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لە کۆتایی یی سۆسیالیستکی خۆرهەاڵتی ۆو بل سۆڤیەت یەکیەتییخانی وودوای ڕبە  پێشەکی.
 و سۆسیالیزم یاری جیددی سەبارەت بە گەلێک پرسهێزی چەپ لە بەرامبەر ، داسەدەی ڕابردوو

زاڵبوونی سەرمایەداریی بەسەر چەندین قەیرانی گەورەی ئابوریی ، لەم واڵتانەۆی سەرنەکەوتنی ه
و هتد  پاییەکانوبە تایبەتیی لە والتە ئورو خزمەتگوزاریی سیستەمی سەندنیگەشە و کۆمەاڵیەتیی،

دژ ەکان و تەواوی هێزە لیبڕاڵتە ژێر ڕەخنەی توندی کەو سۆسیالیزمی وداهاتو و پێش تەاه... 
ییەکان بە سۆسیالیستخانی واڵتە ووکە ڕخاڵە لەسەر ئەم  یپێداگری. ئەوان بە ییچەپەکانی جیهان

 بەم ، ییەڵکجاریی و سەرکەوتنی بیری لیبرابە یە ییسۆسیالیستسەرنەکەوتنی بیرو هزری  مانای
کۆتایی یەکجاریی  بە سۆسیالیزممێژووی بە کارهێنانی چەمکی کە  گەیشتوون ەئاکامبەندیی

بدەینەوە تا ببینین تا چ ڕادەیەک  لیبڕاڵیزمئاورێک لە مێژوو و بیری  پێویستەیە بەم پێ .هاتووە ێپ
خۆی و بتوانێ  بێ ەکانی کۆمەڵگەجۆرجۆراو و توێژە وێتی واڵمدەری ویستی چینتوانی لیبڕاڵیزم
ەکان بە گشتیی و کوردی سۆسیالیست ؟پێناسە بکات سۆسیالیزم بۆهێز  بە بەدیلێکیوەکو 

 دالە کوردستان یو چینایەتی بە تایبەتیی لە ڕەوتی چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی ۆسیالیستس
  ؟ی بێلیبڕاڵان ی بۆرژوایی یدێمۆکراسیبە لە بەرامبەر  یچ هەڵوێستێک پێویستە

 

 .ییەوەسۆسیالیستلە ڕوانگەی  لیبڕاڵیزمهەڵسەنگاندنی 

چوونی  ناو زایینیی کە هاوکاتە لەگەڵ لە ی١٧دەگەرێتەوە سەدەی  لیبڕاڵیزممێژووی سەرهەڵدانی  
 پرۆتێستانەی تازە پێگەیشتووی سەرمایەداریی. ەفیوداڵیی و پێکهاتنی کۆمەڵگ پێوەندیی

 و پایەی پلەە بە نێو بەرگریی لە ئازادیی تاک لە بەرامبەر ەکان بوون کلیبڕاڵین ڵهەوە ەکانڕادیکال
سەبارەت بە  داوەرییانخەڵکی ئاسایی توانایی کە ە بوون ڕن و بەم باوەڕاوستا ییی و ئۆلینائایین
هەیە. هەر لەو کاتەوە  بە ڕزگاریی هەتاهەتایی یانڕێگەی گەیشتنهەڵبژاردنی باری دەوڵەت و کارو
مەرجی لوهەوانەی کە ئامانجیان ڕزگاریی تاک لە بزووتنەەو بەشێک ل ڕێبەریبوون بە ەکان لیبڕاڵ



... " لیبڕاڵیزم" 1یهێرۆلد السک باوەڕییی و هتد ... بوو. بە ابورسیاسیی، ئۆلیی، ئ دژوار و ئاستەمی
. "ە چینی مامناوەندی نوێ بە یارمەتیی ئەو بە دەستەاڵتی سیاسیی گەیشتبیرۆکەیەک بوو ک

پێوەند دراوە، الیەنگرانی ئەم بیرۆکەیە  ییشۆرشی جیهانی سەرمایەداربە  یەتیوتەوابە  لیبڕاڵیزم
دەکەن و تا کۆتایی سەدەی نۆزدە دژ بە دەستەاڵتی  خۆیی داراییی کۆکردنەوەی مافبەرگریی لە 

 ەلە ئاکامی ئەو بەرژەوەندی ناچار ئایدۆڵۆژییەئەم " السکیبوون. بە وتەی  2ئەریستۆکراتەکان
 . "بوو ەوەیێپ انپێوەندییکۆمەاڵیەتیانە پێکهات کە 

خۆی  داسازاندنەوە و زۆرتر لە چوارچێوەی ئازادبیرکر ١٩ تا سەرەتای سەدەی  لیبڕاڵ ەمکیچ
بە  داوکانبزووتنەلەگەڵ حیزب و  " لە پێوەندییلیبڕاڵیزموشەی " وەبەاڵم لەوە بەوال ،نیشان دەدا

دەیەکی زۆر مێژووی خەبات بۆ اڕ تا لیبڕاڵیزممێژووی سەرەرای ئەوەی کە ندرا. هێ کار
نارەواکانی  ەماف، ئایینیی وشکەڕۆیی خۆسەرانە، یمەتوحکوادیی لە بەرامبەر هێنانی ئازوەدی

 ە،سەربزێوبە هۆی سەرمایەداریی  دانێ دەنگمافنادێموکراتیکی تاک لە  بەشبوونی بێئابووریی و 
 یو لە نێوان خوێندنەوە ەلە درێژایی مێژوودا یەکسان نەبوو یلە ئازادی ەکانلیبڕاڵخوێندنەوەی 
دژ بە  یتاییەکان لە خەباتە سەرەلیبڕاڵە. ماوەتەولە نەوەسان  دا ەکانسۆسیالیستو  پارێزکارەکان

و  چوارچێوەدەیانویست  ئەریستۆکراتەکانە تایبەتمەندییەکانی مافی خۆسەرانە و حکوومەت
ە بوون کە ڕ. ئەوان بەم باوەبکەنەوەان یەوە و پاشگەزاڵتی دەوڵەت کەم کەنسنووری دەستە

بە دوور لە  یە مەدەنییەکانیلە بەشێک لە ئازاد بوونبەهرەمەند ئازادیی تاک بەستراوە بە
ا و ڕی دەربڕینی بیرومافو  سامان و  داراییی کۆکردنەوەدەستێوەردانی دەوڵەت وەکو ئازادیی 

ادیی یانی نەبوونی بە وتەیەکی دیکە ئازویژدان لە کارو باری ئایینییە.  بانگیپێرەویی کردن لە 
بە کەمترین ( کاتێک ئازادە کە هەر کەس بتوانێ Collectiveکۆمەڵێك ) و ەرجۆجۆراوکۆسپێ 

)بە دارایی"یەکانیخۆی و " خاوەن دەسەاڵتی ،دیکە یان دەستەاڵتی گشتیی خەڵکیدەستێوەردانی 
پێناسە دەکرێ و " ئازادیی نەرێنییوەکو "کە یە یئەم چەشنە ئازاد( بێ. 3الکجان وتەی 

یان تیۆریزە 5میل ستوارت جانو  4تکۆنستانبێنژامین ، الک جانوەکو  لیبڕاڵیزمبیرمەندەکانی کالسیکی 
مەبەست لە ئازادیی  7ئایزا بێرلینی بە باوەڕ دەکات. "ڵەتی النیکەمودە" 6یدوکترینپاکانە بۆ  ،ەکردو

                                                             
1
 Harold Joseph Laski (30 June 1893 – 24 March 1950) 

2
 Aristocrats (بەکزادە، شارزادە) 

3
 John Locke (29. August - 28. Oktober 1704) 

4
 Benjamin Constant, ) 25. Oktober 1767 - 8. Dezember 1830( 

5
 John Stuart Mill (20 May 1806 – 8 May 1873) 

6 Doctrine،یاسا بنەڕەتییەکان 
7
 Sir Isaiah Berlin  (6 June 1909 – 5 November 1997) 

https://de.wikipedia.org/wiki/29._August
https://de.wikipedia.org/wiki/28._Oktober
https://de.wikipedia.org/wiki/1704
https://de.wikipedia.org/wiki/25._Oktober
https://de.wikipedia.org/wiki/1767
https://de.wikipedia.org/wiki/8._Dezember
https://de.wikipedia.org/wiki/1830


 لەوەدەچێی هەبێ. یدەرەک خورتی بێوێچوونی گەشەکردنی تاک  تێدانەرێنیی ئەو بارودۆخەیە کە 
و تەنانەت  ەکانەتحکوومکۆمەاڵیەتیی یان  یەکی ێکخراوە، ڕێکلە الیەن مرۆڤی یدەرەک خورتی

کارێکی وەکو ئازادیی نەرێنیی هەمیشە  پێیەبێ. بەم  دایان تاک کۆمەڵگەی زاڵ بەسەر ایدۆڵۆژیائ
ئیمانوێل دەکرێ وەکو ئازادیی لە دەستەاڵتی دەرەکیی پێناسە بکرێ.  و راوەلەقەڵەم د ئازادیخوازانە

 .تپێناسە دەکا راوەییتبەس هەرچەشنە ڕەتکردنەوەیبەخۆیی و رئازادیی نەرێنیی وەکو سە 8انتک
ناوی ئازادیی بە خۆ دەگرێ؟بە  لە چیدەکا" سەربەخۆیی  پرسیار 9رێگیایدمارتین هلەم پێوەندییەدا 

 هەر گ و مەڕدا گوڕ دەکرێ؟ لە ئازادیی نەرێنییچۆن دیاریی  ەوتەیەکی دیکە ئەم سەربەخۆیی
. ێدربکرگ گوڕ تیبە دەس نی مەڕلە کوژراێکی بەرامبەریان هەیە و ناکرێ گۆڕانکارییەک مافدوو 

تەسکیی واتە "نەبوونی یەکێک لە الوازە سەرکییەکانی چەمکی"ئازادیی نەرێنیی" مانای نەبوونی بەر
بۆ وێنە چوارچێوەی خاوەندارێتیی لە  ،تیی دەرهێنانی بەشێک لە بوارەکانیەتەواوکۆسپە". بە

بردنی کۆسپەکان،  ناویی تاک و لە ی پەرەسەندنی ئازادنە تەنیا نابێتە هۆ ،ەکانیە گشتیبڕیار
ی یپێشگیر نابا. بۆ وێنە دەکرێ ئاماژە بە ناویێ و لە ڕتەنیا جێگای کۆسپەکان دەگۆ بەڵکوو

ی خاوەندارێتیی مافبکرێ. بە پیرۆز زانینی   ی خاوەندارێتییمافلە  خواز ی زێدەلیبڕاڵیزمڕەهای 
ەکان دەردێنێ و کۆسپێکی تازە بۆ ە گشییبڕیاردەریی بۆ خاوەندارێتیی لە چوارچێوەی بڕیار

پێک دەهێنێ کە خاوەندار  و سەرچاوە ئاراییەکان بۆ ئەو کەسانەی سامان و داراییگەیشتن بە 
ئوستوورەیەکی  چەشنەبەڵکوو  نییەێک نە تەنیا چەمکێکی وورد ڕئازادیی نەرێنیی بە باوە نین.

لە  دەکرێم مەسەلەیە یشتن بەتێگەاسانە. بۆ کە ڕەخنە گرتن لەو کارێکی ه ەشیاوی تێگەیشتن
 فیلۆسۆفەیەکێک لە  10نزێێلهانز کرێ کە گیبکەڵک وەرساکار  ژیربێژانەی بۆچوونێکی

بە پێی ئەم  .گەلێک ووردەەوە یژیربێژوانگەی ڕلە  و کردۆتەوە شیهاوچەرخ  قانوونناسەکانی
یان کۆسپێک بۆ   ئەرکبەرامبەر بە یەک  ،دانێکزنو هەر ئی قانوونییێکی مافبۆچوونە هەر چەشنە 

ئەرک، کار و دەدا کە  [بە کەسێک]مافکاتێک ئیزن و  و ڕێسا . "دەستووریەکەسانێکی دیکە
هەر چەشنە ڕێسا یان قانوونێک بۆ داسپێنێ".  دابەسەر کەسانێکی دیکە کراو خزمەتێکی دیاریی

 ئایزای بە وتە .ێکی نوێبەربەست و کۆسپ یی تاک دەبێتە هۆی پێکهاتنانەی ئازادیکارو چاالک

بۆئەوکەسانەی کە الیەنگریی لە ئازادیی نەرێنیی  لیبڕاڵنووسەری ناودار و بیرمەندی  بێرلین
ێکدا)بێ ارلە چ بوئەوەیە  گگرین بەڵکوو، دەکا چ کەسێک ئەمر نییەگرینگ ئەوە "ن کەەد

                                                             
8
 Immanuel Kant (22 April 1724 – 12 February 1804) 

9
 Martin Heidegger (26 September 1889 – 26 May 1976) 

10
 Hans Kelsen (October 11, 1881 – April 19, 1973) 



ت ە سەرەتاییەکان بە ڕەواڵەلیبڕاڵبەم مانایە،  ( دەستەاڵتدارم".دیکەتێوەردانی خەلکی  دەست
 خەڵکەکەیکە  دا گەشە دەکایەککۆمەڵگەئازادیی لە "بوون کە  انەکارزپارێ بیرە ئەوپێرەوی 
تاک بەرزەفڕیی بەرتەسکییەکان لە بەرامبەر  داسەپانیرادەی کە  ێک بنکارکەسبو ییئازادخاوەنی 

 . "بێنزمدا ئاستێکی زۆر لە 
 11نۆربێرتو بۆببیۆبە پێێ وتەی  ،کرێدە" "ئازادیی ئەرێنییلە بەرامبەر "ئازادیی نەرێنیی" باس لە 

کە من  ەئازادییە بە مانای"توانایی ملنەدان بە یاساکان بێجگە لەوانەیئەم چەشنە ناسی ئیتالیایی ماف
بەشداریی ادەی ڕئەرێنیی بە مانای لە الیەکی دیکەش ئازادیی  .دەزانم" زگرتنیانێپابەند بە ڕخۆم 

بە  .بۆ هەمووانە هێنەر بەستیرو یاساکانی دە یاربڕ دیاریکردنیو  تاک لە دەستەاڵتی گشتیی
رایی و کەڵک وەرگرتن لە دەرفەتەکانی ئااسین مەبەست لە ئازادیی ئەرێنیی ن ئایزیا بێرلین یباوەڕ

بۆ بەرتەسککردنی  . لە چوارچێوەی ئازادیی ئەرێنییداکراوەکانە بۆ گەیشتن بە ئامانجە دیاریی
 کوشتنیبە  نەدان  پێ  کردن یاخود ڕێگەلێک بۆ بەرتەسکقانوونکۆسپەکان، پیویست بە ڕەوشت و 

ئازادیی ئەرێنیی پێناسە  وەکو بیردارێژی "12مارکسکارل " وەڕوانگەیەکە لە گە.دەستی گوڕمەڕ بە 
 ییلیبڕاڵلە چەمکی  مارکسپێیوایە توانی ئیتالیایی ەسیاس فیلۆسۆف 13نیپێترۆچیائەستەڤانۆ ری، دەک

ی کۆمەڵگەلە  پێدەکا تا پیشان بدات کە چۆن ( دەسترزشئە)نرخێکمۆدێرنی ئازادیی وەکو 
ان دەدات کە نیش مارکس تی پێکراوە.کراوە و خەیانە نرخەحاشا لەم  دایڕاستەقینەی بۆرژواز

بنەڕەتیی بنەماکانی  پێویستیی بە گۆڕانکاریی تاکەکانو تەواوی ئازادیی  بەهرە   بەوەدیهاتنی 
تیی و دەزگاکانی دەوڵەتیی هەیە. بەشکردنی خاوەندارێیانی دا کۆمەڵگەئابووریی و سیاسیی 

 ەکانئارایی لە پێوەندییە ڕەخنەپێی چەمکەگەلێک وەکو بەرامبەریی و دادپەروەریی بەنە  مارکس
ی ئەو ڕکە بە باوە ەبوو ەکانئارایی ئاستێک لە پێوەندییەبەردەوام ڕەخنەی ئەو لە  بەڵکوو ێ،دەگر

 . وەتەوەلکراێئازادیی تاکی پێش
ی نەرێنیی پارێزکردن ئازادیی مرۆڤ نە بە پێی توانای""دا دەنووسێ: ەی پێرۆزڵبنەمالە کتێبی" ارکسم

 ".خۆیەتی بە تاکیەتیی تایبەتمەندبە  بایەخدانبە پێی توانایی ئەرێنیی  بەڵکوو، [شت]لەم یان ئەو
"یان پێ نوێان "ی "ی "پێشکەوتوولیبڕاڵکە ەکان لیبڕاڵبەشێکی زۆر لە  دا سەدەی نۆزدەلە کۆتایی 

 کدەریتێ ،خوازیاری ڕکبەرکێسەرمایەداریی  زەقیوترا بەو ڕاستییە گەیشتن کە نابەرامبەریی گدە
لە وەرگرتن کەڵکبۆ کات و ساتێکی وەهایان  زیندوومانەوەدانیان بۆ ئازادیی خەلکێکە کە هەوڵ
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 Norberto Bobbio (October 18, 1909 – January 9, 2004( 
12

 Karl Marx
  )

5 May 1818 – 14 March 1883) 
13

 Stefano petrucciani 



یی و بەرزکردنەوەی ی ئاستی بێکاروەبە مەبەستی هێنانەخوارە ئەوان .تەوەناهێڵێخۆیان  توانایی
پێداگرییان ەت لە کارو باری ئابوریی، هەروەها دەوڵ دەستێوەردانیالیەنگری چە، بوون بە موو

نە هەر چەند لە لیبڕااڵدیکە بۆ هەمووان دەکرد. ئەم  بژیوییۆشخەکانی مافلەسەر دەرمان و 
لە  و بێزار وسەرمایەداریی سەربزێخۆیان بە  یانیی پێشینیەڕوەالنانی باوپێوەندیی لەگەڵ 

ەکان بوون، بەاڵم هاوکات ئامادەی سۆسیالیست بیریهاو ،بازاڕئابوریی  زەقییەکانی ینابەرامبەر
 ئابوریی سیستەمی"ئەوەیکە لەوان  یەک ،یانی خۆیانیشینپێ فەرزکراوەکانیوەاڵنانی تەواوی 

بکرێ" دابەش تاک  لێهاتووییبە پێی کاتێک دادپەرەورانەیە کە مووچە  ،پێشبڕکێلەسەر بنەمای 
  نەبوون.

ئازادیی ، لە بنەڕەتەوە بە هۆی ئەوەی کە ئازادیی یدالیبڕاڵ ەکییکۆمەڵگەلە ی ئەوان "بە باوەڕ

 تاکێک کە بەەر بەرژوەندیی مەکان ناتوانن لە لیبڕاڵدەگرێ و  لە خۆ پاشکەوتنیش وپێشکەوتن 
 بەرامبەرخوازناتوانێ  ، واڕکە بەخێرایی دەکەنەوە ب  بەرتەسک وا بەرژوەندیی تاکێکڕدە شێنەیی

ی خەڵک بۆ مافئازادیی وەکو  پارێزکارەکانڵ ە نوێیەکان هاوکات لەگەلیبڕاڵە دەبینین پێیبێ". بەم 
 یشەکانسۆسیالیستپێناسە دەکەن و هاوکات وەکو  سامان و داراییهەوڵدان بۆ وەدەسهێنانی 

بە پێڕاگەیشتنی  یی دەست توانادەچێ مەگەر ئەوەی کە هەر کەس ناوئازادیی لە  پێیان وایە
 بێ. ژیان دەرفەتەکانی

ی لیبڕاڵیزم"بە ڕشتەی  ک لە نووسەرە گەورەکانی سەرێو یەک ی ئەمریکیفیلۆسۆف 14ڵزۆڕجان  

ەکراو لە ڵێرەوی بنەواشەیەکی گەاڵکە خوازیاری "پێرەویی بەرامبەریی لە ئازادییە"، پ "کۆمەاڵیەتیی
" ئاستی النیکەمی داهاتتەنیا "لەسەر بنەمای " بنەواشەیە . ئەو بەکارهێنانی ئەمچەشنێکی بەرتەسکە

نی کەم لە جێهانی سێهەم)کە زۆرترین اڵن دەزانێ. هەڵبەت ئەم بۆچوونە بەشیاوی رێزگرتبە 
اڵەتیی ئەم بنەواشە مانای ڕو ، تەنانەت ئەگەرنییەبروا  بەشی گۆی زەوی لە خۆدەگرێ( جێ

یدا ەروەریی ئازادیی بەسەر بەرامبەری دەبینین کە سلەبەرچاو بگرین، بە باش یشڵزڕۆبەرتەسکەی 
دەچێتە ژێر  دا،تایبەتیی ئەمریکا و بە  تە پێشکەوتووەکانی سەرمایەدارییلە پێوەندیی لەگەڵ واڵ

 ڕێژەیو   هەژاران" حاشاهەڵنەگرە ڕێژەیچوونەسەرەوەی " نکە لەم واڵتانەدارسیارەوە، چوپ
لە  15الری براونبە پێی لێکۆڵینەوەکانی پرۆفسۆر  ەکانو تەنانەت هەڵەخۆر ەکانهەژارنشین ناوچە

رەدا ێقامگیریشە. لسە پی زەبری پزیشکەکانی دژ بە برسێتیی"رد و سەرۆکی "گروانستگای هارواز
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" نە تەنیا سەروەریی ئاستی النیکەمی داهات" لە(16 ێلهێگفریدریش )پێش ئەویش  مارکس بە باوەڕی
لەم حاڵەتەدا  بەڵکووهەڵدەوەشێتەوە،  ی لەرزۆکە و لێکبەرامبەری لەبەراوەرد لەگەڵئازادیی 

دابینکردنی ئازادیی لە مسۆگەرکردنی النیکەمی " ، بە وتەیەکی دیکەابێدەرەکیشی نئازادیی بوونی 
 ."بەریی جیاناکرێتەوەمبەرا

پێوەندیی  سەبارەت بە (١٨٤٧) مۆنیستۆگۆڤاری کلە هەوەڵین ژومارەی  17سئینگێلو  مارکس 
بە  ،ئەم ئازادییە سەندنیبۆ گەشەبەرامبەریی و پێکهاتنی بارودۆخی پێویست  ،کئازادیی تا

بایخێکیان بە ئازادیی تاک لە  کۆمۆنیزمبیری  دامەزڕێنەرانیپێچەوانەی ئەوانەی کە پێیان وایە 
مۆنیستانە نین کە ۆئێمە لەو چەشنە ک" :نووسیویانە ،ی و بەرامبەریی نەداوەیبەرامبەر بە یەکسان

ێ ئازادیی تاک لە ناو ببەن و جیهان بکەنە سەربازخانەیەکی مەزن یان کارگایەکی دەیانەو
ر ڕێگەی خۆیی کۆسپێک لەسە ییخاوەندارێتمۆنیستانەی کە ۆئاسا. بێگوومان هەن ئەو ک الحزەبە

حاشا لە پێناسەکردنی خاوەندارێتیی خۆیی  احەتڕبە ویژدانێکی و   دەزانن هاوئاهەنگییەکی تەواو
بە گۆڕینی ئازادیی بەاڵم ئێمە مەیلێکمان  ،نەوەڕهاندا بیسیان خۆشە بە یەکجاریی لە جێدەکەن و پێ

یدا بە مێکی کۆمەاڵیەتەادیی لە هیچ سیستئاز ە گەیشتووینڕیە. ئێمە بەم باوین دالەگەڵ یەکسانی
دەستەبەرناکرێ".  ،دێکۆیی پێک ییەی کە لەسەر بنەمای خاوەندارێتیکۆمەڵگەئەندازەی ئەو 

یە وشندە بۆهەر بوونەوەرێکە، بەم پێمەترسییەکی کە وخۆدانەدەسە" مارکسی ا بە باوەڕهەروەه
الیەنی  گوومان بێ ئازادیی مارکسیکوشندە بۆ مرۆڤە".  ونی ئازادیی مەترسییەکی بە ڕاستینەبو

 یە لە چاودێریی کۆی خەڵکیئازادیی بریت پێیەیی ئازادیی دێمۆکراتیک لەخۆدەگرێ و بەم بنەڕەت
 . دابارودۆخی ژیانی هاوبەشیانبەسەر 
نیی ئاڵوگۆڕی همهێنەرەکان بە چەشنێکی عەقاڵربە کۆمپانیاا دەنووسێ: "لە کاپیتاڵد مارکس

پێک دەکەن، ئەوان بە جێگەی ئەوەی کە لە یی خۆیان لەگەڵ سروشت ڕێکوئورگانیکی تایبەتمەند
ستانە[ وهاوبەش ]ئەم دانو ر ببزوێندرێن، بە چەشنێکیوە وەکو هێزێکی کوێستانەوڕێگەی ئەم دانو

لە  تێپەربوونیەکێک لە خاڵە گرینگەکانی بیری مارکس، پێداویستیی ئازادیی بە  کۆنترۆڵ دەکەن"
انجی بە قاز تاکەکاننێوان  ، هەروەها پێشبڕکێیداریو زۆر ژییتێکەڵ بە توندوتیپێوەندییەکانی 

 دەنووسێ داییی ئاڵمانژڵۆۆدایئی لە کتێب مارکس .ەکۆمەڵو [تعاونی]هاویارییپێوەندیی لە چەشنی 
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 چەند خاڵی  دایلە ئازادیی مارکس ".گەر دەبێمسۆ خۆییئازادیی  کە ""18کۆمەڵدایەتەنیا لە  پێیەبەم "
)لە حاڵێکدا لە تایبەتمەندییەکانی مرۆییتوانایی و   ، بڕشتمرۆڤ یی وەکو" گەشەکردنیبنەڕەت

بەشێکی دیکە تەواو  ی زیان و زەرەر بۆسەندنی بەشێک بە حیسابگەشە کانی ڕابردووداکۆمەڵگە
"گەشەسەندنی ئازادانەی هەر کەس  مارکسی بە باوەڕ ەندیی و سەرەکییان هەیە.وڕۆڵی نادەبوو( 

 ی گەشەسەندنی هەمووانە".تشەر
 

 . ییلیبڕاڵئازادیی بیری  19دژوازیی
کە کەمتر باسی یستیی بکرێ لیبڕاڵلە بیری  حاشاهەڵنەگردژوازییەکی بە  ئاماژەلێرەدا  پێویستە

ی تاکیان مافی و یئازاد " کاتێک باسیجان الکەکان یەک لەوان "لیبڕاڵ فیلۆسۆفە کراوە. زۆربەی
" الک. "وەوکرد دارییکۆیلەیان لە یالیەنگرو  ەپێستەکان بوو زۆرتر مەبەستیان سپیی کردوە،

و  یگانیبازر ەریکخڕێکە  "پادشایی ئەفریقایی رکەتیێش"نبەشەکانی لە خاوە بوو بۆخۆی یەکێک
تی وەرزێرانی ناوچەی ڕۆژهەاڵ"و ئەسپی  کۆیلەخاوەندارێتیی  الک. کان بووکۆیلەکرین و فرۆشی 

شتێکی  وەکو بوووەدەستیان هێنا پێکڕێکو ین و فرۆشیوتی کڕەەی کە لە ڕمافبە پێی ئەو " ئاسیا
لەگەڵ  یبازرگانی "دا سەبارەت بەلە مێژووی دەریاوانی" تەنانەت ،پێناسە دەکاسروشتی و ئاسایی 

لەم واڵتانە وەدەس دەکەون  کە یەشتومەکانئەو " دەنووسێ ییواڵتە ژێردەسەاڵتەکانی ئەفریقا
 ". کانکۆیلەو  ئاجی فیللە زێر،  بریتیین

ی دەکات، ارچێوەی چەمکی "شتومەک" ڕادەبەندپێست لە چو ی ڕەشکۆیلەالک ئەگەر دبینین 
یان کرێکاری  ی کشتوکاڵ( کرێکار21هایکشەویستی )نووسەری خۆ20ێرکدمۆند بیئسەدەیەک دواتر 

 ،ەبەندییەکی کالسیکدەکات، و بە پێێ ڕاد " ڕادەبەندیئەمرازی وێژەرچێوەی چەمکی"رمزبەر لە چوا
پەرەسەندنی  بەراوەرد دەکا. "دەنگ ئەمرازی بێ" -و کێڵ "ئەمرازی نیوەوێژەر" -لەگەڵ گا انئەو

تا هەکە لەسەدەی شازدە  ،هێزی بیرو هەنگاوگەلێک وەی بەبزووتنەلەگەڵ  ەکۆیلەداریی هاوکات
 پێکهێنەری مێژووی ئەمرۆیی داەند، بریتانیا و ئەمریکادە لە ڕێگەی سێ شۆرشی مەزن لە هۆڵهەژ

ی بوو، ئەم ڕێژەیە لە کۆیلەهەزار  ٣٣٠ی زایینیی ١٧٠٠اڵی بوون. ئەمریکا لە س مۆدێرنواتە 
. زۆری کرد قاتە سەدەی نۆزدەدا هەتا دووت و لمیلیۆن گەیش ٣ی زایینیی بە ١٨٠٠ساڵی 
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گرت. بریتانیا  زایینیی سەری ١٨٦٣هەڵوەشاندنی کۆیلەداریی لە واڵتە بندەستەکانی هۆڵەند لە ساڵی 
بە چەشنێکی دووالیەنە لە  لیبڕاڵ یدوکترینهەزار کۆیلەی بوو.  ٩٠٠استی سەدەی هەژدە لە نێوەڕ

کە لە ەکان لیبڕاڵپەیامی ئاورینی . وەنەنا و قەت ئەم دووالیەنەبوونەی وەاڵ ەدایک بوو
پێست، دەرەبەگ و  شارومەندەکانی سپی خۆییبۆ ئازادیی تەنیا لۆژیی ئاڵمانیی ۆایدژێرکاریگەریی ئ

، هەروەها هەمبەر کرابووی گریمانەیەک بە زمانی ئینگلیزبێ هەرچەشنە  ،خاوەندار و ئاغاکان
سەبارەت  بەڵکووژێردەستەکان،  واڵتە پێستەکانی نگبە ڕەتەنیا  نەم و زۆرێک کە حاشاکردن لە زوڵ

ەکاندا لیبڕاڵسیی وونلە مێژوودەکرا،  شئیرلەند یا سوورپێستەکانی ئەمریکی ی"وەحشی"بە خەڵکی 
و بە   دێموکرات زادەکانیبەگ تەوە کە چۆنابردر، هەروەها لە بیرشاراوە ماوەتەوەبە تەواویەتیی 

 پاکانە بۆوەیەکی خۆیدا ی لە نوسرااسانبە ه نسیی فەرە"22لتوکویکیەک لەوان " لیبڕاڵنێوبانگی 
خودایی بۆ  یەرچاو کە ویستئاوا دێتە ب" ژیی سوورپێستەکان دەکا و دەبێژێکۆمەڵکو
 یانوەرگرتن، تەنیا بۆ کەڵکداکردنی سوورپێستەکان لە ناوچەیەکی پڕبەرەکەتی جێهانی نوێنیشتەجێ

. ئەم زرێبارانەی ژیاونتەنیا بۆماوەیەکی کاتیی لێرە  بووە، واتە ئەوان ەخایەنماوەیەکی کورت بۆ
پی، ئەم  سی سی ی و سەنعەت، بەم چۆمە قوواڵنەوە، ئەم دۆڵە هەتاهەتاییەی مییئامادە بۆ بازرگان

  گەورە پێک هاتووە". نەتەوەیەکیبۆ  یخاڵیگەورەیە وەکو بێشکەیەکی )قاڕڕە(پارزەوینە
تیی بە کۆیلە ،ی زایینیی١٧لە سەدەی  لیبڕاڵ یدوکترین " یەکێک لە باوکەکانی23گروسیوسهەروەها "

"خەڵکێک هەن کە بۆ  دەنووسێ 24وئەرەستوپێی ڕێنوێنییەکانی  بەشەرعیی پێناسە دەکا و شتێکی 
د وەکو "حەیوانی توانی واڵتانی ژێردەسەاڵتی هۆڵەنخزمەتگوزاریی لە داێک دەبن". ئەو دانیش

 شیاویو  شێکی دژ بە خودا" پێناسە دەکاشۆرنێودەبا و ئایینەکەیان وەکو" "وەحشی
" دەزانێ. ئەمە نیشاندەری ئەم ڕاستییەیە کە ئەمە لە هیچ یانترین"سزای تاوانبارانانەیبەزەی بێ

بیرو هزری پیشاندەری ئەمە  بەڵکوو، نییەەکان لیبڕاڵکاتیی حاڵەتێکدا بە مانای الدان یان هەڵەی 
ەڵسەنگاندنی ئەوان لە چەمکی لە بۆچوون و هی  ەسەرچاو و نەیەلیبڕااڵ ئەو یڕەگەزپەرەستانە

یی ئینگلیزی لیبڕاڵو   ئابوورناس هایککە  نییەهۆ بێ .گرتووەمرۆڤ  بەرییموبەرا و ئازادیی مرۆڤ
ی لە پێوەندیی لەگەڵ ڕەخنە لە گونجاندنی" مانای"ئازادی ]نەمساویی[ک ئوتریشیبە ڕەچەڵە

 ،ی مرۆڤمافڕاگەیەنراوی جیهانیی  بووریی"و ئا ی کۆمەاڵیەتییماف" لە ڕیزیپێداویستیی" 
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ئانا کە لە الیەن  دەگرێی زایینیی ١٩٤٨ەکان لە ساڵی وپەسەندکراوی ڕێکخراوەی نەتەوە یەکگرتو

  کرابوو. تیۆریزەە و گەاڵڵ 25ڕۆزوێلتەوەئەلینۆر 
 

 :ەکانلیبڕاڵسەرەکیی  بیرۆکەیسێ 
کۆمەاڵیەتیی  یەکیەوەی هەر چەشنە پێکهاتەرلە دە 26ییئابوور نوێنەری عەقاڵنییەتیوەکو " بازاڕ"  .١

 ،بە پێچەوانەی ئەم بیرۆکەیە (.دەبیندرێسەرەوبەرەیی بێتەنیا  ،بازاڕتر بێ  یککراوە)بە وتەیە دیاریی
چوارچێوەی  ەەڵکو ئەمب ،کردنی پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانکە دەبێتە هۆی عەقاڵنی نییە بازاڕئەوە 

مێکی کۆمەاڵیەتیی سیستە .دیاریی دەکات بازاڕیەتی کاری چۆن کە کانەکۆمەاڵیەتییە پێوەندییە
 کردنیعەقاڵنی بێ. بێکاریی، جەمسەری ناتوانێ ،ئەگەر نەتوانێ پێداویستییەکانی مرۆڤ دابین بکات

کە  ەدەزگایەکداموبوونی نیناعەقاڵ هێمای ،لە نێوبردنی ژینگەو  یجیهانیڕەوتی پەرەسەندنی 
نییانە، بە . ئەم دیاردە نەرێێدربکرپیناسە  "ئاراییراستیی  سەرمایەداریی بە"دەکرێ وەکو 

دەبێتە ، بازاڕنییەتی ن. عەقاڵبازاڕ ی)حاشالێنەکراوی(و سادە، بەرهەمی پێویستی چەشنێکی پەتی 
 .یەتییکۆمەاڵ دەزگایداموی نییەتەقاڵعهۆی بەرهمهێنانەوەی نا

 ،نێکە)بە وتەیەکی دیکەهەرچەشنە پەرەسەندمەرجی  ,یجێهانیدەزگای ودامکراوە بۆ  درگایەکی تەواو  .٢

ئەم بیرۆکەیە کە "پەرەسەندن"  لە هەر چەشنە پەرەسەندنێک(. قووچاندنچاولێی ئازاد یاخود ین بازرگانیا
 یتێکەاڵوبوون لە ئابووری و  یەکەکۆمەڵگەتایبەتمەند بە هەر  ،بەستراوە بە بارودۆخی نیوخۆیی

کەڵک  دەهێنێ یین چۆن لەو دەرفەتانەی کە پێکجەی کە بزانبەو مەر ،فاکتەرێکی ئەرێنییەجیهانیی 
سەدە پەرەسەندنی  ٥نە تەنیا لەگەڵ مێژووی  بیرۆکەیە. ئەم گریمانەیەئەم ، بنەمای گرینبوەر

 ەوەانستیشلە ڕوانگەی ز بەڵکووهەیە،  ییدژایەتوچان یانی جەمسەریکردنێکی بێ سەرمایەداریی
بە  بەستراوە ،سەرو گیانێکی بێوەک ،دەکرێ کە باسی لێجیهانییە"  ەبازاڕ. ئەم "نییەست درو

کاری  یبازاڕ"ەیی هیچ کاتێک باسێک لە یە. سەرەرای کۆچکردنی نێونەتەووەو سەرمایەشتومەک 

بیرۆکەی ە نابیندرێ. بازاڕو بۆ داهاتووش جارێ هیچ ئاسۆیەک بۆ پێکهاتنی ئەم  " نەکراوەییهانیج
و  جوغرافیای سیاسیی کاتێک ،فاکتەرێکی بژاردەکە جووڵەی بۆخۆی دەیسەلمێنێ  ییلیبڕاڵ ئابووری
، ناتوانێ تەوەۆقەتیس کرد ەکانی(کارو سەرچاوە سروشتی)واتە  دیکەییی دوو هۆکاری سروشت

ودۆخی کۆمەاڵیەتیی یەکسان و بار توانایی پێویست بۆ بەرهەمهێنانی جێهانیبێتە هۆی پێکهاتنی 
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ی بەدیهاتن و تەنیا دەتوانێ ببێتە هۆ نرخیهانیی لە بارودۆخێکی وەهادا، یاسای ج. هاوتا
 داجیهانی یدەزگا، تێکەڵبوون لە داموبوون. لەم ڕوانگەیەوەبەدیهێنانەوەی جەمسەری ێسەرلەنو

ڕاستیی ئەگەر لەسەدەی  بەشیاوتر دەبێ. لەباری سروشتییەوە نەشیاوە و ڕۆژبەڕۆژیش نە
 رازیلەبی بریتانیا بگات، ئێستا واڵتێک وەکو تئاڵمان بە ئاس تاچەن دەیەیەک پێویست بوو  دانۆزدە

بێگوومان شکڵ و ناوەرۆکی  بە چ ماوەیەکی زەمەنی هەیە؟ گەیشتن بە ئاستی ئەمریکا پێویستیبۆ 
بوون لە درێژایی زەمەندا تووشی گۆڕانکاریی بووە. لە شۆرشی پیشەیی تا شەری جەمسەری

ەکان جیاوازیی دەبیندرا. سەنعەتییەکان و ناجیهانیی لە نێوان واڵتە سەنعەتییدووهەمی 
دەبێتە وون، بەڵکوو بیجەمسەر کردن لە سروشتیگوماننابێتە هۆی  بوونی جێهانی سێهەمسەنعەتی

 مکانیزمی. ەکانی ئەم جەمسەرییەجۆرجۆراوامبەر چەشنە نیشانەی پرسیار لەبەرهۆی دانانی 
)شکڵە تازەکانی ماڵییزراوە: دامە دەسەاڵتدارییجۆرەکانی جۆراوشکڵە کردنی نوێ لەسەر یجەمسەر

یی نوێ(، ن)لە پێوەندیی لەگەڵ شۆرشی زانستیی و فەنتێکنۆڵۆژیکسەرمایەی ماڵیی جێهانیی(، 
. لەم سپاییمرازی پێوەندییە گشتییەکان(، و کاریگەریی و ڕەخنەی پەرەگرتووی ئالە ژێر )فەرهەنگیی

لە  تاپەراوێزیی نین  ( نیوەیەکان سیئێن ئی )"بوون ی سەنعەتیارەدا" ئەو واڵتانەی کە بە تازەیبو
امبەردا، ئەو رلە بە .داهاتوونوێزییەکانی واڵتە پەرا وەڵکوبە ناوەندە تازەکان بن، ببوون  ڕەوتی
و ودەکرێ، واڵتگەلێکی بە ڕاستیی پەراوێزیی نین، بەڵکلێباسیان  "مەجێهانی چواروەکو " ەی کەواڵتان

بوونیان. یەداریی بۆتە هۆی وێرانیەکانی سەرماکە پەرەسەندنی شکڵە سەرەتای ،واڵتگەلێکن
 ڕەوتی خۆپارێزیی" ئەوان لە تێکەڵبوون لەوارم ئاکامی"بارودۆخی مەترسیداری جێهانی چ

. بووەان نەەکپێوەندیی وگەلێکی "هەرەسهێناو" بۆ پساندنینێونەتەوەیی کار و هەنگا کردنیدابەش
بە  ،نییەدیاردەیەکی نوێ دەکرێ، لێی کە وەکو شتێکی تازە باس مەجێهانی چوار لەڕاستیدا،
. ستی پەرەسەندنی سەرمایەدارییەیەکێک لە تایبەتمەندییەکانی هەتاهەتایی و پێوی ،پێچەوانە

( وەکو باکوری 27)مێرکانتیلیسمی سەوداکارییدامسەرناوچەی کاری کۆیلەکان لە قاڕڕەی ئەمریکا لە 
ەکی ڕوونی ئەم نموونەیک لەوان هائیتی( ڕگەکانی هێندی ڕۆژئاوایی)یەوو دو رازیلەبڕۆژهەاڵتی 

بەختەوەر و ئاوەدان بە  وەکو ناوچەگەلێکی ژگارێک ئەم ناوچانە. ڕۆیەتەشەنەکراوەیە دیاردە
پێکهاتە تازەکانی  و دڵی جێهانی پەراوێزیی ئەو کاتە بوون، بەاڵم دواتر  هاتنەئەژمار د

بزوێنترین  ن لە ڕیزی خەمۆکە ئەواپەرەسەندنی سەرمایەداریی ئەوانی خستە پەراوێزەوە و ئەمر
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دەزگایە ئەوانی ەم کە ئەم داموواڵتەکانی جێهانی چوار. ەکانی جێهانی سێهەمنلەتکراوبەشە نەع
رگای کراوە ەلە ڕێگەی سیاسەتی د انبە پێی ئەم پێناسەیە کێشەکانی خۆی ناتوانن ،وەاڵ ناوە
ی یڵ ئەفریقای باشورلەگە بۆ وێنەش پاوئورو یەکیەتییسیاسەتەکانی ئاریکاریی  .بکەن چارەسەر

ئەم  بوونینی زیندا" نەبووە و 28داگیرکاریی نوێ" کی جیا لە  سیاسەتیشتێ هیچ کاتێکچۆڵگە 
یی لیبڕاڵکخستنی ڕێ وە، هەروەهاو" هەتاهەتایی کردپێش سەنعەتیدالە بارودۆخی " پارزەوینەی

"شەریکە ئابوورییەکانی (و Contonou 2000)ڕێکەوتنامەکانی کۆنتۆنۆداخوازی کە  شئورووپا یەکیەتیی

لە ڕوانگەی گەڵە . وەووژمتر کردگ، ئەم گۆڕانکارییە ناشیاوەی بە (APER)یە"ناوچەی
دەزگای جێهانیی لە ژێر دەسەاڵتی داموبوونی سەرتاسەری یەک یەوەجۆرەکانی گوێ زەویجۆراو
 .نابێنەبووە و و قازانجی بۆ ئەو واڵتانە  نییەدا کارێکی شیاو بازاڕ

بێ سەرمایەداریی هیچ چەشنە  ،بەرامبەر لەگەڵ سەرمایەدارییە.)بە وتەیەکی دیکە یدێمۆکراسی  .٣

 ، واتە جەماوەریخەڵکیی یحکوومەتبە مانای  یدێمۆکراسیلە ڕاستیدا،  .(نییەنی ویەک بودێمۆکراسی
وو: یانی . لەم ڕوانگەیەوە تا ڕادەیەکی زۆر مانایەکی چینایەتیی هەبپێناسە کرابووخەڵکی ئاسایی 

و  [، هەر بەم هۆیەش خوێندەوارکۆمەڵگە]ترین چینیگەورەەستەاڵتی نزمترین و هاوکات د
لە  هەراسیاندەدا،  ژیانی شارنشینی خیان بەەن، هەروەها ئەوانەی کە بایدەوڵەمەندەکا
ی ٥خواز لە سەدەی کی یەکسانیوەکو  بۆچوونێ ن دەنا. دیموکراسییو وەالیابوو  دێمۆکراسیی

دەی پاش ەڤلە سەدەی ح شە، هەروەها هەر بەو ڕاشکاویی29]پالتۆ[ئەفالتوونەوەن لە الیەن پێش زایی
ی کرامۆڵ لەشەری نێوخۆیی ەکانخوازمانە چەپەیتەنانەت هاوپ وەالنرا، 30ەوەڵکرامۆزایین لە الیەن 

ان دێمۆکراسیجیاببونەوە،  یی دەنگدان لێمافکە لەسەر کێشەی  انەیخوازیەکسانیئەو واتە  ،ئینگلیس
ی دەنگدان بە دوو لە مافکە  بیریان لەمەش نەکردەوەو وەالیان نا. ئەوان تەنانەت  ڵ نەکردوقەبو
ئەم  خوازەکانیەکسانی یبە باوەڕ بوون. روەڕگ مووچەکە مزبەر یان بدەن  واڵتێکخەڵکی  یسێ

 اان لە کار و باری سیاسیدی بەشدارییمافتر  انێکیبە کەس بوونیانبە هۆی بەستراوەکەسانە 
خێکی ەی سەدەی نۆزدە کە بایلیبڕاڵیزمبە نێوبانگی بانگەشەکاری  جان ستوارت میل. تەنانەت ەبوون

 ی دەنگدانمافمێکی بۆ سیستەێوە و چرچوابە ڕۆڵی جەماوەر و خەلکی ئاسایی دەدا،  تایبەتیی
یی وای بورژدێمۆکراسی کاریگەر.پڕپێشنیار کرد کە چینی زەحمەتکێش نەتوانێ بببێتە زۆرینەیەکی 

و  دەزگای هاوپیشەییودامشارە ئازادەکان)کە لە  ،لە چەشنی سەرەتایی خۆیدا ،وپاوورەلە ئ
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و تەنانەت لە  ەکردبوو  ەسکبەرت انیندالەکایەک دەستەاڵتی فیۆن تا ڕادەای شاردارییەکشورا
رژوازیی بۆ 31گرتووە.سەرچاوەی  ەوەستان و سنگی خۆیان وەپێش دەنا(،ڕادبەرامبەر پاپیشدا 

بوارەدا توانی پێوەندیی خۆی لەگەڵ خەڵکیی بە هێز بکات و پاشان ئەوان بە شوێن خۆیدا  لەم
یی ی بۆرژوادێمۆکراسیدەربێنێ.  فیۆداڵەکانامدا بتوانێ دەستەاڵت لە دەستی بکێشێ تا لە ئاکڕا

 نەیتوانی، بەاڵم تکادابین ب خۆییی یی بەرامبەر" و ئازادماف" بوو کە توانی گەورەدەستکەوتێکی 
 . یبەرامبەریبێ ی بەرامبەر" ماف" بە واتەیەک بێنێ بەرامبەریی پێک

بەسەر  ی سیاسییدێمۆکراسیتوانی ی کرێکاریی وەبزووتنە ،دالە نیوەی دووهەمی سەدەی نۆزدە
ەش تەنیا لە چوارچێوەی بهێنێ، بەاڵم ئەم تی کۆمەاڵیەتیی وەدسمافداسەپێنێ و  دایبۆرژواز

 دا دەزگای سەرمایەدارییوداملە چوارچێوەی  کۆمەڵگەئابووریی  بووڵی بەرێوەبردنیسازان و قە
 سەنعتییەکانبە قازانجی ناوەندە  و  جێهان بوونییی بەهۆی جەمسەرکە بۆخۆش بوو، شتێک
رۆژئاوایی بەسراوە بە دەسەاڵتداریی سیاسییە، لە حالێکدا  یدێمۆکراسی ،پێیە. بەم سەری گرت

 خاوەندارێتیی خۆیینادێموکراتیکی  بنەواشەیبنەمای  لەسەربەرێوەبردنی ژیانی ئابووریی هێشتا 
، نییەی دێمۆکراسیبە  ە خۆیدا پێویستیی سەرمایەداریی لشێوەی بەرهمهێنان یە. دا یڕکبەرکێو 

یدایە. ئابوور لە خۆبێگانەبوونی شاراوە و ئابووریبەڵکوو سروشتی سەرکوتکەرانەی ئەو لە 
ێوەی بەشێک لە ی لە چوارچدێمۆکراسی کردنیبەرتەسک ڕاستییەکانی ژیان پیشانیان داوە کە

ناتوانێ بە  ،بردنی ڕەوتی چەوسانەوەی ئینسانەکان و داگیرکەریی واڵتەکان ناو ، بێ لەدائازادییەکان
ی سیاسیی بێ دێمۆکراسیکات، بە واتەیەکی دیکە بچارەسەر  کێشەیەئەم چەشنێکی بنچێنەیی 

  ی ئابوریی وتەیەکی بێمانایە.دێمۆکراسی
 ییلیبڕاڵی دێمۆکراسیەکان و سۆسیالیست

کە  دالە والتێک سۆسیالیستهێزێکی ئایا  ،ئەم پرسیارە دێتە پێش ی سەرەوەلێکدانەوەکان بە پێی
بۆ وەدەس  ،سۆسیالیزمنابێ تا گەیشتن بە  ،نییەبوونی  یشلیبڕاڵ و ئازادیی یدێمۆکراسیتەنانەت 

گەیشتن بە لە چوارچێوەی ژخایەنی تەنیا و دروشمی کاتی و درێ تێبکۆشێی دێمۆکراسیێنانی ه
ی یکانیکیشتێک پێویستە ئێمە بە چەشنێکی م مان پێش هەمووگوبێ ؟قەتیس بمێنێتەوە دا سۆسیالیزم

 دائەورووپایانی ساڵە لە ەی کە ساڵانبەراوەرد نەکەین، ئەو شت ئەورووپای خۆمان لەگەڵ کۆمەڵگە
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ارمەتی پا هەوڵیان دەدا بە یووروەشاکانی ئدپا وان واتە گوندەکان هەڵدەهاتن، ڕوویان لە شارەکان دەکرد.و دەستەاڵتی ڕەهای ئە
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          خۆڕاگرن.بە قازانجی پەرەدان بە دەستەاڵتی خۆیان  ،ەکانڵدایۆاڵی فەشارەکان لە بەرامبەر بە ق



 ،زاڵەتێدا  انییو نائۆل یی ئۆلیەی کە دیکتاتۆر، بۆ ئەو واڵتانبەشێک لە ژیانی ئاسایی خەڵکبۆتە 
بات بۆ خە داگونجێ. لەم واڵتانەیاڵدا دەەوبار تەنیا لە چوارچێوەی خو جار بۆتە ئاواتێکی مەزن

 ووەی کرێکارییەبزووتنەکانی چەپ و یی بەشێک لە ئەرکەی بۆرژوادێمۆکراسیهێنانی توەدەس
بە  یدێمۆکراسیربواری پەرەسەندنی و بە دەرفەتیی وەکو ی بورژوادێمۆکراسیپێویستە 

تەواوی ویستە دێمۆکراتییەکان لە بواری  ووییگرتو مسۆگەرکردنی یەکقۆناخێکی بەرزتر 
و فەرهەنگیی و   جۆرەکانی نەتەوەییجۆراوکۆمەڵگە  پێوەندیی نێوان جنسەکان، ڕەگەزەکان،

کراسیی دەزگا بیرۆ بەربەرەکانی لەگەڵینگە و راتیزەکردنی ئابووریی، پاراستنی ژدێموک
 لەبەرچاو بگیرێ. یەکان دەوڵەتی

تەنیا لە  ناگونجێ و ئەمە دا"هەموو یان هیچدروشمی "رچێوەی اچولە  کۆمەڵگەژیان و خەباتی 
وەکو ئێران  یی بە تایبەتیی لە واڵتێکی بورژوادێمۆکراسی باوی هەیە. داۆژیتاقیکردنەوەکانی فیزیۆڵ
، و هونەریی پیشەیی یەکیەتییو  ئەنجومەن درووستکردنی... بواری  داو کوردستان و هتد

لە ژیانی سیاسیی  کخەڵ یی و دەنگدانیبەشداری ژنان و مندااڵن، مافبەرگریی لە  ڕێکخراوەی
، هتد ...گەی گۆڤار و ڕۆژنامە و ا لە ڕێی دەربڕینی بیروڕی، ئازادیەمانیرڵ، خەباتی پاکۆمەڵگە

و کاروباری ژیانی ئاسایی  یین لە دادوەرکورتکردنەوەی دەستەاڵتی مزگەوت و هێزە ئایینییەکا
تەنانەت بواری  و ندوتیژیی لەگەڵ ژنان و مندااڵنوەی قانوونی دژ بە توپێکهێنانی چوارچێ ڵک،خە

 وستبوونی واڵتێکی فێدراڵدر پێی بەبۆ وێنە ] ی ڕێژەیی نەتەوەکانمافپێویست بۆ وەدی هێنانی 
خۆڕاهێنانی و  جێگیربوون بەدەدا ئەمانە یاریدە هتد ... پێکدەهێنێ. تەواوی و [ یان نەناوەندیی

و بەرزکردنەوەی ئاستی ئاگایی گشتیی خەڵک لە تەواوی  کۆمەڵگەو ئازادیی لە  یدێمۆکراسی
 یی بە بەراوەرد لەگەلی بورژوادێمۆکراسی. ئاگایی نەتەوەیییەک لەوان بوارەکانی ژیان و 

زیندانێکی گەورە و هەرچەشنە بانگێکی  ی کردۆتەکۆمەڵگەکە  ،زاڵی ئایینی لە ئێران سیستەمی
  وە قۆناخێکی گەورە و ئەرێنییە.نە، ئەشکەنجە و کوشتن واڵمدەداتەی بە بەندیخایئازاد

 .ییلیبڕاڵی دێمۆکراسیکورد و 
 یبێ لەبەرچاوگرتنی دروشمی کاتی حیزب و ڕێکخراوە کوردییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش 

و   نەتەوەیی بۆ بردنە سەرەوەی ئاگایی یاخود سەربەخۆیی[ ڵیدرایی، کۆنفدراڵی]فیان درێژخایەن
ویستیان ێپ داەکانو مەدەنیی  سیاسیی جۆرەجۆراویان لە نێو پێکهاتە کخستنو ڕێ کۆکردنەوەی خەڵک

 دابە بارودۆخێکی ئازاد و دێموکرات هەیە تا کاریگەریی ڕاستەوخۆیان لە ژیانی ڕۆژانەی گەڵەکەیان
مێژینەی کورد واتە سەربەخۆیی لەگەیشتن بە ئاواتی و  ەییچارەسەریی کێشەی نەتەوبێ. هە



ئەم  بۆ گەیشتن بۆپێویستە خایەندا وەدی نایە.  و لە کورتە نییەبێ لەمپەر و  سافڕێگەیەکی 
اگایی لە ئ بە ئاستێک یتا خەڵکی تمسۆگەر بکرێ  کۆمەاڵیەتیی  و  فەرهەنگیی  یئامانجە بارودۆخ

  سی خۆیان بدەن.چارەنوو لەسەر بڕیارنەتەوەیی بگەن کە بتوانن 
ڕێژەی پانتایی واڵت،  ڕۆژهەاڵتی کوردستان پاش باکور گەورەترین بەشی کوردستان بە پێ

نەبوونی  یەکی زمان، هەروەها ئاستی ئاگایی نەتەوەیی و ەڕەنگاوڕەنگیی ئایین و زاراو دانیشتوان،
دێهڵۆرانە، هەروەها ەکان لە ورمێەوە تا ۆرججۆراووەی نەتەوەیی لە ناوچە بزووتنەپێشینەی 

بە  ردستان لەگەڵ نەتەوە دراوسێیەکان،تی کوتێکەاڵوبوونی سنووری جوغرافیایی ڕۆژهەاڵ
ان پێ ەمئەم ڕاستییە ئەمتایبەتیی ئازەرییەکان یەکێک لە کێشەکانی شایانی بیرکردنەوەیە. 

بۆ خواز ێشکەوتنپشێوەی خەبات و چاالکیی هێزێکی دروشمی شیاو، هەڵبژاردنی کە دەسەڵمێنێ 
و جیهانیی  نێوخۆیی، ناوچەیی یهاوئاهەنگیی لەگەڵ بارودۆخ پێویستە ،چارەسەریی کێشەی کورد

زڵهێزەکانی جێهان و ڕێکخراوە  واڵتە یبتوانێ بێروڕای گشتیی و پشتیوانی تا بێهە
کی بە چەشنێ ،لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان. کێشەی نەتەوەیی و خۆی ڕابکێشێەێونەتەوەییەکان بەرن

 .تێببڕ ڕێگایە پێویستە هێزێکی بەرپرس قۆناخ بە قۆناخ ئەم و  چارەسەر ناکرێ 32خۆویستانە
 .نییەواتە سەربەخۆیی لە ئامانجی درێژخایەن  نەوەوبوبە مانای پاشگەز بووڵی ئەم ڕاستییانەق

دەوڵەت و کیانی رد بە یەکجاریی چارەسەر دەکرێ کە کوکێشەی نەتەوەیی کورد تەنیا کاتێک 
 لە کوردستاندا سۆسیالیست حیزبێکیە لە پرۆگرامی ، ئەم مەسەلەیەش پێویستبێبخۆی 

 ەگرێدانی خەباتی نەتەوەیی و چینایەتیی ،سۆسیالیستبێ. ئەرکی کوردی هەڕەنگدانەوەی 
استی جیایی و پێکهێنانی کورد تا ئ ییننووسی خۆچارەی مافلە  بەرگریکردنە ، هەروەها ەوەبەیەک

ئاخری خۆی دەدات، هەر  یبڕیارنەتەوەی کوردە کە  ەبەاڵم لە کۆتاییدا ئەو. سەربەخۆ دەوڵەتی
 دابریتانیا بە مانەوە لە نگیەئازادانە د سکاتڵەند بە پێی بەرژوەندیی خۆیئەو جۆڕەی کە خەڵکی 

لەو  ەندیی خۆی دەنگ بە مان یان نەمانبە پێی بەرژو ،دا، کوردیش دەتوانێ لە واڵتێکی ئازاد
ی و دێمۆکراسینەبوونی ئازادیی،  کردوە، بەاڵم دابەشبەسەردا  یانکوردستانبدات کە  نەداواڵتا

درێژەپێدانی  هەروەها، ئاشتیخوازانەی کێشەی نەتەوەیی چارەسەرییی قانوونی بۆ میکانیزم
تەنیا دەبێتەوە هۆی ئاڵۆزتربوونی بارودۆخی  ،ەاڵتی ناوەندییانەی دەسرەسیاسەتی سەرکوتک
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ی انەڕزگاریخواز اڤیبززۆرتری  هەر چیبوونی ڕادیکاڵیزەئەم واڵتانە و  اسیی و کۆمەاڵیەتیییس
 کورد.

 
 ئەم بابەتە لە ماڵپەری "ناوەندی نووچە و شرۆڤەی ڕۆژ"دا باڵو بۆتەوە.
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