڵنەوەی هاوپەیوەندی }پۆڵەندا{ 
و  خۆبەڕێوەبەر(  )كۆمارێكی  هێنانەئاراوەی  بۆ  دەك��رد، 
1989 لە دەوڵەتێكی خۆشگوزەرانی فراواندا، بۆ پشتیوانی 

بوو لەزۆربەی لیبراڵیزمی ئابوری. 
بگاتە  توانیویەتی  هاوپەیوەندی  دەوڵ��ەت��ی  ئەگەرچی 
دەسەاڵت و پاشان بە ئاڕاستەی ڕەتكردنەوەیەكی نزیكەی 
لەپێناودا  ش���ەڕی  ك��ە  هەنگاوبنێت،  بنەمایەك  ت���ەواوی 
مازۆڤیسكی  دەوڵ��ەت��ی  ك��ەم  كەسانێكی  ب��ەاڵم  ك��ردب��وون، 
قوڵتردا،  ئاستی  لە  دەوڵ��ەت  تۆمەتباردەكەن.  بە)خیانەت( 
ئامانجی  بەدیهێنانی  دۆخ��ی  چارەسەری  ڕاپەڕێنەری  بە 
ژێرخانی جواڵنەوە، واتا گەیشتن بە ئابوریەكی بە عەقاڵنی 
بوو. هەر بەوجۆرە، ڕژێمی یەڵتسن هەندێك لە ئەركەكانی 
ج���واڵن���ەوەی دی��م��وك��راس��ی ش��ۆڕش��ی ئ��ەن��ج��ام��دا. جێگای 
سەرنجە دەكرا بە خیانەتكردن لە شۆڕش، شۆڕش بكەی 
- بۆیە }ئەو كارە{ هەمیشە شۆڕشەكانی لەگەڵ بوو. لێرەدا 
دەبێت خودی هزری شۆڕش، بە بەشێك لە هەمان لۆژیكی 
شۆڕش بزانی. خودی ئەو پڕۆسەیە بۆخۆی ئەو حكومەتانە 
لە  گ��ۆڕان  ئەگەرچی  دەگ��ۆڕێ��ت،  ڕی��ش��ەوە  لە  تایبەتی  بە 
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دەرەوە و لە دەرەوەی خۆی، شتێكی وازیادمان لەبارەی 
پڕۆسەی سیاسەتمانه  وه  پێناڵێت. ئەو بۆچوونە لە واڵتانی 
پۆست كۆمۆنیستی باویەتی و زۆر بەڵگەی نائومێدی خەڵك 
ئاشكرادەكات، كە خیانەت لە شۆڕشی دیموكراسی كرا، یان 
لە  ناڕاست  وێنایەكی  بنەمای  لەسەر  بەاڵم  دزرا،  النیكەم 
دەكرێت  گریمانەدەكات  كە  بونیادنراوە،  مێژو  پڕۆسەكانی 
ئایدیالگەرایی بە جۆرێك ئۆرگانیزەكردنی كاری مرۆڤایەتی 
لەخۆبگرێت. ئەمە واناگەیەنێت كە بۆچوونی ڕاستی كاری 
مرۆیی، ڕوانگەی )واقعییانە(ی ڕەشبینانەیە، بەڵكو تەنیا بەو 
مانایەیە شۆڕشەكان لۆژیكی تایبەتییان هەیەو ئێمە، وێڕای 
ڕزگ��اری  دەستتێوەردانەكانی  كاریگەری  پەسەندكردنی 
دەبێت  النیكەم  )خیانەت(  هاواربكەین  ئەوەی  پێش  خەڵك، 

بیناسین. 
بەواڵتانی  نەبوو  تایبەت  كۆمۆنیستی،  پۆست  خیانەتی 
پێشو. بە ڕای گۆنتەرگراس، یەكگرتنی ئەڵمانیا بۆ هەردوالی 
)یەكگرتو(، کاره سات بوو. ئەو هه ر دوو )نەتەوە(، وێڕای 
بە  یەكتر دوركەوتنەوە.  لە  لە واڵتێكدا، زۆر  چونەپاڵییەك 
وێرانكرد،  ئەوەی  تەواوی  ئەڵمانیا  یەكگرتنی  گراس،  ڕای 
)بێئەوەی  لێكردبوو:  داكۆكی  ئەڵمانیا  فیدراڵی  كۆماری  كە 
كۆمۆنیستەكان هۆكاری بووبن، كۆمەڵگەی چینایەتییەكەی 
بە  ب��اوەڕم��ان��واب��وو  سەردەمێك  كە  نوێكردۆتەوە  خ��ۆی 
)سۆسیال دیموكراسی(، بە سەریدا زاڵبووین(. هاوسەنگی 
ن��ێ��وان س��ەرم��ای��ە و ك���ار ت��ێ��ك��چ��ووە و دەرف��ەت��ەك��ان��ی 
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بەهۆی  كە  چووبوو،  كیس  لە  كۆمەاڵیەتی  نوێكردنەوەی 
یەكگرتنەوە هاتبووە پێش. دژوازی ئەو بابەتە ئەوەبوو هەر 
لەو ساتەدا توانای فرەجۆری هاتەئاراوە، كە جۆراوجۆری 
شێوە كۆمەاڵیەتییەكان - هەم لە كۆمەڵگەدا و هەم لەنێوان 
تیۆری  لە  داب��ەزی.  زۆر   - كۆمەڵگەدا  جیاجیاكانی  جۆرە 
ئەوروپایەكی  لەبارەی  دوگڵ،  لەڕاستێدا  و  بەسەریەكەوە 
زۆرینەخواز، فرەجەمسەری و فرەجۆر شتێك نەماوەتەوە.

خیانەت لەبارەی واڵتانیتر، شتێك لە نائومێدی واقعیەتی 
پۆست كۆمۆنیزم زیاترە و زادەی نائومێدی هەمان هەوێنی 
ژیانی سەركەوتنە لەشەڕ، كە كۆمۆنیزم تەنیا الیەنێكی ئەو 
سەدەیەك  و  ژاپۆن  پەالماری  لە  چین  ڕزگاربوونی  بوو. 
ئۆكرانیا،  سۆڤێت)و  سەركەوتنی  خ��ۆرئ��اوا،  سوكایەتی 
ئەو  لیستی درێژی  بۆچی   - ... بیالروسیا و سەركەوتنی 
سەركەوتنانەی سەرەوە لە واڵتان زایەڵەی لە )سەركەوتنی 
سۆڤێت( كەمترە؟(، بۆ ئەڵمانیای نازی و سەركەوتنی ڤێتنام 
ملیۆن   3 تێیدا  كە  بیستدا،  س��ەدەی  ش��ەڕی  درێژترین  لە 
تەنیا  بێسەروشوێنە،   300.000 هێشتا  و  ك��وژران  كەس 
لە  ن��ەب��ووە.  بێخەسڵەت  لەمانە  هێشتا  چین  سەركەوتنی 
وەرگرتوە  دۆنگ  دەستی  لە  كاری  جڵەوی  دۆالر  ڤێتنام، 
ئەو واڵتە كەوتۆتە دەست  دارایی  و كۆنتڕۆڵی سیاسەتی 
توێكاری  كتێبی  نوسینی  دوای  كولكۆ  گابرێل  ئەمریكاوە. 
شەڕی ڤێتنام، نوسی: ئەو شەڕە بە )شكستی هەموو ئەو 
تراژیدیایەكی   - كردبوو  شەڕیان  كە  كۆتاییهات،  كەسانە 
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گ�����ەورەی م��ێ��ژوی ش��ارس��ت��ان��ی��ەت ب����وو(. ئ���ەو ئ��ی��دان��ەی 
و   1986 دوای  ب��ازاڕی  لە  كۆمۆنیستی  حزبی  پێشوازی 
تەسلیمبوونی لەبەرامبەر )بە جیهانیبوون( كرد، بە تایبەت 
ئاوابوونی  و  یەكسانخواز  نزیكەی  كۆمەڵگەیەكی  نەمانی 

خزمەتگوزاری خۆشگوزەرانی. 

ئابوری )سیاسی( و سیاسەتی )ئابوری(
فراوانی،  بە  )و  ڕیڤیزیۆنیزم  تەنزی  لە  باش  ساسۆن 
ڕیڤیزیۆنیستە  )دژوازی  دەگ���ات:  كۆمۆنیزم(  پۆست  لە 
و  سعودیە  )رەوت���ی  ب��ە  ب���اوەڕ  ل��ە  وازهێنانبوو  نوێكان 
بەردەوامی پێشكەوتنە كۆمەاڵیەتییەكان(، باوەڕ بە )رەوتی 
فەرمانڕەوایەتی  ئابوری  گەشەی  ب��ەردەوام(ی  و  سعودیە 
پابەندی  كۆمۆنیزم  پۆست  قبوڵدەكرد(.  سەرمایەدارییان 
ئابورییە.  و  سیاسەت  نێوان  دەستنیشانكراوی  پەیوەندی 
پەیوەندی  ح��زب،  بناغەبوونی  بێ  )ب��ە  مالیا،  گوتەی  بە 
پڕۆسەی  ئاوەژوبۆوە.  ئابوری  و  سیاسی  گۆڕانی  نێوان 
كۆمۆنیزمدا،  پۆست  ب��ارودۆخ��ی  لە  ئ��اب��وری  چاكسازی 
شۆڕشەكانی  دژە  پێشدەخات(.  دیموكراسی  دورن��م��ای 
ئابوری  ئاڵوگۆڕی  لۆژیكی  گیرۆدەی  بەدژواری  بۆخۆیان 
دەڵێن  وەك  دەستی  لە  سیاسەت  دەیانویست  كە  ب��وون 
ڕزگاربكەن.  مێژو  )واتایی(  یاسای  بۆ  هاوپەیوەندییەكەی 
و  ن��وێ  ئ��ەوئ��اڵ��وگ��ۆڕە  س��ەرەت��ای��ی  قۆناغی  ل��ە  سیاسەت 
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دەوڵ��ەت  چونكە  ب��وو،  بااڵدەست  بەمشێوەیە  گ��ەورەی��ەدا، 
لە  خ��ۆی  ئ��ەو،  هاوشێوەی  كارەكانی  و  تایبەتیكردن  بە 
بێبەشدەكرد.  ئابوری  ژیانی  ڕاستەوخۆی  كۆنتڕۆڵكردنی 
چاودێریكردنی  بۆ  واڵت���ان،  هەندێك  لە  بەهێز  دەوڵ��ەت��ی 
كار  لەسەر  بەمشێوەیە  ئ��اب��وری،  ئ��ازادك��ردن��ی  پڕۆسەی 
ماونەتەوە، بەاڵم لۆژیكی كار لەو واڵتانەدا، دەوڵەتی كار 
میانڕەوی  شێوازەكانی  تەنانەت  ئایدیۆلۆژیا.  نەك  ب��وو، 
كۆمۆنیستەكان  پۆست  هەمانكات  ناڕەوا.  ببووه   دەوڵەتی، 
بە  پێویستیان  كە  بانگەشەیاندەكرد،  جێیەك  هەموو  لە 
بە  ئابوری دووبارە  بازاڕە، ڕێبازی  ئازادی كاری ڕەهای 
سیاسی بوو. هاوكات، بەهۆی الوازی دەوڵەت و دەسەاڵتی 
بەرامبەری بەرژەوەندی سیاسی و ئابوری لەدنیای پۆست 

كۆمۆنیستیدا، سیاسەت بۆخۆی بە )ئابوری( بوو. 
پۆست  كۆمەڵگەی  و  كۆمۆنیزم  پ��ۆس��ت  ئ��ەگ��ەرچ��ی، 
دووەمییان  بەاڵم  هەیە،  هاوبەشییان  بەشێكی  پیشەسازی 
بێڵ  نییە.  پ��ی��ش��ەس��ازی  پ��ۆس��ت  كۆمەڵگەیەكی  ه��ەرگ��ی��ز 

تێگەیشتنی خۆی لە دووەم بەمجۆرە كورتدەكاتەوە:
بنەمای  لەسەر  پیشەسازی  كۆمەڵگەی  ئەگەر  گشتی،  بە 
بە  پیشەسازی  پۆست  كۆمەڵگەی  ئامێرییە،  تەكنەلۆژیای 
تەكنەلۆژیای هزری فۆڕم دەگرێت و ئەگەر تایبەتمەندییەكانی 
ستراكتۆری بنەمایی كۆمەڵگەی پیشەسازی كار و سەرمایەن، 
تایبەتمەندێتی كۆمەڵگەی پۆست پیشەسازی زانیاری و زانستن. 
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بێڵ،  ڕای  پێچەوانەی  ب��ە  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  ئێرە  دژوازی 
ژێردەسەاڵت  كەوتۆتە  زیاتر  لەجاران  مۆدێرن  سەردەمی 
و توانا ستراتیژیەكانی بەرهەمهێنانەوەی سەرمایەوە، نەك 
لە  دەوڵەت  ئاستی  لە  بەڵكو  كۆمپانیاكان،  ئاستی  لە  تەنیا 
ئێستا  ناوخۆییدا.  كۆمەڵگەی  لە  تاك  و  جیهانی  سیستمی 
شتگەلێكی  سروشتی  سیستمی  لە  بەشێك  پێگەی  ب��ازاڕ 
بەتەواوی  ئەو،  توانای  لەبەرامبەر  بەرگری  بەدەستهێناوە. 
و  ئاینی  ڕێكخراوی  لەوانە  كۆمەاڵیەتی،  ژیانی  بوارەكانی 
زانكۆ، جگە لە نقەنقی كاردانەوەی بێبەرهەم لە جبەخانە و 

كافتریاكانی زانكۆكان، بەرهەمێكی دیكەی نەبووە.
ه��ەرچ��ەن��د پ��ۆس��ت ك��ۆم��ۆن��ی��زم دەرب����ڕی ئ��اب��وری بوونی 
ماركسیستەكان  كە  لەئەو،  شیكار  ت��ەوەری  بەاڵم  سیاسەتە، 
ناویدەنێن )هێزەكانی بەرهەمهێنەری( و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی 
لەسەر  و  گوازراوەتەوە  بنەمایی  ڕوانگەی  بۆ  پێی،  پەیوەست 
مەسەلەكانی  مۆدێرن،  كۆمەڵی  كولتوری  سیاسی،  ڕەهەندی 
ڕوانگەی  لەوساتەوه   ڕێك  چڕدەبنەوە.  كەمڵبوون  )ناسنامە(و 
یەكێكیانە(،  ماركسیزم  )كە  سیاسی  ئابوری  بنەمای  لەسەر 
ف��راوان  زۆر  دەستدرێژیكارانەی  تایبەتمەندی  مەسەلەی  بە 
پەیوەندی  و  ڕۆژانە  ژیانی  هاوچەرخی  سەرمایەداری  بووی 
كۆمەاڵیەتی، دەكرێت فۆكەس بخاتەسەر ئەو مەسەلەیە )ئەگەر 
ئەتەكێتی  ڕوانگانە  ئەو  بخاتەڕو(،  بۆ  چارەسەرێكی  نەڵێین 
ڕاڤ��ەی  قازانجی  ب��ە  و  )ك��ەم��خ��وازان��ە(ن  ی��ان  )كۆمۆنیستی(، 
كولتورخوازانەی جۆری پۆست مۆدێرنەكەی وازی لێدەهێنرێت. 
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سەرمایەداری،  و  كۆمۆنیزم  نێوان  جیهانی  جیاوازی 
عەقڵگەرایی  لۆژیكی  دوو  بەرەنگاربوونەوەی  دەرب���ڕی 
دی��اری��ك��راوی  سیمبولی  ملمالنێیە  ئ��ەو  ب��وو.  مۆدێرنیتە 
مۆدێرنیتەی ئەقاڵنی چەسپاندبوو، بە نەمانی ئەو ملمالنێیە 
هەر دووالی ئەو، چووبوونە قۆناغێك لە قەیرانەوە. بوونی 
دوو سیستمی ڕكابەر، كە لە كنوانسیۆنەكانی شەڕی سارد 
دوای 1945 ببوونە فەرمی، خودی سەرمایەدارییان ناچار 
بێگومان  هەرچەند  دەك��رد.  چاكسازی  و  هەمواركردن  به  
زێدەڕۆییمان كردوە ئەگەر بڵێین دەوڵەتە خۆشگوزەرانەكانی 
مۆدێرن، لە ئەنجامی شەڕی سارددا هاتونەتەئاراوە، بەاڵم 
زۆرجار بوونی بەدیلێك لە كۆمەڵی پێشكەوتو، لە قازانجی 
سەرنجە  جێگەی  ب��ووە.  كرێكاریدا  جواڵنەوەی  داواك��اری 
سەرمایەداری  كۆمەڵی  هاوكاری  كۆمۆنیزم  ڕكابەرایەتی 
دەكرد، كە دادپەروەرانەتر، بە گەشەكردنی بنەمای كۆدەنگی 
بن.  كاراتر  نەتەوەیی،  ب��ازاڕی  قوڵبوونەوەی  و  نەتەوەیی 

ئێستا ئەو هۆكارە چاكسازییە دەرەكییە لەناوچووە. 
لە  و شكست  ناپاكی سەركەوتن  دیالێكتیكی  دەكرێت   
لیبراڵیزمی  سەركەوتنی  دەكرێت  ببینی.  تریشدا  پانتایی 
بوونەوەی  كەم  سەربكێشێتە  كۆمۆنیزمدا،  بەسەر  نوێ 
چونكە  جیهان،  دیكەی  شوێنەكانی  لە  خۆرئاوا  دەسەاڵتی 
)باشتر(،  ئابوری  سیستمێكی  بەراودكاری  لەسەرتربوونی 
س��ەرم��ای��ەداری  ن��ەك  كۆمۆنیزم  ڕوخ��ان��ی  دەفەوتێنێت. 
ڕكابەری  لە  لێكدژ،  بەجۆرێكی  بەڵكو  ڕك��اب��ەرەك��ەی،  لە 
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یارمەتی  ب��ەرج��ەس��ت��ەب��وون��ی  ب��ە  ك��ە  بێبەشیكرد،  الواز 
لەناوچوونی  دەدا.  س��ەرم��ای��ەداری  ل��ەس��ەرت��رب��ووەك��ان��ی 
تیۆری  الوازی  و  سەرمایەداری  الوازییەكانی  كۆمۆنیزم، 
ستیگلیتس  ك���ردوە.  بەرجەستە  نوێی  كالسیكی  ئ��اب��وری 
بەودوایە گوتی: سیمبولی كالسیكی نوێ ناتوانێت كێشەی 
و  زانیاری  دەستەبەركردنی  بودجەی  زانیاری،  نەبوونی 
ڕونبكاتەوە.  ب��ازاڕ  هەندێك  ناتەواوی  لە  سەرچاوەگرتو 
لە  بیر  ئەگەر  وتویەتی:  وروژێنەرتر،  دۆخێكی  بە  ت��ۆرۆ، 
توشی  لەوەی  زیاتر  سەرمایەداری  نەكرێتەوە،  چارەیەك 
بە  دەبێت.  داڕوخ��ان  و  داوەش��ان  توشی  بێت،  پاشەكشە 
دیاریكراوتر بڵێین، لە ئەمریكا بە یەكسانی ئابوری پۆست 
لەگەڵ  كاری  ئاسایشی  و  زیاتر چەوسانەوە  كۆمۆنیستی، 
نەبووه ، كە دەكرێت بڵێی بۆ قەرەبووكردنەوەی قازانجەكانی 

بەدەستهاتو، لەڕێنماییەكانی شەڕی سارده . 
 ئەو خاڵە بە دژوازییەكی كۆتایی ڕوخانی كۆمۆنیزممان 
 1829( ماركسیست  پێش  مۆلری  ئ��ادام  كە  دەگەیەنێت، 
هاوسەنگی  ناتوانێت  ب��ازاڕ  دەیگوت  ناساندی.   )1779  -
بە  بێنێتەئاراوە.  داواک����اری  خستنەڕو،  ن��ێ��وان  جێگیری 
گوتی:  ب��وو  ك��ەس  )یەكەم  ئ��ەو  وای��ت،  دی.  جێمز  گوتەی 
بە  ڕێگەبدرێت  ئەگەر  لێكدژە،  سیستمێكی  سەرمایەداری 
ئەنجامی لۆژیكییەكەی - بازاڕی جیهانی - بگات، بنەماكانی 
خۆی الوازدەكات و دەبێتە هۆی لەناوبردنی خۆی(. پۆست 
ب��ازاڕی  لوتكەی  س��ەردەم��ی  كردۆتە  گەشەی  كۆمۆنیزم 
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لەبەرامبەر  جەمسەرێكی  نە  كاتێكدا  لە  بەاڵم  جیهانییەوە، 
خۆی هەیە ببێتەهۆی گەشەكردنی و نە لەناوەوە بەجۆرێك 
ئێستا  بزانێت  ڕەن��گ��ە  لێدەگیردرێت،  ڕەخ��ن��ەی  كاریگەر 
نەخۆشییەكانی بەئاسانی چارەسەردەكرێن، كە كەوتونەتە 
دژوازی  لەوانەیە  شۆڕشگێڕییەوە.  ملمالنێی  ب��ەرچ��اوی 
كۆتایی ئەوەبێت، كە سەرمایەداری بۆ مانەوەی كارایی خۆی 
پێویستی بە كۆمۆنیزم، بە هاوزادی بێت. ڕەنگە لە كۆتاییدا 
ماركس له سه ر حەق بێت، بەاڵم دورنمای سەردەمێك لەوە 
زیاترە بەمێشكدا بێت، كە هەم پۆست كۆمۆنیست بێت، هەم 

پۆست سەرمایەداری. ئێستا لەنمونەكان دەكۆڵینەوە. 

نمونەكان
كۆتایی سەردەمی كۆمۆنیزم، هەڵگری خوالنەوەی تیۆری 
بوو كە نەك تەنیا واڵتانی كۆمۆنیستی پێشو، بەڵكو تێكڕای 
برماس  ئەگەرچی  خۆیەوە.  ژێركاریگەری  خستە  جیهانی 
ئەوروپای  هەناوی  لە  تیۆری  نوێگەریەكی  تەنانەت  گوتی: 
خۆرهەاڵتدا دەرنەكەوت، هەرچەند ئۆفە جەختی لە سروشتی 
ن��ات��ی��ۆری ئ��ەو ش��ۆڕش��ان��ە ك��ردۆت��ەوە و ف��ران��س��وا ف��ۆرێ، 
كە  ڕایگەیاند  كتێبیدا  لەدوا  فەرەنسا،  مێژونوسی شۆڕشی 
)لەسەر داروپەردووی وێرانەكانی كۆمەڵگەی كۆمۆنیستی، 
هیچ  لیبراڵی،  دیموكراسی  ئاشنای  گەنجینەی  ل��ە  جگە 
شتێكی دیكە دەستناكەوێت(، بەاڵم ئەو، لە مانای گرنگتری 
قۆناغی  دوا  نەگەیشتن.  كۆمۆنیستی  پۆست  پەالماردانی 
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بە  دەوڵەمەند،  نەریتێكی  كۆمۆنیزم،  پۆست  لە  پەڕینەوە 
تایبەت لۆژیكی )دژە شۆڕش(ی بە دیاریهێنا، كە هەرچییەك 
لەوە،  پتر  نەبوو.  هزری  بێبایەخی  یان  ناتیۆری،  بووبێت 
ڕوخانی كۆمۆنیزم سەرهەڵدانی ژمارەیەك نمونەی لەگەڵ 

بوو، كە دەكۆشان فۆڕم بە مانای ئەو ڕوداوە بدەن. 

كۆتایی كۆمۆنیزم... و مێژو؟
ئەزمونی  كە  گوتەیەن  ئەو  هاوڕای  كەسانێك  زۆربەی 
مانای  لەبارەی  كۆدەنگی  بەاڵم  شكستیهێناوە،  كۆمۆنیزم 
كۆمار  كریشان  زۆركەمترە.  كۆمۆنیزم  كۆتایی  فەلسەفی 
ئاماژەدەكات كە )ساڵی 1989، كۆتایی چەند پڕۆژەیەكی 
بێگومان  دیاریكرد(.  مۆدێرنی  ئەوروپای  مێژوی  گەورەی 
س��ۆس��ی��ال��ی��زم��ی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی پ���ڕۆژەی���ەك���ی گ����ەورەی 
ئەو  بۆ  ڕۆشنگەری  جواڵنەوەی  ڕیشەی  بوو،  مۆدێرنیتە 
عەقڵ  بەهۆی  مرۆیی  كاری  دەكرێت  دەگەڕێتەوە،  باوەڕە 
)گێڕانەوە(  بووە  كە  بن،  كامڵ  عەقاڵنییەوە  ڕێكخراوی  و 
سەرەكییه كانی سەدەی بیست. لە ناوچوونی دەربڕدراوی 
ئەو نەك بە كۆتایی خودی یۆتۆپیایی، بەڵكو كۆتایی هەمان 
ئایدیالی ڕزگاری مرۆڤ و تەواویەتی كۆمەڵگەی لە گەڵە. 

فرانسیس فۆكۆیاما قەڵەمبازێكی دا و بەجۆرێكی باس 
)واتە،  دەبینین:  مێژو(  )كۆتایی  ئێمە  ڕایگەیاند،  وروژێنەر 
خاڵی كۆتایی گەشەی ئایدیۆلۆژیای مرۆڤ و جیهانگیربوونی 
دیموكراسی لیبراڵی خۆرئاوا وەك شێوازێكی كۆتایی ئیدارەی 
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بە دەست مرۆڤەوە... سەركەوتنی سەرفرازانەی  كۆمەڵگە 
لیبراڵیزمی ئابوری و سیاسی(. فۆكۆیاما دەڵێت: كۆمۆنیزم 
و فاشیزم، تەنیا چەواشەكاری و پاشەكشەكردن بوون لە 
ڕەوتی وەرچەرخانی دیموكراسی لیبراڵی، بەدرێژایی دوو 
سەدەی ئەو دواییە. كۆمۆنیزم شكستیهێنا، چونكە بەدیلێكی 
زۆری  ئ���ازاری  و  ڕەن��ج  پێشهاتی  بەڵكو  ن��ەب��وو،  ڕاس��ت 
یەقینی  بە  سەرنجدان  بە  بوو.  جیهان  لیبراڵی  كۆمەڵگەی 
نەگۆڕبوو.  كۆمۆنیزم  شكستی  لیبراڵیزم،  سەركەوتنی 
دواسەركەوتنی  لەبارەی  فۆكۆیاما  بیروباوەڕی  سەرەڕای 
لیبراڵیزم، ئەو ناڵێت ئێمە خەریكیین كۆتایی مێژو، ئەوجۆرە 
ئەزمون دەكەین كە هەمووان تێیدەگەن. ئەو توانای زۆری 
ناسیۆنالیزم، ڕەگەزپەرستی، فیمینێزم و داڕوخانی ژینگە، 
بۆ  بنەماكان،  جیاجیای  شێوازی  بەهێزی  ملمالنێی  ی��ان 

گۆڕینی ڕەوتی مێژو ڕەتناكاتەوە. 
بۆ ڕەتكردنەوەی گریمانەكەم ئەوەندە بەس نییە بڵێین 
دەبێت  گرنگەكانە.  و  گ��ەورە  ڕوداوە  دووگیانی  داه��ات��و 
بتوانین نیشانی بدەین ئەو ڕوداوانە ئەندێشەی شێوازمەندی 
كە  خستۆتەگەڕ،  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  دادپ����ەروەری 

بانگەشەی تێپەڕین لە لیبراڵیزم دەكات. 
بە ڕای فۆكۆیاما، كۆتایی مێژو وەك ئایدیۆلۆژیا بە واتای 
كۆتایی شەڕ نییە، بەڵكو }مانایوایە{ ئەو شەڕانەی ڕودەدەن لە 
مەودوا جیهانی نین، بەڵكو زادەی سەركێشییە ناوخۆییەكانی 
بەسوكی  ی��ان  پەراوێزخستن،  ناسیۆنالیزم،  ئاینی،  بنەمای 
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تەماشاكردنی نەتەوەیین. ئەو دەپرسێت، )بە قسەیەكی تر، ئایا 
هیچ )لێكدژی( بنەڕه تی لە ژیانی مرۆڤدا هەیە، كە نەتوانرێت 
بە  چارەسەربکرێت،  م��ۆدێ��رن  لیبراڵیزمی  پانتایی  ل��ەس��ەر 
هاوكاری بنەمایەكی سیاسی - ئابوری دیکه  چارەسەربكرێت؟(
مێژوی  هەڵگەڕاوەیی  شێوەی  فۆكۆیاما  شیكارەكەی 
ماركسیستە، بەكارهێنانی ماتریالیزمی مێژوییە بۆگەیشتن 
ماركس، كۆتایی  بە ڕای  مێژو  لێكدژ. كۆتایی  ئامانجی  بە 
ڕژێمی   ،1917 لە  كەوایە  سەرمایەدارییە.  چەوسانەوەی 
سۆڤێت گۆشەگیربوو، بەوجۆرە توانی بانگەشەبكات ئەوكاتە 
مێژو كۆتایی دێت كە كۆمۆنیزم ببێتە سیستمێكی جیهانگیر. 
ئەگینا  هەڵبوەشێتەوە،  مێژو  شوێنێك  هەموو  لە  دەب��وو 
لیبراڵی  مێژوی  هەڵبوەشێتەوە.  شوێنێك  هیچ  لە  ناتوانێت 
ماركسیستی  مێژوی  كێشەی  هەمان  ڕوب��ەڕوی  فۆكۆیاما 
لێكدژی  لیبراڵەكان،  زۆرب��ەی  بۆچوونی  بە  كە  ب��ۆت��ەوە، 
ئازادی  لەبارەی  گەورەیان  ئامانجی  لیبراڵەكان  زارەكییە. 
قسەیەكی  مێژو  لەبارەی  زیاتر  بەاڵم  هەیە،  تاك  ڕۆڵی  و 
هەر  گویگ"بن(.  ئ��ەوەی  )مەگەری  بیكەن  نییە  ئه وتۆیان 
لەو ڕوەوەیە كە لیبراڵە كۆنەكان )هاوشێوەی دارندرۆف(، 

هزرەكانی فۆكۆیامایان بە قێزەون زانیوە. 
مێژووخوازی فۆكۆیاما مەیدانی فراوانی مێژوی هاوچەرخ 
گشتگیردەكات تا كلیلێكی گشتگر بۆ گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی 
ماركس،  مێژوخوازی  )هاوشێوەی  بەاڵم  بەدەستەوەبدات، 
پێش ئەو( لە ئاكامدا ناتوانێت قەناعەتمان پێبكات. مێژو، بەپێی 
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پێناسە، }دیاردەیی{ دینامیزمە و ڕوی تایبەتمەندیەكەی كاری 
چاوەڕوان نەكراو - ئەگەرچی نەك بە ناچاری ناپێویست -ە. 
لیبراڵ  دیموكراسی  لەگەڵ  ملمالنێ  جدیترین  ناوچوونی  لە 
بەهۆی ڕوخای دەوڵەتانی كۆمۆنیستییەوە لە ساڵەكانی 91 
– 1989، بە ناچاری بە مانای سەركەوتنی خۆلێنەدزراوەی 
سەرمایەداری  گریمانەبكەین  ئەگەر  هەڵەیە  نییە.  لیبراڵیزم 
دوو  نێوان  ساڵەكانی  لە  بێگومان  دیموكراسییە؛  بۆخۆی 
ب��ەدواوە،   1945 لە  ئەگەرچی  نەبوو،  بەوشێوەیە  ش��ەڕی 
)كااڵی  لیبراڵی  دیموكراسی  كە  دەری��دەخ��ات  زۆر  شایەتی 
بەاڵم  جیهانیی،  سەرمایەداری  گەشەكردنی  بۆ  بااڵیە(،  بە 
پەیوەندی نێوان ئەو دووانە هەروەك مەسەلەسازە. ئەگەرچی 
ڕەنگە دیموكراسی لیبراڵی و سەرمایەداری لێكجیانەكراوەبن، 
یەكەم  سەركەوتنی  هێمای  دووەم  جێگیركردنی  بێگومان 
دەرفەتی  پێشو،  كۆمۆنیستی  ئابوری  بوونی  لیبراڵی  نییە. 
گەورەی خوڵقاندوە، بەاڵم نیشانەی په الماری )سەرمایەداری 
جەنگاوەر(یشی بەسەر خۆیەوە هەیە. بە جیهانیبوون لە ئاستی 
ژیانی  بازاڕیبوونی  بە  توندبوونی  مانای  بە  نێودەوڵەتیدا، 
مرۆڤ، هەڵوەشانەوەی چەمكی چەوسانەوە، پەراوێزخستنی 
تێكڕای گروپە كۆمەاڵیەتییەكان )و لە ڕاستیدا هەندێك واڵت(، 
بۆ  كۆمەاڵیەتییەكان  جواڵنەوە  و  دەوڵ��ەت  توانای  داڕزان��ی 
)باو( كۆمەاڵیەتییە  بەها  لە  بەرگریكردن  لە  دەستتێوەردان 
و  نوێی مشتومڕ  ب��ەڕوی چوارچێوەی  ڕێگەی  بەاڵم  ەك��ان، 

قەیرانی گشتگریشدا كردۆتەوە. 
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لە ئایدیۆلۆژیاوە تاوەكو كولتور
بابەتەكانی  زۆربەی  هاوشێوەی  هانتینگتۆن  سامۆئێل 
تێگەیشتنی  نمونەی  لە  گۆڕانی  بناغەی  ڕاب���ردو،  دیكەی 
پۆست  سیستمی  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی،  پ��ەی��وەن��دی  س��روش��ت��ی 
پێكدادانی  ب��ەن��اوی:  ئ��ەو  توێژینەوەی  دان��ا.  كۆمۆنیستی 
لەپێوەری جیهانیدا پێشبینی شەڕی  شارستانییەتەكان، كە 
دورنمای  لە  ئەمریكا  ئاوابوونی  لەبارەی  دەك��رد،  تایفیی 
ڕوخ��ان��ی  و  س��ەره��ەڵ��دان  ب���ەراوردك���اری  لێكۆڵینەوەی 
ب��ەخ��ۆوەدەگ��رت:  شپنگلەری  تۆنێكی  شارستانیەكانیان، 
زاڵبوون،  نەك  س��ارددا  لەشەڕی  خۆرئاوا  )سەركەوتنی 
جەماوەری  یەكێتی  دیارنەمانی  بە  ب��ووە(.  داڕزان  بەڵكو 
سۆڤێتی سۆسیالیستی، خۆرئاوا بە گوتەی ستیڤان هۆڵمز 
)دوژم��ن��ی ب���ەردەوام و ب��ەڕێ��ز(ی ل��ەدەس��ت��دا، كە بۆخۆی 
ڕوخانی  بە  جیهانیی.  ناسنامەی  قەیرانی  ه��ۆی  ب��ووەت��ە 
دوژمنێكی  كە  ئ��ەوەوەی��ە  ب��ەدوای  هانتینگتۆن  دوژمنێك، 
ئایدیۆلۆژیا شوێنی  نوێ زیندوبكاتەوە. سەردەمی شەڕی 
و  نەتەوەیی  ش��ەڕی  تەوقی  ژێ��ر  )س��ەردەم��ی  خۆیدەداتە 
شارستانیەتی  گروپەكانی  نێوان  هەڵەكانی  سنورە  شەڕی 
وەك  )ئایدیۆلۆژیا  كۆمۆنیزم،  پاشەكشەی  بە  جیاجیا(. 
موگناتیس پەلكێش و پاڵپێوەنان، شوێنی خۆی دایە كولتور(. 
شارستانییەتی بەرهەمهێن، وەك شارستانییەتی خۆرئاوا لە 
بەردەم ملمالنێی )شارستانییەتەكانی لە قوڵپدان(دا، جۆری 

چین، یان ئیسالمی. هانتینگتۆن بیری هێناینەوە كە: 
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ساڵەهای  و  جیهانە  شارستانیەتی  بەهێزترین  خۆرئاوا 
ئ��ەو سەبارەت  دەس��ەاڵت��ی  ب��ەاڵم  دەمێنێتەوە،  وەه��ا  س��اڵ 
ناوەندی  تەوەری  دەپوكێتەوە.  دیكە  شارستانیەتەكانی  بە 
سیاسەت دوای شەڕی سارد مامەڵەی دەسەاڵت و كولتوری 
نا  شارستانیەتی  كولتوری  و  دەس��ەاڵت  لەگەڵ  خۆرئاوا 

خۆراواییەكانە. 
ب���ەدوای  چین  شارستانی  وەك  شارستانیەتەكانی 
بوونیان  خ��ۆرئ��اوای��ی  ب��ە  ب��ەاڵم  ك��ەوت��ون،  شارستانیەت 
)تاكتیكەكانی  ڕەتكردەوە، ژاپۆنیەكان، بەوجۆرە توانیویانە 
خۆرئاوا تەبای ورەی خۆیان بكەن(، كە چاكسازیخوازانی 

ژاپۆنی دەڵێن. 
بەرهەمەدا  ئەو  بەسەر  كولتوری  ڕێژەگەرایی  جۆرێك 
جیهانگیری  كەمدەداتە  بەهای  ژی��اری  هێزێكی  كە  زاڵ��ە، 
ڕێكخراوە  ڕاگەیەنراوی  بناغەی  بەردی  بووەتە  و  لیبراڵی 
ڕاگەیەنراوی  لە  ش��ەڕ.  دوای  س��ەردەم��ی  فرەالیەنەكانی 
تاپەسەندكردنی  1948ەوە  م��رۆڤ  مافەكانی  جیهانی 
كۆتایی هلسینكی، بنەمای جیهانگیری لیبراڵی وەك بنچینەی 
سیستمی هاوبەشی جیهان پارێزراون. پۆست كۆمۆنیزم لە 
بۆن نەك ئەنتەرناسیۆنالیزم بە مانای وردی وشە، بەڵكو 
ئەوسا،  شاراوەیە.  هەمەگیرتر  و  فراوانتر  جیهانگەرازیی 
هانتینگتۆن ناتوانێت فرەیی ناسنامەكانی خەڵك لە واڵتانی 
نەریتەكانی  نیشتمانی مۆدێرن شیبكاتەوە. هەرگیز  جیهان 
كولتوری شتی چەق بەستوو نین و لە ڕاستیدا لە جاران 
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زیاتر شوێنی خۆیان دەدەنە )شارستانیەت(ی تێكەڵكاری و 
جیهانی مۆدێرنیتە. گیدنز وشەی )پۆست نەریتی( نەك بۆ 
ئاماژەدان بە لە ناوچوونی نەریت، بەڵكو بۆ پێشنیازكردنی 
لە  خۆی  نایابی  پێگەی  نەریت  كە  بەكاریدەهێنا  خاڵە  ئەو 
كۆمەڵگە لە دەستداوە. ناسنامەی كۆمەاڵیەتی مرۆڤ پێش 
ئەوەی كە بە ئەسڵ و نەسەب و شوێنی ژیان دیاریبكرێت، 
لە پڕۆسەی بەردەوام لە )بیناكردن(دا، بەهۆی هەڵبژاردن و 
بڕیارەكانەوە دەق دەگرێت. زمانی )بونیادگەرایی( چ لەسەر 
بنەمای قورئان بێت، یان لەسەر كتێبی پیرۆز، كاردانەوەی 
خۆراوایی  یەكسانسازی  بنەمای  بە  كە  كولتورانەیە  ئەو 
كاستلز  مانوێل  )بەوشێوەیەی  ملمالنێوە  خراونەتە  بوون 
دەڵێت، )ئااڵی نائومێدی ئەوان و چەكی توڕەییان(، بەاڵم بە 
نایەكسانی قوڵی شاردراوە بە سیستمی نێودەوڵەتی كۆتایی 
شەڕی سارد بەدواوەش دەبەسترێتەوە. بە هەمانجۆر كە 

گراهام فولەر دەڵێت:
پەیوەندی  كە  ئەوەندە  شارستانیەتەكان(  )پێكدادانی 
ب���ەداب���ەش���ك���ردن���ی ن��ای��ەك��س��ان��ی دەس��������ەاڵت، س���ام���ان، 
دەستڕۆیشتویی، نەبوونی شایەت، مێژوی ڕێزگرتنی واڵتان 
و نەتەوەكانی گەورە، بۆ واڵتان و میللەتی گچكەوە هەیە، 
بە عیسای مەسیح، كۆنفۆشیۆ و محەمەدەوە نییە. كولتور 

هەڵگری هۆی شەڕە، نەك هۆكەی. 
ت��ەن��ی��ا ج��ی��ه��ان ب��ێ��ب��ەش ن��ی��ی��ە ك��ە گ��رف��ت��اری )ش���ەڕی 
دوژمنی  كە  مخافزكاران،  ئەمریكاش  لە  كولتورەكان(ە؛ 
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كردوە  ناوخۆ  لە  ڕویان  لەدەستداوە،  خۆیان  كۆمۆنیستی 
و بە )شێوازەكانی دیكەی ژیان(، لە باربردن، داروینیزم و 
وشیاری، پەالماری هەندێك ڕەگەزی دیكە دەدەن و توانای 

هزریان نەماوە، كاتێك هزر ڕوی تایبەتمەندییان بوو. 
بە  كێشەی  باسی  كولتورەكان،  فۆرمۆلی  بە  ناكرێت 
هانتینگتۆنە  بە  حەق  ئەگەرچی  بكرێت.  دیموكراسیبوون 
زیاتر  خەریكن  دنیا  شوێنەكانی  )زۆرب��ەی  دەڵێت:  كاتێك 
مۆدێرن و كەمتر بەخۆرئاوادەبن(، كە هاوشانی بە توندی 
ئیدانەكردنی )ئیمپریالیزمی مافەكانی مرۆڤ( بووە، بەاڵم بۆ 
ڕژێمە دەسەاڵتخوازاكان ئاسانە، گەشەی مافە مەدەنیەكان، 
كە  ڕەت��ب��ك��رێ��ن��ەوە،  شتێك  وەك  ن��ەت��ەوەی��ی  و  م��رۆی��ی 
بەشێوازێك بەنەریتە خۆماڵییەكانی ئەوان بێگانەیە. ئەوە بە 
مانای داكۆكیكردن لە جەختكردنەوەی ناتەواو و نەگۆڕی 
ناكرێت  كە  مانایەیە  بەو  بەڵكو  نییە،  خۆرئاوا  بەهاكانی 
)هەرچەند  بزانی  خۆرئاوایی  بە  بەهایانە  ئەو  ل��ەم��ەودوا 
تائێستا خۆرئاوایی بووبن(. النیكەم دوای جەنگی دووەمی 
وەك  ی��ەك��الك��ەرەوەی  بەڵگەی  پەسەندكردنی  و  جیهان 
ئەندامانی  زیاتر  م��رۆڤ،  مافەكانی  جیهانی  ڕاگەیەنراوی 
ڕێكخراوی نەتەوەكان ڕەزامەندی ئارەزومەندانەی خۆیان 
بۆ ڕاگەیاندووە، مافەكانی مرۆڤ بۆ مەسەلەی كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی لە ئاستی فراواندا -نەك مەسەلەی خۆرئاوا- 
گۆڕاوە. گوتەزای سێیەم لە نێوان بە خۆرئاواییبوون و بە 
مۆدێرنبوونە و ئێمە ناویدەنێین )جیهانگیربوون(: پێكهاتەی 
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مرۆڤایەتی  جیهانگیری  مافەكانی  بە  پەیوەند  بابەتەكانی 
بابەتەكە  خۆماڵییەكان.  ڕێوڕەسمە  و  نەریت  ڕێزگرتنی  و 
نەك  دوان���ە،  ئ��ەو  ن��ێ��وان  هاوسەنگی  ب��وون��ی  ل��ە  بریتییە 

پەسەندكردن یان ڕەتكردنەوەی، یان ئەو. 
سیاسەت  كولتوریبوونی  هانتینگتۆن،  كە  كاتێكدا  لە 
)كە  بەهێز  نەریتێكی  ش��رۆڤ��ەدەك��ات،  جیهاندا  ئاستی  لە 
هەیە  بوونی  ئ��ەو(  لە  گرنگە  ڕێبازێكی  ئەوروكۆمۆنیزم 
لە  حكومەتەكانی  و  ڕێكخراو  گۆڕانی  و  كار  شێوازی  و 
ستیوارت  نمونە،  بۆ  ڕاڤەدەكاتەوە.  كولتورییەوە  ڕوانگەی 

هاڵ لە بەریتانیا گوتی: 
كولتور بۆچوونی ئێمەی بۆ دەسەاڵت گۆڕیوە، كە خومان 
لێی  داشكانانە  ناتەواو  نزیكەی  جۆرێكی  بە  پێوەگرتبوو 
بكۆڵینەوە. لەجیاتی ئەوەی دەسەاڵت بە ئی حكومەت، یان 
هێزی سەربازی بزانین، دەبێت لە هەموو شوێنێك بیبینین، 
و  وەرزش  تا  بیگرە  ڕەگەزییەوە  و  خێزانی  پەیوەندی  لە 
پەیوەندی کەسی. ناسنامەكان و زەینمان كولتوریانە فۆرم 

دەگرن. 
لە  دەس��ەاڵت  ئەگەر  بەاڵم  ڕاستە؛  گوتەیە  ئەو  بێشك، 
شوێنێك  هیچ  لە  هۆیە  ه��ەرب��ەو  هەیە،  شوێنێك  هەموو 
و  پۆلێنكارییەكان  یەكێتییە  وەك  كۆنەكان  ڕێكخراوە  نییە: 
تەنانەت حزبە سیاسیەكان، خەریكن لەدنیای نوێی پێكهاتو 
حكومەت،  لە  بێالیەن  نیوە  ڕێكخراوەكانی  وێناسازان،  لە 
)هاوبەشییەكانی( دەسەاڵتی سەرۆكانی  گروپەكانی فشار، 
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بازرگانی، كە بە شارەزایی فێركاری و پیشەیی وازیانهێناوە، 
هەڵبژاردنی  دەب��ن.  ئەستەم  مەجازی  جیهانی  سیاسەتی 
)حزبی كرێكارانی نوێ( بە سەرۆكایەتی تۆنی بلێر لە 1ی 
بوو، كە گرنگی  ئاڕاستەی كولتوری  1997 گۆڕانی  مەی 
)پ��ڕۆژە(ی  دانانی  بە  دەكرێت  بەاڵم  هەبوو،  مەترسیداری 
بپارێزی.  ڕەخنە  لە  بەریتانیا  مۆدێرنبوونی،  بە  نوێگەری، 
زمانی ئەو ڕەخنەیە و بەوجۆرە سەرچاوەكانی نوێگەری 

خودی ئەو پڕۆژەیە، بە ئاڵۆزی دەمێننەوە. 

سەرمایەداری دوای كۆمۆنیزم
هەڵقواڵوی  شەڕێكی  گەواهی  پێشو  سۆڤێتی  پێدەچێت 
ناخی ئایدیالیی كۆمەاڵیەتی لە خشتەبراوبێت، كە بە ڕەنگی 
هەندێك  تەنانەت  ئ��ەوەش��دا،  ل��ەگ��ەڵ  وێ��ن��ای��دەك��ەن.  ڕەش 
لە س��ەرم��ای��ەدارە دی��ارەك��ان، بە تایبەت ج��ۆرج س��ورۆس 
-بۆرس بازوی خێرخوازیی ناسراو- بە ئاشكرا پێویستی 
بەسەر  ئاكارییە  كۆتوبەندی  هەندێك  بەكارهێنانی  ب��ە 
سەرمایەداری و لە ڕاستیدا پێویستی بە ڕوبەڕوبوونەوەی 
جڵەوپساوی  ب��ازاڕی  كارەساتباری  بەزەبر  ئاكامەكانی 
جیهانیانی بە فەرمی ناسیوە. سورۆس دەڵێت: )ئەگەرچی لە 
بازاڕی دارایی سامانێكی زۆرم دەستكەوتوە، بەاڵم ئێستا 
سەرمایەداری  }ئ��اوا{،  بێكۆتوبەند  بەهێزبوونی  دەترسم 
ڕەواج��ی  و   }laissez - faire  - ف��ای��ەر  }الی��س��ز  ئ���ازاد 
بەهاكانی بازاڕ لە پانتاییەكانی ژیاندا، كۆمەڵگەی كراوە و 
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دیموكراسیمان بخاتە مەترسییەوە(. ئەو هۆشداری دەدات 
بازاڕی دارایی جیهانی بۆخۆی - ڕێكخەر نین، بەاڵم ئاشكرای 
ناكات چۆن دەتوانرێت بونیادگەرایی بازاڕ جڵەوبكرێت، كە 
لە  جیهان  دارای��ی  بازاڕەكانی  )دەبێت  دەڵێت:  هاتۆن  ویل 
كۆنتڕۆڵ بێنەدەر. ئەمان بۆخۆیان خۆی لەخۆیدا سیستمی 
ئەو  گشتی  كارەكتەرانی  دەبێت  بەدیناهێنن؛  نێودەوڵەتی 
سیستمە بێننەدی و پاشان بەڕێوەیبەرن، كە بۆخۆی واتا 
بااڵدەستی جۆرێك مەرجەعی پۆست نەتەوەییە.( دیارنییە 
ئەو )مەرجەع( چۆن دادەمەزرێت و كێ كۆنتڕۆڵی دەكات، 
بەڵكو  ڕێپێدان،  نەك  لێرەدا،  جێسەرنجمان  بابەتی  ب��ەاڵم 
دیاریكردنە. ئەگەرچی پێدەچێت لە 1970 دیموكراسیەكانی 
بەاڵم  ب��وون،)3(  ڕەوایەتی(  )قەیرانی  توشی  سەرمایەاری 
پاشەكشەی كۆمۆنیزم بۆتە لقێكی نوێی قەیرانی ڕەوایەتی 
- ڕەنگە وەك تەواوی قەیرانەكان، ئاماژەیەكی دەستپێكی 

تەندروست بێت، یان هەواڵی پشێوی زیاتربدات. 
كلكیتۆیزەی  ئابوری  مێژویی  خەباتی  دورنییە  هەرچەند 
بێ بازاڕ و سەرمایەداری بازاڕی ئازاد كۆتاییهاتبێت، بەاڵم 
لە  و  تێنەپەڕێنراوە  ڕەخنەی خودی سەرمایەداری هەرگیز 
ڕاستیدا ڕەنگە توندبێت، چونكە بەدیلی ئەو هەڵوەشێنراوەتەوە. 
سۆسیالیست و محافزكارانی كۆن هەمیشە دەیانزانی دەبێتە 
دڕندە و سەرمایەداری سەركێش بێویژدانانە نەریت، كولتور 
هاوسەنگ  و  چاودێری  مەگەر  دەك��ات،  وێران  بەهاكانی  و 

بكرێت. بە هەمانجۆر كە لویس الفامی نوسەر دەڵێت:



237پۆست كۆمۆنیزم

دوا  كۆتایی شەڕی سارددا،  لە  كۆمۆنیزم  پاشەكشەی 
وانوێنی ڕوبەڕوبوونەوەی بنەمایی بە دەسەاڵتداری دارایی 
لە سەكۆی شانۆی سیاسی جیهان سڕییەوە و الپەڕەكانی 
مێژو نیشانیدەدەن ئۆلیگاریشییەك بە دەگمەن پەیوەندی بە 
ئەقڵی  یان  كە ویژدان،  دەكات  مەدەنیەوە  ئازادی  ئایدیالی 

باو جڵەوەكەیان البردبێت. 
ئەندرێ گورز پێشتر گوتبووی بازاڕی ئازاد تەواوەتی 
ئابوری سەرمایەداری  كە  هەڵدەگێڕێتەوە،  جیهان   - ژیان 

لەسەر بنەماكەیەتی.
لەگەڵ  نوێی  لیبراڵیزمی  كۆمۆنیزم سەركەوتنی  پۆست 
بوو.  جیهانیبوون  بە  نمونەی  سەرهەڵدانی  هاوكاتی  بوو، 
لە بە تواناترین  سندوقی نێودەوڵەتی دراو )IMF( یەكێك 
ئەو دامەزراوانە بوو، كە لە 1944 لە كۆنفرانسی برتۆن 
ودز، بۆ جێگیركردنی نرخی یەكسانی پارە دامەزرا، بەاڵم 
بە گۆڕینی ئاڕاستەی دنیا بەرەو بازاڕەكانی چەند ئازادتری 
تایبەتی، دوای ئەوەی پێدەچێت ئەو  سەرمایەداری بەشی 
ستانداردی   ،1971 لە  ئەمریكا  كە  ب��ووە،  زی��اد  سندوقە 
كەمكردەوە.  پارەی  وەكیەكی  نرخی  و  ڕزگاركرد  ئاڵتونی 
نێودەوڵەتی  سندوقی  پێگەی   1982 لە  مەكزیك  قەیرانی 
دراوی وەك دوا سەرچاوەی قەرز بۆ واڵتانی لە گەشەدا 
بە ڕوخانی كۆمۆنیزم  پاشان  بگێڕێتەوە و  قەرزداربوونی 
ئەو سندوقە بووە پاسەوانی سەرەكی جێبەجێكاری ڕێنمایی 
سیاسەت )كۆدەنگی واشنتۆن(، كە لەسەر بنەمای ماتماتیكی 
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بارەگای  كارمەندانی  بوو.  ئابوری  ئازادكردنی  و  دارای��ی 
لە  نوێنەرانی  و  دووهێندە  بوونەته   واشنتۆن  لە  سندوق 
دنیای پۆست كۆمۆنیستی كەوتنە قۆناغێكەوە و ئەوجا بە 
 1997 ئاسیا دوای كۆتایی  دارایی  قەیرانی  دەستپێكردنی 
كۆریای  و  ئەندۆنیزیا  تایلەند،  بۆ  ڕاسپێردراو  گورزی  بە 
باشور هاتنەئاراوە. سندوقی نێودەوڵەتی دراو پێدادەگرێت، 
گەورەی  دابەزینی  هاوئاهەنگكەری  جۆرێك  نەبوونی  كە 
ئایا  دەپرسن،  ڕەخنەلێگرانی  بەاڵم  ترسناكتركرد،   1929
ڕێنماییە یەكسانەكانی سندوق، دەتوانن بۆ هەمو واڵتان بە 
بیردەكەنەوە  نوێیەكان  لیبراڵە  بێت.  ئەندازەیەك جێیمتمانە 

كە دەبێت ڕێنمایی تەبایی بارودۆخەكە بێت. 
ئاماژەی  ستانداردەكەی  شێوەی  لە  جیهانیبوون  بە 
ئەوەیە كە )جیهان وەك هۆكاری دیاریكردنی بەرهەمهێنان 
كردوە  پێشڕەوانەی  ڕەوایی  دەستپێشخەری  دەسەاڵت،  و 
بەرایی  سەرمایەداری  كۆنتڕۆڵی  كۆتایی  زەوی(.  لەسەر 
و  گەشەبكات  ئ��ەوەن��دە   14 ن��رخ  ب��ازاڕی  وایكرد   1970
پارە  %5 خوالنەوەی جیهانی  تەنیا  كااڵ  بازرگانی  ئەمڕۆ 
پێكدێنێت. هێزەكانی ئابوری وەك دەسەاڵتێكی فرە ناوچەیی 
لەگەڵیاندا  و  دەس��ەاڵت��ەك��ان  دەوت��رێ��ت  س��ەره��ەڵ��دەدەن، 
بەتاڵدەكاتەوە:  لەناوەوە  دیموكراسی  سیاسەتی  گۆڕەپانی 
)گۆڕانی سیاسی ناوخۆ بەسنییە، چونكە دەسەاڵتی دادوەری 
جیهانییەكاندا  بابەتە  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  ناوخۆیی 
سازدانی  بە  ناتوانن  تایبەت  واڵتێكی  خەڵكی  بەسنابێت. 
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هەڵبژاردنێك، ئەنجامی ڕوداوە نێودەوڵەتییەكان دیاریبكەن. 
كە  بوونە خوازیارانێك،  گرایدەر، حكومەتەكان  گوتەی  بە 
و  داوای سەرمایەگوزاری  نەتەوەیی  فرە  كۆمپانیاكانی  لە 
كارەکتەرێكی  دەبێتە  تەنها  دەوڵ��ەت  دەك��ەن.  تر  پشتگیری 
فراوانی بازاڕی نێودەوڵەتی و ناچاردەبێت بۆ چارەسەری 
لەگەڵ  گفتوگۆ  ڕاستەوخۆ  ناوخۆی،  ئابوری  كێشەكانی 
بەفشاری  ب��ك��ات.(  بەرهەمهێنان  دەرەك���ی  ه��ۆك��ارەك��ان��ی 
دەرەك��ی،  سەرمایەگوزاری  كێشكردنی  بۆ  زیاتر  هەرچی 
دیاریكراوەكانی  ڕێسا  ه��اوت��ای  خۆیان  ن��اچ��ارن  واڵت��ان 
جێگیری  نرخی  خ��وارەوە،  هەاڵوسانی  وەك  نێودەوڵەتی، 
دراو، هێزی كاری ڕاهاتو و نەگۆڕ و بەرهەمهێنانی زۆر 
بكەن، كە بە گریمانەیەكی بەهێز لەگەڵ فشارەكانی ناوخۆ 
داواكانیتری  و  كۆمەاڵیەتی  گرەنتی  زیاتر،  كارپێكهێنی  بۆ 
سیاسی دەگەنە لێكدژی. الیەنی ڕۆژانەی كێشەكانی ناوخۆ، 
تەنیا بە سیاسەتدانانی ناوخۆ چارەسەرنابێت. بە كورتی، 
بە جیهانیبوون، لە سەربەخۆبوونی پڕۆسەكانی كۆمەاڵیەتی 
دەگێڕێتەوە، كە پشتڕاستكردنەوەی بەومانایەیە هۆكارەكانی 
دەوڵەت  وریایانەی  چاودێری  و  دەستتێوەردان  ئەودیوی 
سەرمایە  دەسەاڵتی  خەمساردانە،  دەربڕینێكی  لە  هەیە. 
بەسەر كاری شێوەكانی جیهانی و كەمتر وەاڵمدەرەوانەیی 
بەخۆوەدەگرێت. تەنانەت لەمەش خراپتر، بە وتەی ویویان 
كارێكی  دەبێتە  زیاتر  ج��اران  لە  بۆخۆی  ك��ار  فارستەر، 
بە  پێویستی  چیتر  سەرمایەداری  ئابوری  بێسەروبەرە: 
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تێدەگەین  )خەریكە  دەڵێت:  شێوەیەی  بەو  نییە.  كرێكار 
كرێكار  ئەژماركردنی  نییە:  وەبەرهێنان  لە  شتێكی خراپتر 
وەك بونەوەرێك كە تەنانەت بە كەڵكی وەبەرهێنان نایەت.( 
هیرست و تامسۆن هەڵوێستێكی گوماناوی وەردەگرن: 
كە  ئەفسانەیە،  ب���ەزۆری  ج��ۆرە  ئ��ەو  جیهانیبوونی  )ب��ە 
بەجیهانی كارانی دەمارگیر وێنایدەكەن ... لە هەندێك الوە، 
و  ك��راوە  كەمتر  ڕژێمێك  لە  هەنوكە  نێودەوڵەتی  ئابوری 
دەسەاڵتدار   1914 تا   1870 ساڵەكانی  لە  و  ئەنتیگرییە 
ئەوروپای خۆرهەاڵتەوە  لەبارەی  مارتین  بووە(. ڕۆدریك 
وتویەتی: لە بەرامبەر پڕۆسەی بە جیهانیبوون )پڕۆسەی 
ڕای  بە  بووندایە(.  ناوخۆیی  و  پارچەیی  چەند  لە  لێكدژ 
وای  هاوكارییەكی  مانایە  ب��ەو  جیهانیبوون  بە  مارتین، 
بە  ناكات؛  كۆمۆنیستی  پۆست  وەرچەرخانی  تێگەیشتنی 
پێچەوانەوە، كلیلی تێگەیشتن لەو وەرچەرخانانە )مامەڵەی 
ستراكتۆرەكانی  و  نەتەوەیی  فرە  ستراتیژییەكانی  نێوان 
ئابوری  بەرهەمی  لەبارەی  ڕەنگە  ناوخۆ(یە.  ناوەندەكانی 
زۆرب��ەی  چونكە  كرابێت،  زێ��دەڕۆی��ی  جیهانیبوونەوە  بە 
حكومەتەكانی  ئابوری  سیاسەتگوزاری  بەكارهێنانەكانی 
نەتەوەیی وەكو خۆیان ماونەتەوە و لە ڕاستیدا كێشەكانی 
زیاتر  نەتەوەییەوە  دەوڵ��ەت��ی  ڕێگەی  لە  جیهانیبوون  بە 
س��ەدەی  كۆتایی  قۆناغی  ه���ەروەك  دەك��رێ��ت.  ناوبژییان 
نۆزدە، كە ڕژێمێكی لەسەر بنەمای بازرگانی ئازاد بەسەر 
ئابوری جیهاندا بااڵدەست بوو، پڕۆسەی بنچینەیی }ئابوری 
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نێودەوڵەتی  ئابوری  ئەنتیگراسیۆنی  لەناو  شتێكە  جیهان{، 
لە كۆمەڵی پۆست  نەتەوەیی و سەربەخۆدا.  دەوڵەتانی  و 
كۆمۆنیستیدا، دڵخوازییەكی نوێگەری بەرچاودەكەوێت، كە 
یادەوەری  نەتەوەیی(،  گەشەی  )سیاسەتدانانی  ناودەنرێت 
بانگهێشتی فریدریك لیسته  بۆ پارێزگاری لە پیشەسازی تازە 
سەرپێكەوتوی ئەڵمانیای 1830، نەك جەختی لە بازرگانی، 
بەكارهێنانەكانی  دەك���ردەوە.  سەرمایەگوزاری  لە  بەڵكو 
باشور  كۆریای  و  ژاپ��ۆن  پێشتر  كە  گەشە،  بۆ  دەوڵ��ەت 
بۆ  تر،  جارێكی  كەوتبوون،  شوێنی  كاریگەر  بەجۆرێكی 
جەختیان  سۆڤێت،  لە  پریماكۆف  یۆگنی  حكومەتی  نمونە، 

لێدەكاتەوە.
بۆ  لەڕو  لێكدانەوەیەكی  وەك  بەجیهانیبوون،  چەمكی 
سەرمایەدارییە  كۆمپانیا  دەسەاڵتداریی  نوێی  قۆناغێكی 
ملیۆڤان  كە  بەڕێوەبەر،  چینی  ل��ەودا  پێشنیازكراوەكان 
چینێك  وەك  كردوە،  پێناسەیان  برنهایم  جێمز  و  گیالس 
كۆتوبەندی  دەس��ت  ل��ە  خ��ۆی  دەی��ەوێ��ت  و  سەریهەڵدا 
و  ئ��ازاد  بازرگانی  هەرچەند  ڕزگاربكات.  دیموكراسی 
سەردەمی  زاڵی  ئەندێشەی  سەرمایە  ئازادەكانی  بازاڕە 
سەریكردۆتەوە.  وەاڵمدانەوەیی(  )درزێكی  بەاڵم  ئێمەن، 
ترسناكی  و  ن��ەن��اس��راو  نوێی  )دەس��ەاڵت��ی  لیبراڵیزمێك 
ئەفراندوە(، كە توانیبووی دەسەاڵتی دەوڵەت كەمبكاتەوە. 
ماركس پێشبینی دەسەاڵتی بازاڕی دراوی بەسەر ئابوری 
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)ئابوری  هۆفمان،  گوتەی  بە  ئەمڕۆ  ك��ردب��وو،  واقعیدا 
لە دەرەوەی كۆنتڕۆڵە و  جیهانی بە مانای واقعی وشە، 
ناگرێتەوە،  ڕەواییەت  بنەماكانی  و  وەاڵمدانەوە  ڕێسای 
ك��ە ل���ەب���ارەی پ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان ت��اك��ەك��ان و دەوڵ���ەت 
ڕەخنەیان  كۆمۆنیستەكان  پۆست  زۆربەی  ڕاستدەكات(. 
لەو ئەندێشەیە گرتوە كە )دەكرێت بەبێ بە جیهانیبوونی 
هەبێت(.  دەرفەتی  جیهانیبوونی  بە  جۆرێك  بەرپرسێتی، 
بە  نەتەوەیی  وەاڵم��ی  نەتەوەیی  دەرفەتی  هەمانجۆر  بە 
بەجیهانیبوونی  دەتوانێت  جیهانیش  دەرفەتی  دواوەی��ە، 
بنەماكانی  ڕێگەی  لە  تایبەت  بە   - بەرپرسێتی  هەبوونی 
و  نیشاندراون  پێشتر  كە  بەدواوەبێت  جیهانگیرگەرایی 
 .- دەبینن  تێدا  هەستیاری  ڕۆڵی  فرەنەتەوەیی  هۆكاری 
بەهێزكردنی  لە  بریتییە  وەاڵم  ك��ەس،  هەندێك  ڕای  بە 
ڕۆڵی  دەیانەوێت  دیكە  ئەوانی  كە  ئەوروپی،  فیدراڵیزمی 
ك��اری  وەزی���ری  ڕای���ك،  ڕۆب��ێ��رت  ببوژێننەوە.  دەوڵ���ەت 
كلینتۆن لە ساڵەكانی 1993 تا 1997، )تیۆری گەشەی 
شاراوەیی  زۆر  كە   - ن��وێ(ی  كالسیكی  پۆست  ناوەكی 
بە  واڵتێك  ڕەنگە  گوتی  و  هێنایەپێش   - دەهاتەبەرچاو 
تایبەت  بە  لە مەیدانی سەرمایەی مرۆیی،  سەرمایەدانان 
پەروەردە و خوێندن، نرخی گەشەی خۆی بەرزبكاتەوە، 

هزرێك )حزبی كرێكاری نوێ( گرتییەبەر.
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سۆسیالیزم دوای كۆمۆنیزم -
نمونەی بە دەستهێنانەوە

پ���ەڕی���ن���ه وه  ل���ە ك��ۆم��ۆن��ی��زم ه���اوك���ات ب���ە م��ان��ای 
ڕێگەی  لە  ئەگەرچی  سۆسیالیزم،  لە  پەڕینەوەبوو 
گەشەی  ڕێ��گ��ەی  ن��ەم��اوە  واڵت��ێ��ك  هیچ  ج���ی���اوازەوە. 
شوێنێك  ه��ەم��وو  ل��ە  و  بگرێتەبەر  ن��اس��ەرم��ای��ەداری 
سۆسیالیزمی نابازاڕی، وەك ڕێگەی بە مۆدێرنكردنی 
دەكات  ئاماژە  لیپاو  ئارسەر  ڕەتكراوەتەوە.  كۆمەڵگە 
)سەدەی 20 بۆتە گۆڕستانی هزر و ئەو جواڵنەوانەی 
سەریانهەڵداوە  ڕۆش��ن��گ��ەری  ج��واڵن��ەوەی  ن��اخ��ی  ل��ە 
و ق��وڵ��ت��ری��ن دەرب��ڕی��ن��ی خ��ۆی��ان ل��ە ج��واڵن��ەوەك��ان��ی 
دۆزیوەتەوە(.  كرێكاری و سۆسیالیستیدا  دیموكراسی 
شكتی  ه��اوك��ات  سۆسیالیزم  شكستی  ئ��ەو،  ڕای  ب��ە 
شارستانییەت بوو، )سەرمایەداری بۆ جۆرێكی دیكەی 
ج��ۆری  ئایدیالی  ئایا  ب��ەاڵم  پەلكێشكرد(،  دڕن��دەی��ی 
گوتی(  بلێر  جارێك  )ئ��ەوج��ۆرەی  ییزم(   - )سۆسیال 
كۆمۆنیزم،  پاشەكشەی  ئایا  شكستیهێناوە؟  یەكسەر 
بەڕای  پەلكێشكردوە؟  خۆیدا  بەدوای  سۆسیالیزمیشی 
لیپاو، هۆیەكی وا بۆ  سۆسیالیستە ڕادیكاڵەكانی وەك 
سارد،  )ش��ەڕی  هالیدی  ب��اوەڕی  بە  و  نییە  دڵخۆشی 
بە  ب��ەاڵم  ب��ەردەوام��ە،  ئەو  پانتایی  مێژویی  مانای  بە 

پاشەكشەی یەكێك لەو دوو دوژمنە سەرەكییە(. 
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پ��ۆس��ت  زۆر،  ت��اس��ن��ورێ��ك��ی  ك���ۆم���ۆن���ی���زم  پ���ۆس���ت 
سۆسیالیزمیشە. مەك ڕای دەڵێت: مەسەلە تەنیا هەرئەوە 
ئابوری  چەمكی  تێكڕای  پاشەكشه یكردوە؛  كۆمۆنیزم  نییە 
ئەندێشەیە مردوە، كە واڵتان  ئەو  لێكترازاوە.  بڕیاردەرانە 
دەت��وان��ن ب��ە چ��اودێ��ری ق��ورس��ی دەوڵ���ەت ب��ەس��ەر ژیانی 
ئابوریدا، بەرهەمی ئابوری خۆیان بەرزبكەنەوە. ئەگەر لە 
1979 ڕەنگە %40 دانیشتوانی جیهان لە واڵتانێك دەژیان 
كە ئایدیۆلۆژیای بااڵدەست بە سەریاندا ئابوری بازاڕبوو، 
لەم واڵتانەدا  دانیشتوانی جیهان  %90ی  لە  زیاتر  ئەمڕۆ 

دەژین.
و   20 س����ەدەی  دەك���رێ���ت  سكیدلسكی،  گ��وت��ەی  ب��ە 
ك��ێ��ش��ەی ك��ۆم��ۆن��ی��زم ن��اوب��ن��ێ��ی س��ەره��ەڵ��دان و ڕوخ��ان��ی 
نێوان  قۆناغەكانی  جۆنسۆن  پاوڵ  )كلكتیۆیزم(.  كۆخوازی 
 1990 و  ك��ۆخ��وازی(  )قۆناغی  ناونا  1980ی  و   1920
سەقامگیربوونەوەی دەسەاڵتی تاكخوازی )ئەندیڤیدواڵیزم( 
خ��ۆش��گ��وزەران،  دەوڵ��ەت��ی  كینز،  ئ��اب��وری  بینی.  لیبراڵی 
سۆسیال  ت��ەن��ان��ەت  و  ب��ەڕێ��وەب��ەرێ��ت��ی  ب��ەرن��ام��ەدان��ان��ی 
دیموكراسی وەك بیروباوەڕی لەسەر وترا، شوێنی خۆی 
چەمكەكانی  لەجیاتی  چۆڵکرد.  ئ��اب��وری  لیبراڵیزمی  ب��ۆ 
ستونەكانی  وەك  یەكسانی  و  كۆمەاڵیەتی  دادپ���ەروەری 
داگیرساوی سەردەمی ئێمە، }چەمكەكانی{ كارایی ئابوری 
و عەقاڵنیەتی بازاڕی دامركاندەوە. ئێستا ئاشكرا بووە كە 
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دەربڕی  ئێمە،  قۆناغی  گەورەكانی  كۆخوازه  ئایدیۆلۆژییە 
قۆناغێكی پەڕینەوەبوون و ئێمە دەچینە سەردەمێكی نوێی 
تاكخوازی - ئەگەر نەڵێین لیبراڵیزم -ەوە. مەبەست ئەوە 
نییە كۆخوازی خەریكە لە بەرامبەر بزاڤی نوێگەری بووی 
تاكخوازی چۆكداده دات - چونكە ئاشكرایە كۆمەڵی ئاسیای 
بەكۆخوازی  سەخت  كۆمەڵیتر،  هەندێك  و  خ��ۆره��ەاڵت 
لۆژیكی  ژێرپێی  ئ��ەوەی��ە  مەبەست  بەڵكو   ،- م��اون��ەت��ەوە 

كۆخوازی ئابوری نابازاڕی بۆشە.
ڕەنگە هزری ماركس لە مۆد كەوتبێت، بەاڵم مۆدیلی 
ئابوری كینز بۆ جڵەوكردنی داواکاری خراوەتە ملمالنێوە. 
دەوڵ��ەت  توانای  دەدات��ە  زۆر  بەهایەكی  كینز  ئابوری 
ئامڕازە  دەستكاری  بەهۆی  ئابوری  بەڕێوەبردنی  بۆ 
جێگیركردنی  بۆ  گ��ەورەوە،  ئابوریی  دارای��ی  زۆرەكانی 
ئابوری و كەمكردنەوەی بێكاری. لیبراڵیزمی نوێی ئابوری 
خۆتێگەیاندنەی  ئەمجۆرە  پێشگریمانەكانی   1980 لە 
دەوڵ����ەت ب��ۆچ��اك��س��ازی، ن��اك��ارای��ی��ەك��ان��ی ب����ازاڕی لە 
ئەو  خستەملمالنێوە.  فرۆشتن  و  كڕین  خ��والن��ەوەی 
ئابورییە بە تایبەت زیادبوونی بە ڕواڵەت، ناچاری پشكی 
بەرهەمهێنانی  لە  بەشێك  وەك  دەوڵ��ەت  خەرجییەكانی 
خۆرئاوا  خۆشگوزەرانی  دەوڵەتانی  ناوخۆی  ناخاڵسی 
لە  و   48% ئەوروپا  یەكێتی  لە  مامناوەندییەكەی  )كە 
كارەساتی  ب��ەاڵم   ،40% لە  كەمتر  كەمێك  بەریتانیا 
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بەرچاوی لە سۆڤێت و شوێنەكانی تر بیربێنیەوە، كە لە 
بەشی چوارەمدا ئاماژەیپێكراوە(، بەرپرسی لەناوبردنی 
بەهۆی  پیشەسازی  ناركابەرێتیكردنی  و  تاك  داهێنانی 
سەرسوڕهێنەرەوە  ناحەقدەستی  بودجەی  سەپاندنی 
تری  تیۆرسێنانی  و  بۆكاتان  ناسی. جێمز  بە سەریاندا 
بژاردەی دەوڵەتی بە جەختكردنەوە لەوەی دەوڵەتەكان، 
دەنگدەرانی  و  سیاسەتكاران  دەوڵەتییەكان،  دام��ەزراوە 
س���ەرەك���ی دەس��ت��دەخ��ەن��ە ن���اودەس���ت���ی ی��ەك��ت��ری��ی��ەوە 
و ب���ەرژەوەن���دی ب��ەش��ێ��ك ل��ە خ��ەڵ��ك ب����ەدوای زی��ان��ی 
هاوكاریان  ڕای  دەك��ەون،  ك��ارا  ئابوری  بەڕێوەبردنی 
سەبارەت بە حكومەت الوازكردوە، كە تەوەری ئابوری 
ڕەنگدانەوەی  )بە  فریدمان  میلتۆن  و  پێكدەهێنێت  كینز 
كە  جەختیكردەوە  كۆمۆنیزم(،  ڕوخانی  شرۆڤەگەلێكی 
مۆدیلی  س��ەرن��ەك��ەوت��و(وە،  )ئەزمونێكی  كینز  ئابوری 
كۆنی ئابوری چڕ لە بەرامبەر گۆڕانكاری قوڵدا توانای 
بەجیهانیبوونی  بەهۆی  الیەكەوە  لە  نەبووە،  بەرگری 
ڕێگەی  لە  دیكەوە  الیەكەی  لە  و  نێودەوڵەتی  ئابوری 
نەتەوەییەكاندا  ئابورییە  لە  بازاڕه وه ،  گەشەی سەرەكی 
سیاسەت  هەمان  خودی  پەراوێزی  كە  هاتونەتەئاراوە، 
لە كۆمەڵی  لە بنچینەوە بەرتەسك دەبێتەوە و  خەریكە 
دایك(  لە  دیکه   )جارێكی  پۆست كۆمۆنیستی سیاسەتدا 

دەبێتەوە. 
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ڕەوتی سۆسیالیزمی ئەوروپای خۆرئاوا، بە چارەنوسی 
چەپی  ئەمڕۆ  تەنانەت  گرێدرابوو،  سۆڤێتەوە  كۆمۆنیزمی 
ه��ەوڵ��دەدات  كە  مانایە  ب��ەو  )محافزكار(،  بۆتە  خ��ۆرئ��اوا 
بپارێزێت  ڕابردو  كۆمەاڵیەتی  سیاسەتی  دەستكەوتەكانی 
بنچینەدا  لە  پێشو،  كۆمۆنیستی  واڵتانی  لە  كۆمۆنیزم  و 
كە  ناسیۆنالیستییە،  گشتی  ب��ە  ب��ەرن��ام��ەك��ەی  ئ��ەوك��ات��ە 
ل��ەدواوە  و  دەچێت  ناپاكی  ب��ەرەو  كۆمۆنیستی  بەرنامەی 
ڕادەمێنێت. سانتر لە1980 لە الیەن ڕاستەوە و لە 1990 
گوتەی  بە  كرد.  نوێگەری  پێشنیازی  ن��اوەن��دەوە،  لەالیەن 
قەیران  لە  ئ��ەوروپ��ی  سۆسیالیزمی  مێژبوو  لە  ساسۆن، 
دامەزراندنی  واتە  بنچینەییەكەی،  ئەركە  نەیتوانی  داب��وو، 
لە  ج��ی��اواز  چۆنایەتییەوە  ل��ەڕوی  و  ن��وێ  كۆمەڵگەیەكی 
ئەوەشدا،  لەگەڵ  دابمەزرێنێت.  سەرمایەداری  كۆمەڵگەی 
دام��ەزران��دن��ی  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  تایبەت  ب��ە  سۆسیالیزمە  ئ��ەو 
گەشەی  س��ەر  كاریكردبووە  خۆشگوزەرانەوە  دەوڵ��ەت��ی 
كۆمەڵگەكانی ئەوروپای خۆرئاوا. ویلی تامپسۆن الیەنگرییە 
كە  كرد  ئەنجامگیری  و  تاوتوێكرد  چەپی  سەرەكیەكانی 
گەیشتونەتە  الیەنگریانە  ئەو  هەموو  س��ەدەدا،  كۆتایی  لە 
ئەویش  ئ��ەگ��ەرچ��ی  شكستیانهێناوە،  ی��ان  هێڵ،  كۆتایی 
دواییە،  ئەم  كاتی سەدساڵی  زۆربەی  لە  كە  ئاماژەدەكات 
داب��ووە.  پەراوێز  لە  ڕاست  سەكۆکه  و  ناوەندی  لە  چەپ 
پێشكەوتن،  سروشبەخشی  ئەندێشەی  پاشەكشەی  ب��ە 
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دەرۆستی  نەیتوانی  س��ەرم��ای��ەداری  لەناوچوو.  چەپیش 
هیچ  مۆدێرنیزمیش  پۆست  و  بێت  مۆدێرنیتە  كێشەكانی 
تەنیا  بەڵكو  نەدەكرد،  ئاڕاستە  جیهانگیری  چارەسەرێكی 
توانای ڕزگاری ئەو گروپانەی بەجیا پێشنیازدەكرد. ئێستا 
بە  )پڕۆژەیەكی نوێ(.  لە دۆزینەوەی  بریتیبوو  مەسەلەكە 
گیرۆدەی  هەمیشە  چ��ەپ  ئ��ەوەب��وو  كێشە  ساسۆن،  ڕای 
دوو  نێوان  گیربوونی  سەرئێشەی  ب��ووە:  سەرئێشەیەك 
شیشە ئاسنی لێكدژی تەندروستی سەرمایەداری و نەمانی، 
بەاڵم ناتوانین لەو واقعیەتە ڕابكەین كە هەمان دەستكەوتی 
سۆسیالیزمیش، پەیوەندی بە سەركەوتنی سۆسیالیزمەوە 
هەبووە - سەرمایەداری لە هەر جێیەك لە قەیران دابوو، 

سۆسیالیزمیش توشی قەیران دەبوو.
بە ڕۆڵی ڕزگ��اری و  ب��اوەڕ  پاشماوەی  نەمانی دوا  بە 
جواڵنەوە  كۆمەاڵیەتی  بناغەی  كرێكار،  چینی  جیهانگیری 
سۆسیالیزم  ئەگەر  گۆڕاوە.  كالسیكیش  سۆسیالیستەكانی 
گۆڕان  بۆ  نوێ  هۆی  دەبێت  بكاتەوە،  نوێ  بیەوێت خۆی 
یۆتۆپیا  باری  كۆڵكێشانی  بە  لە  سۆسیالیزم  بدۆزێتەوە. 
ڕزگاری بوو، بەاڵم هاوكات توانای خستنەڕوی بەدیلێكی 
و  شكستخواردو  سەرلێشێواو،  خۆی  نەماو  پەسەندیشی 
لە پەراوێزدا دۆزییەوە. خەسڵەتی سەركوتكارانەی ڕژێمی 
لە  هەم  قۆناغی شەڕی س��ارددا،  لە سەرانسەری  سۆڤێت 
ناوەوە و هەم لە دەرەوە )بە تایبەت دەستدرێژیكردنەسەر 
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و  دای��م  سەرزەنشتی  ب��ۆ  چیكۆسلۆڤاكیا(،  و  هەنگاریا 
ئاشكرای بەرەو ڕادیكالیزمی چەپ پەلكێشكرا، بەاڵم، چەپ 
لەبری  بوو،  ڕزگ��اری  سەرئێشەیە  لەو  وەرچەرخاندا،  لە 
ئەوەی چاكبێتەوە لەناوچووە. تەنانەت شێوەكانی نزیكەی 
میانڕەوی چاالكی كۆمەاڵیەتی ناڕەوابووە. وشەكانی )چەپ( 
نوێنەرانی  دانیشتنی  شوێنی  بۆ  ڕیشەی  كە  )راس��ت(،  و 
دەگەڕێتەوە،  شازدە  لوی  سەردەمی  گشتی(،  )دەوڵەتانی 
شۆڕشی  دروشمەكانی  خ��ودی  كە  زی��ادب��وون  هەرهێندە 
كێ  بەاڵم  بێت،  باش  بنەمایەكی  ئ��ازادی  ڕەنگە  فەرەنسا: 

پێویستی بە یەكسانی و برایەتییە؟
مەبەست ئەوە نییە، چەپ یەكسەر دیار نەماوە. بۆیبۆ 
بە قایمی وتویەتی: چەمكی )چەپ( ڕیشەی لە ستراكتۆری 
یەكسانی  ئەسڵی  و  دای��ە  سیاسەت  دوان���ەی  لەبنچینەدا 
ناتەواوی ڕژێمە كۆمۆنیستەكانی  دەردەبڕێت و ئەگەرچی 
لە  )لیبراڵی(  ڕەوت��ی  دەسەاڵتی  و  خۆرهەاڵت  ئ��ەوروپ��ای 
ئەوروپای قەیراناوی سەردەمی چەپ هۆكاری بووە، بەاڵم 
جیاوازی بنەڕەتی چەپ و ڕاستی نەفەوتاندوە. كەچی، بە 
پاڵپشتی  بە  چەپ  دەوڵەت،  بژاردەی  تیۆرسێنانی  باوەڕی 
دەوڵەتی  دەستتێوەردانی  و  خۆشگوزەرانی  ئاژانسەكانی 
نایەكسانییە.  نوێكانی  شێوە  ب��ەرپ��رس��ی  ب��ۆخ��ۆی  ك���ارا، 
كۆمۆنیستیدا،  پۆست  جیهانی  لە  چەپ  ئ��ەوە،  سەرباری 
توانی  كۆمەاڵیەتیدا،  دەس��ەاڵت��ی  نوێی  بەشێوەی  فۆڕمی 
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نەتەوەییەكان بخاتە  فەرمانڕەوایی زۆری كۆمپانیا پۆست 
نایەكسانی  وەك  مەسەلەی  باسی  جێ  ئێرە،  ملمالنێوە. 
زۆری كۆمەڵی لیبراڵی نوێ، پەراوێزخستنی تێكڕای گروپە 
ڤیكتۆریایی،  نەخۆشییەكانی  گەڕانەوەی  كۆمەاڵیەتییەكان، 
باری قورسی قەرز و هەلومەرجی ڕو لە مەترسیداربوونی 
بازرگانی و پیشەسازی بۆ زۆربەی واڵتانی )جیهانی سێیەم( 
كێشەكانی  ناویبنێیت  دەكرێت  كە  بە شتێك  بگات  چ  نییە، 
شێوازمەندی سەرمایەداری جیهانی. مەبەست ئاماژەكردنە 
بەو خاڵە كە ئەو مەسەلەیە )و زۆربەی مەسەلەكانی تر(، 
كۆمۆنیستیدا  پۆست  چەپی  وەبەر  نوێ  گیانێكی  دەتوانن 

بكەنەوە.
پاشەكشەی كۆمۆنیزم ترسی كۆنی چەپی ڕەواندەوە 
ئیتالیا و شوێنەكانی  لە  بە دەسەاڵتی  و ڕێگەی گەیشتن 
پێشوی  ك��ردەوە. میشێل ڕوك��ار، س��ەرۆك وەزیرانی  تر 
)سۆسیالیستی  ن��اون��ا  خ��ۆی  ف��ەرەن��س��ا،  سۆسیالیستی 
ب���ازاڕی ئ����ازاد(، فیلیپ گ��ۆن��زال��س، س���ەرۆك وەزی��ران��ی 
)سۆسیالیزمی  باسی  ئیسپانیا،  سۆسیالیستی  پێشوی 
الیەنگری خستنەڕوی كااڵی( كرد و )حزبی كرێكار( بلێر، 
بە  ڕادیكاڵی  مۆدێرنكردنی  بە  بەرنامەی  جێبەجێكردنی 
پێی چاكسازی دەستور و متوربەكردنی دەسەاڵتی بازاڕ 
هەواڵی  گرتەبەر.  كۆمەاڵیەتی  دادپ���ەروەری  ڕوانگەی  و 
لە   ،1997 مەی  لە  ن��وێ(  كرێكاری  )حزبی  هەڵبژاردنی 
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نوێی سۆسیالیزمی كۆمەڵگە – مەدار  بەرایی سەردەمی 
گەورەكانی  چەپخوازە  حزبە  بڕیارەكانیدا.  داماڵینی  و 
كیشوەری ئەوروپا زۆر باوتر مانەوە: حزبی سۆسیالیستی 
فرانتس ورانیتسكی لە نەمسا، حزبی سۆسیالیستی لیۆنێل 
ژۆسین لە فەرەنسا، حزبی كرێكارانی سۆسیالیستی فیلیپ 
گوزالس و تەنانەت حزبی سۆسیال دیموكراسی ئۆسكار 
حزبی  ب���راوەی  كاندیدی  ش���رودەر،  گ��ره��ارد  الڤۆنتین، 
سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا بۆ پۆستی سەرۆك وەزیران 
بلێر  دروشمەكانی   ،1998 سێپتەمبەری  هەڵبژاردنی  لە 
و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی(  )بەرپرسیەتی  ن���وێ(،  )ن��اوەن��دی  وەك 
)مۆدێرنێتە(ی بەكارهێنا، بەاڵم لە نیشتمانەكەی، ویالیەتی 
زاكسن پایین، وەك سۆسیال دیموكراتێكی ئەڵمانی كۆن 
دوای  ڕەفتاریكرد.  دەوڵەت  دەستتێوەردانی  الیەنگری  و 
چەپەوە(  ڕوان��گ��ەی  لە  واڵت  )ئ��ی��دارەی   ،1990 كۆتایی 
ئیدارەی  و  دارای���ی  ڕاستی  س��ەر  ڕاپ��ەڕان��دن��ی  مانای  بە 
لە  لێهاتوتربوو  بەجۆرێكی  سەرمایەداری  كۆمەڵگەكانی 
دەستەبژێرانی  وشیارتری  بەشی  سەرمایەداری.  خودی 
لە  پاڵپشتییان  و  گەیشتن  ل��ەوخ��اڵ��ە  دەوڵ����ەت  ك��ۆن��ی 
كۆمۆنیستەكانی  حزبە  مۆدێرنكردنی  بە  بەرنامەكانی 

پۆست كۆمۆنیستی كرد. 
هەرگیز تۆمەتباركردنی هزری كۆتایی نەهاتوە، كە چەپ 
نوێنەرایەتی كردوە. مانای ڕوخانی سۆڤێت بە ڕای هەندێك 
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و  پوچەڵكراوەتەوە  هزر  مێژوی  تێكڕای  ئەوەبوو  ك��ەس، 
نوێنەری زەینی كۆن -و زیاد-ەیە و دەكرێت لەجیاتی ئەوە 
تایبەت  بە  )كە  كۆمەڵگە  خودی  گەشەی  شیكاری  بیكەیتە 
هزری پۆست مۆدێرنیستی ئامادەی ئەنجامدانیەتی(. تیۆری 
سۆسیالیزمی خۆرئاوا هەمیشە دەوڵەمەندترین ڕێبازەكانی 
مێژوی هزری بووە و مارتین جی، لە داكۆكی ئەو دواییەی 
لەو تیۆرە، بە تایبەتی بایەخی بە ئەزمونی تیۆری ڕەخنەیی، 
بەجۆشوخرۆشەوە دووبارە جەختی لە گرنگی ئەندێشەكان 
 1989  -  91 ساڵەكانی  تر،  هەندێكی  ڕای  بە  كردۆتەوە. 
نیشانەی ڕزگاری سۆسیالیزمە لە گریمانەكانی دیترمنیستی 
)نیشتمانی  بۆ  شكست  بە  بڕیار  وەفاداریەكانی  و  درۆیین 
بوونی  توانای  بەوجۆرە النیكەم  سۆسیالیستی( سۆڤێت و 
بە  و  س��ەرم��ای��ەداری  ل��ەب��ەرام��ب��ەر  پێشكەوتو  بەدیلێكی 
)ئاشكراكردنەوەی  بۆ  هەوڵ  تامپسۆن،  پی.  ئەی.  گوتەی 
زیندوكراوە(  جیهانگیرەكانی  و  عەقاڵنیەت  وشەی  هەندێك 
دەوڵەتی  سۆسیالیزمی  پاشەكشەی  كەوایە،  نمایشدەكات. 
دەرفەتی نوێ بۆ ڕەخنەگرتن لە سەرمایەداری دەڕەخسێنێت. 
ئایدیالی ڕزگاری  بەڵێنی هێنانەدی  نەیانتوانی  ئەو ڕژێمانە 
مرۆڤ بەرنەسەر، بەاڵم بنەما و دورنمای سۆسیالیزمێكی 
پێدادەگرێت كە:  تامپسۆن  ئاكاری كامەیە؟  مرۆڤخوازانە و 
بزانین  ناتوانین  ئیمە  س��ارد،  جەنگی  پاشەكشەی  )دوای 
ڕێگەی سێیەم دەتوانێت میراتگری چ فەزایەك بێت، مەگەر 
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هزری )دوو كەمپ( ی كۆن تێپەڕێنین و }رێگەیەكی نوێ{ 
}نوێ{،  ڕێگەیە  ئەو  جەوهەری  ئەو،  ڕای  بە  بدۆزینەوە(. 
بریتییە لە ڕەخنە نایەكسانەكانی سەرمایەداری، بەرنامەیەك 
لە  ڕەگ��ەزی  وەكیەكی  كۆمەاڵیەتی،  دادپ���ەروەری  پێی  بە 
دیكە،  زۆرشتی  ڕەگەزپەرستی،  دژایەتی  ك��رداردا،  و  قسە 
ڕاستی  دەستتێوەردانی  بۆ  ڕۆڵیك  ڕەچاوكردنی  لەوانە 
بەرنامەدانانی  ك��ردن،  نەتەوەیی  بە  ن��ەك  ب��ەاڵم  دەوڵ���ەت، 
ڕوخانی  بە  كۆمپانیاكان.  كۆنی  دەستتێوەردانی  و  چڕ 
دەوڵەتی  هاتنەئارای  گریمانەی  كۆمۆنیستەكان،  سیستمە 
بتوانێت  كە  كەمتر،  نەك  بوو  زیاتر  نوێ  )سۆسیالیستی( 

وەاڵمی ئەو مەسەلەیە بداتەوە.
پاشەكشەی سۆڤێت بە ڕای سۆسیالیستە شۆڕشگێڕەكان، 
شۆڕشگێڕی،  سۆسیالیزمی  تێكڕای  شكستی  مانای  بە  نەك 
بەڵكو به مانای گێڕانەوەی ستالینی و نزمبوونه وه ی سۆسیالیزم 
)چەواشەكاری  سۆڤێت  سۆسیالیزمی  ڕوانگەیەوە،  لەو  بوو. 
ئەنگڵس و خیانەت  و  ماركس  سەیروسەمەرەی كۆمۆنیزمی 
نەریتی سۆسیالیستی بوو كە ماركسیزم زادەیه تیی. ئەو  بە 
ناتەواوی  كاری  دەتوانێت  ماركسیزم  ئێستا  دەڵێت  ڕوانگەیە 
خۆی لە سەرەتاوە دەستپێبكاتەوە، كە خۆی لە سەرئێشەی 
بە  دەستپێكردنەوە  یەكەم  لە  ئ��ەو  ڕزگ��ارك��ردوە.  ستالینی 
كە  س��ەرم��ای��ە،  ه��ەژم��ون��ی  خستنەملمالنێوەی  ل��ە  تایبەتی 
بە  سەرمایە  هەمەالیەنەی  كتێبەكەی:  لە  میزارۆش  ستیڤان 
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تەسكبینییەكی زۆرەوە كردویەتی. ئالن میكسینز ود وتویەتی 
پاشەكشەی كۆمۆنیزم ڕەخنەی ماكسیزمی لە سەرمایەداری 
ئەو  جێسەرنجی  سەرمایەداری  خستەڕو.  زیاتر  پێشتر  لە 
سەخت لەچوارچێوەی ماتریالیزمی مێژویی دایە، ڕێسایەكه  لە 
پەیوەندی كۆمەاڵیەتی سەرمایەدارانە و دەسەاڵتی سیاسیی. 
كۆمەڵێك  بەهۆی  دورنمایە،  لەو  شۆڕشگێڕی  سۆسیالیزمی 
سۆڤێت،  بانگەشەكراوی  )پاشكەوتویی  جیاجیاوە  هۆكاری 
كولتوری سیاسی خەڵك و هاوشێوەیان(، لە یەكەم هەنگاوی 
گرنگ بۆ پیادەكردن بۆ خۆی شكستیخوارد، بەاڵم ئەو شكستە 
هەرگیز شكستێكی نەرێنی نەبوو. ترۆتسكییەكان هاوڕای ئەو 
ڕوانگەیەن و لە ڕاستیدا ئەو ڕوانگەیە بنەماو بنچینەی مێژویی 
پتەوە. هەرگیز گێڕانەوەی نائاسایی دۆگماتیزمانە، جۆرەكانی 
سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی دژە لینینستی الواز نەكرد، كە لە 
سۆڤێت پێكهات. دەكرێت بگوترێت سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی 
لە  ماركسی  كە  ب��ووە،  هەڵكشان  تەسكبینی  جۆرێك  توشی 
و  گەیاندوە  ستالینزم  بە  لینینزمەوە  و  بەڵشەفیزم  ڕێگەی 
و  هەڵگێڕێتەوە  داخستنە  لە  ڕو  لۆژیكە  ئەو  پێویستە  ئێستا 
ئەو نەریتە بۆ ڕیشەی ڕزگاری و ڕادیكاڵییەكەی بگێڕێتەوە، 
خاڵەیە  ئەو  پەسەندكردنی  قەناعەتپێكەرتری  ڕوانگەی  بەاڵم 
پەیوەندی  نییە  شتێك  مێژویی  كۆمۆنیزمی  شكستی  ك��ە 
بەڵكو  هەبێت،  سۆسیالیزمەوە  بەپرۆبلماتیكی  تایبەتمەندی 
تیۆر  ڕوب��ەڕوی  ملمالنێی  لە  تێگەیشتن  بۆ  دەبێت  ڕوداوێكە 
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بە  لێوەربگرین.  س��ودی  ڕادی��ك��اڵ،  سۆسیالیزمی  ك��اری  و 
مانای  بە  نەك  سەرمایەداری  ڕەتكردنەوەی  هابرماس،  ڕای 
سۆسیالیزم  كە  مانایەیە  بەو  بەڵكو  ب��ازاڕ،  هەڵوەشانەوەی 
)شتێك كە ئەو ناویدەنێت )ریفۆرمیزمی ڕادیكاڵ((، پێویستی 
بە دۆزینەوەی ڕێگایەكە بۆ شارەزایی دەسەاڵتی وێرانكەری 
ئ��ەو ڕای��ە، ڕەت��ك��ردن��ەوەی ئەنتی شۆڕشی  س��ەرم��ای��ەداری. 
كە خۆی  قبوڵدەكات،  ڕزگاری  كراوەی  كاری  وەك  شۆڕش 
بنەڕەتییەكان  كۆمەاڵیەتییە  دژایەتییە  دەتوانێت  لەخۆیدا 
چارەسەر و پاشان دەبێت وردەكارییەكەی تەواوبكات. ئێستا 
نوێكردنەوەی ستراكتۆری  لە پڕۆسەكە و  بە جەختكردنەوە 
درێژماوەی پەیوەندی مرۆڤەكان دادەنرێت )كە باسی پێشوی 
برنشتاین بیردێنێتەوە(، بەوجۆرە سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی 
ئەوجێیەی  تا  ڕادیكاڵ.  سۆسیالیزمی  دەدات��ە  خۆی  شوێنی 
فەلسەفییەوە،  لەڕوانگەی  دەبێت،  ڕوانگەیەوە  بەم  پەیوەندی 
توانای  لەبارەی  شتێك  هیچ  هەبوو  سۆسیالیزمی  شكستی 
بۆ  ناڵێت.  سەقامگیری شێوازی ڕاستەقینەی سۆسیالیزمەوە 
نمونە، گۆرن تریبۆرن دەڵێت: ئەو قەیرانە پەیوەندی بە شكست، 
یان سەركەوتنی سۆسیالیزمەوە نییە، بەڵكو )لە کرۆکی پێگەی 
پەیوەندییەكی  قەیرانە هیچ  ئەو  دەرك��ەوت، كە  نوێ  مێژویی 
پێوە نییە(. لەگەڵ ئەوەشدا، كێشەیەكی فەلسەفی هەیە. ڕەنگە 
متمانەپێكراوبێت،  كردەكی  لەڕوانگەی  تریبۆرن  ئەوباسەی 
ڕەنگە  بەجێدەهێڵێت،  كەلێنێك  سۆسیالیزم  تیۆری  لە  بەاڵم 
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تا  بێت  سەركەوتنی  بەهۆی  سۆسیالیزم  ئێستای  قەیرانی 
شكستی -كە )تێگەیشتن و چارەسەركردنی(، سەریكێشاوەتە 
ژمارەیەك كێشەوە و بەوجۆرە لە پێگەی مێژویی نوێ، شتێكی 
شۆڕشگێڕی  سۆسیالیزمی  بدات-.  ئەنجامی  نەماوەتەوە  وا 
هەمیشە ئایدیۆلۆژیایەكی داهاتومەدار بوو، شەقڵ و شێوازی 
تێپەڕین بوو لە شەڕی چینایەتی و هەڵوەشانەوەی دەوڵەت، 
بااڵتری  قۆناغی  ب��ەرەو  سۆسیالیزم  خ��وارەوەی  قۆناغی  لە 
كۆمۆنیستی،  داهاتوی  دورنمای  بێ  بە  دەج��واڵ.  كۆمۆنیزم 
ڕادیكاڵی  تەنانەت  و  شۆڕشگێڕی  سۆسیالیستی  سیاسەتی 
كە  نییە  بەس  ئەوەندە  بەتاڵدەبێتەوە.  فەلسەفی  بنەمای  لە 
بڵێین، وەك تریبۆرن دەڵێت، ئەوكارە سەرچاوەی لە قەیرانی 
مۆدێرنیتە گرتوە، چونكە ئەو گوتەیە خراپ لەم شێوازە تازە 

سەرهەڵدراوانەی مۆدێرنیتە دەگات.
سۆسیالیزم ناچاربوو لە وەاڵمدانەوەی پێداویستییەكانی 
دنیایەكی پۆست كۆمۆنیستی، خۆی لە نوێوە دابهێنێتەوە، 
ئەوكارەشی ئەنجامدا، بەاڵم ئەوەی لە چەمكە كالسیكییەكانی 
پییەر  كە  بەجۆرێك  مایەوە.  ئاڵۆز  مایەوە،  سۆسیالیزم 
سۆن لەبارەی هزرە زیندوكراوەكانی سۆسیالیزمی بازاڕدا 
كە  ب��ازاڕەوەی��ە،  بە  ئ��ەو  پەیوەستبوونی  )شتێك  دەڵ��ێ��ت: 
سۆسیالیزم لەسەر بنەمای بازاڕ شیاودەكات، بەاڵم شتێك 
ئەو دەكاتە سۆسیالیستی، هەمانشتە كە ئەو شیاودەكات(. 
ن��ۆزدەی��ەم،  س��ەدەی  كۆتایی  لە  بەریتانی  سۆسیالیزمی 
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كۆتایی  لە  بزاوتە  ئەو  سەریهەڵدا؛  ڕادیكاڵیزمەوە  لەناخی 
و  ب��ووەوە  پێچەوانەوە  جواڵنەوەیە  ئەو  بیستەم،  سەدەی 
ڕادیكالیزمێكی پۆست سۆسیالیستی زیندوكراوە فۆرمیگرت. 
ئەو ڕایدكالیزمە، بریتیدەبێت لە باوەڕی نوێكراوە بە كارایی 
دەستتێوەردانی دەوڵەت، كە شێوازی بە نەتەوەییكردن و 
هەژمونی ڕاستەوخۆی دەوڵەتی نەبوو، بەڵكو بەشێوەی بە 
كۆن شوێنی  كۆخوازی  ڕێكخەربوو.  دەوڵەتی  تواناكردنی 
خۆی داوەتە )دەوڵەتێكی زیرەكی( چەقگیر و لەسەر بنەمای 
سۆسیال  ب���اوەڕەی  ئ��ەو  واقیعگەرایانەیه .  ڕادیكاڵیزمی 
دیموكراتی كۆن، هاوسەنگی ئەو ڕوانگە لیبراڵییەیە بناغەی 
داهێنانی  و  تاك  هەڵبژاردنی  سەركەوتوی  كۆمەڵگەیەكی 
مافە  بە  جمكبێت  سیاسی  دیموكراسی  دەبێت  و  ئابورییە 
ڕۆژنامەی  وتارنوسی  دیۆن،  جی.  ئەی.  كۆمەاڵیەتییەكان. 
ئەو  سەرەكییەكانی  نوێنەرە  لە  یەكێك  پۆست،  واشنتۆن 
بە  باوەڕیان  )پێشڕەوان(  دەبێت  پێدادەگرێت  ڕوانگەیەیە. 
كە  كێشەكان،  چارەسەركردنی  بۆ  هەبێت  دەوڵەت  توانای 
بە  ب��اوەڕ  دەبێت  ب��ەاڵم  نایەت،  دەرەقەتیان  ئ��ازاد  ب��ازاڕی 
پێویستی چاككردنی  ناسین  فەرمی  بە  یان  كارا،  دەوڵەتی 
ئەو جمك بێت. سچیچتەر )Schechter( ئەو ناوەرۆكەی 
و  دیموكراسی  ڕادیكاڵ،  دیلی  بە  كۆمەڵێك  و  وەرگرتوە 
سۆسیالیستی سەرمایەداری تاوتوێكردوە. دوای كۆمۆنیزم، 

نمونەی دیموكراسی ڕادیكاڵ، جارێكی دیكە خراوەتەڕو.
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پەراوێزەكان:
هزری  لە  توێژینەوەیەك  لیبراڵیزم:  پۆست  لە  كیری  ج��ۆن   .1
سیاسی )لەندەن، ڕاتلج، 1993(ال 194 - 5، بە خستنەڕوی هزرەكانی 
"شارستانیەتی  و  بەرنامەڕێژكراو"  خۆئاگایانەی  "كۆمەڵگەی  وەك 
جیهانگیر كە ڕەگی بۆ زانیاری زانستی دەگەڕێتەوە" بیرمان دێنێتەوە 
ئاشكراترین  بە  سۆڤێت(  و  )فەرەنسا  شۆڕش  نێوان  لێكچوونی  كە 
جواڵنەوەی  سكوالر  ب��اوەڕی  لە  هاوبەشیان  سەرچاوەی  لە  شێواز 

ڕۆشنگەری دەبینرێت. 
پ��ێ��چ��ەوان��ەی ڕایگشتی  ب��ە  ك��ۆزل��ی��ك  ك��ە  2. ج��ێ��گ��ای س��ەرن��ج��ە 
شۆڕشی  تیۆرسێنی  وەك  ڕۆس��ۆ  ڕەچ���اوك���ردن{  }لەسەربنەمای 
فەرەنسا بیرمان دێنێتە وە، كە ڕۆسۆ چەندینجار هۆشداری مەترسی 
زیانەكانی  لە  زیانەكانی شۆڕش  }پێیوابوو{  "چونكە  دابوو  شۆڕشی 
ئەوشتە زیاترە، كە شۆڕش ئامانجی ڕیشەكێشكردنی بوو". بەوجۆرە 
ڕۆسۆ وەك یەكەم ئەنتی شۆڕشی گەورە، پێی لەسەر یەكێتی ئاكار 

و سیاسەت دادەگرت. 
3. بە ڕای هابرماس، تایبەتمەندی قەیرانی ڕەوایی لە دەوڵەتانی 
ئیداری   - سیاسی  سیستمی  زۆرالوازی  پێشكەوتو،  سەرمایەداری 

بەڕێوەبردنی ئابوری بوو. 
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7 
ئاسۆی پۆست كۆمۆنیستی
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لە  خراپتر  شتێك  )ئەگەر  بیریهێنایەوە  میچنیك  ئ��ادام 
كۆمۆنیزم  دوای  شتەیە  ئ��ەو  هەبێت،  بوونی  كۆمۆنیزم 
دەڵێن سەركەوتن  یەكسەر دوو سەرەیە و  كارێكی  دێت(. 
ڕێوڕەسم،  بەناوی  و  ئەندێشە  وەك  كۆمۆنیزمدا،  بەسەر 
)سەركەوتن(  بەدەستهێنانی  بۆ  خ��ۆرئ��اوا  ن��اودێ��رك��راوە: 
نەكرد؛  ئەوتۆی  كارێكی  سەرەنجام  س���ارددا،  ش��ەڕی  لە 
بەڕێوەبەری كاری نێودەوڵەتی دوای كۆتایی شەڕی سارد، 
وەك ڕابردوی سەركێشانە و ئاڵۆزە؛ خودی واڵتانی پۆست 
و  دەس��ەاڵت��داران  نێوان  كەلێنی  زۆر  توشی  كۆمۆنیستی 
لەسەروسەكوتی  گشتی  نایەكسانی  و  بوون  بێدەسەاڵتان 
ڕوخانی  دوای  دەیەیەك  ئ��ەوان،  لە  ژمارەیەك  و  خستون 
زۆردەب���ن؛  داوەستانێكی  توشی  وەك  ه��ەر  كۆمۆنیزم، 
قازانجی  بە  پێشینە،  بەجۆرێكی كەم  نێودەوڵەتی  سیستمی 
بەرژەوەندی دەوڵەتێكی تایبەت و acolyteیەكانی شێوازی 
ئایا  كە  بەردەوامە  وەها  لەوبارەیەوە  گرژییەكان  گۆڕیوە؛ 
یان  ب��وو،  س��ەرم��ای��ەداری  سەركەوتنی  سەركەوتنە،  ئ��ەو 
دیموكراسی.  سەربەخۆی  بۆچوونی  جۆرێك  سەركەوتنی 
لە كاتێكدا وەاڵمی ئەو پرسیارە بە ڕوخانی كۆمۆنیزم )كێ 
وەاڵمدانەوەی  ڕوندەبێتەوە،  زیاتر  جاران  لە  سەركەوت(، 

پرسیاری )چ شتێك سەركەوت؟(، كەمتر ڕونە. 
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سیاسەت دوای كۆمۆنیزم - مردنی بەدیل؟
پەڕینەوەی پۆست كۆمۆنیستی، ئەگەر هیچ شتێكی دیكە 
نەبێت، لە ڕوانگەی وتارەوە پەڕینەوەیەكە بێ بژاردە و لە 
ژێرپێی گەڕانەوەی سیاسەت وەك ئامادەكردنی بەدیلەكان 
الوازدەك���ات.  نوێیەكان  دیموكراسییە  چۆنایەتی  و  بەتاڵ 
پرۆیسترۆیكا  لەسەردەمی  تایبەت  بە  نابژاردەیی  لۆژیكی 
بژاردەیی  بەناوبانگی  وتاری  كۆمەڵێك  لە  بەرجەستەبوو، 
كرد.  بۆ  پێداچوونەوەی  ئاڤاناسیڤ  یوری  كە  نییە،  بوونی 
پۆست كۆمۆنیزم مۆری لۆژیكی بێچەندوچوونی هاوشێوەی 
بەناوچاوانەوەیە، تەوەری ئەو، ئامانجی خودی پەڕینەوەیە. 
جۆرێك  كۆمۆنیستی  پۆست  كۆمەڵگەكانی  توێژینەوەی 
ئێستا  لەوەی  ل��ەودا،  لێكۆڵینەوە  كە  نیشاندەدات  دووفاقی 
هەیە بە ئاگاداربوون لە سەرهەڵدانی بە زەبری شتێكی دیكە 
هەمواردەكرێت. تەنانەت ئەگەر بارودۆخی كۆمەڵگەكانی )لە 
سەرمایەداری  دیموكراسی  دۆخی  بەجۆرێك  پەڕینەوەدا(، 
بێت، دیسانەوەش ئەو پرسیارە دەمێنێتەوە، كە ئەو دۆخە 
چ جۆرە سیستمێكی بازاڕی و دیموكراسییەك لەخۆدەگرت. 
نەك  )پێویستبوون(،  و  )ب��وون(  نێوان  که لێنی  ڕاستیدا،  لە 
پێی  ل��وك��اچ  گ��ی��ۆرگ  ت��ەن��ان��ەت  بەڵكو  چ��ارەس��ەرن��اك��رێ��ت، 
لەسەر سەربەخۆیی كۆتایی )هەڵبژاردنی نێوان بەدیلەكان( 
داگرت. ئەو وتەیەی كۆالكۆفسكی بەناوبانگە كە یەكێك لە 
تاكە  )نەزۆككردنی  ستالینزم  سەرەكییەكانی  تایبەتمەندییە 
كۆمۆنیزم  پۆست  ڕەنگە  سیاسی(دا.  ژیانی  لە  بوو  بەدیل 



ریچارد ساكوا  262

ئەو  زۆرج��ار  ب��ەاڵم  بێت،  سیاسەت  گ��ەڕان��ەوەی  ئاماژەی 
سیاسەتە سیاسەتێك بووە، ئەو تایبەتمەندییەی نەبووە كە 
یۆنانییە كۆنەكان سیاسەتییان بەوپێیە بە بەهامەند دەزانی: 
یەكسانساالری )وەكیەكی مافە سیاسیەكان( و خودساالری، 
بەاڵم ئایا بەدیلەكان بوونییان هەیە و دەتوانن چ شێوازێكی 
كە  جەختدەكاتەوە  زەقی  بە  هاوڵ  بەخۆوەبگرن؟  سیاسی 
كە  سەروەدەردەنێت،  سێیەم(  )جیهانی  لە  سێیەم(  )رێگای 
)جیهانی  لە  یەكەم(  )رێگای  جەختدەكەنەوە  دیكە  ئەوانی 
چ�����وارەم(دا س���ەروەدەردەن���ێ���ت، ك��ە ڕێ��ك��خ��راوە دارای��ی��ە 
پێكهاتەیەكی  زانیوە،  بێبەدیلیان   )IFOS( نێودەوڵەتییەكان 
سەیرە لە داماڵینی پیشەسازی، خراپەكاری، تاوان، داماوی 
و س��ەرم��ای��ەداری دەاڵڵ��ی ب��ااڵ )ك��ۆم��پ��رادۆر(. شوێنەواری 
ناوچەكە  هاوڵ بەسەر وشەی )پۆست كۆمۆنیست(ەوە بۆ 
تەنیا  ئەو واڵتانە  ناسنامەی  كە  لە خۆگرتبوو،  ئەو خاڵەی 
بانگهێشتكردنی  و  دیاریناكرێت  كۆمۆنیستییان  بەڕابردوی 
ئ��ەو ب��ۆ )ه��ێ��ن��ان��ەئ��اراوەی سیستمی ن��وێ ب��ۆ ئ��ی��دارەدان��ی 
نابێت  ئاسیا(، دەیسەلماند كە  كاری ئەوروپا و ئەوروپا - 
خۆرئاوا شێوەی سیستمی قۆناغی دوای شەڕ دیاریبكات. 
پووكانەوەی شۆڕشگێڕی جمك بوو بە پەراوێزبوونی وتاری 
ناڕەزایی و ئیفلیجی توانا كۆنەكانی جواڵنەوەی جەماوەری، 
یەكێتی و حزبەكان، هاوكات زمانی دادپەروەری ئاڕاستەی 
خۆی ونكرد. بە ڕای لیوتار، تیۆری گرنگ و مۆدێرنیستی 
شتێكی  زمانی  یاری  لە  جگە  دادپ���ەروەری  یان  حەقیقەت، 
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دیكە نین؛ پەنابردنەبەر حەقیقەتی واتایی، شوێنی خۆی دایە 
جواڵنەوە  یۆتۆپیاخوازی  داڕمانی  چیرۆكەكان.  و  ڕۆم��ان 
سیاسییەكانی، لە پێوەرێكی ئاسمانی بێبەشكرد، كە واقعیەتی 
واقعیەتی  بێبەدیل(،  )ژیانی  پێهەڵدەسەنگێندرێت.  زەوی 
هەبوو لە شەوق و شڵەژانی ڕەخنە و پێشبینی بێبەشدەكات. 
دوانەییە  ڕوب��ەڕوب��وون��ەوە  ل��ە  كۆمەڵێك  دەرك��ەوت��ن��ی 
سادەكان -خۆرهەاڵت لەبەرامبەر خۆرئاوا، تۆتالیتاریزم لە 
دڕندەیی  لەبەرامبەر  شارستانییەت  دیموكراسی،  بەرامبەر 
بەهەمانجۆر كە  ب��ژاردەی گشتی ڕەت��دەك��ردەوە.  توانای   -
هەڵەچن كۆمەڵێك وتاری چوار بەرگی سۆڤێتی بە ناوێكی 
دەخستە  وتارانەیان  ئەو  ڕاستەوخۆ   – وت   )Inoe( تری 
ملمالنێوە، که  كۆمەڵەی ئاڤاناسیڤی بەناوی بژاردەیی بوونی 
سادەیە  ڕوبەڕوبوونەوە  بەم  ناتوانێت  مرۆڤایەتی   - نییە 
بژی. ژمارەیەكی كەم لە ڕەخنە بنچینەییەكانی سۆسیالیزمی 
تائێستا  سەرمایەداری  مۆدێرنیتەی  لەسەر  شۆڕشگێڕی، 
ژمارەیەكی  ئەوەبێت  گرنگتر  ل��ەوە  لەوانەیە  ڕاستبوون. 
تائێستا  مۆدێرن  كۆمەڵگەی  نەخۆشئاسای  ناڕێكی  لە  كەم 
تێپەڕێندراون، كە دوركیم ناساندنی. ئەو واقعیەتە نەیتوانی 
خۆی پابەندی پاڵنەری ڕزگاری خودی ماركس بكات - چ 
ڤیبێر  بنەڕه تی كەسانی وەك دوركیم و  بگات بە ڕەخنەی 
لەسەدەی20دا،  شۆڕشگێڕ  سۆسیالیزمی  ملمالنێی  كە   ،–
لینینستیەكەی بەشێوەیەكی قێزەونانەی خاو و  لە كۆمەڵی 
ناقۆاڵبوو، ئەو مەسەلە بنەماییەی دەكاتە كۆمەڵێكی گۆڕدراو، 
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كە زاڵبوون بەسەر میراتی لینینزم، بەشێك لە گەڕاندنەوەی 
ئەو كۆمەڵگەیانەیە بۆسەر ڕێی ڕاستی گەشەی )ناڕێك( - 
ئەگەر بە زمانی دوركیم بدوێین -. پەڕینەوە لە كۆمۆنیزم، 
مانای چارەسەری ئەو مەسەالنە نییە كە هێناویانەتەئاراوە. 
چەقبەستوی  قۆناغێكی  ن��وێ��ن��ەری  س���ارد  ش���ەڕی 
بردە  دیموكراسی  گەشەی  خ��ودی  كە  ب��وو،  سیاسی 
قۆناغی راوەستانەوە. ئەگەرچی زۆر بژاردەی ڕواڵەتی 
هەبوون، بە كردەوە بژاردەكانی هەڵبژاردنی دیموكراسی 
قۆناغی  لە  سەهۆڵە  ئەو  توانەوەی  بەاڵم  سنورداربوو، 
پ��ۆس��ت ك��ۆم��ۆن��ی��زم��دا، ك��اری��گ��ەری ب��ەرچ��اوی بەسەر 
گۆڕەپان و قوڵی بژاردە و باس و مشتومڕی سیاسییەوە 
نەبووە. النیكەم واڵتانی پۆست ئیمپریالیزمی دەیانتوانی 
ڕێگەی  و  سۆسیالیستی  الیەنگری  ڕێ��گ��ەی  ن��ێ��وان  ل��ە 
كۆمەڵگەكانی  هەڵبژێرن؛  یەكێكیان  سەرمایەداری ڕوت، 
بنەڕەتی  بێبژاردەیەكی  ڕوب��ەڕوی  كۆمۆنیستی  پۆست 
ن��اب��ژاردەی��ی��ە  ئ��ەو  پێدەچێت  ڕاس��ت��ی��دا  ل��ە  و  ب��وون��ەوە 
ستونی  كۆمۆنیزمە.  پۆست  ناسنامەی  تایبەتمەندییەكی 
سەرەكی سیاسەت، بوونی بژاردەیەكی سیاسی شیاوە. 
ماكس ڤیبێر ناویدەنا )بەدیلی قبوڵكراو(، بەاڵم پێدەچێت 
پێشتر   1989  -  91 ساڵەكانی  دوای  ب��ژاردەك��ان��ی 
دیاریكرابوون، چ بەهۆی فاكتەری كۆمەاڵیەتی )گۆڕینی 
دەستەبژێران(، یان هۆكارە سیاسییەكانی )گەڕانەوە بۆ 

ئەوروپا(.
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تایبەتمەندی ناسنامەی بە دیموكراسی كردنی پۆست 
نێوان  كەلێنی  ش��وێ��ن��ەك��ان،  زۆرب����ەی  ل��ە  كۆمۆنیستی 
دیموكراسی ڕواڵەتی و دیموكراسی واقعییە. ئەگەر ڕوی 
گۆڕەپانی  لەسەرخۆی  گەشەی  مۆدێرنیتە  تایبەتمەندی 
ه��ەرەس  كۆمۆنیزم  پۆست  سیاسییە،  ك��اری  پ���ڕۆژەی 
نیشاندەدات و لە ڕاستیدا هەرەسی بەرچاوی سیاسەتە، 
سیاسەت بە مانای مەیدانێك، كە چاالكی سیاسی ئامانج مەند 
لەودا دەتوانێت بە ڕەوایی بانگەشەی گۆڕینی )واقعیەتی 
ئامانجێكی  بەڵشەفیكەكان  و  ژاك��ۆب��ن  بكات.  شتەكان( 
بە  دەستگەیشتنەوە  ئەو  دووب��ارە  هەبوو،  هاوبەشیان 
هزری كالسیكی هاوواڵتی جیهانگیر و كامڵبوو، كە بتوانن 
بەاڵم  بكەن،  كۆمەڵی  دەسەاڵتی  بەشداری  هەموەدا  لەو 
لیبراڵیزمی هەڵگری توخمی پێش سیاسییە كە پەرژین بە 
ڕۆڵی هەندێك لە مەیدانەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتیدا دەكێشێت، 
سەرلەنوێ  و  دەك��ات��ەوە  بەرتەسك  گشتی  بااڵدەستی 
پارێزراو  تایبەتی  گۆڕەپانێكی  بوونی  هزری  پشتگیری 
سیاسەت(،  )ئەنتی  دەك��ات.  كردنەسەر  دەستدرێژی  لە 
سەروكاری لەگەڵ ستراكتۆری كاری هەرەوەزی هەبوو، 
تاكڕەوانە  بڕیاردانی  كە  دادەگ��رت  ئەوكارە  لەسەر  پێی 
بەاڵم  كاری سیاسی گشتگیرە،  ویژدانی خودی جۆرێك 
هیچ  كۆمۆنیزمدا  پۆست  لە  ئاماژەمانپێكرد،  ه��ەروەك 
شێوەیەی  ئەو  دامەزراوەكردنی  بە  بۆ  نەبوو  ڕێگەیەك 

سەروەری گشتی. 
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ئەگەر پۆست كۆمۆنیزم بە بەشێك لە كۆمەڵێك نیشانەی 
پۆست پیشەسازی بزانین، كەوایە سەرسامنابین جواڵنەوە 
كە  ببینین،  گەیشتن  كۆتایی  بە  گ��ەورەك��ان  كۆمەاڵیەتییە 
لەگەڵ كۆمەڵگەی پیشەسازی بیردێنەوە. بەوشێوەیەی لیش 
پۆست  مامناوەندی  چینەكانی  )هەمان  پێدەكات،  ئاماژەی 
پیشەسازی نوێن – لەسەر بنەمای میدیاكان، خوێندنی بااڵ، 
دارایی، كڕین، فرۆشتن و ئاڵوگۆڕی نێودەوڵەتی كاردەكەن – 
بەردانگی كولتوری پۆست مۆدێرن پێكدەهێنن(. لێكۆڵینەوەی 
نیشانیدەدات،  كۆمۆنیستی  پۆست  واڵت��ان��ی  لە  ن��اڕەزای��ی 
الوازبووە.  هەرەوەزی  كاری  كۆنەكانی  و جواڵنەوە  زمان 
ڕێكخراوەكانی  الوازی  ڕەونەقی  ئاشكراترین  تەنیا  ئ��ەوە 
پشتبەستوو بە )پەیوەند( كالسیك )یەكێتییە كرێكارییەكان، 
حزبەكان، كۆمەڵەكانی یاسادانەر( و كۆتاییهاتوی )جواڵنەوە 
قۆناغی  كۆتایی  لە ساڵەكانی  كە  نوێیەكان(ە،  كۆمەاڵیەتییە 
پریسترۆیكا بااڵیان كردبوو. پێدەچێت، جواڵنەوە كۆمەاڵیەتییە 
گەورەكانی مۆدێرنیتە خەسێنراون. ناسیۆنالیزمی دەوڵەتی 
توشی الوازی ڕێژەیی بووە و هەرچەند گروپی جیاجیای 
دەستەبژێران لە بەگژداچونەوەی كوتلە و دار و دەستەی 
دەوڵەت بۆ پاراستنی دەسەاڵتی خۆی سودی لێوەردەگرن، 
بەاڵم لە تێكڕا )بە ڕیزپەڕی بابەتی تایبەتی وەك یوگسالڤیای 
گرنگی  كۆمەاڵیەتی  هێزێكی  خ��ۆرئ��اوا(،  ئۆكرانیای  پێشو، 
تایبەت  بە  و  سەرسامی  ل��ەوپ��ەڕی  ج��ۆرە،  هەربەو  نییە. 
كۆمەڵگەیانە،  ئەو  ترسناكەكانی  ئابورییە  كێشە  سەرەڕای 
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بۆتە  الوازە.  واڵتانە  ئەو  هەموو  لە  كرێكاری  جواڵنەوەی 
ژیانی  چۆنیەتی  و  س��ت��ان��داردەك��ان  گشتی  خ��راپ��ی  ه��ۆی 
ناڕەزاییە زۆر كەمەكان. بۆ نمونە لە سۆڤێت نایەكسانی بە 
كرێی  ڕادەی  كە  بەشێوەیەك  زیادیكرد،  بەرچاو  جۆرێكی 
بەرامبەری  %26ی  لە  كرێكارانێك  یەكەمی  %10ی  لە 
موچەی  خ��اوەن  كرێكارانی  %10ی  حەقدەستی  ڕادەی 
داهاتی  كاتێكدا  لە  وەردەگ���رن.  زۆر  موچەی  كە  كەمبوو، 
دەوڵەمەندترین %10ی تاكەكانی كۆمەڵگە 1،13 بەرامبەر 
لە داهاتی هەژارترین %10ی كۆمەڵگەی پێشتربوو. ساڵی 
1998، النیكەم 1،4ی دانیشتوانی ژێر هێڵی هەژاری دەژیا. 
بە خراپتربوونی بارودۆخی ئابوری، سەرۆكانی كرێكاران 
لەوە دەترسن، كە خەباتگێڕی كرێكاران دەكرێت بە نایابی 

ئابورییەكی لە گەشەدا دابنرێت. 
زانستی  و  دەس��ەاڵت  نێوان  پەیوەندی  كۆمۆنیزم  پۆست 
نیشانداوە. بە هەمانجۆر كە فریدریك ڕەفائێل وتویەتی: )كاتێك 
دەسەاڵت شكستدێنێت، ئەندێشە و شێوەكانیشی هێزی خۆیان 
لە دەستدەدەن. }لەوە باشتر{ دەتوانێت بە چ ڕێگەیەكی دیكە 
ڕونیبكاتەوە، كە بە پاشەكشەی دەسەاڵتی سۆڤێت، )كێشكردن( 
هاوشێوەیەك  وەرگرتنیشی  بەجدی  )پێویستی(  و  كۆمۆنیزم 
نەما؟( پێدەچێت پەراوێزی هزری سیاسی جێباس بەرتەسك 
بۆتەوە. لەجیاتی یۆتۆپیا سەردەمێك، كە شۆڕشەكانی پێشو 
سەردەمیی.  یۆتۆپیای  بووە  خۆرئاوا  بەدیبێنن،  دەیانویست 
ت��ەوەری  بۆ  نییە  ك��ات  ت��ەوەری  تەنیا گۆڕانی  گ��ۆڕان��ە،  ئ��ەو 
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بەرخۆری  گۆڕانی  جەستە،  بۆ  هزره   گۆڕانی  بەڵكو  شوێن، 
ئ��ەن��دێ��ش��ەك��ان، ب��ۆ ئ��ەن��دێ��ش��ەی ب��ەرخ��ۆری��ش ه��ەی��ە. ئەمڕۆ 
فرۆشیارانی  كە  دەڕوان��ن  بەدگومانی  هەمان  بە  ڕوناكبیران 
گیلسۆن  ئ��اب��وت  دەی��ان��ڕوان��ی.  ك��ارەك��ت��ەران��ی  و  دەستگێڕ 
الیەن  لە  ئەمریكا  لە  ڕوناكبیران  پەالماردانەی  ئەو  دەڵێت 
ڕۆژنامەوانان و ڕوناكبیرانی محافزكاری نوێی وەك ئیروینگ 
ڕێنمایی  نیسبەت  و ڕۆبێرت  پادهۆرتیس  نۆرمان  كریستۆل، 
دنیایەكی  پێشبینیكردنی  بۆ  ڕوناكبیران  هەوڵەكانی  دەك��را، 
شێوازمەند  جۆرێكی  بە  ئەو  بەدیهێنانی  بۆ  هەوڵ  و  باشتر 
لە  ڕوناكبیران  دەڵێن،  نوێیەكان  محافزكارە  دەكات...  بێبایەخ 
باشترین دۆخدا كەسانی نا تایبەتمەند و بیركەرەوە لە یۆتۆپیا 
و لە خراپترین دۆخدا، گرنگترین كارەكتەرانی تۆتالیتاریزمن(. 
یۆتۆپیا و  پڕۆژەی  لەبارەی مەترسییەكانی  بیستەم  سەدەی 
هەوڵی دەمارگیرانە بۆ بەدیهێنانی بۆچوونەكانی ئایدیالییانەی 
دنیایەكی باشتر و سۆسیالیستانەتر، شایەتیدانی ڕاچڵەكێنەری 
بەدەستەوە داوە، بەاڵم كۆتایی ئەو ڕەوتە هزرییەش ڕەشبینی 

زۆری لێكەوتۆتەوە. 
پ��ێ��دەچ��ێ��ت ب��ن��اغ��ەی ب��وون��ن��اس��ان��ەی ك���اری ه����ەرەوەزی 
الیەنێكی  دەرب���ڕی  ماركسیستی  شۆڕشگێڕی  الوازب����ووە. 
ئەوباوەڕی جواڵنەوەی ڕۆشنگەری بوو، كە هیچ كێشەیەك 
عەقڵ  بە  نەتوانێت  نییە،  مرۆڤدا  كۆمەاڵیەتی  ڕێكخراوی  لە 
چارەسەری بكات، بەاڵم بە هەمانجۆر گیدنز دەڵێت، )ئەو باوەڕە 
كۆنەی جواڵنەوەی ڕۆشنگەری بە دەستەبەركردنی زانستی 
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نامسۆگەر نامێنن و ڕۆژ بە ڕۆژ شوێنی خۆیان دەدەنە ئەو 
تێگەیشتنەی كە بەرهەمهێنانی زانستی نامسۆگەر دەئەفرێنێت(. 
ئەو بەڵێنە گەورەیەی مۆدێرنیتە ڕاست نەبوو، ئێمە دەتوانین 
لە زانست بەهرەمەندبین و بەسەر ژیان و جیهاندا زاڵبین كە 
ملمالنێی  ترەوە،  كەسانی  لەپاڵ  بیك،  ئۆلرایش  دەژین.  تێیدا 
سەردەمی كۆمەڵگەیەكی پێناسەكردوە، ناویدەنێت )كۆمەڵگەی 
دەبێت  ئاشكرایە،  خەڵك  زۆربەی  بۆ  ئەگەرچی  پڕمەترسی(. 
و  چییە  ك��ارە  ئەو  نەزانێت  ت��ەواوی  بە  كەس  بكات  كارێك 
بێگومان ئەو ترسە هەیە، كە ڕەنگە ئەوكارە بۆخۆی كێشەكان 
خراپتر بكات. ڕێك كاتێك پێشكەوتنی مادی و تەكنەلۆژیای 
كە  دەك��ات،  مەیسەر  مرۆڤایەتی  كۆمەڵی  لە  نوێ  شێوازی 
دەتوانن ئاقیبەت تێكڕای جیهان بخەنە چوارچێوەیەكی گەشەی 
دادپ��ەروەری  بەراییەكانی  بگاتە  دەستیان  تا  ب��ەردەوام��ەوە 
بەرنامەیەك  وەك  داهاتو،  ئەندێشەی  هەمان  كۆمەاڵیەتی، 
بپرسین  ئەمڕۆ  بڕیاربێت  ئەگەر  لەناوچووە.  ئامانجێك،  و 
وەاڵمێكی  ناتوانین  چەندمانگێك  لە  زیاتر  چییە،  پێشكەوتن 
پێشكەوتن،  ئەندێشەی  بدەینەوە.  پرسیارە  ئەو  گونجاوی 
كرۆكی قسەی شۆڕشی سەدەی بیست بووە و دامركانەوەی 
كۆمەاڵیەتییەكەی  پێشكەوتنە  گومانی  و  شۆڕش  هەڵكشانی 
)لە  دەڵێت،  ئیگناتیڤ  مایكل  كە  بەوشێوەیەی  ب��ووە.  لەگەڵ 
ناپڕۆمتەیی  نادلێرانە،  تابڵێی  كولتورێكی  لە  س��ەدە،  كۆتایی 
ئاستێك  تا  كۆمۆنیزم  پۆست  بەسەردەبەین.(  ناڕۆمانتیك  و 

سیاسەتی الوازیی و بێتواناییە. 
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پەڕینه وه  و گەشە
چەمكی پەڕینه وه ی پۆست كۆمۆنیستی لە چوار توخمی 
قۆناغێكی  ڕاب��ردودا؛  بەسەر  زاڵبوون  پێكهاتوە:  بنچینەیی 
دۆخی  بۆ  كۆمەڵگە  ئ��ەوەی  پێش  گ��ۆڕان  لە  بەپەلە  زۆر 
سیمبولی  بگەڕێتەوە؛  خ��ۆی  ساغی  كامڵی  گەشەكردوی 
مەبەستناسانە،  توخمی  واڵت��ان؛  گۆڕانی  لێکچویی  نزیكەی 
كە بوونی خاڵێكی كۆتایی شوناس، بەگریمانە وەردەگرێت. 
دەكرێت ڕەخنە لە هەرچوار توخمەكە بگری. دەتوانێت چەند 
ڕابردو،  ڕادیكاڵی  ڕەتكردنەوەی  ئایا  بپارێزێت،  ڕابردو  لە 
تایبەتمەندییەكی هەمان كۆمۆنیزم نییە، كە ئەو كۆمەڵگەیانە 
دەیانەوێت بەسەریدا زاڵبن؟ ئەوسا، ئاشكرایە شێوازەكانی 
ڕزگاری لە ڕابردوی كۆمۆنیستی ژمارەیەك واڵت، كێشەی 
جیاواز بەخۆوەدەگرێت. له  ئاكامدا، لە كاتێكدا هەندێك واڵت 
ئەوروپای  كۆنی  )شێوازمەندی(  بە  دەستیان  هەوڵدەدەن 
خۆرئاوا بگات، واڵتانی تر خێرا لە دۆخی پێشڕەویدان بۆ 
سیاسەتی  سەرهەڵدانەوەی  دووبارە  بە  جمكە  كە  ڕابردو، 

تیره یی كۆن، لەگەڵ بە نەریتكردنه وه ی كۆمەڵگە. 
ماركسیستی  تیۆری  كۆمۆنیستیدا،  پۆست  لە  ئەگەرچی 
لیبراڵی  تیۆری  ڕادە،  هه مان  به   ب��ەاڵم  پاشەكشەیكردوە، 
لۆژیكی  قۆناغێكی  وەك  پەڕینه وه   چەمكی  گەشەیكردوە. 
لە  مۆدێرنیتە،  گێڕانەوەكانی  ل��ە  كۆمەڵگە  گەشەكردنی 
خاڵێكی دەسپێكی شوناسدا، بە خاڵێكی كۆتایی دیار دەگات، 
گەشەی  جیهانگیری  و  سه جه ره ئاسا  سیمبولەكانی  ل��ه  
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هەمو كۆمەڵگەكاندا، ڕیشەی هه یە. پوخته ی بابه ت، پۆست 
كۆمۆنیزم چارەسەر به  شۆکی پەڕینەوه یه . ئەو تێگەیشتنە 
بەڵگەیە لەسەر ئەوەی كە كۆمەڵگەی كۆمۆنیستی لە ڕێگەی 
مۆدێرنیتە  بەری  دەیویست  نابوو،  هەنگاویان  گەشەیەكدا 
ئەو  دەوترێت،  پاشان  تردا.  ڕێگەیەكی  لە  بەاڵم  بچنێتەوە، 
ئەزمونە نەك تەنیا شكستیخوارد، بەڵكو ئابوری و كۆمەڵی 
ئەركی  سەپاند.  كۆمەڵگەیەدا  ئەو  بەسەر  ئیفلیجی  و  گۆج 
و  ناتەواوییه   ئەو  بەسەر  بوو  زاڵبوون  كۆمۆنیزم  پۆست 
گەڕاندنەوەی كۆمەڵگە بۆ ڕێگەی مۆدێرنیتەی دیموكراسی و 
سەرمایەدارانە. لەین وتویەتی: ناتوانین زاراوەی )پەڕینه وه ( 
بەو مانایە وەربگرین، كە ئااکامه که ی ئەنجامێكی نەگۆڕە. بە 

هەمانجۆر كە بانس و سانادی پێدادەگرن، 
تایبەتمەندی  نامسۆگەری  خیرایی  و  ڕەوانی  پێمانوایە، 
ئەوەشدا  لەگەڵ  پێكدەهێنن...  پەڕینه وه   قۆناغی  بنچینەیی 
شتەكانی لە پەڕینه وه دا  و بەوجۆرە ئەو هەموو نامسۆگەرییە، 
بە  خۆرهەاڵت  ئەوروپای  نوێییه  کانی  سیاسییه   فرماسیۆنە 
زەحمەت دەتوانرێت ڕژێمەكانی لە پەڕینه وه  بۆ سەرمایەداری 
و دیموكراسی، به  لیبراڵی بزانی. بەپێچەوانەوە، ئەو ڕژێمانە 

بۆخۆیان پۆست كۆمۆنیستین و داهاتویان نادیارە. 
پڕۆسەی  چونكە  میكانیكییە،  زۆر  پەڕینەوە  چەمكی 
گۆڕان خۆی لە تاك تاكی ئەو واڵتانەدا، دینامیكی تێكڕای 
هەڵەچنکراوی  وت���اری  كۆمەڵێك  دەگ��ۆڕێ��ت.  سیستمەكە 
براینت و ماكرزیسكی، پشت بە بابەتی ئازادی دەرەنجامی 
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جەختدەكەنەوە  ئ���ەوان  دەب��ەس��ت��ن.  مێژویی  پڕۆسەكانی 
خاڵی  تەنیا  ل��ه ودا  که   بكەین،  شێوەگۆڕین  باسی  ڕاستترە 
دۆخێكی  بوونی  كە  پ��ەڕی��ن��ه وه،  له   ن��ەك  دی���ارە،  دەسپێك 
كۆتایی زامنكراو وەك ئامانج گریمانە دەكات. ئەو وتارانە 
ئەو خاڵە ده خه نه ڕو، كە سیستمەكانی پۆست كۆمۆنیستی 
بۆخۆیان فۆڕمی كۆمەاڵیەتی تایبەتیان پێدراوە، نەك میراتی 
بە  بەڵكو  ئەو،  جۆری سۆڤێتی  دەس��ەاڵت��داری  ساڵەی  چل 
دیاریدەكرێت،  بازاڕ"  "بەڵشەفیكەكانی  نوێگەرایی  یۆتۆپیای 
لەگەڵ  زاڵ��ب��وو.   1989 ل��ە  گشتی  ب��ە  سیاسەتەكەی  ك��ە 
دەشیا  ئایا  دەخ��ات��ەڕو:  پرسیارە  ئەو  ك��ارە  ئەو  ئەوەشدا، 
جارێكی  ئ��ارای  هاتنە  ئومێدەكانی  شوێن  تر  بەشێوازێكی 
تری كۆمەڵگەی مەدەنی و فۆڕمگرتنی پلۆرالیزمی ئابوری 
مۆریس  ڕای  بەگوێرەی  وەاڵم،  هەڵبگیردرێت؟  سیاسی  و 
گاڵسمان لەم كۆمەڵەیەدا، ڕاشكاوانە ئەرێنییە. گاڵسمان، لە 
ماوەی نۆژەنكردنەوەی ئاڵۆزی بەڵگەكانی كارڵ پۆالنی لە 
كتێبی شێوەگۆڕینی گەورە، لەبارەی پەیدابوونی سیستمی 
دەرب��ارەی  بەكارهێنانی  و  مۆدێرن  ب��ازاڕی  سەرمایەداری 
پێكهاتەی  جۆری  كە  بەڵگەدێنێتەوە  خۆرهەاڵت،  ئەوروپای 
سۆسیال دیموكراسی و بازاڕە كۆمەاڵیەتییەكان، بەدیلێكی 
بۆچی  ئەوەی  وەاڵمدانەوەی  بۆ  هەوڵ  لە  بەاڵم  شیاوبوو، 
بەڵگەكانی  بە  پشت  ت��اڕادەی��ەك  قبوڵنەكرا؟  بژاردەیە  ئەو 
ئابوری  لە  بەسەركەوتنەوە  كە  دەبەستێت،  سادەڕوانینانە 
بازاری كۆمەاڵیەتی ئەڵمانیای خۆرئاوا بەكارهێنرابوو. ئەو 
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سوربوو لەسەر ئەوەی که  "بازاڕ بەدیلی نییە، بەاڵم بازاڕ 
لیبراڵی  نییە"، كەچی ڕیشەكانی یۆتۆپیای  }بۆخۆی{ بەدیل 
نوێی بااڵدەست بەسەر پۆست كۆمۆنیزمدا، به تاوتوێنەكراو 
پ����ڕۆژەی سۆسیال  ل��ەوان��ەی��ە  ل��ە ك��ات��ێ��ك��دا  ب��ەج��ێ��دێ��ڵ��ێ��ت. 
ئ��ەوروپ��ای  ل��ه   ج��واڵن��ەوەی سیاسی  دی��م��وك��راس��ی، وەك 
كەم  سەركەوتنێكی  گشتی،  بە  ڕه فتاریكرد،  كۆمۆنیست 

نیشاندەدات. 
پۆست كۆمۆنیزم، وەك كۆمۆنیزم، دەبوایە لە گۆڕەپانی 
فراوانتری دامەزراندنی دەوڵەت و ڕێگەكانی وەرچەرخانی 
ئه و، سه ره تا به سه رخۆیدا سەقامگیربێت. ژاپۆن لە سەردەمی 
نوێكردنەوەی پاشایەتی میجی، وەك "دەوڵەتی وەرچەرخان" 
ڕابردو،  پێناسەكراوە، كە ڕۆحی  "محافزكار" –  و هاوكات 
 ،1945 دوای   .- پ��اراس��ت��وە  ش��ێ��وەك��ەی،  نەڵێین  ئ��ەگ��ەر 
گۆڕانخوازی ئایدیۆلۆژیای نۆژەنكردنەوەی پۆست فاشیزم 
بوو. كۆمۆنیزمی چینیش ڕەوتی وەرچەرخانی قوڵی هه بوو، 
كە بە فەرمانڕەوایی دین شیائوپینگ به  سەركەوتن گه یشت. 
لە شوێنەكانی دیكە پرسیاری سیمبولەكان و هێڵی ڕەوتی 
بابەتانە  ئەو  بۆنمونە،  مانەوە.  بێوەاڵم  وەرچەرخانەكان 
بەڵكو  ب��ووەوە،  ڕوب��ەڕوی��ان  سۆڤێت  كە  چاره سه رنه کران 
دژوازییانەی  لەو  یەكێك  دەركەوتنەوە.  نوێدا  شێوزای  لە 
بوو  بااڵدەست  ئیكۆنۆمیزمی  لێمانكۆڵییەوە،  پێشتر  ئێمە 
بەهەمانشێوە  كۆمۆنیستی.  پۆست  تێپەڕینەكانی  بەسەر 
بەئابوریكردنی  دەربڕی  سۆڤێت،  جۆری  سۆسیالیزمی  كە 
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دینامیكی گۆڕانی سیاسی بوو، ئەمڕۆ دەسەاڵتی سەرمایە 
لە  جێگرتنەوەی.  تا  مۆدێرنەیه   كۆمەڵگەی  هاوڕێی  كەمتر 
ئایدیای  ل��ه   جیهانگیرگه را،  كۆمۆنیزمی  پۆست  كاتێكدا 
زه روره تی مێژو بێزاره ، به سه ر پۆست کۆمۆنیزمی كرده ی 
لۆژیكی جەبرخوازانەدا بااڵدەستە و  لەڕوانگەی ناوەرۆكه وه ، 
سۆسیالیزمی  ل��ە  ئ��ەوەن��دە  ك��ە  زه روره ت��گ��ه رای��ی��ه،    دژی 
شۆڕشگێڕیدا هه مه گیربوو. له کرداردا، سەرمایەداری پۆست 
كۆمۆنیستی، لە سەرمایەداری كالسیكی نوێ كەمێك زیاتر 
لەسەرچاوەكەی جیاوازە. لەهەر واڵتێكدا، شێوازی تایبەتی 
یاسای  لەڕاستیدا شێوه بنەڕه تیه کانی  بەاڵم  سه ریانهه ڵداوه ، 

سەرمایەداری بە شێوازێكی جیهانی سەریانهەڵدا. 
دەبێتەقوربانی  خه ریکه   پەڕینەوه كان،  ئامانجی  خودی 
وەرچەرخانی قوڵ. کێشمه کێشی نێوان پۆست كۆمۆنیزم و 
"باری  چارەسەرناكرێت.  ساده یی  بە  كۆمۆنیزم،   – پۆست 
ئ��ارەزوی  نییەو  یەكچەشن  شتی  هەرگیز  ئاسایی"یەكەی 
كۆمەڵگەكانی پۆست كۆمۆنیزمە و "خۆرئاوا"یەك گۆڕاوە، كە 
ئەو واڵتانە دەیانەوێت بۆ ئه و بگۆڕێن. بەمشێوه یە جۆرێك 
لە  "دواك��ەوت��و"  سەرمایەداری  كە  دەخ��ات��ەڕو،  شیكردنەوە 
پارچە  كۆمەاڵیەتی  ڕێسای  لە  بەشێك  ه���ەزارە،  كۆتایی 
پارچەبووی پۆست مۆدێرنیتەیە و لەودا شیكاری كۆمەاڵیەتی 
سیمبولی  یان  چینایەتی،  چەوساندنەوەی  بنەمای  لەسەر 
تەنانەت  داواك���اری،  و  خستنەڕو  بە  پشتئەستور  ئابوری 
جیهانیكردن  بە  ئاڵۆزی  ڕونکردنه وه ی  به   ده ست  ناتوانن 
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ناوەندێتی  "ك��ار"  ئەندێشەی  که   بەڵگەهێنراوەتەوە  بكەن. 
ئابوریدا  و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  ناسنامەی  پێكهاتنی  ل��ە  خ��ۆی 
بنەماشكێنەی  سیمبولە  ئ��ەو  بۆ  دەتوانێت  ل��ەدەس��ت��داوە. 
توخمەكانی  س��ەرەڕای  کێشه وە.  بخاتە  س��ەردەم  ئابوری 
لێكترازان و جیابوونەوەیی، سەرمایەداری مۆدێرن سیمبولی 
وەرچەرخانی بەهێزە و جەخت لە چەمكی بە عەقاڵنیكردن 
دەكاتەوە و لەسەر بنەمای گەشەی بەرهەمهێنانی ناخاڵسی 

نەتەوەیی لێی دەپرسرێتەوە. 
سیاسی،  پانتایی  لە  دەگات؟  كۆتایی  بە  پەڕینه وه   كەی 
دیموكراسی،  پتەوبوونی  بنەمای  لەسەر  ئەوكارە  زۆرت��ر 
هۆكاری  بە  ده وڵ��ەت��دا  لە  گ��ۆڕان  دو(  لەوانەیە  )ی��ان  ی��ەك 
ی��اس��ای��ی و ب��ااڵدەس��ت��ی ی��اس��ا دی��اری��دەك��رێ��ت، ك��ە خ��ودی 
ئ��اب��وری��دا، كاتێك  ل��ە زانستی  ئ���ەوە.  دەوڵ��ەت��ی��ش س��ەر ب��ە 
سەرەكییەكانی  ه��ۆك��ارە  ك��ە  ئ��ەن��ج��ام��دەدرێ��ت،  ئ��ەوك��ارە 
كێبەركێ؛  و  نرخ  ئازادكردنی  بێنەناوەوە:  ب��ازاڕ  سیستمی 
دەستەبەركردنی پشكێكی بژاردە لە بەرهەمی بەرهەمهێنراو 
بەهۆی بەشی تایبەتییەوە؛ بە تایبەتیكردن و گۆڕانكاری لە 
بانكداری  بەشێكی  سەقامگیری  كۆمپانیایی؛  بەڕێوەبەردنی 
ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ  جیهانی.  بازرگانی  ك��راوەی��ی  كاریگەر؛ 
بەرایی  قۆناغەكانی  لە  دەستتێوه ردان  پەڕینه وه   ئەگەرچی 
خاڵێكی  لە  نییە.  ئه و  هاومانای  دەک��ات،  كۆمۆنیزم  پۆست 
دیاریكراودا، بەهای دەرخستنی ئەندێشەی پۆست كۆمۆنیزم 
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تا ئەو ئاستە كاڵدەبێتەوە، كە ئێمە دەچینە سەردەمی پۆست 
و  نەتەوەیی  كولتوری  لەوكاتەدا  كۆمۆنیزمەوە.  پۆست   -
یەكتریدا  ب��ەس��ەر  ملمالنێ  س���ەرەڕای  جیهانی  پ��ڕۆس��ەی 
زاڵدەبوون، بەاڵم جگە لەوبارەیەوە، شێوەی فەلسەفی ئەو 
سەردەمە دیار نییە. لە ڕوانگەی كردەكییه وه ، كاتێك پۆست 
كۆمۆنیزم كۆتاییدێت، كە ئەندێشەی پەڕینه وه  ئازادكرابێت، 
جیهانگیر  دی��اردەی  وەك  كۆمۆنیزم  پۆست  ئەگەر  ب��ەاڵم 
جومگەبەندی  نوێی  شێوازی  دۆزینەوەی  بابەتی  تێیبگەن، 

سیاسی لەسەردەمی بە جیهانیكردن دیاریدەكات. 

جوانناسی سیاسی پۆست كۆمۆنیزم -
فۆڕمگرتنی نوێی زەینی

تیۆری  ل��ەرزۆك��ی  جێگۆڕكێی  گرتنی  گ��رن��گ  ك��ەم  ب��ە 
ڕوخانی  ك��ە  ئاسانە،  سیاسی  گ��ۆڕەپ��ان��ی  و  كۆمەاڵیەتی 
كۆمۆنیزم نیشانەیەتی. نەك تەنیا ژمارەی بێپێشینەی زۆربەی 
یەكەكانی  دەستپێشخەری  بە  هاوكات  بەشێوەی  واڵت��ان 
سیاسی، ئابوری و پەیوەندی نێودەوڵەتی خۆیان لە ڕیشەوە 
توشی  كۆمەاڵیەتی  تەواو هزری  قۆناغێكی  بەڵكو  گۆڕیوە، 
وەستانێكی لەرزهێن بووە. ڕستەی هزرەكانی ڕۆشنگەری 
بەهۆی ماركسەوە بەهێزبوو، که  لینین بەكاریهێنا، جەختی 
ئاڵوگۆڕی شۆڕشگێڕی مرۆڤ دەك��ردەوە و لە كۆتایی  لە 
سەدەی بیسته م، نەك ئەوانەی لەم سیستمەدا دەژیان، بەڵكو 
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ئامانج،  ڕەتكرایەوە.  جیهانه وه   تێكڕای  لەالیەن  تاڕادەیەك 
گۆڕانی  نەك  ماونەتەوە،  كۆمۆنیستی  بە  واڵتانەی  ئەو  بۆ 
كۆمەاڵیەتی و ڕزگاری مرۆڤ لە ستەمی چینایەتی، بەڵكو 

بەڕێوەبردنی دەوڵەتی كارا بوو.
تێكڕای  ئاوەژوبوونەوەی  وەكو  كۆمۆنیستی،  ڕوخانی 
مۆدێرنیتە نیشاندراوە، بەاڵم دەكرێت به  متمانەی یەكسان، بە 
نیشانەی سەركەوتنی مۆدێرنیتە بزانی. "پۆست گێڕانەوەی 
زیاتر  هەموان  لە  و  مۆدێرنیتە  ئاڵوگۆڕسازی"  و  گ��ەورە 
سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی، بە سەرنجدان، خۆیان داڕزاندوە، 
و  لیبراڵیزم  توانای  ناونیشانێك  هیچ  بە  نمونە  بۆ  ب��ەاڵم 
ئەو  }وەاڵم��ی{  گریش  جۆن  نەبووە.  ئ��ازاد  نەتەوەخوازی 
پرسیارەی لە ئەستۆگرتوە كە چ شتێك بە ڕوخانی كۆمۆنیزم 
كۆتاییهاتوە؟ نەك لیبراڵیزم و خودی ڕۆشنگەری داهاتویان 
جیهانگیرگەرایی  مردنی  بنەڕەتی،  "دوای��اری"  }بەڵكو{  نییە، 
دوا  پەیوەندییەدا،  لەم  لیبراڵیزم  كە  كردنە،  خۆرئاوایی  بە 
هاواری شادی بەخشییەتی. زنجیرەیەك تۆمەتی هاوشێوە 
دەداتە پاڵ لیبراڵیزمی نوێ: دەسەاڵتی سیاسی و بەرپرسێتی 
كە  قەیرانە،  ل��ەب��ەردەم  بۆخۆی  و  شرۆڤەدەكات  سیاسی 
وێ��ران��دەك��ات.  ن��اوخ��ۆ  كۆمەاڵنی  خیرایی  ب��ه   ب��ازاڕەك��ان��ی 
ڕەخنەی تێڕوانینی ڕۆشنگەری بە باشترین نەریتی خودی 
كانتی  لیبراسیۆنی  لە  هاوكات  خوێنراوەتەوە،  ڕۆشنگەری 
پێویستی بە تۆكمەكردنی ڕەخنە و بەدیلێكی یۆتۆپیایی هه یه   



ریچارد ساكوا  278

لەبەرامبەر دۆخی بوون، لەم ڕوەوە لە هەندێك تایبەتمەندی 
خودی شۆڕشەكانی پۆست پەڕینه وه ی پۆست كۆمۆنیستی 

بەشدارە. 
لە كاتێكدا که  كۆتاییەكان زەینی تیۆرداڕێژەرانی خۆرئاوای 
خۆرهەاڵتییەكان  ب��ەردەوام،  بابەتی  سەرقاڵكردوە،  به خۆی 
چین  و  سۆڤێت  لە  تایبەتی  بە  پرسیارێك  دەڕه نجێنێت. 
توندە، بەاڵم لە شوێنەكانی تر نابەجێ نییە ئه وه یه ، كە ئایا 
ڕەوتی  هێڵی  قوڵتری  میانڕەوی  نیشانەی  ته نیا  كۆمۆنیزم 
مێژوی ئەو واڵتە تایبەتە بوو؟ زۆرێك پێیانوایە، كۆمۆنیزم 
لە سۆڤێت ڕەنگدانەوەی سیمبولە قوڵەكانی دەسەاڵتخوازی 
كۆمەاڵیەتی و نەریتەكانی ئیمپراتۆری بوو. ئەگەر وەهابێت، 
هەم كۆمۆنیزم و هەم پۆست كۆمۆنیزم، ته نیا چه ندالیەنێك 
ستانیزكیس  كە  ڕەنگدەداتەوە،  گەورەتر  مەسەلەیەكی  له  
ناوی ناوە "هه بوونناسی}ئه نتۆلۆژی{ كولتوری"، ئەوانی دیكە 
پێشتر ناویان نابوو كولتوری سیاسی. بۆ نمونە، جۆناتان 
ستیل پێشنیازیكردوە سیمبولی دووبارەیی دەسەاڵتگەرایی 
پته وی  تایبەتی  هەندێك  لە  سەرچاوە  نەمر"،  "سۆڤێتی  لە 
ئەو واڵتە دەگرێت و ئەوەی ستیل بە شێوازی نامسۆگەر 
زبیگینۆ  )وەك  دیكە  ئەوانی  پێشنیازیكردوە،  نائەكادیمی  و 

برجینسكی(، توندتر دەریانبڕیوە.
پاشەكشەی ئایدیۆلۆژیای دەوڵەتی كۆمۆنیستی، داڕزانی 
بنەما  بۆیە  ب��وو.  ل��ه گ��ه ڵ  ئ��ه وی  كۆمەاڵیەتییه کانی  ڕێسا 
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كۆمەاڵیەتییە یەكسانخوازانەکانی قۆناغی سۆڤێت بە سوك 
سەیركران، دەبوونە كۆسپی بەردەم گەشەكردنی پەیوەندی 
هەوڵیاندەدا  سەریانهەڵداو  دەوڵەمەند  زۆر  چینی  ب��ازاڕ. 
سیاسی  سیستمەكانی  كۆڵۆنیالكردنی  بە  خۆیان  پێگەی 
فراوانتر  كۆمەاڵیەتییەكان  گروپە  پەراوێزخستنی  و  نوێ 
نزیكەی  واڵت،  هەندێك  لە  گۆڕین  ڕوان��گ��ە  جێگیربكەن. 
سەركەوتو بە ئابوریەكی بازاڕی نزیك بە ناوچەی ڕەونەقی 
ئەوروپای خۆرئاوا، پێشكەوتنی ئاسایی لە هەلومەرجه کاندا، 
ئاپۆرای خەڵكی بە خۆیەوە بینی، یان النیكەم ڕێیدا زۆرێك 
بەاڵم  نەماوە،  زۆر  ڕیگەیەكی  پێشكەوتن  بۆ  هەستبكەن 
بە  سه ریکێشایه   ل��ەپ��ەراوێ��زدان،  }و{  دورت��ر  ئ��ەوان��ەی  بۆ 
سیستمەكانی  لەناوبردنی  ئابوری،  كردنی  ناسۆسیالیست 
ب���ەرەو الوازب���وون���ی وەاڵم دان���ەوەی  خ��ۆش��گ��وزەران��ی و 
بەشێكی  هەژاربوونی  و  سیاسی  دورەپ��ەرێ��زی  سیاسی، 
زۆری كۆمەڵگەوە. زۆرینەی جەماوەری پۆست كۆمۆنیستی 
هەبوو،  ڕێكخراوەییان  نە}توانای{  و  ئایدیۆلۆژیا  نەتوانای 
هەبێت،  خۆیانەوە  دەوڵەتی  بەسەر  كاریگەرییان  تابتوانن 
هۆكارەكانی  بەسەر  كاریگەرییان  بتوانن  ب��ەوەی  بگات  چ 

فرەنەتەوەییەوە هەبێت، كە فۆڕم بە داهاتویان دەدات. 
لەگەڵ  سیاسی  جوانناسی  قەیرانێكی  كۆمۆنیزم  پۆست 
بوو. ئیدی ڕوی جوانی نییە تا تاك چاالكی سیاسی هەبێت، 
بێگانە  بەكۆمپانیاكانی  مین  كارەساتەكانی  دژی  خەبات 
بابەتێكی  زیاتر  س��ەرم��ای��ەداری  بابەتی  و  دەسپێردرێت 
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شێوازكارە تا وەبه رهێنان. كەمتر لە هەركاتێكی تر بەرگەی 
كەسی ناهاودەنگ و ناباو دەگیردرێت و بە نائومێدی زیاتر، 
وەك الوازی كەسی مامه ڵه دەکرێت، تا توخمەكانی خاڵێكی 
الوازی سیستم مه ندی فراوان. شۆڕشی ئاكاری ڕودراو، كە 
ئەوی دیكە دۆستی و خزمەت بە چاكەی گشتی لە بەرامبەر 
جۆری نوێ له  "خۆخوازی پیرۆز"، بە توندی ئیدانه ده کات. 
گ��ل��ی��س��ۆن ب��ەم��ش��ێ��وەی��ە دەری���دەب���ڕێ���ت: "ق��ازان��ج��خ��وازی 
بەڵكو،  وەردەگ��ی��ردرێ��ت،  نەكئاسایی  ت��اك،  ئامانجمەندی 
خۆخوزای  ئاكارییە.  چاالكی  ده رب��ڕی  بۆخۆی  بەجۆرێك 
لە  میانڕەوی،  نیازخراپی  بە  تەنانەت  و  ڕێ��زە  جێی  زۆر 

یەكسانخوازی دەڕوانرێت". 
پانتاییەدا، چەپ ڕۆڵی خۆی وەك سه رپه رشتیاری  لەم 
داهاتو لەدەستداوە. پاڵنەری ئابوری بۆ سۆسیالیزم، ئیدی 
لە  پێویستبوو،  سه رده میک  كه   نییە  پێویست  بەوشێوەیە 
جیاتی ئه و بەڵگەهێنانەوەی ئاكاری و كولتوری لەسەره وه نی. 
خ��ۆرئ��اوادا،  ماركسیزمی  ل��ە  میركویر  بەڵگەهێنانەوەی 

بەمشێوەیەی خوارەوەیە:
دیموكراسی  بارودۆخی  لە  خۆرئاوا  ماركسیستەكانی 
لە  وازی���ان  ف��ەرەن��س��ا  و  ئەڵمانیا  ل��ە  ل��ی��ب��راڵ��دا،  ئ��اب��وری 
ڕەخنەی دڵەڕاوكێی خۆیان هێنا تا لە ڕەخنەی كولتوری 
ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��خ��وازی و ه���ون���ەرخ���وازی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی 
ب���ۆرژوازی���دا ق��وڵ��ب��ب��ن��ەوە، ك��ە ل��ە گ��ۆڕان��ی ت��ۆت��ال��ی��ت��اری 
پەری  ڕای  لێشوابوو.  سەریان  سۆڤێتدا  سۆسیالیزمی 
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خۆرئاوا  ماركسیزمی  ڕاستە:  و  ڕاشكاوانە  ئەندرسۆن 
"میتۆد وەك بێده سه اڵتی، هونەر وەك بێخەمی، ڕەشبینی 

وەك بێدەنگی" ڕه چاوده کات. 
كە  خرانەڕو،  ئینگلیزه وه   تاكی  بەهۆی  هاوشێوە  خاڵی 
ئەوروپا،  لە  النیكەم  سۆسیالیزم،  "مردنی  بیرماندێنێتەوە: 
خوێنڕشتن  بێ  گۆڕباتچۆڤەوە،  بەهۆی  ڕوی��داو  یەكسەر 
لەكاتێكدا  ڕویدا،  ڕوناكبیرانی چەپ  له   ئەوكارە  ئەنجامدرا. 
خوای  ڕەنگە  نان".  بەجەرگیەوە  داخی  }و{  ئامادەنەبوون. 
وەاڵم  بەاڵم  خواردبوو،  سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕ شكستی 
هێشتا  نەبوو:  مۆدێرن  پۆست  نائومێدی  پێویست  وەك 
و  بەگژیاندابچینەوە  دەبێت  و  زۆرە  كارەساتی  جیهان 
دەبێت  كە  زۆردا،  مرۆڤایەتی  توانای  بە  درێ��ژەی  ئەنگڵس 
بێتەدی. چەپی ڕوناكبیر لە ئەنجامی فراوانی خوێندنی بااڵ 
لە  الوازی  "بە  گ��ۆڕاوە،  نایاب  پێگەیەكی  بۆ  گروپێك،  بۆ 
دەسەاڵت دەكۆڵێتەوە، }لە كاتێكدا كە{ بۆخۆی سەرمایەی 
جوانەكانی  ئایدیالە  بە  الوازدا،  ئابوری  تیۆری  لە  نییە، 
خۆشحاڵە. ئەمانە بەرپرسی یۆتۆپیان، هەواڵنێرانی هەواڵی 

له  شوێنی خه یاڵی".
بە تایبەت كێشەی ناهاودەنگی لە كۆمەڵگەكانی پۆست 
بەخششی  كە  سەرنجە  "جێگەی  ت��ون��دە:  كۆمۆنیستیدا، 
ئازادی بە گسكدانی شوێنی دلێرانەی كەسی نا هاودەنگ 
تەنیا سەركەوتنی  كە  ئاشكرادەكرد،  بەرهەمێكی  زۆرجار 
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پێشوی بوونی ئەو بوو، بە هەمان ژمارە كێشەكانی كێشە 
كلیموای  ئیوا  بەهۆی  چارەسه ریدەكرد".  كە  دەخوڵقێنێت 
"پێشتر،  خرایەڕو:  دیكەی  خاڵێكی  چیكییەوە،  نوسەری 
بوو،  گرنگ  شتێك  هەموو  نەبوو،  ڕێپێدراو  شتێك  هیچ 
گرنگ  شتێك  هیچ  و  ڕێ��پ��ێ��دراوە  شتێك  ه��ەم��وو  ئێستا 
}فەرمانڕەوایەت{  نوسەرانی  سۆلژنتسین  ئەگەر  نییە". 
بەرجەستە  دووەم"  "دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی  وەك  ك��ۆم��ۆن��ی��زم��ی 
هەڵگەڕانەوەیان  بەهۆی  ئازاریان  تەنانەت  كە  كردبوو، 
لەدین جۆرێك ئەدای ڕێزبوو، پۆست كۆمۆنیزم دەربڕی 
ڕوناكبیران  پێگەی  دژی  دیكە،  ئەوی  بنچینەیی  پەالماری 
بوو. تاكی سەرمایەگوزار پاڵەوانی سەدەی نوێ بوو، لە 
دەستداوە  لە  ئیمتیازاتەكانی خۆیان  هونەرمەندان  كاتێكدا 
و ناچاربوون ڕۆڵیكی نوێ لە دنیای بازرگانی بدۆزنەوە. 
لێكباڵوبوونی  نەك  دەرب��ڕی   1989  -  91 پاشەكشەی 
ڕاب��ردوی  بەڵكو  ب��وو،  مۆدێرنیستی  سیاسی  سیستمی 
بااڵدەست  كۆمەڵگەیەك  خۆرئاوابوو،  ئەوروپای  خودی 
بوو، كە باوەڕبوون بە بنەماو جدی، لە مێژبوو لە خۆرئاوا 
تا  ڕاكێشرا  ئاسنی  "پەردەی  بۆدریار  ڕای  بە  ئاواببوون. 

ئارەزوی تێرنەبوو، بە ڕواڵه تنوێنی ئاشكرابێت".
لە كۆمەڵگەیەكی  چارەسەری هاوڵ بۆ مەسەلەی )خود( 
نوێدا، گەشەكردنی "ناسكارێكی" نوێ بوو، توانادان بە "مانای 
باڵوبوونەوەی  ك��ارا.  مرۆیی  بەرناسی  بەشێوەی  خۆمان 
تایبەتی  بەفۆرمۆلەبوونێكی  پەیوەندی  فۆكۆ،  بۆ  مۆدێرنیتە 
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بەرناسەوە هەبوو، که  تاكی پۆست مۆدێرن ڕوبەڕوی ملمالنێی 
سەدەیەكی  چەند  و  ب��ۆوە  زەینی  خێرای  دەستەبەركردنی 
خایاند تا لە خۆرئاوا كامڵ بێت. تێكڕای كۆمەڵگەكان كێشەی 
بە خێرایی لە مۆدێرنیزەبوونیان هەبوو، لە كاتێكدا هانتینگتۆن 
لە  هەیە،  مەسەلەیە  ئەو  بۆ  كولتوری   - گ��ەورەی  ڕوانگەی 
ڕیزی - جیهانی تێگەیشتن، لە گۆڕانی جیهانی دەوروبەرمانە 

كە بنچینەییترین و نه گۆڕترین گۆڕانكاری ڕودەدەن.

پۆست كۆمۆنیزم و داهاتو -
مانفێستی پۆست كۆمۆنیستی؟

ئامانج.  ه��ەم  و  جواڵنەوەیە  ه��ەم  كۆمۆنیزم  پۆست 
ئاڕاستەی ئامانج و ئەوەی كە چۆن دەبێت دەستیپێبگات، 
كاتێكدا  لە  جواڵنەوەكەن،  جێسەرنجەكانی  مەسەلە  لە 
وەك دۆخ���ی زەی��ن��ی پ��ۆس��ت ك��ۆم��ۆن��ی��زم، ل��ە زۆرب���ەی 
پۆست  هاوبەشە.  س��ەدەدا  كۆتایی  زەینیەتی  پەرێشانی 
"پۆست"،  فەلسەفییەكانی  گروپە  لە  بەشێكە  كۆمۆنیزم 
نزیكایه تی  ئێمەیە.  س��ەدەی  گومانی  ڕەن��گ��دەرەوەی  كە 
لەسەرەوە  مۆدێرنیتە  پۆست  و  كۆمۆنیزم  پۆست  نێوان 
خرایەڕو، گەرچی دەبوو زیاتر جەخت لە جیاوازییەكانی 
توخمەكانی  بە  پشت  زیاتر  هەموشتێك  لە  و  كرابایەوە 
ئایدیالگەرایانە ببەسترێت. هەردوو كۆتایی یۆتۆپیاگەرایی 
گریمانەدەكەن. }:{ ئەو باوەڕەی كە جۆرێك دۆخی كامڵ و 
باشتری مرۆڤایەتی لەسەر زەوی شایانی بەدیهێنانە. ئێمە 
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كاتی ڕۆشنگەرییه وه   ئایدیۆلۆژیای  لەمانای  مانایەدا  لەو 
ئەندێشەكان،  لە  نوێ  سەردەمێكی  بۆ  دەستمانپێكردوە 
مرۆڤ}مان  كامڵبوونی  كۆتایی  بێئەنجامی  نوسینێكی 
دەستكەوتوە{. ئەگەرچی ئەندێشەكان لە سەدەی پۆست 
مۆدێرن كەم نین، چەمكی }خودی{ ئەندێشەیەك كاڵبۆتەوە 
كە تەواوی الیەنگرە جیاجیاكانی سەدەكەمان لە خۆبگرێت. 
لە كاتێكدا كۆمۆنیزم بە شێوازمەندی گریمانەیی سیاسەتی 
زیاتر هەڵدەسەنگاند لەوەی كە هەبوو، پۆست كۆمۆنیزم 
وەك جواڵنەوەیەك، لە بنچینەدا بە سوك تەماشای تەواوی 
لەگەڵ  دەك��ات.  ئامانجمەند  كۆمەاڵیەتی  ك��ردەی  توانای 
ئەوەشدا، وەكو ئامانج، شۆڕشەكانی 91 – 1989، نەك 
فەوتاندوە،  دەوڵەتییەكانی  سۆسیالیستە  ڕژێمە  زۆربەی 
هەموان  كۆمەاڵیەتی  گ��ەش��ەی  ب��ۆ  دورن��م��اك��ان��ی  بەڵكو 
سێیەم"،  "رێگای  زاراوەی  زیندوكردنەوەی  كردۆتەوە. 
ئایدیۆلۆژیای   - پۆست  شێوازی  لە  پێشو  هەوڵەكانی 
گ��ەش��ەی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی "س���ەروت���ر ل��ە ڕاس���ت و چ��ەپ" 
پشتڕاستدەكاتەوە، بەاڵم هاوكات ڕاستاندنی ئەوكارە بوو 
جۆرێك  بە  پێویستی  كۆمۆنیستی  پۆست  سیاسەتی  كە 
جیهانیكردنی  بە  كاتێكدا  لە  هەبوو.  بەرنامەی سەلماندن 
مەیدانی كاری كۆمەاڵیەتی بەرتەسكدەكاتەوە، ئەو }كار{ 
گەشەی  لەبارەی  دەوڵەتی  بەرپرسییەتی  ڕەتكردنەوەی 
كۆمەاڵیەتی ناگرێتەوە. بوونی دەوڵەتی كەم به هێزتر، بە 

مانای نەبوونی دەوڵەت نییە.
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بەمەش، كاتێك لە دووفاقییەوە سەیری پۆست كۆمۆنیزم 
بكەین، دەبێتە ئامڕازێكی شرۆڤەیی بەسود. پۆست كۆمۆنیزم 
وەكو جواڵنەوە، كردەیەكی گەورەی نوێكردنەوەی بنەمای 
سیاسی و ئابوری مێژو لە خۆدەگرێت. 27 واڵتی ئەوروپا 
كۆمەاڵیەتی  ژی���اری  الیەنەكانی  الیەنگری  یەكجاری  ب��ە 
خۆیان دووبارەكردەوە، لە كاتێكدا هەندێك واڵتی ئاسیایی 
ئەگەرچی شێوەی پێشویان پاراست، وردەوردە لە ناوەڕۆكی 
پێشنیازی كۆمەاڵیەتی بەتاڵبوونەوە، كە بەڵێنیانپێدابوو. دیارە 
بەڵكو  ڕێكخراو،  هۆكارێكی  وەك  نەك جواڵنەوەیەك  ئەوە 
ڕێسا  دیكە  جارێكی  و  مێژودا  لە  بنچینەییە  جێگۆڕكێیەكی 
دەداتەوە ڕێسای نوێ. ئەو دەربڕینەی ئەو واڵتانە، لە شكۆی 
پڕ باقوبریقی كۆماری چیك تا پەمۆ جاڕەكانی ئۆزبەكستان، 
نییە،  هاوبەشیان  شتێكی  كۆمۆنیستی  ڕاب���ردوی  لە  جگە 
تەنانەت  كۆمۆنیستە،  ئەزمونی  كاریگەری  گرتنی  النیكەم 
خۆماڵییه كانەوە  نەریتە  بە  پەیوەندی  ئەزمونە  ئەو  ئەگەر 
كارێكی  جواڵنەوە  وەك  كۆمۆنیزم  پۆست  دی��ارە  هەبێت. 
دیاریكراو،  مێژویی  قۆناغێكی  وەك  بەاڵم  تێپەڕە،  و  كاتی 
تایبەتمەندی دەگمەنی هەیە و بەردەوام به  "قۆناغی پۆست 

كۆمۆنیزم" تۆماردەكرێت.
پۆست كۆمۆنیزم وەك ئامانج نەك ته نیا لۆژیكی نەرێنی 
و ده رکردنی - بەمانای زاڵبوون بەسەر میراتی كۆمۆنیزم 
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ئه ژماركراوتریشی  و  سەلماندن  بەرنامەی  بەڵكو  هەیە،   -
دەمێنێتەوە،  پەنهانی  بە  ڕوه  وه   له و  بەرنامەیە  ئەو  هەیە. 
ئامانجی  نییە  كۆمۆنیستی  پۆست  مانفێستێكی  هیچ  چونكە 
پێگەیەك  وەك،  ئێمە  سەردەمی  بۆ  بەاڵم  دەربڕێت،  خۆی 
گرنگ  بە  دیاریكراو،  ڕێپێدراوی  ئامانجی  بە  گەیشتن  بۆ 
جیهانی،  م��ەدەن��ی  كۆمەڵگەی  بەهێزكردنی  دەمێنێتەوە: 
لەوانە الیەنەكانی پەیوەست بەدادپەروەری هەموان، هەوڵی 
هەمەگیر بۆ گرەنتی ستانداردەكانی بناغەیی فەرمانڕەوایەتی 
زیاتر،  هەموشتێك  لە  ڕەنگە  م��رۆڤ؛  مافەكانی  و  گونجاو 
هاوكاتی  شوێنێك،  هەموو  لە  دیموكراسی  قوڵكردنەوەی 
هاوواڵتی  ئایدیالی  بە  پەیوەست  مافەكانی  باڵوبوونەوەی 
پ��ەی��وەن��د بە  ئ��ەرك��ی  ب��ۆ  م��ل��دان  ب��ە  ب��ووب��ێ��ت،  كۆمەاڵیەتی 
ئەندامبوون لە كۆمەڵەیەكی سیاسی هاوسەنگ. هیچ هۆیەك 
نییە پێمانوابێت ئایدیالەكانی پەیوەست بە پۆست كۆمۆنیزم، 
 - دەب��ن  سەركەوتوتر  كۆمۆنیزم  خ��ودی  ئایدیالەكانی  لە 
بە  كۆمۆنیزم  پۆست  چەمك.  دەركەوتنی  ل��ەب��ارەی  جگە 
ڕەتكردنەوەی توندوتیژی و ئامڕازی كۆمۆنیزم، ڕەنگە بە 
لێكدژی هەندێك لە هیوای ئاكاری سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی، 
بێنێتەدی.  مادییەكەی  بناغە  ڕەت��ك��ردن��ەوەی،  بە  هاوكات 
گەڕانەوەی  بە  كۆمۆنیزم  پۆست  جای  چ  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
بەرپرسێتی ئایدیالگەرایی، مل بۆ جەبرگەرای ئابوری بدات، 
بۆ  بەاڵم  ڕزگاربكات،  له و  مرۆڤ  هەوڵیده دا  كۆمۆنیزم  که  

خۆی شەیدایبوو، سۆسیالیزمی ماركسی زیندوكردەوە. 
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بە  دێ��ت،  كۆمۆنیزم  دوای  كۆمۆنیزم  پۆست  كاتێكدا  لە 
كۆمۆنیزم  پۆست  دوای  شتێك  چ  كە  دەمێنێتەوە  شاراوەیی 
دێت. تاچەند واڵتانی كۆمۆنیستی پێشو بەناوی كۆمەڵگەكانی 
بتوانین  ئێمە  دێت  كاتێك  دەبن؟  پۆلێنکاریدا  پەڕینەوەی  لە 
كۆتاییهاتوە:  ج��واڵن��ەوە  وەك  ك��ۆم��ۆن��ی��زم  پ��ۆس��ت  بڵێین 
ئابورییەكانی  شێوەی  بە  كەموزۆر  پەیوەست  كۆمەڵگەی 
گ��ەڕان��ەوەی  خاڵی  ل��ەم��ەودوا  كۆمۆنیزم  ك��اردەك��ەن،  ب��ازاڕ 
سیستمی  لە  ئەوان  پێگەی  و  نابێت  سیاسیەكانیان  سیستمە 
سەركەوتن  بۆ  ئه وان  هەوڵەكانی  و  بەرابردو  نێودەوڵەتیدا، 
واڵتانی  ئامانجەكانی  بێگومان،  دیاریناكرێت.  ئه ودا  بەسەر 
دیاریكردنی  بەاڵم  لێكجیاوازدەبێت،  زۆر  كۆمۆنیزم  پۆست 
كۆتایی پۆست كۆمۆنیزم وەك ئایدیال، ئاسان نییە. دورە خو 
به  "وانەكانی مێژو"وه وه  بگرن: بە هەمانشێوە كەمێك بیرمان 
دێنێتەوە، زیاتر بەسەر نەوەی نوێدا وێراندەبن "كە زۆرجار 
هەڵە  كەمتر،  وردبینی  ب��ە  و  بێشەرمانە  به شێوه ی  ته نیا 
سەلمێنراوەكانی ڕابردو دووبارە دەكاتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، 
دورنمای  بەڵكو  نییە،  نەرێنی  دیاردەیەكی  كۆمۆنیزم  پۆست 
دەكاتەوە.  ئابوری  و  سیاسی  داهاتوی  ده ستپێکردنه وه ی 
دەتوانین  كاتە  ئەو  دەركبكرێت.  دەبێت  كە  ملمالنێیە  هەمان 
بۆ  نەبێت  هەوڵێك  كە  كۆتاییهاتوە،  كۆمۆنیزم  پۆست  بڵێین 

په ندوه رگرتن لە ئەزمونی كۆمۆنیزم و پەڕینه وه  له  ئه و. 
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

2016رامیار مەحمود 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

2016حەسەن بارام 152          جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە

2017بابان ئه نوه ر 153         پاکستان، گۆڕانكارییه كان 

2017ماجد خەلیل 154          پەیوەندییەکانی ئێران و هندستان

2017محەمەد چیا 155       چین و ئێران
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2017علی محمد صالح  167        النفو ذ الهالل الشیعی

2017ئه رسه الن حه سه ن  168          ده سه اڵتی نه رمی قه ته ر

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد ئاوایی  169         سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
2017

سۆران سێوکانی  170         لەئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی فەرمودە
2017

هاوار محەمەد  171         مێژووی درۆ
2017

  163            فەلسەفەی هانا ئارێنت

  164           نەوت بەرامبەر زه وی

ئارام مەحمود

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

2017

2017بابان ئه نوه ر  165          پوخته ی سه رمایه ی مارکس

2017خالید کەریم محەمەد  166          چوارینەی دیموکراسی

 160          پێگەی ئێران

                لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

 161          مۆریتانیا

 162         هەرێمی كوردستان و

                 ملمالنێ ناوچەییەكان

بەختیار ئەحمەد ساڵح

شاناز هیرانی

ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017

2017

2017

 156       ژنان لەبەهاری عەرەبیدا

 158        رکابەری ئەمریکاو ئێران

 159       کاریگەرییەکانی دابەزینی
             نرخی نەوت

ئەرسەالن حەسەن

کۆشان عەلی زەمانی

سابیر عەبدوڵاڵ

2017

2017

2017

2017ئارام مەحمود 157       سیستەمی نێودەوڵەتی

2017ماجد خەلیل 172          پرسی کورد


