هەڵسەنگاندنی لیبڕاڵیزم لە ڕوانگەی سۆسیالیستییەوە
توێژینەوە :د .کامران ئەمین ئاوە

پێشەکی .بە دوای ڕووخانی یەکیەتیی سۆڤیەت و بلۆکی خۆرهەاڵتی سۆسیالیستیی لە کۆتایی
سەدەی ڕابردوودا ،لە بەرامبەر هێزی چەپ گەلێک پرسیاری جیددی سەبارەت بە سۆسیالیزم و
هۆی سەرنەکەوتنی لەم واڵتانە ،زاڵبوونی سەرمایەداریی بەسەر چەندین قەیرانی گەورەی ئابوریی
و کۆمەاڵیەتیی ،گەشەسەندنی سیستەمی خزمەتگوزاریی بە تایبەتیی لە والتە ئورووپاییەکان و هتد
 ...هاتە پێش و داهاتووی سۆسیالیزم کەوتە ژێر ڕەخنەی توندی لیبڕاڵەکان و تەواوی هێزە دژ
چەپەکانی جیهانیی .ئەوان بە پێداگریی لەسەر ئەم خاڵە کە ڕووخانی واڵتە سۆسیالیستییەکان بە
مانای سەرنەکەوتنی بیرو هزری سۆسیالیستیی بە یەکجاریی و سەرکەوتنی بیری لیبراڵییە ،بەم
ئاکامبەندییە گەیشتوون کە مێژووی بە کارهێنانی چەمکی سۆسیالیزم بە یەکجاریی کۆتایی
پێهاتووە .بەم پێیە پێویستە ئاورێک لە مێژوو و بیری لیبڕاڵیزم بدەینەوە تا ببینین تا چ ڕادەیەک
لیبڕاڵیزم توانیوێتی واڵمدەری ویستی چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگە بێو بتوانێ خۆی
وەکو بەدیلێکی بەهێز بۆ سۆسیالیزم پێناسە بکات؟ سۆسیالیستەکان بە گشتیی و کوردی
سۆسیالیست بە تایبەتیی لە ڕەوتی چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەییو چینایەتیی لە کوردستاندا
پێویستە چ هەڵوێستێکی لە بەرامبەر بە دێمۆکراسیی بۆرژوایی یان لیبڕاڵی بێ؟
هەڵسەنگاندنی لیبڕاڵیزم لە ڕوانگەی سۆسیالیستییەوە.

مێژووی سەرهەڵدانی لیبڕاڵیزم دەگەرێتەوە سەدەی ١٧ی زایینیی کە هاوکاتە لەگەڵ لەناو چوونی
پێوەندیی فیوداڵیی و پێکهاتنی کۆمەڵگەی تازە پێگەیشتووی سەرمایەداریی .پرۆتێستانە
ڕادیکالەکان هەوەڵین لیبڕاڵەکان بوون کە بە نێو بەرگریی لە ئازادیی تاک لە بەرامبەر پلەو پایەی
نائایینیی و ئۆلیی ڕاوستان و بەم باوەڕە بوون کە خەڵکی ئاسایی توانایی داوەرییان سەبارەت بە
کاروباری دەوڵەت و هەڵبژاردنی ڕێگەی گەیشتنیان بە ڕزگاریی هەتاهەتایی هەیە .هەر لەو کاتەوە
لیبڕاڵەکان بوون بە ڕێبەری بەشێک لەو بزووتنەوانەی کە ئامانجیان ڕزگاریی تاک لە هەلومەرجی

دژوار و ئاستەمی سیاسیی ،ئۆلیی ،ئابوریی و هتد  ...بوو .بە باوەڕی هێرۆلد السکی" 1لیبڕاڵیزم "...
بیرۆکەیەک بوو ک ە چینی مامناوەندی نوێ بە یارمەتیی ئەو بە دەستەاڵتی سیاسیی گەیشت".
لیبڕاڵیزم بە تەواویەتی بە شۆرشی جیهانی سەرمایەداریی پێوەند دراوە ،الیەنگرانی ئەم بیرۆکەیە
بەرگریی لە مافی کۆکردنەوەی دارایی خۆیی دەکەن و تا کۆتایی سەدەی نۆزدە دژ بە دەستەاڵتی
ئەریستۆکراتەکان 2بوون .بە وتەی السکی "ئەم ئایدۆڵۆژییە ناچار لە ئاکامی ئەو بەرژەوەندیە
کۆمەاڵیەتیانە پێکهات کە پێوەندییان پێیەوە بوو".
چەمکی لیبڕاڵ تا سەرەتای سەدەی  ١٩زۆرتر لە چوارچێوەی ئازادبیرکردنەوە و سازاندا خۆی
نیشان دەدا ،بەاڵم لەوە بەوالوە وشەی "لیبڕاڵیزم" لە پێوەندیی لەگەڵ حیزب و بزووتنەوکاندا بە
کار هێندرا .سەرەرای ئەوەی کە مێژووی لیبڕاڵیزم تا ڕادەیەکی زۆر مێژووی خەبات بۆ
وەدیهێنانی ئازادیی لە بەرامبەر حکوومەتی خۆسەرانە ،وشکەڕۆیی ئایینیی ،مافە نارەواکانی
ئابووریی و بێبەشبوونی نادێموکراتیکی تاک لە مافێ دەنگدان بە هۆی سەرمایەداریی سەربزێوە،
خوێندنەوەی لیبڕاڵەکان لە ئازادیی لە درێژایی مێژوودا یەکسان نەبووە و لە نێوان خوێندنەوەی
پارێزکارەکان و سۆسیالیستەکاندا لە نەوەسان ماوەتەوە .لیبڕاڵە سەرەتاییەکان لە خەباتی دژ بە
حکوومەتی خۆسەرانە و مافە تایبەتمەندییەکانی ئەریستۆکراتەکان دەیانویست چوارچێوەو
سنووری دەستەاڵتی دەوڵەت کەم کەنەوە و پاشگەزیان بکەنەوە .ئەوان بەم باوەڕە بوون کە
ئازادیی تاک بەستراوە بە بەهرەمەندبوون لە بەشێک لە ئازادییە مەدەنییەکان بە دوور لە
دەستێوەردانی دەوڵەت وەکو ئازادیی کۆکردنەوەی سامان و دارایی و مافی دەربڕینی بیروڕا و
پێرەویی کردن لە بانگی ویژدان لە کارو باری ئایینییە .بە وتەیەکی دیکە ئازادیی یانی نەبوونی
کۆسپێ جۆراوجۆرە و کۆمەڵێك ( )Collectiveکاتێک ئازادە کە هەر کەس بتوانێ بە کەمترین
دەستێوەردانی خەڵکی دیکە یان دەستەاڵتی گشتیی ،خاوەن دەسەاڵتی خۆی و "دارایی"یەکانی(بە
وتەی جان الک )3بێ .ئەم چەشنە ئازادییە کە وەکو "ئازادیی نەرێنیی" پێناسە دەکرێ و
بیرمەندەکانی کالسیکی لیبڕاڵیزم وەکو جانالک ،بێنژامین کۆنستانت 4و جان ستوارتمیل 5تیۆریزەیان
کردوە ،پاکانە بۆ دوکترینی" 6دەوڵەتی النیکەم" دەکات .بە باوەڕی ئایزا بێرلین 7مەبەست لە ئازادیی
1

)Harold Joseph Laski (30 June 1893 – 24 March 1950
)بەکزادە ،شارزادە( Aristocrats
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
یاسا بنەڕەتییەکانDoctrine،
7
)Sir Isaiah Berlin (6 June 1909 – 5 November 1997
2

نەرێنیی ئەو بارودۆخەیە کە تێدا وێچوونی گەشەکردنی تاک بێخورتی دەرەکیی هەبێ .لەوەدەچێ
خورتی دەرەکیی لە الیەن مرۆڤێک ،ڕێکخراوەیەکی کۆمەاڵیەتیی یان حکوومەتەکان و تەنانەت
ئایدۆڵۆژیای زاڵ بەسەر کۆمەڵگە یان تاکدا بێ .بەم پێیە ئازادیی نەرێنیی هەمیشە وەکو کارێکی
ئازادیخوازانە لەقەڵەم دراوە و دەکرێ وەکو ئازادیی لە دەستەاڵتی دەرەکیی پێناسە بکرێ .ئیمانوێل

کانت 8ئازادیی نەرێنیی وەکو سەربەخۆیی و ڕەتکردنەوەی هەرچەشنە بەستراوەیی پێناسە دەکات.
لەم پێوەندییەدا مارتین هایدیگێر 9پرسیار دەکا" سەربەخۆیی لە چی ناوی ئازادیی بە خۆ دەگرێ؟بە
وتەیەکی دیکە ئەم سەربەخۆییە چۆن دیاریی دەکرێ؟ لە ئازادیی نەرێنییدا گوڕگ و مەڕ هەر
دوو مافێکی بەرامبەریان هەیە و ناکرێ گۆڕانکارییەک لە کوژرانی مەڕ بە دەستی گوڕگ بکردرێ.
یەکێک لە الوازە سەرکییەکانی چەمکی"ئازادیی نەرێنیی" مانای نەبوونی بەرتەسکیی واتە "نەبوونی
کۆسپە" .بەتەواویەتیی دەرهێنانی بەشێک لە بوارەکان ،بۆ وێنە چوارچێوەی خاوەندارێتیی لە
بڕیارە گشتییەکان ،نە تەنیا نابێتە هۆی پەرەسەندنی ئازادیی تاک و لە ناو بردنی کۆسپەکان،
بەڵکوو تەنیا جێگای کۆسپەکان دەگۆڕێ و لە ناوی نابا .بۆ وێنە دەکرێ ئاماژە بە پێشگیریی
ڕەهای لیبڕاڵیزمی زێدەخواز لە مافی خاوەندارێتیی بکرێ .بە پیرۆز زانینی مافی خاوەندارێتیی
بڕیاردەریی بۆ خاوەندارێتیی لە چوارچێوەی بڕیارە گشییەکان دەردێنێ و کۆسپێکی تازە بۆ
گەیشتن بە سامان و دارایی و سەرچاوە ئاراییەکان بۆ ئەو کەسانەی پێک دەهێنێ کە خاوەندار
نین .ئازادیی نەرێنیی بە باوەڕێک نە تەنیا چەمکێکی وورد نییە بەڵکوو چەشنە ئوستوورەیەکی
شیاوی تێگەیشتنە کە ڕەخنە گرتن لەو کارێکی هاسانە .بۆ تێگەیشتن بەم مەسەلەیە دەکرێ لە
بۆچوونێکی ژیربێژانەی ساکار کەڵک وەربگیرێ کە هانز کێلزێن

10

یەکێک لە فیلۆسۆفە

قانوونناسەکانی هاوچەرخ شی کردۆتەوە و لە ڕوانگەی ژیربێژیەوە گەلێک ووردە .بە پێی ئەم
بۆچوونە هەر چەشنە مافێکی قانوونیی و هەر ئیزندانێک ،بەرامبەر بە یەک ئەرک یان کۆسپێک بۆ
کەسانێکی دیکەیە" .دەستوور و ڕێسا کاتێک ئیزن و ماف[بە کەسێک] دەدا کە ئەرک ،کار و
خزمەتێکی دیارییکراو بەسەر کەسانێکی دیکەدا داسپێنێ" .هەر چەشنە ڕێسا یان قانوونێک بۆ
کارو چاالکیی ئازادانەی تاک دەبێتە هۆی پێکهاتنی بەربەست و کۆسپێکی نوێ .بە وتەی ئایزا

بێرلین نووسەری ناودار و بیرمەندی لیبڕاڵ بۆئەوکەسانەی کە الیەنگریی لە ئازادیی نەرێنیی
دەکەن "گرینگ ئەوە نییە چ کەسێک ئەمر دەکا ،بەڵکوو گرینگ ئەوەیە لە چ بوارێکدا(بێ
8

)Immanuel Kant (22 April 1724 – 12 February 1804
)Martin Heidegger (26 September 1889 – 26 May 1976
10
)Hans Kelsen (October 11, 1881 – April 19, 1973
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دەستتێوەردانی خەلکی دیکە) دەستەاڵتدارم" .بەم مانایە ،لیبڕاڵە سەرەتاییەکان بە ڕەواڵەت
پێرەوی ئەو بیرە پارێزکارانە بوون کە "ئازادیی لە کۆمەڵگەیەکدا گەشە دەکا کە خەڵکەکەی
خاوەنی ئازادیی کەسبوکارێک بن کە رادەی داسەپانی بەرتەسکییەکان لە بەرامبەر بەرزەفڕیی تاک
لە ئاستێکی زۆر نزمدا بێ".
لە بەرامبەر "ئازادیی نەرێنیی" باس لە "ئازادیی ئەرێنیی" دەکرێ ،بە پێێ وتەی نۆربێرتو بۆببیۆ

11

مافناسی ئیتالیایی ئەم چەشنە ئازادییە بە مانای"توانایی ملنەدان بە یاساکان بێجگە لەوانەیە کە من
خۆم پابەند بە ڕێزگرتنیان دەزانم" .لە الیەکی دیکەش ئازادیی ئەرێنیی بە مانای ڕادەی بەشداریی
تاک لە دەستەاڵتی گشتییو دیاریکردنی بڕیار و یاساکانی دەربەستیهێنەر بۆ هەمووانە .بە
باوەڕی ئایزیا بێرلین مەبەست لە ئازادیی ئەرێنیی ناسین و کەڵک وەرگرتن لە دەرفەتەکانی ئارایی
بۆ گەیشتن بە ئامانجە دیارییکراوەکانە .لە چوارچێوەی ئازادیی ئەرێنییدا بۆ بەرتەسککردنی
کۆسپەکان ،پیویست بە ڕەوشت و قانوونگەلێک بۆ بەرتەسککردن یاخود ڕێ پێ نەدان بە کوشتنی
مەڕ بە دەستی گوڕگە .لە ڕوانگەیەکەوە "کارل مارکس "12وەکو بیردارێژی ئازادیی ئەرێنیی پێناسە
دەکری ،ئەستەڤانۆ پێترۆچیانی

13

فیلۆسۆف سیاسەتوانی ئیتالیایی پێیوایە مارکس لە چەمکی لیبڕاڵیی

مۆدێرنی ئازادیی وەکو نرخێک(ئەرزش) دەست پێدەکا تا پیشان بدات کە چۆن لە کۆمەڵگەی
ڕاستەقینەی بۆرژوازیدا حاشا لەم نرخە کراوە و خەیانەتی پێکراوە .مارکس نیشان دەدات کە
وەدیهاتنی بە بەهرە و تەواوی ئازادیی تاکەکان پێویستیی بە گۆڕانکاریی بنەڕەتیی بنەماکانی
ئابووریی و سیاسیی کۆمەڵگە یانی دابەشکردنی خاوەندارێتیی و دەزگاکانی دەوڵەتیی هەیە.
مارکس نە بەپێی چەمکەگەلێک وەکو بەرامبەریی و دادپەروەریی ڕەخنە لە پێوەندییە ئاراییەکان
دەگرێ ،بەڵکوو بەردەوام ڕەخنەی ئەو لە ئاستێک لە پێوەندییە ئاراییەکان بووە کە بە باوەڕی ئەو
ئازادیی تاکی پێشێلکراوەتەوە.
مارکس لە کتێبی"بنەماڵەی پێرۆز"دا دەنووسێ" :ئازادیی مرۆڤ نە بە پێی توانایی نەرێنیی پارێزکردن
لەم یان ئەو[شت] ،بەڵکوو بە پێی توانایی ئەرێنیی بایەخدان بە تاکیەتیی تایبەتمەند بە خۆیەتی".
لە کۆتایی سەدەی نۆزدەدا بەشێکی زۆر لە لیبڕاڵەکان کە لیبڕاڵی "پێشکەوتوو" یان "نوێ"یان پێ
دەگوترا بەو ڕاستییە گەیشتن کە نابەرامبەریی زەقی سەرمایەداریی خوازیاری ڕکبەرکێ ،تێکدەری
ئازادیی خەلکێکە کە هەوڵدانیان بۆ زیندوومانەوە کات و ساتێکی وەهایان بۆ کەڵکوەرگرتن لە
11

(Norberto Bobbio (October 18, 1909 – January 9, 2004
)Karl Marx )5 May 1818 – 14 March 1883
13
Stefano petrucciani
12

توانایی خۆیان ناهێڵێتەوە .ئەوان بە مەبەستی هێنانەخوارەوەی ئاستی بێکاریی و بەرزکردنەوەی
مووچە ،بوون بە الیەنگری دەستێوەردانی دەوڵەت لە کارو باری ئابوریی ،هەروەها پێداگرییان
لەسەر دەرمان و مافەکانی خۆشبژیویی دیکە بۆ هەمووان دەکرد .ئەم لیبڕااڵنە هەر چەند لە
پێوەندیی لەگەڵ وەالنانی باوەڕی پێشینییانی خۆیان بە سەرمایەداریی سەربزێو و بێزار لە
نابەرامبەرییەکانی زەقی ئابوریی بازاڕ ،هاوبیری سۆسیالیستەکان بوون ،بەاڵم هاوکات ئامادەی
وەاڵنانی تەواوی فەرزکراوەکانی پێشینییانی خۆیان ،یەک لەوان ئەوەیکە "سیستەمی ئابوریی
لەسەر بنەمای پێشبڕکێ ،کاتێک دادپەرەورانەیە کە مووچە بە پێی لێهاتوویی تاک دابەش بکرێ"
نەبوون.
بە باوەڕی ئەوان "لە کۆمەڵگەیەکی لیبڕاڵیدا بە هۆی ئەوەی کە ئازادیی لە بنەڕەتەوە ،ئازادیی

پێشکەوتن و پاشکەوتنیش لە خۆ دەگرێ و لیبڕاڵەکان ناتوانن لە مەر بەرژوەندیی تاکێک کە بە
شێنەیی دەڕوا بەرژوەندیی تاکێک بەرتەسک بکەنەوە کە بەخێرایی دەڕوا  ،ناتوانێ بەرامبەرخواز
بێ" .بەم پێیە دەبینین لیبڕاڵە نوێیەکان هاوکات لەگەڵ پارێزکارەکان ئازادیی وەکو مافی خەڵک بۆ
هەوڵدان بۆ وەدەسهێنانی سامان و دارایی پێناسە دەکەن و هاوکات وەکو سۆسیالیستەکانیش
پێیان وایە ئازادیی لە ناودەچێ مەگەر ئەوەی کە هەر کەس توانایی دەست پێڕاگەیشتنی بە
دەرفەتەکانی ژیان بێ.
جان ڕۆڵز

14

فیلۆسۆفی ئەمریکی و یەکێک لە نووسەرە گەورەکانی سەر بە ڕشتەی "لیبڕاڵیزمی

کۆمەاڵیەتیی" کە خوازیاری "پێرەویی بەرامبەریی لە ئازادییە" ،پێرەوی بنەواشەیەکی گەاڵڵەکراو لە
چەشنێکی بەرتەسکە .ئەو بەکارهێنانی ئەم بنەواشەیە تەنیا "لەسەر بنەمای "ئاستی النیکەمی داهات"
بە شیاوی رێزگرتن دەزانێ .هەڵبەت ئەم بۆچوونە بەاڵنی کەم لە جێهانی سێهەم(کە زۆرترین
بەشی گۆی زەوی لە خۆدەگرێ) جێبروا نییە ،تەنانەت ئەگەر مانای ڕواڵەتیی ئەم بنەواشە
بەرتەسکەی ڕۆڵزیش لەبەرچاو بگرین ،بە باشی دەبینین کە سەروەریی ئازادیی بەسەر بەرامبەریدا
لە پێوەندیی لەگەڵ واڵتە پێشکەوتووەکانی سەرمایەداریی و بەتایبەتیی ئەمریکادا ،دەچێتە ژێر
پرسیارەوە ،چونکە لەم واڵتانەدا "چوونەسەرەوەی ڕێژەی هەژاران" حاشاهەڵنەگرە و ڕێژەی
ناوچە هەژارنشینەکان و تەنانەت هەڵەخۆرەکان بە پێی لێکۆڵینەوەکانی پرۆفسۆر الری براون

15

لە

زانستگای هاروارد و سەرۆکی "گروپی زەبری پزیشکەکانی دژ بە برسێتیی" سەقامگیریشە .لێرەدا
(John Bordley Rawls (1921–2002
Larry Brown
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بە باوەڕی مارکس (پێش ئەویش فریدریش هێگێل )16لە "ئاستی النیکەمی داهات" نە تەنیا سەروەریی
ئازادیی لەبەراوەرد لەگەڵ بەرامبەریی لەرزۆکە و لێک هەڵدەوەشێتەوە ،بەڵکوو لەم حاڵەتەدا
ئازادیی بوونی دەرەکیشی نابێ ،بە وتەیەکی دیکە "دابینکردنی ئازادیی لە مسۆگەرکردنی النیکەمی
بەرامبەریی جیاناکرێتەوە".
مارکس و ئینگێلس
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لە هەوەڵین ژومارەی گۆڤاری کۆمۆنیست ( )١٨٤٧سەبارەت بە پێوەندیی

ئازادیی تاک ،بەرامبەریی و پێکهاتنی بارودۆخی پێویست بۆ گەشەسەندنی ئەم ئازادییە ،بە
پێچەوانەی ئەوانەی کە پێیان وایە دامەزڕێنەرانی بیری کۆمۆنیزم بایخێکیان بە ئازادیی تاک لە
بەرامبەر بە یەکسانیی و بەرامبەریی نەداوە ،نووسیویانە" :ئێمە لەو چەشنە کۆمۆنیستانە نین کە
دەیانەو ێ ئازادیی تاک لە ناو ببەن و جیهان بکەنە سەربازخانەیەکی مەزن یان کارگایەکی
زەبەالحئاسا .بێگوومان هەن ئەو کۆمۆنیستانەی کە خاوەندارێتیی خۆیی کۆسپێک لەسەر ڕێگەی
هاوئاهەنگییەکی تەواو دەزانن و بە ویژدانێکی ڕاحەت حاشا لە پێناسەکردنی خاوەندارێتیی خۆیی
دەکەن و پێیان خۆشە بە یەکجاریی لە جێهاندا بیسڕنەوە ،بەاڵم ئێمە مەیلێکمان بە گۆڕینی ئازادیی
لەگەڵ یەکسانیدا نییە .ئێمە بەم باوڕە گەیشتووین ئازادیی لە هیچ سیستەمێکی کۆمەاڵیەتیدا بە
ئەندازەی ئەو کۆمەڵگەیەی کە لەسەر بنەمای خاوەندارێتیی کۆیی پێکدێ ،دەستەبەرناکرێ".
هەروەها بە باوەڕی مارکس "خۆدانەدەسەوە مەترسییەکی کوشندە بۆهەر بوونەوەرێکە ،بەم پێیە
نەبوونی ئازادیی مەترسییەکی بە ڕاستی کوشندە بۆ مرۆڤە" .ئازادیی مارکسی بێگوومان الیەنی
بنەڕەتیی ئازادیی دێمۆکراتیک لەخۆدەگرێ و بەم پێیە ئازادیی بریتییە لە چاودێریی کۆی خەڵک
بەسەر بارودۆخی ژیانی هاوبەشیاندا.
مارکس لە کاپیتاڵدا دەنووسێ" :کۆمپانیا بەرهمهێنەرەکان بە چەشنێکی عەقاڵنیی ئاڵوگۆڕی
ئورگانیکی تایبەتمەندیی خۆیان لەگەڵ سروشت ڕێکوپێک دەکەن ،ئەوان بە جێگەی ئەوەی کە لە
ڕێگەی ئەم دانووستانەوە وەکو هێزێکی کوێر ببزوێندرێن ،بە چەشنێکی هاوبەش [ئەم دانووستانە]
کۆنترۆڵ دەکەن" یەکێک لە خاڵە گرینگەکانی بیری مارکس ،پێداویستیی ئازادیی بە تێپەربوون لە
پێوەندییەکانی تێکەڵ بە توندوتیژییو زۆرداری ،هەروەها پێشبڕکێی نێوان تاکەکان بە قازانجی
پێوەندیی لە چەشنی هاویاریی[تعاونی]و کۆمەڵە .مارکس لە کتێبی ئایدۆڵۆژیی ئاڵمانیدا دەنووسێ

)Georg Wilhelm Friedrich Hegel (August 27, 1770 – November 14, 1831
)Friedrich Engels (28 November 1820 – 5 August 1895
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"بەم پێیە تەنیا لە کۆمەڵدایە ""18کە ئازادیی خۆیی مسۆگەر دەبێ" .لە ئازادیی مارکسیدا چەند خاڵی
بنەڕەتیی وەکو" گەشەکردنی مرۆڤ ،بڕشت و توانایی تایبەتمەندییەکانی مرۆیی(لە حاڵێکدا لە
کۆمەڵگەکانی ڕابردوودا گەشەسەندنی بەشێک بە حیسابی زیان و زەرەر بۆ بەشێکی دیکە تەواو
دەبوو) ڕۆڵی ناوەندیی و سەرەکییان هەیە .بە باوەڕی مارکس "گەشەسەندنی ئازادانەی هەر کەس
شەرتی گەشەسەندنی هەمووانە".
دژوازیی 19بیری ئازادیی لیبڕاڵیی.
پێویستە لێرەدا ئاماژە بە دژوازییەکی حاشاهەڵنەگر لە بیری لیبڕاڵیستیی بکرێ کە کەمتر باسی
کراوە .زۆربەی فیلۆسۆفە لیبڕاڵەکان یەک لەوان "جان الک" کاتێک باسی ئازادیی و مافی تاکیان
کردوە ،زۆرتر مەبەستیان سپییپێستەکان بووە و الیەنگرییان لە کۆیلەداریی کردووە" .الک"
بۆخۆی یەکێک بوو لە خاوەنبەشەکانی "شێرکەتی پادشایی ئەفریقایی" کە ڕێکخەری بازرگانیی و
کرین و فرۆشی کۆیلەکان بوو .الک خاوەندارێتیی کۆیلە و ئەسپی "وەرزێرانی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی

ئاسیا" بە پێی ئەو مافەی کە لە ڕەوتی کڕین و فرۆشی ڕێکوپێک وەدەستیان هێنابوو وەکو شتێکی
سروشتی و ئاسایی پێناسە دەکا ،تەنانەت "لە مێژووی دەریاوانی"دا سەبارەت بە بازرگانیی لەگەڵ
واڵتە ژێردەسەاڵتەکانی ئەفریقایی دەنووسێ "ئەو شتومەکانەی کە لەم واڵتانە وەدەس دەکەون
بریتیین لە زێر ،ئاجی فیل و کۆیلەکان".
ئەگەر دبینین الک کۆیلەی ڕەشپێست لە چوارچێوەی چەمکی "شتومەک" ڕادەبەندی دەکات،
سەدەیەک دواتر ئیدمۆند بێرک(20نووسەری خۆشەویستی هایک )21کرێکاری کشتوکاڵ یان کرێکاری
مزبەر لە چوارچێوەی چەمکی"ئەمرازی وێژەر" ڕادەبەندی دەکات ،و بە پێێ ڕادەبەندییەکی کالسیک،
ئەوان لەگەڵ گا" -ئەمرازی نیوەوێژەر" و کێڵ" -ئەمرازی بێدەنگ" بەراوەرد دەکا .پەرەسەندنی
کۆیلەداریی هاوکاتە لەگەڵ بزووتنەوەی بەهێزی بیرو هەنگاوگەلێک ،کە لەسەدەی شازدە هەتا
هەژدە لە ڕێگەی سێ شۆرشی مەزن لە هۆڵەند ،بریتانیا و ئەمریکادا پێکهێنەری مێژووی ئەمرۆیی
واتە مۆدێرن بوون .ئەمریکا لە ساڵی ١٧٠٠ی زایینیی  ٣٣٠هەزار کۆیلەی بوو ،ئەم ڕێژەیە لە
ساڵی ١٨٠٠ی زایینیی بە  ٣میلیۆن گەیشت و لە سەدەی نۆزدەدا هەتا دووقات زۆری کرد.
18

بەراڤی ،کۆمەڵ .لە فارسی :همبود ،ئینگلیسیSIMULTANEOUS , SIMULTANEITY :
19

Paradox
)Edmund Burke (12 January 1729 – 9 July 1797
21
)Friedrich Hayek ) 8 May 1899 – 23 March 1992
20

هەڵوەشاندنی کۆیلەداریی لە واڵتە بندەستەکانی هۆڵەند لە ساڵی  ١٨٦٣زایینیی سەریگرت .بریتانیا
لە نێوەڕاستی سەدەی هەژدە  ٩٠٠هەزار کۆیلەی بوو .دوکترینی لیبڕاڵ بە چەشنێکی دووالیەنە لە
دایک بووە و قەت ئەم دووالیەنەبوونەی وەاڵ نەناوە .پەیامی ئاورینی لیبڕاڵەکان کە لە
ژێرکاریگەریی ئایدۆلۆژیی ئاڵمانیی تەنیا بۆ ئازادیی خۆیی شارومەندەکانی سپیپێست ،دەرەبەگ و
خاوەندار و ئاغاکان ،بێ هەرچەشنە گریمانەیەک بە زمانی ئینگلیزی هەمبەر کرابوو ،هەروەها
حاشاکردن لە زوڵم و زۆرێک کە نەتەنیا بە ڕەنگپێستەکانی واڵتە ژێردەستەکان ،بەڵکوو سەبارەت
بە خەڵکی "وەحشیی" ئیرلەند یا سوورپێستەکانی ئەمریکیش دەکرا ،لە مێژوونووسیی لیبڕاڵەکاندا
بە تەواویەتیی شاراوە ماوەتەوە ،هەروەها لە بیربردراتەوە کە چۆن بەگزادەکانی دێموکرات و بە
نێوبانگی لیبڕاڵ یەک لەوان "توکویکل"22ی فەرەنسی بە هاسانی لە نوسراوەیەکی خۆیدا پاکانە بۆ
کۆمەڵکوژیی سوورپێستەکان دەکا و دەبێژێ "ئاوا دێتە بەرچاو کە ویستی خودایی بۆ
نیشتەجێ کردنی سوورپێستەکان لە ناوچەیەکی پڕبەرەکەتی جێهانی نوێدا ،تەنیا بۆ کەڵکوەرگرتنیان
بۆ ماوەیەکی کورتەخایەن بووە ،واتە ئەوان تەنیا بۆماوەیەکی کاتیی لێرە ژیاون .ئەم زرێبارانەی
ئامادە بۆ بازرگانیی و سەنعەت ،بەم چۆمە قوواڵنەوە ،ئەم دۆڵە هەتاهەتاییەی میسیسیپی ،ئەم
پارزەوینە(قاڕڕە)گەورەیە وەکو بێشکەیەکی خاڵیی بۆ نەتەوەیەکی گەورە پێک هاتووە".
هەروەها "گروسیوس "23یەکێک لە باوکەکانی دوکترینی لیبڕاڵ لە سەدەی ١٧ی زایینیی ،کۆیلەتیی بە
شتێکی شەرعیی پێناسە دەکا و بەپێی ڕێنوێنییەکانی ئەرەستوو

24

دەنووسێ "خەڵکێک هەن کە بۆ

خزمەتگوزاریی لە داێک دەبن" .ئەو دانیشتوانی واڵتانی ژێردەسەاڵتی هۆڵەند وەکو "حەیوانی
وەحشی" نێودەبا و ئایینەکەیان وەکو"شۆرشێکی دژ بە خودا" پێناسە دەکا و شیاوی
بێبەزەییانەترین"سزای تاوانبارانیان " دەزانێ .ئەمە نیشاندەری ئەم ڕاستییەیە کە ئەمە لە هیچ
حاڵەتێکدا بە مانای الدان یان هەڵەی کاتیی لیبڕاڵەکان نییە ،بەڵکوو ئەمە پیشاندەری بیرو هزری
ڕەگەزپەرەستانەی ئەو لیبڕااڵنەیە و سەرچاوەی لە بۆچوون و هەڵسەنگاندنی ئەوان لە چەمکی
مرۆڤو ئازادیی وبەرامبەریی مرۆڤ گرتووە .بێهۆ نییە کە هایک ئابوورناس و لیبڕاڵی ئینگلیزیی
بە ڕەچەڵەک ئوتریشی[نەمساویی] ڕەخنە لە گونجاندنی" مانای"ئازادیی لە پێوەندیی لەگەڵ
پێداویستیی" لە ڕیزی "مافی کۆمەاڵیەتییو ئابووریی" ڕاگەیەنراوی جیهانیی مافی مرۆڤ،

22

)Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville (29 July 1805 – 16 April 1859
)Hugo Grotius )10 April 1583 – 28 August 1645
24
)Aristotle (384 – 322 BC
23

پەسەندکراوی ڕێکخراوەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ساڵی ١٩٤٨ی زایینیی دەگرێ کە لە الیەن ئانا

ئەلینۆر ڕۆزوێلتەوە 25گەاڵڵە و تیۆریزە کرابوو.
سێ بیرۆکەی سەرەکیی لیبڕاڵەکان:
" .١بازاڕ" وەکو نوێنەری عەقاڵنییەتی ئابووریی

26

لە دەرەوەی هەر چەشنە پێکهاتەیەکی کۆمەاڵیەتیی

دیارییکراوە(بە وتەیەکیتر بێ بازاڕ ،تەنیا بێسەرەوبەرەیی دەبیندرێ) .بە پێچەوانەی ئەم بیرۆکەیە،
ئەوە بازاڕ نییە کە دەبێتە هۆی عەقاڵنیکردنی پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان ،بەڵکو ئەمە چوارچێوەی
پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانە کە چۆنیەتی کاری بازاڕ دیاریی دەکات .سیستەمێکی کۆمەاڵیەتیی
ئەگەر نەتوانێ پێداویستییەکانی مرۆڤ دابین بکات ،ناتوانێ عەقاڵنی بێ .بێکاریی ،جەمسەریکردنی
ڕەوتی پەرەسەندنی جیهانیی و لە نێوبردنی ژینگە ،هێمای ناعەقاڵنیبوونی دامودەزگایەکە کە
دەکرێ وەکو "سەرمایەداریی بە راستیی ئارایی" پیناسە بکردرێ .ئەم دیاردە نەرێنییانە ،بە
چەشنێکی پەتی و سادە ،بەرهەمی پێویستیی(حاشالێنەکراوی) بازاڕن .عەقاڵنییەتی بازاڕ ،دەبێتە
هۆی بەرهمهێنانەوەی ناعەقاڵنییەتی دامودەزگای کۆمەاڵیەتیی.
 .٢درگایەکی تەواو کراوە بۆ دامودەزگای جێهانیی ,مەرجی هەرچەشنە پەرەسەندنێکە(بە وتەیەکی دیکە،

یان بازرگانیی ئازاد یاخود چاولێقووچاندن لە هەر چەشنە پەرەسەندنێک) .ئەم بیرۆکەیە کە "پەرەسەندن"
بەستراوە بە بارودۆخی نیوخۆیی ،تایبەتمەند بە هەر کۆمەڵگەیەکە و تێکەاڵوبوون لە ئابووریی
جیهانیی فاکتەرێکی ئەرێنییە ،بەو مەرجەی کە بزانین چۆن لەو دەرفەتانەی کە پێکیدەهێنێ کەڵک
وەربگرین ،بنەمای ئەم گریمانەیە .ئەم بیرۆکەیە نە تەنیا لەگەڵ مێژووی  ٥سەدە پەرەسەندنی
سەرمایەداریی یانی جەمسەریکردنێکی بێوچان دژایەتیی هەیە ،بەڵکوو لە ڕوانگەی زانستیشەوە
دروست نییە .ئەم "بازاڕە جیهانییە" کە باسی لێدەکرێ ،وەکو گیانێکی بێسەر ،بەستراوە بە
شتومەک و سەرمایەوەیە .سەرەرای کۆچکردنی نێونەتەوەیی هیچ کاتێک باسێک لە "بازاڕی کاری

جیهانیی" نەکراوەو بۆ داهاتووش جارێ هیچ ئاسۆیەک بۆ پێکهاتنی ئەم بازاڕە نابیندرێ .بیرۆکەی
ئابووری لیبڕاڵیی بۆخۆی دەیسەلمێنێ کە جووڵەی فاکتەرێکی بژاردە ،کاتێک جوغرافیای سیاسییو
سروشتیی دوو هۆکاری دیکەی (واتە کارو سەرچاوە سروشتیەکانی) قەتیس کردۆتەوە ،ناتوانێ
بێتە هۆی پێکهاتنی توانایی پێویست بۆ بەرهەمهێنانی جێهانی یەکسان و بارودۆخی کۆمەاڵیەتیی
(Anna Eleanor Roosevelt (October 11, 1884 – November 7, 1962
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هاوتا .لە بارودۆخێکی وەهادا ،یاسای جیهانیی نرخ تەنیا دەتوانێ ببێتە هۆی بەدیهاتن و
سەرلەنوێ بەدیهێنانەوەی جەمسەریبوون .لەم ڕوانگەیەوە ،تێکەڵبوون لە دامودەزگای جیهانیدا
لەباری سروشتییەوە نەشیاوە و ڕۆژبەڕۆژیش نەشیاوتر دەبێ .بەڕاستیی ئەگەر لەسەدەی
نۆزدەدا چەن دەیەیەک پێویست بوو تا ئاڵمان بە ئاستی بریتانیا بگات ،ئێستا واڵتێک وەکو بەرازیل
بۆ گەیشتن بە ئاستی ئەمریکا پێویستی بە چ ماوەیەکی زەمەنی هەیە؟ بێگوومان شکڵ و ناوەرۆکی
جەمسەری بوون لە درێژایی زەمەندا تووشی گۆڕانکاریی بووە .لە شۆرشی پیشەیی تا شەری
دووهەمی جیهانیی لە نێوان واڵتە سەنعەتییەکان و ناسەنعەتییەکان جیاوازیی دەبیندرا.
سەنعەتیبوونی جێهانی سێهەم نابێتە هۆی گومانکردن لە سروشتی جەمسەریبوون ،بەڵکوو دەبێتە
هۆی دانانی نیشانەی پرسیار لەبەرامبەر چەشنە جۆراوجۆرەکانی ئەم جەمسەرییە .مکانیزمی
جەمسەریکردنی نوێ لەسەر شکڵە جۆراوجۆرەکانی دەسەاڵتداریی دامەزراوە :ماڵیی(شکڵە تازەکانی
سەرمایەی ماڵیی جێهانیی) ،تێکنۆڵۆژیک(لە پێوەندیی لەگەڵ شۆرشی زانستیی و فەننیی نوێ)،
فەرهەنگیی(لە ژێر کاریگەریی و ڕەخنەی پەرەگرتووی ئامرازی پێوەندییە گشتییەکان) ،و سپایی .لەم
بوارەدا" ئەو واڵتانەی کە بە تازەیی سەنعەتی بوون"(ئێن ئی سییەکان) نیوەپەراوێزیی نین تا لە
ڕەوتی بوون بە ناوەندە تازەکان بن ،بەڵکوو واڵتە پەراوێزییەکانی داهاتوون .لە بەرامبەردا ،ئەو
واڵتانەی کە وەکو "جێهانی چوارەم" باسیان لێدەکرێ ،واڵتگەلێکی بە ڕاستیی پەراوێزیی نین ،بەڵکوو
واڵتگەلێکن ،کە پەرەسەندنی شکڵە سەرەتاییەکانی سەرمایەداریی بۆتە هۆی وێرانبوونیان.
بارودۆخی مەترسیداری جێهانی چوارم ئاکامی"خۆپارێزیی" ئەوان لە تێکەڵبوون لە ڕەوتی
دابەشکردنی نێونەتەوەیی کار و هەنگاوگەلێکی "هەرەسهێناو" بۆ پساندنی پێوەندییەکان نەبووە.
لەڕاستیدا ،جێهانی چوارەم کە وەکو شتێکی تازە باسی لێدەکرێ ،دیاردەیەکی نوێ نییە ،بە
پێچەوانە ،یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی هەتاهەتایی و پێویستی پەرەسەندنی سەرمایەدارییە.
ناوچەی کاری کۆیلەکان لە قاڕڕەی ئەمریکا لە سەردامی سەوداکاریی(مێرکانتیلیسم )27وەکو باکوری
ڕۆژهەاڵتی بەرازیل و دووڕگەکانی هێندی ڕۆژئاوایی(یەک لەوان هائیتی) نموونەیەکی ڕوونی ئەم
دیاردە تەشەنەکراوەیەیە .ڕۆژگارێک ئەم ناوچانە وەکو ناوچەگەلێکی بەختەوەر و ئاوەدان بە
ئەژمار دەهاتن و دڵی جێهانی پەراوێزیی ئەو کاتە بوون ،بەاڵم دواتر پێکهاتە تازەکانی
پەرەسەندنی سەرمایەداریی ئەوانی خستە پەراوێزەوە و ئەمرۆکە ئەوان لە ڕیزی خەمبزوێنترین
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بەشە نەعلەتکراوەکانی جێهانی سێهەمن .واڵتەکانی جێهانی چوارەم کە ئەم دامودەزگایە ئەوانی
وەاڵ ناوە ،ناتوانن بە پێی ئەم پێناسەیە کێشەکانی خۆیان لە ڕێگەی سیاسەتی دەرگای کراوە
چارەسەر بکەن .سیاسەتەکانی ئاریکاریی یەکیەتیی ئورووپاش بۆ وێنە لەگەڵ ئەفریقای باشوریی
چۆڵگە هیچ کاتێک شتێکی جیا لە

سیاسەتی "داگیرکاریی نوێ "28نەبووە و زیندانیبوونی ئەم

پارزەوینەی لە بارودۆخی "پێش سەنعەتیدا" هەتاهەتایی کردووە ،هەروەها ڕێکخستنی لیبڕاڵیی
یەکیەتیی ئورووپاش کە داخوازی ڕێکەوتنامەکانی کۆنتۆنۆ()Contonou 2000و "شەریکە ئابوورییەکانی

ناوچەی"یە( ،)APERئەم گۆڕانکارییە ناشیاوەی بە گوژمتر کردووە .لە ڕوانگەی گەڵە
جۆراوجۆرەکانی گوێ زەوییەوە یەکبوونی سەرتاسەری دامودەزگای جێهانیی لە ژێر دەسەاڵتی
بازاڕدا کارێکی شیاو نییە و قازانجی بۆ ئەو واڵتانە نەبووە و نابێ.
 .٣دێمۆکراسیی بەرامبەر لەگەڵ سەرمایەدارییە(.بە وتەیەکی دیکە ،بێ سەرمایەداریی هیچ چەشنە

دێمۆکراسییەک بوونی نییە ).لە ڕاستیدا ،دێمۆکراسیی بە مانای حکوومەتی خەڵکیی ،واتە جەماوەری
خەڵکی ئاسایی پێناسە کرابوو .لەم ڕوانگەیەوە تا ڕادەیەکی زۆر مانایەکی چینایەتیی هەبوو :یانی
دەستەاڵتی نزمترین و هاوکات گەورەترین چینی[کۆمەڵگە] ،هەر بەم هۆیەش خوێندەوار و
دەوڵەمەندەکان ،هەروەها ئەوانەی کە بایەخیان بە ژیانی شارنشینی دەدا ،هەراسیان لە
دێمۆکراسیی بوو و وەالیان دەنا .دیموکراسیی وەکو بۆچوونێکی یەکسانیخواز لە سەدەی ٥ی
پێش زایین لە الیەن ئەفالتوونەوە[پالتۆ] ،29هەروەها هەر بەو ڕاشکاوییەش لە سەدەی حەڤدەی پاش
زایین لە الیەن کرامۆڵەوە
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وەالنرا ،تەنانەت هاوپەیمانە چەپخوازەکانی کرامۆڵ لەشەری نێوخۆیی

ئینگلیس ،واتە ئەو یەکسانیخوازانەی کە لەسەر کێشەی مافی دەنگدان لێی جیاببونەوە ،دێمۆکراسیان
قەبووڵ نەکرد و وەالیان نا .ئەوان تەنانەت بیریان لەمەش نەکردەوە کە مافی دەنگدان بە دوو لە
سێی خەڵکی واڵتێک بدەن کە مزبەر یان مووچەوەڕگر بوون .بە باوەڕی یەکسانیخوازەکان ئەم
کەسانە بە هۆی بەستراوەبوونیان بە کەسانێکیتر مافی بەشدارییان لە کار و باری سیاسیدا
نەبوو .تەنانەت جان ستوارت میل بانگەشەکاری بە نێوبانگی لیبڕاڵیزمی سەدەی نۆزدە کە بایەخێکی
تایبەتیی بە ڕۆڵی جەماوەر و خەلکی ئاسایی دەدا ،چوارچێوە و سیستەمێکی بۆ مافی دەنگدان
پێشنیار کرد کە چینی زەحمەتکێش نەتوانێ بببێتە زۆرینەیەکی پڕکاریگەر .دێمۆکراسیی بورژوایی
لە ئەورووپا ،لە چەشنی سەرەتایی خۆیدا ،لە شارە ئازادەکان(کە دامودەزگای هاوپیشەیی و
28
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شورای شاردارییەکان تا ڕادەیەک دەستەاڵتی فیۆدالەکانیان بەرتەسک کردبووە و تەنانەت لە
بەرامبەر پاپیشدا ڕادەوەستان و سنگی خۆیان وەپێش دەنا) ،سەرچاوەی گرتووە.

31

بۆرژوازیی

لەم بوارەدا توانی پێوەندیی خۆی لەگەڵ خەڵکیی بە هێز بکات و پاشان ئەوان بە شوێن خۆیدا
ڕابکێشێ تا لە ئاکامدا بتوانێ دەستەاڵت لە دەستی فیۆداڵەکان دەربێنێ .دێمۆکراسیی بۆرژوایی
دەستکەوتێکی گەورە بوو کە توانی "مافی بەرامبەر" و ئازادیی خۆیی دابین بکات ،بەاڵم نەیتوانی
بەرامبەریی پێکبێنێ بە واتەیەک "مافی بەرامبەر" بێ بەرامبەریی.
لە نیوەی دووهەمی سەدەی نۆزدەدا ،بزووتنەوەی کرێکاریی توانی دێمۆکراسیی سیاسیی بەسەر
بۆرژوازیدا داسەپێنێ و مافی کۆمەاڵیەتیی وەدست بهێنێ ،بەاڵم ئەمەش تەنیا لە چوارچێوەی
سازان و قەبووڵی بەرێوەبردنی ئابووریی کۆمەڵگە لە چوارچێوەی دامودەزگای سەرمایەدارییدا
بوو ،شتێک کە بۆخۆشی بەهۆی جەمسەریبوونی جێهان و بە قازانجی ناوەندە سەنعتییەکان
سەری گرت .بەم پێیە ،دێمۆکراسیی رۆژئاوایی بەسراوە بە دەسەاڵتداریی سیاسییە ،لە حالێکدا
بەرێوەبردنی ژیانی ئابووریی هێشتا لەسەر بنەمای بنەواشەی نادێموکراتیکی خاوەندارێتیی خۆیی
و ڕکبەرکێیدایە .شێوەی بەرهمهێنانی سەرمایەداریی لە خۆیدا پێویستی بە دێمۆکراسیی نییە،
بەڵکوو سروشتی سەرکوتکەرانەی ئەو لە ئابووری شاراوە و لە خۆبێگانەبوونی ئابووریدایە.
ڕاستییەکانی ژیان پیشانیان داوە کە بەرتەسککردنی دێمۆکراسیی لە چوارچێوەی بەشێک لە
ئازادییەکاندا ،بێ لەناو بردنی ڕەوتی چەوسانەوەی ئینسانەکان و داگیرکەریی واڵتەکان ،ناتوانێ بە
چەشنێکی بنچێنەیی ئەم کێشەیە چارەسەر بکات ،بە واتەیەکی دیکە دێمۆکراسیی سیاسیی بێ
دێمۆکراسیی ئابوریی وتەیەکی بێمانایە.
سۆسیالیستەکان و دێمۆکراسیی لیبڕاڵیی

بە پێی لێکدانەوەکانی سەرەوە ئەم پرسیارە دێتە پێش ،ئایا هێزێکی سۆسیالیست لە والتێکدا کە
تەنانەت دێمۆکراسیی و ئازادیی لیبڕاڵیش بوونی نییە ،نابێ تا گەیشتن بە سۆسیالیزم ،بۆ وەدەس
هێنانی دێمۆکراسیی تێبکۆشێ و دروشمی کاتی و درێژخایەنی تەنیا لە چوارچێوەی گەیشتن بە
سۆسیالیزمدا قەتیس بمێنێتەوە؟ بێگومان پێش هەموو شتێک پێویستە ئێمە بە چەشنێکی میکانیکیی
کۆمەڵگەی خۆمان لەگەڵ ئەورووپا بەراوەرد نەکەین ،ئەو شتانەی کە ساڵیانی ساڵە لە ئەورووپادا
 31لەو کاتەدا دەیانکوت" :هەوای شار ئازادت دەکا" (  .)Stadtluft macht freiهەر لەبەر ئەوە ،ئەو وەرزێرانەی کە لە دەستی فیۆداڵەکان
و دەستەاڵتی ڕەهای ئە وان واتە گوندەکان هەڵدەهاتن ،ڕوویان لە شارەکان دەکرد .پادشاکانی ئەورووپا هەوڵیان دەدا بە یارمەتی
شارەکان لە بەرامبەر بە قەاڵی فیۆداڵەکان ،بە قازانجی پەرەدان بە دەستەاڵتی خۆیان خۆڕاگرن.

بۆتە بەشێک لە ژیانی ئاسایی خەڵک ،بۆ ئەو واڵتانەی کە دیکتاتۆریی ئۆلی و نائۆلییان تێدا زاڵە،
بۆتە ئاواتێکی مەزن و جاروبار تەنیا لە چوارچێوەی خەیاڵدا دەگونجێ .لەم واڵتانەدا خەبات بۆ
وەدەستهێنانی دێمۆکراسیی بۆرژوایی بەشێک لە ئەرکەکانی چەپ و بزووتنەوەی کرێکارییەو
پێویستە دێمۆکراسیی بورژوایی وەکو دەرفەت و بەربواری پەرەسەندنی دێمۆکراسیی بە
قۆناخێکی بەرزتر و مسۆگەرکردنی یەکگرتوویی تەواوی ویستە دێمۆکراتییەکان لە بواری
پێوەندیی نێوان جنسەکان ،ڕەگەزەکان ،کۆمەڵگە جۆراوجۆرەکانی نەتەوەیی و فەرهەنگیی و
دێموکراتیزەکردنی ئابووریی ،پاراستنی ژینگە و بەربەرەکانی لەگەڵ بیرۆکراسیی دەزگا
دەوڵەتییەکان لەبەرچاو بگیرێ.
ژیان و خەباتی کۆمەڵگە لە چوارچێوەی دروشمی "هەموو یان هیچ"دا ناگونجێ و ئەمە تەنیا لە
تاقیکردنەوەکانی فیزیۆڵۆژیدا باوی هەیە .دێمۆکراسیی بورژوایی بە تایبەتیی لە واڵتێک وەکو ئێران
و کوردستان و هتددا  ...بواری درووستکردنی ئەنجومەنو یەکیەتیی پیشەییو هونەریی،
ڕێکخراوەی بەرگریی لە مافی ژنان و مندااڵن ،بەشداریی و دەنگدانی خەڵک لە ژیانی سیاسیی
کۆمەڵگە ،خەباتی پارڵەمانیی ،ئازادیی دەربڕینی بیروڕا لە ڕێگەی گۆڤار و ڕۆژنامە و هتد ،...
کورتکردنەوەی دەستەاڵتی مزگەوت و هێزە ئایینییەکان لە دادوەرییو کاروباری ژیانی ئاسایی
خەڵک ،پێکهێنانی چوارچێوەی قانوونی دژ بە توندوتیژیی لەگەڵ ژنان و مندااڵنو تەنانەت بواری
پێویست بۆ وەدی هێنانی مافی ڕێژەیی نەتەوەکان [بۆ وێنە بە پێی دروستبوونی واڵتێکی فێدراڵ
یان نەناوەندیی] و هتد  ...پێکدەهێنێ .تەواوی ئەمانە یاریدە دەدا بە جێگیربوون و خۆڕاهێنانی
دێمۆکراسییو ئازادیی لە کۆمەڵگە و بەرزکردنەوەی ئاستی ئاگایی گشتیی خەڵک لە تەواوی
بوارەکانی ژیان و یەک لەوان ئاگایی نەتەوەیی .دێمۆکراسیی بورژوایی بە بەراوەرد لەگەل
سیستەمی زاڵی ئایینی لە ئێران ،کە کۆمەڵگەی کردۆتە زیندانێکی گەورە و هەرچەشنە بانگێکی
ئازادیی بە بەندیخانە ،ئەشکەنجە و کوشتن واڵمدەداتەوە قۆناخێکی گەورە و ئەرێنییە.
کورد و دێمۆکراسیی لیبڕاڵیی.
حیزب و ڕێکخراوە کوردییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش بێ لەبەرچاوگرتنی دروشمی کاتیی
یان درێژخایەن[فیدراڵی ،کۆنفیدراڵی یاخود سەربەخۆیی] بۆ بردنە سەرەوەی ئاگایی نەتەوەیی و
کۆکردنەوەی خەڵکو ڕێکخستنیان لە نێو پێکهاتە جۆراوجۆرە سیاسیی و مەدەنییەکاندا پێویستیان
بە بارودۆخێکی ئازاد و دێموکرات هەیە تا کاریگەریی ڕاستەوخۆیان لە ژیانی ڕۆژانەی گەڵەکەیاندا
هەبێ .چارەسەریی کێشەی نەتەوەییو گەیشتن بە ئاواتی لەمێژینەی کورد واتە سەربەخۆیی

ڕێگەیەکی ساف وبێ لەمپەر نییە و لە کورتەخایەندا وەدی نایە .پێویستە بۆ گەیشتن بۆ ئەم
ئامانجە بارودۆخی فەرهەنگیی و کۆمەاڵیەتیی مسۆگەر بکرێت تا خەڵکیی بە ئاستێک لە ئاگایی
نەتەوەیی بگەن کە بتوانن بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن.
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پاش باکور گەورەترین بەشی کوردستان بە پێ پانتایی واڵت ،ڕێژەی
دانیشتوان ،ڕەنگاوڕەنگیی ئایین و زاراوەی زمان ،هەروەها ئاستی ئاگایی نەتەوەیی و یەکنەبوونی
پێشینەی بزووتنەوەی نەتەوەیی لە ناوچە جۆراوجۆرەکان لە ورمێەوە تا دێهڵۆرانە ،هەروەها
تێکەاڵوبوونی سنووری جوغرافیایی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەگەڵ نەتەوە دراوسێیەکان ،بە
تایبەتیی ئازەرییەکان یەکێک لە کێشەکانی شایانی بیرکردنەوەیە .ئەم ڕاستییە ئەمەمان پێ
دەسەڵمێنێ کە هەڵبژاردنی دروشمی شیاو ،شێوەی خەبات و چاالکیی هێزێکی پێشکەوتنخواز بۆ
چارەسەریی کێشەی کورد ،پێویستە هاوئاهەنگیی لەگەڵ بارودۆخی نێوخۆیی ،ناوچەییو جیهانیی
هەبێ تا بتوانێ بێروڕای گشتیی و پشتیوانیی واڵتە زڵهێزەکانی جێهان و ڕێکخراوە
نێونەتەوەییەکان بەرەو خۆی ڕابکێشێ .کێشەی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،بە چەشنێکی
خۆویستانە
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چارەسەر ناکرێ و پێویستە هێزێکی بەرپرس قۆناخ بە قۆناخ ئەم ڕێگایە ببڕێت.

قبووڵی ئەم ڕاستییانە بە مانای پاشگەزبوونەوە لە ئامانجی درێژخایەن واتە سەربەخۆیی نییە.
کێشەی نەتەوەیی کورد تەنیا کاتێک بە یەکجاریی چارەسەر دەکرێ کە کورد دەوڵەت و کیانی
خۆی ببێ ،ئەم مەسەلەیەش پێویستە لە پرۆگرامی حیزبێکی سۆسیالیست لە کوردستاندا
ڕەنگدانەوەی هەبێ .ئەرکی کوردی سۆسیالیست ،گرێدانی خەباتی نەتەوەیی و چینایەتییە
بەیەکەوە ،هەروەها بەرگریکردنە لە مافی چارەی خۆنووسینی کورد تا ئاستی جیایی و پێکهێنانی
دەوڵەتی سەربەخۆ .بەاڵم لە کۆتاییدا ئەوە نەتەوەی کوردە کە بڕیاری ئاخری خۆی دەدات ،هەر
ئەو جۆڕەی کە خەڵکی سکاتڵەند بە پێی بەرژوەندیی خۆی ئازادانە دەنگی بە مانەوە لە بریتانیادا
دا ،کوردیش دەتوانێ لە واڵتێکی ئازاد ،بە پێی بەرژوەندیی خۆی دەنگ بە مان یان نەمان لەو
واڵتانەدا بدات کە کوردستانیان بەسەردا دابەش کردوە ،بەاڵم نەبوونی ئازادیی ،دێمۆکراسیی و
میکانیزمی قانوونی بۆ چارەسەریی ئاشتیخوازانەی کێشەی نەتەوەیی ،هەروەها درێژەپێدانی
سیاسەتی سەرکوتکەرانەی دەسەاڵتی ناوەندیی ،تەنیا دەبێتەوە هۆی ئاڵۆزتربوونی بارودۆخی
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سیاسیی و کۆمەاڵیەتیی ئەم واڵتانە و ڕادیکاڵیزەبوونی هەر چی زۆرتری بزاڤی ڕزگاریخوازانەی
کورد.
ئەم بابەتە لە ماڵپەری "ناوەندی نووچە و شرۆڤەی ڕۆژ"دا باڵو بۆتەوە.
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