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 کۆمەڵناسى سیاسی

کۆمەڵناسى یەکێکە لە خێزانى زانستە کۆمەڵایەتیەکان و لە گرنگترینى ئەو زانستانەش 

یانى ازانستى ئابورى، زانستى سیاسی، دەرووناسى و مرۆڤناسین. ژمارەیەک لە زان

 بکەن. لەوانە:کۆمەڵناسى هەوڵیانداوە ئەو زانستە بە شێوازى تایبەتى خۆیان پێناسە 

 )هێنرى جبیرنجز( دەلێت کۆمەڵناسى سیاسى توێژینەوەیەکى زانستیە بۆ کۆمەڵگا. 

)رۆناڵد فیدریکۆ( دەلێت: توێژینەوەیەکى زانستیە بۆ بونیاد و ئەرکى گروپە مرۆییەکان 

 و ئەو گۆرانکارییانەى تیایاندا ڕوودەدات.

تەیە گرنگى بە توێژینەوەى )رۆبەرت ماکیڤەر و شارلز  بیچ( پێیانوایە: ئەو زانس

 پەیوەندییە کۆمەڵایەتیەکان دەدات.

)ئەلبێرت ستیوارت( دەلێت: توێژینەوەیەکى زانستیە بۆ کۆمەڵگا، گروپەکان، سیستەم 

 و پەیوەندییە کۆمەڵایەتیەکانى نێوان ئەندامانى کۆمەڵگاکان.

بۆ شیکردنەوەى سلوک و بە گشتى کۆمەڵناسى سیاسى محاولەیەکى فکرییە 

 نیادەکانى سیاسى و ئامرازەکانى ئابورى و، کلتوورى و کۆمەڵایەتى.بو

و کۆمەڵناسى سیاسى لەناو فەلسەفەى پێشوو و فکرى سیاسى یۆنانیەکاندا پەیدابووە 

محاولەکردنى ئەفڵاتون و ئەرستۆ بۆ شیکردنەوەى سیستەمەکانى سیاسی و هۆکارى 

ناسى سیاسى هەوڵدەدات پەیدابوونى شۆرشەکان وەکو سەرەتا باسدەکرێت. کۆمەڵ

کە پەیوەندى نێوان دەسەڵاتى دەوڵەتى و دەسەڵاتى کۆمەڵایەتى شیبکاتەوە  نیشان 

بدات کە پەیوەندى دەسەڵات لەناو کۆمەڵگا چ جۆرێکە و بە چ شێوەیەک کاریگەرى 

 لەسەر دەسەڵاتى سیاسى هەیە.

ى سیاسى. لە زانستى کۆمەڵایەتى ئەمرۆ بریتیە لە دوو زانستى کۆمەڵناسى و زانست

 ىدواى زانیارى سەبارەت بەسیستەمى سیاسى بە شێوەیەکى جیاواز لە یەکتر 

لێکۆلینەوە دەکات و دوو زانستى سەربەخۆ لە یەکترن، بەڵام کۆمەڵناسى سیاسى 

زانستێکە لە نێوان زانستى کۆمەڵناسى و سیاسەت بەگشتى پەیوەندى نێوان دەوڵەت 

 اسیە.و کۆمەڵگا باسى سەرەکى کۆمەڵناسى سی

فکر کردن سەبارەت بەو پەیوەندییە لەدواى پەیدابوونى دەوڵەتى مۆدێرن دەستى 

پێکردووه، لە هەموو جێگایەک بو چارەسەرکردنى منافسە و ململانێ لە نێوان خەڵک و 

دەسەڵاتەکانى محلى و بەربڵاوبوونى پەیوەندییەکانى پەیوەندییەکانى ئابورى و بازاڕ 

نێوان گروپەکانى کۆمەڵگا بۆ بەرژەوەندى خەڵک و و کۆتایى پێهێنانى شەڕ لە 
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دەوڵەتى مۆدێرن پەیدابووە. هەروەکو کە لە نێوان فکرەکانى گرێبەستى کۆمەڵایەتى 

 )هۆبز، جۆن لۆک و رۆسۆ( باس کراوە سەبارەت بە پەیدابوونى دەوڵەتى مۆدێرن.

ى دەوڵەت لە دواى پەیدابوونى دەوڵەتى مۆدێرن دوو جۆرە فکر سەبارەت بە پەیوەند

 لەگەڵ کۆمەڵگا پەیدابوو.

 یەک: فکرى فەلسەفەى کە ناوەرۆکى سەرەکى فەلەسفەى سیاسى نوێیە.

 دوو: ڕوونکردنەوەى کۆمەڵناسى.

لەگەڵ گەشەکردنى ئەو دوو زانستە، زانستى کۆمەڵناسى سیاسی پەیدابووە. بۆ ئەوەى 

جیاوازى ئەو  کە ئێمە بزانین زانستى کۆمەڵناسى سیاسى چییە؟ پێویستە کە ئێمە

 زانستە لەگەڵ فەلسەفەى سیاسەت بزانین.

 جیاوازییەکانى کۆمەڵناسى سیاسى لەگەڵ فەلسەفەى سیاسى:

ین جۆرى پەیوەندى شتر پرسیارى سەرەکى فەلسەفەى سیاسى ئەوەیە کە با -１

نێوان دەوڵەت و کۆمەڵگا چییە؟ یاخود چ پەیوەندییەک دەبێت لەناو کۆمەڵگا 

پرسیارى سەرەکى کۆمەڵناسى سیاسى ئەوەیە کە و دەوڵەت هەبێت؟ بەڵام 

 چ جۆرە پەیوەندییەک لە نێوان دەوڵەت و کۆمەڵگا هەیە.

فەلسەفەى سیاسى تەسەورى جیاواز سەبارەت بە دەوڵەت و کۆمەڵگا  -２

لەگەڵ کۆمەڵناسى سیاسى هەیە، لەناو فەلسەفەى سیاسیدا کۆمەڵگا 

و کۆمەڵگا  جێگایەکى تایبەت و سەربەخۆیە لە دەسەڵاتى دەوڵەتى

سنورەکانى دەسەڵاتى دەوڵەتى مۆدێرن دیار دەکات و مافى مرۆڤ و 

ئازادییەکانى کۆمەڵگاى مەدەنى لەبەرامبەر دەسەڵاتى دەوڵەت دەپارێزێت، 

وەکو چەمکى گرێبەستى کۆمەڵایەتى کە گرنگترین تیۆرییە لەناو 

فەلسەفەى سیاسیدا کە خەڵک هەندێک لە مافى خۆى بە دەسەڵاتى سەرتر 

دەدات، کە پانتایى گشتى و پانتایى تایبەتى کۆمەڵگاى مەدەنى 

بەشێوەیەک دیاردەکرێت. لەو ڕوانگەیەدا فەلسەفەى دەوڵەت ڕەنگدانەوەى 

کۆمەڵگا نییە، بەڵکو دەوڵەت نوێنەرى بەرژەوەندى و دەسەڵاتى گشتیە و 

پەیوەندى نێوان دەوڵەت و کۆمەڵگا ڕوانگەیەکى چارەسەرى هەیە و باسى 

کانى دەسەڵاتى دەوڵەت و مافى خەڵک لە کۆمەڵگا  بەرگریکردن لە سنورە

ژیانى تایبەت و دەوڵەت وەکو دەسەڵاتى گشتى دەکات، بەڵام باسەکانى 

سەرەکى کۆمەڵناسى سیاسى بە گشتى لێکۆلینەوە لەسەر پەیوەندى نێوان 

دەوڵەت و کۆمەڵگا بە تایبەت کاریگەرى کۆمەڵگا لەسەر دەوڵەت 
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ڕاى ئەوەى کە دەوڵەت وەکو گرنگترین ئیڕادەى باسدەکات. سەرە

 نگترین هێزى ئەکتیڤ لەناو کۆمەڵگا دەژمێردرێت.ر کۆمەڵناسى سیاسیە، بە گ

بە کورتى دەتوانین بلێێن کە کۆمەڵناسى سیاسى لێکۆلینەوە لسەر پانتایى 

پەیوەندى بەرهەمهێنان و ئابورى و کۆمەڵگا و بە تایبەت لەسەر کاریگەرى 

کلتورى و سلوکى سیاسى لە نێوان دەوڵەت و کۆمەڵگا  کۆمەڵایەتى و

 لەسەر یەکتر بە بەردەوامى دەکات.

کۆمەڵناسى سیاسى زیاتر لە خوارەوە بۆ سەرەوە تەماشاى کۆمەڵگا دەکات  -３

و دەیەوێت زیاتر کاریگەرى کۆمەڵگا لەسەر سیاسەت نیشان بدات، بەڵام لە 

وە تەماشاى کۆمەڵگا ناو زانستى سیاسەتدا زیاتر لە سەرەوە بۆ خوارە

دەکات و دەیەوێت کە کاریگەرى بونیادەکانى دەسەڵات و پرۆسەکانى 

سیاسى و بڕیارەکانى سیاسى لەسەر پەیوەندییەکانى کۆمەڵایەتى نیشان 

 بدات.

کۆمەڵناسی سیاسی بایەخ بە بونیادى کۆمەڵایەتى دەسەڵاتى سیاسى  -４

مى سیاسى دەدات و گرنگى تایبەت بە شیکردنەوەى موئەسەساتى فەر 

دەدەن، بەڵام زانستى سیاسەت لە دواى وەڵامى ئەو پرسیارانەیە کە چ 

 کەسێک و چ شتێک لە چ کاتێک و چۆن بە دەست دەهێنێت؟

 

 

 کۆمەڵناسی سیاسى کلاسیک

لەناو کۆمەڵناسى سیاسی، هەموو قوتابخانەکان و تیۆرییەکان لێکۆلینەوەى لەسەر 

تایبەت کاریگەرى هێزەکان و بونیادەکانى پەیوەندى دەوڵەت و کۆمەڵگا دەکەن، بە 

کۆمەڵایەتى لەسەر دەسەڵاتى سیاسى لەناو چوارچێوەى دەوڵەتى نەتەوەى دەکەن و 

لەسەر بنەماى ئەو بۆچوونە چینایەتى کۆمەڵایەتى، هێزەکانى کۆمەڵایەتى و 

گروپەکانى هەڵبژێردراو، لێکترازانى کۆمەڵایەتى، گروپەکانى نفوز وەکوهۆکارى 

 کە کاریگەرییان لەسەر پانتایى دەسەڵاتى سیاسى هەیە باس دەکرێن: سەرەکى

 کۆمەڵناسى سیاسی لەسەر ئاستى سێ ئاستى سەرەکى شیکردنەوەى هەیە:

تاک لە رێگاى میکانیزمەکانى  ىئاستى شیکردنەوەى ڕەفتارى سیاس -１

 جۆراوجۆر کە بابەتى سەرەکى ڕەفتارناسی سیاسیە.
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ڵناسى نوخبەکان، فرە کلاسیکى رۆژئاوا شیکردنەوەى گروپەکان لەناو کۆمە -２

شتنى سیاسەت گروپەکان لەسەر بڕیارەکان و داڕ  کە گرنگى بە نفوزى

 دەدەن.

شیکردنەوەى دەوڵەت کە بە تایبەت لەناو تیۆرى مارکیستەکان گرنگى  -３

و  بەتیان هەیە کە گرنگى بە پلە و پایەى کۆمەڵایەتى و چینەکانیتا

 ەکانى سیاسی دەدەن.مرژێ

 

 بوون و کۆمەڵناسی سیاسی نوێ جیهانى

بە شێوەیەکى گشتى لەناو هەموو ئاستەکانى لێکۆلینەوەى کۆمەڵناسی 

سیاسی گرنگى بە دەوڵەتى نەتەوەیى دەدرێت، بەڵام ئێستا لەبەر پرۆسەى 

نەتەوە گۆرانکارى لە ئەرکەکانى -جیهانى بوون و لاوازبوونى دەوڵەت

گۆرانکارى زۆر گەورە لەناو دەوڵەت کراوە کە بوویتە هۆکارى ئەوەى کە 

کۆمەڵناسی سیاسیدا بکرێت. چونکە ئێستا لێکۆلینەوە لەسەر دەوڵەتى 

نەتەوەى لەناو کۆمەڵناسی سیاسی لەژێر گوشارى جیهانى بووندایە و 

کۆمەڵناسی سیاسی لە حاڵەتى گۆراندایە. لەناو کۆمەڵناسی کلاسیک دا 

ڵەت و کۆمەڵگا، چینى نەتەوە، پەیوەندى نێوان دەو-چەمکى وەکو دەوڵەت

فەرمانڕەوا، نوخبەکانى سیاسی، حیزبەکان، پلەوپایەى کۆمەڵایەتى، 

رژێمەکانى سیاسی بووە، بەڵام لەناو کۆمەڵناسی سیاسی نوێ، بونیادەکانى 

دەسەڵات لەسەر ئاستى جیهانى، پەیوەندى نێوان دەوڵەتەکان و پرۆسەى 

رى و پەیوەندییەکانى نى بوون لەسەر پانتایى ئابورى، سیاسى، کلتواجیه

)هەویەتى( سەرتر لەنەتەوە و بەشەکانى سەرترلە نەتەوەیە. ناسنامەیى 

نەتەوە لەناو کۆمەڵناسی -جیهانیبوون گەورەترین مەترسى لەسەر دەوڵەت

سیاسی کۆن دروست کردووە، کە لە ئەنجامى پرۆسەى جیهانى بوون تواناى 

ەیەکى سەربەخۆ دەوڵەتەکان لەدانانى پرۆگرامەکانى ناوخۆ بەشێو

لەدەست داوە. ئەو فاکتەرانەى جیهانى بوون کە کاریگەرییان لەسەر 

 دەوڵەتەکان دروست کردووە بریتین لە:

 تەکنەلۆژیاى ئامرازەکانى ڕاگەیاندن: -１
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ڕاگەیاندن و زانیارى دەرچووە، پێش کۆنترۆڵى دەوڵەت لەسەر تەکنەلۆژیاى 

پارادایمى جیهانى بوون ئامرازەکانى ڕاگەیاندن لەدەست دەوڵەتاندا بوون و 

بەم شێوەیە دەیانتوانى لەناو کۆمەڵگاکانیان بۆ بەرگریکردن لە 

سیاسەتەکانى خۆیان ڕاى گشتى بۆ بەرژەوەندى خۆیان دروست بکەن، 

ۆیى زیۆن و رۆژنامەکانى ناوخچونکە خەڵک تەنیا زانیارییان لە تەلەف

نە بۆتەوە ئامرازەکانى ڕاگەیاندن لە دەست وەردەگرت، بەڵام ئێستا پێچەوا

گروپەکان و دام و دەزگاکانى جۆراوجۆردایە. گروپێکى ئۆپۆزسیۆنى دەوڵەت 

دەتوانێت لە دەرەوەى سنورەکانى دەوڵەت پرۆگرامەکان و سیاسەتەکانى 

ە و هاوڵاتیان بە ئاسانى دەتوانن ڕاى خۆیان بۆ جەماوەریان بڵاو بکەنەو

گشتى بەرامبەر بە دەوڵەتەکان دروست بکەن، چونکە ئەوانیش ئامرازەکانى 

 ڕاگەیاندنیان لە دەستدا هەیە.

 بوارى ئابورى: -２

دەوڵەت کۆنترۆڵى خۆى لەسەر ئابورى و دامو و دەزگاکانى پیشەیى و دارایى و 

پەیدابووە،  ى ئەلیکترۆنیکى یان دیجیتاڵىبازاڕەکانى ناوخۆیى لەدەستداوە. ئێستا پارە

هاوڵاتیان لە رێگەى ئەنتەرنێت بە ماوەیەکى زۆر کەم دەتوانن بە ملیارەها دۆلار پارە 

لە جێگایەک بۆ جێگایەکى تر بگوازنەوە، کە بە هیچ شێوەیەک دەوڵەتەکان ناتوانن 

کۆنترۆڵى ئەو گواستنەوەى پارە بکەن. ئەمەش دەبێتە هۆى ئەوەى کە دەوڵەتەکان 

باج لە هاوڵاتیان وەرگرن. کۆمپانیاکانى فرەنەتەوەیى زیاتر  وەک ڕابردوو نەتوانن

پەیدابوونە کە زیاتر بیر لە بەرژەوەندى خۆیان دەکەنەوە تاکو بیر لە بەرژەوەندى 

دەوڵەتەکانى خۆیان بکەن. ئێستا بازاڕى ئازادى جیهانى لە حاڵى گەشە کردندایە و 

ئەمەش دەبێتە هۆى ئەوەى کە دەوڵەتەکان کەمتر باج لە کەل و پەلەکان وەردەگرن، 

پێگەى ئابورى دەوڵەتەکان لاوازتر بێت و دەوڵەتەکان وەکو ڕابردوو نەتوانن 

بۆ هاوڵاتیان دابین بکەن. ئەمەش دەبێتە هۆکارى لاوازبوونى دەسەڵاتى خزمەتگوزارى 

 دەوڵەت کە کاریگەرى زۆریان لەسەر دەسەڵاتى پێشترى دەوڵەتەکان هەیە.

 بوارى سیاسی:  -３

ەمى دوو جەمسەرى لە ناو سیاسەتى نێو دەوڵەتى جێگاى خۆى لە دەستداوە، سیست

سیستەمى جیهانى بوون بەسەر جیهاندا زاڵ بووە. دامو و دەزگاکانى جیهانى سەرتر 
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یەکان، ڕیکخراوەکانى ناحکومى، رێکخراوەکانى NGOلە دەسەڵاتى دوڵەتى وەکو 

 دەکەن و پەیدابوونە. مافى مرۆڤ و ئازادى سیاسی مافى مرۆڤ کە بەرگرى لە

ئێستا بە شێوەیەکى جیاوازتر لە ڕابردووخوێندنەوە بۆ جارنامەى گەردوونى نێو 

دەوڵەتى دەکرێت، پێشتر بەپێى ماددەى دووى بەندى حەوت، هیچ دەوڵەتێک مافى 

تەداخولکردنى لەناو کاروبارى دەوڵەتەکانى تر نەبووە، بەڵام ئێستا بەپێى دیباجەى 

ێت و ئازادییەکانى تاک ێو دەوڵەتى ئەگەر مافى پێشێل بکرى نجارنامەى گەردوون

بکەوێتە مەترسییەوە، ئەوکات دەتوانن تەداخولى لەناو کاروبارى دەوڵەتەکانى تردا 

بکەن. ئەم گۆرانکارییە کاریگەرى زۆریان لەسەر بڕیارەکانى سیاسى دەوڵەتەکان هەیە 

 .و بوویتە هۆکارى لاوازبوون و سەربەخۆى دەوڵەتەکان

 : بوارى کۆمەڵایەتى -４

کۆمەڵگاى مەدەنى و بزاڤەکانى کەلتورى و کۆمەڵایەتى سەرتر لە دەوڵەتەکان 

پەیدابوونە. ئێستا پەیوەندییەکانى هاوڵاتیان لەگەڵ یەکتر تەنیا لە چوارچێوەی 

سنوورەکانى یەک دەوڵەتدا نیە، بەڵکو لە رێگەى ئەنتەرنێت مرۆڤەکان زۆر بە ئاسانى 

هەموو جێگاى دونیا بە بێ ئەوەى سنورێکى هەبێت لەگەڵ یەکتر دەتوانن لە 

 پەیوەندى دەکەن.

کە  ىوەەـە هۆى ئتهیچ دەوڵەتێک ناتوانێت رێگا لەو پەیوەندییە بگرێت، ئەمەش دەبێ

کۆمەڵگایەک پەیوەندى لەگەڵ کەلتورەکانى جۆراوجۆرى کۆمەڵگایەکى  وهاوڵاتیانى نا

 جیهان بکەن.

مرۆڤەکان دەتوانن بە ئاسانى لەناو ماڵى خۆیان کەلتور و ژیانى لە رێگاى سەتەلایت 

ـە هۆى ئەوەى کە کەلتور تکۆمەڵایەتى هەموو هاوڵاتیانى جیهان ببینن، ئەمەش دەبێ

و بوارى کۆمەڵایەتى هاوڵاتیان تەنیا لەناو سنورەکانى دەوڵەتێک دا سنووردار نەکرێت. 

تورکیا بکەین، تورکیا پێشتر دەیویست بۆ نموونە دەتوانین باسى کوردەکانى دەوڵەتى 

ناسنامەى کوردى لە کوردەکانى وەربگرێت و ناسنامەى تورکى ناو شاخ بە کوردەکانى 

بدات. پێشتر لە تورکیا کوردەکان مافى ئەوەیان نەبوو کە رۆژنامە و رادیۆ و 

نى تەلەفزیۆنیان بە زمانى کوردى هەبێت، بەڵام ئێستا کوردەکانى تورکیا زۆر بە ئاسا

دەتوانن لە رێگاى سەتەلایت و ئینتەرنێت کەناڵەکانى تەلەفزیۆنى هەرێمى کوردستان 

ببینن و رۆژنامەکانى هەرێمى کوردستان بخوێننەوە یان تەنانەت هەندێک کوردى 

تورکیا لە ئەوروپا دەتوانن پرۆگرامەکانى خۆیان بە زمانى کوردى لە رێگاى سەتەلایت 

کیا زۆر بە ئاسانى دەتوانن تەماشاى پرۆگرامەکانى بڵاو بکەنەوە و کوردەکانى تور 
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ئەوان بکەن و دەوڵەتى تورکیا ئەو تواناییەى نییە کە بەرگرى لە بڵاوکردنەوە و بینینى 

 پرۆگرامەکانى ئەوان بکات.

ئەو گۆرانکاریانە لەسەردەمى جیهانى بوون کاریگەری زۆریان لەسەر لاوازبوونى 

وانگەى کۆمەڵناسى سیاسی باسى گرینگ ئەوەیە کە تەکانى دونیادا هەیە. لە ڕ ڵادەسە

سەروەرى دەوڵەتەکان، کێشەى زۆر گەورەى بۆ دروست بووە دەوڵەتەکان هیچى تر 

ناتوانن وەکو ڕابردوو سەربەخۆییان هەبێت، بەڵام جیهانى بوون بە شێوەیەکى 

یەکسان کاریگەرى لەسەر هەموو دەوڵەتەکانى دونیادا نەکردووە، لە هەندێک 

ەت کاریگەرى زۆرى هەیە و لەهەندێ دەوڵەتى تریش کاریگەرى کەمترى هەیە و دەوڵ

شێوەى کاریگەرى جیهانیبوون لەسەر دەوڵەتەکان جیاوازە، لێکۆلینەوە لەسەر ئەم 

 پرۆسەیە بابەتى سەرەکى کۆمەڵناسى سیاسی نوێیە.

 تیۆرى پلۆرالیسم یان زۆربوونى سەرچاوەى دەسەڵاتەکانى کۆمەڵایەتى

یە لەناو کۆمەڵناسى سیاسی گرینگى خۆى هەیە لەبەرامبەر فکرەکانى ئەو تیۆر 

مارکسیستى دایە و کە دەلێت دەوڵەت نوێنەرى چینێکى تایبەتە و لەسەر فرەلایەن 

 بوونى سەنتەرەکانى دەسەڵاتى کۆمەڵایەتى تەئکید دەکات.

پلۆرالیسم دا تیۆرى پلۆرالیسم لەژێر کاریگەرى فکرى ماکس وێبەر دایە و لەناو فکرى 

سەرچاوەکانى جیاوازى دەسەڵات لەناو کۆمەڵگا دا هەیە و لە دژى فکرى هەندێک لە 

کۆمەڵناسەکانى سیاسى وەکو پاراتۆ، مۆسکا و میشلز کە تەئکیدیان لەسەر یەک 

دەسەڵاتى نوخبە لەناو کۆمەڵگا دەکرد. پلۆرالیسم ڕەخنەى لەسەر چەمکى سوننەتى 

ەشدارى کۆمەڵانى خەڵک لە ژیانى سیاسی دەکات، کە دیموکراسى دەگرێت کە باسى ب

پێوەرى بەشدارى سیاسی بۆ دیموکراسى دادەنێت، بەڵام لە ڕوانگەى تیۆرى پلۆرالیسم 

دیموکراسى بە چەمکى ڕاستەقینەى تەنیا فڕەلایەنى گروپەکانى دەسەڵاتە و یان 

لە هەمان ئیحتمالى دەست بە دەست بوونى دەسەڵاتى سیاسى لە نێوانیاندا هەیە، 

 حاڵەتدا دیکتاتۆرى تەنیا بە ماناى سوڵتەى یەک گروپى دەسەڵاتە.

تیۆرى پلۆرالیسم لێکۆلینەوە لەسەر دەسەڵاتى دەوڵەت یان گروپ و هێزى 

کۆمەڵایەتى دەکات. زۆربوون و هەمەڕەنگى گریمانەى سەرەکى ڕوانگەى پلۆرالیسمە 

مساومە و سازش لە نێوان و  و دەسەڵاتى سیاسى پرۆسەى بەکۆتا نەهاتنى ململانێ

هێزەکانى جیاوازە کە نوێنەرى بەرژوەندى کۆمەڵایەتى جۆراوجۆرە وەکو گروپەکانى 

 مى و هەندێکى ترە.وپیشەیى، تجارى، بزاڤەکانى کرێکارى، گروپەکانى ئایینى، قە
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پرسیارى سەرەکى لەناو کۆمەڵناسى سیاسى ئەوەیە ئایا لەناو کۆمەڵگاى مۆدێرندا 

 سەنترالیزم یان پەرت و بڵاوى دەڕوات؟ دەسەڵات بەرەو

زانایەکانى وەکو پێشوو وەکو پاراتۆ، مۆسکا، میشلز باوەڕیان هەبوو کە دەسەڵات 

لەبەر هۆکارەکانى جیاواز لە دەست گرپێکى ئەلیت یان نوخبە سەنترالیزم دەبێت، 

انى بەڵام ئێستا لە کۆمەڵگاى مۆدێرن تەئکید لەوە دەکەنەوە، فرە لایەنى سەرچاوەک

مان، پلەوپایەى کۆمەڵایەتى، خوێندەوارى، زانیارى و ادەسەڵات وەکو سەروەت و س

هەندێ شتى تر پەیدابووە کە دەبێتە هۆکارى پەیدابوونى ئالیەتەکانى جیاواز کە 

منافسە لەگەڵ یەکتر دەکەن و ئەوە دەبێتە هۆى ئەوەى کە دەسەڵات بەرەو پەرت و 

وو باوەڕیان هەبوو کە سەرچاوەکانى جیاواز بڵاوى بڕوات، بەڵام زانایەکانى پێش

 تەواوکەرى یەکترن بۆ ئەوەى کە دەسەڵاتى سیاسى تەنیا لە دەست یەک گروپدا بێت.

 ڕەخنەکانى کە لە تیۆرى پلۆرالیسم دەگیرێت: 

لەناو دیموکراسی پلۆرالیستى گرنگى بە بەشدارى خەڵک نادرێت بەڵکو تەنیا  -１

 ن لەناو دەسەڵات دەدرێت.گرنگى بە فرە لایەن بوونى نوخبەکا

چەمکى دەسەڵات لەناو دیموکراسى پلۆرالیسمى چەمکى یەک ڕوانگەیى و  -２

 سادەیە بەڵام لە واقعدا دەسەڵات شتێکى چەند ڕوانگەیى و تێکەڵاوە.

لە ڕوانگەى پلۆرالیسمى دەسەڵاتى کۆمەڵایەتى لە نێوان هێزەکانى  -３

م بە پێچەوانەى کۆمەڵایەتى بە شێوەیەکى یەکسان دابەش کراوە، بەڵا

پلۆرالیسم لە نێوان هێزەکانى کۆمەڵایەتى دەسەڵاتى کۆمەڵایەتى بە 

شێوەیەکى یەکسان دابەش نەکراون و گروپەکانى کۆمەڵایەتى کێشى 

 یەکسانیان لەسەر بڕیارەکانى سیاسی نییە. 

 تیۆرى ئیلیت یان نوخبەگەرایى

چەمکى گشتى تەواوى پێشینى چەمکى ئیلیت بۆ فکرەکانى ماکیاڤیللى لە یەک 

پرۆسەکانى کۆمەڵایەتى بە جیاوازى نێوان نوخبەکان و خەڵکى ئاسایى دەزانێت. لەو 

ڕوانگەیە زۆرینەى تۆرییەکانى ئیلیتسم وەکو پاراتۆ، مۆسکا، میشلز و سۆرل لە ژێر 

 کاریگەرى فکرى ماکیاڤیللى دانە.

زانێ کە ئیدارە و تواناى ماکیاڤیللى لە واقعدا ئیلیتى بە چەمکى گروپى فەرمانڕەوا دە

پێویستیان بۆ بەرگریکردن لە بونیادى دەسەڵاتى خۆى هەبێت. چەمکى ئیلیت لە ناو 

دەوڵەتەکان و سوننەتەکانى سیاسى جیاوازى زۆریان هەیە. لۆکاچ ئیلیت بە ماناى بەها 

و ئاکار یان قیمە و ئەخلاق دەزانێت ئەو فکرە زیاتر لەناو ئیتالیا و ئەلمان بووە کە 
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سوننەتى دیموکراسیان لاوازیان هەبووە لەناو ئەو دەوڵەتانەدا ئیلیت هۆکارى 

جوڵاندنى هەست و سۆزى خەڵک دەبوو، سیستەمى فاشیستى و نازیستى کەڵکى لێ 

بە پێچەوانەوە لە دەوڵەتانى وەکو فەڕەنسا و ئینگلستان کە خاوەنى وەردەگرت. 

قیەم و ئەخلاق بەکارنەدەهات.  ئەزموونى دیموکراسى بوون، چەمکى ئیلیت بە ماناى

هارۆڵد لاسوێل نووسەرى ئینگلیز دەلێت: ئەو کەسانەن کە ئەو شتانەى دەتوانن بە 

دەست بهێنن، بەشێکى زۆریان بە دەستهێناوە، خەڵکى تر وەکو خەڵکى ئاسایى 

 دەژمێردرێت.

تام باتامور ئیلیتەکان بۆ سێ بەش دابەش دەکات، یەک: رۆشنبیرەکان، دوو: 

بەرێوەبەرەکانى پیشەیى، سێ: کارمەندانى پلە بەرز، لە کۆمەڵگاى مۆدێرنى پیشەیى 

هیچ یەک لە نوخبەکان تواناى ئەوەیان نیە کە ببێت بە یەک ئیلیتى فەرمانڕەوا چونکە 

 بەیەکەوە گونجانى ناوخۆییان پێویست نیە دەوڵەت تا ڕادەیەکى زۆر سەربەخۆیى نیە.

 بە چوار بەش دابەش دەکەن کە بریتیە لە:زۆربەى زانایەکان ئیلیتەکان 

 ئیلیتى دەسەڵاتى سیاسی -１

 ئیلیتى ئابورى -２

 ئیلیتى سەربازى -３

 ئیلیتى فکرى -４

ململانێکردنى ئیلیتەکان بۆ گەیشتن بە دەسەڵات شەرێکى عەقلانیە، بەڵام ئامادەکارى 

خەڵک بو لایەنگیرى سیاسیى لە ئیلیتەکان ڕەفتارێکى هەستیارانەیە نەک عاقڵ 

. بەشێکى زۆر لە ژیانى سیاسی لەسەر ڕەفتارەکانى هەست و سۆزە نەک مەندانە

لەسەر بنەماى عەقڵ بێت. منافسەکردنى ئیلیتەکان لەسەر بەرژەوەندى ئیلیتەکان و 

سەرکەوتنى هەر ئیلیتێک بۆ ئەوە دەگەرێتەوە کە چەند دەتوانێت ئامادەکارى لەناو 

 ڕاى گشتى. خەڵک بکات لە رێگاى پڕوپاگەندەوە بۆ جوڵانەوەى 

ەیوەندى نێوان ئیلیتەکانى ئابورى و سیاسی لە دواى ئەوەیە کە بزانێت پکۆمەڵناسی 

ئیلیتەکانى سیاسی بە چ شێوەیەکە. مۆسکا بە پێچەوانەى پاراتۆ تەئکیدى دەکرد کە لە 

کۆمەڵگاى مۆدێرن سەروەت و سامان دەبێتە هۆکارى بە دەست گرتنى دەسەڵاتى 

ى سوننەتى دا دەسەڵاتى سیاسی دەبێتە هۆکارى بە دەست سیاسی، بەڵام لە کۆمەڵگا

 هێنانى سەروەت و سامان.

لە ڕوانگەى کۆمەڵگاى سیاسی دژایەتى ڕاستەقینە لە نێوان ئیلیتەکاندایە نەک لەناو 

خەڵکى ئاسایى. هەرچەندە کەبە درێژایى مێژوو خەڵکى ئاسایى دێنە ناو گۆرەپانى 
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ن، بەڵام لە کۆتاییدا دەسەڵات تەحویلى سیاسی و دەسەڵات لە گروپێک وەردەگر

نوخبەیەکى تر دەدەن. چونکە خەڵکانى ئاسایى ئامادەنە کاروبارى گشتى بدەنە دەست 

هەندێک خەڵکى بە توانا کە تواناى رێکخستنى خەڵکیان هەیە. رێکخستن یەک لە 

 خەسڵەتەکانى نوخبەکانە کە لە خەڵکى ئاسایى دا نیە.

 ئیلیتەکان لەناو کۆمەڵگا لە سێ میتۆد کەڵک وەردەگیرێت:بۆ لێکۆلینەوە کردن لەسەر 

دەکات. لەو میتۆدەدا  کە تەئکید لەسەر مەنسەبى فەرمىمیتۆدێ  -１

نوخبەکان ئەو کەسانەن کە خاوەن مەنسەبى فەرمى گەورە لە دام و 

دەزگاکانى حکومینە. ڕەخنەى کە لەو میتۆدە دەگیرێت ئەوەیە کە زۆرجار 

نە ڕەفتارەکانى خۆى لە پشت پەردەوە دەسەڵاتى سیاسی ڕاستەقی

جێبەجێدەکات و ئەو کەسانەى کە خاوەنى دەسەڵاتێکى رۆکێشانەن لە 

 ڕاستیدا خاوەنى دەسەڵاتى بڕیاردانى ڕاستەقینەى سیاسی نین.

میتۆدێ کە پشت بە ناوبانگ دەبەستێت لەو ڕوانگەیە زۆرجا  -２

ئەوەى کە هیچ  رۆژنامەنووسەکان و قازییەکان خاوەنى ناوبانگ دەبن، بەبێ

 دەسەڵاتێکیان لەناو دام و دەزگاکانى سیاسی دا هەبێت.

میتۆدێ کە تەئکید لەسەر بڕیارى سیاسى دەکات. لەناو ئەو میتۆدەدا ئەو  -３

کەسانەى کە کاریگەریان لەسەر بڕیارەکانى سیاسی هەیە وەکو ئیلیتى 

 سیاسی دەژمێردرێن.

سیاسی کاریگەریان هەیە ئەو کەسانەى کە لەسەر بڕیاردانى  رڕەخنە: زۆرجا

شاراوەن بەدیار ناکرێن کە هەرکەسێک چەند کاریگەرى لەسەر بڕیارەکانى سیاسی 

 هەیە.

بۆ لێکۆلینەوە لەسەر ئیلیتەکان تێکەڵکردنى ئەو سێ میتۆدە دەتوانێت باشترین 

 نموونە بێت.

 ویلفرد و پاراتۆ

ەکیان هەبووە. ویلفرد و پاراتۆ لە پەیدابوونى کۆمەڵناسى سیاسی دەورێکى سەر 

پاراتۆ کۆمەڵناسى سیاسى خۆى لە مجادلە لەگەڵ مارکیسم و لایەنگیرانى 

دیموکراسی خستە ڕوو. پاراتۆ فکرى دەکرد کە میتۆدێکى زانستى ووردى بۆ 

تێگەیشتنى کۆمەڵگا بەکارهێنایە و تەئکیدى لەسەر تەجروبە و دیتن کردووە، بەڵام 

خۆى میتۆدى ووردبینانەى بەکارنەهێنایە. لە ڕاستیدا پاراتۆ لە فکرەکانى سیاسى 

چونکە بە گشتى لەناو ڕوانگەى پاراتۆ عەقڵ هۆکارێکى ناکاملە بۆ تێگەیشتنى 
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ڕەفتارى کۆمەڵایەتى، کۆمەڵگا و مێژوو. لە ڕوانگەى ئەودا مرۆڤ گیانلەبەرێکى 

ناعاقڵ مەندایە یەک لە گەنجینەکانى گەورەى غەریزە و هەستیارانەیە و ئەو 

دا لە مرۆڤ باڵا دەست و نەگۆرە و بە درێژایى مێژوو گۆرانى بەسەر  خەسڵەتە

نەهاتووە، لە ڕوانگەى ئەو دا ئایین، سۆسیالیسم و دیموکراسى هەموو ژیانى 

هەستیارانەى مرۆڤە و سەرچاوەى بەرژەوەندى لە گەشەکرنى کۆمەڵگا کاریگەریان 

ڤ دۆستى و بەزەیى هەیە و هەموو ئەو دیاردانەى هەستیارانە لەناو دەبەن. مرۆ

 پێداهاتنەوە تەنیا لە گروپەکانى لاواز و خەڵکانى ژێر دەسەڵات دادەنێت.

لە ڕوانگەى پاراتۆ ڕەفتارى مرۆڤ دوو جۆرە: یەک ڕەفتارى عەقڵانى لەسەر بنەماى 

زانست و لۆجیکەوە ئەوەى تر ڕەفتارى ناعاقڵ مەندانە لەسەر بنەماى هەست و 

 سۆزە.

لە بنەڕەتدا ژیانى مرۆڤ عەقڵانى و لۆجیکى نیە. لەناو ئەو ڕەفتارەدا، ڕەفتارى 

لە هەیە. مرۆڤ هەستیارانە کاریگەرى زۆرتریان لەسەر ڕەفتارى کۆمەڵایەتى 

ڕوانگەى پاراتۆ لە پشت هەر ڕەفتارێک هەستێک هەیە. هەست و غەریزە لە تیۆرى 

 سیستیە.پاراتۆ وەکو ژێرخانى ئابورى لەناو تیۆرى مارک

بۆ نموونە هەستى بزەیى پێداهاتنەوە لە هەستەکانى بنەڕەتى مرۆڤە کەژێرخانى 

هەموو تیۆرییەکانى مرۆڤ دۆستانەى وەکو ئایین، سۆسیالیسم، دیموکراسیە، کە 

مرۆڤەکان لەبەر هەستى بەزەیى پێداهاتنەوە ئەمانە قبوڵ دەکەن، نەک لەسەر 

تەنیا لەسەر بنەماى هەست و سۆز  بنەماى لۆجیک و عەقڵانى. خەڵکانى ئاسایى

ڕەفتار دەکەن، لە بەرامبەردا ئیلیتەکان تەینا لەسەر بنەماى بەرژەوەندى خۆیان بە 

 شێوەیەکى عاقڵ مەندانە ڕەفتار دەکەن.

لە ڕوانگەى پاراتۆ ڕەفتارى عەقڵانى بۆ ئابورى و زانست سنوردار دەکرێت و 

غەریزە نەگۆرەکانى ژیانى  ڕەفتارەکانى ترى مرۆڤ لە ژێر کاریگەرى هەست و

 رۆحى دەژمێردرێت و بارى دەروونى مرۆڤ لە بنەڕەتدا ئامادەى گۆران نییە.

 سوڕانى نوخبەکان

پاراتۆ باوەڕى بەوە هەیە کە گروپى نوخبەى فەرمانڕەوا بۆ ئەوەى کە دەسەڵاتى 

لەناو کۆمەڵگا لە دەست نەدات، پێویستە کە بە شێوەیەکى بەردەوام سوڕانى 

ن لەناو گروپى فەرمانڕەوا نوخبەکانى ناو کۆمەڵگا ئەنجام بدات، چونکە لە نوخبەکا

ڕوانگەى ئەو بەپێى تێپەربوونى کات هەندێک لە نوخبەکانى ناو کۆمەڵگ 

خەسڵەتى نوخبەى خۆیان لە دەست دەدەن و بەپێى هەست و سۆز ڕەفتار دەکەن 
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گروپى فەرمانڕەوا لەناو کۆمەڵگاشدا هەندێک نوخبەى نوێ پەیدا دەبن، دەبێت کە 

ئەو کەسانەى کە خەسڵەتى نوخبەى خۆیان لە دەست دەدەن لەناو گروپەکەیان 

بکەنە دەرەوە و ئەو نوخبە نوێیانەى کە لەناو کۆمەڵگا پەیدابوونە بێنە جێگاى 

ئەوان، بەو شێوەیە سوڕانى نوخبەکان ئەنجام بدەن، ئەگەر گروپى فەرمانڕەوا 

ـە هۆى ئەوەى کە دەسەڵاتى خۆیان لە تدات دەبێنەتوانێت کە ئەو کارە ئەنجام ب

دەست بدەن، چونکە پاراتۆ باوەڕى بە ئەوە هەیە کە هەرکات ئیلیتى فەرمانڕەوا 

هەستى بەزەیى پێداهاتنەوە مرۆڤ دۆستى پەیدا کرد دووچارى لاوازى دەبێت و 

 ناتوانێت لە بەرامبەر ئیلیتەکانى تردا بەرگرى لە خۆى بکات و ئیلیتەکانى ترى

کۆمەڵگاش بۆ بەدەستهێنانى بەرژەوەندییەکانى خۆیان زیاتر هەوڵدەدەن کە 

کاریگەرى لەسەر هەست و سۆزى خەڵکانى ناو کۆمەڵگا بکەن، لە کۆتاییدا دەبێتە 

هۆى ئەوەى کە دەسەڵاتى نوخبەکانى ناو کۆمەڵگا زیاتر دەبێت و گروپى 

 فەرمانڕەوا لەسەر دەسەڵات لادەدەن.

لێین لە ڕوانگەى پاراتۆ هەر ئیلیتێک کە نەتوانێت لە بەرامبەر بە گشتى دەتوانین ب

ئلییتەکانى تردا بەرگرى لە پلەو پایەى خۆى بکات، دەبێتە پاشکۆى کەسانى تر و 

بۆ کەسێکى  هیچ کارێکى تر ناتوانێت بکات، بێجگە لە وەى کە دەبێت جێگاى خۆى

 تى بەهێزیان هەیە چۆڵ بکات.کە خەسڵە

 پاراتۆڕەخنەکانى تیۆرى 

بە گشتى لەناو فیکرى پاراتۆ دەسەڵات بەرەو سەنترالیسم لە دەست یەک  -１

گروپدا دەڕوات، بەڵام رۆژ بە رۆژ سەرچاوەکانى جۆراوجۆرى دەسەڵات لەناو 

کۆمەڵگا زیاتر دەبن، ئەمەش کاریگەرى لەسەر ئەوە دروست دەکەن کە لە 

 داهاتوو دەسەڵات بەرەو سەنتراڵ بوون تێپەرنەبێت.

تیۆرى پاراتۆ پێوەرى ناسینى مرۆڤ لەگەڵ یەکتر تەنیا بە شێوەى لەناو  -２

ئیلیت و خەڵکانى ئاسایى دیار دەکرێت، بەڵام کۆمەڵگا تێکەڵاوى زۆرى هەیە 

و بۆ ناسینى مرۆڤەکان لەناو کۆمەڵگادا پێویستى بە پێوەرەکانى 

 ووردبینانەتر هەیە.

ڵاتى سیاسی کۆمەڵناسی سیاسی پاراتۆ هیچ گرینکى بە پەیوەندى دەسە -３

 لەگەڵ بونیادەکانى کۆمەڵایەتى و ئابورى کۆمەڵگا نادات.

لەناو فکرى پاراتۆ جەوهەرى سیاسەت تێکەڵکردنى مساومەو سەرکوتکردنە  -４

و ئەو خاڵە دەبێتە هۆکارى ئەوەى کە بە بەردەوامى دەسەڵات لە دەست 

ن گروپى فەرمانڕەوادا بێت و دەسەڵات لە دەست نەدات، بەڵام ئێمە دەبینی



14 
 

لەناو مێژووى سیاسەتدا هەموو گروپێکى فەرمانڕەوا رۆژێک دەسەڵاتیان لە 

 دەستداوە.

 لێکترازانى کۆمەڵایەتى و گروپەکانى کۆمەڵایەتى

 لێکترازانى کۆمەڵایەتى

بۆ لێکۆلینەوە لەسەر لێکترازانى کۆمەڵایەتى پێویستە کە لەسەر سێ پانتاى جیاواز 

تاکو بە شێوەیەکى وورد بتوانین خوێنندنەوە بۆ لێکۆللینەوە لەسەر کۆمەڵگا بکرێت، 

 لێکترازانى کۆمەڵایەتى بکەین:

 پانتاى بچووک: -１

 خوێندنەوە بۆ کێشەکانى ناو کۆمەڵگا وەکو خاڵى سەرەکى دەژمێردرێت.

 پانتاى مامناوەندى: -２

ناسینى گروپەکان و هێزەکانى کۆمەڵایەتى کە کاریگەریان لەسەر لێکترازانى 

 کۆمەڵایەتى هەیە.

 پانتاى گەورە: -３

شێوەى کاریگەرى هێزە کۆمەڵایەتیەکان لەسەر ژیانى سیاسى وەکو دەسەڵاتى 

 کۆمەڵایەتى و نفوز و کاریگەرى رۆڵى ئەوان لەسەر سیاسەت.

بە گشتى بنەماى کۆمەڵناسى سیاسی ئەوەیە کە ژیانى سیاسى لە هەر دەوڵەتێک بە 

تیەکانى تایبەت بە خۆیان شێوەى جۆراوجۆر لەژێر کاریگەرى لێکترازانە کۆمەڵایە

لێکۆلینەوە بکات. لە هەر دەوڵەتێک شێوە و ژمارەى لێکترازانەکان و تێکەڵ بوونیان 

لەگەڵ یەکتر جیاوازى هەیە و بۆ لێکۆلینەوە لەسەر لێکترازانەکانى کۆمەڵایەتى دەبێت 

 گرینگى بە:

ترازانەکانى جوگرافیا و مێژووش دەبێت گرینگیان پێبدرێت، چونکە شێوە و ژمارەى لێک

کۆمەڵایەتى لەبەر هۆکارى جۆراوجۆر لە کۆمەڵگایەک بۆ کۆمەڵگایەکى تر و لەناو یەک 

 دەوڵەتیشدا لەیەک کاتدا بۆ کاتێکى تر جیاوازیان هەیە یان دەگۆردرێت. 

 لێکترازانى کۆمەڵایەتى و گروپە کۆمەڵاتیەکان: -أ

ەتى پەیوەندییەکى پەیوەندى نێوان لێکترازانى کۆمەڵایەتى و گروپەکانى کۆمەڵای

تێکەڵاوە، هێزەکان و گروپە کۆمەڵایەتیەکان بەبێ هۆکار لەناو کۆمەڵگادا پەیدا نابن، 

بەڵکو لەسەر ویست و خواستەکان ناو بونیادى کۆمەڵگادا پەیدا دەبن و لەبەر ئەو 
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ویست و خواستانە لێکترازانى کۆمەڵایەتى پەیدا دەبێت، لێکترازانى کۆمەڵایەتى 

ى دابەشبوونى کۆمەڵگا بۆ گروپە جیاوازەکان، زۆرجار ئەو جیاوازییە دەبێتە هۆکار 

دەبێتە هۆکارى پەیدابووونى موسسەکانى سیاسی جیاواز لەناو کۆمەڵگادا. هەندێک لە 

کۆمەڵناسە سیاسییەکان لە جیاتى لێکترازان ووشەى دژایەتى کۆمەڵایەتى 

 بەکاردەهێنن.

 ژیانى سیاسی و لێکترازانى کۆمەڵایەتى: -ب

ڕوانگەى کاریگەریان لەسەر ژیانى سیاسی لێکترازانەکانى کۆمەڵایەتى دەتوانین  لە

دابەشى بکەینە سەر لێکترازانى ئەکتیڤ )چاڵاک( و نا ئەکتیڤ )ناچاڵاک( زۆرجار 

هەندێک لە لێکترازانى نائەکتیڤ لەناو کۆمەڵگا کاتى کە هەندێم لایەن کارى 

کۆمەڵگا ەئکتیڤ دەکرێـ و کاریگەرى سیاسی بۆ بکەن، تاکو ئەکتیڤ بکرێت، لەناو 

خراپى لەسەر بارودۆخى کۆمەڵگا دەبێت، بەڵام بە شێوەیەکى گشتى چۆنیەتى 

تێپەربوون لە حاڵەتى لێکترازانێکى نائەکتیڤ بۆ حاڵەتێکى ئەکتیڤە یان لێکترازانى 

ئەکتیڤ بۆ نا ئەکتیڤ پرۆسەیەکى تێکەڵاوى هەیە، لەم پرۆسەیەدا دوو حاڵەت 

 ەگیرێت.لەبەرچاو د

لێکترازانى کە ئێستا نائەکتیڤە و احتمالى هەیە لەداهاتوو ئەکتیڤ بکرێت  -１

 وەکو لێکترازانە چینایەتیانەى کەلەناو کۆمەڵگاکانى جیهانى سێیەم دا هەیە.

کە لە رابردوو ئەکتیڤ بوون، بەڵام ئێستا کاریگەرى خۆیان ئەو لێکترازانەى  -２

 لەناو دەوڵەتەکانى رۆژئاوا.لەدەستداوە، وەکو لێکترازانى ئایینى 

ئەرکى کۆمەڵناسى سیاسی ئەوەیە کە لێکترازانەکانى ئەکتیڤ و نائەکتیڤ دیاربکات 

و نیشان بدات کە چەند کاریگەریان لەسەر ژیانى سیاسی لەناو کۆمەڵگا دا هەیە. 

هیچ کۆمەڵگایەک نیە کە لێکترازانى کۆمەڵایەتى نەبێت و یان تەنیا یەک لێکترازانى 

، لەناو هەر کۆمەڵگایەک بەگوێرەى دابەش کردنى کارى کۆمەڵایەتى و هەبێت

ڕەگەز، لێکترازان پەیدا دەبێت، بەڵام زۆرجار لەبەر هەندێ لە هۆکارەکانى جۆراوجۆر 

لێکترازانەکان ئەکتیڤ یان نائەکتیڤ دەبن و حاڵەتى دینامیکى کۆمەڵگا و دەوڵەت 

یڤ بوونى لێکترازان لەناو تا ڕادەیەکى زۆر لەژێر ئەکتیڤ بوون و نائەکت

کۆمەڵگادایە. پێشبینیکردنى گۆرانکاریەکان لەناو سیستەمى سیاسی دا بەکارکردنى 

 ئەو لێکترازانانەى ناو کۆمەڵگا دیارى دەکرێت.

هەندێ لە لێکترازانەکان لەبەر هەندێک لە خەسڵەتەکانى نەگۆر و سەقامگیر لەناو 

دابەشکردنى کارى کۆمەڵایەتى و  کۆمەڵگاى مرۆڤ پەیدابووە، وەکو بەردەوامى

لێکترازانەکانى چینایەتى ئەم لێکترازانە تەنیا خاوەندارییەتى لەسەر ئامرازەکانى 
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بەرهەم هێنان نیە، بەڵکو خاوەنداریەتى دەوڵەتیش لەسەر ئامرازەکانى بەرهەم 

هێنان شێوەیەک لە لێکترازانەکانى چینایەتى دروست دەکات و لەبەرئەوەى کە 

ەتى ئامرازەکانى بەرهەمهێنان لەئەنجامدا لە دەست هەندێ لە خەڵکى خاوەنداری

 ناو کۆمەڵگا دروست دەبێت.

 لێکترازانى تەمەنى: -ت

لێکترازانى تەمەنى لەناو کۆمەڵگاى سوننەتیدا نیە، چونکە لەناو کۆمەڵگاى سوننەتیدا 

ەتیدا منداڵەکان گوێ رایەڵى باوکیانن، بەڵام لەبەر مۆدێرنتە لەناو کۆمەڵگاى سونن

گۆرانکارى کۆمەڵایەتى و کلتورى زۆر پەیدا دەبێت و لێکترازانى تەمەنیش لەناو 

کۆمەڵگایەکان سەرهەڵدەدات و دەبێتە هۆى ئەوەى کە گەنجەکان داواکارى تایبەت بە 

خۆیان هەبێت و گوێ رایەڵى عادات و تقالیدى کۆمەڵایەتى، کەلتورى و سیاسى 

ارى و فکرى تایبەت بە خۆیان هەبێت و کەلەناو باوکانى خۆیان نەبن، ئەوانیش داواک

کۆمەڵگادا لێکترازانى گەنجى و پیرى پەیدا دەبێت و پێویستە کە گرنگى زیاتر بە مافى 

گەنجەکان بدرێت ئەگەرنا لەناو کۆمەڵگا کێشە دروست دەبێت. دەوڵەت وەکو ڕابردوو 

ن فەلسەفەى ناتوانێت لەسەر سیاسەتەکانى خۆى بەردەوام بێت، تەنانەت لەنێوا

کۆنسێرڤاتیستى )پارێزگارى( رادیکاڵى سیاسی بە شێوەیەک پەیوەندى بە گەنجى و 

پیرى هەیە. زۆرجار ئەو کۆمەڵگایانەى زۆربەى ئەندامەکانى گەنج بن، مجالى سیاسەتى 

رادیکاڵى زۆرتریان هەیە و ئەو کۆمەڵگایانەى کە زۆربەى ئەندامەکانى گەنج نەبن 

 تیستیان هەیە.مجالى سیاسەتى کۆنسێرڤا

 لێکترازانى ڕەگەزى نێر و مێ -ث

لەناو کۆمەڵگایەکانى سونەتیدا لێکترازانى ڕەگەزى نێر و مێ نیە، ئافرەتەکان بەپێى 

عادات و تقالیدى کۆمەڵایەتى و کلتورى خۆیان گوێ رایەڵى پیاوەکانن و هەموو 

لەناو  بڕیارەکانى گرینگ لە دەست پیاوەکاندایە، تەنانەت مافەکانى ئافرەتەکان

خێزانەکانیشدا پێشێڵ دەکرێت، بەڵام مۆدێرنتەە گۆرانکارى لەناو کۆمەڵگا دروست 

دەکات و ئەم گۆرانکاریانە دەبێـە هۆى ئەوەى کە ئافرەتانى کۆمەڵگاکانى سوننەتى 

زیاتر بزانن کە چ جۆرە مافەکیان هەیە و دەبێـە هۆى ئەوەى کەلەناو سیاسەت و 

ەکانى خۆیان بکەن ئەمەش دەبێتە هۆى جیاوازى لە خێزانەکانیان زیاتر داواى ماف

ڕەگەزى نێر و مێ دا. ڕەگەزى نێر هەوڵدەدات کەبەپێى عادات و تقالیدى خۆى هەموو 

مافێک لەدەست خۆى دابێت و ڕەگەزى مێ هەوڵى گۆرانى ئەم وەزعە دەدات. 

ەبێت تاکو زیاتر دهەرچەند کە کۆمەڵگا زیاتر تێپەرببێت ئەم لێکترازانە لەناو کۆمەڵگا 

ڕەگەزى مێ بتوانێت مافەکانى خۆى بەدەست بهێنێت. هەرچەند کە هۆشیارى سیاسى 



17 
 

ڕەگەزى مێ لەناو کۆمەڵگا زیاتر بێت بەو ئەندازەیە دەتوانین مافەکانى خۆیان 

 بەدەست بێنن.

 لێکترازانى مێژوویى: -د

لەناو کۆمەڵگادا زۆرجار لەناو کۆمەڵگادا لێکترازانى مێژوویى لەبەر ئەوەى بونیادەکان 

هەن، دروست دەبێت وەکو لێکترازانەکانى )قەومى، ئایینى و زمانى( ئەم جۆرە 

لێکترازانە بەرهەمى سودفەى مێژوویى و چۆنیەتى دروست بوونى دەوڵەت لە 

 مێژوودا بووە.

هەندێک جار لێکترازانى ئایینى و سیکۆلاریستى لە نێوان کۆمەڵگایەکان لەبەر 

بۆ قۆناغى مۆدێرن پەیدا دەبێت، هەرچەند کە کۆمەڵگا زیاتر بۆ تێپەربوونى کۆمەڵگا 

قۆناغى مۆدێرن بڕوات ئەم لێکترازانە زیاتر ئەکتیڤ دەبێت  رۆژ بە رۆژ فیکرەکانى 

سیکۆلاریستى لەناو کۆمەڵگا زیاتر دەبێت و لە قۆناغى گەیشتنى کۆمەڵگا بۆ قۆناغى 

ێت بەگشتى ئەولێکترازانەى کەلەناو مۆدێرن ئەم لێکترازانە لەناو کۆمەڵگا ئەکتیڤ دەب

 دەوڵەتانى جیهانى سێیەمدا هەیە دابەش دەبن بۆ سەر دوو جەستە:

 ئەوانەى کە لایەنگیرانى سوننەتین. -１

 ئەوانەى کە لایەنگیرانى مۆدێرنتەن. -２

 دوو: هێزەکان و گروپەکانى کۆمەڵایەتى

 پێناسەى هێزەکانى کۆمەڵایەتى: -أ

ۆمەڵە چینێک یان گروپێکن کە لەسەر ژیانى هێزەکان و گروپەکانى کۆمەڵایەتى ک

کۆمەڵایەتى، ئابورى، کلتورى و سیاسی کاریگەریان هەیە، کە لەسەر بنەماى لێکترازانى 

کۆمەڵایەتى دروست دەبن و بیروبۆچوونى جیاوازیان هەیە، ئیحتیمالى هەیە کە بە 

واز شێوەیەکى ڕاستەوخۆ دەسەڵاتى سیاسى بە دەست بگرن یان بە شێوەیەکى جیا

نفوزیان لەسەر سیاسەت هەبێت، بەڵام کاریگەرى یەکسانیان لەسەر ژیانى سیاسى 

 نیە.

 هێزى بزاڤى گروپەکان -ب

هێزى بزاڤى گروپەکان وەکو هێزێکى بنەڕەتیە کە گروپەکان و هێزەکانى کۆمەڵایەتى 

لەسەرى دادەمەزرێن و دامەزراوەکانى تایبەت بە خۆیان لەسەر دروست دەکەن. 

گرنگى بە هێزى بزاڤ و ئەو دامەزراوانەى کە ئەو هێزە دروست دەکەن پێویستە کە 

نى ابدەین تاکو بزانین کە ئەو گروپ و هێزەکانى کۆمەڵایەتى چینە. بۆ نموونە بزاڤەک
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ئافرەتان بۆ بەدەست هێنانى ماف و ئازادییە مەدەنى و سیاسیەکان وەکو هێزى بزاڤ 

کێتى ئافرەتان و رێکخراوە مەدەنیەکان دەبێت و لە ئەنجامدا دامەزراوەکانى وەکو یە

لە رێگاى ئەو دامەزراوانە  وکە بەرگرى لە مافى ئافرەت دەکەن دادەمەزرێنن، تاک

 بتوانن کاریگەرى لە دەسەڵاتى سیاسى بکەن و بەرگرى لەمافى ئافرەتان بکەن.

 گەشەکردنى کۆمەڵگایەکان و گروپەکانى کۆمەڵایەتى: -ج

رى ڕاستەوخۆى لەسەر ئەوە هەیە کە چ جۆرە گەشەکردنى کۆمەڵگایەکان کاریگە

گروپێکى کۆمەڵایەتى لەناو کۆمەڵگایەکاندا هەبێت، لەسەر ئەو بنەمایەش دەتوانین 

 گروپەکانى کۆمەڵایەتى دابەشى دوو دەستە بکەین:

 گروپەکانى انتصابى: -１

لەو گروپانەدا مرۆڤ لەکاتى لەدایک بوونى بەبێ ویست و ئارەزووى خۆى دەبێتە 

 و بنەماى ئەو گروپانە لەسەر خزمایەتى، عەشیرەت و تایفە دامەزراوە. ئەندامى

 گروپەکانى اکتسابی: -２

لەو گروپانەدا تاکەکان بە ویست و ئارەزووى خۆیان خۆیان هەڵدەبژێرن کە ببنە ئەندام 

یان نەبن بە ئەندامە گروپەکان، وەکو گروپەکانى فکرى، پیشەیى، چینایەتى، حیزبەکان، 

 کۆمەڵگاى مەدەنى و سەندیگاکان.... هتد.دامەزراوەکانى 

هەرچەند کۆمەڵگاکان زیاتر لە قۆناغى سوننەتى بەرەو قۆناغى مۆدێرن تێپەرببێت، 

 گروپەکانى انتصابی لەناو کۆمەڵگا کەمتر دەبن و گروپەکانى اکتسابی زیاتر دەبن.

 رۆلى هێزەکان  و گروپەکانى کۆمەڵایەتى لەناو کۆمەڵگادا: -د

لە رۆڵى هێزەکان و گروپەکانى کۆمەڵایەتى لەسەر دوو ئاستى بۆ تێگەیشتن 

 کۆمەلناسى سیاسی بچووک و گەورە دیراسەیان لەسەر دەکرێت:

ئاستى بچووکى کۆمەڵناسی سیاسی رۆڵى هێزەکانى کۆمەڵایەتى وەک  -１

سەندیکا و رێکخراوەکانى مەدەنى و گروپەکانى خاوەن نفوز و مەسەلەکانى 

وەیان لەسەر دەکات. بە گشتى بە شێوەکانى ناوخۆى حزبەکان لێکۆلینە

جۆراوجۆر دیراسە لەسەر کاریگەرى یان نفوزى هێزەکان و گروپەکانى 

کۆمەڵایەتى لەسەر داڕشتنى سیاسەتى مؤسسەیەکى فەرمى حکومى یان 

 ناحکومى دەکات.

ئاستى گەورە تەنیا لەسەر هێزەکان و گروپەکانى کۆمەڵایەتى کە کاریگەرى  -２

گۆرانکاریەکانى ژیانى سیاسی، کۆمەڵایەتى، ئابورى و  بنەڕەتیان لەسەر
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کلتورى هەیە، یان بۆ ئەوەى بزانرێت کە ئەو لایەنەى فەرمانڕەوایە لە چ چین 

 و گروپێکى کۆمەڵایەتى پێکهاتوووە دیراسەى لەسەردەکات.

هەندێک جار حیزبەکانیش لەسەر ئاستى گەورەى کۆمەڵناسى سیاسی دیراسە لەسەر 

زۆربەى چینەکان و گروپەکانى ناو کۆمەڵگاکانیان دەکەن تاکو  داواکاریەکانى

پرۆگرامەکان و سیاسەتەکانى خۆیان بە شێوەیەک دابرێژن کە وێنەیەکى گشتى لە 

خۆیان  لەناو کۆمەڵگا نیشان بدەن و بتوانن لە هەڵبژاردنەکاندا دەنگى زۆرینەى خەڵک 

 بەدەست بهێنن.

رە ئەوەیە کە هەر دوو لێکۆڵینەوە لەسەر هاوبەشى کۆمەڵناسى سیاسی بچووک و گەو

هێزەکانى کۆمەڵایەتى دەکەن کە لە قۆناغەکانى جیاوازدا چ کاریگەرییان لەسەر ژیانى 

 سیاسى هەیە.

 شێوەکانى کارکردنى هێزەکانى کۆمەڵایەتى

هێزەکانى کۆمەڵایەتى لەناو هەر کۆمەڵگایەک بە شێوەى جۆراوجۆر ڕەفتار دەکەن. کە 

کۆمەڵایەتى بە هۆکارەکانى کلتورى کۆمەڵگا، رێکخستنى هێزەکان، شێوەى یوەندى ەپ

کردارى دەسەڵاتى سیاسی، خەسڵەتەکانى هێزەکان، شێوەى دابەشبوونى دەسەڵات و 

سەرچاوەى ئابورى لەناو هەر کۆمەڵگایەک دا هەیە، کە ڕەفتارى هێزەکانى 

 کۆمەڵایەتى دیار دەکەن.

 گروپەکانى کۆمەڵایەتى: کلتورى کۆمەڵگا و شێوەى کارکردنى -أ

کلتورى کۆمەڵگا ئەو بیروبۆچوونانە، بەهاو قیمەکان و هەستەکانە کە لە پێشوەکان بە 

ـەوە، کە لەسەر کردارى هێزەکانى تبەردەوامى لە یەک جیل بۆ جیلەکى تر دەگوازرێ

کۆمەڵایەتى کاریگەریان هەیە. بە تایبەت کلتورى سیاسی، کاریگەرى لەسەر کارى 

ە. خەسڵەتى هەر هێز یان گروپێک، شێوەى ڕەفتارى ئەوان دیار دەکات. بۆ سیاسی هەی

نموونە کارکردنى یەک بزاڤى ئایینى لە ژێر کاریگەرى بنەماى ئایینى یە. هندێک جار 

هێز لەسەر سەروەت و سامان و شتەکانى غیر مرۆڤییە، بە تایبەت لە دەوڵەتەکانى 

ەکان بۆ ئەوەى کە نفوز لەسەر بنکەى رۆژئاوا و مؤسسەکانى تجارى یان سەرمایەدار 

بڕیاردان بکەن، پارە بە حیزبەکان دەدەن بۆ ئەوەى کە پروپاگەندەکانى هەڵبژاردنى 

 پێبکەن تاکو کاریگەریان لەسەر ڕاى گشتى هەبێت.

شێوەى کارکردنى گروپەکانى کۆمەڵایەتى لە سیستەمەکانى داخراوە و  -ب

 کراوە:



20 
 

تى لەناو سیستەمەکانى داخراو یان دیکتاتۆردا شێوەى کارکردنى گروپەکانى کۆمەڵایە

لەگەڵ سیستەمەکانى کراوە یان دیموکراسیدا جیاوازى بنەڕەتیان هەیە. شێوەى 

دامەزراندنى کۆمەڵەکان، گروپەکان سەندیگاکان لە بەشداریکردنیانیش لە پرۆسەى 

سیاسی جیاوازن، لەناو سیستەمەکانى کراوەدا لە رێگاى هاوکاریکردنى ئابورى 

کاریگەرى لەسەر پالێوراوەکان )ناوزەدەکانى( هەڵبژاردنى ئەندامەکانى پەرلەمان یان 

را لێکۆلینەوە لەسەر کبۆ سەرۆکایەتیەکان دروست دەکەن و دەتوانرێت بە ئاش

وە لە سیستەمەکانى داخراودا بە پێچەوانەگروپەکان و شێوەى کارکردنیان بکرێت، 

لەسەرەوە بۆ خوارەوە دەبێت. لێکۆلینەوە  ڵاتى سیاسی بە شێوەى یەک لایەنانەدەسە

لەسەر دەستگەرى و نفوزى گروپەکان لەناو سیستەمى بیرۆکراسی دەکرێت، لەناو 

سیستەمەکانى داخراو رۆڵى هێزەکانى کۆمەڵایەتى زیاتر لە زروفى قەیرانى ئاشکرا 

 دەبێت.

 شێوەى کاتى نفوزى گروپەکانى کۆمەڵایەتى لەسەر یەکتر -ح

ە گروپەکانى کۆمەڵایەتى بۆ ئەوەى کە بە شێوەى کاتى نفوز ئیحتیمالى هەیە ک

 لەسەر گروپەک بکەن بە دوو شێوە ڕەفتار بکەن، کە بریتین لە:

شێوەى توندوتیژى، زۆرجار گروپەکانى دژ بەیەک یا منافس لەگەڵ یەکتر  -１

 توندوتیژى بەکاردەهێنن.

ار دەکەن زۆرجار گروپەکان لەگەڵ دۆستەکانیان بە شێوەیەکى دۆستانە ڕەفت -２

و هەوڵ دەدەن کە لە نێوان ئەو کەسانە یان گروپانەى کەلێیان نزیکن 

کاریگەرى زۆرتر بکەن تاکو لە رێگاى ئەوان بتوانن زیاتر نفوز بکەن و 

 ئامانجەکانى خۆیان زیاتر بە دەست بێنن.

 هۆکارەکانى کە کاریگەریان لەسەر تواناى هێزەکان و گروپەکانى کۆمەڵایەتى هەیە

 و دەسەڵاتى هێزەکان و گروپەکانى کۆمەڵایەتى گرێدراوە بە:تواناى 

 تواناى رێکخستن: -１

ى رێکخستنى زیاتریان لەناو کۆمەڵگادا هەیە. تەنانەت لەناو ائەو گروپانەى کە توان

کۆمەڵگاشدا بتوانێت کە گروپەکانى ترى کۆمەڵایەتى زیاتر لەگەڵ خۆى هاورێ بکات و 

بە شێوەیەک شاراوە بتوانرێت زیاتر کردارى نفوز بکات، بە تایبەت ئەو گروپانەى کە 

کانى مامۆستایان و قوتابیان، سیاسی نەبن وەکو گروپەلەگەڵ خۆیان هاورێ کردووە، 

ئافرەتان، گەنجەکان.... هتد بن کە بتوانن وەکو ئامرازێکى نفوز بۆ بەرژەوەندى خۆیان 

 بەکاربێنن.
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 ژمارەى حیزبەکانى ناو کۆمەڵگا   -２

هەرچەند ژمارەى حیزبەکانى ناو کۆمەڵگا زیاتر بێت، تواناى کردارى و نفوزى گروپەکان  

بێک هەوڵ دەدات کە ڕاى گروپەکانى تر بۆ خۆى بە زیاتر دەبێت. چونکە هەر حیز

دەست بێنێت. ئەگەر حیزبێکى تر کەمتر کار بکات ئەو کات گروپى نفوز بۆ لای 

حیزبێکى تر کە زیاتر کاردەکات دەڕوات و دەسەڵاتى حیزبی کەمتر دەبێت و 

ئیحتیمالى هەیە کە دەسەڵات لە دەست بدات. پەیوەندى هەر حیزبێک لەگەڵ 

کۆمەڵایەتى جیاوازە. حیزبەکان بە گوێرەى سیاسەت و پرۆگرامى خۆیان کار  هێزەکانى

 لەسەر هێزەکانى کۆمەڵایەتى دەکەن.

 ئابورى -３

هەرچەند کە گروپەکانى سەرچاوەى ئابورى سەربەخۆى زیاتر یان هەبێت پێگەى 

 کۆمەڵایەتیان بەهێزتر بێت زیاتر دەتوانن کاریگەرى لەسەر دەسەڵاتى سیاسی بکەن.

 گرنگى دان بە گروپەکانى کۆمەڵایەتى لەناو یاساکاندا:  -４

لەناو کۆمەڵگایەکانى کە لەناو یاساکانیان گرنگى زیاتر بە گروپەکانى کۆمەڵایەتى 

دەدەن دەبێتە هۆى ئەوەى کە توانایەکانى گروپەکانى کۆمەڵایەتى لەناو ئەو 

گروپەکانى  کۆمەڵگایەدا زیاتر لە کۆمەڵگایەکانى تر بێت کە گرنگى کەمتر بە

 کۆمەڵایەتى دەدەن.

 

 چەمکى دەسەڵاتى سیاسى

لە ڕوانگەى زانستى کۆمەڵایەتى دەسەڵات بە دوو شێوە پێناسە دەکرێت کە بریتیە 

 لە:

 تواناى بۆ دروستکردنى شتێکى دیاریکراو: -أ

نفوز یا کاریگەرى یەک کەس یان گروپێک بە هەر شێوەیەک کە لەسەر  -ب

 جۆراوجۆر کرابێت. ڕەفتارى خەڵکانى تر بە شێوەکانى

بە شێوەیەکى گشتى زۆر لە زانایان دەسەڵاتیان وەکو تواناى کەسێک، گروپێک، 

کردنى ئیڕادەى خۆیان  ەڕزمؤسسەیەک یان چینێک بۆ بڕیارەکانى دیاریکراو یان ف

لەسەر خەڵکانى تر پێناسە کردووە. دەسەڵاتى کۆمەڵایەتى حاڵەتێکى تێکەڵاوى و 

اتى سیاسی هەیە وەکو نفوز، گوشار، پلەوپایەى شێوەکانى زیاترى لە دەسەڵ

 کۆمەڵایەتى و چینایەتى کۆمەڵایەتى و هتد. 
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هەندێک لە زانایەکان بە شێوەیەکى زۆر فراوان سەیرى دەسەڵات دەکەن و باوەڕیان 

هەیە کە دەسەڵات لەناو هەر ڕەفتار یان پەیوەندییەکى کۆمەڵایەتیدا هەیە. لەناو 

مکەى دەسەڵات دەتوانین ببینین، بەڵام ئەو جیاوازییە کارل تیۆرى کارل مارکس ئەم چە

مارکس لەگەڵ ئەوان هەیەتى کە مارکس ئیڕادەى چینایەتى وەکو بنەماى دەسەڵات 

لەبەرچاو دەگرێت، دەلێت ئەو چینەى کە فەرمانڕەوایە بە چەوساندەوەى چینەکانى تر 

 ئیڕادەى خۆى فەڕز دەکات.

بە ئیڕادەى مؤسسات دەدرێت و مؤسسات یان  لەناو تیۆرەکانى لیبرالى گرینگى

 ادەى خۆیان بەسەر خەڵک فەڕز دەکەن.ڕ حیزبەکان ئی

لە ڕوانگەى ماکس ڤێبەر دەسەڵات لەناو هەموو پەیوەندییەکانى کۆمەڵایەتیدا هەیە، 

دەسەڵات تەنیا لەناو دەوڵەتدا نییە، بەڵام ماکس ڤێبەر دەوڵەت بەگەورەترین دەزگا 

نێت، چونکە دەوڵەت تواناى بەکارهێنانى هێزى لەناو سنورەکانى لەناو کۆمەڵگادا دە

دەسەڵات یان  خۆى دا هەیە. ماکس ڤێبەر سیاسەت وەکو هەوڵێک بۆ بەدەستهێنانى

کاریگەرى لەسەر دەسەڵات لە نێوان دەوڵەتەکان یان لە نێوان گروپەکانى ناوخۆى 

 دەوڵەت دەزانێت.

س یان گروپێکى کۆمەڵایەتى بۆ باتامۆر دەسەڵات بە ماناى تواناى یەک کە

بەدواداچوونى پرۆگرامێکى پراکتیکى، سەرەڕاى ئەوەى کە ئەو پرۆگرامە لە دژى 

 بەرژەوەندى گروپەکانى تر بێـت و گروپەکانى تریش لە دژى ئەو پرۆگرامە کار بکەن. 

ئانتۆنى غیدنز دەسەڵات بە تواناى خەڵک یا ئەندامەکانى گروپێک بۆ بەدەستهێنانى 

ئامانج یا پێش بردنى بەرژوەندییەکانى خۆیان دادەنێت، لە ڕوانگەى ئەو دەسەڵات 

یەتى هەیە، زۆر لە ڵاحاڵەتێکى گشتگیرى هەیە کە لەناو هەموو پەیوەندییەکانى کۆمە

 دژایەتیەکانى ناو کۆمەڵگا لەبەر دەستە.

 چەمکى دەسەڵاتى سیاسی

تیۆرى جۆن لۆک وەکو سەرچاوە بۆ پێناسەکردنى دەسەڵاتى سیاسی وەربگرین، ئەو 

بەم شێوەیە پێناسەى دەسەڵات دەکات: دەسەڵاتى سیاسی دەسەڵاتێکى کە مافى 

دانانى یاساى لەگەڵ دیارکردنى سزاى مەرگ و تەواوى سزاکانى بچووکتر بۆ رێکخستن 

 و پاراستنى خاوەنداریەتى هەبێت. 

ى دەسەڵاتى سیاسی لە چەمکى دەوڵەت بەربڵاوترە، چونکە چاڵاکییەکانى ئێستا چەمک

سیاسی تەنیا لە چوارچێوەى دەوڵەت دا سنووردار ناکرێت، بەڵکو لەناو حیزبەکانى 
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سیاسی، بزاڤەکانى کۆمەڵایەتى، یەکێتى کرێکاران، رێکخراوەکانى نێو دەوڵەتیش دا 

 هەیە.

ەنیا لە رێگاى هێز دەتوانێت ئامانجەکانى لە ڕابردوودا تەسەور دەکرا کە دەوڵەت ت

خۆى بە دەست بێنێت، بەڵام دواى ئەو فکرەش بڵاو بۆوە کە رێگایەکى تریش هەیە کە 

دەوڵەت بۆ بەدەستهێنانى ئامانجەکانى خۆى دەتوانێت کەڵکى لێ وەرگرێت، بۆ 

یزمەکانى غبەتەکانى ئابورى، پڕوپاگەندە میکانەنموونە لە رێگاى کاریگەرى ئایدۆلۆژیا، ر 

تر، بەڵام دیسانیش ئەگەر دەوڵەت نەیتوانى بە میکانیزمەکانى تر ئامانجەکانى خۆى 

بەدەست بێنێت، هەر وەکو ماکس ڤێبەر باس دەکات دەوڵەت تواناى بەکارهێنانى 

هێزى لەناو کۆمەڵگادا هەیە، لەو رێگایە دەتوانێت کۆمەڵگاى خۆى ناچار بکات کە 

ڵام جیا لە دەوڵەت هیچ مؤسسەیەکى تر ناتوانێت هێز ئامانجەکانى جێبەجێ بکات. بە

بەکاربهێنێت بۆ ئەوەى کە بتوانێت ئامانجەکانى خۆى بە دەست بێنێت. بە شێوەیەکى 

گشتى دەتوانین بلێین کە دەسەڵاتى سیاسی دەسەڵاتێکە کە دەتوانرێت هێز 

ەکانى تر بەکاربێنێت و مافى دانانى یاساى بۆ هەموو کۆمەڵگا هەیە، بەڵام دەسەڵات

 توانایی بەکارهێنانى هێزیان نیە. 

 ئایین و سیاسەت

ئایین گرینگى زۆرى لەسەر ژیانى مرۆڤەکان و کۆمەڵگا هەیە، هیچ کۆمەڵگایەک نیە 

کە ئایین گرنگى نەبێت، بەڵام سەبارەت بە ئایین و سیاسەت لە دوو ڕوانگەى جیاواز 

 پێویستە سەیر بکرێت.

 لە ڕوانگەى زانایەکانى کۆمەڵایەتى سەتیەک: کاریگەرى ئایین لەسەر سیا

 دوو: پەیوەندییەکانى ئایین و سیاسەت لە ڕوانگەى فەیلەسوفەکانى سیاسى.

بە دیراسەکردن لەسەر ئەو دوو بابەتە دەتوانین بە شێوەیەکى باش زانیاریمان لەسەر 

 ئایین و سیاسەت هەبێت.

 زانایەکانى کۆمەڵایەتىیەک: کاریگەرى ئایین لەسەر سیاسەت لە ڕوانگەى 

لە ڕوانگەى سیکۆلاریستەکاندا ئایین پەیوەندى بە بارودۆخى رۆحى هەیە، سیاسەتیش 

پەیوەندى بە بەشەکانى دونیایی مرۆڤ هەیە. ئێستا دەوڵەتەکانى رۆژئاوا باوەڕیان بە 

فکرێکى سیکۆلاریستى هەیە، سەرچاوەکانى ئەوەش بۆ سەدەکانى ناوەڕاست و 

س لە رۆژئاوا دەگەرێتەوە. ئەو کات کێشە و ململانێ لە نێوان سەردەمى رێنیسان

ساڵ ئەم فکرە لە رۆژئاوا دروست بوو  ٤٠٠کلێسا و کۆمەڵگا بوو بە تێپەربوونى زیاتر لە 
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کە نابێت ئایین لەناو سیاسەت تەداخول بکات و ئایین و سیاسەت لە یەکتر 

ر بارودۆخى سیاسی زۆر لە جیابکرێنەوە، بەڵام دیسانیش ئایین کاریگەرى هەیە لەسە

دەوڵەتەکان، تەنانەت پەیوەندییەکانى نێو دەوڵەتیش هەیە. بۆ نمونە دەوڵەتى 

ولەکە لە ئەمریکا بەرگرى لە ئیسرائیل لەسەر فیکرى ئایینى دامەزراوە، لۆبی ج

تى ئیسرائیل دەکات، ئەمەش دەبێتە هۆى ئەوەى کە بە شێوەیەکى بەردەوام دەوڵە

 رگرى لە دەوڵەتى ئیسرائیل بکات. دەوڵەتى ئەمریکا بە

رۆک کۆمارەکانى ئەمریکا جیا لە جۆن کەنەدى هەموویان پرۆتستانت بووینە، ەس

تەنانەت کاریگەرى زۆرى لەسەر ئەمریکاش هەیە کە چ کەسێک ببێتە سەرۆک کۆمارى 

ئێستاش لەناو گۆرانکارییەکانى رۆژهەڵاتى ناوەڕاستدا رۆڵى ئایین لەسەر پرۆسەى 

 حاڵەتى گەشەکردندایە. سیاسی لە

ا، عێراق، سوریا و ئایین کاریگەرى زۆرى لەسەر سیاسەتەکانى عەرەبستان، ئێران، تورکی

 تەکانى ترى رۆژهەڵاتى ناوەڕاستدا هەیە.لوبنان و دەوڵە

ئەگەر سەیرى عەرەبستان بکەین ئایین لەناو خودى کۆمەڵگا رۆلێکى تایبەتى هەیە و 

ەڵ دەوڵەتەکانى جیهان کاریگەرى هەیە بۆ نموونە پەیوەندىیکردنى عەرەبستان لەگ

 دەتوانین سەیرى پەیوەندى عەرەبستان لەگەڵ دەوڵەتى عێراق بکەین.

عەرەبستان لەبەر ئەوەى کەسێکى شیعە لە عێراق دەسەڵاتى بە دەست گرتووە 

ئامادە نیە کە پەیوەندییەکى باش لەگەڵ عێراق دروست بکات یان دەتوانێت سەیرى 

ەوڵەتى عەرەبستان لەگەڵ دەوڵەتەکانى سوننى بکەین بە تایبەت پەیوەندى د

دەوڵەتەکانى خەلیجى لەبەر ئەوەى کە ئەو دەوڵەتانە دەوڵەتەکانى سوننیە جۆرێک 

 لێکنزیک بونەوە لە نێوان عەرەبستان و ئەو دەوڵەتانە هەیە.

ەتا دەوڵەتى ئێران بۆ ئیڕادەکردنى ناوخۆى کەڵکى لە ئایینى شیعە وەرگرتووە و ه

بەپێى دەستورى کۆمارى ئیسلامی ئێران بێگومان دەبێت کەسێکى پیاوى شیعە بێت و 

( ى دەستورى کۆمارى ئیسلامى ئێران باوەریان بە ١١٠سەرەڕاى ئەمە بەپێى ماددەى )

ویلایەتى )فەقى( هەیە و ویلایەتى فەقى بەو مانایە دێ کە گەورەترین پیاوى ئایینى 

دام و دەزگایەک لەناو ئێران  وسە دەسەڵاتى لە هەمورێبەرى دەکەوێتە دەست ئەم کە

تى ئێران کەڵکى لە ئایینى ت بە سیاسەتى دەرەوەى ئێران دەوڵەدا زیاترە سەبارە

شیعە وەرگرتووە پەیوەندییەکى باشى لەگەڵ شیعەکانى جیهان دروست کردووە بۆ 

یان یعەکانى عێراق و ەسەد و شنموونە پەیوەندى ئێران لەگەڵ رژێمى بەشار ئ

 شیعەکانى لوبنان و یەمەن.
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ئایین کاریگەرى لەسەر بارودۆخى ناوخۆى تورکیا هەیە و لەناو تورکیادا یەک لە 

گەورەترین کێشەکانى ململانێ کردن لە نێوان عەقڵیەتى سیکۆلاریستى و عەقڵیەتى 

ئیسلامى دا هەیە، سەربازەکان بە شێوەیەکى دیکتاتۆرى عەقڵیەتى ئیسلامیان لەناو 

ى تورکیا سەرکوت دەکرد و هیچ جۆرە مۆڵەتێکیان بە عەقڵیەتى ئیسلامى لەناو دەوڵەت

دەوڵەتى تورکیا نەدەدا بەڵام بەپێى گۆرانکارییەکانى کەلەناو سیستەمى جیهانى کرا، 

ئەو کاریگەرییەى لەسەر تورکیا دروست کرد کە لەناو پرۆسەکانى هەڵبژاردن 

ێ کە زۆرینەى دەنگەکان بە دەست عەقڵیەتى ئیسلامى یان حیزبی ئیسلامى بتوان

بێنێت و عەقڵیەتى ئیسلامى بۆ جێگیرکردنى خۆى لە ناو تورکیادا محاوەلەى یان کار بۆ 

گۆرانکارى یان ریفۆرم لەناو دەستورى تورکیا دا دەکرد بۆ ئەوەى کە دەسەڵاتى 

سەربازى لەناو تورکیا کەمتر بکات و بەشێوەیەکى فەرمى پێگەى عەقڵیەتى ئیسلامى 

ەناو تورکیا بەهێز بکات. سەبارەت بە پەیوەندییەکانى دەرەوەى عەقڵیەتى ئیسلامى ل

مانى نوێ دەکاتەوە کە دەیەوێت لە رێگاى ئایینى ستورکیا بیر لە ئیمپراتۆریەتى عو

ئیسلام پەیوەندییەکى باش لەگەڵ دەوڵەتەکانى ئیسلامى بە تایبەت لەگەڵ 

ەکى بەهێز بۆ تورکیا لەسەر ئاستى دەوڵەتەکانى عەرەبی چارەسەر بکات و پێگەی

ەدا جۆرە دژایەتیەک لە نێوان یى و نێو دەوڵەتى دروست بکات، لێر ناوچە

پەیوەندییەکانى دەوڵەتى تورکیا و دەوڵەتەکانى رۆژئاوا بە تایبەت دەوڵەتى ئیسرائیل 

و ئەمریکا دروست دەبێت هەر بۆیەش ئێمە هەندێک جار ناکۆکى لە نێوان 

ائیل و تورکیا یان ئەمریکا و تورکیا دەبینین بەڵام عەقڵیەتى سیاسەتەکانى ئیسر 

ئیسلامی تورکیا ئێستا دەیەوێ کە سیاسەتێک لەپێش بگرێ کە بتوانێت بە شێوەیەک 

 لە شێوەکان ئەم ناکۆکیە  چارەسەر بکات.

پێکدادانى شارستانەکان زۆر گرنگى بە رۆلى ئایین لەناو  لەناو پەرتوکىهانتینگتۆن 

یاسەت دەدات. ئێستاش ئایین رۆلى زۆرى لەسەر بارودۆخى سیاسی کاروبارى س

ناوخۆى عێراق هەیە، بە تایبەت کێشەى کە لە نێوان عەرەبستانى شیعە و عەرەبەکانى 

ەدا هەیە. کاریگەرى ئایین لەسەر سیاسەت لە ڕوانگەى سێ زاناى گەورەى نسوون

 کۆمەڵناسی کە بریتین لە مانەى خوراەوە دەخەینە  ڕوو: 

 کارل مارکس  -１

مارکس یەکێک لە زانایەکانى گەورەى زانستە کۆمەڵایەتیەکانە، کە زۆر لە ژێر کاریگەرى 

ویى هەبووە، لە ڕوانگەى ئایینیش لە وهیگڵ دا بووە و باوەڕى بە ماتریاڵیسمى مێژ

ژێر کاریگەرى فیکرەکانى فیۆرباخ بووە. لەسەرەتاى ژیانى یەهودى بووە، بەڵام لەبەر 

ەمە لەسەر یەهودیەکان هەبووە، دەبێتە مەسیحى و دزۆر کە لەو سەر ەکانى ر گوشا

 دواى تێپەربوونى ماوەیەک بە شێوەیەکى گشتى باوەڕى بە هیچ ئایینێک نەبووە.
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و جوتیار لە  رمارکس لەناو فیکرەکانى خۆیدا باوەڕى بە ئەوە هەبوو کە چینى کرێکا

ئەوەى کە ئێش و ئازارێکى  ـە هۆىتدەچەوسێنەوە، ئەمەش دەبێ رانلایەن سەرمایەدا

زۆر ببینن، بەڵام ئایین وەکو شتێکى سڕکەر دەبێت بۆ ئەوەى چینى کرێکار و جوتیار 

 بتوانن ئێش و ئازارەکانیان تەحەمول بکەن.

لە ڕوانگەى مارکس بە تێپەربوونى جیهان لە قۆناغى سەرمایەدارى بۆ قۆناغى 

امێنێت ئەو کات بە شێوەیەکى کۆمۆنیستى، چەوساندنەوەى چینى کرێکار و جوتیار ن

 ئۆتۆماتیکى ئایین لەناو کۆمەڵگا لە ناو دەچێت.

لینین دەلێت: چینى فەرمانڕەوا ئایینیان دروست کردووە، بۆ ئەوەى وەکو ئامرازێک 

 بەکاربێنن کە خۆیان لەسەر چینەکانى کۆمەڵگا فەڕز بکەن.

 دورکهایم: -２

کە پەرتوکێکى هەیە بە ناوى  دورکهایم یەکێکە لە زانایەکانى گەورەى کۆمەڵناسی

)شکلەکانى سەرەتاى ئایین( باوەڕى بە ئایینى مەدەنى هەیە، دەلێ بۆ ئەوەى کۆمەڵگا 

پێکەوە گرێ بدرێ بۆ خۆى ئایینێک دروست دەکات، ئەگەر لەناو کۆمەڵگا ئایینێک 

 نەبێت ئەو کۆمەڵگایە ناتوانێت بمێنێتەوە لەناو دەچێت.

یینى ئەو هۆزانە دەکات کەلەناو داستانەکانى ئوسترالیا لەناو ئەو پەرتوکەیدا باسی ئا

دەژین کە ئایینێکى تایبەت بە خۆیان هەیە، بەڵام گوێیان لە هیچ ئایینێکى ئاسمانى 

نەبووە، لە ئایینەکەیان ئەنجامدانى هەندێک کار حەرام کراوە و ئەنجام دانى هەندێک 

و کۆمەڵگایە ئەو کارانەى کە کاریش خێرە، هەندێکیش حەڵاڵە، ئەگەر ئەندامەکانى ئە

لە ئایینەکەیان حەرام کراوە ئەنجامى بدەن، ژیان لەناو ئەو دارستانانەى ئوستراڵیا 

دەکەوێتە مەترسی و کۆمەڵگاکەیان لەناو دەچێت، دەبێتە هۆى ئەوەى کە ژیان لەناو 

ئەو دارستانانە باشتر ببێت، بارودۆخى ژیانى ئەو کۆمەڵگایەش باشتر دەبێت، بە 

ەیەک ئایین گرێ دەدات بە ویژدانى کۆمەڵایەتى، هەروەها لەناو پەرتوکەکەى دا شێو

دەلێ لەهەر جێگایەک کە ئایین پەیدا بووە بە شێوەیەک بووە کە کاریگەرى ئیجابی 

 مەڵگایەکانیان هەبووە.لەسەر باشتر کردنى ژیان لەناو کۆ

 ماکس وێبر: -３

نگى بە روحیەتى ئایین دەدات ماکس وێبر لەناو فکرى خۆیدا سەبارەت بە ئایین گر 

پەرتوکێکى هەیە بە ناوى ) ئەخڵاقى پرۆتستانتى و رۆحى سەرمایەدارى(، ماکس وێبر 

دەیەوێت ئەوە نیسان بدات کە گەشەکردنى سیستەمى سەرمایەدارى لە جیهاتن 

لەبەر ریفۆرم کردن لەناو ئایینى پرۆتستانت بووە، کە ئەو ریفۆرم  کردنەش لەلایەن 
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بەناوبانگى پرۆتستانتى بناوى کالڤین و ماترتن لۆثر بووە، ماکس وێبر دەلێ دوو زاناى 

لەسەدەکانى ناوەڕاست منافسە و کێشە لەنێ,ان کلێسا و کۆمەڵگادا هەبووە، 

کلێساکان یان ئایین واى لە مرۆڤ دەکرد کەوا هیچ جۆرە رەغبەتێکیان بۆ 

یتر هەموو شتێک بەدەستهێنانى سەروەت و سامان نەبێت وا تصور دەکرا کە ئ

لەدەست خودایە و لە رۆژى یەکەم کە ئەو تاکە لەدایک دەبێ خوا هەموو شتێکى بۆ 

دیاریکردووە، باش نیە خەڵک بۆ ئەو چەند رۆژەى کە لە دونیا دا دەژیت هەوڵى زۆر بۆ 

بەدەستهێ،انى پارە بدات، چونکە رۆژێک دێت هەر مرۆڤ دەمرێت پێویستە کە مرۆڤ 

ئەوە بدات کە خوا لێى ڕازى بێت، نەک ئوەى هەوڵ بۆ  هەموو هەوڵى خۆى بۆ

بەدەستهێنانى سەروەت و سامان بدات.. ئەمەش دەبووە هۆى ئەوەى کە خەڵک 

ئەگەر گوناحى کردبایە سەردانى کلێساکانى دەکرد و قەشەکان دیاریان دەکرد کە نرخو 

شەکان دەدا گوناهەکەیان چەندە، خەڵکیش بۆ سڕینەوەى گوناحەکانیان پارەیان بە قە

تصوریان دەکرد کە گوناحەکانیان سڕاوەتەوە چونکە خەڵک تصورى دەکرد کە ئەم 

قەشانە نوێنەرى خوانە، ئەمە دەبووە هۆى ئەوەى کە پارە تەنیا لە دەست کلێساکان و 

 شازادەکاندا بێت.

ئەمەش یەک لە هۆکارەکانى گرنگ بوو کە خەڵک نەتوانێت کار بۆ بەرژەوەندى خۆى 

ش بکەوێت، بەڵام کالڤین و لۆثر دوو زاناى بەناوبانگ گۆرانکاریان لەناو بکات و پێ

فکرى مرۆڤەکانى ئەو سەردەم دروست کرد کە خەڵک بیر لە بەرژەوەندییەکانى خۆیان 

 و کارکردن و کۆکۆدنەوەى سەروەت و سەرمایە بکەنەوە.

سامانى  کالڤێن و لۆثر بە شێوەیەک باسیان کرد کە ئەوە کەسەى کە زۆر سەوەرت و

هەبێت خوا خۆشیدەوێت لەبەر ئەوەشە کە سەروەت و سامانى پێداوە کە ئەو  کەەى 

هەژارە خوا خۆشى ناوێ لەبەر ئەوەیە کە سەروەت و سامانى پێنەداوە ئەم فکرە بووە 

هۆى ئەوەى کە خەڵک زیاتر گرنگى بە کارکردن و بەرژەوەندى خۆى بدات، نەک بچێت 

 ن بە کلێساکان و قەشە بدەن.پارە و سەروەت و سامانى خۆیا

ئەم ریفۆرم کردنە لەناو فکرى پیاوەکانى ئایینى بووە هۆى ئەوەى کە سەروەت و 

سامان و پارە بکەوێتە دەست زۆربەى ئەندامەکانى کۆمەڵگا و زۆربوونى سەروەت و 

سامانیش لەناو دەستى زۆربەى ئەندامەکانى کۆمەڵگا بووە هۆى کۆکردنەوەى 

ەڵگادا، ئەم کۆکردنەوەى سەرمایەش لەناو کۆمەڵگا بووە هۆى سەرمایە لەناو کۆم

پەیدابوونى سیستەمى سەرمایەدارى و گەشەکردنى ئابورى لەناو رۆژئاوادا، ماکس 

وێبر باوەڕى بەوە هەبووە کە ئەم ریفۆرمەى ئایینى بووە هۆکارى گەشەکردنى رۆژئاوا 

 لە هەموو بوارەکاندا.
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 سیاسەت لە ڕوانگەى فەیلەسوفەکانى سیاسىدوو: پەیوەندییەکانى ئایین و 

یەک لە پرسیارەکانى گرنگى زانستى سیاسەت و زانستى کۆمەڵناسى ئەوەیە کە ئایا 

 پێویستە ئایین لەناو سیاسەتدا تەداخول بکات؟

بۆ وەڵامى ئەو پرسیارە سێ دەستە فکرى جیاواز لەناو فەیلەسوفەکانى رۆژئاوایدا 

 هەبووە، کە بریتین لە:

 زاڵبوونى ئایین بەسەر دەوڵەت: -１

لەناو فکرەکانى زانایانى وەک لۆتر، جان بۆدان، بۆسوئە دۆمستر دیاردەبێت،  کە 

ر ئەمە ەباوەڕیان بەسەرترى ئایین لەسەر سیاسەت هەبوو، ئەمەش کاریگەرى لەس

هەبوو کە دەوڵەت لەژێر کاریگەرى ئایین دا دەبێت. کە سەرچاوەى هەموو شتەکان و 

 وایە. چونکە حاڵەتێکى شەڕانگێزى لەناو زاتى مرۆڤەکاندا هەیە.دەسەڵات خ

لە ڕوانگەى لۆتر دەسەڵاتى الهی هەوڵى چارەسەرکردن یان دوورکردنەوەى 

 خەسڵەتەکانى شەڕى مرۆڤەکانى دەبێت.

راون بۆ جێبەجێکردنى م کلە ڕوانگەى کالڤن، بەرپرسەکانى حکومى لەلایەن خوا مستلز 

 کانیان.ەئەرک

ى جان بۆدان حاکم یان فەڕمانڕەوا نوێنەرى خوایە لەسەر زەوى، رۆڵى ئەو لە ڕوانگە

 ر زەوییە.ەسى عەدالەت لەبەرقەرارکردن

لە ڕوانگەى بۆسوئە جیهان بە مشیەتى الهی ئیدارە دەکرێت، ئایین و عەدالەت بە 

بنەماى دەوڵەت دەژمێردرێت. دەوڵەت لەبەرئەوەى کە ئایین گرنگە پێویستە گرنگى 

و خزمەت کردن بە خوا زۆر لەوە گرنگترە کە خزمەت بۆ خەڵک بکرێت. پێبدات 

انى وەک مرۆڤەکان ئامرازى خواوەندن و سیستەمى پاپ باشترین سیستەمە چەمکەک

وعیەتێکیان نیە، پێویستە کە ر روەرى خەڵک هیچ مەشگرێبەستى کۆمەڵایەتى، سە

 ە یەک جیاکردەوە.ڕەخنە لە شۆرشى فەڕەنسا بگیرێت، چونکە ئایین و سیاسەتیان ل

بەگشتى لەناو ئەم فکرەدا پێویستە سەرچاوەى مەشروعیەتى ئەو کەسەى کە 

و حاکم نابێت ێتە فەرمانڕەوا خوایە نەک جەماوەر دەسەڵات وەردەگرێت و دەب

وەربگرێت، لێرەدا ئەم فکرە لەگەڵ هەڵبژاردنەکان کە  کمەشروعیەتى خۆى لە خەڵ

 دن دەنگ بدات دژایەتى هەیە.تاک بچێت لەسەر صندوقەکانى هەڵبژار 

 ئایین وەکو ئامرازێک سەیر دەکەن:  -２
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ئایین تا ئەو ڕادەیە سادە دەکەن کە لە خزمەتى دەوڵەت دابێت، بۆ ئەوەى 

سەقامگیرى لەناو کۆمەڵگا دروست بکرێت. ماکیاڤیللى لەبەرئەوەى کە نیگەرانى 

مرازێک لە خزمەتى یستە وەکو ئاو سەربەخۆى دەوڵەت بوو، باوەڕى هەبوو کە ئایین پێ

دەوڵەتدا بێت. لە ڕوانگەى ئەو تەنانەت فەرمانڕەوا بۆ بەرژوەندییەکانى خۆى 

 دەتوانێت دەستکارى و پێناسەکانى تایبەتى ئایینى بۆ شتەکان بکات.

مۆنتسکیۆ بە شێوەیەکى فۆنکسیۆنى یان وەزیفى سەیرى ئایین دەکات کە لە 

ەرئەوەى کە جێبەجێکردنى فەرمانەکانى ڕوانگەى ئەو بۆ کۆمەڵگا قازانجى هەیە، لەب

 دەسەڵات ئاسانتر دەکات.

بوو، باوەڕى بەوە هۆبز لەبەرقەیرانەکانى بریتانیا کە هۆکارى جیاوازییەکانى ئایینى 

بەشێک بێت لە دەوڵەت چونکە بەو رێگایە ئاشتى و سەقامگیرى  هەبوو کە ئایین

یین و سیاسەت بوو، چونکە لە کۆمەڵگا بەرقەڕار دەبێت. هۆبز لەدژى جیاکردنەوەى ئا

ن هەبێت دەبێتە هۆى اڕوانگەى ئەو ئەگەر کلێسا و دەوڵەت هەردووکیان دەسەڵاتی

ئەوەى کە دوو حوکمڕان هەبێت، یەک هاوڵاتى لەیەک کاتدا ناتوانێت بڕیارەکانى 

هەردووکیان جێبەجێ بکات، پێویستە کە  دەسەڵات تەنیا لە دەستى دەوڵەت دابێت 

 دەسەڵاتى دونیایى و معنوێ هەبێت.کە دووەم 

ئیسپینۆزاش باوەڕى بەوە هەبوو کە پێویستە بە شێوەیەکى تەواو ئایین لە ژێر 

دەستى دەسەڵاتى سیاسی دابێت و دەسەڵاتى سیاسی مافى تەداخول کردنى لەناو 

کاروبارى ئایینى دا هەبێت. بەڵام زانایەکانى ئایینى ئەو مافەیان نییە کە دەست لەناو 

 تای سیاسی وەربدەن.پان

ئێستا هەندێک لە لایەنەکانى سیاسی لەناو پرۆسەکانى سیاسی بەشدارى دەکەن 

ت تێکەڵ بکەن تاکو لەو رێگایە بتوانن دەسەڵات بە ەسادەیانەوێت کە ئایین و سی

 دەست بگرن.

 ئایین و سیاسەت لە یەکتر جیابکرێنەوە:  -３

ەکانى ئەو سەردەمە باوەڕیان هەندێک لە فەیلەسوفەکانى ڕابردوو و زۆربەى زانای

بەوە هەیە کە نابێت ئایین لەناو سیاسەت دا تەداخول بکات،کە پێیان دەلێن 

سکۆلاریستەکان، ئەوەش لە دژى فکرى یەکەم و دووەمە کە باوەڕى بە جیاوازى ئایین 

و سیاسەت لەگەڵ یەکترى هەیە. لایەنگیرانى ئەو تیۆرییە لەدواى ئەوە دەگەرێن کە 

ەکانى گرنگى ئایین بۆ تاکەکان و کۆمەڵگا بگەرێننەوە، ئایین لە ژێر بەهاو قیەم
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دەسەڵات و سلطەى دەوڵەت رزگار بکەن، کە بە شێوەیەکى ئامرازى سەیرى ئایین 

 دەکەن.

جۆن لۆک لەناو پەرتوک نامەى سەبارەت بە مساومە تەرکیز لەسەر جیاوازى ئایین لە 

ێکى دونیایى هەیە و ئامرازەکانى دەوڵەت دەکات. لەڕوانگەى لۆک دەوڵەت حاڵەت

دونیایى لە دەستى دەوڵەتدایە. حالەتى معنوى و روحى مرۆڤەکان و ئایین لە ژێر 

کۆنترۆڵى دەسەڵاتى سیاسی دا نییە. بنەماى حاکم لەسەر بەکارهێنانى هێزە، بەڵام 

ئایین لەسەر بنەماى ئیمان و باوەڕى فکرى تاکەکان دا دامەزراوە. هەر مرۆڤێک بە 

 وەیەکى ئازاد دەتوانێت ئایینى خۆى هەڵبژێرێت و عبادەتى خوا بکات.شێ

تان، ئایین دابەشى دوو وجهەى زاهرى هەستى دەررونى دەکات. لە کنسبنجامین 

ڕوانگەى ئەو هەستى دەروونى ئایین ناگۆرێت و دژایەتى لەگەڵ ئازادى نییە و 

اهرى ئایین دەگۆرێت و کاریگەرى زۆرى لەسەر ئازادى مرۆڤەکان هەیە. بەڵام شکلى ز 

کاتى ئیحتیمالى هەیە کە لە دژى ئازادى بێت و لە ئیستیبداد بەرگرى بکات. ئەمەش 

دەبێتە هۆى ئەوەى کە بنجامین بە دوو شێوە سەیرى ئایین بکات. ئەو باوەڕى بە 

یەکگرتویى ئایین و سیاسەت نییە، بەتەداخول کردنى ئایین لەناو سیاسەت دەبێتە 

کو ئامرازێک بکەوێتە بەردەستى هەندێک خەڵک تەنانەت ئەگەر هۆى ئەوەى کە وە

باوەڕیان بە ئایینیش نەبێت بەڵام بۆ بەرژەوەندییەکانى خۆیان بەکاربێنن و یەکتر 

قەبول کردن لەناو ببەن و ئیستیبداد لەناو کۆمەڵگا دروست بکات، دژەکانى خۆى 

یگەرى خراپیان لەسەر ئازادییەکانى مەدەنى و ئایینى لەناو ببەن و تەنانەت کار 

ئایینیش هەبێت. بەڵام جیاکردنەوەى ئایین و سیاسەت دەبێتە هۆى ئەوەى کە ئایین لە 

ژێر دەسەڵاتى سیاسی رزگارى ببێت، ئەمەش دەبێتە هۆى ئەوەى کە دژایەتى لەگەڵ 

 ئازادییەکانى مەدەنى و مافى مرۆڤ و یەکسانەکانى مرۆڤەکان نەبێت.

ەداخول کردنى ئایین لە سیاسەت، دەبێتە هۆى ئەوەى کە کە بەتتوکویل باوەڕى هەیە 

کان لە ئایین ەئایین لەگەڵ کارە خراپەکانى دەسەڵات شەریک بێت و مرۆڤ

ى زۆرى هەیە کە هەڵە بکات و لدوورکەونەوە، لەڕوانگەى ئەو دەسەڵات ئیحتیما

ەڵاوکردنى گۆرانکارى زۆرى تێدا بکرێت، بەڵام ئایین حاڵەتێکى نەگۆرى هەیە. بۆیە بەتێک

 ئایین و سیاسەت دەبێتە هۆى ئەوەى کە بەزەرەرى ئایین تەواو بێت. 

  

 ئایدۆلۆژیا و کۆمەڵگا 

 ئایدۆلۆژیا چییە؟ -１



31 
 

ئەم وشەیە بۆ یەکەم جار لە لایەن )دستۆن دۆتریس( کە فەیلەسوفێکى فەرەنسیە 

لەسەر ( باس کرا. بەڵام زۆر باس ١٩بەماناى زانستى فکرەکان لە سەرەتاى سەدەى )

 ئەم وشەیە نەدەکرا.

لە دواى مردنى مارکس و ئینگلس پەرتوکى ئایدۆژیاى ئەڵمانى مارکس و ئێنگلس 

( بڵاوکرایەوە ئەوان ئایدۆژییان بە زانستى درۆ پێناسە دەکرد بە تایبەت ١٩٢٧لەساڵى )

ژێر دەست سەیر دەکرا. مارکس و  حاکم بۆ چەوسانەوەى چینى وەکو فکرى چینى

چینى  پەرتوکى ئایدۆلۆژیا ئەڵمانى باس دەکەن کە فکرەکانى ئێنگلس لە ناو

مانڕەوا لە هەر سەردەم فکرەکانى زاڵە بەسەر کۆمەڵگا چینى فەرمانڕەوا فەر 

مەکانى کۆمەڵگا ابەرژەوەندى خۆیان وەکو بەرژەوەندى هاوبەش لەگەڵ هەموو ئەند

فکرەکانى  ەیەکى گشتى باسی فکرەکانى خۆى دەکات وباس دەکا ئەو چینە بە شێو

خۆیان وەکو تەنیا فکرى عەقڵانى و خاوەنى ئیعتیبار نیشانى کۆمەڵگا دەدات و بەپێى 

 تى لەناو کۆمەڵگا بشارنەوە.رییە درۆیانە هەوڵدەدەن کە دژایەئەو زانیا

نى فکر سەبارەت بە توکى ئایدۆلۆژیا یوتۆپیا وەکو شێوەکاکارل مانهایم لەناو پەر 

ئایدۆلۆژیا دەکات و مارکسیتیش وەکو ئایدۆلۆژیاییەک شتەکانى کۆمەڵایەتى پێناسەى 

دەزانێت لە ڕوانگەى کارل مانهایم ئایدۆلۆژیا دەتوانێت ئایدۆلۆژیایەکى بچووک و 

 گەورە بێت بۆ هەر شتێک وەڵامێکیان پێبێت.

پارسۆنزى ئەمریکی ئایدۆلۆژیا وەکوسیستەمێکى فکرى هاوبەش کە ئەندامەکانى 

دەتوانین  رتاکو تێگەیشتنى بۆ شتەکان هەبێت کە زۆرجا یەک گروپ باوەڕیان پێبێت

خوێندنەوەیەکى  ڕاستەقینە بۆ شتەکانى کۆمەڵگا نەبێت بەڵام وەکو مارکسیستەکان 

 باوەڕى نیە کە هەموو ئەو فکرە لە دەستى چینى فەرمانڕەوا بێت.

 پارکین باسی سێ ئایدۆلۆژیا دەکات: 

 سیستەمى بەها و قیەمەکانى فەرمانڕەوا. -أ

سیستەمى بەهاو قیەمەکانى کە ڕەفتارى خەڵکانى ژێر دەست لەگەڵ  -ب

 فەرمانڕەوایەک دەکات.

سیستەمى بەها و قیەمەکانى کە دژایەتى لەگەڵ چینى فەرمانڕەوا دروست  -ت

 دەکات.

 

 جیاوازییەکانى ئایدۆلۆژیا لەگەڵ فەلسەفە -２
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ەتوانین فەلسەفە بە شێوەیەکى زۆر گشتگیرتر لە ئایدۆلۆژیا باسی شتەکان دەکات د

جار  فکرکردنە هەرچەندە کە هەندێکبلێین کە فەلسەفە فکر کردن سەبارەت بە 

شیکردنەوە بۆ شێوەکانى ژیان دەکات لەبەرئەوە فەلسەفە مەعریفەیەکە سەبارەت 

بە میتافیزیک یان ئەو شتانەى کە وجودیان هەیە و زانستى ئەخڵاقە یان لێکۆلینەوە 

 سەبارەت بە شتەکانى ئەخڵاقى دەکات.

ایان ئایدۆلۆژیا لە ڕوانگەیەوە جیاوازى هەیە کە پەیوەندى بە پراکتیک هەیە بنەم

مەیلی بۆ جێبەجێکردنى شتەکان هەیە هەروەکو )دانێل بل( کە دەلێت ئایدۆلۆژیا 

 دروستکردنى فکر بۆ کارەکانى پراکتیکى کۆمەڵگایە.

 خەسڵەتەکانى ئایدۆلۆژیا

دەتوانین بڵێین کە ئایدۆلۆژیا چوار خەسڵەتى گرنگى بەیەکەوە گرێدراوى هەیە کە 

 بریتینە:

ان چەند عەقیدەى تر گرێدراو یبەیەک کە هەبوونى یەک عەقیدە یان فکر  -１

بێت بۆ نموونە باوەڕى بە ئازادى ڕاگەیاندن بە شێوەیەکى سروشتى لەگەڵ 

باوەڕەکانى هاوتایی وەکو ئازادى تاک و ئازادى ئایین پەیوەندى هەیە 

بە ناکرێت کە کەسێک باوەڕى بە ئازادى ڕاگەیاندن هەبێت بەڵام باوەڕى 

 ئازادى تاک یان ئازادى ئایین نەبێت.

ئایدۆلۆژیا یەک لۆژیک یان یەک مەنتقى یەکگرتووى ناوخۆیى هەیە  -２

ەماى لە یەکتر جیاوازیش دروست رچەند کە ئایدۆلۆژیایەک لەسەر بنهە

کرابێت، بەڵام لە ڕوانگەى لایەنگیرانى یەک لۆژیک و حاڵەتێکى یەکگرتووى 

 هەیە.

رى لایەنگیرانى دروست دەکات و هیچ مەرجێکیش ئایدۆلۆژیا بنەماى ڕەفتا -３

نیە بۆ ئەوەى کە ئەو ڕەفتارانە دروست بن. ئەو کەسەى کە باوەڕى بە 

ئایدۆلۆژیا هەیە بەبێ گرنگیدان بە دروست یان بە هەڵە بوون ڕەفتارەکان 

 جێبەجێ دەکات.

هەندێک جار ئیحتیمالى هەیە کە  ئەو باوەڕانە پەیوەندییان بە وەزعێکى  -４

ڵایەتى تایبەت هەبێت و لایەنگیرانى هەوڵدەدەن کە ئەو وەزعە کۆمە

دروست بکەن و یان ئەو وەزعە بپارێزن تەنانەت ئەگەر هەندێک شت لە 

بۆ واقع دووریش بێت ئایدۆلۆژیا دەتوانێت حاڵەتێکى خیالى هەبێت و 

یان ئیحتیمالی هەیە کە  بێنن بە دەستى ئەوەى کە بتوانن لەو دونیایەدا

ت لە جیهانى تر واتە لە قیامەت بە دەستى بێنن شتەکانى کە لە هەوڵ بدرێ
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یا بە دەست بێنن وەکو واقع دوورن و هەوڵدەدرێت تاکو ئەو شتانە لەو دون

نیستى کە کارل مارکس باسی لێدەکات. شتەکانى کە لە واقع قۆناغى کۆمۆ

دوورن و هەوڵدەدرێت تاکو ئەم شتانە لە جیهانى تر بە دەست بێنن وەکو 

 یدۆلۆژیاى رادیکاڵى ئیسلامى و خۆتەقاندنەوەى گەنجەکان. ئا

 كاركردنەکانى ئایدۆلۆژیا لەناو کۆمەڵگا دا

 دوو قوتابخانەى فکرى گەورە سەبارەت بە کارکردەکانى ئایدۆلۆژیا هەیە.

قوتابخانەیەک ئایدۆلۆژیا وەکو ڕەنگدانەوەى پێداویستیەکانى ڕەوانى یان  -１

 ڕوحى تاک سەیر دەکات.

قوتابخانەیەکى تریش باوەڕى هەیە کە ئایدۆلۆژیا خواستەکانى گروپەکان  -２

 لەناو کۆمەڵگا دا دابین دەکات. 

 بە شێوەیەکى گشتى کارکردەکانى ئایدۆلۆژیا دەتوانێت دابەشى پێنج دەستە بکەین:

دابینکردنى وێنەى جیهان بۆ تاک بۆ ئەوەى کە تاک چۆن سەیرى جیهان  -１

 دەکات.

وێنەیەک لە جیهان بەپێى ئارەزووى تاک بەو مانایەى کە تاک دابینکردنى  -２

 دەیەوێت جیهان بە چ شێوەیەک بێت.

دابینکردنى ئامرازێکى ناسنامەى لە جیهان بۆ تاک کە ئیجازە بە تاک دەدات  -３

 تاکو پێگەى خۆى لەناو کۆمەڵگا دا پەیدا بکات.

وودەدات و یان ئەو تواناییە بە تاک دەدات تاکو بتوانێت بۆ ئەو  شتەى کە ڕ  -４

 ئەو شتانەى کە باس دەکرێن وەڵامێک بداتەوە.

رێنمایى بۆ ڕەفتارەکانى خەڵک بە چ شێوەیەک دەتوانن وەزعەکە بەو  -５

ئارەزوویەى کە هەیانە ڕابگرن یا بە چ شێوەیەک دەتوانن وەزعەکە بۆ ئەو 

 حاڵەتەى کە مەبەستیانە بگۆرن.

ئایدۆلۆژیا ئامرازێکە کە تاک دەتوانێت بە هاوکارى ئەو جێگاى  گشتىبە شێوەیەکى 

 خۆى قبوڵ بکات یان ئامرازێکە کە تاک دەتوانێت وەزعیەتى خۆى پێ بگۆرێت.

 کلتورى سیاسی و ئایدۆلۆژیا

کلتورى سیاسی زۆر گشتگیرترە لە ئایدۆلۆژیا لەوانەیە ئیحتیمالى هەیە کە  -１

 لە ئایدۆلۆژییەکانى جیاواز هەبێت. لەناو کلتورى سیاسی جۆرە تێکەڵاوییەک
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لەناو کلتورى سیاسی دا یەکگرتووى ناوخۆى لەناو فکرەکاندا نیە، زۆرجار  -２

شتەکانى جیاواز لە یەکتر هەیە، بەڵام لەناو ئایدۆلۆژیادا یەکگرتویى 

 ناوخۆیى لەناو فکرەکاندا هەیە. 

هاتنى  پەیدابوونى تیۆرى کلتورى سیاسی هاوکارى زۆریان بۆ فکرى کۆتایی

ئایدۆلۆژیاکان دروست کرد زاناکانى وەکو )ئەلمۆند( باوەڕى بەوە هەبوو کە هەموو 

کۆمەڵگایەک لە قۆناغەکانى جیاوازدا رێگایەکیان بۆ گەشەکردنى ئابورى و سیاسی 

هەیە کە لە کۆتاییدا هەموویان بەرەو قۆناغى لیبرال دیموکراسی تێپەردەبن و 

 یی پێدێت.هەموو ئایدۆلۆژیایەکانى تر کۆتا

 :تیۆرى دانیل سەبارەت بە کۆتایی هاتنى ئایدۆلۆژییەکان

پەرتوکى بە ناوى )کۆتایى هاتنى ئایدۆلۆژییەکان( هەیە وەکو مارکس )دانێل بل( 

باوەڕى هەیە کە ئایدۆلۆژیا زانیارى درۆیە سەبارەت بە شتەکان و باسی ئایدۆلۆژیا 

لەناو بزاڤەکانى کۆمەڵایەتى دەکات و دەلێت کە هەندێک خەڵک کەڵکى لێ 

ى کە مەبەستیانە و وەردەگرن مرۆڤەکانى ترى پێ ئامادە دەکەن بۆ ئەو ئامانجە

هەموو شتەکانیان جۆرە باوەڕێک لای لایەنگیرانى خۆیان دروست دەکەن کە 

ى ئەخڵاقى هەیە هەرچەند هەندێک جار ڕەفتارەکانیان لە دژى دروستە و حاڵەتێک

و ئەو کەسانەى کە توانیان دەسەڵات بە دەست بگرن دووبارە ئەو ئەخڵاقیش بێت 

و بۆ سەرکوت کردنى هاوڵاتیان لەناو کۆمەڵگادا ئایدۆلۆژیانە بە دەست دەگرنەوە 

و ئایدۆلۆژیا دەبێتە هێزێک لە دەست ئەم گروپەدا بۆ چەوسانەوەى کۆمەڵگا بۆیە 

بێزارییەکى زۆر لەناو لایەنگیرانى ئەم ئایدۆلۆژییانە دروست دەکات و دەبێتە هۆى 

 ت. ۆژیا لەناو کۆمەڵگادا لەناو بچێئەوەى کە ئایدۆل

 شۆرش

وشەیەکە لە زۆر جێگا بەکاردێت وەکو شۆرشى تەکنەلۆژى، شۆرشى کشتوکاڵى، 

شۆرشى پیشەیی، شۆرشى زانستى، لەناو زانستى سیاسەتیشدا باسی شۆرش 

دەکرێت وەکو شۆرشى بەریتانیا، فەڕەنسا، امریکا، روسیا، چین... هتد، ئەو شۆرشانە 

وشەى شۆرش لەناو هەموو گۆرانکارى گرینگیان لەناو کۆمەڵگا دروست کرد. 

زانستى سیاسەت زۆر بەکاردێت زۆر لەو دەوڵەتانەى کە لە ژێر دەستى 

ئیمپریالیستەکان یان دەوڵەتەکانى داگیرکەر رزگاریان بوو وەک شۆرش خۆیان 

پێناسە دەکەن، ئیحتیمالی هەیە کە لە هەندێک لەو دەوڵەتانەدا شۆرش کرابێت، 

کرابێت بەبێ ئەوەى شەڕ لەگەڵ بەڵام لە هەندێک لەو دەوڵەتانەش شۆرش نە

( سەربەخۆیى وەرگرت، ئەمە ناتوانرێت ١٩٦٠دەوڵەتى بەریتانیا بکات لە ساڵى )
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وەکو شۆرش بێتە هەژمارکردن. بە شێوەیەکى گشتى شۆرش بەو گۆرانکاریانەى 

حکومەت یان رژێم دەگوترێت کە گۆرانکارى زۆر گەورەیى کۆمەڵایەتى و سیاسی 

 ردبێت.لەناو کۆمەڵگا دروست ک

 خەسڵەتەکانى شۆرش

)کۆهان( لێکۆلینەوەى لەسەر شۆرش کردووە و باوەڕى بەوە هەیە کە شۆرش 

 شەش خەسڵەتى هەیە.

 گۆرینى بەهاو قیەمەکان. -１

 گۆرینى بونیادى کۆمەڵایەتى. -２

 گۆرینى دام و دەزگایەکان. -３

 گۆرانکارى لەناو دەستەى سەرۆکایەتى. -４

 نایاسایی.دەستا و دەست بوونى دەسەڵات بە شێوەیەکى  -５

زاڵبوونى ڕەفتارەکانى توندوتیژ بەسەر کۆمەڵگادا بۆلادانى حکومەت یان  -６

 رژێم لەسەر دەسەڵات. 

 

 

 

 تیۆرى کرێچى سەبارەت بە شۆرش 

کرێچى زانایەکى نوێیە کە لێکۆلینەوەى لەسەر شۆرش کردووە سەڕەراى ئەوەى کە 

باوەڕى بە شەش خەسڵەتى کۆهان هەیە دەلێت کە شۆرش گۆران لە ناو ئایدۆلۆژیاى 

رژێمى سیاسی، بونیادى کۆمەڵایەتى و ئابورى کۆمەڵگا دروست بکات هەر لەبەر ئەوە 

ى بە کاتێکى زیاتر هەیە ئەو گۆرانکارى کە شۆرشێک دروست دەکات پێویست

گۆرانکارییە ماوەیەک پێش شۆرش دەست پێدەکات و لەدواى شۆرشیش پێویستى بە 

ماوەیەکى زیاتر هەیە تاکو ئەو گۆرانکاریانە لەناو کۆمەڵگا ڕووبدات، کریچى لە 

( ١٦٢٨لێکۆلینەوەى خۆى سەبارەت بە شۆرش باوەڕى وایە شۆرشى بەریتانیا لەساڵى )

( ١٦٨٩خەڵک داواى مافەکانى خۆیان دەکرد دەستى پێکرد، لە ساڵى ) ئەو کاتەى کە

 کاتى بە بڕیاردان لەسەر یاساکانى ماف کۆتایی پێهات.  
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( کاتێک کە پەرتوکى )دائرة المعارف الفرنسیة(  کە ١٧٥١شۆرشى فەڕەنسا لە ساڵى )

لە ساڵى دژایەتى لەگەڵ ئایدۆلۆژیاى حاکم لە فەڕەنسا هەبوو نووسرا دەستی پێکرد، 

 ( کاتى بەیاساکردنى سەندیگاکانى کرێکارى کۆتایی پێهات. ١٨٨٤)

( دەستى ١٦١٨شۆرشى روسیا بە دروست کردنى ئەنجومەنى نهێنى شۆرش لە ساڵى )

پێکرد و لە ڕووخانى یەکێتى سۆڤیەت کۆتایى پێهات. ئەمە نیشانەى ئەوەیە کە 

دا نیە کە شۆرش دەست پێکردن و کۆتایی هاتنى شۆرشەکان تەنیا لەو کاتە

سەردەکەوێت، بەڵکو نیشانەى ئەوەیە کە ماوەیەکى زەمانى زیاتر بۆ شۆرشەکان 

پێویستە تاکو بتوانن ئامانجەکانى خۆیان بە دەست بهێنن و کۆتایی بە شۆرشەکان 

 بێت. 

 شۆرش لە ڕوانگەى مارکسیستى:  

خۆیان  لە نووسینەکانى سەرەتایی ١٨٤٥هەتا  ١٨٤١مارکس و ئێنگلس لە ساڵانى 

نجامى دژایەتى نێوان شێوازەکانى جیاوازى وەڕیان بەوە هەبوو کە شۆرش دەرئەبا

بەرهەم هێنان و چینایەتیە و لە رێگاى ئەوان دروست دەبێت. مارکس باوەڕى 

هەبوو کە شێوەى بەرهەمهێنان و بونیادى پەیوەندییەکانى کۆمەڵایەتى لە نێوان 

چینەکانى کۆمەڵگا دروست دەکات و بە شێوەیەکى گشتى لەناو هەموو 

چین هەیە چینى حاکم یان فەڕمانڕەوا و چینى هەژار یان ئەو کۆمەڵگایەکدا دوو 

چینەى کە دەچەوسێتەوە. شێوەکانى بەرهەمهێنان بەپێى گەشەکردنى تەکنەلۆژیا 

بەڵام چەوسانەوەى چین کرێکار یان و پسپۆرى بوونى گۆرانکارى بەسەردێت، 

نى چینى جوتیارەکان کۆتایی پێنایەت و ئەو چەوسانەوەیە دەبێتە هۆى بێگانەبوو

نى چەوسێنراو لەو چەوسێنراو بە شێوەى بەرهەمهێنان ئەو بێگانە بوونەى چی

ەتى بۆ دەکێشن تاکو بەرهەمى بێنن، بەو مانایە کە ئەو من زەحبەرهەمانەى ئەوا

بەرهەمانەى بە زەحمەت و ماندووبونى چینى چەوسێنراو بە دەست دێت بەڵام 

 ئەوان ناتوانن کەڵکى لێ وەربگرن.

ێتە هۆى هۆشیارى ئەوان سەبارەت بەو چەوسانەوە لە لایەن چینى ئەمەش دەب

ینى چەوسێنراو وەکو کۆیلەکان، و لە کۆتاییشدا شۆرش بە رێبەرى چ فەرمانڕەوا

 جوتیارەکان و کرێکارەکان دەست پێدەکات.

مارکس باوەڕى هەبوو کە شۆرشەکانى بەریتانیا و ئەمریکا و فەڕەنسا و 

شازادەکان بوو کە بووە هۆى پەیدابوونى شێوەى  شۆرشەکانى بۆرجوازى لە دژى

ئەو شێوەى بەرهەمهێنانەش چینێکى چەوسێنراوى بەرهەمهێنانى سەرمایەدارى، 

نوێى کرێکار یان پرۆلیتاریان دروست کرد، ئەو چینەش زانیارى لەسەر چەوسانەوەى 
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خۆى پەیدا دەکات و لە رێگاى شۆرشى چینى بۆرجواز یان سەرمایەدارەکان 

 ێنێت و کۆمەڵگا بەرەو قۆناغى کۆمۆنیستى تێپەر دەکەن. دەروخ

لۆژیک یان مەنتقى تیۆرى مارکس بە شێوەیەکى ئاشکرا لەبەر هەندێک لە 

 هۆکارەکان تاڕادەیەک تێکەڵاوى تێدا پەیدا بووە.

( جیاوازى هەیە چونکە ٢٠( لەگەڵ سەدەى )١٩دیتنى شتەکان لە سەدەى ) -１

ڕوویدا وەکو شۆرشى ڕوسیا، چین، کوبا، ( ٢٠هەندێک شۆرش لە سەدەى )

ڤیتنام کە خوێندنەوەیان بە پێى تیۆرى مارکس جۆرە تێکەڵاوییەکى دروست 

 کردووە.

( تەواو نەکرا ١٨٨٣زۆربەى لە تیۆرەکانى مارکس لەکاتى مردنى لە ساڵى ) -２

( ساڵ دواى ٥٠بوو، هەر چەند کە ئینگلس زۆر هەوڵى تەواوکردنى دا، بەڵام )

 ئەم تیۆریانە بڵاو نەکرانەوە. مردنى مارکس

فکرەکانى مارکس لە لایەن هەندێک لە مارکسیستەکان شیکردنەوە و  -３

خوێندنەوەى جۆراوجۆرى بۆ دەکرا. مارکس باوەڕى  هەبوو کە شۆرشى 

کۆمۆنیستى لە پێشکەوتووترین کۆمەڵگاى پیشەیى ڕوودەدات لەبەر ئەو 

بەرەو پیشەیى بوون  لۆژیکە یان مەنتقە هەرچەند کە کۆمەڵگایەک زیاتر

بڕوات بەو ئەندازەییە چەوسانەوەى چینى کرێکار زیاتر دەبێت و هەرچەند کە 

چەوسانەوەى چینى کرێکاریش زیاتر بێت، بەو ئەندازەیەە بێگانە بوونى 

چینى کرێکارر لە بەرهەمەکانى خۆى زیاتر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆى ئەوەى 

لەبەر ئەم لۆژیکە یان مەنتقە بوو کە زانیارى و هۆشیارى کرێکار زیاتر بێت 

کە مارکس و ئێنگلس باوەڕیان هەبوو کە شۆرش یەکەم جار لە بەریتانیا، 

فەڕەنسا، امریک، ئەڵمان و ڕوسیا ڕوودەدات، بەڵام بینرا کە ئەم واقعە 

ڕووى نەدا، کۆمۆنیستەکان هەوڵیاندا گە هەندێک جار هۆکار بۆ ڕوونەدانى 

شبینى دەکرد بدۆزنەوە، بە تایبەت لینین شۆرشەکانى کە وەکو مارکس پێ

ئەم تۆرییەى باس کرد کە ئیمپریالیزم بە داگیرکردن و چەوسانەوەى 

دەوڵەتەکانى تر بۆ ماوەیەک شۆرشیان لە ناوخۆ و دوور کردۆتەوە و 

سەبارەت بەڕوودانى شۆرشى ڕوسیاش کە گروپێک نوخبە زانیاىر تەواویان 

یشاندا بۆ ئەوەى کە شۆرش بکەن، لەبەر هەبوو کە رێگایان بە کرێکارەکان ن

( لە ڕوسیا شۆرش ڕوویدا، لینین کاتى کە دەسەڵاتى بە ١٩١٧ئەوە لە ساڵى )

دەست گرت باوەڕى بە دیکتاتۆرى پرۆلیتاریا هەبوو، لینین و ترۆتسکى 

باوەڕیان بەوە هەبووە کە شرشى ڕوسیا دەبێتە هۆى سەرهەڵدانى 

وپا، بە تایبەت لە دواى شۆرشى شۆرشەکانى تر لە دەوڵەتەکانى ئەور 
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جیهانى یەکەم کە بارودۆخى دەوڵتەکانى ئەوروپا تا ڕادەیەک بۆ ئەو 

شۆرشانە گونجاو بوو، یەکێتى سۆڤیەتیش هەوڵى زۆرى دا کە شۆرشى خۆى 

 لە مەجارستان، هەنگاریا، ئەڵمان و دەوڵەتەکانى تری ئەوروپى بڵاوبکاتەوە.

تیۆرییەوە گۆرانکارى لەناو فکرى مارکس کەسانى تر کە ویستیان لە ڕوانگەى 

ئالتۆسر( بوون بەڵام ئەوەى کە -سەبارەت بە شۆرش بکەن کەسانى وەکو )گرامشى

بە شێوەیەکى پراکتیکى گرنگ بوو تیۆرى لینین بوو کە لە دواى مردنى لینین کێشە 

لە نێوان )ترۆتسکى ستالین( پەیدابوو ترۆتسکى باوەڕى بە شۆرشى جیهانى هەبوو 

پێویستە یارمەتى دەوڵەتەکانى تر بدرێت تاوەکو کۆمۆنیستەکان بتوانن شۆرش کە 

لە دەوڵەتەکانى خۆیان بکەن، چونکە تەنیا رێگاى مانەوەى بۆ شۆرشى ڕوسیا لەو 

رێگاییە دەزانى، بەڵام ستالین لەگەڵ ترۆتسکى جیاوازى هەبوو سیاسەتى 

ەو دەوڵەتانەى پێ سۆشیالیزم لە یەک دەوڵەت بۆ پاراستنى رەغبەتى شۆرش ل

قبول بوو بە شێوەیەکى گشتى وەکو ترۆتسکى لە دواى بڵاوکردنەوەى شۆرشى 

 یەکێتى سۆڤیەت بوو.

مائۆ چەمکى شۆرشى پارتى زانى جوتیارانى پێ باشبوو کە لەگەڵ بارودۆخى چین 

دەگونجا توانى کە شۆرشى چین دروست بکات و لە دواىئەو مۆدێلى مائۆ یان شۆرشى 

ە لایەن فیدڵ کاسترۆ لە کوبا و لە لایەن هۆشى مین لە ڤێتنام لە پێش گیرا پارتیزانى ل

بە شێوەیەکى گشتى تۆرى مارکس سەبارەت بە شۆرش بەکاردەهات کە لەگەڵ 

بارودۆخى دەوڵەتەکان بگونجێت نەک بەو شێوەیە بێت کە مارکس باسی کردووە بۆ 

گرنگترین تیۆرییەکانى  ڕوودانى شۆرشەکانى لە جیهاندا تیۆرى مارکس وەک یەک لە

کۆمەڵایەتى سیاسی دەژمێردرێت هەرچەند کە بەو شێوەیەى کە مارکس باسی 

شۆرشى کردبوو شۆرشەکان ڕوویان نەدا بەڵام مارکس زۆر بە باشى توانیبووى کە 

 سیاسەت بکات.  -ئابورى-سیاسەت-باسی پەیوەندى نێوان کۆمەڵگا

 

 

 گفتوگۆکانى کۆمەڵناسی سیاسی لە رۆژئاوا:

لەناو کۆمەڵناسی سیاسی رۆژئاوا بە گشتى پەیوەندى دەوڵەت و کۆمەڵگا بە  شەش 

 شێوەى سەرەکى دەتوانین نیشان بدەین:

 گفتوگۆى یەکەم: کۆمەڵگاى بەهێز، دەوڵەتى لاواز

 گفتوگۆى دووەم: کۆمەڵگاى بەهێز، دەوڵەتى بەهێز
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 گفتوگۆى سێیەم: کۆمەڵگاى لاواز، دەوڵەتى بەهێز

 چوارەم: کۆمەڵگاى بەهێز، دەوڵەتى بچووکگفتوگۆى 

 گفتوگۆى پێنجەم: کۆمەڵگاى بەهێز، دەوڵەتى بەهێز

 گفتوگۆى شەشەم: کۆمەڵگاى لاواز، دەوڵەتى بەهێز

 

 

 گفتوگۆى یەکەمى کۆمەڵناسی سیاسی: کۆمەڵگاى بەهێز، دەوڵەتى لاواز

هۆبزیش هەرچەند ێبەستى کۆمەڵایەتى، تەنانەت لە ڕوانگەى رکانى گلەناو تیۆرییە

کە لە ناو تیۆرى ئەوا باس لە بەرژەوەندى گشتى ناکرێت، بەڵام گرێبەستى 

کۆمەڵایەتى بارودۆخى گونجاو بۆ دابین کردنى بەرژەوەندى تاکى و تایبەتى تاک دابین 

دەکات. خەڵک بەپێى ئارەزووى خۆیان ڕازى دەبن کەدەسەڵاتى خۆیان بە کەسێکى تر 

 ەانین بلێین کە دەوڵەت نوێنەرى کۆمەڵگایە. خەڵک لەبەر ئەوبدەن، لەو ڕوانگەیە دەتو

بۆ ئەوەى کە ئاسایش، ئاشتى و خۆشگوزەرانى کە لە دەنگ بە کەسێکى تر دەدەن 

، دەیانویست ئەو خۆشگوزەرانیە حاڵەتى سروشتى نەتوانرا بوو بە دەست بێت

ۆى جێبەجێ دەوڵەت بۆیان دابین بکات، بەڵام ئەگەر دەوڵەت نەتوانێت کە ئەرکى خ

ى دەکەوێتە مەترسی، خەڵک بۆیان هەیە ات یان ئەو کاتەى کە ژیانى هاوڵاتبک

ت هەڵوەشێننەوە یان لە دژى دەوڵەت ڕاوەستن. ەگرێبەستى خۆیان لەگەڵ دەوڵ

لەناو ئەو فکرەشدا، کۆمەڵگا لە دەوڵەت بەهێزتر نیشان دەدرێت، لەناو فکرى جۆن 

بەرگریکردن لەماف و بەرژەوەندییەکانى کۆمەڵگا و لۆکیش دەوڵەت ئامرازێکە بۆ 

تى وەزعیدا تەنیا کۆمەڵگا وجودى ەگرنگى بە کۆمەڵگا دەدات. لە ڕوانگەى لۆک لە حاڵ

ێبەستى کۆمەڵایەتى کرا، ئەو کات ئەندامەکانى کۆمەڵگا رهەبووە، بەڵام لە کاتى گ

ى هەر لە دەستى هەندێک لە دەسەڵاتەکانیان تحویلى دەوڵەت دەکەن، بەڵام سەروەر 

کۆمەڵگا دا دەمێنێتەوە، بە شێوەیەک دەوڵەت پێویستە لە خۆمەتى کۆمەڵگا دا بێت و 

 ەى خزمەتکردنى کۆمەڵگادا بمێنێتەوە.ودەسەڵاتى ئەو پێویستە تەنیا لە چوارچێ

رۆسۆش پێ وایە کە دەوڵەت دەبێ بیر لە بەرژەوەندییەکانى گشتى  خەڵک بکاتەوە، 

نێ بەرژەوەندى گشتى بپارێزێت. ئەوە خەڵک مافى خۆیانە و و ئەگەر دەوڵەت نەتوا

ت هەڵوەشێننەوە و دەوڵەت بگۆرن. انن کە گرێبەستەکەیان لەگەڵ دەوڵەدەتو

زانایەکانى گرێبەستى کۆمەڵایەتى پێیان وایە کە لە بارودۆخى سروشتى دا خەڵک 
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وە، لەناو هەنگاویان بۆ ژیانى یاساى سروشتى هەڵگرتووە و دەوڵەتیان دامەزراندو

 یاساى سروشتیدا زیاتر گرنکى بە کۆمەڵگا دەدرێت تاکو دەوڵەت.

فکرەکانى جۆن لۆک وەکو سەرەتایى لیبرالیسم بوون کە چەندین ساڵ دواى 

تێپەربوونى شۆرشى فەڕەنسا دەوڵەت حاڵەتێکى لیبراڵى پەیدا کرد و کەمتر دەستى 

و کۆمەڵگا زۆر لە دەوڵەت  لەناو کاروبارى کۆمەڵایەتى و ئابورى کۆمەڵگا وەردەدا

 بەهێزتر بوو.

 دەوڵەتى لیبراڵى

لیبرالیسم هەوڵێکى فکرییە بۆ دیاریکردنى پانتایى کۆمەڵگا لە دەوڵەتدا و 

جیاکردنەوەى ژیانى تاکى، عائیلى و ئابورى دیاریکردنى سنورێک بۆ دەسەڵاتى 

نى ئابورى بوونە هۆى گەشەکرد ١٨و  ١٧دەوڵەت. چەندین هۆکارى جیاواز لە سەدەى 

سەرمایەدارى و جیاوازى ئایین لە سیاسەت. لیبرالیسم هەموو کات بەرگرى لە 

کۆمەڵگاى مەدەنى و ئازادییەکانى کۆمەڵگا لە بەرامبەر دەوڵەت دا دەکات. ئامانجى 

تێکى بچووک، خاوەنداریەتى تایبەتى و ەسەرەکى لیبرالیسم لایەنگیرى کردن لە دەوڵ

 بازاڕى ئازاد بووە.

ان دام و دەزگا ئاینیەکان و دام و راڵى هۆکارى ئەوەى کە کێشە لە نێولیب دەوڵەتى

ئەمەش بووە هۆى ئەوەى کە دەزگایەکانى دەوڵەت لەناو پانتایى سیاسی دا ڕووبدات. 

تى کە کاروبارى ئایینیان ئەنجام دەدا لابدرێن، ەیدێک لە دام و دەزگایەکانى کۆمەڵاهەن

مۆدێرن لاواز بوو، بەڵام دواى تێپەربوونى کات  تىەلەناو سوننەتى لیبرالیسم دەوڵ

لەناو سیستەمى سەرمایەداى کێشەى زۆر پەیدا بوو، وەکو جیاوازى نێوان 

دەوڵەمەندى و هەژارى و نەبوونى دادپەروەرى لەناو کۆمەڵگا پێویستى بووە دەکرد 

ئەو  ت تا ئەندازەیەک دەست لەناو کاروبارى ئایینى و کۆمەڵایەتى وەربدات.ەکە دەوڵ

هۆکارە بووە هۆکارى کۆتایى پێهاتنى گفتوکۆى یەکەمى کۆمەڵناسی سیاسی رۆژئاوا و 

 دەرفەتى بۆقۆناغى دووەمى گفتوگۆى نێوان دەوڵەت کۆمەڵگا ڕەخساند.

لە ڕوانگەى فەلسەفى ئەگەر سەیر بکرێت، مرۆڤ زیاتر لە هەموو شتەک گرنگى بە 

ارەت بە ئازاى گرنگى تایبەتیان لەو ئازادى و دەدا. فکرەکانى جۆن ستیوارت مێل سەب

قۆناغە هەبووە. فەلسەفەى رۆشنگەرى لەو قۆناغەدا پەیدا بووە کە گرنگى بە 

دادپەروەرى کۆمەڵایەتى مرۆڤ، ئازادى، زانیا رى و پێشکەوتن دەدا و یەکەمین جار بوو 

کە پەیدابوونى فکرى جیاوازى دەوڵەت و کۆمەڵگا دروست بوو، پەیوەندى ئەو 

سفەى سیاسی و باسەکانى سەرەکى فەلش لەگەڵ یەکتر بووە یەک لە دووانە

کۆمەڵناسی سیاسی و کاریگەرى زۆریان لەسەر دروست کردنى تاکێکى نوێ لەناو 



41 
 

کۆمەڵگا دا هەبووە، ئەمەش بووە هۆکارى ئەوەى کە شۆرشەکانى بەریتانیا، فەڕەنسا، 

 یەکى جیهانى هەبێت.ئەمریکا ڕووبدات و کاریگەرى زۆریان لەسەر هەموو کۆمەڵگا

لە ڕوانگەى ئابورى، کۆمەڵگایەکان زیاتر گرنگیان بە تیۆرییەکانى ئادەم سمیث دەدا. 

ت لەناو کاروبارى بازاڕ تەدەخول وەڕى بەوە هەبوو کە پێویستە دەوڵەئەم تیۆرییە با

نەکات، بازاڕ خۆى دەتوانێت کە بارودۆخى خۆى بەبێ دەستێوەردانى دەوڵەت بە 

رێک بخات. مرۆڤ کە لەناو ئەو گفتوگۆیە پەروەردە دەکرا، مرۆڤێک  باشترین شێوە

 بوو کە بە هەموو شێوەیەک باوەڕى بە ئازادى هەبوو. 

 

 

 

 

 گفتوگۆى دووەم: کۆمەڵگاى بەهێز، دەوڵەتى بەهێز

سەرهەڵدانى دەوڵەت وەکو هێزى دامەزرێنەر و ژێرخانى، پێویستى بە ئامرازەکانى 

هەبوو ئەو ئامرازانەى کە لە دەستى دەوڵەتى مۆدێرن بوو، وەکو زیاتر لەناو کۆمەڵگا 

هێزى سەربازى، ئابورى، ئایدۆلۆژى کە بۆ دەسەڵاتى خۆى بەکاردەهێنا. دەستێوەردانى 

دەوڵەت لە کاروبارى ئابورى و بەهێزکردنى تواناى سەربازى خۆى و ئەرکەکانى بۆ 

بەهێزتربوونى دەسەڵاتى  گەشەکردن لە گرنگترین هۆکارەکان بوون کە بوونە هۆى

ژێرخانى دەوڵەت. دابینکردنى دادپەروەرى و ناسیۆنالیزم لە بەهێزترکردنى دەوڵەت لە 

بەرامبەر کۆمەڵگادا کاریگەرى هەبووەکە بە زۆربوونى دەسەڵاتى دەوڵەت، دەسەڵاتى 

 کۆمەڵگا کەمتر دەبوو.

تیۆرى ئادام سمیث  قەیرانى ئابورى کە لە دونیادا پەیدابوو، بووە هۆکارى ئەوەى کە

 سەبارەت بە ئابورى لەناوبچێت.

لەسەردەمى سەرمایەدارى سەدەى نۆزدەیەم، نایەکسانى لەناو کۆمەڵگا لەبەر بازاڕى 

ئازاد زیاتر پەیدابوو، چونکە زۆربەى تاکەکانى کۆمەڵگا هەژار بوون بۆ خۆشگوزەرانى 

ورى و کۆمەڵایەتى ژیانیان، خۆیان داواى دەستێوەردانى دەوڵەت لە کاروبارى ئاب

دەکرد، ئەمەش دەرفەتى بۆ شۆرشە کۆمەڵایەتیەکان، بزاڤەکانى کرێکارى و مافى 

دەنگدان، ڕەنگدانەوەى لەسەر دەوڵەت دروستکرد دەوڵةتیش بۆ مساومە لەناو بزاڤە 

کۆمەڵایەتیەکاندا و بۆ چارەسەرکردنى قەیرانەکانى ئابورى و کێشە کۆمەڵایەتیەکان، 
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انى ئامرازەکانى دەسەڵاتى خۆى وەرگرت. ئەمەش بووە هۆى کەڵکى لەبەرکارهێن

ئەوەى کە دەوڵەت لە بەرامبەر کۆمەڵگا بەهێز و ئەکتیڤ و زۆربوونى دەسەڵاتى 

دەوڵەت، ئازادى تاک لاواز کرد. ئەمەش بووە هۆى  ئەوەى کە لە ڕوانگەى فەلسەفەى 

لە جیاتى ئازادى بۆ  پەیدا ببێت و دەوڵەتسیاسی قوتابخانەى بەرژەوەندى لە رۆژئاوا 

مرۆڤى لیبرال خۆشگوزەرانى ژیانى بۆ دابین بکات بەو شێوەیە بۆ مرۆڤى مۆدێرن 

 ناسنانەى مرۆڤێکى خۆشگوزەران دروست کرا.

لایەنگیرانى قوتابخانەى بەرژەوەندى باسیان لە مرۆڤێکى نوێ دەکرد کە سەرمایەدارى 

هەبوو کە بنەماکانى و دیموکراسی مۆدێرن پێویستى پێى هەبوو و باوەڕیان 

کۆمەڵایەتى وا دەکەن کە مرۆڤ هەمیشە لە گەڕان بە دواى خۆشیدا بگەڕێت و 

هەوڵ بدات کە خۆى لە ناخشیەکان دووربکاتەوە. بونیادى کۆمەڵایەتى و دام و دەزگا 

 کۆمەڵایەتیەکان بە دواى ئەوەدا بوون کەوا زۆرترین برى خۆشى بۆ تاک دروست بکەن.

یرى، ئەخڵاقى، کولتورى، ئایینى، سیاسی، و یاساییەکانیش هەریەکە دام و دەزگا رۆشنب

و لە جێگاى خۆى بە دواى خۆشى تاک دەگەڕا. و مرۆڤ زیاتر بەدواى خۆشى و ڕازى 

بووندا دەگەڕا تاکو بە دواى ئازادى، دابینکردنى ئەو خۆشیەش بۆ مرۆڤ دەکەوتە 

 ئەستۆى دەوڵەت.

و لە دواى قەیرانى ئابورى  ١٨٧٣بورى ساڵى لە کۆتایى سەدەى نۆزدەیەم قەیرانى ئا

، بە شێوەیەکى گشتیش لە دواى شەڕى جیهانى یەکەم و ١٩٣٢تا  ١٩٢٩ساڵەکانى 

دووەم بەپرسیاریەتى دەوڵەتەکان لە تەداخولى ئابورى زیاتر بوو بۆ چارەسەرکردنى 

ى قەیرانە ئابورییەکان و بێکارى، دەوڵەتەکان لە رێگاى پێشکەشکردنى خزمەتگوزار 

گشتى و داڕشتنى سیاسەتێکى دارایى لەسەر سیستەمى کینزى، چاکسازییان لە 

سیستەمى سەرمایەدارى ئازاد کرد، کینز لە ناو کتابى تیۆرى گشتى کار و قازانج و پارە 

شیکردەوە کە سەرمایەدارى لیبراڵى ناتوانێت هەموو بەرهەمەکانى خۆى بفرۆشێت، 

کانى کارگەکان بکڕن، ئەمەش دەبووە هۆى کە بەرهەمەچونکە خەڵک پارەیان نەبوو 

ئەوەى کە کارگەکان کارنەکەن و بەکارنەکردنى کارگەکان کێشەى بێکارى پەیدابوو، بەو 

شێوەیە پێویستى کرد کە دەوڵەت توانایەکانى خۆى لە دارشتنى باج و خەرجە 

گشتیەکان رێک بخات بە شێوەیەک کە بەشى هەموو خەڵک بکات و خەڵک بتوانن 

ڕ بەرهەمەکانى کارگەکان بکڕن بەکڕینى بەرهەمەکانى کارگەکان لەبازاڕ لەبازا

بەرهەمهێنانى کارگەکان دەستی پێکرد و بەرهەم هێنان رۆژ بە رۆژ زیاتر بوو کە 

پێویستى بە هێزى کارى زۆر هەبوو بەو جۆرە کێشەى بێکارى لە ئەوروپا چارەسەر کرا و 

پا چارەسەر نەدەکرا، بە گشتى بەبێ تەداخول کردنى دەوڵەت کێشەکانى ئەورو 

 باشترین قۆناغى ئابورى کینزى بوو لە رۆژئاوا. ١٩٨٠تا  ١٩٥٠ساڵانى 
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 جیاوازى لە نێوان دەوڵەتى لیبراڵى و سۆشیال دیموکراسى

دەوڵەتى لیبرالى و سۆشیال دیموکراسی سەرەڕاى ئەوەى کە پەیوەندیى 

ن لەگەڵ یەکتر هەیە کە هاوبەشیانیش بە یەکەوە هەیە بەڵام هاوکات جیاوازیشیا

لە گفتوگۆیەکى فکرێکى تایبەت بە کۆمەڵناسی سیاسی هەریەکەیان پشتیوانى 

دەکات. دەوڵەتى لیبراڵى پشتیوانى لە فکرى گفتوگۆى یەکەم: کۆمەڵگاى بەهێز، 

کراسیش پشتیوانى لە گفتوگۆى فکرى دەوڵەتى لاواز دەکات. دەوڵەتى سۆشیال دیمو

 ەوڵەتى بەهێز دەکات.دووەم: کۆمەڵگاى بەهێز، د

دەوڵەتى لیبراڵى دەوڵەتێکى زۆر بچووکە و ئەرکى تەنیا پاراستنى ئەمن، ئاسایش و 

خاوەنداریەتى تاکەکانى ناو کۆمەڵگا بووە. هەر تاکێک کاریگەرى تەواوى بەسەر ژیانى 

 خۆى هەیە.

لیبرالیسم بەرامبەر بە گروپە کۆمەڵایەتیەکان و بەرامبەر بە دەسەڵاتى دەوڵەت 

بەرگرى لە مافەکانى تاک دەکرد بەڵام ئازادى لیبراڵى دەبێتە هۆى هێنانە کایەى 

نایەکسانى کۆمەڵایەتى و قەوارەى نایەکسانى زیاتر و فراوانتر دەکات، بە هۆى 

تى خۆى دژ بە بنەماکانى خۆى دەوەستێتەوە زۆربونى نایەکسانى و لێکترازانى چینایە

و ئەو نایەکسانیە دەبێتە هۆى ووشک کردنى ئازادى. لە سۆشیال دیموکراسیشدا 

دەوڵەت لە ئازادى و ئاسایشى کۆمەڵگا بەرپرسە، بەڵام سۆشیال دیموکراسی 

هاوسەنگى لە نێوان ئازادى و یەکسانى دروست دەکات. لە ڕوانگەى دیموکراسی 

ەتمەندییەکى ئیجابیانە و پۆزەتیڤانەى هەیە و وەکو هێزى شەڕانگێژ دەوڵەت تایب

 ناژمێردرێت. 

 

 گفتوگۆى سێیەم: کۆمەڵگاى لاواز، دەوڵەتى بەهێز یان ئەکتیڤ 

لەناو ئەم گفتوگۆیەدا کۆمەڵگاى خەڵکانى ئاسایى جێگاى کۆمەڵگاى مەدەنى 

باوەڕى جیاوازیان دەگرێتەوە و دوو دەستە زانا هەن کە سەبارەت بەو وەزعە بیرو

 لەگەڵ یەکتر هەیە:

  دەستەى یەکەم:

ئەو دەستە زانایانە دەلێن کۆمەڵگا لە حاڵەتى نەخۆشى دایە، وەکو دورکهایم، هانا 

ئارندت، فرۆم و قوتابخانەى فرانکفۆرت کە ئەو زانایانە نەخۆشى کۆمەڵگا بە حاڵەتێکى 

قەیرانە رزگارى  ودەتوانێت لەسروشتى مرۆڤ نازانن بەڵکو لەو باوەڕەدانە کە کۆمەڵگا 
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ببێت و باوەڕیان هەیە کە مۆدێرنتە حاڵەتى پێشووى کۆمەڵگاى لەناو بردووە کە بووتە 

 هۆکارى پەیدابوونى دیکتاتۆرى لەناو کۆمەڵگا.

 دەستەى دووەم: 

لەم ڕوانگەیەوە زاناکان لەو باوەڕەدان کە مرۆڤ لە سروشتى خۆى دا حاڵەتێکى خراپى 

ئەم فکرە لە دژى فکرەکانى  شتانەش ناگۆرێن و چارەسەر ناکرێن.هەیە و ئەو 

گفتوگۆى یەکەم دایە و بیروباوەى ئەوان حاڵەتێکى رومانتیکى هەیە. شۆپێنهاوەر ، 

لەناو نیچە و فرۆید لەو باوەڕەدان و ڕەخنە لە تیۆرییەکانى مۆدێرنتەى رۆژئاوا دەگرن. 

جیاجیا جێگاى ئازادى تاک دەگرنەوە و ئەم فکرەیە یاسا گشتیەکانى مێژوو بە شێوازى 

چارەنووسى مرۆڤ دیارى دەکەن. لەناو ئەم فکرەدا خەڵکانى ئاسایی لە دەرەوەى 

بونیادەکانى دەسەڵات هیچ کاریگەرییان لەسەر سیاسەت نییە و لەو ڕوانگەیەوە 

دیموکراسی و ئازادى تەنیا حاڵەتێکى خەیاڵییە و دیموکراسی بە ماناى پلۆرالیسم 

رێت کە بریتیە لە فرە لایەنى گروپەکانى دەسەڵات و لەناو ئەم دیموکراسییەدا دەناس

گۆرینى دەسەڵات تەنیا لە نێوان نوخبەکان دەبێت و سەقامگیرى بە کەمتر بەشدارى 

کردنى خەڵک لە سیاسەت پەیدا دەبێت. بەشدارى سیاسی گشتى و بەردەوامى 

ژیانى سیاسی بەرەو  خەڵکانى ئاسایی لە سیاسەت مەترسى ئەوەى هەیە کە

 توندوتیژى ببات، کە ئەمەش نیشانەى نەخۆشى کۆمەڵگایە.

کۆمەڵگاى مەدەنى لەناو گفتوگۆى سێیەمدا لاوازترین کۆمەڵگا مەدەنییە کە لە ژێر 

وێت کە سەر لە نوێ کۆنترۆڵى ئایدۆلۆژیاى دەوڵەت دایە. گفتوگۆى سێیەم دەیە

ە کە لە دژی لیبرالیسم، دیموکراسی و یانى کۆمەڵایەتى دروست بکاتەوژیانى تاک و ژ 

دروست دەکات کە گوێ لە قسەکانى دەسەڵات  سۆشیالیزمە. مرۆڤێک لەناو کۆمەڵگا

بگرێت و فەرمانەکانى جێبەجێ بکات و دیسپلیین یان رێک و پێکى لەناو کۆمەڵگادا 

وەکو یەکتر بن و هاوبیرى لە ناسنامەى تاک دروست هەبێت و خەڵکانى کۆمەڵگا 

پرسیاریەتى تاک و شتەکانى ناو ر و ئامانجەکانى ئازادى، یەکسانى، بەدەکات 

 ناسنامەى لیبرالیسم بە حاڵەتێکى بێگانە دەزانێت.

گرنگترین دروشمە لەناو ئەم  )دروشمى باوەڕ بکەن و فەرمانەکانى جێبەجێ بکەن(

گفتوگۆیەدا. توتالیتاریزم حکومەتێکى نایاسایى نییە، بەڵکو لەو باوەڕەدان کە یاسا 

گشتیەکانى مێژوو یان سروشت کە سەرچاوەى هەموو یاسایە جێبەجێ دەکەن. 

ەڵگایە و توتالیتار بە ماناى کردارى دەسەڵاتى گشتى لەسەرەوە لەسەر تاک و کۆم

ردنى یاساکان هیچ کاریگەرییەکى نییە. توتالیتار ک لە قبوڵکڕەزامەندى خەڵ
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فەلسەفەى تایبەت بە خۆى هەیە کە دەیەوێت مرۆڤێک بەو فەلسەفەیە دروست 

 بکات.

 

 گفتوگۆى چوارەم: کۆمەڵگاى بەهێز، دەوڵەتى لاواز

لەناو ئەم گفتوگۆیەدا مرۆڤ ئازادى و سەربەخۆیى خۆى هەیە، و لە یەک ڕوانگە 

 لێین کە گفتوگۆى چوارەم گەڕانەوەیە بۆ گفتوگۆى یەکەم.دەتوانین ب

لەناو گفتوگۆى چوارەم تێکشکاندنى حەقیقەتى گشتى و بونیادەکانى دەسەڵات هەیە 

 کە ڕوانگەیەکى نوێ بۆ خەڵک دروست دەکات.

گفتوگۆى چوارەم ڕەنگدانەوەیەکە بۆ ڕەها بوون لە دیکتاتۆرى و تۆتالیتارى چ لە 

لە ڕوانگەى ئەخلاقى و سیاسی. لەناو گفتوگۆى چوارەم  ڕوانگەى زانستى و چ

سەنترالیزم لە هەموو بوارێک بەرەو لەناو چوون دەچوو بوە هۆى پەیدابونى کەرتى 

تایبەت لە ئابورى و دابەش کردنى مێژوو تاکیدکردن لەسەر کۆمەڵگاى مەدەنى نوێ، 

 ئانارشیسمى زانستى، لیبرالیسمى زانستى و دەوڵەتى بچووک.

 وانگەى فەلسەفى: لە ڕ 

بە گشتى هەموو ئەو فەلسەفانەى کە باوەڕیان بە سەنترالیزم هەبوو رۆیشتنە ژێر 

پرسیار و لەناو فەلسەفەى زانست هەندێک تیۆرى پەیدا بوون کە باوەڕیان بە 

خوێندنەوەیەکى ناسەنترالى دەدا. وەکو فایرابند و لیۆتار کە باوەڕیان بەوە هەبوو کە 

 شتێک تیرى بە خۆى دابرێژێت.پێویستە بۆ هەر 

فەلسەفەى کارڵ پۆپریش یەک لە هۆکارەکانى گرنگى پەیدابونى فەلسەفەى 

کانى زانستى کە بە شێوەیەکى گشتى فتوگۆى چوارەم بوو، هەموو تیۆرییەگ

وانە خوێندنەوەیان بۆ جیهان دەکرد و تەسەوریان دەکرد کە حەقیقەت تەنیا لاى ئە

کانى ئەفڵاتون، ئەرستۆ، هیگڵ و مارکس، و هەندێک زاناى ەبردە ژێر پرسیار وەکو تۆریی

بنەماى دروستکردنى کۆمەڵگاى داخراو و تۆتالیتارن  تیۆرییانەتر بە ناوى کارل پۆپر ئەو 

کردن یان ڕەفزکردنى زانستە، پێویستە طل و ڕوانگەى ئەو بۆ جیهانى کراوە، گومان و با

لە دواى ڕەفزکردنى تیۆرییەکانى کە مرۆڤ بە شێوەیەکى بێ کۆتایی بە بەردەوام 

  . بێت

چونکە حەقیقەت لای هیچ تیۆرییەک نییە و هیچ کە سێک ناتوانێت خوێندنەوە بۆ 

هەموو مێژوو بکات هەتا کۆتایی هاتنەکەى وەکو دروست بوونى مدینە فازیڵەى 
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ئەفڵاتون، عەقڵى جیهانى هیگل و قۆناغى کۆمەنیستى مارکس و کۆتایى مێژووى 

کۆیاما، لە ڕوانگەى کارل پۆپر تیۆرییەکانى نوێ بەرهەمى ڕەفزکردنى فرانسیس فۆ

تیۆرییەکانى پێشووترن، بۆیە پێویستە هەمو کات مرۆڤ لە دواى ڕەفزکردنى 

تیۆرییەکان بێت تاکو زانستێکى نوێ لەدایک ببێت. ئەم جۆرە خوێندنەوانە لە ڕوانگەى 

ى سەنترالیزمى زانستى هەبوو هەندێک لە زانایەکان کاریگەرى زۆرى لەسەر تێکشاندن

 و دەرگایەکى گرنگى بۆ کردنەوەى گفتوگۆى چوارەمى کۆمەڵناسی سیاسی هەبوو.

 لە ڕوانگەى ئابورى: 

دەستی پێکرد، یەک لە هۆکارەکانى  ١٩٧٠قەیرانەکانى سەرمایەدارى کە لە ساڵى 

ڵەتى پەیدابوونى گفتوگۆى چوارەم بوون کە بووە هۆى لاوازبوونى بونیادەکانى دەو

ڕەفاهى کە  لەسەر فکرەکانى کینز دامەزرا. تداخولى دەوڵەت کەمتربوو و سیستەمى 

 ئابورى ئازاد پەیدابوو.

ناو گفتوگۆى دووەم، سەرمایەدارى لە کێشەکان و قەیرانەکان رزگار لەفکرەکانى کینر 

نى کێشەکان بۆ ئابورى جیهان، و، خۆیان بوونە هۆکارى پەیدابو١٩٧٠کرد لە پاش ساڵى 

کرێکاران منافسەى سەرمایەداریان دەکرد. کە بەرگریکردن لە کرێکارەکان، سەندیگاى 

ئەمەش لەبەر تداخول کردنى دەوڵەت بووە هۆى بێ رەغبەتى لە کارکردن و لە 

ئەنجامدا بووە هۆکارى کەم بوونى سەرمایە و بەم شێوەیە دەوڵەتى رەفاهى خۆى 

ى دروست کرد و بووە هۆکارى ئەوەى کە دەوڵەتى ڕەفاهى گرنگى قەیرانى بۆ خۆ

 خۆى لە دەست بدات و دەوڵەتى بچووک پەیدا ببێت.

ن دەسەڵاتى خۆیان لەسەر ئابورى ناوخۆ ابەلاوازبوونى سەروەرى نەتەوەیى دەوڵەتەک

تا ڕادەیەکى زۆر لەدەستدا. بە شێوەیەکى گشتى لەناو گفتوگۆى چوارەم دا لە 

بورى گرنگى بە تیۆرى فریدمەن دەدرا، بەو شێوەیەى کە تەداخول کردنى ڕوانگەى ئا

بۆ پرۆگرامەکانى ئابورى  دەوڵەت لەناو کاروبارى ئابورى کەمتر بکرێت تاکو کێشە

ەکرێت، گرنگى بە کەرتى تایبەت و بازاڕى ئازاد بدرێت، بەڵام قەیرانى ئابورى دروست ن

مەنیش دووچارى کێشە ببێت، چونکە بە بووە هۆى ئەوەى  کە تیۆرى فرید ٢٠٠٨ساڵى 

ناو کاروبارى ئابوریدا، بووە هۆى ئەوەى کە سەروەت و کردنى دەڵەت لە نەتداخول 

سامانى زۆر تەنیا بکەوێتە ژێر دەستى چەند کەسێک و زۆربەى خەڵکانى کۆمەڵگا لە 

لە ڕاپۆرتى دارایی  ٢٠١٤هەژاریدا بژین، هەورەکو لە کۆنفرانسى داڤۆس لە ساڵى 

ملیارد زیاتر بوو، ئەگەر بەو شێوەیە  ٣,٥کەس داهاتیان لە  ٨٣اماژەى پێکرا، کە ئ

ەت و سامانى جیهان تەنیا دەکەوێتە بێت تا چەند ساڵى تر زۆربەى سەروبەردەوام 

دەستى چەند کەسێک و قەیرانى دارایی جیهانیش نەک تەنیا چارەسەر ناکرێت، بەڵکو 



47 
 

بورى ەوە کە دەوڵەت لەناو کاروبارى ئادەکاتزیاتر دەبێت، جا بۆیە دیسان پێویست 

تەداخول بکات بۆ ئەوەى بتوانرێت عەداڵەتى کۆمەڵایەتى دروست بکرێت و سەروەت 

و سامان تەنیا لە دەستى هەندێک خەڵک دا نەبێت و زۆربەى خەڵکى کۆمەڵگاش لە 

کە هەژاریدا بژین. ئەم گۆرانکارییە لەناو بارودۆخى ئابوریدا دەبێتە هۆى ئەوەى 

قەیران بۆ گفتوگۆى چوارەمى کۆمەڵناسی سیاسی دروست بکرێت و کۆمەڵگایەکى 

 م و شەشەم تێپەر ببن. ەجیهانى بەرەو گفتوگۆى پێنج

 لە ڕوانگەى سیاسی 

ونى لە ژێر کۆنترۆڵى دەوڵەت لە قۆناغى یەو دەرچوبە نێو دەوڵەتى بوونى سەرما 

ئەوەى کە تا ڕادەیەکى زۆر گفتوگۆى چوارەمى کۆمەڵناسی سیاسیدا بووە هۆکارى 

ت بدەن و سیستەمى سیاسی ەسدەوڵەتەکان دەسەڵاتى کۆمەڵایەتى خۆیان لە د

دەوڵەتەکان زیاتر بەرەو حاڵەتى لیبراڵ دیموکراسی و سۆسیال دیموکراسی نوێ 

ێ پەیدا بکات، تێپەرببێت، ئەمەش بووە هۆکارى ئەوەى کە بزاڤەکانى کۆمەڵایەتى نو

و دەزگاى تایبەت بۆ بەرگریکردن لە مافى مرۆڤ دروست م هەروەکو کۆمەلێک دا

( هاوکارى NGOبکرێت. دام و دەزگایەکانى فرە نەتەوەیى وەو رێکخراوى غیر حکومى )

لەگەڵ کۆمەڵگاى مەدەنى ناوخۆیى دەوڵەتەکان دروست بکەن بۆ ئەوەى سیستەمى 

نەت دیموکراسی و ئازادى لەناو کۆمەڵگایەکانى جیهانى دروست بکرێت. تەنا

ەیەکى سەربازى لەناو نێو دەوڵەتیش دەستێوەردان بە شێو ئەنجومەنى ئاسایشى

کاروبارى دەوڵەتەکان بکات، بۆ ئەوەى بەرگرى لە مافى مرۆڤ و ئازادى مرۆڤەکان 

بکات. ئەمەش بووە هۆى ئەوەى کە لەم قۆناغەدا )گفتوگۆى چوارەمى کۆمەڵناسی 

 ناو کاروبارى ناوخۆیشیاندا بکرێت.سیاسی( دەسەڵاتى دەوڵەتەکان تا ڕادەیەک لە

ئەو گۆرانکاریانەش بوونە هۆى ئەوەى کە دەوڵةتەکان زیاتر بەرەو قۆناغى 

دیموکراسی تێپەرببن. بەپێى ئەو ئامارەى کە لە ساڵى ئازادى لە جیهان بڵاوکراوە لە 

ن بەرەو قۆناغى دیموکراسی تێپەربوون. دەوڵەتى جیها ١٢١دەوڵەت  ١٩٣لە  ٢٠٠٤ساڵى 

ئاماژە بە شۆرشەکانى رۆژهەڵاتى ناوەڕاستیش دەدرا کە ئەو رێژەیە بەرەو زیاتر بوون 

 بکات. 

ئەگەر بە شێوەیەکى گشتى سەیرى گفتوگۆى چوارەمى کۆمەڵناسی سیاسی بکەین 

وە. دەبینین کە کێشەى ئابورى زۆر گەورەى بۆ سیستەمى سەرمایەدارى دروست کردو

ئێستا پێویست بەوە دەکات کە دەوڵەت لەناو کاروبارى ئابوریدا تداخول بکات بۆ 

ئەوەى بتوانێت کێشەکان چارەسەر بکات و ئەو قەیرانەى ئابورى جیهان چارەسەر 

بکرێت. بە تداخول کردنەوەى دووبارەى دەوڵەت لەناو کاروبارى ئابوریدا دەبێتە هۆى 
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موو بوارەکانى کۆمەڵگا ڕووبداتەوە و کۆتایى بە ئەوەى کە گۆرانکاریکردن لەناو هە

گفتوگۆى چوارەمیش بێت و ببێتە هۆى ئەوەى کە گفتوگۆیەکانى تر لەناو کۆمەڵناسی 

 سیاسیدا پەیدا ببێت. 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


