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  ؟ چیهسیال دموکراسی وس

  
  ن ئینگڤار کارسۆن و ئان ـ ماری لیندگرن  الیه سیال دموکراسی لهور س  سه کتبک له
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    بۆ هنانی  ته   بلیمه  هیده  و شه  کانی ئه  وه  بۆ ههر قاسملو ۆهید دوکت  پاکی شهگیانیشه به  پشکه
  . ناو حیزببۆک سیالیزمی دموکراتیو سکانی  یه تیۆری

  
  رگ                                             وه
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   :تبینی

  
   وشهو    ئه  وه  ڕانسه   دوای شۆڕشی فه   له   واته  ،نه  مه  سای ته ٢٠٠   مک پتر له   کهئایدیۆلۆژیی   وشه
س و    شوازی هه   که  وه  ناسرته  سا دهرک    کۆمه  ک به  یه ئایدیۆلۆژیر   هه. گیرت  رده  کی ل وه  که
 تیی چۆنیه ڵ   گه   لهندی  پوه   له دیاریکراویان بۆچوونکی و ن  که  وتی سیاسی دیاری ده  که
ری کتبی    نووسه(Reidar Larsson) 1ریدار الشۆن ی وته   به.   یه   ههداگا  ی کۆمهیر  به  ڕوه  به
کان   یه ئایدیۆلۆژیی مردنی   شه  رچی بانگه  گه  ، ئه"دا  می ئمه  رده   سه  ی لهکانی سیاس  یه ئایدیۆلۆژی"
دا   یه   ماوه  و  نوێ لهئایدیۆلۆژی بوونی دروستم   ، به  کردوهستی پ   ده  ه و  یه یننجاکانی زایی   په  له

   .     نیهراست  وه    ئه   که  نیشانیان داوه
، حیزب و )ری بیروڕا  کهدروست(ن   سیهتیۆری: ن  ی هه  ک س پله  یه ئایدیۆلۆژیر    ناوبراو ههی وته   به
  پویستی بوونی باش بۆی   گه  دا به   پلهس ر    هه  له. )ر  نگده  ده( هاوتیکان و   یه  سیاسی  وه  ونهوج

   .ن  ههکان   هئایدیۆلۆژی
ڕزان ئینگڤار کارسۆن  ن به  الیه ینی لهیی زا١٩٩٦ سای   له  ستتان دایه ر ده  به  له ی که کتبه و ئه
زیری پشووی  رۆک وه سه و  اتی سود پاش کوژرانی ئوالف پالمهرری حیزبی سوسیال دموک ربه(

 دموکراتی سوسیالکانی حیزبی  نه سیهتیۆری  کک له یه(ـماری لیندگرن  و خاتوو ئان)  و وته ئه
 دموکراتی سوسیالن حیزبی   الیه م جار له که ینی بۆ یهیی زا١٩٩٨ سای  له و   کراوه ئاماده) سود

  . وه ته سود بو کراوه
 سوسیالد سای حیزبی   سه زموونی پتر له  ئه رگرتن له ک وه  که کان به ره دا نووسه و کتبه له

   زۆر شون به  له و وه نه  دموکراسی شی بکهسوسیالکانی  هتیۆری تکۆشاون ،2دموکراتی سود
 وه  بۆ کردهتیۆریرگانی   وهتیی چۆنیه  یشتن له گای سودی بۆ تگه  کۆمه  له وه  هنانه نموونه
  . ن ده دهر  تیی خونه یارمه
 و ر مژووی ئه  سه وتۆیان له کی ئه یه  ئاگاداریی سود ناژین یاخودوت   له ی که سانه و که بۆ ئه
 و  ئه  کاتک که یه بکرێ که یراستو  به  ب ئاماژه ، ده نیه) رابردوو سای ١٠(ی سود  یانه دوایی
  ر بوون به ستپکی تپه  ده ا لهرۆژئاووتووی  انی پشکهوتی   زۆربه  سود و بگره ، نووسراوه کتبه

و  ره ل به لوپه ی کهمھنان رهه بهکانی  نده ی ناوه وه ی گواستنه ویش پۆسه قۆناغکی نوێ دابوون، ئه
 و  ناسراوترینی ئه کک له  چین یهیوت (   متره کهله وێ زۆر  ی هزی کرکارنرخ  وتانک که

ی کاکانیان مھنان رهه به ،وته رهو  ی سودیش به هۆی ئهمھنان رهه بهکانی  نده  ناوه. )یه شونانه
  کی نوێ له یه سته  هۆی بکار بوونی ده بووه ش ده یه و دیارده ئه    که  هو گواسته انه دهوتو  بۆ ئه

س  ره  هه ستووری به ئه  پشت نگرانی لیبرالیزمی نوێ به  الیه و کاتیش بوو که ر ئه هه. کرکاران
رگی   بانگی مهی ئوروپات هه رۆژانیوتت و باقی  تی سۆڤیه هیک می ئابووری یه هنانی سیسته

   ببوو به کرد که یان ده و یاسایانه موو ئه ی هه وه اندنهش وه دا و داوای هه یزمیان ل دهسوسیال
    .ها  هری ئازادی ڕی بازارگار   سه کۆسپ له

   به  که(George Sorros)ی جۆرج سۆرۆس یمریکا  ئهداری  رمایه  سه وره  گه کان ده وه تای نه ره سه له
ی سودی، بریتانیایی و ئیتالیایی  ر پاره کانی خۆی بۆ سه شه  هره به  یه ینجارستا  مه که چه بنه

ربوی کین و فرۆشی  پۆلی به  شه، هرش ست له به  مه لره. ژین  هه ی هنایه انهوتو  ی ئهیئابوور
  .  بووکی کورت دا یه  ماوه  ناوبراو لهییستی قازانجی تاک به  مه  به انهوتو  ی ئه پاره

                                                 
       ندین کتبه  ری چه   و نووسه  یه شی زانستی سیاسی   به ناوبراو مامۆستای زانکۆ له  1
  . زراوه  دامه١٨٨٩ سای  کراتی سود لهوزبی سوسیال دمیح2
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رکی    ئه  م که  ریمی بکه  سوڵ که  ڕه مه   دڵ سوپاسی کاک حه  به پ    تی که  دا جگای خۆیه  ر لره  هه

  .ستۆ   ئه    گرتهی   و کتبه  تایپ کردنی ئه
  
    رونپو  سه  مال حه  که

ی کوردی٢٧٠٧ری   زبه  ی ڕه٢٢   ر به  رامبه   به٢٠٠٧-١٠-١٤ - لینشۆپینگ
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  کی پشه
  
 سوسیال مانای  هک و پرسیاره  خۆی بۆ ئهت به  تایبهمی هو دموکرات سوسیالر مرۆڤکی  هه

بووه  ت حیزبک نه  قه،داشرابردوو   له تا و نهئس   نه، دموکراسیسوسیال. یه   هه  چیهدموکراسی 
  .ن وی ل بکه  هی  هب پ کانی ده ندامه موو ئه  هه گۆڕ که ڕی نه ک وشکه باوه به کۆمه 

و   وه  لکۆینهد ساڵ   سه پتر له ی  ماوه    له   که  یه  ههی فکریکی مژووی  یه  پکھاتههه ر چۆنک بت، 
  ه  کۆمهو ئه. ک بۆ کاری حیزب یه  بناغه  بوونه وون اکر وپکرکوه   کرده ت کردنی به سیاسه

مان   هه ی و له گای سبه ڕ کۆمه  مه کان له ونه  خه،گا ی کۆمه وه  شی کردنه،(Values)     هایانه  به
   .  وه  گرنه   دهڕۆو گای ئه  بۆ کۆمه  له وه  کرده کانی به ته دا سیاسهکات
 و چۆن  ه ئستا چۆن،ه  کردوی شه چۆن گه :کات  ده   و فکرانه  ئهریتی  ڵ نه  گه  له ه مامه   کتبه و ئه
کی   کهبت ر ده  تپهدامۆمان پی گای ئه  کۆمه  که و قۆناغی ئاڵ و گۆڕه یشتن له  بۆ تگهکرێ ده

 گفتوگۆی دامان کات  هه  و لهکان  فکرهی مژوویی   ناساندنی پکھاته وه  ئه ه و هرووو  له. رگیرت ل وه
  خۆمانه یی می تاک  وه  وه  مان کاتدا ئه   هه  له.   کان  فکره له سه ر  یه  دموکراسیسوسیالوڕۆی ناو  ئه

  . هچی دموکراسی سوسیال   که و پرسیاره بۆ ئه
  

  ١٩٩٦ستۆکھۆم ئاگۆستی 
  

  ئان ـ ماری لیندگرن  ئینگڤار کارلسۆن
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  تا  ره  سه

  
  کانی سود له ترین شاره زن  مه کک له م، شاری نۆرشۆپینگ یه هه ی نۆزده ده کانی سه یه  کۆتایی له

سازی  کی ژیانی پیشه ره شی سه ی قوماش بهنمھنا رهه بهکانی   و کارگه وه بوو یه سازی بواری پیشه
کانی   کارگه له) ژن و پیاو( س  که٤٠٠٠  ی  نزیکه١٨٩٤ سای  له. هنا یان پک ده و شاره ئه
  ر کرکار له ی ههمھنان رهه به نونجی. کرد  نۆرشۆپینگ کاریان ده ی قوماش لهمھنان رهه به

ی کرکارکی می یند ناوه خندرا، داهاتی مامنر  کۆن ده٢٦٩٦ دا سا کانی خوری له کارگه
    کار له رۆژش   شه بۆ   و داهاته بوو، ئه ر ده  کۆن تپه۵٠٠  ن له گمه  ده  بهدا سا ون له ی ته کینه مه
  رۆژند  چه  له بوو جگه هیچ پشوودانک نهش   سانه . بوو انه رۆژ کاتژمر کاری١٠-١١وتودا و   حه

  .1ی هاوین ژنی نیوه  هس و ج ی کریسمه کات  لهدانپشوو
ی  وانه ئه. بکاتی پ دابین  انه رۆژیتوانی بژیوی نیا ده ک ته خه  م بوو که   که   هنده  ه داهات و ئه
  .بوو یان نه  هزوویان  هو د  ینی ئهکرد هیچ کات توانای ک  دهدروست خوری  زووی زۆر باشیان له ده

ی مھنان رهه بهکانی ژیانی کرکارانی  رجه ر مه  سه  له١٨٩٤ سای  هی کیکی ئامار یه وه لکۆینه
  بووه یان هه یاریرپرس ی به  پله ی که وانه نیا ئه  ته کات که  ه ئاشکرا د وه  ئه  چووه ڕوه قوماش به

ر   سه ک له تر بووه؛ یه وره  گه  و چشتخانه ک هۆده  یه  له  که بووه یان هه کی  هتوانای کینی خانووی
ژیان  دا ده"  ئاسن ی سۆبه هۆده" ناو   به  بوون له ماه ن بنه یان خاوه  زۆربه کان که سی کرکاره

  .  بووه   جیا نه ژووری دانیشتن  له ی  که   چشتخانه  ک که  یه   خانوو واته
نم، نۆک،  وی گهلیما  هه ک له کی خه ره  خواردنی سه کا که  ه ئاشکرا د وه  کان ئه ی خزانه بودجه

ککی  خه. هات  پک ده(Sill)وتری   سود پی ئه کی درژ و باریک که له یه  ماسی  و جۆره تاته په
وشی   ڕه ی پزیشکی شار باس لهیر رمانبه کانی فه ڕاپۆرته. بوو یان هه یم خۆراک  کهی  کشهزۆر 

 خراپترین   له ن که ژ خایهی در  هۆی کۆخه بووه  تۆزی قوماش ده کات که خشی کار ده زیانبه
  ڕوان  ی چاوه رووداوی زۆری رژه ها روه  و هه هشه  و سیل و زگ خۆشی سیه  هۆی نه بووه  دهدای شوه
  . کان کینه مهی کراو نه

 ساڵ ٦ی  منان بۆ ماوه.  ساڵ بوو٤٠   پتر لهرکنیا ب نی کرکارکی قوماش ته مه ی تهنونج
ری بژیوی  ده  و یاریده وه  کارک بدۆزنه هات که  ده وه پاشان کاتی ئه و  چوون بۆ قوتابخانه ده
 ساکدا بی  یتوانی له  دهداسازی قوماش شی پیشه  به  له  سانه کرکارکی دوازده.  بن ماه بنه
 .بکات  ماه ی بنه تی بودجه  کۆن یارمه١۵٠- ٢٠٠
کانی پارلمان و  بژاردنه  هه شداری کردن له  بهمافی. بوو نگدانیان هه م مافی ده کی زۆر که یه رژه
   کۆن یا خود پتر٨٠٠یان   داهاتی سانه  بوو که سانه و که نیا بۆ ئه وانی ته  شارهنی نجومه ئه

  . یه ڕادهو   ئه یشته گه بوو داهاتیان ده ان ههی ی رشتیار رپه ی سه  پله ی که وانه نیا ئه ته. بوایه
  نابا کی کرکاری هه ندیکایه  سه ندام بوون له  ئه نگاویان بۆ به هه  کهی  سانه و که  ئه هو  له جگه
  .بوون  کار ده  ج له ست به  ده کرانی ر ی دهیترس ی مهرووو ره به
.   سوده ی کرکاری له وه دانی جوونه رهه ی سه ی پشینه سفکی ساکار و کۆ کراوه  وه هو ئه

  و  ئه ڵ که  کۆمه ی بهمھنان رهه بهمی   و سیسته ی نۆزده ده نی سهکا کنیکیه  ته وتنه پشکه
  و سامانانه م ئه به.  وره  هۆی پکھاتنی سامانی زۆر گه ؛ بوونهخساند رهلیان بۆ   هه وتنانه پشکه

 کرا ده ستی پ قینه هه هراستکی زۆر  یه ی به شوهدبدا. ش کرابوون کسان دابه کی نا یه یه  شوه به

                                                 
  يانه کانی سوێدی ژنه گرنگه کێک له جه دا و يه ر ساڵێک روو ئه  مانگی جون ھه٢٤-٢۵ی ھاوين له  ژنی نيوه جه1
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  بووه دهخۆشی  نی نه کی درژخایه یه ماوه: ژیان  دهداواو ی تهیژار ی هه  نزیکه ک له ی خه و زۆربه
ست  رکرانی ده  هۆی ده بووه دهکان و کزی ئابووری وت  ژاره  هه ماه ی ئابووری بنه وه هۆی سینه

نیا شون  بوو ته ر کردنیان نه پیر بوون یا خود توانای کا ی که سانه و که بۆ ئه. ر کار  سه ج له به
  .ژاران بوو نا بردن مای هه بۆ په

ری  تی سه داه زاری و ب عه رمه ژاری، شه ختی هه زموونی سه  ناو ئه ی کرکاری له وه جوونه
ی پکھنانی   کان بوون که شوه یه سوسیالیستی    وبۆچوونهوه بیر  ئه،ر چۆنک بت هه. دا هه
  هۆی  بووه  کرد کهدروستی  یه  هرکخراو و   ئه ر کرد و  به  سته  هکانانیان د ینهرب زایی ده ناڕه
  .رخانکی نوی سیاسی رچه وه
  

  ئایدیۆلۆژیکانی  رچاوه سه
   
ها   بهربینی   بۆ ده. ن ی جیاوازی هه رچاوه ند سه  دموکراسی چهسوسیال ئایدیۆلۆژی 

. یت کسانی، برایه ئازادی، یه:  کار بن  به  رانسه ڕشی فهکانی شۆ رووشمهدکرێ   هکانی د یه کی ره سه
  . وه  بدۆزرتهداکان کسانی مرۆڤه  یهخی بایه فکری   شونیان لهکرێ  ی خۆیان ده هب نۆ ش به وانه ئه

کوو   به بوو هاکان نه ی به له سه نیا مه ی نوی کرکاری ته وه  جوونهئایدیۆلۆژیهه رچۆنک بت، 
ر  ی هۆی سه وه توانرا بۆ شی کردنه مودلک که ده: زرا بوو  دامهشگا ی کۆمه وه ی کردنهر ش  سه له
ی ت ره فردریک ئینگلس و کارل مارکس شوازی بنه. رگیرت کی ل وه کان که دانی بدادیه هه
ی یناس کۆمهی مژوو، زانستی ئابووری و  فه لسه وکی فه  تکه زراند که یان دامه وه و شی کردنه ئه
  وبۆچوونی ناو بیر  خۆیان له دا که یانه ی سیاس ڕه و باوه  ناو ئه کانی فکری له  جیاوازه هه. بوو

 جیاوازه  ر ب چونکه هه لک فریوده توان گه  ده ک که یه واژه سته ده(  وه بیننه  دهدایزمسوسیال
  ،   پداوه شه یان گه یه یفکر  م مودله اشان ئهپ)  لک جیا بوونلک   گه وه  زۆر باره  لهکان  یه فکری

  .وه م کردۆته  یا خود لیان کهکردوه زیاد  پوه یان
.  ر مژوویه  سه ی ماتریالیستی له روانگه ،کانی مودلی مارکسیستی یه کی ره  سه  خاه کک له یه
 ( مھنان رهه بهکانی  زهنی هکرد شه  گه  که یه وه کی ساکار، ئه یه  شوه وه، به ست له به مه

رخانی   سه"(، رن دهیارب گا کردنی کۆمه شه ی گهتی چۆنیه بۆ )خستنی هزی کاررک و تکنۆلۆژیی
  یشتن به  بۆ گه که   نجامه  و ئه  ئه   هۆی   بووه  هو  ئه).The social superstructure" تی یه کۆمه

 پک دا ئابووریی داڕشتنی  شوه   لهییت ره  بنهۆڕی وگ ندک ئاڵ ب هه یزم دهسوسیالکانی  ئامانجه
ی  و زۆرینه  کانی ئه یه ی ند وه رژه  کۆنترۆی به   لهمھنان رهه بهکانی    ئامرازه  نیا کاتک که  ته :بت
ی  کانی قازانجی تاکیی تاقمه ندیه وه رژه ک بۆ به ن و نه که  کار دهداسازی کانی پیشه نده  ناوه  له که
  .کسانی بگات  ئازادی و یه توان به مرۆڤ ده   ، رمایه ن سه ی خاوهم که

 هۆی  و بۆته نجامدانی ئه  ئهی  شوهها  روه  و هه یه ری ماوه  جه و کۆنترۆه شتنی ئهڕ داتیی چۆنیه
 داات ره  سه له.  یه یان پوه" سوسیالیستی "ی   مۆر  که ی  جیاوازانه  و تاقمه  نوان ئه  لهناکۆکی قووڵ

کانی  ی  ئامرازهی تاکنداریی خاوه   بوو که وه ی ئه که کوو بۆ خودی مارکسیش جوابه ر وه هه
ی کرکار  من و کۆمه ب نه ده) ی خاو سته ره کان و که ، کارگه رمایه وی، سه زه (مھنان رهه به
  . بگرت وه سته  ده ی به که یه تیی نداره خاوهب  ده
  یه رشتی رپه و سه وپک کردنی ئهرک تیی چۆنیهڕ   مه لک له ۆ خۆی گهرچۆنک بت، مارکس ب هه
ک بۆ خۆی  ر وه و هه ست بوو، چونکه ئه  ئانقه  به ش یه یروونو نا ، ئه  بووروونیه نا ری ماوه جه

  .ژاران بۆ داهاتوو بنووس کی هه یه ی چشتخانه  نوسخه ی ویستوه  نه تی  وتویه
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دانانی   خشه  نهی  له سه دا مه ی نۆزده ده  سه  لهسوسیالیستی ی  وه وی جوونهشکی به رچا  ناو به له
پرسیاری . اگ ده  نهداگفتوگۆکان  ستی له  بادهورکی دهی یر ماوه  جهتیی نداره خاوه  بۆ وه  کرده به

لک  گهت ب  سه ن ده  خاوهداگای خۆی  کۆمه ک چۆن چینی کرکار بتوان له  وهتر  سادهزۆر 
  .بکاتک چی  ر بوو خه به  سته  ده ته سه و ده  ئه یه که کاتک که له سه و مه تا ئه گرنگتر بوو هه

  
   یا خود شۆڕش؟یسمفۆرمڕ
  

  نی ، الیه ش بوو  دابهدار دوو رباز  سه بهیه  له سه  مهو له ئاستی ئهی یی کرکار وه جوونه
  .نی ڕیفۆرمیستی شۆڕشگری و الیه

ندنی رووخانیا به  ت ته سه  ده که    بۆچوونهو ر ئه  سه ی سوور بوو لهیی شۆڕشگر انهقوتابخ
 که کا ک خۆش ده  که رگا بۆ خه،ست دت ده  وه وه یه ی تووندوتیژیرگا  می کۆن له سیسته
ی   قوتابخانه وانه  پچه به. بکاتست پ   ده تاوه ره  سه گا له ی گۆڕانی کۆمهیی گشت پرۆسه

ست بت و  ده  وه نهای شوازی ئاشتیخوازرگا  کرێ له ت ده سه ڕیفۆرمیستی الی وابوو که ده
  .ر بت  سه وگۆڕی به  ئاڵ  ورده  چاکسازی ورده توان به گا ده کۆمه
ی یر  ژر کاریگه  له و بۆچوونانه  چۆن ئه توانین ببینین که  ده  ئمه وه یه کی مژوویی یه روانگه  له
 دروست  کردوهکان تیایدا کاریان  هسوسیالیست  ی حیزبه گایانه و کۆمه کانی ئه یه کی ره  ده هرج مه

چۆ   قه وه یه کانی تزاری  پۆلیسه ن هزه  الیه  له یانه یی زه  ب به سی کهرووکانی  هسوسیالیست.  بوون
کانی  هسوسیالیست. ژاردب یان هه ی ببوون شوازی شۆرشگر ی تاراوگه ڕیوه کرا بوون یا خود په

ن   الیه ت و ئازاریان له زیه کران و ئه هدچۆ  ها قه روه وانیش هه  ئه  که،ارۆژئاوئوروپای 
 داوجوود می مه ی سیسته ش توانیان له چوارچوه ره ڕای ئه وه م سه دیت، به هد  وه تدارانه سه ده

  . بژارد هه یان  فۆرمیستی ریرگاست بھنن،  ده وتوویی وه رکه ن و سه کار بکه
 ئایدیۆلۆژی کردنی  شه ت ئاکامی گه سه ست هنانی ده ده  وه  پناو ی تکۆشان لهوت  رهبژاردنی هه

دا  هه ریان کان سه  کۆمۆنیسته  حیزبه وه یه نی شۆڕشگری  الیه له. کانی دیاری کرد و سیاسی حیزبه
انه بوونه هۆی وت  رهو ر کام له هه. کان  دموکراتهسیالسو   حیزبه وه یه یڕفۆرمیستنی  الیه  و له
  وه  کرده  به بژارد واته ان ههحیزبیی  کان مۆدلی تاکه  کۆمۆنیسته حیزبه.  لک جیاواز ی گهرباز

 سوسیال  حیزبه. داندی ی ناوهت حکوومه ژر کۆنترۆی  ی سیاسی و ئابووری لهیدیکتاتۆر
  ییارب   ڕیگای له ڵ بازاڕی ئازاد که  حیزبی له گه می فره ستهکان دموکراسی و سی دموکراته

  . بژارد  هه دخواز بوون وه یه تی یه اری کۆمهو ب  له ی که شتانه و  کردنی ئهر  مسۆگهسیاسی بۆ 
  

  تیی نداره خاوهر   سه بۆچوون له
  

   له(collective ownership) ری ماوه  جهتیی نداره خاوهر   سه  لهتیۆریدوو مۆدلی جیاوازی 
   که    بۆچوونهو ر ئه  سه کیان سوور بوو له یه قوتابخانه: کردیان  شه  گه ی نۆزده ده کانی سه ساه
نجام   ئه (nationalisation) یی کردن وه ته  نه ی پۆگرامکی بهرگا  ب له ی کردن دهیر ماوه جه

 تیی نداره خاوهب   دهیان هاووتیشی گشت  ک ئۆرگانی هاوبه  وهت حکوومه  بدرت، واته
 تی کیه یه   پاشان له  بوو که  مۆدلهو  ئه وه ئه.  بگرت وه سته  ده  بهمھنان رهه بهکانی  ئامرازه
و   زۆر جار ئهئستا.  چوو ڕوه  بهی ئوروپات کانی رۆژهه  پالن داندراوه یه ت و باقی ئابووری سۆڤیه
ی،  که یه  مژوویی  پشینه ر مرۆڤ بوانته گه م ئه کرت به یر ده سه" سوسیالیزم"ک   وه مۆدله

  . یه وه  کردنه نیا ساده  ته وه ئه
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  یه تی کیه یهی رگا  ب له ی دهیر ماوه  جهتیی نداره خاوه  تر الی وابوو که  ی که   فکریه قوتابخانه
   له ک که یه کرت، زاراوه د ده یزم ناوزهندیکالی س  به یه  فکری م هه  بخرت، ئهرککان  یه کرکاری

  ن که هانیو کۆمپان  ئه مه جۆرک له. ندیکات سی  واته هاتوها رتی کرکاران  کیه ی یهی هنس اڕ ی فه وشه
ر  وه سه گردراونه ر نه  هیچ کات وه   فکرانهو  ئه). عاونی ته(نیانن  ز خاوه وه ره  هه کرکاران به

سازی   ی پیشهی دموکراس  جارجار به  کهی   باسه و کانی ناو ئهگفتوگۆ  م له  به وه  کرده تی به سیاسه
  ته ی سودی بووهی دموکراسسوسیالکانی   ناو ریزه  له  کهک  گفتوگۆیه،  بووه  ههوریان  دهناسراوه 

    .(The good work) " کاری باش"ر   سه   لهباس
 سوسیالی  وه  ناو جوونه وان له کیش له  ئوروپا و یه م له ی بیسته ده کانی سه تای ساه ره  سه له

ڵ  ک ئابووری تکه  وه کی کراوه یه  شوه  به دا که ری هه م سه کی سھهربازی سود یدموکراس
ر مافی   بۆ سه وه گوزته  دهتیی نداره خاوهر   سه خت کردن له  جه واوی له  ته  به که  کشه  که ناسراوه

  .ت سه  هنانی دهکار به
 مھنان رهه بهکانی  ی ئامرازه)یی کردن وه ته  نه به(ی کردن یر ماوه  جه  که یه وه بیر هنانه جی وه

 چونکه  وه شته وه رار بوو هه ی قهی تاکنداریی خاوهمافی .  کوو ئامراز بووه  به بووه ت ئامانج نه قه
رکوت کردن و  ی سه وه شاندنه وه  هه وه کرا، ئه ر دهی رکوت کردن و بدادی سه ک هۆی سه  وه و ئه

  .یی کردن بۆ خۆی وه ته  نه ک به  ئامانج بوو نه بدادی بوو که
.   دوو شتی نیشان داوه١٩١٧ت دوای شۆڕشی   سۆڤیهتی کیه یهکانی  ه رووداوی وه  کرده  به زموونی ئه
   له هو ئه. چوو  ناو نه  لهزوموزۆر مھنان رهه بهی کان  کردنی ئامرازهیی  وه  ته  نه  به  وه که  الیه له

زۆر   وه تره کی  الیه له. تر بوو کی یه  شوه  بهزۆرداری  ک له یه نیا ج گۆرکی شوه  تهدایراست
ن که  بکه ها کار یی کراوانه وه وه ته  نه یه ینرگا  باز و پکھاته  گشت ئه ی که وه  بۆ ئه ئاشکرا بوو که

رگ،  وبه نی، جل مه ک خوارده ک وه کانی خه یه ی پداویستی وه ره مده ر وه کی کاریگه یه  شوه به
گوستاڤ . زن ببو لک مه  گهتووشی گیروگرفتیکانی کار بن  ها ئامره روه ل و هه لوپه ره، که خانووبه

  ک له هی که خ وه ک بۆ ئه نیا هۆیه  ته نووسی کهدا  ١٩١٨ سای   وتارکدا له مۆللر له
و  رانیان له ی گوزه  که شوه وه بوو ن ئه  پشتیوانی بکهسوسیالیستی ی مھنان رهه بهمکی  سیسته
نیا ببته هۆی خراپتر   ته زرنن که مکی نوێ دامه ی باشتر بت، بۆچی سیستهراست به  وه  یهرگا

  رانیان؟  ه بوونی باری گوز
 سوسیالتی  وه ن ده  الیه  له یی کردن که وه ته ی نه هت لیژن واهر  زموونی خودی سود له به ئه

   له وه گواستنه:  مان ئاکام کرد واته  هه ی به  گشتی ئاماژه زرا به  دامه١٩٢٠ سای  دموکرات له
ک  کانی وه  پراکتیکیه نه  ی تا الیهیر ماوه  جهتیی نداره خاوهکان بۆ  یه ینسیپ هپر گشتی و  یه داخوازی
  .زن بوو لک مه  بخرت، تووشی دژواری گهرککی کۆنکرت  یه  شوه اره به کو چۆن ئه

وان  ئه:  کالسیکهسوسیالیستی کانی  یه تیۆریی ی الواز کرێ بوترێ که  کی گشتی ده یه  شوه  به وه ئه
.  ن که وه ده ش کردنه ت و دابه  هس ی ده روانگه   ئاستی نیشتمانی و له ڵ ئابووری له  گه  له ه مامه
ی  ک چۆن کۆمپانیاکان، که بناغه ن وه خه  هگوێ د کان پشت یه  پراکتیکی واوی پرسیاره  ته وان به ئه

ڵ   گه ندی له یوه  په  ئاسانی له ر و به کی کاریگه یه  شوه  پک دنن، وایان ل بکرت که بهئابووری
یی  وه ته مارکس پسپۆری ئابووری نه. ن  کار بکهدایاراننی کا گۆڕ م له ر ده کانی هه یه پداویستی

کی  یه  تا راده  که  وه   کرده  به یت ل سیاسه  گه ندی له یوه  په له. ک پسپۆری ئابووری بازرگانی بوو نه
کردنی  شه ر کردنی گه به سته کان بۆ ده  شیاوه رجه ڵ پکھنانی مه  گه وت له که و س کجار زۆر هه یه

ناهین هیچ  تی و ته یه رتی ئاسایشی کۆمه ی خۆیان پش شه  نۆبه انیش بهو  ئه  کهن که  دهئابووری
ک   که  بهسوسیالیزم ناتوانین  ئمه. " ئابووری بازرگانی رگرتن له ک وه  که  له  جگه ک نیه یهرگا
 وتاری  ک له وه"  دی  بھنینه قه ر دارشه  سه ته  پای داوه  کهمھنان رهه بهمکی   سیسته رگرتن له وه
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  یه تیۆری   که یه و شونانه له  وه ئه. مان پ کرد  ئاماژه وه هر  سه  له  که هاتوه داگوستاڤ مۆللر
  .ن ش بکه مک پشکه کان ناتوانن وه کالسیکه

کی  یه وه  لکۆینه  دموکراسی بهسوسیالکانی ناو  هی تیۆری    باسه ١٩٢٠کانی   درژایی ساه به
  کک یه. ستی پکرد  دهدادیلک به دوای  ڕان به یی کردن و گه وه ته  نه ر به  سه له  گرانه خنه ره
رشتی  رپه  سه  که  نیلس کارلبی بوو اوهدا گ  گفتوگۆیانهو  ی لهیک ره  سهوری  ده   که سانه و که له
  یش لهباسک  ه،ی یکتیۆری  گفتوگۆو  ڵ ئه  گه ریب له هاوته.  یی کردن بوو وه ته  نه یسیۆنی بهکۆم
  ، ئارا دا بووه  له١٩٢٠کانی   ساه ربوی ی بهیی بکار ک بۆ کشه یه  چارهرگای  وه  دیتنهی  باره
   فرهرۆکیودا  ت له وه  ده تکی ئابووری نوێ که ر سیاسه  سه ک له  گفتوگۆیه وه  کرده  به واته

  .  بنونووب دانیان پ داهاتدام رده و سه باوی ئهکانی   ئابووریه یه تیۆری   له ی که وه  لهچاالکتر
کیان  ره  سهڕۆلیرنست ویگفۆش و گوننار میردال  ک ئه  وهکانی ه دموکراتسوسیال دا  گفتوگۆیهو  له
ندین  کوو چه بوو به  ئارا دا نه دا له  دموکراسیسوسیال ناو  نیا له  ته   باسهو  م ئه گرا به ده

ی حیزبی ر ربه   دواتر بوو به رتیل ئولین که وان به کک له دموکرات و یه الزانی لیبر ئابووری
و   ئهدا دموکراسیسوسیال ناو  م له به. بوو ی گرنگیان ههیر  کاریگه(Folkpartiet)ل  لیبرالی گه
  ت به سه  دهڕ مه کان له یه  گفتوگۆ تیۆری  به وه ست کرانه یوه  په  ر ئابووری  سه  له یانه  نوێ بۆچوونه

و  له. ی پدرا  ره  په دموکراسی سوسیال ئایدیۆلۆژی مۆدلی  ووه  و له  گا  کۆمه کردنی  شه  گهر  سه
ندی   ناوه وته که  دهتیی نداره خاوهی یرم ک مافی فه ت و نه سه کار هنانی ده دا مافی به مۆدله
  .  که باسه
ی راست و  ئهڵ   گه   لهندی یوه  په ب له دا ده ی نۆزده ده  سه لهی ی تاکتیی نداره خاوه  گری له خنه ره
 کۆمپانیاکان،  له. کرد ر ده گه ی مسوه قینه هراستتی  سه ، دهتیی نداره خاوه   کهیر بکرت سهدا  یه

  .بوو  ههداتری کار کانی رجه  و کاتی کار و مه ر مووچه  سه ن بهوریاکان مافی ب سن نه خاوه
نگدان   پی یاسای ده ن باش بوو، بهوریا باری ئاب  بوو که سانه و که یش هی ئهیتی سیاس سه ده
  م له کی زۆر که یه  تاقمه  بت که نده وه ران ئاستی سامان یا خود داهاتیان ئه نگده بوو ده ده

  ی کرکاران له له بواری ماف ی که سانه و که  ئه مان شوه  هه به.  و ئاسته  ئه یشتنه گه کرکاران ده
ی  وانه کرا و ئه یان ل ده ج به ست هنی دارکر ی ده شه ڕه دا هه  هویان د کاندا هه کارخانه

ی یترس مهتووشی بی  ر ده ده) ئولیگارشی(تدار  سه  تاقمی ده ر به رامبه یان به تی زایه ناڕه
تایی کرکاری  ره ی سه وه انی جوونهر ربهی  زۆربه. بوون  ده زیندانی کران ت  نانه  ته و  وه لکۆینه

  ت به یانه خه"، "کفر"ک   تاوانی وه حکووم به وان مه  و زیندان بوون، ئه دادگاجاروبار تووشی 
  ن که ده ی نیشانی دهروون  کان به ته  خودی تۆمه بوون که"  پارلمان تی به ب حورمه"و " پادشا

  .تی یه پاوی کۆمه می داسه  سیسته  گرتن له خنه ره:  چی بوو  ییک ره  سه ی له سه مه
 ناو  م له  بواری سیاسی و هه م له ی ههیی کرکار وه  جوونهتر بوونیهز  به  پی  پ بهم  به
  یر ک شتک سه  وهتیی نداره خاوهت و  سه  نوان دهییند یوه په  دا، ییکانی کرکار یه تی کیه یه
تی  سه  ده کاتک که.  بپچتمھنان رهه بهکانی  یی کردنی ئامرازه وه ته  نه  ب کرا که بکرێ به ده

  توانراتی یاسا دانان و ئابووری ، سیاسهتیی نداره خاوهک  نگدان و نه  مافی ده درا به سیاسی گرێ
  کاتک که. رگیرت کی ل وه  کهییر روه کان بۆ ئاسایش و دادپه یه ری ماوه  داوا جهپشخستنیبۆ 
 دژی   لهکانیان  یه ندی  وه رژه  بهکان توانیان  هزتر بوون، کرکاره کانی کرکاری به یه تی کیه یه

 و پ به پی  . ن   پ بده ره پهر کانی کا رجه و مه  ڵ مووچه  گه ندی له یوه  په کان له رمایه ن سه خاوه
ن   دژی خاوه ک کیار له نیان وهکا یه وان توانیان داواکاری  ئه،ری داهاتی کرکاران  سه چوونه

  . وه نه رز بکه کۆمپانیاکان به

 12



 تووشیی خۆ  وه وه بکرت ب ئه وساندنه کانی له دژی بدادی و چه ره ربه تر توانرا به کی  واتایه به
. ین نترالیزه کراون بکه توندی سه می به ی که میراتی سیسته یانه یه سیاسی و ئابووری  دژواریو ئه
دا  مک  سیسته  به ناچار له ی کهیر رکوتکه ی شوازی نوی سه  کایه ترسی هنانه  ب مه بهش  وه ئه
خستنی رک تیی چۆنیهڕ   مه ک جۆر بۆچوون له ک حیزب و یه  یه  بهنیا ڕگا  ته دا که  ده ر هه سه

  .دا   دهگا و ئابووری کۆمه
ی   چارهرگا. چن  ناو ده کان له یه گشت دژواری گشت بدادی و   که  نیه و مانایه  به وه ت ئه به هه
 سوسیالم مۆدی  به.  بوونیان نیه  دایراست  ک نه بت له یه ودا هیچ کشه ها که له وه

  یه و شوه  بۆ کرکاران و به وه  گوازرایه وه ندارانه  خاوه ت له سه  ده  بوو که و مانایه دموکراسی به
وانه  جگه له(تی  یه ی کۆمهیر روه کسانی، ئاسایشی ئابووری و دادپه دی، یهک ئازا کانی وه ئامانجه

ار کج یهکی  یه ادهرتا ) تیش بکرت سه ک دموکراسی و ده کانی وه یه کی ره ب ئاماژه به داوا سه ده
کرد  دهو  پره" ئۆرتۆدۆکسیان"ی یفکری وت  ره گوایه ی که و وتانه ڵ ئه  گه راورد له  به زۆرتر له

  .دیھاتن وه
 ئاستی  کان له وگۆڕه ک ئاکامی ئاڵ  وه ت سه کانی ده  چۆن شونه بینین که مۆ ئمه ده  ئهم به

  هۆی ته  ووه ب دا بوار زۆر  جیھانی بوونی ئابووری له به. ندا نڕا گۆ تر له دا بۆ جارکی یی وه ته ناونه
  . کاندا گا و تاکه ر کۆمه  سه ، به مایهر ، سهتیی نداره خاوه  تی سه ده زیاد بوونی

ت  سه ی ده وه ر گرتنه  هۆی وه  ببته  که یه ی ئامرازی سیاسی نوێ وه ئه رکی قورسی داهاتوو دیتنه
  . بکاتردار و دموکراسی سنو مک که  سیسته  ب گرفتار بوون به به
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  : دموکراسیسوسیالهاکانی  به
  

  ئازادی
  

.  بووه  بوونیان ههداکم رده موو سه  هه ی جۆراوجۆر، له خوازی، به شوهی ئازادی وه جوونه
، داراست کانی ناوه ده  سه رزان له دانی وه رهه ، سهدامی زۆر کۆن رده  سه کان له دانی کۆیله رهه سه
ی  ده ه س  ئوروپا له یی له وه ته ی نهیرزگارکانی  وه  و جوونه١٧ی  ده  سه کان له یه ین دی ڕه شه

  .دا نۆزده
و  ر ئه هه. ین که  ده  باسی لوه مرۆ ئمه  ئه  که بووه مان مانای نه م ئازادی گشت کات هه به
رباز بوون   مافی کلیسای پۆتستان بۆ ده رگری کردن له ڕیان بۆ به  شه ی که یانه  سودی زاده جیب نه
. کرد رکوت   وتی خۆیان سه یان له نیکی ئایی یه  جیاوازی ر جۆره تی پاپ کرد هه سه  ده له

  کانیان له  کردنی وتهرزگار ئامانجیان ١٩ی  ده  سه یی له وه ته کانی ئازادیخوازی نه وه جوونه
 ئازاد بوون کرداریان  یه و شوه ی که به و وتانه م ئه به.  تر بووه کانی وه ته ڕۆیی نه ره سه
  ره سنه و  و چه بوو یانه یی زه  زۆر ب بهکانی ناو سنووری خۆیان یه تی مایه  که   تاقمهر به  رامبه به

  .کرد تی خۆیان کپ  سه  دژی ده دانکیان به رهه کان گشت سه تازه
  ریان    ئوروپا سه  له١٩ و ١٨کانی   هد   سه سازی که له ندی پیشه هن ناو کان و چینی خاوه بازرگانه

  یه مافی موو زده و هه  ها ئه  وهر  کان و هه سته ربه  چنگ یاسا و به ان لهئازادیدا، داوای   هه
   کۆسپک له  ببوو به یان بوو و که وی هه ن زه کانی خاوه سته  با ده  چینه  کهکرد  ده جیاجیایانه

وگۆ  کرکاران داوای مافی گفت م کاتک که به. مھنان رهه  بازرگانی و به کردنی  شه  گهی رگار  سه
  .هات  کۆتایی پکوتوپوسا داوای ئازادی  کانی کاریان کرد ئه رجه  و مه ر مووچه  سه کردن له

  ".م بۆ ک؟ و بۆچی؟ ، به ئازادی، به: "رنست ویگفۆش جارک پرسیاری کرد ک ئه وه
ن و نوێ کا  کۆنسرڤاتیوه  که  نیهساکار وا رگیز  هه و  ی ماناوه  زۆر پله که به یه وشه" ئازادی"

ک شتک که دژی  وه باسی ئازادی تاک  اتک که ک،ن  نیشانی بدهوێ  یان هه کان ده لیبراله
   .ن که یه ده ری ماوه  جهکانی  هیارب

ر   سه تر به کانی ڵ مرۆڤه  گه ندی له یوه  په واو له خۆیی ته ربه  سه هیچ مرۆڤک ژیانی خۆی له
کوو  تین به یه رکی کۆمه وه  گشتی زینده کان به  مرۆڤه که  و هۆیه نیا به ک ته  نه هو نابات، ئه

 و  وه تر بۆ مانه  هاوکاری مرۆڤی  به  پویستی ئمهتیی چۆنیهر   سه وه ڕته گه ها ده روه هه
رگی  وبه ، جلبکات دروستنیا   ته  تاقی س ناتوان خانووی خۆی به هیچ که.  یی خۆمان ئاسووده

، ئامرازی بکاتکشی خۆی بۆ خۆی  ، کاری لولهبکاتنی خۆی دابین  مه خۆی بدروێ، خوارده
وێ  ر مرۆڤ بیھه ئه گه. بکاتکانی خۆی  خۆشیه ری نه سه و چاره بکات دروستڕاگواستن بۆ خۆی 

رما و  تی، سه  برسیه رباز بوون له  دوای ده  به  که هئازادیو   و به ئه مو شتانه و هه ستی به ده
  وێ به ر بمان هه گه یا ئه .بکاتتر  کانی ی مرۆڤهیهاوکار ب ده ،ڕابگات ر  به خۆشی دته نه

کان  یه ری ماوه  جه یه ری سه چاره. ی پویستنیر ماوه ی جهیر سه چاره: ین تر باسی بکه جۆرکی
  . خستنی ژیانی تاکرکتی  رفه ری ده وجۆڵ بۆ تاکن و دابینکه رتی ئازادی جم شه پش
کانی پویست کان یاسا  تاکه خوازن که ی خۆیان ده  نۆبه  به یانه ری ماوه  جه یه ری سه و چاره م ئه به
مان  تر، به هه وانی ر ئه  سه خاته   شون ده  ئمهی وه کرده. ن هبک ڵوبو وق   گا کۆمه  کار کردنی  بۆ

   ئمه ی که گایه و کۆمه  ئه ر بۆیه هه. نت  داده ر ئمه  سه  شون لهتر کی  خه ی وه کردهشوه 
  ب له کانمان، ده  جیاوازه وتنه وکه س  هه  به نه ستنی دوو الیه  پشت به ژین، له  تیایدا ده وه پکه
و ڕز لنانه به  نن و ئهبو یاسایانه دا ک ڕز بۆ ئه  گشت الیه زرت که ها دابمه ر یاسای وه سه
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نیا  ک ته  نه ر چاو بگرن و  به گا له کانی کۆمه هندام موو ئه  یاساکانیش هه خوازێ که ی خۆی ده بهۆن
  .وان شک له به

 بۆ  ی که و سنوورانه  نوان داواکانی تاک بۆ ئازادی و ئه  له یه  ههک  یه کۆکیان  میشه  هه بۆیه
  .  دیاری کراوهتر  وانی ر تاکک بۆ پاراستنی ئازادی ئه ئازادی هه

کانی خرایی، سنووردار کردنی  ، سنووره سته به و مه  بۆ ئه کی ئاشکران یه چۆ نموونهیاساکانی هاتو
 شۆفیریهای  هر هۆی دانانی سنوور بۆ ئازادی  بنه ت ده به پارک کردنی ئوتۆمبل، هتد هه

ر   هه  یا خود لهتڕر چۆنک پی خۆش بت ئوتۆمبل ل بخو و بتوان هه  ئه ئوتۆمبل که
  ر  سه  زیاتر لهئازادیمان کاتدا یاساکان   هه له.  ڕابگرتی که  ئوتۆمبلهپی خۆش بت شونک

  کات که ر ده به سته  ئوتۆمبل ل ناخوڕن ده ی که سانه و که موو ئه کان بۆ هه یدانه کان و مه قامه شه
  له. بت لک دژوار ده موو ئوتۆمبالنه گه و هه  هۆی ئه سوڕانیان به  هه و یاسایانه  ب ئه به

 هیچ   کهدامک  سیسته له. ن که کانیش زیاد ده  ئوتۆمبلهشۆفیری ئازادی  و یاسایانه ئه دایراست
توانت بۆ هیچ شونک  س نا  هیچ که  پش و  دته  هاتووچۆشواوی یی  ساده  بت زۆر به یاسای نه

  .بچت
ر   سه  کردنی تۆکمه لهخت  جه  به کان هلیبرا نوێ " ئازادیدۆکترینی  "وه  ئهمووان ی هه وو ره  سه له

 و نایان  بوونیان نیه   نه  دوو الیهیی  ستراوه  به  نونن که هوا د   که (indvidualism)   یه رایی  گه تاک
 کار دا  ناوی  لهب  ی دهیک  تائازادی  ر چاو بگرن که  له به یانه تی یه  کۆمه و چوارچوه وێ ئه هه

ر شونک   هه رکات و له  هه گونج که ژین ده  بیابان ده نیایی له ته   به ی که سانه و که بۆ ئه. بکات
 تۆ  م کاتک که به. وه گرته نیا خۆیان ده کشان ته ره  بکشن چونکه زیانی جگه ره ن جگه ز بکه حه
 پت خۆش  ر شونک که  هه رکات و له  هه ی که  بکه وه  بژی و داوای مافی ئهداتر ڵ مرۆڤی  گه له
شی ره  جگهتبزگاری له  مرۆڤیئازادیو کات تۆ   ئه، بکل ندروستی  ته  تر بۆ پارشخۆیان پ 
  .ی که ده

  بۆئازادینیا   ته دا وه ، له کردهئازادیڕ   مه کان له هلیبرا نوێ بۆچوونی  و هۆیه ر ئه له به
   بدرت که و مرۆڤانه  ئهدیئازای  وه م کردنه  که ب به ی ده که  نرخه ک که هئازادی،  کانه هزه به

   که یه و مانایه کانی کار به رجه ر مه  سه  لهبیاردان بۆکان  ئازادی بازرگانه. هز نین  به هنده
، ئازادی  وه م ببته ب که وه هه یانه که ر کاره تیان به سه سه  ده ی که وه کان بۆ ئه ئازادی کرکاره

ر شونی   سه کان له یان، ئازادی کرێ نشینه که ر موکه  سه ن له ا دبیار  کان بۆ ره ن خانووبه خاوه
ریا  نار ده  که  له ره  کردنی خانووبهدروست بۆکان  یه وی ن زه  و ئازادی خاوه وه کاته م ده ژیانیان که

  . وه کاته م ده و شونانه که شت و گوزار له کان ئازادی خه کی تر بۆ گه بارهرووو 
   دارکهدژکر  وه ئه. کات  ده ر ئازادی بۆ زۆرینه  سه خت له  دموکراسی جهوسیالسمکی ئازادی  چه

دار  ندی یوه کانی په هبیار  بن کاتک که ک تووشی ده  که خه  خته  زهو  بوونی ئازادی و ئه له دژی نه
یزمی سوسیال .ندر دهتر  ککی ی یهیندی تاک وه رژه ی به روانگه  وان له کانی ژیانی ئه رجه  مه به

  زانی، له تی و نه  برسیه رشۆڕی، له سه  زۆرداری و  بوون لهرزگار بۆ  ک بوو یه یدموکراتیک داخواز
ی بیاردان و  شداری چاالکانه  ئازادی به بۆک بوو  یه ، و داخوازیخۆشی و پیری  نه،ترسی بکاری مه

 ژیان و   که  یهگا  کۆمهو   ئهر  سه تی شون دانان له رفه ی و دهیوتنی تاک  بۆ پشکه ،ش هاوبه
  .  وه  منته  ر واش ده   ههکات و   دیاری دهکان داهاتووی تاکه

  پویستهوکات   ئهرگیرت،  کی ل وه  که وه مووانه ن هه  الیه  له راره  قه هئازادیو  ر ئه گه م ئه به
 داوای  ی که وه کان بۆ ئه هزه  به اکهر ئازادی ت  سه تی له  تایبه ندک سنوور دیاری بکرن به هه

  . وه وسننه چه کانی خۆیان نه یه ندی وه رژه تر بۆ به وانی  ئه ی که وه کن و بۆ ئه تر نه وانی مافی پتر له
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  بینن که  دهتاکییوتکی  سکه ک ده ن و ئازادی وه ده کان هه هزه  مافی به  به ی که سانه و که ئه
نشتی  رزه ب سه ته نیا ده) کان دۆڕاوه( و که  وه ببردرتهتر  کی  ڵ خه  گه ه پشبک ل ب له ده

م  به. زانن ند ده سه  شتکی نا په ر ئازادی به  سه  له و سنووردانانه ر بدۆڕن، ئه گه ن ئه خۆیان بکه
 ناچار  ک مافی مرۆڤی جیھانی ببینت به ر ژیانی خۆی وه  سه  لهبیاردانر مرۆڤ ئازادی  گه ئه
تر سنووردار  وانی ندی ئه وه رژه  پناو به ب له کان ده هزه  به  مافی تاکه کهبکات  بووڵ قهب  ده

  . بکرت
و   ئاکامی به ناچاری ئه  کهک  یه ناکۆکی ،  یه  ههک  یه ناکۆکی دا  نوان تاک و کۆمه میشه له هه

  ر مرۆڤ به گه ئه. تین یه کی کۆمه وره هم زیند م تاکن و هه ک هاوکات هه  خه  که یه یه یراست
   که مکه ی سیسته که کان دابگرێ ئاکامه وجۆی تاکه ر ئازادی جم  سه  پ له نه ک الیه کی یه یه شوه
خت    جه نه ک الیه کی یه یه  شوه ر مرۆڤ به گه ئه.  وه وسننه چه کان ده کان الوازه هزه ودا به له

کانی  یه  پداویستی  که یه  هه وه ترسی ئه وسا مه  ئه  گشتی، گا به کانی کۆمه یه ر داواکاری ه سهبکات
ر  رامبه  به ب  کو ئمه ده ر وه هه. ڵ کانی کۆمه یه  ژر ڕکفی پداویستی وته که  دهرج بمه  تاک به

ر به  رامبه  بهب  دموکرات، دهسوسیالک  مان شوه، ئمه وه م وشیار بین به هه که ترسی یه  مه به
 سنووردار پیشان دانی وا ره دژی به  ب وشیار بین له  ده ئمه.  تریش وشیار بین ی  که یه ترسی مه

ک  یه وه کی گشتی، له وانه  واتایه  به وه، کی ڕۆتینی چونکه ئه یه  شوه کان به کردنی ئازادی تاکه
   .یر بکرت تر سه وانی زیاد کردنی ئازادی ئه

ی ژیان و بیر  ی شوهیک فۆرم توانن یه هدکان  ه  کۆمهودا   له چۆن ن که موونه ههنندک   هه
.  بنوا رهوه  یه کانی گشتی یه ی پویستی روانگهو کاره له  ی که ئه وه  ب ئه  بهپنن  بسه وه کردنه
ی  وه چوونهداپ  و پش بهبکات  کپ باسکموو  ر هه ماوه  بیانووی دسۆزی بۆ جه توان به ڵ ده کۆمه
 توان تاقمی  دهر  ماوه  جه. ڵ گیراون  ناوی کۆمه  به  بگرێ که انهبیارو  هب  گرانه خنه ره

ی بیارک بۆ  ، نه  وه  هتوسن  بچه   وان  ئه  وه  کرده  به کهبکات  دروست)  elite(و   پشه ری  کۆنترۆلکه
.   تداره سه و تاقمه ده ی خودی ئه هز کردنی پله به پناو  کوو له  قازانجی گشتی بن به  به  که ها وه
کانی  وه تۆژینه.  ی سیاسیربازی ی ب جیاواز ن به  ههداک  گشت کۆمه  له یانه ترسی  مه وجۆره ئه

رتی   ناو تاقمی بازرگانی که  بۆچوون لهییک شواز یهترین  زن  مه  کهکردوهناسی ئاشکرایان  کۆمه
 ئازادی   که یه وه تیان ئه ره  بۆچوونی بنه  دموکرات کهسوسیالک  م وه به. کرت دی ده ت به تایبه

ڵ    گه  ندی له یوه   په  له   دابین بکرت، تی ندامیه  ئه وه که تاک گایه و کۆمه ی ئهرگا  ب له تاک ده
  ش ئمه وه  له جگه. نب وریا بی ده )Collectivism (زی وه ره هه می  کانی سیسته ترسیداره شوازه مه

ت پویستی به  به  ههک  یه دابین کردنی ئازادی بۆ گشت ال ین که که  بیر نه ت له ب قه ده
م  یه، به  ههداکان  جیاجیاکان و تاکه کانی تاقمه یه ندی وه رژه  نوان به وه له نگی ب پسانه هاوسه

کان بۆ ئازادی و  یه تی ره  بنه یه ر داخوازی سه  به سازش کردن لهارگیز ناتوان رگ  هه هئازادیو  ئه
  . ها دموکراسی سیاسی بدات روه مافی مرۆڤ و هه

گا  ندامانی کۆمه ک ئه  وه  که ئمه هی نیتیژبیو   ئه   به  زی وه ره  هه کیم  سیستهن  الیه ئازادی له
ین،   بکهو یه په دیاری کراو ندک یاسای ب هه  و ده یه  هه کتر  یه مان به نه پویستی دوو الیه

 ک  یه ری گه بنچه  موو جۆره ن هه  الیه  ئازادی له وه تره کی  الیه له.  وه یه ترسی  مه وته ناکه
)fundamentalism(شه ڕه  هه وه یه  بواری دینی و سیاسی و ئابووری  له ت ده ی لری گه بنچه. کر 
تی به  ندامیه  مرۆڤ ئه ی که یه و تاقمه  ئه یبازر سف بکرت که ک وه یه روانگهک  کرێ  وه ده

وه  ن خودا، مژوو یا خود بازاره  الیه دراو که لهبیارکی  زنتر و پشه رکی مه ندک ئه ی هه گوره
  . هدروستدیاری کراوه 

  ی  روانگه ،و ک نیه که ئه  بت، ئیتر هیچ هۆیهدروستی رگا دات ره  بنه ر مرۆڤ، له گه ئه
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ندی  وه رژه  پناو به  له وانه  پچه به.  یه له به ر چاو بگرت  بۆچوونی جیاوازیان هه  که رکی ت خه
کانیان  ه  هه   ڕه  وباوهربینی بیر تی ده رفه وان ده  ئه  که ندی گشتی، گرنگه وه رژه ر به  به خۆیان و له

  .درت پ نه
 و  وه  ڕزه یی گوێ گرتن به کان، ئاماده یاوازه ج  و بۆچوونه روانگه  ر به رامبه یی به  کراوه بۆیه
  رته  شه کک له ش یه ی هاوبه  چارهرگا باشترین  یشتن به  بۆ گه کان له وگۆڕ کردنی بۆچوونه ئاڵ

   ندازه  ئهمان   هه  به وه ئه.  یه ی کی دموکراتیک و کۆمه یه وه کانی گشت جوونه پویسته
  .کی دموکراتیک بکرت گایه ی کۆمهیان هاووتی گشت ی  راستهئاب   ده  که که هی داخوازی

  
  :کراسیو دمسوسیالهاکانی  به 

  
   کسانی یه
  

  وه مان کاتدا ئه  هه له.  هیزمسوسیال کانی  یه کی ره سه   یه ازیو داخ  له کک یهکسانی  ی یهیداخواز
  . وه یه ینیارا ن نه  الیه نیا له ک ته هویش ن وه، ئه ته  لکدراوه ه  هه  زۆرجار به  که که داوایه

کان جیاوازن   مرۆڤه  که وه  بیانووی ئه وه به کانه ی کۆنسرڤاتیوه ره  به کسانی له زۆرجار داوای یه
ب  س ده موو که  هه  که یه و مانایه  بهگوایهوه که  درته کسانی وا لک ده داوای یه.  وه کرته  دهت ره

ر   سه  به ک شوه  یه  بهدروستب ژیانیان  دا بکرت و ده وتی له گه  و کهس مان شوه هه به هه
  یه ن هه که کسانی ده یه رگری  له ی که به سانه و که  ناو ئه  له و خولیایه مان کاتدا ئه  هه له. رن به
  .ک بژین ک یه ب وه س ده موو که  هه  که وه رگرنه ها وه کسانی وه  یه که
  ی پکراوه ک پشدا ئاماژه روه هه.   نیهیی  هاوشوه مانای  کسانی به  یه یه، ه  هه هو ت ئه به هه
  .کین ک یه موومان وه  هه  ئمه وه روانگهندک   هه م له جیاوازن، بهک زۆر لک  خه

  بۆ ت به خۆی  رج و لھاتوویی تایبه س مه ر که یه، هه  ههخۆی خی بایه ک تاک  وهس هه ر که
 یه  ههر داهاتوو ر ژیان و له سه  سه  خۆی له ت به ون و هیوای تایبه س خه ر که ، ههیه  ههوتن هپشک

  تانه رفه و ده گا ئه وتنی کۆمه خستن و پشکهرکی  شوه. گاین ندامی کۆمه موومان ئه  هه و ئمه
ین  خهبڕ  گه کانمان وه اراوه بتوانین توانا ش ی که وه بۆ ئهمانن  ک تاک هه  وه  ئمه ن که که دیاری ده

  .دی بھنین  وهدا داهاتووی  باره  کانمان له ونه و خه
  شه ت بۆ گه رفه مان ده ک فۆرمی، هه  بۆ یه که یه کسانی داخوازی دا داخوازی یه یه ندی یوه و په له

  .ر ژیانی خۆتدا  سه وایی به رمانره ستی خۆت و فه کردنی که
و سامانه  ک ئه تی وه یه ئاسایشی کۆمه) (Richard Titmussرد تیتموسناسی ئینگلیسی ڕیچا کۆمه
ر و  خهرککان بتوانن   تاکه،و تی ئه  یارمه  تا به کان دایه ست تاکه ر ده به  له  له  کهکردوهسف  وه

روونی،  یی و ده سته ی جه وزه زانست، ندروستی،  تهک  کانی ژیانی خۆیان وه رجه ری مه دهبیار
  .تی و هتد بن یه ناهی کۆمه تی، ته یه کانی کۆمه یه ندی یوه په
ی مرۆڤ  وه ک بۆ ئه ک یه تی وه رفه  ده ت، واته کسانی پ ده ر مانای یه  سه  شتکمان له وه ئه

تی   سیاسه  که  شه   مانایه  و بهها  روه  هه وه ئه. بکاتکانی ژیانی خۆی  کۆنترۆل  رجه بتوان مه
ته به  سه ی ده رچاوه  سه و جۆره  کردنی ئهدروست: بکاتر چ شتک   سه خت له ب جه کسانی ده یه

  . کسان  یه کی یه شوه
تی  رفه ک ده کرێ وه ها ده روه  هه ، که یه  دموکراسی سیاسی وانه موو ئه ی هه ب گومان بناغه

سف  ن وه که تی دیاری ده یه کردنی کۆمه شه  گه  که انهبیارو  ر ئه  سه ری له کسان بۆ کاریگه یه
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کسانی  مافی گشتی و یه. ن که کانی ژیانی مرۆڤ دیاری ده رجه ی خۆی مه  نۆبه  به بکرت و که
  .کسانی  بۆ یه که یه  داوا مان شوه  هه کوو به بهنیه ک بۆ ئازادی  نیا داوایه نگدان ته ده
ر   سه ری له نه بۆ  کارتکه ،کسان امانی یه کردنی سدروست بۆ  یه رمی  فه یه ینکسا و یه م ئه به

  .  س نیه   بهک تاک  وهر بارودۆخی خۆت گا و نه له سه کۆمه
م بۆ   بازاری کار و هه م له ، هه تی تاکه سه کانی ده چاوه ره  گرنگترین سه کک له زانست یه

  کی باش و له یه تیی چۆنیهبه (رده و فرکردن  روه په  و هۆیه ر ئه له به. ک تاک  مرۆڤ وهوتنی  پشکه
رچاو گرتنی توانایی ئابووری   به  ب له مووان به ب مافک بت بۆ هه ده) ئاستی پویست

  .کان تاکه
به (ی دروستن دری ته ب چاوه  ده وه ر ئه  به له.  یه ها سامانکی گرنگی تاکی روه ندوروستیش هه ته

ک بتوانن  ب خه  ده بۆیه. ک مافک بت بۆ گشت الیه)  ئاستی پویست کی باش و له یه تیی چۆنیه
ری بۆ  ره ن زه یکه  ده ی که و کاره ب تا ئه  ههداکانیان ر شونی کاره  سه یان به ری کارتکه

  .بت  نهوان  ئه یدروستن ته
  ان له خۆی ی که سانه و که ئه. تن سه ی ده رچاوه ها سه روه تیش هه یه ئاسایشی ئابووری و کۆمه

   یانکانی خۆیان یه ندی وه رژه بینن توانای پشخستنی به  دهتردا کی یی ئابووری به خه ستراوه به
خۆشی یا  ی نهران ن و گشت کات نیگه که  دژواری بژیوی خۆیان دابین ده  به ی که سانه و که ئه. نیه

ب .   مه یانبت زۆر که ههر  گه  یا خود ئهیان نیه  کردنی تاکی شه  گهبواریهیچ ،  خود بکارین
  ب که ک کارکیان هه  خه  که یه وه  ئه یه یت ره تی بنه یه  بۆ ئاسایشی کۆمه  که ی و شته گومان ئه

   کاتی بکاری و له  ئابووری لهییپارزگار. ن ی بتوانن بژیوی خۆیانی پ دابین بکه که  داهاته به
  . گرنگندار ژیانی خۆیان  سه ک به ست خه  ده ت به سه دا بۆ دانی ده نی پیری مه ته
  
  کسان؟ کسان یا خود ئاکامی یه تی یه رفه ده

 
ی که  وه ک؛ ئه  بۆ خه کسانه تی یه رفه دهبکات ی دروستتوان  کسانی ده تی یه  سیاسه ی که و شته ئه
تی  سیاسه.  یه  هه وه ه خۆیان ی بهیند یوه گرن په ر ده  وه تانه رفه و ده ک له ک چۆن باشترین که خه
   به ی که وه ک ال بۆن بۆ ئه و یه ره  که بهبکاتمووان ناچار  ش ب هه  ده توان و نه  ده کسانی نه یه
  .ن ک ئامانج بگه یه
کسانی  ت و یه رفه کسانی ده  نوان یه نرت له ی سیاسیدا زۆرجار جیاوازی داده فه لسه  فه له

کی  یه گران به شوه خنه ره   که  هکان کسانی ئاکامه  یه  م واته  ی دووهه هک  پناسه وه ئه. کان ئاکامه
  . شتنمان  ههک فۆرمی  کسانی و یه ن یه گرن کاتک که ده رده کی ل وه ئاسایی که

ب له هه موو بار و  س ده موو که  که هه وه رگرته ها وه کسانی وه ر مرۆڤ داخوازی بۆ یه گه ئه
   به س ناچار بکرن که موو که  هه یه که و مانایه وه به ست بھنن ئه ده ئاکام وهمان  دۆخک هه

 فکریۆکی ڕ ڵ ناوه گه تی له کسانی دژایه ر یه  سه یه له وه و لکدانه م ئه به. ک بن ک یه واوی وه ته
س    گشت که هر ئم گه بردنی ژیانی خۆیان، ئه ڕیوه ک بۆ به کسان بۆ خه مافی یه:  یه کسانی هه یه

  بت، له"  کسان یه" نده وه چه ر، گرنگ نیه ئه رنه سه  به ک شوه  یه  ژیانیان به ین که ناچار بکه
  . دراوه بردنی ژیانی خۆیان پ  نه ڕوه تکیان بۆ به رفه ک هیچ ده  خهدایراست
کسانی  یه وان  ئه کاتکنن  هی گه کسانی ده مکی یه  چه ر به ره کسانی زه نگرانی یه ندک له الیه هه

  .بت  هه ندازه ک ئه  یه موو شتکیان به ب هه س ده موو که  هه وه که نه ده وا لک ده
  له" (ت رفه کسانی ده یه"وه بت که  یش ئهت ره ر رسای بنه گه  ئهت  نانه   ته،ر چۆنک بت هه
 ت ره" کان کسانی ئاکامه یه"ازی واوی داخو  ته بت، مرۆڤ ناتوان به) بردنی ژیانی خۆت ڕوه به
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ندک  ب هه س ده ر که هه:  وه ک بھنینه یه ک نموونه  وه توانین قوتابخانه  ده ئمه.  وه هبکات
رت  به ڕوه  کاروباری خۆی بهوتیوهاک   بتوان وه ی که وه بن بۆ ئه ی ههت ره لھاتوویی بنه

" کسان ئاکامی یه " ب دا قوتابخانه ده و بواره له. اتبک خۆی   داکۆکی له دا بازاری کار بتوان لهو
بخوازێ واته " تی جیاواز رفه ده " وه  کرده توان به ی خۆی ده  نۆبه  به وه ئه. ست بھنت ده وه

موو  ر شوازک بۆ هه ر بگرن چونکه هه  شوازی فرکردنی جیاواز وه ک له کان که قوتابخانه
ب   ده  بت که مرۆڤ و مانایه توان به  ده وه یا خود ئه.   گونجاو نیه ک شوه  یه ک به یه قوتابی

  . یه تر هه وانی ی زیاتریان لهی دژوار  کهبکاترخان   ته یانه و قوتابی  زۆرتر بۆ ئهی  رمایه  سه
، بتبیب  س ده ر که  هه کان که یه یت ره  بنه یه  زانیاری   زیاتر له شتکی ئاشکرایه که  وه   ئهم به

ب   موزیک باشه ده  له سک که که.  ک پله  یه   نه ب بگه ده ووم  هه  که بکاتمرۆڤ ناتوان داوا 
 یا   بیرکاری  له ی که سه و که ک ئه روه  پ بدات هه شه ی گه که یه زایی  شاره  که بت ی هه وه مافی ئه

   به شه  گه بت که ی هه وه ب مافی ئه هنده د مه ک به هره ڵ خه  گه  کردن له ه دارتاشی یا مامه
  .ی بدات که یه زایی شاره
   بت که و مانایه  به ی که وه  ب ئه به( وه گرته کسانی مافی جیاواز بوونیش ده  یهدایراستله 
  ).رووتر بت تر سه وانی  ئهک له  یه به شوه یر بکرت یا خود تر گرنگتر سه وی کک له یه
گای   کۆمه له.  یه کسانن مافی جیاواز بوون هه ی یهراست   به  که  ی گایانه مه کۆو  لهنیا  ته

 هیچ کات  ر بۆیه ندرن و هه ال ده وه، وه کرنه  جیا ده ن که ندک هه  هه میشه کساندا هه نایه
ی خۆیان ست  که کانیان و یه تی یه تایبه یی شاوه  به لوه شه  گه یان پ نادرت که وه تی ئه رفه ده
  .ن بده
  

  کسانی ئازادی و یه
  

کسانی   ئازادی و یه  که کاندا، وه کۆنسرڤاتیوه ره  ناو لکۆه م له کرت، النی که هزۆرجار وا باس د
  .کترن ی یه وانه کی گشتی پچه  واتایه به
ئاکامی     کهشتکک  کسانی وه  یه بۆداخوازیر    سه  له ه هه  کی یه وه ر لکدانه  سه  له و تزه ئه

  وه  ئهوه قابهک   یه هن زۆر بخر س به موو که ر هه گه  ئهدایراستله .  زراوه دامه   وه  بگریتهشن  هاوچه
 ڕیوه بردنی ژیان و بارودۆخی  بهتیی چۆنیهر   سه  لهبیاردانکان بۆ  ی تاکهیڵ ئازاد گه له
  .  یه هه ییت یان دژایه انهرۆژ
. ک بن ک یه واوی وه  ته ب به س ده موو که هه   ده   که  نیه وه  ئهکسانی ی یه م پناسه به
کسان  مافی یه: ک بن ک یه  وه وه یه تی  بوارکی تایبه نیا له س ته موو که  هه خوازێ که کسانی ده یه

  کی تر باسی یه  شوه وێ به ر بمان هه گه یا خود، ئه. کانی ژیان رجه ر مه  سه  لهبیاردانبۆ 
  .کسان بۆ ئازادی ین، مافی یه هبک
ستمان  به ب مه ت ده به ، هه راستگۆ بینی ئازادییداخوازر    سه  کردن له  قسه کاتی   له  ر ئمه گه ئه
تی نوان ئازادی و   دژایه و کات باس کردن له ئه. س  بۆ گشت که  ئازادی مافکه  بت که وه ئه
:  هی یئازادکانی  رته  پش شه کک له کسانی یه  یه وانه،  پچه به.  یه ج کسانی شتکی نابه یه
  کی گایه  کۆمه له. یه  ئازاد بوونیان هه تی رفه س ده  کهگشت داکسان کی یه گایه  کۆمه نیا له ته

سکی  که حسابی ر ی پ بدرت که له سهرگای که به هزتره  سه و که  ودا ئه  له ، کهداکسان نایه
  متریان له تی که رفه ک ده ندک خه گرت، ههب دار سه ستی به ی پی خۆش بت دهر چ الوازتر هه
 تر وانی ر ئه کانی ژیان به سه رجه کان مه  هزه به. بت  دهبردنی ژیانی خۆیان ڕوه تر بۆ به ئه وانی

  .وه   کرته  هد م وان که  ئازادی ئه و جۆره پنن و به سه یه داده متریان هه  توانای که که
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ب  و کات ده وه بت، ئه یه یراستکسانی فی به  ڵ یه ی نیوان ئازادی له گهیر تزی ناکۆک گه ئه
ر حسابی   پت خۆش بت له سه ر شتک که ر داگرتنی هه  سه ست به ک مافی ده ئازادی وه

 کاتکدا  بن لهم پی شاد  نیا تاقمکی که  ته ، که انهی ئازادیم جۆره  ئه. تر پناسه بکرت وانی ئه
  . یه یان هه تی کسانی دژایه ی یهیڵ داخواز  گه ت له به  بن، هه ش تر لی ب به وانی که ئه
    تی و  هۆی کۆیله  ببته وه  کرده  به  بکرت که ر ئازادی جۆرک پناسه گه ر چۆنک بت، ئه هه
ین؟  که  باسی ئازادی ده ، ئایا ئمه  که یه وه  ئه که وسا پرسیاره ک ئه ی خه بوونی ئازادی بۆ زۆربه نه

  ؟ ک نیه  خه کی دیاریکراو له یه سته مافی ده  زده  زۆرتر باس له وه ئایا ئه
  
  ری کسانی و کاریگه یه
  

ری بۆ  ره کسانی زه یه"  زۆرکی یه راده "  که یه وه  ئه دات هدڵ  ر هه  ناو به ناو سه باسک که
ی ئابووری یجیاوازرانی کۆنسرڤاتیو  که  قسه شک له ی به  وته هب. یه  ههی ئابوورییر کاریگه

  و کک له تر یه کی  خه ی زۆرتر له ست هنانی پاره ده ند بوون، وه مه وه تانی ده ره پویسته؛ ده
  .کردنی ئابووری شه  هۆی گه بته  ده وان ی ئه یه که به وته نه را فاکته

نجام دانی  ی که بۆ ئه  یه و مووچه  ئه ک بۆ ونه وه(ی تکۆشان ت یه که خه وه شتکی سروشتی ئه
   دموکراسی هیچ کات سوسیال. دیھنان  بۆ ویستی کار کردن و بۆ وه گرنگه) گیرت رده کارک وه

کوو  مان مووچه ی بۆ دیاری بکرت، به ر هه ب هه موو کارک ده  هه  که بووه ی نه یه روانگهو  ئه
خوازن یا خود بارکی   خوندن ده رزتر له کی به یه  پله ی که و کارانه  ئه  که کردوهوی بو  قه میشه هه

رانی  نجام ده ب داهاتی پتر به ئه  ده وه رانه رمانبه ر شانی فه  سه نه خه رک ده  ئه تر له قورس
  .نن یه بگه
   که یه ۆ دیاری بکرت سروشتیب پاداشتی ب ی دهیاررپرس یی و به شاوه  که لوه  بۆچوونهو  م ئه به
کان دیاری   کاره ک له یه سته نیا ده مرۆڤ ناتوان ته! وه  بگرتهداکان موو بواره  هه ب کار له ده

ت  ت خه کی تایبه یه  شوه ب به دا ده و کارانه یی له شاوه نیا کۆشش و لوه  ته و ب که بکات
تر  وانی شی کۆسپی ئابووری بن چونکه ئهوب تو ر دهت کانی ن کاره  که خاوهدابکرن، له کاتک

ی بۆ  شه کان بانگه  کۆنسرڤاتیوه که" ندبوون مه وه تی ده رفه ده"م  به.  زۆر به نرخترنکجار یه
وێ  که ر ده  ده وه  لی بکۆدرته وه  نزیکه ر له گه ، زۆرجاران ئه ری گرنگه  هزکی هانده ن که که ده
  .هدروست دای دیاری کراو ندک کاری دیاری کراو و پله ڵ هه  گه ندی له یوه په  نیا له  ته که

کرت  یان ل ده وه ڕوانی ئه واو چاوه  ته1لقکی ت نانه ته  یه تر و جاری وا هه کانی یه یی  پیشه   تاقمه
ی ناکات   قهجا   نیه، وه  باری مووچه های له کی وه یه وان گرنگی ه تکۆشانی ئ ن که بووڵ بکه  قه که
ڕوانی   چاوهداش وه ڵ ئه  گه م له نجام بدرن، به  ئه وه یه یی شاوه  لوه  به نده کان چه کاره  که
  .ن نجام بده  باشی ئه یان به که  کاره کرت که یان ل ده وه ئه
  ن  هست هنانی ئاکامی باش له الی ده وه بکات  شه  ئابووری گه ی که وه ر چۆنک بت، بۆ ئه هه

ندازیاری  ک ئه روه  هه.س نیه وه به کانه یه ین بازرگا ر کرده وار و سه پسپۆری زۆر خونده
   که بۆ ونه  گرنگه  مان شوه   هه  ن، به نجام بده  باشی ئه کانیان به ب کاره خانووسازی و پزیشک ده

  ر کرده ن، سه ام بدهنج  باشی ئه کانیان به ی کارهدروستن شی ته کرکارانی خانووسازی و به
رن  به ڕوه به کانیان ب ڕاسپارده  ده وانی که ر ئه گه  ئه یه کانی بازرگانی چ سوودکیان هه شاوه لوه
  بت؟  نهداکانیان رکه  ئاست ئه هایان له رکی وه  هانده وه  کرده به

                                                 
  ن که رده و فێرکردندا کار ده روه شی په ی که له به سانه و که موو ئه ک بۆ وێنه ھه يی وه  پيشه لقێکی 1
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  ی که نانه و الیه وه ئه کرت، ئه سف ده ک شتکی باش وه ئابووری وهر چاوی  به   جیاوازی کاتک که
ندک  ت کردنی هه تی خه رفه ده:    وه  هکرت ر ده ختیان له سه یه جه وه ره سه  وا داهاتیان له

   که   یه  وه  ویش ئه   ئه:  ناکرت   لوه باسی  که  شتکه که تری سکه ی روو.  ئاشکرا وت به سکه ده
ی یاوازی ج  بوونیدروستبۆ  گینا ئه. ها بکرن به م ک کهکی متۆدی یه  شوه ب به  ده ندک پیشه هه

رچاوی ئابووری  جیاوازی بهی یر وێ کاریگه ر بمان هه گه م ئه به. کی تر نیه یهرگا هیچ داهات
 روو بزانین چ  ی که وه ی داهات بۆ ئه وو ره  سه ره ی هه  پله نیا بوانینه نگنین ناتوانین ته سه هه
  .نیر چاو بگر کانی داهاتیش له به وه  خواره ر پله  سه ی له که یه ری ها کارتکه روه هب ه دات، ده ده
  وه یه   بواری ئابووری رچاو له ی زۆر بهی جیاواز ک به گایه  کۆمه وت که که ر ده و کات بۆمان ده ئه

ک   خه  زۆر له کی یه رژه  ه ک یه و مانایه  به وه یه واری  بواری خونده زن له جیاوازی مه.  ر نیه کاریگه
ی   مانای پله واری به ی نزمی خونده  پله ککی زۆر به بت و خه یان ده واری کی نزمی خونده یه پله

ی یجیاواز. نت  یه  گه  ده  یی  ژیانی پیشه  لهبشتی ی نزمتری به  هۆیه پله و یی و به شاوه نزمی لوه
 یا خود   بتدری پزیشکی زۆر گران  چاوه  که بۆ ونه و هۆیه ه ب وه یه یدروستن  بواری ته زۆر له

  موو تواناوه  هه ک ناتوانن به  خه  که یه و مانایه  به بنترسی ی پ مهدروستن کان بۆ ته شونی کاره
  .ن کار بکه

   زۆر تاقمی   که یه و مانایه بت به  هه وه  بواری مووچه ی زۆرمان لهی جیاواز ر ئمه گه  ئه وه  له جگه
می  رجه  که سه یه و مانایه  داهات به م  کهرچاوی تاقمی  بهکی  یه رژهم  بن، به  داهاتیشمان ده م که

  پاره" کردن و  شه کانی کۆمپانیاکان بۆ گه ته رفه بت و ده متر ده  که وه یه  بواری ئابووری داخوازی له
  .ن ده  جوانی نیشان ده  به   یه یراست و  ئه ن که ی زۆر هه نموونه.  وه بنه م ده که" یدا کردن په

 زۆرترین   که یه وه یه سازی وتوو له بواری پیشه  پشکه مریکا وتکی کانی ئه کگرتووه  یه وته
کی  ، خه  یه  ههی "ژار کرکاری هه"کی زۆر  یه  ژماره  که یه و مانایه  به،یه  داهاتدا هه جیاوازی له

ڕ  کی زۆر قووڵ له مه رانییه مریکا نیگه  ئه له. ن اتوانن بژیوی خۆیان دابین بکه ن ن کار که خاوه
   که  ه شتک وه   ئه. یه کاندا هه یه سازی نده پیشه  ناوه  له (Productivity) بشتی ی نزمی به پله
له  داکۆکی کردن بۆویی  ته  پشبکی ناونه کان له یه ییمریکا  ئه کۆمپانیا  یی  ناکارامهته هۆی   ووهب

  باشووریکردنی  شه  حای گه کانی له ڵ وته  گه  له وه  بوونهروو  بهرووم له   النی که خۆیان،
 ر  سه وه ڕته  زۆر بگهکی یه رادهی تا  که کرێ هۆیه  دهبشتی به  ی  نزمه و پله ئه. داتی ئاسیا ههرۆژ
  . م داهات رچاوی کاری که ی به رژه
   ه شتک  وه   ئهمتره، ای ئوروپا کهرۆژئاو وتانی  مریکا له کانی ئه کگرتووه  یه  وته لهی بکاری  رژه
ی  یتی زیاد کردنی جیاواز  بکاری به یارمه رباز بوون له رنی بۆ ده ی ئه گه ک به  جارجار وه که

  .  کرت ی پ ده  ئاماژه داهات
  وه  به  ئاماژه وان   و ئه  ی لگیراوه خنه ره  وه ک ئابووریناسهل ن گه  الیه  له مه  که   رژهو  به م ئه

  ی  له جیات ژمارهر مرۆڤ گه ئه.  وه شارته  دهکات   نیوهبکاری زۆری کجار یه یک  یه  رژه  ن که که ده
اران ی بک رژهوسا  بپوت، ئه کار  بازاڕی راوز کردن له ی په  پلهیه  کاریان هه ی که سانه و که ئه
 . ی ئوروپا  پله ی گاته نزیکه ش دهمریکا  ئهله 
مریکا،   ئهئابووری (long term average rate) کردنی شه نی گه ندی درژخایه ناوه  مامی  ادهڕ

  وه شتکه ئه.  متر بووه ی بکاری که رژه  ر چی گه ، ئه  بووه ای ئوروپا نهرۆژئاوکانی   وته باشتر له
  زۆر به، بت که توانایی ئابووری و مانایه بوو به متر ده  بکاری که دابا چونکهی رووبوو   ده که
  . رگیراوه کی ل وه واوی که ته

یش وان  ئه ن تا  ناکهدروست زۆر داخوازی نوێ   که یه م داهاته  که موو کاره و هه  بوونی ئه،ی که هۆیه
  .  بوونی کاری تازهدروست هۆی  هن ببانی خۆی  نۆبه به
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 هیچ کان ده وه ی نه  نیوه له) OECD(وتن   ووری و پشکهبخراوی هاوکاریی ئارکڕاپۆرتکی 
  کاری نوێیخۆ ی داهات رژه   جیاوازی زیاتر له  که یه تیۆریو  لماندنی ئه بۆ سه ک یه گه به

  .ش ناکات   پشکهاتک  دهدروست
ی ئابووری، یکسان  یه دات که  نیشان دهداردن ک شه  حای گه کانی له یه ر ئابووری  سه  له وه توژینه

   له ی که و وتانه ئه.  یه  کردنی ئابووری هه شه گر، قازانجی بۆ گه خنه رهلک  ی گه وانه  پچه به
 وتانی  به گشتی(وتوو بوون  رکه  سهدا  کردنی ئابووری شه وامی گه رده کی به یه  پله یشتن به گه

  ک یه رادهکان، تا  کانی کۆنسرڤاتیوه یه تیۆری  ی وانه  پچه به) تی ئاسیا هه رۆژباشووری
  .    دیاره   پوهیان کسانی  یه ی نیشانه

ن و  بکه دامھنان رهه به  شداری له خساوه که به یان بۆ ڕه له و هه ان ئهو دانیشتو  رچاو له  شکی به  به
کانی  یه  داخوازی وه ر ئه  به وتووه؛ له ر که کانیان به یان بۆ تکۆشانه ی ئابووریماقووپاداشتی 

 بوونی کاری دروستته هۆی   ووهی خۆی ب  نۆبه ش به وه  و ئه کردوهوه زیادیان  ناوخۆیی ب پسانه
   بوون، به وتوو نه رکه  کردندا سه شه  گه ی که له و وتانه له. وام رده  کردنی به شه تازه و گه

  نده وه بوون یا خود داهاتیان ئه  نهمھنان رهه به  وی ی دانیشتوان تکهرین  بهکی یه رادهوانه،  پچه
  .ن  بازاری ناوخۆیی بکهکردنی  شه ی گهی پشتیوان یان توانیوه  نه  که یه وه  خواره له

شک   توانایی به  که   یه   دیاردهو  هۆی ئه بته تکدا ده  گشت حاه  گشت شونک و له کسانی له نا یه
 له  وه ، ئه رناگیرت کی ل وه واوی که  ته رگیرت یا خود به کی ل وه ک ناتوانرێ که  خه له

ک  خهژیانی  کانی  له  هه ری  ده  به  راده   لهدار کردنی سنوور  هۆی  بته   ده وه، هی نیکی ئینسا یه روانگه
بۆ هیچ جۆر   به نهادار کردنرسنوو  و جۆره  ئه ب گومان. وان  ئه ی کردن شه  گهکانی  بواره و

  .باش نینری  کاریگه
  
  
  : دموکراسیسوسیالهاکانی  به

  
   1ندی یوه هاوپه

  
کانی   فیلسوفهرنجی سه  وه انهی  هۆی ئاۆزی  به مککن که چه ر دووکیان کسانی هه ئازادی و یه

. وان نووسراون وان ئهندی ن یوه  و په  ووشانه و ر واتای ئه  سه زۆر شت له.  یان ڕاکشاوه سیاسی
 زۆر  وه که  الیه له.  کشاوه رانه  و جۆره یان به کانی سیاسی  فیلسوفهرنجی سه ندی یوه پهمکی هاو چه
  :ن ندی هه یوه ربینی مانای هاوپه  ساکار و له درووشم چوو بۆ دهی سته ره

  هزین  به  ئمه وه که  یه به -
 هنین س ئه ره ن هه، لک دابی وه منینه کگرتوو بین ئه یه -
 کتر  گرتنی باری یه هه -
 سن موو که هه موو مناڵ، منای هه -
 ده ڤای من مه  هه ست له ده -
، لک داک  ناو خه  له یه ندی یوه ی هاوپه نه ستکی دووالیه نن هه یه ی گه ده  ستانه هرم  ی که ئه وه ئه

کتر   یه ر به رامبه وه به کاته  ده ی ئمهیارپرسر ر به  سه خت له مان کاتدا جه  هه  له ک که یه گردراوی
  . وه کتره  یه  به یی ئمه ستراوه و به

                                                 
1  )Solidarity( وه  ته  رگێڕدراوه  کگرتووييش وه  ک ھاوکاری، پشتگيری و يه   وه  يه  و ووشه ئه     
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سپاو و  و، چه  مانای پته  که”Solidus”ی التینی  وشهر   سه وه ڕته گه  دهندی یوه پهی هاو وشه
کگرتوویی بوو،   مانای یه ندی به یوه ی کرکاری هاوپه وه تاکانی جوونه ره  سه له.  یه خۆڕاگری هه

توانی  ی ده نیا نه  ته س به  هیچ که.گا پک بت  کۆمه  لهوگۆڕ  ئاڵکرا  کتر ده  هاوکاری یه نیا به ته
 هاوکاری  نیا به تهمرۆڤ ،  بکات  مه رده  و سه  ئه یت سه ی ده وا رهی نا  پکھاته  ت به  باره  سهشتک 

  .بکاتان شتک  بتو بوو که  هزی هه نده وه تر ئه وانی ئه
 وگۆڕ  بات بۆ ئاڵ رووی خه بهروونیا  کتر کردن، ته کگرتوویی، پشتیوانی یه م داخوازی یه به
. کرد که پکیان بھنت زی ده  مرۆڤ حه  که بۆوه ش ده وگۆڕانه و ئاڵ ی ئهروو بهروو  کو  به،  بۆوه ده نه
کانی  وته ستکه ش کردنی ده کی باشتر و دابه یهگا بات بۆ کۆمه  خه کگرتوویی له ی یه له سه  مه وه ئه
ج کردنی    جبه باته  خهو   ئهئامانجی. کسان بوو  و یه رانه روه کی دادپه یه  شوه  به باته و خه ئه

    یه ی داخوازو  ئه .وه  بگرتهس  موو که  هه   که  بووتی یه  بواری ئاسایشی کۆمه  له  گشتی  ییچاکساز
  وتن به رکه سهی رگا   تی بۆ خۆیان له یه  کردنی ئاسایشی کۆمهدروستبۆ کان  اکهی ت له سه مه
  .بوو   نهدا پشبک   لهتر وانی ر ئه سه
   پشدا له  ئمه  که یه یه قووه و زانیاری ی ئه وه  کرده ربینی به ندی ده یوه ی هاوپه واژه سته ده
کی دوو  یه یی ستراوه تی به یه ری کۆمه وه ک زینده ک وه  خه   واته باسمان کرد داکسانی شی یه به
  کات که  باشی کار ده گایه به  کۆمه و  ئه و یه  ههی خۆیانی بۆ ئاسایشی تاک وه که  یه یان به نه الیه
   که هدایندی خۆمان وه رژه  به  له رچاو بگرت و  به مووان له سپک قازانجی هه ک خای ده وه
  .ین  بده یه  گشتی و قازانجه تی ئه رمهیاموومان  هه

مافی . یر بکرت  سه   بۆچوونهو قینه بۆ ئه هراستکی  یه ک نموونه کرێ وه دری پزیشکی ده چاوه
ی ئاسایشی ت ره کی بنه یه رچاو گرتنی داهات داخوازی به  ب له دری پزیشکی باش به چاوه
  به( ئمه ب  بت، دهس  کهموو   بۆ هه  قینه هراستفکی  ما وه وێ ئه ر بمان هه گه ئه.  یه تی یه کۆمه
  که له یه وه شوه ئه. ستۆ ئه    هی بگرین که یه رجی  خه وه که  یه و به)   انهی ندی یوه هاوپهکی   یه  شوه
 و خۆش  نه ی که سانه و که  بۆ ئه یان باشه ندروستی  باری ته ی که سانه و که  ئه ن  الیه  له  تی یارمه

   کاتی تووش بوون به ک تاک له  وه  مرۆڤ  بۆ دنیایی که که یهرگا دامان کات  هه م له بریندارن، به
مه  سیستهو   ئهرجی  ی خه شانه دابین کردنی هاوبه. رگرت تی وه  یارمهرووداوکخۆشی یا خود  نه
بۆ کات    دهتی ها یارمه روه م هه کات، به ر ده به سته  دهداکان  نوان تاکه کسانی له ناهی و یه ته
کان و  یه تی یه  کۆمه  کشه یه خۆ له و شوه  به  ئمه کی باشتر چونکه گایه کۆمه   دیھنانی وه

بوونی    نه هۆی  به زین کهپار ی ئابووری دهیر ر کاریگه  سه  له  و کشانه  ی ئهکان  خراپه ئاکامه
تووشی  ی خۆیاندروستن دری باری ته بۆ چاو  دانیشتوان لهشک  هن ب   الیه  سامانی پویست له

  . بن ده
 داتی یه ی کۆمه می بیمه  سیسته ها له روه ی تاکیی ههیناه  و تهندی  یوه  هاوپهی نوان نست  به
   له گات که یان پده تی  یارمه وه می باجه ی سیستهرگا  کان له ن مناه  خاوه ماه بنه. بینرێ ده

و   و به  منایان نیه  که وه گرته ش ده سانه و که ئه   که  وه ئه. کرت کان دابین ده ره ده ن باج الیه
و   ئه ورده ورده. کانین رجی باشتر بۆ مناه ری دابین کردنی مه ده تی موو یارمه  هه  ئمه یه شوه

 بۆ جیلی  ری دابین کردنی پیرانه تیده ه یارم بنه وانیش ده  ئه   یه   شوه و و بهر  ده  باج بنه  ده منانه
موو   هه  ئمه یه و شوه  و به  منایان نیه  که وه گرته ش ده سانه و که ئه  مان شوه  هه به  پیر که
ناهی بۆ   ته مان کاتدا که  هه  له هو ئه. کان اچووهساد ناهی بۆ به رین بۆ دابین کردنی ته تیده یارمه
ر   سه  ژیانی تدا به  که  ئمهمووی  ئاسایش بۆ هه کی پ له گایه کۆمه کات کان دابین ده تاکه

  .کات  ده  ین دابین به هد
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ئازادی و ک    وهدروست.   زۆرترهکجار یه  گشتی(self-Interest) یخۆ سوودی  له ندی  یوه  هاوپهم  به
  شک له  به ک له روه  هه یه هه) خالقی ئه(وشتی  ڕۆککی ڕه  ناوهندی  یوه  هاوپهمکی  کسانی چه یه
ی دوو رایرپرس  بهی  له  سه  مهها  روه  ههندی  یوه  هاوپه  .ی پکراوه  ئاماژهسپک  شی ده کانی به وته
کتر  باری یه " هوهاتو داکی ئینجیلی پیرۆز یه  وته ک له روه کتر هه  یه ر به رامبه  به یه ی ئمه نه الیه
کان و  گرفتهگیرو ڕ   مه  له  کتر تی کردنی یه  مانای یارمه  به وه ۆمای ئهکی خ  واتایه به". ڵ بگرن هه

  . کانیان دایه  دژی کشه هبباتیان   خه نیا له  ته ک به هشتنی خه ج نه
ی یرکی دایک و باوک  ئه  بت که و ویسته  ئهیرب وێ ده نایھه" سن  موو که   موو مناڵ، منای هه  هه" 
  رکی   ئه که یه و مانایه کوو زۆرتر به ، به وه  دایک و باوکان بستنیته کانیان له مناهر  رامبه  به له

ر    به سته موو مناک ده  ی هه کردن شه تی باش بۆ گه رفه  ده که   هک گایه  کۆمه  کردنیدروست  ئمه
 .  یه سیحی دا القی مهخ  ئه  لهی ریشهی روون   زۆر بهندی  یوه  هاوپه وشتیی رهڕۆکی  ناوه.  بکات

  .   یه ندی  یوه  هاوپهیامی  ربینکی ئاشکرای په ده" بان نی میھره دایه" ندئامزی  یرۆکی پهچ
 سوسیالهاکانی  ک به وه" ندی  یوه  هاوپهکسانی،  ئازادی، یه " کانی  مکه  چه   له مرۆ ئمه ئه

ئازادی،  "  دا رانسه  شۆڕشی فه لهی  که  هن سه م فۆرمۆله ڕه به. گرین ر ده ک وه دموکراسی که
 وشتیی رهڕۆکی   ناوه دا که نیشان ده" تی برایه"ی  واژه سته  ده بوو، که" تی کسانی، برایه یه

و    ئهندی نوان  یوه  په  له  شتکی ئاشکرایه  که نه  ڕز و پشتیوانی دوو الیه   واته: یهچ ندی  یوه  هاوپه
 سوسیالزیری  رۆک وه سه(ر ئالبین هانسۆن   په  بوو که   ڕه  بیروباوهو  ئه. نکتر که هی یه ی  هک خه

 سای  ران له نی نونه نجومه  ئه  ناوبانگی خۆی له وتاری به  له) ١٩٣٢ـ١٩٤٦ دموکراتی سود
  : ناسرا"1ک وتاری مای خه "  به ری بی که  ده١٩٢٨

   نادات کهرگامای باش .  کتر بوونه ستی هی یه  بوون و هه وه که  یه ر ماک به ی هه بناغه"
ک منای زڕ  ندکیش وه  و هه وه ندک بالونه شکش ب ماف، هه  ماف بن و به شک زده به

اکات، تر ن وانی  ئه  چاوی سووک چاو له س به  کهداها  ماکی وه له. ڵ بکرت  گه یان له ه مامه
   هزه ی به وه ، ئهبکاتوت  تر مافی زیاتر بۆ خۆی زه وانی سابی ئهر ح  سه س ت ناکۆش له که
.  یه دری و هاوکاری هه کسانی، چاو  یهدا مای باش له. اتمکووت و تان ناک هز د وانی ب ئه
هشتنی گشت   مانای نه  وا بهیان تیوهاوککی زۆر و مای  ر خه  سه وه ینهرگ  وه مه ر ئه گه ئه
 وا رهرمان ، فهماف و ب ماف زده  ک وه یان هاووتی ئستا   که  یه یتی و ئابوور یه ستی کۆمه ربه به

  ."کات ش ده کراو دابه ر و تان که سامان، تان ژار، ساماندار و ب ند و هه مه وه  ده،ستراوه و به
 ت رهکانیان  یه  تاکی یه کان و پداویستی ته رفه  پدانی ده ره کان بۆ په وی تاکه  ههندی  یوه  هاوپه
ک بۆ قازانجی   خهی  وه  وساندنه  چه   بهرگا   که یه ستی ره  دژی خۆپه وخۆ له  راسته م به.  وه ناکاته

  .دات  دهسی   که  هتاک
 دوایین   له چوونکه.  یه کسانی یه کانی رته شه  پش کک له  یهندی  یوه  هاوپه  وه یه روانگهو  له

  دات بۆ هاوکاری له ک هان ده  خه  که یه ندی  یوه  هاوپه ستی   ههتی، ستی برایه  هه  وه  ئهدا وه لکدانه
کار هنانی توانای خۆیان بۆ   به هل خۆ  کات که کان ده  هزه  به  وا له  که وکتر ڵ یه گه
   یهکسان دا کی یه گایه  کۆمه نیا له  تههو  ئهدا کاتانم  هه له.  بپارزنکان هزه  بی  وه  وساندنه  چه
 بۆ ویست ناکات پ داکسان کی یه گایه  کۆمه نیا له چونکه ته.   موومکینه قینه هراست ندی  یوه  هاوپه   که

  .ی تر شکست بده وانی  ئهی خۆت وه مانه
کسانی  خوازێ، یه کسانی ده ، ئازادی یه وه ستراونه  به وه که  یه  به هایانه  س بهو  ئه یه  شوهو به

  . یه    ههکسانی  ئازادی و یه  پویستی بهندی  یوه  هاوپهخوازێ و   دهندی  یوه  هاوپه
  

                                                 
  کات   تی سوێد ده  اڵيه  می ئاسايشی کۆمه  زی ڕێکخستنی سيسته شێوا عبير له   ته که" folkhemmet "يه  کی سوێدی  يه  واژه  سته   ده 1
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  :دموکراسی سوسیالهاکانی  به
  

  کراسیودم
  
 وتانی  شکی زۆر له  به ک ئامانجکی سیاسی له وه) ری  ماوه  جهی ت حکوومه(مرۆ دموکراسی  ئه

   بۆ خۆی له که مکه ند چه ر چه  هه  ساوایهت حکوومهی  ک شوه  وهم دموکراسی به.  زراوه  دامهدنیا
 دا ١٨٠٠کانی   ساه   دموکراسی مۆدیرن لهڕی  بیروباوه.  رگیراوه  میرات وه  به وه یونانی کۆنه

ستی  رهه  تووشی به  که وه  مایهرک  بیروباوهک  درژ وه و کی دوور یه م بۆ ماوه ی کرد، به شه گه
  .کان بوو  کۆنسرڤاتیوه نه ی الیهتووند
 کیر چین  هه؛) کراو پله   پله(  تووندی توێ توێ بوو  کان به ی کۆنسرڤاتیوهی گای نموونه کۆمه
تی چینی با  رکی تایبه  ئه  وه   ئه.بوو تی خۆی هه رکی تایبه تی خۆی و ئه گا شونی تایبه کۆمه
یی   شاوه  لوه  کران که یر ده کان وا سه مهنز   چینه؛بکات گا یی کۆمهوا رهمانر  فه   بوو کهست ده

موو  ی هه ردی بناغه  به،نگدانی گشتی مافی ده. بت  نه  رکه و ئه نجامی ئه  بۆ ئهپویستیان
   له سیاسی  تووندی  کانی ره  ربه  به ڵ   گه لههاوکات ی وتانی ئوروپایی   زۆربه  له،ک یه کراسیودم
 کان هلبراکان و لی  دموکراتهسوسیالی ی هاوکار وه  سود ئه له. ست هات ده  وه وه کانه هراست  ن الیه

. سپاند  چه١٩١٨ سای  نگدانیان له شتی دهی سیاسی یاسای مافی گ یان ساڵ کشه  دوای ده بوو که
  ی نوێ بهستکار رهه کان تک شکا به  کۆنسرڤاتیوهیی رساستی  رهه  به   کهدا و کاته  لهدروست

کانی دیکتاتۆری  وه وی جوونه ی تووندڕهراست بای  شک له به :دا ری هه دژی دموکراسی سه
ی ت حکوومهی   داوای شوه یزم کهسوسیالکانی  یه  شۆڕشگری نه شکیش الیه و به) نازیسم و فاشیسم(

  .کرد یان ده  حیزبی تاکه
   له یه قینه یزمی راستهسوسیالرچی   هه ب بوترێ که  دهدا یان نی دوایی  الیهڵ  گه   لهندی  پوه   له
   له   ک بوو  یه  وه  دژکرده ،ک یه وه ک جوونه یزم وهسوسیال. ری ناگونج رکوتکه ڵ دیکتاتۆری و سه گه
 گا  کۆمه  چینی کرکار له  بوو که     زوموزۆرهو   دژی ئه  و بهبوونی ئازادی  نه ر  رامبه  به

  وه ئه. ک بوو ی خهییزم ئازادسوسیالو ئامانجی ژیان   هدی    گه   ناچار له  به داکان هکراتینادموک
 رنج سه  کیمۆرچ  ی ناکا  جا قه ،دی بت کی دیکتاتۆری وهت حکوومهی رگا   له  ئیمکانی نیه

 دموکراتیک  همیش ب هه  ده قینه هراستیزمی سوسیال. تدر ی دهش جارجار ل کهی   ل بدهی ڕاکش
  .بت
  ر گرووپه گه  ئه ،بووڵ کراوه یارانی پشووشی قه ن نه  الیه ک ئایدیالک له  دموکراسی وه،مرۆ ئه

ی  ک شوه  باسی دموکراسی وه کهکاتک م  به. رهاوین پی ل ده  و چهراستکانی  وه تووندره
  دموکراسی ییر  پانتایی کاریگهر   سه  له؛هزه لک به  وستی گه  هاو ههکرت  دهت حکوومه
  ی که و پرسیارانه  ئه ، واته یه کان هه یه  سیاسی نه  نوان الیه رچاو له  بهکجار   یه ی ک یه ناکۆکی
  .بت ر هه  سه  دانیان لهبیار مافی ب  دهکان  دموکراتیکه پکھاته

  
  کراسیو دم کان له یه داخوازی

  
  گیرت که ر ده کی ل وه  که وه  بۆ ئه که وشه.  که ی خهت کوومهح مانای  ی دموکراسی به وشه
و   ئه ساڵ  وره ی گهیان هاووتیموو   ههداو  له کات که  ده یه تی یه  کۆمه مه  سیستهو سفی ئه وه

 دروستن، بیروڕا  پرسیار بکه: ن شداری بکه  بهدای سیاسیبیاردانی   پرۆسه  له  که یه  ههیان  مافه
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رکان  دهڕ بریا   نه  نجومه  ئه  نگ به  دهداکان بژاردنه  هه ، له وه نه  پشتگیری کۆبکه ن، تبکۆشن که کهب
  .ن بده
ندیان  یوه په  که  هی  و پرسانه ر ئه  سه  لهبیاردان  تی له جۆرکی تایبه" کراسیودم"تر  کی یه اتا و به
ر   سه  له  که یه ری ماوه ی جهبیاردانی   پۆسهی  له  سه  هم دموکراسی وابوو  که.  یه  هه گاوه  کۆمه به

    .زراوه  دامه یان هاووتیموو  کسان بۆ هه ی یهیمافی تاک
ی یت ره ی بنهیندک داواکار ب هه ده بکات دموکراسی   باس لهنامرۆڤ بتو  ی که وه بۆ ئه

  :وه هنگر  ده وه هارخوی  انهو کان ئه یه داواکاری. ج کرابن  ی جبهیستوور ده
  ڕوه کی شیاو به یه  شوه  به که( بژاردنی ئازاد   هه نگدان له کسانی ده مافی گشتی و یه •

تبچ( 
 ) وه  گرته  دهی دینی ڕ ی باوهی ئازاد که( ی بیروڕا یئازاد •
 یاندن ی ڕاگهیین و ئازادرب ی ڕا دهیئازاد •
  کرکارانیندیکا ه سیاسی و س یرکخراو  ندام بوون له ی ئهیئازاد •
 کان بژاردنه  هه شداری کردن له زراندنی حیزب و به ی دامهیئازاد •
و کات مرۆڤ ناتوان باسی   ئهکرابن  ج نه   جبهرجانه و مه شک له کک یا خود به ر یه گه ئه

  .بکاتدموکراسی 
  سه؟  به نده وه ئایا ئهم   به

ی  روانگه   بتوانین له ی که وه سن بۆ ئه م به م پویستن و هه  هه رجانه  مهو  ئه توان ب که مرۆڤ ده
نتی کردنی کار کردنی  ره بۆ گه م ین، به  باسی دموکراسی بکه وه یه ستووری سیاسی و ده
  .س نین به   قینه  هراست دموکراسی
  وه مافه  کرده   بهکان  یه تی یه  ئابووری و یا خود کۆمه ره  فاکته    که  یه یراست و دیتنی ئه

ودا زۆر   له  کهب ئاسایشبازاری کاری  . دژوار نیه  شتکین که کان الواز ده یه رمی  فه دموکراتیکه
  له   کهبکات وا ل س  و زۆر که تبکا کپ گفتوگۆ کردنتوان  ن ده بکانیان رانی کاره س نیگه که
  .بن   دنیا نهی خۆیان گرانه خنه ره  یینی بۆچوونرب ده

کان دژوار  یه  سیاسی   باسه  یشتن له  تگه وه یه وانی زمانه بواری  م یا خود الوازی له ی کهیوار خونده
پاندنی  کرت و بۆ سه ر ده  سه  گفتوگۆیان له ی که و دۆزانه  بۆ حای بوون له،کات ده
   و به تره وه ره  سه یان له واری  ئاستی خونده ی که نانه و الیه  دژی ئه  لهمرۆڤکانی  یه ندی وه رژه به
  .دون نی دهوا ره

 جۆرکی شیاو کار   دموکراسی به ی که وه  بۆ ئه  که  دان  ڕه  و باوه  لهکان   دموکراتهسوسیال  بۆیه
  رچاوی جیاوازی به.  پویسته ا کر  پناسه پشتر   ی  که هرج مه    که  یه   شوهو  بهکسانی  یهبکات، 

     له بت،  نهرمیش  فه    ر به  گه  ، ئهکات  دموکراسی الواز دهداگا  کۆمه تی له یه هئابووری و کۆم
کسان  کی یه یه  شوه  بهدای سیاسی  پرۆسه  ناتوانن لهیان هاووتی   ه، چونک وای لدتدایراست
  یه ریپاندنی داواکا تر بۆ سه وانی  زیاتریان لهکجار یه تی رفه شک ده  به:شدار بن به

  ن که  بکه وه ست به شکی زۆر هه ر به گه  و ئه.بت  دهداگا ر کۆمه  سه کانی خۆیان به تیه تایبه
  یه  هه وه ترسی ئه وسا مه   ئه،بپارزتوان  کانی ئه یه ندی وه رژه ی دموکراتیک ناتوانی به پۆسه

  .کان زیاد بت  نادموکراتیکه وه ونهت بۆ جو رفه  دموکراسی الواز بت و ده وان به ی ئهڕ  باوه که
ی یک ئازاد کانی وه یه کی ره  ده رجه مهقورس و قایم  مرۆڤ  خوازێ که  دموکراسی ده پاراستنی

  وه م ئه ، به بپارزتکان ئازاده   وپکه رک  بژاردنه یاندن و هه ی ڕاگهیربرین، ئازاد ڕاده
  کان له نه موو الیه مککی زیندوو بۆ هه  چه هبکاتکراسی  دمو خوازێ که تک ده ها سیاسه روه هه

  .داگا کۆمه
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  کراسیو دمی  وزه
  

ی بیروڕا ی ئازاد   لهست به مه.  یه دموکراسی ی  وزهها پرسی پاراستنی  روه پاراستنی دموکراسی هه
   له باشی   زۆر بهیان ه ریش  کهها بدرن  ی وهبیار    که یه وه بژاردنی ئازاد و گشتی ئه ی ههیو ئازاد

  یه تی یه  کۆمه یه ندی وه رژه  بهری  به  روه  به تیی چۆنیه   کو  وهبت،  داکوتادایان هاووتیی  ناو زۆربه
 دروست. ج بکرن  کی کرداری جبه  یه  شوه  بهها بتوانن  روه  هه  اتک کهبیارکان،  یه گشتی

   کهلک  گهبیار هۆی  بنه ر نه گه ئه، بژاردن  هه اری کردن لهشد  بهها  روه   ههڕا وبیروکردنی 
  .ن ده ست ده  ده  مانای خۆیان لهبت هه ژیانی واقیعر   سه یان له ری کاریگه

  وه ن جوونه  الیه  دموکراسی له  له  قینه هراستی  شه ڕه ک پشدا هه رۆ وهو  ئه وه یه روانگهو  له
   کانی یه ندی  وه  رژه  بهن   الیه  له یه شه ڕه و هه ئستا ئه.  ناکرت وه کانه یه  دیکتاتۆری یه سیاسی

توانین   ده ئمه. هزتر بوون بهکاندا  ده وه  نه  له کرت که  ده  وه  هی نی جیھائابووریی   تخوازانه  سه  ده
   گرنگن دنهیان هاووتی بۆ  ی که هالن سه و مه  ئه وه که  الیه  له:ین  بکه   الوه دوو    لهشه ڕه باسی هه

  له. ن دا بکه ی  باره  بۆ خۆیان ناتوانن هیچ شتکیان له کان که  هزه  به ری گروپه ژر کاریگه
  خۆی  کهش بوون  دابه  جۆرک کردنی  نه  شه  ته هۆی  بته  زۆر جار ده هو نجامی ئه  ئه وه تره کی الیه
 .گا ی کۆمهیقامگیر  دموکراسی و سه ر  سه بۆ  که یه شه ڕه  ههدا خۆی هل

  بۆ پکھاته  جیھانی ئابووری کانی  نگره   الیه وپهو گر پانی مانۆر له ی گۆڕه وه  ستاندنه بۆیه
  .  یه  مه  رده  و سه  ئهی  وه ره ک ال که کی یه یه کان کشه یه  سیاسی دموکراتیکه 

 ی یر  کاریگهییپانتا اری پرسی،نۆر بۆ دموکراسیپانکی فراوانتری ما ای گۆڕهڕ ره م سه به
 دموکراتیک کی  یه   شوه  به  ی که یانه  سیاسی و ئۆرگانه ئه. تی  جگای خۆیه دموکراسی له

 چ   و بوون به  ی تکهرگا ب  دهب؟ و دموکراسی  ب هه کیان دهبیاربژراون مافی چ  هه
 کی پت نهشت؟در  

هزترین  زرانی دموکراسی بوون ئستا به مک دژی دامه رده  سه  کهکان  وه  هراست  حیزبه
کانیان  وه  هه چ که مان کاتدا وا وده  هه م له به. ی دموکراتیکنت حکوومهی  نگرانی شوه الیه

کی دموکراتیک  یه  شوه  به ی که و ئۆرگانانه ن ئه ب دنیا  که  دایه وه  پناو ئه زۆرتر له
،   وه  م بکرته   کهداکان ی کاروبارهیر به روه  به  لهانتی سه  دهکرێ  ی ده و جیه   تا ئهبژردراون هه
دا  ماه  ناو بنه نی، له ده گای مه  کۆمه  له بدرن، وه ن بازاره  الیه ب له دهکان  هبیار جیاتان  له
  .هتد
 دژی  ست له ستی کۆنی چینی باده رهه  به ێ که ببویر و بیره ندک جار مرۆڤ ناتوان خۆ له  هه

  رچی مانایه  هه کۆشن له م تده گیرت به کان ده  فۆرمه  ڕز له:وهڕیوازی گۆنیا ش دموکراسی ته
   کهێو که هدر    وا ده! وت  که   هه  ن، به  که  ی ده پشنیار وان   ئهی که وه ئهوسا   ئه. ن تایان که به

ر  گایان به التی کۆمه سه  ده  کهتب  هه  انه داکوتاو هش ڕی  وهز   به   گروپهمان  ودی بۆ ههزۆرترین سو
  . بوو وه سته  ده ستاندنی دموکراسی به ره  په له
ویی  ته  نه  بهیکان داخواز  دموکراتهسوسیال   که یه یراستو  ئه.  هی نت  ه سیاسپرسیموو شتک  هه

ری  به روه کان ناتوانن به یه  سیاسی  پکھاته  بوو که  قووه یه و زانیاری ی ئه النا نیشانه کردنیان وه
  دموکراسی به.  ژر باس ینه یخه شی دموکراسی ئابووری ده  به  له  ئمه که، موو شتک بن هه

    هپویست  وکان هی یر  نونه پکھاته   زیاتر له  شتکه،"شداری کردن به"رفراوانتری  واتای به
 ر چوار ساڵ جارک  هه وان   بۆ ئهی که ته رفه و ده لهبۆ خۆ نواندن  یان هاووتی بۆ   یاترتی ز رفه ده
گشتی زۆرتر تی ر شی که  به له  وه  و باره  له(  دابین بکرت ر کراوه  به  سته ده ر ده نگ ک ده وه
   ).دوین  ده
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" ت وه ده "  :     کراوه  ه  گه    و شوه  به   که ی   باسه  و هل ک ی خه وه  کردنهوریا بۆ ن  ههم هۆی باش به
 " ن؛ر شونه  ر ل  سه انک وشهبژاردنی  خودی ههر   هه ؟تب نجامدانی چ شتکی هه ی ئه ئیجازه

  یه وه ئهر   سه باس له   گوایه   کهنون   دهها  وه  که هیارن و پرس یه گه تداری با ده سه ده" ت وه ده
   وه  بگۆڕینه" دموکراسی "   به"ت هو ده " ی  وشهر  گه م ئه به. ن ی بکهکان چ یه زگا گشتی وده  دام که
ک  ن بۆ خه ب چی بکه کان ده یه زگا گشتی وده  دام  که نیه  وه  ئه   که  له  سه  مه   کهبینین  کات دهو  ئه
  . ن وه چی بکه که  یه وێ به یان هه  دهیان هاووتی  که  یه وه  ئه زۆرتر  که  پرسیارهکوو  به

 موکراسی هیچ کات ناتوانیاردم   به، ئازادی مرۆڤ و مافی مرۆڤ بداتکردنی دار سنووربۆ ب
. بکاتچی " ت وه ده "  ن که  بدهبیار بۆ خۆیان   کهیان هاووتی ر   سه  وه  ڕته  گه   ده  هو  ئههو  له جگه

  گاته  ده وه ، ئه  وه  ته بستنیان هاووتی   له  مافهو  ئه که بکاتند  سه ا پهه هوان یاسای ومرۆڤ نات
   .دموکراسی  پانتاییی وه سک کردنه ر ته  پشتگیری کردنی بهیسنوور

و  ر ئه ه س  پ له ن که ههس   کهندک   هه وه که  الیه له.  ش کراوه یری دابه  سه  زۆر به   باسه و   ئهم به
 ب   به بتوانن بۆ خۆیان ن که شاوه یشتوو و لوه  ت گه نده وه ک ئه  خه گرن که دا ده  بۆچوونه

  برێ که  ده وا گریمان تروه  کی  الیه له.  مشووری کاروباری خۆیان بخۆن"ت وه ده"ردانی  ست توه ده
وان  هئ  ن کاتک که ده  و خراپ ده ج  به نایبیارنیا   ته یه شاوه یشتوو و لوه گه ت که و خه ر ئه هه
    مان به   هه   له  که  یه  نموونهبینرێ   ده   لره ی که وه  ئه.ن ده هدر  ده نگ  دهک  وه  وه که  یه  به انهبیار و ئه

ند کرانی  سه  دژی په   بهکان  گه  به  ی بیست له ده تاکانی سه ره  سه  له  که  ران دهنگ گرتنی ده هند نه
  .کرا  باسی دهنگدانی گشتی  مافی ده
ی بیار دانی بۆ یان هاووتی توانای  ڕی به  باوه،ک پشدا روه  هه، دموکراسی ئستاسوسیال
ی یاررپرس گا و به ی کۆمهاررپرسی هی نوان بهی   له  سه  مهها  روه  هه وه ئه.  یه  هه  وه  پکه ی ژیرانه

  ؟ یه ی هه و هه انی ئهش توانای کیان هاووتی ری  ماوه  جهی  وه ره  ده ک له.   وه  گرته  ده یشتاک
و   لهیان هاووتی   که   یه یگشتکی  یه  نووسیمان دموکراسی پۆسهداسپک شی ده  به ک له ر وه هه
 رگاب   ده  کهن ش هه ک دۆزی هاوبه یه ژماره. ن ده ه دکان شه  هاوبه ر دۆزه  سه  لهبیار  وه یهرگا
 بت  هه  انهبیارو  ر ئه  سه  لهیان ری س کارتکه موو که  هه اتک دیاری بکرێ کهبیار  یان به چاره
 ناتوانین   ئمه  لهکامر  هه. تب ده   قینه  هراست بدادی یا خود  نیا ئاژاوه ی ته که نا ئاکامه ده

  گشتکسان بۆ خوندن بۆ لی یه توان ههبازار نا. ین کهب دروستمی زراب بۆ خۆمان  سیسته
  کان که ماه  بنهبۆ   گرانهر ده به راده   بارکی له وه ، ئهبکاتکسان دابین  کی یه یه  شوه مناک به

اب ک ن یه  هیچ شوه ستۆ و به  ئه کان بگرنه چووهداسا  به رکی ئاگاداری له بۆ خۆیان ئه
  .یان هاووتیرگری  ست هزی به  ده کان بدرته ری دادگا به ڕوه به

ر   به له. دات  ر ده  سه  له  یبیارگا   کۆمهخستنیرکی    شوهن که  ههداکان  ژیانی تاکه زۆر شت له
 گشتی،ی بیاردان شوازی، اتیکی دموکر  پۆسهی  له  سه  مه   خۆمان لهرگیز  هه   ئمه و هۆیه ئه

 (Indvidualism) رایی گه ر تاک  سه  له  وه  خت کردنه   جه    ز به   حهنده   چه  ی ناکا ئمه  قهنابورین جا 
ی ی پانتا و  ئه،ت  سیاسهها  روه   و ههب دموکراسی  ده ر بۆیه  هه. ین بکهکان  رکی تاکه و ئه

گا  کۆمهڕیکخستنی ر    سه  یان له ری   کاریگه   کهن   بدهها  ی وهبیار تا بتواننبت   ههانی هری کاریگه
  .  بت  هه
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  دا  دموکراسی  لهناکۆکی

  
   پکھاته   که جۆرک داندراون  بهکان   دموکراتیکه هبیار   که یه یراستو   ئه،ت بکر چۆن هه

  کان به تی تاکه یه  کردن و ئاسایشی کۆمه شه  بۆ گه ن که  بکهدروستها   وهکان  یه یت یه کۆمه
    ی سیاسی پۆسه .بن ر ده به سته کان ده یه  تاکی یه موو داخوازی  هه  که یه ن و مانایه سوود بن، به

ر چاو گرتنی  به  له به ( کات که ش ده ی هاوبه گا چارهری  وه ر تکۆشان بۆ دیتنه  سه خت له جه
ن بۆ  ب  چارهرگاباشترین ) کان یه  ئابووری  سامانه ک بۆ ونه کی وه ره  ده رجی ک مه  هی ژماره
   پناسهوێ رچی بتھه ست هنانی هه ده ک مافی وه  دموکراسی ناتوان وه بۆیه. ک ی خه زۆرینه
پاندنی  ک سه  نهم   به ته سه  کار هنانی ده شدار بوون و به دموکراسی مافی به. بکرت
   کهخوازێ  ده  انهیاربو  ز گرتن لهر، دموکراسی  وانه هچ پ  به؛ پی بۆچوونی خۆت  بهکان  هبیار
  . بنیشمرۆڤی ویستی  وانه  پچه  به  هنابیار و   ئهند ر چه هه دراون،
  له .بینین  ه ددا ناو دموکراسی  لهتمی  حه  (in-built tension)خۆڕسکیکی  یه ناکۆکی    ئمهدا لره

 پویست هاوکاری  ی ئامرازم  به. تاکهیی   ئاسوده ئازادی و  ،وه ره ال که ک  ئامانجی یهداکۆتایی
 بۆ   که   وه  مننه   دهش  و جۆره  بهر   ن و ههتی یه رکی کۆمه وه ک زینده کان وه  چونکه مرۆڤه یه گشتی

ک  وهوه  ئه کرێ  دهت  به هه. کترن  یه ستوو به  پشت بهی خۆیانیتی تاک یه ئاسایشی کۆمه
  . بکرتیر  سه سنووردانانک

ڵ    تکهکی گایه ی دموکراتیک کۆمه  پۆسهدیلی به   که یه وه ی بوترێ ئهروون   بهب  ده ی که وه ئه
 وه  ئه (وێ   کانی خۆی بکه دوای ویسته س وه ر که هودا ه  له  که  نی نیه  ده  ی مهخراو  نهرک ی  پکه
ست هنانی  ده تر بۆ وه یوان  دژی ئه ب به س ده ر که ودا هه  له   که که گایه کۆمه  دایراست   له

 ناکۆکی. )نن ال ده وانی الواز وه کان ئه  هزه وێ به و له بکاتبات   خهتی خۆی یه ئاسایشی کۆمه
  ش توان ببته  ده یه وره کی گه یه نگاری ره  به مان کاتدا که  هه خۆڕسکی ناو دموکراسی له

ودا   له مک که  کردنی سیستهدروست: دموکراسی هز کردنی  رک بۆ چاالک کردن و به فاکته
و   ست ئه   ده   بهتی یه  کۆمهمی ودا سیسته   له  که  وب شداربوونی هه  بهتی  رفه  دهس  موو که هه
  .نتر ب وانی ستی ئه  ژر ده   پناسه به  ه کهکراو   نه دروست   وپانهوگر

  شداری کردن له رکی به ئه:  کانیشه رکه دا پرسی ئهمان کات  هه  له م   به  کانه دموکراسی پرسی مافه
 سوسیال  و هۆیه ر ئه  به له. کی زیندوو یه  پۆسه  ببته ی که وه  بۆ ئهدای دموکراتیک پۆسه

 بازار   ک له  یه   شوهک  وهک یه راده زۆرجار تا  که ر دموکراسی   سه   لهو بۆچوونه دموکراسی ئه
 ر  سه   له   که یانه نی و بۆچوون و به  ئهناو  ڕێ به گه ر ده نگده ده: وه کاته ه دت ره  کرت سف ده وه

  .ون  یفی ئه  که   به   کهتبژر   ده  یانه هه نی و بۆچوون و به  و ئهکرن  ش ده   پشکهڕفۆرم
  رن؟ش بک  پشکهدا بازار دیلک له  چ به  که ی داوهبیار ک   که یه وه  ئه که پرسیاره

و زۆرتر   ئه ،هیدانکی گشتی نی ک مه  کار بنین، دموکراسی وه وێ لکچواندنک به ر بمان هه گه ئه
   ئمه ین، که که ی ده که خشه ر نه  سه موو باس له  هه  ئمه  کهک خانوویهچ،  ک ده یهخانووک  وه
ن بی دنیا     ی که  وه  بۆ ئهپرسیارین ر موو به  هه ین و ئمه که شداری ده دا به  کردنیدروست  موو له هه
  .گیرتبر کیان ل وه  باشترین شوه که کان به سته ره  که که
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     وه کانی شی کردنه رسه که

  
  مارکسیزم

  
گاش  ی کۆمه وه شی کردنه ی    سه  ره  که  کوو له  به هاتوه هاکان پک نه  به نیا له ک ته هئایدیۆلۆژی

   مرۆڤ به  ی که  وه  بۆ ئه ندرب بگۆر  ده  که کار دت   بهو میکانیزمانه یشتن له گهت ۆب   که ھاتوهپک
  . بگاتکانی  ئاواته

ی  وانه و شی کردنه موو ئه  هه کی له ره  سهرۆکیکانی  یه تیۆریو ) ١٨١٨ـ١٨٨٣(کارل مارکس 
رچاو   بهکی یه راده تا   که ی  یانه ریتیۆو  ، ئه گرن  دهیه یان پوه سوسیالیستی ی نگ ره  گا که کۆمه
  . کراون ه گه) ١٨٢٠ ـ ١٨٩۵( هاوکاری فردریک ئینگلس  به
 و پش   وه  ته  لکدراوه  ه  هه  زۆرجار به   شتکه کهمک ک چه وه" مارکسیزم"ر چۆنک بت،  هه
 سوسیال ڕی  بیروباوه کردنی  شه  گه ی مارکسیستی له وه  شی کردنهوری  ده   باس له  ئمه ی که وه ئه

ک خۆی  وه" مارکسیزم"مکی   چه  باس لهموو شتکدا   هه پش   لهب ین ده دموکراسی سود بکه
  .ین بکه

کی  یه ئایدیۆلۆژی،   بتکانی مارکس یه تی یه  کۆمه یه تیۆریستی  به ر مرۆڤ مه گه مارکسیزم، ئه
زراند   دامهکردنی  شه   گهکی یه تیۆریکارل مارکس .  هکی کاری سیاسی نی یه رنامه د بهسیاسی یا خو

تی  یه  مژووی ئابووری و کۆمه،ستپکی  خای دهودا   له کهی مژوو بوو  فه لسه ی فه که  بناغه که
 دا داهاتوو وتن له  ی پشکهوت  رهی   باره   لهمینجا  ه ئک  یه  ژمارها روان   له  کهئوروپا بوو، 

 مانیفستی  ک له یه ک نموونه وه"   یه تی باتی چینایه ووی خهژک م موو مژوویه  هه. "نجاون هه
بات بۆ  خه:  یه باتی ئابووری  مانای خه دا به یه و چوارچوه تی له باتی چینایه  و خه،کۆمۆنیستی

کانی  ی میوه وه  و بو کردنهمھنان رهه بهکانی  ر ئامرازه  سه ت به سه ی دهنست هنا ده وه
  .مھنان رهه به

  ک بوو که گایه ستی کۆمه به دیت و مه ک کۆتایی مژوو ده  وهسوسیالیستی گای  مارکس کۆمه
 تر چۆنک ب هه.  کۆتایی پ دتمھنان رهه بهکانی  ر ئامرازه  سه  لهکان  کشه   کش مهموو  هه
  . بوومھنان رهه بهکانی  ر هزه  سه لهکنیکی  وگۆڕی ته  بۆ مارکس ئاکامی ئاڵ یه  کۆتایی و خاه ئه
تی بۆ  یه  ئاسایشی کۆمه بتوان کرد که  دهدروستیان  ورانه  گه و سامانه  ئه ی که و هزانه ئه
ی   وته به. بت  هتی ن باتی چینایه  خه  چیتر پویست به و هۆیه و به بکاتک دابین  موو الیه هه

ساندنی  ره ویست پش پهم قۆناغکی پ وایین قۆناغه، به د یه  شوهو داری به رمایه مارکس سه
 بتوان  ها ئازاد بکرن که  هزی وه داری بوو که رمایه  هۆی سه  بهداتا ره  سه  له وه  ئهیزم؛سوسیال
مووان  تی بۆ هه یه  بتوان ئاسایشی کۆمه ت که بزۆر هندهی مھنان رهه بهی  که ئاکامه

  .بکاتر  به سته ده
کانی  وهی می  وه  شینه  به و دا و هزانه خستنی ئهرک  داری له رمایه یی خۆڕسکی سه توانا م ب به
س هنان و  ره  و هه  هۆی ئاژاوه هنب ار دهچ نا  به ،رانه روه کی دادپه یه  شوه  بهمھنان رهه به
  .بت ده دروستگای ب چین   کۆمهپاشانکا و  ست پ ده  شۆڕشی کرکاری دهکاتو ئه
 کرا  یر ده  سهی مژوو وت  رهوالی الوئه م ک ئاکامی ب ئه  وهسوسیالیستی گای  تر کۆمه کی  واتایه به
کانی  یه یدا تیۆریراست  له.  بخرترک  وه یه ی چاالکی سیاسیرگا   له ک شتک که ک وه نه

   چونکهر داون،  دهخۆیی دروست واتای  گا به نی کۆمهیک ئامرازی گۆڕ ت وه مارکسیستی سیاسه
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تی    تایبه   بهک  دوای یه ک له ی یه ندک پۆسه ری هه  ژر کاریگه  له  کهکرا  یر ده  سه وا کردن  شه گه
  . بتداتکنۆلۆژیی بواری ئابووری و   له
  

  ی مارکسیزم وه انهرگ  وه  دووباره
  

کی  یه  ماوه  لهکردن  شه  گهی  له  سه  مهر  گه تی ئه  تایبه به(  بوون کردن شه گه یڕ دانیشتن و چاوه
 شتکی وه یه  سیاسیتکۆشانیی  رنامه ی به روانگه  ر چۆنک بت له  هه)بت دان درژخایهزۆر 

 کانی ژیانی رجه  مه  کاتک که  ره کهتر دڵ ناخۆش ی  هنده   یه ینڕوا  و چاوه  ئه . ر نیه که دخۆش 
 هز   به وه قینه وگۆڕ تا سنووری ته  و داخوازی بۆ ئاڵت دژوار بر ده به راده  ر له ماوه ی جه انهرۆژ
ژی ک سترات یه  ژماره  کردنی  ه  یدا گهروو دا ی نۆزده ده  سهتاکانی  ره  سه   لهی  وه   ئه  وابوو که. بت

 سیاسی رخانی  سهک   وهکرێ  ده   انهو ، ئهبوو یه  پۆسهو  ئه  یی دان بهستی خرا به  مه به سیاسی
   .ون مارکسیستی بینا کراکانی  یه ی زانست یه تیۆریر   سه  له  کهن بکریر سه
ش  دا دابه کی ره ی سهوت  رهر دوو  سه کان به هسوسیالیست   کرد، حیزبهسفمان  وهک پشدا  روه هه

یان  کان ده   یه یر شۆڕشگ ، حیزبهی ڕیفۆرمیستی تریان  وه  ئه شۆرشگری و یوت  رهکیانک  یه:بوون
 کردن   شه   گهسیاسی) ییتوندوتیژ (ی ئامراز  رگرتن له  ک وه   که   ساز کردنی شۆڕش بهویست به هه

 کانی  ره  فاکتهندی نوان  یوه  په وگۆڕ له  ئاڵر پکھاتنی   سه   وستان له ب ن، خراتر بکه
ی فکری وت  ره.کرد  دهر  به  سته  دهۆڕشیان کانی ش رته شه  مارکس پشی وته   به  که،مھنان رهه به

   ی که  وه   ئهبۆ بکاتست پ   دهگا وگۆڕ و چاکسازی کۆمه ی ئاڵ ویست پۆسه ی هه ریفۆرمیستی ده
یه ی کۆمهیر روه کان بۆ دادپه یه  داخوازیبتوان بهکسانی تی و یهج    ئه بکاتج ی که وه ب  

  .وتن بوو  پشکهی رت شه  مارکس پشی وته   به  ب که و شۆڕشه  ئهڕوانی  هاوچ
 کام   که   ئاراوه  هاتنه ها ده   باسی وه  میشه  ههیزم سوسیالتایی مژووی  ره  قۆناغی سه م له النی که
   به کام حیزب زۆرتر  بوو که وه ست ئه به  مهر  پوهک   وه ، که تره دروست ی  که  ڕه  بیروباوهحیزب 
 کانی  وبۆچوونه بیر  که و حیزبانه  ئهم  ر جه  ؛ سه ب سوودن  گفتوگۆیانه م جۆره ئه.  هفادار  وهمارکس

  ت به ی تایبه  وه  انهلکدوان  ر کام له وانیان گوڵ بژر کردوون و بۆ هه  کار دنن ئه مارکسیزم به
ی  شه ی بانگه وانه  پچه  به ،وه گرته تیش ده  شوازی کۆنی کۆمۆنیزمی سۆڤیه وه ئه.  یه  ههخۆیان

  .نینی مارکسیست سه وان حیزبی ڕه  ئه گوایه خۆیان که
  

  نووس  چاره ڕ به باوه
  

ی  شه یزم بانگهس مارک:یه تی هه  زۆر تایبهک بت، هۆیر چۆن  مارکس، هه فاداری به  وه گفتوگۆی
 شوازی   ان لهو الد ،کرد  دهی یانه کی زانستی  یه   شوه  بهیزمیسوسیالی یلماندنی پویست سه

  شه به و  ئه.کردن بوو  شه ی گهرگار   سه  مانای دانانی کۆسپ له ی مارکسیستی به وه بیرکردنه
  حکووم به نی مژوو مهکرد  شه  گه  که یه  بۆچوونهو   ئه وه ست له به مه ( مارکسیزم  له   یه ناچاری
 سوسیالیستی  ڕی  وباوه بیر  لهرچاوی  بهری  ره ه ز وه  داخه به)   پشدا دیاری کراوه کی لهوت  رهپوانی
 و یشتوون  تگه  وه   له که ی سانه و که  وابوو ئه  که  پشدا دیاری کراوهکردن شه ی گهوت  رهر گه ئه.  داوه
 .تر وانی  ئهی  لیقه   سه بۆچوون و  نه  بدهگوێ ناکا  پویست   ن  که  ده" یراست"تی   رایه   هۆیه نونه و به
  اد  کۆتایی  له   بۆچوونه   جۆرهو ئاکامی ئه.  گرنگ نین ر بۆیه  و ههن ه  هه  پناسه تر به وانی ئه
 ک   وه  ن که  که   ده   ربازهو ستی ئه رهه  به   ی که  سانه  کهو ، ئه کان هداز ئا   فکره راونانی   هۆی  بته  ده
  .تدر گایان ل ده نانی کۆمه دوژمیمۆر    دیاری کراوه" قینه هراستی رگا"
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  یه ئایدیۆلۆژیموو  تر هه کی  واتایه کان یا به یه یناچار  موو بۆچوونه هه
 ک یهنیا   ته  که   وه نه  که  رز ده  به    بۆچوونهو   ئه  که (Fundamentalist ideology)کان یه ری گه بنچه
   وه  یه  روانگه و ، له وی لبکرت  یه  پهب  دهکی باش  گایه  کۆمه یشتن به بۆ گه   یه و که هه رگا

  خرته ر ده  به هنک بگرربازنیا  ب ته س ده موو که  هه  که      یه خوازیداو   ئه .نادموکراتیکن
 کی  گفتوگۆیه  تی خۆیان له بژاردنی سیاسه ک بۆ هه  خه  بهدان رگا یدموکراتیکداوای  رووی  سه

ر    سه   له  ش که  وه  ڕای ئه  ره   سهت که ۆمۆنیزمی سۆڤیه ناو ک له. بژاردنی ئازاد ی ههرگا   له وئازاد
   دژه  هن ، الیهزرابوو  دامهی مژوو  قینه هراستی  وه  لکدانه لهم   که   یه  ری پله   قۆرخکه تیۆری

   کهکوت  ره ناو  وتنه  که هۆی   هو بو وه ر ئه  هز بوو و هه ر به کی ورانکه یه ی تا راده که دموکراتیکه
  .بوو کسانی هه  ئازادی و یهک   وهسوسیالیستی هاکانی  ڵ به  گه وخۆی له هراست کی  یه یت  دژایه

 و  وه هبکات  کۆدا ڕاکشرنج سهزن و   مۆدلکی مه گا له کردنی کۆمه شه  گه ا کهشمارکس تکۆ
 کردنی  شه ی گهوت  ره  که ڕه و باوه  ئه. ا شتکی باو بوود١٩ی   ده   سه  لهوه  و هه  ئه و بکاتسفی  وه

کی  یه  شوه به و   وه  ببیندرنهکرێ   ده  و یاسایانه   ئه کا و  ندک یاسا ده   هه  وی له  یه  پهگا  کۆمه
 کی یه راده تا ش وه  ئه و هۆی بووئاسایی   شتکی  وه  یه یهزر زۆر بواری   لهن،سف بکر زانستی وه

تاکانی  ره  و سه١٨ی  ده  سه  بواری زانستی سروشتی له  له  کهن بوو رچاوانه  به وتنه و پشکه  ئهزۆر
  ها هوی  شه  بانگهش زانایانی بواری زانستی سروشتیت  نانه  تهرۆ و ئه .ی دا بووروو  ی نۆزده ده سه
  ک  وه  وه یهرگا و و لهسف   ا وه یاسندک  هه   بهی یواو فیزیا  ته کردنی شه  بتوانن گه ن که ناکه

  تی یه  زانایانی زانستی کۆمه  گا به  جا چ ده،  ن  بکهدیاری  پشبینی بکرت توانرێ ب   کهمک سیسته
  .ن کهبها بۆ بواری زانستی خۆیان  ی وه شه  بانگه  که
ندک گریمان    و ههندی  پوهندک   هه    که  یه  وه  ، ئهوان   ئهی وته   بهکرێ،   ده  نیا شتک که  ته

و     دیاری بکرن  یه وریان هه  ده ناو ئابووریدا له   کهکانیزم  مندک  کرێ هه  ده. لمندرن  بسه
ک و  یه  ئابووری م له به. ن بکربینی پش ک یه رادهتا کرێ   ده کانیزمانه مو ری ئه کاریگه
  خولیا و داخوازیک یه ودا ژماره شدارن و له یدا بهک تیا  میلیۆنان خه   به کدا که گایه کۆمه
کترن    هاوکاری یهشکیان  به  که،ک هزی جۆراوجۆر یه ژمارهن و   که  خۆ ئاشکرا ده گۆڕین   لهم  دهر هه

   بزان که وه یه  دنیایی ت ناتوان به ، مرۆڤ قه جموجۆدان  له ،  کتر  یهیاری   نهکیشیان یه و ژماره
  وه ئه:  دراوه  ی بۆ نهبیار پشدا    له   که  یه  وه  ی ئه  که  هۆیه .چ و کوێ ده ره  کردن به شه ی گهوت هر
  .ک  خهوتی خودی  سوکه  هه   به وه ته ستراوه به

موو  ک هه  وه ب ش ده وه ئه. ڕیکوپکن زانستی و کی  یه وه لکدانهکانی مارکسیزم  یه تیۆری
 بۆژیان   واقیعی ر چاو گرتنی  به  له  به   واته یانه  شوازکی زانستی نستی بهکی زا یه تیۆری
ری   دهپشتر  گرانه خنه ره  وه  لکۆلینهو ئه. وه هنکانی تاقی بکر  یه ینی پشبییدروستلماندنی   سه

   له تر که کانی مه  سیسته  ناتوان زیاتر لهکی ڕیکوپک  یه وه لکدانهک   مارکسیزم وه  که خستوه
   کهی  و جیه   تا ئه.بکاتبینی   و پش وه   هبکات شی دنیا کردنی شه ن گهوزرا دا دامه ی نۆزده ده سه
 ن،  که   دهدروست   که  وه لکدانه خودی   کهک تاک   وه جیاجیاکان یه تیۆریر   سه وه رته گه ده
ر   سه  مارکسیستی لهتیۆری  وه   ئه بۆ ونه. نناگردا ی واقیعدنیا   تاقیکاری لهی  رگه  بهندکیان  هه
کی  یه ندی یوه مک په رهه ر به  ههخی بایه    ده  که یه تیۆریو   ئه،  وه  گرته   ده کارخی بایه
یری  ئاکامی سه.  رخان کراوه تهو   ی ئهمھنان رهه به بۆ   که یه  هه و کاته  ئهی   رژه  بهوخۆی  هراست
کا   دهدروستدارتر خ بایهمی  رهه  بهی کار   شوهری ناکاریگهخستنکی رک   که یه وه ئه  یه تیۆری و ئه
ر   کردنی ههدروست بۆ ترکی زۆر یه ر ماوه کی ناکاریگهرکخراور، چونکه   کاریگهخستنکیرک  له
  .خوازت  دهمک رهه به
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 ئامرازیک   نی خۆیان وه نرخ بوو به مارکس کانی  یه تیۆری   شک له  به ،ر چۆنک بت هه
    به  ی که  و شتانه شکن له  ئستا به و،   نیشان داوهی واقیعدنیا   له  ی ئمهیشتن تگه پدانی  ره  په

توانین   دا دهش  شه  بهو  م له به.  کراونقوبووڵکان   یه یت یه  زانسته کۆمه ناو   لهکی گشتی یه شوه
   و سیاسی لهئابووریتری بواری  کانی نده  بیرمه نووس بوو که ان چارهم  مارکس تووشی هه   بین که

 (John Stuart Mill)ن ستیوارت میل ا و ج(Adam Smith)ک ئادام سمیت   وه١٩و١٨کانی  ده سه
ر   سه یان به ماوه شکیش  به و   نیهکیان  یه ییوا رهکانیان هیچ  یه تیۆری  شک له به. توشی ببون

 تی یه ی ئابووری و کۆمه وه نگی شی کردنه ئامرازی گر ک  یان وهندک  هه شدا  وه  ڵ ئه  گه  له.  چووه
  .  وه  ماونه

ین،  که  مارکسیستی دهکیتیۆریمی  ی سیستهیک ره مکی سه ڵ دوو چه  گه  له ه   مامه دا ئمه و کتبه له
 دموکراسی و سوسیال ناو  م له  ههکان  بۆچوونه کردنی  شه  گه له وریان ده   وا  ی که مکانه  چهو ئه
ئستاش ) وتووتر   پشکهک یه رادهتا کی  یه  شوه به (  و کهبووه   هه گشتی یزم بهسوسیال   ناوم له هه

باتی  مژوو و خهر   سه  ی ماتریالیستی له روانگه    مکانه   چهو  ئه.وه ئامرازی گرنگن بۆ شی کردنه
  .تین چینایه

 یک ئامراز  وه یانه تیۆری و  ئه  ئمه ین که  بکه وه  به  ئاماژه پمان خۆشه ت،ر چۆنک ب هه
  گرفته گیرو بۆ  ئامادهمی  وه تاقمکک  ک وه  نهین  که  یر ده   سهگا ی کۆمه وه لکۆلینه

 کاندا  یه سوسیالیستی   وه  لکۆینه  شک له به   له.می ئستا  رده  تی سه کانی سیاسه یه یسیاس
  هنسیپ هپرکانی   قسه  که یر کراوه ری دینک سه ک دانه م تا کورتک وه جارجار مارکس که

 کانی  باسه   ندک له   هه  ژر پرسیار و له ونه بکهناب  هیچ کات  کهن   که   دیاری دهکان ره که ڕنونی
ب  مرۆڤ ده. کرت  دی ده  هب  وانه  لکدانه  جۆرهو ئه   ربینی  بۆ دهیلک  مه  جارکی ترداڕۆو ئه
  ی که وه ر ئه  به  لهم   النی که:  وشیار بتسکانه  بیرته   یه یڕ  باوه  وشکه و  ر به  رامبه   به  میشه  هه

توان   ئاسان ده نده ، و چه ناکهترس  نده  چه  وه   ئه  دا که  پیشانی دهیزم بۆ خۆی سوسیالمژووی 
   له  ئمه  کهی   متۆدانهو ئه. یزمسوسیالخودی هاکانی  بهدیھاتنی  وهڵ   گه  ملمالن له وته بکه
   و به گرانه خنه ره کی  گفتوگۆیه  نیا له ب ته  ده وه نه که کسانی نزیک ده  ئازادی و یهکانی  فکره

 یان  گه  له که ی گرفتانه گیروو مۆی جیھان و ئه رجی ئه ومه ڵ ر هه  سه  له وه بیرکی ئاواه
کانی  مه رهه ی به هیان ڕی وهبا  و وشکه وشه   به وشهی  وه رگرانه  وه ک له وه، نه نهرین بدۆزروو بهروو

  .مارکس
  

  ر مژوو  سه ی ماتریالیستی له روانگه
  
   بۆ پارزگاری له1 (Gustav II Adolf)م کانی مژوو، گوستاو ئادۆلفی دووهه  کۆنه  پی کتبه به

 پی   به.  ساه٣٠ڕی   ناو شه وته ی کاتۆلیسیزم که شه ڕه  دژی هه کانی له ه پۆتستان هاودینه
  ته مان سیاسه بینرا بۆ هه نگاوک ده ک هه  وهڕ  شه گالنی سود له تر، توه  زۆر نوێوکی  لکۆینه
ری   هاندهکرا ئاش  به  ند که هۆ وتانی باتیک و پ ڕ له  هۆی شه  پشدا ببوه  کهی   یانه ری  داگیرکه
  .بوون ی ههیئابوور

ی ئایدیالیستی و  روانگه جیاوازی نوان  رووداوک یه سف کردنی  وه ی  ه جیاواز م دوو شوه ئه
  وه ر مژوو ئه  سه  پی بۆچوونی ئایدیالیستی له به. ن ده ر مژوو نیشان ده  سه ماتریالیستی له

ی  روانگه پی   به  وه  کی تره   الیه   له.ننه  هد کردن پک شه ری گهۆ مۆتی  وزه  ه ککانن  فکره

                                                 
     ی زایینی ژیاوه١۵٩۴ - ١۶٣٢کانی     نێوان ساڵه   له   پادشاکانی سوێد که  کێک له  يه 1
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کنیکی و  وگۆڕی ته  ئاڵ،ئابووریکانی  یه  پویستیی  له  سه  مه  وه ر مژوو ئه  سه ماتریالیستی له
  .اننو  ئه  دار به ندی یوه کانی په ره فاکته
 مھنان رهه بهکانی  یه ندی یوه ه پ  که   یه   بۆچوونهو ر مژوو ئه  سه ی مارکسیستی له روانگهڕۆکی  ناوه
گای کۆنی   کۆمه له". تی یه  کۆمهرخانی  سه" ن، وه ره الکه ک گا یه خستنی کۆمهرکها بۆ  روه هه

ی   شوه ڵ   گهیان له ی جیاواز بوون که کانی کار نه رجه نیا ژیانی کار و مه  ته وه  ئهداوکای کشت
 ش وه ی ژیان و بیرکردنه خستنی سیاسی و شوهرکها  روه ه ه ، بوو  دا ههسازی گای پیشه کۆمه

کانی ژیانی   بۆ پرۆسه نر دهبیارهنانی ژیانی ماددی  م رهه ی بهکان  هشواز ".ن بووجیاواز
دیاری   وان  ئه بوونی که  نیهک   خهییشیارهۆ  وه  ئه.وه که  یه تی، سیاسی و ڕوحی به یه کۆمه
مارکس "  وانه ی ئهیشیارهۆری  دهبیار   که وانه ی ئهیت یه  بوونی کۆمه وه ، ئه وانه  پچه ، بهکات  ده
  یه وه  ئه ک یه راده تا ستی مارکس به  مه.نووس  دهدا" ئابووری سیاسی نگاندنی  سه  هه"  کتبی له
   که،انی ژیاننک رجه  مه وه کوو ئه ، به نینگا  کۆمهداڕشتنی ی  شوه یر دهبیار کان بۆچوونه    که

  .ن  که  کان دیاری ده   بیروبۆچوونه  ، کهونو کردانیدروست ئابووری و تکنۆلۆژیی
   (Interest)سوود ئاست    له  وستی ئمه   گۆڕانی هه   به  کرێ ئاماژه   ده  وه  ره  کهروونکی   یه  ک نموونه  وه
رز درابا   قه  به ر شتکی که  بۆ هه سوودگرتنی ر  وهراست کانی ناوه ده تاکانی سه ره  سه له.  ین  بکه

 یان ویستی پ سازی که  ی بازرگانی و پیشه  وره  ندی گه   ناوهم  رده  سهو  ئهتکنۆلۆژیی  تاوان بوو، به
لی    ههتکنۆلۆژی   زن که  ی مه  پرۆژه ڵ  گه  لهریب  تههاو. بوون ب نه  ههر   کاریگهدارایی بازاری  به
رز کردنی پاره بۆ   بوو؛ و بۆ قه  و زیاتر ده هات ر ده   هه  رز کردنی پاره  یستی قه ، پو دبوونانخس  رهبۆ 

   دژی خالقی به  بزراوی ئه یه وهو ش  به.ترسی، مرۆڤ ناچار بوو نرخی بۆ بدات  ی پ مه  پرۆژه
  . ناوچوو  له سوود

  وگۆڕ له ی ئاڵرگا  کنیکی، له کردنی ته شه ی گهرگا  هینان له م رهه کانی به رجه  مه کاتک که
خستنی سیاسی و رکی  ب شوه دهئینجا ، گۆڕن کردن و شتی تر ده بازرگانی  تیی چۆنیه
خستنی رکی  سازی شوه گای پیشه ستاندنی کۆمه ره ڵ په  گه ریب له هاوته. تتیش بگۆڕ یه کۆمه
 و پیاوانی  زاده جیب ر س چینی نه  سه کان به یه ش کردنی کورسی دابه(ران   نونهنی نجومه ئه

ی نی نجومه ئهخستنی دوو رکی   جیاتان شوه شتکی نامومکین بوو و له)  کی ئاسایی ئایینی و خه
ری گرنگی   سه ڵ چوونه  گه ، له وه تهگرجگای ) ران  نونهنی نجومه ئه پیران، نی نجومه ئه( 

شداری   به وان له ئهرهاویشتنی   ده ترئی سازی، کانی پیشه نده وهها کرکارانی نا روه سازی و هه پیشه
ی  به  قهرخانی  سهودا   دوای ئه  به،ئابووریی  نی بناغهاڵ گۆڕ  گه له. " شتکی نامومکین بووکردن 

 ی  وه  لکدانه "  به تر ئاماژه  جارکی ی که وه بۆ ئه". بت دهوپ  ی کوترک توشی ئاڵ و گۆئابووری
  .ین بکه"  سیاسیوریئابو
 ")شییئابوور (رخانی  سه"ها بۆ  روه  ههئابووریکانی   هزه  که  فکرهو  تری ئه کی یه وه  دانهنگ ره

  وه ڕته گه یان دهکان شون پ یه تی یه سی و کۆمهها سیا  به ک له  زۆر یه  که یه وه  ئهرن دهبیار
ئازادی ی ی لیبرالئایدیۆلۆژی پشت  له" ت درۆ ناکات هندی ق وه رژه به: "ئابووری رجی  لومه  ههر  سه
ری  ستنه  ئه ره کانی په ون پی ویستی چینهشی روون  توان زۆر به  مرۆڤ ده١٨  ی  ده  سه  له

ن   خاوهئاریستۆکراتیکانی چینی  یه  تی   تایبه  ه بۆ تکشکاندنی ماف  خانهن کار بازرگان و خاوه
 پشت  و له. سازی گرتبوو کردنی بازرگانی و پیشه شه  گه شیان به پ  که،بکاتدی  وی به زه
،  مان شوه  هه توان، به یزم مرۆڤ دهسوسیالکسانی  کان بۆ ئازادی و یه یه ستاندنی داواکاری ره په

ن  بازرگان و خاوهکانی  یه  تی   تایبه  مافهستی کرکار بۆ تکشکاندنی  کانی چینی ژرده ویسته
  .  ببینکان  خانهکار
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 و یا  وه م ناکاته کسانی که  ئازادی و یهییوا ره   لهک  یه  هیچ شوه  به وه ئه    که  شتکی ئاشکرایه
  و باتیان بۆ ئه  خه،ترسی خۆیان  مه  خستنه   به زۆرجار ،ی که سانه و که خود دسۆزی ئه

 هزی  کی بهبیرکانی خۆیاندا  یه  چاالکی کان له  تاکه  که یه یراستو   ئه؛ کردوووه   وبۆچوونانهبیر
    هزه  ر به  رامبه  وستکی به  چ هه مرۆڤ  ی ناکا  جا قهکرێ،  ا حاشای ل ن ریانه ئایدیالیزم هانده

  یه  سیاسی   وپهوگربۆچی    که    وه  کاته  ی دهروون  وه م ئه به .بت  هه" مژوو "کانی  ره  دهبیار
  نه ر الیه  سه خت له  و جه وه نه ده  لکدهها جیاواز   ئازادی وه ک بۆ ونه ی وه وشه  مانایکان جیاوازه
ئازادی بۆ ک؟  "    کهوه بته رز ده  به و پرسیاره تر ئه جارکی.   وه  هن که  ئازادی دهفکریکانی  جیاوازه
  "و بۆچی؟

   یه  یان هه  سوسیالیستی  وبۆچوونی بیر  ی که  هنان  و الیه   بۆچی ئه   که وه  کاته   دهیروونها   وهر   هه وه ئه
 تیی چۆنیه نوان   لهئاشکراکی  یه ندی یوه کرێ په ده: نئابووریخستنی رک و ئابووریها خولیای  وه
 ئاواتهون و   خه دیھنانی گا بۆ وه  کۆمه ی که تانه رفه و ده  و ژیانی کار، و ئهئابووریخستنی رک

(Ideals)  ت  ریان ده  به  سته   مرۆڤ دهکانی یه تی ره بنهموکراسی   وهئاواتی ون و  خه ،کات ببیندرک د
ک  س وه موو که  هه  که زراوه  دامه   بۆچوونهو  ر ئه  سه  له ، که قینه هراستدموکراسی . و ئازادی

ر ژیانی کار  گه ه، ئ نیه، مومکین بکاتی سیاسیدا   پۆسه شداری له  بهتوان  ده،کسان تی یهوهاو
ت و  سه ن ده کی خاوه ر خه  سه  گرنگ نین، به  کهی  هوان  گرنگن و ئه  کهی  هوان  ئهر  سه ک به خه

ی رگا ت  نانه  ته   کهی  هوان ن و ئه ده تر ده  کی  بۆ خه بیار   کهی  هوان ر ئه  سه ت، به سه ب ده
  .بکاتش   ه دابر ژیانی خۆشیان پ نادرت  سه  لهبیاردان

   دا دووباره ژیانی سیاسی ن له که ی دهدروستمھینان  رهه کانی به یه ندی یوه  په ی که وستانه و هه ئه
خۆ و  ربه  سهییان هاووتی   به  سیاسیکی  یه یوێ دموکراس مانھه  ده ر ئمه گه ئه:    وه  بنه   دهدروست

  وخۆ ربه کان سه ودا کرکاره  له ب که ی کارمان ههب ژیانک وابوو ده  کهبت،  مان ههرپرسیار به
  هیچینیرب مافی ده گرن و ر ده رمان وه نیا فه وان ته ودا ئه  له ک ژیانکی کار که رپرسیارن، نه به

  .  یهبۆچوونکیان ن
ی  هروانگ  نیا له  ناب تهئابووری یاساکانی  خوازێ که  دموکراسی سیاسی ده و بۆچوونه  پی ئه به

 چ    به قازانجانهو ئه   ی که  وه   ئهر چاو گرتنی  به   ب له  به ،کان رمایه ن سه کانی خاوه قازانجه
ندی و   وه  رژه  بهی  روانگه  ب له یاساکان ده. ، دیاری بکرنون که  دهتر  وانی ر ئه  سه  لهنرخک

   جۆرک که  کار بهبارودۆخیک   وهبۆ شتیی دانیشتوانی کرکار  کانی زۆرینه یه پداویستی
 ی  که  هر کار  سه ت به سه دهکار هنانی   به، یا مافی  وه یه ترسی  مه   نه  هخ ک نه  خهندروستی  ته
، ن  دا بکه   گه  وتت له  س و که  ر چۆنی پیان خۆش بت هه   هه  ی که  وه  ئه دژی   لهپاراستنا ی، داخۆت
ر  گه تر ئه کی  واتایه به.  دیاری بکرن و پایه  کردن و زیاد کردنی پله شه تی گه رفه ها ده روه و هه
ی   بناغه ب ئمه  وابوو ده وێ، که  ئازادی و دموکراسی ده له" تیمان یه  کۆمهرخانکی سه " ئمه

 شتک کان  ئاواته ون و  خه نا  دارژین، ده  ئاواتانه ون و  و خه  پی ئه ، بهمھنان رهه به، ئابووری
  .)  فاضله مدینه(  یوتۆپیا  له   جگهنابن
    که  نیه مانایهو   به وه کانی سود ئه  دموکراتهسوسیال، بۆ  مان پکرد ک پشتر ئاماژه روه هه
    ش نیه و مانایه و ب گومان به بکرێ،  غه ده  کۆمپانیاکان قهئاست  ی لهی تاکتیی نداره خاوهب  ده
وت  رکه  داهات و ده  که یه یراستو  ک ئه کانی بازرگانی وه یه یت ره  بنه یه اواکاریدب   مرۆڤ ده که
،  وه که  یه  دانیشتوان به  که یه و مانایه به   وه  ئهم  به.  گوێ پشت  بخاتهک بگونجن  ڵ یه  گه ب له ده
یاساکانی  ("کان   یه یت یه رجه کۆمه مهبتوانن ب  ، ده وه کانیانه بژارده  هه ی پکھاتهرگا  له

  کان، له  کرکاره  کهخوازێ  دهها  روه  هه وه  ئه.ن   دیاری بکهکان یه ین بازرگا نده بۆ ناوه")  کایه
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 و  ر مووچه  سه تیان به سه ب بتوانن ده ، ده وه یه ندیکای کرکاری ی سهرگا  کانی کار و له شونه
  .ب دا هه انه رۆژتنی کاریخسرکها  روه کانی کار و هه رجه مه
  
  کان  ڕه  وباوه بیروری  ده
  

 زۆر گا  کردنی کۆمه شه  بۆ گهکان  یه ئایدیۆلۆژی ،کان  فکره،  قینه هراستبۆ ماتریالیستی مژوویی 
ر  ه س  ه ل(schematic view) ی  یه یی  خشه   نه     روانگهو  واوی ئه   ته  به دموکراسی سوسیال، گرنگ نین

 ب گیان بۆ ک ئامرازی ون و هیواکان وه کان و خه  فکرهت مرۆڤ ناتوان  به  هه.   نیهتی ش
   لهکردن و خرری  روه  پهکسانی، داد ک ئازادی و یه  وهفکری. بکاتیر    سهئابووریندی  وه رژه به
ی داڕشتنی   هشو یا مھنان رهه بهکنیکی  رچاو گرتنی ته به  ب له بوون به  ههدامک رده موو سه هه

ین ژیانی   پی ده  ئمه  کهی   شتهو ر ئه  سه یان له ری  کاریگه وانه ت ئه به هه. ئابووری
  ، و له کردوهکانیان  خۆشه ی پیر و نهی ئاگاداردامک رده موو سه  هه ک له ، خه بووه تی هه یه کۆمه
 بووه  هه سانه و که یشتن به اگهک بۆ پ یه ه چاررگاکان   شوه ک له یه  شوه ک به گایه موو کۆمه هه
ون و   و خهنکا  فکره   وه  یه روانگه و له.  بکاتیان  رشتی رپه  سه   که  بووه  نه هیچ خزمکیان  که

  .  بووه گا هه  داڕشتنی کۆمهر   سه  لهخۆیان  ربه کی سه یه ری  کاریگه میشه کان هه  ئاواته
   یان به  سیاسیوتنی گرنگی  پشکه ڕ  روباوهندک بی بین که هه ۆڤ دهمان کاتدا مر  هه م له به

 یا مرۆڤ  بووه،   بوونیان نه رخانه  رچه  وهو   ئهئابووریکانی   ئامرازه  ی که  و کاته   ئهتا    دیتوه   نه  خۆوه
دانی  رهه  سه.بتدخسان ره  نه بۆ انکانی له  ههمھنان رهه بهکانی   هزه کاتک کهتا توان ب،  ده

دان شکستی هنا،  کانی چینی خانه یه  تی   تایبه  ه دژی ماف راست به کانی ناوه ده  سه جوتیاران له
کان    یه یساز  پیشه  نده  ن ناوه   خاوه وانن بازرگان  الیه  له٢٠ و ١٩، ١٨کانی  ده کانی سه هرشه

  یان لهمھنان رهه بهرتری  تر و کاریگه ی نوێمک تی سیسته رایه وان نونه  چونکه ئه،وت رکه سه
 و ئابووری  بواری وگۆڕ له ندی نوان ئاڵ یوه په. کرد ان دهک یه وی ن زه  ئاریستۆکراسی خاوهئابووری
  . هروون نوکان زۆر  یه تی یه  کۆمه  ئاواتهون و   خهوتنی گرنگی  پشکه

  
  تی باتی چینایه خه

  
ش   و دابهمھنان رهه بهی کان ر ئامرازه  سه بات له  خه ی مژوو بهکردن شه  مارکس گهی وته  به

 دا  لره". یه تی باتی چینایه  مژووی خه،موو مژوو هه: " رژرێ دهدا مھنان رهه به کانی  میوهکردنی 
کانی  ئامرازه   به ر  رامبه  بهندی  یوه  په نون که  دهئابووریوپکی و گر تی له ندامه ئه" چین"
نی   خاوه  که  دایه وانه  نوان ئه تی له ی چینایه وه ره الکه ک  یهریوسنو. ن  که  دیاری دهمھنان رهه به

شتک نین هیچ نی   خاوه ی که وانه  و ئهننکا کینه  و مه وی، پاره ک زه  وهمھنان رهه بهکانی  ئامرازه
  .کاری خۆیان) هزی (   له جگه
 داتکنۆلۆژیی دنیکر شه  گه  دیاری کراو لهکی  یه  بگه   له ، کهمھنان رهه بهی  نهازاو ئامر نی ئه خاوه

   به هتیان نی سه  ده ی که  هوان ئه. گادا ر کۆمه   سه  بهت  سه  ده نی   خاوه بنه   دهها روه ن، ههگرنگترین
  ست به  دهمھنان رهه به تکنۆلۆژییتا  مارکسیستی، تیۆری پی  م به ن، به که  شۆڕش ده وه دژی ئه

 ی دیکه  ری  فاکته ی که وه ، بۆ ئه ناداتروو   قینه  هراستی رکوگۆ هیچ ئاڵکات  گۆڕین نه
 ،کات  کۆنترۆڵ ده رانه و فاکته  ئه که)   هچینو   ئه (   یه  سته  دهو   ئهوجار  ئه. زاڵ بنمھنان رهه به
  .تداری نوێ سه  ده بته ده
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  یرگا    له   کهمکی چین  چه.تی یه  تاقمی کۆمه  له واوی جیاوازه  ته کی بهشت" چین"وابوو  که
یدا، راست  ، لهووب نا ل نه کاتی ژیانی مارکسیشدا   لهت  نانه  ته  کرابت  پیناسهتیی نداره خاوه

   نه که بکاتش    پشکهئابووری تاقمیک  یه بۆ ژماره" راست ی ناوه پله"مکی   بوو چهناچارمارکس 
  له.  بکرن ری ب سامان پناسه  تهک پۆل وه   و نهن سامان  داری خاوه رمایه ک سه  وهکرا ده

ر  گه  ئه. مکی چین زۆر دژوارتره چهڵ    گه   کردن له  ه  مامه،   ئاۆزترهکجار یه  مۆدا، که  ئهئابووری
ڕای  هر م سه  به  داهاتیان زۆره ی که سانه و که  ئهر بن، تی چین پوه ندامه  بۆ ئهتیی نداره خاوه
 پیتزا   کاتکدا که  کرکار،  له بنه ت، ده رتی تایبه ی کهیکانی بازرگان رن، پسپۆره رمانبه ش فه وه ئه

  .دار رمایه  سه بته  ده یه ختی هه  وه ی نیوهکارک کر نیا   تهرک که که دروست
نیا   ته"چین" ،مھنان رهه بهکانی   ئامرازهڵ   گه  له ندی یوه په   له   که  نیشانی داوهم ی بیسته ده سه

 خاکی (Gender) نر یا م بوون  دڕژایی مژوو  به. هگا نی  کۆمه  له وه ره  خای جیاکه
ین ک چ  کان وه   جیاوازه   کردنی تاقمه   پله  پله ی  هشو    لهرچاو   بهوری   ده  مان  که هه     یه وه ره جیاکه

ی   دین یا پشینهها روه  هه.ن ی ههش ی دیکهیند تمه  تایبه   مۆدلهو   ئه  کهند ر چه  ههگت،  ده
  . خۆ بنونی وه ره  هزی جیاکه رکی به ک فاکته م تا کورتک وه توان که ده زی گه ره
ر   سه  لهیان ری  کرکاران کاریگهتی کیه یه کانی هرکخراوی سیاسی و سش زیاتر، دموکرا هو له

ی  ده ی سه  شوه  بهمھنان رهه بهکانی   ئامرازهتیی نداره خاوه ؛بووه ت هه سه  دهی داڕشتنی  شوه
  . ناکاتش    دابهدار چینی جیا جیا   سه  بهک  م خه هه نۆزده
  ردنیش ک  ش به  بهی  وه کردنه بۆ شینیا   ته مکی چین به  چه ن که یه او مان  به انهو موو ئه هه

  کانی   ئامرازهوگۆر له ی ئاڵرگا   له ناتوانننیا  ته   بهوان ئه  وس نیه  بهرنگای مود کۆمه
،  که  که  به وه کردنه شیک ئامرازکی  مکی چین وه م چه به. ر بکرن سه ارهچدا مھنان رهه به
 ژیانی  م له ری هه هور ستی و سه ر ده نوان ژ  له  وه  ره جیاکههی  ک   وه  که بدات  رگار مرۆڤ  گه ئه

  .ی پ بکرت  ماژه ئادائابووری  م له کار و هه
 ش ن به م خاوه م کرکار و هه هه:  وه موو شتک بگرته  پویست ناکات هه  وه  ره  جیاکههی 

(Shareholder)ز و سه به" وان ئه "ینکا کۆمپانیا  که ان دایهی ندی وه رژه  به  لهنوتوو ب رکه  ه ،
  یه وانه م له به.  یه رمایه ی سه وه ڕانه  گه ی کار و دنیایی لهیر ی مسۆگه  بناغه وه چونکه ئه
  بردنه.  بت  ههیه  هزی و به یشتن به  گهتیی چۆنیهکان بۆ  نه  نوان الیه  له وه ره الکه ک  یه جیاوازی

 واو بت   تهر کرکاران  سه خت له  زه نرخی زیاد کردنی  به  کهمھنان رهه بهی  رژهری  سه
کان  م بۆ کرکاره به.  مان مووچه  هه کاری زۆرتر به:  دخواز بتکان شه ن به  بۆ خاوه یه وانه له

، یانری بریندار بوون گه ری ئه  سه  و چوونه(Stress) گوشار زیاد بوونیی   شوه ، به هو نرخی ئه
  .ز بتر  زۆر بهکجار یهنرخکی توان  ده
   به کان، که  برینداره دری له  چاوهتچوونی  یه وانه ، له  یه   هه  وه  ره  باجده    بهندی  پوه   ی که  نده  وه  ئه

ی  رژهری   سه  چوونه   به ی که و قازانجه له   ورده دات، ورده هد روو     زۆره  خته   زه و هۆی ئه
  .ت زیاتر ب دتست  ده به مھنان رهه به

  به پش  هدنر پرسی یاسای کار   سه  له  کهکانی بازاری کار  نه  نوان الیه ی وه  ب پسانهکانی کشه
 شی وه  یه یت هایی چین روانگه   له یهو پ ر به یا هه ،  وه  هت سه دهی   روانگه   کرێ له  دهمان شوه هه

رکران   دهوای  هه  خۆ  ربه  سه  یان پ بدرێ کهرگاب   ده کانن که ن کاره  خاوه وه  ئهئاخۆ.    وه  بکرنه
    بدرت کهرگانیا  ب چی بت؟ یا ته  ده   رکردنه  دهو   ئهکانی  گه  بهنن یا خود  هی سک رابگه  که به
ندیکای کرکاری   سهری   نونهڵ  گه  بت و دوای ووتووژ لهتی  هۆی تایبهندک  هه  ر   به  لهن درکر ده
  ؟کان  ره  رمانبه  فه
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 منجا ئهه ماقوو وه یه ین بازرگائابووریی  روانگه   له ی که  و شته  ی ئهروو  گفتوگۆکان زۆر جار له
    ن  یه کام ال ب به ر کار ده  سه ت به سه  ده  که یه وه  ئه که له سه ، مهدا کۆتایی م له ، بهندر ده

 و بورن دژی تب  ههدار شونی کاری خۆیان  سه تیان به سه کان ده ئایا کرکاره. بسپردرت
ک  وان وه ترسی، یا خود ئه   مه   وته  یان بکه  که  کاره  ی که  وه   ئه ب ستن به کان بوه ن کاره خاوه

رگیرت  کیان ل وه  کهکرێ  ده ڵ بکرت که  گه یان له ه ب گیان مامه" یمھنان رهه بهری  فاکته"
  ؟ فێ بدرنکان ن کاره ی خاوه نه ک الیه ی یهبیار  پی  بهیا خود 

ندی  وه رژه  به له:  وه ینه رز بکه  به  پرسیارهو  ئه  که یه وه کات ئه  دهمانمکی چین فر  چه ی که وه ئه
ک کرده  هی هیر دا؟ کاریگه کگا   جیاجیاکانی کۆمه نه ر الیه  سه ی دیاری کراو له وه ند؟ چ  چیه
بت؟   دهدروستوی سیاسی  ندک کرده  هۆی هه ک به یه ییوا رهرمان ک یا فه یه ری رمانبه  فه رهجۆ
ک نر یا م  ، وه یش بکرنتر  کانی وه ره  جیاکه ره فاکته ندی  پوه    له   پرسیارانه  و ئهب  ت ده به هه

  .یزی گه ره ی   بنچینهبوون یا
. دا می ئمه رده  سهک وگۆڕ وه می ئاڵ رده  سه تی له  تایبه گرنگن، به   پرسیارانهو ی ئه وه رز کردنه به

ی   نوسخه  که  گرنگه ر بۆیه ، هه نیهیان  ری گهتر کاری  چی  وه  نه باشی تاقی کراو به   که ی زۆر نوسخه
کوو لی  ن، به نو  که ی وه ر ئه  به نیا له ین، ته که  نهند  سه  په  گرانه خنه ره ب تروانینکی  نوێ به
ن و له  به  بزانین ی که وه  بۆ ئه وه ینهبکۆن وه رژه  دژی به  قازانجی کمه که: ندی کی   ده  ئل ب

  وگۆڕه  ئاڵ  دنیا بین که ی که وه ین بۆ ئه  بکهئاخۆ چی بزانین  ی که وه  بۆ ئه وه بکۆینه
ش بوونی    دابه  بنه   نهن و که  نهدروستنوێ تی  ، جیاوازی چینایهمھنان رهه به  کان له یه تمی حه

و   ئه   ی که  هوان  و ئه یه  هه وه ر ژیانی کاری خۆیانه  سه تیان به سه  ده ی که وانه  ئهر   سه  نوێ به
  . نیهیان   ته  سه  ده

   یه یڕانکارگۆ   جۆرهو  ری ئه  گه   ئه توان بیبین که مکی چین ده  چه رگرتن له ک وه  که به مرۆڤ
گای   کۆمه گای  ج ، که وتوو  پشکه تکنۆلۆژیی   ستوو به   پشت بهگای  کۆمه  له.  رچاوه  لک به گه

  .گرێ رز ده  به آجار یه ورکی  ده، زانیاری   وه  گرته سازی ده پیشه
    زۆر به  ریکه  یاری خه زان  توانین بین که   ده  ئمه  ،ی مارکسیستی   زاراوهرگرتن له ک وه  که به

ی  که نه ت بۆ خاوه سه  ده ، کهمھنان رهه به کانی  هر فاکته گرنگترین   کک له   یه  خرایی ببته
و   له. نو  که  ده دوا  بینن که نی زانیاری نین ده  خاوه  ی که  سانه   کهو  ئه  کهدا کاتک کات له ر ده مسۆگه
ی  ره  فاکتهو  ئه  ت که تبکۆش  که یه وه  دموکراسی ئهسوسیال یروون یژدا سترات ته  حاه
م   و هه یه ئابووریم   هه که ره هانده. وه هبکات بو داک ی خه زۆرینهر    سه   به  همھنان رهه به

 بۆ سود  رتکه شه  ناو هزی کرکار، پش  زانیاری له  له رز و هاوپله ئاستکی به: کییئایدیۆلۆژ
. تی خۆی بپارزیت الیه می ئاسایشی کۆمه و سیسته  ئابووریی   پله  ی که وه ، بۆ ئه وه ته نهک  وه
 بۆ  رتکه شه ها پیش روه کسان هه کی یه یه  شوه  هی زانیاری ب رمایه ی سه وه  زیاتر بو بوونه وه له
  . دایان هاووتی ناو  کسانی له یه
  

  وه  کرده ت به سیاسه
  

 کانی ئازادی و  کالسیکه   بۆچوونهنیا   دموکراسی تهسوسیالکانی   میرات گیراوه  به  بۆچوونه
 مژوو  ر   سهیستی لهلی ماتریا روانگهک  وه     وه  شی کردنهکانی   کالسیکه کسانی، یا ئامرازه یه

   به  که ی  فکرانهو  هل:  ی حیزبه د ساه  پرسی مژووی سه ندازه مان ئه  هه  به وه ئه.   وه هنناگر
 کان  هزموون  ئه و فر بوون له   هو  کرده تی به  سیاسهکانی  یه یداخواز ڵ  گه   له نه ری دوو الیه کاریگه

  . کردوهیان  شه گه
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  لره. ین که  ده وه یه ندک بواری سیاسی  هه  دموکراسی لهسوسیالکردنی  شه  باسی گه تر دوا ئمه
. ین  بکه وه  کرده تی به  و سیاسهیئایدیۆلۆژی  نه ی دوو الیهیر  باسی پرسی کاریگه پمان خۆشه
  ، بهتیۆریی   شوه  پشدا، به ت ناتوان له مرۆڤ قه: ب  هه ب ده نه ی دوو الیهیر هیگچونکه کار

می باش  سیسته  که بکات دیاری ت  نانه  ته، یا بکات   دیاریگا   کۆمه  کردنیشه گهی   شوه وردی
ی  ستره ک ئه  وهئایدیۆلۆژی  ، به وه  تاقی بکرنه وه ب ب پسانه کان ده ته سیاسه.  بتب چۆن ده

و   ئه دیاری کردنیپک بۆتس ک خای ده کان وه یه  پراکتیکی زموونه  ئه م به ر به ده ڕێ نیشان
  .  هی ج بوونیان هه به ری ج گه  ئه  کهی  چارانهرگاو    ئهو نگونج  ده  ی که شتانه

ستپکی   خای دهن  که   دهگا کۆمهدارشتنی  تیی چۆنیه    باس له  ی که  ڕانه  و بیروباوه   ئهت به هه
   که هی ن و مانایه  به وه ئه. ین ن بگه هیوادارین پیا  ئمه ن که  ئامانجانهو وان ئه ئه: نت سیاسه

   که هنی  و مانایه  به  وه   ئه  مان شوه   هه  هب.  بگات و شتانه موو ئه  هه  بهج ستبه ده توان مرۆڤ ده
 کان ئایدیاله  ت به یانه ک خه ب وه  ده انه رۆژکانی یه یراست و کان ئایدیالهجیاوازی نوان 

  . وه هتلکبدر
  ت کاتک که  تایبه ، بهتکان ب یه  واقیعی رته شه ستپکی پش ب خای ده تک ده موو سیاسه هه
 ٢٠   کهی یه  پارهو  مرۆ به کانی ئه یه  ناتوانین چاکسازی ئمه. ئابووریر کاروباری   سه وه رته گه ده

 باس بت  بوونیان نهکان  یه  پراکتیکی رته شه ر پش گه ئه: ین ج بکه به  جمان بت تر ده سای
    ژینگهکانی یه داخوازی   که ی  انهسنوورو   ئه ناتوانین  ئمه.   نرخی ئامانجک سوودی نیه   به  کردن له

 (economic cycle) ئابووری خولی  ، بۆ ونهین  بخه پشت گوێ ن  که  ت دیاری ده  بو سیاسه
 رگا نوان  توانین له  ده ت ئمه به هه. سازی کانی پیشه نده یی یا توانای پشبکی ناوه وه ته ناونه

ت ناتوانین   قه م بژرین به کیان هه  یه نوورانهو س ڵ ئه  گه وت کردن له وکه س کانی هه جیاوازه
  که  یانه و داخوازی  له زمان  حه   ئمه  که و هۆیه نیا به ته ین  پشت گوێ بخه وان  نی ئه بو  هه ییراست
  .   نیهت ر سیاسه  سه نه خهی وان ده ئه
 توانین  ده  ئمه.ین   بکهداکان ده وه نه   له بودجهی  الحه  به   زه  م هنانه کهو    ئهتوانین باسی  ده  ونهبۆ 
ی   رژه خواری   هنانهکان بۆ  یه رجی ی خه وه کردنه م  زیاد کردنی باج و که وک له  نوان تکه له
ی  وه کردنه م ی باج و که رژهری  سه توانین بردنه و دهبژرین  ههکیان   یه   بودجهم هنانی که
   م هنانه  و که   ئه  ین که   بدهرگا ناتوانین   م ئمه   به.ین  ش بکه  دابهشوه ند   چه    بهکان  یه یرج  خه
لک  ختی گه  کۆتاییدا زه  له  کهئابووریی   هۆی کشه بته  ده وه  ئه. وام بت  رده  ک خۆی به  ر وه هه
  .کات  دهدروست   بودجهخستنیرک  رچاوتر له به
    سه  ره   که:ت بکریر  سهر مژوو   سه ی ماتریالیستی له روانگهی ک ئاکامک توان وه  ده وه ئه
  ن گونجاو وه یه  بواری سیاسی  له ی که و شتانه ی ئه  چوارچوهکان رته شه  پش  کان، واته  یه یک ره ده

 نجاکان کان و په  چله  لهتی یه زیری ئاسایشی کۆمه وهک    وهگوستاو مۆللر. ن  هک دیاری ده
   ر به  رامبه  به  ناو براویانی قووییت دلسۆز هیچ مرۆڤک قه: زن بوو  لک مه   گهڕفۆرمیری   داهنه

 بواری   له ی که وانه ژاران و ئه ک بۆ هه یه  ژر پرسیار، دسۆزی بردۆته  نه وه نیهکا رکه ئه
یان  رچاوه ه س وه ختی خۆیه کانی سه زموونه  ئه  له راون کهرهاویشت  دهگا   کۆمه  له وه یه تی یه کۆمه

  نووسی که) ١٩٤٧(دا ی  که  هزن مه   هم پالنی ڕفۆرم که  یه  گوستاو مۆللر خۆی له  م به. گرتبوو
  ستراوه به وه یه ئابووریدنی کر شه  خرایی گه ب به تی داهاتوو ده یه وتنی چاکسازی کۆمه پشکه
  . بت 
 جۆرک   به،وڵ بدات   ههکان یه رکی  ده رته شه  پشبۆ گۆڕینی   که ته رکی سیاسه  ئه وه ت ئه به هه
ک   وه وه م ئه به. بکاتر   به  سته  ده ۆڤمرکانی  هخ بایه دیھنانی وهتر بۆ  وره تی گه رفه وان ده  ئه که

تۆ . ی رج بکه کی خه کانی خۆت پشه تۆ ناتوانی قازانجه   و نه لک درژخایه کی گه یه  پۆژه رسا
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 تۆ  ی که وه پش ئه .بوون  نه  ی ئاماده که کان و بانه  دیواره که   وه  یه یبگوزک   ویه خانوبۆناتوانی 
 خۆیدا   له وه ی و ئه  بکه ی ئاماده که ب بناغه دهی    بکه  که  هو کردنی خانودروست   بهست  ده

  کاتژمر کار٨نگدانی گشتی و  بات بۆ مافی ده  خه .   ی پویسته کاتخوازقورس ولک  تکۆشانی گه
و  ئه. وتن رکه  ساڵ دواتر ده٢٠  کانی پتر له ئاکامهستی پکرد   ده ١٨٩٠ کانی   ساه   له  دا که رۆژ  له
ر    بۆ مسۆگهنجام دران  ئهداکان ده وه  نه  لهت  وه  ده ئابووری بۆ باش کردنی باری  ی که ونه هه

خۆ ندا  خایه  کورت له م  بهدا پویستن،ن  درژخایه  لهتی  یه می ئاسایشی کۆمه ه سیستکردنی
 بۆ کان ده وه نه    له ی که انه چ وه و هه ها ئه روه هه. خوازێ وال ده الوئه م خت کردنی ب ئه به
   لهتی  یه ۆمهمی ئاسایشی ک  سیستهر کردنی کار و   بۆ مسۆگهدراننجام   ئه کردن   و فررده روه په

  .ون رناکه تر ده  بۆ ساکی وه  ساکه  له وانه م ئاکامی ئه  بهدا پویستن،ن درژخایه
. کان کان و ئایدیاله ونه دیھنانی خه وگۆڕ، ویستن بۆ وه ویستن بۆ ئاڵ:   ویستنهی  له  سه  مهت  سیاسه

مرۆ بۆ  ئه (  وه انه رۆژی روانگه   لهت یاسهس !  جادو کردن نیهی  له  سه  مهت   سیاسهب گومان م به
، و بکاتر  به سته ن ده ده  دهرگاکان  یه رکی  ده رجه  مه ی که وه  ناتوان زیاتر لهرگیز   هه)ی سبه
 وه کی دوورتره یه روانگه  له. سکن  رته  لک به  گهی راست  به  رجانه  مهو  ئه  که یه  وا ههتی  حاه

  وه  ئه    بیری بت که  لهب  دا مرۆڤ ده ته و حاه م له  بگۆڕت، به رجانه  مهو هتوان ئ دهت  سیاسه
  .  یه   ههتی زۆر ئازایه کات و زۆر جارانیش   پویستی به

ی   رانه  رلشونه  ی سه  وه   لکدانه  ر به  رامبه   بهب  ده  ئمه  که یه وه تر ئه زموونکی گرنگی ئه
 ناو  م له پ و هه  چهی  ره   به م له  زۆرجار هه یه ه  هه و  ئه وه  داخه به. یا بین ورکان  ئامانجه

   که  یه  روانگه و  هۆی ئه  بوو به وه  ئه وه یه نی کۆمۆنیستی  الیه له. درت نجام ده کاندا ئه هراست
بوونی   نهشی که امهئاک؛ ک شت بوون کسان یه کی ئازاد و یه گایه ی و کۆمهت حکوومهواو   تهئابووری

   کاتک کهکرت    ده  ه  مان هه   هه  وه  هکانیش کۆنسرڤاتیوهنی   الیه له. کسانی بوو ئازادی و یه
   لهکان   شه  ڕه  هه و کرت  یر ده   سهک شت یهک   وه ئابووریی یر  و کاریگهت  رتی تایبه  بازرگانی که

   یه یباز   پارهوژمه ته  ن   الیه   له، جیھانیییشت گئابووریی یر قامگیری و کاریگه  سه  دژی
(speculative) و  بهخات مرۆ پاش گوێ ده  جیھانی ئه ی لهیی تاک رمایه ی سه هک  هرب.  

  پی  بهب    دهمیشه  ههنکا یه  سیاسی یه  ستراتیژیها روه ههو    سیاسی ی  وه  کرده    وه ئمهی   روانگه   له
و  ره به وتنک   پشکهییت وان یارمه ئاخۆ ئه: نگندرن  سه  ههن  که ریان ده به سته  ده ی که و شتانه ئه
  کی بهربازو  ره  به  که وته رهوان  ن، یا ئه که  دهست نیشانمان کردوون  ده  ئمه  که و ئامانجانه ئه
   که  زۆر ئاشکرایهاتو ک  ئه  ی دواتره وه  ئه وت که رکه ر ده گه ئه. ن به واوی جیاواز ده ته

ب   مرۆڤ ده مان شوه  هه به.    پویستهکان رگیراوه ک ل وه  که  ئامرازهر   سه  چاوپداخشاندن به
رک  مان ئه ئایا ئستاش هه:  بت دراون ی که یانه نی و به ر ئه سه  به  وه  اچوونهد پی ئاماده
و  تر ئه وان چی گا ئه  کۆمه یکان وگۆڕه  ئاڵ هۆی  بهیان کرد، یا مک ده رده  سه ن که که ج ده جبه
مک  رده  سه  که یه و شوه بهوان   ئه یه وانه  لهت  نانه  ته ن یا ج ناکه  باشی رابردوو جبه  به رکه ئه

  ؟بن   نهپویستتر   چیپویست بوون
 سوسیاللک   گهمشکی   له  هنگ ره.  هنی موکوڕی کهب ت  قه گا کۆمه   که یه وه م ئه ی سھه وانه

کی  گایه  کۆمه هل مژوو  کاتک    بت که  هه   یه ی مارکسیست  روانگه و   ئهی دموکراتدا پاشماوه
تایی  تاهه  هه(harmony)بایی  ته بارودۆخکی  موو شتک له ودا هه  له  کۆتایی، که  دتهدائایدیال

ودا زۆر   له ، که کردن و گۆڕان دایه شه  گه  له وه  ب پسانه  که گا شتکه م کۆمه به.   وه  منته  ده
 داخوازی و  ، به  نوێ ین و جیل ده ده ر هه ودا گیروگرفتی نوێ سه  له  کار دان، که هزی جیاواز له

ت   سیاسه  له وئابووری  گا، له  کۆمه کان له یه  داخوازی یه و شوه به. ن گه زمونی نوێ، پ ده ئه
  . دان وه وگۆڕی ب پسانه  ئاڵ ها له روه هه
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  کان  ڕه وباوهوی بیر میراتی تکه
  

  له:  ن  ههی  رچاوه  زۆر سه دیموکراسی سوسیال یئایدیۆلۆژ  نووسیمان که داستپک شی ده  به لهئمه 
ی یت ارمهی  به.    نیه  (uniform)   شوه ک  یه   بت شتکر  ههکان  فکرهی   میراتهو  ئهدایراست

ر بکرت و کام   سه  ب چاره   کام شت ده    کهوه توانین ل بکۆینه  ده  ئمه وه کانی شی کردنه ئامره
 می  سیستهمان  هه  شک له  بهشیکارییکان و  ها  به داتا ره  سه م له به.  دی بنهتوانن    ده  ئامانجانه

نی زۆر  سای   ماوه  له کان   یه یکتیۆری  گفتوگۆ   و له  وه  رده ک  بهی  کاری سیاس وان له ئه: بوون  نه فکری
ر ئازادی،   سه  لهکان  ڕه  بیروباوه. نراون   ته  وه  که   یه   بهکان دارژران م مۆدله که  یه که  وه  مه  و ده  له
تی و  باتی چینایه  خهڵ   گه   لهندی  پوه    لهکانی مارکسیستی یه تیۆری  تی زۆر له کسانی و برایه یه

،    خالقی نیه  ئهی  فه لسه  مارکسیزم فهدایراست  له . کۆنترن یزمسوسیالو  ره وتن به مارشی پشکه
م  به.  بوو بژنوا رهزۆر  گا کانی کۆمه یه  بدادی  گرتن له خنه ره   مارکس بۆ خۆی له ند که رچه هه
ی   باره ی مژوو له فه لسه ر فه  سه ی له  بناغه ه ک که یه تیۆریزم ی مارکس توومانهوک  روه هه
   نیشان بدات که کۆش دهکی زانستی ت یه تیۆریموو  ک هه ر وه ، و هه   داندراوهگا دنی کۆمهکر شه گه

  .   هدروستک چ شتک   نه،   هراستچ شتک 
 ئازادی ک  کانی وه ها  ه ب   له   که  یه  و شوه  بهیکی، ژلۆۆ ئاید- ریتی یوتۆپیایی  نوان نه یدا لهراست  له

مارکس .   یه  ههک   یه ی ناکۆکدامارکسیستی"  زانستیسوسیالیستی "ریتی   و نهگوترێ   دهداکسانی و یه
    لهو  ئه، دا یانه  یوتۆپیایی هسوسیالیست  ناو و به  ڵ ئه   گه  ندی له  یوه   په  لهبوو   ههتکی  عاده
 ک یه رادهتا وان  شک له  به ند که ر چه هه( کرد  وانی ده  یری ئه  سووکی سه  ک به یه تا راده داکانی  وته

ون   خهر   سه  لهنگا ناتوان کانی کۆمه وگۆڕه و ئاڵ  بۆچوونی ئه چونکه به) بوون    امهتوانی کار سیاسه
کردن  شه مژوویی بۆ گه پالنی  کهی   شتهو  ر ئه  سه لهب   دهکوو   بهزرن  دامه (ideals)و هیواکان 

  .زرن  دامهخوازێ  ده
 ب دهکاری سیاسی  دانجام   ئه   و له  ی یاسا داندراوه  ر بنچینه   سه  له کردن  شه  گه  که    چوونهبۆو  ئه
  ها  بهمکی   چهڵ   گه بت، زۆرجار له گونجاکان  ڵ پالنی شته  گه  له  که پکھاتب ارانهچ رگاو  له

می   سیسته وه کانی ئه  ترسناکترین نموونه کک له ت یه به هه.  بووه  ههکۆکیکان نا یه ئایدیۆلۆژی
پشل  هۆی  هبوو" یزمی زانستیسوسیال "کردنی  شه  گه  پالنی فاداری به ودا وه  له  که،ته سۆڤیه

ندین  ، چه بتر چۆنک  هه  .ندی  یوه  هاوپهکسانی و   ئازادی، یهکانی  فکره وخۆی  کردنی راسته
ر   سه  باس له له ،کان  و شوازه" دروست "ستنیخرکر   سه  لهگۆ  چۆن گفتو  ن که  هه  نموونه
کان و  سته ی شه که  رادیکاه ومه مشت. ندراونرزتر نرخ به کسانی  ئازادی و یه کانی  یه یداخواز

  گیری لهت پش نه ـ بۆ و بوو ئازادیخوازیستپکی دا  زۆرجاران خای ده فتاکان که حه
   بوو بهشون زۆر  کان ـ له ره  داگیرکه  دژی هزه یی به وه ته یخوازی نهرزگارکانی  وه جوونه
  کسانی له کان بۆ ئازادی و یه یه ودا داخوازی  له ستن، کهخرکر   سه ی لهیرم  فهزۆر باسکی

  .ستورا بوون قوژبنک په
ندک  هه   کردن به شه  گه  بنت کهال  وه   بۆچوونهو  راسی، ئه دموکسوسیالڵ   گه ر مرۆڤ، له گه ئه

ک تاک و  م وه ک، هه ی خهیالو ک ئاکامی ویست و تکه  وه وه  جیاتان ئه ، و له وه ته ستراوه یاسا به
  رچی به گه  ئه-ر  گرنگترین فاکته بنه ، ده"یوتۆپیاکان"، کان  فکرهو کات  ، ئه ببینتل کۆمه م به هه
م  ا ک  ناب که وه  ئه   که  له  سه  مهتر   چی. دیاری کراو ی وه ندک ئامیری شی کردنه تی هه رمهیا
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کانمان   ئایدیالهپشخستنیتوانین بۆ   ده ک یه  چ شوه کوو به ، به تره دروستمووان   هه  لهرکخراو
ن   کردنی درژخایه شه ی گهکان ته رفه  ده توان  ده باشترین شوه به ت ، و کام سیاسهین کار بکه

  .بکاتر  به سته ده ین وێ پیان بگه مان هه  ده  که و ئامانجانه و ئه ره به
 یا حیزبی   دموکراسی حیزبی چینهسوسیال   که  کۆنه سیارهرو پ ئهوێ که  که رده ده وه یه روانگهو  له
   ین شتتر  ڕاکشرنج سه وا  که زراوه امه د   بۆچوونهو  ر ئه  سه  له  چونکهژراوه ڕ دا ه  هه  به ک خه

کسانی، بۆ  ، بۆ یه بۆ ئازادی  که وکراسی حیزبکه دمسوسیال.    هت ی سیاسهیت شوازکی تایبه
ستپکیان   خای ده میشه  هه نهو م هه  ئه  زۆر ئاشکرایه.کات کار ده وکراسیدمندی و بۆ  یوه هاوپه

  و باره ی لهیت ینه  زۆرترین مه  و که یه میان ئازادی هه  که  که   یه  سانه   کهو کانی ئه یه پیداویستی
ندی و  یوه کسانی و هاوپه ر ئازادی، یه  سه  له   کهک گایه م کۆمه به. چژن  ده کسانه نایه

  .مووان  بۆ ههک گایه ر کۆمه گه تر بت مه ت ناتوان شتکی زرابت قه دموکراسی دامه
  

  داری رمایه سه
  

 گشتی باسیها بۆ  روه یزم و ههسوسیال ئۆردوگای  ناوخۆیگفتوگۆیم بۆ   هه "داری رمایه سه"مکی   چه
   به مکه و چه  کردنی ئه  پناسه ش وه  ئهڕای  ره  سه.   یه یک  ره  شتکی سه سیاسی ئابووریر   سه له

ک   وهداری  رمایه  سه ساکاری   بهرخ  هاوچه یکانپدیاۆیکلانسئ.  هوونڕر نا رسوڕ هنه کی سه یه شوه
ی   ڕاده ت  حمه  زه   زۆر به وه ئه. ن که  ده  بازار پناسهئابووریڵ   گه ت له  تایبهرتی   کهبازرگانی

 و  ئه  وه  ئهدایراست   له.وه کاته شی ده و ئستا رابردوو    له  مکه  و چه   ئه(charged)ی کراو بارگه 
  .یبوو ری کرکاری هه ستنه  ئه ره ی په وه ونه جو  که هش نی وه لکدانه
   لهانستی به  مهی  وه  ه کردن شی خۆیان بۆ ی کاتت  قه سوسیالیست کانی  ه کالسیک  هر هانده

   کهبین   دهدایانکان کان و وتاره  نووسراوه م مرۆڤ له به. دا ده ۆ نه فی به" داری رمایه سه"
رخدا  ی هاوچهکاندیایکلۆپا ئنس  له  که  ی وه له بوو واوی جیاواز ته  وان شتکی به ستی ئه به مه

مکی  سیسته "   واتهیه  وه  لکدانه و  له داری زۆر رمایه  سه وان له  کردنی ئه پناسه. هاتوه
 ر ی هه وو ر  سه  بۆ قازانج کردن له رمایه ن سه کانی خاوه یه ندی وه رژه ودا به  له  کهمھنان رهه به
   کردنه م پناسه ، به  نزیکتره" درێ  گرنگی پ دهمھنان رهه به    لهتر یک یه ندی وه رژه به
 ییئابوور رتی  شه  پش بازار، چونکهئابووریی  وانه  پچه بته م تا کورتک ده داری که رمایه سه

   لهکان  ره  فاکته  هیچ کام لهودا  له تک که ، حاه   هکان  جۆراوجۆره یه ندی وه رژه نگی به بازار هاوسه
  .وانی تر داناندرن  رووی ئه  سه

ی   پله  له گیرا، که ر ده کی ل وه سف کردنی کۆمپانیای بازرگانی تاکیی که بۆ وه" داری رمایه سه"
  له زیاتر   ک که  یه   شوه  به مھنان رهه بهلی  وپه ل نی کهد کر که ه ر که  سه له ی   بناغهدا م که یه

   له پتر  کردنیسوود  خولیایر  م، هزی هانده ی دووهه  پله له بت و ی که نه ئامرازی کاری خاوه
رچی  ی هه رمایه  کردنی سه که ه وک بۆ که تر هه کی  واتایه  به،ووبزرا دامهی  که نه ویستی خاوهپ

  .زیاتر
یر  ی خراپ سهکموو شت  ههی  رچاوه  سهک   وه  بوو که و خولیای قازانج کردنه  ئه وه ئهوا بوو   که
ی  ، شوه  مووچهمیی  ی کرکاران، شونی ناسالمی کار، که یانه زه به ی ب وه وساندنه چه: کرا ده

ناو   لهسوود کردن خولیایبوو   ده و هۆیه ر ئه  به  له.لگا  کۆمهی سامانکرانیش   دابهکسانی  نایه
کانی  ره ر فاکته  سه  تاکیی بهتیی نداره خاوه اوبردنی ن هش ل وه نجام دانی ئه ی ئهرگا. بچت

، سامانی مھنان رهه بهکانی  کارگه: داری بوون رمایه ی سهیک ره ی سه  بناغه  کهبوو مھنان رهه به
  .کان یه  سروشتی کان و سامانه کینه ، مه وره گه
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  تر له ی زۆر کۆن خنه رهر   سه  لهکانیان  خنه ره ی  بناغه١٩ی  ده  سهسوسیالیستی  رانی  هانده
کانی فیلسوفی  مه رهه  به ی لهروون   زۆر به  بۆ ونه وه  ئه؛بووندزرا  تاکیی دامهتیی نداره خاوه
  وری پارچه  ده رژینی به  په س که م که که  یه  ده کرێ که دی ده  بهداوسۆر ژان ـ ژاک ١٨ی  ده سه
وسۆ ر .ڕشت دایکانی داهاتوو یه کسانی یهموو نا ی هه  بناغه ،  منه هی  وه  لداو ووتی ئهداک یه وی زه
  که ک  هی وته"  س نیه  هی که که یه وی م زه ، به مووانه وی هی هه کانی زه میوه " نووسیدا ووتارک  له

  .ر دا گرت   سه  ستیان به  دهکان  هسوسیالیست  ره هانده
  
  ادیی کردن وه یه  نه  بهی  باره   لهیرووننا
  
   تاکیی بهتیی نداره خاوه چی شتک جگای   که ی وه ر ئه  سه  له   همان پکردو ک پشدا ئاماژه روه هه
  ڕیان به  باوه بوون که ندک هه ؛ ههبوو بایی هه ناته  وه  بگرتهدامھنان رهه بهکانی  ازهرر ئام سه
 و  وه یه اریرکندیکای ک ی سهرگا   لهتیی نداره خاوه  تر به شکی بوو، به یی کردن هه وه ته نه
ی  وه ئه. (co-operative enterprise) زی وه ره  بازرگانی هه کانی  اجۆره جۆر   شوازه  بهشندکی هه
 ناو  ی لهی تاکتیی نداره خاوه دژی   له گرانه خنه ره بۆچوونکی   که یه وه  ئه اکشهڕ رنج سه

  نده  هزی بۆ ناوه کیی به ا تزکی  حه  بوو که  میل ههک جان ستیوارت  وهداندانی لیبرا بیرمه
  .دا   نیشان دهکانی کرکاران یه زی وه ره هه

و   ئهر  سه  وه ڕته گه  ده  کاتک کهن بووتروونڕ ناش  وه  له سوسیالیستی ی انک یه تایی ره  سه   باسه
 ییک ره  سه یندک گیروگرفت هری ه سه اره چب ێ چۆن ده نویی گشتتیی نداره خاوه  که  رهاپرسی

ت هیچ  قه.  بدرنچۆن   تازهگوزاری  رمایه  سهی  باره   لهبیار:   بۆ ونهن،  بکه بازرگانیئابووری
  .  هبوو نهبوونی  بازرگانی ئابووری ئاستی   لهسوسیالیستی ی  قینه هراستکی  یه تیۆری

 یا بازرگانی ئابووری پرسی سوسیالیستی ی  خنه ره    که  یه یراستو    ئهر  سه وه ڕته گه  ده وه هۆی ئه
ش کردنی   دابه  له خنه ره  وه ئه.  کردوهت  سه ر ده  سه ختی له و جه ، ئه بووه  نهشئابووری ت  نانه  ته

ی  خوازانه ندی قازانج وه رژه لی بۆ به  هه مک که  سیسته  له خنه ره:  ت بوو سه کسانی ده زۆر نایه
، ئابووری ک   وهگا تری کۆمه کانی یه ندی وه رژه موو به ر هه  سه  به  کهخساند ره  کان رمایه ن سه خاوه

   که  بووت سه ی ده کسانه  نایه ش کردنه و دابه  ئه وه ئه. تزاڵ ب تیدا یه ها کۆمه روه سیاسی و هه
  به.  کرددروستی یئازادبوونی   و نه وه وساندنه  چهبدادی، و بوو  ههم   تاقمکی کهسوودی بۆ
   وه  وسانه  چه  پشدا ده  کهی  سانه  و که ت به سه  دانی ده ، به هش کردن دابه ت سه دهو  گۆڕینی ئه
ناو   تاکیی لهتیی نداره خاوه  ی که وه  ب ئه  بههت   نه  وه وساندنه  و چه بدادیتوان مرۆڤ ده

زرا و مرۆڤ   دامه١٩٣٠ و ١٩٢٠کانی   ساه  له وه  قووه یه ریو زانیا  دموکراسی بهسوسیال. رت به
  شنه  چهو   ئه.سپا  چهئاشکرا   بهدای حیزب١٩٣٢ی   کۆنگره  له  گۆڕینهربازو   ئه توان ب که ده

 نی نجومه ئه ناو   له ک بۆ ونه  پشتر وهسوسیالیستی  گفتوگۆکانی   لهانواری  شونهکرێ  ده  فکرانه
  . وه  بدۆزرته(British Fabian Society) نینیاریتا بهی فابیان

    له وه  جوونه کهکرد   ی ده دیاره  یه واو پاکتیکی  ته  و گیروگرفته  بۆ ئهکی یه  چارهرگا  وه ئه
" کردنیی  وه ته  نه به/ گا کردن  کۆمه به" ک  ی درووشمی وه  وه  هانرگ  وهی  له  سه  مه ڵ  گه   لهندی  پوه

 بواری  ت له  کۆماری سۆڤیه  کهی  زنانه   مه  کۆسپهو  ئه. تووشی ببوو ری واقیعی و کرداری بۆ پوه
و  ، و ئه بووانتووشی داوکا  کشت کان و له یه سازی  پیشه نده  ناوه  لهمھنان رهه بهوامی  رده به

لک   گه وت که رکه ر ده  به  گرتیانه  سته  به  و مه  یشتن به   بۆ گهکان یکهڤش بۆ ی که دزوانه   ئاکاره
  ت کۆمیسیۆنی به هوا ره   به لهحیزب زموونی خودی   ئه   هو ی ئه و ور  سه له.  بن  وه ره  دساردکه

 ی  خته  تهر  سه  واوی نوێ له  ته مکی به  داڕشتنی سیسته  ری خست که  ده   که، بووگا کردن کۆمه
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 ا ه روه کوو هه ی کۆمپانیاکان بهت رایه به ڕوه نیا به ک ته ، نه    نامومکینهوه  کشانه ر  سه   لهونه
ک نیلس  وه. ال بندرت  وهم تا کورتک  کهبوو   دهانکیارران و  م هنه رهه وتی نوان به وکه س هه
   کاتک که  و ئاشکرایهروون زۆر  وه ئه: " ری بی  دهدا١٩٢٤   له که رپرسی کۆمیسیۆنه بی بهکارل

ند  سه ین، په که یان ل ده ی پشتیوان وه یه نسیپی ره هۆی پ  به  ئمه کرت که  ده  درووشمانه و باس له
  ". واو جیاوازه  ته ۆکی پراکتیکی شتکی بهڕ  ناوه وان به  و ناو ئاخن کردنی ئه کردنیان شتکه

  ؟ هقوبووداری  یهرما  دموکراسی سهسوسیال   که یه یه و مانه  به وه ئایا ئه
ر مرۆڤ  گه ئه.  چیه  یه م وشه ستمان له به  مه  ی که  وه    بهوه ته ستراوه  به  زۆرکی یه راده تا  وه ئه
.  یه   به و پرسیاره می ئه و کات وه ، ئهبکات  پناسه"  تاکیینداریی خاوه"ک  وه" داری رمایه سه"
ودا قازانجی   له  که مکه ستی سیسته به کان مه یه تایی هر  سه ره ک هانده ر مرۆڤ وه گه م ئه به

ران  رمانبه  فه گا و نه  کۆمه تر بنرخندرت و نه کانی یه ندی وه رژه موو به ی هه وو ره  سه تاکیی له
  و ئه.   نایه که مه و کات وه بت، ئه  نه وه یه ینکانی بازرگا نده ر ناوه  سه تکیان به سه هیچ ده

  و واو جیاوازه له  ته  شتکی به مانهقوبوومۆ   ئه  ئمه کهی    بازرگانی ئازاده وتیی نداره اوهخ
   شوهو  ئه ؛ بوونروو بهروو ی   گه   لهدا١٩ی  ده  سه  کرکاران له  که  یه ینبازرگا و تیی نداره خاوه
 .بوو  و کات نه  ک ئه  ر وه   هه  نیه  ی ئمهند هس  جگای پهوڕۆ   ئه   که   شتکه یه  تاکی  یه تیی نداره خاوه
رجی دیاری کراوی   ژر مه ب له ین ده که ندی ده سه  په  ئمه ی که یه تیی نداره خاوه و ئه

یاسای پالن و  کردان،  ، یاسای بازاری کار، یاسای به تی، یاسای پاراستنی ژینگه یه کۆمه
ک   وههز  به نگکی  هاوسه   به  که  یه نداریی خاوه   هو هئ. بکات کار کیارنان و یاسای تبنیا
  بواری  کرکاران له ت به سه  ده ، که وه کانیانه وتن نامه هرک کرکاری و توانای  به ندیکای سه
ی  تر رانه روه  دادپهیم رهه  هۆی به بنه  ده وانه می ئه رجه  سه.خشت  به   ده  وه  هکانی کار رجه مه

  ی قوماش لهیساز ی پیشه  و ب یاسایه  ب سنوور یه تیی نداره خاوه و تی له یه  و کۆمهریئابوو
  .دا١٨٩٤  نۆڕشۆپینگ له

 مھنان رهه بهکانی  ر ئامرازه  سه  تاکیی بهتیی نداره خاوه دموکراسی سوسیال   که یه و راستی ئه
  ک هزی بزون له ی قازانج کردن وهر  هانده  ئمه  که و مانایه  بهها روه هه کات  دهقوبووڵ

  رمایه  سه  قازانج کردن له  دابنین که وه ب دان به  ده ئمه. ین که یر ده  سهت  یبهی تامھنان رهه به
ندی  وه رژه  به  که یه و ج ، تا ئه   هکان  سامانه  لهماقووڵرگرتنی  ک وه کانی که  ئامرازه کک له یه
   به رچاو  به" سوودی "  جۆرک که تر، به کانی یه ندی وه رژه ڵ به  گه ت لهنگ ب  هاوسه رمایه سه

  له. ت یه ست نه ده کان وه یه  سروشتی ۆ دانی سامانه فی  یا خود بهم پدراو  تی کرکاری که  یارمه
ر  تیده ه یارمیرک  فاکته  وه   ئه بوو، دیاری کرا سفر  پناسه  به رمایه ت نرخی سه می سۆڤیه سیسته

   له ر  یگهرگرتنی ناکار ک وه  که.ر  یگهکی ناکار یه  شوه کان به  سامانهکار هنانی  بهبوو بۆ 
 کاری   لهب  ده  که ی وه له متر  زۆر کهئاکامیک   خه  که وه  هۆی ئه بته دها  کۆتایید لهکان  سامانه

  . کات ناکرکار چینی  گشتی ئاسایشی   بهک  یه یت  یارمه هیچ   که  شتکه وه ئه. رنرگ خۆیان  وه
  وڵوب  وک خۆی ق   وه کردنسوودری   دموکراسی هاندهسوسیال   که   یه یراستو  ئه: تر م جارکی به
ر  گه ئه. دابنتتر  کانی یه ندی وه رژه موو به ی هه و ور  سه  له ره و هانده  ئه  که   نیه  و مانایه ، بهکات ده
 دروستکی نا یه  شوه  به ک و ژینگه ک خه  وهمھنان رهه بهتری  کانی ره  فاکتهو کات  هئ  ها بایه وه
: نگ بت هاوسه تر کانی یه ندی وه رژه ڵ به  گه ب له  کردن دهسوودری  هانده. گیرا   دهر کیان ل وه که

 کیاریرکاران، ک هز بۆ  ی بهرکخراو، تب  ههی وه کرده توانای  کی سیاسی که هی دموکراسی
  . یاسا ستور به پشت ئه
 ک یه  چاالکی  بۆ گشت جۆره نری قازانج کرد  هانده  که   نیهها پی وا  روه هه دموکراسی سوسیال

  وه ئه.  بکرت  غه  ده  قه واوی  ته بهد دا می دا  سیسته ب له ری قازانج کردن ده هانده. هزی بزونه

 44



 پی   ناب به     کهوه رته گه دهش   یانه تگوزاری  و خزمه  ئهرازکی شیاو ک ئام  نه ک و یه رساک   وه
  .یدروستن  تهچاودریفرکردن و  و   رده  روه  په   بۆ ونهک  ، وهش بکرن مکانیزمی نرخ دابه

  تیی نداره هخاوتری    هۆی باش بۆ شوازی  که   یه  ڕه  و باوه  ر ئه   سه   له دموکراسیسوسیال  وه  له جگه
 ران یا م هنه رهه ی بهیز وه ره کانی هه نده  ناوهک وهن،    هه تاکییتیی نداره خاوهڵ   گه ریب له هاوته

یدان    مه   لهتریش  نی  الیه    که   گرنگه  وه  ئه کردنی بازار  شه  چاالکی و گه  بهوپدان  برهبۆ . آیاران
  .ن  که   کار دهئامانجی جیاواز بۆ    و که  یه یان ههتر ری  هزی بزونه  کهدابن
ک  هیچ مۆدلکی یه: ن که ی دهچاو رهکان   دموکراتهسوسیال   که یه یت ره وستکی بنه  هه وه ئه

 .ک بت   که   بهک یه  چاالکی موو جۆره  بۆ هه موو شونک گونجاو بت و که  بۆ هه  که   نیهفۆرمی 
 رگا  یان به  چاالکی پویستیتری ، شوازیکانن یه  چاالکی شک له هشیاوی ب چاره رگاندک  هه

 و ئامانجی  ست دایه ر ده  به  له  ی که  رکه  و ئه  ئه سروشتی  وه  ئه.  یه   ههواوی جیاواز  ته ی به چاره
ر  هدبیار بکات دابین باشترین ئاکام   ک کهبژاردنی میتۆد ب بۆ هه  ده ، که   کانه یه چاالکی

  .بت ده
   که یه  هه وه ترسی ئه گشت کات مه. ن وکوڕی هه م دا که"  ه  تکه یه ئابووری " و ت له به هه

   له ستی هناوه ده ی کرکاری وه وه  جوونه ی که  و پایه و پله  ئه  که،کان بگۆردرت نگی هزه هاوسه
 ، کردوهی دروستگا خۆی   کردنی کۆمه  هش  گه ی که وه  ب پسانه و دینامیزمه م له به. کیس بچت
 ن کار دا  له  ی که  ه هزانو   ئهنگی  هاوسه وگۆڕ له  دژی ئاڵ واوی له  ته ت ناتوان خۆی به مرۆڤ قه
زگاو  ئه. تبپارکی با  کهی  چارانه رگیرو گرفترودۆخ ن  هکب رانتی  گه  یتای تا هه  ههی ب

 ژر   له  ی که  هوان م ئه  ـ هه19ی  ده ی سهیکانی جیھانگیر مه  سیسته  یڕ  بیروباوه  له.  یهنبوونیان 
   کانی  ری بۆچوونه   ژر کارتکه  ی که له  وانه  ها ئه  ر وه  و هه لیبرالی کانی  ه بۆچوونییر  کارتکه

اتک ک: بت  ده(harmony) بایی  ته ی فه لسه  فه شنک له  ـ مرۆڤ تووشی چهنبوو سوسیالیستی 
م  به.  پک دت    موو داهاتوو بۆ هه یی پئاسودهکی  یه نگی  کۆتایی و هاوسه  مژوو دته دت که
  .موکوڕی  کهش ب  وه ر ئه به  له  نه و  کمیله  ته گا نه کۆمه. ت ی پ نایهت کۆتای مژوو قه

مۆدلکی  ر  سه هرش بردنه یا خود   وه   کردنهت ره بۆ  وه ره ال که ک کی یه  هۆیه وه  ئه   ر بۆیه  هه
    ئمهی  وه ئه.  یهوا رهمک   سیسته موو جۆره  بۆ هه وه ؛ ئه   نیه بت وکوڕی هه م  که    کهدیاری کراو

  می   سیسته  دموکراسی ئاکامی باشتر لهسوسیالمی   سیسته  که یه وه توانین بین ئه ده
. کات  ر ده  به  سته   ده"داری رمایه سه"ی ترمی تۆخ  سیسته له ها  هرو  هه و" ئۆرتۆدۆکسسوسیالیستی "

  . هنین   نه  همۆدل   و   ئمه واز له تی که  جی خۆیه    بۆیهر هه
  
  " وه شنه وه داری هه رمایه سه"
  

ازرگانی ب "  به مانای" وه شنه وه داری هه رمایه سه"  ی درووشم  ک له  یه  وه   لکۆینهن  بدهرگاا ئست
دا سوسیالیستی ومی   مشت  گرنگی لهرۆکی   هچونک. ین   بکه" وه شنه وه کۆمپانیای تاکیی هه

  .دات ده ر هه  سهجار و ئستاش جار گراوه
  ؟" چۆن " یه وه م پرسیار ئه که  یه   لرهو
 سود  انی تاکیی لهی بازرگ وه شاندنه وه نیا هه مرۆ وێ ناچ ته ی بووی ئهی جیھان  بهئابووری  له
  له  ی که وه بۆ ئه. نیر چاو بگر به  لهشیی وه ته  ناونهئابووریب یاساکانی   ده س بت؛ ئمه به

نجام  دا ئه جیھانیی ئاست  له وه ب ئه  ده" وه هینشن وه داری هه رمایه سه"ی راست  بهمرۆ  ی ئهدنیا
 نجام تک بۆ ئه هرف روان کراودا هیچ ده اوهچکی  ه داهاتووی  له بینرێ که   دهئاسانیبه زۆر . بدرت
  . یه ن و کاره  ئهدانی
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   یزم لهسوسیالک دوایین ئامانجی  داری وه رمایه مانی سه  نه  هیوایان به  کهی  سانه   کهو  ئهت  نانه  ته
ڵ   گه وت له وکه س  چۆن هه  ئمه بن که  ده و پرسیاره ، تووشی ئه  یه   ههکی زۆر دووردا داهاتوویه

 هیچ  ئمه .ین  بکه  پشمانه  له ی که ندین ساه و چه ی ئه  ماوه وجود له داری مه رمایه می سه سیسته
 دروست   واته وه؛  نابینینه  کردوه  شیان   پشکهکان  دموکراتهسوسیال  ی که وه  له  جگهمک  وه

کار   بۆ به ئامرازک   ببته   تاکیی کهری قازانجی  هاندهر   رامبه  به  ها له  وهکی  یه ینگ  هاوسهکردنی
  . دیکتاتۆر  بهبوون جیاتی  له هنان

:  پش تر دیته  پرسیارکی وه هبکاتت  کی ب بازرگانی تایبه گایه  کۆمه ر مرۆڤ بتوان بیر له گه ئه
  "؟بت و هه  جیات ئه چ شتکمان له"

کرا ش هۆی زۆر ئا ر بت به ندار و کۆنترۆکه واوی خاوه  ته ت به وه ودا ده  له  که کم  سیسته  شوه
ج  بهج  کی کارامه یه ئابووریکانی دموکراسی و  یه  داواکاری ناتوانو ئه.  وه  بکرتهت رهب  ده

   هنگ ره،   یه ی   کۆمهیی  ناوچهتیی نداره خاوه ندک شوازی ، هه وه منته  ده ی که وه ئه. بکات
ر    سه   بهت وه  ده چوپی کۆنترۆیبۆچوونی   ه چونک.وانی ی یا شارهیز وه ره  بازرگانی ههندی ناوه

 مھنان رهه به مکی سیسته  ڵ   گه   له یانه  بازرگانی نده  ناوهو وابوو ئه ، که    وه  ته  کراوهت ره دائابووری
 بۆ بیار بۆ خۆیان   کهیان پ بدرترگاب  ده . ناگونجنتی ریه خهرکت  وه  ده که
  وان له ب ئه ده: تر کی  واتایه ، بهن  بده گوزاری خۆیان رمایه ی خۆیان و سهمھنان رهه به
ی   ڕگه وان  ی که ئه وه  بۆ ئهها روه هه. کان  کیارهواته . ن  کار بکهداڵ بازار  گه وت له وکه س هه
ر بگرن و   گوزاری وه رمایه ی خۆیان بۆ سه رمایه ه س ک له ب بتوانن که  دهبت  کردنیان هه شه گه
ست  ده ی پویست وه رمایه  سه ی که وه بت بۆ ئه   دهرکی ئاشکرا ی خۆی هانده  نۆبه ش به وه ئه
  .ننھب

 دا کۆتایی  له هو ؟ ئایا ئه چیه بازرگانی تاکیی کانی  نده   ناوه و و مۆدله  وابوو جیاوازی نوان ئه که
  یه ین پشت کۆمپانیا بازرگا  له   که  مکانیزمانه و جۆره  ئهم تاکورتک،  که ،  که یه ن   یهماناو  به
 پشتی کۆمپانیا   له  کهن وانه ر ئه ، ههدا بازار  له وه  ئاواتی مانه  به، نکان یه زی وه ره هه

  تن؟ رتی تایبه کانی که هی نیبازرگا
کانی  ی ئامرازهیز وه ره  ههتیی نداره خاوه بۆ یت به تای زۆرشوو مودلکیکۆماری یوگوسالوی پ

. نووخۆر ب کانیان مووچه ره به ڕوه  به ندی بازرگانی که  ناوه  واتهبژاردبوو،   ههمھنان رهه به
  نده  ناوه و   ئهوان ن  له کان هی ندی وه رژه  بهناکۆکیمان   هه دا که   دهوان نیشانی زمونی ئه ئه

ندی   ناوه   شنه  چهر   هه کرێ له  ده ، که   ئاراوه  دتهوان ری ئه وروبه گای ده  کۆمه و  هیان بازرگانی
  .دی بکرت ت به رتی تایبه ی کهمھنان رهه به
  سپکی  ی خای ده  گویره ک به  خه،تیی نداره خاوهیاری کردنی دی  ر چاو گرتنی شوه به  ب له به

ت   قه  ئمه  که ن شتککان  یه یناکۆک.  یه  ههدائابووری   له پاراستن  ۆب ندی جیاوازیان وه رژه خۆیان به
  وانه  پچهواتیبت ـ ئامانج و ئا  شتکی دخوازیش نه وه  ئه هنگ ره. ی ل ببورینمانناتوانین خۆ

  دا کی لره ره  خای سه.ی زیاترنوتن  مۆتۆری پش که ن که  بکهدروست  و دنیامیزمه نگ ب ئه ره
  . وه وسننه تر بچه وانی نیک ئه  الیه  که وه  هۆی ئه بنه  ه ن   یانه ناکۆکی و  ئه  دنیا بین که  که یه وه ئه
 موو  هه وه  ئه موکراسی که دسوسیالنجامی  رئه  بۆ ده وه نهیڕ گه  ده دا ئمه و بواره م له به
   کهتیی نداره خاوهک   و نه ته سه  ده وه ئه.  نداره ه ک خاو  ی که  وه   ئهک  ـ نه ته سه  دهی  له  سه  مه
  .نگ بت  و هاوسه وه  بکرتهش ب دابه ده
  ت له وسا بازرگانی تایبه ین ئه ر بکه به سته  ده ته سه ش کردنی ده  دابهو  بتوانین ئه ر ئمه گه ئه

 نرخی میکانیزمی رگا   له ک کهنمھنا رهه به ـ ل  لوپه هی کمھنان رهه بهمی بازار بۆ  ناو سیسته
سازی   ستروکتورکی پیشه ت له حمه  زه  به  که ن  نی باشی هه  ندک الیه  هه ـ  ش کراوه دابه

 46



دی بازرگانی ن  ناوه  کردنیدروست      باشانه  نه  الیه  و کک له ، یه   وه  کرته بدروستکرێ  ی دهیز وه ره هه
  .    نویه

  
  ی ئازادبازار

  
می  رده ک سه جار وهندک   هه  ی که وه می جیھانی ـ ئه ی دووههڕ  پاش شهان سایی ی ده  ماوه له
 بواری سیاسی و  م له گۆڕا ـ دوو سیسته ی ساردی ده رژهند  ر چه  هه،کرت د ده ی سارد ناوزهڕ شه
دژی   ا لهرۆژئاوکانی  یه دموکراسی: کرد کتریان ده رنگاری یه  به وه  یه ئابووری بواری   لهها  ر وه هه

   کاتک که.ت   پالن داندراوی رۆژههئابووری دژی   رۆژئاوا لهئازادی الت، بازاڕی  هه رۆژدیکتاتۆری
  وه  ئهالت، هه رۆژ  لهوجود  مهیزمی سوسیالواوی   ته و ڵ ئه  گه ، و لهرووخا ١٩٨٩  رلین له دیواری به

  .روو   خسته ئازادی وتنی دموکراسی و بازاری رکه سه
  ؟ چیه ی ئازادی بازار واژه سته  ده ست له به م مه به

     بهی که وه ن بۆ ئههن  هکانیان د له وپه ل  که  خۆ  ربه  ی سهک فرۆشیار یه  ژماره  که بازار شونکه
 پیویستی پ  ک شتک ببینت کهکیارر  گه و ئه. ن خۆیان نیشان بده ربه ی سهکیارک  یه ژماره
  ر به گه ئه. ن ده نجام ده  ئهک یه ه  مامهوان  وسا ئه  ئه،و گونجاو بت   بۆ ئه  کهنرخک  ، به بت
  که وسا فرۆشیاره  بیدات ئه  بتر ئامادهکیا   بت که وه  زیاتر له که  کایهنرخی  وانه پچه

وسا   زۆر نزم بت، ئه   که  نرخهر  گه تر ئه کی  الیه له.  وه هبکات کۆڵ خۆی   له ناتوان کاکه
  . ن  ه نادان خۆی  به بازار تی هاتنه حمه  زهکان  هفرۆشیار

   کهدات  نیشان دهمک  سیسته، ئابووریک مۆدلکی   ، وه"بازاری ئازاد"کی ساکار   یه   شوه  به
 خای  لهل   لوپه  کهدابین کردنی : کرت  دیاری دهنرخ میکانیزمی   بهل  لوپه  دا دابین کردنی کهو له
   قازانج لهبۆ ران  مھنه  رهه  به ویستیدات و ی ب یه  ئامادهکیار   کهی  نرخهو  ی ئه وه کگرتنه یه

  .خۆیانی  که کاره
 ل  لوپه  که   خوازن  ده ی که وانه  ئه  واته هاتن بۆ بازار ئازاد بت،    که  یه  وه  ئه  که رتی مودله شه پش
  ی که وانه ن، و ئه  بکه و کاره  بتوانن ئه بت که یان هه وه  و بیفرۆشن مافی ئهننھم ب رهه به

کار   بۆ بهی پارهوت   یانھه   ده  بژرن که   هه  و شته  ئه ئازادی   بتوانن به یه ههبۆ کین یان  پاره
    ، که بتکان  سامانهری  کار هنانی کاریگه  بهم   هه چ که وده"   ئازاده    اکردنهود سه"و  ئه. بھنن

 ئاسایشی گشتی و ئازادی  ، کهل  لوپه  که نی  الیه ه فرم  ، و هه پویستهداوتوو رکه کی سه یه ئابووری  له
،  یه بژاردنه ئازادی هه/ ئاسایشی گشتیو   ئه و ،  یه یه ری  ریگهو کا  ئه وه و ئه. خوازت بژاردن ده هه
  .کات ر ده به سته  دهبازاری ئازاد پاراستنی بۆ   یکیۆلۆژیئاید و ئابووریی   بناغه که

  ایهو وات به.  بازرگانی کردنی ئازاد گوترێ  دهپی    که یه و شته  ئازاد ئهئابووریتی  ره شه  پش بۆیه
    هل  لوپه  کهو  ی ئهمھنان رهه بهندکی بازرگانی بۆ   ناوه  که بت، ئازاد یه ل زی  حه س که ر که  هه که
ک   وهبازاری ئازاد دا سیاسیگفتوگۆی   له ر بۆیه هه.   رت  ی به  ڕیوه  وه و به هبکات یه  ویستیاری هه که

  . کار دت به" ت بازرگانی تایبه"هاومانای 
  ی، لهیری سودی تاک  دژی هانده   بهرت یا خود کت ب  دژی بازرگانی تایبه  به ک که یه وه ر کرده هه
و هرش " بازاری ئازاد"ر   هرش بۆ سه بته  دهت بازرگانی تایبه کیئایدیۆلۆژیرانی  هاو نونچر  به

  .ر دموکراسی بۆ سه
  ه ک  نیه و مانایه  بهرگیز  هه   بازاری ئازادهرتی  ت پش شه  بازرگانی تایبه  که یه یراستو  م ئه به

  ب به ر نه هه.  بازاری ئازاده  دانراوهت  ر بازرگانی تایبه  سه ی له  بناغه  کهک  یه یاالکچگشت 
  . یه واژه سته و ده ی ئه ی کتبی پناسه گوره
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   که وه  بازرگانی تاکیی بۆ دنیا بوون لهکۆمپانیای   بوونی له  زۆر زیاتره  پویسته ی که وه ئه
ایشی گشتی و ئازادی کان و ئاس  سامانه  ر له  گهر گرتنی کاری ک وه  هۆی که  ببتهیراست    به"بازار"

 دنیا   پویسته  بۆ ونه.   بازاڕهبوونی  هه ئابووری ـ ئایدیۆلۆژی هۆی  ، کهبکاتر    مسۆگهبژاردن هه
و  لهواوی دابین کردن و   ته  به که بت   نه زاڵ نده وه نیا ئه  ته رک به مھنه رهه  هیچ به بین که
  ، بهکیارانکسانی   یه ، پویستی دنیا بوون له  بت  وه  سته  ه د  ی به کهی کانرخ ی کۆنترۆ   وه  ڕیه

  .تشون  ت نه  تایبهیی هۆی داواکار نیا دابین کردنی کا به  ته  هیچ گروپک به جۆرک که
  و کایه ابین کردنی ئه د  به میشه ک هه ی داواکاری بۆ کایه رژهری   سه  چوونه  که وه دنیابوون له

 وا   بت کهداک بازار رک له به وی ک  ئازادی تکه س بتوان به ر که  و هه وه درتهبی بجوا
  .چت قازانجی تدا بت وده
تکی  هن، هیچ کات حا که ی پده  ئاماژهزۆر جاریی  وه ته  نهئابووریرانی کتبی  ک نووسه ر وه هه
،  ئارادا بووبن  له بازارکی ئازاد بۆ داک کات  یه  لهرجانه و مه موو ئه ودا هه  له  که بووه ها نه وه
  ".بت وکای نه کانی کشت مه رهه  بهیی   ناوچهیڕندک بازا  هه ی لهیتی کات ه حا  له جگه"
ترن و  وانی  ئه ندتر له مه وه ندک ده  هز نین ـ هه ک به ک یه  وهکیارکموو   ههدایراست  له

م  رهه موو به ، هه تره  راکشرنج سهلک   گه وه رانه م هنه رهه ی به گهروان  وان له داواکاری ئه
توان   ده  که  وتره وره تر گه وانی  له  که یه کک هه  یه میشه  هز نین ـ هه ک به ک یه رکیش وه هنه

ن  گمه  ده  بهزۆر. بت  ل هه  لوپه  ه کتیی چۆنیه ر   سه  یش لهم  و ههر نرخ  سه  م له  ری هه  کارتکه
 ـ ت زیاد بکروان   بۆ ئه خوازیی دار زیاد بوون  به نیا له  تهل  لوپه  که دابین کردنی  وت که که ده هه

م دابین  ، به  زۆرهکجار یهکان  وره  گه کانی شاره ته شیمه  پ حه  ناوچه داواکاری بۆ ئاپارتمان له
 کردنی خانووی دروستکی زۆر بۆ  یه وی  زه  که یه رسا  وه ؛ ئه یه ن مومکین یه و داواکاری کردنی ئه

زۆرجار    وه  م ئه  به،   ئازاده  قسه   ناو بازار به  هاتنه ند که ر چه هه.  وت  گیر ناکه  و شونانه  له تازه
پیوتر  کام  که وه یه  کۆ بکه رمایه  سه نده وه  ئه  که  نیه ده وا سا میشه  هه، سنوورداره وه  کرده به

    . وه ک بنینه یه وێ نموونه ر بمان هه گه ی، ئه  بکهدروست
) کار بھنن وتوو به ی جکه واژه سته  ده ی که وه بۆ ئه((Imperfect)وشیش  خه م بازارکی به به
. کات هم داخوازی کۆنترۆڵ د م دابین کردن و هه  هه  که   نرخه  وه  ئه  که     وه هرووو  ، له ت بازاره به هه
ش کردنی  م دابه  و ههمھنان رهه بهکانی   کردنی سامانهش م دابه ، هه  زۆر گرنگه وه م، ئه به
  . بایه وش خه  بڕر بازا گه  ئه ی که وه بت له  ده رانه روه متر دادپه  و که ر  یگهمتر کار کان که مه رهه به
  

  یراستون و هیوا و  خه
  

بوونی یدا راست    له   که  هرو بازا  ک ئه  وان وه  وت ئه  ر مرۆڤ بیھه  گه  ا ئه ی ـ  قینه  هراستکانی  هڕبازا
 نگ رهوان  ئه. گونج  بازار دهئابووریواکانی یون و ه ڵ خه  گه ن له گمه  ده  ببات ـ زۆر بهناو  یه هه
 رترین  ریگهک کا  نه و  ئارا دان  لهون و کاتی دیاری کراودا ش   له ن کهئابووریکانی  ی هزه وه دانه

  م جۆره ، ئهن ده  نیشانی دهر  دناخۆشکهی  ک زۆر نموونه ر وه هه. کان ش کردنی سامانه شوازی دابه
  بته  ئاشکرایی ده  زۆر به ندک جار  ههیی و   هۆی ناکارامه بته  بازار زۆر جار ده  له یه کسانی یهنا

 ، زۆرکجار یهی  رمایه ن سه  خاوه کانیکۆمپانیایا. کان  سامانه ر له ی ورانکهرگرتن ک وه هۆی که
می  رهه به.   وه  تننهروو   قازانجی خۆیان ده  بهکان  یه  سروشتی  سامانه یانه زه جار ب بهلک   گه

   هست دابوو  ئاستکی ژر ده  لهکیار   کهداتک  حاه ترسی له  پ مهت  نانه  تهخش و  زیان به
کی  یه  شوه رمان به کانی ده ره مھنه رهه به کۆمپانیاوره   گه که   کاتانهو  ک ئه ، وه نفرۆشراو

تی  زاره ن وه  الیه  له رمانک که فرۆشن، ده کان ده ژاره  هه هوت  رمان به  ده  یانه یی  زه  ببه
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   کهداها تی وه  حاه له.  و پی قایل نین هاتوه  دانی پدا نه  وه  هکان نده مه وه  ده ی وتهدروستن ته
شونی کار ناسالم و و   نم  زۆر کهلک جار  گهکان   مووچهو کات  ئه ، سته هزی کرکار ژر ده

  .  ندار ترسی  مهت  نانه  ته
ک ـ  ی خهدروستن گرتنی ته رچاو نه به  لهکانی  یه  خالقی ئه     باره  گشتی جیا له  ـ به وانه موو ئه هه
  .خات رده کان ده ۆر جیددی سامانه فیرۆدانی ز به
 و  رچاوی ئه  شکی به  بهها  روه هه" بازار "  دموکراسی لهسوسیال کالسیکی ی خنه رهشی زۆری  به
   که  ی هانی  شواویو ، ئه یه یانه واوی  ناتهو  له خنه رهیدا راست  ، لهکرت  باس دهرۆ و  ئه ی که یه خنه ره
ر   سه برده م هرشیان ده هه ی نۆزده ده کانی سه ره  هانده کاتک که.  یه   ههداوجود کانی مه هاڕ باز   له

   کهدا کاتک بن لهت  و نیعمه دا نوقمی ناز  بازرگانان ده  بهانیرگا  کانی بازار، که هزه
  یه کسانی یه نا و  یان له خنه ره وان   ئهبوو،  نانی خواردنیان نهت نانه تهشۆر  رگ کانی ژنانی به  مناه

م توانای  شۆر هه رگ  ژنانی بهکان،  هی داهات تر رانه روه ش کردنی دادپه  دابه به. گرت  ده یه ئابووری
     لهب هدکان   بازرگانه  کاتکدا که بت له  ده یان وه  ره  بووژنهنی  مه م خوارده ینی نان و ههک
ردان  ست توه  دهمترین   کهویستی ب پ ، به وه نه کهبم   کهل  لوپه  کهی ر ده به راده   له کارهنانی  به
 دانیشتوان   بهرگای داهات  وه  بو کردنه م شوه  ئه،وانه  پچه به.  کانی خودی بازار  میکانیزمه له
  . وه  بازار نزیک ببنهیی  نموونه مودلی   له دات که ده
   الدانکن له  ، که(real markets)کان  قینه  هسترا  بازاره  له  شواویانه م جۆره  گرتن له خنه ره

   کردن لهتی  دژایه مانای   هیچ جۆر به ، به(Ideal marketeconomy) یی  نموونه بازاری ئابووری
بژاردن   ئازادی ههتی کردنی  دژایه، یا خود  ه نیدافرۆشیار و کیار نوان   وگۆڕی ئازاد له ڵ ئاڵ گه

   له  گرتنانه خنه ره  م جۆره م زۆرجار ئه به.  هبازرگانی تاکیی نیت   نانه  تهر و  فکه سره بۆ مه
    یا به.کرت یر ده  بازار سهئابووری ی رسا   گرتن له خنه رهک  ی ـ شواوی ـ کار کردن وه شوه
   که  جۆرکه بهرۆ و ئهگفتوگۆی    چونکه .ئازاد بازرگانی    له  خنه رهک   وه: تر  کی ڕاشکاوانه  یه  شوه
 کران   ناو نونه   له، نریر بک  سهک شت  ک یه  وهبازاری ئازاد و  ئازاد بازرگانیخوازن  ندک ده  هه
 وا ن  که  رگانی ده رتی باز  نی ناو که  ندک الیه  ههکانی   یه یند  وه  رژه  بهتی   رایه   نونه   ڕاشکاوانه  که

 قازانجی   به   ر بگرن که  ک وه   کهها  وهنگاوی  ههبۆ  پاساوکک  وه" بازاری ئازاد"   له   که  باوه
  . بتتر کانی پهور حیسابی گرو  سه بازرگانان له

تی بازرگانان  کانی تایبه یه ندی وه رژه  بهبۆ  نه ک الیه یهی یدسۆز داوای" ی ئازادبازار"م  به
  که   یه  وه  ، ئهی خۆی قینه  واتای راسته  به،ازادی ئ بازاررتی  شه  پش  وانه   پچه   به. ناکات

نگ  هاوسهکرکاران یا /ران و فکه سره کانی مه یه ندی وه رژه ڵ به  گه کانی بازرگانان له یه ندی وه رژه به
  .  بت ان هه خۆیانیکانی یه ندی وه رژه  به  توانای پشتگیری له مان شوه  هه ر به وان هه  ئه و کهبت 

 یاسای .نیر ماوه ی جه  چارهرگا   پویسته   کهی وه ، ئه  توانایهو ر کردنی ئه به سته بۆ ده
ندیکا  سه.  ن دا ههکان هم رهه  بهتیی  المه  سه ی  باره  ندک داخوازی له ، هه ران، بۆ ونه فکه سره مه

     نگاوانه   ههو  ئهیر دوو هه.  وهوکردر  به سته  شونی کار ده یان له یزاسندک چاک کان هه یه کرکاری
م   بواری ئینسانی و هه م له ، ههمھنان رهه بهکانی   سامانه رگرتنی باشتر له ک وه  هۆی که بنه ده
ی  بازار  که و ئامانجانه  له شکه کان به  سامانه  له ر  یگهرگرتنی کار ک وه  و که وه یه  بواری ماددی له

  .تکر  کردنی ل دهر به سته ی دهیروان  چاوهئازاد
  داته  ده ڕاکشرنج سه  ی ندین نموونه ران چه فکه سره ی مهیز وه ره ندی هه ی ناوه وه مژووی جوونه

 هز کردنی  ی بهرگا   لهی ئازاد بۆ باشتر کردنی بازاررگا  ک توانیویانه  چۆن خه ست که ده
ندک   هه توان به  چۆن مرۆڤ ده ان داوهها نیشانی روه  و ههن  خۆش بکهران فکه سره  مهوری  ده

 مژووی راوزک بۆ  په ک  وه. (  بگات   ونه  هه  م جۆره ی ئهرگا  تی له یه ئامانجی گرنگی کۆمه
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  نده ی ناوه وه وی جوونه ندانی پشره  بیرمه  که  پکردنه  جگای ئاماژهکان  ڕه  بیروباوه
ی کرکاری  وه یگوت جوونه  ده کرد که  پشتگیری تزکیان ده١٩٣٠ی کان  ساه کان له یه زی وه ره هه
  ).گرنبر   وهکانی بازار  میکانیزمه   لهک کانی خۆیان که یه  رفورمی  پرۆگرامه ب له توان و ده ده
  ی، بهیز وه ره ی هه وه  چۆن جوونه که بکات  وه توان باسی ئه کی کالسیک مرۆڤ ده یه ک نموونه وه
یوانی توانیان شوازی قۆرخ کراوی   کردنی چراگلۆپی خۆیان و رۆنی حهدروست  ست پکردن به ده
 هۆی   ببنه یه  شوهو ن و به ران تک بده ھنهم رهه ن به  الیه  له  کایانهو ی ئهمھنان رهه به

 دروستویستی . ورب کی به یه  شوه  به و کایانه  ئهتیی چۆنیهزاندنی نرخ و باشتر بوونی  دابه
  کردنیدروستخانوو وت کردن و  که ی پاشه ه کۆمه(  HSBکردنی خانووی باش زۆر الواز بوو تاکوو 

ی  خشه  نه  و به وه له وپهل  بواری که  له  پۆشته بچووکیکرێ ئاپارتمانی  ده  کهدانیشانی) کان کرگرته
 زۆر  وه پاش ئه. رت بکدروستین بت  ک سازی له ندی پیشه ی کرکاری ناوه  مووچه  ه ب  ه ک باش

  . وه  کردهانوانی تر السای ئه کۆمپانیای
  کانی بواری ژینگه  جیاوازه وه ن چۆن جوونه ده  نیشان ده ن که  هه  زۆر نموونهداش  یانه دواییو  له
  ها که ی وهی کامھنان رهه بهران بۆ  فکه سره کانی مه یه ر خستنی داخوازی  پشتگیری کردن و سه له
 داتا ره  سه  له  که یه یراستو  ای ئهڕ ره  سه،وتوو بوون رکه متر بت سه  که ریان بۆ ژینگه ره زه
 و  جھنانی ئه یان گووت به و ده  وه کرده  دهت رهیان  یانه و داخوازی کان ئه ره مھنه رهه به

  .  ه مومکین نی وه یه کنیکی  بواری ته  له یانه داخوازی
" واو ئازاد  ته بازاری به " نن که دا ده بۆچوونهو   دان به ن که  لیبراڵ ههک یه ها ژماره روه هه
   هبازار"م  به. ن  بازار کار ناکهئابووری (Ideals)ون و هیواکانی   خهی   گوره  به میشه هه
ه  په بکان  وه  ی" (unregulated markets) له  ی که  و بازارانه  و ئه   نده ندی ناوه وه رژه بهدا و  

  ناویس که. ک شتن   یه  میشه   هه  یه   زۆریان ههکجار یهتی  سه  ده رمایه کان و سه یه ینبازرگا
" کی به  پهبازاردا مه  له  که ی بیستووه"و  یکی زۆر به فکه سره وزیان هه ران ئاستتبوو  ه؟ ب  
  ون و هیواکانی   خه  وی له  یه   په ویستی خۆی  به میشه گانی هه بازریدنیا   که   که  یه یراست  وه ئه

  ،  ئازاده بازرگانی  ی ئازادرتی بازار  شه  پش که یه شتکی سروشتی  وه  ئه . ناکاتی ئازادبازار
  به. کات  دهی ئازادرانتی بازار  خۆی گهئازاد بین بازرگانی   که  نیه و مانایه  به وه م ئه به
   حای خۆیان و بکرن، زۆرجار به ت به رتی تایبه کانی که نیه بازرگا نده ر ناوه گه  ئه ،وانه هپچ
  . وه جوونه  بازار دهئابووریکانی  رسای  اونه پچه
 خۆ ربه کتر سه  ڵ یه   گه   لهندی  پوه  له  که ندین کۆمپانیایه  بازار پشبرکی چهئابووریرتی  شه پش

ر   سه   تیان به  سه  ده بتوانن بۆ خۆیان  نابن که وره  گه نده وه ودا هیچ کامیان ئه  له ن، که که کار ده
ی کۆمپانیاکان   زۆربهدایراست   له.بت  مک هه  رهه  به داخوازی بۆ   وه یهرگاو  دابین کردن و له

  یه وه  ئه  زۆر باوه  کهشتک. ن  ده  نجامی ده  ئه پشبرک   بۆ خۆبواردن له بت  توانایاندا ی له وه ئه
 ر   سه  بۆ زاڵ کردن بهمی خۆیان  رهه  به تی به تایبه" یی مارک  و پایه پله " کۆشن که وان تده  ئه که
 شتکی  وه ئه. می خۆیان باشن رهه ک به روه ههوانیش   ئه  که کاتکدا   له ن  بدهتر کانی مه رهه به

ند کۆمپانیای  ن، یا خود چه ش بکه  ناو خۆیاندا دابه  بازار له  که یه بۆ کۆمپانیاکان ن شاراوه
متر   کهداڕ بازا ترسی پشبرک له  هزتر و مه  ئاستکی به نه  بگه ی که وه گرن بۆ ئهبک  بچووک یه

  .  وه  نه  بکه
  یوه ککانیان  هر کهنیکا  ره  ربه   به ، کۆمپانیا بچووکه وره کی گه  یه کۆمپانیا  که ندک جار روویداوه هه
  .ت  بازارکی تایبه نیا کۆمپانیا له  ته  ببته یه و شوه وان دابخات و به  ئه ی که وه نیا بۆ ئه ته
و  ئه:  نرگری کردن  جگای بهماقووڵکی  یه  شوه  به هوان مووی ئه  هه وه ی کۆمپانیاکانه روانگه  له

ان ر کانیکه  ره  ربه  بهی  رژه خواری   هاتنه  بهیاندن کرسوود و توانای  یانه وان هه ی ئه ئاسته
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  ،یه  ههدابازاری ئازاد ناو  و قۆرخ کردن له ره  ویستکی سروشتی به ر بۆیه هه. بت ر ده مسۆگه
  .  وهدا ی نیشانی روون   مارکس زۆر به شتک که

زراندنی کارتلی جۆراوجۆر  مه دژی دا  و لهکانی  ره  ربه  بهکانی   دژی کۆسپه  یاسا دانان له بۆیه
ک  کان ـ وه یه تی یه زگا کۆمه دهدام و   مان شوه  هه به. ی ئازاد بۆ پاراستنی بازار شوازکی گرنگه
 بۆ گ گرنورکی  دهکان ـ  نیه بازرگا ه  بۆ مامهروونرجی   مهر چاو گرتنی   به  لهیاسا دانان بۆ 

 مودرن ئابووریی  وه  توژینه  که  ه شتک  وه   ئه،گن  ده ی ئازادرچی باشتر کار کردنی بازار هه
 بازاری ئازاد   بۆ پشتگیری لهییت  وه  ده یاسای  رگرتن له ک وه  که.دا  دهیرچی ئاشکراتر نیشان هه

  وه م ئه ، بهچت  پارادۆکسک ده ک  هو بکاتکی دخواز کار  یه  شوه  بازار به  که وه  و دنیا بوون له
نیا ناتوان   ته  بهبازاری ئازاد:  وتومانهگ  وه ره  سه  له  ئمه  کهدا   نیشان دهو شته نیا ئه ته
ئازادی ندی بازاری  وه رژه  به  ئمه  که  گرنگه وه و ئه بکات  قینه هراست  ئازادی بازاریرانتی  گه

 لک جیا  یه وه کانه ن بازرگانه الیه  ندی تاکیی له وه رژه نیا به  ته ی که وه ڵ ئه  گه  له قینه هراست
  . وه ینه بکه

  
  کانی مودلی بازار یه یڕوکو م که

  
ندک شت  هه.  یه  خۆی هه ت به وکوڕی تایبه م ، کهئابووریک گشت مودلی  روه مودلی بازار، هه

  .داخۆشی یی  نموونهتی   حاه  لهت  نانه  ته ببات، انی ڕوه و ناتوان به  ئه ن که هه
ک  ، وه  نیه وه ره  سه  بهانی نرخی ته  په که بکات  یانه تگوزاری و خزمه ی ئهیر به روه ازار ناتوان بهب

ر چاو   به کان له یه تی مایه  که  که بۆ بازار دژواره. کی گشتی  واتایه  به وا و ئاو، یا خود ژینگه هه
ک بت، دیسانیش  ک یه واوی وه  ته یان بهینکان توانای ک  تاکه ک له ر یه ر هه گه  ئه چونکه. بگریت

دان  ن سه  الیه  له  کهیم بھن رهه ک به  کایه  که  دایه وه  قازانجی زۆرتر له ن که ها هه دۆخی وه
کرت،  س داوای ده  که ن ده  الیه نیا له  ته  که و کایه  جیات ئه کرێ له  داوای ده وه سه زار که هه
  .ن  بدهتر ی که سه زار که دان هه  سه و  له  زۆرتر پارهرکنن با بتو وه که  یه  به نهسا  که و ده ر ئه گه مه
  و شونه  ئه ،وه هبکاتپان  ندی گۆره ر ناوه  سه خت له  جه  که وه ن بازاره  الیه  له   یه ی سروشت  زه  حهو  ئه
.  زۆر ئاشکرایهداشی میدیاکان  به هت ل  تایبه ، به وه رنهدۆز هدوێ  یاران له ک ی  زۆرترین ژماره که
 دروستر   سه خت له موویان جه م هه ن به مان هه فزیۆنی له کی زۆر کانای ته یه  ژماره مرۆ ئمه ئه

شی  که هۆیه. ی ڕابواردن رنامه رزش و به وباس، وه نگ  ده- ن  که   ده پرۆگرام  هشن ک چه یه کردنی
   وه  دۆزرنه   ده(middle belt) نددا  پشتنی ناوه ران له وازی بینهاوی داخچر به شکی  به  که یه وه ئه

 بازار   کهی  هبژاردن ئازادی ههو   ئه.  بفرۆشترکالمتوان شونی   مرۆڤ ده   که  ویه   له  وه  و ئه
 کوو ئازادی ، به  نیهدا پرۆگرام ندین شوه  نوان چه بژاردن له کات ئازادی هه  دهیش پشکه

  .بکاتماشا   پرۆگرام ته ک شوه توان یه  مرۆڤ ده  که بژاردنی کانای جۆراوجۆره هه
ن ئستا ی ئازاد بازار قورس و قایمینگری  الیهدا باروودۆخی ئاسایی  له ی که وانه  ئهت  نانه  ته
ندک  ههستی بازار،    ده  کان به   جیاتی دانی کۆنترۆی گشت کاناه  له   پویسته ن که که ست پده هه

 داخوازی  ی که رانه و بینه  ئه چونکه،   وه  ر وا بمننه  ین هه کۆنترۆی بازار دان  له   کهکاناڵ
  .بژرن  ی  ناویان هه  له ب که ب شتک هه  ده یه یان هه تی تایبه
 پی  کان به  بازار ناتوان سامانه توان بت که ۆڤ دهتر، مر کی گشتی یه  شوه به

  وه  ڕیگای پاره   له ی که یانه و داخوازی  پی ئه نیا به کوو ته ، بهبکاتش  کان دابه یه پداویستی
  خات که پش ده  وه یانه  داخوازی شنه و چه  ئه میشه  بازار هه  که یه و واتایه  به وه ئه. دوت ده
  .ن  ه بد باشترین پاره نتوان ده
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 و  وه نه که  دهت ره  یه خنه ره  و کی ئاسایی ئه یه  شوه  بازار بهئابووریکانی  ره گه چه  بنه نگره هالی
دا و  له  که وه  بگوزرته یانه االکیچ  و شوه ب بۆ ئه  دهمھنان رهه به   که  ئاشکرایه وه  ئه ن که ده

 پویستی ی  وه  دانهنگ رهی زۆر یخواز ا د  که یه وه وان ئه ؛ بیانووی ئه یه ی ههی داخواز ی رژهزۆرترین 
 دیاری   لهئابووریی یی توانایجیاواز   خی بایهواوی   ته  به  که یه یه  فکری و هه  ئه وه ئه.  زۆره

انی ک پرینه  که کانی شاره  مناه  که یه یراستو  ئه. خات  پشت گوێ دهکان  یه کردنی داخوازی
کانی چینی با  ماه مان کاتدا بنه  هه ، له هینی پویان نیی التین زۆرجاران توانای کمریکا  ئه
 پویستی   که  نیه و مانایه ن، بهک هد  انه رۆژکی ڕابورادنی یه ک شوه رگ وه وبه ست جل ده
  .ست کانی چینی با ده هما رگی مۆدلی لوکسی بنه وبه  پویستی جل  له متره کان بۆ پو که  همنا
   زۆرتره  وه   لهکجار  یهیان ست پاره  چینی باده  که یه وه  ئهدات  پیشانی ده  وه  ئه نیا شتکی که ته
  .ن کانیانی بکه فه سره مهرجی   خه که

" کان یه پویستی " ی که  دیاری بکه نه نا کی ب الیه یه  شوه  به  که  دژواره  وه   ئهب گومان زۆرجار
ڵ   گه کورسی سوور له" پویستی. " تر وی  یا ئه مه رهه  بهو ر ئه  سه وه رته گه ده   که کاتک  ن  کامانه

و  ر به  ههرتن فۆرموله بک ری ب الیه وهک پ یه ی ژماره  شوه  به پاسکیلی شین دژواره" پیویستی"
فر یا گوڵ  ر به ی سه دی، کالیسکه ڵ سی  گه  لهراورد کردن  به جاخی مایکرۆ له وه" پویستی " یه شوه

   ن لهتوا نیا ده  تهانکیار (preference)ی   ز لکردنه   زیاتر حه شنه  چهو  ئه.ی ماڵ بۆ باخچه
 بۆ ) هزن ک به ک یه تاکورتک وه م  که  که ( انکیارودا   له ، که خۆی نیشان بدات دابازاری ئازاد

  .ن  بده ل  لوپه   کام که   گرنگی زۆرتر به  کهن  دهب بیاری داهاتیاندا   چوارچوه   توانن له  دهخۆیان 
.  ین یان بکه توانین پناسه  ده وه یه  دنیایی  به  ئمه ن که تی هه ره ندک پویستیی بنه م هه به
دری  یستی چاو و ئاوی خاون، پو وای تازه ، پویستی هه یه ین مه وان پوستی خوارده کک له یه
  .  و فر کردن رده روه ی و پهدروستن ته
  ، و کاتک کهکین  ره  سه شتییی  وشه   به وشهکی  یه  شوه  به ی که و شتانه  ئهڵ  ندی له گه  یوه   په  له

 ماقووڵو کات   سنووردارن، ئه وه یه ئابوورییی و   ژینگهری   فاکته هۆی  به   شتانهو  دابین کردنی ئه
  ی که سانه و که  بدرت بهرگا  ش بکرن، واته  دابه   وه  نرخهی مکانیزمی رگا   لهوان  ئه  که نیه

دا   حاتانهو ش بن، له تر ب به وانی ستی بھنن و ئه ده  وه یه  ههیان و شتانه ینی ئهتوانای ک
  . ویسته بازار پئابووری  شتکی زیاتر له

 ی  و فر کردن نموونه رده روه  و په خۆشخانه  نه چاودرییک  تی، وه یه کانی کۆمه یه تگوزاری خزمه
ر بت بۆ  دهبیارب  دان ده ک توانای پاره ودا پویستی و نه  له ، کهکین  ره  سه" شتی " ه جۆرو ئه

  ب به  مرۆڤ ده کانی که  سنوورداره  گرنگترین سامانه کک له م یه به. انو ش کردنی ئه دابه
 و ئاوی  وای تازه هه.   وشهربوی   واتای به  به یه رگرت ژینگه کی ل وه  که وه کی زۆره یه یاریوش

       نداو  باری کهروو ها روه و هه.  ین  ر بکه   سه   مشت و میان له   ئمه   نین کهک هایه خاون شته
(Golf Stream) ت  ده تا کوێ   کهخیستوری   یا ئهچئۆزۆن تو (Ozone layer) .و  ئه  ر بۆیه  هه 

دا  ؛ لره" بکاتیان  ری  به  ڕوه  به وه کانی بازاره رجه  مه پی  به" مرۆڤ   شتک نین که سامانانه
 کان یه  سروشتی ڵ سامانه  گه وتی بازار له وکه س ی هه  شوهڵ   گه  لهندی  پوه    له  که پویسته

یان  یدیارناتوان نیایی   ته ت خۆی به  بازار قه ن که و یاسایانه  ئه وه  ئه.ر دابنرن یاسای ناچارکه
ودا  ستپک له  خای ده  دیاری بکرن، کهداکی سیاسی یه ی پۆسه  چوارچوه ب له وان ده  ئه.بکات
 چ  یه ئاماده" بازار "  ی که  وه   ئهک  نه،بکاتممول  حه توانت چ شتک ته  سروشت ده   که  یه  باسهو  ئه

  . باش بداتکی  هی  بۆ ژینگهنرخک
  ک له   که  ژینگه رگری کردن له توان بۆ به  مرۆڤ ده ن که اش ههه هتی و ت حاه به هه

 بواری  ر له کانی خاپورکه یه  بۆ چاالکیک دیاری کردنی نرخ رگرت، وه کانی بازار وه میکانیزمه
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 ش ڕاکرنج سهو کاره    ئیتر ئه   که  وه   هۆی ئه   ببته  ن بت که گرا   هنده  ک که  یه   شوه   به وه ژینگه
  .بت نه
ی  وه ره  ده ب له  ده وه ئه. بکاتان ی  بازار خۆی بتوان دیاری  شتک نین که  نرخانهو م ئه به
  . دات پانی سیاسه هڕ گۆ ی بۆ بدرت، لهبیار" بازار"
ی رگا   له ی که یه ئابووریو   و ئهبازاری ئازاد   ۆ دانانی بیلک   مهدامۆ ئه سیاسی گفتوگۆی  له

ک  ڵ یه  گه ی له واره  دوو قه و دووانه کو ئه ، وه  یه  ههکتر   یهدژی   لهچت   ده روه  به وه ته سیاسه
و ر دو کوو زۆرتر پرسیاری هه  به،و نیه م یا ئه  پرسیاری ئه وه دا ئهراستی  م له به. ن بونجاوگ  نه
کان  یه ر کردنی داخوازی به سته  بۆ ده   ره  یگهموار و کار مکی هه  سیستهی ئازادبازار.  یه وه که  یه به
کی  یه ینگ وسه ا ه  یشتن به   گه  بۆندک جار چاالکی سیاسی م هه به.  کارهنان  ی بهل  لوپه  که بۆ

 داکیارانکانی   جیاوازه وپهو نوان گر  لهران و مھنه رهه  و بهکیاران نوان   له رانه روه دادپه
  . پویسته  شتکی  وه  ئه بکات کار  کانی خۆی نسیپه ه پی پر وێ بازار به ر بمان هه گه ئهو ، پویسته

  یه رچاو گرتنی پویستی به  بۆ له.میان بھنت  رهه  به بازار ناتوان  ن که ندک شت هه هه
ی  ته  په ندین هۆ  چه  به  کهی النه  لوپه  که و رگرتن له ک وه  بۆ که یاسای سیاسیکانی مرۆڤ، گرنگه
  . پیویستن،ش بکرن  دابه   وه  نرخهی میکانیزمی رگا   لهب یا خود نا  نیه  پوهنرخیان
    مودلکه  هو و ئه. بات و ناو ده  تکهئابووری   به وه  ئهکی ئاسایی  یه   شوه   به دموکراسیسوسیال

  .کات  نگری ل ده  الیه  دموکراسیسوسیال  که
  

  ئابووریدموکراسی 
  
دموکراسی "ی ردی  ژر سه  زۆرجاران لهئابووری ژیانی   دموکراسی لهسوسیال کانی  یه یخوازاد

ر   سه  جۆراوجۆر لهخوازیندین دا  بۆ چه یه کی گشتی یه واژه سته  ده وه ئه.  وه هنکر کۆ ده" ئابووری
    یانه خوازیو دا  ئه وه  له جگه. داو  تکهئابووریی   چوارچوه  لهئابووریی کار کردنی ژیانی  شوه
ی دیاری   ندک رگاچاره  ههک داواکاری بۆ   یهنیا   تهک  نهپک هاتوونی جیاواز  ندین پله  چه له

  .یی هرکخراو کراوی
یی  وه ته  نه  کالسیکی بهییخواز، دا وهوکرد مان پ ندین جار ئاماژه  پشدا چه  له ک ئمه ر وه هه

 ئابووری ژیانی ،ک تاک  وه ر کۆمپانیا  سه  بهت  سه ده: ت بوو سه گا کردن پرسی ده  کۆمه به/کردن
  ستی به ی کرکاری ده وه  جووالنه  کاتک که ی نۆزده ده می سه ی دووهه ی نیوه  ماوه له. گا و کۆمه

دا   جیا جیایانه  و بواره  موو ئه   هه  رچاوی له  تی به  سه  ده تاکیی تیی نداره هخاو، کردن کرد شه گه
ن   الیه  له دا بوو که یه خنه  ره و ندی ئه  ناوه  لهتیی نداره خاوه  و هۆیه ر ئه  به  له.کرد  ر ده  به  سته  ده

کرا   پشنیار ده ی که   چارهرگاو   ئه   یه هۆو  ر ئه  به  له، و کرا  ش ده  پشکه  وه یه ی کرکاری وه جوونه
  . تاکیی بووتیی نداره خاوههشتنی  نه
کوو  کان بوو، به داره رمایه  سه ت له سه ی ده وه نیا بردنه ک ته  نه   که   کشه دا راستی م له به
ی جیاواز دا بوو،   زۆر پله ت له سه  دهی  له  سه  مه  وه  ئه. بوویشت سه  دهی  وه  ه کردنبوها  روه هه
   که وه رچاو گرتنی ئه به  ب له کار بھنرت، به  به وه  کاناکه نیا له بوو ته ده  نه تک که سه ده
شک  به.  پکھاتبییت  وه  ده تیی نداره خاوه کردنی تاکیی یا خود سوودری   هانده  له و کاناه ئه
ت  به یان بوو، هه  هه١٩ی  ده سازی سه  پیشهکانی  ره وه   گه نده کانی ناوه هن   خاوه   که ته سه و ده له
ی   و رفۆرمانه  ئهی رگا   لهم  النی که ،کان  دموکراتیکه نی و  ده   مههرکخراو بۆ  وه بوو بگوزته ده
  ندی وه رژه  به  له تر جگه ندی وه رژه  به  جۆرک که ، به     وه  کایه   هاتنهنگدان  مافی ده  بواریله   که

م   به.  وایهب   ههرگرتن ی یاسا دانان و باج وه  پرۆسه ر  سه یان له ری کان کارتکه رمایه ن سه خاوه
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 دابین کردنی ودا زۆرتر  له   که  له  سه  مه. بوون  نهت  ه سیاسپانی  گۆڕه هی  وه هیچ ش تر به کانی دۆزه
کان و  شنه ر چه  سه ان لهی ری وان بتوانن کاریگه  ئه   ی که  وه  بۆ ئهوو  بکیاران  ۆسامانی زۆرتر ب

ران  رمانبه  فه ت به سه  دانی دهها  ر وه   هه  که  له  سه  مه. بت  ههل  لوپه  که دابین کردنی تیی چۆنیه
  .بت کانی کار هه رجه کان و مه ر مووچه  سه ان لهی ری بوو تاکوو بتوانن کاریگه

وان هیچ  ئه:  زۆر زیاتر سنووردار بووندا راستی یی کردن له وه ته  نه کانی به  کالسیکه یه وازیداخ
   به  کهداک یه ئابووری  له.  هشتبۆوه  نه ت سه  ده(diversity)ی   یه ینش   چه    فرهو  کیان بۆ ئه یهرگا
   لهیان هاووتی و کیارانخۆران،  تی مووچه سه  ده  کهرار وا بوو   قه ووبیی کرا وه ته  نه به  واوی ته
کانی   جیاوازه شوه.  هی مومکین ننیدانجام  ئه   که هشتک   وه  ئه  بکرت،  کانالیزه وه ک هه یه
نا  ، دهبکات باشی کار  موو شتک به  هه  که  گرنگه وه خوازن و ئه ت ئامرازی جیاواز ده سه ده

  .کات  ه هیچ شتک کار ن  ب که وه ت ئه می سۆڤیه ی سیسته  شوه ک ر وه ه ه یه وانه  لهی که ئاکامه
 ت و سه ر کردنی ده به سته  بۆ ده یه  جیاوازانهرگاموو  و هه  ئهی  له  سه  مه ئابووریدموکراسی 

ند   چه  له ناتوان و  ئه و هۆیه ر ئه  به له.  و ژیانی کارمھنان رهه بهر   سه  له ڵ  کۆمه ی بهبیاردان
 ئابووری دموکراسی   که  یه و مانایه ی خۆی به  نۆبه ش به وه ئه. پس بکرت  کهدا ساکاری  خشه  نه
   که یه و راستی ای ئهڕ ره هس ،  هز نیه   بهیی کردن وه ته  نه کان بۆ به یه تایی ره  سه یه ک داواکاری وه
  . ندتره مه وه  دهو  لهلک  گه وه رۆکه ری ناوها بو له

کانی  رجه ر مه  سه  به خۆرانه تی مووچه سه  دهئابووریموکراسی  د شکی گرنگ له بهب گومان 
یان  هه ر رمانبه  فهک  ڕۆی خۆیان وه ران له رمانبه ب فه  ده  که تکه سه  ده وه ئه .دایان که کاره
و   کی دوورتر بۆ ئه یهرگا کانیان کۆمپانیا هام له ینی سهی کرگا   له ی که وه  ب ئه ، بهبت
کانی  یه ندی وه رژه  به رگری له  و بهکیاران  بۆقینه هراستی کت سه م ده به. ر   بگرنه به سته  به  مه
و  ر ئه  سه   به یان هاووتیتی  سه ک ده ر وه ، ههئابووری دموکراسی   له شکه ها به روه  ههیشوان ئه
  .تی گرنگن یه  کۆمهکانی  یه یند  پوهبۆ  گشتی  به کار کهی ن ژیای  شانه  به
ک  ر وه  بچت، هه ڕوه به" وازی جیاواز ش   بهو   زۆر پله له " ئابووریب دموکراسی   ده ر بۆیه هه
  .  ی پکراوه  ئاماژهداکان  دموکراتهسوسیالو و پرۆگرامی  ه پ له
ندک   ههکان بۆ  یه یخوازم دا  هه وه  ئه.یه نی ده تی سیاسی و مه سه ه دی  له  سه  مه  وه  ئه ئاستکدا  له

 و  یاسای ژینگه:    وه  تهگر تی ده  یاسای تایبهک  کۆمه  ها روه  بۆ کونترۆڵ و ههئابووریئامرازی 
  اری لهکان و زانی مه رهه تی به المه  سه ی که  نهاییاساو   ئه ،ش ی هاوبهبیاردانشونی کار، یاسای 

   ی  بناغه  کهئابووریموکراسی د.  کن  یه  ند نموونه  نیا چه   ته  وانه  ئه وه گرته کان ده مه رهه ر به سه
ر    سه  نیا له   ته   کهک دموکراسی سیاسی ر وه هه   دانرابتتی یه  یاساکانی کۆمهر   سه   لهنیا ته

ها  روه  هه وه ئه.   زرابت، ڕاگرتنیان دژواره   دامه  وه  هکان  یه یزگا گشت  یاسا و کۆنترۆی دام و ده
 شان ها  ر وه   ههت و سه کار هنانی ده ک، بۆ به  بۆ خه   یه یی تاکیت رفه نی دهخساند ره ی  له  سه  مه

  .کیارک  خۆر و وه ک مووچه ، وهڵ  کۆمهک  م وه ک تاک و هه م وه ی، ههرایرپرس  بهری   به  دانه
ی  رگا  کار بھندرت، له  هڵ ب  کۆمه  به خۆران تی مووچه سه ب ده   دهداندک بوار  هه له
    کانه  شه  هاوبه  یه یند وه رژه  بهی  له  سه  مه  وه  ئه  که  هۆیه و  به  وه  که   الیه  له،  وه یه ندیکای کرکاری سه
. خۆران  مووچه خشته به  هزی دانوستاندن ده  که   کگرتوویه  ی یه  وه   کردهوه  ئه  ر چونکهت کی   الیه  لهو 
ت  به  هه یه یان هه  و زۆر داواکاری یه وه ره  سه  هیان زۆر ل یوار ی خونده رژه  ی که و پسپۆرانه ئه
ر، جۆشکار و  م پاقژکه ن به ی باشتر بۆ خۆیان دانوستاندن بکه ست هنانی مووچه ده توانن بۆ وه ده

  . یه ندیکا هه تی سه  یارمه یان به کان پویستی د دووکاندارهشاگر
توانت ب چۆن   که  ی تاکه  له  سه  مه  وه  ئه ن گرنگ وه ره تی سه ک حاه  وه  که داندک بوار  هه م له به
 هنانی کار   به بۆ کانی خۆی  ته  رفه  پانتای ده ست بھنت و چۆن  ده  وتن وه  پشکهدا  ی که  کاره له
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 سود   دا له یه  له  سه  و مه  ڵ ئه   گه   لهندی  پوه   لهمرۆ  ئه. بکاترین   بهی   که هر کار  سه ت له سه ده
تی  رفه کجار زۆر و ده  یهییئازادی رگاندک کار  هه:    یه  هه دا  ژیانی کار او لهچر جیاوازی زۆر به

ن بۆ  ده م ده ی زۆر کهرگا، وان  ک نه  یهتر  وانی ان کاتدا ئهم  هه ن؛ له ده کردن ده شه رچاو بۆ گه به
   که یه  دموکراسیسوسیال سپاوی  ی چه  روانگه  وه ئه. کرن ردی کۆنترۆڵ دهو  کردن و زۆر به شه گه
 ،   وپایه رچاو گرتنی پله به  ب له  س، به  گشت که  بخرت کهرک جۆرک  ب ژیانی کار به ده
  کردن و بردنه شه ی گهرگا ت وب ر کاری خۆی هه  سه ی لهیر  کاریگه ی پ بدرت که وه هتی ئ رفه ده
  . ی پ بدرت  و پایه ری پله سه
ی رگا   لهڵ  کۆمه  بهی و  زۆرجاران هه یانه  تاکیی  ئامانجهو ر کردنی ئه به سته م بۆ ده به
  ! پویسته  وه یه ندیکای کرکاری سه
چت، بۆ   ده ڕوه  چاالکی گشتی بهیرگا   له  وتووانه رکه  زۆر سهکیارانتی  سه دهندک جار  هه
ن   الیه  له ی ژینگهرر چاو گرتنی بوا به  بۆ له  که   یانه  ڕامیاری هت مه و هه ی ئهرگا   له نهو
ک  یه سته  ده ی که یانه ریتگوزا و خزمه  ئهڵ   گه   لهندی  پوه   له. نچ  ده روه  به وه رانه مھنه رهه به
 دروست ی  له  سه  مه  وه وش ئه ، له  مناڵ یا قوتابخانه  ئاگاداری له گرن، بۆ ونه ر ده وه کی ل که

   پۆلک یا خود له کان له مناه/  بۆ دایک و باوکان ، بۆ ونه وپکو ڕیگای گر  له ته سه کردنی ده
  کیاران  یت سه  ده  شوهو ئه    به رگا   جۆرک دارژرت که هرتی گشتی ب کهب  ده. ک یه قوتابخانه

  .تابد
 و  لهندک  هه.  بتش  و جۆره  بهر   ههب   و ده یه  تاکییکیارانتی  سه  زۆری ده ره شی هه م به به
   مافهو رتی ئه شه  پش.   هکان  جیاجیادیله به نوان   لهبژاردن   هه یت رفه  دهی  له  سه   مه ته  سه  ده
  خوازێ که ی خۆی ده  نۆبه ش به وه  ئه می جیاواز دابین بکرن که رهه ندین به  چه  که یه وه ئه
 یواو  ته  بهکی  یه  له  سه  مه  وه ئه. کیاراندا بنڵ   گه وخۆ له هراستندی  یوه  په ران له مھنه رهه به

 و  ئهر چی  گه  ئه، ن  ههئابووری سنووری رتی گشتیدا  ناو که م له و هه" بازار " م له  هه  که جیاوازه
  ی  شوهش بکرن توانرێ پشکه دیلک ده  به ر چ جۆره  سه وه رته گه  ده  کاتک کهنتوان  ده سنوورانه

  .ب جیاوازیان هه
 بتوان  ب که هه ئابووری بازاردا توانای  ر، لهکیا   که یه وه بژاردن ئه رتی مافی هه شه م پش به

  ر بۆیه هه. بژرت  هه که ترینه رزان نیا هه ک ته ، و نهبکاتراورد  ک به ڵ یه  گه کان له کا جیاوازه
  ! یه ی گونجاو هه هچ موو  پویستی بهئابووریدموکراسی 

رانی  رمانبه فه.  پش  بتهناکۆکیتوان  دا دهئابووریکانی دموکراسی   جیاوازه شه  ناو به له
   له وه که  یه ن به که کان کار ده خۆشخانه  نه  له وانی که تگوزاری پزیشکی یا ئه کانی خزمه نده ناوه
 شونی کاری و  تیان له سه کار هنانی ده ن مافی به که  کار ده ی که سانه و که ڵ گشت ئه گه
وان  وکاری ئه س کان و که خۆشه ی نهڵ ماف  گه ب له  ده  مافهو م ئه ، به یه هه یان کانی کار رجه مه

هاوتا کرت   پیان ده ی که یانه تگوزاری و خزمه  ئهیخستنرک تیی چۆنیه ر  سه ی لهیر بۆ کاریگه
  م له که ، النیتوان   ده رچاو گرتنی ژینگه به  بۆ له وه هیان هاووتین   الیه  گشتی لهخوازیدا .بکرت

رجی    خه  یر بکرت که   سه  و کۆمپانیایانه  تی کار له  رفه   ده  لهک  هی شه هڕ ک هه ، وهدان کورت خایه
ران بۆ دنیا  رمانبه  ویستی فه.ر   سه  چته   ده  یانه و داخوازی  رچاو گرتنی ئه  به   هۆی له  وان به  ئه

ی ی مافی ئازاددژی  وان ببنه  ئه  کهرت  به ئاستک و  ره  بهوان  توانت ئه کانیان ده  کاره بوون له
ت  به  هه ک که هی یئازادمی جیاجیا،  رهه  به ودیل  نوان به بژاردن له  بۆ ههکیارانبژاردنی  هه
 ناو   له   ببته  وه   ئه یه وانه البندرن و له ندک کۆمپانیا وه م یا خود هه رهه ندک به  هه خوازێ که ده

  .چوونیان
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   که  زۆر گرنگه ر بۆیه هه.   یه   و ئاشکرایان ههروونی   ن رگا چاره گمه   ده   زۆر به   کشانه  و جۆره  ئه
ر  به ر له  و هه پ بدرتداکانگفتوگۆ  نگیان له ینی دهرب ی دهرگاکان   جیاوازه یه ندی وه رژه به
ر   سه توگۆ لهتوان گف مرۆڤ ده. بن ت هه سه کار هنانی ده ی جیاواز بۆ بهرگاب   ده  که شه وه ئه

وی   تکه  ی که سانه و که  خودی ئهڵ   گه   لهب  ده   که   شتکه وه ، و ئهبکات   چارهرگاباشترین 
  . پت سهدا  وه هت حکوومهن   الیه  له ک شتک که ، نهنجام بدرت  ئه ن  که له  سه  مه
 دروستتوانرێ بۆ  ده" زمیسوسیال " وو کهب  ههدای کرکاری وه  ناو جوونه  بۆچوونک له تاوه ره  سه له

  بوونی خۆی له  هه رگیرت، بۆچوونک که کی ل وه  که یتای تا هه  ههترسی  ب مه  کردنی کاری
:   شتکی نامومکینه  که یه  سروشتی وه ئه. رخست  دهئابووریر دموکراسی  کانی سه ومه مشت
ندک کار و   هه میشه  هه  که یه و مانایه  بهکیارانری  داواکا وگۆڕ له کنیکی و ئاڵ  تهوتنی  پشکه

   که  گرنگه وه  ئهوکات   ئهم  ناو بازار، به تر دنه  هی  کهدا کاتک  لهچن  ده ناو ندک کۆمپانیا له هه
  هوگۆڕ  ئاڵو  تووشی ئه وانی که  ئه  که    هی ئابووری دموکراسی   له شک  به وه  ئه  بیرمان بت که له

  .کان ڕابھنن  تازه رجه ڵ مه  گه  خۆیان له یان پ بکرت که تی بوون یارمه
  و ئامانجه م ئه ، به   هاتوهش پک   بهند   چه   له   که هفکرک ئابووری وابوو دموکراسی  که

ندی  هو رژه  کۆنترۆی به  ناب لهئابووریژیانی : تب ر ده ی کرکاری ده وه کانی جوونه کالسیکه
  وپهو نوان گر  له  نه ند الیه وتی چه وکه س  پرسی هه وه  بت، ئهداکان رمایه ن سه تاکیی خاوه

  . یه  ههریان   سه   لهیری  هکارتک   که  هکان جیاوازه
  
  

  سی هنا؟ ره بۆچی کۆمۆنیزم هه
  
رشی ۆ ناوی ش تر به دوا ی که وه ی ئهرگا  له  ا ڕوسی کانی لنین له  بۆلشڤیکه١٩١٧ سای  له

  تی کۆماره کیه  یه روسیا بوو به.  گرت وه سته  ده بهتیان  سه دهرکرد  ئۆکتۆبر ناوبانگی ده
کانی  نده کان و ناوه یه  سروشتی وی، سامانه زه. ت تی سۆڤیه کیه ت، یه کانی سۆڤیه یه سوسیالیستی

  یه  سیاسی هر ربه ی وته  یرا، چونکه، بهر داگ  سه ستیان به  ده وه هت حکوومهن   الیه سازی له پیشه
ودا   له کهو بینی کرد بوو   مارکس پش ری بوو که ته پرۆلسوسیالیستی  شۆرشی  وه نوکان، ئه

  .هات  هتی پک د الیه چینی نوی کۆمه
 دوای   له ، که تک رووخاکانی خۆی  چوپه  ژر فشاری شکسته ت له  ئیمپراتۆری سۆڤیه١٩٨٩سای 

ند   چه  له ج هشت که بوونی ئازادی به  و نهزۆرداری  ری له رسام هنه کی سه خۆی مژوویه
ڵ   گه  له ی که یه تی یه  کۆمه ساختارهو  ئه. مکی تیرۆری تۆخیژ ر دا ببوه ییی درژی کات وره ده

 ناو  تی له سه  گشت ده تی بوو که یه ری کۆمه دهبیارسی هنا چینکی  ره رلین هه دیواری به
 دژی  کاندا له موو خاه  هه  له کهو   ستدا کۆ کردبۆوه تاقمکی بچووکی زۆرداری چینی باده

ت  تی سۆڤیه کیه  کاتی خۆی یه تی بوون، که کسانی و برایه  ئازادی، یه:سوسیالیستیکانی  هخ بایه
وێ  ر بمان هه گه ئه" ی خۆی وانه پچه  موو شتک ببوه هه" .یاندرا بوو  ڕاگهوه بوونی وانه  ناو ئه به
  شه  گهی  خشه  نه  ، که وه ینه ل دووپات بکه فردرک هگ١٩ی  ده مانی سهفی ئاوس هیل ه فی وته

  .بینیرچاوی بۆ مارکسیزم   بهوری  دهو  کردنی دیالکتیکی ئه
  س، به  و زۆر که،"زمیسوسیال"مکی   چه بوایی به هۆی ب   جیددی بووه ت زۆر به می سۆڤیه سیسته
 نامومکین بوونی داموو شتک  پش هه  له  وه   ئه  ن که   ده، وه کانه ن کۆنسرڤاتیوه  الیه تی له تایبه
  .دات  نیشان ده ندی یوه کسانی و هاوپه ک یه  وهسوسیالیستی کانی  هخ بایه
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ند  یوه کسان و ناهاوپه ، نایهائازادن تی  یه   کۆمهمکی  سیسته ر  گه   ئه که یه و راستی م ئه به
   که ی  ون و هیوایانه  خهو  بوونی ئه  مومکین بوون یا نه  هیچ شوه ت به به س بھن هه ره هه
 نت  یه گهی  ده ی که وه ئه. نت یه  ناگههنن   پک دهندی یوه کسانی و هاوپه رۆکی ئازادی، یه ناوه
   بۆ خۆیان له ها که  شوازی وه ر گرتن له ک وه  که ناتوانن بهانه ون و هیوای  خه و  ئه  که یه وه ئه

  ک له وێ که ر بمان هه گه یا ئه. ر بکرن به سته دهن   یانهون و هیوا  خه مان  ر هه   ههدژی
   بخرن کهرکک  یه  شوه  بهمھنان رهه به کانی ر هزه گه ئه: گرینبر  ی مارکسیستی وه واژه سته ده

تی  کیه  یه ک له ر وه  بت ـ هه وه نهیر زۆر  سه تی تاقمکی بچووک به سه ی ده که رته شه پش
  .کسان بت  یهیا دموکراتیک  ناتوان  و جۆره  ئهکی  گایه  وابوو کۆمه ها بووـ که ت وه سۆڤیه

کی  یه  شوه وه  داخه به.   بووه  دموکراسیسوسیال و ئاشکرای روون وستی  ههمیشه   هه وه ئه
ند   هه  به زموونانه و ئه وێ ئه یھه  ده که    ئارا دایه  ئستاش له سوسیالیستی  گفتوگۆی  تی له تایبه
انی زۆردار، ر ربه پاڵ   خرته  ده پالن داندراو ئابووریس هنانی  ره  جیاتان تاوانی هه  له.گرت نه

  وه ئه. بوو، هتدما میرات   به وه کانه  تزارهمی  دهر  سه   له   کهکان  کۆنه  نا دموکراتیکه پکھاته
   .کی روون و ئاشکرایه یه  شوه کان به یه یراست شواندنی
 ،  مارکسیزم ـ لنینیسم  ناسراو به،  سیارو حیزبی کۆمۆنیستی ئایدیۆلۆژی ناوخۆی   لهکی  ره  هۆی سه

و  ئه .شتڕ دا گشتی   بهیت هتی سۆڤی کیه  یهئابووری سیاسی و ستنیخرک شوازی   کهدایه
ون و   خه خوازن به  ده  ی که سانه و که موو ئه  هه  که یه وه درێ ئهبێ خۆێ ل الکر نا ی که زموونه ئه

    و کۆنترۆل کراو له  ک پارچه  مکی یه  سیسته    کهن ب تبگه دهفادار بن   وه سوسیالیستی  هیواکانی
کان  یه کی ره  ده  پکھاته ند که ر چه  هه بھنته دی  ون هیوایانه و خه  ت ئهرگیز ناتوان   هه  وه  نده  ناوه
کانی   کالسیکه یه تیۆری پی   ـ بهمھنان رهه بهکانی  زی ئامرازه وه ره  ههتیی نداره خاوهـ 

  کار کردن وتیی چۆنیهکوو  ک فۆرم به نهیه  وه ره الکه ک   یه  ی که   شتهو ئه.  بنسوسیالیستی 
  .  رۆکه ناوه

  
   شۆڕشی بۆلشڤیکی

  
 ربو  ی بهدان رهه  ئاژاوه و سه ساڵند  دوای چه  به١٩١٧ مانگی مارسی  ی تزاری روسیا لهرژیم

م   گرت به وه سته  ده تی به سه تکی لیبرال دموکرات ده وه ده. می دیکتاتۆری رووخایژ دژی ر له
   بهرکخراوم زۆر باش  کان، حیزبکی بچووک به ت بۆلشڤیکهس  ده  بهدامان سا مبری هه  نۆڤه له

مری کۆنی ژ رۆژداو کات له. (ستندرا تیان ل ئه سه تی ڤالدیمیر ئیلیچ لنین ده ایهر ربه
 و  یه  مانگی فوری  شۆرش له مرهژ رۆژو  پی ئه گیرا و به ر ده کی ل وه  روسیا که گریگۆری له

  ). و ئوکتۆبر ناسروان  یه ریو شۆرشی ف  به وانه  ئهداکانی مژوو  کتبه  له.دایانرووئوکتۆبر 
ودا   له ک بوو که تایه ک کوده تاکورتک وه  م یدا کهروومبر   نۆڤه  له ی که وگۆڕه و ئاڵ ئه

  یاندن له گهراکانی  نده کانی ناوه  گرنگه ر خاه  سه ستیان به  خرایی ده کان به بۆلشڤیکه
تیان  وه  داگیر کرد و دهکانیان  یه تی  وه  زگا ده  دام و ده و  دا گرتو کات، پتروگراد، ختی ئه تهپ

 سنوورداری ت  نانه  تهر بو و کی به نیههیچ پشتیوا.  وه  کار بکشته ست له  ده ناچار کرد که
ت   نانه  ته   که ه شتک  وه   ئه.بوو  نهدا ئارا   لهسوسیالیستی ر داگرتنی   سه ست به ی بۆ دهیر ماوه جه

  ک له  نه،چوو روه  به وه که  ناوی خه  به که ۆرشهش. کرد  ه بۆ نانی شه  بانگهیشکان  بۆلشڤیکهخودی
 چ شتک بۆ  یان زانی که دهبۆ خۆیان ک  ی خه وانه  پچه کان به  بۆلشڤیکه  هک، چونک ڵ خه گه

  . کردن پویست بوو شه ی گه پرۆسه
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،  وه تهرگ کان وه یه یراست چۆن تگا  تدهیدروست    به  که(elite) "و  هتاقمکی پش "  که   فکرهو  ئه
ک چۆن بیر   خه ی که وه رچاو گرتنی ئه  به  ب له به و ک  خه جیاتی له   که یه ی هه وه مافی ئه

ب    وه   ئه.سات بوو و کاره ره هت ب ی سۆڤیهرگاکی  ره  هۆی سه،بکاتوت  که س و   هه، وه نه که ده
ر   سه  لهیم واوی سیسته  ته کهبوو  ـ (avant-garde)نگ   ه تاقمی پشتیۆری ـ  یه تیۆریو  هئ گومان
  .زرا بوو دامه
: ببون یت ره کی بنهتیۆری گیروگرفتکی توشی کان ، بۆلشڤیکهیان  که  ڵ شۆڕشه   گه   لهندی  پوه   له
. کرد ن ده بۆ خۆیان داوایا  کهکرد  ده کردنی مارکسیستی نه شه  گهی  خشه  نه   وی له  هی په شۆڕشه و ئه
نیا  ته. بداترووداری  رمایه ب دوای قۆناغکی سه ری ده ته شۆرشی پرول   یه  خشه  نهو   پی ئه به

  ی که و هزانه ئه، نتوانن ئازاد بکر  دهمھنان رهه بهکانی  داری هزه رمایه زرانی سه دوای دامه
ک ب هیچ  گایه  کۆمه،گای ب چین  کۆمه  کهنخسن ره  دهرچاو   بهها   وهکیمھنان رهه بهل بۆ  هه
داری  رمایه  سهت، بکر چۆن هه .بت  مومکین ده،مھنان رهه بهکانی  ر ئامرازه  سه باتک له خه

 خۆی   که یهی ن و هزانه رۆڵ کردنی ئهی کۆنت توانا ، چونکهبکاتر  به سته  ده وه ناتوان خۆی ئه
ست   ده  به ه شۆرشو ئه. خوازت  ده شۆرشکی کرکاری  کردنه شه  گهو  ئه؛ی کردووندروست

ی دانیشتووان پک   زۆربهدامک  رده  سه   له چت که  ده وهڕ کان به یه سازی  پیشه نده کرکارانی ناوه
  .هنن ده
کی  گایه کوو زۆرتر کۆمه بوو، به داری نه رمایه سازی سه کی پیشه هگای  کۆمه١٩١٧سیای روم  به

رێ زۆرتر ک  ده١٩٠۵ـ١٩١٧کانی  ی نوان ساه دان و ئاژاوه رهه سه.  بووگیی  به  ره  دهوکای  کشت
ی   شتانهو  ڵ ئه  گه  له خۆ ڕاهنان  بۆ    یه گی  به  ره  ده  مهیژرو   دژی ب توانایی ئه  له  دژکردارکک  وه
 شتک کرا ه دژواری د زۆر به.  بووکرد  اوای دهسازی و بازرگانی د ه پیشری  ستنه  ئه  ره  په ئابووری  هک
 ی  پی پوانه   به  و ،وه  ببینیه ل بنیسازی ندی پیشه وی چینی کرکاری ناوهنا   بکرێ  که

  .بوو  نهسوسیالیستی کی  شۆرش ی دهاک ئام یه  هیچ شوه  به١٩١٧ی روسیامارکسیستی، 
 ی  وه   کرده  جۆرک  و ، ئهکرد  نهو یه   په مارکسیستیئابووریی   خشه  نهشۆرشی ئۆکتۆبر لۆژکی 

ی وت  رهر  سه ی لهیر  کارتخهمتۆدی ک  وی وه   ئهم تا کورتک  مارکس بۆخۆی که  کهسیاسی بوو،
   به   کهک کردن شه  گهاتر کردنی بۆ خر شۆرشگرانی ویستی که شۆرشه.  هاویشتبوور مژوو ده

  قۆناغداند  هر چ  سه ی بازدان بهرگا  ، لهبوو دیاری کرا وه یه  بواری مژوویی  لهوان  ئه بوای
کانی  یه تیۆریڵ   گه کان له وگۆڕه ئاڵ بۆخراتر کردنی   وه  و هه   گونجاندنی ئهبۆ. ربی  ده

ی  وشهوێ  ر بمان هه گه  ئهئاڤانگاردیان داهنایا " نگ  هپش" تیۆریکان  مارکسیستی، بۆلشڤیکه
  .کار بھنین  به یه و دیارده ی بۆ ئهی  هنس ڕا فه
  

  (avant-garde) نگ  شه پ تاقمیتیۆری
  
ی وت  رهکان و  ئامانجه  له  که هرۆشنبیر وی   پشه، تاقمکینگ  ه پش وه انگارد ئهڤ ئاتیۆری پی  به

ی  ۆسهری پر ک پشخه  ناوی خه توانی به  ده  و که یشتووه تر باشتر تگه کانی پهو گرو مژوو له
  .  کردنی مژوویه شه ئامانجی کۆتایی گهش   وه  ڕای ئه  ره   سه کان بت که وگۆڕه ئاڵ

و   ئه  واته ,زراوه  دامهستی مارکسی(determinism)ی یی ناچار  فه  لسه  فهر   سه  له که یه تیۆری
ک بۆ گفتوگۆ ون هیچ ش ر بۆیه چن، و هه  ده ڕوه  به وه  یاساکانهپی  ه ب کردن  شه  گه   که یه گهروان
 و توانایی تاقمی ر ده زاوقه قه پی   کردن به شه ، گه  دوو بیرۆکانهو  ئهی  گوره  به.  وه ته ماوه نه

ست  ده تر و بهوواتکی ز ک  لهتوانرا، شۆرشی کرکاری  که  بۆ خرا کردنی پرۆسه و  پشه
 وو بۆ ب تی سیاسی ده سه ، گشت ده مه ی ئه  گوره به. تبچ  روه  به وه کی بچووکه یه تی مایه که
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ی ک یه  شوه وتن به ی پشکهوت  ره توانی چۆن  کهرخان بکرت   ته"نگ  هپش "  واته حیزبی کۆمۆنیست
  روانگه و  پی ئه یشدا بهراست  و لهدرا    ده   نهپیان   هتر ڕگ کانی حیزبه.  وه  لکداتهدروست

  .ن  به   الڕدا ده  به کردن  شه  ی گهوت  رهنیا وان ته ئه: بوون  پویستیش نهی مژوو یه بری جه
تی  سه ی ده  گشت ماوه حیزب له. بوو  نه  کراوهت  ت قه تی حیزبی کۆمۆنیستی سۆڤیه ندامه ئه

بوو بۆ  ندام ده  ئه  پیان خۆش بوو ببن به  که ی  سانه   کهو ر بوو؛ ئه رهبژ ت، حیزبکی هه سۆڤیه
ندامی   ئه  واوی ببن به   ته به  ن که وه نی ئه اوان شای  ئه ن که ان بدهشن نی کی درژخایه یه ماوه

  سانه  کهو ن ئه ه الی له   چیه"   ستهایش" کاندیدای   ست له  به   مه  ی که  وه   بۆ ئهر پوه.  که هرکخراو
یان  خنه ره  ی که سانه و که ئه.  بوو وه سته  ده تی حیزبیان به سه  خۆیان پشدا ده کرا که دیاری ده

 و درا  پ دهت ر سیاسه  سه   کارتکردنهبۆ  تریان   کردنی حیزبیدروستی رگا  بوو نه  حیزب هه له
   تبکۆشن که ی که وه االک، بۆ ئهچ یحیزب نیا  تهندامی  ئه  ببن به بوو که شیان هه وه  مافی ئه نه
دی   ر سه  سه  له  ده  دژواری له ندامانی حیزب به ی ئه رژه.  پک بھنندات  سیاسه وگۆڕ له ئاڵ

  ست له  ئانقه  شتکی به  سنوور دیاری کردنهو و ئهبوو   ڕ ده   تپهت تی سۆڤیه کیه دانیشتووانی یه
کوو  ک به ری خه ماوه ک بۆ جه  نهبت حیزبک    حیزب،   بوو که  وه  ست ئه به  مه :  بوووه ن حیزبه الیه

  .راهنراو مارکسیزم   بهاکبیریروونوی   پشه  یبۆ تاقم
   پشدا دیاری کراوه  له ک شتکی که ی مژوو وه ڵ روانگه  گه  له وه  بواری لۆژیکه تیۆری ئاوانگارد له

 کی دیاری یه  شوه  بهناچار   ب به  ده کۆتایی مژوو   که  پیان وایه  کهی انهس و که بۆ ئه: گونج ده
مک  یشتنی که بۆ گه توان  مرۆڤ ده  که و ئاکامه  ئه نه  بگه بوو که  نامومکین نه وه کراو بت، ئه

  که ه ههت  به هه. داتب باز داندی ک قۆناغی ناوه یه ر ژماره  سه  به ئامانجی کۆتایی خراتر به
ک  االکی خهچکوو   پشدا دیاری کرا بت به  له  که یهکردنی مژوو شتک ن شه  گه  که ه دای هو له
ک مارکسیست ـ   وه ی، که سانه و که ئه.  یه ر هه  سه یی لهر  کارگهتاقمک  م وه ک تاک و هه م وه هه

ن   الیه  له ن، که ده تی سیاسی ده سه ده  کی دیاری کراو له یه  شوه  بهرگانیا  کان، ته لنینیسته
  ناچار ن، به  ناتوانن کۆنترۆیان بکهیان هاووتی و  زراوه  دامه  وه  دارهت سه  دهیک یه تی مایه که

  . بن   دهکسانی کانی ئازادی و یه  دموکراتیکه هنسیپ هپرڵ   گه  لهوتن  ککه  ریه  بهتووشی 
 ناو   مژوویی لهی ناچاری  فه  لسه  فه تیۆریو و  پشرهتاقمی  تیۆری ی  هشو   که مانهڕر سو جگای سه

 و توان ئه  مرۆڤ دهدایشراست ناو  له. کرت دی ده  بهیشراست  سته   دهی سیاسیوت  رهندک هه
الت و  سه  ده  ده    ببینت کهیه روانگهو  ربینی ئه   ده  بهو  تاقمی پشرهی  فکره  شنه چه
.  پارزراو بت یه ان ههی یت یی تایبه شاه  زانایی و لوه ی که سانه و که ب بۆ ئه  دهییوا رهانرم  فه

 هاونیشتمانانی  کهبوو   و بیانوه  بهستا راوهنگدانی گشتی   دژی مافی ده  بای راست له کاتک که
وان  ن، و ئه ی ناکهیاریرپرس  به ست به  هه  کهکران  هاندهییبنه قوربان  ی دهی  ده سا  زۆر بهزان  نه
  . وه یه ترسی  مه نه خه  ده  دایهیان هاووتیی یند وه رژه  به  له قامگیر که کردنکی هدی و سه شه گه
دی   مژووی تدا بهییی ناچار  فه  لسه  فه کی  ره  خای سهیدا زۆر لیبرا نوێکانی   گرووپه ناو  له
ا رودا   له  که وه   نیه ببی وتهک  یه  ساکاری ژماره بهکرێ  کاندا ده  ده  وه  ناو گفتوگۆکانی نه کرت؛ له ده
   گوایه ی که وه ر ئه  به  له ،ت بووبتش پ رانی له نگده ی ده  زۆرینه ی که وانه  ئهت  نانه  ، تهبۆچوونو 
توانی  دک سیاسهن تی هه  تایبه  به.وه  کرانهت ره ناگونجن" کردن شه گه"کانی  یه ڵ داواکاری  گه له

  ی  تاقمه خنه ره دان بۆ   مل نه له ،ی بوونلیبرا ی بیری نوێیر کارتکه  ژر  له یی که ناوچه
 چ  ت ناگات که" قام ر شه مرۆڤی سه"یان وت   و ئه زۆر باش بوون وه هیان هاووتیکانی  جیاوازه
نیا   تهق  قاوده  ده    کهچوو  ده ڕوه به" رگا نیا ته "ڕی  وباوه پی بیر ت به وه کانی ده ته  سیاسه. باسه

ی  خشه  نه گرنگ بوو  ی وه ئه. مومکین بوو کردن  شه کانی گه رجه  پی مه  به  کهک بووت سیاسه
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واوی جیاواز بوو،   ته  شتکی به وه  کرده  به که پانه  گۆره  که یه یراستو   ئه و،ووکی بئایدیۆلۆژی
  .درا ده وتۆی پ نه  ئهکیرنج سه  شتک بوو که

 ر  وه وانهت  می سۆڤیه  سیسته ب له  ده کان نین که  ئورتۆدوکسه نیا کۆمۆنیسته  ته وه  وابوو ئه که
ک شتک   مژوو دای رشتووه و نه  کهی ناچارکردن شه  گهی  روانگهر،  ده زاوقه  قهڕی  وباوهبیر: بگرن
ی   چارهرگای  وه ی دیتنهماقووی  ڵ شوه  گه  لهکرت، ک کۆنترۆڵ ده ی خهی هۆی چاالک  به که

  . وه ک ناگرته ڵ دموکراسیش یه  گه ش له وه ر ئه به ر له  و هه وه ک ناگرته کان یه گیروگرفته
  

  ئابووریستی  دهچینکی نوی با
  

 انیون و هیواک   خه  لهت  تی سۆڤیه کیه  یه وتن له ی پشکهوت  ره هۆی الدانیی وه شی کردنه
تی   یه   کۆمهتیۆری   ب له  ، دهکرد  وانی ده  ر ئه   سه  ن لهزرا دامهی  شه  بانگه  کهسوسیالیستی 

  وه  کرده  به ی که یزمهسوسیالو  ئه" ت  می سۆڤیه  سیسته  .وه  دا ببینرته لنینیستی- مارکسیست
ری مارکسیستی   پوه وی له هی  په،کرا د ده ناوزهها  وه داکان یه  کۆتایی ک له ر وه هه" بوو بوونی هه

   هیچکام له  لهوی یه پهم  کرد به  دهدامھنان رهه بهکانی  ر ئامرازه  سه  گشتی بهتیی نداره خاوه
و  ئه. کرد ده ندی و دموکراسی نه یوه  هاوپه، کسانی ئازادی، یه:   واتهسوسیالیستیکانی  هخ بایه

   به وه و رووه کانیان و له ینی بۆچوونهرب شتن و دهڕ ئازادی دا مافی بهر  ماوه  جه بوو چونکه ئازاد نه
کسان بوو،  و نایه ئه. ژیان دا دهی ت بوو که یان نه گایه و کۆمه  بۆ کار تکردن لهنوڵ دا ئازادی هه

تی بوون و  ن مافی تایبه  خاوه وانی که  ئهر   سه ک به ژیان خه  تیایدا ده ی که گایه و کۆمه  ئه هچونک
ی روو  ست له  ده تی دووره سه ن ده  تاقمی خاوه ، بهبوو یان نه تی  هیچ مافکی تایبه وانی که ئه

 کرا ش  دابه داگا  کۆمه ت له سه  ب ده  دانیشتووان به ک له یه  و زۆرینه وه یه ری ماوه کۆنترۆی جه
  وه کانه ته سه ن ده ن خاوه  الیه  له ی که  چوپه و کۆنترۆه  ئه هند بوو، چونک یوه و ناهاوپه ئه. نبوو
 هاوکاری  ک که یه یندگوما  بوونی بهدروست هۆی  چوو ببوه  ده ڕوه  به وه هیان هاووتیر   سه له

  .ی نامومکین کرد بوو تمانه  و مه قینه هراست
 ناو   له  که یه بوونی دموکراسی نه  هو  ئه،بوونی دموکراسی ر نه  سه وه رته گه  ده وانه موو ئه هههۆی 

  . کرا بوودروست دا که مه  خودی سیستهئایدیۆلۆژی
دا  یزمسوسیال ون و هیواکانی  خه  وی کردن له هی  په ت له می سۆڤیه ر سیسته گه ، ئهداش وه ڵ ئه  گه له

ی  ک نیشانه  وه خۆی کردنی مارکسیستی که شه ی گه خشه  نه   لهدایراست  و لهوتوو بوو  رکه نا سه
 مارکسیستی ری  پوه   بهو  نی ئهرووخاتوان مژوو و   مرۆڤ دهم  به،  دابادیت و ده ئهی   قینه  هراست
 مھنان رهه به نوێ بۆ کی  یه  شوهیدا راست  ی کرد لهدروست شۆرشی ئۆکتۆبر  ی که وه ئه.  وه هبکاتشی 

تی  سه  ـ ده وه ی گرته وی و پاره  جگای زه  ـ کهھنانم رهه به یند ری ناوه ودا فاکته  له بوو، که
زگای  گادا و دام و ده  کۆمه ک بوو له یه ریستۆکراسی تی حیزبی کۆمۆنیست ئه رایه ڕیبه. سیاسی بوو

کانی  گه گشت ب ک له یه ریستۆکراسی موو ئه ک هه ر وه هه. کرد  گشتی کۆنترۆڵ ده ی بهمھنان رهه به
  .گرت  ر ده  کیان وه  که انکانی یه ندی وه رژه  بهپشخستنی تی خۆیان بۆ  سه   ده  ان لهو   ئهمژوودا،

   جیاوازی زۆر ئاشکرا له تی بوو به گای چینایه کی ئاشکرای کۆمه یه ت نموونه تی سۆڤیه کیه یه
ی  وانه  نوان ئه نی تاکیی لهدکر  شه کان بۆ گه ته رفه ت و ده ت، داهات، مافی تایبه سه ی دهربوا
  . کران  کۆنترۆڵ ده ی که وانه کرد و ئه یان کۆنترۆڵ دهمھنان رهه بهکانی   ئامرازه که
ستی   دهدامی کۆمۆنیستی رده  سه  له وه یه سازی  بواری پیشه ت له تی سۆڤیه کیه  کردنی یه شه گه

 بواری   لهگشتی  ، به وه یه یتکنۆلۆژندک   بواری هه می جیھانی له ی دووههڕ  دوای شه پکرد و له
  ن که هه دائابووری مژووی    له نموونهند چه.  نگ بوو  پشهوه ایی ئاسمانهش زانستی بۆ ووچۆڵ ک چه
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 بۆ وتکانی  ر سامانه کی کاریگه یه  شوه توانن به کان ده  دیکتاتۆره مه ن چۆن سیسته ده نیشان ده
 تا ئابووری  فتاکان کاتک که  حه له: ن ڕ بخه گه  وهداارندک بو   هه  لهکنیکی  کردنی ته شه گه

   بوون که هڕ و باوه ر ئه  سه  رۆژئاوا له  لهناس ریوندک ئابو ت هه نانه  کرا، ته  لیبرالیزهک یه راده
کانی  کگرتووه  یه هوت  ری کهووتوویی ئابو مان ئاستی پشکه  هه  بگاته ریکه ت خه تی سۆڤیه کیه یه
 مریکا  ئهکانی  یه گوزاری رمایه سه داشتاکان  ههکانی   ئاخر و ئۆخره  لهت  نانه  ته. ی بوو  ههیکامر  ئه
کان  ستره ی ئهڕ  پرۆگرامی شه  به ی که وه وچۆڵ ـ ئه ک هچ بۆشایی ئاسمان و تکنۆلۆژیی بواری  له

ربازی   سه توانایی وئابووریکردنی  شه ری گه گه  ئه  ترس لهی  که  ره  هاندهرکردبوو ـ  ناوبانگی ده
  .ت بوو تی سۆڤیه کیه یه
ڕ دابین    مه   لهرخ ری هاوچه ستنه  ئه شه کی گه یه ئابووری هاوتایکان ناتوانن  یه م دیکتاتۆری به

ت هیچ  تی سۆڤیه کیه  یه ی پالن داندراو چوپئابووری  له. ی بنین  الیه ی و فرهیکردنی جۆراوجۆر
 بگاتبوو جا چ  یاران نه ککانی  ڕانه گۆ م له ر ده  هه یه ڵ داخوازی  گه خستن لهرکخۆ  تک بۆ  رفه  ده
ن   الیه هلری  ست پشخه بوو بۆ ده م هه  جگای زۆر که مان شوه  هه گار؛ به رۆژوگۆڕی  ئاڵ به
مکی  هر کردنی سیست به سته  بۆ ده وه رانه رمانبه ن فه  الیه  یا خود له وه رانه به روه به
و رب کان و ب توانایی به  فیرۆدانی سامانه  به،یی ناکارامه. وپک رکر و  ی کاریگهمھنان رهه به
 . پالن داندراوئابووریهنانی س  ره  هه  هۆی  بوو بهیاران، کانی ک یه ج کردنی داواکاری  جبه بۆ
.  وه  لک بدرته  مارکسیستیلۆژیکی   بها ه روه کرێ هه  ده س هنانه ره و هه ، ئه یه وه ی ئه که یره سه
نان رهه بهمی  ت سیسته تی سۆڤیه کیه  یه حیزبی کۆمۆنیست لهگومان  بت یمھنوێ  لهر  سهی و    

 حیزبی تاک تی  وه  دهم  ، به"ری رزگار کرد بوو م هنه رهه کانی به هزه "   ئاکامدا  له و دارشتبۆوه
ری کرکار دابین  ماوه کانی جه یه  پداویستی ک که یه وه ش ی به و هزانه بردنی ئه یوهڕ توانای به

  .ندرووخا وی   ئهدا کۆتایی  له که مه  ناو سیستهانیک  هخۆڕسک   یه ناکۆکی. بوو نه بکات
  
 ی کۆمۆنیزم؟ وه ڕانه گه

  
ند   چه کان له سته کۆمۆنی کانی پالن داندراو حیزبه یه ئابوورینی رووخا ساڵ دوای ١٠   متر له  که
رچاویان  وتنی به  پشکه ندک الوه  هه ت یا له سه ر ده  سه وه   ته راونه گه ئوروپاتی  رۆژههی وت
   له  و ان تدا کراوهی کان چاکسازی ندک شون حیزبه  هه له.  ست هناوه ده کاندا وه بژاردنه  هه له
  و به  ئه ندک الوه  هه له.  کردوه حیسابیان  اکانهڵ میراتی مارکسیست ـ لنینیستی خۆیان پ گه

ون و   ر خه  سه  ئاشکرا پ له  به ن که تر حیزبی وا هه  زۆر شونی  و له   جگای گومانه وه خۆداچوونه
  .گرن دهدا کانیان  کۆنه هیوا
گرن تا  اسی دهوری سی تر ده  جارکیمژوویانڕای  ره کان، سه  کۆمۆنیسته  حیزبه  که یه یراستو  ئه

  انهوتو   لهئابووریی سیاسی و  وه راهنانه  ی که خته و زه ر ئه  سه وه رته گه  زۆر دهکی یه راده
ها  تی وه رفه رگرن، ده ک وه  که   تازانه  ته رفه  ده و  له س توانیویانه ت زۆر که به هه.   کردوه یدروست

کی تریش  رگرن و زۆر خه کی ل وه توانی که  یان ده   نهدامی پشوو  سیسته رگیز له  وان هه  ئه که
: بینن گا ده ی کۆمه وه ره  ده س خۆیان له م زۆر که به.  جاران باشتره  یان له یئابووریبواری 

کی   یه   شوه  ندک شون به  هه ، له کردوهتی زیادیان  یه ژاری و گیروگرفتی کۆمه بکاری، هه
ی وت زۆر  کانی خۆی له نه گر خراپترین الیه نه کی حاشا هه یه  شوه داری به یهرما سه. رچاو  به

  . ئوروپا نیشان داوهتی  رۆژهه
  انه رووداوو ب له کان ده توانی گشت حیزبه  سیاسه  ئمه ن که  هه ندک وانه  هه وه ی ئمه  روانگه له

  .فر بین
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   سیان هنا چونکه ره  هه کان بۆیه  پالن داندراوه یه ئابووری   که  بۆچوونکی زۆر باوه وه ئه
بژاردن   بۆ ئاسایشی گشتی و ئازادی ههیان هاووتیکانی  یه ی داواکاری وه ره مده  یانتوانی وه نه
ر  گه ئه.  وه گرته مکی ئابووری ده موو سیسته  هه و یاسایه م ئه  ـ به هدروست  و بۆچوونه ئه. بن
ن   ک بۆ کار، ئاسایشی گشتی و ئازادی هاتووچۆ دابین بکه کانی خه یه  وانن داوخوازیت  وان نه ئه

   جوان بن که نده کانیان چه و و پرۆگرامه ره پ  ن جا گرنگ نیه یانی خۆیان بده ژ  به ناتوانن درژه
کا چۆن   دیاریی ده  که وتیانه وکه س  ههتیی چۆنیه  وه ئه. ن که   کردنیان دهچاو رهی  شه وان بانگه ئه
 . کانیان یه ن بژیوا رهک   نهکه مه  سیسته روانته ک ده خه
   ی که  وه  بۆ ئه ن  دهرۆ و  ئه  کهبیریان بت    لهنگرانی بازاری ئازاد ب الیه  ده  که  شتکه وه ئه

  ڵ کردنی هنانهوبو وقی   ئاماده ک   خه  شکی زۆر له  بهب  ده بکاتکار  باشی    به)بازار (ئابووری
وان  بۆچی ئه .بن  داهاتوودا  لهتی  ئاسایشی کۆمه تر له کانیان و ئاستکی نزم خواری مووچه

ک ده  خه  که یان وایهپ سیسته کی  بکردنی  شه  گهوان بۆ   ئه  که ن ڵ بکهوبو و قئابووریم
   وایهپیانوان   بۆچی ئه؟کات  ژاری ده   تووشی ههر ناگرن ت سوودی لوه  قهخۆیان   کهک یه ئابووری

وان ناگرت؟  کانی ئه یه ویستی ئاوات و پ ز لهر  مک بن که  سیسته فادار به ب وه ک ده  خه که
 ئابووریمکی   سیسته  له کردنرگریی  بهرگیرت بۆ   وهک  یه  وه   هنانهگه  به  شوه چ  ک له  ب که  ده
   لهرگرتن   سوود وهوانیڕ توانن چاوه  هكی کرکار ن  خه  بت که وه ی ئه که رته چ پش شه  وده که

  ؟ که مه  هۆی رووخانی سیسته بته  ده  وه  ئه  چونکه، بن  که مه کانی سیسته  خروبره هیچ کام له
 یا سیاسی ئابووریمکی   پشتیوانی بۆ سیسته  که یه راکش نرنج سهۆگرامی پ و و ه پ وه ئه

ی  ه رۆژانی بارودۆخ  له یه پرۆگرامه و و ه پو  کارتکردنی ئهتیی چۆنیهکوو  کات، به  دهدروست
م  گرت ـ هه ر او وهندر پالن دائابووریس هنانی  ره  هه لهب   ده   که یه نگه گر و وانه  ئه وه ئه. ک خه

  .یشکان هراست  حیزبهبۆ ها  روه پ و هه کانی چه بۆ حیزبه
  

   سودیزمییکۆمۆن
  
 حیزبی   له١٩١٧ سای   له زرا که س دامه ندک که ن هه  الیه م حیزبی کۆمۆنیستی سودی له که یه

 شون    به ویست که هه  ی  ده  جیا بۆوه ی که  کۆمۆنیسته و تاقمه ئه . وه  دموکرات جیا ببوونهسوسیال
 سوسیال    که کاتکدا  لهوت  ه بکگا ی کۆمه وه  بونیات نانه ی شۆرشگری بۆ دووبارهرباز

دا  و سانه ی ئه  ماوه حیزبی کۆمۆنیست له. بژارد ی چاکسازی و دموکراتیکی ههربازدموکراسی 
کان گشت کات  ت بوونه ؛ هۆی لهفتاکاندا  حه ها له روه کان و هه بیسته  ، له ت بووه ند جار له چه
ی  وه  لکدانهتیی چۆنیه   ل بنت واته(Dogma)ی ڕ باوه   ناوی وشکهتوان  مرۆڤ ده  که  بووه وه ئه

 ناوی دا١٩٦٧ سای   له،(SKP)، حیزبی کۆمۆنیستی سود  م حیزب که یه. ی مارکسیستیڕ بیروباوه
پی    ناوی حیزبی چه ١٩٩۵   و له (vpk)کان    کۆمۆنیستهپی  حیزبی چه   و کردی بهخۆی گۆڕی

ندیکیان تاقمی  ن؛ هه که د ده زه  کۆمۆنیست ناوه  خۆیان به ن که هند حیزبی بچووک ه چه. بژارد  هه
 دژی   کردارک له ک دژه ندکیان وه  ههم  به (vpk)ان ک  هپی کۆمۆنیست  حیزبی چه ن له وهۆجیاب
 دروست کرا یر ده  سهدا ناو حیزب له)  قینه هراستکۆمۆنیزمی (ی یبوونی ئورتودۆکس  نه ی که وه ئه

  .بوون
 پاشکۆی ی ئوروپاارۆژئاوکانی   کۆمۆنیستیه ک زۆر حیزبه روه  هه(SKP)ی کۆمۆنیستی سود حیزب

نیا  دا تهرۆژئاوای ئوروپاکانی  یه  کۆمۆنیستی  ناو حیزبه له. ت بوو حیزبی کۆمۆنیستی سۆڤیه
 كتاکورت م که   بوون که حیزبی کۆمۆنیستی ئیسپانیا ک یه رادهحیزبی کۆمۆنیستی ئیتالیا و تا 

  ناو   به  له شک  به وه  ئهیداراست   له. بوو  ههداڵ مۆسکۆ  گه ندی له یوه  په  لهیانخۆ ربه کی سهرباز
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 رووتر تر سه کانی موو حیزبه  هه ت له  حیزبی کۆمۆنیستی سۆڤیه  بوو که" سانترالیزمی دموکراتیک"
وی حیزبی  ه پ وه ر ئه  به له. بکاتتر  نیاوت  تر له کانی  ڕنونی حیزبه  که ا بوو ئاستکد  و له بوو

زرا بوو و  ـ لنینیستی دامه کانی مارکسیست یه تیۆریر   سه واوی له  ته کۆمۆنیستی سود به
ی   شوه ندام به رگرتنی ئه ی وه رسا   یان له وی  ه   پهت ک حیزبی کۆمۆنیستی سۆڤیه روه هه
  .کرد ی دهیبژر هه
  کردنیچاو ره ی   پرۆسه ستیان کرد به زب دهی ناو ح ن له ندک الیه کان هه سته تاکانی شه ره  سه له

  هۆی هور چۆنک بت، بو ، هه وه م ئه به. خۆتر ربه  سهسوسیالیستی وی  په  چهکی  یه  روانگه
   ر به  بهرام  به وستیان  هه  و وه  واو مایه   ناته   گۆڕینهربازو    ئه توندوتیژ وناکۆکی ناوخۆیی
    بهرادیکای  ییو  په   چهپۆلکی   شهفتاکان  کان و حه  سته  شه.   وه  ر وا ل مایه  دموکراسی هه

 هۆی زیندوو    بووه   دیت که  وه   خۆیه  کۆمۆنیزمی چینی به   ر به  رامبه   به  وه  ۆمانتیکهرکی   یه  روانگه
مائۆ -لنینیسم- مک دژواری بیری مارکسیسم   ناوی که ژر  له" (شۆڕشگی"ی فکری   وه  بوونه

   ).زدۆنگ
  جیاکان پی کۆمۆنیسته  حیزبی چه له(doctrinaire) ست ره په ڕ  بیروباوه     ره  تاقمی هه  ند که هچر  هه

پی   ناو حیزبی چه   گۆڕین لهرباز   بوو که و مانایه  به وه ئهش   وه  ئه ڕای ره  ، سه وه بوونه
  .ی نوێ بوویکان تووشی دژوار نیستهکۆمۆ

رمی حیزبی  و پرۆگرامی فه  پره کانیش له  کۆنه یه تیۆریت،  نی ئیمپراتۆری سۆڤیهرووخادوای تک 
 مارکسیزم ـ لنینیزم کانی  فکرهڵ   گه  له قینه هراستکی  یه وه  بوونهروو    بهرووهیچ . مان  نهداپ چه
  دان به کان و درژه  شته چاو ل پۆشین له"ک پرسی  ش زۆرتر وه که ه گۆڕینرباز و  هاتۆته ئاراوه نه
سف   و باشترین وه پ ناروونه مرۆی حیزبی چه کی ئهئایدیۆلۆژیلوستی   هه." ی پشوو بووهوت ره
 باشی    بهسوسیالیستی پی    چهکی یه تیۆری هیچ  حیزب. ن ر ر لشونه وان زۆر سه  ئه  که یه وه ئه

 و  ک پرسی ژینگه ی نوێ وهک بیرند  زیاد کردنی چه وک بۆ  ان هه جیات له.  یهن اویکر  پناسه
 وی  تکه  وانه  ئه ی که وه  ب ئه  بهم   بهکراونیان زیاد  که و و پرۆگرامه ه پ فمینیزم به

کی سیاسی  یه نامهر و به) ر شتک بن  هه  وانه جا ئه(ن  کانی خۆیان بکه یه تی ره  بنه  ڕه  وباوهبیر
 هۆی  کان بۆته  کۆنه یه تیۆری   لهیشتن   توانایی تگهبوونی   نه هو ای ئهو. ن  بکهدروستوپک  رک
  . بکاتئاشکرا ر  رانکه  نیگهی   نیشانهندک  حیزب ههی ناوخۆ گفتوگۆی   که وه  ئه
  

  کان  کۆنه   ڕه  بیروباوهڵ   گه  له وه ئاشت بوونه
  
س، و سروشتی  او  هه وه هرابردوو  وێ خۆی به یھه  هپ ن  حیزبی چه  که یر نیه  سه هو ت ئه به هه

ر  م بۆ تاک هه به. رابردوو جیات   داهاتوو له وانته مرۆڤ ب خوازێ که  دهدا خۆی ت خۆی له سیاسه
   وه   کردنهوبو ره قه : فر بنرابردووکانی  ه  هه  له  که یه کانیش شتکی ژیرانه ک بۆ حیزبه وه
ها بۆ دنیا بوون  روه  ههکو   بهی  ژیان بده  به  بتوانی درژه ی که وه نیا بۆ ئه ک ته  نه رجکه مه
 و روون  ب به  مرۆڤ دهدروستی ربازی  وه بۆ دیتنهو  .رۆی  دهدادروستکی رباز   به ی که وه له

  !  بووه  می کۆن چی ی سیسته ه  هه ئاشکرایی بزان که
 وه یزمی الدا و ئهسوسیال ون و هیواکانی  خه  ر له کی ورانکه یه  شوه مارکسیزم ـ لنینیزم به

 خودی والی  مالوئه  ئه ئاکامی ب   وه  ئه ، یه ن ه کی هه یه تی ایهر ربهدشانسی یا خود   بهی  له  سه  مه 
 و ییی ناچار فه لسه فهڵ    گه  لهم  هه  حیسابی خۆمان  ئمه  که  زۆر گرنگه وه ئه. کان بوو  یه تیۆری

 دان پنانکی ئاشکرا ک  وه م  که  ی یه  پله  لهک   ؛ نه  وه  ینه  ک ال بکه  یه (elite)ه و پشبیری تاقمی
کسانی و  کانی ئازادی، یه ونه  خه ی که وه  ئه  له   پناو دنیا بوون  لهکو کان به  کۆنه  تاوانه به
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و  وخۆی ئه هراستتی   دژایه  له که  وه یه مکی سیاسی ن سیسته  الیه تر له رکیت جا تی قه برایه
  . گیرت رنه  ل وهراپیکی خ  کهدایه   ون و هیوایانه  خه

 ناو  له.  کانه کان و بیرۆکه ونه کار هنانی خه  به وتانه ک مژووی چه  واتایه مژووی کۆمۆنیزم به
   له وانه ، زۆر لهی تدا بوونزۆر ئایدیالیست ی کۆمۆنیستی ڕاکشران وه  بۆ الی جوونه  که ی وانه ئه
   ڕه  و باوه  لهی راست   و به بوون  وه ی جوونه تکهکانیان  یه سوسیالیستی  ونه ر حیسابی خه سه

ی  ه هبوو، ه وان نه وان ئامانجی ئه ی ئه ه هه.   یه ونانه و خه یشتن به ی گهرگا  وه  ئه  کهدابوون
ها  روه کانیش هه ک شتن، و ئامراز و ئامانجه  و کردار یه  شوه  وابوو کهالیان   بوو که وه وان ئه ئه
کی  یه ئابووریک   وهیانیزمسوسیال کانی مارکسیست ـ لنینیستی یه تیۆری ئاکامدا   له. ک شتن یه
 لکیان    که  ی که  انه شوازو   ئه ۆیهر ب هه. کرد   پناسهک حیزب رشتی یه رپه  ژر سه ی لهیت  وه  ده
 ژر   واتای بردنه وان به  ژر پرسیاری ئه  بردنهچونکه،   ژر پرسیار هنتوانرا بخر ده   نهگیرا  ر ده  وه

  .کان بوو یه یت ره  بنه هخ بایهکان و  پرسیاری ئامانجه
 ن به و کویان ده ره  به م شوازانه  ئه هی ک وه ر ئه  سه یان له وه نهدا لک له وان  ئه  چونکه م به
  ر بۆیه  هه.ون و هیواکان کرد  وتنی خه  که  ر نه  سه  یان به یت وان یارمه ، ئهبوون وتوو نه رکه سه

 هۆی   بوونه  که وه ینه  بکهک ال   یه وه  بیرکردنه  جۆرهو ڵ ئه   گه  حیسابی خۆمان له   ئمه  که پویسته
  .  شکسته و ئه
ی  وه ، ئه وانه  پچه به. تی یهنپ  حیزبی چهرۆ و ئه   که یه نیه تیژ بیو  ئه ،   حیسابه  پاکانه و  ئه وه هئ

 ی  که   کۆنه ه ترسناک      و کردنه  تکه تیی چۆنیه  بۆ که یه  نموونهوێ  که  رده  ده داکان  باسه  رۆ لهو  ئه که
 و بین   وه  پاساو بنینه   که یه  ساویلکانه وه ئه. دا یشان دهتر خۆی ن  جارکی  که ڕۆکه  ناوه  و شوه
فر ئمه ب  تا ئستا ده. یین  نموونهسوسیالیستی کی  گایه  کۆمه بۆکان ونه نیا خه  ته وه  ئه که

  یه ن   وه  جیھانهی  قینه هراستکی  یه وه  لکدانه یان به ندی یوه  په ی که  جوانانه ونه و خه  ئه   کهبووبین
  .ی ترسناک که  مۆته توانن ببنه ده
 ی  ره  به  ازی لهڕی ناکک حیزب  نوێ وهکی  بژاردنی سیمایه  هه پ به  حیزبی چهداکان ده وه  نه له
ر    سه کی چارهئایدیۆلۆژیم گیروگرفتی   ر کردبت النی که   سه ر گیروگرفتکی چاره  ههپ  چه
  بۆ هاوتا کردنی بودجه کهن   که  ده کان  یه  گشتی وته رکه ی ده وه  کردنهم تی که وان دژایه  ئه.  کردوه  نه

  وانه  پچه ن؛ به ش بکه وام پشکه رده کی به یه  چارهرگا  یان توانیوه ت نه قهوان   ئهم  ، به   پویسته
 گونجاوه اندا نهو  ئهی رنامه  به ڵ   گه   له که ی و گیروگرفتانه  ئه  له وان گشت کات چاویان ئه

ک  روه ن هه  کورت خایه ، له وه  یان گرتۆتهکان ی گیروگرفته وه نهلکداکان جگای  دروشمه.  نووقاندووه
   .دان  درژخایه له
مژووی ناچاریی ڵ    گه  حیسابی خۆیان لهوان   ئه  بت که یه یراستو  نجامی ئه  ئه وه  ئه هنگ ره

 وتن  پشکه یوت  ره  کات که  دی ده  به   فکره و ، مرۆڤ ئستاش ئه  ردوهک  ک ال نه  ڕابووردوی خۆیان یه
   ر کات که  و هه.واتڕ پ ده و چه ره ار بهچ نا به" ج کرا موو شتک وترا و جبه  هه کاتک که"
   ی شوه   له ڕ گۆ ئاڵ و له  وان  ئه  و کاره  ی هۆی ئه  وه   بۆ دیتنهچت، وێ نه و ئه ره  بهوتن  ی پشکهوت ره

 یا خود    ورهبوونی ک نه  وه وه کوو ئه ڕن، به گه ا نئابووریکنیکی و  ته کانی  یه یی   بنچینه  داڕشتنه
 ـ شی  وه یه دموکراسی سوسیالن   الیه بت له ت ـ هیچ نه ی سیاسه ه ی شوازی هه نیشانه

  . وه نه که ده
پی  حزبی چه/ ، حیزبی کۆمۆنیستی سودفادارن   وهیانریتی خۆ  نه   بهوان  ئه وه یه روانگهو  له

تبار  تۆمه بوا پاکی بیروبوونی  نه    دموکراسی بهسوسیال  تیان بوو که کانی پشوو عاده کۆمۆنیسته
 سوسیالی   هناپاکبیروبوا  و  ئه  که   یه ینتیژبی و ر ئه  سه وان هاتوونه  ئه ئستا وا دیاره.  ن بکه

   گه  به   له.وان  ئهی"بیروبواپاکی  "  له هتر بوو دروستیدا راست   له،رابردوو  ن لهکا دموکراته
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  له" تر دروست"کی  یه وان شوه ئه  گوایه  ا بنونن کهه  هکۆشن خۆیان و  تدهداکانیان  وه  هنانه 
  .یشکان  دموکراتهسوسیال خودی   ت له  نانه   ته ن دموکراسیسوسیال

وان  انی پشووی ئهر ربه چۆن   که وه کاته  ده وه  مرۆڤ بیر له ن، کاتک که که  دهتراسوان  ئه
و  ئه. دا شان دهییزم پسوسیالی "ن سه ه ڕو  راست"ری   بیروباوه ک الدان له یان وه  دموکراسیسوسیال
  یه ند ده نیا چه ، ته  ه جۆش  بۆی به پ ئستا هنده  حیزبی چه  که  یه تی ئاسایشی گشتی سیاسه

  ت بوو به یانه  و خه نشوستی هنان بووکان  کۆمۆنیسته چیه نده ر چاوی پۆپاگه  به ر له و به مه له
   ی که وه  بۆ ئه ری کرکار ماوه فریودانی جهبۆ  ک  یهرگایزم، سوسیالکانی  قینه هراست  ون و هیوا  خه
  .ن ڵ بکهوبو ی قهیدار رمایه سه
تی رفۆرمیستی   سیاسهتر بوونیزن  مه پ له ی چهحیزب   که باشهزۆر   شتکی وه ت ئه به هه
کانی  ریته  نهکانی تری  شه  ی بهیهز  به   لهیشتن  تگهندک  خوازێ هه م مرۆڤ ده  به یشتووه گه

 گشت  ن که که  ده هی یراست و  باسی ئه ، که ی  شانه  بهو  ئه:  ببینتداش دموکراسیسوسیال
کانی  یه یراست   له و بناوانیان بنجب  وام بن، ده رده  به ی که وه انی چاکسازی، بۆ ئهک ته سیاسه
کی  یه  شوه یان به پویستیدی هاتنیان   وه  بۆ  که،  ی هان جوان رزه  به  ئاواتهو   ئه. دابتئابووری

ر  گه ئه.  یهوتۆیان ن  ئهکی خ بایه بینین،  ی ی خۆمان دهدنیا   له  ئمه  که یه ی ههراست  جیاواز له
   له  که یه  هه قینه هراستکی  یه ترسی ، مهبکاتج   جبه  دروشمانه  جۆره و مرۆڤ تبکۆش ئه

  .بکات دروست گیروگرفتی نوێ نیا  تهکان مرۆڤ ر کردنی گیروگرفته سه ارهچجیاتی 
کات تا   وا ده ی که ریته و نه هئ:  وه منته ریتی خۆی ده ی نهیپ زیندان هچ حیزبی  وه یه روانگه و له
  و ک به بینن و نهدرت ب شان ده نیداکانیان یه  تیۆری  له ی که یه و شوه کان به یه یراستوان  ئه

ی دنیاکانی  ڵ گیروگرفته   گه   لهندی  پوه   لهوان   ئه و هۆیه ر ئه  به له.  واندایراست   له  که یه شوه
  .  یه پ نکیان یه  چارهرگای هیچ راست

  
  تی یه ی ئاسایشی کۆمهت سیاسه

  
 دموکراسی سوسیالتی  ی سیاسهیند شکی ناوه  به وه١٩٣٠کانی   ساه له تی یه کۆمه ئاسایشی

ن مرۆڤ یرگر  دموکراسی وهسوسیالکی کالسیکی  هی وته  ک له وێ که ر بمان هه گه ئه.  هبوو
رگرتنی باج    وه  به:  همھنان رهه بهکانی  ی میوه وه ش کردنه  پرسی دابه وه  ئه توان ب که ده

(taxes)ه  ده بۆ   پارهته کان کۆ ده نیهوا  شارهنی نجومه ئه و ت  ور   سه  به ی که وه نیا بۆ ئه  ته وه کر
ک  وخۆ یا خود وه هراست ئابووریی پاپشتی   شوه ، یا به وه ش بکرته  دابهداکان ماه بنه

   .کان یه تی یه  کۆمه یه تگوزاری خزمه
 یکان یه یت ره ها بنه ر به  سه تاییدا له ره ی سه  بگه  له  ئمه  که  شتکه ته  سیاسهو  ئههۆکاری
تا ی ژیانی خۆیان وت  رهک بۆ کۆنترۆڵ کردنی ئازادی خه.  دموکراسی باسمان کردسوسیال

تگوزاری  ک خزمه  وهییک  ره  سه   تگوزاری  خزمه یشتن به اگهرست   و دهئابووریناهی   تهک یه راده
 بۆ ،ی ئازادی رتانه شه  پشو  ئه خوازت که ی دهیکسان یه. خوازێ  ده و فرکردن  رده  روه  پهپزیشکی و 

،   بۆ ئازادی  وه هروو و  و له یه کسانی یه و ر کردنی ئه بۆ مسۆگه .نر بکر به سته  دهیان هاووتیگشت 
کی  یه  شوه  به رتانه شه  پشو  ئهرانتی  گه ،تیوهاوک  وومان، وهم  هه  که پویسته
 ئابووریپشتیوانی  رگای دانی باج  له  وه که  یه  به تر ئمه  کی  واتایه ، بهین   بکه یانه ندی یوه هاوپه

   .ین بۆ دابین بکه
ک  وه (walfare policies)تی  یه تی ئاسایشی کۆمه  سیاسه  دموکراسی زۆرجار باس لهسوسیال
 کردنی دروستتی  یه تی ئاسایشی کۆمه  سیاسه شکی گرنگ له به. کات ناهی ده تکی ته سیاسه
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خۆشی، بکاری، پیری ـ ناتوانن   ـ نه وه  جیاوازهی هۆ ک به  خه ها که رجی وه ومه ل  هه  له  یه ناهی ته
 زۆر کی یه رادهها تا  روه تی هه یه تی ئاسایشی کۆمه م سیاسه به. ن ژیانی خۆیان دابین بکه
 ،اهنانر خوندن و   له ی که تانه رفه و ده ، ئه وتنه کانی پشکه ته رفه پرسی دابین کردنی ده

و   ئه   منان که ، ئاگاداری لهبن  بریندار ده  توندی ک به  خه باری پشوو کاتک که ر  سه وه هنانه
و  ، پشتیوانی ئهک بخات   یهیی ماه یانی بنهژژیانی کار و  بتوان رۆڤ م  خسنت که  ره  ده   له  هه
دی   به،بت و هتد خۆیان هه ربه خوازن ژیانکی سه ندامی ده م ئه ای کهڕ ره  سه ی که سانه که
  .کرن ده
 ڵ   گه  له  هاوکاتتی یه تی ئاسایشی کۆمه  سیاسه کانی  یه  چاکسازی رچاو له شکی به به
ۆ م  ئه.ند کراون  سه   پهکانی پارلمان هسوسیالیست  یره  غه ی توندوتیژی حیزبهیستکار رهه به
 حیزبی  ر  گه  ئه،  رینه  بهکی  یه یننی پشتیوا تی خاوه یه تی ئاسایشی کۆمه  سیاسهکانی  هنسیپ هپر

  تی به یه کۆمهتی ئاسایشی  کانی سیاسه  گرنگه شه خوازێ به  ده ، کهر هاوین   ل ده1یمودرات
تی   سیاسه ر بو له  پشتیوانی بهر چۆنک بت،  هه. وه تهڕت بگۆ رتی تایبه کانی که  چارهرگا

 ران       خۆشگوزهگای  باسی کۆمه  ئمه  که ی وه  هۆی ئه  ناب ببته،تی یه ئاسایشی کۆمه
(walfare society)مه. ین که  نهه  ده بووریئار   سه ختی زۆرمان له هز  ئوه کانه ده وه  نه  لهت  و  

 رگا ندک  هه  یان ناچار کرد  ئمه(priorities)رتری دان   ڵ به   گه  ندی له یوه   په   له ، که یه هه
یان   ده  له   گیروگرفتانه و  ئه چت که  بیر نه مان له یه یراستو  ب ئه  و دهبژرین،  هه  دژواری  چاره

ها  روه  و ههفرکارییرتی  کان بۆ که یه  داواکاری بن کاتک که وام ده رده ر به  ههادسای داهاتووش
ها  روه  هه وه  ئه.تخواز  ده وتی  سامان شتکی زۆرتر له به پیران   لهپویستی ئاگاداری 

می ئاسایش و   سیسته کارکردیتیی چۆنیه  ر  سه وام له رده  بهکی  گفتوگۆیه   که یه سروشتی
   ڕ لهوگۆ ی ئاڵ  گوره   بهکردن و گۆڕان   شه   گه  وان به  پویستی ئه  وکان  یه  گشتی  یه تگوزاری مهخز
بۆ ی باش   چارهرگاک  نجاکان وه  په  له ی که وه  ئه.    بتا ئارا د   لهداکان یه رکی  ده   رجه  مه

می   سیستهدا  ه بوارو  له.   ی باش نین   چارهرگا   میشه   ههکاندا ده وه  نه  لهکرا  یر ده  کان سه  گیروگرفته
   له ی که یانه و چاکسازی  ئه ب وشیار بین که  ده  و ئمه نیه" کمیل  ته"ت  ئاسایشی گشتی قه

ت   و قه وه  بمننه  جۆرهو ر به ر هه ب تا سه  ده ین که که یر نه چوون وا سه روه  بهداک یه گهب
  .ت یه  نهدار  سه وگۆڕیان به ئاڵ

  
  تی گشتگر یه تی ئاسایشی کۆمه سیاسه

  
 ک  ر یه سه  له   که یه وه  دموکراسی ئهسوسیالتی  یه تی ئاسایشی کۆمه کی گرنگ بۆ سیاسه یه رسا

ی داهاتی  رژهی  وه قی کردنه دوای تا  به  ی که  یانه تگوزاری  خزمهو  نیا ئه   تهو ئه.  گشتگره
کسان  کی یه یه  شوه موو دانیشتووان به کوو هه ، به   کرت نیه  ش ده  پشکهکان   ترینهژار هه
  نشینی به درێ، خانه  ده یه  منایان هه ی که مانه و بنه موو ئه  هه تی منان به یارمه.  وه گرته ده

ها  روه و هه ساڵ پیرترن ٦٥    له ی که سانه و که موو ئه ن بۆ هه مه ی ته رژهری   سه نهوهۆی چو
  .موو منان  بۆ هه  خۆرایی خوندن به

ی  رسا. کرن ش ده ی داهات پشکه رژه دوای تاقی کاری  کان به یه تگوزاری ندک جار خزمه هه
مافی خوندن بۆ : ک بت ک یه  پویستی دانیشتووان وه  که  کاتک گونجاوهبینکرێ  ی دهیگشتگر

  نشینی بۆ گشت به خۆشان، مافی خانه  بۆ نه ۆشخانهخ دری نه گشت منان، مافی چاو
  کرن بۆیه ش ده ی داهات پشکه رژه دوای تاقیکاری   به ی که یانه تگوزاری و خزمه ئه. انوچوسادا
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و  تی کرێ خانوو بۆ ئه یارمه: بنتی  ندک پداویستی تایبه  ههری  ده م   وهد کراون تان سه په
و  ری پزیشکی بۆ ئه سه رمان و چاره تی بۆ ده تی تایبه ، یارمه یه زۆریان ن داهاتی ی که مانه نهب

  . هتد،خۆشن  زۆر جار نه ی که سانه که
 انک  ڕیفۆرمه کاتک که.    یه هد سا تی گشتگره یه تی ئاسایشی کۆمه  پشت سیاسه  له  کهی  فکرهو  ئه

 یدا که یه رجی  دابین کردنی خه هل    کهن که ز ده موو حه  ههوکات  ئهبت  س هه موو که  بۆ ههسوودی 
  وسا ئمه ، ئهشدار بن  بهدای که یه رجی  دابین کردنی خه لهس    گشت که   کهکاتک. شدار بن به

  تی به یه تگوزاری کۆمه مکی بیمه و خزمه ر کردنی سیسته به سته  دهئابووریتوانایی 
 یه  الوزیان ههئابووریی ی توانا  کهی نهنا  هو الی  ئه  که تکه ش وه ئه. بت کی باشمان ده یه تیی چۆنیه

  .  گرن  ر ده  سوودی ل وه
تی کاتک  تایبه  به،کرێ  ده وه باسی لدا دموکراتیشسوسیال ناو حیزبی   جارجار له که ک بۆچوون

م   که ش به نیا پشکه ان تهک یه تگوزاری  خزمه  که  وا باشتره  که   یه  وه  ئه، کان سنووردارن  سامانه که
 و  پشتیوانی ئهتواناکانمان بۆتوانین   ده  ئمه یه و شوه  به.نکان بکر کان و بکاره داهاته

   ی بهراست  وان به   ئه  بین که   دنیا     یه  و شوه  و به   وه  ینه  کهبستکورتن کۆ   ده   کهی  سانه  که
  .ن  گه  کانیان ده  یه داخوازی

وهو رتی ئه شه شپبۆ خۆیان   و  داهاتیان زۆره ی که سانه و که موو ئه  هه  که یه وه  ئه  وه  بیرکردنه   ش
ن  بش حازر وه رای ئه ره م سه  به،رناگرن  وههیچ سوودک   کان  یه تی یه  کۆمه یه تگوزاری  خزمه له
  پمان کان  زموونه  ئه.ن کان دابین بکه ست کورته ربو بۆ ده  پشتیوانی به  دانی باجیرگا   له که
کان   گشتگره مه  سیسته ن که خه رده کان ده وه  توژینه. ناچن ڕوه  به مجۆره کان به  شته ن که ده

  .ی داهات رژه پی   بهتی  یارمهمی  کانن تا سیسته ست کورته  ده نه  قازانجی الیه زۆرتر به
   بهپزیشکیدری   چاو ک له رگرن، که تی منان وه  یارمه  کان  ژاره  هه    ره  ههنیا  ته ر واب که گه ئه
 تا  یانه تگوزاری و خزمه  ئه کۆشن که تر تده کانی رگرن تاقمه ایی وهڕ خۆ ایی و خوندنی بهڕخۆ
 و رجی ئه  خه  تبکۆشن که ی که وه ب بۆ ئه موو پاساوکیان ده وان هه  ئه.رزان بن کرێ هه ده

وخۆ  ر ناگرن و بۆ خۆیان راسته کی ل وه  بۆ خۆیان که ن که  سنووردار بکه یانه تگوزاری خزمه
  ر له گه م ئه به.  یانه تگوزاری و خزمه  ئه(low quality)  نزمیتیی چۆنیهی یر  ژر کاریگه ونه ناکه
ی باج دابین رگا   له  کهرگرین   وه  هیان تگوزاری  خزمهو  لهسوود  مووی ئمه ، هه وه تره کی الیه
تگوزاری پزیشکی و  ک خزمه  شتی وه  که وه دایه ندی گشتمان له وه رژه وسا به کرن، ئه ده

کی  یه نشینی پارزگاری می خانه خۆشی و سیسته ی نه  بچن، یا بیمه ڕوه  باشی به کان به قوتابخانه
کگرتووی  می یه  سیسته د به سو  که هوت نی که  هه  به وه ئه. ن  بکهر به سته  ماقووڵ دهئابووری
  . یه ژاری هه نشینی هه ی خانه رژهترین  م نشینی، که خانه

بھ ت که و مانایه ی بهی گشتگر ن کهینابیه کانی کۆمه یه تگوزاری  خزمه  ب واوی له  ته تی به  
دک هۆکار بۆ دابین کردنی ن  هه،ین که  باسی ده تر دوا ک ئمه روه هه. ن دابین بکر وه ی باجهرگا
م   به.ن  رگای دیاری کردنی نرخ بۆیان هه  له کان یه تگوزاری رجی خزمه  خه شک له م به که النی
و  تا ئه بکاتکان دابین  یه رجی ی خه ب زۆرینه کرت ده  ڕیگای باج دابین ده  له ی که شه و به ئه
ر  ن وه ده ی  ده ی که و باجه  جیاتی ئه  شتک له   کهن  بکه وه ست به ن هه ده  باج ده ی که نهسا  که
  . ن  ده دانی باج ب  به  درژه  که ن بها ئاماده روه گرن و هه ده

   خۆی له وه  و ئهگرت  گا ده   کۆمه  تی له  الیه  رت بوونی کۆمه  رت که  که  بهپش می گشتگر  سیسته
ش   هۆی دابه بیته  ه ئاسایش نکیم  سیسته  که نگهی گر دموکراسسوسیال بۆ  وه ئه.  هخ بایه داخۆی
: کانن یه تگوزاری ری خزمه که  دابین ی که  هوان رگرن و ئه  وه ی که  هوان  ئهر   سه  بهک  ی خهبوون
،  نینکان م داهاته  که ندان به مه ه وه ری ده خ ک له یه تی شوه یه کانی کۆمه یه تگوزاری خزمه
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تی  موومان یارمه  هه  که هین، شتک که کتری دابین ده  بۆ یههاوتیی   ئمه  که  شتکه هو کوو ئه به
کی ل  کانمان که یه  پی پیویستی موومان به  پی توانامان و هه ین بۆ دابین کردنی به که ده
  .نیگر رده وه
  

  تی یه تی ئاسایشی کۆمه  جیاجیاکانی سیاسه نه الیه
  

ک  وه(کان  یه  گشتی یه تگوزاری خزمه:  یه کی هه ره شی سه تی دوو به یه  کۆمهتی ئاسایشی سیاسه
   به ی که وه  ئه   واته،ئابووریتری  کانی یه تی و یارمه) دری تری چاو کانی دری پزیشکی و شوازه چاو

شکیان  به: کین ره سهی  از دوو شوکان  وه  گواستنه وابوو  که. کرن د ده  ناوزه(transfer)   وه  گواستنه
ک  وه(ک  ک یه س وه موو که کرن، بۆ هه ش ده کی گشتی دابه یه  شوه  به ن کهئابووریتی  یارمه
  تین که یه ی کۆمه تر بیمه ی که شه ، و به)انوچوسادا  نشینی بۆ به ی خانه تی مناڵ و مووچه یارمه
  .ی داهات رژه   به وه ته سراوه  به که ی دراوه رژه
ی باج دابین رگا   له زۆرکی یه رادهکان تا  یه  گشتی یه تگوزاری م خزمه  و ههکان  وه  گواستنهم  هه
م  هه. کانه  یه تی  وه  زگا ده  دام و دهستۆی   ئه یان له که همھنان رهه بهو ری  به روه کرن و به ده

  و ر کراوه  سه  لهگفتوگۆیانکان  یه یتگوزار ی خزمهمھنان رهه بهی  م شوه شوازی دابین کردن و هه
 گومانمان   که  گرنگه وه م ئه یان ل گیراوه به خنه ره کاندا ده وه  نه م له شتاکان و هه  هه م له هه
 جیاواز و ی ریشهگ و   ڕه ، به یه دا ههگرتن خنه رهکانی   شوازه  جیاوازی له ب که دا نه یه یراستو  له
  : ئامانجی جیاواز  به

 باس  وه کانه لیبراله نوێ/ کان ن مودراته  الیه  گرتن له خنه رهکانی   شوازه کک له یه •
 رگا ج نشین کردنی  و ی ئاسایشی گشتی شاندنی بناغه وه ی هه که کرت و ئامانجه ده

 .  ته رتی تایبه کانی که چاره
می ئاسایشی  و سیستهکانی نا ر گیروگرفته  سه خت له  گرتن جه خنه رهتری   شوازکی •

   گیروگرفتانهو  ئه  که بکات  وگۆرانه ئاڵو   پاپشتی ئهکۆش   و تده وه کاته تی ده یه کۆمه
 .تی یه ی ئاسایشی کۆمهت کانی سیاسه  اغهر بن  سه کردن بۆ ب هرش  به بکاتر  سه چاره

 نوان    لهکی باشتر یه گین هاوسه پویستی ر  سه   له خت جهم  گفتوگۆی سھه، دا کۆتایی له •
ی پکھنانی ی هۆی پویست بته  دهدا خۆی  له کهکات   ده ت  وه  دهوتی  رکه داهات و ده

 ،تی یه  کۆمهیتی ئاسایش کانی سیاسه یه ین  به  لهئابووریوگۆڕی  ک ئاڵ یه ژماره
 .  وه  شندرنه  وه  ههکرێ    ده بداترگا ئابووری  کاتک که ت به  هه  کهها  ی وهوگۆر ئاڵ

تی  شی زۆری سیاسه  به ویستوویانه   که  وه نه  زۆر الیه  لهت  وه  ده ئابووری  ی لهینگ پویستی هاوسه
   وه  ی ترهندک ال  هه له.   رگیراوه کی خراپی ل وه  کهوه شننه تی هاوه یه ئاسایشی کۆمه

و   ش ئه  وه   ب ئه  به  که،  وگۆڕ کان بۆ ئاڵ  باسه هز کردنی   هۆی به ته  بووهئابووریکانی  یه پویستی
ر چاو    به  له  یه یراست و ئه   ئمه   که  گرنگه وه م ئه  به.  پشت بوو  ری باشیان له   هانده  ئاوگۆڕانه

 ئاسایشی یت  ه سیاسڵ   گه   لهندی  پوه  ر بۆچوونمان له  سه  له کاتی گفتوگۆ م له  النی کهبگرین،
  . ن  جیاواز هه لکواوی  ته  به گفتوگۆیک هی یه دا ژماره  لره ندا، که  درژخایه تی له یه کۆمه
و   و له یه ساییر/ کیئایدیۆلۆژی باسکی  وه گرته  ده وه ره  سه م له که  خای یه  کهی  باسهو  ئه

ی ئاسایشی ت  ه سیاس لهکی دیۆلۆژیئای  داکۆکیکان  دموکراتهسوسیال   که یه دا سروشتی خاه
   به  وه  گرته  دهم   خای سھهڵ   گه  وت له  س و که   هه  ی که  و گفتوگۆیه  ئه. ن که تی ده یه کۆمه
کان   دموکراتهسوسیال  دا  یه ندی یوه  په و و له   ستوره  پشت ئه ئابووری/ پراگماتیکی بیری   به واوی ته
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چ شتکی دابین کردنی  توانای وت ئابووری   ئاخۆ  که   یه ریایرپرس  به و ۆ له ناتوانن خرگیز  هه
  .ن رباز بکه ده  یه هه
  هات کهدا ی ٧۵%تی تا  یه ی کۆمه می بیمه  سیسته   له  وه  بوو کردنه  ره  ی قه  رژهی  وه م کردنه که
ند  ر چه هه:   هنگکی گر  یه  وه  ره  بیرخه و  یه  ههئابووریری  نیا هانده  ته  ر گفتوگۆی چوپ   به  وتۆته  که
نیا  تهم    به،   ن دموکراسیسوسیالهاکانی   بهتی  یه  کۆمهتی ئاسایشی   سیاسه سپکی  خای دهکه

   ئمه. س نین تی به یه کانی کۆمه یه اکسازیچوامی  رده  و نیازپاکی بۆ بهئایدیۆلۆژیی ڕ باوه
ی  بیت ناکرێ پلهب الواز ئابووریر  گه ئه! ب  ههوان بۆ دابین کردنی ئه مانشی که ب پاره ده

 مرۆڤ ناتوان   که  زۆر ساکاره وه ئه.   وه  بمنتهک خۆی  تی وه یه کانی ئاسایشی کۆمه یه تی یارمه
 .بکات یش  دابه  بوونی نیه ی که یه و پاره ئه
  ئمه:  اکشهر رنج سه دموکراسی سوسیال بۆ  گشتی  به   اتوههدا  م   خای دووهه   له  ی که  و باسه  ئه
ڵ   گه ریب له ین؟ هاوته ی پ بده ره ین و پهڕتی بگو یه می ئاسایشی کۆمه چۆن سیستهب   ده
می ئاسایشی  ر سیسته  سه کان له یه ها داخوازی روه ی کار، ههڕ و بازائابووریکانی  وگۆره ئاڵ
  یه  ههبارتر  بواری له ،ر  سه چته ندی داهات ده ی مام ناوه  پله کاتک که .ندرڕگۆ تی ده یه کۆمه
ن ـ  رخان بکه نشینی ته وتی خانه که یان بۆ پاشه داهات کی زۆرتر له یه رژهکان  هین تاک  داوا بکه که
اهنانی ربۆ  زیاتر پویستی بازاری کار،  وگۆڕ له  ئاڵ   واب کهتوان  دهدامان کات  هه م له به

 گاوه ن کۆمه  الیه رجی فر کردن له  دابین کردنی خهتیی چۆنیهر   سه ، داخوازی نوێ له دووباره
  .  روو بخاته
 گرێ کان رته شه کان و پش یه  پویستی  به وه ب ب پسانه تی ده یه می ئاسایشی کۆمه سیسته
کان و  یه  پویستیم  چۆن هه بینین که  ده مهکان، ئستا ئ م هی تاکه گا و هه م هی کۆمه  ههبدرت

  :ر دادت  سه وگۆڕیان به کان ئاڵ رته شه م پش هه
نی ی نش ی خانه چهوم بۆ مو  داواکاری زیاتر هه  به  زیاد بوون دایه  لهانچووسادا  ی به رژه •

 زیاد   لهاهنان و خوندن رکان بۆ  یه داواکاری. انکان بۆ پیر یه تگوزاری م بۆ خزمه و هه
 .تبکرختی باج ناتوان زۆر زیاتر  مان کاتدا کۆی گشتی زه  هه  له.  بوون دایه

 . 1وه  بۆ گوازتنهڕوانی زیاتر  چاوه  کات به یدا ده په (flexible)بازاری کار زۆرتر کشمان  •
ان م  هه خوازێ، له تی ده یه می ئاسایشی کۆمه  سیسته گونجانی زیاتر له وه توانایی خۆ ئه

 ئابووری خراتری وگۆڕی  ئاڵری  مده وه بتوان  مک که کان بۆ سیسته یه  داواکاری کاتدا که
 .  زیاد بوون دایه نت له کاندا ده ر تاکه  سه  شون له که

کانی  یه تگوزاری بردنی خزمه وهڕ ی به  شوه تی زیاتر له سه  دهخوازیاری یان هاووتی •
 .گرن ر ده کی ل وه  کهدایان انه رۆژ ژیانی ان لهو  ئه  کهنتی یه کۆمه

تی   سیاسهی داڕشتنی   شوه م له  هه دوخوازن،تر  ستیارانه  ههکی  یه نگی  هاوسه وانه موو ئه هه
 . وه  هگرت ب  انه شتکامتی  یه تی ئاسایشی کۆمه  سیاسه ی که وه م له تی و هه الیه ئاسایشی کۆمه

کانی  یه تی ره  بنه ته رفه  و دهناهی  تهکان بۆ  یه یت ره  بنه یه  پیویستی  له کردنرگری  به پرسی  وه ئه
   که ک بۆیان دژواره  خه  که یه یانه تگوزاری و خزمه موو شتک زیاتر پاراستنی ئه  هه  و له ژیانه

کان ـ  یه  گشتی یه یتگوزار هخزم    که  یه  وه  ئه دموکراسی سوسیالتی  سیاسه. ن  بکهیانبۆخۆیان دابین
موو شتک   رووی هه  سه   ـ له و فرکردن  رده  روه  په، کان  یه تگوزاری ، خزمه خۆشخانه دری نه چاو

کانی  وته که  پاشه کخستنی  بۆ یهش   تازهشوازی  وانینهین ب  ئاماده  ئمه مان کاتدا  هه  لهدانت
  .داتی یه ی کۆمه می بیمه  سیستهی   چوارچوه ی لهیگشتی و تاک

                                                 
 بۆ  وه   شوێنی خۆی بگوێزێته   له   بێت که  بێ ناوبراو ئاماده وت، ده   شوێنێکی تر کاری گير که  ار لهسێکی بێک  ر که  گه   ئه    يه که وه  ست لێره ئه  به   مه 1
  .   وێت  که   کاری لێ گير ده  ی که  و شوێنه  ئه
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 شوازی نوێ ،وتن  پشکه ،کانی گشتی یه تگوزاری  خزمهڵ   گه  ندی له  یوه   په  لهک بت،  یه ر شوه هه به
  ، خۆ گونجاندنی زیاتر، له یه انه رۆژتی زیاتری سه ی دهی پویستی  له  سه  مه  وه ئه. تخواز ده
و  (accessibility)یشتن  ا گهست پ کانی ده یه خوازی دا  له پشتگیری ب  ده  ئمه  کهدامان کات هه

  .ین   بکهک  بۆ گشت الیه(good quality) کی باش یه تیی چۆنیه
  
  "  تی  یارمه یی به ستراوه به"
  

تی   دژی سیاسه  به  وه  کانه هسوسیالیست  یره  غه ن حیزبه  الیه  له گرانه خنه رهی  یک  ره   سه هکی
":   تی  یارمه یی به ستراوه به" بوونی دروست هۆی  بته  ده  که یه وه تی گشتگر ئه یه ئاسایشی کۆمه

وان   ئهئابووری ئاسایشی  میشه گا هه ودا کۆمه   له ادن کهر بارودۆخک    ژیان له ک به خه
تی خۆیان  یه ک بۆ ئاسایشی کۆمه  یه رپرسیاری  بۆ خۆیان هیچ به  ئاکامدا   و له کات  ر ده  مسۆگه
  .ستۆ  ئه ناگرنه

بوو  ره م پشنیار بۆ قه که ؛ یه  یه تی یه تی ئاسایشی کۆمه نی خودی سیاسه  مه   هاوته   یه خنه رهو  ئه
مان  ڵ هه   گه  ی زائینی له١٨٨٠کانی   ساه کان له یه سازی  پیشه نده  ناوه ی برینداری له وه کردنه

ش کردنی   دابهتیی چۆنیهر   سه  پویستی گفتوگۆ له  حاشا کردن لهب.  بوونرووو  ره  بیانوو به
 هکی ئاشکرای  توان ب که شدا مرۆڤ ده وه ڵ ئه  گه گا، له  نوان تاک و کۆمه ی لهاررپرسی به
و   ناو ئه  زۆرتر له که خنه ره.  یه هه"   تی  یارمه  بهیی ستراوه به"ی  خنه ره پشت  ندی له وه رژه به
و   ئه  پشدا له ش له که خنه رهی روو، و   باوهتن سه  ده به و  یه  داهاتی باشیان هه ی که  اقمانهت
   له ی که وانه ، ئه یه وه  خواره ی داهاتیان له رژه  ی که و الیانانه درت به  ده که"  یه یانه تی یارمه"

 داوای زیاد  گرانه خنه رهو  ر ئه هه. بن، هتد هند د مهر ره کان زه یه سازی  پیشه نده  ناوه  برینداری له
ت  رتی تایبه  که کانی خوندن که نده گا بۆ ناوه تی کۆمه ک یارمه ن، وه که تر ده تی کردنی یارمه

ت  به کانی ناو ماڵ، هه یه تگوزاری ی باج بۆ خزمه رژه خواری  کات یا خود هنانه شتی ده ره رپه سه
  .ندن مه وه کانی ده نه انجی الیه قاز  زۆرتر به وانه ئه
و  شک له  به وه م ئه به. گا  کۆمه ن به ستراوه  بۆ بژیوی خۆیان به ن که کی وا هه  سود خه له
 بتوانن بژیوی   که  نیه  داهاتیان هنده ی که سانه و که شکیش ئه  بکارن و به  که وه گرته  ده که خه

بوونی کار یا خود داهاتی   نه،"  تی  یارمه یی به ستراوه به"ابوو هۆی  و که. ن خۆیانی پ دابین بکه
 زیاد ی  له  سه  مه  وه وکات ئه بگرت ئه"  یه ی ستراوه به "و   ئه وێ پش به ر مرۆڤ بیھه گه ، و ئه مه که

  .ی بژین که  داهاته  بهنک بتوان  خه  که یه و کارانه ی کار و زیاد کردنی ئه کردنی رژه
یی  ستراوه به"گرتنی  خنه ره   له ی که رانه موو گفتوگۆکه و هه  ئه من که   سوڕ ده  وه  ری له رۆڤ سهم
   زیاتر بوونی جیاوازی له مان کاتدا پشتیوانی له  هه رزترن له نگ به ده"  وه یه تی  یارمه به

ی دوایی   وه ت ئه به هه. ن  که  تن دهم داها  که  ی که  وکارانه  ی ئه  رژهری    سه   و چوونهداکان داهاته
مک  موو سیسته هه. تی  یارمه یی به ستراوه  هۆی به بته موو شتک پتر ده  هه  له  که  که  یه  له  سه  مه
 یا  ه ، ههروو    ی بخرتهیی تاوانکار کرێ نموونه  ده میشه ر گیرت و هه کی خراپی ل وه کرێ که ده

و   به یه  بوونیان هه و نموونانه  ئه  که یه یراستو  م ئه به. کاری  ساختهی ساکاری خود نموونه
ی   کارکردی بیمهتیی چۆنیهر   سه کان له وه موو لکۆینه ؛ هه شوازی باوه  وه  ئه   که   نیه مانایه

  .   مه  واندا زۆر که کاری له ی ساخته  رژه   که ی نیشانیان داوهروون   خۆشی به بکاری و نه
ند  ر چه کانیدا هه موو شوازه  هه کاری له ر ساخته  سه ینه ب هرش بکه  ده ت ئمه به هه

تی  یه می ئاسایشی کۆمه  سیسته  دابنین که وه  دان به  که ها گرنگه روه  هه وه ئه. سنوورداریش بن
  .کات  دهدروستوشت   خوو و ڕه دوو جۆر
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  ن که  بکه سانه و که ی ئهیکگرتوویی پشتگیر  یه  به کرت که ان دهر  باجده  داوا له وه که  الیه له
یان  ی پویست ی که سانه و که   ئه   که  ویه داواکاری دواتر ئه. خۆشی یا خود بکاری بوون تووشی نه

و   و به   وان نیه  مافی ئه  ر بگرن که ها وه تی وه  یارمه  ن که  وڵ بده   ناب هه یه،  هه یه تی و یارمه به
  .ن کانیان بکه  و خزمهان هاوکار، دراوسکان، دۆستان  ف له  یه  شوه
ک  کانی یه سفه ن وه  الیه  له   و باسه  ئه بدات رگا   که کی نیه  دموکراسی هیچ هۆیهسوسیالم  به
  . بچت ڕیوه تی به یه می ئاسایشی کۆمه کانی سیسته نجامه  ئهر  سه   له رنی  نهی  نه الیه
   بهکوو گرن به  ده که مه  سیسته له  خنه ره   بین که نانه و الیه نگی ئه  دهنیا گوگری ناب ته  ئمه
  یان پویسته یکانی پشتیوان  جیاوازه  شوازه  که سانه و که نگی ئه  ده  ینه  بدهگوێ ب   دهرژهمان  هه
 باش   هنده داکانیان یه پویستی کردنی   ه   گه  لهوان  ه ئ ه نابیسرن، چونک  نده  وه  ئه  میشه هه   کهو 

  . نین
  بۆ خۆیان ی که وه  ب ئه زۆرجار به -   کهبیستین ب سانه و که ی ئه خنه ره توانین   دهنیا  ته نه  ئمه
  رگرتنی  وه  ن که که  ده  وه  باس له-  یان دیتبت تی یه ی کۆمهیت  یارمهکی  یه تی  رایه  به  ڕوه  به

   کهبت  ده  سانه  کهو  له مان گوزۆرتر  ئمه.    ئاسانه  نده  چهتی  یه تی ئاسایشی کۆمه یارمه
  ی کاتک که تی بکه  بی داوای یارمه ناچار  که خشه  دژوار و ئازاربه نده  چه ن که ده هدشاهیدی 
  اناگرین کهر  سانه و که نیا گوێ بۆ ئه  ته ئمه. یت کانی خۆت دابین بکه یه توانی پویستی  هخۆت ن

 الی   به   چونکهپارزن   خۆ دهاوکر ی پشنیار  کار رگرتنی  وه  ن لها بکار چۆن  ن که  که   ده  هو باسی ئه
ۆن چ   بین که سانه و که ی ئه ایهڕ ب زۆرتر گوێ ها ده روه  هه ئمه. ناخۆشن   کارانهو  ئه  وه  وانه  ئه

چۆن  توانایان دابت، و   له  که وه  ناتوانن کارک بدۆزنه ن کاتک که که ی نائومدی دهست باسی هه
   .وه  بتوانن کارک بدۆزنه ی که وه ن ب ئهڕ گه  دهدا کار دوای   به  وه  ب پسانه

تر   چی  که بکارن و  ی که سانه و که موو ئه  هه ن که که ی ئاشکرای دهروون  کان به موو راپۆرته هه
ترسی  گا نین، مه  تۆڕی کۆمه هشک ل تر به  چی که،    وه نیه  سته   ده  به خۆیان ئابووریکۆنترۆی 

 .کات  یان ل ده  شه  ڕه  ههری  ست پشخه  ده وانایی خۆ بوون و ت  بهڕ ستی باوه  هه یشتن به ن گهزیا
  ، که  بادروست نی ک ده خهندک   هه  ی که وه ر ئه گه  ئه  وه  بوونه  ت بو ده  قه   ڕاپۆرتانهو ئایا ئه
و   ئه وت به یان هه وان ده  ئه کات که ر ده وه خته  به ک هنده تی خه یه تی ئاسایشی کۆمه سیاسه
 بۆ  گیروگرفت  بهبوو  ده  بکاری نه و کات   ئه باراست  وه ر ئه گه ئه. ت نا به  بژین؟ هه یانه تی یارمه
  .  ی وایهراست    به   که   شتکه  وه  ه ئ!کان تاکه

  ببینت دا بازاری کار  خۆی لهوری  دهو  بکات خۆی ئابووریرشتی  رپه  بۆ خۆی سهخوازێ ک ده خه 
و   ئه  ناو  ت له  نانه  ته: ن که  بزاری ده ست به  ههستنرت هدیان ل  ته رفه و ده  ئه   کهو کاتک

  .ر کرا بت مسۆگه"  وه یانه تی یارمه"ی رگا  ه بژیویان ل  که ی  سانه  که
 هۆی  بته  ده  که یه کاتی وا ههن   بکاری درژخایه  که یه ش هه یه یراستو   ئه وه تره  کی  الیه  له
ک  ڵ ژیانک وه  گه  خۆ له  وه  هرووو  ، و لهوه ڕنه  بگه بۆ بازاری کار توانن  نهرگیز  ههک   خه  که وه ئه
ان پی  ی که یانه تی و یارمه  ئه  که نیه  وه ی ئهت ره م هۆی بنه به. هنن ادهر" تی ی یارمهانررگ وه"
:    وه   کارک بدۆزنه  یانتوانیوه  وان نه   ئه   که  یه  وه  ی ئه  که    هۆیهکوو  ، به یه ندانه خشه  زۆر به درت هد

  .  تی بۆ بکاران بوونی یارمه ک هه  نه،  بوونی کاره  کی نه  ره  ی سه  کشه
ی  نهرگیز   ههد بوو، مرۆڤ   سهر   سه ک له  یه١٩٨٠ کانی  یه کۆتایی  ی بکاری له رژه  کاتک که

تی ژیانی خۆیان  ی یارمهرگا   له  پیان خۆشترهی کار وه  جیاتی دۆزینه ک له  خه بیست که هد
   ...ن دابین بکه

   که یه وه ویش ئه  ئه یه  ههدای باجرگا  می دابین کراو له  سیسته  له ک یه ترسی ر چۆنک بت، مه هه
کی خراپیان ل   که یر بکرن و بۆیه سه" خۆڕایی"ک شتکی  وه   یه   وانه  لهکان  یه تی یارمه
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کان  ن و سامانه  زیاد بکهخوازراو  نهکی  یه  شوه کان به  تچوونه  که یه و مانایه  به وه ئه. رگیرت وه
کی  یه  شوه ر گیرت، به کیان ل وه تی که یه می ئاسایشی کۆمه تری سیسته  شونی کرا له  ده که

ک بۆ  یه گه  به توان ببته هد  وه  ئه ر بۆیه هه. رخان بکرن تی ته نا پویست بۆ بواری یارمه
خۆشی  تی نه می یارمه  سیسته کی ب دراو له رۆژک ندک شوازی تچوونی تاکیی وه پویستی هه

   له  ئمه ی که وه کی ساکار بۆ ئه یه  شوه ، به(visit) الی پزیشک  ی چوونه یا پویستی دانی پاره
 گشتی و دابین کردنیوی  ی تکه شوه.  یه گا تچوونی هه تی کۆمه  یارمه چت که بیرمان نه
  میشه ک هه خه:  بووه  بوونیان هه شهمی تی هه یه تی ئاسایشی کۆمه  مژووی سیاسه تاکیی له

   بهانی  پاره میشه ک هه ، خه  داوه چوون بۆ الی پزیشکیا خوددری منان  یان بۆ چاو پاره
ی کاتی یت یارمه دان  کورت خایه قۆناغکی زۆر  لهنیا   ته  وه   ئه، و داوهی بکاری سندووقی بمه

  .، هتد وه کرده ده کیس چووی   له داهاتی واوی  تهبووی  ره خۆشی قه نه
 ییرایرپرس و کردنی به  تکهفکریی  وه  کردنهت رهکی بۆ   دموکراسی هیچ هۆیهسوسیال  ر بۆیه هه
تی  ، جگای خۆیهداش وه ڵ ئه  گه م له ، به تی نیه یه می ئاسایشی کۆمه ی و گشتی بۆ سیستهیتاک
ی   چارهرگا ناتوانین  ئمه.  یه ریایرپرس  بهو ردنی ئهش ک  دابهتیی چۆنیه  وانینه جوانی ب  به که
تی  یه  ب تۆڕی ئاسایشی کۆمه ک به خهندک   هه   که وه  هۆی ئه هنب  ده ین که  بکهند  سه  په  ها  وه

 ئاستکی زۆر نزمدا  کات له شی ده گا پشکه  کۆمهه کیکان یه تی  یارمهتیی چۆنیه یا خود  وه بمننه
  .بت
 داتی یه تی ئاسایشی کۆمه ی سیاسه  چوارچوه کان له کان و مافه یه ریایرپرس  نوان به  له ویستهپ

ک  یه موو شوه  هه گا به  کۆمه  که یه ن کری ئمه مژووی ف شک له  به وه ئه. بت نگی هه هاوسه
 ئاسایشی تی  سیاسه کی ره هۆی سه:  ین  یر بکه  کان سه تی تاکه یه ی ئاسایشی کۆمهرپرس به

توانن   نه بینن که  نه داتی سه  بارکی ب ده  خۆیان لهیان هاووتی   که یه وه تی ئه یه کۆمه
ن، یا  کانیان دابین بکه همناتوانن بواری خوندن بۆ  ن یا نه می خۆیان بکه ی ساخهیئاگادار

 دابین کردنی تیی چۆنیهی   خورپه هیا خود دبت  یان نه شی تۆڕیکی ئاسای بکار دبن کاتک که
 بۆ  یه نه تی دوو الیه  پرسی دابین کردنی یارمه وه ئه .بت  یان نه  کاتی پیری بژیوی خۆیان له

م  ، بهلک گران بت  ک خۆی گه   وه تاک بۆتوان  ده  که   ی نهای یرایرپرس بهو   ئهج کردنی  جبه
  شی خۆیان له  به  له  که هک نی ت بۆ خه رفه نی دهساندخ رهک پرسی  یه  هیچ شوه  به وه ئه
  .ن ا بکهرکان  شه  هاوبه یه  ریایرپرس به
ک  خه"   ده  که ن  حیزبی مودرات هه ناو  ناخۆش لهک یه رادهی تا  وڕای شاراوهرندک بی  هه
  ست له ده ب  ده  ئمه که   یه  و مانایه  ویش به  و ئه" ی بنرایرپرس ستۆ گرتنی به ئه ب فری وه ده
  .نیگر کتر هه  یه  به ر  رامبه   بهیرایرپرس ستۆ گرتنی به ئه وه
ک گیروگرفتی تاک  تی وه یه کانی کۆمه گیروگرفته    که  یه  وه   بۆچوونکی ترسناک ئه مان شوه  هه به

 شونی کار  تووشی برینداری له   کهی  سانه و که  بۆ ئه نشینی  خانهکانی   تچوونه. بکرن  ه  گه 
تر کردنی   باشی  له  سه  مهک  ر گرتنی کار نه کان بۆ وه  بریندارهیی  ئاماده ی  له  سه  مه  کرته بوون ده

کان  وره  گه راغ شاره کانی قه ندک ناوچه  هه کان له  الوه ی که و گیروگرفتانه ئه. کان شونی کاره
 تیی چۆنیه ب توانایی دایک و باوکان بۆ دیاری کردنی سنوور بۆ  کرته ه د  وه  بنه  یان دهرووو  ره  به
و   و بکاری له (segregation)   وه  نهدجیاکر   مرۆڤ له مان کاتدا که  هه کان له وتی الوه وکه س هه

  .کات   چاوپۆشی دهدا  یانه ناوچه
وێ خۆی  یھه کان، مرۆڤ ده ویستی تاکهکان بۆ پرسی  یه تی یه  کۆمه موو گیروگرفته  گۆرینی هه به
رانی شونی  نیگهئمه پویست ناکات : کان ببورێ یه تی یه  کۆمه ی گیروگرفتهیر سه  چاره له

   داواکاری له  که سه  به نده وه ر ئه هه. ج بوون و بکاری بین  شونی نیشتهی  وه  جیاکرانهکان،  کاره
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تی ئاسایشی  ر سیاسه  سه وان پاساوک بۆ هرش بردنه  ئه یه شوهو  به! ین کان زیاد بکه ر تاکه سه
  یه وه ی ئه که نیا ئاکامه ، ته    ک ب مانایه  تی کردنی خه  ن بۆ یارمهداو  هه:  وه بیننه تی ده یه کۆمه
ها  روه  هه وه ئه. ( ین که تر دهپ خراکجار یهکان  ین و گیروگرفته که  و سست دهڵ مه تهوان   ئه  ئمه که

ینی ڕتکۆشان بۆ گۆ:  کانه هسوسیالیست  یره  غه ن حیزبه  الیه  لهگفتوگۆکی زۆر باوی  یه شوه
کی   الیه  هۆی هیچ شتک و له  نابنهکان  یه ڕانکاری گو وه که  الیه  له  چونکه  دهوگا ب سو کۆمه
توان   چۆن شتک ده  که یه ی شاراوهازکر ئستاش  وه ئه. ن که تر دهپکان خرا نیا شته  ته وه تریشه

  .)؟بت ی نهش هیچ ئاکامکدامان کات  هه لهدار بت و  ترسی م مه هه
   به وه م ئه به. ین  بیر بکه ڵ له ی تاک بۆ کۆمهیرایرپرس وێ به ر بمان هه گه  ئه یه ه  هه وه ئه
مان تی یه ی کۆمهیرایرپرس  بهمان،ش ی هاوبهیرایرپرس  به  لها حاش  ئمه  که یه ه  هه مان شوه هه
: بکاتنیا دیاری   ته کانی ژیانی خۆی به رجه  تاک ناتوان مه  که یه وه ی ئه که یه یراست. ین بکه
  . ن  هک دیاری دهکان  رجه مهو   ژیانی ئهشونیگای  کۆمه
  ب ئمه  ده بۆیهر  هه. ر بکرن سه ڵ چاره  کۆمه ب به  ده ن که ک شت هه یه  وابوو ژماره که

م   یا که  یه  ستی خراپیان هه ندرو  باری تهبن،   تووشی بکاری ده ین که  بکه سانه و که ی ئهیپشتگیر
  وه ئه.  پکمان هناون وه که  یه  به  ئمه  که وه کانه یه تی یه زگا کۆمه وده ی دامرگا  ندامن له ئه
  یه و سامانانه دابین کردنی ئه کو یه بهتی ن ناچاالکی یارمهرگری   وه بهک   کردنی خهی   له  سه  مه
  .گرن بر  وهکی ل  که داکانیان ر گیروگرفته  سه وتن به ر که بۆ سهبتوانن وان   ئه که
  

 (tax financing)  ی باجرگا  دابین کردن له
 

 ئاسایشی رزیخوازی  بهتکی   سیاسه  که یه یراستو  ، ئهوردی  ی باج ـ یا بهرگا  دابین کردن له
تی   تایبه ، به خنه رهر   به وتۆته  که میشه خوازێ ـ هه  دهرگرتن  وه باج رزی  به کی  یه  پلهتی  الیه کۆمه
" رزی زۆر به" ختکی   زهک ریه   سه   له  که یه وه  ئهکان  گه  به  کک له یه.  وه کانه ن مودراته  الیه له

خول "ت  واهر   به تر باس له کانی  گه  به  کک له یه. گرت   دهئابووری  کردنی شه  گه  پش بهباج 
   گرن به ری ده تی وه یه کانی کۆمه یه تی ی یارمه  شوه ک به ی خه   هو ئه: کات ده"  خواردنی پاره

   درێ به  ۆچی رگا نه وابوو ب  ، کهت حکوومه   ن به  ک باج بیده  ب وه وان د   ئه   که  یه ندازه  مان ئه  هه
  ن؟   گیرفانی خۆیان بده تی خۆیان له یه ی کۆمه  بیمه  ک که خه

   ب له ؛ به گۆردراوه  نهمژوو درژایی  هبی باج ر ده به راده  ی له رژه   دار به ندی  پوهکانی   باسه
 باش یا  نده  چهئابووری   که یه یراستو  رچاو گرتنی ئه به  ب له ی باج، و به رژهرچاو گرتنی  به
 زۆر  میشه کان، هه مودراته/ کان هراست  سته  ده  حیزبهی وته  ی باج به رژه خراپ بووبت،  نده چه
 مودرات ئایدیۆلۆژیر   سه  زۆرتر له کان  گه  بهی  بناخه   هنگ ره   که  یه  و مانایه  به  وه ئه. رز بووه به

  . ئابووریکانی   یه یراست تا  داڕژراوه
ی باج نیشان  رژه و ئابووری کردنی  شه  نوان گه ک له یه ندی یوه  هیچ پهئابووریی  وه توژینه
رزی باج  کی به یه رژه و ئابووری کردنی باشی  شه گهر دوو   کرێ هه  ب گومان ده:  نادات

ی  رژه  یه وه ره الکه ک  یه ووریئابکردنی   شه  که بۆ گه ی   و شته یدا ئهراست  له. بت  مان ههتنرگر  وه
  .  دایه وه  کرده ر گرتن له  دارشتنی باج وهتیی چۆنیهکوو   به باج نیه
وێ   بمان هه ر ئمه گه ئه. گیرت  ر ده  کیان ل وه  کان چۆن که ، باجهبکاتش زیاد  وه ب ئه مرۆڤ ده

بت،   تی باج هه  یارمه کی باشمان به یه تیی چۆنیه  وتوو به ی پشکه می قوتابخانه وام سیسته رده به
 سوودکی ئابووری،  وه تره  کی  الیه له. کات  دهئابووری کردنی  شه  گه تی به  یارمه وه ت ئه به هه
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مکی  ب سیسته   ده  بت که و مانایه  به وه ر ئه گه ی نزمی باج پ ناگات ئه رژه  وتۆی له  ئه
  دوورندی  پوه و (Transport)وتووی ڕاگواستن   دواکهمی ی خوندن و سیسته ناکارامه

 (Tele communications) ت مان ههب.  
ختی  ی زه رژهر   سه کی وشک له  ی گفتوگۆیه  خۆمان گیرۆده  ئمه  که ک نیه یدا هیچ هۆیهراست  له

 چیمان  و باجه  به  ئمه و کو  به و نیه ی ئه ی پله  له  سه  نیا مه  ته باج" یماقوو"ی  رژه. ین باج بکه
  . دابین بکرن وه تره کی یهرگا   له و شتانه ر ئه گه چ ئه ی ت ده نده وێ و چه که گیر ده
   رده  روه  ، په خۆشخانه ک ئاگاداری نه  رجی شتی وه   خه  که  و مانایه نیه ی باج به رژه خواری   هنانه

   وه کی تره  یهرگا   ب له  نیا دابین کردنیان ده کوو ته چن، به   ناو ده  نشین بوون له و فرکردن و خانه
کرت  ی باج ده رژه خواری   بۆ هنانه وه ن حیزبی مودراته  الیه  له  کهی یه  هند هپاگۆپرو  ئه. بت

کردنی بۆ دابین     پاره نده  چهب خۆیان  ی داهاتی جۆراوجۆر ده رژه  ک به  خه  ناکات که وه باس له
 دابین  وه ی ماه  بودجه  لهرچاو   بهکی یه رادهب تا   ده  کهن  کان بده  یه تی یه  کۆمه یه  تگوزاری خزمه
گا ـ  ک بۆ کۆمه وهر   ههن ـ بۆ تاک   ناکه وگۆڕانه  ئاڵو ی ئهیر  کاریگه ها باس له روه وان هه ئه. بکرن

 خوندن و  تر له  ئاستکی نزم   بهب  دهئابووری هۆی  هنیا ب ن ته ندک الیه  هه ی که و شونانه له
  .قایل بنی دروستن رشتی ته رپه سه
   کهپمان وابین و   دموکرات ناب بۆ خۆمان کار ئاسانی بکهسوسیالی  مان کاتدا ئمه  هه له
 و روون زۆر  وه ئه. ر  سه رینه  بهرگرتن  وه ی باج رژهتوانین   ده کان باش بن ئمه مانجهتا ئا  هه

ب   ده  که تی نیه الیه نیا ئاسایشی کۆمه  ته .رز بت   بهی باج ناتوان تا ئاسمان  ڕیژه  که ئاشکرایه
ڵ   گه  لهئابووری  کردنیشه گهکخستنی   یه چیر گه و ئه!  دابین بکرتوت ڕیگای کۆی داهاتی  له

   رزتر بت خۆ بواردن له  ی باج به  رژهندی   چهر   م هه  به  مومکینه رگرتن  وهرزی باج  ی به رژه
  .باج دژوارتره" جی  نابه" ی داڕشتنی  شوه

 یان  ناکۆکیکتر ڵ یه  گه می باج له ر سیسته  سه کانی جیاواز له یه  داواکاری  که یه جاری وا هه
 دی   سهی رژه  هبوو ک  ههداهاتی یمکی باج  سود سیسته١٩٩٠تاکانی سای  ره تا سه هه.   یه هه

 (progressivity)  1ییو ژوور  ره  به  -  که کرد؛ زیاد کردنه  زیادی دهوت  سکه  دهڵ    گه  ریب له  باج هاوته
 بت، ر چۆنک  هه.  وه ی داهات بگرته بوو تا گشت پله ی هه  درژهوا  ک نه  کی یه  یه  شوه  به - بوو
ش   وه  ر ئه  به  ر له  ر بوو و هه  تیده   یارمهوت  سکه   دهی رژهری    سه   بۆ چوونه  یه و ژووری  ره  بهو  ئه
 (   ییو ژوور  ره  به    بوو که یه یراستو   ئه ی  که  ههۆی. کان  نرخه(inflation)سانی و هه هۆی   بووه  ده
رچاوی   کی به  ریه ی داهاتیش کاریگهیند ی مام ناوه ر پله  سه تا له هه ) 2" باجسنووریی  رژه"

و زیاد کردنه  رچاوی داهات پویست بوو تا ئه کی به یه رژه زیاد کردنی  ک که یه  شوه بوو، به هه
  . ایهب ههوتکی  سکه ی ده  که  نه  بۆ خاوه

 گران   به.   شتکی خراپه وه ش کردنه تی دابه ی سیاسه  روانگه  له میشه کان هه سانی نرخهو هه
 (Speculative) 3بازی پاره ئابووریڵ   گه راورد له  به ر له م هنه رهه گوزاری به رمایه کردنی سه
کانی  ها بنچینه روه و هه ئه. گات  دهئابووری کردنی  شه ها گه  روه  گوزاری و هه رمایه  سه زیان به
  . کات تی بنکۆڵ ده یه تی ئاسایشی کۆمه سیاسه

   به وگۆڕانه و ئاڵ ی ئه پوخته.  وه ته داڕژر  وو دووبارهب می باج ده  سیسته و هۆیه ر ئه  به له
   که    یه   ههسانه و که نیا بۆ ئه ن تهو ژوورما  ره  به ئستا باجی   ئمه  که یه وه کی ساکار ئه یه شوه
موو  م تا کورتک هه   که  ک جاران که  ک وه   و نه رز دایه کی به یه  پله ی داهاتیان له رژه

  . وه گرته  دهخۆرانی هووچم
                                                 

  کات  وت زياد ده  سکه  ڵ زياد کردنی ده   گه  ی باج له  دا ڕێژه يه  و شێوه   له 1
    ته  رگێڕدراوه   وه the marginal rate of tax    به   کهmarginalskattوترا    سوێد پێی ئه   له 2
    يه کی  ره  ری سه   سوودی خێرا ھانده   که  که  يه دا ئابوری  ست لێره  به   مه 3
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بۆ دابین کردنی :  یه  کرداری هه می باج دوو شوه خات سیسته ری ده  ده یه  نموونهو ک ئه ر وه هه
بۆ . یی وه ته  نهئابووریسپاوی   کردنی چه شه تی کردنی گه تی و بۆ یارمه یه ئاسایشی کۆمه

  ، و کهبکات  وه شینه کان بۆ دابه  باجهۆیرر   سه خت له  جه  که  گرنگه وه اسی ئه ر دموکسوسیال
ی   روانگه  له ره کی کاریگه یه ها شوه روه تی هه یه کسانی ئاسایشی کۆمه ش کردنی یه دابه

ویش   کردن دابت، ئه شه  گه م له ر ده تر هه ی که  کرداره  بین کهشب دنیا م ده به.  وه یه ئابووری
   که نیه  و مانایه ، به وه دابین کردنی ئه.   یه ئابووری کۆنترۆی ی بۆیدابین کردنی ئامرازکی گشت

 بۆ   که یه و ریالیزمه ه درکاندنی ئ وه ئه: وین که ده" کان  راسته کانی ال باه ته سیاسه" شون  ئمه
وه پویست  شینه تی دابه تی و سیاسه یه تی ئاسایشی کۆمه وی سیاسه ی پته دروست کردنی بنچینه

  . بوو
  
  
  
  " خول خواردنی پاره"
  
   واته،" یه خول خواردنی پاره"نیا  گران، ته خنه ره  ندک له  ههی وته  کان، به  باجه شک له به

  وه یدا، ئهراست  له.  ی پشتردا باجیان داوه  بگه  له ی که سانه و که  بۆ ئه وه تهڕ گه  ده که پاره
 دابین  شدارن له موو ال به  ـ هه یه که مه رژرانی سیسته داتیی چۆنیهکانی  نجامه  ئه کک له یه

   ئمه  که یه وه شی ئه که نجامه گرن و ئه ر ده کان وه یه تی  یارمه شک له موو ال به کردنی، هه
  . وه بته ر بۆ خۆمان ده  هه ین که ده ی شتک ده موومان پاره هه
ک تاک   وه ی که یانه تی و یارمه  له ین زیاتره ده ی ده که ره پا وه ی باجهرگا   له  ئمه ی که وه م ئه به
تی  یه تی ئاسایشی کۆمه ین، ئاکامی سیاسه  ده   باجی بۆ ده   ئمه  ی که و شته ئه. گرین ری ده وه

  ین که  ناده وه نیا باج بۆ ئه  ته ئمه.  یه تی یه تی کۆمه  مکی تایبه  ها سیسته روه گشتگر، هه
ین  ده تی ده یه ناهی کۆمه ها باج بۆ ته روه  هه ین، ئمه  بۆ خۆمان دابین بکه خۆشخانه  نهیچاودر

دری   موومان توانای چاو  هه  ئمه گرێ که   ده  رچاوه   سه یه یراستو   له  ـ کهئابووریی یر ـ و بۆ کاریگه
ها  روه  هه ین، ئمه  خۆمان باج نادهکانی  هنیا بۆ خوندنی منا  ته ئمه. بت   خۆمان دهندروستی  ته

  .کات  س دابین ده  موو که  تی خوندن بۆ هه رفه  ده ین که  ده  ده رده  روه  مکی په باج بۆ سیسته
تی و  یه کانی کۆمه یه تگوزاری ، خزمهندروستی  ته چاودریک   دموکراسی شتی وهسوسیالبۆ 
ندی گشتمان دایه ـ  وه رژه  به وان له  باش کار کردنی ئه.  گشتینتگوزاری  خزمه و فر کردن   رده  روه  په
    شه  وه  ر ئه   به  ر له هه. بت وان نه ر گرتن له ک وه  که  بۆ خۆمان پیویستمان به  ئمه ر  گه  ت ئه  نانه  ته
ند  ر چه ین ـ هه   بکه رگای دانی باج دابین   وان له  ئه  که  دایه  وه  شمان له ندی هاوبه وه رژه  به که
   که یه یراستو  م ئه به. ین ی بده که  بۆ خۆمان پارهک یه راده تا   ئمه  بت که و مانایه  به وه ئه

ک  کرێ وه کین ده  ده مان پاره  هه ندی تاکیی به وه رژه تی و به یه ندی کۆمه وه رژه  به ئمه
  .یر بکرت  سهقازانجک

 زۆر تکر ی باج دابین دهرگا   له تی که یه  کۆمه تگوزاری مکی خزمه ته سیس کانی  نجامه  ئه
 چاودریست هنانی  ده کانی بۆ وه ربوی تاکه  کۆششی به مک که  هی سیسته جیاوازن له

 بۆ  ب پاره کان ده  دایک و باوکه ی که انهوتو  له. پویسته  باش و خوندنی باشندروستی  ته
  ن، له   باش بده ی  قوتابخانه کانیان له  مناه ر کردنی خوندنی  ندی بۆ مسۆگه هی دواناو بگه

ر   سه کیان له یه  ناتوانن هیچ داواکاری  نیه  سته  به  و مه یان بۆ ئه  هیچ پاره وانی که  ئه  کاتکدا که
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ت   نانه  ک ته  خه شکی زۆر له  به  که یه وه ی ئه که بت، ئاکامه هه کان   قوتابخانهتیی چۆنیه
  .ن تایی باشیش ناتوانن بۆ خۆیان دابین بکه ره خوندنی سه

وتنی تاکیی   تی پشکه رفه رگیز ده  ککی زۆر هه  خه  که یه و مانایه  به وه  ئه وه کانه ی تاکه روانگه  له
ی   نۆبه  به وه ئه. پ نادرت ناو بازاری کاریان   کاتی هاتنه بژاردن له شیاو یا خود ئازادی هه

ی  روانگه  له.  و تاوانبارتیکان ره هۆشبه  ک مادده تی وه یه  هۆی گیروگرفتی کۆمه بته خۆی ده
 و تاونبارتی ـ هزی کان ره هۆشبه  کانی مادده  تچوونه  ـ جیا له  که یه و مانایه  به وه  ئه گاوه کۆمه

یان  واری  هزی کرکار ئاستی خونده شک له به  ند بت چونکه رمه ره توان زه  دهوت ئابووری
  . واوه ناته
رتی   کهریی  سه  چارهر    سه  لهزۆر کی یه رادهتا  کرێ   تی ده یه مکی ئاسایشی کۆمه ت سیسته به هه

 دانیشتووان دابین  شکی زۆر له ندی بۆ به ی مام ناوه  وه بوو کردنه ره  قه زرت که  ت دابمه تایبه
مک   سیسته کان زۆر شواوتر له یه تی ها یارمه  ر وه  کان و هه  ی تچوونه  وه  شینه م دابه  به .بکات
رچی مرۆڤ   گه  بت ئه  ر وا ده  ی هه  که  ، ئاکامه زراوه  رگرتنی باج دامه  ر وه   سه   لهی  زۆربه  بت که  ده

. الش بپارزت ی بهیتگوزار  کردنی خزمهش ی پشکهرگا  کان له   الوازترین تاقمه ت بکۆش که
بن،  الش   به  ییتگوزار رگرتنی خزمه   شیاوی وه  ن که  یه  و پله  رووی ئه  سه مک له   که ی که نانه و الیه ئه
  نده وه  ـ ئه  نهوان بارکی زۆر گرا  کان بۆ ئه ی بیمه  دانی پاره  ن که  که  ست پ ده  ک وا هه ر یه  سه له

 ٣٤ی   نزیکه١٩٩٠کانی  ی ساه هیو ن له. بورن  کردن ده  بیمه ر چاو خۆ له  شکی به  به  کهگران
  !بوون  نهداندروستی  تهی  می بیمه  ناو سیسته مریکایی له  همیلیۆن ئ

ی رگا   جیاتی له ی بیمه له ر پاره گه متر نابت، ئه  ی که که  تچوونه  که بۆ تاک، شتکی ساکاره
 زیاتر لک  گه، رزۆر جا  که  تچوونه وانه  پچه ت بدرت، به  رتی تایبه  مکی که سیسته  باج له

  ک  وه  که  سانه  و که ی زیاتر له ت مانگانه  رتی تایبه  ی که می بیمه ش سیسته وه  له جگه. بت ده
ی   شوه  به  ی که وانه  ئهکان و ندامه ئه م  ک که وه. گرت ر ده کرن وه  یر ده   سه(risk)" ترسی جی مه"

ن    سانه  و که  ر ئه   هه یه  هه  بیمه یان به  زۆرترین پویستی ی که  سانه  و که ئه. خۆشن یی نه میشه هه
خۆشی  ی نه می بیمه  سیسته ئمه له. ستیان پا بگات  ده  که  دژوارهکجار یه زۆر جار بۆیان  که

   ی که سانه و که  تچوونی زۆر بۆ ئه   پش به ئمه: گرین ر ده وه  وانه ی پچه رسا  ک له  که سودی
  .گرین   ده  یه   ههندروستی  ته چاودریکانی  یه تگوزاری  خزمه  یان به   پویستیزۆر جار

سفی   وه"  خۆل خواردنی پاره"ک  کان وه  مودراته ی که وه ند هۆی باش بۆ بوونی ئه  ت چه  به  هه
مکی   سیسته  ن، واته  بدهیوت نیشان یان هه وان ده  ئه  که   نیه  و شوه   به وه ئه.  یه ن هه که ده

 بۆ  رجکی پویسته  مه وه کانی مرۆڤ، ئه ین گیرفانه   مابه  له ی پاره وه  گوازتنه  ی ناکارامه
  اش که بتیی چۆنیه  تگوزاری به  کردنی خزمهش  پشکهتی بۆ  یه مکی ئاسایشی کۆمه سیسته

ی  وه ش کردنه تی دابه ی سیاسه له سه مه  وه   ئهن، که  دهی داواگا  کۆمه لهڵ    کۆمه  به یان هاووتی
  .   وه  گرته  ش ده رانه روه دادپه

 
  تی  ی گشتی یا تایبهمھنان رهه به
  
، روستیند  چاودری تهک  کرن وه  دابین ده ی باجرگا   له ی که  هیان تگوزاری خزمهو   ئه

ن   الیه  له رچاو   بهکی یه رادهتا   فر کردن،  رده  روه  پهتی و  یه کانی ئاسایشی کۆمه یه تگوزاری خزمه
 ژر  وتۆته  که  زۆر الوه دا له یانه و دوایی  له وه ئه. م دن رهه  پارزگا بهنی نجومه ئهکان و  نیهوا شاره

 یرگا  ب له تی ده یه کانی کۆمه یه تگوزاری  خزمه یان وایه پ ی که وانه ن ئه  الیه تا له پرسیار، هه
  ت پویست ناکات کهکان ب گره خنه  ویستی ره ر به گه م ئه به.  دابین بکرن  باجرگرتنی  وه
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 و ب ئه م بھنن؛ ده رهه  به یانه تگوزاریی  خزمهو  ئه خۆیانکان یه یی  ناوچه یه  حکومیزگا وده دام
  یه زگا حکومی وده تی دام رایه  نونه وان به  ئازاد بسپردرن تا ئهرگانیی باز  به یانه اریتگوز خزمه
   له یه  شوهو کان به ت تچوونه  ده  که یه ک هه یه روانگه. می بھنن رهه کان به یه ی ناوچه

ی   ده ی که یه و پاره ه شتی زۆرتریان بۆ ئ وه یهرگاو  کان له ره گیرن و باج ده  ڕادهدائاستکی نزم
  .وت که گیر ده ن  ده
  ب له ی باج دهرگا  کانی دابین کراو له یه تگوزاری  خزمه  که  ئامانج نیهدا خۆی  لهوه ئهت  به هه
 و  ئه  که یهنش   وه  ئه ئامانج  وه تره کی  الیه له. م بھنرن رهه  به   وه  یه یی  ی ناوچهت حکوومه  ن الیه

ی یبازرگانبژاردنی  هه. ش بکرن  پشکه وه  ئازادهبازرگانیین   الیه ب له  ده یانه زاریتگو خزمه
 تیی چۆنیه کردنی ر  مسۆگه شوازکی   هو ئهتوو هار  گه کی جگر بت، ئه یه ب چاره  دهئازاد

(quality)ت که کانی گشتی یه تگوزاری خزمه    لهکی  به توانرێ ه ن دا بتدابی تر  جۆرن بکر .  
  ؟وت  که  دهست  ده   ی  وه مرۆڤ ئه ئاخۆ   که  یه وه  ئه که پرسیاره

ر  گه  ـ ئه  واته،ت سه  شونی ده وه  ئه  که یی نیشانیان داوه وه ته کانی ناونه راورده موو به هه
 کان  تچوونه ی رژه    که   نیه بچت ـ ڕوه ت یا خود گشتی به رتی تایبه ن که  الیه  لهمھنان رهه به

یا چت   ده ڕوه  باش به که  ئایا کاروباره که   یه  وه  ئه  یه وه ره الکه ک  یه ی که وه ئه. کات  دیاری ده
  .تیی نداره خاوهک  خستن و نهرک   به وه ته ستراوه ی خۆی، به  نۆبه ش به وه و ئهخراپ 

 باش کی یه رادهتا کان  وتووه  پشکه هوت   له  که یه و نموونانه کک له  یه خۆشخانه نهرتی   که
 ی دابین کردن  لهم   ههوی جیاوازیان  جیاجیاکان تکه هوتم  ، به  دیتووه  خۆوه  بهوتنی  پشکه
م  به. بژاردووه ی ئازاد ههیبازرگان و حکومی یمھنان رهه بهها  روه ههو  و گشتی تاکیی
   ب له ، به که ک یه  وهک یه رادهتا کاندا  هوتموو   هه لهکان  ونهستاندنی تچو  ئه ره  پهتیی چۆنیه

چاودری  تچوونی ١٩٩٠کانی  رتای ساه  سه له.  اودربژر می هه رچاو گرتنی شوازی سیسته به
 (GNP)می گشتی میللی  رهه دی به  سه  له١٠ ـ١٢   به ر بووه رامبه ان بهوتی   زۆربه  لهندروستی  ته

 ندروستی  چاودری ته ی تچوونی رژهری   سه  چوونهداکان وتووه  پشکه هوتموو   هه و له
  .رانی  نیگه   له پئابووری سیاسی و باسکیک بوو بۆ  یه له سه مه
رشتی گشتی  رپه ب سه  پیران دهی  خانه یا   قوتابخانهک  تگوزاری وه  ئایا خزمه  که و پرسیاره ئه
ی پیران   ه یا خان کان بۆ قوتابخانه ی تچوونهیر ی کاریگه له سه نیا مه تی ته هبت یا خود تایب هه
  نه الیه.   گشتی   به  یه که ی سیستهیر  کاریگهی  له  سه  مه  رژهمان   هه  به وه ئه.  یهتاک نک  وه

یشتن  گه. لن ب که  بت به یان هه یند یوه  په وه که  یه  بگونجن و به وه که  یه ب به جیاجیاکان ده
 تا  تره بت ئاسان کگرتووی هه  یه خستنکیرک   کهدامک  سیسته  له یه ری  کاریگه و شوه به
  .ی ئازادیندی بازرگان کی زۆر ناوه یه  ژمارهکارهنانی  به

  گشت لهدری پزیشکی  کانی چاو  تچوونه.  و شته  ئه بۆ  که یه دری پزیشکی نموونه  چاو  دووباره
 نگاوی  ههندک   هه انهوتو  موو ئه  هه  و له کردوهزیادی رچاو  کی به یه  شوه بهوتوو  انی پشکهوت

 نیا ر چۆنک بت، سود ته  هه.گیراون  هه  که وته ره ی کۆنترۆ  شک له  ی به  وه  ندنه  سه بۆ  سیاسی
 رگا   لهن رترگ  وه ک   که   بهکان  تچوونه دبوونی زیا   لهرووی وت  ره  پش بهتی   توانیویه   که  کهوت
ن  کراودروست" رف کراو ی سه سوودی زیاتر بۆ پاره "  ستھنانی  ده وهستی   به   مه   به  که  ی چاره
ست  ده  وهندروستی  تهدری  اوچرتی گشتی   ناو که وگۆڕ له ی ئاڵرگا   له یه ری و کاریگه ئه.    بگرت
  .تی کردن  تایبه  به بۆک یه رنامه ری به  به ه ڕیگای گرتن  لهک  نه هاتوه

   ئاکامهو د ئه سو  هاوڕان کهندروستی   تهدری  چاوئابووریبواری    یی له وه ته پسپۆرانی ناونه
  گشتیتی  رایه  به  ڕوه  به ژر   لهندروستی  تهدری  می چاو  سیسته ی که وه  هۆی ئه نیا به ی ته باشه

رتی  ن که  الیه  لهندروستی  تهدری  رچاوی چاو شکی به  به  که ی نه هوتو  ؛ له ست هناوه ده  وه یه دا
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کان شکستی  ی تچوونهوت  رهکۆنترۆیست هنانی    ده  به   لهت حکوومهچ   ده ڕوه ت به تایبه
   که یه وه ی ئه که یه  یراست.  رش و بالوه  زۆر په   که هستنخرک   که و هۆیه  به  سادهزۆر ،  هناوه
یر  دا سهدنیا  م له رترین سیسته  کاریگه کک له ک یه  سودی وهندروستی  تهدری  می چاو سیسته

چت،   ده ڕوه  به می بیمه ی سیسته  شوه  زۆرتر به ، کهمریکا  ئهمی   سیسته وه تره کی  الیه  له.کرت ده
  .کرت یر ده  سهندروستی  تهدری  کانی چاو مه یستهرترین س  ناکاریگه   لهکک ک یه وه
ش تا  وه  و ئه یه  ههدا سودندروستی  دری ته چاومی   سیسته وکوڕی له م ندک که ت هه به هه
م  به. کرت ستی پ ده مرۆ هه  ئه  که ئابووری ی  رمایه  سه  بوونیم  کهر  سه  وه رته گه  دهک یه راده
 بۆ ی داهاتی نیشتمان  لهزۆرترشکی   به  که   نیه  هانوت  و   هی ئه زیاتر لهکان یه وکوڕی م که
ب   ده ر داهاتوو، ئمه  سه وه تهڕ گه  ده ی که   نده وه ئه. ن  هک  دهرج  خه ندروستی  دری ته چاو
،  بت  ده رجی زیاتر  خه  پویستی بهندروستی  دری ته چاو  ین که  بکه یه و راستی وانی ئهڕ چاوه
    یه پویستیو  ، ئه  زیاد بوون دایه چوو لهسادا  کی به ی خه رژه   که یه وه کان ئه  هۆیه کک له یه
ستپکی  ، شونکی ده وه  زۆر باره  سود، لهدایراست  له.  کرێ  ستی پ ده  ههری ئوروپا  رانسه  سه له

  ش به وه ئه. ین که ست پ ده  ده وه کانه تری تچوونه نرمکی  یه  پله  له  ئمه  چونکه  یه زۆر باشتری هه
 تا ندروستی  دری ته چاو  ، که یه یراستو  ر ئه  سه وه رته گه رچاو ده  بهکی یه رادهی خۆی تا  نۆبه
ئمه ،    که  یه  وه   پرسیاری گرنگ بۆ داهاتوو ئه  بۆیه.  یه  گشتیکی  هی له سه  مهزۆرها  ه وکی یه راده
 چون   ی که  وه  ئهک   نه-نینھست ب  ده  ندروستی وه  ی زیاتر بۆ چاودری ته  رمایه  توانین سه   دهۆنچ
  .   نیه  که  یه کی  ره   سه  کشهک بۆ   یه  چارهرگا  خۆیدا هیچ    له  ین که  تی کردن بده   تایبه   به  ره  په
  
    کان نیه  نیا تچوونه   ته له  سه  مه

  
ب    و فر کردن ده  رده  روه  کان و په یه تگوزاری ندروستی، خزمه  دری ته  ئایا چاو ی که  پرسیارهو  ئه
نیا  کان ته یه  گشتی  پکھاته ن  الیه  بچن یا خود له ڕوه ت به رتی تایبه ن کۆمپانیاکانی که  الیه له
  رسا ی  وه  تاقیکردنه تیی چۆنیه ی  له  سه  مهها  روه  هه وه ئه.  کان نیه ی تچوونه  له  سه  مه
   له یانه تگوزاری و خزمه کی دابین کردنی ئه ره  هۆی سه    شتک که،  یه وه  کرده   به  کان یه تی ره بنه
. ست دابن ر ده  به له س  گشت کهکسان بۆ  کی یه  یه   شوه  ب به وان ده ئه:  رگرتنه ی باج وهرگا
خشی   سوودبهئاستیک  ، نه بتک کانی خه یه ب پویستی  وان ده  ی ئهانمھن رهه بهری   دهبیار
  .وان ئه
   ب به کان ده نه خشی بت؛ خاوه ب سوودبه   ده میشه ستپکی بازرگانی ئازاد هه م خای ده به

   لهکان  تچوونه  کۆشت که   مرۆڤ تدهدا ئاکام  له. ن   بژیوی خۆیان دابین بکه وان قازانجی ئه
   کوو به کی گشتی به  واتایه رتر به ی کارکردنی کاریگهرگا  نیا له ک ته  نه راگرتدائاستکی نزم
یان   پویستی ی که خۆشانه و نه ک ئه تر زیاتره، وه وانی   تچوونی له  ندک کار که   هه  خۆ بواردن له

تی   تایبهتی  یارمه  یان به  پویستی ی که یانه و قوتابی  یا ئه یه دری پزیشکی گران هه  چاو به
 یلک  مه  میشه  هزن هه کانی بازرگانی ئازاد به  نه  الیه کانی که یه تی یه  کۆمه مه  سیسته له.  یه هه

دری  ندی چاو  گشت ناوه که   نیه  و مانایه  به وه ، ئه   یه   هه(segregation)   وه  بۆ جیاکردنه
،   وه نه  که بک جیا  خه ن که که ک کار ده یه  شوه  و فرکردن به  رده روه   پهایکۆمپانیندروستی یا   ته
 زۆر   و خولیایه ، ئه که مه  سیسته داته  دهرنج سهکی گشتی  یه  شوه  مرۆڤ به م کاتک که به

 ییر به روه ی به ر شوه   سه   لهگفتوگۆ کاتی   هب ل  ده  که  شتکه وه ئه.  ئاشکرایه
  .ر چاو بگیرت   به تی له  یا خود تایبهبن ئاخۆ گشتی   کان که یه تگوزاری خزمه
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رتی   ناو که ی ئازاد لهی بازرگانیوال  مالوئه  ئه ب ی وه  کردنهت ره بۆ   دهکی سا هیچ هۆیه
ین    گرفتار بکه  وه   شتكه   خۆ به   ئمه   که ک نیه موان هیچ هۆیه  رووی هه   سه له.   نیهداتی الیه کۆمه
رچاو گرتنی   به  له ب به  ده  و شوازانه ، ئه   خستنهرکی یر  سه   شوازی چارهدام  که  ی یه   پله  له  که 

   به  وه  ته  ستراوه  بژاردنی شواز به   هه  چ که کان داڕژرن، و وا وده یه  چاالکیکانی یه پویستی
تگوزاری  رتی خزمه ندک که  بۆ هه یه وانه ی ئازاد لهی بازرگان.ب بکرت  چ شتک ده ی که وه ئه

  .تر نا ندکی م بۆ هه گشتی گونجاو بت به
 بۆ   ی که   چارانهرگاو    ئه ین که که  ده و بۆچوونه  پشتگیری ئه ، ئمه گشتیکی یه  شوه  به
وال بۆ  الوئه م اکرێ ب ئه گونجاون، نڕکانی بازا رجه  پی مه ل به وپه ل ی کهمھنان رهه به
؛ نر بھنرکا بهریانن  دهبیارکان  یه  پویستی  کهی   هیان تگوزاری خزمهو   ئهی مھنان رهه به
  لهندی  پوه   لهکان   ه چاررگای یباشر بۆ   دهبیار . زۆر جیاوازندات ر دوو حاه هه کان له رجه مه

و   ئه  کهبن  یانه تی  تایبه جهر و مه ب ئه  ده،تی یه تگوزاری کۆمه ی خزمهمھنان رهه بهڵ   گه  
واوی جیاوازی   ته  شوازی به   بن که  رجانه  و مه  ر ناب ئه  دهبیار.  وه گرنه  ده یانه تگوزاری خزمه

  .  وه  گرنه   دهمھنان رهه به
  واته" تی کردن تایبه" بۆ   کهی و هۆیه  ئه  کهن  ده  نیشانی دهیی  وه ته کانی سودی و ناونه زمونه ئه
رتی   ناو که کرێ، له  ده باسی لوهشنی   چه   فره/زیاتر کردنی گۆڕانکان و   تچوونهی  وه  م کردنه  که

  وه  بۆ جواب دانه گشتییرت  که   که رجه و مه  به. دی  ته باشتریش د مان باشی و بگره  هه گشتی به
 و  ی ئهخستنراوز    په  پویستی پشگیری له  وه تره  کی  الیه هل.  بخرترک  یانه و داواکاری به

تی بۆ خۆ   تایبه ی گشتی بهمھنان رهه به  ، شتک که" خشن سوود به" متر  که   کهی   هیان هاووتی
 جی  جبه کی دخواز یه  شوه  بهت ناتوانن رتی تایبه ، کۆمپانیاکانی که  بووهدروست  وه بواردن له

  .ن بکه
کانی  یه تگوزاری شکی گرنگی خزمه ک به ب وه ی گشتی دهمھنان رهه به:    ئاشکرایه  که ئاکامه
 یبیارگا   کۆمه   پویسته    وه  بارهو  له.  وه کی زۆر دوور بمنته تی تا داهاتوویه یه کۆمه
ی   رژه   ی له  سه  مه  ک کهتی کات  تایبه بت، به  ههدامھنان رهه به خودی  ی له وه ره الکه ک یه

  .ابت ئارا د کرن له  دابین ده ی باجرگا   له ی که یانه تگوزاری و خزمه  ئهییگشتگر
پزیشکان بتوانن    کهخساند رهی  له و هه  ئه١٩٩١ـ١٩٩٩  سوسیالیستی   یره غهتی  وه دهقۆناغی 
  له.  کار بن ست به  ئازادی ده ت به رتی تایبه ی که  و قوتابخانه وه نه ت بکه ی تایبه نووسینگه

کی  یه  قوتابخانه ی که وانه ئه:  بوو باجی  رمایه  سه ئازاد لههنانی  ر  ی ده  له  سه  مه  وه  ئهدایراست
 ئیشتیای  به   کهبوو  یان هه وه تی ئه سه  ده وه کرده یان ده کی پزیشکی یه ت یا خود نووسینگه تایبه

رچاو گرتنی   به  ب له  به وه ئه. ن یی بکه ی ناوچهت حکوومه   له وه وو کردنهب ره خۆیان داوای قه
  ی که یانه پویستیو   ئه ڵ   گه  راورد له   به  له،  هک نووسینگهخود  یا  هک ری پویستی  قوتابخانه گه ئه
  . ر بکرن  سه  چارهبوو   ده  کهی  و کشانه  ئهبوون و  هه
  کان له  تچوونه کاتک که.  یه، سامانکی ب سنوور ن ی باجرگا   کردن لهر چۆنک بت دابین هه
. وت بکرت که  ه پاش که مه تری سیسته شی ندک به  هه ب له دهن  زیاد بکه  که مه شکی سیسته به
  یه درت؛ پویستی هدنجام   دان ئهبیار دموکراتیکی تی  هی سیاس  پرۆسه  له  که  شتکه وه ئه
ر   به  له ی که  سامانانهو ی ئه  چوارچوه کتر له ڵ یه  گه کان له  جیاوازه یه  داخوازیوکان  یاوازهج
  باشترین شوه   به   کهش بکرت   دابهوا   پاره  کهجۆرک  ، بهکرن رد ده راو به نداست ده
بکاتکان دابین  یه یستیوپ.  
  ک له ر وه کان دابین ناکرن؛ هه یه خوازیکان و دا هی موو پویستی  هه  که یه و مانایه  به  هو ئه
  وه وابوو ئه ، که  سامانکی ب سنوور نیه ی باجرگا  ی پکرا دابین کردن له  ئاماژه وه ره سه
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س  موو که  هه  که و مانایایه  به وه م ئه به.  وه  بکرنهت ره ب   دهندک داواکاری  هه  که یه سروشتی
 پشدا  س مافی له ، هیچ که یه  ههیانبیاردانی  ر پرۆسه  سه ی لهیر تی کارتکه رفه ک ده ک یه وه

و  ها به روه  هه وه ئه. نتبتر ژر پ  کانی یه  پویستی گشت  که   دیاری کراوی پشترتی نیه
کرت   دهروستد داک یه  پرۆسهناو   لهکان  یه جیاوازه  نوان داخوازی هک ل یه نگی  هاوسه  که یه مانایه

  ک له کرێ که ، ده بکرێدروستێ رتوان ا دهڕودا بیرو  له  کهیه،  کراوهی گشتی  وه  بۆ پداچوونه که
ر  گه ، ئه وه  بکرنهراستکرێ   م ده   دهر  واو هه  ناتهی بیار ودا   له رگیرت و که  وهری  کارتکه
  . پویستن وانه  کردنهراست و ئه  ن که انی بدهشزموون نی ندک ئه ی نوێ یا ههبیار
 بۆ  رپرسی دابین کردنی پاره  به هتکر هیی د  ساده ر وا به   ههیی ی ناوچهت حکوومه  م کاتک که به
 کاتو ، ئه  نیه زرانیان  دامه تیی چۆنیهتی شون و   سه  ت ده  نانه  تهوان   ئه  که یانه تگوزاری و خزمه ئه

ت پشترتی زۆر  زگاکانی تایبه وده کانی دام تچوونه.   ڕێ الی داوه ی دموکراتیک له پرۆسه
تر  کانی یه ڵ پویستی  گه راورد له  به وان، له ر چاو گرتنی گرنگی ئه به  ب له ، به یه ئاشکرایان هه

ی  هک ، و ئاکامهیان بدرت  که  پارهب  دری، ده کانی چاو یه تگوزاری کان یا خزمه  ناو قوتابخانه له
  .وت بکرت که دا پاشه که مه تری سیسته ی ش ندک به کانی هه  تچوونه  لهب  ده  که یه وه ئه

  بژاردن ی ههی ئازاد ن که که سف ده ک رفۆرمک وه  وه هو کان ئه هی سوسیالیستی    یره  غه  حیزبه
ی  ویست قوتابخانه یان هه  ده  که زیاد کردی  نانه   الیهو  ئازادی ئه  هو ت ئه به هه. تدا  پده ره په

. زرنن ی پزیشکی خۆیان دامه نگه ویست دیده یان هه  ده ی که وانه  و ئه وه نه تی خۆیان بکه تایبه
دان   ئاواتی درژه ی که سانه و که بۆ ئه. بووتر  کی ر حیسابی خه  سه ه لهی یئازاد و  نی ئهی کم به
 ندروستی  ی ته  کشه  وانی که بوو، یا ئه یان هه یی ی ناوچهت حکوومهی کان  قوتابخانه   خوندن له  به
 قایل   چارهرگانیا  ن، ته ری بکه سه توانی چاره یان ده کان نه  ته  تایبه نگه  دیده بوو که ههوتۆیان   ئه

وان  ئه. ی هنا بوو دیار  بهانی بۆیکان  تازه  یه تی  تایبه زراوه  دامه  بوو که   یه وکووڕی م  کهو  بوون به
  .بوو یان نه یه ری به روه  به  شوهو تی گۆڕینی ئه رفه هیچ ده

  ر کردنی  مسۆگهۆ ب بستن یان هاووتی  مرۆڤ ناتوان باج له.  هدروستی ناکخستنرکوه شوه  ئه
دواتر  ، و بت  س کراوه  گشت که بۆ   که ک قوتابخانه  وهتی  یه   کۆمهتگوزاری ندک خزمه هه

ی رگا  وه  کرده کان به ره  باجده   که بت  و مانایه   به که بکاتش  خستن پشکهرککی نوی  یه شوه
  .بت  نه که  پاره رگرتن له ک وه  کهتیی چۆنیهر   سه هیچ کۆنترۆکیان به

 ناو   لهیۆراجۆرنی و ج  الیه  فره  که  پویستهها  ر وه  و هه نده سه  شتکی جگای په  وه ئه
ر  ک جیاوازن و هه خه. بت  هه وه یه رتی گشتی ن که  الیه هل ش کراو   پشکهکانی یه تگوزاری خزمه
وابوو  ، که وان باشترینه  بۆ ئه ی که و شته ی ئه وه ب بۆ دیتنه کسانیان هه تی یه رفه ب ده کام ده

  ی بووترت کهروون  ب به م ده به. بژرن هه دا ناویان لهوان   ئه  بن که ی جگر هه  چارهرگاب  ده
 باج ـ ب سنوور ی داهات  واتهکان ـ   سامانه  چونکهت ناتوان ب سنوور بت  بژاردن قه ی ههیئازاد
. ستی بھنت ده رچی ویستی وه  هه میشه  مرۆڤ هه  که  نیه وه ک وتمان، دموکراسی ئه روه هه .نین
ی   پاره ی واته تر بیکه کی ی خه  پاره رچی پت خۆش بوو به  هه ی که وه همتر مافی ئ ان کهوم  هه له
  .باج

، هاوتیک   وه  ئمه وه یهرگا و  له  که، ه دانبیاری   پرۆسه   شدار بوون له  به مافیدموکراسی 
ر چی  گه  ئه.   باشترینن  هو  یه  گشتیندی  وه  رژه  بهی  روانگه   له   یانه ری  سه  کام چاره  ین که ده  دهبیار
    که   وه  یهرووو  م له که کرن، النیتوانرێ دابین ب  نهندک ویستی تاکیی   هه  بت که  مانایهو   به  وه  ئه
  . دابین بکرن می باج ی سیستهرگا   لهوان  توانرێ ئه  نه
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  ی تاکیییررپرسیا به
  
 کردنی  رده روه  دابین بکرن ـ پهداک گایه ر کۆمه ه ه ب له  ده ی که  جیاوازانه یه و پویستی ئه

ویستی بهمنادا  ن، پنانی مادده کانی دژی به نگاوه چووان بۆ پشتگیری، ههساکار ه   
  ی که وه ئه. ر بکرن به سته کانی گشتی ده وه ی ههرگا  نیا له  تهن ناتوانرگیز  هه ـ کان ره هۆشبه

 بۆ کی باش ژیانپویست بۆکانی  رجه  مهدابین کردنیامی بدات نج توان ئه ده" گا کۆمه"
   به هانت رفه  دهو  ئهیان هاووتی  چۆن  بدات کهبیارت ناتوان  قه" گا کۆمه"م  به.  هیان هاووتی

  . ی خودی تاکهیرپرسیار  بهی  له  سه  مه  وه کار بھنن، ئه
   که   تاکه وه م ئه  بهتبکار   مسۆگهس   کهموو ندن بۆ هه خو بۆتی باش رفه توان ده هد" گا کۆمه"
ر  توان بۆ مسۆگه ده" گا کۆمه. "ر گرت کی ل وه  که  باشترین شوه بژرت چۆن به ب هه ده

ی رگا   له ، بۆ ونهر بت ده تی   یارمهکی الو  و خهنکردنی منا شه رجی باش بۆ گه کردنی مه
 ڕیگای دابین کردنی   و له یه  ههیانا من ی که مانه و بنه  بۆ ئهئابووریی ییردابین کردنی پشتگ

کان بۆ   تاکه وه ر چۆنک بت ئه هه. چنب   ڕوه  بهباشی    به   که منان  تگوزاری ئاگاداری له خزمه
می  رهه ن به ده  دهبیار   سان ـ که وره موو گه کوو هه کان به نیا دایک و باوکه ک ته خۆیانن ـ نه

 دانانی   منان، به  ه برخان کردنی کات و گرنگی دان  ته  بهش یو  چی بت، و ئه تانه رفه  دهو ئه
وان خۆیان  ی ئه وه  ئه  که یه یراستو   ئاگادار بوون له ، به  پویستهدانان سنوور  کاتک کهسنوور 

مک بۆ  توان سیسته هد" گا کۆمه. "کان  الوهر مناڵ و  سه بت له ی دهیر ن کارتکه ده نجامی ده ئه
، بکات دروستکانن  ره رخۆشکه  و سهکان ره هۆشبه   هۆگری مادده ی که سانه و که هل ئاگاداری کردن

 کار بھنت و   بهکان ره هۆشبه  ین و فرۆشی مادده ک   لهتوان شوازی جیاجیا بۆ پشگرتن  و ده ئه
   بهر رخۆشکه ی سه وه ڵ خواردنه  گه ندی له یوه  په ک له تی خه  عاده  لهوگۆڕ تی خۆی بۆ ئاڵ سه ده

ی گیروگرفتی  وه  بو بوونه ی لهیب بۆ پشگیر  ده ک بۆ خۆیانن که  خه وه م ئه  به.کار بھنت
  هی  تاکیی   یه داخوازی موو  و هه  ئه وه  ئه  چونکه ـ ن رپرسیاری بده ر به به  شان وهکان ره هۆشبه  مادده

تی،  یه  ژیانی کۆمه ، له)یشکان ره هۆشبه   مادده ت بۆ  نانه  ته( کان،  ره رخۆش که  سه وه بۆ خواردنه
ک تاک،  ک وه  هۆی گیروگرفت بۆ خه بته  ده  که کانه کان و کونفرانسه  خوله  ژیانی بازرگانی، له له
کانی  یه تگوزاری ی دابین کردنی خزمهرگا  ش لهب تبکۆ ده" گا کۆمه " ی که و گیرو گرفتانه ئه
  .بکاتریان  سه چاره  درانه چاو
   لهیاریرپرس  به ست به  هه  بخرت کهرکک  یه  شوه رتی گشتی ناب به  که  هۆیهو ر ئه به له
  پۆر بهرانی پس رمانبه رکی فه  ئه هبکاتتی  یه کانی کۆمه و ناب گیروگرفته ، ئه وه ک بستنته خه
    بواننه  گرانه  خنه ره چاوکی   بهکان   دموکراتهسوسیال  ی که وه ن بۆ ئه هۆی باش هه. نیایی ته

ست   دژی ده   له انوستی   ههکان  دموکراتهسوسیال  بوون که ب گومان قۆناغی وا هه. خۆیان
ن دایک و باوکان،   الیه منان لهدری  ی چاویز وه ره ندی هه زراندنی ناوه کان بۆ دامه یه ری پشخه
 ستی   ده  گرتنه  زیان له  حه  کهکی الو   خهتی، یا  یه رتی کۆمه  ناو که  خۆویست لهچاالکی

   یه   هه یاسای بینا سازی کانی  بگه  له شک  ی به  وانه   پچه  بهکانی الوان  نده ی ناوهیر به روه به
" گا ی کۆمهیاریرپرس به "  باس له  کاتک که  رامۆشمان کردبت که  فه  یه وانه  له ئمه.      گرتووه

  نین به یی ی ناوچهت حکوومهتی یا  وه کانی ده  پسپۆره ره رمانبه  فه گایه  کۆمهو ین، ئه که ده
  . بۆ خۆیاننیان هاووتی  وه  ئه وانه پچه

ها  روه و هه م ئه به. کات ابین دهک د ندک ماف بۆ خه تی هه یه تی ئاسایشی کۆمه سیاسه
  کی  هی وته"  پی توانا مووان به  هه کان، له یه  پی پویستی مووان به بۆ هه. "ن  ههخوازیشیدا
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    هی وتهو   ئه،   یه  ی نۆزده  ده    سهوی  رانسه  فهسوسیالیستی ، (Louis Blanc) لویس بالنک ناوبانگی  به
  .کان یه رپرسیاری م به  و هه کانه م پرسی مافه هه   وه  ئه  دات که نیشان ده

   کهک بدات   خه  بهرگا  که بکات کار جۆرکب  رتی گشتی ده ، کهکی ئاشکرا  یه  شوه   وابوو به که
،   کار بھنن  بهوه گرته  خۆیان ده دا که و بوارانه ی تاکیی، لهیشدار  بهی  پویسته  شه  و به  ئه

ری   چاو وان له وکاری ئه س کان و که هشخۆ کان، نه  قوتابخانه ن لهایک و باوکاکان و د همناد
ر  گه  ئه. پیران تی به ک کاری الوان و یارمه کانی بواری وه  خۆویسته هو  هه پزیشکی، له

 ل کیان  که کی سست و نا چاالکانه یه  شیوه  به  شتک که کان ببنه یه تی یه  کۆمه یه تگوازری خزمه
ی دانی باج خۆی ل رگا   له ناچاری   بهک یه راده تا  مرۆڤ  کهک یه رپرسیاری رگرت، و به وه
 گشتی    بهگا  کۆمه  له شدارانه  و نا به نانه وستکی ب الیه  هه  ئمهو کات  ئه، بکاترباز  ده

رتی گشتی،   که ر  گه  م ئه  به.  هو  دموکراسیش بگرته یه وانه دا، له  کۆتایی  له  که ین، که  دهدروست
 م  هه  وه  ئهو کات  ئهوان بت   ئهگالنی  وهکان و ت ی تاکهیشدار  به  لهک یه رادهی  که رته شه پش
  .کات   دهدروست گا  کۆمه  شداری له  بهم   ههوی یرپرسیار به   ست به  هه
ی یرپرسیار گا یا به ی کۆمهیرپرسیار هت ناتوانن جگای ب کان قه  خۆویسته یه ت چاالکی به هه

 کردن و   و فررده روه دری پزیشکی، په ک چاوه ی وهیتگوزار ر کردنی خزمه  مسۆگه گشتی له
  ب له  ده  کوره یخۆهڕی یر ر گه شته نه.  وه نه کهبتی پ  الیه کانی کۆمه یه تگوزاری خزمه

پشت   که بکاتبن ناب پویست   ده  کوره یخۆهڕشی  توو ی که وانه ئه.  بچت روه  به خۆشخانه نه
چوونی  روه کانیان بۆ به کان و خزمه ڤاه ی هه  خۆویستانهی  وه   کۆ کرنهییت  یارمه    ستو به  به
 ک مرۆڤک  وه ین ئمه  ده  کاتک که  ڕاکشهرنج سه شتکی زۆر  وه ئه.  بنییر رگه شته نه
  م له به. ستۆ ئه   هن بگرین که هدنیایی   ته ست به  هه کان و پیران که خۆشه رکی نه توانین ئه هد

ی رکخراون   الیه ک له ر خه گه  ئه تره ترسی ، ب گومان ب مه  وه  هخۆش سکی نه ی که روانگه
   لهن، ش بکه کهی پشیت  یارمهبن و کاتی دیاری کراو   له )نی شار  نجومه  ئه  ر به  سه(ماڵ تی  یارمه

   بیرمان بت که  له   که  گرنگهها  روه هه   وه   ئه.یی کرکاری خۆویست زه  به  بهستن جیاتی پشت به
ر   سه خاته  قورس دهکجار یهرکی   ، ئهدری پزیشکی چاوتی بۆ   یه  وتووی کۆمه  ناپشکهی کرکخراو

ها  روه  و هه یه  ههتی  تایبه یشتنی  پاگه   بهتیانویس پ ی که   انهس و که سی ئه انی خزم و کهش
 زۆرجار  وه  کرده  به ک که یه رپرسیاری به:   هندام ئه م  ختی که   سه  بهسکی نزیکیان   که وانی که ئه
  .وان بژاردنی ئه ی ههی هۆی سنووردار کردنی ئازاد بته  ده ر شانی ژنان و که  سه وته که ده

نوان    کی شیاو له یه نگی هاوسه   که یه وه بین ئه ی دهروو و ره  بهداهاتوو دا  له  ئمه  کهکی  یه  کشه
ر    سه وه  ڕته  گه  دهشکی   به.وه کان ببینینه ی تاکهیشدار ڵ و به ک کۆمه ی گشتی وهیرپرسیار به

ی  بۆ خود ی که انهی تگوزاری و خزمه  لهیان هاووتیی یشدار  به پدانی شوازی  ره  گرنگی په
 پدانی  ره  بۆ پهکان  رمایه  سه توان  ده ی که وه ر ئه  به ها له روه م هه به. گن زۆر گرنیان هاووتی

   ئمه ، دوو شون کهبکات ئازاد دری پیران  چاو بۆ زۆرتر وی  هه   و فرکردن ورده روه رتی په که
 ب  بت و دوو شون که هد زیاد بووندا   لهانو   بۆ ئهخوازی دایان سای داهاتوودا  ده  له   کهزانین ده

  .لک گرنگن  گه گاوه ی کۆمه روانگه  گومان له
    و"نی ده گای مه کۆمه"ی  اونه  پچه ک شتک که رتی گشتی وه  که  که یه ه  هه  وه   وابوو ئه  که
رتی گشتی و  که. ن سکهک  ی یهروووان دوو   ئهدا راستی له. یر بکرت  سه هیان هاووتیشداری  به
  وان به  ئه  که یه  شوه و  زۆرتر به که له سه ؛ مه وه کتر بگرنه کان ناتوانن جگای یه شداری تاکه به
 بۆ   پویستهداتی یه کانی کۆمه یه تگوزاری  خزمه  لهیان هاووتیشداری  به.   وه  ستراونه  بهکتر یه

   له دا، کهیر ژیانی خۆ  سه  بهی مرۆڤو کۆنترۆکی   ره  سه ئابووریم ئاسایشی   به.دموکراسی
  توانایی بۆ  رجکه ی خۆی مه  نۆبه ، بهنکر  دابین ده وه یه تی یه کانی کۆمه یه تگوزاری ی خزمهرگا
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ستی ب  ک هه هیچ شتک وه. شدار بوون کانی ژیان و بۆ به ر کشه  سه بهبۆ زاڵ بوون ک  خه
  تر کۆنترۆیان به ک چی  خه وێ که که رده  کاتک ده   کهست و ناچاالک ناکات ک س تی خه سه ده
  . بت  نهدار ژیانی خۆیان سه

  
  ی نوێکم رده سه

  
 زۆر بدادی دژی  ک شۆرشک به  وه و  ئه.یه سازی گای پیشه ای کۆمهی کرکاری من وه جوونه
کانی   رمایه   سه  وه  مان کاتدا ئه   هه  م له   به.دا  ری هه  سه سازی  پیشهگای کۆمهتای   ره  سهقووی 
گا    کۆمه   کرد کهدروستی کرکاری   وه  ی بۆ جونه  ته  رفه  و ده   ئه  سازی بوو که  گای پیشه  کۆمه

  .   بگۆڕت
  تر له پ  کهتی پکرد، قۆناغکس  قۆناغکی دوور و درژی چاکسازی ده١٩٤٠کانی   ساه  کۆتایی له
.  دموکراسیسوسیالی  درونهگوترێ  قۆناغی   پی دهندک جار   هه  قۆناغهو  سای خایاند؛ ئه٣٠
 و خوندنی   ئاراوه تایی هاته ره زرا، خوندنی سه تی دامه یه ی کۆمه  بیمه دا بوو که و قۆناغه له

ند کرا،  سه  ناو چوون، یاسای کار په ژاران له کی هه ڕه کانی گه  کۆنه هوی پدرا، خانو ره ندی په ناوه
دری  دری منان و چاو اوچ ک  ر وه  ههی پدرا  ره رفراوان په کی به یه وه ش دری پزیشکی به اوچ

پر ی ویستی سیاسی بوون، ویستی باشتر کردن،  وه  دانهنگ ره  یانه  چاکسازیو موو ئه  هه.پیران
.  ژیانی کاردا ککی زۆر له بۆ خه گا   کردنی کۆمهکسان  و یهتر  انهر روه ، دادپهئاسایشتر کردن

  رانه روه ی دادپه وه ش کردنه ی بۆ دابه ته  سیاسهو  ئه  دموکراسی بوون کهسوسیالهاکانی   به وه ئه
  و سامانانه ر کرد، ب گومان ئه به سته  ده وه شینه  دابهو ی بۆ ئه رمایه  سه ی که وه م ئه داڕشت، به

  .دروستی کردبوونسازی  ری پیشه ستنه  ئه ره  پهیگا  کۆمه کهبوون 
   هش وامی گه رده ا قۆناغکی بهرۆژئاوی دنیاموو   هه،می جیھانی ری دووهه  شهپاشیان ساڵ  ده
ری  ران دوای شه وکی  هی ئوروپای وه دان کردنه  ئاوه  وه  پشت ئه له.  دیت  خۆوه  بهئابووریدنی کر
ی   کۆمه ی بهمھنان رهه بهکنیکی،   تهوتنی  پشکهر   سه وه تهڕ گه شکیش ده م به ، بهیھانی بووج
و  وتن و ئه ک که ر یه سه ر وه ندین فاکته  چه.فزیۆن له فرگر و ته ک ئۆتۆمبل، به لی وه وپه ل که
ی و یباش. تر گر  وهیان لک ر که هنهڕر سو کی سه یه  شوه خساند تا به یان بۆ سود ره له هه

یش تر   گرنگیکجار یهرکی  م فاکته  بوو، به ردی بناغه ت به به سازی سودی هه لھاتوویی پیشه
ی ڕکانی بازا نه  الیه ر هاریکاری   سه  ی له  بناغه  و ئه. ناسرا" مودلی سودی "  دواتر به   بوو که  هه
 دروستی یر ی و کاریگهیقامگیر  سهک  ر یه   سه  له، ئابووریتی  ڵ سیاسه  گه  له  کهزرابوو   مهداکار

  رتر له رگرتنی کاریگه ک وه  و کهرهنان به وه   ودان به   برهکانی نگاوه  هه  مۆدلهو کرد؛ ئه
شکی  بهس   موو که  هه  و کرد، که  تکه وه شینه تی دابه ڵ سیاسه  گه  لهیمھنان رهه بهکانی  ئامرازه

سازی   پیشهئابووریختی   زه  کهبوونک حازر   خه    ئاکامدا  له. وت  ر که  به ووریئابوتنی   پشکه له
  .ن ڵ بکهوبو ووگۆڕ ق بۆ ئاڵ

 و ی ئه رژهکی زۆر ساکار،  یه وه ش  به.  هواش بۆوه   وته ره و  ئهدافتاکان کانی حه هراست  ناوه له
   له ئابووری کردنی   شه   گهی هانی  داخوازی   شنه  چه و  ئه  چونکهزی   دابه   بۆیهئابووری ی   کردنه  هش گه

ئارا     لهتریش   گۆرانکاری  وه  رووی ئه   سه  له. یشتبوو  ئاکامی خۆی گه اگرتبوو بهر دارز  ئاستکی به
  :دابوون
ی  رژهکان بتوانن  یه سازی  پیشه نده  ناوه  که وه  هۆی ئه  بووه کنیکی که وتنی ته پشکه •

 .متر  هزی ئینسانی که رگرتن له ک وه  که ن، به یان زیاد بکهمھنان هره به
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کانی  وه ته ن نه  الیه ک لهپشبریی و زیاد بوونی  وه ته ی ناونهیکانی نوی بازرگان شوازه •
شکهینووه یه سازی  بواری پیشه وتوو له  پ . 

 کجار یهختی  سازی تا ئستا، زه گای پیشه ی کۆمه  شوه  که وه و باره زایی زیاتر له ارهش •
م   و ههمھنان رهه بهم  ب هه  ده و کهکان   هی  سروشتی  و سامانه ر ژینگه  سه  ۆتهخست یقورس
 .کان بگونجن  یه  سروشتی    سامانهی  رژه و   ژینگه توانایڵ   گه  کار هنان له به

وگۆڕی   ئاڵ توان باس له نین، مرۆڤ ده کار بھ ی مارکسیستی به واژه سته وێ ده ر بمان هه گه ئه
  ت له سه  شونی نوی ده گۆرانه  ئاڵ   شنه  چه و ئه .بکات دامھنان رهه بهکانی   هزه ربو له به

 خۆ  تی له یه کانی سیاسی و کۆمه  پکھاته  لهییگۆڕانکار  ون هک   دهدروستدا ت  و سیاسهئابووری
ر نابن، و  ک پشدا کاریگه تر وه کانی سیاسی چی  کۆنه  ئامرازه  که یه و مانایه  به وه ئه. گرت ده
  .نردارژ (new reality) نوێ یراستر چاو گرتنی  به  له ژی نوێ بهب سترات ده
  
   ناکاتوایی دایانکارڕی گۆ وه ئه
  

 ساڵ یان دوای ده.   بووه   ههیی بیری نوی پویست شتن له  تگه ی  کشه دموکراسی سوسیال
  یشتن به ئامرازی گه ر   سه  به   ئمه  که سته و هه  ئههاوکات بوونی و  وه وتنی ب پسانه رکه سه
گرن   ده وه  پش له  کردوون کهدروست رژینمان  پهندک   ب ههنگ ره، دا زاینو رچی بمان هه هه
 ۆم ئه  ، و که   ڕاوهر سو کی نوێ وهرباز و ره کان به  رووداوه یوت  ره  ین که   بکه  وه  ست به  هه   ئمه که

  .ینرووو ره  بهی نوێ  کشهڵ   گه   له ئمه
  یره  غه  حیزبه  دژوار بوو که یه یراست و ر ئه  به وگۆڕ له  ئاڵ  بۆ  یه  پویستی  و ر ئه   سه  باس له

تی  یه اسایشی کۆمهتی ئ  سیاسهئاکامیک   سودی وهئابووریکانی  کان گیروگرفته یه  سوسیالیستی
، ارۆژئاوباقی جیھانی  بارودۆخی ی خرانگاندنکی  ڵ سه  ههند  ر چه ، ههن  هک سف ده گشتی وه

پویستی .  بوون  ک  یهک   وه   ر  هه تر انیوتموو   هه کان له  گیروگرفته دا که نیشانی ده
ر   سه  به وه ک پویستی پداچوونه س وه  الی زۆر که کان له یه یراست  ر   سهکی نوێ له یه وه لکدانه

یر  ر بیری کۆنسرڤاتیو سه رامبه  به  دان له وه سته  ده ری و خۆ به روه کسانی و دادپه هاکانی یه به
   گرتبوو که  یان نه  ڕچاوه سه  وه یه یراستو  کاندا له ده وه  نه کانی سود له م گیروگرفته به. کرا ده

تیدا کرد بوو یا کۆمپانیاکان ئازادی  یه  ئاسایشی کۆمه لهمان " زۆرکجار یه "یگوزار رمایه  سه ئمه
کران   ر ده  سه   چاره  وه  کان به  کشهموو   هه بوو و که وت کردندا هه وکه س  هه  لهیان"م  کهکجار یه" 
وستی باشمان  با و ههیڕگۆیمان یتی ئاسایشی گشت نگی نوان سیاسه  هاوسه  ئمهر  گه  نیا ئه  ته
دا   ئمهکانی پشووی  هت  سیاسه ی تاکیی له ندک دیارده هه.  ئازاد گرتبایی بازرگان ر به رامبه به
  ی ئمهۆم  ئهکانی  ه بۆ گیروگرفت هۆم گرنگترین  یان ل بگیرت، به خنه رهکرێ   ده ن که هه
   دا هاتوونهئابووریکنیکی و  می ته سیسته    له  کهی   هنای تی ره  بنه وگۆڕه ئاڵو   ر ئه   سه وه  ڕته  گه  ده

. ن  به   ناو ده (a shift in the paradigm)"  نموونهگۆڕانی"ک   وه  وه  ئهکان زۆرجار  ره  ـ توژهپش
ڵ    گه  وت له  س و که  هه  بۆ دافتاکان کان و حه سته  شه  دموکراسی لهسوسیالکانی  ته سیاسه

کانی  یه داخوازی   له برالیش کهیل کانی نوێ یه م داخوازی  نین، به گونجاوابارودۆخی ئست
 نوی  می  سیسته.  نینگونجاورگیراون  ی وهیدار رمایه  بۆ ئازادی ب سنووری سه ١٩٢٠کانی  ساه
وازی  ش و پویستی به  ئه وانه  پچه ، به تی زیاتر نیه یه  جیاوازی کۆمه  پویستی بهمھنان رهه به

  . یه وان هه ی ئه وه متر کردنه  کردن و کهیست رهه نوی به
ی ت حکوومهکانی   کالسیکه یه  سیاسی  ئامرازه بینین که  ده  ئمهرابردوور  ک بۆ سه یه وه دانه ئاوڕ به

  یه ندی یوه و په  ئه  چونکه، دا کیس ری خۆیان له  کاریگه  وه  هفتاکان حه   ر له  ههتی  یه ئاسایشی کۆمه
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ستیان  زرا بوو، ده ر دامه  سه یان له تی یه تی ئاسایشی کۆمه  سیاسه ی که یانه ئابووریکنیکی و  ته
   که وه ایهرگ  وه یه یراستو  ک بۆ ئه یه گه ک به یان وه وه کان ئه کۆنسرڤاتیوه.  کرد بووینڕگۆ  به
ری   به  گرتنه   ش ارهچ رگا، و  وهو بروستدتی  یه می ئاسایشی کۆمه  سیسته وان له ی ئه خنه ره

   له بینین که ر رابردوو ده ک بۆ سه یه وه  ئاوردانه م به به".  هڕ بازا  لهروو"تکی زۆرتر  سیاسه
   ك له هیچ یه  چوو  ڕوه  به وت دوای    لهوتن   الیه  له یه  چارهرگا و  ئه  که کاتکشتاکان، هه

 لک  ی نوێ و گه   کشهشتاکان زۆر  هه   لهوانه  پچه  به.کران  ر نه  سه  کان چاره  یه ریئابوو   گیروگرفته
  . بوو ه  هه که تایی گیروگرفته ره  کردنی سه ب گومان پناسه. دا  ریان هه   سه تی یه  کۆمهییدژوار
یری   سهکی ئایدیۆلۆژیی   چاویلکه  به   که،١٩٩١ـ١٩٩٤ سود   لهسوسیالیستی   یره  غهتی  وه  ده

  ی وه  چۆن لکدانه    کهروو   یان خستهکی ئاشکرا یه کانیان نموونه ته  سیاسه ، به کرد  کانی ده  یه یراست
وان پیان   ئه  کهی  یرانانه  قهو   خرای ئهقووتر بوونی هۆی  نیا بووه کان ته  گیروگرفتهوتی  چه

  .ن که ری ده سه وابوو چاره
کان بۆ  کانی کۆنسرڤاتیوه  کۆنه ارهچرگای  وه ک بۆ نوێ کردنه یهرگا موکراسید سوسیال

و   ئهی  وه  دیتنه،بین هدی رووو  ره  به  ئمه  که ی  گرانه رکه و ئه ئه.  وه بینته هدکان  گیروگرفته
   به پدان  شه  گه  بۆمرۆ،    ئهئابووریکانی سیاسی و  رچاو گرتنی پکھاته به  له  به  که   یه  انهشواز

  .ر بن  کاریگهندی  یوه  هاوپهکسانی و  کانی ئازادی، یه ئامانجه
کانی  ته  سیاسهی   شوه  ک وه،  کی نیه   هیچ مانایهی نوێ"گشتگری   چارهرگا" دوای   بهڕان  گهورۆ  ئه
   گونجاو بوون که کاتک ارانهچ رگا و ئه. ١٩۵٠کانی   ساهئابووریی یر به وهڕ ی کار و بهڕبازا
کان  یه ری ماوه  جه ر بو و بۆ بازاره کی به یه  شوه لی ستاندارد به لوپه ی کهمھنان رهه بهی  شوه
  سازی که مکی پیشه  سیسته وان له ئه. سازی و بازاری کاردا زاڵ بوون کانی پیشه نده ر ناوه  سه به
ودا   له  کار کهی، یا بۆ بازارکن  ه کار ناک وهزرا می جیاجیا دامه رهه می به ی که رژهر   سه له
و   ئه  نه  الیه مه گونجاندن و لھاتوویی هه کانی بۆ خۆ یه  داخوازی ی بهیتگوزار رتی خزمه که

ی  گشتگر ی  چارهرگا دوای  ن بهڕا  جیاتی گه له. بین هدیان رووو  ره  به  کهن  یانه کی  ره  سهره  فاکته
  وه ئه: کتر نای یه  په  له(puzzle)کانی پازڵ  شه  دانانی به ین به ست بکه ب ده ه د  ئمهربو  به
  .ن که ر ده به سته کان ده نجامه  ئه وه که یهر   سه   به ی جیاجیا دان که  پله  میتۆد له جۆرندین  چه

  
  ١٨٩٠کانی   بۆ ساه وه رانه گه

   
 ساڵ ١٠٠  کان له یه سازی  پیشه نده ی ناوهی کرکارکانی ژیانی رجه سفی مه  وهداتا ره  سه  له ئمه
،  ی داوهروو  دا رجانه  مهو  ئهڵ   گه   لهندی  پوه    له زۆرکجار یهوگۆڕی  ئاڵ. مان کرد ئستا ر له به
توان  ، مرۆڤ ده هاتوهدا پک کان یه کی ره  ده رجه  مه  لهرچاو  لک به  گهوگۆڕی  ند ئاڵ رچه م هه به

  مان شوه ی ههروووو  ره  دموکراسی بهسوسیال، دا١٩٩٠کانی   کۆتایی ساه  ئستا له  ه کبت
کی   دموکراسی کهسوسیالر  گه ئه. تووشی هاتبوو دا١٩٩٠کانی   ساله  له بت که ه د  گیرو گرفتانه

کانی  ی میوه وه  کاتی چنینه رگرت که  وه١٩٧٠ و ١٩٤٠کانی  ی نوان ساه  درونهقۆناغی  له
 قۆناغکدا  خۆمان لهتر  جارکی ئستا بوو،گا  یان سای پشوو بۆ گۆرانی کۆمه کانی ده وه هه
ت  سیاسه. ین   خۆش بکه  زموونه  و ئه  ی ئه  وه   بۆ دووپات بوونهرگا نوێ  ر له سهب   ده   که وه بینینه هد

ب  دهت   سیاسه.  کراون  پشدا ئاماده    له  که    نیه  نهتا  رفه  و ده  رگرتن له  ک وه  ی که  له  سه  ر مهت چی
   ئمه.بکات ری روه کسانی و دادپه تی یه رجی نوێ بۆ سیاسه  کردنی مهدروستر   سه خت له جه
ڵ  ر هه  سهمھنان رهه بهمکی نوی   سیسته  دۆخک داین که ، له١٨٩٠کانی  ک ساه روه رۆ، ههو ئه
 تی یه ی کۆمه پکھاته، ت سه ندی نوی ده یوه  پهئابووریکنیکی و  وگۆڕی ته ئاڵودا   له دات، که هد
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 چۆن  بینین که هدم،  و ده ک ئه ر وه ئستا، هه   ئمه.  هوکردو دروستت   بۆ سیاسهیرجی نو  و مهنوێ
ێ  نوتکنۆلۆژی  که   تووه رگه   وه  تانه  رفه  و ده  لهکیان   کهس  موو که   هه  ر له  به    کهی  سانه  کهو  ئه
  .ن ت و دارایی خۆیان زیاد بکه سه  ده  توانیویانه ن که سانه و که ر ئه ، هه کات  میان ده  راهه  فه

می نودا   سیسته  له وانی که لنی نوان ئه  چۆن که بینین که هد  ، ئمهتاکو ک ئه ر وه ئستا هه
ک   وه  نوێییئاۆز، کاتو ک ئه ر وه ئستا هه. تو که هدر  ن دهدۆر هد  وانی که ون و ئه که هدر  سه
  کی پ له یه  شوه ک به ، خهکاتو ؛ ئه ن  ده  ڵ ده  ر هه  گادا سه   کۆمه   لهلنانه  کهو نجامی ئه ئه

ستی   دهن چینی ژر  الیه  له ی که شه ڕ و هه و ئه" تی  یه  ی کۆمه  له  سه  مه " ی باسیان لهیران نیگه
ی درژ ی، بکار)segregation ( وه  جیا کردنهکان  نیهرا مرۆ نیگه کرد، ئه هد اندنو   ده خۆی وه کرکاره
تی  یه می کۆمه سیسته "بۆک   خهکاتو ئه. توندوتیژی و تاوانکارین ستاندنی   ئه ره ن و په خایه
  .رۆشین  په  ه ب دموکراسی بۆ  ۆ ئمهم  بوون؛ ئهرۆش   په  به" زراو دامه
 تیدا  یه  کۆمه ی  پله و   پیشه ناو زۆر  داهاتوو له ی لهیش بین ستکی ڕه وسا، هه ک ئه رۆ وهم ئه
ک  ، و خه هویان گرتو رچاوه ی سهیانکارڕی گۆ کانی پرۆسه  گیروگرفته  له ک که یه ینش بی ، ڕه یه هه
   کهن  هبکست  ههک   خه  یه وانه له. دی ناکرت وان به  بۆ ئهک یه ری سه  هیچ چاره ن که که هدست  هه

 و  جیات ئه  له   کهی وه  ب ئه چت، بهب ناو   له ریکه خهلک گرنگ بوو    الیان گه  وان له  ئه  شتکی که
  .وت که ست   دهشتکی تریان

د  ک سه ر وه ، هه هایدی زۆری تیترس بین ریسک و مه هدی رووو ره  به ئمهۆ م  ئه   کهی  وته رهو  هئ
ک  ر وه رۆ ههو م ئه  به.لیان ئاگادار بینبینین و ب وان   ئه   ئمه  که  گرنگه وه  ئه.ر و به مه ساڵ له

  .ن  ههیشرچاو لک به تی گه رفه  دهساو ئه
ی  وه وساندنه  بدادی و چهلک  گه کردنیدا،  شه تایی گه ره  قۆناغی سه سازی، له گای پیشه کۆمه
   به  وانه ی کرکاری توانی ئه وه جوونه.  کردندروستدانیشتووانی کرکار    ر به  رامبه  بهختی  سه

 هشتنی  نهسازی بۆ  گای پیشه  کۆمهکانی  سامانه   رچاو له   شکی به  به: بگۆرتگشتی 
ر ژیانی   سه  هک ب تی خه سه زیاد کردنی دهبۆ  و ئابووریدیھنانی ئاسایشی  کان، بۆ وه یه بدادی
  .ر گیرا  کیان ل وه  کهژیان ه ددای تیای گایانه و کۆمه ها ئه روه  و ههداخۆیان
ت و  سه ده   له قی  زۆر زه جیاوازی داکانی خۆی یه تایی ره  سه  قۆناغه گای نوی زانیاری له کۆمه

 ی زۆر  دیاردهودا   له  که وهوکرد دروست کردوون، و بازارکی کاری دروستتی  یه ئاسایشی کۆمه
  کرن به هدار چ نا یه  کاریان هه  کهی  سانه   کهو ئه: کرن هددی   به وه وساندنه  هزی چه به

 خۆ ڵ   گه   لهندی  پوه   لهخت  رجی زۆر سه  مهی رووو ره ن و به م خراتر کار بکه ر ده کی هه یه شوه
 هزی کاری   لهک یه رادهتا یا خود واوی   ته  بهر چاو  کی بهتاقم دامان کات  هه بن، له هدگونجاندن 
تی سیاسی و  سه ی ده یه  نوێ ش کردنه  دابهو  ئه ب گومانم به. ر هاویشتراون ئاسایی ده

کنیکی   و تهئابووریاوی چر لک به وگۆڕی گه ئاڵ.  وه  گۆڕ نامنته ر وا نه  ههتایه تا هه ، ههئابووری
 روو نگاو  هاوهها دکان رته موو که  هه ، لهتووشی بووه ورۆ  ئهسازی  جیھانی پیشه ی که هی و شوه له

  بت، هدخیراتر ر دتو    هه  وته رهو   ئه و ن  هک هدست پ رت ده ندک که  هه لهکان    ئاڵ و گۆڕه.ن ناده
 و ر گرتن له ک وه کهتر بۆ  کی  خه کی دیاری کراو له یه  بۆ ماوه رتانه  کهو  ناو ئهکی  خه
تی   سه  دهڵ   گه ندی له یوه  په کو له  به وه  یه ئابووری بواری  نیا له تهک   نه،  ترن  پش  لهانهڕوگۆ ئاڵ
  . یشتر  کی ر حسابی خه  سه کانیان له یه ندی وه رژه  بهپدانی  ره  په
رتی   و کهکات   ده  نه  شه  زۆرتر تهر دتو   هه یه  نوێ یه  زانیاریو ، ئه یه  نوێ  یه تکنۆلۆژیی و م ئه به

   له که" کان ره ستپکه  ده رته که "پشترتی  یه و شوه ، و به وه گرته هدگا   ۆمهو آازیاتری ن
  دژی  بهک  ویه ک دژ کرده ستکار وه رهه هزی به.  وه بته هدم  گرت که هدر  کیان ل وه  که تاوه ره سه
ڵ  ر هه  هزن سه ک بهل ا گهڕدوگۆ ستپکی ئاڵ دهقۆناغی    له کسانی که کانی نایه کانیزمهم
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. بت   ده کردن شه ی گهیوام رده  به ر   سه  یان له ری  کاریگه  ی که ستکارانه رهه  به و هزه ن، ئه ده هد
و بۆ پکھاتنی  کاتبستکار ئیش  رهه  بههزکی واک   وه  که یه  دموکراسیسوسیالرکی   ئه وه ئه

  . ر بت تیده  یارمهشنه  چهو تر له هزی
 ئابووریکانی  رجه وامی مه رده  کردنی به شه ک گه سازی وه گای پیشه ر مرۆڤ داهاتووی کۆمه گه ئه

  به. بوو  ده ه واوی هه  ته  به که یه ینیبوسا پش ، ئهدا پش بینی کردبا١٨٩٠  تی له یه و کۆمه
  وه وانه او بگرت و لهچر  به رۆ لهم کانی ئه یه تی  تایبه رجه ر مرۆڤ مه گه ئه   یه  ه   هه  مان شوه هه
ر زانست   سه  له گای نوی زانیاری که  کردنی کۆمه شه  گهتیی چۆنیه بۆنجامی دیاری کراو  ئه

 تیی چۆنیه   به وه ته ستراوه ک رابردوو به ر وه رۆ، ههم  کردن ئه شه گه. بکات پشبینی  زراوه دامه
  .و ڵ ئه  گه  له وتی ئمه وکه س هه
 دموکراسی سوسیال سای داهاتوو بۆ یان  ده له    بوای ئمه   به ند پرسیارکن که  چه وانه ئه
  : گرنگنکجار یه

کانی بازرگانی  هڕیی بۆ کۆنترۆڵ کردنی بازا توه ی ناونهیداهنانی شوازی نوی هاوکار •
 .  رمایه پویسته کانی سه یه ندی وه رژه  به ت له سه ی ده وه رگرتنه جیھانی و بۆ وه

،  ی زانست وه  و فر کردن بۆ بو کردنه رده روه رتی په   ناو که رچاو له  بهرهنانی به وه •
 . پیویستهبت هدتر   گرنگمھنان رهه به بۆ  رۆژ  به رۆژ رک که فاکته

 ی وه  بو کردنه  به  کسانی، بۆ ونه  کردنی یهدروست کان بۆ ته رفه  ده  پدان به ره په •
 دا دیالۆگی دموکراتیک کی زیاتر له و کردنی خه کاندا یا تکه  ناوچه تی کار له رفه ده

 . پویسته
.  وه سترته  و کار ببهئابووری کردنی  شه تی گه  سیاسه  به تی ژینگه  سیاسه پویسته •

  ی سامانه کار هنانی هۆشیارانه ڕ به مه  لهکانی  هزه  به یه اریداواک  ، به تی ژینگه سیاسه
  ت که سه ر زمانی ده رامبه  به نگکی گرنگ له  پارسه توان ببته  کان ده یه سروشتی

 .گرن ر ده کی ل وه داران که رمایه سه
ی سیاسی یار هز کردنی هاوک ویستی بهر پ  سه  له داهنانی شوازی دموکراتیکی نوێ که •

کانیان  یه یی گا ناوچه  کۆمه تی دانیشتووان له سه مان کاتدا ده  هه یی و له وه ته ناونه
 .زرابت دامه

  
  داری نوێ رمایه سه

  
ر   سه وه رته گه کیان ده ن، یه نی هه  دوو الیه رمایه یی سه وه ته زیاد بوونی جموجۆی ناونه

  تر سامانی داراییکاری ی وه  و ئه(investment capital) رهنان به وهپرسی سامانی 
 (finance capital).  

کۆمپانیا : گیرت هدر  کی لی وه  کهر  همھن رهه  بهرهنانی به وه بۆ   که یه  سامانک هه پشدا  له
  بژرن که هدڵ  گوزاری هه رمایه دا چاالکن و شونک بۆ سهدنیا گشت   لهکان  وره  گهوتووه پشکه
کان  هوتر   سه ختک له  زه  که یه و مانایه  به وه ئه. بت   هه  وه  یه  روانگهو   رجی له  مهرین باشت
ک   یه  لهیتکنۆلۆژ بواری   له  کهوت ک  یه  سته  ر ده   سه  لهتر  کی  واتایه  ـ یا به یه ک تاک هه وه
. ر دانان، یاسای کار و هتد  سه  یاسا بۆ باج، نرخ له ک شوه  دان ـ بۆ دابین کردنی یه پله
ر    به  ونه  که  دهن،  که هدش   پشکه"الوازتر"رجی   مه وه ی کۆمپانیاکانه روانگه   له وانی که ئه
  .رهنان به وه کیس دانی  ی لهیترس مه
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 و   مووچهر   سه  له وژر  ره   بهختکی گشتی  زه   به پویست  وه ر چۆنک بت، ئه هه
ر زانست   سه یان له  بناخه ی که و کۆمپانیا مودرنانه ئه. ناکاتتی  یه کانی کۆمه هی تی یارمه
  ن خوندنی با،  ری خاوه  رمانبه  ک فه  شتی وههنن   کار ده م به رده  سهتکنۆلۆژی و  هزراو دامه
سایی و قامگیری یا مکی سه  سیسته تی له یه زگای کۆمه وده وتوو و دام وبانی پشکهرگا

نیا   ته یانه  داخوازیو  ئه.خوازن هد بچن  روه  باشی به  به  کهیدروستن  تهدری  اوچمی  سیسته
کی  یه  پله یشتبنه  گه گاوه ها کۆمه روه کنیکی و هه  بواری ته  له بن که هد ابینانک دوت  له

  یی کۆمپانیاکان له وه ته  ناونهرهنانی به وهشکی زۆری  وتوویی، و به  پشکه دیاری کراو له
  وه یه سازی  بواری پیشه وتوو له انی پشکهوت   له  هۆیهو ر ئه  به ر له وتوو هه ی پشکهدنیا
  پشخستنیان توانایی خۆر م مووچه ان و ههر نگده م ده دا هه ته  حاهو له. چت هد  ڕوه به
   بهن  ستراوه  به کۆمپانیاکان   چونکه،  یه ه دژی کۆمپانیاکانیان ه کانی خۆیان له یه ندی وه رژه به

ر  به  له به وابوو  که .رانیان  رمانبه   فه  بهها  روه کان و هه یه تی یه زگا کۆمه وده لھاتوویی دام
 بۆ مھنان رهه بهیی کردنی  وه ته  ناونه  کراو لهل، ترسکی ز رجانه و مه چاو گرتنی ئه

  .   یه   هه  بوویانهتا ئستا     ی که  یه  و پله  لهک   خهیزاندنی ستانداردی ژیان دابه
ر    سود سه   کاتک له  وه  ئه . هتر  ر هۆکاری  به  له  وه  ئه بت، ش  ر هه  هه  یه ترسی  مهو ر ئه گه ئه
  هی بچتی زانست و لھاتوو  وپش چوونی  ره  بهانیش  ان بهشتوانت  ر سود نه گه  ئهدات  ده  هه

  ها که لی وه وپه ل ی کهمھنان رهه بهو  ره ی بگۆرت به که همھنان رهه به  ار بکرت کهچپش، و نا
 انكوتڵ   گه بین له هد ناچار  ودا ئمه  له رتک که  بخوازت، کهیتکنۆلۆژتری  ستکی نزمئا
م   ههداها  وهۆخکیبارود  له.  ین  پشبک بکهیه وه  خواره وێ له  له ی مووچه رژه  که

   ئمه ی که انهوتو  ی ئه  پله ب بنه کان ده یه تی یه  کۆمه یه تگوزاری م خزمه کان و هه مووچه
ها  تکی وه حاه   به  بوون تووش  خۆمان لهب  ده  ئمه ر بۆیه هه. ین که هدیان پشبک   گه له

  رده روه  بواری په  لهم   ههرچاو گوزاری زۆر به رمایه  سه   ئمه    که  کرێ دهکاتک   وه  ئهببورین، و 
  .ین بکه دا واری ری ئاستی خونده  سه بردنه م   ههو فر کردن و

کان و  زاندنی مووچه  هۆی دابه بته   نهک خۆی،  یی کردن وه وه ته ی ناونه ر پرۆسه گه م ئه به
   لهئابووریست کردنی یاساکانی  کده شدا یه وه ڵ ئه  گه تی، له یه کانی کۆمه یه تگوزاری خزمه
دا ١٩٦٠کانی  ڵ ساه  گه راورد له  به لهنیا،   ته ک بهوت ورۆ  ئه.پن سه هد جیاجیاکان دا هوت
  ندی له یوه  په  له تک که ، سیاسهیه  ههتی خۆی   سیاسه  وی کردن له  یه   بۆ پهمتری تی که رفه ده
تر جیاواز  انیوت هی   زۆر لهکان و هتد  کردنی مووچه شه ، باج، گه ئابووریکانی  ه ڵ مامه گه
  . وه سک بۆته رته  سیاسی بهنگاوی  یدان بۆ هه  مه. بت
ویش  ئه.  یه ینرا  زۆر جگای نیگه رمایه یی بوونی سه وه ته  ناونه ی تری  که  الیهر چۆنک بت،  هه
 داراییکاری ی رمایه  جموجۆی سهها  ر وه   و هه رژهری  نههڕر سو  زیاد کردنی سهی  له  سه  مه

کانی   ساهیراست  ناوه له. (speculation) بازی  ی پاره رمایه تر سه کی  واتایه  ـ یا به  تۆخه
م   ـ بهزیادی کرد  نده وه ل س ئه وپهل ی کهی بازرگان١٩٨٠کانی  ی ساهراست  تا ناوه١٩٧٠

ی  که هۆیه جیھاندا   له  ارهپی ۆڕوگ دی ئاڵ  سه نیا دوو له ته.  نده وه تا ئهف  حه ی پارهیبازرگان
کی زۆر جموجۆی  یه  تا راده واته"  یه کارگوزاری پاره"تریان  ی وه ، ئه له لوپه ی کهیبازرگان

  .  یه رمایه ی سه بازانه پاره
تر ـ بۆ  کانی یه  دارایی  ئامرههام و  بۆند، سه  کردن به ه  ـ بۆ مامه و پکرکیی  دارا ڕیبازا
ی پویستی  رمایه  سه شک له  به کانن که یه  دارایی هڕ بازا وه ؛ ئه  گرنگنکجار یه مھنان رهه به

 کردنی   شه   گه   به، ی داوهروورۆ و  ئه ی   شتهو م ئه به. ن که هد دابین رهنان به وهکۆمپانیاکان بۆ 
 ئابووری " رچاو، له  بهکی یه رادهتا وان    ئه   که  یه  وه  ئه نی دارایی،کا  اڕهزرچاوی با  لک به  گه
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   نه  به    ده خۆیان ت به ژیانکی تایبهزۆر ساده ، و  مھنان رهه به       له  واته، داباون"  قینه هراست
  ی که   شته  و وی له هی په   کهک  یه  شوه  به گۆرت، هد ئابووریاری ی یاساکانی  وه ئه.  ر  سه

 ن هد بازار پمان ئابووری کار کردنی تیی چۆنیهی   باره  نیشتمانی لهئابووریکانی  کتبه
  .ناکات

 نیۆیۆرک هامی  سهی ڕ چۆن بازا  که  وه  بویان کردهیاندن  اگهڕزگاکانی  وده  دام١٩٩٦ سای  له
هام  ی سهڕبازا. یشت یان پگه ی بکاریزین به وای دانه  هه  کاتک که وه هیز به  خۆشیان هه له

  ویش به  ئه ری نرخ که  سه  هۆی چوونه ی کار ببته رژه زیاد کردنی  ترسا که هد  وه له    زۆر ساده
  ، له کاتدا  لهر  ک هه لک دوورین، نه  گه ئمه.  رمایه  سه کیس چوونی  له هۆی  ی خۆی ببته نۆبه

رانی  گوزه  ی خۆش  الی وابوو پله ، کهسازی ئۆتۆمبل یی پیشهمریکا  ئه پیاوی  ه  کههنری فۆرد
بت،  کی زیاتر کار و داهاتیان هه رچی خه هه: ی داهات رژه   به یه ندی هه یوه ک پهوتر  هه

  .بت کانی کۆمپانیاکانیان ده مه رهه ینی به توانای ک زۆرترکی  یه  ژماره
.  یه  ههکان یه ئابووریی یر ر کاریگه  سه ری خراپیان له زی کارتکهبا کانی پاره الحه به  زه هڕبازا

ی  وزهڵ   گه ندی له یوه  په له  ی گشتی سوود  پله  دان که هڕ و باوه  لهئابووریزۆر پسپۆری بواری 
ی جیھانی ی بازرگان  که یه وه تر ئه نجامکی ئه.  رزتره ب به  ده ی که وه  لهمھنان رهه به

  . بت هدیرتر قامگ ناسه
   ببته  کهشیاوی   چارهرگاری  به  گرتنهڵ   گه  ندی له  وه  په   له گرنگ باسکیرۆو  ئه  ر بۆیه  هه

 سیاسی و   و تاقمه  ئه ناو   لهت  نانه  ته،   ئارا دایه  لهکانی دارایی هڕهۆی کۆنترۆی باشتری بازا
ی تاکیی  رمایه  هزی سه ی بهینگر کی ئاسایی الیه هی  شوه ودا مرۆڤ به  له  که  دا یانه ئابووری

   له کانی پاره وه موو گوازتنه ر هه  سه ت به  باجکی تایبه  که یه هو پشنیارک ئه. بینیت هد
ی رکخراو  ب بدرت به هدش  که پندرت، و پاره سهدا  تر کی یه  بۆ ژماره وه  حیسابکه ژماره

پنت؛   داسه  باجهو  ئه  که ی نیه ته سه  دهو س ئه رۆ هیچ کهو  ئهم  به. کان کگرتووه  یه وه ته نه
  .  یه  ههیی  وه ته کاری ناونهو شوازی نوی ها  پویستی به   وه ئه
بازی  ی پارهڕ بازا ی که  گیروگرفتانهو رکردنی ئه سه هیوای چاره   بهن ناتوان   ته ک بهوت

کانی  رکه  گرنگترین ئه کک له یه.  کاری پویسته هاو وه ، ئهبت    وهوردکیان دروستیی  وه ته ناونه
ری    داهنه   که یه وه  ئه،تر انیوت  کان له  خوشکه سته  ده ڵ حیزبه  گه  دموکراسی، لهسوسیال
و کۆڕ و   ناو ئه کاری لهو ها بۆکان یه ، و داخوازی  بتیانه  هاوکاری  جۆرهو کانی ئه شوازه

  .پش بخات  ندامیانه  سود ئه ی که یانه یی وه ته  ناونه ه مهکۆ
  
  ی کارڕبازا
  
تی زیاد  یه  کۆمهی  وه  جیا کردنه  ن که ها هه رۆ مکانیزمی وهو ی کاردا ئهڕ ناو بازا ها له روه هه
ک   وه  بت که وه ب ئه  دموکراسی دهسوسیالتی   سیاسه ی لهت ره  بنه کی یه ن، داخوازی که هد

   وان به  ئه ی که وه ک ئه  ـ نه ستت  اوهر وانه  بزوتنهو ر ئه رامبه  به  لهستکار  رهه  بههزکی 
   له ، شتک کهبکات هز    بهم داهات کردنی کاری نوی که شه  گه  بۆ ونه ی لهیپشتگیر
  .کرا  پشنیار دهک بۆ بکاری یه  چارهرگاک   وهکاندا  ده  وه  کانی نه  باسه
وان   ئه یه وانه له:  هرمانکی جگای پرسیار م داهاتی زیاتر، ده تدا کاری که  باشترین حاه له

ندا   درژخایه  لهب گومانم  کانی بکاری به ختی گیروگرفته ی زهی سووک بوونی کات ببنه
گشتی داخوازی وان  ئه). تی یه و کۆمه ( ئابووریکانی   هۆی خراپتر بوونی گیروگرفته بنه ده

ن، و هیچ  که هد دروستبت   هه ئابووری کردنی  شه گهپشخستنی بۆ کیان خ بایه  م که زۆر که
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 رنجی سهکشانی ارنرخ بۆ  ی لھاتوویی نوێ یا خود زانیاری به  شوه  بهتازهدینامیزمی 
  له   کهن  که هد دروستوان گیروگرفتی نوێ   جیاتان ئه ن، له  ناکهدابینگوزاری نوێ  رمایه سه

  . نوێتچوونی هۆی  بنه ندا ده درژخایه
دا  یه ده  سهو ستپکی ئه  ده  دموکراتی ئامانی لهسوسیالی  رکرده سهن، یرنست ئدوارد به
    وه  ته  ستاروه  به  نهژاری   زیاد بوونی هه  بهسوسیالیستی وتنی  رکه  سهئاسۆی: "تی نووسیویه

: ر بکاری بوترێ  سه کرێ له هد  ته  بابهو  شتکی له." ندی مه وه ه زیادکردنی د کوو به به
  ک به  خه ها که ی وه  مووچه  بهییھاتووب ل زیاد کردنی کاری به ی بکاری نابیر  سه  چاره

 دروست هۆی   ببته ها که  وهنگاوی  هه   بهکو  ، به بتن  پ دابین بکهیدژواری بژیوی خۆیان
  .کی باش  یه تیی چۆنیه   به و )یی  وه  ته   ئاستی ناونه  له(ر   پشبککهبوونی کاری 

واری  ری ئاستی خونده  سه  و فر کردن و بردنه رده روه دا په  چوارچوهو له •
  . گرنگنکی  یه گوزاری رمایه سه

و   پدانی ئه ره رگرتن و په ک وه  باشترین کهی  له  سه  مه  وه دا ئه  چوارچوهو له •
 .کات هد شیان  پشکهیاندن  اگهڕ نوی یتکنۆلۆژ   که یه تانه رفه ده
ی و یر ی بۆ هان دانی داهنهی کردنی گشت رده روه ی زانست و په وه ی بو کردنهرگا  ـ له

 .تی یه ک ژیانی کۆمه ر وه  ژیانی کار هه  له وه نوێ کردنه
 .کان وره  گه رهی شا وه ره  ده  کردنی کاری زیاتر لهدروستـ بۆ 

رتی   که م له که نیالکان،  یه میوزگا حکو وده ی دامیت رایه به روه رتر کردنی به ـ بۆ کاریگه
 . سوود  هب کاری  بۆ خۆش کردن رگاتگوزاریدا، و بۆ  خزمه

 پویستی  وپک له رکرگرتنی  ک وه  کهی  له  سه  مهها  روه  هه وه دا ئه  چوارچوهو له •
  شه  کاتی گه بت له  نه ری بۆ ژینگه ره  زه ها که ی وهمھنان رهه بهو  ره هوگۆڕ ب ئاڵ

 کردنی دروست هۆی  بنه ی خۆیان ده  نۆبه  به می نوێ، که رهه  و بهتکنۆلۆژییپدانی 
 .کاری نوێ

 شونی   که یه تانه رفه و ده  ئه رگرتن له ک وه  کهی  له  سه  مه  وه دا ئه  چوارچوهو له •
 ییازرگان پدانی ب ره  په تی کردن به کات، بۆ یارمه هد شیان  پشکهافیای سود جوگر
 .تی ئوروپا  ههرۆژ

ش  م زۆر به به. مومکین نین دون چیتر کانی   گشتگره چارهرگاک پشدا باسمان کرد،  روه هه
 ئایدیۆلۆژیجی ن ئاما ی که مانه رهه و به ر کردنی ئه به سته  بۆ دهک بخرن   یهکرێ  ده  ن که هه

  . ن دموکراسیسوسیال
روا   هه  که یه  سروشتی وه ئه. بت  هه  وه  ه کاتی کار کردن ندی به یوه  په شانه  بهو کک له  یه یه وانه له

ش  دابه" خوار،  ی کاتی کار بھنینهیی گشت وه م کردنه ی کهرگا  ی بکاری له رژه   که ساکار نیه
ک  ی کاتی کار وه وه م کردنه  که  کۆنه که هڕ  باوهو ر ئه  سه  له وه م مانه  به".کان کردنی کاره
ی  رژهری   سه ی بردنهرگا   له ین که یر بکه تی سه الیه تگوزاری کۆمه کی خزمه یه چاکسازی

  .ار بت پشنیارکی ناپاید چت که هد زۆر ڕی ت   که هرک ، باوه وه کرتهببوو  ره  قهمھنان رهه به
  م له ، ههمھنان رهه به و زیاد کردنی خرای مھنان رهه بهمی نوی   کردنی سیسته شه  گه به

ری   زیاد بوونی کارتکه تگوزاری، به رتی خزمه  ناو که م له ههکان و  یه سازی  پیشه نده ناوه
 دا،ی کارڕ بازا  لهنجاندنگو و داواکاری زیاتر بۆ خۆ وه سانه و کاتی حه ی نوان کاتی کار نه دووالیه

  و ١٩٦٠کانی  سازی ساه گای پیشه ڵ کۆمه  گه راورد له  به ورکی جیاواز له پرسی کاتی کار ده
 د  ناوزه(empowerment)ت پدان  سه ک ده  وه   ی که  و شته  باسی ئه  کاتک که. گت  ده١٩٧٠

و  ، یا خود پویستی تکهاوپۆشی ل بکرتناکرێ چوری کاتی کار   ده،   ئاراوه   دتهکرت  ده

 90



ی یتگوزار  خزمه  کان له  یه خوازیج هنانی دا  به ی و تاکیی لهیتی گشییاررپرس کردنی به
ر   سه  له کی ئاشکرایه  گفتوگۆیه  پویسته ی که وه  ئه و هۆیه ر ئه به له.  داهاتوودا تی له یه کۆمه
  .ی کار رژهم بۆ  تی و هه یه ی کۆمهم بۆ ئاسایش وری کاتی کار، هه ده
  

 دموکراسی
  

  دموکراسی له.  یه ی دموکراسی  له  سه  ڵ داهاتوودا، مه   گه   لهندی  پوه   م، له پرسیاری گرنگی سھه
    له شانه ڕه و هه کک له یه:   یهرووو  ره  به سامناکی زۆر  شه هڕ ند هه چهڵ    گه  دا له می ئمه رده سه
یدانی    مه  ندین شوه   چه   به  که کرت  وه ده  یه بازی کانی پاره یه یی وه ته  ناونه ر بازاڕه وه ن گه  یهال
 زیاد بوونی جیاوازی  تر له کی یه شه ڕه هه.    وه  نه  هک  سک ده  رته   بهیسیاسوتی   س و که  هه

تر  وان چی   ئه ن که  که  ست ده  ککی زۆر هه کامدا خه ئا   له   که ی گرتووه  رچاوه   سه وه یه تی یه کۆمه
   کات به  دهدروستدا  کانه و خه  ناو ئه دار له ترسی  مهکی  خولیایه  وه ئه. گا نین   کۆمه  شک له  به

ی  شه ڕه هه. گادا ببینن  کۆمه کانی ناو ی یاسا و نۆرمه وه ره  ده وان خۆیان له   ئه  ک که  یه  شوه
ده  ن ئه  الیه م له ھهس تی سه و ب که ش نانه  و الیه  ناو ئه ت له  نانه  س، ته  زۆر که  که    یه یه    

  شه ی له گهیر  توانایی کارتکهبوونی  ی نه   باره  له،   یه  گادا هه  کۆمه قامگیریان له  ئاستکی سه
  . ن  که  ستی پ ده  ههگا  کردنی کۆمه

ندک   هه  که یه ئابووریمکی  ی سیسته  له  سه   مه وه ئه.  وه ستراونه  به وه که  یه  به نهو گیروگرفتا ئه
 یان هاووتی ژر کۆنترۆی   له کان، که یه تی یه زگا کۆمه وده  مافی دام  و کههاوت هرد دهک  خه

  .کات وت ده کان زه ه رووداویوت  رهدان، بۆ دیاری کردنی
ک پشدا وترا، هاوکاری  روه ، هه رمایه کانی سه یه یی وه ته  ناونه بازاڕهمۆ کردنی  سته ده

  ندی نزیکتر له یوه   په(Globalised economy) جیھانی بوو   بهئابووری. خوازت یی ده وه ته ناونه
ر  هه: هنت  ڵ خۆی ده  گه   گیروگرفتی نوێ بۆ دموکراسی له وه م ئه به. خوازت ئاستی سیاسیش ده

هنن،  ست ده ده وه" بازار " تی دژ به ت بۆ سیاسه سه ندک ده ، هه یه و شوه ک به  خه ند که چه
  . ئاساییوتیوها   له  دووره ک که زۆر یه  پله وته که تی سیاسی ده سه م ده  به
   ئمه بت، که  هه هو یه یراستو  ندی به یوه  په و گیروگرفته شک له  به یه وانه ر چۆنک بت، له هه

 و ئه.   داوه  نهیی پویستن  وه ته  بۆ هاوکاری ناونه  ی که  یانه  نوی  و شوازه  همان ب  ره  هشتا په
ن  که  دهدروستها  گرین، ناقۆن و بیرۆکراسی وه ر ده کیان ل وه کهمورۆ  ئه ئمه  ی که شوازانه

ش   هۆی دابه بنه ها ده روه وان هه ئه. ر   ده  چنه  یاسی دهرپرسیاریی س ن به  کۆنترۆی خاوه   له که
   به  که   هتک ش  وه  ئه ،یی وه ته یی و ناونه وه ته کانی نه یه ندی وه رژه  نوان به ی لهیرپرسیار کردنی به

ردی بۆ  و وی زۆر بۆ یاسا دانانی به   ئوروپا ههتی کیه یه  بۆ ونه.  وه ته  وهکرا باشی بیریان ل نه
مان   هه دات، له   ده   نیه وه کانه وه ته رووی نه ی سه پله  یان به کی یه ندی یوه  هیچ په ها که شتی وه
ی ی هاوکار  نیا به کان ته  گیروگرفته  کهدا انهبوار  و  لهکار کردنوان ئامرازی پویستیان بۆ  کاتدا ئه

مرازی  کان ئه کگرتووه  یه وه ته ی نهرکخراو  مان شوه ه ه به.   کرن نیه  ر ده  سه  ندام چاره انی ئهوت
  .   بۆ پاراستنی ئاشتی نیه وه  کرده نگاوی به  ڵ هه   گه   لهندی  پوه   وت کردن له وکه س گرنگی بۆ هه

 یی وه ته ی سیاسی ناونهی هاوکار ر به رامبه  به  ی که  هی ڕی ب باوهو   ئهمووی،  ک هه م نه شک، به به
 دا یه و پله له"  ه هه" پرسیاری   بگرت که رچاوه  سه   وه یه یراستو  توان له  ده  نیشان دراوه

یان  ی پویست ندک گیروگرفت که ڵ هه  گه  کردن له ه ب توانایی مامه. کرت ڵ ده  گه له یان ه مامه
  ن که که هد دروستها   وهی  کشه،  کرنبر  سه چاره   ی که  وه  ئه بۆ یه هه یی وه ته  هاوکاری ناونه به
یاسا دانانی  .کرت هدستیان پ  یی هه  ئاستی ناوچه م له یی و هه وه ته  ئاستی نه م له هه
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ر   هه تری بزاری؛ له  بوونی شوازکیدروست هۆی  بنه  ده ه یا خود ههخوازراو   هیی ن وه ته ناونه
 ب  ست به  ههدا که ر گیروگرفته  سه زاڵ بوون بهڵ    گه   لهندی  پوه    لهیان هاووتی دات دوو حاه

  .ن که تی ده سه ده
،   کام پرسیار ین که  دیاری بکه  که یه وه ، ئهنجام بدرت  ئه ب   دهموو شتک پش هه   ی که  و شته  ئه

   یه  و پله   هی ئه  انهو کامیین  وه ته ی ناونه کان هی پله نی پرسیاره کی باشتر کام الیه  واتایه یا به
 شیاوی ساختارکی  دانی  ن لهوب بۆ دنیا بو هد تاکو نجام درا، ئه  ئه  وه  ئه کاتک که. نین

  کردن ئامرازی پویست بۆ کار دانیها روه و ههکان  یه یی وه ته زگا ناونه وده  دام  بهیی  هرکخراو
 ندک  هه ب  دهیی وه ته کانی ناونه وه هی ه پ  کهبزانین   که ها گرنگه روه ههوه  ئه.   کار بین ست به ده

ی  انهوتو  ی ئه رژهرچی  هه: بت  ههنرجیا ومه ل ڵ هه  گه  له(Flexebility) خستنخۆ رکتوانای 
قاو  کی ده یه  شوه  به یاساکان  بت که هد دژوارتر  مان شوه  هه ن زیاتر بت، به که هدی ی هاوکار که
    !کتر نین ک یه ق وه قاو ده کی ده یه  شوه ان بهوت.  کار بنق به ده

 داهاتوودا گرنگتریش   و له  دموکراسی گرنگ بووهسوسیال بۆ   میشه  ههیی  وه ته ی ناونهیراهاوک
ن  ناتوانی ئمه. بت هدیان رووو ره  دموکراسی به ی که  دژوارانه یه کاری و تاقی ای ئهڕ ره بت، سه هد

ودان بۆ  یی و هه وه ته ی ناونهی پویستی هاوکار  نکۆی کردن له  دموکراسی بهکانی  کشه
 ب :ین ر بکه سه یی چاره یی یا ناوچه وه ته  ئاستی نه  لهخۆ  ربه  سهموو شتک   ههییر  به  ڕوه  به

 نک ک یه ک وه ان و بۆ زۆر خهوت زۆر   له ی که  پرسیارانهو  ئهمی  وهی  وه ی دیتنهرگا    وه  گومان ئه
  . نیه
 و ی ئه  زۆربه  چونکه  یه یی هه وه ته ی سیاسی ناونهیرا هاوک مرۆ پویستی به ی ئهدنیا

نیا   ته ک بهوتهیچ . بن گیروگرفتی گشتین هدک تاک تووشی  کان وه هوت  ی که گیروگرفتانه
 پناتوانت، هیچ  هو ته ی ناونه رمایه  سهیوت  رهو بۆ هتیی دابنک بهو خۆ له  ته نیا ناتوان  

 و  ئه  چونکه،  وه  گرته   دهیشی خۆ ژینگه   ی که  نده  وه  ئه ت  نانه  ته البدات ـ   ژینگه کانی دژ به شه هڕ هه
 زنن به هدان وت سنووری  ، هۆی با  به ر ژینگه  سه نه خه ترسی ده  مه  که(emission)ی  پاش ماوانه

 و ری ئه نیا ناتوان پارزه  ته ک بهوتهیچ .   موانمانه   هی هه  که  ئۆزۆن شتکه توخی   چونکهو 
ر دتو  ، هه وانه  پچه به.  ئاشتی ، واته یه یت ره  بنهکوتر   ههناهی و بوونی   بۆ ته ت که ب شته

.  تر گرێ دراوه وانی ناهی ئه  ته  لهک تاک ان وهوت ئاسایشیناهی و  چۆن ته   بت که هدئاشکراتر 
و   ئهی  له  سه  مه  مان شوه  هه کو به ، به یهربازی ن ی سه شه ڕه ری هه گه  ئهی  له  سه  مهنیا   ته وه ئه
 و  کانی ژینگه ساته ، کارهئابووریوتوویی   سیاسی، دواکهییر  رکوتکه  سه   که یه شانه هڕ هه

س هنانی رئاکتۆری چرنۆبیل  ره هه. انوتر گشت   سه هن  هیخ هد یی وه ته تاوانبارتی ناونه
ی یبازرگان. بوو ی سود ههتن و ماسی گرکشتوکاڵر   سه نی له ربو و درژخایه ری به کارتکه
  .اتک هد دروست   گیروگرفت بۆ ئمهکان ره هۆشبه  یی مادده وه ته ناونه

ی نوان ی هاوکاری  له  سه  مه  وه ئه.  نجام بدرت   ئهدای جیاجیا  پله لهی پویست یارهاوکب  ده
 ئوروپا و تی کیه یهک  ی پک هاتوون وهی بۆ هاوکار  که  دایه انهرکخراو و  له  جیاجیاکان هت حکوومه
 و  نوان ئه   لهیی هاوکارتری شوازی ئازادی  له  سه  مهها  روه کان و هه کگرتووه  یه وه ته ی نهرکخراو

وهو ک ئه  ـ وه یه دا هه تی  بواری تایبه شیان له ندی هاوبه وه رژه  به  که  دا انهتوی  یانه  هاوکاری  ش
  .  ئارا دایه تیک لهناری با انی کهوتنوان    له  که
کان  یه ری ماوه  جه وه  نوان جوونه ، له  تیشه  وه  ده  یره اوکاری غهه ی  له  سه  مهها  روه  هه وه م ئه به
 پرسی جیاجیاکان،  هوت   و زانکۆکان له کان، نوان قوتابخانه  جیاوازه  خۆویسته هرکخراوو 

ند و  ی نوان ناوهی یا هاوکار یان پک هناوه  خوشکانه سته ندی ده یوه  ه پ کان که ی شارهیهاوکار
 یی هاوکارکرێ  ده  وه ئه. کان شنه  هاو چه یه تی یه  کۆمه ر کردنی گیروگرفته سه کان بۆ چاره ناوچه
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 ی وه ینهش بهداتوان پرسی  ها ده روه و هه   وه  بگرته دا بواری جیاجیا  لهکۆنکرتی   پرۆژهر   سه  له
توان   ده  وه  ، ئه  متر نیه   که تر وانی   له  شتک که.  کردنی بیروڕا بتدروستکان و  زموونه ئه
می  رده  سه  له رمایه کانی سه یه ندی وه رژه  به ر به رامبه نگ به هزی پارسه کردنی دروست ی  له  سه  مه

ری  وبه ئه ر مبه کان له یه  کرکاری ندیکا  سهی یی شوازی نوێ بۆ هاوکاررگا   دا بت، له ئمه
  یه  سیاسی نامهوتن کهری رگا  ، لهوه یارانه کوپکی رکی یی چاالکرگا  کان، له سنووره

ب   دهکان  یه یننده بازرگا  ناوه تی که یه  کۆمهرکی  ئهکانی  یه کان بۆ داخوازی یه یی وه ته ونهنا
  .رچاوی بگرن و هتد به له

 دا نوکانی هاوکاری  پیویسته وازه کردنی شدروست  م له  هه  که  دموکراسی گرنگهسوسیالبۆ 
  وه شدار بت؛ ئه  بهدا هان جیاواز و پله  ئهموو   هه  له که یه  خودی هاوکاری م له شدار بت و هه به
  مان شوه  هه کو به ، به وه بته هدی رووو ره ی بهیند  ئاستی ناوه  حیزب له  که یهرکک ن نیا ئه ته
ی یر مرۆڤ هاوکار گه ئه .    هیشکانی حیزب ندامه کانی حیزب و ئه یه یی  ناوچه هرکخراو ی  له  سه  مه

ر  گه  ئه یر نیه  سهوکات  ئه، بکاتیر  کان سه یه تی وه  ناوده ک پرسی پکھاته نیا وه یی ته وه ته ناونه
  یه هاوتیتی  سه  کیس چوونی ده  له مانای   بهیی بوون وه ته  ناونه ک الی وابت که خه

 بچت،  ڕیوه  به وه کاناه زۆر   و له  زۆر پله یی له وه ته ی ناونهیر هاوکار گه م ئه  به. هکان یه ئاسایی
ک  وان وه  ئه  کهکرێ  دهوسا  ن، ئه ست پ بکه  ده وه کانه یه یی  ناوچه نه  ئاستی الیه وان له  زۆر له که

  .تیر بکر دا سه ستی هاووالتی ئاسایی  ده ئامرازک له
 یی  ئاستی ناوچه  لهانه رۆژ  ی که  کاره و   ئه:بکات بیر  تری دموکراسی له ی که نه مرۆڤ ناب الیه

  ی  شوهو ئه. رتی گشتی باسمان کرد ی که  بگه  له  ئمه  که  شتکه هو ئه. درت  ئانجام ده
    خۆیان له  جۆرک که کان به یه ندی زگا ناوه وده  دام وگۆڕ له ئاڵ    پویست به رۆژانه اسی ردموک

 تووشیکان  یه  سیاسی ها حیزبه روه  هه  هو ئه. کات   دهکان بگونجنن یی  ناوچه   هرکخراوڵ  گه
کان   حیزبهی  له  سه مهنیا   ته یه  دموکراسی  شوهو  ئه    که    و هۆیه   به  سادهکات ـ زۆر  هدداواکاری نوێ 

  !  هنی
وت  وکه س  زۆرتر بۆ هه  حیزبانهو تدا حیزبی پارلمانین، ئه ره  بنه رۆ لهم کانی ئه یه  سیاسی حیزبه

   که  دایه  پرسانهو  له وه ئه:  پک هاتووندان یی وه ته  ئاستی نه  له ی که و پرسانه ڵ ئه  گه دن لهکر
. بینرن هد ئاشکرایی  کان زۆر به یه ندی وه رژه کان و ناکۆکی به یه ئایدیۆلۆژی  ی ههیجیاواز

تی   سیاسه  کان له  رکه  ستاندنی ئه   ئه  ره  په   لهک یه راده تا  رانه که ش  دابه  ههو ئهها  روه هه
.  یه  هه وه شینه تی دابه  سیاسه یان به ندی یوه  په ی که انهو تی ئه  تایبه ، بهتبینر هد دایی ناوچه

  زۆرتر وه  ئه.ر نین  دهبیار  وانه ره  جیاکه  ههو یی ئه تی ناوچه   وه  دهشی  ندک به  هه م له به
  ومه و مشت  ئه  بۆ ونهک کانن، وه یه ندی وه رژه کان یا ناکۆکی به مانجهناکۆکی ئاتری  شوازی

 ئارا  له ی خانوو کردندروست نوێ بۆ شونی و بانی نوێ یا رگار   سه  زۆرجار له ی که  رمانه گه
  . دان

ن  ده هدڵ  ر هه  سه وه یه یی  کاری دموکراتیکی ناوچه  له کهچاالکی   کانی  تاقمه یا  اڕور بی کانی  تاقمه
  کان و هتد ـ له هنشین کراو کانی خانه وپهوکانی دایک و باوکان، گر ه ، کۆمه کانی ژینگه وپهوـ گر

ر  م هه ، به  یه   ههکان  یه ئاسایی   هی حیزبه  لهیشیانئامانجی جیاوازو ن رکخراو  داهی جیا جیا
   حیزبهدایراست   له ورک که ده. بینن هد داتیکی دموکرا  پرۆسه ورکی گرنگ له کان ده ک حیزبه وه

،  وه واوی جیاوازه  ته وان شتکی به وری ئه ؛ ده وه نه کهبی پ  که یه  ناتوانن بۆشاییکان  یه ئاسایی
 نوان  ه لنگی هاوسه کردنی دروستبۆ ،    یه نه  الیه مه کی هه یه روانگه پویستی پیشاندانی ویش  ئه

رکی    ئه  ک که  یه  شوه   به کان  هخ بایه گرتوویک  یه ی ناو چوارچوه   لهیاکان جیاج یه داخوازی
  .    گایه  کانی کۆمه  سامانه  کان له یه  ویست و داواکارینگاندنی  سه   هه،کی  ره  سه
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  ن لهشدار بوو تی جیاواز بۆ به رفه ندین ده  چه  باس له  ئمه  یادمان بت که  له  که  گرنگه هو ئه
کان پویستیان   حیزبه یه وانه له. کتر نین وان دژی یه کترن، ئه ری یه واوکه  ته  که ین  که  دهگادا  کۆمه
   چاالکانه   تاقمه و  و ئه  بیرۆرایانه   تاقمه و ڵ ئه  گه کی باشتر له یه شیوه   به چۆن    فر بن که  بت

. یان وه ر داگرتنیان یا خود السا کردنه  سه  بهست وڵ دان بۆ ده  ب هه  ـ بهن  هاوکاری بکه
ب  وان ده م ئه ، به یه  کار کردن ههتری ی شوازی نوێ و کراوه وه  دیتنه کان پویستیان به یزبهح
کی  یه  شیوه تی حیزب به  سیاسه ی که  شتانهو  ئهپشتگیری کردنیتی  مان کاتدا ئازایه  هه له

  . گشتیبۆچوونکیر   سه  لهسوور بوونتوانای : بت ه هن  که  ده  تی پناسه تایبه
گا  ندامانی کۆمه  گشت ئه  که   یه  وه  له ی دنیا بوون له سه ی دموکراسی مه وه  مانهدا کۆتایی له
 ی رسا. ن  بکه   وهگا کۆمهن    الیه   ڕز ل گیرانیان له ها  ر وه   هه، وشدار بوون   به  بهست  هه

کان  یه  سیاسی هبیارر   سه ی لهیر  بۆ کارتکهیان هاووتیی یموکراسی مافی تاک تاکیی د بنچینه
موو  ڵ هه  گه  له ، که نگکی پ دراوه  ده   یه  و شوه  بهک  یه هاوتیر   هه که.  یه وه نگیانه ی دهرگا  له

ک کش و  یه هاوتیر   هه  که   یه  یهمانا و ی خۆی به  نۆبه بهش   وه  ئه  ، که کسانه تر یه ییان هاووتی
ڵ   گه گا له وتی کۆمه وکه س  ههتیی چۆنیه  ب له  ده کسانه  یه هخ بایه و ئه.   پ دراوهخی بایه

ش   دابهخ  هبایم  ر گرنگ و که  سه وان به  ناتوانین ئه ئمه: بت ی هه وه  دانهنگ ره  وه یهیان هاووتی
موو سودک   هه وانی که ر ئه  سه ین، به ش بکه  و ژرخان دابه رخان  سهی ک ر خه  سه ین، به بکه
  یه رجی خراپی کاریان هه  مه وم داهات  کاری که وانی که  و ئه یه موو مافکیان هه بینن و هه هد
  بۆیانکی باشتر  داهاتوویه هیوای  ی که  وه  ئه ب  ،ن تر دابین بکه وانی  ئهتی  مافی تایبهب  ده

  وه  کرده بهو کات  هدش   دابه یه  شوهو ی بهیان هاووتی  کهدا ک گایه ر کۆمه  هه له. بت  ن ههخۆیا
 ب .وام بت رده کات، دموکراسی ناتوان به هد خ  یهم با  یا کههاوت  رده  دهوان  ندک له هه
  .بت هدگا زاڵ   کۆمه بهر  رامبه تی به وخۆی دوژمنایه ستی راسته ری یا هه نی، ب باوه الیه
م داهات  ستاندنی کاری که ئه ره  بکاری و پهنجامی   ئه  له  هو کانی ئه ر ئستا نیشانه  هه ئمه

 بیرۆکراسی  یی له هرکخراوی رفورمی رگا   بتوانین له  که یهک ن یه شه ڕه  هه هو ئه. بینین هد
نیا ڕیگای  ته. ندامانی پارلمان بژاردنی ئه  ههکانی  شوازه خۆی لی بپارزین یا لهدا تی وه ده

ش   به:   وهوکرد دروست وانی  ئه   که  یه  شتانهو  ئهر  بۆ سه هرش بردن شانه ڕه  ههو خۆپاراستن له
  . وه تی، جیا کردنه یه  کۆمهرهاویشتنی  ده، تی  یه  کۆمهش کردنی  به

ک بۆ  نهتی،   یه ش کردنی کۆمه  ش به  بهی  وه ینه بۆ س تکه  سیاسه  پویسته  که ی  وه تر، ئه جارکی
نیا  ک ته ، نه   یه قازانجی گشتیی  که  ئامانجه تک که سیاسه.  نوێش کردنی  ش به  به کردنی دروست

  .ن ند بکه مه وه خۆیان ده   کهی  وه م بۆ ئه ت بۆ تاقمکی که رفه نی دهخساند ره
  

  .کسانی  بۆ یهکت سیاسه
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