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 فردریش ھایاکر  نووسه

کی تر،  ر جگایه ھه ریکا زیاتر له مه کانی ئه کگرتوه یه  ته ویالیه  کاندا، له دیموکراتیه  موو وته ھه  له
  گومانی تدانییه.  گره نه ت حاشاھه ر سیاسه سه ریی ڕۆشنبیران له کاریگه  ی که وه به  یه و ھه کی پته بروایه

  ڕیگای بۆچوونه ر بیاردان له سه ری له دانانی کاریگه  تی ڕۆشنبیران له سه ده  ت به باره سه  مه ڕاسته ئه  که
ی که  و پرسانه ر ئه هس ی توانایان بۆ گۆڕینی ڕای گشتی له ڕاده  ت به باره ، یان سه وه کانیانه یره سه

چت  ک دورتردا پده یه کی تاڕاده ودایه مه  م له به. ک بۆچوونی خه  له  جیاوازه  وه یانه باره  بۆچوونیان له
م  ئه.  دا و وتانه له  یانه ئستا ھه  ی که وه ی ئه بووبت ھنده رییان نه کاریگه  نده وه رگیز ئه ھه
 .  ستھناوه ده به  وه کھنانی ڕای گشتییهڕیگای پ شیان له ته سه ده

  کاره ه ی مامه یه وه ره کالکه یه  ته سه م ده ئه  که   یره دا، شتکی سه م دواییانه ر ڕۆشنایی مژووی ئه به له 
گۆڕانکاریی سیاسی .  کراوه ی پویست درکیان پنه گوره کانی ئایدیا ھشتا به ره وه پیشه  ستیدووفرۆشه ده

ھیچ   رگیز و له سۆشیالیزم ھه.  مه بۆ ئه  یه د سای ڕابوردووی جیھانی خۆرئاوا ئاشکراترین ئاماژه سه
بۆ   رکی ئاشکرا نییه سه ک چاره یه ھیچ شوه به.  بووه ی چینی کرکار نه وه تادا بزووتنه ره سه ک له جگایه

ستکردی  کو ده به. یانخوازن ده  و چینه کانی ئه ندییه وه رژه به  ی که ئاشکرایانه  و خراپکارییه ئه
نھا  کی زۆریش ته یه و بۆ ماوه  یان گرتووه رچاوه سه  وه تییه یلی ھزری په ندک مه ھه  له  ، که کانه تیۆریسته

ی چینی کرکار  وه ر له وکی زۆری ڕۆشنبیرانی ویست به ھا ھه روه ھه. ڕۆشنبیران پیان ئاشنابوون
  . ن ند بکه سه ک پرۆگرامی خۆیان په وه  امهو پرۆگر ڕازیبکرت ئه

  سۆشیالیزم تیدا بۆته  ی که و قۆناغه سۆشیالیزم، ئه  رویانکردۆته   ی که و وتانه موو ئه ھه  له
  تیدا بیرۆکه  که  بووه ند ساک پش خۆی قۆناغک ھه چه  ت، به ر سیاسه سه له  وه ره کالکه ریی یه کاریگه

ی  ده کۆتایی سه  مانیا له ئه.  کاندا کشاوه چاالکه  زده  ر بیری ڕۆشنبیره سه ان بایان بهک سۆشیالیستییه
کاتی   نسا له ڕه را و فه ئینگلته  یشت، له گه  م قۆناغه به) رگ وه -  یه ی نۆزده ده ست سه به مه(ڕابوردوودا 

  ریکا له مه کانی ئه کگرتووه یه  ته ویالیه  هچت ک ر پده بۆ چاودری ڕاگوزه. مدا بوو که نگی جیھانی یه جه
می ئابووری پالن بۆ دانراو و  یلی سیسته ھا مه روه یشتبت و ھه گه  م قۆناغه نگی جیھانی دووم به پاش جه
مانی و  ئه  ه ی ھاوه نده وه ریکا ئه مه کانی ئه کگرتووه یه  ته الی ڕۆشنبیرانی ویالیه کراو له ئاراسته
ی  ئیدی ھنده ،  م قۆناغه یشتن به گه  ڵ گه له  خات که رده ده  وه ئه زموونیش  ئه.  ھزه نیان بهکا ئینگلیزه
   .تدا ر سیاسه سه ھزی باکشاو به  ببنه  یانه ڕۆشنبیران ھه  ی که و بۆچوونانه کو ئه تاوه نامنت 

ی  تی سبه ر سیاسه سه ریی له دیدی ڕۆشنبیران کاریگه  وه ڕگایه  له  ی که یه و پرۆسه سیمای ئه  وه لره
ین  خوازین پشبینی بکه ده  ئایا ئمه. کادیمی بت خی ئه ی بایه نھا جگه ته  ی که وه له  نت زۆر گرنگتره داده

گشتی  به  ی که وه له  رکی زۆر گرنگتره کان دابنین، فاکته وتی ڕووداوه ر ڕه سه ریی له ین کاریگه وبده یان ھه
وت،  که رده کان ده که یه دژبه  ندییه وه رژه نگی به ک جه رخ وه ی بۆ چاودری ھاوچه وه ئه. یشتووین تیگه
م  به .سکدا رته ی به بازنه  له پکدادانی ئایدیاکاندا و له  ر دراوه سه ی کات زۆر پشتر بیاریان له زۆربه

بۆ   کان زۆرترین کاریانکردوه په چه  نھا پارته گشتی ته یر، به کی سه یه شوه شدا و به وه ڵ ئه گه له
ر  سه رن له بیارده  که  کانه که یه دژبه  ماددییه  ندییه وه رژه یی به ھزی ژماره  ی که و بوایه ی ئه وه بوکردنه

  کاریانکردوه  وتوانه رکه وام و سه رده به  م پارتانه مان ئه پراکتیزدا ھه  کاتکدا له کان، له سیاسییه  له سه مه



وتیش بووبت،  ڕکه ست یاخود به به مه  با به. یشتوون کیی ڕۆشنبیران تگه ره ی سه پگه  ک بی له وه
،  کردوه''  رهبژ سته ده''م  رکردنی پشتگیریی ئه به سته ی ده کانیان ئاراسته کییه ره سه  وه ھه  میشه ھه
ر  سه له  کاریانکردوه  وتوانه، که رنه م سه وامی، به رده به  کان به تیڤه زیاتر کۆنزرڤه  گروپه  کاتکدا که له
ر  نگده تاکی ده  که  ویان داوه میش بسوود ھه رده و ھه  ی دیموکراسی زۆرینه مای بۆچوونکی ساده بنه

  .ن ڕازیبکه

  مان بۆ ناکشت که رفراوانه به  و چینه ی ئه قینه ی ڕاسته ج ونه ستبه ده'' ڕۆشنبیر''مکی  رحاڵ، چه ھه به
  وه بۆ ناساندنی له  ناوکی شیاوترمان نییه  ئمه  ی که و ڕاستییه ھا ئه روه ین، ھه که ی بۆ ده ئاماژه  ئمه

کو  تاوه  وایکردوه که  مین ھۆکار نیه که کانی ئایدیا، یه ستیدووفرۆشه ده  کاره ه مامه  ناومان ناوه  زیاتر که
مکک  ک چه کی گشتی ڕۆشنبیر وه یه شوه به  ی که سانه و که ت ئه نانه ته. ین گه تیان تنه سته ده  ئستا له

مان  ھه  به  گومانی تدا نییه  ھنن که کاری نه سانک به بۆ که  ھنن، ھشتا ناچارن که کارده بۆ داشۆرین به
  ر و پسپۆر بن له سن یان توژه ندی ره بیرمه  سانک نیین که که  مانه ئه. ستن ده ھه  رمانانه رک و فه م ئه ئه

  نیه  وه و پویستی به ئه. بت  مانه ڕۆشنبیری باو پویست ناکات ھیچ کام له. بوارکی دیاریکراودا
ت پویستیش ناکات زۆر زرنگ بت،  نانه ر بوارکدا، یاخود ته ھه  ت بت له کی تایبه یه عریفه نی مه خاوه
کات بۆ  ندی ده مه ھره ی به وه ئه. ی ئایدیاکان وه ندک بۆ بوکردنه ک نوه ی وه که جھنانی ڕۆه بۆ به
ھا  روه بدوت و بنووست، ھه  وه یانه باره توانت له ج ده ستبه ده  ن که رفراوانانه به  ته و بابه ی ئه که کاره

  ی که سانه و که ر له کان ئاشنا بت به ئایدیا نویه  توانت به ده  وه یانه ڕگه  له  ی که و خووانه  و پگه ئه
  .کات یان بۆ ده قسه

تبگات   ته حمه ن، زه م چینه ر به سه  کات که ڕیزده  و کار و چاالکییانه موو ئه ی مرۆڤ ھه و کاته کو ئه تاوه
بن،  وام فروانتر ده رده کانیان به ودای چاالکییه گای مۆدرندا مه کۆمه  هچۆن ل  جۆرن، که مه ند ھه چه  که
  له  ھاتووه نھا پکنه ته به  م چینه ئه. ستین پشتیان پببه  موومان وامان لھاتووه ھه  ھا چۆن ئمه روه ھه

یکاتریست و کار و ڕۆماننووس و کار شه بژ و بانگه نووس و مامۆستا و پیاوی ئاینی و وانه ڕۆژنامه
سانی  ی کات که م زۆربه یاندنی ئایدیاکاندا به گه  ستا بن له موویان وه چت ھه پده  ند که رمه ھونه

  . نن یه یگه ی ده وه ر ناورۆکی ئه سه  ناپسپۆڕن کاتک دته

  له  ی که هو زانا و دکتۆران ک ئه گرت، وه خۆده کنیککار له ند و ته تمه سی تایبه ندین که چه  و چینه ئه
کانی  ی بواره وه ره ده  گری ئایدیای نوێ له ھه  بنه ڵ نووسیندا ده گه له  وه یانه تیانه جووتبوونی عاده

زۆر بواری   ی خۆیاندا، له که بواره  ندیان له تمه ی تایبه عریفه ھۆی مه به  سانه و که وکات ئه خۆیاندا، ئه
رۆژگاری   مرۆڤی ئاسایی له  ی که و شتانه من ئه زۆر که. تگیر گویان لاده  وه ڕزه  شدا به دیکه

  ھا له روه ھه. دا فریان ببت م چینه ندی ئه ی نوه وه ره ده  له  وه کانه ی روداو و بیرۆکه باره مۆماندا له ئه
ستھنانی  ده موومان مرۆڤی ئاسایین و بۆ به ھه  کانی کارکردنماندا، ئمه نده تمه تایبه  ی بواره وه ره ده

  کان کردۆته ییه نووکه ھه  بۆچوونه  ئاگاداربوونیان له  ی که وانه ستین به به کان پشت ده زانیاری و ڕنماییه
   . پیشه

بۆ   بگات، کام ڕاستی گرنگه  ئمه  ن کام بۆچوون و دید به ده بیارده  ڕۆشنبیرانن که  وه ش، ئه م پیه به
. ڕوو بخرنه  پویسته  نیگاوه کام گۆشه  ک و له یه چ شوه  ھا به روه ی پمان بووترت، ھه وه ئه

و  بیاری ئه  به  یه سته کان وابه نه سه ره  نده کانی پسپۆران و بیرمه نجامی کاره ئه  به  ئاشنابوونی ئمه
  .   وه رۆشنبیرانه



   

ران  اوبانگی باوی زانا و لکۆهکو چ ئاستک ن تاوه  بت که واوی ئاگادار نه ته سی ئاسایی به چت که پده
و  ئه  له   وه و چینه کانی ئه ری بۆچوونه ژر کاریگه  ونه که خولقنرت و بگومان ده ده  وه و چینه ن ئه الیه له

ھا  روه ھه.  وه کانه قینه ڕاسته  وته ستکه ری ده وھه جه  به  وتۆیان نییه کی ئه ندییه یوه په  ی که تانه بابه
  له  وه ک بھنته یه ند نمونه بتوانت چه  نگه رک ره موو لکۆه ھه  که  ی ئمه که بۆ کشه  گرنگه ت تایبه به

نھا  زن ته ک زانای مه وه  رکردوه رفراوانیان ده ناوبانگی به  سانکی ناشایسته که  ی خۆیدا که که بواره
. ن ده میان ده ه قه له'' وتنخواز پشکه''دی سیاسی دی  ڕۆشنبیران به  ن که و بوایانه گری ئه ی ھه وه رئه به له
م  ی له ی زانایانه ر ھۆکاری سیاسی ناوبانگکی ساخته به له  که  کردوه وتی دۆخکم نه م من ھشتا ڕکه به

  .بت ی ھه تیڤانه یلکی زیاتر کۆنزرڤه مه  ندک که تمه تایبه  درابت به  جۆره

  که تیایاندا  دا گرنگه و بوارانه تی له تایبه به  وه ن ڕۆشنبیرانه الیه له ی ناوبانگ م خولقاندنه ئه 
کو  کار ناھنرن به به  وه ندی دیکه تمه سانی تایبه ن که الیه له  ی پسپۆڕیانه وه کانی لکۆینه نجامه ئه

  وسته و ھه ئه  وشه م ره ئهبۆ   باشترین نمونه  نگه ره. گشتی به   وه ره ماوه بیاری سیاسی جه  ن به سته وابه
ک سۆشیالیزم و  لی وه گه قیده ی عه شه ئاست گه  له  ریانگرتووه کان وه ره وه پیشه  ئابوریناسه  بت که

  ی که وانه ئه(نو ئابوریناساندا   بووبت له ک نه یه ھیچ کاتکدا زۆرینه چت له پده. پاراستنخوازی
. بووبن) یاخود پاراستنخوازی(یلداری سۆشیالیزم  مه) نرن ئابوریناس داده  به  وه کانیانه ن ھاوپیشه الیه له
کی  یه ڕژه  که   نیه  ی ھاوشوه ھیچ گروپکی قوتابی دیکه  ر بین که گه ئه  ت دروسته نانه رحاڵ ته ھه به

م  له  چونکه  گرنگی زیاتره  مه ئه. بت) یان پاراستنخوازی(ئاشکرا دژی سۆشیالیزم  رزی به به  ھنده
ک کرد ئابوری  خه  ی پالنی سۆشیالیزم بۆ چاکسازی وای له باره کان له تاییه ره سه  یله دا مه دواییانه

  ، که که یه مینه کو بۆچوونی که به  ی پسپۆران نیه شدا بۆچوونی زۆرینه وه ڵ ئه گه له.  ک پیشه بژرن وه ھه
و   وه قۆزرنه ده  وه ن ڕۆشنبیرانه الیه ۆیاندا، که لهی خ که بواره  ی گومانن له یان جگه زۆربه
                     . وه کرنه بوده

کشاوی  ھۆی گرنگی ھه به  ھزتر بووه رخدا به گای ھاوچه کۆمه  ری گشتگیری ڕۆشنبیران له کاریگه
ھۆی   بته زیادبوونی ڕکخراو ده  ش بت، که ه ھه  یه وانه له  که  یه کی باو ھه بوایه.  وه ه"ڕکخراو"

ر،  دروست بت بۆ پسپۆری ئیداری یان ڕکخه  یه وانه له  مه ئه. ند تمه ری پسپۆر و تایبه زیادبوونی کاریگه
راستیدا   له. دا عریفه ر بوارکی مه ھه  بۆ پسپۆر له  م دروسته سته ئه م به بن، به ھه  م جۆره کی له ر خه گه ئه
ی نرخی بیروڕای  وه ی بکات بۆ ئه ئاماده  کرت که ده  نده زه ھا مه ی گشتیی وه عریفه مه  که  ی سه و که ئه

توانایان   نگنت، که بسه کان ھه جیاوازه  ھا بتوانت پسپۆرانی بواره روه پسپۆران بزانت، ھه
  .  ھزکراوه به

ی  و زانایه رۆکی زانکۆ، یاخود ئه سه  بته ی ده هر و لکۆه ئه  که  یه وه ، ئه گرنگه  ی بۆ ئمه وه م ئه به
ر یاخود  رنوسه سه  بته ی ده ره و لکۆه ک، یاخود ئه یه زروه دامه  یمانگا یان  ری په به ڕوه به  بته ده
ری و پسپۆڕ  لکۆه  ج له ستبه موویان ده کات، ھه ت ده تی دۆزکی تایبه خزمه  سوڕاوی رکخراوک که ھه
م  ی له زراوه ی دامه ژماره. ندک ئایدیای گشتی باودا بر ڕۆشنایی ھه نھا له ته ڕۆشنبیر، به  بنه ون و ده که ده

.  زیادبووندایه  دوای ڕۆژ له ن، ڕۆژ له که تیان زیاد ده سه و ده  ھنن و ژماره م ده رھه ڕۆشنبیر به  که  جۆره
ن،  که کاری تدا ده  دا که و بواره دا و له عریفه ی مه وه ستنهکنیکی گوا ته  له" کان پسپۆره"موو  ک ھه یه تاڕاده

  .ک پسپۆر ڕۆشنبیرن نه



      

. مژوودا  کی نون له یه ڕاستیدا ڕۆشنبیران دیارده ھنین، له کارده به  مکه م چه ئه  ی ئمه و مانایه به
ی  و ڕاستییه ۆ چینی موکدار، ئهب  خوندن چیتر ئیمتیازک نییه  ناخوات که  وه س داخ بۆ ئه رچی که گه ئه
  ک که کی زۆری خه یه ژماره  ی که و ڕاستییه وار نیین و ئه ن موک چیتر باشترین خونه چینی خاوه  که

می  ر کارکردنی سیسته سه زموون نیین له نی ئه خاوه  وتووه ستکه ی خوندنی گشتیدا ده سایه یان له که پگه
  .ڕۆی ڕۆشنبیران  یشتن له بۆ تگه  ش گرنگه م راستیه کات، ئه ک دروستی دهبردنی مو ڕوه به  ئابوری که

" داری و سۆشیالیزم و دیمۆکراسی رمایه سه"ی کتبی  وه ره شکی روونکه به  ر، که پرۆفیسۆر شومپیته
  ی که وه ئهر  سه  کاته خت ده وا جه کی ڕه یه شوه ، به ی ئمه که نی کشه ندک الیه بۆ ھه  رخانکردوه ته
بوونی  ش نه مه نجامی ئه ئه  کان و له لییه مه عه  له سه ر مه سه وخۆ له رپرسیارتی ڕاسته بوونی به نه
  ھاوشوه  که  کی دیکه خه  له  وه کاته تی جیاده ریان، ڕۆشبیری عاده سه م له که ستی یه ی ده عریفه مه
  وه دا زیاتر بکۆینه ر لره گه ئه  وه خاته م زۆر دوورمان ده به.  یه ی وتراو و نووسراویان ھه تی وشه سه ده
  کک له ن یه الیه درت له وی پده دا بره م دواییانه له  ی که رنجاکشه و داوا سه و ئه  م چینه ی ئه شه گه  له

کانی  ئابورییه  دییهن وه رژه ژر به  وتبوونه که کانی نه بۆچوونه  س بوو که نھا که ته  که  وه کانه تیۆریسته
  . وه خۆیه

  که  یه وه ی بۆ بکرت ئه وه دا لکۆینه م جۆره کی له گفتوگۆیه  له  پویسته  ی که گرنگانه  و خاه کک له یه 
کۆپی (  وه چاپدانه ن یاسای مافی له الیه له  ستکردانه کی ده یه شوه به  م چینه ی ئه شه ند گه کو چه تاوه
و مرۆڤی   قینه ری راسته زۆرجار پسپۆر و لکۆه  که  رسوڕمان نییه ی سه جگه.  شدراوهجۆ  وه ه)ڕایت

ن کاتک پی  که کانیشی ده ره ربه تیدا بنن و به سه ده  و خوازیار نین دان به  ڕۆشبیره  لی رقیان له مه عه
ھیچ شکی   ن که سانه و که ی کات ئه زۆربه  بینن که ھا ده رۆشنبیر وه  وانه س، ئه که ک تاکه وه. بن ئاشن ده

کی  ی داناییه ن ئاماژه گه خۆیان تیان ده  ی که النه سه و مه نگاندنیان بۆ ئه سه باشی نازانن و ھه ت به تایبه
  .من ندی که تمه تایبه

ی  زۆربه  یه وانه رچی له گه ئه. م بزانین که تیان به سه ده  م ھۆیه ر ئه به ر له گه ئه  یه کی کوشنده یه ه م ھه به
  وه ئه  ناگۆڕت که  و ڕاستیه م له ش بت و ژیریان سنووردار بت، به یان ڕووکه عریفه کات مه

  گا له کۆمه  ی که و بۆچوونانه ر ئه سه له  ره کیی بیارده ره کی سه یه شوه به  که  وانه نگاندنی ئه سه ھه
ی  که زیاتر چاالکه  شه به  ر بین، کاتک که گه ئه  ڕۆیی نییه زیاده. تکا کی نزیکدا کاریان پده داھاتوویه

گشتی و قبووکراو شتکی   بنه پی ده  مانه ئه  ی که یه و پرۆسه ک، ئه بوایه  ه ڕۆشنبیران گۆڕا بۆ کۆمه
ی پداون بۆ  ره ن پهگای مۆدر کۆمه  ن که ندامانه و ئه ئه  م ڕۆشنبیرانه ئه.  گیراوه رپنه ئۆتۆماتیکی و به

ن و  که ک بژنگ کارده وه  که  وانه کانی ئه ھا بوا و بۆچوونه روه و ئایدیا، ھه  عریفه ی مه وه بوکردنه
  .ر ماوه جه  ن به ی بگه وه ڕببن پش ئه پیدا تپه  کان پویسته تازه  یشتنه موو تگه ھه

نجامدانی  کاتی ئه  کاربھنت له و بوای خۆی به  عریفه مه  پویسته  که  سروشتی کاری ڕۆشنبیردایه  له
ی  ه مامه  ڕۆژانه  ، یان پویسته یه کی ھه یه عریفه مه  چونکه  یه ی ھه یه و پگه ئه. کانیدا ییه ڕۆژانه  رکه ئه
کو ئاستکی سنووردار  کانی تاوه کرت چاالکییه ده  وه لره. تی ی نییه که رکاره سه  دا بکات، که گه له
ڕووی  ی جار له ی ڕۆشنبیران زۆربه وه رئه به ھا له روه ھه. بکرن ئاراسته  وه کی دیکه ن خه الیه له

  ون کاتک ئازادبن له شون بواکانی خۆیان بکه  که  گیراوه رپنه ڕاستگۆن، شتکی به  وه ڕۆشنبیرییه
ت  نانه ته. بت ڕده ستیاندا تپه ژر ده به  موو شتک که ر ھه سه رببن له وستک ده وا ھه ا، ئهد وه بریکردنه

نی بۆچوونی جیاوازن،  و خاوه  ستی مرۆڤی بواری تردایه ده تیکار له جیکردنی سیاسه کاتک جبه



ر  سه بیاردان لهبت، زۆرجاریش  ستی ڕۆشنبیراندا ده ده  گشتی له تیکار به جکردنی سیاسه جبه
کانی  موو بواره ھه  له  مه ئه  بینین که ده  ئمه. ری ریگه ی دیاریکردنی دوایین کا مایه  بته کان ده کارییه ورده
  . یه ی ھه رخدا نموونه گای ھاوچه کۆمه

بردنی  ڕوه ی به سته ن ده الیه له  ی که و زانکۆیانه دا، ئه"داریی رمایه سه"ندارتی  خاوه  له  ڕۆژنامه
  وه تیڤه تی کۆنزرڤه ن حکومه الیه له  یاندن که می ڕاگه برن، سیسته ده ڕوه به  وه ه"رست په کۆنه"

ر ڕای گشتی  سه له  یه رییان ھه کاریگه  ی که وه ناسراون به  مانه موو ئه کرت، ھه ندارتی ده خاوه
نھا  ک ته ، نه زۆرجار ڕوویداوه  مه ئه.  کانی بووه دهن بوای کارمه  مه ئه  ی سۆشیالیزمدا، چونکه ئاراسته به

دان بۆ کۆنترۆکردنی بۆچوون و  لوتکه  له  که  وه وانه کانی ئه وه ھۆی، ھه به  شه وانه کو له رباری، به سه
ڕووی  له  ناو بواکانی چینکدا که ی ئایدیا به بژنگدانه  م له ری ئه کاریگه. ستوو قبه پاندنی پرنسیپی چه سه

ردا  ماوه ناو جه نھا له ک ته یه ھیچ شوه  ندک بۆچوونی دیاریکراودا، به الی ھه به  یه یلیان ھه مه  وه پکھاته
  . خواردوه نگی نه په

   

و   متر نیه ھیچ که  م چینه ستنی به گشتی پشتبه  ندتی خۆیدا به تمه ی بواری تایبه وه ره ده  سی پسپۆر له که
  مه نجامی ئه ئه.  وه و چینه کانی ئه بژاردنه ھه  ری ژر کاریگه  ونه متر بکه که  وت که که ده نیش ھه گمه ده به

کانی  خته رسه سه   یاره ت نه نانه کانی جیھانی خۆرئاوادا ته شه ی به زۆربه  مۆ له ی ئه وه له  بریتییه
و  ی ئه ر زۆربه سه گرن له رده وه  هو کانه سۆشیالیستییه  رچاوه سه  ی خۆیان له عریفه سۆشیالیزمیش مه

ی ھزری  گشتیانه  یشتنه دتگه و به ڵ زۆری ئه گه له.  میان نییه که ستی یه زانیاری ده  ی که تانه بابه
  له.  ج ئاشکرا نییه ستبه ک ده یه ھیچ شوه  کانیان به ییه له مه عه  ندی پشنیاره یوه ، په وه سۆشیالیستیشه

  .کانی ی کارای بیرۆکه وه ره بوکه  ڕاستیدا بۆته  له  می ھزره ستهم سی نجامدا ئه ئه

   

"  داڕزانکی کوشنده"ک  ی خۆیدا سۆشیالیزم وه که بواره  له  لی ناناست که مه ک مرۆڤکی عه
پ  چه نووسکی ر ڕۆژنامه ی ھه ی خۆی، ھاوشوه که ته ی بابه وه ره ده   نته م کاتک پده ، به وه کاته تده ڕه
ستی ڕۆشنبیرانی  ریی باده ھیچ بوارکی تردا کاریگه  سۆشیالزمدا؟ له  دان به ھه  کات به ستده ده

  کانی نوان شارستانییه ندییه یوه بواری په  ی له وه ک ئه وه  کراوه ستی پنه ھز ھه به  نده وه سۆشیالیستی ئه
ڕین  ر بگه گه ڕنت ئه په زۆر زیاتر تده  م وتاره کانی ئه هسنوور.  ستی پکراوه کاندا ھه جیاوزه  ییه وه ته نه
نھا  جیھانی مۆدرندا ته  له  که  یه وه ویش ئه گرنگ ئه  کی زده کانی ڕاستییه دوای ھۆکار و گرنگییه به

  .تی وه گای نوده کۆمه  یشتن له خشن بۆ تگه به ده   روازه ک ده یه  ڕۆشنبیران تاکه

   

ناو  خۆرئاوای به  یه وه ندین نه بۆ چه  ی که رنجاکشه سه  نه و دیمه له  رپرسه به  که  هش مه ر ئه ھه
ی  ئایدۆلۆجیانه  وه و بزوتنه خشی به به نھا ده ته خالقی و ماددی خۆی به ھاوکاری ئه" داری رمایه سه"

و  مان کاتدا، ئه ھه لهھا  روه ھه. دا شارستانی خۆرئاوا بشونن ویان ده ھه  ت که وتانی خۆرھه
ڕاست و  وروپای ناوه کانی ئه ی ڕووداوه باره وت له که ستیان ده ری خۆرئاوایی ده ماوه جه  ی که زانیارییانه

  زۆرک له. الی سۆشیالیزمدا داتاشین به  نگکرابوون به گیراو ڕه رپنه کی به یه شوه و به  میشه ت ھه خۆرھه
ی زۆر ڕۆشن و  نموونه  مانیاوه ی داگیرکاری ئه باره کان له ریکییه مه ئه  ھزه ی"کانی فرکارییه"  چاالکییه



  .روو  نه خه ده  یله م مه نوی ئه

     

الی  یلیان بچت به ن مه ده ڕۆشنبیران ده  ھانی زۆرک له  ی که و ھۆکارانه یشتنکی شیاو له تگه  وه لره
ڕووی  ڕووبه  ی نییه نگرییه م الیه ئه  ی که سه و که ئه  پویسته  م که که خای یه.  سۆشیالیزمدا ئجگار گرنگه

کو  به  کارانه ستی خراپه به مه  و نه  یه رستانه ندی خۆپه وه رژه به  نه  ی که وه له  ڕوونی بریتییه به  وه ببته
  .نبیرانکانی ڕۆش بۆچوونه  له  ره بیارده  که  ست باشییه به و مه  گشتی بوای ڕاستگۆیانه به

   

  ری زیاتره گه مۆ ئه کی گشتی، ڕۆشنبیری باوی ئه یه شوه  به  ش بزانین که وه ئه  ڕاستیدا گرنگه له
یدانی  مه  ھا له روه ڕنمایی بکرت، ھه  وه باشیی و داناییه  ن ئیراده الیه ر زیاتر له گه سۆشیالیست بت ئه

  ک له ش بکات وه ی باشتر پشکه که له سه مه  بت که دهگشتی توانای  به  تیدا ئارگیومنتی ڕۆشنبیریی په
ددان   ، پویسته یه ه ھشتاش ھه  ر بوامان وابت که گه ئه. ی خۆیدا که ناو چینه  کانی له یاره ی نه زۆرینه

ی  پگه  دات که ست باش و دانا ده به کی مه ھانی خه  ن بت که سه ی ڕه ه ھه  یه وانه له  دا بنین که وه به
ک  وه  بۆ ئمه  ی که و بۆچوونانه ی ئه وه بوکردنه  ستن به دا ھه ی ئمه گاکه کۆمه  له  یه کییان ھه ره سه
  .ت ن بۆ شارستانیه شه ڕه ھه

   

ی بتوانین  وه ، بۆئه یه ه م ھه کانی ئه رچاوه سه  یشن له ین بۆ تگه وبده ھه  ی وه له  ھیچ شتک گرنگترنیه
ری نیزامی ئستا ناسراون و  ک نونه گشتی وه به  ی که وانه شدا، ئه وه ڵ ئه گه له.  وه ی ببینهنگار ره به

م  یشتنکی له تگه  زۆر دوورن له  میشه یشتوون، ھه کانی سۆشیالیزم تگه ترسیه مه  له  که  بوایان وایه
ڕۆشنبیری   تاقمکی سامناک له ک ڕۆشنبیرانی سۆشیالیست وه  ن که که یل ده زیاتر مه  وانه ئه.  جۆره

  وه فتاریانه ڕگای کۆی ڕه رییان بزانن و له ھای کاریگه ی به وه ب ئه ن به یر بکه و سه و تووندڕه  ساخته
  .تیکردنی زیاتری نیزامی ئستا و دژایه ره نن به ده  وان، زیاتر پایان پوه ر ئه رامبه به

    

  دوو خاڵ به  له  ین، پویسته شکی زۆری ڕۆشنبیران تبگه ی به یره سه  هنداری الیه  م وت له ر بمانه گه ئه
واوی  ته  کان به دیاریکراوه  له سه موو مه وان ھه گشتی ئه کی  یه به شوه  که  یه وه م ئه که یه. ین ڕوونی تبگه

کانی  تئامزه خاسیه  ه ھه  که  یه وه م ئه دووه. نگنن سه ده ندک ئایدیای دیاریکراودا ھه ر رۆشنایی ھه به له
،  وه ته دۆزراونه  که  وه نی تازه سه ندیک ڕاستی ڕه ھه  له  یان گرتوه رچاوه مک زۆرجار سه رده ر سه ھه
و  ئه.  لماندوه دا سه بواری دیکه  ھای خۆیان له به  ی گشتاندنی نوێ که ه کردنی ھه ھا پراکتیزه روه ھه
  بت که ده  وه ئه  وه م ڕاستیانه واوی ئه رچاوگرتنی ته به ڕگای له ین له یبگهپ  پویسته  ی که نجامه ئه

ھا  روه بت، ھه وتنی زیاتری ڕۆشنبیری ده پشکه  وام پویستی به رده به  نه م ھه ی کارای ئه وه کردنه پوچه
  له سه مه  له  زۆر دووره  وت که ربکه واده  یه وانه ددا و له ره ندک خای زۆر موجه ھه  وتن له زۆرجار پشکه

  . وه کانه لییه مه عه

     

ری  وھه ڕگای جه کان له ئایدیا تازه  بت که  وه ندترین سیمای ڕۆشنبیر ئه تمه تایبه  یه وانه له



یشتنی گشتی  ڵ تگه گه بۆ سازاندن له  وه ییانه ڕگای ئاماده کو له نگنت به ناسه ھه  وه دیارکراویانه
  . وتووه مۆدرن یان پشکه  و پیوایه ئه  ی جیھاندا که یه و ونه ڵ ئه گه ، لهخۆیدا

   

ڕ  مه کانی له ی بۆچوونه بژارده ر ھه سه ر خۆی و له سه له  یه وه م ئایدیا تازانه ری ئه کاریگه ڕگای  له
  ندیدا به یوه په  کات له ده  شه گه  و خراپه  تی ئایدیاکان بۆ چاکه سه ده  که  وه ی دیاریکراوه له سه مه

  له سه ر مه سه زانت له مک ده که  ی که و پیه به. ت ناڕۆشنی نانه تیبوون و ته گشتیبوون، په
یدا و گونجاوبن بۆ  کانی دیکه ڵ بۆچوونه گه با بن له کانی ته ره پوه  کان، پویسته دیاریکراوه

ناو  له  بژاردنه م ھه شدا ئه وه ڵ ئه گه له. ھاوسازی جیھان کی یه خشاندنی ونه ستی نه مه کردنیان به ئاوته
ندی  تمه ی تایبه ڕوو ژینگه  نه خه ختکدا خۆیان ده وه موو ساته ھه  له  ئایدیای نوێ که  ک له یه گوژمه

دا   ندکی دیکه الی ھه یلی به بت و مه ندک بۆچوون ده رگرتنی ھه یلداری وه مه  کات، که بۆچوون دروست ده
  وه تبکاته ڕه  نجامکی دیکه رئه نجامک قبووڵ بکات و ده رئه ج ده ستبه کات ده ڕۆشنبیر ده  وا له  ناچت که

  .کان له سه مه  له  قینه یشتنکی ڕاسته ب تگه به

    

ھا  روه ، ھه وه ندکه تمه ر تایبه ھه  ک له وه   نزیکتره  وه سوفه یله فه  ندک باردا ڕۆشنبیر له ھه  بگومان له
  له  سوف  یله ری فه رچی کاریگه گه ئه. نو ڕۆشنبیراندا له  شازاده  له  جۆرکه  وه زۆر رووه  سوف له یله فه
  گرتنی به ختترن بۆ شونپھه نجامدا ھواشترن و سه ئه  و له  وه ته کان دوورخراوه لییه مه عه  له سه مه 

ودای دووردا زۆر  مه  و له  مان جۆره ویش ھه م ئه ساییدا، بهری ڕۆشبیری ئا ڵ کاریگه گه راورد له به
وی  کی زیاتر میتۆدی ھه یه شوه به  نانی، که وه و پکه ره به  وه مان ھه ھه. ی ڕۆشنبیر وه بت له ھزتر ده به

ڵ  گه نجن لهگو ده  ی که و جگایه کو ئه کان تاوه دیاریکراوه  نگادنی بۆچوونه سه مان ھه درت، ھه بۆ ده
وڵ بۆ دیدکی ھاوساز  مان ھه ، ھه وه تییانه ری تایبه وھه رگای جه ک له می گشتی ھزردا زیاتر وه سیسته

چت  پده. کات دیاری ده  وه تکردنه کانی قبووکردن یان ڕه کییه ره ما سه بنه ردوو  بۆ ھه  ڕ جیھان، که مه له
ر پسپۆر یان  ی ھه وه ک له ڕۆشنبیر وه  ر سه له  یه ری زیاتری ھه سوف کاریگه یله بت فه  م ھۆیه رئه به له

رۆشنبیر   کات که ش دیاریده و شوازه ھا ئه روه ، ھه سکی دیکه ر که ھه  تی و زیاتر له یه ھه  کی دیکه زانایه
ملمالنی   تهو کا نھا ئه ند ته تمه ری باوی زانای تایبه کاریگه. رکی سانسۆرکردندا ئه  ر له به  یگرته ده

ی  باره فاندن له لسه فه  کات به ستده وت و ده که ندبوون ده تمه تایبه  له  کات که سوف ده یله ری فه کاریگه
ر  به له  وه قۆزرته ده  وه ن ڕۆشنبیرانه الیه ی له وه نھا پاش ئه گشتیش ته کی  یه ی و به شوه که ته ی بابه شه گه

   . وه ی زانستییه پایه  به  یه میان ھه کی که ندییه یوه په  لک که ھۆکارگه

        

  ختی گشتی که ک تزی پشوه کۆمه  له  تدا بریتییه ڕه بنه  مک له رده ر سه ی ھه"ی بۆچوون ژینگه"  واته که
  ختانه پشوه  م تزه ئه. نگنت سه ده کان ھه تازه  بۆچوونهگرنگی ڕاستی و   وه ھۆیانه ڕۆشنبیر به

کان  زانستییه  ستھنانه ده نی به گرنگترین الیه  وت که که رده و واده ی الی ئه وه کارھنانن بۆ ئه یان به زۆربه
  . کانی دیکه بۆ بوارهنداندا  تمه کانی تایبه کاره  له  رسامیان کردوه زۆر سه  ی که و شتانه ی ئه وه بن، گواستنه

   

دوو یان   له  ریزبکات که  دارانه بریقه  ڕۆشنبیریی و وشه  ریته نه  و جۆره توانت لیستکی درژی ئه مرۆڤ ده



بوو " ی مژوویی ڕچکه"  مانه جا ئه. ی ڕۆشنبیراندا وه ر بیرکردنه سه به  ی ڕابوردودا بایانکشاوه وه س نه
گیری  مه ریی ھه کاریگه  و بوابوون به  ی نۆزده ده رایی سه رگه ده ی قه فه لسه ن، فهند سه ره بت یان تیۆری په

م  کک له ر یه ھه –ست  تی نه سه ده  رایی یان بوابوون به گه ر زگماکیدا، تیۆری ڕژه رامبه به له  ژینگه
  .کاندا پوراون جیاوازه  بواره  له داھنان  وه ڕگایانه و له  ردی بناغه به  کراون به  گشتییانه  یشتنه تگه

   

رییان  کاریگه) ربکرت ریانلده متر سه یان که(متر دیاریکراو و ورد بن  که  م ئایدیایانه کو ئه چت تاوه پده
لک  گه وشه  ن به گمه ده  به  مومژاوی که ربینکی ته ده  له  جگه  ندک جار ھیچ نییه ھه. بت ربوتر ده به

ستدار یان  به ک کۆنترۆرکردنی مه روه ھه  م جۆره بوای له. جبھن ریی قوڵ به کاریگه  که دارژراون
  خۆکاندا که خۆبه  نجامی پرۆسه ئه  کاندا باترن له تییه یه کۆمه  له سه مه  له  ڕکخستنی ھۆشیارانه

خت  بنای پالنکی پشوه رمه به  هک ک ندییه ر ریزبه کراون، یان ھه نه  ئاراسته  وه ن ھزری مرۆڤه الیه له
نگیان بۆ  کان ھاوسه که یه دژبه  ھزه  ک که ندییه ریزبه  ت باشتر بت له روره زه بت به بت ده داڕژراو 

  .ی سیاسی شه ر گه سه  ری زۆریان کردۆته کاریگه  یه م شوه ، به دروستکردوه

    

. تی شیاودا یه ی ئایدیای زیاتر کۆمه شه ی گه له سه مه  له  ش جیاوازه رووکه  نھا به ڕۆی ڕۆشنبیرانیش ته
،  وه تییه رچووی په سه ڕگای دروستکردنی ئایدیای به ن له خه رده کانیان خۆیان ده ناوازه  یله دا مه لره

  وی که ی تووندڕه ندازه کو ئه ندک خواستی دیاریکراو تاوه کردنی ھه و ئاراسته  وه ڕگای پۆزشھنانه له
کو  ، تاوه ی دیموکراسی شتکی باشه و پیه به.  قون ده ھه  وه خالقی مرۆڤه ی جوتبوونی ئه میانه له

م ئایدیا  ھزترینی ئه به. ون که رده وان باشتر ده کاربھنرن، الی ئه کان زیاتر به دیموکراتییه  پرنسیپه
کسانی  ئایدیای یه  له  ، بگومان بریتییهدا م دواییانه له  خشاندوه ی سیاسیان نه شه گه  که  گشتییانه

  .مادیی

  تا له ره سه  ، که کان نییه خالقییه ئه  ی بیره خۆییانه ی خۆبه شه می گه رھه به  که  یه وه شی ئه که تیبوونه تایبه
ک  تدا وه هڕ بنه  له  یه کو دروستکراوکی ڕۆشنبیرانه کارھنرابت، به کاندا به سه که ندی نوان تاکه یوه په

  . ی گرتووه کاندا شوه دیاریکراوه  رجه لومه ھه  کارھنان له تی و مانا گوماناوی یان به شتکی په

دیلدا  تی به یه تیکاری کۆمه کانی سیاسه جیاوازه  نو ڕچکه له  بژارده ک پرنسیپکی ھه شدا وه وه ڵ ئه گه له
  ی ڕکخستنکی کاروباره ئاراسته  به  ی نمایشکردوه هپساو فشارکی نه.  کاریکردوه  ھزانه به

  .ڕوونی ونایناکات س به ھیچ که  کاندا که تییه یه کۆمه

  ماشابکرت که ک ته یه شوه به  ھنت وایلھاتووه کسانی زیاتر ده رکی دیاریکراو و یه پوه  ی که وه ئه
ی  وپیه به. رچاوبگیرت به وتۆ له ی ئه اکات شتکی دیکهپویست ن  که  ھزه به  نده وه کی ئه یه راسپارده

یشتنکی  ری بۆچوون تگه ی ربه وانه ئه  که  یه نه الیه  م تاکه کی دیاریکراو ئه یه له سه ر مه ر ھه سه له
  ی که وه تی زیاتر له یه ستنیشانکردنی گۆڕانی کۆمه ی ده مایه  کسانیی بۆته ، یه یه دیاریکراویان ھه

  . ستیان بووه به رانی مه بۆکه انگشهب

ر  رامبه فتاری ڕۆشنبیران به ندک کات ڕه ھه. ن کارناکه  یه م شوه کان به خالقییه ئه  نھا ئایدیاه ته م به به
ھا  روه ی زانستی بت، ھه عریفه تی مه وتنی په نجامی پشکه ئه  یه وانه تی له یه ندی کۆمه کانی ڕیزبه کشه

ک وادیاربن  یه بۆ ماوه  یه وانه کان له دیاریکراوه  له سه ر مه سه کانیان له ه ھه  بۆچوونه  که  دایه م دۆخانه له



  که  رسوڕمان نییه ی سه خۆیدا جگه خۆی له.  پشته کانی زانستییان له وته ستکه کۆی شکۆی دوایین ده  که
. ی نوێ ه بۆ ھه  رچاوه سه  دا ببته ندک بۆنه ھه کرت له ده  یه م شوه به  عریفه ی مه قینه وتنی ڕاسته پشکه

  رگیز پویستیان به ھه  دوا ڕاستی که  بنه وا ده ، ئه  وه ونه که نه  تازانه  گشتاندنه  و وت له نجامی چه ر ئه گه ئه
وتی  چهنجامی  نھا ئه ته به  م جۆره ک، گشتاندنی له ک ڕسایه رچی وه گه ئه. نابت  وه پداچوونه

و  ندبوون، به سه پشتر په  دا که و بۆچوونانه ڵ ئه گه بھنجرن له ی ھه کرت لوه ده  که  وه وته که لده
ی  ھاکه ک چۆن به روه کی نوێ، ھه تیۆرییه  که  ری زۆره گه ئه. ی نوێ ه ی ھه وه ی خستنه مایه  بنه ش نه پیه

وتنی  دواجار پشکه  ھنت که م ده رھه به  نجامی تازه درت، ئه هنیشان د  وه کانه تازه  نجامه ن ئه الیه له
  .ن ه ھه  خات که ریده زیاتر ده

ی  عریفه م شکۆی نوترین مه رجه سه  وت که که رده وت ده کی چه دا بوایه م جۆره دۆخکی له  م له به
  گه موو به ھه  یه وانه له  وه یگرته ده  م بوایه ئه  که دا دیاریکراوه  و بواره رچی له گه ئه.  یه وه پشته  له  زانستی

و  ر ڕۆشنایی ئه به م دادگای ڕۆشنبیراندا و له رده به  شدا له وه ڵ ئه گه م له دژی بن، به کان له زانستییه
  اشترین شوهب  به  بژردرت که ده ھه  و بۆچوونه ک ئه ن، وه که یان ده وه حوکمی بیرکردنه  دا که ئایدیایانه

ریی  ری و کاریگه ماوه ناوبانگی جه  یه م شوه به  ی که ندانه تمه و تایبه ئه. دا که مه رده ڵ ڕۆحی سه گه له  بایه ته
ی کات  کو زۆربه ، به ددانیان پدانراوه  وه کانیانه ن ھاوپیشه الیه له  نین که  وانه ن، ئه که یدا ده ربو په به
ماشایان  ر ته ت فریوده نانه رست، ناپسپۆر، یان ته لپه ک ھه ندان وه تمه تایبه  که بن ده  و مرۆڤانه ئه
  .ناسراون  که ته کارانی بابه ک باشترین راڤه ری گشتیدا وه ماوه چاوی جه  وان له م ئه ن، به که ده

ردوودا بۆ ڕکخستنی د سای راب سه  ی مرۆڤ له شوازه  و ی ئه وه له  یه م ھه تیش، گومانی که تایبه به
کۆنترۆکردنی   دا که و بوایه خولقاندنی ئه  له  کی زۆری کردوه شدارییه به  کانی سروشت فریبووه ھزه

  .رجی مرۆڤ لومه ی ھه ی خولقاندنی باشترکردنی ھاوشوه مایه  بنه گا ده کانی کۆمه ی ھزه ھاوشوه

کانی چاالکیی مرۆڤ  موو فۆرمه ی ھه ئاراسته  وه ییه ندازه کنیکی ئه کارھنانی ته ڕگای به له  که  ی و بوایه ئه
م  ک به گا، وه بۆ کۆمه  وتوه رکه سه  که  وه وته ھا بکه وه  کانگیر پویسته ک پالنی یه یه  پی تاقه به

  ی که وانه شانی ئهک رنجانه بۆ سه  نجامکی زۆر شیاوه ئه  مه کاندا، ئه ندازییارییه ئه  رکه ئه  له  یه یه شوه
  .کان سروشتیه  کانی زانسته وته ستکه ده  دخۆشن به

بۆ   یه ھز ھه ئارگومنتکی به  پویستمان به  دا بنرت که وه دان به  پویسته  وه دیناییه به
و  ھا ئه روه ، ھه دایه م جۆره نجامی له ئه ندی  وه رژه به  ی له ھزه به  و گریمانه ی ئه وه نگاربوونه ره به

کانی  موکوڕییه که  به  ئاماژه  س نییه نھا به ته به  وه ئه. ڕوو ته خراونه ک پویست نه ئارگومنتانه ھشتا وه
  . ژیربژین  له  م جۆره بنای ئه رمه به  ین که بده  دیاریکراوانه  و پشنیاره ئه

  درت که پیشانده  وه ره کالییکه کی یه یه شوه هی ب و کاته کو ئه ست نادات تاوه ده ھزی خۆی له  که ئارگومنته
  وتن له ی پشکه کایه ھنانه   له  وتووه رکه گر سه نه کی حاشاھه یه شوه به لمندراوه  سه  ی که وه بۆچی ئه

ر ھاتو  گه خش ئه شتکی زیانبه  ی سنورداربت و ببته که ندییه بت سوودمه کاندا، ده ی بواره زۆربه
  .ی خۆی که کانی بواره ی سنوره وه ره بۆ ده  وه یهگواسترا

م  ی ئه وه دیبت پش ئه به  و پویسته  کراوه جنه ر جبه کی دخۆشکه یه شوه ھشتا به  که  رککه ئه  مه ئه
  .و سۆشیالیزم الببرت ره به  دیاریکراوه  ره پانه



     

ر  گه ئه  وتنی زیاتری ڕۆشنبیری پویسته تیدا پشکه  که  هندین نمون چه  له  ککه نھا یه ، بگومان، ته مه ئه
ی که  یه و ڕچکه ھا ئه روه ، ھه وه ڵ بکرنه ئستا باون پووچه  ی که خشانه و ئایدیا زیانبه بیاربت ئه

. درت ر ده هس کان بیاری له ده ره موجه  ره ھه  له سه ر مه سه له  ی گفتوگۆوه ڕگه ر دواجار له به بیگرینه  بت ده
  ر بوارکی دیاریکراودا، که ھه  له  وه ی نزیکیه عریفه مه  دنیابت، له  وه لی له مه بۆ مرۆڤی عه  س نییه به

. لی نین مه عه  وت که که رده ده  یان گرتووه رچاوه سه  وه ئایادیای گشتیتره  له  کانی سۆشیالیزم که تیۆره
موو  کرت و ھه ی داغان ده که نگاریه ره شدا به وه ڵ ئه گه م له بت، به واوی ڕاست ته به  وه ئه  یه وانه له
کی  یه وه کردنه ن پووچه الیه و له ر بیروڕاکانی ئه گه دی ئه  کات، دنه پشبینیان ده  کان که مباره خه  نجامه ئه

ڕۆشنبیر پشکی باشتری  ی و کاته کو ئه تاوه. کرت پشتگیری نه  وه ه)idees meres(کارای ئایدیای دایک 
م  به. نرت الده وه  که دیاریکراوه  له سه ی مه وه تکردنه وت، شیاوترین ره رکه ی به که گشتییه  ئارگومنته

کانی ڕۆشنبیران  ک بۆ ناو ڕیزه ر ھنانی خه سه  نه که کارده  ی که و ھزانه ئه.  نییه  که کۆی چیرۆکه  مه ئه
تواناترینیان  به  ی بۆچی زۆرک له وه ی ئه وه رن بۆ ڕوونکردنه تیده ن و یارمه که دهدا کار مان ئاراسته ھه به
  . و سۆشیالیزمه ره یلیان به مه

ی  کانی دیکه نو گروپه  له  ی جیاوازی بۆچوونه نو ڕۆشنبیراندا ھنده له  جیاوازی بۆچوون  بگومان  
نو  کانی  نتره سه کتر و ڕه چاالکتر و زیره  سه گشتی که کی  یه به شوه  چت ڕاست بت که م پده به. کدا خه

ییان  شاوه کانیان توانا و لوه یاره نه  کاتکدا که ، له الی سۆشیالیزمدایه یلیان به ڕۆشنبیران زۆرجار مه
  . متره وان که له

دواتر، .  ی ئایدیاکانی سۆشیالیزم راسته وه کانی بوبوونه تاییه ره سه  ت بۆ قۆناغه تایبه به  مه ئه
بۆ بیروڕای   بت بانگشه  ھشتا کارکی بورانه  یه وانه کاندا له ڕۆشنبیرییه  ی بازنه وه ره ده  رچی له گه ئه

یلداری  مه  ھزانه به  نده وه ار ئهناو ڕۆشنبیراندا زۆرج سۆشیالیستی بکرت، فشاری بۆچوون له
و  ی ئه وه نگاربوونه ره بت بۆ به خۆیی زیاتر ھه ربه ھز و سه  کات مرۆڤ پویستی به وا ده  که  سۆشیالیزمه

ی بۆ  ک بۆچوونی مۆدرن ئاماژه ھاوڕکانی وه  که  وه و شته ندیی بکات به یوه په  ی که وه ک له وه  یله مه
  وه شه م دیده له(کی زۆری مامۆستای زانکۆکان  یه ژماره  ئاشنابت به   سک که ، که بۆنمونه. ن که ده

ناتوانت ) ک پسپۆڕ ی وه وه ک له کرت وه یان بۆ ده ک ڕۆشنبیر ئاماژه ی مامۆستایانی زانکۆ وه زۆرینه
کان  وتووه رکه ی مامۆستا دانا و سه زۆربه  که  ری زۆره گه مۆ ئه ئه  بپۆشت که  و ڕاستییه چاو له

ی کات  تیڤن زۆربه نی بۆچوونی سیاسی زیاتر کۆنزرڤه خاوه  ی که وانه کاتکدا ئه له. سۆشیالیست بن
ی  ره و به ره نت به ده  ی نووه وه نه  پاڵ به  که  رکی گرنگه خۆیدا فاکته بگومان خۆی له  مه ئه. ندین مامناوه

  .سۆشیالیست

  ی که کانه و خه مۆدا ئه رۆژگاری ئه  له  بینن که ک ده یه گه ک به وه  مه کان ئه بگومان سۆشیالیسته
م  ی ئه راڤه  تاقه  ی که وه له  زۆر دوره  مه م ئه به. ببن سۆشیالیست  ڕۆن که دا ده یه و ئاراسته کترن به زیره

  .بت  وشه ره

ندی ئیستای  ڕیزبه  که  ن توانای ناوازه رۆڤی خاوهبۆ م(  بت که وه ئه   م دۆخه کیی ئه ره چت ھۆکاری سه پده
کاتکدا بۆ  ن، له ت ئاوه سه ری دروستکردن و ده بۆ کاریگه  روازه ندین ده چه)  نده سه په  الوه گای به کۆمه

 ری دروستکردن و و کاریگه ره به  یه خشترین رگه به ی ڕۆشبیری موژده کراو و ناڕازی، پیشه سکی کارتنه که
  .کانیدا دی ئایدیاه ھنانه  بن له شدارده به  ت که سه ده



   

گشتی کاری ڕۆشنبیری  ک به یه  ن توانای پله تیڤی خاوه مرۆڤی زیاتر کۆنزرڤه: ش زیاتر وه له
پناوی  نھا له ته)  وه یه بژارده م ھه به  سته یوه په  ی که ماددییه  و قوربانییه ھا ئه روه ھه(بژرت  ده ھه

  ک له ر زیاتر وه لکۆه  نجامدا ببته ئه  له  که  ری زیاتره گه ئه. ربگرت رۆشنبیری خۆیدا چیژی لوه
ی کات  ی ڕۆشنبیر زۆبه ری پیشه به کاتکدا بۆ مرۆڤی ڕادیکاڵ گرتنه له.  که واتای وردی وشه ڕۆشنبیر به

ری  کاریگه  له  و جۆره و ئه ره ک بهک ڕ ئامانج بت، ڕگایه  ی وه ک له وه  خۆیدا ئامرازکه خۆی له
  .یکات ر ده وه ڕۆشنبیری پیشه  رفراوان که به

گشتی  کی  یه شوه کتر به کی زیره خه  ی که وه ک ئه ، نه راست بت که  وه چت ئه پده  وه شه مه له
کاندا  ک نایابهمش  که ناو خه کان له شکی زۆرتری سۆشیالیسته به  ی که وه کو ئه سۆشیالیستن، به

یان  وه ره کالکه ری یه گای مۆدرندا کاریگه کۆمه  له  ی که ڕۆشنبیرییانه  وه و ھه ن بۆ ئه که رخانده خۆیان ته
  .خشت به ر ڕای گشتی پده سه له

و  ئایدیا گشتی  له  که  ندی بایه وه رژه ی به سته وابه  مان شوه ھه تی ڕۆشنبیر به سایه بژاردنی که ھه
گا بوارکی  ری کۆمه به رله ی سه وه بونیاتنانه  ری دووباره گه ر ئه سه مندن له خه. ن خه ریده کاندا ده تییه په

وی  ھه  ی که وانه کانی ئه نه لی و کورتخایه مه زیاتر عه  مه خه   ک له خسنت وه ره زۆر زیاتری بۆده
  .ندی ئستادا ریزبه  ن له ده چاکسازی بچووک ده

تی  ھۆی خاسیه کشت به الی خۆیدا راده تیش، ھزری سۆشیالیستی زیاتر الوان به تایبه به
دا  م باره له) یاوی خه(  وه بیری یۆتۆپیه  گلینت له مان ده توه  ی که تیه و ئازایه ر ئه ھه.  وه داھاتووبینیه

  . ی نیه مه یبرالیزیمی باو ئهل  وه داخه به  که  کانه ی ھزی سۆشیالیسته رچاوه ویش سه ر ئه ھه

  ی پرنسیپه باره مندن له ی خه وه رئه به نھا له ک ته ، نه ندی سۆشیالیزمه وه رژه به  له  ش م جیاوازییه ئه
کانی  ی زۆری ڕاستییه عریفه مه  کراون به بارنه  ی که وانه یای ئه خه  خشت به به تک ده رفه کان ده گشتییه

ر  کانی ھه قنییه ما عه بنه  یشتن له رعی بۆ تگه ی خواستی شه وه رئه به کو له به،  ژیانی رۆژانه
  ی که یه رانه و خولیا بونیاتنه نجامدانی ئه ئه  دات به ھا بوارده روه کات، ھه تی ترده یه کی کۆمه ندییه ڕیزبه

  . وه کی بۆ ھشته یه رچه ند ده ھا چهن ستھنا، ته ده کانی به زنه مه  وتنه رکه ی سه وه لیبرایزم پاش ئه

  تییه حمه کان یاخود زه کنیکییه ته  کارییه ورده  ، گرنگی نادات به وه یلی خۆیه موو مه ھه  ڕۆشنبیر، به
ربو  یشتنی به کان، تگه رفراوانه دیدگا به  له  کشت بریتیه رنجی راده ی زیاتری سه وه ئه. کان لییه مه عه
دی  یمانی ھنانه مکی پالنرژکراو په سیسته  ی که یه و شوه تکا به  کان به تییه یه کۆمه  یهندی ریزبه  له
  . دات ده

،  وه کانه کانی سۆشیالیسته ن پشبینیه الیه کرت له چژی ڕۆشنبیران باشتر ترده  که  م ڕاستییه ئه
  کانی پرۆگرامه کییه ره سه  کاتک پداویستیه. یریی ترادسیۆنی لیبرا بۆ کاریگه  یه کوشنده   وت که رکه ده

ی  شه کان و گه کاریه ی ورده کشه  کان رویانکرده لیبراه  ترکراون، بیریاره  وتن که که رده کان واده لیبراییه
ندوو بت کی زی یه له سه مه  وت که که  وه نجامدا له ئه  له  رامۆشکرد، که ی لیبرایزمیان فه که گشتییه  فه لسه فه

  .تامانی گشتی  خشت به و بوار ببه

   



  ش کردبت که شتکیان پشکه  کانن که نھا سۆشیالیسته ، ته یه ده ی نیو سه ش بۆ نزیکه و پیه به
وان  ئه  که  گای ئاینده کی کۆمه یه تی بت، ونه یه ی کۆمه شه ی پرۆگرامکی ئاشکرای گه ھاوشوه

  له سه ر مه سه کان له پرنسیپکی گشتی بۆ ڕنماییکردنی بیاره  ه ھا کۆمه روه ئامانج، ھه  کردبوویانه
  .کان ته تایبه

   

ر  ھا ھه روه نانن، ھه ده  وه ست ناکۆکییه ده کانیان به چووبم، ئایدیاه دا نه ه ھه ر به گه شدا، ئه وه ڵ ئه گه له
ن،  که ڕوانی ده ی چاوه وه واو جیاواز له ی شتکی ته هو ی خستنه مایه  بته کردنیان ده وک بۆ پراکتیزه ھه
ر  سه له  بووه ری ھه کاریگه  که  پرۆگرامه  وان بۆ گۆڕان تاقه پرۆگرامی ئه  ناگۆڕت که  و ڕاستییه ئه  مه ئه
پرۆگرامی   تاقه   به  وان بووه ی ئه که پرۆگرامه  که  یه وه ئه به ش له مه ئه. کان تییه یه کۆمه  زراوه ی دامه شه گه

نھا  ر، ته به ته گیراوه  وه وره ن گروپکی گه الیه له  تی که یه تیکاری کۆمه ی گشتیی سیاسه فه لسه ئاشکرای فه
  وتوو بووه رکه سه  یه و شوه کات، به  ده کات و ئاسۆی نوێ ئاوه ی نوێ دروست ده کشه  مک که سیسته

  .نبیراندایای ڕۆش خه  خشین به ئیلھام به  له

   

  نگی ئایدیاه ن جه الیه ک له ، نه ر دراوه سه دا بیاری له نده م نوه گا له ی کۆمه قینه ی ڕاسته شه گه
ئایدیای شیاو بۆ   نوان دۆخی باوی ئستا و تاکه راورد له ھۆی به کو به ، به وه کانه ملمالنکاره

کی زۆر  یه ژماره.  وه رزیان کردبوه ردا به ماوه می جه رده به کان له نھا سۆشیالیسته ته  ، که گای ئاینده کۆمه
یان  زۆربه. یان پبوو قینه دیلی ڕاسته روو به  خۆیان خستبوه  که  ی دیکه پرۆگرامانه  و م له که

. ندی ئستادا کانی سۆشیالیزم و ریزبه وه تووندڕه  نوان جۆره ر بوون له سته سازشکاریبوون یان به
وت  ربکه عقول ده ک شیاو و مه کی سۆشیالیستی وه یه ر پرۆژه ی ھه وه پویست بوون بۆ ئه  انهم موو ئه ھه

نوان   وته بکه  میشه ڕاستی ھه  پویسته  تدا بوایان ھنابوو که ڕه بنه  له  که"  دانایانه"  قه م عه الی ئه
. وتر بکات ک پویست تووندڕه پشنیارکی وهی  شه بانگه  سک که ، بۆ که  وه که یه له سه ڕی مه ردوو په ھه

نھا پرسیار  ته  چوو که ھا پده روه بتوانین بۆی بجوین، ھه  بت که ھه  ک ئاراسته نھا یه چوو ته پده
  .وام بت رده ی به یه و جوه ئه  کو کوێ پویسته ند خرا و تاوه چه  بووبت که وه ئه

     

  تی له خاسیه  ر رۆشنبیران که سه تی له یه سۆشیالیزم ھه  ی که ته تایبه  رنجاکشانه و سه خی ئه بایه
  ین له راوردکاری زیاتر بکه به  ر بت و ئمه گه بت ئه ی گرتووه، رونتر ده رچاوه سه  وه یه پشبینیکارانه

.   که ی وشه که مانا کۆنه  کانن به لیبراه  ریدا کهیا ی نه وانه کان و ئه سۆشیالیسته  ی تیۆریسته نوان پگه
پزانینکی دروستی   توانین فری ببین له ده  ک که یه ر وانه و ھه ره مانبات به ده  راوردکاریه م به ھاوکات ئه

  .کی ئازاد گایه کانی کۆمه سھنانی بنچینه ره ی ھه مایه  بنه ده  که  وه کانه ڕۆشنبیرییه  ھزه

   

کات  ش ده کان ببه لیبراه  بیریاره  ی که کییانه ره سه  ره گه و ته کک له ش ناکۆک، یه کی رووکه یه وهش به
وتبوو،  که رنه کو سۆشیالیزم ده تاوه  که  وه و ڕاستییه به  یه ندی ھه یوه بت زۆر په رییان ھه ی کاریگه وه له

ی  باره ر بیاردان له سه وخۆ له ری ڕاسته ۆ دانانی کاریگهبوو ب تی زیاتریان ھه رفه کان ده لیبراه  نده بیرمه
  و پشبینیکردنه نھا فریووناخوارد به ته  ک به نجامیشدا نه ئه  کان و له ییه نووکه ھه  تیکاره سیاسه



چت  پده  چونکه   وه ساردیش بوونه  وه ھۆیه کو به ، به کانه ھزی سۆشیالیسته خای به  که  نانه دورخایه
  .توانت بیکات ده  که  وه م بکاته که  وخۆیه ڕاسته  و چاکه ئه  م جۆره وکی له ر ھه هھ

   

ناو  له  وه یه ھۆی پگه کان، به لییه مه عه  ر بیاره سه  ری خستنه بت بۆ کاریگه تکی ھه سه ر ده ی ھه وه له
رخانکرد بۆ  ر خۆی ته گه ئه  وه ترسییه مه  اتهخ ده  یه م پگه ھا ئه روه ستدا، ھه ندی باده رانی ریزبه نونه

ری  توانت کاریگه ده  وه وانه ڕگای ئه کشت و له رنجی رۆشبیبران راده سه  که  پشبینکردن   له  و جۆره ئه
یبت،  ده  دا که ته سه و ده ڵ ئه گه بت له ری ھه ی کاریگه وه بۆئه. ودای دووردا مه  له  شه ر گه سه  بخاته

  .بت" واقیعی"و " ستیار ھه"، "لی مه عه"  ویستهپ

   

توانی   به  وه درته وا پاداشت ده ، ئه وه کانه ییه نووکه ھه  له سه مه  رقاڵ بکات به کو خۆشی سه تاوه 
سیما   شن له ک ھاوبه یه تاڕاده  دا که وانه ناو ئه وتنی مادی، و ناوبانگ له رکه ر، سه سه ریدانان له کاریگه

  کان که گشتییه  ر پرنسیپه سه بۆ پشبینیکردن له  یه میان ھه ڕزکی که  م مرۆڤانه م ئه به. کانیدا ییهگشت
ندا  پشبینیکاری درژخایه  له  م جۆره ڵ ئه گه ر له گه راستیدا، ئه له. ن که نگژ ده ی ڕۆشنبیریی ڕه ژینگه
ت  نانه یاخود ته"  واوه ناته"  ربکات که ده  وه ناوبانگی ئه  کهی  وه ری ئه گه ر ئه به  وته که وا ده گال، ئه توه

کتا بکات  دا یه ئازاده  مه و سیسته ڵ ئه گه یی له ندی ئستاکه ریزبه  نییه  ئاماده  ، چونکه سۆشیالیسته  نیمچه
  .تی پیبگات خۆی ئامانجیه  که

   

بت  ی پشبینیکاری گشتیدا، خرا بۆی ئاشکرا ده ئاراسته وامبوون به رده کانی به وه ش، ھه مه رباری ئه سه
گرتبت،  میان ھه ی بواکانی ئه چت زۆربه پده  ی که وانه له  وه ر زۆر نزیک ببته گه ئه  ت نییه المه سه  که

ند  نھا چه شت ته ئستادا ده  راستیدا، له له. گیریی و گۆشه ره نرت به ده پای پوه  و زۆری پناچت که
م  ر ئه سه له  که  فیانه لسه مای فه ی بنه شه تی گه ڕه رکی بنه ئه  ک  زانرت وه ھایان نه به  بن که رکک ھه ئه

  .زرت دابمه  کی ئازاد پویسته گایه ی زیاتری کۆمه شه گه  وه مایه بنه

ست قبووڵ  ندی باده هی ریزب شی زۆری چوارچوه به  دات پویسته نجامی ده ی ئه و مرۆڤه ئه  ی که و پیه به
کان  رمنی شته ک داکۆکیکاركی شه نھا وه قی پشبینیکار ته ن عه ڕۆشنبیرانی خاوه  بکات، الی زۆرک له

. وت که رده لی ده مه ک تیۆریستیكی ناعه وه  وه کی ئاساییه ن خه الیه مان کاتدا له ھه له. ک خۆیان بت وه ده
کان تیدا  بیره"تیایدا   ناسن که ده  یه و شوه نھا جیھان به ته  ی که وانه هالی ئ  ک پویست ڕادیکاڵ نییه وه
کان  شته"بینن چۆن  نھا ده ته  ی که وانه الی ئه  وت له که رده ده  ھا زۆر ڕادیکانه روه ، ھه"ژین بایی ده ته به
  ".بۆشاییدا  ن له ده ختی پکداده سه  به

ن  سانی خاوه که  ستیبھنت له ده توانت به ده  ربگرت که وه  ییهپاپشت  و جۆره ر سوود له گه ئه
ستت بۆ  به پشتیان پده  ی که وانه الی ئه دات له ستده ده ی خۆی له متمانه  وه دنیاییه ، به وه کانه له سه مه

ر  ھه  نابگرت له هوریایی پ  زۆر به  که  یه ھه  وه مان کاتدا پویستی به ھه له. ی ئایدیاکانی وه بوکردنه
  .گۆیی بت رخستن و زیاده ی خۆده ھاوشوه  شتک که

ت  نانه الی ھاوڕکانی ته بکات له خۆی بمتمانه  که  ھیچ تیۆریستکی سۆشیالیست نیه  کاتکدا که له



کات  ت ده فره ن خۆی تووشی نه سه سکی لیبرای ره م که ، به وه ترین پشنیاریشه ڕگای ساویلکه له
ش  رکه ک پویست پشبینیکار و سه الی ڕۆشنبیران وه م ھشتا له به.  وه لییه مه ڕگای پشنیارکی ناعه له
کات،  شیان ده پشکه  تی که یه ی بونیادی کۆمه و گۆڕانکاری و چاکسازییانه ھا ئه روه وت، ھه رناکه ده
  .ن که وان ونایان ده وی ئه یای بجه خه  واندا که ی ئه وانه ڵ ئه گه راورد له به  ون به که رده ک سنووردار ده وه

ستھاتوون و چاکسازی زیاتر  ده کانی ئازادی به کییه ره سه  رجه پشمه  کدا که یه گه کۆمه  م له النی که
  ، پرۆگرامی لیبرای ھیچ کام له وه کانه راوردکارییه به  کارییه ورده  ست بت به یوه په  پویسته

  کات پویستی به شیان ده ی پشکه و چاکسازییانه پزانینی ئه. کانی داھنانی نوی نابت نجاکشییهر سه
. تی گریه تی ھه ڕۆشنبیری عاده  ی که وه ی ئستا، زیاتر له گه ر کارکردنی کۆمه سه له  ی زیاتره عریفه مه

کان  شۆڕشگانه  ی پرۆگرامه وه له  لیتردا مه هر ئاستکی ع سه له  پویسته  م چاکسازییانه ر ئه سه گفتوگۆ له
و  کشت و زیاتر ئه رنجی ڕۆشنبیران راده متر سه که  خشت که به ک ده ش سیمایه وپیه ستپبکات، به ده

  زیاتر ئاشنان به  ی که وانه ئه. کات زی ده ناحه  ست به ریاندا ھه رامبه به له  که  وه ناوه  ھنته ده  پکھاتانه
و  ندک سیمای دیاریکراوی ئه پاراستنی ھه  ن به ده گرنگی ده  میشه ی ئستا، ھه گه رکردنی کۆمهکا

  .کان داکۆکیان لبکرت گشتییه  مای پرنسیپه ر بنه سه کرت له نه  یه وانه له  که  یه گه کۆمه

     

کی سروشتی بۆ  یه شوه ڕت و به گه واو نودا ده کی داھاتووی ته ندییه دوای ریزبه به  ی که سه و که جیاواز له
زانن  واده  میشه ھه  یه ندی ئستا ھه ریزبه  بوایان به  ی که سانه و که کان، ئه تیۆریسته  کاته ڕنمایی ڕووده

  و شتانه موو ئه ھه  که  یه ھه  وه ری ئه گه نجامدا ئه ئه  ن و له گه ر تیۆریستک باشتر تده ھه  له  که
  .نائاشنا و تیۆرین  که  وه نه تبکه ڕه

ماتیک بۆ  تیکارکی سیسته ندیخواز بۆ سیاسه وه رژه و نابه  قینه ی پاپشتی ڕاسته وه ختی دۆزینه سه
کاندا ھاوڕێ  مه رده موو سه ھه له"چۆن   تی که ر وتویه وبه مه لۆرد ئاکتن زۆر له.  ئازادی، شتکی نوێ نییه

ی  وه وتوو بوون له رکه سه  ، که بووه  وه مینه ھۆی که وتنیشی به رکه سهن بوون و  گمه کانی ئازادی ده دسۆزه
  ش، که پاه م خۆدانه ئامانجی خۆیان، ئه  له  ئامانجیان جیاواز بووه  ی که وانه پاڵ ئه ته خۆیانداوه

  به  وه ۆزسیۆنهوای ئۆپ ی ڕه مینه خشینی زه ڕگای به ، له ر بووه ندک جار ورانکه ، ھه ترسیداره مه  میشه ھه
ی کردبوو  ریکا سکای ھاوشوه مه کانی ئه دیارترین ئابوریناسه  کک له دا یه م دواییانه له...." یاران نه
  یه داری ھه رمایه کانی سه تییه ڕه بنه  پرنسیپه  بوایان به  ی که وانه کیی ئه ره رکی سه ئه  ی که وه ر ئه سه له

راستیدا  له –داراندا  رمایه ر سه رامبه به  له  مه م سیسته داکۆکیکردن له  ت لهوام بریتی ب رده به  پویسته
     . یان زانیوه مه ئه  میشه مۆ، ھه کو ئه تاوه  وه م سمیسه ئاده  کان، له زنه مه  لیبراه  ئابوریناسه

و  له  وه کاته ، جیاده ددایه  له  قینه کی ڕاسته یه شوه دۆزی ئازادی به  لی که مه مرۆڤی عه  گرنگترین ڕگر که
یی  بمتمانه  له  کان، بریتییه وتنه ی پشکه ر ڕچکه سه ن له ده بواری ئایدیاکاندا بیارده  له  ی که ھزانه

،  ر شتکی دیکه ھه  ش زیاد له مه ئه. و ئۆرسۆدۆکسی ره یلیان به کان و مه تیۆرییه   پشبینیه  قوویان به
  رخانکردوه خۆیان ته  دا که و ڕۆشنبیرانه مان و ئه نوان ئه له  حاه ڕاندنی مه تپه  هخوقنت ک ڕگرک ده

  .وت ربکه سه  که ر بیاربت دۆزه گه ئه  رداربوون نییه ستبه مان دۆز و پاپشتیان شایانی ده بۆ ھه

ن  که مک ده سیسته  له   داکۆکی  دا که سانه و که نو ئه سروشتی بت له  یله م مه ئه  یه وانه رچی له رگه ئه
پاساوی رۆشنبیری ھیچ   وه الیانه به  ماندووه، که له کی پراکتیکی بوونی خۆی سه یه شوه به  چونکه

زۆر   ی که که و کۆمه بت له ی دایده وه ر ئه به بت بۆی له ش ده ھا کوشنده روه ، ھه خکی نیه بایه



مکی ئایدیا  سیسته  ی که وه ر ئه سه ک له ر پداگرییه نک، ھهش ر چه ھه  ئۆرسۆدۆکسی له. تی پویستیه
موو ڕۆشنبیران  ک ھه ک گرنگیه وه  که  ندبکرت، دیدکه سه ب دودی په رتاپایی به سه  و پویسته  کۆتاییه

  .کان ته تایبه  له سه ر مه سه له  ی بۆچوونیان چیه وه رله ده کات، به ده تووڕه

  ه ڵ کۆمه گه مای پاوپی ھاوسازبوونیان له ر بنه سه دات له ر مرۆڤ ده سه حوکم له  مک که ر سیسته ھه
یان  کرت متمانه ده  ی که یه و راده کو ئه یان تاوه" دروستییان"مای  ر بنه سه کی دیاریکراودا، له بوایه

خۆی   مه و سیسته ، ئهکاندا له سه موو مه ھه  ندکراوبن له سه گری دیدی په ھه  ی که وه پبکرت له
ریی خۆی  ک ناتوانت کاریگه ئایدیایه  سته ب بوونی ھیچ ده به  ی که و ھاوکارییه کات له شده ببه

ناو  ڕان به کان، توانای گه ندکراوه سه په  دیده  گرتن له خنه توانای ڕه. گای مۆدرندا کۆمه  له  وه بھته
  یه و ژینگه ب ئه به  کات که ک دابینده یه کان، ژینگه دنی دیدگا نویهزموونکر کاندا و توانای ئه نویه  پگه

، ھیچ پاپشتکی رۆشنبیرانی  م ڕچکانه دات به بوارنه  ی که و دۆزه ئه. ن بده  ناسه ڕۆشنبیران ناتوانن ھه
وان  کانی ئه ته زمهر خ سه ی خۆمان له گاکه ک کۆمه وه  کدا که گایه کۆمه  خوات له شکست ده  وه نابت و لره

  . نده به

گری  ناو خۆیدا ھه پی ئاشناین له  ی ئمه یه و شوه کی ئازاد به گایه ک کۆمه وه  بت که  وه ئه  یه وانه له
ویست  نه گه ک به ستھات وه ده بت کاتک ئازادی به وه ئه  یه وانه له. کانی خودی خۆی بت ره روخنه  ھزه

  گای ئازاده ری کۆمه وھه جه  ی ئازادی ئایدیاکان که شه ھا گه روه ھه. ھای نازانرت به کرت و ماشا ده ته
ک  وتانی وه  له  که  ی گومانه م جگه زۆر که.  نده ری به سه ی له یه و بناغه ی خولقاندنی ئه مایه  بته ده

  رنجی الوانه ی سه متر جگه مۆدا که ئه ریکا، ئایدیای ئازادی له رۆژگاری مه کانی ئه کگرتووه یه   ته ویالیه
   . ستدانی ئازادی مانای چییه ده زانن له ده  دا که و وتانه ڵ ئه گه راورد له به  به

رگیز  ھه  ی که و الوانه ، الی ئه دیکهمانیا و شونی  ئه  له  ن که ی زۆر ھه ، ئاماژه  وه کی دیکه الیه له
خش  به شئه چژ و نه کرت زۆر به کی ئازاد، ده گایه رکی بونیاتنانی کۆمه ، ئه دیوه گای ئازادیان نه کۆمه

ش  مه ئه.  داوه ری ھه د سای ڕابوردودا سه ی سه ماوه له  کی سۆشیالیستی که یه ر پرۆژه ک ھه بت وه
  نگه ره  ردانیانکردوه ی سه سانه و که ئه  ک بت که راستیه  یه وانه رچی له گه ، ئه ره رسوڕھنه کی سه ڕاستیه

ی  باره یت له که مانیدا ده ڵ قوتابیانی ئه گه له  کاتک قسه  یه وه ویش ئه زموونیانکردبت، ئه ئه
و   یه ی زیاتریان ھه وه کان کاردانه گوگره  وت که که رده کی لیبراڵ، بۆت ده گایه کانی کۆمه پرنسیپه

دی  تکی خۆرئاواییدا به ر دیموکراسیه ھه  خوازت له مرۆڤ ھیوا ده  ی که وانه چاو ئه له  گوڕتینیان زیاتره
  وتندایه رکه ده کانی لیبرایزم له قینه ڕاسته  یلکی نوێ بۆ پرنسیپه ناو الواندا مه رتیانیاش له به  له. بکات

  .بوو ر بوونی نه وبه مه د ساک لهن چه  وه دنیاییه به  که

چت، ئایا مانای  ستده ده له  زانرت که ھای ده به  و کاته نھا ئه ئازادی ته  که  یه وه مانای ئه  مه ئایا ئه
قۆناغی تاریکی تۆتالیتاریزمی سۆشیالیستیدا   موو شونکیدا به ھه  جیھان له  پویسته  که  یه وه ئه

م  وابت، به  یه وانه ؟ له وه نه کبخه نوێ تواناکانیان یه رله کانی ئازادی سه ی ھزه وه ڕبت پش ئه تپه
ری ڕای  ودای دووردا دیاریکه مه  له  ی که سانه و که کو ئه شدا، تاوه وه ڵ ئه گه له. بت وا نه  وارم که ئومده

وت  ر بمانه گه ئه. بت وام ده رده به  هی م ڕچکه کانی سۆشیالیزم بت، ئه و ئایدیاه ره یلیان به گشتین مه
رنجی  ی سه جگه  ببته  ین که ش بکه بتوانین پرۆگرامی نوی لیبراڵ پشکه  بگرین، پویسته  مه نا له په
  .یاڵ خه

   



.  ، کردارکی بورانه کی ڕۆشنبیرانه شییه رکه سه  به  وه ینه ی ئازاد بکه گا بینای کۆمه  دووباره  پویسته
ک  کان وه شته  له  تیه کی په داکۆکیه  وت نه ربکه وا ده  ، پرۆگرامک که یۆتۆپیای لیبراه  نیمانه  ی ئمه وه ئه
  قینه کو ڕادیکایزمکی لیبرای ڕاسته به. ی سۆشیالیزم بت وه جۆریكی کابوه  شه وه ئه ن، نه ی ھه وه ئه

لی  مه عه  ھنده  ، که) وه کانیشه ندیکا بازرگانیه سه  به(ان ک ستیاری شکۆداره ھه  پارزت له ستنه ده  بت که
  . شیاوه  وه ڕووی سیاسیه مۆ له ئه  ی که وه کات به ند نه بت و خۆی کۆتبه نه

  نده رچه ن، ھه پناو ئایدیاکدا کاربکه بن له ئاماده  که  یه ی ڕۆشنبیری ھه رکرده سه  پویستمان به  ئمه
  بن به سته بن وابه ئاماده  سانک بن که که  پویسته. میش بت جیان که ستبه نانی دهدیھ ری به گه ئه

  پویسته. نت ندکیش بخایه رچه واویاندا تبکۆشن، ھه دیھنانی ته پناو به و له  وه کانه پرنسیپه
و  ل بریتین له ھه بازرگانی ئازاد و ئازادی. داران تمه جبھن بۆ سیاسه کان  لییه مه عه  سازشکاریه
ی " عقول ئازادی بارزگانی مه"م  ژنن، به کی زۆر بھه یه یای ژماره ھشتا خه  یه وانه له  ی که ئایدیانه

ری  گه ئه  جگای ڕزن نه  وه ڕووی ڕۆشنبیرییه له  تی نه کی په یه شوه به" کان شلکردنی کۆنترۆه"تی یان  په
  .بوروژننماسک  ھیچ حه  یه یان ھه وه ئه

  فری ببت بریتیه  وه کانه وتنی سۆشیالیسته رکه سه  له  قینه لیبرای ڕاسته  پویسته  کیی که ره ی سه وانه
ر بکات و  به سته ی ھاوکاری ڕۆشنبیرانیان بۆ ده وه ی ئه مایه  به  بووه  ی یۆتۆپی بن، که وه له  بورییان  له
کو  تاوه  دی که  ته یان ھناوه و شتانه موو ئه ش ھه مانه گشتی دابنین، ئه ر ڕای سه ری له ش کاریگه وپیه به
  . ست بوون ده واو دوره ش ته م دواییانه ئه

دۆخی ئستای   چوون له لی ده مه عه  له  که  وه و شتانه به  رقاکردوه واوی خۆیان سه ته به  ی که وانه ئه
  حاڵ له مه  بته ده  وه ڕووی سیاسیه خرایی له  ش به مه ئه  که  وتوه رکه وامی بۆیان ده رده به  بۆچووندا به

ما  بنه  ر ئمه گه ئه. ریکردنی بۆ ڕبه  کردوه مان ھیچیان نه ئه  کانی ڕای گشتیدا که نجامی گۆڕانکارییه ئه
ۆشنبیریی و کی زیندووی ڕ یه له سه مه  به  وه ینه که نه  ی ئازاد جارکی دیکه گه کانی کۆمه فییه لسه فه

م  به. کانمان قه یای چاالکترین عه ری بیر و خه بزونه  بته ده  رکک که ئه  ین به که جکردنیشی نه جبه
باشترین باریدا،  له  ی لیبرایزم بووه نیشانه  بۆ ھزی ئایدیاکان که  وه بگینه  و بوایه ر بتوانین ئه گه ئه
شی  ندین به چه  له  یه ڕوه ی لیبرایزم ئستا به ی ڕۆشنبیرییانه وه ژیاندنه.  دۆڕاوه ھشتا نه  که نگه وا جه ئه

  بت؟ کاتی خۆیدا ده ئایا له. جیھاندا

   

 . دا نوسراوه1945سای   له  م وتاره ئه: تبینی
 


