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گۆڕاین س يایس ەل ديدی (ليرباڵیم)دا :تێڕوانینەاکین
اکرڵ پۆپەر وەک منونە
رش يد شيف ١

کنعان محەغريب عبدەللا ، ٢،١ئاراين
 ١بەیش زانس تە ڕاميارييەاکن ،کۆليجی زانس تە ڕاميارييەاکن ،زانکۆی سلێامین ،سلێامین ،هەرێمی کوردس تان ،عێراق.
 ٢بەیش ديپلۆمایس و پەيوەندييە گشتيەاکن ،کۆلێجی ايسا و ڕامياری ،زانکۆی گەشەپێداین مرۆیی ،سلێامین ،هەرێمی کوردس تان ،عێراق.

پوختە ( -:ليرباڵیم) تەهنا يەک تێڕوانیین ەل ابرەی گۆڕاین س ياسیيەوە نیيە ،دەکرێت
بوترێت (ليرباڵیمی الکس يک) جەخت ەلسەر ئازادی اتک دەاکتەوەو دژی
دەستێوەرداین دەوڵەتە ەل اکروابرە اتيبەتەاکین اتک ،ەلم ڕوانگەيەوە جوڵەی
شۆڕشگێڕی ەل دژی سیس متی س تەماكری کە ئازادی اتکەاکین پێش ێل دەکرد ،بە
پەسەند دەزاین .بەاڵم (ليرباڵیمی نوێ) سەرەڕای سەنتەربووین بیۆکەی (ئازادی)،
جەخت ەل خۆشگوزەراین و ابشرتکردین دۆیخ ژايین اتکەاکن دەاکتەوە ،اتوەکو ابشرت
بتوانن ەل ئازادييەاکن بەهرەمەند بن ،ەلم ڕوەوە ەلگەڵ دەستێوەرداین س نورداری
دەوڵەتە ەل ابزاڕدا بۆ ئەو مەبەس تە ،هەرچی ديدگای (نيۆليرباڵیم)ە گەڕانەوەيە بۆ
تێزەسەرەکييەاکین (ليرباڵیمی الکس يک) ،جەخت کردنەوە ەلسەر ئازادييەاکین اتک و
دەس توەرنەداین دەوڵەت ەل اکروابرەاکین اتک ،ەلگەڵ جياوازی ئەوەی ئەمان ەل ابرەی
گۆڕانەوە زايتر مەيلێکی کۆنسێرڤااتنەاين هەيە.
(اکرڵ پۆپەر) وەکو بیمەندێکی هاوچەرخ و نوێنەری (ليرباڵیمی نوێ) ،ەلگەڵ
گۆڕاناكری پەلبەندييە ەل کۆمەڵگاو مياكنیمی شۆڕشگێڕی رەتدەاکتەوەو پێیی وايە
کۆمەڵگە هەنگاو بە هەنگاو گەشە دەاکت و مياكنیمی توندوتژیی و شۆڕشگێڕانە
هەڕەشەيە بۆ ئازادی اتکەاکن و دەبێتە هۆی دروستبووین س تەماكری و ەل انوبردین
ئازادييەاکن.
لکيەل وشەاکن -:گۆڕاین س يایس ،ليرباڵیم ،ليرباڵیمی نوێ ،کۆمەڵگەی داخراو،
کۆمەڵگەی کراوە .

 .1پێشەیک
ئەم توێژينەوەيە هەوڵدەدات ەل اببەیت گۆڕاین س يایس ەل هزری س يایس (ليرباڵیم)دا
بکۆڵێتەوە ،ەل گەڵ سەرجنخستنە سەر ديدو تێڕوانینەوەاکین ( اکرڵ پۆپەر) وەک
يەکێک ەل هزرڤانە دايرەاکین (ليرباڵیم).

توێژينەوەکە ش ياكری دەاکت بۆ تێگەیش یت ديدگا جياوازەاکین (ليرباڵیم) ەل ابرەی
چەمکی گۆڕانەوە ،بە مەبەس یت ئاشکراکردن و ش يکردنەوەی ئەوەی ئااي کۆی ديدگا
جياوازەاکین (ليرباڵیم) يەک تێڕوانينيان بۆ گۆڕاین س يایس هەيە ايخود ان.
هەروەها توێژينەوەکە ەل ديدو تێڕوانیین ( اکرڵ پۆپەر) دەکۆڵێتەوە ەل ڕێگەی
ش يکردنەوەی تێڕوانیین ئەو بۆ چەمکی گۆڕاین س يایس ،کە ئااي چۆن تەماشای
گەشەکردن و گۆڕاناكری ەل کۆمەڵگەدا دەاکت.
ەلم ڕوانگەيەوە توێژينەوەکە هەوڵدەدات دنيابیین (پۆپەر) ەل ابرەی گۆڕاین
س ياسیيەوە خباتەڕوو ،هەڵبەتە پاساوی هەڵژباردین (پۆپەر) بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ،کە
ئەو هزرڤانێکی دايرەو اکریگەری بەرچاوی ەلسەر گەشەکردین هزری س يایس هەيە.
( پۆپەر) زايتر بەوە انرساوە کە ەلبواری (ئەبس متۆلۆژاي)دا ،اکری کردووە نەوەک
راس تەوخۆ ەل بواری هزری س ياس يدا ،بەاڵم توێژەر ەلو بۆچوونەوە ەل ( پۆپەر)
دەکۆڵێتەوە کە تيۆری مەعريفەی ( پۆپەر) پەيوەندی راس تەوخۆی ەلگەڵ هزری
س يایس ئەودا هەيە ،ئەمە سەرەڕای ئەوەی کتێیب بەانوابنگی (پۆپەر) ( کۆمەڵگەی
کراوەو دوژمنەوەاکین) تێزو تيۆرێکی راس تەوخۆی ئەوە ەل بواری هزری س ياس يداو
زۆرێک ەل تێڕوانینەوەاکین خۆی ەل ابرەی کۆمەڵگەوە ەل و کتێبەدا خس تۆتەڕوو.
کێشەی توێژينەوە
ئەم توێژينەوە ەلوە دەکۆڵێتەوە کە ئااي (ليرباڵیم) چۆن دەڕوانێتە بیۆکەی گۆڕاین
س يایس؟ ئااي هزری س يایس (ليرباڵیم) بە گش یت و ديدو تێروانیین ( پۆپەر) بە
اتيبەیت ،دژ ايخود ەل گەڵ گۆڕاین س ياس يدايە؟ ەل هەردوو دۆخەکەدا ،توێژينەوەکە
بەڵگەو ئارگيومێنتەاکنيان پێشکەشدەاکت و گفتوگۆاين ەلسەر دەاکت.
گرمیانەی توێژينەوە
توێژينەوەکە گرمیانەی ئەوە دەاکت ،کە( اکرڵ پۆپەر) ەلگەڵ بەاکرهێناین توندوتژیی
ەل پڕۆسەی گۆڕاین س ياس يدا نیيەو پش تگیی ئەوە دەاکت ،کە گۆڕاناكريەاکن ەل
چوارچێوەی دامودەزگااکین دەوڵەتدا بێت ،وەک ئەوەی (ليرباڵیمی نوێ) پەسەندی
دەاکت .واات (اکرڵ پۆپەر) مەيدلاری گۆڕاناكری شۆڕشگێڕی نیيەو لێرەوە دەکرێت
بوترێت بوچونەاکین ات ئاستێک موحافایزاکرانەيە ەل ئاست گۆڕاناكری س يايس خێرا،
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جمةل جامعة التمنية البرشية
ئەم بۆچونەی ئەو تەابيە ەل گەڵ ئەو گؤڕااناکراينەی هاتەو ئاراوە ەل هزری ليربالیمدا،
کە پێش ئەوەی ليربالیم ببێتە بەش ێک ەل ئەزموین حومکڕاین ەل جهياین رۆژئاوادا
مەيلێکی شؤڕشگێڕانەی هەبوو ،بەاڵم پاشرت گؤڕا.
ميتۆدی توێژينەوە
ەل نوسیین ئەم توێژينەوەدا پشت بە ميتۆدی (ئیس تقرایئ) بەسرتاوە ،ئەمەش ەل
ميانەی گفتوگۆکردین بەڵگەو ئارگيومێنتەاکن ،بەمەبەس یت گەیشنت بە ئەجنامگیی
گش یت ،پاساوی بەاکرهێنای ئەم مێتۆدە بۆ ئەوە دەگەڕيتەوە کە توێژينەوەکە هەوڵ
ئەدات بە پشت بەسنت بە کۆکردنەوەی ئارگيومێنت و بەڵگەاکن هێڵکی گش یت
ئەجنامگیی پەسەند باكت کە ەلسەر بنەمای کۆمەڵێک بەڵگەی ئارگيومێنت بنيات
برنێت کە تەابيە ەل گەڵ بەاکرهێناین ميتۆدی( ئیستيقرايئ) بۆ ئەو مەبەس تە.

ابیس يەکەم
گۆڕاین س يایس ەل هزری (ليرباڵیم)دا
هزری (ليرباڵیم) ەل مێژووی گەشەکردین مرۆڤدا وەکو بەرئەجنامێکی سەرجنڕاکێش
دەردەکەوێت و اکریگەری ەلسەر گۆڕيین دۆیخ مرۆڤ ەل درێژەی مێژوودا هەبووە.
(ليرباڵیم) کە ەل هەمبەر کۆمەڵگەو دەوڵەت پش تگیی ەل ئازاديەاکین اتک دەاکت ،اتیک
مرۆڤ بە سەرچاوەی دەسەاڵت ەل قەڵەمدەدات و ەل دەوڵەت و سەرجەم دامەزراوە
س يایس و کۆمەاڵيەتیيەاکین تر وەکو بەرهەمێکی عەقڵی مرۆیی دەڕوانێت .ەلم پێناوەشدا
پارێزگاریکردن ەل اتک بەرامبەر کۆمەڵگە بە ئەریک سەرشاین هەر سیس متێکی س يایس
ەل قەڵەمدەدات.
ەلم ابسەدا هەوڵدەدەین ەل هزری (ليرباڵیم) بە ش ێوەيەیک گش یت ورد ببینەوەو
ئاراس تەو ڕەهەندە جياوازو هەندێکجار دژ بە يەکەاکین دەستنیشان بکەین ،بە هەمان
ش ێوە ڕوانگەی (ليرباڵیم) بەرامبەر گۆڕاین س يایس و ڕای بیمەندە ليرباڵەاکن
دەرابرەی گۆڕان شۆڤە بکەین .ەلم پێناوەشدا ابسەکە دابەش دەکەین بۆ دوو تەوەر،
ەل تەوەری يەکەمدا ابس ەل سەرەاتاکین هزری (ليرباڵیم) و (ليرباڵیمی الکس يک)
دەکەین ،ەل تەوەری دووەمدا قسە ەلسەر قۆانغی دواتری (ليرباڵیم) (ليرباڵیمی نوێ)
و (نيۆليرباڵیم) دەکەین ،ڕای هزرە ليرباڵەاکنیش ەل هەر قۆانغێکدا دەرابرەی گۆڕاین
س يایس دەخەينە ڕوو ،بەم ش ێوەيە:
تەوەری یەکەم
ماانی چەمکی لیرباڵزیم و لیرباڵزیمی الکس یک
یەکەم /چەمکی لیرباڵزیم وەکو هزرێکی س یایس:
(ليرباڵیم) ( )Liberalismبە ش ێوەيەیک گش یت ماانی ئازادخیوازی و دۆکرتەيین
اتکگەرایی دەگەيەنێت( ،ليرباڵیم) ەل ئازادی وەکو بەهايەیک اباڵدەست دەڕوانێت و پی
ەلسەر ئازادی اتکەکەس دادەگرێت ،جەوهەری سەرەیک (ليرباڵیم) بڕوابوونە بە
ڕەسەنێیت و ەل پێشرتبووین اتک ەل کۆمەڵگە (.)Gaus, Gerald, 2000, 47
چەمکی (ليرباڵ) اين (ليرباڵی) ەل ووشەی ( )Libertyوەرگیاوە ،کە ڕیشەکەی
دەگەڕێتەوە بۆ ووشەی ( )Liberی لتیین کە ماانی (ئازاد) اين (مرۆڤی ئازاد)
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دەگەیەنێت ،کە لێوەی چەمکی (ئازادی) داکەوتوە ( Sargent, Lyman, 2009,
 .)140ەل فەرهەنگی ئۆکسفۆردی ئینگلیيدا هاتوە کە ووشەی (ليرباڵی) ەل زماین
ئینگلیيدا بۆ دەربڕيین ماانی (اتکە ئازادەاکن ،خانەدانەوەاکن) بەاکرهێرناوە ،هەروەها
ماانی (ئازادبوون ەل کۆت و بەندی ڕەفتارو گوفتار) ی بەخش يوە (كيالين ،أمال،
 .)19 ،2010بە هەمان ش ێوە ووشەی ( )freedomەل زماین ئینگلیيدا بۆ
گوزارش تکردن ەل ماانی ئازادی بەاکردێت و بەم ش ێوەيەش بە هاوماانی ()liberty
دادەنرێت .بەاڵم هەندێ کەس جياوازی ەل نێوان ئەم دوو ووشەيە دەکەن و وا
لێکدەدەنەوە کە ماانی ( )libertyئازادی دەرەکيە ەل اکتێکدا ( )freedomماانی
ئازادی انوەکيە ،ایخود لیبەریت ماانی (ئازادبوون ەل  ،(freedom from -دەگەیەنێت
و فریدەم ماانی (ئازادی بۆ  ،(freedom for -دەبەخشێت (دۆگنی ،ئەلێکساندەر،
 .)٤٩ ،٢٠١٧بەاڵم سەرابری ئەوەش ەل زۆر سەرچاوە ئینگلیيەاکندا بۆ
گوزارش تکردن ەل ماانی ئازادی و ەل ابیس اتيبەت بە (ليرباڵیم)دا فريدەم هاوش ێوەی
ليبەریت بەاکردەهێرنێت و ابیس جياوازی نێوانيان نەوەکراوە.
(ليرباڵیم) وەکو ڕێبازێکی هزری و وەکو ئايدۆلۆژاييەک هەڵقواڵوی ابرودۆخێکی
مێژووييە کە پەيوەندی بە ڕووخاین پەيوەنديەاکین دەرەبەگايەیت (فيوداڵیم) و
سەرهەڵداین پەيوەنديەاکین بۆرژوازی و گەشەی کۆمەڵگەی سەرمايەداريەوە هەيە
(دۆگنی ،ئەلێکساندەر .)٥١ ،ئەم هزرە ەل ژێر اکریگەری مرۆڤگەرایی ڕێنیسانسدايەو
اتکگەرایی وەکو جەوهەری (ليرباڵیم) ەل ڕوانیین نوێ بۆ مرۆڤ ەل سەردەمی
ڕێنیسانسدا هاتۆتە اکيەوە .اتکگەرایی (ليرباڵیم) چەمکێکی بوونناسانەو ئەخالقيانەی
دايریکراوی هەيە ،بەپێیی ئەو ماانيە اتک ەل پێشەوەی کۆمەڵگا ،بنەڕەتيرتو ڕاس تەقينەتر
ەلوە ،ەل بواری ئەخالقیشەوە ،اتک ابيەخێکی سەروتر ەل هەر کۆڕوکۆمەڵ اين
سەرجەم کۆمەڵگای هەيە ،ەل بواری فەلسەفیشەوە ،بووین اتک ەل پێشەوەی
سەرهەڵداین کۆمەڵگەی س ياس يەوەيە (ڤينسنت ،ئەندرۆ.)٦٦ ،٢٠٠٧ ،
توێژەراین بواری هزرو ئايدۆلۆژايی س يایس پۆلێنبەنديەکيان بۆ هزری (ليرباڵیم)
بە گوێرەی ڕوانگەی بیمەندە ليرباڵەاکن کردوە ،بەگوێرەی ئەم پۆلێنبەنديە هزری
(ليرباڵیم) بەسەر س قۆانغی سەرەکيدا دابەش دەبێت و ەل هەر قۆانغێکیشدا
گوزارشت ەل ڕوانگەو دنيابينيەیک دايریکراو دەاکت .ەل قۆانغی يەکەمدا (ليرباڵیم)
جەخت ەلسەر ئازادی اتکەکەیس و س نوردارکردین دەسەاڵیت دەوڵەت دەاکتەوەو ەل
قۆانغی دووەمدا ڕوودەاکتە گرنگيدان بە ڕۆڵی دەوڵەت ەل گەشەپێداین ئابوری و
کۆمەاڵيەیت و س نوردارکردین ئازادی اتکەکەس و ەل قۆانغی سێيەمیشدا جارێکيرت
دەگەڕێتەوە سەر بەها سەرەاتييەاکین (ليرباڵیم) ەل جەختکردنەوە ەلسەر ئازادی اتک
و ڕێگەگرتن ەل دەستێوەرداین دەوڵەت .دوای سەرهەڵداین بیوڕای نوێ لی بیمەندە
نوێيەاکین (ليرباڵیم) سەابرەت بە ڕۆڵی دەوڵەت و س نوری ئازادی و هێنانەوەاکيەی
بیوڕای دەوڵەیت خۆشگوزەراین و دادپەروەری کۆمەاڵيەیت ،هزرە پێشینەوەاکن ەل ژێر
انوی (ليرباڵیمی الکس يک)) انوزەد کران ،کە هەندێک ئەم ش ێوازەی (ليرباڵیم)اين
ەل ژێر انونیشاین (ليرباڵیمی ئابوری) انساند (كيالين ،أمال .)23 ،لێرەشەوە هزرە
نوێيەاکن ەل ژێر انوی (ليرباڵیمی نوێ) ايخود (ليرباڵیم)ی خۆشگوزەراین سەرايهنەڵدا
کە زايتر جەخیت ەلسەر خۆشگوزەراین و ڕۆڵی دەوڵەت دەکردەوە ات ئازادی ئەبسرتاکت
( .)٢٤ەل سەردەمی هاوچەرخیشدا جارێکيرت (ليرباڵیم) ەل ژێر انوی (نيۆليرباڵیم)
جەخیت ەلسەر بەها کۆنەوەاکین (ليرباڵیمی الکس يک) ەل ئازادی اتکەکەیس و ابزاڕی
ئازاد و کەمکردنەوەی ڕۆڵی دەوڵەت ەل دەستێوەرداین ژايین اتکەاکن دەکردەوە.
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دووەم( /ليرباڵیمی الکس يک):
قۆانغی يەکەمی سەرهەڵداین هزری (ليرباڵیم) و سەرەاتی دەرکەوتین ئەم هزرەيە
ەل مێژووی شارس تانيەیت ڕۆژئاوادا ،کە بۆ کۆاتييەاکین سەردەمی دەرەبەگايەیت و
سەرەاتی سەردەمی سەرمايەداری دەگەڕێتەوە .جەوهەری (ليرباڵیم) ەلم قۆانغەدا
جياکردنەوەی پانتایی دەوڵەت و کۆمەڵگەو س نوردارکردین دەسەاڵیت دەوڵەیت ەل هەمبەر
مافەاکین اتکەکەس ەل کۆمەڵگەدا دەگەايند( ،ليرباڵیم) لێرەدا هەوڵێکی هزری بوو بۆ
دايریکردین پانتایی اتيبەیت (اتکەکەیس ،خێزاین) ەل بەرامبەر دەسەاڵیت دەوڵەتدا (دۆگنی،
ئەلێکساندەر .)٤٨ ،بە هەمان ش ێوە ،کورتکردنەوەی ڕۆڵی دەوڵەت بوو ەل پاراستین
دەسەاڵیت ايساو سیس متی انوخۆو پارێزگاری ەل خاوەندارێیت اتيبەیت و ئاسایشی واڵت
(ڤينس ينت ،ئەندرۆ.)٦٢ ،
هزرمەنداین (ليرباڵیمی الکس يک) هەر دەستێوەردانێکی دەوڵەتيان ەل ژايین
اتکەکەسدا ڕەتدەکردەوەو پێيانوابوو ،کە دەبێت مایف دەوڵەت بۆ دەس تخستنە انو ژايین
اتيبەیت و مەدەین اتکەاکن ەل ڕێگەی کۆیت بەهێزو دايریکراوەوە س نوردار بکرێت،
هەر چەش نە دەستێوەردانێکی دەوڵەتیش يان بە فاکتەری بێهێزکردین اتک و دەس تدرێژی
بۆ سەر ئازادی اتکەکەس ەل قەڵەمدەدا (ڤينس ينت ،ئەندرۆ .)٧٦ ،ئەم ڕوانگەيەی
(ليرباڵیم)یش ەلسەر ئەو بنەما فەلسەفيە بونيادنرابوو کە مرۆڤەاکن خاوەن عەقڵن و
عەقڵیش دابینکەری ئازادی اتکەکەسەو اتکەکەسیش اکتێک دەتوانێت بەگوێرەی عەقڵ
بەو ش ێوەيەی خۆی دەيەوێت ڕەفتار باكت کە ئازادی هەبێت (بەشیيە ،حسێین،
مێژووی بیی س يایس سەدەی بیس تەم .)١١ ،٢٠٠٩ ،بەپێیی ئەم پرەنسیپانەش،
ئازادی اتکەکەیس بە هەموو ليەنەاکنيەوە بەرژەوەندی ڕاس تەقينەی اتک و کۆ دابنی
دەاکت و يەکێکە ەل پێداویستيەاکین شەرەف و کەرامەیت مرۆڤ وەکو بونەوەرێکی
خاوەن عەقڵ (بەشیيە ،حسێین.)١٢ ،
عەقڵگەرایی (ليرباڵیم) ەل بنەمادا دژە کردەوەيەیک هزری بوو ەل هەمبەر زاڵبووین
ڕوانگەی ئايیین سەدەاکین انوەڕاست ،کە ەلسەر بنەمای هزری ميتافییکی و لهویت
دامەزرابوو کە سەرەجنام دەوڵەیت ڕەهای ئايیین هێنابوە بەرهەم( .ليرباڵیم) ەل بەرامبەردا
عەقڵی اتیک کردە بنەمای حەقيقەت و هەوڵيدا عەقڵ ەل هەر چەش نە خەايڵ و دۆگمێکی
ئايیین دامباڵێت ،مرۆڤ ەل ژێر هەژمووین کەنیسەو پياواین ئايیین دەرهبێنێت و عەقڵی
مرۆڤ باكتە ڕێبەری ڕاس تەقينەی ژايین خۆی( .جۆن لۆک) ەل بواری هزری س يایس
و (ئادەم مسیس) ەل بواری هزری ئابوری دايرترین هزرمەنداین ئەم سەردەمەی
(ليرباڵیم) بوون کە اکریگەری گەورەاين ەلسەر هزرمەنداین دواتری (ليرباڵیم)
بەدهیێنا.
(جۆن لۆک –  ،)١٧٠٤-١٦٣٢( )John lockeبە ابویک اتکگەرایی (ليرباڵیم)
دادەنرێت و بیوبۆچوونەوەاکین اکریگەری قووڵی ەلسەر هەموو ئەو هزرمەندانە
دروس تکرد کە ەل دوای ئەو بوونە میاتگری (ليرباڵیم) (توشار ،جان ،اجلزء الثاين،
( .)٥٠٧ ،2010جۆن لۆک) و پێش ئەویش (تۆماس هۆبز) جەخت ەلسەر بونيادی
دەس تکردانەی دەوڵەت دەکەنەوەو کۆمەڵگەی س يایس ڕێکخراو بە بەرهەمی عەقڵی
اتک وێنا دەکەن ،هەردووکيان ەل هەمان مەيیل اتکگەرایی و سودگەرایی و گرنگی دان
بە ئاسایش و ئاش یت اتکەوە دەردەچن (توشار ،جان .)443 ،لی هەردووکيان دەوڵەت
بەرهەمی گرێبەستێکی کۆمەاڵيەتيە کە ەل عەقڵی اتکەکەسەوە سەرچاوە دەگرێت و
ەلسەر بنەمای کۆبونەوەی اتکە ئازادەاکن دادەمەزرێت (بەشیيە ،حسێین ،لیرباڵزیم و
کۆنسێرڤاتزیم.)١٧ ،
بە بڕوای (جۆن لۆک) مرۆڤ بوونەوەرێکی عاقڵ و ئافرێنەرەو بەدوای
خۆشگوزەرانيدا دەگەڕێت کە هەمان ئاماجنی عەقڵە ،بەاکرهێناین عەقڵیش لی مرۆڤ
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وەکو ئامرازێکی بەدهیێناین خۆشگوزەراین پێویس یت بە ئازاديە ،لێرەشەوە ئازادی ەل
هزری (جۆن لۆک) دا دەبێتە ئاماجنی يەکەمی مرۆڤ ەل ژايندا (توشار ،جان ،اجلزء
الثاين .)٥٠٩ ،سەرجەم بەهااکین تری وەکو يەکساین ،خاوەندارێیت اتيبەت،
دادپەروەری و مایف دۆزينەوەی بەختەوەری اتکەکەیس و ش یت تری ەلم چەش نە ەل
ئازاديەوە سەرچاوە دەگرن (پۆلدی ،کەمال .)١١٧ ،٢٠١٩ ،خاوەندارێیت اتيبەت بە
يەکێک ەل کەرەس تە بنەڕەتيەاکین پاراسنت و درێژەپێداین ئازادی مرۆڤ دادەنرێت و
بە سەرچاوەيەیک ڕەسەین سەربەخۆیی اتک بەرامبەر دەسەاڵیت دەوڵەت ەل
قەڵەمدەدرێت (بەشرییە /حسێین ،دمیوکرایس بۆ هەموان .)١٣ ،يەکساین و
دادپەروەریش بە هەمان ش ێوە دوو ئامرازی گرنگی دابینکردین ئازادین و انکرێت بە
انوی بەدهیێناین يەکساین ايخود گەیشنت بە دادپەروەری ،ئازادی بەرتەسک بکرێتەوە
ايخود ەلانو بربێت (بەشرییە ،حسێین ،دمیوکرایس بۆ هەموان.)١١ ،
بەم ش ێوەيە ئازادی اتکەکەس ەل (ليرباڵیمی الکس يک)دا گرنگرتین و ڕەسەنرتین
بەهای مرۆڤەو سەرجەم بەهااکین تر ەل يەکساین و دادپەروەری دەچنە خزمەت
بەدهیێناین ئەم ئازاديەو انکرێت دەوڵەت بە انوی يەکساین و دادپەروەريەوە ئازادی
س نوردار باكت .خاوەندارێیت اتيبەتیش وەکو مافێکی گرن و ابيەخداری مرۆڤ ەل
هزری (ليرباڵیمی الکس يک)دا ەل خزمەیت ئازاديدا دەبێت و زامین مانەوەو پاراستین
ئازادی مرۆڤ ەل کۆمەلگە دەاکت .بەم ش ێوەيەش ئازادی س يایس جەوهەری تێڕوانیین
(ليرباڵیمی الکس يک) پيکدێنێت و ئازادی مرۆڤ بۆ گەڕان بەدوای بەختەوەريدا بە
ڕێبەری عەقڵ کرۆیک هزری (ليرباڵیم) بەرجەس تە دەاکت.
لی ئابوریزاین ئینگلیی (ئادەم مسیس – )١٧٩٠-١٧٢٣( )Adam Smith
ماانی (ليرباڵیم) زايتر ەل ئازادی ئابوريدا بەرجەس تە دەبێت اتوەکو ئازادی س يایس.
(مسیس) ابنگەشەی ئازادی ابزرگاین دەاکت و دەڵێت "گەشەو خۆشگوزەراین ئابوری
بە ڕەخساندین ئازاديەیک تەواو بۆ هەر اتکێکی کۆمەڵگە ەل مامەڵە ئابوريەاکنيان
بەديدێت" ،ەلم ڕوەشەوە سیس متی ئابوری منونەیی لی (مسیس) بريتيە ەل ابزاڕی ئازاد
(.)Cahoone, Lawrence, 2014, 53
ڕۆڵی دەوڵەتیش بە گوێرەی ئەم تێڕوانینە چ لی (جۆن لۆک) و چ لی (ئادەم
مسیس) خۆی ەل پاراستین ئازاديەاکین مرۆڤ و پاریزگاریکردن ەلو مافانە دەبينێتەوە کە
مرۆڤەاکن بە رسوش یت خۆاين خاوەنیین و کەس بۆی نيە لێيان زەوت باكت
( .)Cahoone, Lawrence, 37واات ئەریک دەوڵەت تەهنا پاریزگاری کردنە ەل ئازادی
اتکەاکن و بەدەر ەلوە بۆی نيە دەست ەل ژايین کۆمەڵگە وەربدات .هەر ەلم
ڕوانگەيەشەوە هزرمەندی ئەمریکی (تۆماس جێفرسۆن) دەوڵەت بە هەڕەشەيەیک
بەردەوام بۆ سەر کۆمەڵگە دادەنێت و پێيوايە کە ماف و ئازاديەاکین مرۆڤ کە ەل
ايسای رسوشتيەوە سەرچاوەی گرتوە ،بە بەردەوامی ەل ليەن دەوڵەتەوە دووچاری
زەوتکردن دەبن (توشار ،جان.)603 ،
هەر ەلم ميانەيەدا (ليرباڵیمی الکس يک) ئەو مافە دەداتە خەڵک کە بە گژ
دەسەاڵتێکدا چبنەوەو شۆڕش دژی بەرپا بکەن ئەگەر ەل پاراستین ئازادی شکس یت
هێنا ايخود خۆی دەس توەرداین ەل مایف خاوەندارێیت و ئازادی اتکەاکندا کرد( .تۆماس
جێفرسۆن) بەرپاکردین شۆرش دژی دەوڵەت ئەگەر نەيتواین بەرگری ەل ماف و ئازادی
اتکەاکن باكت ،پاساو دەدات (توشار ،جان( .)٦٠١ ،جۆن لۆک) یش بە هەمان
ش ێوە شۆڕشکردن ەل دژی دەسەاڵتێک کە پێش ێیل مافە رسوشتيەاکین اتکەاکن باكت
ايخود نەتوانێت پارێزگاری ەل مایف خاوەندارێیت باكت و ئازادی بپارێزێت ،بە ڕەوا
دەزانێت (توشار ،جان.)٥١٠ ،
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بەم پێيەش هزرە ليرباڵەاکن ەل سەدەاکین حەڤدەو هەژدە شۆڕش ێکی تيۆراين
بەرپاکردو بیۆکەی س نوردارکردین دەسەاڵتيان ەل چوارچيوەی ايساداو هزری
دەس تکردبووین دەوڵەتيان هێنايەاکيەوە ،ەلو دوو سەدەيەدا هزرە ليرباڵەاکن سەرچاوەی
سەرەیک ئەو شۆڕش و ڕيفۆرمانە بوون کە ەل ئەوروپادا ڕوايندەدا (بەشیيە ،حسێین،
مێژووی بیی س يایس سەدەی بیس تەم( .)١٩ ،ليرباڵیم) ەلم ماوەيەدا بۆ ەلانوبردین
ەلمپەرە نەريتيەاکن و ابوەڕگەیل کەنیسەیی ابنگەشەی بۆ ئايدۆلۆژايی خۆی دەکرد ،بەم
پێيەش شۆڕشگەلێک ەل واڵتە پیشەسازيەاکن سەرايهنەڵدا ،کە گرنگرتينيان
شۆڕشەاکین ئینگلتەرە ( )١٦٤٢-١٦٦٠و شۆڕیش ئەمریاك ( )١٧٧٦و شۆریش
فەرەنسا ( )١٧٨٩بوون (سەلیح ،مەەلک يەحيا .)١٥ ،ابسەاکین (جۆن لۆک) یش
ەل زۆربەی نورساوەاکنيدا زايتر پاساوهێنانەوە بوو بۆ شۆڕیش ( )١٦٨٨ی ئینگلیی
(.)Cahoone, Lawrence, 32
هەر ەلم چوارچێوەيەشدا ڕوانگەی (ليرباڵیمی الکس يک) بۆ گۆڕاین س يایس خۆی
ەل بەگژاچوونەوەی دەسەاڵیت س تەماكرو بەرپاکردین شۆڕیش خەڵکدا دەبينێتەوە ،بە
ئاماجنی بەدهیێناین سیس متێکی س يایس کە ەلسەر بنەمای ئازادی و مایف خاوەندارێیت
دامەزرابێت .بە گوێرەی ئەمەش گۆڕاین س يایس لی (ليرباڵیمی الکس يک) گۆڕانێکە
ەل خوارەوە ەل ليەن خەڵکەوە سەرهەڵدەدات و ەل پێناوی پاراستین ماف و ئازادی
اتکەاکندا پەان بۆ شۆڕش دەابت ،ئاماجنی گۆڕانیش گۆڕيین سیس متی س تەماكر
وهێنانەوەاکيەی سیس متێکە کە ئازادی اتکەکەس پايەدار باكت و مایف خاوەندارێیت
اتکەاکن بپارێزێت ،بەم پێيەش گۆڕاین گۆڕانێکی ڕیشەیی دەبێت ڕوخاندین سیس متی
کۆن و دامەزراندین سیس متێکی س يایس نوێ کە ەلسەر بنەمای ئازادی اتک
دامەزرابێت ،دەاکتە ئاماجن.
ئەم ڕوانگەيەی (ليرباڵیمی الکس يک) ،بە بەردەوامی ەلسەر هەمان تەوەر
نەمايەوە ،بەڵکو ەل قۆانغی دواتردا گۆڕاین بەسەردا هات و ڕوانگەو ئاراس تەی جياوازو
هەندێکجار دژبەيەک هاتنەوەاکيەوە .هزری ئازادی ڕەهای اتکەکەس و بیۆکەی
دەوڵەیت پارێزەر ەلسەر دەس یت هزرمەنداین هاوش ێوەی (جێرمی بێنتام و جۆن
ستيوارت ميل) ڕەخنەی لێگیاو هزری ليرباڵیم تێکەڵ بە چەمکی دمیوکرایس کراو
چەمکی ليرباڵ دمیوکرایس و بیۆکەی دەوڵەیت خۆشگوزەراین ەل ژێر انونیشاین
(ليرباڵیمی نوێ) هاتەاکيەوە ،دواتریش جارێکيرت بیۆکەی دەوڵەیت پارێزەرو ئابوری
ابزاڕی ئازاد ەل ژێر انونیشاین (نيۆليرباڵیم) جەخیت ەلسەر بەها کۆنەوەاکین (ليرباڵیمی
الکس يک) دەکردەوە.
تەوەری دووەم
هزری (ليرباڵیم) ەل نێوان (ليرباڵیمی نوێ) و (نيۆليرباڵیم):
يەکەم /ليرباڵیمی نوێ (:)New Liberalism
بە پێچەوانەی (ليرباڵیمی الکس يک) کە زايتر جەخیت ەلسەر ئازادی اتکەکەس
دەکردەوەو يەکساین و دادپەروەری بە هەڕەشەيەک ەلسەر ئازادی دادەان( ،ليرباڵیمی
نوێ) ەلگەڵ هزرەاکین قواتخبانەی (سوودگەرایی) و بە اتيبەیت هزرەاکین (جێرمی بێنتام
  )١٨٣٢-١٧٤٨( )Jeremy Benthamو (جۆن ستيوارت ميل (John - ،)١٨٣٧-١٨٠٦( Stwart Millەل بری ئازادی پێیی ەلسەر خۆیش و شادی بۆ
زۆربەی خەڵک دادەگرت (توشار ،جان( .)٧٠٧ ،جێرمی بێنتام) بیۆکەی گرێبەس یت
کۆمەاڵيەیت وەکو خەايڵێک سەابرەت بە مافە رسوشتيەاکین اتک ڕەتکردەوەو بەدهیێناین
خۆیش و شادی بۆ زۆربەی خەڵک بە اتکە پاساوی هەر ڕێکخراوێکی س يایس ەل
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قەڵەمدا (( .)Cahoone, Lawrence, 97جۆن ستيوارت ميل)یش سەپاندین کۆت
و بەندی بەسەر کردەوەاکین اتکەکەسدا ەل پێناوی پاراستین شکۆو ڕێزی مرۆڤ بە
پێویست دەزاین ،ەلم پێناوەشدا ئازادی ڕەهای ڕەتدەکردەوەو پاساوی بۆ دەستێوەرداین
دەوڵەت ەل ژايین ئابوری ەل پێناوی کەمکردنەوەی اکریگەری انيەکسانيە کۆمەاڵيەتيەاکن
و خۆشرتکردین ژايین خەڵکدا دەهێنايەوە (ستيوارت ميل ،جون.)1996 ،
چەمکی سوودگەرایی الی (میل) تەهنا ەل گەڕان بەدوای چێژدا کورت نەدەبوەوە،
بەڵکو زایتر ەل ڕێگەگرتن ەل کۆست و انڕەحەیت و کەمکردنەوەی ئازاردا بەرجەس تە
دەبوو (ستیوارت میل ،جون ،)٥٠ ،بە هەمان ش ێوەش ماانی چژی تەهنا ەل چێژە
جەس تەییەاکندا کورت نەدەبوەوە ،بەڵکو بە بڕوای ئەو چێژە عەقڵی و ئەخالقیەاکن
بەرزترو پریۆزترن (ستیوارت میل ،جون.)٤٥ ،
بە بڕوای (ميل) اتکەکەس بونەوەرێکی کۆمەاڵيەتيەو ەل پێشکەوتن و گۆڕاین
هەمیشەييدايەو ەل پێناوی بەدهیێناین ئەم پێشکەوتن و گۆڕانەشدا ،بە انچاری پێویس یت
بە ئەويرتە (ئۆدارد ،اکترین ،)١٦ ،٢٠١٨ ،لێرەشەوە دەستێوەرداین دەوڵەت ەل پێناوی
هاواکریکردین پەراوێزخراوان و س نوردارکردین مایف خاوەندارێیت اتيبەت بە گوێرەی
دیسیپلنی و ايسايەیک دايریکراو ەل هزری (ميل) دا سەرهەڵدەدات ،هەر ئەم
دەستێوەردانەشە کە بە گوێرەی ميل دەرفەت بۆ بەدهیێناین زۆرترین ڕێژەی ئازادی
اتکەکەس دەڕەخس ێنێت (ابراهمي ،مویس.)175 ،2011 ،
(ميل) بڕوای بە دەستێوەرداین مرۆڤ ەل ژايین س يایس ەل پێناوی بەدهیێناین
ژاينێکی ابشرتدا هەبوو ،هەروەکو دەڵێت" :بە کوریت دەکرێت بەسەر سەرجەم سەرچاوە
گەورەاکین ئەشکەجنەو ئازاری مرۆييدا زاڵبنی ايخود بەسەر زۆربەايندا زاڵبنی ،ئەمەش
بە هەوڵی مرۆیی و بە تواانو ویس یت مرۆڤ بەديدێت" (ستيوارت ميل ،جون.)٥٣ ،
بەم ش ێوەيە هزری نوێیی (ليرباڵیم) زايتر بەلی دەستێوەرداین دەوڵەت و
دابینکردین خۆشگوزەراین بۆ خەڵک و دەسەاڵیت ايساو س نوردارکردین ئازادی
اتکەکەس ەل پێناوی بەرژەوەندی گش یت دەشکێتەوە ،کە هەر ئەم بەهااينەبوون دواتر
دمیوکراس يان پايەدار کردو هزری (ليرباڵیم)اين بە هزری دمیوکراس يەوە گرێداو ڕوانگەی
ليرباڵ دمیوکراسیيان هێنايەاکيەوە.
دواتریش (تۆماس هيل گرین _ )Tomas Hill Green) )١٨٨٢-١٨٣٦
پەرەيدا بە ئايداياکین (ميل) و ەلویش سەختگیتر سەرکۆنەی س تەمی (ئازادی
گرێبەس یت کۆمەاڵيەیت) کرد ،بە بڕوای (گرین) ماانی ئازادی تەهنا ڕێگرتن ەل
دەستێوەرداین دەوڵەت ەل ژايین اتکدا نيە (ئازادی نەرێین) ،بەڵکو ماانی ئازادی تواانیی
مرۆڤە بۆ چژیوەرگرتن ەل شتێک ايخود بەدهیێناین ئاماجنێک کە خۆی بەليەوە گرنگە
(ئازادی ئەرێین) .لێرەشەوە ڕۆڵی چارەنوسسازانەی دەوڵەت ەل ژايین اتکەاکندا لی
گرین دەردەکەوێت کە خۆی ەل ڕەخساندین دەرفەت ەل بەردەم اتکەاکن ەل پێناوی بينيین
ڕۆڵێکی گوجناو ەل ژايین کۆمەاڵيەتيدا دەبينيەوە (ابراهمي ،مویس .)176 ،بە بڕوای
(گرین) مایف دەوڵەتە کە ايساو ڕێامنييەاکن ەل بوارەاکین فێرکردن و تەندروس یت گش یت
و موڵاكيەیت اتيبەت و ايسای اکر ەل پێناوی کەمکردنەوەی اکریگەريە نەرێنيەاکین ئازادی
اتکەکەس دابنێت ،هەروەک چۆن پێيوابوو ابزاڕیش دامەزراوەيەیک کۆمەاڵيەتيەو
پێویس تە وەکو هەر دامەزاراوەيەیک تر ەل ليەن دەوڵەتەوە کۆنرتۆڵ بکرێت و ەل
بەرژەوەندی گش یت خبرێتەگەڕ (ئۆدارد ،اکترین.)٢٤ ،
بە گش یت ( گرین) وەکو هزرمەندێکی دايری (ليرباڵیمی نوێ) ،وا دادەنێت کە
رسوش یت مرۆیی بەش ێوەيەیک بنەڕەیت کۆمەاڵيەتيەو بەشداریکردن ەل ژايین کۆمەاڵيەتيدا
اباڵترین وێنەی گەشەی کەس ێتيە ،خەڵک ملکەچی بەرژەوەندی گش یت دەبن ،ئەمەش
ووش ياری هاوبەشە بە ئاماجنێکی هاوبەش ،بەاڵم س ياسەت ڕێکخس تنێکە ەل پێناوی
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n2y2021.pp48-60

52

دروس تکردین مەرجە کۆمەاڵيەتيەاکن کە وا دەاکت گەشەی ئەخالیق ش ياو بێت .ئازادی
لی (گرین) ئەرێنيە ،بريتيە ەل تواانیی ەلسەر کردار نەوەک تواانیی ەلسەر سامان،
پش تگیی دەستيوەرداین دەوڵەت دەاکت بە ئاماجنی زامنکردین پەروەردەی نیش امتین و
تەندروس یت گش یت ،هەروەها داوای ئەوە دەاکت دەوڵەت هاین سەندیاكو هاریاكريەاکن
و کۆمەڵە زامناكريەاکن بدات (توشار ،جان.)٨٧٧ ،
(ليۆانرد ت .هۆهباوز )١٩٢٩-١٨٦٤( (Leonard T. Hobhause -یش بە
هەمان ش ێوە وەکو هزرمەندێکی (ليرباڵیمی نوێ) ،ڕەخنە ەل (ليرباڵیم)ی ئابوری
دەگرێت و هەوڵی نزیک کردنەوەی (ليرباڵیم) ەل سۆش يالیم دەداو ەل ميانەی
سەرەلنوێ ڕاڤەکردنەوەی ئازاديەوە بەرەو ەلخۆگرتین دەوڵەیت خۆشگوزەراین دمیوکرایس
دەڕوات (( .)Gaus, Gerald, 49هۆهباوز) بەرگری ەلو ڕۆڵەی دەوڵەت دەاکت کە
ژايین کۆمەاڵيەیت ڕێکدەخات ،پشتيواین ەلو ئايداييەش دەاکت کە دەڵێت "ڕيفۆرمە
کۆمەاڵيەتيەاکن ەلگەڵ ڕێزو پەلو پايەی اتکەکەس يدا دەگوجنێن" (ئۆدارد ،اکترین.)٢٥ ،
ئازادی لی (هۆهباوز) بە هەمان ش ێوەی بیمەنداین تری (ليرباڵیمی نوێ) ،ەل ميانەی
ژايین بە کۆمەڵدا دەردەکەوێت نەوەک ژايین اتکەکەیس ،هەروەکو دەڵێت( :ئازادی
انبێتە مافێک ەل مافەاکین اتکەکەس ،تەنيا ئەو اکتە نەبێت کە پەيوەست بێت بە
کۆمەڵگەوە) (ئۆدارد ،اکترین.)٣٥ ،
بەم ش ێوەيە (ليرباڵیمی نوێ) ەل هزری ( گرین) و (هۆهباوز)یشدا بە هەمان
ش ێوەی (ميل) بەرەو س نوردارکردین ئازادی اتکەکەس ەل پێناوی بەرژەوەندی گش یت
و ڕۆڵی دەوڵەت و ايسا ەل بەدهیێناین خۆشگوزەراین خەڵک وەرچەرخا .لێرەدا ئايدايی
دەوڵەیت خۆشگوزەراین هاتەاکيەوە کە جەخیت ەلسەر ئەریک دەوڵەت ەل بەدهیێناین
خۆیش و شادی بۆ خەڵک دەکردەوە ،ئەم هزرە لی ئابوریزاین ئینگلیی (جۆن مينارد
کيزن –  ،)١٩٤٦-١٨٨٣( )John Maynard Keynesبە تەواوی پايەدار بوو.
(کيزن) ،ەل کتێبەکەيدا (تيۆراييەیک گش یت دەرابرەی بەاکرهێنان و قازاجن و دراو) کە
ەل ساڵی ( )١٩٣٦دا نوویس پێش هەموو شتێک دژی بێاكری بوو ،بە بڕوای ئەو
س ياسەیت (ليرباڵیمی الکس يک) هۆاکری سەرهەڵداین بوو (توشار ،جان ،اجلزء
الثالث( .)١٠٦٥ ،کيزن) ەلم کتێبەيدا ئاماژەی بۆ ئەوە دەکرد کە (ليرباڵیم)ی سەدەی
نۆزدە ەل جهياین هاوچەرخدا قبوڵکراو نيە ،هەوڵيدەدا ئامرازگەلێک بۆ جێبەجێکردین
س ياسەیت (سەقامگیی کۆمەاڵيەیت و دادپەروەری کۆمەاڵيەیت) بدۆزێتەوەو
سەرەجنامیش س ياسەتێکی ئابوری هێنايەاکيەوە کە بە (ئابوری کيزنی) انرسا (توشار،
جان ،اجلزء الثالث( .)١٠٦٦ ،ئابوی کيزنی) ەل سیيەاکین سەدەی ڕابوردوودا جەخیت
جۆراوجۆر بوو سەابرەت بە کۆنرتۆڵی زايتری سەرپەرش یت دەوڵەت ەلسەر سیس متی
ابزاڕ ەل پێناوی کەمکردنەوەی هەژاری و بێاكری ،کە هەر ئەمەش ەل دواييدا بووە
اککڵەی پرەنسیپیی (ليرباڵیمی نوێ) (ڤينس ينت ،ئەندرۆ.)٩٤ ،
هزرمەندە (پراگامتیست)ەاکنیش ەل ئەمریاك بە هەمان ش ێوە جەختيان ەلسەر ڕۆڵی
دەوڵەت ەل ژايین کۆمەاڵيەتيدا دەکردەوە ،پراگامتیس تەاکن بڕوااين وابوو کە ماانو
ڕاس تێیت ڕووداوەاکن دەبێت ەل قازاجن و ئاماجنی ئەواندا بدۆزرێتەوە نەوەک ەل بیو
هزرە پێشرتەاکندا (بەشیيە،حسێین ،دمیوکرایس بۆ هەموان .)١٤ ،بەانوابنگرتین
بیمەنداین پراگامتیست (چارڵز پێرس – )-١٨٣٩( Charles Sanders Peirce
( ،)١٩١٤ويليام جەمیس –)( ،)١٩١٠-١٨٤٢( William Jamesجۆن دێوی –
) ،)١٩٥٢-١٨٥٩( John Deweyسەرەڕای جياوازی تێڕوانيان ەل هەندێ بواردا،
بەاڵم هەموواين ەلو بۆچوونەدا هاوڕا بوون کە "ڕاس تێیت هزرەاکن ەل گەايندین سوودو
قازاجن بە خەڵك دەردەکەوێت .هزرەاکن اکتێک وە ڕاست دەگەڕێن کە ژايین خەڵک
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جمةل جامعة التمنية البرشية
ئاراس تە بکەن و ئاماجنيان پی نیشانبدەن ،واات هۆی خێرو بێرو خۆیش و ڕەزامەندی
خەڵک بن" (بەشیيە،حسێین ،دمیوکرایس بۆ هەموان.)١٥ ،
گرنگی ئەم ڕوانگە پراگامتیستيەش ەلوەدابوو کە خەڵکی ەل پابەندبوون بە بیونەرێیت
داڕێژراو وەک سەرچاوەی ڕاستيەاکن ڕزگار دەاکت و بەاکرهێناین هەر جۆرە
گۆڕاناكری و داهێنانێک کە بە قازاجنی ژايین مرۆڤ بێت پاساو دەدات .بەم ماانيە
(پراگامتیم) فەلسەفەی ئەزموون و ڕيفۆرمی بەردەوام و ڕزگاری ەل ڕابوردوو نەرێیت
کۆنەو ەلم ڕوەوە ڕوبەڕوی ڕەهاگەرایی دەبێتەوە (بەشیيە،حسێین ،دمیوکرایس بۆ
هەموان( .)١٥ ،وليام جەمیس) پارێزگاری ەل (ليرباڵ -دمیوکرایس) دەاکت بەو پێيەی
ەل ميانەيدا ،ڕاستيەاکن بەردەوام دەگۆڕێن و مرۆڤ ەل پانتایی ئازاديدا دەژێت و پێبەندی
هيچ ڕاستيەیک نەگۆڕ انبێت .بە بڕوای (جۆن دێوی) یش رسوش یت مرۆڤ نەگۆڕو
پتەو نيە ،بەڵکو بەردەوام ەل گۆڕاندايە ،مرۆڤ بەردەوام ەل حاڵی گۆڕان و
سەرکەوتندايەو ڕوی ەل ئاماجنێکە کە پێناسە انکرێت (بەشیيە،حسێین ،دمیوکرایس بۆ
هەموان( .)٥٨ ،ديوی) بە توندی ڕەخنەی ەل (ليرباڵیمی الکس يک) دەگرت و بەانوی
بەرپرس يارێیت کۆمەاڵيەتيەوە ڕوانگەی اتکگەرایی ئەتۆمی – کە ەل ڕوانگەيەیک ماداينەی
پەتيەوە دەیڕوانیيە اتکەکەس  -ڕەتدەکردەوە (ئۆدارد ،اکترین.)٢٨ ،
بەم ش ێوەيە ئەگەر (ليرباڵیمی الکس يک) ابيەخێکی زۆر اتيبەیت بە پاراستین
اتکەاکن دژ بە دەس توەردانەوەاکین دەوڵەت دابێت ،ئەوا ەل بەرامبەردا (ليرباڵیمی نوێ)
جەخت ەلسەر دەستێوەرداین دەوڵەت بە ئاماجنی بەدهیێناین بەرژەوەندی گش یت
دەاکتەوە .دەوڵەت ەل قەوارەيەیک مەترس يدارەوە ەلسەر اتکەکەس بوو بە هێزو تواانی
چاکەو بەدهیێناین خۆشگوزرەراین بووە ئەریک ەل پێشینەی دەوڵەت (ئۆدارد ،اکترین،
( .)٤١ليرباڵیمی نوێ) داوا ەل دەوڵەت دەاکت دەست ەل ئابوری وەربدات اتوەکو
زێدەڕەوی نەرێین سەرمايەو ابزاڕ جڵەو باكت ،چيرت ئەریک دەوڵەت ەل پاراستین
اتکەاکن و ڕێگرتن ەل پێش ێلکردین مافەاکندا کورت انبێتەوە وەکو ئەوەی (ليرباڵیمی
الکس يک) ابنگەشەی بۆ دەکرد ،بەڵکو ئەرکەکەی بۆتە بەدهیێناین بەختەوەری اتکەاکن
ەل ڕێگەی اکری بەهیکردین سەقامگیی ئابوری و دیس پلينکردین ابزاڕەوە (ئۆدارد،
اکترین.)٤١ ،
بەم ش ێوەيە وەکو چۆن (لۆک) بنەمايەیک فەلسەیف بۆ هەڵگیساین (شۆڕیش
ئینگلیی) ساڵی ( )١٦٨٨وەکو پاساوێک بۆ شۆڕش بەسەر فەرمانڕەوایی ڕەهادا،
هێنايەاکيەوە (ميل)یش هات اتوەکو پاساوی ڕوانگەی ڕيفۆرخموازی بێنێتەوەو
بنەمايەیک تيۆری بۆ دابنێت (ابراهمي ،مویس .)١٧٥ ،جەختکردنەوە ەلسەر گۆڕاین
دمیوکرایس و پەانبردنە بەر س ندوقەاکین دەنگدان و مایف هەڵژباردن بۆ هەموو کەس ێک
گرنگرتین پرەنسیپەاکین (ليرباڵیمی نوێ) بوون کە ەل ميانەيدا گۆڕاین س يایس ەل
چوارچێوەی ڕيفۆرم و هەڵژباردندا بە ش ێوەيەیک ئاشتيانە ،بەرجەس تە دەبوو (اجلبايل،
صقر.)١١٤ ،٢٠١٤ ،
بە گش یت (ليرباڵە نوێيەاکن) هەروەکو ەل ڕوانگەی هزرمەندە پراگامتیس تەاکندا
دەردەکەوت ،پاساواين بۆ ڕێژەیی بووین هزرو ئايداياکن دەهێنايەوەو دژی هەر
چەش نە بیوبۆچوونێکی ڕەهاو دۆگامیی بوون کە بیۆکە شۆڕشگێڕيەاکن پاساواين
پێدەهێنايەوە .لی ئەمان خزمەتکردین کۆمەڵگە ئاماجنی سەرەکيەو هزرەاکن بە گوێرەی
ابرودۆخەاکن گۆڕانيان بەسەردا دێت و ڕاس تێیت و ش ياوبوونیش يان پشت بە بەدهیێناین
ئەم ئاماجنە دەبەس تێت .لێرەشەوە ئەم بۆچوونە پاساوی بۆ هزری ڕيفۆرخموازی و
هەوڵدان بۆ چاککردین ابرودۆخەاکن دەهێنايەوە ،نەوەک گۆڕيین سیس متی س يایس و
ڕووخاندین دەسەاڵتە س تەماكرەاکن وەکو ئەوەی کە (ليرباڵیمی الکس يک) پاساوی بۆ
دەهێنايەوە.

جمةل جامعة التمنية البرشية
دەوڵەت ەل (ليرباڵیمی نوێ)دا ڕۆڵێکی ئەرێین هەيەو شاايین ڕێزگرتن و پەان بۆ
بردنە نەوەک دژايەیت کردن و ڕووخاندن ،ابشرتکردین ژايین خەڵک ەل هزری (ليرباڵیمی
نوێ)دا ئەریک سەرەیک دەوڵەتەو ئەم ئەرکەش پێویس یت بە گرتنەبەری ڕێوشوێنە
دمیوکرایس و ئاشتيانەاکن هەيە نەوەک زەبروزەن و شۆڕش و توندوتژیی .بەم پێيەش
گۆڕاین س يایس ەل هزری (ليرباڵیمی نوێ)دا گۆڕانێکی ئاشتيخوازانەو دمیوکراس يانەيەو
ەل ليەن نوخبەی فەرمانڕەواوە ەل ڕێگەی ڕيفۆرمی بەردەوامەوە ئەجنام دەدرێت.
دووەم( /نيۆليرباڵیم :)Neoliberalism -
هزری دەوڵەتسالرانەو کۆمەڵگەی خۆشگوزەراین (ليرباڵیمی نوێ) ەل نيوەی
دووەمی سەدەی بیس تەم ەل ليەن تيۆرايی (نيۆليرباڵیم)ەوە بە توندی دژايەیت کراو
هزری (ليرباڵیم) بەرەو ڕوانگەی س نوردارکردین دەوڵەت و پايەدارکردین ئازادی
اتکەکەیس گەڕايەوە.
چەمکی (نيۆليرباڵیم) زايتر ەل ليەن دژەاکنيەوە بەاکردەهات اتوەکو ليەنگراین -چەپە
نوێيەاکن بۆ منونە (دەيڤد هارڤەی – ) David Harveyکتێبێکی بە انوی
( )Neoliberalismەل ساڵی ()٢٠٠٧دا نوویس ،تیایدا ڕەخنە ەلو ڕوانگەیەی
(لیرباڵزیم) دەگرێت کە پاساو بۆ ئابوی ابزاڕی ئازاد دیێنێتەوە)  -ئەم چەمکە ئاماژە
بوو بۆ ئايدۆلۆژاييەیک س يایس ،کە ايسای ابزاڕی بەسەر ايسای حکومەتدا شکۆدار
دەکردو هاین کەمکردنەوەی خەریج گش یت و کەمکردنەوەی ابج و لوازکردین يەکێتيە
کرێاكريەاکین دەداو دژايەیت ڕێکخستین حکومی بۆ چالیک ئابوری دەکرد (وسويل،
اإيفانز .)2016 ،بنەما سەرەکيەاکین (نيۆليرباڵیم) بريتیبوون ەل (ايسای ابزاڕ ،ئازادکردین
ابزاڕ ەل هەر ابجێک کە حکومەت دەیسەپێنێت ،لبردین چاودێری ەلسەر نرخ،
ئازادی تەواوی جوڵەی سەرمايەو کەلوپەل و خزمەتگوزاری ،کەمکردنەوەی خەریج
گش یت ەلسەر خزمەتگوزاريە کۆمەاڵيەتيەاکن وەکو پەروەردەو چاودیری تەندروس یت
(مارتيزن ،اإلیابیث – أرنودل ،غارس يا .)2012 ،ەل ديدی (نيۆليرباڵیم)دا ،هزرە نوێيەاکن
(ليرباڵیم)اين دووچاری قەیران کردوەو دەرچوون ەل قەیرانیش تەهنا ەل ڕێگەی گەڕانەوە
بۆ پرەنسیپە اتکگەراييەاکن و (ئازادی ملمالێن)وە بەديدێت ،کە ەل (ليرباڵیمی
الکس يک)دا ەل ئارادا بوو ،بە بڕوای (نيۆليرباڵیم) هەموو کێشەيەک ەل دەستێوەرداین
دەوڵەتەوە سەرهەڵدەدات کە لوت ەل شتێک دەژەنێت کە هی خۆی نيە (توشار ،جان،
.)1060
بیمەنداین نيو(ليرباڵیم) جەخت ەلسەر بێاليەین ابزاڕ و ڕێگرتن ەل دەستێوەرداین
دەوڵەت دەکەنەوەو بێاليەین بەهایی و پێوانەیی ابزاڕ بە سەرچاوەی هێزەکەی ەل
قەڵەمدەدەن .پێيان وايە ابزاڕ پێویس یت بە پاساو هێنانەوەی پێوانەیی (نۆرماتيڤ) و
بەهایی نيە ەلبەرئەوەی هەموو پێوانەيەیک دەرەیک ڕەتدەاکتەوە جگە ەل پێوانەی ئاڵوگۆڕی
دادپەروەرانە( ،فريدرێک فۆن هایک – -١٨٩٩ ( )Friedrich Von Hayek
 ،)١٩٩٢ەل سەرەاتی گەشە هزريەکەی و ەل پاساوەاکنيدا بۆ ئابوری ابزاڕ ليەنگرو
سەرخەری ئەم بۆچوونە بوو (منصور ،أشف .)١٧٤ ،2008 ،بە بڕوای (هایک)
ابشرتین س ياسەیت گوجناو س ياسەیت ئازادی اتکەکەس يە هەروەک چۆن ەل سەدەی
نۆزدەدا بەو ش ێوەيە بووە (توشار ،جان( .)1061 ،هایک) گەورەترین مەودا بۆ
ئۆتۆنۆمی ( )Autonomyو سەربەخۆیی اتک بە بێاليەین بەهایی ابزاڕ دەبەس تێتەوە،
بەو پێيەی بە بڕوای ئەو بێاليەین ابزاڕ وا ەل اتکەاکن دەاکت بتوانن بە گوێرەی
بۆچوونەاکین خۆاين و بەێب پابەندبوون بە بەهاو ئاماجنە سەپێرناوەاکن بە سەرايندا،
پەرە بە خۆاين بدەن .ئابوری ابزاڕ بە گوێرەی (هایک) گەیشنت بە بڕايری عەقاڵنيانە
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فەراهەمدەاکت ،ئەمەش ەلسەر ئەو بڕوايەی کە بوار بۆ بەراورد کردن ەل نێوان چەند
جێگرەوەو هەلێکی بەردەس تدا دەڕەخس ێنێت (منصور ،أشف.)175 ،
بەم پێيە هزری (نيۆليرباڵیم) ەل ڕێگەی بەرگری کردن ەل بەهای (ئازادی اتکەکەس)
و سەروەری (ابزاڕی ئازاد) و (س نوردارکردین دەسەاڵیت دەوڵەت) ،بەرپەرچی
بیۆکەی دەوڵەیت خۆشگوزەراین (ليرباڵیمی نوێ)ی سەدەی نۆزدەی دايەوەو هەوڵيدا
جارێکيرت پرەنسیپەاکین (ليرباڵیمی الکس يک) زيندوو باكتەوە بە اتيبەیت ەل ڕوانگە
ئابوريەکەيدا ،کە خۆی ەل بیۆکەی ابزاڕی ئازادو لبردین کۆتەاکین سەر اکرکردین
اتکەکەس دەبينيەوە.
اکریگەری هزرە نيۆليرباەلاکن بە اتيبەیت ەل هەش تااکین سەدەی ڕابوردودا زۆر بەرچاو
بوو ،وە گرنگرتین هزرمەندانیشی جگە ەل (فريدریک فۆن هایک) بريتیبوون ەل (ميلتۆن
فريدمان – ( ،)٢٠٠٦-١٩١٢( )Milton Friedmanڕۆبەرت نۆزیک – Robert
( )٢٠٠٢-١٩٣٨( )Nozickمارشال ،جوردون( .)1238 ،نيۆليرباڵیم)ی (هایک و
فريدمان و نۆزیک) ،هەموواين ەلسەر ئەوە کۆک بوون کە سەرزەنش یت
زێدەڕەويەاکن و پش ێويەاکن و شکس تەاکین دەوڵەیت خۆشگوزەراین کۆمەاڵيەیت ەلسەر
ئاس یت کۆمەاڵيەیت و ئابوری بکەن ،ەل ڕێگەی گەڕانەوە بۆ ڕێبازی ش ياكری الکس يکی
اتکەکەیس (ئۆدارد ،اکترین( .)٤٧ ،نۆزیک) بەڵگەی دەهێنايەوە کە يەکێک ەل
سەرەکيرتین خراپيەاکین سوودگەرایی ئەوەيە کە کۆششی ئەو بۆ سوودو بەهرەيەو
هۆاکرە بۆ ڕووخان و ەل بەينربدین اتکەاکن و ئازادی اتک (ڤينس ينت ،ئەندرۆ.)٧٢ ،
(هایک)یش بە تيۆرسێین دژە تيۆرايی (کيزنی) بەانوابن بوو ،ەل يەکەم کتێبيدا
(تيۆری ڕەخنەو ڕۆڵی ابزرگاین) ڕەخنەی ەل کتێیب (گەڕان بە دوای پارە) ی (کيزن)دا
دەگرت (مارشال ،جوردون( .)١٥٦٢ ،نۆزیک) ەل کتێیب (ئاژاوەو دەوڵەت و يۆتۆپيا)
ڕۆڵی دەوڵەت تەهنا ەل ئامرازی پاسەواین کورت دەاکتەوە( ،هایک) جەخیت ەلسەر
ئەوە دەکردەوە کە س ياسەت و ئابوری ئايدايڵی (ڕێکخستنگەیل ەلخۆوەیی) نوێنەرايەیت
ابزاڕی ئازاد دەکەن (مارشال ،جۆردون( .)١٣٢٧ ،هایک) جەخت ەلسەر گەشەی
خۆبەخۆی ابزاڕی سەرمايەداری دەاکتەوەو پێیی وايە سەرمايەداری خۆبەخۆو بەێب
هيچ پالنێکی پێش وەختەو ج مەبەست ەل دایک دەبێت و گەشە دەاکت و تواانی
خۆڕێکخسنت و خۆبەڕێوەبردین هەيە .ئەمەش بە پشت بەسنت بە توێژينەوە نوێيەاکین
ابيۆلۆجياو زانس یت س يربانتياك بەو پێيەی چۆن ئەم زانس تانە سەملاندواينە کە سیس متێکی
ەل خۆوە سەرهەڵدەدات و بەخۆی اکرلێکە ابيۆلۆیج و فیاييەاکین دايردەاکین گەردون
و بونەوەرەاکن ڕێکدەخات ،بە هەمان ش ێوە ڕێسايەیک گەاڵڵە نەکراوو خودڕابوو بەسەر
کۆمەڵگەدا زاڵە (منصور ،أشف .)١٧٨ ،بە بڕوای (هایک) ڕوونرتین دمیەین سیس متی
خودڕابوو ەل کۆمەڵگەدا دانوس تان و ابزاڕە ،ابزاڕ ئەگەر لێيگەڕێنی خۆی ەل خۆيدا
مەيیل بەرەو هاوسەنگی هەيەو بە هاوسەنگی دەگات (.)Tower, Lyman, 138
(والتەر ليپامن –  ،)١٩٧٤-١٨٨٩( )Walter Lippmannيەکێکی ترە ەلو
بیمەندانەی (نيۆليرباڵیم) کە ڕەخنە ەل (ليرباڵیمی دەوڵەیت خۆشگوزەراین) دەگرێت و
کتێبەکەی (کۆمەڵگەی ابش  )good society -ڕەتکردنەوەيەیک توندی هزرە
گەش بینانەاکنە کە ەل ماوەی گەشانەوەدا ەل ئەمریاك ابوی بوو( .ليپامن)( ،ليرباڵیمی نوێ)
بە پش تکردنە ئايداي ڕادیاكليەاکین سەرەاتیی اتوانبار دەاکت و دەڵێت(" :ليرباڵیم)
گۆڕاوە بۆ سیس متی قبوڵکردین دۆیخ ابوو بەرگری لێکردین" (توشار ،جان.)١٠٦١ ،
بە گوێرەی (ليپامن) ئابوری پالن بۆ دانراو (خمطط)  -کە (ليرباڵیمی نوێ) پاساوی
بۆ دەهێنايەوە  -بەرەو جەن دەڕوات ،دەکرێت دمیوکرایس ەلکەدار باكت و
بەرژەوەنديە اتيبەتەاکن بەهێز باكت و بەرەو انوەندچێیت و تۆاتليتاريەت هەنگاو
هەڵبگرێت (توشار ،جان( .)١٠٦٢ ،ليپامن) وا دادەێن کە جهياین ئەمڕۆ بە تەواوی
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ڕۆیح کۆمەڵگەگەرایی بەسەريدا زاڵەو ،ەلم ڕوانگەيەشەوە لێکچونێکی بنەڕەیت ەل نێوان
دەوڵەتە تۆاتليتاريە س تەماكرەاکندا ەل ئارادايە ،هەربۆيەش ەل ڕەخنەاکنيدا ڕوس يای
سۆڤێیت و ئیتاليای فایش و ئەڵامنيای انزی پێکەوە کۆدەاکتەوەو بە هەڕەشە بۆ سەر
ئازادی ەل قەڵەميان دەدات (توشار ،جان.)١٠٦٢ ،
ەل بەريتانياو وواڵتە يەکگرتوەاکین ئەمریاك هزری (نيۆليرباڵیم) ەلگەڵ گەیشتنە
دەسەاڵیت هەريەک ەل ڕۆانڵد ڕێگان ەل ئەمریاكو مارگرێت اتتشەر ەل بەريتانيا پراکتیە
کراو هەوڵدرا س ياسەیت دەوڵەت ەلسەر بنەمای ئەو هزرە ڕێکبخرێت( .نيۆليرباڵیم) ەل
ئەمریاك اکری ەلسەر وێرانکردین پڕۆگرامی چاودێری کۆمەاڵيەیت دەکردو هێریش دەکردە
سەر مایف کرێاكران ،بە اتيبەیت کرێاكراین کۆچبەر (مارتيزن ،اإلیابیث  -أرنودل ،غارس يا).
(مارگريت اتتشەر)یش ەل بەريتانيا ڕەخنەی ەل س ياسەیت ئابوری بەريتاین گرت و
هێریش کردە سەر يەکێیت و سەندیاك کرێاكريەاکن و ابیج دابەزاندو پیشەسازيە
نیش امتنيەاکین اتيبەت کردو بیۆکەی دەوڵەیت خۆشگوزەراین ڕەتکردەوە (وسويل،
اإيفانز).
بەم ش ێوەيە هەروەکو (ئەنتۆین گيدنس) دەڵێت(" :نيۆليرباڵیم) ەل ڕێگەی
فراوانبووین بەردەوامی ابزاڕەاکنەوە بەیب وەس تان پرۆسەگەیل ڕادیاكلنە بەرهەم دێنێت
و چالکيان دەاکت و ەل پێناوی گۆڕاناكريدا هانيان دەدات" (گيدنس ،ئەنتۆین ،ەل نێوان
ڕاست و چەپدا .)٢٣ ،٢٠١٠ ،لێرەدا (ليرباڵیم) بۆتە ڕادیاكلیست و پش تگیی
پڕۆسەی گۆڕان دەاکت و دمیوکرایس و هەڵژباردن بە هەڕەشە بۆ سەر ئازادی
دادەنێت ،هەروەکو (هایک) دەڵێت" :ڕەنگە ئەوە ڕاست بێت کە ديومانە مليۆنەها
ەلوانەی کە ەل هەڵژباردندا بەشداراين کردوە ڕای خۆاين دەربڕيوە ڕاس تەوخۆ خۆی بە
دەس یت فەرمانڕەوايەیک سەرەڕۆ س پاردوە ،هەڵژباردین يەک کەس بۆ دەسەاڵت بە
زەرورەت ئازادی مسۆگەر اناکت" (ڤينس ينت /ئەندرۆ.)٩٠ ،
بەگوێرەی هەموو ئەمانەش( ،نيۆليرباڵیم) پش تگیی گۆڕيین دۆیخ ابو دەاکت و
بەش ێوەيەیک ڕادیاكلنە اکر بۆ ئەوە دەاکت دەستێوەرداین دەوڵەت ەلسەر ئابوری کورت
باكتەوەو ابزاڕ ەل ژێر دەس یت ايسااکین دەوڵەت دەرهبێنێت .بەاڵم ئەم ڕوانینەی
(نيۆليرباڵیم) بۆ گۆڕاین س يایس بەگوێرەی سیس متی س يایس ابو جياواز دەبێت ،ەل
سیس متە دمیوکراس يەاکندا پەان بۆ ئامرازە دمیوکراس يەاکن دەابو ەل ڕێگەی ئەجنامداین
ڕيفۆرمی ڕادیاكلنەوە اکر بۆ گەیشنت بە سیس متی ابزاڕ و س نوردارکردین دەسەاڵیت
دەوڵەت دەاکت ،بەاڵم سیس متە اندمیوکرایس و تۆاتليتاريەاکن ەل ڕوانگەی
(نيۆليرباڵیم)ەوە تەهنا ەل ڕێگەی شۆڕش و ئامرازە توندوتژیانەاکنەوە تواانی گۆڕيین
هەيەو تۆاتليتاریزم گەورەترین دوژمین ئازاديە کە بەلی (نيۆليرباڵیم)ەوە بەنرخرتین
بەهای مرۆڤە.
بەاڵم ەلگەڵ ئەوەشدا هزرمەنداین (لیرباڵزیم) بە ش ێوەیەیک گش یت دژی گۆڕاین
ڕادیاکڵی و ڕیشەینی کە تەواوی سیس متی ابو هەڵوەش ێنێتەوەو زایتر ئارەزووی گۆڕاین
هەندەیک و هەنگاو بە هەنگاو دەکەن .ئەم ڕوانگەیەش یان ەل بڕوااینەوە بە عەقڵی مرۆڤ
سەرچاوە دەگرێت ،کە بە بڕوای ئەوان مرۆڤ ەل ڕێگەی ئەو عەقڵەوە تواانی
دۆزینەوەی چارەسەری بۆ گرفتە بەردەوامەاکین ژاین هەیە ( Tower, Lyman,
.)142
پوختەی ئەوەی ابسکرا ،گۆڕاین س یایس ەل هزری (لیرباڵزیم)دا پێشوازی لێکراوەو
تێکڕای هزرمەندە لیرباڵەاکن سەرابری جیاوازی بریوبۆچوونیان ئارەزووی گۆڕاین
س یایس دەکەن و اکرکردین مرۆڤ ەل ڕێگەی عەقڵەوە بۆ گۆڕیین ابرودۆیخ ابو بە
اکرێکی رسوش یت دەزانن .ەلم ڕوانگەیەشەوە ئەوان عەقڵی مرۆڤ بە سەرچاوەی
گۆڕان ەل قەڵەمدەدەن و بڕوااین وایە مرۆڤ بوونەوەرێکی عاقڵەو ەل ڕێگەی عەقڵەوە
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تواانی چارەسەرکردین ئەو گرفتانەی هەیە ،کە بە بەردەوامی ەل کۆمەڵگەدا ڕوبەڕواین
دەبێتەوە .بەم ماانیەش گۆڕان الی ئەوان رسوشتێکی ڕیفۆرخموازانەی هەیەو خوازایری
چارەسەرکردین گرفتە نەوەک هێنانەاکیەی ابرودۆخێکی ئایدایڵی کە ەل الیەن هزرێکەوە
وەکو حەقیقەت تەماشا بکرێت ،هەروەکو چۆن ەل ڕونگەی هزرمەندە پراگامتیس تەاکنەوە
دەرکەوت کە پێیان وایە مرۆڤ بە بەردەوامی ەل ڕێگەی کردەوەاکین خۆیەوە ابرودۆیخ
ژایین ابشرت دەاکت .بۆچوونەوەاکین (اکرل پۆپەر)یش ەل ابسەاکین دەرابرەی
(ئەندازایریی کۆمەاڵیەیت هەنگاو بە هەنگاو) کە دواتر ابیس دەکەین ،پاساوهێنانەوەیە
بۆ هەمان گۆڕاین عەقاڵنیانە الی مرۆڤ ەل چوارچێوەی هەمان سیس متی س یایس ابودا.

ابیس دووەم
ڕوانگەی اکرل پۆپەر دەرابرەی گۆڕاین س يایس
(اکرل ڕامیۆند پۆپەر  ،)١٩٩٤-١٩٠٢( )Karl Raimund Popper -زایتر وەکو
فەیەلسویف زانست و (ئەپیس متۆلۆجیست) انوابنگی دەرکردوەو ەل زانکۆی (ڤييەان)
مامتاتيک و فیايو دەرووننایس خوێندوە .ەل ڕووی زانس یت و فەلسەفيەوە ڕەخنەی ەل
پۆزەتيڤیمی لۆجيکی ( )logical positivismی گروپیی (ئەڵقەی ڤيەننا) دەگرت و
ئەم ڕەخنانەیش ەل يەکەم کتێیب گرنگيدا ەل ژێر انوی (لۆجيکی دۆزينەوەی زانس یت)
ەل ساڵی ( )١٩٣٤باڵوکردۆتەوە (بەرزجنی ،ئازاد .)٣٩ ،٢٠٠٨ ،ەل سەرەاتدا ماوەيەیک
کورت ەلگەڵ ئەنداماین ئەو ئەڵقەيە (پۆزەتيڤیم) اکری کردوەو ەل نزیکەوە ەل
فەلسەفەکەاين ئاگادار بووە ،بەاڵم دواتر هێواش هێواش لێيان دوور کەوتەوەو
ڕەخنەی ەل جەوهەری فەلسەفەکەاين گرتوە .ەلگەڵ هاتنەسەراکری (انزيەاکن) یش
نەمسای بەرەو نيوزەلندە بەجێهێش توەو ەلوێ دەس یت بە وانە ووتنەوە کردوە (پۆلدی،
کەمال.)١٥٦ ،
پاش کۆاتیی هاتین جەنگیش نەگەڕاوەتەوە بۆ نەمساو ڕووی ەل ئینگلتەرە کردوەو
لێیی نیش تەج بوە ،ەلوێ بۆتە مامۆس تای فەلسەفەی زانست و لۆجيکی زانکۆی
(ەلندەن) .ەل ساڵی ( )١٩٥٧کتێیب (هەژاری مێژووگەرایی The poverty of
 )Historicismو ەل ساڵی (( )١٩٦٣مەزەنەوەاکن و پوچەڵکردنەوەاکن
 )Conjectures and Refutationsو ەل ساڵی (( )١٩٧٢زانیین اببەتيانە:
نزیکبونەوەيەیک گۆڕاخنوازانە Objective Knowledge: an Evolutionary
 )Approachی نوس يوە ،ەل سەرجەم ئەم کتێبانەيدا ڕەخنەی ەل پۆزەتيڤیم دەگرت
و بیۆکە سەرەکيەکەايین بەوەی مێژوو خاوەین کۆمەڵێک ايسای اتيبەت بە خۆيەیت
ڕەتدەکردەوە (بەرزجنی ،ئازاد.)٤٠ ،
گرنگی (پۆپەر) ەلم ابسەدا ەلوەدايە کە سەرجەم هزرەاکین تەاننەت ەل بواری
فەلسەفەی زانس تیشدا گفتوگۆکردن و توێژينەوەيە ەلسەر ش ێوازی بەدهیاتین گۆڕان و
چۆنێیت ڕووداین گۆڕانەوەاکن .هەروەها دايرترین هزرمەندی (ليرباڵیم)ە کە گرنگی بە
گۆڕاین س يایس دەدات و ەل هەمبەر ئەو ش ێوازەی کە خۆی تيۆریزەی دەاکت ڕەخنە
ەل ش ێوازەاکین تری گۆڕان دەگرێت .قسەکردن دەرابرەی چەمکی (کۆمەڵگەی کراوە)
و (ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە هەنگاو) بۆچووین سەرەیک (پۆپەر) ەل بواری
هزری س ياس يدا بەرجەس تە دەاکت ،بۆيە ئەم ابسە بەسەر دوو تەوەردا دابەش دەکەین
و ەل هەر يەکێکياندا قسە ەلسەر يەکێک ەلو چەماكنە دەکەین.
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تەوەری يەکەم
پۆپەر و هزری کۆمەڵگەی کراوە:
هزرەاکین (پۆپەر) بە اتيبەیت هزرەاکین ەلمەڕ فەلسەفەی زانست و گەشەی زانس تە
رسوشتيەاکن ڕۆڵی بەرچاوی ەل بەدهیێناین ڕوانگەيەیک نوێ دەرابرەی گۆڕاین
کۆمەاڵيەیت و س يایس و ش ێوازی بەدهیێناین گۆڕانە س ياس يەاکن هەبووەو
بەرگريەاکنیشی ەل ئازادی اتک و کۆمەڵگەی دمیوکرایس وای کردوە بە يەکێک ەل
بەانوابنگرتین بەرگریاكراین ليرباڵ دمیوکرایس ەل قەڵەم بدرێت.
(زانيننایس) اين (فەلسەفەی انسنی) ،بنەمای هزری (پۆپەر) پێکدێنێت کە ەلگەڵ
فەلسەفەی س يایس ئەو پەيوەنديەیک ئۆرگانيکی هەيە ،بنەمای سەرەیک ئەو هزرەش
(عەقڵگەرایی ڕەخنەگرانە)يە (پۆلدی ،کەمال .)١٥٩ ،اککڵەی بۆچووین س يایس
(پۆپەر)یش ەلو تيۆرە زانينناس يەوە کە ەلسەر پرەنسیپیی قبوڵکردین هەڵەو عەقڵگەرایی
ڕەخنەگرانە دادەمەزرێت سەرچاوەی گرتوە (پۆلدی ،کەمال.)١٥٧ ،
(پۆپەر) ەل کتێیب (کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەاکین)دا ،جەخت ەلسەر (عەقڵگەرایی
ڕەخنەگرانە) دەاکتەوەو کرۆیک ئەو فەلسەفەيەی کە ئەو بە (مێژووگەرایی) انوی بردوە
دەداتە بەر ڕەخنە .ەل پێشەیک ئەو کتێبەيدا دەنوسێت" :هەوڵدراوە ات هەندێک ەل
ەلمپەرەاکین بەردەم هەڵسوکەوتێکی عەقاڵین ەلگەڵ کێشەاکین بونياتنانەوەی کۆمەاڵيەیت
چارەسەر بکرێت ،ئەم اکرە بە ڕەخنەگرتن ەلو کۆمەڵە فەلسەفە کۆمەاڵيەتيە
ئەجنامدراوە کە بەرپرس يارێیت دژايەیت بەرباڵوو ێب بەڵگە ەلگەڵ دەرفەیت ڕيفۆرمی
دمیوکراتيک دەکەوێتە ئەس تۆی ئەوان" (پۆپەر ،اکرل.)١٨ ،٢٠٠٦ ،
(پۆپەر) ەلم کتێبەيدا ڕەخنە ەلو تێڕوانینەی (مێژووگەرایی) دەگرێت کە پێیی وايە
مژیوو خاوەین ايساگەلێکی اتيبەتيەو بە گوێرەی بەرانمەيەیک پالن بۆ داڕیژراو ەل ليەن
هێزێکی اباڵدەس تەوە ئاراس تە دەکرێت .لی (پۆپەر) ،ئەم ڕوانینە کوش ندەيەو ڕێگە
ەلوە دەگرێت مرۆڤ وەکو بکەرێکی سەرەیک گۆڕان سەیربکرێت و ەل بەدهیێناین
گۆڕاندا پشت بە ميتۆدی ەلسەرخۆی زانس یت ببەسرتێت .هەربۆيە جەخت ەلسەر
ئەوە دەاکتەوە کە ئاماجنی ئەم کتێبەی "دەرخستین ڕادەی ترس نایک ئەو داانييە پێشگۆييە
پەايهمێنەرانەيە کە انهێڵن ميتۆدگەیل بەرەبەرەو ەلسەرخۆی زانس یت ەلمەڕ کێشەی
کۆمەاڵيەیت بەاکرهبێرنێت" (پۆپەر ،اکرل.)٢١ ،
(عەقڵگەرایی ڕەخنەگرانە)ی (پۆپەر) پرەنس يپێکە بۆ گەشەی زانست و چۆنێیت
بەرەوپێشچوین زانس تە ئەزموونيەاکن ،زانست لی ئەو پرۆسەيەیک
پێشکەوتنخوازانەيەو ەل ئەجنامی اکردانەوە بەرامبەر گرفتە ابوەاکنەوە بەرەو پێشەوە
دەچێت (بەرزجنی ،ئازاد .)٥٤ ،ەلم ڕوەشەوە (پۆپەر) ڕەخنە ئاراس تەی تيۆری
ئیستيقرایئ (فرانسیس بيکۆن) دەاکت کە سەرهەڵداین زانست بە بەرهەمی تێبيین ەل
قەڵەم دەدات ،ەل کتێیب (ئەفسانەی چوارچێوەدا) (پۆپەر) ،دەنوسێت" :فرانسیس
بيکۆن دەڵێت زانست بە تێبيین دەس تپێدەاکت ،بەاڵم زانست بە ش ێوەيەیک بنەڕەیت بە
تيۆريەاکن و ليەنداريەاکن و خورافەاکن و ئەفسانەاکن دەس تپێدەاکت .اکتێک
دەس تپێدەاکت کە بەش ێک ەل چاوەڕواین و بۆچوونەوەاکین بە هەڵە دەکەونەوە ،ئەمەش
ماانی وايە زانست بە گرفت دەس تپێدەاکت" (بوبر ،اکرل ،أسطورة الإطار،٢٠٠١ ،
 .)115بە بڕوای (پۆپەر) ،هەموو تێبينيەک ەل پێناوی وەاڵمدانەوەی پرس يارێکی
دايریکراودايە اين بۆ ئەوەی تێبيین بکەین پێویس تە ەل زهیامنندا پرس يارێکی دايریکراو
بووین هەبێت (بوبر ،اکرل .)١١٨ ،واات بە گوێرەی (پۆپەر) ،تێبيین تەهنا بەهۆی
هەبووین گرفتيکەوە ڕودەدات و بەێب هەبووین گرفت هيچ تيبينيەک ەل ئارادا انبێت،
ماانی ئەمەش ئەوەيە کە هەبووین گرفت نەوەک تێبينيکردن بنەمای سەرهەڵدان و
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گەشەی زانست لی (پۆپەر) پێکدێنیت هەروەکو دەڵيت" :زانست بە گرفت
دەس تپێدەاکت و بە گرفت کۆاتیی دێت وە ەل ميانەی ملمالێن ەلگەڵ گرفتدا گەشە
دەاکت و پێشدەکەوێت" (بوبر ،اکرل.)١٢٠ ،
(پۆپەر) بڕوای وايە کە مەعريفەی زانس یت و عەقڵی مرۆڤ کە ئەم مەعريفەيە
بەرهەمدێنیت هەمیشە ەل بەردەمی ئەوەدايە دووچاری هەڵە ببێت (بوبر ،اکرل.)١٨ ،
ڕاس تکردنەوەی هەڵەو ڕەتکردنەوەی تيۆرو گرمیانەاکنیش بە گوێرەی بۆچووین ئەو
فاکتەری سەرەیک گەشەی زانست پێکدەهێنێت ،ەلم ڕووەشەوە (پۆپەر) تواانی
پوچەڵبونەوە بە پێوەری زانس تیبووین تيۆريەاکن دادەنێت و ئەو بیۆاکنەش کە پوچەڵ
انکرێنەوە بە انزانس یت ەل قەڵەمدەدات (بەشیيە ،حسێین ،مێژووی بیی س يایس
سەدەی بیس تەم.)٧٥ ،
بە بڕوای (پۆپەر) ،پوچەڵکردنەوەی تيۆرو گرمیانە نەوەک سەملاندن ،ڕێیی بەريین
زانست هەموار دەاکت ،واات دەبێت کەموکوریت گرمیانەو تيۆراياکن بدۆزينەوە ،ئەم
دۆزينەوەيەش لی (پۆپەر) اکری ڕەخنەيە (بەرزجنی ،ئازاد( .)٤٦ ،پۆپەر) دەڵێت:
توێژينەوەی عەقاڵین و ڕەخنەگرانە بوار بۆ مرۆڤ دەڕەخس ێنێت اتوەکو ڕەخنە ەل
گرمیانەاکین خۆی بگرێت و هەڵەاکین ڕاست باكتەوەو کەموکوڕيەاکین چارەسەر باكت
(بەرزجنی ،ئازاد.)١٣٧ ،
ەلم ڕوانگەيەشەوە ،هەڵەو ڕاس تکردنەوەی هەڵە بنەمای سەرهەڵداین زانس تە لی
(پۆپەر) ،هەڵەاکنیش بەهۆی ڕەخنە بەردەوامەاکنەوە دەردەکەون کە بواری ئاشکرابوین
خەوش و کەموکورتيەاکن دەڕەخس ێنن ،بەم پێيە ڕەخنە ەل هزری (پۆپەر)دا مياكنیمی
سەرەیک و گرنگی گەشەکردین زانست و دۆزينەوە زانستيەاکنە.
لێرەشدا کرۆیک هزری (پۆپەر) دەرابرەی پێشکەوتین زانست ئاشکرا دەبێت کە
خۆی ەلوەدا دەبينێتەوە کە زانست بەهۆی لێوردبونەوەو تێبينيکردنەوە پێش ناکەوێت،
بەڵکو بنەمای پێشکەوتین زانست دەرکەوتین هەڵەو کەموکورتيەاکنە ،هەوڵدان بۆ
چارەسەرکردین هەڵە لکيیل گەشەسەندن و پێشکەوتین زانس تە .عەقڵيەیت ڕەخنەگرانەش
کە بەردەوام بە گومانەوە ەل ش تەاکن دەڕوانێت فاکتەری سەرەیک ئاشکراکردین هەڵەاکنە.
پڕۆسەی پێشکەوتین زانست و گۆڕانە زانستيەاکنیش بەم پێودانگە پڕۆسەيەیک
بەردەوامی چارەسەرکردین هەڵەو کەموکورتيەاکنەو پێوەری زانس تیبووین تيۆريەاکنیش
لی (پۆپەر) تواانیی ڕەتکردنەوەيەیت ،بەو ماانيەی گەر تيۆرييەک ايخود گرمیانەيەک
خۆی نەداتە دەست ڕەتکردنەوەو ڕەخنە قبوڵ نەاکت ،ئەوا ئەو تيۆريە اين گرمیانەيە
بە انزانس یت ەل قەڵەم دەدرێت .لی (پۆپەر) زانست ڕەها نيەو دەکرێت ەل ڕێگەی
ڕەخنەوە ڕەتبکرێتەوە.
دواتر پۆپەر ڕێبازی (عەقڵگەرایی ڕەخنەگرانەی) خۆی کە ەل ڕێگەيەوە بە وەاڵمی
گۆڕان و گەشەی زانس یت دەگەیشت ،ەل س نوری زانس تەوە بۆ س نوری کۆمەڵگاو
س ياسەت گواس تەوە .هەروەک چۆن کە زانست ەل ڕێگەی بەدرۆخستنەوەی تيۆری
جێگرتوەوە پێش دەکەوێت ،کۆمەڵگەو س ياسەتیش بۆ پێش کەوتنيان پێویستيان بە
ڕەخنەی بەردەوام هەيە (بەشیيە ،حسێین ،دمیوکرایس بۆ هەموان .)٦٥ ،ئەو
کۆمەڵگەاينەش کە تواانی قبوڵکردین ڕەخنەاين نيە ،کۆمەڵگای داخراون ،کە ەل
ڕوانگەی (پۆپەر)ەوە سیس متە تۆاتليتاريەاکن منونەی ڕاس تەقينەی ئەم جۆرە
کۆمەڵگەاينەن ،هەر بۆيەش کتێبەکەی (کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەوەاکین) بە هەوڵێک
بۆ تێگەیشنت ەل رسوش یت ئەو کۆمەڵگەاينەو چۆنێیت چڕکردنەوەی خەابیت هەمیشەیی
ەل دژاين ەل قەڵەمدەدات (پۆپەر ،اکرڵ ،کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەاکین.)١٨ ،
ئەم بۆچوونەی (پۆپەر) ەلسەر بنەمای بڕوای ئەو بە عەقاڵنیبوین مرۆڤ
دادەمەزرێت ،اکتێک پێیی وايە مرۆڤەاکن بوونەوەرگەلێکی عەقاڵننی و ەل عەقاڵنيەتێکی
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اببەیت و هاوبەشدا بەشدارن اين دەتوانن بەشداربن (پۆلدی ،کەمال .)١٦٠ ،بە
بڕوای ئەو مرۆڤەاکن ەل ڕێیی بەاکرهێناین عەقڵ و ئەجنامداین مش تومڕی عەقاڵین و
گرتنەبەری ڕوانگەيەیک ڕەخنەييانەوە دەتوانن ژايین خۆاين بەرەو پێشەوە ببەن و ەل
ڕێیی چارەسەرکردین گرفت و کێشە هەنووکەييە بەردەوامەاکنەوە ،دەتوانن داهاتوو
ابشرت بکەن ،مش تومڕی ڕەخنەيیش بە ديدی (پۆپەر) ئەوە نيە ،کە بەراوردی
تيۆرييەک ەلگەڵ حەقيقەتدا بکەین ،بەڵکو ئەوەيە بەراوردی تيۆرييەاکن ەلگەڵ يەکرتدا
بکەین ،ەل پێناوی گەیشنت بە تيۆرييەک کە زايتر ەل چارەسەری کێشەوە نزیکبێت
(بوبر ،اکرل ،أسطورة الإطار ،)103 ،واات ئاماجنی ڕەخنەو مش تومڕو گفتوگۆاکن
بەدهیێناین بەهەشتێکی يۆتۆپیی نيە ەل داهاتودا هەروەکو ئەوەی مێژووگەرایی ابوەڕی
وايە ،بەڵکو ئاماجن چارەسەرکردین کێشە هەنوکەييەاکین ئێس تايە ،هەر ئەمەش داهاتوو
ابشرت دەاکت.
ئەو کۆمەڵگەيەش دەرفەیت وەها گفتوگۆيەیک عەقاڵین دەڕەخس ێنێت بە بڕوای
(پۆپەر) کۆمەڵگەی دمیوکراسیيە ،هەروەکو دەڵێت" :من گەورەترین نریخ دمیوکرایس ەل
تواانی لێکۆڵينەوەی ئازادو عەقاڵین و اکریگەری ئەو لێکۆڵينەوە ڕەخنەگرانەيە ەلسەر
س ياسەت دەبیمنەوە" (بەرزجنی ،ئازاد .)١٢١ ،ايخود دەڵێت" :سیس متە دمیوکراتەاکن
هەمیشە دەرگااين بەڕوی بیوابوەڕو بە اتيبەتیش بیوابوەڕە جياوازەاکندا کراوەيە"
(بەرزجنی ،ئازاد.)١٢٢ ،
بەم پێيەش گرنگی دمیوکرایس لی (پۆپەر) ەلوەدايە کە بوار ەل بەردەم ڕەخنەو
مش تومڕی عەقاڵین دەڕەخس ێنێت ،نەوەک ەل هزرە ئەبسرتاکتەکەيدا .واات دمیوکرایس
لی (پۆپەر) ئامرازە نەوەک ئاماجن ،ئامرازێک کە ەل سايەيدا ڕيفۆرمی هەمیشەیی ەل
پێناوی چارەسەرکردین کێشەو گرفتە ابوەاکن ئەجنام دەدرێت (بەرزجنی ،ئازاد.)٨٧ ،
هەر ئەوەش جەوهەری گۆڕاین س ياس يە ەل ديدی (پۆپەر)دا ،ئەجنامداین ڕيفۆرمی
هەمیشەیی بۆ پڕکردنەوەی ئەو کەلێن و خەوشانەی بە بەردەوامی بەهۆی اکری مرۆڤەوە
سەرهەڵدەدەن ،زامین بەدهیێناین کۆمەڵگەی کراوەو خۆپارێزيە ەل داشاكنەوە بەرەو
داخران و تۆاتليتاريەت کە بە بەردەوامی هەڕەشە ەل ژاين و ئازادی کۆمەڵگە دەکەن.
بۆ ئەمەش بەهێزکردین (کۆمەڵگەی مەدەین) و دامەزراندین (دەزگاو ڕێکخراوە
کۆمەاڵيەتیيەاکن) ەل پێناوی پاراستین خەڵک ەل س تەمی ابزاڕو هەبووین دەوڵەت بۆ
ڕێگرتن ەل سەرەڕۆييەاکین ئابوری ئازاد بە گرن دەزانێت (بەرزجنی ،ئازاد،
،.)١١٥بەاڵم ئەم ڕۆڵەی دەوڵەت و دەستێوەرداین ەل ژايین ئابوری کۆمەڵگەدا لی
(پۆپەر) س نوردارەو انبێت زاين بە ئازادی ابزاڕ بگەيەنێت (پۆلدی ،کەمال،)١٦٨ ،
ەلم ابرەيەوە دەڵێت" :من بەرگری ەل ئازادی اتکەکەیس دەکەم و ڕمق ەل س تەمی دەوڵەت
و لوتبەرزی دەسەاڵتە اکرگێڕييەاکنە ،بەاڵم بەداخەوە ،کە دەوڵەت وێڕای خراپەکەی،
پێداویس تیيەکە دەێب هەێب و ێب دەوڵەتيیش شتێکی نەش ياوە .ئەوەی پێویس تە هەوڵ
و کۆششە بۆ کۆمەڵگەيەیک عەقاڵنيرت ،کۆمەڵگەيەک تيايدا بەش ێوەيەیک عەقاڵنيرت
انکۆکيەاکن چارەسەر بکرێن ،هەمیشە کۆمەڵگەيەک هەيە ەل کۆمەڵگای ئێس تا
عەقاڵنيرتە ،هەر بۆيە دەبێت هەوڵی بەدەس هتێناین بدرێت" (بەرزجنی ،ئازاد.)١٢٦ ،
بە گوێرەی ئەوەی ابسکرا( ،پۆپەر) گەش تەکەی ەل بواری زانس تدا دەس تپێکردوەو
ەل بواری س ياسەتدا درێژەی پێداوە ،دۆزينەوەی لکيیل گەشەی زانست و گۆڕانە
زانستيەاکن لی (پۆپەر) هزری ئەوی دەرابرەی دۆزينەوەی کۆدی گۆڕاین س يایس
و ش ێوازی بەدهیاتین گۆڕانە س ياس يەاکن ابرهێناوە .پێشکەوتین زانست بە بڕوای
(پۆپەر) دەرئەجنامی هەڵەو هەوڵدان بۆ چارەسەرکردین هەڵە بەدهیاتوەو لێرەشەوە بە
بڕوای ئەو ەل پانتایی س ياسەتیشدا گۆڕان ەل ميانەی دەرخستین هەڵەو هەوڵدان بۆ
چارەسەرکردین بەديدێت .هەر ەلسەر ئەم بنەمايەش (پۆپەر) کۆمەڵگەيەک کە دەرفەیت
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n2y2021.pp48-60

جمةل جامعة التمنية البرشية
ڕەخنە ەل بیۆکەاکن دەڕەخس ێنێت و دەرفەت ەل بەردەم ڕەتکردنەوەی هەڵەو
کەموکوڕيەاکن وااڵ دەاکت بە (کۆمەڵگەی کراوە) ەل قەڵەم دەدات کە بە بڕوای ئەو
دمیوکرایس وەها کۆمەڵگەيەکە .لێرەشەوە لی ئەو کۆمەڵگەی دمیوکرایس ابشرتین
کۆمەڵگەيە کە ەل سايەيدا گۆڕان بەرەو ابشرت بە بەردەوامی ڕوودەدات بە پێچەوانەی
کۆمەڵگەی داخراو کە وەها دەرفەتێک انڕەخس ێنێت و گۆڕان تيايدا توندوتژیانەيە.
تەوەری دووەم
گۆڕاین س يایس ەل هزری اکرل پۆپەردا:
(پۆپەر) ڕەخنە ەل ڕوانگەی )مێژووگەرایی( دەگرێت و ەل بەرامبەردا بەرگری ەل
چەمکی (ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت) دەاکت ،ەل نێوان دوو ش ێوازی ئەندازايریی
کۆمەاڵيەتیشدا (ئەندازايریی پەل بە پەلو ەلسەرخۆ) ەل بەرامبەر (ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت
گش تخواز و يۆتۆپيایی) پەسەند دەاکت .ڕوانگەی (پۆپەر) بۆ چەمکی گۆڕان و گۆڕاین
س يایس ەل ميانەی ئەم ابسەيدا دەردەکەوێت و گۆڕاین هێدی هێدی و هەنگاو بە
هەنگاو کە وەکو خەسڵەیت سەرەیک کۆمەڵگە دمیوکراس يەاکن سەیری دەاکت ،بە
ش ێوازی دروست و زانس یت گۆڕاین س يایس ەل قەڵەمدەدات.
ڕەخنەی (پۆپەر) ەل (مێژووگەرایی) ەلو ڕوانگەيەوەيە کە مێژووگەرایی ،هەروەکو ەل
بەشەاکین پێشودا ابسکرا ،وا سەیری مێژوو دەاکت کە گش تايەتيەکە بەپێیی ايسا
گشتيەاکن بەشەاکین گرێدراوی يەکرتن و گۆڕاین مێژوو پەیڕەوی ەل ايسايەیک انچاری
(ديتێرمنس یت) دەاکت( .پۆپەر) ئەم بۆچوونە ڕەتدەاکتەوەو پێيوايە بۆ گۆڕاین مێژوو
هيچ ايسايەیک انچاری ەل ئارادا نيە ،بەڵکو گۆڕاین مێژوو بەرهەمی تێکۆشاین مرۆڤە بۆ
چارەسەرکردین گرفتەاکن و سڕينەوەی هەڵەاکن (بەشیيە ،حسێین ،مێژووی
بیوابوەڕی س يایس سەدەی بیس تەم .)٨٧ ،بە بڕوای (پۆپەر) ئەوەی هەيە ڕاڤەی
مێژووييەو هيچ ڕاڤەيەیک مێژوويیش يەالککەرەوەو کۆاتیی نیيە ،بەڵکو ڕاڤەی مێژوویی
هەر قۆانغێک بە گوێرەی ڕوانگەی بکەرەاکین ئەو قۆانغەيەو ئەوەش دەرئەجنامی
وەاڵمدانەوەاينە بۆ ئەو گرفتانەی کە ەلو قۆانغەدا ەل ئارادان (پۆپەر ،اکرڵ ،کۆمەڵگەی
کراوەو دوژمنەاکین.)٥٠٢ ،
دايرترین تيۆری مێژووگەرايیش بە بڕوای (پۆپەر) ،کە ەل خەسڵەتە بنەڕەتيەاکنياندا
هاوبەشن و ەلسەر هەمان ديدگاو بۆچوون دادەمەزرێن ،بريتنی ەل (تيۆری
مژیووگەرایی فاشیم و مارکسیم) .هەردوو تيۆرەکە ،پێش بینيە مێژووييەاکین خۆاين
ەلسەر بنەمای ڕاڤەيەیک مێژوویی دادەمەزرێنن ،کە دۆزينەوەی ايسای گەشەو گۆڕاین
مژیووی لێدەکەوێتەوە (( .)٣٢پۆپەر) ،سەرچاوەی ئەم ڕوانگە مێژووگەراييەش بۆ
بۆچوونەوەاکین (ئەفالتون و ئەرس تۆ) دەگێڕێتەوە ،کە ەل بنەمای دەسەاڵختوازیی
(ئەفالتون) و ڕێبازی جەوهەرگەرایی (ئەرس تۆدا) بەرجەس تە دەبن (بەشیيە ،حسێین،
مێژووی بیوابوەڕی س يایس سەدەی بیس تەم.)٨١ ،
ڕەخنەی سەرەیک (پۆپەر) ەل زۆربەی نوسینەاکنيدا ەل ڕێبازی مارکسیمە ،ئەویش
ەلو ڕوانگەيەی کە مارکسیم پێیی وايە گۆڕاین مێژوو پەیڕەوی ەل ايسا زانستيە
انچاريەاکن دەاکت و انکرێت بە پێچەوانەی ئەم ايسااينە هيچ هەنگاوێک هەڵبگیێت
و بە گوێرەی ئەو ايسااينە پێش بیین داهاتوی کۆمەڵگەی مرۆیی دەکرێت (بەشیيە،
حسێین ،مێژووی بیوابوەڕی س يایس سەدەی بیس تەم .)٨٦ ،ەل بەرامبەر ئەم بۆچوونە
مێژووگەراييە( ،پۆپەر) جەخت ەلسەر ئەوە دەاکتەوە کە گۆڕان و پێشکەوتن
گرێدراوی خودی مرۆڤەو پەيوەس تە بە چاودێری و تەقەلو تێگەیشتین مرۆڤ بۆ
ئاماجنەاکن ،ڕادەی واقيعبیین مرۆڤیش جێپەجنە ەلسەر بەدهیێناین ابشرتی گۆڕانەاکن
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دادەنێت (پۆپەر ،اکرڵ .)٥١٨ ،واات بە بڕوای (پۆپەر) گۆڕان ەل مێژوودا ملکەچی
ايسای انچاری نيە ،بەڵکو دەرئەجنامی هەوڵی مرۆڤە بۆ چارەسەرکردین گرفتەاکن،
مێژوو خۆی ەل خۆيدا هيچ ئاماجنێکی نيە ،بەڵکو اکرەاکین مرۆڤ ئەو ئاماجنە بە مێژوو
دەبەخشن (بەرزجنی ،ئازاد.)٦٥ ،
لێرەشەوە (پۆپەر) ەل بری ڕێبازی مێژووگەرایی ،پی ەلسەر چەمکی ئەندازايریی
کۆمەاڵيەیت دادەگرێت ،ئەمەش ەلو ڕوانگەيەی کە ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت ( Social
 )Engineerگرنگی بە ڕۆڵی مرۆڤ دەدات و بڕوای وايە مرۆڤ بەسەر چارەنویس
خۆيدا زاڵەو دەتوانێت بەگوێرەی ئاماجنەاکین اکریگەری ەلسەر مژیوو دابنێت اين
بيگۆڕێت (پۆپەر ،اکرڵ ،کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەاکین .)٥٢ ،ماانی (ئەندازايریی
کۆمەاڵيەیت)ش ەل ديدی پۆپەردا ،کە بنەمای سەرەیک تێڕوانیین ئەو بۆ گۆڕاین س يایس
پێکدەهێنێت ،هەوڵ و تەقەلی مرۆڤە بۆ گۆڕيین ابرودۆیخ ژاين ەل ميانەی
چارەسەرکردین گرفتە ڕۆژانەييەاکندا .بەپێچەوانەی ڕێبازی مێژووگەرایی کە جەخت
ەلسەر گۆڕاین مێژوو دەاکتەوە بەپێیی ايسايەیک انچاری ەل دەرەوەی ویس یت مرۆڤ،
ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت ،ویس یت مرۆڤ ەل گۆڕاین مێژوودا بە جەوهەری و گرن ەل
قەڵەمدەدات ،واات گۆڕاین مێژوو ەل خۆوەیی و بە گوێرەی ايسايەیک نەگۆڕ نيە ،بەڵکو
مرۆڤ بە ویس یت خۆی ئەو گۆڕانە بەديدێنێت (پۆپەر ،اکرڵ ،کۆمەڵگەی کراوەو
دوژمنەاکین.)٣٦٠ ،
ئەندازايریی کۆمەاڵيەتیش ەل ديدی (پۆپەر)دا بەسەر دوو ش ێوازدا دابەش دەبێت:
(ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت يۆتۆپيایی) و (ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە هەنگاو)،
نوسینە س ياس يەاکین (پۆپەر)یش ەل بواری هزری س يایس و گۆڕاین س ياس يدا
بەرگریکردنە ەل ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە هەنگاوو ڕەخنەگرتنە ەل ئەندازايریی
کۆمەاڵيەیت يۆتۆپيایی اين گش تخواز .لی (پۆپەر) ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە
هەنگاو کە ماانی گۆڕاین س يایس هەنگاو بە هەنگاو دەگرێتەوە ،ش ێوازی تەندروست
و ش ياوی گۆڕانە کە ەلگەڵ واقيعی ژايین مرۆڤدا گوجناوەو ەل خزمەیت ئازادی مرۆڤ
و دادپەروەری کۆمەاڵيەتيدايە ،بە پێچەوانەی ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت يۆتۆپيایی و
گش تخواز کە زاين بە ئازادی مرۆڤ دەگەيەنێت و کۆمەڵگە بەرەو داخران دەابت و
سیس متی تۆاتليتاری دێنێتەاکيەوە.
(پۆپەر) ڕەخنە ەل ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت يۆتۆپيایی دەگرێت ەلو ڕوانگەيەی کە
ئەم ش ێوازەی ئەندازايریی ،خوازايری ئەوەيە بەر ەل دەس تربدن بۆ هەر چەش نە
هەنگاوێکی کردەیی ،ەل پێشدا ئاماجنە س ياس يە کۆاتييەکە کە هەمان دەوڵەیت ئايدايڵی
اين منونەيیيە دايری باكت ،بە گوێرەی ئەم ش ێوازەی ئەندازايریی ،تەهنا اکتێک کە
لنيکەم هێڵە گشتيەاکین ئاماجنی کۆاتیی کێرشابێت و گەاڵڵەی ئەو کۆمەڵگەيەمان ەل
بەردەس تدا بێت کە ئاماجنامنە ،دەتواننی ابشرتین ئامرازەاکین گەیشنت بەو ئاماجنە
هەڵبسەنگێننی و نەخشەيەک بۆ هەنگاوە کردەييەاکمنان ئامادە بکەین (پۆپەر ،اکرڵ،
کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەاکین .)٣٦١ ،ئەمەش ەلگەڵ بۆچووین سەرەیک (پۆپەر)
دەرابرەی گۆڕاین هەنگاو بە هەنگاوو هەوڵدان بۆ چارەسەرکردین هەڵەو گیوگرفتەاکن
انکۆکە هەروەکو ەل بۆچوونە ميتۆديەاکنيدا دەرابرەی گەشەی زانست ئاماژەی پێدەدا.
بە بڕوای (پۆپەر) گۆڕان و پێشکەوتن ەل ميانەی هەوڵدان بۆ چارەسەری کێشەگەیل
دايریکراوو فێربون ەلو هەاڵنەی کە ەلو پڕۆسەيەدا ڕوودەدەن بەديدێت ،واتە ەل بری
وێناکردین ئاماجنێکی ئامادەکراو ەل داهاتودا ،هەوڵبدەین دان بە هەڵەاکمناندا بنێنی و
ڕەخنەاين لێبگرین بەم ش ێوەيەش هەمیشە ەل گۆڕان و پێشکەوتندا دەبنی (بوبر /اکرل،
عقم املذهب التارخیي .)111 ،1959 ،بە بڕوای (پۆپەر) ئەندازايریی هەنگاو بە
هەنگاو ،ئەگەر خبوازێت ميتۆدی زانس یت ەل لێکۆڵيین کۆمەڵگەو س ياسەتدا بەاکرببات،
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ئەوەی ەلهەر شتێکی تر زايتر پێویس یت پێيەیت گرتنەبەری هەڵوێستێکی ڕەخنەييانەيە،
توێژينەوەيە ەل پێویستبووین هەوڵدان و هەڵە پێکەوە ،پێویس تە تەهنا پێش بیین ئەوە
نەاکت کە دەکەوێتە هەڵەوە ،بەڵکو ەلسەريەیت فێریش ببێت چۆن سود ەل هەڵەاکن
وەردەگرێت (بوبر ،اکرل ،عقم املذهب التارخیي.)١١٢ ،
(پۆپەر) بە بەردەوامی ەل نوسینەاکنيدا بەڵگە دێنێتەوە ،کە ەل ئەندازايریی گش تگی
اين يۆتۆپياييدا ئاماجنە خوازراوەکە دەخرێتە پێش ویس یت اتکەاکن و ڕۆڵی عەقاڵنيانەی
اتک ەلبەرچاو انگیێت ،ەلم بوارەشدا کۆمارەکەی (ئەفالتون) اين (کۆمەڵگەی
کۆمونیس یت مارکس) بە منونە دێنێتەوە (بوبر /اکرل ،عقم املذهب التارخیي .)١١٤ ،بە
بڕوای (پۆپەر) ەلم جۆرە کۆمەڵگەاينەدا بە انچاری ەل پێناوی بەدهیێناین گش تێتيدا
هەوڵدەدرێت انکۆکيەاکن دورخبرێنەوەو ەل ڕێگەی پەروەردەو ئايدۆلۆژايوە دەستبەسەر
مەيل و ئارەزوی اتکەاکندا بگیێت ،ئەمەش بەرەو کۆتکردین ئازادی و يەکڕەنگی
دەڕوات و سەرەجنام بەرەو داخران و تۆاتليتاريەت هەنگاو هەڵدەگرێت (بوبر /اکرل،
عقم املذهب التارخیي .)١١٥ ،بەم پێيەش تریس (پۆپەر) ەل ئەندازايریی گش تخواز و
يۆتۆپيای تریس ەل دەس تداین ئازادی اتکەکەیس و ڕۆیشنت بەرەو تۆاتليتاريەت و
دەسەاڵختوازيە( ،پۆپەر) ئاماجنی ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت گش تخوازو يۆتۆپيایی ەلوەدا
دەبينێتەوە ،کە هەوڵی بەدهیێناین کۆمەڵگەيەیک ئايدايڵی دەدات ەل داهاتودا کە ئامادەيە
ەل پێناويدا ویست و ئازادی اتک ەل ئێس تادا باكتە قورابین ،هەربۆيەش ئەو ەل بەرامبەردا
پش تگیی ەل ئەندازايریی هەندەیک اين هەنگاو بە هەنگاو دەاکت ،بەو پێيەی ئەم
ش ێوازەی ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هيچ مەترس يەک بۆسەر ئازادی دروستنااکت،
ئەمەش ەلو ڕوانگەيەی هەوڵی بەدهیێناین کۆمەڵگەی ئايدايڵی اندات ،بەڵکو هەوڵی
چارەسەرکردین ئەو گرفتانە دەدات کە بە بەردەوامی ەل واقيعدا سەرهەڵدەدەن ،ەلم
ڕوەوە ئاماجنی گۆڕان ەل ئەندازايریی هەنگاو بە هەنگاودا گەیشنت بە کۆمەڵگەيەیک
منونەیی نیيە ەل داهاتودا ،بەڵکو هەوڵدانە بۆ چارەسەرکردین ئەو کێشانەی ئێس تا ەل
ئارادان و بە بەردەوامی بونيان دەبێت (بوبر /اکرل ،عقم املذهب التارخیي.)١١٦ ،
ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە هەنگاو هەروەکو (پۆپەر) دەڵێت" :ابنگەشەی
بەدهیێناین کۆمەلگەيەک اناکت کە تيايدا هەژاری و بێاكری ەل ئارادا نەبێت ،بەڵکو ەل
بری ئەوە دەخوازێت ەل ڕێگەی ڕيفۆرم و هەوڵی بەردەوامەوە گرفیت هەژاری و بێاكری
ەل ئێس تادا چارەسەر باكت" ،ابیش ئەم ش ێوازەش ەل ديدی (پۆپەر)دا ەلوەدايە کە بە
ئاساین ڕێژەی سەرکەوتن و شکست دايريدەکرێت و انبێتەهۆی چڕکردنەوەی
دەسەاڵت و سەرکوتکردین ڕەخنە وەکو ئەوەی ەل ئەندازايریی گش تخوازو يۆتۆپياييدا
بەديدەکرێت (بوبر /اکرل ،عقم املذهب التارخیي.)١١٧ ،
(پۆپەر) وەکو هزرمەندێکی ليرباڵ بە بەردەوامی بەرگری ەل پرەنسیپەاکین (ليرباڵیم)
دەاکت و ئازادی مرۆڤ بە بنەڕەیت دەبينێت ،کە انبێت بە هۆی هەوڵدان بۆ بەدهیێناین
هەر چەش نە ئايدايڵێک ەل داهاتوودا زايین پێبگەيەنرێت( ،پۆپەر) ڕۆڵی مرۆڤ ەل
بەدهیێناین گۆڕاندا بە بنەڕەیت سەیر دەاکت و پێیی وايە گۆڕاین مێژوو بەرهەمی ڕەجنی
مرۆڤە ،ەلم ڕوانگەيەشەوە ڕەخنە ەل ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت گش تخواز اين يۆتۆپيای
دەگرێت کە بە بڕوای ئەو بە ئاماجنی دروس تکردین کۆمەڵگەی ئايدايڵی ەل داهاتودا،
ژايین ئێس تای مرۆڤ وێران دەاکت .هەر بۆيەش ەل زۆربەی نوسینەاکنيدا بە اتيبەیت
(کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەوەاکین) و (هەژاری مەزهەیب مێژووگەرایی) ڕەخنەی توند
ەل ئەندازايریی يۆتۆپيای دەگرێت و ڕايدەگەيەنێت کە ئەو ئايدۆلۆژاينەی پشت بە
پێشگۆیی دەبەسنت و پێش بیین داهاتوو دەکەن ،زاين بە ئازادی و سەربەخۆیی مرۆڤ
دەگەيەنن و بە انوی بەهەش یت داهاتوەوە ئەمڕۆ دەکەن بە دۆزەخ( .پۆپەر) ەل بەرامبەر
ئەم مەترس يەی ئەندازايریی يۆتۆپيایی کە ەل ديدی ئەودا ەل (مارکسیم و فاشیم) دا بە
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n2y2021.pp48-60

58

اتيبەیت بەرجەس تە دەبێت ،بەرگری ەل ئەندازايریی هەندەیک اين هەنگاو بە هەنگاو
دەاکت ،ئەمەش ەلسەر ئەو بڕوايەی کە ئەندازايریی هەنگاو بە هەنگاو اکر ەلسەر
ابرودۆیخ ابو دەاکت و هيچ فاڵێک بۆ داهاتوو انگرێتەوەو ابرودۆیخ پێویست ەل
ڕوی ئەزموونيەوە ەلبەرچاو دەگرێت.
ماانی گۆڕاین س ياسیش ەل ديدی (پۆپەر)دا ەل ئەندازايریی هەندەیک و هەنگاو بە
هەنگاودا بەرجەس تە دەبێت ،بە بەردەوامی جەخت ەلسەر ئەوە دەاکتەوە کە ەل بری
هەوڵدان بۆ بەدهیێناین بەهەشتێک ەل داهاتودا پێویس تە اکر ەلسەر دۆیخ هەنوکەیی
بکرێت و ەلبری اکرکردن بۆ گۆڕيین سەرجەم کۆمەڵگە اکر بۆ گۆڕيین هەندێ ەل
بەشەاکین بکرێت .بە بڕوای (پۆپەر) ،شۆڕشگێڕان و ئەو کەسانەی ابوەڕاين بە يۆتۆپيا
هەيە بە هەندێ ئاڵوگۆڕ ڕازی انبن و خوازايری گۆڕيین سەرجەم کۆمەڵگەن ،واات
دەخوازن بەرەلوەی شتێک ەل وردەاکريەاکن بگۆڕن ،ئاڵوگۆڕ ەل سەرجەم سیس متدا
پێکهبێنن ،ئەم اکرەش اکرەساتبارەو نەهامەیت بۆ مرۆڤ دەهێنێت (بوبر ،اکرل ،عقم
املذهب التارخیي( .)٩٠ ،پۆپەر) بەڵگە دێنێتەوە کە ەل ئەندازايریی يۆتۆپيایی و
گش تخوازدا اکێت شۆرشگێڕان بۆ ڕزگارکردین بەرانمە شۆڕشگێڕو يۆتۆپياييەاکین خۆاين
تەواوی دەسەاڵت دەخەنە دەس یت خۆاينەوە ،بۆ پاراستین ئەو دەسەاڵتە دەست بە
هەندێ اکری پەەل اين بەرانمەڕێژی نەوەکراو دەکەن .بەجمۆرە ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت
يۆتۆپيای دەبێتە مايەی دژايەتيکردین ئاماجنەاکین خۆی (بوبر ،اکرل ،عقم املذهب
التارخیي .)٧٠ ،بەم ش ێوەيەش بە بڕوای (پۆپەر) ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت گش تخواز
اين يۆتۆپيایی هەمیشە بەرەو توندوتژیی و س تەماكری هەنگاو هەڵدەگرێت و
شۆڕشگێڕان بە انچاری ەل پێناوی بەدهیێناین ئاماجنە يۆتۆپيەکەايندا پەان بۆ
دەستبەسەراگرتین دەسەاڵت و چڕکردنەوەی دەدەن ،ئەمەش سەرەجنام بەرەو داخران
دەڕوات .بەم جۆرەش ەل ديدی (پۆپەر)دا بۆ خۆلدان ەلم مەترسیيە جگە ەل هەوڵ
و هەنگاوی هێدی و هێور کە بە گش یت ئاڵوگۆڕی سەرەیک و بنەڕەیت لێدەکەوێتەوە
هيچ ڕێگەچارەيەیک تر ەل بەردەس تدا نيە ،اتکە ڕێگەی گۆڕاین س يایس پەانبردنە بۆ
ڕيفۆرمی هەندەیک و بەدهیێناین گۆڕان بە ش ێوازی هێدی و هێور ەل دامەزراوەاکندا
(بوبر /اکرل ،عقم املذهب التارخیي .)٩١ ،بە بڕوای (پۆپەر) س ياسەمتەدار پێویس تە ەل
بری هەوڵدان بۆ بەدهیێناین بەها اباڵو ئايدايڵيەاکن ەل داهاتودا وەکو بەختەوەری مرۆڤ
و ش یت ەلجمۆرە ،هەوڵی خۆی ەل پێناو تێکۆشان دژی خراپەو ئافاتەاکین بەرتەسک
باكتەوە (پۆپەر /اکرڵ ،کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەاکین ،)٥١٣ ،ەلم ابرەيەوە دەڵێت:
"ئەو کەسەی اکر ەلسەر ئەندازايریی ەلسەرخۆ اين بەرەبەرە دەاکت ،ش ێوازێک
هەڵدەبژێرێت بۆ گەڕان و بەربەرەاکین ەلگەڵ گەورەترین و خێراترین خراپەاکن کە
يەخەی کۆمەڵگەاين گرتوە ،نەوەک گەڕان و بەربەرەاکین ەل ڕیگەی گەورەترین خێری
کۆاتیی بۆ ئەو" (پۆپەر ،اکرڵ.)٣٦٢ ،
بە ابشرت داانین گۆڕاین هەنگاو بە هەنگاویش بە بڕوای (پۆپەر) بۆ ئەوە
دەگەڕێتەوە ،کە ەلم ش ێوازەی گۆڕاندا س ياسەمتەداران ەل ئەجنامی اتقيکردنەوەی
بەردەوام و هەوڵدان بۆ ابشرتکردین دامەزراوەاکن هەڵەاکین خۆاين دەبينن و ەل ڕێگەی
چاککردین هەڵەاکنيان ابرودۆخەاکن بەرەو ابشرت دەگۆڕن بەێب ئەوەی هيچ زاينێکی
گەورە بگەيەنن وەکو ئەوەی ەل گۆڕاین يۆتۆپياييدا ڕوودەدات (پۆپەر ،اکرڵ.)٣٦٩ ،
هەر ەلم ڕوانگەيەشەوە (پۆپەر) هەموو ش ێوازێکی گۆڕاین شۆڕشگێڕی و يۆتۆپیی
ڕەتدەاکتەوە ،چونکە بە بڕوای ئەو گۆڕاین توندوتژیانەو شۆرشگێڕانە بە زۆری بە
ئاراس تەی دیکتاتۆری و س تەماكريدا دەشکێتەوە .ەلم ڕووەوە پۆپەر ئاماژە بەوە دەدات
کە بەش ێکی زۆری گۆڕانە شۆڕشگێريەاکن ەل جهياندا بەرەو دیکتاتۆريەت واتکڕەوی
وەرچەرخاون ،بە منونە ابس ەل شۆڕشەاکین بەريتانياو فەرەنساو ڕوس يا دەاکت و
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دەنوسێت" :شۆڕیش سەدەی حەڤدە ەل بەريتانيا بە دیکتاتۆريەیت کرۆموێل کۆاتیی
هات ،شۆڕیش فەرەنسا دیکتاتۆريەیت ڕۆبس بی و انپليۆین لێکەوتەوەو شۆڕیش ڕوس يا
دیکتاتۆريەیت س تاليین بەرهەم هێنا" (پۆپەر ،اکرڵ .)١٤٣،ەل بەرامبەردا پش تگیی
گۆڕاین ئاشتيخوازانە دەاکت ،بەو پێيەی هەروەکو خۆی دەنوسێت" :گۆڕاین
ئاشتيخوازانە هەملان بۆ دەڕەخس ێنێت چاودێری ئااکمی خراپیی اکرەاکمنان بنی و گەر
ئااکمەاکن خراپ بوون ،بەپێیی اکت بيانگۆڕین .بەم جۆرە گۆڕاناكريە ئاشتيخوازيەاکن
دۆخێک دەهێننە ئاراوە کە تيايدا ڕەخنەی ئاشکرا ەل ابرودۆخە کۆمەاڵيەتيە ابوەاکن بە
توندوتژیی سەرکوت انکرێت و چوارچێوەيەک دەخوڵقێنن کە زەمينە بۆ ڕيفۆرمەاکین
داهاتوو خۆشدەاکت" (بەرزجنی ،ئازاد.)١٤٤ ،
پێشمەریج بەدهیێناین ئاشتيانەش ەل ديدی (پۆپەر)دا هەبووین ڕەخنەی بەردەوامەو
ئەو کۆمەڵگەيەش دەرفەیت وەها دۆخێک دەڕەخس ێنێت کۆمەڵگەی کراوەيە.
کۆمەڵگەی کراوەش بە پێناسەی پۆپەر کۆمەڵگەيەکە تيايدا س ياسەتەاکین دەوڵەت بەپێیی
ڕەخنەلێگرتین بەردەوام ڕاست دەکرێنەوەو دەگۆڕێن .گۆڕانیش ەل س ياسەتدا هەروەکو
(پۆپەر) دەڵێت "پێویس یت بە گۆڕيین اتمقی دەسەاڵتدار هەيە" ،لێرەشەوە بە گوێرەی
(پۆپەر) بووین ئۆپۆزس يۆین اکراو ڕێکخراو ئەگەری گۆڕاین ئاشتيخوازانەی دەسەاڵت
ەل گروپێکەوە بۆ گروپێکی ترو هاتنەدی کۆمەڵگەی کراوە فەراهەم دەاکت (بەرزجنی،
ئازاد ،)٧٥ ،ئەگەری بەدهیاتین وەها کۆمەڵگەيەکیش ەل ديدی (پۆپەر)دا تەهنا بە
قبوڵکردین پرەنسیپیی لێبوردەیی مەیسەر دەبێت ،ئەو پێیی وايە اکتێک ليەنەاکن
توندوتژیی ڕەتدەکەنەوەو پرەنسیپیی گفتوگۆ پيادە دەکەن ،لێبوردن دەبێتە بونيادێکی
زەيین و ئەو دەمەش عەقڵ دوور ەل توندوتژییی و بە پەیڕەویکردن ەل بنەمای ڕەخنەگرتن
ەل خۆو ەلويرت چ ەل بواری زانست اين ەل بوارە کۆمەاڵيەیت و س ياس يەاکندا هەوڵی
گۆڕین دەدات (بەرزجنی ،ئازاد .)١٤ ،بەم پێيەش (پۆپەر) ەل بواری هزری س ياس يداو
ەل ڕوانگەيەیک زانس یت و فەلسەفيەوە بەرگری ەل (ليرباڵیم) و دمیوکرایس دەاکت و ەل
ڕێیی بڕوابوین بە پرەنسیپیی اندڵنيایی ( ،)Uncertaintyەل فەلسەفەو فیايدا جەخت
ەل ئازادبووین مێژوو ەل کۆیت ايساو مەحاڵبوین پێش بینيکردین ئايندە دەاکتەوە (بەرزجنی
ئازاد.)٤٠ ،
دەرئەجنامی هەموو ئەوەی سەابرەت بە ڕوانگەی (اکرل پۆپەر) بۆ گۆڕاین س يایس
خس امتنەڕوو ،دەرکەوت کە (پۆپەر) پش تگیی گۆڕاین هەندەیک و هەنگاو بە هەنگاو
دەاکت و دژی گۆڕاین شۆڕشگێڕی و يۆتۆپياييە( .پۆپەر) وەکو هزرمەندێکی
(ليرباڵیم) بەرگری ەل ئازادی مرۆڤ دەاکت و ئازادی بە ابيەخدارترین بەهای مرۆڤ
وەسفدەاکت ،کە انکرێت ەل ژێر هيچ انوێکدا و بە پاساوی هيچ ابرودۆخێک پێش ێل
بکرێت ،لێرەشەوە گۆڕاین ڕیشەیی و شۆڕشگێڕی کە زايتر پشت بە توندوتژیی
دەبەس تێت لی (پۆپەر) ەلانوبەری ئازاديەو دەرگا بۆ تۆاتليتاريەت و س تەماكری
دەاکتەوە ،هەر بۆيە ڕەتيدەاکتەوەو ڕەخنەی لێدەگرێت .بە بڕوای ئەو ەل گۆڕاین هەنگاو
بە هەنگاودا س ياسەمتەدار ەل ميانەی چاککردین هەڵەو کەموکوڕيەاکن بە بەردەوامی
سەرقاڵی گۆڕان دەبێت و ەلم دۆخەشدا هيچ يۆتۆپيايەک بۆ داهاتوو ەل ئارادا نيە کە
ئێس تا ەل پێناويدا بکرێتە قورابین ،بەڵکو گۆڕاین بەردەوامی دەزگاو دامەزراوەاکن دەبێتە
خەسڵەیت سەرەیک سیس متی س يایس و بەمەش چەقبەس توویی ەل ئارادا انبێت و پاساوی
گۆڕيین ڕیشەيیش بووین انبێت .ئەم هزرە کۆمەڵناسانەی (پۆپەر) ەل ڕوانیین ئەو
دەرابرەی فەلسەفەی زانست و ش ێوازی گۆڕان و گەشەی زانس تە رسوشتيەاکن
پەرەی سەندوەو بڕوای ئەو بە گەشەی زانست ەل ميانەی هەوڵدان و هەڵە بۆ بواری
کۆمەڵنایس گواسرتاوەتەوەو ەل ڕێيەوە گۆڕاین س يایس ڕاڤەو یش دەاکتەوە ،کە پێیی
وايە ەل ميانەی هەوڵدان بۆ چارەسەرکردین کێشە هەنووکەييەاکن بەرجەس تە دەبێت .بە
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گوێرەی هەموو ئەمانەش( ،پۆپەر) هەرچەندە هزرمەندێکی هاوچەرخەو ەل سەردەمی
(نيۆليرباڵیم)دا دەژی ،بەاڵم زايتر ەلگەڵ بەهااکین (ليرباڵیمی نوێ) گوجناوەو
پش تگیی ەل دەستێوەرداین دەوڵەت ەل پێناوی بەدهیێناین بەختەوەری مرۆڤدا دەاکت
و هاوش ێوەی (جون ستيوارت ميل) و ئەوانيرت ،ڕۆڵی دەوڵەت ەل بەدهیێناین
دادپەروەری کۆمەاڵيەیت بەرز دەنرخێنێت( .پۆپەر) بە پێچەوانەی (نيۆليرباڵیم) پێيوانیيە
دمیوکرایس زاين بە ئازادی اتکەکەس بگەيەنێت ،بەڵکو بە پێچەوانەوە جەخت ەلسەر
ئەوە دەاکتەوە کە تەهنا ەل کۆمەڵگە دمیوکراس يەاکندا ،ئازادی مرۆڤ بەديدێت و
دادپەروەری کۆمەاڵيەیت پايەدار دەبێت ،ەلم ڕوەشەوە بە داکۆاکری ليرباڵ دمیوکرایس
دادەنرێت کە (ليرباڵیمی نوێ) جەخیت ەلسەر دەکردەوە.

ئەجنام
ەل کۆاتیی ئەم توێژينەوەيە گەیش تینە ئەم ئەجنامانەی خوارەوە:
 .1هزری (ليرباڵیم) بە ش ێوەيەیک گش یت پش تگیی گۆڕاین س يایس دەاکت و
دژی چەقبەس توویی و انوەندچێیت و سەرچاوەگرتین دەسەاڵتە ەل هزرە
ئەبسرتاکت و ابمنێژووييەاکنەوەو عەقڵ و کردەوەی مرۆڤ بە سەرچاوەی
دەسەاڵت دەزانێت.
 .2بیمەندە (ليرباڵەاکن) تێڕوانیین جياوازاين بۆ گۆڕاین س يایس هەيەو بۆچوونيان
بە گوێرەی قۆانغە جياوازەاکین ئەو هزرە دەگۆڕێت.
( .3ليرباڵیمی الکس يک) پش تگیی گۆڕاین شۆڕشگێڕانە دەاکت و ئازادی
اتکەکەس بە بنەمای دەوڵەت ەل قەڵەمدەدات ،ەلم پێناوەشدا دژی
دەستێوەرداین دەوڵەتە ەل ژايین ئابوری اتکەکەسداو لێرەشەوە بەرپاکردین
شۆڕش و ئەجنامداین گۆڕاین شۆڕشگێڕانە پاساو دەدات.
( .4ليرباڵیمی نوێ) ەلگەڵ گۆڕاین ڕيفۆرخموازانەدايەو ڕۆڵی دەوڵەت ەل ابشرتکردین
ژايین مرۆڤ بە گرن ەل قەڵەمدەدات ،ەلم پێناوەشدا دژی گۆڕاین
شۆڕشگێڕی و توندوتژیانەيە.
 .5گۆڕاین س يایس ەل هزری (نيۆليرباڵیم)دا بە گوێرەی ابرودۆیخ کۆمەڵگە
دەگۆڕێت ،بۆ کۆمەڵگە دمیوکراس يەاکن پش تگیی گۆڕاین ڕيفۆرخموازانە دەکەن
و بۆ کۆمەڵگە اندمیوکراس يەاکن هاین گۆڕاین شۆڕشگێڕانە دەدەن.
( .6اکرڵ پۆپەر) بەرگری ەل ڕوانگەاکین (ليرباڵیمی نوێ) دەاکت و ڕۆڵی دەوڵەت
ەل ژايین کۆمەڵگە بە گرن دەزانێت ،ەلم ڕوانگەيەشەوە ەلگەڵ گۆڕاین
ڕيفۆرخموازيدايە نەوەک گۆڕاین شۆڕشگێڕی و توندوتژیانە.
 .7هزری (پۆپەر) بۆ گۆڕاین س يایس ەل ميانەی پش تگیی ەل (ئەندازايریی
کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە هەنگاو) بەرجەس تە دەبێت ،کە بە گوێرەی ئەو دەوڵەت
ەل ڕێگەی دەس تاكریکردین دەمەزراوەاکن بە بەردەوامی هەڵەو کەموکوڕيەاکنيان
چارەسەر دەاکت و بەمەش گۆڕان هەمیشە بووین دەبێت.
 .8بە بڕوای (پۆپەر) ئەندازايریی هەنگاو بە هەنگاو ،گۆڕاین هەندەیک و بەردەوام
بەديدێنێت و ەلگەڵیش يدا سەقامگیی و ئاسایشی کۆمەڵگەو ئازادی اتک
پارێزراو دەبێت ،بە پێچەوانەی (ئەندازايریی گش تگی اين يۆتۆپیی) کە بە
بڕوای ئەو وێرانکەرەو دەرئەجنامی ترس ناک و مەترس يداری لێدەکەوێتەوە.
( .9پۆپەر) بە هەمان ش ێوە ،دژی ڕوانگەی مێژووگەراييە کە ابنگەشەی گۆڕاین
شۆرشگێڕانە دەکەن و ەلسەر بنەمای هزرێکی ئەبسرتاکت بەڵێین بەدهیێناین
بەهەشتێکی ئايدايڵی ەل داهاتوودا دەدەن ،ەلم پێناوەشدا (پۆپەر) منوونە بە

کۆمەڵگەی کۆمۆنیس یت (مارکس) و کۆماری (ئەفالتون) دێنێتەوەو ڕەخنەاين
لێدەگرێت.

سەرچاوەاکن
يەکەم :کتێبە کوردی و بە کوردی کراوەاکن
بەرزجنی ،ئازاد ( .)٢٠٠٨مارکۆزو پۆپەر .چاپیی دووەم .سلێامین .دەزگای چاپ و پەخشی
سەردە.
بەشرییە ،حسێین ( .)٢٠٠٩مێژووی بریی س یایس سەدەی بیس مت (بریی (لیرباڵزیم) و
کۆنسێرڤاتزیم) .وەرگێڕاین /انرس ئیرباهمی زادە .هەولێر .دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی موکرایین.
بەشرییە ،حسێین .دمیوکرایس بۆ هەموان .وەرگێڕاین /حوسێن محمد زادە .هەولێر .دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی موکرایین.
س
پوالدی ،کەمال ( .)٢٠١٩مێژووی بریوابوەڕی یایس ەل خۆرئاوا (بەرگی سێیەم) .وەرگێڕاین/
یوسف عەیل پور .سلێامین .خانەی چاپ و پەخشی ڕێامن.
سەالیح ،مەەلک یەحیا ( .)٢٠٠٨هزرە س یاس یەاکین ڕۆژئاوا ەل سەدەی بیس تەمدا .وەرگێڕاین/
هیوا مەجید .هەولێر .دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی موکرایین.
ڤینس ینت ،ئەندرۆ ( .)٢٠٠٧ئایدۆلۆژای مۆدێرنە س یاس یەاکن .وەرگێڕاین /هیوا مەجید .هەولێر.
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی موکرایین.
اکرل پۆپەر ،اکرل ( .)٢٠٠٦کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەوەاکین (بەرگی یەکەم) .وەرگێڕاین/
ئیدریس ش ێخ شەرەیف .هەولێر .دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی موکرایین.
گیدنس ،ئەنتۆین ( .)٢٠١٠ەل نێوان ڕاست و چەپدا .وەرگێڕاین /خەرسەو مریاودەیل .سلێامین.
چاپخانەی ڕەجن.
ئۆدارد ،اکترین (( .)٢٠١٨لیرباڵزیم) و (نیۆلیرباڵزیم) .وەرگێڕاین /هاوار حمەمەد ،ابابن ئەنوەر،
ئارام مەمحود .سلێامین .دەزگای ئایدای بۆ فکرو لێکۆڵینەوە.
ئەلێکساندەر دۆگنی ،ئەلێکساندەر ( .)٢٠١٧تیۆری چوارەمی س یاسەت .وەرگێڕاین /ورای
غەفوری .سلێامین .دەزگای ئایدای بۆ فکرو لێکۆڵینەوە.

دووەم :کتێبە عەرەیب بە عەرەیب کراوەاکن
ابراهمی /مویس ( .)2011الفكر الس یايس احلدیث واملعارص .بریوت .دار املهنل اللبناين.
بوبر ،اکرل ( .)1959عقم مذهب التارخيي (دراسة يف مناجه العلوم الاجامتعیة) .ترمجة /عبدامحلید
صربة .الاسكندریة .دار املعارف.
بوبر ،اکرل ( .)2001اسطورة الاطار (يف ادلفاع عن العمل والعقالنیة) .ترمجة /أزد میين طریق
اخلويل .الكویت .مطابع الس یاس یة.
توشار ،جان ( .)2010تأرخي الفاکر الس یاس یة (الاشرتاكیة-اللیربالیة-القومیة-السلفیة) .ترمجة /د.
انيج ادلراوشة .دمشق .دار التكوین للتألیف والرتمجة والنرش.
توشار ،جان ( .)2010تأرخي الفاکر الس یاس یة (من عرص الهنضة ایل عرص النوار) .ترمجة /د.
انيج ادلراوشة .دمشق .دار التكوین للتألیف والرتمجة والنرش.
اجلبايل ،صقر و اخرون ( .)2014قاموس املصطلحات املدنیة والس یاس یة .مركز اعالم حقوق
االنسان وادلمیقراطیة.
ستیوارت میل ،جون ( .)1996أسس اللیربالیة الس یاس یة .ترمجة /امام عبدالفتاح امام ،میش یل
متیاس .القاهرة .مكتبة مدبويل.
كیالين ،أمال ( .)2010ألف ابء اللیربالیة .القاهرة .الهیئة املرصیة للكتاب.
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مارشال ،جوردون ( .)2001موسوعة عمل الاجامتع (اجملدل الثالث) .ترمجة /أمحد زاید و َاخرون.
القاهرة .املرشوع القويم للرتمجة.
منصور ،أرشف ( .)2008اللیربالیة اجلدیدة (جذورها الفكریة وأبعادها الاقتصادیة) .القاهرة .الهیئة
املرصیة العامة للكتاب.

سێيەم :کتێبە ئینگلیيەاکن
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Gaus, Gerald (2000). political consepts and political theories. Colorado.
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