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 تۆتالیتاریزم

هێربێرت سپێرۆ و ئەوانی تر
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بەشی یەكەم

پێشەكی

 تۆتالیتاریزم زاراوەیەكی سەدەی بیستە، پێش ساڵەكانی دەیەی 1930 

بەگشتی، یان ئەكادیمیانە بە كار نەدەبرا، چونكە دیاردە گشتگیرەكانی ئەم 

نمونە  وەك  نەدراوەتەوە،  لێ  وایان  ئاوڕێكی  قۆناغە  ئەم  تاپێش  چەمكە 

دەروازەی   )1930  -  35( كۆمەاڵیەتیەكان  زانستە  المعاریفی  دائیرەت  لە 

)تۆتالیتاریزم( نەبوو. 

ئینگلیزی  فەرهەنگی  )تۆتالیتاریزم(،  وشەی  بۆ  گەڕانەوە  یەكەم 

ئێكسفۆرد )پاشكۆكانی ساڵی 1933(، كە لە ژمارەی ئۆروێلی ساڵی 1928 ی 

باڵوكراوەی كانتمپوراری ریڤیو وەرگیرا: )فاشیزم، وەك رژێمێكی تۆتالیتار 

نكۆڵی لە رەفتاری خۆی كردووە و بانگەشە دەكات هاوشانی ركابەرەكانی 

كەڵك لە هەڵبژاردن وەردەگرێت(. رۆژنامەی تایمز )لەندەنی( لە نۆڤەمبەری 

1929 بەم چەشنە بەردەوام دەبێ: )كاردانەوە دژی حكومەتی پەرلەمانی... 

كۆمۆنیست(.  فاشیست چ  تێكڕا، چ  یان  تۆتالیتار  دەوڵەتێكی  قازانجی  بە 

ئەمانە یەكەم بە كارهێنانی ئەم وشانەیە كە لەم فەرهەنگەدا تۆمار كراوون 

و هەروەك ئەمڕۆش زۆر جار هەروایە، بریتی بوون لە پەیوەندی نێوان 

تۆتالیتاریزم، فاشیزم، كۆمۆنیزم و حكومەتی تاك حزبی. 
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گرفتەكانی پێناسە

ئاشكرابونی ئەم زاراوەیە، سەلمێنەری بۆچوونی ئەو كۆمەڵە توێژەرەی 

پێشینەی  بێ  و  بیست  سەدەی  ب��ژاردەی  بەرهەمی  بە  كە  تۆتالیتاریزمە 

مێژوویی دەزانن. وەك نمونە، كارڵ فریدریچ تۆتالیتاریزم بە )نیشانە(یەك 

حزبی  هەیە:  بەستراوی  پێكەوە  تایبەتی  تایبەتمەندی  شەش  كە  دەزانێت 

جەماوەری تاك كە زۆرتر رابەرێكی كاریزما رێنمایی دەكات، تاكە ئایدۆلۆژی 

فەرمی، زاڵبونی حزب بە سەر ئابوری، زاڵبونی حزب بە سەر چەكوچۆڵ، 

پەیوەندی جەماوەری، سیستەمی پۆلیسی تیرۆریستی. بێگومان زۆرجار ئەم 

تایبەتمەندیانە بەهۆی ئامرازەكانی بەرهەمی تەكنەلۆژیای رایەڵی، هەڵگرتن 

و گواستنەوەو چەك و تەقەمەنی، بۆ نمونە، »تا ڕادەیەك هەژمونی تەواو 

لە روانگەی تەكنەلۆژی مەرجدار... بەسەر هەموو شمەكەكانی پەیوەندی 

دیتن  پەیوەندی  هۆكارەكانی  رادیۆ،  چاپەمەنی،  وەك  كارای  جەماوەری 

كاریگەرەكانی  ئامڕازە  قۆرخكردنی  هەمانجۆر  بە  نەبوو،  ئاسان  هتد«  و 

تەكنەلۆژیای  بە  پشتی  تیرۆریستیش  پۆلیسی  كۆنتڕۆڵی  شەڕی سەربازی و 

پێشكەوتوو بەستووە، ئەگەر تەكنەلۆژیای مۆدێرن، كەڵكەڵەی گەیشتن بە 

تەواوی داخوازی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی، بۆ بۆچوونێكی شیاوی نەگۆڕی بوو، 

لەسەر  دەیتوانی  زەحمەت  بە  تاك  جەماوەری  حزبی  فەرمی  ئایدۆلۆژی 

)ئیدیعاكانی  لە  كامڵ جەخت  و  تەواو  كۆمەڵگایەكی  دامەزراندنی  بنەمای 

هەزارەخوازانە(ی خۆی بكاتەوە. لەم روانگەیەوە جیاوازی نێوان شێوەكانی 

تۆتالیتاریزمی  یان  دیكتاتۆری،  یان  ستەمكار،  رەها،  حكومەتی  پێشتری 

هاوچەرخ، یەكپارچەیی دەسەاڵتی حكومەتی تۆتالیتار بنچینەییە، كارێك كە 

پێشتر، النیكەم بۆ كۆمەڵی گەورە، بەبێ ئامڕازە تەكنەلۆژییە مۆدێرنەكان 

دەستەبەر بوون. 
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 ئەم لێڕوانینە پێناسەیە بۆ تۆتالیتاریزم وەك سیستەمێكی حكومەتی 

تایبەتی  كێشەی  توشی  سیاسی  شێوازمەندی  شیكاری  مێژوودا،  لە  بژاردە 

دەكات.

تەنیشت  بە  دەبێ  گرێدراوانە  پێكەوە  تایبەتمەدیە  ئەم  هەموو   

یەكەوەبن تا بتوانن سیستەمێك بە تۆتالیتار بزانن، ئەو كاتە چۆن دەكرێ 

جۆری  الیەكی،  كە  بكەی  ریزبەندی  الیەكەوە  لە  سیاسیەكان  سیستەمە 

واتا  لێكدژی،  ئایدیالی  جۆری  دیكەی،  الكەی  و  تۆتالیتاریزمە  ئایدیالی 

دیموكراسی یاسایی؟ واڵتانی لە گەشەدا دەكەونە كوێی ئەم الیە كە تەنانەت 

نەكەوتوونە رەوتی بە پیشەسازی بوونەوە، بەاڵم حكومەتەكانیان تۆمەتبارن 

داگیركەریش  حكومەتی  هەندێك  سەركوتكردن؟  هێزو  بەكارهێنانی  بە 

هەندێك  رژێمانە  ئەم  هەرچەند  واوە.  تۆمەتێكی  ب��ەردەم  كەوتوونەتە 

كە  نییە،  تەكنەلۆژیەیان  بناغە  ئەم  بەاڵم  هەیە،  تۆتالیتاریان  تایبەتمەندی 

دەوترێ بۆ زەمینەسازی دەسەاڵتی تەواو پێویستە. 

لە راستیدا، زۆرجار ئەم چەشنە رژێمانە بانگەشە دەكەن كە بۆ بەرەو 

پێشبردنی نوێسازی تەكنەلۆژی سودیان لە هۆكارەكانی پێشهاتی تۆتالیتاریزم 

وەردەگرت، ئەگەر ئەم رژێمانە تۆتالیتارن لەو رووەوە نییە، كە بوونەتە 

پیشەسازی بەڵكو بۆ بە پیشەسازی بوون رووی لە بارودۆخێكی وا كردووە. 

بۆ  هەوڵێكدا  لە  مۆر  برینگتۆن  دواییەدا،  ئەم  توێژینەوەكانی  لە   

ناساندنی توخمەكانی تۆتالیتار لە كۆمەڵی پێش بە پیشەسازی بوون، خۆی لە 

كێشەكانی لێڕوانینی پێناسەیی بە دوور گرتووە، بە جەختكرنەوە لە رەهەندی 

بۆ  مەیلی  و  تۆتالیتاریزم  سەركوتكەری  و  توندوتیژی  ئەوپەڕی  بە  ئاوێتە 

كۆنتڕۆڵكردنی هەرچی زوتری چاالكی مرۆیی، وەك لە رەگوڕیشەی وشەی 

واتا )total( دیارە، مۆر جیاوازی كردووە لە نێوان تۆتالیتاریزمی سەنتراڵ و 
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ناسەنتراڵ، یان )جەماوەری(. 

 لە نمونەكانی پێش بە پیشەسازی بوونی تۆتالیتاریزمی سەنتراڵ باسی 

پاشایەتی شاكا، سەرۆكی هۆزی زۆلۆ، خانەدانی چین1 و خانەدانی ماوریا2 

لە هیند دەكات. شار - دەوڵەتی ژنۆ لە سەردەمی كالوین چەند توخمێكی 

لە هەر دوو جۆری تۆتالیتاریزمی سەنتڕاڵ و جەماوەری لە خۆ گرتووە، 

و  ترس  ئاشكراكردن،  و  سیخوڕی  ئەریستۆكراسی،  پێگەكەدا  هەردوو  لە 

تۆقاندن و كۆنتڕڵی هزر بۆ گەیشتن بە تاكە ئامانجێك، بۆ نمونە سەركەوتن 

بەسەر دوژمن یان بەگژداچوونەوەی، یان الیەنگری، یان دژایەتی گۆڕانی 

كۆمەاڵیەتی بەكار دەبران.

داهاتووی  و  تۆتالیتاریزم  شیكردنەوەی  بۆ  كایۆتسكی  ئیچ  جۆن.   

تۆتالیتاریزمی  نێوان  لە  دەكات،  گەشەدا جیاوازی  لە  واڵتانی  لە  سیاسەت 

خانەدانان )ئەریستۆكراسی( و هاوپەیمانانیان بە تۆتالیتاریزمی روناكبیران.

رژێمە تۆتالیتارەكان

باشترین رێگە بۆ تێگەیشتن لە تۆتالیتاریزم بەراوردكردنی ئەو رژێمانە 

و رێژمە ناتۆتالیتارەكانی دژییانە كە ئەم زاراوە لە بارەیانەوە بەكار براوە.

سۆڤیەتی سەردەمی  یەكیەتی  و  هیتلەر  نازی سەردەمی  ئەڵمانیای   

دەدەن؛  قەڵەم  لە  تۆتالیتارەكان  رژێمە  كامڵی  نمونەی  بە  زۆرتر  ستالین 

چینی كۆمۆنیستیش بەم دواییە چۆتە پاڵییان. هەرچەند بنیتۆ مۆسۆلینی3 

یەكەمجار ئەم وشەیەی بۆ حكومەتی فاشیستی خۆی بەكاربرد، بەاڵم ئەمڕۆ 

حكومەتەكەی دوای پێداچوونەوە، لەپێوانە بە ناسیۆنال سۆسیالیستی ئەڵمانی 

و كۆمۆنیستی روسی زۆرتر بە تۆتالیتاری نازانن، هەروەها ئەم زاراوەیان 

بۆ رژێمەكانی فاشست، یان دیكتاتۆری وەك رژێمی هۆرتی4 لە ئەڵمانیا، 
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و  پورتوگال  لە  ساالزار7  ئیسپانیا،  لە  فرانكۆ6  پۆڵەندا،  لە  بیلسۆدسكی5 

ریزبەندی  لەسەر  بیروڕا  ناكۆكی  نەدەبرد.  بەكار  ئەرجەنتین  لە  پیرۆن8 

ئەڵمانیا،  ئایا  هەیە.  روسیاش  بلۆكی  ئەندامی  بچوكتری  دەوڵەتی  وردی 

پۆڵەندا، ڤێتنامی باكور، یان كوبا بە راستی تۆتالیتارن، یان راستەوخۆ، یان 

یەكێتی  تۆتالیتاری  فەرمانڕەوایانی  دەسەاڵتی  بن  كەوتوونەتە  ناڕاستەوخۆ 

خودی  گرفتی  دیكە  جارێكی  پرسیارە  ئەم  بێهودەیی  چین؟  یان  سۆڤیەت 

بۆچوونی پێناسەیی ئاشكرا دەكات. 

كە  رەتبكەنەوە  تۆتالیتار  مۆری  هەوڵدەدەن  زۆرتر  كۆمۆنیستەكان   

دەدەن.  لێیان  خۆرئاوا  پڕوپاگەندەكەرانی  و  رۆژنامەنوسان  توێژەرەوان، 

سەرەڕای، هەرگیز كۆمۆنیستەكان هەوڵییان نەداوە كە بە )تۆتالیتار( زانینی 

نەیارانیان، بە جۆرێك جوابی تەحەی پەحە بێت. كۆمۆنیستەكان نەیارانی 

و  )ستەمكار خواز(  یان  )ئیمپڕیالیست(،  )سەرمایەداری(،  ناودەنێن  خۆیان 

سیستەمی حكومەتەكەیان )دیكتاتۆری كەمینەی بۆرژوازی(. یەكەم قۆناغی 

پاش شۆڕشی سۆسیالیستی پێش گەیشتن بە قۆناغی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم، 

بە دیكتاتۆری پڕۆلیتاری دەزانن. 

كۆمۆنیستەكان نەك خودی دیكتاتۆری بەڵكو دژی دیكتاتۆری كەمینەن 

كە پێیانوایە كۆنەپەرست یان دواكەوتووە، بۆ مەسەلەی تێكڕایی دەسەاڵت 

بێدەنگ دەبن. لەم روانگەیەوە هاوشێوەی ئەو ناماركسیستانەن كە جواڵن 

بەرە و یەكپارچەیی دەسەاڵتی سیاسی بە تایبەتمەندێتی هاوبەشی هەموو 

كۆمەڵگا پیشەسازیەكان، رەچاو نەكردنی مەرامی ئایدۆلۆژییان دادەنێن.

تایبەتمەندیەكانی رژێمێكی تۆتالیتار

 شرۆڤەی زەقترین تایبەتمەندێتی سێ رژێمی سیاسی گرنگی سەدەی 
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بیستەم كە بە گشتی بە تۆتالیتار دەدوێنرێن: 

 )1( پابەندی ئامانجێكی بنچینەیی بێ هاوتا كە بەحەتمی لێكدراوەتەوە، 

پڕۆلیتاریا  یەكیەتی  یان  رەگەزی،  سەروەری  بوون،  پیشەسازی  بە  وەك 

پێشبینی   )2( جێگیر؛  حكومەتی  شێوازەكانی  بە  نەبوون،  پابەند  هاوكات 

نەكراو و ناحەتمی سەرچاوە گرتوو لە هەلومەرجی ناسەقامگیری، كە تێیدا 

ئاكاری وەفادارانەی ئەمڕۆ، بە رەفتاری  پاڵەوانی دوێنێ خائینی ئەمڕۆ و 

توندوتیژی  بەكارهێنانی  زۆر   )3( دەدرێ،  قەڵەم  لە  بەیانی  روخێنەری 

رێكخراو لەالیەن هێزە سەربازی و میلیشیاكان و پۆلیسی رێكپۆش و نهێنی، 

هاوڕای  كە  ئەنجومەنەكان  و  رێكخراو  سەركوتكردنی  یان  خستنەگەڕ   )4(

ئامانجی سەرەكی رژێم نین، )5( هەڵاڵوهەنگامەی بەشداری فراوانی خەڵك 

لە ئۆرگانەكانی حكومەت بۆ گەیشتن بەو ئامانجە بێ هاوتایە، )6( جیهانگر 

كردنی ئامانجی سەربازی بەهۆی بانگەشەی نۆژەنكردنەوەی جۆری مرۆڤ 

بەپێی پێناسەیەك كە لێی بە دەستەوە دەدەن. 

 بە كردەوە پابەندبوونی ئایدۆلۆژی لەم لیستەدا البراوە، چونكە ئەم 

تایبەتمەندیە لە رژێمە ناتۆتالیتارەكانیشدا دەبینرێت. وەك نمونە، زۆربەی 

سۆسیالیستەكان پابەندی ئایدۆلۆژی خۆیانن، بە هەمانجۆر كە نازیەكان و 

ستالینیەكان پابەندی ئایدۆلۆژیەكەیان بوون. جیاوازیان نەك لە پابەند بوون 

بە ئایدۆلۆژی بەڵكو لە پێكهاتەی ئایدۆلۆژیەكانە. هەر سێ ئایدۆلۆژیەكە بە 

درێژایی رۆژگار، هەرچەند رەوتی جیاجیا، گۆڕان و وەرچەرخانیان بەسەردا 

هاتووە. هەر بەو پێودانگە، الیەنگرانی رێك نەخراوی زۆربەی ئاینەكانیش 

پیشانی دەدەن كە پابەندی ئایدۆلۆژین. لە جەنگی سارد بەردەوام هەوڵدرا، 

بە تایبەت لە ویالیەتە یەكگرتووەكان، ئایدۆلۆژی )جیهانی ئازاد(9 رەواجی 

هەبێ و پێی بەگژ ئایدۆلۆجی روسیادا بچنەوە، بەاڵم ئامانجی ئەم هەواڵنە 
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نەك  نوێكانە  ئایدۆلۆژیە  بەها  بە  گشتی  پابەندی  رێنمایی  و  رێسادان 

پابەندی  سەرەنجام  خۆرئاوا.  لە  تۆتالیتاریزم  سەقامگیری  بەرەوپێشبردنی 

ئەم شەش  ئێستا  ناگات.  بە زەین  تۆتالیتاریزم  تایبەتمەندی  بە  ئایدۆلۆژی 

تایبەتمەندیە دەخەینە بەرباس و لێكۆڵینەوەوە. 

جیهانخوازی 

 بە جیهانیكردن ئامانجی بنچینەیی و بێ هاوتای رژێمی لەسەربنەمای 

نۆژەنكردنەوەی جۆری مرۆڤ لە شێوەی دڵخوازی خۆی، رووی جیاكاری 

لەم  ئامانجێكی  ناتۆتالیتارەكانش  رژێمە  هەندێجار  تۆتالیتاریزمە.  سەرەكی 

لەم  كردن  بە جیهانی  مەیلی  كە  دەگات  بەزەین  بەاڵم  چەشنەیان هەیە، 

بە  پەیوەندی  ئایدۆلۆژی،  بۆ  جاروباریان  الیەنگری  وەك  رژێمانە،  جۆرە 

هەلومەرجی ئابوری، كەلتوری و كۆمەاڵیەتییەوە هەبووە كە بە زۆری لە 

فەرمانڕەوا.  دەبنە  بووندا  مۆدێرن  لە  یان  مۆدێرنەكان،  كۆمەڵگە  هەموو 

بۆ  جیهان  كردنی  )بێخەم  لەسەربنەمای  ویلسۆن  ودرۆ  بەرنامەی  ئامانجی 

دیموكراسی( بۆ زۆربەی خەڵكانی جیهانی خۆرئاوا، شیاو بەزەین دەگات. 

هەم  و  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  هەم  دووەم،  جیهانی  جەنگی  پاش 

ئەلگۆی  مۆدێرن  پیشەسازی  واڵتانی  تێكڕای  هەروەها  سۆڤیەت،  یەكێتی 

كە  خستۆتەڕوو،  دواكەوتوتر  كۆمەڵگای  بۆ  یان  نۆژەنكردنەوە،  جیاوازی 

هەم  جیاواز،  پلەی  بە  لێكرد.  پێشوازیان  واڵتانەش  ئەم  دەستەبژێرانی 

ئەم  بەرەوپێشبردنی  بۆ  سۆڤیەت  بلۆكی  هەم  خۆرئاواو  دەسەاڵتەكانی 

ئاڵوگۆڕە لە روانگەی ئابوری و هونەرییەوە یارمەتی واڵتان لە گەشەیاندا. 

ویالیەتە یەكگرتووەكان و یەكێتی سۆڤیەت، یەكسەر پاش جەنگی جیهانی 

دووەم، راستەوخۆ تر هەوڵیاندا واڵتانی ژێر دەسەاڵتیان وەك خۆیان لێ 
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بكەن. 

واڵتان(  نێوان  )جوگرافی  مەودای  كەمبونەوەی  بێت،  چۆنێك  هەر 

كە بەرهەمی پێشكەوتنی تەكنەلۆژیای پەیوەندی و هەڵگرتن و گواستنەوە 

بوو، وایكرد جیاوازی ئابوری، كەلتوری و كۆمەاڵیەتی سەرەكی نێوان رژێمە 

سیاسیەكان كەم بێتەوە. بەئاگابوون لەم كارە، هەردوو جەمسەری دەسەاڵتی 

جەنگی سارد خۆیان بۆ ئۆرگانیزەكردنی دیاردەی نوێی چاوەڕوانكراو ئامادە 

كردووە، واتا بۆ هاوچەشن سازی سرووشتی جۆری مرۆڤ لە سەر بنەمای 

وێنای خۆیان.

بەشداری زۆرەملێیی 

 بەشداری زۆرەملێیی هەموانی لە رێكخراوە گشتییەكاندا بە تایبەت بە 

تایبەتمەندێتی تۆتالیتاریزم دانراوە. دەكرێ لە ژمارەی بەشداری هەڵبژاردندا 

و  سۆڤیەت  یەكێتی  لە  بەشداری  بكەی.  بانگەشەیە  ئەم  روونی  تەماشای 

ئەڵمانیای نازی نزیكەی سەد لە سەدا راگەیەنراوە، لە كاتێكدا لە دیموكراسیە 

كە  دەكرد  بەشداریان  كەسانە  ئەو  سەدای  لە   80 تا   40 لە  یاساییەكاندا 

مەرجەكانی هەڵبژاردن دەیگرتنەوە. 

دەبێ  راپرسی،  وەك  فەرمیەكانی  ئاكامە  لە  جیا  ئەوەشدا،  لەگەڵ   

دانی پێدابنێین كە تەكنەلۆژیای پەیوەندی، بەشداری تەواوی دانیشتوان لە 

ئاسانكاری  هەر  نەك  )گشتی(  پڕۆسەی  لە  النیكەم  یان  سیاسی،  پڕۆسەی 

كردووە، بەڵكو كردوویەتییە حەتمی، لە بنچینەدا فەرق ناكات كە تۆڕەكانی 

رادیۆ، تەلەفزیۆن، چاپەمەنی بەهۆی دەوڵەت و تاكە حزبێك ببرێن بەڕێوە، 

وەك بارودۆخی یەكێتی سۆڤیەت، یان بە دەست دامەزراوەی تایبەتیەوەبن 

و بریتیبن لە یاساكانی حكومەت لە ویالیەتە یەكگرتووەكان یان تێكەڵەیەك 
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لە هەردووكیان لە بەریتانیا، لە هەموو كۆمەڵگەكانی مۆدێرن مەیل بەرەو 

راكێشانی سەرنجی تاكە بۆ بابەتی گشتی و الوازكردنی مەیدانی تایبەتە، 

رووەوە  لەم  زیاتر  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لە  یەكێتی سۆڤیەت  هەرچەند 

جواڵوەو ویالیەتە یەكگرتووەكان لە بەریتانیا زیاتر.

سەركوتكردنی ئەنجومەنەكان 

خزمەت  لە  كە  رێكخراوانەی  ئ��ەو  بردنی  لەبەین  راستیدا  لە   

بەرەوپێشبردنی ئامانجی سەرەكی رژێم نین، جگە لە هەمان هەوڵ شتێك 

بوونیان  كە  رێكخراوەكان  هەموو  چاالكی  كردنی  هاوئاهەنگ  بۆ  نییە، 

پێشەنگی سەقامگیری رژێم بووە، هەروەها هەوڵ بۆ هاوئاهەنگ كردنی 

زۆرەملێیە.  بەشداری  الیەنێكی  بۆخۆی  رێكخراوەكان،  هەموو  چاالكی 

بنچینەدا  لە  سەركوتكردن  یاساییەكاندا،  سیستەمە  لە  كردن  ئاهەنگ  هاو 

نازی، روسیەی  ئەڵمانیای  لە  بەاڵم  دەبرێت،  بەكار  پشێویدا  قەیران و  لە 

بەكار  وا  سیاسەتێكی  ب��ەردەوام  كۆمۆنیست،  چینی  ستالین،  سەردەمی 

دەبرا، هەرچەند لە دەوری جیاواز بە پلەی جیاجیاو پەیوەند بە نەبوونی 

بەاڵم  پێدەكرد،  كڵێسا هەستیان  رێكخراوەكانی وەك  رێژەیی كە  مەترسی 

لە ویالیەتە یەكگرتووەكانیش لە سەردەمی شەڕی ساردا هەوڵدەدرا بۆ بە 

ئەنجومەنە  لە رێكخراوەكانی وەك كڵێسا،  گژداچوونەوەی كۆمۆنیزم سود 

خێرخوازەكان، یانە وەرزشیەكان و رێكخراوەكانی گروپی سودمەندی ئابوری 

الیەنگرانیان  و  كۆمۆنیستیەكان  رێكخراوە  سەردەمەدا  لەم  وەربگیردرێت. 

رووبەڕووی سنورداریەتی یاسایی بوونەتەوە. 

دەبێ،  توندتر  سڕینەوە  و  كردن  هاوئاهەنگ  شەڕ،  لەسەردەمی   

تەنانەت هەندێجار دیموكراسی یاسایی بۆ دیكتاتۆری یاسا دەگۆڕێ، سەرەڕای 



15
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

رێكخراوە دوورخراوەكان لە هەلومەرجێكی وادا زۆرتر بەپێی رواڵەتە بە 

فەرمی ناسراوەكان قەدەغە دەكرێن، بەاڵم هەلومەرجەكان لە ئەڵمانیای نازی 

بە پێچەوانە بوو. واتا، دوورخستنەوەی ئەنجومەنە تایبەتیەكان بە رواڵەتی 

بەردەوام  بەشێوەیەك،  و  نەیاندەزانی  خەڵك  تێكڕای  پێشتر  كە  جیاواز 

داهاتووی ئەم ئەنجومەنانە بۆ ئەندامەكانیان پێشبینیكراو نەبوو. ئەمە دەری 

دەخات كە ناسەقامگیری رواڵەتێك لە هەموو شتێك زیاتر بە تایبەتمەندێتی 

زەقی تۆتالیتاریزم دادەنرێ كە پێشتر خرایە بەرباس و لێكۆڵینەوەوە. 

توندوتیژی

 زۆر بەكارهێنانی توندوتیژی رێكخراو، تایبەتمەندیەكی دیكەی ئەو 

تۆتالیتار،  سەرۆكەكانی  روانگەی  لە  دەزانرێن،  تۆتالیتار  بە  كە  رژێمانەیە 

كارێكی  فراواندا  پێوانەیەكی  لە  پۆلیس  و  سەربازی  توندوتیژی  سەپاندنی 

رژێم  بنچینەیی  ئامانجی  بە  گەیشتن  بۆ  لێوەرگرتنی  سود  بۆیە  پێویستە. 

بنبڕكردنی  و  ریشەكێش  و  نازیەكان  مەرگی  كەمپەكانی  رێپێدراوە. 

كەالكەكان10 لە سەردەمی ستالین شایەتی ئەم كارەن. گەرچی توندوتیژی 

بریتی بوو لە گروپەكانی هاواڵتی، وەك توندوتیژی دژی جولەكەكان، یان 

گروپانەی وەك  ئەم  زوو  رژێم  بەاڵم  ئەڵمانیا،  لە  بۆرژوازی  پاشماوەكانی 

ئاشتیدا  سەردەمی  لە  یاساییەكان  حكومەتە  دەناساند.  دەرەكی  دوژمنانی 

دەوترێت.  كە  بەكارنابەن  خۆیان  دانیشتوانی  دژی  توندوتیژی  ئەوەندە 

لە  جەخت  یاساییەكان  دیموكراسیە  شەڕ،  سەردەمی  لە  كاتێك  تەنانەت 

رەگەز،  بەهۆی  كە  دەكاتەوە  كەسانێك  پاراستنی  بۆ  كەمپ  پێویستبوونی 

رەچاو  یەكێتیەكان  رواڵەتە  دەناسێنران،  دووژمن  هاوڕای  بە  یان  نەتەوە 

دەكرێ و توندوتیژی بە زۆری ناسەپێنرێت. كەمپی ژاپۆنیەكانی دانیشتووی 
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ئەمەریكای سەردەمی جەنگی دووەمی جیهانی و كەمپی ئاوارە ئەڵمانیەكان 

لە بەریتانیا هەمانكات، لەم كۆمەڵەن.

 هەرچەند بەكاربردنی ناوخۆی هەمەگیری توندوتیژی كاری الیەنگری 

پۆلیس  كاری  مەیدانی  لە  كەمتر  كارە  ئەم  دەگات  زەین  بە  تۆتالیتارە، 

راست بێت، مەیدانێك كە بەزەین دەگات بە ئاشكرا زیاتر پەیوەندی بە 

نەریتەكانی پێشوتری حكومەتەوە هەبێت تا بە الیەنگری تۆتالیتاری رژێمێكی 

تایبەت، ئەگەر هەر هێندەی كارەكانی پۆلیس، لەوانە سەرنج لە بەكاربردنی 

سیخوڕان و پۆلیسی نهێنی بدەین، فەرەنسا و ئەڵمانیا النی كەم لە سەرەتای 

سەدەی 19 ببوونە دەوڵەتی پۆلیسی و ئەمڕۆ فەرەنسا شیمانە دەكرێ لە 

ئەڵمانیا زیاتر دەوڵەتێكی پۆلیسییە، بەاڵم كە هیتلەر لە ئەڵمانیا دەسەاڵتی 

گرتە دەست، گشتاپۆ بووە ئامڕازی تۆقێنەری تیرۆر، كە پێشتر وەك بازووی 

زانراوەكان،  رواڵەتە  بەپێی  چونكە  دەكرد،  كاری  پروس  یاسای  دەوڵەتی 

لەوانە رژێمی لێپرسینەوەی دەسەاڵتی گشتی بەرزتر، كاری نەدەكرد. بۆیە 

تایبەتمەندیەتی رژێمەكانی تۆتالیتار زیاتر شێوازوشێوەی كاری پۆلیسییە تا 

مەیدانی كارەكانیان.

 بە پێچەوانەی هەوڵێك بووە بۆ پەیوەندی نێوان شێوەی توندوتیژی 

ناوخۆ بە دەرەوە، رووی جیاوازی تۆتالیتاریزم )لە رژێمەكانی تر(، توندوتیژی 

دەرەوە كەمترە لە توندوتیژی ناوخۆ. حكومەتە تۆتالیتارو ناتۆتالیتارەكان، 

هاوشێوە  گوشاری  سەپاندنی  شێوەكانی  لە  سود  دەرەوەیان  پەیوەندی  لە 

هاوشێوە  تەكنەلۆژیایی  پێگەكانی  لەگەڵ  هەردووكیان  چونكە  وەردەگرن، 

كاردەكەن، بە گشتی چاوەڕوانی بەگژداچوونەوەی یەكترن.

ئایدۆلۆژیەكەی  لێكدانەوەی  بنەمای  سەر  لە  خۆرئاوا  هەوڵی   

نمونەیەكی ئەم شێوە هاوشێوەیە كە درووشمەكەی )روبەڕوبوونەوەی ئاگرە 
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یابان  دژی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  یەكەمجار  نەچێت  بیرمان  ئاگر(.  بە 

سەرۆكانی  سارد،  جەنگی  لە  بەكارهێناو  ئەتۆمی  بۆمبی  تێكدەری  هێزی 

ئەمریكاو روسیا وەك یەك بانگەشەیان دەكرد، ئامادەن دژی یەكتری بۆمبی 

چینیەكان  كۆمۆنیستە  هێندەی  هیچیان  هەرچەند  بەكاربێنن،  هایدرۆجینی 

بە خوێن ساردیەوە مامەڵەیان لەگەڵ ئەگەری جەنگی ئەتۆمی نەكردووە. 

 دەنگۆ، پیرۆزكردن یان بە كردەوە بە كاربردنی توندوتیژی زۆر دژی 

دەكاتەوە.  كەم  دەروونیان  كارهێنانی  بە  دژی  گرژی  دەرەكی،  دوژمنانی 

كاتێك ملیۆنان مرۆڤ، لەوانە هاواڵتیانی واڵتێك، كوژراو یان لە ئۆردوگای 

دیلەكانی شەڕی دەرەكی لە شەڕدا دەگیرێن.

كاری  ئۆردوگاكانی  لە  پێكردن  بێگاری  یان  گرتن،  یان  كوشتن،   

كاتێك  نامێنێت.  زۆرەملێیی11 چەند بەشێكی كۆمەڵگا بۆ خۆی هەیبەتی 

مرۆڤایەتی  ژیانی  تەواوی  هاتنی  كۆتایی  بە  مرۆڤ  ملیۆن  سەدان  مردنی 

دەوترێ  كە  واقیعخوازانەبێ  ئەگەرێكی  ناوكی  شەڕێكی  دەرەنجامی  وەك 

دوای  كە  كەسانێكدان  پاراستنی  خەیاڵی  لە  حكومەتێك  دانەرانی  بەرنامە 

وەیشومە،  دەبێتە  گونجاو  كۆمەڵگای  نەوەی  دەستپێكردنەوەی  بۆ  چین 

جەنگی  سەردەمی  لە  هەمەگیر  ناوخۆی  توندوتیژی  بەكارهێنانی  دەكرێ 

جیهانی دووەم ئاسانتر پەسەند بكرێت. كەوابوو، بەزەین دەگات پەیوەندی 

مەیلی  و  نێودەوڵەتی  توندوتیژی  چەندایەتی  و  چۆنایەتی  نێوان  ئاشكرای 

زۆرتر بۆ تۆتالیتاریزم هەیە. رژێمە تۆتالیتارەكان و ناتۆتالیتارەكان بەیەكسان 

كەوتوونەتە بەردەم توندوتیژی نێودەوڵەتی زۆرو بە زەبرەوە، بە كارهێنانی 

سیاسەتی  بۆ  ئاسەوارەكانی  بە  فراواندا  پێوەرێكی  لە  رێكخراو  توندوتیژی 

لە  ناجێگیری  بەرەنجامی  نەكراوی  پێشبینی  كەمتر  تایبەتمەندیەكە  ناوخۆ 

رواڵەتدا، تایبەتمەندی تۆتالیتارە. 
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پێشبینی نەكراو

 پێشبینی نەكراو ناحەتمیەتی رێسای ژیانی كەسانی ئاسایی، هەروەها 

ستالین  و  هیتلەر  بندەسەاڵتی  بااڵی حزبی  و چینی  نزم  ئەندامانی چینی 

بوو. هیتلەر قەت زەحمەتی هەڵوەشانەوە، یان جێگرەوەی یاسای وایماری 

نەدایە بەرخۆی، بەاڵم بە یاسایەك بووە سەرۆك وەزیران، واتە یاسایەك كە 

ئەنجومەنی فیدراڵی ئەڵمانیا لە مارسی 1933 پەسندی كرد، ئەو ئەگەرەی 

بۆ رەخساند كە لە ژێر پەردەی یاسایەك، گۆڕانكاری بنەڕەتی لە دەستوردا 

تا  بوو  )یاسا(  ئیرادەی  یاسادانەر؛  بااڵترین  بووە  بۆخۆی  هیتلەر  بكات. 

فەرمانڕەوای ئەڵمانیا، زەینی مادە یاساییەكانی دابین دەكرد. هەركە بڕیارو 

بنچینەترین  بەڵكو  جێبەجێكار،  كادری  نەك  دەیتوانی  دەگ��ۆڕا؛  ویستی 

دامەزراوەی حزب و دەوڵەتیش بگۆڕێت.

 ستالینیش لە ساڵی 1936 دەستورێكی بۆ یەكێتی سۆڤیەت دانا كە 

بكرێتە  دەستورە  ئەم  نەدا  رێی  هەرگیز  بەاڵم  ناسرا،  خۆیەوە  ناوی  بە 

چوارچێوەی پڕۆسەی سیاسی. ستالین نەك هەر بەردەوام ئەو دامەزراوانەی 

دەگۆڕی كە بۆخۆی دایمەزراندبوون و لە نوێ دروستی دەكردنەوە، بەڵكو 

ناجێگیردا  بارودۆخێكی وا  لە  لینینزم - ستالینزمی  شرۆڤەی ماركسیزم - 

دەهێشتەوە كە لە ژێر هەیمەنەی خودی خۆی دابێت. بە زەین دەگات 

هاوشێوەی  رواڵەتی  سەرۆكایەتی  كۆمۆنیست  چینی  لە  تۆنگیش  ماوتسی 

سەد  و  بپشكوێ  گوڵ  سەد  )با  ئامۆژگاری  یەكەم  نمونە  وەك  كردبێت، 

قوتابخانەی هزری دەرببڕدرێت(ی كردە دەنگۆ، پاشان هەڵی وەشاندەوە. 

 لە هیچكام لەم بابەتانەدا نە رێساو رواڵەت ناسراوەو رێكخراوێك 

بۆ گۆڕانكاری كاریگەر هەبووە، نە هۆكارێك كە تاكەكان بتوانن بەهۆیەوە 

پێشبینی بكەن ئایا دامەزراوەكان، یان رێبازەكان دەگۆڕێن یان نا؟ لە كاتی 
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گۆڕان، زەمەنەكەی كەیە؟ ستالین بەوپەڕی شارەزایی لەم مسۆگەر نەبوونە، 

نمونە  بۆ  وەردەگ��رت،  زەوتكردنە  و  دەسكەوت  لەو  سودی  خراپ  بە 

هەندێجار بە رواڵەت هەڵوێستی ئایدیۆلۆژی چەپخوازانەی دەگرت و بەم 

كارە ئەوانی تری دەخستە دڵەڕاوكێوە كە السایی سەرۆك بكەنەوە، پاشان 

بە ئاشكرا لە هەڵوێستی راستخوازانە نزیك دەبۆوە و بەم كارە الیەنگرانی 

پێشوی لە روانگەی ئایدۆلۆژیەوە پاكتاو دەكرد. هەستی مسۆگەر نەبوونی 

سەرچاوەگرتوو لە تەگبیرێكی لەم چەشنەی دروستكردنی فەزای تیرۆر زۆر 

لە سود وەرگرتنی ناوخۆی بەرفراوانی توندوتیژی رێكخراو كاریگەرترە، كە 

پەیوەندی نزیكی بە تۆتالیتاریزمەوە هەیە. 

)پاكتاوكراو(  قوربانیەكان  كە  بوو  مانایە  بەم  لەوانە  نەبوون  رەها   

رەنگبو نەزانن بۆ لە ناودەچن و لەوە گرنگتر، ئەوكەسانە هیچ ئامڕازێكی 

شیاویان بۆ ئەنجامدانی كارێكی وانەبوو كە دەیانویست قوربانی )پاكتاوكردنی( 

تەنگانەی  لە  سیاسەت،  لە  بەدووركەوتنەوە  نەدەیانتوانی  نەبن.  داهاتوو 

رەها نەبوون رزگاریان بێت، چونكە بەشداری بە زۆرە ملێیی بوو بە چوونە 

ریزەكانی حزبەوە رزگاریان نەدەبوو، چونكە بڕیاری گوێڕایەڵی و پابەندی 

كوێرانەیان بە سەردا درابوو. دەكرێ گۆڕینی بەردەوامی سەرۆكی پۆلیسی 

نهێنی بە نمونەیەكی ئەم پڕۆسەیە بزانی. بارودۆخ لە حكومەتە پۆلیسیە 

بۆ چەند  نهێنی،  پۆلیسی  واتە سەرۆكی  پێچەوانەوەیە.  بە  ناتۆتالیتارەكان 

دەیەیەك لە پۆستەكەیدا دەمایەوە. 

 راستە كە پێشبینی نەكراو و رەها نەبوون گرنگترین تایبەتمەندیەكانی 

تۆتالیتاریزمن كە تا ئێرە باسیانكرد، بەاڵم هاوكات ئەم دوو تایبەتمەندیە لەو 

تایبەتمەندیانەن كە دەكرێ ئاسانتر لە تێكڕای تایبەتمەندیەكانی تۆتالیتاریزم 

هەموار یان تەنانەت دوورییان بخەیەوە. بەومانایە بە زەین دەگات رژێمە 



20
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

رژێمە  بەاڵم  هەڵدەگرن،  تایبەتمەندیانە  لەم  هەندێك  ناتۆتالیتارەكانیش 

تۆتالیتارەكان بە پێشینەی لە مێژینە تایبەتمەندێتی پێشبینی نەكراو دەخەنەالوە 

و بە ئاڕاستەی رێبازی یاساییتر دەجوڵێنن، بۆ نمونە رژێمی یەكێتی سۆڤیەتی 

كردەوە  سۆسیالیزم(  بوونی  )یاسایی  لە  جەختی  ستالین  دوای  سەردەمی 

گروپی  سەرهەڵدانی  بە  ئاماژە  سۆڤیەت  كاروباری  لێكۆڵیاری  هەندێك  و 

و  بەڕێوەبردن  سوپا،  بۆرۆكراسی،  حزب،  وەك  جیاوازتری  كۆمەاڵیەتی 

هاوشێوەیان دەكەن كە هەوڵدەدرێ رێسای دەروون و پەیوەندییان پێكەوە 

بۆ  واتایی  پێداویستی  ئاكامی  وەك  كارە  ئەم  هەبێت.  جێگیری  رواڵەتی 

لێوەشاوەیی هەر رژێمێكی پیشەسازی مۆدێرن لێكدراوەتەوە.

 رەنگە رەها نەبوون ترس لە سەركوت، زۆربوونی بەرهەم هێنانی 

لێبكەوێتەوە، بەاڵم بە گەڕانەوەی سەردەمی كەمبوونەوەی بەرهەم هێنان، 

ئامانجی  تاكە  بە  گەیشتن  بۆ  بەرنامە  بە  كاردا  لە  بوون  ناحەتمی  رەنگە 

بنچینەیی بەشداری بكات و لە تێكڕا، شایستەیی سەرۆكی بۆ بە كاربردنی 

زاڵبوونی یەكجارەكی كەم بێتەوە. 

ئامانجێك 

 شوێنكەوتنی بێویژدانانەی تاكە ئامانجێك كە بە حەتمی لێكدراوەتەوە، 

تۆتالیتارەكانیش  نا  رژێمە  تۆتالیتارەكانە.  رژێمە  هاوبەشی  رووی  زەقترین 

ئامانجە،  زۆركردنی  بە  باوەڕییان  یان  دەكەن،  دیاری  بۆخۆیان  ئامانجێك 

وەك لە دیباچەی دەستوری ویالیەتە یەكگرتووەكاندا هاتووە، یان جەخت 

لەسەر ئامانجی رواڵەتی وەك رواڵەتی یەكالكردنەوەی لێكدژەكان دەكەنەوە، 

یان سەرەنجام بە نەرێنی ئامانجەكەیان دیاری دەكەن نەك ئەرێنی، وەك 

بەرگرتن لە دەسەاڵتی دەرەكی. دەكرێ ئاوڕدانەوەی نا ئاسایی بۆ ئامانجە 



21
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

رواڵەتیەكان ئاسایی بوونی ئەریستۆكراسی، یان پەرلەمانی لێ بكەوێتەوە؛ 

كاتێك گروپێكی ئۆپۆزسیۆنی پەرلەمانی بە پەنابردنەبەر رواڵەتی پەرلەمانی 

و بێگوێدانە هیچ قازانجێك، تەواو دژایەتی گەاڵڵەی دەوڵەت دەكات، بەاڵم 

ئەم كارە لە مانای ئاساییدا، نابێتە تۆتالیتاریزم. 

ئامانجێكی  بەردەوامی  بێویژدانانەی  شوێنكەوتنی  تر،  لەالكەی   

بە  یان  پڕۆلیتاریا  دیكتاتۆری  رەگەزی،  دەسەاڵت  وەك  رەهای  بنچینەیی 

پیشەسازی بوونی خێرای ئابوریەكی دواكەوتوو، بێ ئاوڕدانەوە لە هەموو 

ئامانجێكی شیاوی تر، تایبەتمەندی تۆتالیتاریزمە. هەموو سەرچاوەكانی ئەم 

تەیار  بەزەییانە  بێ  گەورەى  ئامانجێكی  بە  گەیشتن  ئاڕاستەی  بە  رژێمە 

دەكرێن. ئایدۆلۆژی دادەتاشرێ تا تێكڕای راستی بە گەڕانەوە بۆ ئەم ئامانجە 

و كۆسپەكانی بەردەمی ئاشكرا بكات. هەمو كارێكی كاریگەر بۆ زاڵبوون 

بەسەر كۆسپی هەبوودا، ئەنجام دەدرێت. 

هەمان كۆسپی بەردەم دەستەبەركردنی ئەم ئامانجەیە بڕیاری لێدراوە 

ناكۆكی  یەكالكردنەوەی  بۆ  رواڵەتێك  هیچ  ئەنجامدا  لە  الدەبرێت،  و 

بۆچوونەكان ئاڕاستە ناكرێت. هەموو ناكۆكی بۆچوونەكانی ناخی رژێم بە 

ناپەسند لە قەڵەم دەدرێت، بەم شێوەیە سیاسەتی ناوخۆ دەگاتە بنبەست، 

بەاڵم كە كێشەی بنچینەیی تازەی پێشبینی نەكراو سەرهەڵبدەن، بەهەمان 

جۆر كە سەرەنجام بەناچاری لە ناوەندی مۆدێرن و بەردەوام لە گۆڕاندا 

دەردەكەوون، رواڵەتی گونجاو بۆخستنەالوەی كێشەكان و چارەسەری ناكۆكی 

بۆچوونەكان نابێت. دەستەبژێرانیش وەك خەڵكی ئاسایی، ئەزمون و پابەندی 

رواڵەتێكی بەم چەشنە شایانی راپەڕاندنیان نییە، بۆیە ناشێت سەرۆكێكیش 

ئەم  شوێنكەوتنی  چونكە  زاڵبێت،  بنچینەییدا  ئامانجی  بەسەر  بێ  قبوڵی 

ئامانجە تاكە هۆی بوونی ئەو رژێمەیە. 
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 زیگمۆند نیومان بە دروستی تۆتالیتاریزم بە )شۆڕشی هەمیشەیی( 

لە  تۆتالیتاریزمدا  لە  سیاسی  هاوتای  بنەمایی  پڕۆسەی  چونكە  دەزانێت، 

ناجێگیری هەمیشەیی دایە. لە پێگەی پێوانە، زەقترین الیەنی رژێمەكانی قانون 

مەدارە كە سەرچاوەی دەسەاڵتی فەرمانڕەوایان بە هاوڕێژەیی رەچاوكردنی 

رواڵەتەكان پێكدێن و پابەندی سەرۆكەكانی ناوی بە رەچاوكردنی رواڵەتەكان 

كە  هەڵدەكشێن  بەوئاقارە  زیاتر  سەرۆكانە  ئەم  دەكات.  زیاد  ب��ەردەوام 

رەچاوی رێسابازی سیاسی دەكەن تا رەخساندنی مەیدانی پێشكەوتنی ئابوری، 

ئەنجامدا،  لە  دەسەاڵت.  گەیشتبنە  پارێزەرانی  كۆمەاڵیەتی  یان  كەلتوری 

دیمكراسیە یاساییەكان لە هەموان زیاتر لە تۆتالیتاریزم زەرەرمەندن، ئەو 

دیموكراسیانەن كە گەیشتن بە ئاستی بااڵی سەرۆكایەتی لەسەر پێشكەوتنێكی 

گروپێكی  بۆ  لتوریەكان  كە  یارمەتیە  سەربازی،  شانازی  وەك  بنچینەیی، 

گریمانەی  فەرەنسا  ئەڵمانیاو  دەوەستێتەوە.  زۆر  سامانێكی  و  نەتەوەیی 

دووەم پیشان دەدەن؛ بەریتانیای گەورە و ویالیەتە یەكگرتووەكان گریمانەی 

یەكەم دەردەخەن.

سەرچاوەو هۆكارەكان

پەیوەند  لە  تۆتالیتاریزم  سەرهەڵدانی  ئاڕاستەكراوەكانی  لێكدانەوە 

ئاڵۆزی  لێكدانەوانە  كۆمەڵە  ئەم  جیایە.  دیاردەیە  لەم  بۆچوونەكان  بە 

كۆمەڵگای مۆدێرن و لەوە گرنگتر ئابووری مۆدێرنیان لەبەرچاوە كە جەخت 

تۆتالیتاریزم  بە  سۆسیالیزم  زۆرج��ار  دەكەنەوە.  ب��ەردەوام  دەسەاڵتی  لە 

دەبەستنەوە، بۆ نمونە ئاماژە بە بوونی وشەی سۆسیالیزمی ناونیشانی پارتی 

كرێكارانی ئەڵمانیای ناسیۆنال سۆسیالیستی هیتلەر دەكەن، هەروەها جەخت 

لە شایستەیی تۆتالیتار بوونی )سۆسیالیزمی هێواش( دەكەنەوە، كە دەوترێ 
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لەودیوو سیاسەتی خۆشگوزەرانی دەوڵەتە ناتۆتالیتارەكان بە ئابوری تێكەاڵو 

داپۆشراوە. رەنگە ئەم لێكدانەوەیە تەبای تایبەتمەندی تۆتالیتاری قوڵبونەوەی 

ئابوری و ئەریستۆكراسی بوون بێت، بەاڵم ناتوانێ تایبەتمەندیەتی كەموزۆر 

رژێمەكانی  وەك  سۆسیالیستی  خۆشگوزەرانەكانی  رژێمە  ناتۆتالیتاری 

كۆنگرە،  پارتی  سەردەمی  هیندی  كرێكاران،  پارتی  حكومەتی  بەریتانیای 

دانیمارك، سوید، واڵتانی ئەفەریقای نوێی پابەندی )سۆسیالیزمی ئەفەریقی( 

شرۆڤە بكات. 

 جۆری دووەمی لێكدانەوە، تۆتالیتاریزم بە سەرهەڵدانی جەماوەری 

بە بەشداری سیاسی و كۆستی سەربازی و ئابوری گەورەی سەدەی بیست 

دەبەستێتەوە. ئەم كۆستە، وەفاداریە باوەكەی لەرزۆك دەكا كە جەماوەر 

جەماوەری  ناحكومیەكانی  رێكخراوە  الوازكردنی  و  لەگەڵی  هەیانبوو 

جیاكردۆتەوە و دەیانكاتە پارووی ئاسانی دەستبڕو فێڵبازی تۆتالیتار.

 الیەنگرانی ئەم تیۆرە زۆرتر جەخت لە تایبەتمەندیەكانی بەشداری 

دەكەنەوە.  حكومیەكان  نا  رێكخراوە  سڕینەوەی  سیاسەتی  و  زۆرەملێیی 

بەزەین دەگات تایبەتمەندی تۆتالیتار پشتی بەم چەشنە لێكدانەوەیە ئەستور 

بێت، بەاڵم ئەم شرۆڤانە لە روونكردنەوەی ئەم مەسەلەیە دادەمێنن كە 

بۆچی تۆتالیتاریزم لە كۆمەڵگای وەك ویالیەتە یەكگرتووەكان نایەتەكایەوە، 

كە دامەزراوەو جەماوەر لە هەمان بارودۆخدان. 

 كۆمەڵی دووەمی شرۆڤەكان، لە قەڵەمڕەوی فەلسەفەی سیاسیدا بۆ 

چاوگی تۆتالیتاریزم دەگەڕێت. وەك نمونە بە دەرەنجامی لۆژیكی تیۆرەكانی 

حكومەتی زۆرینە یان بەرهەمی دواگەشەكردنی چەكی ئیرادەی گشتی رۆسۆ 

دەزانێت. 



24
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

ئایدۆلۆژیەكانی  هەیەو  رێبازەوە  بەهەردوو  پەیوەندی  ماركسیزم 

سیمبولی تۆتالیتاریزم جیاواز، یان سەلماندن پەیوەندیان بە ماركسیزمەوەیە. 

بەم  لێكدانەوەی  بەاڵم  دەدرێت،  ماركسیزمدا  بەشانی  تاوان  قورسی  باری 

چەشنە لە دەرخستنی كاریگەری سەربەخۆی فەلسەفەكان زێدەڕۆیی دەكەن 

بەرچاو  لە  مۆدێرن  جیهانی  راستیدا  لە  تۆتالیتاریزم  ئایدۆلۆژی  فرەیی  و 

ناگرن، چونكە واڵتانی زمان ئینگلیزی وەك میراتگرانی الیەنگری مۆدێرنی 

رۆسۆ  میراتگرانی  وەك  فەرەنسی  زمان  واڵتانی  و  لیبڕاڵ  زۆرینەخوازی 

نەبوونە تۆتالیتار؟ ئەگەر هەموو ئەم رژێمانە بەرەو ئێرە تاودەدرێن، نابێ 

ئەنجامگیری بكرێ كە چەمكی تۆتالیتاریزم النی كەم روونی ماناكەی دەشێوێ 

و پێویستی ئامڕازە بە سودەكانی پێوانەو شیكارە؟ 

 چوارەم تیۆر، لە بە گژداچوونەوەی جولەكە و ئیمپریالیزمی رەگەزی، 

بەتایبەت لە ئەفریقای باشوور، بۆ چاوگی تۆتالیتاریزم دەگەڕێت. ئەم تیۆرە 

نازی و سۆڤیەت و لە  جەخت لە پێشبینی نەكراوی رژێمەكانی ئەڵمانیای 

دەوری نهێنیكاری و پۆلیسی نهێنی دەكاتەوە و پیشانی دەدا كە دیكتاتۆرەكان 

نەك شوێنكەوتەی قازانجی ئامانجی دیاریكراویانن، بەڵكو بە حەزكردن بۆ 

و  وازانین  و  رواڵەتبازی  لە  واقعیەت  دیاریكردنی  شایستەیی  سڕینەوەی 

قەناعەتپێكردنی مرۆڤ لە زۆربوونی بوونەوەری مرۆڤایەتی دەورووژێنرێن.

 ئەم راڤەكاریە، بەو گریمانەیە ئەو مەسەلەیە لەبەرچاو ناگرێت، كە 

دیكتاتۆرەكان حەزدەكەن دەرەنجامێك بێننەدی كە بە بەرهەمی حكومەتەكەیان 

بزانێ، رەنگە فەرمانڕەوایانی تۆتالیتار ببنە قوربانی ناجێگیریەك كە بۆخۆیان 

بەدیان هێناوە. ئەم شرۆڤەیەی سەرچاوەكانی تۆتالیتاریزم ناتوانێ سەرهەڵدانی 

تۆتالیتاریزم لە هەندێك واڵت، وەك ئەڵمانیاو روسیە نەبوونی لە واڵتانی 

دیكەی وەك بەریتانیاو فەرەنسەو ئیتالیا ئاڕاستە بكات. 
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 ئەم شرۆڤە ناتەواوانە دەری دەخات، كە گەورەترین كێشەی راڤەی 

مەسەلەی تۆتالیتاریزم سودمەندبوونی چەمكەكە بۆخۆیەتی. دوو رژێم وەك 

مەسەلەی سەرەكی لە بارەی تۆتالیتاریزم بە كاربراون ئەڵمانیای سەردەمی 

كە  لێكجیان  مەیدانێك  لە  ستالین،  سەردەمی  سۆڤیەتی  یەكێتی  هیتلەرو 

زۆربەی الیەنە  لە  دادەنرێن،  بەگرنگ  ئەم چەمكە  لێكۆڵیاری  روانگەی  لە 

بوون  ناتۆتالیتارەكان  رژێمە  هاوشێوەی  یەكێكیان  هەر  دیكە،  گرنگەكانی 

لەم  گونجاندنی  كە  ناداتەوە،  كۆمۆنیست  چینی  لە  ئاوڕ  رەخنەیە،  ئەم  و 

)تۆتالیتاریزم(ە.  چەمكی  ناڕوونی  ماهیەتی  سەرچاوەكەی  زیاتر  گوتەزایەدا 

ئەم زاراوەیە یەكەمجار بەهۆی بانگەشەی دژە نازی لەجەنگی جیهانی دووەم 

بووە باو، پاشان لە جەنگی سارد بووە دروشمی دژە كۆمۆنیستی. سودمەندی 

ژێر  كەوتۆتە  سیاسیەكانی  ناسنامە  بۆ شرۆڤەو هەڵسەنگاندنی  ئەم چەمكە 

رۆشنایی سودمەندبوونی بۆ مەبەستی بانگەشەیی.

 بە بایەخدان بەوەی زانستی كۆمەاڵیەتی چەمكی ورد بۆ هەڵسەنگاندن 

لە  سیاسیەكانی  سیستەمە  كە  بەوەی  بەسەرنجدان  هەروەها  دادەهێنێت، 

گەشەدا بەم دەرەنجامە گەیشتوون كە داهێنانی رێبازی نوێ رەنگە پێویستیان 

سەرەنجام  بخاتەالوەو  ستەمكارانەتر  ئەلگۆكانی  كوێرانەی  پەیڕەوی  بە 

خۆشبەختانە جیاوازی بەرچاو لەنێوان هەردوو الی سەرەكی جەنگی سارد 

كاڵتر دەبێتەوە، رەنگە بە كاربردنی وشەی )تۆتالیتاریزم(یش كەمتر دوبارە 

دائیرەتوالمعاریفی  ئەوكاتە  بێن،  بەدی  چاوەڕوانیانە  ئەم  ئەگەر  بێتەوە، 

)تۆتالیتاریزم( چەمكی  یەكەم،  بابەتی  وەك  كۆمەاڵیەتی،  زانستی  سێیەمی 

ی تێدا نابێت. 
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بەشی دووەم 
دیموكراسی تۆتالیتار و دیموكراسی لیبڕاڵ
دوو جۆر سیستەمی سیاسی مۆدێرن 

 جێفری پراجەر

كاتە  ئەم  تا  نۆزدە  سەدەی  لە  دیموكراسی،  بوونی  خۆشەویست   

نەبێ  تر  سیاسی  رەنگە هیچ چەمكێكی  ئێستادا  لە  هاویشتووە،  پەلوپۆی 

بە قەدەر ئەم چەمكە ئەندامانی كۆمەڵگای جیهانی داكۆكییان لێكردبێت. 

بەهەمان جۆر كە راینهارد بندێكس لە كتێبی پادشا یان خەڵك؟ دەڵێ هزری 

سەدەی  لە  یەكەمجاری  مۆدێرنی  شێوازی  رەنگە  خەڵك،  فەرمانڕەوایەتی 

یاسای  جێی  سیاسیەكان  رژێمە  رەوای  بنەمای  وەك  دەركەوتبێ،  شازدە 

خوای گرتۆتەوە. تاڕادەیەك هەموو رژێمە سیاسیە مۆدێرنەكان جەخت لەم 

مەسەلەیە دەكەنەوە كە دەسەاڵتی كۆتایی بە دەست خەڵكەوەیەو هەوڵدەدەن 

بە رێی جیاجیا سەقامگیری بكەن و باوەڕ دەكەن كە دەستەبژێرانی سیاسی 

ستایشكردنی  جیاجیای  شێوەی  ناكرێ  بەاڵم  گشتین،  ئیرادەی  خزمەتكاری 

و  خەڵك  كۆمەاڵنی  كە  دەركەوێ  ئاشكرا  بە  مۆدێرنانە  دەستكەوتە  ئەم 

كە  دەكرێنەوە،  بەرتەسك  یەكسان  یاسایی  گرێبەستێكی  بە  دەستەبژێران 

فەرمانڕەوایی خەڵكی جیهان سەقامگیر دەكات. 

بەڵگەی بەرچاوە كە بۆچی تیۆری هاوچەرخی دیموكراسی نەیتوانیووە 
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ئەوروپای  دیموكراسی  وەك  )لیبڕاڵ(،  دیموكراسی  نێوان  درزی  سەر  بە 

رژێمە  وەك  )تۆتالیتار(،  دیموكراسی  و  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  خۆرئاواو 

سیاسیەكانی یەكێتی سۆڤیەت و كۆماری خەڵكی چین سەركەوێت. 

یەك نەریتی كالسیك هزری كۆمەاڵیەتی مۆدێرن، وەك بەرهەمەكانی 

لە  دیموكراسی   - مارشاڵ  ئێچ.  تی.  و  دوركیم  ڤیبێر،  ماركس،  تۆكویل، 

پەیوەند بە شێوازە مێژووییەكانی پێشتری ئۆتۆكراسی )دەسەاڵتی رەها( و 

پلوتۆكراسی )فەرمانڕەوایی دەوڵەمەندان( - پێناسە دەكەن. هەرچەند بە 

دروستی ئاگایان لە پچڕانی بنەمای دیموكراسی رژێمە سیاسیەكانی پێشووە، 

سەرهەڵدانی  خۆرئاواو  نەریتی  پچڕانی  هەمان  بەشێكی  پارچەو  بە  بەاڵم 

رژێمی نوێی رێكخراوەكانی كۆمەاڵیەتی، سیاسی و ئابوری دەزانن. دەیانەوێ 

بە ئامڕازەكانی شرۆڤەی جیاواز )مۆدێرن( بوونی دیموكراسی روون بكەنەوە، 

كۆكن لەسەر تایبەتمەندیەتی شۆڕشی دیموكراسی.

 ئەم تیۆرداڕێژانە بە پەسەندكردنی كە ئاكارو سروشتی شۆڕشگێڕی 

وەاڵمدانەوەی  بۆ  كە  تێگەیشتن  هەڵكشانە،  لە  روو  گشتی  دەسەاڵتی 

ئیرادەی گشتی، رێكخستن كارێكی پێویستە. تەنانەت زۆربەیان سەرنجیان 

بۆ ترسناكیەك تەرخانكرد كە لە ئەنجامدا حكومەتی زۆرینەو داواكاری نوێی 

سەپێنراو بەسەر سەرۆك لە دەسەاڵت بۆ ئەو سیستەمە سیاسیە دێتە دی. 

دیموكراسی  كتێبەكەی سەرهەڵدانی  الپەڕەی  لەیەكەم  تالمۆن  ئێڵ.  جەی. 

تۆتالیتار، پێشبینی تۆكویل لەمەڕ مەترسی دیموكراسی لیبراڵ دەگوازێتەوە. 

تۆكویل دەنوسێت: 

بەم شێوەیە، باوەڕم وایە جۆرەها ترس و چەند مەسەلەیەك لەوشتانە 

جیاوازە كە هەڕەشە لە میللەتانی دیموكراسی دەكا كە پێشتر لە جیهاندا 

هەبووبێ؛ هاوسەردەمانمان شتی لەوجۆرەیان لە بیر نییە، بێهودە بە دوای 



28
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

دەستەواژەیەكدا دەگەڕێم كە رێك چەمكی ناوبراو پێچەوانە بكاتەوە؛ وشە 

كۆنەكانی ستەمكارو زۆرەملێیی بۆ ئەم كارە گونجاو نین، ئەم دیاردەیە خۆی 

لە خۆیدا نوێیە، چونكە ناتوانم ناوی بنێم دەبێت هەوڵبدەم پێناسەی بكەم. 

دیموكراسی  بۆ  رێی  دیموكراسی  بوونی   هەرچەند رەوتی هەموان 

لیبڕاڵی هاوچەرخ تەختكرد، هاوكات وەك تۆكویل تێی گەیشتبوو، بەاڵم بۆی 

شیكاری نەكرا پێگەی پێویستی بۆ سەرهەڵدان و گەشەكردنی تۆتالیتاریزمیش 

خۆشكرد. رەوایەتی دیموكراسی ئەگەری بەشداری خەڵك لە سەركوتكردنی 

سیاسی رەخساند. 

تەنانەت  و  قەناعەتپێكەرە  زۆر  )بۆیە  دەنوسێت:  ئاڕنێت  هانا 

دەكرێ لە قەڵەمڕەوی دەرفەتی زانستی سیاسی، وێنا بكرێت كە رۆژێك 

بڕیاری  بە  واتە  دیموكراسی،  بە  رێكخراو  ب��ووەو  میكانیزە  مرۆڤایەتی 

زۆرینە بەم دەرەنجامە بگات، كە بۆ تێكڕای مرۆڤایەتی باشترە لە شەڕی 

كالسیكی  شێوەبەندی  الوازی  بۆ  نابێ  بێت.(  نەجاتی  تایبەتیەكانی  بەشە 

تایبەتمەندیەتی سیستەمە دیموكراسیەكان لە ئاشكراكردنی دۆخی تۆتالیتاری 

دیموكراسی بپرسرێتەوە، بەم حاڵەش بۆ تێگەیشتن لە ئەلگۆی دیموكراسی 

جێگرەوە، كارا نین. 

 ئەم )الوازی( تیۆریكی بۆ پێشبینی تۆتالیتاریزم، تا ئاستێك روونی 

دەكاتەوە كە بۆچی تیۆرداڕێژانی تۆتالیتاریزم، وەك ئاڕنێت، نۆیمان، فریدریچ 

نازیزم و ستالینیزم بەگشتی  لێكدانەوەی  و بریجنسكی و ئەوانی دی، بۆ 

سود لە میتۆدی ئاكام شرۆڤەیی وەردەگرن. تالمۆن دەڵێت: )دیموكراسی 

خەڵك  هەستیاری  و  گوڕوتین  بە  پشتی  دیكتاتۆریە  مۆدێرن  تۆتالیتاری 

بەستووە، كەوایە لە دەسەاڵتی رەها جیاوازە كە پادشا، یان ستەمكارێكی 

زەوتكەر دەیسەپێنێت.(، یان بە هەمانجۆر كە هێربێرت سپیرۆ دەنوسێت: 



29
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

)جیاوازی بنەڕەتی نێوان شێوە سەرەتاییەكانی حكومەتی رەها، زۆرەملێیی 

چاودێری  و  كۆنتڕۆڵكردن  لە  هاوچەرخ  تۆتالیتاریزمی  بە  دیكتاتۆری  یان 

تۆتالیتاریزم بەسەر هەموو مەیدانەكانی كۆمەڵگا دایە، كە پێشتر النی كەم 

لە كۆمەڵگا گەورەكاندا، بەبێ ئامێرەكانی تەكنەلۆژیای مۆدێرن شیاو نەبوو.( 

تۆتالیتاریزم  بوونی  مۆدێرن  لە  جەخت  دیكە  بابەتەكانی  و  قسەگەل  ئەم 

دەكەنەوە. گەرچی بە شێوەی ئاماژەگەرانە ئاماژە بە تاكە رووی هارمۆنی 

تۆتالیتاریزم، رەوایەتی دیموكراسی كرابێت. 

 دژواری تێگەیشتنی خۆپیشاندان و تایبەتمەندێتی دیموكراسی مۆدێرن 

لە ئەنجامی كێشمەكێشی ئایدۆلۆژی خۆر هەاڵت و خۆراوا ئاڵۆزتر بووە. 

كە  دەزانن  تۆتالیتاریزم  سیاسەتی  جەوهەری  بە  دامەزراوەكان  تێكەاڵوی 

تایبەتمەندی  حزبی،  تاك  سیستەمی  بوونی  ئازادو  هەڵبژاردنی  نەبوونی 

تەوەریەتی. فرانس نۆیمان دەڵێت: )یەكەم جیاوازی نێوان دیموكراسی و 

دیكتاتۆری بریتییە لە بێ سنوری دەسەاڵتی سیاسی دیكتاتۆری و چوارچێوە 

خۆ ویستەكان كە دیموكراسی بە سەر دەسەاڵتی خۆیدا قبوڵی دەكات؛ كە 

ئەم و تەنیا هەر ئەو مانای فەرمانڕەوایەتی مافەكانی مرۆڤە.(

 یەك، چونكە تۆتالیتاریزم چ بە شێوەی فاشیستی و چ كۆمۆنیستی 

- قەت باوەڕی بە مافەكانی مرۆڤ نییە، پێشگریمانەی پرسیار وروژێنەرە. 

حكومەتی تۆتالیتار شرۆڤەی لیبڕاڵ بۆ مافەكان رەتدەكاتەوەو پشتی 

بە پەسەندكردنی رەشۆكیانەی تێگەیشتنی بەدیلی پڕۆژەی مۆدێرن ئەستورە. 

بە  پشتی  دیموكراسیدا  سەردەمی  لە  سیاسی  فەرمانڕەوایەتی  سەرباری 

پشتگیری خەڵك ئەستوورە و كۆتوبەند نەبوونی دەسەاڵت، روونكردنەوەی 

پێویست بۆ هاتنەدی كۆدەنگی نێوان كەسانێك نییە، كە حكومەتی تۆتالیتار 

فەرمانڕەوایانە. 
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كۆدەنگی  هاوكاری  بەراییدا  لە  دەسەاڵت  سەپاندنی  تیرۆرو  رەنگە 

سیاسیدا  سیستەمی  لە  بڕیاردەر،  بووە  كۆدەنگی  هەركە  بەاڵم  بێنێتەدی، 

دەوری كاریگەری خۆی دەبینێت. سەرنجدان لە بەردەوامی و پتەوی رژێمە 

بۆ  حكومەت  تۆتالیتاری  شێوەكانی  كێشكردنی  تەنانەت  كۆمۆنیستەكان، 

میللەتانی دەرەوەی بلۆكی خۆرئاواو خۆرهەاڵت، جیاوازی كردن لە نێوان 

بونیادنراو  سیستەمی  و  تۆتالیتاریزم  دەسەاڵت(  سەربنەمای  لە  )دەوڵەت 

بە  نادات  پێویست  روونكردنەوەی  لیبڕاڵ،  دیموكراسی  هاوڕایی  لەسەر 

دەستەوە. 

 بەڵگەی سێیەمیش هەیە كە بۆتە كۆسپی تێگەیشتنی جیاوازی جەوهەری 

نێوان دوو كاردانەوەی سیاسی بەرچاو بۆ دنیای مۆدێرن. شرۆڤەكانی پاش 

جەنگی جیهانی دووەم دەربارەی تۆتالیتاریزم، پیشانیدا ئەم تێگەیشتنە لەسەر 

چ مەیدانێكی پێناسەیی خلیسك رۆنراوە، بۆنمونە شێوەبەندی تۆتالیتاریزمی 

ئایدۆلۆژی  بنەمای  سەر  لە  حكومەت  نوێی  شێوازێكی  وەك  ئاڕنێت  هانا 

و تیرۆر زیاد لەوە ئەوەشی هاتۆتە سەر كە گرفتی پێناسەی ئەم چەمكە 

الببات. ئایا هێنانی فاشیزم و كۆمۆنیزم لە وتەزایەكی تۆتالیتاریزم، سەرباری 

راستی دەكرێ  بە  ئایا  نییە؟  ناڕاست  ئامانجیان،  بنەماو  ئاشكرای  جیاوازی 

ناسیۆنال سۆسیالیزمی ئەڵمانیا، فاشیزمی مۆسۆلینی، ئیسپانیای فرانكۆ، یان 

سیاسی  حكومەتی  ستالین،  تیرۆریزمی  ئایا  بزانی؟  پێك  ساالزار  پرتوگالی 

دوای ستالین لە یەكێتی سۆڤیەت جیاواز نین و پەیوەندی ئەم دوو سەردەمە 

شوێنێك  هەر  و  كات  هەر  لە  راستە  چۆنە؟  تۆتالیتاریزمەوە  چەمكی  بە 

تۆتالیتاریزم شرۆڤە كرابێت، بەردەوام بەرەنجامی جیاكاری نێوان جۆرو پلەی 

جیاوازی ئەم چەمكە بووە، كە تەنانەت ئەمڕۆ گومان لە سودمەندبوونی ئەم 

تایبەتی گشتی  توێژینەوەی  بابەتی مێژوویی جێگرەوەی  چەمكەش كراوە. 
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لیبڕاڵ  دیموكراسی  و  تۆتالیتاریزم  كە  بەوەی  باوەڕ  تۆتالیتاریزم؛  بوونەتە 

شێوەی حكومەتی سیاسی لە بنەڕەتدا جیاوازن، گیرۆدەی كێشەی پێناسەیی 

و تاریفی بووە كە چەمكی تۆتالیتار بێنێتە دی. 

 لێرەدا چەمكی دیموكراسی تۆتالیتاری لە سەر بنەمای پێشگریمانەیەك 

دەسەاڵت  بەرهەمی  مۆدێرن هەر  دیموكراسی  كە سیستەمی  خراوەتەڕوو 

نییە، بەڵكو دەرەنجامی سەقامگیری ئەلگۆ تایبەتیەكانی دەسەاڵتی یاساییە 

كە بۆ خەڵك گیرایی و مانای هەبێت. هەندێك شرۆڤەكارانی هاوچەرخ 

شیكارە  ئەم  سودمەندی  بەدرۆخستنەوەی  بە  باوەڕیان  تۆتالیتاریزمیشن، 

هەیە كە هەنوكە كۆمەڵگای تۆتالیتار )رەوا(مان نەبووە، بۆ نمونە مایكڵ 

واڵزەر لە بری چەمكی تۆتالیتاریزم، )تۆتالیتاریزمی ناكام( پێشنیاز دەكات. 

دەڵێ: سیستەمێكی تۆتالیتاری كاراو زیندوو سەربە جواڵنەوەیەكی سیاسی 

كارا، هەستی جوڵەو ئاڵوگۆڕكردنە كە رۆژانە و ئاسایی نابێت )یان نەبووە(. 

خەڵك  ناعاتفی  و  كەمتەرخەمی  لەسەربنەمای  )روسیای  دەنوسێ:  واڵزەر 

پێیوایە  تۆتالیتار(.  رژێمێكی  درۆی  و  پوچ  ناوك  توێكڵی  واتە  دیكتاتۆریە 

كەوابوو  نەبووە،  دامەزراوەیی  بە  سەركەوتوانە  تۆتالیتار  رژێمێكی  هیچ 

زێدەڕۆیی لە بانگەشەی جیاوازی جەوهەری نێوان ئەو تێكڕای شێوەكانی 

رابردو  لە  تۆتالیتاریزم  ئایدیالی  دەڵێ  واڵز  دەكرێت.  دەسەاڵتخوازی 

كردەگەرانی سیاسی وروژاندووە و واڵتانی جیهانی سێ دەوروژێنێت، بەاڵم 

بەهۆی ناسەقامگیری ئەم رێژمانە، تۆتالیتاریزم وەك ئایدیالێك، سەركەوتوو 

نەبووە. دەنوسێ: )دەرەنجام، ئەم رژێمە جۆرێكی حكومەتی دەسەاڵتخوازە 

كە روانینی هەمەگیرو هەندێك توخمی ئایدۆلۆژی كۆمۆنیستی یان فاشیستی 

بە ئاڵۆزی كاردەكەن.( 
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كۆمەڵگای  تێروتەسەلی  هەڵسەنگاندنی  لە  لیوتار،  فرانسوا  ژان 

بە  كە  ستەمكاریە  تۆتالیتاریزم،  وادەزان���ێ  هاوچەرخدا،  كۆمۆنیستی 

ئوستورە گۆڕیووە،  بۆ  جیهانگریەكەی و دەستەبەركردنی رەوایەتی شكڵی 

بەاڵم رژێمە كۆمۆنیستە هاوچەرخەكان بە پەیڤێك تەبای ئەم ئەلگۆیەن. 

دەزانن  واڵتانە  ئەو  )خەڵكی  رووەوەی��ە  لەو  كە  دێنێتەوە  بەڵگە  لیوتار 

دەسەاڵتی ئەریستۆكراسی چییە، كە ئێمە بە كۆمۆنیستی دەزانین: دەسەاڵتی 

داماڵراو لە رەوایەتی یاسا دانان.( لیوتار پێیوایە، هەروەها واڵزەر باش نییە، 

لە دنیای هاوچەرخ باسی تۆتالیتاریزم بكەین. 

 لەگەڵ ئەوەشدا، توێژینەوەی ئەزمونی ئاماژەیەكە دەربارەی كەلتوری 

سیاسی یەكێتی سۆڤیەت ئەنجامدراوە كە هێشتا خەڵكی واڵتەكە ئەم رژێمە 

بە رەوا دەزانن )بۆ نمونە، دەربارەی یەكێتی سۆڤیەت بڕوانە ئەنكلس و 

باویەر، برۆنفنبرێنەر، لین؛ دەربارەی چین بڕوانە سۆلۆمۆن، پای و شۆرمان.( 

تایبەتمەندی  لە  نەبوون  رازی  كە  دەخات  دەری  توێژینەوانە  ئەم  تێكڕای 

تایبەتی ژیان یان سیاسەتە تایبەتیەكانی بەكاربراو دەاللەتی بەسەر نەبوونی 

رێكەوتنی بەهای بنچینەیی نێوان فەرمانڕەوایان و رەعیەتەكانەوە نییە، بە 

كورتی نەبوونی دۆستایەتی یان رەشبینی تەنانەت گەر باو بێ - بەڵگەی 

پێویست نییە، ئەنجامگیری بكەین خەڵك رژێم و ئەو بەهایانە ناپارێزن، 

كە رژێمەكە لە سەربنەمایان پێكهاتووە. ئەم خاڵە بێ خستنەڕووی شایەتی 

و بەڵگەی جێ متمانەو گریمانەیەكی نادڵنیایە كە ئایدۆلۆژی بااڵ دەست لە 

رژێمە تۆتالیتارەكاندا ناتوانێت خەڵك بە رژێمی سیاسی ببەستێتەوە، كە بە 

كاتێك هیچ جواڵنەوەو  دەبرێت.  بەكار  سیاسی  ئەنقەست وەك چەكێكی 

بزوتنەوەیەكی سیاسی بەدیل و دژ )وەك جواڵنەوەی هاوپێوەند لە پۆڵەندا( 

نییە، دەكرێ گریمانە بكرێ بەهای سیاسی هاوبەش، یان النیكەم گرنگترینیان 
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لە وێ بااڵ دەستە. دیارە قوڵی و پانتایی رەوایەتی سیاسی هەر میللەتێك، 

مەسەلەیەكی ئەزمون نییە، كێشەو گرفتێك لە رژێمەكانی لیبڕاڵ دیموكرات 

پێودانگی رەوایەتی ئەم رژێمانە هەیە، بەاڵم  نییە، كە لە دەوری  كەمتر 

شایەتحاڵ الیەنگیری جیاوازی چۆنایەتی نێوان رەوایەتی دیموكراسی لیبڕاڵ 

و تۆتالیتار ناكات. 

 ئامانجی ئەم نوسینە، جەختكردنەوەی دووبارەی گرنگیەت و بەهای 

چەمكی تۆتالیتاریزم و ئاڕاستەكردنی رێگایەكی جێگرەوەیە بۆ تێگەیشتنی 

تۆتالیتارەكان،  و  لیبڕاڵ  سیاسیە  وەاڵمە  نێوان  جەوهەریەكانی  جیاوازیە 

شێوەی  دوو  ئاسای  ئایدیال  نمونەی  وەسفكردنی  ئامانج،  مۆدێرنیتە.  بۆ 

بینەری  بۆ  كە  جۆرێك  بە  رژێمە  ه��ەردوو  ئاڕاستەكردنی  و  حكومەت 

بێگانە گونجاوبێت، بۆ كەسانێك شایانی تێگەیشتن بەزەین بگات كە تێیدا 

دەژین، ئەگەر دیموكراسی تۆتالیتارو لیبڕاڵ تێكڕای شێوازی رژێمە سیاسیە 

بابەتەكەیان  كە  رژێمەن  دوو  ئەم  بەاڵم  ناكەنەوە،  روون  هاوچەرخەكان 

خستۆتە بەر شرۆڤەو لێكۆڵینەوەوە. 

 دەمەوێ پیشانی بدەم پابەندی بەها جیاوازیەكانیان، رەگی جیاوازی 

نێوان دوو شێوەی حكومەتە كە ئەم كارە پەیوەندی و ئەلگۆی بۆچوونی 

لەم  جیاوازیەكی  دێنێت.  بەدی  خەڵك  و  دەسەاڵتداران  نێوان  جیاجیای 

چەشنە لە هەموو الیەكی بنەمای سیاسی و كۆمەاڵیەتییە.

جۆری  پیشاندەری  هەریەكەیان  تۆتالیتار  و  دیموكرات  دیموكراسی   

جیاوازی گونجانی مۆدێرنن بەمافی دەسەاڵتداریەتی خەڵك و كاردانەوەی 

تایبەتی بۆ سەرهەڵدانی مەیدانی گشتی كە ئەندامەكانی لە رژێمی سیاسیدا 

سەرچاوەی كۆتایی دەسەاڵت دەبینن. خشتەی خوارەوە جیاوازی دیموكراسی 

تۆتالیتار لە دیموكراسی لیبڕاڵ پیشان دەدات: 
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رژێمی  و  تۆتلیتار  سیاسی  رژێمی  لێكجیاكردنەوەی  تایبەتمەندیەتی 

لیبڕاڵ دیموكراسی

دیموكراسی تۆتالیتار      دیموكراسی لیبڕاڵ

یەكسانخوازی  یەكسانخوازی و تاكخوازی بەها گشتییەكان  

یاساخوازی / رواڵەتخوازی:  رێسا گشتییەكان 

بنەماكانی تەرخان و دابەشكردن كە بەپێی بەهای یەكسانخوازی الیەنی 

یاساخوازی/ رواڵەتخوازی:  یاسایی وەردەگرێت.  

یەكسانخوازی  بەهای  پێی  بە  كە  دابەشكردن،  و  تەرخان  بنەماكانی 

الیەنی یاسایی وەردەگرێت.

و  سەربەخۆ  چەقگیر:  سیاسی  دەس��ەاڵت��ی  رێكخراوی سیاسی 

نیشتمانی، جیاكردنەوەی كاری تایبەتی دادوەری، یاسایی و ئەریستۆكراسی 

لە كۆمەڵگای مەدەنی. تێكەاڵوی و گونجانی حزب لەگەڵ دەوڵەت. پاراستنی 

بەرتەسك  بە  پابەندە  لەناویدا  كە  كاتێكدا  لە  گشتی  بەشی  لە  دەوڵەتە 

و  سەربەخۆ  چەقگیر:  سیاسی  دەسەاڵتی  خەڵك.  بەشداری  كردنەوەی 

نیشتمانی، جیاكردنەوەی كاری تایبەتی دادوەری، یاسایی و ئەریستۆكراسی 

ستراكتۆری  لە  حزبی  سیستەمی  جیاكردنەوەی  مەدەنی.  كۆمەڵگای  لە 

دەوڵەتی، پاراستنی دەوڵەتە لە بەشی گشتی و پابەند بوونی بە گشتاندنی.

تایبەتمەندێتی هاوپەیوەندی و تواندنەوەی لە نێوان دەوڵەت و گروپە 

ستراكتۆری  نێوان  لە  بەهاداری  و  بەهاكان  تێكڕایی  كۆمەاڵیەتیەكان 

)پابەندبوونی  مەدەنیەكان  پەیوەندییە  كۆمەڵ،  و  دەستەبژێران  سیاسی، 

گشتی( بەهێزتر )گشتیتر( لە پەیوەندییە باوەكانە. بەم ڕێگایە یەكپارچەیی 

خاوەن  تایبەتی  گونجاوی  گروپێكی  لەگەڵ  دەوڵەت  كە  دەبێت  دەستەبەر 

ئایدۆلۆژی )ناسیۆنالیستی( و كۆخوازانەی دەرهەستەیی دەناسن. هاواڵتییان 
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یی  ا تێكڕ بەرژەوەندی دەوڵەت لە سەروی بەرژەوەندی خۆیان دەزانن. 

بەهاكان و بەهاداری لە نێوان ستراكتۆری سیاسی، دەستەبژێران و كۆمەڵ، 

پەیوەندییە مەدەنیەكان )پابەندبوونی گشتی( بەهێزتر )گشتیتر( لە پەیوەندییە 

باوەكانە. دەوڵەتی فەرمی هاوپەیوەندی پێش مۆدێرن و باوی نییە، هیچ 

یان  كۆخوازانە،  یان  دەرهەستەیی،  ئایدۆلۆژی  بە  فەرمی  بیروباوەڕێكی 

)ناسیۆنالیستی( نییە، بەرژەوەندی كەسی هاوواڵتیانی یەكەم ژماردووە و لە 

الیەن دەوڵەت دەپارێزرێن. 

بەها گشتییەكان

بە  ئاماژە  هەردووكییان  بندێكس  راینهارد  و  مارشاڵ  ئێچ.  تی.   

تایبەتمەندیەتی )شۆڕشگێڕی( هزری هاواڵتی بوون دەكەن. رەنگە چەمكی 

هاواڵتی بوون هزری سەردەمی مۆدێرن بێت، سەرهەڵدانی پەیوەندی بە 

دەركەوتنی مەیدانی گشتیيەوە هەیە لە كۆمەڵگای مەدەنی جیاواز. دەركەوتنی 

جیاواز  ئ��ازادی  قەڵەمڕەوی  لە  تێگەیشتن  لەسەربنەمای  گشتی  مەیدانی 

پێویستی بە تێگەیشتنە؛ لەسەر چەمكی وەك یەكخوازی وەستاوەتەوە. كە 

بەوپێیە لەم مەیدانەدا، ئەندامێك لە كۆمەڵگادا بە فەرمی یەكسانە بە ئەوی 

دی. بەم شێوەیە، هەموو تاكەكان وەك یەك مافی دەربڕینی بیروباوەڕ، 

بەشداری و بەكاربردنی توانایان هەیە. گەشەكردن هاوكاتی مەیدانی گشتی 

و هزری هاواڵتی بوون ئەم بۆچوونە بەهێز دەكات، كە تاكەكان )بێجگە لەو 

كەسانەی كە بە یاسا لەم مافانە بێبەشن( نەك بەهۆی قاتبەندی ستراكتۆری 

دەسەاڵت، بەڵكو راستەوخۆ پەیوەندیان بە دەسەاڵتدارانەوە هەیە. هەموو 

ئەندامانی كۆمەڵگایەك بەهۆی سیستەمێك لە مافەكان و ئەركی بەرامبەر 

پێكەوە دەبەسترێنەوە.
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 كەوایە، یەكسانی بۆ هەموویان دەسكەوتێكی سیاسییە، كە بە یاسا 

ئاڕنێت  كە  هەمانجۆر  بە  دەزانرێن.  سیاسی  كۆمەڵگایەكی  ئەندامی  بە 

كە  ئێمە  نادرێتە  ئەوشتانە  هەموو  پێچەوانەی  بە  )یەكسانی  نوسیویەتی: 

پەیوەندی بە بوونەوە هەیە، بەڵكو دەرەنجامی رێكخراوی مرۆڤ دۆستانەیە 

كە بەهۆی بنەمای دادپەروەریەوە رێنمایی دەكرێت. ئێمە یەكسان لە دایك 

نابین؛ كاتێك راشكاوانە بە ناوی ئەندامی گروپێك بڕیار دەدەین یەكسان 

بین كە لە مافەكانی لە بەرامبەردا یەكسانی خۆمان بپارێزین(، بەاڵم ئەگەر 

یەكسانی، بەوجۆرەی ئاڕنێت دەری دەبڕێت، لە بنچینەدا پەیوەندی سیاسی 

بارودۆخی سیاسیە.  و  گوتار  بەرهەمی  یەكسانی  مانای  كەوایە  دەربڕێت، 

شێوەیەك كە وەك یەكخوازی بەدی دێت، واتە جۆرێك رێكخراوی مرۆیی 

دەرەنجامی رێككەوتنی تایبەتیە كە لە نێوان ئەندامانی كۆمەڵگای سیاسی، 

سیستەمی مافەكان و نوێنەرانی ستراكتۆری دەوڵەتی ئەنجام دەدرێت.

 وەك یەكخوازی پەیوەندی دانەبڕاوی بە جێگرەوەی هاواڵتی بوونی 

كە  خۆیەتی  مافی  تایبەتی،  مەیدانی  كەسی  پێگەی  لە  چاوپۆشین  هەیە؛ 

هاواڵتی  بكات.  چاوەڕێ  لێ  یەكسانی  بەهرەمەندی  و  بیپارێزێ  دەوڵەت 

بوون وەك ئایدیالێك، لە ناو ئەندامانی مەیدانی گشتی بە بەرەوپێشبردنی 

گرنگتر،  هەمووی  لە  و  ئەركەكان  و  مافەكان  دەرهەستەیی  تێگەیشتنی 

لە شێوەبەندیەكەی، ماف و  دادپەروەری دەدا كە  لە  تێگەیشتن  یارمەتی 

ئەركی هاواڵتییان لە سیستەمی كۆمەاڵیەتی سەرەكی، تەوەرییە. 

ئەندامێكی  هەر  مافەكانی  وەك  مافەكان،  كە  تێبگەین،  گرنگە   

یەكخوازی  لەسەر هەڵدانی مەیدانێكی وەك  كۆمەڵگای سیاسی، سەرچاوە 

سەربەخۆی ستراكتۆری دەوڵەتی دەگرێت. هەرچەند چەمكی مافەكان لە 

قەدرگرتنی  رۆشنایی  ژێر  كەوتۆتە  قوڵی  بە  دیموكرات  لیبڕاڵ  كۆمەڵگای 
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بااڵو پاك و پیرۆزی تاكەوە، بەاڵم مافەكان بۆخۆیان پەیوەندی بە چەمكی 

كۆمەڵگای  لە  مەدەنیەكان  مافە  دابینكردنی  نمونە  بۆ  نییە،  تاكخوازیەوە 

سیاسی مۆدێرن حەتمەن بەهۆی دانەبڕاوی ئەم مافانە لە تاك نییە، دانانی 

مافەكانی لەم چەشنە بۆ پاراستنی كۆمەڵگا لەبەرامبەر دەوڵەتە. ئەندامێتی 

وەك یەك لە كۆمەڵگای سیاسیدا بۆخۆی هاوكاری بەرەوپێشبردنی تێگەیشتن 

لە مافەكان دەكات؛ مافگەلێك دەپارێزن، كە لە یەكسانی كۆمەاڵیەتی هەم لە 

بەرامبەر نایەكسانی مەیدانی تایبەتی و هەم دەسەاڵتی دەوڵەتە. بەدیهاتنی 

دەزگای  لەالیەن  یەكسانی  مەیدانی  زەوتكردنی  یان  یەكسانی،  ناتەواوی 

دەوڵەت، هەردووكییان لە كەداربوونی هەوڵی دامەزراندنی كۆمەڵگای باشی 

لێدەكەوێتەوە. 

 هاواڵتی بوونی مۆدێردن ئاكاری مۆدێرن ئاسان دەكات، ئاكارگەلێك 

كە بوونی رێسایەكی ئاكاری یان كۆمەاڵیەتی گونجاو و سەلمێنراو وەردەگرێ 

و كاری ئاكاری بەخستنە گرژیەوەی سیاسی دەوڵەت دەزانێت. دەوڵەت وەك 

پارێزەری هاواڵتییان و بەناوی هەڵسوڕاو تێگەیەنراو دەبێت كە بە ئاڕاستەی 

سیستەمی  لە  دەجوڵێت.  نیشتمانی  كۆمەڵگای  بەهاكانی  پێشبردنی  بەرەو 

سیاسی مۆدێرندا، چونكە رژێم رەوایەتیەكەی لە خەڵك وەردەگرێ، بەها 

بەرجەستە كراوەكان لە پێگەی هاواڵتی بوون، یەكالكەرەوەی سروشتی كاری 

مافەكان  فێڵەو  مافەكان  كۆمەڵگایانەدا،  لەم  میللەتدا.  لە  كۆمەڵیە  سیاسی 

باسوخواس و ملمالنێی سیاسین. رەنگە نەك  بابەتی سەرەكی  پێشێلكراو، 

هەمیشەو لە هەموو شوێنێك بە روونی، بەاڵم النیكەم بەپێی پێناسە.

 بە هەمان جۆر كە، تی. ئێچ. مارشاڵ دەنوسێت: 

هاواڵتی بوون، پێگەی پێدراوە بە كەسانێك كە ئەندامی كۆمەڵگایەكن. 

هەموو كەسانێك كە خاوەنی ئەم پێگەن بە سەرنجدان بە ماڤ و ئەركەكان 
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یەكسانن، كە ئەم پێگەیە بەوپێیە دەدرێتە تاكەكان. هیچ بنەمایەكی تێكڕایی 

نییە، كە یەكالكەرەوەی ئەم ماڤ و ئەركانە دەبێ چ بن، بەاڵم كۆمەڵگا 

وێنایەك لە هاواڵتی بوونی ئایدیال دەخاتەڕوو، كە هاواڵتیبوون لە گەشەدایە 

تا بیكاتە پێوەری دەستكەوتەكانی و جواڵن بەرەو ئەو مەبەستدار بكرێن.

 كەوابوو، جواڵن لەم رەوتەدا، جواڵن بەرەو پلەی زیاتری یەكسانی، 

گەشەكردنی شتێك كە دەوڵەت بەهۆیەوە هاتۆتەدی و زیادبوونی ژمارەی 

كەسانێكە كە ئەم پێگەیان پێدەدرێت. 

هیچ  كە  مافەكان  كێشمەكێشی  وەكو  سیاسەت  لە  تێگەیشتن  بە 

سیستەمێكی  بۆ  هەوڵ  نامێنێتەوە،  پارێزراوی  بە  كۆمەڵگا  لە  پانتاییەك 

یەكسانی داواكارانەتر فراوانبوونی قەڵەمڕەوی ئازادی و پاشگەزبوونەوە لە 

تایبەتی هەموو كۆمەڵگای  قەڵەمڕەوی پێویست پڕۆژەی سیاسی بنچینەیی 

مۆدێرن، لەوانە كۆمەڵگای دیموكرات لیبڕاڵ و تۆتالیتارە.

 یەكسانی رواڵەتی هەموو هاواڵتیان هۆی پەیوەندی تێكڕای خەڵك 

دەبێت، بۆ هێنانەدی بنەمای یەكسانخوازی لە سەرانسەری كۆمەڵگادا. بە 

گەشەكردنی چوارچێوەی گشتی، یەكسانخوازی وەك بەهای زاڵ سەرهەڵدەدا 

كە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی لە تێكڕای كۆمەڵگا بەهۆیەوە هەڵدەسەنگێندرێت. 

مانای  و  مافەكان  پێناسەی  دەك��ات،  ئاماژە  مارشاڵ  كە  بەهەمانجۆر 

جیاوازە،  دی  كۆمەڵگایەكی  بۆ  كۆمەڵگایەكەوە  لە  نییە،  جێگیر  یەكسانی 

لە كۆمەڵگایەكیشدا، ماناكەی زۆرتر بە درێژایی رۆژگار دەگۆڕێ و گەشە 

دەكات. بەم شێوەیە پلەو سروشتی بەشداری دەوڵەت لە پاراستنی مەیدانی 

گشتی یەكسانخوازانەو پێشخستنی یەكسانخوازی قەت تەواو و بە یەكسانی 

زیادبوونی  مافەو  ئەم  گەشەكردنی  كۆمەڵگادا  مۆدێرنترین  لە  نامێنێتەوە، 

خۆیانە  مافی  كە  بووە،  لەگەڵ  دەوڵەتی  بەشداری  زیادبوونی  كەسانێك 
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دەوڵەت بیانپارێزێت.

بۆ بەگشتی كردنی  بە كورتی هۆگری كۆمەڵگای سیاسی مۆدێرن،   

بەهای یەكسانی بۆ هاواڵتیەكانی بە زۆری دەستدرێژی دەكاتە سەر سنوری 

كۆمەڵی هاوشێوە )كۆمەڵی وەك خێزان، گروپی ئابوری و كۆمەڵی ئایینی( 

دەكرێ بەم مانایە بگوترێ گەشەكردنێك لە قەڵەمڕەوی ئازادی دەركەوتووە 

هاواڵتیانی  نایەكسانی  كوێرانەی  گوشاری  بەرامبەر  لە  دەوڵەت  تێیدا  كە 

كۆمەڵگای  هەمان  واتا  )پێویست(ە،  مەیدانی  تایبەتمەندی  كە  پاراستووە 

تایبەتی. 

سیاسی  دەسەاڵتی  بەردەوامی  رەواو  شێوەی  وەك  تۆتالیتاریزم،   

بەرعۆدەی ئەم بەهای یەكسانیە. تۆتالیتاریزم سیستەمی سیاسیە كە ئامانجی 

)تێكڕایی كردنی( خەڵكە تا سنورەكانی كۆمەڵگای سیاسی بە گەشەكردنی 

بەرایی و دیاریكردنی دووەمی بەردەوام بگۆڕێت. بەگشتی بوونی بەهای 

هەمیشە  پارێزەری  وەك  كە  بەهێزە  دەوڵەتی  پێداویستی  یەكسانخوازی 

وریای مافەكانی هاواڵتیانی و بۆ بەدیهێنانی یەكسانی بەردەوام لەگەڵیانە، 

بەاڵم لەم )شەڕە( دژی نایەكسانی مەیدانی تایبەتی، دەوڵەت بۆ هێنانەدی 

تر  هێزێكی  دەكات، هیچ  زەوت  دەسەاڵتی خۆی  كۆمەڵگادا  لە  یەكسانی 

ناتوانێ قەڵەمڕەوی گشتی فراوان بكات. بە سەرنجدان بە پێگەی بەرزەتری 

دیموكراسی لیبڕاڵ، دەستوەردانی )تەواو( دەوڵەت لە مەیدانی تایبەتی وەك 

خودی هاواڵتی، تۆتالیتاریزم ناخۆش دەكات. بەهای رەوایەتی یەكسانخوازی 

رێ بە دەوڵەت دەدا ئەم كارە بكات، بەاڵم پڕۆسەیەك پڕۆسەیەكی ئازادو 

لێ  جیاواز  تێگەیشتنی  گرتووە.  یەكسانی  بەمانای  دەقی  كە  نییە،  كراوە 

لێكدراوەتەوە،  تایبەتی(  )كۆمەڵگای  ریشەیی  الدانی  بری  لە  تێگەیشتنێك 

نە  پڕۆسەیەك  دووردەخرێنەوە.  سروشتی  بە  و  دەوڵەتە  ئامانجەكانی  كە 
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وریایانەیە و نە رێكەوت، كە كارەكە دەگەیەنێتە ئێرە، بەڵكو بەم هۆیەیە كە 

مانای یەكسانی قۆرخی چینێكی تایبەتە و بەڕێوەبەرانی یەكسانی شرۆڤەى 

دەكەن. 

 تۆتالیتاریزم شێوەی زێدەڕۆیی پڕۆژەی مۆدێرن پیشان دەدات: بە 

هەڵكشانی یەكسانخوازی سیاسی، ئامانجی سەرەكی رزگاری كۆمەڵگا دەبێت 

لە تێماوی پێش مۆدێرن و لەم رێگایەوە مەترسیەكان ئاشكران. بەهەمانجۆر 

ئاڕنێت تێی گەیشتووە: )هەركە ژیانی گشتی و یاسای یەكسانی  كە هانا 

سەربكەون و هەركاتێك شارستانیەت توانی تاریكی نایەكسانی بسڕێتەوە، 

یان بەالنیكەمی بگەیەنێت، نەجواڵن و چەقبەستویی رەها دەردەكەوێت و 

بەو بەڵگەیەی بیری چۆتەوە بە ئاگا دەهێنرێتەوە كە مرۆڤ گەورەی جیهانە 

نەك خوڵقێنەری(. 

دەوڵەتی تۆتالیتار بە زێدەڕۆیی لە یەكسانخوازی، كاریگەری مەیدانی 

ئاوەز  لە  رزگاربون  دووردەخاتەوە؛  سیاسی  كاروباری  رەوتی  لە  تایبەتی 

ژیاری تایبەتی ركابەری دەوڵەتێكی ئەقاڵنی نییە، بۆ دیاریكردنی چارەنوسی 

تۆتالیتار  دەوڵەتی  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  ئایدیال،  دانانی  میللەتێك. 

و  بووە  دەست  بااڵ  بەهایانە  ئەو  ب��ەردەوام  سیاسین.  ئافەریدەی  زۆرتر 

الیەنگری ئەوەیە تێكڕای پەیوەندیەكان بخەنە ژێر كاریگەریەوە كە بەپێی 

شێوەیە  بەم  دەكەن.  دیاری  هاواڵتیان  و  دەسەاڵت  نێوان  پەیوەندی  یاسا 

پێش داوەری كوێرانەی نایەكسانی لە بەرامبەر رۆحی رۆشنگەری سیاسەتی 

یەكسانی رەنگ دەگۆڕن. 

 پابەندی بەهای دیموكراسی لیبراڵ بە تاكخوازی، ماهیەتی پەیماننامەی 

نێوان دەسەاڵت و هاواڵتیان ئاوەژو دەكاتەوە، ماناو گرنگیەتی هاواڵتیانی 

پابەندیە رەهاییە لە دیموكراسی  كۆمەڵگای سیاسی دەگۆڕێت. رەگی ئەم 
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خۆرئاوادا، بە پلەی یەكەم سەرچاوە لە چاكسازیەكانی پڕۆتستانت دەگرێ 

كە هەموو كەسەكان پێگەی یەكسان و لە روانینی خوادا یەكسانیانن.

جەختیان  كە   18 و   17 سەدەكانی  ب��ۆرژوازی  شۆڕشەكانی  دووەم   

لە رزگاربونی تاك لە سیستەمی ئاغاو جوتیاری و كۆیلەیی دەكردەوە. بە 

كورتی تاكخوازی بە زایەڵەی كەلتور گیانی وەبەرنرایەوە كە تایبەت بو بە 

خۆراوا. لەم رێگایەوە پێگەكەی بنەمایەكی رێكخەری ستراكتۆری سیستەمە 

سیاسیيە نا سەقامگیرترەكانی یەكسانخوازییە، لە كاتێكدا یەكسانخوازی، لە 

بااڵ  مانای  تاكخوازی  دەیپارێزێت،  هاواڵتی  ناوەندی  فراواندا،  پێوەرێكی 

بەو ناوەندە دەدات، كە بە قوڵی بەهۆی وێناكردنە كەلتوریەكانی خۆرئاوا 

پەروەردە دەبن. 

 دیموكراسی لیبراڵ، وەك نمونەی الوەكی كۆمەڵگای مۆدێرن، باوەڕی 

بە پلەوپایەو خودموختاری تاكی بژاردەیە. هەرچەند بە هەمانجۆر كە لۆكس 

دەڵێت، تاكخوازی وشەیەكە ئاوێتەی مانای فرەالیەنەی ئاستی كەلتوری و 

جیا  بە  تاك  الیەكەوە  هەمو  لە  كە  نەتەوەییە،  ئاستی  دیاریكراوی  مانای 

)جیابووەوە( لە كۆمەڵگا دەزانێت كە تێیدا دەژی. چاوەڕێ دەكرێت تاك 

بۆخۆی بە رێسای كۆمەاڵیەتی و كەلتوری بێگانە ێت. تاك، نەك هاواڵتیان، 

دۆخی  لە  كەسییە.  بەرژەوەندی  كە  هەیە  جیانەبوەوەیان  تایبەتی  مافی 

كەسیەكەی بەهۆی گرێبەستی ئەندامێتی سیاسی، واتا هاواڵتێتی - حكومەتی 

سیاسی دیموكراسی دەی پارێزێت. 

 تەوەر بونی وتەزای )بەرژەوەندی( لە سۆسیۆلۆژی و تیۆرداڕێژانی 

خۆرئاوا لە تێگەیشتنی ئاكاری مرۆڤایەتی پەیوەندی بە گرنگیەتی تاكخوازی 

لەسەر  بنەماییە  باوەڕی  نیشانەی  كارە  ئەم  هەیە.  سیاسیدا  كاروباری  لە 

و  دوب��ارە  بیركردنەوەی  یان  ئارةزومەندانە  تاكەكان  كە  بنەمایەی  ئەو 
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بەردەوام  دەكەن.  جیهانەكەیانەوە  بە  پەیوەندی  لێكۆڵینەوەيى  ئەقاڵنی- 

باوە )رەوایە( كە تاك لە كۆ جیایەو لەگەڵیدا كێشمەكێشیەتی، چونكە بە 

كۆسپی سەر رێ و بەدیهاتنی بەرژەوەندییە كەسیەكانی لە قەڵەم دەدات. 

لە راستیدا دەكرێت بەشی زۆری هزری خۆرئاوا بە هەوڵی بەرایی بزانرێ 

گشتییەوە. هەروەك  رێكخراوی  بەهۆی  تاكی  بەرژەوەندی  رێكخستنی  بۆ 

پەیمانی كۆمەاڵتی، دەستی نەبینراوو هاوشێوە، پاشان لە سەدەكانی 19 و 

20 بۆ تەواوكردنی ئەم روانگە گەشبینانەی چاخی رۆشنگەری روانگەیەكی 

دیكە گەشەی كرد، كە جیهانی كۆمەاڵیەتی لە بەگژداچونەوەی رزگاری تاكی 

دەدیت. بەهەمانجۆر كە ئەلبێرت هیرشمان وتویەتی: بازاڕ لە سەدەی 18 

وەك هۆكاری رێكخەری بەرژەوەندی تاكو كۆ دەناسرێت. باوەڕی گشتی لە 

قۆناغەكانی داهاتودا لە سەر زەرەرمەندی وەك هێزێكی كۆمەاڵیەتی جێگیر 

دەبێت. 

گەشەی  روناكبیریدا  وت��اری  لە  هەر  كەسی  ب��ەرژەوەن��دی  دی��ارە   

نەكردووە، بەڵكو بە سەر خۆناسی گشتیشدا بااڵدەستە. تۆكویل دەربارەی 

ئەمەریكای سەدەی 19 دەنوسێ: )ئەمەریكیەكان حەزدەكەن.... بەردەوام 

چێژ  لێكبدەنەوە.  كەسی  بەرژەوەندی  بەپێی  ژیانیاندا  لە  كارێك  هەموو 

)نارسیزم(  خۆشەیدایی  چۆن  كە  وەردەگرن  بابەتە  ئەم  بیرهێنانەوەی  لە 

رۆشنگەرانە هەمیشە بۆ هاوكاری یەكدی بانگ و ناچاریان دەكات ئازادانە 

ئەمڕۆ  بكەن.(  خ��ەرج  دەوڵ��ەت  چاكەی  بۆ  سامانیان  و  كات  بەشێكی 

چاكەی  هۆكاری  وەك  كە  هاندەدەرێت،  ئەوە  بێ  كەسی،  بەرژەوەندی 

گشتی باسی بكەن؛ سەرباری هێشتا لە هزری خەڵكيش دەربارەی كاروباری 

كۆمەاڵیەتی و سیاسی دەوری تەوەرییە. 

 تاكخوازی لە دیموكراسی لیبراڵ ترسی یەكسانخوازی و ترسی ئازادی 
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تاك لە بەرامبەردا دەزانێت. دیموكراسی، دژی یەكسانخوازی نییە، بەڵكو 

رێسایەكی  لە  یەكسانی  بە  باوەڕ  دەبێ  دەڵێ،  تۆكویل  كە  بەهەمانجۆر 

دی  ئەوانی  ئازادی  سەر  نەكردنە  دەستدرێژی  مەبەستی  بە  دیموكراسی 

هەموار بكرێت. هیوابوون بە بونی رێسایەكی كۆمەاڵیەتی یەكسانخوازانەتر 

- كە تۆكویل بە سوربوونەوە دەڵێ پاڵنەری لە سیستەمە سیاسیە مۆدێرنەكاندا 

لە پاڵنەری ئازادیخوازی بەهێزترە - زۆرجار پاراستنی تاكی دەرهەستەیی 

پێشێل دەكات. كێشمەكێشی نێوان تاكخوازی و ئایدیالەكانی یەكسانخوازانە، 

پابەندیەی  دوو  ئەم  دیموكراسییە.  لیبراڵ  سیاسەتی  تایبەتمەندێتی  رووی 

بەهای بنەمایی سروشتی كۆمەڵگایەكی لیبڕاڵ دیموكراسی دیاری دەكەن كە 

دژی یەكترن. 

دەستدرێژی  یەكسانخوازی  روونكرایەوە،  پێشتر  كە  بەهەمانشێوە   

یەكسانخوازی  رەتدەكاتەوە.  گشتی  مەیدانی  بۆ  كەسی  ب��ەرژەوەن��دی 

بەوەدەرنانی ئیمتیازاتی پێش مۆدێرن، خوازیاری یەكسانی هەمووانە. ئەركی 

یەكسانی  كاری  پێشبردنی  بەرەو  بۆ  كراوەكانە  پەسند  پێوەرە  دیاریكردنی 

هاواڵتییان دەیخاتە ئەستۆی دەوڵەت، هەروەها تاكخوازی رزگاری بەخشە. 

ئازادی دەدا كە  فراوانكردنی  ئەو سنورانە هەوڵی  كەمكردنەوەی  بە  واتا 

ستراكتۆری گشتی بە سەر كاری تاكدا دەی سەپێنێت. سەرەڕای، پاراستنی 

بەرژەوەندی  تێكڕای  یان  دەوڵەت  لە  جیا  تاكی،   - كەسی  بەرژەوەندی 

گشتی، وەك پێویست ناتوانێ پەیوەندیەكانی تاك و كۆی )پێش مۆدێرن( لە 

رێسمە بەرێت چونكە خێزان یان تێكڕای گروپەكانی ببنە ئەو. بە زۆرینە 

گەیاندنی بەرژەوەندی كەسی لە قەڵەمڕەوی ئازادی دایەو ئەركی دەوڵەت 

پاراستن و گەشەپێدانی ئەو قەڵەمڕەوەیە. زۆرجار فاڵگرتنەوەو قوڵبوونەوە 

)یان  كەسی  بەرژەوەندی  لەرزۆكی  دراوی  لە  رەگی  ب��ەرژەوەن��دی،  لە 



44
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

»گومان لە دەرەنجامی كار»( دایە، چونكە فاڵگرتنەوە بەرهەمی مامەڵەی 

كۆمەاڵیەتی و جۆرێك ئاكام هەژماردەكات، رەوتێك لە رێكخراوەكان دێنێتە 

دەبێ  دەكەون،  بەرژەوەندییە  لەم  یەكێك  شوێن  یەكەیان  هەر  كە  ئارا 

دەوڵەت فاڵگرەوەی گۆڕاو و هاوپەیمانی لەرزۆك بناسێنێت. بۆیە دەسەاڵتی 

كۆتایی دەوڵەت لە دەرەنجامی نادیاربوونی سەرجەم و پابەندی دەوڵەت بە 

وەاڵمدانەوەی داواكاری گۆڕاو بەرتەسك دەبێتەوە. 

 تاكخوازی بەر بە فراوانبوونی پاڵنەری یەكسانخوازانە دەگرێت؛ لە 

راستیدا بونی تاكخوازی لە ژیانی سیاسیدا بە جۆرێكی تێبینیكراو پەیوەندی 

ئەفرێنەری  تاكخوازی  دەگۆڕێت.  هاواڵتیان  و  دەسەاڵتداران  دەسەاڵتی 

و  خەبات  واتا  نییە،  تۆتالیتاردا  دیموكراسی  لە  كە  سیاسییە،  دینامیزمی 

مشتومڕ. لە سیاسەتی دیموكراسی لیبڕاڵ، لە باسی پێناسەكان، مانا و شرۆڤە 

و سەرەنجام لە پەیوەندی مانای ئازادی دەكۆڵنەوە. لەم مەیدانەدا، سیاسەت 

یان گەشەپێدانی دەوری  پەیوەندی بە سنورە گۆڕاوەكانی مەیدانی گشتی 

دەوڵەت بە كاروباری هاواڵتیانەوە هەیە. 

 وێنەی ئەم وتەزا سیاسیيە لە دیموكراسی تۆتالیتاردا نییە، زۆرینەخوازی 

لەم سیستەمانەشدا، مافەكانی تاك و مافی گروپەكانی جێگرەوە، وەك گروپە 

ئایینی و نەتەوەییەكان - یەكالكەرەوەی كاری سیاسین، بەاڵم بەهەمانجۆر 

كە دیڤید لین بەسۆزە، سەرنج لە یەكێتی سۆڤیەت وتویەتی، بە دەگمەن 

دەكەن،  ئاشكرایان  روناكبیران  كێشدەكاو  جەماوەر  پاراستنی  كار  ئەنجامی 

یەكسانخوازی  بە  بێوێنەیەدا  بەڵێنە  لەم  زیانی  زۆرترین  كە  گروپێك  واتە 

گەیاندووە، بێجگە لەمە زۆرجار ئەم كێشمەكێشمە لە روانگەی سیاسیەوە، 

یان شێوە داوایەكی سنوردار بەخۆوە دەگرن، یان بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانیان 

پەنا دەبەنە بەر حكومەت، یان بۆ سەرپێیەكی وا گەورە دەگۆڕێن كە بە 
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وتەی هیلەر بۆخۆی بە دەربڕینی نەیاری ئەركێك دادەنرێت. ئەم كۆمەڵە 

و  جیادەبنەوە  سیاسی  كۆمەڵگای  لە  نەیاریەكەیان  دەرەنجامی  لە  نەیارە، 

السارانە دژایەتی رێبازی دەوڵەت، تاكە كارێكە كە لە دەستییان دێت.

 بە كورتی ئەم شێوازەی كاری سیاسی كە لە دیموكراسی سیاسیدا 

سیاسی  پەیوەندی  تۆتالیتارەكاندا  دیموكراسیە  لە  بنچینەییە،  گرنگیان 

دیموكراسی  لە  سیاسیەكان  كێشمەكێشە  لە خۆناگرن.  و خەڵك  دەسەاڵت 

پاداشتی  تۆتالیتار زیاتر لە چێوەی كێشەی لەسەر تەرخان و دابەشكردنی 

كۆمەاڵیەتی ئاشكرا دەبن. 

دیموكراسی  بە  كە  تاكخوازی،  بە  لیبڕاڵ  دیموكراسی  پابەندبوونی   

تۆتالیتار هەڵبسەنگێندرێ، پێویستی جیاوازی كردنە لە نێوان دەزگای دەوڵەت 

بەرامبەر  لە  هاواڵتیان  لە  داكۆكیكردن  كاتێكدا  لە  سیاسی،  كۆمەڵگای  و 

نایەكسانانی مەیدانی تایبەتی لە ئەستۆی دەوڵەتە، بەاڵم ئیرادەخوازی تاك و 

زۆرینەخوازی ئەنجومەنە گشتيیەكان هەمان دەوڵەت بەرتەسك دەكەنەوە. 

پابەندییە بەهاییەكان جیانین؛ راستەوخۆ  ئیرادەخوازی و زۆرینەخوازی لە 

سەرچاوە لە متمانەی تاك دەگرن. )پڕۆسەی راپرسیانە( لە مەیدانی گشتی 

كە لە گفتوگۆی نێوان تاكو كۆی پێكهاتوو لە تاكەكان )وەك حزبی سیاسی( 

پێكدێت، هۆكاری خودئاگایی كۆمەڵگای سیاسی دەربارەی ئامانجی تێكڕایی 

میللەت و ئامڕازەكانی پێویست بۆ دەستەبەر كردنی ئەو ئامانجە دەبێت، 

بە نۆرەی خۆی ئەم خودئاگاییە لە دەوڵەتدا ئەنجامی بە سەر ئاكامی كاری 

دەوڵەتەوەیە و بە ئاقاری چاوەڕوانی گشتی هەمواری دەكەن. باوەڕبوون بە 

خودموختاری تاكی، دەبێتە كۆسپ لە بەردەم دەوڵەت بتوانێت كۆمەڵگا لەو 

تایبەتمەندیانە رزگار بكات، كە ژنان و پیاوان جیاواز یان نایەكسان دەكات. 
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بە  پێوانە  لە  لیبڕاڵ،  دیموكراسی  زۆرینەخوازی  و  ئیرادەخوازی 

دەڕەخسێنن.  تایبەتخوازیەكان  بۆ  تایبەتی  پێگەی  تۆتالیتار،  دیموكراسی 

تایبەتی  مەیدانی  بەرامبەر  لە  هاوكات  تاك  كە  لیبڕاڵدایە  دیموكراسی  لە 

دەپارێزرێت لە كاتێكدا دەكرێ بە ئارەزوی خۆی پەیوەندی پێوە بمێنێت. 

دیارە هەتا لە دیموكراسی لیبڕاڵدا ئامڕازی بەرژەوەندی تاك سنوردارە و 

كاری  شێوازی  كۆمەڵگایانەیە.  ئەم  یەكسانخوازی  كاری  دەرەنجامی  ئەمە 

)رەزامەندی  بنچینەیی  مانای  بەاڵم  نییە،  كۆتوبەند  بێ  سیاسی  كۆمەڵگای 

حكومەتكاران( لە كۆمەڵگای لیبڕاڵ دیموكراسی جیاوازە. ئەوە )خەڵك( نین 

كە رەوایەتی بە دەسەاڵتی سیاسی دەدەن، لەو رووەوە كە خەڵك رواڵەتی 

جەماوەری جیاواز نین، لە جیاتی رەوایەتی دەوڵەت دەرەنجامی رێككەوتن 

و رەزامەندی تاكی هاواڵتیانە. ئەم راستییە بەقوڵی كار لە پەیوەندی دەوڵەت 

بە تاكەوە دەكات، كە بەسەرنجدان بە كاری دەوڵەت دەی پارێزن یان نا. 

رێسا گشتییەكان 

 بەهەمانشێوە كە پێشتر بیرم هێنایەوە، پێموایە هاواڵتی بون دڵی 

سیستەمە سیاسیەكانی مۆدێرنە. هاواڵتی بون كۆمەڵگای سیاسی دەڕەخسێنێت 

هاواڵتیان  دەوڵ��ەت  جیاوازە؛  كۆمەاڵیەتی  مەیدانەكانی  تێكڕای  لە  كە 

تایبەتی  مەیدانی  پێداویستی  لە  جیاواز  پلەی  بە  شێوازە  بەم  دەپارێزێت. 

ورووژێنەرن  بەهای  تاكخوازی  و  یەكسانخوازی  گەرچی  دەكات.  رزگاریان 

كە رەگی ناوەندی هاواڵتی بونیانی بۆ دەگەڕێتەوە، لە روانگەی رێسایی 

پەیوەندیەك لە دەستوردا بیردەهێنرێتەوە كە لە كۆمەڵگای سیاسی پێكدێن 

و لە روانگەی مافەوە شێوەی یاسایی وەردەگرن. 

چ  نمونە  بۆ  دەكات،  پێناسە  كۆمەڵگا  تایبەتی  تایبەتمەندی  دەستور 
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چییە؟  كۆمەڵگادا  لە  بون  ئەندام  مەرجی  و  كۆمەڵگان  ئەندامی  كەسانێك 

ئەركەكانی  و  هاواڵتیان  لەمەڕ  دەوڵەت  ئەركەكانی  و  پەیوەندی  دەستور 

هاواڵتیان لەمەڕ دەوڵەت دیاری دەكات، بێجگە لەمە ئامانج و مەبەستەكانی 

دەكرێت،  دی��اری  سیاسی  كۆمەڵگای  هەڵسوڕاوی  وەك  دەوڵەتەكەی، 

هەڵسوڕاوی كە بەدیهێنانی بەهاو مەبەستەكانی میللەتی بۆ گوازراوەتەوە، 

كۆمەڵگاو  ئەندامانی  هەمو  كاری  و  ئەرك  كۆمەڵێك  دەستور  بەكورتی، 

دامەزراوەكانی تا ئەو ئاستە پێناسەو دیاری دەكات، ئەگەر بپارێزرێت باشترین 

لە  لە سەر وەستاوەتەوە،  كۆمەڵگای  بەهاكانە كە  دوا  هۆكاری هێنانەدی 

كاتێكدا بەهاكان كۆمەڵێك داوەری ئەندامانی كۆمەڵگایە لە بارەیانەوە دەبێ 

دام��ەزراوە  كە  كارێكن  و  بەكاربردن  كۆمەڵێك  ئاماژەی  رێساكان  ببێت؛ 

جیاوازەكان بۆ شوێنكەوتنی ئەو بەهایانە بەكاری دەبەن. یاساخوازی واتا 

لە  كار  ئاكارو  رێكخستنی  سەرچاوەی  دوا  وەك  دەستور  بە  باوەڕبوون 

بنەمای رێسای سیستەمە سیاسیەكانی مۆدێرنە. گرەنتی  كۆمەڵگای سیاسی 

سیستەمی  ه��ەردوو  تایبەتمەندی  دەستورەوە  بەهۆی  رێساكان  تێكڕایی 

دیموكراسی تۆتالیتارو لیبڕاڵە.

باوەڕو  پێویستی  هەردووكیاندا  لە  بوون  هاواڵتی  سیاسی  شێوەی   

پابەندیيە بە كۆمەڵەیەكی تایبەتی بەهاكان كە باسوخواسی ماناكەیان ئاسان 

دەكات، هەروەها هاواڵتی بون بۆ هەردوو جۆری دیموكراسی بە مانای 

بەهایی  پابەندی   بە وردی  قبوڵكردنی دەستور وەك سەرچاوەی كۆتای، 

دامەزراوە جیاجیاكان دەردەخات. 

جیاكەرەوەی  توخمی  وەك  یاساگوزاری  شۆڕشی  تایبەتمەندی   

سیستەمە سیاسیەكانی مۆدێرن لە سیستەمەكانی پێش مۆدێرن ئەوەیە كە 

دەوڵەت بەهۆی پێوەری ئەخالقی هاوشێوە، نەك پێوەرە بااڵكان یان جیاواز، 
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بەرتەسك دەبێتەوە. متمانە بوون بە دەستور مانای وایە دەوڵەت بەهەمان 

زیاتر  دەوڵەت،  بگەن.  تێی  ئامڕازیش  دەبێت،  تێگەیەنراو  رێسایی  ئاست 

ناوەندی  لە  چەشنە،  بەم  ئاكاری  سیستەمێكی  دەرەوەی  بكەوێتە  لەوەی 

دایە. دەوڵەت بەپێی ئەو پێوەرانە بەرپرسیارەو وەاڵم دەداتەوە كە بەهۆی 

دەستورەوە دادەنرێن. بە هەمانجۆر كە كیلی دەنوسێت:

ئامانجی دەوڵەت رازیكردنی داواكاری هەنوكە و پێداویستی هاواڵتیانی 

حزبی  یان  گروپەكا،ن  نەتەوە،  رێكخراوەكان،  لە  كە  )هاواڵتیانێك  نییە، 

سیاسی رێكدەخرێن( بەڵكو لەجێدا دەبێت بە باشترین شێواز ئەو بەهایانە 

بە یاسایی بهێڵێتەوە كە هی خودی خۆنی... ئەم كارە حوكمەت، دادوەری 

و دەسەاڵت بۆ دەوڵەت دابین دەكات... ئامانج لە دامەزراندن و پاراستنی 

گەورەیی  و  پلەوپایە  پێگانە...  بەم  گەیشتن  و  بەرە  جواڵنە  دەوڵەتیش 

هاواڵتیان  دەبێت؛  ئاشكرا  شارەزایانی  و  هەڵسوڕاوان  بەهۆی  دەوڵ��ەت 

لە  كە  كەسانەی  ئەو  هەموو  واتە  دەكەن،  دەوڵەت  رەوایەتی  پشتگیری 

چوارچێوەی ئەو دەوڵەتە خاوەن مافن و لەپاراستنیان بەهرەمەندن. 

دوا  لەبەر  كەمتر  شێوەیە،  بەم  خۆویست  دەوڵەتی  پێدەچێت   

ببنە  كار  پێوەرەكانی  كە  كاتێك  بەهاكانی  ئاكامی  واتا هەمان  دەسكەوتی 

ناوەوەیی و زیاتر لەبەر ئەوكارانە هەڵدەسەنگێندرێت، كە بۆ گەیشتن بەم 

ئامانجانە ئەنجامی داوە. 

ئەندامێتی هەموان لە كۆمەڵگای سیاسی ئەم ئەگەرە فەراهەم دەكات 

حكومی  بەرپرسانی  تاكەكانی،  لە  بەجیا  دەوڵ��ەت  دامەزراوەكانی  كە   ،

هەڵسەنگێنن و رێدەدا وەك پابەندبون بە دەوڵەتی یاسایی -  لێكیبدەینەوە، 

بەاڵم بەرپرسانی دەسەاڵتدار نەپارێزین. دەوڵەتی یاسا بۆ بەرپرسانی ئاستێك 

متمانەی پێویستی حكومەت كردن ئامادە دەكات، بەاڵم گەر ئەم متمانەیە 
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نەمێنێت، ئەگەر چاوەڕوانی لە كاری دەوڵەت نەبێت، زۆر پێش لەرۆزك 

رەنگە  نمونە  بۆ  ناپارێزرێن،  دەوڵەت  بەرپرسانی  یاسایی،  دەوڵەتی  بونی 

هەندێجار دەربڕینی ساردوسڕ و رەشبینی لە پێگەی تۆتالیتار، پارێزگاری قوڵ 

و هەمیشەیی پابەندیەكانی رێسایی و بەهایی لەگەڵ بێت كە رژێمی سیاسی 

لە سەر بنەماكەی وەستاوەتەوە. 

 بەهەمان ئاست چاوەڕوانی شیاوتری كۆمەڵگای سیاسی لە دەوڵەت، 

ئاكامێكی دیكەی دەوڵەتی یاساییە، كە دەوڵەت بە بەشێك لە هەمان جیهانی 

تایبەتمەندێتی  ئەم  دەزانێت.  سیاسی  كۆمەڵگای  دامەزراوەكانی  ئاكاری 

مۆدێرن بونی یاسای مەدارە كە لە مەودوا بە رواڵەتی هەموو خراپیەكان، 

ئامانج  دەوڵەت  جێدا  لە  نازانن؛  بەڵێندراو  ئارەزووەكانی  بانگەشەی  یان 

دەركەوتنی  بۆ  كارە  ئەم  رەنگە  میانڕەوە.  شیاوو  سیاسەتی  پارێزەری  و 

دەوڵەتی تۆتالیتار، لە قۆناغی شۆڕشدا، راست نەبێت، بەاڵم بە دامەزراوە 

بونی دیموكراسی تۆتالیتار پێویستی بە هەمواری چاوەڕاونیەكانی پەیوەند بە 

دەستكەوتەكانی دەوڵەتە. هەرچەند ناڕەزایی و داوای سیاسی لە دەوڵەت 

ئەرك  مافەكان،  مەیدانی  لە  بنەڕەتدا  لە  بەاڵم  نافەوتێن،  مسۆگەری  بە 

بەرامبەر  لە  دەردەكەون.  هاواڵتیانی  بەرامبەر  لە  دەوڵەت  بەڵێنەكانی  و 

لە  زێدەڕۆیی  گوشاری  یان  بااڵدەست  دەستەبژێرانی  زێدەڕۆیی  نەگۆڕی 

كۆمەڵگای سیاسی - كە بەهۆیەوە، مامەڵەی كاریگەری دەوڵەت و هەموو 

یاساییان  رێساییە ماهیەتی  دژایەتیە  ئەم  بەشەكانی كۆمەڵگا دەفەوتێت - 

هەیە كە لە بەرایی چاوەڕوان دەكرێت، دەبنە دوو كۆمەڵی بەهایی. كاتێك 

هاوڕاییتر بە الیەنگری بەهای بنەمایی بەرهەم نەیەت، هەم بونی دەوڵەت 

و هەم سەقامگیری كۆمەڵگای سیاسی دەكەوێتە مەترسیيەوە. 
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 سیاسەتی بەهاداری كۆمەاڵیەتی بەهۆی دەزگای جێگیربوو ئامادەیە. 

توانای دەوڵەت بۆ دانان و تائاستێك، بەدێهێنانی بنەماكانی دابەشكردن بەپێی 

چاوەڕوانیەكانی كۆمەڵگای سیاسی، لەم ئاستەی بەهاداری، تا ئاستێكی زۆر 

دیاری دەكات كە ئایا حكومەت رەوایە یان نا، لەم مەیدان و جیاوازیەكانی 

نێوان دیموكراسی تۆتالیتار و لیبراڵ ئاشكرا دەبێت.

بە  سەرچاوە  دابەشكردنی  و  تەرخان  تۆتالیتاردا،  دیموكراسی  لە   

بایەخدان بە سڕینەوەی )پێشینەی تاریكی ناكۆكی و جیاوازی( و دابینكردنی 

بڕیارەكان  هەموو  پێكدێت.  سیاسی  كۆمەڵگای  لە  رەها  وەکیەكخوازی 

تەرخانكردنی شوێنی نیشتەجێبون، دابەشكردنی توانا فێركاریەكان، گەیشتن 

نێوان  پەیوەندی  یەكسانی  ئامانجی  وەك  هتد  و  پزیشكی  چاودێری  بە 

ئەندامانی یاسایی كۆمەڵگای سیاسی پاساو دەدرێن. وەك نمونە، بەالتەوە 

باش بێت رێ بە مندااڵنی گوندنشین و باوانی نەخوێندەواریان بدرێت لە 

پێوەری  یان  زانكۆ،  بچنە  خوێندەوار  كەمینەكانی  و  شاری  مندااڵنی  بری 

خەاڵتدان بە كەسێك بەپێی پێویستی گشتی كۆمەڵگا بە رەچاوكردنی یەكسانی 

دیاری دەكرێت. مەسەلەی ئەم سیاسەتە، نایەكسانی نێوان گروپە گرنگ و 

بایەخدارەكانە نەك رەچاوكردنی بێالیەنی و ویژدانی تاكەكان. لە روویەكەوە، 

جیاوازی  هەستی  بەردەوام  یەكسانخوازی  بۆ  مانایی  تاك  پابەندیەى  ئەم 

ئەریستۆكراسی  دەزگای  و  سیاسی  كۆمەڵگای  ئەندامانی  لەنێوان  چینایەتی 

ئاڵۆز دەهێنێتەدی كە ئامانجی بەدیهێنانی سیاسەتی یەكسانخوازانەیە. ئاكامی 

ئەم كارە، هاندانە بۆ بەرەوپێشبردنی سیاسەتی ناڕەزایی نێوان گروپەكان، بە 

تایبەت نێوان گروپە بێبەشەكان. بۆ نمونە، قەدەغە بو جولەكەكانی یەكیەتی 

بێبەش  كار  لە  ڤیزا،  داواكردنی  بەهۆی  واڵت  دەرەوەى  بچنە  سۆڤیەت 

كرابون، زۆرجار نەیاری حكومەت بە دەرپەڕاندن و رەتكردنەوەی سیستەم 
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تەواوو نابێت؛ لە راستیدا كاتێك كێشە دەست پێدەكات خەڵك رەخنە لە 

دەستەبژێرانی بااڵدەست بگرن، كە ناتوانن بەوجۆرەی چاوەڕێ دەكرێت، 

بە دەستور كاربكەن.

تاكەكان  یەكسانخوازی  بەڕێوەبردنە  ئەمجۆرە  دیكە،  الكەی  لە   

هاندەدات كە بە تەڵەكەبازی بەرژەوەندی كەسی و پێویستی تایبەتی بخەنە 

بەرامبەر سیاسەتێكەوە كە لە بنچینەدا سەرنجی لە سەر نایەكسانی كۆمەڵییە. 

و  بەرتیلخۆری  باوی  ئەم جەماوەرخوازی هەمەگیرە،  بەرچاوگرتنی  لە  بە 

سیاسەتی  نەخوازراوی  ئاكام  كە  تەوساویە  بێگومان  نییە،  سەیر  گەندەڵی 

)پێش  كۆمەڵەكانی  لە  میللەت  رزگاری  پاڵنەری  و  دەوڵەت  دابەشكردنی 

مۆدێرن( و شوێنكەوتنی ئامانجی لێكدانی كۆمەڵگای سیاسی نا قاتبەندی، 

و  دابەش  سیاسەتی  تۆتالیتارەكاندا،  رژێمە  لە  دەدات.  پێچەوانە  ئەنجامی 

)پێش مۆدێرن(  كوتلەبازەكانی  رێگای  لە  بە زۆری  )مۆدێرن(  تەرخانكردن 

بەسەر  كاریگەری  بەپێی  یەكسانخوازی  بەهای  دەكرێن.  ئەزمون  باو  یان 

كۆمەڵەكانی پێش مۆدێرن تێگەیەنراو دەبێت كە زیاد لەوەی الواز بكرێن 

لە ڕوانگەی سیاسیەوە بەهێزدەبن. كاریگەریەكەی كپكردنی كوتلەبازانە لە 

پەیوەندییان بە یەكەوە لە كۆمەڵگادا. 

 لە دیموكراسی لیبڕاڵ، سیاسەت لە سەر بنەمای بەرژەوەندی شێوەی 

بە  نەك  رواڵەتخوازی  و  یاساخوازی  بەهامەندی  لێرەدا،  هەیە.  جیاوازی 

بەهای یەكسانخوازی بەڵكو تەبای تاكخوازی دیموكراسیش دەبێت. دەبێت 

بنەمای تەرخان و دابەشكردن لە لیبڕاڵ دیموكراسی بە گەڕانەوە بۆ پێگەی 

تاك لێكبدرێتەوە.

ئەو  گروپی  ئەندامێتی  لە  ئاوڕدانەوە  بێ  خۆیەتی  مافی  تاكێك   

بەرژەوەندیەی هەبێت، لە كاتێكدا رەوایەتی دەوڵەتی تۆتالیتار بە پاراستنی 
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تایبەتی پشت ئەستورە كە دەوڵەت بە مەبەستی یەكسان كردنی پەیوەندی 

پێوەری  بون  تێكڕایی  دەب��ات،  بەكاریان  كۆمەڵەكان  نێوان  كۆمەاڵیەتی 

دەرفەتگەلێكە  یەكسانسازی  دیموكراسییە.  لیبڕاڵ  دەوڵەتی  هەڵسەنگاندنی 

هاتنەدی  بەاڵم  دەكات،  دیاری  دەوڵەت  بەشداری  كە سنوری  تاكەكان  بۆ 

یەكسانی بۆ هەمو تاكەكان بۆخۆی مەیدانی هاوكاری باسوخواسی سیاسیيە 

كە كەمترین قازانجیان ئەوەیە بزانن تەرخانكردنی سەرچاوەى چ مەیدانێكی 

باس وروژێنەرە. 

تۆتالیتاریان،  هاوتای  هەروەكو  دیموكراسی،  لیبڕاڵ  سیستەمەكانی   

گروپەكانی جێگرەوەی وەك بنەمای كاری كۆمەڵی كۆمەڵگای سیاسی داوای 

یەكسانی ناسڕنەوە. هەندێك سیستەمی لیبڕاڵ دیموكراسی، رادەی ئەنجامی 

و  دەمێنێتەوە  بەهێز  ئایینی  یان  رەگەزی  نەتەوەیی،  بەندیەكانی  گروپ 

بارودۆخی  هاوشێوەی  ببنە  رواڵ��ەت،  لە  نەتەوەیی،  سیاسەتی  وادەك��ات 

وروژێنەر كە لە سیستەمە دیموكراسیەكانی تۆتالیتار هەیانە. بەاڵم پابەند بون 

بە تاكخوازی و توانای وشەكانی وەك مافەكان، ئەركەكان و پابەندیەكانی تاك 

بابەتی ئەم كارەن كە گروپەكانی جێگرەوە لەم كۆمەڵگایانەدا بەرجەستەی 

گروپەكانی )مۆدێرنی( وەك گروپەكانی چینایەتی یان كارن.

 زمانی یاسایی، دەبێتە وشەكانی ناڕەزایی سیاسی. بە گریمانە دەستەبەر 

نێوان حزبەكان، سیاسەت هەم  پاژێكی سازانی رەزامەندبەخشی  بونی پ 

هەم جەخت  كۆمەڵگایەو  جیاوازەكانی  بەشە  نێوان  لێكدژی  رەنگدانەوەی 

لەم كارە دەكاتەوە، كە هەمو تاكەكانی كەلتورێكی سیاسی پێكەوە دەژین. 

ئاسانتر  تۆتالیتارەكان،  سیستەمە  بە  پێوانە  لە  مۆدێرن،  پێش  كۆمەڵەكانی 

رادەكێشرێنە كۆمەڵگای سیاسیيەوە. تەنانەت دەربارەی زۆر كێشە، بۆ نمونە 

دەربارەی ئەفەریفیەكان - ئەمەریكیەكان لە ویالیەتە یەكگرتووەكان، پیشانی 
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داوە كە هەنوكە پێگەی چینایەتی دیاریكردنی دەرفەتەكانی ژیانی پێست 

كار  كە  چینایەتیيە  مەسەلەی  گرنگەو  زیاتر  رابردو  لە  ئەمەریكی  رەشانی 

رەگەزی  سیاسەتی  سەرەڕای  دەكات.  رەوشەكان  رێبازی  بیركردنەوەو  لە 

كۆمەڵگا  جێگرەوەی  سیاسەتی  لە  زۆر  دیموكراسی  لیبڕاڵ  سیستەمەكانی 

بەپێی  دابەشكردن  بنەمای  چوارچێوەی  پیشاندانی  دەچێت.  تۆتالیتارەكان 

پێوەری تاكخوازانە، لە مەڕ جیاوازی ئەرێنی باسێكی گەرمە. 

 

رێكخراوی ستراكتۆری سیاسی 

 تائێرە پیشانم داوە كە بۆچی سیستەمێكی سیاسی مۆدێرنی كۆمەڵگای 

خوازیاری  گشتی  مەیدانی  دەوڵەتە.  سەربەخۆیی  بە  پێویستی  سیاسی 

یەكسانیيە و  لە گروپەكانی نمونەی تایبەت جیایە و پێویستی بە دەزگای 

دەوڵەتە، كە لەگەڵ هیچكام لە بەشەكانی كۆمەڵگا یەكی نەگرتبێت، لەجێدا 

خزمەتی )بەرژەوەندی گشتی( بكات.

مەیدانی كەسی  نیشانەكردنی دەسەاڵتی  بۆ  بەم شێوەیە دەوڵەت،   

كەسێتی  مەیدانی  لە  هەوڵدەدات  كە  دەبەستێت،  هاواڵتیانی  بە  پشت 

داكۆكی لە سەربەخۆیی خۆی بكات. ئەم پەیوەندی بەرامبەرەی مەیدانی 

گشتی و دەوڵەت بەڵگەی ئامڕازی بەدیهێنانی كردەوەی جیاوازی دەزگای 

دەوڵەت بووە. پڕۆسەیەك كە تواناو دەسەاڵت بۆ كاری دامەزراوەی تایبەت 

دەكرێ  كردووە،  گەشەی  بەهۆیەوە  راپەڕاندن،  و  دادوەری  یاساگوزاری 

پابەندی  یەكسانخوازانەو  بەهاكانی  بە  پابەندبون  هاوكاتی  دەرەنجامی  بە 

لە  هیچكام  یان  تاكێكی،  هیچ  كە  بزانی  رواڵەتخوازی  بەهامەندەكانی  بە 

هاوكاری  كە  بەكاربێنن  بەهامەند  دەسەاڵتی  یان  توانا،  ناتوانن  تاكەكانی 

مۆدێرن  دەوڵەتی  مێژووی  درێژایی  بە  كارە  ئەم  ئاكامی  دەكەن.  یەكتری 
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بەشە  ئاكاری  بەسەر  بااڵدەست  تایبەتی  بەهامەندی  سەر هەڵدانی رەوتی 

جیاوازەكانی حكومەت بووە.

یەكسانخوازی كۆمەڵگای سیاسی  ئاكامی  تاكە   جیاوازی ستراكتۆری، 

نییە، جیاوازی كارە سیاسیەكان، بەنۆرەی خۆی مەرجی پێویستی سیستەمە 

سیاسیە مۆدێرنەكانە. بەهەمانجۆر كە هری كشتاین لە مەیدانی جیاواز پیشانی 

داوە، لەم سیستەمانەدا شتێك وەك )بەهامەندی شێوەكان( دەركەوتووە. 

رادەو ئاڵۆزی كۆمەڵگاو گرفتی ئیدارەی سیاسیش هاوكاری بە پسپۆڕی بونی 

دامەزراوەكان دەكات، لەگەڵ ئەوەشدا دەوری دەوڵەت لە پاراستنی مەیدانی 

دانان دەڕەخسێنێ و هەم  داینەمۆی جیاوازی  یەكسانخوازی، هەم  گشتی 

چاالكی تایبەتی بۆ دڵنیابون لە پەخشبونی دەسەاڵت و پاراستنی كۆمەڵگا 

قەدەغە دەكات. 

سیستەمی  ه��ەردوو  سیاسی  بنەمای  لە  كار  جیاوازی  هەرچەند   

پەیوەندی  بەاڵم  هەیە،  تۆتالیتاردا  دیموكراسی  و  لیبڕاڵ  دیموكراسی 

دەگرێت.  بەخۆوە  جیاواز  شێوەی  دەوڵەت،  دەزگای  بە  سیستەمی حزبی 

ئەم جیاوازیيە سەرچاوە لە پابەند بونی بەهای جیاواز دەگرێ كە كار لە 

سیستەمی سیاسی دەكات. یەكسانخوازی لە دیموكراسی تۆتالیتاردا، پێویستی 

بە توانەوەی راشكاوانەی سیستەمی حزبییە لە دەوڵەتدا، لە كاتێكدا گرژی 

لێكجیاكردنەوەی  لیبڕاڵدا  دیموكراسی  لە  تاكخوازی  و  یەكسانخوازی  نێوان 

سیستەمی حزبی لە دەوڵەت پێویست دەكات. 

 لۆژیكی یەكسانخوازی، وەك الیەنگری تایبەت، )ناوەندێتی دیموكراسی( 

لە رێكخراوی حزبی دێنێتەدی. حزبێك بەشی كلیلی سیستەمی سیاسیە، كە 

لە  رەخنە  حزبە  ئەم  دەكات؛  تایبەتی  بەرژەوەندی  جۆرێك  لە  داكۆكی 

دەوڵەت دەگرێت. حزب دادەمەزرێ تا بە دامەزراوەیی بەرژەوەندی خەڵك 
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بپارێزێ و چاودێری كارە بۆرۆكراسیەكانی حكومەت بكات. سەرباری، حزب 

سۆڤیەت  یەكێتی  شوراكانی  وەك  سیاسیەكانی  رێكخراوە  كاری  چاودێری 

دەكات، كە لە ئاستەكانی خوارێی كۆمەڵگا، لە بەرژەوەندی دەوڵەت خەڵك 

ناوی  بە  هەم  ئاشكرا،  رێكخراوێكی  وەك  حزب  دەكەن.  تەیار  ئامادەو 

نوێنەری خەڵك هەژمون بەسەر چاالكیەكانی دەوڵەتدا دەكات و هەم وەك 

نوێنەری دەوڵەت چاودێری چاالكی سیاسی هاواڵتیان لە ئاستی ناوچەیی - 

ناوخۆیی دەكات.

دابینكەرو رەنگدانەوەی رای  بەرژەوەندی گشتی و   حزب دەربڕی 

بەرژەوەندی  بەهێزتر،  شێوەیەكی  بە  حزب  بەاڵم  دەوڵەتدا،  لە  گشتییە 

پیشان دەدات.  پەروەردەكردنی كۆمەڵگای سیاسی  لە  رێكخراوی دەوڵەت 

دیاریكردن  بەرپرسی  بەگشتی  یەكەی  حزب  تۆتالیتاردا،  دیموكراسی  لە 

رای  )پێشڕەو(ی  وەك  سەرباری، حزب  دەوڵەتە.  سیاسەتی  بەدیهێنانی  و 

گشتی، زیاتر رێنمایی رای گشتی دەكات تا رێ پیشاندەری؛ زیاتر كار لە 

سەر كاروباری سیاسی دەوڵەت دەكات، تا دەوڵەت لەبەرخاتری كۆمەڵگای 

سیاسی بەرتەسك بكاتەوە. حزبی سیاسی نەك هەر پەیوەندیەكی تەسكی بە 

دەوڵەتەوە هەیە، بەڵكو ئەندامێتی لە حزبدا تایبەت دەبێت بە دانیشتوانێكی 

زۆرتر  بكرێت.  پشتگیری  دەوڵەت  ئامانجەكانی  بە  پابەندبونیان  كە  كەم 

سنوری 5 لە سەدای دانیشتوانی ئەندامی حزبی سیاسی بااڵدەستن. 

 پاراستنی یەكسانخوازی وەك پابەندبونێكی بەهایی، دامەزراوەكانی 

دەوڵەت لە بەرامبەر كۆمەڵگای سیاسی تایبەتمەندی دیمكراسی تۆتالیتارە. 

بەهۆی  تاكەكانە  وەرگرتنی  پاداشت  بنەمای  سەر  لە  حزبدا  لە  ئەندامێتی 

تایبەتی  پەیوەندی  ئەندامێتیە  ئەم  هەروەها  دەوڵەتەكەیان.  خزمەتكردنی 

نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگای سیاسی دەنوێنێت، لە دیموكراسی تۆتالیتاردا، 
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كۆمەڵگای سیاسی بە ئایدۆلۆژی تەیارو ئامادە دەكرێت و بە قاتبەندی بۆ 

پاراستنی حكومەت، دەوڵەت رێكدەخرێت. بەهای یەكسانخوازی و بنەماكانی 

یەكالكەرەوەی پاداشتی سیاسی فەزای كراوە و ئازادی بۆ دەربڕینی هەڵوێستی 

پاڵنەرو هەلێكی كەم بۆ باسكردنی  ناهێنێتەدی؛ لە راستیدا، هیچ  سیاسی 

پەیوەندی گونجاوترین رێگەی دەستەبەری بەها كۆتاییەكان نییە. ئەگەرچی 

خەڵك گرفتاری ئەم بنەمایانە دەكات - بەهۆی هۆكارێكی زۆرەوە )دیاری( 

دەكرێن و وتاری گشتی لەم دیاریكردنە جێگەیەكی وای نییە، بەڵكو وتاری 

گشتی بە شێوزای بنەمایی دەدۆزێتەوە تا پێشتر نەخشە سیاسیەكان پشتگیری 

هەبونی بكەن كە بەهۆی بەشە جیاجیاكانی دەوڵەت پێكهاتون. خوان لینز 

كەناڵێكی  تاكە  ئامانجێك  هەر  بۆ  ژیاندا  مەیدانێكی  هەر  )لە  دەنوسێت 

شیاوی بەشداری هەیە و ناوەندێك ئامانج و رووی هەمەگیری دیاری دەكات 

دەستنیشان و سەرەنجام چاودێریان  یاساییەكەی  ئامانجە  رێكخراوەكان  كە 

دەكات(، كە شەڕی نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگا توندبێ، دەوڵەت هەوڵدەدا 

وەاڵمدانەوەی  و  قەیرانەوە  دەكەونە  سیاسەتەكان  هەبێت.  كاردانەوەی 

قەیران لە سەرەوە بۆ خوارەوە دەردەكرێت. 

و  كۆتایی  ئامانجی  نێوان  تۆتالیتاردا  دیموكراسی  لە  لەمە،  بێجگە   

سیستەمی سیاسی و ئاكامی نەخوازراوی كاری دەوڵەت دەپچڕێن. بەشداری 

كارای دەوڵەت لە ئۆرگانیزەكردنی كاری سیاسی، ئامانجی تۆتالیتارو یەكسان 

كردنی پەیوەندی ئەندامانی كۆمەڵگای سیاسی پێشێلدەكات. ئەم ناكۆكیەی 

سیاسەتی  ڕەخنەیی  مەیلی  بونی  لە  دەاللەت  ئاكامەكان،  و  ئامانج  نێوان 

سروشتی  سیاسیيە.  دژایەتی  كارو  سەرەكی  بنەمای  و  دەكات  تۆتالیتار 

دەرفەتی  پانتایی  ئاسانی  بە  سیاسی  رێكخراوی  قاتبەندی  و  پاوانخوازانە 

زیندوى  سیاسی  كۆمەڵگایەكی  رەنگە  كە  دەكاتەوە،  بەرتەسك  سیاسی 
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نایەكسانیەكانی  تەنانەت  كایە.  بێنێتە  باش  كۆمەڵگایەكی  توێژینەوەكەی، 

بەڵگەنەویست گریمانە دەكات و چینی نوێ و  نێوان ئەندامانی كۆمەڵگە 

تاڕادەیەك بەردەوام )واتا، گروپێك لە تاكەكان كە پەیوەندی خوازراویان بە 

دەوڵەتەوە هەیەو پشت بە پارێزگاری دەوڵەت دەبەستن( لە دەستەبژێرانی 

سیاسی بەدی دێنێت. دەستەبژێران، ئەندامانی حزب و ئەو تاكانە پێگەیەكی 

بە  ناوخۆییان  سیاسی  رێكخراوی  كۆنتڕۆڵی  كە  دەكەن  دەستەبەر  تازە 

سیاسیەكانی  لە  پاداشت  دەوڵەتەكەيان  خزمەتكردنی  بەهۆی  دەستەوەیە، 

سەرویان وەردەگرن. )چینێكی نوێ( بۆ پاراستنی دەستەبژێرانی سیاسی لە 

بەرامبەر ئیرادەی گشتی و بەردەوام پاراستنی فەرمی كۆمەڵگا لە سیاسەتی 

دەوڵەت زامن دەكەن.

دەی  سیاسی  رابەرایەتی  چینی  كە  سەرەوەیە  لە  دەوڵەت  گوشاری 

بەشداری خەڵك  ئاستێك  تا  خوارەوە.  لە  ئیرادەی خەڵك  نەك  سەپێنێ، 

و  ویست  تازە  سیاسی  چینی  بكاو  جڵەویان  بتوانێت  كە  دەبێ  ف��راوان 

خواستی لە بااڵوە وەردەگرێت، كە دەسەاڵتی لە بااڵ پێدەگات. ئەم كارە 

لە هەموو ئاستەكانی سیستەمی سیاسیدا سەرۆكەكان و رەعیەت لێكدوور 

ناوخۆ(  )بەڕێوەبەرانی  دەداتە  پاداشت  یەكسانخوازی  بەهای  دەخاتەوە. 

ئاستەكانی  هەمو  لە  خەڵك  رێگایەوە،  لەم  سیاسی  دەستەبژێرانی  واتە 

كۆمەڵگادا دەخاتە بەردەم سەرۆكی دەستەبژێران. ئەم پەیوەندیانە میراتیيە؛ 

داهێنانی  پیشاندەدا،  ماوەیی  بۆ  باش  دەسەاڵتی  مێژووی  كە  بەهەمانجۆر 

كاری سیاسی هەڕەمییە، نەك بە پێچەوانەوە. كەوابو ئایدیالی یەكسانخوازی 

نایەكسانیەكانی سیاسی نێوان سەرۆك و ئەو تاكانە توندتر دەكات كە لە 

پێگەی سەرۆكدان. 
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پابەندبونی دووالیەنەی دیموكراسی لیبڕاڵ بۆ تاكخوازی و یەكسانخوازی 

هەم  و  سیاسی  بەهای  بەپێی  هەم  پیشانمدا،  تائێرە  كە  هەمانشێوە  بە 

بە گوێرەی بەجێهێنانی بەهامەندی بەرجەستە بووە كە رێكخراوە سیاسیە 

خەڵك  هەمو  تەبای  یەكەیەكی  لە  تۆتالیتار  دیموكراسی  و  جیاوازەكان 

بە  نهێنی  پەیوەندی  و  ئەندامنی  كەمی خەڵك  بەشێكی  بەاڵم  پێكهاتووە، 

لیبڕاڵدا  دیموكراسی  لە  حزبی  سیستەمی  هەیە،  دەوڵەتەوە  بەرپرسانی 

سیستەمی ركابەرێتییە، پشت ئەستور بە جەماوەری خەڵك و جیا لە بنەما 

رێكخراوی  لە  لێكجیاییە  ئەم  چۆن  كە  ئەوەیە  پرسیار  دیكە.  سیاسیەكانی 

حزبی ئەنجام دەدرێ و پەیوەندی بە تاكخوازی لە چیدایە؟ چۆن ركابەرێتی 

نێوان  دەگمەنی  پەیوەندی  لیبڕاڵ  دیموكراسی  بەهایی  پابەندبونی  نێوان 

حزب، دەوڵەت و كۆمەڵگا دێنێتە ئارا.

 لە دیموكراسی لیبڕاڵدا، جەخت لەوە دەكرێتەوە كە تاك هۆكاری 

بە شێوەیەكی سەربەخۆ  تاكێكی  لە كۆمەڵگادا كە هەر  سیاسی سەرەكییە 

بەرژەوەندیەكانی خۆی دیاری دەكاو هەرچەند هیچ بەرژەوەندیەكی رووتی 

ئیمتیازی  دی  ئەوی  بەسەر  لەخۆیدا  خۆی  دەوڵەت  بەرژەوەندی  لەوانە 

كە  بەرژەوەندیەکە  جیاجیای  ئەڵقەی  دەسكەوتی  گشتی  سیاسەتی  نییە، 

بەو  دەكەن.  ركابەرێتی  بەراییەكان  پێناسە  و  تێگەیشتن  بە  شێوەدان  لە 

تێگەیشتنە لە تاك وەك هۆكاری سەرەكی، دیموكراسی لیبڕاڵ پشت ئەستور 

بە گروپی زۆرینەو جۆراوجۆر كە ئارەزومەندانە لە سەر بنەمای بەرژەوەندی 

دەنگەكانی  بەپێی  دەوڵەت  كاری  رەوتی  رێكدەخرێن؛  پێكەوە  هاوبەش 

چاودێری سیاسی و كێشمەكێشە كەسییەكان دەبێت. هاوكاری كۆمەڵی وەك 

لیبڕاڵ، هەوێنی ژیانی  پابەندبونی دیموكراسی  لە  ئەنجومەنەكان، النیكەم 

پڕۆسەی دیموكراسین. ئەم ملمالنێ و گرژیە، توانای شێوەدانی بەردەوامی 
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بەرژەوەندی بەهاكانی دیموكراسی لیبراڵە. 

 سیستەمی حزبی، سیاسەتە گشتیەكانی هەڵسوڕاوانی دەوڵەت شرۆڤە 

دەكات و لە كۆمەڵگای سیاسی بەرژەوەندیەكانی تاك دەربڕێت. لە باری 

حزبی  دامەزراوە،  كۆمەڵگاو  نێوان  كەناڵێكە  حزبی  سیستەمی  ئەندێشەدا، 

كەناڵیزەیان  و  رێكدەخات  بەرژەوەندیەكان  بنەمای  سەر  لە  سیاسیەكان  و 

تێدەكۆشێت  بكات و  یاسا  بە  واتە، هەوڵدەدا كۆمەڵگای سیاسی  دەكات؛ 

وەاڵمی  بەڕێوەبەران  و  دان��ەران  سیاسەت  تا  بكات،  سەقامگیر  رەوت 

ئەندامانی كۆمەڵگا بدەنەوە. جیاوازی تایبەتمەندی سەرەكی سیستەمی حزبی 

رەخسێنەری مەیدانی گەیشتنی گروپە جیاجیاكانە، بۆ دەسەاڵتی سیاسی و 

كاریگەریان لە سەر رێبازی گشتییە.

 حزب دەری دەخات سیستەمێكی سیاسی چەند دەتوانێ جەماوەری 

دیموكراسی  سیاسی  جیهانی  لە  كارا  سیاسی  روانگەی  لە  و  فرە  جیاواز، 

نوێنەرایەتی و دەسەاڵتی  ناوەندی  گروپێك  بكات. گۆشەگیری هەر  تێكڕا 

سیاسیيە و سیستەمی دیموكراسی لیبڕاڵ دەخاتە مەترسیەوە، كە نوێنەرایەتی 

كۆمەڵێك دەكات، كەوابو ئەو ئەگەرە زیاد دەكات كە ملمالنێ سیاسیەكان 

لە  بەڵكو  نەبن،  سیاسەتەكان  و  تایبەتی  بەرپرسیەتی  پەراوێزی  لەمەودوا 

رژێمی یاسایی بگەن. لەالكەی دی سیستەمی حزبی جیاواز گرەنتی دەكات 

نەگرێتەوە،  گشتییەكان  بەرژەوەندییە  جێی  دەوڵەت  بەرژەوەندیەكانی  كە 

چونكە تاك دوا سەرچاوەی دیاریكردنی سیاسەتی گشتییە، كە لە سیستەمی 

حزبیدا بە كۆمەڵ رێكدەخرێن. 

 تاكخوازی سەرەڕای بە فەرمی ناسینی تاك وەك هاواڵتی، هاوكات 

بە  پەیوەندی  خۆی  ویستی  بە  كە  دەدا  تاك  سیاسی  بەكردەخوازی  رێ 

رابردو، یان نەریتی تایبەتی خۆیەوە هەبێت، بەرژەوەندیەكان بناسێنێت، بە 
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سەرنجدان بە رابردو شێوە بداتە پێناسە كۆمەاڵیەتیەكان و بەسەرنجدان بە 

پێناسەو بەرژەوەندیەكان بەشداری سیاسی بێت. حزبە سیاسیەكان ئامڕازێك 

سازدەكەن تا پابەندبونە نەریتخوانەكان لە ڕوانگەی سیاسییەوە لە پانتاییەكی 

تەوەریەكان  بنەماییە  میكانیزمە  دیموكراسی مۆدێرندا سەرهەڵبدەن. وەك 

سیاسین  دەزگای  و  نەتەوەیی  كۆمەڵگای  گونجانی  هۆكاری  كە  كاردەكەن 

و بەهەمانجۆر كە پارسۆنز بەڵگەی هێناوەتەوە، حزبی سیاسی هۆكارێكە 

بە هۆیەوە هاوپەیوەندی گونجاوی باو لە چوارچێوەی سیاسەتی مۆدێرندا 

دەردەبڕدرێن. شایەتی هەیە دال لەسەر بونی پەیوەندی بەڵگە هێنانەوەی 

بەهێزی نێوان ناسنامە خێزانیەكان و تێكڕای ناسنامەكانی باو كە لە رۆژگاردا 

گەشەیان كردووە - دۆزینەوەی ناسنامە لەگەڵ حزبە سیاسیە تایبەتەكان، كە 

دەری دەخات وەفاداری حزبی هەر بۆ بڕیاردانی عەقاڵنی روونكردنەوەی 

پێویست نییە، سیستەمێكی سیاسی جیاواز زامنی دەكات، كە گروپە گونجاوە 

فرەكان بەرژەوەندییان هاوتا بەشێوازی سیاسی مۆدێرن دیاری بكەن. حزبە 

سیاسیە مۆدێرنەكان لە دیموكراسی لیبڕاڵدا لە گروپێك زیاترن، بۆ نمونە 

گروپەكانی، ئایینی، رەگەزی و نەتەوەیی هەم وەك هێزەكانی تێكڕاكردنی 

گونجاوەكان  گروپە  نێوان  هاوپەیمانی  تۆكمەیی  هاوكاری  دەسەاڵت  بە 

)لێكدژ( و هەم گۆڕینی هاوپەیوەندی باو بۆ هاوپەیوەندی مۆدێرن دەكات. 

 ئەم شێوازە جیایەی رێكخراوی دیموكراسی لیبڕاڵ زیاتر هاوشێوەی 

جیاوازی  دەردەبڕدرێت.  كارا  بەگشتی  سیاسی  كۆمەڵگایەكی  چاوەڕوانی 

بەرچاوە:  تۆتالیتار  دیموكراسی  بەسەر  بااڵدەست  دۆخی  لە  دۆخە  ئەم 

كە  كەسانێكە  بۆ  سیاسی  كۆمەڵگای  لە  كارا  بەشداری  سیستەمانەدا،  لەم 

نەداوە  بڕیاری  دەوڵەت  دەوڵەتن.  بەهاكانی  و  ئامانج  هاوكاری  هێشتا 

بەشداری لە ژیانی سیاسیدا تێكڕایی بكات؛ بەڵكو بەهەمانجۆر كە هەنوكە 
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لە  خۆیان  بڕیار  بە  كە  ئەندام  كۆمەڵێك  دەداتە  پاداشت  روونمكردەوە، 

دەوڵەت جیادەكەنەوە. ئەم رەوتە دەری دەخات دیموكراسی تۆتالیتار - 

بێ ئاگا لە ئایدۆلۆژیەكەیان - پەیوەندیەكی وایان بە پاراستنی هاواڵتیانی 

كاراو رەخنەگرەوە نییە، هاواڵتیانێك كە بتوانن باسی هەڵبژاردنی رێبازی 

سیاسی بكەن و بەدیلی سیاسی بخەنە ژێر سەرنجەوە، لە شێوەی تۆتالیتاری، 

)مرۆڤی نوێ( مرۆڤی كۆمەڵگایە، بەاڵم بێ سیاسەت، لە راستیدا ئامانجی 

دەوڵەت بەرتەسك كردنەوەی بەشدارییە؛ بە ئەنجامدانی كارێكی لەم چەشنە 

یەكسانی بەرژەوەندی هەموان دەستەبەر دەبێت. 

 بە پێچەوانەوە، دیموكراسی لیبڕاڵ پابەندی گەشەی بەشداری سیاسییە؛ 

بەهۆی بەشداری لە دامەزراوە سیاسیە مۆدێرنەكانی وەك سیستەمی حزبی، 

سیستەمی سیاسی گرەنتی بكات هاوپەیوەندی باو سیاسەتێكی لێناكەوێتەوە 

كە رژێم بخاتە ملمالنێوە. توێژینەوەی ئاكارەكانی لیبڕاڵ دیموكراسی داوای 

ئاڕاستەی )كەسایەتی كۆمەاڵیەتی( هاواڵتیان دەكات.

 باوەڕبون بە خودموختاری و پلەوپایەی تاك، سروشتی عەقاڵنی تاك 

كۆناكاتەوە،  نەریتەكان  لیبڕاڵ  دیموكراسی  چونكە  وەردەگرێت،  فەڕزكراو 

كەسایەتی  وەك  تاك  دەكرێت  بۆیە  سیاسیيە.  كۆمەڵگای  چاالكی  سەربە 

بكەوێتە  بەرامبەرو  و  دەرك��ەوێ  دیموكراسیەكاندا  سیاسەتە  لە  ناوەندى 

دوای چەند كۆمەڵێكەوە كە بەپێی وتەزاكانی پێشبینی یان پێشتر دیاریكراو 

پێكهاتون. گومان دەكرێت بە كەیف و شادی دەرەنجامی فرەیی كۆمەڵگای 

سیاسی دیموكراسی دەبێتە كۆسپی ناجێگیری كە لە دەرەوەی جیهانی ئاكاری 

لیبڕاڵ دیموكراسی دەبینرێت. 
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سروشتی تێكهەڵكێشی گونجاوی نێوان دەوڵەت و ئەندامانی كۆمەڵگای 

سیاسی

سیاسیەكانم  دام��ەزراوە  و  رێساكان  بەهاكان،  پەیوەندی  لە  تائێرە   

كۆڵیوەتەوە. بەڵگەم هێنایەوە ئەم پەیوەندیانە دەسكەوتی پابەندبونی بەهای 

تایبەتە كە كاریگەری بەسەر هەمو مەیدانەكانی ژیانی سیاسیيەوە  سیاسی 

دەبێت، هەروەها پیشانمدا دوو شێوەی دیموكراسی پێكەوە گونجاوون كە 

بەشە  ئەم  دەكات.  تێگەیەنراویان  دەرەوە  چاودێری  بۆ  دەكەم،  تاریفیان 

دابینكردنی  بە  چۆن،  سیستەمەكان  كە  دەكۆڵێتەوە  كارە  لەم  پشكنین  بە 

تێگەیەنراوی سیستەم بۆ ئەندامەكانی، شتێك لەناخی بەرهەم دێنێ، دەكرێ 

هاوپەیوەندی  ئایدۆلۆژیەوە  یاساو  رێگای  لە  بون(.  )مانادار  بنێی  ناوی 

كۆنكرێت دەكات، بەهۆی ئەم میكانیزمانەوە تاكەكان شارەزای سیستەمی 

سیاسییان دەبن و دەیپارێزن. لە شرۆڤەی ئەم ژیانی سیاسيیە، دووبارە بە 

تایبەتی بۆ مەسەلەی رەوایەتی دەگەڕێینەوە. 

 ئەگەر ئەندامانی كۆمەڵگای سیاسی خۆیان بە ئەندامی كۆمەڵگایەك 

یەكسانە،  بە مافی  ئاتاج  یەكسان و  یاسای  لەژێر دەسەاڵتی  نەدەزانی كە 

خۆیان  بە  درێژە  نەیاندەتوانی  تۆتالیتار  و  لیبڕاڵ  دیموكراسی  لە  هیچكام 

نیشانەی بونی قەڵەمڕەوی  ناسنامەی هاوبەشی  فراوانتر،  بە مانای  بدەن. 

بە   - كۆتایی  مەبەستەكانی  و  ئامانج  بە  دەرهەق  هاوبەشە  رێككەوتنی 

یاسایی  ئەندامانی  ناوی  بە  رێككەوتنەكان  بەشێكی   - بااڵدەستی  مانای 

كۆمەڵگای سیاسیيە. تێكهەڵكێشی گرێدراوە بە پەیڕەوی تاك لە سیستەمێكی 

یاسایی و قبوڵكردنی كەم و زۆر گشتی ئایدۆلۆژیەك )كە دەكەوێتە پشت 

پاشكۆ  بەشێكی  بااڵدەست  ئایدۆلۆژی  تاكخوازانەوە(،  بەرژەوەندیەكانی 

ناكات،  پێویست  لە كۆمەڵگایەكی وادا  ناپێویستەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتییە، 
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مرۆڤەكان  تێكڕای  كە  بكرێت،  گشتی  چاكەی  سەربە  كەسی  بەرژەوەندی 

بەهۆی هزرو هەستی وشیارانە رێنمایی دەكرێن. هاوكات هەردوو پێكەوە 

تەندروست یان زەرەرمەند دەبن، بەاڵم لە كۆمەڵگای مۆدێرن، ئایدۆلۆژی 

تێكڕاكەر بۆ پاراستنی سیستەمی سیاسی مۆدێرن پێویستە كە جیهانی سیاسی 

جیاوازەكان  گروپە  پیرۆزتری  كەلتوری  نیگەرانیەكانی  و  ترس  بە  دنیایی 

دەبەستێتەوە. گیرتز دەڵێت: 

كاری ئایدۆلۆژی، ئاسانكردنی سیاسەتێكی خودموختارە بۆ خستنەڕووی 

چەمكەكانی دەسەاڵت كە مانای پێدەدا، واتە وێنای قەناعەتپێكەر و بەهۆیەوە 

رژێمێكی  جیاوازی  دەبێت....  ئاسان  خودموختار  سیاسەتی  لە  تێگەیشتن 

كاری  تایبەتی  لێكجیاو  كەلتوری  ئەلگۆیەكی  جیاوازی  گرەنتی  خودموختار 

سیاسییە، چونكە ئەلگۆ كۆن و ناپسپۆڕەكان بۆ رێنمایی داوای سیستەمی 

داوای  رێنمایی  بتوانن  لەوەی  لكاوتر  یان  و  فراوانن  زۆر  یان  سیاسی، 

سیستەمی سیاسی بن. 

 هاتنەئارای سیستەمی مافەكانی مۆدێرن و دەركەوتنی ئایدۆلۆژیەكی 

تێكڕاییكەر كە بتوانێ بەردەوامی بە ژیانی سیاسی بدا، هەردوو لە پەیوەندی 

بە رابردوی كەلتوری سیاسی تایبەتمەند و تێگەیشتنی )باو( تایبەتی ئاكاری 

گونجاون. بەم مانایە، هەر كۆمەڵگایەكی سیاسی تێكڕایی شتێكی بە ناوی 

بەهاكانی  بنەماو  لە  عورفی  شێوەبەندی  واتە  هەیە،  مەدەنی(  )ئاینی 

نەتەوەیی كە دەیەوێ مانای پیرۆزی بە گریمانە وەربگرێت، مانایەك كە 

بون و ئامانجی میللەت پاساوبدات.

خۆی  تایبەتیەكانی  مافە  سیستەمی  كۆمەڵگایەك  هەر  سەرباری   

ئەندامانی  هاوتای  پەیوەندی  لەمەڕ  تایبەتمەندیەكەی  كە  دادەمەزرێنێ 

ئاینی  ه��ەردوو  لە  ئەندامان  خ��ودی  و  دەوڵ��ەت  و  سیاسی  كۆمەڵگای 
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ئایینە  كە  راستە  رابردو سەرچاوە دەگرێت.  مافیەكانی  نەریتە  مەدەنی و 

بە  تایبەتمەندیەك هەیە كە  نین،  یەكسان  مافیەكان  مەدەنی و سیستەمە 

ئەم  جیادەكاتەوە.  تۆتالیتار،  دیموكراسی  لە  لیبڕاڵ  دیموكراسی  ئاشكرا 

جیاوازیە ئاماژەیەكە هەریەك لەم سیستەمە سیاسیانە ئەلگۆی تایبەتی ئەم 

تێكهەڵكێشيەی هەیە. 

 لە دیموكراسی تۆتالیتاردا، تێكهەڵكێشى بەهۆی ئوستورەوە رەوایەتی 

دەدا بە كۆمەڵگا. پڕۆژەی مۆدێرنی ئازادی لەبەر كۆمەڵگا رزگار ناكرێت. 

بەپێی  ورووژێنەرن،  تۆتالیتاریشدا  دیموكراسی  لە  مرۆڤ  مافەكانی  دیارە 

تەنانەت  هەركاتێك  و  دی  دێتە  كۆمەڵی  بە  كەسی  ئ��ازادی  ئوستورە 

كاتێك بەدی دێت كە هەمو تاكەكان ئازادبن. بەهۆی گەشەی كۆمەڵگاوە 

و  هاوسەنگ  كە  دێت  بەدی  باش  كۆمەڵگای  كۆمەڵگایەك،  یەكسانخوازى 

سەركوتكەر نەبێت، بەمەش تێڕوانینی تۆتالیتار، لە پێوانە بە تێڕامانی لیبڕاڵ 

لەم  دەخاتەڕوو.  داهاتو  كۆمەڵگای  روونی  و  واتایی  وێنای  دیموكراسی، 

وێنایەدا، هەنوكە لە خزمەت داهاتودایە. 

 بەاڵم ئەم تێڕوانینە لەمەش بەهێزترە. ئوستورە نەك وێنایەكی تایبەتی 

خودی  یاسای  هەندێك  لەگەڵ  بەڵكو  دەكات،  ئاڕاستە  ئایدیال  كۆمەڵگای 

دەرەنجامەكەی، دووربونی  ئاڕاستەی دەجوڵێت.  بە  مێژوو  یان  سروشت، 

سیاسەتكردنە كە ئارەزو دەكات   كۆمەڵگا لە مەیدانی سیاسەت  دا بەرەوپێش 

ببات - . سیاسەتكردن لە ملمالنێ و پێكدادانەكان دەپارێزرێت. دەرەنجامی 

ناوەوەیی ئەم ئایدۆلۆژیە كۆمەڵگاخوازە زۆر قوڵ و ئاڵۆزە.

 یەكەم، بەهەمانجۆر كە لە روانگەی جیاواز لێكدرایەوە، دەسەاڵتی 

دابمەزرێنێ. خوڵقاندنی  دەتوانێت كۆمەڵگا  زیادە. دەوڵەت  دەوڵەت زۆر 

كۆمەڵییەو  پڕۆژەیەكی  جیهانێك  ئافەریدەكردنەوەی  یان  نوێیە،  دنیا  ئەم 
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بە چاالكی ناڕێكی تاك ناكرێت، كە لە رابردودا هەبووە. ئەو دەرەنجامە 

وەك بەرژەوەندیەكانی دەوڵەت پێناسە دەكرێن كە بەرژەوەندیيە گشتییەكان 

كاتێك  كەسی،  بەرژەوەندیەكانی  باش.  كۆمەڵگای  و  بەرە  جواڵن  واتا   ،

بەم  دەكەون.  شوێنی  دەكرێن،  پێناسە  دەوڵەت  بەرژەوەندیەكانی  لە  جیا 

دەستەواژەیە، سیاسەت، واتا مەیدانێك كە بەرژەوەندیە لێكدژەكانی ركابەری 

یەكن، سەربە وێنایەكی كۆمەڵگای دوور لە سیاسەت دەبێت. دەوڵەت لە 

رەوتی سەركوتكردنی قەڵەمڕەوی سیاسەت، داهاتویەكی هاوشێوەی دەبێت. 

 دوو، كۆمەڵخوازی، گرێدراو بە یاسای پۆست مێژوویی، تێگەیشتنێكی 

كۆمەڵگای  لە  یاسایی  ئەندامیەتی  ناساندنی  دەخاتەڕوو  كۆمەڵگا  تایبەتی 

سیاسیدا زۆر بەرتەسك دەبێتەوە، بۆ نمونە لە توندترین شێوەبەندیەكەی، 

كاتێك كە یاسای سروشت كەسانی تایبەتی وەك میراتگرانی یاسایی كۆمەڵگا 

دیاری دەكات، رەنگە هەمو خەڵك لەبەرچاو نەگیردرێن. چەمكی كۆمەڵگای 

یەكسانخواز بە ئاسانی تەبا بە هزری سڕینەوەی كەسانێك كە ئەندامی ئەو 

لەوانەیە پێی پشت ئەستور بێت. واتا دوورخستنەوەی  نین و  كۆمەڵگایە 

كەسانێك كە نەیانتوانیووە هەڵوێستی كۆمەڵخواز یان دۆخی دووركەوتنەوە 

لە مەیدانی سیاسەت قبوڵ بكەن، وەك روناكبیران و تێكڕای دەستەبژێرانی 

كەلتوری. سەیرە، بە هەمانجۆر كە نمونەی دیموكراسی تۆتالیتار دەری دەخا 

نەك پابەندی سەرف بە یەكسانخوازی، بەڵكو پابەندی تاكخوازی دیموكراسی 

لە  بوون  ئەندام  بە  رێی  سڕینەوە  یان  بەرتەسككردنەوە،  لە  كە  لیبڕاڵە 

كۆمەڵگایەكی  داهاتوی  بۆ  بون  سۆز  بە  دەگرێت.  یەكسانخواز  كۆمەڵگای 

هاوڕا، هەمو ئەوكەسانە دووردەخرێنەوە كە بە یاسایەك یان یاسای دیكە، 

لەو كۆمەڵگایە بە ناتەبا دەزانرێن، بۆیە بارودۆخی ئێستا بە جۆرێك كار 

دەكات، كە داهاتو هاوشێوەی بێت. 
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 سەرەنجام، پەیوەندی دەوڵەت بەم ئامانجە كۆتاییە یاساش دەكاتە 

لە شرۆڤەی  لە دەق گرتندا(. رۆبێرتۆ ونگر  تێڕوانینی )كۆمەڵگای  سەربە 

تایبەتمەندییە تەوەریەكانی كۆمەڵگای سۆسیالستی شۆڕشگێڕیدا دەنوسێت: 

)مەیلی تەوقكردنی رادیكاڵ و بێویژدانانەی تاك و سروشت لەم كۆمەڵگایەدا 

هەیە، بەاڵم ئەم مەیلە هەڵگری بیروباوەڕێكە كە ئامڕازگەرێتی پێگەیەك 

دێنێتەئارا و لێكدژی نێوان ئیرادەی تاك، سیستەمی كۆمەاڵیەتی و سروشتی 

ناخی دەسڕێتەوە، چونكە ئەوە نامێنێ كە لە كۆمەڵگای سروشتیدا مرۆڤ 

سەركوت دەكات(، بەم شێوەیە )یاسای ئامڕازگەرێتی دەوڵەت الواز و زەرەر 

حكومەتی  سەرەڕای  شۆڕشگێڕییە(.  یاسای  سەربە  فەرمی  یاسای  مەندە؛ 

تۆتالیتار حكومەتێكی بێ یاسا نییە، بەهەمانجۆر كە هانا ئاڕنێت دەربارەی 

دەوڵەتە تۆتالیتارەكان دەنوسێت: )بە گژداچونەوەی ئەم دەوڵەتانە داوای 

یاسایی ئەرێنی شێوەی بااڵتری رەوایەتیيە كە لە خودی سەرچاوەكان ئیلهام 

دەگرێ، دەتوانێت هەمان یاسای الوەكیش لە بەین بەرێت.

بۆ  رێگایەك دەكات  دۆزینەوەی  بانگەشەی  تۆتالیتار،  بونی  یاسایی   

سەقامگیری حكومەتی دادپەروەر لە سەر زەوی، شتێك كە یاسایی بونی 

یاسای ئەرێنی دەستی ناكەوێت(.

 دەرەئەنجامی كاری كۆمەڵگایەكی تێكڕاییە، تێكڕایی ئوستورەیەك لە 

كۆمەڵگا كە تاكەكانی بەهۆی الوازی یەكسان و زەرەرمەندی لە پەیوەندی 

تێكڕایی  ئەلگۆی  لە  تێكڕایی  ئەلگۆیەكی  دەلكێن. حەتمەن  دەوڵەتەوە  بە 

دیموكراسی لیبڕاڵ جیاوازە. رەنگە لەوێ بەرپرسانی سیاسی دوژمنییان بۆ 

دروست ببێت، كە ئیش بۆ دەوڵەت دەكەن و لەم راگوزەرەوە موچەیەكی 

تایبەتییان هەیە و سەروتر، تێكڕایی لە هەڵوێستی گیان بەختكردن رەنێو دێت: 

بەختكردنی بەرژەوەندیەكانی كەسی لە پێناو بەرژەوەندیەكانی دەوڵەت و 
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گیان فیداكردن لە پێناو داهاتو، لە دیموكراسی تۆتالیتار بەدیهێنانی رەوایەتی 

نیشانەی بونی جۆرێك رەنج و كۆششی زۆرەو رەوایەتی رەنێو هاتو توانای 

دەزگای ئایدۆلۆژی، توانای روانگە، یان هەردووك پیشان دەدات. 

 بە پێچەوانەوە، دیموكراسی لیبڕاڵ رێزی سیاسەت دەگرێ و ئەگەر 

كۆمەڵگایەكی هاوڕاو بە دەر لە ملمالنێ رەتدەكەنەوە؛ قەڵەمڕەوی ئازادی 

بۆ چاالكی سیاسی زیاد دەكات؛ دەكرێت مافەكانی مرۆڤ بە هەوڵی تاكەكان 

بۆ پاراستنی بەرژەوەندی و مافەكانیان بپارێزرێت. كاتێك دیموكراسی لیبڕاڵ 

دەزانێت كۆمەڵگا سەركوت دەکرێت، كە كۆمەڵێك گروپی تاكەكان سورن 

رێكبخرێن  لە روانگەی سیاسییەوە  تاكەكان  بونی، دەبێت گروپی  لە سەر 

و ئەوانی دی رازی بكات كە بونی ئەو سەركوتكردنە دەستدرێژی كردنە 

نەبونی  لیبڕاڵ  دیموكراسی  ت��ەوەری  تایبەتمەندی  ئ��ازادە.  تاكی  سەر 

هەرجۆرە وێناكردنێكی واتایی تایبەتی كۆمەڵگای تەندروست، یان هەرجۆرە 

بێت  هاوشێوەی  تەندروست  كۆمەڵگای  رەنگە  كە  تایبەتی  ئەندێشەیەكی 

جێدا  لە  بێت،  چۆن  داهاتو  دەبێت  كە  ئەندێشەیەك  هەر  نەمانی  و 

)وەك  تایبەتی  ئایدیالی  كۆمەڵگاو  پەیوەندی  هەڵسەنگاندنی  ب��ەردەوام 

یەكسانخوازی، دادپەروەری و جواڵنەوەكان بۆ هێنانەدی باشترینیان( گۆڕاون 

و پێداچونەوەیان بەردەوامە. زۆرتر باوەڕ بە پێشكەوتن هەیە، واتا باوەڕ 

بە باشتر بونی ژیانی هەنوكە لە ژیانی رابردو، شیمانە دەكرێت ئەم رەوتە 

نییە،  وەهای  دۆخێكی  سیاسی  سیستەمی  هەمیشە  بەاڵم  بێت،  بەردەوام 

ئەم بیروباوەڕە نییە كە داینەمۆی بزووێنەری مێژوویی و سروشتی واڵت لە 

رووی تایبەتی بەرەوپێش پاڵەستۆ دەداو بە پێچەوانەی دیموكراسی تۆتالیتار، 

هیچ تێگەیشتنێك لە روانگەی كۆتایی یان جیهانی ئایدیالی نییە، دیسانەوە 

ئەم جیاوازی بنەماییە سەرچاوە لە تاكخوازی دیموكراسی لیبڕاڵ دەگرێت. 
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و  سیاسەت  مەیدانی  سەرەكی  هەڵسوڕاوی  دوا  وەك  تاك  تێڕوانینی  بە 

پەرەسەندنی قەڵەمڕەوی ئازادی تاك وەك دوا ئامانجی دیموكراسی لیبڕاڵ، 

هیچ تێگەیشتنێك لە كۆمەڵگا ئاسان نییە، بێ ناڕەزایی و ملمالنێ بێت. ئەم 

روانگەیە دەرەنجامی ناوەوەیی گرنگی لەخۆ گرتووە. 

 یەك، دەبێت دەوڵەت وەك هەمو فاكتەرەكانی كۆمەڵگای سیاسی، بۆ 

زاڵبون و پێشینە وەرگرتنی بەرژەوەندیەكانی دەوڵەت )واتە، بەرژەوەندییە 

دەست  بەردەوام  بكات.  تایبەتییەكان  بەرژەوەندییە  ركابەری  گشتییەكان( 

دەخەنە نێوان ئەم دووەوە )كە لە مێژە هاوشانی پێشكەوتنی دەوڵەتە( و 

ئەنجامەكەی لەهەر قۆناغێكدا دیار نییە، دەوڵەت رازی نابێت بە ئامانج، 

یان پەیامێكی تایبەتی جیاواز لە باشتر بەدیهێنانی بەرژەوەندییە كەسییەكان، 

هاوشێوەیان.  و  تایبەتەكان  حزبە  لەنێوان  دەرفەتەكان  یەكسانكردنی 

پێوەرە پێشنیازكراوەكان بۆ یەكسانكردنی كۆمەڵگای سیاسی بەم ناونیشانە 

دەرپارێزرێن، دەتوانن كۆمەڵگای سیاسی بێننەئارا كە تاكەكانی بۆ مەبەستی 

لەم  بكەن.  ركابەرێتی  زیاتر  یەكسانی  و  پاداشتی كۆمەاڵیەتی  دەستەبەری 

روانگەیەوە بەردەوام دەوڵەت سەربەو بەرژەوەندیەیە كە ئەندامانی كۆمەڵگای 

سیاسی دەیان ناسێنێت. دەوڵەت بۆ كاریگەربونی بەسەر وەرگرتنەكان الواز 

بۆ  الوازیەتی  پێشتر  تاوانی  بەڵكو  كەسی،  بەرژەوەندی  دەبێتە  كە  نییە، 

گەشەپێدانی كۆمەڵگای سیاسی لە رووی بەرژەوەندیەكانی خۆی. 

 دوو، سیستەمی یاسایی و رێسایەك كۆمەڵگای سیاسی بە هێز تێكڕا 

دەكات كە بەسەر ئاكارو رواڵەتە كۆمەاڵیەتیەكاندا بااڵدەستن و پەیوەندی 

نێوان ئەندامانی كۆمەڵگا بە شێوەیەكی بەهامەند دیاری دەكەن. دەكرێ بە 

كە  بدا،  پیشان  دیموكراسی(  )رێبازی  توخمی جەوهەری  گرتنی  لەبەرچاو 

یاسا لەودیوو بەرژەوەندی تایبەتی، لە زۆر الوە لە ئەنجومەن و بۆرۆكراسی 
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جیایە؛ كارێك كە دەوڵەت ئەنجامی نادات. لە راستیدا، بنەمای یاسایی وەك 

ویژدان، بێالیەنی و میتۆدی یاسایی ئاشكراكردنی راستی بەهۆی رواڵەتەكانی 

ناكەسی دادوەری، تەوەری خۆناسی ئەندامانی كۆمەڵگایە. بە ناسینی لەم 

واقعیەتە دەگەین كە سیستەمە یاساییەكان لە رووی دیاریكردنی دەسەاڵتی 

لە  یاسا  كاتێكدا  لە  كاردەكات،  تاك  دەسەاڵتی  زیادكردنی  و  دەوڵ��ەت 

دیموكراسی تۆتالیتاردا دەبێتە قوربانی ئایدۆلۆژی )دەوڵەت(، لە دیموكراسی 

پەیوەندیەكی  دەوڵەت  بەرژەوەندیەكانی  یاساو  نێوان  پەیوەندی  لیبڕاڵ 

مشتومڕاوییە. دەكرێت بوترێ سیستەمە یاساییەكان شوێنەواردانەرە، چونكە 

یاسا هەڵسوڕاو ئازادی تاك دەپارێزێ و گەشەی پێدەدات. 

 سەرەنجام تەوەریەتی كردەی سیاسی لە پێناسەی دیموكراسی لیبڕاڵ، 

كۆمەڵگایەكی سیاسی كەمێك گونجاو دێنێتە ئارا كە بەهاو باوەڕی هاوبەشی 

كەمە، زۆرجار وادەزانرێ كە كۆمەڵگا زیاد لە ئاست ملمالنێ ئامێز، هەمیشە 

لە كێشەدا، كەمتر وەك پێویست ئاگای لە تەبای كۆمەاڵیەتییە. كۆمەڵگایەكی 

سیاسیەكانی  رەخنە  بەاڵم  تەبایی،  نەك  لێكدژیە  بە  جمك  چەشنە  لەم 

تێگەیشتنێك  ئەلگۆیەوە  ئەم  دەچێتە  كە  راست  هەم  و  باڵی چەپ  هەم 

لە كۆمەڵگای تەبا ئاڕاستە دەكات، كە دوابااڵدەستی دادپەروەری بنەمایی 

سیستەمی  بۆ  دیلێك  بە  وەك  چەشنە  بەم  روانگەیەكی  زاڵە.  بەسەریدا 

لیبڕاڵ، تاكخوازی و ئەتمیزە بو پێشنیاز دەكرێت.

 لەم روانگەیەوە رەخنە لە یاسا دەگیردرێ، چونكە رواڵەتخوازیە و 

دادپەروەری بنەمایی دەكاتە قوربانی بەرژەوەندی پاراستنی رەوتە ناكەسیەكان 

لە  چەشنە  لەم  رەخنەی  دەنرێت.  بونیات  پێ  یاساییەكانی  سیستەمە  كە 

دیموكراسی لیبراڵ شایانی سەرنجێكی وانیین. ئەم رەخنەیە بە ئاڕاستەی ئەو 

الیەنەیە كە دیسانەوە بونی پڕۆسەی سیاسی و ئازادی دەربڕین ئەوەندەی 
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كە لە دییموكراسی لیبڕاڵدا رێپێدراوە، لە هەمو كاتەكاندا پێویستی پەسندی 

دیاری نەكردن و ناتەبایی ژیانی كۆمەاڵیەتی دەبێت. زۆرجار سەپاندنی ئەم 

دیاری نەكردنە دژوارە.

 ئایدیالی كۆمەڵگاو پەیوەندی بە دادپەروەری بنەمایی كاردانەوەیەكی 

ئەم دیاری نەكردنەبو، چونكە دەنگی ناڕەزایی تاك لە سیستەمە تۆتالیتارەكاندا 

لیبڕاڵ  دیموكراسی  لە  دەكات،  بەهێز  كۆمەڵیەكان  روانگە  كاردانەوەیەكە 

داینەمۆی بزوێنەری كۆمەڵگا وەك رەوتی بەردەوامی سیستەمێكە كە هەم 

پابەندی تاكەو هەم یەكسانی. 

 

ئەنجامگیری   

 ئامانجی ئەو نوسینە: یەك، ناساندنی دوو سیستەم و بەشە جیاجیاكانی 

بەیەكەوە دیاری بكات. هەردوو سیستەم  پەیوەندیان  هەر سیستەمێك و 

توانیویانە  گشتیەكان  بەها  بۆ  گەڕانەوە  بە  دەرەوە(  )لە  یەكگرتویی  بە 

تۆتالیتاریزم  هەنوكە  ئێمەوە،  روانگەی  لە  بپارێزن،  سیاسی  كۆمەڵگای 

شێوەیەكی حكومەتی رەوا، بەاڵم ناخۆش، لە زەین دەگرن، بێجگە لەمە بە 

پیشاندانی تەوەریەتی پابەندی بەهایی هەمو الیەكانی رێكخراوی سیاسی، 

دەبێت ئاشكرابێ كە دیموكراسی لیبڕاڵ و تۆتالیتار ناكەونە سەر پەیوەستێكی 

لیبڕاڵ  سیاسییەوە، وەك نمونە كاتێك دەسەاڵتی دەوڵەت لە دیموكراسی 

تۆتالیتار  لە  سیستەمە  ئەو  كە  نەكرێ  ئەنجامگیری  دەبێ  بكات،  گەشە 

دەكرێن،  ئازاد  تۆتالیتاردا  دیموكراسی  لە  كاتێك  بەهەمانشێوەیە  بوندایە، 

ئەنجامگیری ناكرێ كە ئەو سیستەمە دەبێتە لیبڕاڵ. هەریەك لەم سیستەمانە 

چوارچێوەی  بە  پەیوەندی  بەردەوام  كە  هەیە  تایبەتییان  چوارچێوەیەكی 

خودی سیستەمی بەهایی و رێكخراوی سیاسییەوە هەیە. بە كورتی هیچ 
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مەترسیەكی لە سەربنەمای نزیكبونەوە و لێكجیانەكراوەی ئەم دوو شێوەیەی 

سیستەمی دیموكراسی مۆدێرن و چونەپاڵ یەكییان بە شێوەیەك نییە، كە لە 

یەكتری جیانەكرێنەوە.

شێوەی  دوو  ئایدیالی  راستی  لە  گۆڕانكاریەك  لێرەدا  سەرباری،   

كۆمەڵگایەكی  هیچ  هەمانشێوە  بە  روو،  خراوەتە  دیموكراسی  حكومەتی 

ناوبراودا  تایبەتمەندیەكی  لە  كە  نییە،  میللەتێك   - دەوڵەت  یان  سیاسی 

گونجاوو سازگار بێت، بەاڵم هەوڵمدا بەشیكردنەوە هەندێك لەو بنەمایانە 

بناسێنم، گوشاری ناخی سیستەمەكە ئاشكرا دەكەن و بۆ ئەندامەكانی ئەو 

سیستەمە مانای هەیە، بۆ نمونە دیموكراسی لیبڕاڵ لە دۆخی ئەندێشەدا 

وەك مەیدانێك دەناسێنرێ كە ئەندامەكانی كۆمەڵگایەكی سیاسی یەكسانخواز 

لەم  لێكدانەوەیەكی  رێكدەخرێن.  كۆمەڵ  بە  كەسی  بەرژەوەندی  لەبەر 

چەشنەی بونی قاتبەندی و كاریگەری لێكدا لێكدا لەسەر پەیوەندی سیاسی 

بەهامەندی  شرۆڤەی  ئەوەشدا  لەگەڵ  ناگرێت،  بەرچاو  لە  كۆمەاڵیەتی  و 

قاتبەندی،  رەوایەتی  رەخنەی  بۆچی  كە  تێگەیەنراوە  لیبڕاڵ  دیموكراسی 

تەوەری سەرەكی جواڵنەوەی سیاسی نەیار لە مجۆرە سیستەمەدایە. مەیلێك 

ئایدیالی  دۆخی  نێوان  كەلێنی  ورووژێنن،  دەی  سیاسی  كردەخوازانی  كە 

دیموكراسی لیبراڵ و واقعی الدەبات، بەمجۆرە لە تۆتالیتاردا شایەتی چەند 

دژایەتیەكن بەرە و الوازی سیستەم بۆ هێنانەدی كۆمەڵگایەكی تاكی ئازاد، 

خۆیان  بەرژەوەندیەكانی  شوێن  شەڕوشۆڕ  بێ  ئازادو  بتوانن  تاكەكانی  كە 

بكەون. بەهایەك بۆ دیموكراسی تۆتالیتاری ئازادی نامۆ نییە، بەڵكو بەشێك 

لە پەیكەریەتی و جەختكردنەوە لە مافەكانی تاك سەپاندنی چوارچێوەیەكی 

سەرچاوەی دەرەكی دەرناخات، بەڵكو ئەندامانی كۆمەڵگا لە وادە و بەڵێنی 

نەبراوەسەر، یان دواخراو تێدەگەن. 
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 لە كۆتاییدا، پاراستن و دژایەتی سیستەمێكی سیاسی دیاریكراو رەگی 

تایبەتیدایە كە دەربارەی  تێگەیشتنی  ئەو سیستەمە و  وادە دراوەكانی  لە 

هۆی جێبەجێ نەكردنی ئەم وادانە دەوترێت، بەاڵم بەردەوامی و زیندویی 

بۆ  كۆمەڵگا،  ئەندامانی  رەزامەندی  بە  ئەستوور  پشت  سیستەمانە  ئەم 

پەسندکردنی ئامانجی رژێم و كەلێنی خودی نێوان واقعیەت و ئایدیالە، بەم 

مانایە چارەنوسی دیموكراسی لیبڕاڵ و تۆتالیتار بە یەكسانی پەیوەندی بە 

ئیرادە و ویستی خەڵكەوە هەیە.
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بەشی سێیەم
 مۆدێرنێتە و تۆتالیتاریزم

  لوچیانۆ پلیكانی
یەك:

 بەپێی پێناسەی ستانداردی مۆدێرنێتە، توخمە بنچینەییەكانی بریتین 

شێوەیە  بەو  ئەریستۆكراسی.  و  بون  ئەقاڵنی  بە  بون،  پیشەسازی  بە  لە 

مۆدێرنێتە لە باشترین شێوەیدا شارستانیەتێكە، بەاڵم كەلتورێك نییە، نابێ 

زیگمۆنت باومەن بەم وتەیە سەرسام بێت كە كوشتنی جولەكە ئەزمونێكی 

دەگمەن، بەاڵم بنیچنەیی )ئامادەییە شاراوەكانی كۆمەڵگای مۆدێرن( بو. لە 

درێژەیدا دەنوسێت: بەبێ كۆمەڵگای مۆدێرن )كوشتنی جولەكە چاوەڕوان 

نەكراو دەبو. جیهانی ئەقاڵنی شارستانیەتی مۆدێرن بو كە كوشتنی جولەكەی 

وێناكراو كرد.

هەر  نەك  نازیەكانەوە  لەالیەن  ئەوروپییەكان  جولەكە  كۆمەڵكوژی   

دەسكەوتی تەكنەلۆژیای كۆمەڵگای پیشەسازیە، بەڵكو دەسكەوتی رێكخراوی 

دەستكەوتی  جولەكە  كوشتنی  كورتی،  بە  بو.(  ئەریستۆكراسی  كۆمەڵگای 

ئامڕازی(ە كە  ئەقاڵنیەت  بنەمای )رۆحی  كەلتوری ئەریستۆكراسی، لەسەر 

گوێی بە بەها ئاكاریەكان نەدا. 
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بۆ  بو،  پێویست  مەرجی  مۆدێرن  پیشەسازی  رێكخراوی  بێگومان 

وایە  باوەڕی  باومەن  هەمانجۆر  بە  حاڵەش  بەم  كۆتایی(1.  )چارەسەری 

كۆتایی  ئەنجامی  ئەندێشە  )هەمان  كە  ناكرێت  ئەنجامگیری  كارە  لەم 

ئاكامی كەلتوری بۆرۆكراتیكە.(، بە پێچەوانەی باوەڕی باومەن لە روانگەی 

مێژووییەوە تایبەتمەندی رایشی سێیەم نەك دەسەاڵتی ناكەسی عەقڵ، بەڵكو 

)پەیڕەوی عەقاڵنی ... داوای ئایدۆلۆژی( بو كە لە ماوەیەكی زۆردا، ئاكامی 

)رەگەزی  تەفروتوناكردنی  پێشنیازی  هەمانشێوە  بە  هەبو.2  كارەساتاوی 

جولەكە( دەستكەوتی سەرۆكێكی كاریزما بو. ئاكامەكەی، كوشتنی جولەكە 

دیاردەیەكی بژاردە و زۆرتر بە هەنگاوەكانی جەماوەریتر پێوانە نەدەكرا كە 

حكومەتی بۆرۆكراتی باو لە سەدەكانی رابردو ئەنجامیدا. كاتێك بژاردەبون 

)دوا چارەسەری( ئاشكرا دەبێت كە ئیلهام بەخشەكەی بخرێتە بەرباس و 

لێكۆڵینەوەوە. بە هەمانجۆر كە هیتلەر لە ئاخاوتنێكیدا بە ئاشكرا ئاماژەی 

پێكرد: )راستگۆیانە رەفتارم لەگەڵ جولەكەكان كردووە. لە بەرەبەری شەڕ 

دوا هۆشداریم پێدان. هۆشداریمدا، ئەگەر دوبارە جیهان رابكێشنە شەڕەوە، 

هیچ لێبوردنێك دادیان ناداو حەتمەن ئەنگلەكان لە ئەورووپا دەسڕدرێنەوە. 

دومەڵی جولەكەشمان وەك باقی تر داتڵیشاند. نەوەی داهاتو، هەتا هەتایە 

سوپاسگوزارمان دەبن.(

 ناكرێ بانگەشە بكرێت كە تەفروتووناكردنی جەماوەری جولەكەكان 

دەستكەوتی عەقاڵنیەتی ئەریستۆكراسی بو. دەزگای ئەریستۆكراسی پێویستبو، 

بەاڵم لەو گرنگتر جیهانبینی بو كە تایبەتمەندێتی خواناسیەكی شۆڕشگێڕی 

بەم  زەینەكانی  شۆڕشگێڕەكان،  خواناسیە  هەمو  هاوشێوەی  كرد،  نمایش 

ئاڵودەیان  ئەنگلەكان  ئاكاریەو  قوڕولیتەیەكی  جیهان  كە  سەرقاڵكرد  هزرە 

كردووە، دەبێت بكرێنە ماری ژنان كوشتوو، لە شیكاری كۆتاییدا پەیوەندیەك 



75
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

لەسەر بنەمای راڤەی لەبنچینەدا ناڕاستی تۆتالیتاریزمە، كە باومەن لە نێوان 

تۆتالیتاریزم  ئەگەر  دەكێشێت،  نەخشەی  جولەكەدا  كوشتنی  و  مۆدێرنێتە 

هەمان دەسەاڵتی ئەریستۆكراسی بێت، ئەوكاتە دیاردەیەكی كۆنینە زاڵدەبێ 

كە لە سەردەمی یەكەم شارستانیەتی گەورەدا هەیە و دەزگایەكی گەورەی 

دامەزراندووە.

دەزگای  بە  مۆدێرنیتە  جەوهەری  زانینی  بەیەكسان  گرنگتر  لەوە   

زانینە  ئامڕازییە. لەم بە یەكسانی  پیشەسازی - تەكنەلۆژی و عەقاڵنیەت 

باومەن ئەم واقعیەتە رەچاو ناكات كە مۆدێرنێتە، تاكە )شارستانیەتی لەسەر 

بنەمای ماف و ئازادیەكان( بووە و هێشتاش هەیە. 

ئەم كارە سەرچاوەی تێگەیشتنی نادروستی گرنگیەتی كەلتوری مێژوویی 

شۆڕشی ناسیۆنال سۆسیالیستە، كە لە بنەڕەتدا شۆڕشێك بو دژی مۆدێرنیتە 

بە ناوی كەلتوری ماف و ئازادیەكان.3 بە دەستپێكی یەكگرتویی، ئەڵمانیا 

بە شێوازێكی كاریگەرتر لە دابی كەلتوری خۆرئاوا جیابووە، وەك كەلتوری 

خۆماڵی و بە دوورخستنەوەی هەمو رووەكانی بێجگە لە تەكنەلۆژیا، زانست 

و رێكخراوی پیشەیی هێزەكانی بەرهەم هێنان، دژی شارستانیەتی بۆرژوازی 

گەشەی پێدرا.

 جێفری هەرف لە دەرەنجامی ئەم كارە ناوی دەنێت )مۆدێرنیزمی 

دواكەوتو(. مانای ئاوێتەی لێكدژ و خۆوێرانكەری تەكنەلۆژیاو نائەقڵخوازی 

كە لە فەزایەكی تەواوو جیا لە )مۆدێرنیتە، سەرمایەداری، یان رۆشنگەری(. 

دوو: 

 بەم حاڵە، بە یەكسان زانینی بێ بەڵگەی مۆدێرنیتە و عەقاڵنیەت 

لە كوشتنی  باومەنە  لێكدانەوەی  كلیلی  نییە، كە  ئامڕازی جێی سەرسامی 
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جولەكە. لە دەیەی 1930، ئەندامانی قوتابخانەی فڕانكفۆرت سوربوون، كە 

تۆتالیتاریزمی نازی دەبێت خاڵی دەستپێكی )لۆژیكی( شارستانیەت )كەلتوری 

مۆدێرن( بێت، لەسەر بنەمای بە یەكسان زانینی شێتانەی عەقڵ بە ratio. لە 

ساڵی 1939، ماكس هۆركهایمەر وتی: هەڵەیە دیكتاتۆری نازی لە كەلتوری 

خۆرئاوا جیابكەینەوە، بەڵكو بە پێچەوانەوە )رێسایەك مەیلی نازیزمی هەیە 

كە لە 1789 بە ناوی رێگای پێشكەوتن دەركەوت(، تا ئەو ئاستە كە دەكرێت 

بوترێ )فاشیزم حەقیقەتی كۆمەڵگای مۆدێرنە( و )بەگژداچونەوەی فاشیزم 

بە پشت ئەستوری هزری لیبڕاڵ بە مانای پەنابردنەبەر شتێكە كە فاشیزمی 

سەرخستووە.(

 الیەنگرانی جۆزێف دومستەر كێشەیان لە پەسەندی ئەم مەسەلەیە 

نییە، چونكە بۆ خۆیان بانگەشە دەكەن كە ركابەرێتی بەرە و بەربەریەتی 

مۆدێرن بە )كاری ئەهریمەنی( سەدەی رۆشنگەری و 1789 دەستی پێكرد. 

ئۆگستۆ دلنوچە، كە نۆربرتۆ بۆبیۆ ناوی دەنێت )مامۆستای سەدەی بیست(، 

مۆدێرنێتە بە كەلتورێكی )لە خۆیدا تۆتالیتار( دەزانێت4 - ئەم وەسفە بووە 

پاڵنەر بۆ نوسینی جاڕزترین كتێبەكانی؛ دیالەكتیكی رۆشنگەری. لەم كتێبەدا 

هاوشێوەی كالسیكی سۆسیۆلۆژی، ئادورنۆ و هۆركهایمەر، دەڵێن )ئازادی 

كۆمەاڵیەتی لە هزری رۆشنگەرانە جیانەكراوەیە(، لەو باوەڕەدان )شێوەی 

راستەقینەی مێژوویی - واتا دامەزراوە كۆمەاڵیەتیەكان، كە ئەم پەیوەندیەیان 

بۆ دەگەڕێتەوە هاوكات تۆوی دژی )ئازادی(شن.(، كە مرۆڤایەتی نوقمی 

بۆ  هەوڵیدا  لە  رۆشنگەری  پێیانوایە  كردووە،  بەربەریەت  نوێی  جۆرێكی 

شرۆڤەی  زانستیانە  خورافات،  جادوو  ئوستورە،  لە  مرۆڤەكان  ئازادكردنی 

كرد كە ئاگایانە )مانا(ی رەتدەكردەوە و مەعریفەی بە هەمان )لێكۆڵینەوەی 

جیهان( دەزانی، لە دایكبون و گەشەكردنی جیهانی ئەلگۆیەك لە رێكخراوی 



77
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

كۆمەاڵیەتی )لە ژێر هەژمونی هاوسەنگی( دابەزیو بۆ جیهانی دیاردەگەل 

بەینبردنی خواكان و  )لە  بە  پێویستی  نەكردووە( و  بە ژمارە كەمی  )كە 

تۆتالیتارە  مانایە  بەم  رۆشنگەری  كە،  دراوە  دەورەی  بەوە  خەسڵەت(ە. 

نائومێد كردووە و  ئەفسانە سڕینەوەكەی جیهانی  و بەرهەمی وێرانكەری 

تێیدا  بیرتیژ  ئابوری  بەرایی سەدەی )دەسەاڵتی هەمانكێشە(یە كە مرۆڤی 

بەرهەم  روانگەی  )لە  شتێك  هەمو  لەكاتێكدا  كاردەكات،  پێشەوا  بەناوی 

نامۆبونی  بەهای  بە  دەسەاڵت  بەمەش  دەبینرێت.  راپەڕاندن(دا  و  هێنان 

مرۆڤ لە شتەكانی بن دەسەاڵتی دەستەبەر نابێت؛ بە شتكردنی رۆح، هەمو 

پەیوەندیەكانی مرۆڤ - تەنانەت پەیوەندی مرۆڤ بەخۆی - كەمبۆتەوە. 

رۆح باوەڕی )ئەنیمیزم( شت دەكاتە واتایی، لە كاتێكدا پیشەگەرایی رۆحی 

مرۆڤ دەكاتە شت. 

 زەحمەتە لەوە بگەین، كە ئەم شرۆڤەی كەلتوری مۆدێرنە لەگەڵ 

شرۆڤەی رنە گنون جیاوازی چییە، لە هەر دوو شرۆڤەكە مۆدێرنێتە هاوڕێكی 

ئەقڵگەرایی  گنون  هەیە.  جیاوازیەك  حاڵە  بەم  چەندایەتی(یە.  )زاڵبوونی 

خۆرئاوا بەهۆی مەیلی )ئەهریمەنی( بە تێكدانی سەرجەم دامەزراوەو بەها 

هۆركهایمەر  و  ئادرنۆ  كاتێكدا  لە  دەكات،  تاوانباری  حكومەت  باوەكانی 

رۆشنگەری تاوانبار دەكەن، چونكە شێوەی پاڵێوراوی رۆح باوەڕییە: روانگە 

ئیدانەكردنی  یەكە:  ئەنجام  سەرەڕای،  مێژوو.  دەربارەی  دیالەكتیكەكانی 

رەهای هەمو رەهەندەكانی كەلتوری مۆدێرن وەك شێوەی نا عەقاڵنی و 

ناسروشتی رێكخراوی كۆمەاڵیەتییە.

كتێبی  لە  هاوشێوەیانە.  بنچینەدا  لە  ماركوزە  هێربێرت  مەسەلەی   

بە مەیدانێك دەزانێ كە دوو چەمكی  عەقڵ و شۆڕش، جیهانی مۆدێرن 

عەقڵی ناوی، چەمكی پۆزەتیڤیستی و دیالەكتیكی، پێكەوە لە شەڕدان. 
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هەبو  رێسای  لە  ویستویەتی  پۆزەتیڤیستی  )فەلسەفەی  واتا  یەكەم، 

بەگژ كەسانێك دابچێتەوە كە بانگەشە دەكەن پێویستمان بە )نەرێنی(ەتی(، 

دووەم )... واتا فەلسەفەی نەرێنی، دەربارەی هەمو شتێك بە بنەماترین 

ناڕەزایی كۆتایی دێت، چونكە بە بەڵگەی بنەمای چەمكەكەی شتەكان وا 

رەتدەكاتەوە كە هەن. ئەو راستیانە نەرێنی و بەرتەسك و تێپەڕ دەبن، كە 

بارودۆخی هەبو فۆرم دەدەنە شتەكان كاتێك لە رۆشنایی عەقڵ رابمێنن 

كە  پوكانەوەن  لە  روو  گەلێك  شێوە  وێنەی  بە  هەمەگیر  رەوتی  لەناخی 

سەرویان دەكەوێت.( بەمەش ئەقڵی دیالەكتیكی لە خۆیدا شۆڕشگێڕیە لە 

كاتێكدا عەقڵی پۆزەتیڤیستی هەر هێندە لە خۆیدا موحافیزكارە. بەدیهاتنی 

ئایدیالەكانی مرۆڤایەتی بۆ گەیشتن بە ژیانێكی )لە بنەڕەتدا جیاواز( هاوتای 

سەركەوتنی هزری دیالەكتیكی بە سەر هزری پۆزەتیڤیستیدایە كە بە پێدانی 

بە  )گەیشتن  كۆسپی  دەبێتە  بۆخۆی  زانست،  نیمچە  بە   ) درۆ(  )زانیاری 

سیستەمێكی عەقاڵنی لە ژیان(دا.

 ئاسانكاریەك سەرسامكەرە، كە ماركۆزە بە تێكڕای دابی رۆشنگەری 

دەنێت  ناوی  كانت،  و  هیوم  لە  تێپەڕین  بە  برنشتاین،  تا  لۆكەوە  لە 

)ئەفیونی بێ چەندوچوونی عەقڵ(. لەوە سەیرتر، وەك جۆرێكی بەرزەتری 

عەقڵگەرایی، جیهانبینی بە هەمو تایبەتمەندیەكانی خواناسی پەیڕەوی ئایینی 

ئایینی مانی، رزگاربونی مرۆڤایەتی  پەیڕەوانی  پێشنیاز دەكات. الی  مانی 

دەرەنجامی جەنگی جیهانی نێوان )مندااڵنی تاریكی( و )مندااڵنی روناكی(

یە. بەمەش، بۆ ئەم تیۆرداڕێژە )سەرپێچی گەورە(، ئازادكردنی )كۆمەڵگای 

سەركوتكەر( پەیوەندی بە ئاكامی ملمالنێی جیهانی نێوان پۆزەتیڤیستەكان و 

دیالەكتیكەكانەوە هەیە. بە لێكدانەوەی ماركس و ئەنگڵس، یەكەم )حزبی 

مێژوویی  پەیامی  بە  وێرانكەر(  )حزبی  دووەم  دادەمەزرێنێ،  موحافیزكار( 
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تایبەتی،  خاوەندارێتی  هەڵوەشانەوەی  بە   ...( هەرشتێك.  تەختكردنی 

مرۆڤەكان دەبنە خاوەنی هەمو ئەوشتانەی كە تا ئێستا لێیان شاردراوەتەوە.( 

 دەكرێت لەم بەراییە، تێبگەین كە بۆچی ماركۆزە دەڵێ )واقعیەتی 

چینایەتی ناوكی ئازادیە و ئازادی بۆ هزرێكی دەرهەستەیی دەگۆڕێت( و 

دەكرێت تێبگەین كە بۆچی دامەزراوەكانی دەوڵەتی یاسا وەك گەشەكەرێك 

دەوری پارێزەری مافە مەدەنیەكان دەبینێت كە كۆمەڵگای بۆرژوازی لەودیو 

سەرمایەداری بە شێوەیەكی دووڕوانەی ماهیەتی، سەرەنجام سەركوتكەری 

چوارچێوەكانی  یاسا،  حكومەتی  كە  دەزان��ێ  دی��ارە  دەشارێتەوە.  خۆی 

هەرچیەك بێت، بەردەوام بێبڕانەوە لە حكومەتێكی ئەودیوی یاسا یان بێ 

بارودۆخی  بنوسێت:  كە  نابێتە كۆسپ  ئەم مەسەلەیە  بەاڵم  باشترە،  یاسا 

تۆتالیتار )نەك هەر هاوڕای سیاسی تیرۆریستی كۆمەڵگایە، بەڵكو هەروەها 

دەستكاری  بەهۆی  كە  نییە،  تیرۆریستی  تەكنینكی  ئابوری  هاوئاهەنگی 

بەرەنگاربونەوەی  هەڵدانی  لەسەر  رێ  بەرژەوەندیەكان  خاوەن  پێویستی 

كاریگەری دژی تێكڕا )سیستەم( دەگرێت.

 تۆتالیتاریزم نەك بە شێوازێكی تایبەتی حكومەت، یان حزبی دەسەاڵت 

و  هێنان  بەرهەم  دیاریكراوی  سیستەمێكی  دەكرێت  بەڵكو  دەردەكەوێت، 

دابەشكردن مەیدانی شكڵگرتنی بڕەخسێنێ كە رەنگە تەبای )زۆرینە خوازی( 

حزبەكان، رۆژنامەكان، )نەیاران( و هاوشێوەیان بێت(. 

 ئەوە هەمان شەوی هیگڵییە كە هەمو نەزانەكانی ناوی رەشن، بە 

سەربەخۆ  پێشكەوتووی  پیشەسازی  كۆمەڵگای  دەڵێ چی؟  ماركۆزە  راست 

جیا لە شێوازی سیاسی یاساییان بە ناچاری تۆتالیتارن؟ ئەم كارە بە بەڵگەی 

بەزیوی  فریوخواردوو  هەمویان  پۆزەتیڤیسیتە،  عەقاڵنیەتی  سەركەوتنی 

پابەندی نامرۆڤایەتی خۆیان دەكات. بە باوەڕی ماركۆزە، ئەگەر بە قوڵی 
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نەدەینەوە،  تەفرەدانیان  نمونەكانی  لە  ئاوڕ  بكۆڵینەوەو  مەسەلەكان  لە 

ئەوكات دەبینین كە فاشیزم، كۆمۆنیزم و دیموكراسی لیبڕاڵ، جگە لە نیمچە 

كۆمەڵگای  نین:  دیكە  شتێكی  مێژوویی  واقعیەتێكی  تاكە  سەرهەڵدراوانی 

نەگۆڕو بێ چەندو چونی دەزگای  بە دەسەاڵتی  ئەستور  تۆتالیتاری پشت 

زانستی - تەكنەلۆژیایە. لەم رووەوە كە زانست دەبێتە هۆی لە خۆ نامۆ 

تایبەتی  دەسكەوتی  زانست  مرۆڤایەتی.  لە  مرۆڤایەتی  بونی  مانای  بێ  و 

جۆرێك عەقڵی دەرهەستەیی لە بەراییدا یەكپارچە بو، كە دابەشی دەكات - 

تێكڕایی كاری واقعی، وەك پڕۆسەیەكی مەبەست ناسی تێگەیەنراو دەبێت 

- پێچەوانەی بەڵێنەكانی بەرهەم دێنێت: ئازاد ناكات، بەڵكو بەندی دەكات، 

)ئامڕازی  هەم  زانست  شێوەیە،  بەم  دژوارك��ەرە.  ئاڵۆزو  نییە،  رۆشنگەر 

دەسەاڵت(ە و هەم )زانیاری درۆ(. 

بەینبردنی  لە  بۆ  نازی  تۆتالیتاریزمی  وەستاندنی  پێیوابو  خۆرئاوا   

زەحمەت  بە  راب��ردو  سەدەی  دوو  درێژایی  بە  كە  یاسایەكە  ئازادیەكان 

دەستكەوتوون، ناچارە شەڕێكی ترسناك بكات كە بە بەهای گیانی دەیان 

ملیۆنان مرۆڤ تەواوو دەبێت. بە فیتی هزرەكانی ماركۆزە، ئێستا ئاشكرایە 

كە داكۆكی لێكراو شتێكی كەم و زۆر كەم گرنگە: )نەبونی ئازادی دیموكراسی 

لە بارو شیاو مەرایی دەسەاڵت بۆ شارستانیەتی پێشكەوتووی پیشەسازی، كە 

هاوتای دەستكەوتی پێشكەوتن(ە. بارودۆخێك بەهۆی وەهمی بااڵدەستی 

درۆ(یە  )پێداویستی  رازیكردنی  لەسەربنەمای  و  هاتۆتەوە  وەخۆ  خەڵك 

هێناویاننەدی.  شارەزاییانە  سیستەمە  ئەم  دەسەاڵتی  بە  بەڕێوەبەرانی  كە 

ئابوری(،  و  سیاسی  دەسەاڵتی  )چڕبوونەوەی  بەڵگەی  بە  بەهەمانشێوە، 

)سەركوتكردنی جێگرەوەكان( و سود وەرگرتن لە )تەكنەلۆژیا وەك ئامڕازی 

دەسەاڵت(، )دژایەتی كاریگەر بنبەست دەبێت(. بە كورتی كۆمەڵگای ئازاد 
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ئەگەر  جیاوازی،  تاكە  نین.  سەركوتكەر  كۆمۆنیستی  كۆمەڵگای  لە  كەمتر 

بكرێ باسی جیاوازی بكرێت، سەركوتكردنی توندوتیژی لە كۆمەڵگای ئازاد، 

بەفیتی ئەم كە ئەندامانی ئەو كۆمەڵگایانە بە وریایی دەچنە ژێر دەسەاڵتەوە، 

قبوڵ  كۆیلەیی خۆیان  پێگەی  تامەزرۆیانە  دەروونناسی  شێوەیەكی  بە  واتا 

دەكەن، جێگەی خۆیان بە ستەمگەری شاردۆتەوە. 

 دەبێ جەخت بكرێتەوە كە ماركۆزە، لەگەڵ ئادرنۆ و هۆركهایمەر، 

وەرچەخانی  دوا  تەكنەلۆژیای  تۆتالیتاری  عەقاڵنیەتی  )دنیای  وایە  باوەڕی 

)كۆمەڵگای  رۆشنگەری  كەلتوری  دیكەدا،  بەدیوێكی  ئەقڵە(.  ئایدیالی 

سەركوتكەری( لێدەكەوێتەوە كە پێش ئازادكردنی مرۆڤەكان، لە سیستەمێكدا 

تەوقییان دەكات )تەكنەلۆژیاكەی بۆتە ئامێری گەورەی شتكردن(. ماركۆزە 

دۆگماتیك  رۆشنگەری  عەقڵی   - درۆ  )عەقڵی  نییە:  گومانی  بارەیەوە  لە 

بەرهەم  هێزەكانی  ناڕاست«ی  »رێكخراوی  بەرەو  خەڵك  كە  گەمژەیە  و 

هێنان و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی رێنمایی كردووە كە بە شێوازی درۆزنانەی 

)كۆمەڵگایەكی ئازاد( دەناسێنێت. بەم شێوەیە ماركۆزە گێڕانەوەی ئەمڕۆیی 

لەوەی  ئاگابون  بە  دڵنیاییەوە  بە  دەكات.  پێشنیاز  ئەفاڵتون  ئەشكەوتی 

بە  خۆی  بگۆڕێ(  جیهان  دەكرێت  كە  كارێك  تەنیا  و  حەقیقەت  )تاكە 

تەفرەدانی  قوربانیانی  رزگاركردنی  مێژوویی  پەیامی  كە  دەزانێ  كەسێك 

بۆرژوازی - سەرمایەدارانە لە )زانیاری درۆ( و پیشاندانی شێوازی ئازادی 

)كۆمەڵگای خۆشگوزەران(ی بۆ گوازراوەتەوە، كە بە دوو دڵی خەڵك بەرە 

و رازیكردنی )پێویستی درۆ( رادەكێشێت، بەاڵم جیاوازیەكی گرنگ لە نێوان 

ئەفاڵتون و ماركۆزەدا هەیە: لە كاتێكدا كە ئەفالتون گومانی دەكرد دەبێت 

هێڵی تێكڕایی وێناكردنێكی )كۆمەڵگایەكی باش( بەرجەستە بكەن، ماركۆزە 

بانگەشەی دەكرد كە بەشێوازێكی نهێنیانە قەناعەتی كردبو نەرێنی، بنەمای 
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دروستكەر و داینەمۆی واقعیەتە، كە بۆ هاتنە ئارای كۆمەڵگای هاوڕا بە 

وێران  هەبو  واقعیەتی  بەسە  ئەوەندە  ژیان،  )عەقڵ(  راستەقینەی  مانای 

بكرێت. 

سێ: 

كەلتوری مۆدێرن  بۆ  فرانكفۆرت،  قوتابخانەی  ئاستێك شرۆڤەی  تا   

ناڕازی  دەبێتەهۆی  )رۆشنگەری  باوەڕەدابو  لەو  كە  شرۆڤەیە  ئەو  تەبای 

بە  هاوكات  بەاڵم  رادەگەیەنێت،  ئایین(  لە  )ئ��ازادی  رۆشنگەری  بون(. 

لە  فرتوفێاڵوی(  )زانیاری  باوەڕیەكی  رۆح  هەرجۆرە  وێرانكەری  رەخنەی 

بەین دەباو بەرەو بارودۆخێك دەچێت كە تێیدا، بە هەمانجۆر كە ماكس 

ڤیبێر دەڵێ مرۆڤەكان بڕیاری ژیانی )بێ خوا و بێ پێغەمبەران(یان بەسەردا 

دەدرێت. هەربۆیە كەسانێك كە تینوی كاری رەهان )لەوانە )تیۆرداڕێژەرانی 

رەخنەیی(، هەتیووە راستەقینەكانی خوا لەوشتە دەترسن كە هۆركهایمەر لە 

وتەیەكی ئاشكرای ناوی دەنێت )نۆستالیژی بۆ ئەوی دی جیاواز( دەكرێت 

ترسێك كە  بكەن،  ترسی دەرەنجامی گەشەكردنی رۆشنگەری  بە  هەست 

سەرەنجام جۆرێك ژیانی بە كۆمەڵی )بێ بەها پیرۆزەكان( بێنێتەدی. بۆیە بە 

توندی پەالماری مۆدێرنێتە، چونكە مۆدێرنێتە وەك جێگرەوەی سەركەوتنی 

ناڕاستی رەهەندی مادی شارستەنیەت بەسەر رەهەندی واتاییەكەی لە قەڵەم 

دەدرێت.5 سەرەڕای، ناتوانرێ مۆدێرنێتە بۆ گەشەی بێ سنوری هێزەكانی 

بەرهەم هێنان و داهات و زەوتكردنی زانستی - تەكنەلۆژی لە سروشتدا 

كورت بكاتەوە. 

بە  كەلتورێكیشە.  بەڵكو  شارستانیەتێكە،  تەنیا  نەك  مۆدێرنێتە 

دەستەواژەیەكی وردتر شارستانیەتێكی بژاردەیە، تایبەتمەندی بنچینەییەكەی 
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بریتییە لە:

 1( هەڵبژاردن، 2( حكومەتی یاسا، 3( جیهانگری مافی هاواڵتیان، 4( 

سەقامگیری گۆڕان، 5( سكوالری كەلتور، 6( سەربەخۆیی وردە سیستەمەكان 

7( بە عەقاڵنی بون.

 رەنگە هەڵبژاردن گرنگترین تایبەتمەندێتی مۆدێرنیتە بێت. نەریت، 

هێزی بەهامەندی دەستنەكەرەوەی هەیە، كاری ئارەزومەندانە لە كۆمەڵگای 

بااڵ  شتێكدا  و  كەس  هەمو  سەر  بە  نەریت  دەگات.  النیكەمی  بە  باودا 

دەستەو پێگەو ئەركی هەمو تاكەكان دیاری دەكات. سپارت6 نمونەی بااڵی 

كۆمەڵگایەكی لەم چەشنەیە. بەشێوەیەك كە پلوتارك دەڵێ تەنانەت ئەندامانی 

چینی دەسەاڵتدار لەوێ ئازادی هەڵبژاردنیشیان نەبو. بۆ سپارتەكان، ئازادیە 

ئازادی  ئازادی بەرنامەڕێژی ژیانی خود نەناسراو بو. تەنیا  مۆدێرنەكان و 

كۆمەڵییان دەناسی، واتا مافی بەشداری لە بڕیارە سیاسیەكان. لە كاتێكدا كە 

كەلتوری مۆدێرن بە شێوەیەكی بەرنامەڕێژ تاكخوازانەیە.

لە  تاك  مافەكانی  بۆ  بێ  هەستیار  تاكخوازانە  كەلتورێكی  دەبێت   

بەرامبەر دەوڵەت و كۆمەڵگادا. دەبێت مافێكی وا بە شێوازێكی رواڵەتیانە 

ئەم  كاتێك  بكرێن.  زامن  ناوەرۆكەوە  روانگەی  لە  و  بناسرێن  فەرمی  بە 

كارە لواوە كە توانای دەوڵەت بەسنور بۆ دانراوی رێكبخرێت، واتا قەدەر 

نەبێتە دەسەاڵت و سەربە رێساو بنەمای دیاریكراو بێت. بە دیوێكی دیكەدا، 

كەلتوری تاكخوازانە پێویستی بە حكومەتی یاسایە - تاكە جۆری حكومەتێك 

كە دەكرێت لە بەرامبەریدا داكۆكی لە مافەكانی تاك بكرێت. 

 ئەمە مانای وانییە كۆمەڵگای مۆدێرن نەك بریتی نییە، لە شوێنكەوتوان 

كە لە هاواڵتییان پێكهاتووە، واتە كەسانێك لە مافی نەشیاوی پێسپێردراویان 

پێدراوە كە حكومەتییان بەسەردا دەكرێت، ئەو مافە بە نۆرەی خۆی بە 
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بەشداری راستەوخۆ، ناڕاستەوخۆیان لە یاسادانان و بڕیاردانی سیاسی زامن 

دەكرێت. پاراستنی هەڵبژاردن و مافە تاكییەكان بە هزری بەشداری و لە 

ئەنجامدا پەیوەندی بە دیموكراسییەوە هەیە، بۆیە دیموكراسی بە مانایەك، 

رێكخراوی سیاسی )سروشتی( كۆمەڵگایەكی مۆدێرن دەبێت. جیهانگربونی 

نییە،  ئۆتۆماتیك  دیاردەیەكی  )مەدەنی، سیاسی و كۆمەاڵیەتی(  مافە  ئەم 

ناوەندی  فراوانبوونی  رەوتی  لە  كە  تاكەكانە  ملمالنێی  دەستكەوتی  بەڵكو 

بۆرژوازی لیبڕاڵ دیموكراسی لە بەرچاو نەگیرابون. بەم مانایە، )مشتومڕی 

بەشێكی   - تێكبچێت  لێمان  چینایەتی(  )شەڕی  بە  نابێت  كە  چینایەتی( 

لێكدژ  بە  جمك  كۆمەڵگای  هەروەك  كە  مۆدێرنە،  كۆمەڵگای  پێكهێنەری 

دەناسرێت، واتە كۆمەڵگایەك كە بەپێی بە دامەزراوەیی كردنی، بەگژ شەڕی 

بەرژەوەندی و بەهاكاندا چۆتەوە. 

 هەمویان، بە تایبەت پێشكەوتنی کردەی هەڵبژاردن بەسەر كردەی 

شەڕوكێشەو  توشی  مۆدێرن  كۆمەڵگای  ب��ەردەوام  و  دینامیكی  ئیزندان، 

ناشاری  پابەندی  ژێركۆتی  كەوتوونەتە  خەڵكانێك  دەكات.  وەرچەرخان 

دەسەاڵتێكی  هیچ  یان  كەمێك  دەژین،  باودا  كۆمەڵگای  لە  كە  نەریتەوە، 

سەرباری  بنەمایانەی  ئەو  نییە،  هەبویان  بەهامەندەكانی  بنەما  چاكسازی 

هەمەگیر بون، ئیلهام لە پیرۆزیەك وەردەگرن كە دوورە دەستییان دەكات؛ 

چونكە كاری پیرۆز ئەو شتەیە كە )بە تایبەتی نەگۆڕ(ە. زۆرتر، ئایدیالی 

هاوسەنگی  لە  هەڕەشە  كە  گۆڕانكاریەكە  بەردەم  كۆسپی  باو  كۆمەڵگای 

)پەرجوئاسا(ی دەكەن. ئەمە ئەوە ناگەیەنێت كە كۆمەڵی باو تەواو چەق 

بەستون، بەڵكو دەكرێت نوێگەری لەم كۆمەڵگایەدا بە مەرجێك رەوابن: 

كە هاوڕای )دابونەریتی باوكان( بن. بەمەش ئافەریدەكردنی كۆمەڵگایەكی 

باو ماهیەتی هاوچەشنی هەیە نەك ناهاوچشەن. هیندی كۆن نمونەیەكی 
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ئاشكراو توندی دوژمنایەتی كۆمەڵگای باو بو بە گۆڕان.

بوو،  نەجواڵنەوە  دوای  بە  ئاگایانە  و  ئەنقەست  بە  دێرین   هیندی 

دەستەبژێری  ببوو  )جێگیر(  هەمیشە  بۆ  و  جارێك  كە  كۆمەڵگایەك  واتە 

هزری، زاناو پێشەوای ئایینیەكان، وەك پاسەوانانی پیشەیی نەریتی پیرۆزی 

نەگۆڕ، جیا لە )رابردوی ئەزەلی( بە تاوانێكی شێلگیریان دادەنا، لە الكەی 

دی كۆمەڵگای مۆدێرن گۆڕان بە بەهایەك دەزانێت كە دەبێ بە میتۆد و 

نەوەستاو شوێن پێی هەڵبگیردرێت. ئەم كارە نەك لە تەكنەلۆژیا و ئابوری 

راستە.  ناسیش  بەها  بنەماكانی  و  هونەری  شێوازی  فەلسەفە،  لە  بەڵكو 

مۆدێرنیتە لە زاڵبونی تامەزرۆی بێ چەندوچوونی بۆ كارو بارەكان توانی. 

مۆدێرنیتە بە ئەندازەی بێزاری شارستانیەتی باو الیەنگری تازە بو.

 دەرەنجامەكەی، كۆمەڵگای مۆدێرنی باو بە میراتێكی نەگۆڕ نازانێ، 

بەهاگەلێكی  ئاكارو  شێوازی  دام��ەزراوە،  تەكنیك،  كۆمەڵێك  بە  بەڵكو 

دەزانێت كە دەبێت بەردەوام ریفۆرم و نوێ بكرێتەوە، پرسیاری لێ بكرێت 

پیرۆز  كارێكی  مۆدێرن  كۆمەڵگای  الی  نەریت  رەتبكرێتەوە.  تەنانەت  و 

نییە، چونكە كاری پیرۆز بەوجۆرەی كۆمەڵی باو لە كۆمەڵی مۆدێردن بە 

زۆر نییە، گەرچی بە دەر لە دەسەاڵتیش نییە، بەمەش كۆمەڵگای مۆدێرن 

لەم كۆمەڵگایەدا شوێنێك  نییە، كە  مانایە  بەو  ئەمە  كۆمەڵگای سكوالرە. 

بۆ ئایین نییە، بەڵكو كۆمەڵگای سكوالر كۆمەڵگایەكە الیەنگری هزری ناخ 

و ئاكاری بە تایبەت نادرێتە پاسەوانانی پیشەیی )زانستی پیرۆز(، وا كە لە 

كۆمەڵگای باو دەسەاڵتی رۆحانی و دنیایی زۆرتر ئاوێتە و تێكەاڵو دەبن.

 ئەمە شەشەم توخمی بنچینەیی ئەفرێنەری مۆدێرنێتە واتا سەربەخۆی 

پیرۆزو  مەیدانی  بچوكبوونەوەی  لێدەكەوێتەوە.  سیستەمەكانی،  وردە 

الوازبوونی هێزە بەهامەندەكانی بەم مانایەیە كە كاری كۆمەاڵیەتی سەربەخۆ 
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بنەمای  لەسەر  نەك  بۆخۆیان  دەیانەوێت  و  قاتبەندین  دامەزراوەكانی  لە 

یاساكانی دەرەوەیی، بەڵكو لەسەر بنەمای هێنانەدی پێداویستییە دەروونیە 

دەستنیشانكراوەكان رێكبخەن. لە ئەنجامدا ئابوری، زانست، هونەر، فەلسەفە 

و هاوشێوەی وەك وردە سیستەمەكانی تاڕادەیەك سەربەخۆ رێكدەخرێن. 

بۆیە دەكرێت رۆحی مۆدێنرێتە لە كورتەی )هونەر بۆ هونەر(، )ئابوری بۆ 

ئابوری(، )زانست بۆ زانست(، و..... كورت بكەیتەوە. 

 ئازادكردن لەم پڕۆسەیەدا بەكارهێنانە كۆمەاڵیەتیەكان لە پابەندبونی 

ئایینی و دامەزراوەكانی قاتبەندی، خۆ كۆنتڕۆڵی و خۆڕێكخستنی ئابوری، 

شۆڕشە،  ئەم  هەیە.  یەكالكەرەوەی  دەوری  سەرمایەدارانە،  شۆڕشی  واتا 

پابەندبونی بنچینەیی پێشگریمانە دەكات: بە عەقاڵنی بون وەكو لێپرسینەوە 

و پەیڕەوكردنی پڕۆسەكانی بەرهەم هێنان و دابەشكردن لە پێداویستیەكانی 

نامرۆڤایەتی عەقڵ، بە عەقاڵنی بونی سەرمایەدارانە تایبەت ناكرێ بە مەیدانی 

ئابوری، هەروەها كاریگەری بە سەر ئاكارو هزریش دەبێت. ئەم عەقاڵنیەتە 

كەلتوری پرۆمتەیی دێنێتە ئارا كە تێكڕای جیهان وەك ئامێرێكی زەبەالح 

دەبینێت،  وەرچەرخان  و  ئیمپریالیزم  دەسەاڵت،  كۆنتڕۆڵكردن،  بۆ  ئاسا 

كە  ترسناكە  هەم  و  سەرنجڕاكێش  دیاردەیەكی  دیاردەیەش  ئەم  هەروەها 

بووە.  دەرەنجامی سەرسامكەر  بەرهەم هێناندا  و  زانیاری  تەكنەلۆژیا،  لە 

ئەم دیاردەیە الدانی گرنگیشی بە دیهێناوە كە تایبەتمەندترینیان بە جیهانی 

بونی بازرگانییە، پڕۆسەیەك دەیەوێت كۆمەڵگا بۆ سیستەمی ئابوری سیاسی 

زەبەالح ئاسا بگۆڕێ كە لە ژێر نیری ستەمی ناكەسی پیشاندان و داواكاری 

دایە.
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چوار:

تۆكمەو  سەرهەڵدان،  ئەگەری  بنەماییدا  هەلومەرجێكی  چ  لە   

وەك  هەلومەرجە  ئەم  دەكرێ  رەخسا؟  مۆدێرن  شارستانیەتی  گەشەی 

سەربەخۆییە  ئەم  بكەیەوە.  كورت  مەدەنی(  كۆمەڵگای  )سەربەخۆیی 

بە  النیكەمی  كە  كەوتوو،  چنگ  كۆمەاڵیەتی  رێكخراوی  چوارچێوەی  لە 

بەشێك لە بەرژەوەندی ئابوری سیستەمی كێبەڕكێیی ببرێن بەڕێوە. واتا 

بازاڕ بنەمای مادی كۆمەڵگای مەدەنییە. ئەم كارە نەك هەر لە روانگەی 

مێژوویی، بەڵكو لە روانگەی لۆژیكیشەوە راستە، لە راستیدا كۆمەڵگایەكی 

راستەوخۆ،  ئەگەر دەوڵەت  نەكراو دەبێت  مەدەنی سەربەخۆ چاوەڕوان 

یان ناڕاستەوخۆ هەیمەنەی بەسەر ئامڕازی بەرهەم هێناندا هەبێت، كە 

بونی  بازاڕ  بەبێ  سەرباری،  ژیان(.  )سەرچاوەی  دەنێت  ناوی  ماركس 

)كۆمەڵگای كراوە( ئاسان نییە، بەپێی پێناسە بازاڕ سیستەمێكی بێ سنورە 

خەڵك )ناچار( دەكات لە ئابڵوقەی زەینی باویان رابكەن، ناچاریان دەكات 

پەیوەندی بە كەلتوری ترەوە بكەن و بچنە ناو سیستەمی پەیوەندییەوە كە 

تێیدا نەك كااڵكان بەڵكو هزرەكان، بەهاكان، تەكنیكەكان و دامەزراوەكانیش 

فاكتەرێكی  ئاڵوگۆڕ  لۆژیكی  دیكە،  بەدەستەواژەیەكی  دەبن.  ئاڵوگۆڕ 

كاریگەری پەیوەندی كەلتوری و بە جیهانی بونە. بەفیتی ئەو )بەرهەمی 

ئەم  هەروەها  هاوبەش(،  میراتێكی  دەبێتە  میللەتان  تاكی  تاك  واتایی 

لۆژیكە داینەمۆیەكی بەهێزی گۆڕانكاری و بوونە سكوالرە، چونكە وەك 

شۆڕش هەمیشەییە. لە بەرامبەردا، )هەموو هەلومەرجە بەردەوام و تۆز 

لێنیشتوی ژیان، لەگەڵ بیرو باوەڕو باوەڕی پێویستی نامێنن، كە رۆژگار 

بەمەش  دەكەوێت(.  داڕمان  لە  پیرۆز  )هەموشتێكی  و  كردوون(  الوازی 

هەركە لۆژیكی ئاڵوگۆڕ وردە وردە مەیدانی كاری خۆی فراوان دەكات، 
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كۆمەڵگا دەبێتە تاقیگەیەكی زەبەالح ئاسا، هەمو جۆرە تاقیكردنەوەیەكی 

تێدا ئەنجام دەدرێت و گۆڕانكاری دەبێتە دۆخی ئاسایی كاروبارەكان.

خۆرئاوا  شارستانیەتی  كامڵبونی  رەوت��ی  سەرپێیی  لێكۆڵینەوەی   

سەلمێنەری ئەم شیكارەیە. مۆدێرنیزاسیۆن، واتە گواستنەوە لە كۆمەڵگایەكی 

)داخراو( بۆ كۆمەڵگایەكی )كراوە( دەرەنجامی شۆڕش لەو كۆمۆنانە بو کە 

دەوڵەتی  سەرلەنوێی  سەرهەڵدانەوەی  ماقواڵن  پیاو  حكومەتی  پاشەكشەی 

دایە  دەرفەتێكی  ب��ۆرژوازی  چینی  بە  پاشان  و  شار  بە  لێدەكەوێتەوە، 

دامەزراندن و بەرپاكردنی ئابوری بازاڕ. ئەم رەوتە نەك گەشەی بەرچاوی 

هێزەكانی بەرهەم هێنانی لێكەوتەوە، بەڵكو لەوە گرنگتر بە بەرهەم هێنانی 

تا ئەو جێگەیە مەیلی  كۆمەڵگای مەدەنی شكایەوە كە وردە وردە پتەو، 

سروشتی ستەمكارانەی دەسەاڵتی دەوڵەتی گەیاندە بنبەست. ئەم كارە بووە 

هۆی سەرهەڵدانی دیالەكتیك )دەوڵەت لە بەرامبەر كۆمەڵگای مەدەنی( كە 

پلە بە پلە دامەزراوە و بەهای تایبەتی شاری سكوالری لێكەوتۆتەوە. هاوكات 

كۆمەڵگای خۆرهەاڵت، جگە لە یابان و تا ئاستێك واڵتانێك مۆدێرنیتەیان 

شێوازێكی  زیندانن.  ویبەری  ئاسنی(  )قەفەسی  لە  كە  نەكردۆتەوە،  تاقی 

بە  كە  بەڕێوەبردنێك  ئەریستۆكراسی؛  ستەمكاری  ناسیووە:  دەسەاڵتییان 

بەرگرتن لە ئاشكرابونی )جیهانی بێ سنوری تواناكان(، لە چوارچێوەیەكی 

باودا دەیانهێڵێتەوە، لە چوارچێوەیەك دەرکەوتون، كە پاشان بە شێوەیەكی 

راچڵەكێنەر، بەهۆی رەوتی دەنگۆی كەلتوری بە هێزی شارستانیەتی مۆدێرن 

تێكشكاون. 

 مانای وایە پڕۆسەی مۆدێرنیزاسیۆن هاوتای شێوەبەندی كۆمەڵگایە 

كە تاكەكانی خاوەن مافن؛ دیاردەیەك لە بەرایی سەدەی ناوەڕاست سەری 

هەڵداوە و بە هەزاران ناڵی عەلی لە سەر بەرژەوەندی و بەهاكان بەوشتە 



89
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

كۆتایی هات كە كارڵ مانهایم ناوی دەنێت )دیموكراسی بونی بنەمایی(، 

واتە جیهانگر بونی مافە مەدەنیەكان، بێگومان، گەشەی بەرچاوی هێزەكانی 

بەرهەم هێنان كە بازاڕی جیهان، زانست و تەكنەلۆژیای الیەنگری زانست 

تەیاری كردون، بە جیهانی بونێكی وا قەت ئاسان نەبو. بەگریمانەی هەمویان 

)كەلتوری مۆدێرن( واتە )كەلتوری ماف و ئازادیەكان(، لەگەڵ ئەوەشدا ئەو 

تاكەكانی  مافی  چەسپاندنی  كە  بنەڕەتی  مەرجێكی  بە  پەیوەستە  بنەمایە 

كۆمەڵگا پێشەنگی گەشەی ئابوری، زانستی و تەكنەلۆژیا بووە.

دەسەاڵتی  كە  خاوەنداریەتە  مافی  مافانە،  ئەم  گرنگترینی  و  یەكەم 

كۆمەڵگای  سەربەخۆی  دەرەنجامی  و  لێكجیاكردۆتەوە  سیاسی  و  ئابوری 

مەدەنی بو. 

پێنج:

شۆڕشی  ب��ووە.  سكوالر  ش��اری  بەرامبەری  خاڵی  روسیا  رژێمی   

بەڵشەفیك:

كردەی  حزبی  دەوڵەتی  ئایدۆلۆژی  دیكتاتۆری  سەقامگیری  بە   .1

هەڵبژاردنی البرد؛ 

2. بە زەوتكردنی هۆكارەكانی بەرهەم هێنان سەربەخۆیی كۆمەڵگای 

مەدەنی نەهێشت؛ 3. بە هەڵكشانی ماركسیزم، بۆ ئاستی یەكسەری ئایینی 

زۆرەملێیی دەوڵەت، رەوتی سیكۆالریزاسیۆنی وەستاند؛ 

بۆ  گوێڕایەاڵن(،  )كۆمەڵگای  لە  پەڕینەوە  بەردەم  كۆسپی  بووە   .4

)كۆمەڵگای هاواڵتیان(؛ 

5. حكومەتی یاسایی نەهێشت و رژێمی قەیسەری لە رووی بەرپا 

كردنی بە پیشەساز جێگیری كردبو؛ 
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6. عەقڵی بنەمای بنەڕەتی بازاڕی لە رەگوڕیشەوە هەڵكەند؛ 

7. سەرچاوەی داهێنانی ناهاوئاهەنگی وشككرد. بە كورتی، شۆڕشی 

بەڵشەفیكی هەوڵێكی قورس بو بۆ وەستاندنی پەالماری كەلتوری خۆرئاوا. 

بەریزپەڕی رەهای زانست و زانیاری هونەری تەكنەلۆژی، رژێمی روسیا بە 

دوای كێشكردنی كەلتوری مادییەوە بو، لەكاتێكدا هاوكات كەلتوری واتایی 

و ئەلگۆی ناوەندیەكەی بە پێناسەكردنەوەی چەمكەكانی ئازادی، یەكسانی، 

سكوالر بون، هاواڵتی بون، دیموكراسی و هاوشێوەیان بەشێوازێك رەتی 

كردەوە، كە ناتەبایی پێناسەكردنی خۆرئاوا بو، لە كاتێكدا بەڵشەفیكەكان 

بانگەشەیان دەكرد دەیانەوێت بۆ هاندانی گەشەی هێزەكانی بەرهەم هێنان 

هاوكاری لە واڵتانی پیشەسازی پێشكەوتوو وەرگرن، بەهاو دامەزراوەكانی 

دروستبوونی  بە  دەداو  قەڵەم  لە  سەركێش  بە  گەندەڵ(یان  )خۆرئاوایی 

بە روسیا  پێشیان  ژێردەسەاڵتییان  ئایدیۆلۆژی النەبراوی  كۆسپی سیاسی و 

بیروباوەڕە بو كە بە  بنەمای ئەو  دەگرت. بەمەش شۆڕشەكەیان لە سەر 

و   پاوانخوازی  لیبڕالیزمی  و  تاكخوازی  بە  بون  ئالودە  بێ  بون  پیشەسازی 

تەرككردنی ئەم بۆچونە درۆیە شیاوە، ئامانجییان مۆدێرنیزاسیۆن بو.

لە  روسیا  پاكتاوی  كەوتنە  )زانستی(  بەزەییانە  بێ  بەڵشەفیكەكان   

هەرشتێك كە لە دەرەوە دەهات، یان گیانی بە بەردا دەكرایەوە، بەهۆی 

)رمی  وەك  مۆسكۆ  ئوستورەی  نەبو،  باش  نیازیان  نێودەوڵەتیەكان  نمونە 

سێیەم( لە نوێووە بێننەئارا، كە هیچی لە )راپەڕینی مرۆڤایەتی( كەم نەبو. 

تایبەتمەندی  لە  ئاشكرا  بە   ئێس، دیمترۆبۆفسكی دیبلۆماتی روسیا 

مۆدێرنی شۆڕشی بەڵشەفیكەكان گەیشتبو كاتێك كە كوالكەكان الدەبران بەم 

چەشنە دەیوت: )سەركەوتنی جوتیاران لە روسیا دەیتوانی سەركەوتنێك بۆ 

خۆرئاواو تێگەیشتنی بنچینەییەكەی بێت لە تاكخوازی و لیبڕالیزمی ژیانی 
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نەدەشكان، سەرمایەداران خۆی  ئەگەر جوتیارانی خاوەن زەوی  سیاسی.(، 

كۆمەڵگای  واتا  مۆدێرن،  شارستانیەتی  بنەمای  و  دەگەڕاندەوە  خۆیدا  لە 

كرد  نیگەران  لینینی  الیەنگرانی  ئاكامە،  ئەم  دەهات.  لەگەڵ  مەدەنیشی 

بەرگرتن  بۆ  بو  پرۆژەكەیان  شكستی  مانای  زۆردا،  ماوەیەكی  لە  چونكە 

لە بە خۆرئاوایی بونی سیاسی و كەلتوری روسیا. سەرسوڕهێنەر نییە، كە 

دوای بە سۆسیالیستكردنی زۆرەملێیی، بوخارین بە شادمانی نوسی ئەوەی 

بەڵشەفیكەكان لە پێناویدا جەنگابون، بەدەست هاتبو: )دیواری چین( تەختكرا 

لە دەوڵەت جیادەكردەوە و كۆمەڵگای  لە خۆرئاوا كۆمەڵگای مەدەنی  كە 

روسیا دەستی لە بونی ئامانجی جیاواز بە ئامانجی دەوڵەت هەڵگرت، كە 

بە مانای كۆتایی پڕۆژەی قەیسەری بە خۆرئاوایی بون بو كۆمەڵگای روسیای 

بۆ )قەفەسی ئاسنینی( دەوڵەت لەسەر بنەمای ئەریستۆكراسی و بەڕێوەبردن 

گێڕایەوە.

 بەلشەفیكەكان هەوڵی زیادكرنی گەشەی هێزەكانی بەرهەم هێنانیان 

دەدا. مانای وانیە ئامانجیان مۆدێرانیزاسیۆنی روسیا بوو، بە پێچەوانەوە بۆ 

بەگژداچوونەوەی خۆرئاوا سودیان لە توانای پیشەسازی وەرگرت، خۆرئاوایەك 

دوژمنایەتی لەگەڵ ئەلگۆی ئەو كۆمەڵگایە هەیە، كە بەپێی تاكخوازی و بە 

كارتێكەری،  هاب  شۆڕشی  ئۆكتۆبەرو  شۆڕشی  بەمەش  هەبو.  بون  دنیایی 

مۆدێرنیزاسیۆنەكانی  وتویانە،  سیاسی  شارەزایانی  هەندێك  كە  بەوجۆرەی 

تاكخوازی  دژی  تێكڕاییخوازانەی  كاردانەوەی  بەاڵم  نەبون،  ئاكار  تۆتالیتار 

ئایینی  شارستانیەتی خۆرئاوا بون كە دەیانویست بەهۆی بە دامەزراوەیی 

تاریفخوازانەی حزبی كاریزمایی، لە نوێوە )كۆمەڵگای پیرۆز( بونیادبنێنەوە.
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شەش:

ئاسیایی(  )كاردانەوەیەكی  كۆمۆنیستی  شۆڕشی  ئەوەشدا  لەگەڵ   

رەخنەییەكەی،  كۆپی  بە  شۆڕشە  ئەم  نەبوو.  خۆرئاوا  شارستانیەتی  دژی 

شۆڕشی نازی، سووربوون لە سەر رادیكالیزمی خۆیان تا بوونە سیستەمێكی 

تۆتالیتاریزمی. نابێ ئەم دۆخە تێكەڵی ستەمكاری بكرێت، واتا شێوەیەك لە 

دەسەاڵت كە كەسێك پراکتیزەکردنی توندوتیژی قۆرخكردووە و بەشێوازێكی 

تاكەكانی  ژیانی  كەلوپەل و  نەگەڕانەوەی خاوەنداریەتی  مافی  سەركەوتوو 

شوێنكەوتووشی بە دەستەوە دەگرێت.

زیاترە.  ستەمكار  دەوڵەتێكی  لە  تۆتالیتار  دەوڵەتی  پێگەخوازی   

پەیامی  شۆڕشگێڕی  خواناسی  كاری  شرۆڤە  تاكە  وەك  تۆتالیتار  دەوڵەتی 

مێژوویی پاكتاوی كۆمەڵگای بە هۆی وێرانكردنی بێویژدانانەی كەسانێك لە 

سەر شانی خۆی دەبینێت كە بەرەو گەندەڵی دەبات. بۆیە تایبەتمەندێتی 

دەوڵەتی تۆتالیتار هێنانە ئارای )دنیای لێكجیا(یە كە ئیڤیترنۆن ناویدەنێت 

رژێمی  یەكەم  ژاكۆبنیزم  رەنگە  راستیدا  )لە  تاوانكاری(.  )دەوڵ��ەت��ی 

هێندەی  تاوانكار  دەوڵەتی  كۆنی  شارستانیەت(  مێژووی  لە  تۆتالیتاربن 

دەوڵەت بۆخۆیەتی و دامەزراوەیەكە كە بە زۆری رەگی بۆ قەوم كووشتن 

مێژووییەوە  روانگەی  لە  تۆتالیتار  دەوڵەتی  دی،  الكەی  لە  دەگەڕێتەوە، 

واتە  تۆتالیتار،  دەوڵەتی  بەڕێوەبەری  دامەزراوەی  بژاردەیە.7  دیاردەیەكی 

پااڵوتن  كاری  بە  بۆ قەوم كوشتن  پیشەیی  تیپی شەڕانگێزی شۆڕشگێڕانی 

رازییە كە لە درێژبوونەوەی هێڵی )ئەنجومەنی كریستیانیەت( )یەسوعان( 

رێكخراون. بەمەش دەوڵەتی تۆتالیتار خۆی لە شەڕی بەردەوامدا دەبینێت، 

شەڕێك تەنیا هەنگاوی كۆتایی دەنێت كە كۆمەڵگا لە بونی هەمو توخمەكانی 

ئاڵودەكەر پااڵوترابێت. 
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پڕۆژەیەكی  بە هەڵگری  كە خۆی  تۆتالیتارە  ئاستێك  تا  دەوڵەتێك   

كاریزمایی دوبارە لە دایكبونەوە بزانێت. ئەم كارە دەوڵەتی تۆتالیتار بە بە 

هێزترین مانای وشە بۆ دامەزراوەیەكی ئایینی دەگۆڕێت. دامەزراوەیەك كە 

ئامانجی رزگاركردنی هەموانە، كاتێك دەستەبەر دەبێت كە سەرچاوەكانی 

لە  و  گۆشەگیری  بە  پێویستی  پااڵوتن  ئەنجامێكی  بوبن:  چۆڕەبڕ  شەڕ 

بەینبردنی هەمو ئەو كەسانەیە كە چاوگی )بابەتی( ئاڵودەیی واتایین. 

 ئەگەر هەمانشتە كە بناغەی تۆتالیتاریزم پێكدێنێت، كەوابوو ناكرێ 

جیوانی  و  مۆسۆلینی  بنیتۆ  گەرچی  بزانی.  تۆتالیتار  بە  ئیتالی  فاشیزمی 

فاشیستی  شۆڕشی  بوونی  تۆتالیتار  لە  جەختییان  شانازییەوە  بە  جنتیلە8 

دەكردەوە، فاشیزم رژێمی تۆتالیتاری نەهێنایەدی. نەك چونكە مۆسۆلینی 

دەرهەق  هەلخوازانەی  سیاسەتێكی  خۆی،  هێزی  تۆكمەكردنی  رووی  لە 

پادشایەتی گرتەبەر، بەڵكو لە سەرویەوە تیۆری رزگاری بە كۆمەڵی نەبو.

بەینبردنی  لە  بەهۆی  كۆمەڵگا  ن��ەدەدا  هەوڵی  فاشیستی  رژێمی   

بكەرانی گەندەڵی پاكتاو بكات، سیستەمێكی لە كەمپەكانی چڕبۆوە نەهێنایە 

سنوردار  واقعیەتە  بەم  تۆتالیتاریەكەی  ئەركی  سەرەتاوە  هەمان  لە  ئارا. 

نەبووە.  دایك  لە  بنەڕەتدا دوبارە  لە  بەرنامەی شۆڕشەكەی  دەكرێت كە 

كە  بگەڕێینەوە،  گوبلز  ژوزێف  )بیرەوەریەكانی(  بۆ  بەسە  ئەوەندە  تەنیا 

دەڵێ ناكرێ مۆسۆلینی وەك هیتلەر و ستالین بە شۆڕشگێڕی سەرەكی بزانی 

چونكە وەك پێویست )رادیكاڵ( نەبو. بە باوەڕی گۆبڵز، رادیكاڵ بون بە 

مانای شێلگیر بون لە ریشەكێشی شەڕ بەهۆی لە بەینبردنی گەندەڵکار، كە 

هیتلەر و ستالین بە ئەنجامدانی تیرۆر بە ناوی ئامڕازی پاكسازی هەوڵییان 

بۆدەدا.8
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ماركسیستی  لینینستی،  كە الی چەپی  ئوستورەیەك  پێچەوانەی  بە   

بو،  ب��اوی  سۆڤیەت  یەكێتی  كۆمۆنیستی  حزبی  بیستی  كۆنگرەی  پاش 

نەبو،  كۆمۆنیستی  نەریتی  لە  چوونەدەر  یان  لینینیزم،  داڕمانی  ستالینیزم 

ئەركی  لینین،  نوسینەكانی  بەپێی  بو.  لینین  بەرنامەی  دەرەنجامی  بەڵكو 

شۆڕشی گەیشتووەتە دەسەاڵت )پاككردنەوەی خاكی روسیا بو لە هەموو 

و  دەوڵەمەندان  نەدارەكان،  بەدكارەكان،  كێچ،   - زیانبەخشەكان  مێرووە 

)توندوتیژی  بەپەنابردنەبەر  دەبێت  كە  ئاكاریە(  )قوڕولیتەی  روسیا  باقی.( 

ئەوە  بچێتەوە.  گەندەڵیدا  بەگژ  هاوكارانی(  و  بۆرژوازی  دژی  بەرنامەڕێژ 

ئاكاری بێویژدانانەیە، بەاڵم پێویستە )چاوچنۆكی و رژدی نەبڕاوە، نەفرەت 

هەڵبكەندرێت.  رەگوڕیشەوە  لە  پارە(  توورەكەی  نەهاتی  ورووژێنەرو 

هەرچۆنێكبێت، )ئەنگلەكان( بڵح چ مافێكییان هەیە كە وەك )خوێنمژەكان( 

خوێنی كرێكاران دەخۆن؟ سڕینەوەی ئەم ئەنگاڵنە ئەركێكی ئاكاریە. )میراتی 

ئاكاری( ترسناكی لینین تەبای هەموانە. لە ساڵی 1922، لینین بۆ ستالینی 

نوسی: )بۆ هەتا هەتایە روسیە پاكسازی دەكەین( هەمان ساڵ، پەیامێكی 

دابنێین  زەق  بنەمایی  تیۆرێكی  )دەبێت  كاوتسكی10:  دایە  چەشنەی  بەم 

كە لە ئاستی سیاسی راستبێت )نەك بە مانای مافی دادپەرەوەرانە بێت(، 

تیۆرێك كە بناغەی تیرۆرو پێویستی و سنورەكەی دیاری و ئاڕاستەی بكات. 

نابێت دادگاكان هەوڵی لە بەینبردنی تیرۆر بدەن، چونكە داهێنانی جگە 

لە فێڵكردن لە خۆیان و خەڵك نییە؛ دەبێ تیرۆر لە رادەی بنەمای بێهیچ 

خۆنوێنی یان رەنگ و لینجاودان، رەوایەتی بدات. دەبێت ئەم شێوەبەندیە 

تاكران بڕیار لە هەلومەرجی بەكارهێنانی كەم یا زۆری تیرۆر دەدات.(

 بە پێی وتەكەی لینین، حزبی بەڵشەفیك بۆ )لە بەینبردنی خوێناوی 

دەوڵەمەندان( ناچاربو شەڕی ناوخۆی بەردەوام بكات. ئامانجی راگەیەنراو 
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لە بەینبردنی سەرسەختانەی خوردە بۆرژوازی و جوتیارانی خاوەن زەوی 

بوو. وتارەكەی لینین لێرەدا جارێكی دی شێوازی بێویژدانانەی دەردەكەوێت. 

یەكسەر دوای وەرگرتنی نەخشەی نیپ9 بۆ بەرگرتن لە داڕمانی یەكجارەكی 

زەویە  ژێرفەرمانی خاوەن  )كۆمەڵێك سوپای سپی  نوسی:  بەرهەم هێنان 

زۆرەكان دووژمنێکی تر نییە، كە لە بن باڵی مەنشەفیكەكان، سۆسیالیستی 

شۆڕشگێڕی و بۆرژوازی نێودەوڵەتی دابون. دوژمنی ئەمڕۆ واقعیەتی ئابوری 

رۆژانەی دەوڵەتێكی جوتیاری گچكەیە، واڵتێك كە پیشەسازییە گەورەكەی 

لە فەوتانە. دوژمنی ئەمڕۆ توخمەكانی خوردەبۆرژوازیە كە وەك با دەورەی 

)خەباتی  بەمەش  پڕۆلیتاریاوە.(  كۆمەڵەكانی  رۆدەچێتە  قوڵی  بە  و  داوین 

گوایە  كە  كاردەبرا  بە  بچوك  خاوەنكاری  دژی  دەستەواژەیەك  كۆتایی(، 

لە  زەبری سەرمایەداران  بە  بوژێنەرەوەی  بە  و  گەورە  خاوەنكاری  دەبنە 

قەڵەم دەدران كە لە زمانی بەڵشەفیكەكان مانای هاوشێوەی )چارەسەری 

گچكە  )پیشەسازی  وابو  باوەڕی  لینین  بۆیە  هەبو.  نازیەكان  بۆ  كۆتایی( 

پێوەرێكی  لە  و  نەخوازراوی  بە  سەعاتێك،  هەمو  رۆژان��ە،  ب��ەردەوام، 

دژی  شەڕی  بۆیە  دەهێنن(.  بەرهەم  بۆرژوازی  و  سەرمایەداری  فراوانی 

دەسەاڵتی  ترسناكی  دوژمنی  )ك��ۆالك(10  راگەیاند:  گچكە  خاوەنكاری 

بەین  لە  كرێكاران  نەهاتوی  ژمار  لە  ژمارەیەكی  كۆالكەكان  یان  روسیایە، 

سەركوت  كۆالكەكان  شۆڕشی  توندی  بە  دەتوانن  كرێكاران  یان  دەبات، 

بكەن. رێگەی ناوەڕاست نییە...، بەگژداچونەوەی كۆالكەكان یەكالكەرەوە و 

بەگژداچونەوەی تەنیاییە... كۆالكەكان ترسناكترین، دڕندەترین و سەختترین 

چەوسێنەرانن... ئەم جاڵجاڵۆكە ژەهراویانە بە نرخی برسێتی كرێكاران و 

جوتیارانیان  زێروانە خوێنی  ئەم  بوون.  قەڵەو  لە شەڕ  جوتیاران  تێكدانی 

مژیووە و هەرهێندە دەوڵەمەندتر دەبون كە كرێكاران لە شارو كارگەكان 
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ئازاری برسێتی دەكێشن. ئەم خوێنمژانە زەویەكانیان قوتداوە و دیسانەوە 

بەتوندی  دەبێت  دەگرن.  هەژارەكان  جوتیارە  هێشتا  دەدەن....  قوتی 

بەگژ كۆالكەكاندا بچینەوە. بڕوخێ كۆالكەكان! نەفرەت و نەنگی بۆ ئەو 

حزبانەی دەیانپارێزن: سۆسیالیستە شۆڕشگێڕەكانی راستگەرا، مەنشەفیكەكان 

و سۆسیالیستەكانی شۆڕشگێڕی باڵی چەپ، دەبێ كرێكاران بە مستی ئاسنین 

شۆڕشی كۆالكەكان سەركوت بكەن(.

ب��ەردەوام  تیرۆریستی  دەوڵەتێكی  وەك  كۆمۆنیستیش،  دەوڵەتی   

گەشەیان بە هەردوو بەرەی ناوخۆیی و بەرەی دەرەوە دەدا: لە ناوەوە، 

بۆ لە بەینبردنی ئەوەی كە بوخارین ناوی دەنێت )خۆوروژاندنی مو زەردە 

پەرتوباڵوەكانی خوردە بۆرژوازی(، بەاڵم دەبێت لە دەرەوەش گەشەی پێ 

بدرێت، چونكە ئامانجی كۆتایی شۆڕش، واتا كۆرپە ناتوانێ لە )دیكتاتۆری 

جیهانی پرۆلیتاریا( البدات.

 رۆح لە هەموشوێنێك ئامادەو هەمیشە برەوی بۆرژوازی دوبارەی 

)حزبی  نەناسانەی  ماندو  هەوڵی  بە  كە  دەك��ات،  ئاڵودە  تاكگەلێك 

تایبەتی  ماهیەتی  كورتی  بە  كراوەتەوە.  بەردا  بە  گیانیان  بێخەوشەكان( 

لەسەر  كۆن(  ئاسای  تارمایی  دنیای  )پاكتاوی  واتە  كۆمۆنیستی،  پڕۆژەی 

بەین  لە  هەبو  هەموشتێكی  )دەبێ  كە  ئەهریمەنیەی  بنەما  ئەم  بنەمای 

ئابڵوقەدراو(  )قەاڵی  نوێ( وەك  )كۆمەڵگای  بە وەیە كە  پێویستی  ببرێن( 

لە  پێویستی  رێكبخات.  سەربازی  سیاسەتی  بە  هەموشتێكی  و  رێكبخرێ 

بەینبردنی هەمو دەسەاڵتەكانی دەرەوەیە كە سەرفی ئامادەییان و لە رێگەی 

خوێن  سەرمایەداری  ئارا،  هاتۆتە  مرۆڤایەتی  ئامڕازەكانی  شێوەی  گۆڕینی 

خۆر و چەپەڵ دەیانكەنە كۆسپی بەردەم )نۆژەنكردنەوەی جیهان(. 

 دەقی پیرۆزی خواناسی شۆڕشگێڕی ئەلگۆیەك لە دەوڵەت بەرجەستە 
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دەكەن كە ناتەبای دەوڵەتی مۆدێرنە، بەپێی پێناسەی كالسیكی ماركس و 

لە  تاك  مۆدێرنە.  دەوڵەتی  بنەمای سروشتی  مەدەنی،  )كۆمەڵگای  ئەنگڵز 

كۆمەڵگای مەدەنی، بونەوەرێكی سەربەخۆیە، بە پێی بەرژەوەندی كەسی 

و پێداویستی سروشتی پەیوەندی بە خەڵكەوە نا ئاگایانەیە. كۆیلەداری بۆ 

پێداویستی  و  خودێتی  خۆخوازانەی  پێویستی  كۆیلە  قازانجە،  دەستەبەری 

خۆخوازانەی خەڵكە. دەوڵەتی مۆدێرن لە مافە جیهانیەكانی مرۆڤایەتی بەم 

چەشنە بنەمای سروشتی خۆی بە فەرمی دەناسێت:... كۆمەڵگای مەدەنی 

مۆدێرن، كۆمەڵگای پیشەسازی، بە ركابەرێتی گشتی، بەرژەوەندی تایبەتی 

بە ئەنارشیستی و بە تاكیەتی سروشتی و واتایی، هەمویان بە ئازادی شوێن 

ئامانجەكانیان دەكەون(.

بە فەرمی  بونیاتنراوە و  یاسا  لەسەر  كاتێكدا دەوڵەتی مۆدێرن  لە   

ناسینی كۆمەڵگای مەدەنیە، دەوڵەتی كۆمۆنیستی )سودی لە هیچ یاسایەك 

وەرنەگرتووە( ئەم دەوڵەتە بە هەمو كەلوپەلەكانی بەردەستی و بە هەر 

بۆرژوازیە.  وردوهاڕكردنی  و  گەندەڵی  ریشەكێشی  دووی  لە  نرخێك 

هێزەكانی  گەشەپێدانی  دوای  بە  گومانەوە  بە  پاشان  روسیا،  دەوڵەتی 

بەرهەم هێنانی خۆی بە سود وەرگرتن لە زانیاری هونەری و تەكنەلۆژیای 

شارستانیەتی خۆراوابو بەم مانایە نییە، دەوڵەتی روسیا شێوەكەی تۆتالیتاری 

كە  وایە  مانای  ئەمە  باوەڕیانوایە.  زۆرێك  هێشتا  كە  مۆدێرنە،  دەوڵەتی 

سیاسی  رێكخراوی  و  پیشەسازی  ئابوری  هەوڵدەدا  بەڵشەفیك  حزبی 

و  گوماناوی  بە  مامۆستایانەی  كتێبی  لە  مۆرس  مارسڵ  كە  دابمەزرێنێت 

)ئاڵۆز(ی دەزانی، یەكسەر دوای شۆڕشی بەڵشەفیكەكان و لە سەروی تێزی 

كارڵ ویتفوگڵ نوسرا. دەوڵەتی گوماناوی ئابوری پیەشازی دەبات بەڕێوە، 

ئابوریەك كە تایبەتمەندیەكەی قوڵبونەوەی ئەریستۆكراسیانە، كۆنتڕۆڵی بە 
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جێگەیاندنی بەرهەم هێنان و دابەشكردن، نەبونی گرەنتی و هاوشێوەی بو، 

لێكدژی دەروونی هەیە، بۆ هەبونی ئابوریەك پێویستی بە پێشگریمانەی 

مافەكان یاسای تایبەتە، كە دەیەوێت گەشەی خۆی رەوانبێت. گرەنتی ئەم 

پێشگریمانانە بە دەوڵەتی یاسایی مۆدێرن چنگ دەكەوێت. دیارە، تەنانەت 

ئابوریەكی لەم چەشنە لە ناخی ناوەندی سیستەمی سیاسی دەسەاڵتخوازیش 

شیاوە. بەم حاڵە سیاسەتی گەشەپێدان هەر لەو واڵتانە سەركەوتوو بووە 

كە دەوڵەت، مافەكانی خاوەنداریەتی بە فەرمی ناسیووە، كەسەكان تەواو 

رووی  لە  خۆی  دەسەاڵتی  چوارچێوەی  و  فرۆشتن  و  كڕین  بۆ  ئازادبن 

شیاوی بەكارهێنانی تەواوی یاسای خستنەڕوو داوای بەرتەسك دەكاتەوە. 

رەتدەكرێتەوە  كۆمۆنیستیدا  سیستەمی  لە  بابەتانە  ئەم  هەمو  بنچینەدا  لە 

لە  دایە.  ناوەندی  پێشنیازی  بەرزەتری  ئەقاڵنیەتی  ئوستورەی  ژێر  لە  كە 

پیشانیدا  كە  هاتەئاراوە  جیهانی  رەهەندی  لە  ئابوری  كەساسی  ئەنجامدا، 

لە  بە  پیشەسازی  هێنانی  بەرهەم  ئامڕازەكانی  كردنی  دامەزراوەیی  بە 

بەینبردنی بازاڕ و سەركوتكردنی گەشەی خۆ وروژێنەری كۆمەڵگای مەدەنی 

نابێت.11 دەوڵەتی تۆتالیتار )هەمووشتێك لەسەر تاكە پێوەرێك پشتڕاست، 

بەرنامەڕێژی، دادەمەزرێنێت( و ئامانجی نۆژەنكردنەوەی پەیكەری كۆمەڵگایە 

بە  نەك  خۆوروژاندن،  هەرشێوەیەكی  وێرانكردنی(  ئامانجی  بە  )شەڕ  بە 

مۆدێرنیزاسیۆن كە دژی بە پیشەسازی بونیشە. 

ئامێری  عەقاڵنیەت  لە  رەونەقێك  تۆتالیتاریزم  دەرەنجامەكەی،   

ئاستێك  تا   ، دەسەاڵتە  جۆرێك  پێچەوانەوە،  بە  بەڵكو  نییە،  مۆدێرن 

وەفادار  سەرمایەداری(12  شێوەكانی  )هەمو  تێكدانی  واتە  ئەركەكەی  بە 

بزانین  بمێنێتەوە، لە عەقڵ جیاوازە. كاتێك ئەم كارە ئاشكرا دەبێت كە 

لە رووی  بازاڕ  بازاڕەوە هەیە و  بە  نەپچڕاوی  نزیك و  پەیوەندی  عەقڵ 
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دەور بینینی وەك داینەمۆی بزواندنی گەشەپێدان، پێویستی بە )یاسایەكە 

كە بتوانێ وەك ئامێر كاری پێ بكات(، بەاڵم یاسای عەقاڵنی ئەوشتەیە كە 

دەوڵەتی تۆتالیتار لەگەڵی ناگونجێت. پەیامی رزگاری بەخشی پاككردنەوەی 

خۆی  ئەستۆی  لە  تۆتالیتار  دەوڵەتی  كە  تیرۆر  پااڵوتنی  بەهۆی  كۆمەڵگا 

دەبینێت )بە هەرجۆرێك چوارچێوەی رواڵەتی یان پێكهاتەی دەسەاڵتەكەی 

جیاوازە. بەمەش، دژایەتی هەمیشەیی نێوان پابەندی كاری ئەقڵ و پابەندی 

ئایدۆلۆژی حزب، كە نمونەكەی شێوازی كاری دەوڵەتانی كۆمۆنیستی بو، 

رەگی لە )تێكشكانی گەورە(دایە. ئەوە رووداوێكی مێژوویی نەبو كە بە 

هۆی هەلومەرجی نالەبار یان هەڵەی مرۆڤ دەركەوتبێت، بەڵكو ئاكامی 

حەتمی بەرنامەی تازەكردنەوەی كۆمەاڵیەتی بو. بەپێی شەڕی هەمیشەیی 

دژی بەهاو دامەزراوەكانی شارستانیەتی مۆدێرن. 
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بەشی چوارەم
مۆدێنرێتە، لیبڕالیزم و تیۆری رەخنەیی:

وەاڵمێك بۆ پلیكانی1 

ئەلێكس دلفینی و پۆل پیكۆنە

داڕمانی سۆسیۆلۆژی و هەلخوازی سیاسی

هەست  سۆسیۆلۆژیدا  لە  سارد  شەڕی  كۆتایی  كاریگەری  هێشتاش 

پێدەكرێت كە تێكڕا، بە داكۆكی هەلخوازانە لە كارایی درێژە بە هۆكارەكانی 

تیۆری بێكەڵك دەدا و ئیحتباریان فڕی بە سەر تۆكمە یان یاسای لۆژیكیانەوە 

نییە، بەڵكو زیاتر پەیوەندی بە دەوری مێژووییانەوە هەیە بۆ رەخساندنی 

رەوایەتی سیاسی رژێمە تایبەتیەكان.

 هیچ نمونەیەكی باشتر لە چەمكی )تۆتالیتاریزم(2 لە بارەیەوە نییە، 

ناوەڕاستی  لە  مۆسۆلۆنی  بنیتۆ  و  جینتیلە  جیڤانی  یەكەمجار  چەمكە  ئەم 

دەیەی 1920 بۆ تاریفكردنی رژێمی فاشیستی بەكاریان هێنا، قەت تەریبی 

پێناسەكە نەبو؛ پاشان فرانتس نویمان و ئەوجا هانا ئاڕنێت لە هەوڵێكی 

)سەرنەكەوتوو( بۆ تێگەیشتن لە ئەزمونەكانی قێزەونی ئەڵمانیای نازی )لە 

قۆناغی دوای یەكیەتی سۆڤیەت(، گەشەیان بەم چەمكە داو سەرەنجام كارڵ 

بە  كاربردو  بە  ئەم چەمكەیان  برجینسكی و خەڵك  زبیگینۆ  فریدریش و 
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دووبارە پێناسەكردنەوەی جنی كیرك پاتریك راڤەیان كرد. كۆمۆنیزم لەم 

پێناسەیەدا وەك رژێمی ریفۆرم نەكراو بووە ئەهریمەنێك كە شایستەی لە 

بەینچونی سەربازییە، ئەویش لە كاتێكدا كە ریفۆرمی ئاشتییانە لە تێكڕای 

بلۆكی سۆڤیەت لە روودان دابو.

 تەنانەت هێربرێت ماركۆزە و هەمو ئەندامانی قوتابخانەی فرانكفۆرت 

مۆدێرنێتە  دواكەوتوویی  تاریفكردنی  بۆ  یان  )تۆتالیتاریزم(،  چەمكی 

بەكاربردووە، كە رەگی لەبڕیاری شتوارگی و )تەكنیكی بون(ی كۆمەڵگادایە، 

بەپێی ئاوێتەی بەردەوامی هەمو نەیاران لە سیستەمی )ناعەقاڵنی( دەسەاڵت، 

پەیوەندی )تۆتالیتاریزم( و مۆدێرنێتە بەهۆی گەشەی هێڵی بێ سنوری پێگە 

دەیەی  لە  ماركۆزە  بو.  شیاو  شەڕ  دوای  ئەمەریكی  كۆمەڵگای  زاڵەكانی 

1950 تا ئاستێك تیۆری غەریزەی سروشتخوازانەی فرۆیدی كردە جێگرەوەی 

بنەمای دیاردەناسی هایدگەر )بنەمایەك كە لە قۆناغی الوێتی بۆ پێداگری 

سەرلەنوێی پڕۆژەی ماركسیستی بەكاربرد، كە رۆژ بەڕۆژ دۆگماتر دەبو(، 

ئیدی نەیدەتوانی لە )مێژوویی بونی( كۆمەڵی پیشەسازی پێشكەوتو بگات، 

پێگەی  سەرخۆی  لە  بەتێكدانی  بونە  مێژوویی  ئەو  چۆن  كە  تێگەیشت 

پێویستی دیسانەوە بەرهەم هێنانەوەی خۆی گەشەی كردووە.3 ئەم بنەما 

سروشتخوازانە وا جیاوازی حەتمی نێوان پێداویستی )درۆین( و )راستین( 

كرد كە لەالیەك، رەخنەكەی بێ متمانە كردو بۆ شێوەیەكی تری ئایدیۆلۆژی 

)چینی نوێی( گۆڕی كە زۆربەی تیۆرداڕێژانی رەخنەیی وەك پێشبینیكەرانی 

دی  الكەی  لە  و  دەناسێنێت  بنەمایی  تاك  كۆمەڵگای  بەدفەڕی  ئاقیبەت 

دەستكاری،  شایانی  گەورەكردنی  بە  )تۆتالیتار(ی  گەڕانەوەیەكی  ئەگەری 

بەهۆی پیشەسازی كەلتوری پالن بۆ مەیدانی غەریزی دادەنێت.4 
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 بە هەمانجۆر كە رۆبێرت دی ئەمیكۆ پیشانی داوە، زۆربەی هەمو ئەم 

)تۆتالیتار( رژێمە  نەك سەرهەڵدانی  ناتەواون.  ئایدۆلۆژیە  بەسەریەكەوەی 

ەكان ئاڕاستە ناكەن، بەڵكو ناتوانن بەڵگەی پتەو بۆ بژاردەبونی دیاردەكانی 

جێگەی باس بدەن بەدەستەوە. زۆر نزیك بە روودان نمونەكانی ئاشكراكردنی 

)توانای ئەفسانەیی، یان تیۆری(یەكەی دەگرنە ئەستۆ كە پەیوەندیەكی كەمی 

بە نمونەی مێژووییەوە هەیە.5 مانای وانییە، كە چەمكی )تۆتالیتاریزم( وەك 

یادگاری جەنگی سارد، بڕیارە بە زوویی لە بەین بچێت. هێشتاش دەكرێت 

بااڵدەستی  دەستەبژێرانی  بۆ  نەرێنی  رەوایەتیدانی  دەوری  چەمكە  ئەم 

كۆمەڵگای لیبڕاڵ دیموكراسی ببینێت. ئەم دەستەبژێرانە لەمەودوا ناتوانن 

بۆ هێنانەئارای جۆرێك دۆخی زارەكی شڵەژاو پشت بە هەڕەشەی كۆمەڵی 

كۆمۆنیزم ببەستن، دۆخێك كە هەر جۆرە لێكدانەوەیەكی رەخنەیی دۆخی 

بارودۆخی كەم و  واتە  دوادەخات،  دیموكراسی  لیبڕاڵ  هەبوی سیستەمی 

زۆر تەواو بەڕێوەبەرخوازانە، ماهیەتێكی وا جیای بە دوژمنی )تۆتالیتار(ی 

نییە، كە بانگەشە دەكرێت تێكشكاوە. هەنوكە ئەم دەستەبژێرانە بە زۆری 

لە بەكردەوە كردنی ناخی هەمان جیهانی ئایدیۆلۆژی دڕدۆنگن. 

سەركوت  روانگەی  لە  دیموكراسیەكان  لیبڕاڵ  رژێمە  هەرچەند   

فاشیزم  بە  نە  و  كۆمۆنیزم  بە  نە  كەسیەكان  ئازادییە  بە  نەدان  گوێ  و 

سیستەمە  خێرخوازانەی  نوسخەی  بۆ  وردە  وردە  بەاڵم  ناكرێن،  بەراورد 

ئاسودەی  تازەی  چینی  بەهۆی  كە  گۆڕاون  ئەریستۆكراسی  چەقخوازەكان 

هەنوكە  دەدرێ��ن،  ئیدارە  )پسپۆڕان(  باقی  و  سیاسەتكاران  كارمەندان، 

زیاتر  گەرچی  چینە،  ئەم  دراوەتە  رۆژانە  ژیانی  بەڕێوەبردنی  و  كۆنتڕۆڵ 

پێگەی پێویستی بەشداری دیموكراسی لەرزۆك دەكەن. میانڕەوی كەسانێك 

كە پێشتر بە هاواڵتی دادەنران و كەوتنیان لەبری مشتەری ناچاالكی سەربە 
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)براگەورە(  باشتری  تازەو  لێكدانەوەی  بۆ  رێگە  ئەریستۆكراسی،  دەزگای 

خۆش دەكات، تەنانەت گەر لە ریزی خێرخوازانە بێت.

لە  جەخت  قێزەونی  بە  ب��ەردەوام  كە  ئەوەیە  چارەسەر  بەمەش   

بەڵكو  هەڵوەشانەوە،  كە  نەكەینەوە،  ركابەر  رژێمی  خەمهێنی  بارودۆخی 

بارودۆخی  بنچینەیی،  ریفۆرمی  یان  شیاو،  ئەڵتەرناتیڤی  بۆ  پێشنیاز  بە 

نزیك  راب��ردوی  سەرنەكەوتوی  ئەزمونی  جیای  جیا  شێوازی  وەك  هەبو 

لێكبدەینەوە، هەروەها دەكرێت ئەم كارە روونی بكاتەوە بۆچی سۆسیۆلۆج 

و تێكڕای قەشە گەورەكانی مۆدێرنێتە زۆرجار جەخت لە بەدەستهێنانەوەی 

تا ڕێ لە هەرجۆرە رەخنەیەكی كۆمەڵگا  تۆتالیتاریزم دەكەنەوە،  چەمكی 

پارێزكارانەی  قبوڵكردنی  نییە،  تایبەتی  روونی  شانازی  هەوێنی  كە  بگرن 

)ئەوەی  پێوەری  تاكە  وەك  هەیە(  )ئەوەی  دەربارەی  سەلمێنراو  راپۆرتی 

نۆژەنكردنەوەی  بۆ  پێشنیازێك  هەرجۆرە  رەتكردنەوەی  و  ببێت(  دەبێ 

پەیوەندی  واتە  مۆدێرنەكان(،  شارستانیە  )دامەزراوە  رادیكاڵ  كۆمەاڵیەتی 

سەرەكی دەسەاڵت، بە ئەتەكێتی ئایدۆلۆژی و مەیل بۆ تۆتالیتار بون.6 

رەخنەی  كە  پلیكانیە  لۆچیانۆ  ستراتیژی  هەمان  لەجۆری  ئەمە   

فرانكفۆرت  قوتابخانەی  و  تایبەتی  بە  باومەن  زیگمۆنت  لە  توڕەییانە 

پێكەوە  تۆتالیتاریزم  و  مۆدێرنێتە  هەوڵدەدەن  چونكە  دەگرێت،  بەگشتی 

ببەستنەوە. پلیكانی بە بە دەستهێنانەوەی )تۆتالیتاریزم( و تەنانەت كۆمەڵێك 

سۆسیۆلۆجی  كۆنبوی  جبەخانەی  لە  مەودوا  لە  هەڵنەگرتر  پاساو  چەمكی 

یان چەند نەوەی رابردووەوە هەیە،  پەیوەندی بە یەك  شەڕی سارد كە 

)باشترین  وەك  دیموكراسی  لیبڕاڵ  ئاسایی  داكۆكیكردنی  لە  هێشتاش 

سیستەمی شیاو( زێدەڕۆیی دەكات. هەرچەند لەگەڵ زۆرترین الیەنگرانی 

پابەندی و دەرەنجامی پوچگەرێتی  بە  ئایدۆلۆژی رۆشنگەری، دان  لیبڕاڵ 
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مەیلی زاڵ )شارستانیەتی مۆدێرن( دەنێت، بۆ كەمكردنەوەی هەموشتێك 

بۆ )ئەنجومەنی پارە( و نەختینەیی كە ناوی دەنێت )سیستەمی ئاڵوگۆڕی 

حاڵە  بەم  داوا(،  نامرۆڤایەتی خستنەڕوو  زۆرەملێیی  كۆتی  ژێر  زەبەالحی 

ئاسایی  )رێكخراوی سیاسی  دیموكراسی وەك  لیبڕاڵ  رێزگرتنی  لە  گومانی 

كۆمەڵگای مۆدێرن( نییە: سیستەمی ئایدیالی خۆڕیفۆرمكەر كە بە تەریبی 

)مۆدێرنیتە( دەزانرێت.7 رەنگە هەمو ئەو كێشانەی لە ناخی سیستەمێكی 

وەهادا بمێنێتەوە لە پەیوەندی بە تەواووكردنی پڕۆژەی مۆدێرنێتە بە گوێ 

پێنەدان دەخرێتەالوە. ئەمانە كێشەو گرفتی الوەكین وەك هێنانە ناوەوەی 

كەسانێك كە لە )ناوەندی بۆرژوازی لیبڕاڵ دیموكراسی( )بەجیا ماونەوە( 

و لە بەینبردنی دوا كۆسپی سەر رێی گەیشتن بە هاوسەنگ و هاوشێوەی 

مۆدێرنیستی نیروانا.8

 

ئایا مۆدێنرێتە »تۆتالیتار«ە؟

 بە رای پلیكانی، نەشیاوترین شتی رەخنەكەی باومەن و قوتابخانەی 

خودی  بونی  )تۆتالیتاریزم(  پێشنیازی  هەمان  مۆدێرنێتە،  لە  فرانكفۆرت 

مۆدێرنێتەیە. بەپێچەوانەی سیستەمەكانی لە راستیدا تۆتالیتارن، وەك نازیزم 

و ستالینیزم كە دەوترێ عەقاڵنیەتەكەی سەربە دەوای ئایدۆلۆژی دەبێت، 

دەسەاڵتی نامرۆڤایەتی عەقڵ بە تایبەتمەندی كۆمەڵگای مۆدێرن دەزانرێت، 

بنەمای  لەسەر  كۆمەڵگایەكی  هەرجۆرە  دژی  لەبنەڕەتدا  كە  شتێك  واتە 

جیهانبینی ستەمكارانەیە.

هەوڵدەدات  كە  شۆڕشگێری(یە  )خواناسی  دەرەنجامی  تۆتالیتاریزم   

پڕۆژەی زیندوكردنەوەو لە دایكبونەوە بەهۆی پاكتاوكردنی كۆمەڵگا هەمو 

ئەو توخمە گەندەاڵنەی پلیكانی بۆ مۆدێرنیزمی دواكەوتویی جفری هێرف 
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دەگێڕنەوە تا پاڵپشتیەك بدۆزێتەوە، كە بە سەرچاوەی ئاڵودەبوون دەناسرێن: 

بانگەشەكەی،  یەكەمجار  بۆ  هتد،  و  كۆالكەكان  سەرمایەدارەكان،  جولەكە 

عەقاڵنیەتی بەكارهێنراو كە نازیەكان لە پراكتیزەی پڕۆژەی قەوم كوشتنەكەی 

بەهۆی داوای ئایدۆلۆژییەوە لەرزۆك دەبێت، بەداخەوە ئەم بەسەریەكەوەی 

كە  كارەیە  ئەم  بنچینەیی  خراپی  بۆچونی  بە  ئەستور  پشت  لێوەرگرتنەی 

جیهانبینی بۆچی و كەی دێ و پەیوەندی بە عەقڵەوە چۆنە.

ئایدۆلۆژی  چەمكی  گەشەی  دەركەوتەو  ئەم  وردتری  لێكۆڵینەوەی   

دەری دەخات، كە جیهانبینی الدانی بێوێنە بە )زاڵبونی نامرۆڤایەتی عەقڵ( 

نین، بەڵكو تەواوكەریانن. ئەمانە نوێگەری نمونەی دوای رۆشنگەرین كە بە 

)بەڵگەی دەرپەڕاندنی نەریتەكان وەك خورافاتی حەتمی و هەوڵی داهاتو 

بۆ  لەگەڵ هۆكارەكانی )عەقاڵنی(  پڕكردنەوەی بۆشایی دەرەنجامەكەی  بۆ 

كاری پابەندی و پێویست گۆڕاون. بەمەش ناونانی نازیزم و ستالینیزم بە 

جیهانبینی، رێك دان نانە بە هەمانشت كە رەتدەكرێتەوە، واتا رەچەڵەكی 

رۆشنگەری و عەقڵخوازیان.9

 خواوەندیەتی مۆدێرنیستی بەردەوام )عەقڵ( وەك تاكە سەرچاوەی 

عەقڵخوازی  بنەمایەكی  بۆخۆی هیچ  عەقڵە  ئەم  حاڵە  بەم  پەرستنە.  رەوا 

نییە، 1، عەقڵ بێ ناوەرۆكە. پاش هەر سەرچاوەیەك دەبێت لە سەرچاوە 

دەرەكییە نا عەقاڵنیەكانی ترەوە بێت كە رەنگە عەقڵ ئیدیعاكەری بێت: 

رێك هەمان نەریتە نغرۆبوەكانی هەمو شوێنێك و ئەوانەی كە رۆشنگەری 

هەوڵدەدات رەتییان بكاتەوە، یان هاوتا باوەكانیان.

 لەئەنجامدا هەر كۆمەڵگایەك، یان سیستەمێكی هزری كە پشتی بە 

عەقڵ ئەستورە، چ قەناعەت بكات یان نەكات، دەبێت پشت بە ماناو بەهای 

ئاماژە و ئاسەواری پەتی وەرگیراو لە شوێنەكانی دیكە ببەستێت تابتوانێت 
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بەشێوەیەكی  ئەقڵخوازی  بكات.  دەسەاڵت  دەزگاكانی  و  ئەندام  رێنمایی 

پارێزەری  بەهایی  چوارچێوەیەكی  هیچ  كە  دەبێت  پوچەڵ  یان  حەتمی 

دەرەوەیی نییە، چونكە هیچ شتێكی بنچینەیی ناتوانێت لێی بێتەدەرو یان 

دەگاتە پشێوی، چونكە گەر بوبێتە پێویستی شتێكی بنچینەیی بە بەكارهێنانی 

پێوەرە ناتەواوەكان شیاو بووە.11 

پاساو  مۆدێرنێستی،  جۆرێك  شێوازی  بە  فرانكفۆرتیش  قوتابخانەی   

هەڵنەگر بە عەقڵ گەرچی لە لێكدانەوەی )دیالەكتیكی( نەرێنیەكەی - لە 

تێكڕاو تێكشكانی سەرچاوەی  نێوانگیری بەش و  هەوڵی سەرنەكەوتوو بۆ 

نەریتی دەداتە پاڵ، سەرەنجام نەیتوانی دەرەنجامی لۆژیكی كۆتایی رەخنەكەی 

وێرانكەری  خودی  سروشتی  پیشاندانی  لەودیوو  مۆدێرن  كۆمەڵگای  لە 

رۆشنگەری و لە ئاكامدا، لە دیالەكتیكی نەرێنی ئادرنۆ، كورتبونەوەی خودی 

دیالەكتیك بەدەورێكی )نەرێنی( مام ناوەندی بەرجەستە بكات.12 تێكڕا، بە 

شێوازێكی حەتمی، نەدۆزراوە و تێنەگەیەنراو دەمێنێتەوە و دەرەنجامەكەی 

عەقڵ،  چوارچێوەكانی  هاتنەدی  یەك  سەرهەڵدەدات،  شوێنێك  لەچەند 

دوو، هەوڵی تیۆری بۆ تێگەیشتن لەم تێكڕاییە بەهۆی بنەما ئوستورەییە 

تایبەتیەكان و سێ هاتنە ئارای نەریتی تایبەتی كە رەگوڕیشەیان لەم ئوستورە 

ناسیەی رەخسێنەری بەهاو الیەنەكان كە بەم شێوەیە بە كردەوە بناغەی 

بەڵێنی كۆمەاڵیەتی دادەنێن. لەم مەیدانەدا، عەقڵ لە ئابڵوقەی كەلتورێكی 

دەهێنن  كاری  بە  كەلتورەكان  جیاجیا  رێگای  بە  بەڵكو  نایەتەدەر  تایبەت 

لە  رێكبخات،  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  و  بێ  تایبەتیەكانیان  نەریتە  دەربڕی  تا 

كاتێكدا قوتابخانەی فرانكفۆرت لە گرنگیەتی بنەماكانی ئوستورەناسی و لەم 

رووەوە، ستراكتۆرەكانی خواوەندیەتی گەیشت كە ئەم بنەما ئوستورەناسیەی 

لەوەزیاتر  قوتابخانەیە  ئەم  دەكەن،  رێسابەندی  كەلتوردا  لەچوارچێوەی 
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بە  بۆ  هەوڵ  خۆخوازانەترین  )وات��ە  نازیزم  راچڵەكێنەری  ئەزمونی  لە 

دەستهێنانەوەی نەریتەكانی ئوستورەناسی سەدەی بیست( نزیكبو كە بتوانێ 

جەخت لە ماهیەتی جیانەكراوەی ئەم رەهەندی كەلتوریە بكاتەوە،13 ئاكامی 

ماوەتەوەو  بكات كە  لەوە  داكۆكی  بكات،  پاشەكشەیان شیكار  وێرانكەری 

ئەم شیكارە بەجۆرێكی رەخنەی نەریتخوازانە لە مۆدێرنیتە لێكبداتەوە كە 

بۆخۆی  كە  دەبێت  روودان  توشی  بەجیانەكراوە  رەخنەییە  تیۆرە  ئەو  بێ 

خوازیاری تێپەڕاندنی بوو. 

دەزگ��ای  خزمەتی  و  مۆدێرنێتەیە  بێهۆی  زانستی  سۆسیۆلۆجی   

رووداوە  لە  دەتوانێت  و  دەكات  رۆشنگەری  دوای  كۆمەڵگای  راپەڕاندنی 

ئاشكراكانی گریمانەیی بكۆڵێتەوە و بەمەش زۆرجار پارێزكاری و پوچگەرێتی 

لێدەكەوێتەوە.

 سۆسیۆلۆجی حەزی لە پارێزگارییە، چونكە سەرەڕای داوای ئایدیۆلۆژی 

عەقڵخوازانەشی شتێك وەك )نائەقاڵنی( رەت ناكاتەوە، كە مەگەر بە قاچاخ 

باسی ئەو بەهایانە بكات، كە بەشێوەیەكی دەروونناسی البراون. سۆسیۆلۆجی 

بە بەڵگەی پابەندیەكەی بە بنەمای بێالیەنی بەها، دەبێ هەمو بەهاكان بە 

رەوا بزانێت، كە لە رۆژگار، لە واقعیەتی كۆمەاڵیەتی بابەتیانە دەبینێت. 

سۆسیۆلۆژی بۆ پوچگەرێتی دەچێت، چونكە ناتوانێ هیچ بەهایەك لە خۆیدا 

سەرهەڵبداو ناچارە بێالیەنانە هەموشتە ئامادەكان، بە ناوی دراوە پەتیەكان 

قبوڵ بكات.14 بەم شێوەیە بۆ نەخستنە مەترسیەوەی )بێالیەنی بەهایی( 

تایبەت روودەدات -  لە هەركاتێكی  بكات، كە  قبوڵیان  دەبێت خۆكارانە 

و  ژینگەناسی  زۆرەملێیی.  كاری  كەمپەكانی  و  كوژی  رەچەڵەك  تەنانەت 

سۆسیۆلۆجی نازی، كە بێویژدانانە بون، هەوڵیاندا )واقعیەتەكان( سەقامگیر 

بكەن كە چاوپۆشی لە بێ ماناو قێزەونیان بۆ زۆربەی خەڵك بە شێوەیەكی 



108
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

واتایی پوچەڵ نەكراوە بن و بەمەش النیكەم بەپێی بۆچونی كارڵ پۆپەر و 

قوتابخانەی الیەنگری زانستیەكەی15 پاساوی زانستییان هەبو، كە هێشتاش 

ئەم  بوبن.  هەڵە  هەڵوەشاوەو  سەرەنجام  گەر  تەنانەت  بەتوانایە،  زۆر 

كارە نائاسایی نییە: زۆربەی زانستەكان كە بانگەشەی درۆیین و ناڕاستن، 

نەكراوەو  پوچەڵ  شایستەیی  سەربە  و  میتۆدناسی  زانستییان  رەوایەتی 

هەمانكار دەری دەخات، كە بۆچی مێژووی زانست گۆڕستانی بەرفراوانی 

گریمانە ناڕاستەكانە. 

رەخنەگرتنی  رەخنەو  وەك  ب��ەردەوام  تائێستا،  كە  گەراییە  پوچ   

دواكەوتوانە تێپەڕێندراوە،16 گەرچی زیاتر الیەنگرانی پێشكەوتنخوازو لیبڕاڵ 

پشتگیری دەكەن، خاڵی كۆتایی مۆدێرنێتە، خەبەر لە هەڕەشەی سەرەنجامی 

)تۆتالیتار( دەدا، مۆدێرنێتە بەشدارە لە هێنانەدی رژێمە دەسەاڵتخوازەكان. 

لێرەدا بە كاربردنی چەمكی ناوزڕاوی وەك تۆتالیتاریزم بە مانای الواز بوو 

ئیمپریالیزم بە گشتی رێ پێدراوە. هەرچەند )تۆتالیتاریزم( وەك ئامڕازێكی 

ناورد  هۆكارێكی  وەك  هێشتاش  بەاڵم  نییە،  پێویست  تەواو  ورد  تیۆری 

كەمێك لە تاریفكردنی مەیلی پەتی كۆمەڵگای مۆدێرن سودمەند دەبێت. 

لە  هەمەگیر،  كۆنتڕۆڵكردنی  واتا  وشە،  راستەقینەی  بەمانای  تۆتالیتاریزم 

ئەو  بێ  مەودوا  )لە  ئازادن  النیكەم  مرۆڤەكان  چونكە  نەشیاوە  بنچینەوە 

مرۆڤ نین، بەڵكو بەشتی پەتی دەدوێنرێن( بەردەوام دەتوانن كاری جیاواز 

ئەنجام بدەن كە پێیان دەوترێت، یان ناچار دەبن ئەنجامی بدەن. هەروەك 

لە باشترین دۆخدا، )كۆنتڕۆڵی تێروتەسەل( ئارەزویەكە بە كردەوە حەتمەن 

مەرجدار دەمێنێتەوە، چونكە دەبێت بەدیهێنانی وەك پێویست بە نێوانگیری 

بڕیاری زەینی سەربەخۆ بۆ ئەنجامدانی كاری هاوتای چاوەڕوانیەكان پێكبێت. 

هەرهێندە كە )كۆنتڕۆڵی تێروتەسەل( جگە لە مەیلێكی پەتی ناتوانێ شتێكی 
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دیكە بێت، تۆتالیتاریزمیش هەرگیز ناتوانێ كۆمەڵگای راستەقینەی رابردو بە 

هەبو تاریف بكات. هەربۆیە هەركاتێك شێلگیرانە باسی بەكارهێنانی ئەم 

پیناسە  زۆرجار هەلخوازانە  ناباو  شێوازێكی  بە  بەردەوام  بكرێت،  چەمكە 

دەكرێت. 

ستالینیزم، تەنانەت لە تاریكترین دەوری خۆی، بە نائاسایی توشمی 

وەهم بووە، بەدوای جۆرەكانی پیالنگێڕانی ناوخۆی تاكەكانی وەك پیاوانی 

سیا، دكتۆرە )جولەكەكان(، دواكەوتووەكان و تەنانەت ئەندامانی كۆمیتەی 

ناوەندی حزبدا دەگەڕا، چونكە باش ئاگای لە هەیمەنە نەكردنی تێروتەسەل، 

كە  نازیزمیش،  ئەزمونی  بو.  الدانەكان  هەمیشەیی  مەترسی  هەروەها 

پیشانی  پاراست،  بازاڕی  میكانیزمەكانی  و  كێشەی سەرمایەداری  هەندێك 

دەدا كە كۆنتڕۆڵی تێروتەسەل هەرگیز لەبەرچاو نەبووە. 

بەرتەسك  دەسەاڵتخوازی  جیاوازی  شێوەیەكی  وەك  تۆتالیتاریزم   

بابەتە  لەم  تێگەیشتن  بۆ  تۆتالیتاریزم  دەكرێ  دەناسن.  ئازادی  كەرەوەی 

هاوكاریمان بكات چ روودەدات كە مۆدێرنیتە سەركەوتووانە هەمو نەریتەكانی 

بناغەداری كەلتورە تایبەتیەكان لەبەین ببات. ئێستا لە بارودۆخێكی وادا كە 

بەرهەم هێنانەوەی كەلتوری و كۆمەاڵیەتی دەروون ناسی لە مەودوا لە ناخی 

رەهەندی جوانناسی – الساییكردنەوە، یان ژینگەی جیهانی هیچ نەریتێك 

بەهۆی  كاریگەر  شێوەیەكی  بە  كەلتوری  هێنانەوەی  بەرهەم  روون��ادا،17 

دەوڵەت )بە لێكدانەوەی هابرماس( دەبێتە ئیمپریالیزم، بە كۆمەاڵیەتی بون 

بەردەوام نابێت، ئەم كارە كۆمەڵگایەكی پێكهاتو لە تاكیەتی لێدەكەوێتەوە 

كە لە روانگەی ئاكاری ناشایستەن. 

یاساخوازی  الیەنگری  مۆدێرنەكان  كۆمەڵگا  كە  مانایەیە  بەو  ئەمە 

)لیبڕاڵ دیموكراسی( شیاو وەك بنەمایەك گریمانە بكەن، خۆی لە خۆیدا بە 
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هۆی هاواڵتیانی مشەخۆركراو نابنە ناوەوەیی كە لە رێگای میكانیزمەكانی 

جوان ناسی الساییكەرەوەی باو لە بەین براوە كۆمەڵگا پەسند دەبن، بەڵكو 

تەنیا بە دوور لە خێروچاكەی رەچاوكراو قبوڵ دەكرێن، واتا كاتێك ئاوڕیان 

لێدەدرێتەوە كە رەچاو نەكردنیان بێ رێپێدانی بنچینەیی شیاو بێت. 

 سڕانەوەی دەروونخواز بونی زەینی رێسای كۆمەاڵیەتی بەم مانایەیە 

دەرەوەی  دامەزراوەی  بەرچاوی  ژمارەیەكی  بەهۆی  لەمەودوا  دەبێت  كە 

بۆرۆكراتی  دەزگ��ای  زۆری  گەشەی  و  ببرێن  بەكار  سەپێنراو  دەوڵ��ەت 

ئازادی  بەسەر  چوارچێوەكانە  زیادبونی  رەوتە  ئەم  ئاكامی  لێدەكەوێتەوە. 

تیۆری  بە  جیاواز،  پلەی  بە  كە  دەشكێتەوە  بەشتێك  سەرەنجام  و  تاكی 

)تۆتالیتاریزم( دەزانرێ و یان بە دەستەواژەی سادەتر بە سەركوتكردنی زۆر 

كۆتایی دێت. كاتێك ئەم دۆخە روودەدا كە ئەم چوارچێوانە زیاد لە ئاست 

بن، واتا بارودۆخی كۆمەاڵیەتی بەرە و مەترسیداریەك، گەشەی هاوشانی 

رەواج و بەگشتی بونی مۆدێرنیتە و لە ناوبردنی چەمكی ئەو نەریتانەیە 

تایبەتەوەیە. بەمەش بێجگە لە الدانی كە بە  كە پەیوەندییان بە كۆمەڵی 

دامەزراوەی  زۆری  ژمارەیەكی  بەهۆی  بون  زانستی  پڕۆسەی  سەقامگیری 

دەوڵەتی پیشەیی هاتنە ئارا )بەوجۆرەی كە ئایدۆلۆژی مۆدێرنیزم بانگەشە 

دەكات(، زیانە كۆمەاڵیەتیەكانی هەبو وەك لێكترازانی كۆمەاڵیەتی، قۆرخ 

تێكچونی  خێزان،  ناجێگیری  تاوانی  ئاستی  بەرزی  زۆر،  دارای��ی  كردنی 

كەسایەتی و هاوشێوەیان، لە راستیدا ئاماژەی ناڕێكی حەتمیەكانی مۆدێرنێتەی 

دواكەوتووە، واتە ئەلگۆیەكی رێكخراوی كۆمەاڵیەتی كە توانیویەتی ژێرخانی 

نەریتەكان لە بەین ببات، كە دیاریكردنی كۆمەڵگا پەسندی ژمارەیەكی زۆری 

تاكەكان بۆ مانەوەی دامەزراوە دیموكراسیەكان بێ ئەمان زۆر زەحمەتە.

بژێوی  هاوكاری  بۆ  رەوتە  ئەم  دەرەنجامی  بەڕێوەبردنی  دەوڵەتی   
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ژیانی رۆژانەی ئەم كۆمەڵە خەڵكە پێویستە. ئەم دەوڵەتانە دەتوانن بەهۆی 

گواستنەوەی  كاربكەن.  و چوارچێوەكان  بریارەكان  كارنامەكان،  فراوانبونی 

بەرپرسیەت لە تاكەكان بۆ دامەزراوەی دەوڵەتی ئەم تاكانە چەندی زیاتر 

بۆ  پێویست  كاتی  كە  دەك��ات،  پیشەیی  )براگەورەی  هۆگری  وابەستەو 

مانەوەی كۆمەڵگایەكی دیموكراسی لە جاران زیاتر لەرزۆك دەكات. لێرەدا، 

دەكرێ )تۆتالیتاریزم( لە شوێنكەوتەی ئەم رەوتە روو لە خراپە تا خاڵێك 

تێدا  كەسی  هەڵبژاردنی  دەرفەتی  زەحەمەت  بە  كە  بكەی،  ئەنجامگیری 

دەمێنێتەوە.

 بە پێچەوانەی خوێندنەوەكانی كە لە شرۆڤەی )تاك رەهەندی بون(ی 

ماركۆزە دان و بەشتێكی زیاتری حەزێكی پەتی كۆمەڵگای پیشەیی پێشكەوتوو 

كردنی  عەقاڵنی  بە  بەهۆی  مۆدێنریتە(،  پڕۆژەی  )تەواوكردنی  بۆ  هەوڵ 

)تەندروستی سیاسی( هاواڵتیانی خۆیان دەزانن، لە راستیدا دەرەنجامێكی 

وەها نەشیاوە، چونكە پێش ئەوەی سەركەوتووانە بە دامەزراوەیی بكرێن، 

دەبێتە قەیرانی بنەمایی و لە كۆتاییدا لێكترازانی كۆمەاڵیەتی.

وەك  چ  ڕاستە،  )تۆتالیتاریزم(  شرۆڤەكانی  هەمو  بۆ  كارە  ئەم   

دەرەنجامی مۆدێرنێتە چ وەك ڕەتكردنەوەی. ئەم مەسەلەیە بەو لێكدژە 

باو  لە هەموالیەكی  گریمانە  بە  )مۆدێرن(  سیستەمێكی  كە  دەبەسترێتەوە 

رزگاری بوبێت، دەكرێت ئەنگلوار بە سەرلەنوێ بەرهەم هێنانەوەی خۆی، 

واتە كۆمەڵگاپەسەندی سەركەوتووی نەوەی نوێ و بنەمای تاكیەتی سەربەخۆ 

رێك لە سەر هەمان خڵتەی باوی وەك دەسەاڵتی باوكودایك، پەروەردەی 

ئایینی و... گەشەو بااڵ بكات، كە بەردەوام وەك توخمە ناعەقاڵنیەكان و 

زیاتر وەك كۆسپی پێشكەوتن و دوا هۆكارەكانی گرفتی كۆمەاڵیەتی دیاری 

دەكرێت.
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 ئەگەر كۆمەڵگا پەسەندی پێویستی بە ژێرخانی باو، نافەرمی و جێ 

نەگرەوەیە كە دوای جوان ناسی السایی دەكەنەوە و چەند ئەم ژێرخانانە 

لە  مۆدێرنێتە  دەكرێت  كەوابوو  دەبات،  بەینیان  لە  مۆدێرنێتە  زیادبكەن 

ئەوەی  پێش  واتە  بكات،  گەشە  بونی  دام��ەزراوە  بە  بەرایی  قۆناغەكانی 

پڕۆسەی پوكانەوە كامڵ یان زۆر توند بكرێت.

 ئەم پڕۆسەیە لە ماوەیەكی زۆردا لە خۆرئاوا، یان كۆمەڵگای دیكە 

بە  زۆرجار  و  بووە  هێز  بە  نەریتەكانی  تایبەتی  بە  كە  دەبێت  بەردەوام 

شێوەیەكی دامەزراوەیی پارێزراوون، لە كاتێكدا هۆكاری بە عەقاڵنی كردن، 

النیكەم لە سەرەتادا الوازتر بون. بەم حاڵەش، بە هەمانجۆر كە ئەزمونی 

دەوڵەتی تاكحزبی بااڵدەستی یەكێتی سۆڤیەت پیشانی داوە، زۆربونی ڕەوتی 

سەرەنجام  كە  تۆقێنەر  بۆتە  و  لێكترازاوە  كۆمەڵگایەك  مۆدێرنیزاسیۆنی 

كردنی  دامەزراوەیی  بە  بنەماو  نۆژەنكردنەوەی  وێرانكەرە.  كاریگەری 

سەرلەنوێی نەریتەكان ماوەیەكی زۆری دەوێ و دوای پاشەكشەی 1991ی 

مەدەنیەكان،  ئازادییە  دیموكراسی،  ب��ازاڕ،  ئاڵوگۆڕی  سۆڤیەت،  یەكێتی 

گریمانە  بنچینەیی  كە  مۆدێرن  ئایدۆلۆژی  ئاماژەكانی  هەمو  و  دەستوری 

دەبن، نەیانتوانیووە هەربەو خێرایی و ئاسانییە كۆمەڵگای روسیا بە )جیهانی 

ئازاد ببەستنەوە(، كە لەسەرەتادا لیبڕاڵەكانی شەڕی سارد چاوەڕێیان دەكرد. 

مۆدێرنیتە - كەلتور یان خەسارناسی؟ 

كۆمەڵێك  بێسەروبەرەی  زیادكردنی  كۆمەڵگایەك  لە  خۆشبەختانە   

سەرەنجام جۆرێك بێزاری لە )مۆدێرنیتە( و بە عەقاڵنی كردنی كۆمەاڵیەتی 

تایبەتی  بە  مەدەنیدا،  ئازادی  نەریتەكانی  لە  كۆنی  پێشینەی  كە  دەبێت، 

دەربڕیندا هەیە كە چاكسازییان تێدا دەكات، تەنانەت ئەگەر رووناكبیرانی 
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ئەكادیمی ))فەرمی(( ئەم كارە بكەن، بەشی بنچینەیی دەزگای بۆرۆكراتیكی 

بەڕێوەبەری  دەوڵەتی  بەردەوامی  گەشەی  لە  و  پێكدێنن  دەسەاڵتدار 

سوودمەندن. بارودۆخی نائاسایی ))ئارامی(( كە بە مەترسی دوژمنی دەرەكی 

سەرهەڵدەدا )وەك سەردەمی شەڕی سارد(18 دەكرێت بە كاتی پرسیارەكان 

بە تێكدانی زەینی خەڵك، یان دووپات نەكردنەوەی مەسەلە بنەماییەكان پەك 

بخات، كە دەربارەی رەوایەتی سیستەمی بااڵ دەست هەیە، بەاڵم هەرگیز 

ناتوانێ الیان بەرێت. بەم شێوەیە مۆدێرنیتە بە پێچەوانەی جەوهەرەكەی، 

زانستی  سەركەوتنە  سەرەڕای  خۆرئاوایە.  كەلتوری  تایبەتی  خەسارناسی 

كە  جیاوازەكان  مەیدانە  بەرچاوەكانی  سەركەوتنە  تێكڕای  تەكنەلۆژیاو  و 

داكۆكیكارانی مۆدێرنیزم سەركەوتوانە، بەاڵم زامن نەكراو بتوانن پەیوەندی 

كە  قەیرانی سیستماتیكی هەمیشەییە  لە  مۆدێرنیتە حەزی  بكەن،19  پێوە 

كاردانەوەی  سەقامگیری دەخاتە مەترسیەوە؛ هاوكات زۆرجار دەبێتەهۆی 

توندی نەریتخوازانەی ناوەوەو دەرەوە )وەك تەقینەوەی ئۆكالهوما سیتی و 

تیرۆریزم دژی ئەمریكایی نێودەوڵەتی(. ئەم كارە مانای بانگهێشتی گەڕانەوە 

نییە، بۆ سەردەمی ئوستورەیی ))پێش مۆدێرنیتە((، بەڵكو قۆناغێكی سەروترو 

گۆڕانی  بۆخۆی  دادەنرێ؛  گەشەكردن  سەرەتای  بە  زەمەنی  روانگەی  لە 

تەكنەلۆژیا،  بێ  پیشەسازی  پێش  بەكۆمەڵگاكانی  ئاماژە  كە  مۆدێرنیستییە 

زانست، رایەڵەكانی پەیوەندی و مامەڵەی كەلتوری بە هێز دەكات، لە بری 

كەلتوری خۆرئاوای كراوە دەگێڕێتەوە كە ئیدی بانگەشەی هەبوونی متمانەی 

جیهانی نییە، )بەمەش زیاتر رێز لە كەلتوری ناتەبا دەگرێ( و هاوكات زیاتر 

كە  هەمانشت  رێك   - دەگێڕێتەوە  خۆی  باوەكانی  بەها  و  رەگ  وریایی 

ئایدۆلۆژی رۆشنگەری دەیویست توڕەی بكات، بە ناڕەوای بزانێ، پاشان بە 

شێوەیەكی رێسامەند دای بخات. 
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مەرجی  چەشنە،  بەم  نەریتخوازی  بنجوبناوانی  ناسینەوەی  دوبارە   

پێداویستی  كەلتورو  تێكڕای  دیكەی  جارێكی  كردنی  سیاسی  بە  پێویستی 

دوبارەی شێوەی تایبەتی ژیانە كە رەگی لە نەریتخوازی ناوخۆ دایە، ئەو 

هەمان  لەسەر  كەسی  ناسنامەی  دی  جارێكی  دەكرێت  كە  نەریتخوازانەی 

بە  نەك  رێكبخەنەوە،  ئەندامیەكان  كۆمەڵە  سەربەخۆی  تاكیەتی  بنەمای 

بەهامەندە دڵخوازەكانی هاوشێوە جیهانی بەڵكو بەهۆی رێكخستنی تایبەتی 

بسازێن، بە یەكە سیاسیە گەورەترەكانەوە لكاون.

رەخنەگرانی  كە  بەهەمانجۆر  مۆدێرنیتە،  رتوشكردنەوەی  ئەم   

كۆمۆنیست بەردەوام دەڵێن، ناتوانێ رەوتی گەڕاوەی شەڕی هەموان دژی 

هەمووانی هۆبزی كەم بكاتەوە، كە جیهان نیشتمانی سەردەمی رۆشنگەری 

بە  ئاستی جیهانی،  لە  بەهۆی دەوڵەتی مۆدێرن و  لە واڵتدا،  هەوڵیدەدا 

تایبەت دوای جەنگی یەكەمی جیهانی، بەهۆی كێشەی جیاجیای حكومەتە 

سەرتاسەریە جیهانیەكان تێكی بشكێنێت. لە بری بە مانای بنیاتنانی سەرلەنوێی 

كەلتوریەكانی  ناسنامە  رێكخستنەوەی  دوبارە  رێگایەوە،  لەم  و  بەهاكان 

ناوخۆیی فرەیە كە مۆدێرنیتە دەیەوێ بە هاوڕاكردن بیانسڕێتەوە. بەمەش 

دەوری  دەكات،  بێدەنگ  لێكدژی  خود  فرەكەلتورخوازی  پێچەوانەوە  بە 

بانگەشە دەكرێت  )كە  مۆدێرن  ناوەندی  دەوڵەتی  بە هێزتری  هەمیشەیی 

زەین  لە  )دوور  پاساوكەر  الیەنگرو  دەبێ  مۆدێرنێتە  رەخنەی  بێالیەنە(، 

)رەهەندی  ))الساییكردنەوەی سروشت((  )نەریتەكان( و  بون و دووفاقی( 

الساییكردنەوەیی( بێت، كە ئادورنۆ لە دوا ساڵی ژیانی خۆی دەیویست لە 

كتێبە تەواو نەكراوەكەی تیۆری جوان ناسی تیشكی بخاتە سەر. 

ماركۆزە و ئادورنۆ، رەنگە بە بەڵگەی تاكتیكی زۆرباش بە وازهێنان 

لە شیكاری دینامیزمەكانی كۆمەڵگای پیشەسازی پێشكەوتوو، كە لە بەرایی 
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دەیەكانی 1940 ئەنجامیان دەدا،20 هەوڵیاندا لە مەسەلەیەك بكۆڵنەوە كە 

بە درێژایی سەردەمی شێواوی دەیەی 1960 لێی بێ ئاگابوون. ئەم دوانە 

بێ تاوان لە وەی كە تەواو خۆیان لە ترسەكانی جەنگی دووەمی جیهانی بە 

دوور بگرن و لە روانگەی نامۆدێرنیستی بە وردبوونەوە لە رەوتی مۆدێرنیتە 

پەیوەندی  بارودۆخی  چۆنایەتی  پچڕانی  نەیاتوانی  دیسانەوە  بكۆڵنەوە، 

بااڵدەست وێنا بكەن، بەم شێوەیە رەخنەی پەرتوباڵوی جوان ناسی، یان 

ژیان باوەڕانەیان پێشنیاز كرد: ماركۆزە غەریزەو ))نامۆیەكان(( بە دوا هێڵی 

دژایەتی سیستەمێك دەزانێت كە بە رواڵەت دەتوانێ هەمو رەخنەكان }لە 

ناخی خۆیدا{ كۆبكاتەوە و هەمو شەڕەكانیش بكاتە خەرمان و ئادورنۆش 

كەمێك هیواكانی خۆی لە سەر ئەو بۆچونە هونەری و فەلسەفییە هەڵچنی 

بو كە دەیتوانی لە شێوازی بیركردنەوەی پارێزگارانە سەركەوتووبن. 

ئادورنۆ و هۆركهایمەر بە ئاگاداربون لە وەی كە دەكرێت لە مەیدانێكی 

وەهادا، هەرجۆرە رەخنەیەكی ئاسایی بۆ بەهێزكردن و مانەوەی سیستەمی 

دەسەاڵتیان لە دژ بەكاربهێنێت، بە پێچەوانەی ماركۆزە )كە لە دواساڵەكانی 

واتاییدا  سیاسەتی  بەگژ  هزرەكانی  گەڕانەوەی  ئەگەری  بە  خۆی  تەمەنی 

دەچۆوە(،21 بۆ ئاڵۆزی چەمكی گەڕانەوە و بەم شێوەیە پشكی كاریگەریان 

ئەكادیمی  الوەكی  بەشێكی  مردنیان،  پاش  رەخنەیی،  تیۆری  داڕمانی  لە 

پێكەوە نەبەستراوی دیكەیان لە جیاتی هەبو. 

هەڵنەگر  پاساو  چەشنە  لەم  تاكتیكێكی  تیۆری  روانگەی  لە  رەنگە   

بە زەین بگات نەك چارەسەر بو، بەڵكو لە روانگەی سیاسیش دروست و 

لۆژیكی بو، لەگەڵ ئەوەشدا چونكە پاشان هۆركهایمەرو ئادورنۆ نەیانتوانی 

شیكارەكەیانی  هەرگیز  بدەن،  تیۆری((  زستانی  ))خەوی  قۆناغی  بە  گەشە 

لە  داكۆكییان  ئەنجامدا،  لە  نەگەیاندووە.22  لۆژیكیان  دەرەنجامی  بە 
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))سەیروسەمەرە و دووفاقی((، یان ))الساییكردنەوەی سروشت(( بە پوچی 

مایەوە و ئامادەی شرۆڤەی فرۆیدی، فرە كەلتوری یان راڤەی دوورایی رۆژی 

ئەكادیمی بو، بەاڵم الساییكردنەوەی سروشت وەك نمونە، ناتوانێ بەڵگەو 

دەلیلی لەسەر هەرجۆرە پەنابردنەبەری شادمانانەی شێوە جیاجیاكانی الدان 

هەبێت چونكە ناكرێت ))سروشت(( بۆ رەهەندی غەریزی كەم بكاتەوە، لە 

جێدا سروشت ئاماژەی تێكڕایی گشتگر و رەسەنە كە ئادورنۆ وەك شتێك 

بەردەست  نییە،  بەردەست  چەمكەكانی  بۆ  ناچاری  بە  كە  دەكرد  دیاری 

خواوەندێتی،  رامانی  مایەی  بەردەوام  مێژوویی  روانگەی  لە  كە  نەبویەك 

بەدێهێنانی چوارچێوەكانی مرۆڤایەتی و لە هەموی گرنگتر، فۆرمۆلە بونی 

ئەگەر  رەخساندووە،  چوارچێوانەی  بەو  تەبابون  بۆ  كەلتورەكان  و  كۆمەڵ 

كە  نین،  تایبەتیەكان  كەلتورە  فاقی(( هەمان  دوو  ))سەیرو سەمەرەو  ئەم 

مۆدێرنیتە بە پەلە وەك سەرچاوەی ناعەقاڵنی دەیانكاتە خورافەو ئوستورە، 

كەوابو چین؟ هەربۆیە دیالەكتیكی رۆشنگەری مۆدێرنێتەو كوشتنی جولەكە 

پێكەوە دەبەستێتەوە، بە زێدەڕۆترین شێوازی تەباكردنی تایبەت بە كەلتوری 

تایبەتی دەزانێت كە بۆ هەزار ساڵ لە ژێر نالەبارترین هەلومەرج رووبەڕوی 

هاوشێوەكردنی كردۆتەوە. عەقڵخوازی بە رواڵەت خودبنیاتنەری مۆدێرنیتە، 

هەمو بەهاكانی بەم ناوە رەتكردۆتەوە كە ناعەقاڵنین، گیرۆدەی چوارچێوەی 

ئاكاری نابێ و دەكرێ بە هەمان ئاسانی ئۆرگانیزەكردنی بەرهەم هێنان و 

دابەشكردن دەست پێشخەری البردنی هەمو كەلتورەكان بكات. 

 رێك ئەوە سیناریۆیەكی تێكڕاییە كە زیگمۆنت باومەن لە باشترین 

كردۆتەوە.23  باڵوی  و  نوسیویەتی  جولەكە  كوشتنی  دەرەب��ارەی  كتێبیدا 

هەمانشتە كە داكۆكیكارانی مۆدێرنیزمی وەك پلیكانی قبوڵی ناكەن. بانگەشە 

مۆدێرنێتەیە  نەناسینی  دەسكەوتی  چەشنە  لەم  ئەنجامگیریەكی  كە  كراوە 
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كە  شارستانیەك  نەك  ئازادیەكان((  و  ماف  تایبەتی  ))كەلتورێكی  ناوی  بە 

بەرهەم  هێزەكانی  نەكردنی  الیەنگری  پەرەپێدانی  وەك  دەكرێ  شیمانە 

هێنان تێگەیەنراو دەبێت. بە باوەڕی پلیكانی، مۆدێرنێتە وەك كەلتورێك، 

پەیكەری  دەتوانێت  كە  دیكەیە  تایبەتمەندیەكانی  و  عەقڵ  لەسەربنەمای 

كۆمەاڵیەتی بژاردەی تاكی ناڕازی بە هەرجۆرە تۆتالیزمێك بێنێتە ئارا و لەسەر 

هەمان بنەما ناتوانێ شتێكی وەك كوشتنی جولەكە بەدی بێنێت، كوشتنی 

كۆمەڵگایەكە  تایبەتی  دەرەنجامی  زێدەڕۆیی  نائاسایی  نمونەیەكی  جولەكە 

لە  دوبارە  پڕۆژەی  دوای  بە  جیاجیاكەی  ناعەقاڵنیە  جیهانبینی  بەپێی  كە 

دایكبونەوە بون. تاریفكردنی مۆدێرنیتە وەك كەلتورێك نە شارستانیەت و نە 

بە مەبەستنی داخستنی رێگای هەرجۆرە راڤەیەكی شیاوی بارودۆخی هەبو 

لە گرفتی  لە گەشەی دوور  بااڵتر  بۆ قۆناغی  لە قۆناغێك  پەڕینەوە  وەك 

ب��ۆرژوازی(،  دەسەاڵتی  سەردەمی  بۆ  ماركسیستی  )خوێندنەوەی  هەنوكە 

بەڵكو بانگەشەی هەوڵی سەربەخۆیی بێالیەنكردنی كراوە. گەشەی هێزەكانی 

بەرهەم هێنان پەیوەند بەشارستانیەت، بە مۆدێرنیتە وەك كەلتورێكە تابتوانن 

هاوكات بە ناوی بەهای جیهانی رەوایەتی بداتە مۆدێرنیتە.

 ئەم بە كاربردنە بەرامبەرە بێ متمانەیی سۆسیۆلۆژی ))شارستانیەت(( 

و ))كەلتور(( و تێگەیشتنی ناباوی مۆدێرنێتە زیاتر لە راشكاوی لە خشتەبەرە 

و لەم بارە تایبەتەوە، نەك پلیكانی بۆ خوێندنەوەیەكی ناڕاستی دینامیزمی 

كۆمەڵگای مۆدێرن، بەڵكو بۆ خوێندنەوەیەكی هەڵەی مێژووی نوێ سەرەتایی 

و لە هەموی گرنگتر رەوتی تراژیدی یەكێتی سۆڤیەت رادەكێشێت. ئەزمونی 

روسیا، دوور لەوەی كە دەرەنجامی پڕۆژەیەكی ناڕاستی دوبارە لە دایكبونەوە 

بێت كە بەپێی جیهانبینیەكی ستەمكارانەیە، لە بنەڕەتدا مەشقێكی شۆڕشگێری 

پۆست مۆدێرنێتە بو.
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 ئەزمونی روسیا بە مۆدێرنیزەكردنی فەرمانانەو بێبەزەیانەی چینێكی 

نوێی روناكبیرانی شۆڕشگێڕ ئەنجامدرا كە توانیان لە هەلومەرجێكی ریزپەڕدا 

بە عەقاڵنی كردنی  بۆ  زەبر  بە  بگرنەدەست و دەوڵەت حزب  دەسەاڵت 

بە  بكەن.  جێگیر  رۆشنگەری  نمونەی  هێڵی  ئاقاری  بە  روسیا  كۆمەڵگای 

دەستەواژەیەكی دیكە پێشهاتەكانی وەك ئابوری بازاڕ كارایی یان جێگیری 

بە  پیرۆزی  كە  نییە  یەكالكەرەوە،  مۆدێرنێتە  بۆ  هەرهێندە  مافەكان 

عەقاڵنی كردن لە رێگای پێشنیازێكی چەقگیر بۆ دەستەبەركردنی ئامانجی 

زانستیەوە  رۆشنگەری  روانگەی  لە  كە  نوێ((  ))مرۆڤی  بەدیهێنانی  وەك 

هەڵدەهێنجرێت، بەمەش دەرەنجامی ناوەوەیی ئەم ئەزمونە سەرنەكەوتووە، 

بۆ كۆمەڵگای خۆرئاوا رێك دژی ئەو شتانەیە كە پلیكانی وێنای دەكات. 

سیستەمی روسیا شێوەی زێدەڕۆیی شازی مۆدێرنێتەیە، نەك رەتكردنەوەی 

مۆدێرنێتە. بەڵشەفیكەكان نەك لە رووی گەشەكردنی هۆكارەكانی بەرهەم 

هێنان و دامەزراندنی گەورەترین دەزگای بۆرۆكراتیكی جیهان سوودیان لە 

بەڵكو قوفڵی هەبویی و كۆگای  زانستی مۆدێرن وەرگرتووە،  تەكنەلۆژیاو 

میتافیزیكی رۆشنگەری، بە قیامەتناسی دنیایی بونی كریستیانیەت و تیۆرێكی 

مێژوویی نادەستنوسی كڕیان، كە لە ئافەریدەیی بەرەو رزگاری دەچێ و لە 

ژێر ناونیشانی كۆمۆنیزم پێناسەیان كردەوە: بە هەرشتێك لەسەر زەوی كە 

دانیشتوانەكەی مرۆڤی ئازاد، خۆبەس و كۆمەاڵیەتین. 

 كە تۆزوخۆڵی مشتومڕەكان كەوت جیاوازی راستەقینە، یان النیكەم 

گرنگترین جیاوازی نێوان مۆدێرنێتەی پلیكانی و هەڵوێستی بەڵشەفیكەكان 

دەمێنێتەوە، بازاڕ تاكخوازی و ناوەوەیی، عەقاڵنییە كە پلیكانی بەشێوەیەكی 

پلیكانی وەك هەمو  لێرەدا  بەاڵم  دەناسێنێت،  بەوە  پاساو هەڵنەگر خۆی 

عەقڵگەرایانی رۆشنگەری، عەقڵ نەك بەناوی ئەقاڵنیەتێكی ئامڕازی بەڵكو 
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وەك سیستەمێكی خاوەن دەسەاڵتی بەهامەند بە كاردەبرد. بەو شێوەیە 

پلیكانی پەیوەندی نهێنی بە توخمەكانی بەهاناسی الوەكی ئاشكرا دەكات، 

كە هاوكات بانگەشەی فڕێدانیان بە ناوی پاشماوەی باوی ناعەقاڵنی دەكات. 

پلیكانی  مۆدێرنیتەی  ناڕەخنەییەكانی  پێشگریمانە  لە  واتایی  دی  جارێكی 

دەدۆزنەوە، ئەگەر بازاڕو تاكخوازی بێت كە بە رواڵەت كۆمەڵی تۆتالیتار لە 

كۆمەڵی لیبڕاڵ دیموكراسی و مۆدێرنیست جیادەكاتەوە، لێكجیاكردنەوەیەكی 

بێگومان  پلیكانی  رژێمانەی  ئەو  زۆربەی  كە  بزانین  كاتێك  و  الوازە  زۆر 

تەواو  و  بون  بەردەوام  ئێستا،  چینی  وەك  لێدەدات،  تۆتالیتاریان  مۆری 

تەبای بازاڕ، خاوەنداریەتی تایبەتی و تاكخوازین )بە هەمانجۆری ئەڵمانیای 

سەرەڕای  نامێنێت،  متمانەی  یەكسەر  ناوبراو  لێكجیاكردنەوەی  ن��ازی(، 

هەمویان پلیكانی بەم چەمكە تێكەڵوپێكەڵەی عەقاڵنیەت گیرۆدەی هەمان 

زۆرەملێخوازی دەبێت كە خۆی لە شوێنێكی دیكە، رەخنەگرتنی لە فریدریك 

فۆن هایك تێدەپەڕێنێت، پاشان تەنانەت ناتوانێ بنەمای لێكجیاكردنەوەی 

بە  تۆتالیتارەكان  رژێمە  بتوانن  بنەماكەی  سەر  لە  كە  بڕەخسێنێت  كارا 

نامۆدێرن و دژی مۆدێرن پۆلێنكاری بكات.24

دیموكراسی  تێكشكاو،  بەڵشەفیكی  سیستەمی  نێوان  پەیوەندی   

جیاجیاكانی  شێوە  وەك  ئەگەر  دەبێت؛  بەهێزتر  خۆرئاوا  لیبڕاڵەكانی 

سیمبولێكی ئەریستۆكراسی هاوچەق بیان نرخێنین كە بەهۆی چینێكی نوێی 

ئەریستۆكراسان بەڕێوە دەبرێت، كەسانێك كە پەیوەندی دەسەاڵتی نوێ و 

هەمەگیرتری لە پەیوەندی دەسەاڵتی سەرمایەداری و فیودالیزمی كالسیكییان 

هەیە )هەرچەند كەمتر بە تێبینكراوی سەركوتكەرە(. وانەیەك كە دەبێ لە 

تێكشكانی روسیە فێری بێت ئەوە نییە، كە كۆمەڵگای خۆرئاوا سەرەنجام 

توانیویانە كامڵترین سیستەمی سیاسی كۆمەاڵیەتی ))لە باشترین جیهانی شیاو(( 
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دەستەبەر بكەن، بەڵكو لە جیاتی ئەوەیە كە بۆچی ئەم كۆمەڵگایانە گرفتاری 

هەمان ناوچەی مۆدێرنیستەن كە توندكردنی بووە هۆی پاشەكشەی سیاسی 

كۆمەاڵیەتی یەكێتی سۆڤیەت، ئەمانە بە بەڵگەی سەرەڕۆیی نەریتەكانی بە 

قوڵی رەگ داكوتراو و بەگژداچونەوەی سەرسەختانەیان بە مۆدێرنیتە كە رێی 

لە سەرهەڵدانی دەرەنجامێكی هاوشێوەی وەها گرتووە یان پەكی خستووە، 

بەتایبەت لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، كە النیكەم تا شەڕی ناوخۆ 

ئەمەریكا،  بۆ میللەتێك، شۆڕشی  و سەرەتای گۆڕانی شێوازی فیدراسیۆن 

مۆدێرانیزاسیۆن  بە  یەكەم  پلەی  بە  فەرەنسیەكەی،  هاوتا  پێچەوانەی  بە 

نەریتانە  ئەو  و  سیاسی  سەربەخۆیی  لە  ئاوڕی  زیاتر  بەڵكو  رانەگەیشت، 

خوێندنەوەی  پێچەوانەی  بە  مابونەوە.  هێز  بە  تایبەتی  بە  كە  دای��ەوە، 

لە ویالیەتە یەكگرتووەكان وەك واڵتێكی  فرانكفۆرت  ناڕاستی قوتابخانەی 

و  بەشدارن  تێیدا  ئەوروپیەكانیش  زۆربەی  كە  خوێندنەوەیەك  نەریت  بێ 

ویالیەتە یەكگرتووەكان بە كاریكاتێری هۆڵیودی بە هەڵە وەری دەگرن - 

واڵتی ناوەندی ئەمەریكا زۆرتر سەر بە نەریت مایەوە و هاوكات بەرگری 

خەسارناسی  كێشەی  توشی  جاروبار  هەرچەند  كرد،  تاكیەكان  ئازادیە  لە 

زێدەڕۆیش بووبێت.25 بەم حاڵەش، ئەگەر لۆژیكی مۆدێرنیزم بە پارێزراوی 

بمێنێتەوە، ئەمەریكا بە تایبەتی و خۆرئاوا بە گشتی لە رووی كارەساتەوە 

ئەگەر  تەنانەت  چو،  پێشكەوتن  بەرەو  سۆڤیەت  یەكێتی  كە  پێشدەكەون 

دڕندانەیان  رواڵەتی  ئێستادا  لە  یان  پاشەكشەی كۆمەاڵیەتی،  دەرفەتەكانی 

تێدا كەمتر بێت. 

كەلتور، شارستانیەت و جیهانبینی 

كاتێك شیكارەكەی پلیكانی ئاڵۆزتر دەبێت كە هەوڵدەدا جیاوازیەكی 

كۆنی سۆسیۆلۆژی نێوان شارستانیەت و كەلتور بخاتەڕو، جیاوازیەكی متمانە 
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نەماو. یەكەم ئەم كارە بەهۆی پەیوەندی دوورو درێژی بە ناسیۆنالیزم و 

ئابوری ژێرخان و سەرخان  پاشان ئەم جیاوازیە بۆ سیمبولی  ئیمپریالیزم، 

بێ  ماركسیستی  رەمەكیانەی  بابەتیانەتری  هێنانی  بەكار  بە  گ��ۆڕدرا، 

نێوان  جیاوازی  ئەلیاس،  نۆربێر  بۆچونی  گوێرەی  بە  بو.26  متمانەتریش 

كەلتور و شارستانیەت لە دەرەنجامی پێگەی كۆمەاڵیەتی جیاوازی كۆمەاڵیەتی 

روناكبیرانی فەرەنسی و ئەڵمانی بە درێژایی سەدەی 18دەركەوت و ئاوێنەی 

ئەوكاتە  كە  واڵتەدا.  دوو  لەم  بو  ناوەند  مام  چینایەتی  جیاوازی  دژواری 

روناكبیرانی فەرەنسی راستەوخۆ دەسەاڵتییان بەسەر دەربارو لەم رێگایەوە 

ئەڵمانیەكانیان  هاوتا  هەبو،  سیاسیدا  دەسەاڵتی  ئەنجومەنەكانی  بەسەر 

فەلسەفەو  رێگای  لە  ئارەزووەكانیان  گەشەپێدانی  و  زانكۆكان  لە  كار  بە 

جیاوازیەیان  ئەم  نەك  ئەڵمانیەكان  شێوەیە  بەم  بون.  حەتمی  ئەدەبەوە 

ئاڕاستەكرد، بەڵكو ویستیان پێگەیەكی بااڵتر لە شارستانیەت بدەنە كەلتور، 

پێناسە  بەیانی  پیشاندەرەوەی  دەكرا  بانگەشە  جۆرەی  بەو  كەلتور  چونكە 

نەكراوی ئایدیالی رۆشنگەری بو كە بەهۆی پێداچونەوە بە داوایەك گەندەڵ 

نەببو، كە تێكەاڵوی دەسەاڵت و ژیانی رواڵەتی دەرباری بون. بە باوەڕی 

روناكبیرانی فەرەنسی، شارستانیەت بە دۆخەكانی پااڵوتن و هەستیاریەكانی 

ژیانی دەرباری دیاری دەكرێت كە لە لێكدژی بێ ئەدەبی جوتیاران، هەروەها 

))دەشتەكیەكان((دایە كە خەڵكی ئەوروپا نەبون. بە كۆتایی هاتنی سەدەی 

ئایدیالی  و  دەرپەڕاند  مەیدانەكە  لە  ماقواڵنی  پیاو  فەرەنسا  شۆڕشی   ،18

رۆشنگەری جێگیر كرد، چەمكی شارستانیەت ئاڕاستەیەك بو بۆ فراوانخوازی 

گەیشتن  باوەڕە  بەو  ئەوروپی  میللەتانی  پاشان  فەرەنسا،  ئیمپریالیزمی  و 

وەك  بووە...  تەواو  خۆیان  كۆمەڵگای  لە  بون  بەشارستانی  ))پڕۆسەی  كە 

ئەم  مەودوا  لە  بدەن((.  قەڵەم  لە  خۆیان  كراوەترەكانی  ئیمتیازە  بەیانێكی 
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ئیمپریالزمخواز و  ))ئەو میللەتانەی كە فریادڕەسی  ))شارستانیەت(( بەهۆی 

بەمەش بۆ بەشێكی گەورەی جیهانی نا ئەوروپی ببونە چینی بااڵتر، هەروەك 

ئاڕاستەیەك بۆ دەسەاڵتداریەتییان بە كاربرا.((

 بە هەمانجۆر كە شمیت دیاری دەكات، تاكۆتایی سەدەی 19 )دوای 

رێكخەری  نێودەوڵەتیەكان  یاساییە  دام��ەزراوە  خۆشكردنی  رێ  كە  ئەوەی 

بە  بێویژدانانە(  ئایدۆلۆژی  رواڵەتی  بووە  ئیمپریالیزمی وەستاو  فراوانخوازی 

كارهێنانی سەرەكی ئەم جیاوازیە ئاڕاستەكەری گریمانەكانی نەتەوە مەداریەك 

یان  رزگاربو،  واڵتانی  بەسەر  خۆرئاوا  واڵتانی  س��ەروەری  لە  جەخت  بو، 

لە رزگاربوندا دەكاتەوە، كە بە ))دەشتەكی(( دەزانران.27 بەمەش، كەلتور 

كە  دەكرد  باوەڕەكانی  و  یاساكان  بەهاكان،  تایبەتی  كۆمەڵێكی  بە  ئاماژە 

كۆمەڵگای جیاجیا لە پڕۆسەی پێكهاتنی خۆیان وەك ناسنامە سیاسیە تایبەتیەكان 

دەیانهێننەدی و شارستانیەت بەڵگەو دەلیلی بە سەر دەزگای بەرهەم هێنان، 

ماركسیستی  ئەكادیمی  گێڕانەوەیەكی  ئەمە  هەبو.  راپەڕاندندا  و  تەكنیكی 

جیای ژێرخان، سەرخان بو كە زۆرجار بە جیاواز لە زۆرە ملێیی دەزانرا. 

لە سەردەمی رزگاركردنی بەریتانیا بەهۆی )دوكی نۆرماندی( تا سەردەمی 

دەزانی؛  كریستیانیەت  دەستكەوتی  بە  یان  خۆرئاوا  سەروەری  رۆشنگەری، 

رۆشنگەریەوە  ئایدیۆلۆژی  بەهۆی  كریستیانیەت   ،20 تا   18 سەدەكانی  لە 

واتایی  بۆ  رەگی  ئەم سەروەریە  پاشان  وەدەرنرا،  شارستانیەتی خۆرئاوا  لە 

بەشەكانی هونەری مادی كە لتورێكی تایبەتی خۆرئاوا دەگەڕێتەوە، كە ئێستا 

بێالیەن جیهانی و حەتمی لە قەڵەم دەدرێت )مۆدێرنێتە(.

 پلیكانی بە شێوەیەكی نارەخنەییانە سود لەم چەمكانە وەردەگرێت، 

 1950 دەی��ەی  ئەمریكای  سۆسیۆلۆژی  كە  قبوڵكراو  بەهەمانشێوە  وات��ە 

بون  بون، عەقاڵنی  ))پیشەسازی  بە  ئاماژە  پێدابون: شارستانیەت  رەوایەتی 



123
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم

سنوری  بێ  ))گەشەی  دەنوسێت  كە  )بەهەمانجۆر  بون((  ئەریستۆكراسی  و 

سەر  بە  تەكنەلۆژی   - زانستی  دەسەاڵتی  و  هێنان  بەرهەم  هێزەكانی 

كۆمەڵییە.28  بە  ژیانی  شێوازێكی  بەرجەستەكردنی  كە  دەكات؛  سروشت(( 

هەڵكشانی  مۆدێرنێتەو  كردنەوەی  پێناسە  بۆ  پلیكانی  هەوڵەكانی  لێرەدا 

حەتمی  گەشەی  رەوتی  كە  دابێكە  و  نەریت  دژی  پەتی،  شارستانیەكی  لە 

جیهانبینی  كە  دەخات  دەری  بابەتە  ئەو  كەلتورێك  ئاستی  بۆ  دوادەخات، 

تایبەتیەكەی تاچەند بە ماركسیزمی سەردەمی الوێتی گرێدراوە، لەگەڵ هەمو 

ناوی  بە  كە  ژێرخانێك  دەپارێزێ،  ))ژێرخان((  بەئاشكرا  ماركسیستەكان، 

و  گشتاندن  ))مۆدێرنیتە((  بۆ  پاشان  هەڵكێشانەوە،  ئاو  لە  ))شارستانیەت(( 

سەرەنجام ئاستی ))كەلتور(( بەرز دەكاتەوە، لەگەڵ ئەوەشدا ئەم ))كەلتور((

ە لەم رووەوە بژاردەیە كە هەمو تایبەتمەندیەكانی ژێرخانی كۆنی )بێالیەنی، 

سروشتی بون و متمانەی جیهانی( دەپارێزێ و لە سەروی كەلتورەكانی دیكەوە 

دەبن، كە تایبەتمەندی لەم چەشنەیان نییە، واتە گێڕانەوەی نزمتری كەلتور 

كە پێویستیان بە مۆدێرن بونە. بە راستی لەمەش سەیرتر، ئەم كەلتورە تەبای 

كەلتوری خۆرئاوا بە گشتی و بەرژەوەندی جیهانی ئەمەریكاییە بە تایبەتی. 

 دوبارە مەتەڵی كۆنی ئیمپریالیزمی سەری هەڵداوەتەوە، ئەمجارەیان 

بە ماسكی هزری سۆسیۆلۆژی ڕەوا بووە كە لەوشتە زلترو رەقترە رێنمایی 

دەكرێت، كە پێشتر بەهۆی كریستیانیەت، لەگەڵ جۆرێك ))شارستانیەتی(( 

یەكگرتووەكان  بەرزەتری شۆڕشی فەرەنسی دەركەوتووە. هەنوكە ویالیەتە 

نەك بە كەلتوری خۆرئاوا بەگشتی، بەڵكو تەنانەت بە شێوەیەكی فراوانتر، 

یەكسان بە ))مۆدێرنێتە((ی جێ متمانەی جیهانی دەزانن، دەكرێ واقیعخوازی 

سیاسی باو لە ژێر ناوی پراكتیزەكردنی ))دیموكراسی(( و گەشەی ))مافەكانی 

مرۆڤ(( لە سەرتاسەری جیهان شوێنی هەڵگرێت - وەك لە كۆتایی جەنگی 
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سندوقی  و  هێزی  هەركە  دیارە  هەڵیگرتووە؛  مەیدانەكان  هەمو  لە  سارد 

نێودەوڵەتی دراو )IMF( بەردەست بون و لە روانگەی سیاسیش شیاو بووە. 

بنەڕەتیەكان: ئیدی دووژمنان بە  جوگرافیای سیاسیش بۆتە قوربانی گۆڕانە 

مانای باوی وشە، واتە نەیارانێك نین كە بانگەشەی خۆیان هێندەی بانگەشەی 

ئەمەریكا باوەڕپێكراو دەزانی، بەڵكو ))دوژمنانێك((ی لە پوكانەوەدا هەن، 

بە  نەتوانن  واڵتان  لە  كۆمەڵێك  یان  واڵت  هیچ  وەك  خراپتر  هەموی  لە 

دەسەاڵتی ڕێكخراوی نەتەوەكان ڕووبەڕوی ویالیەتە یەكگرتووەكان ببنەوە، 

هەمو شەڕە سەربازیەكان بۆ ))شەڕەكانی ئازادی نەتەوەیی((، واتا شەڕەكانی 

))شۆڕشگێڕانی ئازادی((، یان چاالكی پۆلیسی دژە تیرۆریستی و هاوشێوەیان 

)لە روانگەی دەستەبژێرانی دەسەاڵت( كەم دەكەنەوە.

 )شەڕ( ڤێتنام بەدەر لەوەی كە بە الدانێك دادەنرێ، بۆتە سیمبۆلێكی 

ستاندارد.29 بەگشتی هەركە دوژمنێك بە تاوانبار بناسن و ئەم دوژمنە رەوا 

نەبێت، دەبێت الببرێت. نەتەوە كوشتن لە مەودوا نمونەی تاقانە نین كە لە 

پێگە ریزپەڕەكان روودەدەن، بەوجۆرە لە ئەرمەنستان، یان ئەڵمانیای نازی 

بون، بەڵكو بە شێوەیەكی سروشتی بونەتە پێكدادانی سەربازی. رووداوەكانی 

بۆسنە، رویانداو كۆسۆڤۆ هاواری ))دوبارەی هەرگیز!(( پاش جەنگی دووەمی 

جیهانییان بۆ ))هەمیشەی شیاو!(( گۆڕیوە. 

پڕۆژەكانی  دەستكەوتی  وەك  ))تۆتالیتاریزم((  بۆ  پلیكانی  تاریفی   

دوبارە لە دایكبونەوەی لەسەربنەمای بەهای جیا لە بەهاكانی نیمچە جیهانی 

شتێك  تیۆری،  ئاستی  لە  دەیخوێنێتەوە  مۆدێرنیتە  بە  كە  بو  بەرجەستە 

بۆ  هەوڵێك  هەر  ئیمپریالیستی.  پڕۆژەی  هەمان  بەردەوامی  لە  جگە  نییە 

ئۆرگانیزەكردنی پشێوی كۆمەاڵیەتی بە هۆی كاریگەری تێكدەری ئایدیۆلۆژی 

بە هەوڵی  تایبەتمەندیەكانی كەلتوری جیاواز،  بەینبردنی  لە  بۆ  رۆشنگەری 
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تۆتالیتار تاوانبار دەكرێت و ))دواچارەسەر(( لە ئەڵمانیای نازی )بە هەمانشێوە 

نمونەییەكەی  ئەلگۆی  سۆڤیەت(،  یەكیەتی  لە  كۆالكەكان  ناوچونی  لە 

بەرجەستە بون. تێكڕای رێكخراوە كۆمەاڵیەتیەكان هەندێك بەهای پابەندكەر 

بەهای  ئەگەر  تەنانەت  نەرێنییە،  ئابڵوقەدانێك  هەر  و  دەكەن  پێشگریمانە 

ئایدیۆلۆژی نیمچە جیهانی بن، هەمو كۆمەڵگاكان، گشتیتر لە مۆدێرن یان 

نامۆدێرن، وەك پێویست ))پااڵوتنێك یان دوبارە لە دایكبونەوە((ن، ئەگەر 

وردتر شرۆڤەی بكەین سەیر نابێ كە بزانین بەپێی پێناسەی پلیكانی النیكەم 

))دوبارە  دەستەی  دەكەونە  خۆرئاوا  رژێمەكانی  هەمو  سنوردار،  مانای  بە 

هاوشێوە  بۆ  كردن((  ئەمەریكایی  ))بە  شەڕی  بەمەش  دایكبونەوەوە((.  لە 

كردنی خێرای جەماوەری كۆچبەرانی نوێی ساڵەكانی بەرایی سەدەی بیست، 

 1920  - 1933 ساڵەكانی  تێكڕای  بێبەشكردنی  ئامڕازەكانی وەك  لە  سودی 

بون.30  سەركوتكەر  رادە  هەمان  بە  كە  وەردەگ��رت  تر  ئامڕازەكانی  یان 

هەروەكو پاشان سودی لە ))رەچاوكردنی خێروچاكەی سیاسی(( بە ئاڕاستەی 

و  ))راس��ت((  رەفتاری  بۆ  یەكگرتووەكان،  ویالیەتە  هاوواڵتیانی  سەرنجی 

بە  بەربەریەت  و  بەزەیی  بێ  رەوتە  ئەم  هەرچەند  وەردەگ��رت.  لۆژیكی 

كوشتنی جولەكە، یان سڕینەوەی كۆالكەكان بەراورد ناكرێت، هەرگیز )بەاڵم 

بە شرۆڤەی ئەوپەڕی دەرهەستەیی( لە پڕۆژەكانی دوبارە لە دایكبونەوەی 

نازیزم،  و  ستالینیزم  نمونەكانی  هەروەها  نییە،  جیاواز  نازی  یان  روسیا، 

دانانی  یاسا  بەهۆی  بابەت  هەندێك  دەركێشانی  رەگ��ەوە  لە  بۆ  هەوڵ 

ناسراو بە ))تاوانە نەفرەت وروژێنەرەكان((، وەك یاساكانی دژی بابەتەكانی 

رەگەزپەرستانە، پشتگیری نەكردنی هەندێك الیەنگرەكانی رەگەزی، یان خوی 

كەسی وەك جگەرەكێشان، قەدەغەكردنی زەماوەندی زۆرەملێیی بۆ كچان لە 

گەنجێتی یان بەرگرتن لە كاری باوی خێزان لە رێگای یاساكانی ))قۆرخكردنی 
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منداڵ(( و نمونەیان، هەموان لە هەوڵی هێنانەدی ))مرۆڤێكی نوێ((، یان بە 

لێكدانەوەی زاراوەی سیاسی ))بونەوەری مرۆڤایەتی هەستیار((، یان تەنانەت 

و  رووە  رێك  مەدەنیەكان  مافە  راستیدا  لە  تازە((یە.  ))گرژی  بەدیهێنانی 

بنچینەییان لەالیەنە سیاسیەكانی  پاڵنەرانە دەوری  سڕینەوەی كاریگەری ئەم 

مۆدێرنیستیدا هەیە، بەم حاڵەش لە روانگەی مێژووییەوە بە گژداچونەوەی ئەم 

مافانە وەك الیەنگری ئەنتی فدرالیستەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكان، یان بە 

هێزكردنی دەوڵەت وەك فاكتەری پتەوكردنی مافە مەدەنیەكان شكاوەتەوە، 

یان بە شێوەیەكی هەڵبژاردەی سەر بە شێوەبەندی زاڵی دەسەاڵتی سیاسی 

بە كاربراون. 

 هەرچۆنێكبێت بە گوێرەی گۆڕانكاریەكانی پلیكانی، خودی رۆشنگەری 

بە ))پاكتاوكردن(( بێویژدانانەی كۆمەڵگا لە هەمو پاشماوە ئایینیەكان، نەریتەكان 

بە  هەستكردن  هەروەها  بانگەشە،  مایەی  داوەریەكان((  ))پێش  تێكڕای  و 

بە سەرچاوەی هەمو  تاكەكان، دەكرێت  رزگاری هەمو  بۆ  ئەركی شێلگیرە 

جیهانبینیەكانی پااڵوتن و دوبارە لە دایكبونەوە لە زەین بگری. 

و  ))خواناسی((  ناوی  بە  تایبەتی  ئامانجی  بە  كۆمەڵگا  پلیكانی هەمو 

خوازییدا  خواناسی  لە  كە  تێیدەپەڕێنێت  ))تۆتالیتار((  بەناوی  كۆمەڵگایەك 

))شۆڕشگێڕی(( زێدەڕۆیی دەكات، بەاڵم چاوپۆشین لە راپۆرتە مێژوویەكانی 

و  ))خواناسیخوازی((  چەمكەكانی  كریستیانیەت،  بەرایی  خوازیەكانی  بیدعە 

سیاسی  دیاردە  بۆ  وگلین  ئەریك  یەكەمجار  شۆڕشگێڕی((  ))خواناسیخوزای 

و كۆمەاڵیەتییە مۆدێرنەكان بەكاری برد. بەپێچەوانەی بۆچونی پلیكانی كە 

مێژووییە  شیكارە  ))عیرفانی((،  ناودەنا  مۆدێرنیان  دژە  رژێمەكانی  هەمو 

بە هەمانجۆر كە  دوورودرێژەكانی و گلین دەرەنجامی جیاوازیان هەبووە. 

وگلین  زۆرەكانی  بەرهەمە  لە  ))دەكرێت  دەڵێت:  ئالیستەر  مەك  زی  تد. 
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الپەڕەیەكی زۆرت دەربارەی ))مۆدێرنێتە(( و هەلومەرجەكانی سەرهەڵدانی 

دەست بكەوێ... بە كورتی مۆدێرنیتە شۆڕشی عیرفانی بو دژی واقعیەت، 

مێژوو  وردتری  نۆژەنكردنەوەی  بەمەش  بەخش...  رزگاری  مەعریفەیەكی 

داهاتوی  هەنگاوی  بە  تۆتالیتارەكان  رژێمە  دەكرێت  كە  دەدا  پیشانی 

كۆمەڵگای خۆرئاوا رووە و خەسارناسیەكی تایبەتی لە قەڵەم بدەی، چونكە 

رۆشنگەری هەوڵدەدا لەگەڵ مۆدێرنێتە پڕۆژەی بە دنیایی كردنی رەگوڕیشەی 

كریستیانیەت تەواوو بكات.31 پلیكانی لە بە دەستهێنانەوەی ئەم وەهمەی 

لیبڕاڵی دەكۆڵێتەوە كە بازاڕ وەك میكانیزمێكی رێكخراوی جیهانی دەتوانێ 

كۆمەڵگا لە هەمو بەها كۆمەڵیەكان رزگار بكات.

تایبەتی،  تاكی  پ��ڕۆژەی  چوارچێوەكانی  لە  كە  بەهایانەی  ئەو   

بونەتە تایبەتی، بە ئاڕاستەكردنی بۆچونی نوێی دنیای كۆن، واتا بۆچونی 

))بۆرژوازی(( توانیویەتی پێش بە فرانسیس فۆكۆ یاما31 و دكتۆر پانگلۆسیش 

بگرێت، كە لە مەودوا وەك كەلتورێكی جیهانی متمانەیەكی ئەوتۆی نییە.  
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