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  لیبرالیزمی  فه لسه کوردو فه
 زیز ردار عه سه

کات،  کانی تری مرۆڤ ئه رتاپا مافه دات به تاک، که داکۆکی له  سه ری ماف ئه وپه کی سیاسی که ئه یه فه لسه بۆچی فه
ردا، که وانی ت ر ئه رامبه به کارناهن له ک هیز به یه ک، که به هیچ شوه موو جۆره بیرورایه دات به هه که ئازادی ئه

ی که  هو رووان کات له ی ئه وره  و گه بت ر تاک هه ترسیان بۆسه ری مه گه وه که ئه  و رووانه وه له کاته ت بچوک ئه وه ه  د
نجی خۆی چونکه بروای  م و ره رهه ن به دات ببته خاوه ك که ماف به تاک ئه یه فه لسه فه. کات هاوکاری هاووتیان ئه

مانه لیبرالیزم  موو ئه رای هه ره سه. رابت رقه خۆی تاک به ربه حاه ئازادی یان سه م مه رهه هات و بهب بوونی دا وایه به
ی س  وه کانیا بت، بۆیه جیاکردنه شه جیاوازه میشه له ژرچاودری به جۆرک دارژت که هه ت به سه وت ده یه ده
                                                 . نت ئهکی حوکم دا ره رجكی سه مه کیه به ره ته سه سه ده
ک   نه.تی کوردیا بوونی نیه  تا ئستا له دونیای سیاسه وه، بۆچی هه نه پرشنگداره موو الیه م هه کی سیاسی به یه فه لسه فه
و  ی زۆری ئه  زۆربهدات که مه له کاتکا رووئه رنجه ئه ی سه  مایهی وه ئه. ناکرت رگیز باسیشی لوه وه هه ر ئه هه

میشه  چی هه  کهژین مکی لیبرالیزمدا ئه ی سیسته ت له ووتانی رۆژئاوا له سایه رانن به تایبه ی که له هانده کوردانه
کی کورد  بت که خه وه یی هۆی ئه مه به ساده نگه ئه ره. ن که  له ناشیونالیزم و کۆمۆنیزم و ئیسالمیزم ئهیباس
                     . کانی فیکری کوردی چی بتوانایه له جھشتنی پانتاییه وه دووربت که کوردوستانیشهنده له  رچه هه

رتاپا  چی سه که. ر و الوازه  اوسهراستدا کز و بھ تی ناوه رتاپا رۆژهه كو له سه دا بهدر له نو کور ک هه لیبرالیزم نه
ته کرۆکی تروانینی  آی سیاسی کردونیه یه فه لسه ک فه نانن که لیبرالیزم وه وه ده و کشانه ست ئه که به ده ناوچه
                      .وه ینه که ندی بیری سیاسی کوردی ئه نھا بیر له ناوه دا زیاتر یان له راستیا ته م ئمه لره به.  خۆی
ی سیاسی  وه ندی بیرکردنه مـکی بیربوو که ناوه نھا  سیسته ک فیکرک ته ک ئاینک و وه تا ئیسالم وه ره تای سه ره سه

رگیز ئیسالم له مژووی  یه هه وه ی بیرلکردنه ی مایه وه ئه (ی کۆنترۆل کردبوو، گای ئمه تی کۆمه یه و کۆمه
ب له  خۆی ببات یان هیچ نه ربه و ئازادی یان سه ره ی کورد به وه ی ئه  مایه بوه لگای کوردیا نه دوورودرژیدا له کۆمه

 .انک وره  گه ره آیکه له هزه هه وا یه ب ئه ر تاکه هز نه گه تا ئستاش ئه  هه، ئیسالم)وانی تر رزگاریکات تی ئه یه کۆیله
وا  وه ئه ینه که وه بیرئه ی تره  زاراوه ت کاتکیش به نانه ستماندا ته کانی دارشتوه له نه ما ئیپسمۆلۆژیه ئاین به جۆرک بنه

                                                                         .یه ر ئیسالمیانه مان هه وانه بیرکردنه
وه  گای ئمه تی رۆژانک به گور هاته نو کۆمه یه کی سیاسی و کۆمه یه فه لسه ک فه  وه پاش ئیسالم، مارکسیزم  
خش نه له رووی فیکر نه له رووی سیاسی  بووه هۆی هیچ گۆرانکی سودبه رگیز نه ههرای گور و تینی  ره  سهم  به

دا و  م ئه ه ی خۆی له قهنیه ئیسالمی به دوژمرتاپاگیر کی سه یه لسه مارکسیزم که فه. وه تیه یه و نه له رووی کۆمه
 تۆتالیتارو ک ئیسالم ه  کی تر مارکسیزم و به مانایه. و ر پرنسیپک بوو؛ یان من یان ئه ی کارکردنی له سه  پرۆسه

 موو عی هه رجه له کاتکا خۆی به مه. تی کردنه به مرۆڤ رز و پر له سوکایه آی لوتبه یه فه لسه رتاپاگیره، فه سه
یه  گری موژده مانکاتدا هه یه له هه کی زانستیانه گری دونیا بینیه دات هه م ئه ه ها خۆی له قه نت و وه کان دائه راستیه

ک  یه مرۆ له ورنه م تزانه ئه نده ئه رچه هه. نت نگاوده و کوێ هه ره تی به زانی مرۆڤایه بۆ داهاتوو وه زۆر به روونی ده
له . جھشتووه ر له قابدانی فیکری ئمه به کی زۆری له سه ریه م مارکسیزم کاریگه به. نینه ی پکه چن که مایه ده
ویش،  رتاپا رۆشنبیرانی کوردا زاه ئه ر سه مرۆ به سه یه که ئه وه ی بیرکردنه و مۆدله کانی ئه ره دیاره هه

سکه بۆ  م تروانیه ته ئه. گای ئیمه کانی کۆمه پهموو خرا ی هه رچاوه  وتوو و به سه تبارکردنی ئیسالم به دواکه تۆمه
یه، که مارکسیزم و ئیسالم  وه ی تۆتالیتاره وه ی له شوازی بیرکردنه که رچاوه رای من سه ت به گا و سیاسه کۆمه
فیکرک و موو  داته هه رژێ که پانتایی ئه ک دائه یه وه لیبرالیزم چوارچوه  لره.گرینی کسانی هه ردوکیان به یه هه

رتاپا پویستیه  المی سه ک ناتوان وه لۆژیایه نھا بیرک، ئاینک، ئایده رگیز ته وه ئاگاداره هه ک چونکه زۆر له دونیابینیه
                                         . موان بت وه به جۆرک که به دی هه کان بداته تی و رامیاری و ئابوریه یه کۆمه
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ن فیکرکی  تا ئستا خاوه م هه نان به وه ده تیه وایه ته کی نه یه ست کشه نده کورد به ده رچه ی شایانی باسه هه وه ئه
نده ئمه  رچه بۆیه هه.  و دونیابینی نیه ن تیوره خاوه. عی نیه رجه تا ئستا ناشیونالیزمی کوردی مه هه. ناشیونالیزم نیه

م  ئه. تی نین وایه ته ن بیرکی نه م ئمه خاوه خشیوه به تیمان به وایه ته ی نه دن له کشهخونکی زۆرمان بۆ داکۆکیکر
م  جوقاوه به  نهری  سهتی کوردی وه ی له راستیا ده وه رای ئه ره سه که یه،  وه کی ئه ره ع هۆکاری سه رجه ی مه تایه به
                                                                   .وه ته ی نهت وه ماه له بری ده تی بنه وه ر خرا بووبه ده هه
ک و  ک خه ی ناو پانتایی فیکری کوردی کۆمه لۆژیایانه و ئایده وتنی رووی راستی ئه رکه مانه له پاش ده رای ئه ره سه

  ی کشه وه عک بۆ لکدانه رجه ک مه کارهنای وه هی تر بۆ ب فه لسه ودای دونیابینی و فه ه وتنه هه رۆشنبیر که
م هیچ کام له  به. نده هه ی گۆڤاری ره سته ه   دیانوترین رکه ره دیاریترین و له راستیا سه له هه. کان تی سیاسیه یه کۆمه
وه هاتنه نو   کسیزمهیه له مار سته م ده ی رۆشنبیرانی ئه زۆربه. گری بیری لیبرالیزم نین ن یان هه مانیش خاوه ئه

ی ربار م هشتا سه کات، به  پئهی کانی گۆڤاری لڤیندا ئاماژه وتنه ریوان وریا له چاوپکه ک مه وه، وه دونیای فیکره
ها په  مککی وه زانم که چه ند، دیاره من ئه هه ی ره سته ه  د. وه ته بوونه تی له مارکسیزم پاک نه واوه وی زۆریان به ته هه
عی  رجه  ئاشکرا له مهمه به ئه. پی پۆستمۆدرن ت چه وه رۆشتن بۆ پۆستمۆدرن به تایبه ت، له مارکسیزمه ئیشکالیهله 
م  به. ستی فیکری فرانکۆفۆنیه وانی تر که زیاتر باده ک فۆکۆ و دردا و لویتار و دۆلۆز و ئه ماندا دیاره وه ئه
ند  هه ی ره سته م ده ڵ لیبرالیزم و دیموکراسیدا به گه دان له کان له کشه په پۆستمۆدرنه فرانکۆفۆنیه نده چه رچه هه
رگیز به راشکاوانه  وان هه ئه م هیچ کام له وه، به گای کوردیا له بیری لیبرالیزمه ک بن له کۆمه رین خهنگه نزیکت ره

مانکاتدا  له هه. نرن مانه که به لیبرالی کالسیک دائه کردوه، ئه ر کانت، هیوم، لۆک، جۆن ستیوارت میل، نه کاریان له سه
شعیا  ک، رۆرتی، لودڤیگ ڤۆن میسیس، ئایسیا یان ئه ر، هایه ۆ کارل پۆپهک نیه ب یه بت هیچ ئاماژه ن نه گمه به ده

                                                           .نرن کانی لیبرالیزمی نوێ دائه که دیاره رلین، که به خه به
. گران بوو ی شیوه دا روویدا دیاریده هم دوایان رنجراکشانه که له میدیای کوردیا له و دیاریده بچکۆله سه کک له یه

دا  ی دوایه فته ند هه م چه م له بکی زۆر رژا، به رکه نکی زۆر گردرا، کاتک لیوتار مرد مه کاتک دردا مرد، شوه
مریکا  ی ئه مه رده م سه کانی ئه سوفه لیبراله یله ره ناسراوترین فه کک له هه ریتچارد رۆرتی مرد، که بگومان به یه

  . نووسی کی نه یه س پرسه نامه چی که ناسرت که ده
ریانا  سه کانمان و به دوای چاره بۆ نموونه ئایا ئمه به ئاگاین له کشه. وه بنه ی پرسیار ده ر کۆمه رامبه دا ئمه به لره
                  .فزکردن ی ره یه یان نیشانهی بئاگای نگیه نیشانه م بده ئایا ئه. ئایا ئمه به ئاگاین له لیبرالیزم. رین گه ده

کرێ ببته هۆی  کانی تر ده  سیاسیه موو بیره ک هه نگوین نیه، وه مووی هه وه ئاگادارم که لیبرالیزم هه  دیاره من زۆر له
نه  ڵ الیه رگیز له گه کانی لیبرالیزم هه  تاریکه نه وه الیه  مه  الی که م به به. تی داله عهوه یان نا وسانه ل چه نده گه

وه یان  هانه بۆ لیبرالیزم بنمه رکی خۆم نازانم به من به ئه. راورد ناکرت کانی تردا به لۆژیه  و ئایده فه لسه کانی فه تاریکه
ک  نھا پرسیارکه، بۆچی لیبرالیزم وه رچاو ته مه به وێ بیخه  م مدا ده م نوسینه ی من له وه وه ئه پاساوی بۆ بنمه

بوو له داهاتوودا بۆ زیاتر  ر کات هه گه دیاره ئه. کی سیاسی له نو پانتایی بیری سیاسی کوردیا بوونی نیه یه فه لسه فه
یه روون  فه لسه م فه کانی ئه نه تاریکه الیهنه پرشنگی و  ی ئایا لیبرالیزم چیه الیه و پرسیاره می ئه ه  ر و تیشکخستنه سه

کورتی  ر بتوو زۆر به گه ئه. م له نوان لیبرالیزم و نیولیبرالیزمدا که ش بم که من جودایی ئه وه بت ئه ده. وه ینه که ئه
                             .رگیز زۆر دنیانیه یه که هه و رۆحه یم؛ رۆحی لیبرالیزم ئه وا ده م ئه کی لیبرالیزم بکه یه پناسه

توانم  کی زۆر کز یان ده ییه  لیبرالیزم ئامادهنده رچه یه که هه وه رنجه ئه هی جی س وه مانه ئه موو ئه رباری هه م سه به
دانی  رهه درت که رگه له سه وئه میشه هه یه و هه ژمنی زۆری ههمانکاتدا دو  ههم له کی نیه به ییه بم هیچ ئاماده

                                                               .بگیرت
ک   وهب ئاگاداربوون له لیبرالیزم یه به تی لیبرایانه هه گای کوردیا داوای لیبراڵ یان خوازیاری حکومه  له کۆمه

ستور  به  یه، له کاتکا ده ری زۆری هه گای کوردیا داکۆکیکه ستور له کۆمه بۆ نموونه ده. کی سیاسی یه فه لسه فه
ب ببته  ستور ده یه که ده وه ستور ئه یشتنی لیبراڵ بۆ ده م تگه به. نرت تی لیبراڵ دائه کانی حکومه کک له کۆه یه
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ی  فه لسه بوونی فه نه ر ئاماده به م له به. کان سه  و که رکرده ق و بسنوری تاکه سه  تی موته سه هۆی کۆتایی هاتنی ده
ت و  قه یشتنکی سه ت، تگه سه کانی تری ده شه ی به شتنمان بۆ زۆربه ک تگه ستور، وه شتنی ئمه بۆ ده تگهلیبرال 

                                  .کان وته ستکه ری ده فته ستور بریتیه له ده موو شتک زیاتر، ده بۆ کورد، له هه. سنورداره
تی  سیاسه. ب ئاگاداربوون له لیبرالیزم ی لیبرال به رنامه کردنی پالن و به ویش پایده ی ترامانه ئه کی تر مایه یه دیاریده

تی لیبرال بریتی بت له  ره ر پرنسیپی بنه گه ئهچونکه . ی نده ی گه بته مایه نھا ده بوونی لیبرالیزم ته ب هه  لیبرال به
رتی  وه بۆ که رتی گشتیه وه له که  ی گواستنه م پرۆسه وا ئه ت ئه رتی تایبه کردنی که شه ت و گه ی حکومه وه  بچوککردنه

                                     . کردن شه بته هۆی تانکردن له بری گه بوونی رۆحکی لیبراڵ ده ب ئاماده ت به تایبه
ڵ دیموکراسیدا بیکاته  وت له گه یه مرۆ وه ده وه ئه ی که له پشت لیبرالیزمه و هزه ی پویسته بوترت ئه وه ئه
کات له ووالتانی  ئهر  سه مریکا داکۆکی له ی که ئه و لیبرالیزمه یره ئه ی سه وه م ئه به. مریکایه کی جیھانی ئه یه رنامه به

مریکا خۆی کردوه به  ی که ئه یه م دیاریده ئه. م ناهن رهه هیچی تر به جگه له تراژیدیا مریکا خۆشیدا  ت له ئه  نانه تر ته
ق و  م لیبرالیزمه لیبرالیزمکی دره له باشترین دۆخیدا ئه. یاندوه نی لیبرالیزم زیانکی زۆری به لیبرالیزم گه خاوه
مانکاتدا  م له هه به. ریکات کانی دارن و ببه تیه یه دایه که مرۆڤ له مافه کۆمه وه وی ئه میشه له هه ییه وه هه زه  ببه

                                                                     . ندا لیبرالیزمکی جوادیه ک ووتی هۆه لیبرالیزمکی وه
وا  ریین ئه بوونی لیبرالیزم له نو پانتایی فیکری سیاسی کوردیا بگه کانی ئاماده نه وێ به دوای هۆکاره انهر بم گه ئه
بی  ره  عه زمانیچونکه هشتاکه.  کاندا به ره یه له نو عه یه فه لسه م فه بوونی ئه نه کانی ئاماده کیه ره کک له هۆکاره سه یه
 له نب که لیبرال ره ی عه مه و ژماره که له کاتکا ئه. یه ی رۆشنبیرانی ئمه وه نی خوندنهآا کیه ره رچاوه سه ککه له سه یه

ک تاکه هیزی ئۆپۆزسیون له ووتانی  ستی ئیسالم وه ه  نگه باد ره. نووسن  به زمانی ئینگلیزی دهبی ره بری عه
بینین له  وه ده کی تره م له الیه به. م الوازیانه بن م ئه رده کی به ره مریکایی رگری سه ستی دژه ئه یا هه بدا، له گه ره عه

. کاندا یه له نو رۆشنبیره ئیرانیه هزی هه کی به یه ک ئراندا پاش بزاربوونیان له ئیسالم لیبرالیزم ئاماده وتکی وه
روبردنی   و بهوکمکردنر لیبرالیزم کارکی پویسته له کاتکا دونیابینی ئمه بۆ ح کردن له سه ناساندن و قسه

تا مرۆڤ بتوان خۆی  کات هه را ئه رقه کان به قینه ئازادیه لیبرالیزمی راسته. ژی ختدا ئه سهزۆر یرانکی   له قهت وه ده
کانی تر خۆیان ئاگایان  و شته موو ئه کان بن، هه ت؛ ئاگاداری ئازادایه ک رۆتری ده وه. خۆی بژی ربه ک خۆی به سه وه

                                                                                   . بیت  دهله خۆیان
   
  
      
 

 


