
5
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 6
ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

No.(59 - 58) Decmber .2016

د.ئازاد حەمە

مامۆستای فەلسەفە لە زانكۆی سلێامنی



7
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

دەروازە : 

ترسناك  پرسیاری  بەهاكان«*  »ئایندەی 

وروژاندنی  بەمانای  ترسناك  دروستدەكات. 

شتگەلێك پڕن لە هەستیاری، كە رەنگە بەشێك 

پێشبینەكردبێت،  یان  بەرگەینەگرێت،  ئێمە  لە 

بەمجۆرە««ئایندەی  بیپرسێت.  برتسێت  یاخود 

بەهاكان،  دواتری  لەسەر  بەهاكان««پرسیارن 

دەچن؟  كوێ  ب��ەرەو  بەهاكان  لەسەرئەوەی 

ئێمە  دەستنیشانكرێت؟  ئایندە  بەهای  چۆن 

ئایا  دەگوزەرێنین؟  یەكرت  چۆن  بەهاكان  و 

مەرگی،  ب��ەرەو  هەنگاو  ئێمە  لەهەنووكەدا 

لەوەسەیرتر  نانێین؟  بەهاكان  داكەوتنی  یان 

بۆ  بپرسین،  بكەین  ئەوەش  جورئەتی  دەشێت 

و  بوون  دەكارین  چۆن  هەبێت؟  بەها  دەبێت 

مرۆڤ  ئێمەی  بناسینەوە؟  بەهاكان  نەبوونی 

شارستانیێكدا  كۆمەڵگەیەكدا،  لە  دەتوانین 

بكات؟  بەهاكان  ل��ە  پشت  ك��ە  هەڵكەین، 

كوێامندەبەن؟  ب��ەرەو  بەهاكان  بە  دڵبەسنت 

 Koichiro لێرەوە دەچینە الی كویشیرۆ ماتسورا

پێیوایە  كە  یۆنسكۆ،  Matsuura،بەڕێوەبەری 

بەهایا  تەنگوچەڵەمەی  بەقۆناغی  لەئێستادا 

تێدەپەڕین، ئەمەش كاریگەری خۆی لەسەر كار 

و ژیامنان دادەنێت. بەشێكی زۆریش ئەم داڕمانی 

بەهایە بۆ نەشومنای جیهانگیری دەگەڕێنێتەوە، 

لە  چڕدەكاتەوە،  تەكنیا  گەشەی  لە  خۆی  كە 

مادییەتێك كە بێبەرییە لە شتی ڕۆحی و بەها بۆ 

فەلسەفییەكە  پرسیارە  دانانێت.  بەهایەك  هیچ 

لێرەدا ئەمەیە: چۆن بەمە گەیشتین؟ واتە چۆن 

چۆن  گەیشتین؟  نارۆحییە،   ، مادییە  ژیانە  بەم 

وامانلێهات بەها بێبەهاكەین؟ ژیان و بوومنان لە 

بێبەهایدا نقوومكەین؟ دیارە كویشیرۆ ماتسورا 

سەرهەڵدانی  لەسەردەمی  كە  وایبۆدەڕوات، 

ڕێنێسانس  هاتنەدونیای  لەكاتی  تازەگەریەوە، 

ڕەوشتی  واتای  دوو  ڕۆشنگەرییەوە  سەدەی  و 

شوێنی  ی��ەك  و  هاتنەدەركەوتن  س��ەرەك��ی 

روخساری  ئەوانەش  هەر  گرتەوەو  ئەویرتی 

جیهانگیرییان دەستنیشانكرد. ئەم دوو واتایەش 

بریتیبوون لەالیەك لە گەردونگەرای، یان ئیدیاڵە 

پلورالیزم)فرەگەری(،  لە  لەالیەتر  و  رەهاكان 

پراكتیكەكان)مومارەسەكان(.  جۆراوجۆری  یان 

لێرەوە ماتسورا دەیەوێت ئاماژە بۆئەوەبكات، كە 

جیهانگیری زەمینەی بۆ ژیانێكی تر مسۆگەركرد، 

ئامرازێكیش  هیچ  و  ئاڵۆزی  لە  پڕە  كە  ژیانێك 

و  شكنابەین  ئاڵۆزییانە  ئەم  دۆزینەوەی  بۆ 

بۆ  ئەمە  بەاڵم  دادماننادات،  هەشامنە  ئەوی 

جیهانێك  بەرەو  كە  نایەت،  مانایە  بەو  ماتسورا 

تیابەدیناكرێت.  رەوشتێكی  هیچ  پەلدەهاوین، 

بەقسەی ئەم روناكبیرە بێت، بەهاكان هەمیشە 

ئێستا  هێندەی  مرۆڤایەتی  بەدرێژای  و  هەن 

ئەمەش  ب��ەخ��ۆوەن��ەدی��وە.  ب��ەه��ای  م���رۆڤ 

گوایە سەرەتای  كە  دەڵێت  ئەوە  لەسەربناغەی 

فرەكولتووری  لەسەر  جەختكردنە  جیهانیگیری 

گوماندەكات  بەمجۆرە  بەهادا.  لە  فرەگەری  و 

ونبوونی  لە  بریتیبێت  جیهانگیری  دی��اردەی 

ناوبراو  بۆ  ئێستا  وڕێنابوونیان.  بە  و  بەهاكان 

بەهایەكی  بەهاكان،  ئامادەبوونی  لە  بریتییە 

بۆ  تیایدەژین  تەنگوچەڵەمەیەی  ئەو  واتە  زۆر، 

تەنگوچەڵەمەی  لە  نییە  بریتی  روناكبیرە  ئەم 

تەنگوچەڵەمەی  لە  بریتییە  بەڵكو  بەها، 

كەوابێت  راستەقینە.  رێگای  نەدۆزینەوەی 

پرسیارەكە لێرە ئەوەیە، كە چۆن بتوانین خۆمان 

لەناو بەهاكاندا ئاراستەكەین.

بەپێی تێگەیشتنی 
ڤاتیمۆ یەكێك لە 
رووە سەرەكییەكانی 
ملمالنێی 
ئێستای نێوان 
جیهانی رۆژئاوا 
و دوژمنەكانی، 
پێوەندی بە پلەی 
سێكوالریزەبوونی 
كۆمەڵگەكانی 
ئێستاوە هەیە
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 ڤاتیمۆ و بەرەو ئاوابوونی بەهاكان

ڤاتیمۆ  جیانی  ئیتاڵی  بیرمەندی  كاتێك 

دیالۆگانە  لەو  بەشداری   Gianni Vattimo

بەهاكانەوە،  ئایندەی  بە  كە  دەك���ات، 

تایبەتن  ی���ەك،  و  بیست  ل���ەس���ەدەی 

لەسەرەتای وتنەكانی بە گوزارەی ناونیشانی 

بەناوی  ئەڵامنی  راس��ت��ڕەوێ��ك��ی  كتێبی 

 Oswald Spengler شپنگلەر  ئۆزڤالد 

بەناوی   1918 ساڵ  لە  كە  دەستپێدەكات، 

بەچاپیگەیاندووە.  رۆژئاوا««  ئاوابوونی   »«

لەئاستێكی  دەی��ەوێ��ت  ڤاتیمۆ  ئەڵبەتە 

شپنگلەر  ب��ەگ��وزارەك��ەی  م��ان��ا  سیاسی 

شپنگلەر  شوێنەی  لەو  بەتایبەت  ب��دات، 

و  رۆژئ��اوا  ئاوابوونی  لەنێوان  پێوەندی 

بەبۆچوونی  دروستدەكات.  ئیمپریالییدا 

شارستانی  بە  پیری   نیشانەی  شپنگلەر 

لەالیەن  بۆچوونە  ئەم  لێ  دیارە،  رۆژئاواوە 

ڤاتیمۆ  تەنانەت  رەتدەكرێتەوە،  ڤاتیمۆوە 

بەم  پێگەیشنت  هێامكانی  وایبۆدەچێت، 

ڤاتیمۆ  بۆمنوونە  دی��ارە.  شارستانیەتەوە 

لەالیەن  تاوەرەكە  دوو  لێدانی  پێیوانیە 

بووبێ،  ت��ازە  شتێكی  تیرۆریستانەوە 

لێدراون،  پێشرت  ت��اوەرە  دوو  ئەو  چونكە 

تیرۆریستەكانی  توانای  لێدانەكە  ب��ەاڵم 

سیاسی  ئیدارەی  لێدانەش  نیشاندا. هەرئەو 

دژبە  پیرۆز«  »حیلفی  ناچاركرد  ئەمەریكی 

داپەروەری   « بەناوی  و  پێكبێنن  تیرۆریزم 

تیرۆریستەكان.  بكەونەوێزەی  بێسنوورەوە« 

 « بابەتی  ئیتاڵییە  هزرەڤانە  ئەم  كاتێكیش 

سێكوالریزەكردن«  بە  بەرامبەر  ژیاندۆستی 

كە  لەوەشدەكات  پێگیری  گفتووگۆدەكات، 

ساموێل  یەی  شارستانی«  پێكدادانی  ئەو« 

 Samuel Huntington هۆنتیگتۆن 

ئەوەش  بۆ  هێام  ناییژێین،  باسیلێوەكرد 

دەك���ات، كە رووداوەك��ان��ی رۆژه��ەاڵت��ی 

ناوەڕاست و گشت ئەو شوێنانەش دەكەونە 

لە  بریتییە  تیرۆریزمەوە  هەڕەشەی  ژێر 

ئەو  جیهامنان،  بۆسەر  دڕن��دە  هێرشێكی 

بە  زۆر  الوانێك  كە  پێگەییووە،  جیهانەی 

زەبردەكەن،  پراكتیزەی  تیایدا  حەماسەوە 

ئاینیەكان  و  رەوشتی  بەها  لەپێناوی  یان 

دەدەن.  خ��ۆی��ان  ژی��ان��ی  ب��ە  ق��ورب��ان��ی 

چەكدارەكانی  گشت  ڤاتیمۆ  بەبۆچوونی 

قەشەشن،  نە  و  قارەمانن  نە  ئەلقاعیدە 

ت��وون��دڕەوان��ەی  ئ��ەو  شانبەشانی  ئەمەو 

خۆیان دەتەقێننەوە، ئەوانەش تاوەرەكانیان 

وەك  »ئاین  كە   بازرگانێگن  چەند  داڕمان، 

ئەوانەش  بەكاردەبەن،  خەڵك«  حەشیشەی 

مەبەستی  بۆ  زەبر  بەكاربردنی  لە  سود  كە 

لەالیەن  چ  وەردەگ��رن.  سیاسی  سێكوالری 

لەالیەن  چ  و  فۆندەمیتالیستەوە  ئیسالمی 

و  جەنگ  ئەوەدەكرا،  گومانی  رۆژئ��اواوە 

هەروەك  ببنەوە،  یەك  رووب��ەڕووی  تیرۆر 

لە  رۆمانی  ئیمپراتۆریەتی  پێشرت  ئ��ەوەی 

رووبەڕووبوونەوەی  توانای  كاتەكانیدا  دوا 

نەبوو. باكوریەكانی 

لە  یەكێك  ڤاتیمۆ  تێگەیشتنی  بەپێی 

ئێستای  ملمالنێی  سەرەكییەكانی  رووە 

دوژمنەكانی،  و  رۆژئ���اوا  جیهانی  نێوان 

سێكوالریزەبوونی  پلەی  ب��ە  پێوەندی 

ئاسان  رەنگە  هەیە.  ئێستاوە  كۆمەڵگەكانی 

ناهاوتاییە،  ئەم  دەستنیشانكردنی  نەبێ 

دەشێت  رۆژئ��اوای��ی��ەوە  ل��ەالی��ەن��ی  ل��ێ 

پاپاگەرای  نێوان  ملمالنێی  بەمجۆرەبێت: 

ناوەڕاست،  لەسەدەكانی  ئیمپراتۆریەت  و 

پرۆتستانتی،  ریفۆرمیزمی  بزووتنەوەی 

دەكرێت  ئ��ەم��ەو  رۆش��ن��گ��ەری.  س���ەدەی 

ئەم  ریزی  بخرێتە  تەكنەلۆژیش  شۆرشی 

لەدەستكەوتەكانی  یەكێك  كە  الیەنانەوە، 

»شاری گەورە«بووە، كە ئەوەش بووە هۆی 

بنیامین  واڵتەر  و  بۆدلێر  وەك  هەر  ئەوەی 

پێكردوە  ئاماژەیان    Simmel سیمل  و 

لەدەستدانی نێوەند، واتە توانەوەی نەرێت 

دی��اردە.  بە  ب��وو  هاوبەشەكان،  بەها  و 

مانهایم  ك��ارل  ش��ێ��وازی  ل��ەس��ەر  ڤاتیمۆ 

لەنێوان  یاوازیدەكات   Karl Mannheim

لەژێركاریگەری  كە  كان،   1930 رۆشنبیرانی 

كۆمەڵگەی  زانیاری  و  شمەك  بەرخۆری 

بێ  چینێكی  بە  بوونە  بەپیشەسازیكراون 

كەسانەی  ئەو  نییە،  كە  چینێك  واتە  چین، 

ئایدیۆلۆژیابن. دەیانەوێت دەستبەرداری 

نەخێر«  یان  ئاوابووندان،  لە  بەهاكان 

كە  تێڕامانئامێزەیە،  فرە  پرسیارە  ئەو  ئەمە 

لەمرۆڤەكانی  گەلێك  بۆ  هەنووكەدا  لە 

سەرنجڕاكێش  بابەتێكی  كولتورەكان  تێكڕای 

و  بیریار  وەكیرتیش  گفتووگۆئامێزە.  و 

بەتایبەت  جیاكان،  كولتوورە  هزەڤانانی 

بابەتی  بە  زۆر  گرنگییەكی  رۆژئ��اوای��ی، 

و  ه��زری  ب��ی��رۆك��ەی  و  دەدەن  ن��اوب��راو 

لێدێننەبەرهەم. فەلسەفی جیای 

بە«ئاوابوونی  سەبارەت  ڤاتیمۆ  جیانی 

نیچە  كە  دەكات،  بەوەش  بەهاكان«ئاماژە 

تێڕامانی)تێڕامان  دووەم  لە   1874 ساڵی  لە 
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ڕوناكبیرانی  خەسڵەتی  خۆیدا(  ناكاتی  لە 

بەمجۆرە   )19 )س��ەدەی  خۆی  سەردەمی 

سەدەیە  ئ��ەم  دیاریدەكات«رۆشنبیری 

زان��ی��اری��ێ��ك��دا  و  م��ێ��ژوو  ل��ەژێ��رس��ای��ەی 

لە  بۆیكۆكردۆتەوە،  مێژوو  گوزەردەكات 

ه��ەروەك  پیاسەدەكات،  مێژوو  باخچەی 

ئەوەی لە مەخزەنی جلوبەرگی شانۆ دا بێ، 

مەخزەنە  لەو  هەرەمەكییانە  دەتوانێ  كە 

بۆی  ك��ە  هەڵبژێرێت،  جلوبەرگە  ئ��ەو 

تەنانەت  بكرێت،  بۆی  گەر  دەگونجێت، 

دەگۆڕێت  چركەیەكەوە  لە  جلوبەرگە  ئەو 

لەگشت  تاك  شیاوییە  ئەم  تر.  ئ��ەوی  بۆ 

دوردەخاتەوە،  داهێنانئامێزانە  وزەیێكی 

داڕمێت.  دەكەن  شارستانیەكەمان  لە  واش 

بیرەوەریەكانیشامن  قوورسای  هاوكات 

بخوڵقێنین««.  نوێ  بەهای  ڕێگاماننادەن 

دیدی  الوی  پاش  بەرهەمەكانی  لە  نیچە 

ژی���ان���دۆس���ت���یVitaiste  رەت��دەك��ات��ەوە 

داكۆكیێكی  الوی  لەسەردەمی  لەكاتێكدا 

لە  یەكێك  لە  ئ��ەوەت��ا  لێكردووە.  زۆری 

سەرەتای  لە  كە  شێتی«  نامەی   « نامەكانی 

كە  باسلەوەدەكات  نووسیویەتی   1889

گشت  هەڵگری  ب��ەوەدەك��ات،  هەست 

دەیڵێت  نیچە  ئەمەی  مێژووە.  ناوەكانی 

نەبێت  یان  ببێت،  شێتییەوە  بە  پێوەندی 

بۆچوونانە  ئەم  كە  لەوەدایە،  )ناكۆكییەكە 

لە  پاتۆلۆژی  بیروبۆچوونی  لە  گ���وزارە 

قۆناغی پاش الوی نیچە ناكەن( الیەنێكە لە 

نیچەدا  هزری  لە  هەمیشە  كە  ئینكارییەك 

بنجبەستبووە و یەكێكیشە لە خەسڵەتەكانی 

روخسارەكانی  كە  تازەگەری  پاش  مرۆڤی 

روش��ن��ب��ی��ران��ە  ئ����ەو  الی 

ن��اب��ی��ن��ی��ن��ەوە، ك���ە ك���ارل 

رەخنەیاندەكات،  مانهایم 

شاری  لە  ئ��ەوان��ەش  ه��ەروەه��ا 

تەلەفزیۆن  یارمەتی  بە  و  دەژین  گەورەدا 

پێیوایە  ڤاتیمۆ  یەكخراون.  ئینتەرنێت  و 

نیچەی  الی  پێامنوابێت  گ��ەر  هەڵەیە 

Spengler شپنگلەر  الی  دواتریش  الو، 

واباوەڕكەین  رۆژئ��اوا«دا،   ئاوابوونی  لە« 

لەالیەن  ڤاتیمۆ  نێگەتیڤە.  شتێ  ئاوابوون 

دوودڵنییە  كە  بۆدەچێت،  وای  خۆیەوە 

گوزارەیە  ژیاندۆستییە  ئەمجۆرە  ل��ەوەی 

ناوی  هایدیگەر  ئەوی  بەردەوامبوونی  لە 

دێریدا  ئەوەش  هەر  لێنابوو،  میتافیزیكی 

وشە( )مەڵبەندگەرایی  لۆگۆسێنرتیم  ناوی 

بەواتایەكی  یان   ، لێنا  ی 

روون������رت »زاڵ���ب���وون���ی 

ئ���ام���ادەب���وون« ی���ان » 

 ، ئ��ام��ادەب��وون«  ئەفسانەی 

ئاوابوون راستییەكی  ڤاتیمۆ لە وشەی  بۆیە 

زۆرتردەبینێت وەك لەوەی رۆژانە دەبینین 

بەرجەستەیدەكەین. و 

بكەین،  بۆئەوەش  هێام  لێرە  گرنگە 

پرسیارە،  ئەوە  ئیتاڵییە  بیریارە  ئەم  بۆ  كە 

كوێامن  بەرەو  بیركردنەوەیە  ئەمجۆرە  كە 

بەپێیئەوەی  پێیوایە  ڤاتیمۆ  بۆیە  دەبات، 

ئاستێك  چەند  لەسەر  ئاوابوون  رۆژئ��اوا 

بەجدیرت  ئاوابونە  ئەم  نییە  باشرت  دەژێت 

بچینەوە  ب��ارەوە  لەم  گەر  وەرگیردرێت؟ 

ماتسورا،  كویشیرۆ  تەماشاكردنەكانی  الی 

Karl Mannheim
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هەاڵوگۆڕانە  ئەو  روناكبیرە  ئەم  دەبینین 

لێكدەداتەوە،  بەوە  تیایدەژین  رەوشتییەی 

ك��ە ب��ەاڵی��ەك��ی رەوش��ت��ی��ی��ە. ئ��ای��ا ئ��ەم 

گرنگە  رەخنەییە؟  دیدێكی  تەنگوچەڵەمەیە 

هەبێت،  شتەكان  بۆ  پێداچوونەوەمان 

مەقامدا  لە  كولتوورەكان  گشت  چونكە 

یەكسانن،  بەهاشدا  لە  كەواتە  یەكسانن، 

ئەو  رەنگدانەوەی  لەوانە  هەریەك  چونكە 

هەمانە،  مرۆڤایەتی  لەسەر  كە  وێنەیەیە، 

ئەمەش بەو مانایە دێت، كە پێویستە رێزمان 

بۆ كولتوورەكان هەبێت، بەاڵم تاوان دژ بە 

مرۆڤایەتی، رق لە بێگانەبوون ، بەئەنقەست 

هەموو  كولتوری،  كەلەپوری  وێرانكردنی 

یەكسان  بەهاكان  كە  ئەوەیە  مانای  ئەمانە 

كویشیرۆ  روناكبیری  سێركردنی  بەپێی  نین. 

گشت  بوترێت،  دەكرێ  لێرەوە  بێ  ماتسورا 

هەیە،  خراپی  و  ب��اش  دی��دی  كولتورێك 

ئەو  بچینەوە.  بەهاكاندا  بە  پێویستە  بۆیە 

كردی  رێژەگەری  و  گەردوناوی  هەڵەیەی 

لەبیركردبوو،  ئەوەی  كە  لەوەدانەبوو،  تەنیا 

بەڵكو  گ��ەش��ەدەك��ات،  بەها  وات���ای  ك��ە 

پێكەوەبووندا  لە  بەهایانە  ئەو  كە  ئەوەش 

دەرسكێن. گشت كولتوورەكان هەمان بەها 

یەكسان  بەهاكان  بەاڵم  هەیە،  مەقامیان  و 

رەوشتییەوە،  لەرووی  پێیوایە  ناوبراو  نیین. 

كۆمەڵەی  س��ەرش��ان��ی  دەك��ەوێ��ت��ە  ئ��ەرك 

لەسەر  هیوا  دەكرێت  نێودەوڵەتییەوە. 

ئاراستەی نوێی رەوشتی وەك دیالۆگی نێوان 

دیالۆگەش  ئەمجۆرە  دانرێت.  كولتوورەكان 

كولتوورەكان،  لە  رێزگرتن  پێامندەڵێت 

پێداچوونەوە  پێویستە و سەرلەنوێ  شتێكی 

baudelaire
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هەموو  و  دەستەجەمعییە  ئەركێكی  بەهاكان،  بە 

و  بكەن  بەهاكانا  رسكانی  لە  بەشداری  دەبێت 

نەسەپێنێن.  ئەویرتدا  بەسەر  بەها  الیەك  هیچ 

بكرێت  ئایندە  بەهاكانی  لە  قسە  دەشێت  لێرەوە 

بەهایانە  ئەو  بكرێتەوە،  ئایندەیەش  لەو  بیر  و 

ماتسورا  كویشیرۆ  بەبۆچوونی  بەڕێوەیدەبەن. 

بەڵكو  نییە،  بەهاكان  رونكردنەوەی  گرنگ  لێرەدا 

ئەوەی كە چۆن بەهاكان هەاڵو گۆڕانیان دێتەسەر 

و ئەوەش كە چۆن ئێمە هەاڵوگۆڕامنان دێتەسەر. 

لەبەر رۆشنایی ئەو وتنانەی الیسەرەوە بێت، 

سەبارەت  پرسیاركردن  كە  لەوەدەكەین،  جەخت 

ئەڵبەتە  رەوشت،  لەسەر  پرسیاركردنە  بەهاكان  بە 

ئەو رەوشتەی دێت، ئەوی بەڕێوەیە و مرۆڤایەتی 

چونكە  پاپەندە،  پێوەی  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك 

خۆگرێدانەوەیە  بەهاكان  بە  خۆگرێدانەوەمان 

ب��ە خ��ۆم��ان و ب��ە دەوروب���ەرم���ان. ئ��ەم��ە كە 

بەرپرسیاریێكی  نییە،  تاكەكەس  تەنیا  ك��اری 

بەو  بگەین  دەكارین  لێرەوە  زۆربەشە.  گەورەی 

بەویرت  بەرامبەر  ئێمە  بەرپرسیاری  تێگەیشتنەش 

سەرچاوەدەگرێت.  رەوشتییەوە  تێگەیشتنە  لەم 

لەئێستادا  رەوشتیەكان  تێگەیشتنە  ئەگەرچی 

بەاڵم  دایە،  ژیان  بەمادیبوونی  لەژێركاریگەری 

ئەستێرەكەمان،  بە  بەرامبەر  ئێمە  مرۆیی  ئەركی 

ئاكارئامێزبین.  و  هەستئامێز  داوامانلێدەكات 

سەر  هۆشئامێزێكی  تاكە  مرۆڤ  ئەوەی  بەپێی 

پێویستدەكات  مرۆڤایەتی  بۆیە  ئەستێرەیەیە،  ئەم 

ئاكارەكانیدا  و  ك��ردەوە  بە  چاو  وردی  بە  زۆر 

بخشێنێت و ئەو شێوازە ژیانە بە پێویست بزانێت، 

مرۆڤایەتی  دەك��ات.  مرۆڤایەتی  بە  خزمەت  كە 

بێسنووری  گەشەی  بەهۆی  و  هەنووكەدا  لە 

بەشێكی  و  كێشەدایە  لە  زانیارییەوە  تەكنەلۆژیای 

چۆنیەتی  بە  پێوەندییان  كێشانەش  ئەو  زۆری 

بەهاكاندا. لەتەك  مامەڵەكردنەكانیەوەیە 

ب��ەردەوام��ن.  گفتووگۆی  شایانی  بەهاكان 

پێوەندییان  راستەوخۆ  بەهاكان  ئ��ەوەی  بەپێی 

بوونەوەرەكانی  لەگشت  مرۆڤ  مرۆڤەوەیە،  بە 

دێن،  بەهاكانەوە  ئایندەی  بەتەنگ  زێدەتر  تر 

لەمەودوای  لەسەر  وتن  مرۆڤە،  ئەركی  تەنیا  واتە 

بەهاكان  بۆ  تەماشاكردن  بهێنێتەگۆڕێ.  بەهاكان 

رۆژئاواشەوە  روناكبیرانی  و  هزرەڤان  لەالیەن 

وەك یەك نین و وتنی ئێستای بیریارانیش تایبەت 

بۆ  نوێامن  شارستانی  چارەنووسی  و  بەهاكان  بە 

بەاڵم  مانادارنیین،  و  پەسەندكراو  الیەك  هەموو 

هاوچەرخ  شارستانی  كە  ناگەیەنێت،  ئەوە  ئەمە 

بێ كێشەیە و داهاتووی بەهاكانی ئەم شارستانییە 

زێدە  چونكە  هەڵناگرێت،  هزری  قووڵی  قسەی 

سەردەمی  مرۆڤی  تازە،  مرۆڤی  مانادارە  و  گرنگ 

حاڵیبێت،  لەوە  زانیاری  تەكنەلۆژیای  جیهانگیری 

بیامرە،  و  شەكەت  هەنووكەمان  ئەستێرەی  كە 

مرۆڤەكانی سەر ئەم ئەستێرەیە زۆرجار سەرگەردان 

بۆیە  گوزەردەكات،  كاتەكانیان  بەهایانە،  بێ  و 

بەرپرسیاری رەوشتی فەیلەسوفان خۆی لە خستنە 

ژێر پرسیاری ئێستایەتی بەهاكاندا چڕدەكاتەوە.

ڤاتیمۆ  كە  كرد،  بۆ  هێاممان  پێشرت  هەروەك 

چەند  لەسەر  رۆژئ���اوا  ،ل��ەب��ەرئ��ەوەی  پێیوایە 

ئاوابونە  ئەم  نییە  چاتر  دەژێت،  ئاوابوون  ئاستێك 

ئاوابوونە  ئەم  بۆئەوەی  وەرگیردرێت؟  بەجدیرت 

بەوەیە  پێویستامن  وەربگیردرێت،  بەجدیرت 

راستەقینە  ژیانی  چییە  شتە  ئەو  حاڵیبین،  لەوە 

بنەبڕدەكات.  جێگیر  یەقینی  و  دروستدەكات 

ئامرازنیین  ئیدی  ئێمە  دەنووسێت،  نیچە  كاتێك 

ئەوەبوو  مەبەستی  كۆمەڵگە،  دروستكردنی  بۆ 

رۆشنبیری ئەم 
سەدەیە لەژێرسایەی 
مێژوو و زانیاریێكدا 
گوزەردەكات، کە 
مێژوو بۆیكۆكردۆتەوەو 
لە باخچەی مێژوو 
پیاسەدەكات، هەروەك 
ئەوەی لە مەخزەنی 
جلوبەرگی شانۆ 
دا بێ، كە دەتوانێ 
هەرەمەكییانە لەو 
مەخزەنە ئەو جلوبەرگە 
هەڵبژێرێت كە بۆی 
دەگونجێت
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نەكەوینە  وامانلێدەكات  تاكیامن  جیاكارەی 

دەستەجەمعییەوە،  رێسای  ژێركاریگەری 

بەسەر  ئەمە  وایبۆدەچێت،  ڤاتیمۆ  بەاڵم 

خۆیان  تاكایەتی  كە  پێڕەونابێت،  ئەوانەدا 

چونكە  لەدەستداوە،  كۆمەڵگەكامناندا  لە 

و  ئ��اب��وری  ب���واری  ل��ە  كۆمەڵگەكانیش 

چێژ  هاوشێوەی  پرنسیپی  لەسەر  سیاسیدا، 

هاتونەتەپێكهاتن،  بەهاكان  و  رەفتار  و 

خۆشبەختانە،  كۆمەڵگە،  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

خۆی  نەرێتیەكانی  جیاكارە  لە  گەلێك 

لەدەستداوە،  تایبەتن،  خەڵكەوە  بە  كە 

ئەم  وادەك���ات  ئ��ەم��ەش  بەبێگومانەوە 

الوازبێت.  بەهاكاندا  لەبواری  هاوشێوەییە 

تۆ  دەپرسێت،  الیەنە  بەم  تایبەت  ڤاتیمۆ 

بڵێیت ئەم الوازییە پێدراوێ نێگەتیڤ بێت؟ 

بە  ڤاتیمۆ ئەم پرسیارە لەوەی  بە بۆچوونی 

ناویناوە  میتافیزیك««  بەردەوامبوونی   »«

دابڕاو نییە، كە ئەو ناونانەش لە  تێگەیشتنی 

نزیكە.  ه��ای��دگ��ەرەوە  مارتن  فەلسەفی 

مارتن هایدیگەر  بەپێی  میتافیزیك،  ئەڵبەتە 

و نیچە، لە قەیراندا نییە لەبەر هۆی تیۆری، 

فەیلەسوفەكان  لە  یەكێك  ئەوەی  هەروەك 

ناڕاستی ئەمەی دەرخستووە، بۆیە پێوەندی 

ئیمپریالیەتەوە،  و  كۆلۆنیالیزم  بە  ئەمە 

تەواو  گوزارەگەلێك  جۆرە  دەچێتەخانەی 

  Spengler شپنگلەر  ل���ەوەی  ج��ی��اواز 

ڤاتیمۆ  قسەی  لەسەر  باسیلێوەكردوە. 

میتافیزیك  بۆماندەرناكەوێت  لەسەرەتادا 

هەڵەیە، میتافیزیك ئەستەم دەبێت بەهۆی 

سیاسییەكان،  و  كۆمەاڵیەتی  هەاڵوگۆڕانە 

مێژوو  بۆ  دیاریكراو  دیدێكی  وادەكات  كە 

كە  دی��دەی��ە،  ئ��ەو  ئەمە  بێت.  بێكەڵك 

خودی  بە  جیاكارانەی  شوێنێكی  پێشرت 

داوە.  ئیمپریالیەت  ئەمجار  و  میتافیزیك 

تازەپێشكەوتوەكان،  واڵت��ە  شۆڕشی  پاش 

ڤاتیمۆ  ئازادی،  بەدەستهێنا،  ئازادییان  كە 

كۆنتێكستی  نییە،  تیۆری  پێدراوێ  وتەنی، 

تیایاپێكدێت،  فەلسەفە  كە  ئەزموونە، 

ڕاشكاوانە  ڤاتیمۆ  دێتەسەر.  هەاڵوگۆڕانی 

ناپلیۆنی  وێنەیەی  ئەو  داوامانلێدەكات 

شاری  دەروازەی  لە  بیرنەچێتەوە  یەكەمان 

ئەو  ئەسپەكەیەوەیە،  بەسەر    Jena ئیینا 

زانكۆكەی  لە  فەیلەسوف  هیگڵی  شارەی 

ئاشكرایە  تیادەوتەوە.  فەلسەفەی  وانەی 

وەك  مەزنی  فەیلەسوفێكی  بۆ  ناپلیۆنە  ئەم 

جیهان««،  »«رۆح��ی  لە  بریتیبوو  هیگڵ 

لە  ش���ەڕ،  ل��ە  ناپلیۆنیش  س��ەرك��ەوت��ن��ی 

بۆ هیگڵ  پروسیا  بەسەر   ،1806 ئۆكتۆبەری 

ئەڵبەتە  ب��وو،  مێژوو««  »«كۆتای  مانای 

رۆژئاواییەكانی  ئێستا  كۆتایەشە  ئەم  هەر 

بە  گەیشتوون  پێیانوابێت  وال��ێ��ك��ردوە 

بە  گەیشتوون  وات��ە   ، سیاسی  كەماڵی 

ئەم   ( جیهانە  پایانی  ئەوەش  كە  لیربالیزم، 

لەسەرە،  زۆری  گفتوگۆیەكی  ئێستا  الیەنە 

قسە  روناكبیرانەی  ئەو  لەالیەن  بەتایبەت 

لە ئاوابوونی مێژوو دەكەن(. بەم جۆرەبێت 

میتافیزیك  داكەوتنی  ڤاتیمۆ،  بەبۆچوونی 

گەلە  ڕزگاركردنی  بۆ  بگرە  شیاونابێت  تەنیا 

گە  پێویستیشدەبێت.  ژێردەستەكان  كۆنە 

»كولتوورەكانی  كە  تازەپێشكەوتوەكان  لە 

هێڵی  كۆنتێكستی  ل��ە  شوێنیان  ت��رن« 

رۆژئاوایی  میتۆلۆژی  دیدی  بەپێی  مێژووی 

بەاڵم  ت��رن،  گەلی  ئەمانە  نابیرنێتەوە. 

خۆیان  هەوڵیشدەدەن  نیین،  سەرەتایی 

رۆژئاوایی  راستی  زانستی  بەشێوازی  لەر 

بەهای  ب��ە  خ��ۆش��ی��ان  ن��زدی��ك��ك��ەن��ەوەو 

سەرەكییانە  پرنسیپە  ئ��ەو  راستەقینەی 

بانگەشەیدەكات.  رۆژاوا  ئاشناكەن 

ئەفسانەی  و  فرەكولتوورییە  مانای  ئەمە 

چونكە  ئ��ەس��ت��ەم��دەك��ات،  ئ��ام��ادەب��وون 

راستی  ت��اك  بیرۆكەی  ئەفسانەیە  ئ��ەم 

دەسەپێنێت و خۆشی بەسەر جیاوازیەكاندا 

ئیتاڵییە،  بیریارە  ئەم  ڤاتیمۆ،  زاڵدەكات. 

ویتگنشتاین  بۆچوونێكی  بە  بەپشتبەسنت 

جیا  كەسێك  گەر  دەڵێت:   Wittgenstein

لەو شێوەیەی من دەژمێرم بژمێرێت، قەت 

رێسایەكی  یان  هەڵەیكردوە،  پێموانییە 

ژماردنی جیاوازی پێڕەوكردووە. بەم شێوەیە 

بواری  لە  ئاڵۆزترە  بەها  لەبواری  قورسایی 

بۆئەوەدەچێت،  ڤاتیمۆ  لێرەوە  مامتاتیك. 

بەهادا  لەگەڵ  دەبێت  مامەڵەكردن  كە 

بەجۆرێك دیاریكراوبێت، كە رەفتاری خەڵك 

جیادەكاتەوە.  مۆدێرن  پۆست  شارستانی  لە 

بەجۆرێكی  الیەنەی  ئەم  نیچەش  خودی 

لە  نیچە  تەنانەت  نەبینیوە،  نێگەتیڤ 

ئاماژەی  یش  دڵخۆش««  زانستی   »« كتێبی 

خەونەكامنان  »پێویستە  كە  ب��ەوەك��ردوە 

دەبینین«.  بزانین خەون  تاوەكو  تەواوكەین 

خەسڵەتەیە  ئ���ەو  س��ۆپ��رم��ان  ت��وان��ای 

دادەن��ێ��ت،  سۆپرمانی  مرۆڤی  بۆ  نیچە 

ب��ەب��ێ گ��الن ب��ە گ��وم��ڕای رەگ��ەزی��ی��ەوە.

دەستنیشانی  نەیتوانیبێت  نیچە  ڕەنگە 

نەكەوێتە  بێئەوەی  سۆپرمانكات،  كەسی 
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ئیدیالی  كۆیلەی  نیچە  چونكە  ناكۆكییەوە، 

گەورە  ب��اوەڕی  بووە.  ڕاستی  میتافیزیكی 

خودە  ئەم  ب��اوەڕی  رێگای  لە   – خود  بە 

سۆپرمان  مرۆڤی  لە  وادەك��ات  ڕاستی-  بە 

كە  تووند،  بەشێوازی  مسۆگەركات  خودی 

تیۆریزەی  دا  لەكارەكانی  هەندێك  لە  نیچە 

لەم  ڤاتیمۆ  بۆئەوەی  دەك��ات،  بەسەرەوە 

بۆ  دەگەڕێتەوە  تێپەڕێنێت  نیچە  ڕوەوە 

الی  بناغەی  هزرەی  ئەو  بۆ  مەسیحیەت، 

بناغەی  لەسەر  ئەمەش  داكوتیبوو،  نیچە 

ئەوەی گەر مرۆڤی سۆپرمان بیەوێت خۆی 

باشە  لە  روو  نەكات، چاترە  ڕاستی  كۆیلەی 

بكات.

شارستانییەكان  ل��ەگ��ەڵ  ب��ەه��اك��ان 

بۆ  هاتنەبەرباسەش  ئەم  دێینەبەرباس، 

رۆژئاوا  شارستانی  روناكبیرانی  و  هزرەڤان 

كولتوورەكانی  لە  وەك  زێدەترە  گرنگی 

ت��ر. ئ��ەم��ەش ل��ەب��ەرئ��ەوەی ه��زرەڤ��ان و 

لەالیەك  رۆژئ��اوا  شارستانی  روناكبیرانی 

ب��ەت��ەن��گ ك��ول��ت��وری خ��ۆی��ان��ەوە دێ��ن و 

لەالیەتریش بەتەنگ كولتوری ئەویرتیشەوە 

دێن، لەم دوو الیەنەش مانادارتر ئەوەیە كە 

رۆژئاوا  شارستانی  روناكبیرانی  و  هزرەڤان 

جیاوازی  زۆن��ی  بەرینكردنی  لەسەر  كار 

ئەوەشەوە  لەرێگای  و  دەكەن  كولتووری 

دەخوازن، رێگا لە تووندرەوی و نایەكسانی 

ڤاتیمۆ  كە  بەوەكرد  ئاماژەشامن  بگرن. 

مرۆڤەكەی  سۆپرمان،  مرۆڤی  گەر  پێیوایە 

نیچە، بیەوێت خۆی كۆیلەی ڕاستی نەكات 

بكات.  )خۆشەویستی(  باشە  لە  روو  چاترە 

هەروەها  نیچە،  تێپەڕاندنی  بۆ  ئەمەش 

تێپەڕاندنی ئەو مرۆڤە بااڵیەی نیچە هیوای 

بەبێئەوەی  بە بەهاكان  بایەخدانیش  پێبوو. 

ڤاتیمۆ  بۆ  ببیرنێن  رەها  بەهاگەلێك  وەك 

ئەم  ئایا  جۆرە:  لەم  پرسیارێك  بە  دەبێت 

ئاوابوونی  لە  ئێمە  ئەوەیە  مانای  الیەنە 

ئەڵبەتە  دەبینەوە؟  نزدیك  شارستانیەت 

دەباتەوە،  ئەوە  بۆ  تێگەیشتنە  ئەم  ڤاتیمۆ 

ئاوابونی  بەرەو  بەهاوە  الدانی  لە  ئێمە  كە 

رۆژئاوایە،  شارستانی  مەبەستی  شارستانی، 

دەش��ێ��ت  ڤاتیمۆ  ب��ۆ  م��ل��دەن��ێ��ی��ن. 

پێچەوانە  لەبنڕا  گ��وزارەك��ە 

لەبری  واتە  داڕێژرابێت، 

ئ��اواب��وون��ی ش��ارس��ت��ان��ی ق��س��ە ل��ەس��ەر 

ڤاتیمۆ  لێرەوە  بكرێت.  ئاوابوون  شارستانی 

شارستانی  و  بەها  بە  تایبەت  گفتوگۆكەی 

پەرەپێدان  لەسەر  قسەكردن  بەرەو  نوێ 

ئەوەی  پەرەپێدان،  گوماندەكات  و  دەبات 

زۆری  وتنێكی  نوێ  شارستانی  لە  ئێستا 

لەسەرە، تاكۆتای بەردەوامبێت، هیچنەبێت 

لەرووی چەندایەتییەوە. باس لە پەرەپێدان 

دۆزی  قسەلە  ناچاردەكات  ڤاتیمۆ  بەها  و 

تازە  واڵتانی  لە  تازەگەری  و  پەرەپێدان 

لێرەوە  بكات.  پێشكەوتوەكانیش 

ڤ��ات��ی��م��ۆ ق��س��ە 

nietzsche
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پێیوایە  و  تیرۆریستی  دیاردەی  سەر  دێنێتە 

واڵتانەوە  جۆرە  بەم  تەنیا  دیاردەیە  ئەم 

تایبەت نییە و بگرە بوونی گشت شوێنێكی 

ه��ەروەك  وت��ەن��ی  ڤاتیمۆ  ت��ەن��ی��وەت��ەوە. 

هەیە  شوێنێك  گشت  لە  شاعیر  ئ��ەوەی 

گشت  لە  شێوە  بەهەمان  تیرۆریستیش 

شوێنێك هەیە، بەاڵم بۆ ڤاتیمۆ ئەم الیەنە، 

ناو  بێنە  پێشكەوتوو  تازە  واڵتانی  ئەوەی 

ئەزموونی تەواونەكراوی تازەگەری، تا نەبنە 

هەڕەشە بۆ سەر شارستانی تازە )شارستانی 

ڤاتیمۆ  جێیگومانە.  رۆژئ��اوا(  سێكوالری 

ئەفسانەی  بۆ  گەڕانەوەیە  ئەمە  پێیوایە 

ئەفسانەیە  ئ��ەم  بەپێی  پێشكەوتن، 

بەجۆرێك  سێ  جیهانی  كۆمەڵگەكانی 

شارستانی  ری��زی  بگەنە  كە  گەشەبكەن، 

لەسەر  مەترسیدار  هێزێك  ت��ا  رۆژئ���اوا 

شارستانی رۆژئاو پێكنەهێنن. لێرەوە ڤاتیمۆ 

كاریگەریانەی  ئەو  دەخاتەسەر  روناكی 

سەربەخۆیی،  پاش  سێ  جیهانی  ئەزموونی 

كۆلۆنیالیزم  لەژێرركێڤی  هاتنەدەرەوە  پاش 

نەتوانینی  چۆنیەتی  لەوانە  پێوەیگالوە. 

كەوتنەناو  لەخۆبردنەڕێوەو  سێ  جیهانی 

رۆژئاواییەوە،  ئەزموونی  كاریگەریەكانی 

دەمامكی  هەڵگری  ئ��ەزم��وون��ەی  ئ��ەو 

Walter Benjamin
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سێكوالرە  )ئیرۆسێنرتیزمێكی(  ئەوروپایێكی 

یان دەمامكی مافی مرۆڤ ، كە دەمامكێكی 

لەم  ڤاتیمۆ  گەردوناوییە.  ئایدیۆلۆژی 

لەنێوان  دەشێت  ئایا  دەپرسێت  حاڵەتەدا 

ئەم دوو ئەزموونە )ئەزموونی نێوەندگەرای 

ئەزموونی  و  )ئیرۆسێنرتیزم(  ئ��ەوروپ��ای 

بدۆزینەوە؟  سێهەم  ئەزموونی  گەردوناوی 

ئەوەی بۆ ڤاتیمۆ گرنگە، رێزگرتنە لە گشت 

بەبێئەوەی  جیاكان،  كولتووریە  ئەزموونە 

خۆشامن،  شارستانی  ئەزموونی  الیەنە  ئەو 

لەكەداربكات.  رۆژئاواییە،  مەبەستی  كە 

ئەوەی بۆ ڤاتیمۆ گرنگە ئەوەیە، كە ناشێت 

سەبارەت  هەڵوێستامن  رۆژئ��اوای  ئێمەی 

تازە  واڵتانی  بەسەر  بەهاكان،  ئاوابوونی  بە 

هەڵوێستەش  ئەم  بسەپێنین.  پێشكەوتوو 

لەو  ب��ۆئ��ەوەی  مسۆگەركرێت،  دەشێت 

كە  دەربازمانبێت  هەڵەیە  تێگەیشتنە 

هەڕەشەی  لە  خۆمان  بۆئەوەی  دەڵێت« 

گ���رووپ���ە ف��ۆن��دەم��ی��ن��ت��ال��ی��س��ت��ی��ی��ەك��ان 

ئێمەش  دەبێت  بپارێزین،  )ئوسولییەكان( 

هەڵوێستەش  ئ��ەم  فۆندەمینتالیستبین. 

ل��ەالی��ەن ه��ەن��دێ��ك الی���ەن و ك��ەس��ەوە 

بگرە  كڵێسەكانەوە  لە  كاریانلەسەركراوە، 

چەپەكان،  دیموكراسیە  روناكبیرە  تادەگاتە 

ئەوانە  بۆ  ئاماژە  ئەڵبەتە  ئەوانە  لەریزی 

تراژیدی  ریالیزمێكی  بۆ  بانگەشە  دەكات، 

 Walter بنیامین   والتەر  لەوانە  دەك��ەن، 

 Carl شمیت  ك��ارل  ئەڵبەتە   Benjamin

ئەمانە  ڤاتیمۆ  بەبۆچونی  كە  Shmittیش. 

هەر  نەك  بەرەو  مبانگەڕێننەوە  دەیانەوێت 

توندوتیژی بگرە جەنگیش.

بیرمەندە  ئەم  وت��را،  ئەوی  سەرباری 

هەرە  هەڵوێستە  پێیوایە  ڤاتیمۆ،  ئیتاڵییە، 

راستەكە لە چۆنیەتی تێژیانی بەهاكان دایە. 

رووب��ەرووی  راب��ردوودا  لە  جەنگانەی  ئەو 

ل��ەرووی  بوونەتەوە  ئ��ەوروپ��ای  واڵتانی 

)دەستەجەمعی(  كۆلێكتیڤ  سایكۆلۆژیێكی 

ئەم  جەنگاوەرەكانی  هاوتابووە.  ی��ەوە 

ئیامن،  دەرەج���ەی  بەهەمان  جەنگانە 

بەشدارییان  بەهاكان  رەتكردنەوەی  یان 

بەپێی  رۆژئاوا،  الوازی  و  هێز  لێ  هەبووە. 

ئیاممنان  كە  ل��ەوەدای��ە  ڤاتیمۆ،  بینینی 

رۆژئاوا،  دژەكانی  لەكاتێكدا  لەدەستداوە، 

بدەنە  خۆیان  ئ��ام��ادەن  فەنەتیكن،  كە 

خۆدانەدەست  ئەڵبەتە  بكوژن.  یان  كوژ 

زەبراوی  یان  الوبیینەوە،  جارێرت  ئەوەوەی 

بین بەو مانایە دێت، كە مبانەوێت ژیامنان، 

بهێڵینەوە.  دەپارێزێ  ژیامنان  نرخی  ئەوی 

بەڵكو  بایۆلۆژییەكەی،  بەمانا  نەك  ئەمەش 

رەفتاری و رەوشتییەكەی.

تەواونەكراوی  ئەزموونی  هاتنەناو 

گشت  پێش  شتێكە  س��ێ��ك��والری��زەك��ردن 

ڤاتیمۆ  ب��ەاڵم  جێیبایەخە،  ت��ر  شتێكی 

نایێت  مانایە  ب��ەو  ئەمە  وایبۆدەچێت 

سەربازی  داكۆكی  لە  واز  رۆژئاوای  ئێمەی 

هەرئەمەش  لێ  بهێنین،  ژیامنان  شێوازی  لە 

چەك  تەنیا  كە  هوشیارمانكاتەوە،  پێویستە 

دەمەی  ئەو  پێیوایە  ڤاتیمۆ  نییە.  چارەسەر 

ژێر  دەكەوێتە  رۆژئاوایامن  ژیانی  شێوازی 

كارگەیشتە  ئەگەر  هەتا   – مەترسییەوە 

لەدەستدانی  یان  س��ەرب��ازی،  تێكشكانی 

ئیرسائیل  لە  ئ��ەوەی  ه���ەروەك  ئاسایش 

سازدانی  بە  پێویستامن  روودەدات-  دا 

ئەمەش  ه��ەی��ە،  ئ���اواب���وون  ش��ارس��ت��ان��ی 

گەشەنەكردنی  ل��ە  دوورك��ەوت��ن��ەوە  ب��ۆ 

هەرلەبەرئەوە  ج��ەم��اوەری،  تیرۆریزمی 

دوژمنگەرانە  كەمرت  رەهەندێكی  پێویستە 

نێوان  پێوەندی  و  بدرێت  پەرەپێدان  بە 

بسازێرنێتەوە،  كۆمەڵگەكان  و  تاكەكان 

سامان  دابەشكردنی  كولتووری  تەنانەت 

داوای  جیهاندا،  جیاكانی  واڵت��ە  لەنێوان 

لێدەكات.  بێالیەمنان  كولتوری  پیادەكردنی 

پ���ەروەردە  و  كولتوور  ئەستۆی  لەسەر 

ئاستی  لەسەر  وا  روحیەتێكی  دەوەستێت 

كۆلێكتیڤ  سایكۆلۆژیێكی  و  وێناكردن 

ئەمە  كە  ئامادەكات،  )دەستەجەمعی( 

كارێكی سانا نییە و دەششێت ئاراستەیەكی 

پرگامتی پووخت وەرگرێت.

پەراوێز:

لە  قسەیە  بەهاكان««  ئایندەی   »«  *-

ئەو  دەچن؟  كوێ  بەرەو  بەهاكان  پرسیاری 

یۆنسكۆ  دیالۆگ  شێوەی  لە  كە  كتێبەیە 

تا  ب��ۆك��ردوە،  ك��اری  و   1997 س��اڵ��ی  ل��ە 

بیست  لەسەر سەدەی   2001 سێپتەمبەری  

و یەك و بەشێك زۆر لە روناكبیر و داهێنەر 

جیهانییەكان  ب��ڕی��اردەرە  و  ه��زرەڤ��ان  و 

تیایابەشداربوون. 

 Jerome Binde )Editor( .The-

 Future Of Values: 21st-Century

 Talks. Translated by John Cotbett  ,

.Brian Verity . Berghahn Books ,2004
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نوسینی پاوڵ ا. راه

لە ئینگلیزییەوە: سیار خورماڵی

بەشی یەکەم
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پێشەكی وەرگێڕ

مەزنی  فەیلەسوفێكی  وەك  مۆنتیسكۆ 

ئەوروپا،  و  فەرەنسا  حەڤدەهەمی  سەدەی 

كارگەرترین  داهێنەرترین  و  دیارترین  و  بە 

بەتایبەتی  و  فەرەنسا  فەیلەسوفەكانی 

دادەنرێت.  گشتی  بە  جیهان  و  ئەوروپا 

مۆنتیسكۆ سەدساڵ پێش شۆڕی فەرەنسیی 

خانەوادەیەكی  خێزان  و  لە  لەدایكبووە، 

دەستڕۆیشتوودا  خ��ان��دان  و  زەنگین  و 

لەو  كەڵكیشی  هەڵهێناوە،  بەژیان  چاوی 

تێكەڵبوون  لەبواری  بینییەوە  زەنگینییە 

مەیدانی  لە  س��ەردارەك��ان و  نوخبەو  بە 

ئەوروپاو  واڵتانی  بۆ  جەولەكانیدا  گەشت و 

دەس��ەاڵت��داران  نەرمینواندنی  كایەی  لە 

دژ  كە  سەرنجانەی،  ئایدیاو  ئەو  لەبارەی 

فەرمانڕەوایی  پڕەنسیپەكانی  بە  ب��وون 

لەوەدابوو،  مۆنتیسكۆ  تایبەمتەندی  ئەوان. 

قووڵ  سەرنجەكانی  نوسینەكانی  و  كە 

لە  مانایەی  بەو  قوڵبوون  ب��وون،  نوێ   و 

بایەخەكانی  مێژوودا  كونجی  دوورترین 

بۆ  دەستیربد  ئ��ەو  رشۆڤ��ەی��ك��ردن،  هێناو 

جەرمەنی  بەربەری  و  حوكمداری  نەزمی 

رامیاری  رەوگەی  لە  كەڵكی  قوتەكان  و   و 

سەر  پەرژایە  وەرگ��رت،  یۆنانییەكان  رۆم، 

رۆژهەاڵت و ئێران  و دنیای ئیسالم، لە كۆی 

تەمەنیدا  دوواكانی  لەدووا  و  هەموویاندا 

یاساكان  ئیدی شاكارەكەی خۆی، كە رۆحی 

سەرچاوەی  لە  مۆنتیسكۆ  خستەڕوو.  بوو 

ئ��ەو  ئ����ەوەی  دوواوە،  گ��رف��ت��ەك��ان��ەوە 

سیاسییەكان  سیستەمە  لەسەر  نوسیویەتی 

ل��ەب��ارەی  ئ��ەوی��ش  ب���ووە و ج��ەخ��ت��ی 

واتە  بووە.  دەسەاڵتەكان  جوداكردنەوەی 

كۆمەڵگەی  دەردەك��ان��ی  ب���ەوردی  ئ��ەو 

توانی  هەربۆیە  دیاریكردبوو،  فەرەنسی 

چ��ارەس��ەرب��ەرێ��ت،  باشرتین  ب��ۆ  دەس��ت 

سیاسی  و  ل��ەئ��ازادی  بریتییە  ئەویش  كە 

مافی  دەس��ەاڵت��ەك��ان  و  ج��وداك��ردن��ەوەی 

پێگەو  و  ماف  پاراستنی  بوون،  هاوواڵتی 

جڵەگیركردنی  گ��روپ��ەك��ان و  راب����ردووی 

بەیاسا. زێدەڕۆییەكان 

 ئ����ەو ب���ۆ چ����ارەس����ەرك����ردن  و 

كاردانەوە  نەهات  ئاین  زێدەڕۆییەكانی 

بسڕێتەوە،  ئاین  نەخشی  پیشانبدات، 

لە  دەستیان  ئاینی  پیاوانی  كە  وەختێك 

داكۆكی  نەهات  كۆمەڵگەدابوو،  قاقای  بینە 

ئەو  بكات  پێویستی  ئەوەبكات  و  لەسەر 

هات  بەڵكو  ببڕێنەوە،  دەبێت  دەستانە 

راستەقینەی  مەساری  بۆ  گەڕاندەوە  ئاینی 

پێگەی  ب��ۆ  ئ��ای��ن  گ���ەڕان���ەوەی  خ���ۆی. 

تایبەمتەندی  پێدانی  خ��ۆی،  راستەقینەی 

هاوكات  یاسا،  گوێرەی  بە  بەخانەدانەكان 

چاودێریكردنیان  پادشاكان  و  هێشتنەوەی 

هاوواڵتیان  مافی  پێدان  دیسانەوە  بەیاسا، 

ئازادی و  دەربڕینی  بە  دەنگ و  بوونی  بە 

دواجار  كە  نوێنەرەكانیان،  بەدیاریكردنی 

دەوڵەتن،  یاسادانانی  سەرەكی  سەرچاوەی 

نوخبەو  رۆڵ���ی  هێشتنەوەی  ه��اوك��ات 

ئەنجومەنی  لە  نەجیبزادەكان  بەهرەدارو 

داكۆكیانەی  ئ��ەو  هەموو  ك��ۆی  پیراندا، 

ئەو  تا  بوو،  كاریگەر  هۆیەكی  مۆنتیسكۆ 

یاخود  مامناوەندێك،  نێوەندگیرو  وەك 

تەماشابكرێت  و  واقی  سازێنەرێكی  وەك 

شتانەی  ئەو  مۆنتیسكۆ  بڕوانرێت.  لێی 

یۆتۆپی و  ئاستێكی  لە  روو  دەیخستنە  كە 

كە  دەوت،  شتێكی  ئەو  نەبوون،  خەیاڵیدا 

جێبەجێكردنێك  بێت،  جێبەجێكردن  شیاوی 

كە ئازادی هەوێن بێت تێیدا، ئەو ئازادییەی 

ئەو داوای دەكرد، تەنها گروپ  و دەستە و 

بەڵكو  نەبوو،  بەهرەمەند  لێی  نەتەوەیەك 

راخست،  ئ��ازادی  سفرەی  واقیعیانە  فرە 

لە  پشكیان  بتوانن  هەمووان  بەجۆرێك 

ئازادیدا هەبێت و هەموانیش ئەو ئازدییەی، 

بتوانن بەدەستیبهێنن.  كە گەرەكیانە 

لێكرد،  وای  بوو  ئەوە  هەر  مۆنتیسكۆ 

زۆرترینی  فەیلەسوفانەی  لەو  یەكێكە  كە 

ئاستی  لە  واقیع و  كراونەتە  تیۆرەكانی 

جیا  ئ��ەو  لێدەكرێت.  كاریان  پراكتیكدا 

دایە  بەرهەمێكی  تر  فەیلەسوفەكانی  لە 

فەلسەفەی  هەبێت،  سودی  كە  مرۆڤایەتی 

نەهێشتەوە  خەیاڵدا  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە 

ب���ەرداری  دارێ��ك��ی  ك��ردە  فەلسەفەی  و 

لە  زۆرێ��ك  ل��ە  بەرهەمەكەی  دون��ی��ای��ی، 

دونیادا  ئەوڕۆی  بنچینەییەكانی  دەستورە 

كە  رشت  ئاوێكی  مۆنتیسكۆ  دەدورێتەوە. 

نەخنكێن.  تێخەن و  پێی  بتوانن  هەمووان 

فەرەنسی  شۆڕشی  بەخشی  ئیلهام  ئ��ەو 

ئیلهام  ڤۆڵتێر  و  رۆسۆ  چۆن  هەروەك  بوو 

بەخشی بوون. بوونی تیۆرەكانی مۆنتیسكۆ 

جڵەوی   زیاتر  فەرەنسیدا  شۆڕشی  لەنێو 

ئاینی  و  پیاوانی  و  هێوركردەوە  شۆڕشی 

خاندانیشی ئاشتكردەوە بەشۆڕش، تەنانەت 

ئاشتكردەوە.  شۆڕشدا  لەتەك  پادشایشی 

ئەو زەمینەیەكی رەخساند تا هەموو الیەك 

لەبەرامبەر شۆڕشدا ملكەچ بن. 

كوشنت  و  و  تیرۆر  بنەمایەكی  هیچ 

سەری  مۆنتیسكۆوە  تیۆرێكی  لە  توندوتیژی 

ویست  و  بەكاوەخۆ  ئەو  دەرن��ەك��ردووە، 

ئیرادەی شۆڕشی بەبارێكی لەباردا بردووە، كە 

بوو  یەكێك  مۆنتیسكۆ  بێت.  روودان  شیاوی 

بەقۆرغكاری  بڕوای  كە  فەیلەسوفانەی،  لەو 

نەبوو، هاوكات غرورو رابردووی واڵتەكەیشی 
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پێنەدەنوقاند.  چاوی  تردا  واڵتانی  لەئاستی 

هی  كوێ   و  هەر  لە  سەروەرییەكان  ئەو 

مرۆڤییەكەی  مانا  بە  بووبن  هێزێك  هەر 

بۆ  بەسەردانی  چوون  لێوەردەگرتن.  كەڵكی 

چەندە  بەریتانیا  كە  نەیشاردەوە،  بەریتانیا 

دارای  ئەوان  چۆن  و  فەرەنساوەیە  لەپێش 

سیستەمێكی تۆكمەی دەستوری پادشایەتین. 

ئەم تایبەمتەندییەیش وای نەكرد، كە لەئاست 

واڵتەكەیدا بەغەیان و بە كەوتوو لەژێر باری 

تەماشابكرێت،  دەرەوە  كاریگەرییەكانی 

چونكە مۆنتیسكۆ هاتەوە و كاریگەرییەكانی 

فەرەنسا  كۆمەڵگەی  بۆ  و  كرد  فەرەنسی  بە 

سیستەمی  هەربۆیە  دووری��ی،  شتەكانی 

سیاسی  و دەوڵەتدارییەكەی، كە بۆ فەرەنسا 

بەرامەی  بۆن و  كە  بوو،  بەجۆرێك  داینابوو 

فەرەنسا بدات. 

فەرەنسییەكان  كات  هیچ  لەبەرئەوە 

كە  ن��ەدەب��رد،  نێو  كەسێك  ب��ە  ئ��ەوی��ان 

هێزێكی  ن��ەت��ەوای��ەت��ی  دەم��ارگ��ی��ری��ی 

وەك  مۆنتیسكۆ  بێت.  لەپشتەوە  ت��ری 

خۆی  مەزنایەتی  م��ەزن  فەیلەسوفێكی 

لەوەدا بینییەوە، كە دنیا بچوك  و دووركانی 

لە  یەكێك  چ��وون  نەكردبوو،  ف��ەرام��ۆش 

خۆی  مۆنتیسكۆ  تایبەمتەندییەكانی  هەرە 

لەوەدا دەبینییەوە، كە بڕوای بە كاریگەری 

ژینگەو  ه��ەواو  و  ئاو  هەموو  بایەخی   و 

پێیوابوو  ئەو  هەبوو.  فەرهەنگێك  كلتورو 

داڕێ���ژەران  یاسا  كە  یاسایەكدا،  ه��ەر  لە 

جەختی لەسەر دەكەنەوە نابێت بچوكرتین 

تەنانەت  فەرامۆشبكرێت،  تایبەمتەندی 

تایبەمتەندییەكان  كە  هەبوو  بەوە  بڕوای 

لە  نابێت  ب��وو،  دزێویشیان  دی��وی  گ��ەر 

وەرنەگیرێن،  بەهەند  یاسادا  نوسینەوەی 

ئاماژەی  خۆی  وەك  بۆچوونەی  ئەم  كۆی 

پێدەدات بە رۆحی میللی ناو دەبرێت، ئەو 

لە رۆحی میللیدا شوێنی بۆ مەزهەب  و ئاین 

 و رێچكان  و رەوگە دینییەكان كردبوویەوەن 

تقوس و  فەرهەنگ و  زمان و  بۆ  شوێنی  ئەو 

كەلتوور  هێشتبوویەوەن  گەالن  خورافیاتی 

بازنە  ب��وو  بەبایەخ  گ��رن��گ و  خاڵیچكی 

یاساكان  بەپێی  نەدەبوو  رۆشنبیرییەكان 

بەوە  بڕوای  حاڵەتێكدا  هیچ  لە  ببەزێرنێن، 

نەبوو یاسایەك، كە لە ژینگەو داب ونەریت و 

لە  دەكرێت  لەدایكبووبێت،  كەلتورێكدا 

ئەو  جێبەجێبكرێت،  ت��ردا  ژینگەیەكی 

هەڵقواڵوی  پێویستە  یاساكان  باوەڕیوابوو 

كلتور  دەبێت  ب��ن و  گ��ەالن  تایبەمتەندی 

هەرگەلێك  بۆ  كە  یاسایەبێت،  ئەو  رۆحی 

نوسینەوەی  بە  بڕوای  ئەو  دەنورسێتەوە، 

نەبوو  سەرتاسەریی  و  یەكگرتو  یاسایەكی 

مەهزەلە  بە  ئ��ەوەی  مرۆڤایەتی  كۆی  بۆ 

یاسای  كە  نەبوو،  بەوە  ب��روای  دەزان��ی  و 

وابوو  پێی  دەبێت  فەرەنسا  بۆ  بەریتانیا 

تەماشابكەین،  یاسا  وەك  ئاینینش  گ��ەر 

تر  نەتەوەیەكی  بۆ  نەتەوەیەك  ئاینی  ئەوا 

سازشبكات  ئاین  دەبوو  نابێت،  ناشێت  و 

هەرنەتەوە  كلتورییەكانی  بنەما  لەبەرامبەر 

بەنەریتی  ئەوان  و  بەزمانی  هۆزێكداو  و 

پێشەوە.  بێتە  ئەوان  ئەتواری  بە  ئەوان  و 

ئێرانی  ئێرانییەكاندا  نامە  لە  مۆنتیسكۆ 

بە  ئێران  هێنا،  رۆژه��ەاڵت  منوونەی  وەك 

تەواوی مانا كلتوری  و فەرهەنگییەكانییەوە 

گەشتیارە ئێرانییەكانی كردبووە منوونەیەكی 

خۆرئاوادا  لەنێو  رۆژه��ەاڵت  نوێنەرایەتی 

نەریتی  بە  نامۆییان  دووری��ان و  نەسازان و 

یەكرتیی، هێامیەك بوو پێیوتین چۆن نابێت 

یاسای  چوارچێوەی  لە  دوورەك���ان،  دنیا 

یەكرتیدا كۆنرتۆڵبكەین، یان گۆت بكەین. 

پێویستە  ب��اوەڕی��واب��وو،  مۆنتیسكۆ 

هاوسەنگی لە هەموو بوارەكاندا رابگیرێت، 

بۆ  بەهێزە  مەچەكی  هاوسەنگی  راگرتنی 

روونەدا.  رەوی  تاك  كاتێكدا  لە هیچ  ئەوەی 

ج��وداك��ردن��ەوەی  س��ودی  هەوێن و  چ��وون 

سودی  یان  خ��ۆی،  بنەمای  دەسەاڵتەكان 

نابێت  كە  دەبینییەوە،  لەوەدا  تەنها  خۆی 

تاكڕەوی روبدات  و دەبێت زیادەرەوی هەر 

بەرابەری  الیەنەكەی  دەسەاڵتی  بە  الیەنێك 

دەسەاڵتی  مراندنی  بۆ  ئەو  كورتبكرێتەوە، 

دەسەاڵت  بە  ئاتاجی  پێویستی و  زی��ادەڕەو 

هەردەسەاڵتێك  وەستاندنی  بۆ  هەبوو، 

رەوادەزانی،  بە  كەی  دەسەاڵتێكی  پێویستی 

هەمیشە  دەس��ەاڵت��ی��دا،  ت��اك  ل��ەئ��ەگ��ەری 

دەكرد.  رەویی  تاك  ستەمكاری  و  شیامنەی 

ئەو كاتێك تایبەمتەندی دابوویە خانەدانەكان، 

گۆڕێ ،  نوێنەرانی هێنابوویە  ئەنجومەنی  كە 

گەل،  بە  داب��وو  ت��ەواوی  مافی  كاتێكیش 

خانەدانەكان،  دابوویە  تایبەمتەندیشی  كە 

لەدەستا  حوكمی  جڵەوی  پادشا  وەختێكیش 

بوو، كە دادگاكانیش سەربەخۆ بوون. 

دیسانەوە  هاوسەنگیانە  راگرتنی  ئەم 

لە  واقیعی  چەندە  مۆنتیسكۆ  پێیاندەوتین، 

رسوشتی مرۆڤی روانیوە، بە جۆرێك هێندەی 

رسوشتی مرۆڤ مافیشی داوە بە تایبەمتەندی 

پێامنوایە  لەبەرئەوە  جوگرافی،  رسوشتی   و 

سەر  لە  جۆرە  لەم  نامیلكەیەكی  وەرگێڕانی 

مۆنتیسكۆ و رشۆڤە و شیكاری بۆچونەكانی  و 

روونكردنەوەی مانا و مەبەستی بەرهەمەكانی 

نوسینی  لەبارەی  پێویستە  گرنگ،  خاڵێكی 

لە  پێویستە  پەرتوكخانەكاندا  لەنێو  كوردی 

بەالی  بیرمان  نوسینەدا  ئەم  چوارچێوەی 

بێت،  خۆمان  واڵتی  لەتەگەرەكانی  یەكێك 

كە لە نوسینەكانی مۆنتیسكۆ و لە تیۆرەكانی 
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ئەودا دەرمانیان كراوە. ئەمڕۆ لەواڵتی ئێمەداو 

رسینەوەو  داگیركردن و  بەگشتی  رۆژهەاڵتدا  لە 

دەسەاڵتەكان  تێكەڵكردنی  ئ��ازادی و  نەبوونی 

دروشمی  بندەستی  ئاینییەوە  لەرووی  هەیە. 

عروبەین و  ناسیۆنالیستەكانی  بناژۆو  رادیكاڵ و 

سەرلەبەری  كە  پێداوین،  یاسا  بە  ئاینێكیان 

ئاینێكی  ب��ووە.  تێكەڵ  بادییەی  ئەدەبیاتی 

سیاسی بەنزاو پاڕانەوە و بەندایەتی  و پۆشاك  و 

رواڵەتی بادییەوە لەشوێنێكی جوگرافیا و زمان و 

دابونەریتی جیاوازدا. ئەم ئاینە هیچ بەرامەیەكی 

هیچ  نەتەوەیی و  ئەرزشێكی  هیچ  نەتەوەیی و 

لێرەوە  تێدانییە،  كوردی  رابردووی  خەسڵەتێكی 

مۆنتیسكۆ  پرەنسیپەكانی  بنەما و  زەرورییەتی 

میللی،  رۆحی  دەوترێت  پێی  كە  دێتەپێشەوە، 

ئێستە  كە  ئاینەدا،  ئەو  یاسایەكی  لەهیچ  واتە 

رۆحی  دەیسەپێنن  بناژۆكان  رادیكاڵ و  وەك 

هۆشیاركردنەوەی  بۆیە  رەچاونەكراوە،  میللی 

لە  ك��ورد  خ��وێ��ن��ەواری  رۆشنبیرو  خەڵكی و 

تیۆرە شۆرەتدارەكانی  بناغەیەكی بەهێزی وەك 

بەرەوشیی  وابەستەیە  دروس��ت  مۆنتیسكۆ، 

هەنوكەیی ئێستەی كۆمەڵگەی كوردییەوە.

لە وتە دیارەكانی مۆنتیسكۆ

خ��ەرج  و  لە  پڕ  رەسمی  رێ و  لەگەڵ   *

مرۆڤەكان،  بۆ  دەبوو  نیم،  پرسەكاندا  تێچوونی 

بگرن،  پرسە  ك��ۆڕی  دایكبونیاندا  لە  لەكاتی 

نەوەكو كاتێك كە لە دونیا دەردەچن.

لە  بریتییە  خوێندنەوە  خۆشەویستی   *

ساتگەلێكی  بە  بێزارەكان  ساتە  گۆڕینەوە 

چێژبەخش.

ئازادی  كە  دێت،  كۆتایی  لەوێوە  *ئازادی 

ئەوانی دی دەستپێدەكات.

كڵۆڵرتین  ستەمكاردا،  واڵتانێكی  *لەنێو    

پادشاكەی  كە  واڵتەیە،  ئەو  نەواترینیان  بێ    و 

مژوڵی كاری بازرگانی بێت.

كاتژمێرێك  ناتوانرێت  بەهایەك  هیچ  *بە 

بە  ب��ەاڵم  بگەڕێنینەوە،  بەسەرچوو  تەمەنی 

دەتوانین  ناقابیل،  پوڵێكی  پارچە  چەند  پێدانی 

دان��ا و  م��ەزن��ە  تەمەنی  ه��ەم��وو  ئ��ەزم��وون��ی 

حەكیمەكانی جیهان بەدەستبهێنین.

دەدوێن،  بیركردنەوە  بەبێ   كە  *كەسانێك 

نیشانەگرتن،  كەبەبێ   وەهان،  راوچییەك  وەك 

تیرەكانیان دەهاوێژن.

*ئادەمیزاد ئەگەر بیەوێت تەنیا خۆشبەخت 

بێت، ئەوا بە زوویی سەركەوتوو دەبێت، بەاڵم 

ئەگەر بیەوێت خۆشبەخترت لەوانی دیكە بێت، 

بە  ئەوانی دیكە  ئەو،  لێرەدایەن چۆن  كێشەكە 

خۆشبەخترت لەوەی كە هەن وێنادەكات.

بە  ب��ڕی��اردان،  پێش  كێشەكان  *دەك���را 

ویژدان  چوون  رادەستبكرانایە،  ویژدان  دادگای 

رێنیشاندەرێكی بێ  وێنەو قازییەكی بێ  الیەنە.

*لەپێناو خراپ بە كارنەهێنانی دەسەاڵتدا، 

بە  كە  بگیرێتەبەر،  شوێنێك  رێ و  پێویستە 

دەستەاڵت، دەسەاڵت بوەستێرنێت. 

*گ����ەر دەس��ت��ەاڵت��ی دادوەری�������ی، لە 

دەستەاڵتەكانی جێبەجێكردن  و یاسادانان جودا 

ئازادی  لە  خەبەرێ   دیسانەوە  ئەوا  نەبێتەوە، 

نابێت.

ئەنجامدانی  مافی  لە  بریتییە  *ئازادیی   

هەركارێك، كە یاسا رێگەی پێدەدات. هەروەك 

چۆن بریتییە لە ئەنجامنەدانی هەر كارێك، كە 

یاسا رێگریی لێدەكات.

گومانكەر  بە  زیان  تەنیا  خراپ،  *گومانی   

دەگەیەنێت، بەاڵم قسەی رەق بە هەموو ئەوانە 

زیان دەگەیەنێت، كە گوێیان لێ دەبێت.

*لوتكەی كارزانی بەڕێوەبەرایەتی ئەوەیە، 

كە بزانی بە چ پێوانەیەك و لە كوێ پێویستە لە 

هێزی خۆت بەهرەدار بیت.

مۆنتیسكۆ 
باوەڕیوابوو، پێویستە 
هاوسەنگی لە هەموو 
بوارەكاندا رابگیرێت، 
راگرتنی هاوسەنگی 
مەچەكی بەهێزە، 
بۆئەوەی لە هیچ 
كاتێكدا تاكڕەوی 
روونەدا. چوون 
هەوێن و سودی 
جوداكردنەوەی 
دەسەاڵتەكان بنەمای 
خۆی، یان سودی 
خۆی تەنها لەوەدا 
دەبینییەوە
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بكوژێتەوە،  خۆی  نییە  بۆی  *كەسێ 

لە  بوونی خۆی  ئەوا  ئەگەر خۆی كوشتەوە، 

واڵتی خۆیدا دزیوە.

*ئاوەدانی هەر كیشوەرێك بە كێشانەی 

ئازادییەكەی دەپێورێت، نە بە پێوەری پیت و 

بەرەكەتەكەی.

ئ����ازادی  و  دارای  وەخ��ت��ێ��ك  *واڵت 

ئازادی  و  دارای  تاكەكانی  كە  سەربەخۆییە، 

سەربەخۆیی بن .

كە  نەبووە،  خەفەتێكم  خەم  و  *هیچ 

بە خوێندنەوەی پەڕەیەك لە پەرتوكەكان لە 

نێوم نەبردبێت.

*دەبوو بۆ ساتێك ئازادی لە دەستبدەین، 

تا بتوانین بۆ هەمیشە بیهێڵینەوە.

رەوا،  رێگەیەكی  بە  *شكستخواردن 

بایەخدارترە لە سەركەوتن بە رێگەیەكی ناڕەوا.

خۆبایی  لە  ئاكامی  لە  *كۆمارییەكان 

ئاكامی هەژاریدا  لە  پاشاخوازەكانیش  بوون، 

لەنێودەچن .

بێدەنگی  كە  پێشەوە،  دێتە  *زەمەنێك 

لە پێش تەواوی وتنەكانەوە، مەبەستی خۆی 

دەگەیەنێت.

*مرۆڤ وەك رووبار وایە، تاوەكو قووڵرت 

بێت، ئارامرتو هێور ترە.

واتا  هەزار  دەنگی  بێ  جار  *هەندێك 

وتندا  لە  كاتێكدا  لە  بەدەستەوە،  دەدات 

پێیان ناگەین 

بێ   لە  شكاو،  دڵ  عاشقانی  *هەمیشە 

دەنگیدا خۆیان دەبیننەوە .

*تەنیا هێزە، كە دەتوانێت پێش بە هێز 

بگرێت.

*هەندێك جار بێ دەنگی زیاتر لە هەر 

رێپیشاندەرمان  دەستگرۆیی و  ئاماژەیەك 

دەبێت.

نامە  پەرتوكی  باڵوكردنەوەی   1721  -

نێوی  ب��ەت��ەواوی  كتێبە  ئەم  ئێرانییەكان، 

لەناوخۆو  و  ش��ۆرەت��دارك��رد  مۆنتیسكۆی 

نێوی  بە  كتێبەكە  دیارە  ناساندی،  دەرەوەدا 

خوازراوەوە باڵوكرایەوە.

لە  بوونی  ئاكینجی   ،1723/1722  -

پاریس  و تێكەڵبوونی لەتەك ئەرشافی ئەوێدا. 

نوخبەی  لەتەك  مۆنتیسكیۆ  لەوكاتەوە 

فەرەنسادا و لەتەك بنەماڵەی بۆربۆن تێكەڵ 

بوو، ئەو لەتەك ماركیزی سەرۆكی پەرلەمان و 

ئاشنابوو،  بەناوبانگ  نوسەری  مێژوونوس و 

لەش  شوێنەكانی  بۆ  هاتوچۆی  بە  هاوكات 

جوانی ئەنرت سۆڵ توانی لە كۆمەڵەی ئەدەبی 

خۆی  ت��ەواوی  كاریگەری  المبەردا  م��ادام 

aristo
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لەبواری نوسین و خوێندنەوەدا فەراهەمبكات.

- 1727 هەڵبژاردنی مۆنتیسكۆ بە ئەندامی 

دەستپێكی  هاوكات  فەرەنسا.  ئەكادیمیای 

ئیتاڵیا،  سوید،  نەمسا،  ئەڵامن،  بۆ  سەردانەكانی 

ئوسرتالیا، بەریتانیا.

- 1930/1929 مانەوەی مۆنتیسكۆ لە واڵتی 

بەریتانیادا.

البەردو  بۆ  مۆنتیسكۆ  گەڕانەوەی   1731  -

خۆسازدانی بۆ گەاڵڵەكردنی شاكارەكەی بە نێوی 

رۆحی یاساكان.

لەبارەی  پەرتوكێك  باڵوكردنەوەی   1734  -

تێبینی گەلێك لەسەر هۆیەكانی گەشەو شكستی 

ئیمپراتۆریەتی رۆمانی.

بەنێوی  شاكارەكەی  باڵوكردنەوەی   1748  -

رۆحی یاساكان، كە بەتەواوی شۆرەتێكی ئێجگار 

مەزنی دایە مۆنتیسكۆ، دیارە ئەویشی بەناوێكی 

خوازراوەوە باڵوكردبوویەوە.

بەناوی  پەرتوكێك  باڵوكردنەوەی   1750  -

سەرلەبەری  كە  یاساكان،  رۆحی  لە  بەرگریی 

كە  بوو،  هێرشانە  ئەو  هەموو  وەاڵمی  رەخنە و 

لەالیەن پیاوانی ئاینییەوە رووبەرووی ببوونەوە. 

1755 مەرگی مۆنتیسكیۆ لە پاریس.

سەرنجێكی گشتی لەسەر هەلومەرجی 

سیاسی  و  ئابوری  و كۆمەاڵیەتی سەردەمی 

مۆنتیسكۆ

سەرەتای  مۆنتیسكۆ  سەردەمی  بارودۆخی 

باری سەنگینی سەرشانی  داڕوخان و  دەستپێكی 

داتەپینی  بۆ  ب��وو  س��ەرەت��ای��ەك  ب��وو،  خەڵك 

ئاڕاستەكانی  گۆڕینی  سیاسەت و  بەهاكان و 

بەرەو  فەرەنسا  لویسەكانی  فەرمانڕەوایەتی 

سیستەمی ستەمكاریی رەها. هەربۆیە پێویستی 

فریاد رەسێك بۆ راستكردنەوەی بارودۆخەكە و 

بۆ وەستانەوە بەرەو رووی نەزانی  و ستەمكاریی 

پێویستییەكی لە رادەبەدەری رەوشی فەرەنسای 

سەردەمی پێگەیشتنی مۆنتیسكۆ بوو.

نوسین  و  ب��ەره��ەم  و  ك��ۆی  ه��ەرب��ۆی��ە 

هاوتاكانی  و  مۆنتیسكۆ  رۆشنگەرانەی  هێزی 

لە  تا  كرد،  سازی  زەمینە  خۆی  سەردەمەكەی 

داهاتووییەكی نزیكی پاش مەرگی ئەوان شۆڕشی  

وەرچەرخانێكی  بووە  و  ئاراوە  هاتە  فەرەنسی 

مەزنی فەرەنساو ئەوروپاو تێكڕای مرۆڤایەتی.

ئەو  لەمێژووی  تەنها  فەرەنسا  شۆڕشی   

ئەوروپا و  لەمێژووی  بەڵكو  نییە،  گرنگ  واڵتەدا 

بیروباوەڕی  گەلێك  چونكە  گرنگە،  جیهانیشدا 

ئەم  لەگەڵ  هاوكات  هێنا،  خۆیدا  لەگەڵ  نوێی 

چەندین  بەرپابوون،  جەنگ  چەندین  شۆڕشەدا 

بەهۆیەوە  كۆمەاڵیەتی  رامیاری  و  كودەتای 

چەندین  تیۆریی  رشۆڤ��ەی  و  سەریانهەڵدا 

فەیلەسوف چوونە بواری پراكتیكەوە . 

پێش شۆڕشداو  زەمینەكانی  لە  دەم  و  ئەو 

لەو كاتانەی كەسێكی وەك مۆنتیسكۆ دەست و 

پەنجەی لەگەڵ رەوشەكەدا نەرمدەكرد، لەرووی 

دەسەاڵتێكی  فەرەنسا  پادشای  سیاسییەوە 

هەموو  سەرچاوەی  خۆی  هەبوو،  بەرفراوانی 

دەسەاڵتەكانی  لەگرنگرتین  بوو،  دەسەاڵتێك 

بریتی  ش���ۆڕش  ل��ەب��ەرپ��اب��وون��ی  ب��ەر  پ��ادش��ا 

هاوكات  البردنی  و  وەزی��ر و  دانانی  لە  ب��وو 

بەسنت  و  پەیامن  جەنگ و  هەڵگیرساندنی 

لەهەمووی گرنگرت دانانی باج و دەست كراوەیی 

گشتیدا.  سامانی  پوڵ و  پ��ارە و  لەخەرجكردنی 

شۆك  دوچاری  فەیلەسوفانیشی  زیاتر  ئەوەی 

یاساكان  خاسكردنی  پەیجوری  كەوتنە  ك��رد، 

بریتی بوو لەوەی، كە پادشا مافی دانانی یاسا و 

یاخود  هەبوو،  یاساكانی  هەڵوەشاندنەوەی 

دەركردنی فەرمانی گرتن  و دادگاییكردنی خەڵك 

خەیاڵ و  خەون و  ركێفی  لەژێر  هەر  دیسانەوە 

ئینسكلۆپیدییەكان
كۆمەڵێك 
بوون بەدانانی 
ئینسكلۆپیدیاوە 
)دائرە المعارف( 
سەرقاڵبوون و 
كەسێك بەناوی 
)دیدرۆ( سەروكاریی 
دەكردن. لەدووتوێی 
ئینسكلۆپیدیادا 
جۆرەكانی 
حكومەتیان 
ناساندوە
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لەم  فەرەنسا  پادشای  بوو.  پادشادا  حەزی 

تاكڕەوییەدا پشتی بە »تیۆری مافی خودایی« 

دەبەست كە رێبازێكی سیاسی حوكمڕانییە و 

ج��ەخ��ت��دەك��ات��ەوە، ك��ە پ��ادش��ا دەس��ەاڵت 

لەبەردەم  تەنها  وەردەگ��رێ��ت،  لەخوداوە 

رەخنەی  نییە  بۆی  گەل  بەرپرسیارە و  خوادا 

لێبگرێت. ئەم تیۆرە هەوێنی قسەكردن بوو 

دەرگای  لێرەوە  و  فەیلەسوفانەوە  لەالیەن 

راوەستان  كرایەوە،  ئەوان  لۆژیكی  عەقڵ و 

لە  ستەمكارییەدا.  نەزمە  ئەو  لەبەرامبەر 

 18 پادشا  كۆشكی  هەژدەهەمدا  س��ەدەی 

كە هەموویان  كاربەدەستی هەبووە،  هەزار 

مووچەیەكی  هەبێت  كاریان  ئ��ەوەی  بێ 

فەرەنسا  پادشاكانی  وەردەگ���رت.  زۆری��ان 

چییان  خ��ۆی��ان  ئ����ارەزووی  ب��ەخ��واس��ت و 

بەرژەوەندیی  خواست و  دەیانكرد،  بویستایە 

تایبەتی خۆیان پێش دەخست.

فەرەنسا  كارگێڕیشەوە  رووی  ل��ە 

ئەگینا  یەكپارچەبوو  واڵتێكی  بەرووكەش 

هاوشێوەو  رژێمی  یاسا و  ی��ەك  خ��اوەن 

جۆرە  ناوچەیەكدا  لەهەر  نەبوو،  یەكگرتوو 

جگە  هەبوو.  پێوانە  كێشانە و  بۆ  پێوەرێك 

لەبەر  ناوچەكان  هەرێم و  سنوری  لەمەش 

ئیداریی  رسوشتی و  بەرژەوەندی  رۆشنایی 

باجی  خراپرت  لەمانەش  نەكرابوون،  دابەش 

هەبوو  كەرەستە  شمەك و  لەسەر  ناوخۆیی 

بازرگانی  پەككەوتنی  هۆی  بووە  ئەمەش 

نێوخۆیی  و داتەپینی  ئابوری كیشوەرەكە . 

لەبەر ئەوە دەتوانین بڵێین كە باری  ئابوری و 

دەبینییەوە،  نەزمەدا  لەم  خۆی  دارای��ی 

جۆراوجۆربوون و  زۆر و  فەرەنسا  باجەكانی 

نەكرابوون  دابەش  دادگەرانە  بەشێوەیەكی 

كرێكاراندا  ب��ەس��ەر  تەنها  زۆرب��ەی��ان   و 

سەپێرنابوون. جۆرەكانی باج لەوسەردەمەدا 

خانوبەرە،  باجی  لە   بریتیبوون  بەگشتی 

هەموو  كە  سەرانە،  خاوەندارێتی و  یاخود 

لەپیاوانی  جگە  دەگ��رت��ەوە  دانیشتوانی 

وەك  الوەكییەكانی  باجە  هاوكات  ئاینی، 

دەیەك و  باجی  خواردنەوە  و  خوێ و  باجی 

پیاوە  دەدرای��ە  كە  ژنخوازیی،  ژن و  باجی 

لەباجی خوێ  رقیان  زۆر  ئاینییەكان. خەڵك 

لەحوكمی  بوو  جۆرێك  چونكە  دەبوویەوە، 

خوێی  بەرهەمی  حكومەت  زۆرداران���ە و 

خەڵكی  هێشتبوەوە  و  خۆیدا  لەدەستی 

ناچاردەكرد بڕێكی دیاریكراو بكڕێت.

باجەكان  ك��ۆك��ردن��ەوەی  میكانیزمی 

بۆ  لەناوچەیەكەوە  چونكە  خراپبوو،  زۆر 

خۆی  حكومەت  جیاوازبوو،  ناوچەیەكیرت 

كەسانێكەوە  لەرێگای  نەدەكردەوە  و  كۆی 

دەك��ردەوەو   گردی  دەك��رد  قۆنتەراتیان  كە 

دەگرتەبەر  رێگایەكیان  هەموو  ئەوانیش 

كرێی  لەوێشەوە  باجەكان و  زیادكردنی  بۆ 

كۆكردنەوەكەی. 

ئەوا  كۆمەاڵیەتیش  باری  بە  سەبارەت 

كۆمەڵگەی فەرەنسی لەسێ چینی سەرەكیی 

پێكهاتبوون، كە بریتیبوون:

كە  )ئەریستۆكراتەكان(،  خانەدانەكان    

لە  بیرمەندبوون  لەوانەی رۆشنگەرو  بەشێك 

نێو چوارچێوەی ئەم خانەدان و خانەوادانەدا 

پەیدابوون، ئەوەیش هۆكاری تایبەت بەخۆی 

هەبوو، چونكە لەنێو ئەواندا زیاتر زەمینەی 

خوێندەواری  و ئاشنابوون بە زانست  و كەشی 

تاكەكانی  هزری  فیكرو  تەقینی  بۆ  بەهاری 

خانەدانەكان  لە  جیا  رەخسابوو.  نێویان 

تری  چینێكی  دیسانەوە  ئاینیش  پیاوانی 

بوون.  فەرەنسی  كۆمەڵگەی  بەهێزی  كاراو 

چینی  گەل و  زۆربەی  چینی  ئەوانیش  پاش 

كە  بوون،  چین  سێهەم  ناوەندی  ب��ۆرژوازی 

كۆمەڵگەی  فەرەنسییان پێكهێنابوو. 

زۆربوو،  تایبەمتەندییان  خانەدانەكان 

كە  ب��وون  تایبەمتەندییانەیش  ئ��ەو  ه��ەر 

هێزوو  لە  بوو  ئ��ەوان  مانەوەی  هۆكاری 

دەس���ەاڵت���دا، چ���وون ئ���ەوان ل��ەزۆرێ��ك 

ئیمتیازی  ماف و  بەخرشابوون،  لەباجەكان 

بۆیان  بەپشتاوپشت  كە  هەبوو  تایبەتیان 

مافەكانیشیان  دیارترینی  لە  بەجێامبوو 

بەرانبەر  لەژێر دەستەكانیان  پارە  وەرگرتنی 

گوشێنەرەكانیان،  فڕن و  ئاش و  بەكارهێنانی 

جووتیاران  لەكێڵگەی  راوكردن  مافی  یاخود 

زیانەكانیان،  ق��ەرەب��ووك��ردن��ەوەی  بەبێ 

ژێردەستەكانیان  كارپێكردنی  هاوكات 

خانەدانانە  ئەم  بەخەڵك«.  كردن  »بێگاریی 

زیان  دووچ��اری  رییشیلیۆ  لەسەردەستی 

هاتن، بەاڵم ئیمتیازی خۆیان هەر پاراستبوو. 

وەزیرێكی   :)1643  �  1610 )ریشیلیۆ 

لەمتەی  ئەو  سیازدەبوو،  لویسی  س��ەردەم 

دەسەاڵتی  زێدەتر  خانەدانەكان و  دای��ە 

چاالكوانێكی  هێشتەوەو  بەڕەهایی  پادشای 

دیاری نێو ماجەراكانی فەرەنسا بوو.  

پێویستە  ئاینیش  بەپیاوانی  سەبارەت 

بۆ  باجێكیان  هیچ  ئ���ەوان   ك��ە  بڵێین، 

كۆی  1/گ  كە  نەدەدا  كڵێسە  زەوییەكانی 

باجی  ل��ەوەش  جگە  فەرەنسابوو،  زەوی 

تایبەتی ژن و ژنخوازیی و دەیەكیان دەسەند، 

ژیانێكی  لەگولەمەرگی و  زۆربەیان  بەاڵم 

گەورەكانیان  چونكە  دەژی���ان،  خ��راپ��دا 

گرتبوو،  كڵێسەدا  سامانی  بەسەر  دەستیان 

سەرشانی  خستبووە  ئاینییەكانیشیان  ئەركە 

بەرامبەر  دەستیان  ژێر  بچوكەكانی  قەشە 

ژمارەیەكیان  لەبەرئەمەش  كەم،  بەنرخێكی 
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بوونە  ه��ات��ن��ەوەو  ب��ەه��ۆش  ب��ەرە  ب��ەرە 

كە  رۆشنگەرییەی،  زەمینە  ئەو  س��ەرداری 

كە  بیرنا،  دواتریش  بۆكراو  كاری  بەرە  بەرە 

شۆڕشی   لەنێو  كاریگەریان  بەشێكی  چۆن 

فەرەنسیدا خۆیان بینییەوە .

ئاینی  پیاوانی  خاندانەكان و  لە  جیا 

هەرە  زۆرب���ەی  گ��ەل  زۆرترینی  چیینی 

پێكهێنابوو.  فەرەنسایان  كۆمەڵگەی  زۆری 

بورجوازی  چینی  جووتیاران و  لە  ئەمانە 

لەهەموو  ك��ە  پێكدەهاتن،  ن��اوەن��دی��ی 

باجدان  ئەركی  بێبەشبوون و  مافەكانیان 

سەربازیكردنیان  بەزۆر  بێگاریكردن  و   و 

هەڵگیرساندنی  لەدەمی  ئەستۆ.  دەكەوتە 

خەڵكی  ژم���ارەی  فەرەنسیدا  ش��ۆڕش��ی 

لەكاتێكدا  بوو،  كەس  ملیۆن  2گ  ئاسایی 

ئاینییەكە  پ��ی��اوە  خ��ان��ەدان و  ژم���ارەی 

چینی  نەدەكرد،  تێپەڕی  كەس  لەملیۆنێك 

لەسایەی دۆزینەوە  ناوەندی كە  بۆرجوازی 

بازرگانیدا  پەرەسەندنی  جوگرافییەكان و 

مامناوەندییان  دەسهاتێكی  داه���ات و 

سیاسییان  پ��ێ��گ��ەی  ك��ەوت��ب��وو،  چ��ن��گ 

نەدەگونجا و  ئابورییاندا  پێگەی  لەگەڵ 

پزیشك،  مامۆستایەتی،  كاری  كە  گەلێكیان، 

وەستاییان  ئ��ەن��دازی��اری و  پ��ارێ��زەری��ی و 

هەستیان  زیاتر  لەهەمووالیەك  دەك��رد 

ب��اری  ناهاوسەنگیی  ن��اه��ەم��واری و  ب��ە 

خوازیاری  دەكرد و  سیاسی  كۆمەاڵیەتی و 

دەس��ەاڵت��ب��وون و  پ��ای��ە و  بەدەستهێنانی 

لەگەڵ  بەرژەوەندییەكانیان  خواست  و 

خواست  و بەرژەوەندیی دەسەاڵتدارەكاندا 

تێكدەگیرا و بەریەك دەكەوت .

م��ەزن  فەیلەسوفی  دەرك��ەوت��ن��ی 

مۆنتیسكۆ

galileo galilei
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ل���ەو رەوش������ەداو س���ەد س���اڵ پێش 

دەستپێكردنی شۆڕشی  فەرەنسیی شارل دی 

سكوندا، بارول دی مۆنتیسكۆ )1755/1689(، 

تیۆری  داهێنەری  فەرەنسی  و  فەیلەسوفی  

جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان لەدایكبوو.

گرفتاری  ئەوروپا  ش��ازدەدا  سەدەی  لە 

بوو، چونكە  ئاینییەكان  شەڕو شۆڕو جەنگە 

لە  ئەو دەربڕینەی لۆسەر جیهان  بەگوێرەی 

ئەوروپادا  لەنێو  فەرەنسا  گەوزابوو.  خوێندا 

سەردارێكی  چەند  هەڵكەوتەی  بەهۆی 

كلیكی  پێشەنگ  و  بوویە  عەقڵ  مەیدانی 

جیاوازی  شوناسی  ئ��ازادو  ه��زری  ئ��ازادی، 

هەناوی  لە  دۆزی��ی��ەوە و  دەسەاڵتەكانی 

عەقڵ  لویسەكاندا  بندەستی  كۆمەڵگەی 

چەكەرەی كردو مرۆڤایەتی تەنییەوە. بوونی 

فەرەنسا  پاریس و  بۆ  لەو جۆرە  پێناسەیەكی 

بیرمەندو  ریزێك  چ��وون  نەبوو،  هەوانتە 

سەرداری مەزنی عەقڵ لەو قۆناغەدا سەریان 

هەڵدا، لە ناو ئەواندا مۆنتیسكۆ .

لە  خوێندن  بەر  نێدرایە  كە  مۆنتیسكۆ 

سەد  خۆی  لەدایكبوونی  كە  بوو  زەمەنێكدا 

واتە  ب��وو،  فەرەنسی  شۆڕشی  پێش  س��اڵ 

ساالری  و  ئاین  دەرەبەگایەتیو و  دڵی  لەناو 

چینایەتیدا ژیا، بەاڵم لە قوتابخانەیەك بەناوی 

لەالی  كرایەوەو  گۆشی  لەوێندەر  وتاربێژان 

ئەوان، كە نەزعەی ئازادیی خوازییان هەبوو 

فێری وانەكانی مێژوو دەبوو. دوواجار توانی 

زانكۆی  لە  بهێنێت  یاسادا  لە  بەكالۆریۆس 

كاری  مژوڵی  پاریس و  چووە  پاشرت  ب��ۆدرۆ. 

پارێزەری بوو. لەوێ  توانی كەسە دیارەكانی 

وەك )مدام دی المبیر( پم )فنتنل( و )ااڵب 

سان بییر( بناسێت  و ئاشنابێت پێیان .

ئەوە وەك بیۆگرافیایەكی خێرا، بەاڵم ئەو 

قۆناغەكانی  بەبڕینی  نەبوو  وابەستە  تەنها 

بسەپێرنێت و  بەسەریدا  كە  شتێك  خوێندن و 

خانەوادەكەی پێی بكەن، ئەو لەحەزی خۆیدا 

دەیویست  هەبوو،  ئاشنابوونی  هەڵپەی 

دەستیكرد  سەرەتا  ببینێت،  جیهان  زیاتر  بوو 

فەرهەنگ و  كەلتورو  لەسەر  خوێندنەوە  بە 

شاردانی  گەشتی  تر.  واڵتانی  شارستانییەتی 

واڵتی فارس و هەزارو یەك شەوەی خوێندەوە. 

ئەو ئاشنابوونی بەو كتێبانە لەرێی موحەمەد 

كە  دەبێت،  ئێرانەوە  سەفیری  بەگی  رەزا 

لە  دواتر  بوو.  واڵتەكەی  نوێنەری  لەپاریس 

رۆحی یاساكاندا سەرپشككرا لە هەڵهێنجانی 

یاسا لە روانگەی یاسا جێرمانییەكان و یۆنان و 

لەو  مۆنتیسكۆ  بەربەرییەكانەوە،  رۆمەكان و 

بە  مرۆڤایەتی  ئەزموونی  كۆی  شاكارەیدا 

بوو،  بینی  مەیدانی  گەشتی  بە  خوێندنەوەو 

نێوچەو كیشوەرێكی  ئەزموونی  ئەو دەیزانی 

ئەوەی  بۆ  بێت  بەس  ناتوانێت  دیاریكراو 

یاسایەكی مرۆڤانە بنورسێتەوە، دەیزانی هەل و 

لەسەر  شوێنیان  چەندە  جوگرافیا  م��ەرج و 

ئەو  دەبێت.  كۆمەڵگەكان  بیری  بیركردنەوەو 

بەپشتبەسنت بە كۆماری ئەفالتون  و سیاسەتی 

سیستەمی  ماكیاڤیللی و  میری  ئەرستۆو 

سەرچاوەی  چەندین  ئەفراردو  جستنیانی 

یاساكانی  دروستی  رێگەی  تر  دەگمەنی 

رامانی  پێی وتین مۆنتیسكۆ  ئەوە  دۆزییەوە. 

بەنێو  قوڵبوونەوە  یاخود  نەبوو،  بەس  خۆی 

تا  نەبوو،  بەس  سەرچاوەیەكی  خۆیدا  ناخی 

ببێتە دانەری رێ و شوێنەكانی یاساو سیستەمە 

بە  جیاوازەكان، بەڵكو رامانی ئەوانی تریشی 

هەند وەردەگرت .

خانەدانی  بەچینێكی  سەر  مۆنتیسكۆ 

لە  بوون  بۆدیۆ  دەسەاڵتداری  پەرلەمانییەو 

یاسای  بەباشی  لەسەرەتاوە  ئەو  فەرەنسا. 

خوێندو دواتر تێكەڵ بە كاری پەرلەمان بوو، 

جیاجیای  پۆستگەلی  لەپەرلەمانیشەوە  هەر 

ئەخالق و  فەلسەفەی  پاشرت  بەدەستهێنا. 

مێژوو فیزیای بە شێوەیەكی زانستی خوێند . 

پاش وازهێنانی لە پۆستی پەرلەمانی بۆ ماوەی 

چەند ساڵێك جەولەیەكی بە ئەوروپادا كردوو 

بەریتانیا.  نەمساو سویرساو  ئیتاڵیاو  چووەتە 

ئامانجی گەڕانەكەی تێگەیشتنبوو لە رسوم و 

تێگەیشنت  نەتەوە جوداكان و  نەریت و خوی 

سیاسییەكانیان و  رژێمە  شێوازی  رەوگەو  لە 

رەهەندی  جوگرافی و  شوێنی  بوو  گەرەكی 

یاسای  سیاسەت و  ئەتواری  لەسەر  ژینگە 

گەالن لێك بداتەوە . 

لەمیانی  توانی  گ��ەڕان��ەوەی  بە  ئیدی 

لە  خۆی  كۆڵینەوەكانی  ئەزموونەدا  ئەو 

بەرهەمبهێنێت.   1748 لە  یاساكاندا  رۆحی 

گەیشتە  یاساكاندا  رۆح��ی  لە  مۆنتیسكۆ 

مێژوویی  سیاسی و  قوڵبوونەوەی  لوتكەو 

لەوكتێبەدا  ئەو  نیشاندا.  بەبلیمەتی  خۆی 

بیری  و  رەخساو  هەلومەرجی  لە  رەخنەی 

بەختی ماكیاڤیللی گرت، هەربۆیە مۆنتیسكۆ 

دەوڵەت  بەردەوامی  لە  كە  ئەو هۆكارانەی، 

دەزان��ێ��ت و  هۆكارێك  تەنها  بە  دەدوێ���ن 

رشۆڤ��ەی  تەفسیرو  خۆیدا  روان��گ��ەی  لە 

عەقاڵنییەوە  رەهەندێكی  ل��ە  م��ێ��ژووی 

دەستێوەردانی  لە  بەتەواوی  لێكداوەتەوەو 

لەو  هەربۆیە  جودایكردووەتەوە،  خوایی 

روانگەی رشۆڤەی مێژووییەوە كتێبی رۆحی 

یاساكانیشی نوسیوە، كەواتە پاڵنەری نوسینی 

ئەوەیە  مۆنتیسكۆدا  واڵمی  لە  پەرتوكە  ئەم 

موجازەفەیەكی  كاتەوە  ئەو  نیسبەت  بە  كە 

جیاكردنەوەی  چ��وون  ك���ردووە،  گ��ەورەی 

دەستێوەردانی خوایی لەو قۆناغەدا بڤە بوو، 

كەمبوون ئەوانەی كەدەستیان بۆ شیكارێكی 



25
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

شیكارێكی  بۆ  دەستربدن  بۆخۆی  دەبرد،  وەها 

سیستەمی  گڵۆڵەی  لێژبوونی  مانای  وەه��ا 

چەندین ساڵی لویسەكان بوو.

جیاو  ب��ەش��ی   31 ب��ۆ  كتێبەكانی  ئ��ەو 

لەبارەی  لەوێندەر  دابەشدەكرێن،  جیا  بابەتی 

ئازادی  تیۆری  سیاسی و  مافی  هاوواڵتیبوون و 

هۆكاری  كاریگەریی  هاوكات  دوواوە.  سیاسیی 

واڵتان  هەڵكەوتەی  یاساو  لەسەر  جوگرافیی 

ژینگەی  رسوش��ت و  بایەخی  نەریت و  لەسەر 

لەوەیش  بەدەر  زانیوە.  زیندوو  بەبایەخێكی 

ژی��ان��ەوە  الیەنەكانی  ب��ە  یاسا  پەیوەندیی 

پێشكەوتنەوە  رەوت���ی  ب��ە  بەبازرگانییەوە 

فیوداڵی  پێوەندیی  هێناویەتی و  لەریشەوە 

رشۆڤەی  تری  بەشێكی  خاوەندارییەتییەوە  بە 

وردی  بە  یاسان و  پەیوەندیدارەكانی  الیەنە 

منونەی واڵتانی ئەوروپی لە سەر هێناونەتەوە.

ناوبراو لە تیۆری كەش و هەواو  و ژینگەدا 

لەسەر  ژینگە  كاریگەرییەكانی  لەسەر  جەختی 

مەزاجی تاك كردووەتەوەو برەوی بەو رەهەندە 

داوە،  هیبۆقرات  بولیب و  ی��ان  ئەرستۆییە، 

ژینگە   ه��ەواو  كەش و  كاریگەریی  لەسەر  كە 

لەسەر  مادی  پاڵنەرێكی  وەك  لێرەدا  دوواون. 

نەریتەكان مۆنتیسكۆ قسەی لەسەر كردووە. 

تیۆرەو  دارای  ئازادیدا  باسی  لە  مۆنتیسكۆ 

ئەسپی  ل��ەوب��وارەدا  ئەویش  لۆك  جۆن  وەك 

گردبوونەوەی دەسەاڵت  پێیوایە  تاوداوەو  خۆی 

لەدەست كەسێكدا سەردەكێشێت بۆ بندەستی و 

یەك  نابێت  دەس��ەاڵت  هەربۆیە  تاكڕەویی، 

دەسەاڵت بێت و هاتووە بەكاریگەریی سیستەمی 

بەریتانی دەسەاڵتەكانی دابەشكردووە.

ئ���ەو پ��ێ��ی��وای��ە ئ������ازادی ل��ەی��اس��اوە 

ئێمە  پێیوایە  بۆمنوونە  س��ەرچ��اوەدەگ��رێ��ت 

ئازادیین، لەبەرئەوەی لەسایەی یاساكانی میریدا 

دەژین .

فەلسەفەیە  ئەركی  پێیوابوو  مۆنتیسكۆ 

بنەمای  لەوێوە  ببات،  یاساكان  گیانی  بە  پەی 

رێكبخاتەوە،  سیاسەت  پیرۆزی و  رسوش��ت و 

بەمەزنرتین  دادەنرێت  مۆنتیسكۆ  لەبەرئەوە 

یاخود  عەقڵی جوداكردنەوەی رژێمە كۆنەكان، 

سەردەمی كۆن و یەكەم پاڵنەریی عەقڵی مێژووی 

لەوە  جەخت  مۆنتیسكۆدا  كارەكانی  لە  نوێیە. 

كراوەتەوە، كە ماریفەت بە یاساكان هۆكارە بۆ 

كەمكردنەوەی گرفتەكانی كۆمەڵگە. مۆنتیسكۆ 

نەیاریەتی  وەستاندو  خۆی  پێی  لەسەر  ئازادی 

لە  ناوبراو  ج��اڕدا.  چەوسانەوە  بندەستی و  بۆ 

رەوتی ژیانیدا جگە لەفەرەنسا لە سااڵنی)1729 

بۆ 1732(لە واڵتی بەریتانیا ژیاوەو كاریگەریی 

ئەتوارو  لە  ئینگلستان  سیاسی  سیستەمی 

رەنگی  بەتەواوی  ئەودا  فەلسەفەی  ئەدەبیاتی 

داوەتەوە. 

فەرەنسا  خۆرئاوای  باشوری  لە  مۆنتیسكۆ 

نزیك نێوچەی بۆردۆ لە 1689 ز لەدایكبووە و 

پێگەیشتووە، پاشان لە)17گگ(دا كۆچی دووایی 

كردووە. ئەو لە خێزانێكی ئەرستۆكراتی زەنگین 

خوێندنی  س��ەرەڕای  هەڵهێناو  ژیان  بە  چاوی 

كراوەتەوە،  بۆ  بواری  هەمیشە  قوتابخانەدا  لە 

بئاخرنێتە  كریستیانی  پ��ەروەردەی��ەك��ی  ت��ا 

لەمیانی ژیانیدا  ناوبراو وردە وردە  مەژگییەوە. 

ئاینییە  مەسیحییە  بیركردنەوە  پەروەردەو  لەو 

هەڵدێت، رەوگەی فەلسەفی و لۆژیكیی تایبەت 

لە  بوو  یەكێك  ئەمەیش  وەردەگرێت.  بە خۆی 

دەستەمۆی  كە  مۆنتیسكۆ،  هیممەتی  هەوڵ و 

بوو،  دەوروب���ەری  ئەرشافەكانی  خ��ان��ەدان و 

ئەوەیش وەاڵمە بۆ هەموو ئەوانەی، كە ئەو بە 

دەستەمۆی خانەدانەكانی دەزانن و پێیانوایە، كە 

لە سوچی بەرژەوەندییەكانی ئەوانەوە بۆ ژیانی 

روانیوە، بەاڵم لەراستیدا مۆنتیسكۆ پێش ئەوەی 

ئەتوارە  ئاینی،  پیاوانی  پادشا،  دژی  لە  شۆڕش 

میكانیزمی 
كۆكردنەوەی باجەكان 
زۆر خراپبوو، چونكە 
لەناوچەیەكەوە 
بۆ ناوچەیەكیتر 
جیاوازبوو، حكومەت 
خۆی كۆی 
نەدەكردەوە  و لەرێگای 
كەسانێكەوە كە 
قۆنتەراتیان دەكرد 
گردی دەكردەوەو  
ئەوانیش هەموو 
رێگایەكیان دەگرتەبەر 
بۆ زیادكردنی 
باجەكان 
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نەخوازراوەكانی خەڵكدا بكات، هاتوو لەنێو 

دروستكردو  درزی  خاندانەكاندا  خانەوادەو 

ئەوانی بەئاگا هێنایەوە.

كە)66(ساڵ  ژیانیدا  میانی  لە  ناوبراو 

گەلێ   خاوەنی  بوویە  گ��وزەران��د  تەمەنی 

لە  یەكەمجار  بۆ  پەسەند.  ناوازەو  بەرهەمی 

ساڵی  ئێرانییەكاندا  نامە  بەرهەمی  نوسینی 

سەركۆنەی  رەخ��ن��ەو  ب��ەت��ەواوی   )1722(

ئەوروپای  فەرمانڕەوای  رژێمی  كۆمەڵگەو 

كرد لەو قۆناغەدا. ئەم پەرتوكەی شۆرەتێكی 

ب��ووە هۆكاری  داپ��ێ��ی،  ه��اوك��ات  ف��رەی 

بۆ  فەرەنسا  ئەكادیمیای  لە  وەرگیرانی 

 )1734( ساڵی  لەوەیش  جیا  زانستەكان. 

بەنێوی  هێنایەبوون  ت��ری  پەرتوكێكی 

پەرتوكەدا  ل��ەم  جیهانیی،  خاوەندارێتی 

هەستابوو بە دابەشكردنی گەالنی جیهان بۆ 

دووبەرەی باكووری و باشووریی. بنەمای ئەم 

هۆكارە  بۆ  دەگەڕاندەوە  دابەشكارییەیشی 

دابەشبوونی  لە  رۆڵییان  ژینگەییەكان و 

باشووری و  تایبەمتەندیی  بۆ  نەتەوەكان 

لە هەمان  تری  كتێبێكی  باكووریی. هاوكات 

فرەتری  شۆرەتێكی  كە  باڵوكردەوە،  ساڵدا 

پەیوەست  تیۆرەكانی  بەنێوی  ئەویش  داپێی 

بە هۆكاریی بااڵچوون و شكستی رۆمان بوو. 

دوواتر بەنێوبانگرتین كتێبی مۆنتیسكۆ ساڵی 

)1748( بەنێوی رۆحی یاساكان باڵوكرایەوە. 

لەم كتێبەدا ناوبراو هەستاوە بە پۆلێنكردنی 

جۆر،  سێ   بۆ  دەسەاڵت  حوكم و  رژێمەكانی 

كە بریتیین لە: یەكەم: رژێمی خاوەندارێتی، 

میرات  بە  دەسەاڵتی  فەرمانڕەوا  تێیدا  كە 

فەرمانڕەوا  تێیدا  دووەم:  دەمێنێتەوە.  بۆ 

بەشێوەیەكی  دەكات  خۆی  دەسەاڵتدارێتی 

یاسایی و  سنورێكی  هیچ  بێ   بە  تاكڕەویی 

لەرێگەی  دەس���ەاڵت  لێرەشدا  ئەخالقی، 

كوشتنی  هەڕەشەو  تیرۆرو  توندوتیژی و 

سێهەم:  هاتووەتەدەست.  مەدەنییەكان 

رژێمی كۆمارییە، كە تێیدا گەل و نوێنەرەكانی 

ئەوانیشەوە  رێگەی  لە  دەبن.  فەرمانبەردار 

ئەم  ناوبراو  سەرچاوەدەگرێت.  دەس��ەاڵت 

مرۆڤانەترین  پەسەندترین و  بە  رژێمە 

گرەنتی  لێرەوە  تەنها  وایە  پێی  دەزانێت، 

هاوكات  دێتەبوون و  مرۆڤەكان  ئ���ازادی 

مەرجی شێوەی دەسەاڵتدارێتیش دەبەستێت 

راگرتنی  دەسەاڵتەكان و  جیاكردنەوەی  بە 

دەسەاڵتەكانیش  نێوانیاندا.  لە  هاوسەنگیی 

دەسەاڵتەكانی  لە  بریتین  مۆنتیسكۆ  الی 

جێبەجێكردن و یاسادانان و داوەریی. هەموو 

دەس��ەاڵت،  جڵەوی  ئ��ەوڕۆ  كە  ئ��ەوان��ەی 

دەستایە.  لە  پێشكەوتووەكانیان  واڵتە  یاخۆ 

دەمەوە  لەو  مۆنتیسكۆ  تیۆرانەی  ئەم  دیارە 

شوێنیان  دون��ی��ادا  ئ��ەوروپ��او  لە  ئ��ەوڕۆ  تا 

فرەیان  شوێنكەوتەی  هەوادارو  دیاربووەو 

ب��ڕواو  دانانی  شوێن  دیارترین  ه��ەب��ووە. 

روئیاو نوسینی مۆنتیسكۆ، یاخود فەلسەفەی 

مۆنتیسكۆ  و پرەنسیپەكانی لەسەر دەستوری 

شوێنی  دا  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە 

ئەم  بەڵكو  ئ��ەوە  ن��ەك ه��ەر  گ��رت،  خ��ۆی 

راچڵەكانێك  داینا  مۆنتیسكۆ  كە  بنەمایەی 

سەپێنەرو  كۆنخوازو  دەستورە  نێو  بۆ  بوو 

روانگەی  لە  دونیاو  تەواوی  عەیبدارەكانی 

مرۆڤایەتی و  شانازی  ئیدی  بنەمایانەوە،  ئەم 

پرەنسیپی دیموكراسی بۆ ئەو دەستورانە بوو، 

سیاسی  سیستەمی  بنەماكانی  رەچ��اوی  كە 

بوویە  ه��ەروەه��ا  لەخۆبگرن،  مۆنتیسكۆ 

مافەكانی  راگەیاندنی  بڕگەكانی  هەوێنی 

لە   . بوون  هاوواڵتی  مەرجەكانی   مرۆڤ  و 

دیموكراتییەكانی  دەستورە  لە  ئێستایشدا 

ریشەی  رەنگڕێژو  دونیا  واڵتانی  لە  گەلێ  

Voltaire
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مۆنتیسكۆ  یاساكانی  رۆحی  دیموكراتیانەی 

گەلێ   مۆنتیسكۆ  ب��ەاڵم  هەوێن،  بووەتە 

شیاوی  كە  هەیە،  تری  سۆنگەی  بیروباوەڕو 

رشۆڤەو مشتومڕی فەیلەسوف و یاساناسانن، 

لەوانە ئەو پێی وایە، كە دەبێت رێگە بگیرێت 

كۆمەڵگە  چینەكانی  نێوان  لە  گواستنەوە  لە 

جیاوازەكان، چوون پێیوایە یاخود وانابینێت، 

فەرمانڕەوایی  شیاوی  گشتیی  بە  كە خەڵكی 

خۆیدا  لەسەردەمی  مۆنتیسكۆ  تەندروستنب. 

مەسیحی  بیری  دەرەوەی  لە  نوێی  رەوتێكی 

بۆ خۆی دۆزییەوە، بۆ ئەو دەم لە تەنگژەو 

مەترسیدا دەژیا چوون تەواوی كۆمەڵگە، پاپا، 

پێیان  ئەوان  كڵێسا رۆحانییەكان دژی بوون، 

هەموو  بەڵكو  مۆنتیسكۆ،  هەر  نەك  وابوو 

ئەفالتونەوە  ئەرستۆو  بە  عەقاڵنییەكان 

ئەوانەی  واب��وو  باوەڕیان  ئاگرەو  شوێنیان 

لە  شوێنیان  ئینجیلن  بازنەی  دەرەوەی  لە 

میهرەبانی خوادا نییەو پاشە رۆژیان ترسناكە، 

لەبەرامبەر  ئاینی  پیاوانی  ئاڕاستەیەی  ئەو 

لە  ئەو  چونكە  نەبوو،  هەوانتە  مۆنتیسكۆدا 

ئەواندابوو،  هەموو  پشتی  بڕبڕەی  نێوەندی 

خاڵی  هەستیارترین  مۆنتیسكۆ  هاوكات 

یاساو  س��ەرچ��اوەی  ك��ە  گرتبوو،  ئ��ەوان��ی 

لەو  خەڵكی  ئیامنی  بوو،  فەرمانڕەوایەتی 

نوسینەكانی  دێڕێكی  بینینی  بە  قۆناغەدا 

دەت��وای��ەوە.  پەشمەك  وەك  مۆنتیسكۆ 

ژیانییەوە  لە دەستپێكی  بۆ خۆی  مۆنتیسكۆ 

دەمارگیریی  بە  بوو  دژ  ئەو  بوو،  رۆشنگەر 

یەكرت  لێبوردەیی و  لەگەڵ  مەسیحییەكان و 

لە  كاتێك  بوو.  عەقڵدا  رێبازی  خوێندنەوەو 

ئەكادیمیای بۆردۆ جێگیر بوو لە دەستپێكی 

دەستی  لەوێوە  ئەو  هەربۆیە  بوو،  ژیانیدا 

هاوكات  بیركاریی.  و  فیزیا  خوێندنی  دایە 

نیوتن  تیۆرەكانی  ب��ۆ  تەرخانكرد  خ��ۆی 

پێش  ئەوەیش  رسوشتی،  نیزامی  لەسەر 

ئەوەهات، كە خوو بداتە فەلسەفەو زانستە 

سیاسییەكانی تر. مۆنتیسكۆ وەختێك پەیامە 

بوو،  )33( ساڵ  تەمەنی  نوسی  فارسییەكانی 

نەریت و  كردبوویەوە  لەوە  جەختی  لەوێدا 

بەسەر  كێشابوو  باڵیان  كە  كۆنەكان،  خووە 

لە  س��ەدە  چەندین  میانی  بۆ  فەرەنسادا 

لە  كاڵدەبنەوەو  وەختە  ئەواندا  سەردەمی 

كۆمەڵگەی  ئیدی  وابوو  پێی  لەناوچووندان. 

بە  پێویستی  بیامرە،  نەخۆش و  فەرەنسی 

پێویستە لە هزری كۆنەوە  چارەسەر هەیەو 

ن��وێ .  دنیابینی  ه��زرو  ب��ۆ  ب��گ��وازرێ��ت��ەوە 

ئەو  بۆخۆی  دەیەویست  ناوبراو  هەربۆیە 

گەورەكانی  فەیلەسوفە  وەك  بێت و  دكتۆرە 

نەتەوەكەی  دەردی  چ��ارەی  لە  رۆڵ��ی  دی 

هەبێت، لەبەرئەوە زەمینەسازی تەواوی كرد 

بۆ بەرهەمێك بەنێوی رۆحی یاساكانەوە .

لەسەردەمی مۆنتیسكۆدا فەیلەسوفێكی 

ساڵ   23 كە  هەبوو،  فەرەنسی  مەزنی  تری 

ك��ردوو  دووای���ی  كۆچی  مۆنتیسكۆ  پ��اش 

تربوو،  گچكە  مۆنتیسكۆ  لە  ساڵێكیش  پێنج 

 )1778  �1694( ڤۆڵتێر  ڤۆڵتێربوو،  ئەویش 

فەرەنسییەكانە و  روناكبیرە  لەبەناوبانگرتین 

هۆیەكی  ه��ەب��ووە،  خوێنەری  زۆرت��ری��ن 

خەڵكدا  لەبەئاگاهێنانەوەی  كاریگەربووە 

سیحرێكی  نوسینەكانیدا  ش��ێ��وەی  ل��ە   و 

پەیجورو  هانبدات  خەڵك  كە  بەكارهێناوە، 

بتوانێت  لەوێوە  تا  بن  نوسینی  شەیدای 

راستییەكانی خۆی بە خەڵكی بڵێت. شێوازی 

پێكەنیناوی و  بەگاڵتەجاڕی و  ڤۆڵتێر  نوسینی 

كڵێسا و  لەدژی  كاریگەر  تەزێنەر،  رەخنەی 

دژی  دەنارسێتەوە،  فەرەنسی  حكومەتی 

پادشایەتی  ئاینی وەستاوەتەوە،  دەمارگیریی 

خاوەنی  رەخ��ن��ە.  بەرنەشتەری  داوەت���ە 

ئینگلیز«ە،  دەرب���ارەی  »نامەكان  كتێبی 

سەر  دەباتە  هێرش  تێیدا  لەبەرئەوەی  بەاڵم 

پاریس  بااڵی  دادگ��ای  فەرەنسا،  حكومەتی 

سەرباری  دەرك���رد.  سووتاندنی  فەرمانی 

رەخنەگرتندا  لەهوشیاركردنەوە و  رۆڵیشی 

بەكەسێكی دیموكراسیخواز دانانرێت، چونكە 

پشتیوانی لەحوكمی تاكڕەوانەی رووناكبیرانە 

پروسیای  پادشای  گەورەی  فردریكی  دەكرد، 

دەبینی.  حوكمڕانی  گەشی  بەمنونەیەكی 

لەبەرئەوە ڤۆڵتێر لەبەرامبەر مۆنتیسكۆدا بە 

لە نوسینەكانیدا  دانەنراو  كەسێكی میانەڕەو 

دەدای��ە  كۆمەڵگەی  بنەماكانی  لە  زۆرێ��ك 

دوواوەو كەمرت بەهای بۆ مێژوو دادەنا، بەاڵم 

گونجان و  بەسازان و  بڕوای  زیاتر  مۆنتیسكۆ 

جێبەجێكردن  شیاوی  كە  دەك��رد،  شتێك 

كتێبی  لە  مۆنتیسكۆ  راستە  بۆمنوونە  بێت. 

رەخنەی  بەتەواوی  فارسییەكانەوە  پەیامە 

لویسەكانی  هزری  زۆنگاوی  تاكڕەوی و  لە 

زمانی  لە  ئەو  گرتبوو،  پازدە  پاشان  چواردە، 

هەموو  فەرەنسا  دەهاتنە  كە  بیانییەكانەوە، 

لەبەرپرسایەتیش  خۆی  دەوت و  خۆی  شتی 

كاریگەریی  نوسینی  سیاسەتی  دەدزییەوە، 

شتانێكی  ئەوانەوە  زمانی  لە  بەكاردەهێناو 

ئەم  هەربۆیە  دەوروژان�����د،  ك��اری��گ��ەری 

رێگەیەی مۆنتیسكۆ رێگەیەكی نەرمرتبوو، تا 

ئەوەی لە زمانی خۆیەوە وەك  هاوواڵتییەكی 

سەرەتا  بوروژێنێت.  شتەكان  فەرەنسی 

هۆڵەندا  ئەمسرتدامی  لە  پەرتوكەكەی 

باڵوكردەوە، چونكە لەوێ  ئازادییەكی رێژەیی 

بۆ  زەمینەی  هەبوو  لەفەرەنسا  لەوەی  زیاد 

پەرتوكەكەی  مۆڵەت  بەبێ   ئەو  رەخسابوو. 

كەنیسە  دام��ەزراوەی  چونكە  باڵوكردەوە، 

فەیلەسوفانیان  نوسەرو  چاودێری  بەتەواوی 

كە  دەدا،  ئەوانەیان  سزای  بەتوندی  دەكردو 
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كۆمەڵگەی  باوی  ب��اوەڕی  ئ��ەوان و  ب��اوەڕی 

عادەتی  وەك  ناوبراو  بڕوشێنن.  مەسیحی 

رێگەیەی  ئەو  دیكارت  سپینوزاو  گالیلۆو 

یاسای  مۆڵەت و  بە  گوێی  گ��رت و  ئەوانی 

لەشوێنێك  گەر  هەربۆیە  نەدا،  باڵوكردنەوە 

لەشوێنێكی  نەبووایە  باڵوكردنەوە  ب��واری 

خۆی  بەناوی  گەر  یاخود  ئەنجامیدەدا،  تر 

ئەو  بەناوێكی خوازراوەوە  لێبگیرایە  رێگەی 

زۆربەی  لە  ه��ەروەك چۆن  دەك��رد،  ك��ارەی 

بەرهەمەكانیدا ناوی خوازراوی هەڵبژاردووە 

و لە فەرەنسایشدا باڵوینەكردوونەتەوە .

یادەوەرییەكان  كتێبی  لە  هەروەها 

بەراوردكاریی  گەلێ   رۆمانییەكانیش  لەبارەی 

مەسیحییەت  رەوش���ی  ل��ەس��ەر  ت��ون��دی 

توندی  شۆكێكی  دیسانەوە  كە  ك��ردب��وو. 

رێسا  بە  دژ  كۆمەڵگەكەی  هەناوی  دایەوە 

نالەبارەكانی كەنیسە لەسەر گەالنی ئەوروپا. 

نەخوێنەواركردن  سیاسەتی  لە  باسی  ئەو 

خەڵك  تلیاكاویكردنی  هۆشكردن و  بێ    و 

ئاینییەوە،  دەسەاڵتدارانی  لەالیەن  كردبوو 

بنەماكانی  لە  رەخنەی  لەسەرەتاوە  ئەو 

بەشێوەی  ك��ە  گ���رت،  راب����ردوو  حوكمی 

سەردەمی  لە  چەوێڵیانەی  ئەو  ناڕاستەوخۆ 

رابردوودا خستبونییە روو،  لە  خۆیدا هەبوو 

بەمەیش تا رادەیەك خۆی لە گێچەڵی میری و 

بنەماكانی  پاراستبوو. هاوكات  ئاینی  پیاوانی 

رژێمێكی دادوەرو دروستی لە نوسینەكانیدا 

رۆحی  لە  بەتەواوی  ناوبراو  نیشاندابوو. 

ئەو  لەرزاندن،  دەسەاڵتی  عەرشی  یاساكاندا 

فاكتەرەكانی  نوێ و  رژێمی  پێویستی  لەوێدا 

ژەهری  ژەنگ و  لە  قوتاربوون  نوێگەریەتی و 

مەزنرتین  كتێبەكەی  نیشاندان،  راب��ردووی 

كتێبی  هاوشانی  سیاسەتەو  ب��واری  كتێبی 

كۆمەاڵیەتی  عەقدی  ئەرستۆ،  سیاسەتی 

رووی  لەهەندێك  رۆس��ۆی��ە.  ج��اك  ج��ان 

باسكردن لە دادوەری و یەكسانییەوە، لەپێش 

ه��ەردوو  هەربۆیە  دێ��ت،  ئەوانیشانەوە 

جاك  جان  كۆمەاڵیەتی  بەڵێنی  پەرتوكی 

دەكرێت  مۆنتیسكۆ  یاساكانی  رۆحی  رۆسۆ، 

بڵێین، كە شیامنەی سەردەمی نوێ و مێژووی 

بیری  كاریگەرترین  بوون،  مرۆڤایەتی  نوێی 

خواست و  نێو  خزانە  كە  بوون،  شۆڕشگێڕیی 

هۆكارو ماجەراكانی شۆڕشی فەرەنسییەوە.

 :)1778  �1712( رۆسۆ  جاك  جان  دیارە 

وروژێنەری  با و  دژە  نوسەری  گەورەترین 

خۆیەتی،  س��ەردەم��ی  خەڵكیی  هەستی 

گۆڕانكارییەكانی  ب��ەس��ەر  جێپەنجەی 

پوختەی  دی���ارە.  بەئاشكرا  ف��ەرەن��س��اوە 

مۆنتیسكۆ  چۆن  وەك  خۆی  بۆچوونەكانی 

ئەویش   خستوویەتەروو،  یاساكاندا  لەگیانی 

دا  كۆمەاڵیەتی«  »پەیامنی  لەدووتوێی 

ك��ۆك��ردۆت��ەوە، ك��ە س��ەراپ��ا ن��اڕەزای��ەت��ی و 

تێیدا دەڵێت  رەخنەیە لەحوكمی زۆردارانە و 

دەبێت،  ل��ەدای��ك  بەسەربەستی  »م��رۆڤ 

زنجیر  بەكۆت و  شوێنێك  لەهەموو  ب��ەاڵم 

بەرساوەتەوە«. رۆسۆ بۆ رزگاربوون لەكۆت و 

بۆ  گەڕانەوە  پێشنیازی  شارستانێتی  بەندی 

رسوشت و  بایەخی  دیارە  دەكات.  رسوشت 

نێوی  مۆنتیسكۆ  كە  رەنگدانەوەی رسوشت، 

رۆسۆیش  ل��ەالی  میللی  رۆح��ی  بە  دەب��ات 

پرەنسیپی  بە  هەبووە،  ب��ااڵی  پێگەیەكی 

بەبۆچوونی  دادەنرێت.  تیۆرەكەی  سەرەكی 

قەرزاری  لەدامەزراندنیدا  حكومەت  رۆسۆ 

بەپێی  كۆمەاڵیەتییە و  بەستنێكی  پەیامن 

مافی  لەهەندێك  وازیان  پەیامنە خەڵك  ئەم 

حكومەت  لەبەرانبەریشدا  هێناوە،  خۆیان 

دابیندەكات و  بۆ  خزمەتگوزارییان  پاراسنت و 

ئاوات و  لەسەر  ئەوەیە  راست  حكومەتی 

كاربكات،  دامەزرابێت و  خەڵك  خواستی 

رۆسۆ  دەچێت.  رووخ��ان  ب��ەرەو  ئەگەرنا 

یەكەم كەسە مافی  شۆڕش و راپەڕینی لەدژی 

دەستەكانی  ژێر  بەخەڵك و  داوە  حكومەت 

دیارە   . نەبەنەسەر  پەیامنەكەیان  لەكاتێكدا 

نوسین و  لە  ك��ات  هیچ  پێدانە  م��اف  ئ��ەو 

نەدایەوە،  رەنگی  مۆنتیسكۆدا  ئەتوارێكی 

توندوتیژی و  بۆ  خەڵكی  مۆنتسكۆ  هەرگیز 

دەدایە  هۆشداری  تەنها  هاننەداوە،  شۆڕش 

نەزمە  ئەو  ئەگەر  دەیوت  دەسەاڵتداران و 

بەردەوامبێت ئەو بۆخۆی دەسەاڵت گڵۆڵەی 

ئەمەیش  بۆ  دەروخێت،  لێژی و  دەكەوێتە 

رۆمانەكانی  رووخانی  هۆكارەكانی  بەردەوام 

بەبەڵگەی زیندوو دەهێنایەوە.

گیانی یاساكان، كە زۆربەی ژیانی خۆی 

هەوڵ و  لە  ساڵ  سی  پاش  تەرخانكرد،  بۆ 

یەكەمجار  بۆ  جنێف  لە  مۆنتیسكۆ  هیالكی 

پەرتوكەی  بەو  ئەو  بۆیە  هەر  باڵوكرایەوە، 

كەوتە ریزی ڤۆڵتێر، رۆسۆ، دیكارت، كانتەوە. 

چوون بووە بناغەی مێژووی نوێ و لە تەواوی 

كاتەوە  لەو  دونیادا  سیاسییەكانی  دامەزراوە 

لە  سیاسەتە  بەهێزی  مەچەكی  ئەمڕۆ  تا 

لەو  ئەو  مۆنتیسكۆوەدێت.  یاساكانی  رۆحی 

دامەزراندنی  بۆ  بانگەشەی  باس  و  كتێبەدا 

ت��ەواوە،  لیرباڵی  سیاسی و  سیستەمێكی 

دواكەوتوویی و  لە  دووركەوتنەوە  لە  باس 

دەك��ات،  كۆن  نەزمی  چاوبەست و  ئاین و 

ئ��اوەزی  عەقڵ و  رۆشنگەری و  دەخوازێت 

مرۆڤ بخرێتەگەڕ. ئەو بۆ ئەو مەبەستەو بۆ 

پێشكەوتنی خواستی یەكسانی، نوێگەریەتی 

ئاتاجی بە رشۆڤەی رۆحی رژێم و یاسا كۆن و 

كالسیكییەكانە، پەنجەی خستۆتە سەر تەواوی 

مرۆڤێكی  پێكهاتەی  بریندارەكانی  الیەنە 

تەندروست. هاوكات بۆ تێگەیشنت لە رەوشی 
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یاساو سیاسەتی تەندروست تەنها لە رابردووداو 

نەماوەتەوە،  كۆندا  سیستەمی  شیكاری  لە 

بەڵكو تاوتوێی هەموو چەوتییەكانی سەردەمی 

خستووەتە  ئەوەی  كردووە،  چواردەی  لویسی 

چاوبەست  دەمارگیری و  ئاین و  چەندە  روو 

هێزی لە ئازادی بڕیوە. باسی كاریگەری شوێن و 

تەمبەڵییەكانی  لەسەر  ك��ردووە  جوگرافیای 

ئەو  ع��ادل.  یاسایەكی  توانای  ئ��ازادی و  سەر 

زانستی  پەلی  یەكەمجار  بۆ  نێوەندەوە  لەو 

زانست و  بە  كرد  سیاسەتی  یاساش و  گ��رت و 

وەك  یاسادانانی  كرد،  دەسەاڵتەكانی  پۆلێنی 

ئەنجومەنێكی دەنگبۆدراو سەرپشكی یاسا كردو 

راسپارد،  یاسایە  ئەو  پراكتیكی  وەك  حكومەتی 

پاشان دادگاو یاسای داوەریكرد بە چاودێری ئەو 

دیارە  تاشی.  بۆ  نەزمەو دەسەاڵتی سەربەخۆی 

لە  بەدەر  كە  هەبوون،  تەوژمێك  قۆناغەدا  لەو 

ئاین  زمان و  یاساو  لەبارەی  قسەیان  مۆنتیسكۆ 

دەكرد، لەوانە نارسابوون بە 

كۆمەڵێك  ئەمانە  ئینسكلۆپیدییەكان: 

)دائ��رە  ئینسكلۆپیدیاوە  ب��ەدان��ان��ی  ب��وون 

بەناوی  كەسێك  س��ەرق��اڵ��ب��وون و  امل��ع��ارف( 

لەدووتوێی  دەك��ردن.  سەروكاریی  )دی��درۆ( 

حكومەتیان  ج��ۆرەك��ان��ی  ئینسكلۆپیدیادا 

گرتووە،  كڵێسە  لەرژێمی  رەخنەیان  ناساندوە، 

حوكمی  كەموكوڕییەكانی  دەربارەی  خەڵكیان 

بۆخۆی  دی��درۆ  بەئاگاهێناوەتەوە.  ئەوكات 

بڵێین  دەكرێت  هەبوو،  تایبەتی  نەزمێكی 

بەهێزەكانی  مەچەكە  لە  بووە  یەكێك  ئەویش 

رۆشنگەری و شوێنی دیاریی هەبووە لە زەمینە 

سازی بۆ وەرچەرخانەكانی ئەوروپا بەگشتیی .

 هەر بۆیە خۆرئاوا بەم یاسایانەی مۆنتیسكۆ 

بۆ هەوڵجار خۆی بوارد لە دنیای سێهەم، چونكە 

گەندەڵی و  سەر  بپێچێتە  دەیتوانی  دادگا  ئیدی 

زیندان و  بە  بدات  سەرۆكەكان  سزای  فەسادو 

دەركردن و هەڵوەشانەوەی بریارەكانی دەرەوەی 

ئەم  ئێستایش  تاوەكو  دەبینین  هەربۆیە  یاسا، 

تیری  شوێن  بووەتە  مرۆڤایەتی  دەستكەوتەی 

بە  ئەوانەی  كۆنخوازان و  ئاینی،  پیاوانی  رقی 

لەبەرئەوە هەرچەند  ئاشنان.   گەالن  بندەستی 

ئەرستۆكراتی  خێزانێكی  لە  بۆخۆی  مۆنتیسكۆ 

جیاكردنەوەی  ب��واری  كارەكانی  ب��ەاڵم  ب��وو، 

زەمەنی هەبوو لە زەمەنی ئەرستۆكراتییەوە بۆ 

شۆڕشی  پاش  لە  ئیرت  كە  دیموكراسی،  زەمەنی 

زەمینەی  بەتەواوی  فەرەنسییەوە  ئەمەریكی و 

بۆ كرایەوە.

ن��اوەڕۆك��ی  مۆنتیسكۆ  و  ه���زری 

بەرهەمەكانی

ئەخالقی و  ن��وس��ەری  مۆنتیسكۆ  ش��ارل 

ناوبراو  فەرەنسیی.  فەیلەسوفی   بیرمەندو 

فەلسەفەدا  یاساو  لەگەڵ  مێژوو  لەكایەكانی 

ئێجگار  كارگەلێكی  بوارەدا  لەو  خوێندوویەتی و 

بەجێهێشتووە.  خۆی  لەپاش  نایابی  نەستیلەو 

پەیامە  ئایندا،  لە  رۆمان  رامیاری  وتاری  لەوانە 

فاكتەرەكان  لەبارەی  تیۆرگەلێك  فارسییەكان، 

بەاڵم  رۆمانەكانەوە،  رووخانی  هەڵكشان  و 

لە  بریتییە  كارەكانی  بەناوبانگرتین  دیارترین و 

رۆحی یاساكان )1748( ئەمەو لەگەڵ چەندین 

بەرهەمی دیارو بەرچاوی دیكە .

مەزنرتین  ل��ە  یەكێك  ب��ە  مۆنتیسكۆ 

لێبوردەیی و  ئ��ازادی��ی و  بانگەشەكارانی 

دادەنرێت  دەستووریی  حكومەتی  داوەریی و 

سەرسەخرتین  هەمانكاتدا  لە  واڵتەكەیدا،  لە 

دیسپۆتیزمە،  بندەستی و  حوكمی  نەیاری 

دەسەاڵتەكانی  جوداكردنەوەی  خواستی  ئەو 

دەوڵ��ەت و  وشەكانی  ریشەی  ئ��ەو  هەبوو. 

رسوشتەوە.  بە  وابەستەكردووە  یاساكانی 

یاساكاندا  رۆح��ی  پەرتوكی  لە  بەتایبەتی 

كتێبی یادەوەرییەكان 
لەبارەی 
رۆمانییەكانیش 
گەلێ  بەراوردكاریی 
توندی لەسەر 
رەوشی مەسیحییەت 
كردبوو. كە دیسانەوە 
شۆكێكی توندی 
دایەوە هەناوی 
كۆمەڵگەكەی دژ بە 
رێسا نالەبارەكانی 
كەنیسە لەسەر 
گەالنی ئەوروپا
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دەوڵ��ەت  ج��ۆری  رسوش��ت  ك��ە  پێیوایە، 

پەیوەندی  جۆری  یاخود  دەك��ات،  دیاریی 

دەوڵەت  شێوەی  دوواجار  تاكەكاندا،  لەنێو 

رسوشت  لە  مەبەستی  لێرەدا  دیاریدەكات، 

نەزمی  پێیوایە  چوون  ژینگە.  لە  بریتییە 

بۆ  كۆمەڵگەیەكەوە  لە  یاساكان  حوكم و 

ژینگەو  گوێرەی  بە  دی  كۆمەڵگەیەكی 

كە  وادەبینێت  رەوشەكان جودایە. هاوكات 

بۆ  هۆكارێكە  رەوشەكان  ژینگەو  جیاوازی 

رژێمە  ئاینەكان و  یاساو  نەریت و  جیاوازی 

چەمكی  لەبواری  هاوكات  ئابورییەكان. 

چیاو  دانیشتوانی  پێیوایە  ئەو  ئ��ازادی��دا، 

ئازادی،  بە  هەستیارن  زێدەتر  دوورگەكان 

پێدەشتەكان،  دەشت و  دانیشتوانی  لە  وەك 

نارساون  زێدەتر  چیاكان  دانیشتوانی  چون 

توانای خواست و  ئابوری و  بە سەربەخۆیی  

ژینگەی  سۆنگەی  لە  ئەوەیش  بڕیاردانن، 

ن��ێ��وچ��ەك��ەی��ان��ەوە س��ەرچ��اوەدەگ��رێ��ت. 

رشۆڤ��ە  ئ���ەم  دارای  ئ���ەو  ه��ەرب��ۆی��ە 

ئینب  لەپاش  پێیەش  بەم  كە  جوگرافییەیە، 

دامەزرێنەرانی  لە  دەبێت  یەكێك  خەلدون 

مۆنتیسكۆ  جوگرافیی.  حەمتییەتی  تیۆری 

بیریی یاساكانی هێناوەتە گۆڕێ  و لە رۆحی 

ئەو  سەر،  خستووەتە  تیشكی  یاساكاندا 

بەرسوشت و  ئاتاجی  خۆیدا  روانگەی  لە 

ئەوەشدا  لەگەڵ  هەیەو  دونیاگەرایی 

وایە  پێی  پ��ەروەردگ��ارەوەو  بە  وابەستەیە 

دەرهاویشتەی  پێویستەكان  پەیوەندییە 

وایدەبینێت،  مۆنتیسكۆ  شتەكانە.  رسوشتی 

كەونەوە  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  خودا  كە 

خ��ودا  پێیوایە  دی��اری��ك��راوی��ش  ب��ە  نییە. 

بەتایبەت  مرۆڤەوە،  بە  نییە  پەیوەندیی 

پەیوەستەگی  بە  پەیوەندیدارن  ئەوانەی 

مرۆڤ  پێیوایە  ئ��ەو  ئاینەوە.  ئ��ەخ��الق و 

باردەهێرنێت  گونجێنەو  خۆ  كائینێكی 

لە  كە  بۆئەوەی،  سەردەكێشێت  ئەمەیش 

یاخود  رسوشتێك،  خوواییەكانەوە  رێسا 

ژینگە  بەپێی  دون��ی��ای��ی  رێساگەلێكی 

. جیاوازەكان بەرهەمبهێنێت 

رەوگ��ەی  رەوت و  س��ەردەم��ەدا  ل��ەو 

گروپێكی  تیۆرەكانیان  كە  زۆره��ەب��وون، 

دیاریكراوەوە  بەنێوێكی  و  دروستدەكرد 

قسەی  تیۆرەكان و  ئافڕاندنی  دەنارسانەوە، 

هەمیشە  هەستیارەكان  بابتە  لەسەر  جدی 

بۆ  ك���ردووەت���ەوە.  ج��ودا  بۆخۆیان  پێڕی 

فیزیۆكراتەكان هەبوون.  دەمەدا  لەو  منوونە 

فیزۆكراتییەكان  ئابوریناسی رسوشتین و لەژێر 

كاریگەری  ئابوریناسی بەناوبانگی ئینگلیزی 

سامانی  كتێبی  داب��وون و  سمس(  )ئ��ادەم 

ئادەم  تێكردبوون.  ناوبراو كاری  نەتەوەكانی 

میرابۆی  باوكی  میرابۆی  مەركیز  سمس 

بوو،  نوێنەریان  ئەو   بوو،  شۆڕش  وتاربێژی 

بەدەر لەوەیش فیزیۆكراتەكان بەشیكاركردنی 

مەزهەبە ئابورییەكانەوە سەرقاڵبوون. 

فیزۆكراتییەكان  بۆچوونی  پوختەی 

لەوەدا خۆی دەبینێتەوە كە:

بەسەرچاوەی  كشتوكاڵیان  ئ��ەوان   �1

س��ام��ان و داه���ات زان��ی��وەو ب��ە ه��ۆك��اری 

بااڵچوونی واڵتیان زانیوە.

2� داوای سەربەستی بازرگانی و البردنی 

باجەكانیان كردووە، جگە لەباجی زەوی، كە 

دەیانهێشتەوە.

بوون  دەوڵەت  دەستێوەردانی  دژی   �3

»واز  دروشمی  لەژێر  بازرگانی و  لەكاروباری 

لەكاروباربێنە چۆن دەڕوات بابڕوات« كاریان 

كردووە.

ژی��ان و  قۆناغەكانی  وردەك����اری 

رەوگەكانی  بۆ  لەبار  زەمینەیەكەی 

حكومەتداریی

فەیلەسوفە  ل��ە  یەكێكە  مۆنتیسكۆ 

زمینەیەكی  ئەو   رۆشنگەریی.   مەزنەكانی 

لەبارو دەروازەیەكی رسوشتیانەی بۆ  فۆرمە 

داهێنا.  حكومەتداریی  هەمەچەشنەكانی 

دەبێت پاڵنەرەكانی ئەو رەهەندە چ بووبن، 

لە  مەیدانەدا  لەو  بەرەوپێشچوونە  ئەو 

لەو  هاوكات  گرتبێت.  سەرچاوەی  چییەوە 

كە  ك��ردووە،  هەڵوێستەی  روانگەیەشەوە 

بێ   گەندەڵی و  بە  درێژە  دەوڵەتەكان  چۆن 

دیسپۆتیزمی  ئەو  دەدەن.  بەرەیی  سەرەو 

دەوڵەت و  هەر  بەردەم  مەترسییەكی  وەك 

لەم  رێگریكردن  بۆ  دەبینی،  حكومەتێك 

لە  چ��ارەس��ەری  باشرتین  وەیشومەیەیش 

كە  بینیوەتەوە،  سیستەمێكدا  بونیادی 

دادوەری و  دەستەاڵتەكانی  لە  هەریەك 

بەشێوەیەكی  یاسادانان  جێبەجێكردن و 

پێویستی  هاوكات  لەخۆبگرێت.  سەربەخۆ 

ك����ردووە، ك��ە ه��ەری��ەك ل��ەو دەزگ��ای��ان��ە 

ی��اس��اوە.  رێ��س��ای  ن���ەزم و  ب��ە  وابەستەبن 

گۆڕانكارییەكانی  سەرچاوەی  مۆنتیسكۆ 

بەستووە بەیاساوە و ویستوویەتی یاسا بكاتە 

هۆشیاری  و  خەڵك  سەرنجی،  جێ   خاڵی 

دەتوانن  یاسا  بە  كە  دەوروب����ەر،  بداتە 

ئازادی  بەرەوپێشچوون و  خەڵك و  خواستی 

لەسەر  پێداگریی  ئەو   . مسۆگەربكرێت 

مانای  لەیاسا  وردبوونەوە  كە  دەكات،  ئەوە 

گرفتەكان و  كێشەو  ناخی  لە  وردبوونەوەیە 

هۆیەكانی  ل��ە  وردب���وون���ەوەی���ە  م��ان��ای 

پێشكەوتن و دڵنەوایكردنی خەڵكی بندەست. 

دەردەكانی  تەواوی  دەرمانی  بە  یاسای  ئەو 

پێیوابووە  زانیوە،  كیشوەرەكەی  كۆمەڵگەو 
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زیاد لە هەموو شتێك پێویستە ئاوڕ لە یاسا 

بدرێتەوە. 

 تیۆری جوداكردنەوەی دەستەاڵتەكان لە 

یەكرتیی دارای كاریگەرییەكی بەرین بوو لە 

سەر تیۆری ئازادیی سیاسیی، هاوكات شوێنی 

بنچینەیی  یاسای  نوسەرانی  لەسەر  دیاریی 

واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بە جێهێشت. 

بۆ  بوویە سەرچاوەیەكی سەرەكی  دواتریش 

بە  واڵتان  ئینسانییەكانی  یاسا  زەنگینكردنی 

پرس و جۆی دیموكراسی و مافی مرۆڤ .

 لە ساڵی )1725( باڵوكردنەوەی كتێبێك، 

باڵوینەكردەوە  خۆی  بەنێوی  دیسانەوە  كە 

بوو،  گومەز  پەرستگای  بەنێوی  كتێبە  ئەو 

گەڕایەوە  مۆنتیسكۆ  ساڵدا  هەمان  لە  هەر 

دەستی  دادگا  سەرۆكایەتی  لە  و  بۆردۆ  بۆ 

ئەو  پاریس.  بۆ  چوویەوە  پاشان  كێشایەوە، 

هەستێكی  خۆیەوە  لەبارەی  دەم��ەدا  لەو 

من  كە  وادەك��ات،  ئەوەی  دەیوت  هەبوو، 

هەبێت،  خراپم  باوەڕێكی  خۆم  دەرب��ارەی 

كۆمار  كاروبارەكانی  لە  كەمێك  كە  ئەوەیە 

بوونیان هەیە، كە من توانای ئەوانم هەبێت، 

سەرۆكایەتی  ك��اری  لە  دەڵێت  هەروەها 

دڵێكی  دارای  من  كە  بڵێم،  پێویستە  دادگادا 

بە  دادگام  كاروبارەكانی  خودی  بووم،  پاك 

لەبواری  بەاڵم  تێگەیشتبووم،  پێویست  پێی 

نەدەكرد.  دەر  سەرم  دادگاییدا  تەرشیفاتی 

كاتێك من خۆم بەو كارانەوە سەرقاڵكردبوو، 

لەو  لەمن  زیاتر  كە  دەبینی،  ئاژەاڵنێكم 

كارانەدا كارامەتربوون.

یەكەمی  مانگی  )19ی  لە  مۆنتیسكۆ 

ب��ۆردۆ  ش��اری  نزیك  الب���ەردی  ل��ە    )1689

خانەوادەیەكی  لە  ن��اوب��راو  لەدایكبووە. 

ناوەتە  پێی  و  پێگەیشتووە  دیار  Isaac Newtonزەنگین و 
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خوێندەواریدا  لەبواری  لەبەرئەوە  ژیانەوە، 

لە  منونەیی و  خوێندنی  ب��ەر  ن��ێ��ردراوەت��ە 

پاشان  بكات،  تەواو  كۆلێج  توانی  ئۆراتۆریان 

خوێندنی  1708ز(  )ساڵی  توانی  بۆردیۆ  لە 

لەیاسا  ب��ەك��ال��ۆری��ۆس  ب��ڕوان��ام��ەی  ی��اس��او 

تا  پاریس  چووە  دواتریش  بەدەستبهێنێت. 

لەوێ  بتوانێت بەردەوامی زیاتر بە خوێندنی 

دووایی  كۆچی  بابی  ئەوەی  پاش  یاسابدات. 

دەكات ساڵی )1713 ز( ئیدی دەگەڕێتەوە بۆ 

زێدی خۆی برێدی تابتوانێت لەوێوە میرات و 

موڵك و ماڵی بەجێاموی بابی بخاتەوە دەستی 

لەگەڵ  لە)5171(توانی  لەوێیش  هەر  خۆی. 

بەناوی  پرۆتستانتی  رەوگ��ەی  نێو  خامنێكی 

لەویش  بكات، هەر  جین دی هاوسەرگیریی 

ساڵی  كوڕێك.  كیژو  دوو  خاوەنی  دەبێتە 

)1716( توانی لە مامییەوە نازناوی بارۆن بە 

سەرۆكی  بووە  پاشان  مبێنێتەوە،  بۆی  میرات 

نوسینگەی مۆنتیریۆ لە پەرلەمان، كە لەوكاتەدا 

وەك سەرۆكی دەزگایەكی ئیداری و دادوەریی 

ساڵی   )11( م��اوەی  بۆ  هاوكات  وەهابوو. 

داهاتوو، بووە سەرۆكی تۆورنێڵ، كە بەشێكی 

دەیتوانی  لەوێدا  پەرلەماندا.  لە  بوو  جینائی 

سەرپەرشتی  یاساییەكەو  رەوشە  گوێبیستی 

زیندانەكان، هاوكات رەوشی سزادان و رادەی 

مافی مرۆڤی نێوچەكە بێت. هاوكات لەمینای 

ئەو قۆناغەدا ئەو لە ئەكادیمیای بۆردیۆیشدا 

زانستی  كایەی  بە  برەوی  لەوێ  بوو،  چاالك 

خۆیداو توانی لە كۆڵینەوەیەكدا پاڵنەرەكانی 

زانستی  الیەنی  بەدوواداچوونی  بۆ  مرۆڤ 

رشۆڤەبكات .

 م��ۆن��ت��ی��س��ك��ی��ۆ ل���ە ب��ەه��ێ��زت��ری��ن 

بنچینە و  بە  مۆدێرنەیەو  فەیلەسوفەكانی 

رۆشنگەریی  س��ەردەم��ی  ه��زری  بنەمای 

دادەنرێت.

توانی  س��اڵ��ی)1721(دا  لە  مۆنتیسكۆ 

ب��اڵوك��ردەوە،  فارسییەكان  نامە  پەرتوكی 

گوڕی  بە  سەركەوتنێكی  فارسییەكان  نامە 

وەك  ب����ەدواوە،  ل��ەوە  مۆنتیسكۆو  دای��ە 

كەسایەتییەكی ئەدەبی ناوداری باڵوبوویەوە. 

نادیار  نێوێكی  بە  فارسییەكانی  نامە  ناوبراو 

نهێنی  بە  نوسەرێتی  مافی  ب��اڵوك��ردەوەو 

پاریسدا  لە  زۆری  كاتێكی  ئەو  هێشتەوە. 

گوزەراند. لەوێ خوی گرتبوو بە یانەكانەوەو 

لە هۆڵەكانی ئەوێدا عادەتی گرتبوو، هاوكات 

لە جیاتی پەرلەمان و ئەكادیمیای بۆردۆ كارو 

چاالكییەكانی لەوێ  ئەنجامدەدا. لەمیانی ئەو 

قۆناغەدا، كە لەوێ  مابوویەوە چەند كارێكی 

دیالۆگی  لەوانە:  ئەنجامدا  تریشی  الوەكی 

لە  قوڵبوونەوە   ،)1724( ئیوكراتیس  سیالو 

پەرستگای   ،)1724( ت��ەواو  خاوەندارێتی 

گنیدوس )1725( . لە ساڵی )1725(دا خۆی 

ئیدی  ئۆفیسەكەیداو  لە  یەكالییكردەوە 

كاركێشایەوە.  لە  دەستی  پەرلەماندا  لە  

فەرەنسا  ئەكادیمییای  بۆ   )1728( ساڵی  لە 

لەگەڵ  دواتر  هەڵبژێردرا.  دەستنیشانكراو 

م��ەزه��ەب و  نێو  ناكۆكیگەلێكی  ب��وون��ی 

ئاینەكان لەسەریی، ئیدی بەخێرایی بڕیاریدا 

دەرەوەی  روویكردە  بەجێبهێڵێت و  ئەوێ 

ئیتاڵیا،  سەردانی  ئ��ەوەی  پاش  فەرەنسا. 

روویكردە  ئیدی  كرد،  ئوسرتالیای  ئەڵامنیاو 

دووساڵ  ماوەی  بۆ  لەوێ  ئیدی  بەریتانیا. 

كەوتە  فراوانی  بە  بەریتانیادا  لە  مایەوە. 

بە  و  واڵت��ەوە  ئەو  سیاسیی  سیستەمی  ژێر 

داهاتوویدا  كارەكانی  ت��ەواوی  لە  جۆرێك 

مایەوە.  لەسەر  نەزمەی  ئەو  رەنگدانەوەی 

فەرەنسا  گەڕایەوە  س��اڵ��ی)1731(  ناوبراو 

چاوییەوە  نەخۆشییەكانی  بەدیار  ل��ەوێ  

خۆی و  زێ��دی  گ��ەڕای��ەوە  ب��ەاڵم  دەینااڵند، 

كە  بەنێوبانگەكەی،  شاكارە  دەستیدایە 

هەر  هاوكات  یاساكان.  رۆحی  لە  بریتییە 

لەو كاتەدا خۆی یەكالكردەوە بۆ قوڵبوونەوە 

لەسەر پەرتوكێك بەنێوی هۆیەكانی مەزنیی و 

دیارە  رۆمانی.  ئیمپراتۆرییەتی  شكستهێنانی 

بەنێوێكی  بەرهەمەكەی  لەوكاتەدا  ئ��ەو 

باڵوكردەوە.  )1734(دا  لەساڵی  خوازراوەوە 

ناوبراو لەو پەرتوكەدا هەوڵیدابوو بە جدیی 

لەنێو  دیاریكراو  كەیسێكی  س��ەر  لە  ك��ار 

 . بكات  رۆمانیادا  ئیمپراتۆرییەتی  زەمەنیی 

مۆنتیسكیۆ قەسدی ئەوەبوو رەوش و رەوگەی 

لەسەر  ناڕاستەوخۆ  بەشێوەیەكی  رۆمانیا 

ئەو  حكومەتداریی  هاوچەرخی  زەمەنی 

دەیەویست  جێبەجێبكات،  خۆیدا  دەمەی 

لێكچووەكان  بابەتە  هۆشیارییەك  وەك 

بارودۆخەكەی دەستنیشانیان  بەڕەچاوكردنی 

برسەوێنێتە  خۆی  رەخنەی  لەمتە و  بكات، 

خۆی.  زەمەنەكەی  دەسەاڵتدارێتی  رەوشی 

قوڵبوونەوەكانی  فرەی  بەشێكی  دیسانەوە 

كە  كردبوو،  یاساكان  رۆحی  تێكهەڵكێشی 

دروست  باڵوكرانەوە،  دا   )1748( لە  ئەویش 

بەرهەمەكە  هەردوو  فارسییەكان  نامە  وەك 

لە  سەركەوتوویان  ئێجگار  دەنگدانەوەیەكی 

نێوەندە رۆشنبیرییەكەی ئەو كاتەدا هەبوو. 

بە  هەستا  ئەو  دووات��ر  ساڵ  دوو  هاوكات 

باڵوكردنەوەی پەرتوكێك بە نێوی بەڕێكردن لە 

هەستابوو  پەرتوكەیشدا  لەم  یاساكان  رۆحی 

ئەو  هەموو  دەمكوتی  وەاڵم��دان��ەوەو  بە 

بەشێوازی  كە  بوهتانانەی،  رەخنەو  لێشاوی 

ببوویەوە. هەربۆیە  جۆراو جۆر رووبەرووی 
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كاسۆلیكی  رۆم��ای  كەنیسەی  لەبەرامبەردا 

لە  مۆنتیسكۆ  پەرتوكەكانی  دانانی  بە  هەڵسا 

قەدەغەكراون و  كە  كتێبانەی،  ئەو  لیستی  نێو 

ئەوەیشی لە ساڵی )1755( دا بەتەواوی خستە 

روو . لەساڵی )1755( دا مۆنتیسكۆ لە پاریسدا 

دواج��ار  بۆ  دەبێت و  سەخت  تایەكی  توشی 

سەردەنێتەوە.

 ئەو لەپاش خۆی وتارێكی نیوە ناتەواوی 

ئینسكلۆپیدییایەك  بارەی  لە  كە  بەجێهێشت، 

ئینسكلۆپیدیای  بۆ  چێژێك  تام و  نێوی  بە  بوو 

داالمربت و دیدرۆ.

كارە سەرەكییەكان

مۆنتیسكیۆ  بەرهەمەكانی  گرنگرتین   

بریتین لە:

 )Lettres Persanes( نامە فارسییەكان

شكست و  هۆیەكانی  لەسەر  تێبینییەكان 

 Considérations sur  :( رۆمەكان  گەشەی 

 lescauses de la grandeur des Romains et

  )de leur decadence

)De l›esprit des lois( رۆحی یاساكان

هەن،  ت��ری  بەرهەمگەلێكی  ه��اوك��ات 

بەرهەمێك  ل��ە  بریتیین  گرنگرتینیان  ك��ە 

 Letemple( گومەز  پەرستگای   ب��ەن��اوی 

مێژوویی  پەرتوكی  هاوكات   ،)de Gnide

یەكێكی   )Histoire véritable( راستەقینە 

یەكێكی  هەروەها  بەرهەمەكانی،  لە  ترە 

پەرش و  بەشێوەی  كە  بەرهەمەكانی  لە  تر 

وتارو  وت��ەو  لە  بریتین  كۆكراونەتەوە  باڵو 

ئەندێشە  بەناوی  كە  بەبایەخەكانی،  پەندە 

 Pensées et( باڵوكراونەتەوە  نەنارساوەكان 

.)fragments inédits

مۆنتیسكۆ  كارەكانی  گرنگرتین  لە  دوو 

یاساكان.  رۆحی  فارسییەكان و  نامە  لە  بریتین 

پشكی  جیاجیا  بەشێوەی  كارانە  ئەو  هەموو 

ئەوروپییەكانیشیان  نا  كۆمەڵگە  بابەتگەلی 

تێدایەو بەسەرنجەوە ترس و بیمی دیسپۆتیزم و 

تاكڕەویی هەڵوێستەی لەگەڵ كراوەو بابەتەكان 

بەجۆرێكن، كە بەتەواوی لێكرتیی جودان و فرە 

بەوردی مامەڵەیان لەتەكدا كراوە.

نامە فارسییەكان

دوو  ئەزموونی  گێڕانەوەی  نامانە  ئەم   

دیاریكراودا  لە قۆناغێكی  فارسە، كە  خانەدانی 

بە  كردووە  یادەوەرییان  بە  تەژیی  گەشتێكی 

ئەوروپادا. ئەم نامانە گەشتی دوو زەنگین و دوو 

خاندانی فارسن و بە شێوەی گریامنەیی  و خەیاڵی 

چواردەهەمدا،  لویسی  سەردەمی  لەماوەی 

رەوگەو  خوێندنەوەی  بۆ  هاتووە  مۆنتیسكۆ 

خستوویەتەروو.  ئەوروپییەكان  نا  روانینی 

خاندان و  دوو  ئ��ەم  زمانی  لەسەر  نامەكان 

زەنگینە ئێرانییەوە گێڕاونەتەوە، كە بەناوەكانی 

لە  ئەوان  پێدراوەو  ئاماژەیان  ئۆزبەك  ریكاو 

گەشتە درێژەكەیاندا، كە ماوەیەكی فرەیش لە 

مۆنتیسكۆ  سەرنجی  باری  ماونەتەوە  فەرەنسا 

دەتوانین  روو.  خراوەتە  ئەوانەوە  لەنامەكانی 

بڵێین ئەم پەرتوكەی مۆنتیسكۆ بنەمای فیكریی 

بەرهەمە ناوازەكەی دوواتریی مۆنتیسكۆیە، كە 

بەناوی گیانی یاساكان هاتەبەرهەم .  رۆمانەكە 

سەرەتا لە ساڵی )1724( لە ئەمسرتدام بەنێوی 

فارسییەكان  نامە  باڵوكرایەوە.  خ���وازراوەوە 

دوو  لە  كە  پەیامیی،  نۆڤێڵتێكی  لە  بریتییە 

نامەكان  فارسییەوە  خەیاڵی  كەسایەتی 

نێردراون و بۆشیان نێردراوەتەوە. بە كورتی باس 

لە ئەسپێك  و ریكا دەكات، كە  ساڵی )1711( 

مۆنتیسكۆ لە 
ساڵی)1721(
توانی پەرتوكی 
نامە فارسییەكان 
باڵوكردەوە، نامە 
فارسییەكان 
سەركەوتنێكی 
بە گوڕی دایە 
مۆنتیسكۆ و لەوە 
بەدواوە، وەك 
كەسایەتییەكی 
ئەدەبی ناوداری 
باڵوبوویەوە
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كەمەوە  بەالیەنی  ئەوروپاو  نێردرابوونە 

تاوەكو )1720( لەوێ مابوونەوە، واتە تا ئەو 

كەواتە  دەبێت،  تەواو  نۆڤلێتەكە  كە  كاتەی، 

وەختێك مۆنتیسكیۆ نامە فارسییەكانی نوسی 

بۆ  ئەوێ   گەشتیارانی  رەوشی  كاتە  ئەو  تا 

ئیدی  پەرتووكە  بەو  بوو،  نەزانراو  ئەوروپا 

دەركی  ئ��ەوان  رەوش��ی  تەقالیدو  ع��ادات و 

دونیا  ئ��ەو  ئ��ەوروپ��ادا  ت��ەواوی  لە  پێكراو 

پێشەوە.  هاتە  بۆ  ئاشنایەتییان  نەزانراوانە 

كە  نییە،  نوسەر  یەكەم  مۆنتیسكیۆ  دی��ارە 

كە  بكێشێت،  ئ��ەوە  وێنای  داوە  هەوڵی 

چۆن  ئەوروپییەكانەوە  نا  گەشتیارە  لەالیەن 

بەاڵم  ئەوروپا،  دونیای  بە  دەدرێت  ئاماژە 

مۆنتیسكیۆ بەتایبەمتەندی و سەلیقەی بەرزی 

خۆیەوە توانیوویەتی وێنای نا ئەوروپییەكان 

ئەدەبی  هونەری و  ئاستێكی  بە  وردی و  بە 

نامەكان  لە  زۆرێ��ك  نیشانبدات.  ب��ەرزەوە 

كارەكتەرەكانە.  دیمەن و  كورتەی  ناساندنی 

ئ��ەو هەڵە  خ��س��ت��ن��ەڕووی  ل��ەس��ەرەت��اوە 

نەجابەتی  مەرشەب و  لە  كە  تێگەیشتنەیە، 

واتە  ئ���اراوە،  هاتووەتە  ئۆزبەكدا  ریكاو 

كە  هەاڵنەیە،  تەفسیەرە  ئەو  رووی  خستنە 

ئەوان لەمەڕ ئەوەی گوایا لە ئەوروپادا چیان 

بینیوە. بەم رێگەیە: بۆ منوونە لە نامەی )24( 

پاپا  دەنوسێت،  ریكا  روو:  خراوەتە  ئەمە  دا 

كە  بكات،  پادشا  لە  وا  دەتوانێت  ساحیرێكە 

باوەربهێنێت بەوەی سیان، تەنها یەكدانەیە. 

لێرەدا مەبەستی لویسی چواردەیەو بابەتەكە 

مەسیحییەتە،  سیانەی  باوەڕی  بۆ  كینایە  بە 

یاخود ئەو نانەی، كە دەیخوات نان نییە، یان 

ئەو شەراوەی كە دەیخواتەوەو شەراب نییە. 

شەراب،  نان و  كە  بڵێن،  ویستوویانە  لێرەدا 

نان و شەراب نین، بەڵكو بریتین لە گۆشت و 

خوێنی عیسا. بەم شێوەیە هەزاران شتی تر بە 

هەمان جۆر لە وێنای پادشادا دروستیدەكات، 

هاوڕێكەی  ریكاو  لەنامەكاندا  وانییە.  كە 

ئاشنادەبن  نابینن،  شتەكان  بەهەڵە  ئیدی 

هەرچەندە  ئەورپییەكان  هەڵسوكەوتی  بە 

ئەوانیش كەمرت نا رۆشن نیین. ئەوان وەسفی 

هودەیی  بێ   بە  كە  دەك���ەن،  خەڵكانێك 

بەكاردەهێرنێن، بە جۆرێك كە بوونەتە شوێن 

مەخسەرەو شۆخی پێكردن. زاناكان ئەوانەی 

ئاشنان  زانیارییەكاندا و  بە  رۆدەچ��ن  كە 

دەدەن  پەردە  دێن  دەگوزەرێت،  چ  بەوەی 

لەوەی،  دایاندەبڕن  خەڵكەداو  ئەو  بەرووی 

زاناكانیش  دەگ��وزەرێ��ت.  چ  دنیادا  لە  كە 

چەقبەستوون،  م��ەرگ  ب���ەرادەی  وەختە 

چوون رادەی ئەو گەرمییەی لە ژورەكەیاندا 

بۆ  بێت  پێویست  بڕی  كە  هێندەیە،  هەیە 

لە  هەر  هەروەها  خۆی،  گەرمكردنەوەی 

چوارچێوەی نامەكاندا ئاماژە بە شكڵ و وێنای 

نامەكانی  زمانی  لە  ئەوكاتە  ئەوروپییەكانی 

ریكاو ئۆزبەكەوە بەم جۆرە دراون، بۆ منوونە 

هاتووە،  پاریسییەكاندا  ئارایشی  وەسفی  لە 

كە پاریسییەكان بە جۆرێك ئارایش دەكەن كە 

قژو مووی سەرەوەیان هێند بەرز دەكەنەوە 

دەكەوێتە  دروست  دەموچاویان  جۆرێك  بە 

خستنەرووی  دیارە  پێكهاتەیانەوە.  نێوەندی 

بەوردی  ئێرانییەكانەوە  لەزمانی  واقیعە  ئەو 

بۆ  فەرەنسییە  تاكی  رەوش��ی  پەلكێشانی 

هۆشپێدانی لەبەرامبەر ئەوەی، كە دەستورو 

دیارە  دەك��ات.  ئارایشتێكیان  چ  یاساكان 

سەرچاوەی نوسینی ئەم پەرتووكە دەوترێت 

یەكێك  ك��ە  س��ەرچ��اوەی��گ��رت��ووە،  ل���ەوەوە 

وەاڵمدا  لە  ئەویش  كێیە  ئەوە  پرسیویەتی 

فەرەنسی  كابرای  ئێرانییە،  ئەمە  وتوویەتی 

راهاتووە چۆن  بەجۆرێك  عەقڵی  حەپەساوە 

دەبێت ئێرانی هەبێت، وتوییەتی ئایا رەوایە 

هەبێت.  تر  كەسی  فەرەنسییەكان  لە  جگە 

دنیابینی  لە  هاتووە  مۆنتیسكۆ  رووەوە  لەم 

لە  ئەوەی  ناساندوە،  فەرەنسای  دەرەوەدا 

ئاراستەی  ت��رەوە  ئەوانی  دڵی  لە  دڵیدایە 

لویسی چواردەی كردووە .
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پێ������شەكی

چییەتی  لە  تێگەیشنت  بۆ  ه��ەوڵ��دان 

و  م��رۆڤ  لە  تێڕامان  و  م��رۆڤ  چیبوونی  و 

و  نییە  دەستەبەرداربوون  شیاوی  مرۆڤبوون، 

»مفهوم  مرۆڤ  كۆنسێپتی  لەبەرئەوە  نابێت، 

اإلنسان« یەكێكە لە دیارترین ئەو چەمكانەی 

بیركردنەوەی  ه��زرو  مێژووی  درێژایی  بە 

مرۆیی جێی سەرنج و تێڕامانی هزرمەندان و 

بووە، هەروەها چەمكی مرۆڤ  فەیلەسوفان 

چەندین  رەهەندە،  فرە  و  ئاڵۆز  چەمكێكی 

خوێندنەوەی جیاوازی بۆدەكرێت و لە  هەر 

سەردەمێكدا بە جۆرێك خوێندنەوە بۆ مرۆڤ 

كراوە.

فەیلەسوفە  لە  یەكێكە  هۆبز  تۆماس 

نوێیەكانی ئەوروپا، تێڕوانینێكی وردی هەیە بۆ 

مرۆڤ و راڤەیەكی سایكۆلۆژیانەی بۆ چییەتی 

مرۆڤ كردووە. كە مرۆڤ بەرژەوەندی خوازو 

خۆپەرستە و حەزی لە مانەوەیە، بەاڵم هۆبز 

تێڕوانینەكانی لە ژێركاریگەری سەردەمەكەی 

ئاڕاستەكردووە،  مرۆڤ  بە  سەبارەت  خۆیدا 

چونكە لەو سەردەمەدا ملمالنێی نێوان مرۆڤان 

و تەنگژەی سیاسیی لە ئارادابووە. بەتایبەت لە 

نێوان پیاوانی دەوڵەت و كەنیسەدا، لەبەرئەوە 

لێرەدا هۆبز لە چارەسەری ئەم كێشانە داوای 

دەكات،  كەنیسە  دەسەاڵتی  جیاكردنەوەی 

بەتەواوی  دەیەوێت  دەوڵەت.  دەسەاڵتی  لە 

مێتافیزیكا پشتگوێبخات، بۆیە هەموو شتێك 

جوڵەوە  و  م��ادە  بە  گ���ەردوون  و  ب��وون  لە 

گرێدەدات. بەمشێوەیە هۆبز مرۆڤیش لە ژێر 

ڕكێفی ماتێریالیزمدا بە جەستە و مادە پێناسە 

دەكات.

سێ  لە  پێكهاتووە  توێژینەوەیە  ئەم     

فەلسەفەی  »چێوەی  یەكەم  بەشی  ب��ەش: 

باسی  ب��اس:  سێ  لە  بریتییە  كە  ه��ۆب��ز«، 

ماتێریالیزمی  و  ماتێریالیزم  یەكەم«چەمكی 

تەوەر:  بۆ دوو  هۆبز«، كە  دابەشامنكردووە 

ماتێریالیزم«  »چەمكی  یەكەمدا  تەوەری  لە 

مەبەستی  فەلسەفی،  رێبازێكی  وەك 

تەوەری  لە  روونكردۆتەوە.  چەمكەكەمان 

هۆبز«  »ماتێریالیزمی  لە  باسامن  دووەم��دا، 

كردووە، كە تیایدا بوون و حەقیقەتی هەموو 

شتێك بە مادە  راڤەدەكات،  هەروەها باسامن 

لەسەر  جەستەماتێرییەكان  كاریگەری  لە 

سێنسەكان)هەستەكان(، كردووە.

فەلسەفەی  میتۆدی  دووەم«  باسی   

هۆبز«، كە میتۆدی هەڵهێنجانە و بە یاریدەی 

واژە مامتاتیكیەكانی كۆكردنەوە و لێدەركردن 

روونیدەكاتەوە. 

ب���ەرەو  و  س���ێ���ی���ەم«م���ۆڕاڵ  ب��اس��ی 

دەبێتە  م��ۆڕاڵ  كە  م��رۆڤ«،  بەسیاسیبوونی 

دەروازەیەك بۆ بەسیاسیبوونی مرۆڤ. بەشی 

دووەم قسەكردنە لەسەر »مرۆڤدیدی هۆبز«، 

پێكهاتوە لە سێ باس: باسی یەكەم »مرۆڤ وەك 

)جەستە – ئامێر(«، پێناسەی مرۆڤ دەكەین 

لە دوو تەوەردا، تەوەری یەكەم«مرۆڤ وەك 

دەخاتە  مرۆڤیش  هۆبز  تیایدا  كە  جەستە«، 

و  زەین  تەنانەت  ماتێریالیزمەوە،  ركێفی  ژێر 

عەقڵ بە مادە رشۆڤە دەكات. تەوەری دووەم 

لێرەدا تەماشای- مرۆڤ  ئامێر«  »مرۆڤ وەك 

كارەكانی  خۆی  كە  ئامێرێك،  وەك  دەك��ات 

»دۆخی  دووەم  باسی  جێبەجێدەكات.  خۆی 

رسوشتی  دۆخی  لە  باس  لێرەدا  رسوشتی« 

مرۆڤ دەكەین، كە دۆخی بەر لە دروستبوونی 

بوونی  تیایدا  سیاسی  دەسەاڵتی  و  دەوڵەتە 

رسوشتی«  یاسای  و  سێیەم«ماف  باسی  نییە. 

مرۆڤ  رسوشتییەكانی  مافە  لە  باس  لێرەدا 

دەكەین كە رەهاو بێسنورن، هەروەها لەگەڵ 

یاساكانی رسوشت كە ئەقڵ پەییانپێدەبات. 

دەوڵەت«  سەرهەڵدانی  سێیەم«  بەشی 

كە بریتییە لە دوو باس: باسی یەكەم« پەیامنی 

دەوری  لە  مرۆڤەكان   كە  كۆمەاڵیەتی«، 

دانوساندن  و  دیالۆگ  و  كۆدەبنەوە  یەكرتی 

و  رێكدەكەون  خۆیاندا  نێو  لە  و  دەك��ەن 

باسی  هەڵدەبژێرن.  »السیادە«  سۆڤەرێن 

دەوڵەتەوە«،لە  بە  مرۆڤ  »پەیوەندی  دووەم 

پابەند  و  هاوواڵتی  دەبێتە  مرۆڤ  دەوڵەتدا 

دەبێت بە یاسا و رێساكانی دەوڵەتەوە .

Thomas Hobbes



37
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

بەش���ی ی�ەك�ەم

چێوەی فەلسەفەی هۆبز

باسی یەكەم: چەمكی ماتێریالیزم و 

ماتێریالیزمی هۆبز

تەوەری یەكەم: چەمكی ماتێریالیزم

ماتێریالیزم لە وشەی )Matiere(، بە واتەی 

مادە و لە ڕیشەی التینی )Materio( بە واتەی 

فەلسەفەی مادی وەرگیراوە و بە الیەنگرانیشی 

واتە   ،)Mateialiste(ماتێریالیست دەوترێت 

هەیە  مادەگەرایی  بە  باوەڕی  كە  كەسەی  ئەو 

بوون  بنچینەی  و  هەقیقەت  بە  مادە  تەنها  و 

لە  بوون  جوڵەی  و  نیشانە  هەموو  دەزانێت، 

ڕێبازە  ئەم  الیەنگرانی  دەستپێدەكات.  مادەوە 

ماتێریالیزم  فەلسەفەی  كە  ب���اوەڕەدان،  لەو 

هاوشان لەگەڵ زانستی مرۆیی پەرە دەسەنێت 

و گەشەدەكات)1(.

ماتێریالیستەكان پێیانوایە شتەكان بوونێكی 

لە  مادە  و  هەیە  ڕەهایان  و  سەربەخۆ  مادی 

ئەگەر  چونكە  ڕوحییەوەیە،  جەوهەری  پێش 

م��ادەوە  پێش  بكەوێتە  ڕوح��ی  ج��ەوه��ەری 

ئەزموون  و  زانست  بۆ  كەموكوڕی  و  دژایەتی 

سەرەتایی  بیركردنەوەیەكی  و  دێنێتەگۆڕێ 

تەنها  لەبەرئەوەی  چێدەكات،  ئاڵۆز  و  نادیار 

مادە و دیاردەكان ئەزموون دەكرێن. لەالیەكی 

بەمادە  باوەڕبوون  ماتێریالیستەكان  دیكەوە 

هەستێكی  بۆ  دەگەڕێننەوە  دەرەكی  بوونی  و 

هاوبەش )الحس املشرتك(، چونكە شیكردنەوەی 

توخمە  ئ��ەو  ب��ۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  هەستەكان 

هەموواندا  نێوان  لە  كە  مادە،  سەرەتاییانەی 

وەك یەك درك بەبوونیان دەكرێت)2(.

نییە،  نوێ  زانستێكی  ماتێریالیزم  لەڕاستیدا 

بەڵكو پاشخانێكی دوو هەزار ساڵەی هەیە، هەر 

لە سەرەتای سەرهەڵدانی زانست و فەلسەفەوە 

م��ادەوە  ب��ارەی  لە  تێڕوانینیان  هزرمەندان 

خستۆتە ڕوو، هەربۆیە هەندێ لە فەیلەسوفانی 

و  لۆكرس«  ئەپیكۆر،  وەك«دیموكریت،  گریك 

فەیلەسوفە ئەوروپاییەكان وەك »تۆماس هۆبز، 

ئەنگلس،  ماركس،  فۆیرباخ،  بیكۆن،  فرانسس 

بوون،  ماتێریالیست  لۆك«،  لینین، دیدرۆ، جۆن 

دەدایە  جیهانیان  گۆڕانكارییەكانی  هەموو  كە 

پاڵ مادە. دواتر لە سەدەكانی هەژدەو نۆزدەدا 

بەهۆی پێشكەوتنی خێرای زانست و توێژینەوە 

گەشەكردنی  بۆ  باشرت  زەمینەیەكی  ئەوروپا  لە 

ڕەخسا)3(.

تەوەری دووەم: ماتێریالیزمی هۆبز

فەلسەفەی )تۆماس هۆبز(* بە ماتێریالیزمی 

زانستی )Scientific materialism( نارساوە)4(. 

ئەو پێیوابوو كە تەنها مادە بوون و هەقیقەتی 

جوڵەیە،  دێت  بەسەردا  گۆڕانی  ئەوەی  هەیە. 

یان مادەیە لە جوڵەدا، هەروەها ئەو كردارانەش 

ئەندامەكانی  ت��ەواوی    و  دڵ  و  مێشك  لە  كە 

جەستە و هەموو پێكهاتە مرۆییەكان و دەوڵەت 

و گەردووندا ڕوودەدەن، بریتییە لە جوڵە)5(.

بەمشێوەیە گەردوون كە لە جەستەی جواڵو 

هەمیشە  بۆ  جەستەیەك  هەر  ئەوا  پێكدێت، 

لە  دیكە  شتێكی  مەگەر  دەبێت،  جوڵەدا  لە 

تەنها  بخات، كەواتە رسەوتن)وەستان(،  جوڵەی 

بێ  و  ناكات  هیچ  جوڵەیە،  شازی  حاڵەتێكی 

خۆیی  پرەنسیپێكی  لەبەرئەوەی  كاریگەرییە، 

رسوشتی  دۆخ��ی  شێوەیەك  هیچ  بە  و  نییە 

شتەكان پیشاننادات. جەستەی رسەوتوو ئەوەیە 

لەالیەن  و  خەیاندوە  كاتێكی  جوڵەكەی  كە 

تۆماس هۆبز یەكێكە 
لە فەیلەسوفە 
نوێیەكانی ئەوروپا، 
تێڕوانینێكی 
وردی هەیە بۆ 
مرۆڤ و راڤەیەكی 
سایكۆلۆژیانەی 
بۆ چییەتی مرۆڤ 
كردووە. كە مرۆڤ 
بەرژەوەندی خوازو 
خۆپەرستە و حەزی 
لە مانەوەیە
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جوڵەكەی  ج��واڵوەوە  دیكەی  جەستەیەكی 

كاریگەرییە  ئ��ەم  ك��ەوات��ە  ل��ێ��وەرگ��ی��راوە، 

سەرجەمییە لە جوڵەوە بۆ جوڵە، زەروورەتی 

تێگەیشتنی هۆ ئەنجامی دەگرێتەخۆ، كەواتە 

لە كاتیگۆرییەكانی  بریتییە  بابەتی فەلسەفە 

زانینی  ی��ان  ئەنجام،  هۆ  جەستە-جوڵە، 

گ��ەڕان��ەوەی  چۆنییەتی  و  دی���اردەك���ان 

دیاردەكان بۆ هۆكارە سەرەكیەكانیان)6(.

بریتییە  هۆكار  پێیوابوو  هۆبز  وات��ە 

هەبووانەی  جەستە  ئەو  هەموو  كۆی  لە 

یەكرتیدا،  لەتەك  ئۆبژێكت  و  سەبژێكت 

ئەنجام،  دەستەبەركردنی  هۆی  دەبنە  كە 

لەالیەن  ئەنجام  و  بەهۆی جوڵەوە هۆ  واتە 

بەبێ  ناتوانرێت  و  ئاراوە  دێنە  یەكرتییەوە 

دەرئەنجام  بوونی  وێنای  هۆكار  بوونی 

بكرێت)7(. 

    ئەمەش ماتێریالیزمێكی میكانیكییە، كە 

پێیوایە جیهان لە كۆمەڵێك گەرد پێكهاتووە، 

و  سەربەخۆ  بوونێكی  گەردێكیش  ه��ەر 

هەیە.  دیكەدا  گەردەكانی  لەگەڵ  جیاوازی 

هەموو ڕووداوەكانی جیهانیش لە پەیوەندی 

تەواوی گەردەكانەوە سەرچاوەدەگرێ)8(.

ژیانی  و  جیهان  هۆبز،  بەمشێوەیە 

ف��ی��زی��ۆل��ۆژی، وەك���و ك��وت��ل��ەی��ەك��ی ئ��ەو 

یاسا  لەالیەن  كە  وەس��ف��ك��ردووە،  مادانە 

بەڕێوەدەبرێن.  جوڵەوە  میكانیكییەكانی 

بە گەرد دەژمێردرێت،  جەوهەری گەردوون 

لە مادەوە فۆڕم  ئەویش مادەیە، ئەوەی كە 

چاودەبیرنێت،  بە  تەنێكەو  وەردەگ��رێ��ت، 

بكرێت،  لەسەر  تاقیكردنەوەی  دەكرێت  كە 

و  ڕوح  ناوی  بە  شتێك  وتویەتی  لەبەرئەوە 

نییە،  بوونیان  جیهانەدا  لەم  خوا  و  فریشتە 

و  دەژمێردرێن  م��ادە  ل���ەدەرەوەی  بەڵكو 

و  سیمبۆلیزەكردنن  بەرهەمی  هەموویان 

تایبەتن بە تیۆلۆژی )9(.

كاریگەری جەستە ماتێرییەكان لە 

سەر سێنسەكان

)ئۆبژێكت(.  ناودەنێت  جەستە  هۆبز 

ئۆرگانە  س��ەر  ل��ە  ك��اری��گ��ەری  ئۆبژێكت 

سێنسییەكانی مرۆڤ دادەنێت. بەم هۆیەوە 

ئاراوە.  دێنێتە  هەمەجۆر  دیاردەی  چەندین 

بێت،  ڕاستەوخۆ  دەش��ێ  كاریگەرییە  ئەو 

بەركەوتن،   یان  چێژكردن  كاتی  لە  منونە  بۆ 

ناڕاستەوخۆ بێت، بۆ منونە  هەروەها دەشێ 

بۆنكردندا،  یان  بیسنت،  و  بینین  كاتی  لە 

و  دەمارەكان  بەڕێی  كاریگەرییە  ئەم  پاشان 

پێستەوە بە مێشك و دڵ دەگات و لەوێدا دژە 

دەهێنێتەگۆڕێ،  كاردانەوەیەك  یان  پەستان، 

ك��ەوات��ە ئ��ەم ك��اردان��ەوەی��ە دەرەك��ی��ی��ە و 

كە  دی��اری��دەك��رێ،  سێنسەكانەوە  بەڕێی 

بۆ  سێنسی  دەرككردنی  چۆنێتییەكی  چەند 

سەبژێكت دێنێتەئاراوە. ئەمەش پڕۆسەیەكە 

بەهۆی جوڵەی مادەوە روودەدات)10(.

كۆتایی  لە  پێرسەپتكردن  پێیە  ب��ەم 

ب��ەاڵم  ئەنجامدایە،  و  ه��ۆ  زنجیرەیەك 

ئەو  شێوەی  هەمان  س��ەر  لە  سەبژێكت 

بەرەنگاری  تێدەكات  ك��اری  كە  ئۆبژێكتە 

دەرككردن  بەڵكو  نابێتەوە،  ئۆبژێكتەكە 

و  كاردانەوە  نەمانی  دوای  سەبژێكتیڤییە. 

پەستان لەسەر ئۆرگانی سێنسی، بزوتن هێندە 

سستییەوە  هۆی  بە  بەڵكو  نارسەوێ،  ئاسان 

لەم  و  دەمێنێتەوە  درێژخایەن  ماوەیەكی 

پاشان  كە  دەبێت،  بارگاوی  ڕەوتەدا هەست 

وێنەكە  كەواتە  دەبێتەوە،  خاڵی  لەسەرخۆ 

هۆشدا  نێو  لە  ئۆرگانەكە  بزواندنی  دوای 

لێدەنرێت،  جیاوازیان  ناوی  و  دەمێنێتەوە 

پێیە  بەم  پێشبینی.  دیاردەگری،  وێنە،  وەك 

یادەوەری.  لە  بریتییە  هەست  بارگاویبوونی 

نەیدەتوانی  یادەوەرییە  ئەو  بەبێ  مرۆڤ 

وێنا)ئەندێشە( نێوان  لە  جیاوازی  و  بەراورد 

بەبێ  مرۆڤ  هەستەكانی  یان  بكات،  كاندا 

دوای  م��رۆڤ  دەچ��وون.  ناو  لە  ی��ادەوەری 

پێكەوە  پێرسەپتكردنەكانی  پرۆسەیە  ئەم 

دەلكێنێ، واتە دەیانكات بە ئەزموون)11(.

    بەاڵم وێناكانی ئەزموون ڕەهەندێك 

وەردەگرن، بۆئەوەی یەكرت لەالیەن خۆیانەوە 

بهێننە ئاراوە، كەواتە ئایدیایەك كە بە دووی 

نییە،  بەڕێكەوت  دێت،  دیكەدا  ئایدیایەكی 

ئۆبژێكتەكە،  دووركەوتنەوەی  دوای  بەڵكو 

یان دوای داخستنی چاو وێنەی شتە بیرناوەكە 

یان  ناڕوونرت  وێنەیە  ئەم  بەاڵم  دەمێنێتەوە، 

دەبینین.  ئۆبژێكتەكە  كە  كاتەی،  لەو  لێڵرتە 

كەواتە  وێناكردن(،  پێیدەوترێت)  ئەمە  كە 

وێناكردن، یان دیاردەگری هیچی دیكە نییە، 

یان  ن��اڕوون  سێنسی  دەرككردنی  لە  جگە 

لێڵ)12(.

ناخی  لە  كە  وێنەیەك  بەمشێوەیە 

هێامی  ی��ان  وش��ە،  بەڕێی  هەیە،  مرۆڤدا 

خ��ۆی��ی��ەوە دەردەب���ڕێ���ت و ن��اودەن��رێ��ت 

ناوی  كاتێك  م��رۆڤ  ب��ەاڵم  «تێگەیشنت«، 

بۆ  و  ڕیزدەكات  یەكرتیدا  لەپاڵ  شتەكان 

لە  ئ��ەوا  دەلكێنێ،  پێكیانەوە  زنجیرەیەك 

تێدەگات.  خۆی  ئیدێكانی  و  دی��اردەگ��ری 

بیرۆكەی  زنجیرە  وات��ەی  ئیدێكان  زنجیرە 

یەكگر دەبەخشن و ناودەنرێن«هزرین«. كە 
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هزرین ڕووداوە ناخەكییەكانی نێو هۆش بە 

وشە دەردەبڕێت)13(.

دەرب���ارەی  كەسێك  كاتێك  ك��ەوات��ە 

بێ  هزرینەكەی  ئ��ەوا  بهزرێ،  هەرشتێك 

نییە،  بەڕێكەوت  یاخود  نییە،  پەیوەندیی 

چونكە مرۆڤ وێنای شتێكی نییە گەر پێشرت 

نەكردبێ،  دەرك)ئ��ەزم��وون(ی  ب��ەت��ەواوی 

هەروەها پەڕینەوەش لە وێنایەك بۆ وێنایەكی 

دیكە نایەتە ئاراوە، گەر هەمان وێنا پێشرت لە 

هۆی  نەكرابێت.  ئەزموون  سێنسەكاندا  نێو 

ئەمەش لەوەدایە كە هەموو دیاردەگرییەكان 

بریتین لە بزوتن لە ناخی مرۆڤدا، یان بریتین 

دەرككردندا  لە  كە  شتانە  ئەو  پاشاموەی  لە 

ڕاستەوخۆ  كە  بزوتنانەش  ئەم  دروستكراون. 

دێن،  یەكرتیدا  دووی  بە  دەرككردندا  لە 

هەمان  سەر  لە  دەرككردنەكە  پاش  پێكەوە 

ه��ەرئ��ەوەن��دەی  دەب��ن،  ب���ەردەوام  شێوە 

شێوەی  بێتەوەو  دووب���ارە  بزوتن  یەكەم 

پاش  ئەوەی  ئیرت  وەربگرێت  سەربەخۆییەك 

خۆی بەدویدا سەرهەڵدەدات)14(.   

باسی دووەم: میتۆدی فەلسەفەی 

هۆبز

كاتی  لە  هۆبزەوە  ڕوانگەی  لە  مرۆڤ 

لە  چونكە  هەیە،  ئەقڵی  دایكبوونییەوە  لە 

كە  ڕووندەبێتەوە  ئەوا  بڕوانین،  تاكێك  هەر 

هەر  بۆ  یان  ئامانجێك،  هەر  بۆ  تاكە  ئەو 

شتێكی دیكە بە هزرین هەڵدەستێت، بەاڵم 

تایبەتی  ئاستێكی  هەتا  ئەو  هزرینەی  ئەم 

بڕدەكات و لێرە بەدوواوە هۆشی لێدەشێوێ. 

ئەم شێواندنەی هۆشی ئەو واتەیەكی ئەوتۆ 

دەگەیەنێت، كە هەر ئەوەندەی زنجیرەیەكی 

مەبەستەكەی  بۆ  ئەقڵ  بناغەی  لە  درێ��ژ 

ئامانجەكانی  زۆرب��ەی  ئیرت  بێت،  پێویست 

دەئاڵۆزێن و لە هێڵەكەیان دەردەچن. هۆی 

بۆ  دەگەڕێتەوە  هۆبز  ڕوانگەی  لە  ئەمە 

نەبوونی میتۆدێكی ڕاستەقینە)15(.  

هەوڵێكە  ڕاستیدا  لە  هۆبز  فەلسەفەی 

چەمكە  و  میتۆدەكان  ب��ەك��ارب��ردن��ی  ب��ۆ 

بنەڕەتیەكانی فیزیكی مۆدێرن بۆ توێژینەوەی 

ئەندازە  بەهاكانی  ڕوودەكاتە  هۆبز  مرۆڤ. 

وەردەگ��رێ��ت،  ئ��ەن��دازەی��ی  مێتودێكی  و 

كە سەرەتا  لەوەدایە،  ئەندازە  نهێنی  چونكە 

پاشان   ، وەردەگ��رێ��ت  س��ادەك��ان  ب��ڕی��ارە 

دەبێت،  خەریك  ئاڵۆزەكاندا  پرسە  لەتەك 

لۆژیكییەی  میتۆدە  ئەو  باوەڕیوابوو  چونكە 

زانستی  میتۆدێكی  هەیە،  ئ��ەن��دازەدا  لە 

و  هۆ  پەیوەندی  لە  توێژینەوە  بۆ  دروستە، 

چییەتی   و  مرۆڤ  چییەتی  نێوان  هۆكاری 

كۆمەڵگە)16(. 

    هۆبز بەم میتۆدە شیكارییە ئەندازەییە  

بەشە  ب��ەس��ەر  گشتێك  وەك  كۆمەڵگە 

پێكهێنەرەكانیدا دابەشدەكات، تا  گەیشت بە 

تاك، پاشان ناوەوەی تاكی ڕاڤەكردو گەیشتە 

مەیل و ئەقڵ، پێیوابوو كە ئەقڵ لە خزمەتی 

ویستەكانی  مرۆڤیش  مەیلەكانی  مەیلدایە، 

فەلسەفە  بەمشێوەیە  ج��ەس��ت��ەی��ە)17(. 

توێژینەوەیەكی ئەقڵییە لە هۆ و هوكارەكان، 

كە كورترتین ڕێگە بۆ دۆزینەوەی هۆكارەكان 

و بنەماكان، بە ڕیالیزەكردنی یەكێك لەم دوو 

شێوازەی مێتۆدی هوبس دەبێت:

)املنهج  لێكدانەوە  میتۆدی  یەكەم: 

فەلسەفەوە  بنەماكانی  لە  كە  الرتكیبی(: 

دەستپێدەكات، و دەچێت بۆ كایەكانی دیكە 

تاكو  ئەنجامەكان،  كۆكردنەوەی  بەڕێگای 

ئەقڵ،  زانینی هۆكاری جوڵەكانی  بە  دەگات 

یان بنەماكانی فەلسەفەی مەدەنی.

)املنهج  شیكاری  میتۆدی  دووەم: 

بگەین  دەتوانین  هۆیەوە  بە  التحلیلی(: 

شیكردنەوەی  بە  شتێك  تێگەیشتنی  بە 

پێكهاتووە.  لێی  كە  ئەوەی  گشت  بۆ  هزر، 

بنەمای  ل��ە  ئاشكرایە  ه��ۆك��ارەك��ەی  ك��ە 

یەكەمدا)18(.

میتۆدەكەی  ب��ۆ  هۆبز  بەمشێوەیە 

سەنتێز«   / »ئەنالیز  واژەی  جوتە  خ��ۆی 

لە  هزرین  بزوتنی  بەمەش  بەكاردەهێنێ، 

دیاریدەكات.  تەواوكەردا  یەكرت  جوتەنییەكی 

لە  جیاوازیكردن  گشتی  شیامنە  بزوتنەكە 

كە  خۆ،  دەگرێتە  كەرتدا  و  سەرجەم  نێوان 

شیاوی  بابەتێكدا  هەموو  بەسەر  ڕێژە  وەك 

بەواتەی  شیكاری(،  ئەنالیز)  بەكارهێنانە. 

تاكدا.  بە سەر توخمی  كەرتكردنی سەرجەم 

لكاندنەوەی  بەواتەی  سەنتێز)لێكدانەوە(، 

بەشێوەیەكی  ئێستا  كە  كەرتەكان،  سەرجەم 

م��ی��ت��ۆدی ڕێ��ك��خ��راون، ب���ەاڵم گ��ەر ئەم 

مامتاتیكییەكانی  واژە  یاریدەی  بە  پڕۆسەیە 

ئەوا  ڕونبكرێتەوە،  لێدەركردن  كۆكردنەوەو 

یەك  حسابكاریدا  تەك  لە  میتۆدی  هزرینی 

دەگرێتەوە.)19( 

    كەواتە لەمەوە دەتوانین بڵێین، هزرین 

كۆكردنەوەو  لە  جگە  نییە،  دیكە  هیچی 

لێدەركردن. بۆ منونە رشۆڤەكردنی سەرجەمێك 

و پێكەوە لكاندنەوەی كەرتەكانی.

میتۆدی  شێوەیەكی  بە  بۆئەوەی  هۆبز 

بناغەیەك دابڕێژێت، ئەوا دەیەوێ جیهان لە 

نێو زانیندا چاالكانە دیاریبكات. بۆ ئەمە هۆبز 
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نەمانی  پڕۆسەی  دەك��ات،  ئەوە  پێشنیاری 

لە  جیهان  گریامن  بكرێت.  گریامنە  جیهان 

نێو هزری مرۆڤێكدا نەماوە، ئەوا ئەو مرۆڤە 

جگە لە خۆی هیچی دیكە بەدیناكات، چونكە 

هیچ شتێك ڤێهەیەی نەماوە، تەنها ئەو لەو 

نەمانە بەدەرە، ئایا چی بۆ مرۆڤ وەك بابەتی 

ماوەتەوە؟  زانستی  و  فەلسەفی  تێڕوانینی 

یان بۆ هەڵبەستنی زانست چ شتێكی لەالیە؟ 

بیرۆكەكانی  تەنها  مرۆڤە  ئەو  الی  سەرەتا 

جیهان  بە  سەبارەت  دیاردەگرییەكانی  یان 

كە  دەمێنێتەوە،  جەستانە  ئەو  سەرجەم  و 

بە  گریامنكراوەكە  قەاڵچۆكردنە  پێش  ئەو 

سێنسەكانی دەركیكردبوون، واتە ئەو مرۆڤە 

دەنگ  بزوتن،  بارست،  ئیدێی  و  ی��ادەوەری 

ئیدێی  ئەمانە،  بەرامبەر  پاشان  ڕەن��گ،  و 

ئەو ڕێكخستنەی  ڕێكخستنیان و كەرتەكانی 

ناو  لە  و  ئیدێن  تەنها  شتانە  ئەم  هەیە. 

وەك  كەسە  ئەو  بۆ  هاوكات  هەن،  وێنادا 

دەرەك��ی دەردەك���ەون، ه��ەروەك بە هیچ 

نەبن،  بەند  ئ��ەوەوە  هۆشی  بە  شێوەیەك 

ئەمانەش ئەوشتانەن كە ئەو ناویان لێدەنێ، 

یەكرتیان  لە  یان  و  دەلكێنی  بەیەكیانەوە 

جیادەكاتەوە)20(.

بە  بەرەو  و  مۆڕاڵ  سێیەم:  باسی 

سیاسیبوونی مرۆڤ

بابەتێك كە لە بواری مۆڕاڵ و سیاسەتدا، 

لە  دەك���ات،  بەبیركردنەوە  ناچار  هۆبز 

مایەیی  دەبنە  كە  ئ��ەوه��ۆك��اران��ەی  ت��ەك 

مرۆڤ  هەروەها  دەوڵ��ەت،  دروستبوونی 

بۆ  دەگ��وازن��ەوە  سەرەتاییەوە  قۆناغی  لە 

چۆنێتی  پرسیاری  یان  كۆمەاڵیەتی،  دۆخی 

لەسەر  سیاسی  كۆمەڵگەی  دروستبوونی  

لەو  هۆبز  وایكرد  تاك،  مۆڕاڵییەكانی  بنەما 

ڕەفتاری  بەسەر  كە  بكۆڵێتەوە،  ڕێسایانە 

مرۆڤدا زاڵن و رسوشتی مرۆڤ ئاشكرادەكەن، 

ئەوە  پەرچەكرداری  مرۆڤ  ڕەفتاری  چونكە 

سەبارەت  كە  خۆیان،  مرۆڤەكان  بۆ هەستی 

بەو شتانەی خوازراون بەشێوەیەكی ئەرێنی 

و ئەوانەی نەخوازراون بەشێوەیەكی نەرێنی 

پەرچەكردار دەنوێنێ)21(.

شتێك  بە  مەیلیان  كاتێك  مرۆڤەكان 

بەاڵم  پێدەخشن،  خۆشەویستی  ئەوا  هەیە، 

كە لە شتێك هەڵدێن و دووردەكەونەوە، ئەوا 

تەنها  شتەكان  بۆ  مەیل  بەاڵم  لێیەتی،  ڕقیان 

تا  پێیاندەگەین، چونكە  ئەزموونەوە  ڕێی  لە 

ئەزموونیان نەكەین ناتوانین بڵێین مەیل یان 

بێزاریامن بۆیان هەیە. لە الیەكی دیكەشەوە 

مرۆڤ لەو شتانەی كە نادیارو شاراوەن ترسی 

لێیان هەیە بێزار دەبێت)22(.

چاكە  نێوان  لە  كردووە  جیاوازی  هۆبز 

حەزوو  چێژو  بابەتی  ئ��ەوەی  خراپەدا.  و 

ئەوەی  چاكە،  پێیدەوترێت  ئارەزووەكانە 

بێزاری  ئازار و ڕقلێبوونەوە و  دەبێتە مایەی 

خراپەیە، لەبەرئەوەی بەهای چاكە و خراپە 

بەكاریدەهێنێ،  كە  كەسەوە  بەو  پەیوەستە 

یان  پ��ەت��ی)ڕووت(،  هایەكی  بە  چونكە 

چاكە  بۆ  نییە  هاوبەش  گشتی  یاسایەكی 

خۆییەكاندا،  بابەتە  رسوشتی  لە  خراپە  و 

بەڵكو هەموو شتێك دەچێتەوە سەر خودی 

بەهای  ڕێژەییەو  مۆڕاڵ  كەواتە  مرۆڤەكە. 

لە  ب��ەاڵم  نییە)23(،  ڕەه��ا  خراپە  چاكەو 

جیابكەینەوە  مۆڕاڵ  نییە  ئاسان  هەقیقەتدا 

لە  هەروەها  مرۆڤ،  سایكۆلۆژی  الیەنی  لە 

الیەنی سیاسی، چونكە زەمینەی مۆڕاڵ بە الی 

هۆبزەوە غەریزەیەكە بریتییە لە خۆپەرستی 

و حەزی لە مانەوەی خۆیەتی)24(.

ش��ی��ك��ردن��ەوەی ه��ۆب��ز ب��ۆ س���ۆز و 

فەلسەفییە،  بنەمایەكی  هەڵچونەكان، 

خۆپەرستی.  مۆڕاڵی-  بە   ناودەبرێت  كە 

»تایلۆر«**،  هۆبز  مۆڕاڵی  بە  سەبارەت 

ناونیشانی  ژێ��ر  لە  هەیە  ڕاڤەكردنێكی 

دەبێژێت:  تایلۆر  هۆبز«،  مۆڕاڵی   »تیۆری 

تیۆرێكی  ه��ۆب��ز،  مۆڕاڵییەكەی  »ت��ی��ۆرە 

سایكۆلۆژیایەكی  لە  دەرە  بە  و  سەربەخۆیە 

خ��ۆپ��ەرس��ت��ان��ە«)25(، ب��ەاڵم ل��ێ��رەدا ئەم 

لە  دروستدەكات،  گومان  »تایلۆر«  تێزەی 

مۆڕاڵ، چونكە  لە  سایكۆلۆژیا  جیاكردنەوەی 

مرۆڤ  ڕەفتارەكانی  ناتوانرێت  ئاسانی  بە 

زەمینەیەكی  هەڵچونەكانی  سۆزو  لە  بەدەر 

دیكەی بۆ بدۆزینەوە )26(.

چونكە هۆبز پێیوایە لە نێوان تاكەكانی 

مرۆڤدا، هزر و مەیل و هەڵچونەكانی مرۆڤ 

هەموو  وات��ە  یەكچودایە،  لە  بارێكی  لە 

ئارەزووەكانیاندا  لە  لێكچوون  مرۆڤەكان 

غەریزییەكانیان،  ك��ردەوە  ئەنجامدانی  بۆ 

حەزوو  وەاڵم��دان��ەوەی  رسوشتی  لە  ب��ەاڵم 

هاوڕانین.  و  ناچن  یەك  لە  ئارەزووەكاندا 

و  مەیل  كە  ڕووندەكاتەوە  ئ��ەوە  ئەمەش 

هزری لەیەكچوو دەورێكی گرنگی هەبووە، 

بۆگەیشنت  سەرەكیبووە  هۆیەكی  هەروەها 

بنەمایانە كە حوكمی مۆڕاڵی  ئەو  زانینی  بە 

مرۆڤ دەكەن)27(.

    لەمەوە بۆماندەردەكەوێت كە مۆڕال 

پەیوەندییەكی راستەوخۆی بە سایكۆلۆژیاوە 

هەیە ، چونكە سۆزو هەڵچونەكانی مرۆڤ لە 
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دەرئەنجامی جوڵە ناخەكییەكانی جەستەوەیە، 

كە لە چێژ و ئازارەوەكانەوە سەرچاوە دەگرن و 

مرۆڤ بەهۆیانەوە كردار دەنوێنێت.

ل��ەالی��ەك��دی��ك��ەش��ەوە ه��ۆب��ز رێ��ب��ازە 

و  ماتێری  بنەمای  ل��ەس��ەر  مۆڕاڵییەكەی 

سایكۆلۆژی دامەزراندووە، چونكە پێیوایە هەر 

و  جەستە  تەنانەت  جیهاندایە  لە  كە  شتێك 

ئەقلیش، پێویستە بەهۆی ماتێریالێتی جوڵەوە 

رشۆڤە بكرێن)28(.

     لەالیەكی دیكەشەوە »سیدجویك«***، 

مۆڕاڵی  فەلسەفەی  بنەمای  پێیوایە  توێژەرێكە 

پێیوایە  هۆبز  چونكە  خۆپەرستانەیە،  هۆبز 

مرۆڤ  ڕەفتارەكانی  سەرجەم  پاڵپشتی  كە 

چۆن  كە  ئەوەیە  ئەویش  هەیە،  ئامانجێكی 

بە زیندوویی  بپارێزی و جەستەی خۆی  خۆی 

بهێڵێتەوە)29(.

واتای  خود،  لە  پارێزگاریكردن  غەریزەی 

تێركردنی  دەگەیەنێت.  ئارەزووەكان  تێركردنی 

دوای  بە  گ��ەڕان  داواك��اری  ئارەزووەكانیش، 

بۆ  پێشەوە،  دەهێنێتە  هێزدا  ئامرازەكانی 

بەدەستهێنانی زۆرترین هێز، بۆ مسۆگەركردنی 

یەكەمی  ڕەگ��ی  دەبێتە  ئ��ەم��ەش  ئایندە. 

كەواتە  ب��ەردەوام،  ملمالنێیەكی  دروستبوونی 

غەریزەی مانەوە لە ژیاندا وا لە مرۆڤ دەكات 

بۆ  بەختەوەری  و  دڵنیایی  دوای  بە  بگەڕێت 

كاتێكدا  لە  ئەوانیدیكە،  بە  گرنگیدان  و  خۆی 

ئەوانیدیكە  دڵنیایی  و  مانەوە  بزانێت  گەر 

زەروورییە بۆ مانەوە و دڵنیایی خۆی)30(.

مرۆڤ  كۆمەاڵیەتیبوونی  بەمشێوەیە 

مرۆڤدا،  لە  زگامكیانە  هۆكاری  بۆ  ناگەڕێتەوە 

پێویستی خودی خۆی،  بۆ  دەگەڕێتەوە  بەڵكو 

بۆیە كرداری پێكەوە ژیان بە شێوەیەكی ئازادی 

ئارەزووی  لە  خۆی  كە  دێتەدی،  خۆویست  و 

ئارامیدا  و  ئاشتی  دیهێنانی  بە  و  مانەوە 

كەسانی  لەگەڵ  تێكەڵبوون  واتە  دەبینێتەوە،  

رسوشتی  ناچارەكی  و  شێوەیەكی  بە  دیكەدا 

بە  ژیانی  پێویستی  ڕوانگەی  لە  بەڵكو  نییە، 

بە  مرۆڤ  لەبەرئەوەی  دی.  دێتە  كۆمەڵەوە 

و  ئارامی  و  دابینبكات  ژی��ان  ناتوانێ  تەنیا 

ئاسایش بەرقەراربكات، بۆیە پێویستە دووبارە 

شێوەیەك  بە  بكرێت،  پەروەردە  و  ڕابهێرنێت 

بگۆڕێت  و  بكرێت  یاسا  گوێڕایەڵی  فێری  كە 

بەوەی  رازیبوون  لەگەڵ  باش.  هاوواڵتی  بۆ 

هێزەكانی  بە  هەڵچونە  كارەدا  لەم  پێویستە 

كردارەش  بەم  بەرچاوبگرین.  لە  مرۆڤ  ناخی 

مرۆرڤ دەتوانێ ببێتە بوونەوەرێكی جیاواز لە 

هزرەیە  ئەو  ئەمەش  سەرەتاییەكە.  بوونەوەرە 

دەكات:  سەملاندنی  لەسەر  كار  فەلسەفە  كە 

بەڵكو  نابێت،  دای��ك  لە  بەمرۆڤی  »م��رۆڤ 

دەگۆڕێت بۆ مرۆڤ« )31(.

ل��ەم��ەوە ڕوون��دەب��ێ��ت��ەوە، ك��ە م��رۆڤ 

نییە،  كۆمەاڵیەتی  یان  سیاسی  بوونەوەرێكی 

بەڵكو ئەوە بەرژەوەندی و زەروورەتی مانەوەی 

ژیان  بەیەكەوە  سەرئەنجامی  ئەوانیدیكەیە، 

دێنێتەئاراوە. 

    لەبەرئەوە هۆبز لێرەدا پێیوایە مرۆڤ 

ناهەموارییە  لە  خۆی  ئەقاڵنی  شێوەیەكی  بە 

یاسای  یەكەم  بە  و  ڕزگاردەكات  گشتییەكان 

ژیانی  تیایدا  كە  دەگات،  مرۆڤ  دروستكراوی 

سیاسی و كۆمەاڵیەتی شوێنی دۆخی رسوشتی 

دەگرێتەوە)32(. 

دوو  بۆ  دابەشدەكات  جەستەكان  بۆیە 

كە  رسوشتی  جەستەی  یەكەمیان:  ب��ەش: 

بابەتی  ئەمەش  شتەكان،  لە  پێكهاتەیەكە 

هۆبز رێبازە 
مۆڕاڵییەكەی لەسەر 
بنەمای ماتەری 
و سایكۆلۆژی 
دامەزراندووە، 
چونكە پێیوایە 
هەر شتێك كە لە 
جیهاندایە تەنانەت 
جەستە و ئەقڵیش، 
پێویستە بەهۆی 
ماتەریالێتی جوڵەوە 
شرۆڤە بكرێن
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جەستەی  دووەمیان:  رسوشتییە.  فەلسەفەی 

بەرهەمی  و  ئیرادەی خەڵك  كە  دروستكراو، 

ڕێككەوتنە، ئەمەش ناودەبرێت بە دەوڵەت، 

كە بابەتی فەلسەفەی مەدەنییە)33(. 

هۆبز  سیاسییەكەی  جەستە  پێیە  بەم 

پێ  مرۆڤایەتیامن  بناغەییەكەی  كێشە 

جەمسەری  س��ێ  م��رۆڤ  ك��ە  دەناسێنێ، 

لە  بریتییە  س��ەرەك��ی  جەمسەری  هەیە: 

و،  دیكە  هاوواڵتییە  مرۆڤ، جەمسەرەكەی 

جەمسەری سێیەمیش ئەو كاتەیە، كە مرۆڤ 

سًێگۆشە  ئەم  مەسیحی.  كەسێكی  دەبێتە 

هۆبزییە، دەبێتە هۆی سەرجەم ملمالنێكانی 

مرۆڤ لە ناو دەوڵەتدا، ملمالنێیەك لە نێوان  

هاوواڵتی  هەروەها   م��رۆڤ،  و  هاوواڵتی 

و  مرۆڤ  نێوان  لە  هەروەها  مەسیحی،  و 

مەسیحیدا )34( .

»ل��ڤ��ی��ات��ان«****دا،  لە  هۆبز  كەواتە 

دەخاتە  ئ��ام��ادەك��راوم��ان  چارەسەرێكی 

ملمالنێیە.  بەو  كۆتاییهێنان  بۆ  بەردەست، 

ملمالنێكە  كە  نایەت،  واتەیە  بەو  ئەمەش 

تێگەیشنت  وات��ەی  بە  بەڵكو  ڕەتبكەینەوە، 

بۆ  سیانییە  دابەشكردنە  ئەم  ملمالنێكە،  لە 

یەكەیەكی  لە  یەكبخرێتەوە  پێویستە  مرۆڤ 

كارێكی  لڤیاتان  ك��ەوات��ە  دروس��ت��ك��راودا، 

دیكە  هونەری  كارێكی  وەسفی  هونەرییە، 

سود  هونەری  كارێكی  هەروەها  دەك��ات، 

سۆڤەرێنەی  دەوڵەتە  ئەو  چونكە  بەخشە، 

بە  ئەتوانن  و  دادەنێت  چاكی  بە  خەڵكی 

دابنێن،  كێشەكانیان  بۆ  سنورێك  هۆیەوە 

هێور  خراپە  دۆخە  ئەو  كەم  بەالیەنی  یان 

دایكبووی  لە  لڤیاتان  كەواتە  بكەنەوە، 

مەبەستی  ب��ۆ  ی��ان  خ��ێ��رای��ە،  دۆخ��ێ��ك��ی 

رووبەڕرووبونەوەی دۆخێكی سیاسی خێرایە، 

دامەزراوەییە،  بەرهەمێكی  هەمانكاتدا  لە 

شۆڕشی  تا  سیاسی  هزری  سنوری  چونكە 

فەڕەنسی دیاری دەكات)35(.

    كێشە سیاسییەكان بریتییە لە چۆنێتی 

تاكێك،  بۆ  گەل  ملكەچی  شەرعەنەكردنی 

جیاوازی  شێوەیەك  بە  تاكێك،  چەند  بۆ  یان 

نوێنەری  بۆ  تاكەكاندا  نێوان  لە  نەكرێت 

سیاسی)36(.

دوورخ��س��ت��ن��ەوەی  ه��ۆب��ز  مەبەستی 

لەو  تاك، چونكە  لەسەر  كەنیسەیە  دەسەاڵتی 

سەردەمەدا مرۆڤ لە نێوان چەند دەسەاڵتێكدا 

دەسەاڵتی  دەسەاڵتانە،  لەو  یەكێك  ب��ووە، 

لەبەرئەوە  ت��اك��دا،  ب��ەس��ەر  ب��ووە  كەنیسە 

دەبینین تیۆرە سیاسییەكەی هۆبز زۆر ناكۆكی 

سیاسییەكانی  سیستەمە  لە  دووب��ەرەك��ی  و 

چونكە  دروس��ت��دەك��ات،  س��ەردەم��ەدا  ئ��ەو 

بە  ببێت  كەنیسە  پێوسیتە  باوەڕیوایە  هۆبز 

بە  بێت  تایبەت  و  نیشتیامنی  دەزگایەكی 

دەسەاڵتی ئاینی، بەاڵم لە كۆتایی نوسینەكانی 

خۆیدا ڕەخنە ئاراستەی كەنیسەی ڕۆما دەكات، 

لەبەرئەوەی ئەو مەرجانەی تێدا ئامادە نەبووە 

پابەند بن بە دەسەاڵتی ئاینییەوە)37(. 

هۆبز گەرەكییەتی دابڕانێك دروستبكات 

ئاینی  كە  تاك.  و  مەسیحی  ئاینی  نێوان  لە 

بنەمای  ل��ەس��ەر  دام�����ەزراوە  مەسیحی 

تاكەكان  یان  لێبوردەیی«،  و  »خۆشەویستی 

ئاینی  چەتری  ژێر  لە  خۆشدەوێ  یەكرتیان 

سەر  لە  دەوڵ��ەت  پێیوایە  هۆبز  مەسیحی. 

بنەمای خۆشەویستی دانامەزرێ، تاك لەپێناو 

نابێت،  ملكەچ  خۆی  بەرژەوەندییەكانی 

نەك  زەوین  سەر  لە  تاك  بەرژەوەندییەكانی 

لە ئاسامن)38(، چونكە سەدەی شانزەیەم و 

ئاینزاكاندا  لە سەردەمی جەنگی  حەڤدەیەم 

ئیامنی  چۆن  كە  دەردەكەوێت،  ڕوونی  بە 

سەر  بۆ  داچوبوو  زانینەوە  ڕووی  لە  ئاینی 

ئ��ەوەی  بەبێ  بێگومان  ب��ۆچ��وون،  ئاستی 

بزانن.  ڕاستییە  بەم  خۆیان  ئاین  الیەنگرانی 

بەرپاببوو.  بڕوا  شەڕی  یان  بۆچوون،  شەڕی 

دەیویست  ئاینزایانە  ئ��ەو  ه��ەری��ەك��ەی 

خۆی  ڕەه��اك��ەی  ڕاستییە  ب��ە  چ��ووان��دن 

بدات)39(.

بریتییە  ئاماژەی پێدەكات  ئەم دۆخەی 

ناوخۆییەكەی  ش��ەڕە  ڕاڤ��ەك��ردن��ی  »ل��ە 

كێشەكە  ئەنجامدا  لە  ئینگلیز«*****، 

دەگاتە لوتكە و )شارلی یەكەم(، لە سێدارە 

دەبێ  ئینگالند  یەكەمجار  بۆ  دەدرێ��ت. 

سەرۆك  دەبێتە  )كرۆمۆیل(،  كۆماری  بە 

بەاڵم  ساڵ،  دوانزە  تا  دە  ماوەی  بۆ  كۆمار 

ئەم  دەگەڕێتەوە.  پاشایەتی  جارێكیدیكە 

ئاینیش  بەڵكو  نەبوو،  سیاسی  تەنها  شەڕە 

و  الهوت  شەڕی  بڵێین  دەك��رێ  یان  بوو، 

چارەنووسە  ئەو  تووشی  پاشا  كە  سیاسەتە، 

گەلی  نوێنەرایەتی  نەیدەزانی  چونكە  بوو، 

نە  سیاسی  بەمانای  نە  بكات.  ئینگلیز 

بەمانای ئاینی)40( .    

هیالكی  و  نائارامی  كە  پێیوایە  هۆبز 

بۆئەوەی،  دەگەڕێتەوە  م��رۆڤ  دەروون��ی 

یان  هەڵبژێرێت؟  الیەنێك  چ  نازانێت  كە 

ملكەچی  ئایا  بێت؟  الیەنێك  چ  ملكەچی 

سیاسییەكە؟  جەستە  ی��ان  ب��ێ��ت،  ئ��ای��ن 

یەكەمی  هەقیقەتی  ئەمە  هۆبز  بەبڕوای 

هەروەها  واڵتە،  ناكۆكییەكانی  سەرهەڵدانی 

پابەندە بەناسینی ئەو  پێیوایە مانەوەی شار 
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كەسەی، مافی نوێنەرایەتیكردنی هەیە، بۆیە 

هۆبز روودەكاتە روانگەكانی مرۆڤ، پێیوایە 

وروژێرناون  كە  نایەت  كۆتاییان  ناكۆكییەكان 

لە ئەوروپا و ئاین بەرپایكردوون. بەتایبەتی 

ئ��ەو وت��ەی��ەی ك��ە دەڵ��ێ��ت:«م��رۆڤ دوو 

دەسەاڵتی هەیە، دەسەاڵتی كاتی و روحی«، 

ئەوانەی  دەیبینن،  بەتێكەڵی  هاوواڵتییان 

گونجاندن  دەتوانرێت  پێیانوابوو  پێش هۆبز 

لە نێوانیادا بكرێت. الی هۆبز ئەمە مەحاڵە، 

سیستەم  دوو  ژێردەسەاڵتی  لە  مرۆڤ  كە 

بێت)41(.

جیاوازەكان  روانگە  و  دەسەاڵت  كەواتە 

بەڵگەن لەسەر ئەوەی ژیانی شار یان ژیانی 

كۆمەاڵیەتی بۆ مرۆڤ رسوشتی نییە، چونكە 

روانگە جیاوازەكان پرت هۆكاری دابەشكردنی 

كە  دژبەیەك  گروپی  بۆ  سیاسیە  جەستەی 

بكەین.  نێوانیاندا  لە  گونجاندن  ناتوانین 

كۆمەاڵیەتی  ئاژەڵێكی  مرۆڤ  لەبەرئەوەی 

یان سیاسی نییە، هەروەها جەستەی سیاسی 

رسوشتی نییە، چونكە رسوشت پرت مرۆڤەكان 

بخات  یەكیان  نەك  جیادەكاتەوە،  لەیەكرت 

.)42(

كە  دەك����ات،  ه��ۆب��ز  ل��ە  وا  ئ��ەم��ە 

رەفتاری  بۆ  دۆخێك  چەند  گریامنەی 

سەرجەم  پێیوایە  هۆبز  بكات:  م��رۆڤ 

یەكسانن.  رسوشتیدا  دۆخی  لە  مرۆڤەكان 

لە  پارێزگاری  ه��ەوڵ��دەدات  تاكێك  هەر 

سەر   لە  بكات.  خۆی  مانەوەی  و  ژی��ان 

دۆخ��ەدا  ل��ەم  دیكە.  ئ��ەوان��ی  حیسابی 

مرۆڤ بۆ مرۆڤ دوژمنێكی دیارە، هەموو 

دەكەن  شتێك  هەموو  ئارەزووی  تاكەكان 

ئارەزووی  هەمان  گەر  خۆیان.  خودی  بۆ 

Thomas Hobbes
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دۆخەدا  لەم  ئەوا  هەبێت،  یەكتیرییان 

بەاڵم  دەبێت،  بەردەوام  لەنێوانیاندا  شەڕ 

دۆخە  ئەم  بەرگەی  ناتوانێت  تاكێك  هیچ 

سنورێك  پێویستە  بۆیە  بگرێ،  نالەبارە 

دژی  هەمووان  شەڕی   « دۆخەی  ئەم  بۆ 

هەمووان دابرنێت«)43(.

مرۆڤەكان  كاتێك  پێیوایە  هەروەها 

دەژی����ن ب��ە ب��ێ ب��وون��ی س��ەرۆك��ێ��ك��ی 

ئەوا  هەمووانەوە،  لەالیەن  دانپێدانراو 

شەڕ لە سەردەمی شارستانییەتی ئاشتیشدا 

ترسی  ب��وون��ی  ك��ە  ب��ەردەوام��دەب��ێ��ت. 

لە  مرۆڤەكان  دوژمنایەتی  ب��ەردەوام��ی 

شەودا  لە  مرۆڤەكان  بۆیە  هەیە،  یەكرتی 

یەكرتی،  ترسی  لە  دەدەن  كلیل  دەرگاكان 

بەردەوامییان  ترسی  مرۆڤەكان  كەواتە 

لە   تەنها  ترسە  ئ��ەم  هەیە،  یەكرتی  لە 

ئەندامانی  لە  بەڵكو  نییە،  هاوواڵتیان 

لەم  وردی  بە  گ��ەر  خێزانەكانیشیانە، 

مرۆڤەكان  دەبینین  بڕوانین  دی��اردەی��ە 

خۆپەرسنت،  كۆمەاڵیەتیشدا  دۆخ��ی  لە 

بەسەر  دەك��ەن  سەركەوتن  ئ���ارەزووی 

هەموویان  دەیەوێت  و  بەرانبەرەكانیاندا 

بزانن)44(.  بە گەورەی خۆیانی 

جەستەی  ت��ای��ب��ەمت��ەن��دی  ك���ەوات���ە 

بەاڵم  فرەییدایە،  شتێكی  لە  هۆبز  سیاسی 

نەك  جەستە،  ی��ەك  بە  دەیانكات  ترسان 

زەروورەتی  ئەوە  هەروەها  رسوشتەكەیان، 

ناچار  م��رۆڤ  رسوشتیدا  دۆخ��ی  لە  ش��ەڕە 

ناونراوە  كە  بێت،  رەزامەند  بەوە  دەك��ات 

ئەو  شەڕ  بۆیە  هەر  هاوبەش،  ئاگامەندی 

كە  ڕادەگەیەنێت  هەمووان  بە  ئاگامەندییە 

پەیامن ببەسنت)45( . 

نێوان  لە  پەیامنە  ئەم  هاوكات  بەاڵم 

لۆژیكییەوە  پرەنسیپێكی  لە  تاكەكاندا، 

بەرهەم�ی   ئەق�ڵ   تێیایدا  كە  دەبرێتەوە، 

زەروورەت������ە و ت��اك��ەك��ان ب��ە ن��اچ��اری 

دەستب�ەرداری هەندێ�ك لە ماف�ەكان�ی-  

بااڵی  دەسەاڵتێكی  بە  و  دەبن  خۆیان 

بەاڵم  سۆڤەرێنە،  ئەویش  كە  دەگەیەنن، 

سۆڤەرێن الیەنێك نییە لە پەیامنەكە، بەڵكو 

و  دەمێنێتەوە  پەیامنەكە  دەرەوەی  لە 

دەسەاڵتێكی ڕەهای پێدەدرێت)46(.

ب�����ەش��ی دووەم

مرۆڤ�دی�دی هۆبز

باسی یەكەم: مرۆڤ وەك )جەستە 

– ئامێر(

ت���ەوەری ی��ەك��ەم: م��رۆڤ وەك 

جەستە

پێناسەی جەستە دەكات،  هۆبز سەرەتا 

كە  شتانەی  ئ��ەو  هەموو  لە  بریتییە  كە 

كەرتێكی  تەك  لە  هزرینامن  لە  سەربەخۆ 

لەتەك  پێكەوە  یان  یەكدەگرنەوە،  شوێندا 

جیهان  كشاوی  ئەستوی  دەكشێن،  ئ��ەودا 

بەسەر  تەنها  گۆڕانیش  و  جەستەیە  تەنها 

شونێدایە  نێو  لە  جەستە  دێت.  مۆركەكاندا 

و هەر لێرەشەوە بابەتی لێهزرینە، واتە نەك 

هزرینامن  لە  تەنانەت  بەڵكو  كشاوە،  تەنها 

سەربەخۆیە، جەستە دوو تایبەمتەندی هەیە، 

ئەوانیش بریتین لە: كشان و جوڵە)47(.

هەمان  بە  مرۆڤدیدٍییەكەی  هۆبز 

ژێر  لە  فەلسەفەكەی  سیستەمی  شێوەی 

مرۆڤ  راڤ��ەدەك��ات.  ماتێریالیزمدا  ركێفی 

بریتین  ئەقڵ  و  زەین  جەستە،  لە  بریتییە 

لە  بریتییە  مرۆڤ  ك��رداری  سێنسایەتی،  لە 

بۆیە  سێنسییەكان،  هەستە  پێگەوەگەری 

میكانیزمی  دیلی  بەڵكو  نییە،  ئازاد  مرۆڤ 

سێنسەكانێتی)48(.

مرۆڤە  تەنها  هۆبزدا  دی��دی   لە  ژیان 

جەستەیەكی  مرۆڤیش  جوڵەی  جوڵەدا،  لە 

میكانیكییە،  یاسایەكی  ملكەچی  و  مادییە 

و  چاالكی  بۆ  جیاواز  راڤەی  دەتوانین  بۆیە 

ئەو  سنوری  لە  مرۆڤ  مۆڕاڵییەكانی  دیاردە 

یاسایانەدا بكەین، لەبەرئەوە ئەو چاالكییانە 

گەر جەستەیینب، یان زەینی، ئەوا لە بنەڕەتدا 

تەنها دیاردەی جوڵەی جەستەمادییەكانن لە 

ئەندامەكانی جەستەی مرۆڤدا، كە ملكەچی 

وایكرد  ئەمەش  ئەنجامییە،  و  هۆ  بنەمای 

هۆبز بە ئاراستەی راڤەكردنی میكانیكیانەی 

مرۆڤدا هەنگاو بنێت)49(.

كەواتە مرۆڤ ئامێرێكە لە چەند بەشێكی 

جەستەیی پێكهاتووە، لە جەستەكانی دیكەی 

جیاوازە.  هەن  لەرسوشتدا  كە  دەوروب��ەری 

ئەمە ئەوە ناگەیەنێت، كە وەاڵمدانەوەكانی 

بەدەر  یاسای  بۆ  ملكەچن  مرۆڤ  جەستەی 

جیاكردنەوەی  بەڵكو  میكانیكیەكان،  یاسا  لە 

و  رێكخسنت  ل��ە  ئاڵۆزییەوەتی  ب��ەه��ۆی 

كارەكانیەوە. هۆبز دڵ و دەمار و جومگەكان 

بۆجوڵەی  دادەنێت،  گەیەنەر  و  بەبزوێنەر 

ئ��ەوەوە  تێڕوانینی  لە  تەنانەت  جەستە. 

چەند  گواستنەوە  ل��ە  بریتییە  هەست 

بەڕێی  كە  جەستەیی  كۆنكرێتی  جوڵەیەكی 

دڵ  دەگاتە  ناو جەستەوە  باڵوەكانی  دەمارە 

و لەوێوە بۆ مێشك )دماغ( )50(.

هۆبز پێوایە دوو جۆر جوڵە بە شێوەیەكی 
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سەرەكی لە مرۆڤدا هەیە، یەكەمیان: ناودەبرێت 

جوڵەی  وەك��و  )الحیوی(،  زیندوو  جوڵەی  بە 

هەناسەدان...،  و  هەرس  و  خوێن  هاتووچۆی 

لە  نییە  یارمەتی  بە  پێویستییان  جواڵنە  ئەم  كە 

ناودەبرێت  دووەمیان:  جۆری  بەاڵم  ئەندێشەوە، 

بە جوڵەی خۆویست- )ئیرادی(، وەكو رۆیشنت و 

قسەكردن و جواڵندنی ئەندامێك لە ئەندامەكانی 

وەردەگرێت.  فەرمان  مێشكەوە  لە  كە  ل��ەش، 

و  دێت  دەرەوە  لە  لە جوڵە  دووەمە  ئەم جۆری 

)دماغ(،  مێشك  دەگاتە  تاكو  دەبێت  ب��ەردەوام 

كاریگەری  و  دروستدەكات  زەیندا  لە  وێنەیەك 

لەدڵدا.  زیندووەكان  جوڵە  لەسەر  دادەنێت 

ئەمەش وادەكات جۆرێك لە هەست دەربكەوێ، 

دیارەكانی  رەوشتە  و  ئەقڵ  جوڵەكانی  تیایدا  كە 

لەسەر بەڕێوەدەچن، چونكە جوڵە هاتووەكان لە 

جەستەیەكی دەرەكییەوە كاریگەری كەم نابێتەوە 

بۆ  دەگوازرێتەوە  بەڵكو  )دماغ(،  مێشك  لەسەر 

كە  هەستەكان،  لە  دیكە  جۆرێكی  دەبێتە  و  دڵ 

پەیوەندی بە هەڵچونەكانی مرۆڤەوە هەیە)51(.

ناخەكییەكانی  دیاردە  سەرجەم  لەمەشەوە 

كاریگەری  گەر  چونكە  ئ��اراوە،  دێنە  م��رۆڤ 

ئۆرگانێكی  هەر  یان  چ��او،  بەڕێی  ئۆبژێكت 

دیكەی جەستەوە بۆ نێو دڵ بگوازرێتەوە، ئەوا 

ئەوە دەبێت جوڵەیەك،  تەنها  سەرئەنجامەكەی 

واتە تەقەالیەك سەرهەڵدەدات، ئەم تەقەالیەش 

ئەو  بۆ  بێمەیلییەك  یان  مەیلێك،  بوونی  واتەی 

ئۆبژێكتە بزوێنەرە دەگەیەنێت)52(.

ناو  دڵ  بزوتنەی  ئ��ەم  دی���اردەی  هۆبز 

شێوەیەك  بە  »ناحەزی«،  یان  »ح��ەز«  دەن��ێ، 

كە  بێت  شتێك  بۆ  تێكۆشانە  ئەو  ئاراستەی  كە 

حەز،  پێیدەوترێت  ئەوا  لەسەربێت،  ویستی 

بەاڵم گەر ئاراستەی تێكۆشان بۆ دووركەوتنەوە 

ناحەزی.  بە  ناودەبرێت  ئەوا  شتێك  لە  بێت 

ئ��ازار(،  و  چێژ  ناحەزی)  و  حەز  بەمشێوەیە 

حەز  چونكە  م��رۆڤ��ن،  تێكۆشانی  دی���اردەی 

بەو  پابەندە  هەمیشە  و  شادییە  جوڵەیەكی 

شتانەوە، كە چێژ دەبەخشن و دڵخۆشكەرن بۆ 

ناحەزی جوڵەیەكی پەشیامنییە  مرۆڤەكە، بەاڵم 

و دوورت دەخاتەوە لەو شتانەی كە دەبنە هۆی 

رق و بێزاری. بەمشێوەیە هەستەكانی » حەز و 

ناحەز، چێژ و ئازار، خۆشەویستی و رقلێبوونەوە، 

دیاریكراو  شتێكی  ئاراستەی  بە  هیوا«،  و  ترس 

كاردانەوەیان دەبێت لەسەر زەینی مرۆڤ )53(.

بە  گەیشنت  بۆ  چاوەڕوانییەوە  بە  مەیلێك 

شتێكی خوازراو ناودەنرێ« هیوا«، هەمان مەیل 

بەبێ چاوەڕوانی ناودەنرێ »ناكام« )بێهیوایی(. 

لە  كە  زیانێكەوە  چاوەڕوانی  بە  بێمەیلییەك 

»ت��رس«،  ن��اودەن��رێ  بكەوێتەوە،  بابەتێكەوە 

زیانە  ئەو  كە  هیوایەكەوە  بە  بێمەیلی  هەمان 

بەڕێی بەرهەڵستییەوە وەربچەرخێرنێ ناودەنرێ 

ئازایەتییەكی كتوپڕ  )ئازایەتی(، بەاڵم  »غیرەت« 

هیوای  »ت��وڕەب��وون«.  ن��اودەن��رێ  دروستبوو 

ب���ەردەوام وات��ەی »ب��ڕواب��ەخ��ۆب��وون«، بەاڵم 

بەخۆنەبوون«،  »بڕوا  واتەی  بەردەوام  بێهیوایی 

كە  زیانێك،  بە  سەبارەت  توڕەیی  دەگەیەنێ. 

گەیەنراوە  كەسێك  بە  ن��اڕەوا  بە  ئەو  بەبڕوای 

بۆ  خۆزگە  دەگەیەنێ.  »نەویستی«،  وات��ەی 

چاكە   « یان  كەسێك«چاكی«  سەالمەتبوونی 

ویستیی«ە. گەر ئەو خۆزگەیە سەرجەم مرۆڤان 

»چاكە  بە  دەب��ێ  ئ��ەوا  بگرێتەوە،  گشتی  بە 

خوازی«)54(.

ك��ەوات��ە ب��ەردەوام��ب��وون��ی ئ��ارەزووەك��ان 

مرۆڤیش  ئارەزووەكانی  ژیانە،  بەردەوامبونی 

مردن  بە  تەنها  نایەت  كۆتاییان  و  بێسنورن 

بەردەوامبوونی 
ئارەزووەكان 
بەردەوامبونی 
ژیانە، ئارەزووەكانی 
مرۆڤیش بێسنورن 
و كۆتاییان نایەت، 
تەنها بە مردن 
نەبێت، چونكە 
ئامانجی مرۆڤ لە 
ژیاندا  پاوانخوازی 
)تەماعكاری(، نییە 
تەنها بۆ كاتێكی 
دیاریكراو
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ژیاندا   لە  مرۆڤ  ئامانجی  چونكە  نەبێت، 

بۆ  تەنها  نییە  )تەماعكاری(،  پاوانخوازی 

هەمیشە.  بۆ  بەڵكو  دیاریكراو،  كاتێكی 

لەبەرئەوەی ڕێگای دڵنیایی و بەدەستهێنانی 

ئارەزووەكانی كە لەئێستاوە كاریان بۆدەكات، 

بۆ  دەزانێت  ئامراز  باشرتین  بە  هێز  ئەوا 

بەدەستخستنی لە ئایندەدا)55(.

تەوەری دووەم: مرۆڤ وەك ئامێر

راڤەی  فیزیۆلۆژیەوە  رووی  لە  هۆبز 

مرۆڤ دەكات. كە وەرگرتنی خۆراك سەرەتا 

واتە  دەركدەكرێت،  سێنسەكانەوە  لەالیەن 

بەهۆی قوتدانەوە دەنێرێ بۆ نێو گەدە، پاشان 

گەدە دەینێرێ بۆ نێو ریخۆڵەكان. لێرەوە ئەو 

لیمف  نێو خانەكانی  بۆ  پااڵوتەكەی  خۆراكە 

نێو  بۆ  دەینێرێ  ئەمیش  دەنێرێ،  )لینفا( 

خوێنهێنەر و لە وێشەوە بۆ دڵ. پااڵوتەكە لە 

نێو دڵ تێكەڵ بە خوێن دەبێت، پاشان بەشە 

پێویستییەكانی بەڕێی خوێنبەرەوە دەنێررێ، 

بۆ مێشك، لە وێشەوە بە هۆی دەمارەكانەوە 

بە نێو لەشدا باڵودەبێتەوە و دەبێتە گۆشت. 

خوێن بە هەمانشێوەی بزوتنی خوینبەرەكان 

دێ  ماسولكەكان  نێو  بۆ  بەیارمەتیان  كە 

نێو  دەڕژێتە  و  دەمارەكان  نێو  بۆ  دەنێررێ 

خوینهێنەری فراوان و لەوێوە دەگەڕێتەوە بۆ 

نێو دڵ. بەمشێوەیە پرۆسەكە دوای وەرگرتنی 

توخمی نوێ دووپات دەبێتەوە)56(.  

    م��رۆڤ ل��ەگ��ەڵ ب��ەردەوام��ی ئەم 

تا  واتە   دەژی،  خوێندا  سوڕی  پرۆسەیەی 

و  كشان  بزوتنی)لێدانی(  لەسەر  دڵ  چەند 

ئەوەندەش  بێت،  ب��ەردەوام  چوونەوەیەك 

سوڕی خوێن بەردەوام دەبێت. لەمەوە هۆبز 

بڕیاردەدات كە ژیان، یان بە واتەیەكی دیكە 

لێدای دڵ بە هەواوە بەندە، واتە هەوا هۆی 

هەناسەدراو  ه��ەوای  چونكە  دڵە،  بزوتنی 

نێو  دەچێتە  هەناسەوە  ب��ۆری  ه��ۆی  بە 

سییەكانەوە و لەوێشەوە بە دڵ دەگات، بەاڵم 

مردن  هۆی  ئەوەیە،  لێرەدا  گرنگ  پرسیاری 

چییە؟ مردن الی هۆبز واتەی وەستانی سوڕی 

لە  دەگەیەنێ. هۆیەكانی مردن جگە  خوێن 

هۆ دەرەكییەكان جیاوازن. گیرانی دەمارەكان 

رووب��دات  دەش��ێ  كە  م��ردن،  بۆ  هۆیەكە 

بەهۆی رەقهەاڵتنی ماسولكەكانەوە، رێگە لە 

خوێن بگیرێ و لەسەرئەنجامدا هێزی بزوتنی 

دڵ ناتوانێ خۆی بسەپێنێ و ئەوسا مرۆڤەكە 

دەمرێت )57(.  

باسی دووەم: دۆخی رسوشتی

دۆخ�����ی رسوش���ت���ی ی��ەك��ێ��ك��ە لە 

هۆبز،  ه��زری  سەرەكییەەكانی  چەمكە  

»ماكفێرسۆن«****** پێیوایە ئەم چەمكە لە 

پێكهاتەی میتۆدێكدا سودی لێوەرگیراوە، نەك 

مێژووی  لە  ڕاستەقینە  قۆناغێكی  بە  ئەوەی 

ڕوونی  بارەیەوە  لەم  دابرنێت.  مرۆڤایەتی 

دەكاتەوە، كە دۆخی رسوشتی گریامنەیەكی 

مێژوویی نییە، بەڵكو گریامنەیەكی لۆژیكییە. 

كە دەشێ هەموو ئەو خەسڵەتانەی مرۆڤی 

لە  تەواوی  بە  هێناون  دەستی  بە  مێژوویی 

میتۆدی  لە  هۆبز  چونكە  نەگرین،  بەرچاو 

سفرەوە  خاڵی  ل��ە  خ��ۆی��دا  توێژینەوەی 

دەستپێدەكات. كەتیایدا هیچ جۆرە دەوڵەت 

نییە)58(،  بوونیان  ماف  پێكهاتەیەكی  و 

دۆخی رسوشتی  الی هۆبز وێناكراوی دۆخی 

خۆیەتی.  ڕۆژگارەكەی  كۆمەڵگەی  ڕیالێتی  

كە جەنگە درێژماوەكانی ئەوكات، پێكهاتەی  

كۆمەڵگەیان داڕماندبوو)59(. 

ڕاڤەیەكی  هەوڵدەدات  هۆبز  لێرەوە 

بكات.  م��رۆڤ  چییەتی  سایكۆلۆجیانەی 

پێیوابوو مرۆڤ رسوشتێكی نەگۆڕی هەیە و 

دۆخی رسوشتی بەر لە هەرشتێك وێناكردنێكە 

الی  مرۆۆڤ  كە  مرۆڤ.  رسوشتی  دەربارەی 

الیەك  لە  هەیە:  رسوشتی  جۆر   دوو  ئەو 

ئەقڵمەندە،  دیكەوە  لەالیەكی  و  سۆزمەندە 

بە  زاڵدەبێ  سۆز  الیەنی  بەناچاری  ب��ەاڵم 

دۆخەدا  لەم  چونكە  ئەقڵدا،  الیەنی  سەر 

و  هەڵچونەكانێتی  س��ۆزو  كۆیلەی  م��رۆڤ 

و  بێت  خۆی  بۆ  شێك  هەموو  هەوڵدەدات 

بەمەش  وەربگرێت.  شتێك  هەموو  لە  چێژ 

لەگەڵ  ناكۆكییەوە  و  ملمالنێ  دەكەوێتە 

مرۆڤانی دیكەدا)60(.

سەرەكی  فاكتەری  سێ  هۆبز  لەمەوە 

بۆسەرهەڵدانی ناكۆكی و ملمالنێ لە رسوشتی 

بێبڕوایی  هاڤڕكێ،  دیاریدەكات:  مرۆڤدا 

هەروەها  خ��ود(،  لە  )بەرگریكردن  وات��ە 

بە  گەیشنت  هەوڵی   ( واتە  ناوبانگ،  دەردی 

شەرەفمەندی(، ئەم سێ فاكتەرە هۆی ناكۆكی 

گەیشتنە  هاڤركێ،  ئامانجی  مرۆڤانن.  نێوان 

تاكڕەوانە  هەریەكێك  كاتێك  دەسەاڵت،  بە- 

تێدەكۆشێت.  خۆی  بەرژەوەندییەكانی  بۆ 

دەبێ بە هۆی شەڕ و ناكۆكی، چونكە هەوڵی 

بەڕمەكی خۆ هێشتنەوەی  بەندە  هەریەكێك 

ئەوی  دەخوازێ  هەریەكێك  بۆیە  مرۆڤەوە، 

دیكە بخاتە ژێر ڕكێفی خۆیەوە، یان تەنانەت 

بیكوژێت، بەاڵم كاتێك هەموو یەكێك توانای 

هەیە بە تەنها یان بە یەكگرتن لەتەك كەسانی 

دیكەدا زیان بە مرۆڤانی دیكە بگەیەنێ، ئەوا 
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الیەن  لە  كە  دەژین،  مەترسیدا  لە  خۆشیان 

كەسێك یان دەستەیەكی بە هێزترەوە كۆتایی 

بە ژیانیان بهێرنێت. بە هۆی ئەم ترسەوە واتە 

ئاسایشدا  لە  كەسێك  هیچ  بێبڕواییەوە  ئەم 

و  فێڵ  یەكێك  ه��ەر  ڕێگەی  تاكە  ناژێت. 

زەبرە، تاكو بتوانێت كەسانی دی هەتا ڕادەی 

بڕكردنی توانست و ویستی بخاتە ژێر ڕكێفی 

خۆیەوە)61( .

بەهەمانشێوە دەردی ناوبانگ و هەوڵی 

سەرچاوەیەكی  شەرەفمەندی  بە  گەیشنت 

دۆخی  لە  مرۆڤانە  نێوان  ملمالنێی  دیكەی 

لەم  تاكێك  ه��ەم��و  چونكە  رسوش��ت��ی��دا، 

باروودۆخەدا چاوەڕوانی ئەوی دیكە دەكات، 

ڕێزی  یان  بداتێ،  دیاریكراوی  بەهایەكی  كە 

خۆی  كە  شێوەیەی  بەو  بگرێت،  تواناكەی 

بە  گشتی  بە  دەزانێت.  خۆی  شایستەی  بە 

های مرۆڤ نرخەكەیەتی لە بەرامبەر ئەوانی 

دیكەدا)62(.

دوژمنی  مرۆڤێك  هەموو  دۆخەدا  لەم 

مرۆڤە(،  گورگی  )مرۆڤ  دیكەیە.  مرۆڤێكی 

دروستی  لە  تێگەیشتنێك  جۆرە  هیچ  تیایدا 

و نادروستی، داد پەروەری و نادادپەروەری، 

چاكەو خراپە، بوونی نییە. تەنها ڕێسای ژیان 

ئەوەیە  كە هەر كەسێك دەتوانێ هەرشتێك 

كە  كاتەی  ئەو  تا  بەدەستبهێنێ،  خۆی  بۆ 

دەتوانێت ئەوە بپارێزێ. تەنها هێز كارایە و 

لەم  ئەژماردەكرێت.  بنەڕەتی  فەزیلەتی  بە 

دڵنیا  خۆی  گیانی  لە  كەسێك  هیچ  دۆخەدا 

بێنەوایی  لە دۆخی تەنهایی و  نییە،  مرۆڤ 

ژیان  كۆتایی  ڕووەو  بێویژدانیدا  و  نزمی  و 

دەگوزەرینێت. ئاشتی و ئاسایش بوونی نییەو 

گیانی مرۆڤ هەمیشە لە مەترسیدایە)63(.

دۆخەدا  لەم  مرۆڤەكان  پێیوایە  هۆبز 

یەكسانن و هەر تاكێك ئەو مافەی هەیە كە بە 

هۆی بوونی ئەو كەرەسانەی لەبەردەستیدان 

بۆ  و  بكات  خ��ۆی  م��ان��ەوەی  لە  ب��ەرگ��ری 

لەم  بنێت.  ئامانجەكانی هەنگاو  بە  گەیشنت 

ملمالنێ  لە  جگە  رسوشتییەدا  هەلومەرجە 

نییە.  زاڵ  دیكە  شتێكی  هیچ  ڕەشبینی  و 

ئەمەش »جەنگی هەمووان دژی هەمووانی 

هەركەسێك  دۆخەدا  لەم  لێدەكەوێتەوە«. 

هەیە،  شتێكەوە  ه��ەم��وو  ب��ەس��ەر  مافی 

كەسانی  بەسەرجەستەی  مافی  تەنانەت 

دیكەوە هەیە، كەواتە لە هەلومەرجێكی لەم 

شارستانییانە  دەستكەوتێكی  هیچ  شێوەیەدا 

ترسێكی  دەمێنێتەوە  ئەوەی  و  نییە  بوونی 

جێگیر و مەترسی مەرگە)64(.

چونكە گەر مرۆڤەكان لە هەموو شتێك 

دژ بە بیرو ڕای یەكرتبن ئەوا لە بارەی مەرگەوە 

ژیان  لە  ئەوان  شتێكە  خراپرتین  كە  هاوڕان، 

بۆیە هەر مرۆڤێك گەرەكییەتی  دەباتە دەر، 

و  مانەوە  ه��ۆی  دەبێتە  كە  هەركردارێك 

پارێزگاری لە خودی خۆی لە بەرانبەر مردندا 

ئەنجامی بدات. كە ئەو كردارەش بە ڕاست و 

مافی خۆی دەزانێ )65(.

خەسڵەتێكی  چەند  دەتوانین  لێرەوە 

رسوشتیدا  دۆخ��ی  لە  سەرەتایی  مرۆڤی 

دەستنیشان بكەین:

•  هیچ جۆرە جیاوازییەك لە نێوان كاری 

ڕاست و هەڵەدا نییە. كەس بۆی نییە بە هیچ 

كردەوەیەك  مۆڕاڵی  نا  و  مۆڕاڵی  پێوەرێكی 

قۆناغەدا  لەم  ب��ەرئ��ەوەی  لە  دیاریبكات، 

پێوەرێكی لەو جۆرە بوونی نییە.

نێوان  لە  جیاوازییەك  ج��ۆرە  هیچ   •

كەسی ستەمكار و دەادپەروەدا نییە. چونكە 

ئەمانە  ن��ەدۆزراب��ۆوە  یاسایەك  ئ��ەوك��ات 

ئارادا  لە  كاتێك  دادپ��ەروەری  دیاریبكات. 

یاساوە  دەوڵەتی  ڕێی  لە  مرۆڤ  كە  دەبێت 

لەگەڵ مرۆڤانی دیكەدا لە پەیوەندیدا بێت.

)خاوەندارێتی( وماڵێك  سامان  هیچ   •

تاكە  بە  بێت  تایبەت  كە  نییە  دیاریكراو  ی 

كەسێك، لەبەرئەوە هەموو مرۆڤێك دەتوانێ 

لە ڕێی هێزەوە هەرچییەك دەیخوازێ ببێتە 

خاوەنی و تا ئەو كاتەش كەدەتوانێ پارێزگاری 

لێبكات وەك موڵكی خۆی دەمێنێتەوە )66(.

نێو  م��رۆڤ��ان��ی  پ��ێ��ی��واب��وو  ه��ۆب��ز 

دەرچونی  زەروورەت��ی  لە  شارستانییەتەكان، 

جەنگی  دۆخی  كە  دۆخێك  وەها  لە  مرۆڤ 

بە  تێدەگەن،  هەمووان  دژی  لە  هەمووانە 

یان  وەحشییەكان،  مرۆڤە  ئەو  تێڕوانینی 

دەژین،  رسوشتیدا  دۆخی  لە  بەڕبەڕییەكان 

لە  تەنها  شارستانییەكان  م��رۆڤ��ە  ب��ەاڵم 

هەلومەرج و قۆناغەكانی جەنگی ناوخۆییدا 

لە دۆخێكی پێش دەوڵەت نزیكدەبنەوە، بەاڵم 

ڕووی  خستنە  لە  هۆبز  سەرنجی  جێی  پنتی 

ئەوە  تاكو  بوو،  ئەوە  تیۆرییەدا  چەمكە  ئەم 

روون بكاتەوە كە پێویستە مرۆڤانی شارستانی 

بۆ پاراستنی بەرژەوەندی سودمەندییەكانیان 

تاوەكو  بەر،  بگرنە  شارستانیانە  چارەی  رێگە 

بەوەها دۆخێكی رسوشتی، یان هەر دۆخێكی 

هاوتای ئەم دۆخە گرفتارنەبن )67(، بۆیە لە 

سەرئەنجامدا لەم بارودۆخە كە تیایدا مرۆڤ 

ڕێگای  دوو  ئەوا  دەبات،  لەناوچوونی  بەرەو 

لە بەردەمدایە كە ڕزگاری بكات:

• ت���رس ل��ە م����ردن، ك��ە م��رۆڤ��ەك��ان 

ناچاردەكات، داوای ئاشتی و ئارامی بكات.
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بەرهەمی  كە  ئەقاڵ،  بەكارهێنانی   •

زەروورەتەو دەزانێت بەرژەوەندی مرۆڤ لە 

تا  بۆدادەنێت،  تایبەتی  ڕێساگەلی  كوێدایەو 

بەرەو ئاشتی ببات. كاركردنیش بەم یاسایانە 

ڕێككەوتن  و  لێكتێگەیشنت  ب��ەرەو  م��رۆڤ 

یاخود  بیرۆكە،  یاسایانەش  ئ��ەم  دەب��ەن. 

بنەمای گشتین و ئەقڵ خۆی پەییانپێدەبات 

وەك یاساكانی رسوشت)68(. 

یاسای  و  م��اف  سێیەم:  باسی 

رسوشتی

ئ��ازادی  لەگەڵ  رسوشتی  مافی  هۆبز 

دەسەاڵتی خۆی،  بەكارهێنانی  بۆ  هەرتاكێك 

پاراستنی  پێناو  لە  خۆی،  ویستی  بەگوێرەی 

ڕوانگەی  لە  دەك��ات.  پێناسە  خۆی  ژیانی 

هۆبز »ئازادی بە مانای نە هێشتنی ڕێگرییە 

ڕونكردنەوەی  بۆ  لەبەرئەوە  دەرەكییەكانە«، 

»یاسا«دا  و  »ماف«  نێوان  لە  جیاوازی  ئەمە 

دەكات. ماف پەیوەستە بە بوونی ئازادی بۆ 

بەجێنەگەیاندنی،  یان  كارێك  بەجێگەیاندنی 

ئەوە لە كاتێكدا كە یاسا مرۆڤ ناچاردەكات 

كارێك  چ  یان  بكات؟  كارێك  چ  دەب��ێ  كە 

یاسا«،   « و  »ماف«  نێوا  جیاوازی  نەكات؟ 

ه����ەروەك ج��ی��اواز ن��ێ��وان »ئ�����ازادی« و 

»ئەركە«)69(. 

مافە رسوشتییەكان بریتین لە:

خود،  لە  پارێزگاریكردن  مافی  یەكەم: 

بنەمایەكی  ئەمەش  م��ان��ەوە.  مافی  وات��ە 

هۆی  دەبێتە  نەفیكردنی  چونكە  ئەقڵییە، 

دژبەری. 

جیاتی  لە  یەكەم  مافی  ئەگەر  دووەم: 

مەبەست بێت، ئەوا مافی دووەم لە جیاتی 

ئامرازە، واتە ئەگەر مافی خود مانەوە بێت، 

دواكەوتەی  خود  كە  لۆژیكییە،  شتێكی  ئەوا 

دەستەبەركردنی  بۆ  بێت  ئامرازێك  هەموو 

لە  هەبێ  ماف  »ئەگەر  واتە  مانەوەكەی، 

مەبەستدا ، ئەوا ماف هەیە لە ئامرازیشدا«.

هەموو  خۆیەتی  مافی  سێیەم:مرۆڤ 

بۆ  بەكاربهێنێت  پێویست  ئامرازێكی 

هەموو  مەبەستەكانی.  بەدەستهێنانی 

خۆی  تایبەتییەكانی  ئامرازە  و  توانا  مرۆڤێك 

بە  بێنن  كۆتایی  ئامرازانە  ئەو  كە  دەزان��ێ، 

ترس و خود بپارێزن)70(.

بێسنور  و  ڕەها  ئازادی  كاتێك  پێیە  بەم 

مافێكی رسوشتی مرۆڤە و لە هەموو شتێكدا 

ئازادییەكی بێمەرجی هەیە، كە هێز پشتیوانی 

دەكات. ئەوا ئەمە هیچ مانایەكی دیكەی نییە 

جگە لە شەڕ نەبێت. چونكە لە بارو دۆخێكی 

وەهادا مرۆڤ مافی بۆ هەموو شتێك هەیە، 

تەنانەت لە جەستەی بەرامبەرەكەشی، بۆیە 

لێرەدا هیچ گەرەنتییەك بۆ ژیانی مرۆڤ نییە 

ئەقڵی  سنوری  كە  هەستدەكات،  مرۆڤ  و 

خۆی تێپەٍڕاندووە)71(.

چەشنێكی  ب��ە  م��رۆڤ��ان  كاتێ  ب��ەاڵم 

ڕووب���ەڕووی  مەرگەو  لە  ڕقیان  رسوشتی 

هەر  زەروورەت  بە  ئ��ەوا  دەب��ن��ەوە،  ترس 

شوێن  بە  ناچاردەبێت  ئەقڵمەند  تاكێكی 

خوازیاری  و-  بچێت  باشرتەوە  بارودۆخێكی 

ئاشتی بێت،ئەمەش ڕێگە چارەیەكی ئەقڵییە 

پاراسنت و گەرەنتی ژیان كە  بۆ  ئامرازێكە  و 

ئامانجی بنەڕەتی مرۆڤە بۆ بەختەوەری)72(. 

گۆڕینی  ئەقڵ  ئەركی  بەمشێوەیە 

مرۆڤە لە ژیانی سەرەتایی و وەحشیگەری 

بەاڵم  مەدەنی،  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانێكی  بۆ 

یاساكانی  چەسپاندنی  ڕێگای  لە  ئەمە 

بەردەم  لە  كەڕێگە  دەكرێت،  رسوشتەوە 

ڕێكخستنی  لەپێناو  دەك��ات��ەوە،  مرۆڤدا 

دیكەدا  كەسانی  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی 

تاكو پارێزگاری لە خۆی و ژیانی بكات)73(. 

بەم پێیە هۆبز ئەم دۆخە بە یاسایەكی 

ناوی  ئەقڵ  یاسای  یەكەم  بە  یان  گشتی، 

دەبات. كەواتە یاسای رسوشتی بریتییە لە :« 

لە سەر  یان ڕێسایەكی گشتی كە  پرەنسیپ 

مرۆڤ  تیایدا  كە  بونیاترناوە،  ئەقڵ  بناغەی 

بە  ئاشتی  بەدەستهێنانی  بۆ  هەوڵدەدات 

مرۆڤ  گەر  بەمشێوەیە  خۆی«.  توانای  پێی 

لە  واز  گەرەكە  ئەوا  بێت،  ئاشتی  خوازیاری 

لەپێناو  بهێنێت،  خۆی  تایبەتییەكانی  مافە 

سود و بەرژەوەندی گشتیدا)74(. 

یاسای رسوشت  یەكەم  بە  هۆبز  لێرەوە 

دەگات، كە فەرمان دەدات مرۆڤ پێویستە بە 

دوای ئاشتیدا بگەڕێت و پەیڕەویبكات. یاسای 

مافەكانی  لە  واز  مرۆڤ  كە  ئەوەیە  دووەم، 

ئەوانیدی  گەر  بێگومان  بەاڵم  بهێنێت،  خۆی 

بهێنن.  خۆیان  مافەكانی  لە  واز  ئامادەبن 

و  ئاشتی  لەپێناو  هەڵوێستە  ئەم  گەر  ئەمە 

هاوكات  بزانێ،  زەروور  بە  خۆیدا  پارێزگاری 

دیكە  كەسانی  ئازادی  بڕی  هەمان  بە  دەبێ 

ڕازی ببێت، كە ئەو بۆ خۆی لە ئەوانی دیكە 

بە  فەرماندەدات  یاسایە  ئەم  دەكات.  داوای 

وازهێنان لە مافە تێكدەرەكانی ئاشتی. سێیەم 

یاسای رسوشتی، ئەوەیە كە پێویستە پەیامن 

داوییانە  كە  پەیامنەی  ئەو  بەجێبهێرنێت، 

بیبەنە سەر. ئەم یاسایە بریتییە لە سەرچاوەو 

پرەنسیپی دادپەروەری، بەاڵم پەیامن شكاندن 

بە ستەم ئەژماردەكرێت)75(.

لێرەوە چوارەم یاسای رسوشتی، بریتییە 

كەسەی  ئەو  كە  سوپاسگوزاری،  یاسای  لە 

نەرمییەكی  دیكەوە  كەسێكی  الی��ەن  لە 

ئەو  شایانی  ئەوەی  بێ  بە  نیشاندەدرێت، 
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نەرمییە بێ، نابێ كەسی نەرمبوو بگەیەنێتە 

هەڵوێستەكەی  لە  بەداخەوە  كە  ڕادەی��ەك 

خۆی بڕوانێ. پێنجەم یاسای رسوشتی، ئەوەیە 

سودمەندبێ.  ئەوانیدی  بۆ  یەكێك  هەموو 

بە  یاسای رسوشتی، فەرمان دەدات  شەشەم 

هەڵەیان  كە  ئەوانیدیكەدا،  لەگەڵ  لێبوردن 

چونكە  خۆشبێت،  لێیان  ك��ردووە  بەرامبەر 

لێبووردن لە زوڵمێك هیچی دیكە نییە جگە 

ئاشتی،  تكای  وەرگرتنی  بۆ  ئامادەیی  لە 

بكێشێ  درێژە  دوژمنایەتییەكە  گەر  چونكە 

ئەوسا ئاشتی بەدی نایەت و مرۆڤ هەموو 

كات لەنێو ترسی بەردەوامدا دەژی)76(.

فەرمان  رسوش��ت��ی،  ی��اس��ای  ح��ەوت��ەم 

واتە  ڕیفۆرمی هەمەجۆر،  یاسای  بە  دەدات 

نابێ خراپە بە خراپە وەاڵم بدرێتەوە. لێرەوە 

یاسای  لە  بریتییە  یاسای رسوشتی،  هەشتەم 

هۆی  بە  نابێ  كەسێك  هیچ  واتە  ڕێزگرتن، 

كردارێك یان وشەیەك یان ڕەفتارێكەوە كین 

نۆیەم  هەڵبگرێ.  دیكە  كەسانی  لە  بوغز  و 

لە  مرۆڤەكان  كە  ئەوەیە  رسوشتی،  یاسای 

دەیەم  یەكرتی.  لەگەڵ  یەكسانن  رسوشتەوە 

یاسای رسوشتی، ئەوەیە كە لە كاتی پەیامندا 

هیچ كەسێك بۆی نییە داوای مافێك بۆخۆی 

بكات، كە بە شایستەی كەسەكەی بەرانبەری 

نەزانێت)77(. 

ی���ازدەی���ەم ی��اس��ای رسوش��ت��ی، گ��ەر 

بە  دەمەقاڵییەك  چارەسەركردنی  بڕیاری 

ناوبژیكەریك درا، ئەوا دەبێ ئەو ناوبژیكەرە 

رێنامییە  ئەم  گەر  چونكە  بێت،  بێالیەن 

تەنها  مرۆڤان  نێوان  شەڕی  ئەوسا  نەبێت، 

دوازدەی��ەم  یەكالییدەكرێتەوە.  جەنگ  بە 

شتانەی  ئ��ەو  ئ��ەوەی��ە  ی��اس��ای رسوش��ت��ی، 

الیەن  لە  دەبێت  نین،  دابەشكردن  شیاوی 

شیاویی  بەپێی  ڕێگری  بەبێ  هەمووانەوە 

شتێكی  ب��ەاڵم  بەكاربهێرنێن،  وق��ەوارەی��ان 

هەموو  بەسەر  دەبێ  دابەشكردن،  شیاوی 

ئەو كەسانەدا دابەشبكرێ كە مافیان بۆ ئەو 

شتە هەیە)78(.

فەرمان  رسوشتی،  یاسای  سیازدەیەم 

بۆ  بابەتێك  یان  مافێك  سەرجەمی  دەدات، 

دیاریبكرێ.  قوڕعە  بە  دەب��ێ  موڵك  منونە 

شتانەی  ئەو  رسوشتی،  یاسای  چواردەیەم 

شیاوی  گشتی  نەبە  و  نەدابەشدەكرێن 

بەیەكەم  دەدرێ  قورعە  بە  بەكارهێنانن 

موڵكگر یان بە یەكەم پشت. پازدەیەم یاسای 

نوێنەرانی  دەبێ  دەدات،  فەرمان  رسوشتی، 

ئەو  چونكە  بڕیارداندا،  لە  بن  ئازاد  ئاشتی 

دادەن��ێ،  ئامانج  وەك  ئاشتی  كە  یاسایە 

ئامرازی  وەك  رێنوما،  بە  دەكات  رێكەوتن 

رێكەوتنیش،  ئامرازی  ئامانجە.  بەو  گەیشنت 

دەگەیەنێ)79(،  بڕیاردان  ئ��ازادی  وات��ەی 

دیكە  رسوشتی  یاسای  هەندێ  بێگومان 

لێرەدا  زەروورنین  و  كەمواتەن  بەاڵم  هەن، 

باسیانبكەین. 

یاسایانە  ئەم  بۆماندەردەكەوێ  لێرەوە   

و  جیادەكرێنەوە  ئەقڵی  تایبەمتەندی  بە 

نین،  تاكەكان  نێوان  رێككەوتنی  بەرهەمی 

ڕێی  لە  و  یاسایەكی رسوشتین  چەند  بەڵكو 

ئەقڵێكی ساغ و تەندروستەوە دۆزراونەتەوە.     

Thomas Hobbes
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بەش��ی س��ێی�ەم

سەرهەڵدانی دەوڵەت

باسی یەكەم: پەیامنی كۆمەاڵیەتی

دۆخی  پەیوەندییەكانی  لەبەرئەوەی 

ئەوا  نامێنن،  مرۆڤدا  حەوسەڵەی  لە  جەنگ 

دەدەن  ئاشتی  بۆ  بڕیار  ناچاری  بە  مرۆڤان 

ئێستا  دەبەسنت.  كۆمەاڵیەتی  پەیامنی  و 

رسوشتییەكانی  مافە  لە  واز  هەریەكێك 

هەڵوێستەش  ب���ەم  و  خۆیدەهێنێت 

دادەنرێت،  خۆییەكان  ئارزووە  بۆ  سنورێك 

مافە  چیرت  نابێ  پەیامنە  ئەم  دوای  بێگومان 

لە  تەنها  ئەمەش  بهێرنێنەوە.  رسوشتییەكان 

كە  بەهێزەوەدەبێت،  دەوڵەتێكی  ڕێگەی 

شتێك  هەموو  بڕیاری  خۆیەوە  لەالیەنی 

دەدات، دەتوانێ ڕێ لە گەڕانەوەی جارێكی 

تری مافە رسوشتییەكان بگرێت)80(.

بۆ  مرۆڤان  رێكەوتنی  ئەمەش  سەرباری 

جەنگ  دۆخی  نەگبەتییەكانی  لە  ڕزگاربوون 

بەس نییە، بەڵكو دەبێت هەموو یەكێك واز لە 

داواكاری » هەبوونی ماف بۆ هەموو شتێك« 

بااڵ  دەسەاڵتێكی  بە  مافە  ئەم  و  بهێنێت 

یەك  لە  ویستی هەمووان  لێرەدا  بگەیەنێت. 

پنتدا یەكدەخرێت، واتە ئەو دەسەاڵتە بااڵیە، 

كە دەشێ لە مرۆڤێك یان لە كۆمەڵە مرۆڤێك 

هەموان  نوێنەری  بە  دەبێ  كە  پێكهاتبێت. 

ئەم  بۆ هەمووان هەیە،  ویستی چواندنی  و 

یەكگرتنێكی  لە  بریتییە  ئێستا  یەكێتییەی 

ناو یەك دەسەاڵتداو بەندە بە  راستەقینە لە 

پەیامنی هەموان لەتەك هەموواندا)81(.      

كە  ل��ەوەی  بریتییە  پەیامن  بەمشێوەیە 

كە  كەسانێكدا،  كۆمەڵە  لەنێون  ڕێككەوتنێكە 

دەستبەرداری ئیرادەی خۆیان دەبن و ملكەچی 

بۆ ڕوونكردنەوەی  دەسەاڵتی سۆڤەرێن دەبن. 

مافی  لە  واز  »من  دەڵێت:  تێزە  ئەم  زیاتر 

و  دەهێنم  خۆمدا  بەسەر  دەسەاڵتدارێتیم 

دەیگەیەنم بە ئەو مرۆڤ یان كۆمەڵە   مرۆڤە، 

دەسەاڵتت  لە  واز  تۆش  كە  مەرجێك  بە  بەاڵم 

بەسەر خۆتدا بهێنیت و بیگەیەنیت بە ئەو یان 

بە ئەوان«)82(.

ب��ۆئ��ەوە  ئ��ەم��ەش س��ەرن��ج��امن      

ڕێككەوتنە  و  پەیامن  ئەم  كە  ڕادەكێشێت، 

نییە،  تاكەكان و كەسی سۆڤەرێندا  نێوان  لە 

چونكە  خۆیاندایە،  نێوان  لە  تاكەكان  بەڵكو 

دەستدەهێنن  بە  ماف  هەرتاكەكانن  ئەوا 

ف��ەرم��ان  و  ڕادەپ��ەڕێ��ن��ن  ك��ارەك��ان��ی��ش  و 

جێبەجێدەكەن)83(. 

ب���ەم پ��ێ��ی��ە ل���ێ���رەدا ئ���ەوەم���ان بۆ 

پەیامن  گرنگی  الیەنی  كە  دەردەكەوێت، 

لە  تاكەكان  كە  لەوەدایە،  رێككەوتن  یان 

دایەلۆگ  و  ك��ۆدەك��ات��ەوە  یەكرت  دەوری 

نێوانیاندا  لە  راگۆڕێنەوە  بە  رازیبوون  و 

دۆخی  لە  لەكاتێكدا  ئەمەش  دێنێتەگۆڕێ. 

دایەلۆگ  ئامادەیی  یەكێك  هیچ  رسوشتیدا، 

و دانوستاندنی تیا نییە.

لە الیەكی دیكەشەوە هۆبز وایدەبینێ، 

لەگەڵ  رێككەوتن  یان  پەیامن،  ناتوانین  كە 

لەبەرئەوەی  ببەستین،  دڕندەكان  ئاژەڵە 

رازینین،  مافێك  هیچ  بە  و  تێناگەن  قسە  لە 

گۆڕینەوە  را  و  رازیبون  بەبێ  گەر  چونكە 

پەیامن ببەسرتێ، ئەوا ئەمە ناونانرێ پەیامن، 

خوادا  لەگەڵ  پەیامن  ناشتوانرێ  هەروەها 

لەو جۆرە شتێكی  كارێكی  ببەسرتێ، چونكە 

كە  نەبێ  ئەوانەوە  هۆی  بە  تەنها  مەحاڵە، 

رسوش )وحی(یان بۆدێت و دەتوانن لەگەڵ 

خوادا قسەبكەن)84(. 

دەبەسنت  پەیامن  تاكەكان  كاتێك  بەاڵم 

دەبەخشن،  س��ۆڤ��ەرێ��ن  ب��ە  م��اف��ەك��ان  و 

پەیامنەكە  دەرەوەی  لە  سۆڤەرێن  ئ��ەوا 

بە  سۆڤەرێن  كاتێك  كەواتە  دەمێنێتەوە، 

بەشێوەیەكی  خۆی  گەر  هەیە،  هەقیقی 

لەگەڵ  ببینێتەوە،  كۆمەڵگەدا  بەسەر   ڕەها 

نێو  لە  مافی هەمووانی  سۆڤەرێن  ئەمەشدا 

بە هیچ كەسێك  زیان  و  یەكخستووە  خۆیدا 

ناگەیەنێت)85(.

پەیامن  دیكەی  الیەنێكی  ه��ەروەه��ا 

جار  دوو  »ماف  دەبێژێ:  هۆبز  كە  ئەوەیە، 

ئەمڕۆ  مرۆڤ  ئەگەر  واتە  لێناهێرنێ«،  وازی 

وازی لە مافی خۆی هێنا، ناكرێ بەیانیش واز 

پەیامنی  كەواتە  بهێنێت،  مافێكیدیكەی  لە 

پوچەڵدەكاتەوە،  یەكەم  پەیامنی  دووەم 

داوییەتی  پێشرت  كە  پەیامنەی  ئ��ەو  وات��ە 

رەوایەتی  هۆبز  هەروەها  هەڵدەوەشێتەوە، 

بە دەسەاڵتی رەها دەدات، بەناوی رێككەوتن 

»مافی  بەناوی  نەك  كۆمەاڵیەتی،  پەیامنی  و 

خواوەندی«، بۆ پاشاكان)86(.

سۆڤەرێن لە ئەنجامی ئەو هێزو ئازادییەی 

وەها  لە  دەتوانێت  پێیدەسپێرن،  تاكەكان  كە 

خواستەكانیان  و  سوودمەندبێت  توانستێك 

بەم  ب��ۆئ��ەوەی  چێبكات،  ت��اك  شێوەی  بە 

رێیەوە ئاشتی و ئارامی لە دەروونی كۆمەڵدا 

باشیدابن  ئامادە  لە  بەرقەرار بێت و خەڵكی 

دەركردنی  و  دەوڵەت  لە  پارێزگاریكردن  بۆ 

دوژمنی دەرەكی)87(.

هەروەها ئاسایش و دڵنیایی  هاوواڵتیان 

لە  چونكە  سۆڤەرێنەوە،  هێزی  بە  بەندە 

دەسەاڵتە  ئ��ەم  گشتیدایە  ب��ەرژەوەن��دی 

هەر  لەبەرئەوە  بێت،  سەرجەمی  و  ڕها 

لە  ڕزگاربوون  بۆ  هاوواڵتی  هەوڵدانێكی  

ئاسایشی  بۆ  مەترسی  سۆڤەرێن  دەسەاڵتی- 

ناتوانرێت  بۆیە  دروس��ت��دەك��ات،  گشتی 
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سنورێك دابرنێت بۆ مافی سۆڤەرێن لە دانان و 

دەركرنی یاساكاندا)88(.

كە  ئەوەیە،  سۆڤەرێن  ئەركی  هەروەها 

پارێزگاری لە یاسا بكات و گەرەنتی و گوێڕایەڵی 

خەڵك بێت. هەروەها ئەگەر ملمالنێ لەناو خۆی 

دەوڵەتدا هەبوو مافی ئەوەی نییە دەستوەربداتە 

دەبێ  سۆڤەرێن  بەڵكو  كۆمەاڵیەتییەوە،   ژیانی 

بەڕێی  دەوڵەتەكەی  نێو  ئەندامًێكی  هەموو 

چونكە«  ببەستێتەوە،  سزادنەوە  و  سڵەمینەوە 

پەیامن بەبێ شمشێر قسەی پوچە«. بەمشێوەیە 

رەهاوە  و  بااڵ  دەسەاڵتێكی  بەڕێی  سۆڤەرێن 

تەنها  كراوەیە،  لەبەردەمیدا  ڕێگاكان  هەموو 

بییەوێ  نەبێ، ئەویش كاتێك گەر  كاتدا  لە یەك 

چونكە  بكوژێ،  ی��ان  بكات،  بریندار  كەسێ 

وەزیفەی ئەو پاراستنی ئاسایشی تاكەكانە، ئەوە 

دژی لۆژیكی رێككەوتنە، گەر بییەوێت تاكەكان 

زیندانی بكات، یان بریندار بكات، یان تەنانەت 

بییانكوژێت)89(.

بە  مرۆڤ  پەیوەندی  دووەم:  باسی 

دەوڵەتەوە

ه��ۆب��ز ل��ە »ل���ڤ���ی���ات���ان«دا، دەوڵ����ەت 

گەورەی  هەیكەل  بە«مرۆڤێكی  وەسفدەكات 

ئامرازێكی  وەكو  مرۆڤە  ئەو  كە  دروستكراو«. 

پێویست بۆ پارێزگاریكردن لە ئاشتی دەبینێت. 

فەیلەسوفەكانی  زۆربەی  پێچەوانەی  بە  هۆبز 

بۆ  ئامرازێك  وەك  دەوڵەتیان  كە  خۆی،  پێش 

مەبەستەكانی  بە  گەیشنت  و  تاك  بەختەوەری 

بۆ  ئامرازێك  وەك  دەوڵەت  هۆبز  ئەوا  دادەنا، 

پارێزگاریكردن لە ئاشتی و ئاسایش و نەهێشتنی 

مەیلە بێسنورەكانی مرۆڤ دادەنێت)90(.

ئەقاڵنی  بەرلە دەوڵەت رسوشتێكی  مرۆڤ 

ژێر  لە  بەڕێوەچوونیدا  لە  لەبەرئەوەی  نەبووە، 

رەفتاری  ئارەزووەكانیدا  و  مەیل  كاریگەری 

بەیاریدەی  مرۆڤ  دەوڵەتدا  لە  بەاڵم  نواندوە، 

هەڵچونەكانیدا  ك��اری��گ��ەری  ژێ��ر  ل��ە  ئەقڵ 

كردارەكانی ئاڕاستە دەكات و رێكیاندەخات بۆ 

باری شارستانییەت و كۆمەڵ)91(.

مرۆڤ  بۆ  دەوڵ��ەت  دیكەوە  لەالیەكی      

هەقیقەتێك  هیچ  شتێكە،  هەموو  سەرچاوەی 

هیچ  چونكە  نییە،  بوونی  دەوڵ��ەت  لە  ب��ەدەر 

پێوەرێك نییە بۆ هەڵسەنگاندنی كردارەكان، تەنها 

یاسای دەوڵەت نەبێ، كە سۆڤەرێن دەیسەپێنێ، 

چونكە لە ویژدانی مرۆڤدا هیچ شتێك نییە پێوەر 

دابنێ بۆ شتەكان، بەمشێوەیە ئاین و مۆڕاڵ لە 

دروستكراوی دەوڵەتن)92(.

دەبێتە  م���رۆڤ  دەڵ���ەت���دا  دۆخ���ی  ل��ە 

رسوشتی  مافی  و  كۆمەاڵیەتی  بوونەوەرێكی 

ئیدی  چونكە  نامێنێت،  رسوشتی  ئ��ازادی  و 

و  مەدەنییەوە  یاسای  ب��اری  ژێ��ر  دەكەوێتە 

یاساكانی  ئیرادەی  ئارەزووی ملكەچی  ئیرادە و 

مرۆڤ  هاوكات  بەاڵم  دەبێت)93(،  دەوڵ��ەت 

ژێر  دەكەوێتە  لۆژیكی  بنەمایەكی  لەسەر 

فەرمانی یاسای مەدەنییەوە، چونكە هۆبز یاسا 

بەو جۆرە پێناسەدەكات: » فەرمانی كەسێكە كە 

مافی دەركردنی وەها فەرمانێكی هەیە«، بەاڵم 

لە بارودۆخی رسوشتیدا كە دەوڵەت بوونی نییە، 

چ كەسێك مافی دەركردنی فەرمانی هەیە؟)94( 

قۆناغی  لە  مرۆڤەكان  كاتێ  پێبوابوو  هۆبز 

سۆڤەرێن  بە  دەن��گ  شارستانییەتیدا  ئاشتی 

دی��اردەی  ئەوا  دەبێت،  گوێڕایەڵی  و  دەدات 

خۆپەرستی خۆی ناسەپێنێ، بەڵكو ئازاری خودی 

سۆڤەرێن  هەركاتێ  لەبەرئەوە  دەدات-  خۆی 

شەڕی  ئەوا  گومان،  كێشەو  بابەتی  بە  دەبێ 

لێرەدا ئەوەمان بۆ 
دەردەكەوێت، كە 
الیەنی گرنگی 
پەیمان یان 
رێككەوتن لەوەدایە، 
كە تاكەكان لە 
دەوری یەكتر 
كۆدەكاتەوە و 
دایەلۆگ و رازیبوون 
بە راگۆڕێنەوە 
لە نێوانیاندا 
دێنێتەگۆڕێ
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دەسەنێت.  پەرە  بەخێرایی  زۆر  خۆیی  ناو 

هێزی  ترسی  لە  ئەوكاتە  تا  تاك  خۆپەرستی 

دەركەوتنی  لەگەڵ  بەاڵم  شاراوەیە،  گشتی 

سەرەتای شەڕەكە، خۆپەرستی تاك دەبێ بە 

بەمشێوەیە  تێكدەر و جەنگاوەری شەڕەكە. 

دژایەتی  هاوواڵتیان دەگەڕێتەوە بۆ دۆخی 

رسوشتی)95(.

لەبەرئەوە هۆبز داوادەكات بە دیاریكردنی 

پابەنددەكات  تاك  كە  دەوڵەتدا،  لە  یاسایەك 

مرۆڤ  دیكە  واتەیەكی  بە  یان  دەوڵەتەوە،  بە 

كە  یاسایەكە،  ئەمەش  هاوواڵتی.  بە   دەكات 

لە  بەڕێوەدەچێت  لەسەر  مرۆڤی  رسوشتی 

یاساكانی  بە  پابەنددەكات  تاك  و  دەوڵەتدا 

حەزەكانی  نەك  كۆمەاڵیەتییەوە،  رەوشتی 

لە  دەك��ات  حوكمی  خۆپەرستی  رەمەكی  كە 

هەڵسوكەوتیدا. لەالیەكی دیكەشەوە یاسایەكی 

رەفتار  دێتەئاراوە«  تاكەكاندا  نێوان  لە  سادە 

لەگەڵ كەسێكدا مەكە، كە پێیخۆش نییە رەفتاری 

دادپەروەری  یاسایە  ئەم  كە  بكەیت«.  لەگەڵدا 

وەفاداردەبن  تاكەكان  تیایدا  و  دەچەسپێنێ 

لێیڕازی  كۆمەڵگە  و   پەیامنەكانیان  بەرانبەر 

بە  دەكرێت  هەڵەكانی  لە  لێبوردن  و  دەبێت 

پێی توانای لێخۆشبوون)96(. 

»دەب��ێ  دەب��ێ��ژێ:  هۆبز  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

لەبەرچاوبگیرێ،  تاك  مافی  دەوڵەتدا  لە 

مافی  لەكاتێكدا  تەنها  تاوانبار  كەسی  كە 

پێدەدرێت و ژیانی دەپارێزرێ كە لەبەرانبەر 

خۆیدا  ت��اوان��ەك��ەی  ب��ە  دان  سۆڤەرێندا 

دەدرێت  تەواویش  مافی  هەروەها  بنێت«، 

پێی  بە  سزابدات،  تاوانبار  تاكو  دادوەر  بە 

باشرتین  س��زادان  هەڕەشەی  تاوانەكەی. 

ئامرازە كە دەوڵەت دەتوانێت بەكاریبهێنێت، 

هەیە  ئەوەی  مافی  تاوانبار  هەمانكاتدا  لە 

بەرگری لە خۆی بكات)97(.

دامەزراوەیەكە،  دەوڵ��ەت  كەواتە      

تیایدا  خۆیانە،  مرۆڤان  نێوان  داهێرناوی 

مرۆڤ  دەبێتە  هاوواڵتییەك پابەنددەكرێ بە 

یاساوە و ئەرك و مافی دیاریدەكرێت.

دەرئەنجام

گەیشتینە  توێژینەوەیە  ئەم  لەئەنجامی 

ئەوەی كە:

هەر  هەقیقەتی  و  بوون  1. جەوهەری 

شتێك كە هەیە، بریتییە لە مادە، یان مادەیە 

لە جوڵەدا. 

چونكە  مادە،  بە  كارتێكراوە  مرۆڤ   .2

دەگەڕێتەوە  م��رۆڤ  زانینی  س��ەرچ��اوەی 

لەسەر  م����ادە(،  ئۆبژێكت)  زەب���ری  ب��ۆ 

هەستەكان، واتە سەبژێكت لەڕێی ئەزموونی 

سێنسی)هەستی(یەوە زانین دەباتەوە.

رەفتارەكانی  مۆڕاڵییەوە،  لەالیەنی   .3

م����رۆڤ ه��ەق��ی��ق��ەت��ی م����رۆڤ ئ��اش��ك��را 

رێسایانەی  یاساو  ئ��ەو  چونكە  دەك���ەن، 

مرۆڤ  و  زاڵ��ن  مرۆڤدا  رسوشتی  س��ەر  بە 

ح��ەزوو  و  ب��ەرژەوەن��دی  ئاڕاستەدەكەن، 

ئارەزووە خودییەكانن، نەك یاسایەكی گشتی 

بۆ  پەتی)رووت(،  بەهایەكی  یان  هاوبەش، 

مۆڕاڵی  بەهای  واتە  مۆڕاڵییەكان،  كۆنسێپتە 

رێژەییە و پەیوەستە بە خودی ئەو كەسەی 

كە بەكاریدەهێنێت.

4. مرۆڤ رسوشتێكی شەڕانگێزی هەیە، 

لە  مانەوە  ح��ەزی  و  خۆپەرستی  رەمەكی 

هەوڵی  لە  هەمیشە  وایلێدەكات  ژیاندا، 

بۆ   ك��ار  و  بێت  زی��ات��ردا  بەدەسیهێنانی 

زیاتكردنی هێزی خۆی بكات.

بەشێكی  چەند  لە  ئامێرێكە  مرۆڤ   .5

جەستەیی پێكهاتووە. زەین و ئەقڵ بریتین لە 

سێنسایەتی، واتە مرۆڤ جەستەیەكی مادییە 

میكانیكییەكانن،  یاسا  و جوڵەكانی ملكەچی 

میكانیزمی  ركێفی  ژێ��ر  لە  م��رۆڤ  بۆیە 

مرۆڤ  ك��رداری  كەواتە  سێنەسەكانیدایە، 

بریتییە لە پێكەوەگەری هەستە سێنسییەكان 

هەڵچونەكانی  سۆزو  بە  پەیوەندییان  كە 

مرۆڤەوە هەیە.

كۆمەاڵیەتی  بونەوەرێكی  م��رۆڤ   .6

بۆ  ناگەڕێتەوە  كۆمەاڵیەتیبوونی  بە  و  نییە 

بەرژەوەندییە  و  ئەوە سود  بەڵكو  رسوشتی، 

و  بێت  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  ب��ە  وای��ل��ێ��دەك��ات 

سەرئەنجامی پێكەوە ژیان بێتەئاراوە.

مافێكی  بێسنور  و  رەه��ا  ئ���ازادی   .7

رسوشتی مرۆڤە، مرۆڤ مافی بۆ هەموو شتێك 

هەیە، بەاڵم لەبەرئەوەی ئازادییەكی بێمەرجی 

هەیە، ئەوا  ئەمە ئازادییەكی نێگەتیڤە، چونكە 

نێوان  ملمالنێی  كایەی  هێنانە  هۆی  دەبێتە 

مرۆڤان و ترس لەمردنی نارسوشتی.

لە  بەهێز  دەسەاڵتێكی  بوونی  بەبێ   .8

كۆمەڵگەدا، مرۆڤ لە دۆخێكی رسوشتیدایە 

هەروەها  مرۆڤ«ە،  گورگی  تیایدا«مرۆڤ  و 

نێوان كرداری  لە  نییە  لەم دۆخەدا جیاوازی 

م��ۆڕاڵ��ی و ن��ا م��ۆڕاڵ��ی، دادپ�����ەروەری و 

نادادپەروەری، چونكە یاساو دەسەاڵتێك نییە 

و هەموو شتێك ڕەوایە.

9. لەسەر بنەمای یاساكانی رسوشت كە 

لە ئەقڵ هەڵهێنجراون، مرۆڤ بە رێككەوتن 

پابەند  تیایدا  كە  دەنێت،  بونیات  كۆمەڵگە 

یاسای  بە  بێت  پابەند  دەبێت  و  دەبێت 

دەوڵەتەوە.
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پەراوێزەکان:

)1( و: ئازاد وەلەد بەگی: فەرهنگی ڕامیاری 

چاپخانەی  بەڕیوەبەرایەتی  چپ:  چ1،  نیگا، 

ڕۆشنبیری- هەولێر، 2005، ل372-371.

)2( أبوریان، محمد علی: الفلسفە ومباحثها، 

 ،1974 املرصیە،  الجامعات  دار  والنرش  ط3، 

ص192.

 )3( و: ئازاد وەلەد بەگی: فەرهنگی ڕامیاری 

نیگا، هەمان سەرچاوەی پێشوو، ل372.

 ،)Thomas Hobbes( هۆبز  ت��ۆم��اس   *

فەیلەسوفی بەریتانی لە 5ی ئەپرێلی)1588(، 

لە وستپۆرت لە یەكێك لە شارەكانی بەریتانیا 

گەرەكێكی  كەشیشی  باوكی  دایكبووە.  لە 

كردنی  بەخێو  دەس��ەاڵت��ی  ب���وو،  ب��چ��وك 

)كە  مامی  لەالی  نەبوو،  خۆی  منداڵەكانی 

پیاوێكی دەوڵەمەند بوو( گەورە بووە. هۆبز 

وانە سەرەتاییەكانی لە خوێندنگەی كڵێسادا 

فێرگە  چووە  ماملسبەری  لە  پاشان  وەرگرت، 

كرد.  تەواو  ئۆكسفۆردی  زانكۆی  دواجار  و 

لێرەشدا فەلسەفەی سكۆالسیتی ناسی بەبێ 

زماندا  فێربوونی  لە  پێبدات.  گرنگی  ئەوەی 

ئینگلیزیدا  زمانی  پاڵ  لە  بوو،  زیرەك  زۆر 

و  فەرەنسی  گریكی،  )التینی،  زمانەكانی: 

ئیتاڵی(، بەباشیی دەزانی. دوای تەواوكردنی 

كاری  ئەریستۆكرات  خێزانێكی  لەالی  زانكۆ 

كارێكی  ب��ەاڵم  دۆزی���ەوە،  مامۆستایەتی 

بەچەشنێك  ئ��ەوی  گ��وزەران��ی  لەمجۆرە 

و  بژی  ئازادی  بە  كەبتوانێت  دابیننەدەكرد 

لە  دایدەبڕی  هاوكات  بنێت،  پێكەوە  خێزان 

ژیانی رۆژانەی كۆمەاڵیەتی.

ئەریستۆكراتە  خێزانە  ئەم  لەگەڵ  هۆبز 

سێ   )1630  –  1615  – ساڵەكانی)1610  لە 

گەشتانە  ئەم  ئەنجامدا،  ئەورپا  بۆ  گەشتی 

بە  پەیوەندی  كە  ڕەخساند،  بۆ  دەرفەەتیان 

لەگەًل  منوونە  بۆ  ببەستێ ،  دیكەوە  زانایانی 

فەڕەنسی  فەیلەسوفی  ه��ەردوو  و  گالیلێ  

پیاگاسندی و مارامێرسین. 

پەیوەندی  مارامێرسینەوە  بەڕێی  هۆبز     

لە  هۆبز  هەروەها  بەست،  دیكارتدا  لەگەڵ 

دەسەاڵتی  الیەنی  ئینگلیزدا  شۆڕشی  كاتی 

دەبێ  ناچار  بەوهۆیەوە  دەگرێ.  پاشایەتی 

تاكو   1640( ساڵی  لە  و  جێبهێلێ  ئینگالند 

1651(، لە پاریس وەك پەنابەر بژی. نوسینە 

»لڤیاتان«،  نیشانی  بەناو  بەناوبانگەكەی 

ئەمەش  ن��ووس��ی،  )1651(دا  س��اڵ��ی  ل��ە 

هۆبز  پاشایەتییە.  دەسەاڵتی  ڕەتكردنەوەی 

دوای  دەبرا،  ناو  خائین  بە  بەدواوە  كاتە  لەم 

دەرك��را  (لێبوردنێك   1651( ساڵی  ئ��ەوەی 

هۆبز گەڕایەوە بۆ ئینگالند  و لە ئۆكتۆبەری 

و  دەكەوێت  نەخۆش  سەختی  بە  )1679(دا 

هەر لە هەمان ساڵدا لەتەمەنی )91( ساڵیدا 

دەمرێت. سەبارەت بە مەرگی هۆبز ئەو ئەو 

الیەنە جەختە كە نە قەشەی بانككردو نەدوعا 

خوێنی مەرگی وەرگرت. ئەمەش حاڵەتێكبوو 

ئەوی  كتوپڕی  بۆمەرگی  دۆستەكانی  كە 

بەرهەمەكانیشی:  گرنكرتین  لە  دەگێڕنەوە. 

توخمەكانی  تووسیدید،  مێژووی  وەرگێڕانی 

بەهیمۆس.  التنین،  لڤیاتان،  هاواڵتی،  یاسا، 

مامۆستای  جالل:  كاوە  بێژی،  وانە  )بڕوانە: 

فەلسەفە لە كۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەكانی 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، كۆیە،  2009-2008  زانكۆی 

ئەندێشەی  مێژووی  پۆالدی، كامل:   ،،،،،،،،،،،،،،

سیاسی لە خۆرئاوا، و: مەهدی خوندل، ب2، 

چ1، چپ: منارە- هەولێر، 2007، ل39(.

)4( و: ئازاد وەلەد بەگی: فەرهنگی ڕامیاری 

نیگا، هەمان سەرچاوەی پێشوو، ل372.

الفلسفە،  موسوعە  بدوی،عبدالرحمن:   )5(

ج2، ط1، طە: سلیامنزادە، 1427، ص556.

)6( وانەبێژی، كاوە جالل: مامۆستای فەلسەفە لە كۆلێژی 

زانستە مرۆڤایەتییەكانی زانكۆی كۆیە،  2008 - 2009.

)فیلسوفان  فلسفە  تأریخ  فردریك:  كاپلستون،   )7(

انگلیسی – أز هابز تاهیوم(، ت: أمیر جالل الدین 

اعلم، جلد5، چ4، چپ: رسوش، تهران، 1382، ص340.

زادە:  حاجی  یاسین   - محەممەدی  زاهیر  و:   )8(

چاپخانەی  باڵوكراوەكانی  لە  سیاسی،  فەرهەنگی 

ڕۆژهەاڵت، 2006، ل690-689.

شارستانی  مانیفیسۆتی  عبدالله:  ئۆجەالن،   )9(

كێشەكانی  و  دیموكراتی  دیموكراتی)مۆدێرنیتەی 

لوقامن  و:  مۆدێرنیتەی سەرمایەداری(،  تێپەڕاندنی 

عەبدوڵاڵ، ب1، چ1، چپ: ڕەنج - سلێامنی، 2009, 

ل 101 .

)10( هابز، تامس: لویاتان، ت: حسین بشیریە، چ4، 

نرشنی تهران، 1385، ص79.

سەرچاوەی  هەمان  جالل:   كاوە  وانەبێژی،   )11(

پێشوو.

)12(هابز، تامس: پیشین، ص80-79 .

سەرچاوەی  هەمان  جالل:  كاوە  وانەبێژی،   )13(

پێشوو.

)14( هابز، تامس: پیشین، ص-84 85.

سەرچاوەی  هەمان  جالل:  كاوە  وانەبێژی،   )15(

پێشوو.

)16( بەگلوو، رامین جیهان: دەسەاڵت و ئازادی، و: 

عەتا جەمالی، چ1، چپ: هاوسەر- هەولێر،  2009، 

ل38-37.

)17( پۆالدی، كامل: مێژووی ئەندێشەی سیاسی لە 

خۆرئاوا، و: مەهدی خوندل، ب2، چ1، چپ: منارە- 

هەولێر، 2007، ل42.

املصدر  الفلسفە،  موسوعە  )18(بدوی،عبدالرحمن: 

سابق، ص557 . 

هەمان  ج���الل:  ك���اوە  وان��ەب��ێ��ژی،   )19(

سەرچاوەی پێشوو.

)20(هەمان سەرچاوە .
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)21( ئیرباهیم، موسا: فیكری سیاسی خۆرئاوا، 

و  چاپ  دەزگ��ای  چ2،  ئەحمەد،  ش��وان  و: 

،ل124- سەردەم-سلیامنی،2007  پەخشی 

.125

)22(تامس، هابس: پیشین، ص15.

)23( عامل، عبدالرحمن: تاریخ فلسفە سیاسی 

چ11،  نوزدهم(،  سدە  و  جدید  غرب)عرص 

تهران،  امللی،  بین  و  سیاسی  مطالعات  دفرت 

1387، ل238-237.

مامۆستای  حسن:  مسلم  )24(وان��ەب��ێ��ژی، 

فەلسەفە لە كۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەكانی 

زانكۆی كۆیە، 2009 2010- . 

** تایلۆر -  Taylor )1869 – 1945(ز ژیاوە، 

سەرەتای  ب��وو،  بەریتانی  فەیلەسوفێكی 

ئۆكسفۆرد  زانكۆی  لە  فەلسەفی  ژیانی 

دەستپێكردووە. كە چەند بەرهەمێكی هەیە: 

املیتافیزیقا،  املبادی و  السلوك،  )املشكلە 

پێشكەشیكردوون  كە  وانەكانی  لە  كۆمەڵێك 

مۆڕاڵی  ب��اوەڕی  بیرو  بابەتی  جیلفورد،  لە 

 ( بەرهەمی  گرنگرتین  هەروەها  ب��وون(، 

دا   1926 ساڵی  لە  وعمله(  الرجل  أفالگون، 

باڵو یكردۆتەوە. بڕوانە: الجراد، خلف: معجم 

الفالسفە املخترص،ط1، بیروت، 2007، ص66.

عزیز:  محمد  حسن  مسلم  الظفری،   )25(

الرسلە  هوبز،  عند  السیاسیە  الفلسفە 

االداب-  الكلیە  املنشورە،  غیر  املاجستیر 

جامعە بغداد، 2004، ل82 .

هەمان  حسن:  مسلم  وان��ەب��ێ��ژی،   )26(

سەرچاوەی پێشوو.  

توماس  عبدالحمید:  نبیل  عبدالجبار،   )27(

هوبس و مذهبه فی االخالق والسیاسە،ط1، 

الهاشمیە،  االردنیە  اململكە   - الدیجلە  دار 

2007، ل70.

عبدالحمید:  حسین  رش��وان،  أحمد   )28(

االخالق) دراسە فی علم اإلجتامع االخالقی(، 

االسكندرییە، 2008، ل139.

 ،)Sidgwick( س��دج��وی��ك  ه���رنی   ***

 –  1828( لە  ئینگلیزییە  فەیلەسوفێكی 

نایتربدج(  )كرسی  مامۆستای  ژیاوە،   )1900

بۆ فەلسەفەی مۆڕاڵ، لە زانكۆی )كامربدج(، 

كۆمەڵەی  دام��ەزرێ��ن��ەری  ئەندامێكی 

یەكەم  ڕوحانییەت،  لە  ب��ووە  لێكۆڵنەوە 

سەرۆكی ئەم كۆمەڵەیەش بووە. ئەو كتێبەی 

كە پێی نارساوە ) مێتۆدی زانستی مۆڕاڵ(ی  

بواری  لە  دواوە  بە   )1883( ساڵی  لە  بووە. 

هەتاكو  نوسیوییەتی  فەلسەفەدا  و  ئابوری 

معجم  خلف:  ال��ج��راد،  ب��ڕوان��ە:  م���ردووە. 

 ،2007 بیروت،  ط1،  املخترص،  الفالسفە 

ص120.

هەمان  حسن:  مسلم  وان��ەب��ێ��ژی،   )29(

سەرچاوەی پێشوو.

عزیز:  محمد  حسن  مسلم  )30(املظفری،   

املصدر سابق، ل87.

 www.alwatan – libya . com )31(

الحدیثە،  الفلسفە  تأریخ  یوسف:  كرم،   )32(

دار القلم، بیروت-لبنان، ل56.

الفلسفە،  موسوعە  بدوی،عبدالرحمن:   )33(

املصدر سابق، ص556.

دوهامیل  )اولیفە  فرانسو:  شاتیلە،   )34(

ت:  السیاسیە،  املولفات  معجم  ایفلین(،  و 

محمد عرب صاصیال، املوسسە الجامعیە، ط2، 

بیرت، ص1164.

بە  گرنگرتین   ،)Leviathan( ****لڤیاتان 

رهەمی تۆماس هۆبزە، كە لە ساڵی )1651(

لە  هۆبز  سەرەكی  هزری  نووسیوێتی.  دا، 

خۆی  بۆچونەكانی  تیایدا  و  خۆدەگرێت 

و هاوواڵتی خستووەتە  بە مرۆڤ  سەبارەت 

دڕندەیەكە،  لڤیاتان  تەورات  بەگوێرەی  ڕوو. 

دەری��ادا  لە  و  نەهەنگدایە  شێوەی  لە  كە 

بۆ  ق��ووت��دەدات.  شتێك  هەموو  و  دەژی 

بە  هۆبزەوە  تۆماس  الی��ەن  لە  یەكەمجار 

بەكارهێرنا.  ستەمكارانە  دەسەاڵتی  وات��ای 

ئۆج  عەبدولاڵ  ب��ڕوان��ە:  زیاتر  زان��ی��اری  بۆ 

دیموكراتی  شارستانی  ئاالن:مانڤیستۆتی 

كێشەكانی  و  دیموكراتی  )مۆدێرنیتەی 

 ،) سەرمایەداری  مۆدێرنیتەی  تێپەڕاندنی 

رەنج-  چپ:  چ1،  ب1،  عبدوڵاڵ،  لوقامن  و: 

سلێامنی، 2009، ل43 . 

و  دوهامیل  )اولیفە  فرانسو:  شاتیلە،   )35(

املصدر  السیاسیە،  املولفات  معجم  ایفلین(، 

سابق، ص 164.

هەمان   حسن:  مسلم  وان��ەب��ێ��ژی،   )36(

سەرچاوەی پێشوو.

الغرب)الفلسفە  حكمە  برتراند:  رسل،   )37(

ج2،  زكریا،  فواد  ت:  واملعرصە(،  الحدیثە 

الكویت، 1983، ص66.

هەمان   حسن:  مسلم  وان��ەب��ێ��ژی،   )38(

سەرچاوەی پێشوو.

هەمان  ج���الل:  ك���اوە  وان��ەب��ێ��ژی،   )39(

سەرچاوەی پێشوو.

س��ەدەی  خەسڵەتی  سەرەكیرتین   *****

حەڤدەیەم، بریتیبوو لە جەنگ و شۆڕشە ناو 

خۆییەكان، لە سەر ئاستی ئەوروپا بەگشتی و 

لە ئینگالند بە تایبەتی. لە كۆتاییەكانی سەدەی 

ئینگلتەرای  پرۆتستانییەت  شانزەهەمدا  

لە  پارێزەری.  ڕاب��ەرو  بووە  پادشا  و  گرتەوە 

هۆبز  شەڕدا  و  ملمالنێ  پڕ  هەلومەرجێكی 

بوو،  سمی  هۆبزی  دایكی  ترس  دایكبوو.  لە 

هەر بۆیە بەر لە وادەی دیاریكراوی خۆی لە 

بەردەوام  وایلێدەكات  ئەمە  دواتر  دایكبوو. 

جیهانەوە،  هێنایە  دووان��ەی  دایكم   « بڵێت: 

من و ترس«، ئەم ترسەش بە درێژایی تەمەنی 
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 كۆمۆنيزم چيه ؟

كۆمۆنيزم جڤات و كۆمەڵگەيه ىك دونياى 

مرۆڤه كانه،   كه  هه موو چينه كان و جياوازييه  

هه موو  كۆتاييهاتووه .  تێدا  چينايه تييه كاىن 

چه وسێنه ره كان  په يوه ندييه   و  سيسته مه كان 

پ��ووچ��ه ڵ��ب��وون��ه ت��ه وه . ه��ه م��وو ده زگ���ا 

په يوه ندييه   و  سته مكاره كان  كۆمه اڵيه تييه  

جياكاريى  وه ك  نايه كسانه كان  كۆمه اڵيه تييه  

 ،)racial discrimination ڕه گ���ه زى) 

له اليه ن  ژن��دا  به سه ر  ده س��ه اڵت  سه پاندىن 

ت��ه واوى  هه روه ها  كۆتايياندێت،  پياوه وه  

دواكه وتووه كان  و  سته مكار  به ها  و  بريۆكه  

كۆمۆنيستى،  كۆمه ڵگەى  ف���ڕێ���ده دات. 

ل��ه الي��ه ن ئ��ه م پ��ره ن��س��ي��پ��ه وه  ئ��اراس��ت��ه  و 

بەگوێرەی  »هه ركه س  ده كرێت:  ڕێناميى 

به پێى  هه ركه س  خۆى]کاردەکات[،  تواناى 

خ��ۆى]وەردەگ��رێ��ت[«.  پێداويستييه كاىن 

به شكراوده بێت  و  هاوبه ش  ماديى  سامانێىك 

كۆمەڵگە  سه رچاوه كاىن  پێكه وه   خه ڵك  و 

چاودێر  وه ك  و  ده گرنه ده ست  هاوبه شه كه  

گۆى  ه��ه س��اره ي��ه ى)  ئ��ه م  چ��اوس��اغ��ى  و 

كۆمه ڵگەى  له   هه ڵسوكه وتده كه ن.  زه وى( 

ل��ه ئ��ارادا  ده وڵه تێك  چيرت  كۆمۆنيستيدا، 

تردا  چينێىك  به سه ر  چينێك  حوكمى  نابێت 

و  حكومه ت  فۆرمه كاىن  گه رچى  بسه پێنێت. 

حكومڕاىن بوونيان ده بێت بۆ هه ماهه نگكردىن 

كاروباره  هاوبه شه كاىن كۆمەڵگە.

كۆمۆنيزميش  ئاماژە يه  بۆ ئه و زانسته ى   

ئه م  ده شيگۆڕێت،  و  تێده گات  جيهان  له  

بنياترناوه   ماركسه وه   كارل  له اليه ن  زانستەش 

و له اليه ن لينني و ماو و باب ئاڤاكيان]1[ە وه  

په ره ى پێدراوه .

 به اڵم ئايا كۆمه ڵگەى كۆمۆنيستى، 

و  مه نگ  و  سست  كۆمه ڵگەيه ىك 

له قاڵبدراو]2[ نييه ؟

وێ��ن��اى ك��ۆم��ەڵ��گ��ەي��ه ك ب��ك��ه  كه  

خ��ه ڵ��ك ب��ه ه��ۆش��ي��اري��ي��ه وه  ف��ێ��رده ب��ن و 

]ب��ە ه��ۆش��ی��اری��ی��ەوە[ دون��ي��ادەگ��ۆڕن...

له اليه ن  چيرت  تيايدا  خه ڵك  كه   جێيه ك 

جه هله وه   و  )ترادسیۆن(نه ريت  زنجريى 

نابه سرتێنه وه  و ديلناكرێن. جێيه ك كه  خه ڵك 

بۆ  پێكه وه يى]3[  كارى  ته نيا  چيدى  تيايدا 

زه رووره ته كاىن  و  پێداويستى  به رهه مهێناىن 

كه لتور  و  هونه ر  به ڵكو  ن��اك��ه ن،  ژي��ان 

و  تياده ستده كه وێت  زانسته كانيىش  و 

گۆشه نيگاى  ل��ێ��وه رده گ��ريێ��ت.  چێژيىش 

تێدا  خه ياڵی  و  داهێنان  وزەی  و  زانستى 

ئیلهام بەخشی  دەبنە  و  بەهێزدەکرێت 

تيايه   يه كڕە نگى  و  يه كێتى  یەکرتی ...هه م 

دیبەیتی  ڕێكخستنى  فره ڕە نگييش.  هه م  و 

جەماوەری، ملمالنێى ئايدۆلۆژييش زياتر به  

ئاراسته ى گه شه سه ندىن كۆمەڵگەدايه ، به اڵم 

دوژمنايه تيى  و  ئه نتاگۆنيزم  له اليه ن  چيرت 

له وێدا  لێنادرێت.  مۆرى  كۆمه اڵيه تييه وه  

خه ڵك به هۆى ڕێزى دوواليه نه ، هاوسۆزى، 

له گه ڵ  مامه ڵه   مرۆڤانەوە    عەشقی  بە  و 

كۆمەڵگەيه دا  ل��ه و  ي��ه ك��رتدا  ده ك����ه ن. 

و  به رزركردنه وه  پشتيواىن،  خه ڵك،  به هاى 

كه   رسووشتييه ى  جيهانه   ئه و  گه شه پێداىن 

به شێكني لێى. ئه مه يه  كۆمۆنيزم.

سۆسياليزم چيیه  و چ جياوازييه ىك 

له گه ڵ كۆمۆنيزمدا هه يه ؟

سۆسياليزم هه نگاوێىك گرنگه  بۆ گه يشنت 

چينى  سۆسياليستى،  شۆڕىش  كۆمۆنيزم.  به  

سه رونگون  ئيمپرياليستى  سه رمايه دارى 

ده ك���ات و دي��ك��ت��ات��ۆري��ه ت)و زۆري��ن��ه (ى 

ده سه پێنێت.  كۆمەڵگەدا  به سه ر  خ��ۆى 

نوێ،  ده وڵه تێىك  سۆسياليستى،  ش��ۆڕىش 

فه رمانڕە وايى  و  حوكم  نوێى  سيسته مێىك 

ديكتاتۆريه ىت  واتە  داده مه زرێنێت،  سياىس 

له ژێر سته م  پێشرت  کە[  ]ئەوانەی  پرۆليتاريا. 

چينه   له گه ڵ  ب��وون ،   چه وساندنه وه دا  و 

پيشه ييه كاندا  و  به رفراوانه كان  ناوه ڕاسته  

پێكدێنن،  كۆمەڵگە  هه ره زۆرى  زۆرينه ى  کە 

و  كۆمەڵگە  گۆڕينى  ب��ه   ده س��ت��ده ك��ه ن 

به ڕێوه بردىن  و  ئاراسته كردن  به رپرسيارێتيى 

ك��ۆم��ەڵ��گ��ە ل��ەئ��ەس��ت��ۆدەگ��رن. ش��ۆڕىش 

درووستده كات  ئابورييه ك  سۆسياليستى، 

ده وڵه ىت  خاوه ندارێتيى  بنه ماى  له سه ر  كه  

بۆ  پ��الن��ه   داڕش��ت��ن��ى  و  سۆسياليستييه  

ڕۆڵ  جيهاىن...ئه و  شۆڕىش  به ره وپێشربدىن 

ش��ی��اوی  پێداويستييه  ک��ە  فرمانانەی  و 

و  ]جێبەجێدەکات[   كۆمه اڵيه تييه كانن 

تاكانه ى،  به و  دەدات  هه مه اليه نه   گه شه ى 

له گه ڵ  پێكدێنن...هه روه ها  كه  كۆمەڵگە 

رسووشتدا به شێوه يه ىك خۆڕاگر و به رگه گرياو 

مامه ڵه  دەکات.

ئابورى و  نايه كسانييه   به اڵم سۆسياليزم، 

كااڵ/پاره   په يوه ندييه كاىن  و  كۆمه اڵيه تييه كان 

وه رده گرێت،  به  مريات  له  سه رمايه دارييه وه  

له خۆده گرێت.  چينه كان  هه ر  هێشتاش  كه  
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له سه روو  چينايه ىت  ملمالنێى  هه ر  هێشتاش 

ئاراسته ده كات.  كۆمەڵگە  شتێكه وه   هه موو 

هێزه  نوێيه كاىن سه رمايه دارى له  هه وڵداده بن 

هه ندێ  شۆڕشه كه .  ئاوه ژووكردنه وه ى  بۆ 

سۆسياليستييه كان،  كۆمەڵگە  ج��اري��ش 

سه رمايه داريى  ده س���ه اڵىت  ڕووب����ه ڕووى 

سۆسياليزم  بۆيه   ده ب��ن��ه وه ،  دوژمنكارانه  

قۆناغێىك  به ڵكو  نييه ،  سيسته مێك  به ته نيا 

سه رمايه دارييه وه   له گواستنه وه ى  مێژووييه  

به رده وام  له  شۆڕىش  بۆ كۆمۆنيزم. قۆناغێكه  

زي��ات��ره وه   هۆشيارييه ىك  ب��ه   خ��ه ڵ��ىك  و، 

به شێك  وه ك  ده گ��ۆڕن  كۆمەڵگە  و  خۆيان 

جيهان  سه رتاسه ريى  به ره وپێشربدىن  له  

كۆمەڵگە  دابه شكردىن  به سه ر  زاڵبوون  بۆ 

كۆمۆنيزم:  ب��ه   گه يشنت  و  چينه كان  ب��ۆ 

كۆمەڵگەيه ىك جيهاىن كه  مرۆڤه كان هاوبه ىش 

و په يوه نديى ئازادانه يان به يه كرته وه  هه يه .

 

و  ئايديا  وه ك  سۆسياليزم  ڕە نگه  

ئايا  به اڵم  بێت،  باش  شتێىك  بريۆكه  

هه ر به ڕاستى له واقيعدا پياده كراوه ؟

يه كێتيى  ش��ۆڕش��ه ك��ان-ل��ه   يه كه مني 

شكسته كه ى  ساىت  تا  1917ە وه   له   سۆڤيه ت 

تا  1949ه وه   ل��ه   چ��ني  ل��ه    ،1956 ل��ه  

شكسته كه ى له  ساڵى -1976 به ره وپێشچووىن 

درووستكردىن  له   به خۆوه بينى  هه ره گه وره ى 

دونيايه ىك ئازاددا. هه ركه  ده سه اڵىت ده وڵه ت 

له   نه بوو،  پێشينه ى  كه   ده ستيان،  كه وته  

يه كێتى و په يوه ستييه كدا كه  له گه ڵ به شێىك 

كۆمەڵگەيان  هه يانبوو،  كۆمەڵگەدا  زۆرى 

karl max
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و  سود  حوكمى  گۆڕييان.  و  گرته ده ست 

پێداويستييه   كۆتاييهات.  چه وساندنه وه  

بنه ڕە تييه  كۆمه اڵيه تييه كان پڕكرانه وه .

 چاوه ڕوانيى ژيان)يان ڕێژە ى ته مه ن( له  

چينى ماويستيدا له  نێوان سااڵىن 1976-1949 

ساڵ.   65 بۆ  ساڵه وه    32 لە  دووقاتبووه وه  

ڕيشه كێشكردىن  له   نا  بێ پێشينه ى  هه نگاوى 

ئه م  نه ته وه ييه كاندا.  كه مه   و  ژنان  سته مى 

له اليه ن  به ڵكو  شكستياننه هێنا،  شۆڕشانه  

نوێيه كانه وه   سه رمايه  داره  بۆرژوازييه   هێزه  

و  ك��اري��گ��ه رى  ك��ه   پێهێرنا،  نوشوستيان 

ئه م  پاشان  هه بوو،  به رچاويان  به هێزييه ىك 

ئەمەش  هه بووه ،  كه موكورتييان  شۆڕشانه  

هۆکار بووە بۆئەوەی کە نوشوستیان هێناوە.

 

ئايا سۆسياليزم يان كۆمۆنيزم دژى 

زاىت  له   كه   ده بنه وه ،  ڕاستييانه   ئه و 

مرۆڤ و خۆپه رستيدا هه يه ؟

رسووشتى  به ناوى  نييه   ب��ووىن  شتێك 

بريكردنه وه ى  مرۆڤه وه .  خۆڕسىك  و  نه گۆڕ 

به هاكان  ڕە فتار،  و  هه ڵسوكه وت  خه ڵك، 

مرۆڤ  زاىت  بۆ  تێگه يشتنه كامنان  زۆربه ى  و 

دام���ه زراوه   و  ئ��اب��ورى  بونيادى  ل��ه الي��ه ن 

كۆمەڵگەيه ىك  كه لتورى  و  په يوه نديداره كان 

و  كۆن  يۆناىن  درووستبووه .  دياريكراوه وه  

شتێىك  وه كو  ئه مريكا  بنياتنه ر«ى  »باوكاىن 

ته واو رسوشتى سه يرى كۆياليه تييان كردووه . 

كه ڵه كه كردىن  له  ده ورى  س��ه رم��اي��ه دارى 

ئابورى  كێبڕكێى  و  قازانج  و  سود  تايبه ىت 

ته ماع  خۆپه رستى،  و  خۆويستى  ڕێكخراوه . 

كاره كاىن  له اليه ن  تاكگه رايى  چاوچنۆىك،  و 

و  پێده درێت  خ��ۆراىك  سه رمايه دارييه وه  

ده زگاكاىن  له اليه ن  و  دەکرێت  پاداشت 

ب��ره وى  س��ه رم��اي��ه داري��ي��ه وه   كۆمەڵگەى 

نەگۆڕن  یەکەی  ئ��ەوان��ە  نە  پ��ێ��ده درێ��ت. 

بااڵدەستی  و  راسیزم  نە  و  جینامتاندا  لە 

پەرەسەندووی  سایکۆلۆژیای  لە  نێرەکانێش 

جۆری ئێمەدا جێگیر کراون.

 

ئ��اي��ا ب���زاڤ���ى ك��ۆم��ۆن��ي��س��ت��ى، 

ستالني  وه ك  ديكتاتۆرى  ده موچاوێىك 

به رهه مناهێنێت؟

ئه و به شه يتانكردنه ى ستالني و ئه و درۆ 

يه كێتيى  و  ستالني  دژى  باوه ڕپێنه كراوانه ى 

بره وىپێدراوه ،  ستالني  سه رده مى  سۆڤيه ىت 

ڕاسته قينه   تێگه يشتنێىك  ده گرێت  له وه   ڕێ 

به ده ستبێنني  مێژووييه   ڕۆڵه   ئه و  ده رباره ى 

كه  ئه و گێڕاى، له گه ڵ ده سكه وته  گه وره كاىن 

لينينه وه   مردىن  له دواى  سۆڤيه ت.  يه كێتيى 

سه ركردايه تيى  ستالني  1924ە وه ،  له ساڵى 

دواتريشدا،  ده يه يه ى  له و  سه پاند-  خۆى 

كشتوكاڵى  به ئيشرتاكيكردىن  خه باىت  ستالني 

به سۆسياليستيكردىن  له گه ڵ  گرته ده ست 

خ��اوه ن��دارێ��ت��ي��ى پ��ي��ش��ه س��ازي��دا. ش��ۆڕش 

سۆسياليستيى  نه خشه داڕێژراوى  ئابورييه ىك 

ل��ه وه   ب��ه ر  هه رگيز  ك��ه   شتێك  داه��ێ��ن��ا، 

كۆمه اڵيه تيى  خه باتێىك  ئه نجامنه درابوو . 

و  ڕووىس  شۆڤێنيزمى  دژى  هه بوو  گرنگ 

ڕێبەرایەتيی  کاىت  لە  ژن��ان.  سه ركوتكردىن 

ڕووب��ه ڕووى  سۆڤیەت  یەکێتيی  ستاليندا، 

دژە شۆڕش،  بووه وه:  گه وره   فشارێکی  چەند 

له اليه ن ده سه اڵته  نه ياره  ئيمپرياليسته كانه وه  

جه نگى  به درێژايى  هه روه ها  گه مارۆدرا ، 

هێرىش  ]ڕووب��ەڕووی[  دووه ميش  جيهانيى 

نازييه كان بووەوە. ستالني ڕێبه رايه تيى خه ڵىك 

ده كرد بۆ ڕووبه ڕووبوونه وه ى ئه مه ، به اڵم له  

دووه مدا  جيهانيى  جه نگى  كۆتايى  سااڵىن 

چاالكيى  به   به ست  پشتى  كه مرت  ستالني 

به   پشتى  پرت  و  خه ڵك،  كۆمه اڵىن  ئاگايانه ى 

ده به ست.  كارگێڕييه كان  و  ئيدارى  پێوه ره  

ناچاربوو هێزه  دژە شۆڕشه كان سه ركوتبكات، 

به اڵم هه ڕه شه كاىن سه ر شۆڕش له  ناوه ڕاست 

ستالني  گه شه يكرد،  1930دا  كۆتاييه كاىن  و 

و  ناكۆىك  كه   سه ركوتكرد،  ئه وانه ى  هه موو 

نه يارييه كه يان له  زيادبووندا بوو.

جدى  كێشه ى  كۆمه ڵێك  ڕووه وه   له و 

ماهيه ت  له   ستالني  چۆنچۆىن  كه   هه بوون، 

سۆسياليستى  كۆمەڵگەى  ئامانجه كاىن  و 

ت��ێ��گ��ه ي��ش��ت��ب��وو، ل��ه گ��ه ڵ ش��ێ��وازه ك��اىن 

ئاماژە   ئاڤاكيان«  »باب  سه ركردايه تيكردنيدا. 

بۆی هەیە  بۆرژوازى  مادام  ده كات  ئه وه   بۆ 

پشتگريى لە مه ديسۆن و جيفه رسۆن بکات،  

بۆرژوازيى  له  شۆڕىش  سه نرتاڵيان  ڕۆڵێىك  کە  

ئەوان خاوەن  لەکاتێکدا  ئه مريكادا هه بووە، 

کەواتە  ب���وون،  پاساوهەڵنەگر  کویلەی 

ستالني  له   پشتیواىن  ده توانن  شۆڕشگێڕان 

لێبگرن  به قووڵى ڕه خنه ى  بكه ن و هاو كات 

و له هه ڵه كانييه وه  شت فێربنب.

 

ماو  كه لتورييه كه ى  شۆڕشه   ئايا 

له ڕاستيدا بژاركردن]4[ و پاكسازييه ىك 

ده مارگريانه  نه بوو؟
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بۆرژوازييه  نوخبه   ئه و  لە گرفتى  »ماو« 

 نوێيانه ى ده كۆڵييه وه،   كه ده ركه وتبوون و له  

ئاسته  بااڵكاىن حيزىب كۆمۆنيستدا چڕببوونه وه . 

ئ����ه وان ده ي��ان��وي��س��ت س��ه رم��اي��ه دارى 

ب��ۆرژوازي��ي��ه ك��اىن  الي��ه ن��ه   و  بگه ڕێننه وه ، 

بقۆزنه وه .  و  به ده سته وه بگرن  كۆمەڵگە 

كه لتورييدا،  شۆڕىش  سه ره تاى  له   بۆمنونه 

هه ندێك له  كارگه كان له اليه ن يه ك كه سه وه  

پاداشتى  سيسته مه كاىن  و  به ڕێوه ده بران 

به گژى  ده ك��رد  كرێكارى  هه ندێك  كێبڕكێ 

په روه رده يى  ناوه نده   هه روه ها  تردا،  ئه واين 

و ته ندرووستييه كان له  شاره كاندا چڕکرابۆوە. 

هه ستانەوە  بۆ  بانگهێشتده كرد  خه ڵىك  ماو 

لە دژى سه ركرده  سه ركوتكاره كان و بونياده  

و  كرێكار  مليۆن  سه دان  دامه زراوه ييه كان. 

جوتيار كه وتنه  گفتوگۆ و مشتومڕ ده رباره ى 

ڕه خنه كردىن  و  كۆمەڵگە  ڕە وىت  و  ئاراسته  

سازكردىن  و  به سه رچووه كان  كاربه ده سته  

به ڕێوه بردن  به شداريكردىن  فۆرمه كاىن 

و ك��ارگ��ێ��ڕى، ه��ه روه ه��ا چ��وون��ه ن��اوه  بۆ 

ڕۆشنبريى)كه لتور(.  و  زان��س��ت  ك��اي��ه ى 

)هزری(  زه ينى  كارى  له نێوان  دابه شكارى 

شارى  ناوچه ى  له نێوان  و  ده ستى  كارى  و 

هه ڵوه شێرنايه وه .  گ��ون��دی دا  ن��اوچ��ه ى  و 

له   ناونوسكردن  ڕێ��ژه ى  ب��ه رزك��ردن��ه وه ى 

له   شاردا  چوارده ورى  ناوه نده كاىن  قوتابخانه  

شۆڕىش  كه س.  مليۆن   58 بۆ  مليۆنه وه    15

كۆمه ڵێك   ،1976 تا  1966ه وه   له   كه لتورى 

يه كانگريى هه بوو:  و  ڕزگاريبه خش  ئامانجى 

زيندووكردنه وه ى سه رمايه دارى،  به   به رگرتن 

دامه زراوه كاىن  و  ده زگا  شۆڕشگێڕانه كردىن 

كۆمەڵگە، كه  حيزىب كۆمۆنيستيىش ده گرته وه ، 

كۆنه كاىن  شێوازه   ته حه داكردىن  هه روه ها 

پێشه وه   به ره و  به كورتييه كه ى،  بريكردنه وه : 

بردن و قووڵكردنه وه ى شۆڕىش سۆسياليستى.

 

ئ��اي��ا ت��ون��دوت��ي��ژي��ى گ����ه وره  و 

ڕۆشنبريان  به   ده ره��ه ق  ئه زيه تدان 

و خۆڕسكى مرۆڤه وه . بيركردنه وه ى خه ڵك،     شتێك بوونى نييه  به ناوى سروشتى نه گۆڕ 
هه ڵسوكه وت و ڕە فتار، به هاكان و زۆربه ى 
كۆمەڵگەيه كى دياريكراوه وه  درووستبووه ئابورى و دامه زراوه  په يوه نديداره كان و كه لتورى تێگه يشتنه كانمان بۆ زاتى مرۆڤ له اليه ن بونيادى 

Lenin
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ن��ه ده دران  ئه نجام  هونه رمه ندان  و 

له ميانه ى شۆڕىش كه لتورييدا؟

شۆڕىش  ديارى  خه سڵه تێىك  توندوتيژى 

سه ره كييه كاىن  شێوازه   نه بوو.  كه لتورى 

ڕەخنەگرتنی  ل��ه   بريتى بوون  ملمالنێ 

جەماوەری، مشتومڕى ئايدۆلۆژى و سياسيى 

سیاسيی  بزواندنی  ه��ه روه   ج��ەم��اوەری، 

توندوتيژييانه ى  ئه و  زۆرينه ى  جەماوەر. 

ڕوويانده دا به فيعىل له اليه ن نه ياراىن شۆڕىش 

به تايبه ت  هه ڵده گريسێرنا،  كه لتورييه وه  

سه رمايه دارييان  ڕێ��ى  كه   كه سانه ى  ئ��ه و 

گرتبووه  به ر و له  پۆسته  پێشه نگه كاىن حيزىب 

ده خرانه   كه   ئه وانه ىش  و  بوون  كۆمۆنيستدا 

به ر ڕه خنه .

هونه رمه ندان و ڕۆشنبريان وه ك گرووپ 

به ر  نه ده كه وتنه   كۆمه اڵيه ىت  تاقمێىك  و 

بانگهێشت ده كران  هه روه ها  ئه زيه تدان، 

خه ڵكه   ل��ه   ش��ت  و  ب��ن  خه ڵك  تێكه ڵى 

له   به تايبه ت  فێربن،  زه حمه تكێشه كه وه  

)گوند( و چوارده ورى شاره كان و الدێكانه وه . 

ده درا  پڕجۆش وخرۆش  كۆشىش  و  ه��ه وڵ 

شۆڕشگێڕانه   كه لتورێىك  دروستكردىن  بۆ 

وه ك  بتوانێت  كه   هونه رى،  به رهه مى  و 

هه ندێك  دواتريش،  خزمه تبكات.  مۆدێل 

له شێوازى  هه بوو  كه موكورىت  و  هه ڵه  

ڕۆشنبرياندا.  و  هونه رمه ندان  مامه ڵه كردىن 

كه لتور  و  هونه ر  ڕۆڵى  بۆ  سازكرا  ڕوانينێك 

له  كۆمەڵگەدا، به تايبه ت هونه ر كه  ده ربڕى 

كۆمەڵگەى  له   ناكۆكه كانه   و  جياواز  ديدگا 

سۆسياليستيدا.

 

stalin
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ئايا ده توانني ئه مڕۆ سۆسياليزمێك 

له جيهاندا بدۆزينه وه  و به ديبكه ين؟

سۆسياليستى  كۆمەڵگەيه ىك  چيرت  ئێستا 

شكستى  له گه ڵ  نييه .  ب��ووىن  له جيهاندا 

له اليه ن هێزه   له ساڵى 1976  شۆڕىش چينيدا 

يه كه مني شەپۆلی  نوێيه كانه وه ،  سه رمايه داره  

شۆڕىش كۆمۆنيستى کۆتايي هات.

 

كۆمۆنيزم  م��ێ��ژووى  ك��ه وات��ه  

تێپه ڕيوه ؟

مێژووييه وه   له ڕووى  كۆمۆنيزم  نه خێر. 

شۆڕشێکی  ]کۆمۆنیزم[  تازه يه .  تاڕاده يه ك 

گشتگیر و بێ پێشینەیە،  كه  ئامانجى ئه وه یە 

چ��ه وس��ان��ه وه  ڕيشه كێشبكات.  و   سته م 

ئ��ه م��ڕۆ ت��ه ح��ه داي��ه ىك گ���ه وره  ه��ه ي��ه  بۆ 

شەپۆلێکی  يان  قۆناغێك،  ده ستپێكردنه وه ى 

نوێى شۆڕىش كۆمۆنيستى كه  ده توانێت باشرت 

باشرت  چني  و  سۆڤيه ت  ش��ۆڕىش  له   و  بێت 

كاربكات.

حيزىب  س����ه رۆىك  ئ��اڤ��اك��ي��ان،  ب���اب 

ئه مريكا،  كۆمۆنيستى  شۆڕشگێڕيى 

ئاماژە   مه زنه كان،   ده سكه وته   سه ربارى 

ده كات  كه موكورتييه كانيش  و  گرفت  بۆ 

كۆمۆنيستيدا.  شۆڕىش  يه كه مى  قۆناغى  له  

مرۆيى  ج��ي��اوازى  ف��ه زاي��ه ىك  ه��ه وڵ��ي��داوه  

ژياىن  و  زانسته كان  و  هونه ر  له   بكێشێت، 

تێگه يشتنێىك  ڕۆشنبريييدا.  و  كه لتورى 

حه ياتيى نوێى له گه ڵ خۆيدا هێناوه  له گه ڵ 

درووستكردىن  بۆ  زه روورى  چوارچێوه يه ىك 

دونياى  له   ڕاسته قينه   ڕزگاريى  شۆڕشێىك 

سه نتێزێىك  س��ه ره ن��ج��ام��ي��ش  ئ���ه م���ڕۆدا. 

كۆمۆنيزم:  هه يه .  بووىن  كۆمۆنيزم  نوێى 

حيزىب  مانيفێستى  نوێ،  قۆناغێىك  ده سپێىك 

كۆمۆنيستى شۆڕشگێڕانه ى ئه مريكا، ڕاپۆرت 

و ڕه شنوسێىك كورت ده خاته ڕوو سه باره ت 

كۆمۆنيستى،  شۆڕىش  يه كه مى  قۆناغى  به  

ته حه دا  ده رب���اره ى  نوێيه   سه نتێزه   ئ��ه م 

به  درووستكردىن  ئايدۆلۆژييه كانه  سه باره ت 

بێت  ڕاسته قينه   هێزێىك  كه   كۆمۆنيزمێك 

له مڕۆدا.

 

چني  و  ڕوسيا  شۆڕشه كاىن  ئايا 

مۆدێرنيزه كردن  له باره ى  هه ربه ڕاست 

واڵته   ئابورى  به پيشه سازيكردىن  و 

دواكه وتووه كانه وه  نييه ؟

سۆسياليستييه كان  شۆڕشه   يه كه مني 

تاڕاده يه ك  كه   ڕوويدا،  كۆمەڵگەيانه دا  له و 

دواكه وتوو بوون- و ئه م شۆڕشانه  بۆ زاڵبوون 

ئه نجامدرا.  دواكه وتوييدا  و  هه ژارى  به سه ر 

له بنه ڕە ته وه   هه ر  چني  و  ڕوسيا  شۆڕشه كاىن 

بۆ ئه وه  ڕووياندا، تاوه كو كۆمەڵگەيه ىك ئازاد 

و  سته م  هه ر  له   بێت  خاڵى  كه   بنياتبنێن، 

چه وسانه وه يه ك.

 

به   په يوه ندييه ىك  چ  كۆمۆنيزم 

ته كنۆلۆژييه وه   پێشكه وتووى  دونياى 

تيا  ك��رێ��ك��ارى  چ��ي��ن��ى  ه��ه ي��ه ك��ه  

په يوه ندييه كيىش  چ  و  »ئاواده بێت« 

نيمچه ده وڵه مه ندى  واڵت��ێ��ىك  ب��ه  

چينێىك  كه   هه يه،   ئه مريكاوه   وه ك 

ناوه ڕاستى به رفراواىن هه يه ؟

ڕۆژانه   كه   ده ژين،  جيهانێكدا  له   ئێمه  

و  نەخۆشيی عيالجدار  به هۆى  مناڵ   30000

ده مرن... به دخۆراكييه وه   و  چارەسەر هەڵگر 

ژێرده سته  و  پاشكۆ  تيا  ژناىن  كه   دونيايه ك 

پێوه   بازرگانيى  ده كرێت،  بێڕێز  ده كرێت، 

دڕندانه ى  جه نگى  كه   دونيايه ك  ده كرێت، 

ئه نجامده درێت... تيا  ئيمپرياليستيى 

دونيايه ك كه  ته كنۆلۆژيا ده توانێت يارمه تيى 

ده يخاته   كه چى  بدات  كێشه كان  چاره كردىن 

ژێرده ستى خۆيه وه  بۆ قازانج، بۆ كۆنرتۆڵكردىن 

خه ڵك به كاردێت، ده خرێته  خزمه ىت جبه خانه  

سيسته مى  ئيمپرياليزمه وه .  سه ربازييه كاىن 

ماناى  ب��ه   ئيمپرياليستى  كه پيتاڵيستى 

ته واوى وشه كه  ئيكۆسيسته م و ژينگه ى ئه م 

كه   جيهانه يه   ئه م  ئا  تێكده دات.  هه ساره يه  

هاوارده كات بۆ شۆڕش و )تامه زرۆيه ىت(.

يه كگرتووه كاىن  وياليه ته   وه ك  واڵتێىك 

قووڵى  ج��ي��اك��ه ره وه ى  هێڵێىك  ئه مريكا، 

ڕه گه زيى  جياكاريى  و  چينايه ىت  چه وسانه وه ى 

كرێكارى  و  هه ژار  مليۆن(   40( له   زياد  تيايه . 

ته ندرووستيى  چاودێرييه ىك  هه يه .  بێده ره تان 

له   نايه كسانه .  و  ناكاىف  كه  هه يه   ترسناك 

به ر  ده درێته   ژنێك  چركه يه كيشدا،   15 هه ر 

چينێىك  ئه مريكا  به ڵێ،  تێهه ڵدان.  و  لێدان 

زۆرێك  بۆ  به اڵم  هه يه ،  به رفراواىن  ناوه ڕاستى 

ژيان  پيشه ييه كان،  و  پرۆفيشناڵه كان  له  

له برى  سيسته مه كه   و  نامۆبوون،  له   بريتييه  

پسپۆڕێتييه كه ى  و  ش��اره زاي��ى  به كارهێناىن 

مرۆڤايه ىت،  و  كۆمەڵگە  له به رژە وه نديى  خۆيان 
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پوچه ڵيانده كاته وه .  و    خه سيو  كه چى 

وننابێت.  هه ر  پرۆليتارياش،  بۆ  چۆن  وه ك 

وه رزىش  پێاڵوى  سه ر  ئاماژە ى  و   ئارم  سه يرى 

پێكهاته كاىن  س��ه ي��رى  بكه ،  بلوزه كانت  و 

ئه وانه   بكه :  مۆبايله كه ت  يان  كۆمپيوته ره كه ت 

سوپه رچه وساوه وه   و  چه وساوه   كارى  له اليه ن 

كه ناره كاىن  و  گۆشه   له   به رهه مده هێرنێت 

جيهانه وه .

شۆڕشێىك  ب��ن��ه م��اى  و  زه رووره ت 

زياتره .  تر  كاتێىك  ه��ه ر  له   كۆمۆنيستى، 

گه شه سه ندىن كۆمەڵگەى مرۆيى، ته كنۆلۆژيا، 

تواناى  شاره زاييه كان،  زانستى،  مه عريفه ى 

داهێنان، هيمه ىت خه ڵك ئه و ئه گه ر و ئيمكانه  

ته واو  جێگايه ىك  بۆ  مرۆڤايه ىت  بۆ  ده كاته وه  

و  چه وسانه وه   له   بۆتێپه ڕين  تر:  جياوازى 

نوقساىن و نه بوونه . له گه ڵ سه نتێزه  نوێيه كه ى 

باب ئاڤاكيان دا، به ديلێىك گونجاو و ڕزگاركه ر 

بۆ  جيهان.  تۆقانه كاىن  و  ت��رس  بۆ  هه يه  

زاڵبوون به سه ر نه دارى و سته مدا، هه روه ها 

و  داهێنان  بۆ  جڵه و  كه   نايه كسانييه ش  ئه و 

ئه زموونكردن)تاقيكردنه وه ( و  پێگه يشنت5 

ئه فراندىن  ب���ه ره و  ڕێگايه ك  ش��ل��ده ك��ات. 

تيا  بتوانێت  به ڕاستى  مرۆڤ  كه   جيهانێك 

بپشكوێت و نه شومنابكات، هه روه ها سرتاتيژ 

له م  شۆڕشێىك  بۆ  هه يه   سه ركردايه تييه ك  و 

جۆره .

 ئايا خه ڵك ده توانن له ژێر سايه ى 

مه راسيمه   ب��ۆن��ه و  سۆسياليزمدا، 

دينييه كانيان پياده بكه ن؟

 به ڵێ. خه ڵك ماىف په رسنت و پياده كردىن 

ماىف  ه��ه ي��ه )ه��ه روه ه��ا  دينييه كاىن  بۆنه  

بڕوانه بوون به  خوداش(، به اڵم له  قوتابخانه كان 

و  به گشتى، جه خت  و حكومڕاىن  ده وڵه ت  و 

پشتيواىن له  تێگه يشتنێىك زانستى/ماترياڵيستى 

كۆمەڵگەى  و  رسووشتی  جيهاىن  بۆ  ده كرێت 

تووڕبدات،  دين  ناچارناكرێت  خه ڵك  مرۆيى. 

خه باتێىك  ك��ۆم��ەڵ��گ��ەدا  له ئاستى  ب���ه اڵم 

بووىن  خۆبه خشانه   به شێوه يه ىك  ئايدۆلۆژى 

Mao Tse tung
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ده بێت بۆ يارمه تيداىن خه ڵك بۆ ڕزگاربوون له  

كۆياليه تييه كاىن بڕواى دينى.

 ئايا خه ڵك له  سايه ى سۆسياليزمدا، 

خاوه ىن ماڵ و دارايى خۆيان ده بن؟

نابێته   س��ۆس��ي��ال��ي��زم  ب���ه اڵم  ب��ه ڵ��ێ، 

مه رسه فكار«]6[،  و  به رخۆر  »كۆمەڵگەيه ىك 

منونە  بۆ  ده ژي��ن.  تێيدا  ئه مڕۆ  وه كئه وه ى  

تێکدەری ژینگەیی نامێنێت، واتە »کەلتوری 

له  چينى  و  كار  له سه ر  ئۆتۆمبێل«(«. خه ڵك 

مااڵنه دا  له و  مافه يان هه يه   ئه و  ناوه ڕاستدا، 

تێیدان،  بژين، كه  هه نوكه  داگرييانكردووه و 

ماڵ  بازارى  و   )segregation(جياكارى به اڵم 

شوێنى  هه روه ها  كۆتايياندێت،  موڵك  و 

نيشته جێبووىن گونجاو له پێش هه موو شتێىك 

خواره وه ى  له   پێشرت  ئه وانه ى    بۆ  تره وه يه  

كۆمەڵگەوه  بوون.

له   هه ڵبژاردن  و  دميوكراىس  ئايا 

ده بێت؟  بووىن  سۆسياليزمدا  سايه ى 

ڕێگه  به  ناڕه زايه ىت و ناكۆىك ده درێت؟

ده ستورى كۆمارى نوێى سۆسياليستى له  

باكورى ئه مريكا، كه  له سه ر بنه ماى سه نتێزه  

داڕێژراوه ته وه   ئاڤاكيان«  »باب  نوێيه كه ى 

ياساييه   و  سياىس  چوارچێوه ى  كۆمه ڵێك  كه  

زيندوو.  سۆسياليستيى  كۆمەڵگەيه ىك  بۆ 

بێ وێنه  و  ڕاسته قينه   دميوكراسييه ىك  له وێدا 

له   ج��ۆرێ��ك  ه��ه ي��ه .  خه ڵك  ك��ۆم��ه اڵىن  ب��ۆ 

چەوسێنەرانی  بە  دژ  هه يه   ديكتاتۆريه ت 

چاالكانه   كه   كه سانه ىش  ئه و  و  نوێ  و  كۆن 

سيسته مه   سه رنگونكردىن  بۆ  تێده كۆشن 

كۆمەڵگەى  ل��ه   دمي���وك���راىس  ن��وێ��ي��ه ك��ه . 

ده به خشێته   ده سه اڵته   ئه و  سۆسياليستيدا، 

په يوه ندييه   و  ده زگ��ا  و  به ها  تاكو  خه ڵك 

خۆيان  كۆمه اڵيه تييه /سياسييه /ئابورييه كاىن 

ده سته جه معيى  به ستنه وه ى  بۆ  بگۆڕن، 

جيهان،  گۆڕينى  بۆ  به وانيرته وه   خه ڵكيش 

زياتر  به رپرسيارێتيى  هه ڵگرتنى  هه روه ها 

له   پشتيواىن  كۆمەڵگە.  ئاراسته كردىن  بۆ 

ده كرێت،  هتد  و  گردبوونه وه   ده رب��ڕي��ن، 

سوكايه ىت  به ڕووى  دژوه ستانه وه   هه روه ها 

ل��ه الي��ه ن  ت���اك دا  و خ��راپ ب��ه ك��اره��ێ��ن��اىن 

تاك  مافه كاىن  ده وڵه ته وه ،  جێبەجێدەکرێت. 

زۆر  ئه ويش  ده پشكوێت،  و  گه شه ده كات 

له   ڕه سمى  به شێوه يه ىك  كه   ل��ه وه ى  زياتر 

هاتووه   سه رمايه دارييدا  مافه كاىن  ڕه شنوىس 

له گه ڵ  ناكۆكبوون  بۆمنونه   ڕێى پێدراوه .  و 

سۆسياليستى  سيسته مى  و  سياسه ته كان 

به ڵكو  ڕێى پێده دات،  هه ر  نه ك  خۆيشيدا، 

سۆسياليستيى  ده وڵه ىت  پێده دات.  گه شه ىش 

و  فه راهه م  سه رچاوه كان  و  ئامرازه كان  نوێ 

سۆسياليزم نابێته  »كۆمەڵگەيه كى به رخۆر و 
مه سره فكار«، وه ك ئه وه ى  ئه مڕۆ تێيدا ده ژين. بۆ 
نمونە تێکدەری ژینگەیی نامێنێت، واتە »کەلتوری 
ئۆتۆمبێل«(«. خه ڵك له سه ر كار و له  چينى ناوه ڕاستدا، 
ئه و مافه يان هه يه  له و مااڵنه دا بژين، كه  هه نوكه  
 )segregation(داگيريانكردووه و تێیدان، به اڵم جياكارى
و بازارى ماڵ و موڵك كۆتايياندێت
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ده سته به رده كات]بۆ ڕای جیاواز[و هەروەها 

له  ميديا و جێيه كاىن تريشدا، گوێ له  بۆچوون 

ئه و  خه ڵكيش  ده گريێت.  تر  ڕوانگه كاىن  و 

ماف و توانسته يان هه يه،  كه  له  ده ورى ئه م 

بۆمنونه   ئاماده بكه ن،  و  ساز  خۆيان  بريۆكانه  

مانگرتن،  ماىف  خۆپيشاندانه كان،  له ڕێگه ى 

يه كێك  سۆسياليستى،  كۆمەڵگەى  .....هتد. 

له  كێبڕكێ گه وره كان، جۆش وخرۆش  ده بێت 

و شه وق و شووره كان.

له   »هه ڵبژاردنه كان«)ئينتيخابات( 

ڕۆڵده گێڕن:  سۆسياليستيدا  كۆمەڵگەيه ىك 

ئۆرگانه كاىن  بۆ  نوێنه ره كاندا  هه ڵبژاردىن  له  

مشتومڕى  ب��ه ره وپ��ێ��ش��ربدىن  و  حكومڕاىن 

بره ودان  و  ده ربڕين  له ڕێگه ى  كۆمه اڵيه ىت 

به  بۆچوونه  جۆراوجۆره كان و به رنامه كانه وه  

به اڵم  كۆمەڵگە،  و  سياسه ت  به   سه باره ت 

بده يت،  بۆ  ده نگى  ناكرێت  و  هه يه   شتێك 

كه  ئه ويش بريتييه  له  گه ڕاندنه وه ى كۆمەڵگە  

بيه وێت  شۆڕشێك  س��ه رم��اي��ه دارى.  ب��ه ره و 

گۆڕينى  بۆ  كه   بگۆڕێت. شۆڕشێك  كۆمەڵگە 

ڕێبەرایەتيی  پێويستى  كۆمەڵگە  سه رتاپاى 

هه يه -ڕێبەرایەتيی  خەوندار  كۆمۆنيستى 

له   ده گێڕێت  تايبه ت  ڕۆڵێىك  كۆمۆنيستى 

خه ڵك  بۆئه وه ى  سۆسياليستيدا،  كۆمەڵگەى 

بتوانن بچنه ده سه اڵت و ته حه دا تونده كانيان 

ئازاديبه خشدا  خه باىت  له گه ڵ  ئاراسته بكه ن ، 

بۆ گه يشنت به  دونيايه ىك كۆمۆنيستى. له گه ڵ 

كۆمەڵگەی  دواج��ار  كۆمۆنيزمدا،  هاتنى 

داب��ه ش��ب��وو ب��ۆ ب��ەڕێ��وەب��ەرو ب��ەڕێ��وەب��راو 

جۆره  هه ر  زه رووره ىت  و   )ruler & ruled(

 سه رۆكايه تييه ىك به ده زگاييكراو کۆتاییدێت.

ئه و  ه��ه م��وو  كۆمۆنيزم  گ��ه ر   

بۆچى  ده يڵێيت،  تۆ  كه   شتانه يه  

زۆرێك هه ن ڕە تيده كه نه وه ؟

پێكداچوو  و  په يوه ست  هۆكارى  دوو 

له   سۆسياليزم  ئ��اواب��ووىن  هه يه .  ئه مه   بۆ 

و  ژيانێك  چيرت  كه   دێت،  مانايه   به و  چني 

شته   ئه و  پڕجۆشوخرۆىش  به رجه سته بووىن 

باريكردووه  كه  هاوشێو ە ى دونيايه ىك باشرته . 

دووه م، له  وه ته ى سۆسياليزم له  چني شكستى 

په المارێىك  ژێر  كه وتۆته   كۆمۆنيزم  هێناوه ، 

ده سه اڵته كان  ئايدۆلۆژييه وه .  بێڕه حامنه ى 

وازيان  ئه م چركه يه ش  تا  ئايدۆلۆژياكانيان  و 

له  بوختان و سوكايه تييه كانيان نه هێناوه  دژى 

باڵوكردنه وه ى درۆ  له   ئێستاش  كۆمۆنيزم...تا 

و شێواندىن كۆمۆنيزم نه وه ستاون. ماندوونابن 

ئ��ه وه ى كه  »س��ه رم��اي��ه دارى  ل��ه وت��ن��ه وه ى 

دونياى  باشرتين  ئه مه   نييه ،  به ديلێىك  هيچ 

ڕه خساو و مومكينه ». بۆ 35 ساڵ ده چێت، 

ئه م )دژە شۆڕشه  ئايدۆلۆژييه ( خزمه تيكردووه  

ده رباره ى  به رفراوان  هه ڵه تێگه يشتنێىك  به  

بۆچوونه كانيىش  و  چيه   كۆمۆنيزم  ئ��ه وه ى 

گه نجه كانيش  له   زۆرێك  هێناوه ته خواره وه  . 

ڕاستەقینەی  مێژووى  له باره ى  شتێک  هیچ 

كۆمۆنيزمه وه  نازانن. زۆرێك له  ڕۆشنبريانيش، 

كه  ڕۆژێك له  ڕۆژان ده رگريى كۆمۆنيزم بوون، 

فرۆشته وه .  شێواندنانه   و  درۆ  به م  خۆيان 

له باره ى  فێركارى  و  خول  داناىن  له جياتيى 

)خه ليقه ت( وانه ى  په ره سه ندنه وه ،  زانستى 

شته   ئ��ه و  هه موو  ئه مه ش  ده خوێند،  ت 

نييه   دوور  زۆر  دۆخه كه   ده تخوێند.  كه   بوو 

له وه وه ، كاتێك كۆمۆنيزم دێت.

هه ميشه ش هه ر به م جۆره  نه بوو. له ماوه ى 

سااڵىن 1960 بۆ 1976، ئه و كاته ى كه  چني واڵتێىك 

سۆسياليست بوو، سه رچاوه ى ئيلهامى بزووتنه وه  

ئازاديخوازه كان بوو له  ناوچه  جياجياكاىن دونيادا. 

به بريوباوه ڕ  هێزه   و  ڕاديكاڵه كان  خوێندكاره  

ڕە شه كان  پڵنگه   حيزىب  وه ك  شۆڕشگێڕە كان 

خەڵکە  ده رك��ه وت.  چيندا  ش��ۆڕىش  له كاىت  كه  

ناو  هی  زانستەکان،  ناو  پێشکەوتنخوازەکانی 

هونەرەکان  ن��او  هی  تەندرووستی،  بەشی 

ژێر  کەوتنە  ئەرێنی  و  ئيجاىب  شێوەیەکی  بە 

کاریگەريی گۆڕانکارییە شۆڕشگێڕییەکانی چینی 

سەردەمی ماو، هەروەها زۆرێك له  ڕۆشنبريانيش، 

ئايديا  ل��ه ب��اره ى  مشتومڕيان  و  گردبوونه وه  

ماويستييه كانه وه  ئه نجامده دا.

 پەراوێزەکان:

و  تيۆريست   ،  ]Bob« Avakian ].1

شۆڕشگێڕێىك ئه مريكيى به ڕه چه ڵه ك ئه رمه نييه ، 

حيزىب  سه رۆىك  و،  1943���ه   ساڵى  له دايكبووى 

ئاڤاكيان  ئه مريكايه .  شۆڕشگێڕيى  كۆمۆنيستى 

له   يه كێكه   و  وت��اره   و  كتێب  چه ندين  خ��اوه ىن 

ديارترين فيگه ره  ماويستييه كاىن ئێستاى دونيا كه  

هه م وه فاداره  به  ديدگاكاىن ماوتىس تۆنگ و هه م 

خوێندنه وه يه ىك نوێىش بۆ كردووه -و

2. regimented

3. cooperatively work

4. purge

5. ferment

6. consumer society

 سه رچاوه :

ماڵپه ڕى ڕميۆند لوتا: 

http://thisiscommunism.org/

ThisIsCommunism/FAQ.html
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مایكل لووی
لە عەرەبییەوە: هێشوو عەبدوڵاڵ
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زۆرجار مشتومڕ ده رباره ی به رهه مه كانی 

كولتووریدا  ڕە خنه ی  بواری  له   بنیامین  واڵته ر 

سیاسییه   بنه ما  ل��ه م��ه ی��ش��دا  ده ك��رێ��ت، 

له م  به اڵم  وه الده نرێت،  ماركسیستییه كانی 

مشتومڕی  دوای��ی��دا،  كه مه ی  ساڵه   چه ند 

ده رب����اره ی  ماركسیستی  گ��ه رم��وگ��وڕی 

زۆرینه ی  سه ریانهه ڵدا،  بنیامین  كتێبه كانی 

سه ره كی  به شیوه یه كی  مشتومڕانه   ئ��ه م 

له باره ی  كه   ده دا،  به رهه مانه ی  به و  گرنگییان 

»م��ات��ری��ال��ی��زم«ە وه  ب��وون و ل��ه  س��ه ره ت��ای 

نوورسابوون.  بیسته مدا  سه ده ی  بیسته كانی 

بڵێین  خۆیه تی  جێی  دی��ك��ه وه ،  له الیه كی 

چاوه ڕواننه كراوه كانی  و  سه ره تا  به رهه مه  

ه��ه وڵ��ده دات  تێیاندا  كه   بنیامین،  واڵته ر 

كۆبكاته وه ،  پێكه وه   كۆمۆنیزم  و  ئه نارشیزم 

شایه نی بایه خپێدانی زیاتره . 

ئ��ه ن��ارش��ی��زم   1924 س��ال��ی  ل��ه   ب���ه ر 

بنیامینی  سیاسیی  سه ره كیی  په یامبه خشی 

گه نج بوو. له  كۆنگره كدا به  ناونیشانی »ژیانی 

بۆ  نارد  دا، ساڵوی   1915 ساڵی  له   قوتابیان«، 

بۆ  ته رخانبوو  كه   تۆڵستۆییه »ی،  »ڕۆحه   ئه و 

خزمه تی هه ژاران و «له  هزره  ئه نارشییه  هه ره  

قووڵه كانی كۆمه ڵگه  مه سیحییه  ده یرییه كاندا« 

ئه و  گرنگرت،  له وه یش  ڕە نگه   كردبوو.  گه شه ی 

وتاره  بێت، كه  له  ساڵی 1921دا به  ناونیشانی 

له وێدا  نووسیویه تی،  توندوتیژی«  »ڕه خنه ی 

ڕاسته وخۆ  ده كات  هه ست  ڕوونی  به   مرۆڤ 

سۆریل«  »جۆرج  هزره كانی  كاریگه ری  له ژێر 

ئه نارشیدایه .  سه ندیكالیستیی  بزووتنه وه ی  و 

له   خ���ۆی  ڕق���ه ی  ه��ه م��وو  ئ���ه و  بنیامین 

وه كو  ناشارێته وه ،  ده وڵه ت  دامه زراوه كانی 

دامه زراوه ی پۆلیس كه  ئه و به  «شێوازه  هه ره  

داڕزاوت��ر  له وه یش  توندوتیژی،  داڕزاوه ك��ه ی 

مرۆڤیشدایه »ی  خه یاڵی  له   كه   ته نانه ت 

«منایشێكه   پ��ه رل��ه م��ان  ی��اخ��ود  داده ن��ێ��ت، 

و  له هه مانكاتیشدا  به زه ییه ».  شایه نی  كه  

پێچوپه نایه ك  و  سڵه مینه وه   هیچ  بێ  به  

نا-په رله مانتاریزمی  ڕه خنه ی  له گه ڵ  هاوڕایه  

سه ندیكالیزمی-ئه نارشیدا،  یان  به لشه ڤی 

هه مان  نێو  له   ئاراسته یه   دوو  ئه م  ئه و  الی 

تێزه   ستاییشی  ئه و  هه روه ها  ئ���ۆردوودان، 

ده كات  سۆریل-  جۆرج  -تێزی  سۆریلییه كه  

كارێكی  وه ك  گشتییه كان  مانگرتنه   ده رباره ی 

«مانگرتن  ده ڵ��ێ��ت:  ب��ۆی��ه   ده س��ت��ه ك��ۆی��ی، 

بایه خ  تایبه ت  و  س��ه ره ك��ی  به شێوه یه كی 

ده وڵه تی  خاپووركردنی  پرۆسه ی  به   ده دات 

توندوتیژیی».بنیامین ئه م سرتاتیژییه  تایبه ته ی 

ئه نارشیستی  سرتاتیژییه تێكی  به   سۆریل 

داده نێت، واته  به  سرتاتیژییه تێكی زۆر گونجاو 

و قووڵرت و ئه خالقیرت و شۆڕشگێڕتری داده نێت. 

وه ختی  ل��ه   ك��ه   به ڵگه نامه یه كدا  ل��ه  

له و  و  باڵونه كرابوویه وه   بنیامیندا  ژیانی 

ناونیشانی  به    )1921-1920( م��اوه ی��ه دا 

الپه ڕە كان  توندوتیژی:  به كارهێنانی  »مافی 

نووسیویه تی،  ئاینیدا«،  سۆشیالیزمی  له پێناو 

هزر  وه سفی  وا  ئاشكرا  و  ڕوون  به   بنیامین 

سه ر  و  ئانارشیزمه   له   ڕوو  كه   ده كات،  خۆی 

الپه ڕه كانیدا  له   یه كێك  له   ڕێبازه یه ،  به و 

ڕوانگه یه   ئه م  كه   گوزارشته ی  «ئه و  ده ڵێت: 

كه   ده ریببڕێت،  وب��ڕی��اره   هه ڵیده گرێت 

ببه ین،  ن��اوی  ئه نارشیزمیش  به   ده شێت 

فه لسه فه   كه   ئه خالقییه كان  ئه ركه   له   یه كێكه  

ئه مه یش  پێداوه .  بایه خیی  ئه خالقییه كه ی من 

ڕوانگه یه كه  كه  مافی ئه خالقیی توندوتیژیی له  

جه وهه ردا ڕە تناكاته وه ، به ڵكو مۆنۆپۆلكردن و 

دامه زراوه یه ك،  هه ر  ده ستی  له   كۆكردنه وه ی 

كه   تاكه كه سێكدا،  یان  كۆمه ڵگه یه ك،  یان 

مۆنۆپۆل  خۆی  له سه ر  توندویژی  ده یه وێت 

بكات، ڕە تده كاته وه ». 

دۆكیۆمێنته   ل��ه م  ه��ه ر  ل��ه ب��ه رئ��ه وه  

بنیامین،  واڵته ر  ده رب��اره ی  سه ره تاییانه وه  

ئه خالقی-سیاسییه كه ی  هه ڵبژارده   كه   ڕوونه  

ڕادیكاڵییانه ی  ڕە تكردنه وه ی  و  ئه نارشییانه یه  

به   توندوتیژییه كانه ،  دام���ه زراوه   هه موو 

سه یر  به شێوه یه كی  ده وڵ���ه ت.  تایبه تیش 

ئه وروپییه كانی  ڕاپ��ه ڕی��ن��ه   كۆتایی  دوای 

واڵته ر  نه برد  زۆری   ،1923-1917 سااڵنی 

ده شێت  كه شفكرد.  ماركسیزمی  بنیامین 

هزره   زیاتر  شۆڕشگێڕییه كان  شه پۆله   كه  

كۆمۆنیستییه كانیان قه بووڵبێت، ئه گه رچی ئه و 

له مه دا دره نگ كه وتبوو. له  ساڵی 1924 دا و له  

وه ختی خوێندنه وه ی كتێبی »مێژوو و ئاگایی 

له  ڕێگه ی  و،  لۆكاش«دا  چینایه تی«ی »جۆرج 

چاالكی  و  مامۆستا  چاوپێكه وتنی  و  بینین 

به لشه فیست »ئاسیا التسیس«�ه وه  –كه  دواتر 

واڵته ر بنیامین شه یدایده بێت- ماركسیزم زیاتر 

سه رنجی ڕاكێشا و هه ستی به وه  ده كات ، وه ك 

ڕێگایه كی بیركردنه وه،  كه  دواتر ده بێته  كلیلێك 

بۆ بیركردنه وه  تیۆری و سیاسییه كه ی، به ڕووی 

ڕووی راده كێرشێت. 

له  نامه یه كی دیكه دا بۆ گیریشۆم شۆلیم، 

له  سێپتێمبه ری ساڵی 1924 دا، بنیامین باس له  

ملمالنێ ده كات له نێوان ئه و شته ی، كه  ناوی 

و،  خۆی  الی  عه ده مییه كان«  »ئه سڵه   ده نێت 

له   ئ��ه وه ی  لۆكاشدا،  جۆرج  »دیاله كتیك«ی 

كتێبی مێژوو و ئاگایی چینایه تیدا سه رمه ستی 
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له نێوان  بوو  جومگه یی  په یوه ندیی  كردبوو، 

تیۆر و پراكتیكدا، ئه مه یش )به الی بنیامینه وه ( 

لۆكاش  بۆ  بوو  فه لسه فی  پته وی  ناوكه یه كی 

جۆرێك  به   پێدابوو،  ب��ه رزی  پێگه یه كی  و 

هه ر  بنیامین(  وه سفی  گوێره ی  )ب��ه   «ك��ه  

ئه م  له گه ڵ  مامه ڵه كردن  دیكه ی  شێوازێكی 

له   جگه   نه بوو،  مانایه كی  هیچ  مه سه له یه دا، 

له  زمان  بۆرژوازیی دۆگامیی كه   مامه ڵه یه كی 

نامه یه كی  له   و  دواتر  دووساڵ  تێناپه ڕێت». 

دیكه یدا بۆ شۆلیم، بنیامین ده نوسێت كه  بیر 

كۆمۆنیستی  نێو حزبی  بچێته   ده كاته وه   له وه  

ئه ڵامنییه وه ، به اڵم ئه مه  به  واتای ئه وه  نه بوو، 

كه  نكوڵی له  ئه نارشیزمه  كۆنه كه ی ده كات. 

بنیامین  زۆر،  دوودڵیی  دوای  و  دواجار 

كۆمۆنیسته وه ،  حیزبی  ڕیزی  نه چێته   بڕیاریدا 

حزب  له   مه ودایه ك  ئه وه دابوو  له گه ڵ  بۆیه  

وه ربگرێت، به اڵم هه ر له گه ڵ حزبدا هاوسۆز 

كه   منوونانه ی  له و  یه كێك  ده توانین  ب��وو. 

پشتیوانی  بنیامین  ئ��ه وه ی  له سه ر  به ڵگه یه  

تایبه تییه   یادگارییه   له   ك���ردووه ،  حیزبی 

سااڵنی  نێوان  له   مۆسكۆدا،  ڕۆژانه ییه كانی 

1926-1927، ببنینه وه ، كه  تێیدا گوزارشتی له  

حكومه تی  هه وڵه كانی  له   خۆی  ڕه خنه كانی 

دینامیكییه تی  «ڕكێفكردنی  بۆ  سۆڤییه تی 

ئاشكرا  به   كردووه .  شۆڕشگێڕی»  جواڵنه وه ی 

بۆچوونه   له گه ڵ  هاوڕایه   بۆچوونه   ئه م  دیاره  

ڕه خنه ییه  باوه كانی ئه و كاته ی به رهه ڵستكاره  

سۆڤییه تی:  كۆمۆنیستی  حیزبی  چه په كانی 

)ترۆتسكی، زینۆڤیف، كامینیف(. 

ئه نارشیزمه   له   وازی  هه رگیز  بنیامین 

نامه یه دا  ل��ه و  وه ك  نه هێنا،  ك��ۆن��ه ك��ه ی 

ده رده كه وێت، كه  بۆ شۆلیمی ناردووه  و كه مێك 

tolstoi
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ئه ی  كه واته   باسامنكرد،  له مه وبه ر 

كه   ڕێگایه ك  له   به رده وامبوو  چۆن 

ده یگه یانده وه  به  پرۆژە ی كۆمۆنیزم؟ 

بێگومان یه كێك له  وتاره  هه ره  گرنگه  

نی  ركسیستییه كا ما رشیستییه - ئه نا

 1929 ساڵی  كه   وتاره   ئه و  بنیامین 

دوایین  »سوریالیزم:  ناونیشانی  به  

ئه وروپی«  ئه نتێلیجنسیای  دیمه نی 

بڕگه ی  ی��ه ك��ه م  ل��ه   نوسیویه تی. 

وه ك  خ��ۆی  بنامین  وت���اره ك���ه دا 

وه سفده كات،  ئه ڵامنی  چاودێرێكی 

ك��ه  ل��ه  ش��وێ��ن��ێ��ك��دا «ل��ه ن��ێ��وان 

دیسپلینی  و  توندڕه و  ئه نارشیزمی 

داخۆ  جێگیربووه .  شۆڕشگێڕیدا» 

ناكۆكییان  وێڕای  وه سفه   دوو  ئه م 

ساڵی  ل��ه   ده گ��ون��ج��ێ��ن؟  پ��ێ��ك��ه وه  

پاریسدا  شه قامه كانی  له   1927دا، 

ئه نارشیسته كان  و  كۆمۆنیسته كان 

تۆمه ته كانی  ب��ه   دژ  پ��ێ��ك��ه وه ، 

ئه مریكا  یه كگرتووه كانی  ویالیه ته  

ئه نارشیست  هه ردوو  ئاراسته ی  كه  

فانزیتی  بارتۆمۆلیۆ  و  ساكۆ  نیكۆال 

و  خۆپیشاندانه كان  له   ك��ردب��وو، 

هاوشانی  ڕووبه ڕووبوونه وه كاندا 

سوریالییه كانیش  ده ڕۆیشنت،  یه كرت 

خۆپیشاندانانه دا  له و  خۆیانه وه   الی 

وته ی  پێی  به   بنیامین  به شداربوون، 

الپه ڕە   به و  بووبوو  شاگه شكه   خۆی 

»نادجا«ی  ڕۆمانی  له   كه   نایابانه ی، 

»ئه ندرێ بریتۆن«دا هه بوو، كه  ساڵی 

1928 باڵوكرایه وه  و تێیدا باس له وه  

ده كات «ئه و ڕۆژە  سه ربه رزانه ی كه  

به سه رمربدن،  ڕووداوه كاندا  كاتی  له  

ل��ه ژێ��ر ئه و  پ��اری��س��ی��ان ش��ڵ��ه ژان��د 

و  ساكۆ  ناوه كانی  كه   دروش��امن��ه دا، 

فانزیتییان هه ڵگرتبوو».

ل��ه  ڕوان���گ���ه ی ب��ن��ی��ام��ی��ن��ه وه ، 

«گروپێكی  به رهه می  ته نیا  سوریالیزم 

بایه خ  كه   نییه ،  ڕۆشنبیران  داخ��راوی 

ڕوانگه یه   ئه م  ده ده ن».  ئه ده بیات  به  

بنیامین ده یداته  پاڵ هه ندێك كه سانی 

له   سوریالیزم  كولتوور.  بێ  و  و  ساده  

زۆر  پیشه یی«  »بزووتنه وه یه یكی 

زیاتره ، بگره  هه وڵدانه  بۆ ته قاندنه وه ی 

به   له ناوه وه ،  شیعری  بواری  بازنه ی 

كه   ئه زمووونانه ی  ئه و  به كارهێنانی 

شه قڵێكی خه یاڵییان هه یه  و خراونه ته  

شۆڕشگێڕانه وه .  كۆنێكستێكی  نێو 

سوریالیزم  قسه بكه ین،  وردت���ر  ب��ا 

»ب��زووت��ن��ه وه ی��ه ك��ی ڕوان��گ��ه ی��ی« 

ی��ه ، ك��ه  ڕزگ��اری��ی ن��اده س��ه اڵت��خ��واز 

خاڵێكدا  دوای  به   و  چه سپاندویه تی 

ده گه ڕێت، كه  تێیدا له گه ڵ كۆمۆنیزمدا 

یه كرت  به   پنتێكدا  له   یان  ببڕن،  یه كرت 

بگه ن. 

ڕە هه ندی  چۆن  بنیامین  داخ��ۆ 

ئه نارشیستیی سوریالیزم دیاریده كات؟ 

به ده سته وه گرتنی  بۆ  هه وڵێكدا  له  

جه مسه ریی باكوری بواری موگناتیسیی 

سوریالیزم، ده نوسێت: «له  باكۆنینه وه ، 

ئازادیی  ڕادیكاڵییه كه ی  بنه ما  ئه وروپا 

ته نیا  و  ت��اك  ب��ه اڵم  ل��ه ده س��ت��داوه ، 

سوریالییه كان هه یانه ». 

ئ��ه س��ت��ه م��ه  خ��ه ی��اڵ��ی ئ���ه وه  

trotsky
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جۆرێك  به   دیاریكراو  وشه ی  كۆمه ڵێك  بكه یت، 

دابڕێژیت، كه  له  هه مانكاتدا كارابن، وه كو »دڵی 

بڕوای  به   بریتۆن.  ئه ندرێ  تیۆری  تاریكایی«  

بنیامین: « دوژمنایه تی بۆرژوازییه ت بۆ هه موو 

كولتوریی  ڕزگارییخوازیی  بزووتنه وه یه كی 

رادیكاڵی، ئه و شته یه  كه  پاڵی به  سوریالیزمه وه  

دوای  بگرێت،  ش��ۆڕش  و  چه پ  الیه نی  ن��اوه  

جه نگی الدێی ئیسپانیایش ئاراسته ی كۆمۆنیزمی 

گرتووه ». هه ر به  ڕاستییش، وه ك ئه وه ی بنیامین 

وتی، زۆری نه برد له  ساڵی 1927دا، دوای جه نگی 

ئه فریقا،  باكوری  له   فه ره نسی  كۆلۆنیالیزمی 

تر  سوریالیسته كانی  له   كۆمه ڵێك  و  بریتۆن 

چوونه  ڕیزی حیزبی كۆمۆنیستی فه ره نسییه وه . 

سیمبوله   ئه و  نافیل«  »پییه ر  بنیامینه وه   به الی 

ئاماده كرد  سوریالیزمی  بزووتنه وه ی  كه   بوو، 

ئه و  بشكێنه وه ،  چه پدا  به الی  تاوه كو  هاندا  و 

»شۆرشی  ڕۆژن��ام��ه ی  پێشووی  سه رنوسه ری 

كتێبی  نوسه ری  هه روه ها  بوو،  سوریالیستی« 

ساڵی  له    كه   ب��وو،  ڕۆشنبیران«  و  »ش��ۆڕش 

پێشنیاری  پییه ر  كتێپه دا  له و  ده رچوو.  1926دا 

بچنه   سوریالییه كانی  هاوڕێ  كه   ده كات،  ئه وه  

پییه ر  له   بنیامین  ڕیزی حیزبی كۆمۆنیستییه وه . 

شۆڕشگێڕانه ی  ڕە فتاریی  پێناسه ی  نافیله وه  

»ڕێكخستنی  وه ك  ئ��ه وی��ش  و  خ��واس��ت��ووه  

ڕە شبینیی« پێناسه ی كرد. 

ئاراسته گیرییه   ئ��ه م  بنیامینه وه   ب��ه الی 

نه بوو،  ئ��ه وه   وات��ای  سوریالیزم،  سیاسییه ی 

و  ئه فسووناوی  به ها  له   ده ست  پێویسته   كه  

ڕزگاریخوازییه كانی خۆی هه ڵبگرێت، به ڵكو به  

به هایانه   ئه م  بنیامین بڕوای وابوو  پێچه وانه وه ، 

له   كه   ڕە خساندووه   سوریالیزم  بۆ  ئه وه یان 

و  جێگر  بێ  ڕۆڵێكی  شۆڕشگێڕیدا  بزووتنه وه ی 

وزه كانی  «به ده ستهێنانی  بگێڕێت،:  منوونه   بێ 

كه   پرۆژە یه یه   ئه و  ش��ۆڕش،  بۆ  »مه ستكردن« 

سوریالیزم له  تیزه كانیدا و له  هه موو كتێبه كانیدا 

گرنگرتین  ئه مه   ڕە نگه   دام��ه زراوه .  له باره یه وه  

ئه ركێك بێت كه  كه وتۆته  ئه ستۆی، به اڵم له پێناو 

سوریالیزم  ده بێت  بێت،  سه ركوتوو  كه   ئه وه ی 

واز له  هه ڵوێسته  تاكالیه نییه كه ی خۆی بهێنێت 

و ببێته  هاوپه یامنیی كۆمۆنیزم». 

بنیامین  ك��ه   كامه یه   كۆمۆنیزمه   ئ��ه و 

له گه ڵیدا هاوسۆز بوو؟  ڕە نگه  ئه وه  كۆمۆنیزمی 

وت��اره   ل��ه   یه كێك  ل��ه   ن��ه ب��ووب��ێ��ت،  ف��ه رم��ی 

بنیامین  نووسیویه تی،  كه   سوریالیستییه كانیدا 

ئه وه ی ڕه ت كردۆته وه  باس له  بوخارین بكات –

كه  له  وه ختی نووسینی ئه و وتاره دا به  گرنگرتین 

دوای  سۆڤییه تی،  ماركسیزمی  ئایدیۆلۆژیستی 

جۆزێزف ستالین، داده نرا- وه ك ئه وه ی یه كێكه  

)بنیامین  ماتریالییه كان«  »میتافیزیكیسته   له  

ماتریالیستێكی  و  بوخارین  له   باس  ڕە تیكرده وه  

ئاستنزمی وه ك كارل فۆگت بكات، كه  له  سه ده ی 

نۆزده دا ژیاوه (، به اڵم ئه وه ی  به  ترۆتسكی ڕه وا 

بینیووه  له  وتاره كه یدا باسیبكات، كه  له و كاته دا 

یه كێتی  ده ره وه ی  بۆ  و  ده ركرابوو  حیزب  له  

سۆڤییه تی دوورخرابوویه وه . 

سۆما مۆرگنسرتن، له  ساڵی 1937 دا نامه ی 

بۆچوونه   ده رب��اره ی  نارد،  شۆلیم  گیریشۆم  بۆ 

تایبه تیش  به   بنیامین،  واڵته ر  سیاسییه كانی 

بڕیاری  له  ساڵی 1926 دا  ده رباره ی ئه وه ی كه  

كۆمۆنیستییه وه ،  حیزبی  ڕیزی  نه چێته   دابوو 

گومانی  «هیچ  نوسیه تی:  مۆرگنسرتن  له وێدا 

هاوسۆزییه وه   به   ب��ه رده وام  ئه و  كه   تیدانییه  

قسه یكردووه ...  كۆمۆنیزم  حیزبی  ده رب��اره ی 

ده توانین ئه و به  یه كێك له و كه سانه  دابنێین، كه  

بنیامین چۆن 
ڕە هه ندی 
ئه نارشیستیی 
سوریالیزم 
دیاریده كات؟ 
له  هه وڵێكدا بۆ 
به ده سته وه گرتنی 
جه مسه ریی باكوری 
بواری موگناتیسیی 
سوریالیزم، 
ده نوسێت: «له  
باكۆنینه وه ، ئه وروپا 
بنه ما ڕادیكاڵییه كه ی 
ئازادیی له ده ستداوه 
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له مڕۆدا پیێانده ڵێین ترۆتسكیسته كان». 

كرا  زێده ڕه ویی  وه سفه دا  له م  ڕە نگه    

فه رمیی  نوێنه ری  نافیلی  پییه ر  ڕاسته   بێت. 

و  سوریالیتسیه كان  یه كگرتنی  ئه نجامی 

له   پشتگیریی  له به رئه وه ی  كۆمۆنیسته كان، 

دژایه تی ترۆتسكی كرد بۆ حیزبی كۆمۆنیستی 

حیزبی  له   1928دا  ساڵی  له   سۆڤییه تی، 

به   ب��ه اڵم  ده رك���را،  فه ره نسی  كۆمۆنیستی 

بنیامین  نافیله وه ،  هه ڵوێستی  پێچه وانه ی 

ئه وه ی ڕە تكرده وه  كه  سوریالیسته كان ده ست 

له  ڕێنامییه  ئه نارشیستییه كانی خۆیان هه ڵگرن. 

كرد،  ئه وه   له سه ر  پێداگریی  ساده یی  به   ئه و 

ڕێكخراوی  له گه ڵ  ئه نارشیزم  »مه ستی«ی  كه  

سوریالیزم و ئاراسته كه یدا تێهه ڵكێشی یه كرتی 

به الی  ده زانین  «وه ك  ده ڵێت:  بۆیه   بكرێن، 

ویژدانییه كه   پێكهاته   ته نیا  سوریالیسته كانه وه  

نییه .  به س  شۆڕشگێڕیدایه   كرده ی  له نێو  كه  

هه مان  ئه نارشیزمدا  له گه ل  پێكهاته یه   ئه م 

به الیانه وه   ئ��ه وه ی  ب��ه اڵم  هه یه ،  شوناسیان 

شێوه زاری  كه   ئه وه یه،   به سییانه   و  گرنگه  

په یڕه ویكردن له  رێباز و ڕە فتاری شۆڕشگێڕی 

به  ته واوه تی له  به رژه وندی پراكتیكدا قه تیس 

كردار  نواندنی  توانای  له نێوان  كه   بكرێت، 

و  دێت  شۆڕش،  به   پێشوه خته   دڵخۆشیی  و 

ده چێت ». 

كه   چییه   »مه ستی«یه   ئ��ه م  ك��ه وات��ه  

شۆڕشه وه ؟  نێو  بیخاته   ده یه وێت  بنیامین 

Georg Lukács
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بنیامین  ئاراسته »دا،  یه ك  »شه قامی  كتێبی  له  

ئاماژه  به م مه ستییه  ده دات و وه ك په یوه ندیی 

كۆن  سه رده می  »گۆڕانكار«ی  نێوان  سیحریی 

لێكیده داته وه ،  یونیڤێرساڵی  »گۆڕانكار«ی  و 

مه ستییش  ئه زموونی  به   ئاماژە   هه روه ها  به اڵم 

نه مانی  واتای  كه   ده كات،  وه سفی  وا  و  ده دات 

له   جیهانه وه   به   ڕۆحییه   ڕیتواڵیی  په یوه ندیی 

مێژووی هاوچه رخامندا. وا ده رده كه وێت بنیامین 

جیهانی  هه فتانه ی  گۆڤاری  له   كه   وتاره یدا  له و 

ئه ده بی )Literarische Welt( باڵوكراوه ته وه ، به  

شێوازێكی نوێ له  نێو سوریالیزمدا كه شفی ئه م 

په یوه ندییه ی كردبێته وه . وتاره كه ی بنیامین چه ند 

تێدایه ،  سوریالییه كان  ئاراسته ی  له   ڕە خنه یه كی 

كه   ئه وه یه،   گرنگه كه   هه ره   ده ره نجامه   به اڵم 

سه رمه ستی ئه ندرێ بریتۆن و هاوڕێكانی بووه  و 

ته نیا  ئه م ساته وه خته ، سوریالییه كان  ده ڵێت«بۆ 

مانیڤێستی  هاوچه رخی  پرسی  له   كه   گروپێكن، 

خه و  له   مرۆڤ  ئه وان  تێگه یشتوون.  كۆمۆنیزم 

تایبه تییه كانی  خاسیه ته   شانۆی  هه ڵده ستێنن، 

مرۆڤایه تی بێدارده كه نه وه،  به رامبه ر كاتژمێرێكی 

چركه   شه ست  خوله كێكدا  هه ر  له   كه   زه نگیی، 

لێده دات». 

ئه م ئه رگومێنته  ئاڵۆزه  واتای چییه ؟  ڕە نگه  

به هایه   ئه و  پێشنیاری  بنیامین  ڕێگه یه وه   له  

ده توانێت  و  هه یه   سوریالیزمدا  له   كه   بكات، 

بۆ  كه   ببینێت،  به رته سك  و  چكۆله   ده رگایه كی 

هه ر  چركه یه كی  هه ر  له   شۆڕش  ده ستبدا  ئه وه  

خوله كێكدا لێوه ی بێته  ژووره وه . 

له   كه   بنێین،  دانبه وه دا  ده بێت  هه ڵبه ت 

هیچ جێیه كی كتێبه كانی كۆتایی بنیامیندا وشه ی 

به الی  به اڵم  باسنه كراوه ،  ڕوونی  به   سوریالیزم 

تایدمان«ەوه   »ڕۆلف  وه ك  تیژبینی  چاودێرێكی 

كۆبه رهه می  یه كه می  چاپی  -س��ه رن��وس��ه ری 

بنیامین به  زمانی ئه ڵامنی-، بنیامین له  تێزه كه یدا 

بنه مای  ده رب���اره ی  »تێزه كان  ناونیشانی  به  

مێژوو« كه  له  ساڵی 1940 باڵوكراوه ته وه ، باسی 

وه ك  مه سه له كه   «ده توانین  كه   ك��ردووه   له وه  

له ژێر  بخوێنینه وه :  پاكنوسكراو  نوسخه یه كی 

سایه ی روونی ماركسیزمدا، عه ده میه ته  كۆنه كان 

ئه مه یش   ڕوونبوویه وه ،  و  ده ركه وت  ئه دگارییان 

پێشڕه ویی  كه   له وه ی،  بێت  هه ڕە شه ی  ڕە نگه  

كاری  كه   ئه ركێكه   عه ده میاتانه ،  ئه م  ب��ه ره و 

ئه نارشیستی ده كاته  كارێكی تاقانه ». 

س��ه رن��ج��ێ��ك��ی ل����ه م ج����ۆره  ش��ای��ه ن��ی 

»نوسخه ی  پێده چێت  وا  به اڵم  لێوردبوونه وه یه ، 

نییه .  دروس��ت  زۆر  وه سفێكی  پاكنوسكراو«، 

دوو  په یوه ندیی  وه سفكردنی  بنیامینه وه   به الی 

پێكهاته یی  میكانیكی  په یوه ندییه كی  پێكهاته كه  

ئه و  كیمیایی  پێكهاته ی  په یوه ندیی  به ڵكو  نییه ، 

تایدمان  پاكنووسكراون.  پێشرت  كه   توخامنه یه  

به   ئاماژە   تێزه كه ی،  باشرتكردنی  و  په ره پێدان  بۆ 

تێزێكی ساڵی 1940 ی بنیامین ده دات و ده ڵیت 

«الی بنیامین گوزارشتكردن له  پراكتیكی سیاسی، 

جۆشوخرۆشی  له   پڕ  ئه نارشیستی  ئاراسته یه كی 

هه یه ، نه ك ئاراسته یه كی ماركسیستیی عه قاڵنیرت»، 

به   كه   ئه وه یه   سه رنجانه دا  له م  كێشه كه   به اڵم 

ته واوی ناكۆك و دژ به و ئاراسته یه ی بنیامین،  كه  

به  ڕوونی هه وڵیدا جۆشوخرۆشی ڕزگاریخوازانه  

تێكه ڵ به  عه قاڵنییه تی ئاگایی ماركسیستی بكات، 

ڕووی  له   دووانه ،  ئه م  وایده بینێت  ئه و  چونكه  

زه روره تییانه وه  بۆ ڕوودانی ئه كتی شۆڕشگێڕیی، 

ته واوكه ری یه كرت و هاوتای یه كرتین. 

هابه رماس  یۆرگن  ئایدمان،  له   ڕێكوپێكرت 

كۆتایی  تێزه كانی  ئه نارشیستییه كه ی  ڕە هه نده  

بنیامین ئه وه ی 
ڕە تكردۆته وه  باس له  
بوخارین بكات –كه  
له  کاتی نوسینی ئه و 
وتاره دا، به  گرنگترین 
ئایدیۆلۆژیستی 
ماركسیزمی سۆڤییه تی، 
دوای جۆزێزف ستالین، 
داده نرا
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ڕوانگه ی  له   بۆئه وه ی  شیكارده كات،  بنیامین 

په ره سه ندنی مێژووییه وه  بیخاته  ژێر ره خنه ی 

له   كه   به ناوبانگدا،  وتارێكی  له   رادیكاڵییه وه . 

ڕە تی  هابه رماس  نوسیویه تی،  دا   1970 ساڵی 

ئه و هه وڵه  ده كاته وه  كه  ماتریالیزمی مێژوویی 

ڕزگاریبه خشه كان  ڕە گ��ه زه   به كارهێنانی  به  

رادیكاڵیزه   هه یه ،  مه سیحییان  ئه سڵێكی  كه  

بكرێت، ئه و ده ڵێت «ئه م هه وڵه  شكست له  

تیۆری  كه   ئه وه ی  به هۆی  نوورساوه ،  چاره یدا 

كۆمه اڵیه تی  په ره سه ندنی  بۆ  ماتریالیستیی 

بنه مای  چوارچێوه ی  نێو  بخرێته   ناكرێت 

ڕێگه ی  له   خێرایی  به   كه   ئه نارشیستییه وه ، 

قه ده رێكه وه  دێت، هه ر ده ڵێی له  ئاسامنه وه  

هاتووه . ئه م بنه ما مێژووییه  دژە  شۆڕشگێڕییه،  

مێژوویی،  ماتریالیزمی  سه ر  بخرێته   ناكرێت 

دراوه   و  راهیبێكه   ع��ه ب��ای  بڵێی  وه ك 

ئه و  مێژووییدا،  ماتریالیزمی  شانی  به سه ر 

نه ك  گرنگه ،  بۆ  پێشكه وتنی  كه   ماتریالیزمه ی 

به   به ڵكو  به رهه مهێناندا،  هێزه كانی  له   ته نیا 

هه ژموون و بااڵده ستییش». 

به   هابه رماس  ئ��ه وه ی  م��ن،  ب��ڕوای  به  

له  هه ره  گرنگرتین  یه كێكه   هه ڵه ی داده نێت، 

بنیامین  واڵ��ت��ه ر  ماركسیستییه كانی  به ها 

هه موو  به سه ر  سه ركه وتنه كه ی  نهێنیی  و 

ئه و  توانای  پێشكه وتنخوازییه كاندا.  فۆڕمه  

بیسته م(،  )سه ده ی  سه ده كه   له   تێگه یشنت  بۆ 

تایبه تییه كه ی  په یوه ستییه   كه   ل��ه وه دای��ه  

ده بینێت،  مۆدێرنیزم  و  به ربه ریزم  نێوان 

پاش  كه م  ساڵێكی  چه ند  كه   په یوه ستییه ك 

كاره ساتی  شێوه ی  له   بنیامین  واڵته ر  مردنی 

ب��وو.  ڕی��ال��ی��زه   ه��ێ��رۆش��ی��امدا  و  ئاوشڤیتز 

كه   مێژوو،  بۆ  په ره سه ندنگه رایی  جیهانبینیی 

به  زه روره ت پێشكه وتن له  شێوازی هه ژمووندا 

فاشیزم  به   گه وره   بایه خێكی  مسۆگه رده كات، 

نادات و ته نیا وه ك قۆناغێكی رووكه ش و زوو 

و  فریای رشۆڤه   گوایه   كه   لێیده ڕوانێت  تێپه ڕ 

ته فسیركردنی ناكه وین، یان وه ك كه مێك الدان 

و ڕێده رچون له  په ره سه ندنی سه ده ی بیسته م 

ته فسیری ده كات. وه ك بینیامین له  یه كێك له  

ئێمه   له   كه س  ئێستا  نوسیویه تی،  تێزه كانیدا 

ئه گه ر  تێبگات،  فاشیزم  وات��ای  له   ناتوانێت 

بێتوو وای دابنێت، كه  ئاوارته یه كه  له  شێواز و 

پێشكه وتنێك كه   پێشكه وتن،  ته رزی مێژوویی 

ته نیا ڕووی له  پێشه وه یه .  

له   هابه رماس  كه م،  ساڵێكی  چه ند  دوای 

كتێبی »گوتاری فه لسه فیی مۆدێرنه »دا، كه  له  

ساڵی 1985 دا ده رچوو، دیسانیش مشتومڕی 

دام��ه زران��ده وه .  بنیامیندا  له گه ڵ  سیاسی 

كه سانه   ئ��ه و  ب��ۆ  دژای��ه ت��ی خ��ۆی  ل��ه وێ��دا 

و  به رده وام  به شێوه یه كی  مێژوو  كه   ده ربڕی 

كارل  وه كو  كه سانی  په یوه ستنابینن،  پێكه وه  

چه په   له   ه��ه ر  بنیامین،  واڵته ر  و  كیرۆش 

وه كو  بیرمه ندانێكی  بۆ  تووندڕه وه كانه وه  

كارل كاوتسكی و الیه نگرانی ئه نته رناسیۆنالیی 

هابه رماسه وه   به الی  كه   ئه وانه ی  و  دووه م 

به رهه مهێناندا  هێزه كانی  كه شفكردنی  «له  

كۆمه ڵگه ی  له   گۆڕانی شۆڕشگێڕیی  زه مانه تی 

بۆرژوازییه وه  بۆ سۆشیالیستی، ده بینن». 

چه په   و  بنیامین  هابه رماسه وه ،  به الی 

بكه ن  شۆڕش  وێنای  «ناتوانن  تووندڕه وه كان 

ته نیا له  وێنه ی قه ڵه مبازێكی دووباره ی ناكۆتای 

به ربه ریزمی پێش مێژوودا نه بێت». به  گوته ی 

ئاگایی  «له   ئاراسته گیرییه :  ئه م  هابه رماس، 

)زه مه ن(  كات  ده رباره ی  سوریالیسته كانه وه  

په یامی خۆی وه رگرتووه . ئا له مه یشدا له گه ڵ 

ئه وانه ی  تایبه تیش  به   ئه نارشیزمدا هاوبه شن، 

كه  په یڕە ویی له  نیچه  ده كه ن، له و خاڵه دا كه  

له ڕێگه ی په نابردنه وه  بۆ جۆرێك له  به ربه ستی 

عه فه وییه كانی  شۆڕشه   و  به رگری  و  ویژدانی 

گشتی  وه همیی  دژایه تیی  سته ملێكراوان، 

تایبه ت به  هێزی وه هم ده كه ن». 

چه ندین  هابه رماس  لێكدانه وه كه ی 

»بنه مای  ی��ه ك��ه م��ج��ار  ت��ێ��دای��ه .  كێشه ی 

نییه   گونجاو  م��ی��ژوو«،  پێش  به ربه ریزمی 

هه موو  فاشیزم،  كێشه ی  وه سفكردنی  بۆ 

مه به ستی  وردی  به   زۆر  بنیامینیش  هه وڵی 

نوێ  به ربه ریزمی  كه   بووه ،  ئه وه   ده رخستنی 

مێژوو  پێش  وه حشیگه ریی  دووباره كردنه وه ی 

دیاریده یه كی  وردی  به   ڕێك  به ڵكو  نییه ، 

كه سێكی  بۆ  حه قیقه ته یش  ئه م  مۆدێرنه . 

به رگری  دڵسۆزییه وه   به   كه   هابه رماس  وه ك 

له  مۆدێرنه  ده كات، قبوڵكردنی سه خته، به اڵم 

زۆره وه   بیرتیژییه كی  و  زیره كی  به   گشتی  به  

ئاین،  بۆ  و  مێژوو  بۆ  بنیامین  تێڕوانینی  تونرا 

ئه ستۆی  ده یخاته   باره یه وه   له م  بنیامین  كه  

سوریالیزم و ئه نارشیزم، قبوڵ بكرێت. شۆڕش 

بره ودان نییه  به  په ره سه ندن، یان پێشكه وتنی 

به رده وامێتی  پچڕانی  به ڵكو  م��ی��ژووی��ی، 

مێژوویی هه ژموونه . 

سه رچاوه : 

ترجمة:  الشاب،  بنيامني  لوي،  1-مايكل 

نايف الهنداس، حكمة- من أجل أجتهاد ثقايف 

و فلسفي.

2- http://hekmah.org/7799
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پڕۆژەی
دەستوری ئەڵمانیا

هێگل و

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسامعیل
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No.(59 - 58) Decmber .2016

)1(
هێگل  هەوڵەی  لەم  مبانەوێت  ئەگەر 

تەواومان  بەرچاوڕوونی  پێویستە  تێبگەین، 

بارودۆخی سیاسی  لەبارەی ڕەوش و  هەبێت 

یەكەم  ڕەنگە  چونكە  بەتایبەتی،  ئەڵامنیا 

پرسیار بەخەیاڵامندا بێت، بریتی بێت لەوەی: 

بیر  بۆچی  تەمەنە زووەی الویدا،  لەم  هێگل 

بۆ  پڕۆژەیەك  ڕەشنووسی  دەكاتەوە  ل��ەوە 

دەستوری ئەڵامنیا 1 بنووسێتەوە؟ ئەم پڕۆژەیە 

ئایا  نورساوەتەوە؟  ئامانجێك  بەچ  كێیە؟  بۆ 

ئەم  بكات،  وا  دەتوانێت  پێدوابووە  هێگل 

پڕۆژەیە ببێتە ئەمری واقیع و ببێتە پڕۆژەیەكی 

نووسیویەتی،  هەروا  یاک  سیاسی؟  سەرتاپای 

بوروژێنێت؟  باسە  ئ��ەم  ئ��ەوەی  بەهیوای 

ئامادەییان  پرسیارانە  ئەم  هەموو  بێگومان 

هەیە، كاتێك ئێمە قسە لەبارەی ئەم هەوڵەی 

هێگل دەكەین لەنێو قۆناغی الوی �� سیاسی 

لەفڕانكفۆرتدا.

جگە  مێژووییەكان،  سەرچاوە  بەپێی 

وەكو  ئەڵامنیا  سنوری  كاتانە  ئەو  ل��ەوەی 

بەاڵم  نەكرابوو،  دیاری  یەكگرتوو،  واڵتێكی 

زۆری  بەشێكی  زمانەكان،  ئەڵامنی  هەرێمە 

داگیركردبوو.  ئەوروپایان  دڵی  ناوجەرگەو 

بەشێكی زۆری ئەم هەرێامنەش، جگە لەوەی 

لەگەڵ یەكرتی تەبا نەبوون، بگرە لەبەشێكی 

و  سیاسی  لەملمالنێی  كاتەكانیشدا،  زۆری 

ئابوری و تەنانەت سەربازیشدا بوون، چونكە 

دەستنیشانكردنی  لەسەر  كێشەیان  بەردەوام 

سنووری هەرێمەكان هەبووە.2

لەم قۆناغەدا كە هێگل بیری لەنوسینی 

بیرو  دەك��ردەوە،  دەستور  ڕەشنووسەی  ئەم 

لەبارەی  لیسینگ  هێردەرو  بۆچوونەكانی 

یەكپارچەیی  و،  ئەڵامن(  نەتەوەی  )یەكێتی 

ك��اری��گ��ەری  ه��ەروەه��ا  ئەڵامنیا،  خ��اك��ی 

ئەڵامنی(  )ئەدەبی  بیرۆكەی  باڵوبوونەوەی 

بۆ  هەرێامنە  ئەم  یەكگرتنی  پێویستی  و، 

باش  بەشێوەیەكی  نەتەوە،  دروستبوونی 

گوتارێكی  دەبووە  خەریكبوو  باڵوببوونەوەو، 

گشتی.

ب��ەردەوام  ه��زری،  ئاستی  لەسەر  بۆیە 

بەبێ   ئەڵامن،  نەتەوەی  لەسەر  هەبوو  قسە 

ئەوەی لەسەر ئاستی واقیعدا، ئەم نەتەوەیە 

سیاسیدا  ق��ەوارەی  چوارچێوەو  یەك  لەنێو 

جێگیركرابێت، وەكو ئەوەی كە فەڕەنسییەكان 

كاتێك  دەستیانپێكرد،  فەرەنسا  دوای شۆڕشی 

شوێنەیە  لەم  فەرەنسا  سنوری  ڕایانگەیەندا 

كە دوا هاواڵتی بەزمانی فەرەنسی دەدوێت، 

لەم  نەتەوەیی  دەوڵەتی  بیرۆكەی  ب��ەوەش 

قۆناغەدا گەیشتبووە لوتكە.

باكگڕاوندە  ل��ەم  بەتێگەیشنت  لێرەوە 

ئێمە  كۆمەاڵیەتییە،  و  ئابوری  و  سیاسی 

بۆ  تێبگەین  لەخەونی هێگل  باشرت  دەتوانین 

ئەڵامن،  نەتەوەیی  دەوڵەتی  دامەزراندنی 

بەجۆرێك ئەم واڵتە ببێتە خاوەنی یەك سوپای 

بەهێز، تاوەكو بتوانێت بەر بەهێرشی شۆڕشی 

الیەكەوە  لەهەموو  كە  بگرێت،  فەرەنسی 

ئەڵامنیاو،  جەرگەی  نێو  دەهاتنە  خەریكبوو 

كۆنتڕۆڵدەكرد،  هەرێمەكانیان  بەیەكە  یەكە 

هەبێت  كاریگەر  هێزێكی  ئ��ەوەی  بەبێ  

بتوانێت ڕێیان لێبگرێت.

توێژینەوەیەك،  چەند  بەپێی  لەڕاستیدا 

لەشكركێشییەی  ئەم  لەگەڵ  كێشەی  هێگل 

ف��ەرەن��س��ا ن��ەب��ووە ب��ۆ ئ��ەڵ��امن��ی��ا، وەك��و 

شۆڕشی  سوپای  تەماشای  داگیركەریش 

فەرەنسی نەكردووەو، لەهەندێك چركەساتدا 

تەماشای  ڕزگ��ارك��ەری��ش  هێزێكی  وەك��و 

پەیامی شۆڕش  كە هەڵگری  هێزێك  كردووە. 

ئازادی  و  لەبرایەتی  شۆڕشە  دروشمەكانی  و 

دواتر  كاتێك  هێگل  بۆیە  گەالن،  یەكسانی  و 

ئەسپەكەی،  لەسەر  دەبینێت  ناپلیۆن  لەیێنا 

و  ناكات  تەماشای  داگیركەر  ه��ەر  وەك��و 

قارەمانێك  وەك��و  بەڵكو  لێنابێتەوە،  ڕق��ی 

تەماشایدەكات، كە دەتوانێت ڕۆڵێكی گەورەی 

هەبێت لەیەكخستنی هەموو ئەوروپادا.

لەڕووی  ئەوروپا  یەكێتی  بیرۆكەی  بۆیە 

هزری و زەینییەوە، لەوە گەورەتر بوو ئەم كات 

لەالی هێگل، بەشێوەیەك ئەگەر نەتەوەكانی 

تر ڕازی بووان، پێیوایە ئاساییە ئەڵامنەكانیش 

وەكو  لەالیەن سەركردەیەكی  بن،  ڕازی  بەوە 

ناپلیۆنەوە ڕابەرایەتی هەموو ئەوروپا بكرێت.

)2(
ئ��ەم  ڕەش��ن��ووس��ی3  ی��ەك��ەم  هێگل 

ئەم  نوسیوە،  فرانكفۆرت  لەشاری  دەستورەی 

شارەی كە ئەو كاتانە شوێنی دەستنیشانكردنی 

ئیمپراتۆری ئەڵامنیا بووە لەنێو كلێسای سانت 

و  سیاسی  رسوتە  ئەم  كاتۆلیكی،  پارپملۆی 

ئاینی و كۆمەاڵیەتییە گەورەیەی، كە جێگای 

سەرنجی هەموو نەتەوەی ئەڵامن بوو. هێگل 

دوای چەندجارێك گۆڕانكاری و پێداچوونەوە، 

دەقی تەواوی ئەم نوسینەی لەساڵی )1802( 

دا تەواو كردووە.

نوسینی  هەناسەی  لەنێو  ئێمە  ئەوەی 

ئەم توێژینەوەیە لەبارەی دەستوری ئەڵامنیا، 

لەفۆڕمێكی  جگە  دەیبینین،  هێگل  ل��ەالی 

لێرەدا  هێگل  كە  بوو  ئامادە  عەقڵییانەی 

الوی،  سەردەمی  تری  بەنوسینەكانی  بەراورد 

پێشڤەی دەبات، ئەوە ئێمە لەهەمانكاتیشدا 

پەرۆشی و دوودڵی بەدیدەكەین، خەمێك بۆ 

نەتەوەی ئەڵامن.

كۆتایی  بەفۆڕمی  نوسینەی  ئەم  هێگل 

 Congress of �� خۆی، دوای كۆنگرەی ڕاشتات
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بەسرتاوە،   )1799( لەساڵی  كە  نوسیوە،   Rastatt

دوای ئەم كۆنگرەیە بۆی دەركەوت، ئەڵامنیا چیرت 

دەوڵەت نییەو لەنێو ئەم دەستورەشدا بەڕوونی 

ئاماژە بۆ ئەوە دەكات. 

دەك��ات،  بۆ  ك��اری  زۆرت��ر هێگل  ئ��ەوەی 

دۆزینەوەی میكانیزمێكی تازەیە بۆ یەكخستنەوەی 

ئەڵامنیا لەسەر بنەمای دەوڵەتَێكی تازەی مۆدێرن، 

كە  دەگرێت،  كەسانە  لەم  ڕەخنە  دێت  بۆیە 

سەربازی  شكستی  دووچاری  ئەڵامنیا  پێیانوابوو 

فەرەنسی،  شۆڕشی  بەسوپای  بەرانبەر  هاتووە 

لەبونیادی  سكشتهاتبێت  دووچ��اری  نەوكەو 

ئیمپڕاتۆڕییانەی خۆی، كە مێژووەكەی بۆ سەدان 

ساڵ دەگەڕێتەوە.

حاڵەتی  پێیوایە  هێگل  خ��اڵ��ەدا  ل��ەم 

ساڵەی  س��ەدان  لەم  ئەڵامنی  ئیمپراتۆڕییەتی 

ڕابردوودا، هەرگیز حاڵەتێكی تەندروست نەبووە، 

بەبڕوای  تێپەڕیوە.  بێت  شێوەیەك  بەهەر  بەاڵم 

هێگل لەئێستادا ڕەوشێك هاتۆتە پێشەوە، ئەڵامنیا 

ئاژاوەگەرییە  شێوەیە  بەم  ئاوا  چیرت  ناتوانێت 

بەردەوام بێت، بۆیە لەبەرەدم دووڕیانێكدایە، یان 

خۆی ڕێكدەخاتەوە بەشێوەیەكی مۆدێرن، لێرەشدا 

دوو مۆدێلی تازە هەن، ئەمریكاو فەرەنسای دوا 

شۆڕش، یان ئەوەتا وەكو ئیمپڕاتۆڕییەتی ڕۆمانی 

كۆن هەڵدەوەشێتەوەو دابەشدەبێت.

دەوڵەتە  ئەم  هەڵوەشانەوەی  ئاماژەكانی 

كە  ئاشكرایە،  و  ڕوون  زۆر  هێگل  لەالی  كۆنە، 

بریتییە  ئەویش  ناكات،  بەشاردنەوە  پێویست 

لەم شكستە گەورەیەی ئیمپڕاتۆڕییەتی ئەڵامنی 

ئەم  فەرەنسی.  شۆڕشی  بەسوپای  بەرانبەر 

بەاڵم  سەرگەرم،  لەگەنجی  پڕە  تازەیەو  سوپایە 

چونكە بەمۆدێلێكی تازەوە ڕابەرایەتی دەكرێت، 

بڕوایانوایە  كە  شەڕدەكەن،  كۆمارێكدا  لەپێناو 

ئەرزی  لەسەر  شۆڕش  دروشمەكانی  دەتوانێت 

واقیعدا بەدیبێنێت لەبرایەتی و ئاشتی و ئازادی 

نێوان گەالندا، بۆیە ئەم مۆدێلە تازەیە دەتوانێت 

شكستی گەورە بەمۆدێلی كۆنی دەوڵەت و سوپا 

بێنێت، كە لەسەر بنەمای ناوچەگەری و ئینتیامو 

وەالئی الوەكی دامەزراوە، نەوەكو نیشتیامنی و 

مرۆڤایەتی.

كەواتە ئەم جەنگە هەر بەتەنیا جەنگێكی 

واڵت��ەی،  دوو  ئەم  لەنێوان  نییە  ئاسایی  تری 

پچڕ  لەجەنگی  س��ەدەدا  چەندین  لەماوەی  كە 

جەنگە  ئەوە  هێگل  لەالی  بەڵكو  دابوون،  پچڕ 

كولتوور،  دوو  سیاسی،  عەقڵییەتی  دوو  لەنێوان 

مۆدێلی  دوو  لەكۆتایشدا  بیركردنەوە،  جۆر  دوو 

جیاواز لەدەوڵەت. لێرەوە ئێمە لەوە تێدەگەین، 

زۆری  بەشێكی  تەنانەت  و  هێگل  بۆچی  كە 

ڕۆشنبیرو هزرڤان و نوسەرانی ئەڵامن، ڕقیان لەم 

جەنگە نەبوو، پێیانناخۆش نەبوو سوپای شۆڕشی 

فەرەنسی بتوانێت سوپای هەرێمەكانی ئەڵامنیا 

شكستپێبێنێت و، پێیانوابوو دەكرێت ئەم شكستە 

وانەیەكی  ببێتە  شۆڕشگێڕان  دەستی  لەسەر 

بەسودو زۆر بەمەترسیدار تەماشایان نەدەكرد.

بەهەمان  هێگل  نوسینەدا،  ئ��ەم  لەنێو 

ئەم  تیۆریزەی  دێت  خۆی،  عەقڵییانەی  شێوازی 

كە  دەك��ات  ئەڵامنیا  تازەیەی  واقیعە  و  ڕەوش 

دیسان  تێیكەوتووەو،  ڕاشتات  كۆنگرەی  دوای 

توخم  ڕەچاوكردنی  گرنگی  جەختدەكاتەوە سەر 

ڕووداوەكان  لەشڕۆڤەكردنی  عەقڵی  ڕەگەزی  و 

و گوێنەدان بەم شێوە شڕۆڤەو ڕاڤەكردنەی، كە 

دەبەستێت  ڕێكەوت  و  بەهەڕەمەكییەت  پشت 

شكستە  ئ��ەم  لەئاست  هێنانەوە  پ��اس��او  ب��ۆ 

دەیەوێت  لێرەدا  هێگل  كەواتە  سەربازییەدا، 

بەشێوەیەكی فەلسەفییانە، عەقڵییانە ئەم واقیعە 

تازەیە بخوێنێتەوە، كاتێك دێت وێنەكان لەسەر 

هێگل  دەسەتێتەوە.  بەیەكەوە  واقیعدا،  ئەرزی 

ئەم  دوای  شكستەو  ئ��ەم  پێش  دیمەنەكانی 

شكستە بەیەكەوە گرێدەدات، بەپێی پێداویستی 

لێرەوە بەتێگەیشتن 
لەم باكگڕاوندە 
سیاسی و ئابوری 
و كۆمەاڵیەتییە، 
ئێمە دەتوانین 
باشتر لەخەونی 
هێگل تێبگەین 
بۆ دامەزراندنی 
دەوڵەتی نەتەوەیی 
ئەڵمان، بەجۆرێك 
ئەم واڵتە ببێتە 
خاوەنی یەك 
سوپای بەهێز، 
تاوەكو بتوانێت بەر 
بەهێرشی شۆڕشی 
فەرەنسی بگرێت
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دێت  دواتر  ئینجا  تەماشایاندەكات،  واقیع  و 

دەستنیشانی  و،  دەكات  شڕۆڤە  ڕووداوەك��ان 

هەموو ئەم زیانە گیانی و مادی و مەعنەوییە 

دەكات كە ئەڵامنییەكان پێیانكەوتووە.  

ئەم  لەمیانەی  ئێمە  ل��ێ��رەدا  ئ���ەوەی 

میتۆدەوە دەیبینین، بەوردی پێامندەڵێت دوو 

كە  پاساوكار،  میتۆدێكی  لەئارادبووە،  میتۆد 

هەموو شتێكی بۆ هەڕەمەكییەت و ڕێكەوت 

میتۆدێكی فەلسەفی و عەقڵی  گێڕاوەتەوە4، 

دابڕاو  ڕووداوان��ە،  ئەم  هەموو  پێیوابووە  كە 

بەیەكرتییەوە،  پەیوەسنت  و  لەیەكرتی  نین 

هیچ شتێك بەڕێكەوت نەبووە، بەڵكو هەموو 

و  دیمەن  كۆمەڵێك  پێویستی،  ئەنجامێكی 

ئەم  لەسەر  ئێستا  ب��وون،  پێشرت  ڕووداوی 

شڕۆڤەی  ئەوەش  دەردەخەن.  خۆیان  فۆڕمە 

ڕاستەقینەی ڕووداوەكانەو، هەنگاونانە بەرەو 

ئەم  بۆ  عەقاڵنی  لەتێگەیشتنی  نزیكبوونەوە 

ڕووداوانە، چونكە هێگل لەنێو ئەم دەستورەدا، 

بەشێكی زۆری هۆكارەكان دەستنیشاندەكات.

لەبارەی  هێگل  نوسینەی  لەم  بەتێگەیشنت 

)بنەماكانی  دوات���ری  كتێبەكەی  دەس��ت��ورو، 

لەبارەی  هێگل  ڕای  ئ��ەوە  م��اف(،  فەلسەفەی 

دەوڵەت ڕووندەبێتەوە وەكو كیانێكی سیاسی، بەو 

وەكو  مۆدێرنەكەی  بەشێوەی  دەوڵەت  مانایەی 

ئەوەی خۆی بانگەشەی بۆ دەكات، نەوكەو هەر 

بەتەنیا نابێتە دامەزراوەیەكی سەركوتكەرانەو ڕوو 

ئازادییەكان  سەركەوتی  ناوەستێت،  تاك  بەڕووی 

ناكات، بەڵكو دەوڵەتی نوێ  خۆی زۆرترین ماف 

و ئازادی بۆ تاك دابیندەكات و لەژێر سێبەری ئەم 

دەوڵەتەدا ئازادی تاك دەگاتە لووتكەی مافەكانی 

ئەم  پێیوایە  هێگل  ئەوەشدا  لەگەڵ   .5 خۆی 

هەموو ئازادییە زێدەیە، كارێكی نێگەتیڤە، چونكە 

بەربەست  بنەماو  كۆمەڵێك  دەبێت  دەوڵ��ەت 

دابنێت بۆ ڕێكخستنی پێوەندی نێوان تاكەكانیش.

)3(
لێرەدا، بۆ ئەوەی بتوانین سودێكی زیاتر 

بگەیەنین، ئێمە 6 دێین ئەم نوسینەی هێگل 

تاوەكو  ك��وردی،  زمانی  سەر  وەردەگێڕینە 

بەرچاو ڕوونی زیاترمان هەبێت لەبارەی ئەم 

ئەڵامنیاو،  دەستوری  بۆ  هێگل  تێگەیشتنەی 

خستنەڕووی بۆچوونەكانی هێگل وەكو خۆی.

)دەستوری ئەڵامنیا(

ئەڵامنیا چیرت وەكو دەوڵەت نەماوەتەوە 

پێشووتر،  دەستوری  یاسای  مامۆستایانی   ،7

دەستوری  یاسای  باسی  كاتێك  هەوڵیانداوە 

ئەڵامنی دەكەن و لێیدەكۆڵنەوە، بیرۆكەیەكی 

زانستی بێننە پێش زەینی خۆیان، ئینجا لێرەوە 

دروستكردووە  دیاریكراویان  وێناكردنێكی 

بەاڵمنەیانتوانیوە  ئەڵامنی،   دەستوری  بۆ 

وێناكردنەو  ئەم  لەبارەی  هەبێت  ڕایان  یەك 

بەردەوامیش كێشەو ناكۆكیان هەبوو، تا ئەو 

و  بوون  هەوڵەیان  ئەم  دەسبەرداری  كاتەی 

وازیانلێهێنا 8. 

یاسای  وا منایشی  دەیانبینی،  ئێستا  بۆیە 

ناكەن ،وەكو ئەوەی زانست بێت،  دەستوری 

گوایە  دەك��ەن،  لەگەڵدا  مامەڵەی  وا  بەڵكو 

لەالیەنی  كە  شتەی  ئەم  بۆ  وەسفێكە  تەنیا 

هەیە،  بوونی  واقیعێك  وەكو  ئەزموونییەوە 

لەگەڵ  بێت  تەبا  هاوشێوەو  ئ��ەوەی  بەبێ  

ناتوانن  پێیانوایە  هەروەها  عەقڵی،  بیرۆكەی 

بەڵكو  ب��ك��ەن،  ئەڵامنی  دەوڵ��ەت��ی  باسی 

یان  ئیمپڕاتۆڕییەتێك،  بۆ  ناوێك  وەكو  تەنیا 

و  تەماشایدەكەن  سیاسی  جەستەیەكی 

مامەڵەی لەگەڵدا دەكەن.

ئێستا چیرت وتووێژ لەبارەی ئەم وێناكردنە 

ژێر  دەچێتە  ئەڵامنی  دەستوری  كە  ناكرێت، 

ناكرێت بخرێتە  بابەتێك 9. چیرت  ناوێك و  چ 

ژێر یەك وێناكردن لەم وێناكردنانەی كە ئێستا 

چیرت بوونیان نەماوە10. ئەگەر ئێمە گریامنی 

دەوڵەتە،  هێشتا  ئەڵامنیا  كە  دەكەین،  ئەوە 

ڕازیبوون  تەنیا  نامێنێتەوە  بۆ  هیچامن  ئەوە 

سیاسەتزانێكی  كە  قسەیەی،  بەم  نەبێت 

ئەم  ئێمەش  بۆیە  ك��ردووی��ەت��ی11،  بێگانە 

دەوڵەتدا  لەنێو  ئێستا  كە  هەڵوەشانەوەیەی 

هەیە، ناودەنێین ئاژاوەگەری12.

ئەم  كە  نەبێت،  بەشانە  ئ��ەم  مەگەر 

دەوڵەتە پێكدێنن و، خۆیان سەرلەنوێ  وەكو 

ئەگەرچی  بۆیە  پیشاندەدەن،  نوێ   دەوڵەتی 

هەیە،  بوونی  یەكێتی  ڕوخ��س��اری  هێشتا 

بریتییە  لەڕاستیدا  یەكێتییە،  ئەم  ئەگەرچی 

لەپێوەندی یەكێتییەك، كە یادەوەری پێوەندی 

ڕابردووە، زیاتر لەوەی هی ئێستا بێت. ئێمەش 

بەرووبوومی  چۆن  وەك��و  دەیناسینەوە  وا 

كەوتووی ژێر درەختێك دەناسینەوەو دەڵێین 

درەختەیە  ئەم  هی  بەرووبوومە،  جۆرە  ئەم 

ئەوەشدا  لەگەڵ  ك��ەوت��ووە.  لەژێریدا  كە 

نابێتە هۆی ئەوەی  كەوتنی لەژێر درەختێك، 

ئەم  بۆیە  ڕزین،  و  لەتێكچوون  ڕزگاریبكات 

چۆن  وەك��و  ڕزگ��ارك��ەری،  نابێتە  چارەنوسە 

ناتوانن  پێكهێنەرەكانیشی،  توخمە  بەهێزی 

ئەم كارە بكەن، سێبەری درەختەكەی ژێریشی 

هەر ڕزگاریناكات.

تەندروستی  گشتی،  بەشێوەیەكی 

دەوڵەت بەڕوونی لەكاتی هێمنی و خۆشیدا 

لەكاتی  كە  ڕادەی���ەی  ب��ەم  دەرن��اك��ەوێ��ت، 

ئاشكرا  جەنگدا  ئاگری  گڕی  هەڵگیرسانی 

بریتییە  ئاشتی  دەردەك��ەوێ��ت.13  و  دەبێت 

لەحاڵەتی خۆشی و چێژ وەرگرتن و چاالكی، 

جۆرە  ل��ەم  حكومەت  ئەگەر  بەتایبەتیش 

تەنیا  كە  بێت،  هاوسەنگانە  باوكە  حكومەتە 

داواكاری زۆر ئاسایی رسوشتی لەهاوواڵتیانی 
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ئەوە  جەنگدا،  لەحاڵەتی  كەچی  دەك��ات. 

هێزی پێوەندی كە هەموو تاكەكان بەیەكەوە 

وەكو كۆیەك دەبەستێتەوە، زۆر ڕوون و دیار 

دەستنیشانی  كە  پێوەندییەیە  ئەم  دەبێت. 

بیدەن،  تاكەكانە  لەسەر  كە  بڕە دەكات،  ئەم 

ئەم بەهایە دیاریدەكات، كە پێشكەشیدەكەن 

كانگای  لەنێو  و  ناوخۆیان  پاڵنەرێكی  وەكو 

دڵیانەوە.

لەگەڵ  لەجەنگەكەی  ئەڵامنیا  ئینجا 

لەمیانەی  دەتوانێت  فەرەنسادا،  كۆماری 

شارەزایی خودی خۆیدا بزانێت، كە چیرت وەكو 

لەحاڵەتی  چونكە  نەماوەتەوە،  دەوڵەتێك 

خۆی  سیاسی  ب��ەڕەوش��ی  ت���ەواو  جەنگدا 

حاڵەتی  لەنێو  كە  ڕادەیەی  بەم  وشیاربووە، 

بۆی  سەپیرناوە،  بەسەریدا  كە  ئاشتیەی  ئەم 

ئەم  بەرچاوەكانی  ئەنجامە  دەردەكەوێت.14 

جەنگە بریتییە لە لەدەستدانی چەند بەشێك 

لەدەستدانی  ئەڵامنیا،  خاكەكانی  لەجوانرتین 

ئەوە  شوێنانە،  ئەم  دانیشتووانی  ملیۆنەها 

جگە لەقورسایی ئەم قەرزەی كەوتۆتە سەری 

بەباكور  ب��ەراورد  سەخترتە  لەباشوردا  كە   ��

پەژارەو  درێژكراوەی  قەرزێكن  ئەوانەش   ��

ناخۆشیەكانی جەنگن، بەاڵم لەكاتی ئاشتیدا.

ئەم جەنگە ئەنجامێكی تریشی هەیە، كە 

كەوتنە  كەسانەی  ئەم  لەپاڵ  لەوەی،  بریتییە 

دابونەریتی  یاساو  و  داگیركەران  بەردەستی 

مەزنرتین  هەرێمیش  زۆر  ئ��ەوە  بێگانە، 

خێراتەكانی خۆیان لەدەستدەدەن، مەبەستم 

ڕێككەوتننانەی  ئەم  بەپێی   �� سەربەخۆییانە 

كە دەبەسرتێن.

دێنێتە  ب��اش  دەرفەتێكی  ئاشتی 

هۆكارە  لەم  ب��ەوردی  تاوەكو  پێشەوە، 

ئەم  كە  بكۆڵینەوە،  ناوخۆییانە 

لەم  پێامنیدەدەن،  ئەنجامانە 

ئەنجامانەیان  ئەم  چۆن  كە  ڕامبێنین،  شێوازە 

دەرەك��ی��ی��ە  ل��ەڕوخ��س��ارە  بەرهەمهێنا، 

ئەم  ڕامبێنین.  ڕوح��ە  ئ��ەم  پێویستەكانی 

ڕێوشوێنە هەر خۆی، بۆ هەموو كەسێك باشە 

بەاڵم  ڕوویاندا،  كە  نەدات  شتانە  بەم  گوێ 

دەیەوێت لەبارەی ڕووداوەكەو، پێویستی ئەم 

لەمیانەی  كەسانە،  ئەم  بزانێت.  ڕووداوەوە 

كەسانە  ل��ەم  خ��ۆی��ان  مەعریفەیەدا  ئ��ەم 

جیادەكەنەوە، كە تەنیا ڕێكەوت و هەڕەمەكی 

گەمژەییەكەیان  ئەوانەی  دەبینن،  كارەدا  لەم 

وایان لێ  دەكات پێیانوایە دەكرا هەموو شتێك 

باشرتەوە  شانسێكی  زیاترو  بەحیكمەتێكی 

ڕێكبخرابان.

خەڵك،  زۆرینەی  بۆ  مەعریفەیە  ئەم 

ئەوە  بۆ  هەیە،  مەزنی  یەكجار  بایەخێكی 

كە  بزانن،  و  فێربن  ئەزموونە  لەم  تاوەكو  نا 

دەنوێنن،  باشرت  ڕەفتاری  چۆن  لەداهاتوودا 

تێربوونی  و  ڕەزامەندی  لەبەرئەوەی  بەڵكو 

تیژو  عەقڵییە  حوكمە  لەم  بەدەستدێنن،  لێ  

وردانە لەبارەی ڕووداوە تاك و تەراكان كە 

پێویستیان پێی هەیە. ئەم كەسانەی 

ل��ەئ��اس��ت پ��رس��ی گ����ەورەدان، 

دەت���وان���ن ڕێ��وش��وێ��ن��ی 

كە  ب��گ��رن��ەب��ەر،  وا 

ك��اری��گ��ەری��ان 

ه����ەب����ێ����ت 

بەسەریداو 

بۆیە  كەمن،  زۆر  توێژێكی  بكەن،  ئاڕاستەی 

چ��اوەڕوان��ی  تر  ئ��ەوان��ی  لەسەر  پێویستە 

پێداویستییە  وەك��و  و  بكەن  ڕووداوەك���ان 

لێی  باشەوە  تێگەیشتنێكی  و  تیژ  بەچاوێكی 

بڕوانن.

ڕەنگە فێربوون لەئەزموون و هەڵەكان، 

خۆیی  نێو  الوازی  تەقاندنەوەی  هۆی  ببێتە 

ئەم  كە  كەسانەدا  ئەم  لەالی  گەمژەیی،  و 

لەالوازی  گوزارشتە  دەك��ەن،  هەڵەیە  جۆرە 

كەسانەی  ئەم  لەالی  گەمژەیی  و  نێوخۆیی 

ئەم هەڵەیە دەكەن، زۆر كەمرت بێت بەرانبەر 

بەخەڵكانی تر، چونكە لەواقیعدا هەموو ئەم 

لەپاڵپشتیكردن  بریتییە  فێریدەبن،  شتانەی 

هەڵەكانیان.  ئەنجامدانی  بەهێزكردنی  و 

كە  لەدەستدەدەن  چاوتیژی  لەشوێنێكدا 

سودی لێوەردەگرن، ئەوە ئەگەر توانای سود 

H
eg

el
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ئەگەر  ل��ەوەش،  جگە  مابێت.  وەرگرتنیان 

كارە  ئەم  بتوانن  دابن،  وا  مادی  لەوەزعێكی 

حاڵەتدا،  ل��ەه��ەردوو  ئەمانە  ئ��ەوە  بكەن، 

وان  ڕوونییەكی  بەرچاو  و  چاوتیژی  خاوەنی 

خەڵكی  لەالی  كە  بیركردنەوەیاندا،  لەكاتی 

ئاسایی تر، لەكاتی بیركردنەوە لەژیانی گشتیدا 

بوونی نییە.

ڕەنگە ئەم هزرو بۆچوونانەی لەنێو ئەم 

و  مەبەست  و  گرنگی  هیچ  هاتوون،  وتارەدا 

ئەنجامێكی تری نەبێت كاتێك باڵودەكرێتەوە، 

كە  ڕەوش���ەی  ل��ەم  بێت  تێگەیشنت  تەنیا 

هەڵوێستێكی  گرتنەبەری  بۆ  هەیەو،  ئێستا 

لەبارەی  میانڕەو  قبووڵكراو  هاوسەنگرتو 

وەكو  ك��رداردا  لەقسەو  بەجۆرێك  ئیشەكان، 

یەك بن، چونكە ئەوەی كە ئێستا هەیە، ئەوە 

ڕەق  و  دامبێنین  دۆش  لێدەكات  وامان  نییە 

هەڵگەڕێین، بێزاربین و ئازار بكێشین، بەڵكو 

وابن،  نابێت  بەشێوەیەكن  كە  شتانەیە،  ئەو 

ئەمانەن كە ئەم كێشانەمان بۆ دروستدەكەن. 

ئەگەر ئێمە زانیامن كە ڕەوشی ئێستا دەبێت 

بەم شێوەیە بێت، بەمانای ئەوەی وەكو ئێستا 

چۆنە، پێویستە ئاوابێت.

خەڵكانێكی  زەحمەتە  زۆر  لەڕاستیدا، 

ئاست مامناوەندی بتوانن تا ئەم ڕادەیە بااڵبن 

بگەنە توانای پێكهێنانی عادەتێكی عەقڵییانە، 

كە بریتییە لەناسینی پێداویستی و، بیركردنەوە 

لێی، بۆیە دەیانبینی كۆمەڵێك هزرو بیرۆكە و 

وێناكردن، پێكەوە دەخەنە نێو ڕووداوەكان و 

ڕاڤەیاندەكەن، ئینجا دێن سكااڵ لەوە دەكەن، 

وێناكردنەكانیان  لەگەڵ  ڕووی��دا  ئەوەی  كە 

گونجاو نەبوو!

پاساودا  ب��ەدوای  دێن  سەیرتر،  ل��ەوەش 

بۆیە  بیرۆكەكانیان،  و  وێناكردن  بۆ  دەگەڕێن 

ئەوە  لەكاتێكدا  هەنجەتی سەیر دەدۆزنەوە، 

ڕەوشێكی  لەنێو  بااڵدەستە  كە  پێداویستییە 

كۆنتڕۆڵی  ئ��ەوەی  پێیانوایە  ئ��ەوان  ئ��اوادا، 

لەڕێكەوت!  بریتییە  دەك��ات،  ڕووداوەك���ان 

لەواقیعدا، ئەمانە دێن شتەكان وا ڕاڤەدەكەن 

و  تاك  ڕووداوی  تەنیا  تەنیاو  ئ��ەوەی  وەكو 

تەراو دابڕاو بن لەیەكرتی، وا تەماشایان ناكەن 

ل��ەڕووداو، كە یەك  بریتین لەسیستەمێك  كە 

ڕوح حوكمیان دەكات! ئینجا ئەمانە بەڕاستی 

هەست  یا  بتلێنەوە،  ڕەوشەدا  ئەم  بەدەست 

بەم دابڕانە دەكەن لەنێوان وێناكردنی خۆیان 

دێن  هەر  لەكۆتاییدا  بەاڵم  ڕووداوەكاندا،  و 

و  دەگرن  بەوێناكردنەكانی خۆیانەوە  دەست 

پاڵپشتیان لێ دەكەن، بەوەش پاساوی سكااڵیان 

دەبێت لەتاڵی ئەم ڕووداوانەی كە ڕوویاندا!15

وەكو دەركەوتەو نیشانەیەكی سەردەمە 

ئەم  دووچ��اری  ئەڵامنییەكانیان  تازەكانیش، 

لەدژكاریدان  ب��ەردەوام  بۆیە  كرد،  ڕەزالەتە 

وەكو   �� دەك��ەن  داوای  كە  ئ��ەوەی  لەنێوان 

ئەوەی  لەگەڵ  دەكەنەوە،  لێ   بیری  ئەوەی 

داواكانیانە،  پێچەوانەی  و  ڕوودەدات  كە 

بەم   �� ڕوویاندا  كە  ِڕووداوان���ەی  ئەم  وات��ا 

نا  درۆزنە  هزرە  لەنێوان  شیزۆفرینیا  شێوەیە 

هزرانەی  ئەم  دروستدەبێت،  ئەمینەكانیان 

كە تێیدا پێداویستی دەگێڕنەوە بۆ وێناكردنی 

ئەم  نێوان  و،  ئەرك  یاساو  لەبارەی  خۆیان 

واقیعەی كە تێیدا دەژین.

پێداویستییە  ئ��ەم  بەپێی  شتێك  هیچ 

بەڕێوەناچێت، كە ئەمان لەنێو وێناكردنەكانی 

ئێستا  بۆیە  دەك��ەن،  لێوە  باسیان  خۆیاندا 

نێوان  بەردەوامەی  دژكارییە  بەم  ڕاهاتوون 

تریش،  هەندێكجاری  ڕووداوەك���ان!  وش��ەو 

ئەوەی  بۆ  سەیر  هەوڵێكی  بەر  دەبەنە  پەنا 

دەرك��ەون  جیاواز  لێبكەن،  وا  ڕووداوەك���ان 

لەوەی كە لەواقیعدا هەن، ئەوەش لەمیانەی 

بەشێوازێكی  ڕاڤ��ەك��ردن��ەوەی��ان  دووب���ارە 

لەگەڵ  ت��اوەك��و  دەس��ك��رد،  دروس��ت��ك��راوی 

وێناكردنێكی دیاریكراو بگونجێت.

لەمیانەی  تەنیا  بیەوێت،  كەسێك  هەر 

كە  بۆئەوەی  لەوێناكردنەكان  لێكۆڵینەوە 

دەبێت ڕووبدات، یا تەنیا لەمیانەی لێكۆڵینەوە 

چی  كە  لەوەی  فێربێت  دەستوری،  لەیاسای 

زۆر  هەڵەیەكی  ئەوە  ڕووی��داوە،  لەئەڵامنیا 

یەكەمجار،  دەبێت  ئێمە  دەك��ات.  گ��ەورە 

هەڵوەشانەوەی دەوڵەت لەمیانەی هەموو ئەم 

لەدەرەوەی  بزانین كە ڕوودەدەن و  شتانەوە 

ئەم  شێوە  بەهەمان  دی��ارە  باوەكانن،  یاسا 

كەسەش بەهەڵەدا دەچێت، كە گریامنی ئەوە 

هۆكاری  ڕاستەقینەو  بنچینەی  گوایە  دەكات 

سەرەكی ئەم هەڵوەشانەوەیە، ئەم شتانەیە كە 

ئەم جۆرە یاسایانە گریامنی دەكەن.

ب��ەه��ۆی خ���ودی ئ��ەم ب��ی��رۆك��ان��ەوە، 

ئەڵامنییەكان وا دێنە بەرچاو كە دڵسۆز نەبن، 

دەردەك��ەون،  كەسانە  ئەم  لەشێوەی  چونكە 

باوەبدەن  واقیعە  ئەم  بۆ  مل  نین  ئامادە  كە 

كە  نابن  ڕازی  بەوەش  هەروەها  هەیە،  كە 

لەواقیعی هێزی ناوخۆییدا هەیانە. ئەڵامنەكان 

لەبارەی  وێناكردنەكانیان  بۆ  دڵسۆزن  هێشتا 

ڕووداوەك���ان  ئەگەرچی  یاساكان،  و  حەق 

لەگەڵیدا.  بن  گونجاو  هاوشێوەو  نایانەوێ  

خاوەنی  كە  گ��ەل  لەسەر  پێویستە  بۆیە 

بتوانێت  تاوەكو  تێبكۆشێت  بەرژەوەندییە، 

دروستبكات  پراكتیكدا  تیۆرو  لەنێوان  تەبایی 

لەالیەنی زمان و بەهێزی وێناكردنەوە. لەگەڵ 

خۆیدا  لەنێو  كە  وێناكردنەی  ئەم  ئەوەشدا، 

دەگرێت،  لەخۆ  تر  وێناكردنەكانی  هەموو 

ئەم قسەیەیە كە پێیوایە ئەڵامنیا هێشتا هەر 

دەوڵەت  ل��ەڕۆژان  ڕۆژێ��ك  م��ادام  دەوڵەتە، 

خۆی  ژیانی  كە  فۆڕمەی  ئەم  هێشتا  ب��ووە، 
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لێوەرگرتووە وەكو دەوڵەتێك، هەر وەكو خۆی 

ماوەتەوە.

ڕێكخستنی ئەم جەستەیەی كە ناونراوە 

پێكهاتووە،  لەڕەوشێكدا  ئەڵامنیا،  دەستوری 

لەڕووی  جیاوازە  زۆر  پێكهاتووە،  لەژیانێكدا 

بارودۆخەوە لەم ژیانەی كە دواتر هات، یان 

ئیمڕۆ هەیە،  ئێستا  كە  ژیانەی  و  ئەم ڕەوش 

ئازایەتی،  دانایی،  تووندوتیژی،  دادپەروەری، 

بوون،  باو  ڕاب���ردوودا  لەسەردەمەكانی  كە 

لەپاڵ شەڕەف و، خوێن و، خۆشگوزەرانی و، 

پێداویستی چەندین نەوە كە لەمێژە مردوون، 

كە  دابونەریتەكاندا،  و  پێوەندییەكان  لەگەڵ 

هەمووی ئێستا لەگەڵ ئەم ڕەوشەدا كۆتاییان 

لەهەموو  گوزارشت  جەستەیە  ئەم  هاتووە: 

و  پیربوون  وێنانە  ئەم  بەاڵم  دەكات،  ئەمانە 

بەرەو ئاوابوون دەچن! هەموو ئەمانە بەزمانی 

و  لێدەكرێت  گوزارشتیان  ڕابردوو  سەردەمی 

لەئێستای ئێمە دابڕاوە.

لەڕابردوو  پێشرت  كە  سیاسی  بونیادی 

دامەزراوە، ئیمڕۆ دابڕاوە لەڕوحی جیهان! ئەم 

بونیادەی  كە ئەم چارەنووسەی لێ  دامەزراوە، 

لێناكات،  پشتگیری  ن��وێ   ن���ەوەی  چیرت 

بەشێوەیەكە بەبێ  ئەوەی پێویست، یان سود 

كارێكیش  هەر  نەوەیە،  ئەم  بۆ  بێت  بەخش 

دەكات دابڕاوە لەڕوحی جیهان، لەكاتێكدا ئەم 

لەدەستدا،  خۆیان  كۆنی  ژیانی  تازە  یاسایانە 

چۆن  نازانێت  ئێستاش،  زیندەداری  ڕەوشی 

دروستبكاتەوەو  یاسایانەدا  ئەم  لەنێو  خۆی 

بگونجێنێت. هەر پنتێكی ژیان شێوازو ڕێگای 

تایبەتی خۆی گرتۆتەبەرو، بەهەوڵ و كۆششی 

تایبەتی خۆی دامەزراندووە، بەم جۆرە هەموو 

بوونی  دەوڵەتیش  هەڵوەشایەوەو  شتێك 

نەماوە.16

بەقووڵی  دەستورییە  یاسا  ئەم  شێوەی 

لەئەڵامنەكان  وای  كە  ب��ەوەی  پەیوەستە 

هەبێت،  تایبەتیان  ناوبانگێكی  ك���ردووە 

ب��ەئ��ازادی.17  هەستكردنیانە  مەبەستم 

لەوەی  بووە  ڕێگر  ئ��ازادی،  بۆ  خولیایە  ئەم 

ئەڵامنییەكان، نەتوانن وەكو هەر نەتەوەیەكی 

دەستی  ژێر  بخەنە  خۆیان  ئ��ەوروپ��ا،  تری 

كەسایەتی  هاوبەش.18  سیاسی  دەسەاڵتێكی 

نەگەیشتۆتە  هێشتا  پتەوە،  تووندو  ئەڵامنی 

ئەم خاڵەی، كە تێیدا بتوانێت قوربانی بە بەشە 

الوەكی  كەسیی  بەرژەوەندی  البەالیەكانی 

تاوەكو  كۆمەڵگە،  گشتی  كۆی  لەپێناو  بدات، 

هەموو لەنێو یەك جەستەدا یەكبگرن، كاتێك 

بۆ  ئازادانە،  ملكەچبوونی  لەمیانەی  ئازادی، 

دەسەاڵتێكی سیاسی بااڵ بەدیدێت.

ئەڵامنی،  دەستوری  تایبەتەی  بنەما  ئەم 

ڕەوشی  لەگەڵ  بەهێزدایە  لەپێوەندییەكی 

گشتی ئەوروپا، لەو سەردەمانەدا كە نەتەوەكان 

ڕاستەوخۆ لەمیانەی هێزی بااڵوە بەشداردەبوون، 

سەردەمانەدا،  لەو  یاسادا.  لەمیانەی  نەوەكو 

بااڵبوو  دەس��ەاڵت��ی  دەوڵ���ەت  ب��ااڵی  هێزی 

كەسێكیش  هەموو  ئەوروپادا،  گەالنی  لەنێو 

لەمیانەی  ئەوەش  دەسەاڵتە،  لەم  بەشداربوو 

جۆرێك لەجۆرەكانی ئازادی كەسایەتیدا، وەكو 

چۆن ئەم بەشدارییە پشتی بەویستی زۆردارانەو 

دەبەستا.  هەڕەمەكیییانەش  هەڵبژاردنی 

ئەڵامنییەكان ئارەزووی ئەوەیان نەبوو بیگۆڕن 

لەویستی  سەربەخۆ  ئازادای  بەشدارییەكی  بۆ 

لەهەمەكییەت  پێكدێت  بەشدارییەك  ئ��ازاد، 

دوا  بەپێچەوانەوە  ئەمان،  بگرە  یاسا.  هێزی  و 

كۆنی  بنچینەی  لەسەر  خۆیان  هەڵوێستی 

ویستی ئازاد دروستكرد، كە هەر بەتەنیا ناكۆك 

یاسایەكیش  هیچ  بگرە  یاسادا،  لەگەڵ  نییە 

ناناسێت.

ئ��ەم ڕەوش����ەی دوای����ی، ڕاس��ت��ەوخ��ۆ 

سەرهەڵدەدات،  پێشرتەوە  لەڕەوشەكەی 

بوو  بریتی  نەتەوە  تێیدا  كە  ڕەوش��ەی  ئەم 

لەگەل، بەبێ  ئەوەی دەوڵەت بێت، مەبەستم 

لەم  ئەڵامنییە.  كۆنی  ئ���ازادی  س��ەردەم��ی 

خۆیدا،  چاالكی  و  ژیان  لەنێو  تاك  ماوەیەدا، 

كەرامەت  دەبەستا،  بەخۆی  پشتی  بەتەواوی 

و چارەنووسەكەی بەهیچ شێوەیەك پەیوەست 

نەبوو بەچینەكەی، بەڵكو پەیوەستبوو بەخودی 

خۆی، ئەم خاوەنی هزرو هێزی بازووی خۆی 

بوو، یان ئەوەتا جیهان بەپێی ئارەزووی خۆی 

ڕێكدەخات، یا ئەوەتا جیهان تێكی دەشكێنێت 

مرۆڤ  كاتانەدا  ل��ەم  دەیپلیشێنێتەوە.  و 

بەهۆی دابونەریت و ئاین و ڕوحی زیندووی 

تر،  بچووكی  بەرژەوەندی  هەندێك  شاراوەو، 

سەربەهەمووان بوو، زۆریش گوێی بەئەوانی 

هەمەكییەت  ن��ەدەدا  ڕێگای  ن��ەدەداو  دی 

و  چاالكی  لەنێو  چونكە  بكات،  دەستنیشانی 

ڕەتدەكردەوە  ئەوەی  خۆیدا،  بوونی  ماندوو 

بەم  ببەستێتەوە، خۆی  بەهەمەكییەت  خۆی 

خۆیدا  بەسەر  ببەستێتەوەو  كۆتانە  ج��ۆرە 

بیسەپێنێت، بەبێ  ئەوەی هەست بەگومان و 

ترس نەكات.

ببێتە  تاك  دەكات  وا  كە  بەم چاالكییەی 

سێنتەر، ئەوەی بەتەنیا ناونراوە ئازادی، بەپێی 

هێزی  بواری  كەسایەتی،  هێزی  و  ڕێكەوت 

ڕەچاوكردنی  بەبێ   پێكدێت،  دی  ئەوانی 

كەمیش  زۆر  گشتی.  بەرژەوەندییەكی  هیچ 

ئەم جۆرە  سیاسی،  بەدەسەاڵتی  پەیوەستبوو 

وەكو  هەبێت،  بوونی  زەحمەتە  دەسەاڵتەش 

ئاستێك بۆ حوكمكردنی تاك.

هەرچەندە كات تێپەڕ دەبێت، بوارەكانی 

ئەم هێزە سنووردارتر دەبێت، چونكە لقەكانی 

موڵكدارێتی،  بۆ  دەوڵ��ەت  هەمەكی  هێزی 

سەربەخۆ  لەهەمانكاتیشدا  بوو،  شێوە  فرە 
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بوو لەئاست دەوڵەتداو بەبێ  هیچ بنەمایەك 

دابەشببوو، ئەم جۆرە موڵكدارێتییە سیستەمێك 

بەڵكو  پێكناهێنێت،  لەمافەكان   System  ��

بەبێ   بوون  ماف   Collection  �� كۆمەڵێك 

بنەما.

لەپاڵ  مافەكانیش  و  سیاسییەكان  هێزە 

پێداویستی  بەپێی  تاكەكان،  تایبەتی  ئەركی 

هەمەكی ڕێكنەخرابوون، بەڵكو بەپێچەوانەوە 

تاكێك  هەموو  ئەندامێك،  هەموو  دەبینین 

هەموو  مەبەستم  سیاسیدا،  كایەی  لەنێو 

هەموو  چینێك،  هەموو  مرۆڤەكانە،  ماڵێكی 

شارێك، هەموو سەندیكایەك .... تاد، هەموو 

لەپێوەندی  ئ��ەرك،  و  ماف  خ��اوەن  تاكێكی 

بۆخۆی  پێوەندییەی  ئەم  دەوڵەتدا،  لەگەڵ 

ئەم  بەهۆی  دەوڵ��ەت  بۆیە  بەكارهێناوە، 

بچووككردنەوەیەو گۆشەگیربوونەی هێزەكەی، 

جەختكردنەوە  تەنیا  نەمایەوە  بۆ  هیچی 

نەبێت لەسەر ئەوەی، كە هێزی لەدەستداوەو 

نەماوە.

خۆ ئەگەر دەوڵەت بەم شێوەیە هەموو 

لەكاتێكدا  لەدەستبدات،  خۆی  دەسەاڵتی 

موڵكەكانی هاوواڵتیان پشتی بەهێزی دەوڵەت 

جێگیر  موڵكانە  ئەم  بێگومان  ئەوە  بەستاوە، 

و  پاڵپشتی  هیچ  چونكە  لەكێشەدان،  و  نابن 

هێزەی  لەم  جگە  نییە،  تریان  پشتگیرییەكی 

دەوڵەت نەبێت، كە ئێستا بۆتە سفر!19

یاسای  بنەماكانی  پێویستە  ك��ەوات��ە، 

بەشێوەیەكی  ئەڵامنی،  گشتی  دەس��ت��وری 

تایبەت  دەستورێكی  بۆ  لەوێناكردن  گشتی 

سیستەمی  دەستوری  وەك��و  وەرنەگیرێت، 

پاشایەتی و ... تاد. یاسای دەستوری ئەڵامنی 

لەبنەماكان،  نییە  هەڵهێنجراو  زانستێكی 

بەڵكو بریتییە لەبەیەكەوە كۆكردنەوەی مافە 

دەستورییە جیاوازەكان، زیاتر لەوەی فرەییەك 

بێت بەشێوەی مافی تایبەت بەدەستهێرنابێت. 

هێزەكانی یاسادانان، دادگا، كلێسا، سەربازی، 

ئینجا  ب��وون،  یەكرتی  تێكەاڵوی  ئاوێتەو 

ناڕێكخراو،  زۆر  بەشێوەیەكی  دابەشبوون 

فرەیی  كە  بوون،  یەكرتی  ئاوێتەی  بەجۆرێك 

جۆراوجۆری  و  فرەیی  وەكو  جۆراوجۆرن،  و 

موڵكی كەسەكان.

ئەم سیستەمە دادپەروەرییەی كە پشت 

بەشێك  لەهەر  پاڵپشتیكردن  و  لەبەهێزكردن 

لەدەوڵەت،  دوور  دابڕاوی  بەتەنیاو  دەكات 

داخوازییە  لەگەڵ  دژكارە  و  ناكۆك  بەتەواوی 

تاكەكانی  ك��ە  دەوڵ����ەت،  پێویستەكانی 

بەهەبوونی  پێویستی  دەوڵەت  داوایدەكەن، 

سێنتەرێكی هەمەكی هەیە، كە بریتییە لەپاشا، 

جیاواز  دەسەاڵتی  هەرێمەكانیشدا  لەنێو 

هەیە، كاری بێگانەی جیاواز، هێزی چەكدارو 

بگونجێت  هەرێامنە  ئەم  لەگەڵ  بودجەیەك 

لەنێو  هەرێامنە  ئەم  پێویستە  ت��اد.   ... و، 

هێزی  كە  سێنتەرێك  یەكبگرن،  سێنتەرێكدا 

پێویستی هەبێت تاوەكو لەسایەیەوە پشتگیری 

لەبڕیارەكانی  پاڵپشتی  و،  بێنێت  بەدەست 

بتوانن  الوەكییەكان  بەشە  بەجۆرێك  بكات، 

سەربەخۆیی  ببەسنت.  ب��ەخ��ۆی��ان  پشت 

لەمیانەی  لەتەواو،  بێت  نزیك  یان  تەواویش، 

یاسای هەرێمەكانەوە گرێنتی دەكرێت.20 

لەم  هەبێت  الی��ەن  هەندێك  ئەگەر 

هێشتا  ه��ەرێ��م��ەك��ان،  س��ەرب��ەخ��ۆی��ی��ەی 

لەنێو  ڕوون��ن��ەك��راب��ێ��ت��ەوە  ب��ەت��ەواوەت��ی 

)بڕیارەكانی  یا  هەڵبژاردن(،  )بەڵگەنامەی 

وات��ا   ����  )Diet  ���� دی���ات  ئەنجوومەنی 

بەالیەنی  ئ��ەوە   �� نوێنەران  ئەنجوومەنی 

بڕیاری  پراكتیكەوە  لەمیانەی  دەكرێت  كەم 

یاسایی  ڕەوشێكی  ئ��ەوەش  بدرێت،  لەسەر 

تەالری  تر.  لەڕەوشەكانی  گشتیرتە  و  گرنگ 

H
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نییە، جگە لەكۆمەڵێك  سیاسی ئەڵامنی هیچ 

خۆیانیان  بۆ  بەشەكان  بەتەنیا  كە  م��اف 

سەندووە. ئەم سیستەمەیە بۆ دادپەروەری كە 

دەبینێت دەوڵەت هیچ هێزێكی نەماوە: ئەوە 

جەوهەری دەستورە.

ئێستا با ئێمە واز لەهەرێمە سەركێشەكان 

دەوڵەتەی  ئەو  ن��ەداری  لەگەڵ  كە  بێنین، 

ئەندامن تێیدا گەیشتوونەتە حاڵەتێكی خراپ 

ڕەوشە  لەم  سكااڵ  لێگەڕێین  با  لەوێرانكاری، 

واز  با  هەروەها  بكەن،  خۆیان  سیاسییەی 

واز  با  بێنین،21  ئیمپڕاتۆڕییەتیش  لەسەری 

كە  بێنین،  نیشتیامنپەرەوەرەكانیش  لەچینە 

بەردەوامیش  و،  ه��اڕان  ب��وون  الی��ەن  یەكەم 

كاری  بۆ  دەكرد  تریان  ئەوانی  بانگی  بێهوودە 

تااڵنبكرێت،  ئەڵامنیا  لێگەڕێین  با  هاوبەش، 

چونكە  بێت:  سەرشۆڕی  دووچاری  بدزرێت، 

هەموو  چۆن  دەزانێت  دەستوری  یاسادانەری 

ئەمانە لەگەڵ یاسادا گونجاوە، لەگەڵ پراكتیك. 

تالنەوەو  ج��ۆرە  ئەم  هەموو  دەزانێت  باش 

ئێش و ئازارانە پووچن، ئەگەر بەراورد بكرێن 

بەجێبەجێكردنی سیستەمی دادپەروەری. ئەگەر 

بەرپاكردنی جەنگیش  ناسەركەوتووی  شێوازی 

هەرێمەكانەوە  تاكانەی  بەڕەفتاری  پشتی 

لەم هەرێامنە،  هەبووبێت، چونكە هەرێمێك 

تاوەكو  نەناردووە،  سەربازی  تیپێكی  هەرگیز 

زۆری  بەشێكی  بكات،  واڵتەكەی  نوێنەرایەتی 

بەڵكو  نەناردووە،  سەربازیان  هەرێمەكانیش 

تازە  كە  نارد،  خۆبەخشیان  خەڵكی  هەندێك 

بوون و شارەزاییان لەجەنگ نەبوو. هەرێمێكی 

 Roman �� ڕۆمانییەكان  )مانگە  پارەی  تریش 

Months(22 یشی نەدا، لەكاتێكدا هەرێمێكی 

تر تیپی سەربازی خۆی لەڕەوشێكی زۆر ناسك 

و مەترسیداردا كێشایەوە.23 

هەرێامنە  ل��ەم  كۆمەڵێك  ئەگەر  خۆ 

یان  م��ۆرك��ردب��ێ��ت،  ئاشتیان  ڕێككەوتنی 

بەڵێنیاندابێت بێالیەنیش بن، یان هەموویان، 

خۆی،  تایبەتی  بەشێوازی  هەرێمێك  هەر 

كرد،  پاشەكشەی  لەئەڵامنیا  لەبەرگریكردن 

دەب��وو،  جێگیرتر  دەس��ت��وری  یاسای  ئ��ەوە 

ئەوەیان هەیە  مافی  كە  ئەوەشی دەسەملاند 

ئەم ڕێگایە بگرنەبەر، مەبەستم مافی ئەوەیان 

لێواری  س��ەر  بخەنە  هەمەكییەت  هەیە 

دووچاری  پێبگەیەنن،  زیانی  یان  مەترسی، 

كێشەو تالنەوەی بكەن، چونكە مافێك هەیە، 

بەسەر هەرێمەكانیدا دەسەپێنێت، پێكەوە یان 

بەتەنیا، كار بۆ یەكێتی و پاراستنی مافێكی لەم 

وێرانكردنی  مافی  مەبەستم  بكەن.  شێوەیە 

بتوانین  نییە  وەسفێك  هیچ  چونكە  گشتییە، 

یاسایی  تەالری  پێناسەی  وەسفە  ئەم  بەپێی 

نەبێت  ئەوە  تەنیا  بكەین،  ئەڵامنیا  دەوڵەتی 

بڵێین:

 �� ئەڵامنیا!  بڕوخێت  دادپ��ەروەری،  بژی 

.Fiat Justitia, Pereat Germania

ئەڵامنیدا  كەسایەتی  لەنێو  سیامیەك 

هەیە، سیامیەكی عەقڵی نییە، بەڵكو تاڕادەیەك 

بریتییە  ئەویش  پیاوچاكانەیە،  سیامیەكی 

یاسا  تەماشای  وا  ئەڵامنی  كەسایەتی  لەوەی: 

دەكات وەكو ئەوەی شتێكی پیرۆز بێت، ئینجا 

بنچینەو ئەنجامەكانی ئەم یاسایە هەر چۆنێك 

ئەڵامنیا  دەبینین  ئێستا  كاتێك  بۆیە  بێت، 

وەكو دەوڵەتێكی جیاو سەربەخۆ لەبەرچاوی 

هەمووان وا خەریكە هەڵدەوەشێتەوە، ئێستا 

گەلێك  وەكو  ئەڵامنی  نەتەوەی  لەكۆتاییدا 

هەڵدەوەرێت، ئەوە دیمەنێكی خۆشە كاتێك 

دەبینین لەڕیزی هەرە پێشەوەی تارماییەكان، 

تارمایی ترس لەیاسا ئامادەیی هەیە.24

پێویستە ئەم دیمەنەی هەڵوێستی سیاسی 

و یاسای دەستوری لەئەڵامنیا بێتە بەرچاومان، 

بكەین  ئەڵامنیا  تەماشای  وا  مبانەوێت  ئەگەر 

ئەم  كە دەوڵەتە، چونكە هەڵوێستی سیاسی 

دەوڵەتە، دەبێت وا چارەسەربكرێت، كە ئەمە 

دەستوریشی  یاسای  شەرعییەتە،  ئاژاوەگەری 

دەبێت وا تەماشا بكرێت بەو سیفەتەی، كە 

دەوڵەت  بوونی  لەگەڵ  یاساییە  سیستەمێكی 

گونجاو  و  ئاسایی  شتێك  هەموو  ناگونجێت. 

چیرت  ئەڵامنیا  دەڵێین  كاتێك  دێتەبەرچاو، 

دەوڵەت نییە، كاتێك چیرت وەكو هەمەكییەكی 

سیاسی یەكگرتوو تەماشاناكرێت، بەڵكو تەنیاو 

تەنیا بریتییە لەكۆمەڵێك دەوڵەتی سەربەخۆی 

خاوەن سەروەری. 

ئەڵامنیا  كە  وت��راوە  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ 

لەجەستەیەكی  بریتییە  كە  ئیمپراتۆریەتە، 

ناوی )سەری  پێویست دەكات  بۆیە  سیاسی، 

)یەكێتی  یا  هەبێت،  ئیمپراتۆڕی(  هاوبەشی 

ناوانە  لەم  ڕێزی  كەس  بەاڵم  ئیمپراتۆری(، 

نەگرتووە، كەمرتین ڕێز، یان وا تەماشایانبكات 

كە  توێژینەوەیەی  ئەم  شەرعین.  ناوی  كە 

بابەتی خۆی، هیچی  دێت، وێناكردن دەكاتە 

شێوەیەدا،  ل��ەم  ن��اوی  لەئاست  پێناكرێت 

وێناكردنەكان  پێناسەكردنی  ئەگەرچی 

ڕۆشنایی دەخاتە سەر مانای ئەم ناوانە، بۆیە 

بێگومان، زۆرجار وا تەماشای ئەم ناوانە كراوە 

)ئیمپراتۆرییەت(، یا )سەری ئیمپراتۆری( وەكو 

لەكاتی  ئاساییە  بۆیە  بن،  وێناكردن  ئەوەی 

پێویستدا بگۆڕدرێن.

چەمكی دەوڵەت

مرۆڤ  كۆمەڵێك  گردبوونەوەی  ناكرێت 

یەكگرتوو  ئەگەر  بنێت دەوڵەت،  لەخۆی  ناو 

لەموڵكدارێتی  هاوبەش  بەرگری  بۆ  نەبن 

بەڕوونی  پرسەدا  ل��ەم  ئ��ەوەی  ه��ەم��ووان. 

خۆی منایشدەكات و، پێویستە ئاگاداری بین، 



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 86
ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

No.(59 - 58) Decmber .2016

بریتییە لەوەی ئەم یەكێتییە، تەنیا بەمەبەستی 

بەرگریكردن لەخۆی دانامەزرێت، بەڵكو خاڵی 

بەگری  یەكێتییە  ئەم  ئەوەیە،  لێرەدا  گرنگ 

ئەوەی  ڕەچاوكردنی  بەبێ   دەك��ات،  لەخۆی 

چەندە هێزی هەیە، بەبێ  ڕەچاوكردنی ئەوەی 

چەندە سەركەوتوو دەبێت لەم بەرگرییە.

و  هەیەتی  كە  شەڕدەكات  چەكانە  بەم 

لەبەردەستیدایە: ئینجا دواتر پرسی ئەوە دێتە 

پێشەوە، كە چەندە هێزی هەیە؟ سەركەوتوو 

كەسێك  هیچ  ئێستا  ت��ۆش  ن��ا؟!  یا  دەبێت 

ئەڵامنیا  بكات، كە  ئەوە  ئینكاری  نادۆزییەوە 

بەیاساو بەقسە یەكگرتوو نییە، بەاڵم پێویستە 

نەكەین  جیاوازی  حاڵەتەدا،  لەم  لەسەرمان 

لەنێوان  و،  لەالیەك  وشەكان  یاساو  لەنێوان 

واقیعی ئێستاش لەالیەكی ترەوە. 

موڵكدارێتی و بەرگری لەمیانەی یەكێتی 

واقیعدا  ئەرزی  لەسەر  پرسن  دوو  سیاسی، 

بەس  ئەوەندە  بۆیە  پێكەوە،  پەیوەسنت  زۆر 

ئەڵامنیا هەموویان  بڵێین، هەرێمەكانی  نییە 

بەشێوەیەكی هاوبەش چەكدارن، نە لەواقیع و 

نە لەبوونی كردارەكیدا، بەڵكو تەنیا لەمیانەی 

و  موڵكدارێتی  هاوبەشن.  وش��ەدا  یاساو 

سیاسی،  یەكێتی  لەمیانەی  لێی  بەرگریكردن 

زۆر زۆر پەیوەسنت بەواقیع، بۆیە ئەگەر ئەمانە 

هۆی  نابنە  بەاڵم  بن،  ئایدیالیش  هەرچەندە 

دامەزراندنی دەوڵەت.

پالن و تیۆرەكان بەم ڕادەیە هانا بۆ واقیع 

بەدیبهێرنێن،  دەتوانن  كاتەی  ئەم  تا  دەبەن، 

بەاڵم بەهاكەیان هەر وەكو خۆیەتی، بەدیبێن، 

یان بەدینەیەن. تیۆری دەوڵەت ئاماژە بۆ ئەوە 

ڕادەیە  بەم  دەستور  و  دەوڵەت  كە  دەكات، 

كە  ڕایبگەیەنێت،  ئەڵامنیا  ئەگەر  واقیعین 

دەوڵەتێكە خاوەنی دەستورە، ئەگەرچی شێوە 

تیۆرەكانیشی  ژیانە،  بەبێ   دەستورییەكەی 

قسەی  حاڵەتەدا  ل��ەم  ئ��ەوە  واقیعین،  نا 

لەمیانەی  توانی  ئەگەر  بەاڵم  ناڕاستدەكات، 

جیهانی  لەنێو  هاوبەش  بەرگرییەكی  وشەوە 

دەبێت  دیارە  ئەوە   ، پێشكەشبكات  واقیعدا 

چونكە  پیربوونی،  بۆ  بگێڕینەوە  پرسەكە 

پیربووەو  ب��ەاڵم  بكات،  وا  دەیەوێت  ئەم 

ئەوەی  بەهۆی  یان  جێبەجێیبكات،  ناتوانێت 

خۆی  بەڵێنەكانی  كەس  نییەو  ئەمانەت  كە 

بەجێناگەیەنێت.

بیانەوێت  خەڵك  كۆمەڵێك  ئ��ەگ��ەر 

پێویستە  ئ��ەوە  دروستبكەن،  دەوڵەتێك 

هێزێكی  دامبەزرێنن،  گشتی  دەسەاڵتێكی 

دەستوری  نییە  گرنگ  هاوبەش،  سەربازی 

كاری  شێوازەی  ئەم  یان  چۆنە،  بەشەكان 

ئەم  ڕێ��ك��دەخ��رێ��ت.  پ��ێ   یەكێتییەكەی 

گشتی  بەشێوەیەكی  دەكرێت  وردەكارییانە 

بگرە  پێڕەوبكرێن،  جیاواز  ڕێگای  بەكۆمەڵێك 

و  ڕوونی  نا  و  ناڕێكی  واڵتدا  هەندێك  لەنێو 

ئێمەش  پرسانەدا هەیە.  لەم  ئاڵۆزییەكی زۆر 

پێویستە  بابەتە،  ئەم  چارەسەكردنی  لەكاتی 

لەسەرمان جیاوازی بكەین لەنێوان دوو شت:

تاوەكو  پێویستە،  كە  ئ��ەوەی  یەكەم: 

و  دەوڵ��ەت  ببنە  بتوانن  خەڵك  كۆمەڵێك 

دەسەاڵتێكی گشتی.

دووەم: شێوەو فۆڕمی الوەكی ئەم هێزە 

دەبێت چۆن بێت، یان ئەوەی كە ناچێتە نێو 

تیۆرییەوە  لەالیەنی  بەاڵم  پێویستی،  خانەی 

دەچێتە نێو بواری خێر، یا لەواقیعدا دەكەوێتە 

نێو بەشی ڕێكەوت و خۆشی.

گرنگی  الیەنێكی  جیاكردنەوەیە،  ئەم 

حكومەتەكان  ئاسایشی  و،  واڵتان  نێو  ئاشتی 

و، ئازادی گەالنە. خۆ ئەگەر دەسەاڵتی گشتی 

شتانە  ئەم  تەنیا  بكات،  لەتاك  داوا  میللەت 

كارو  بەم  خۆی  و،  پێویسنت  كە  ئەنجامبدات 

بتوانێت  بەشێوەیەك  بەستایەوە،  ڕێوشوێنانە 

الیەنی كەمیان بەدیبێنێت، ئەو كات دەتوانێت 

ئەم ئاستە ببەزێنێت و، ڕێگا بەئازادی زیندوو 

هاوواڵتیان  لەالی  تاك  بەویستی  ڕێگا  بدات، 

بدات، بوارێكی بەرچاوی فراوان بۆ ئەم ویستە 

دەسەاڵتی  لەبارەی  قسەیە  ئەم  بەجێبێڵێت. 

لەدەوری  خۆی  ئەگەر  ڕاستە،  هەر  گشتیش 

حكومەتە،  مەبەستم  كرد،  گرمۆڵە  سێنتەر 

دوژم��ن��داری  ب��ەچ��اوی  كەمرت  خەڵك  ئ��ەوە 

گومان  بەچاوی  ئەوەتا  یان  تەماشایدەكەن، 

تەماشایناكەن، كاتێك داوای ئەم شتانەیان لێ  

دەكات كە بەپێویستیان دەزانێت، بەشێوەیەك 

هەر تاكێك دەزانێت بەشێكە لەهەموو.

هۆی  ببێتە  ك��اران��ە،  ئ��ەم  پێویستە 

ئەگەر  چونكە  مەترسی،  دوورخستنەوەی 

پێویستی و سەركوتكردن، پێكەوە هاوشێوەبن 

لەنێو سێنتەری هێز لەبارەی دەسەاڵتی گشتی، 

ڕادە  بەهەمان  پێكەوە  هەردووكیان  ئەگەر 

داواكراو بن، وەكو ئەوەی حكومەت دەیكات، 

لێ   دووانەیان  ئەم  نێوانی  هاوواڵتیان  ئەوە 

تێكدەچێت و دڵیان تووند دەبێت پێیان، وەكو 

چۆن مرۆڤ بەیەكێكی تر دڵی تووند دەبێت، 

پێویستەكانی  داواكارییە  پرسی  لەبارەی  بۆیە 

خۆیانەوە، دەوڵەت بەرەو مەترسی دەبەن.

كردارەكییانەی  بوونی  الیەنەی  ل��ەم 

بچینە  پێویستە  بەڕێكەوتە،  كە  دەوڵ��ەت 

دەسەاڵتی  كە  كردارەكییانە  شێوازێكی  نێو 

گشتی لەسەری دامەزراوە وەكو هەمەكییەك 

پرسیاركردن  یەكێتی.  بااڵی  لەخاڵی  بریتییە 

دەسەاڵتی  ئ��ەوەی  ئایا  ئ��ەوەی  ل��ەب��ارەی 

ئەم  ئایا  كۆمەڵێكن؟  یان  كەسێكە،  بەدەستە، 

ئیمتیازە  بەم  كەسە،  كۆمەڵە  ئەم  یان  كەسە، 

ئەوانە  بۆی؟  هەڵبژێردراون  یان  لەدایكبوون، 

كۆمەڵێك پرسیارن هیچ گرنگ نین سەبارەت 
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گۆڕانی  مەبەستم  پێویستە،  كە  شتەی  ب��ەم 

ڕێكخستنی  هەروەها  دەوڵ��ەت،  بۆ  كۆمەڵێكە 

نەخستنیان  ڕێك  یان  مەدەنییەكانیش،  مافە 

دەسەاڵتی  بۆ  ملكەچی  تاكانەی  ئەم  لەنێوان 

گشتی دەكەن، ئەوەش هیچ گرنگ نییە. هەمان 

شت لەبارەی خاڵی یەكسانی رسوشتی و، تواناو 

ئەوەی  هۆی  دەبێتە  كە  زەینی  وزەی  بەهرە، 

یەكسانی  لەنا  بەرهەمبێنێت  بەهێزتر  جیاوازی 

نێو پێوەندییە مەدەنییەكان. 

ئەم قسەیەی كە دەڵێت دەوڵەت لەمیانەی 

ئازاد  نیمچە  جوتیاری   �� خەڵك  نێوان  پێوەندی 

لەنێو سیستەمی دەرەبەگیدا �� لەگەڵ هاوواڵتی 

بۆڕژوازی و، بنەماڵە بااڵدەستە ئازادەكان و، ئەم 

خەڵك  و  دەگێڕن  س��ەروەر  ڕۆڵی  كە  میرانەی 

ئەم  لەگەڵ  خۆیان،  دەسەاڵتی  ژێر  دەخەنە 

چینە  ئەم  نێوان  پێوەندی  دەڵێت  كە  قسەیەی 

لەنێو  ئەندامن  كە  سیفەتەی  بەو  بەشەكییانە 

دەوڵەتدا، بەشێوەیەكی پەتی بوونی نییە، بەڵكو 

بوونیان  بێكۆتایی  گۆڕانكاری  كۆمەڵێك  بەپێی 

هەیە. هەموو ئەم قسانە بەربەست و ڕێگر نین 

لەبەردەم ئەوەی كۆمەڵێك بنب بەدەوڵەت، وەكو 

ئەم قسەیەی كە دەڵێت بەشە ئەندامەكان، كە 

لەالیەنی جوگرافییەوە ، چەند هەرێمێك پێكدێنن 

دەوڵەتدا،  لەنێو  لەیەكرتی،  بەشێوەی جیاواز  و، 

پێكەوە  ناوخۆیی،  دەستوری  یاسای  لەمیانەی 

دەسازێن.

یاسا  ل��ەس��ەر  قسە  ئێمە  ئ��ەگ��ەر  ب��ەاڵم 

دەستەی  لەسەر  قسە  بكەین،  مەدەنییەكان 

دادپەروەری  ئیدارەدانی   �� بكەین  دادپەروەری 

�� ئەوە نەدەكرا بەیەك یاسای هاوشێوە ئەوروپا 

بەپێی  دەك��را  ڕادەی���ەی  بەو  دەوڵ���ەت،  ببێتە 

كۆمەڵێك پێوەرو پێوانەو، یەك دراوی یەكگرتوو، 

ببێتە یەك دەوڵەت.

مانای  پرسانەش،  ئ��ەم  نێوان  ج��ی��اوازی 

ئەم  ئەگەر  چونكە  نییە،  دەوڵ��ەت  سڕینەوەی 

بیرۆكەیەی پێیوایە وردەكارییەكانی تری پێوەندی 

لەئاست  تاك  لەبارەی موڵكدارێتیكردنی  یاسایی 

وەكو  نییە  گرنگ  دەوڵەت  لەالی  تردا،  تاكێكی 

دەوڵەت،  لەسەر  مادام   �� گشتی  دەسەاڵتێكی 

نێوان  پێوەندی  دەستنیشانی  تەنیا  پێویستە 

ئەگەر  دەڵێم،  بكات.  موڵكدارێتی  و  دەوڵەت 

لەنێو هەناوی چەمكی دەوڵەتدا  بیرۆكەیە  ئەم 

نەبێت، ئەوە خۆ ئێمە دەتوانین فێری بین لەو 

واڵتانی  زۆری  هەرە  زۆرینەی  كە  منوونەیەی 

هەرچەندە  دەك��ەن.  پێشكەشامنی  ئ��ەوروپ��ا 

ڕەسەنایەتی و هێزی دەوڵەت زیاتر بێت، ئەوە 

یاساكانی ئەوەندە ڕێكخراوتر دەبن.

لەپێش  هەبوو  زۆری  یاسای  فەرەنسا 

لەزۆر  كە  ڕۆمانییەكان  لەیاسا  جگە  شۆڕشدا، 

هەرێمدا بااڵبوون، ئەوە لەپاڵ یاسای بورگوندین 

 Breton  �� برێتۆنی  یاسای  و   Burgundien ��

25 كە لەهەندێك ناوچەی تر بااڵدەستبوون. هەر 

هەرێمێك و شارێك یاسای تایبەتی خۆیان هەبوو، 

ڕاست  فەرەنسی  نووسەرێكی  دەبینین  بۆیە 

كە هەر  دەكات،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  كاتێك  دەڵێت 

گەشتیارێك بەفەرەنسادا تێپەڕبێت، بەكۆمەڵێك 

یاسای جیاوازدا تێپەڕدەبێت، وەكو چۆن ئەسپی 

تر دەگۆڕدرێت،  بۆ شوێنێكی  لەشوێنێك  پۆستە 

ئاوا یاساكانیش دەگۆڕێن.

و  ت��اك  و  چینەكان  ژم���ارەی  ه��ەروەه��ا 

لەدروستكردنی  بەشدارن  كە  هاوواڵتیانیش 

یاساو، رسوشتی دادگاكان، كە ئایا پۆستی دادوەر 

دادەمەزرێرنێت  یا  بكرێت،  دیاری  بەبۆماوەیی 

هاوواڵتیان  یان  ب��ااڵوە،  دەسەاڵتێكی  لەالیەن 

دەبژێرن،  هەڵی  ڕاستەوخۆ  بەشێوەی  خۆیان 

دیاریدەكرێن. هەموو  دادگاكانەوە  لەالیەن  یان 

دەوڵ��ەت��دای��ە،  چەمكی  ل����ەدەرەوەی  ئەمانە 

شێوە  فرە  ئایا  كە  كارگێڕی،  وەكو چۆن شێوەی 

پالن و تیۆرەكان 
بەم ڕادەیە هانا بۆ 
واقیع دەبەن، تا 
ئەم كاتەی دەتوانن 
بەدیبهێنرێن، بەاڵم 
بەهاكەیان هەر 
وەكو خۆیەتی، 
بەدیبێن، یان 
بەدینەیەن. تیۆری 
دەوڵەت ئاماژە بۆ 
ئەوە دەكات، كە 
دەوڵەت و دەستور 
بەم ڕادەیە واقیعین 
ئەگەر ئەڵمانیا 
ڕایبگەیەنێت
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دەبێت لەبواری ڕێكخستنی دادگاكان و مافی 

شارەكان و چین و توێژەكان، هەموو ئەمانەش 

ڕاستە  دەوڵ��ەت��دای��ە.  چەمكی  ل���ەدەرەوەی 

هەموو ئەمانە پرسی گرنگن بۆ دەوڵەت، بەاڵم 

شێوازی ڕێكخستنیان لەالیەن دەوڵەتەوە زۆر 

گرنگ نییە.

بەپێی  ئەوروپادا،  واڵتانی  هەموو  لەنێو 

لەنایەكسانی هەیە  داراییان، جۆرێك  داهاتی 

لەدابەشكردنی ڕێژەی باج بەسەر چینەكاندا، 

ئینجا نا یەكسانییەكی تریش هەیە كە زۆرە، 

ئەوەیە  مەبەستم  ئایدیالییەوە،  لەالیەنی 

لەئەسڵی  واتە  مافەكاندایە،  و  ئەرك  لەنێوان 

لەسامان،  نایەكسانی  مافانەدا.  و  ئەرك  ئەم 

لەدابەشكردن  نایەكسانی  ه��ۆی  دەبێتە 

دەوڵ��ەت،  لەمەرسوفاتی  بەشداریكردن  و 

ئەوەش نابێتە بەربەست لەبەردەم دەوڵەتدا، 

ئەمان  بەپێچەوانەوە،  ت��ازە  واڵتانی  بەڵكو 

ناكەوێتە  زۆر  دەوڵ��ەت  دەك��ەن.  ك��ارە  ئەم 

یەكسانییە  نا  ئەم  بنچینەی  كاریگەری  ژێر 

لەشێوەی دابەشكردنی ئەم بڕەی كە پێویستە 

چین و توێژو كاهین و هاوواڵتییان و جوتیاران 

بەدەوڵەتی بدەن.

شتانەی  ئەم  هەموو  ڕەچاوكردنی  بەبێ  

جیاوازی  ئ��ەوە  ناودەبرێت،  بەئیمتیازات 

بەشداریكردنی  پاساوی  چینەكان،  نێوان 

ئەم  چونكە  پ��ێ��دەدات،  ئەمامنان  ڕێژەیی 

و  چین  داهاتی  خەماڵندنی  بەپێی  ڕێژەیە 

ئەم  بەپێی  نەوەكو  دیاریدەكرێت،  توێژەكان 

بەسەریدا  باج  وەكو  كە  بنچینەییەی  توخمە 

دەسەپێرنێت، مەبەستم بەپێی ئەم كارەیە كە 

دەیكات، ئەوەش دادپەروەرانە نییە.

هەروەها پرسیاركردن لەبارەی ئەوەی كە 

ئایا بەشە جیاوازەكان و، هەرێمە جیاوازەكان، 

یا  دەسەپێرنێت،  بەسەردا  جیاوازیان  باجی 

الوەكی  سیستەمی  و  گۆڕانكاری  كە  ئەوەی 

ئەوانیشدا  بەسەر  دەگ��ۆڕێ��ت،  كاتێك  باج 

لەهەمان  كە  ئەوەی  یان  دەكرێت،  پراكتیك 

گۆشەنیگاوە، دەبینین شار هەیە باج خراوەتە 

لەمامەڵەی  شێوەیەك  یان  زەوییەكانی،  سەر 

تایبەتی تێدا دەكرێت لەگەڵ كلێساو چین و 

لەدەرەوەی  پرسانەش  ئەم  توێژە جیاوازەكان. 

چەمكی دەوڵەت و دەسەاڵتی گشتییەوەن.   

هەیە،  فشوفۆڵ  پێوەندییەكی  لەئێستادا 

دەوڵەت  ئەندامانی  لەنێوان  نییە،  هەر  یان 

زمان،  پ���ەروەردەو  و  دابونەریت  لەبارەی 

وەكو  پێشرت  كە  شتانە  ئەم  نێوان  ناسنامەی 

بنچینەی یەكێتی گەل تەماشا دەكران، ئێستا 

بۆتە شتێكی تێپەڕ، بەجۆرێك ئەگەر بوونیشیان 

بۆ  خەڵك  ل��ەب��ەردەم  ڕێگر  نابنە  نەبێت، 

دامەزراندنی دەسەاڵتێكی گشتی. ئەگەر ئەم 

هەموو زمانەی كە ئیمڕۆ لەنێو ئیمپڕاتۆڕییەتی 

ڕوسیدا هەیە، پێشرت لەنێو ِڕۆماو ئەسینا، یان 

هەر واڵتێكی تری بچووكدا هەبێت، مومكین 

نەبوو ئەم واڵتانە بوونیان هەبێت، یان ئەگەر 

جیاواز  دابونەریتی  هاوواڵتیانیاندا  لەنێوان 

جیاوازی  دابونەریتی  ئەوەی  وەكو  هەبێت، 

یان  هەیە،  لەڕوسیا  فێركردن  پ���ەروەردەو 

وەكو ئەوەی جیاوازی زمان و شێوەزار هەیە 

بەجۆرێك  جیاوازەكان،  ناوچە  و  لەهەرێم 

خەڵك تەنیا لەمیانەی ڕوخساری تایبەتی جل 

و بەرگەوە یەكرتی دەناسنەوە.

ئ��ەم ج���ۆرە ج��ی��اوازی و دژك��اری��ی��ە، 

باشی  فاكتەری  گەورەترین  لەهەمانكاتیشدا 

نێو ئیمپڕاتۆڕییەتی ڕۆمانییە،26 كە دەكرێت 

دەوڵەتە  ئ��ەوەی  وەك��و  زاڵبێت،  بەسەریدا 

هەمان  دەگەنە  لەمیانەیدا  دەیكەن،  تازەكان 

دام���ەزراوە  ڕوحییەتی  لەڕێگای  ئەنجام 

بەم  سیاسییەوە.  هونەری  و  سیاسییەكان 

لەكولتورو  ج��ی��اوازی  دەبینین  شێوەیە 

دابونەریت ئەنجامێكی پێویستە، بەو ڕادەیەی 

كە مەرجێكی پێویستە بۆ جێگیربوونی واڵتانی 

تازە.

مرۆڤ  كە  ئاینیشدا  لەنێو  تەنانەت 

لەمیانەیەوە گوزارشت لەقوواڵیی ناخی خۆی 

سێنتەرێكی  وەك��و  ئاین  دەشێت  دەك��ات، 

دیاریكراو تەماشابكرێت، بۆئەوەی لەمیانەیدا 

ڕێگایەوە  لەم  تەنیا  بناسن،  یەكرت  خەڵك 

پێوەندییەكان  جیاوازی  و  فرەیی  دەتوانن 

ب��ەوەش  ببەزێنن،  هەڵوێستەكانیان  و 

و  بەدەستبێنن  یەكرتی  متامنەی  دەتوانن 

ئایندا،  لەنێو  لێرە  بكەن.  لەیەكرتی  پشتگیری 

پێامن  كە  دەدۆزی��ن��ەوە  ناسنامەیەك  ئێمە 

دەتوانن  تازە  واڵتانی  بەاڵم  پێویستە،  وایە 

دەسبەرداری ئەم ناسنامەیە بن.

تا ئیمڕۆشامن، یەكێتی ئاینی لەباكووری 

دامەزراندنی  بنچینەیی  مەرجێكی  ئەوروپا 

دەوڵەت بووە، هیچ مەرجێكی تر نەبووە لەوە 

گرنگرت بووبێت، بەبێ  ئەم یەكێتییە ئەسڵییە، 

ناكرێت یەكێتییەكی ترو متامنەیەكی تر بوونی 

هەر  خۆی،  پێوەندییە  ئەم  خودی  هەبێت. 

بەجۆرێك  بووە،  بەهێز  ئەوەندە  بەڕێكەوت 

گەلەی  ئەم  یەكگرتنی  هۆی  بۆتە  لەناكاو 

خۆیان  هەموو  نەبێت،  ئاینە  ئەم  ئەگەر  كە 

ئەوانیرتدا،  لەئاست  دەزانن  بێگانە  بەنامۆو 

یەك  لەنێو  یەكرتی  لەئاست  دوژمن  دەبوونە 

واڵتدا، بۆیە واڵتێكی وا كە كۆمەڵگەی پیرۆزی 

نابێتە  بەرهەمدێنێت،  شێوەیە  لەم  مەسیحی 

واڵتێك كە بەرژەوەندی و چاالكییەكانی تەنیا 

لەپێناو ئەم كارەدا بێت، بەڵكو بەپێچەوانەوە، 

دەوڵەتیكدا،  لەنێو  جیهانی  هێزێكی  دەبێتە 

یەك گەل و یەك سوپا كە خاكی باب و باپیرانی 

و  هەتایی  هەتا  ژیانی  خاكی  ك��ردووە،  ئازاد 
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زەمانی لەنێو جەنگ لەدژی خۆرهەاڵتدا.27

ئەم  دوای  س���ەردەم���ەش،  ئ��ەم  پێش 

سەردەمەش، كاتێك جیهانی مەسیحی بەسەر 

ئاین  دابەشبوو،  دەوڵەت  نەتەوەو  كۆمەڵێك 

بتوانێت  یان  نەبووە هۆی ڕێگرتن لەجەنگ، 

گەالن یەكبخات لەنێو دەوڵەتدا زیاتر لەوەی 

نەبوونی  دەیكات.  ئاینی  جیاوازی  ئێستا  كە 

ئاینییە،  یەكێتییە  ئەم  هاوشێوەییەو  ئەم 

پارچە  واڵتان  لەئیمڕۆدا  ئەوەی  هۆی  نەبۆتە 

فێری  گشتی  دەسەاڵتی  ئێستا  بكات.  پارچە 

لەگەڵ ئەم جۆرە  بووە، كە چۆن خۆی  ئەوە 

شتانەی  ئەم  بەوەی  بگونجێنێت،  ڕەوشانە 

لەدەسەاڵتی  جیایانبكاتەوە  دەوڵەتن،  مافی 

بەشێوازی  چۆن  فێربووە  مافەكانی.  و  ئاینی 

خۆی  بۆ  ئارامی  و  جێگیری  خۆی  تایبەتی 

چیرت  بەڕادەیەك  دابینبكات، 

پێویستی بەكلێسا نەبێت و، 

جیایبكاتەوە لەدەوڵەت و، بیگێڕێتەوە بۆ ئەم 

ڕۆمانیدا  دەوڵەتی  لەسەرەتاكانی  ڕەوش��ەی 

هەی بوو.

ئەم تیۆرە سیاسییانەی لەالیەك، لەالیەن 

مافەكانی  مامۆستایانی  و  فەلسەفەكاران 

بەدیهاتن،  دەكراو  بۆ  بانگەشەیان  مرۆڤەوە 

سیاسییە  ئەزموونە  لەنێو  تریشەوە  لەالیەكی 

هەموو  كە  دەری��دەخ��ات  ج��ی��اوازەك��ان��دا، 

پێویستی  چەمكی  لەنێو  ئێمە  شتانەی  ئەم 

دەسەاڵتی گشتیدا سڕیامنەوە �� جگە لەوانە 

نەبێت كە زۆر گرنگن وەكو: زمان، پەروەردە، 

ڕاستەوخۆ  دەبێت  ئەوە   �� ئاین  دابونەریت، 

دەسەاڵتی  چاالكییەكانی  كۆنتڕۆڵی  لەژێر 

دەسەاڵتە  ئەم  شێوازەی  بەم  بن،  گشتییەوە 

پێڕەویان دەكات و، لەمیانەیدا دەگاتە ئامانجە 

كۆتاییەكانی خۆی.

گشتی،  بااڵی  دەسەاڵتی  كە  ئاشكرایە 

الیەنانەی  ئەم  سەر  بخاتە  چاودێری  دەبێت 

پێوەندی  لەبارەی  بەتایبەتیش  باسكران،  كە 

ئەم  ڕێكخستنی  شێوازی  و،  گەل  نێوخۆیی 

لەمیانەی  پێشرت  كە   �� لەناوەخۆدا  پێوەندییە 

ڕێ��ك��ەوت و ب��ڕی��اری س��ەرك��وت��ك��ەران��ەوە 

الیەنانە  ئەم  دەبێت  كە  دیارە  ڕێكخرابوون. 

چاالكییە  لەبەردەم  بەربەست  نەبنە  هەرگیز 

سەرەكییەكانی دەوڵەت، مادام ئەم چاالكییانە 

خۆیان  ت��ردا  شتی  لەبەرانبەر  پێویستە 

دابینبكەن. تا ئێرە، ئێمە چیرت نابێت ڕێگابدەین 

سیستەمی یارمەتیدەری ماف و ئیمتیازاتەكان 

بەم شێوەیە مبێننەوە كە هەن.

لەسیامو  یەكێك  ئ��ەوەش��دا،  ل��ەگ��ەڵ 

كۆنی  واڵتانی  گەورەكانی  تایبەمتەندییە 

ئەوروپا، ئەوە بووە بەردەوام جەختیان لەسەر 

ك��ردۆت��ەوەو،  دەوڵ��ەت  پێویستەكانی  شتە 

چاالكییەكانی  لەبەردەم  فراوانیان  بوارێكی 

و  كارگێڕی  لەبواری  كردۆتەوە  هاوواڵتیاندا 

فەرمییەكانی  فەرمانبەرە  هەڵبژاردنی  یاساو 

دەوڵەت، هەروەها لەبارەی پرسەكانی ڕۆژانەو 

دابونەریتەكان،  یاساو  پراكتیككردنی  شێوەی 

پۆستە  دەستنیشانكردنی  و  ع��ورف  وەك��و 

ژیانی  بەڕێوەچوونی  شێوازی  و  پێویستەكان 

ڕۆژانە.

قەبارەی دەوڵەتی نوێ ، بۆتە هۆی ئەوەی 

ئەستەم بێت منوونەو ئایدیای بااڵ بەدیبهێرنێت، 

بەوەی هەر تاكێك دەرفەتی ئەوەی پێبدرێت 

لەوتووێژی  بەشداریبكات  خودێك  وەك��و 

ل��ەب��ڕی��اردان،  ب��ەش��داری��ك��ردن  و،  سیاسی 

بەتایبەتیش ئەم بڕیارانەی، كە جێگای بایەخی 

هەمووانە، چونكە پێویست دەكات دەسەاڵتی 

تاوەكو  كۆبكرێتەوە،  سێنتەردا  لەیەك  گشتی 

یەكالیی  پرسانە  ئەم  و  بدات  بڕیار  بتوانێت 

Hegel
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جێبەجێبكات،  بڕیارەكانیش  ئینجا  بكاتەوە، 

بەسیفەتی ئەوەی كە حكومەتە.

بڕیاردان  ناوەندەی  سێنتەرو  ئەم  ئەگەر 

بپارێزێت،  جەماوەر  لەتووڕەیی  خۆی  توانی 

وەك��و  هەبێت  جێگیر  پۆستێكی  ئ��ەگ��ەر 

رسوشتی  یاسای  بەپێی  كە  پاشا،  كەسایەتی 

كاتە  ئەم  وەریگرتووە،  لەدایكبوون  مافی  و 

دەسەاڵتی گشتی دەتوانێت بەئازادی و بەبێ  

پێوەندییەكانی  گەورەی  زۆر  بەشێكی  ترس، 

نێو كۆمەڵگە بۆ سیستەمە پاڵپشتەكان بەجێ 

چینەكان  ڕێگایەوە  لەم  بكات  وا  و،  بێڵێت 

پاڵپشتی لەیاساو بڕیارەكانی بكەن. ئەو كاتە، 

بۆ  دەتوانێت  ناوچەیەكیش  و  هەرێم  هەر 

وەربگرێت  ئازادییە  لەم  چێژ  بەڕاستی  خۆی 

كە پێیاندراوە، هەموو ئەم شتانە جێبەجێبكەن 

دەسەاڵتەكانی  چوارچێوەی  نێو  دەكەونە  كە 

خۆیان.

پەراوێزەكان:

نوسینە  ئ��ەم  ب��ەرچ��اوڕوون��ی،  بۆ  تەنیا   .1

لەبارەی  تایبەت  لەكتێبێكی  بچووكە  بەشێكی 

هێشتا  كە  سیاسەت(  و  )هێگل  بەناوی  هێگل 

باڵونەكراوەتەوە.

ئاماژە  مێژوویی  سەرچاوەی  هەندێك   .2

بۆ ئەوە دەكەن، كە لەم كاتانەدا ئەڵامنیا بەسەر 

بچووك  هەرێمی  ناوچەو  و  دەس��ەاڵت   )360(

هەر  بەجۆرێك  دابەشبوو،  پ��ارچ��ەدا  پارچە  و 

ناوچەیەك بۆ خۆی خاوەنی جۆرێك لەدەسەاڵت 

بنەماڵەی  لەالیەن  بوو،  خۆی  تایبەمتەندێتی  و 

ئەم  ب��ەڕێ��وەدەب��ران.  دۆقەكانەوە  پاشاو  میرو 

)360( ناوچەیە بەسەر )10( هەرێم دابەشببوون. 

فیدڕاڵی  سیستەمی  ئەڵامنیا  لەئێستاشدا 

پێڕەودەكات و دابەشبۆتە سەر )16( هەرێم.  

دەسكاری  یێنا  لەشار  دێت  دواتر  هێگل   .3

ئەم ڕەشنووسە دەكات و زۆر شتی لێ  دەگۆڕێت، 

فڕانكفۆرتدا  دەستنووسەكەی  لەنێو  بەتایبەتیش 

دەنگ  داهاتوو،  الپ��ەڕەی  چەند  دەنووسێت:« 

لەهیواو  ماڵئاوایی  ناخۆشە  پێی  دڵێكە  ترپەی  و 

جارێكیرت  ببینێت  ،كە  بەوەی  بكات  ئاواتی خۆی 

دەوڵەتی ئەڵامنی هەڵساوەتەوە سەر پێ  و خۆی 

باڵی  كە  بێامناییەی  حاڵەتی  لەم  كردبێت  ڕزگار 

بەسەردا كێشاوە. دڵێك، پێش ئەوەی بەیەكجاری 

دەكات  حەز  بكات،  لەهیواكانی  خواحافیزی 

هێدی  كە  بەدیبێنێتەوە،  هیوایە  ئەم  جارێكیرت 

هێدی وا لەناو دەچێت، حەز دەكات جارێكی تر 

بەوێناكردنێكی عەقڵییانەوە ویستی بڕواداری خۆی 

بۆ بەدیهێنانی ئەم هیوایە بخاتەڕوو«.  

4. هێگل چەند ساڵێكی تریش دوای ئەمە، 

لەبیركردنەوە  میتۆدە  ئەم  سەر  بۆ  هێرشەی  لەم 

پێشەكی  لەنێو  دێت  كاتێك  دەبێت،  ب��ەردەوام 

دەكاتەوە  هێرش  دا  ماف(  )فەلسەفەی  كتێبی 

سەر ئەم تەرزە لەبیركردنەوە، كە پێیوایە هەموو 

ڕێكەوت  بەپێی  مێژووییەكان  و  سیاسی  ڕووداوە 

ڕوودەدەن. 

5. الدین والدولە فی فلسفە هیغل، تألیف: 

لیون هاردوایس، عن االملانیە: قاسم جرب عربە، دار 

الحكمە، بغداد، 2012، ص36. 

ئەڵامنی  بەزمانی  هێگل  نوسینەی  ئەم   .6

لێرەدا  ئێمەش  دەبێت،  الپ��ەڕە   )100( نزیكەی 

وەرمانگرتووە،  عەرەبییەوە  وەرگێڕدراوی  لەدەقی 

كاری  ئیامم  عەبدولفەتاح  ئیامم  د.  ئەوەی  وەكو 

پێشرتیش  كە  سەرچاوەیەی  لەم  كردووە،  لەسەر 

لەزۆر شوێندا ئاماژەمان بۆ كردووە. ئەم نوسینەی 

یەك  پارچەو  یەك  ك��وردی،  كردوومانەتە  لێرەدا 

خۆی  عبدالفتاح  ئیامم  بەڵكو  نییە،  بەشیش 

لەچەند شوێنێكی جیاواز وەریگرتووەو بڕگە بڕگە 

وەریگێڕاوەو یەك بەش نییە. 

واقیعە  ئ��ەم  دەی��ەوێ��ت  لێرە  هێگل   .7

پ��ی��ش��ان��ب��دات، ك��ە ب��ەش��ێ��ك ل��ەن��وس��ەران و 

سیاسەمتەدرانی ئەم كات، دەیانویست بیشارنەوە، 

یان پردەپۆشی بكەن لەژێر ناوی سەربەخۆیی و 

هەرێمەكان  دەسەاڵتی  و  هەرێمەكان  ئ��ازادی 

ئەم  پێیوایە  دەبینین  بۆیە  یەكرتیدا،  لەئاست 

تێیدان،  ئەڵامنیا  هەرێمەكانی  كە  ڕەوش��ەی 

دەوڵەتی  وەكو  هەرێمەكان  ئەوەی  هۆی  بۆتە 

نەوەكو هەرێمی سەر  بكەن،  مامەڵە  سەربەخۆ 

بەیەكێتییەك بن كە ناوی ئەڵامنیایە.  

لەنێو   Rosenzweig  �� ڕۆسێنتزوایگ   .8

 Hegel Und der  �� دەوڵ��ەت  و  )هێگل  كتێبی 

staat( دا، ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، كە هێگل لێرەدا 

 J. J. �� مەبەستی نووسەرانی وەكو )ج. ج. مۆزەر

لەساڵی  كاتێك  بووە   )Majer �� مایێر  و،   Moser

)1800( لەبارەی دەستووری واڵت نووسیویانە. 

9. مەبەستی هێگل لێرەدا جۆری دەستوورە 

واتا  پۆلێنیاندەكات،  ئەرستۆ  كە  ئەوەی  وەكو 

پۆلێنكردنەدا  ئەم  لەنێو  ئەڵامنی  دەستووری 

شێوازەكانی  ئەرستۆ  دی��ارە  ك��وێ .  دەكەوێتە 

دەستووری بۆ شەشش جۆر پۆلێنكردووە، سێیان 

ئەریستۆكراتی،  پاشایەتی،  لە:  بریتین  كە  باشن 

دیموكراتییەتی میانڕەو. سێیان خراپن كە بریتین 

دیموكراتییەتی  ئۆلیگاركی،  دیكتاتۆری،  لە: 

دەب��ات.  ن��اوی  بەدیامگۆجی  ئەم  كە  گەندەڵ 

هێگبیش لێرەدا پێدەچێت زیاتر مەبەستی ئەوەی 

دوایی بێت، چونكە پاش كەمێكی تر باسی ئەم 

ئاژاوەیە دەكات كە ئەڵامنیا تێیدا دەژی. 

10. هێگل لێرەدا ئاماژە بۆ فرەیی و شێوازی 

جیاوازی سیستەمی سیاسی هەرێمەكان دەكات، 

هەروەها بێ  ئومیدی خۆی پیشاندەدات لەوەی، 

دیاریكراوی  شێوەیەكی  و  ناوێك  ناكرێت  كە 

پۆلێنكردن، بەپێی ئەم سیستەمە پۆلینییەی ئەرستۆ 

بۆ ئەم واڵتە بدۆزێتەوە.   

كە  ڤۆلتێرە  لێرەدا  هێگل  مەبەستی   .11

پێیوابوو ئیمپڕاتۆڕ شارلی چوارەمی فەرەنسا )1347 

دروستكردووەو  گەورەی  ئاژاوەیەكی   )1378  ��

ناوی ناوە دەستوور. 

12. هێگل لەڕێگای ئەم گوزارشتەوە دەگاتە 

ئەڵامنیا  ڕەوشی  وەسفكردنی  بۆ  مەبەستی خۆی 
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بەگشتی، ئاژاوەگەری بەو مانایەی كە هەرێمەكان 

ئەوەندە لەیەكرتی دوور كەوتوونەتەوە، تەنانەت 

لەكاتی جەنگیشدا هاوكاری یەكرتی ناكەن و هەر 

خۆی  دەرەك��ی  تایبەتی  سیاسەتێكی  هەرێمێك 

هەیە. 

بۆچوونەی  ئەم  لەتوێژەران  هەندێك   .13

هێگل  ئ��ەوەی  وەك��و  وەسفدەكەن،  وا  هێگل 

هێزو  یەكخستنی  بۆ  بكات  جەنگ  بانگەشەی 

تواناكانی دەوڵەت، بەو مانایەی هێگل بانگەشەی 

یەكێتی  تاوەكو  دەك��ات،  جەنگ  بەرپاكردنی 

ئەڵامنیا بپارێزێت. 

كە  ڕێككەوتنانەیە  ئ��ەم  مەبەستی   .14

ئەڵامنیایاندا  هەرێمەكانی  بەسەر  فەڕەنسییەكان 

هەرێامنە  ئ��ەم  دۆڕان���ی  بەهۆی  س��ەپ��ان��دووە، 

لەجەنگدا، ناچاربوون خۆیان بەدەستەوە بدەن و 

بەبێ  مەرج ڕازی بن بەڕێككەوتنی ئاشتی لەگەڵ 

هێزەكانی شۆڕشی فەرەنسی.  

هزرڤان  ئ��ەم  س��ەر  بۆ  هێرشە  ئ��ەوە   .15

بۆ  پاساویان  كە  ڕۆشنبیرانەی،  ن��ووس��ەرو  و 

ئەم  گوایە  دەهێنایەوە،  ئەڵمنیا  واقیعەی  ئەم 

كارەساتانە بەڕێكەوت دروستبوون، ئەگینا ئەڵامنیا 

خۆی  و  بدۆڕێت  ئاوا  گەورەترە  بەهێزترو  لەوە 

بەدەستەوەبدات، بەرانبەر بەهێزێكی زۆر تازەی 

فەرەنسی.  شۆڕشی  سوپای  وەك��و  شۆڕشگێڕی 

دێن  كەسانەی  ئەم  كە  ئەوەیە،  مەبەستی هێگل 

پاساو بۆ ئەم دۆخە دێننەوە، دەبنە بەربەستیش 

لەبەردەم بینینی واقیع و ڕاستییەكان وەكو خۆی. 

سەرەتایی  برۆكەی  لێرەدا  پێدەچێت   .16

یەكانگیری نێوان ڕوحی جیهان و دەوڵەت و مێژوو 

زۆر  چونكە  هێگلدا،  هزری  لەنێو  دروستبووبێت 

بۆ ئەوە دەكات، كە ئەم نەوەیە  ئاماژە  بەڕوونی 

تازەیە بەدوای ئەوەدا دەگەڕێت فۆڕمی دەوڵەت 

یەكانگیربێت لەگەڵ ڕوحی جیهان.  

17. ئاماژەو گەڕانەوەیە بۆ مێژووی ڕابردووی 

فەلسەفەكارو  دی��ارە  چونكە  ئەڵامنی،  گەلی 

لەم سەردەمەدا،  بەتایبەتی  سیاسیش  نووسەرانی 

لەپەندو  وەرگرتن  رسووش  بۆ  دەگەڕانەوە  زیاتر 

وانەكانی مێژوو، بەردەوام منوونە جوان و بااڵكانی 

مێژوویان بەبیری خەڵك دەهێنایەوە، تاوكەو هانی 

خەڵك بدەن و سەرگەرمیان بكەن. 

ئ��ازادان��ەی  ڕوحییەتی  لێرەدا  هێگل   .18

و  پۆزەتیڤ  الیەنی  ه��ەردوو  وەكو  ئەڵامنەكان 

وا  ڕوحەیە  ئەم  پێیوایە  دەخاتەڕوو،  نێگەتیڤ 

یەك  سایەی  لەژێر  ڕازینەبن  ئەڵامنەكان  دەكات 

لەڕاستیدا،  كۆببنەوە.  یەكگرتوودا  دەسەاڵتی 

ڕاستبووبێت،  هێگل  بۆچوونەی  ئەم  پێدەچێت 

ڕازی  ئەگەرچی  ئەڵامنییەكان،  ئێستاش  چونكە 

بوون بەوەی لەژێر سایەی یەك دەسەاڵتدا بژین، 

تایبەتی  مۆركی  سیامو  هەرێمێك  هەموو  بەاڵم 

مەبەستی  زیاتر  هێگل  دی��ارە  پاراستووە.  خۆی 

ئەوەیە كە ئەگەر هێزێكی ڕەها نەبێت، بەزەبری 

هێز ئەم هەرێامنە یەك نەخات، ئەوە ئەڵامنییەكان 

یەك  بۆ  ملنادەن  و  یەكناگرن  بەئارەزووی خۆیان 

دەسەاڵتی گشتی. 

19. هێگل ئاماژە بۆ ئەم مەترسییانە دەكات، 

هاوواڵتیان  موڵكی  و  م��اف  ڕووب���ەڕووی  كە 

هەڵوەشاوەتەوەو  دەوڵ��ەت  كاتێك  دەبێتەوە 

ناتوانێت ئەركەكانی خۆی بەجێبگەیەنێت.  

دابەشكردنی  باسی  ل��ێ��رەدا  هێگل   .20

دەسەاڵتەكان دەكات لەنێوان هەرێم و ناوەنددا، 

دەس��ەاڵت  دام��ەزران��دن��ی  بانگەشەی  چونكە 

بەجۆرێك  دەك���ات،  فیدراڵی  دەوڵەتێكی  و 

و  ب��ن  سەربەخۆ  شتدا  ل���ەزۆر  هەرێمەكان 

بن  پەیوەستیش  بەاڵم  هەبێت،  زۆریان  ئازادی 

گرنگدا  پرسی  لەهەندێك  ناوەندی  بەحكومەتی 

كە دواتر دێتەسەریان. 

لوتكەی  و  ه��ەڕەم  مەبەستی  هێگل   .21

ئەگەر  نییە،  كێشە  پێیوایە  ك��ە  دەس��ەاڵت��ە 

ئیمپڕاتۆڕیش بێت. 

ڕۆمانییەكان،  لەمانگە  مەبەست   .22

هەرێمەكانی  دەبووایە  كە  پارانەیە  ئەم  بڕی 

گەنجینەی  بیدەنە  ڕۆمانی  ئیمپڕاتۆڕییەتی 

لەم  ناوەڕاستدا،  سەدەكانی  لەكاتی  دەوڵ��ەت 

دەكرد  خۆی  سەفەری  ئیمپڕاتۆڕ  كە  مانگانەی 

سیستەمی  كاتانەوە  لەم  دەگەڕایەوە.  ڕۆماو  بۆ 

باج بەشێوەیەكی ڕێكوپێك بەسەر هەرێمەكاندا 

سەپێرنا. ئەم شێوە باجە تایبەت بوو هەمیشەییش 

نەبوو، بۆیە جیاواز بوو لەباج كە ناونرابوو، باجی 

وەردەگریراو  بااڵوە  دادگای  بەناوی  و  ئیمپڕاتۆڕ 

ڕێكوپێك  بەشێوەیەكی  ەوە،   )1548( لەساڵی 

وەردەگیرا.

دەخاتە  پەنجە  بەوردی  هێگل  لێرەدا   .23

هەرێمەكانی  دووچاری  كە  كێشانەی،  ئەم  سەر 

لەگەڵ  جەنگیان  لەمیانەی  هاتووە،  ئەڵامنیا 

ئاڵۆزە  ڕەوشە  ئەم  فەڕەنسیدا،  شۆڕشی  سوپای 

هیچ  ئ��ەوەی  هۆی  بۆتە  كە  بەرچاو،  دەخاتە 

لەنێوان  نەبێت  لێكتێگەیشتنێك  و  هەماهەنگی 

هەرێمەكان بۆ بەرگریكردن لەخاكی ئەڵامنیا. 

24. ئەوە وەكو سیامیەكی مرۆڤی ئەڵامنی 

ڕێز  بەیاساو  پەیوەستە  زۆر  كە  تەماشادەكرێت، 

خاڵێكی  وەكو  ئەمە  هێگلیش  دەگرێت.  لەیاسا 

سەرمایەگوزاری  دەكرێت  كە  دەبینێت،  گەش 

بە  هۆیەك  ببێتە  و  بكرێت  لەسەر  مەعنەوی 

دەستوورو  لەمیانەی  ئەڵامنی  گەلی  یەكخستنی 

یاساوە. 

25. چەند هەرێم و شارێكی فەرەنسی بوون، 

كە یاسای تایبەتی خۆیان هەبوو. 

نووسینەشدا،  ئەم  لەنێو  دەبینین  26.ئێمە 

هێگل وەكو ئارەزووی الوێتی خۆی، دیسان لەزۆر 

و  ژیان  شێوە  باسكردنی  بۆ  دەگەڕێتەوە  شوێندا 

سیستەمی گریكی و ڕۆمانی. 

هێرشی  و  هەڵمەت  هێگل  مەبەستی   .27

خۆرهەاڵت،  سەر  بۆ  پەرستییە  خاچ  جەنگەكانی 

لەنێو  خۆیی  نێو  یەكێتی  ئەوەی  هۆی  بووە  كە 

ئەم واڵتانە بەهێزتربكات، چونكە وەكو بنەمایەكی 

لەسەر  دەرەك��ی  مەترسی  هەرچەندە  سیاسی، 

شوێنێك زیاتر بێت، ئەوەندە هەوڵدەدەن یەكێتی 

نیۆخۆیی بپارێزن.
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ئەلبێرت ئەنیشتاین
لەعەرەبییەوە: بابان ئه نوه ر
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پسپۆڕی  ک��ە  کەسێک  ب��ۆ  ڕەوای���ە  ئایا 

نەبێت  کۆمەاڵیەتییەکان  و  ئ��اب��وری  پرسە 

بابەتی  دەرب���ارەی  خ��ۆی  بۆچوونه کانی  و 

چەند  لەبەر  پێموایە  دەرببڕێت؟  سۆسیالیزم 

هۆکارێک بەڵێ ڕەوایە.

گۆشەنیگای  لە  دەمەوێت  جار  یەکەم 

بڕوانم.  بابەتەکە  لە  زانستییەوە  مەعریفەی 

جیاوازییەکی  ک��ە  دەردەک���ەوێ���ت،  وەه���ا 

ه��ەردوو  لەنێوان  بنەڕەتی  میتۆدۆلۆژیی 

ئابوریدا  و  الفلک(  )علم  ئەسرتۆنۆمی  زانستی 

بۆ  هەوڵدان  لە  بوار  هەردوو  زانایانی  نەبێت. 

پەسەندکردنێکی  کە  یاساگەلێک  دۆزینەوەی 

دیاردەکانی  لە  دیاریکراو  کۆمەڵێکی  گشتیی 

ئەم  نێوان  هاوبەندیی  ب��ۆئ��ەوەی  هەبێت، 

دیاردانە بەپێی توانا مانایەک بدەن بەدەستەوە.

میتۆدۆلۆژی  جیاوازی  لەڕاستیدا  ب��ەاڵم 

گشتییەکان  یاسا  دۆزینەوەی  هەیە.  بوونی 

چونکە  گرانە،  کارێکی  ئابوریدا  ب��واری  لە 

ئابورییە  دی���اردە  ک��ات��ه ک��ان��دا  زۆرب���ەی  ل��ە 

کاریگەر  فاکته رێک  چه ند  بە  تێبینیکراوەکان 

سەربەخۆ  شێوەیەکی  بە  گرانە  کە  دەب��ن، 

ئەو  ئەمەش  س��ەرەڕای  هەڵبسەنگێندرێن. 

بووه   که ڵه که   سەرەتایەوە  لەو  ئەزموونەی 

»م��اوەی  ب��ە  مرۆڤایەتیدا  م��ێ��ژووی  ل��ە  ک��ە 

دەزانین  باش  نارساوە، هەروەک  شارستانیەت« 

بەشێوەیەکی گەورە پەیوەست و کاریگەر بووە 

رسوشتەکەیان  ناتوانین  کە  هۆکارگەلێک  بە 

منوونە  بۆ  وەسفبکەین.  ئابورییانە«  »تەواو  بە 

لە مێژوودا،  زۆربەی زۆری دەوڵەتە گەورەکان 

بردۆتەبەر  پەنایان  خۆیاندا  بوونی  لەماوەی 

ل��ەڕووی  ه��ەم  داگیرکارییەکان  داگیرکاری. 

بوونیانی  یاساییەوە  ل��ەڕووی  هەم  ئابوری، 

دەوڵەتە  لەنێو  بەوپێیەی  بەهێزکردووە، 

ئیمتیازن.  خ��اوەن  چینی  داگ��ی��رک��راوەک��ەدا، 

ژێردەستی  دەخەنە  زەوییەکان  خاوەندارێتیی 

ده که نه   خ��ۆی��ان  لەنێویاندا  و  خ��ۆی��ان��ەوە 

لەبەرئەوەی  )ره��ب��اين(،  مۆناستیک  قه شه و 

کردبوو،  فێرکردنیان  کەرتی  کۆنرتۆڵی  قه شه کان 

دابەشکردنی چینایەتییان کردبووە  له ڕێگه یه وه  

لەو  ئیدی  کۆمەڵگەدا،  لە  جێگیر  سیستەمێکی 

به های  و  نه ریت  له   سیستەمێکیان  دەم��ەوە 

ئاستێکی  به   کە  خوڵقاندووە،  کۆمه اڵیه تی 

ئاڕاستەکەری  بووەتە  ناهۆشیاریی  ب��ەرزى 

خەڵک لە ڕەفتاری کۆمەاڵیەتییاندا.

چەشنەیە،  بەم  مێژوویی  نەریتی  بەاڵم 

لە  بریتییە  دروستبێت،  گوزارشتەکە  ئەگەر 

ئەو  جێیه ک  هیچ  لە  لەڕاستیدا  ڕاب���ردوو. 

ڤیبلین(  )سۆرستین  کە  نەبەزاندووە  هێڵەمان 

 the predatory تااڵنی  »قۆناغی  پێیده ڵێت 

phase« لە گه شه کردنی مرۆڤایەتیدا، هەربۆیە 

دەگەڕێنەوە  تێبینیکراوه کان  ئابورییه   فاکتە 

ڕێسایانەی  ئ��ەو  تەنانەت  قۆناغە،  ئ��ەو  بۆ 

بەسەر  ناتوانرێت  وەرگ��ی��راون،  قۆناغە  لەو 

بەوپێیەی  جێبەجێبکرێن.  دیکەدا  قۆناغەکانی 

لە  بریتییە  ب��ەت��ەواوی  سۆسیالیزم  ئامانجی 

لە  تااڵنی  قۆناغی  لە  تێپەڕین  و  وەرچەرخان 

لە  ئابوری  زانستی  ئه وا  مرۆڤایەتییدا،  گەشەی 

ڕوناکییەکی  دەتوانێت  تەنها  ئێستایدا،  دۆخی 

سۆسیالیستیی  کۆمەڵگەی  سەر  بخاتە  کەم 

داهاتوو.

ب��ەرەو  سۆسیالیزم  ئ��اڕاس��ت��ەی  دووەم، 

ئیتیکییە  کۆمەاڵیەتیی-  ئامانجی  بەدیهێنانی 

توانای  زانست  ب��ەاڵم   ،)social-ethical(

بەدیهێنانی ئاماجەکان و جێکەوتکردنیانی نییە 

دەتوانێت  جار  زۆرینه ی  زانست  مرۆڤدا.  لە 

بەدیهێنانی  بۆ  فەراهەمبکات  ئامڕازێک 

ئامانجگەلی دیاریکراو، بەاڵم خودی ئامانجەکان 

ڕەنگڕێژدەکرێن،  کەسێتییانەوە  ئەو  لەڕێگەی 

سەدەیەکیشە 
هیچ کەسێک  
چرپەش ڕسته یه کی 
لەم چەشنەی 
دەرنەبڕیوە. 
ئەم ڕسته یه  لە 
پیاوێکەوەیە، کە لە 
هەوڵێکی بێسووددایە 
بۆ بەدیهێنانی 
هاوسەنگییەک لەناو 
ناخی خۆیدا، بەاڵم 
تاڕادەیەک بێهیوابووە 
لە سەرکەوتن. ئەوە 
گوزارشتە لە تەنهایی 
و دابڕانێکی بەئازار 
کە لەمڕۆدا زۆر کەس 
گیرۆدەی بوون
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ب��ەرزن.  ئیتیکی  ئایدیاڵێکی  خ��اوەن  کە 

بەڵکو  نەبن،  مردوو  ئامانجانە  ئەم  ئەگەر 

کەسانەی  ئەو  ئەوا  بن،  بەهێز  و  زیندوو 

بەرەوپێشیان  و  لەخۆدەگرن  ئامانجەکان 

کە  زۆروزەبەندانەن  مرۆڤە  ئەو  دەب��ەن، 

هێواشی  په ره سه ندنی  نیوەئاگاییەوە،  بە 

دیاریدەکەن. کۆمەڵگە 

لەبەر ئەم هۆکارانە، دەبێت ئاگاداربین 

زانست  گرنگی  لە  نەکەین  زی��ادەڕەوی��ی 

کارەکە  کاتێک  زانستییەکان،  ئامڕازە  و 

پەیوەستە بە کێشه کانی مرۆڤەوە، هەروەها 

پێویستە هه رگیز ئه و گریامنەیه  نەکەین، کە 

تەنها پسپۆڕەکان مافی دەربڕینی بۆچوونی 

بابەتانەی  ئەو  دەرب��ارەی  هەیە،  خۆیان 

کۆمەڵگە  ڕێکخستنی  لەسەر  کاریگەرییان 

هەیە.

ژمارەیەکی  دوورودرێ���ژە ،  ماوەیەکی 

بێشوماری خەڵک جەخت لەوە دەکەنەوە، 

تێدەپەڕێت  قەیراندا  بە  مرۆیی  کۆمەڵگەی 

ترسناک  بەشیوەیەکی  جێگیربوونی  و 

دۆخە  ئەم  تایبەمتەندییەکانی  لەناوچووە. 

گوێپێنەدان  بە  هەست  تاکەکان  ئەوەیە، 

به   هەست  تەنانەت  دەک��ەن،  )الم��ب��االة( 

گروپەی  بەو  بەرانبەر  ده که ن  دوژمنایه تی 

بچوک  گروپێکی  جا  هەیە،  بۆی  ئینتیامیان 

مەبەستەکەم  بۆئەوەی  بێت،  گ��ەورە  یان 

ئەزموونێکی  ڕێگەمبدەن  ڕوونبکەمەوە، 

دواییانە  ب��ەم  باسبكەم.  خ��ۆم  تایبەتیی 

زیرەک  پیاوێکی  لەگەڵ  کەومتە مشتومڕەوە 

و مۆراڵدا، دەربارەی مه ترسییه کانی جەنگی 

نوێ ]جەنگی جیهانی دووەم[، پێموابوو ئه م 

بوونی مرۆیی دەخاتە مەترسییەوە،  جه نگه  

تەنها  ک��ه   ب���ەوەدا،  ئ��ام��اژەم  ه��ەروەه��ا 

ڕێکخراوێک ده توانێت پارێزگاریی به رامبه ر 

بتوانێت  کە  دروستبکات،  مه ترسییه   ئه م 

supra-( ببڕێت  نەتەوەییەکان  سنوورە 

زۆر  میوانەکەم   .)national organization

تۆ  »بۆچی  وتی:  ساردییەوە  و  ئارامی  بە 

هێندە بە توندی دژی لەناوچوونی ڕەگەزی 

مرۆییت؟«.

دڵنیام سەدەیەکیشە هیچ کەسێک  من 

لەم  ڕسته یه کی  چ��رپ��ەش  ب��ە  ت��ەن��ان��ەت 

لە  ڕسته یه   ئ��ەم  دەرن��ەب��ڕی��وە.  چەشنەی 

بێسووددایە  هەوڵێکی  لە  کە  پیاوێکەوەیە، 

ناخی  لەناو  هاوسەنگییەک  بەدیهێنانی  بۆ 

لە  بێهیوابووە  ت��اڕادەی��ەک  ب��ەاڵم  خۆیدا، 

و  تەنهایی  لە  گوزارشتە  ئەوە  سەرکەوتن. 

کەس  زۆر  لەمڕۆدا  کە  بەئازار،  دابڕانێکی 

ئایا  چییە؟  ئەمە  هۆکاری  بوون.  گیرۆدەی 

دەرچەیەک هەیە؟

ئاسانە مرۆڤ ئەم پرسیارانه  بوروژێنێت، 

لە  پلەیەک  هەر  بە  گرانە  گەلێک  ب��ەاڵم 

بەاڵم  وەاڵمیانبداتەوە،  بتوانێت  متامنە 

هەوڵبدەم،  خۆم  توانای  بەپێی  پێویستە 

سەرەڕای ئەوەی باش لەو ڕاستییە تێدەگەم، 

زۆربەی  هەوڵەکامنان  و  هەستەکامنان  کە 

لەبەرئەوە  دژب��ەی��ەک��ن،  و  ن���اڕوون  ج��ار 

س��ادەدا  و  ئاسان  فۆڕمولەی  لە  ناتوانین 

لێبکەین. گوزارشتیان 

فه ردی  بوونێکی  یەککاتدا  لە  مرۆڤ 

 )social( کۆمەاڵیەتی  و   )solitary(

فه ردییه   بوونه وه رێکی  به وپێیه ی  هه یه ، 

کەسە  و  خۆی  بوونی  پاراستنی  هەوڵی 

تێرکردنی  بەمەبەستی  دەدات،  نزیکەکانی 

پەرەپێدانی  و  تایبەتییەکانی  خواستە 

بەوپێیەی  ب��ه اڵم  زگامکییەکانی،  ت��وان��ا 

لە  دەبینین  کۆمەاڵیەتییە،  بوونەوەرێکی 

دانپێدانان  بەدەستهێنانی  بۆ  کۆششدایە 

مرۆڤەکانی،  ه��اوڕێ  خۆشەویستیی  و 

چێژ  لە  بەشداریپێکردنیان  بۆ  هەروەها 

لە  یارمەتیدانیان  و  خۆشییەکانی  و 

بارودۆخی  باشکردنی  و  ناخۆشییەکاندا، 

لە  هەمەڕەنگییە  ئەم  بوونی  تەنها  ژیانیان. 

کەسێتیی مرۆڤدا، که  زۆرجار له گه ڵ بوونی 

ئەو  به ریه کده که ون،  جیاوازه کانیدا  پێکهاته  

دەتوانێت  تاک  کە  دیاریدەکه ن،  مەودایە 

بەدەستبهێنێت  خۆی  ناوەکی  هاوسەنگیی 

و بەشداربێت لە باشکردنی کۆمەڵگەکەیدا.

پاڵنەرە  دوو  ئ��ەم  هێزی  دەک��رێ��ت 

پلەی  ب��ه   ف����ه ردی(  و  )ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 

کاریگەرییە  ب��ە  ب��ن  پەیوەست  ی��ەک��ەم 

کەسێتییەی  ئەو  بەاڵم  بۆماوەییەکانه وه ، 

کات  زۆرب��ەی  پەیدادەبێت،  کۆتاییدا  لە 

مرۆڤ  کە  ژینگەیەیە،  ئەو  بەرئەنجامی 

دەژی��ت،  تێیدا  گەشەکردنیدا  م��اوەی  لە 

ژێرخانەی  ئ��ەو  بەرئەنجامی  ه��ەروەه��ا 

ئەمە  گەشەدەکات،  تێیدا  کە  کۆمەڵگەیە 

و  کۆمەڵگەیە  ئەم  ڕیتواڵەکانی  س��ەرەڕای 

دەستنیشانکراوەکانی  جۆرە  بۆ  نرخاندنی 

ڕەفتار.

چەمکی ئەبسرتاکتی »کۆمەڵگە« لەالی 

پەیوەندییە  کۆی  لە  بریتییە  تاک  مرۆڤی 

لەگەڵ  ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆک��ان  و  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ 

مرۆڤه کانی  گشت  و  هاوچەرخەکانی 

خۆی  دەتوانێت  تاک  ڕاب��ردوو.  نەوەکانی 

ڕەنج  و  هەستبکات  و  بیربکاتەوە  بەتەنها 

تاڕادەیەکی  بەاڵم  کاربکات،  و  بکێشێت 

زۆریش لە بوونی فیزیکی و فکریی و عاتفیدا 

بەڕادەیەک  دەبەستێت،  کۆمەڵگە  بە  پشت 

ئەستەمە بتوانیت لە دەرەوەی چوارچێوەی 

یاخود  بکه یته وه،   مرۆڤ  له   بیر  کۆمەڵگە 

کە  »کۆمەڵگە«یە  ئ��ەوە  لێیتێبگه یت. 
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نیشتەجێبوون،  شوێنی  پۆشاک،  خ��ۆراک، 

فۆڕمەکانی  زم��ان،  کارکردن،  ئامڕازەکانی 

ناوەڕۆکی  هەرەزۆری  بەشی  و  بیرکردنەوە 

دابیندەکات.  مرۆڤ  بۆ  بیرکردنەوەکانی 

ڕابردوودا  و  ئێستا  لە  مرۆڤ  ژیانی  بوونی 

ده گه ڕێته وه  بۆ کار و دەستکەوتی ملیۆنان 

وشه   ئه م  له پشت  ئه مانه   هه موو   ، مرۆڤ 

بچوکه وه  خۆیان حه شارداوه :) کۆمه ڵگه( .

پشتبەستنی  کە  ئاشکرایە  و  ڕوون 

رسوشتیی  ڕاستییەکی  کۆمەڵگە،  بە  تاک 

و  مێروولە  وەک��و  -ڕێ��ک  ڕەتنەکراوەیە 

و  مێروولە  ژیانی  ئ��ەوەی  لەگەڵ  هەنگ. 

وردەکارییەکانیەوە  ت��ەواوی  بە  هەنگ 

و  نەگۆڕ  و  جێگیر  غەریزە  بە  پەیوەستە 

ڕیتم  دەبینین  ب��ه اڵم  بۆماوەییەکانه وه ، 

مرۆڤ  کۆمەاڵیەتییەکانی  پەیوەندییە  و 

یادگە  گ��ۆڕان��ن.  ئ��ام��ادەی  و  ناجێگیر 

پێکهاتەی  خوڵقاندنی  توانای   ،)Memory(

په یوه ندیکردنی  و  گۆکردن  خەاڵتی  نوێ، 

زارەکیی، هەموو ئەم پڕۆسانە یارمەتیدەرن 

ب��ۆ ڕوودان���ی گ��ەش��ەک��ردن و گ���ۆڕان لە 

زه ب��ره   کە  گۆڕانێک  م��رۆڤ��دا،  بوونی 

ئەم  بیسەپێنن.  ناتوانن  بایۆلۆژییەکان 

دەزگاکان،  ڕیتواڵەکان،  لە  گەشەکردنانە 

دەستکەوتە  و  ئەدەبیات  ڕێکخراوەکان، 

ک��ارە  و  ئ��ەن��دازی��اری��ی��ەک��ان  و  زان��س��ت��ی 

هونەرییەکاندا گوزارشت لە خۆیان دەکەن. 

دەریدەخات  ئەمە  ماناکەن  لە  مانایەک  بە 

ڕەفتارەکانی  بە  دەتوانێت  چۆن  مرۆڤ  کە 

و چۆن  ژیانی،  بکاتە سەر  کاریگەری  خۆی 

خواستەکانی  و  هۆشیارانە  بیرکردنەوەی 

لەمیانەی ئەم پڕۆسەیەدا ڕۆڵ دەبینن.

بە  م��رۆڤ  که   نه گۆڕە   شتێکی  ئ��ه وه  

لەدایکدەبێت،  بایۆلۆژییەوە  بونیادێکی 

بۆماوە  ل��ە  بریتییە  س��ەرچ��اوەک��ەی  ک��ە 

پاڵنه ره   ئ��ه و  ب��ون��ی��اده ش  ئ��ەم  )وراث����ة(. 

ڕەگەزی  کە  له خۆگرتووه ،  رسوشتییانەی 

ئەوەشدا  له گه ڵ  جیادەکه نه وە.  مرۆیی 

ژی���ان���ی���دا، م��������رۆڤ ل��ە 

دیکەی  ڕێگاکانی  و  پەیوەندی  لەمیانەی 

بونیادێکی  کۆمەاڵیەتییه وه ،  کاریگەریی 

تێپەڕینی  بە  به ده ستده هێنێت.  کولتوریی 

قابیلی  کولتورییە  ب��ون��ی��اده   ئ��ەو  ک��ات 

زۆر  ڕادەیەکی  بە  ئەوەشە  هەر  گۆڕانە، 

کۆمەڵگەکەی  و  تاک  نێوان  پەیوەندیی 

مۆدێرن  ئەنرتۆپۆلۆژیای  دی��اری��دەک��ات. 

لێکۆڵینەوەیەکی  بۆ  پێدەکات  هاوكارميان 

پێیدەوترێت  ل��ەوەی  ب��ەراوردک��اری��ان��ەى 

 primitive س��ەرەت��ای��ی  »ک��ول��ت��وری 

دەردەکەوێت،  بۆمان  له وێوه    ،»culture

لەسەر  م��رۆڤ  کۆمەاڵیەتیی  ڕەف��ت��اری 

بااڵدەستەکان  کولتورییە  مۆدێله   بنەمای 

گۆڕانی  کۆمەڵگە،  ڕێکخستنی  ج��ۆری  و 

له الیه ن  هه ربۆیه   دێت،  بەسەردا  زۆری 

زۆر  ڕاستییه   ئ��ه م  ئه وانه وه له خۆگرتنی 

ژیانی  باشکردنی  بۆ  هه وڵدان  که    ، گرنگه  

مرۆڤ  بووته خواستیان : مرۆڤه کان به هۆی 

به شێوه یه کی  بایۆلۆژییانه وه ،  بونیادی 

نه سه پێندراوه     به سه ردا  بڕیاریان  حه متی 

هه وڵ بۆ له ناوبردنی یه کرت بده ن و 

چاره نووسێکی  ره حمه تی  له ژێر 

خۆیان  ک��ه   ب��ژی��ن،  ن��ادی��اردا 

بووبێتنه  هۆکاری.

Thorstein Veblen
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بپرسین،  خۆمان  لە  ئەگەر 

خواسته   و  کۆمەڵگە  سرتاکتوری  کە 

بەپێی  چ��ۆن  م���رۆڤ  کولتورییەکانی 

ژیانێکی  بەدیهێنانی  بۆ  دەگۆڕێت  توانا 

بەئاگا  راستییە  لەو  پێویستە  ڕەزام��ەن��د، 

بارودۆخ هەن،  بین، کە هەمیشە هەندێک 

پێشرت  وەک  بکەین.  دەستکارییان  ناتوانین 

هۆکاری  هەندێک  بەهۆی  کە  پێدا  ئاماژەم 

مرۆڤ  بایۆلۆژیی  رسوشتی  تایبەتییەوە 

بێت. سەرباری  قابیلی گۆڕان  نییە  بابەتێک 

و  تەکنەلۆژی  گەشەسەندنە  ئەو  ئەوەش، 

دیمۆگرافییانەی لە چەند سەدەی ڕابردوودا 

هێناوەتە  لەباریان  بارودۆخێکی  ڕویانداوە، 

و  چڕ  ناوەندە  مرۆڤ.  مانەوەی  بۆ  ئاراوە 

و  پێداویستی  بە  دانیشتوان،  جێگیرەکانی 

کااڵ زەروورییەکانیانەوە بۆ بەردەوامیدان بە 

بوونیان، هەریەکە لە »دابەشکردنی ئاڵۆزی 

بەرهەمهێنانی  ده زگ��ای  »بوونی  و  ک��ار« 

دوو  ڕەه��ا  بەشێوەیەکی  ن��اوه ن��دی��ی«، 

هەتاهەتایە  بۆ  ئیدی  پێویسنت.  فاکته ری 

ئەو زەمەنە کۆتاییهات، کە تاکەکان، یاخود 

بەشێوەیەکی  بتوانن  بچوکەکان،  گروپە 

خۆیان  پێداویستی  خۆیان  ت��ەواوەت��ەی 

زیادەڕەوییەکی  )خودبژێوی(.  دابینبکه ن 

گ����������ەورە 

ئەگەر  نییە، 

ئێستادا  لە  بڵێین 

کۆمەڵگەی م��رۆڤ��ای��ەت��ی  ی��ه ک 

و  بەرهەمهێنان  بۆ  پێکهێناوە  گەردوونیی 

بەکاربردن.

ئێستا دەمەوێت ئاماژە بەو شته  بده م، 

که  له  گۆشەنیگای مندا جەوهەری قەیرانی 

بە  پەیوەستە  ئەویش  سه رده مه یه ،  ئه م 

ئێستا  کۆمەڵگە.  و  تاک  نێوان  پەیوەندی 

هەست  تاک  دیکە،  کاتێکی  هەر  لە  زیاتر 

دەکات،  کۆمەڵگە  بە  خۆی  پشتبه ستنی  بە 

پ��ۆزەت��ی��ڤ،  ئ��ەزم��وون��ێ��ک��ی  وەک  ب���ەاڵم 

هێزێکی  یاخود  ئۆرگانی،  به سته رێکی 

بەڵکو  ناڕوانێت،  پشتبەستنە  لەم  پارێزەر 

وەک هەڕەشەیەک بۆ مافە رسوشتییەکانی، 

لێی  ئابورییەکەی  بوونە  بۆ  تەنانەت  یان 

بارودۆخی  ئەمەش  س��ەرەڕای  دەڕوانێت. 

تاک لەناو کۆمەڵگەدا فۆڕمێک وەردەگرێت، 

ک��ە دەب��ێ��ت��ە ت���ۆخ���ک���ەرەوەی پ��اڵ��ن��ەرە 

پاڵنەرە  بەاڵم  بونیادیدا،  لە  خۆپەرستییەکان 

خۆیان  رسوشتی  بە  کە  کۆمەاڵیەتییەکانی، 

دەبن.  داڕم��ان  تووشی  بەرەبەرە  الوازن، 

لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  مرۆڤێک،  هەموو 

دەست  بە  کۆمەڵگەدا،  لەنێو  بارودۆخی 

ئەو  لەسەر  دەناڵێنن.  داڕم��ان��ەوە  ئ��ەم 

بەوە  هەست  دۆخێکدان  لە  کە  بنەمایەی 

دیلی خۆپه رستیی خۆیان،  بوونەتە  ده که ن، 

و  ته نیایی  و  نادڵنیایی  بە  هەست  دەبینین 

ساکارەکانی  و  سادە  چێژە  لە  بێبەشبوون 

ژیان دەکەن. مرۆڤ تەنها کاتێک دەتوانێت 

مانایەک بۆ ژیان بدۆزێتەوە -وەک دەزانین 

ژیانێکی کورت و پڕ مەترسییە- ئه گه ر خۆی 

بۆ کۆمەڵگە تەرخانبکات.

ف�����ەوزای ئ��اب��وری��ی ک��ۆم��ەڵ��گ��ەی 

بە  بااڵدەستە،  لەمڕۆدا  کە  سەرمایەداری 

ئاشوبە.  ڕاستەقینەی  سەرچاوەی  من  ڕای 

زەبەالحی  کۆمەڵگەیەکی  لەبەرچاوماندا 

ئەندامه کانی  کە  ده بینین،  بەرهەمهێنەران 

بێبەشکردنی  بۆ  هەوڵدان  لە  ڕاوەستان  بێ 

بەکۆمەڵەکەیان،  کارە  بەرهەمی  لە  یەکرت 

بەڵکو  نا،  هێز  بەکارهێنانی  بە  ئەمەش 

ڕێسا  بۆ  ملکەچکردن  له   دڵسۆزیی  بە 

بارەیەوە  لەم  هەر  کۆمەڵگە!  یاساییەکانی 

ئامڕازەکانی  ک��ە  بزانین،  ئ��ەوە  گرنگە 

وزەی  کۆی  لە  بریتییە  کە   - بەرهەمهێنان 

بەرهەمهێنانی  بۆ  پێویست  بەرهەمهێنانی 

سەرمایەداریی-  کااڵی  و  مەرسەفی  کااڵی 

زۆرینەیان بەپێی یاسا، موڵکی تاکەکانن.

مشتومڕەدا  ل��ەم  ئاسانکاریی،  ب��ۆ 

بۆ  بەکاردەهێنم  »ک��رێ��ک��اران«  وش��ەی 

ه��ەم��وو ئ��ەوان��ەی، ک��ە ب��ەش��دارن��ی��ن لە 

بەرهەمهێناندا،  ئامڕازەکانی  خاوەندارێتیی 

هاوشان  بەکارهێنانە  ئەم  ئەوەی  لەگەڵ 

خاوەنی  وشەکە.  باوی  مانای  لەگەڵ  نییە 

کە  بارێکدایە،  لە  بەرهەمهێنان  ئامڕازەکانی 

بکڕێت.  کرێکاران  کاری  هێزی  دەتوانێت 

ئامڕازەکانی  ]کارپێکردنی[  بەکارهێنای  بە 
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نوێ  کااڵیەکی  کرێکار  بەرهەمهێنانیش، 

موڵکی  دەبێتە  ک��ە  بەرهەمدەهێنێت، 

پڕۆسەیەدا  لەم  بنەڕەتی  خاڵی  سەرمایەدار. 

شتەی  ئەو  نێوان  پەیوەندیی  لە  بریتییە 

ئەو  لەگەڵ  بەرهەمیدەهێنیت،  کرێکارەکە 

بە  هەردووکیان  وەری��دەگ��رێ��ت،  کرێیەی 

بەهای ڕاستەقینە پێوانه کراون. هەرچەندێک 

کرێیەی  ئەو  بێت،  »ئازادانە«  کار  گرێبه ستی 

بەهای  بەپێی  وەری��دەگ��رێ��ت  ک��رێ��ک��ار 

کە  دیاریناکرێت  کااڵیە  ئەو  ڕاستەقینەی 

ئاستی  بەپێی  بەڵکو  بەرهەمیدەهێنێت، 

دیاریدەکرێت،  پێداویستییەکانی  نزمی  هەرە 

هەروەها بەپێی خواستی سەرمایادارەکان بۆ 

هێزی کار لەبەرانبەر ژمارەی ئەو کرێکارانەی 

ئیش.  دەستکەوتنی  بۆ  دەک��ەن  کێبڕکێ 

له ڕووی  تەنانەت  کە  بزانین،  گرنگە  ئەوەی 

بنەمای  لەسەر  کرێکار  موچەی  تیۆرییشەوە 

دیاریناکرێت. بەرهەمەکەی 

بریتییە  تایبەت  سەرمایەی  خواستی 

کەمینەیەکدا،  دەستی  لە  کۆبونەوەی  لە 

نێوان  کێبڕکێی  بەهۆی  بەشێکی  ئەمەش 

دیکەشی  بەشێکی  سەرمایەدارەکان،  خودی 

گەشەسەندنی  کە  بۆئەوەی،  دەگەڕێتەوە 

کاردەبەشکردن  زیادبوونی  و  تەکنەلۆژیا 

یەکەی  پێکهێنانی  ب��ۆ  ب���وون  ه��ان��دەر 

حسابی  لەسەر  گ��ەوره ت��ر  بەرهەمهێنانی 

ی��ەک��ە ب��چ��وک��ەک��ان. دەرئ��ەن��ج��ام��ی ئ��ەم 

دروستبوونی  لە  بریتیە  بەرەوپێشچونانەش 

خاوەن  کە  تایبەت  سەرمایەی  ئۆلیگارشیەتی 

کۆمەڵگەی  تەنانەت  گ��ەورەی��ە،  هێزێکی 

دیموکراتیش  بەشێوەیەکی  ڕێکخراو  سیاسیی 

ناتوانێت بەربەستی بکات. ئەمەیە ڕاستییەکە 

لەبەرئەوەی ئەندامانی دەستە یاسادانەرەکان 

پارتە  لەڕێگەی  پەڕلەمان[  منوونەی  ]ل��ە 

دەستنیشاندەکرێن،  سیاسییەکانەوە 

بنەڕەتی  بەشێوەیەکی  پارتەکانیش  کە 

تایبەتییەکانەوە  سەرمایە  خاوەن  لەالیەن 

کاریگه ریشیان  بگره   و  پشگیریدەکرێن 

سەرمایەدارەکانیش  کە  داده نێن،  له سه ر 

کردارەکییەوە  هۆکاری  چەندین  بەهۆی 

و  دەنگدەر  جەماوەری  لەنێوان  دابڕانێک 

دروستدەکەن.  یاسادانەراندا  ئەنجومەنی 

لەواقیعدا  ک��ە  ئ��ەوەی��ە،  ئەنجامەکەشی 

تەواو  پارێزگاریی  ناتوانن  گەل،  نوێنەرانی 

بێبەشەکانی  گروپە  بەرژەوەندییەکانی  بۆ 

ئەوەش،  فەراهەمبکەن. سەرەڕای  دانیشتوان 

لەژێر سایەی وەها دۆخێکدا، سەرمایەداریی 

بێت  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ  بەشێوەیەکی  تایبەت 

سەچاوە  بەسەر  دەست  ناڕاستەوخۆ،  یان 

)وەک  دەگرێت  زانیارییدا  سەرەکییەکانی 

ڕۆژنامە، ڕادیۆ، کەرتی پەروەردە(. لەبەرئەوە 

ئەستەمە  هەندێکجار  بگرە  گرانە،  گەلێک 

بابەتیی  ئەنجامگیرییەکی  بگاتە  تاک  کە 

بتوانێت  ک��ەم  الن��ی  یاخود  دۆخ��ه ک��ه ،  بۆ 

هۆشمەندییەوە  بە  سیاسییەکانی  مافە 

بەکاربهێنێت.

ل��ەب��ەرئ��ەوە دۆخ���ی ب���ااڵدەس���ت لە 

خاوەندارێتیی  ل��ەس��ەر  ک��ە  ئابورییەکدا 

دوو  بە  دام��ەزراب��ێ��ت،  سەرمایە  تایبەتی 

یەکەم،  دەنارسێتەوە:  سەرەکییدا  پڕەنسیپی 

ئامڕازەکانی بەرهەمهێنان )سەرمایە( لەالیەن 

و  دەکرێت  خاوەندارێتی  تایبەتەوە  کەرتی 

خاوەنەکەی مافی ئەوەی هەیە چۆنی بوێت 

گرێبه ستی  دووەم،  پێوەبکات.  هەڵسوکەوتی 

بەناوی  نییە  شتێک  بێگومان  ئازادانە.  کاری 

 .)pure( ڕووته وه   سەرمایەداریی  کۆمەڵگەی 

بەوە  ئاماژە  پێویستە  تایبەتی  بەشێوەیەکی 

خەباتە  درێژایی  بە  کرێکاران  کە  بدەین 

خواستی سەرمایەی 
تایبەت، بریتییە 
لە کۆبونەوەی لە 
دەستی کەمینەیەکدا، 
ئەمەش بەشێکی 
بەهۆی کێبڕکێی 
نێوان خودی 
سەرمایەدارەکان، 
بەشێکی دیکەشی 
دەگەڕێتەوە بۆئەوەی، 
کە گەشەسەندنی 
تەکنەلۆژیا و 
زیادبوونی کار 
دابەشکردن هاندەر 
بوون
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ناڕەحەتەکەیان،  و  درێژ  و  دوور  سیاسییە 

شێوازێکی  بەدیهێنانی  لە  سەرکەوتوبوون 

بۆ  ئازادانە«  کاری  »گرێبه ستی  لە  باشرت 

کرێکاران.  دیاریکراوی  یەکەیەکی  چەند 

ئەمڕۆ  ئابوریی  دۆخی  گشت،  وەک  بەاڵم 

زۆر جیاواز نییە لە سەرمایەداریی »ڕووت« 

ئابورییەکە  یان  دەوڵەتێک،  لە  ]مەبەست 

کە بە تەواوی سەرمایەداریی بێت[.

قازانج،  بۆته   بەرهەمهێنان  ئامانجی 

نەوەک سوودی بەکارهێنان. هیچ میکانیزمێک 

خواستی  و  توانا  کەسانەی  ئ��ەو  کە  نییە 

کارکردنیان هەیە،  لەڕێگەیەوە بتوانن هه میشه  

هەلی کار بدۆزنەوە، هەمیشە »سوپایەک لە 

هەمیشە  کرێکاریش  هەیە.  بوونی  بێکاران« 

ترسی لەدەستدانی ئیشەکەیدایه ، لەبەرئەوەی 

کەمە،  موچەيان  کرێکارانەی  ئەو  و  بێکاران 

ناتوانن بازاڕێکی پڕ لە قازانج فەراهەمبکەن، 

کەم  بەكارهێرناو  ک��ااڵی  بەرهەمهێنانی 

بەدوای  گەورە  گرفتێکی  ئەمەش  دەبێتەوە، 

تەکنەلۆژیا  پێشکەوتنی  دەهێنێت.  خۆیدا 

لە  هەمووان  سەرشانی  ئەرکی  ئەوەی  لەبری 

زیادبوونی  بۆتەهۆی  سوکبکات،  کارکردندا 

لەگەڵ  هاوشان  قازانج«  »پاڵنەری  بێکاری، 

بەرپرسی  سەرمایەدارەکان«  نێوان  »کێبڕکێی 

پڕۆسەی  ناسه قامگیریی  ل��ە  سەرەکیین 

کە  سەرمایە،  به گه ڕخستنی  و  کەڵەکەکردن 

زیادبوونی  ده بێته هۆی  خۆیەوە  الی  ئەمەش 

بێ  کێبڕکێی  لەوەش  جگە  بێبازاڕیی.  ڕادەی 

گەورە  بەهەدەردانی  دەبێتەهۆی  کۆتوبەند، 

لە وزەی کار و په کخستنی ئاگایی کۆمەاڵیەتیی 

ئه و تاکانه ی وەک پێشرت ئاماژەم پێدا.

ب��ە ب����ڕوای م��ن خ��راپ��رتی��ن ب��ه اڵی 

پەکخستنه ی  لەم  بریتییە  سەرمایەداری 

سیستەمی  ک���ۆی  ت��اک��ەک��ان.  ئ��اگ��ای��ی 

به اڵیه وه   ئ��ەم  ب��ەدەس��ت  پ��ەروەردەم��ان 

دەن��اڵ��ێ��ن��ێ��ت. خ��واس��ت��ی ل���ەڕادب���ەدەری 

بیری  سیستەمەدا  ل��ەم  کێبڕکێخوازانە 

خ��وێ��ن��دک��اری ک���ۆن���رتۆڵ���ک���ردووە، ئ��ەو 

پەرستش  و  بەندایەتی  لەسەر  خوێندکارەی 

ڕادەهێرنێت،  )دەرچ��ون(  سەرکەوتن  بۆ 

بە  پشتدەبەستێت  ک��ە  سەرکەوتنێک 

وەک  دەستبااڵیی  خواستی  و  چاوچنۆکیی 

دەستکەوتنی  بۆ  خۆئامادەکردن  ئامڕازێکی 

ئیشێک لە داهاتوودا.

تەنها  ک��ە  ب�������اوەڕەدام  ل���ەو  م��ن 

بەم  کۆتایهێنان  ب��ۆ  هەیە  ڕێگە  ی��ەک 

ب��ه اڵ گ��ەورەی��ە، ئ��ەوی��ش دام��ەزران��دن��ی 

لەگەڵ  هاوشان  سۆسیالیستییە،  ئابورییەکی 

سیستەمێکی پەروەردەی ئاڕاستەکراو بەرەو 

لە  کۆمەاڵیەتییەکان.  ئامانجە  بەدیهێنانی 

ئامڕازەکانی  چەشنەدا  لەم  ئابورییەکی 

کۆمەڵگە  خ��ودی  موڵکی  بەرهەمهێنان 

ب��ۆداڕێ��ژراو  پ��الن  بەشیوەیەکی  و  دەب��ن 

ب��ەک��اردەه��ێ��رنێ��ن. ئ��اب��وری��ی��ەک��ی پ��الن 

ببەستێتەوە  بەرهەمهێنان  کە  بۆداڕێژراو، 

پاشان  کۆمەڵگەوە،  پێدایوستییەکانی  بە 

هەستێت بە دابەشکردنی کار بەسەر گشت 

ئەوانەی توانای کارکردنیان هەیە، هەروەها 

سه رچاوه یه کی بژێویی بۆ سەرجەم ژن و پیاو 

پەروەردەکردنی  مسۆگەربکات.  منداڵێک  و 

تاک، له گه ڵ په ره پێدانی توانا زگامکییەکانی، 

هەستی  گەشەپێدانی  س��ەر  ک��اردەک��ات��ە 

مرۆڤەکانی،  برا  بەرانبەر  بەرپرسیاریەتی 

سەرکەوتن  و  هێز  بەپیرۆزکردنی  نەوەک 

وەک ئەوەی لە کۆمەڵگە هاوچەرخەکامناندا 

هەیە.

بكەین،  ب��ەوە  ئاماژە  پێویستە  ب��ەاڵم 

هەتاوەکو  ب��ۆداڕێ��ژراو  پ��الن  ئابوری  کە 

ئابوریی  بەڵکو  نییە،  سۆسیالیستی  ئێستا 

به سرتاوه ته وه   له ئێستادا  بۆداڕێژراو،  پالن 

بەدیهێنانی  ت��اک��ه وه .  به کۆیله کردنی  به  

و  سیاسی  کێشە  چارەسەرکردنی  سۆسیالیزم 

وەک:  دەخوازێت،  ئاڵۆزه کان  کۆمەاڵیەتیە 

دوورمەودای  جێگیربوونێکی  سایەی  لەژێر 

چۆن  سیاسییدا،  و  ئ��اب��وری  دەس��ەاڵت��ی 

بتوانین ڕێگە لەوە بگرین بیرۆکراتیزم ببێتە 

هێزێکی به هێز و زۆرینە؟ چۆن دەتوانرێت 

و  بکرێت  تاک  مافەکانی  لە  پارێزگاریی 

قورساییه کی  بتوانرێت  ئەوەش  هاوشانی 

وەک  ک��ە  دروستبکرێت،  دیموکراتیی 

هێزێکی بەرپەرچدەرەوەی دەسەاڵتخوازیی 

کاربکات؟ بیرۆکراتیزم 

کێشەکانی  و  ئامانج  دەربارەی  ڕوونیی 

سۆسیالیزم لەم سەردەمە گۆڕاوەدا، کارێکی 

دۆخی  لە  کە  پێیەش  بەو  گرنگە.  گەلێک 

ئەم  دەرب��ارەی  ئازادانە  گفتوگۆی  ئێستادا 

پێموایە  قەدەغەکراوەکانە،  لە  کێشانە 

 monthly[ گ��ۆڤ��ارە  ئ��ەم  دام��ەزران��دن��ی 

review[ خزمەتێکی گشتیی گرنگە.

سه رچاوه :

)أوراق  گ��ۆڤ��اری  16ی  ژم���اره    -1

اشرتاکیة(، به هاری 2007.

 monthly( گ��ۆڤ��اری  1ی  ژم��اره    -2

review(، به هاری 1949.

ئه نیشتاین  ئه لبێرت  باسه   *)جێگه ی 

و  دام��ه زران��دن  به   تایبه ت  وت��اره ی  ئ��ه م 

ڕیڤیو«  »مۆنتلی  گۆڤاری  باڵوکردنه وه ی 

ن��ووس��ی��وه ، ک��ه  ی��ه ک��ه م س��ه رن��وس��ه ری 

مارکسیستی  ل��ه   بریتیبوو  به ناوبانگی 

ئه مریکی »پۆڵ سویزی«
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پەیوەندی نێوان کۆمەڵناسی و مارکسیزم، 

بووە.  سیمبۆلیک  پەیوەندیەکی  ب��ەردەوام 

سەدەی  کۆتاییەکانی  کالسیکی  کۆمەڵناسیی 

بیستەم  سەدەی  سەرەتاکانی  و  نۆزدەهەم 

پەرچەکردار  جۆرێک  النیکەم  تاڕادەیەک 

کە  ڕۆژگارێکدا  لە  مارکسیزم  بەرامبەر  بوو 

بزوتنەوەیەکی  بە  سۆسیالیزم  ئەوروپادا  لە 

مارکسیزم  دادەن��را.  سەرنجڕاکێش  و  کارامە 

مۆتەکەیەک بوو کە دوورمنای فیکری کۆتایی 

پانتایەکی  و  داگیرکرد   نۆزدەهەمی  سەدەی 

بێچمدا کە ڤێبێر و دۆرکێیم و زیمێل و پارێتۆ 

کۆشکە تیۆریکە داهێنەرانەکەیان هەر لەسەر 

ڕووسیا  شۆڕشی  بیناکردبوو.  خاکەدا  ئەو 

مارکسیزمی خستە ناو هەندێک هێڵی گەڵێک 

کۆمەاڵیەتی  تیۆری  دی  جارێکی  و  ت��ازەوە 

ئەوکاتەی  بەرامبەرکێوە.  خستە  بوورژوایی 

جیهان  پاش جەنگی جیهانی دووهەم بەسەر 

بووە  کۆمەڵناسی  دابەشکرا،  بلۆکدا  دوو 

بەرامبەری  خاڵی  و  ئازاد  جیهانی  پشتیوانی 

لەم  هەر  لێنینیزم.  مارکسیزم  ئایدیۆلۆژیکی 

 1960 و  دەیەکانی1950  لە  واتە  خولەدا، 

خاوەن  بە  بوو  ئەمریکی  کۆمەڵناسی  دا 

نوێ  زانستێکی  بااڵدەستی،  ئاستی  زۆرترین 

هەموو  لەساتێکدا  کە  نوێوە  ئەرکێکی  بە 

لە  دوات��ر  ک��ۆدەک��ردەوە،  مارکسیستەکانی 

و  هەڵچوون  دا،   1970 و   1960 دەیەکانی 

ڕاسانی کۆمەڵگە کۆمەڵناسی تووشی قەیران 

مارکسیزم.  بووژانەوەی  هۆی  بووبە  کردو 

بەیارمەتی  دا   1980 دەیەی  لە  کۆمەڵناسی 

شێوەی  بەو  ڕێک  ب��ووژای��ەوە،  مارکسیزم 

ئەوڕۆکە  من،  بەڵگاندنەکەی  پێی  بە  کە 

خەمۆکییە  لە  مارکسیزم  ڕزگ��اری  ڕێگای 

یارمەتی  ب��ە  کۆمۆنیستییەکەی  پۆست 

هەر  گڕێدراوە.  کۆمەڵناسییەوە  لە  وەرگرتن 

ڕەسەنایەتی  خاوەن  مارکسیستی  منداڵێکی 

پشتاوپشتی   لە  کە  خۆیەتی،  سەربەستی  و 

بنەماڵەکەیدا کورتناکرێتەوە. 

لە دەرگیریەوە  تا  ئاشتی 

لە  پارسۆنز  تالکۆت  سێنتێزەی  ئ��ەو 

هاوگرۆیی  پێی  بە  بیستەم  سەدەی  میانەی 

سەربەستی نوسینەکانی دۆرکێیم و پارێتۆ و 

کۆمەاڵیەتی  ئەندێشەی  لە  ڤێبێر  و  مارشاڵ 

نوسینەکانی  وەالنانی  بۆ  دایبەدەستەوە 

پارسۆنز  کاریگەربوون)1(.  گەلێک  مارکس 

مارکسی  تیۆری  ژیانیدا  کۆتییەکانی  لە 

کۆنکەوتەی  ب��ەرژەوەن��دخ��وازی��ەک��ی  ب��ە 

سەدەی  لە  گرنگیەکەی  کۆی  کە   دادەن��ا، 

پێیوابوو   .)2( کورتدەکرایەوە  نۆزدەهەمدا 

چونکە بنچینەی)Foundation( مارکسیستی 

پێگە  خوێندنەوەی  کێشەدارە،  قووڵی  بە 

بەم  بێکەڵکە.  مارکسیستی  میراتی  و 

 Structural(بونیادی کارکردگەرایی  جۆرە، 

ک��ردن��ەوەی  وات���ە   ،)functionalism

چوارچێوەی  لە  پارسۆنزی  تیۆری  ک��ۆدی 

بە  زۆر  مێسیانیک،  زان��س��ت��ی  ج��ۆرێ��ک 

ئەنجامە  تەنیا  نەک  مارکسیزمی،  سانایی 

سۆڤیەت  مارکسیزمی  واتە  ناچارەکیەکەی، 

بەڵکو کۆی جۆرەکانی مارکسیزمیشی  نادیدە 

گرت.

جیا لەو دوژمنایەتیە ئایدیۆلۆژیکەی کە 

جەنگی سارد خستیەوە، بنەمایەکی تیۆریکیش 

دەرگیریەش  ڕووب��ەڕووب��ەەن��ەوەو  ئەم  بۆ 

بە  پارسۆنزی،  کۆمەڵناسی  ب��وو:  ئ��ارادا  لە 

کۆمەاڵیەتی)3(،  سیستمی  کتێبی  تایبەت 

چڕبووەوە)4(.  مارکسیزم  بۆشایی  لەسەر 

کۆمەڵناسی پارسۆنزی لەسەر کۆمەڵگە وەک 

و  هەمەگیر  و  سەربەخۆ  سیستمی  جۆرێک 

 )self-equilibrating(خۆهاوسەنگی خاوەن 

چڕدەبۆوە. لە حاڵێکدا مارکسیزمی سۆڤیەت 

و  سەرخان  دەربارەی  تیۆریکەکەی  شێام  لە 

ژێ��رخ��ان)base and superstructure(دا 

نەدەهێشتەوە.  کۆمەڵگە  بۆ  شوێنێکی  هیچ 

بۆ   )no meeting(بەستێنێک هیچ  لێرەوە 

ئ��ارادا  لە  ئەم دوان��ە  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی 

نەبوو، یەکیان بێبەری لە ئابوری و دەوڵەت 

باڵە  لە  کۆمەڵگە.  لە  بێبەری  دیش  ئەوی 

تیۆریسیەنەکانی  دەرکەوت  ئەمریکیەکەدا 

سەملێرناوی  دەسەاڵتی  ئایدیۆلۆژیا  کۆتایی 

بەرگریکاری  بەربەستی  وەک  کۆمەڵگەکان 

لیرباڵ ستایشکرد، ڕێک هەربەو  دیموکراسی 

بینیامن،  سۆڤیەتییەکەدا  باڵە  لە  کە  جۆرەی 

هێزە  بێپەری  بانگەشەی  پالندار  ئابوری 

عەقاڵنی  دابەشکردنی  و  بەرهەمهێنەرەکان 

دژبەرانی  باڵە  دوو  ئەم  ک��رد.  کانگاکانی 

برینگتۆن  و  میلز  سی.ڕایت  هەبوو:  خۆیان 

ڕەخنەگرانەکەیان  هیومانیزمە  م��وور 

تێکەڵکرد،  چینایەتیدا  شیکردنەوەی  لەگەڵ 

و  بوداپێست  قوتابخانەی  حاڵێکدا  ل��ە 

مارکسی  و  هێگل  هەوڵیاندا  کوالکۆڤسکی 

کۆمۆنیزمی  دژی  بکەنە  س��ەرەت��ای��ی، 

دەیەی  وات��ە  خولەدا،  لەم  تۆتالیتێریەن. 

جاڕچیانی  و  بانگەوازکەران  ئەمانە   ،1950

لە  بچوک  ڕەوتی  هەندێک  بەاڵم  داهاتوو، 

و  سەرمەستی  و  ملکەچی  ئۆقیانوسی  دوو 

سەرخۆشیدا بوون. دەبوو هەر دووال تووشی 
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، پاشان  خەوف بوونایە، سەرەتا کۆمەڵناسی 

مارکسیزم.

ڕێ���ک ئ���ەو ک��ات��ەی ک��ە وادی���ارب���وو 

لە  مارکسیزمی  کۆتاییدا  لە  کۆمەڵناسی 

تۆڵەی  1960و1970  دەیەکانی  گۆڕناوە، 

بەرەی  لە  نەک  هێرشەکە  سەندەوە.  خۆیان 

سۆڤیەتەوە،  مەرگی  لە  ڕوو  مارکسیزمی 

چ��اوەڕوان  کە  بوو،  بەرەیەکەوە  لە  بەڵکو 

نەدەکرا، بەڵێ، لە بەردەم کۆمەڵناسی خۆیدا. 

کۆمەاڵیەتییەکان)بزووتنەوەکانی  بزووتنەوە 

مافە  بزووتنەوەکانی  ڕادەرب��ڕی��ن،  ئ��ازادی 

مەدەنییەکان، بزووتنەوەکانی دژ بە جەنگ( 

ئاشتی  یان  ئەمێریکەن،  پاکس  تا  ڕاس��ان 

تێکبدەن.  دەرەوە  و  ناوخۆ  لە  ئەمریکی 

و  دادگاییکرد  یان  ڕێکەوتن،  کۆمەڵناسیی 

دیدی لە ڕادەبەدەر گەشبینی  کۆمەڵناسی بۆ 

کۆمەڵگەی ئەمریکیان خستە ژێر پرسیارەوە 

ب��ووژان��ەوە،  بەهێزیان  مارکسیزمێکی  و 

هێنایە  ت��ی��ۆری  نوێی  کۆمەڵەیەکی  ک��ە 

دەربارەی  ڕیڤیۆ  مۆنتلی  تیۆرەکانی  ئاراوە: 

تیۆرەکانی  م��ۆن��ۆپ��ۆل��ی،  س��ەرم��ای��ەداری 

ڕەخنەگرانەی  تیۆری  نەسەندوویی،  پەرە 

ق��وت��اب��خ��ان��ەی ف��ران��ک��ف��ۆرت، م��ێ��ژووی 

 the Engllish(چین ئینگلیزی  کۆمەاڵیەتی 

شیکردنەوەی   ،)social history of class

بونیادگەرایی  و  ئەڵامنییەکان،  سیستمە 

بەو  ه��ەر  ڕێ��ک  فەرەنسی.  مارکسیزمی 

جۆرەی کە کۆمەڵناسی هیچ تایبەمتەندیەکی 

بەهاداری لە مارکسیزمدا نەدۆزیبوەوە، هەر 

مارکسیزمی  نۆبەی  هەنووکە  جۆرەش  بەو 

کۆمەڵناسی  تێبینی  بەبێ  ب���ووژاوەی���ە، 

ڕادیکاڵ  تیۆری  تۆمەتەی  ئەو  نێت.  وەال 

Max Weber
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لەگەڵ  سازشی  لێیدەدان،  ڕەخنەگرانە  و 

کە  پاڵیان  دەدای��ە  تۆمەتەی  ئەم  نەدەکرا: 

ڕێکەوتن)consensus( لە کۆمەڵناسیدا هەر 

کۆمەڵگەیەکی  لە  کە  بوو  ساختە  ئەوەندە 

وەهمیدا هەبێت.

پ��ێ��ری ئ��ەن��دێ��رس��ۆن ک��ە ئ���ەو ک��ات 

نیۆلێفت  ئێدیتۆری  و  دیار  پۆلێمیستێکی 

بەرزتری  هەنگاوێکی  تەنانەت  بوو،  ڕیڤیۆ 

سەر  بۆ  هێرشە  لەو  ت��ووڕە  هاویشت)5(. 

دوژمن، بەبێ هێرشکردنە سەر دوژمنێکی کە 

ناوەوەڕا جێگەی خۆشکردوە، دەستیدایە  لە 

پاکسازی و خاوێنکردنەوەی خودی مارکسیزم 

بە  ب��وورژوای��ی��ەک��ان.  چەپەڵییە  ک��ۆی  ل��ە 

ڕۆژئاوایی  مارکسیزمی  لە  ڕەخنەی  تووندی 

لۆکاچ،  و  گرامشی  ئادۆرنۆ،  و  هۆرکهایمەر 

و  س���ازان  ل��ەب��ەر  گ��رت  ئاڵتۆرس  و  س��ارت��ر 

جیابوونەوەیان  و  شەڕ  لەگەڵ  هاونشینیان 

لە چینی کرێکار و نەبوونی ژیری و زیرەکی 

ئەوە  لەسەر  پێی  ئاندێرسۆن  شۆڕشگێڕانە. 

بگەڕێینەوە  دەبێت  ئێمە  کە  دادەگ���رت، 

ترۆتسکی  کە  شۆڕشگێڕانەی  هێڵە  ئەو  بۆ 

دایڕشتبوو. هەر بەو شێوەی کە لە شوێنێکی 

دیکەشدا وتوومە، خوێندنەوەی نوسینەکانی 

سۆڤیەت،  یەکیەتی  بە  سەبارەت  ترۆتسکی 

توێی  لە  مخابن  کە  تێدایە،  وانەی  گەلێک 

س��ەرم��ای��ەداری  جیهانی  ڕووداوەک���ان���ی 

لە  ترۆتسکی  نووقمبووە)6(.  پێشکەوتوودا 

پاشان  ڕووس��ی،  جیهانی  لە  ڕام��ان  ڕێگەی 

سۆڤیەت کە بە باشی دەیناسی پەیڕەوی لە 

و  نادیدەگرتن  لە  کرد،  کالسیک  مارکسیزمی 

لە  کۆمەڵگە هەم  واقعی  بەرچاونەگرتنی  لە 

تیۆر و هەم لە کردار. ڕەخنەی ئاندێرسۆن لە 

مارکسیزمی ڕۆژئاوایی، کە لە کەف و کوڵێکی 

ن��وورساب��وو،  شۆڕشگێڕانەدا  گەشبینانەی 

بوورژوایی  ئەندێشەی  کردنی  سەرکۆنە 

ق���ەوارەی  ل��ە  و  خ��ۆی  لوتکەی  گەیاندە 

خست. ئاندێرسۆن مارکسیزمی لەو ئامرازانە 

ڕووبەڕووبوونەوەدا  لە  کە  بێبەریکردبوو 

سەرکەوتن  و  کۆمۆنیزم  کەوتنی  لەگەڵ 

پێیان  پێویستی  جیهانییەکاندا  بازاڕە  بەسەر 

بوو)7(.

هاتنی  دروستی  بە  کە  گۆڵدنێر  ئێلڤین 

بینی،  ڕۆژئ��اوای��ی  کۆمەڵناسی  قەیرانی 

مارکسیستی  هێرشی  هەواڵی  پێشوەخت 

پێشگیریکردن  سیاسەتی  لێرەوە،  دابوو)8(. 

فەرمانە  ئەو  ملکەچی  پانی  بە  قەیران  لە 

بوون، کە ئەو دەریکردبوو، واتە لەخۆگرتنی 

ڕەخنەگرانە.  مارکسیزمی  باشرتینەکانی 

تیایدا  کە  س��ارد  جەنگی  مانەوی  جیهانی 

بەتاڵکردنەوەی  سەرقاڵی  کۆمەڵناسی 

جێگەی  چیدی  هەنووکە  ب��وو،  مارکسیزم 

ئاشتی.  و  ئامێزانبوون  داب��ووی��ە  خۆیان 

باوەڕ  لە  سواوەکانی  بنەما  کە  کۆمەڵناسی 

دەوڵەتی  کەوتنی  بە  و  کەوتبوون  پێکراوی 

کەتبوو  ب��ەرچ��اوان  ل��ە  خۆشگوزەرانیش 

بەرەو  پانتاکاندا  زۆرب��ەی  لە  مارکسییزمی 

وانەی1960  کۆمەڵناسی  ڕاکێشا.  خۆی  الی 

تێکڕای  دەوڵەتی  و  ئابوری  و  ئەزبەرکردبوو 

پێگە  بۆ  گەڕاندەوە  کۆمەڵگە  شیکردنەوەی 

ب���ووژاوەی  کۆمەڵناسی  گونجاوەکەیان. 

ناوچوونی  لە  و  گۆڕان  سەرنجیدایە  ئابوری 

سەر  پ��ەرژای��ە  سیاسی  کۆمەڵناسی  ک��ار. 

یان  س��ەرم��ای��ەدار،  دەوڵ��ەت��ی  کاراکتێری 

سەرمایەداریدا. کۆمەڵگەی  لە  دەوڵ��ەت 

 ]Stratification[ توێژبەندی  ]ت��ی��ۆری[ 

گرنگی  و  نابەرابەری  پرسەکانی  بە  سەری 

قاڵبوو. کۆمەڵناسی کولتوری لەسەر  چینەوە 

دەسەاڵتی بااڵدەستی ئایدیۆلۆژیک چڕبۆوە. 

توێژینەوەی مێژوویی بەراوەردکارانەی قووڵ 

مارکسیستی  کۆمەاڵیەتی  مێژووی  بە  پشتی 

بەست.  مێژوو  دەرب���ارەی  تیۆرەکەی  و 

سەرئێشەکەیرتی بەرەی کۆمەڵناسی]ئەمەبوو 

قەومناسەکان  ی��ان  ئێتنۆگرافێر  ک��ە[ 

مارکسیستییەکانی  تیۆریە  لە  کۆمەکیان 

وەرگ��رت.  کۆمەاڵیەتی  بەرهەمهێنانەوەی 

–هەم  س��ەردەم  گەورەکانی  تیۆریسیەنە 

بۆردیۆ و فۆکۆ و هابرماس و هەم فێمێنیزم 

و تیۆری ڕەگەز)race theory(ی- چوونە ژێر 

کالسیکەکان  مارکسیزمەوە.  نسێی  و  سێبەر 

تەفسیرکرانەوە:  و  رشۆڤ��ە  س��ەرل��ەن��وێ 

تیۆریسیەنەکانی  بوونە  ڤێبێر  و  دۆرکێیم 

س��ەرم��ای��ەداری،  ڕەخ��ن��ەگ��ران��ی  و  سوڵتە 

هەنووکە  سۆسیالیزم.  بەرگرکارانی  تەنانەت 

بدرێتە  تۆمەت  بێئەوەی  چیدی  مارکسیزم 

تاکو  دەردەخران،  شاراوەکانی  خەزێنە  پاڵی 

و  سیس  کۆمەڵناسی  بەبەر  تازە  گیانێکی 

ڕاکێشانە  و  تواننەوە  ئەم  بکات.  تێکشکاودا 

مارکسیزمی  ڕەخنەگرانەی  تێغی  ناچارەکی 

بەخشیە  هێزی  هاوکات  ب��ەاڵم  ک��رد،  کول 

کۆمەڵناسی. هاوتەریب لەگەڵ دەربازبوونی 

دایگرتبوو،  قەیرانەی  ل��ەو  کۆمەڵناسی 

قەیرانی  ناو  چووە  مارکسیزم  بەرە[  ]بەرە 

لەبەریەک  شایەتی   1990 دەیەی  خۆیەوە. 

بااڵدەستی  و  کۆمۆنیزم  هەڵوەشانەوەی 

کەنارگیری  و  ب���ازاڕ  فەندەمەنتاڵیزمی 

ئەمانە  کۆی  ب��وو.  ڕاپەڕین  و  ناڕەزایەتی 
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دەی���ەی1970  گەشبینی  لە  ئ��ەوەی  وای��ک��رد 

نامیلکەیە  ئەم  تێزی  ب��رد.  لەناوی  مابووەوە 

مارکسیزم  بووژانەوەی  ئەوڕۆکە  کە  ئەمەیە، 

ئایدیا کۆمەڵناسانەکانەوە.  پابەندە بە ڕاکێشانی 

مارکسیزم  کردنی  هاریکاری  دیکە،  جۆرێکی  بە 

مسۆگەر  هێڵدا  دوو  لە  دەبێت  کۆمەڵناسی،  و 

بە  پشتی  کۆمەڵناسی  جۆرەی  بەو  هەر  بێت: 

مارکسیزم  بەراوردکارەکانی  و  مێژوویی  ڕوانینە 

بەست، هەنووکە مارکسیزمیش دەبێت چەمکی 

کۆمەڵناسییەوە  لە  کۆمەڵگە  بەخشی  ڕزگاری 

بە  کۆمەڵناسی  و  مارکسیزم  وەرب��گ��رێ��ت. 

شتەی   ئەو  یان  ملمالنێ،  ساڵ  سی  تێپەڕاندنی 

 War(بزۆز ناوی دەنا جەنگی  ئانتۆنیۆ گرامشی 

ملمالنێیەکی  ناو  چوونەتە   )of Movement

گرامشی  شتەی  ئەو  جیاوازەوە،]واتە[  گەلەک 

 War(سەنگەر بە  سەنگەر  جەنگی  نابوو  ناوی 

لە  دی  ئەوی  کە  ئەوەی  لەبری   .)of Position

بەدوای  یەکەو  هەر  دەربپەڕێنێت،  گۆرەپانەکە 

 )hierarchical( زنجیرەپلەیی  ڕێکەوتنێکی 

کە  ڕێکەوتن  کۆمەڵێک  ئەویدیدایە،  لەگەڵ 

بەپێی ڕەچاوکردنی ئەمەی، کە کامیان ئەوی دی 

نێوان  جیاوازی  جیاوازە.  دەتوێنێتەوە  خۆیدا  لە 

کۆمەڵناسی مارکسیستی مارکسیزمی کۆماڵناسانە 

دەتوانن  تێکەڵەیە،  دوو  ئەم  هەڵبەت  ئەمەیە. 

بەیەکرت  بەرامبەر  هێزی  کە  دۆخێکدا  لە  هەم 

دژای��ەت��ی  ک��ە  دۆخێکدا  ل��ە  ه��ەم  ببەخشن، 

یەکدی  شانی  بە  شان  بکەن،  یەکرت  بەردەوامی 

بەرگە بگرن.

سەرچاوەی مارکسیزمی کۆماڵناسانە

ویستوویەتی  مارکسیزم  نییە  جار  یەکەم   

کۆمەڵناسی  ڕەخ��ن��ەگ��ران��ەی  دەرف��ەت��گ��ەل��ی 

خۆشی  مارکس  بڵێین  دەتوانین  داگیربکات. 

لە  کۆمەڵناسانە  چەمکی  هەندێک  هەوڵیدا 

ئەگەر  بەاڵم  وەربگرێت،  سیمۆن  سان  و  هێگل 

کۆمەڵگە  لە  وردی  تێگەیشتنێکی  مارکس  بڵێین 

وەک  نەکردوە.  بێهەڵەمان  قسەیەکی  هەبووە 

زۆرەوە  ب��ەالی  دەڵێت،  گوڵدنێریش  ئالڤین 

 a residual(زیادەی کۆمەڵگە جۆرێک وتەزای  

ئێنگێلسە،  و  مارکس  نوسینەکانی   )category

نوسینەکانی  بە  ئاماژە  گوڵدنێر  بێگومان  بەاڵم 

سەرمایەداری  دەرب��ارەی  ئێنگێلس  و  مارکس 

دەرب��ارەی  نورساوەکانیان  بە  ن��ەک  دەک��ات، 

سەرکەوتن  جیاوازە.  بەتەواوەتی  کە  کۆمۆنیزم 

دەسنووسەکانی  لە  نامۆیی  بەسەر  زاڵبوون  و 

پاریس لە بەرچاوبگرن، یاخود پێداگری بەردەوام 

کە  ئەمەی،  لەسەر  ئەڵامنی  ئایدیۆلۆژیای  لە 

تاکەکان لە دۆخی هاوبەش و کۆلێکتیڤدا  تەنیا 

ڕووێکەوە  هەموو  لە  بەهرەکانیان  دەتوانن 

کۆمۆنیست  مانیفێستی  بەرگری  یان  بپشکوێت، 

نێوانیاندا  لە  کە  جەماعەتەی  ئەو  چەمکی  لە 

پێشمەرجی  تاکێک  هەر  ئازادانەی  ڕاهێنانی 

ئازادانەی  هەموو تاکەکانە، یان ئەو تێگەیشتنە 

بابەتیرتەی لە سۆسیالیزم، کە مارکس لە کۆمۆنی 

پاریس،  یان ڕەخنە لە بەرنامەی گۆتا وەریگرتوە، 

یان ئەو بەرهەمهێنەرە وابەستە و گرێدراوانەی 

کە لە سەرمایەدا باسیان لێدەکرێت، یان تەنانەت 

ئایدیای هەبا، بوونی دەوڵەت کە لە سۆسیالیزم: 

هەیە،  بوونی  ئێنگێلسدا  زانستی  یان  یۆتۆپیایی 

و  مارکس  لە  ن��ورساوان��ەی  ئەو  کۆی  لە  بەڵێ 

ئێنگێلس ماونەتەوە، ئەم یان ئەو تێگەیشنت لە 

کۆمەڵگە لە چەقی کۆمۆنیزمدان. ئەوەی مارکس 

و مارکسیزمی کالسیک نەیانتوانی مسۆگەریبکەن 

تەواوکەرانە  شیکردنەوەیەکی  لە  بوو  بریتی 

ئێلڤین گۆڵدنێر کە 
بە دروستی هاتنی 
قەیرانی کۆمەڵناسی 
ڕۆژئاوایی بینی، 
پێشوەخت 
هەواڵی هێرشی 
مارکسیستی 
دابوو)8(. لێرەوە 
سیاسەتی 
پێشگیریکردن لە 
قەیران بە پانی 
ملکەچی ئەو فەرمانە 
بوون، کە ئەو 
دەریکردبوو
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دەس��ەاڵت��دارێ��ت��ی  ژێ��ر  ل��ە  کۆمەڵگە،  ل��ە 

سەرمایەداریدا، ئەو شیکردنەوە تەواوکەرەی 

کە دەیتوانی کۆتاییەکەی ڕوانینێکی تۆکمەتر 

پ��ڕۆژەی  ئەمە  کۆمۆنیزم.  دەرب��ارەی  بێت 

مارکسیزمی کۆمەڵناسانەیە. 

بە  کۆمەڵناسیی  مارکسیزم  کاتە  ئەو 

لە  مارکسیستی  شیکردنەوەی  زیوەری  و  زڕ 

سەرمایەداری خەماڵند، کە مەتەڵئاسا بە سەر 

شکستی کۆمەڵگەدا گریا. بیر لە مارکسیزمی 

رۆژئاوایی سااڵنی نێوان دوو جەنگی جیهانی 

وشیارانە  کە  دەکەمەوە،  دووهەم  و  یەکەم 

ئەم  هەر  تواندەوە.  خۆیدا  لە  کۆمەڵناسی 

شکستەوە  دڵ��ی[  ]ل��ە  ک��ە  مارکسیزمەی 

بەگژاچوونەوەیەکی  و  گرفت  هەڵیدابوو 

ڕۆژئاوا  لە  بۆ  ئەستۆ:  گرتە  دووئەوەندەی 

و  ڕووینەدا  سۆسیالیستی  ڕاپەڕینێکی  هیچ 

شۆڕشی ڕووسیا بەرەو دیکتاتۆری داگەڕا؟ لەم 

پڕۆژە دووئەوەندە و زیادەیەدا، مارکسیزمی 

ڕۆژئاوایی، بەتایبەت قوتابخانەی فرانکفۆرت 

و پێشڕەوانی، واتە کۆرش و لۆکاچ  بەقووڵ لە 

ژێر کاریگەری نوورساوەکانی ڤێبێر و فڕۆیددا 

بوون: نەک تیۆرەکانیان دەربارەی کۆمەڵگەی 

تیۆرەکانیان  لە  خۆیان  بەڵکو  سەربەست، 

و  عەقاڵنییەت  و  بااڵدەستی  دەرب���ارەی 

کۆمەڵگەوە  ئاوابوونی  و  داچوون  لەڕاستیدا 

پڕچەک  ڕۆژئاوایی  مارکسیزمی  دەهااڵند. 

هەم  نوێژەنکراو،  جبەخانەیەکی  بە  بوو 

لەگەڵ مارکسیزمی میکانیکی ئینتێرناسیۆناڵی 

هەمواری  و  تەخت  ڕێگای  کە  دووه��ەم، 

سۆسیالیزم  ب��ەرەو  سەرمایەدارییەوە  لە 

دۆگامتیزمی  ل��ەگ��ەڵ  ه��ەم  گ��رت��ب��وەب��ەر، 

بەشەڕ  لێنینیزمدا  مارکسیزم  شۆڕشگێڕانەی 

قوتابخانەی  ب��ەری��ەک��ک��ەوت��ن.  و  ه��ات��ن 

کۆمەڵێک  ڕۆژگ��ار،  هاوشانی  فرانکفۆرت 

و  ت  ناعەقاڵنییە  لەمەڕ  بێهیوایان  تیۆری 

بەردەوامبوونی سەرمایەداری تۆکمە کردەوە 

سەرچاوەکەی  بێهیواییەش  لەم  بەشێک  و 

دەگەڕایەوە بۆ کۆمەڵناسی ئەملانی.

سەرباری ئەمە، مارکسیزمێکی ڕۆژئاوایی 

بێهیوایی  بەرامبەر  سەری  هەبوو  دیکەش 

کەڵکی  تووندی  بە  بەاڵم  کزنەکرد،  ڕۆژگار 

تاکو  وەرگرت،  ئایدیالیستی  ئەندێشەی   لە 

کۆمەڵناسانە  مارکسیزمی  سەرەتاکانی 

سەرەکییەکەی]ئەم  نوێنەرە  دوو  دابڕێژێت. 

و  گرامشی  ئانتۆنیۆ  ڕۆژئاواییە[  مارکسیزمە 

کارل پۆالنی بوون،]لەباری فیکریەوە[ گەلەک  c.wright mills
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شێوەیەکی[  بەاڵم]بە  بوون،  دەس��ەاڵت  بە 

جیددیبوونەوە  و  شێلگیری  ڕووی  ل��ە 

هێنایەئاراوە.  کۆمەڵگەیان  چەمکی  ناباو 

کۆمەڵێک  بیرمەندە[  دوو  ئەگەرچی]ئەم 

بەاڵم  گرتەبەر،  جۆراوجۆریان  هێڵی  و  ڕێباز 

کۆمەڵگە  ئایدیای  لە  کەڵکیان  هەردوویان 

سۆسیالیستی  ڕوانینی  هەم  تاکو  وەرگ��رت، 

بپارێزن، هەم پەیوەندی تووندوتۆڵیان لەگەڵ 

بە  کۆمەڵگە  بەاڵم  هەبێت،  کرێکاردا  چینی 

بۆ  بوو  چەمکیانە  داهێنانێکی  یەکەم،  پلەی 

و  سەرمایەداری  بەردەوامەتی  تێگەیشتنی 

یاسایانەی  ئەو  بەرامبەر  نەهاتنی  شکان  لە 

لە  ج��ۆرە،  بەم  ئ��اراوە.  هێنابوویە  مارکس 

لەگەڵ  کۆمەڵناسانە  مارکسیزمی  ئاکامدا 

نەرم  پەنجەی  و  دەست  کۆمەڵگەدا  مانای 

کۆمەڵناسی  کە  سەرسووڕمانە  جێگەی  کرد، 

نەیتوانیوە ئەمە بگەێنێتە ئەنجام.

کۆمەڵگە  م��ارک��س��ی��س��ت��ەک��ان  الی 

بۆ  گشتگیرانە  کە  نییە،  پەڕگیر  چەمکێکی 

و  ناڤین  دەدەکانی  و  کەونینەکان  جیهانە 

سیستمە  و  ئاڵۆز  و  خێڵەکی  سیستمگەلی 

و  بەکاربهێرنێت  مۆدێرنەکان  و  سوننەتی 

و  لێکجیا  دامەزراوەیەکی  چەشنە  هەموو 

بگرێتەوە،  سەربەخۆ  کارکردیش  ڕووی  لە 

هاوبەست  گشتێتیەکی  تێکڕا  هەموویان  کە 

گرامشی  بەپێچەوانەوە  پێکدەهێنن.  پتەو  و 

ڕوون]کردنەوەیەکی[  و  ڕوون��ی  پۆالنی  و 

م���ێ���ژووی���ان ب��ەخ��ش��ی��ە ت��ێ��گ��ەی��ش��نت و 

هەڵگێنجاندنی خۆیان لە کۆمەڵگە. لەدیدی 

لە کۆمەڵگەی  بریتییە  گرامشیەوە، کۆمەڵگە 

چوارچێوەی  لە  هەمیشە  کە  م��ەدەن��ی، 

پەیوەندی ناکۆکی بە دەوڵەتەوە لێیتێدەگەن. 

بە  پ��ەی��وەن��دی  ل��ە  م��ەدەن��ی  کۆمەڵگەی 

و  ک��رێ��ک��اری��ەک��ان  یەکیەتییە  گ��ەش��ەی 

گشتی  پ���ەروەردەی  و  سیاسیەکان  حیزبە 

و  خۆویستەکان  ئەنجومەنە  سەرجەم  و 

لە  پاکیان  کە  هەیە،  هاوبەشەکانەوە  گروپە 

ئەوروپا و واڵتە یەکگرتووەکانی کۆتاییەکانی 

سەدەی نۆزدەهەمدا باڵوببوونەوە. هەر لەم 

کاتەدا، شێوازی نوێی هاتووچۆ و گوازتنەوە 

))railroad(ئ��اس��ن ڕێگای  و  )ئۆتۆمۆبیل 

پۆستی،  )خزمەتگوزاری  وپەیوەندیەکان 

ڕۆژنامەکان(و ڕێساکانی)پۆلیس(هەم خەڵک 

گرێدەدا.  دەوڵەتەوە  بە  هەم  و  بەکدیەوە 

هاوکاری  مەدەنی  کۆمەڵگەی  الیەکەوە،  لە 

ملمالنێی  بەربە  تاکوو  دەک��ات  دەوڵ��ەت 

دیکەشەوە،  الیەکی  لە  بگرێت.  چینایەتی 

سەربەخۆیی کۆمەڵگەی مەدەنی لە دەوڵەت 

دەتوانێت ملمالنێی چینایەتی زیادبکات.

ئەو  کۆمەڵگە  پۆالنییەوە،  دی��دی  لە 

شتەیە کە من ناوی دەنێم کۆمەڵگەی چاالک 

)active society(و بەردەوام لە چوارچێوەی 

لێی  ب���ازاڕدا  لەگەڵ  ناکۆکەکەی  گرژیە 

تێدەگەین.)9( پۆالنی سەبارەت بە بەشدارانی 

نادوێت،  ڕوون��ی  بە  چ��االک  کۆمەڵگەی 

نۆزدەهەمدا  س��ەدەی  ئینگلیزی  لە  ب��ەاڵم 

و  کرێکاریەکان  یەکیەتییە  ل��ە  بریتین 

ڕێکخراوی  تەعاونییەکان)cooperatives(و 

کردنەوەی  کەم  بۆ  کارخانەیی  بزووتنەوەی 

بزووتنەوەی  و  ڕۆژان���ە  ک��اری  کاتژمێری 

مافە  ب��ەرف��راوان��ک��ردن��ی  ب��ۆ  چارتیستی 

حیزبە  جەنینی  پەرەسەندنی  و  سیاسییەکان 

ئاراستەی  بە  بازاڕ  لە الیەکەوە،  سیاسیەکان. 

لە ناوبردنی کۆمەڵگەدا دەڕوات و، لەالیەکی 

لە  بەرگریکردن  بۆ  کۆمەڵگە  دی��ک��ەوە، 

بازاڕ  تاکو  دەنوێنێت  پەرچەکرداری  خۆی 

زۆرجار  پوالنی   )10( بکات.  خۆی  ملکەچی 

خاوەن  کە  دەدات،  کۆمەڵگەیەک  بە  ئاماژە 

لەالیەن  و  خۆیەتی  بە  تایبەت  واقیعی 

گرامشی  کاتێکدا  لە  دەجووڵێت،  خۆیەوە 

مەیدانی  وەک  م��ەدەن��ی  کۆمەڵگەی  لە 

هەر  ڕوانگەی  لە  بەاڵم  تێدەگات،  ملمالنێ 

دوویانەوە کۆمەڵگە  کەشێکی دامەزراوەیی 

لەنێوان  سەرمایەداری  هەناوی  لە  تایبەت 

ئابوری و دەوڵەتدا داگیردەکات، هەرچەندە 

نێو  دەکاتە  دزە  مەدەنی  کۆمەڵگەی  ئەگەر 

دەکاتە  دزە  چاالک  کۆمەڵگەی  دەوڵەتەوە 

ئەم دوو کەسە، سۆسیالیزم  بۆ  بازاڕەوە.  نێو 

بە  دەوڵەت   و  بازاڕ  خۆسپاردنی  لە  بریتیە 

 )self-regulating(خۆڕێکخەر کۆمەڵگەی 

کۆمەڵگەی  دەن��ێ��ت  ن��اوی  گرامشی  ک��ە 

مارکسیزمی   .)regulated society(ڕێکخراو

بەم  تەیاربوون  ڕێگەی[  کۆمەڵناسانە،]لە 

تێگەشنت و هەڵهێنجانە لە کۆمەڵگە، لە چوار 

جیادەکاتەوە.  کۆمەڵناسی  لە  خۆی  ڕووەوە 

کۆمەڵگەی  و  مەدەنی  کۆمەڵگەی  یەکەم، 

نەک  پێدا،  ئاماژەم  پێشرت  چاالک، هەر وەک 

بەڵکوو  هەمیشەیی  چەمکی  هەندێک 

دیاریکراون،  مێژوویی  بەرهەمی  کۆمەڵێک  

لە  ئەورووپایی  سەرمایەداری  بە  سەبارەت 

سەدەی نۆزدەهەمدا.  لە ڕاستیدا، کۆمەڵگە، 

لە هەر دوو ڕووی دیار کەوتنیدا، ڕێک لەگەڵ 

پێکهاتنی کۆمەڵناسی کالسیکدا دیاردەکەوێت 

کۆمەڵناسی  گشتیەکانی  بانگەشە  بای  و 

ئەمە  مەبەستامن  دەکاتەوە.  خاڵی  کالسیک 

نییە،  ناتوانین لە پێش کۆتاییەکانی سەدەی 
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بەڵکو  بکەین،  کۆمەڵگە  لە  قسە  نۆزدەهەم 

گرنگی  کۆمەڵگە  کە  ئەمەیە،  لەسەر  قسە 

سەردەمی  لە  هەبووە.  تایبەتی  مانای  و 

مۆدێرندا، هەم توانست یان الوازی کۆمەڵگە 

و هەم  هاوتەریبی تایبەت و پەیوەندیەکەی 

گەڵەک  خاوەن  ئابوری  و  دەوڵ��ەت  لەگەڵ 

بۆ  هەم  ب��ووە   چارەنووسساز  بەدواهاتی 

سەرمایەداری و هەم بۆ سۆسیالیزم. 

دووهەم: کۆمەڵگە پانتایەکی سەربەست 

نییە  کە لە شلەمەنی ڕێکەوتنێکی خۆڕسک  

بەسەر بەهاکانەوە هاتووچۆ بکات و بێت و 

بچێت. مارکسیزمی کۆمەڵناسانە بۆ یەکالیی 

کەشێکی  فەزاو  وەک  کۆمەڵگە،  کردنەوەی 

سیاسییەکان  حیزبە  ک��ە  دام���ەزراوەی���ی 

ئەنجومەنە  و  گشتی  پ�����ەروەردەی  و 

کرێکارییەکان  یەکیەتییە  و  خۆویستەکان 

دەستیان  بنەماڵەوە   تەنانەت  کلێسا،  و 

پەیوەندیەکانی  سەر  لە  گرتووە  بەسەردا 

بازاڕ و کۆمەڵگە)بۆ پوالنی( و لەسەر  نێوان 

پەیوەندیەکانی نێوان دەوڵەت و کۆمەڵگە)بۆ 

ئەم  ئەگەرچی  چڕدەبێتەوە.  گرامشی( 

Antonio Gramsci
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گرامشی  نووسینەکانی  چەقی   لە  بابەتە 

پێامنوابێت  هەڵەیە  بەاڵم  نییە،  پوالنیدا  و 

هاوبەستی  و  یەکپارچەیی  خاوەن  کۆمەڵگە 

کۆمەڵگە  بەڵکو  هەیە،  خۆی  بە  تایبەت 

کە  تێیدەپەڕێنن،  مویرەگیانە  دەسەاڵتە  ئەو 

و  ڕەگ��ەزی  بەشە  چوارچێوەی   لە  زۆرج��ار 

ئێتنیکیدا  لێکپساو و پارچە پارچە  و کەرت 

بااڵدەستیە   چوارچێوەی  لە  کەرت]یشە[ 

جنسیەکان)gendered dominations(دا.

کۆمەڵناسی  کە  لەحاڵێکدا  سێهەم: 

کۆمەڵێک  ب��ەس��ەر  دەس��ت��ی  ئ��ەوڕۆی��ی 

چەمکی پەوەندیداری کۆمەڵگەی مەدەنی 

و چاڵکراوێتی)embeddedness( بازاڕەکان 

دۆخی  وەک  کۆمەاڵیەتی  سەرمایەی  و 

جێگیر و نەگۆڕ و کارامەی دامەزروەکانی 

سەرمایەداریدا گرتووە،  بەاڵم بۆ مارکسیزمی 

ژانوسی  سیامیەکی  کۆمەڵگە  کۆمەڵناسانە 

الیەکەوە   لە  کە  بەجۆرێک،  دووڕووە   و 

بەاڵم  دەجووڵێت،  سەرمایە  بۆجێگیرکردنی 

تێپەڕبوون  زەمینەی  دیکەوە  لەالیەکی 

لێرەوە  دەپێچێتەوە.  سەرمایەداری  لە 

بریتییە  گرامشی  دەسپێکی  خاڵی  ئەگەر 

مەدەنی  کۆمەڵگەی  کە  شێوازێک  لە 

دەوڵەتدا  لەگەڵ  پەیوەندیەوە  لەڕێگەی 

ڕێخستنی  دەدات��ە[  پێشوەخت]دەست 

ڕزایەت و بەرتەسک و سنووردارکردنەوەی 

دەسپێكی  خاڵی  چینایەتی،  ملمالنێی 

چاالک  کۆمەڵگەی  کە  شێوازێکە،  پوالنی 

ئابوری  نائینسانییەکانی  بەدواهاتە  دژی 

بازاڕ لە خۆی دەینوێنێت، بەاڵم لە کۆتاییدا 

چۆن  کە  ئەمەیە،  دووی��ان  هەر  پرسیاری 

سامان]ێکی[بە  دەت��وان��ێ��ت  کۆمەڵگە 

تەواوەتی نوێی سۆسیالیستی دامبەزرێنێت، 

سامانێک کە هەم ئابوری و هەم دەوڵەت 

بکاتە ملکەچی کۆمەڵگەی خۆڕێکخەر.

کۆمەڵناسانە  مارکسیزمی  چ���وارەم: 

لە  کۆمەڵناسی  تووڕەیی  لە  کەڵک  هەم 

بەرژەوەندگەرایی و تۆتالیتاریزم وەردەگرێت، 

توونددەکاتەوە.  تووڕەییە  ئەم  گڵپەی  هەم 

تیۆرەکانی  کۆمەڵناسی  گشتیەکانی  بانگەشە 

کۆمەڵگە،   و  کۆمەاڵیەتی   کردەی  دەربارەی 

لەم  ڕەخنەگرانە.  ئامرازی  کۆمەڵێک  دەکاتە 

سیستمی  لەمەڕ  پارسۆنز  تیۆری  ڕووەوە، 

بەهیچ  بۆ  هەوڵەکانی  لەگەڵ  کۆمەاڵیەتی 

بەرقەرارکردنی  بۆ  و  دەس���ەاڵت  زانینی 

و  بنچینەییەکان  بەها  لەسەر   ڕێکەوتن 

زیادکردنی چاوەڕوانی  بۆ ڕۆڵە تەواوکەرەکان 

لە  بەهرەمەند  خۆڕێکخستنی  جۆرێک  و 

هاوسەنگی، کە پاکیان بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە 

عەقاڵنی  و  تاکگەرایانە  هەرجۆرە  لەگەڵ 

سەرمایەداری مۆدێرن گەاڵڵە کراون،  لەسەر 

دەستی مارکسیستەکان بوون بە داکیومێنتی 

س��ەرم��ای��ەداری.  بێئەمالوئەوالی  ت��اوان��ی 

بە  سەبارەت  ئەم]قسەیە[  هەر  دەتوانین 

)communitarians(کۆمەڵگەرا هەندێک 

کە  بڵێین  سێلزنی  و  ئیتزیۆنی  وەک  ی 

کۆمەڵگەرا)communalism(یە یاسایەکەیان 

ئەمریکای  لە  نییە   ڕادەیەک  تەنانەت   کە 

ئەگەرە  تەنانەت  )یان  هەبوو  لەڕاستیدا  

داکیومێنتێکی  دەبێتە  هێزەکیەکانی( 

تاوانبارانەی تێکدەر. تێگەیشتنی کۆمەڵناسی 

لە کۆمەڵگە   بۆ لەبەر چاو نەگرتنی بازاڕەکان 

)aspiration(و دەوڵەتەکان  دەبێتە ئارەزوو

سۆسیالیزم.   )embryonic( جەنینی  یەکی 

ب��ەک��ورت��ی، ڕێ��ك ه��ەر ب��ەو ج���ۆرەی کە 

ڕاکێشانی  ڕێ��گ��ەی   ل��ە  ک��ۆم��ەڵ��ن��اس��ی 

پێیەش   بەم  هەر  کەویکردوە،  مارکسیزمەوە 

مارکسیزمی کۆمەڵناسانەش بەدوای  ڕاگرتنی 

پڕۆژەی سۆسیالیزمی دێ�مۆکراتیکی خۆیدایە!

ل��ێ��رەدا دەردەک���ەوێ���ت گ��رام��ش��ی و 

بەرەو  جیاوازانەوە  ئەزموونە  لەو  پوالنی 

ڕەخنە  چۆن  و  ڕۆشنت  هاوبەش  ئایدیایەکی 

کالسیک  مارکسیزمی  لە  حەزەردارەکانیان 

]درووستبوونی[کۆمەڵێک  ه��ۆی  بووبە 

پەیوەندی  بە  سەبارەت  تەواوکەر،  ڕوانینی 

ئەم  پاشان  سەرمایەداریدا،  لەگەڵ  کۆمەڵگە 

دوو ڕوانینە لەگەڵ یەکرت کۆدەکەمەوە، تاکو 

بەردەوامەکانی  بازنە  سەر  بخەمە  تیشک 

هێژێمۆنی  سەرچەشنەکانی  و  سەرمایەداری 

جۆراوجۆرانەی  هێڵە  ئەو  و  سەرمایەدارانە 

 global(سەرمایەداری لە دەستووری جیهانی

order(دا. لە کۆتاییدا بەرنامە و ئاجێندایەک 

سەردەمی  لە  کۆمەڵناسانە  مارکسیزمی  بۆ 

دەبەم،  پێشەوە  بەرەو  کۆمۆنیستی  پۆست 

ناواخنی  دەکاتە  کۆمەڵگە  کە  ئاجێندایەک 

پەیوەندیدا  لە  ی��ەک��ەم:  خ��ۆی:  س��ەرەک��ی 

بەدواهاتەکانی  و  شکەست  و  توانایی  بە 

سۆسیالیزمی دەوڵەتی. 

دووهەم: لە پەیوەندیدا بەو بۆشاییانەی 

رسوشتی  خ��اوەن  کۆمەڵگەیانەی  ئەو  ناو 

و  پێشکەوتو  سەرمایەداری  ڕەگەزین)هەم 

پەیوەندیدا  لە  سێهەم،  کۆلۆنیالیسم(.  هەم 

بە سنوورەکانی کۆمەڵگە  لەگەڵ دەوڵەت و 

ئابوری و بنەماڵە.  چوارەم، لە پەیوەندیدا بە 

دەوڵەت  لە  بانرت  کۆمەڵگە  بوونی  بەرفراوان 

نەتەوە.



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 108
ژمارە )58 - 59( ساڵی سیانزەیەم 

No.(59 - 58) Decmber .2016

اڵوکراوەی 
نوێترین ب

ی ئایدیا
دەزگا

کۆڵینەوە
بۆ فکرو لێ


