
 و ل گرەالوژی نزانیئندش تنك پلقاژی نووسرانی 
  داچکاوخۆری دەست

  
  هژن

  
 *بشی یکم

  
پاش هر داچکانك . ل پاش شکستی هر ڕاپڕینك، جماوەر تووشی نائومدی دەبت

پچوانی باری پشوو، چونک ل باری دووەمدا بم ب . نائومدییک قوتر دەبتوە
 پشتی پ ک کی دەرەکییزر هرامبکو بب ،ر توانای خود نییرامبدبوون بنائوم

ئم نائومدیی کاتك برجست دەبت، ک تمومژی خۆشباوەری چین و توژەکانی . بستراوە
ییان دەکات، دەڕەوتوە و لرەو لوێ کۆمگ برامبر هزك ک پیانوابووە نونرایت
 ئم نائومدیییان برەو گرانوە بۆ .دەرگیری لنوان جماوەر و دەستدا سرهدەدات

خود ڕچک دەبستت، خۆپیشاندان و ڕاپڕینکانی رانی و کالر و هبج و سلمانی و تد، 
   .برهمی ئو نائومدیین

  
 خریکی ناسینوەی کانی بندەستلم سروبندەدای و چین و توژەکۆمگی کوردستان ڕك 

 ل پشت دوجامی ، کڕوخساری راستقینی چین و توژە مشخۆر و سردەستکانن
سردەمك ک کۆمگی کوردستان . وە فریوی دەدەنبرژەوەندی درۆزنانی نتوە و نیشتمان

 موبیان و ناوەڕۆکی دروشم بریقدارەکانیبسری دەبات، ڕك هاوشوەی بومولی دە
  . شو ل دەرکوتندایچتکانی

  
بوونی گشت چین و توژەکانی شرمان پاگندەی هاوبرژەوەند ئوانی ک هشتاک ب بائیتر

گکوموە و  دەکترانی ننتی نورژەوەندمی هاوبتوار وەر زەمینی کسن، با ل
ی کۆمگ و دادخوازاندا  نونرانی نتوە ل جستی رەشوڕوتانئنفالکران، گوللی

دەتوانن پاساوی کوشتوب و ئاوەدانکردنوەی سیاچاکان ب خۆپیشاندەران ب  ئایا !بدەنوە
   بدەنوە؟ و الدان ل برژەوەندی نتوەییقسی پوچی وەك قیرانی مۆڕالی

  
ۆیی و سرهدانی خۆبخۆیی جماوەر ل رایی هوشیاربوونوەی خۆبخدا خ م ساته له

ئاستکدای، ک دەسالت و چکاوخۆرەکانی ناچار ب هاتوهاوار کردووە و کوتوونت ڕشانوە 
بڕووی جماوەری ناڕازیدا و ب ئاژاوەچییتی و گرەالوژێ تۆمتباریان دەکن و بۆ ئم 

  .وژێ و ئاژاوەگیمبستش کوتوونت هاوتاکردنی ئانارشیزم لگڵ گرەال
  

 داننان ب باوەڕی ئازادیخوازانی ئانارشیستکان و بوابوونیان هرچندە ئم بۆخۆی نائاگا
ب بزووتنوەی خۆبخۆ و سربخۆی جماوەری و خۆبیاردەری جماوەر ل چۆنیتی 
 ئاراستکردنی خباتی ڕۆژانیان دوو ل دەستتوەردان و بگبگنی هزە سیاسیی

بم ب پویستی دەزانم هم ڕاستکردنوەیك بۆ واتای واژەی ئانارسیزم . دەسالتخوازەکان
بخمڕوو، ک بداخوە هم زۆرینی نووسرانی کورد ل واتاندنی ئم واژەدا بنشتی 
هبزرکاوی دەمی دەستداران و چپ دەسالتخوازەکان دەجوونوە، هم هوی کسانك 



ف وانکاری لواشو چ شندالوازی ئ ی کیڕەالوژو گەوی بووە بۆ ئران پاشنگدانره
هروەها همان کات وەمکی . برهمھناوە و ب س و دوو پیان کردووەت کوشی دەست

 ننڕاگوزەری بوکان بشت ڕاستییودەیان زۆرەمل ب وە، کك بدەمراننووس.  
  

ستیکی هزریی و پیوای ئازادی تنیا کاتك لدایك دەبت، ک سروەری ئانارشیزم، ک ئارا
روەرییم ست، ئیتر ئگۆڕ نراب تی لچینای ت، هیبوە بکر چین و پارتدەست ه چ ل

بزووتنوەی ئانارشیستی ل سراپای مژوودا شونپی . ناوەڕۆکی سرکوتگرانی ناگۆڕت
رجی ئازادی گشتی داناوە و ئو ئازادییش ب لنوچوونی پایکانی دیارە و ئازادی تاکی ب م

  .سروەری چینایتی؛ وات کاری کرگرت و موکایتی تایبتی و دەوت، دتدی
  

و )anarchos(ی  ڕەچکی یۆنانی"anarchy" واژەی  ل ڕووی واژەناسییوە، **ئانارشیزم
، )فرمانەوا( واتای ب) archos( لگڵ  دت)تکردنوەڕە(، )نا(ای ب وات (a)یا ) an(پشگری 

دت، ک بسر یکوە ب واتای نا بۆ سروەری ) دەسالت(، )لپرسراو(، )سرۆك(، )بڕوەبر(
ی، یا بو جۆرەی ک )ریناسروە(دت و ل کوردیدا گونجاوترین و پبپسترین واتا تنیا 

  .یوە هاتووە و ب واتای دژەدەسالت دت شی ل یۆنانیتر کرۆپۆتکین دايشتووە، ئانارپی
  

بداخوە ک ئم ئم واژەمان ل زمانکانی چوارالمانوە پگیشتووە و ڕۆشنبیرانمان هندە 
 ت و پارتی دەسن و وەك توتی قسڕرچاوەدا بگدوای سکردووە، بچن بخۆیان ماندوو ن

 ڕامیاریمان ک دەم بداخوە، چونک یکم فرهنگیک . چپکانیان دوبارە کردووەتوە
وە وەریگاوە، ئو جۆگل لی بناو ڕۆشنبیری )روزبی(ع ل فرهنگکی برز بورهان قان

Kurdish -glishEn(هوی دووەم ک فرهنگکی ئلکترۆنی کوردا هلکردووە و پاش ئویش 
Dictionary(*** وەی دوبارە کردووەتمان هس دەستی بۆ ناساندنی واژەی   وهرکه

 ڕاوە و لگدوای واتای زانستی واژەکاندا نکردووە و بریك نت، خۆی خڕامیاری بردب
ئمش بۆ نزانی ئو کسان ناگڕتوە، بکو بۆ . ڕەچکی واژەکان نکۆیوەتوە

  .انجی ڕامیاری کسکان دەگڕتوە، ک سبری بسر ئامانج زمانوانییکدا کردووەئام
  

ئگر ب وردی سرنجی بکاربردنی واژە زانستی و ئابوری و ڕامیاری و ئدەبییکان بدەین، 
. دەبینین ک ن بنمای زانستی لبرچاوگیراوە، ن الینی زمانوانی گرنگی پدراوە

یوە   زۆربی واژەکان ل زمانکانی چوارالمانوە ب تایبت زمانی عرەبینووسرانمان
وەردەگرن، ک چند دەنگ و پیتكی تدا نیی ک زمانی ئوروپییکان و یۆنانی و ڕۆمانی کۆن 

ی ئمش بووەت هۆ). ێ چ ، پ، گ، ژ، ڤ، (بکاریان دەبن؛ لوان دەنگ و همای پیتکانی 
 وەرگرتنی، یا ئوەی ک نووسرانمان لنوان واتای فلسفی و واتای هل بکاربردن و

  !هگری واژە جیاناکنوە، بۆ نموون مارکسیزم وەك هزر و مارکسیستك وەك هگری ئو هزرە
  

هل بکاربردنی واوەتر چووە و تنانت لبری واژەی ) ئانارشیزم(بالم لبرامبر واژەی 
)chaos  یا chaotic( کی ڕامیاریو خواست کو تاوانب ،یك هش نمئ کاربراوە، کب 

یمئاژاوە و . هاندەری ئ ت کت، دەزانندبکی خویلف و بوەی ئگینا ئئ
 رەیی برەوبسکان ببوروپییئ واوی زمانجۆرە هاتووەت: ئینگلیزی ب )Chaotic ،

Chaos( ندیهۆ ب ،)Chaos, Chaotisch( رەنسیف ب ،)Chaos, Chaotique( مانیئا ب ،



)Chaos, Chaotisch( یۆنانی ب ،)Χάος, Χαοτικός( ئیتالی ب ،)Caos, Caotico( ب ،
یش ل )ئاناشیزم(پناسی ) . Caos, Caótico(، ب ئسپانیولی )Caos, Chaotic(پۆرتوگزی 

 Anarchism doctrine advocating the abolition of ( :زمان ئوروپییکاندا بمجۆرە هاتووە
government –الت دەکاتناوبردنی دەسوازی لبانگ کبازئیتر نازانم ).  ئاناشیزم ڕ

نووسرانی کورد، چۆن لم سردەمی کۆمپوتر و ئینترنتدا وا ب ڕۆژی نیوەڕۆ واتای واژە 
میاریانی خۆیان و پارتکانیان زانستی و ئابوری و ڕامیاری و ئدەبییکان ب ئارەزووی ڕا

 ئگر ؟ئندش و گمژە دەزاننتا ئو ڕادەی خونری کورد ب نزان و تنك ئایا ؟بگۆڕن
 ،رنچوانییبۆن دەو وانی وای لی زمانن ف؟ک  

  
ئانارشیزم ک ل نیوەی .  فلسفی ڕامیاری ئانارشیزمدواجار ئانارشی واژەیکی بنڕەتی

 Michail (میخائیل باکونین نۆزدەهمدا وەك سۆشیالیزمی ئازادیخواز لالین دووەمی سدەی
Bakunin( ر کرۆپۆتکین وپیت) Peter Kropotkin(وەئانارشی . ەوە نۆژەن کرای)روەریناوەك ) س

کی باکخستنیی (ڕکانی )نموونر بۆچوونرامبب دا، لگکۆم الت لدەس ی لی خا
ی ک دەرکی ل شۆڕش، دەوتی کردنی لینینیست-سۆشیالیزمی دەستخوازی مارکیست

بوای ب ئگری  و یبرهمھنان و دامزراندنی دیکتاتۆرییتی پرۆلیتاریائامرازەکانی 
ت لرەی دەورەبوچوونی بنی کۆمونیستیلگرەو کۆمربووندا بپردەمی تس   ،یه

  .دەوەستت
  

وە دەدات، یونایکی گشتی، ک ئانارشی ل ڕکخستنی ڕامیاریانی کۆمگدا بدەست
وونی دامودەزگ دەوتییکان لوان یاسادانان، ماف و دادگری، دەوت و دەرخری لنوچ

دیموکراسی - خۆبڕوەبرایتی ئنجومنکان ل برامبر ئواندا. فرمانگ دەوتییکان
، هاوکاری -خۆبڕوەبرەکان-، بشداری و پیوەندی ئازادانی ئنجومن سربخۆکان-شورایی

ل بواری ڕکخستنی ئابوریدا، بنچینکانی هاوبشی ل . بر بیك دەخاتڕووو یارمتی برام
وەك پشمرجی لناوبردنی بهرەکشی، ب " هموو شتك هی همووان" داهاتدا 

گرتوەی ئابوری دراوی و کاریکروەشاندنتهتی تایبکایی  و موبنچین پشت ب ، " ل
دەبستت و لودا " هر کسك ب ڕادەی پویستییهرکسك ب پی توانای خۆی، بۆ 

مایوان کاری بازوویی و کاری هۆشی بنناوبردنی جیاوازی نوتوو . لرکئانارشی س
بارودۆخک ک تیدا هیچ جۆرە دەسالتكی ڕکخراوی پلبندی مرۆڤ بسر مرۆڤدا ل ئارادا 

کی خوازراوی. نیییگدی کردەیی وەها کۆمگرەوی ئامادەیی و هاتن کان، لئانارشیست 
. خۆڕزگاری و خۆبڕوەبری کۆمگی مرۆڤایتیتنمیدانی چوساوەکاندای بۆ ها

  .بواتایکی تر بۆ کۆمگی ب چین و چوسانوە
  

ئستا کاتی ئوە هاتووە، واژەگلك ک ل زمانی کوردیدا بۆ لکدانوەی ئانارشیزم بکاربراون 
  . ل ڕووی زمانوانییوە بناسینو دەبرن،

  
ی عرەبیی و ل ڕووی ڕامیارییوە ) الفتنة(وەرگدراوی واژەی : ئاژاوە و ئاژاوەچییتی

سرنجی خونران بۆ . ەی راستی ڕووداوەکان بکاری دەبندەستداران بۆ ئاوەژووکردنو
  . هلبج، ڕادەکشمی دانیشتوانی٢٠٠٦ئاماژەی دەسالتی بۆرژوازی کورد بۆ ڕاپڕینی 

  



. ی عرەبیی و ب مانای ئاشوب و بسرەوبرەیی دت)فوضاء(فوزا ب کوردی کراوی واژەی 
ئم بارەش تنیا ل دوو باروودۆخدا ڕوودەدات؛ یکم ل سردەمی شۆڕش و ڕاپڕیندا، دووەم 

ژرخانی و گواستنوەی کۆمگی چینایتی ل بارودۆخی تکچوونی بنمای ئابووری 
کۆمگیك ل ئابوری دەوتییوە بۆ ئابوری بازار ئازاد، ک ئوڕۆک ل ئمریکای التین و 

کوردستان و عیراق باشترین نموونن بۆ . ئفریکا و ئاسیا و ڕۆژهتی ئوروپادا دەیبینین
  . و پیادەکردنی سیستمی ئابوری بازار ئازادبسرەوبرەی ئابوری و سیاسی

  
ژێ، ب واتای ژاوەژاو و دەنگدەنگ دت و نموونی گرەالوژێ ل مزاتخان و گرەالو

کاندایراجخانك کات و هی وت لست مزگنجا تا شج و بانگدانی پی ڕۆژی حڕەالوژگ ،
 هۆی پارلمانکان، وتووژ و دەمقایشوندا، ڕۆژانی هبژاردنی پارت ڕامیارییکان و 

 قی دۆمینتقت ،کانی تۆپی پکان، هاووهوی یاریگو دومب راوهوریای چایخانو ه
  .گڕەالوژی پ دەوترت

  
هاندەرکی تری بکاربردنی واژەی ئاژاوەچییتی لبری واژەی ئانارشیزم، دڕدۆنگی و 

ان ل ئازادییك ک ل ب ترۆپك گیشتنی ڕاپڕین و شۆڕشدا ل ناخی  دەستخوازدڕاوکی
 سرهدەدا و ل کۆمگی ئازاددا گشتگیر دەبت و زەمینکانی کۆیلتی چین و توژە تاآدا

هر دەرککردنی ئم راستیی . برهمھنرەکان بۆ سروەری چین فرمنەواکان، لنودەبات
و ترسی وەها ڕودانک، وا ل هزە چپکان دەکات، پیگیرانتر ل بۆرژوازی ب دوای 

 ڕەوتی ڕووداوەکانوە بن و کش بۆ بروەبرایتی کۆمگی داهاتوو ل سایی برنامڕژی
چونک ئاراستی خباتی ئازادیخوازانی ئانارشیستکان . دابژن دەسالتی پارتکیاندا،

  . دەباتبزووتنوەکان برەو پوچکردنوەی پالنکانی سروەری پارت و چین 
  

وسرانک ل ئاوەژووکردنوەی واژەی ئانارشیزم، ک ب واتای ئم ئامانجی ڕاستقینی نو
بۆ تگیشتن لم ڕاستیی، دەتوانین بوانن هوست و کاردانوەی هاوبش . ئازادیخوازی دت

 -دەسالتخوازەکان نتوەیی دەمارگیرەکان، سۆشیالو هاوناوەڕۆکی کلیسا و مزگوت، دەوت،
یست لینینیستکان، ماویستکان، ترۆتسکییکان، کاسترۆییکان و مارکسکان، دیموکرات-سۆشیال

 بجگ ل شیوەن و واوەیال بۆ مرگی سروەری چینایتی، ک .، بۆرژوا فیلسوفکان-تد
  !؟ئانارکیستکان بانگوازی بۆ دەکن، ئوە چیی، ک همووان لسر خوانك کۆدەکاتوە

  
نك، ک ب مبستی ڕامیارییوە یا کوران واژەکان بکار ئایا جی خۆی نیی داوا ل نووسرا

 کارییخراپ ین، تاوەکو دەست لن، بکرانتر دەکی زمانی کوردیش ون و مادەب
  ؟زمانوانییکانیان هگرن و هندەی تر سوکایتی ب خونری خۆیان نکن

 
  
  
  
  
  
  



                        
                         

  .نی دوو نووسر، وەك نموون بسر دەکموە ل بشی دووەمدا نووسی*
  

**The word "anarchy" is from the Greek, prefix an (or a), meaning "not," "the want 
of," "the absence of," or "the lack of", plus archos, meaning "a ruler," "director", 
"chief," "person in charge," or "authority." Or, as Peter Kropotkin put it, Anarchy 
comes from the Greek words meaning "contrary to authority." [Anarchism, p. 284  

 
 پارساڵ ئیمیلکم ئاراستی بڕوەبری ئم فرهنگ کرد و بۆم ڕوونکردەوە ک ئانارشیزم ***

رنردەمی ئینتم سوی ل و گونجاو نیی واتای چیی ر لب وە، کك دوبارە بکاتیلدا هت
  .بیست و چند ساڵ لوەوبر بسر برز بورهان قانع دا تپڕیوە


