کەواکیبی

و فەلسەفەی دژە دیکتاتۆری
خالید تۆفیق

عەبدولڕەحــان ئەحمــەد بەهائــی

ـــی دەركــرد کــە بــە یەكەمیــن ڕۆژنامــەی

كــردەوە ،کــە دواتــر لــە خۆرهەاڵتــدا

موحەممــەد مەســعوود كەواكیبــی

عەرەبــی هەژمــار دەكرێــت ،كــە لــە

دەنگێکــی گــەورەی دایــەوە ،هــەر لــەوێ

بــە یەكێــك لــە دیارتریــن نوێگــەر و

حەلــەب دەرچــوە ،پــاش ماوەیــەك لــە

كتێبــی (أم القــری)ی چــاپ كــرد ،كــە

چاكســازانی خۆرهــەاڵت لــە ســەردەمی

الیــەن عوســانییەكانەوە داخــرا ،دواتــر

ناواخنەكــەی پێــك هاتبــوو لــە یاداشــتی

نوێــدا هەژمــار دەكرێــت .ســاڵی (1854ز)

ڕۆژنامەیەكــی تــری بــە نــاوی (االعتــدال)

كۆبوونەوەكانــی كۆمەڵــەی (أم القــری)

لــە حەلــەب  -ســووریا -لــە خێزانێكــی

دەركــرد ،دیســان ئەویــش لــە الیــەن

ـــی نهێنــی .ئــەم كۆمەڵەیــە پێــك هاتبــوو

خــاوەن دەســەاڵتی ئیــداری و زانســتی

عوســانییەكانەوە داخــرا.

لــە نوێنــەری ویالیەتــە عەرەبییەكانــی

لــە دایــك بــوە .لــە بونیــادی هزریــدا

بــە هــۆی لێهاتوویییــەوە كەواكیبــی

ژێــر دەســەاڵتی عوســانی و چاالکانــی

لــە ســەرەتای دەســتپێكی زانســتییەوە

چەندیــن پۆســتی ئیــداری و ئابووریــی

دژە دیکتاتــۆری لــە زۆرێــک لــە واڵتانــەوە

ســەرقاڵی خوێندنــی زانســتە بــاو و

گرینگــی لــە حەلــەب پــێ ســپێررا ،لــە

لــە كۆبوونەوەیەكــی نهێنیــدا لــە شــاری

نوێیەكانــی ئــەو كاتــە بــوە ،تاوەكــوو

ڕووی پیشــەیییەوە ماوەیــەك ســەرقاڵی

مەككــە هۆكارەكانــی دواكەوتوویــی

ئــەوەی شــارەزایییەكی بەرچــاوی لــە

كاری بازرگانــی بــوو ،دواتــر دەســتی

و ڕێــگای پێشــكەوتنی خۆرهــەاڵت و

زانســتە باوەکانــی ســەردەمدا پەیــدا

دایــە كاری یاســایی و پارێــزەری ،پاشــان

واڵتانــی ژێــر دەســتی ئیمپراتۆریەتــی

كــرد .لەپــاڵ زمانــی عەرەبیــدا زمانەكانــی

(ئەرزوحاڵچــی) ســتەم و شــكایەتی

عوســانییان خســتە بــەر بــاس و

توركــی و فارســیی بەباشــی زانیــوە.

هاواڵتییانــی بــە ســکااڵ داڕشــتەوە دژی

لێكۆڵینــەوە.

توركــەكان.

دواتــر كەواكیبــی لــە میــر لــە ترســی

عوســانی بــوو ،ئــەو كات دەوڵەتــی

بــە هــۆی چاالكییەكانیــەوە ڕقــی

تۆڵــەی ســوڵتان عەبدولحەمیــد لــە

قۆناغــی

عوســانییەكانی زیاتــر جوواڵنــد ،بــە

ژێــر نــاوی نهێنیــی (الرحالــة:ك) كتێبــی

دواكەوتوویی و چەقبەســتوویی شارســتانی

تۆمەتــی هەوڵــدان بــۆ تیرۆركردنــی والیی

(طبائــع االســتبداد)ی چــاپ كــرد .دوای

و سیاســی و ســەربازیی خــۆی تێدەپەڕانــد،

تــورك لــە حەلــەب خرایــە زیندانــەوە ،لــە

جێگیربوونــی لــە میــر بــە مەبەســتى

بــە هــۆی ئــەم دۆخــەوە چوارچێــوەی

الیــەن دادگای توركەكانــەوە لــە حەلــەب

گەیانــدىن پەیامەکانــی گەشــتەكانی

بەرتەســك

فەرمانــی لەســێدارەدانی بــۆ دەركــرا،

دەســت پــێ كــرد و زۆرێــك لــە واڵتانــی

كرابــوون ،كەواكیبــی لــەم دۆخــەدا چــاوی

دواتــر لــە الیــەن دادگای بەیروتــەوە

خۆرهــەاڵت و ئاســیا و ئەفەریقــا گــەڕا.

هەڵهێنــا تــەواوی هــەوڵ و خەباتــی خــۆی

ئەســتۆپاكیی بــۆ دەرچــوو.

دوای كۆچیدوایــی لــە  14یونونیــوی

تەرخــان كــرد لەپێنــاو دژایەتیكردنــی

دوای ئــەوەی لــە حەلــەب زۆریــان بــۆ

ســاڵی

دەســەاڵتی عوســانی و باڵوکردنــەوەی

هێنــا و تــەواوی دەرگاكانــی چاكســازی

عەبدولحەمیــد دەســتیان گــرت بــە ســەر

ئــازادی دەســتەبەرکردنی مافــی ئــازادی

بــە ڕوویــدا داخــرا ،ســاڵی (1899ز)

كەلوپەلــە تایبەتییەكانــی و دەستنووســی

بــۆ تــەواوى تاکــەکاىن کۆمەڵگــە.

ڕووی كــردە میــر .لــە قاهیــرە چەنــد

ئــەو كتێبانــەی كــە هێشــتا بــاوی

لــە تەمەنــی بیســتودوو ســاڵیدا دەســتی

بەشــێكی لــە كتێبــە ناوازەكــەی خــۆی

نەكردبوونــەوە ...دواتــر دەنگــۆی ئــەوە

كــرد بــە كاری ڕاگەیانــد و ڕۆژنامەگــەری

(طبائــع االســتبداد و مصــارع االســتعباد)

بــاو بــوە كــە گوایــە ژەهرخــوارد كـراوە...

دوای دوو ســاڵ ڕۆژنامــەی (الشــهباء)

بــە بــێ واژۆ لــە ڕۆژنامــەی (املؤيــد) بــاو

لــە قاهیــرە نێــژرا و لــە ســەر گۆڕەكــە

حەلــەب لــەو كاتــەدا ویالیەتێكــی
عوســانی

ئازادییــەكان
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پیاوانــی

ســوڵتان

نــوورسا شــەهید و دوو بەیــت لــە شــیعری

دووالیەنــەدا چــڕ دەکاتــەوە :هــۆکاری

حافــز ئیرباهیــم لــە ســەر گۆڕەكــەی

داڕمــان و پاشــکەوتنی میللەتــان چیــن؟

نــوورسا.

چارەســەرەکەی کامەیــە؟ لــە چوارچێــوە
گشــتییەکەدا پێی وایــە «بەرەنگاربوونەوەی

فەلسەفەی دژە ديكتاتۆری

بەکۆیلەبــوون» گەورەتریــن هەنــگاوی
«ڕزگاربوونــە

لــە

کەواکیبــی لــە پێناســەی دیکتاتۆریەتــدا

تێکشــێکنەری

دەڵێــت« :هەڵســوکەوتی پاوانخوازیــی تــاک

دیکتاتۆریــەت» کەواکیبــی وەک لــە (طبائــع

و کۆمەڵــە بەرانبــەر مافــی ئەوانــی تــر و

االســتبداد)دا دیــارە چەمکــی کۆیالیەتیــی

بــە ویســتی خۆیــان ئەنجامــی دەدەن».

بەســتوەتەوە بــە دیکتاتۆریەتــەوە ،ڕوونــر

ئــەوەی جێــی تێبینییــە کەواکیبــی لــە

بڵێیــن دیکتاتۆریەتــی کــردوە بــە پێشــگری

پێناســە گشــتییەکەیدا دیکتاتۆریــەت بــە

کۆیالیەتــی ،هەڵبــەت مەبەســتی لــە

حاڵەتێکــی خودپەســەندی و خۆپەســەندی

کۆیالیەتــی فۆڕمــە بــاوە مێژووییەکــی نییــە،

و هەســتی پاوانخــوازی دەگێڕێتــەوە،

بەڵکــوو بــە واتــا ســەردەمییەکەی کــە تێیــدا

لەگــەڵ ئــەوەی دیکتاتۆریەتــی سیاســی

ئیــرادەی حەقیقــى و جەوهــەری بــووىن

مەترســیدارترین جــۆری دیکتاتۆریەتــە،

مــرۆڤ بەتــەواوی تێــک دەشــکێرنێت،

بــەاڵم لــە چوارچێــوە گشــتییەکەیدا

پێــی وایــە دیکتاتۆریــەت کۆمەڵگــە

واتایەکــى فراوانــری هەیــە .لەپــاڵ

بــەرەو نابیناییــی مەعنــەوی دەبــات،

دژایەتیکردنــی دیکتاتۆریــەت بەگشــتی

نابیناییــەک کــە ئیــر مرۆڤــەکان ناتوانــن

و دیکتاتۆریەتــی سیاســی بەتایبەتــی،

جیــاوازی بکــەن لــە نێــوان گرفــت و

ئامانجــی ســەرەكیی خەباتــی كەواكیبــی لــە

بەرژوەندییەکانــی خۆیانــدا.

دیاریكردنــی هۆكارەكانــی دواكەوتوویــی

لــە چوارچێــوەی تێڕوانینەکانیــدا

واڵتانــی خۆرهــەاڵت و خســتنەڕووی

دەیەوێــت ئەوەمــان پــێ بڵێــت ،چــۆن

ڕێبــەری كاری ڕاپەڕینــی ژیانــی واڵتانــی

دیکتاتۆریــەت کەشــی ژیــان بــە تــەواوی

خۆرهــەاڵت و موسوڵامننشــیندا خــۆی

کایــە جۆراوجۆرەکانیــەوە :ڕۆشــنبیری،

دەبینییــەوە ،لــە چوارچێــوەی ئــەم

زانســتی و دۆخــی کۆمەاڵیەتــی و

هەواڵنــەدا لــە هــەر دوو كتێبــە ناوازەكــەی

ئاوەدانــی دەشــێوێنێت.

(أم القــری) و (طبائــع االســتبداد) چەندیــن

لەگــەڵ ئــەوەی کەواکیبــی فۆکســی

هــزر و بابەتــی گرینگــی پەیوەســت

زیاتــر لــە ســەر دیکتاتۆریــی سیاســی

بــەو پڕۆژەیــەوە خســتوەتە بــەر بــاس

و فەرمانڕەوایییــە ،بــەاڵم پێــی وایــە

و لێكۆڵینــەوە .جگــە لەمــە کەواکیبــی

کورتکردنــەوەی دیکتاتۆریــەت لــەم

هەوڵەکانــی لــە وەاڵمدانــەوەی پرســیارێکی

چوارچێــوە تەســکەدا ،کورتهێنانــە لــە

ئازادی وەك
دژەوانەیی
دیكتاتۆریەت،
پێگەیەكی گرینگ
و فراوانی گرتوە
لە فەلسەفەی
چاكسازیی
كەواكیبیدا،
لە تەواوی
چاالکییەکانیدا
هەمیشە پێداگریی
لە سەر ئەم بابەتە
کردوە ،بەتایبەتی
لە قۆناغەکانی
سەرەتای الویدا
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پێناســەی دیکتاتۆریەتــدا ،پێــی وایــە

ئازادی وەک دژەوانەیی

تــەواوی دانیشــتوانی ژێــر ســنووری ئــەو

دیکتاتــۆری خوویەکــی نائەخالقییــە

دیکتاتۆریەت

دەســەاڵتە بــوو ،ئــەو پێــی وایــە بوونــی

و دەکرێــت لــە ئاســتەکانی خــوار

ئــازادی وەك دژەوانەیــی دیكتاتۆریــەت،

ئــازادی ،ســەرەتای کۆتاییــی دەســەاڵتی

حوکمڕانــی لــە ســەر ئاســتی تــاک و
خێــزان دیکتاتۆریەتــی بــاوک و مامۆســتا
و ســەرۆک و ســەرکردە ئایینییــەکان
بەئاســانی ببیرنێــت.
لــە چوارچێــوەی چاالکییەکانیــدا هەوڵــی
ئــەوەی دەدا مــرۆڤ لــە کۆتوبەنــدی
دیکتاتۆریــەت و خورافیاتــی ئایینــی و
کۆمەاڵیەتــی و نەزانــی دەربــاز بــکات،
بەکورتــی هەوڵــی دەدا مــرۆڤ ڕزگار
بــکات لــە هــەر بابەتێــک کــە دەبێتــە
ئاســتەنگ لــە بــەردەم بــە دەســتێهنانی
ئازادیــدا.
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پێگەیەكــی گرینــگ و فراوانــی گرتــوە
لــە فەلســەفەی چاكســازیی كەواكیبیــدا،
لــە تــەواوی چاالکییەکانیــدا هەمیشــە
پێداگریــی لــە ســەر ئــەم بابەتــە
کــردوە ،بەتایبەتــی لــە قۆناغەکانــی
ســەرەتای الویــدا ،بابەتــەکاىن دژی
کپکــردىن ئازادییــەکان لــە الیــەن
عوســانییەکانەوە گوتارێکــی تــەواو
نــوێ بــوون بــۆ ئــەو قۆناغــە ،پێــی
وا بــوو گەورەتریــن بەرئەنجامــی
سیاســەتی دیکتاتۆریــی عوســانییەکان،
کپکردنــەوە و تێکشــکاندنی ئازادیــی

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
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دیکتاتۆریــی عوســانییە ،پێــی وایــە
لــە حاڵــی نەبوونــی ئازادیــدا ئیــر
پێناســەیەک نامێنێتــەوە بــۆ مرۆڤبــوون،
لــە کانــگای باوەڕبــوون بــە ئازادییــەوە
کەواکیبــی دژی هــزری جەبریــی ئایینــی
بــوو ،پێــی وا بــوو مرۆڤــەکان تــەواو
ئــازادن لــە جووڵــە و کردارەکانیانــەوە
لــەم بــوارەدا پشــتگیریی قوتابخانــەی
هزریــی ئیعتیزالیــی دەکــرد و دژی هــەر
دوو قوتابخانــەی جەبــری و کەســبی
ئەشــعەری وەســتایەوە ،پێــی وا بــوو
مەحاڵــە خــودا مرۆڤــەکان ناچــار بــکات

لــە ســەر ئەنجامدانــی کارگەلێــک و

سیســتمەکەی بــە ڕەخنەگرتــن لــە خــودا

مەترســیدار ســەر دەکێشــێت بــۆ

پاشــان لــە ســەر ئــەو کردەوانــە س ـزایان

هەژمــار دەکــرد ،لــەم چوارچێوەیــەدا

دیکتاتۆریەتــی سیاســی ،سیاســییەکان

بــدات.

دەزگا ئایینییەکانــی دەوڵــەت و خــودی

لــە نــاو ئەوانیشــدا بــە پلــەی یەکــەم

شێخولئیســام لــە خزمەتــی ئــەم جــۆرە

دیکتاتــۆرەکان هــەوڵ دەدەن ســوود لــە

ئــەو كۆتوپێوەندەیــە كــە تــەواوی توانــا

لــە سیاســەتەدا بــوون.

موقــەدەس وەربگــرن وەک کەرەســتەیەک

و خاوەنداریەتییــەکاىن گــەل ،لــە تــەواوی

کەواکیبــی پێــی وایــە کــە دیکتاتۆریــەت

لەپێنــاوی

كایەكانــدا پــەك دەخــات .زیــاد لەمــە

کۆمەڵێــک پشــتیوان و هاوکاریــی هــەن

دەســەاڵتەکەی بــە فۆڕمێــک لــە پیــرۆزی

پێــی وایــە دیکتاتۆریــەت تەنهــا مەترســی

بــە جۆرێــک بەردەوامبوونــی بــە بــێ

کــە خــۆی لــە هەڵوێســتی پیاوانــی

نییــە لــە ســەر توانایــی و خاوەنداریەتیــی

ئــەم هــاوکار و پاڵپشــتانە کارێکــی تــەواو

ئایینیــدا دەبینێتــەوە ،کــە دەورێکــی

گــەل لــە کایــە گرینگەکانــی پەیوەســت

مەحاڵــە ،لەوانــە ســەرمایەدار و پیاوانــی

نەرێنــی دەگێــڕن لــە باڵوکردنــەوەی

بــە ژیــان و ژیارییانــەوە ،بەڵکــوو پێــی

ئایینــی ،فۆکســێکی زۆر دەخاتــە ســەر

ڕۆحــی دەســتەمۆیی و زەقکردنــەوەی

وایــە دیکتاتۆریــەت تێکشــکێنەری

ئــەم بابەتــە و پێــی وایــە گەورەتریــن

دیکتاتۆریەتــی سیاســی ،زیــاد لەمــە

پیرۆزییەکانــی کۆمەڵگەیــە.

ســتەم پیاوانــی ئایینــی ئەنجامــی

تاوەکــوو پلــەی پیرۆزکردنــی حاکــم و

دەدەن ،کاتێــک دەبنــە پارێــزەری

دەســەاڵتدار بــە باڵوکردنــەوەی گوتــاری

مەترسیی دیکتاتۆریەت لە سەر

دیکتاتــۆرەکان بــە فەتواکانیــان فۆڕمێکــی

دەبێــت ســوپاس بکرێــن هــەر کات

پیرۆزییەکانی ئایین

پیــرۆزی دەدەنــە هەڵوێســت و ســتەمی

چاکەیەکیــان کــرد و خەڵکــی ئــارام بگــرن

کەواکیبــی پێــی وایــە دیکتاتۆریــەت

دیکتاتــۆرەکان و ناویــان دەبــات بــە

لــە ســەر خراپــە و کارە دزێوەکانیــان،

گەورەتریــن مەترســییە لــە ســەر ئاییــن و

«زانایانــی دووڕوو ئەوانــەی مێشــکیان

دوورتــر لەمەیــش باڵوکردنــەوەی گوتــاری

پیرۆزییــەکان ،لەگــەڵ ئــەوەی پێــی وایــە

بــە چەندیــن دەقــی بەســتوو پــڕ کــردوە،

مــردن لــە دەرەوەی ســایە و ســێبەری

ئاییــن بەتایبەتــی ئیســام لــە جەوهــەردا

مێشــکیان وەک کتێبخانەیەکــی داخــراو

ســوڵتان ،واتــای مردنــی بــە نەفامــی و

دژی سیســتمی دیکتاتۆریەتــە ،لــە هەمــان

دێتــە پێــش چــاو» ،کەواکیبــی پێــی وایــە

کەوتنــە بــەر نەفرینــی خوداوەنــدە.

کاتــدا پێــی وایــە دەکرێــت خــودی ئاییــن

دیکتاتۆریــەت لــە فۆڕمــە ئایینەکەیــدا

کەواکیبــی پێــی وایــە ئــەم جــۆرە لــە

بکرێتــە کەرەســتەیەک بــۆ بەرهەمهێنانــی

تێکــدەری ئاییــن و ئەخالقــی ئایینییــەوە

پیرۆزکردنــی دەســەاڵت بەگشــتی و

دیکتاتۆریــەت ،لــەم چوارچێوەیــەدا پێــی

لــە ســەر ئاســتی تــاک ،مرۆڤێکــی دووڕوو

خــودی هەرەمــی دەســەاڵت بەتایبــەت

وایــە عوســانییەکان بــە خراپرتیــن شــێوە

لــە ســەر ئاســتی گشــتی کۆمەڵگەیەکــی

تەنهــا پەیوەســت نییــە بــە ئیســامەوە،

ســوودیان لــە ئاییــن وەرگــرت لەپێنــاو

نەخــۆش بەرهــەم دەهێنێــت .لــە زۆرێــک

بەڵکــوو الی جوولەکــە و مەســیحی و

پاوانخوازییەکانــی خۆیــان و تــەواوی

لــە نووســینەکانیدا تیشــک دەخاتــە

الیەنگرانــی ئایینەکانــی تریــش هەیــە

نەیــارە هــزری و سیاســییەکانی خۆیــان

ســەر ئەگەرەکانــی بەکارهێنانــی ئاییــن

وەک ئــەوەی لــە ســەدەکانی ناوەڕاســت

بــە تۆمەتــی دژایەتیکردنــی ئاییــن پاکتــاو

وەک کەرەســتەیەک بــۆ لەدایکبوونــی

هــەر هەوڵێکــی نوێگــەری و دەنگێکــی

دەکــرد و ڕەخنەگرتنیــان لــە خەلیفــە

دیکتاتۆریــەت و درێژەپێدانــی پێــی وایــە،

ئــازاد بــە نــاوی دژایەتیکردنــی خــودا و

–ســێبەری خــودا لــە ســەر زەوی -و

دیکتاتۆریەتــی ئایینــی بــە شــێوەیەکی

کڵێســاوە بــۆ هەمیشــە خەفــە دەکــرا،

كەواكیبــی پێــی وایــە دیكتاتۆریــەت

مانــەوە

ســواخدانی
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لــە چوارچێــوەی هەوڵەکانیــدا هــەوڵ

ســەر پــەروەردە ،کەواکیبــی پێــی وایــە

بارەیــەوە دەڵێــت« :دیكتاتۆریەتــەكان

دەدات بــە زمانــی دەقــە ئایینییــەکان

دیکتاتۆریــەت خــۆرەی پەروەردەیــە،

تۆقیــوون لــە زانســتە ژیانییەكانــی وەك

بەرپەرچــی ئــەو زانــا ئایینییانــە بداتــەوە

هــاوکات پێــی وایــە گەورەتریــن مەترســی

فەلســەفەی تیــۆری ،فەلســەفەی عەقڵــی،

کــە لــەو کاتــەدا بەتونــدی پشــتگیریی

لــە ســەر دیکتاتۆریــەت بەرەوپێشــچوونی

مافــی گــەالن ،سیاســەتی مەدەنــی،

دەســەاڵتی ســتەمکاری عوســانییەکانیان

پەروەردەیــە ،بــەو پێیــەی هەمــوو

مێژووییــەكان و گوتــاری ئەدەبــی،

دەکــرد و هەندێکیــان پشــتگیریکردنی

پێشــکەوتنێکی

پــەروەردە

دیكتاتــۆرەكان لــەو زانســتانە دەترســن

ئــەو دەســەاڵتەیان بــە بنەمــای شەشــەمی

واتــای پاشەکشــەی دیکتاتۆریــەت و

كــە دەبنــە هــۆی فراوانكردنــی عەقــڵ،

ئیســام لــە قەڵــەم دەدا ،کەواکیبــی

دەرهاویشــتە دزێوەکانــی دیکتاتۆریەتــە،

دەترســن لــەو زانســتانەی كــە مرۆڤــەكان

شــەڕی بەرچــاوی لەگــەڵ ئــەو زانایانــەدا

بۆیــە بــووىن پەروەردەیەکــی دروســت

لــە چییەتیــی خۆیــان و مافەكانیــان تــێ

بــوو بــەو پێیــەی کۆمەڵگــەی ئایینــی

واتایــی گەشــەکردنی جیلێکی تەندروســتە

دەگەیەنــن ،تێیــان دەگەیەنــن چــۆن

ئــەو قۆناغــە ،وەک دەقێکــی ئاســانی

کــە تــەواوی فۆڕمەکانــی دیکتاتۆریەتــە،

لــە دەردەســەری و نەگبەتــی ڕزگاریــان

لــە گوتــە و بۆچوونــی ئەوانیــان

لــە نــاو ئەوانیشــدا دیکتاتۆریەتــی

دەبێــت.»...

دەڕوانــی و زۆربەیــان ببوونــە هەوێنــی

سیاســی و ئایینــی ڕەت دەکاتــەوە،

لــە ســەر ئاســتە گشــتییەکە کەواکیبــی

تێکدانــی کۆمەڵگــە و پشــت و پشــتیوانی

بەڕوونــی لــە کتێبــی (طبائــع االســتبداد)

زانایانــی ڕاســتەقینە بــە نەیــاری

دەســەاڵتی دیکتاتۆریــی ئــەو ســەردەمە،

تیشــک دەخاتــە ســەر ئــەم بــوارە و

سەرســەختی دیکتاتــۆرەکان لــە قەڵــەم

بۆیــە هەوڵــی دەدا بــە زمانێکــی ئایینــی

دەڵێــت« :دیكتاتۆریــەت دەبێتــە هــۆكاری

دەدات و پێــی وایــە هــەر ئەوانــن

لەگەڵیــان بدوێــت.

بۆگەنكــردن و تێكدانــی پــەروەردە و

دەتوانــن ببنــە داینەمــۆی گۆڕانکاریــی

بەگشــتی کەواکیبــی دەیەوێــت پێــان

بــواری پــەروەردە ،بــە دوورخســتنەوەی

نێــو کۆمەڵگــە وەک لــە (طبائــع

بڵێــت ،دەســەاڵتدارە ئایینــدارەکان

سیاســەت و كاروبــاری كۆمەاڵیەتیــی

االســتبداد)دا تیشــک دەخاتــە ســەر

مەترســیدارترین جــۆری دیکتاتۆریــەت

مرۆڤــەكان لــە چوارچێــوە زانســتییەكەی

ئــەم بابەتــە و دەڵێــت« :زانایــان

بەرهــەم دێنــن وەک لــە (طبائــع

كــە پێویســتە تازەپێگەییشــتوانی لــە ســەر

هەوڵــی باڵوكردنــەوەی زانســت دەدەن

االســتبداد) ئامــاژەی پــێ دەکات

پــەروەردە بكرێــت ...ئیــر کۆمەڵگــە

دیكتاتــۆرەكان تێدەكۆشــن لەپێنــاو

«دیكتاتۆریــەت تێكــدەری ئایینــە،

بــەرەو هەڵدێرێکــی مەترســیدار هەنــگاو

كوژاندنــەوەی ڕۆشــنایی زانســت».

ئایینیــش وزەی جووڵێنــەری گەلــە،

دەنێــت».

لــە بــارەی قۆرخکاریــی ئابوورییەوە وەک

دیكتاتۆریــەت تێكــدەری ئەخالقــی

لــە هەمبــەر مەترســیی دیکتاتۆریــەت لــە

بەرئەنجامــی رسوشــتی دیکتاتۆریــەت،

ئایینییــە -كــە هەســتیارترین الیەنــی

ســەر پێشــکەوتنە زانســتییەکان پێــی وایــە

کەواکيبــی لەگــەڵ ئــەوەی دیكتاتۆریــەت

ئایینــە– بــە شــێوەیەك گــەر ئەخــاق لــە

دیكتاتۆریــەت تێكــدەر و بۆگەنكــەری

بــە تێكــدەری ئابــووری دەناســێنێت ،پێــی

ئاییــن لــێ بكرێتــەوە ،ئیــر ئاییــن دەبێتــە

زانســتە ،كاتێــك دەبێتــە ڕێگــر لــە

وایــە دیکتاتۆریــەت ئاســتەنگی گــەورە

كۆمەڵێــك پەرستشــی ســادە و نابێتــە

لێكۆڵینــەوە و باڵوكردنــەوەی ئــەو

لــە بــەردەم ئابــووری و بەرەوپێشــچوونی

جێگــەی نیگەرانیــی دیكتاتــۆرەكان.

زانســتانەی دەبنــە داینەمــۆ و جووڵێنــەری

ئابووریــدا دروســت دەکات ،بــاس لــەوە

لــە بــارەی مەترســیی دیکتاتۆریــەت لــە

داهێنــان و ڕەخنــە و بەرگــری لــەم

دەکات کــە دیکتاتۆریــەت ســامانی
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بــواری

گشــتی لــە فــەزای مافــی گشــتییەوە

بــە شــێوەیەکی مەترســیدار و دوور لــە

مێژووییەكانــی نێــو ئــەو بــوارە هەژمــار

دەگوازێتــەوە بــۆ فۆڕمێکــی ترســناک لــە

هــەر پرەنســیپێکی بازرگانیــی ڕاســت بــە

بكەیــن ،كتێبــی (طبائــع االســتبداد) بــەو

قۆرخــکاری و گەندەڵیــی ئابــووری ،بــەو

دەســتیان هێنــاوە دەبنــە

پێیــەی دیكتاتۆریــەت سەروەتوســامانی

داینەمــۆی

درێژەپێدانــی

گــەل كــە خــودا لــە رسوشــتدا پێــی

دیکتاتــۆرەکان ،هەمیشــە

بەخشــیون و ئەندامانــی گــەل تێیــدا

بەوپــەڕی

دڵســۆزییەوە

بەشــدارن ،دەگۆڕێــت بــۆ پڕۆســەی

بەرگــری لــە دیکتاتــۆرەکان

قۆرخكاریــی ژێــر دەســتی كۆمەڵێــك

دەکــەن ،بــەو پێیــەی

دەوڵەمەنــد كــە دەبنــە هــاوكاری

کەوتنــی

دیکتاتــۆرەکان

دیكتاتــۆرەكان هــەر دووکیــان پێکــەوە

واتــای ڕمانــی بەرژەوەندییــە

دەوڵەمەنــدەکان و دیکتاتــۆرەکان دەبنــە

ئابوورییەکانــی ئەوانــە ،زۆر

جمکێکــی دزێــوی قۆرخکاریــی ژیانــی

جاریــش دەوڵەمەنــدەکان

تاکەکانــی کۆمەڵگــە ،ئەویــان لــە ڕێــی

دەبنــە دیکــۆری دەرەکــی

قورســکردنی ژیانــی هاواڵتییــان لــە ڕووی

و نوێنــەری بازرگانیــی

ئابووریيــەوە ،ئــەوی تریــان ســەرکوتکردن

دیکتاتــۆرەکان

وەک

و لێســەندنەوەی تــەواوی ئازادییــەکان.

کەرەســتەیەکی کۆکردنــەوەی

لــەو بارەیــەوە دەڵێــت« :لــە گەورەتریــن

دارایــی بــە کاریــان دەهێنــن.

هۆكارەكانــی شــانازیی میللەتــی ئێمــە

لــەو بارەیــەوە دەڵێــت:

ئەوەیــە کــە بیروباوەڕەکەمــان بەڕوونــی

«دەوڵەمەنــدەكان جڵــەوی

تیشــكی خســتوەتە ســەر ئــەوەی كــە

دەســتی

دیكاتۆرەكانــن،

مــاڵ و سەروەتوســامانی دەوڵەمەنــدان

كاتێــك زەلیلیــان دەكــەن

مافێكــی ئاشــكرای بێنەوایــان و

دەناڵێنــن ،كاتێــك بۆیــان

بێبەشــانە ،بــەاڵم حكوومەتەكانــی ئێمــە

هەڵدەڕێــژن نازیــان بــۆ

بابەتەكەیــان ئــاوەژوو كــردوە ،مــاڵ و

دەكــەن ،هــەر بۆیــە زەلیلــی

ســامان لــە هــەژار و كەمدرامەتــەكان

و سەرشــۆڕی زیاتــر لــە نێــو

كــۆ دەكەنــەوە بــۆ دەوڵەمەندەكانــی

ئــەو میللەتانــەدا بەربــاوە

خــەرج دەكات ،گەمــژە و دەســتباڵوەكان

كــە دەوڵەمەندیــان زۆرە».

كەیفــی پــێ دەكــەن» ،پێــی وایــە زۆر

دەكرێــت هەوڵەكانــی

جاریــش دەوڵەمەنــدەکان لــە ڕێــی

كەواكیبــی لــە ناســاندنی

پاڵپشــتە ئابوورییــە ناڕەواکانیانــەوە کــە

دیكتاتۆریەتــەدا بــە یەكێــك

لــە ژێــر ســایەی دەســەاڵتێکی دیکتاتــۆردا

لــە گرینگرتیــن هەوڵــە
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فۆڕمــە ســەربەخۆیەی بــە ناوازەتریــن

خــۆی مردنــە ،چاوەڕێكردنــی مــردن

لــە بابــەت دیاریكردنــی هۆكارەكانــی

بەرهەمــی ئــەم بــوارە بناســێنین ،هــاوكات

ژیانــە ،تــرس لــە ماندوویــی بــۆ خــۆی

دواكەوتوویــی کۆمەڵگــە خۆرهەاڵتییەکان

ئــەم بابەتــە بــە میحــوەری ســەرەكیی

ماندووییــە ،بەردەوامــی لــە ماندووبــوون

كــە بــە (الفتــور) نــاوی دەبــات و دەبێتــە

پــرۆژەی چاكســازیی کەواکیبــی هەژمــار

بەختەوەرییــە ،ئازادیــی داری نەمرییــە،

ڕێگــر و بەربەســت لــە نێــوان گــەل

دەکرێــت.

خوێــن ئــاوی بــن داری ئازادییــە،

و جووڵــە و بزاوتــی پێشــكەوتندا ،بــە

دوورتــر لــەم بابەتــە کەواکیبــی ســەرچاوەی

ژێردەســتەیی داری ژەهــر و ژەقنەبووتــە،

شــێوەیەكی ورد لــە نووســینەكانیدا

تــەواوی نەهامەتییەکانــی کۆمەڵگــە

خوێنــی ســتەملێكراوان و ســێدارە ئــاوی بن

بەتایبەتــی لــە كتێبــی (أم القــری)

دەبەســتێتەوە بــە دیکتاتۆریەتــەوە

داری ژێردەســتەیین! دیكتاتۆریــەت گــەر

دا دەخاتــە بــەر بــاس و لێكۆڵینــەوە

وەک لــە (طبائــع األســتبداد) بەڕوونــی

مرۆڤێــك بوایــە ویســتبای خــۆی بناســێنێت

تێیــدا تــەواوی ئــەو نەخۆشــییە گــەورە

تیشــک دەخاتــە ســەر ئــەم بابەتــە و

بێگومــان دەیگــوت مــن نــاوم شــەڕ و

و بچووكانــە دەستنیشــان دەكات كــە

دیکتاتۆریــەت بــە دایــک و داینەمــۆی

خراپەیــە ،ســتەمكاری باوكمــە و خراپــە و

بەرۆكــی میللەتانــی خۆرهەاڵتیــان گرتــوە،

تــەواوی خراپــە و دزێوییــەکان دەناســێنێت

نامرۆڤایەتــی دایكمــە ،غــەدر و خیانــەت

تیشــك دەخاتــە ســەر چەنــد هــۆكار

و دەڵێــت« :ڕاكــردن لــە مــردن بــۆ

برامــە و هەژاری و دەســتكورتی خوشــكمە،

و بنچینەیــەك کــە پێــی وایــە هــۆکارن

و

بــۆ دواکەوتوویــی دانیشــتوانی ژێــر

بەدبەختــی

بێچارەیــی ماممــە،

قەڵەمڕەویــی دەوڵەتــی عوســاىن.

زەلیلــی و سەرشــۆڕی

یەکــەم :بیروبــاوەڕی جەبــر و زوهــدی

خاڵمــە ،هــەژاری

ئایینــی كــە ســەر دەكێشــن بــۆ جۆرێــك

كوڕمــە و بێــكاری

لــە تەســەوفی پەكخــەری توانــای

جەهــل

خەڵكــی ،ڕێبــازە ســۆفیگەرییەكان

و نەخوێنــدەواری

-نــەوەك تەســەوفی پــەروەردەكاری

هۆزمــە ،وێرانەیــی

دەروون -جەماوەرێكــی زۆریــان بــە

نیشــتیاممنە ،ئاییــن

دەوری خۆیانــدا كــۆ كردوەتــەوە ،ئــەم

و شــەرەف و ژیانــم

جەمــاوەرە پشــتیان كردوەتــە هــۆكار

پارەیــە ،پارەیــە پــارە،

و پرەنســیپ و یاســاكانی پێشــكەوتن،

ئــازادی

دایكــی

پاڵیــان داوە بــە تەوەكــول و نقــوم بــوون

هەمــوو

فەزیلــە

لــە نــاو ئەفســانە و خورافاتــی ئایینیــدا.

چاكەكانــە...

دوەم :نەبوونــی ئــەو ڕێكخــراو و

دیكتاتۆریــەت بــە

كۆمەاڵنــەی كــە تواناكانــی خەڵكــی

ســەری

ڕێــك دەخــەن و دیــد و تێڕوانینــەكان

هەمــوو خراپــە و

دەكەنــە شــێوازێكی ڕاوێــژكاری و

دزێوییەكانــە».

بــە شــێوەیەك كــە هێزێكــی زیاتــر

كچمــە،

و

ڕەهایــی
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و توانایەكــی فراوانــر ببەخشــێتە

ســێیەم :ڕۆچــوون لــە ئــارەزوە

دواتــر بــەوردی تیشــك دەخاتــە

چاكســازی،

هەســتەكییەكان و زیادەڕۆییكــردن لــەم

ســەر زۆرێــك لــە نەخۆشــییە هــزری

ئــەم جــۆرە ڕێكخســن و كۆمەاڵنــە

ئارەزوانــە ،بــە شــێوەیەك جیــاوازی

و ســلوكییەكانی ژیانــی گشــتی و

دیــد و تێڕوانینــە چاكســازییەكان لــە

نەكرێــت لــە نێــوان پەیامــی مــرۆڤ

تایبەتیــی كۆمەڵگــە ،بــەوردی تیشــكی

پــڕۆژەی تاكەكەســییەوە دەكەنــە

و غەریــزەی ئاژەڵــی لــەم جیهانــە و

خســتوەتە ســەر نەخۆشــییەكانی

پــڕۆژەی گشــتگیر ،بەردەوامــی دەدەنــە

جەوهــەری مرۆڤبــوون بخاتــە ژێــر

ئیداریــی دەوڵەتــی عوســانی كــە

تــەواوی ئــەو پڕۆژانــە ،كەواكیبــی

پرســیارەوە.

خــۆی لــە -نەخۆشــییەكانی ســتەمی

لــەو بارەیــەوە دەڵێــت« :كۆمەڵــە

چــوارەم :هەڵەتێگەییشــن لــە ئاییــن،

كۆمەاڵیەتــی -دیكتاتۆریــەت لــە حوكــم

یاســایییە ڕێكخــراوەكان دەتوانــن بــۆ

کــە لــە کۆتاییــدا دەبێتــە هــۆی

و دەســەاڵتدا .بێســەروبەریی ئیــداری و

ماوەیەكــی دوورودرێــژ بەردەوامــی بــە

تێكچوونــی تــەوازن لــە نێــوان كاروبــار

هەژاریــی شارســتانی ،الســاییكردنەوەی

كار و پڕۆژەكانیــان بــدەن ،كــە هیــچ كات

و پرەنســیپە دونیایییــەکان و كاروبــاری

بێگانــە و بەكەمزانینــی نەتەوەکانــی

كەســێك لــە ســەر ئاســتی تــاك ناتوانێــت

ئایینــی لــە ژیانــی باوەڕدارانــی

تــر لــە نــاو ئەوانەیشــدا عــەرەب،

ئەوەنــدە بەتوانــا و خۆڕاگــر بێــت،

ئاینــی ،بــە شــێوەیەك پشتگوێخســتنی

دەبینییــەوە .كەواكیبــی بانگــەوازی

ئەگــەر چــی تــەواوی كارەكانــی بەوپەڕی

پێشــکەوتنەکانی

بەدەمەوەچوونــی

ڕزگاركردنــی عەرەبــی لــە ژێــر

توانایــی و دڵســۆزییەوە ئەنجــام بــدات.

داخوازییەکانــی دونیــای نــوێ و

دەســەاڵتی عوســانییەكان ڕاگەیانــد و

لــە ڕێــی ئــەم دیــدەوە كەواكیبــی

کورتکردنــەوەی چاالکییــەکان بەتەنهــا

خەباتــی دەكــرد لەپێنــاو نوێكردنــەوەی

تیشــك دەخاتــە ســەر گرینگیــی

لــە ئەرکــە ئایینییەکانــدا و بیرکردنــەوە

ژیانــی عەرەبــەکان کــە پێــی وا بــوو

پێویســتی پــارت و كۆمەڵە و ڕێكخســتنە

لــە دۆخــی دوای مــردن بوەتــە

دووچــاری ســتەم و نادادیــی عوســانییە

سیاســییەكان وەك كەرەســتەیەكی

مەبەســت و ئامانجــی خۆرهەاڵتییــەکان،

تورکــەکان بوونەتــەوە و وەک هاواڵتیــی

ڕاپەڕیــن و بوژاندنــەوە و ســەنتەرێك

پێــی وایــە ئــەم فۆڕمــە لــە تێگەییشــن

ژمــارە دوو مامەڵەیــان لەگــەڵ دەکــەن،

بــۆ كۆكردنــەوە و بەگەڕخســتنی وزە و

لــە دونیــا و ئاییــن لــە کۆتاییــدا لــە

لــە چوارچێــوەی بۆچوونەکانــی بــە

تواناكانــی گــەل لەپێنــاو ڕەتکردنــەوەی

بەرژەوەندیــی دیکتاتــۆرەکان کۆتایــی

پێچەوانــەوەی زۆرێــک لــە مێژوونــووس

تــەواوی دیــاردە دزێوەکانــی نێــو

دێــت .وەک دەڵێــت« :بوەتــە خــووی

و قەڵەمبەدەســتە موســوڵامنەکان

کۆمەڵگــە لــە ســەروو هەموویانــەوە

خۆرهەاڵتییــەكان كــە هیــچ كات بیــر

ڕەخنــەی تونــدی لــە ئومەوییــەکان

دیکتاتۆریــەت .كەواكیبــی دەیەوێــت

لــە داهاتوویەكــی نزیــك نەكەنــەوە،

و دەســەاڵتی ئومــەوی و تۆمەتــی

لــەم دیــدەوە پەیامــی گرینگــی و

بەڵكــوو

گەورەتریــن خــەم و

گۆڕانــکاری و تێکدانــی سیســتمی ڕاوێــژ

پێویســتیی ڕێكخســتنە سیاســی و پــارت

مەبەســتیان گرینگیدانــە بــە دۆخــی

و شــوورا و هێنانەپێشــەوەی دەســەاڵتی

و كۆمەڵــەكان وەك كەرەســتەیەكی

دوای مــردن» کەواکیبــی پێــی وایــە

دیکتاتــۆری و تاکڕەویــی دامەزراندنــی

ڕاپەڕیــن و داینەمــۆی كۆكردنــەوە و

ئەمــە تێگەییشــتنێکی تــەواو هەڵەیــە

دەوڵــەت لــە ســەر بنەمــای بنەماڵــە و

یەكخســتنی تواناكانــی گــەل بخاتــە

بــۆ ئاییــن ئەمــە ئــەو مەبەســتەیە کــە

حوکمــی پشتاوپشــتکردىن پادشــاییەكی

پێــش چــاو.

دیکتاتــۆرەکان دەیانەوێــت.

ڕەهــا.

هەمــوو

پڕۆژەیەكــی
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ئەڵتەرناتیڤی دیکتاتۆریەت

یەکــەم :هەســتکردنی میللــەت بــە

مەترســیدار بــاو دەکاتــەوە کــە خــۆی

کەواکیبــی لــە چوارچێــوەی تیۆرییەکانیــدا

مەترســیی دیکتاتۆریــەت ،کەواکیبــی

لــە ڕۆحــی بێئومێدیــدا دەبینێتــەوە،

تەنهــا ڕەخنەگــری دیکتاتۆریــەت نییــە کــە

بەڕوونــی تیشــک دەخاتــە ســەر

پێــی وایــە ئەرکــی گۆڕانــکاری تەنهــا

ئــەو بــە بــەاڵ و وەیشــومی کۆمەڵگــە نــاوی

ئــەوەی کــە هــەر نەتەوەیــەک بــە

البردنــی خــودی دیکتاتــۆر و هێنانــی

دەبــات و بەڵکــوو بــە شــێوازێکی ڕوون

هــۆی بەرئەنجامــە مەترســیدارەکانی

دیکتاتۆرێکــی تــر نییــە ،بەڵکــوو دەبێــت

ئەڵتەرناتیڤــی دروســت بــۆ دیکتاتۆریەتــی

دیکتاتۆریەتــەوە ئــازار نەکێشــێت

کار بکرێــت لــە ســەر ڕیشەکێشــکردنی

سیاســی دەخاتــە ڕوو ،لــەم چوارچێوەیــەدا

بەدڵنیایــی ئــەو میللەتــە شاییســتەی

سیســتمی دیکتاتــۆری لــە بنەڕەتــەوە بــە

چاالکییەکانــی چــڕ کردبــوەوە لەپێنــاو

ئــازادی و سیســتمێکی دادپــەروەر نییــە.

جۆرێــک کــە هیــچ ئەگەرێــک نەمێنێــت

دامەزراندنــی دەســەاڵتێكی شــوورەوی و

دوەم :بەرەنگاربوونــەوەی دیکتاتۆریــەت

بــۆ دووبــارە ســەرهەڵدانەوەی.

دیموکراتــی و وەک جێگــرەوە دەســەاڵتێکی

دەبێــت جووڵەیەکــی پلەبەندیــی دوور

كەواكیبــی هیــچ كات الیەنگری شۆڕشــی

دیکتاتــۆری ،بــە شــێوەیەک كــە تــەواوی

لــە توندوتیــژی بێــت بــەو پێیــەی

عەفــەوی و یاخیبوونــی بێبەرنامــە

كاروبارەكانــی لــە ژێــر چاودێریــی گەلــدا

هەنــگاوی توندوتیــژی لەپێنــاو وەالنانــی

نەبــوە ،پێــی وایــە بنەڕەتــی تــەواوی

بێــت وەك دەڵێــت« :حكوومــەت و

دیکتاتۆریــەت جەنــگ و ئاشــووب

کێشــەکان «دیکتاتــۆری سیاســییە و

دەســەاڵت بــە هــەر شــێوەیەك بێــت لــە

و شــەڕی ناوخــۆ بــە دوای خۆیــدا

چارەسەرەکەیشــی ڕاوێــژ و شــواری

چوارچێــوەی وەســفكردن بــە دیكتاتۆریەت

دەهێنێــت ،لــە کۆتاییــدا دیکتاتــۆرەکان

دەســتوورییە ،بۆیــە دەبینیــن بەتونــدی

ڕزگاری نابێــت ،تاوەكــوو كارەكانــی لــە

لــە هەمــوان زیاتــر لــە دۆخێکــی

پێداگــری دەكات لــە ســەر ئــەوەی

ژێــر چاودێریــی تونــد و لێپرســینەوەی

لــەم شــێوەیە ســوودمەند دەبــن،

پێویســتە :پێــش بەرەنگاربوونــەوەی

بێچاوپۆشــی بــە ڕێــوە نەبــات».

بــە پێچەوانــەوە هەوڵــدان لەپێنــاو

دیكتاتۆریــەت ،دەبێــت ئامادەســازی

لــە چوارچێــوەی چاالكییەكانیــدا

گەشەســەندنی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی

بكرێــت بــۆ ئــەو پڕۆژەیــەی كــە

كەواكیبــی هەوڵــی دامەزراندنــی

و ڕۆشــنبیری لــە ڕێگــەی مەعریفــە و

دەكرێــت جێگــەی دیكتاتۆریــەت

چەندیــن ڕێكخــراو و كۆمەڵــەی دا بــە

ڕۆشــنگەرییەوە دەبێتــە ســەرەتایەکی

بگرێتــەوە.

مەبەســتی كاراكــردن و جێبەجێكردنــی

بــاش بــۆ الوازکردنــی دەســەاڵتی

بەگشــتی گوتــاری دژە دیکتاتۆریــەىت

ئــەو پــڕۆژە چاكســازییەی كە بانگەشــەی

دیکتاتــۆری.

کەواکیبــی لــە ئێســتا و ڕابــردوودا

بــۆ دەكــرد.

ســێیەم :بەردەســتبوونی سیســتمێکی

گوتارێکــی ناخۆشەویســت بــوە و

لــە بەرەنگاربوونــەوەی دیکتاتۆریەتــدا

جێگــرەوەی

بــە

نووســین و هەوڵەکانــی دووچــارى

کەواکیبــی ســێ بنەمــای ســەرەکی

پێچەوانــەوە بەرئەنجامــی هەوڵــەکان

دژایەتیکــردن بوونــەوە ،کاتێــک هەوڵــی

دەخاتــە ڕوو ،کــە دەکرێــت میللەتــان

دەبێتــە هــۆی البردنــی دیکتاتۆرێــک و

دەدا زانایانــی ئایینــی و پیاوانــی

لــە ڕێیانــەوە لــە دیکتاتۆریەتــی سیاســی

هێنانەپێشــەوەی ئــەوی تــر ،مەترســیی

تەریقــەت دەبێــت دوور بــن لــە

قوتاریــان بێــت:

ئەمەیــان زیاتــرە بــەو پێیــەی دۆخێکــی

کاروبارەکانــی دەوڵــەت پێویســتە ئــەم
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بــوارە بــۆ خەڵکانــی پســپۆڕی کاروبــاری

سەرچاوەکان:

 -8عبدالرحمــن الكواكبــي :عبــاس محمــود

دونیایــی چــۆڵ بکرێــت ،تۆمەتبــار کــرا

 -1االعــال الكاملــة للكواكبــي :دراســة و

العقــاد دار نهضــة مــر للطبــع والنــر،

بــە عەملانیــەت و جیاکردنــەوەی دیــن لە

تحقيــق الدكتــور محمــد عــارة ،الطبعــة

دەوڵــەت ،کاتێــک بانگەشــەی ئــەوەی

االوىل  1970الهيئــة املرصيــة العامــة

دەکــرد دەبێــت میللەتانــی ناوچەکــە

للتاليــف والنــر ،القاهــرة.

هۆشــیار بــن بــەوەی عوســانییەکان لــە

 -2عبدالرحمــن الكواكبــي ڕجــل الكفــاح

ڕێــی جوواڵندنــی هەســتی ئایینییــەوە،

و االصــاح :محمــد جاســم الســاعدي

ناوچەکــە

الطبعــة االوىل  1999مــن منشــورات

نــەکات بــە دژی یەکرتیــدا ،تۆمەتبــار

املجمــع العاملــي للتقريــب بــن املذاهــب

پێکهاتــە

ئایینییەکانــی

کــرا بــە الیەنگــری (وحــدة األديــان–
یەکێتیــی ئایینــەکان) ،کاتێــک بــاس لــە
ئەزموونــی ســەرکەوتوویی بەڕێوەبــردن
و حوکمداریــی واڵتانــی وەک ئەمەریــکا
و نەمســا و ئوســرالیا دەکات ،تۆمەتــی
شــوێنکەوتەی و بەکرێگیـراوی خۆرئــاوای
درایــە پــاڵ.
دەکرێــت بڵێیــن کەواکیبــی وەک
یەکێــک لــە دیارتریــن بیرمەندانــی
خۆرهــەاڵت

تــەواوی

توانیــی

هەوڵەکانــی بخاتــە ڕوو لــە پێنــاو
بەرەنگاربوونــەوەی
و

بەئاگاهێنانــەوەی

دیکتاتۆریــەت
میللەتانــی

خۆرهــەاڵت بەگشــتی و دانیشــتوانی
ژێــر دەســەاڵتی عوســانی لــە
مەترســی و دەرهاویشــتە دزێوەکانــی
دیکتاتۆریــەت ،بــەم هۆیــەوە وەک
باڵندەیەکــی ســەرەڕۆ لــە واڵتــی
غەریبــدا ســەری نایــەوە.

االســامية.
 -3االعــام قامــوس تراجــم اشــهر الرجــال
و النســاء مــن العــرب و املســتعربني و
املســترشقني :خريالديــن الــزركيل ،الطبعــة
السادســة عــر  5002دار العلــم للماليــن
بــروت.
 -4زعــاء االصــاح يف العــر الحديــث:
احمــد امــن ،الطبعــة االوىل  ،2005دار
الكتــب العلميــة لبنــان.
 -5شــخصيات لهــا تاريــخ :الدكتــور محمــد
عــارة ،الطبعــة االوىل  2003دار الســام
للطباعــة و النــر و التوزيــع و الرتجمــة
القاهــرة.
 -6كتــاب طبائــع االســتبداد و مصــارع

القاهــرة ،دون تاريــخ.
 -9اإلمــام الكواكبــي :فصــل الديــن عــن
الدولــة «جــان دايــه منشــورات ســوراقيا،
لنــدن.»1988 ،
 -10اإلســتبداد و بدائلــه يف فكــر
الكواكبــي :محمــد جــال طحــان اتحــاد
كتــاب العــرب دمشــق .1992
 -11اإلســتبداد و األســتعامر و طــرق
مواجهتهــا عنــد الكواكبــي و اإلبراهيمــي:
أســعد الســحمراين الطبعــة الثانيــة بــروت
دار النفائــس بــروت.
 -12البــاد العربيــة و الدولــة العثامنيــة:
ســاطع الحــري الطبعــة األوىل القاهــرة،
جامعــة دول العربيــة ،معهــد الدراســات
العربيــة العامليــة .1957
 -13طبائــع الكواكبــي يف طبائع اإلســتبداد:
جــورج كتــورة الطبعــة األوىل 1984
املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر.
 -14أم القــرى :الكواكبــي ،الطبعــة
الثانيــة 1981 ،دار الرائــد العــريب بــروت
لبنــان1402 ،هـــ.

االســتعباد ،عبدالرحمــن الكواكبــي ،تقديــم
الدكتــور أســعد الســحمراين ،دار النفائــس،
الطبعــة الثالثــة ،2006
 -7األعــال الكاملــة للكواكبــي :دراســة
و تحقيــق محمــد جــال طحــان  -مركــز
دراســات الوحــدة العربيــة  -بــروت
الطبعــة الثالثــة .2006
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