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 گوصدانثك بؤ گةلةئايديؤلؤژيا سياسيية هاوچةرخةكان
 
 ئةجمةد شاكةيل

 
 
 
 

، جاذي گةيشتنةبنبةست و مردين تةواوي ئايديؤلؤژياكان "كؤتايي مثژوو"بة تيؤري " فؤكؤيامافرانسيس "هةرچةندة 
مي هةموو پرسيارثكي واية، تاكةئايديؤلؤژيايةك، كة دةتوانثت درثژة بة بووين خؤي بدات و بژثت و وةرا و پثيدةدات

لة مؤدثلة  ،سةرمايةدارييةنوثليبةراليزمي  يا ،دميوكراتيي ليبةرالمرؤض و پثداويستييةكاين بداتةوة، 
ييةكي  جثي دةمةتةقة و باس و خواس، يا ذاست، بؤ خةصك و وآلتگةلثكي ديكةديتنة ئةگةر ئةو .ئةمةريكايةكةيدا

هةر لة ايديؤلؤژيا، گشت ئايديؤلؤژياكان، بة ئايينةكانيشةوة،  ئ، هثشتادا)كوردستان( بثت، لة وآليت ئثمةذةها
 و لةگةص ئةوةشدا، كة زؤريان لة سةر ةماوي و ناذوون بوون هةندةسپثكذا، جيهانثكي تةليسماوي، ئةفسسووناوي، ت

وكارانةيان گوتراوة و نووسراوة، لث سةنگ و بةهاي خؤيان نةدراونةتث و لثكؤصينةوةي ورد و ذةخنةئامثزانة و تاوتو
 - گةلث جار-  بؤ شيكردنةوةيان گرياونةتة بةر و خةصكي ئثمةش،ذثلة بارةوة نةكراون و زؤرجارانيش الذث و توولة

لةچاو گةالين ديكةي دةوروبةري و كورد، ذةنگة فلستينييةكان .  شوثنيان كةوتوون،هةذةمةكييانة و بثلثكدانةوة
 سةروسةودايان لةگةص سياسةتدا ، پترانست بن، كة لة هةموويةكةمني دوو گةليي ذؤژهةآليت نثوةذاخؤياندا، 
 دژ بة داگريكاران و ،هةردووك بةهؤي داگريكراويي و خةبايت سةخيت چةكدارانة و پثشمةرگانةيان. بووبثت

ذةنگيان  هةرچي بريي سياسي و ئايديؤلؤژياي ئةم جيهانة پان و بةرينة هةن، ،لةنثو هةردووياندا. نةيارانيان
. كان بة دواوة، لث فلستينييةكان لة پثشترةوة1970 كورد پتر لة ساآلين . ة و خؤيان دؤزيوةتةوةداوةتةو

ؤري  كون و قوژبن و فثرگة و ئايديؤلؤژيا و تي زؤرينةي بةهؤي فةرهةنگيي عةرةبييةوة، ئاگاداري،ستينييةكانفل
 بؤي - ؤگرايف، سياسي، جضاكييةوة بة هؤي كؤمةصثك هؤكاري جي- كة بة زماين خؤي ،كورد. بوونسياسيي جيهان 

ئاگاداري هةموو ئةو تةوژمة هزرييانةي بة هاساين  ، بتوانثتوةخبوثنثتةوة، بؤي سةخت بو نةلواوة ئةو بابةتانة
 سةرةتاتكثي لةگةصياندا كردبثت، ئةوا لة ذثگةي فةرهةنگي عةرةيب، فارسي و ،جيهان بثت و ئةگةريش تا ذادةيةك

بة هةموو (ةي كورديي لة بارةي كتثيب هزري، فةلسةفةيي، تيؤري، ئايديؤلؤژيكتثبخان. توركييةوة بووة
مرؤضي خؤبةذؤشنبريزاين كورد، سياسةتكاري كورد، . وة، گةلثك هةژار و نةدار و الواز و چؤصةية)جؤرثكييةوة
ةو بوارةدا ياين كورد، خؤ لة هةموو بوارةكاين سياسةت هةصدةقورتثنن، لث تا ئثستا كارگةلثكي، كة لفةرهةنگي

يةكثك لةو الوانةي، . وةرگثذان نةكراون و ئةگةريش كرابن، زؤر دةگمةنن. كراون، لة قامكةكاين دةست تثپةذ نابن
ذةيدار "، كة "گةلة ئايديؤلؤژياي سياسيي هاوچةرخ. "ة"ئاسؤس كةمال"كة وةها كارثكي گةلةك گرنگي كردووة 

 .، كردووية بة كوردي"ئاسؤس كةمال"ؤصم نووسيويةيت، ي مامؤستاي زانسيت سياسي زانستگةي ستؤكه"الشسؤن
  بة پثناسةيةكي ئايديؤلؤژيا و سياسةت و پةيدابووين ئايديؤلؤژيا و ئايديؤلؤژيا باوةكاين سةردةم و مردن،ئةم كتثبة

، )كؤنسثرضاتيزم(اليزم، كؤنةوارةيتبة نثو ليربدةكات و گةشتثكي تثروتةسةل و كؤتاييهاتين ئايديؤلؤژيا دةستپث
، ينوثچةپ نازيزم، كاتؤليكيزم، شيزم، سةنديكاليزم، فااليزمي بريازخوازانة، ئةناركيزم،نيزم، سؤسييزم، كؤميؤماركس
- تةوژمة هزريباوةذ و تةواوي ئةو .  دةكاتدااليزم، ئثكؤلؤژيزم، فثمينيزم، ئيسالمةيت و ناسيؤناليزمنوثليرب

.ذةيدار الشؤن: نووسةر
.ئايديؤلؤژياي سياسي هاوچةرخگةلة : ناوي كتثب  

.ئاسؤس كةمال:  تةرجةمةي  
.2001چاپي يةكةم، سوثد، كتثيب هةرزان،   

.247:ژمارةي ذووپةل  
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نووسةر بة شثوةي . هةندةكانيان بؤ خوثنةر ذوون دةكاتةوةسياسييانة دةخاتة بةر باس و لثكؤصينةوة و گشت ذة
ثو ئةو تةوژمة هزري و تيؤرييانةدا دةگةشتث و دةدوث و لة هةموو  و توثژةرةوةيةك، بابةتييانة بة نباسكار

ة ، بؤ هةر بةشثك لةو بابةتانةي خستوونية بةر باس، بة قووصي ل"ذةيدار الشسؤن". اليةنةكانةوة دةنؤذثتة بابةتةكان
ي خوثندووةتةوة، مثتؤدي ئةو بريانةيةكبةيةكي ديد و مرؤضنؤذي نرخاندووين، . ذةهةندةكاين ئةو بةشانةي نؤذيوة

 سازماين ئابوورةكي و .خستووةتة بةر باسلثكداوةتةوة و   بريانةيگؤذيين كؤمةصگة و شثوةي فةرمانذةوايي ئةو
 ، لة ذوانگةي ئةو ئايديؤلؤژيايانةوة،گةيشثوةي چارةسةركردين كثشة ئابوورييةكان و ژثرخاين كؤمةص

 . كردووةتةوة ذوون،هاتووي ئةو ئايديؤلؤژيايانةي منوونةيي بؤ دا)يووتؤپيا(  دوائامانج،دواتريش. شيكردووةتةوة
دةتوامن بة . ، بة كردنة كورديي ئةو كتثبةوة، گةلثك ماندوو بووة و كارثكي گةلةك مةزين كردووة"ئاسؤس كةمال"

، بةصكة بؤ خؤي و بة كوردي كتثبثكي ، نةك كتثبةكةي وةرگثذاوة بؤ كوردي"ئاسؤس كةمال"بصثم، كة دصنياييةوة 
 كردووةتة كوردي، لةمةذ ئايديؤلؤژيا سياسيية هاوچةرخةكانةوة نووسيوة، چونكة بة ذاسيت هثندةي جوان و ذةواين

واري هزريدا و بة زماين كوردي ئةجنام كة هةر دةبث دةستخؤشي لثبكرثت و مايةي دصخؤشيشة، كة وةها كارثك لة ب
و نةبووين ) امووسق(بثگومان وةرگثذاين لةم جؤرة باسانة بؤ زماين كوردي، لةبةر نةبووين فةرهةنگي زمان. بدرثت

وشةگةيل پذبةپثست و قاصبگر، بؤ دةربذين و  و نةبووين واژة و پةيض و بنةما و بنگة و نةريتثكي فةلسةفةيي و هزري
ئاسؤس "ة و واژة ئةوروپاييانة، كارثكي هثندة سةختة، كة مةگةر هةر بة كةسثكي لثهاتووي وةك هةموو ئةو وش

بةرهةمي . ة"ئاسؤس كةمال" دووةم بةرهةمي ،"گةلة ئايديؤلؤژياي سياسي هاوچةرخ"ديارة. ئةجنام بدرثت" كةمال
ة و زاراوةسازيدا، نيدا، لة وش، لة هةردوو بةرهةمةكا"ئاسؤس كةمال. "بوو.." ذثگوزةري بريي سياسيي"يةكةمي 

 لة بواري زاراوةسازيي ي كردووة و لة سةر ذثچكةي وي ذؤيشتووة، كة ذةنگة"مةسعوود موحةممةد"ي مامؤستا پثذؤ
 يةكثك لة باشترين و ذاستگؤترين سةرچاوةكاين -  و تا ئثستاداكوردلة نثو- و ئايديؤلؤژيا و بريي سياسييةوةهزر

ئاسؤس "ةناسان و پةرؤشان و سةرسةختان و دصسؤژان و بةتةنگةوةهاتووانثكي زمانةواين بثت، بؤ ماندوون
كؤصثك  كةي،"گةلةئايديؤلؤژيا"ةكةي و هةميش .."ذثگوزةر"، هةم "ئاسؤس كةمال. "ئاساي فةرهةنگي كورديي"كةمال

ئاسؤس "ةي  كة من بؤ خؤم لة سةر وةرگثذانةك،وردةتثبينيگةلثك.  بؤ خوثنةري كورد وةرگثذاوة،ووانةسةركةوت
                                                                                                                     :هةمة، ئةمانةن" كةمال

، فةرهةنگ، هونةر، جضاك، ئامانج،  سياسةت، زمان: لة زؤر ذووةوة"وةك جضاك"هةرچةندة هثشتا كورد. 1
 بة هةموو كارثكييةوة ديارة و ، و بثشريازةيي و بثسنووري و شپرزةييلة پاشاگةردانيداية...ئابووري، هزر،  و

  تاكةكان، تةنث هةست و ديدي مرؤض بؤخؤي و بةتةنگةوةهاتين،نثواين دروسيت و نادروسيت شتةكان زؤرجاران
، ذثك )7:ل(رؤص كردنكؤنت، )7:ل(ذثك خسنت :وشةگةيل ، من پثم واية،لةگةص ئةوةشدادياري دةكةن،  وةلث 

، كةم )200، 13:ل(دياري كردين، )25، 15، 9 :ل(، دابةش كردنثك)9:ل(، بذيار داين)7:ل(كردين
: ل(، پثشان داين )85،79،59،23:ل(، دابني كردين)17:ل(ذاوثژ كردين، )187، 17:ل(كردنةوةي 

، 94، 91، 88، 76، 75، 74، 73، 71، 70، 68، 66، 64، 60، 43، 26:ل(هثناين/ هثنانبةرهةم،)25
مةسرةف كردن  ،)190، 179، 176، 175، 155، 154، 150، 119، 118، 117، 107، 103، 95

: ل(، چارة كردين )38: ل(، خةفة كردين )41،37:ل(، پثشثل كردنيان )65،26:ل(، بةرهةم بردن)36:ل(
، كةم )200، 86، 40:ل(كردين /، گةشة كردن)72،58،53،50،49،41،40،39:ل(، دةنگ دان )39

، )40:ل(، خؤش كردين )40:ل(بري كردنةوةي ، )230، 61، 40:ل(بووين/، دروست بوون)38:ل(هةژماردا 
، )50:ل(، بةرپةرچ دانةوةي )43:ل(، كةم بوونةوةي )58،42:ل(، ذةت كردنةوةي )42:ل(پةسةند كردن 
نوث ، )230، 170، 162، 61، 60، 57:ل(تثوةردان/، دةست تثوةرداين)90،50:ل(كردين /دياري كراو
، خامؤش كردن )54:ل( باج گرتن ،)109، 53:ل(داين/، بذيار دان)53:ل(، خزمةت كردين )51:ل(كردنةوةي 
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، 88، 87، 83، 69، 59:ل(گرتنثكي/گرتن/، يةك گرتين)58:ل (، هةوص دان)54:ل(، ذث بةسنت )54:ل(
، دةرك )64:ل(نةوةي، شي كرد)62:ل(، بةردةوام بوون)61:ل(، ئةهلي كردين)179، 97، 95

، ذثبةرايةيت كردين )73:ل(، حوكوم كردين)67،188:ل(كردن /ين، كار تثكرد)67،134:ل(كردنيان /كردين
چاكتر /، چاك)78:ل(، تثهةصكثش كردين)77،179:ل(، پيادة كردين)77:ل(رياز كردين، ب)75،87:ل(

، )85:ل( دابذين ، خؤ)129، 85:ل(بوون/، قةدةغة كردين)178، 168، 152، 137، 101، 84:ل(كردين
، 143، 86:ل(بووين/، پةيدا كردين)85:ل(، بةرز كردنةوةي )85:ل(، بنةبذ كردين )85:ل(دةرس دانثكي 

، دةسةآلت )132، 89:ل(، نثزيك بوونةوة)88:ل(، سةرةوژثر كردنةوةي)87:ل(چارةسةر كردين، )223
، دةستوو دانان )93:ل(، دةست بةرداري )92:ل(، قايل كردين)92:ل(، ذاست كردنةوةي)89:ل(گرتنة دةست

، )99:ل(اين، باوةذ هثن)99:ل(، واز هثناين)98:ل(شتوماص كردين، م)98،97:ل(، ذثك خستين )96:ل(
، 124، 104: ل(، دةنگ دان)103:ل(، لثكتر گةيشتين)101:ل(، هاوسةنگ كردين)101:ل(پارسةنگ كردين

، )141، 107: ل(، ذةش كردنةوةي)129، 106: ل(نزاص بوو، )179، 178، 168، 165، 164، 125
، بةذثوة بردين )228، 225، 126، 112، 108: ل(، سةرنج ذاكثش)243، 166، 107:ل(جودا كردنةوةي

، تةرخان )137،116(، جثبةجث كردين)129، 115:ل(گرتن/، مان گرتين)114:ل(، يةك خستين)108:ل(
، دروست )119:ل(، پةميان بةسنت)119:ل(ةوتن، ذثك ك)141، 117:ل(، كؤك كردين)117:ل(كردين
، هةصنرا بوون )218، 216، 215، 213، 212، 206، 196، 185، 167، 119:ل(بووين/كردين

، )127:ل(، ذاضة داين)126:ل(، جث دةهثصث)124:ل(، پاس داين)124:ل(چارة نةهاتوو، لة )122:ل(
، لثك )136:ل(، زةوت كردين)129:ل(ون، نيشتةجث بو)129:ل(، كارخانة بةسنت)127:ل(گوشار هثناين

، بةر هةصست كردين )137:ل(، كؤمةك كردين)137:ل(، ئةجنام داين)136:ل(، پثك دثنن)134:ل(دانةوة
، 155، 140: ل(، هةوص دان)144،140:ل(، ذةت كردنةوةي)170، 140: ل(، پةيدا بووين)189:ل(

، 142، 140:ل(نةكردين/شثل كردين، پث)140:ل(، تاقي كردنةوةي)140:ل(، مةحكووم كردين)159
، )148:ل(، دياري كردين)152،147:ل(، مان گرتن)144:ل(، پةميان بةسنت)143:ل(، زياد كردين)160

، ذةپثش خسنت )151:ل(كؤتا هثنان، )150:ل(، لةسةر نةكراو)150:ل(، وةالوة نراو)149:ل(بةرهةم بردين
وم كردن ، مةحرو)152:ل(هةوص دان، )151:ل(، هةست كردن)151:ل(، دوور كةوتنةوة)151(
، ئاماژة كردن )160:ل(، دةست هةصگرتين)157:ل(، خؤش كردين)155:ل(، هةص دةنرثن)160،155:ل(
ةچاو گرتين ، ذ)168:ل(، پشت گوث)200، 168:ل(، سةرنج ذاكثش)163:ل(، ذؤشن كردنةوةي)160:ل(
، دياري )198، 173:ل(كردنةكاين/، داگري كردن)172:ل(، چارة كردين)171:ل(، چذ كردنةوةي)171:ل(

، ئازاد )204، 189، 176:ل(، خؤ تةيار كردين)175:ل(، سةرپةرشيت كردين)174:ل(كراوي
، )196:ل(، ذوون كردنةوةي)195:ل(، ذث نيشاندةر)191:ل( بة خؤدا چوونةوة،)189، 176:ل(كردين

ذةش كردنةوة ، )199:ل(، دةستوور داناين )226،199:ل(، دةست نيشان )198:ل(خةبات كردن 
، لثك )203:ل(ين، بةكار هثنا)218، 203:ل(كردنةوةي/، پاك كردنةوة)201:ل(، چارة كردين)201:ل(

، شني )214:ل(، ذةت كردنةوةي)212:ل(، بة سووك داناين)208:ل(، باس كردين)208:ل(بدرثتةوة
، )221:ل(رةس هثنان، هة)219:ل(، يةك اليةنانة)218:ل(ت نانةوةي ، بنيا)223، 214:ل(بووين/بوون

، )235:ل(، باج گرتين)226:ل(، دياري كراوي)240،226،225:ل(ان، دةنگ د)223:ل(شي كردنةوةي
، وشةگةلثكن يةك واتا دةدةن و يةك )246:ل(، بذيار دان)236:ل(، تثك بةستين)236:ل(ذةنگ دانةوةي

ذثكخسنت،  :ثوةية بنووسرابانبةم ش دةبووبة بذواي من  كةوشة پثكدةهثنن، واتة وشةگةلثكي لثكدراون، 
ژكردين، دابينكردين، كةمكردنةوةي،ذاوث كؤنترؤصكردن، ذثككردين، بذيارداين، دابةشكردنثك، دياريكردين،
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چارةكردين،  هثناين، مةسرةفكردن، بةرهةمربدن، پثشثلكردنيان، خةفةكردين،بةرهةم/بةرهةمهثنانپثشانداين، 
 خؤشكردين، بووين، بريكردنةوةي،دروست/دروستبوونردا، كردين، كةمهةژماگةشة/دةنگدان، گةشةكردن
كردين، دياري/دياريكراو، دانةوةيبةرپةرچي، ، كةمبوونةوةذةتكردنةوةپةسةندكردن، 

كردن، خامؤشگرتن، ، باجداينبذيار/دانخزمةتكردين، بذيار، نوثكردنةوةيتثوةردان، دةس/تثوةردايندةست
كردنةوةي، شي بوون،، بةردةوامكردينئةهليرتنثكي، گيةك/گرتنيةك/گرتين، هةوصدان، يةكبةسنتذث

پيادةكردين، كردين، ، حوكومكردين، ذثبةرايةتيكردين، بريازكردنكار/تثكردينكردنيان،كاردةرك/دةرككردين
، بنةبذكرديندانثكي، دةرسدابذين، ، خؤبوونقةدةغة/كردينقةدةغةكردين، چاكتر/كردين، چاككردينتثهةصكثش

 بوونةوة،نثزيككردنةوةي، سةرةوژثركردين، بووين، چارةسةر/دينكرپةيداكردنةوةي، بةرز
، مشتوماصكردين، ذثكخستيندانان، دةستوو، دةستبةرداري، قايلكردين، ذاستكردنةوةي دةست،دةسةآلتگرتنة

كردنةوةي، ذةش، زاصبوون، دةنگدانگةيشتين، لثكتر، هاوسةنگكردينكردين، پارسةنگهثناين، باوةذهثناين، واز
كردين، تةرخان، جثبةجثكردينگرتن، مان/گرتينمان، يةكخستين بردين، بةذثوة، سةرجنذاكثشوةي، كردنةجودا
داين، پاسنةهاتوو ، لةچارةبوون، هةصنرا، بوويندروست/دروستكردين، پةميانبةسنتكةوتن، ذثككردين، كؤك
دثنن ، پثكوة، دانةلثك، زةوتكردينبوون، ةجثبةسنت، نيشتكارخانةهثناين، گوشار، ذاضةدايندةهثصث، جث

كردين، مةحكوومدان، هةوصكردنةوةي، ذةتبووين، پةيداكردين، بةرهةصستكردين، كؤمةكداين، ئةجنام
ربدين ، بةرهةم، دياريكردينگرتن، مان، پةميانبةسنتكردين، زياد، نةكردينپثشثل/پثشثلكردينكردنةوةي، تاقي

كردن ، مةحروومدان، هةوصكردن، هةستوة، كةوتنةدوورخسنت، ذةپثشهثنان، كؤتانةكراو، لةسةرنراو، وةالوة
گرتين، ذةچاوگوث، پشتذاكثش، سةرجنكردنةوةي، ذؤشنكردن، ئاماژةهةصگرتين، دةستكردين، خؤشدةنرثن، هةص
كردين، خؤتةياركردين، سةرپةرشتيكراوي، دياري، كردنةكاينداگري/داگريكردنكردين، چارةكردنةوةي، چذ
داناين، دةستوور، نيشاندةستكردن، خةباتكردنةوةي، ذوونةر، نيشاندذثچوونةوة، بةخؤداكردين، ئازاد
، بةسووكداناينكردين، باسبدرثتةوة، لثكهثناين، بةكار، كردنةوةيپاك/پاككردنةوةكردين، چارةكردنةوة، ذةش
، دةنگدانكردنةوةي، شيهثنان، هةرةساليةنانة، يةكنانةوةي، بنياتبووين، شين/بوونشينكردنةوةي، ذةت

                             .دانبذياربةستين، تثكدانةوةي، ذةنگگرتين، اجبكراوي، دياري
، )19:ل(گةنگي هةية، نؤرةيةكي )19:ل(، بزانني وةرامي)13:ل(، ئازدي)13:ل(دةگةذثنة: وشةگةيل.  2

، )195،171:ل(، بوراي)170:ل(، بگرثت)153:ل(هاوكوي،)93:ل(،پارتةي)62:ل(گومنكارانة،)37:ل(باباتة
اسؤس ئ"، هةصةن و دةشزامن و دصنياشم لةوةي، كة هةصةي چاپن، چونكة)213:ل(،ئةصمانايا)205:ل(رةدةربا
:  گةرةكة وةها بنانيانذاستييةك. كارة، كة شيت لةو بابةتانةي بةسةردا تثناپةذن، هثندة وردبني و ورد"كةمال

گومانكارانة، پاريت، هاوكؤي، دةگةذثنةوة، ئازادي، بزانني لة وةرامي، نؤرةيةكي گرنگي هةية، بابةتة، 
                                                                                    .تةوة، بواري، دةربارةي، ئةصمانيابگرث

و بنگةي ژياريي خؤراوا و هؤي پةرةسةندن و فراژووتين ئةم ئثمة ئةگةر بزانني و دان بةوةدا بنثني، كة كرؤك 
 و ذثگةدان بة  بريدةگةذثتةوة بؤ، بةرةآلكردينبة الي كةمةوة لة ذووي هزر و دينت و تثذوانينةوة، ، سةردةمةي

 ئةگةر لةوةش  و و بؤچوونلثكؤصينةوة و پشكنني و سةردةستيي زانست و ذةهاكردين ئازادي تةواوي بريوباوةذ
لة نثو سذاونةتةوة و ةم ذؤژگارةدا، تثبگةين، كة سنوورةكاين نثوان هزر و ئايديؤلؤژياي سياسي، بةتايبةت ل

يةكديدان و تثكةصن و گرثدراوي يةكدين و كاريگةرييان لة سةر يةكتر هةية، چونكة سياسةت و هزر، پثكذا 
ةي مةيداين دةرگايةكي بؤ  چوونةژوورةوةيةكي زانستييان، ، بةم بةرهةمةي"ئاسؤس كةمال"ئةوا گرثدراون، 

 ، بؤ خوثنةر و باسكاري كورد،ة، لة بواري ئايديؤلؤژيا سياسييةكاندا و شيكردنةولثكؤصينةوة و دةمةتةقة
گةلثك خزمةيت ، شكؤمةصثك پةيض و دةستةواژةي نوثيئاوةآل كردووة و بة بةكاربردين  خستووةتة سةرپشت و
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چةقبةستوويي و هيوادارم . تريشي پث دةكرثتواية زثپثم .وةبة وشة و زمان و هزر و فةرهةنگي كوردي كردو
         .كؤصنةدات و بةرهةمي ديكةي خبوثنينةوة گؤمي فةرهةنگي كوردي، تووشي ئومثدبذاوي نةكات و يگيمةن
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