
کەواکیبی 
و فەلسەفەی دژە دیکتاتۆری

خالید تۆفیق 



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 58
ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

بەهائــی  ئەحمــەد  عەبدولڕەحــامن 

كەواكیبــی  مەســعوود  موحەممــەد 

و  نوێگــەر  دیارتریــن  لــە  یەكێــك  بــە 

ــەردەمی  ــە س ــەاڵت ل ــازانی خۆره چاكس

نوێــدا هەژمــار دەكرێــت. ســاڵی )1854ز( 

لــە حەلــەب - ســووریا- لــە خێزانێكــی 

خــاوەن دەســەاڵتی ئیــداری و زانســتی 

لــە دایــك بــوە. لــە بونیــادی هزریــدا 

زانســتییەوە  لــە ســەرەتای دەســتپێكی 

و  بــاو  زانســتە  خوێندنــی  ســەرقاڵی 

تاوەكــوو  بــوە،  كاتــە  ئــەو  نوێیەكانــی 

لــە  بەرچــاوی  شــارەزایییەكی  ئــەوەی 

پەیــدا  ســەردەمدا  باوەکانــی  زانســتە 

كــرد. لەپــاڵ زمانــی عەرەبیــدا زمانەكانــی 

زانیــوە. بەباشــی  فارســیی  و  توركــی 

ویالیەتێكــی  كاتــەدا  لــەو  حەلــەب   

دەوڵەتــی  كات  ئــەو  بــوو،  عوســامنی 

قۆناغــی  خراپریــن  عوســامنی 

دواكەوتوویی و چەقبەســتوویی شارســتانی 

و سیاســی و ســەربازیی خــۆی تێدەپەڕانــد، 

بــە هــۆی ئــەم دۆخــەوە چوارچێــوەی 

بەرتەســك  بەتــەواوی  ئازادییــەكان 

كرابــوون، كەواكیبــی لــەم دۆخــەدا چــاوی 

هەڵهێنــا تــەواوی هــەوڵ و خەباتــی خــۆی 

دژایەتیكردنــی  لەپێنــاو  كــرد  تەرخــان 

باڵوکردنــەوەی  و  عوســامنی  دەســەاڵتی 

ئــازادی دەســتەبەرکردنی مافــی ئــازادی 

کۆمەڵگــە. تاکــەکاىن  تــەواوى  بــۆ 

ــاڵیدا دەســتی  ــی بیســتودوو س ــە تەمەن ل

ــەری  ــد و ڕۆژنامەگ ــە كاری ڕاگەیان ــرد ب ك

)الشــهبا ء( ڕۆژنامــەی  ســاڵ  دوو  دوای 

ـــی دەركــرد کــە بــە یەكەمیــن ڕۆژنامــەی 

لــە  كــە  دەكرێــت،  هەژمــار  عەرەبــی 

حەلــەب دەرچــوە، پــاش ماوەیــەك لــە 

ــر  ــرا، دوات ــامنییەكانەوە داخ ــەن عوس الی

ڕۆژنامەیەكــی تــری بــە نــاوی )االعتــدال( 

الیــەن  لــە  ئەویــش  دیســان  دەركــرد، 

داخــرا. عوســامنییەكانەوە 

كەواكیبــی  لێهاتوویییــەوە  هــۆی  بــە 

چەندیــن پۆســتی ئیــداری و ئابووریــی 

ــە  ــپێررا، ل ــێ س ــەب پ ــە حەل ــی ل گرینگ

ڕووی پیشــەیییەوە ماوەیــەك ســەرقاڵی 

دەســتی  دواتــر  بــوو،  بازرگانــی  كاری 

ــان  ــزەری، پاش ــایی و پارێ ــە كاری یاس دای

شــكایەتی  و  ســتەم  )ئەرزوحاڵچــی( 

هاواڵتییانــی بــە ســکااڵ داڕشــتەوە دژی 

توركــەكان.

ڕقــی  چاالكییەكانیــەوە  هــۆی  بــە 

بــە  جوواڵنــد،  زیاتــر  عوســامنییەكانی 

تۆمەتــی هەوڵــدان بــۆ تیرۆركردنــی والیی 

تــورك لــە حەلــەب خرایــە زیندانــەوە، لــە 

الیــەن دادگای توركەكانــەوە لــە حەلــەب 

دەركــرا،  بــۆ  لەســێدارەدانی  فەرمانــی 

بەیروتــەوە  دادگای  الیــەن  لــە  دواتــر 

ئەســتۆپاكیی بــۆ دەرچــوو.

دوای ئــەوەی لــە حەلــەب زۆریــان بــۆ 

هێنــا و تــەواوی دەرگاكانــی چاكســازی 

)1899ز(  ســاڵی  داخــرا،  ڕوویــدا  بــە 

ڕووی كــردە میــرس. لــە قاهیــرە چەنــد 

بەشــێكی لــە كتێبــە ناوازەكــەی خــۆی 

ــتعباد(  ــارع االس ــتبداد و مص ــع االس )طبائ

بــە بــێ واژۆ لــە ڕۆژنامــەی )املؤيــد( بــاڵو 

لــە خۆرهەاڵتــدا  دواتــر  کــە  كــردەوە، 

دەنگێکــی گــەورەی دایــەوە، هــەر لــەوێ 

كتێبــی )أم القــری(ی چــاپ كــرد، كــە 

ــتی  ــە یاداش ــوو ل ــك هاتب ــەی پێ ناواخنەك

كۆبوونەوەكانــی كۆمەڵــەی )أم القــری(

ـــی نهێنــی. ئــەم كۆمەڵەیــە پێــك هاتبــوو 

نوێنــەری ویالیەتــە عەرەبییەكانــی  لــە 

ژێــر دەســەاڵتی عوســامنی و چاالکانــی 

دژە دیکتاتــۆری لــە زۆرێــک لــە واڵتانــەوە 

ــاری  ــە ش ــدا ل ــی نهێنی ــە كۆبوونەوەیەك ل

دواكەوتوویــی  هۆكارەكانــی  مەككــە 

و  خۆرهــەاڵت  پێشــكەوتنی  ڕێــگای  و 

ئیمپراتۆریەتــی  دەســتی  ژێــر  واڵتانــی 

و  بــاس  بــەر  خســتە  عوســامنییان 

لێكۆڵینــەوە.

ــی  ــە ترس ــرس ل ــە می ــی ل ــر كەواكیب دوات

لــە  عەبدولحەمیــد  ســوڵتان  تۆڵــەی 

ــی  ــة:ك( كتێب ــی )الرحال ــاوی نهێنی ــر ن ژێ

ــرد. دوای  ــاپ ك ــتبداد(ی چ ــع االس )طبائ

ــتى  ــە مەبەس ــرس ب ــە می ــی ل جێگیربوون

گەشــتەكانی  پەیامەکانــی  گەیانــدىن 

ــی  ــە واڵتان ــك ل ــرد و زۆرێ ــێ ك دەســت پ

خۆرهــەاڵت و ئاســیا و ئەفەریقــا گــەڕا. 

یونونیــوی   14 لــە  كۆچیدوایــی  دوای 

ســوڵتان  پیاوانــی   1902 ســاڵی 

عەبدولحەمیــد دەســتیان گــرت بــە ســەر 

ــی و دەستنووســی  ــە تایبەتییەكان كەلوپەل

بــاڵوی  هێشــتا  كــە  كتێبانــەی  ئــەو 

ــەوە  ــۆی ئ ــر دەنگ ــەوە... دوات نەكردبوون

بــاڵو بــوە كــە گوایــە ژەهرخــوارد كــراوە... 

لــە قاهیــرە نێــژرا و لــە ســەر گۆڕەكــە 
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نــوورسا شــەهید و دوو بەیــت لــە شــیعری 

گۆڕەكــەی  ســەر  لــە  ئیراهیــم  حافــز 

نــوورسا.

فەلسەفەی دژە ديكتاتۆری

دیکتاتۆریەتــدا  پێناســەی  لــە  کەواکیبــی 

دەڵێــت: »هەڵســوکەوتی پاوانخوازیــی تــاک 

ــر و  ــی ت ــی ئەوان ــەر ماف ــە بەرانب و کۆمەڵ

بــە ویســتی خۆیــان ئەنجامــی دەدەن.« 

لــە  کەواکیبــی  تێبینییــە  جێــی  ئــەوەی 

پێناســە گشــتییەکەیدا دیکتاتۆریــەت بــە 

حاڵەتێکــی خودپەســەندی و خۆپەســەندی 

دەگێڕێتــەوە،  پاوانخــوازی  هەســتی  و 

سیاســی  دیکتاتۆریەتــی  ئــەوەی  لەگــەڵ 

دیکتاتۆریەتــە،  جــۆری  مەترســیدارترین 

گشــتییەکەیدا  چوارچێــوە  لــە  بــەاڵم 

لەپــاڵ  هەیــە.  فراوانــری  واتایەکــى 

بەگشــتی  دیکتاتۆریــەت  دژایەتیکردنــی 

بەتایبەتــی،  سیاســی  دیکتاتۆریەتــی  و 

ئامانجــی ســەرەكیی خەباتــی كەواكیبــی لــە 

دیاریكردنــی هۆكارەكانــی دواكەوتوویــی 

خســتنەڕووی  و  خۆرهــەاڵت  واڵتانــی 

ڕێبــەری كاری ڕاپەڕینــی ژیانــی واڵتانــی 

خــۆی  موسوڵامننشــیندا  و  خۆرهــەاڵت 

ئــەم  چوارچێــوەی  لــە  دەبینییــەوە، 

هەواڵنــەدا لــە هــەر دوو كتێبــە ناوازەكــەی 

)أم القــری( و )طبائــع االســتبداد( چەندیــن 

پەیوەســت  گرینگــی  بابەتــی  و  هــزر 

بــاس  بــەر  خســتوەتە  پڕۆژەیــەوە  بــەو 

کەواکیبــی  لەمــە  جگــە  لێكۆڵینــەوە.  و 

هەوڵەکانــی لــە وەاڵمدانــەوەی پرســیارێکی 

هــۆکاری  دەکاتــەوە:  چــڕ  دووالیەنــەدا 

داڕمــان و پاشــکەوتنی میللەتــان چیــن؟ 

چارەســەرەکەی کامەیــە؟ لــە چوارچێــوە 

گشــتییەکەدا پێی وایــە »بەرەنگاربوونەوەی 

هەنــگاوی  گەورەتریــن  بەکۆیلەبــوون« 

لــە  »ڕزگاربوونــە  تێکشــێکنەری 

دیکتاتۆریــەت« کەواکیبــی وەک لــە )طبائــع 

ــی  ــی کۆیالیەتی ــارە چەمک ــتبداد(دا دی االس

ــر  ــەوە، ڕوون ــە دیکتاتۆریەت بەســتوەتەوە ب

بڵێیــن دیکتاتۆریەتــی کــردوە بــە پێشــگری 

لــە  مەبەســتی  هەڵبــەت  کۆیالیەتــی، 

کۆیالیەتــی فۆڕمــە بــاوە مێژووییەکــی نییــە، 

بەڵکــوو بــە واتــا ســەردەمییەکەی کــە تێیــدا 

ئیــرادەی حەقیقــى و جەوهــەری بــووىن 

دەشــکێرنێت،  تێــک  بەتــەواوی  مــرۆڤ 

کۆمەڵگــە  دیکتاتۆریــەت  وایــە  پێــی 

دەبــات،  مەعنــەوی  نابیناییــی  بــەرەو 

نابیناییــەک کــە ئیــر مرۆڤــەکان ناتوانــن 

و  گرفــت  نێــوان  لــە  بکــەن  جیــاوازی 

خۆیانــدا. بەرژوەندییەکانــی 

تێڕوانینەکانیــدا  چوارچێــوەی  لــە   

ــۆن  ــت، چ ــێ بڵێ ــان پ ــت ئەوەم دەیەوێ

ــە تــەواوی  ــان ب دیکتاتۆریــەت کەشــی ژی

ڕۆشــنبیری،  جۆراوجۆرەکانیــەوە:  کایــە 

و  کۆمەاڵیەتــی  دۆخــی  و  زانســتی 

دەشــێوێنێت. ئاوەدانــی 

فۆکســی  کەواکیبــی  ئــەوەی  لەگــەڵ 

لــە ســەر دیکتاتۆریــی سیاســی  زیاتــر 

وایــە  پێــی  بــەاڵم  فەرمانڕەوایییــە،  و 

لــەم  دیکتاتۆریــەت  کورتکردنــەوەی 

لــە  کورتهێنانــە  تەســکەدا،  چوارچێــوە 

ئازادی وەك 
دژەوانەیی 

دیكتاتۆریەت، 
پێگەیەكی گرینگ 
و فراوانی گرتوە 

لە فەلسەفەی 
چاكسازیی 
كەواكیبیدا، 
لە تەواوی 

چاالکییەکانیدا 
هەمیشە پێداگریی 
لە سەر ئەم بابەتە 
کردوە، بەتایبەتی 

لە قۆناغەکانی 
سەرەتای الویدا
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وایــە  پێــی  دیکتاتۆریەتــدا،  پێناســەی 

نائەخالقییــە  خوویەکــی  دیکتاتــۆری 

خــوار  ئاســتەکانی  لــە  دەکرێــت  و 

و  تــاک  ئاســتی  ســەر  لــە  حوکمڕانــی 

ــتا  ــاوک و مامۆس ــی ب ــزان دیکتاتۆریەت خێ

ئایینییــەکان  ســەرکردە  و  ســەرۆک  و 

ببیرنێــت.   بەئاســانی 

ــی  ــدا هەوڵ ــوەی چاالکییەکانی ــە چوارچێ ل

کۆتوبەنــدی  لــە  مــرۆڤ  دەدا  ئــەوەی 

و  ئایینــی  خورافیاتــی  و  دیکتاتۆریــەت 

کۆمەاڵیەتــی و نەزانــی دەربــاز بــکات، 

ڕزگار  مــرۆڤ  دەدا  هەوڵــی  بەکورتــی 

ــە  ــە دەبێت ــک ک ــەر بابەتێ ــە ه ــکات ل ب

ــتێهنانی  ــە دەس ــەردەم ب ــە ب ــتەنگ ل ئاس

ئازادیــدا.

ئازادی وەک دژەوانەیی 
دیکتاتۆریەت 

ــازادی وەك دژەوانەیــی دیكتاتۆریــەت،   ئ

پێگەیەكــی گرینــگ و فراوانــی گرتــوە 

ــدا،  ــە فەلســەفەی چاكســازیی كەواكیبی ل

لــە تــەواوی چاالکییەکانیــدا هەمیشــە 

بابەتــە  ئــەم  ســەر  لــە  پێداگریــی 

قۆناغەکانــی  لــە  بەتایبەتــی  کــردوە، 

دژی  بابەتــەکاىن  الویــدا،  ســەرەتای 

الیــەن  لــە  ئازادییــەکان  کپکــردىن 

تــەواو  گوتارێکــی  عوســامنییەکانەوە 

پێــی  قۆناغــە،  ئــەو  بــۆ  بــوون  نــوێ 

بەرئەنجامــی  گەورەتریــن  بــوو  وا 

سیاســەتی دیکتاتۆریــی عوســامنییەکان، 

ئازادیــی  تێکشــکاندنی  و  کپکردنــەوە 

تــەواوی دانیشــتوانی ژێــر ســنووری ئــەو 

ــی  ــە بوون ــی وای ــەو پێ ــوو، ئ دەســەاڵتە ب

ــەاڵتی  ــی دەس ــەرەتای کۆتایی ــازادی، س ئ

وایــە  پێــی  عوســامنییە،  دیکتاتۆریــی 

ئیــر  ئازادیــدا  نەبوونــی  حاڵــی  لــە 

ــوون،  ــۆ مرۆڤب ــەوە ب ــەیەک نامێنێت پێناس

ــەوە  ــە ئازادیی ــوون ب ــگای باوەڕب ــە کان ل

ــی  ــی ئایین ــی دژی هــزری جەبری کەواکیب

تــەواو  بــوو مرۆڤــەکان  وا  پێــی  بــوو، 

ئــازادن لــە جووڵــە و کردارەکانیانــەوە 

قوتابخانــەی  پشــتگیریی  بــوارەدا  لــەم 

هزریــی ئیعتیزالیــی دەکــرد و دژی هــەر 

کەســبی  و  جەبــری  قوتابخانــەی  دوو 

بــوو  وا  پێــی  وەســتایەوە،  ئەشــعەری 

ــکات  ــەکان ناچــار ب ــە خــودا مرۆڤ مەحاڵ
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و  کارگەلێــک  ئەنجامدانــی  ســەر  لــە 

ــە ســزایان  ــەو کردەوان ــە ســەر ئ پاشــان ل

بــدات.

دیكتاتۆریــەت  وایــە  پێــی  كەواكیبــی   

ــا  ــەواوی توان ــە ت ــە ك ــەو كۆتوپێوەندەی ئ

و خاوەنداریەتییــەکاىن گــەل، لــە تــەواوی 

كایەكانــدا پــەك دەخــات. زیــاد لەمــە 

پێــی وایــە دیکتاتۆریــەت تەنهــا مەترســی 

نییــە لــە ســەر توانایــی و خاوەنداریەتیــی 

ــت  ــی پەیوەس ــە گرینگەکان ــە کای ــەل ل گ

بــە ژیــان و ژیارییانــەوە، بەڵکــوو پێــی 

تێکشــکێنەری  دیکتاتۆریــەت  وایــە 

کۆمەڵگەیــە. پیرۆزییەکانــی 

مەترسیی دیکتاتۆریەت لە سەر 

پیرۆزییەکانی ئایین 

دیکتاتۆریــەت  وایــە  پێــی  کەواکیبــی 

گەورەتریــن مەترســییە لــە ســەر ئاییــن و 

پیرۆزییــەکان، لەگــەڵ ئــەوەی پێــی وایــە 

ئاییــن بەتایبەتــی ئیســالم لــە جەوهــەردا 

دژی سیســتمی دیکتاتۆریەتــە، لــە هەمــان 

کاتــدا پێــی وایــە دەکرێــت خــودی ئاییــن 

بکرێتــە کەرەســتەیەک بــۆ بەرهەمهێنانــی 

ــی  ــەدا پێ ــەم چوارچێوەی ــەت، ل دیکتاتۆری

وایــە عوســامنییەکان بــە خراپریــن شــێوە 

ســوودیان لــە ئاییــن وەرگــرت لەپێنــاو 

تــەواوی  و  خۆیــان  پاوانخوازییەکانــی 

نەیــارە هــزری و سیاســییەکانی خۆیــان 

بــە تۆمەتــی دژایەتیکردنــی ئاییــن پاکتــاو 

خەلیفــە  لــە  ڕەخنەگرتنیــان  و  دەکــرد 

و  زەوی-  ســەر  لــە  خــودا  –ســێبەری 

ــە خــودا  ــن ل ــە ڕەخنەگرت سیســتمەکەی ب

چوارچێوەیــەدا  لــەم  دەکــرد،  هەژمــار 

دەزگا ئایینییەکانــی دەوڵــەت و خــودی 

ــۆرە  ــەم ج ــی ئ ــە خزمەت ــالم ل شێخولئیس

ــوون. ــەتەدا ب ــە سیاس ل

ــەت  ــە دیکتاتۆری ــە ک ــی وای ــی پێ کەواکیب

ــەن  ــی ه ــتیوان و هاوکاری ــک پش کۆمەڵێ

بــە جۆرێــک بەردەوامبوونــی بــە بــێ 

ئــەم هــاوکار و پاڵپشــتانە کارێکــی تــەواو 

ــی  ــەرمایەدار و پیاوان ــە س ــە، لەوان مەحاڵ

ئایینــی، فۆکســێکی زۆر دەخاتــە ســەر 

ئــەم بابەتــە و پێــی وایــە گەورەتریــن 

ئەنجامــی  ئایینــی  پیاوانــی  ســتەم 

پارێــزەری  دەبنــە  کاتێــک  دەدەن، 

دیکتاتــۆرەکان بــە فەتواکانیــان فۆڕمێکــی 

ــتەمی  ــت و س ــە هەڵوێس ــرۆزی دەدەن پی

بــە  دەبــات  ناویــان  و  دیکتاتــۆرەکان 

مێشــکیان  ئەوانــەی  دووڕوو  »زانایانــی 

بــە چەندیــن دەقــی بەســتوو پــڕ کــردوە، 

مێشــکیان وەک کتێبخانەیەکــی داخــراو 

دێتــە پێــش چــاو«، کەواکیبــی پێــی وایــە 

ئایینەکەیــدا  لــە فۆڕمــە  دیکتاتۆریــەت 

ــەوە  ــی ئایینیی ــن و ئەخالق ــدەری ئایی تێک

لــە ســەر ئاســتی تــاک، مرۆڤێکــی دووڕوو 

ــی  ــە ســەر ئاســتی گشــتی کۆمەڵگەیەک ل

نەخــۆش بەرهــەم دەهێنێــت. لــە زۆرێــک 

دەخاتــە  تیشــک  نووســینەکانیدا  لــە 

ســەر ئەگەرەکانــی بەکارهێنانــی ئاییــن 

لەدایکبوونــی  بــۆ  کەرەســتەیەک  وەک 

دیکتاتۆریــەت و درێژەپێدانــی پێــی وایــە، 

دیکتاتۆریەتــی ئایینــی بــە شــێوەیەکی 

بــۆ  دەکێشــێت  ســەر  مەترســیدار 

سیاســییەکان  سیاســی،  دیکتاتۆریەتــی 

لــە نــاو ئەوانیشــدا بــە پلــەی یەکــەم 

ــە  ــوود ل ــەوڵ دەدەن س ــۆرەکان ه دیکتات

موقــەدەس وەربگــرن وەک کەرەســتەیەک 

ســواخدانی  مانــەوە  لەپێنــاوی 

دەســەاڵتەکەی بــە فۆڕمێــک لــە پیــرۆزی 

پیاوانــی  هەڵوێســتی  لــە  خــۆی  کــە 

دەورێکــی  کــە  دەبینێتــەوە،  ئایینیــدا 

باڵوکردنــەوەی  لــە  دەگێــڕن  نەرێنــی 

زەقکردنــەوەی  و  دەســتەمۆیی  ڕۆحــی 

لەمــە  زیــاد  سیاســی،  دیکتاتۆریەتــی 

و  حاکــم  پیرۆزکردنــی  پلــەی  تاوەکــوو 

ــاری  ــەوەی گوت ــە باڵوکردن ــەاڵتدار ب دەس

کات  هــەر  بکرێــن  ســوپاس  دەبێــت 

چاکەیەکیــان کــرد و خەڵکــی ئــارام بگــرن 

کارە دزێوەکانیــان،  لــە ســەر خراپــە و 

دوورتــر لەمەیــش باڵوکردنــەوەی گوتــاری 

مــردن لــە دەرەوەی ســایە و ســێبەری 

ســوڵتان، واتــای مردنــی بــە نەفامــی و 

خوداوەنــدە.  نەفرینــی  بــەر  کەوتنــە 

کەواکیبــی پێــی وایــە ئــەم جــۆرە لــە 

و  بەگشــتی  دەســەاڵت  پیرۆزکردنــی 

ــەت  ــەاڵت بەتایب ــی دەس ــودی هەرەم خ

ــالمەوە،  ــە ئیس ــە ب ــت نیی ــا پەیوەس تەنه

و  مەســیحی  و  جوولەکــە  الی  بەڵکــوو 

هەیــە  تریــش  ئایینەکانــی  الیەنگرانــی 

ــە ســەدەکانی ناوەڕاســت  ــەوەی ل وەک ئ

ــی  ــەری و دەنگێک ــی نوێگ ــەر هەوڵێک ه

ــودا و  ــی خ ــاوی دژایەتیکردن ــە ن ــازاد ب ئ

کڵێســاوە بــۆ هەمیشــە خەفــە دەکــرا، 
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هــەوڵ  هەوڵەکانیــدا  چوارچێــوەی  لــە 

ئایینییــەکان  دەقــە  زمانــی  بــە  دەدات 

ــا ئایینییانــە بداتــەوە  بەرپەرچــی ئــەو زان

کــە لــەو کاتــەدا بەتونــدی پشــتگیریی 

دەســەاڵتی ســتەمکاری عوســامنییەکانیان 

پشــتگیریکردنی  هەندێکیــان  و  دەکــرد 

ئــەو دەســەاڵتەیان بــە بنەمــای شەشــەمی 

کەواکیبــی  دەدا،  قەڵــەم  لــە  ئیســالم 

شــەڕی بەرچــاوی لەگــەڵ ئــەو زانایانــەدا 

ئایینــی  پێیــەی کۆمەڵگــەی  بــەو  بــوو 

ئــەو قۆناغــە، وەک دەقێکــی ئاســامنی 

ئەوانیــان  بۆچوونــی  و  گوتــە  لــە 

ــی  ــە هەوێن ــان ببوون ــی و زۆربەی دەڕوان

تێکدانــی کۆمەڵگــە و پشــت و پشــتیوانی 

ــەو ســەردەمە،  ــی ئ دەســەاڵتی دیکتاتۆری

ــی  ــە زمانێکــی ئایین ــی دەدا ب ــە هەوڵ بۆی

بدوێــت. لەگەڵیــان 

 بەگشــتی کەواکیبــی دەیەوێــت پێــامن 

ئایینــدارەکان  دەســەاڵتدارە  بڵێــت، 

دیکتاتۆریــەت  جــۆری  مەترســیدارترین 

)طبائــع  لــە  وەک  دێنــن  بەرهــەم 

دەکات  پــێ  ئامــاژەی  االســتبداد( 

ئایینــە،  تێكــدەری  »دیكتاتۆریــەت 

گەلــە،  جووڵێنــەری  وزەی  ئایینیــش 

ئەخالقــی  تێكــدەری  دیكتاتۆریــەت 

الیەنــی  هەســتیارترین  -كــە  ئایینییــە 

ئایینــە– بــە شــێوەیەك گــەر ئەخــالق لــە 

ئاییــن لــێ بكرێتــەوە، ئیــر ئاییــن دەبێتــە 

نابێتــە  و  ســادە  پەرستشــی  كۆمەڵێــك 

دیكتاتــۆرەكان. نیگەرانیــی  جێگــەی 

ــە  ــەت ل ــیی دیکتاتۆری ــارەی مەترس ــە ب ل

ســەر پــەروەردە، کەواکیبــی پێــی وایــە 

پەروەردەیــە،  خــۆرەی  دیکتاتۆریــەت 

هــاوکات پێــی وایــە گەورەتریــن مەترســی 

لــە ســەر دیکتاتۆریــەت بەرەوپێشــچوونی 

هەمــوو  پێیــەی  بــەو  پەروەردەیــە، 

پــەروەردە  بــواری  پێشــکەوتنێکی 

و  دیکتاتۆریــەت  پاشەکشــەی  واتــای 

ــە،  ــی دیکتاتۆریەت دەرهاویشــتە دزێوەکان

بۆیــە بــووىن پەروەردەیەکــی دروســت 

واتایــی گەشــەکردنی جیلێکی تەندروســتە 

ــە،  ــی دیکتاتۆریەت ــەواوی فۆڕمەکان ــە ت ک

دیکتاتۆریەتــی  ئەوانیشــدا  نــاو  لــە 

دەکاتــەوە،  ڕەت  ئایینــی  و  سیاســی 

ــع االســتبداد(  ــی )طبائ ــە کتێب ــی ل بەڕوون

و  بــوارە  ئــەم  ســەر  دەخاتــە  تیشــک 

دەڵێــت: »دیكتاتۆریــەت دەبێتــە هــۆكاری 

و  پــەروەردە  تێكدانــی  و  بۆگەنكــردن 

ــتنەوەی  ــە دوورخس ــەروەردە، ب ــواری پ ب

كۆمەاڵیەتیــی  كاروبــاری  و  سیاســەت 

ــتییەكەی  ــوە زانس ــە چوارچێ ــەكان ل مرۆڤ

كــە پێویســتە تازەپێگەییشــتوانی لــە ســەر 

کۆمەڵگــە  ئیــر  بكرێــت...  پــەروەردە 

بــەرەو هەڵدێرێکــی مەترســیدار هەنــگاو 

دەنێــت«.

لــە هەمبــەر مەترســیی دیکتاتۆریــەت لــە 

ســەر پێشــکەوتنە زانســتییەکان پێــی وایــە 

بۆگەنكــەری  و  تێكــدەر  دیكتاتۆریــەت 

لــە  ڕێگــر  دەبێتــە  كاتێــك  زانســتە، 

ئــەو  باڵوكردنــەوەی  و  لێكۆڵینــەوە 

زانســتانەی دەبنــە داینەمــۆ و جووڵێنــەری 

لــەم  بەرگــری  و  ڕەخنــە  و  داهێنــان 

»دیكتاتۆریەتــەكان  دەڵێــت:  بارەیــەوە 

ــی وەك  ــتە ژیانییەكان ــە زانس ــوون ل تۆقی

فەلســەفەی تیــۆری، فەلســەفەی عەقڵــی، 

مەدەنــی،  سیاســەتی  گــەالن،  مافــی 

ئەدەبــی،  گوتــاری  و  مێژووییــەكان 

دیكتاتــۆرەكان لــەو زانســتانە دەترســن 

ــڵ،  ــی عەق ــۆی فراوانكردن ــە ه ــە دەبن ك

دەترســن لــەو زانســتانەی كــە مرۆڤــەكان 

ــێ  ــان ت ــان و مافەكانی ــی خۆی ــە چییەتی ل

چــۆن  دەگەیەنــن  تێیــان  دەگەیەنــن، 

لــە دەردەســەری و نەگبەتــی ڕزگاریــان 

دەبێــت...«. 

ــی  ــتییەکە کەواکیب ــتە گش ــەر ئاس ــە س  ل

نەیــاری  بــە  ڕاســتەقینە  زانایانــی 

سەرســەختی دیکتاتــۆرەکان لــە قەڵــەم 

ئەوانــن  هــەر  وایــە  پێــی  و  دەدات 

دەتوانــن ببنــە داینەمــۆی گۆڕانکاریــی 

)طبائــع  لــە  وەک  کۆمەڵگــە  نێــو 

ســەر  دەخاتــە  تیشــک  االســتبداد(دا 

»زانایــان  دەڵێــت:  و  بابەتــە  ئــەم 

هەوڵــی باڵوكردنــەوەی زانســت دەدەن 

لەپێنــاو  تێدەكۆشــن  دیكتاتــۆرەكان 

زانســت«. ڕۆشــنایی  كوژاندنــەوەی 

 لــە بــارەی قۆرخکاریــی ئابوورییەوە وەک 

دیکتاتۆریــەت،  رسوشــتی  بەرئەنجامــی 

کەواکيبــی لەگــەڵ ئــەوەی دیكتاتۆریــەت 

بــە تێكــدەری ئابــووری دەناســێنێت، پێــی 

وایــە دیکتاتۆریــەت ئاســتەنگی گــەورە 

لــە بــەردەم ئابــووری و بەرەوپێشــچوونی 

ــەوە  ــاس ل ــت دەکات، ب ــدا دروس ئابووری

ســامانی  دیکتاتۆریــەت  کــە  دەکات 
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گشــتییەوە  مافــی  فــەزای  لــە  گشــتی 

ــە  ــۆ فۆڕمێکــی ترســناک ل ــەوە ب دەگوازێت

ــەو  ــووری، ب ــی ئاب ــکاری و گەندەڵی قۆرخ

پێیــەی دیكتاتۆریــەت سەروەتوســامانی 

پێــی  رسوشــتدا  لــە  خــودا  كــە  گــەل 

تێیــدا  گــەل  ئەندامانــی  و  بەخشــیون 

پڕۆســەی  بــۆ  دەگۆڕێــت  بەشــدارن، 

كۆمەڵێــك  دەســتی  ژێــر  قۆرخكاریــی 

هــاوكاری  دەبنــە  كــە  دەوڵەمەنــد 

دیكتاتــۆرەكان هــەر دووکیــان پێکــەوە 

ــە  ــۆرەکان دەبن ــدەکان و دیکتات دەوڵەمەن

جمکێکــی دزێــوی قۆرخکاریــی ژیانــی 

تاکەکانــی کۆمەڵگــە، ئەویــان لــە ڕێــی 

قورســکردنی ژیانــی هاواڵتییــان لــە ڕووی 

ئابووریيــەوە، ئــەوی تریــان ســەرکوتکردن 

و لێســەندنەوەی تــەواوی ئازادییــەکان. 

لــەو بارەیــەوە دەڵێــت: »لــە گەورەتریــن 

هۆكارەكانــی شــانازیی میللەتــی ئێمــە 

ــی  ــان بەڕوون ــە بیروباوەڕەکەم ــە ک ئەوەی

تیشــكی خســتوەتە ســەر ئــەوەی كــە 

مــاڵ و سەروەتوســامانی دەوڵەمەنــدان 

و  بێنەوایــان  ئاشــكرای  مافێكــی 

ــە  ــی ئێم ــەاڵم حكوومەتەكان ــانە، ب بێبەش

مــاڵ و  كــردوە،  ئــاوەژوو  بابەتەكەیــان 

لــە هــەژار و كەمدرامەتــەكان  ســامان 

دەوڵەمەندەكانــی  بــۆ  دەكەنــەوە  كــۆ 

ــتباڵوەكان  ــژە و دەس خــەرج دەكات، گەم

كەیفــی پــێ دەكــەن«، پێــی وایــە زۆر 

ڕێــی  لــە  دەوڵەمەنــدەکان  جاریــش 

ــە  ــەوە ک ــە ناڕەواکانیان ــتە ئابووریی پاڵپش

لــە ژێــر ســایەی دەســەاڵتێکی دیکتاتــۆردا 

بــە شــێوەیەکی مەترســیدار و دوور لــە 

هــەر پرەنســیپێکی بازرگانیــی ڕاســت بــە 

دەبنــە  هێنــاوە  دەســتیان 

درێژەپێدانــی  داینەمــۆی 

هەمیشــە  دیکتاتــۆرەکان، 

دڵســۆزییەوە  بەوپــەڕی 

بەرگــری لــە دیکتاتــۆرەکان 

پێیــەی  بــەو  دەکــەن، 

دیکتاتــۆرەکان  کەوتنــی 

واتــای ڕمانــی بەرژەوەندییــە 

ئابوورییەکانــی ئەوانــە، زۆر 

دەوڵەمەنــدەکان  جاریــش 

دەرەکــی  دیکــۆری  دەبنــە 

بازرگانیــی  نوێنــەری  و 

وەک  دیکتاتــۆرەکان 

کەرەســتەیەکی کۆکردنــەوەی 

دارایــی بــە کاریــان دەهێنــن. 

دەڵێــت:  بارەیــەوە  لــەو 

جڵــەوی  »دەوڵەمەنــدەكان 

دیكاتۆرەكانــن،  دەســتی 

دەكــەن  زەلیلیــان  كاتێــك 

بۆیــان  كاتێــك  دەناڵێنــن، 

بــۆ  نازیــان  هەڵدەڕێــژن 

دەكــەن، هــەر بۆیــە زەلیلــی 

ــو  ــە نێ ــر ل و سەرشــۆڕی زیات

ئــەو میللەتانــەدا بەربــاڵوە 

زۆرە.« دەوڵەمەندیــان  كــە 

هەوڵەكانــی  دەكرێــت   

ناســاندنی  لــە  كەواكیبــی 

ــك  ــە یەكێ ــەدا ب دیكتاتۆریەت

هەوڵــە  گرینگریــن  لــە 

ــار  ــوارە هەژم ــەو ب ــو ئ ــی نێ مێژووییەكان

ــەو  ــع االســتبداد( ب ــی )طبائ ــن، كتێب بكەی
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ناوازەتریــن  بــە  فۆڕمــە ســەربەخۆیەی 

بەرهەمــی ئــەم بــوارە بناســێنین، هــاوكات 

ئــەم بابەتــە بــە میحــوەری ســەرەكیی 

ــار  ــی هەژم ــازیی کەواکیب ــرۆژەی چاكس پ

دەکرێــت.

دوورتــر لــەم بابەتــە کەواکیبــی ســەرچاوەی 

کۆمەڵگــە  نەهامەتییەکانــی  تــەواوی 

دیکتاتۆریەتــەوە  بــە  دەبەســتێتەوە 

بەڕوونــی  األســتبداد(  )طبائــع  لــە  وەک 

و  بابەتــە  ئــەم  ســەر  دەخاتــە  تیشــک 

داینەمــۆی  و  دایــک  بــە  دیکتاتۆریــەت 

تــەواوی خراپــە و دزێوییــەکان دەناســێنێت 

بــۆ  مــردن  لــە  »ڕاكــردن  دەڵێــت:  و 

مــردن  چاوەڕێكردنــی  مردنــە،  خــۆی 

ژیانــە، تــرس لــە ماندوویــی بــۆ خــۆی 

ــوون  ــە ماندووب ــی ل ــە، بەردەوام ماندوویی

نەمرییــە،  داری  ئازادیــی  بەختەوەرییــە، 

ئازادییــە،  داری  بــن  ئــاوی  خوێــن 

ــە،  ــر و ژەقنەبووت ــتەیی داری ژەه ژێردەس

خوێنــی ســتەملێكراوان و ســێدارە ئــاوی بن 

داری ژێردەســتەیین! دیكتاتۆریــەت گــەر 

مرۆڤێــك بوایــە ویســتبای خــۆی بناســێنێت 

نــاوم شــەڕ و  بێگومــان دەیگــوت مــن 

ــە و  ــە و خراپ ــتەمكاری باوكم ــە، س خراپەی

ــەت  ــەدر و خیان ــە، غ ــی دایكم نامرۆڤایەت

برامــە و هەژاری و دەســتكورتی خوشــكمە، 

و  بەدبەختــی 

ماممــە،  بێچارەیــی 

زەلیلــی و سەرشــۆڕی 

هــەژاری  خاڵمــە، 

بێــكاری  و  كوڕمــە 

جەهــل  كچمــە، 

نەخوێنــدەواری  و 

وێرانەیــی  هۆزمــە، 

ئاییــن  نیشــتیاممنە، 

و شــەرەف و ژیانــم 

پارەیــە، پارەیــە پــارە، 

دایكــی  ئــازادی 

فەزیلــە  هەمــوو 

چاكەكانــە...  و 

بــە  دیكتاتۆریــەت 

ســەری  ڕەهایــی 

و  خراپــە  هەمــوو 

نــە«. دزێوییەكا

هۆكارەكانــی  دیاریكردنــی  بابــەت  لــە 

دواكەوتوویــی کۆمەڵگــە خۆرهەاڵتییەکان 

كــە بــە )الفتــور( نــاوی دەبــات و دەبێتــە 

گــەل  نێــوان  لــە  بەربەســت  و  ڕێگــر 

بــە  پێشــكەوتندا،  بزاوتــی  و  و جووڵــە 

نووســینەكانیدا  لــە  ورد  شــێوەیەكی 

القــری( )أم  كتێبــی  لــە  بەتایبەتــی 

لێكۆڵینــەوە  و  بــاس  بــەر  دەخاتــە  دا 

ــەورە  ــییە گ ــەو نەخۆش ــەواوی ئ ــدا ت تێی

كــە  دەكات  دەستنیشــان  بچووكانــە  و 

بەرۆكــی میللەتانــی خۆرهەاڵتیــان گرتــوە، 

هــۆكار  چەنــد  ســەر  دەخاتــە  تیشــك 

و بنچینەیــەك کــە پێــی وایــە هــۆکارن 

ژێــر  دانیشــتوانی  دواکەوتوویــی  بــۆ 

عوســامىن.  دەوڵەتــی  قەڵەمڕەویــی 

یەکــەم: بیروبــاوەڕی جەبــر و زوهــدی 

ــك  ــۆ جۆرێ ــە ســەر دەكێشــن ب ــی ك ئایین

توانــای  پەكخــەری  تەســەوفی  لــە 

ســۆفیگەرییەكان  ڕێبــازە  خەڵكــی، 

پــەروەردەكاری  تەســەوفی  -نــەوەك 

بــە  زۆریــان  جەماوەرێكــی  دەروون- 

دەوری خۆیانــدا كــۆ كردوەتــەوە، ئــەم 

هــۆكار  كردوەتــە  پشــتیان  جەمــاوەرە 

پێشــكەوتن،  یاســاكانی  و  پرەنســیپ  و 

پاڵیــان داوە بــە تەوەكــول و نقــوم بــوون 

ــدا.  ــی ئایینی ــانە و خورافات ــاو ئەفس ــە ن ل

و  ڕێكخــراو  ئــەو  نەبوونــی  دوەم: 

خەڵكــی  تواناكانــی  كــە  كۆمەاڵنــەی 

ڕێــك دەخــەن و دیــد و تێڕوانینــەكان 

و  ڕاوێــژكاری  شــێوازێكی  دەكەنــە 

زیاتــر  هێزێكــی  كــە  شــێوەیەك  بــە 
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ببەخشــێتە  فراوانــر  توانایەكــی  و 

چاكســازی،  پڕۆژەیەكــی  هەمــوو 

كۆمەاڵنــە  و  ڕێكخســن  جــۆرە  ئــەم 

لــە  چاكســازییەكان  تێڕوانینــە  و  دیــد 

دەكەنــە  تاكەكەســییەوە  پــڕۆژەی 

ــە  ــی دەدەن ــڕۆژەی گشــتگیر، بەردەوام پ

كەواكیبــی  پڕۆژانــە،  ئــەو  تــەواوی 

»كۆمەڵــە  دەڵێــت:  بارەیــەوە  لــەو 

بــۆ  دەتوانــن  ڕێكخــراوەكان  یاســایییە 

ــە  ــی ب ــژ بەردەوام ــی دوورودرێ ماوەیەك

كار و پڕۆژەكانیــان بــدەن، كــە هیــچ كات 

كەســێك لــە ســەر ئاســتی تــاك ناتوانێــت 

بێــت،  خۆڕاگــر  و  بەتوانــا  ئەوەنــدە 

ئەگــەر چــی تــەواوی كارەكانــی بەوپەڕی 

ــدات. ــی و دڵســۆزییەوە ئەنجــام ب توانای

كەواكیبــی  دیــدەوە  ئــەم  ڕێــی  لــە   

گرینگیــی  ســەر  دەخاتــە  تیشــك 

پێویســتی پــارت و كۆمەڵە و ڕێكخســتنە 

كەرەســتەیەكی  وەك  سیاســییەكان 

ڕاپەڕیــن و بوژاندنــەوە و ســەنتەرێك 

ــتنی وزە و  ــەوە و بەگەڕخس ــۆ كۆكردن ب

ــەوەی  ــاو ڕەتکردن ــەل لەپێن ــی گ تواناكان

نێــو  دزێوەکانــی  دیــاردە  تــەواوی 

کۆمەڵگــە لــە ســەروو هەموویانــەوە 

دەیەوێــت  كەواكیبــی  دیکتاتۆریــەت. 

و  گرینگــی  پەیامــی  دیــدەوە  لــەم 

پێویســتیی ڕێكخســتنە سیاســی و پــارت 

كەرەســتەیەكی  وەك  كۆمەڵــەكان  و 

و  كۆكردنــەوە  داینەمــۆی  و  ڕاپەڕیــن 

بخاتــە  گــەل  تواناكانــی  یەكخســتنی 

پێــش چــاو. 

ئــارەزوە  لــە  ڕۆچــوون  ســێیەم: 

ــەم  هەســتەكییەكان و زیادەڕۆییكــردن ل

جیــاوازی  شــێوەیەك  بــە  ئارەزوانــە، 

نەكرێــت لــە نێــوان پەیامــی مــرۆڤ 

و  جیهانــە  لــەم  ئاژەڵــی  غەریــزەی  و 

ژێــر  بخاتــە  مرۆڤبــوون  جەوهــەری 

پرســیارەوە.

چــوارەم: هەڵەتێگەییشــن لــە ئاییــن، 

هــۆی  دەبێتــە  کۆتاییــدا  لــە  کــە 

ــار  ــوان كاروب ــە نێ ــەوازن ل ــی ت تێكچوون

ــاری  ــەکان و كاروب ــیپە دونیاییی و پرەنس

باوەڕدارانــی  ژیانــی  لــە  ئایینــی 

ئاینــی، بــە شــێوەیەك پشتگوێخســتنی 

بەدەمەوەچوونــی  پێشــکەوتنەکانی 

و  نــوێ  دونیــای  داخوازییەکانــی 

کورتکردنــەوەی چاالکییــەکان بەتەنهــا 

ــەوە  ــدا و بیرکردن ــە ئایینییەکان ــە ئەرک ل

بوەتــە  مــردن  دوای  دۆخــی  لــە 

مەبەســت و ئامانجــی خۆرهەاڵتییــەکان، 

ــە تێگەییشــن  ــە ل ــەم فۆڕم ــە ئ ــی وای پێ

لــە دونیــا و ئاییــن لــە کۆتاییــدا لــە 

کۆتایــی  دیکتاتــۆرەکان  بەرژەوەندیــی 

دێــت. وەک دەڵێــت: »بوەتــە خــووی 

خۆرهەاڵتییــەكان كــە هیــچ كات بیــر 

نەكەنــەوە،  نزیــك  داهاتوویەكــی  لــە 

و  خــەم  گەورەتریــن  بەڵكــوو  

دۆخــی  بــە  گرینگیدانــە  مەبەســتیان 

وایــە  پێــی  کەواکیبــی  مــردن«  دوای 

ئەمــە تێگەییشــتنێکی تــەواو هەڵەیــە 

ــە  ــتەیە ک ــەو مەبەس ــە ئ ــن ئەم ــۆ ئایی ب

دەیانەوێــت.  دیکتاتــۆرەکان 

دەخاتــە  تیشــك  بــەوردی  دواتــر 

ســەر زۆرێــك لــە نەخۆشــییە هــزری 

و  گشــتی  ژیانــی  ســلوكییەكانی  و 

ــكی  ــەوردی تیش ــە، ب ــی كۆمەڵگ تایبەتی

نەخۆشــییەكانی  ســەر  خســتوەتە 

كــە  عوســامنی  دەوڵەتــی  ئیداریــی 

ســتەمی  -نەخۆشــییەكانی  لــە  خــۆی 

ــە حوكــم  ــەت ل ــی- دیكتاتۆری كۆمەاڵیەت

ــداری و  و دەســەاڵتدا. بێســەروبەریی ئی

ــاییكردنەوەی  ــتانی، الس ــی شارس هەژاری

نەتەوەکانــی  بەكەمزانینــی  و  بێگانــە 

عــەرەب،  ئەوانەیشــدا  نــاو  لــە  تــر 

بانگــەوازی  كەواكیبــی  دەبینییــەوە. 

ژێــر  لــە  عەرەبــی  ڕزگاركردنــی 

دەســەاڵتی عوســامنییەكان ڕاگەیانــد و 

ــەوەی  ــاو نوێكردن ــرد لەپێن ــی دەك خەبات

ژیانــی عەرەبــەکان کــە پێــی وا بــوو 

دووچــاری ســتەم و نادادیــی عوســامنییە 

تورکــەکان بوونەتــەوە و وەک هاواڵتیــی 

ــان لەگــەڵ دەکــەن،  ــارە دوو مامەڵەی ژم

بــە  بۆچوونەکانــی  چوارچێــوەی  لــە 

ــە مێژوونــووس  پێچەوانــەوەی زۆرێــک ل

موســوڵامنەکان  قەڵەمبەدەســتە  و 

ئومەوییــەکان  لــە  تونــدی  ڕەخنــەی 

تۆمەتــی  و  ئومــەوی  دەســەاڵتی  و 

گۆڕانــکاری و تێکدانــی سیســتمی ڕاوێــژ 

و شــوورا و هێنانەپێشــەوەی دەســەاڵتی 

دیکتاتــۆری و تاکڕەویــی دامەزراندنــی 

ــە و  ــای بنەماڵ ــەر بنەم ــە س ــەت ل دەوڵ

حوکمــی پشتاوپشــتکردىن پادشــاییەكی 

ڕەهــا. 



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 66
ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

 ئەڵتەرناتیڤی دیکتاتۆریەت

 کەواکیبــی لــە چوارچێــوەی تیۆرییەکانیــدا 

تەنهــا ڕەخنەگــری دیکتاتۆریــەت نییــە کــە 

ئــەو بــە بــەاڵ و وەیشــومی کۆمەڵگــە نــاوی 

دەبــات و بەڵکــوو بــە شــێوازێکی ڕوون 

ــی  ــۆ دیکتاتۆریەت ئەڵتەرناتیڤــی دروســت ب

سیاســی دەخاتــە ڕوو، لــەم چوارچێوەیــەدا 

لەپێنــاو  کردبــوەوە  چــڕ  چاالکییەکانــی 

دامەزراندنــی دەســەاڵتێكی شــوورەوی و 

دیموکراتــی و وەک جێگــرەوە دەســەاڵتێکی 

ــەواوی  ــە ت ــێوەیەک ك ــە ش ــۆری، ب دیکتات

ــدا  ــی گەل ــر چاودێری ــە ژێ ــی ل كاروبارەكان

و  »حكوومــەت  دەڵێــت:  وەك  بێــت 

ــە  ــت ل ــێوەیەك بێ ــەر ش ــە ه ــەاڵت ب دەس

چوارچێــوەی وەســفكردن بــە دیكتاتۆریەت 

لــە  تاوەكــوو كارەكانــی  نابێــت،  ڕزگاری 

لێپرســینەوەی  و  تونــد  چاودێریــی  ژێــر 

ــات«. ــوە نەب ــە ڕێ ــی ب بێچاوپۆش

چاالكییەكانیــدا  چوارچێــوەی  لــە   

دامەزراندنــی  هەوڵــی  كەواكیبــی 

ــە  ــەی دا ب ــراو و كۆمەڵ ــن ڕێكخ چەندی

مەبەســتی كاراكــردن و جێبەجێكردنــی 

ئــەو پــڕۆژە چاكســازییەی كە بانگەشــەی 

ــرد. ــۆ دەك ب

لــە بەرەنگاربوونــەوەی دیکتاتۆریەتــدا 

ســەرەکی  بنەمــای  ســێ  کەواکیبــی 

دەخاتــە ڕوو، کــە دەکرێــت میللەتــان 

لــە ڕێیانــەوە لــە دیکتاتۆریەتــی سیاســی 

قوتاریــان بێــت: 

بــە  میللــەت  هەســتکردنی  یەکــەم: 

کەواکیبــی  دیکتاتۆریــەت،  مەترســیی 

ســەر  دەخاتــە  تیشــک  بەڕوونــی 

بــە  نەتەوەیــەک  هــەر  کــە  ئــەوەی 

مەترســیدارەکانی  بەرئەنجامــە  هــۆی 

نەکێشــێت  ئــازار  دیکتاتۆریەتــەوە 

شاییســتەی  میللەتــە  ئــەو  بەدڵنیایــی 

ئــازادی و سیســتمێکی دادپــەروەر نییــە. 

دوەم: بەرەنگاربوونــەوەی دیکتاتۆریــەت 

ــی دوور  ــی پلەبەندی ــت جووڵەیەک دەبێ

پێیــەی  بــەو  بێــت  توندوتیــژی  لــە 

هەنــگاوی توندوتیــژی لەپێنــاو وەالنانــی 

ئاشــووب  و  جەنــگ  دیکتاتۆریــەت 

خۆیــدا  دوای  بــە  ناوخــۆ  شــەڕی  و 

ــۆرەکان  ــدا دیکتات ــە کۆتایی ــت، ل دەهێنێ

دۆخێکــی  لــە  زیاتــر  هەمــوان  لــە 

دەبــن،  ســوودمەند  شــێوەیە  لــەم 

لەپێنــاو  هەوڵــدان  پێچەوانــەوە  بــە 

ــی  ــووری و کۆمەاڵیەت گەشەســەندنی ئاب

و ڕۆشــنبیری لــە ڕێگــەی مەعریفــە و 

ســەرەتایەکی  دەبێتــە  ڕۆشــنگەرییەوە 

دەســەاڵتی  الوازکردنــی  بــۆ  بــاش 

دیکتاتــۆری.

سیســتمێکی  بەردەســتبوونی  ســێیەم: 

بــە  دیکتاتۆریــەت  جێگــرەوەی 

هەوڵــەکان  بەرئەنجامــی  پێچەوانــەوە 

ــک و  ــی دیکتاتۆرێ ــۆی البردن ــە ه دەبێت

ــیی  ــر، مەترس ــەوی ت ــەوەی ئ هێنانەپێش

ــەی دۆخێکــی  ــەو پێی ــرە ب ــان زیات ئەمەی

ــۆی  ــە خ ــەوە ک ــاڵو دەکات ــیدار ب مەترس

دەبینێتــەوە،  بێئومێدیــدا  ڕۆحــی  لــە 

پێــی وایــە ئەرکــی گۆڕانــکاری تەنهــا 

البردنــی خــودی دیکتاتــۆر و هێنانــی 

دیکتاتۆرێکــی تــر نییــە، بەڵکــوو دەبێــت 

ــکردنی  ــەر ڕیشەکێش ــە س ــت ل کار بکرێ

سیســتمی دیکتاتــۆری لــە بنەڕەتــەوە بــە 

جۆرێــک کــە هیــچ ئەگەرێــک نەمێنێــت 

بــۆ دووبــارە ســەرهەڵدانەوەی. 

كەواكیبــی هیــچ كات الیەنگری شۆڕشــی 

بێبەرنامــە  یاخیبوونــی  و  عەفــەوی 

نەبــوە، پێــی وایــە بنەڕەتــی تــەواوی 

و  سیاســییە  »دیکتاتــۆری  کێشــەکان 

شــواری  و  ڕاوێــژ  چارەسەرەکەیشــی 

ــدی  ــن بەتون ــە دەبینی دەســتوورییە، بۆی

ئــەوەی  ســەر  لــە  دەكات  پێداگــری 

بەرەنگاربوونــەوەی  پێــش  پێویســتە: 

ئامادەســازی  دەبێــت  دیكتاتۆریــەت، 

كــە  پڕۆژەیــەی  ئــەو  بــۆ  بكرێــت 

دیكتاتۆریــەت  جێگــەی  دەكرێــت 

بگرێتــەوە.

دیکتاتۆریــەىت  دژە  گوتــاری  بەگشــتی 

ڕابــردوودا  و  ئێســتا  لــە  کەواکیبــی 

و  بــوە  ناخۆشەویســت  گوتارێکــی 

دووچــارى  هەوڵەکانــی  و  نووســین 

دژایەتیکــردن بوونــەوە، کاتێــک هەوڵــی 

پیاوانــی  و  ئایینــی  زانایانــی  دەدا 

لــە  بــن  دوور  دەبێــت  تەریقــەت 

ــەم  ــتە ئ ــەت پێویس ــی دەوڵ کاروبارەکان
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بــوارە بــۆ خەڵکانــی پســپۆڕی کاروبــاری 

ــرا  ــار ک ــت، تۆمەتب ــۆڵ بکرێ ــی چ دونیای

بــە عەملانیــەت و جیاکردنــەوەی دیــن لە 

دەوڵــەت، کاتێــک بانگەشــەی ئــەوەی 

ناوچەکــە  دەکــرد دەبێــت میللەتانــی 

هۆشــیار بــن بــەوەی عوســامنییەکان لــە 

ــەوە،  ــتی ئایینیی ــی هەس ــی جوواڵندن ڕێ

ناوچەکــە  ئایینییەکانــی  پێکهاتــە 

نــەکات بــە دژی یەکریــدا، تۆمەتبــار 

کــرا بــە الیەنگــری )وحــدة األديــان–

ــە  ــاس ل ــک ب ــەکان(، کاتێ ــی ئایین یەکێتی

ــردن  ــەرکەوتوویی بەڕێوەب ــی س ئەزموون

ــکا  ــی وەک ئەمەری ــی واڵتان و حوکمداری

ــی  ــرالیا دەکات، تۆمەت ــا و ئوس و نەمس

شــوێنکەوتەی و بەکرێگیــراوی خۆرئــاوای 

ــاڵ.  ــە پ درای

وەک  کەواکیبــی  بڵێیــن  دەکرێــت 

بیرمەندانــی  دیارتریــن  لــە  یەکێــک 

تــەواوی  توانیــی  خۆرهــەاڵت 

پێنــاو  لــە  ڕوو  بخاتــە  هەوڵەکانــی 

دیکتاتۆریــەت  بەرەنگاربوونــەوەی 

میللەتانــی  بەئاگاهێنانــەوەی  و 

خۆرهــەاڵت بەگشــتی و دانیشــتوانی 

لــە  عوســامنی  دەســەاڵتی  ژێــر 

مەترســی و دەرهاویشــتە دزێوەکانــی 

وەک  هۆیــەوە  بــەم  دیکتاتۆریــەت، 

واڵتــی  لــە  ســەرەڕۆ  باڵندەیەکــی 
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