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خوێندنەوەیەك بۆ چەمكی دەسەاڵت لە هزری رامیاری میشێل فوكۆ دا
جەبار ئەحمەد
دەروازەی یەكەم :دەسەاڵت – جۆر و ماهیەت
بەشی یەكەم :ماهیەتی دەسەاڵت
باسی یەكەم :دەسەاڵت لە پەیوەندیدا:
دەسەاڵت بریتییە لە پەیوەندییەكی نابەرامبەر لە نێوان دوو الیەندا،
دەسەاڵت دامەزراوەیەك نییە ناوەڕۆكێكی قوڵ و دەزگایەكی پڕ نهێنی
هەبێتو تێگەیشتنی ئەستەم بكات ،دەسەاڵت هیچ نییە جگە لە جۆرێك
پەیوەندی دیاریكراوی نێوان الیەنەكانی ،دەسەاڵت بەالی كۆمەڵناسانەوە
ئەوەیە :كە كەسێك ئیرادەی خۆی بسەپێنێت بەسەر تاك و كۆمەڵ دا ،وە
لەم رێگەیەوە رەفتاری كەسانی تر بخاتە ژێر چاودێرییەوە.
هەندێك لە مرۆڤەكان توانادارن و رەفتار و خواستی ئەوانی تر
ئاڕاستە دەكەن ،وا لە تاكەكان دەگەیەنن ،كە لەدەرەوەی ویستی دەسەاڵت
جەنگەڵ و ئاژاوەی گەورە هەیە ،لە دەرەوەی چوارچێوەی دەسەاڵت
كارەسات و ناخۆشی زۆر سەرهەڵدەدەن ،تاكەكان ناچارن رازی ببن بە
بێدەنگی ،ناگومانانە دەبنە پاشكۆی دەسەاڵت و لەپێناوی سەالمەتی ژیانی
خۆیان ئیرادەی خۆیان دەسپێرنە دەسەاڵت ،لێرەدا مافەكان بۆ ئاستێك
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دادەبەزن ،ئازادییەكان بە ئەندازەیەك كورت دەكرێنەوە ،كە لە خزمەتی
دەسەاڵتدا بن ،تاك تا ئەوەندە ئازادە ،كە ئەو ئازادییەی لە بەرژەوەندی
دەسەاڵتدا بێت ،یان مەترسی نەبێت بۆ سەر دەسەاڵت ،فراوانی مەودای
مافەكانت لە چوارچێوەی ئامانجەكانی دەسەاڵت تێپەڕناكات.
دەسەاڵت ئاماژەیە بۆ فەرمانكردنی الیەنێك و گوێ رایەڵی الیەنێكی
تر ،لەسەر ئەم بنەمایە حكومەت ماف بەخۆی دەدات ،كە بڕێك هێزی
مادی هەبێت تاكو یاریدەی بدات بۆ سەپاندنی گوێ ڕایەڵی.
دەسەاڵت لە پێناو ڕەزامەندی مرۆڤەكانو ناچاركردنیان بە
خۆبەدەستەوەدان ،لە پەنای زەبرو زەنگو توندو تیژییەكانی ئامرازی
عەقاڵنیش بەكاردەهێنێت ،هەر بۆیە هەموو ئەوانەی كە دەكەونە بەرامبەر
دەسەاڵت ئەوا نابێت تەنیا الیەنە قێزەونو پڕ توندوتیژییەكانی دەسەاڵت
دەرخەنو دامەزراوەو دەزگاكانی بخەنە بەر ڕەخنە ،بەڵكو زۆر پێویستە
كە گومان لەو شێوە تایبەتەی عەقاڵنیەتیش بكەن كە لە نێو پەیوەندییەكانی
دەسەاڵتدا ئامادەیە ،دەش ێ ئەم دەسەاڵتە دەسەاڵتی پیاوان بێت بەسەر
ژناندا ،یان دەسەاڵتی بەتەمەنەكان بەسەر كەم تەمەنەكاندا ،یان چینێك
بەسەر چینێكی تردا ،یاخود ئەو دەسەاڵتەی بەسەر نەخۆشەكانو شێتەكانو
زیندانیەكاندا ئامادەگی هەیە ،بەاڵم دەسەاڵتی دەوڵەت لە سەروی هەموو
ئەو دەسەاڵتانەوەیە ،لە سەردەمی مۆدێرندا دەسەاڵتی دەوڵەت قێزەونترینو
ترسناكترین جۆری دەسەاڵتە ،زۆرترین كوشتنەكانو زەلیلكردنەكانی مرۆڤ
بەسەرپەرشتی دەوڵەت ،یان لە ژێر دەستی دەوڵە ،یان بە هۆی دەوڵەتەوە
ڕوویان داوە.
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(فۆكۆ ) بەسەدان الپەڕەی دەربارەی چییەتی دەسەاڵتو چۆنیەتی
كاركردنیو بەردەوامی و ئەو گۆڕانانەی كە ڕوو دەدەن لە شێوازەكانی
دەسەاڵتداو ئامانجو بونییەی دەسەاڵت نوسیوە ،لە كۆی ئەم نوسینانەدا
سەرنجو بۆچوونەكانی فۆكۆ جیاوازن لە دیدگا تەقلیدییەكانی كە پەیوەست
بەم پرسە لە ئارادا بوون.
سۆسیۆلۆژستی ئەڵمانی (ماكس ڤیبەر) باس لە دەسەاڵت دەكات
وەك پرسی باوەڕی خەڵك ،هەروەها لە دیدی (كارل ماركس )دا دەسەاڵت
پەیوەستە بە الیەنی ئابوریو ڕژێمی سەرمایەدارییەوە.
تیۆرەی دەسەاڵت الی فۆكۆ جیاوازەو تەنانەت ناكۆكو پێچەوانەیشە
لەگەڵ تیۆرەی دەسەاڵت الی ماركس.
سەرنجی فۆكۆ ئەوەیە كە دەسەاڵت داگیرناكر ێ لە الیەن تەنیا
كەسێك ،الیەنێك ،دەزگایەكو چینێكەوە ،بەڵكو دەسەاڵت پیادە دەكرێت،
دەسەاڵت ئاڕاستەیەكی ناكەسییو پەرتەوازەو ڕێژەییو ب ێ دەمو چاوی هەیەو
هەموو كەسێك پیادەی دەكاتو بەسەر هەموو كەسێكیشدا پیادە دەكرێت،
دەسەاڵت شتێكی بەرجەستە (مەلموس) نییە ،دەسەاڵت شتێكە هەستی
پێدەكرێت نەك داگیربكرێ ،ئەو شتە نییە كە تەنیا گروپێك یان دامەزراوەو
الیەنێك خاوەنی بێتو وەكو هێزی سەركوتو قەدەغەكار بەكاریبهێنێ،
نا ،بەڵكو دەسەاڵت ئۆپەراسیۆنێكی ڕۆژانەیی پەیوەندییە لە نێوان خەڵكو
دامەزراوە ،تاكەكان ،گروپەكان ،پزیشكو نەخۆش ،ئۆپەراسیۆنێك كە
ڕەفتاری نوێ ،كاری نوێ ،مەعریفەی نوێ ،بەرهەم دەهێنێ.
دەسەاڵت هەمیشە لە پەیوەندیدا بوونی هەیە ،نەبوونی پەیوەندی
واتە نەبوونی دەسەاڵت ،بوونی پەیوەندی لە نێوان دوو الیەندا ،الیەنێكیان
ئەو شتەی لەبەردەستایە كە الیەنەكەی تر خوازیارییەتی ،پەیوەندی
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پزیشكونەخۆش لە (دەرمان-چارەسەر)دایە ،لە پەیوەندی خۆشەویستیدا
«ئەو كاتەی من دەمەوێت خۆشەویستەكەم داگیربكەم ،ئەویش دەیەوێت
داگیرم بكات»  ،هەردوو ال خوازیاری داگیركردنی جەستەی یەكترن ،واتە
لێرەدا پەیوەندییەكە لە (لەش -جەستە)دایە ،لە دەرەوەی ئەم جۆرە لە
پەیوەندی ئەوەی هەیە دەسەاڵت نییە بە مانا (فۆكۆ) ییەكەی.
هەرگیز دەسەاڵت لە پەیوەندی كۆیالیەتیدا دروست نابێت ،كاتێك
مرۆڤ كۆیلەیەو لە كۆتوزنجیر دایە ئەوا ئەو پەیوەندیەی هەیە پەیوەندی
دەسەاڵت نییە  ،دەسەاڵت كاتێك دروست دەبێت كە پەیوەندی كارتێكردنو
كارلێككردن لە ئارادا بێت ،الی (سپینۆزا ) دەسەاڵت دوو دیوی جیاوازی
هەیە ،ئەویش ئەوەیە كە هەم كاریگەریت هەبێتو هەمیش بكەویتە ژێر
كاریگەرییەوە.
دەسەاڵت بریتی نییە لەوشتەی كە تەنیا كەسێك خاوەنی بێتو
بەتەواوی دەست بگرێت بەسەر كەسێكی تردا،واتە فۆكۆ مەبەستی ناسینی
میكانیزمی دەسەاڵت و چۆنییەتی كارپێكردنی كارەكەیەتی،نەك ناوی
ئەوكەسانەی كاری پێدەكەن ،دەسەاڵت الی فۆكۆ تەنیا ناوێكەو دەخرێتە
پاڵ حاڵەتێكی دیاریكراوی ناو كۆمەڵگە ،كە ئەم حاڵەتە گوزارشت لە
پەیوەندییەك دەكات.
باسی دووەم :دەسەاڵت لە (شوێن  -كات)دا :
كاریگەری (شوێن  -كات) لەسەر دەسەاڵتو مەوداو ڕەهەندەكانی
دەسەاڵتو توانای بۆ كۆنتڕۆڵكردنو تۆكمەیی دەسەاڵت تا چ ئاستێكە؟دەسەاڵت
چ كاتێكو لە چ شوێنێك دەست وااڵترو پڕكاریگەر ترە؟ ،تا چ جێگەیەكو
بە چ ئەندازەیەك پەیوەستە بە (شوێن  -كات)ەوە؟.
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(میشێل فۆكۆ) باس لە دەسەاڵت دەكات پەیوەست بە شوێنو كاتی
دیاریكراوەوە ،بە نمونە كاتێك باس لە شێتی دەكات لە سەردەمی مۆدێرنەدا،
ئەوا لە شێتخانەكانو نەخۆشخانەی دەروونیدا باسی لێوە دەكات ،بەاڵم لە
سەردەمی پێش مۆدێرنە باسكردنی وەكو شوێن لەناو كۆمەڵگەدایە ،واتە
بە گۆڕانی سەردەمەكان شوێنەكانیش دەگۆڕێن ،تاوانباران لە سەردەمانێكی
مێژووییدا لە شێوەی شانۆ ئەشكەنجە دەدران بەبەرچاوی ئاپۆرایەك لە
خەڵكەوەو لە شوێنێكی قەرەباڵغدا ،بەاڵم لە سەردەمێكی ترداو بە گۆڕانی
سەردەم دەبینین ،دەگوازرێتەوە بۆ ناو زیندانو شوێنێكی دوور لە چاوی
خەڵك.
(شوێن  -كات) جگە لەوەی كاریگەری گەورەی هەیە لە دروستكردنی
دەسەاڵتدا ،ئەواجۆرو شێوەو ئەندازەی دەسەاڵتیش دیاری دەكات ،لەگەڵ
ئەو ئامرازانەی كە بە هۆیانەوە بەردەوامی (ئیدامە) بە دەسەاڵتەكە
دەدرێت ،هەروەها ڕێژەو شێوازی ئامانجەكانیشی دیاریدەكات ،دەسەاڵتی
زیندانەوانو تەمێكارو پزیشكو مامۆستاو پزیشكی دەروونیو فەرمانڕەواو...
هتد ،هەریەكەیان مەودای دەسەاڵتو كاریگەرییو ئامانجی جیاوازیان هەیە،
مامۆستا دەسەاڵتەكەی لە پێناو فێركردنو پزیشك ساخڵەمسازیو تەمێكار بۆ
تەمێكردن بەكاردەهێنێت ،بەاڵم لە كۆی ئەم پەیوەندیانەی نێوان (زیندانەوانو
زیندانیكراو ،تەمێكارو تەمێكراو ،مامۆستاو قوتابی ،پزیشكو نەخۆش...
هتد) ،دەسەاڵتێكی خۆسەپێن لەپێناو الرەملێو ژێردەستەییدا دەبینین ،واتە
ئەگەرچی دەسەاڵت بەپێی (شوێن  -كات)ی جۆراوجۆر دەگۆڕێت ،بەاڵم
جەوهەرو ناوەڕۆكەكەی ،كە ملكەچیو گوێڕایەڵی دەخوازێت وەكو خۆی
دەمێنێتەوەو ناگۆڕێت ،زیندانەوان لە هەردوو سەردەمی ئەشكەنجەدانو
چاكسازی ،خوازیاری ملكەچی زیندانەكانە.
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لە دیدی فۆكۆدا دەسەاڵت لە هەمانكاتدا لە هەموو شوێنێكە
( ،)Omnipresentلە نێوان گشت پنتەكانی جەستەی جڤات ،لە نێوان ژنو
پیاو و ئەندامانی خێزان ،لە نێوان هەموو تاكەكانداو لە هەموو كاتەكاندا،
دەسەاڵت هەم الی ئەوانەیە كە لە پەیوەندییەكانی دەسەاڵت بەئاگان وە
هەم ئەوانەی بێئاگان ،الی فۆكۆ پەیوەندییەكانی دەسەاڵت لە هەموو (شوێن
 كات)ێكدان ،لە نێو كارلێككردنە ڕۆژانەییەكانی نێوان خەڵكاندا ،لە دیداروچاوپێكەوتندا ،تەنانەت لە خۆشەویستیدا.
بە بۆچونی فۆكۆ ئەگەر ئێمە ویستمان تیۆرییەك سەبارەت بە
دەسەاڵت دروست بكەین ،یاخود شرۆڤەی ڕەهەندێك ،یان الیەنێكی
دەسەاڵت بكەین ،ئەوا ناچارین كە ئەم (دەسەاڵت)ە وەك دیاردەو حاڵەتێك
لەبەر چاو بگرین كە لەكاتو شوێنێكی تایبەتدا سەرهەڵدەدات.
كاتێك باس لە دەسەاڵتی ڕۆحانی دەكەین دەبێت ،ئەوە لەبەر
چاو بگرین كە ئەم دەسەاڵتە بە پێی (شوێن  -كات) گۆڕانی گەورەی تێدا
ڕوودەدات ،وەك دەسەاڵتی
(پاپا) لە سەدەكانی ناوین لە ئەوروپا ،یان دەسەاڵتی خەلیفەی
ئیسالم لە سەدەكانی كۆتایی هەزارەی یەكەمی زاینیو سەرەتاكانی هەزارەی
دووەم لە نیوە دورگەی عەرەب یان لە ناوچەیەكی تر.
تەوەرەی یەكەم:دەسەاڵت  -شوێن:
شوێنكاری دەسەاڵت جێگەی نەخشاندنو كاریگەریەكانی دەسەاڵتە،
دەسەاڵت هەمیشە شوێنێكی هەیە بۆ پیادەكردنی هەژموونی خۆیو
شوێنێكیش كە لێیەوە پیادە دەكرێ ،گرێدراوی دەسەاڵت بەشوێنەوە
گرێدراوییەكی تۆكمەیە ،بێ بوونی شوێن بوونی دەسەاڵتیش دەچێتە ژێر
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پرسیارەوەو دەسەاڵت شتێك نابێت گەر شوێنێك نەبێت بەسەریدا پیادە
بكرێ ،دەسەاڵت لە بۆشاییدا پیادە ناكر ێ (بۆشایی وەك ناشوێن).
لە بچوكترین خێزانەوە تا گەورەترین دەوڵەت ،لە پاشا هەتا باوك،
لە دادگا هەتا لێپێچینەوەی دایك بۆ مناڵ...هتد ،لە هەموو ئەمانەدا فۆرمی
گشتی دەسەاڵت بەدی دەكرێت ،شێوەو فۆرمی گشتی دەسەاڵت لە (شوێن
 پەیوەندی)یەكاندا دەردەكەوێت ،تەنانەت لە یاسادا هاوتەریب لەگەڵشەرعیو ناشەرعیو الدانو سزاییەكان.
دەسەاڵت لە هەموو پنتەكانی ژیاندا هەیەو هەموانی تێوە گالندووە،
بەجۆرێك وەك ئەوەی الی فۆكۆ دەردەكەوێت كە هیچ كەسێك ناتوانێت لە
دەسەاڵت هەڵبێت  ،ئەوەی كە دەسەاڵت پیادەدەكاتو ئەوەشی بەسەریدا
پیادە دەكرێت وەكو یەك دەكەونە تۆڕی دەسەاڵتەوەو پێوەی گیرۆدە
دەبنو ناتوانن لێی دەرباز ببن ،چونكە دەسەاڵت هەر ئەوە نیە كە الی
كەسێك ،پاشایەك ،حكومەتێك یان هەر یەكێكی ترە.
دەسەاڵت لە هەموو ئاستە كۆمەاڵیەتیەكاندا پەرشو باڵوە ،لە هەموو
شوێنەكانی بوونی پەیوەندی ئامادەگی هەیە ،ئەمە بەو مانایەیە كە دەسەاڵت
هەمیشە لە جێگەیەكدا جێگیر نییەو هەموو ڕۆژێكو لە هەموو جێگەیەك
خۆی بەسەرماندات دەسەپێنێتو هەرگیز ناتوانر ێ دەسەاڵت پوچەڵ
بكرێتەوە یاخود خۆمانی لێ بەدوور بگرینو نەكەوینە ناو داوەكانیەوە،
بەڵكو بەشێوەیەكی (ناخود ئاگا) دەچینە ژێر سێبەری دەسەاڵتو دەئاڵێینە
داوەكەیەوە.
الی (نیچە )ی فەیلەسوف خواستی دەسەاڵتو هێز لە تاكە
كەسەكاندایە ،بەاڵم (فۆكۆ) جیاواز لە (نیچە) دەسەاڵت لە خواستی كەسەكاندا
سنوردار ناكاتو بەبۆچونی ئەو دەسەاڵت لە پەیوەندییەكاندایە ،پەیوەندی
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كۆمەاڵیەتی ،فەرهەنگی ،سیاسی ،ئابوری ،سۆزداریو...هتد ،لە هەموو
دەزگاكان ،لەو شوێنو بنكەو دەزگاو ڕێكخراو و دامەزراوانەی پەیوەندی
تیایاندا بەدیدەكرێ ،لە هەموو ئەو شوێنانەی پەیوەندی زاڵبوونو ژێر
دەستە بوون هەیە ،پەیوەندی هێزدارو بێهێز ،قسە ڕۆیشتو و بەستەزمان،
فەرماندارو ژێر فرمان...هتد.
بوونو ئامادەبوونی دەسەاڵت لە هەموو ئەو بوارو كاتو شوێنانە
بەمانای ئەوە نییە كە دەسەاڵت خواستی هەژموونی خۆی هەبێت بەسەر
هەموو ئەوانەدا ،یاخود ئەگەر خواستیشی هەبێت لەوانەیە توانستو
قودرەی ئەوەی نەبێت ،بۆیە دەتوانین هۆكاری بوونی دەسەاڵت لەم پنتانەدا
بگەڕێنینەوە بۆ بوونی پەیوەندی تیایاندا ،كە كۆی كایەو بوارەكانی كۆمەڵگە
لە تۆڕێكی پەیوەندیدان كە پەیوەندی نابەرابەری تێدا دەردەكەوێتو لە
هەموو پەیوەندییەكی نابەرابەریشدا دەسەاڵت سەرهەڵدەداتو تەنانەت
دەتوانین بڵین دەسەاڵت خودی پەیوەندی نابەرابەرە.
فۆكۆ دەڵێ :من لەو بڕوایەدام كە دەسەاڵتی سیاسی لەڕێگەی
ناوبژیكردنی كۆمەڵێك دامودەزگاوە خۆی تاقی دەكاتەوە كە وادەردەكەون
بەشێوەیەكی گشتی شتێكیان لەگەڵ دەسەاڵتی سیاسی دا نەبێت ،یان
سەربەخۆبن و پشتیان بەو نەبەستبێت ،لەكاتێكدا كە وانین  ،كاتێك
پەیوەندییەكانی دەسەاڵتو كاریگەریو دەرئەنجامەكانی لە دەزگاو
دامەزراوەكاندا بەرچاو دەكەوێ ،وە هابرماس ئاماژە بەوە دەكات كە هەموو
كۆمەڵگەیەك مەحكومە بەتۆڕی دامەزراوەكانەوە ،وەك دامەزراوەی ئابوری
و دامەزراوە دەوڵەتیەكان و...هتد  ،بەاڵم ئەوە بەو مانایە نیە كە دەسەاڵت
تەنیا لەناو ئەو دامەزراوانەدا جێدەستی دیارە ،بەڵكو دەش ێ ئەسڵیەتی
دەسەاڵتی ناو دامەزراوەكانیش لە دەرەوەی خودی ئەو دامەزراوانەوە
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سەرچاوەی گرتبێو بنیات نرابێت ،هەروەها مەرج نیە دەسەاڵت تەنیا
لە دەزگاو دامەزراوەكانەوە پیادە بكرێ ،بەڵكو دەسەاڵتی دەرەوەی
دامەزراوەكان زیاترو كراوە ترو ڕەهاترە لە دەسەاڵتی ناو دامەزراوەكان،
وە مەرج نییە كە دەسەاڵت پێكهاتەیەكی زانستیو بوونیەیەكی بە پالن
داڕێژراوی هەبێت وەك ئەوەی لە دامەزراوەكاندا هەیە ،بەڵكو زۆر كات
دەسەاڵت شێوەیەكی عەفەوی (هەمەكی)لەسەر هەڵدانیدا دەردەكەوێتو
دواتر بەرگێكی شەرعیو زانستی بەبەر خۆیدا دەكات .بۆیە دەسەاڵت تەنیا
لە دامەزراوەكانداو لە فرمانو بڕیارو ڕاسپاردەكانی پاشاو سەرۆك وەزیرو
بەڕێوەبەرو فەرماندەكاندا نییە ،بەڵكو دەسەاڵت لە كۆی پەیوەندییە مرۆییە
ڕێكخراو و ناڕێكخراوەكاندا بەرهەم دێت  ،واتە دەسەاڵت تەنیا لە پەیوەندی
نێوان دەوڵەتو دەزگاكانی لەگەڵ هاواڵتیاندا دروستنابێ ،هەروەها تەنیا
لە پەیوەندی نێوان چینە كۆمەاڵیەتیە جۆراو جۆرەكاندا دەرناكەوێت ،بەڵكو
دەسەاڵت قوڵترو زیاترو فراوانتر پەل دەهاوێژێو دەچێتە ناو تۆڕی هەموو
پەیوەندییە مرۆییەكانەوەو كۆی قواڵییو فراوانی كۆمەڵگە دەتەنێت.
فۆكۆ لەشو جەستەی مرۆڤ دەكاتە شوێنكاری دەسەاڵت ،كە
مرۆڤ بە جەستەیەوە دەچێتە هەموو پەیوەندیەكانیەوە ،مرۆڤ ناچارە بە
جەستەیەوە بەشدار بێت لە هەموو پەیوەندیەكان ،جەستەی شا ،پاسەوان،
گەدا ،جوتیار ،عاشق ،نەخۆش ،زیندان ،پزیشك ،شێت ،مامۆستا..،هتد،
جەستە لە هەموو ئەمانەدا هەیەو بەشداری پەیوەندیەكانیان دەكات ،بەو
پێیەی جەستە لە هەموو شوێنێكەو بەشدارە لە هەموو پەیوەندییەكاندا،
ئەوا «دەسەاڵتیش لە هەموو شوێنێكە نەك لەبەر ئەوەی هەموو شتێكی لە
خۆگرتووە بەڵكو چونكە لە هەموو شوێنێكەوە دێتە ئاراوە»  ،دەسەاڵت
لە تەنیا شوێنێكی تایبەتدا نیەو لە تەنیا شوێنێكەوە بەرهەم نایەتو پیادە
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ناكرێ ،بەڵكو لەسەرجەم شوێنەكاندا ئامادەیەو بەردەوامیش لە گۆڕاندایە،
ئەو دەسەاڵتەی ئێستاو لە شوێنێكە جیاوازە لەو دەسەاڵتەی كاتێكی ترو
لە شوێنێكی ترە ،ئەم بەردەوام گۆڕانەی دەسەاڵتو باڵوییەی وای كردووە
كە دەسەاڵت زیاتر لە دەموچاوێكی هەبێتو بە شێوازگەلێكی زۆرتر
دەربكەوێت.
تەوەرەی دووەم:دەسەاڵت  -كات (مێژوو):
ئاخاوتن لە دەسەاڵت قسە كردنە لە دەسەاڵت لە سەردەمێكی
دیاریكراودا ،شرۆڤە كردنیەتی بە پێی كاتێكی مێژوویی ،شیكردنەوەی
ڕەهەندەكانی دەسەاڵتە لەناو كاتێكی پەیوەست بە مامەڵەیەكی دەسەاڵت،
ئاوێتەی (دەسەاڵت -مێژوو) ئاوێتەیەكی پڕ كاریگەرییە ،جۆری دەسەاڵتەكان
لەسەردەمە جیاوازەكاندا وێنای جیاواز بەخۆوە دەگرن ،هەموو دەسەاڵتەكان
لە مێژوودا سەر هەڵدەدەنو بەردەوامی دەكێشن ،واتە كۆی سەردەمە
مێژووییەكان خاڵی نین لە دەسەاڵت.
ڕاڤە كردنی فۆكۆ بۆ دەسەاڵت ڕاڤە كردنییەتی لە گۆشە نیگایەكی
مێژووییەوە ،ئەوەی نوسینەكانی فۆكۆ لە بۆچوونەكانی پێش خۆی
جیادەكاتەوە ،هەڵسەنگاندنو شرۆڤەی ناوەڕۆكی دەسەاڵتە لە ڕاڤەی
ئەودا بۆ مێژوو ،فۆكۆ سەرنجمان بۆ دەسەاڵت لە ناوەندێكی مێژووییدا
ڕادەكێشێتو جۆرو كاریگەری دەسەاڵت لە ڕەهەندە مێژووییەكەیدا
دەدۆزێتەوەو هەڵدەسەنگێنێو شیدەكاتەوە ،فۆكۆ دامەزراوە كۆمەاڵیەتیو
دەزگا دەسەاڵتیەكان بە پێی قوناغبەندە مێژووییەكان شیكاردەكات،بەاڵم الی
فۆكۆ دەسەاڵت بەرەو پێشچوونی وردە وردەی ئەو دەزگایانە نییە ،بەڵكو
گۆڕانی لەناكاوی مێژووییانەی ئەو دەزگا دەسەاڵتیانەیە.
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دیدی فۆكۆ بۆ مێژوو ،مێژووگەرایەتی دەسەاڵت بەهۆی كاریگەری
فەیلەسوفانی وەك (مارتن هایدیگەر )ەوە یەو لە ژێر ئەم كاریگەرییەدا
فۆكۆ هەموو تیۆرییەكو هەموو تێزێك دەكاتە مەسەلەیەكی مێژوویی ،وەك
لڕوانگەی هایدیگەرەوە»مرۆڤ بوونەوەرێكی ناتەواو و ئاگامەندو مێژووییە،
بەتەنیا مرۆڤ مێژووی هەیە ،چونكە میژوو داستانی رەوتی ژووركێشی
ئەم بوونەیە لە پێناوی خۆ تەواوكردن دا»  ،لە ڕوانگەی فۆكۆوە مێژوو
ڕیزكردنی ڕووداوەكانی ڕابردوو نییە ،قسە كردن نییە لە گۆڕانكاریەكانی
كە لە ڕابردوودا ڕویان داوە ،هەروەها شیكردنەوەی بەسەرهاتەكانیش نییە
تاكو بتوانین لە مڕۆدا سودو پەندیان لێ وەربگرین ،واتە الی فۆكۆ «گرنگی
مێژوو لەوەدایە كە تۆماركردنی ڕاستی ڕابردوو نییە ،بەڵكو ئاشكراكەری
ڕاستی ئێستایە «.
كاتێك فۆكۆ باس لە مێژوو دەكات ،ئەوا مەبەستی باسكردنی
ئەمڕۆیە ،كاتێك دەربارەی مێژووی دەسەاڵت دەدوێت ئەوا دەیەوێت قسە
لەسەر ئەمڕۆی دەسەاڵت بكات ،مێژوو دەكاتە پاساوی شیكردنەوەی ئەمڕۆ،
مێژوو دەخاتە خزمەتی باسكردنی ئەمڕۆوە ،بەاڵم نە بەهۆی ئامۆژگاری
وەرگرتن لە ڕووداوەكانیەوە ،بەڵكو بەهۆی دەربڕینی ئەمڕۆ لە ڕێگەی
بەهانەی مێژووەوە ،واتە لە ڕێگەی بە ئەمڕۆیی كردنی مێژوو ،بە مێژوو
كردنی ئەمڕۆوە ،چونكە الی فۆكۆ مێژوو گۆڕەپانی دووبارە بوونەوەی
ڕووداوەكان نییە ،كە بتوانین لەو ڕێگەیەوە سودو ڕێنوێنی لێ وەربگرین،
فۆكۆ رای وایە ئەگەر خولیای رابردوو بۆچونێك بێت بۆ دووژمنكاری ،یاخود
بۆ مەبەستی ناحاڵی بێت ،ئەوا پێویستە فەرامۆش بكرێت ،كە مەبەستی
لە بینینی مێژوودا كۆمەڵێك سەردەمەو ،هەر سەردەمێك پەیوەستە بە
جوڵەی سیستەمێكی دیاریكراو و پەیوەست بە زانینێكی تایبەتی خۆیانەوە،
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وەك دەوڵەتی سەردەمی مۆدێرن كە گرێدراوە بەجۆرێك لە زانستو
زانینی سەردەمی مۆدێرن  ،دەسەاڵتی پزیشكی سەردەمانێك پەیوەست بوو
بە كۆمەڵێك زانیاری كە بەڕاستی ڕەها دەژمێردارنو بەوپەڕی یەقینەوە
مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرا ،بەاڵم لەوانەیە ئەمڕۆ ئەم كۆمەڵە زانیارییە
جگە لە كۆمەڵێك نوسراوی بێسەرەوبەرەو ناڕاستو گەمژانە زیاتر نەبن،
دیاریكردنی پاشاكان لە الیەن ئاسمانو خواوەندەكانەوە لەسەردەمانی كۆندا
ڕاستیەكی حاشا هەڵنەگر بووەو لە ئێستاشدا الی زۆر كەس بەدڵنیاییەوە
مایەی پێكەنینەو قسەیەكی گاڵتە جاڕانەیە ،لەسەر دەمانێكی مێژووییدا سزا
جەستەییەكانی دەسەاڵت ،كە لەسەر لەشی زیندانەكان تاقی دەكرانەوە
كارێكی ڕەواو دادپەروەرانە بوون ،بەاڵم لە ئەمڕۆدا تاوانێكە دژی مرۆڤایەتی.
لێرەدا دەتوانین ئاماژە بەسەرنجێكی گرنگی فۆكۆ بدەین كە
دانانی پەیوەندییەكانی دەسەاڵتە بە هۆكارێك بۆ دیاری كردنی گۆڕانە
مێژووییەكان ،وە كەم تا زۆر بۆچوونەكانی فۆكۆ لە دەوری ئەم ڕوانگەیە
دەسوڕێتەوەو خوێندنەوەشی بۆ دامەزراوەكانی وەك شێتخانە ،نەخۆشخانە،
زانكۆ ،سەربازگە ،زیندان....،هتد هەر لەم ڕوانگەیەوەیە.
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بەشی دووەم :جۆرەكانی دەسەاڵت
جۆری یەكەم :دەوڵەت – دەسەاڵت:
دەوڵەت تەنیا گوزارشت لە دەزگایەكی بەڕێوەبردنی كۆمەڵگا نیە،
بەڵكو دەوڵەت زاراوەیەكە دەتوانرێ بۆ ئاماژەدان بەكۆمەڵێك مەبەستی
جۆراوجۆر بەكاربهێنرێ ،دەتوانرێ دەوڵەت بەكار بهێنرێ وەك كۆمەڵێك
دامودەزگا یان وەك یەكەیەكی هەرێمی ،یاخود وەك كیانێكی مێژووییو
تەنانەت دەتوانرێ وەك ئایدیایەكی فەلسەفیش بەكار بهێنرێت  ،بۆیە
دوان لەسەر دەوڵەت دوانێكی قوڵو فراوانو پڕگرێ دەبێت ،بەو پێیەی
دەوڵەت وەك زاراوە زاراوەیەكی فراوانو كەمێك شاراوەیە ،یەكێك لە
ڕووەكانی دەوڵەت بریتییە لە پرۆسەیەك بۆ بەدیهێنانو كۆكردنەوەو
ڕێكخستنی خواستە مرۆییەكان ،كە ئەم جۆرە لە خواست ،تەنانەت بەر
لەسەر هەڵدانی دەوڵەتیش هەبووەو خێڵو هۆزەكان لە پێناویدا جەنگاون،
جەنگی هۆزەك2انو فەرمانڕەوایی سەرۆك هۆز لەسەر ئەو بنەمایانە بوو
كە داواو داخوازی ئەندامانی هۆزەكە بەدی بهێنێت ،دواتر لەسەدەكانی
ناوەڕاست كاتێك بە ڕەنجی كۆیلەكان دیوارە بەرزەكانی شارەكانی
یەكەم شارستانیەكان سەر هەڵدەدەنو بەدیدی (ماركس) لە هەناوی ئەم
شارانەوەش یەكەم ڕەگەزی بورژوازی سەرهەڵدەدات و قۆناغی بە مادی
بوونی مرۆیی دەستپێدەكات ،لەم قۆناغەشدا دامەزراوە سەرمایەدارییەكانو
18

ئاشنابوون بە فۆکۆ

كۆمپانیاكان كەڵەكە بوونی سەرمایەكانیان والێكدەدەنەوە ،كە بۆ بەدیهێنانی
خواستی مرۆییە ،دواتر سەرهەڵدانی دەوڵەتی مۆدێرنو دەسەاڵتی پاشایەتی
خاوەن سەروەریو دیموكراسی نوێنەرایەتیو ڕاستەوخۆو ئایدیاكانی
پەیمانی كۆمەاڵیەتی (هۆبز  ،لۆك و ڕۆسۆ )و...هتد ،هەموویان هەر
لەم بازنەیەدا سوڕاونەتەوە ،لێرەوە دەوڵەت وەك گرنگترین دامەزراوەی
بەدیهێنەری خواستەكانی مرۆڤ دەناسرێت كە هەموو دامەزراوەكانی تر
دەبێت لە خزمەت یان هاودیدی دامەزراوەی دەوڵەت بن ،بااڵیی دەوڵەت
لە كۆمەڵگەی هاوچەرخو ئێستایی وایكردووە ،كە دەوڵەت تەنیا یەكێك
لەشێوەو پێگە تایبەتیەكانی پیادەكردنی دەسەاڵت نەبێت ،بەڵكو دەوڵەت
ئەو ناوەندەیە كە سەرجەم جۆرو شێوەكانی تری پەیوەندی دەسەاڵت لە
كۆمەڵگەدا دەبێت بۆ ئەو بگەڕێنەوەو دەسەاڵتی دەوڵەت بااڵترین چەشنی
دەسەاڵت و هێزە لەهەر كۆمەڵگەیەك دا  ،ئەمە نە بەو مانایەی كە
ئەم پەیوەندیانەی دەسەاڵت هەموویان لە دەسەاڵتی دەوڵەتەوە داتاشراون
یاخود وەدی هێنراون ،بەڵكو بەهۆی ئەو بااڵیەی دەوڵەتەوەیە كە
كۆی پەیوەندییەكانی دەسەاڵت وژیانی كۆنترۆڵ كردووە  ،بەنمونە «لە
كۆمەڵگەی پێش پیشەسازی خێزان یەكەی سەرەكی بەرهەمهێنان بووە» ،
بەاڵم لە ئێستادا دەوڵەت دەست وەردەداتە ژیانی كۆمەاڵیەتی و ئابوری
تاكەكانەوەو بواری وەبەرهێنانی لە خزمەتی خۆی دا ڕێكخستووە ،لێرەوە
ڕۆڵی دەوڵەتمان بۆ دەردەكەوێت كە بریتییە لە سەپاندنی هەژموونو
دەسەاڵت بەسەر كۆی پەیوەندیو كاروبارەكاندا ،هەروەها پیادە كردنی
چاودێری سەرانسەری ،ڕێكخستن ،دیسپلین ،كۆنترۆڵ ،وە دەستگرتن بەسەر
دابەشكردنی پەیوەندییەكانی دەسەاڵت لەناو كۆمەڵگەدا.
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ئەگەر چی دەسەاڵتی سیاسی بەمانا پراكتیكیەكەی بەر لەسەرهەڵدانی
دەوڵەت هەرهەبووە ،بەاڵم دەوڵەت بە فۆرمە مۆدێرنەكەی تا سەدەی پانزەش
پەیدانەبووبوو  ،سەرهەڵدانی دەوڵەت دەتوانین بگەڕێنینەوە بۆ ساتەكانی
دوای سەدەی پانزە ،هەروەها دەسەاڵتی چاودێریكەر كە ترسناكترین جۆری
دەسەاڵتی دەوڵەتە ،ئەو مۆدێلەی دەوڵەتدارییە كە لە سەرەتای سەدەی
نۆزدەوە خزاوەتە ناو ڕێوشوێنە جۆراوجۆرەكانی بەڕێوەبردنەوە كە لە الیەن
سیستەمی بەڕێوەبردنی دەوڵەتەوە سەپێنراوە .
سەرەتاكانی سەرهەڵدانی دەوڵەت ،كە بە پێی گرێبەندی كۆمەاڵیەتی
كە لە سەدەی ()18-17دا باو بوو ،پێدانی شەرعیەتی یاسایی جەماوەری
بوو بە دەوڵەت ،ئەم گرێبەندە وەك دەزگایەك ئاماژە بە دەوڵەت دەكات
كە بەپێی خواستو ڕەزامەندی هەموانو لە پێناو بەرژەوەندی هەمواندا
دامەزراوە ،تیۆریستەكانی گرێبەندی كۆمەاڵیەتی گرنگی زۆر بەدەوڵەتو
حكومەت دەدەنو بە پێویستیەكی دەزانن لە پێناو ئارامیو ئۆقرەییو لەناو
بردنی شەڕەنگێزیو بەربەریەت( ،تۆماس هۆبز) جەخت لەسەر گوێڕایەڵیو
پابەندی مرۆڤ بۆ حكومەت دەكاتەوەو پێی وایە كە دەب ێ مرۆڤ ڕێز لە
حكومەت بگرێتو ملكەچی بێت ،چونكە كۆمەڵگە بەب ێ حكومەت دەبێت
بەجەنگەڵی ملمالنێو هەموان لە دژی یەكتری شەڕ دەكەن  ،دەوڵەت لە
گرێبەندی كۆمەاڵیەتیدا خاوەنی سەروەرییە و هیچ دەسەاڵتێك لە سەرووی
دەسەاڵتی دەوڵەت ،یاخود پاشاكەیەوە نییە ،وە (فۆكۆ) ڕای وایە كە ئەم
سەروەریە سەرئەنجامو ڕەمزی دەسەاڵتە نەك سەرچاوەی بێت ،هەروەها
لە دیدی فۆكۆدا سەروەریو ئەم فۆرمەی دەوڵەت تەعبیرە لە كاتێكی دیاری
كراوی پەیوەندییەكانی هێز نەك ڕەزامەندی كۆی كۆمەڵگە ،وەك ئەوەی
تیۆریستەكانی گرێبەندی كۆمەاڵیەتی پێیانوایە ،هەروەها لە دیدی بیرمەندانی
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ماركسیشدا دەوڵەت تەنیا بەرهەمی هێزە و ماركسیە كالسیكیەكان هەموو
ئایدیایەكی گرێبەندی كۆمەاڵیەتی ڕەتدەكەنەوەو لە بری ئەوە پێیان وایە كە
دەوڵەت ئالیەتێكە بۆ چەوسانەوەی چینی كرێكار ،كەواتە ئەركی دەوڵەت
(دەوڵەتی بۆرژوازیەت) پاراستنی مافەكانی كۆمەڵگە نیە بەئەندازەی ئەوەی
كە بەرگریكاری بەرژەوەندی حوكمڕانەكانە،ماركس باوەڕیوایە كە دواجار
«دەوڵەت لە ئامرازی دەستی چینی سەرمایەدار ڕزگاری دەبێت و دەبێتە
ڕێكخراوێكی چینی كرێكار»  ،بەاڵم هیگڵ دژی ئەو بۆچونەیە كە دەڵێت
هێز بناغەی دەوڵەتە ،یان دەڵێت هێز ئەو بناغەیە كە دەوڵەتی لەسەر
دروست دەبێت  ،بەر لە ماركسیەكان (ئەرستۆتالیس )ی فەیلەسوفی گریك
ڕای وابوو حكومەت نەك تەنیا بۆنەهێشتنی ئازارو نەهامەتیو ناخۆشیەكانی
كۆمەڵگەیە ،بەڵكو ئامرازو ناوەندێكیشە بۆ پەرەپێدانی فەزیلەتو چاكە،
الی بیرمەند (مایكل باكۆنین ) (« )1876-1814دەوڵەت قێزەون ترینو
نێگەتیڤترینو فریودەرترین خاسیەتی مرۆڤایەتیە»  ،هەروەها « شارفۆرەی
( )1827-1772كە سۆسیالیزمیكی بەر لە ماركسە بوونی حكومەتی بە
گرنگو پێویست نەدەزانی « ،هەروەها هەند ێ لە بیرمەندان دەوڵەتو
سەرجەم فۆرمو شێوەكانی دەسەاڵتی دەوڵەت بەشەڕانگێزو ناپێویست لە
قەڵەم دەدەنو دەوڵەت وەك دەزگایەك تەنیا بۆ چەوسانەوە سەیردەكەن
 ،بەاڵم بە پێچەوانەی ئەم بۆچونانەوە (كانت) پێوایە ،كە بەبێ بوونی
دوەڵەت مافی زاتی خەڵكی لە پەیوەست بە ئازادی و پێشكەوتن بەرەو
كامڵ بوون لەرزۆك و شەلەل دەبێت.
دەسەاڵت بۆ ڕەوایەتیدان بەچەوسانەوەو توندوتیژییەكان پەنادەباتە
بەر مەسەلە یاساییەكانو بەبیانوی ڕێگەگرتن لە الدانی كۆمەڵگەو پاراستنی
لە بەرەوهەڵدێرچوون كۆنترۆڵی كۆی هەڵسوكەوتە ڕۆژانەییەكانی مرۆڤ
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دەكاتو سنوریان بۆ دادەنێتو سانسۆریان دەكات ،لەسەر ئەم بنەمایە
دەتوانین دەوڵەت پێناسە بكەین بە كۆمەڵێك دامەزراوەو دەزگاو یاساو
سیستەم كە هاواڵتیانو چاالكییەكانی گەمارۆدەداتو كۆنترۆڵیان دەكاتو
هەژموونو دەسەاڵتی خۆی بەسەریاندا مومارەسە دەكات  ،بەاڵم ئەوەی
چاكیو خراپی دەستێوەردانەكانی دەوڵەتی ناڕۆشنكردووە بە بڕوای (جۆن
ستیوارت میل ) ئەوەیە كە تا ئێستا هیچ پێوەرێكو بنەمایەك نییە كە ناسراوو
ڕاستێنرابێتو بتوانرێت بە پێی ئەمە ڕاستو ناڕاستی دەستێوەردانەكانی
حكومەتو دەوڵەت تاقی بكرێتەوە.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا كە پێوەرێكی لەو جۆرە نیە لیبراڵەكان سورن
لەسەر ئەوەی كە دەبێ سنورێك بۆ دەسەاڵتی دەوڵەتو دامودەزگاكانی
هەبێت و دەستێوەردانەكانی كەمو سنوردار بكرێتو تەنیا وەك پارێزەری
كۆمەڵگە لە كێشەكان هەڵسوكەوت بكاتو ڕۆنەچێتە كارە ڕۆژانەییەكانی
تاكەكانەوە ،بەاڵم فۆكۆ قوڵتر دەڕواتو ئامانجەكەی تەنیا لە چاكسازیكردن
لە دەوڵەتدا كورت ناكاتەوە ،بەڵكو وەك خۆی دەڵێ ئامانجی ئەوەیە و
بەنیازە (شەجەرە نامەی میر) ڕوونبكاتەوەو پاشان سەری ببڕێت  ،بەاڵم
ئەمە نە لەبەر ئەوە بێت كە فۆكۆ بڕوای واب ێ كە دەسەاڵت تەنیا الی
دەوڵەتە ،بەڵكو بەبڕوای فۆكۆ دەسەاڵت لە دەرەوەی دەوڵەتیش ئامادەیەو
تەنانەت لە هەموو جێگەیەك بوونی دەسەاڵت ڕاستیەكی حەتمیە.
جۆری دووەم :دەسەاڵتی شوانكارەیی:
دەسەاڵتی شوانكارەیی بەواتایەكی تر (دانانی فەرمانڕەوا بە شوان)
مێژوویەكی دووری هەیەو تەنانەت دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمانی بەر لە زایین،
لە یۆنان لە شیعرەكانی (هۆمیرۆس )دا دەستەواژەی (شوان) بەكارهاتووە بە
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مەبەستی هێما كردنو ئاماژەدان بە پاشا ،هەروەها لە (ئیلیادەو ئۆدیسە)
هەمان بۆچوون هەستی پێدەكرێت  ،هەروەها لەسەدەی ( 4پ.ز) لە یۆنان
كەسایەتیەكی وەكو (ئارخوتاس ) ئاماژەی داوە بە دەسەاڵتی شوانێتی كە لە
الیەن (ستۆبیۆس )ەوە كۆكراوەتەوە ،هەروەها زیوس (خوای خواوەندەكانی
یۆنان) ناوەزەد دەكرا بە ( )nemioz،nomiozلەبەر ئەوەی خواردن بە
مەڕەكانی دەداتو پڕە لە غەمخۆریو گەرموگوڕی شوانانە.
(ئەفالتۆن ) فەیلەسوفی گریك بەشێوەیەكی وورد باس لە فرمانڕەوای
شوان دەكات ،كە لە دیالۆگەكانی (كریستیاس ،كۆمارو یاساكاندا) بەرچاو
دەكەوێ ،وە دەبێژ ێ لەسەردەمانێكدا «لەبەر ئەوەی خواوەند شوانی مرۆڤ
بوو ،مرۆڤ پێویستی بە حكومەت نەبوو «.
هەروەها لە (ڕۆژهەاڵتی كۆن)یشدا دەسەاڵتی شوانكارەیی ئامادەیی
هەیە الی (میسری ،ئاشوری ،یەهودیەكان) ،لە میسری كۆندا فیرعەون وەك
شوانی میسریەكان وابوو ،لە ڕۆژی تاج لەسەر نانیو دیاری كردنی وەك
فیرعەون گۆچانێكی بەدەستەوە دەگرت لە شێوەی شوان ئەمەش ،نەریت
بوو دەبوایە دارێكی چەماوە (گۆچان)ی لە دەستدا بێت ،هەروەها پاشاكانی
بابل چەند ناوێكیان هەبوو كە یەكێك لە ناوەكان ( شوانی ئادەمیزاد)
بوو ،جگە لە پاشاكان لە ڕۆژهەاڵتی دێریندا خواش بە شوان دادەنرا كە
مرۆڤەكان بەرەو لەوەڕگاكان ئامۆژگاری دەكاتو بژێویان دابیندەكات ،و لە
پاڕانەوەو ستایشی خوادا دەیانوت( :ئەی ئەو شوانەی هەمیشە بێداریو لە
كاتی چوونە خەوەوەی ئادەمیزادەكاندا تۆ ئاگادارو چاوەدێری ،تۆ هەموو
ئەو شتانەت دەوێ كە بۆ مێگەلەكەت باشە) ،وە لە نزا ئاشورییەكاندا بە
پاشایان دەوت (شوانی هەموو هەبوونیو نیعمەتێك).
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وە دەسەاڵتی شوانكارەیی لەناو ئایینە ئاسمانیەكانیشدا ڕەنگیداوەتەوەو
خوا ،یاخود پێغەمبەران بە شوان دانراون كە ئامۆژگاری كۆمەڵگە دەكەن،
بەنمونە لە (تەورات) لە باسی (داوود)ی پێغەمەردا هاتووە( :تۆ قەومی
خۆتت وەك مێگەل بە دەستی موساو بە دەستی هاروون ڕێنماییو
هیدایەت كردووە) جگە لە (تەورات) لە الی مەسیحیەكانیش دەسەاڵتی
شوانانە پانتایەكی گەورەی هەیەو لە مەسیحیەتدا پەیوەندی كردن لەگەڵ
شواندا پەیوەندییەكی تاكە كەسیو فەردیانەی تایبەتەو مەسیحیەت بڕوای
بە گوازرانەوەی گوناهی مەڕەكانە بۆ شوان ،واتە ئەگەر مەڕەكان تاوانێكیان
كرد ئەوا شوانەكە گوناهبارەو دەبێت لە ڕۆژی دوایی لێپرسینەوەی لەگەڵدا
بكرێت ،وە ئەو شوانەی مەڕەكانی دەپارێزێت لە تاوانو بەرەو چاكە
ڕێنوێنیان دەكات ئەوا خۆیشی ڕزگار دەكات لە گوناهباری.
شوان دەبێت كۆی مێگەلەكەیو هەریەكێكیان بەجیا بناسێتو
دەبێت لەوەڕگاو بژێوی باشیان بۆ مسۆگەر بكاتو شارەزایی تەواوی لەسەر
شوێنو كاتەكانو باش پەروەردە كردنیان هەبێتو دەبێت نیازو نیەتی یەك
بەیەكیشیان بزانێتو دەروونیان بخوێنێتەوە ،ئەركی شوانە مێگەلەكەی ڕێك
بخاتو كۆیانبكاتەوەو ڕێبەریان بكات  ،ئەم بۆچوونە لە هزری یۆنانی
كۆنیشدا بوونی هەبوو  ،یۆنانیەكان دەیانوت خوا شار ڕزگار دەكاتو وەكو
كەشتیوانێكە ،كە كەشتی لەبەركەوتنی بەتاشە بەردو لە بەالڕێدا ڕۆیشتنی
هەڵەو پاراستن لە شكانو تێكچون دەپارێزێت  ،كاتێك مرۆڤ لە كەسێتیی
و چاالكیی و ئامانجەكانی بەتاڵ دەكرێتەوە ئەوا حاڵەتی بە مێگەل بوونی
تاكەكان دێتە ئاراوەو ئەم هاوكێشەیەی شوانكارەیی ئەگواسترێتەوە بۆ ناو
دەوڵەتی مۆدێرنو (فەرمانڕەواو هاوواڵتیان) یەكسان ئەكرێنەوە بە (شوانو
مێگەلەكە) یو فرمانڕەوا بوو بە خاوەنی مێگەلەكەیو خۆی بەرپرس كرد
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لە ژیانو بژێوى و چاودێریكردنی تاكەكان ،بەقوڵی ئەم (دەسەاڵت -شوان)
و( كۆمەڵگە -مێگەل)ە لە كۆمەڵگە مۆدێرنەكاندا پەرەی پێدراو شەرعیەتی
یاسایی وەرگرت و بەپێی بنەماو سیستەمەكان لەگەڵ دەسەاڵتە نوێیەكانی
ناو كۆمەڵگەدا گونجێنرا ،لەكۆی دەسەاڵتەكاندا لەمپەڕەوە بۆ ئەو پەڕو
لەدیموكراسیەوە بۆ نا دیموكراسی ،دەسەاڵتی شوانكارەییو بەمێگەلكردنی
كۆمەڵگە چەسپێنرا .فەیلەسوفان (هۆركهایمەر ) و (تیۆدیۆر ئادۆرنۆ ) ڕایان
وایە كە جیاوازی دیموكراسی ئەمریكیو فاشیزمی (هیتلەر و مۆسۆلۆنی )
ی تەنیا لە ڕووی چەندایەتیەوەیە ،چونكە هەردووكیان (دیموكراسییەت و
فاشییەت) تەنیا ئامانجیان كۆنترۆڵكردنی مرۆڤو بەمێگەلكردنیانەو هەر بەو
جۆرەش مامەڵەیان كردووە.
فۆكۆ سەرنجی ئەوە دەدات كە دەوڵەت حاڵەتی (شوان)ی هەیەو(بایۆ
– دەسەاڵت ) دەیەوێت وەكو شوان دەسەاڵتی بەسەر ژیانو مەرگو ئیرادەو
ئاڕاستە كردنو..هتد تاكەكاندا هەبێتو سیاسەت وەردەگۆڕدر ێ بۆ (بایۆ –
سیاسەت)و بەتەنیا دەیەوێت حوكم بكات ،حوكم بە مانای ڕوانین بەسەر
ژیانداو خاوەندارێتی كردنی ژیانی مێگەلەكەی.
جۆری سێیەم :دەسەاڵتی ڕۆحانی:
لە سەردەمانی زوودا كەسایەتیەك هەبوو كە پێیاندەوت پزیشكی
هۆز ،كاری ئەم كەسە چاودێریكردنی تەندروستی تاكەكانو سەرۆك هۆزو
كەسە نزیكەكانی لە ئەستۆ بوو ،خاوەنی دەسەاڵتی تەواوی چارەسەركردنی
نەخۆشییەكان بوو ،نەخۆشی بەپێی باوەڕەكانی ئەو سەردەمە دەرئەنجامی
توڕەیی خواوەندەكانو غەزەبی ئاسمان بوو نەك میكرۆبو ڤایرۆسو...
هتد ،چارەسەركردنی نەخۆشەكان پێویستی بە ئاشتكردنەوەی ئاسمانو
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خواوەندەكان هەبوو ،ئەمەش دەسەاڵتێكی تری بۆ پزیشكی هۆز زیادكرد
كە دەسەاڵتی جادوویی بوو ،دەسەاڵتی جادوویی وای لە پزیشكی هۆز كرد
بتوانێت هۆزەكە بەفرمانڕەواو خەڵكەكەیەوە لە كارەساتەكان بپارێزێو توڕەیی
خواكانو ئاسمان ئارامكاتەوە ،لە هەمان كاتیشدا دەیتوانی كارەسات ببارێنێت
و نەفرەت بڕێژێت بەسەر هەركەسێكدا كە مەبەستی بێت ،پزیشكی هۆز لە
پاڵ دەسەاڵتە پزیشكیو ساخڵەمسازییەكەی دەسەاڵتی جادوویشی لەدەستدا
بوو ،دواتر گۆڕا بۆ دەسەاڵتی ئاینیو لە ڕێگەی ئەم دوودەسەاڵتەوە كۆمەڵێك
دەسەاڵتی تری بەدەستهێنا ،لەوانە پلەو پایەی كۆمەاڵیەتی بەرزبۆوەو خەڵكانێكی
زۆر ڕێزو حورمەتیان بۆ دادەنا ،بەمەش دەسەاڵتی كۆمەاڵیەتی وەچنگ خست،
بەهۆی ئەم دەسەاڵتانەوە توانی سەرمایەیەكی زۆر كەڵەكە بكاتو دەسەاڵتی
ئابوری وەدەستهێناو پتەوی كرد ،ئەم چوار دەسەاڵتەی (پزیشكی،جادوویی
 ئایینی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابوری) بەكارهێنا بۆ فرمانڕەوایی كردنی كۆمەڵگەوكەمكردنەوەی دەسەاڵتی دەسەاڵتداران ،بەمەش دەسەاڵتی سیاسی بۆ خۆی
فەراهەم كردو هەر پێنج دەسەاڵتەكەی لە دەستی خۆیدا كۆكردەوە.
هەمیشە ئەوانەی دەسەاڵتی جادووییو ئاینیان بەدەست بوو بێت
ئەوا توانیویانە زاڵبن بەسەر كۆمەڵگەدا ،لە (میسروبابل) كاتێك دەسەاڵتی
ڕۆحانیەكان (جادوویی -ئاینی) دژایەتیان لەگەڵ دەسەاڵتی پاشادا بەرپاكرد
ئەوا ڕۆحانیەكان سەركەوتن ،لە میسر ئاییندارانی ئاموون توانیان شكست بە
فیرعەون (ئەخناتون) بهێنن.
لە هەندێ لە كۆمەڵگەكانیشدا هەردوو دەسەاڵتی پاشایەتیو ئاینی
بەیەكەوە هەبوون كە یەكەمیان بەفرمانڕەوایی دنیاییو دووەمیان بە سەرۆكی
ڕۆحانی ئایینی دادەنرا ،بەنمونە وەك (شوگون) و (میكادۆ) لە یابانی كۆندا
دەبینرێت.
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لە ئایینی مەسیحیدا تا سەردەمانێك ئەم دوو دەسەاڵتە جیابوون لە
یەكتری وەك دەوترا ماڵەكانی قەیسەر بۆ قەیسەرو ماڵەكانی خوا بۆ خوا ،
بەاڵم وردە وردە پاپا توانی دەسەاڵتی سیاسی فرمانڕەواكان كۆنترۆڵ بكاتو
بەم جۆرە لە سەدەكانی ناویندا كڵێسا هەردوو دەسەاڵتی دینیو دونیای
لەدەستا بوو ،هەروەها پێغەمبەری ئیسالمو خەلیفەكانیش لەگەڵ ئەوەی
خاوەنی دەسەاڵتەدینیەكە بوون وەك فەرماندەی لەشكریش دەهاتنە ئەژمارو
فەرمانڕەوایی دنیایش بوون ،خەلیفەی ئیسالم هەم ئەمیری موسوڵمانان بوونو
هەم سەرۆكی دەوڵەت ،هەروەها (میكادۆ)ش لە یابان سەردەمانێك هەم
ئیمپراتۆری یابانو هەمیش لە دیانەتی (شینتو)دا پلەیەكی هاوشێوەی خەلیفەی
هەبوو.
دەسەاڵتی رۆحانی بەشێوەیەكی جەوهەری پشت بە باوەڕی مرۆڤەكان
دەبەستێت ،چونكە باوەڕ خاوەنی دەسەاڵتی ڕەهایەو هەموو شێوەكانی تری
دەسەاڵتیش لە باوەڕەوە سەرچاوە دەگرن ،سوپاكانو جەنگاوەرەكان ئەگەر
باوەڕی تەواویان بەو مەسەلەیە نەبێت كە لە پێناویدا دەجەنگن ئەوا سەركەوتوو
نابنو هیچ سودێكیان نابێت.
دەسەاڵتی ئاینی باوەڕی وایە دەستورەكەیو ڕێبازەكەی پیرۆزەو لە
الیەن خوداوە دانراوەو هەرگیز دەستكاری كردنیو الدان لێی قبوڵناكرێو
هەموو الدانێك تاوانەو خودا خۆی سزای تاوانباران دەدات ،بەاڵم لە پێناو
چەسپاندنی دەسەاڵتی دنیایدا دین چاوەڕێی سزای خوایی ناكاتو وەك ئەوەی
گومان بكات ئیتر دێتو خۆیشی لەم دنیا سزایان دەدات بەبیانووی پارێزگاری
لە ئاینو گەڕانەوەی شكۆ بۆ ئاینو دەسەاڵتەكەیو بەدیهێنانی دادپەروەری،
بەاڵم دیارترین ئامانجی لە ئەنجامدانی ئەم سزا دنیایانە هیچ نیە جگە لە
پتەوكردنی پێگەی دەسەاڵتی خۆی.
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بەاڵم وەك (ئەبو زەید) دەڵێت :ئێمە لەم هەنگاوە زیاتر دەچینە
پێش و ئەوەی مەبەستمانە لە هۆشیاری مێژوویی زانستی لە مەڕ دەقە
دینییەكان ،ئەوا تێزە كۆن و تازەكانی هزری دینی تێدەپەڕێنێت و پشت
بەدەستكەوتە زمانەوانیەكانی وكاریگەرییەكانی لەسەر دەسەاڵت دەبەستێت.
پیاوانی ئەم دەسەاڵتە كەسانێكن كە دەسەاڵتو فەرمانداری لە
مەسەلەیەكی ئینسانیو مێژووییەوە دەكەنە مەسەلەو دیاردەیەكی خوداییو
پیرۆزو پێمان دەڵێن كە خوا خاوەن دەسەاڵتە نەك مرۆڤو بەئیرادەی
خوایی كەسانی فرمانڕەوا دیاری دەكرێن ،دەسەاڵت لە كۆمەڵگە بوونەوە
دەگۆڕنە سەر بوون بەنوێنەری خوایی ،ئامانجی دەسەاڵتی ڕۆحانی ملكەچیو
قبوڵكردنی ڕۆحانیەتی ئاینیو یەزدانی نییە ،گرنگ نیە تا چەند كەسایەتییەكی
باوەڕداری  ،بەڵكو ئامانجی دەسەاڵتی ڕۆحانی ملكەچبوونی سیاسیانەیە بۆ
ئەوانەی كە گوایە نوێنەرایەتی خواو ئاینەكەی دەكەن ،لێرەدا دەسەاڵت لە
مەسەلەیەكی ڕۆحیو ئاینیو یەزدانییەوە دەگۆڕێت بۆ مەسەلەیەكی سیاسی
گرێدراو بەویستو ئارەزووەكانی ئەوانەی كە بە ناوی خواوە دەدوێنو
خۆیان بە پارێزەرو پیادەكەری فەرمایشتەكانی خودا دەزانن.
ئەم تێكەڵ بوونە دەبێتە هۆی ئەوەی كە لەوانەیە نوسینێكی دنیایی
هاوتای یاخود زیاتر لە نوسینێكی دینی مێشكی خەڵك تااڵن بكات لە پێناو
وابەستە بوون بەدەسەاڵتو ویستەكانی دەسەاڵت  ،چونكە ئەم تێكەاڵو
بوونە سیاسیە دینیە دەش ێ ببێتە پڕ مەترسی ترین نیزامو سیستەمی سیاسی
دەسەاڵتداری.
دوای شكستی سۆسیالیزمو ماركسیزمو ئایدۆلۆژیا گەورەكانو
هەڵگیرسانی جەنگە كارەساتبارەكانو ئەو دەرئەنجامە ترسناكانەی لێیان
كەوتەوە (دین) ڕای وابوو كە تەنیا بەدیلو ئەلتەرناتیڤو جێگرەوەیە كە
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دوای ئەم ئایدۆلۆژیا گەورانە دێتە گۆڕەپانەكەوە.
وە فۆكۆ دەڵێ :لە سەردەمی ڕنیسانسدا خەڵكی بە جۆرێك
تێگەیەنرابوون كە هەموو جیهان بریتیە لە پەرتوكێكی نوسراوی خوداییو
كۆی شتە سروشتیو مرۆییەكانو چارەنوسو هەڵسوكەوتیان دەبێت بەپێی
زاراوە خوداییەكان شیبكرێنەوە  ،هەروەها (مۆنتسكیۆ)ش بەیەقینەوە لە
ئایین دەڕوانێت و سیفاتی زانستی دەخاتە پاڵ و دەڵێ دان دەنێم بەوەدا
كە زانستی ئایین و پرەنسیپەكانی ،زانستێكە سنوری دیاریكراوی خۆی
هەیەو نابێ ئەم سنورانە ببەزێنرێن ،چونكە فرمان و ڕێساكانی ئایین كۆمەڵە
حەقیقەتێكن و لەالیەن هەموو كەسێكەوە پەسەندكراون  ،كە دەسەاڵتیش
هەڵسوكەوتێكی مرۆییەو مەرج نییە الی هەموو تاكەكان هەمان حەقیقەت
بێت ،هەروەها پێناسە كردنی زانست تەنیا بۆ زانستی مرۆیی دەبێت چونكە
زانستی خودایی هیچ سیفەت و خەسڵەتێكی دیاریكراوی بۆ خود(زات) نییە
 ،لە كاتێكدا «دەسەاڵت دیاردەیەكی مرۆییەو هیچ پەیوەندییەكی بەخوداو
ئیرادەی یەزدانیەوە نییە ،هەموو ئەوانەشی كە باس لە دەسەاڵتی خوایی
دەكەن خۆیان مرۆڤنو لە ڕاستیدا بە ناوی خوداو دەقە پیرۆزەكانەوە بۆ
سودو قازانجو بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان دەدوێنو ئەوەی الیان ئامادەیە
پیرۆزڕاگرتنی خواوەند نییە ئەوەندەی پیرۆز ڕاگرتنی ئەو دەسەاڵتەیە كە
بەناوی خواوەندەوە داوای دەكەن «.
ئەگەر چی سەردەمی مۆدێرن تا ئاستێك جیاوازە لەسەردەمەكانی
پێش خۆی ،بەو پێیەی ڕیزبەندی شتەكان ناگەڕێنەوە بۆ خوا ،بەڵكو
ئێستا مرۆڤ لێپرسراوەو هەروەها مرۆڤ پێوەری سەرجەمی شتەكانە
(سیاسەیەكان بە تایبەتی) نەك خوا  ،بەاڵم ئەو بەو مانایە نیە كە مرۆڤ
بەتەواوی دەستبەرداری ئەوە بووە كە ئاینو ناوەندە ئاینیەكان بۆ خزمەتی
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بەرژەوەندیەكانی بەكاربهێنێ ،نا بەڵكو ئێستاش زۆربەی ناوەندە ئاینیەكان
لەبەردەم ئەو چارەنوسەدان كە زوو یان درەنگ كەسانێك بۆ مەبەستە
دنیاییو سیاسیەكان بەكاریان بهێنن  ،وەك بەئاشكرا هەست بەوە دەكەین
كە لە جیهانی ئیسالمیدا ئێستاش سەردەمی دادگاكانی پشكنین بەردەوامە
 ،ئەو دادگایانەی قسە لەسەر باوەڕی مرۆڤەكان دەكەن ،ئێستاش دین لە
جیهانی ئیسالمیدا ئەساسی هەموو شتەكانەو هەموو دەسەاڵتەكانیش لەوەوە
سەرچاوە دەگرن.
فۆكۆ لە سەردەمی مۆدێرندا ئەوەی نیشاندا كە دین ناتوان ێ وەاڵمی
هەبێت بۆ هەموو شتەكانو ڕاشی وابوو كە گرێدانەوەی ئەخالق بەدینەوە
ناڕاستە ،چونكە تەنیا دین ئەخالق دروست ناكات ،بەڵكو ئەخالق لە
دەرەوەی دینیش دەتوانر ێ هەبێت ،ئەم وتەیەی فۆكۆ وەك وەاڵمێكە
بۆ ئەوانەی كە دەرەوەی دین بە نا ئەخالقیو نامرۆیی لەقەڵەم دەدەنو
دەسەاڵتی ئاینی بە ئینسانیو مۆڕاڵیەتپارێز ئەژمار دەخەن ،فۆكۆ دژی
ئەو بۆچوونەیە كە بنەما ئینسانیەكان لە دەرەوەی دین هەڵوەشابنەوەو
دەسەاڵتی نادینی خاڵی بێت لە ئەخالق ،بەاڵم ئەخالقیش یەكێكە لەو
ئامرازگەلەی كە ئایین بۆ دەسەاڵتی خۆی بەكاری دەهێنێت تاكو لەڕێگەیەوە
كار لەسەر كەلتور بكات ،چونكە لێرەوە لەنێوان ئایین و كەلتور و سیاسەت
كارلێككردنێكی بەردەوام هەیەو ئەم سێ الیەنە هێزی یەكتر زیاترو پتەوتر
دەكەن و دەسەاڵتی یەكتر فراوانتردەكەن و وەكو تۆڕی دەسەاڵت قایمتر
كۆی كۆمەڵگە دەتەنن و مرۆڤەكان زیاتر و زیاتر سانسۆرو كۆنترۆڵ دەكەن.
جۆری چوارەم :دەسەاڵت – هێز:
پەیوەندی هێزو دەسەاڵت پەیوەندییەكی پتەو ،تۆكمەو بەیەكەوە
بەستراوە ،لەهەمان كاتدا پەیوەندیەكی ئاڵۆزو تێكچڕژاوە ،هەمیشە
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دەسەاڵت لە نێوان هێزو یاسادا ئاڵوگۆڕ دەكاتو یاری دەكات بە ئامرازە
هێزیو یاساییەكان لە پێناو مانەوەیو بەردەوامی خۆیدا ،ئەگەر هێز بەر لە
هەر شتێك بە مانای مافی وەرگرتنی شتەكان ،كات ،لەشەكانو لە كۆتاییدا
كۆی ژیان بێت  ،ئەوا دەسەاڵت هەڵدەستێت بە مومارەسە كردنی ئەو
مافی وەرگرتنە.
لێرەدا دەبێت هەوڵ بدەین كە میكانیزمەكانی دەسەاڵت لە پەیوەست
بە پەیوەندییەكانی هێزدا شرۆڤە بكەین ،لەم هەوڵەدا بەدەردەبین لەو
تیۆریانەی (پەیمانی كۆمەاڵیەتی) كە سەردەمانێك بیری بیرمەندانی
ڕامیاری سەرقاڵ كردبوو ،بەدیوێكی تردا ئەم هەوڵەمان گەڕانەوەیە بۆ
بیرمەندی سیاسی ئیتاڵی (ماكیاڤیلی ) كە بەر لە (هۆبز ،لۆكو ڕۆسۆ)ی
بیرمەندانی پەیمانی كۆمەاڵیەتیە ،ماكیاڤیلی دەسەاڵتی پاشای لە چوارچێوەی
پەیوەندیەكانی هێزدا لەبەرچاو دەگرت لە دەرەوەی ئاینو مۆراڵو یاسا
باوەكان ،بەاڵم ئێمە دەمانەوێت هەنگاوێك تێپەڕینو لە كەسایەتی پاشا
بێینە دەرەوەو كۆدی میكانیزمەكانی دەسەاڵت لە سەر بنەمای ستراتیژی
خودی پەیوەندیەكانی (هێز – دەسەاڵت) بكەینەوە  ،توێژینەوەی (فۆكۆ) لە
مەڕ هێز شیكردنەوەیەكی بنەڕەتی بوون و شرۆڤەیەكی میتافیزیكیانە نییە،
بەڵكو(فۆكۆ) مەبەستییەتی لە ژێر رۆشنایی ئەو ڕاستیەدا لە هێز وەك ناوكی
دەسەاڵت و كاریگەری لەسەر پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكان و بوونی مرۆڤ
لێكدانەوە بكات و خودی ئەو كاریگەریە بدۆزێتەوە.
الی (نیچە) هێز ئیرادەی ناوەكی دەسەاڵتە  ،وە لە زانستە
سروشتیەكاندا هێز بە مانای ووزە یان توانا بەكار دەهێنرێ ،لە زانستە
مرۆییەكانو كۆمەاڵیەتیەكاندا هێز بە مانای توانای بەدەست هێنانی شتێك
یاخود ئەنجامدانی كارێك وەك ڕۆیشتن.
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بەو پێیەی هێز ئیرادەی ناوەكی دەسەاڵتە ،ئەوا هەروەك دەسەاڵت
هێزیش لە پەیوەندی دا دەردەكەوێت لە شێوەی كۆنترۆڵكردنی یەكێك لە
الیەن یەكێكی ترەوە ،یاخود سەپاندنی ویستو داخوازیەكانی كەسێك بەسەر
كەسێكی تردا ،بەاڵم دەب ێ جیاوازی بكەین لە نێوان دوو جۆری كۆنترۆڵو
سەپاندن دا ،كە یەكێكیان لە ڕێگەی هێزەوە دەكرێتو ئەوی تریان لە
ڕێگەی كاریگەری  ،لە یەكەمیاندا الیەنی كۆنتڕۆڵكراو زۆری لێدەكرێو هیچ
جۆرە خواستێكی لەبەرچاوناگیرێو ناچاردەكرێ بە پابەند بوون ،بەاڵم لە
دووەمیاندا خواستی خۆیی تیادایەو دەش ێ كەوتبێتە ژێر كاریگەری الیەنی
كۆنتڕۆڵكارەوە ،یاخود بەرژەوەندییەكی هەبێتو لە پێناو داهاتو پلەیەكی
كۆمەاڵیەتی یان سیاسی وە یاخود لە پێناو پاراستنی ئاسایشی خۆیدا خۆی
خستبێتە ژێر ئەم ڕەزامەندی بە تەسلیم بوونەوە ،بەاڵم هەند ێ جار هێز
بە هەردوو مانای زۆر لێكردنو كاریگەری لەسەر دانان دادەنرێ ،واتە جگە
لە الیەنی بەزۆر سەپاندن وەك توانایەكیش بۆ كارتێكردن لە هەڵسوكەوتی
ئەوانی تر پێناسە دەكر ێ وە دەسەاڵتیش دەبێتە ئەو الیەنەی كە ئەو مافە
پیادە دەكات ،واتە هێز دەبێتە هۆكاری پابەندبوون هەم لەڕێگەی قەناعەت
پێكردنو كاریگەری لەسەر دانان وە هەم لەڕێگەی پاڵە پەستۆو هەڕەشەو
توندو تیژیو زۆرلێكردنەوە ( ،نیچە) قوڵتر دەڕواتو ڕای وایە كە هێزو
دەسەاڵت لە پشتی كۆی ڕووداوو گۆڕانكاریو بڕیارەكانەوەن نەك مەعریفەو
حەقیقەت ،وە ئەوەی مێژوو دروست دەكات هێزە نەك عەقڵو عەقاڵنیەت.
واتە پەیوەندی دەسەاڵت لە بارودۆخی دەرەكیو ناوەكی خۆیدا
سەبارەت بە جۆرەكانی تری پەیوەندی وەك (پیشهاتە ئابوریەكان ،پەیوەندی
زانینو جنسیەت وەك پرۆسە)نیە ،بەڵكو هێزی دەروونیو ناوەكیو زاتی
ئەو پەیوەندییانەیە  ،بە دیدێكی تر دەسەاڵت نەخودی ئەو پەیوەندییانە
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بێت ،بەڵكو ئەو جەوهەری هێزەیە كە دەرهاویشتەی ئەم پەیوەندیانەیە،
ڕاستە دەسەاڵت لە پەیوەندی جنسیو ئابووریو سیاسیو زانینو..هتد،دا
هەیە بەاڵم خودی ئەم پرۆسەی پەیوەندییانە نیە ،بەڵكو دەسەاڵت بریتیە
لەبەر ئەنجامی ئەو هێزە جەوهەریو ناوەكیەی لەم پەیوەندیانەدا هەیە ،واتا
نە (هێز)ە ،بەڵكو بەر ئەنجامی هێزە ،كە بریتییە لە هاتنە ئارای پەیوەندی
ناهاوسەنگ ،وە پەیوەندییەكانی دەسەاڵت بریتیە لە بوونی هێزێكی شەرعی
لەو پەیوەندیانەدا.
واتە هێزی دەسەاڵت تەنیا هێزی سەركوت نیە ،بەڵكو هێزی
ملكەچكردنی تاكەكانە ،دەش ێ ئەم هێزە هێزی ئابوریو كۆمەاڵیەتی یان
قەناعەت پێكردنو ڕەزامەندی بێت هەروەك چۆن دەش ێ هێزی سەركوتیش
بێت.
(میل) ڕای وایە كە مەبەست لە پیادە كردنی هێز بەشێوەیەكی
یاسایی بەسەر كۆمەڵگەی مرۆیدا ڕێگرتنە لە زیان گەیاندن بە خۆیانو
دەوروبەریان نەك سەركوتكردنیانو ئازاردانیان.
فۆكۆ لە ژێر كاریگەری بیرەكانی (نیچەو هایدیگەر) لە دەسەاڵت
دەڕوانێتو ڕای وایە كە دەسەاڵت بریتییە لە هێز یاخود پەیوەندییەكانی
هێز ،وە پەیوەندییەكانی هێز الی فۆكۆ بەمانای دەسەاڵتە و دەسەاڵت
لە فراوانترین مانایدا شێوەیەكە لە شێوەو فۆرمەكانی پەیوەندی هێزو
لە دەرەوەی پەیوەندییەكانی هێز مومارەسەی پەیوەندییەكانی دەسەاڵت
وجودی نیيەو دەسەاڵت وەك پرۆسەیەك لە پەیوەندیدا بەب ێ بوونی هێز
بوونی نابێت.
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دەروازەی دووەم :دەسەاڵت ئاگایی
بەشی یەكەم :دەسەاڵت  -دیسكۆز:
دیسكۆز لە زمانی كوردیدا بە مانای گوتار دێت ،بەاڵم فۆكۆ ئەم
چەمكە بە مانای قۆڵترو جیاواز لە مانای ئاسایی چەمكەكە بەكاردەهێنێت
 ،بۆیە تێگەیشتن لەم چەمكە الی فۆكۆ كارێكی پڕدژوارو ئاڵۆزەو ئاسان
نییە ،لەبەر ئەم ئاڵۆزییەش ڕەخنەیەكی زۆر لە چەمكی (دیسكۆز الی فۆكۆ)
گیراوە بەوەی كە چەمكێكی نا ڕۆشنەو ناتوانر ێ دەستنیشانبكرێ و بپێورێو
چوارچێوەكەی دیاری بكرێ.
دیسكۆز الی فۆكۆ تەنیا گوزارشت نییە لە گووتنە ڕۆژانەییەكانی
خەڵكی ،بەڵكو هەموو تیۆرە زانستیو سەرجەمی ئەو زانینو مەعریفانەش
كە لە تێكستو نوسراوە فەلسەفیو ئاینیو ئەدەبیو كۆمەاڵیەتیەكاندا
ئامادەیی هەیە لەخۆ دەگرێت ،ئەمە لە پاڵ كۆی نوسراو و زانیارییە
پزیشكیەكانی پەیوەست بە (لەش)جەستەو دەروونی ئینسان ،هەروەها
كۆی یاداشتو بەسەرهاتی ژیانی كەسەكانو یادەوەرییەكان كە نوسراون
دەگرێتەوە  ،وە (فۆكۆ) پێی وایە كە ئەركی دیسكۆز هارمۆنییەت و
گونجانی دەق و گوتارەكانە لەگەڵ یەكتر ،وە شوێنگەی كۆی ئەو
دەربڕینانەیە كە وەسفی ژمارە گەلێكی ئەو دەربڕینانە دەكات  ،واتە ئەم
چەمكە بە ئەندازەیەك فراوانە كۆی ئەو زانینانە دەگرێتەوە كە دەتوانر ێ
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بكر ێ بە نوسراوو دەرببڕدرێ ،فۆكۆ قوڵتر دەڕواتو ڕای وایە كە دیسكۆز
تەنیا نوسینەكان ،كتێبەكان ،تێكستەكان ،وتارو وتار بێژەكان نین ،بەڵكو
نموونەكانو بەرهەمەكانیشن  ،هەروەها فۆكۆ دیسكۆزی بێ نوسەر دیاری
دەكاتو لە ڕوانگەی ئەوەوە گوتنە ڕۆژانەییەكان ،سروتو پەیماننامەكان،
دێكۆمێنتە یاساییو باڵوكراوەكان بریتین لە دیسكۆزی بێ نوسەر ،چونكە
ئەم دیسكۆزانە كاتینو لە الیەن گروپو كۆمەڵەو تاقمەكانەوە دروستكراونو
تاكە كەسی نوسەر نەینوسیوون  ،بە پێی سەرنجەكانی فۆكۆ دەتوانین
دیسكۆز پێناسە بكەین بە «ئەوچوارچێوە زمانییەیە كە كۆنترۆڵمان دەكاتو
پێمان دەڵێت چ شتێك ڕێگە پێدراوە بگوترێو چ شتێك ناب ێ دەربڕدرێ،
دیسكۆز ئەو ڕێساو پێناسانە لەخۆ دەگرێت كە دونیای پ ێ دەبینینو ڕاڤەی
دەكەین ،واتا دیسكۆز مانا بەو نۆرمانە دەبەخش ێ كە لە پەیوەندییەكانی
ژیانی ڕۆژانەماندا پەیڕەویان دەكەین»  ،بە پێی ئەم پێناسەیە دەتوانین بڵێین
دیسكۆز بریتیە لەو دەربڕینەی ،یاخود بریتیە لەو شتەی كە لە نێوان كۆتو
بەندو قەیدەكانی زمان لە الیەكو زانستو تواناكانی پەیوەندیو لێكگرێدراوی
كە لە سیستەمی زماندا بە شاراوەیی هەن لە الیەكی تر ڕوودەدات ،واتە
دیسكۆز «خۆی پەیوەندی دروستدەكات لە نێوان مەرجە تەكنینیو ئابووریو
كۆمەاڵیەتیو سیاسیەكانو تۆڕی وەزیفی ئەو كردارانەدا».
دیسكۆز بە تەنیا كۆمەڵە گوتارو دەزگاو بڕیارو یاساو ڕێساو كۆمەڵە
زانستو زانیاری هەمەڕەنگو كۆمەڵە گوتراوی فەلسەفیو ئاینیو ئەخالقی
نییە ،بەڵكو تۆڕی پەیوەندییەكانی نێوانیشیانە ،واتە تۆڕێكە هەموو ئەو
شتانە بەیەكەوە دەبەستێتەوەو بەردەوام لە گۆڕانكاریو لە نو ێ بوونەوەو
پچڕانو دروستبوونەوەدایە  ،فۆكۆ یەكەم كەس نییە كە بواری كاركردنی
دیسكۆز لە كۆمەڵگەداو لە پەیوەندییەكانی كۆمەڵگەدا شرۆڤە دەكات ،بەر
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لە فۆكۆ (مارتن هایدیگەر) لە هەمان بواردا كاری كردووەو ڕای وایە»هەموو
تێگەیشتنێك خاوەنی مەزاجە ،لە هەموو مەزاجێك دا تێگەیشتن هەیە ،ئەو
تێگەیشتنەی كەسێك لەنێو مەزاج دا هەیەتی خەسڵەتی كەوتن وەردەگرێ،
ئەو تێگەیشتنەی مەزاجییە لەنێو كەوتن دا كۆكدەكرێت و پەیوەندییەكەی
لەگەڵ زانین دا لەنێو گوتاردا دروست دەكات»  ،واتا كۆی مەزاج و
زانینەكان لە بوون دا لەنێو دیسكۆزدا ئامادەن ،وە دیسكۆز الی فۆكۆ لە
پەیوەندی بەردەوام دایە لەگەڵ ئەم كۆ(شتانە) لە كۆمەڵگەدا.
بەاڵم فۆكۆ قوڵترو زیاتر لە شرۆڤەی دیسكۆزدا هەنگاوی ناوەو
سەرنجی تازەی پێشكەش كردووە  ،بە ئەندازەیەك الی فۆكۆ ئەوەی
دەستنیشانی ئەوە دەكات تاكەكان چی بنو چۆنو تا چ ئەندازەیەكو
پەیوەست بە چ بوارێكو ئاراستەیەك بیربكەنەوەو خاوەنی چ (خود)و
دەروونێكو ساخڵەمیەك بن ،دەسەاڵتو دیسكۆزە( ،دیسكۆزو دەسەاڵت)
فەزایەك دروست دەكەن كە ئینسان لە سێبەریدا ئامادەگی هەیەو ئەم
فەزایەو كارتێكەرەكانی (دیسكۆزو دەسەاڵت) مرۆڤ بەو جۆرە ڕادەهێنێت
كە چۆن بیربكاتەوەو چی بڵ ێ دەربارەی غەریزەكانیو تەنانەت چۆن بژیت،
واتە دیسكۆز الی فۆكۆ هەمان ئەو وەزیفەی هەیە كە (ژێر خانی ئابووری)
الی ماركس خاوەنیەتی  ،پەیوەست بە بیر كردنەوەكانو ژیانی مرۆیی.
لێرەوە فۆكۆ بەدوای دیسكۆزی ڕاستەقینەدا دەگەڕێ ،دیسكۆزی
ڕاستەقینە الی فۆكۆ ئەوە نییە كە فەیلەسوفەكانو بیرمەندان لەبەرەبەیانی
مێژووەوە بۆی گەڕاونو دەگەڕێن ،ئەوەی فۆكۆ بەدوای دا وێڵە جیاوازە
لەوەی (ئەفالتونو ئەرستۆ) بەدوایدا وێڵ بوون ،وە جیاوازە لە سەرنجە
عەقڵیەكانی (دیكارتو كانتو هیگڵ ) ،فۆكۆ بە دوای ئەو تێكستانەوە نییە
كە تیایدا باشترین لێكۆڵینەوەكان ،یان سەقامگیرترین لۆژیك (منگق) یان
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بەدی هێناوە ،فۆكۆ شرۆڤەكانی پەیوەست بە دیسكۆز لەبەر ئەوەیە كە ناوكی
دەسەاڵتن ،واتە نابێت دیسكۆزەكان لە ڕوانگەی نوسەرانو خوێنەرانیەوە بە
تەنیا ببینرێت ،بەڵكو دەبێت ئەو الیەنەش لەبەر چاو بگیرێت كە چۆنو تا
چ ئاستو جۆرێك ئافرێنەرو دروستكەری پەیوەندییەكانی دەسەاڵتن.
دیسكۆز بە ئەندازەی عەقڵ ،مەعریفە ،زانستو حەقیقەت دەچێتە
پەیوەندییەكانی دەسەاڵتەوەو ڕاستیو ناڕاستی دیسكۆز پەیوەست دەبێت بە
ئەندازەی كەڵكی بۆ دەسەاڵت ،بۆیە فۆكۆ دژ بەو باوەڕەیە كە پێی وایە
دیسكۆز دەتوانێت درك بە ڕاستی بكاتو توانای ئەوەی هەیە ناڕاستیش
ڕاست بكاتەوەو هەڵەكان چاك بكاتەوە.
بەالی فۆكۆوە خەسڵەتی دیاری دیسكۆز ئەوەیە كە لە
پەیوەندیدا بەدەسەاڵتەوە پێناسە دەكرێتو ،دیسكۆز الی فۆكۆ دەربڕینی
ئایدیالیستانەی خەیاڵەكان نییە (وەك لە كۆماری ئەفالتوندا دەبینرێت)،
بەڵكو لە چوارچێوەیەكی ماتریالیانەدایەو بەشێكی گرنگی بونیادی دەسەاڵتی
هەنوكەییە ،وە الی فۆكۆ گرنگی دیسكۆز لەوەدایە كە ئاشكراكەری گەمەی
دەسەاڵتە لە شوێنكاتە دیاری كراوەكاندا ،واتە تەنیا گوزارشت ناكات لە
ئایدۆلۆژیاو پێگەیەكی چینایەتی دیاریكراو ،وەك ئەوەی ژێرخانی ئابووری
الی ماركس لە ڕووە سیاسیەكەیەوە گوزارشت لێكەریەتی  ،بەڵكو كردار
گەلێكی دەسەاڵتاوییە كە شكڵ بە ژیانی خەڵك دەدات.
هەموو دەسەاڵتێك دیسكۆزی تایبەت بە خۆی هەیەو مەعریفەیەكی
تایبەت بە خۆیشی بەرهەم دێنێت ،بەرهەمهێنانی ئەو مەعریفەیە لە پێناو
بەهێز كردنو پتەوكردنی دەسەاڵتو دیسكۆزەكانی دەسەاڵتو حەقیقەتی
دەسەاڵتو زانستی دەسەاڵتە.
بەاڵم دیسكۆز دیوێكی تریشی هەیە كە دژایەتی كردنی دەسەاڵتە،
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واتە دیوێكی دیسكۆز دەسەاڵت بە هێز دەكاتو دیوەكەی تری دەسەاڵت
دەتوێنێتەوەو دەیخاتە مەترسییەوەو لەرزۆكی دەكات  ،واتە دیسكۆز هەم
بەرهەمهێنو بەهێزكەری دەسەاڵتەو هەم هەڵكەنو هەڵوەشێنەرەوەی.
الی فۆكۆ دەسەاڵت پەیوەندی لەگەڵ عەقڵو زانستو مەعریفەو
حەقیقەتو دیسكۆرزدا هەیە ،بەاڵم دەسەاڵتو دیسكۆز نە هاوپەیماننو
نە دژی یەكترن ،واتە هیچ یەكێكیان بناغەی ئەوی تر نییەو (ئەسڵ)ی
تر نییە لەوی تر ،چونكە وەك باسمانكرد دیسكۆز لە الیەك دەسەاڵت
بەرهەمدەهێنێتو هێزی پێدەداتو پتەویدەكات ،لە الیەكی تر دەیخاتە
مەترسییەوەو هەڵی دەوەشێنێتەوە ،دیسكۆز توانای بۆ هەڵوەشاندنەوەی
دەسەاڵت بە جۆرێكە تا دەتوانێت لە جوڵەی بخات ،بە الی فۆكۆوە لەم
كاتەدا بێدەنگیو شاردنەوە دەبنە پەناگەی دەسەاڵت ،فۆكۆ بە بەكارهێنانی
چەمكی دیسكۆز ڕێنماییمان دەكات بۆ ئەوەی لە چەمكی دەسەاڵت ت ێ
بگەین ،كە تیایدا تێڕوانینی دیاریكراوی شوێنگەی یاساییو تێڕوانینە چاالكە
تەكنیكییەكانی قەدەغەكردنو شیكردنەوەو شرۆڤەكانی گۆڕەپانی گۆڕانی
پەیوەندیەكانی هێز لە هەوڵی سەقامگیری دەسەاڵتدان( دەسەاڵت كە
بۆ هەمیشە سەقامگیر نییە)و دەیانەوێت ڕەوایەتی مافی فەرمانڕەوایی
پێبدەن  ،لێرەوە هەر سیستەمێكی پەروەردەییو زانكۆیی دەبنە ئامرازێكی
سیاسیو كارگەی بەهەمهێنانو دروست كردنی جۆرێك لە دیسكۆز كە
دەسەاڵت دەپارێزنو خزمەتی دەكەن ،واتە سیستەمەكانی پەروەردە ،كە
بەرهەمهێنەری دیسكۆزن هەم دەكەونە ژێر كاریگەری بونیادی دەسەاڵتی
سیاسی كۆمەڵگاوەو هەم بەشێوەیەك لە شێوەكان دەبن بە بەرهەمهێنو
دووبارە بەرهەمهێنانەوەی ئەو بونیادە  ،بۆیە فۆكۆ گریمانەی ئەوە دەكات
كە بەرهەمهێنانی دیسكۆز لە هەموو كۆمەڵگەیەكدا لە هەمان كاتدا بریتیە
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لە بەرهەمهێنانی چاودێری ،دیسپلین ،كۆنترۆڵكردنو ڕێخستن...هتد ،بە
پشت بەستن بە كۆمەڵێك ڕێسا ،كە زۆرێك لەو ڕێسایانە دەگەڕێنەوە بۆ
نەریتی قەدەغە كردنو سنوردانانو نابێت لەبارەی زۆر شتەوە بدوێین ،
لێرە بەدواوە بە دیدی فۆكۆ شتێك سەرهەڵدەدات كە فۆكۆ ناوی ناوە
(دیسپلینی زانین) كە پڕەنسیپێكە بۆ چاودێری بەرهەمهێنانی دیسكۆز ،كە
سنوربەندی دەكاتو شوناسێكی پ ێ دەبەخشێت كە لە چوارچێوەی فۆرمێكی
هەمیشەیی ڕێساو دەستورەكاندا بێت.
لەم شرۆڤانەوە دەردەكەوێت كە ئیدی دیسكۆز شوێنكارەكانی
هەست پ ێ دەكرێتو ج ێ پێكانی دەدۆزرێتەوە لە پەیوەندی بەدەسەاڵتەوەو
دەخزێتە مەیدانی پراكتیكو كاردانەوەوە ،ئەم گوتەیە لەگەڵ گوتەیەكی تردا،
دیسكۆزێك لێرەو دیسكۆزێك لەوێ كۆمەڵگەی دەسەاڵت پێك دەهێنن ،بە
واتای گواستنەوەی دیسكۆز لە بواری مەعریفیەوە بۆ بواری مەیدانی كاری
دەسەاڵت پەیوەستانە ،بە گەیشتن بە تەكنەلۆجیاكانی دیسپلینو چاودێریو
دوورخستنەوەو سزادانو...هتد ،واتا دیسكۆز دەبێت بە بەرمەبنای
تەكنەلۆجیاكانی بااڵ دەستیو بەڕێوەبەرێتی دەسەاڵت ،فۆكۆ ڕای وایە
لێكۆڵینەوە مێژووییەكانی تەكنەلۆجیای دەسەاڵت كە سیستەمە مەعریفیو
عەقڵیو زانستییەكان وەك پێوەرو مەحەكی ڕاستگۆیی دیاریدەكاتو
بەكاردەهێنێت ،ئەوا دیسكۆز دەكات بە ئامڕازی دامەزراندنی تیۆرییەكی
سروشتی دەربارەی كۆمەڵو كۆمەڵگە.
وە لەو ڕێگەیەوە پرۆسەكانی كۆنترۆڵ سەقامگیرتر دەكات ،ئەم
جۆرە لە دیسكۆز پەیوەستە بە كاتێكی مێژوییەوە كە سەدەكانی ناوەڕاستو
تا نزیك بە سەردەمی نو ێ دەگرێتەوە ،لەو سەردەمەدا لە چوارچێوەی
بیركاكڵی (عەقڵ دەڵەمەیی ،كاڵفامی)و جەستەو پەشیمان بوونەوە (تەوبە)
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دا دیسكۆز وەكو ئامرازی تەكنەلۆجی دیسپلینی بەیەكگرتوویو یەك
پارچەیی دەردەكەون ،بەاڵم لە سەردەمی نوێدا ئەم یەك پارچەییە نەماو
دیسكۆزە جیاوازەكانو هەندێك جار دژ بەیەكەكان سەریانهەڵدا وەك:
كۆمەڵناسی ،بایۆلۆژی(ژینناسی) ،پزیشكی ،سایكۆلۆژیو دەروون پزیشكی،
ئەخالق ناسی ،پەروەردە و دواتر ڕەخنەی سیاسیشی لە خۆیدا كۆكردەوە
 ،لە ڕوانگەی ڕەخنەی سیاسیەوە دیسكۆزی حەقیقی بە باشترین شێوە
بەرەنگاری و دژایەتی دەسەاڵتی سەركوت دەكاتو دەنگی ناڕەزایی بەرز
دەكاتەوە ،ئەگەر چی ئەم جۆرە حەقیقەتەش خاڵی نییە لە دەسەاڵت ،بەاڵم
دەسەاڵتەكەی لە خزمەت ڕاشكاویو ڕاستیو فەزیلەتو خێری گشتیدایە.
بەشی دووەم :دەسەاڵت – مەعریفە:
مەعریفە وەك ووشەیەك لە خودی خۆیدا واتە زانین ،لەسەر ئاستی
فكریش بریتییە لەو بەرهەمهێنراوە جەوهەرییەی كە لە كرداری ڕەخنەگرتنی
فیكرێك لە فیكرێكی تردا دەردەكەوێت  ،واتە زانین لە مانا زاراوەییەكەیدا
پەیوەستە بە تاك (خود-زانین) و كۆمەڵگە (كۆ-زانین) و گروپەكانەوە،
بەاڵم دواجار مەعریفەش دەئاڵێتە تۆڕی دەسەاڵتەوەو لێكگرێدراوی
(دەسەاڵت-مەعریفە) دێتە ئارا ،چونكە «ئاركیۆلۆژیای مەعریفە هەرگیز
جگە لە ڕووخسارێكی دیكەی دامەزراوەی دەسەاڵت هیچی دیكە نییە».
(دەسەاڵت – مەعریفە) بریتییە لەو پەیوەندییە دووالیەنەی كە لە
نێوان دەسەاڵتو مەعریفەدا هەیەو هەردووال كار لە یەكتری دەكەنو
دەكەونە ژێر كاریگەری یەكتریشەوە ،دەسەاڵت مەعریفەو زانینەكانی
خۆی وەك راستی پێناسە دەكاتو ئەوەی دەكەوێتە دەرەوەی چوارچێوە
مەعریفیەكەی بە ناڕاست ئەژماری دەكات ،ئەومافەش بە خۆی دەدات
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كە هەموو ئەوانە سزابدات كە دەكەونە دەرەوەی مەعریفەی دەسەاڵتەوە،
یاخود لە مەعریفەو ڕاستیەكانی دەسەاڵت الیانداوە  ،یاساكانیش لەسەر
ئەم بنەماو لەم پێناوەدا لە دایك بوون ،تاكو بتوانن بەرگری لە مەعریفەی
دەسەاڵت بكەنو سزای الدەرەكانی بدەن ،هەر لەسەر ئەم بنەمایەشە كە
هۆركهایمەر دەڵێ :بە ئەندازەی گەشەو فراوانبوونی مەعریفەی زانستی ئەوا
ئازادی و بەختەوەری و سەربەخۆیی مرۆڤ دادەكشێت و تاریك دەبێت.
لە سەردەمی نوێو جیهانی مۆدێرندا مەعریفە یەكێكە لە ڕەگەزە
دیارو سەرەكیەكانی دیاری كردنی ڕەفتارەكانی دەسەاڵت ،و هەموو كردەوەو
پرۆسەكان كە دەسەاڵت ئەنجامیاندەدات پشت بە باكگراوندێكی مەعریفی
دەبەستنو هەموو سزایەك كە دەسەاڵت دەیسەپێنێت بەسەر تاكەكاندا
ئەوا پاساوێكی مەعریفی بۆ دەهێنێتەوە ،ئەمەش بە ڕوونی لە پرۆسەی
پۆلێنكردن ،دابەشكردن ،ڕێكخستن ،مونفەریدەسازیكردن ،چاوەدێری
كردنی زیندانەكانو دانانی سێبەری دەسەاڵت بەسەریانەوە دەردەكەوێت،
وە (برنار هنری) دەڵێت« :مەعریفەی عەقڵ لەهەناوی خۆی دا سیستەمی
زیندانی هەڵگرتووە»  ،لە سەردەمی مۆدێرندا پەیوەندی (دەسەاڵت –
مەعریفە) ڕۆدەچێتە قواڵییەكی ترسناكەوەو بەئەندازەیەكو ئاستێك دەگات
كە هیچ یەكێك لە مەعریفەو دەسەاڵت بەب ێ بونی ئەوی تر نابن ،واتە
پەیوەندییەكانی دەسەاڵت تواناو وجود یان نابێت كە نەكەونە پەیوەندیەكی
دووالیەنەیی لە كایەیەكی مەعریفیدا ،هیچ مەعریفەیەكیش بوونی نابێت
ئەگەر پێشتر لەو گریمانەیەوە نەهاتبێت كە لە پەیوەندیەكانی دەسەاڵتدا
ئامادە بێت.
چونكە ئەگەر ڕاستی ئەو مەعریفەیە لە الیەن دەسەاڵتەوە
نەسەلمێنر ێ ئەوا ناتوانر ێ گرەنتی مانەوەی بكرێو دەش ێ هەر زوو
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بپوكێتەوەو لە ناو بچێ ،وە مەعریفە دەچێتە هەموو ئەو جێگەیانەی
كە دەسەاڵت پێیان دەگات ،فراوانی مەعریفە بە ئەندازەی فراوانی
تۆڕەكانی دەسەاڵت پەلدەهاوێژێو هەموو ناوەكیەكی مەعریفی (هەڵە،
پێداویستی ،وەهم ،خەیاڵ ،سوودو قازانج ،مەبەستو ئامانج فێڵو تەڵەكە
بازی ،ڕاستیو ناڕاستی ،دیسپلینو كۆنترۆڵو خوازەی الرەملێی تاكەكان
بۆ دەسەاڵت...هتد) لە خۆ دەگرێت  ،ئەمەش وا دەكات كە هەست
بە بوونی مەعریفەیەكی ناوەكی بكەین الی ئەو كەسانەی كە دەكەونە
بەر سزاكانی سیستەمەكانی دەسەاڵت ،كە بریتین لەوانەی تەكنەلۆژیاكانی
دەسەاڵتی دیسپلین بەسەر جەستەیانەوە نەخشێنراوەو شوێنەوارەكانی
پرۆسەی داوەشاندن شوێنەواری خۆی بەسەر جەستەیاندا جێهێشتووە،
بەنمونە ئەو مەعریفەیەی الی نەخۆشێكی نەخۆشخانە دەروونیەكان هەیە،
یاخود الی زیندانییەكو تاوانبارێكو چاودێریكراوێكی تەمێخانەكان هەیە،
الی قوربانیانی سەربازگەكانو پاسەوانەكانیانو هۆمۆسێكسواڵو ژنە سۆزانیو
سحربازەكانو دەربەدەرەكانو الی مناڵو فاڵچییەكانو...هتد هەیە.
فۆكۆ لە ژێر كاریگەری (گاستۆن باشالر) باس لە دابڕانی مەعریفی
دەكات كە لە قۆناغەكانی مێژوودا ڕوودەدەن ،الی فۆكۆ هەرگیز گۆڕانەكان
لە (ئەپستیم) بۆ (ئەپستمیكی)تر بەهێواشو لەسەر خۆی ڕوونادات ،بەڵكو
فۆكۆ باوەڕی بە گۆڕانی لەناكاوو كتوپڕهەیە ،بۆیە دەڵێین ئەپسیتمو ناڵێین
مەعریفە ،چونكە ئەم چەمكە الی فۆكۆ بەمانای ئەو ژێرخانە فكریە دێت،
كە هەموو شێوەكانی مەعریفەی لەسەر بونیاد نراوەو جیاوازو دابڕاوە لە
ئەپسیتمەكانی بەر لە خۆی ،وە ئەپستمۆلۆژیا بەو زانستە دەوترێ ،كە پەنجە
دەخاتە سەر سەرچاوەو ژێدەرەكانی زانیاری لەگەڵ دیاریكردنی ئەو مەرجانەی
كە لە بەرهەمهێنانو وەدەست خستنیدا پێویستنو دەستنیشانی شێوەكانی
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بەكارهێنانیشی دەكات ،واتە ئەپستمۆلۆژیا زانستی لێتوێژینەوەی كۆمەڵگەو
شیكردنەوەی كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگە نیە ،بەڵكو زانستی ئارگومێنتكردنە لەسەر
مەعریفەو شێوازەكانی إنتاجكردنی ،واتە ئەو زانستەیە كە سەرچاوەكانو
گرفتەكانیو مەرجەكانی بەرهەمهێنانو بەكارهێنانی مەعریفە شیدەكاتەوە.
مەبەستی فۆكۆ لە قسەكردن لە ئەپستمۆلۆژیا ،قسەكردنە لەسەر ئەو
گۆڕانانەی كە لە قۆناغەكانی مێژوودا ڕوودەدەن ،وەك ئەوەی (دیكارت)
كۆتایی بە سەردەمی عەقاڵنیەتی (ئەریستۆ) دێنێتو (كانت) كۆتایی بە
ئەپسیتمی سەردەمی (دیكارت) دێنێت ،وە مەبەستی فۆكۆ لە دوان دەربارەی
گۆڕانی مەعریفە ئەوەیە كە لەگەڵ گۆڕانی مەعریفە ستراتیژو شێوەكانی
دەسەاڵتیش دەگۆڕێن  ،چونكە فۆكۆ مەعریفە لە ڕوانگە (نیچە)ییەكەیەوە
دەبینێ كە پێی وایە «مەعریفە دەوری ئامرازێكی دەسەاڵت دەبینێ« ،
هەروەها فۆكۆ مەبەستییەتی لەو كەڵەكە بوونی مەعریفەیە سەرنج بدات
كە بەردەوام لە شێوەی حەقیقەتدا خۆی مانیفێست دەكاتو دواجار
ئەو مەعریفەو حەقیقەتانە دەبنە ناوەڕۆكی ئایدۆلۆژیاو هزرە تۆتالیتارو
ستەمكارەكانو هەوڵی یەكڕەنگیو كۆنترۆڵكردنی كۆمەڵگەی جیهانی دەدەن.
دەسەاڵتی مۆدێرن دەست دەگرێت بەكۆمەڵێك مەعریفەوەو لە
ڕێگەیانەوە چاودێری تاكەكانو كۆمەڵگە دەكات و ڕایان دەهێن ێ لەسەر
الرەملێو گوێڕایەڵی ،هەروەها لە پێناو پتەوكردنو پەرەپێدانی دەسەاڵتی
خۆی دەسەاڵتی مۆدێرن ناچارە كۆمەڵێك دەزگاو دامەزراوەی مەعریفی
بنیاتبنێت  ،لە نمونەی ئەو دەزگایانە دەتوانین زانكۆو دەزگا پەروەردەیەكان
وەربگرین كە كار دەكەن بۆ باڵوكردنەوەی مەعریفە لە پێناو پاراستنو
درێژە پێدانی دەسەاڵتو دوور خستنەوەی ئەو دامەزراوانەی تری دەسەاڵت
كە لە الیەن چینێكی كۆمەاڵیەتی دەرەوەی دەوڵەت بەڕێوە دەبرێن ،ئەم
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جۆرە لە مەعریفە بە الی فۆكۆوە كاری بریتییە لە بەوەهمكردنو بەخەیاڵ
كردن ،و دەسەاڵت خۆی ئەم جۆرە مەعریفانە بەرهەمدەهێن ێ  ،پەیوەندی
(دەسەاڵت –مەعریفە) الی فۆكۆ پەیوەندیەكی دوو الیەنەیەو هەند ێ جار
مەعریفە دەسەاڵت دروستدەكاتو هەند ێ جاریش دەسەاڵت مەعریفە
بەرهەم دێنێت  ،هەروەها»فۆكۆ ویستی مەعریفە هاوتا دەكات بەویستی
هێز» ،بەو واتایەی تا ئەندازەی هێزی هەبووت توانای بەدستهێنان یاخود
هەبوونی مەعریفەت هەیە ،بەنەمانی هێز ئەوا بوونی مەعریفەش بەرەو
پوكانەوەو خنكان دەچێت ،كاتێ فۆكۆ دەڵێ زانین واتە هێز ،ئەوا ئەو
چەمكە الی فۆكۆ جێگەی گومان و ڕتكردنەوەیە ،لێرەدا مەبەستی فۆكۆ
دژایەتی كردنی گەیشتن نییە بە زانیاری ،بەڵكو دژایەتی ئەو بۆچونە سەرو
ڕاستیی و لە خۆ دڵنیایەی زانستە ،چونكە الی فۆكۆ زانستەكان جگە لە
ڕامكردن(دیسپلینكردن) چیدیكە نین.

بەشی سێیەم :دەسەاڵت – حەقیقەت:
بۆ دوان دەربارەی حەقیقەت لە ڕوانگەی فۆكۆوە ئەوا ناچارین
پەیوەست بە تاكو دەسەاڵت لێی بئاخاوتێین ،فۆكۆ سەیری تاك دەكات
وەك دڵو جەوهەریەتی دروستكردنی حەقیقەتو نێوەندگیرییەتی نێوان
حەقیقەتو دەسەاڵت ،هەروەها فۆكۆ دەڵێ :كە حەقیقەت لە دەرەوەی
دەسەاڵت ئیمكانی بوونی نیەو نابێت ببێت ،وە هەموو حەقیقەتو حەقیقەت
خوازییەك لە قواڵییدا لەگەڵ دەسەاڵتو ویستی دەسەاڵتو ئامانجەكانی
لێكگرێدراوە.
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دەسەاڵتی مۆدێرنو سەردەم بەالی فۆكۆوە تەنیا سەركوتكەرو
نێگەتیڤو سنوردار كەر نییە وەك ئەوەی كە باسی لێوەدەكرێت ،بەڵكو
لەهەمانكاتدا پۆزەتیڤو بەرهەمهێنەرو ئافرێنەرو داهێنەرو دروستكەریشە،
فۆكۆ لە كتێبی (دیسپلینو سزا)دا دەڵێ :دەسەاڵت (سروتەكانی حەقیقەت)
دروست دەكات  ،هەروەها لە ڕوانگەی فۆكۆوە دەسەاڵت تاكەكان ناچار
دەكات بە بەشداربوون لەوەبەرهێنانی حەقیقەتدا.
كات ێ فۆكۆ دەڵی ئێمەی تاك لە الیەن دەسەاڵتەوە ناچاردەكرێین
كە بەشداربینو حەقیقەت بەرهەمبهێنین ئەوا مەبەستی فۆكۆ ئەوەیە كە
دەسەاڵت لەكۆمەڵگەدا شتێك دیاری دەكات وەك حەقیقەتو پێوەی پابەند
دەبێتو ئێمەش ناچاردەكات كە دان بەو حەقیقەتەدا بنێینو وەریبگرین ،وە
دەتوانین واشیكاری بكەین كە لێرەدا حەقیقەت هەمان ڕاستی كۆمەاڵیەتی
نییە كە لە كۆمەڵگەدا وجودی هەیە ،بەڵكو ئەو شتەیە كە دەسەاڵت
وەك ڕاستی دیاری كردووەو دەبێت ئێمەش قبوڵو ستایشی بكەین  ،ئەم
جۆرە لە حەقیقەت یەكێك لە بەشەكانی دەسەاڵت پێكدێن ێ و زۆرێك لە
دەسەاڵتەكان ئایندەی خۆیانی لەسەر بینا دەكەن ،وەك دەسەاڵتی ماركسی
كە پێشبینیەكانی ماركسی كردووە بە حەقیقەتی داهاتووو كۆی ژیانو
ئامانجی خۆیان لەسەر بینا كردووە.
فۆكۆ لە دەرئەنجامی ڕەخنە گرتنەكانی لە ڕۆشنگەریو دەسەاڵتی
سەردەمو عەقڵی مۆدێرن دەگاتە ئەو بڕوایەی كە حەقیقەت وەك بەرهەم
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هاتووی عەقڵی مۆدێرن هاو واتای دەسەاڵتە ،وەك فۆكۆ خۆی دەڵێ:
مانای (حەقیقەت) مانای (دەسەاڵت)ە  ،ئەگەر ئەم هاو واتایەی دەسەاڵتو
حەقیقەت ڕوونتر بكەینەوە دەتوانین بڵێین كە دەسەاڵت شتێكو شێوازێك
وەك حەقیقەتی خۆی بەرهەمدەهێنێو ئەوەی لە دەرەوەی ئەم شێوازو
شتەی دەسەاڵت بێت ئەوا بە ناحەقیقیو شێت وەسف دەكرێت ،لەبەرئەوە
دەسەاڵت شەرعیەت بە خۆی دەدات لە پێناو حەقیقەتدا هەموو ناحەقیو
شێتیەكان سزا بداتو لەناو بەرێتو كۆنترۆڵ بكات.
واتا بەپێی ئەم ڕونكردنەوەمان فۆكۆ لەم هاو مانایەدا حەقیقەت
دەكات بە پاشكۆی دەسەاڵتو بەبێ بوونی دەسەاڵت بوونی حەقیقەتیش
نابێ ،كە ئەمە جیاوازە لە دیدی (یۆرگن هابرماس)ی نەیاری سەردەمی
فۆكۆ ،چونكە (هابرماس) ڕای وایە كە دەسەاڵت پەیوەستە بە حەقیقەتەوە،
واتە لێرەدا دەسەاڵت پاشكۆی حەقیقەتە نەك حەقیقەت پاشكۆی دەسەاڵت
بێت  ،لە بۆ چوونی فۆكۆدا حەقیقەت ئەبەدیو جاویدانو تا ئەبەد نییەو
حەقیقەت لە چوارچێوەی مێژوودایەو لە كۆمەڵگەدایەو دەسەاڵت بەرهەمی
دەهێنێتو كار بۆ دەسەاڵت دەكات  ،هەموو سەردەمو كۆمەڵگەیەك
حەقیقەتو حەقیقەتخوازی تایبەت بە خۆی هەیەو حەقیقەتی كۆمەڵگەیەك
لەوانەیە بۆ كۆمەڵگەیەكی تر حەقیقی نەبێتو ئەوەی ئەمڕۆ وەك حەقیقەت
ئاماژەی بۆ دەكرێ مومكینە سبەی لە دەرەوەی بازنەی حەقیقەت بێتو وەك
نەیاری حەقیقەت پێناسە بكرێو لە الیەن حەقیقەتی ئەوسای دەسەاڵتەوە
سەركوتو خەفە بكرێ ،فۆكۆ بەم سەرنجە مێژووییەی بۆ حەقیقەت ئەوا
«حەقیقەت لەسەرجەم فۆرمو تێگەیشتنە میتافیزیكیەكان دادەماڵێ« و
دەیخاتە سەر ڕەوڕەوەی مێژووو ئەو ناسینە ڕەهایەی لـ ێ فڕ ێ دەدات
كە بەبەریدا كرابوو ،ئەوناسینە ڕەهایەی پێناسەی حەقیقەتی دەكرد بەوەی
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حەقیقەت هەر حەقیقەتە ئیتر لەهەر كاتو شوێنێكدا بێت ،لە كاتێك
دا تێگەیشتنی حەقیقەت لەناخی مرۆڤ دا لە دیمەنگەلی جیاوازەوەیە
،و فۆكۆ ئەم حەقیقەتە ڕەهایە ڕەتدەكاتەوەو ڕایوایە حەقیقەت بەندە
بەو هەلومەرجەی دەسەاڵت كە شتێك وەك حەقیقەت دیاری دەكاتو
پێناسەی ڕاستو دروستی بەبەردا دەكات ،واتە لێرەدا حەقیقەت ئامرازی
كاریگەری دەسەاڵتە بۆ گەیشتن بە ئامانجە سیاسیەكان ،هەر حەقیقەتێك
ڕاستو دروستە تائەو كاتو ئاستەی خزمەت بەبەرژەوەندیو ئامانجەكانی
دەسەاڵت بكاتو ئیتر لەو ماوە مێژووییەدا بەڕاستو دروست دەژمێردرێ،
ئەو حەقیقەتە هەر كات ێ كەڵكی دەسەاڵتی پێوە نەماو هۆكارێك نەبوو بۆ
بەدیهێنانی بەرژەوەندییەكانی دەسەاڵت ئەوا لەو ساتەوە ترازان لە ڕاستی
حەقیقەتەكەشی پەیدا دەبێت.
هەر بۆیە دەسەاڵت لەگەڵ حەقیقەت بەمانا ڕاستیە میتافیزیكیەكەی
تەواو لە یەكدی دەرەكین ،دەسەاڵت هەردەم سنوورو چوارچێوە بۆ
حەقیقەت دیاری دەكاتو سزاكان بەرهەمدەهێنێتو یاساكان دەكاتە پاساوی
سانسۆر ،وە دەسەاڵت كاری تەنیا ڕێگرتنەو فرمانگەی ملكەچكاری تاكەكانە
بۆ دەسەاڵت ،لێرەوە دەسەاڵت دەبێت بەسەركوتو ئەمەش لەڕێگەی
یاساوەیەو یاساش خوازیاری تەسلیم بوونەو دوا پاساوی دەسەاڵتیش بەرگری
كردنە لە حەقیقەت (حەقیقەتی دەسەاڵت) كە جیاوازە لە (حەقیقەتی
دروست)ی دەرەوەی دەسەاڵت ،دەسەاڵت هەمیشە بەرەنگاریو ڕێگری
دەكات لە حەقیقەتی واقیعیو وەكو ئامرازی سەركوتو بەربەست لە
بەرامبەر حەقیقەت دەوەستێو لەكەداری دەكاتو هەوڵی پێكهێنانی ئاگایی
درۆییانە دەداتو پەرە دەدات بە باڵوكردنەوەی نائاگاییو بەكارهێنانی
گەلێك فرتو فێڵو هۆكار ،هەر لەبەر ئەوەی دەسەاڵت لە حەقیقەتی
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واقیعی دەترسێ ،بۆیە دەب ێ سەركوتی بكات  ،حەقیقەت بەمانا دەرەوەى
دەسەاڵتەكەی لە خودی خۆیدا دژی دەسەاڵتەو ڕۆڵی ڕزگاریو ئازادیو
گەیشتن بەڕاستی وتن دەبینێ.
بەشی چوارەم :دەسەاڵت – عەقاڵنیەت:
(هیگڵ) بیرمەندی مۆدێرن هەموو ئەو سەرنجو بۆچونانە ڕەت
دەكاتەوە كە پێیان وابێت بابەتو ڕووداوەكان پەیوەست بە ویستو ئیرادەی
مرۆڤەكان خۆیانە ،چونكە لە دیدی (هێگڵ)دا كۆی بەسەرهاتو ڕووداو و
شتەكان لە ڕیگەی عەقڵەوە دیاری دەكرێن كە هێگڵ بە (فرمانڕەوایی
جیهان) ناوی دەبات  ،هەروەها لەسەر ئەو بنەمایە توندترین ڕەخنە
ئاڕاستەی شۆڕشی فەرەنسی دەكاتو پێیوایە كە سەربەستیەك لەسەر
بنەمای گرێبەستێكی وەك پەیمانی كۆمەاڵیەتی بێت ئەوا دابڕاوە لە عەقڵو
بەتەواوی لەسەر بنەمای حەزو هەوەس وەستاوە.
(هیگڵ) هەموو شتەكان بۆ عەقڵ دەگێڕێتەوەو تەنانەت عەقڵ
بەسەرداری جیهان دادەنێتو پێی وایە هەموو شتەكان لە عەقڵەوە دەبێت
سەرچاوە بگرنو بگەڕێنەوە بۆ عەقڵ ،وە عەقڵ دەكات بە ئامرازی
ملكەچی مرۆڤ و داوا دەكات مرۆڤ زیاتر بخرێتە ژێر كۆنتڕۆڵی عەقڵ
و لۆژیك و پاساوەكانی میتۆدی دیالێكتیكی  ،هەروەها الی نیچە «عەقڵ
سەرزەمینێكە وەك خودی واقیع خۆی پڕە لە هێزو دەسەاڵتو ملمالنێی
هەمە جۆر ،یاساكانی هێزو دەسەاڵتو ملمالنێو هەیمەنە چەند لە واقیعدا
ئامادەن ،ئاواش لە ناو عەقڵو كارەكانی عەقڵیشدا ئامادەن ،عەقڵێك نییە لە
پاڵیداو لەناویدا پرۆژەیەكی دەسەاڵت ئامادە نەبێت ،ئیرادەی دەسەاڵت كە
جەوهەری بوونە ،ئیرادەیەكە تەواو لە ناو عەقڵدا بەرجەستەیە».
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وە (ماكس ڤیبەر)ی كۆمەڵناس دەسەاڵتی عەقاڵنی یاسایی
بەدەسەاڵتێكی گرنگ وەسف دەكات كە بووەتە بەدیلی دەسەاڵتی نەریتی.
وەك لە دیدی بیرمەندانی سەرەوەدا ئاماژەمان پێداوە ،دەتوانین
بوونی پەیوەندی پتەوی عەقڵو دەسەاڵت بدۆزینەوە ،عەقڵ وەك ئامرازو
هەوێنی ڕووداوەكانو بەسەرهاتەكان و ئەژمار هاتووەو زۆر جاریش بەپایەو
بناغەی دەسەاڵت دادەنرێت.
هەر لە كۆنەوە هەمیشە وتراوە كە نەزانی بێدەسەاڵتییە و
دەسەاڵتداران كەسانی زۆرزانو عاقڵنو توانیویانە عەقڵی خۆیان بۆ
بەرژەوەندی خۆیان بەكار بهێنن ،وە (ئیمانوێڵ كانت) فەیلەسوفی ڕۆشنگەر
(ئازابەو بوێرە عەقڵی خۆت سەربەخۆ بەكاربهێنە) بە دروشمی شۆڕشی
ڕۆشنگەری دادەنێ  ،الی (كانت) ئازادی عەقڵ هۆكاری ئازادی مرۆییەو
مرۆڤ ناتوان ێ سەربەست بژیت ئەگەر عەقڵی سەربەست نەبێ ،وە (كانت)
دەڵێت :عەقڵ سەرچاوەی هەموو یاسا دانانێكی ئاكارییە.
عەقاڵنیەت لە تەك ڕووە ئیجابیەكەیدا الیەنێكی نێگەتیڤیشی هەیەو لە
زۆربەی كاتەكاندا عەقڵ دادوەرێكی بێالیەنو سەربەخۆ نیەو لەبەرژەوەندی
الیەنێك بڕیار دەداتو هەندێ جاریش هەڵەی گەورە دەكاتو كارەساتی
پڕ مەئسات دەخوڵقێنێ ،هەر بۆیە ئاساییە كە بیرمەندانێك عەقاڵنیەتو بە
عەقاڵنی بوونو بەعەقاڵنی كردن بەدەستەواژەو وشەی مەترسیدارو ئافاتاوی
بزانن.
چونكە عەقڵ لە ناوەڕۆكی دەسەاڵتدایەو إنتاجی دەسەاڵتو
جۆرەكانی دەكاتو زۆرجاریش دەسەاڵتی تاكڕەوو دیسپۆتیزمیو ئیستبدادی
بەرهەمهێناوە ،بەاڵم بیرمەندانی (فرانكفۆرت) ڕایان وایە كە نەعەقڵ
بەرهەمهێنەری دیسپۆتیزمی بێت ،بەڵكو عەقڵو عەقاڵنیەت لە الیەن
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دیسپۆتیزمی سەرمایەداریەوە إحتكار كراوەو دەبێت ئێمە عەقڵ قوتار بكەین
لەم قۆرغكردنە ،نەوەك دەستبەرداری عەقڵ بین ،چونكە ئەمە فۆرمێكی
شێواوو گەندەڵی عەقڵی ئەوروپایە  ،بەاڵم فۆكۆ ڕای جیاوازە لە كۆی
بیرمەندانی پێش خۆیو لە دیدی ئەودا عەقاڵنیەت لە هەر سەردەمێك
لەسەردەمەكاندا بێت ئەوا لە پەیوەندیدایە لەگەڵ هێزو دەسەاڵتداو هەموو
كات دەسەاڵت شتانێك وەك حەقیقەت دەسەلمێنێتو شتانێكی تر وەك
هەڵە و لە پێناو چەسپاندنی حەقیقەتەكانیدا جەنگ دروستدەكاتو بەرەو
شەڕانگێزی پێهەڵدەگرێ لە پێناو كۆنترۆڵكردنی تاكەكانو پەیوەستكردنیان
بە حەقیقەتەكانی خۆیو الدانیان لەو شتانەی كە هەڵەن بەپێی عەقڵی
سەردەمەكە ،لەم پرۆسە شەڕانگێزییەیدا عەقڵ بەجۆرێكی تازە تەعبیر لە
خۆی دەكاتو كۆنترۆڵ دەكات لە پێناو سەر لەنوێ ڕاهێنانەوەی بەردەوامی
كەسەكان ،ئەم پرۆسانەشی زیاتر لە ڕێگەی (وەرشە ،كارگە ،نەخۆشخانە،
سەربازگە ،قوتابخانەو زیندانەكان)ەوە جێبەج ێ دەكات ،ئەم دەزگایانە
مرۆڤەكان كۆنترۆڵ دەكەنو دەگۆڕن بۆ مرۆڤی گوێڕایەڵو بەكەڵك بەپێی
دیدە عەقاڵنیە باوەكان  ،لێرەوە پەیوەندی نێوان عەقاڵنی بوونو زیادەڕۆییو
زۆرداری دەسەاڵتی سیاسی دەردەكەوێتو بەم چەشنە كۆی دامەزراوە
عەقڵیەكان دەخرێنە خزمەت دەسەاڵتو دەزگاكانی.
ئیتر دەسەاڵتی مۆدێرن لە هەناوی عەقاڵنیەتدا سەرهەڵدەداتو
چەندان تەكنیكو ئامرازی عەقاڵنی لە پێناو ڕامكردنی مرۆڤەكان بەكاردەهێنێو
كارەساتی گەورە دەخوڵقێن ێ بە تایبەت لە دوو جەنگە جیهانیەكەدا ،ئیتر
لێرەوە قەیرانی عەقڵ دەست پێدەكات ،سەرەتاكانی سەرهەڵدانی قەیرانی
عەقڵ دەتوانین بگەڕێنینەوە بۆ سەرەتاكانی سەدەی بیست.
بەر لە سەرهەڵدانی جەنگی جیهانی یەكەم عەقڵی ئەوروپی عەقڵێكی
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بااڵدەستو لەخۆی دڵنیا بوو ،عەقڵێك بوو كە بووبووە بنەماو پێوەری
ڕاستو ناڕاست ،هەموو ئەوانەی كە بەپێی ئەم عەقڵە قبوڵنەكراو بوون
ئەوا لە كۆمەڵگەش قبوڵكراو نەدەبوون ،بەاڵم دوای جەنگی یەكەمی جیهان
گورزێكی كوشندە بەر عەقاڵنیەت كەوتو جێی پ ێ لەقكراو خرایە ژێر
پرسیارەوەو شكۆی جارانی نەماو شكا.
فكری فۆكۆ دەربارەی عەقڵی ڕۆشنگەریو ڕەخنەكردنی ئەو عەقڵەیە
كە بووەتە سیستەمێكی جڵەوكردنو ڕامكردنو دیسپلین  ،ڕەخنەیە لەو عەقڵە
موتڵەق گەرایەی كە خۆی بە حەقیقەتو جیهانیی (یۆنیڤێرساڵی)و لەسەروی
كۆمەڵگەو مرۆڤەوە دادەنا  ،ڕەخنەی جەوهەری فۆكۆ لە عەقڵ لەو كاتەدا
چڕ دەبێتەوە كە عەقڵ دەچێتە ناو پەیوەندیە ئاڵۆزەكانی دەسەاڵتەوە بۆ
كۆنترۆڵو چاودێری ،لێرەوە جیاوازی بیری فۆكۆ لەگەڵ (یۆرگن هابرماس)
ی فەیلەسوفی فرانكفۆرت دەردەكەوێت.
كە لەمڕۆدا (هابرماس) دیارترین فكری نەیاری فۆكۆیەو بەرگری لە
عقڵ دەكات وەك ئامرازو هۆكاری ڕەخنە گرتن لەو الریانەی دەرئەنجامی
دەسەاڵتنو ڕێگە گرتن لە خراپیەكانی دەسەاڵت.
فكری فۆكۆ پرۆژەیەكە لەناویدا هەڵگری پرۆسەكانی ڕەخنەكردنی
عەقڵی خۆرئاواو دەرخستنی پەیوەندییە لە نیوان مەعریفەو دەسەاڵت،
فۆكۆ بەو دەرئەنجامە دەگات كە عەقڵی خۆرئاوایی لە سەردەمی نوێداو
بەتایبەت لە سەدەی بیست()20دا پاكو بێگەردنییەو بەكۆیی هەڵگری
مەعریفەش نییە ،بەڵكو لە پەیوەندیو تێكەاڵو بووندایە لەگەڵ (هێز،
دەسەاڵت ،هەیمەنە ،چەوسانەوە ،خۆسەپاندن ،كۆنترۆڵكردنو ڕامكردندا)،
واتە ئەم عەقڵە لە ڕۆشنگەریەوە هەڵگەڕاوەتەوە بۆ عەقڵێكی جڵەوكارو
دیسپۆتیزمیو لە هەوڵی ئەوەدایە كە سەرجەم كونوكەلەبەرەكانی ژیانی
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مرۆیی ،كۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئابوریو فەرهەنگی...هتد لە قاڵب بداتو
جڵەویان بكات.
فۆكۆ بە ئەندازەیەكی فراوان لە مۆدێرنە ڕەشبینو نیگەران بوو ،وەڕای
وابوو كە عەقڵی مۆدێرنەو ڕۆشنگەری ئازادییەكانیان دەستبەسەركردووەو
كۆتو بەندیان بۆ داناوە  ،بە ڕای فۆكۆ عەقڵی ڕۆشنگەری عەقڵێكی
كۆنترۆڵكەرە.
بەتایبەت لە سەردەمی مۆدێرنەدا كە ئیتر زانستە مرۆییەكان لە
دایك دەبن و ڕۆڵێكی فراوان دەبینن لە داڕشتنی ئەو سیستەمە عەقاڵنیە
سەرتاسەریەی كار بۆ كۆنترۆڵی تاكەكان دەكات ،لێرەوە بەرهەمەكانی عەقڵ
دەچنە خزمەتی دەسەاڵتی كۆنترۆڵو دیسپلینكردنی كۆمەڵگاو تاكەكانەوە ،
لە بۆچوونی فۆكۆدا دەگەین بەو ئاستەی پەیمانو بەڵێنەكانی ڕۆشنگەری بۆ
گەیشتن بەئازادی لە ڕێگەی عەقڵو هاوئاهەنگی عەقاڵنیەتەوە بە پێچەوانە
دەرچوو  ،چونكە نەك هەر بەدیهێنەری ئازادی نەبوو بەومانایەی بانگەشەی
بۆ دەكرد ،بەڵكو سانسۆری بۆ ئەو ئازادیەش دانا كە هەبوو ،سانسۆری
كردو كۆنترۆڵیكردو بەسەرنجی فۆكۆ عەقاڵنیەت بوو بە هۆكارو ئامرازێك
بۆ سەرهەڵدانی نەهامەتیو كۆیالیەتی لەسەردەمی نوێدا ،لێرەوە فۆكۆ
ڕەخنەكانی ئاڕاستەی هیومانیزم دەكات بەو پێیەی هیومانیزم پێداگیری
زۆردەكات لەسەر عەقاڵنی بوونی مرۆڤ ،فۆكۆ لە ئاڕاستە كردنی ڕەخنەكانی
بۆ هیومانیزم دەپرسێ كە ئاخۆ ك ێ عەقاڵنیيەو ك ێ ناعەقاڵنی؟ ،وەك ێ ئەم
عقاڵنی بوونو ناعەقاڵنی بوونە دیاری دەكات؟ ،بەچی پێوەرێكو چۆنو
بۆچی؟ ،هەروەها دەپرس ێ كە چی شتێكو هەڵسوكەوتێك عەقاڵنییەو چ
شتو هەڵسوكەوتێكی تر ناعەقاڵنیە؟.
هەروەها فۆكۆ سەرنجمان بۆ ئەوە ڕادەكێشێ كە هیومانیزم وا دەكات
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كەسانێك بە ناعەقاڵنیو شێت وەسف بكرێنو دواتر دەكرێنە دەرەوەی
هەرێمی عەقاڵنیەتەوە ،لێرەوەو لەم پرۆسەی دەركرانەوە ئیتر ئازادییەكانیان
لە دەست دەدەنو ملكەچیو كۆیالیەتی لەسەردەمی عەقاڵنیەتدا سەر هەڵ
دەدات ،هەروەها لەو سەردەمەی عەقاڵنیەت دەبێتە ڕاستیەكی پرسیار
لێنەكراو ،ئەوا بۆ وەالنانی گومانەكان تەنیا پشت بە ڕاستی مشتو مڕو
ئارگۆمێنتو سەلماندنو دادوەری ڕاستینە نابەستێ ،بەڵكو بۆ بااڵییو یەقینی
خۆی تێكەڵ بە پەیوەندییەكانی دەسەاڵتو ئەو یاریانە دەبێت كە دەسەاڵتو
حەقیقەت لە ساتەوەختێكی دیاریكراودا بەیەكەوە گرێدەدات.
فۆكۆ سەرنجێكی نێگەتیڤی لەسەر عەقاڵنیەتی مۆدێرن هەبوو،
لەكتێبی (دیسپلینوسزا)دا باس لەو پرۆسەیە دەكات ،كە عەقاڵنیەتی سیاسی
مۆدێرن وەگەڕی خستوەو لەم پرۆسەیەدا هەوڵ دەدات تاكەكان بكاتە
گوێڕایەڵی دەوڵەتو دیاریكردنی ئەركو مافەكانیان هاوتەریب لەگەڵ
بەرژەوەندییەكانی دەوڵەت ،هەر لەم پێناوەشدا زیندان و هەموو ئەو
هۆكارو ئامرازو شێوازو ڕێگایانەی گەشەپێدا كە لە پرۆسەی كۆنترۆڵی
مرۆڤەكاندا پێویستن  ،هەر بۆیە فۆكۆ دەگاتە ئەو باوەڕەی كە عەقڵی
مۆدێرن لەگەڵ ئەوەی كە ڕۆشنگەرە ئەوا ستەمكاریشە ،چونكە هەرچەندە
سەردەمی ڕۆشنگەری هەندێ لە ئازادییەكانی خوڵقاند ،بەاڵم بەو ئەندازەیەو
بگرە زیاتریش كۆتو زنجیری بۆ دروستكردنو سنورو سانسۆری بۆ دانانو
مرۆڤی ئازادی كردە تاكێكی الرەملو گۆڕایەڵی دەسەاڵت ،لە ڕێگەی زیندان،
نەخۆشخانە ،زانكۆ ،سەربازگەو دامەزراوەكانی تری دەوڵەتەوە پرۆسەكانی
كۆنترۆڵی مرۆڤ بەردەوامی پێدراو لەڕێگەی دەقە یاساییەكانەوە شەرعیەتو
ڕەوایەتی وەرگرت.
بەشی پێنجەم :زانست  -دەسەاڵت:
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زانست دەرەئەنجامی گریمانەیەو دوای تێبینیكردنو تاقیكردنەوەو
سەلماندن وە دەست دێت ،لێكۆڵینەوە دەربارەی پێكهاتەو كاریگەرییەكانی
مادەیەك لە تاقیگەیەكدا ئەنجام دەدرێت و ئەوەی بەدەست دێت
بریتیە لە بەرهەمێكی زانستی ،وەك تاقیكردنەوە فیزیایی ،كیمیایی،
ماتماتیكیو...هتد ،ئەمە تا ئێرە كارێكی ئاساییەو پەیوەستە بە زانستە
سروشتیەكانەوە ،بەاڵم دواجار زانست دەپەڕێتەوە بۆ زانستە مرۆییەكانو
ژینالۆژییەتی دەسەاڵتو بایۆلۆژیاو زانستی پزیشكی ،كە ئەم زانستانە بابەتی
لێتوێژینەوەكانیان مرۆڤەو دەخرێنە مەیدانی پراكتیكەوەو كاریگەری قورسو
پڕ مەئسات لەسەر مرۆڤ جێدەهێڵن.
زانست لە خودی خۆیدا شتێكی گرنگ نابێت كە خاوەنی ئاماژەیەك
نەبێت ،وە ئاماژەدان كردەوەی لەگەڵدایەو پەیوەندی زانستو كردار
پەیوەندییەكی پتەوی كۆنكرێتییە  ،ئەگەر زانست نەخرێتە بواری كردەوەوە
ئەوا هیچ جیاوازی نابێت لەگەڵ نەبوونیدا ،پەیوەندیەكانی زانستو
پراكتیك هەمان پەیوەندییەكانی (زانست -دەسەاڵت)ەو لە كردەوەكانی
زانستدا پەیوەندی ناهاوسەنگو بااڵیی خاوەن زانست بەسەر بەرامبەرەكەیدا
سەر هەڵدەدات ،دەسەاڵتی پزیشك بەهۆی زانستە پزیشكیەكەیەوە لە
كرداری چارەسەركردندا بەسەر نەخۆشدا دەردەكەوێت ،دەسەاڵتی دەروون
پزیشكێك بەسەر شێتێكدا بە هۆی زانستە سایكۆلۆژییەكەیەوەو لە پەیوەندی
بەناو (نۆرماڵ) سازییەكەیدا .بوونی ئەم پەیوەندییە كۆنكرێتییەی نێوان
زانستو دەسەاڵت لەو بابەتە گرنگانەن كە فۆكۆ لە نوسینەكانیدا ئاماژەیان
پێدەداتو سەرقاڵی شیكردنەوەو شرۆڤە كردنیان دەبێت.
فۆكۆ ڕای وایە لە هەر كوێیەك كردەوەكانی دەسەاڵت ئامادە بن،
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ئەوا زانستیش بەرهەم دێت ،وە ئەم ڕایەی فۆكۆ جیاوازە لە هزری
بیرمەندانی ڕۆشنگەری كە بەباوەڕی ئەوان لەوەستانی دەسەاڵتدا زانست
لە دایك دەبێت ،بەاڵم الی فۆكۆ لە هەموو پەیوەندییەكی دەسەاڵتدا
ناوەندێكی زانستی هەیەو بەب ێ بوونی ئەم ناوەندە زانستیە پەیوەندی
دەسەاڵت ئیمكانی بوونی نییە ،وە هەموو زانستێكیش پەیوەندی دەسەاڵتی
لە خۆیدا هەڵگرتووەو ب ێ بوونی ئەم پەیوەندییەی دەسەاڵت ئەوا هیچ
زانستێك ناتوانێت هەبێت.
لە سەردەمی مۆدێرندا زانستو دەسەاڵت بەرپرسیاریەتی پرۆسەكانی
ژیان وەئەستۆ دەگرنو دەست دەكەن بە پرۆسەكانی كۆنترۆڵ  ،زانستە
مرۆییو پزیشكیو بایۆلۆژیو سایكۆلۆژیو سۆسیۆلۆژیەكانیش هەوڵی گۆڕینی
تاكەكان دەدەن ،ئەم دەستێوەردانو پرۆسەو كاریگەریانەی زانست وا لە
فۆكۆ دەكات بڵێ :بەر لە سەدەی هەژدەهەم مرۆڤ بوونی نەبووە ،واتە
مرۆڤ داهێنانێكی سەردەمی نزیكە ،داهێنانێك كە لە وانەیە لە كۆتایی
خۆی نزیك بووبێتەوە لەم دەربڕینەیدا فۆكۆ گەرەكیەتی بڵێ مرۆڤ بەر
لەو سەردەمە بابەتێك نەبووە بۆ زانستەكان كە توێژینەوەی لەسەر بكەن،
بەڵكو ئەم بە بابەت بوونەی مرۆڤ بۆ توێژینەوە لەسەركردنی زانستەكان
داهێنراوێكی نوێی سەردەمی مۆدێرنە،چونكە زانست ولێكۆڵینەوە لە
مرۆڤو كردنی مرۆڤ بە بابەتی توێژینەوەكان لەگەڵ دەزگاكانی سەردەمی
مۆدیرندا سەرهەڵدەدات( ،هایدیگەر) لە (بوون و كات)دا ئەم باوەڕەی
هەیەو دەڵێ»:مرۆڤ لە بوونی خۆی دوور كەوتۆتەوەو خۆی ناناسێ،
مرۆڤی تازەگەری بۆ نمونە لە سەردەمی ڕێنسانسەوە بۆ ناشتن ئامادە
كراوە».
زانستی (دەروونناسی ،دیمۆگرافی ،ئامار ،تاوانناسی ،پزیشكی،
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بایۆلۆژی ،سۆسیۆلۆژی...هتد) سەرەتا لەناو دەزگاو دامەزراوە مۆدێرنەكانی
دەسەاڵتی مۆدێرندا وەك(نەخۆشخانە ،زیندان ،شێتخانە ،دامو دەزگا
بەڕێوەبەریەكان...هتد)دا هاتنە بوونو هەر لەو دەزگایانەدا ڕۆڵو دەوری
سەرەكیو پسپۆڕی خۆیان وەرگرت.
وە فۆكۆ جەختدەكاتەوە لەوەی كە ئەو زانستانە لەسەردەمی
مۆدێرندا هەمان ئەو ڕۆڵە دەبینن كە دین لە سەردەمی بەر لە مۆدێرن
لە بوارەكانی دیسپلینو كۆنترۆڵو چاودێریو سنوورداناندا بینیویەتی ،
واتە گۆڕانی غەیبانیەتی حەتمیو بێ هەڵە بۆ زاستی لە خۆدڵنیاو بێكەمو
كوڕی ،وەك چۆن پیاوێكی ئاینی بە بڕوایەكی یەقینو پڕ قەناعەتەوە
قوربانیەكانی لە ناودەبردو ئەم كارەی بە ئەركێكی پیرۆز دەزانی ،ئەوا
بەهەمان شێوە كەسێكی هەڵگری ئایدۆلۆژیایەك كە باس لە زانستی
بوونی خۆی دەكات ئەو كارە دەكات  ،بۆیە كۆكوژییەكانی نازی بەرامبەر
جولەكەكان لە كارەساتی (هۆلۆكۆستدا) هەمان ئەو شتەیە كە پیاوانی ئایینی
لەجەنگەكانیاندا دەیانكرد لە ڕووی بڕواو قەناعەتەوە ،لەم ڕوانگەیەوە
فۆكۆ دیدێكی ڕەخنەییانەی بۆ زانست هەیە  ،ڕەخنەكانی فۆكۆ لە زانستە
مرۆڤایەتیەكان لەبەر ئەوەیە كە بە سەرنجی فۆكۆ ئەو زانستانە وەك
خزمەتكاری دەسەاڵتن  ،لە ڕوانگەی فۆكۆوە زانست دەسەاڵتێكەو ناچارت
دەكات بە هەندێ گوتنو كردار كە خواستی خۆت نین ،ئەم زانستە لە
سەردەمی مۆدێرندا بە ئاسایی كراوەو لە ڕێگای سیستەمی زانكۆییو
دەزگا پڕ لە كۆتو بەندەكانەوە بە دامەزراوە كراوەو خراوەتە خزمەتی
دەسەاڵتەوە  ،وەك هزری كۆمەڵناسی كە لەسەدەی نۆزدەیەم و سەرەتای
سەدەی بیستەم لە ژێر سێبەری دەسەاڵتی گشتگیری تیۆری گەشەدابوو ،
ئەمەش بەڕوونی لە ئایدۆلۆژیا سەركوتكارەكاندا دەردەكەوێت كە شوناسی
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زانستی بەخۆیان دەدەنو بەو پەڕی ڕاستییەوە لە داهاتووی خۆیان دەڕوانن،
ماركسیزم لەو ئایدۆلۆژیایانەیە كە ڕەوایەتیو حەتمیەتی زانستی بەخۆیداوەو
ڕەوایەتییەكی درۆزنانەی بۆ كردەوەكانی وەك پاساو چنیوە ،ماركسیزم
كاتێك پلەیەكی زانستی بەخۆی دەدات ئیتر شێوەی گوتارێك وەردەگر ێ
كە كاردەكات بۆ گوێڕایەڵكردنو كۆنترۆڵكردن ،بە شێكی ڕخنەكانی فۆكۆ
ڕەخنەیە لە ماركسیزم ،فۆكۆ دەستبەرداری ئەو تێڕوانینە ماركسیە تەقلیدییە
بوو كە دەڵێ شۆڕش دەبێ دەست بەسەر ئامرازەكانی دەوڵەت و دواتریش
دەسەاڵتدا بگرێت ،پاساوی فۆكۆ بۆ دەستبەردار بوون لەو بیرۆكەیە لەو
باوەڕەوەیەتی كە دەسەاڵت تەنیا لەنێو ئامرازەكانی دەوڵەتدا كۆ نەبووەتەوە
 ،لێرەوە فۆكۆ ئایدۆلۆژیا بە هۆكارێك دەزانێت لەو هۆكارانەی عەقڵ لە
ڕێگەیەوە بنەماكانی دیسپلین دەسەپێنێت( ،ئارێنت) هاوڕای (فۆكۆ)یە كە
ڕای وایە كاتێك فەلسەفەو بۆچوونەكان وەردەگێڕدرێنە سەر ئایدۆلۆژیاو
بەرگی زانستیان بەبەردا دەكر ێ ئەوا ڕەهەندە مرۆییەكەیان لە دەستدەدەن
و دەخرێنە خزمەت دەسەاڵتی كۆنترۆڵو دیسپلینو چاوەدێریكەرەوە.
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دەروازەی سێیەم :دەسەاڵت – هەیمەنەو دیسپلین
بەشی یەكەم :هەیمەنەو بایۆ -دەسەاڵت:
دەسەاڵت مومارەسەی پەیوەندییەكی نابەرابەرە ،بەاڵم ئەوە بەو
مانایە نایەت دەسەاڵت فرەجۆرو فرەڕەهەند نییەو بە چەندان شێواز پیادە
ناكرێت ،دەسەاڵت لەو كاتەی بەرهەم دەهێنێ ،هەڵیش دەوەشێنێ ،لەو
چركە ساتەی دەیەوێت ژیان دروست بكات دەش ێ لە هەمان چركە سات
كار لە سەر خوێن ،كوشتن ،قوربانی بكات ،واتە دەسەاڵت لە خودی خۆیدا
تەنیا كوشتنو توندو تیژ نییە ،هەروەك چۆن تەنیا ڕەزامەندیش نییە ،بەڵكو
دەسەاڵت بونیادی گشتی ئەو كردەوەیەیە كە شوێنەوار لەسەر كردەوە
مومكینەكانی تردا دەنێت ،هەروەها دەسەاڵت دەوروژێنێت ،هان دەدات،
گومڕادەكات ،ئاسانكاریو سازاندەكات ،دەش ێ دوژوارسازیو سەختی بكات،
دەسەاڵت لە كۆتاییدا سنوردارێتیو سانسۆركاری دەكات یان بەشێوەی ڕەها
پێشگیریو نەر ێ دەكات  ،واتە دەسەاڵت لە یەك كاتدا كار لەسەر زیاتر لە
مەجالێكو بوارێكو شێوازێكو ڕەهەندێك دەكات ،دەسەاڵت توندوتیژی
وەالنانێ ،لە هەمان كاتدا ڕەزامەندیش پشتگوێ ناخات ،بەڵكو كار لەسەر
هەردوو الیەنەكە دەكاتو بەپێی پێویستیەكانی هاوسەنگی ڕێژەكەیان
دەگۆڕێت.
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لە هەند ێ كاتو بارودۆخ مشتومڕی ئەوە دەكرێت كە دەسەاڵت
یاخود جۆرێكی دەسەاڵت دوژمنی ئازادیە ،هەند ێ كات هەموو فۆڕمەكانی
دەسەاڵت وەك هەڕەشەیەك بۆ سەر تاك دەبینرێت ،وەك دەوتر ێ دەسەاڵت
بانگەشەی ئەوە دەكات كە دەبێ هەموان ملكەچو گوێڕایەڵ بن بێ ئەوەی
كەس پرسیار بكات ،لەم پنتەوە لەگەڵ فراوان بوونی سنوری دەسەاڵت ،ئیتر
ئازادی بە ئاسانی خەفە دەكرێو دەستی بەسەردا دەگیر ێو هێزی كۆنترۆڵی
خۆی فەرز دەكاتو دەسەپێنێتو دەسەاڵتی هەیمەنەكار سەرهەڵدەدات.
بەاڵم ئێمە دەبێت ئەوەمان لە بیر بێت كە قسە كردن دەربارەی
هەیمەنە قسە كردن نییە دەربارەی كۆی دەسەاڵت ( ،) powerواتە
هەیمەنە هەموو دەسەاڵت نیە ،بەڵكو جۆرێكە لە مومارەسەی دەسەاڵت
یان جۆرێكە لە پەیوەندیەكانی دەسەاڵت ،بەڕای فۆكۆ هەیمەنە حاڵەتێكی
تایبەتی دەسەاڵتە كە لە سەردەمی مۆدێرنەدا بااڵیی خۆی دەسەپێنێت ،
فۆكۆ دژایەتیەكی توندی ئەم حاڵە یان ئەو دۆخە دەكاتو ناوی دەنێت
(دەسەاڵتی هەیمەنەی هەمەالیەن) یان (جڵەوكەری تەواوەتی).
بەڕێز (مەریوان وریا) لە وتارێكیدا لە ژێر ناوی (دەسەاڵتو زات:
چەند سەرنجێك لەسەر تێڕوانینی میشێل فۆكۆ بۆ ئینسان) زۆر بەووردی
(هەیمەنە)ی ناساندووە ،لێرەدا ئێمەش هەوڵدەدەین هەند ێ سەرنجی
بەڕێزیان وەك شوناس پێدانێك بۆ هەیمەنە بگوازینەوە بە مەبەستی زیاتر
ڕوونكردنەوەی دەسەاڵتی هەیمەنە ،بەڕای كاك مەریوان «هەیمەنە ئەو
شێوازە تایبەتەی دەسەاڵتە كە تیایدا الیەنێك بە تەواوی دەستنیشانی
چۆنیەتی ئیشكردنی ئیرادەی الیەنێكی دیكە بكات ،هەیمەنە ئەو شێوازەی
دەسەاڵتە كە سەرجەمی شێوازەكانو ئەگەرەكانی دیكەی دەسەاڵتێكی دیكە
بێدەنگ دەكات ،هیچ مەودایەك بۆ بەرگریو نەخێرگوتن بەرامبەر بە
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ئیرادەو دەركەوتو ئامادەگی دەسەاڵتی بااڵدەست ناهێڵێتەوە ،دەسەاڵتی
خاوەن هەیمەنە دەسەاڵتێكە ناهێڵێت لە دەرەوەی خۆیدا هیچ هێزێكی دیكە
كاریگەری لەسەر چۆنیەتی بەڕێوەبردنی دونیا هەبێت ،هەیمەنە ئامادەگی ئەو
جۆرە تایبەتەی دەسەاڵتە كە توانای دەسەاڵتەكانی دەرەوەی خۆی پەكدەخات
ئەگەرێك بۆ ئامادە بوونو كاركردنو هەڵبژاردنە تایبەتەكانیان ناهێڵێتەوە،
دەسەاڵتی هەیمەنە كار سیستەمێك دروست دەكات كە تیایدا پەیوەندییەكانی
دەسەاڵت لە بەردەم ئەگەری هیچ گۆڕانێكدا نەبنو هەمیشەو هەردەم بە
هەمان شێوەو بەهەمان قورساییو بەهەمان ستراتیژەوە بمێننەوە «.
بەو پێیەی هەیمەنە جۆرێكە لە مەشقكردنی دەسەاڵت نەك هەموو
دەسەاڵت ئەوا فۆكۆ ڕای وایە كە لە حاڵەتی هەیمەنەشدا بوارێك دەمێنێتەوە
بۆ بەرگری ،واتە لە هەر حاڵەتێك لە حاڵەتەكاندا تەنانەت لەو حاڵەتەش
كە تاك بەبێدەسەاڵت دەناسرێ دەتوانێ خۆی یان خاوەن دەسەاڵت بكوژێ،
واتە هەرگیزحاڵەتی بێدەسەاڵتی تا ئەندازەی سفر یاخود حاڵەتی خاڵی
لە دەسەاڵت بوونی نیيە ،بەاڵم فۆكۆ لە دیمانەیەكدا جەخت دەكاتەوە
لەسەر ئەوەی كە دەبێت ئێمە جیاوازی بكەین لە نێوان دەسەاڵتو گەمە
ستراتیژییەكانی كە بەو ئەنجامانەمان دەگەیەنن كە هەندێ كەس هەوڵی
كۆنترۆڵی چاالكی ئەوانی دی بكەن لە الیەكەوە ،لە الیەكی ترەوە حاڵەتەكانی
هەیمەنە.
دەسەاڵتی هەیمەنە كار بۆ كۆنترۆڵی ئەوانی تری دەرەوەی خۆی،
بۆ كۆنترۆڵی ئەو كۆمەڵگەیەی تیایدا بااڵ دەستە ،كار دەكات بااڵ دەستیو
گشتگیری خۆی پەرەپێدەداتو لەم پێناوەدا مرۆڤەكان ڕێك دەخات ،كۆمەڵگە
دیسپلین دەكاتو یاساو ڕێساگەلێكی زۆر دەر دەكات بۆ پتەوی ئەو ڕێكخستنە،
بەجۆرێك وەك دەبینرێ كە نازیەكان وەك دەسەاڵتێكی كۆنترۆڵكار لە سااڵنی
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یەكەمی دەسەاڵتیاندا بەلێشاو یاساو قەراریان دەر دەكرد و تەواوی جوڵەی
تاكەكانیان كۆنترۆڵ دەكردو چاودێری دەسەاڵت بۆ پاراستنی ئەو ڕێكخستنە
لە هەموو ناوچەكانی واڵتدا ئامادەگی هەبوو ،بە جۆرێك تارمایی دەسەاڵت
لە هەمووجێگەو كونو كەلەبەرەكانی كۆمەڵگەدا ئامادە بوو ،دەركەوتنی
دەسەاڵتی كۆنترۆڵو بااڵدەست بەسەر كۆی ژیاندا وەك كردار دەگەڕێتەوە بۆ
سەدەی حەڤدەو سەردەمی مۆدێرن ،بەو پێیەی كاری دەوڵەتی مۆدێرن بوو
بە سەرپەرشتی ژیانو ئاماری دانیشتوانو چاودێری كردنیان  ،بەاڵم دەسەاڵتی
بااڵ بەسەر ژیانداو دەسەاڵتی هەیمەنەو كۆنترۆڵكار ڕیشەیەكی هزری كۆنتری
هەیە وەك شێوازەكانی ڕێكخستنی ژیان لە (كۆمار)ەكەی (ئەفالتۆن)دا كە
(كارل پۆپەر) لە بەرگی یەكەمی نوسراواكەی (كۆمەڵگای كراوەو دوژمنەكانی)
دا وەك جۆرێك لە دەسەاڵتی كۆنترۆڵكارو تۆتالیتار ئاماژەی بۆ دەكات.
هەروەها لە شارستانیەتی ئیسالمیدا دەسەاڵتی سوپاییو ناسیۆنالیزم
هەردەم ئاوێتەی یەكتر بوون.
دەسەاڵت لە سەردەمی مۆدێرندا بەسود وەرگرتن لە تەكنەلۆژیاكانی
دیسپلین بەتەواوی بەسەر ژیاندا دەسەپێتو شەرعیەتیش بەم سەپاندنە
دەدات ،كۆنترۆڵگەلێكی ووردو تۆڕێكی ڕێكخستنی هەمووشتگر بەسەر كۆی
ژیاندا دەسەپێنێت ،واتە لە سەردەمی مۆدێرندا لە رێگەی تەكنیكەكانی زانیاری
لەسەر ژیانی مرۆڤەكان كۆی هەڵسوكەوتوو پەیوەندییەكانیان لەالیەن دەسەاڵتی
دەوڵەتەوە لە ژێر چاودێریو كۆنترۆڵدایە ،تاكەكان هەر لە سەرەتاوە ژیانیان
پەیوەست بەدەزگاگەلێكی دەسەاڵتیەوە شەتەك دەدرێ هەر لە دایەنگاوە تا
قوتابخانەو زانكۆو كارگە ،لە نەخۆشخانەوە بۆ كتێبخانەو بانكو سەربازگە،
وە تەركیزی فۆكۆ زیاتر لە سەر پیادە كردنی دەسەاڵتە بەسەر جەستە (لەش)
دا یان تەركیزییەتی بۆ دیسپلینی جەستە.
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دەسەاڵتی مۆدێرن بە ناوی پاراستنی ژیانو سەالمەتیەوەو لە ڕێگەی
تەكنیكو تەكنەلۆژیاكانی كۆنترۆڵەوە دەستی وەردایە ژیانی تاكەكانو
كەوتە وێزەی مافەكانیان بە بەهانەی ئاسایشی مرۆڤەكانەوە خودی مرۆڤی
كردە قوربانیو زیندانیو ناچار بەكوشتنیان دەكات جا چ لە ڕێگەی سزای
كوشتنەوە بێت یاخود لە جەنگی بەناو پاراستنی كەرامەتی مرۆڤ ،هەروەك
فۆكۆ دەڵێت« :قەت شەڕەكان بە ڕادەی شەڕەكانی سەدەی نۆزدەیەم
بەدواوە خوێنین نەبوون ،هەرگیز ڕژێمەكان تا ئەم ئاستە خەڵكەكانی خۆیان
كۆمەڵكوژ نەكردووە».
دەتوانین زیاتر بوونو فراوان بوونی رۆژ بە رۆژی دەسەاڵتی
دەوڵەت بەسەر تاكدا ببینین بە تێپەڕین لەو بۆچوونەی كە دەوڵەت خاوەنی
خەسڵەتو سیمایەكی تایبەت بە خۆیەتی ،بەرەو دیدێكی تر كە باوەڕی وایە
مرۆڤ بابەتی ڕاستەقینەی دەسەاڵتی دەوڵەتە ،واتە دەوڵەت لە پەیوەست
بە تاك وەكو بونیادێكی مرۆیی شرۆڤە بكەین ،دەبینین ،كە مرۆڤ تا
ئەو شوێنەی كە بەرهەمهێنەری دەسەاڵتێكی زێدەیە ،تا ئەو جێگەیەی كە
بوونەوەرێكی زیندوو كرێكارو قسەكەر ،تا ئەو ئاستەی كە لە ژینگەیەكی
سەر بە دانیشتوانە ئەوا بابەتی سەرەكیو ڕاستەقینەی دەسەاڵتی دەوڵەتە،
ئیتر گرنگی ژیان لەبەر ئەم بابەتە پەیوەندیدار بە دەسەاڵتی سیاسی زیاد
دەكات ،وە جۆرە ئاژەڵسازییەكی مرۆڤ لە ڕێگەی ئاڵۆزترین تەكنیكە
سیاسیەكان دێتە ئاراوە.
پرۆسەیەكی لە مرۆڤ خستن كە هەر لە ناوەوە (لە دەروونو
ناوەڕۆكەوە) مرۆڤەكان لە بیركردنەوە بە تاڵ دەكاتەوە نەبەوجۆرەی كە
(هابرماس) ڕای وایە «نایەوێت بیربكەنەوە بەب ێ ئەوەی كە بە خێرایی
بیر بكەنەوە لەوەی كە ئەوەی بیردەكاتەوە مرۆڤە» نا بەڵكو پرۆسەیەكی
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قورستر لە لێتوێژینەوەی بیر كردنەوە ،چونكە ئامانج لەم ئاژەڵسازییە بریتییە
لە بەشتكردنی مرۆڤ شتگەلێكی لە خزمەت دەسەاڵتدا ،وەك بەڕێز (فاروق
رەفیق) دەڵێ :لێرەدا خاڵی گرنگ هەڵهاتنو ڕاكردن لە دەسەاڵت نییە،
چونكە ئەمە كارێكی مەحاڵە ،بەڵكو ڕزگار بوونو دەربازبوونە لە ستراتیژی
حاڵەتێكی پەیوەندی دەسەاڵت كە خەریكە كۆنترۆڵمان دەكات.
پتەوترینو توندترین فۆرمی كۆنترۆڵی دەوڵەت لە دەوڵەتە
تۆتالیتارەكانی سەردەمی مۆدێرندا دەبینرێ ،چونكە جەوهەری تۆتالیتاریزم
تەئسیس كردنی دەوڵەتێكە كە كاریگەرییەكەی كۆی بوارەكانی ووجودی
مرۆڤ داگیر دەكات ،وەك ئابوری ،پەروەردە ،كەلتور ،ئاین ،ژیانی
خێزانیو...هتد.
ئەمەش وامان لێدەكات كەمێكیش لەسەر كتێبەكەی (هانا ئارێنت)
بە ناوی (بنەماكانی تۆتالیتاریزم) بوەستین تاكو شرۆڤەیەكی ورد تری ئەم
جۆرەی دەسەاڵتی كۆنترۆڵ بكەین ،ئارێنت پێیوایە كە حكومەتە تۆتالیتارەكان
حەز دەكەن هەموو گۆی زەمین داگیربكەنو كۆنترۆڵی گشت واڵتانی
جیهان بكەن ئەمەش بەتایبەت لە حكومەتەكانی بۆلشەفیزمو نازیزمدا
دەردەكەوێت  ،بەو پێیەی دەسەاڵت لە ڕوانگەی تۆتالیتاریزمەوە بەتایبەت
لە توانای ڕێكخستندا خۆی حەشارداوە  ،هەر بۆیە هەوڵدەدات پرۆسەی
دیسپلینسازی بەسەر كۆمەڵگەدا جێبەجێ بكاتو «مرۆڤەكان بەجۆرێك
ڕێكبخات كە فرەییو جیاوازی ناكۆتایان لە نێو بەرێت ،وەك ئەوەی هەموو
مرۆڤایەتی تاكە كەسێك بێت» خەسڵەتێكی تری تۆتالیتاریزم ئەوەیە كە
پشت بە دەزگای نهێنی دەبەستێ ،بە جۆرێك دوای گرتنە دەستی دەسەاڵت
كۆمەڵگەیەكی نهێنی دروستدەكات ،ئەو كۆمەڵگە نهێنیەی ڕژێمی تۆتالیتار
جگە لە خودی پۆلیسی نهێنی شتێكی دیكە نەبوو ،چونكە تاكە نهێنی
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كە لەواڵتێكی تۆتالیتاریدا زۆر بەنهێنیو نادیاری دەمێنێتەوە بریتیە لەو
زانیاریانەی پەیوەندی بە چاالكیو كاری پۆلیسو بارودۆخو هەلومەرجی
ئۆردوگاكانی گرتنی بەكۆمەڵەوە هەیە  ،دوای لە ناو بردنی كەسانی
مەبەست ئەوا كاری پۆلیسی نهێنیە كە یادەوەریو شوێنەوارەكانی ئەو كەسە
لەناو بەرێت كە الی دۆستو خزمانی جێی هێشتووە  ،هەر لەبەر ئەمەش
دەتوانین بڵێین كە پۆلیسی نهێنی لە ناو سەرجەم دەزگاكانی دەسەاڵت لە
ڕژێمی تۆتالیتاردا ڕێكخراوترینو كاراترینو تەنانەت ڕاستەقینەترین ئۆرگانی
جێبەجێكاری حكومەتو دەزگای دەسەاڵتە  ،واتە كاری ڕاستەقینەی پۆلیسی
نهێنی كاركردنە لەسەر مرۆڤو بەتایبەت مرۆڤی ناوخۆ ،نامیلكەیەكی
سەردەمی (لویسی چواردە) دەڵێت :بابەتی كاری ڕاستی پۆلیس مرۆڤە ،
كاری مرۆڤی ناوخۆیە زیاتر لە دەرەوە چونكە ئەگەرچی باس لە مەترسی
دەرەكی دەكەن ،بەاڵم دەسەاڵتە تۆتالیتارەكان زیاتر بەرامبەر میللەتەكەی
خۆیان هەست بە مەترسی دەكەن تا میللەتە بیانیەكان  ،واتە ئەركی پۆلیس
بریتیە لە ڕێكخستنو جێبەج ێ كردنی تەكنیكەكانی بااڵدەست بەسەر ژیاندا ،
لێرەوە جۆرێكی تری دەسەاڵت ،فۆرمێكی تۆكمەترو بااڵترو هەیمەنەكار تری
دەسەاڵت ئامادە دەبێت ،فۆرمێكی دەسەاڵت كە بااڵیی خۆی بەسەر كۆی
ژیاندا دەسەپێنێو تەواوی ژیان بەخۆیەوە پەیوەستدەكات ،واتا دەسەاڵتی
بااڵ بەسەر ژیاندا ،كە توانای پاراستن ،یاخود وەرگرتنەوەی ژیانی هەیە،
فۆكۆ ئەم جۆرە دەسەاڵتە ناو دەنێت (بایۆ -دەسەاڵت) (،)Bio-Power
بایۆ  -دەسەاڵت لە هەردوو فۆرمی دەسەاڵتی سەروەری كە دەهاویشتەی
سەردەمی پاشایەتییەو هەموو تاوانێك بەرامبەر پاشا ڕەتدەكاتەوەو سزای
قورسی بۆ دادەنێ ،سەروەری بە پاشا دەبەخش ێ ( لە سەردەمی مۆدێرن
سەروەری لە پاشاوە گوازرایەوە بۆ دەوڵەت) ،دەسەاڵتی دیسپلین ،كە
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جۆرێكی تری دەسەاڵتی سەردەمی مۆدێرنەو تیایدا زیندان لە دایك بوو
جیاوازە واتا (بایۆ -دەسەاڵت) لە هەردوو ئەو فۆمە جیاوازە( ،بایۆ –
دەسەاڵت) جەخت لەسەر كۆی دانیشتوان دەكاتەوە نەك تاكێكی دیاریكراو،
یاخود تاقمێكی دیاری كراو .-
دەسەاڵت لەم جۆرەیدا ناوەڕۆكی حەق بەخۆدانە بۆ داگیركردنی
شتەكان ،كات جەستەكانو لە كۆتایدا كۆی ژیان.
فۆكۆ دەڵێ یەكێك لە پشكەكانی سروشت نوێنی هێزی دەسەاڵت
مافی ژیانو مردن بوو ،وە فۆكۆ ئەسڵیەتی ئەم مافە دەگەڕێنێتەوە بۆ ئەو
مافەی لە (دەسەاڵتی باوكانە) ()pariia potestaی كۆنی ڕۆم هەبوو ،كە
مافی ژیانی مناڵەكانی وەك ژیانی كۆیلەكان لە دەستی باوكی بنەماڵە بوو،
باوكی بنەماڵەكە ژیانی بە منداڵو كۆیلەكان دابوو ،دەیتوانی وەریبگرێتەوە ،
دواتر ئەم چەشنە لە مافی ژیانو مردن بۆ دەسەاڵتی مۆدێرن دەگوازرێتەوە،
كاتێك (ماكیاڤیلی) ئامۆژگاری میر دەكات ،كە چۆن دەوڵەتەكەی بپارێزێت
وە تەنیا ئامانجی پاراستنی دەوڵەتەكەی بێت لەم پێناوەدا سیاسەتی گشتگیر
سەرهەڵدەدات بۆ بەدیهێنانی ئەم ئامانجە ،ئیتر سیاسەت دەگۆڕێت بۆ
(بایۆ -سیاسەت) ( )Bio- politicsدوای سەرهەڵدانی (بایۆ-سیاسەت)
ژیانی دانیشتوانو نابود كردنیان دەبێت بە پاشكۆی سیاسەت ،چونكە
ئەم حەشیمەتە هیچ نیە جگە لەو شتەی كە دەوڵەت لە پێناوی خۆیو
بەرژەوەندییەكانی خوی گرنگیان پێدەدات هەر بۆیە دەوڵەت دەیتوانی بە
پێی ویستی خۆیو لە پێناو بەرژەوەندییەكانیدا جێگۆڕكێیان پێبكات یاخود
بە ژێر نوكی چەقۆدا گوزەریان بكاتو تێیان پەڕێنێت.
وە فۆكۆ ڕایوایە كە «ژیان وەك ئامانجێكی سیاسی بە خێرای
وەرگیراو دژی سیستەمێك بەرزكرایەوە كە هەنگاو هەڵدەگرێت بەكۆنتڕۆڵ
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كردنی ژیان بە پلە زیاتر لە ماف بووبەپرسو دۆزی خەباتە سیاسیەكان».
جگە لە هۆكارە مێژووییەكان چەند فاكتەرێكی تر بەشداری
سەرهەڵدان یاخود كاریگەریان هەبوو لە سەرهەڵدانی (بایۆ -دەسەاڵت)
لەوانە:
أ-هۆكاری ئابوری :بۆرژوازیەت لە پێناو پاراستنی پێگەی دەسەاڵتی
چینایەتی خۆی بە درێژای سەدەی نۆزدە ،خۆرێكخستنی لە شێوەی
چینێك پێویست بوو ،بۆرژوازیەت لەسەرتادا كۆنترۆڵی ووردی بەسەر
ئەندامەكانی خۆیدا پیادە دەكرد ،وە تەكنەلۆژیاكانی دانپیانانو هۆگرییە
پەیوەندیدارەكانی تایبەت بە (ژیان ،جنسیەتوتەندروستی) لە سەرەتادا
بەهۆی بورژوازیەوە بەسەر خۆیدا پیادە دەكرا ،وە(بایۆ-دەسەاڵت) یەكێك
لە ستراتیژە سەرەكیەكان بوو كە بورژوازیەت بۆ دروستكردنی خۆی وەك
چین بەكاریهێنا ( ،بایۆ-دەسەاڵت) سەیری جەستە دەكات نەك وەك
ئامرازی دووبارە بەرهەم هێنانەوەی مرۆڤ بەڵكو زیاتر وەك بابەتێك
سەیری دەكات كە دەبێتە ئامێری وەبەرهێنان ،وەك فۆكۆ دەڵێ (بایۆ-
دەسەاڵت) «كاریگەری گەورەی لەسەر داڕشتنو گەشەی سەرمایەداری
هەبووە ،سەرمایەداری بەتەنها لە باتی گونجاندنی كۆنتڕۆڵكراوی لەشەكان
لە سیستەمی بەرهەم هێنانو بەسازكردنی دیاردە حەشیمەتیەكان لەگەڵ
پرۆسەو پاشهاتەكانی ئابوریدا مەیسەركرا ،هاوكات زیادكردنو بەهێزكردنی
لەشەكانو كەڵك لێوەرگرتنیانو دەستەمۆكردنیان بۆ سەرمایەداری پێویست
بوو» .
ب-یاسا( :بایۆ -دەسەاڵت) لە ڕێگەی یاساوە دەچێتە هاوكێشەی
پەیوەندییەكانی ئینسانەكانەوە ،دەچێتە مەسەلە تایبەتیەكانو خێزانەكانەوە،
فۆكۆ دەڵێت یاسا ناتوانێت چەكدار نەبێت ،یاسا پەڕی سەرەوەی مردنە،
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یاسا النیكەم وەك دوایین بیانوو وەاڵمی ئەوانە دەداتەوە ،كە یاسا شكێنی
دەكەن ،یاسا بەردەوام دەگەڕێنێتەوە بۆ شمشێرێكی دووالیەنە.
ج-هۆكاری سەخڵەمسازیو پاسەوانی كردن لێیان ،كە كاریگەری
لەسەر پەرەسەندنو فراوان بوونی (بایۆ -دەسەاڵت) هەبوو ،وەك فۆكۆ
دەڵێ« :كۆمەڵگەی نۆرماڵساز ئاكامی مێژوویی تەكنەلۆژیای دەسەاڵتێكە
كە چەقگیرە بەسەر ژیاندا»  ،فۆكۆ ڕای وایە (بایۆ -دەسەاڵت) ژیانو
میكانیزمەكانی هێنایە ناو بواری ئاماژەكردنی ئاشكراوەو مەعریفە دەسەاڵتی
كردە هۆكاری گۆڕانی شێوازی ژیانی مرۆیی ،وە بەدیدی فۆكۆ مرۆڤی
مۆدێرن ئاژەڵێكە سیاسەتەكەی بوونەكەی (بوونی وەك مرۆڤ) دەخاتە ژێر
پرسیارەوە  ،دەتوانر ێ ئەو بۆچوونەی فۆكۆ وەك وەاڵمێك بۆ فەیلەسوفانی
گریك بە تایبەت (ئەرستیۆتالیس) ببینر ێ كە پێی وایە (مرۆڤ ئاژەڵێكی
سیاسیە).
(بایۆ -دەسەاڵت) سیستەمێكە كۆی ژیان دەگرێتەوە «دەسەاڵت
بەشێوەیەكی گشتی بە كەسێك ناسپێردرێت تا بەچەشنێكی ڕەهاو بەتەنیایی
بەسەر ئەوانی تردا پیادەی بكات ،بەڵكو ئەمە ماشێنێكە كە هەموو كەس
تیایدا گرفتار دەبێت چ ئەو كەسانەی كە ئەم دەسەاڵتە پیادە دەكەنو چ
ئەو كەسانەی كە دەكەونە ژێرییەوە» واتە هەموان «ملكەچی دەسەاڵتێكی
نەبینراون ،كە دەشێ چاوو گوێی نهێنی لە هەموو شوێنێك هەبێتو
بچێتە ڕۆحی هاوڕێو كەسە نزیكو هاو نهێنیەكانیشەوە» .دوا جار (بایۆ-
دەسەاڵت) گریمانەی سەركوت كردنی لەناو خۆیدا جێكردەوە.
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باسی یەكەم :تاكو دەسەاڵت:
لە توێژینەوە فەلسەفیەكاندا تاك وەك ئیشكالیەتێك دەگەڕێتەوە
بۆ (خود-نامۆ)ییو خۆناسنو خود ئاگایی( ،ژان پۆل سارتەر ) لە كتێبی
(بوونو نەبوون)دا دەڵێت « :واتای جیهان بۆ (بوون-بۆ-خۆ) نامۆیە،
هەر یەكێك لە تاكەكان خۆی لەبەردەم دەستەیەك واتادا دەبینێت كە
خۆی دروستی نەكردوون»  ،دەركەوتنی تاك وەك پرسو بە تاك كردن
وەك پرۆسە بەر لە كاریگەری دەسەاڵت دەرئەنجامی (خود-ئاگایی)یەو الی
(سارتەر) تاك لەناو (خود -ئاگایی)دا بە هاوكێشەیەكی تردا ڕەتدەبێتو
«ئەگەری توانەوەی (بوون-بۆ-خۆ) لە نێو (بوون-لە نێو-خۆ)دا هەیە ،واتە
دەشێ بوونێك پەیدا بێت ،كە پێچەوانەی (بوون -لە نێو-خۆ)ی (بوون-
بۆ -خۆ)یە ،لەم بوونەدا(بوون-لەنێو-خۆ) (بوون-بۆ-خۆ) ڕادەكێشێتە نێو
هەڵكەوتنو دەرەكیەكی نا جۆرەوە یان بۆ نێو بوونێكی بێبناغەوە».
فۆكۆ بۆ شرۆڤە كردنی ئەم هاوكێشەیەی خود ،خود ئاگایی،
خود-دەسەاڵت ،خود دەخاتە چوارچێوەیەكی مێژووییەوەو لە پەیوەست
بە حەقیقەت لێكۆڵینەوەی دەكات ،چونكە فۆكۆ بە ئاركیۆلۆژیستی فكر
ناوزەددەكرێت ،واتا چۆن ئاركیۆلۆژیستەكان شوێنەوارە مێژووییەكان
هەڵدەكۆڵنو پاشماوەی شارستانیە كۆنەكان دەدۆزنەوەو شەنو كەوی دەكەن،
ئەوا فۆكۆش فكرەكانی ڕابردوو هەڵدەكۆڵێو لێتوێژینەوەیان دەكات ،لەم
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هەڵكۆڵینەوە فۆكۆ بەو دەرئەنجامە دەگات كە هەموو قۆناغو سەردەمێكی
مێژوویی خاوەنی حەقیقەتی تایبەتی خۆیەتیو شتێكو بابەتێكو بۆچونێك
وەك حەقیقەت دیاری دەكرێتو دەبێت بەپێوەری حەقیقیو نا حەقیقی
شتو بابەتو بۆچونەكانی تر ،ئینسانیش وەكو خود(زات) ،تاك (فرد)
لە پەیوەندی بەم حەقیقەتانەوە دروست دەبێت ،هەر بۆیە بە گۆڕانی
سەردەمەكان كە گۆڕانی حەقیقەتەكانیش بەدوای خۆیاندا دەهێنن ،ئەوا
ئەو خودێتیو زاتیەی تاكی ئینسانیش گۆڕانی بەسەردا دێت ،فۆكۆ لەگەڵ
(خود)دا( ،عەقڵ)یش وەكو بونیادێكی مێژوویی ئەژمار دەكاتو ڕای وایە كە
پەیوەندییەكانی دەسەاڵت ڕۆڵێكی گرنگ دەگێڕن لە شێوازی دروست بوونو
كاركردنو داوەریكردنی (زات-عەقڵ)و(زات-ئاگایی)دا ،بەكورتی فۆكۆ
لەجەوهەردا هەم (خود)وهەم(عەقڵ) لە پەیوەندییەكی پتەوو ڕاستەوخۆدا
دەبینێت بەستراتیژەكانی دەسەاڵتەوە.
واتە بوونی یەكێتی (خودی)ی وەهمێكەو ئااڵوەتە ڕووداوەكانەوەو
بەب ێ ڕووداوەكان (خود) ناتوانێ هەڵسوكەوت بكات  ،وە دەسەاڵت كار بۆ
دروستكردنی زاتێكی پەرتكراو ،نامۆ ،دەستەمۆ ،ملكەچو گوێڕایەڵ دەكات،
ئەم پرۆسەی بە (زات) كردنەی ئینسان لەو دیوی چوارچێوەی ئازادی مامەڵە
دەكرێت ،واتە ڕایەڵەكانی پەیوەندی نێوان ئازادیو پرۆسەی دروستكردنی
(خود) زۆر الوازنو هەند ێ جاریش لە ناودەچنو دەسڕێنەوە ،چونكە تاك
وەك زاتێكی پاسیڤ كاری لەسەر دەكرێ ،كەوا بوو لەم پرۆسەیەدا ئازادی
دەستەبەر نابێ ،چونكە وەك ئەوەی «سپینۆزا ڕای وایە كە تاك ئازاد نییە
بەڵكو ئازاد دەبێت»  ،بەڵكو گۆڕانی زات لە تاكێكی پاسیڤەوە كە دەسەاڵت
كاری لەسەر دەكات بۆ تاكێكی ئاكتیڤ كە خاوەنی تاكێتی خۆیەتی ئازادیو
سەربەستی وەدی دەهێنێ ،لە الیەكەوە تاك هەوڵی فراوانكردنی مەودای
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ئازادیەكانی دەدات ،لە الیەكی ترەوە دەوڵەت هەوڵی تۆكمەیی تۆڕی
كۆنترۆڵی خۆی دەخاتەگەڕ ،ئەم دوو هەوڵە دەبنە هۆكاری ناكۆكی نێوان
تاكو دەسەاڵت.
زۆرێك لە بیرمەندان هەوڵی ئەوەیان داوە ،كە خواستە زاتیو
دەوڵەتیەكان بەیەكەوە بگونجێننو بەشێكیشیان پاساویان بۆ بوونی دەوڵەت
بەرقەرار كردنی ئاسایشی هاوواڵتیانە ،لە سەردەمی نوێدا (هێگڵ) یەكێكە لەو
فەیلەسوفانەی كە لە فەلسەفەكەیدا دەیەوێت خواستی تاك بۆ سەربەستیو
ئازادی ئاشتبكاتەوە لەگەڵ دەسەاڵتی دەوڵەتو خواستی بۆ دەركردنی بڕیاری
ملكەچكردن  ،بەاڵم فۆكۆ نەك ئەم هەوڵە نادات ،بەڵكو دەیەوێت لەو
میكانیزمانەش بگات ،كە ئینسان دەكەن بە بابەتی دیارو سەرەكی لە هزری
جیهانی مۆدێرندا ،واتە دەیەوێت ئەو هۆكارو فاكتەرانە كەشف بكات ،كە
ئینسان لە شوناسێكی گشتیو سەربەستەوە دەكەن بە (زات)ێكی تایبەتو
تاكەكەسێكی دەستەمۆو خودێكی پاسیڤ ،لە دیدی فۆكۆدا هەر لە سەرەتاوە
لە دایكبوونی زاتو بەخود بوونی ئینسان لە پەیوەندی ڕاستەوخۆدایە
بەجۆرێكی دیاری كراوی دەسەاڵت ،كە فۆكۆ بە (دەسەاڵتی دیسپلینو
چاودێریكەر) ناوی دەبات ،واتە ئەوەی زات دروست دەكات بەالی فۆكۆوە
دەسەاڵتە  ،فۆكۆ خود وەك بەرهەمی راستەوخۆی دەسەاڵتو دەرئەنجامی
كاری دەسەاڵت لەسەر جەستەو دەروونی ئینسان دادەنێت ،ئەم بۆچوونەی
فۆكۆ بە ڕوونی لە كتێبی (دیسپلینوسزا)دا هەستپێدەكرێت.
لێرەوە هەموو ئەو بۆچونانە دەچنە ژێر پرسیارەوە ،كە دەسەاڵت
بەئافرێنەرو پارێزەری ئازادی تاك ئەژمار دەكەن.
(سپینۆزا) ڕایوایە ئازادی ئینسان پەیوەستەبە ماهیەتی بوونمان وەك
ئینسانو ئێمە تاك نین بەاڵم دەكرێین بە تاك  ،كە ئەم بۆچوونە تا ئاستێك
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جیاوازە لە دیدی هیومانیزمی سەردەم ،وەفكری فۆكۆش پرۆژە فكرێكە
دژ بەو دیدە جەوهەریەی هیومانیزم بۆ وێنا كردنو شوناسپێدانی ئینسان
خاوەنیەتی ،چونكە فۆكۆ بەو جۆرە لە (زات) دەڕوانێت كە بەرهەمێكی
مێژووییەو پراكتیكەكانی دەسەاڵتو مەعریفە ڕۆڵی بناغەیی لەبەرهەمهێنانیو
لە دایك بوونیدا دەبینن  ،فۆكۆ دژ بە (دیدی هیومانیستی دەربارەی خود)
كار دەكاتو ئەو سەرنجو فەلسەفەیەی كە هیومانیزم بۆ ئینسان هەیەتی
ڕەتدەكاتەوەو بە وێنەیەكی هەڵەو ناڕاستو میتافیزیكی دادەنێت ،چونكە
هیومانیزم لەژێر سێبەری دەسەاڵتی دەوڵەتی مۆدێرندا گەشەی كردو پایەكانی
پتەو كرد ،لە ژێر باڵی هەمان دەسەاڵتدا پرۆسەكانی كوشتنی كەسایەتی
مرۆیی دەستی پێكردو بەدوای ئەوەشا ئەوەی بوو بە بەربەست بۆ گۆڕانی
مرۆڤ بۆ تەرمی زیندو جیاوازی نێوان تاكەكانو شوناسی تاكگەرای مرۆڤە
 ،واتە دیدی تاكگەرایی مۆدێرن بەتایبەت لە سەردەمی هزری تۆتالیتاریدا
زیندوویی لە جەستەی مرۆڤ دەستێنێتەوەو مرۆڤ دەكات بەئامرازی
تۆكمەیی دەسەاڵتو بابەتی مامەڵە كردنی خواستە دەسەاڵتیەكانی ،بۆیە
پرسی سیاسی ،ئەخالقی (مۆڕاڵی) ،كۆمەاڵیەتیو فەلسەفی ڕۆژگاری ئێمە
ئەوە نییە كە تێبكۆشین تەنیا بۆ ئەوەی تاك لە چنگی دەوڵەتو دامەزراوە
دەوڵەتیەكان ڕزگار بكەین ،بەڵكو دەبێت تاك هەم لەدەست دەوڵەتو هەم
لە كۆتی ئەو جۆرە تاكسازییە (فەردسازی)ی بە دەوڵەتەوە بەستراوە ڕزگار
بكەین ،ئێمە دەبێت شێوازێكی نوێو جیاوازی فەردایەتی (خود-ایەتی) لە
ڕێگەی نەفیكردنی ئەو جۆرە تاكسازییە ملكەچگەراییەی كە چەندین سەدەیە
بەسەرماندا سەپێنراوەو لە ڕێگەی دیدی عەقدگەرایی (هۆبز،لۆكو ڕۆسۆ)وە
شەرعیەتی ڕێكەوتنی پێدراوە پەروەردە بكەین.
باسی دووەم :جەستە وەك شوێنكاری دەسەاڵت:
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جەستە وەك ئەو جێگایەی دەسەاڵت وێنای خۆی تیا دەدۆزێتەوە،
وەك شوێنی نەخشاندنی هێزەكانی دەسەاڵت ،بووە بە هۆكاری گرنگی
پێدانی توێژەرانی بواری دەسەاڵتو سیاسەت ،بەاڵم ئاڵۆزییەكانی جەستە
(لەش) بووە بەهۆی قورسی تێگەیشتنو شیكردنەوەی كاریگەریەكانی الی
ئەو توێژەرو بیرمەندانە( ،سپینۆزا) لە بەشی سێیەمی كتێبی ئاكاردا دەڵێت:
«هیچ كەسێك تا ئێستا ئەوەی دیاری نەكردووە كە جەستە دەتوان ێ چی
بكات ،لەبەر ئەوەی هیچ كەسێك تا ئێستا نەی توانیووە لە بونیادی جەستە
بگات بەشێوەیەكی دروستی ئەوتۆ كە دواجار بتوان ێ وەزیفەی جەستە ڕوون
بكاتەوە» .
وە (دیكارت)ی فەیلەسوفی مۆدێرن لەگەڵ جیاكردنەوەی لەش لە
دەروون جەخت لەوە دەكاتەوە كە ناسینی لەش ئاڵۆزەو ناسینی دەروون
ئاسانترە لە ناسینی لەش( ،دیكارت) جگە لە جیاكردنەوەی فاكتۆرەكانی
بیركردنەوە لە لەش ئەوە یەكەمیانی بەسەرچاوەیەكی پیرۆزیشەوە بەستۆتەوە
 ،وە (سارتەر) لە كتێبی (بوونونەبوون)دا دەڵێ« :من بەلەش هەم :ئەمە
یەكەم ڕەهەندی بوونە ،كەسانی دیكەش لەشم دەناسنو بەكاری دەهێنن:
ئەمە دووەم ڕەهەندێتی»  ،واتە جەستە جگە لە ڕەهەندی بوونەكەی وەك
بوون كە شوێنێك لە بۆشایی داگیردەكات ،ئەوا خاوەنی ڕەهەندێكی ترە
كە بریتیە لەوەی كاریگەری لەسەر دەوروبەری دادەنێتو بەهەمان شێوەش
دەكەوێتە ژێر كاریگەرییەوە.
كاریگەری دەسەاڵت بەسەر جەستەدا كاریگەریەكی بەردەوامەو
لە هەموو كاتو ئاستەكاندا ئامادەگی هەیە ،لەهەمانكاتدا دەسەاڵتیش
دەكەوێتە ژێر كاریگەری جەستەوە ،پەیوەندی ئاڵۆزی دەسەاڵتو جەستە
دەبێتە هۆی ئەوەی كە دەش ێ بتوانین لە ڕێگەی گونجاندن یان نەگونجاندنی
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پەیوەندییەكانی نێوان جەستەكانەوە دەستنیشانی دەسەاڵت بكەین  ،كەواتە
دەبێت تێگەیشتنێكی ووردو دروستمان دەربارەی سروشتی بەریەك
كەوتنی جەستەكان هەبێت ،ئەگەرنا دەش ێ سیستەمێكی ئەخالقی ئەوتۆ
بهێنینەكایەوە كە لە دوا قۆناغدا جەستەكان بكەینە بەند(كۆیلە)ی ئەو
سیستەمە ،ئەمەش لە ڕێگای كۆمەڵێك چەمكو ئایدیاوە كە پەیوەندییەكیان
بە ژیانەوە نییە ،چونكە بەریەككەوتنی جەستەكان هەند ێ جار كارەساتی
گەورە دروست دەكەن ،مەرج نییە كە جەستەكان هەموویان بەیەكەوە
بتوانن هەڵبكەن ،بەڵكو هەند ێ لە جەستەكان ئەوانی تر لەناودەبەن،
ژەهرو خوێن دووجەستەن ،لە كاتی بەریەككەوتنیان نەك بەیەكەوە ناتوانن
بژین بەڵكو یەكێكیان (ژەهرەكە) دەبێتە هۆی شیكردنەوەی ئەوی دی
(خوێنەكە).
دەسەاڵت هەند ێ جار لە شێوەی ژەهر كە كار لەسەر خوێن دەكات،
كار لەسەر (لەش) جەستەی تاكەكان دەكات ،فۆكۆ مشتومڕی ئەوەی بوو
ئەگەر چی لەكاتو لە دوای شۆڕشی فرنسی ( )1789ئەزیەتدانی جەستەیی
لە الیەن دەسەاڵتەوە كەم بووەوە بەاڵم سزای دەروونی سەریهەڵدا و
ئەزیەتی جەستەیی لەگەڵ كەمیەكەیدا هەر بەردەوام بوو بەتایبەت دوای
هاتنە ئاراو بەرفراوان بوونی تەكنەلۆژیاو زانستەكانی جەستەی مرۆڤ
(پزیشكی ،توێكاری...هتد) ،ئیدی دەسەاڵتی فەرمانڕەوا تەنیا بە مافی
كوشتن نەوەستایەوە ،بەڵكو كۆنترۆڵی جەستەشی خستە پاڵ ،كۆنترۆڵی
ئەندامانی جەستە ،چاالكیەكانیان ،ئەندازەی بەشداریان لە وەبەرهێنان،
تەندروستیانو...هتد ،لێرەوە كۆنتڕۆڵی جەستە سەرهەڵدەدات كە دەتوانین
بڵێین كۆنتڕۆڵیی جەستەیی مانای ئازاردان ،یان داوەشاندن ،یان بێبەشكردنی
جەستە لە سۆزو مافەكانی ،كە ڕێكخستنە دەزگاییەكان مومارەسەی دەكەن،
73

ئاشنابوون بە فۆکۆ

وەك :دامەزراوە سزاییەكان و بەندگا و نەخۆشخانەی دەروونی و...هتد
 ،زانستی پزیشكی یاخود ڕاستر بڵێین «تەكنەلۆژیای جەستە وەك بابەتی
دەسەاڵت لەبوارێكی پەرشو باڵوو پەراوێزدا دروست بووە ،فۆكۆ ئەم زانستە
تازەیە بە دەسەاڵتی كۆنترۆڵ ناو دەنێتو بەدرێژی لە كتێبی دیسپلینو
سزادا شرۆڤەی دەكات»  ،بەڕای فۆكۆ كلیلی دەسەاڵتی دیسپلین بوونی
دەسەاڵتی كۆنترۆڵە كە كاری خۆی لە جەستەی ئینسانەوە وەك بابەتی
كاری دەست پێدەكات  ،كاری دەسەاڵت لەسەر جەستە ئەو پرۆسەیەیە
كە ئاستی كۆنترۆڵو سنوری كاری دەسەاڵت دیاریدەكات ،واتە لە شێوازی
مامەڵەی دەسەاڵت لە بەكار هێنانیو بارهێنانی جەستەدا مەودای ئازادیو
ئاستی ستەمی دەسەاڵتی سیاسی دیاری دەكرێت ،لە نمونەی سیستەمی
سەرمایەداریو دەسەاڵتی بۆرژوازیەت كە «جەستەیەكی بۆ خۆی فەراهەم
كرد كە ڕیعایەت بكرێت ،بپارێزرێت ،پەرەی پێبدرێت ،ئیدامەی پێبدرێت
بەرامبەر چەندین مەترسیو بەریەك كەوتنی زۆر بۆ ئەوەی تەریك بكرێت
لەوانی دی لەپێناو هێشتنەوەی بەها جیاوازو نابەرامبەرەكەی»  ،جەستە
لە پێناو مانەوەی دەبێت دەست بگرێت بەو ڕایەڵەوە كە بەدەسەاڵتەوە
دەیبەستێتەوە ،تەریك كردنو دابڕانی لەوانی دی ئەو جەستەیە ئەوەندەی
تر بەدەسەاڵتەوە پتەودەكات بەجۆرێك هەر دەست لێبەردانێكی دەیخاتە
دۆخێكی خراپەوەو جەستە ناتوانێ بە ئەو پەیوەندییەی بەدەسەاڵتەوە
بەردەوام بێت ،هەر بۆیە سەربەستی خۆی لە پێناو مانەوەیدا دەبەخشێتە
دەسەاڵت و دەسەاڵتیش پیادە كردنی كۆنترۆڵ بەسەر جەستەكاندا لەسەر
بنەمای (یاسای بینای دەسەاڵت) دادەمەزرێنێت ،وە ئەم جۆرەی كۆنترۆڵ
دەتوانین لە ڕێگای پیادە كردنی چاوەدێریو تێڕوانینو دابینكردنی كارایی
ئەكتیڤی دەسەاڵت لە ڕێگەی ڕوانینەكانی بۆ كۆمەڵگەو بەتایبەت لە ئۆردوگا
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سەربازیەكاندا بدۆزینەوە.
دواجار دەسەاڵت كاری كرد ،بۆئەوەی جەستەی مرۆڤ پەروەردە
بكرێتو ڕابهێنرێتو سەرپەرشتی بكرێت ،پێكهێنانی دەزگایەكی نو ێ بۆ
چاودێریو تێڕوانین پێویست بوو بۆئەوەی بەرنامەی پیادەكردنی دیسپلین
بەم جۆرە جێبەجێ بكات  ،لێرەوە دەسەاڵت لە دوو ئاڕاستەوە كار لەسەر
جەستە دەكات ،واتە ئەو جەستەیەی كە لە ژێر ئەشكەنجەو سزادا ئازار
دەدرێتو دەكرێت بە شانۆی تۆڵە لێكردنەوەی پڕ لە سوكایەتیو ڕاپێچی
ڕامكردنو یاری پێكردن دەكرێتو لەبەردەم بەرداشی هێزە ئامێرییەكاندا
لەت لەت دەكرێت ئەوا هەمان ئەو جەستەیەیە كە زانستە مرۆییەكان
كردوویانە بە بابەتو كۆنترۆڵی دەكەن  ،واتە دەسەاڵت هەم لە ئاڕاستەی
هێزو سزاوە ،هەم لە ئاڕاستەی زانستەوە ڕووەو جڵەو كردنو كۆنترۆڵی
جەستەیی هەنگاو هەڵدەگرێ ،فۆكۆ دەڵێ :پیادە كردنی دەسەاڵتو
هەژموونی دەسەاڵتداری بەسەر جەستەكاندا لە ڕێگەی زاڵبوون بەسەر
هزرەكانیشەوە ئەنجام دەدر ێ  ،دواجار جەستە دەبێتە ملكەچو گوێڕیەڵی
دەسەاڵتو شوێنكاری هەژموونەكانیو دەسەاڵت كار بۆ درككردن بەجەستە
لەودیو سنورە تەسكەكانی مەعریفەو ئەو زانیاریانەی دەربارەی جەستە لەبەر
دەستدان دەكات  ،دواجار دەبینین ئەم میكانیزمانەی دەسەاڵت النیكەم
هەمان ئەو میكانیزمانەیە كە لە سەدەی هەژدەیەم بەدواوە دەیویست
بەرپرسیاریەتی ژیانی مرۆڤەكان ،مرۆڤەكان وەك جەستەگەلێكی زیندوو
بگرێتە ئەستۆ كە درێژ كراوەی مێژووییەكی قوڵترە.

بەشی دووەم :كۆنتڕۆڵو دیسپلین
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باسی یەكەم :دەسەاڵتی دیسپلین:
دیسپلین كارگەی دروستكردنی الرەملێو گوێڕایەڵییە ،دیسپلین
نەك ڕێكخستنی سودمەندانەی تاكەكان ،بەڵكو تەكنەلۆژیایە لە نێو زیندان
سەربازگە ،كارگە ،فێرگەكاندا سەرهەڵدەداتو جەستەو هۆشی مرۆڤەكان
كۆنترۆڵو ڕاهێنراو دەكات ،بەبڕوای فۆكۆ دیسپلین یەكێكە لە ئامرازەكانی
دەسەاڵت بۆ خستنە ژێر چاودێریو چۆنیەتی كۆنترۆڵكردنی ڕەوشت (ئاكار)
ڕەفتار (هەڵسوكەوت)و تواناو توانستەكانی كەسەكان  ،و دیسپلین دەتوانێت
پرۆسەكانی كۆنترۆڵكردن و ملكەچكردن لە ڕێگەی دانانی ڕێسای سەرەكی
بۆ سیستەمی پاداشت و ڕێسای تری تایبەت بە سیستەمی سزادان ئەنجام
بدات.
لێرەدا پرسیارێك سەرهەڵدەدات :بۆچی تاك ڕەزامەندیو قبوڵی
دەبڕی بۆ ملكەچیو دیسپلین بوون؟ ،بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە لەوانەیە
هۆكاری مێژووییو ئەزموونی بۆ قبوڵی دەسەاڵتو دیسپلین لە ئارادا بێت،
ئەزموونێك كە بە درێژایی تەمەنی مرۆڤ ئامادەگی هەیە ،لە لەدایك
بوونیەوە تاكو بەردەوامیو مانەوەی ژیان ،وە مێژووییەك كە دەگەڕێتەوە
بۆ پەرەسەندنی دەزگا گەورەكانی دەسەاڵت لە سەرەتای ژیانی كۆمەاڵیەتی
مرۆییو پەرەسەندنی دەزگا دەسەاڵتیە دینییەكانو سیستەمەكانی ڕێكخستنی
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خێڵو كۆمەڵگەو دەوڵەت تاكو دەگات بەسەرجەم كایەكانی ژیانی مرۆیی.
بەر لەوەی دەسەاڵتی دیسپلینكەر لە دایك بێت ،شێوازێكی تری
دەسەاڵتی هەبووە كە كاری لەسەر سزادانی جەستەیی دەكرد ،بەر لە
سەرهەڵدانی دەسەاڵتی دیسپلین كەسانی تاوانبار (بەدیدی دەسەاڵت) بە
بەر چاوی خەڵكەوەو لە شوێنێكی گشتیدا سزادەدران  ،دەسەاڵت بەر لە
دەسەاڵتی دیسپلینكەر لەشی دەهاڕیو لەتوپەتی دەكرد بە ئاشكرا ،بەاڵم
دەسەاڵتی دیسپلینكەر گۆڕانی گەورەی بەسەر سزاداندا هێناو دەسەاڵتی
خۆی لەناو زیندانو خوێندنگەو كارگەو سەربازگەو سۆزانی خانەكاندا بەسەر
لەشدا دەسەپاندو دەیخستە ژێر فرمانو دیسپلینو چاودێرییەوە.
پێش لەدایكبوونی زیندان بەرهەمهێنانی ترس بۆ چاو شكاندنی
خەڵك فەلسەفەی سەرەكی دەسەاڵتە دەسەاڵت لە ڕێگەی كوشتنی ئاشكراوە
دەخوازێت گەورەترین خۆف لە دڵی تەماشاكاراندا بچێنێت ،هەر بۆیە
سەركەوتنی دەسەاڵت لە كۆكردنەوەی زۆرترین تەماشاكەردا بوو لەگەڵ
ترسناكترین جۆری سزادان تاكو زۆرترین ترس لە دڵی زۆرترین كەسدا
جێگیر بكات.
تەكنیكو تەكنەلۆژیاكانی كۆنترۆڵو دیسپلین سەرەتا لەناو سوپاو
فێرگەكاندا گەشەی كردو دواتر لە ناو زیندانو نەخۆشخانەو كارگەكاندا
بەتەواوی كامڵ بوو لەوێوەش بۆ كۆمەڵگەو سەرجەمی تاكەكانی گرتەوە چ
لەناو خێزان یان لە ژێر دەسەاڵتی دەوڵەتدا.
پەیوەندییەكانی دەسەاڵت لەناو سەربازگەو سوپاو لەشكرەكان،
پۆلیسخانەو تەم ێ خانەكاندا ،لە قوتابخانەو زانینگەو زانكۆدا ،لە ئۆفیسو
فەرمانگە ،لەناو خێزانو پێكهاتە كۆمەاڵیەتیەكانی تردا ،لەناو حیزبدا،
لە نەخۆشخانەو بیمارستاندا ،لە زیندانو شاردنگەی مرۆیدا ،لە دەزگا
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بیرۆكراسیو دامودەزگاو دامەزراوە..هتد،دا كار لەسەر داگیر كردن،
زەلیلكردن ،ژێر دەستە كردن ،ملكەچ كردنی جەستە دەكات.
بە بڕوای فۆكۆ دیسپلین لەم دەزگایانەداو لە قۆناغەكانی سەرەتای
سەرهەڵدانو باڵوبوونەوەیدا بەزۆری كاری لەسەر جەستە كردووە ،پاشان
بەرفراوان بووە بۆ كاركردن لەسەر ئەخالق (مۆراڵ)و دەروونو ڕۆحو بیری
تاكەكان.
فۆكۆ لە كتێبی دیسپلینو سزادا سەبارەت بە دیسپلینی جەستەی ڕای
وایە كە جەستەی مرۆڤ لەم كاتەدا دەخزێنرێتە ناو دەزگایەكی دەسەاڵتەوە،
كە هەڵدەلوشێ ،تێكدەشكێنێو سەر لە نو ێ بونیادی دەنێتەوە ،دیسپلین
جەستەیی ملكەچو گوێڕایەڵو ئامادەی قبوڵ كردنی دیسپلینی زیاترو
دەسەاڵتی زیاتر دروست دەكات ،بەر لە سەردەمی مۆدێرن سزادان تەنیا
ڕووی لە كەسی تاوانبار بوو ،تەنیا تاكە كەسی تاوانبار ڕووبەڕووی سزا
دەبووەوە ،بەاڵم تەكنیكەكانی دیسپلین ڕوویان لە كۆی دانیشتوانە ،واتە
دەسەاڵتی دیسپلینی تەنیا كەسێك دیاری ناكات تاكو بیخاتە ژێر چاودێرییەوە
یاخود سزای بدات ،بەڵكو هەوڵی كۆنترۆڵی كۆی كۆمەڵگە دەداتو هەموو
دانیشتوان دەخاتە ژێر چاودێرییەوە ،بۆ گەیشتن بە ئامانجی ملكەچ كردنو
الرەملێی تاكەكانو فراوان بوونی دەسەاڵتەكەی ،پێویست بوو گشت
ڕەهەندێكی فەزا ،زەمەنو جوڵە ڕێساو یاسایان بۆ دروست بكرێو ب ێ
وەستان سودیان لـ ێ وەربگیرێ ،هەر بۆیە تەكنەلۆژیاو تەكنیكەكانی دیسپلین
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر ،دەست پێوە گرانە تر ،بەش بەشكەرتر ،هونەری تر،
دیارترو قازانج خوازانە تر دەبوون .هەر بۆیە دەسەاڵتی دیسپلینی بەدیلو
جێگرەوەو جێنشینی جۆرو شێوازەكانی تری دەسەاڵت نییە لە كۆمەڵگەدا،
بەڵكو دەسەاڵتەكانی تر ئابڵوقە دەداتو ئیستعماریان دەكات ،لەیەكتریان
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دەبەستێو بەستێنی كۆنترۆڵیان فراوان دەكاتو كاریان بەهێزترو قایمترو
بەتینتر دەكات  ،بەاڵم جیاكردنەوەی ئەوەی كام دەسەاڵت دیسپلینەو كام
جۆرانەی دەسەاڵت ئابڵوقە دەدرێن كارێكی دژوارە ،بۆیە لە سەیركردنمان
بۆ هەر كتێبێكی فۆكۆ ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە مێژوونوسی ڕیشەیش
لە تەكنیكو تەكنەلۆژیاكانی دەسەاڵتو پرۆسەو كردەكانی سەپاندن ناتوان ێ
تێبگا ،مەگەر بەهۆی بەراورد كردنەوە لەگەڵ پرۆسەو كردە سەپاندنەكانی
تردا نەبێت.
دیسپلین بونیادو دامەزراوە نییە ،بەڵكو تەكنیكە ،ئەم تەكنیكە
بەكاردەهێندرێت و بەشێوەیەكی تەواوو سەرانسەری سودی لـ ێ وەردەگیرێت
لە هەند ێ دامەزراوەی وەكو (دەست بەسەرگەكانو سوپاكان) ،دیسپلین
بەهۆی ڕێكخستنو ڕیزبەندی تاكەكان ،دامەزراندنی سیستەمێكی هیراركی
فەرمانداریو بەرفرمان لەناو فەزادا بەرەو پێشەوە دەچێت كەوا بوو
پێویستی بە ئەنجامدانی پرۆسەی بەرتەسكسازی فەزا هەیە ،لە نەخۆشخانەو
قوتابخانەو پانتایی سەربازی بەو پێیەی فەزای بەرتەسكن جەخت لەسەر
تۆڕی كۆنتڕۆڵی پتەوو ڕێكو پێك دەكرێتەوە  ،لەم بارەیەوە فۆكۆ دەڵی:
ئەم تەكنیكانەی دیسپلینكردنو چاوەدێری هەم جەستەو هەم رۆحو دەرونو
هزری ڕامكراوو گوێ لە مشتو ملكەچ بەرهەم دەهێنن  ،بەتایبەت
كۆنتڕۆڵكردنی زانیاریو بژێوی تاكەكان كە لە سیستمە نا دیموكراتەكاندا
دەسەاڵت بۆ دەستەمۆكردنی هاواڵتیانو خەفەكردنی هەڵوێستیان بەكاریان
دەهێنێ ،هەروەهاسیستەمی پەروەردەو بەكارهێنانی لە خزمەتی دەسەاڵت
وادەكات تاكەكان بە ئارەزوومەندانەو لە قەناعەتو ناخیانەوە ببنە گوێڕایەڵی
دەسەاڵتو ئامانجەكانی دەسەاڵت بەئامانجی خۆیان بزانن  ،ئەگەر چی
پرۆسەی كۆنتڕۆڵ لە ڕێگەی دەزگا پەروەردەییەكانەوە هەند ێ كاتی
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گەرەكە ،بەاڵم پتەوترو سەقامگیرترە لە كۆنترۆڵ بەهۆی ترس باڵوكردنەوەو
بەكارهێنانی هێزەوە ،پرۆسەی پەروەردەی كۆنترۆڵی مێژوویەكی دێرینی
هەیەو لە كۆمارەكەی ئەفالتۆندا بە تەواوی پشتی پێبەستراوە ،هەروەها
(ئۆگست كۆنت) پرۆسەیەكی پەروەردەی داڕشت كە تا تەمەنی ( )21سااڵن
لەخۆ دەگرێ ،بەشی یەكەمی تا تەمەنی ( )14ساڵی لە ژێر چاوەدێری
دایكیدا دەبێت ،دواتر ڕاهێنانی عەقاڵنی لە ژێر چاودێری پیاوانی ئاینیدا پێ
دەكرا  ،واتە ملكەچی مرۆیی لەسەرەتادا ڕەهەندی كۆمەاڵیەتیو ئاینی لە
خۆ دەگرێتو ئەمەش دەروازەی ڕامكراوی سیاسیەتی ،فۆكۆ ڕای وایە كە
دیسپلین «بەشێوەیەكی جۆراو جۆرو پڕ لە ووردەكاری كار دەكات ،دیسپلین
تاكەكان دروست دەكاتو تەكنیكی تایبەتی دەسەاڵتێكە ،كە تاكەكان هەم
وەكو بابەتو هەم وەكو ئامرازی جێبەجێكردنی خۆی سەیر دەكات»  ،وە
دەسەاڵت لە ڕێگەی دیسپلینەوە میكانیزمەكانی ڕاهێنانو چەوساندنەوەی
جەستەكان (چ وەك تاك چ وەك كۆ) دێنێتە كایەوە.
فۆكۆ سەرنجمان بۆ پرۆژەیەكی (جێرمی بێنتام) بۆ پێكهێنانی
(كۆمەڵگەیەكی هەموو بین) ( )1791ڕادەكێشێ ،كە بەالیەوە نمونەیەكی
ئایدیالی تەكنەلۆژی دیسپلینە ،ئەگەر چی بەالی هەندێ كەسەوە ئەم
پرۆژەیە جەوهەری دەسەاڵتە ،بەاڵم بەالی فۆكۆوە نمونەیەكی ڕوونو
ئاشكرای شێوازو چۆنیەتی ڕەفتارو سلوكی دەسەاڵتە  ،ئەم پرۆژەیە كە بە
(پانۆپتیكۆن) ( )panopticonی (جێرمی بێتنام) ناسراوە بەمانای سەرانسەر
بین (هەمووبین)ە( ،پانۆ پتیكۆن) بەبینایەك دەوترا كە لە شێوەی گومەزدا
بوو ،لەژێر ناوەندی بیناكەوە سەكۆیەكی ئێشكگریو چاودێریكردن بەرز
كرابووەوە ،لەم سەكۆیەوە ئێشكگری ناوەندی زیندانەكە دەیتوانی جموجۆڵی
كۆی خانەكانی ناو زیندانەكە ببینێ ،بۆیە هەریەك لە زیندانەكان ئاگاداری
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ئەوە بوون كە هەموو جوڵەكانیان لە ژێر چاودێریدایە  ،بەاڵم ئەمان
(زیندانیەكان) نەیان دەتوانی ئێشكگرەكە ببینن ،بۆیە نەیان دەزانی چی
كاتێك چاودێرەكە ئامادەیەو چ كاتێك بێئاگایە ،ئەمەش وای لێكردن هەموو
كات وا هەست بكەن لەژێر چاودێریدانو بەم جۆرە سیستمی خۆ چاودێری
بنیاتنرا ،هەروەها چاودێریكەری ناوەندی زیندانەكەش وای هەستدەكرد
كە لەسەرەوەی خۆی چاودێری دەكرێ ،بەم جۆرە چاودێریكەرو چاودێری
لەسەركراو بەیەكەوە خرانە ژێر كۆنترۆڵەوە ،لە ژێر چاودێری سیستەمی
سەرانسەر بیندا دەسەاڵت لە شێوەی سێبەر(تارمای)ی هەر كەسێك بوو،
لە هەموو جێگەیەك چاوو گوێی دەسەاڵت ئامادەیی هەبوو ،كەسەكان بۆ
هەر كو ێ بڕۆیشتنایە بەدوایانەوە بوو ،ئەگەر كەسیش چاودێری نەكردنایە
دەبوو كەسەكان خۆیان چاودێری خۆیان بكەنو لە خۆیان بپێچنەوە  ،دواجار
لە ژێر سایەی ئەم سیستەمەدا «دەكرێت خەڵك وەك میكرۆب بخرێتە ژێر
زەڕەبینی چاودێری بەردەوامەوە»  ،واتە لێرەدا مرۆڤ وەكو بوكەڵەیەك
وەكو ڕۆبۆتێك دەبێت بەڕووخسارێكی مرۆڤانەوەو بەئارەزووی دەسەاڵت
دەبێت بجوڵێت ،دواجار ئەم جۆرە لە سیستەم (سیستەمی سەرانسەربینو
چاودێری بەردەوامو خۆچاودێر) رژێمی تۆتالیتاری بەرهەمدێنێ ،كە ئامانجی
ئەم ڕژێمە ئەوەیە مرۆڤ بەتاڵ بكاتەوە لە گشت شوناسو بونیادێكی
مرۆیانەو ناچاری بكات خۆی ڕۆڵی پۆلیسو جەلالدی خۆی ببینێ  ،واتە
لەم سیستەمەداو لە پرۆسەی كۆنترۆڵدا دەسەاڵت هەوڵدەدات سەرنجی
دونیای ناوەكی (دەرونی) مرۆڤ ڕابهێنێو دروستكردنی بەجۆرێك بێت
كە هاوتەریبی ستراتیژەكانی دەسەاڵت بێت ،دونیایەك بێت كە هەموو
میكانیزمەكانی چاودێریو كۆنترۆڵی دەرەوە بگوازێتەوە ناو دەروونی
مرۆڤەكان  ،بەجۆریك مرۆڤەكان ئەوەندە چاودێری دەرەكیان لەسەرە كە
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هەمیشە لەترسی ئەو چاودێریانە بەپێی ویستی دەسەاڵت دەجوڵێنەوەو
دواجار بۆ خۆالدان لە توڕەیی دەسەاڵت ناچارن خۆیان كۆنترۆڵی خۆیان
بكەنو ئەم چاودێرییە دەگوازنەوە ناو ناخی خۆیانو خۆیان چاودێری
جموجۆڵەكانی خۆیان دەكەن ،فۆكۆ دەیەوێت ئەوە ڕوونبكاتەوە كە مرۆڤی
مۆدێرن نەبوونەوەرێكی ئازادو سەربەخۆیە وە نەبوونەوەرێكی عەقاڵنیە
وەك ئەوەی هیومانیزم پێشنیازی دەكات ،بەڵكو فۆكۆ ڕای وایە مرۆڤی
مۆدێرن بوونەوەرێكی كۆنتڕۆڵكراو ،دیسپلینكراو ،چاودێریكراوە ،وە
مەحكومە بە دەیان جەبری فەرهەنگیو ئابوری  ،لێرەوە پەیوەندیەكانی
دیسپلین لەگەڵ سەرمایەداری ئاشكرا دەبن ،چونكە فۆكۆ بۆچوونی وایە
كە كۆنترۆڵی دیسپلینیو دروستكردنی جەستەی ملكەچو ڕامكراوو الرەملو
گوێڕایەڵ پەیوەندی دارە بەسەرهەڵدانی سەرمایەداریەوە ،چونكە مەبەستی
دیارو سەرەكی دەسەاڵتی دیسپلینی دروستكردنی مرۆڤێكی ڕامكراو لەهەمان
كاتدا بەرهەم هێنەریشە ،وە فۆكۆ بۆ ئەمە بەڵگە دێنێتەوە كە دەسەاڵتی
كۆنترۆڵ گرەنتی سەركەوتنی سەرمایەداری وەك بزوتنەوەیەكی ئابوری
دەستەبەر دەكات ،چونكە بەبێ ئامادە بوونی (تاك)ە دیسپلینكراوەكان لە
ناو دامەزراوەكانی بەرهەم هێناندا نەدەتوانرا پێداویستەكانی سەرمایەداری
جێبەجێ بكرێت ،هەر لەبەر ئەمەش تەكنیكە پێویستەكان بۆ كرداری كۆنترۆڵ
سەرەتا لەسەر چینی كرێكارانو چینەكانی خوارەوەی كۆمەڵگەدا جێبەجێكرا،
دواتر بۆ قوتابخانەو زانكۆكان گوازرایەوە  ،كەوابوو خستنە ژێر چاودێری
كۆمەڵگەكانی ئەوروپای سەدەی هەژدە( )18لەبەر ئەوە نەبوو كە تاكەكان
سات دوای سات گوێڕایەڵو ملكەچتر دەبن ،یان لەسەربازگەو زانینگەو
زیندانەكان لە دەوری یەكتر كۆدەبنەوە ،نا بەڵكو مەبەستی دروستكردنی
هەماهەنگیە لە نێوان چاالكیەكانی بەرهەمهێنان لەالیەكو سەرچاوەكانی
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پەیوەندیو كردەوەی پەیوەندیەكانی دەسەاڵت لە الیەكی ترەوە ،لێرەوە
چوارچێوەیەكی دەستدەكەوێت كە بە چەشنێكی ڕوو لە زیاد دەخریتە ژێر
چاودێرییەكی تەواوترەوەو هەرچی زۆرتر عەقاڵنیو ئابوری دەكرێت.
باسی دووەم :یاسا:
بوونی یاسا وەك ئامرازێك بۆ سزادان ڕیشەیەكی مێژوویی هەیەو
دەگەڕێتەوە بۆ پێش زایین ،دەگەڕێتەوە بۆ كۆمەڵگەی سەرەتاییو ژیانی
خێڵەكی ،لەسەرەتادا یاساكان نوسراو نەبوون ،پشتاوپشتو بەگێڕانەوە لە
باوانەوە بۆ مناڵەكان دەگوازرانەوەو بەردەوامیان دەكێشا ،لە نمونەی ئەو
جۆرە یاسایانەی كە بۆ سزادان هەبوون لە یۆنانی كۆندا دەبینر ێ كە
بۆ ئەشكەنجەدانو دانپیانانو دواجار سزادانی كۆیلەكان لە ئارادا بوون،
وە لە ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانیشدا پەرەی زۆر بە (یاسای دانپیانان) دراوە،
وەدواتر دەركەوت كە لە نەرمترینو ناسكترینو باشترین دەسەاڵتەوە بۆ
جەلالدترینو إستبدادترین دەسەاڵت وەكو یەك پێویستیان بە دانپیانانە،
هەرچەندە جیاوازی لە شێوازی سزاكاندا هەیە ،بەاڵم لەكۆتاییدا كۆی
دەسەاڵتەكان مرۆڤیان گۆڕی بۆ ئاژەڵێكی دركێنەر (دانپیانەر)و إعترافكەر.
لەسەدەكانی ناوەڕاستدا یاسا گەشەی زیاتری كردوو زمانی دەسەاڵتو
خواستەكانی لە ناو بیرۆكەی یاسای گشتیدا توانەوە ،كە لە سەر بنەمای
یاسای ڕۆحانی داڕێژرابوونو بەرگی پیرۆزیشیان بەبەردا كرا ،وە لەو
سەردەمەدا یاسا تەنیا بیانویەك نەبوو كە پاشاكان بەشارەزاییو كارامەیی
دەكاری بێنن(إستغاللی بكەن) ،بەڵكو شێوەی پەسەندی سیستەمی پاشایەتی
دەردەخست ،لە كۆمەڵگەی خۆرئاواییداو لە سەدەكانی ناوەڕاستو بەدواوە
سەپاندنی هێز بەبەردەوامی لە یاسادا شكڵ پێدەدرا و بەشێكی گرنگو
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سەرەكی ناوەڕۆكی یاساكانی پێكدەهێنا ،هەر لە ئەشكەنجەدان بۆ إعترافە
وە تاكو ئەشكەنجەدان وەك سزای تاوانەكە ،ئەم هێزە شەرعیەتو ڕەوایەتی
تەواوی پێدراو ئەشكەنجەدراو دەبوو دان بە ڕەوایەتی ئەشكەنجەكەدا بنێت.
ئەگەر كەمێك بچینە دواترو لە سەردەمی دوای سەدەكانی
ناوەڕاستو بەتایبەتی دوای كۆنگرەی (ویستڤالیا  ،)1648ئەوا یاسا بەرەو
كامڵ بوونو ڕۆیشتو لە هەند ێ بەشی پتەودا ڕێكخراو سەروەری یاسایی
سەری هەڵدا ،كە سەروەری لە ئێستادا شێوەی ڕاگەیەنراوی ئەو یاس
دانراوانە وەردەگرێ كە بە دیموكراسی دانراون  ،هەروەها (مۆنتسكیۆ)
دەڵێ« :دیارترین قۆناغی ئاڵو گۆڕی داب و نەریتە ناوچەییەكان بۆ یاسای
نوسراو لەسەردەمی(شارلی حەوتەم) و جێگرەكانی دا ڕووی داوە كە داب
و نەریتە جیاوازەكانیان نوسییەوەو لە داڕشتنی یاسای نوسراودا  ،ڕەچاوی
ڕێوشوێنی تایبەتیان كردووە.
واتە سەرهەڵدانی چەمكی سەروەری لەسەدەی حەڤدەیەمدا بوو كە
دەرئەنجامی سەرهەڵدانی دەوڵەتی مۆدێرنە لە ئەوروپا  ،وە دوا بەدوای
دەركەوتنی دەوڵەتی مۆدێرن یاسا شێوازێك بووە كە پرەنسیپو بنەماكانی
دەسەاڵتی پیشانداوە ،واتا نەك تەنیا هەقیقەتی دەسەاڵت یاخود پاساوی
بووە ،بەڵكو ئامرازیشی بووە  ،كە بەرگری تەواوی لە دەسەاڵتو هێزەكەی
كردووەو گرەنتی مانەوەو بەردەوامی بووە لە الیەكو لە الیەكی ترەوە
ئارامیو سەقامگیری بۆ فەراهەمكردووە ،فۆكۆ لە (مێژووی جنسیەت)دا
ئەمە زیاتر ڕوون دەكاتەوەو ڕای وایە كە دەركەوتنی پاشایەتی بەجۆرێك
بوو كە بریتی بوو لە بەیەكسان دانانی ئیرادەی خاوەن دەسەاڵت لەگەڵ
یاسادا ،ئەمەش لە ڕێگای (تابۆ كردن)و پێكهێنانی یاساغیەتو پیادە كردنی
سزاوە  ،فۆكۆ بۆچوونی وایە سیستەمی یاسایی ڕۆژئاوایی بەتەواوی لەژێر
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سایەو سێبەرو لە هەناوو باوەشی پاشایەتیدا پەرەی سەندو كامڵ بوو،
وە پاشاكان دوای سەقامگیر بوونو بەهێز بوونی پێگەی خۆیان ئیتر وەك
مەرجەعو سەرچاوەی دەسەاڵت خۆیان ناساند ،كە هەموو یاساكان دەبێت
بۆ ئەمان بگەڕێنەوەو تەعبیر لە ئیرادەی ئەوان بكەن ،واتە یاسا هەم
شەرعیەت بە پاشا دەبەخشنو هەم بە كارەكانی ،وەك دەوترا پاشا هەڵە
ناكات ،سزای پاشا لەپێناو عەدالەتدایە.
لێرەوە بیرمەندانیش سەرنج دەدەن بە گرنگیو پێویستی یاسا بۆ
ڕێكخستنی كۆمەڵگەو بەرژەوەندییەكانی( ،ماكیاڤیلی) بیرمەندی ئیتاڵی
مۆدێرن یاسا بە بنیاتنەری مۆڕاڵو فەیڵەت دەزان ێ لەناو تاكەكاندا ،وە
ڕای وایە كە ئەگەر میللەتێك دووچاری گەندەڵی بوو ئەوا ناتوانر ێ چاك
بكرێ ،مەگەر یاسادانەرێك بێتو ئەو یاسایانەیان بەسەردا بسەپێنێت كە
فەزیڵەتی ئەخاڵقی (مۆراڵی)و مەدەنیان تیادا فەراهەم بكات  ،و فەیلەسوفی
ئینگلیزی (تۆماس هۆبز) دیدی بۆ یاسا بەو جۆرەیەكە یاسا فرمانی كەسێكە
كە خاوەنی سەروەریە لە دەوڵەتدا ،كەمەبەستی كەسی پاشایە ،بەواتایەكی
تر یاسا الی(هۆبز) گوزارشت لە ئیرادەی پاشا دەكات بەو پێیەی خاوەنی
دەسەاڵتو سەروەریە لە دەوڵەتدا ( ،هۆبز) لە كتابی (لیڤیاتان)دا بۆچونی
لە بارەی یاساوە ڕوونتر دەڵێو پێیوایە بریتیيە لە هێزێكی توندی قۆرخكەرو
لە ژێردەستی یەك حوكمڕان دایە.
ئیتر لە سەردەمی مۆدێرنداو لە هزری بیرمەندانی سەرەوەدا
یاسایەكسان دەكرێت بە ئیرادەی خاوەن دەسەاڵت ،یاسا هەنگاو هەڵدەگر ێ
بەڕێگەی ڕێگە نەدانو دروستكردنی قەدەغە بوون ،وە الی (هۆبز) دەسەاڵت
یەكسان دەكرێت بە فرمانڕەواییو دروستكردنی یاساو چەسپاندنی تیۆرەی
پەیمانی كۆمەاڵیەتی  ،كە ڕەوایەتیو دەسەاڵتی ڕەها بە پاشاو یاساكانی
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دەبەخشێت ،واتا یاسا ووردە ووردە جێگە بە ئامرازەكانی تری دەسەاڵت
لێژ دەكاتو ئیتر زمانی دەسەاڵت بریتی دەبێت لە یاسا نەك جادوو ئاینو
یان هەر شتێكی تر  ،واتا یاساكان جێگەی ئاینو جادوو دەگرنەوە بۆ
ڕێكخستنو كۆنترۆڵی تاكەكانو ڕۆدەچنەوە ناو دەروونی تاكەكانەوە بەب ێ
ئەوەی تاكەكان هەست بەو جۆرە لە كۆنترۆڵ بكەن ،بەتایبەت لە دوای
(جۆن لۆك)ەوە بەدیاری كراوی لیبراڵەكان یاسایان بەكۆنترۆڵ نەدەزان ێ بۆ
سەر تاكەكان ،بەڵكو بەالیانەوە یاسا دەوری ئامرازێك دەبینێت كە ئازادی
مسۆگەر دەكات  ،بەدوای (لۆك)دا لیبراڵەكان گرنگی زیاتریان بەیاسا داو
(جێرمی پێنتام) ڕای وایە كە یاسادانەر دەتوانێت بەكەڵك وەرگرتن لە
دەسەاڵت چێژەكان زیاد بكاتو مەینەتیەكان كەمبكاتەوە ،هەروەها بەدیدی
(بێنتام) ئەم جۆرە یاسایانە لە خزمەت بەرژەوەندی گشتی دان  ،و (بێنتام)
لەم پێناوەدا ڕێگە بەیاسادانەر دەدات كە جۆرێك سزا بۆ ئەو كەسانە
دیاری بكات كە پێشێلی یاساكان دەكەنو چێژی گشتی كەم دەكەنەوە  ،لە
ڕوانگەی (هابرماس)ەوە یاسا تەنیا ئامرازی ڕێكخستنی پەیوەندی نێوان تاك
و دەسەاڵت نییە ،بەڵكو ئەو ئامرازەیە كە كۆمەڵگا لە ڕێگەیەوە گوزارشت
لە خودی خۆی و سەربەخۆییەكەی دەكات.
دەوڵەتی مۆدێرن ڕەوایەتی لە یاسادا شكڵ پێدەداتو هێز لە
هەناوی یاسادا ڕەنگڕێژ دەكات ،دواجار یاسا تەعبیر لە دەسەاڵت دەكاتو
تەواو پەیوەست دەكرێت بەدەسەاڵتەوەو لە دیدی (هانا ئارێنت)دا یاسا
چەترێك نابێت كە مافەكانی مرۆڤ دەستەبەر بكات ،بەڵكو ماف دەبێت
بە بەخششێك لە ژێر سایەی یاسادا كە دەشێ لە هەر چركە ساتێكو لە
هەر لەحزەیەكدا پێچەوانە بێتەوەو وەربگیرێتەوەو بخنكێنرێ ،كە بەدیدی
(ئارێنت) ترسناكترین جۆری وەرگرتنەوە وەرگرتنەوەی مافی ژیانە ،هەروەها
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لە ژێر سایەی دەسەاڵتی یاسادا كارەساتی گەورە لەوەدایە جیاوازی ئەوتۆ
نییە لە نێوان ئەوانەی مافیان لـ ێ زەوت دەكرێو ئەوانەی مافیان پێدەدرێ،
چونكە ئەو بەخشینە بەخشینێكە پەیوەست نییە بەكەرامەتی مرۆڤەوە،
بەڵكو بەندە بەحەزو مەزاجی دەسەاڵتو دەسەاڵتدارانەوە  ،واتە یاسا
وەك ئەوەی كە بونێكی خاوەن كەرامەتە مامەڵە لەگەڵ مرۆڤەكان ناكات،
بەڵكو وەك هەر شمەكێك ئەو كاتەی لە چێژی گشتی كەمدەكەنەوەو
كەڵكیان نامێنێ ئەوا شایەنی سزانو پێچەوانەكەشی شایەنی بەخششن ،لە
سەردەمی دەوڵەتی مۆدێرندا یاسا دەچێتە قواڵیی دەسەاڵتەوەو بەجۆرێك
شەرعیەتی پێدەدرێ كە هیچ پرسیارێك هەڵنەگرێ ،وە فۆكۆ دەڵ ێ لە
سەردەمی مۆدێرندا ڕەوایەتی یاسا ئەوەندە دەكرێت بەجێی باوەڕی تاكەكان
تەنانەت نەیارانی ڕژێمو سیستەمەكەش بەجۆرێك دەربارەی یاسا دەدوێن
كە دەسەاڵتداران قسەی لە بارەوە دەكەن.
یاسا لەبنەڕەتدا ماسكی دەسەاڵتە ،ئامرازی داڕشتنی فۆرمەكانیەتی،
داپۆشینی شكڵە ڕاستینەو ناوەڕۆكیەكانی دەسەاڵتە (كە دیوی سەركوتیەتی)
لەبەر چاوی كۆمەڵگە ،یاسا كۆی دیوە ناشرینەكانی دەسەاڵت دادەپۆشێتو
ڕوویەكی جوانی درۆینەی بۆ دروست دەكاتو سزاكانی بە ئامرازی بەرقەرار
كردنی عەدالەت دەناسێنێتو ڕەوایەتیان پێدەدات ،یاسا دواجار جگە لە
فرمانی سەروەرو دەسەاڵتدار شتێكی تر نییە ،وە هەموو الیەكیش ناچار
بە ملكەچیو گوێڕایەڵی دەكات ،واتە وەك ئەوەی فۆكۆ لە (مێژووی
جنسیەت)دا دەڵێ :دەسەاڵت یاساكانی بە پێی ویستەكانی خۆی دادەڕێژێت،
پاشان گوتاری حەقیقەتی بابەتەكان بەرتەسكو سنوردار دەكات ،دواتر سزا
بۆ سەرپێچیەكان دادەنێت ،دەسەاڵت لە هەموكاتو جێگەكان یەكسانە،
بەپێی هەند ێ میكانیزمی لە ڕادەبەدەر دووبارەبۆوەی یاسا ،حەرام كردن و
سانسۆر كار دەكات  ،هەروەها فۆكۆ ڕای وایە «ڕواڵەتی هەمەكی دەسەاڵت
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لە شێوەی یاسادا پیشان دەدرێتو ئاسەوارەكانی بە ملكەچی دەناسرێت»
 ،واتە كاتێ دەسەاڵت قسە دەكات ئەوا ئەو قسەیە ڕێسایە،و فۆرمی
دەسەاڵت لە ڕۆڵی یاسادانەردا دەردەكەوێت ،كە ئەندازیاری فۆرمسازی
دەسەاڵتەو یاساكان لە چوارچێوەی بەرژەوەندیەكانی حكومەتو فرمانڕەوادا
دادەڕێژرێتو دەبێت تاكەكان حورمەتی بگرن ،نەك لەبەر ئەوەی ئەم
یاسایانە تاكەكان دەپارێزن ،بەڵكو لە جەوهەردا لەبەر ئەوەی ئەم یاسایانە
قسەی دەسەاڵتن ،پابەند بوون بەو یاسایانەوە بەدادپەروەریو الدانیش لێیان
بەتاوان ئەژمار دەكرێت.
بوونی ئەو جۆرە یاسایانە دەگمەنەو لەوانەشە هەر نەبن كە
بەرژەوەندی تاكەكانیان كردۆتە ئامانجی سەرەكیو لەپێشینەو لەسەروی
ئامانجەكانی دەسەاڵتو بەرزتر لە ئارامیو بەردەوامی دەسەاڵت داینابن،
یاساكان بەرژەوەندی تاك لەناو بەرژەوەندی دەسەاڵتدا دەبیننەوەو
پاساویشیان ئەوەیە گوایە دادپەروەری لەژێر چەتری دەسەاڵتدا نەبێت وەدی
نایەت ،لێرەوە دەسەاڵت كۆی تێزەكانی بۆ ئەوە بەكاردەهینێ ،كە چۆن
ببێتە خاوەنو ڕێكخەری ژیانی تاكەكان ،لەم پێناوەدا سزاو پاداشت دادەنێتو
دامەزراوەی سزایی (تەمێخانەو زیندان)و یاساكان بەناوی ڕێكخستنی ژیانی
تاكەكانەوە دادەڕێژێت ،بەاڵم دەتوانین بە ئاسانی هەست بەوە بكەین
دەسەاڵت بە پێی لێكدانەوەو كەڵكی خۆی یاساكانی داڕشتووەو دەزگاو
دامەزراوەی شەرعی بۆ ڕەوایەت پێدانیان دروستكردووە.
فۆكۆ ڕای وایە هێز بریتیە لە دەسەاڵت ،بەواتایەكی تر دەسەاڵت
هێزەو كارەكەی تەنیا پێشگرتنو وەزیفەكەی فەرمانبەرییە ،هەروەها
دەسەاڵت دواجار چەپاندنە ،چەپاندن سەپاندنی یاسایەو یاساش خوازیاری
ژێر دەستەییو تەسلیم بوونە  ،بەاڵم دەسەاڵت لەمانا هێزیەكەیدا بەو
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جۆرەیە كە بابەتی قانونی بەشێوەیەكی ناتەواو دەتوانێت نواندنی دەسەاڵت
بكات ،كە چەقبەستەیە لە هەڵێنجانو مردن ،بەاڵم بەتەواوی نەگونجاوە
لەگەڵ شێوازە تازەكانی دەسەاڵت لە مانا هێزییەكەیدا كە نە بەیاسا بەڵكو
بەتەكنیك ،نە بە قانون بەڵكو بە بەهاسازی ،نە تەنیا بە سزا بەڵكو
بە كۆنترۆڵ كار دەكاتو بابەتی یاسایی لە ئاستو شێوەكانی بانتر لە
دەوڵەتو دەزگاكانی بەكار دەبرێت  ،فەیلەسوفی فرانكفۆرتی سەردەم
(یۆرگن هابرماس) لەگەڵ ئەوەی نەیاری دیدی فۆكۆیەو یەكێكە لەسەر
سەختترین ڕەخنە گرەكان لە بۆچوونەكانی فۆكۆ ،بەاڵم دان بەوەدا دەنێت،
كە «میكانیزمە یاساییەكان كە ئازادییەكان لە دەوڵەتی ڕەفاهی مۆدێرندا
بۆ هاواڵتی زامن دەكەن ،هەمان ئەو میكانیزمە یاساییانەن كە ئازادی
سودمەندە گریمان كراوەكان دەخەنە مەترسیەوە».
باسی سێیەم :شێتی:
شێتی یەكێكە لەو بابەتانەی بە الی (فۆكۆ)وە جێگای گرنگی پێدانو
هەڵوەستە لەسەر كردن بووە( ،فۆكۆ) شێتی لە پەیوەندیدا بەدەسەاڵتەوە
شرۆڤە دەكاتو شیدەكاتەوە ،بەشێوەیەكی گشتی ئەم توێژینەوانەی لە كتێبی
(مێژووی شێتی )-1961خستووەتە ڕوو ،هەرچەندە ناوی كتێبەكە (مێژووی
شێتی)یە ،بەاڵم فۆكۆ نایەوێت مێژووی شێتی بنوسێتەوە ،مەبەستی ئەوە نیە
ڕابردووی شێتی ڕوونبكاتەوەو تۆمارە مێژووییەكانی دوێنێی شێتی بپارێزێ،
بەڵكو فۆكۆ خوازیارە وێنایەكی ڕوونترمان دەربارەی ئێستاو ڕانەبردووی
شێتی بداتێ ،دەیەوێت بە زمانی ڕابردوو ئێستامان بخوێنێتەوە.
دێوانەی (شێتی) لە سادەترین مانایدا بریتیە لە جۆرێك لە ئەخالقو
فیكرو بیركردنەوەو خەیاڵ كە لەگەڵ فۆرمە بااڵ دەستەكانی ماناو ئەخالقو
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دەاللەتە عەقاڵنیەكاندا نەگونجێت،یاخود بەمانای ئەوانەی لە پەراوێزی
كۆمەڵگەدان و وێنا كردنێكی دیكەیان بۆ دنیاو دیاردەكانی هەیە كە ناكۆك
یان جیاوازە لە بۆچونە بااڵ دەستەكانی تری كۆمەڵگە لە ساتەوەختێكی
مێژوویی دا.
«دێوانەیی الی فۆكۆ چەمكێكە لە یەك كاتدا هێما بۆ شێوازێكی
نوێی دەسەاڵتو پێكهاتێكی دیاریكراوی مەعریفەو پەیوەندییەكی تایبەتی
نێوان دەسەاڵتو مەعریفەو هەڵوێستێكی كۆمەاڵیەتیو فەلسەفی دەكات،
كە لە چەمكی خودو ئەخالقی تەقلیدیو دیدێكی هیومانیستی سونەتیەوە
دەستپێناكات».
وە فۆكۆ ڕای وایە شێتی دیاردەو دەركەوتەیەكی شارستانیەو پەیوەستە
بەجۆراو جۆریەتی شارستانیەوە ،واتە وەك هەر دیاردەیەكی شارستانی تر
گۆڕانی بەسەردا دێت ،هەروەها فۆكۆ ڕایوایە كە هەند ێ لە شارستانیەكان
شێتیان قبوڵ بووەو گرتوویانەتە خۆ ،هەند ێ شارستانی تر نەیان گرتووەتە
خۆیانو كردوویانەتە دەرەوە ،هەندێكی تریشیان بەنەخۆشیان زانیوەو
چارەسەریان كردووە.
هەروەها بە پێی گۆڕانی سەردەمەكان شێوازی مامەڵەی شارستانیەتەكان
لەگەڵ شێتی گۆڕانی بەسەردا دێت ،بەنمونە لەسەردەمەكانی ناوین
(سەدەكانی ناوەڕاست) شێتەكان ئازاد بوون لە ناو كۆمەڵگەداو بەئازادی
دەهاتنو دەچوون ،تەنانەت بە الی هەند ێ كەسەوە شێتەكان پیرۆزو نورانی
بوون ،بەاڵم لە سەردەمی ڕێنسانسداو بە هۆی كاریگەرییەكانی بزوتنەوەی
هیومانیزمیو زانستی نوێوە ئەم شێوازی مامەڵەیە بە ئاقارێكی خراپدا
گۆڕانی بەسەردادێت  ،سەردەمی كالسیك جۆرێك لە بێدەنگی هەبوو بە
بەراورد بە گفتوگۆ زۆرەكانی سەردەمی ڕێنسانس لە پەیوەندی نێوان عەقڵی
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و شێتی ،بەاڵم ئەم بێدەنگیە بەس نەبوو ،زمانی ناوەوەی نەخشەكێشی
لە شتەكان كرد ،كە ڕاستییەكەی دواتر بریتی بوو لە دەستبەسەراگرتن،
بەندكردن ،زنجیرو ئازار  ،لە سەدەكانی ناوەڕاستدا تەنیا ئەوانەی توشی
گەڕی ببوون (گولەكان) لە كۆمەڵگە دەكرانە دەرەوە ،بەاڵم دواترو لە
سەردەمی نوێدا هەمان شێواز بەسەر شێتەكانیشدا پیادەكرا ،عەقاڵنیەتی
مۆدێرن كە لە بیروڕاكانی (ڕین ێ دیكارت)ی فەرەنسیەوە دەستپێدەكات،
پاشان لە بۆچوونەكانی (ئیمانوێڵ كانت)ی ئەڵمانیدا بە ترۆپك دەگات،
زەمینە خۆش دەكات بۆ گۆڕان گەلێكی بنەڕەتی ،ئەم عەقڵە مۆدێرنە دەبێتە
هۆكاری ناردنی شێتەكان بۆ شێت خانەكان ،چونكە ئیتر كۆمەڵگەی عەقڵی
مۆدێرن بەرگەی شێتیو نا عەقڵی نەدەگرت ،عەقڵی مۆدێرن ئەوەندەی تر
شێتی نابودو قێزەون كرد لە كۆمەڵگەدا بە جۆرێك لە سەدەی نۆزدەوە
شێتەكان بە بوونەوەر گەلێكی زەرەرمەندو زیانمەند بۆ كۆمەڵگە ئەژمار
دەكرانو لە جێگەی دیاری كراوی تایبەتدا دیل دەكران  ،وە لەم ماوەیەدا
هەستكردن بە گۆڕین لە ژێردەستی ،هەستكردن بەتاكێتی ئەخالقی و
ڕەتدانەوەی كۆمەاڵیەتی ،ئەمە پەیوەستە بە پەیوەندی سەردەمی مۆڕڵی لە
ماوەی ڕەتكردنەوەی ناوخۆیی لەسەر هەموو هەڵسوكەوتە نامۆكان ،لەسەر
شێوازو گۆڕانی پیێشوتری لە ماوەی تاكێتی دا.
لەسەردەمی عەقڵی مۆدێرندا لەبەرئەوەی شێت توانای وەبەرهێنانو
بەرهەم هێنانی ئابوری نامێن ێ چونكە بواری ئابوری بە پایەكانی
عەقاڵنیەتەوە بەستراوە ،ئەوا شێت لە حەقیقەت (بەدیدی عەقڵی مۆدێرن)
دوور دەكەوێتەوەو ،ئیتر دەب ێ بێدەنگو خامۆش بكرێو بكرێتە دەرەوەی
كۆمەڵگە تا كەس دەنگی نەبیستێ ،هەر لەبەر ئەوەش دەخزێنرێتە چوار
دیواری شێتخانەوە  ،هەرچەندە لەسەردەمی عەقڵدا بزوتنەوەیەكی چاكسازی
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دەركەوت ،كە بەالیانەوە شێتی نەخۆشی بوو ،پێویست بوو لە نەخۆشخانەدا
چارەسەر بكرێ ،نەك لە زیندانو شێتخانە سزا بدرێتو سوكایەتی پێبكرێ،
واتە شێتەكان لە ژێر دەسەاڵتی جەلالدی قامچی بەدەستو داوەشێنەر ڕزگار
كراو خرایە ژێر دەسەاڵتی چاوەدێری پزیشكیەوە ،بەاڵم ئەم كارە تەنیا
بریتی بوو لە ئازاد كردنی لەشو لەبەرامبەردا زیندانی هۆشی داهێنا.
بەالی فۆكۆوە لە دوای سەدەكانی ناوەڕاستەوە ئیدی سەردەمەكانی
پیادە كردنی دەسەاڵت بەسەر شێتی دا دەست پێدەكات ،سەرەتا لە
سەردەمی كالسیكدا ( )1800-1660شێتەكان لە زیندانو شێتخانەكاندا
سزای جەستەی دەدرێنو پاشان لە سەردەمی عەقڵدا (1800و دواتر)
سزای دەروونی جێگەی سزای جەستەیی دەگرێتەوە ،پزیشكی دەروونی
دەچێتە جێگەی قامچی بەدەستو پرۆسەی نۆرماڵسازی جێگە بە پرۆسەی
تەمێكاری لەقدەكات ،واتە «شێتی ڕووبەڕووی عەقڵ دانراو عەقاڵنیەت
شێتی بە مەترسی بۆ سەر كۆمەڵگەو كەلتوری مۆدێرن لە قەڵەم داو هەر
كەسێك بەشێتو بێئاوەز بژمێردرایە پاش ئەنجامدانی زنجیرەیەك ئەزموونو
لێپرسینەوە لەگەڵیدا لە كۆمەڵگە دوور دەخرایەوە بۆ شوێنێكی دیاریكراوو
دەبووە بابەتی تاقیكردنەوەی زانستی كە پێشتر بوارێكی سەربەخۆ بە ناوی
دەروون پزیشكییەوە نەبوو».
شێتی وەك مانا كە لە ناوەڕۆكیدا هەڵی گرتووە لە سەردەمی
مۆدێرنەدا پەیدا بووە و یەكێكە لە دەرهاویشتەكانی مۆدێرنە بە تایبەت
لەسەردەمی دوای (دێكارت) كە (هۆشمەندی) عەقاڵنیەت دەبێت بە
گەورەترین دەسەاڵتی گومان لێنەكراوو پرسیار لەسەر نەكراو  ،ئەوەش
گومانی تیا نییە كە لە كەلتوری مرۆییو بونیادی ئێمەدا عەقڵ بەب ێ شێتی
بوونی نیە  ،دواتر دێكارت دێتو دەڵێت :بەاڵم چی ئەوانە دێوانەن ،
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لێرەوە دابەشكاری كۆمەڵگە بۆ شێتو عاقڵ پەیدا دەبێتو دوای شەش ساڵ
لە مەرگی دیكارت ،نەخۆشخانەی گشتی ( )Hospital Ceneralلە پاریس
بۆ جیاكردنەوەی شێـتو التەكانی وەك سواڵكەرو تاوانكاران كرایەوە ،وەك
دەوترا لە سەدا یەك ()1%ی پاریسیەكان جیاكرانەوە ،بەم جۆرە شێت بوو
بە (ناعاقڵ)و بەشێوەی فیزیكیش لە دنیای ژیریو هۆشمەندی جیا كرایەوە
 ،هەروەها كاریگەری بۆرژوازی لەو كاتەدا بەڕوونی دەردەكەوێت كە
خێزان لە فۆرمە بۆرجوازیەكەیدا پێگەیەكی گرنگی لە كۆمەڵگەدا گرتو
ژیانی ئابوری گۆڕا ،لەو كاتەدا شێت وەك كەسێكی تەمبەڵو مشەخۆر
سەیردەكرا ،كە هەمیشە چاوی لە دەستی خێزانەكەیو كەسانی ترەو خۆی
هیچ بەشداریەكی نیە لە بواری ئابوریدا  ،واتە ئیتر شێت بوو بەوەسفێك بۆ
كەسانی بێكارو هەژار ،دواتر ئەم وەسفە گۆڕاو الیەنی مۆڕاڵیشی گرتەوە،
واتە شێت بە شەرمو شورەیی دادەنراو دەبوایە بشاردرایەتەوە  ،فۆكۆ
ڕایوایە كە «شێتی ئەو جەمسەرە پێچەوانەیەكە عەقڵ بۆ خۆی دروستی
كردووە»  ،بەو پێیەی كە هەمیشە كەسانی عاقڵ دەسەاڵتیان بەسەر كەسانی
شێتدا هەیە ،ئیتر سەردەمی تاریكی شێتی سەرهەڵ دەداتو «شێتی نەك
هەر زمانی عەقڵی نەما ،بەڵكو بێدەنگ كرا ،نەفی كراو لە ژیانی گشتیو
كۆمەاڵیەتی دوور خرایەوە»  ،هەروەها فۆكۆ دەڵێ :لەو سەردەمەدا شێت
هەبوون بەبەر چاوی خەڵكەوە سزا دەدرانو قامچی كاری دەكران ،یاخود
بەكاردەهێنران بۆ السایی كردنەوەی جۆرە یارییەكی پێشبڕكێی كە ڕاوەدوو
دەنران ،دواتر بەندكردنیان دەستی پێكردو ئەو یاریانە گواسترانەوە بۆ
بەندگای شێتەكان كە ناونرا شێتخانە ،واتە خەڵكی بۆ بینینی لێدانو قامچی
كاریو داڕزاندنو سوكایەتی پێكردنی شێتەكان دەچون بۆ شێتخانەكان ،وەك
بەزمێكی كۆمەاڵیەتیو بۆ خۆش ڕابوێری دەچوون ،بە نمونە سااڵنە زیاتر لە
93

ئاشنابوون بە فۆکۆ

( )96000نەوەدو شەش هەزار كەس سەردانی نەخۆشخانەی شێتانی (بێتلهام)
یان دەكرد لە لەندەن.
لەسەدەی حەڤدەهەمداو لە ساڵی ( )1656لەسەر بڕیاری پاشای فرنسا
نەخۆشخانەی گشتی فراوان كرا ،كەسانی نەخۆشو شێتو گوناهبارو الت
پێكەوە زیندانی دەكران ،هەموو ئەوانەی بەپێی عەقڵی (دێكارت) بە بێعەقڵ
لە قەڵەم بدرانایە لە كۆمەڵگە دەردەكرانو بۆ ئەو مەڵبەندانە دەنێردران ،
فۆكۆ ئەو كاتە دیاری دەكاتو شرۆڤەی دەكات كە لە پرێكدا جیا كردنەوەی
گەورە لە نێوان دێوانەییو عەقڵدا ئەنجام دەدرێ ،دواتر ئەم جیاكردنەوەیە
بە شێوەی دەزگاییو ڕێكخراو دەبێتو یەكەمین نەخۆشخانە بۆ نەخۆشانی
دەروونیو بیمارانی ڕۆحی دروست دەكرێن ،بۆ یەكەمین جار لە ئەوروپا
لەو نەخۆشخانانەدا چارەسەری دەروونیو بیماری ڕۆحی دەبنە بابەتێكو
دكتۆرەكان كاری لەسەر دەكەن ،شێتخانە وەك دەزگا ،وەك دامەزراوەیەكی
دابڕاو لە كۆمەڵگە ،وەك شوێنێك بۆ شاردنەوەو جیاكردنەوەی ئەوانەی بە
نەخۆش ناو دەبرێن دروستدەكرێت  ،فۆكۆ دەڵێ« :لەم ساتەدا بۆ یەكەمین
جار ئەوانەی بە دێوانە ناونوس دەكرێن هەم دەشاردرێنەوەو هەم لە
شوێنێكیشدا كۆدەكرێنەوە ،شێتخانەكان دەبنە سومبولی بەشە نەخۆشەكەی
كۆمەڵگەو دەرەوەی شێتخانەكانیش دەبنە سەر زەمینی عەقڵو عەقالنیەت» ،
كاتێكیش شێتەكان ناچاركران بەقسەكردنو گێڕانەوەی سەر گوزشتەی ژیانیانو
خستنەڕووی ناخی خۆیان دەسەاڵتی دەروون پزیشكانی بەسەر شێتەكاندا
زیادو پتەو كردو پەیوەندی (زانین  -پزیشك)و دەسەاڵت ئاشكرا بوو  ،لەم
پەیوەندیەدا دەسەاڵتی دەروون پزیشكان بەسەر شێتەكاندا دەنەخشێنرێ،
دكتۆرەكان نوێنەرایەتی عەقڵو عەقاڵنیەت دەكەنو نەخۆشەكانیش نوێنەری
دێوانەیی (شێت)ین ،ئەم جۆرە لە پەیوەندی دەبێتە بنەماو بونیادی هاتنە
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ئارای مۆدێلێكی نوێی دەسەاڵت ،ئەم جۆرە لە دەسەاڵت كاری سەرەكی
بریتییە لە چاودێری كردنی ڕۆحی ئینسانو كۆنترۆڵكردنو دیسپلینكردنی
ناوەكی ئەو ڕۆحە ،بە پێی خواستی ستراتیژە بااڵكانی دەسەاڵت ،ئەم
ستراتیژەی دەسەاڵت كە دواجار لە سەدەی بیستەمدا لەپەرگیرترین شێوەیدا
(نەك هەموو شێوەكانی) نازیزمو فاشیزمی بەرهەمهێناو لێكەوتەوە ،وە
فۆكۆ باوەڕی وایە كە دروست كردنی شێتخانەكان تەنیا زانستی پزیشكی
لەپشتیەوە ئامادەگی نەبوو ،بەڵكو لە پاڵیدا دروستكردنی شێتخانەكان
پرۆژەیەكیش بووە بۆ دابڕاندنو پەڕگیركردنو شاردنەوەی ئەو بەشەی
كۆمەڵگە بە ناوی دێوانەییەوە  ،چونكە لە سەردەمی عقاڵنیەتدا شێتی تەنیا
دەرنەكرا ،بەڵكو چەندان سیفەتی ناڕەوشتیو ڕەفتاری نامەعقولو نا ژیرانەو
ناپەسەندی بەسەردا درا ،كە هەمان پرۆسە لە پیشتردا بەرامبەر سواڵكەرو
بێكارو هۆمۆسێكسواڵ ()Homosexualو بێ ماڵو حاڵەكان ()vagrantsو
سەرخۆشو مەستەكاندا ئەنجام درابوو.
بە بڕوای فۆكۆ لە چركەساتی جیاكردنەوەی شێت لە عاقڵ ئیتر عقڵ
سیستەمێكی چاوەدێریو كۆنترۆڵی گەورە دادەمەزرێن ێ تاكو لە ڕێگەیەوە
ئەو پرۆسەی جیاكاریەبپارێزێو بەردەوامیو شەرعیەتی زانستی پێ ببەخش ێ
« ،ئیتر شێتەكان وادانرا كە عەقڵیان نەخۆشو ناتەواوە ،بۆیە دەبوو هەمیشە
چاوەدێری بكرێن ،لە ژێر ئاگاداریدا بن ،لە جیاتی زنجیری دەستوپ ێ
دەبوو ببنە ژێر فرمانی داوو دەرمان»  ،ئیتر لەوە بەدواوە بەتایبەت لە
سەردەمی ئێستاماندا بواری پزیشكی دیاردەی شێتی لە كەلتور سەندۆتەوەو
بەم جۆرەش شێتی بۆتە نەخۆشیەكی عەقڵی.
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بەشی سێیەم :زیندان
باسی یەكەم :زیندان – ئەشكەنجە:
بەر لە لەدایكبوونی زیندان سزاكان لە دەرەوە لە ناوچەیەكی
قەرەباڵغو بە بەرچاوی ژمارەیەكی زۆر لە خەڵكیەوە ئەنجام دەدران ،سزاكان
لە شێوەی شانۆگەریو بەدڕندانەترین شێوەو پڕ ئازارترین جۆر بۆ هێنانەدی
زۆرترین ترس لە دەروونی ژمارە گەلێكی زۆری خەڵكی بەڕێوەدەچوون،
فۆكۆ لە كتێبی (دیسپلینو سزا  -لە دایك بوونی زیندان)دا كۆمەڵێك
ڕووداوی سزادانی ئەو كاتە باسدەكات ،لەگەڵ ووردەكاری لە ڕێوڕەسمی
سزادانەكاندا ،فۆكۆ بەسەرهاتی هەوڵێكی شكست خواردوو بۆ كوشتنی
(لویسی پانزە) لە (ڤێرسای) لە  1757/3/2دەخاتە ڕوو لە الیەن بكوژێكەوە بە
ناوی (ڕۆبەرت دەیمیننز) ،ئەم بەسەرهاتە لە فەسڵی یەكەمی قسمی یەكەمی
كتێبی (دیسپلینو سزا)دا هاتووەو دەیمینز بەم جۆرە سزا دەدرێ :دوای
وەستانی لەسەر سەكۆیەك ،بە بەش بەشو پارچە پارچە لە گۆشتی (سەر
مەمكی ،قۆڵەكانی ،ڕانیو ناو ڕانەكانی) بە شیشی سورەوكراو لێدەكرێتەوە،
ئەو دەستەی كە چەقۆكەی پێهەڵگرتووە بۆ ئەنجامدانی كوشتنەكە (دەستی
ڕاستی) بە تێزاب دەسوتێنرێ ،وە لە هەموو ئەو شوێنانەی جەستەی
كە گۆشتەكەی لـ ێ دادەماڵرێ ئەوا (مسی تواوەی داخ ،زەیتی لە كوڵ،
مۆمو تێزاب) بە تێكەڵی ڕۆدەكرێن ،پاشان چوار ئەسپ بە چوار پەلیەوە
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(دەستەكان ،قاچەكان) دەبەسترێنو ڕادەكێشرێ تاكو دەبێت بە چوار
پارچەوەو ئینجا دەسوتێنرێو الشەی دەبێت بە خۆڵەمێش ،خۆڵەمێشەكەش
دەدرێتە بەر با ،هەروەها فۆكۆ لەم ڕووداوەداو بەسەرنجدان لە جەلالدەكە
كە ناوی (سامسۆن) samson-ە ووردەكاری زیاتر باس دەكات :سامسۆن بە
ئاستەم بۆی دەكرا ئەو هەموو گۆشتە لەسەر ئێسقانو سنگو ڕانو قۆڵەكان
داماڵێ ،هەر بۆیە چەندان جار لە نیوەی كارەكەدا چەقۆ سورەكراوەكەی
لە گۆشتە نیوە داماڵراوەكە دەردەهێنایەوەو جارێكی تر هەمدیسان دەستی
پێدەكردەوە وە كاتێك چوار ئەسپەكە ناتوانن جەستەی تاوانبارەكە (دەیمنیز)
بكەن بە چوار پارچەوە ئەوا دەیانكات بە شەش ئەسپو پاشان بەهەشت
ئەسپ ،بەاڵم هێشتا ئەسپەكان توانای ئەم كارەیان نابێ ،بۆیە (سامسۆن)
هاوكاریان دەكاتو لەگەڵ ڕاكێشانی جەستەكە لە الیەن ئەسپەكانەوە ،بە
چەقۆیەكی گەورەی تیژ جەستەی تاوانبارەكە دەكات بە چوار پارچەوە  ،ئەم
جۆرە لە سزادان جگە لە ئامانجە ئەساسیەكەی خۆی كە ئازاردانی تاوانبارو
لە ڕێگەشیەوە چاو ترساندنی خەڵك بوو ئەوا سزادان چەند ئامانجێكی
الوەكیشی هەبوو وەك داننان بە ڕەوایەتی سزایەكەو داننان بە وەی كە
تاوانەكەی كردووە ،وەك فۆكۆ ڕای وایە «دانپیانان ڕێوڕەسمێكە كە لە
پەیوەندی دەسەاڵتدا دەردەكەوێت».
فۆكۆ باس لە كۆمەڵێك پرۆسەی دانپیانان لە سەدەی هەژدەدا دەكات،
وە ئەم پرۆسانە هەند ێ جیاوازی لە تەكنیكەكانو چۆنیەتی بەڕێوەچوونی
پرۆسەی دانپیانانەكاندا لە خۆیاندا هەڵدەگرن لێرەدا هەوڵ دەدەین بە
كورتی باس لە ئاوێتە بوونی سزاو دانپیانان بكەین لەم جۆرانەی خوارەوەدا:
 -1دانپیانان بە هەڵگرتنی الفیتە :تاوانبارەكە دەبوو دان بە
تاوانەكەیدا بنێت ،ئاشكرای بكات ،ڕاستیەكە دەربخات( ئەو ڕاستیەی لەسەری
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گیراوە) ،الفیتە بن ێ بە پشتیەوە بەسنگیەوە ،لەسەر سەری وە بگەڕێ بە
شەقامەكاندا ،ئەو الفیتانە باسی سزاكە یان تاوانەكەو دانپیانانەكەی لەسەر
نوسرابوو ،دەبوو تاوانبار بەالفیتەكانەوە لە چەند ڕێگەیەكی جیاواز بوەستێ،
بڕیار لە بارەی تاوانەكەیەوە لەسەر دەرگای كەنیسەكان هەڵدەواسرا ،وە لە
كاتی داننان بە تاوانەكەی تاوانبار بەپێی پەتیو بەنیوە ڕووتی لەسەر ئەژنۆ
دەكەوتوو ڕایدەگەیاند كە ئەو ناشرینترینو قێزەوەنترین تاوانی كردووە ،وە
جارێكی تریش كە دەڕۆیشت بەرەو پەتی سێدارە تاوانەكەی ئاشكرا دەكردو
دانی دەنا بە دادپەروەری ئەو سزایەی كە دەدرا بەسەریداو بەخۆڕاگریەوە
بەرگەی سزاكەی دەگرتو هێزی دەدایە بەر خۆی تاكو گیان دەرچوونی.
 -2دانپیانان لە ڕێگەی سزادان لەسەر سەكۆیەك :لەم جۆرەدا
دانپیانان لە ژوورەكانی تاوانباراندا وەردەگیرا ،كاتێك تاوانبارەكە هیچی
نەدركاندبا یاخود بەشێك لە ڕاستیەكانی دەشاردەوە ،ئەوا دەبرا بۆ سەر
سەكۆیەك بۆ سزادان تاكو دانپیانانی لێوەر بگیرێت ،فۆكۆ دەڵێ :ئەو كاتەی
سزادراوەكە بڕیار بوو سەربكەوێت بۆ سەر سەكۆیەكە ،دەیتوانی داوای كاتی
زیاتر بكات بۆ ئەوەی زانیاری تازە بدات ،وەكۆی ئەو خەڵكەی بۆ بینینی
شانۆی سزادانەكان لە دەوری سەكۆكە كۆدەبوونەوە هەمیشە چاوەڕێی ئەو
گۆڕانە لە ناكاوانەیان دەكرد.
 -3ئەشكەنجەدان لە شوێنی ڕوودانی تاوانەكە :خستنە ڕووی جەستەی
حوكمدراوی تاوانبارەكە لە هەمان ئەو جێگەیەی كە تاوانەكەی تێدا ئەنجامدراوە
یاخود نزیك بەو جێگەیە ،فۆكۆ بەسەرهاتی خوێندكارێك دەگێڕێتەوە لە ساڵی
 1723كە چەند كەسێكی كوشتبوو دواتر (دادگای سزادانی شاهانە) بڕیاریدا
سەكۆی لەسێدارەدانەكە لەبەردەم دەرگای ئەو ئوتێلە دابنرێت كە تاوانەكەی
تیا ئەنجام درابوو ،یاخود سزادانی ئەو شوێنە لە جەستەی كە تاوانەكەی
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پێ ئەنجام دەدرا وەك بڕینی زمانی ئەو كەسەی كوفری دەكرد ،تەنانەت
هەندێ جار سزایان بەسەر ئەو ئامرازانەشدا دەسەپاند كە لە ئەنجامدانی
تاوانەكەدا بەكارهاتوون وەكو ڕووپۆشكردنی ئەو چەقۆ بچوكەی (لە تاوانەكەدا
بەكارهاتبوو) بە كبریت ،پاشان بەستنەوەی بە دەستی تاوانبارەكەوە بۆ ئەوەی
لەگەڵ سوتانی تاوانبارەكەدا ئەویش (چەقۆكە) بسوتێت ،وە كرێكارێك دوای
ئەوەی خاوەنكارەكەی خۆی دەكوژێت دەنێردرێت بۆ شوێنی سزادانەكەی لە ناو
عەرەبانەیەكدا ( كە پێشتر ئەو عەرەبانەیە بۆ كۆكردنەوەی زبڵ بەكارهێنرابوو)
وە پەتێكی سێدارەی تیا هەڵواسرابوو ،لە خوارەوەو لە ئاستی پەتەكە
كورسیەك دانرابوو هەمان ئەو كورسیە بوو كە گەورەكەی (خاوەنكارەكەی)
لە كاتی كوشتنەكەی لەسەری دانیشتبوو ،تاوانبارەكە خرایە سەر كورسیەكە،
جێبەجێكاری سزاكە هەستا بە بڕینەوەی دەستی ڕاستی تاوانبارەكەو فرێیدایە
ناو ئاگرەكەوە بەبەرچاوییەوە ،دواتر چوار لێدانی بە چەقۆی گەورە (سانتۆری)
بۆ كوشتنی تاوانبارەكە ،یەكەمو دووەم چەقۆی لەسەریدا ،سێیەمی لە قۆڵیو
چوارەم لە سنگی ،پاشان كرا بە پەتی سێدارەكەوە تاكو مرد ،دواتر جەستەی
مردووی داگیراو سەری لە الشەی جیاكرایەوەو كرا بە دەروازەی شارداو
بەشەكەی تری الشەی خرایە قواڵی ( )10پێوە.
 -4سزادان بە هێواشیو ئارامگریەوە لە بەرامبەر تاوانبارەكاندا
جێبەجێ دەكرا ،تاكو هاوارو ناڵە لە تاوانبارەكەوە دەردەچوو بە جۆرێك ئەو
هاواركردنە جۆرێك لە ڕاستی دەردەخست ،ئازاردان درێژەی دەكێشا تاكو
دانپیانان دەست دەكەوت ،وە لەوانەبوو ژیانی ڕزگار بێت ،ئەشكەنجەدانەكە
پێش سزاكە دەكەوت هاوارو ناڵەی تاوانبار تەعبیری لەو سزایە دەكرد كە
دەدرا بەسەریدا.
لە هەموو ئەو جۆرو نمونانە جگە لە سزادان ئەوا نیشاندانیش بووە
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بۆ ئەوانی تر  ،وە فۆكۆ ڕای وایە كە دواتر دەسەاڵت دەیەوێت سیستەمی
سزای بە جۆرێك بێت كە وەكو پرەنسیپێكی مرۆیی لەقەڵەم بدرێت ،
واتە تاوانباران دەبرێنە ژوورەكانەوەو زانستو دادگاكان كاری خۆیان لەم
ژوورانەی زینداندا دەكەن ،لێرەوە تەكنیكەكانی سزادان لەناو زیندانەكان
بەڕێوە دەبرێت.
سزادان وەك دەرئەنجامی تاوان یاخود وەكو هێزێك بۆ تۆڵە كردنەوە
لە تاوانبارە ،بەواتایەكی تر سزادان كاتێك لە ئارادا دەبێت كە تاوانێك
یاخود هەوڵێكو ویستێك بۆ ئەنجامدانی تاوان لە ئارادا بێت ،لێرەوە
دەسەاڵت هەڵدەست ێ بە ئەنجامدانی ڕێوڕەسمی سزاكە ،هەر بۆیە سزادان
وەكو پرەنسیپێك بۆ پیادە كردنی دەسەاڵتو نیشاندانی هێز زۆر بەرباڵوو
بەرچاوە  ،وە دەسەاڵت بە پێی ویستو بەرژەوەندی خۆی توانای سزادانو
كوشتن یاخود پێدانەوەی مافی ژیانی بە تاوانبار هەیە،بەاڵم (گرین) ئەو
ڕایە ڕەتدەكاتەوەو پێیوانیە كە ماف شتێك نەبێت ،جگە لە دروستكراوی
دەسەاڵتدار كە هێزی سزادانی لە دەستایەو خاوەنیەتی.
فۆكۆ ئەوە ڕوون دەكاتەوەكە سزادان كردەوەیەك نیە كە تەنیا
دڕندانەو پڕ لە توندو تیژی بێتو هیچی تر ،بەڵكو بە بڕوای فۆكۆ ئەشكەنجە
حیسابو كتابی خۆی هەیە ،كە ئامانجی دروستكردنی ئازارێكی حیساب
بۆ كراوە ،واتە ئەشكەنجە لەسەر بنەمای هونەری چەندایەتی پێكهێنانی
پڕئازارترین جۆر دامەزراوە ،واتە هونەری پاراستنی ژیانە لە ناو هەناوی
قورسترین دەردو ئازار ،واتە لەت لەتكردنی مەرگ بەسەر (هەزاران مردن)
دا بەهۆی ئەنجامدانی وەحشیانەترین عەزاب بەر لە مردنی تاوانبارەكە.
دەسەاڵت پاساوی سزاكانی بەوە دەداتەوە ،كە دەیەوێت ڕێگە لە
تاكەكان بگرێت لە زیانگەیاندن بە خۆیانو كۆمەڵگە ،واتە سزادانی تاوانبار
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هەر لەبەر ئەوە نیە كە ئەو تاوانبارە شایەنی ئەو سزایەیە لە بەرامبەر
تاوانەكەیدا ،بەڵكو بە پاساوی دەربڕینی هەستی توڕەی كۆمەڵگەیشە
بەرامبەر تاوانبارو تاوانەكەی.
سزادانی تاكەكان لە الیەن دەسەاڵتی دەوڵەتەوە بەالی هەند ێ
لە بیرمەندانەوە لەسەر چوار بنەماو بنچینە پاساو دەدر ێ كە ئەمانەی
خوارەوەن:
 -1سزادان وەك بنەمای قەرەبوو كردنەوە ،یاخود تۆڵە كردنەوە.
 -2سزادان وەك هۆكارێكی وەستێنەر لە تاوان ،یاخود قەدەغەكار.
 -3سزادان وەك ڕێگەیەك بۆ پاراستنی كۆمەڵگە لە تاوان.
 -4سزادان وەك ئامرازی چاكسازی كردن ،یاخود نۆرماڵ كردنی
تاوانبار تاكو بتوانر ێ جارێكی تر بگەڕێندرێتەوە ناو كۆمەڵگە.
بنەمای یەكەم كۆنترین بنەمایە كە دەوەستێتە سەر ئایدیای تۆڵە
سەندنەوە ،واتا تۆڵە لە تاوانبارەكە بكرێتەوە كە ئەمەش ڕیشەكەی
دەگەڕێتەوە سەر بیرۆكە ئاینییەكە لەمەڕ گوناهـ ،ئەم بنەمایە بەو جۆرە
لە سزا دەگات كە تەعبیر لە هەستی ئەو كەسە دەكات كە تاوانی بەرامبەر
كراوە ،سزادان لەم ڕوانگەیەوە وەاڵمی كردەوەی تاوانێكە ،جگە لەوەی
كە دەبێت سزاكە توندو دژوار بێت ،ئەوا دەبێت ڕەنگدانەوەی چییەتی
تاوانەكەش بێت  ،لە دووەم پاساودا (سزا وەك قەدەغە كار) كەمتر
پەیوەستە بەسزادان لە بەرامبەر ئەندازەی تاوان ،بەڵكو زیاتر كار لەسەر
سزا دەكات بۆ دروستكردنی هەڵسوكەوتی داهاتوی ئەوانی تر ،وەك بێنتام
دەڵێ« :قەدەغە كردنی گشتی پێویستە ببێتە كۆتاییەكی سزادان چونكە
ئەم قەدەغە كردنە سەلماندنی سزادانە»  ،لەسێیەم پاساودا سزا پارێزەری
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كۆمەڵگەیە لە تاوانو لەسەر بنەمای بەدیهێنانی ئارامیو ئاسایشو سەالمەتی
بۆ هاواڵتیان پرۆسەكانی سزا بەسەر تاوانباراندا جێبەج ێ دەكرێت ،ئەم
پاساوە الی زۆربەی حكومەتەكانی ڕۆژهەاڵتی كۆنیش بە بنەما وەرگیراوە
چونكە بەوجۆرە لە سزایان ڕوانیوە كە هۆكارێكی جەوهەرییە بۆ سەركەوتنی
دەوڵەت لە بەڕێوەبردنی كاروبارەكانی دا  ،وە پاساوی چوارەم بەووردی لە
( زیندان -چاكسازی) لە سەری دەوەستینو شرۆڤەی دەكەین ،هەر بۆیە
زەروور نیە لێرەشدا لەسەری بوەستین.
سەرنجی فۆكۆ دەربارەی سزا یاساییەكان (ئەو سزایانەی پاساوی
یاساییان هەیەو دەسەاڵتی دەوڵەت ئەنجامیان دەدات) هەر لەئەشكەنجەو
كوشتنەوە تا دەگات بە زیندانی كردنو چاكسازی جیاوازە لەو تێڕوانینو
باسانەی بەر لە فۆكۆو پەیوەست بەم بوارانەوە نوسراون ،هەرچەندە
ناونیشانی دووەمی (دیسپلینو سزا) لە دایك بوونی زیندانە ،بەاڵم فۆكۆ
دەیەوێت لە ڕێگەی بەندینخانەوە مێژووی سزاكان تۆمارو شەنو كەو بكات،
تا جەخت لەوە بكاتەوە كە لە كۆتاییەكانی سەدەی هەژدەوە وا دەركەوت
كە بیرۆكەی زیندانو بەندینخانە باشترینو كاراترینو عەقاڵنی ترین ئامرازە
بۆ سەپاندنی سزا  ،بە بڕوای فۆكۆ سەرهەڵدانی زیندان پەیوەستە بە
گۆڕانەكانی سزاوە ،لە سەدەی هەژدەدا كاتێك ئەشكەنجەو لەسێدارەدانە
شێوە شانۆگەریەكان جێگەیان بۆ گرتنو زیندانی كردن خۆشكرد.
لێرەدا مەبەست لە زیندان وەك جێگەیەك بۆ تاوانبارانو سزادانە،
چونكە بەر لەو ماوەیەو لە سەدەكانی ناوەڕاستدا گولەكان (ئەوانەی توشی
نەخۆشی گولی دەبوون) بەند دەكرانو لە خەڵكی جیا دەكرانەوە ،هەروەها
لەسەدەی پانزە كەسانی ناسراو بەالتو پوتو بێكەسو لەسەدەی حەڤدەوە
شێتانو سواڵكەرو فەقیرو بێكارانیشی گرتەوە ،بەاڵم دواتر ئەو بەندگا
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(زیندانە) زلو زەبەالحانە دەورێكی تریان وەرگرت كە تیایاندا لێپێچینەوەی
سزایی بەشێوەیەكی نهێنیو لە ژێر ڕێسای توندو ووردو تۆكمەدا ئەنجام
دەدرا  ،تا ماوەیەكی زۆر دانپیانان لە ڕێگەی سزادانەوە شێوازی باو بوو
بەاڵم دوای سەرهەڵدانی جواڵنەوەی ڕیفۆرمی ئایینی (لۆسەری-كاڵڤنی)
شێوازێكی نەرمی ئایینی وەرگرتو لە شوێنی ئاینی ئەنجامدەدرا ،دواتر
بەهۆی فراوان بوونی پەروەردەو بارهێنان لە سەدەی هەژدەو تۆكمە
بوونی پزیشكی لە سەدەی نۆزدە ئیتر دانپیانان شوێنە ئاینیەكەی لە دەستداو
شوێنێكی تری دەستەمۆ كرد وەكو نەخۆشخانە.
باسی دووەم :زیندان-بەرهەمهێنان:
قۆناغی دووەمی زیندان بەكارهێنانی زیندانە وەكو ئامرازێكی
وەبەرهێنانو كۆكردنەوەی سەرمایە ،لەم قۆناغەدا بەكارهێنانی سزای
جەستەییو ئازاردان وەك شێوازێك لە تۆڵە سەندنەوە كەم دەبێتەوەو
بەكارهێنانی زیندانەكان بۆ وەبەرهێنانیو كارپێكردنیان جێگەی سزا
جەستەییەكان دەگرێتەوە ،وەزیفەی زیندان لەم قۆناغەدا لە پاڵ وەبەرهێنان
بریتیە لە كۆكردنەوەی كەسانی زیندانی لە چوارچێوەی زیندانداو دابڕینیان
لە كۆمەڵگە بەجۆرێك لە دەرەوەی زیندان نابینرێنو بەتەواوی لە كۆمەڵگە
دوور دەخرێنەوە ،بەپێچەوانەی قۆناغی یەكەمی زیندان كە تیایدا سزاكان
بەبەرچاوی ئاپۆریەك لە خەڵكی ئەنجام دەدران.
سەرهەڵدانی ئەم جۆرە لە زیندان پێشینەكەی دەگەڕێتەوە بۆ زیندان
وەك ئامرازی سزادان لە پێناو ملكەچیو الرەملی ،بەاڵم ئەم قۆناغەی
زیندان ئامرازەكەی جیاوازە لە قۆناغی پێش خۆی ،واتە ئامانجی زیندان
لە هەموو قۆناغەكانیدا هەریەك شتە ،ئەویش گوێڕایەڵیو كۆنترۆڵ كردنی
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كەسی زیندانییە.
سەرهەڵدانی ئەم جۆرەی زیندان دەتوانین بگەڕێنینەوە بۆ بەر لە
نیوەی دووەمی سەدەی هەژدە ،لەم سەردەمەدا بەشێكی زۆری زیندانەكانی
هۆڵەندا لەسەر بنەمای ئیلتیزاماتی ئابوری دامەزرابوون ،بەناوبانگترین دەزگا
لەم نێوەندەدا (مازۆن دوفۆرس)بوو ،لەوێدا تاوانبار (گوناهكار)و بەڕەاڵكانیان
كۆدەكردەوەو ناچاریان دەكردن كاربكەن ،واتە لێرەدا ئیلتزاماتە كۆمەاڵیەتیو
سیاسیەكان لەگەڵ ئیلتزاماتە ئابوریەكان ئاوێتە كرابوون ،چونكە ڕاگرتنو
ئاگادار بوون لەزیندانەكان بودجەوخەرجیەكی زۆری پێویست بوو ،هەربۆیە
دەبوایە زیندانەكان ناچار بەكار كردن بكرێن بۆ ئەوەی خەرجی چاكسازیو
پەروەردەیی خۆیان بدەن  ،بەاڵم بەشێوەیەكی جەوهەری لەسەرەتاكانی
سەرهەڵدانی پیشەسازیەوە دەسەاڵتو كارایی لەناو سیستەمێكدا لێك
گرێدرانو فەزاو بەرهەم هێنان بەهۆی زانستی چاودێریو تێڕوانین لێك
بەستراون ،واتە ئیتر لێرەوە كۆنترۆڵ پەیوەستدەبێت بەبەرهەمهێنانەوەو
لەگەڵ بەرهەمهێناندا پەیوەندی پەیدادەكات،هەر بۆیە پێویست بوو مرۆڤی
ناو زیندانیەكان كاربكەنو پیشەی تایبەتی فێربنو بەرهەم هێنبن ،واتە
دەسەاڵت دەیویست تاكی ناو زیندانەكان بگۆڕێت بە كەسانی ئیشكەرو
بەرهەمهێن ،لە هەمانكاتدا بیانكات بە جەستەیەكی ڕامكارو دیسپلین كراو.
فۆكۆ دەڵێ« :هەند ێ مێژوونوسو كۆمەڵناسی ئەڵمانی لیهاتوو
هەبوون كە پاش تاوتوێ كردنی بابەتەكە گەیشتنە ئەو دەرئەنجامەكە لە
كۆمەڵگای بۆرژوازیو سەرمایەداریو پیشەسازییەكان كە بەهای سەرەكی
تیایاندا تایبەت بوو بوو بەكار هاتنە سەر ئەو بڕوایەی كە بە سوودترین
سزا بۆ تاوانبارەكان مەحكوم كردنیانە بەكاری زۆرە ملـێ ،بەاڵم چۆن دەكرا
ناچاریان بكەین كار بكەن؟ لە ڕێگەی حەبس كردنیان لە زیندانو ناچار
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كردنیان بە ئەوەندە كاتژمێر كار لە ڕۆژێكدا».
(هانا ئارێنت) دەربارەی زیندان وەك ئامرازی وەبەرهێنان ڕای
وایە ئەگەر تاك سزا بدرێت بە كاری زۆرە مل ێ ئەوا وەك چۆن كار لە
ڕوی قورسیەوە سنوردارە بەهەمان شێوەش لە ڕووی زەمەنەوە سنوردارە،
هەروەها ئەوە تاكە زیندانیە هەندێ مافی لەسەر جەستەی دەبێت وەك
ئەوەی ناخرێتە ژێر ئەشكەنجەو بااڵدەستی ڕەهاوە ،بەمەش مرۆڤ بەهای
مرۆیی خۆی لەدەست نادات بەپێچەوانەی ئۆردوگاكانی نازییەوە كە تیایدا
زیندانەكان لە هەموو بەهایەكی مرۆیی دادەماڵران.
باسی سێیەم :زیندان – چاكسازی (نۆرماڵسازی):
وەك لە قۆناغەكانی پێشوودا باسمان كرد ،زیندان شوێنگەی سزای
جەستەییو كاری زۆرەملێیانە بوو ،لە قۆناغی یەمەكیدا زیندان جێگەیەك
بوو بۆ تۆڵە سەندنەوەلە تاوانباران بە ئازاردانی جەستەیی ،وە لە قۆناغی
دووەمدا كە باسمان كرد وەكو دەرهاویشتەیەكی سەرمایەداری زیندان
شوێنی وەبەرهێنانو كاركردن بوو ،ئێمە لێرەدا باس لە زیندان دەكەین
وەكو نۆرماڵگە ،وەكو شوێنێك بۆ نۆرماڵسازیو چاكسازیو ئاسایی
كردنەوەی زیندانیان تاكو بتوانن ببنەوە بەو كەسەی بەرلە تاوانەكە ،یاخود
ببنە كەسێكی ئاسایی ناو كۆمەڵگە ،واتە باسكردنمانە لە شێوازی سێیەمی
سزا كە فۆكۆ باسی لێوە دەكات ئەویش «زیندانو چاودێریو پاسەوانی
بە مەبەستی نۆرماڵسازی وەكو بەرجەستە بوونی تەكنەلۆژیای مۆدێرنی
دەسەاڵتی دیسپلینی».
فۆكۆ لە كەسە یەكەمینەكانە كە دەربارەی زیندانو سزا دواوەو
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دەتوانین كتێبی (دیسپلینو سزا) وەكو چەكێكی گرنگی ئەم فەیلەسوفەدا
بنێین بۆ دژایەتیكردنی جیهانی بەندینخانەو رەخنە گرتن لە هەلومەرجی
بەندیخانە ،تاكو دەگاتە رەخنە كردنی خودی پرەنسیپی بەندینخانە،
وە داوای داخستنی بەندینخانەو زیندانەكان دەكات ،ئەم كتێبەی فۆكۆ
(دیسپلینو سزا) ،كارێكی هەم دەگمەنو هەم پڕ بەها بوو بەتایبەت لەسەر
ئاستی فەلسەفیو مێژوویی ،گرنگیەكەی لەسەر ئاستی فەلسەفی دەگەڕێتەوە
بۆ ئەوەی كە لە ئەفالتۆنەوە تاكو ئێستا مەسەلەی زیندان مەسەلەیەكی
ئامادەو قسە لەسەر كراو نەبوو لە شیكردنەوە فەلسەفیە بەناوبانگەكاندا،
لەسەر ئاستی مێژوویش چونكە كۆی كارە مێژووییەكان بە هەموو جۆرو
ڕێبازەكانیانەوە بەو جۆرە نزیك بە بەندینخانە نەكەوتوون وەكو دەزگایەك
لە مێژووی مرۆییو شارستانی گەالندا.
دەسەاڵت ئامانجی لە سزادان یان نمایشی بابەتە سزایەكان لە
شوێنە گشتیو قەرەباڵغەكان تەنیا نۆرماڵسازیو پەروەردەكردنی ئەخالقی
نەبوو بەڵكو دەیوست لە ڕێگەی بەكارهێنانی وردی تەكنیكە ئیداریەكانی
مەعریفەو دەسەاڵت گۆڕانكاری رەفتاری هەم لەجەستەو هەم لە ڕۆحی
تاوانباردا پێكبهێنێت  ،هەر بۆیە ئاساییە كە دەسەاڵت دواجار گۆڕانكاری
لە جۆری سزاكاندا بكات ،چونكە گرنگترین شت بۆ دەسەاڵت ئەوەیە كە
خۆی تاكەكان كۆنترۆڵ بكات ،هەر ئەم ئامانجەش جۆری سزاكان دیاری
دەكات ،وەك ئەوەی فۆكۆ باوەڕی وایە كە نابێت حەپسو زیندان تەنیا
وەكو دەزگایەكی سەركوت وەبەرچاو بگرین ،بەڵكو گەرەكە كە لە هەمان
كاتدا وەكو فرمانو ئەركێكی كۆمەاڵیەتی ئاڵۆزیش حیسابی بۆ بكەین ،واتە
تێڕوانینی فۆكۆ بۆ زیندان بەو جۆرەیە كە سەر لەنو ێ ناسینی شێوازی
پێكهێنانی تەكنیكی دەسەاڵتێكی تایبەتی لە خۆ دەگرێ ،بەڕای فۆكۆ سزا
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هەم سیاسیەو هەم حقوقی ،ئەم دەربڕینە لە سەر وەستانی پێویستە چونكە
هەرچەندە ناونیشانی الوەكی (دووەمی) كتابی دیسپلینو سزا (لە دایك
بوونی زیندان)ە بەاڵم بەووردبوونەوە لەم نوسراوە دەردەكەوێت كە
جەوهەریەتی بابەتی لێكۆڵینەوەكە زیندان نییە ،بەڵكو لە ڕێگەی زیندانەوە
قسەكردنە لەسەر تەكنەلۆژیای دیسپلین  ،واتە زیندان وەكو دامەزراوەو
بونیادێكی سەرەكی كۆنترۆڵكارو دیسپلینكار گەشە دەكاتو پەرەدەسێنێ،
كە مۆدێلی تەكنیكەكانی وەكو خوێن لە نێو جەستەی كۆمەڵگەدا بە گشتی
دێتو دەچێت  ،واتە ئامانج لە زیندان حەپسو سزادان ڕێگە گرتن لە تاوان
یاخود چاكسازی كردنی تاوانبارو پشتیوانی كۆمەڵگە نیە  ،بەڵكو زیندان
ئامرازێكە بۆ الرەملێو دروستكردنی جەستەو ڕۆحی كۆنترۆڵكراو.
فۆكۆ شرۆڤەی سزا وەكو ئامرازی دانپیانانو دركاندن پەیوەستدەكات
بە دەسەاڵتی دیسپلینو زیندانی مۆدێرنەوە لە پێناو گۆڕینی تاك بۆ بوونەوەری
ئیعترافكەرو ڕای وایە كە دانپیانان سەرچاوەیەكە بۆ دركاندن ،وە دانپیانان
دەسەپێنێتو هەڵدەسەنگێنێت بۆ داوەریكردن ،ئەم كارە پاساو دەكر ێ
لەسەر بنەمای ڕێساگەلێك كە تیایدا دەربڕینی ڕووتو پەتی ،سەربەخۆ لە
ئاكامە دەرەكیەكانی ،وە گۆڕانكاری گەلێكی دەروونی الی دركێنەر بەرهەم
دەهێنێت ،وەفۆكۆ ڕای وایە پاساوی شتگەلێكی تریش دەكرێ وەك ئیعتراف
دەربازو ئازادی دەكات ،پاكژی دەكاتەوە باری گوناهەكانی لەسەر شانی ال
دەباتو بەڵێنی ڕزگاری پێدەدات  ،بەب ێ ئەوەی جەوهەری ڕاستەقینەو پڕ
خوازەی لە پێناو كۆنترۆڵو داگیركردنی بوونیەی مرۆیی دەربخات ،وەك
لە كتێبی (سیستەمی چاودێری بااڵدەست بەسەر هەموو كەسو هەموو
جێیەكدا) كە بەرهەمی (جێرمی بێنتام)ەو تایبەتە بە لێكۆڵینەوەی تاوان،
یەكێكە لە سەرچاوەكانی سیستەمی تازەی زیندان  ،بەڕوونی دەردەكەوێت.
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فۆكۆ ڕایوایە كە «ئەو ڕۆشناییەی كە ڕۆشنگەری لەگەڵ خۆیدا
دەیهێنێت دەبێتە تیشكێك بۆ ڕوناككردنەوەی ژووری زیندانەكان ،تا
زیندانەوان چاكتر بتوانێت دیلەكانی خۆی ببینێتو كۆنتڕۆڵیان بكات ،دەبێتە
ڕۆشناییەك ناوەوەی مرۆڤ ڕۆشن دەكاتەوە تا زیاتر دیسپلینیان بكات،
دەبێتە كەرەستەی ڕونكردنەوەی هەرچی زیاتری مرۆڤو سەندنەوەی
تەواوی تایبەتمەندییەكانی تا بكرێت بە باشترین شێوە كۆنترۆڵ بكرێت».
سیستەمی نوێی زیندان كە لە سەرەتاكانی سەدەی نۆزدە سەری
هەڵدا وەكو تاقیگەیەك بەكارهێنرا بۆ لێكۆڵینەوەی تاوانەكانو پێكهێنانی
كۆمەڵێك مەعریفە لە هەمبەر تاوانبارو تاوانەكان ،واتە بەسەرهەڵدانی
تەكنەلۆژیای دیسپلین مەیدانێكی ئایدیال بۆ سەرهەڵدانی خودێك دەركەوت،
كە لە یەك كاتدا هەم بابەتی توێژینەوە زانستیە نوێیەكان بوو هەم بابەتی
دەسەاڵتی دیسپلینی ،بەم جۆرە دەروونناسی زانستی لە دایك دەبێتو لە
ناو زیندانەكان هەلی كارو گەشەكردنی زۆری بۆ دەڕەخسێ ،واتە زیندان
بەكار دەهێنرێ بۆ پرۆسەی نۆرماڵسازیو چاكسازی ،واتە زیندان جێگەی
مامەڵەو چاككردنەوەی مرۆڤە دەروون نەخۆشەكانە ،ئەمەش بووە هۆكاری
ئەوەی ناوی چاكسازی بۆ زیندانەكان زیاد بكرێت،هەر لەبەر ئەمەش
بوو كە «تێكۆشەرو شۆڕشگێڕانی كورد كاتێ لە الیەن بەعسەوە دەگیران
لە زیندانی ئیسالحیەدا بەند دەكرانو وەك نەخۆشی سایكۆلۆژیو دێوانە
مامەڵە دەكرانو دەبوایە لە زیندانەكانی بەعسدا ببنەوە بە مرۆڤی ئاسایی».
دواجار ئامانجی دەسەاڵت لە زیندان بەر لە چاكسازی كۆنترۆڵە،
بۆئەوەی دەسەاڵت هێزی خۆی بەسەر جەستەی ئینسانەكاندا گرەنتیو زامن
بكات ،ئەوا پێویست بوو لەشو جەستە دەزگایی بكرێت ،ئەو دەزگایانەش
وەكو زیندان ،نەخۆشخانە ،كارخانە ،سەربازگە ،فێرگەو زانكۆ ،شێتخانە...
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هتد ،دەبوو زانینو ئاگایی بەردەوام دەربارەی مرۆڤە دەزگایی كراوەكان
بەدەست بهێنرێ ،لە زیندان چاوی چاودێرو پاسەوان سەرچاوەی ئەو زانینە
بوون  ،لێرەوە سیستەمە سەرانسەر بینییەكەی (بێنتام) كاریگەری قوڵی
دەردەكەوێت ،فۆكۆ ڕای وایە كە «سیستەمی سەرانسەر بین بۆ خۆی دەبێت
وەكو نمایشی میكانیزمەكانی دەسەاڵت كە گەیشتۆتە شێوە ئایدیالەكەی
خۆی بناسرێت ،ڕەفتارەكەی كە لە هەر چەشنە بەربەستو بەرگریو
ملمالنێیەك ڕزگاری بووە ،دەب ێ وەكو سیستەمی بیناسازی یان سیستەمێكی
چاودێری بێگەرد پیشان بدرێت ،ئەم سیستەمە لە ڕاستیدا شێوەیەكی
تەكنەلۆژیای سیاسیە» ،بنەمای سەرهەڵدانی تەكنەلۆژیاكانی زیندانو
سزایشە ،چونكە سیاسەتەكانی چاودێری كردنو تواناكانی دیسپلین تەنیا
كۆمەڵێك پاسەوانو بەڕێوەبەرو بەرپرسی زیندانو قوتابخانەو سەربازگەو
كارگەكان هەڵگروخاوەنی نین ،بەڵكو ئەم توانایە لە شێوازی دروستبوونو
بەڕێوەبردنو تەالر سازی دەزگاكان خۆشیاندا بەرجەستەیە.
واتە «زیندان بریتیە لە مۆدێلی دەسەاڵتێك كە توانایەكی بێسنوری
هەیە لە دیسپلینكردنو چاودێریكردندا ،شوێنێكە دەسەاڵت تیایدا لە
خۆهەیمەنەیدایە ،ژیانی ئینسان تیایدا لە دۆخی كۆنترۆڵێكی سەرتاسەری
دایە»  ،واتە زیندان لە پێناو كۆنترۆڵی مرۆڤەكان بەهێزترین دەزگای
دەسەاڵتی دیسپلینە.
دواجار دەسەاڵت لە دونیای مۆدێرن كۆمەڵێك دەزگا دروست دەكات
لە سەر شێوازی زیندانو لەسەر مۆدێلی زیندان دروستكراونو تیایاندا زاتی
ئینسان بە شێوەی زاتێكی دیسپلینكراو دروست دەكرێت ،دەسەاڵت لەم
پێناوەدا مۆدێلی زیندان دەگوازێتەوە بۆ قوتابخانەو كارخانەو بیمارستانو
سەربازگەو زۆرێك لە دامودەزگاكانی تری ناو كۆمەڵگە ،بەواتایەكی تر
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زیندان دەبێتە ئەو شێوازەی كە دەسەاڵت لە كۆمەڵگەی مۆدێرندا كاری
پێدەكات ،لێرەدا زیندان بە مانای ئازاردان نا ،بەڵكو بەمانای دروستكردنی
مرۆڤی ملكەچو گوێڕایەڵو كۆنترۆڵكراو.
بەشی چوارەم :دەسەاڵتی سەركوت:
سەركوت وەكو خواستی دەسەاڵت لەبنەڕەتیەتی پەیوەندیەكانی
دەسەاڵتدا دروست دەبێت ،كاتێك كە دەسەاڵت ئامادەگی هەبێت سەركوت
دەردەكەوێت ،لە دەرەوەی دەسەاڵت پرۆسەی سەركوت نییەو كاتێك
دەسەاڵت نەبێت شتێكیش بەناوی پرۆسەی سەركوت كردنەوە نابێت،
واتە بوونی سەركوت بەستراوە بە بوونی دەسەاڵتەوە ،بەاڵم مەرج نییە
كە دەسەاڵت هەبوو ڕاستەوخۆ سەركوتیش هەبێت ،واتە بەبێ دەسەاڵت
سەركوت نیە ،بەاڵم دەش ێ دەسەاڵت هەبێتو سەركوت نەبێت ،چونكە
دەسەاڵت جگە لە دەسەاڵتی سەركوت جۆری تریشی هەیە ،كە دەش ێ
دەسەاڵتی دروستكەرو بنیاتنەرو بەرهەمهێنەر بێت ،هێزی ناوەكیانەی
دەسەاڵت جگە لە سەركوت هێزی تریشی تیایە ،ئاخاوتنی ئێمە لێرەدا قسە
كردنە دەربارەی سەركوت وەكو ناوەڕۆكی دەسەاڵتی چەپێنەرو ڕامكار ،واتا
قسەمانە لەسەر سەركوت كە دەچێتە جەوهەریەتی دەسەاڵتەوەو ،لە زمانی
فۆكۆوە ئەو بنەڕەتیەی كە بە گۆڕانی شۆڕشەكان ناگۆڕێتو وەكو خۆی
بەردەوامی دەكێشێت.
نا توانایی شۆڕشەكان لە گۆڕینی بنەڕەتەكانی دەسەاڵت بە ئاسانی لە
دەرئەنجامەكانی كاپیتالیزمو سۆسیالیزمدا دەردەكەوێت ،ئەم دوو سیستەمە
وەكو دەرهاویشتەی مۆدێرنێتەو ڕۆشنگەری بەناوی خۆشبەختی مرۆڤەوە
سەریان هەڵدا ،بەاڵم لە قواڵییاندا لەسەر وەك یەك لێكردنی مرۆڤەكانو
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سڕینەوەی جیاوازیەكان دروست بوون(هەردوو سیستەم كە هەڵگری
جەوهەرێكی سەركوتن) دەیانەوێت جیاوازی مرۆڤەكانو كەلتورەكانیان
بسڕنەوە ،ئەم مەیلە ناوەكیە بەهێزەی یەكڕەنگ كردن كە ئەم دوو
سیستەمە هەڵیان گرتووە ،لە بنەڕەتدا سەدای ئەو ڕۆحە میتافیزیكییەیە كە
ئەم دوو سیستمە لەسەری بەندنو ڕاوەستاون ،واتە ڕۆحی نەفی كردنی
جیاوازیەكان ،ڕۆحی كاركردن بەمەرجەعیەتێكی بااڵ كە لە سەروی هەموو
جیاوازیەكانەوەیە.
هێزی سەركوت نەك تەنیا لە جەوهەری دەسەاڵتی دەرەكیدا بەڵكو
لەو دەسەاڵتەشدا هەیە كە مرۆڤ لە ناخی خۆیدا بەرامبەر بە خۆی
هەیەتی ،واتە لە (دەسەاڵتی ناوەكی)شدا ئامادەیە ،هەر بۆیە بەدیدی
فۆكۆ دەبێ مرۆڤ بەردەوام سەپاندنی دەسەاڵتی بەسەر خۆیدا بەجۆرو
ئەندازەیەك بێت كە نەبێت بەكۆیلەی خۆی ،ئەمەش جەختكردنە لەسەر
ئەوەی پەیوەندییەكانی دەسەاڵت تەنیا لە ناو كۆمەڵگەدا نیيە ،بەڵكو
پەیوەندییەكە تاك لەگەڵ خۆشیداو لەهەناوی خۆشیدا هەیەتی ،ئەمەش
ڕەنگدانەوەیە لەسەر ئەوەی كە چاودێری خۆ ،جۆرێك چاودێری كردنیشە
لەسەر كەسانی تر.
فۆكۆ لە پێناو (خۆ ئازادی) داوای ئیرادەی سەربەستی تاك دەكات
هەم لەدەسەاڵتی ناوەكی خۆییو هەم لە دەسەاڵتی دەرەكی ،ئەم
هەڵوێستەی فۆكۆ لەسەرنجەكانی بۆ خۆپیشاندانەكانی ()1978،1979ی ئێراندا
دەردەكەوێت ،فۆكۆ ئیرادەی گشتیو ئازاد لە ئێرانو لەو خۆپیشاندانەداو لە
كوچەو شەقامەكاندا هەست پێدەكات  ،ئەم هەڵوێستانەی فۆكۆ پەیوەندی
هەیە بە نوسینەكانیەوە دەربارەی دەسەاڵتو مەترسیەكانی مۆدێرنێتی
 ،چونكە وەك باسمان كرد دەرهاویشتەكانی مۆدێرنێتی (سۆسیالیزمو
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كاپتیالیزم) هەڵگری دیدی سەركوت بوون ،ئەوەتا فۆكۆ خۆی لە (خواستی
تێگەیشتن)دا دەڵێ« :دوای سەدان ساڵ كەشی كراوەو دەربڕینی ئازاد چاخی
سەركوت لە سەدەی حەڤدەیەمدا دەستی پێكردو ئەم ئاخێوە لەگەڵ گەشەی
كاپتیالیزمدا خۆی گونجاندو خرایە پاڵ سیستەمی بۆرژوازیەوە».
دەش ێ ئەم جۆرە دەربڕینە تاریكاندنی سەردەمی مۆدێرنێتی بێت،
بەاڵم لە الیەك مۆدێرنێتی وەكو دەرهاویشتەیەكی مرۆكردی پڕ مەئەساتە،
ناشرینترین هەڵوێستەكانی جەنگو دڕندەترین ئەشكەنجە بارودۆخی مرۆڤ
كردەنو ئەم هەڵوێستانە لە جەنگەكانی سەردەمی مۆدێرنێتی دوای سەدەی
( )17دەركەوتن ،لە الیەكی ترەوە فۆكۆ دەڵێ« :مەبەستی من ئەوە نییە
كە هەموو شت خراپە ،بەڵكو ئەوەیە كە هەموو شت ترسناكە ،گەر هەموو
شت ترسناك بێت كەواتە هەمیشە دەبێت دەست بەكاربین».
جۆرێكی تری سەركوت كە فۆكۆ لەبارەیەوە دەدو ێ بریتیە
لەسەركوتی جنسی ،فۆكۆ پرۆسەی سەركوت تەنیا لە سەركوتی سیاسیدا
كورت ناكاتەوە ،بەڵكو لە بەرامبەر گریمانەی سەركوتكردندا تەفسیری جیاواز
بۆ پەیوەندیەكانی سێكسواڵیتە ،هەقیقەت ،دەسەاڵت ،جەستە ،تاك دەخاتە
ڕوو ،واتا فۆكۆ لەم الیەنەوە گریمانەی سەركوتو دەسەاڵتی چاودێریكەر
بەسەر ژیاندا لە پاڵ یەك دادەنێ ،فۆكۆ سەركوتی جنسی لە پەیوەست
بەسەر هەڵدانی كاپتالیزم شی دەكاتەوەو ڕای وایە كە سێكسواڵیتە تەنها
پەراوێزێكە بەسەر چیرۆكی واقعی مێژوویی پەیدا بوونی سەرمایەداریەوە،
بەاڵم پێیوایە پەراوێزێكی گرنگە چونكە لە سیستەمی سەرمایەداریدا
سەركوت كردن شێوازی گشتی دەسەاڵتە  ،فۆكۆ ڕایوایە «سەركوت خاڵی
بنەڕەتی پەیوەندی نێوان دەسەاڵت ،زانستو سێكسواڵیتە بوو ،دەرباز بوون
لێی ئاسان نیە مەگەر بەنرخێكی زۆر گران ،ئەمەش ڕوونتر دەكاتەوەو لە
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(خواستی تێگەیشتن)دا دەڵێ :بەستنی چاوو گوێكانو هەر جێگایەك كە
سێكسی تێدایە ،بەڵگەیەكە بۆ بێدەنگی گشتیو بەئەنقەست ،ئەمانە دەتوانن
تایبەتمەندی سەركوتبن كە سەركوت جیا دەكەنەوە لە قەدەغەییەكانی یاسای
پەتی سزادان،سەركوت ڕێك وەك حوكم بەبزربوون بوو ،هەروەها وەك
حوكم بە بێدەنگی ،پەسەند كردنی نەبوونیو ،دەرئەنجام بەڵگەیەك لەسەر
هەرچییەك كە نابێت لەبارەیەوە نەقسەیەك بكرێو نەببینرێو نەلێی بەئاگا
بێ.
باسی یەكەم :سەركوت:
سەركوت لە سادەترین مانای دا ،بەواتای هەڵوێستی دەسەاڵتێكە كە
ناتوانرێت هیچ كارێك بەئەنجام بگەیەنێت جگە لە ناچار كردن بەملكەچی،
و كۆی كارەكانی بەهۆی هێزو دەسەاڵتەكەیەوە دەكات لە دەرەوەی نیتاقی
زانینو ئاگایی مەعریفی.
بۆ دیاری كردنی ویستەكان دەسەاڵتی سەركوت دەبێت شرۆڤەی
كۆی ئەو گۆڕانە جەوهەریانە بكەین ،كە لە پەیوەندییەكانی هێزدا هەیە
لەگەڵ الیەنی هێزدارو هاوپەیوەند بەجۆری چینەكانی كۆمەڵگەو بابەتەكانی
دادگەری كۆمەاڵیەتیو هەموو ئەو ئامرازو شێوازانەی كە پایەكانی دەسەاڵت
پێكدەهێننو ئەندازەی ڕەنگدانەوەی هەموو ئەوانە لە چوارچێوەی دەقو
ڕێسا یاساییەكانو جۆرو ئامانج لەسەپاندنو ڕەنگ دانەوەو دەرهاویشتەو
كاردانەوەكانی لە كۆمەڵگەدا ،چونكە دەش ێ جیاوازی هەبێت لە یاسا وەكو
دەقو یاسا وەكو پراكتیك ،سیستەم وەكو ئەوەی لەدەستوردا هەیەو ئەوەی
لە مەیدانی پراكتیزەكردندا دەگوزەرێ ،چونكە دەسەاڵتی سەركوت هێزو
بەردەوامی خۆی زۆر كات لە مەخفی كردنی بەرژەوەندی خۆی ،یاخود
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لە مەخفی كردنی خۆی وەكو هێزی داپڵۆسیندا دەبینێتەوە ،تاكە ئامرازی
شاردنەوەی ڕووی ڕاستەقینەی دەسەاڵتی سەركوت دەستورو یاساكانیەتی.
فۆكۆ ڕایوایە دەسەاڵتی سەركوت «سەركەوتنی تەریب دەب ێ لەگەڵ
سەركەوتنی لەشاردنەوەی میكانیزمەكانیدا» و نهێنی پارێزی لە ئالیەتو
بەرنامەكانیدا ،واتە یەكێك لە خەسڵەتە سەرەكیەكانی دەسەاڵتی سەركوت
شاردنەوەی هێزی داپڵۆسێنەرانەو سەركوتانەی خۆیەتیو دەستورو یاسا
دەكاتە دەمامكی خۆی بۆ دروستكردنی ڕوویەكی مرۆڤانەی درۆیینە لە پێناو
جوان نیشاندانی خۆیدا ،تاكو بتوانێ بەردەوامی بەسەركوت كاری بدات.
خەسڵەتێكی تری دەسەاڵتی سەركوت چاودێری كردنو دیسپلین
كردنە( ،مەریوان وریا) ڕایوایە كە ڕەخنەی سەرەكی میشێل فۆكۆ لە
قوتابخانەی فرانكفۆرتو بەتایبەت لە ماركۆزە ئەوەیە كە ئەوان دەسەاڵت
بە چەپاندنو سەركوت كردن یەكسان دەكەن ،لە كاتێكدا فۆكۆ پێیوایە
دەسەاڵت بەرهەمهێنە  ،هەروەها كاك مەریوان ڕای وایە كاتێك فۆكۆ باس
لە دەوڵەتی چاودێریكەرو دیسپلینكەر دەكات ئەوا بەمانای سەركوت نایەت.
ڕاستە چاودێری دیسپلین خودی سەركوت نییە ،بەاڵم دەش ێ دواجار
بچێتە یاخود بخرێتە خزمەتی سەركوتەوە ،كاتێك لە (حەفتاكانو هەشتاكان)
ی سەدەی ڕابردوودا كوردانی الدێكانی باشوری كوردستان ڕادەگوێزرێنە
ئۆردوگا زۆرە ملێكانەوە بۆ چاودێری كردنو دیسپلینكردنیان ئەوا لە ڕێگەی
ئەم ئۆردوگایانەوە پرۆسەی سەركوت كردن بەتۆكمە تری بەڕێوەدەچێتو
دەبێت كۆی ژیانی دانیشتوانی ئەو ئۆردوگایانە بەپێی ئەو پالنانە بێت
كە دەسەاڵت نەخشەی بۆ دەكێشێ ،ئەگەر نا لە ڕێگەی سزادانەوە ناچار
دەكرێن.
نمونەیەكی تری پەیوەندی نێوان چاودێریو دیسپلین لەگەڵ سەركوتدا
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لە ڕژێمی تۆتالیتاریو بەتایبەت لەژێر دەسەاڵتی (نازی)دا بەرچاو دەكەوێت.
ڕژێمی تۆتالیتار خاوەنی دەزگا گەلێكی پۆلیسییە ،ئەركیان ئەوەیە
هەر كاتیك حكومەت بڕیاریدا توێژێك لە دانیشتوان داگیربكات ئەوا دەبێ
جێبەجێی ئەو كارە بكات ،پۆلیسی نهێنی خەسڵەتێكی هەیە لە ڕووی سیاسیەوە
كە تاكە دەزگایە بەشداری لە نهێنیەكانی دەسەاڵتی بااڵ دەكات  ،لەم ڕێگەیەوە
ڕژێمی تۆتالیتار توندو تیژی پێڕەو دەكاتو وەك ئامرازو ئامانجو ستراتیجی
دوورخایەنیش توندو تیژی دەكاتە یاسایەكی حەتمی كە پاساو و حەتمیەتی
زانستیو مێژوویی پێدەبەخشێ ،واتە تەنیا پەنا بۆ توندوتیژی فیزیكی نابات،
بەڵكو توندوتیژی ڕەمزیو عەقڵیەتی زانستگەریو حەتمیەتی مێژوویش بەهەند
وەردەگرێ ،تاكو پاساوی سزاكانی بداتەوەو شەرعیەتیان پێبدات  ،بەم پاساوانە
هەر كاتێ هاواڵتی بە ڕەزامەندیو نەرمی پابەندو گوێڕایەڵ نەبوو ئەوا
بەناچارو زۆرلێكردن ملكەچ دەكرێ.
لێرە دەگەینە دوو خەسڵەتی تری دەسەاڵتی سەركوت ،ئەوانیش
توندوتیژی ڕەمزیو ئۆردوگا زۆرە ملێكانە ،توندو تیژی ڕەمزی بەكۆمەڵێك
ڕەهەندی ترسناكەوە لەسەر ئاستێكی فیكری بااڵ دەردەكەوێت ،بەتایبەتی لەناو
دامەزراوە پەروەردەییو دەزگا دامەزراوە دەوڵەتیەكانی كە خاوەن سیستمێكی
بەڕێوەبردنی تایبەتو ئاڕاستەی كاركردنی تاكەكانیان كۆنترۆڵ كردووە.
(بۆردیۆ) پێناسەی توندو تیژی ڕەمزی دەكات بە «بریتیە لە هەر
ئۆتۆریتیەك هەوڵی بەكارهێنانی یان سەپاندنی دەاللەتێكی دیاریكراو بكات،
لەم سەپاندنەدا وەك دەاللەتی شەرعی تەماشای بكاتو پەیوەندییە هێزەكانی
خۆی تیادا بشارێتەوەو هێزی خودی تایبەتی خۆی بۆ ئەم هێزە زیاد بكات،
واتە ببێتە خاوەنی ڕەمزیەتێكی تایبەتی».
ئۆردوگا زۆرە ملێكان خەسڵەتێكی تری دەسەاڵتی سەركوتە،
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دەسەاڵت لەم ئۆردوگایانەدا هێزی خۆی دەنەخشێنێو بەسەر جەستەو
ڕۆحی تاكەكاندا پیادەی دەكات.
لە ڕوانینێكی ئاسایدا ئەم ئۆردوگایانە بێسود دەردەكەون ،بەاڵم بە
ڕۆچونەقواڵییان دەردەكەوێت كە گرنگترین دەزگای پاراستنی دەسەاڵتی
سەركوتن ،چونكە ئەوەی لەم ئۆردوگایانەدا دەبینر ێ (بەتایبەت لە
ئۆردوگاكانی نازی)دا ئەوا تەنیا بۆ كۆنترۆڵو دیسپلینو چاودێریو
لەناوبردنو سوكایەتی مرۆڤەكان دروست نەكراون ،بەڵكو تیایاندا مرۆڤ
دەخرایە پرۆسەی لەمرۆڤخستنەوە ،واتا دەسەاڵت هەوڵیدەدا ناخی
مرۆڤەكان بڕوخێنێو كەسایەتی تاكەكان بە جۆرێك بگۆڕێ ،كە نەك لە
مرۆڤی ئاسایی بەڵكو لە ئاژەڵیش نەچن،بەواتایەكی تر بیانكات بەشتێكی
ڕووتو هیچی تر  ،پرۆسەی دیسپلین لەم ئۆردوگایانەدا بەشێوەیەكی ووردو
پتەو بەڕێوە دەچێ بەجۆرێك كە مرۆڤەكان بەسەر گروپی بێمانادا دابەش
دەكرێن ،بەاڵم ئەم گروپانە لە ڕوانگەی ڕێكخستنو چاودێییەوە زۆر گرنگو
بەسودن بۆ دەسەاڵت ،وەك دابەش كردنیان بەپێی ئاین ،بەپێی تاوان،
بەپێی باكگراوندی سیاسی ،ڕەگەزی ،پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی ،نەتەوەیی،
تەمەڵیو كەمتەرخەمی...هتد ،بەم جۆرە ئاسانتر پرۆسەی كۆنترۆڵكردنیان
جێبەجێ دەكرا.
كاتێك دەسەاڵتدار دەسەاڵتی خۆی زیاتر لەو دەسەاڵتەی بەپێی
ڕێكەوتنێك پێیدراوە بەكارببات ،دەتوانرێ بەكاربردنی ئەم جۆرە دەسەاڵتە
بەسەركوت كردن بشوبهێنرێ ،بەواتایەكی تر دەسەاڵتی ڕەوا سنوردارە و
دەسەاڵتی ڕەها ستەمكارو سەركوتكارە.
كاتێك لە دیمانەیەكدا كەسێك بەناوی(بۆنسێن) لە فۆكۆ دەپرس ێ
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كە :بۆ شیكردنەوەی دەسەاڵت دەبێت بەر لە هەر ئەزمونێكو بەپێی پێناسە
بیبەستینەوە بەسەركوتكردن؟ ،فۆكۆ لە وەاڵمدا دەڵێ :بەڵێ ڕاستە  ،كەوابوو
دەسەاڵت لە ژێر دەمامكەكەیدا هێزی سەركوتی خۆی حەشارداوە ،دەسەاڵت
هەرگیز كۆڕایەكی نییە ،بەاڵم هەمیشە هەوڵ دەدات زۆرترین ڕەزامەندی
بەدەست بهێنێ بۆ دڵنیا بوون لە پاراستنو بەردەوامی بااڵییەكەی ،كاتێك
دەسەاڵت ناچار دەبێت دەمامكەكەی خۆی البداتو واقیعیەتی خۆی دیار
بخات ،ئیتر توندوتیژیە كانی بەسەر جەستەدا دەنەخشێنێو هێز بەكار
دێنێ ،جوڵە ڕادەگرێتو هەموو شتێك دەبەخشێتو دەكاتە قوربانی جگە
لە (شكۆ)یەكەیو ئەوەی شكۆمەندی پێدەبەخشێ ،لە پێناو بەردەوامی
دەسەاڵتیدا هەموو شتێك وێران دەكاتو دەرگاكان بە ڕووی هەموو
ئەگەرەكاندا دادەخات.
لێرەدا جۆرێك لە دەسەاڵت سەر هەڵدەدات (دەسەاڵتی سەركوت)
كە پێویست بە ڕەزامەندی خەڵك ناكات( ،بێرتراند ڕاسل ) ئەم دەسەاڵتە
وێنا دەكات بەو دەسەاڵتەی كە قەساب بەسەر مەڕدا هەیەتی ،بەو پێیەی
كە ڕەزامەندی خەڵك لە خۆ ناگر ێ  ،واتا دەسەاڵتێكە لەسەر خوێن
وەستاوەو بە خوێن بەردەوامی دەكێشێ.
سەركوت كردن وەكو گریمانەیەك ڕەگی لە كلتورێكدا یە كە
دەسەاڵت بەو جۆرە دەناسێت كە تەنیا سنوردارێتیو نەفی كردنو ناچار
كردنە ،دەسەاڵتێكە وەك هەڕەشە بۆ سەر عەقڵو تێگەیشتنی ڕەخنەی
دەردەكەوێت ،دەسەاڵتێكە داوای گوێڕایەڵییەكی ب ێ پرسیارو بێ مەرج
دەكات ،داوای متمانەیەكی بێڕەخنە لە حوكم كردنی ئەوانی تر دەكات،
ئەمەش لە ڕووی دەروونیەوە بەواتای ئارەزووی زاڵبوون یان سەركوتكردن
دێت  ،فۆكۆ دەڵێ« :نامەوێت بڵێم كە هێزو دەسەاڵت لە كۆمەڵگەیەكی
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وەك كۆمەڵگەی ئێمەدا (فەرەنسا) زیاتر ئاسانگەرە تاسەركوت كەر».
هەروەها دەشڵێ« :نامەو ێ پرسیار بكەم كە ئێمە بۆچی سەركوت
كراوین؟ ،بەڵكو دەمەوێت پرسیار بكەم بۆچی بەم هەموو گڕوتینەوە ،بەم
هەموو ڕقو توڕەییەوە دژی ڕابردووی نزیكمان دژی ئێستاكەو خۆمان،
دەڵێین كە سەركوت كراوین».
فۆكۆ دەڵێ :كەسانێك پێمدەڵێن كە قبوڵ كردنی ئەم سەركوتە لە
الیەن خەڵكانێكی زۆرەوە پەسەند دەكر ێ لەبەر ئەوەیە كە ئەم سەركوتە لە
بواری مێژووییەوە بەڵگە نەویستەو سەلمێنراوە  ،كە دەتوانین ئەم بەڵگە
نەویستییە ببەستێتەوە بە پەیمانی كۆمەاڵیەتیەوە وەكو شەرعیەت پێدەری
دەسەاڵت.
بەاڵم فۆكۆ سەرهەڵدانی (سەركوت) دەگەڕێنێتەوە بۆ سەرمایەداری
بەو پێیەی «لەسیستەمی سەرمایەداریدا سەركوت شێوازی گشتی دەسەاڵتە».
هەروەها فۆكۆ دەڵێ« :سەردەمی حەڤدەهەم دەسپێكی چاخی
سەركوتە ،چاخێك تایبەت بە كۆمەڵگەیەك كە بە بۆرژوازی دەناسرێتو
ئێمە وادیارە هێشتاش لەو چاخە ڕزگارمان نەبووە».
پەیوەندی سەركوت لەگەڵ سەرمایەداریدا دەتوانین بگێڕینەوە بۆ
سەرەتاكانی دروست بوونی سوپای دیسپلینو ڕێكخراو ،یەكەمین شێوازەكانی
سەرهەڵدانی سوپا دەگەڕێتەوە بۆ بەرلەسەرمایەداریو لە كۆمەڵگە كشتوكاڵیە
سەرەتاییەكاندا سەریهەڵداوە ،بە هۆی جەنگە بەردەوامەكانی ئەو كۆمەڵگایانە
لەگەڵ دەوروپشتی خۆیان وە ئەو كاتە هەموو ئیمپراتۆرەكان خاوەنی سوپای
ڕێكخراوی خۆیان بوون ،وە هەموو سوپاكانی ئەوكاتە بە ئەرستۆكراتی
خاوەن زەوییەوە بەسترابوون  ،ووردە ووردە گۆڕانكاری لە جۆری سوپاكاندا
ڕوویداو لە نێوان سااڵنی ( )1650-1550سوپاكان ڕێكخراوتربوون لە ڕووی
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كەلوپەلو جلوبەرگی سوپاییو دیسپلینی سەربازییەوە ،پلەو هێما تایبەتیەكان
هەر لەو كاتەدا سەریان هەڵدا.
لەو سەردەمانەدا بایەخی گەورە دەدرا بەو سوپایانە ،پاشاكان
زۆربەی كات لە جیاتی پارە زەویان بەسەربازەكان دەدا ،ئەمەش بەجۆرێك
لە جۆرەكان بەشدار بوو لەدروست بوونی چینی دەرەبەگ ،هەروەها
ئەفسەرانی سوپا باجیان لـ ێ وەرنەدەگیرا چونكە دەگوترا ئەمان باجی
خوێن دەدەن ،ئەم گرنگی پێدانەی سوپا درێژەی كێشاو تا لەسەردەمی
(لویسی چواردە) لە فەرەنسا ژمارەی سەربازان گەیشتە ( )400000چوار
سەد هەزار سەرباز كە ئەوسا فەرەنسا ( )23ملیۆن دانیشتوی بوو ،هەروەها
سەردەستیو دەستوەردانی سوپا لە ژیانی كۆمەاڵیەتی لەسەردەمی ناپلیۆندا
گەیشتە چڵە پۆپەی خۆی ،سوپای پرۆفیشناڵی نەتەوەیی لەسەدەی نۆزدەوە
سەری هەڵدا ،هۆكاری سەرهەڵدانی ئەم جۆرەی سوپا دەگەڕێتەوە بۆ
شەڕەكانی ناپلیۆن لە كۆتای سەدەی هەژدەو شەڕەكانی سەربەخۆیی ئەمریكا
لە ساڵەكانی (.)1783-1775
لە سەدەی نۆزدەیەم بەدواوە ئامانجی تاكەكان داواكاری ژیانەو
ژیان وەكو پێویستیە بنچینەییەكان  ،هەر بۆیە لەو سەردەمەدا جەنگەكان
بەر لەوەی بەناوی دەسەاڵتدارەوە هەڵبگیرسێن ،ئەوا بەناوی بونیەتو
بەرژەوەندیو پاراستنی گشتییەوە بەرپا دەكران ،هاواڵتیان بانگهێشتی
جەنگەكان دەكران بۆ كوشتن گوایە لە پێناوی ژیاندایە ،واتە ژیان دەكرێت
بە قوربانی بەناوی ژیان دۆستیو پێویستی مانەوەی ژیان.
دەسەاڵت ئەم كارە بەجۆرێكی تر دەكات ،كۆمەڵێك دەكوژێت لە
پێناوی كۆمەڵێكی تردا ،كۆمەڵێك دەجەنگن ،دەكوژن ،دەكوژرێن لە پێناو
كۆمەڵێكی تردا تاكو ئارامو خۆش ڕابوێری بژین ،وەمانەوەی ئەم كۆمەڵە
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زۆر جار بەالی دەسەاڵتەوە پاساوە بۆ هاندانی جەنگاوەرەكان ،ئەگەرنا
ئامانج لە كوشتارگەو جەنگەكان نەك پاراستنی كۆمەڵێكە بەڵكو پاراستنی
خودی دەسەاڵتە ،وەك فۆكۆ دەڵێ« :گەر كۆكوژی بەدروستی خەیاڵی
دەسەاڵتە نوێ باوەكانە ،نەك بەهۆی گەڕانەوەی ئەمڕۆژینی مافی دێرینی
كوشتن ،بەڵكو لەو بوارەوەیە كە دەسەاڵت لە ئاستی ژیان ،چەشنەكان،
ڕەچەڵەكەكانو دیاردە گشتگرەكانی حەشیمەتدا جێگربووەو دەسەپێت».
لێرەوە پەیوەندی دەسەاڵتی سەركوت بە سوپاوە بەتەواوی
دەردەكەوێت ،كە مردن دەبێت بەپاوانی دەسەاڵت ،مردن لە دەرەوەی
دەسەاڵت دەگۆڕێت بۆ نهێنی ترینو تایبەتی ترین ساتی بونیەت،
بەئەندازەیەك خۆكوژی دەبێت بە تاوان  ،چونكە تەنیا دەسەاڵت خاوەنی
كوشتن دەبێت.
هەر بۆیە ئەوەی لە جەنگدا بكوژر ێ بۆ دەسەاڵت دەكوژرێو ئەوەی
لە جەنگ خۆی بدزێتەوەو ڕابكات ،ئەوا بە دەستی دەسەاڵت دەكوژرێت،
واتە مردن پاوانی دەسەاڵتە ،یان بەدەستی دەسەاڵت دەمرین یان بۆ
دەسەاڵت دەمرین.
مردن وەك لوتكەی سەركوت ،وەكو ئەوپەڕی توانای سەركوت
پاوانی دەسەاڵتە ،كەواتە دەسەاڵت لە جەوهەردا دەچێتەوە چوارچێوەی
سەركوتەوە.
فۆكۆ بەشە جۆراوجۆرەكانی گریمانەی سەركوت كردن بەبەشە
سەرەكیەكانی پەیوەندییەكانی نێوان هەقیقەتو دەسەاڵت دەزانێتو فۆكۆ
وەكو كەسێك ئەژمار دەكرێت كە هەڵگری بیری ئەنتی دەسەاڵت خوازی
بووە ،ئەم مەیلە دژ بە دەسەاڵت خوازیە لەشەستەكانی سەدەی ڕابردوو
گەشەی زۆری بەخۆیەوە بینی  ،زۆر لە سەرنجەكانی فۆكۆ باسی دەكات
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دەربارەی گریمانەی سەركوتكەرانە لە كتێبی (مێژووی سێكسواڵیتە)دایە،
كە دەسەاڵت وەك سەركوت كردن پێناسە دەكات ،یاخود وەكو كوتو
بەندكردن  ،وەك ئەوەی فۆكۆ دەڵێ« :دەسەاڵت بەناچار سەركوتكەرەو
لەبەر ئەوەی دەسەاڵت خراپە هەر بۆیە دەبێت فاكتەرێكی نێگەتیڤ بێ«.
باسی دووەم :جنسیەت:
قسە كردن لەسەر جنسیەتو سێكسواڵیتە لە پەیوەست بەدەسەاڵتەوە
مەودای بەرفراوانی دوانی دەوێتو پێویستی بە لێووردبوونەی زۆرو قوڵ
هەیە ،وە لەوانەیە كەمێكیش ئاڵۆز بێت ،چونكە پەیوەندیەكانی جنسیەتو
دەسەاڵت لە الیەكەوە بەهۆی ڕایەڵی نادیارەوە ڕوودەدەنو هەندێ جاریش
بەئاشكراو لە ڕێگەی هێزو سەركوتەوە ،هەند ێ جار دەسەاڵت كاریگەری
ئەرێنی (إجابی)و ئاسانسازی بەجنسیەت دەبەخشێو هەند ێ جاری تریش
سنورداری دەكاتو ئاڕاستەی بەرژوەندییەكانی دەسەاڵتی دەكاتو زۆر
جاریش قەدەغەو یاساغی دەكاتو دەیخزێنێتە ژووری خەوی دایكو
باوكانەوە ،بۆیە سێكسواڵیتە چ وەك لێتوێژینەوەی ئێستاییو چ وەك مێژوو
بەشێك لە پرۆژەیەكی بەرباڵوترە كە ئەنجامدانی كاتی زۆرو قسەی زۆری
گەرەكە ،فۆكۆ دەیەوێت ئەو الیەنەی جنسیەت ڕوون بكاتەوە كە گۆڕانی
بۆچونمان لە مەڕ سێكس پەیوەندی بە ڕوانینمان بۆ لەش(جەستە) نییە،
چونكە سێكس تەنیا ئاماژە نییە بە خۆدەرخستنی لەش وەك بابەتی سێكسی
حەزلێكراو ،بەڵكو زیاتر وابەستەیە بە تەكنەلۆجی خۆ و تێگەیشتنمان لە خۆ
و تەكنەلۆجی دەسەاڵت.
«یەكێك لە بڕگە بنەڕەتیەكانی جنسیەت وەك سیستەم یاخود سیستەمی
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سێكسواڵتە هاوكات لەگەڵ تەكنەلۆژیای جەستە سەرهەڵدەدات ،بەتایبەت
لەمەسیحیەتی كالسیكو بە پشت بەستن بەسیستەمەكانی پێوەندیو ڕێساكانی
زاڵ بەسەر پەیوەندیدا»  ،بەاڵم پەیوەندی تۆكمەیی جنسیەتو دەسەاڵت
(دەسەاڵت چ وەك دیسكۆز ،چ وەكو كردارو پۆست دیسكۆز) دەتوانین
بیگەڕێنینەوە بۆ سەرەتاكانی سەدەی هەژدەیەم ،چونكە بەر لەو ماوەیەو
لە سەدەی حەڤدەیەم لە ئەوروپای خۆرئاواییو بەتایبەت لە فەرەنسا فۆكۆ
لە مێژووی جنسیەتدا دەڵێ« :هەڵسوكەوتەكان ڕاشكاوانە بوون ،گوتارەكان
بێپەردەو ڕووكێش ،الدانەكان ئاشكرا ،جەستەكان ڕووتدەبوونەوەو بەسانایی
لەگەڵ یەكتری تێكەڵ دەبوون ،منااڵن ڕووهەڵماڵراو ،بێڕەچاوكارو بێشەرم
لە نێوان پێكەنینی گەورەكاندا دەبزووتن ،لەشەكان خۆ نوێنیان دەكرد» ،
بەبڕوای فۆكۆ ئەمە جۆری پەیوەندی نمونەییە لە نێوان نێرو مێ ،بەاڵم ئەم
پەیوەندییە نمونەییە بااڵیەی بەردەوام بە تێپەڕینی كات هەڵهاتن و دوو
دڵی سەرەتای هەموو گرنگییەكە ،بابەتی خۆشەویستی بە كۆتا نایەت ،لەبەر
ئەوە وەك بوەست(بەربەست) لە نێوان ژن و پیاو نابێ.
لە دوای ئەو ماوەیەوە ئیتر بەدرێژایی سەدەی هەژدەیەم جنسیەتو
دەسەاڵت لەپەیوەندی تۆكمەدا بوونو پەیوەست بە مەسەلە پەیوەندیدارەكان
بە دانیشتوانەوە بوون ،وردە وردە هەنگاوی تر نرا سەبارەت بەجنسیەتو
لەسەرەتاكانی سەدەی نۆزدە گۆڕانی گەورە ڕووی داو جنسیەت لە قاڵبی
پزیشكیو ساخڵەمسازیدا چەسپێنرا  ،لێرەوە زانستی سێكسی خۆی گرێدابە
پزیشكیەوە كە كاری پزیشكی لەو كاتەدا كارێكی پێداگرانە ،بێڕەچاوكاری،
چەواشەكاری ،بەدەستو برد لە یارمەتیدانی یاسا بوو زیاتر لەوەی ملكەچی
ویستو داواكاریەكانی ڕاستیو حەقیقەت بێت ،زانستی پزیشكی لەو كاتەدا
لە باشترین حاڵەتیدا نەخوازراوو ساویلكە بوو ،لە زۆربەی بوارەكاندا
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بەئەنقەست درۆزن ،هاودەست بوو لەگەڵ ئەوەدا ،كە ئیدانەی دەكرد،
ئەم زانستە لە پشت چێژە ئاڵۆزەكانەوە كۆمەڵێك دەسەاڵتگەلی دەخواستو
خۆی بەژێدەری بااڵی پێویستییەكانی پاكو خاوێنیو تەندروستیو
ساخڵەمسازی دادەنا ،هەروەها بانگەشەی ئەوەی دەكرد كە هێزو توانای
جەستەو نەزاهەتی مۆراڵی (ئاكار پاكی)كەرەستەی كۆمەاڵیەتی دەپارێزێت ،
بەمەش لە هەوڵی ڕاكێشانی ئاپۆرای خەڵكدا بوو بۆ ژێر باڵی خۆی ،چونكە
هەروەك (توماس هێل گرین) ڕای وایە كە مرۆڤ بوونەوەرێكی ئەخالقییەو
هەردەم بەدوای (پوختیو بێكەمو كورتی) مۆڕاڵیدا دەگەڕێت  ،لەپاڵ
كەوتنە ژێر دەستی پزیشكی ،هێشتا جنسیەت لەژێر دەسەاڵتی گوتاری ئاینی
ڕزگاری نەبووبوو ،واتە چێژو شەهوەتی جنسی لەگەڵ گوناهـو ئەخالقی
ئاینی لێك گرێدرابوون ،بەمەشەوە نەوەستاو لەتەك ئەمانەوە كاربەدەستانی
پۆلیسیش دەستیانوەردایە كاروباری جنسیەتو فەحشاو مەسەلەی تەندروستی
دانیشتوانو سەالمەتی پزیشكیانو چاودێری جنسیەتیان ئەستۆ گرت،واتە
لەگەڵ ئەوەی هێشتا دەسەاڵتی ئاینی پاشەكشەیەكی ئەوتۆی لەناوكایەی
كۆمەاڵیەتی ئەوروپیدا نەكردبوو ،بەاڵم دەسەاڵتی دەوڵەتی مۆدێرن هاتو
لە ڕێگەی یاساوە كاری لەگەڵ جنسیەتدا دەكردو هەوڵی ئاڕاستەكردنی
جنسیەتیدا ،لەپێناو سەقامگیریو وەكو ئامرازێك كۆنترۆڵی حەزی بەكارهێنا
بۆ بەدیهێنانی ئەم ویستەی.
دەسەاڵت لە ڕێگەی هێزەكەیو لەبەرامبەر چێژی جنسی كەوتە
خۆنمایشو بەسوك دانانی سێكسواڵیتەو هەوڵدان بۆ ڕاگیرو كۆنترۆڵكردنیو
خۆنوێنی ،بەمەش جگە لە چاودێری پۆلیس بۆ سۆزانی خانەكان ،پتەوی
چاودێری دایكو باوك بەسەر مناڵە هەرزەكارەكانیەوە ،مامۆستا بەسەر
قوتابی ،پزیشك بەسەر نەخۆشو پزیشكی دەرونی بەسەر نەخۆشە هستریو
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شێتەكانەوە ،تەئكید كردەوە ،مامۆستا توانای لێپرسینەوەی ئەو خوێندكارانەی
هەبوو كە جوڵەیەكی لەزەت نوێنی جنسیان دەكردو لە نەریتی باو الیان دەدا،
ئیتر چێژی جنسی لە الیەن هێزی دەسەاڵتەوە ئابڵوقە دەدرێو دەسەاڵت
ئەو چێژە دەچەسپێنێت ،كە لە حەشارگەكەی دەریكێشاوە ،پشكنینی
پزیشكی ،لێكۆڵینەوەی دەروون پزیشكانە ،ڕاپۆرتی پەروەردەیی ،كۆنترۆڵە
خێزانیەكان ،چاودێرییە پۆلیسیەكان بەشداری كارای بەدیهێنانی ئەم ئامانجە
گشتگیرو ڕواڵەتیانەی دەسەاڵتیان هەیە  ،سەپاندنی هێز بەسەر جنسیەت
لە تەواوی ئاستەكاندا یەكسانە ،واتە دەسەاڵت لەسەرتاخوار لەم پەڕ بۆ
ئەوپەڕ بڕیاردانەكانو چاودێرییەكانی بەشێوەیەكی هەستیارو بەشێوەی یەك
فۆرمو یەكپارچە ئەنجامدەدات ،لێرەوە بەریەك كەوتنی سێكسو دەسەاڵت
ڕوودەدات ،چونكە عەشق ئەو چركە وجودیە دەبێت كە عاشق بەلوتكەی
دلێریو (خود دەسەاڵت)ی دەگات ،عاشق جگە لە دەسەاڵتی سۆزی خۆی
دەسەاڵتی تر ناخوێنێتەوە ،عاشق لێو ڕێژ دەبێ لەدەسەاڵت  ،لەم بەریەك
كەوتنەوە هەرگیز پەیوەندیەك لە نێوان دەسەاڵتو سێكسدا دروست
نابێت مەگەر شێوەی نەرێنی بێت (دورخستنەوە ،گەڕانەوە ،بەرپێگرتن،
خۆشاردنەوە یان دەمامك لێدان) دەسەاڵت ناتوانێت كاری بەسەر سێكسو
چێژەكانەوە هەبێت ،مەگەر ئەوەی (نا) یان پێبڵێت ،دەسەاڵت هیچ بەرهەم
ناهێنێ جگە لە ڕێگری كردن ،هەوڵ دەدات لێكترازانو پچڕانەكان ئاسایی
بكاتەوەو بیانكاتەوە بەنەریتی باو ،وە پەیوەندییەكانو ئەوانەی بەیەكەوە
نوساون جیا دەكاتەوەو سنورو چوارچێوەیان بۆ دیاری دەكات ،كاریگەریەكانو
شوێنەوارەكانی دەسەاڵت جۆرێكی گشتی ڕێگریو فۆرمێكی تری بەربەستو
نەبوون بە خۆوە دەگرنو بنیاتدەنێن.
تەوەرەی یەكەم :جنسیەت وەك ئامرازی وەبەرهێنان:
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لە الپەڕەكانی پێشوماندا لەگەڵ شرۆڤەكردنی جنسیەتدا باسمان لە
پەیوەندی جنسیەتو دەسەاڵت كردو مەوداو ڕەهەندەكانی ئەم پەیوەندیەمان
بەكورتی ئاماژە پێداو تارمایی دەسەاڵتمان لە دەستێوەردانی جنسیەتدا خستە
ڕوو ،لەم باسەشماندا هەر باس لەدەست تێوەردانی دەسەاڵت دەكەین لە
چێژو سێكسواڵیتەدا ،بەاڵم ڕەهەندێكی ئەم دەستێوەردانە شەنوكەو دەكەین
ئەویش بەكارهێنانی جنسیەتە لە پێناو وەبەرهێناندا ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ
سەرمایەداری چ وەك پرۆژەو چ وەك سیستەم ،لە ژێر سەرنجەكانی (میشیل
فۆكۆ)دا كە لە مێژووی سێكسواڵیتەدا ئاماژەی بۆ كردووە.
بەبڕوای فۆكۆ سەرەتاكانی سەرهەڵدانی سەرمایەداری پیشەسازی
سەدەی نۆزدەهەم كە فۆكۆ ناوی دەنێت سەرمایەداری دواكەوتوو
( )spat kapitalismusبۆچوونێك سەرهەڵدەدات بریتییە لە ڕێگە گرتن
لەبەفیڕۆدانی ووزە ،واتە دەبێت هەموو هێزەكان لە پێناو بەرهەمهێناندا
خەرج بكرێنو بەكارببرێن ،ئیتر لێرەوە جنسیەت لە چێژ دادەماڵرێو
لە پاڵ وەچەخستنەوە ئامرازێكیش دەبێت بۆبەدەست هێنانی سەرمایەو
دەخرێتە خزمەت وەبەرهێنانەوە ،واتەسێكس دەچێتە بازاڕەوەو نرخی
لەسەر دادەنرێو دەبێت بەبەشێك لە ئابوریو لە ژێر سایەی سیستەمی
سەرمایەداری دا لەشفرۆشخانەكان (سۆزانی خانە) برەو دەسەننو سێكس
لە چێژ دادەماڵرێو دەكرێت بە ئامرازی وەدەست هێنانی پارە ،لەسەرەتادا
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سەرمایەداری جنسیەتیان وەكو مەترسی تەندروستی دەستنیشان كردو
خەڵكیان ئاگادار كردەوە لە مەترسیەكانی ئەو نەخۆشیانە ،دواتر كۆمەڵێك
دەرمانخانەو نەخۆشخانەو كلینكیان بۆ ڕووبەڕوو بوونەوەی نەخۆشیە
جنسیەكان دامەزراندو پاشان بەپێی ڕێنمایی پزیشكیو لەژێر سایەی
كۆمەڵێك ڕاپۆرتی ئاڵۆزی پزیشكی دەستیانكرد بەدامەزراندنی سۆزانی خانە
مۆڵەت پێدراوەكانو هەوڵدان بۆ ڕێكخستنیو چاودێری كردنیان  ،چونكە
سەرمایەداری ڕای وابوو كە دەبێت وەكو بابەتێك قسە لەسەر سێكس بكەین
كە نابێت وەالبخرێو مەحكوم بكرێ ،بەڵكو دەبێت بەڕێوەببرێو لە سیستەمە
سوودمەندەكاندا بگونجێنرێو بۆ زۆرترین سوودو دەستهات وەگەڕبخرێ،
پەیوەستكردنی جنسیەت بە پزیشكییەوە لە الیەن سەرمایەدارییەوە بۆ ئەوە
بوو ،كە پرۆسە جنسیەكان ڕێك بخاتو چاودێرو ئاڕاستەیان بكات ،لەم
پێناوەشدا جنسیەت لە سەر شەقامو ناو كۆمەڵگە گواسترایەوە بۆ ژووری
خەوی دایكو باوك لە الیەكو لەشفرۆشخانەكان لەالیەكی تر ،سۆزانی
خانەكان تەنیا شوێنی لەشفرۆشیو لەشكڕان بوون.
فۆكۆ لە (خواستی تێگەیشتندا) ڕوونتر لەم مەسەلەیە دەدوێو ڕای
وایە كە جنسیەت (لە سەدەی نۆزدەیەم بەدواوە بەبەرژەوەندیەكی ئابوری
بێئەژمارەوە مسۆگەرو بەهێز كراوە ،بەرژەوەندییەك بە ودمی ناوبژیوانی
پزیشكی ،دەروون پزیشكی ،سۆزانیگەری لەشفرۆشی ،نواندنی كاری سێكسی
(پۆرنۆگرافی) هەم گرێی خواردووە بە پەرەستێنی شرۆڤەییانەی چێژو هەم
بەچوونە سەرەوەی دەسەاڵتی كۆنترۆڵكاری ئەم چێژە ،چێژو دەسەاڵت
یەكتر ناسڕنەوەو دژ بە یەكترنین ،ئەوان بەدوای یەكەوەن ،دەچنە سەر
یەكترو پاڵنەری یەكترن بەرەو پێشەوە ،دەسەاڵتو چێژ بەپێی ئالیەتە ئاڵۆزو
نەرێنییەكانی وروژاندنو هەڵخراندن شەتەك دراون بەیەكەوە.
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هەروەها فۆكۆ لە هەمان سەرچاوەدا دەڵێ« :سێكس ئەو بەشەی
جەستە نییە كە بۆرژوازیەت دەبێت پوچەڵی بكاتەوە تا ئەوانەی لە ژێر
دەستیدا ناچار بكات بەكار»  ،واتە بۆرژوازیەت جنسیەت بێبەها ناكاتو
پشتگوێی ناخات ،بەڵكو دێتو پەروەردەی دەكات ،ماكیاژی دەكاتو
ڕێكالمی بۆ دەكات لە پێناوی سەرمایەگوزاریدا ،سەرمایە گوزاری سێكسی
دەبێت بەبەشێك لەسەرمایە گوزاری بۆرژوازیەتو پایەیەكی ئابوری گرنگی
ئەم سیستەمە پێكدەهێنێ.
بۆرژوازیەت سەیری جنسیەت دەكات وەكو پرۆسەیەكی كۆنتڕۆڵ
كراوو وەبەرهێنەر بۆیە دەبێ هەموو باسو خواسێك لە بارەی سێكسواڵیتەوە
لە ژێر چاوەدێری دەسەاڵتدا بێت ،هەر بۆیە لەسەدەی نۆزدە بەدواوە قسە
كردنی ڕاشكاوو بوێرانە لە بارەی جنسیەتەوە وەكو هێرش لە دژی چەپاندنو
كردەیەكی سیاسی لە قەڵەمدەدرا ،هەروەها ڕزگاری سێكسیو ڕووخانی
سەرمایەداری وەك بەشەكانی یەك بەنامەی سیاسی لە قەڵەمدەدران ،واتە
هەر قسە كردنێك لە بارەی سەربەستی جنسی وەك دژایەتیو نكۆڵی لە
دەسەاڵت ئەژماردەكرا ،هەر ،بۆیە جنسیەت كۆنترۆڵو چەپێنرا ،چونكە
ئازادی جنسی لەگەڵ ویستو مەبەستی سەرمایەداریدا نەدەگونجا ،كە
دەبوایە هەموو هێزەكان لە خزمەتی بەرهەمهێناندا كۆنترۆڵو ئاڕاستە
بكرێن ،دەسەاڵت بۆ كۆنترۆڵكردن جنسیەتی لە چوارچێوەی یاسادا بەندكردو
بەووردیو بەپالنەوە لە سۆزانی خانەو ناو ماڵەكاندا بەگەڕی خست ،واتە
لە پاڵ سەرمایە گوزاریدا جنسیەتی لە هاوسەرایەتیدا پەرەپێداو بەتەواوەتی
لە كردەی وەچە خستنەوەدا تواندییەوە  ،هاوسەرایەتی الی (هیگڵ) هەمان
ئاڕاستە وەردەگرێتو (هیگڵ) ڕای وایە كە پێكهێنانی خێزان تەنیا پەیوەندی
بەسۆزداریو ئیرادەی ئەو دووكەسەوە نییە كە هاوسەرایەتی دروست دەكەن
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(هیگڵ) جگە لە پێدانی رۆڵی گرنگ بە عەقڵ ئەوا پێی وایە كە دەب ێ
ئامانج لێی خستنەوەی مناڵو تۆكمە كردنی ژیانی دەوڵەتیش بێت  ،فۆكۆ
ڕای وایە كە جنسیەت لەوەبەدوا تایبەتكرا بە سنورو چوارچێوەی ناوماڵو
تەنانەت لە ماڵیشدا بۆ ژووری خەوتنی دایكو باوك بەرتەسككرایەوە،
یاسای بێدەنگی داسەپێنراو سانسۆر حاكم كرا ،جنسیەت خاڵی كرا لە چێژو
لەزەتو كەیفخۆشیو كرابە ئامرازی وەبەرهێنانو قازانجگەرا.
تەوەرەی دووەم :چەپاندنی جنسیەت:
چەپاندنی جنسی لە الیەن دەسەاڵتەوە پەیوەستە بەو ئامرازو
تەكنیكانەی دەسەاڵت كە بەسەر سێكسدا دەسەپێنرێ ،كاتێك دەسەاڵت
توانای كۆنترۆڵو ئاڕاستەی سێكسی نابێت ،یاخود الواز دەبێ ،ئەوا
پرۆسەكانی چەپاندنو خەفەكردنو سەركوت دەستپێدەكات ،لێرەوە «پرسی
جەستە ،هەستەكان ،ناوەڕۆكی چێژ ،نهێنیترین جووڵەكانی (خود-ویستی)و
فۆرمە ناسكەكانی چێژو ڕەزامەندی هاو پەیوەند بە سێكسواڵیتە بە جۆرێك
سەرهەڵدەدات ،كە پەیوەست بەزانستو تەكنەلۆژیای دەسەاڵتێكەوە كە لە
سەرەتادا لەسەر پەیوەندی جێگیر بوو»  ،پاشان ئەم پەیوەندییانەی دەسەاڵت
چەپاندنی جنسیەت بەرهەم دێنێ ،زانست بۆ كۆنترۆڵو یاسا بۆ چاودێریو
بنەما كۆمەاڵیەتیەكان بۆ ئیرشاداتو ڕێنوێنیو هێز بۆ سەپاندنو سەركوت
هاوكاری دەسەاڵت دەكەنو چەپاندنی جنسی بەشێوەی ڕێكخراوو گشتگیرو
سەراپایی جێبەجێ دەكەن.
لەم ئاستەدا فۆكۆ پەیوەندی سێكسو دەسەاڵت بەم شێوەیە دیاری
دەكات «چێژ چاودێری كراوی كردەی دەسەاڵتێكە كە دەپرسێتەوە ،بۆسەی
بۆ دەنێتەوە ،كۆنترۆڵی دەكات ،لێیدەكۆڵێتەوە ،بەووردی دەپشكنێتو
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ئاشكرادەكات ،بەاڵم لە الیەكی ترەوە چێژێكی تر بە بادانەوە لەم دەسەاڵتە،
هەڵهاتن لێی ،هەڵخەڵەتاندن یان چەواشە كردنی سەر هەڵدەدات»  ،لە
الیەكەوە هێزی دەسەاڵت بۆ چەپاندنو لە الیەكی تر بەرگری تاكەكان بۆ
سەربەستی جنسی ،تاكەكان مومارەسەی جنسیەتیان لە دەرەوەی خوازەی
دەسەاڵتو ڕێساكان ئەنجامدەداو دەسەاڵتیش هەموو ئامرازەكانی كۆنترۆڵی
بەكاردەهێناو فۆكۆ ڕای وایە «لە هەر كوێیەك ئەم چێژانە هەلی سەرهەڵدانیان
بوایەت ئالیەتەكانی چاودێری دەچەسپا ،داوگەلێك بۆ ناچاركردن بەدانپیانان
دەنرایەوەو گەلێك گوتاری بێكۆتاییو چاككراو دەسەپا».
جنسیەت لە شیكردنەوەكانی فۆكۆدا ڕەهەندێكی مێژووی
پێدەدرێو فۆكۆ ڕای وایە كە لە ماوەی سەدەی هەژدەیەم جۆرێك قسە
كردن لەبارەی سێكسەوە سەری هەڵدا كە سیاسی ،ئابووری ،تەكنیكی
بوو ،لە شێوەی شیكاری ،شرۆڤەكاری ،ژمێریاری ،پۆلێنبەندیو دیاریكردن
بوو ،لە ماوەی سەدەی نۆزدەو بیستدا دەوڵەت پێویست بوو بزانێت كە
سێكسی شارۆمەندانو جنسیەتی هاواڵتیانی بە چ جۆرو شێوەیەكەو چۆن
لە پێناو سودو كەڵكدا كۆنترۆڵی بكات ،واتە لەو ماوەیەدا سێكس بوو
بە پرسو بابەتێكی گشتیو مەسەلەیەكی گرنگو قسە لەسەر كراو لە
نێوان كەسەكانو دەسەاڵتی دەوڵەتدا ،هەر بۆیە بەالی فۆكۆوە دیارترین
خاڵ ئەوەیە كە بزانین چۆن لە چوارێوەی چ فۆرمێكو لە ڕێگەی چ
گوتارێكەوە دەسەاڵت دەستی دەگات بە ناسكترینو تاكی ترین (شەخصی
ترین) هەڵسوكەوتی مرۆڤ ،چ شتێك ئەو دەرفەتەی بۆ دەسەاڵت ڕەخساند
كە دەستی بەدەگمەنترین ،یاخود تا ڕادەیەك هەستپێنەكراوی چێژ بگات،
وە چۆن دزەی كردە نێو چێژی ڕۆژانەو تاكیانەی مرۆڤەكانەوەو خستیە ژێر
ڕكێفی خۆیەوەو چەپاندی ،بۆیە دەڵێم چەپاندی چونكە دەسەاڵت پێوەرو
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دیاریكەرە بۆ نرخی لە دایك بوون،تەمەنی هاوسەر گیری ،لە دایك بوونی
شەرعیو ناشەرعی ،كە ڕەتەكانی جوتبوون ،شێوازی بەرداركردن ،یاخود
نەكردن ،كاریگەری سەڵتیو ڕەبەنی یان یاساغیەكان ،كاریگەری شێوازەكانی
دژە سكپڕیو...هتد.
بەدەر لە دەسەاڵتی دەوڵەت چەند شكڵو جۆری دەسەاڵتی تریش
ئامادەن بەمەبەستی كۆنترۆڵكردنی جنسیەتو بەالیانەوە سێكسواڵیتە وەكو
بونیادێكە كە لە ڕێگەیەوە دەسەاڵت چاالكی زیندووی جەستە بە چاالكی
زیندوی ڕەگەزی مرۆییەوە گرێدەدات.
لەنمونەی ئەو دەسەاڵتانە وەكو خێزان ،خێزان وەكو دامەزراوەیەك
كەیاسای دەوڵەت ڕێكی دەخات ،تیایدا سێكس تەنیا هۆكاری لەدایك بوون
بوو ،بۆیە هەموو ئەو كردارو خواستو گوتارانە كە هاو ئاهەنگ نەبوون
لەگەڵ ڕێسا سەختگیرو سەركوتكەرەكاندا بەناچار سڕانەوەو سەركوت كران،
لەبەرامبەر ئەمەدا یاسا چەپێنەرو قەدەغەكارو دزێوترین لەزەتەكان بااڵ
دەستیان پەیداكرد  ،كاریگەری یاسا لە ڕێگەی دەسەاڵتەكانی دەرەوەی
دەوڵەتیش درێژەو بەردەوامی پەیدا كرد ،بۆیە بەالی فۆكۆوە دەسەاڵت
لەهەر كوێیەك ب ێ هەر لە بنەڕەتدا ئەو شتەیە كە سیاسەتەكەیو خوازەكەی
بەسەر سێكسدا دەسەپێنێو لە ڕێگەی ڕێسا یاساییەكانیەوە سێكس دەخاتە
ژێر سیستمێكی دوو الیەنەوە (ڕەواو ناڕەوا ،ڕێپێدراوو یاساغ)  ،پەرەپێدانی
دووالیەنەی سێكس مەسەلە ئەخالقیو كۆمەاڵیەتیو ئاینیو كەلتوریەكانیشی
گرتەوە لە پاڵ سانسۆرە دەسەاڵتیو یاساییەكانەوە ،ئیتر بێدەنگی بەسەر پرسە
سێكسیەكاندا زاڵ بوو بەگوتنە (فۆكۆ)ییەكەی ،واتە جووتی ڕەواو زاوزێكەر
دەستیانگرت بەیاساوە ،خۆیان وەك سەرمەشق داسەپاند ،ڕێزیان بۆ ڕێسا
دانا ،مافی ئاخافتنیان بۆ خۆیان پاراستو هەمانكاتیش بنەمای ڕازپارێزیان
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بۆ خۆیان پاوان كرد ،لە كەشە كۆمەاڵیەتیەكانیشدا وەك خێزانەكان ،ژووری
خەوی دایكو باوك بەتەنیا شوێنی پەیوەندی سێكسی وەرگیراو لە هەمان
كات بەسودو بەبار بوو ،پرۆسە سێكسیەكانی دەرەوەی ئەم شێوازە پێویست
بوو یاساغ بكرێو بەرەو توانەوە بڕوات ،ڕەوشت پاكی خۆی لەجەستەكان
دەپاراستو دەبوو ناسكی ووشەكانو وتارەكان بپاڵێوینو لە فلتەریان بدەین،
نەزۆكی لەم جۆرە پرۆسە سێكسانەدا وەكو پرسێكی ناشایستو نائاسایی
پێداگیری لەسەر كراو لە ئاكامدا بەشیاوی سزا وەردەگیرا.
كاریگەری ئەخالق لەسەر سێكس دێرینیەكی قوڵی هەیەو فۆكۆ ڕای
وایە «لەسەردەمی یۆنای كۆنیشدا حەزداری بەكۆدی ڕەوشتی كۆمەاڵیەتیەوە
بەندكرابوو»  ،هەروەها لە سەردەمی نوێشدا تا پێش كۆتایی سەدەی
 19پێشنیاری سەركوت كردنو شاردنەوەی پرۆسە سێكسیەكان لە ڕووی
ئەخالقیەوە دەكرا  ،دایكانو باوكانو مامۆستاو پەروەردەكاران لە مەسەلە
سێكسیەكان ئاگادار كرانەوەو تۆوی دڵپیسی لە نێوانیاندا باڵوكرایەوەو
بەزووی تەشەنەی سەند ،دڵپیسی لەوەی كە مندااڵن گوناهكارنو ئاگاداری
ئەو تاوانانەنین كە لە سێكسەوە توشی دەبن ،ترسی ئەوەیان باڵوكردەوە كە
ئەگەر بەئەندازەیەكی زۆر گومانیان لە منااڵن نەبێت ئەوا خۆشیان تاوانبارن.
لە پێناو پتەوكردنو پاراستنی مەترسیەكان دەسەاڵتی پزیشكیو
دەرمانیش دەسەاڵتیان بەسەر (لەش)دا نواندوحەزی سێكسی توندتر خرایە
ژێر كۆنترۆڵی كۆمەاڵیەتیو چاوەدێری پزیشكیەوە.
فۆكۆ لە دوای شرۆڤە كردنی چەپاندنی جنسی دەگاتە ئەو باوەڕەی
كە بڵ ێ پێویستە «پرسیار بكەین لە خۆمان بۆچی لە كۆنەوە سێكسو
تاوانمان لێك ئااڵندووە؟ ،هەروەها سەیر بكەین كە ئەم پەیوەندییە چ
جۆر گەیشتۆتە ئەنجام».
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فۆكۆ ڕایوایە كە هەرشتێك بۆ ماوەیەكی زۆر بچەپێنرێت كە
تەقیەوە زۆر خراپ دەتەقێتەوە  ،چەپاندنی جنسیش لە دەرئەنجامدا بە
ئاستێك دەگات كە زنجیری كۆتكردنو زەلیلی دەپچڕێنێو هەموو قەیدەكان
هەڵدەوەشێنێتەوەو ئازادی جنسی بەرهەم دێنێ ،و(ماركوزە)ش ڕای وایە
كە دەتوانرێ كۆمەڵگەیەكی خاڵی لە چەپاندن و سەركوتكردن بێتە ئاراوەو
مرۆڤ ئازاد بێت و لە كۆت و بەندەكان ڕزگار بێت.
لە كۆتایی ئەم باسەدا پەیوەست بەجنسیەت بۆمان ڕووندەبێتەوە،
كە ئەم مەسەلەیەش وەك كۆی بابەتەكانی تر الی فۆكۆ ئاڵۆزیو ناڕوونی
پێوە دیارە ،ئەم ناڕوونیەی وایكردووە كە دیدو سەرنجی جیاواز لەمەڕ
نوسینەكانی سەرهەڵبدات ،الیەنێك لە ڕووناكبیران ڕایان وایە كە فۆكۆ لە
كتێبی (مێژووی جنسیەتدا) ڕاستەوخۆ دژی ئەو گریانەی (سیگمۆند فرۆید
) كاری كردووە كە دەڵێت دەسەاڵت كاری سەركوتكردنی ئارەزووكانە
 ،بەاڵم فۆكۆ لە خواستی تێگەیشتندا دەڵێ« :گوتنی ئەوەی كە سێكس
سەركوتنەكراوە یان گوتنی ئەوەی كە پەیوەندی سێكسو دەسەاڵت
پەیوەندییەك نیە لە جۆری سەركوت ،ئەم مەترسیەی هەیە ،كە تەنها
چەشنێك دژ بێژی نەزۆك بێت ،ئەم گوتەیە تەنها دژایەتی نیە لەگەڵ
بیرۆكەیەكی بەتەواوەتی قبوڵ كراودا ،بەڵكو دژایەتیە لەگەڵ كۆی ئابوریو
كۆی (بەرژەوەندی) گوتاری بنەڕەتی ئەم بیرۆكەیەدا»  ،هەروەها فۆكۆ لە
هەمان سەرچاوەدا دەڵێ« :ئامانجی دەسەاڵت ئەمەیە كە سێكس دەست
لە خۆی بشواو ئامرازی دەسەاڵت هەڕەشە بەسزایەكە كە شتێك جگە لە
سڕینەوەی سێكس نییە ،دەست لە خۆت بشۆ ئەگەرنا سزای سڕینەوەت
بەسەردا دەسەپێت ،دەرمەكەوە گەر ناتەوێ قەاڵچۆبكرێیت ،بوونی تۆ
بەتەنها بە نرخی پوچەڵكردنەوەت دەپارێزرێت».
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هەروەها فۆكۆ باس لە پرۆسەیەك دەكات ،كە ناوی ناوە (سوڕی
یاساغی) ئەویش ئەوەیە كە دەسەاڵت لە بارەی سێكسەوە بەتەنها یاسای
یاساغی دەخاتە كار.
باسی سێیەم :دەسەاڵت -بەرگری:
بۆ تێگەیشتن لە پەیوەندییەكانی دەسەاڵت ،لەهێزو كاریگەرییەكەی،
پێویست بە شرۆڤەكردنی بەرگریو ئاماژە پێدانی دەكات ،تاكو بتوانین
هەوڵە ئەنجامدراوەكان بۆ لەبەریەكپچڕانی ئەو پەیوەندیانە تاوتو ێ بكەین،
وەك خاڵی سەرەتای دەسپێكردن دەتوانین ،ئاماژە بدەین بە كۆمەڵێك
دژایەتی كە بە درێژایی سااڵنی ڕابردوو سەریانهەڵداوە ،وەكو دژایەتیكردنی
بەكارهێنانی (دەسەاڵتی پیاوان بەسەر ژنان ،دایكو باوك بەسەر
فرزەندەكانیان ،دەسەاڵتی دەروون پزیشكان بەسەر ئەو كەسانەی نەخۆشی
دەرونیان هەیە ،دەسەاڵتی پزیشك بەسەر هەموو دانیشتوان ،بەكارهێنانی
دەسەاڵتی دەزگاكانی بەڕێوەبردن بەسەر شێوازی ژیانی خەڵكدا) ،تەنیا
ئەوەندە بەس نییە كە بڵێین ئەمانە تێكۆشانی دژی دەسەاڵتن ،بەڵكو
گەرەك بە لەسەر وەستانو هەڵوەستە لەسەركردن دەكات ،تاكو بتوانین
شرۆڤەی كاریگەریەكانیان بكەین ،وە ئەم جۆرە دژایەتی كردنانەی دەسەاڵت
تایبەت بە ناوچەو كاتیكی دیاریكراو نین ،بەڵكو تێكۆشانێكی جیهانیو
مێژووین (هەرچەندە بەپێی شوێنو كاتەكان جۆرو ڕێژەكەیان دەگۆڕێت)،
لە پێناو خود پارێزی لەملكەچیو بەدیهێنانی ئازادی ،ئەم جۆرە دژایەتی
كردنانە دژایەتی پیشەكانی پزیشكیو باوكایەتی..هتد نین ،بەڵكو دژایەتی
ئەو ناوكۆییەی دەسەاڵتن كە لە جەوهەریدا كۆنترۆڵ خوازەو لە ڕێگەی ئەم
پیشانەوە خۆی مانیفێست دەكات.
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بەواتایەكی تر ئامانجی سەرەكیو لەپێشینەی تێكۆشان دژی
دەسەاڵتی كۆنترۆڵو سەركوت ،هێرشو دژایەتی نیە بۆ سەر ئەم یان ئەو
دەزگاو دامەزراوەی دەوڵەت ،یان نوخبە ،یان گروپ ،یان چینو توێژێكی
دیاری كراو ،بەڵكو دژایەتیكردنی تەكنیكو شێوەكانی دەسەاڵتە ،هێرشە
بۆ سەر ئەو جۆرو جەوهەرەی دەسەاڵت كە خۆی بەسەر ژیانی ڕۆژانەی
كراوەو ب ێ نێوبەنددا پیادە دەكات ،بەو جۆرە شوناس تاك دەبەخشێ كە
هێمای فەردییەتی تایبەت بە ویستی دەسەاڵتەوە دیاری دەكاتو بەشوناسی
دەسەاڵت خۆیەوە گرێی دەدات ،لە ڕێگەی یاساوە هەقیقەتێكی بەسەردا
دەسەپێن ێ كە بۆ خۆی پەسەندی بكاتو ئەوانی تریش لەبوونی ئەودا
بیناسنەوە ،واتە تێكۆشان دژی جۆرێك لە دەسەاڵتە كە تاك بۆ خود بەدوو
مانا دەگۆڕێت یەكێكیان بەواتای خودی ملكەچكەر بۆ ئەوی تر ،بەهۆی
كۆنترۆڵو وابەستە بوون ،وەمانای دووەمی بەواتای پابەند بوون بە شوناسی
خودی بەهۆی ئاگایی یان خودناس ،كە هەردوو ماناكە دەربڕی جۆرە
دەسەاڵتێكن كە ملكەچكەرو داگیر كارە.
فۆكۆ لەالیەكەوە دەیەوێت ئەو دەسەاڵتە شرۆڤە بكات كە لە
خێزانو زیندانو نەخۆشخانەو دامەزراوە كۆمەاڵیەتیەكانی تردا هەیە ،لە
الیەكی ترەوە دەیەوێت خۆڕاگریو دژایەتیەكانیان بناسێت ،الی فۆكۆ ئەم
خۆڕاگریو دژایەتیانە شێوازی جیاوازی وەرگرتووە.
لە ڕوانگەی فۆكۆوە لەكوێدا دەسەاڵت هەبێت ئەوا هەر لەوجێگایەدا
بەرگری هەیە ،بەواتایەكی تر لەهەر شوێنێكدا دەسەاڵت ئامادەبێت ئەوا
زوو یان درەنگ ویستی بەرگری الی كەسەكانی ئەو شوێنە دێتە گۆڕێ ،
وەك فۆكۆ خۆی دەڵێ :ئەو شوێنەی دەسەاڵت تیایدا لە ئارادایە ،ئەوا هەر
لەو جێگەیەش خۆڕاگریو بەرگری ئامادەیە ،بەواتایەكی ڕوونتر هەرگیز
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بەرگریو خۆڕاگری لەهەلومەرجێكی دەركیدا نییە سەبارەت بە دەسەاڵت.
ئەم هاوكێشەیەی دەسەاڵتو بەرگری بریتیە لەو حاڵەتەی كە تیایدا
هێزێك بەر هێزێكی دی دەكەوێت ،یاخود بریتیە لە كارو كردارێك كە
دەخوازێت كردارێكی تر ناچار بكات ،واتە دەسەاڵت لەو جێگەیەدا هەیە كە
كردارێك دەبێت ناچار بكرێت ،واتە ئەو كاتەی كە بەرگری ئامادەیە  ،واتە
بەرگری دەسەاڵتێكی تر ،یاخود جۆرێكی تری دەسەاڵتە ،بەرگری شتێكی
جیاواز لە دەسەاڵت نیە ،بەرگری خەباتی چینایەتیو ملمالنێی نەتەوەییو
خەباتی نیشتمانی نییە ،نا بەڵكو دەسەاڵتە ،یاخود بەریەك كەوتنی دوو
دەسەاڵتە ،ئەو ساتەی كە دەسەاڵت تەنیا لەسەر دەسەاڵت كار دەكات ،بەرگری
لێرەدایە ،بەو مانایەی بەرگری خۆی دەسەاڵتە  ،هەر وەك (هیللەر) دەڵێ:
«كاتێك فۆكۆ دەربارەی دەسەاڵت دەدوێت دەبێت سەرنجی ئەوە بدەین كە
لە ڕوانگەی فۆكۆوە دەسەاڵت جۆرێكە لە بەرەنگاریش ،واتە ئازادی وەكو
بەرەنگار بوونەوە لەناو پەیوەندی خودی ئەو دەسەاڵتەدا فۆرمەڵە دەبێت»
 ،بەاڵم دەبێت لێرەدا ئاماژە بەوە بكەین كە بەرگری هەندێك جار بریتیە
لە دەسەاڵت نەك بەردەوام ،وە دەسەاڵت هەند ێ كات بەرگرییە نەك
هەمیشە ،هەرچەندە نەدەسەاڵت بەب ێ بەرگریو نەبەرگری بەبێ دەسەاڵت
لێرەدا ئامادەن ،چونكە هەریەكێكیان ئەوی دی بەرهەمدێنێ ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا لە ڕوانگەیەكی دیاریكراوی ئۆنتۆلۆجیەتو ڕەچەڵەكیەتی بوونیەوە
دەش ێ بگوتر ێ بەرگری بەر لە دەسەاڵت لەوانەیە لێرە بوونی هەبووبێت ،
بەاڵم پەیوەندی بەریەككەوتن كە دوای بوونی دەسەاڵت سەرهەڵ دەدات.
دەربارەی ئەم پەیوەندی لێرە بوونەی (دەسەاڵت-بەرگری) ،فۆكۆ
ڕای وایە لە هەركوێیەك دەسەاڵت هەیە ،بەرەنگاریش هەیە ،چونكە
بەرەنگاری تەواوكەری دەسەاڵتەو ئەگەر بەرەنگاری لەئارادا نەبێت
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ئەوا دەسەاڵتیش نابێت ،لەو ڕوانگەوە كە دەسەاڵت تەنیا بەسەر كەسە
ئازادەكاندا دەسەپێنرێ ،ئەوا فۆكۆ ڕای وایە كە بەرەنگاریو ئازادی مەرجن
بۆ هەبوونو لێرە بوونی دەسەاڵت.
بەرگری دژی دەسەاڵتی كۆنترۆڵ هەم جەخت دەكاتەوە لەسەر
حەقی جیاواز بوونی تاكو هەموو ئەو شتانەی كە تاك دەپارێزێت لەوەی
لە تاك وەكو تاكی مرۆیی بخرێ ،هەم دژایەتی هەموو ئەوانە دەكات كە
(تاك بەش بەش دەكات،پەیوەندی تاك لەگەڵ ئەوانی تردا دەپچڕێنێ ،ژیانی
كۆمەاڵیەتی لەت لەت دەكات ،سەرلەنو ێ تاك بەسەر خۆیدا دەسەپێنێتەوەو
بەشێوەیەكی سنورداركەر تاك پابەندی شوناسی خۆی دەكات) ،واتە بەرگری
دژی فەردو فەردانیەت نیە ،دژی تاك نیە وەكو بونیادی كۆمەڵگەی مرۆیی،
بەڵكو دژی سیستەمی مونفەریدەسازییە ،دژی حكومەتی بەخودكردنی تاكە
(خود بەو مانایەی لەم بابەتەدا شیمان كردەوە) ،لەسەر ئەم بنەمایانە فۆكۆ
ڕای وایە كە لە جیات ئەوەی ملكەچو وابەستەبین بەدەسەاڵتی مۆدێرن ،ئەوا
دەبێت بەشێوەیەكی گشتی بەرەنگاری ببینەوە ،بەرەنگاری ئەو دەسەاڵتە
مۆدێرنەی كە بە نێو جەستەی كۆمەڵگەدا وەك خوێن باڵوبووەتەوە ،بەاڵم
بەدیدی (هابرماس) الیەنی نێگەتیڤی ئەم بۆچوونەی فۆكۆ لەوەدایە كە
ناتوانێت ئەوەمان بۆ ڕوون بكاتەوە كە هەڵەو خەلەل چییە لە سیستمی
(دەسەاڵت-مەعریفە)ی مۆدێرنداو بۆچی گەرەكە ئێمە بەرەنگاری ببینەوە.
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دەرئەنجام:
لە كۆتایی توێژینەوەكەدا لە ژێر ڕۆشنایی بۆچوونەكانی فۆكۆدا
گەیشتینە ئەم دەرئەنجامانەی خوارەوە:
 .1دەسەاڵت پەیوەست نیە بە كەسو دەزگاو ناوەندەكانەوە ،بەڵكو
دەسەاڵت پەیوەستە بە پەیوەندیەوەو لە پەیوەندیداو لە كاتو شوێنی
دیاریكراودا دەردەكەوێت.
 .2دەسەاڵت ڕوویەكی ناكەسی هەیەو زیاتر لە دەمو چاوێكی هەیە،
واتە لە كەسەكاندا وەكو كەس كورت نابێتەوە ،هەروەك چۆن لە وەزیفەی
كەسەكانیشدا ،وەكو باوك ،پزیشك ،دادوەر ،فەرمانڕەوا...هتد ،كورت
نابێتەوە ،بەڵكو لە بونیادی كاریگەرییە مرۆڤ بوونەكاندا هەست پێدەكرێو
خۆی مانیفێست دەكات ،جۆراو جۆری ئەو كاریگەریانەش ،دەبێتە هۆی
جۆراو جۆریەتی دەركەوتنی دەسەاڵتو فراوانیو باڵویو فرە ئەندازەیی،
بەجۆرێك كە ڕوویەكی ناكەسی پێ دەدات ،واتە لەگەڵ ئەوەی دەسەاڵت لە
هەموو شوێنێكدایە بەاڵم وا دەردەكەوێت لە هیچ شوێنێك بوونی نەبێت،
لەگەڵ ئەوەی دەسەاڵت الی هەموو كەسەكانە بەاڵم هەموان وا هەست
دەكەن كە بێ دەسەاڵتن.

137

ئاشنابوون بە فۆکۆ

 .3دەسەاڵت پەیوەندی پتەوی لەگەڵ الیەنی ئاگایی مرۆڤدا هەیەو
هەوڵ دەدات ئەو الیەنە ئاگاییە لە خزمەت خۆیدا بەكار بهێنێت ،هەر بۆیە
دەسەاڵت خۆی دەبێتە بەرهەمهێنی مەعریفەو زانستو عەقڵو دیسكۆزو
حەقیقەتی تایبەت بە خۆی ،لە هەمان كاتدا خۆشی دەكەوێتە ژێر كاریگەری
الیەنە ئاگاییەكانی مرۆڤ.
 .4دەسەاڵت كار لەسەر بونیادی ناوەكی مرۆڤ دەكات چ وەك تاك،
چ وەك كۆ ،لەپێناو سەپاندنی هەژموونی خۆیو كۆنتڕۆڵو دیسپلینكردنی
تاكەكانو ناچار بە ملكەچیو الرەملێیان دەكات.
 .5لە پاڵ هێزدا (یاسا)ش یەكێكە لە ئامرازە كاریگەرییەكانی دەست
دەسەاڵت ،لە پێناو سەپاندنی هەژمونیداو لە ڕێگەی یاساوە شەرعیەت بە
كردارەكانی بۆ كۆنتڕۆڵ دەدات.
 .6لە پێناو ووردیو تۆكمەیی دیسپلیندا ،دەسەاڵت پێكهاتە
كۆمەاڵیەتیە گەورەو گشتیەكەی كۆمەڵگا دابەشی یەكەی كۆمەاڵیەتی
بچووك بچووك دەكات ،ئەم كارەش یان لە ڕێگەی دابەشكردن بەپێی
شێوازی جیاوازی مرۆیی لەسەر بنەمای توێژ ،ڕەگەز ،شێتی ،پیشەیی،
پێگەی كۆمەاڵیەتی وەك باوكو دایك ،پێگەی فێركاری (مامۆستاو قوتابی)،
پێگەی ساخڵەمسازی (پزیشكو نەخۆش)و...هتد ،دابەشدەكات ،یان لە
ڕێگەی دابەشكارە پێكهاتە نێوچەییەكانو دەزگاكانی وەك زیندان ،زانكۆ،
نەخۆشخانە ،سەربازگە ،كارگە ،فەرمانگەو...هتد.
.7دەستوەردانی دەسەاڵت تەنیا لە بابەتەكانی شێتیو تاوانو
نەخۆشیو فێركردنو...هتد نەوەستاوە ،بەڵكو دەچێتە ناو ژیانی ووردو
تایبەتی تاكەكانەوەو لەپێناو بەژەوەندیەكانیدا شەخسی ترین شتەكانی
مرۆڤیش لەبیر ناكاتو ئاڕاستەیان دەكات ،هەر ئەم هۆكارەش وا لە
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دەسەاڵت دەكات كە دەست وەردان بكات لە بابەتی جنسیەتو ئاڕاستەی
بكات لەپێناو وەبەرهێنان ،یان تۆكمەكردنی دەسەاڵت ،ئەگەر نەشیتوانی
بەم جۆرە ئاڕاستەی بكات ئەوا دەیچەپێنێو خەفەی دەكاتو قەدەغەو
یاساخی بەسەردا دەسەپێنی.
 .8دەسەاڵت تەنیا كار لەسەر جەستەو الیەنی دەرەكی تاكەكان
ناكات ،بەڵكو دەیەوێت مرۆڤ لە ناوەوە ،لە دەروونو بونیادی ڕۆحیەوە
هەڵوەشێنێتو سەر لە نوێ بە شێوازێكی ملكەچو گو ێ لە مشت دروستیان
بكاتەوە ،هەر لەسەر ئەم بنەمایەش پرۆسەی (خۆ – چاودێری) دروستكراوی
دەستی دەسەاڵتە.
 .9لەگەڵ بوونی هەموو الیەنە نێگەتیڤەكانی دەسەاڵت بەاڵم دەش ێ
هەندێكجار دەسەاڵت پۆزەتیڤو چاكە كار بێت ،ئەمەش پەیوەستە بەو
كەسو الیەنەوە كە دەسەاڵتی لەدەستدایە ،واتە مەرج نیە دەسەاڵت هەر
ڕوخێنەرو قێزەون بێت ،بەڵكو دەشێت دروستكەر بێت ،بەاڵم لە هەموو
بارە چاكو خراپەكانیدا دەسەاڵت دەستبەرداری كۆنتڕۆڵو دیسپلینی تاكەكان
نابێت ،بەڵكو ئامڕازەكانی دیسپلین دەگۆڕێتو ئامرازە توندو ڕەقەكان بە
ئامرازی نەرمتر ئاڵگۆڕ پێدەكات.

139

ئاشنابوون بە فۆکۆ

لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

رێباز مستەفا

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

 13ئاشنابوون بە فرۆید
 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

كۆمەڵێك نوسەر
عەتا جەمالی

سا ڵی
وەرگێڕ
چاپ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
17
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

140

ئاشنابوون بە فۆکۆ

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی
18
فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

 28سەیران بۆ سەرێكانی
 29گەندەڵی
 30یوتۆپیا
 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ
 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی
33
سەركردەیەك
 34داعش و داعشناسی
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
35
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

كۆمەڵێك نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

بریتا بولەر

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015

141

ئاشنابوون بە فۆکۆ

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
 36روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

 37ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

 38ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

 39ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

 40ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 41ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 42ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 43ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 44ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 45ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 46ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 47ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 48ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 49ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 50ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 51ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 52ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 53ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 54ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 55ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 56ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015

142

ئاشنابوون بە فۆکۆ

