مژماره6

قه 
ڵه

گۆڤارێکی رۆشنبیری گشتی سهربهخۆیه
ئهنجومهنی قهڵهمی کوردستانی ئێران دهری دهکات

ناوهڕۆک:


وتار:
،کهسنامه،


ت؟ناسنامه

واق،من،ماهییه

ر،ڕه

وهه
ج
ه
پێناسه؟..قادرنیکپور3

مکیهاوکێشه


وچه
تیێهکان
اڵیه 
کۆمه 

بزاڤه
رزگارئهمیننژاد33

....................
کانیرۆژئاواورۆژههاڵت


جیاوازییه
رهادنێعمهتپوور14

 .............................
فه
کانیمهکیاڤیلیبۆکامقۆناغیمێژووبوو؟


ئامۆژگارییه
.......ب.هێدی55
یامئنسانه


وکرمانشانیپه
شیعرپه 
رته

خوسرهوی61

کاوه

........................
ههمینساڵیکۆچیدوایی.......................
یادی 154
رێبوارکهریمی66

سوفیدهورانساز

ندوفه 
یله


کانت،بیرمه
خالیدکهریمی41

.......................و.

وتووێژ:
ومێدیانناهومێدبوونگرفتیکۆمهڵگانین.گرفتی

ه
ڵرزگارئهمیننژاد

وتووێژله 
گه

ه.
قیقهت" 

ڵگا" 
حه
کۆمه 

66


وهر:
ته 

ندینێوانشهڕودیمۆکراسی

په 
یوه


1

لیمهعروفی،خالید


،عه

دزاده

حمه

مالئه
بهشداران :
جه

تخوسرهوی،


تتاحی،حیشمه

ریمی،کۆسارفه

که
تپوور،فهرهاد


ڕۆخنێعمه

میننژاد،فه

رزگارئه
نێعمهتپوور


خوثنةري ئازيز! گةر دةتةوث لة گةص گؤضاري قةصةم هاوكاري بكةي ،تكاية ئةم خاصانة
رةچاو كة:
 وردبينيي پثويست لة رثنووسو رثزماندا بةكار بثنة.
 بابةتةكةت نابث پثشتر بصاو كرابثتةوة.
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پثوثست دةستكاری بابةتةكان بكات.

هةر بابةتثك تةعبير لة راي نووسةرهکهی دةكات.
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وتار

واق،من،ماهییهت؟١


ر،ڕه

وهه
ج
ه
سنامه،پێناسه؟٢


،که
ناسنامه
قادر نیکپور

هاتن به دهست خۆم نهبوو ،هێنایانم
دهرچوونه دهریش چۆن و کهیه؟ نازانم
سهد خۆزگه نههاتبام نه چوبام نهببام
لهم گێرهو کێشهدا رهحهت با گیانم
زۆرجار ئینسان لهخۆی دهپرسێ ،من کێم؟ له کوێڕا
هاتووم؟ بۆچی هاتووم؟ ئهگهر هاتووم بۆ دهرۆم؟
مهبهست له هاتنم چیه؟ رهنگه ئهم پرسیارانه گرینگترین
پرسیار بن که له بهردهم پانتایی گرینگترین واڵمدا
راوهستابن .کاتێك باس له ژیان و ئینسان دهکهین،
فهلسهفهی ژین و مردن ئوتوماتیك دێتهگۆرێ .به گوتهی
سوقرات :ئهوانهی به دوای فهلسهفهدا دهگهرێن مردن
تاقی دهکهنهوه ،چونکه له کاتی مردندا لهش خامۆش
دهبێت و روح له لهش جیادهبیتهوه .کهواته پێش ههر
شتێک بیر لهخۆمان پکهینهوه ،بزانین ئێمه کێین ،لهباری
ههویهت یان خۆناسین تا چ رادهیهک خۆمان ناسیوه.
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کاتێك دهمانهوێ خۆمان بناسین بهو مانایهیه که
جهوههرو ماهیهتی خۆمان ههڵسهنگێنین .کهواته بزانین
ماهیهت (من) ههڵگری چ واتایهکه؟
Symbioseوشهیهکی التینیه ،له وشهی
(ئینگلیزی) نزیکه که مانای ژیانی هاوبهشی دهدات،
باس له ژیانی یهکگرتویی دهکات.
Symbiosis

( Symbioticهاوژین) ،به فارسی(همزیست) ،خۆی زۆرتر
نزیك دهکاتهوه له باسهکهی ئێمه .له فهلسهفهی
سرۆشتگهرایی دا به مانای دوو بوونهوهر که ژیانیان لێك
گرێدراوه ،که ئهو دووکهسه پێكتری موحتاجن ،وهك دایك
و منداڵ .یهکهم جار که منداڵ یان بێچو فرچكی له شیری
دایكی دا یان توانی فرچك بگرێت ئهوه بهختهوهرهوه.
ههوهڵ شیری دایك که ژهکی ناوه ،تامهکهی کهمێك له
گهڵ شیر فهرق دهکات .که منداڵ توانی ئهو ژهکه بخوات
دهلێن :تازه ئهو منداڵه فرچکی به شیری دایك گرتوه.
کاتێك منداڵ مژ لێ دهدات دایك له باری روحی ودهروونی
پاراو دهبێت ،هیچ شتێك تا ئهو رادهیه دڵی دایك شاد
ناکات .به مژلێدانی شیری دایك هاو کات باوهشی گهرم
و نهرم ،داێك و منداڵ خۆیان ئهوهنده به نزیك دهزانن که
له باری فیزیکی ورووحی لێك گرێ دهدرێن ،منداڵ خۆی
به بهشێك له دایكی دهزانێت .له نێو مهڕو مااڵت یان
گیاندهبهرهکان له رێگای بۆن پێوه کردن یان لستنهوه ئهو
پهیوهندیه پێك دێت.
سیگموند فرۆید لهو کاتهی که منداڵ له دایك دهبێت
تاکو تهمهنی سێ ساڵی که منداڵ خۆی کهم کهم
گرێی ادیپوس
هاوێر دهکات له دایكی به ناوی
( )OedipusComleنێو دهبات که گرێدراوه به پهیوهندی
دروستی دایك و منداڵ .له الپهڕی سێههم دهگه ڕێمهوه
سهر ئهو باسه .یهکهم ژیانی منداڵ واته ههر
بوونهوهرێکی دیکه له رێگای پهیوهندی نزیکی له گهڵ
دایك خۆ دهگرێت .ههر وهك دهزانین منداڵێك که تازه له
دایك دهبێت ترسێکی زۆری تێدایه که له پهیوهندی
دروستی دایك و منداڵ ترسهکه دهشكێت یان کهم
دهبێتهوه .منداڵێك که شیری دایك دهخوات له گهڵ
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منداڵێك که شیری دایك ناخوات ،جیاوازیان زۆره .له الدێ
منداڵ تا نزیکهی سێ ساڵهش شیری دایك دهخوات،
بۆیه بهگشتی منداڵی الدێ به غیرهتتره تاکو منداڵی
شار .فرۆید لهسهر ئهو باوهرهیه که گرێی ادیپوسی الی
مندااڵنی الدی باشتر خۆی گرتوه تاکو مندااڵنی شار.
کردنهوهی ئهو گرێیه دهبێته سهرچاوه بۆ متمانه پهیدا
کردن له گهڵ دنیای دهوروبهری .منداڵیك که به زۆر
ساوایی له دایکی هاوێر کرێت ،توشی وهسواسی
دهروونی دهبێتۆ کهمتر متمانهی به خۆی ودنیای دهروه
دهبێت .رۆڵی باب له ههمان کاتدا گرینگه که بێ
دهسهاڵتی یان پڕ دهسهالتی ئهو کاریگهری ئهخاته سهر
سروشتی داێك بۆ ئامۆژگاری کردن له منداڵهکه .بۆیه لهو
بنهمااڵنهی که پیاو ساالری ههیه به گشتی منداڵهکان
توشی وهسواسی دهروونی دهبن.
اریك فڕۆم :رۆلی باوك وهك ئۆتۆریتهر( )Authoriyیان
عهقڵ
فهلسهفهی
له
گرینگه.
دهسهاڵتدار
گهراییدا) ،)Rationalismئۆتۆریته یان دهسهاڵت به دوو جۆره.
یهکهم ،عهقاڵنی( .)Rationalدووههم ،غهیری عهقاڵنی
.Irrationa

له دهسهاڵتی عهقاڵنیدا( ،)Ratioal Authoriyمرۆ
تێدهکۆشێت بۆ یارمهتی دانی خهڵك بهروهو پێشکهوتن و
دامهزراندنی ژیانێکی بێ کێشه .له دهسهاڵتی غهیری
عهقاڵنیدا( ،)Irrational Authorityمرۆ حهز له دهسهاڵت دهکات
بۆ قازانج و بههرهی خۆی ،بۆ پێشێل کردنی مافی خهڵك،
ههر وهها چهوساندنهوهی ژێر دهستانی خۆی ،به کوردی
خۆمان فهقیر کوژی(نهك فهقیری ماڵی) یان چهوسێنهر.
کهسێك که ههوایهکی ئاوای له مێشکی دابێت ،بێ
گومان ئاسهوارێکی خهراپ له پاش خۆی به جێ دێڵێت.
که ئهو کهسه دهتوانێت بریتی بێت له باوك ،مامۆستا،
شێخ یان مهال وهههر وهها .دهگهرێمهوه سهر ئهو بهشه
که دهسهاڵتی باوك گرینگه که چۆن باوك دهسهالتی
خۆی رادهگرێت .ههر وهك دهڵێن له پشت سهر ههر
کهسێكی عاقڵ و زانا ،دایكێکی عاقڵ وبه مشور
وهستاوه .گرینگ نیه ئهو دایکه خوێندهوار بێت یان بێ
خوێندهوار .گرینگه دایك خهمخۆری دهرهجه یهکی منداڵ
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بێت بێ ئهوهی ترسێک یان نیگهرانێکی له نێو دڵیدا بێت.
دایكیكی عاقڵ ئهو دایکهیه که مهجال نهدات به پیاو که
مافی پێشێڵ پکات .له ههر شوێنێك مافی دایك پێشێل
کرێت ،مندالێش حهقی دهخورێت .که ئهو شتانه به
وردی لهبهر چاو گیرێن ،منداڵ یان مرۆ له تهمهنی سهرتر
توشی کێشهی ماهیهت یان خۆ ناسین نابێت .کهوایه
بزانین ماهیهت و کهسنامه جیاوازیان له کوێدایه.
یان
پێناسه
جهوههر(،)Identity
یان
ماهیهت
ناسنامه) .)Identificatioinئهو وشانه تارادهیهکی زۆر لێك
نزیکن بهو جیاوازیهوه که  Identificatioinزۆرتر بۆ ناسینی
کهسێك بهکار دێت ،وهك ناسنامه ،پاسپۆرت یان کارتی
خۆ پێناساندن .وشهی  Identityپتر بۆ پێناسه کردنی
کهسایهتی خۆمان بهکاری دهبهین که ئێمه کێین و له
باری مهعریفییهوه ههڵگری چ کهسایهتییهکین .لهو
رۆژهوه که مرۆف فامی کردهوه حهز دهکا کهسایهتی
خۆی بۆ روون بێتهوه و ئهو پرۆسهیه له ههرهتی الویهتیدا
پتر بهرجهسته دهبێتهوه .که ئهم قۆناغه له ژیانی مرۆڤ،
مرۆڤ توشی کۆمهڵێ شۆرشی درونی دهکاتهوه که
هاوکات پێوهند دهدرێتهوه به باڵغ بوونی مرۆڤ له باری
سێکسهوه.
کاتێك باس له تهمهنی الوی دهکهین که منداڵ له دنیای
خۆی دوور دهکهویتهوه .دنیای منداڵی ،دنیای کایهو
خۆشاریکێن ،ههڵبهزو دابهزین بهسهر دهچێت و دنیایهکی
تازه دێته گۆڕ .ئینسان حهزدهکات زۆرتر ئهرکهکانی خۆی
بهرێوه بهرێت ،بهکوردی لهسهر القی خۆی بوهستێت یان
بهڕهی خۆی له ئاوێ دهرکێشێت .به پێی رێسا و یاسا،
مرۆف له تهمهنی الوی زۆرتر توشی کێشهی هۆویهت
یان خۆناسین دهبێت که له مابهینی سااڵنی  ٢١تا
٢١ئاگری ئهو کێشهیه به لوتکهی بهرزی خۆی دهگات تاکو
ورده ورده دادهمرکێت و خامۆش دهبێت .سهرهرای ئهوه
مرۆف لهو تهمهنهدا له گهڵ کێشهی جنسیش()sex
بهرهنگار دهبێتهوه ،که ئهو جار زۆرتر سهری لێدهشێوێت.
کێشهی جنسی دوای خواردن به هێزترین کێشهی
ههموو بوونهوهرێکه ،بهتایبهتی مرۆڤ بۆ گهیشتن به
نیازی جنسی یان باشتره بڵهین ،کهیف وخۆشی
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جنسی پاڵ به ههموو یاساو نۆرمێکهوه دهنێت و فرت و
فێلیشی بۆ دهبینێتهوه .تهمهنی الوی تهمهنی
سهرهرۆیی و بێ بهندوباریه ،تهمهنی سهرمهستی و
سهرخۆشیه ،تهمهنی غهڕه بوونه ،تهمهنی ماندونهبون و
نهوهستانه .تهمهنی عیشق و خودای عیشقیشه.
عیشقی الوی ئهوهنده له جۆشه که دایم وهك ئاگردان
وایه.
ئهگهر کهمێك به وردی بڕوانینه ئهو بهشه بۆمان
دهردهکهوێت که کێشهی جنسی راستهو خۆ گرێدراوه به
کێشهی فکری ئینسان .چ لهباری فهلسهفی ،دینی و
تهنانهت دهروونناسی .ههروهك دهڵێن :ئهو کهسهی که
خاوهنی روحێکی گهورهیه ،بهسهر مهیلی جنسی،
ههواو ههوهسدا زاڵهو کهمتر توشی ئالۆزی فکری
دهبێت .کهسێك توشی ئالۆزی فکری بێت ،ماهیهتێکی
نهناسراوی ههیه .تا فکر یهك النهبێتهوه ،کهسایهتیش
سهقامگیر نابیت .ئهم بابهته دهگهرێننهوه بۆ چوار سهد
ساڵ بهر لهدایك بونی مهسیح ،ئهو کات که ئهرهستو ئهو
فیلسوفه بهناو بانگهی که له سهردهمێکی ئاوا کۆندا به
پهیامێکی نوێیهوه رچهی بۆ شکاندین تا بیر له ژیان و
چاره نوسی خۆمان بکهینهوه .ئهرهستو لهسهر ئهو
باوهره بوو که ئینسان خاوهنی سێ هێزه.
هێزی یهکهم :ئازایهتی ،غیرهت و پیاوهتی
هێزی دووههم :پاکداوێنی ،زاڵ بوون بهسهر غهریزهو
ههواو ههوهس
هێزی سێههم:عهقڵ و مشور ،تێگهیشتن ،روون
بیرکردنهوه
هێزی سێههم له چاو هێزهکانی دیکهدا بایهخی پتری
پێ دهدرێ و تهنانهت وهک بههایهکی گشتی رهپێش
چاو دهگیرێ ،بهاڵم سهرهرای ئهم بایهخه گشتیییه نابێ
له بیرمان بچێتهوه که هێزی سێههم به شێوهیهکی
بهرچاو له ژێر کارتێکهری هێزهکانی دیکهدایه .کاتێک
ههریهك لهو خااڵنه سهقهت یان الواز بن ،بارگرانی
دهخهنه سهر بهشهکهی دیکه ،که ههر سێ بهش به
هێز بن هێزێکی گهورهتر رێك دهخهن و له فهلسهفهی
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ئهخالقی به عداڵهت تهعبیری لێ دهکرێت ههر بهو
مهبهستهیه عدالهت له فهلسهفهی ئهرهستویی
ناوبانگی خۆی دهرکردوه .که باس له عدالهت دهکهین تا
رادهیهکی زۆر باری عهقاڵنی ئهم مهبهسته گرێ
دهدرێتهوه به پێوهندییهکانی مرۆڤ له زۆنگهی کۆمهڵگادا.
سیگموند فروید گرێی جنسی به خاڵێکی گهوره
دادهنێت ،که گرێی جنسی مرۆ توشی زۆر گهندهڵ
دهکات .ههروهها ئاماژه بهوه دهکات که خۆزگهی جنسی
توانایی پاڵدانی فکری ئێمهی ههیه .بۆ نمونه ،ناپلئۆن
پناپارت که به دهسهاڵت ترین پیاوی سهردهمی خۆی بوو،
چۆن له بۆ گهیشتن به کچێکی بااڵبهرزو شۆخ وشهنگی
پۆلنی ئهویش تهنانهت بۆ پاراو کردنی خۆزگهی جنسی
پالنی داگیر کردنی ئهو والتهی پوچهڵ کردوهوه .یان بیڵ
کلینتۆن توشی چ قهباحهتێکی گهوره بوو له گهڵ خاتون
مونیکا لۆوینسکی له نێو کۆشکی سپیدا .المان وا نهبێت
که ئهوان گیرۆدهی عیشقێکی ئهفالتونی بووبن ،نهخێر
ئهوان ئهسیری تۆزێك مهیلی جنسی بوون .الشمان
وانهبێت که ئێمه وهك خهڵکی ئاسایی زۆرتر توشی ههڵه
دهبین .ئهگهر ئهو دهسهاڵتداره گهورانه توشی کێشهی
ئاوا بووبن ،رهنگه بۆ ئێمهش مهمانان زۆر ئاسایی بێت.
جنگاضداداستعمراینجهانصلحاضداداستعمرجاودان

ئهو گرێیهی که فرۆید به گرێی گرێی ادیپوس
 Comlexناوزهدی کرد ،له الپهری یهکهم ئاماژهم پێکرد،
سهر چاوهکهی دهگهرێتهوه سهر ئهفسانهیهکی یونانی،
کورێک به ناوی ادیپوس بۆ گهیشتن به خۆشهویستی
دایکی خۆی ،به هۆی بهرچاوتهنگی بهرانبهر به بابی
پیالنی له ناو چونی بۆ دادهرێژێت.
Oedipus

فرۆید له سهر ئهو باوهره بوو که منداڵ زۆر به ساوایی
شێت و ماخولیای دایکی دهبێت وهك پهپوله بهدهوری
دایکی دا دهخولێتهوه .به تایبهتی منداڵی کور که له
تهمهنی سێ ساڵی بۆ سهرێ ورده ورده دژایهتی و
بهربهرهکانی دهکات لهگهڵ باوکی .تا پێش ئهو تهمهنه
کچ وکور که زۆرتری کاتهکانیان له گهڵ دایك
بهسهردهبهن ،له تهمهنی سێ ساڵی بۆ سهرێ ورده
8

ورده رێی خۆیان جیا دهکهنهوه .کچهکه خۆی بۆ الی
باوکی رادهکێشێت ،کورهکهش خۆی بۆ الی دایكی
رادهکێشێت .کاتێك ئهو پهیوهنده به دروستی سهر بگرێت
و منداڵ نیازی روحی خۆی پاراو کرد ،یانی بهسهر ئهو
پرۆسهیهدا زاڵهو له داهاتوشدا توشی ههڵهی جنسی
نابێت و کێشهی تێکهاڵو بوونیشی نیه.
که منداڵ لهو تهمهنهدا له باری روحیهوه دڵی پاراو
نهکرێت ،بێ گومان توشی زۆر کێشهی دیکه دهبێتهوه.
بۆ نمونه منداڵێك که دایكی خۆی نهدیتوه یان پهیوهندی
نادروستی له گهڵ دایك وبابی ههبوه ،که گهوره بوو
توشی کێشه دهبێت ،وهك ههڵبژاردن له دۆست گرتندا،
نهحاوانهوه ،سهرنهکهوتن له ژیانی بنهماڵهییدا و،
زۆرجاران دهبێته نمونهیهکی خهراپ بۆ ئهوالدهکانی خۆی.
له بهشی فیزیکیش الوهکان توشی کێشه دهبن بێ
ئهوهی که خۆیان تاوانێکیان ههبێت .ئهو هورمۆنانی که له
تهمهنی الوی زۆرتر دهپشکوێن ،ورده ورده له گهڵ خوێن
تێکهاڵو دهبن .دیاره پێش ئهوهی لهگهڵ خوێن تێکهاڵو بن
بهسهر پرۆسهیهکی کیمیایی دادهکهون که دیم هێنان
یان بژاری ئهو هورمۆنانه پێش تێکهاڵو بوونی خوێن
کاریگهری دهخهنه سهر خولق و خوی ئێمه ،ماهیهتی
ئێمه دهگۆرن .که شتێک لهگهڵ خوێن تێکهاڵو بوو له
کۆنترۆڵی ئێمه دا نیه .با بزانین ئێمه له ناکاو بێ بهختین
که توشی هورمۆنی خهراپ یان الواز دهبین یان ئهوهی
که هۆی تایبهتی خۆی ههیه .ئهو بهستێنهی که
هورمۆنهکانی مرۆڤ به خۆشهویستی تێدا پاراو دهکرێ ،
مهیدان ئاوهاڵ رادهگرێ بۆ گهیشتن به نیازی روحی،
رهفتارو کرداری دروست ،بێ گومان شوێنی ژیان ،ئالۆزی
ژیان ،پرۆگرامی خۆراکی دروستیش کاریگهری خۆی
ههیه.
هورمۆنهکان بریتین له:
 - ٢اپیفیز
 - ١هیپوفیز
 - ٣تیرۆئید

9

 - ٤پاراترۆئید
 - ٥تیموس
 - ٦ادرناڵ
ههریهك لهو هورمۆنانه یارمهتی دهری یهکترین ،که
بهشێك الواز بێت قورسایهتی دهخاته سهر بهشهکهی
دیکه .ههر یهك لهو هورمۆنانه له منداڵ به منداڵ فهرق
دهکهن.
رنه دکارت که فیسوفێکی بهناوبانگی فهرهنسیه
دهڵێ'':هورمۆنی اپیفیز مهوتهنی روحی ئینسانه!''
()Rene Descartes 1650 – 1596

یانی ئالوگۆر بوونی فیزیکی کاردهانهوهی بهشی
متافیزیکیه ،به کوردی لهش وروح وهك ئالهتێکی
مهکانیکین که به سهقهت بوونی بهشێك ،هێزو توانایی
ئهو مکانیزمه کهم دهکاتهوه)Hypophysis – Gland(.
هورمۆنی هیپوفیز زۆر بچوکه که له بهرزایی مێشكدا
ههڵکهوتووه ،که ئهویش خۆی لهت کراوه به دوو نیهاد که
رێبهری گشت هورمۆنهکانی دیکه دهکات .ههر جۆره کهم
وکورێك له الیهن هورمۆنهکانی دیکه ئالۆزی دهخهنه سهر
هیپوفیز که سهر له عهقڵ و هۆشی ئینسان دهشێوێنن.
آلپۆرت :لهو بهشهی که مرۆ له باری جنسی و فکری
پێك دهگات ،به خودموختاری ناوزهد دهکا.
( )Functional Autonomy

گهیشتن به خودموختاری بهمانای گهیشتن به روح و
رهوانێکی ساڵمه .لهوهی که به چ قیمهتێک یان به چ
زهحمهتێک بهو خودموختاریه بگهین خۆی گرینگه .ئهو
حهقیقهتهی که له نێو ئێمه دا شاراوهیه به نێوی
جنس( ،)sexزۆرجار حاشای لێدهکهین و خۆمان تهفره
دهدهین ،زۆرجار به دزی و فزی بیری لێدهکهینهوه ،ههر
جۆره ههواو ههوهسێك به مێشکمان دادێت بێ ئهوهی
کهسێكی دیکه ههست پێ پکات ،ههر ئاوات
وخۆزگهیهکیشی بۆ دهکهین .ئهو ماسکهی که له خۆمان
داوه ،له ژێرهوه زۆر حهقیقهتی شاردۆتهوه.
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ههر بۆیه میشڵ فۆکۆ بهدوای ئهوهدا گهرا که ئهو
حهقیقهته شاراوانه ئاشکرا بکات و ناوێکی تازهی لهسهر
دابنێت به نێوی سهرههڵدانی جنسی .فۆکۆ لهسهر ئهو
باوهرهیه که بهرگری له مهیلی جنسی ،یان پاراو کردنی
نیازی جنسی بیرو بۆچونهکانی ئێمه له پێش و پاشدا
دهگۆڕێت .یانی لێك دانهوهی ئێمه پێش گهیشتن به
نیازی جنسی ،دوای تێر بوونی نیازی جنسی زۆر لێك
جیاوازن .لێك دانهوهی ئێمه لهو حاڵهتهدا ،جیاوازی بیرو
بۆچونهکان لهو حاڵهتهدا ،حهقیقهتێك دهردهخات که ناوی
ئیعتراف ،یان درکاندنه .که ئیعترافمان کرد یانی
حهقیقهتی جنسی دهردهکهوێت ،که حاشامان لێکرد
حهقیقهتهکه شاراوهیه .مرۆ کاتێك تهواو سهربهست و
ئازاده که گیرۆدهی هیچ جۆره نیازێکی جنسی نهبێت.
له رێگای ئیعتراف یان درکاندنه که حهقیقهت و کێشهی
جنسی لێك گرێ دهدرێن .که توانایی ئیعترافمان نهبێت،
بهو مانایه له باری فکری ئاڵۆزو شهپڕێوین .کهوایه
بهرگڕیکمان له پێشه به ناوی بوت .که مرۆ بوتی لهسهر
رێ بێت یانی دهست بهسهره .که بوتی نهبێت ئازادو
سهربهسته .بۆ ئهوهی خۆمان رهها پکهین پێویسته
بوتهکان لهسهر رێ وهالنێێن .که بوتهکان وهالچون،
فکرهکان بهرباڵوترو بهرزتر دهفرن.
فرانسیس بیکن :بوتهکان به چوار شێوه دهست نیشان
دهکات
بوتی قهبیله :کۆمهلگا
بوتی ئهشکهوت :تهربیهت و بارهێنانی نارێك وپێك
بوتی بازار :بیرو بۆچونی پرو پوچانه بۆ به ههوسار
کردنی خهڵك.
بوتی نمایش :ئهو بوتانی که خۆیان به نوێنهری خهڵک
دهزانن و له ژێرهوه پهنا دهبهنه ههر چهشنه کردارێکی نا
ئهخالقی بۆ گهیشتن به مهبهسته نا مرۆڤایهتیهکانیان.
سهرهڕای کێشهی جنسی ،مرۆڤ توشی کێشهی
فکری دهبێت ،که ئهم فاکته هۆکارێکی سهرهکییه بۆ
قهیرانه دهرونییهکانی مرۆڤ .دیاره ئهم بابهته به پێی
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ههرێمی ژیان یان راهێنانهکانی دایك و باب یان
تێگهشتنی کهسهکه دهگۆڕێت .ئهو سهرههڵدانه له ناکاو
و
رهوشت
ئاکارو
سهر
دهخاته
کاریگهری
ههڵسوکهوتهکانی ئێمه وهك :الوهکان لهو تهمهنهدا
ملکهچی بڕیارهکانی دایک و باوک نابن و سهربهههوا
دهبن ،قسهی خۆیان زۆرتر قهبووڵه ،زۆرتر باوهریان به
قسهکانی خۆیان ههیه تاکو گهورهکانیان ،زۆرجار قسهی
گهورهکانیان دهبێته هۆی گاڵتهو جهفهنگی ئهوان ،یانی
به کوردی قسهی دایك و باب وهك ههسانی سواوی
لێدێت .زۆرجار دایك و باب بهسهر ههڵهدا دهکهون و پێیان
وایه که به زیاد کردنی رێژهی منداڵهکانیان بهسهر ئهو
پرۆسهیهدا زاڵ دهبن .شتێکی که زۆر ئاشکرایه و حهز
دهکهم گرینگی پێبدهم ئهوهیه که منداڵهکان لهباری
رهوشتهوه له گهڵ سهردهمی الوی تهواو دهگۆرێن .ئهو
مندااڵنهی له کهشێکی دیکتاتۆریدا گهوره کراون وله
ترسی دایك وباب فزهو وزهیان لێدهرنههاتوه ،که گهوره
دهبن لهناکاو غهڕهو السار دهبن ،تۆڵهی منداڵی خۆیان به
شێوهیهکی ناجسنانهو السارانه له داێك و باب
دهستێننهوه .زۆرجار قینی خۆیان بهسهر کهسی دیکه
یان خوشک وبرای بچووک دا دهرێژن .ئهو مندااڵنهی له
کهشێکی دموکراسی گهورهکراون و بهترسهوه ههڵیان
نهداوه هێدی و لهسهر خۆ دهبن ،هیچ تۆڵه یان قینێکیان
له دڵیدا نیه .ئهو پرۆسهیه بۆ ههر کهسێک دیته پێش و
کهس ناتوانێت خۆی لێ دهراوێت ،ئهگهرنا ئهو کهسه
کهسێکی تهواو نیه لهباری فکری و جسمی.
پرۆسهی خۆناسین بۆ حهیوانیش دێته پێش ،له نێو
مهرو مااڵت ،سهگ وپشیله ،ههروهها .توتکه سهگ که
سالێک له تهمهنی بهسهر دهچێت ،دهلێن ئهو توتکه
سونی هاتوتهوه ،یانی خۆی ناسیوه ،بهم مهبهسته
خۆی له دایکی ههڵداوێرێت .بێچو پشیله تاکو زۆر ساوایه
له گهڵ توتکه سهگ یان مشک دهحاویتهوه ،که ساڵه
وهختی تێوهرسوڕاند له ترسی سهگ رادهکات و
مشکیش رێدهنێت .تهنیا جیاوازی ئێمه ئینسان لهگهڵ
گیاندهبهرهکانی دیکه تهنانهت کێشهی فکریه که تا ئهو
رادهیه ئاڵۆزیمان بۆ دروست دهکات .به هۆی ئهو فکرهیه
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که بیر له خۆمان دهکهینهوه ،حهز دهکهین که بزانین ئێمه
کێین؟
* * *
زۆر کتێب یان سهرچاوه دهستدهکهون سهبارهت به
ههویهت یان ماهیهت که تا رادهیهکی زۆر بۆچونهکان لێک
جیاوازن .زۆرکهس الیان وایه که ههویهت و ماهیهتی
ئینسان به دریژایی مێژۆ دهگۆرێت .زۆرکهسی دیکهش
وهك سیگموند فرۆید ،ادڵف ادڵر ،دوو دهروونناسی گهوره،
الیان وایه که ماهیهت و ههویهت وهك خۆی دهمێنێتهوهو
دهستکاری ناکرێت .آدڵر که کهسایهتێکی بهناوبانگی
ههیه لهباری دهروونناسی لهسهر ئهو باوهرهیه که
ههویهتی ئینسان له تهمهنی الویدا دهپشکوێت.
ههویهت ( من) و کهسایهتی دوو شتی زۆر جیاوازن،
لێرهدا زوومی باسهکهمان لهسهر ماهیهتی
دیاره
ئینسانه .مرۆ دهتوانێ پێناسهی خۆی بگۆرێ بهاڵم له
توانایدا نییه ماهیهتی خۆی بگۆڕێ.
سهرهتا باسم لهوه کرد
رادهیهکی زۆر لێك نزیکن
نهکرێ زۆرجار له ئانالیزه
دهبین .دیسان دهگهرێنهوه
فرۆید چۆن گوێزهکهمان
دهداته دهستی.
نهاد

که ههویهت و کهسایهتی تا
که ئهگهر شرۆڤهیهکی ورد
کردنیاندا توشی سهرشێوان
سهر ئهو بهشه که سیگمۆند
بۆ دهشکێنێت وکاکڵهکهمان

()Id

من ( )Ego

اید سهرهتایترین بهشه له کهسایهتی ئینسانه .اید بهو
رادهیه خۆی نهگرتوه که ئهخالقی چاك وخهراپ لێك
ههاڵویرێت ،بێ ئهوهی لێکی داتهوه به دوای گهیشتن به
خۆزگهکانه ،زۆرجاریش بهسهر ههڵه دادهکهوێت .کاتێك
مرۆ برسیه یان تونیه ،تهنانهت له بیری ئهوهدایه که
خواردن یان ئاوی پێبگات ،له کوێ را دێت گرینگ نیه .اگۆ
له نێوان اید وجیهانی دهرهوه وهك دادوهر یان بهرپرسیار
وهستاوه .من نوێنهری ئهو بهشهیه که وشیارانه بڕیار
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دهدات ،دژ به کۆمهلێك کردهوهی ناشیرین له حاست
دنیای دهرهوه وهستاوه.
"اید" بێ ئاگاداری له واقعیهت ،ناشارهزایانه داوا دهکات،
لهوهی که داواکارێکهی تا به چهنده گرینگ ورهوا بێ،
گرینگ نیه .اگۆ له واقعیهت ئاگاداره ،لێی تێدهگات
ودهستکاریشی دهکات بۆ میزان راگرتنی داواکارییهکانی
اید .اگۆ پێشگیری لهو خهیااڵنه دهکات که له ههمان کاتدا
دهست ناکهون ،چاوهروانی دهکات تاکو ههڵێکی
رهخساو ،بهو جۆره اید فێری لهسهر خۆیی و له جۆ
بردوویی دهبێت.
"من" له راستیدا وهك خدمهتگوزارێکه بۆ اید که ههوڵ
دهدات ویستهکانی ئهو وهدی بێنێت .که ئهو خدمهتگوزاره
دهتوانێت عاقڵ بێت یان بێ مشور .پهیوهندی نێوان اگۆ و
اید وهك سوار و ئهسپ وایه ،تا ئهو کاتهی که سوار
ههوساری بهدهسته ،ئهسپ هێزی خۆی وهکار دهخات
بۆ رێ پێوان ،که سوار ئاگای له ههوسار نهما ئهوجار
ئهسپ به دڵی خۆی رێ دهپێوێت .غار دهدات یان به
نهرمی دهروات ،یان سوار حهوادهدات ئهوه خۆی بڕیار
دهدات .کێشهی اگۆ و اید نابڕیتهوه ،ئهگهر اگۆ تهواو
بهسهر خۆیدا زاڵ نهبێت دهبێته گهپجارهی اید ،که
لێرهدایه مرۆ ماهیهتی خۆی لێ ون دهبێت .زۆرجار دهڵێن
فاڵنی خۆی لێ ون بوه ،بهو مانایه که اگۆ الێ ئهو بێ
دهسهاڵته ،یان اید ههوسار بهدهسته .که مرۆ خاوهنی
اگۆیهکی کامڵ نهبێت ،ههموو مافهکان له ژێر پێی خۆی
دهنێت و ئاوڕیش لهکهس ناداتهوه.
کهواته بهو ئهنجامه دهگهین که ،ههر لهسهر دهمی
منداڵییهوه اگۆ ورده ورده خۆ دهگرێت و به هێز دهبێت تاکو
تهمهنی الوی که ئهو پهری توانایی خۆی دهردهخات .له
کوردهاوری خۆمان دهڵێن مندالهکه فامی کردۆتهوه که
مهبهستیان ههمان اگۆیه که ناسیوێتی .ماهیهت یان اگۆ
ئهو بهشهیه که ماسکی بهسهردا کشاوه .وهك
تهاڵشهدار چۆن نێوی دارهکهی داپۆشیوه تاکو پاکی
نهکهین دهرناکهوێت ،بهشهریش بهم شێوه تاکو
ماسکهکهی وهالنهنێت ناسینی زهحمهته .رهنگه ئهمرۆ
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ئێمه باشترین کار یان پێشهمان ههبێت که دهبێته
پێناسهی ئێمه .دهڵێن فاڵنی دکتۆره ،ئهندازیاره ،رهئیسی
فاڵن شوێنه یان ئهوهنده پارهی ههیه .ئهوانه وهك پیشه،
کار ،پێناسهی ئێمهن .مهرج نیه تا سهر خاوهنی ئهو
پێناسه بین.
اریك فڕۆم ئاماژه بهوه دهکات که فهرقی بونو ههبون
زۆره .ههبون زهمانهت ناکرێت ،بون زهمانهت کراوهو الی
خۆمانه .که باس له ههبون دهکهین به مانای دهسهاڵت
وهرگرتنه .ئهو کهسهی بیر له ههبون دهکاتهوه تهنانهت
قازانجو بهرژهوهندی خۆی لێک دهداوتهوه .ئهو کهسهش
که بیر له بون دهکاتهوه کهسێکی رووناک بیره که قازانجو
بهرژهوهندی خهڵك لێکدهداتهوهو خۆی به خزمهت گوزاری
خهڵك دهزانێت.
پرسیاری کرد مێشوولهیهك :له کام قهبیلهی ،خهڵکی
کوێی؟
ئاوا واڵمی وهرگرتهوه :من له قهبیلهی باڵندهی بچووکم،
حهز له باڵندهی گهوره ناکهم ،چونکه لێیان ئهترسم .
مێشووله کوتی :دهتوانی ناوی ئهو باڵندانه بڵهی،
ئهگهر ناویان ئهزانی؟
دیسان واڵمی وهرگرتهوه :له راستیدا ناویان نازانم،
ئهوهنده ئهزانم که گهورهن و لێیان ئهترسم.
مێشووله کوتی :ئهگهر ناویان نازانی چۆن بانگیان
ئهکهی ،چ فایده که ناویان ههیه؟
دیسان واڵمی وهرگرتهوه :رهنگه بۆ من که ناویان نازانم
بێ فایده بێت ،بهاڵم بۆ خۆیان و ئهوانهی که ناویان
دهزانن فایدهی ههیه.
پێناسه یان ناسنامه تهنانهت بۆ ناساندنی ئێمهیه له
باری حهق و حهقوقهوه ،که ئهو پێناسهیه بۆ دارو بهردو
حهیوانیش به کاری دهبهین .زۆرجار به منداڵی تازه له
دایك بو دهڵێن :رهبی نێو دێر بی .یان یان که بهدگوز بێت
دهڵێن رهبی بێو نێو کوێر بی .لێرهدا دهردهکهوێت که نێوو
نیشانهی ئێمه گرێ نهدراوه به ههویهتی ئێمه .منداڵ زۆر
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بهساوایی فێری نێوی خۆی دهبێت ،که بانگیان کرد
دهزانێت مهبهستیان ئهوه .بهاڵم تهمهنێکی درێژ بهسههر
دهچێت تا کو خۆی دهناساسێت.
مرۆف حهز دهکات رابردووی خۆی بزانێت ،بنهمالهی
خۆی بناسێت ،سهردهمهی منداڵی خۆی بێتهوه بیر ،له
داهاتو دا دهبێت بهچی ،خهونهکان چهندێک رێ دهپێون
یان له چ قالبێك دا خۆیان دهگرن ،گشت ئهوانه الی مرۆف
پرسیارن .لهو تهمهنه دا مرۆف زۆرتر توشی کێشهو
چهنگ و چهڵهمهی ژیان دهبێت ،ههر بۆیه گرنگترین و به
نرخترین قۆناغه له ژیانی ههر ئینسانێك دا.
مانای هۆویهت یان خۆناسین بۆ ههر ئینسانێك گرینگه
که ئینسان به پێی تهجرهبهی رابردوو خۆی دهناسێت.
لهوهی که چۆن چۆنی له تهجرهبهی کۆن بههره وهرگرین
خۆی زۆر گرینگه .که زارمان به شیری سوتا فوو له دۆش
نهکهین .ههر وهك خهیام دهڵێت :کهڵک وهرگرتن له
تهجرهبهی رابردو ئاقاڵنهیه ،بهاڵم ژیان له گهڵ حهمی
رابردوو ناعاقاڵنهیه.
جان الك  ،4361-4071پرسیاردهکات که تێگهیشتنی
ئینسان له کوێرا دێت؟ ئهوه تێگهیشتنه که ئینسان له
گیاندهبهرهکانی دیکه جیادهکاتهوه .ههروك چاو بۆ بینایی
بهکاردێت ،که بینایی نهبێت چاو دنیا تاریك دهبینێت.
مرۆڤ که تێگهشتنی نهبێت زهینی رهش و تاریکه ،ژیان
تاریك دهبینێت .کاتێك زهین رووناك بێت ،ئهوسا مرۆ ڕووناك
بینه ،که زهین تاریك بێت ،مرۆ تاریك بینه .زۆرجار دهلێن
فاڵنی زین کوێره ،بهو مهبهسته که له شت تێ ناگات،
که مرۆف زهین کوێر بێت تێکۆشان و ههوڵدانیشی بێ
سووده .کاتێك مرۆف هێزی تێگهیشتنی بهکار بێت ،باشتر
توانایی بهرێوهبهری ئاکارهکانی خۆی ههیهو له
سهرکهوتن نزیك دهبێتهوه.
کانت که خولقێنهری فهلسهفی ئهخالقی بوو ،له پاش
سوقرات شاسواری فهلسهسه بوو بۆ تێگهیشتنی
ئینسان بۆ مهبهست له ژیان ،بۆ گهیشتن به پلهی بهرزی
ژیانێکی ئهخالقی .ههر بهو مهبهستهیه که فهلسهفهی
ئهخالقی کانت گهورهترین وبههێزترین بهشی
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فهلسهفهیه .با بزانین ئهو بیرو بۆچونانه یان تێگهیشتن
که تا ئهو رادهیه گرینگن له کوێ سهر چاوه دهگرن؟
ئینسان له کاتی له دایك بوون خاوهنی هیچ جۆره بیرو
بۆچوونێك نیه ،لهراستیدا لهگهڵ بێچو مهیمونێک هیچ
جیاوازێکی نیه ،رهنگه بێ دهسهاڵتتر و زهبوونتریش بێت.
ورده ورده ئیحساس له رێگای نزیکایهتی له گهڵ دایك
ومنداڵ یان بیچوپێك دێت .ئیحساسی دایك بۆ منداڵ
گهورهترین نهوازیشه ،الالییه ،ئهو ئیحساسهی که گوڵێك
دهکات به گوڵستانێك .ههر وهك به فارسێش دهڵێن  :از
محبت خوارها گل می شوند .کاتێك ئیحساسهکان
کڵۆشه کران رێچکه دهگرن بهرهو بیرو بوچوون .ئیحساس
و بیرو بۆچوون وهك کانی و جۆگه وان ،ئیحساس کانییه و،
بیروبۆچوون جۆگهیه .کاتێك کانی پڕبێت جۆگه سازدهکات،
ئهو جۆگهلهی که فکرو باوهرهکانی ئێمه پاراو دهکات،
یانی به کوردی فکری ئێمه له رێگای جۆگهڵه ئاودێر
دهکرێت .ئاکامی ئهو ئاڵو گۆڕ بوونه دهبێته تهجرهبه ،ئهو
تهجرهبهی که دهبێته رێبهر له ژیانی ئێمهدا.
پێش ئهوهی که پچینه نێو ناوهرؤکی تهجرهبه حهز
دهکهم که ئاماژه به فهلسهفهی تهجرهبه گهرایی ویل
هلم وونت  4361 -4217 wilhelm wundtپکهم که چۆن تهجرهبه
دیاری دهکات.
تهجرهبهی به واسیته( :(Mediate Experienceباس له
زانیارێكی کهم دهکات که ئێمه له شتێك وهری دهگرین.
کاتێك دهڵهین دهدانمان ژان دهکات تهنانهت خهبهری
ژانهکه ئاگادار دهکهینهوه ،باس له شێوهی ژانهکه
ناکهینهوه .تهجرهبهی بێ واسیته (:(Immediate Experience
باس له لهو زانیاریه دهکات که ئێمه له باری تهجرهبه
وهدسهتمان هێناوهو بۆتهوه تهجرهبه .کاتێك دهدانمان ژان
دهکات ،گێرانهوهی ئێش و ئازارهکه زانیارێك دهدات به
بیسهر که ژانی دهدانی بۆ روون دهبێتهوه .تهجرهبهی بێ
واسیته هوشیاری دهخاته سهر بهشی عهقڵ وهۆش.
که له دهرووناسی به تهجرهبهی هوشیاری ناوی بردراوه.
دهروونناس دهبێ له رێگای تهجرهبهی بێ واسیته له
نهخۆش تێبگات و چارهسهری پکات .که باس له
دهروونناسی دهکهین که ناسینی دهروون ،یان دیتنهوهی
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دهروونی کهسێك که خۆی لێ ون دهبێت .دهروون
دیتنهوه( ،)Introspectionکه باس له لێکدانهوهو ڵیکۆڵینهوهی
دهروونی خۆمان دهکات دهگهرێتهوه سهر ئهو تهجرهبهی
که وهدهستمان هێناوه ،تهجرهبهی تاڵ یان شیرین.
تهجرهبه ،یهکهم له رێگای ئیحساس( ،)Sensetionدووههم
ئیحساس کانی و
فکر( )Reflectionکۆدهکرێتهوه.
سهرچاوهی فکره و لێڵ بوون یان روون بوونی ئیحساس
رهنگدانهوهی فکره .ههر وهك شکسپیر دهلێت :چاکهو
خهراپه بهرههمی فکری ئێمهن .مانای باران بۆ کهسێك
که زهوی و زاری ههیه رهحمهته ،بۆ کهسێك که بێ
زهویو زاره زهحمهته.
گریمان ،زهینی()Mindئینسان وهك کاغهزێکی سپی
وایه ،بهتاڵه لهههر جۆره نووسراوهیهك ،به چی
پڕدهبیتهوه؟ چۆن پڕدهبێتهوه؟ واڵمهکهی زۆر کورت و
ئاسانه :تهجرهبه .ههر جۆره زانیارێك که له رێگای
تهجرهبه دهست کهوت دهکرێت .زهینی ئینسان وهك
کاغهزێکی نووسراوهی لێدێت که به شتی جۆراو جۆر
پڕدهبێتهوه .تێگهشتنی ئێمه لهباری بیرکردنهوه ،ههستی
دهروونی ئێمه ،وهدی هاتنی خهونهکان ،ههمووی ئهوانه
لهریگای تهجرهبه دهست دهکهون ،دهستهکهوتی
ئهوانیش ههردهبێتهوه تهجرهبه .زهین له نێو
گیاندهبهرهکانیش دا به هێزه که ئهوان زۆرتر له رێگای زین
و هۆشهوه خۆیان پاراستوه .حهیوان کاتێك که دهچته
شوێنێک جاری دووههم ئاسانتر ئهو شوینه دهدۆزێتهو
ئهگهرنا نامۆیی لهو شوێنه دهکات .دیتن ،بیستن ،تامو
چێژ کردن ،بۆن کردن له سروشتی ئینسان دان که به
تهجرهبهیهك
لهوان
ههریهك
کردنهوهی
تاقی
دهستدهکهوێت و له کادێنی مێشك کۆدهبنهوه .ئهمرۆ تام
یان بۆنی شتێك پکهین ،جاری دووههم بێ تام کردن به
بۆنهکهی دهزانین که ههمان شته .بهم جۆره ،هێدی
هێدی تهجرهبه کۆدهکرێتهوه.
تهجرهبه ئهوهنده گرینگه که ههر جۆره ئیحساسێك له
باوهش خۆی دهگرێت ،سهرچاوهی سهرهکی تهجرهبهکان
ئیحساسهو تهجرهبهکان له رێگای ئیحساسهکان وهک،
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ساردی و گهرمی ،رهقی و نهرمی ،تاڵ وشیرین ،ساخی
و ناساخی کۆدهبنهوه .بۆ نمونه کاتێك دهستی راستمان
له نێو ئاوی سارد ،دهستی چهپمان له نێو ئاوی گهرم
تاوێك راگرین جۆرێك دهستهکان ههست به سهرماوگهرما
پکهن ،که ههردووك دهستهکان وێکڕا له نێو ئاوێكی
شیلهو تین ڕاگرین ،دهستی راست که له نێو ئاوی سارد
هاتۆته دهر ههست به گهرمی دهکات ،دهستی چهپ که
له نێو ئاوی گهرم هاتۆته دهر ههست به ساردی دهکات.
کهواته ،ههستهکانی ئێمه ههر لهسهردهمی منداڵییهوه
ئاگادارمان دهکهنهوه که ساردی وگهرمی یان زۆربهی
شتهکانی دیکه لێك ههاڵوێرین ،و ئهو ههاڵواردنانه خۆیان
له قالبی تهجربهدا دهبیننهوه .بهم واتایه تهجرهبه
کۆدهکرێتهوه ،و دهبێته پاڵپشتێک بۆ تێگهیشتن .که بیر له
کارێک دهکهینهوه ،یان رێگایهکمان لهبهره ،ئهگهر له
رابردوودا ئهو رێگایهمان پێوابێت بێ گومان بێ بیر
لێکردنهوه ههنگاوی بۆ ههڵدێنینهوه چوونکه به ئهزموون
ئهم بوارهمان بهتاقی کردۆتهوه ،که نابهڵهد بین ،بیر
لێکردنهوهی دهوێت بهو مانایه که تهجربهمان لهو
بوارهوهدا نیه .مرۆف که بیر دهکاتهوه یان شتێکی تازهی
به فکر دهگات ،حهول دهدات له رێگهی تهجرهبهکانییهوه
مهزندهیان بکا .له ئهنجام دا تهجرهبهکانی ئێمه دهبن به
کڵۆشهی ژیانی ئێمه که زۆر جار بۆ مرۆف جێگای داخه
که ئههوی ئهمرۆدهیزانێت ،ئارهزووی دهکرد پێشان
بیزانیبایه.
ههر وهك دکارت دهڵێ'' :ئهگهر توانایی گهرانهوهی
ڕابردوم ههبایه ،جیهانێکی دیکهم بۆ ساز دهکردن''.
خهیامیش دهڵێت:
دهستم که بڕۆیبایه خودا ئاسایی
گهردونێ ترم دهخسته ڕوو سانایی
بهدبهختی بهشی نهزان و نامهردان با
دڵ خۆشیم ئهدا بهرامبهری زانایی
ئهو تهجرهبانهی که مرۆف له رابردوودا کۆی کردۆتهوه
یان وهدهستی هێناون ،دهبنه کاردانهوه بۆ ژیانی
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داهاتووی ئهو ،به پێی تهجرهبهی رابردوو به ژیانی
داهاتووی دڵخۆش دهبێت و ئاوات و ئارهزووکانی وهدی
دێن .منداڵ که زۆربهی ئاوات وئارهزوهکانی زینده بهچاڵ
کرابێ ،بێ گوومان توشی کێشهی کهسایهتی دهبێت،
کاتێک تهجرهبهی تاڵی ههیه لهسهردهمی منداڵی ،
دڵخۆش نابێت به ژیانی داهاتووی ،بێگومان ناهومێد
دهبێت و هانای بۆ هێج کارێک نامێنێت.
ههر چهند له قالبدانی هۆویهت لهو تهمهنهدا کارێکی
ئاسان نیه ،بهاڵم مرۆڤ گشت هێزو تواناکانی خۆی
وهکاردهخات بۆ خۆ رێكخستن له ئاست ئهو ئیدۆلۆژیانهی
که خۆی پێی دروسته .کاتێك مرۆف خۆی ناسی و خۆی
دیتهوه ،بهسهر ئهو کۆسپه دا زاڵهو وا ئامادهیه بۆ
تێههڵچون یان به گژداچوون بهرهو لوتکهی ههره رژدی
ژیان .ئهگهر کێشهی هۆویهت یان خۆ دیتنهوه لهو تهمهندا
چارهسهر نهکرێت ،مرۆف له کاروانی ژیان جێ دهمێنێت و
لهناو گێژهڵوکهی ژیاندا گێژ دهخواتهوه ،ئهم فاکته
دهرهنجامی دهرهکیشی لێ دهکهوێتهوه که له زۆربهی
بوارهکانی ژیاندا چ له باری کۆمهالیهتی ،ئابوری ،خوێندن،
کاروپیشه ،له ههموان گرینگتر نهحاوانهوه له گهڵ ماڵ و
منداڵ ،یان ههڵ نهکردن له گهڵ خۆشک و براو بنهماڵهی
خۆی کاردانهوهیان دهبێت .بێ گۆمان مرۆف که کێشهی
هۆویهتی بۆ چارهسهر نهکرێت بهسهر کۆمهلێك کێشهدا
دهکهوێت و پهنا دهبات بۆ شهر ،جینایهت ،دزی،
مادهسڕکهرهکان ،مهستی و سهرهڕۆیی .ئاکهمهکهی
دهبێته لهمپهرێك له نێو کۆمهڵگا .له ههر شوێنێك
کهسێکی گۆنگهڵ باز هاڵۆزی دروست دهکات بۆ
دهوروبهرهکانی خۆی.
به پێی ئهو تهجرهبانهی که مرۆ له تهمهنی منداڵی بۆ
خۆی دهستهبهر کردوون ،دوو رێگا دهگرێته بهر:
یهکهم ،رێگای حاوانهوه .دووههم ،رێگای نهحاوانهوه .که
رێگای یهکهم بگرینه بهر ،بهو مانایه که خۆمان ناسیوهو
له گهڵ خۆمان دهحاوێینهوه ،مهوتهنی خۆمان ناسیوهو
سنورهکهشی دیاری کراوهو به دروستی پارێزگاریشی
لێ دهکهین .کهسێك بهم شێوه خۆی بناسێت له نێو
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کۆمهڵگاش باشتر دهحاوێتهوه .ئهوسا کۆمهلگاش به
باوهشی گهرمهوه له ئامێزی دهگرێت و قهبوڵی دهکات.
وهدهست هێنانی ئهو پهیوهندیه کۆمهالیهتیه یان متمانه
وهرگرتن له نێو کۆمهڵگا گهڵێك گرینگه .ئهگهرنا ،رێگای
دووههم که نهحاوانهوهو له ماناکهیرا دیاره زۆر کێشهمان
بۆ دروست دهکات .کهسێك که لهگهڵ خۆی حاوانهوهی
نهبێت بێ گۆمان له گهڵ نیزیکترین کهسی خۆی
ناحاوێتهوه چ بگات به کۆمهڵگا .حاوانهوهو نهحاوانهوهمان
له تهمهنی الوی ههڵسهنگاندهی هۆویهتی ئێمهیه.
وهههروهها تێپهرکردنی قۆناغی منداڵی بهرهو قۆناغی
الوی ،گوێزتنهوهی قۆناخی الویش بهرهو قۆناخی پیری
که ههر یهك لهو دهستکهوتانه دهبنه ئهزمونی ژیان.
لهسهر دهمی الوی دهتوانم ،بهاڵم نازانم،
لهسهردهمی پیری دهزانم ،بهاڵم ناتوانم,
خۆزگه ئهمزانی ،ئهو کات که دهمتوانی،
داخی بهجهرگم ،ئێستا که دهزانم،
لهدهستم دهرچوو ،ناتوانم،
کارك یونگ( ،)٢٦٦٢ -٢١٨٥دهروونناسێکی بهناوبانگی
سویسیهو هاورێی ههره نیزکی فرۆید بووه ،دهڵێ:
تهمهنی نیوان  ٤٤-٣٥ساڵی تهمهنی سهرڵێشێوانی
کهسایهتی ئینسانه ،لهو تهمهنهدایه که مرۆف
کهسایهتی خۆی تهواو دهخاته روو یان وێله بهدوای
چارهینوسی خۆی .توشی ئالۆزی فکری دهبێت .به
تایبهتی ئهگهر له تهمهنی الوی یهك ال نهبێتهوه تازه
تهواو سهری لێدهشێوێت .تهمهن که گهیشته چل تهواو
یهکال دهبیتهوه .بهاڵم فرۆید لهسهر ئهم قهناعهتهیه که
ئێمه ئهزمونی سهردهمی منداڵین و تهجرهبهکانی کاتی
منداڵی ،وشیاری دایك و باب و شوێنی ژیان،
دهستکهوتی ئێمهن بۆ ژیانی داهاتوو .ئهو دهستکهوتانه
دهبنه ڕیبهر یان لهمپهر له ههموو بوارهکانی ژیاندا .ئهو
لهسهر ئهو باوهره بوو که داهاتو ،رهنگدانهوهی
کهسایهتی و شهخسیهتی ئێمهیه که له سهردهمی
منداڵیدا کاریگهری خۆی وهرگرتووه و هیچ مهجالێک له
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ئارادا نییه که خۆی لێ دهراوێت .مێشکی منداڵی ساوا
بهتاڵهو زۆرشت وهردهگرێت .به زۆرپرسیار کردن ،دیتنی
دنیای دهوروبهری یان له ههموان گرینگترههستو
کهوتهکانی ئێمه پڕ دهبێتهوه که تازه پاك نابنهوه.
اریک اریکسۆن بۆچوونهکانی فرۆید لهو بورارهدا رهت
ناکاتهوهو دهڵێ :بهشێکی زۆر له رهفتارهکانی ئێمه
دهگهرێنهوه بۆ سهردهمی منداڵی ،ئهو رهفتارانهی له
دایك وبابهوه راستهوخۆ وهرمانگرتوون له گهڵ خولق و
خوی ئێمه گرێدراون .دیسان ئهوهشی پێ زیاد دهکات و
دهڵێ :رووداوهکان یان بهسهرهاتهکان له داهاتووی
ئێمهدا دوای تهمهنی منداڵی ،توانایی ئاڵوگۆر کردنی
تهجرهبهکانی سهردهمی منداڵیان ههیه ،بهو مانایه
ئهگهر ئێمه منداڵیکی زۆر بهختهوهر بووبین ،رووداوهیهکی
زۆر ناخۆش له داهاتووی ئێمهدا بێته پێش ،تهجرهبهکانی
سهردهمی منداڵی ئێمه پوچهل دهکاتهوه یان سهرمان
لێ دهشێوێنێت .بهپێچهوانهش ئهگهر له کاتی مندالی
بهختهوهر نهبووبین ،ژیانێکی خۆش و مسۆگهر له
داهاتوی ئێمهدا کاریگهری دهخاته سهر ئهو بهشهی
سهردهمی منداڵی و بهختهوهرمان کات.
بێ گوومان بارودۆخی رۆژگار قورسایهتی دهخاته سهر
ژیانی ئێمه له ههر تهمهنێكدا ،بهاڵم ئهوهش دیسان
دهگهرێتهوه سهر رابردوو که ئێمه چۆن له گهڵ تاڵی و
سوێری ژیان راهاتوین ،چهندێك متمانهمان به خۆمان
ههیه ،دنیای دهوروبهرمان چۆن ناسیوه ،له چ
بنهمهلهیهكدا ژیاوین ،مامۆستاکانمان کێ بوون و چۆن
پهروهردهیان کردوین .رۆشهنبیران ،کۆمهڵناسان ،زانایان له
ههموان گرینگتر دهروونناسان که راستهوخۆ سهروکاریان
له گهڵ رهفتارو کردارو کێشهکانی ئینسان ههیه لهسهر
ئهو باوهرهن که :یهکهم شوێنی ژیان بۆ منداڵ ژێر باڵی
داێك و بابه ،یهکهم مامۆستای تهربیهت و ئهخالقیش ههر
داێك و بابن .کهواته دایك وباب گرینگترین و گهورهترین
بهربرسن له ژیانی منداڵ ،به مهرجێك ئهرکی خۆیان به
دروستی به جێ بێنن .لهراستی دا ژیان وهك سهودا
وایه ،دان و وهرگرتنه .که شتێك وهردهگرین ،شتێک
دهبهخشین ،خۆشهویستی وهرگرین ،خۆشهویستی
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دهبهخشین ،چێژی عاتیفهو خۆشهویستیمان نهکردبێت،
کهسێکی بێ رهحم و دڵ رهق دهبێن .تا شتێك نه چێنین
شتێکیش نادروینهوه.
هیچ وازر وزر (بار سنگین) غیری بر نداشت هیچ کس
ندرود تا چیزی نکاشت
گرینگه دایك و باب رهفتاری خۆیان کۆنترۆڵ پکهن ،نهك
به قسه ،به کردهوه .رهنگه ئێمه زۆر شت به قسه بلهین
بهاڵم له کردار بۆمان نهگونجێت ،یان رهفتارمان لهگهڵ
وتارمان جیاوازی زۆر بێت'' .یهك کردار باشتره له سهد
گوفتار'' .ئهگهر ئێمه شتێك به قسه دهڵێین و له گهڵ
کردارمان ناگونجێت بهو مانایهیه که کرداری خۆمانمان به
دڵ نیه ،یانی جۆرێك به قسه حاشا له رهفتارو کردامان
دهکهیهن .ههزاران عهیب و ئیراد له ئهوئهم دهگرین،
دهرخۆنهشمان لهسهر عهیبهکانی خۆمان داناوه .یانی
بیناییمان له راست عهیبی خهڵك چاك ههتهر دهکات ،له
ئاست خۆشمان تارمایی نهماوه .ئهگهر ئێمه زۆربهی ئهو
رهفتارانهی که له رابردوو فێری بوین و وهرمان گرتوه له
خۆمانی بسرینهوه ،پێ لهسهر عهیبهکانی خۆمان
داگرین بهشێکی زۆر خۆمان ناسیوه .با خۆمان دهرخهین و
تیشکی ههتاو لێمان بدات و ئهو سێبهره وهالچێت ،ئهو
سێبهرهی که به بااڵمان بڕاوه.
نیچه دهڵێ" :مهرجی بنهرهتی یهك ئینسانی کامڵ
ئهوهیه که حهیوانێكی کامڵ بێت" .ئینسان له حهیوانێکی
کامڵهوه تێههڵدهچێت بهرهو ئینسانێکی کامڵ ،که
داگهرێت ،دهبێت به حهیوانێکی ناکامڵ ،یانی تهواو
وهحشی .حهیوانیك که ڕام ناکرێت .بۆ نمونه سهگ که
هار بێت پهالماری ههمو کهس دهدات ،واته خاوهنهکهی
خۆی .ههر بۆیه دهلێن سهگی هار چل شهوی عومره.
زۆر جار ئهوه به کار دهبهن بۆ دیکتاتۆرێك ،بهو مهبهسته
که تهمهنی زوڵمو زۆری بهسهر دهچێت .گرینگه مرۆ
ههموو ئهو شتانهی که له رۆژی له داێك بوون له
سروشتی ئهودایه بیانپارێزێت .زۆرجار دهڵێن فاڵن کهس
زۆر بێ رهحمه ،دهڵهی حهیوانه .یان فاڵن حهیوانه زۆر
دڕندهیه ،وهك شێر یان گورگ .خواردن و ئاو به هێزترین
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نیازی ههر گیاندهبهرێکن ،دوایی ئهوان نیازی جنسی.
ئێمه دهتوانین مهیڵی جنسی راگرین یان بیکوژین بهاڵم
بریایهتی هیچ کارێکی لهگهڵ ناکرێت .ههر وهك دهڵێن
رهگی هاری له برسێتی را دێت .حهیوان ههرئهندازه
درنده بێت که زگی تێر بێت یان ههست به برسیایهتی
نهکات پهالماری گیاندهبهرهکانی دیکه نادات ،نیازی
جنسیش به پێی سروشتهو دهست کاری ناکرێت ،ههر
چهند مرۆ بۆ قازانج وبهرژهوهندی خۆی دهست کاری ئهو
بهشهش دهکات .ئهخته کردن یان خهساندنی مااڵت به
مانای بهکار لێ کێشان ،لهوه خهراپتر دهست کاری
خۆشی دهکات بۆ زۆرتر وهرگرتنی مهیلی جنسی .بۆ
نمونه دایكیك که منداڵ له بهر خۆی دهبات یان به دزی له
کۆاڵنێك یان بهردهرگای ماڵێك فڕێیدهدات ،ئهرکی
حهیوانی خۆی به جێ نههێناوه .پشیله که به بێسفهتی
ناسراوه له کاتی مردنی بێچۆکهی دیسان وازی
لێناهێنێت تا کو خۆی زینده به چاڵی نهکات .ئهگهر ههر
ئهو دایکه له دارستان ژیانی کردبایه ههرگیز ئهو کارهی
نهدهکرد و وازی له منداڵی خۆی نهدههێنا .باڵندهکان تاکو
بێچۆکانیان وهفڕین نهخهن وازیان لێناهێنن ،کاتێک دڵنیا
بون له فڕینیان ئهوسا وازیان لێ دێنن.ئهگهر داێك به
هۆی وهی که ئابرۆی نهچێت که له نێو کۆمهڵگا ،کۆمهڵگا
به چاوێکی سوک و چروک سهیری نهکات ،ههرگیز
ئهوکارهی نهدهکرد ،کهواته کۆمهڵگا تاوانباره.
ژان ژاک رۆسۆ وهک فهیلهسوفێکی سروشتگهرا له
سهر ئهو قهناعهتهیه که کاتێ مرۆ له کارگای پهروهردگار
ڕهوانهی زهوی دهکرێت بێ عهیب و ئاره ،که گهێشته بهر
دهستی بهنی ئادهم توشی کێشه دهبێت و
تهبیعهتیشی دهستکاری دهکرێت.
خوا داوی ئهناوه داوی ئهو بانادهم
دهعبایهکی گرت و ناوی لێ نا ئادهم
ڕاویئهوه ،داوی ئهوه ،دانهش هی ئهو
دهمخاته تهڵهو گهرهکیه خۆشم الدهم!
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ههر بۆیه رۆسۆ لهسهر ئهو بروایهیه که کۆمهڵگا
ئینسان و ئهخالقی ئینسانیش ،تووشی گهندهڵی دهکا.
خهیام دهڵێت:
پاك هاتمه سهر زهوی و دهڕۆم ،ناپاکم
خۆشیم که نهدی ههمیشه بۆی خهمناکم
سوێراوی چهمم کڵی دڵی نێڵ داوم
ژیانیشه به بادا چووه تۆزی خاکم
دکارت که چهند سهد ساڵ لهوه پێش ژیاوه ئهوهی بۆ
دهرکهوت که ئینسان و حهیوان له باری زهین و هۆشهوه
لێك جیاوازن ،بهو جیاوازییهوه که ئینسان بوونهوهرێکی
پڕهۆشتره .نهك ئهوکاتهی له داێك دهبێت .بهو مانایه که
گهوره بوو عهقڵ و هۆشی پهروهرده دهبێت .ئهگهر
منداڵێك ئهو کاتهی لهداێك دهبێت له دارستان بهڕهاڵی
کهین لهگهڵ گیاندهبهرهکانی نێو دارستان ههڵدهکات و
باش دهحاوێتهوه ،ههڵسوکهوتی ئهوان به خۆی دهگرێت.
کاتێک گهوره بوو ،ئینسانێکی وهحشی لێدهردێت .رهنگه
ئهویش به دیتنی ئینسانهکان راکات و خۆی بشارێتهوه.
جاکهوایه دهست تێوهردان له تهبیعهت و سروشتی
ئینسان تاوانهو تاوانبهرهکهی جێگای بهخشیش نیه .ههر
بۆیه زانایان له سهر حهیوانهکان لێکۆلینهوهیان کرد که
زۆرتر تهبیعهتی ئینسان له رێگای حهیوانهکان بناس.
داروین پێشهنگی ئهو زانسته گهورهیه بوو که له گهڵ
کارڵ ماکس ،آنشتێن و فرۆید به عاقڵ و گهورهپیاوانی
سهدهی بیستهم ناسراون.
ههر وهك چۆن فهلسهفه تهربیهت ناکرێت ،له نێو
سروشتی ئینساندا خوڵقاوه ،تهبیعهت و سروشتی
ئینسانیش تهربیهت ناکرێت و له گهڵ ئهو خوڵقاوه .ئهو
قانونه له نێو ههموو گیاندهبهرهکانی دیکه له بهر چاو
گیراوهو ههر کامیان سروشتی تایبهت به خۆیان ههیه .بۆ
نمونه سهگ یان پشیله بۆ ههریهك له ئێمه ناسراون،
سهگ به بهسفهتی و پشیله به بێ سفهتی ناسراون.
پشیله حهیوانێکی بههۆشه که زۆرجار بۆ نماییش یان
راکێشانی سهرنجی خهڵك تهربیهت دهکرێت ،ئهگهر ئهو
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پشیلهیه ههرچهند سهری قاڵ بێت بهوهی که دهیکات له
ناکاو مشکێکی نیشان بدهین ،واز له ههموو شتێك دێنێت
و مشکهکه رهپێ دهنێت .سهگ بۆ پاسهوانی کردن به
کاردێت ،ئهمرۆ خواردنی بدهرێ ودوای ماوهیهکی درێژ له
نێو سهد خهڵك تهنانهت بۆ الی تۆ دێت یان تۆ لهوانی
دیکه جیادهکاتهوه.
کهواته ،دهگهینه ئهو قهناعهته که ئینسان ههر له رۆژی
له دایك بوونهوه کۆمهڵێك نهریتی له گهڵ خۆی هێناوهو
ئهم نهریتانه تایبهتمهندی سروشت وتهبیعهتی ئهو دیاری
دهکهن ،بێ گومان خۆههاڵواردن لهو بهشه سهرمان لێ
دهشێوێنێت ،چونکه له ژێر دهسهاڵتی ئێمهدا نین.
له گهڵ ئهوهش مرۆ حهوڵ دهدات کۆمهڵێك شتی تازه
الی خۆی کۆکاتهوهو هێندێك نهریتی نوێ بهرههم دێنێ
که له شوێنی ژیان یان کۆمهڵگا دهستهبهری کردوون بۆ
کلۆشکه بوون ،بۆ دیاری کردنی شوێنی خۆی له
کۆمهڵگا ،مسۆگهر کردنی کهسایهتی خۆی ،ههروهها
متمانهو باوهر پیك هێنان ،گشت ئهوانه بۆ وهدی هێنانی
خهونهکان یان فڕینی خهونهکان بۆ لوتکهی بهرزی ژیانه.
گهران بهدوای هۆویهتی خۆمان ،گهران بهدوای وهدی
هێنانی خهونهکانه ،بۆ گهیشتن به ئامانجهکانه .کاتێك
زۆرتر له خهونهکان نیزیك دهبینهوه یان خهونهکان دهبنه
راستی که رێگایهکی پان و بهرین و بهر فراوانمان له
پێشدابێت ،ئهگهریش رێمان بهستهلۆك وتهنگو تارێك بێت،
درهنگ به ئامانج دهگهین ،خهونهکانمان وهدی نایهن و به
دڵی خۆیان نافڕن .که رێمان حهستهم و بارێك بێتهوه ،به
زهحمهت دهردهچین و دهرهتان دهرناکهین ،ئهوکات له
گهڵ هێندێك کێشه بهرهنگار دهبینهوهو خهونهکانمان
پوچهل دهبنهوه.
ئێمه لهگهڵ خهونهکانمان دهژین و خهونهکانیش ئێمه
دهژێنن ،به خول لێدانی خهون و خهیاڵهکان له نێو
مێشكماندا ،ژیانی ئێمهش خوڵ لێدهدات و دهسورێت.
ژیان وهك روبارێك وایه که وهستانی نیهو رێێ خۆی
دهپێوێت ،ههرچی لهسهر رێیی بێت لهگهڵ خۆی دهیبات.
کاتێك دیوار یان بهرگرێ له پێشیدا سازکهین ،ورده ورده
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پهنداو دهخواتهوه تاکو رۆژێك له شوێنێك خۆی دهدزێتهوهو
دیسان رێی دهپێوێت ،دیوارهکه له سهر رێ وهالدهنێت
بێ ئهوهی زهرهرو قازانجی دیوار یان بهرگر لێك داتهوه.
نیازه دهروونێکانی ئینسانیش بهو حاڵهته ئهگهر پێشیان
پێ بگرین یان دیواریان بۆ ساز کهین ،وهك ئاوهکه پهنداو
دهخۆنهوهو دیوارهکه دهدرن ،جا وهالنانی ئهو دیواره به
ههر قیمهتێك بێت .ئهو هێزهی که توانایی دیوار دڕینی
ههیه ،پهنداوی ناوهو له باری فیزیکی هێزی میکانیکی
پێدهلێن .ئهو هێزه میکانیکیه له دهروونناسیدا
پسیکانالیتیکی ( )cpsycanalitiپێدهڵێن .یانی ئانالیزه کردنی
دهروونی ئینسان .که ئینسان کێشهیهکی دهروونی
ههبێت ،تهنانهت لهو رێگایه چارهسهر دهکرێت .سیگمۆند
فرۆید ئهو زانسته گهورهیهی به دنیا ناساند .ئهو هێزهی
ئێمه رێبهری دهکات بۆ لهسهر رێ البردنی رێگر ،بۆ
گهیشتن به ئاوات و ئارهزو یان وهدی هێنانی خهونهکان.
ئینسان له باری جسمانی بوونهوهرێکی فیزیکیه ،له
باری روحی و دهروونییش خاوهنی عهقڵ و مشوره.
الیهنی عهقڵی ئینسان ،سهرچاوهی کاردانهوه
پێوهندییه
زۆنگهی
له
مرۆڤن
فیزیکییهکانی
کۆمهاڵیهتییهکانی .الیهنی عهقاڵنی مرۆڤ له حالهتی
وهك ،پهاڵماردان ،قهڵسو تورهیی ،ئازارگهیاندن به
کهسێکی دیکه له باری دهروونی و جسمانی خۆ دهر
دهخهن که پهیوهندی راستهو خۆیان ههیه لهگهل
نائارامی ئینسان لهباری دهروونی یان نهحاوانهوه لهگهل
خۆمان ههر وهك له پێشدا باسمان کرد .له قهراخ ئهویش
حالهتانێك وهك ،دهربڕینی ههستهکان به دروستی و
خۆشهویستی ،دهربڕینی عاتیفه ،یارمهتیدان و خهم
خواردن له خهڵکی دیکه که پهیوهندی راستهو خۆیان
ههیه به ئارامیشی ئینسان له باری دهروونی یان
حاوانهوه له گهڵ خۆی.
کاتێك کێشهی ههویهت چارهسهر نهکرێت ،لهزۆربهی
الیهنهکانی ژیاندا توشی کێشه دهبین که زانستی
دهروونناسی توانی زۆربهی واڵمی ئهو پرسیارانه بداتهوه
که کێشهکان له کوی سهر چاوه دهگرن و چۆن چارهسهر
دهکرێن .کاتێك ئینسان نهتوانێت له حاستی محهببهت و
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خۆشهویستی واڵمی دروست وهرگرێت یان لهوهی که
چاوهروانی دهکات وهری گرێت ،هێزێك دژبهو پهروهرده
دهکا یان ههڵوێست وهردهگرێت که له دهروونناسیدا
(اید)ی ( )IDپێ دهڵێن.
چارڵز اسمیت دهڵێ :دوو هێز دهروونی ئینسان رێبهری
دهکهن .هێزی یهکهم مهیڵ یان ههواو ههوهس .هێزی
دووههم عهقڵ و مشوره که کۆنترۆڵی هێزی یهکهم
دهکات .هێزی یهکهم وهك :دهسهاڵت وهرگهرتن،
بهربهرکانی کردن ،درۆکردن ،فرتو فێڵ ،خهراپکاری ،مافی
کهسێکی دیکه پێ شێل کردن ،زۆر شتی دیکه که
پهیوهنیان ههیه لهگهل مهیلی ئێمه به دوور له کارتێکهری
هێزی دووههمه .هێزی دووههم ،راستهو خۆ ههواو
ههوهس یان غهریزهی ( )sexئێمه کۆنترۆڵ دهکات و پێشی
پێ دهگرێت که پهیوندی راستهو خۆی ههیه لهگهل
عهقڵ و شعوری ئینسان .یانی به کوردی ههر شتێک له
قازانج وبهژهوهندی خۆی دابێت ،بڕیاری لهسهر دهدات.
کهباس له عهقڵ هدکهین ههمومان باش دهزانین که
عهقڵ بۆ چی به کار دێت ومهبهستمان چیه .عهقڵ ئهو
هێزهی که ئینسان رێبهری دهکات و چاکهو خهراپه لێك
دهکاتهوه .که عهقڵ نهبێت ژیان وهك لهتکه دارێك وایه
لهسهر بهحرو ههر دهم بۆ الیهك رادهژێت .گهورهترین
کێشهی ئینسان ناسینی خۆیهتی ،که ئینسان خۆی
ناسی زۆربهی کێشهکان ئوتوماتیك چارهسهر دهکرێن و
نابینه قوربانی هێزی یهکهم .ئهو ههویهتهی که ئێمه
بهدوای دا وێڵین ،گڕیدراوه به کۆمهلێك ئاکاری دروست
ونادروست که پێمان دهڵێت ئێمه له چ حاستێك
گیرساوینهوه ،لهراستیش دا هۆویهتی ئێمه بهو دوو هێزه
گرێدراون.
دهلێن :ئهو کهسهی خهڵکی ناسیوه کهسێکی عاقڵه،
بهو مهبهسته که دهستی چهپ وراستی خۆی ناسیوه.
بهاڵم گرینگتر لهو کهسێكه که خۆی ناسیوه ،واته
عاقڵتره .بهو مانایه که هێزی دووههم ئهو کهسه رێبهری
دهکات و بڕیار لهسهر شت دهدات .که هێزی یهکهم بڕیار
بدات ،زۆرتری تاوانهکانمان دهکهوێته ئهستۆ .دهبێ دایم
راکهین له دهست تاوانهکانمان ،له بهرامبهر خۆمان و
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خودای خۆمان و خهڵکیشدا بهردهوام ههست به
شهرمهزاری دهکهین .بهاڵم کاتێ هێزی دووههم بڕیارمان
بۆ بدات ،کهمتر بهسهر ههڵهدادهکهوین و کهمتریش
تاوانمان دێته ئهستۆ .ئهو کات هیچی شاراوهمان نیه
لهدهستی راکهین ،هیچ ترس وخۆفێكمان له دڵ دانیه که
له دهستانی راکهین.
ههروهك دیسان دکارت دهلێت :خودا ئینسانی خهلق
کردوه که ئازاد بژیت ،عهقڵی پێداوه که چاکهو خهراپه لێك
کاتهوه ،کهوایه بۆ رێگای خهراپ دهگرێته بهر! مرۆ خهڵق
نهکراوه که به فڕت وفێڵ ژیان بهرێته سهر ،بهم جۆره
ههڵبژارتنه نهزانینی خۆیتاقی دهکاتهوه و کهسێکی بێ
دهسهاڵته .له ههر حاڵهتێكدا ئینسان سهربهستهو خۆی
بریار دهدات .ئینسانهکان له باری سروشت ،خوڵق و
خوو ،عهقڵ و مهنتیق ،بیرو هۆش ،لهیهکتری ناچن .به
پێی ئهو خهسڵهتانی له خۆی دایه ،یان ئهو مهجاالنهی
بۆی رهخساوه ژیان دهستهبهر دهکات .ئیسانهکان
جهوههری یهك کارهگان ،دوایی دگۆرێن.
پوالد و آهن هر دو از یك کوره آیند برون
شمشیر گرددو آن یکی نعل خر است

این یکی

کاتێك باڵندهی خهونهکان دهفرن لێرهو لهوێ ،بهرز
ونهوی ،نهرم و هێدی ،دهفڕن تا کو لوتکهی بهرزی
ئاسمان ،بۆ وهدی هێنانی خهونهکانه .زۆرجاران
خهونهکان له رێگای خۆشهویستی دێنه دی ،زۆرجارانیش
له رێگای مڵمالنهو زۆری .گرینگه ههر دوو بهشی
لهبهرچاو بگرین و هۆکاری ههردووالیهن لێك دهینهوه.
جیاوازی نێوان کهیشتن به ئاوات و ئارهزوو له رێگای
خۆشهویستی یان شهڕو توندو تیژی ئهوهیه که هێزی
دینامیکی ئینسان له کاتی خۆشی وهجوڵهجوڵ
ناکهوێت ،له کاتی دژ به خۆش نهویستی وهجوڵه
دهکهوێت ئازادی له گهڵ تهبیعهتی ئینسان له دایك
دهبێت ،به پێشگرتنی ئازادی ئهو هێزه وهکار دهکهوێت،
ههڵوێست دهگرێت له بهرامبهر ستهم بۆ پاراستنی
ههویهت یان من .ئهو هێزه بهئاشکرایی هاوار دهکات که
وازم لێ بێنه ،تهبیعهتی من بریندار یان دهست کاری
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مهکه .ئهو هێزه له نێو ههموو گیاندهبهرێك دایه ،که
تینیان بۆ هات پهالمارمان دهدهن .وهحدهت ویهکگرتوویی
دهروونی ئینسان(من) ،ههویهتی ئینسان(من) ،هێزی
دژبه ئازادی هاندهدات بۆ پاراستنی ههویهتی خۆی ،بۆ
راگرتنی خۆشهویستی .تۆکه ئازاد نهبیت ههرگیز ناتوانی
به خۆشهویستی بگهی یان دهستی تێوهردهی(،)ucht
ناشتوانی به خۆشهویستی بژی .عیشق و
خۆشهویستی ههوێنی ژیانن .که خۆمان خۆش نهوێت
چۆن چێژ له ئازادی پکهین ،که ئازادیش نهژین چۆن
خهونهکان وهفڕین خهین؟
رۆمن رۆاڵن دهڵێ" :خۆشویستن ،ههناسه کێشانه،
ژیان کردنه ".هیچ هونهرێك راگرتنی له هونهری ژیان
کردن قورستر نیه ،راگرتنی هونهری ژیان گرێدراوه به
راگرتنی خۆشهویستی ،ههر بۆیه دهلێن راگرتنی
خۆشهویستی کارێکی ئاسان نیه .ڕاگیرکردنی
خهشویستی هونهره .هونهرمهند تاکو نه بێت به
عاشقی هونهرهکهی ،به مهبهست ناگات .ئهو ڕۆڵهی که
گیانی فیدای واڵتهکهی دهکات ،خۆشهویستی جوانتر
ناسیوه له خهڵکی دیکه .
نیست از عاشق کسی دیوانهتر
است و کر

عقل از سودای او کور

مرۆف که بێ بهش بێت له خۆشهویستی و ئازادی ،یان
مافهکانی پێشێل کرێت ،وردهورده هێزێك وهك رادار خۆی
دهبزێویت .ئهو هێزه ئامادهیه بۆ پاراستنی هۆویهت (من).
رۆژێک سست وبێدهنگه (منداڵی زۆر ساوا) ،رۆژێکیش
ئهوهنده به هێزه کهههرلهمپهرێك له سهر رێی
وهاڵدهنێت.
هۆوارد جۆنز ( ،)Howard Jonesرهفتاری نگاتیو یان بێ
الیهنی ئینسان به مهبهستی دژایهتی یان بهربهرهکانی
له بهرامبهر کۆمهڵگا نێو دهنێت .کاتێک مرۆف چاوهروانی
شتێک دهکات که به بۆچوونی خۆی و ویستهکهی راست
وڕهوایه جوابێکی نگاتیو وهرگرێت،رهفتارێکی نگاتیو له
خۆی نیشان دهدات و ههڵوێستی خهراپ دهگرێت .که
جوابێکی پوزیتیو وهرگرێت ،رهفتارێکی پوزیتیو له خۆی

31

نیشان دهدات .هۆی رهفتارکردن له حاستی چاوهروانی
کردنی شتێك دهگهرێتوه سهر ئهو بهشه که ئینسان
پێش ئهنجامی کردهوه بیری لێکردۆتهوه ،به پێی ئهو بیر
کردنهوه خۆشی بۆ ههر دوو جوابی نگاتیو یان پوزیتیو
ئاماده کردوه .له کاتی وادا مرۆف زۆرتر قازانج وبهرژهوندی
خۆی لێک دهداتهوه تاکو زهرهرو قازانجی بهرامبهر .کاتێک
منداڵ داوای شتێک له دایک یان باب دهکات ئهو تهنانهت
فازانج وبهرژهوهندی خۆی لێک دهداتهوه ،کاری بهوه نیه
که بابی ههیهتی یان ویستهکهی ئهوی پێی دابین
دهبێت .له حالهتێکی ئاوا منداڵ مان دهگرێت و زۆر خۆش
خوڵق نیه .که گهوره بوو به جۆرێکی دیکه ههڵوێست
دهگرێت ،وهک  :له ماڵ چونه دهر ،دهرگا لهسهر خۆ
داخستن،الساری کردن ،جواب نهدانهوه .هێزی دینامیکی
بهرهبهره لهگهڵ تهمهنی منداڵ پهروهردهدهبێت ،که
خۆزگهکانی منداڵ بهردهوام پوچهڵ بێتهوه ،ئهو هێزه وهك
ماری برینداری لێدێت و بۆ گاڵته پێکردن نابێت ،به تایبهتی
تهمهنی الوی خۆی تهمهنێکی ناسکه زۆرتر پێویستی به
ئامۆژگاری ههیه .دیسان فرۆید دهڵێ :ئهو هێزه له
سهردهمی مندالیش داههیه ،بهاڵم زۆرتر له حاڵی خهوو
بێداری دایه.
منداڵێك که تازه له دایك دهبێت ،دهم و کات دهگری بۆ
شیر یان باوهشی دایك ،له کواڵن بێت یان له میوانی ،له
شایی بیت یان سهرخۆشی ،دهبێ ئهو شیری خۆی
بخوات ،چونگه دهلێن زۆرساوایه .که ورده ورده گهوره
دهبێت له بهشێک لهو شتانه دادهبڕیت یان دهبێ پشووی
لهسهر خۆ بێت یان فێری سهبرو خۆراگری بێت ،له ههر
شوێنێک شیر ناخوات ،ئهگهر له کواڵنه دایك دێتهوه ماڵ،
ئهگهر له ناو خهڵکه دهچیته شوێنێک یان دیوێکی چۆل.
بهم جۆره هۆویهت وکهسایهتی منداڵ تا کو تهمهنی
الوی پهروهرده دهبێت ،ئهو تهجرهبانهی که تائهو سهردهم
کۆی کردۆنهوه،کهسایهتی ئهو دادهرێژن.
زۆرجار دایك وباب زۆرهملی له منداڵ دهکهن به تایبهتی
له تهمهنی الوی ،وادهزانن که منداڵ به کۆنترۆلی زۆر
باشتر دێته سهر رێی یان کۆ دهبێتهوه .له حالهتێلی ئاوا
زیندانێك بۆ منداڵ دروست دهکهن .ئینسان مرۆفێکی
31

خاوهن ههست وهۆشه که له حاست ههر رهفتارێکی
نادروست ههڵوێست دهگرێت و رهفتارێکی دژبهو له خۆی
نیشان دهدات .به پێچهوانهش له حاست رهفتارێکی
دروست ،رهفتارێکی شیرین له خۆی نیشان دهدات .ههر
یهک لهو خااڵنهی که ئامهژهمان پێ کردن ،دهگهرێنهوه
سهر هۆویهتی ئێمه که چهندێك مافهکانمان پاراستراون
یان پێشێل کراون ،ههویهت مافی ئێمه دهپارێزێت بۆ
پاراستنی خۆی ،مافی خۆشی دهپارێزیت بۆ پاراستنی
ئێمه ،لهههر حاڵهتێكدا ئێمه ههویهتی خۆمانین .گرینگه
ئاڵترناتیوهکان زۆر کهین ،چونکه بۆ مرۆف ههیه کارێك
پکات که به دڵی ئێمه نهبێت،دهبێ شانسی تازهی
بدرێتێ ،بهههمان شێوه ههقی ههیه شاد بێت
حهقیشی ههیه ناشاد بێت .زۆرجار دێته پێش که
ههست وکهسایهتی ئێمه به دڵی بهرهنگارهکهمان نیه،
ههستو کهوتی کهسێکی دیکهش به دڵی ئێمه نیه،
یانی به کوردی سهربهسهرین .پێش ئهوهی کهسێك
تاوانبار به ههلهیهك کهین ،دهبێ خۆمان له جێگای ئهو
دانێن جا ئهو کات دهتوانین باشتر بیرکهینهوهو بهرباڵوتر
بروانینه مهسهلهکه.
سوقرات دهڵێ :ئهوهی که ئینسان له ژیان وهری
دهگرێت بهرههمی رابردوویه ،فێربوونه ،فێربوون
تهجرهبهیه .تهجرهبه زانینهو ،زانینیش حهقیقهته.
بهرههمی رابردوو ئهزمونی ژیانی ئێستایه ،ئهوهی که
ئێستا فێری دهبین ئهزمونی داهاتوویه .ئێستا به فیرۆ
مهده ،که رۆیی ناگهرێتهوه ،دهمرێت و که مردیش زیندو
نابێتهوه .بۆ ئهمرۆ که بهیانی دهبێته داهاتۆکهت به فیڕۆی
مهده .بۆ بهیانیش که نازانی چۆن دێت خهم دامهگره!
هێنده وهعدهو بهڵینی بهیانی و دوو بهیانی به خۆت
مهده ،چی دی به خۆت مهڵی تازه له بهیانیرا وانابم ،له
بهیانیرا ناترسم ،له بهیانی را درۆ ناکهم .ههر ئێستا که
دهڵێی له بهیانی را درۆ ناکهم ،له گهڵ خۆت درۆ دهکهی،
دهترسی که دهڵێی له بهیانی را ناترسم .ئهو چارشێوه
رهشهی به سهر خۆت داداوه وهالی بنێ .ئهوهی که
نهغده به قهرزی سپهینێی مهگۆڕهوه .ئهوهی که ئێمه ڕاو
دهکات زهینی کۆکراوهی رابروویهو خوزگهی نههاتوی
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داهاتوویه .ئهو ڕیویهی که به نێوی کات خۆی له نێو ئێمه
مهاڵس داوه ،ههر ئهمڕۆ بهیانیمان پێدهکات ،ئهو رێوییهی
به نێوی(من) له نێو کهوڵی تۆ هێاڵنهی ساز کردوه،
قانگی بده با راکات و تازه نهگهرێتهوه.
جیاوازییهکی بنچینهیی که دهبێته هۆی جیا کردنهوهی
ئینسان له بوونهوهرهکانی دیکه لهوهدایه که ئینسان له
ههمبهر واتایهک بۆ چهمک و مهبهست سهبارهت به ژیان
پرسیار ئاراستهی خۆی دهکات .هێچ گیاندهبهرێکی دیکه
غهیری ئینسان ئهو پرسیاره له خۆی ناکات که .،تهنانهت
ئینسان بیر له بوون ونهبوون دهکاتهوه ،له حاست ئهو
پرسیاره وهها حهبهساوه که توشی ههر جۆره ههڵهیهك
دهبیت .ئینسان له نهبوونهوه دێت ،رۆژێک دهبێته نهبوون.
بههرهی چوهدهست کهوت له بونمان گهردون؟
قازانجی چ دێته رێ الوانهی مردون؟
هیچ کهس نیه له گێژه دهرم خاو بێژێ بۆ بون و ژیان و بۆ
مردن و چوون؟
بهاڵم لهوهی که خۆمان چۆن قهناعهت بهوه بێنین
پرسیارێکی قووڵهو واڵمهکهشی الی خۆته.
ناسینی ئهفکار ،ئیحساسات ،ئاکاراو رهفتاری ئێمه
دهبێته هۆی رهزامهندی ئێمهو .جیاوازی ئینسان له گهڵ
گیاندهبهرهکانی دیکه لێره دهردهکهوێت ،ئینسان بیر
دهکاتهوه ،رووناک بیره .ئهمهش بههێزترین کهرهسهیه بۆ
ئینسان .که کهسێك خاوهنی ئهو ههسته ناسکه
ئینسانیه نهبێت ،وهك مهڕی گێژ له مێگهڵ دوور
دهکهوێتهوهو وا له کاروانی دوورو درێژی ژیان دوا
دهکهوێت و تازهش نایکاتێ.
زۆر کۆلکه مهاڵو شێخ ههیه ڕێ دهگرن لێـم
الیان ههڵهیه له ژینی خۆشم بدوێم
خزمینه! نهزانین چبهاڵییکی زله
هاتوومه جیهان دهبێ نهزانم من کێم!
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مرۆ وهك قامیشه که له قامیشهاڵن دوور کهوتۆتهوه،
ئهو قامیشهی که لهتاو دهردی هیجران ئاوا به سۆز
دهناڵێت .ئهو ناڵهی که قرتماغهی ناسۆرو برینه .تۆ چۆن
خۆت ناسیوه ،مهوتهنت له کوێیه؟ کێشیی من نیه .ههر
کهس چارهنوسی خۆی باشتر دهزانێت .تهنانهت ئهوه
گرینگه که خۆت بناسی و بزانی خهڵکی کام واڵتی
(لێرهدا مهبهست له دنیای تایبهتی خۆمانه) .ئهو واڵتهی
که تۆ به دوایدا وێڵی له دهرهوه دهست ناکهوێت ،له
ژورهوه بۆی بگهرێ! حهوڵ بده الی خۆت بیدۆزێوه!
ئهوه ئانالیزه کردنی من بوو لهسهر خۆ ناسین و من،
بهو هیوایهی که دڵی خوێنهرانی پاراو کردبێت.
 1ـ Identity
Essence - 1
Ego - 3
Identificatioin 1


رچاوهکان:


سه

تاریخ روانکاری :سیگموند فروید
بحران روانکاری :اریک فروم
امیل یا آموژش وپرورش :ژان ژاك روسو
قرار دادهای اجتماعی :ژان ژاک روسو
ناسازگاری و بزهکاری در کودکان :هالووک یاووزار
روانشناسی و تربیت :کارل گوستاو یونگ
روانسناسی رشد :علی اکبر شعاری نژاد
روانشناسی و تربیتی :دکتر دمحم پارسا
چوارینهکانی خهییام :وهرگێراوهی ههژار
)The Ego and Mechanisms of defense – Anna Freud, (1936
)Mothers of Psychoanalysis: Anna Freud, Karen Horney, Helene Deuttsch, (1991
)Human Understanding: John Locke, (1960
)The theory of sexuality: S. Freud, (1905
Crim and Personality: H. F. Egsenck
)A History of Modern Psychology: D. Schults, Sydney E Schulys, (1996
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Key Sociological Thinkers: Rob Stones, (1998)
Hvem er du?: Sreven Reiss, (2004)
Jeg er meg, Du er deg: Vibekke Engelstad
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وتار







کانوچهمکی

اڵیه 
تییه
کۆمه 

بزاڤه

هاوکێشه
رزگار ئهمین نژاد

پێکهاتهی ههر کۆمهڵگایهک بهردهوام بهرهورووی
کۆمهڵێ پارادۆکس دهبێتهوه و ئهم ناتهباییانهش به
سیستهمی
به
ههیه
پێوهندییان
شێوهیهک
کۆمهاڵیهتییهوه .رهنگه هێندێک لهم پارادۆکسانه له
سهرهتادا کاردانهوهیهکی دینامیکیان نهبێ لهسهر
کۆمهڵگا ،النیکهم له مهودایهکی کهمخایهن یاخود
زهمهنێکی دیاریکراودا :لهم حاڵهدا توخمه ناتهباکان به
ئاقارێکی تهفاهوم و سازشتدا تێدهپهڕن و خۆ دهگونجێنن
له گهڵ واقعهکانی کۆمهڵگا بهبێ ئهوهی تووشی
بهرههڵستکاری و بهرهورووبوونهوه بن .بهم چهشنه
دهشێ ئهم بابهته رهپێش چاو بگرین که زێدهبوونی
کارکرده یهکدهستهکان و کهم بوونهوهی گوشاره
کۆمهاڵیهتییهکان ،هۆکارێکی گرینگن بۆ تهحهمول کردنی
پارادۆکسهکان .بهاڵم له راستیدا ئهم ئهسڵه ههمیشه وا
نییه ،هێندێ پارادۆکسی دیکه ههن که لهمهڕ
تایبهتمهندی رهوتی دروست بوونیان له حاست کارکرده
یهکدهستهکاندا کاردانهوهیان ههیه و ههر چهشنه گوشار
و تهوژمێک که له الیهن سیستهمی بااڵدهستهوه بهرهو
روویان دهبێتهوه کاریان لێ ناکا و له ئهنجامدا دهبێته هۆی
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بهرجهسته بوونی هاوکێشه و سهرهنجام له قهوارهی
بزاڤێکی کۆمهاڵیهتیدا خۆ دهر دهخهن .دیاره پێویسته
سهرنج بدرێ به رادهی ئاستی خوێندهواری و وشیاری
ئهو کۆمهڵگایانهی که بهررهو رووی ئهم هاوکێشانه
دهبنهوه .کۆمهڵگا مۆدێڕنهکان له حاست ئاستهنگه
پێکهاتهییهکان و گوشاره کۆمهاڵیهتییهکاندا زیاتر
حهساسییهت پێشان دهدهن تا کۆمهڵگا سوننهتییهکان،
ههر بۆیه کۆمهڵگا مۆدێڕنهکان زیاتر له کۆمهڵگا
سوننهتییهکان تووشی ههڵوێست وهرگرتن و کاردانهوه
کۆمهاڵیهتی و گروپییهکان دهبنهوه و ،به خێراییهکی
هۆشمهندانه پوتهنسێلی بهرههم هێنانی بزاڤه مهدهنی
و کۆمهاڵیهتییهکانیان تیدا بهدی دهکرێ .ئهم فاکته دهبێته
پاڵنهرێک که سیستهمی سیاسی کۆمهاڵیهتی ئهو
واڵتانه (واڵتانی مۆدێڕن) بهردهوام له چاالکیدا بێ بۆ
ئهوهی تهوژمی ئهم پرادۆکسانه کهم بکاتهوه و له
حاست هاوکێشه ههنووکهییهکاندا رێگایهکی میانی
بدۆزێتهوه بۆ تهفاهوم یان سازشێک که رێگر بێ له بهر
دهم دروست بوونی کاردانهوه شۆرشگێرییهکان ،که له
ئهنجامدا سیستهمی کۆمهاڵیهتی تووشی ئاستهنگ
دهکا .ههر لێرهدایه که چهمکی "هاوکێشه" وهک
پاڵنهرێکی کاریگهر دهوره مێژووییهکهی خۆی دهبینێتهوه.
هاوکێشه جگه له پێناسه دیالیکتییهکهی مارکس ،له
خۆیدا مهحهکێکه بۆ شهفاف کردنی بهرژهوهنییهکانی نێو
کۆمهڵگا که گهلێ جاران به نکۆڵێ کردن یان زهوت
کردنیان دهبێته هۆی ئالۆزییهکی ههمهگیر و بونیاده
سهرهکییهکانی سیستهمی کۆمهڵگا تووشی ئاڵۆزی
دهکات.
ئهوهی که بهرژهوهندی لهسهر چ پێگهیهکی
کۆمهاڵیهتیهوه پێناسه دهکرێ له خۆیدا پرسێکی
بابهتییانهیه که پهیوهسته به کۆمهڵێک دیاردهی
ههنووکهیی که له ئهنجامدا گرێدهدرێتهوه به بهشێک
هاوبهشی یان به واتایهکی تر بهشدارییهکی فره الیهنانه
که له بهستێنی بهرژهوهندی گشتیدا بهرجهسته
دهکرێتهوه .دهبێ ئهم بابهته رهپێش چاو بگرین که
چهمکی بهرژهوهندی له خۆیدا دوو رواڵهتی ههیه،
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یهکهمیان بهرژهوهندییه دیارهکانن ئهوهی دیکهشیان
بهرژهوهندییه نادیارهکانن .ئهو شووناسهی که ئهم دوو
دهستهیه له یهکتر جیا دهکاتهوه شووناسێکی بابهتییه
که له کاردانهوهی دامهزراوه گشتییهکان و پێکهاته
کۆمهاڵیهتییهکاندا بهدی دهکرێن .بهرژهوهندییه نادیارهکان
که پتر له پشت گوتاره رومانتیکهکانهوه دهشاردرێنهوه ،له
ئهکتهره
بۆ
هاندهرێکن
و
رێپیشاندهر
خۆیدا
کۆمهاڵیهتییهکان به بێ ئهوهی ئهم ئهکتهرانه به
شێوهیهکی وشیارانه له پێناسه کردنی ئهم بهرژهوهندییه
نادیارانهدا دهستیان ههبێ یان به واتایهکی تر دهرکی
پێبکهن له حاڵێکا بهرژهوهندییه دیارهکان ئهنگیزهیهکی
وشیارانهن که ئیلهام دهدن به رهفتار و کاردانهوهی
ئهکتهره کۆمهاڵیهتییهکان.
له پرۆسهی سیستهمه کۆمهاڵیهتییهکان و رهههنده
کارتێکهرهکانی هاوکێشهدا ،به دڵنییاییهوه بهرژهوهندییه
نادیارهکان نابنه هۆکارێک بۆ شووناسی هاوکێشهکان،
چوونکه وشیارانه نین و به واتایهکی تر شاراوهن ،ئهم
نموونهیه ههر له توانایاندایه که ببێته هۆی رێکخستنی
گروپی و تاقم و پهراوێزه هاوچهشنهکان که له ئهنجامدا
توانای بهرگری کردن له بهرژهوهندییه گشتییهکانیان نابێ.
به پێجهوانهوه بهرژهوهندییه دیارهکان بههێزترین هۆکاری
هاوکێشهکانن که له پهنای دامهزراوه و پێکهاتهگهڵێک
خۆیان دهردهخهن که بهرژهوهندی هاوبهشییان ههیه ،
وهک حیزب ،سهندیکا و بزاڤه سیاسی و
کۆمهاڵیهتییهکان.
بۆ ئهوهی دهرکێکی روون له چهمکی هاوکێشه (تضاد)

بکهیهن به سهرهتایهک بۆ پێناسه کردنی پاڵنهری بزاڤه
کۆمهاڵیهتییهکان ،سهرتا سهرنج دهدهین به واتای
چهمکی هاوکێشه له روانگهی مارکس وهک یهکێک له
داهێنانی گوتاری کۆمهڵناسیانه .له
پێشرهوانی
کۆمهڵناسی مارکس دا چوار خاڵی بنچینهیی له ههمبهر
هاوکێشه کۆمهالیهتییهکان باس کراون که بریتین له :
" /4له گشت کۆمهڵگاکاندا بهردهوام بوون و پهیوهست
بوونی هاوکێشه کۆمهاڵیهتیهکان بهدی دهکرێن" .به
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واتایهکی دیکه هاوکێشه بهشێکی جیا نهبووه له ژیان و،
گشت ئهو الیهنانهی که پهیوهستن به ژین ،بهردهوام له
پیوهندییهکی نهپساوهدان به دۆخهکانی دژایهتی و
ناتهبایی کردن .کۆمهلگاش که پێکهاتووه له مرۆڤهکان،
لهم نهریته به دوور نییه ،چوونکه له راستیدا هاوکێشه
پێویستییهکی زاتییه بۆ کارکردهکانی مرۆڤ.
 /1به پێی بۆچوونهکانی مارکس ،هاوکێشه
کۆمهاڵیهتییهکان بریتین له هاوکێشه له نێوان ئهو
بهرژهوهندییانهی که به پێی پێویست تهنیا دوو تاقم دهگژ
یهکتر رادهکا ،چونکه " له کۆمهڵگادا گشت
هاوکێشهکانی بهردهمی بهرژهوهندیهکان له ئاکامدا
دهبێته هۆی بهرجهسته بوونی دژایهتییهکی نهپساوه له
نێوان ئهو کهسانهی که بهرژهوهندی خۆیان له بهردهوام
بوون و پارێزگاری کردنی دۆخی ههنووکهیی دا دهبین و
ئهو کهسانهی که بهرژهوهندی خۆیان له گۆرانی دۆخی
ههنووکهیی دا دهبیننهوه" .به واتایهکی دیکه ههمیشه
له پێوهندی له گهڵ دۆخه ههنووکهییهکاندایه که
ههڵوێستی ههردوو الیهنی دژ به یهک دیاری دهکرێ و
بهرجهسته دهبێتهوه و له راستیدا له پێوهندی به دۆخه
ههنووکهییهکاندایه که تاکه ههڵبژاردنێکی گونجاو ،به
دۆخی
پاراستنی
یان
بابهتییانه،
شرۆڤهیهکی
ههنووکهییه یاخود گۆڕانی ئهم دۆخهیه.
 /6مارکس ،لهسهر ئهو باوهره بووه که "هاوکێشه
دینامیزمی سهرهکی مێژوه" .به بۆچوونی مارکس
هاوکێشه هۆکارێکی بههێز و پێویستییهکی قهتعی بووه
بۆ گۆڕانکاری ،که له رهوتی بهرههمهێنانی مێژوودا
بهردهوام دهرهنجامی ئهو دژایهتیانه بووه که له نێوان
الیهنه بهرژهوهندی خوازهکاندایه و ،ئهم بابهتهش هۆکاری
سهرهکی گۆڕانن له پێکهاتهی کۆمهاڵیهتیدا.
 /1سهرهنچام مارکس به شرۆڤه کردنی گۆڕانکارییه
کۆمهاڵیهتییهکان له پێوهندی له گهڵ هاوکێشهی
چینایهتیدا ،مێتۆدێکی نوێی داهێنا له ههمبهر کاردانهوه و
هۆکارهکانی پێکهاته له گۆڕانکارییهکانی کۆمهاڵیهتیدا .به
قهناعهتی ئهو دهشێ ئهو هێزانهی که کارتێکردنیان
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ههیه به سهر گۆڕانکاریه کۆمهاڵیهتییهکاندا ،جیا بکرێنهوه.
ئهم پاڵنهرانه به سهر دوو دهستهدا دابهش دهکرێن که
یهکهمیان هێزه دهرهکییهکانن که له دهرهوهی
سیستمهوه کارتێکهری خۆیان ههیه ،وهک کاریگهری
سروشتی و ئیقلیمی و ههروهها پهرهسهندنی
تهکنۆلۆژیا و وشیارییه بابهتییهکانن که پتر له زۆنگهی
نوێبوونهوهی هزردا خۆ دهردهخهن .دووههم هێزه
دهروونییهکانن که له پێوهندی لهگهڵ سیستمی
کۆمهاڵیهتی و له ژوورهوهی خودی سیستمدا له
دهرهنجامی پراکتیزهکانیدا سهر ههڵدهدهن که ئهمه له
راستیدا یهکێکه له تایبهتمهندییهکانی سیستمی
کۆمهاڵیهتی که له ناخی خۆیدا کۆمهڵێک هێز بهرههم
دههێنێ که دهبێته هۆی گۆڕان.
ئهگهرچی مارکس تێورهکانی خۆی زۆر به چڕکراوهیی
له مهوقوولهیهکدا دهردهبڕێ که گشت هاوکێشهکانی
کۆمهڵگا له دژایهتی دوو چینی سهرهکیدا بهرجهسته
دهکاتهوه ،واته چینی پرۆڵتاریا و چینی خاوهن سهرمایه،
بهاڵم روانینهکانی مارکس پێناسهیهکی بابهتیانه و
مێژوویی دهدا به دهستهوه سهبارهت به هاوکێشه و
دهرهنجامهکانی ئهم دیاردهیه له خانهکانی کۆمهڵگادا.
ههر ئهم تیۆره بوو به بهستێنێک بۆ راڤهیهکی مێتۆدیک له
ههمبهر خوێندنهوهی هاوکێشه و دهرک پێکردنی
کاردانهوهکانی .ئهم بابهته ،له کۆمهڵناسی نوێدا بهرباڵوتر
کرایهوه و درگا ئاوهاڵ کرایهوه بۆ سهرنج و تێبینی زیاتر.
ئهم سهرنج و تێبینییانه بوون به هۆی دروست بوونی
خودی
به
سهبارهت
رهخنهگهرانه
روانگهیهکی
مارکسیش ،بهاڵم له راستیدا هیچ له مێتودی
خوێندنهوهی مارکس کهم ناکاتهوه له ههمبهر تیشک
خستنه سهرئهم دینامیزمه کاریگهره .گرینگترین رهخنه له
پاوان خستنی گشت هاوکێشه
مارکس له
کۆمهاڵیهتییهکان له کێشهی چینایهتیدایه ،له کاتێکا
کۆمهڵناسی نوێ دهێته سهر ئهو باوهره که چین شتێک
نییه که لهدهرهوهی الیهنه بهرژهوهندیخوازهکان بێ که
تاکهکانی کۆمهڵگا له چوارچێوهی ئهم بهرژهوهندییه
هاوبهشانهدا له دهوری یهکتر کۆ دهکاتهوه و ههڵدهستێ
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به دژایهتی کردن له حاست ئهو الیهنانهی که رێگرن له
بهردهم بهرژهوهندییهکانیان یان بهرژهوهندییهکانی لێ
زهوت دهکا .بهم واتایه چینهکانیش بهشێکن لهو
هاوکێشهیانهی که ههمهگیرتره چوونکه پۆلینبهند کردنی
کۆمهڵگا بهسهر چهند بهرژهوهندیدا کارێکی ساکارانهیه و
کۆمهڵێ رایهڵکهی دیکه له تهونی پێکهاتهیی کۆمهڵگا
بهدی دهکرێن که کاریگهرتره و بگره ئهم رایهڵکانهشن که
زۆرجار هۆکاری دژایهتی و پارادۆکسهکانی نێو چینێکی
یهکدهستیشن.
کۆمهڵناسی نوێ به پێچهوانهی مارکس ،هۆکاری
له
تهنیا
کۆمهاڵیهتییهکان
هاوکێشه
بنچینهیی
دابهشبوونی نا دادپهروهرانهی کهرهسهی بهرههم هێناندا
نابینن ،بهلکه هۆی بنچێنهیی ئهم هاوکێشهیه له
دابهشبوونی نادادپهروهرانی "ئۆتۆریته" یان دهسهاڵت له
نێوان ئهو الیهنانهشدا دهبینن که که بهشێکن له
پێکهاتهی کۆمهڵگا .دهشێ ئهم نابهرابرییه له نێو
تاکهکانی کۆمهڵیشدا بهراوهرد بکرێ و بدۆزرێنهوه .ههر
سهبارهت به ئۆتۆریته "ماکس ڤێبهر" بهراوهردێکی ههیه
لهههمبهر ئۆتۆریته و دهسهاڵتدا  .ئهو دهڵێ " :ئۆتۆریته
بریتییه له شانس و دهرفهتێک که پێوهندی ههیه به
سیستمێکی تایبهت که به مهحتهوایهکی دیاریکراو
دهبێته هۆی مل کهچ کردنی تاقمێك له کۆمهڵگا "
شوناسی دهسهاڵت بهم واتایه له چهمکی ئۆتۆریته جیا
دهکرێتهوه ئهگهر سهرنج بدهین به پێناسهی ماکس ڤێبهر
له ههمبهر دهسهاڵت " :دهسهاڵت دهرفهتێکه که
ئهکتهرهکانی کۆمهڵگا له پێوهندییهکی کۆمهاڵیهتیدا
دهیقۆزنهوه و حهول دهدهن ئهو شتانه بهدهست بێنن که
مهبهستیانه و حهولی بۆ دهدن ،ئهگهرچی توشی
ههرچهشنه ئاستهنگ و گرفت و خۆراگرتووییش ببنهوه".
کهواته دهسهاڵت پێوهندییهکی راستهوخۆی ههیه به تاک
و دهشێ ئهم دهسهاڵته پێوهندی ههبێ به تاقت و
ئازایهتی تاکهکهس یان تواناییه واتاییهکانی تاک یان
ههروهها بهو پلهو و پایهیهی که ههیهتی ،له کاتێکا
ئۆتۆریته بهس له پێوهندی به دهور یان دهرفهتێکهوه ههیه
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که تاک له رێکخراوهیهکی کۆمهاڵیهتیدا یان له دهزگایهکی
سینفی یان له مهیدانێکی بازرگانیدا له ئهستۆیهتی.
به دهرک کردنی دهوری ئۆتۆریته له هاوکێشه
کۆمهاڵیهتییهکان ،هۆی تێکههڵچون و دژایهتی له نێوان
رایهڵکه سهرهکییهکانی تهونی کۆمهڵگا شهفافتر دهر
دهکهوێ .چونکه ئۆتۆریته له گشت کۆمهڵگا
مرۆڤایهتییهکاندا ههیه و به بهراوردێ بۆخۆی بهشێکه له
دامهزراوهی کۆمهاڵیهتی که دهکرێ شیوازی جۆراجۆری
ههبێ و کاردانهوهی جیاوازی ههبێ .واته له هێندێ
حالهتدا دابهشبوونی ئۆتۆریته پهیوهسته به دهوری ئهو
دامهزراوهیهی که له بهرههم هێنانی مێژوودا ههیهتی .له
کۆمهڵگادا کهسانێک بهدی دهکرێن که خاوهنی
ئۆتۆریتهیهکی گهورهن و بهردهوام کۆمهڵ یان دهسته و
تاقمی جۆراوجۆریش بهدی دهکرێن که مل کهچی بریار و
تواناییهکانیانن.
یهکێک له تایبهتمهندییهکانی ئۆتۆریته به بۆچوونی
به
قهتعییه.
تایبهتمهندییهکی
ڤێبهر
ماکس
لێکدانهوهیهکی تر واته له دوو حالهت به دهر نییه :یان
کهسانێك ئۆتۆریتهیان ههیه یان نییانه .ئهگهر ئهم بابهته
بهراورد بکرێ له گهڵ خوێندنهوهی مارکس له ههمبهر نا
بهرابهری سهرمایه ،دهبینین جیاوازی دابهشبوونی
خاوهنی
هێندێک
واته
بهرچاوتره،
سهرمایه
سهرمایهیهکی زۆرترن له خهڵکانی دیکه ،بهم راڤهیه
دهشێ بڵێین چینی کرێکار النی کهم شتێک بهدی
دهکهن یان النی کهم به فرۆشتنی کار کۆمهڵیک شت
نابهرابهری ئۆتۆریته
دابین دهکهن بۆ خۆیان .بهاڵم
لهوهدایه که بابهتهکه زۆر قهتعییه ،واته کۆمهڵێک به
تهواوی له ئۆتۆریته بههرهمهندن و ئهوانی تر به تهواوی
لێی بههرهمهند نین و له ئهنجامدا مل کهچی ئیرادهی
ئۆتۆریتهن.
گرینگی ئهم بابهته له هێنانه گۆڕی پرسێکدا
دهردهکهوێ که داخوا کاردانهوهی ئهم ئۆتۆریتهیه و
سنووری ئهم بابهته له کوێی بزاڤه کۆمهاڵیهتییهکاندا خۆ
دهبیننهوه؟ نابێ ئهم بابهته گرینگه لهبهر چاو نهگرین که
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ئۆتۆریته له شووناسی کهالندا خۆی ههڵگری واتای
هاوکێشهیه که کاردانهوهکهی له مهیدانی دهسهاڵتدا پتر
بهرجهسته دهبێتهوه .به واتایهی دیکه له پێوهندی به
دهسهاڵتدایه که بهرژهوهندی ئۆتۆریته شووناسێکی
بابهتیانه دهبینێتهوه .لهم حاڵهتهدا له نێوان ئۆتۆریته و ئهو
کهسانهی مل کهچی ئۆتۆریتهن هیچ هاوکێشهیهک له
گۆرێدا نییه ،بهڵکه هاوکێشه له مهیدانی بهرهو روو
بوونهوهی دوو یان چهندین ئۆتۆریتهی جیاوازدا بهرجهسته
دهبنهوه .لهم حالهتهدا ئۆتۆریته جیاوازهکان داهێنهری دوو
سێناریۆی رهش و سپین که ههرکامیان به نۆرهی خۆی
ههڵگری واتایهکن بۆ دهسهاڵت .ئهگهر ئهم شووناسه
بهکهین به قهناعهتێک بۆ نێزیک بوونهوه له چهمکی
هاوکێشه له واتای ئۆتۆریتهدا ،ئهوا پێناسهی بزاڤه
کۆمهاڵیهتییهکان له چهمکی گۆڕانهوه برهو ملمالنهی
بهم واتهیه هاوکێشه له
دهسهاڵت پهرت دهکرێن.
بهرههم هێنانی مێژوودا دهوری تێکدهرانه دهبینێ و مرۆڤ
له تهوهری دهسهاڵتدا دهبێته پارسهنگی زۆرینهی دهنگ
بۆ شهرعییهتدان به حزووری شهرعی دهسهاڵت .ئهگهر
سهرنج بدرێ به راڤهی مارکس له ههمبهر هاوکێشه له
ملمالنهی خهبات بۆ بهرژهوهندی چینی کرێکار له حاند
دهبینین
سهرمایهداریدا،
بهرژهوهندی
نههێشتنی
هاوکێشه له راڤهی مارکسدا ئهکتهری بهرههم هێنانی
مێژووه و مرۆڤ بهرزدهکاتهوه بهرهو قاتی سهرووی
کاپیتالیزم که سوسیالیزمه .ئهم قۆناغه له مێژوو به واتای
مارکس ههڵگری بهرژهوهندییه هاوبهشهکانی مرۆڤه.
ئهگهرچی تا به ئێستا ئهم تیۆرهی مارکس بابهتی
نهکراوه و کهرهسهی گونجاو بۆ پراکتیزه کردنی به
شێوهیهکی مۆدێرن نهرهخساوه (نابێ له بیر بکرێ که
تیۆری مۆدێڕن پێویستی به کهرهسهی مۆدێڕن ههیه) ،
بهاڵم له راستیدا له سهر بناغهیهکی عهقاڵنی دارژاوه.
نهبوونی کهرهسهی گونجاو بۆ پراکتیزه کردنی ئهم تیۆره
رهنگه بگهرێتهوه بۆ راڤهی مارکس لهمهڕ کاپیتالیزمی
سهدهی نۆزده که له چاو سیتمی لیبرالیزمی ههنوکهییدا
سهرمایهدارییهکی کالسیکی و فهشهل هاتووه .ئهگهر
چی ئهم شرۆڤهیه رهنگه تا رادهیهکی بهرچاو کالسیکی
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بێ ،بهاڵم بهستێنی سهرمایه و مهیدانه بهرفراوانهکانی
بهرههمهێنان لهم سهردهمه و راڤهی سیستهمی
کۆمهاڵیهتی له سهردهمی مۆدێرنیزمدا ،ههڵگری
دیتنێکی نوێن بۆ گۆران و له ههمان کاتیشدا ههڵگری
مێتۆدێکی نوێن بۆ هزری بهرههمهێنانی مێژوو.
سیستهمی کۆمهاڵیهتی به بێ حزووری دیاردهی
هاوکێشه له دهرهوهی تهسوهری عهقڵییهتی مرۆڤه.
گرینگی هاوکێشهش له سیستهمی کۆمهاڵیهتیدا له
حزوورێکی عهقالنیدایه که رهوتی بهرههم هێنانی
کۆمهڵگا بهرهو پهرهدان به مۆدێرنیزم ئاراسته بکا .ئهوهی
که تابه ئێستا ئهم حزووره عهقاڵنییه نهیتوانیوه ماددی
بکرێ و به شێوهیهکی بابهتیانه بهستێنێک بۆ دادپهروهری
بگوونجێنی تاکو حوکمێکی عهقالنی بکات له نێوان
بهرژهوهندییه جیوازهکاندا ،له خۆیدا گرفتێکی ههنووکهییه
که رهگی سهرهکی له شووناسی "دهسهاڵت" دا
دهبیندرێتهوه .ئهوهی که جێی سهرسوڕمانه ،تا به
ئێستاش بزاڤه کۆمهاڵیهتییهکان (بهتایبهت له سیستهمه
سوننهتییهکاندا) به شهرمهوه له دهسهاڵت دهروانن و
نهیانتوانیوه ماملهیهکی عهقاڵنی له گهڵ شوناسی
دهسهاڵت بکهن .بێگومان دهرکهوتنی پارادۆکسیش له
ههر کۆمهڵگا و دهسته و تاقمێکدا له نکۆڵی کردن لهم
واقعهوه سهرچاوه دهگرێ که حوزوورێکی کهمرهنگ به
واتایهکی سهرهکی دهدهن که ئهم واتایهش دهسهاڵته.
ئهم بابهته لهو کاتانهدا پتر بهرجهسته دهبێتهوه کاتێ
بزاڤه کۆمهاڵیهتییهکان له رهوتی بزوتنهوه بوون بهرهو
دامهزراوهیهکی فهرمی دهرۆن و پێگهیهیهکی کۆمهاڵیهتی
دهبیننهوه ،لهو حاڵهتهدا بهره بهره تایبهتمهندی
بوروکراتیک به خۆ دهگرن و له قهوارهی رێکخراوهیهکی
فهرمیدا دهر دهکهون .ئهم تایبهتمهندییانه ههردهم
بهرههم هێنهری هاوکێشهن و دیسان کۆمهڵگا بهرهو
رووی پارادۆکس دهکاتهوه و دهرفهتی یهکسان بۆ دابین
کردنی بهرژهوهندییهکانی لێ دهستێنێتهوه.
رچاوهکان:
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هایبنیادیجامعهشناسی/لویسکوزر-برناردروزنبرگ
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جیاوازییه
ئامادهکردنی :فهرهاد نێعمهتپوور

دواکهوتویی به مانای بارودۆخ و شێوازی ژیانکردنی
گهشهکردنی
رادهی
نسبهت
به
کۆمهڵگایهک
کۆمهڵگایهکی تر یان رابردوی ههمان کۆمهڵگایه و بهبێ
لهبهرچاوگرتنی ئهم خاڵه ،وشهی دواکهوتوویی ناتوانێ
ههڵگری مانا بێت .به واتهیهکی تر بهبێ ههلسهنگاندنی
کۆمهڵگایهک لهگهڵ کۆمهڵگاکانی تر یان رابردووی ههمان
کۆمهڵگا ،ناشێ بڵێین که ئایا کۆمهڵگا به دواکهوتوویی
ماوهتهوه یا خود پلهکانی پێشکهوتنی بڕیوه.
زۆرکهس دواکهوتویی و پێشکهوتویی به پێوانهی
داهاتی واڵت ههڵئهسهنگێنن و ههشن که رێکخراوه
مهدهنیهکان ( )N.G.Oو پهرهسهندنیان به مهرج دهزانن.
ههندێ کهسیش پهروهردهو فێرکردن ،ئاگایاری ،داڕشتنی
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سیاسهت و ئاڵوگۆڕی بهسهر نههاده کۆمهاڵیهتیهکان بۆ
گهشهسهندنی کۆمهڵگا به گرینگ دهزانن.
دهستنیشانکردنی هۆکارهکانی دواکهوتنی ئاسیا به
گشتی و ئێران به تایبهتی و ههروهها پێشکهوتنی غهرب
له ههمو بوارهکانی ئابووری ،یاسایی ،کۆمهاڵیهتی و ...
پرسیارێکه که واڵمی جۆراوجۆری پێدراوهتهوه.
سهرجهمی تیۆریهکان سهبارهت به هۆکارهکانی
دوواکهوتویی ئێران لهم سێ خاڵهی خوارهوه کۆ
ئهکرێنهوه:
هۆکاری دهستێوهردانی دهرهکی بهرپرسیاری
.4
دواکهوتویی له ئێرانه.
 . 4هاتنی ئیسالم و هێرشی عهرهب بۆسهر ئێران.
 . 1هێرشی مۆغۆلهکان بۆ سهر ئێران.
 . 6سهرههلدانی دیاردهی ئیستیعمار و له ئاکامدا
زاڵبونی دهسهاڵتداریهتی ئهمپریالیسم.
 .1هۆکاری زهینی و کولتوری و کهسایهتی ئێرانی
بهرپرسیاری دواکهوتویی له ئێرانه.
 .4فهرههنگی ئێرانی یان نهزۆکه یان روخێنهر.
 .1گهشهنهسهندن یان پوکانهوهی زانست و عیلم.
 .6ههبوونی پێوانه و بایهخی نوێ و ئینسانی
کۆمهڵگایه.
پێشکهوتنی
مهرجی
داهێنهر،
ئینسانهکان له کۆمهلگای پێشکهوتوو بڕوایان بهو
بایهخه تایبهتیانهیه که پێکهێنهری پهیوهندیهکانی
گهشهسهندنه .ئهم جۆره ئینسانانه له واڵتانی
دواکهوتو زۆر کهمن.
 .6هۆکاری ئابووری و پهیوهندییهکانی بهرههمهێنان له
کۆمهڵگا هۆکاری سهرهکیه.
 .4شێوازی تایبهتی بهرههمهێنان له سیستهمی
()4763-4416
ئیسالم
دوای
دهرهبهگایهتی
نهیهێشتوه پهیوهندیهکانی سهرمایهداری له ئێران
دروست ببێ و بهرگری لێکردوه.
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 .1ئاماژه به ستراکتۆری عهشیرهیی و کۆچبهری
دهکات و نیشتهجێ نهبوونی قهبیلهکان بهرگری له
پێشکهوتنی کۆمهڵگا و گهشهسهندنی سیاسهت
کردوه .هۆکارهکهشی به کهم بوونی ئاو دهزانێ
وهها که خێڵهکان مهجبوور بوون گهرمێن و کوێستان
بکهن .ئهم شێوه ژیانه پهیوهندییهکانی عهشیرهیی
بههێز دهکاو له ئاکامدا فهرههنگ و سیاسهتی
عهشیرهیی سهقامگیر دهکات.
 .6سهرههڵنهدانی پهیوهندییهکانی سهرمایهدای
پیشهسازی و سهرئهنجام دواکهوتوو مانهوهی
ئێران .شێوهی بهرههمهێنانی ئاسیایی له کشت و
کاڵدا له سیستهمی دهرهبهگایهتی ،یهکانگیرترین
شێوهی کشت و کاڵیی له جیهاندایه که بۆته هۆی
ئهوهی که سیستهمی سهرمایهداری له ئاسیادا
سهههلنهدات و دواکهوتو بمێنێتهوه.
***
ئهوهی که جیهانی رۆژئاوای ئیمڕۆی پێکهێنا ،جۆری
بهرههمهێنانی سهرمایهداری بوو و ئهوهی که شێوازی
بهرههمهێنانی سهرمایهداری پێکهێنا پهیوهندی و
تایبهتمهندیهکانی سهردهمی فێئۆدالیسم بوو .ئهوهشی
که فێئۆدالیسمی (به شێوهی رۆژئاوا) دروست کرد،
خاوهنداریهتی تاکهکهسی به سهر زهمین بوو ،که ئهم
سیانه ( -4بهرههمهێنانی سهرمایهداری  -1فێئۆدالیسم
به شێوهی رۆژئاوا  -6خاوهنداریهتی تاکهکهسی زهمین)
هیچیان به گشتی له ئاسیا و به تایبهتی له ئێران هیچ
کاتێک وجودیان نهبووه و پیکنههاتوون.
تهنانهت سیسێمی کۆیالیهتی که له یۆنان ههبوو و له
بازارهکاندا کۆیلهکان ئهکڕدران و ئهفرۆشران ،له ئێران قهت
بازاری وهها نهبیندراوه .کهواته نابێ وشهی غواڵم (غالم)
یان کهنیز یان نۆکهر لهگهڵ کۆیله یهکسان بزانین ،چونکه
سیستهمی کۆیالیهتی داب و نهرتی تایبهت به خۆی
ههیه و بازاری کۆیله و کرین و فرۆشتنی یهکێک له
سهرهکیترین داهاتی دهوڵهت و دهسهاڵتی ئهو
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سهردهمه بووه .ئهمه له کاتێکدایه که له ئێران قهت
بازاری وهها پیک نههاتووه و تهنیا له چوارچێوهی کهنیز
یان نۆکهر ماوهتهوه .بارودۆخ و پهیوهندیهکانی ئابووری له
ئێران سیستهمی کۆیالیهتی دروست نهکرد ،چونکه ژیان
کردن له چوارچێوهی قهبیله و سیستهمی کاست بهسهر
کۆمهڵگادا زاڵ بوو و کۆمهڵگای به چوار چین دابهش
کردبوو:
 . 4ئاگروان  :مامۆستا ئایینیهکان و بنهماڵهی پاشا
 . 1ئهرتهشوانهکان
 . 6دهبیر یان ئهوانهی له دیوان و دهوڵهت ئیشیان
ئهکرد.
 . 1جوتیار و پیشهوهرهکان.
لهو چاخهی که له یۆنان و رۆم ،کۆیله ،کهرهسهی
سهرهکی تجارهت و ئابووری بوو ،ئێران بهسهر ئهم چوار
چینهدا دابهش ببوو و له هێند ههروهک ئێران بگره
زیاتریش سیستهمی کاست بههێز بوو و دینی هێندووش
وهک دینی زهرتۆشت پشتیوانی لهم سیستهمه دهکرد.
دینی هێندوو و دهولهت تێکئااڵن و دهوڵهت بوو به
دهسهاڵتێکی دینی زۆر به هێز .سیستهمی کاست
یهکێک له هۆکارهکانی دواکهوتویی هێند بووه.
سیستهمی کاستی لهسهر ئهو بڕوایهیه که ههژاری و
فهقر دیاردهیێکی ئاسمانیهو دهستکری خودایه و ههربۆیه
ئهم سیستهمه به پیرۆز دهزانێ و دینیش پشتیوانی
سهرهکی سیستهمی کاستی بووه.
ئهساس و بنهمای سیستهمی کاستی ،رهگهز و
خوێنه .ئهم سیستهمه له ئێران به هێرشی ئیسالم
تێکشکا ،چونکه له ناو عهرهبهکاندا ئهم سیستهمه
وجودی نهبوو .ههروهها به هاتنی ئیستێعماری ئینگلیس
سیتهمی کاستی له هێند بنهبڕ کرا .ماڕکس و ئهنگێڵس
لهسهر ئهو باوهڕهدان که دهسهاڵت و پاوانی دهوڵهتی
بهسهر ئابووری له ئاسیادا ئهوهنده بههێزه که تهنیا له
رێگای هۆکارێکی دهرهکی وهکوو هێرشی غهرب
دهشکێن.
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***
رادهی دهستپێڕاگهیشتن به ئاو ،هۆکارێکی گرینگ له
ههڵبژاردنی شوێن و جۆری ژیان کردنی ئینسانهکان
بووه .کهم بوونی ئاو له ئاسیا شێوازی کشت و کاڵ و
جۆری ئاودانی زهوییهکانی لهگهڵ رۆژئاوای تێرئاو ،جیا
کردۆتهوه .ئهمهش کاری کردۆته سهر پهیوهندییه
کۆمهاڵیهتیهکان له جڤاگدا .ئێحسانی تهبهری له کتێبی
(برخی بررسیها درباره جهانبینیها و جنبشهای
اجتماعی در ایران) دهنوسێت:
"بهشێکی ههره گهورهی بێ ئاوی جیهان له سهحرای
ئافریقاوه ههتا چین ئهگرێتهوه و لهم واڵتانه بۆ ڕاگرتن و
پاراستنی سیستهمی ئاویاری دهستکرد ،دهبا گرووپی
گهورهو تایبهتی له کرێکارهکان–کورپوراسیۆن -لێبڕاوانه
ههوڵ بدهن ههتاکو بهنداوو کارێز و سهد و جۆگهی ئاو
ههڵکهنن" ئهم کارهش پێویستی به سیستهمێکی
بههێز و چاالک ههبووه که بتوانێت زۆر به رێک و پێکی
ئهنجامی بدات و پارێزگاری لێبکات و له ئهنجامدا ئاو
بهسهر جوتیاراندا دابهش بکات".
دهزگای دهوڵهت دهستی بهسهر ئهم جۆره
سیستهمی ئاویاریهدا گرت و بهڕێوهبردنی به ئهستۆ
گرت .له ئهساسدا تهنیا دهزگایێکی گهورهو بهرین
دهیتوانی ئهم ئهرکه ئهنجام بدات که ئهویش دهوڵهت بوو.
بهاڵم لهپاڵ ئهوهشدا چونکا پاشا سهرۆکی دهوڵهت بوو
ههروهها زهمین به بێ ئاو بایهخێکی نهبوو ،ئیتر پاشا بوو
به خاوهنی ههموو زهوییهکان .له ئهنجامدا خاوهنداریهتی
بهسهر زهمیندا له قهوارهی تاکهکهسی قهت له ئێراندا
درووست نهبوو بهڵکوو خاوهنداریهتی کۆیینه(دهوڵهت)
وهکوو قهوارهی سهرهکی له بهرههمهێناندا پێک هات.
یانی له ئاسیادا هۆکاری کهم بوونی ئاو بهرگری کردووه
له چێبوونی خاوهنداریهتی فهرد و تاکهکهس بهسهر
زهمیندا .دهست بهسهرداگرتنی دهوڵهت بهسهر
سیستهمی ئاویاری زهوی و زارێکی زۆر و بهرین،
ئیستیبدای شهرقی بههێز کرد و گهیاندیه ئهوپهڕی خۆی
که ماڕکس به ناوی "دیسپۆتیسمی شهرقی" ناوی
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لێدهبا .ئیستیبداد له نهوعی رۆژههالتی ئاکامی ئهم
بنهما ئابووریهی تایبهت به رۆژههاڵت و ئاسیا بووه.
توندووتیژیی دیسپۆتیسمی شهرقی له سهردهمی
ساسانیهکاندا الیهنی دینساالری –تئۆکراتیک -پێ زیاد
دهبێت و ئیتر پاشا دهبێت به دیارده و مهوجودێکی
ئاسمانی.
مادهکان یهکهمین قهومێکی ئاریایی بوون که توانیان
حکومهتی یهکانگیر له ئێراندا دروست بکهن .ههموو
قهومهکانی ئاریایی ئهو سهردهمه هێشتا به شێوهی
ئاژهڵداری ،شوانی و کۆچبهری ژیانیان دهکرد .مادهکان به
ڕام کردنی ئهسپ توانیان هێزێکی گهورهی لۆجێستیکی
بۆخۆیان بدۆزنهوهو دهست بهسهر ههموو قهومهکانی
دیکهدا بگرن و له ئاکامیشدا حکومهتی ئاشوور بڕوخێنن.
لهسهردهمی دهسهاڵتداریهتی مادهکاندا بوو که بهره
بهره شێوازی بهرههمهێنانی ئاژهڵداری و کۆچبهری و
شوانی گۆڕاو شێوازی کشت و کاڵی پهرهی پێدرا .دوای
روخانی حکومهتی مادهکان ،حکومهتی هخامهنێشیهکان
دهسهاڵتی بهدهستهوه گرت که  677سال درێژهی کێشا.
بۆ
که
بوو
هخامهنێشیهکاندا
سهردهمی
له
چارهسهرکردنی کێشهی کهم بوونی ئاو یهکهمین کارێز
لێدرا .ئیتر کشت و کاڵ گهشهی کرد ،بهاڵم دهوڵهت
دهستی بهسهر دابهش کردنی ئاودا گرت .له واڵتی
ئێرانی کهم ئاوی کۆن ،زهوی بهبێ ئاو هیچ بایهخێکی
نهبوو ،ههربۆیه دابهشکهری ئاو یانی دهوڵهت و
سیستهمی حکومهتی ئهوکات ،بوو به خاوهنداری ههموو
زهوی و زارهکان .له سهردهمی هخامهنێشیهکاندا ههموو
زهوی و زارهکان هینی پاشا بوون .تهنانهت خاوهن زهوییه
قهبهکانیش ئهو زهمینانهی که بوویان به هی خۆیانیان
نهدهزانی و ههرکات پاشا بیویستایێ دهیتوانی لێیان
بستێنێتهوه .ئهو دۆخ و سیستهمه به هێرشی
عهرهبهکان ،تورکهکانی ئاسیای ناوهندی ،مۆغۆلهکان،
بهدهست
دهسهاڵت
بهدهستبونی
دهست
قهومهکانیتری ئێران تێکنهشکاو ههتا کاتی رهزاشا
مایهوهو گۆڕانکاریهکی ئهوتۆی بهسهر نههات .تهنانهت
رهزاشا پاش ئهوهی دهستی بهسهر ههموو ئهو زهوی و
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زارانهدا گرت که هی ئهربابه بچوک و گهورهکان بوو ،بوو
به گهورهترین خاوهنی زهمین له سهردهمی خۆیدا .له
دهسهاڵتی یهکانگیری باوکساالری
سیستهمی
(پاتریمۆنیال یان شاباوکی) ،پاشا باوکی گهل و گهلیش
رهعیهتی (فهرمانبهر) پاشا لهقهڵهم دهدرا.
عهرهبهکان دوای هێرشی ئیدئۆلۆژیکی ئیسالمی بۆ
سهر ئێران ،حکومهتی ساسانیهکانیان روخاند ،بهاڵم
بنهمای ئابوری یانی شێوازی بهرههمهێنان له کشت و
کاڵدا به ههمان شێوهی جارانی مایهوهو دهستی لێنهدراو
نهگۆڕا .عهرهبهکان چونکه له نیشتمانی خۆیان له رێگهی
کشت و کاڵهوه ژیانیان بهڕێوه نهدهبرد و سیستهمێکی
دیاریکراو و پتهویان له کشت و کاڵدا نهبوو ،کاتێ که
ئێرانیان داگیر کرد بهرنامهی نوێیان بۆ ئهو ههموو زهوی و
زاره نهبوو که داگیریان کردبوو .ئیتر ناچار ههمان بهرنامه و
سیستهمی ئێرانیهکانیان بهڕێوه برد و درێژهیان پێدا.
ههروهها عهرهبهکانی پێش ئیسالم قهت حکومهتێکی
یهکانگیر و یهکدهستیان نهبوو و تهجروبهی بهڕێوهبردنی
دهوڵهت و دهزگای حکومهتیان نهبوو و کاتێ ئیمپێریای
ئێران و دهوڵهتهکهیان داگیر کرد کهوتن بهسهر دهزگایێکی
پان و بهرینی دهوڵهت که نهیاندهزانی و نهیانتوانی به
شێوهی خۆیان بهڕیوهی بهرن ،ناچار زۆر دهستیان
تێوهرنهداو ههروا هێشتیانهوه و "سوڵتان" یان "خهلیفه"
جێگای "پادشا"ی پر کردهوه4.
درێژهکێشانی ئهم دوو خاوهنداریهتیه (تاکهکهسی و
کۆیی) له رۆژههاڵت و رۆژئاوادا بۆ دوو داهاتووی جۆراوجۆر
رێگای خۆش کرد .دوو جۆر دهسهاڵت ،دوو جۆر
سیاسهت ،دوو جۆرفهرههنگ که ههرکامیان تایبهتمهندی
خۆیان ههیه.
***
لهناوچونی ئیمپێریای روم (که لهسهر بنهمای ئابووری
کڕین و فرۆشتنی کۆیله بهرێوه دهچوو) به هۆی قهیرانی
ههناوی یانی شۆڕشی کۆیلهکان و کۆلۆنیاکان ،و
هێرشی قهبیلهکانی ژێرمهن وهکو هۆکارێکی دهرهکی بۆ
واڵته
له
عهشیرهیی
پهیوهندیهکانی
جارێکیتر
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داگێرکراوهکاندا زیندوو کردهوه ،بهاڵم ئهمجارهیان به
جێگای یهکیهتی قهبیلهکان ،سهدان قهڵهمرهوی
چکۆلهی کشت و کاڵی لهسهر بنهمای خاوهنداریهتی
تاکهکهسی زهمین چێ بوو .هۆکاری خاوهنداریهتی
تاکهکهسی زهمین ،پاشماوهی پهیوهندیهکانی قهبیلهیی
تێکشکاندو پهیوهندی چینایهتی دروست کرد.
پڕژوباڵوی و زۆری حکومهتهکانی ناوچهیی و بچوک،
جێگای حکومهتی یهکانگیریی سیاسی رومی گرتهوه و
قهبیلهکانی ژێرمهن که له شومالهوه هاتبون ،ههمو
زهوی و زارهکانیان بهسهر خۆیاندا دابهش کرد و
نیشتهجێ بوون( .واندالهکان له دهوروبهری دهریای
مهدیتهرانه ،گاتهکان له ئیسپانیا ،ئهنگێل و ساکسۆنهکان
له بهریتانیا و وانک و گێل و ئێسترۆگێتهکان له ئیتالیا
نیشتهجێ بوون) .قورسایی ژیان لهسهر شانی
کۆیلهکان سوکتر بوو و پارچه زهمینێکیان ههبوو و ناوی
کۆیله لهسهریان داماڵدراو بوون به "سرف" .زۆربهی
جوتیارهکان ههر لهم کۆیالنه بوون و لهسهر ئهو
زهمینانهی که له حکومهتی رومیان سهندبوو کشت و
کاڵیان دهکرد.
لهگهڵ چڕوپڕی ئهم ههموو ئاڵوگۆڕه له ئؤروپا ،هیچ
کاتێک وشکیی عهرد و نهبوونی ئاو موشکیلهی بۆ
جوتیارهکان ساز نهکرد و به پێچهوانهی ئاسیا ،له ئۆروپادا
زۆری ئاو رۆڵێکیتری گێڕاوهو دهرفهتێکی زیاتری بۆ
بزوتنهوه کۆمهاڵیهتیهکان رهخساندوه و ئاسهواری خۆی
لهسهر پێکهاتهو بنهما کۆمهاڵیهتیهکان به شێوهیێکیتر
نیشان داوه.
سیستێمی دهرهبهگایهتی(فئۆدالیسم) له ئۆروپا ئهم
تایبهتمهندیانهی ههبوو:
فئۆدالیسم له غهرب له سهر بنهمای خاوهنداریهتی
تاکهکهسی بهسهر زهمیندا راوهستا.
فئۆدالهکان خاوهنی رێکخراوی سیاسی یهکانگیر و
بههێز نهبوون ،چونکه سیستهمه ئابوریهکهشی وهکو
سیستهمه سیاسیهکهی یهکانگیر نهبوو.
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له رۆژههاڵت زۆرترین وزهی جوتیارا بۆ دابینکردنی ئاو
بهکار دههێندرا ،بهاڵم له رۆژئاوا وانهبوو .له شهرق بۆ
دابینکردنی ئاو پێویستی به بهڕێوهبهرایهتی و رێکخراوه و
هێزێکی زۆری ئینسانی ههبوو (دهوڵهت یان
خاوهنداریهتی کۆ) .له شهرق زهمین به بێ ئاو بایهخێکی
نهبوو و خاوهنداریهتی زهمین پهیوهندی به خاوهنداریهتی
ئاو ،یان سهرچاوهی ئاوههبوو.
له رۆژههاڵت به پێچهوانهی رۆژئاوا له چاخی
دهرهبهگایهتیدا ،زهمیندار و تاجر یهک بوون ،یانی ئهوهی
که تیجارهتی دهکرد ههمان زهمینداره گهورهکان بوون
بهاڵم له ئۆروپادا تاجرهکان رهقیبی فئۆدالهکان بوون.
له غهرب ههموو زهویهکان بهسهر فئۆدالهکاندا دابهش
ببوو و هینی پاشا نهبوون و ههر فئۆدالێک له قهاڵی
خۆیدا سهربهخۆیی تهواوی ههبوو و له ناوچهی خۆیدا
یاسای تایبهت به خۆی بهڕێوه دهبردو تهنانهت هێزی
چهکداری تایبهت به خۆی ههبوو ،بهاڵم له رؤژههاڵت
پادشا دهیتوانی ههر کات پێی خۆش بێت پارچه زهمین
بدات به کهسێک یان لێی بستێنێتهوه.
دهسهاڵتداریهتی فئۆدال له قهڵهمڕهوی خۆیدا ههروهها
خاوهنداریهتی فئۆدال و زهمینهکهی وهکوو یاسا لهالیهن
حکومهتی ناوهندی رێزی لێ دهگیراو پارێزگاری لێدهکرا.
له رۆژههاڵت پهیوهندی له نێوان پادشا و چهند
"تیولدار"دا ههبوو ،بهاڵم له رؤژئاوا پهیوهندی له نێوان
سهدان فئۆدال و تیولدار ههبوو( .تیول یان فیف ،fiefیانی
زهمین سهرچاوهی داهات ،لهالیهن فئۆدالهوه دهدرا به
کهسێک (واسال) که خزمهت و پارێزگاری چهکدارانه له
فئۆدال بکات).
دابهشبوونی دهسهاڵتی سیاسی له نێوان فئۆدالهکان
تایبهتمهندی بنهڕهتی دهرهبهگایهتی له رۆژئاوادا بوو،
بهاڵم له شهرق ،یهکانگیر و له دهستی پادشادا بوو.
له شهرق خاوهنداریهتی کۆ یان دهوڵهتی ،بهرگری له
شکانی قهوارهی نهریتی بهرههمهێنان دهکرد و له
الیهکهوه نهیدههێشت هێزی نوێی وهکوو بازرگانی
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سهربهخۆ و سهنعهتگهر سهرههڵدهن و له الکهیتریشهوه
پێشی دهگرت له رهها بوونی جووتیارهکان له زهمین یانی
کرێکاری ئازاد (رهها له زهمین و ئازاد له خاوهنداریهتی)
دهکرد.
له ئۆروپا پادشا خاوهنی ههموو ئیختیارێک نهبوو و به
گشتی ئهتوانین بڵێین به هۆی پشتیوانی فئۆدالهکان
درێژهی به پادشاهی خۆی دهدا ،بهاڵم له رۆژههاڵتدا،
حاکمه ناوچهییهکان هیچ رۆڵێکیان له مانهوه یان
ههڵبژاردن یان البردنی پادشادا نهبوو و تهنانهت له
شهرق حاکمه ناوچهییهکان به فهرمانی پاشا دهگۆڕدران.
له سیستهمی فئۆدالیسمی غهربدا ،کلیسای
کاتولیکیی دهوڵهتی ،وهکوو بنکهیهکی دهسهاڵت لهگهڵ
پادشاو ئهربابهکاندا بهربهرهکانی دهکرد .کلیسا،
فئۆدالهکان ،پادشا وهکوو سێ بهش و سێ هێزی جیا له
یهکتر له دهسهاڵتدا ههردهم له بهربهرهکانی و هاوکاری و
هاوژینی لهگهڵ یهکدا بوون .به واتهیێکیتر دهسهاڵت
تهنیا یهک سهرچاوهی نهبوو بهڵکوو بهسهر ئهم سێ
بهشهدا دابهش کرابوو .ئهمهش بوو به هۆی ئهوهی که
سیستمێکی یهکانگیری خاوهندهسهاڵت پێک نهیێت،
بهاڵم له شهرق تێکههڵچوونی دین و دهوڵهت خوێنمژترین
جۆری حکومهتی دروست کرد.
***
و
دروستبوون
سهرچاوهی
زێدهبهرههم،
گهشهسهندنی شارنشینی ،پیشهسازی و بازرگانیه.
بهاڵم چونکه له ئاسیادا زهمین هینی پاشا بوو و
ههروهها جوتیاریش له بهرههمی کشت و کاڵدا تهنیا
بهشێکی ههره کهمی بهردهکهوت ،ههمووی ئهم خێره
یانی زێدهبهرههم دهکهوته دهستی زهمینداره ههره
گهورهکان و سهرئهنجام دهچووه گیرفانی پادشا یان
سوڵتان.
سهرمایهداری له ئۆروپا له گوندهوه دهستیپێکرد و
لهگهڵ شار و تجارهت له شار پهیوهندی گرت .به
واتهیێکیتر بورژوازی ،دێهاتی به شارهوه نوساند و له
هێزی جوتیارهکان بههرهی وهرگرت.
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تاجرهکان له سهرهتادا چهرخ یان دهزگای رستن و
چنینیان له ماڵی جوتیارهکاندا دادهنا ،ههتا ئهو کاتانهی
که به کشت و کاڵهوه خهریک نین خۆیان به رستن و
چنینهوه خهریک بکهن (مانۆفاکتۆرهکان) .بهم شێوهیه
جوتیارهکان له پاڵ کشت و کاڵدا داهاتێکیتریان دهست
کهوت .تاجرهکان ههموو ماتریالێکیان بۆ فهراههم دهکردن
و بهرههم و چندراوهکانیان لێ دهکرین و بۆ شاریان دهبرد.
له ههمان کاتدا بازرگان و تاجرهکان زهمینهکانیان له
فئۆدالهکان دهکڕی ههتا مهڕ و بزنی تیا بلهوهڕێنن و له
پاشاندا خوری و پهشمهکانیان بفرۆشن .دوای کڕینی
زهمینهکانی کشت و کاڵ بۆ لهوهڕی مهڕ و بزن،
جوتیارێکی ههره زۆر بێکار و بێزهمین کران .ئهم
جوتیارانه ناچار ههموو هێزی خۆیان له رستن و چنیندا
بهکار هێنا و ئهم کاره بوو به کارێکی سهرهکی بۆیان و
جوتیارهکان لهم پڕۆسهدابوون به کرێکار و کرێیان
وهردهگرت( .له پهرلمانی لۆردهکانی ئینگلیس ،لهبهردهم
تهختی پاشا ،تورهکهیێک پڕ له خوری داندراوه و رهئیسی
پهرلمانی لۆردهکان لهسهر ئهم تورهکه دادهنیشێ .ئهم
تورهکه خوریه وهک نهریتێکی سهردهمی پادشایی
ئینگلیستان ماوهتهوه و به مانای ئهوهیه که ههر له
کۆنهوه بهخێوکردن مهڕ و چنینی جل و بهرگ به خوری
داهاتێکی سهرهکی خهزانهی پاشا بووه).
دوای ماوهیێک تاجرهکان ههموو دهزگاکانیان له ماڵهکان
گواستهوه بۆ یهک ماڵ و بهم شێوهیه کارگهی بچوکیان له
دێهاتهکان ساز کرد و کرێکارهکان دهچون لهوێ کاریان
دهکرد .بهم شێوهیه تاجرهکان و بازرگانهکان توانیان
جوتیارهکان له زهمین ههڵقهنن و بیانکهن به کرێکاری
خۆیان .له ههمان کاتدا زهمینهکانیشیان له دهرهبهگهکان
دهکڕی و ئهمه بوو به هۆی ئهوهی که بهرهبهره
سیستهمی فئۆدالی بێ هێز و بێهێزتر بێت.
سهرهنجام کاتێک مانۆفاکتۆرهکان (بهرههمهێنانی
دهستی) کران به کارخانه ،کرێکارهکان له ههموو
خاوهنداریهتی بێبهش کران و جگه له هێزی کاری خۆیان
شتێکیتریان بۆ فرۆش پێنهبوو.
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پوڵ و دراو هۆکاری لێکههڵوهشاندنی بهرههمهێنان به
شێوهی قهدیم بوو ،چونکه بازرگانهکان و تاجرهکان به
چهکی پوڵ دهرگای قهاڵی فئۆدالهکانیان شکاندو بوو به
هۆی ئهوهی که کرێکاری ئازاد و بێ ههدهف بخوڵقێنێ.
ئهم ئاڵوگۆڕه یانی بێزهمینکرانی جوتیارهکان و
ئاوارهبوونی ههرهزۆریان بهرهو شارهکان ،ژان و بێ
چارهنووسیهکی دڵتهزێنی لهگهڵ خۆی هێنا .کرێکارهکان
نهیاندهتوانی لهم نیزامه نوێیهدا خۆیان رێکخهن ،ههربۆیه
ههرهزۆریان تووشی سواڵکهری و چهتهیی و بهرهڵاڵیی
بوون .له ئاخرهکانی سهدهی پانزه  41و ههموو
ساڵهکانی سهدهی شانزه  ،43له گشت ئۆروپای غهربی
یاسای رهق دژ به بهرهڵاڵیی ئاماده کرا .بۆ وێنه له
زهمانی پادشا هانری ههشتهمدا النی کهم حهفتاودوو
ههزار  01.777نهفهر به تاوانی بهرهڵاڵیی له سێداره
دران.
له سهدهکانی  43و  40زایینیدا دوای بهرینبوونهوهی
کتوپڕی تیجارهت و پهیدا بوونی بازاڕی جیهانی ههروهها
پهرهسهندنی بهرههمهێنانی کااڵی جۆراوجۆر و
رهقهبهرایهتی ئۆرووپاییهکان بۆ کۆنترۆڵی کااڵی
ئاسیاییهکان و ههروهها دۆزینهوهی زێر و زیوێکی زۆر له
ئامریکا و بهکارهێنانی سیستهمی ئیستیعماری،1
ههمویان دهستیان خسته ناو دهستی یهک و قهاڵکانی
فئۆدالهکانیان یهک به دوای یهکدا دهڕوخاند و
سهرمایهداری زیاتر و زیاتر پهرهی دهسهند.
کاڕڵ ماڕکس له کتێبی کاپیتال دهنووسێ" :له
سهرهتادا تیجارهت پێشمهرجی راگواستنی سهنعهت و
پیشهی دهستی ،سهنعهتی ناوچهیی له گوندهکان و
سیستهمی دهرهبهگایهتی و کشت و کاڵی بۆ سهر
بنکهی سهرمایهداری بوو ،بهاڵم سهرهنجام ئهو تاجرانه
یان خۆیان بوون به سهنعهتگهر یان سهنعهتگهره
چکۆلهکانیان له دێهاتهکان والێدهکرد که بۆ ئهوان کاال
بهرههم بێنن" .ئهمه تایبهتمهندی گۆڕانی سهرمایهداری
له رۆژئاوا به تایبهت له ئینگلیستان بوو.
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له رۆژههاڵت و له ئێرانیشدا وهکوو ئۆروپا ،دۆخێک
پێویست بوو که تاجرهکان بکات به سهنعهتگهر ،بهاڵم ئهم
بارودۆخه قهت له ئێران پێک نههات و تهنانهت ئێستاش
سهرمایهدارهکانی ئێران الیان باشتره له بواری ئاڵوگۆڕی
شتومهکدا بمێننهوه ،بۆ ئهوان هیچ گرینگ نیه که ئهم
کاالیانه له ئێران بهرههم دێن یان له ههندهران یان ئهوهی
که کاال بهرههمی کشت و کاڵ بن یان کهرهسهی خاو.
کهواته ئهشێ بڵێین سهرمایهی بهرههمهێنان دهبێ
بهسهر سهرمایهی تیجاری سهرکهوێ بۆ ئهوهی که
ئاڵوگۆڕیش بهسهر تیجارهتدا بهێنێ .کاڕڵ ماڕکس له
پێش
کۆمهڵگاکانی
"له
دهنوسێ:
کاپیتالدا
سهرمایهداریدا ،تیجارهت بهسهر بهرههمهێناندا حاکم و
زاڵه ،بهاڵم له کۆمهڵگاکانی مۆدێڕندا ئهم پێوهندیه
ئاوهژوو دهبێتهوه".
تێپهڕکردنی دۆخی سهرمایهداری تیجاری و ئابووری
کشت و کاڵی بۆ سهر دۆخی سهرمایهداری سهنعهتی و
بهرههمهێنان ،مهرجی سهرهکیی گهشه له قهڵهم
دهدرێ وبههێز نهبوونی پێکهاتهی کۆمهڵگای ئێران لهم
بوارهدا بۆ رێکخستنی ئهم ئاڵوگۆڕیه هۆی سهرهکی
لهم
ئێران
دواکهوتوومانهوهی
درێژهکێشانی
سهردهمهدایه.
پهیوهندیهکانی ئابووری له ئێران لهم سهدهی ئاخریهدا
له قۆناغی سهرمایهداری تیجاری ماوهتهوهو نهیتوانیوه
پیشهسازی.
سهرمایهداری
قۆناخی
به
بگات
سهرمایهداری تیجاری هیچ ناکۆکیێکی لهگهڵ دین و
حکومهتی پادشایی و ئابووری کشت و کاڵیدا نیه.
تهنانهت واڵته خارجیهکان ههموو کات الیهنگریان له
دهرهبهگه خاوهن زهمینهکان و پادشا دهکرد ،که ههموو
ئهمانه بهریدهگرت له پهرهسهندنی سهرمایهداریی
پیشهسازی .بهاڵم له ئۆروپا سهرمایهداری پیشهسازی
تهنگی به کلیسا ،فئۆدالهکان ،وپادشا ههڵچنی و به گژ
ههموویاندا چووهوه ،تا رادهیێک که دهسهاڵتی له پادشا
کهم کردهوهو دینی له دهوڵهت وهدهرنا و سیستهمی
فئۆدالی به یهکجاری تێکشکاند و سیستهمی نوێی
خوڵقاند.
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ئهوهی که به تهمهدونی رۆژاوا ناو دهبرێ ،لێکدانێکه
لهم خااڵنهی خوارهوه:
 . 4گهشهسهندنی زانست و فهلسهفهی ئهقڵی
 . 1شۆڕشی پیشهسازی
 . 6شارنشینی
 . 1دموکراسیی سیاسی
 . 1بههادان به تاک
 . 3جیایی دین له دهسهاڵتی سیاسی یان دهوڵهت
 . 0دهوڵهتی مۆدێڕنی ههڵبژێردراو و قانونی
 . 3کۆمهڵگای مهدهنی
 . 2گهشهی ئابوری و ژیانی خۆشگوزهرانی
 . 47بهڕیوهبردنی مافی مرۆڤ و ههروهها مافهکانی
شارۆمهندی
 . 44میللهتگهرایی و دهوڵهت -میللهت
 . 41ئاسودهتر ژیان کردن زهینی و عهینی به هۆی
گهشه کردنی تێکنۆلۆژی
 . 46پێکهاته و تێکهاڵویێک له پهیوهندیهکانی
سهرمایهداری
سهرچاوه :چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ نوسینی دکتر کاظم

علمداری

...............................................................
 _ 4دینی ئیسالم لهگهڵ ئهوهی که ئایدیۆلۆژیایهکی
ئاسمانی بانگهشه دهکرد ,دهیویست قهبیلهکانی عهرهب
یهک بخات و حکومهتێکی یهکانگیری عهرهبی چێ بکات.
و سهرکهوتوانه ئهم کارهی ئهنجام دا .یانی ئیسالم له
سهرهتای شکڵگرتن و سهرکهوتنیدا ههموو ههوڵی بۆ
بهدهستهوه گرتنی دهسهاڵت بوو و له ئاکامدا توانی
حکومهتێکی ئیسالمی دروست بکات .له ئێرانیشدا دینی
زهرتۆشت وهها لهگهڵ دهوڵهت تێکهاڵو ببوو که مۆغهکان
نهتهنیا له دهسهاڵتدا دهستێکی بااڵیان ههبوو بهڵکوو زۆر
جاریش مۆغهکان دهبوونه پاشا .ئهردهشیری بابهکان
دامهزرێنهری حکومهتی ساسانی ( 111زایینی) مۆغی
زهردهشتی بوو و دینی زهرتۆشتیش مهزههبی رهسمی
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دهوڵهت بوو .ئهم لهیهک چونهی حکومهت کردنی عهرهبه
موسوڵمانهکان لهگهڵ ساسانیه زهرتۆشتیهکان(یانی
یهک بونی دین و دهوڵهت) بوو به هۆی ئهوهی که دینی
ئیسالم ساناتر جێگای حکومهتی ساسانیهکان پڕ
بکاتهوه.
 _ 1ئا .سویان ،له کتێبهکهیدا به ناوی" :توسعه ارضی
مستعمرات اروپا" دهنوسێ :ههتا ئاخری سهدهی 42
ههموو دنیا (ئاسیا ،ئامریکای التین و ئافریقا ،ئۆستورالیا)
لهبهینی دهوڵهته زلهێزهکانی ئۆروپا و ئامریکا دابهش کرا
و کران به کۆلۆنیا .سیاسهتی بهکۆلۆنیزه کردن لهالیهن
واڵته سهرمایهداریهکان ،یانی داگیر کردن و دابهش
کردنی ئهو واڵتانهی که هێشتا داگیرنهکرابوون له ئاخری
سهدهی 42دا سهرکهوتوانه ئهنجام دران و داگیرکران و
بهسهر ههموو دنیادا زاڵ بوون .لهو سهردهمهدا که
بهناوی ئهمپێریالیسم بهناوبانگه ،دوای ئهم داگیرکردن و
دابهشکردنه ههوڵیان ئهدا ههموو ژێرخان و کهرهسهی
خاو تااڵن بکهن و دهستی ههزاران کرێکار بڕفێنن و له
ئاکامدا بهسهر بازاری جیهانیدا زاڵ ببن .سهرئهنجام جگه
له کارهساتێکی گهورهی سیاسی ،دهسکهوتێکی
ئهتۆیان بهجێ نههێشت.
***
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وتار




مهکیاڤێلی"بۆکامقۆناغی
ئامۆژگارییهکانی" 

بوو؟
مێژوو 
ب .هێدی

ئهگهر له سهدهکانی نێوهراستدا مهکیاڤێلی به
روخسارێکی ناحهزهوه کهوته نێو مێژووی ئهدهبیاتی
سیاسی ئهو سهردهمهو بگره ئێستاش ،هۆکارهکهی له
دڕکاندنی واقعێکی سادهدا سهرچاوهی گرتبوو .ئهو
پهردهی له سهر واقعێکی مرۆڤایهتی ههڵدایهوه که له
سهردهمانێکی کۆنهوه و تا به ئێستاش وهک زاتێکی
نهفسی -بهاڵم شاراوه -تهقهدووسێکی وههمی به
"تاک" دهبهخشی .دهسهاڵت و چۆن وهدهست هێنانی و
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چۆن راگرتنی دهسهاڵت ،ماکی سهرهکی کتێبێک بوو به
ناوی "میر" (شههریار) که به کۆمهڵێ پهند و ئامۆژگاری
فۆرمووله کراوه بۆ بهکار هێنانی تهکنیکی سیاسهت
کردن.
دهستهواژهیهکی بهناوبانگ ههیه که دهخرێته پال
مهکیاڤێلی و ئێمه له گهلێ باس و خواسی بابهتیانه یان
سیاسیدا گوێ بیستی دهبین .ئهم دهستهواژهیه ئهگهر
من به دروستی وهرمگێرابێته سهر کوردی ئهمهیه:
"ئامانج پاساودهری کهرهسهیه" .ئهگهر به شێوهیهکی
سادهتر ئهم دهسته واژهیه بخوێندرێتهوه ئهم دهرهنجامه
وهردهگرین که ،بۆ گهیشتن به ئامانج کهڵک وهرگرتن له
ههر چهشنه کهرهسه یان تاکتیکێک شهرعییه.
نهریتی مرۆڤایهتی وای کردووه که بۆ پێناسه کردنی
ههر چهشنه کردارێکی ،حیجابێک بخوڵقێنێ بۆ سهرپۆش
دانان له سهر کاردانهوهی ئاکارهکانی له روانگهی بهها
ئنسانییهکاندا .ئهگهر مهکیاڤێلی به دڕکاندنی سیمای
راستییانهی تهکنیکی دهسهاڵت و هێشتنهوهی
دهسهاڵت ،ئاوا کهوته بهر نهفرهتی سهردهمانێک ،ئهمه
بهو مانایه نهبوو که ئهو درۆی له گهڵ سهردهمی خۆی
دهکرد یان بوختانی ههڵدهبهست ،بهڵکوو به پێچهوانهوه
رێک پهنجهی له سهر واقعێک دانابوو که پیرۆز بوونی
خودانی دهسهاڵتی دایه دهم بای گومانهوه .ئهو
سهرچاوهی دهسهاڵتی گهڕاندهوه بۆ غهریزه نهفسی و
شههوهتییهکانی مرۆڤ و بۆ ههتا ههتایه ئهم حوکمهی
شکاند که وچهی نوێ پشت ببهستێ به رزگاریدهر.
بهاڵم داخوا مرۆڤ تا به چ رادهیهک دهرس وهردهگرێ له
ئهزموونی مێژوو و سایکۆلۆژیای دهسهاڵت؟ ئهمه ئهو
پرسهیه که مرۆڤایهتی هیالکی دهستی سهداقهتی
خۆی دهکات.
ئهگهر سهدهی ههژدهههم وهک سهدهیهکی
رۆشهنگهری وێسگهیهک بوو بۆ پێناسه کردنی
مهعریفهت و دهسهاڵت ،دهبینین که خوێندنهوهیهکی
نوێ بهرههم هێندرا بۆ رۆچوونه نێو بناغه گشتییهکانی
بهرههمی تاک و کۆمهڵ .ههر لهم سهردهمهدا ئاوڕێکی
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جیاواز درایهوه له بهرههمه به ناوبانگهکهی مهکیاڤێلی
واته "میر" .بهم خوێندنهوه نوێیه ،مهکیاڤێلی له تاوان
دهشۆردرێتهوهو ههموو ئهو قسه و قسهرۆکانهی که
کهوتبوونه پاڵی سڕانهوه .سپینوزا( ) Spinozaدهلێ" :
مهکیاڤێلی زۆر زیرهکانهو بهرواڵهت وای شیدهکاتهوه که
میرێک ( که جگه له کوڵ و کۆی دهسهاڵت هیچ
ئهنگیزهیهکی تری نییه) دهبێ پهنا بباته بهر چ
کهرهسهیهک بۆ ملکهچ کردن و گوێ رایهل کردنی
مهیدانی دهسهاڵتهکهی له پێناو بڕیارهکانیدا .بهالم زۆر به
دهگمهن دهتوانین له مهبهستی سهرهکی ئهو
(مهکیاڤێلی) تێبگهین .رهنگه ئه وستوویهتی بۆمان
دهربخات که مرۆڤی سهربهست و ئازاد دهبێ تا به چ
رادهیهک وشیار و ژیر بێ له سپاردنی جارهنووسی خۆی
به دهستی "تاک" ...چوونکه "تاک" بۆ رهواندنهوهی ههر
چهشنه نیگهرانییهک که ببێته هوی لهرزاندنی
ئاوتۆریتێتهکهی ،ههر دهم له پالن دایه بۆ دژ کردهوه و
ئهمه وا دهکات که ناچار دهبێ پتر خۆی سهرقاڵ بکات به
بابهته تاکه کهسییهکانی خۆی و بهم پێیه خێر و
بهرژهوهندی جهماوهر دهکاته فیدای بهرژهوهندی خۆی و
دهزگای دهسهاڵتهکهی .سهبارهت بهم پیاوه ورد بین و
ژیرهدا  ،من پتر له سهر ئهم قهناعهتهم که ئهمه
مهبهستی سهرهکی ئهو بووه .چوونکه دهزانم ئهو
هۆگری ئازادی بووه و بۆ پاراستنی ئازادی دروست ترین و
کارامه ترین ئهندهرزی به ئێمه داوه".
بهم پێوهره ،چاخی رهوشهنگری دهیهوێ ههڵگری چ
پهیامێک بێ بۆ وچهی دوای خۆی؟ بێگوومان ئهم جیله
پابهند بووه بهم پرهنسیبه ئهخالقییهی که پێویسته ههر
سهردهمێک به پێوهره تایبهتهکانی خۆی ههڵسهنگێردرێ.
وهک مێتۆدیک ئهمه ئاوڕدانهوهیهکی مێژووییه و نکۆڵی
لێ ناکرێ ،بهاڵم وهک "تاک" هیچ پێوهرێک له ئارادا نییه
که "تاکی" دوێنێ له "تاکی" ئهمرۆ جیا بکاتهوه" .تاک" به
گشتی سهرچاوهیهکی نهفسییه که بۆ هێشتنهوهی
خۆی یان بۆ به ئهنجام گهیاندنی "ئامانج" ئامادهیه
ههردهم بکهری (فاعیل) سهرهکی کتێبی "میر" بێت و
ههموو تهکنیکهکانی سیاسهت رهپێش چاو بگرێ .ئهم
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چهمکه پاڵنهرێک بوو بۆ بهرههم هێنانی گیانی به کۆمهڵ
و تهنگ کردنهوهی مهیدانی دهسهاڵتی "تاک" له
سیاسهت و کۆمهڵگادا .ئهمه وای کرد که حهول بدرێ بۆ
نههادینه کردنی کۆمار و ئهم کۆمارهش شهرعییهتی
یان به واتایهکی تر پلۆرالیسم
خۆی له جیاوازی
وهربگرێ .لیره به دواوه ئهمه "تاک" نییه که کۆمهڵگا
بهرههم دێنێ بهڵکوو ئهمه کۆمهڵگایه که بۆ بهرههم
هێنانهوهی خۆی به کۆمهڵێ پرۆسهی عهقڵییهتیدا
تێدهپهرێ.
گرینگترین ههنگاوی ئهم چاخه ،حهولێک بوو بۆ ئاوێته
کردنی ئهخالق و سیاسهت .ئهگهرچی ئهخالق و
سیاسهت دوو چهمکی جیاوازن بهاڵم زهرورهتی نێزیک
بوونهوهی ئهخالق له سیاسهت ،دهستهبهرێک بوو بۆ
نیشانهی بهرفراوان بوونهوهی چهمکی
ئازادی و
کۆمهڵگای مهدهنی .ئهگهرچی ئهم بابهته وهک پراکتیک
گهلێ ئهستهم بووه ،بهاڵم وهک ئامانج له گیانی
دادپهروهری و ئازادیدا رهگی قووڵی داکوتابوو .ئهمه
پێوهرێکه بۆ ههڵسهنگاندنی و دهسهبهر کردنی بهها
گشتییهکانی مرۆڤایهتی له مهیدانی دهسهاڵتێکی
سیاسیدا .لێره به دواوه جهماوهر بهرزترین و دیارترین
مۆتیڤی چهمکی سیاسهتهو ،تهواوی حهول و تهقهالکان
دێنه خانهی پۆپۆلیسمێکی رادیکااڵنه و چهمکی
دهسهاڵت جێی خۆی دهدا به واتای دامهزراندنی
دهوڵهتی خدمهت گوزار.
هێشتا زووه ئهگهر بمانهوهێ حوکم بدهین له سهر
ئهوهی که ئهم رهوته وای کردووه که نهفسی واتای
دهسهاڵت بگۆرێ .یان به واتایهکی تر قهناعهت هێنان بهم
گۆڕانکارییه له ئهدهبیاتی سیسهتدا گهشبینیهکی بێ
ئاوزانهیه .چوونکو سهدهی بیستهم ههڵگری واتایهکی
تره بۆ چهمکی سیاسهت .لهم قۆناغهدا پچڕانێکی ئهوتۆ
ههست پێدهکرێ له رهوشی دیپلۆماسیدا ،بهاڵم به
گشتی دهکرێ بڵێین که دیپلۆماسی کۆلۆنیالیزم به
چهشنێک خۆ بهرههم دههێنێتهوه .لهم سهردهمهدا
بهرژهوهندی گشتی وهک فاکتیک دهچێته بهرهوهی بهها
گشییهکانی مرۆڤایهتی و مرۆڤ دهکهوێته بهردهم
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جهغزێکی بێ چارهسهر له ئاست ویست وهیواکانی.
ههر بۆیه سهدهی بیستهم ههڵگری دڕندانه ترین و بێ
بهزهییانه ترین چیرۆکی تاڵی هیوا جوانه مهرگهکانی
مرۆڤ بووه.
سهدهی بیستهم و رهوتی بزاڤه رزگاری خوازییهکان
شایهد حاڵیکن بۆ ئیفلیج بوونی بزاڤی رهوشهنگهری له
سۆنگهی سیاسهت و دهسهاڵتدا .ئهگهر له چاخی
رهوشهنگهریدا (سهدهی ههژده) واتای دهسهاڵت
دهکهوێته ژێر کاریگهی رهخنهی سهردهمی خۆی،
هۆکارهکهی دهگهرێتهوه بۆ واتایهکی ریشهیی سهبارهت
به یاسای مهدهنیهت و چهمکی پهیمانی کۆمهاڵیهتی.
لهم سهردهمهدا( سهدهی ههژده) نووخبه دهوری
سهرهکی ههیه له بهرزکردنهوهی واتای ئینسانی/
سیاسیدا .سیمای وهک "ژان ژاک رۆسۆ"" ،جۆن الک"،
"تۆماس هۆبز"" ،سپینۆزا" و "مۆنتسیکۆ" دیار ترین
کهسایهتی کایهی سیاسی و ماف پهروهری ئهو
سهردهمه بوون .گۆڕانکاری له کۆمهڵگا و سیستهمی
بهرێوه بردن راستهوخۆ دهکهوێته ژێر کارتێکردنی
تیورییانهی نوخبهی سهردهمی خۆی و لێرهدایه که "فیکر"
دهبێته خاڵی وهرچهرخانی مێژوو .دیاره ئهو سهردهمهش
خاوهنی سهربردهی توند و تیژی و شهڕ بووه بهالم نه به
واتای سهدهی بیستهم.
سهرهتای سهدهی بیستهم به پێچهوانهی چاخی
رهوشهنگهری ،عهقڵییهتی سیاسهت له نوخبهڕا
دهگوێزێتهوه بۆ سیاسهتوانی پیشهیی .لێره به دواوه
گهاڵڵه کردنی پالنی وهک کۆمهلگاو پهیمانی کۆمهاڵیهتی
له مۆد دهکهوێ و ئهفسانه سازی سهدهی بیستهم
دهبیته گرانیگای سیاسهت و فیکر بهگشتی .ئهم وچهیه
خۆی ئاماده دهکا بۆ وهدی هێنانی خهونه
ئهفسانهییهکانی .ئهم ئهفسانه سازییه دهشێ له دوو
فۆرمی جیاواز دا دهسهنیشان بکرێ .ئهفسانهی
ناسیۆنالیزم و ئهفسانهی کۆمۆنیزم .بۆ ئهفسانهی
ناسیۆنالیزم دهشی ئاماژه بدرێ به رهوته نهتهوییهکانی
بهر له شهری یهکهمی جیهان له ئاوروپای ناوهندی که
سهرهنجامهکهی فاشیزم و نازیسمی لێکهوتهوه و
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سهرهنجام بوون به هۆکاری دوو کارهساتی دڵتهزێن واته
شهری یهکهم و شهری دووههمی جیهانی .ئهگهر چی
شهری دووههمی جیهانی به قزانجی کۆتایی هاتنی
ئهفسانهی ناسیۆنالیزم /فاشیزم تهواو بوو ،بهاڵم له
راستیدا بوو به سهرهتایهک بۆ کردنهوهی بهرهیهکی نوێ
که ههمیسان جیهانی کرده ئامانجی قهیرانێکی مرۆیی.
له ناوهڕاستی سهدهی بیستهمدا جیهان دابهش کرا له
نێوان دوو جهمسهری دژ به یهک ،جهمسهری لیبهرالیزم
و سوسیالیزم .ئهم دوو جهمسهرییه سهرهتایهک بوو بۆ
سیناریۆی دهسهاڵت له فۆرمێکی جیاوازدا .ئهم
سیناریۆیه دووپات بوونهوهی دهسهاڵتی مووناریشی
سهدهکانی بهر له سهدهی بیستهم نهبوون ،بهڵکوو لێره
به دواوه "تاک" جێی خۆی دهدا به "ئایدۆلۆژیا" .واته
گهاڵڵهی پاراستنی بهرژهوهندی "تاک" دهگوازرێتهوه بۆ
پاراستنی بهرژهوهندی ئایدۆلۆژیا .بهاڵم له راستیدا له
سهرهوهی ئهم ئایدۆلۆژیایهدا "تاک" پتر بهرچاو دهکهوهێ.
بهم راڤهیه دهشێ بڵێین "تاک" ههر له جێی خۆیهتی و
فۆرمووله کانی "میر" بهردهوام خۆی بهرههم هێناوهتهوه.
"تاک"ی ئهم سهردهمه کۆمهڵێک شێتی مێژوویی بوون
که به جنوونه سهرکێشهکانیانهوه مێژوویهکیان بۆ بهچێ
هێشتین که زۆر به دهگمهن جیله یهک له دوای
یهکهکانی مرۆڤایهتی له چارهنووسیان دهرباز دهبن.
"هیتلێر و مووسهلینی" که تراژیدیای شهری یهکهمی
جیهانیان خووڵقاند" ،فرانکۆ" و درامای کارهساته
دڵتهزێنهکانی ئیسپانیا" ،ستالین" و شوێن ون کردنی
ملیۆنان جیابیری یهکیهتی سۆڤیهت" ،مائۆ" و کوشتاری
حهفتا ملیۆن له خهڵکی چین" ،پۆلپۆت" و دوو ملیۆن
کوژراوی کامبوجی و...
ئهم واقعه تاڵه وهبیر هێنهوهی گهمه ناشهرعییهکانی
سیاسهتن که چلۆن کایهی کرد به مرۆڤ و هیواکانی.
یهکهم نیهادێک که بوو به قوربانی ئهم گهمه سیاسییه
نوێیه ،نیهادهگهلی مهدهنی و بزاڤی رزگاری خوازی بوون
له سهرانسهری جیهاندا .له راپهرینهکانی واڵتانی
ئامریکای التینهوه تا به رۆژههاڵتی نێوهڕاست و ئاسیای
دوور و تهنانهت ئهورووپاش ،ههر ههموویان بهرهو رووی
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نوشست هاتن جگه لهو واڵتانهی که بهرواڵهت
بهرژهوهندی ئایدۆلۆژیا لهوه دا بووه که پشتیوانی لێ
بکرێ .لهم نێوهندهدا نیهادهگهلی مهدهنی که له سهر
بناغه گشتییهکانی ماف و بهها مرۆڤایهتییهکان دارێژرا
بوون و له کۆنواسیۆن وجاڕنامهی مافی مرۆڤدا
بهرجهسته کرابوونهوه ،مهزڵووم ترین یهخسیری دهستی
ئهم سهردهمه بووه.
به دوای کۆتایی پێ هاتنی شهری سارد که له بهر
یهک ههڵوهشاندنهوهی یهکیهتی سۆڤیهت به رواڵهت
هۆکارهکهی بووه ،جیهان به گشتی و فۆرمی دیپلۆماتیک
به تایبهتی پێی خسته نێو قۆناغێکی تر له کایهی
سیاسیدا .لهم قۆناغهداو له ئهدهبیاتی سیاسیدا
دهوڵهتان پتر موولزهم دهکرێین به رهپێشچاو گرتنی بنهما
مهدهنی و رێسا نێونهتهوهییهکان وپاراستنی مافی مرۆڤ
دێته خانهی سهرووی ههموو پرینسیپه گشتییهکان و
ههروهها پرسی ژینگه و خهبات بۆ نههێشتنی ههژاری
بهشێکی بهرچاو بوون لهو گرێبهست و پهیمانانهی که له
نێوان دهوڵهتاندا ئاڵ و گۆڕ دهکران .بهرهو روو کردنی
دهوڵهتان و بهتایبهت واڵتانی به هێز له بواری ئابووریدا،
له بهرامبهر کێشه و گرفته سهرهکییهکانی مرۆڤ ئهو
هیوایهی له دڵی ههموو کهسدا گهشاندهوه که نهمانی
سیستهمی دوو جهمسهری رووناکاییهکه بۆ بهرهو پیر
چوون و چارهسهر کردنی ئهم کێشه سهرهکییانه که
رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان دههات له پێناسه کردن و
گهاڵڵه دارشتنیاندا دهوری کاریگهر ببینێ .بێ گوومان له
راپۆرتی رێکخراوی نهتهوه یهک گرتووهکان ئهم پرسه واته
ههژاری و ژینگه و چهسپاندنی مافی پرۆڤ و کێشهی
کۆچبهری و کهڵهکه بوونی چهکی میکرۆبی و ئهتۆمی و
نهخۆشییه کوشهندهکان ،به ههرهشییهکی جیدهی هاته
ئهژمار بۆ مرۆڤایهتی و وچهکانی دوای ئێمه .به پێی
راپۆرتهکانی
له
که
رهسمییهکان
سهرژمێرییه
رێکخراوهکانی سهر به رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان
هاتووه و دێن ،ژمارهی مهرگ و رادهی پهره سهندنی ئهم
گرفتانه گهورهترین قووربانی له سهرجهم دانیشتوانی
جیهان سهندووه و دهستێنی .بهاڵم رووداوی یازدهی
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سێپتێمبێرو ههرهشهی دیاردهی تێرۆریزم سهرپۆشی دانا
له سهر ئهم بهدواداچوونهی رێکخراوی نهتهوه
یهکگرتووهکان .دیاردهی تێرۆر و گرینگی بهرهورووبوونهوهی
دهوڵهتان له حاست تێرۆریزمدا ،دهسپێکی گهمهیهکی
نوێی سیاسی بوو که بوو به بهرههمهێنانی قهیرانهکانی
سهرهتای سهدهی بیست و یهکهم.
ئهگهر داڕمانی سیستهمی سیاسی یهکیهتی
سۆڤیهت بوو به هۆی کۆتایی هاتن به شهڕی سارد و
تهنگژهی سیاسی و ئایدۆلۆژییهکان ،له راستیدا
سهرهتایهک بوو بۆ نا ئهمن تر بوونی جیهان .شهری
باڵهکان و هێندێ له کۆمارهکانی یهکیهتی سۆڤیهت که
تازه سهربهخۆیی خۆیان راگهیاندبوو ،ناوچهکهی تووشی
کارهساتی مرۆیی کرد و رهشه کووژی و تۆڵه
سهندنهوهی له سنوور تێپهریوی نهتهوه جیاوازهکانی ئهو
ناوچهیه سیمای مرۆڤایهتی شێواند .بێ سهر و شوێن
بوونی جبهخانه ناووکییهکان و نفووزی مافیای قوودرهت
لهو ناوچهیه ،گوومان و دڵهراوکهی درووست کرد له
ئاست دهست پێڕاگهیهشتنی هێندێ دهوڵهت و گرووپی
تێرۆریستی به ئهم چهکه به کۆمهڵ کووژانه .له مهیش
گرینگتر ئهو بۆشاییه بوو که کهوته نێو سیستهمی
دهسهاڵت و پارسهنگی هێز له جیهاندا .سیستهمی تاک
جهمسهری و به هێز بوونی بیرۆکهی یهکیهتی ئهورووپا و
بهرفهراوان بوونهوهی بیرۆکهی سازدانی یهکیهتی و
پهیمان وکۆڕو کۆمهڵی جۆراوجۆر چ له بواری ئابووری و چ
ستراتیژی و ئائینی (وهک کۆنفرانسی ئیسالمی)و
هتد،ههر ههموویان نیشانهیهک بوون بۆ پڕ کردنهوهی ئهو
بۆشاییهی که کهوتبووه نێو سیستهمی دهسهاڵت و
حهولێکه بۆ پاراستنی ئهمنیهت و مانهوهی ئهم چهشنه
دهسهاڵتانه .بهاڵم گرینگترین هۆکاری ئهم دامهزراوه
نێونهتهوهییانه وا مهزنده دهکرێ که تهقهالیهکه بۆ
دۆزینهوهی بهرژهوهندی هاوبهش له نێوان ئهو واڵتانهی
که به دوای داڕمانی یهکیهتی سۆڤیهت گۆیا تووشی بێ
ئاسۆیی هاتبوون .ناتۆ -به گوێرهی بۆ چوونی هێندهێ
خاوهن بۆچوونی سیاسی ،له حهولی پاکانه حیساب
دهبێ له گهڵ ئهو واڵتانهی که له سهردهمی شهڕی
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سارد دا به باج وهرگرتن له ههردوو الیهنی شهری سارد،
مهجالیان دهست کهوت بۆ پێکهێنانی سیستهمی
دیکتاتۆری و نا مهدهنییانه .ئهم پاکانه حسێبه به فاکتی
گهشهدان به تهرحی دێمۆکراتیزاسیۆن له ناوچهدا،
یهکهم ئامانجی خۆی به گهاڵڵه کردنی شهری دژه تیرۆر
پێکا و ماشینی دژه تیرۆر یهکهم ههڵمهتی خۆی برده
سهر ئهو واڵتانهی که له سهردهمی شهری سارد دا به
پشوو درێژییهوه یاسا بنچینهییهکانی نێو نهتهوهیی و
مافی مرۆڤی پێشێل دهکرد .بهاڵم داخوا رهوتی
دێمۆکراتیزاسیۆن پهیرهوی له چ بنهمایهکی عهقڵی دهکا
که ههنگاوه عهمهلییهکانی خۆی به شهڕ ههڵینایهوه؟
بێ گوومان ئهم ئاکسیۆنه جگه له ئاڵۆزتر کردنی ناوچهکه
و پێکهێنانی ئاستهنگ له بهر دهم رهوتی دێمۆکراسی
خوازی هیچ کاردانهوهیهکی ئهوتۆی لێ ناکهوێتهوه.
ئهمری دێمۆکراسی موستهلزمی کهرهسهی مهدهنییه و
دێمۆکراسی له خۆیدا پرۆسهیهکه که پێویسته به سهر
رهیڵی لێک تێگێشتن و تهساهوول دا بچێته پێش .بهاڵم
سهبارهت به بێ بهند و باری بازاری بازرگانی بابهتهکه
شتێکی تره و رهنگه بێ سوودیش نهبێ.
جێی خۆیهتی که وچهی ئهمرۆ ئهم گوومانهی ال
دروست ببێ له ئاست بیرۆکهی نیۆلیبهرالیزم و گهاڵلهی
دێمۆکراتیزاسیۆن له ناوچه جیاوازهکانی جیهاندا .بێ
گوومان نهبوونی سیستهمی دێمۆکراسی لهم ناوچانه
نکۆڵی لێ ناکرێ ،بهاڵم نهبوونی دێمۆکراسی تهنیا یهک
گرفته و گرفته سهرهکییهکانی تری ئهم ناوچهیه بێ
ژمارن .چهمکی دێمۆکراسی و زهروورهتی ئهم
سیستهمه مۆدێڕنه ئهو مانایه ناگهیهنێ که دێمۆکراسی
دهسهبهرێکه بۆ نههێشتنی ههژاری و پاراستنی ژینگه و
نههێشتنی نهخۆشییه کوشهندهکان و پرسی
کۆمهاڵیهتی و مافی مرۆڤ و ...ئهگهر سهرنج بدرێ به
بهشێکی زۆر له واڵتانی دێمۆکراتیک که ههتا ئێستاش له
چارهسهر کردنی ئهم گرفتانه سهر کهوتوو نهبووه و بگره
کێشهی ههژاری ،ژینگه ،ئابووری ،گهندهڵی ئیداری و
مافیای ژن و منداڵ و چهک و دهرمانی سڕکهر ،کۆمهڵیکن
لهو گرفتانهی که ئهم واڵتانه دهیان ساڵه له گهڵیاندا
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دهژین .ئهوهتا ئهمرۆ کۆمهڵگای مرۆڤایهتی به چاوی
خۆیان دهبینن که له ئهنجامی گهاڵڵهی پرۆژهی
دێمۆکراتیزاسیۆن چ جۆره دێمۆکراسییهک بهرههم
هاتووه .بێ گوومان ههرکهس سهرنج بدا به دۆخی
ئێستاکهی عێراق و ئهفغانستان دهبینێ که پرۆژهی
دێمۆکراسیزاسیۆن زیندووکهرهوهی قهوارهی خێڵهکی و
عهشایهرین لهم ناوچانه .ههروهها له گهڵ ههڵمهتی
ئهم پرۆژهیه دهبینین که پالنهکانی ئاشتی له ناوچه
جۆراو جۆرهکانی جیهان چلۆن دهکهونه ژێر مهترسی
ههڵوهشانهوه و باشترین بهڵگهش ئاڵۆزییهکانی ئهم
دواییانهی فهلهستین و ئیسرائیله ،ئهگهر بمانهوێ به
تهفسیر باس له قهیرانی ناووکی کۆماری ئیسالمی
نهکهین ،ههر ئهوهنده بهسته که ئاماژه بدرێ به
بهستهی پێشینیارهکانی واڵتانی  1+4که راشکاوانه
پرسی مافی مرۆڤ فیدای راگرتنی پیتاندنی ئۆرانیۆم
کراوه .پرۆژهی دێمۆکراتیزاسیۆن بهم سهودایهی دهیهوێ
به گهالنی ئێران بڵێ که تهسلیمی چارهنووستان بن و
دابین کردنی مافی مرۆڤ رێگایهکی دووری له بهره
به لهبهر چاو گرتنی ئهو تهنگژانهی که ئهمرۆ زێتر له
ههر سهردهمانێک بهرهو رووی کۆمهڵگای مرۆڤایهتی
بووهتهوه ،ئاوڕنهدانهوه له گرفته بنچینهییهکانی
کۆمهڵگای مرۆڤایهتی رێگا خۆشکهرێکه بۆ درێژهدان به
سیستهمی سیاسی سوننهتی .بهم پێیه له خشته
بردنی چهمکی مافی مرۆڤ و ههموار کردنی دهرفهتێکی
یهکسان و لهبار بۆ گشت کۆمهڵگاکانی مرۆڤایهتی،
دهبێته قوربانی سیاسهت و ستراتژیای بازای ئازاد و
ئابوورییهکی ههوسار پساو که ئهمرۆ گێشتوهته سنووری
ئیفرات و له کۆنترۆڵ دهرچووه .به سهرنج دان به مۆنۆپۆله
زل هێزهکانی جیهانی و سیما ئاشنا کانی سهرمایهداری
سنوور بهزێن ،دهبینین که چهمکی "تاک" چلۆن له
سیمایهکی دیکهدا دهر دهکهوێ .بهاڵم ئهم سیمایه وهک
و
دهستێکی نادیار له پشت پهردهی سیاسهت
مۆدێرنیزمدا گهاڵڵهی سیناریۆی قازانج پهرهستی خۆی
دادهرێژێ.
***
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دهبی
وتاریئه 










وكرماشانیپهیامئنسانه

شیعرپهرته

کاوه خوسرهوی

ئهگهر تاریف فره كوتایك له شیعر و شاعر بكهیم توانیم
بیوشیم:
شیعر زادهی وژدان بێگهرد ،خهیاڵ نازك و ئاتفهی پاكه.
شیعر دهسكرد نیه ،جوور شهقهی باڵ مهل پهیام ئازادی
هاپی وملكهج چوارچێوه و قهفهس ناود .دنیای شیعر
دنیای ئنسانه و بهرزترین قولهی ئهرزش ئنسانییهته.
شاعر ههڵگر كوڵهبار پڕ مانای شیعره و ئهوهی وه
شاعیر ویشیهت وه ئنسان ئادی بهیان ناكریهت .شیعر
شاعر ههڵوژنی و شاعر و شیعر تهمامكهر پهیام عشق و
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ژیانن .شاعر له پهنجهرهی شیعروه ئازادی دیونی،
ژێردهسی و زڵم و زوور تێریته ژێر پرسیار .خهمخوهر فهقیر
ڕاز
و داخدار مهزڵومانه ،عاشق عشقه و ههڵگر
یهكسانی و خوهشبهختییه.
شیعرهكان پهرتهو كرماشانی وه تهمام مانا شیعره و
ئهو پهیامهی كه شیعر ها لهسهر شانی ،له شیعرهكان
پهرتهوا فره وه ڕووشنی دیاره.
پهرتهو ویشی:
بڕشن دواره بڕشن ،ساقی دڵم كهواوه!
شیتم كه تا نهزانم ،زانستنم عهزاوه!
دیین و زانستن الی ئنسانهكان فهرق دێری ،شایهد
وهختی یه ئنسان ئادی زڵم و زوور دیونی یا ژنهفی ،تهنیا
له وهخت دیین و ژنهفتنیا ناڕاحهت بوو ،وهلی الی شاعر
فره قویلتر و قورستره .ئهڕاوه پهرتهو پهنا بهیته دنیای
مهی وساقی تا ئی خهم تازه كه فره ئازاری دهی و دڵی
كردگهسه كهواو ،ئهگهر ئهڕا ساتێكیش بیه فه رامووشی
بكهی.
دهردم كهس نیهزانی ،داخ له بیكهسی وه خوهم
تهنیام چیو بكیشم ،ئی گشته ناحساوه
زڵم و نابهرامبهری ،فهقیری و دهروهدهری ،پاماڵ كردن
ئهرزشه ئنسانییهكان یانه گشتی ناحساوین .وهختی
شاعر له واڵتێك ژیهت كه وه ناو واڵته ،زاڵم حاكمه و
سهراپای واڵت بیهسه زهجراوا ،فره قورس و سهنگینه
دیین و شاهد بیین ئی ههمكه ناحساویه ،بخسووس
ئهڕا شاعر دڵ نازك.
ههم پهڕ و باڵم بهسانه ،ههم دهمم دیوراننه
تابووم وحهرف حهق نهویشم ،جواوم ههر یهسه
شار كرماشان دیار عشقه ،خاپووری نهكهین
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خهڕگ كووره بنیشم ،خاك و ئاوم ههر یهسه
پهرتهو ئهر ئاوارهم و باوانخراو و دهروهدهر
ئیوشم ئی زڵمه نهمیند ،ناحساوم ههر یهسه
كه ئازادی نهوی ،هویهت مللی و ئنسانی له قهفهس
حاكمیهتا زندانی كریا ،زوان داڵكی قهیهخه بی و بیین
ئنسانهكان تهنیا مانای فیزیكی داشت ،وه ئنقاڵب سفید
و ژینوساید نهتهوه و نژادێك له بهین بریا ،شاعر لهیه زیاتر
چه بیوشێ؟ وێنهی مهل له قهفهس كریاگه و تهنیا جوور
(دێكور) وجوود دێرێ .نه توانی حهق بیوشێ نه وه
ئازادانه بژی .له سهر خاك و ئاو خوهی ئاواره و
دهروهدهره ،ئهو ژێر دهسه و بێگانگ بااڵدهسه.
پهرتهو له شیعر ئهرمهنییا ویشی:
بیخود ئهڕا ترسی ،خوهمم قورسه دهمم خاترجهمم
مانگهشهوه سایهی خوهمه ،ها شان وه شانم
ئهرمهنی
له واڵتهكهی پهرتهو زڵم و زوور ڕهسیهسه ئهنازهیك كه
ئنسانهكان له سایهی خوه یانیش ترسیهن .كهس باوهڕه
كهس نه یری ،شهو و ڕوژ ،مانگهشهو و تاریكهشهو،
دهیشت و دهر ها له ژێر ڕكیف سهرنهیزه و شهالق ،دار
ئعدام و دادگای سارایی .ترس و دڵهڕاوكه جوور ههور
سیه ئاسمان زندهگی داگیر كردگه و ههناسهكان كپن و
دهنگهكان خنكیانه.
پشتم له بار دهرد وخهم شكیا نیهزانم چوه بكهم
دهردم یهسه له ماڵ خوهم بی خانمانم ئهرمهنی
له یه ناخوهشتر چه توانێ بوو كه ئنسان له ماڵ
خوهی ،له سهر ئاو و خاك ئهژدادیی ئحساس قهریبی
بكهی ،خوهی وه ئاواره و ماڵ وێران بزانێ ،بێگانه
تهسمیم بگرێ كه چیو بژیهت ،هاوار حهق له گهلیویا كپ
بكریهت و عشق و خوهشهویستی لهوپهڕ بێ
هورمهتییا وه پوتین و گوله و باریوت ورد و خاش بكریهت.
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شیعر كه باس له ئارهزوو ئنسانهكان كهێ ،پهنجهرهی
ڕوشنای پاكی و دوسییه.
ئهڕاوه شیعرهكان پهرتهو له الی ئیمه ئهرزش خاس
خوهیان دیرن و له دڵ ئنسانه پاك و سادهكان جێ
خوهیان گردنه .زهمزهمه كردن ئهو شیعرانه نیشانهی دید
ئنسانی پهرتهوه له دنیای شیعرا .دێر بوو یا زیو نازانم،
وهلی دڵنیام خهوهكان پهرتهو و ههزاران جوور پهرتهو تێته
دی و تاریكی جێ خوهی دهیته ڕوشنای ،پایز زندهگی
بووده وههار ئومر و خوهر ئومید له پشت ههور سیهوه
ههڵ تێ.
رمهنی كه یهكیك له شاكارهكان پهرتهوه،
ئه 
شیعر  
چهن گورانیویش كردنهسهی گورانی و وێرد سهر زوان
مهردم ئیالم و كرماشانه .ئی شیعره كهیمه خاتمهی
باسهكهمان.
رمهنی
ئه 

ئاوارهگهی بیچارهگهی بێ خانمانم ئهرمهنی!
ماڵد نیهزانم هاله كوو ،ڕووح ڕهوانم ئهرمهنی!
ترسم وه گهردم تا نهكهی ،بیوشی بچوو دهر وا نهكهی
ئمجا من دی دیوانهگهی ،ئاگر وه گیانم ئهرمهنی
تو بهو موسڵمانی بكه ،لهی گاوڕه مهمانی بكه
ههر چی كه خوهد زانی بكه ،من ناتهوانم ئهرمهنی!
بیخود ئهڕا ترسی خوهمم ،قورسه دهمم خاترجهمم
مانگهشهوه سایهی خوهمه ،ها شان وهشانم ئهرمهنی!
نووش ئهوقره چشتی نیه ،دهرواكه بارم كهفتیه
ههر یهی چكهی نهزری بكه ،تهڕ بوو زوانم ئهرمهنی!
ئهر یهی كهسی له دژمنی پرسی ،یه له كووره سهنی
وه گیان ههر چی كافره ،ئیوشم نیهزانم ئهرمهنی!
پشتم له بار دهرد و خهم شكیا ،نیهزانم چوه بكهم
دهردم یهسه له ماڵ خوهم ،بی خانمانم ئهرمهنی!
ڕووژ و شهوم جوور یهكه ،دهر واكه مایووسم مهكه!
ئاخه وه ناشهڕ تازه من ،جیاڵ جوانم ئهرمهنی!

73

دهرواكه زیوتر«پهرتهوه»مهمانهگهی ئاخرشهوه
یهی شیشه له و بهد مهسهه ،پڕ كه بزانم ئهرمهنی!
***

دهبی
وتاریئه 


ههمینساڵیکۆچیدوایی
یادی 154
باوکیزمانوئهدهبیاتی
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فینالندی16.4.2007
رێبوارکهریمی

یهکشهممهی رابردوو  117ساڵ بهسهر کۆچی دوایی
باوکی زمان و ئهدهبی فینالنددا تێپهڕبوو .پێشهنگی
رێفۆرمیسمی ئایینی و باوکی زمان و ئهدهبی فینالندی
واته میکایل ئاگریکۆاڵ ساڵی  4147له ناوچهی پێڕنایای
نزیک شاری پۆڕڤۆ هاتۆته دنیا .سوئێدی زمانی بوونی ئهو
ناوچهیه زۆر لهپسپۆڕانی مێژووی فینالندی هێناوهته سهر
ئهو بڕوایهی که ناوبراو بهڕهسهن سوئێدی زمان بووبێت.
ئاگریکۆاڵ لهساڵی  4140دا بۆ درێژهدان بهخوێندن
دهنێردرێت بۆ خوێندنگهی التینیزمانی شاری ڤییپووری
(شاری دێرینی فینالند ڤییپووری ،لهمیانهی هێرشی
یهکیهتی سۆڤیهتییهوه لهسااڵنی شهڕی دووههمی
جیهانیدا لهفینالند جیاکرایهوه و ئێستا بهشێکه له واڵتی
رووسیه) .پاش تهواو بوونی ماوهی خوێندنهکهی له
ڤییپووری ،ئاگریکۆاڵ ،وهک "بنووس" یان کاتبی قهشه
 Bishopمارتی سکیتێن لهشاری تۆرکۆ دهسبهکار بوو.
ههر له ڤییپوری ئاگریکۆاڵ پیشهی باوکی وهک نازناوی
خۆی ههڵبژارد (ئاگریکۆاڵ له زمانی التینیدا بهواتای
وهرزێردێت).
یهکهم چهخماخهکانی خولیای رێفۆرمیسمی ئایینی له
ههناوی ئاگریکۆاڵدا لهالیهن " پێتێر سهرکیالهتی"یهوه
لێدرا .دواتر کاتێک لهساڵی  4163دا بۆ درێژهدان
بهخوێندن ئاگریکۆاڵ چوو بۆ واڵتی ئهڵمان ،لهوێ له
زانکۆی ڤیتینبێرگ بوو به یهکێک لهخوێندکارانی مارتین
لۆتێر ،پێشهوای رێفۆرمیسمی ئایینی و ههروهها زانای
بهناوبانگ مێالنچتۆن .ئاشنایهتیی لهگهڵ مارتین لۆتێر و
راسموسی نۆتێردامی کاریگهریی قووڵیان لهسهر
کهسایهتیی میکایل ئاگریکۆاڵ دانا .له سۆنگهی
یهکهمیانهوه بهرچاوی ئاگریکۆاڵ له ئاست بزووتنهوهی
رێفۆرمیسمی ئایینی ههرچی روونتر بووهوه و قووڵتر له
بنهماکانی ئهو رهوته تێگهیشت و ،لهسۆنگهی
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دووههمیشیانهوه ئاگریکۆاڵ گیانی بووژانهوه-رێنێسانس-
یتێگهڕا.
گهڕانهوهی بۆ نیشتمان ،میکایل ئاگریکۆاڵ سهرهتا وهک
بهڕێوهبهری قوتابخانهی شاری تورکۆ ( 4162بۆ )4113
دهسبهکاربوو .له پاش کۆچی دوایی ئهسقهفی ئهو
شاره ،سهرهتا لهساڵی  4117ڕا وهک قهشهی کاتی و
دواتر لهساڵی  4111ڕا وهک ئهسقهفی فهرمیی شاری
تۆرکۆ دیاریکرا .ئاگریکۆاڵ وهک رێفۆرمیستێکی ئایینی
کابرایهکی لهسهرهخۆ و ژیربوو .ئهو رێگر نهبوو له ئاست
پاراستن و رهچاوکردنی نهریته دێرینهکان لهتهنیشت بیرو
بڕواکانی لۆتێڕیستی ،مهگهر ئهو کاته نهبێت که ئهو
نهریته کۆنانه لهگهڵ بنهماکانی رێفۆرمی ئایینیدا له
ناتهباییدا بوونایه .ئاگریکۆاڵ بهردی بناخهی رێفۆرمیسم و
رێنسانسی لهواڵتێک دانا کههێشتا گهلهکهی خاوهن
زمان و کهلتوورێکی نووسراو نهبوو .ئاگریکۆاڵ بوو بهباوکی
فینالندی.
رێنسانسی
و
زمان
میکایل ئاگریکۆاڵ پیاوێکی فهرههنگدۆست بهاڵم ئایینی
بوو .ههرچهند بهرههمه نووسراوهکانی ئهو پیاوه بلیمهته
تێكڕا بواری ئایینی ناگرنهوه ،بهاڵم راستییهکهی ئهوهیه
که هاندهری سهرهکیی ئاگریکۆاڵ بۆ کار له بواری زمان و
نووسیندا ئایینی بوو .لهراستیشدا ئهو بهرههمانهی
ئاگریکۆاڵ که دواتر بوون به بهردی بناخهی ئهدهبی
نووسراوی فینالندی ،لهبنهمادا دهقی ئایینی بوون و
مهبهست لێیان گهشهدان بهبیری رێفۆرمی ئایینی لهنێو
خهڵکی فینالندی سهدهکانی ناوهڕاستدا بوو.
پێشهوای بزووتنهوهی رێفۆرمیستی ،واته مارتین لۆتێر،
بڕوای وا بوو که دهبێ کتێبی پیرۆز لهپاوانی زمانی التینی
و التینیزانهکانی کلێسه بێتهدهرێ و بۆ زمانی جۆراوجۆر
وهربگێڕدرێت و ،گهالن بواری ئهوهیان بۆ بڕهخسێ که
ڕاستهوخۆ ،بهزمانی زگماکی لهگهڵ کتێبی پیرۆز پێوهندی
دروستبکهن.
ئهوه لهڕاستیدا ئهرکێک بوو که ئاگریکۆاڵی پیاوی
سهردهمی رێنێسانس دهبوو لهواڵتێکدا بهجێی بهێنێت،
کههێشتا خهڵکهکهی لهژێر سهیتهرهی کلێسهی
کاتۆلیکی دا بوون .کێشهی گهوره بهاڵم ئهوهبوو که ئهو
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گهلهی لهمهڕ ئاگریکۆاڵ ،زۆربهی زۆری نهخوێندهوار و
تهنانهت خاوهن زمانێکی نووسراویش نهبوو .زمانی
فینالندی لهو سهردهمهدا کهئاگیرکۆاڵی تێدا دهژیا ،زمانی
خهڵکێکی رهشۆکی نهخوێندهواری پهرتهوازهبوو.
ئاگریکۆال دهبوو خهڵکی فینالند لهگهڵ کتێبی پیرۆز و
پهیامهکانی بزووتنهوه ی رێفۆرمیسمی ئایینی ئاشنا بکات
و بۆ ئهو مهبهستهش دهبوایه دهقه ئایینییهکان بۆ زمانی
فینالندی وهربگێڕێت .بۆ ئهوهی ئهو ئهرکه ئایینییه
بهجێبگهیهنێت ،ئاگریکۆاڵ ،لهراستیدا بۆ خۆی بهوهی
زانیبێت یان نا ،سهرهتا بهردی بناخهی نهتهوه و بگره
دهوڵهتی نهتهوهیی فینالندی لهساڵه تاریکهکانی
سهدهکانی ناوهراستدا دانا.
کاری یهکهمی ئاگریکۆاڵ ،لهو پێوهندییهدا ،دانانی
ئهلفوبێ بوو بۆ زمانی ئهستهمی فینالندی  -زمانێک
کههیچ دراوسێیهتییهکی نه لهگهڵ زمانی سوئێدی و نه
زمانی رووسی کهنوێنهرایهتیی دوو شارستانیهتی
مهزنی ئهمبهراوبهری فینالندیان دهکرد ،نهبوو -؛ بۆ ئهو
مهبهسته ئاگریکۆاڵ لهساڵی 4116دا یهکهمین چاپی 43
الپهڕهیی لهکتێبی ئهلفوبێی زمانی فینالندیی
باڵوکردهوه.
بهاڵم کێشهکه به دانانی ئهلفوبێ کۆتایی نههات؛ ئهو
زمانهی که دهبوو ئاگریکۆاڵ کتێبی پیرۆزی بۆ وهربگێڕێ
بایی ئهوهنده دهوڵهمهند نهبوو که بشێ ههموو دهقی
کتێبی پیرۆزی ،بهههموو مژار و چهمکهوه پێ
وهربگێڕدرێت .بۆیه بهشێکی تر له ئهرکی ئاگریکۆاڵ،
دانانی وشه و دهستهواژهی نوێ بوو بۆ ئهو زمانهی
گۆرین تازهبهتازهئهلفوبێی بۆ دانابوو .ئێستاشی لهگهڵ
بێت ،ئهگهر ئهو وشانه لهزمانی فینالندی بستێنینهوه که
نزیک به  177ساڵ لهمهوبهر ئاگریکۆاڵ بۆی داناوه ،زمانی
فینالندی لهزۆر بواردا پهکی دهکهوێت.
میکایل ئاگریکۆاڵ بهردی بناخهی زمان و کهلتووری
نووسراوی بۆ گهلی فینالندی دانا .ئاگریکۆاڵ ئهو کارهی
لهکاتێکدا کرد کهفینالند هێشتا لهژێڕ دهسهاڵتی
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سوئێدییهکاندا بوو .ئهو خزمهته گهورهییهی ئاگریکۆاڵ
نهبوایه زهحمهت بوو دواتر و ئهویش لهژێر دهسهاڵتی
رووسهکاندا ،فینالندییهکان چیتر بیانتوانیایه زمانهکهیان
بکهن به بنهمای گهشهدانی بیری نهتهوایهتی و
پێکهێنانی گهلێکی خاوهن ئهویهتی یهکگرتوو .ئهو گهله
فینالندییه یهکگرتووه که ویلیام سنێلمان لهسااڵنی
ناوهڕاستی سهدهی نۆزدهههمدا بنچینهی فهلسهفیی بۆ
دادهنا 117 ،ساڵ بهر له سنێلمان له الیهن ئاگریکۆاڵوه
بهردی بناخهی کهلتوورێکی یهکگرتووی بۆ داندرا.
ئاگریکۆاڵ فیلسووف نهبوو ،بهاڵم بناوانی بوونایهتییهکی
فهلسهفیی بۆ نهتهوهی هێشتا بهدنیانههاتووی فینالندی
ههڵبهست.
لهڕوانگهی
ئاگریکۆاڵ
بهرههمهکانی
گرینگترین
خوێندهواریی خهڵک و برهودان بهئایینی کریستیانی
بریتین له:
(کتێبی ئا بێ سێ) کهلهساڵی  4163یان 4116دا -
باڵوکراوهتهوه،
"" -Alcu Opista wskoon
" -Rucouskirja Bibliasta" (1544
"-Se Wsi testamenti" (1548
"", -käsikirja Castesta ja musita Cristikunnan Menoista
" (" -Messu eli Herra Echtolinen)4112

جگه لهو کتێبانه ئاگریکۆاڵ چهندین کتێب له تێستامێنتی
کۆن (پهرتووکی چاخی دێرین) و هێندێک له پاژهکانی
چهند کتێبێکی دیکهی وهرگێڕایه سهر زمانی فینالندی.
لهروانگهی زمان و مێژوو و فهرههنگی ژیانی
فینالندییهوه سهرنجڕاکێشترین بهشی کارهکانی
ئاگریکۆاڵ بریتی بوون لهو پێشهکیانهی کهبۆ کتێبهکانی
دهنووسین .ناوهرۆکی ئهو پێشهکییانه ههوێنێکی
رۆشنگهرانهی نهتهوهییان لهخۆ گرتبوو .پێشهکی
خواکانی
پێڕستی
کتێبی")Dauidin Psaltarin"(1551
سهردهمی کافرایهتیی لهفینالندی گرتۆتهخۆ .ئهو دهقه
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له نهوعی خۆیدا سهرچاوهیهکی بێوێنهی مێژووییه.
سهبارهت
فینالندییهکان
زانیارییهکانی
زۆربهی
بهخواوهندهکانی سهردهمی کافرایهتیی لهفینالند ،پشت
بهو سهرچاوه دانسقهیهی ئاگریکۆاڵ دهبهستێ.
 112ساڵ لهمهوبهر واتهساڵی  4113لهمانگی
نۆڤهمبهردا ،پاشای سوئێد "کوستا ڤاسا" ،لهپێناوی
هێورکردنهوهی بارودۆخی ناوچهی گۆلی پههکینا
 Pähkinäsaariاگریکۆاڵی لهگهڵ وهڤدێکی ئاشتی بهره و
مۆسکۆ بۆ وتووێژ لهگهڵ تزاری رووس ،ئیڤانا یوڵما،
بهڕێکرد .لهکاتی گهڕانهوهیاندا لهو سهفهره ئاگریکۆاڵ
لهناکاوێک نهخۆش دهکهوێ و لهگوندی نیمچه دوورگهی
کوورۆ  kyöröniemiی گۆلی مهرگ  Kuolemanjärviلهرێکهوتی
 1.2.4110کۆچی دوایی دهکات و لهرۆژی  41ههمی
ههمان مانگدا لهشاری ڤییپوری بهخاک دهسپێردرێت.
رۆژی  2.1ی ئهم ساڵ  117ساڵ بهسهر کۆچی دوایی
میکایل ئاگریکۆال باوکی زمانی فینالندیدا رابرد .بهخۆشی
ئاگریکۆاڵوه ئهم ساڵ لهفینالنددا بهساڵی "زمانی باش
بیری باش" ناوزهدکراوه.
ئاگریکۆاڵ ،پیاوی پایهبهرزی ئایین ،ئهسقهف ،پێشهوای
رێفۆرمیسمی ئایینی لهفینالند ،زمان زان ،زمانساز،
نووسهر ،وهرگێڕ و بهگشتی باوکی ئهدهبی فینالندی و
ههروهها دییلۆماتی ئاشتی ،کهسایهتیی بێوێنهی
مێژووی گهلهکهیهتی .ساڵی پار له راپرسییهکی گشتی
و ئازاددا ،بۆ دیاری کردنی گرینگترین و گهورهترین
کهسایهتیی مێژووی نهتهوهی فینالند -لهکاتێکدا که
زۆربهی کهسایهتییه ناودار و مێژووسازهکانی ئهو واڵته
ناوزهدکرابوون  -بهرزترین ئاستی دهنگ بهخشرا به
ئاگریکۆاڵ.
***
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ئیمانوئێل کانت بهناوبانگترین بیرمهندی سهردهمی
سهردهمی
بنهڕهتی
ئایدیای
رۆشنگهرییه.
ڕۆشنگهری ،ڕزگارکردنی خوده له ڕێگای تێگهیشتنهوه.
"ورهی ئهوهت بێت که دهرکی خۆت به کار بێنیت
"ئهمه پهیامی ئهو فهیلهسووفهیه که لهگهڵ ههژاری
و دهستهنگی و له بارودۆخێکی زۆر دهمارگیری ئایینیدا
گهوره بوو ،بهاڵم ئهوهنده ئاستی ورهی برده سهرهوه
که ال له "کۆیلهتی سهردهمی الوێتی" بکاتهوهو ورد
بێتهوه له نهباڵقی خۆی .لێرهوه بوو که بڕیاری دا ژیانی
تهرخان بدا به زانستی ڕزگاری مرۆڤ و له رێگای
له
بنیادهم
که
تێبکۆشێ
مهعریفهیهکدا
پێنهگهیشتوویی رزگار بکا .له دوای کانتهوه چۆنیهتی
ژیانی مرۆڤ ئاڵ و گۆڕێکی به سهردا هات که تێیدا
مرۆڤ تهنیا دیلی هێزه نامۆ و مێتا فیزیکهکان یا خود
جهبری مێژویی و دیترمینیزم نیه ،بهڵکوو له نالهبارترین
81

دۆخیشدا ،دهتوانێ شوێنی گرینگ دانێ لهسهر
شێوازی ژیانیدا.خوێندنهوهیهکی وا له مرۆڤ و ئیمکانی
ههڵبژاردن و وهرگرتنی بهرپرسایهتی،تهنانهت له
خراپترین ههل ومهرجیشدا ،جهوههری بۆچوونی
عهقاڵنی له مرۆڤدا پێک دێنێ .ئهم ههڵوێسته له
گهڵ بهقوربانی زانینی مرۆڤ بهتهواوهتی ناکۆکه که
و
دیترمینیزمی
بۆچوونه
زۆربهی
جهوههری
مرۆڤ.
له
توندرهوانهکانه
کانت تێکڕای بهرههمهکانی له  11ساڵی کۆتایی
نووسی.گرینگترین
ساڵهیدا
ههشتا
تهمهنی
بهرههمی "ههڵسهنگاندنی ئاوهزی ڕووت"ه .کانت له
تهمهنی  31ساڵیدا ()4033کتێبی"رهخنهی ئهقڵی
پراکتیکی "و دوو ساڵ دواتر( ")4027ڕهخنهی هێزی
داوهری "نووسی.ههموو کتێبهکانی باس و سهرنجی
بێ ئهندازه زۆری له سهرانسهری ئهورووپادا ورووژاند.
ئهو باس و هۆگریه کهم وێنانهی که بیرهکانی کانت له
نێوان هاوسهردهمهکانیدا پێکی هێنا ،زۆرکهمتردێته بهر
چاوله حاند نفووزی فکری بهرچاوی دوای ژیانی
لهسهر دنیای هزر و ڕووناکبیران که ئێستاش له
درێژهی
ویهکدا
بیست
سهدهی
سهرهتای
ههیه.چونکه کانت شوێنێکی دهورانسازی لهسهر
ڕهوتی بیر و هزردا داناو نه تهنیا فهلسهفهی سیاسی
بهڵکوو زانستی ئهخالق و جوانی ناسی وتیۆری
زانستی برده قۆناغێکی نوێوه.بهم پێیه دهکرێ
گرنگایهتی کانت له سێ بهستێندا کورت بکهینهوه:
ئهخالق و تیۆری زانستی و فهلسهفهی سیاسی.ئهو
فهیلهسووفێکی پلۆرالیزمه که بۆ زۆرایهتی و
جۆراوجۆربوونی ئامانجهکانی مرۆڤایهتی و به دوای
ئهودا سیستهمێکی کۆمهاڵیهتی پلۆراڵ بهم
بانگهوازهوه خهباتی دهکرد" :با ورهی سهربهستیت
ببێت ورێز بۆ ئازادی و جۆراوجۆری کهسانی تریش
81

دابنێ .چون پلهوپایهی مرۆڤایهتی له ئازادی و
خۆئایینی دایه" به بڕوای کانت مرۆڤ تهنیا له ڕێگای
مهعریفهوتێگهیشتن و خۆناسینهوه دهتوانێ له الیهنی
ڕۆحیهوه خۆی له کۆیلهتی ههڵقواڵوی خورافهو
پێشداوهری و بتهکان ڕزگار کات و لهسهر پێی خۆی
بوهستێ.
کانت به درێژای تهمهنی له کونیگزبورگی زێدی دوور
نهکهوتهوه.بهم حاڵهیش،تایبهتمهندی گرینگی شێوهی
بیر و بهڵگههێنانهوهی رووانگهی جیهانگیریه .ئهو خۆی
به شارۆمهندی جیهان دهزانی.هزری سیاسی
وبهتایبهت ئاشتی ههمیشهیی یهکهیشی ههر لهم
بیرهوه سهرچاوه دهگرێ .دهکرێ به گشتی بڵێین که
کانت چوار پرسیاری سهرهکی دێنێته گۆڕێ و له
ڕوانگهی خۆیهوه وهاڵمی ههرکامیان دهداتهوه:
-4

جیهانی

مرۆڤ
-1
-6

بزانێ؟
دهتوانێ
چی
بژین؟
دهبێ
چۆن
چ هیوایهکمان دهکرێ ببێ؟
 -1مرۆڤ چیهو چۆن دهبێ بۆ
بڕوانێ؟
"بوون"

کانت له بنهماڵهیهکی ئایینیدا گهوره بوو و باوهڕی
ئایینی و پارێزگار بوونی بنهماڵه شوێنێکی گرنگی
لهسهر گیرساندنی فکری و فهلسهفی ئهو دانا.کانت
کوڕی کۆپان دروویهکی دهستهنگ بوو .سهردهمی
منداڵی و الوی به چهرمهسهری برده سهر ،بهاڵم
توانی ئهو ئاستهنگانه بکا به هێزێکی بزوێنهری له
ڕادهبهدهر پۆزهتیڤ و نهوهک ڕۆحی گرژی و تۆڵه و
ناهومێدی بهڵکوو وانهی ڕزگاری و جوواڵنهوهو
پێگهیشتنی فکری لێوه فێر بێ .ههر ئهم تێکۆشانه
بهرباڵووڕزگارکهره به توندی ناو و ژیانی کانتی به
سهردهمی ڕۆشنگهریهوه گرێداوه .کانت دایک و باوکی
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وهک نموونهی خاوێنی و پارێزکاری دێنێتهوه بیر وله
بارهی دایکیهوه دهنووسێ" :قهت دایکم له بیر
ناکهم.ئهو بوو که یهکهم تۆوی چاکهی له مندا چاند و
پهروهدهی کرد .ئهو دڵی منی به ڕووی سروشتدا
کردهوه،هزرمی له خهو ڕاپهڕاند و بهرینی
کرد.ڕاهێنانهکانی له ژیانمدا ههردهم شوێنی شایان و
بهردهوامی بووه" .کانت بێ ئهوهی ههڵسووڕاوانه
بهشداری ژیانی سیاسی و کۆمهاڵیهتی بکا و دوور له
ههراوهوریای دهرهوه ژیانی برده سهر .خولیای
سهرهکی کانت جیهانی بیرکردنهوهو ماریفهت و ڕامان
بوو.ئهو ژیانێکی له ڕادهبهدهر تاقهت پڕووکێن و پڕکار
وڕێک وپێکی بوو .له بارهی نهزم و وردبینی و شێوهی
ژیانی کانتهوه بۆ نموونه پیاسهی رۆژانهو بهرنامهی
ڕێک وپێکی بۆ ئهم بواره دێنینهوه.پیاسهکانی ههموو
ڕۆژێک و له کاتژمێرێکی دیاری کراودا بهڕێوه دهچوو و
قهت نهدهبڕایهوه.پیاسهکانی هێنده ڕێک وپێک به
ڕێسای تایبهتهوه بوو که دهکرا کاتژمێری پێ
ههڵبێنی.شوێن پێی ئهم وردبینی و شێوه ژیانه به
ڕوونی له بهرههم و نووسراوهکانی کانتدا دهبینرێ.
دهڵێن پیاسهی ڕۆژانهی کانت تهنیا جارێک تێک چوو
به
سهری
که
بوو
کاتێک
ئهویش
خوێندنهوهی"ئیمیل"ی بهرههمی رۆسۆوه قاڵ
بوو.کانت مرۆڤێکی خاوێن و چاکهخواز بوو ورێزی بۆ
ههموو شتێکی شیاو دادهناو پتر له الیهنی
خراپه،سهرنجی الیهنه چاکهکانی مرۆڤهکانی
دهدا.تێکڕای تهمهنی له گهڵ ئاستهنگی ماڵی
بهرهوڕوو بوو،بهو حاڵهیش نه یارمهتی له قوتابیهکانی
وهردهگرت ونه پهشیمان دهبووهوه لهو ڕێبازهی
ههڵیبژاردبوو .له پیریدا دوای ئهوهی له ڕێی
نووسراوهکانیهوه پاشهکهوتێکی خستبوو،یارمهتی
کهس و کارهکانی دهداو مووچهی ههفتانهی بۆ
ههندێک له ههژاران بڕیبوهوه .کانت وهک زۆربهی
بیرمهندان و ئیلیتهکانی هاوسهردهمی که ژیانیان له
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ڕێی وانهگوتنهوهی تایبهتیهوه دهبرده سهر ،چهن
ساڵێک مامۆستای تایبهتی بوو.دوای چهن ساڵ
وانهگوتنهوه ،بوو به مامۆستای فهلسهفهی زانکۆو
ههر بهم بۆنهوه لهو یهکهم بیرمهندانهیه که پێیان
دهڵێن" :فهیلهسووفی لێهاتوو" .ئیشی کانت وهک
بواری
پسپۆڕی
ههروهها
و
فهیلهسووف
فهلسهفه(فهلسهفهزان)ڕایکێشایه قوواڵیی مێژووی
فهلسهفهو هزرهوهو ئهو ههلهی بۆ ڕهخساند که نه
تهنیا به نیسبهت بهرههمی فهیلهسووفانی
سهردهمانی کۆن بهڵکوو دهرههق هزرڤانانی
سهردهمی خۆیشی لهوانه :دیکارت و سپینۆزا و الک
و هابز و رۆسۆ و هیوم مهعریفهو شرۆڤهی
سیستماتیک پهیدا بکا.شیکاری و شرۆڤهی بهرههمی
هاوسهردهمانی دهرفهتێکی به کانت دا که ئاکامی
گرنگترین ههڵوێستهکانیان کامڵ بکات و ههندێ له
الیهنه چهوتهکانیشیان به وردی پووچهڵ بکاتهوه.
کانت وهک مامۆستای زانکۆ به وانه مژاری جۆراوجۆری
وهک ماتماتیک و فیزیاو فهلسهفهو تێئۆلۆژی
سروشتی و ئهستێرهناسی ومرۆڤناسی دهگوتهوهو
میتینگ وباسهکانی ههمیشه پێشوازییهکی زۆری لێ
دهکرا .هێردێر فهیلهسووفی ئهڵمانی یهکێ لهو
کهسانهی که چهندین جار له کۆبوونهوهو قسهکانیدا
"ئهو
بهشدار بووه ،ئاوای نووسیوه:
وهک الوان گهش بوو و پێم وایه له پیریشدا ههروا
ماوه.ڕووی ئاوهاڵو تژی له هزری جێگای ئۆخژن
وشادی بوو.وتهی پڕ له هزر له زاری جاری بوو .تهبعی
شۆخ و پهیڤی نیان و وردبینی کهتبهستهی بوون
ووانهکانی ههڤپهیڤینینێکی دڵپهسهن بوو.به ههمان
ههڵکهوتهییهوه که ڕهخنهی له هزری الیبنیتس وهیوم
دهگرت رووناکی دهخسته سهر یاساکانی نیۆتۆن و
کێپلێر،خۆی به نووسراوهکانی رۆسۆ و دۆزراوه نوێکانی
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سروشتیشهوه خهریک دهکرد ...ئهو خۆی له هیچ
مژارێکی شایانی زانین گێل نهدهکرد .له پێناو
ڕۆشنگهری وزانینی ههقیقهتدا ،هیچ پارت وهیچ نهنگ
وهیچ ناوبانگ وقازانجێک ،کهمترین نرخی نهبوو .ورهی
دهدا به کهسانی دیکهو هانی دهدان بۆ بیرکردنهوهی
سهربهخۆ .قهت مهبهستی ئهوه نهبوو به سهریاندا
سهرکهوێ .ئهم پیاوه که من زۆر به سپاس و ڕێزهوه
ناوی دێنم ئیمانوئیل کانته ،پیاوێک که وێنه
لهبهردهمدایه".
دلۆڤانهکهیم
عریفه


تیۆریمه
وهک دهزانین سهردهمی رۆشنگهری سهردهمی
عهقڵ گهرایی و دزهکردنی ئهزموونگهرایی
وتاقیکردنهوه بوو له دنیای فکر ومهعریفهدا.کانت
سهرهتا تیۆری مهعریفهی هیومی بهرهو کامڵبوون
برد که ئهویش پشتی بهو تێزه بهستبووکه،مرۆڤ
ناتوانێ به تهواوهتی ههموو شتێک وههموو
یاساکانی دهوروبهری بناسێت .کانت تیۆری عیللهت
ومهعلوولی بهم شێوه فۆرمووله کرد که پێویسته له
نێوان "جیهانی ناوخۆ" و "جیهانی بهرچاو"دا جیاوازی
دابنێین .مهبهستی کانت ئهوه بوو که مرۆڤ ههرگیز
ناتوانێ تێبگا له نێوئاخنی دهروونی زۆربهی مهسهلهو
شتهکان ،بهاڵم دهتوانێ له ڕوانگهی دهرک وبۆچوونی
خۆیهوه بیانناسێتهوهو تیشک بخاته سهریان
وشرۆڤهیان بکات.چوونکه تێگهیشتوویی وماریفهتی
مرۆڤ گهرچی سنوورداره ،بهاڵم خاوهن ههستی
لێکدانهوهو و جیاکردنهوهیه،که ئهم تایبهتمهندیهیش
له ئاوهزی زاتی ئهوهوه سهرچاوهی گرتووه.کهوابوو
مهعریفه بهشێک له خودی مرۆڤ و بهشێکه له
ئاگایی و شعووری مرۆڤ .بهاڵم لهههمان کاتدا
ماریفهتی مرۆڤ بهرههمی ئهزموون کردنیشه وبه
هۆی ئهوهی که مرۆڤ به شێوهیهکی زاتی سهر
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دهکێشێته ناو شتهکان وبهدووی هۆکاری ڕووداوهکاندا
دهگهڕێ ،له تاقیکردنهوه شت فێر دهبێ و دهیخاته
ماریفهتهکانی.
سهر
خۆیدا
گرینگهکهی
بهرههمه
له
کانت
دهنووسێ:
ڕووت"
ئاوهزی
"ههڵسهنگاندنی
"گومانێک لهوهدا نیه ههر چهشنه ناسینێک له
ئهزموون کردنهوه دهس پێدهکا.چونکه چۆن دهکرێ که
هانای ناسینکاری بکهوێته کارو ئهو هانایه له ژێر
کاریگهری ئهو مژارانهوه نهورووژابێ که شوێن
دادهنێ له سهرههستهکانی ئێمه؟ ...کهوابوو به
پێی کات ،هیچ ناسینکارییهک له پێش ئهزموون
کردنهوه نایه بهڵکوو ئهزموون سهرهتای ههر چهشنه
ناسینێکه .بهاڵم له گهڵ ههموو ئهمانهیش ،ئهم
پهیڤه که ههرچهشنه ناسینکارییهک به ئهزموونهوه
دهس پێدهکا ،قهت ئهو ئاکامهی لێناکهوێتهوه که
تێکڕای ناسینکاری له ئهزموونهوه بهرههم دێت.
بهڵکوو ڕێک به پێچهوانهی ئهم بیرهوه ،ڕهنگه زۆر
جارناسینکاری ئهزموونی ئێمه تێکهاڵوێک بێت لهوهی
که کاریگهریهکانی سهر ههست پێمانی دهدهن
وئهوهی که خودی هانای ناسینکاری دهیخاته
سهری( .وکاریگهریهکانی سهر ههست تهنیا
زهمینهی بۆ خۆش دهکهن) و ئهگهر ئێمه سهرنجمان
نهدابێ و پرۆڤهی گونجاومان نهکردبێ و لهم بابهتهوه
لێهاتووییهکمان دهس نهخستبێ ،ناتهوان دهبین له
لێکدانهوهی ئهوهی که خۆمان خستوومانهته سهر
پێشوومان".
ههستی
کاریگهرییهکانی
کانت دوای داکۆکی کردن لهسهر ئهوهی که
ههڵسهنگاندن ههمان بنهمای ئازاده له ئهزموون
کردن،که تێکڕای بینای هزری خۆی لهسهر
دامهزراندووه ،له درێژهدا دهڵێ" :چارهنووسی
عهقڵی مرۆڤ بهم شێوهیه که سهرهتا بهخێرایی
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بینای هزری خۆی بهرز دهکاتهوه،دوای کۆتایی
پێهێنانی کارهکهی،ئینجا دێته سهر تاوتوێکردنی
قایمبوونهکهی".
کانت له درێژهی باسهکهیدا
دهگا به ئایدیای "ڕهخنه لهسهر ئاوهزی ڕووت" واته
زانستێک که پێگهی ناسینکاری ئازاد له ئهزموونکردن
و سنووری تواناکانی ناسینکاری تاووتوێ دهکاو
ههرچهشنه مژارێکی ناسینکاری تهنیا به نیسبهتی
ئهو توانایی یانهوه له بهرچاو دهگرێ .کانت له "ڕهخنه
لهسهر ئاوهزی ڕووت"دا درک به بنهمای ههر چهشنه
بیرکردنهوهو ناسینکارییهک دهکا که له قوواڵیی
نهناسراوهوه ههڵدهستێ و تاقانه کردنی وێناکان به
پێداویستی یهکیهتی زانیاریهکانهوه دهبهستێتهوه.ئهو
بۆمان شیدهکاتهوه که هێزی داوهریکردنی مرۆڤ بێ
گومان ئهو توانایه که مژارهکان له ژێر واتا و ڕێساکاندا
کۆدهکاتهوه:
"ئهگهر درک به گشتی وهک توانای
لێکدانهوهی ڕێساکان پێناسه بکهین ،دهتوانین بڵێین
هێزی داوهریکردن دیاره توانای کۆکردنهوهی
ژێرڕێساکانه واته لێکدانهوهی ئهوهی که ئایا ئهو شته
پهیڕهوی له ڕێسایهکی دیاریکراو دهکا یان نا".
چهن
کانت
پرسیارێکی ههمیشهیی له بواری هزر و فهلسهفهوه
خسته بهرباس ،وهکوو نیسبهتی نێوان ڕۆح وماده
وبوون یا نهبوونی خودای به سهرنجدان به فهرزیات و
وتهزاکانی فه یلهسووفه کۆن و نوێکان وله
ڕوانگهیهکی بهتهواوی تازهوه هێنایه گۆڕێ.کانت
گهیشت بهم باوهڕه که بۆ ناسینی خودا وباوهڕ به
بوونی نابێ له ڕێگای عهقڵ و ئهزموونهوه ههوڵی بۆ
بدرێ،بهڵکوو باوهڕ به خودا ئیقانێکی دهروونی مرۆڤهو
بااڵی عهقڵ و ئهزموون زۆر کورتتره لهوهی بگاته
بااڵی .کانت بورهانه ئهقڵیه تیۆریهکانی سهلماندنی
بوونی خودای به ناتهواو دهزانی وخهریکبوون به
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ئیالهیاتی عهقاڵنیهوه به کارێکی پڕوپووچ و فیڕۆدانی
دهزانێ:
کات
"من پێم وایه ههر چهشنه
ههوڵێک بۆ قوت کردنهوهی ئیالهیاتێک به پشت
بهستن به هزری تهنیا،بێ کهڵکهولهم بوارهدا
چهمکهکانی ئاوهز ناتوانن پراکتیکێک لهمهڕ سروشت
و گهیشتن به حهقیقهتێک دهستهبهر کهن.لهم
ڕووهوه ئیالهیاتی عهقاڵنی ناتوانێ بوونی ببێت
مهگهر ئهوهی که له سهر بنهمای یاساکانی
کانت
ئهخالقدا بێت".
ههنگاوێکی دیکهیشی بۆپێشهوه ههڵگرت و ئهو
تیۆریهی هێنایه گۆڕێ کهمرۆڤ له بواری ڕۆحی و
ئهخالقیهوه پێویستی بهوهیه باوهڕی بهبوونی
ڕۆحێکی ههمیشهیی بێت .بهاڵم باوهڕ بهبوونی خودا
هیچ پێوهندییهکی لهگهڵ دیتێرمینیزم وهاتنه
خوارهوهی ڕۆڵی ئیرادهی ئینسان نیه بهسهر
چارهنووسی خۆیدا .کانت جیاوازی قایل بوو له نێوان
ئاسته خواروژوورهکانی ههستی ناسی و واقیعه
جۆراوجۆرهکاندا .ئهو لهسهر ئهو باوهڕه بوو که
کاتهگۆری یهکان رۆڵی ئامرازهکانی بیری ئێمه دهگێڕن
بۆ تێگهیشتنی راستی.به پێی دهرکی کانت مرۆڤ
بوونهوهرێکی سهربهسته و ویست و ئیرادهی ئهو
بابهتێکی سهربهخۆیه له پهروهردگار .به بۆچوونی
کانت مرۆڤ بوونهوهرێکی ههم سروشتیه ههم
بیۆلۆژیکهو ههم کۆمهاڵیهتی.وهک پێکهاتهیهکی
بیۆلۆژیک مرۆڤ له سروشتهوه هاتووه،بهاڵم
ئهخالقهکهی پێشتر دیاری نهکراوهوههر بهم بۆنهوه
مرۆڤ بهرپرسیاری ئادگار و ههڵبژاردنی خۆیهتی.
فهلسهفه ئهخالقیهکهیشی لهسهر ههمان تیۆری
بهرپرسایهتی ئهخالقی مرۆڤ دامهزراوه.کانت
کهسایهتی به "سهربهست بوون له میکانیزمی
سروشت" پێناسه دهکات.وهها پێناسهیهک له مهڕ
کهسایهتی خۆیهوه تهواو به ڕاست دهرچووه.چونکه
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بااڵیهکی باریکهڵهو بچووکی بوو و ههمیشه به هۆی
باریکبوونی سینگ و تهنگبوونی شانهکانیهوه
ههستی به زهخت و داگیران له سینگیدا دهکردوبه
وتهی خۆی"دڵ و سی یهکانی جێی تهواویان بۆ
بزووتن نهبوو" .له گهڵ ههموو ئهمانهیشدا توانی به
هێزی ورهو بیرخستنهکارهوه به سهر نوقسانهکانی
لهشیدا سهرکهوێ وههموو لهشی بخاته خزمهت
خۆیهوه .له تهمهنی حهفتا ساڵیدا نامیلکهیهکی
نووسی لهمهڕ" تواناکانی هزر له سهرکهوتن بهسهر
ههست بهنهخۆشی کردن به یارمهتی هێزی
ئیراده".ئهم کاریگهریه مهعنهویه به ڕوخساریهوه دیار
بوو.به وتهی هاوسهردهمهکانی سیمایهکی ڕووناک و
ههنیهیهکی کراوهو چاوانێکی بریسکهدار و نیگایهکی
بوو.
کارتێکهری
ههرهها
کانت
مژارێکی نوێی به ناوی "عهقڵی پراکتیکی" هێنایه
گۆڕێ که مهبهست لهوه تایبهتمهندی دهروونی
مرۆڤه که توانایی زاتی جیاوازی دانانی نێوان ماف
وبێمافی وڕاست و چهوتی پێدهبهخشێت .ههر به
هۆی ئهم تایبهتمهندیهوهیه که ئهخالق و ئیتیک بۆ
ئادگاری مرۆڤ نرخێکی ناوهندی پهیدا دهکا .به
واتایهکی تر ههموو ئادگارهکانی مرۆڤ تهنیا
بهههوڵدان له ڕێبازی دهستهبهرکردنی ئامانج یا
ئاکامی کارهوه شرۆڤه ناکرێ ،بهڵکوو ڕازی کردنی
ههستی دهروونیش پێداویستیهکی ئهخالقی و
مرۆڤه.
ڕۆحی
له کتێبی "ڕهخنهی عهقڵی پراکتیکی"دا کانت
داکۆکی لهسهر ئهوه دهکا که "ئهخالق تیۆری یهک
نیه له بابهت ئهوهوه که چۆن بگهین به بهختهوهری
بهڵکوو تیۆری یهکه لهمهڕ ئهوهی که چۆن خۆمان
بهختهوهری".
شایانی
به
بکهین
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مرۆڤناسی
کانت خوێندنهوهی زۆر پۆزهتیڤی ڕۆسۆ دهربارهی
مرۆڤو له حاڵهتی سروشتیدا رهد دهکاتهوه و لهسهر
ئهو باوهڕهیه که مرۆڤ تهنیا کاتێک دهتوانێ دروست
کار بکات که لهگهڵ ئهنگیزه ههستی یهکان و
شۆروشهوقی کاتی مهودای خۆی ڕاگرێ.ئهگهر
وانهکا به شێوهیهکی سروشتی مرۆڤ دهتوانێ
بکهوێته داوی ههموو چهشنه غهریزهیهکی
یهوه.
ڕۆحی
و
جهستهیی
به بڕوای کانت مرۆڤ بوونهوهرێکی
دووالیهنهیه بریتی له لهش و گیان یا عهقڵ و
ههست که کردهوهو دژکردهوهی ههر کام لهم دووانه،
پهیڕهوی له لۆژیکێکی جیاواز دهکا .بۆ نموونه مرۆڤ
ناتوانێ به تهواوی بڕیار لهسهر چۆنیهتی
دژکردهوهکانی ههستی خۆی بداو ناتوانێ به
شێوهیهکی ڕهها ئهم بهشهی سهربه ههستی
مرۆڤ بخاته ژێر ڕکێفی خۆی.بهاڵم لهههمان کاتدا
مرۆڤ وهک بوونهوهرێکی عهقڵگهرا له کێشهکانی
سنووری ناسینکاری عهقڵیدا ،خاوهنی مافی
ههڵبژاردن و ئیرادهی سهربهست وبڕیاردانه .بهم پێیه
مرۆڤ له چوارچێوهی عهقڵی پراکتیکیدا خاوهنی
ئیرادهی سهربهسته بۆ ههڵبژاردنێکی ئهخالقی و
مهعنهوی .ههر ئهم ئیمکانی ههڵبژاردن و ئیراده
سهربهستهیشه مرۆڤی کردۆته مرۆڤ وئیمکانی
ناسینکاری وشوێندانانی لهسهر جیهانی دهوروبهر
وبهرگریکردنی زۆربهی بهاڵکانی پێ بهخشیوه.ئهم
بۆچوونهی کانت لهو ڕوانگهوه که دهمهقاڵهو جیاوازی
کۆنی نێوان عهقڵگهرایان و
سونهتی ی
ئهزموونگهرایانی به شێوهیهکی نوێ هێنایه مهیدان و
وهاڵمی دایهوه ،ئاڵ گۆڕێک دێته ئهژمار له مێژووی
فهلسهفهدا،چونکه باوهڕ بهوهیکه ویست و ئیرادهی
مرۆڤ تا ئهو ئاسته له کۆنتڕۆڵکردنی ئادگاری خۆی
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وکاریگهری لهسهر جیهان بهرینه ،قۆناغێکی نوێ بوو
له مێژووی فهلسهفهدا ودووایی هێنا به دیترمینیزمی
زاڵ بهسهر هزری زۆربهی فهیلهسووفهکان له بارهی
مرۆڤ و چارهنووسی .بۆچوونێکی وا تهواو لهگهڵ
ڕۆحی سهردهمی ڕۆشنگهریدا له یهک ئاراستهدا و
بوو.
بزوێنهری
کتێبێکی
له
کانت
دیکهیدا (ڕهخنهی هێزی داوهری) کۆمهڵه واتایهکی
گرینگی وهک دۆزینهوهی جۆراوجۆر بوونی سروشت
وواتاکانی جوانی وداوهری زهوقی و هێزی خهیاڵ
دێنێته بهر باس ولێکۆڵینهوه.ئهو داکۆکی لهسهر ئهوه
دهکا که له ناو تواناکانی مرۆڤدا ،ئهوه تهنیا زهوقه که
ڕهوتی
کهله
نموونهگهلێکه
به
پێویستی
بهرهوپێشچوونی کولتووردا گهیشتوونهته بهرزترین
پلهکان و ئهمهیش لهو ڕوهوهیه که ڕاهێنانی ئهم
تواناییه به ئامرازی ئهمرپێکردن و واتاکان مسۆگهر
نابێ.
له جوانی ناسی کانتدا ،هونهر وهک "شتێک له
خۆیدا" بایهخی ههیه .چێژوهرگرتن له بهرههمێکی
هونهری خۆی له خۆیدا سهرترین بایهخه.کانت
داکۆکی له سهر ئهوه دهکا که هونهرمهند توانا
زانستییهکانی خۆی به بێ هیچ زۆرلێکردنێک وتهنیا
له ڕووی ئیرادهی سهربهستی تۆخهوه داهێنانی
هونهری دهکا.ئهم درکهی کانت دهیان ساڵ دواتر و
لهسهردهمی ڕۆمانتیکدا گهییشت به لوتکه و وهک
یهکێ له گرینگترین دهسکهوته فهلسهفی و
فکرییهکان له الیهن زۆر نووسهر و هونهرمهند و
کۆڵرایهوه.
لێی
ڕۆمانتیکهوه
شاعیری
به گشتی تێزی ناوهندی کانت له فهلسهفهی
سیاسی و ئهخالقیدا،پێویست بوونی جیاکردنهوهی
نێوان غهریزه و ههسته له عهقڵ.ئادگاری ڕاست به
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مهرجێک دێته دی که ههستهکان وهال بنرێن وبهسهر
غهریزهدا زاڵ بێت و دوای عهقڵ کهوێت .کانت
ههمیشه داکۆکی لهسهر ئهوه کردووه که مرۆڤ له
هیچ ههل ومهرجێکدا مافی ئهوهی نیه له مرۆڤی تر
وهک ئامرازێک بۆ گهیشتن به ئامانجهکانی خۆی
کهڵک وهرگرێ.دهڵێ" :مرۆڤ نه ئامراز بهڵکوو
ئامانجه.به بۆنهی ئهوهی که پێویسته ههموو مرۆڤێک
خاوهن مهرتهبهی مرۆڤایهتی خۆی بێت ووهک
ئامانجێک بێته حیساب،ههڵس وکهوتیش له گهڵ
مرۆڤ دهبێ بهدوای قبووڵکردنی بوونی سهربهخۆو
ڕێزدانان بێ بۆ خۆی و ویست وئیرادهی" .کانت ئهم
تیۆریهی خۆی بۆ ههموو مرۆڤهکان لهبهرچاو دهگرێ
جیا له ڕهگهز و تایهفهو نهتهوهکهیان وکهوابوو لهبابهت
مرۆڤهوههزرێکی جیهانگیر دهگرێته بهر.ههر بهم
بۆنهوه دوکتورینی مرۆڤناسی وئهخالقی کانت بێ
ئهمالوالو سهرسهخت و ناپراگماتیستیه ولهسهر ئهم
باوهڕه راوهستاوه که مرۆڤ له بابهت چهمکهکانی
عهقڵهوه دهبێ ههمیشه "ئهرک ناسی" بخاته بهر
"خۆبهزلزانی و بهرژهوهندیهکانی تاک"هوه .چونکه
مرۆڤ هێزی جیاکهرهوهی عهقڵی ههیه که له
ههڵبژاردنی راست له چهوت ڕێنوێنی دهکا .کانت
داکۆکی لهسهر ئهوه دهکا که وهها دهرکێک له مرۆڤ
له دهرهوهی کات و شوێندایه.
فهیسیاسی
لسه 


فه
له بهستێنی هزری سیاسی دا ،لهگهڵ ههموو
داهێنانهکانیدا کانت زۆر کاریگهری له دوو بیرمهندی
هاوسهردهمی خۆی ژان ژاک ڕۆسۆ و ئهدمۆند بورک
وهرگرتووه .لهبابهت بێ عهداڵهتیه کۆمهاڵیهتیهکان
وهۆکارهکانیهوه بیرهکانی ڕۆسۆ شوێنیان لهسهر
داناوه ،بهاڵم له بابهت ئهو ئاڵ وگۆڕه ڕادیکاڵه
سیاسیانهوه که ڕۆسۆ هێنایه گۆڕێ کانت خۆی لێ
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دهبوێرێ و به هۆی ئاکامهکانی ئاڵ وگۆڕێکی کوت
وپڕهوه له گهڵ نیگهرانی بورک هاوبهش دهبێ .کانت
پێشوازی له شۆڕشی فهرهنسا کردبوو ،بهاڵم دوای
تیرۆری ڕۆبسپیر ئێجگار نیگهران بوو و بهم ئاکامه
زیرهکانه گهیشت که" :دهکرێ به ناوی ئازادی
وبهرابهری و برایهتی قێزهونترین کار بهڕێوه ببرێ".
کانت وانه فێر بوو له مێژووی ترسی شۆڕشی
فهرهنساو داکۆکی کرد که" :باوڕی دهمارگیرانه
ههمیشه کارێکی ناحهزهو له گهڵ ئامانجهکانی
سیستهمێکی پلۆرال داناکۆکهو ئهرکی سهر شانی
ئێمهیه بهرهنگاری دهمارگیری ببینهوه لهههر بهرگێکدا
بێت،تهنانهت کاتێکیش که ئامانجهکانی له ڕووی
ئهخالقییهوه بێ کهموکوڕی بێت".
له مهڕ ڕهوتی گشتی مێژووهوه به پێچهوانهی بورک
که ڕوانگهیهکی ڕهشبینانهی ههیه ،کانت گهشبینهو
ئاراستهی گشتی گۆڕانکاریهکانی مێژوو بهرهو
جیهانێکی باشتر ومرۆڤێکی گهشهسهندووتر دهزانێ.
بهاڵم وهکوو بورک ئهمیش له شۆڕش دهپرینگێتهوهو
ڕهوابوونی شۆڕش بۆ ههڵکهندنی بێ عهدالهتیهکان
پرسیارهوه.
ژێر
دهباته
کانت سێ پرسیاری تیۆریکی سیاسی دێنێته ئاراوه:
 -4چۆن دهتوانین یاسایهکی
-1
دهستووری به عاداڵنهو دروست بزانین؟
ناوهڕۆکی وهها یاسایهک دهبێ چۆن دابڕێژرێت؟
 -6ئهگهر دهسهاڵتداران پابهند نهبوون به
چهمکهکانی ئهو دهستووره،خهڵک دهبێ چۆن
بکهن؟
وکهوت
ههڵس
به واتایهکی تر
پرسیاری یهکهم لهبارهی ناوهڕۆکی بڕیاری
کۆمهاڵیهتیهوهیهو پرسیاری دووهم ڕووی له مافه
سیاسیهکان وپرسیاری سێههم مافی ناڕهزایهتی
لهمهڕ
خهڵک له خۆ دهگرێ.
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پرسیاری یهکهمهوه واته پێوهری ههڵسهنگاندنی
لهباربوونی دهستوورهوه کورتکراوهی وهاڵمی کانت
بریتیه له وهرگرتنی یاسا له الیهن تێکڕای
هاوواڵتیانهوه.کانت لهم بابهتهوه وا بهڵگه دێنێتهوه که
نابێ قایل بهبوونی هیچ سنوورێک بین له
قبووڵکردنی ئهم یاسادا له الیهن ههمووانهوه .ههر
کاتێک گرووپ یا جهماوهرێک له خهڵک به بۆنهی
گرێدراویی چینایهتی و ڕادهی دارایی وپێگهی
کۆمهاڵیهتی خواروو یا ژوورووهوه له وهرگرتنی
دهستوور یاخود دهربڕینی بیروڕا لهسهری وهال نران،
ئیتر ئهو یاسایه عاداڵنه نیه .له درێژهدا کانت
لهسهری دهڕوا که گهل دهبێ دوای ئیراده و ویستی
سهربهستانهی خۆی بکهوێ وعهقڵ حوکم دهکا تهنیا
بهپێی یاسایهک بڕۆن که خۆیان دانیان پێدا ناوه .به
واتایهکی تر بهپێی ئهم بهڵگه هێنانهوه کانتیش وهک
دیکهی بیرمهندانی سهردهمی ڕۆشنگهری لهوانه
هابز و الک و ڕۆس ۆ"حاڵهتی سروشتی" و
دهکا به سهرهتای
"بڕیارنامهی کۆمهاڵیهتی"
ههنگاونانی.کانت کۆمهڵگای ئیدهئالی خۆی به
کۆمهڵگایهک دهزانێ که به پێی داخوازی
سهربهستانهی ههمووان دادهمهزرێ .ئهم داخوازیه
له بڕیارنامهی نێوان ههموو هاوواڵتیاندا ،ماف و
ئهرکی ئهندامانی ڕوون کردۆتهوه .بهاڵم کانت بیرمان
دهخاتهوه که بهشێوهی پراکتیک و به ئهزموون دانانی
ههموواندا
نێوان
له
بڕیارنامهیهک
وهها
نامومکینه،بهاڵم ئهم قهراره "تهنیا ئایدیایهکی
ئاقاڵنه"یه .کهوابووله بواری ئهقڵی وئهخالقیهوه
نێوئاخنی یاسای بنهڕهتی ڕهچاوکردنی چهمکی
قبووڵکردنی ههموان ئهرکهو دهبێ پارێز بکرێ له
تێترنجانی ههر چهشنه ئایدیاو مژارێک که بتوانێ
بهشێکی جهماوهر بهرهنگاری بکاتهوه .کهوابوو به
کردهوه دهستوور دهتوانێ یاسایهکی عاداڵنهو
دانهدانهی
ئهگهر
تهنانهت
بێت،
دروست
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هاوواڵتیانیش

ههڵوێستیان

لهبارهوه

نهگرتبێ.

له بابهت پرسیاری دوهم واته ناوهڕۆکی وهها
یاسایهک کانت سهرهتا چهمکێکی بنهڕهتی دێنێته
ئاراوه که له مهزموونی یاسادا گرنگییهکی ناوهندی
ههیه وئهو چهمکه ناو دهنێ "بێ الیهنی" یاسا.
کانت لهمهڕ چهمکی بێ الیهنیدا بهڵگهمهند پێی وایه
که یاسا مافی دهستێوهردان له ژیانی خهڵک،یا
ههوڵدان بۆ ڕێنیشاندهری خهڵک بهرهو بهختهوهری و
یا دیاریکردنی چاکهو خراپهی نیه له ژیانی تاکهکانی
کۆمهڵدا ،چون مومکین نیه که تێکڕای خهڵک له
بارهی شێوهی ژیانهوه یهک جۆر بیر بکهنهوهو
ههڵوێستیان لهسهر بهختهوهری وداماوی وگهورهیی
و پهستی یهک شت بێ وههر بهم بۆنهوه ههر
لهم
چهشنه ههوڵێکی دهستێوهردهرانهی یاسا
بابهتهوه یهکیهتی خهڵک تێکدهدا و یهکڕیزیان
خهوشدار دهکا .کانت دهنووسێ" :مرۆڤهکان خاوهن
بیروباوهڕی جۆراوجۆرن .کهوابوو ناتوانی له ژێر چهتری
چهمکی ویستێکی هاوبهشدا کۆیان بکهیتهوه ".ئهم
ههڵوێسته بهم ئاکامهمان دهگهیهنێ که ناوهڕۆکی
یاسایهکی عاداڵنه دهبێ زهمانهتی چهمکی
یهکسانی ههموو هاوواڵتیان بکاکه ههرکهس
ئیمکانی ئهوهی بۆ بڕهخسێ به پێی بۆچوونی خۆی
به دوای ئامانجی تاکهکهسی و هاتنه دی
بهختهوهری خۆیدا بگهڕێ .کانت ئاوا درێژهی پێ
دهدا":ههر تاکێک مافی ئازادی بیروباوهڕی ههیهو
دهتوانێ بۆ هێنانه دی باوهڕی خۆی سهربهستانه کار
بکا ،تا کاتێک ههمان ماف بۆ کهسانی تریش قایل
بێت .کهس مافی ئهوهی نیه من وادار بکا به پێی
سهلیقهو دهرکێکی تایبهتی به بهختهوهری
بگهم.ههموو کهس مافی ئهوهی ههیه به پێی
ویست و بۆچوونی خۆی شێوهی بهختهوهری خۆی
بدۆزێتهوه ،به مهرجێک ماف و ئازادیهکانی کهسانی
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دی پێشێل نهکا ".کانت داکۆکی لهسهر ئهوه دهکا
وهها بارودۆخێک تهنیا له کۆمهڵگایهکدا دێته دی که
یاسای بنهڕهتیهکهی لهسهر چهمکی قبووڵکردنی
ههمووان داڕیژرابێ .دووههمین تێزی گرینگی کانت
لهمهڕ ناوهڕۆکی یاسا ههڵس وکهوتی یهکسان
وچوون یهکه له گهڵ تێکڕای هاوواڵتیان به بێ
لهبهرچاوگرتنی ڕادهی سامان وپێگهی کۆمهاڵیهتی
تاکهکان .تهنیا ریزپهڕێک که کانت لهبهرچاوی دهگرێ
سهرۆکی حکوومهته که پێویسته چوارچێوهی ماف و
ئهرکهکانی به پێی سیستهمێکی نووسراوی جیا
دیاری بکرێ .بهاڵم داکۆکی ی سهرهکی کانت
لهسهر ئهو خاڵهیه که دهبێ تێکڕای تاکهکانی
کۆمهڵگا دهرهتانێکی بهرابهریان بێت بۆ پێشبڕکێ
لهگهڵ یهکتر بۆ گهییشتنیان به پێگه ئابووری و
کۆمهاڵیهتیهکان .ئهوه لێهاتوویی و تواناو کۆڵنهدانی
که سهرکهوتن و شکستیانی لێ
تاکهکانه
دهکهوێتهوه ،نهک ئهو دهرفهت و پێوهندی ویاساو
ڕێسا نابهرابهرانهی دهخرێته بهردهمیان.کانت
باسێکی دوورودرێژ لهمهڕ نابهرابهریه مادیهکانی نێوان
هاوواڵتیان دێنێته گۆڕێ و دهڵێ ئهوه مافی تاکهکانه
که له سایهی ههوڵ وتوانا تاکیهکانهوه دهسیان به
شوێنه مومتازه ئابووری و کۆمهاڵیهتیهکان ڕابگا ،بهاڵم
ئهم چهشنه نابهرابهریانه نابێ ببێته هۆی ههڵس
وکهوتی نابهرابهر دهرههق به هاوواڵتیان.کهوابوو
نابهرابهریه کۆمهاڵیهتیهکان له ڕوانگهی کانتهوه
رهوایهو ههمیشه کۆمهڵگای مرۆڤایهتی وابووهو وایش
دهمێنێ.
ئهگهر له ڕوانگهی ڕهخنهی کانتهوه بڕوانین بۆ تیۆری
یهکسانی تاکهکان له ههمبهر یاسادا ئهم پرسیاره به
بیردا دێ که چ زهمانهتێک ههیه که کهلهبهری نێوان
توێژه کۆمهاڵیهتیهکان تا ئاستێک بچێته سهرهوه که
لێشاوی ئهوههژاروبێبهشانهی که یاسا پشتیوانی
کۆمهاڵیهتیان لێ ناکا ،بارودۆخی ئێستا یا یاسای زاڵ
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قهبووڵ کهن؟ ههڵبهت کانت خۆی ئاماژهیهک بهم
بابهته دهکا که"ڕهنگه بێبهشان ههست بکهن وهک
ئاژهڵی دهستهمۆی دهوڵهمهندانیان لێهاتووه که تهنیا
ئهرکی خزمهتکردنی ئهربابهکانیان لهسهره" ،بهاڵم
پێ وشوێنی ئهم بابهته ناگرێ و تهنیا ئهم خاڵه
بهبهس دهزانێ که":ئهوان نابێ تاوانی وهزعی خۆیان
بخهنه ئهستۆی کهسانی تر ".به واتایهکی تر
کێشهی نابهرابهری کۆمهاڵیهتی مهسهلهی زهینی
کانت نیه و وردبوونهوهی سهرهکی ئهو لهسهر
مافه.
و
یاسا
یهکسانی
پێویسته وهبیری بێنینهوه که له
دوای جێگیربوونی زهینی و یاسایی یهکسانی
هاوواڵتیان و ههڵس وکهوتی چوون یهک لهگهڵیاندا
بوو که چهندین دهساڵ دواتر بیرمهندانێکی وهک جان
ستوارد میل مژاری نابهرابهریه کۆمهاڵیهتیهکانیان
خسته جهرگهی باسی هزری سیاسیهوه .به
واتایهکی تر مژاری بهرابهری یاسایی و مافی
هاوواڵتیان چ له ڕوانگهی فهلسهفهی سیاسیهوه و چ
له ڕوانگهی ئهزموون و نهریتهوه سهرتربووه بهسهر
کۆمهاڵیهتیهکاندا.
نابهرابهریه
مژاری
کانت له درێژهی باسی مافهیاساییهکان و ناوهڕۆکی
یاساوه کاتێک له حاڵهتی گشتی و فهرزیهی
قهراردادی کۆمهاڵیهتیهوه دهگاته حاڵهتی دیاری کراو،
دوای ئیستێک له سهرئهمه که ئهم چهمکه له
کۆمهڵگادا به کردهوه دهتوانێ فورمی جۆراوجۆر له
خۆبگرێ ،له سهر خاڵێکی ناوهندی ورد دهبێتهوه که
له هزری سیاسی ئهودا گرنگیهکی ناوهندی ههیه
وئهویش چهمکی "یهک تاک یهک دهنگ"ه .ئیمانۆئێل
کانت یهکهم بیرمهندێکه که دژ به پلهبهندی کردنی
مافی دهنگدان بهپێی جنسییهت و ڕێژهی داهات
وهستاو چهمکی "یهک تاک یهک دهنگ"ی له
فهلسهفهی سیاسیدا به بهڵگه سهلماند و
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دانا.
بناغهکهی
ئهوهمان له
بیر بێ که قهبووڵ بوونی چهمکی "یهک تاک یهک
دهنگ" نه تهنیا لهالیهن پاوانخوازانهوه بهڵکوو لهالیهن
ریفۆرم خوازانیشهوه مژارێک بوو دهمهقاڵهی زۆر
لهسهر بووکه دهیا ساڵی کێشا وسهدان نامیلکهی
به الیهنگری ودژایهتی لهسهر نووسرا ئینجا هاتهدی.
کانت له فورمووله کردنی باسه پێوهندیدارهکان به
ئازادی ڕادهربڕین وبیروباوهڕ وئازادی چاپهمهنیشدا
ڕۆڵێکی گرینگی گێڕا .داکۆکی بنچینهیی کانت
لهسهر ئهوهیه که جۆری حکوومهتێک که بتوانێ ئهم
ئهرکه بگرێته ئهستۆ ،سیستهمی کۆماریه.کانت زۆر
به جیددی پێی لهسهر کۆماری بوونی سیستهمی
سیاسی دادهگرێ و به جهوههری دیمۆکراسی و
دهزانێ.
زۆرینهی
دهسهاڵتی
پرسیاری سێههم که کانت دهیخاته بهر باس
ههڵوێستی هاوواڵتیانه لهههمبهر حکوومهتدا .کانت
پێش ههموو شتێک دهپرسێ ئایا خهڵک مافی
نافهرمانی کردنی له ههمبهر حکوومهتێکدا ههیه که
مافهکانیانی پێشێل کردووه یا نا؟ کانت دوابهدوای
ئهمهو له وهاڵمی ئهم پرسیارهدا دوو خاڵ
دهسنیشان دهکا .یهکهم ئهوهی که ئهگهر حکوومهت
هاوتهریب لهگهڵ قهراردادی کۆمهاڵیهتیدا ههڵس
وکهوتی کردبێ ،نافهرمانی کردن له بهرابهریدا
تهنانهت
بدرێ
سزا
دهبێ
ناڕهوایهو
ئهگهر[سیستهمهکه]کهم و کوڕیشی بێ .چونکه
ئهم چهشنه نافهرمانیه خهسڵهتی کاولکاری ههیه.
ئهو دهڵێ له ههر حاڵ ودۆخێکدا -به چاو پۆشین له
ناوهڕۆکهکهی-تاقمێک ههن که له ههندێ یاسا
ناڕازی دهبن،ئهگهر بڕیار بێ ههموو ناڕازیبوونێک
خۆڕاگری و نافهرمانی له ههمبهر حکوومهتدا لێ
بکهوێتهوه ،ئهوا هیچ کاتێک کۆمهڵگا سهقامگیری به
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خۆوه نابینێ.کانت له باسهکهیدا نیگهرانی خۆی
لهبهکارهێنانی ههڕهشه وزهبروزهنگ دژی پێکهاتهی
سیاسی دهردهبڕێ وبه توندی دهرههق به ئاکامه
تاڵهکانی ڕووخانی حکوومهت هۆشداری دهدا.له
وهها حاڵهتێکدا تیۆری کانت زۆر له حاڵهتی
سروشتی تیۆری هابز دهچێ که تێیدا نهبوونی
حکوومهت به مانای سهرهتای "شهڕی ههمووان دژ
به ههمووان" چاوی لێ دهکرێ .دووههنین خاڵێک که
له درێژهی باسهکهدا کانت داکۆکی لهسهر دهکا
ئهوهیه که تهنانهت ئهگهر ههندێ جار هاوواڵتیان
پێیان وابێ که ههندێ له یاساکان ناعاداڵنه و
نادروسته،نابێ بۆ گۆڕانیان دهس بدهنه نافهرمانی و
له ههمبهر حکوومهتدا ئاژاوهگێڕی بکهن .به پێی ئهم
بۆچوونه کانت پێی وایه مافی بهکارهێنانی گرژی
تایبهت به حکوومهته.ههروهها کانت داکۆکی لهسهر
ناههقبوونی بهکارهێنانی توندوتیژی دهکا له بهرابهر
توندوتیژی کردنی حکوومهتدا و دهڵێ" :ئهگهر
حکوومهت بڕیارنامهی گشتی پێشێل بکاو له ڕێگای
توندوتیژی یهوه دیکتاتۆریهت بگرێته بهر،زۆرلێکراوان
مافی ئهوهیان نیه له بهرانبهریدا به شێوهی
توندوتیژانه خۆڕاگری بکهن".
به گشتی کانت به پشت بهستن بهم بهڵگانهوه
باوهڕی بهوهیه که تهنانهت حکوومهتی زۆرهملێ له
بێ یاسایی وشێواوی باشتره که ئهو پێی دهڵێ
"بارودۆخی مهترسیدار" .چونک ه"یاخیگهری گهل بۆ
وهدهسهێنانی مافه لهکیس چووهکانیان،نادروسته،
چونکه له ئاکامدا دۆخی دهسهاڵتی یاسا دهگۆڕێ
بهرهو زاڵبوونی بێ یاسایی و وهزعێک دهخولقێنێ که
بهگشتی بابهتی ماف،کارامهیی خۆی لهدهس دهدا".
کهوابوو کانت هیچ جێگایهک بۆ نافهرمانی گشتی دژ
بهحکوومهت ناهێڵێتهوهو مهترسی تالربوونهوهی
کۆمهڵگا بهرهو بێ یاسایی و بهرهو دۆخێک که
"چهندان قات دڵتهزێنتر لهههر چهشنه دهسهاڵتێکی
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حکوومهتی دیکتاتۆری"یه ،زۆر جیددی تر دهبینێ له
کرانهوهی کۆمهڵگا بهرهوڕووی ئاسۆ نوێکان.
کانت بۆ گهیشتن به ئازادی ڕاستهقینه پێکهێنانی
ئاڵ وگۆڕی بیرکردنهوه له شۆڕشه کۆمهاڵیهتی و
یاسایی یهکان به نرختر دهزانێ و دهڵێ لهگهڵ
حکوومهته
دهتوانێ
شۆڕش
که
ئهوهی
بڕووخێنێ ،بهاڵم ناتوانێ له
ئیستبدادیهکان
چۆنیهتی بیرکردنهوهی ئهو کهسانهیدا که ورهی
بهکاربردنی دهرکی خۆیان نیه،ئاڵ وگۆڕ پێک
بێنێ.ههر لێرهوه زۆر دهمارگیری نوێ جێی دهمارگیریه
پێشووهکان دهگرێتهوهو جارێکی تر جهماوهری
دهکا.
دهسبهسهر
ناتێگهیشتوو
بێجگه له سێ پرسیاری سهرهوه کانت
چهن مژاری دیکهی له هزری سیاسیدا خستۆته بهر
باس که گرینگترینیان فهلسهفهی مێژووه.تێزی
سهرهکی کانت لهمهڕڕهوتی مێژوو زۆر پۆزهتیڤ
وگهشبینانهیه .مهبهستی کانت له فهلسهفهی
مێژوو ئهوهیه که گهرچی لێرهو لهوێ و لهم ڕووداوو
ئهو ڕووداودا وله ڕهوتی مێژوودا کۆمهڵه
پاشگهزبوونهوهیهک دهبینرێ،بهاڵم ئهم پێچهڵپێچیانه
تێکڕای حهقیقهت دهرناخهن .ڕهتی مێژوو له
بهرهو
مهیلکردنێکه
وهها
سهرهوهی
پاشگهزبوونهوهکان.ئهمه ڕاسته که ههرکهسێک
ولهژیاندا بهدوای پالنی خۆیدا دهڕوا که ڕهنگه
بهرهنگاری پالنی کهسانی تر بوهستێ وله ڕهوتی
پێشڤهچوونیدا بهربهستی کاتی بێته ڕێگای ،بهاڵم له
ههمان کاتدا ڕهوتی مێژوو ئامانجێکی نیهایی
ههیه.ڕێچکهی ئهم ئامانجه نیهایی یه به ئاراستهی
کامڵبوونی کۆمهاڵیهتیدا دهڕوا و کانت پێی دهڵێ
"ئامانجی سروشت" .به باوهڕی کانت پێگهیشتنی
کۆمهاڵیهتی نهک ڕهوتێکی خۆڕسک بهڵکوو
خاوهن"جهمسهرێکی عهقاڵنی"یه.ئامانجی ئاخرینی
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ئهم"جهمسهره عهقاڵنی"ه بهرهو دوو ئامانجی
بنهمایی دهستی مرۆڤ دهگرێ :یهکهمیان
پێگهیشتن گهشهی مرۆڤ و تواناکانیهتی و
دووههمیان سهقامگیری ئاشتی یهکی ههمیشهیی
یه له سهرتاسهری جیهاندا .بهاڵم هاتنهدی ئهم دوو
مهبهسته نهوهک له ڕێبازی ڕێپیشاندهری و ئادگاری
ئاگایانهی مرۆڤهوه بهڵکوو له ڕاستیدا لهالیهن ئهو
ئامانجه نهێنی و نهناسراوانهوه سهردهگرێ که له
کانت قسه له "دهورگێڕێکی
پشتی مرۆڤدان.
خاوهن مهبهست" دهکا که ڕهوته مێژوویی یهکان
بهرهو ئامانجێکی نیهایی ئاراسته دهکاو ئهم دهورگێره
ناودهنێ "سروشت" .له شیکردنهوهی زیاتری ئهم
مژارهدا مهبهستی کانت بهم چهشنه ڕوونتر دهبێتهوه
که کۆمهڵه دهس و پێوهندێکی جۆراوجۆر له کاردان بۆ
پێشهوه بردنی ڕهوتی جیهان که ملمالنێ
کۆمهاڵیهتیهکان له گرینگترینیانن .بههۆی ئهوهی که
ئامانجهکانی مرۆڤ چوون یهک نین ،ملمالنێ
وجیاوازی لهسهر هاتنهدی ئهم ئامانجانه مرۆڤهکان
ناچار به بههێزکردن و گهشهی لێهاتوویی و
تواناییگهلێک دهکا که دژایهتی و تهگهرهی ڕێگایان
لهنێو دهبا یا دهیگهیهنێته خوارترین ئاست .کهوابوو
ئهوه کۆمهاڵیهتیبوونی مرۆڤهکانه که له ئاکامدا ههم
بهرهو ملمالنێ وههم بهرهو کهمکردنهوهی ملمالنێ
کۆمهاڵیهتیهکان ڕایاندهکێشێ .وهها پارادۆکسێک له
ڕاستیدا سهرچاوهی سهرهکی ههمان دوو ئامانجی
بنهڕهتی سهرهوهیه و له ناو ئهوهوه ئاشتی
سهرههڵدهدا.
ههمیشهیی
میشهیی


ئاشتیهه
تێزی ناوهندی ئاشتی ههمیشهیی له
جیددی
گرنگایهتی
کانتدا
سیاسی
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هزری
ههیه

ونیشاندهری جیهانگیربوونی ڕوانگهی سیاسی ئهوو
ئیدهئالی سیاسیهتی .له شیکاری ئایدیای ئاشتی
ههمیشهییدا کانت دهڵێ" :دهوڵهته نیشتیمانی
سیستهمه کۆماریهکان گهرچی جیا له ههرچهشنه
ملمالنێیهک لهگهڵ یهکتر پێکنایهن،بهاڵم ئامانجی
نیهایی ،گهیشتن به دامهزراندنی جیهانێکی
یهکگرتوو و ئاشتیانهیه.هێنانه مهیدانی وهها
ئیدهئالێک لهڕاستیدا کانتی له فهیلهسووفێکی
ئهقڵگهرای سهردهمی ڕۆشنگهریهوه بۆ بیرمهندێکی
دهرهوهی کات وشوێن برده سهرهوه ولهڕاستیدا
هێڵی جیاکهرهوهی نێوان سهردهمی ڕۆشنگهری و
سهردهمی ڕۆمانتیکی سڕیهوه .لهم ڕوانگهوه دهکرێ
کانت وهک بیرمهندێکی سهردهمی ڕۆمانتیکیش
بناسرێ .به بڕوای کانت مرۆڤ وهک بوونهوهرێکی
ئهقڵگهرا بیههوێ ونهیههوێ بهرهو ئاشتی
ههمیشهیی ههنگاو دهنێ و هاوواڵتی جیهانی،
واتایهکه که له یهکهیهکی جیهانی پشتبهستوو به
ئاشتیهوه مسۆگهر دهبێ .لهبهر ئهوهیه کاتێک
پرۆژهکانی نێونهتهوهیی بوونی جیهان وهک پێکهاتنی
یهکیهتی ئهورووپا بههێز دهبێ یا دهچێته قۆناغێکی
نوێوه ،هزری "ئاشتی ههمیشهیی" کانت دێتهوه بیر
دهبریسکێتهوه.
دهخوێنرێتهوه
نوێ
سهرله
یئهخالقی


وانه
کانت وێڕای ههموو ئهو داکۆکیانهی له هزر ههڵس
وکهوتدا له سهر ئهقڵ دهیکا،دهکرێ شوێن پێی
سۆفیگهری له هزرهکانیدا ببینین که ئهویش میراتی
بنهماڵهو شوێنی ڕاهێنان و گهورهبوونیهتی بۆی
بزوتنهوهیهکی
سۆفیگهری
ماوهتهوه.
زوهدپهرهستانهیه له نێوان پهیڕهوانی کلیسای لۆتری
ئهڵماندا که له ژیانی تاک و بهکۆمهڵدا نرخێکی زۆر
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دهدا به دینداری و زاهیدی .گهرچی کانت نێوانێکی
لهگهڵ بیری دواکهوتوانهی ئایینی و سۆفیانهدا نهبوو،
بهاڵم کاریگهریان بوو بهسهر پرهنسیپهکانی
فهلسهفهی ئهخالقی ئهوهوه .خۆپاراستن له گوناحه
زهمینیهکان و مهیخواردنهوه شوێنی گرینگیان ههیه
له وانه ئهخالقیهکانی کانت دا .باوهڕیشی به تاک
وهک لۆتر و کالوین لهسهر ئهو بڕوایه دامهزراوه که
ههر تاکێکی مرۆڤ ڕێگای گهیشتن به حهقیقهت به
خۆپاراستن له ڕێچهوتیهکانی ژیانی مادی بهدهس
دێنێ .بهاڵم کانت لهسهر ئهوه داکۆکی دهکا که هیچ
ئۆتۆریتهو دهسهاڵتێکی ئایینی ونائایینی نابێ بهسهر
چارهنووس وههڵبژاردنی سهربهستانهی تاکدا
بسهپێت .ههموو مرۆڤهکان خاوهنی بههایهکی چوون
یهک وبهرابهر و جیهانین و ههر ئهم تێگهیشتنه
بنهماییه کۆڵهکهی گشت بۆچوونه سیاسی و
فهلسهفی ئهخالقی وزانستیهکانی پێکدێنێ و
شوێنێکی گرینگ دهدا به هزرهکانی له سهرکهوتنی
ئاوهز و مرۆڤگهرایی بهسهر نهزانی لهسهر زهمیندا.
ئهگهر بمانهوێ وانه ئهخالقیهکانی کانت له چهن
تێزی جهم وجۆردا کورت بکهینهوه دهکرێ بڵێین:
 -4لهگهڵ کهسانی دی وا ههڵس وکهوت بکه که
بیکهن.
خۆت
لهگهڵ
دهتهوێ
 -1مرۆڤهکان ههموویان جیا له ڕادهی سامان و پلهی
کۆمهاڵیهتی و جنس وشتی لهو چهشنه خاوهن
پلهی یهکسانن بهم بۆنهوه شایانی ئهوهن ههڵس
وکهوتی شیاوی مرۆڤانهو بێالیهنانهیان لهگهڵدا بکرێ.
 -6مرۆڤ وهک بوونهوهرێکی کۆمهاڵیهتی نه
تهنیا خاوهن ماف بهڵکوو بهرپرسیارهتیشی ههیه
ولهبهر ئهوه رهفتاری یاسایی وڕێزدانان بۆ یاسا
تهنانهت ئهگهر قبووڵیشت نهبێ بهرپرسیارهتیهکی
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ئهخالقیه.
کانت له ساڵی 4023هوه واته ههشت ساڵ بهرله
مهرگی دهسی له وانهگوتنهوه کێشایهوهو له
ساڵهکانی کۆتایی ژیانیدا ،هانای لهش ووزهی بهرهو
کهمبوونهوه چوو تا ئهو جێگای که جاروبار
هاوڕێکانیشی وهبیر نهدههاتهوه .ئاکام له فێبریهی
ساڵی  4371ژینی پڕبایهخی کۆتایی پێ هات.
تهمهنێک که ههمووی له ڕێبازی گهڕان بهدوای
حهقیقهت و ناسینی مرۆڤ و ڕێپیشاندهریدا رابوورد.
سهرچاوه:
ماڵپهڕی ایران لیبرال





وتووێژ
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هومێدیانناهومێدبوونگرفتی
ڵگا
گرفتیکۆمه 

کۆمهڵگانین.

ه.
حهقیقهت" 
" 

وتووێژ له گهڵ نووسهر و وهرگێڕ رزگار ئهمین نژاد
ئاماده کردنی فهڕۆخ نێعمهتپوور

رزگار ئهمین نژاد ،نووسهر و وهرگێڕ ،خهڵكێ شاری بانه
له کوردستانی ئێرانه .له راستیدا کاک رزگار له کۆتایی
نهوهدهکانهوه به شێوهیهکی جیددی به وهرگێڕانی
رۆمانی ناوداری نان و شهراب ،وهک ناوێکی دی له
پانتایی ئهدهبی کوردیدا خۆی به خوێنهرانی ناساند.
حهوسهله و پشوودرێژییهک که له وهرگێڕاندا ههیبوو ئهو
ئاکامهی لێ کهوتهوه که دوای ماوهیهکی نه زۆر درێژ
چاومان به دووههمین بهرههمی وهرگێڕدراوی که رۆمانی
سهمفۆنیای مردووهکانیش بوو ،بکهوێت .ئهم دوو رۆمانه
ئهگهرچی زاده و بهرههمی دوو کهلتور و دوو والتی
یهکجار جیا له یهکترن ،بهاڵم له ههمان کاتدا ههڵگری
هاوچهشنییهکن که ناچارمان دهکا له سهر رێ البدهین و
بۆ ماوهیهکی کورتیش بێت له ژێر سێبهری تاقه
درهختێکی تهنیا ،تهریک و له بیرهوهچووی قهراخ
جادهیهکی غوربهت ،ئهو جورئهته به خۆمان بدهین که
کهمێک لێوی وشکمان به ئاوی وشه تهڕ بکهینهوه.
****
وهرگێڕانی
دهبیت به  
دهستپێکردنی کاری ئه 
ـ  
وهک دهزانی 
وه بوو  .
رۆمانی "نان و شهراب "ه  
یهکێک له
نووسهری ئهم رۆمانه  

"سیلونه" 
زرێنهارانی حیزبی کۆمۆنیستی ئیتالیا و


دامه
خهباتکاری دژی فاشیسم بوو ،نان و شهراب به
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ره.
رانهی خودی نووسه 
جۆرێک بیوگرافی خهباتکا 
تۆش به شێکی بهرچاوی ژیانت لهم رێگایهدا به
مبوارهدا

وئهزمونیتاڵوشیرینتله

ربردووه


سه
لهم کتێبهیدا به
بهاڵم وهک دهزانین سیلونه  
زۆره  .

وه سهر ژیانی
داته 

وه ئاوڕ ده
دیدێکی دیکه 
له
وه  
گرانه 


خنه
به چاوێکی ره
باتکارانهی ،واته  


خه
بابهت فکر و بۆچوونی شۆڕشگێڕی .پرسیار

وهی ئهم
خوێندنه 

له 
یه چۆن بوو ئهم دیده  
وه 
ئه 

وهی دهست
رۆمانهدا سهرنجی راکێشایت بۆ ئه 

به
وهرگێڕانی ،ئایا دهتوانین بڵێین که  
یته  
بده 

وهی
جۆرێک رۆح و ژیان و بۆچوونت له گهڵ ئه 
جۆرێکبه

تۆشبه 

،واته 

گرته 
وه


کیانده
سیلونه  
یه

ریتیشۆڕشگێڕیگهیشتبووی؟


قدینه

نه
و :بێ گومان وهرگێڕانی رۆمانی "نان و شهراب" بۆ
سهر زمانی کوردی یهکهم ئهزمونی کاری وهرگێڕانم بوو.
هۆکاری سهرهکی ئهم کارهش دهگهرێتهوه بۆ کارتێکردنی
خوێندنهوهی ئهم رۆمانه وهک رۆمانێکی سهرکهوتوو و له
قۆناغی دووههمدا نێزیک بوونی رهوتی ئهم گێڕانهوهیه له
ژیان و چاالکی شۆرشگێڕی من .بهڵێ راسته که منیش
بهشێکی بهرچاو له تهمهنم له رێبازی شۆرشگێریدا
بهسهر بردووه ،بهاڵم ئهزموونی من له گهڵ گێڕانهوهی
ئهم رۆمانه له یهک خاڵی بنهڕهتیدا جیاوازی بهرچاوی
ههبووه" .سیڵۆنه" کۆمۆنیست بووه و منیش
خهباتکارێکی رێبازی میللی دێمۆکراتیک بووم .ئهم بابهته
له زۆنگهی ئایدیالۆژیدا به دوو ئاقاری جیاوازدا گوزهر
دهکهن .دیاره له ئامانجدا سهرنجی ههر دووکیان
دادپهروهری کۆمهاڵیهتی بووه ،چ له گوتاری مافخوازانهی
مندا و چ له خهباتی چینایهتی نووسهری "نان و
شهراب"دا.
لهم بهینهدا بابهتێکی بنچینهیی له گۆرێدایه که
پێویسته نهکهوێته پاوانی هیچ الیهنێکیان ،ئهویش
پهیام و ویستی جهماوهرییه و
ئاراسته کردنی
رێکخستنی گشتی .شێواز و نهریتی شۆرشگێڕانهی

116

منیش بێ گوومان کاریگهرییهکی بهرچاوی له ئهزمون و
خهباتی کالسیکی رهوتی چهپی پێوه دیار بووه ،بهاڵم
"شۆرشگێری" تاکه ئاکسیۆنێک بوو بۆ بهرهنگار بوونهوهی
دیکتاتۆریهت.
ئهمه بهشێکی بابهتهکهیه ،بهاڵم بهشی ههره گرینگی
ئهم خوێندنهوهیه ئاوردانهوهیهکه له رهخنهیهکی بابهتیانه
له ههمبهر فکر و باکگراواندی رهوتی شۆرشگێری.
نووسهر له رۆمانهکهیدا به نێو جهرگهی کۆمهڵگاکهیدا
رۆدهچێت و به شرۆڤهیهکی سایکۆلۆژی و کۆمهڵناسانه
کۆمهڵگاکهی دهخوێنێتهوه و کاردانهوهی ناکامی
ههڵوێسته شۆرشگێڕییهکانی بهرجهستهدهکاتهوه.
ئهزموونی ژیان و
ـ سیلونه لهم رۆمانهدا به  
خهباتی خۆی له کاتی تێکۆشانی له حیزبی

زانیندواتروهک


کده

ووه
وه
چێته 


کۆمۆنیستداده
به ژیانی
ێکۆشهریکی سوسیال دمۆکرات درێژه  

ت
ئهم
دهتوانین بڵیین که  
بۆیه  

سیاسی خۆی دهدا .
به جۆرێک نهقدی نهریتی شۆڕشگێڕانهی
کتێبه  

سیلونهی بهم

وهی که 
کۆمۆنیستیه ،به بێ ئه 

اڵیهتی
داڵهتی کۆمه 

گهیاندبێ که  
عه
نجامه  


ئه
گهڵ
له  
شهڕی سیلونه  
یه  .
ئامانجێکی بێهوده 
به
مه  
ئه 
توانینبڵێینکه  


جاده
نهکئامانج.
شێوازه  

وهت
ڕانه 
گه 
له  
جۆرێک مۆدێلی بهرچاوی تۆیشه  
وایه
ئهگهر
دیکه؟
نهریتێکی
رهو
به 

ریته خۆی له چیا

ندییهکانی ئهو نه

تایبه 
تمه

وه؟
بینێته 


ده
و :سیڵۆنه له حیزبی کۆمۆنیست دهرکرا و،
هۆکارهکهشی به روونی دیاره .سرووشتییه که
خوێندنهوهی نوێی نووسهر هاودهنگ نهبێ لهگهڵ رای
گشتی حیزبهکهی ،چوونکه بناغه گشتییهکانی
حیزبهکهی لهبنهرهتدا ناتهبایی ههبووه له گهڵ دیتنی
نووسهر .ئهگهر سهرنج بدهی به سهرهتاکانی دهست
پێکردنی چاالکی "پێترۆ سپنا" ئهوهمان بۆ دهردهکهوێ که
چۆن پاڵهوانی یهکهمی رۆمانهکه به کۆمهڵێ بهڵگه و
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دهفتهری پڕ له تیۆرهوه دهخزێته نێو کۆمهڵگاکهی و ههر
لهو سهرهتایهوه دهبینێ که واقعهکانی کۆمهڵگاکهی تا به
چهنده ناتهبایی ههیه لهگهڵ تیۆرهکانی نێو دهفتهرهکهی.
ئهو له نێزیکهوه ههست به گهرمای خۆری راستهقێنه
دهکات و ههست به لێدانی دڵی مهزراکانی
نییشتمانهکهی دهکات" .کافونهکانی" (جوتیارهکان)
کۆمهڵگاکهی ههر ئهو کافونانه نین که تاقمێ تیۆرناس و
راڤهوانی ئایدئالۆژی باسیان دهکهن .له کۆمهڵگادا
"حهقیقهت" ههر ئهو شتهیه که ههیه! واته تیۆر و واقع
مهرج نییه که زۆر له یهکتر نیزیک بن مهبهست له
تیۆرێکی داندراوانهیه .بێگومان ئهمه وا ناکات که کهلێنێک
بکهوێته نێو باوهڕی قووڵی نووسهر به دادپهروهری
کۆمهاڵیهتی .ئهوهی که نووسهر نیگهران دهکات له
تاکتیکی حیزب ،له راستیدا مهقوولهی دادپهروهری
کۆمهاڵیهتیه که دهکهوێته پشتهوهی ئامانج و بهرژهوهندی
حیزب .سیڵۆنه ئهم بهشهی به باشی بۆ روون دهبێتهوه و
حهول دهدات له رۆمانهکهیدا رهنگی بداتهوه.
بهاڵم با بێینه سهر نهریتی شۆرشگێڕی .پێویسته ئهم
بابهته ئاوڕدانهوهیهکی شێلگیرانهی لێ بدرێتهوه النیکهم
بۆ من و تۆ که ههردووکمان بهرههمی یهک وهچهی
مهقوولهی
داماوین .من و تۆ باش له ئهدهبیاتی
شۆرشگێڕی دهگهین ،کاتێ ئاوڕ دهدهینهوه بۆ
رابردوویهکی پڕ له ههڵوێست و فیداکاری .ئێمه
بهرههمی سهدهیهکی خهباتین بۆ دادپهروهری ،بهاڵم له
رهوتی ئهم چهرخه نامێهرهبانهدا دیتمان که چۆن گشت
حهوله شۆرشگێڕییهکان دهرهنجامێکی دیکتاتۆریانهیان لێ
دهکهوتهوه .ئهم بابهته زۆر سهیر نهبوو ،چوونکه له
خوێندنهوهکانی دواییماندا به کۆمهڵێک ئهنجام گهیشتین
له
ناکامڵبوونهی
ئهم
سهرهکی
رهگی
که
نهخوێندنهوهیهکی ورد و بابهتیانهدا دیتهوه به ناوی
"کۆمهڵگا و گشت پێکهاته بونیادنهرهکانی" و "تاک و
تایبهتمهندییهکانی خۆ بهرههم هێنانهوه" .ئهم بابهتانه
شرۆڤهیهکی کۆمهڵناسیانهی دهوێ که رهنگه لهم
دیمانهیهدا مهجالی شرۆڤهکردنی ئهم بابهتانهمان بۆ
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نهرهخسێ ،بهالم رێگهم بده ئهگهر به کۆکراوهییش
بووبێ کۆمهڵێک سهرنج دیاری بکهم.
سهرتا ئاماژه دهدهم به مهوقوولهی "گۆڕان" که ئهم
بابهته بهگشتی ماکی گشت ههڵوێسته مێژووییهکانی
مرۆڤه بۆ دهربازبوون له سوننهته جهبرگهراییهکانی
مێژووی کۆمهاڵیهتی .بێگوومان ئایدۆلۆژی بهستێنێکی
بههێز بووه بۆ شرۆڤه کردنی بناغه بنچینهییهکانی
پێوهندی نێوان پێکهاتهکانی کۆمهڵگا و پوتانسییهلی گۆڕان
و ،ئێمهش باش تێدهگهین که ئهم ئاگاییه به کۆمهڵێک
رهههندی فهلسهفی/کۆمهڵناسیدا تێدهپهڕێ بۆ پێناسه
کردنی هۆکارهکانی ئهم عهینیهتانه .ئهم شووناسه له
دیدی ئایدیالۆژییهوه کۆمهلێ بهرههمی کۆمهاڵیهتی لێ
کهوتهوه که ئهمرۆ ئێمه بهناوی دامهزراوه مهدهنییهکان
(موئهسهساتی کۆمهاڵیهتی) ناوزهدیان دهکهین و ئهم
دامهزراوانه گاریگهرییهکی بهرچاویان ههبووه لهسهر
نێزیک کردنهوهی ئامانجهکانی ئایدیالۆژی و ویست و
داخوازییهکانی کۆمهڵگای مهدهنی .که بێگومان نموونهی
ههره بهرچاوی ئازادی ڕادهربڕین و دهرفهته یهکسانه
کۆمهاڵیهتییهکان و گهڕاندنهوهی مافی تاکه له جهغزی
کۆمهڵگادا (النیکهم به رادهیهکی نیسبی) .بهاڵم له
زۆنگهی عهقڵییهتی نهریتی شۆڕشگێڕییهوه شتهکان به
ئاقارێکی دیکهدا تێدهپهڕن .کاتێ مرۆڤ ههڵدهستی به
دارشتنی تیۆرهکانی ئهم ئامانجه واته "گۆڕان" ،هیچ
چارهیهکی نییه جگه لهوهی که خۆی له خانهیهکی
رێکخستندا بگوونجێنێ بو راپهراندنی ئهرکهکانی .واته
تاک به شێوهیهکی ئۆتۆماتیکی ههڵگری "ئهرک" دهبێ-
نهک ئاگا بوون .ئهمه سوننهتێکی لهمێژینهی نهریتی
شۆڕشگێڕییه .له ئهنجامی ئهم قهواره کۆمهاڵیهتییهیدا
دهبینین که قهوارهیهکی رێکخستن دێته گۆڕێ به ناوی
"حیزب" .بێ گومان ههموو دیاردهکانی کۆمهڵگا و گشت
پێکهاتهکانی ،مولزهمی پێوهندییهکی لۆژیکین له نێویاندا و
له راستیدا ئهم پێوهندیانهن که "مێژووو" بهرههم دههێنن.
پێوهندی نێوان حیزب و جهماوهر پێویستی به
مهجالێکی ئازاد ههیه بۆ ئهزموون کردنی کار و
کاردانهوهکانیان .لهو کاتانهدایه که له بهرنامهی حیزبدا
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بردنه سهری مهرجهکانی جهماوهر عهینییهت پهیدا دهکا.
ئهم کار و کاردانهوهیه "حهقیقهتێکی" قهتعییه ،چوونکه له
ژیانی رۆژانهدا تهجروبه دهکرێتهوه .ئهم پارامێتره له
کۆمهڵگایهکی مهدهنیدا سدق دهکات و بێگوومان
مهجالی بۆ دروست دهبێ ،بهاڵم له کۆمهڵگایهکی
داخراودا ئهم پهیوهندییانه نادیارن و دهکرێ بڵێین که
مهجالێکی لۆژیکی نییه .به واتایهی دیکه پێوهندی حیزب
و جهماوهر جێی خۆی دهدات به پێوهندی حیزب و
شانهکانی رێکخستن و ،ئهم پێوهندییانه به گشتی له
و ئهندامه بهوهفا و
نێوان کادێری سهرکردایهتی
ئهمهگدارهکانی حیزبه که تهنیا بۆ راپهڕاندنی "ئهرک"
دروست دهبێ .ئهگهر پێوهندییهکی دیکه ههبێ له نێوان
حیزب و جهماوهردا ،ئهم پێوهندییه ههستاکارییانهیه
(عاتیفی) و گوزارشت له واقعێکی لۆژیکی ناکهن .ئهمه
وادهکات که حیزب ببێت به خاوهنی گوتارێکی یهکدهست
و بهم چهشنه ئولیگاریشی دهسهاڵت حوکم دهکات
بهسهر چارهنووسی ئهو پێوهندییانهی که پێویسته له
نێوان حیزب و جهماوهردا دروست ببن و لهو حاڵهتانهدا
حیزب خۆی وهک دهسهاڵت ئاراستهی کۆمهڵ دهکاتهوه.
گوتاری یهکدهست وهک یهکێکی دیکه له نهریتهکانی
شۆرشگێڕی داوهری دهکات له سهر گشت دیاردهکانی
کۆمهڵ و ههر بۆ خۆیشی ههڵوێست وهردهگرێ و
بڕیارهکانیشی بهردهوام گوزارشت له ههڵوێستێکی
عهجووالنه دهکات به ناوی خهبات بۆ رووخاندنی
شکستی الیهنی دژبهر و
سیستهم .پهیامی
سهرکهوتنی الیهنی بهرههڵستکار .ئهگهر سهرنج بهم
بابهته بدهین دهبینین که ئهم شێوازه جگه له شهر یان به
واتایهکی دیکه جگه له شکستدان هیچ بانگهوازێکی
دیکهی پێ نییه .جا سهیر لێرهدایه که ئهگهرهکانی دوای
شکست چی له دهکهوێتهوه یان دهرهنجامی به کوێ
دهگات .ئهم تیۆره زیاتر له نیو سهدهیه له زهینی وهچهی
سیڵۆنهدا پهروهرده کرابوو ،بهاڵم بۆ وهچهی من هێشتا
جگه له فاکتهری نهریتی شۆڕشگێڕی هیچ جێگرهوهیهک
بهدی ناکرێ یان به واتایهکی دیکه لهو بهری تهرحی
شۆرشگێڕ بوون هیچستانه!
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له کۆمهڵناسیدا دوو فاکتهری "عیلیهتی پیچیده" و "
عیلیهتی ساده" له ئهندێشهی رهوتی گۆڕانکارییهکانی
کۆمهاڵیهتیدا بهدی دهکرێ .بێگومان ههرکام لهم فاکتانه
ههڵگری عهقڵییهتێکی راڤهیین بۆ گۆڕان ،ههروهها
رهخنهیهکی بنچینهیی له نێوان ههڵگرانی ئهم دوو فاکته
بهدی دهکرێ .بهاڵم به گشتی ئهندێشمهندانی زانستی
کۆمهاڵیهتی له سهر ئهوه کۆکن که کۆمهڵگا و رهوتی
گۆڕانکاری بهرههمی یهک هۆکار نین و بگره کۆمهڵێک
رهههندی تهسک و پیچیدهش گهلێ جار کاریگهری ههیه
له سهر رهوتهکان .دیتنی حیزبی شۆرشگێڕ بۆ گۆڕان – تا
ڕادهیهک  -پاڵ دهبهستێ به تیۆرێکی تهک عاملی ،واته
بێ سهرنجدان به گشت هۆکاره سهرهکییهکانی
پێکهاتهی کۆمهڵ و مهقوولهی "تاک" .به واتایهکی دیکه
پهنابردن بۆ هۆکاره سادهکان و سادهترین هۆکاریش له
ستراتیژی ئهواندا هۆکاره دهرهکییهکانن .ئێمه باش
ئاشناین به هۆکاره دهرهکییهکان ئهو کاتانهی که بهردهوام
له راگهیاندنی حیزبی شۆرشگێڕهوه دهبیستین که چۆن
تهقهدوس دهدات به عهقڵیهتی شۆرشگێڕی و گشت
هۆکارهکانی ئاستهنگه کۆمهاڵیهتییهکان دهخاته ئهستۆی
الیهنی نهیار و تاکه رێگاچارهش له شکستدانی ئهو
الیهنهدا دهبینێ .بهم مێتۆده حیزب ههڵدهستێ به
خۆههاڵواردن له هۆکاره سهرهکییهکان که بهرهنگاری
کۆمهڵگا دهبنهوه و بێ خهبهر لهوهی که گشت
دیاردهیهکی نێو کۆمهڵ بهرههمی ئێستهعدادی
کۆمهڵگایهکهیهتی -ئهگهر دیکتاتۆریهتیش یهکێک بێ لهم
دیاردانه .ئهم بابهته بهردهوام به سهمپاتییهکی
ئیدیالیستی بهرجهسته دهکرێتهوه و رهوتی گۆڕان له
واقعبینی دوور دهخاتهوه .نکۆڵی لێ ناکرێ که هۆی
ههره گرینگی بانگهوازی ئایدیالگهرایانه ههمیشه
ئاکامێکی یهکدهستی لێ دهبێتهوه که ئهورۆکه ئێمه له
گهلیان بهرهو رووین و ئهم دیاردانهش کۆمهڵێ بهرهی
سیاسی /ئائینین که کۆتاییهکانی سهدهی بیستهم و
سهرهتای سهدهی بیست و یهکهم به دهستیانهوه گرفتار
بووه .جێی خۆیهتی که به دیدێکی واقع گهرایانه ئاوڕ
بدرێتهوه له ئاستهنگهکانی کۆمهڵگا و ئهوهشمان له بیر
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نهچێتهوه که سهنجیدهترین ئیمکانی گۆڕان سوود
وهرگرتن له النیکهمی ئیمکانهکانه .به واتایهکی دیکه
گواستنهوهی دۆخی مهوجوود بهرهو دۆخێکی مهتلوبتر
چونکه مایهی گۆڕانکاری به بهراورد لهگهل تاقهتی
(زهرفییهتی) کۆمهڵگا مهزنده دهکرێ.
له گوتاری حیزبی شۆرشگێڕدا سیمای حیزب به
کاتالیزاتۆرێک پێناسه دهکرێ که به کردهوهیهکی
شۆرشگێڕانه کۆمهڵگا بهرهو گۆڕان رادهگوێزێ .به
واتایهکی دیکه ئهم سیستهمی کاتالیزاسیۆنه خۆی
ئاوێته دهکات له گهڵ ئایدیالۆژی له حاڵێکا هیچ
حهوله
نهریتی
له
ئایدیالۆژی
کاردانهوهیهکی
دیپلۆماسییهکانیدا نابینین .چونکه له راستیدا ئایدیالۆژی
سیاسهت نییه .ئایدیالۆژی مهکتهبێکه بۆ بهرههم هێنانی
ئهندیشه و بهستێنێکه بۆ دیتنێکی سهردهمیانه .پێـموایه
ههر ئهوهندی که ههرهشهکانی تێکهاڵوی دین و
سیاسهت ئێمه نیگهران دهکات ،دهبێ ههر ئهوهندهش
ئاوێته بوونی ئایدیالۆژی و سیاسهت ئێمه نیگهران بکات.
چوونکه ئایدیالۆژی ههمان تایبهتمهندی دینی تێدا ههیه
که دهسهاڵت بتوانێ شهرعییهت به خۆی بدات بۆ
سهقامگیر کردنی خۆی .یهکێ له خاڵه ههره
بهرچاوهکانی نهقدی نهریتی شۆرشگێڕی لهم شهرعیهت
وهرگرتنانهیه .ئایدیالۆژی دهشێ نموونهیهک بێ بۆ دهرس
وهرگرتن یان ئاگایی وهرگرتن که چۆن فێرمان بکات
کۆمهلگا بخوێنینهوه و له بهرههم هێنانی کۆمهڵگادا
یارمهتیدهرمان بێ .نهکوو ئایدیالۆژی تهنیا ههر بۆ
ههڵگرتنهوهیهکی ئایدیالیسمیانه بێ که فاڵنه حیزب یان
تاک یان تاقم شهرعییهتی پێ وهربگرێ یان بیکاته پاوانی
خۆی .ئهم نهریته بوو به ئاوێنهیهک بۆ ئهوهی
بونیادگهرایی دینیش سوودی لێ وهر بگرێ بۆ
کۆکردنهوهی چهماوهر له دهوری جنوونه سهرکێشهکانی.
خاڵێکی بهرچاو که له رهوتی خهباتی ههموو حیزبێکدا
(مهبهست له نموونهی حیزبه شۆرشگێڕییهکانه) خۆ
دهردهخات ،بانگهوازێکه بۆ پێکهاته شکاندن .من ههتا
ئێستاش لهم مهبهسته تێنهگێشتووم .دیاره تێنهگێشتنی
منیش بێ هۆ نییه! چونکه له راستیدا پێناسهیهکی
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دهقیق له گۆرێدا نابینم بو شوناسی پێکهاته له الیان ئهو
راگهیاندنانهوه .ئهوهندی من له خوێندنهوهی کۆمهڵناسیدا
پهیگێشتووم پێکهاته بهرههمی زهمهنێکی دیاریکراو نییه
که به پهله دروست بووبێت و به پهلهش بشکێ .گشت
پێکهاتهکانی کۆمهڵگا دیاردهی نهریت و کولتوورێکی
لهمێژینهن که به درێژایی تهمهنی ئهم کولتوورانه بهرههم
هاتوونهتهوه .پێکهاته بهشێکه له مێژوو ،مێژووش له
پێوهندییهکی ئهخالقی مهعریفیدا ،دهیکات به رێسا که
بهردهوام له نێوان بازنهی کار و کاردانهوهکانی نێوان
کۆمهڵگا و تاکهکانیدا پراکتیزه دهکرێن.
بهاڵم ههڵگرتنهوهی من لهم مهبهستهی که له
سهرهوهدا هاته بهر باس شتێکی دیکهیه .من پێم وایه و
به ئهزموونیش بۆم دهرکهوتووه که ئهم بانگهوازه تهنیا
یهک فاکتهری ههیه که ئهویش راوهستان له حاند
سوننهتهکانی کۆمهڵگان ،واته بهرهنگار بوونهوه .ئهمه له
خۆیدا بابهتێکی دیکهیه .دهشێ بڵێین زۆر سادهشه .تۆ
دهتوانی بڵێی که من دیکتاتۆر نیم ،بهاڵم ئاکار و
کردهوهکانی تۆن که دیاریکری تایبهتمهندی دیکتاتۆریهتی
تۆن .ههروهها له سووننهتهکانیشدا دهشێ ئهمه بڵێین
که تۆ دهتوانی بڵێی که ئهم سووننهته راست نییه ،بهاڵم
گرینگ ئهوهیه که دوورنهمای جێگرهوهکانی تۆ چین و چی
دهکهن .ههر بۆ ئهم مهبهستهشه که له پێشهکی
وهرگێڕانی نان و شهرابدا ئاماژه دهدهم به ئهم بابهته که:
شۆرشگێڕ بوون سادهترین رێگایهکه بۆ خۆ دهربازکردن له
حهقیقهتهکانی کۆمهڵگا".
ههر له زۆنگهی پێکهاتهشکاندنهوه تاکه ههڵگرتنهوهی
نهریتی شۆرشگێڕی ئانالیزه کردنی "خود" له "ئهوه".
بهڵی له خۆڕا نییه که حیزبی الی خۆمان بهردهوام
بهسهر ئهندامهکانی خۆیدا دهشکێتهوه بۆ بهرههم
هێنانی نهریتێک که پێناسهیهک بێ بۆ جیاوازی .جیاوازی
له نێوان ئهم و نموونهکانی سیستهمی نهیار .ئهدهبیاتی
ئهخالقی شۆرشگێڕی دیارترین و بهرچاو ترین نموونهی
ئهم تهقهالیهیه که به داخهوه نهک ههر مرۆڤێکی نوێی
بهرههم نههێناوهتهوه بگره ههر ئهم مرۆڤه بێ
چارهنووسانهشی له بازنهیهکی وههمیدا هێشتوهتهوه.
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حیزب خۆی قاڵ دهکاتهوه بهسهر ئهندامهکانیدا و
دهخالهت دهکات له ههموو قووژبنهکانی ژیانی تایبهتی و
تهنانهت نههێنییهکانی تاکهکانیان .ئهو بۆی دیاری دهکات
که ئهو "کێ" بێ" ،چی" بکا" ،چۆن" ههڵسوکهوت بکا،
"حهز" به چی بکا و "مافی" ئهو چهنده بێ .ئهگهر له
بیرت بێ له نێو رهوتی گێڕانهوهی رۆمانی نان و شهرابدا
ئافرهتێکی سوسیالیست ههیه که مێردهکهی له زیندان
دهکهوێ و ئهو ئافرهته تووشی سزای حیزبی دهبێتهوه و
مووچهی مانگانهکهی لێ دهبرن تهنیا لهبهر ئهوهی که
ئهو ئهندامه رۆژانی یهکشهمۆ دهچێ بۆ نوێژ کردن .ئهو
له رزگار کردنی هاوسهرهکهیدا ناکامه و حهول دهدات
النی کهم له رێگایهکی رۆحییهوه یارمهتی به مێردهکهی
بگهیهنێ ،واته دوعا کردن.
بهم چهشنه نهریتی شۆرشگێڕی پهل دهکێشێ
بهسهر ههموو قوژبنهکانی ژیانی تاکدا .کوتومت وهک
چۆن له سیستهمێکی دیکتاتۆریدا باوه .بهاڵم تراژدیای
بهرهو روو بوونهوهی نهریتی شۆرشگێڕی و ئهو نهریتانهی
که بهسهر کۆمهڵگا دا چهسپاون لهم نا ئاکامییهدا
دهردهکهون که بهردهوام له حاڵی پاشهکشهدان .نهریتی
شۆرشگێڕی تاک به گژ رهوتی نهریتهکانی کۆمهڵگا دا
دهکاتهوه ،ههر ئهو نهریتانهی که له الی تاک دهبن به
"حهقیقهت" .سهیر نییه ئهگهر تاک کاتێ سهرپشک
دهبێ بۆ ههڵبژاردن له نێوان ئهو حهقیقهتانهی که له
کۆمهڵگادا ههن و ئهو بهڵێنانهی که حیزبی شۆرشگێڕ
وهک هیوا و هومێد بهرهورووی کۆمهڵگای دهکاتهوه ،له
نێوان "حهقیقهت" و "ئومێد" دا حهقیقهت ههڵبژێرن.
"حهقیقهت" بوونێکی حاشاههڵنهگره و ههیه .له دهور و
تهنیشتی خۆت دهیبینی ،ههستی پێ دهکهی،
دهیناسی و به گشتی له ژیانی رۆژانهدا تهجرهبهی
دهکهیتهوه ئهگهرچی تهجرهبهیهکی سهلبیش بێ .بهاڵم
"ئومێد" له نێو چین و توێژهکانی کۆمهڵدا جگه له خولیا و
وههمێکی زهینی ،ئینسان دهتوانێ چۆن پێناسهی بکا؟
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رهوشی
به  
سیلونه  

ـ بهشێكی ئهو هۆیانهی که 
دڵرهشو

وهێزه 


نی،ئه

نن،خۆتوته
گه 
یه
نوێده 

سهر
خاته  

ردهوام گرێ ده
به 
که  
یه  
نه 
هریمه 

ئهو ئه

واته

ینسانیه .

مه ئ
رێگای پراکتیزه کردنی ئهم غه 
خۆداچوونهوهی سیلونه

به 
دهتوانین بڵێین که  

دهری
به 
راده 

وه بۆ قورسایی له
ڕێته 

بهشێکی ده 
گه

وهی
له 
هێزتره  

زۆربه 

ستێککه 

به 
ربه
واته  

که.
کاره 

یکه تۆ

بهرچاوگرتنیئه 
وه
له  
به  
سهوردهکرا .
ته 

یکهدا خۆت
کۆمۆنیست نهبووی و له بوارێکی د 
مقورساییهت

توانینبڵێینکه  
ئه


،ئایاده
بینییه 
وه


ده
ستپێدهکرد؟


رهه

هه
و :راسته من کۆمۆنیست نهبووم ،بهاڵم ئهمه له
گرینگی بابهتهکه کهم ناکاتهوه .جێی وهبیر هێنانهوهیه که
لهم رۆمانهدا چهندین رهوتی جیاواز بهرهو رووی یهکدی
دهبنهوه .به بڕوای من گرینگتریان پهیڤینی نێوان سپینای
کۆمۆنیست و دۆن بێنهدیتۆی رۆحانییه.
دۆن بێنهدیتۆ پیاوێکی رۆحانییه و باوهڕێکی قووڵی ههیه
به پهیامی مهسیح که دابهزاندنی دادپهروهری له سهر
عهرزه و ،سپیناش وهک رۆشهنبیرێکی ماددی ههروهها
باوهری ههیه به چهسپاندنی دادپهروهری و یهکسانی که
له دروشمهکانی کۆمۆنیزمدا خاڵی بنهڕهتین .ههردووکیان
لهم خاڵهدا به یهک دهگهن .دۆن بێنهدیتۆ به سپینا
دهڵێ... ":کێ دهزانێ ههر ئهو دادپهروهری
کۆمهاڵیهتییهی که تۆ خهباتی بۆ دهکهی ههر خوا نییه که
که به ناوێکی دیکه خۆی پیشان داوی .چونکه خوا ناچاره
هێندێ جار ناوی خۆی بگۆڕێ".
سهرنج بده! لێرهدا باس له "خوا" دهکرێ .گرینگ نییه
ئهم خوایه له پاوانی کلیسادا بێ یان حیزب ،گرینگ
ئهوهیه که "خوا" زهرورهتێکه بۆ مرۆڤ لهو کاتهیدا له
دهست زوڵم و زۆری مرۆڤ وهزاڵه دێت .ئهگهر زهینییهتی
"خوا"ی کلیسا تووشی گهندهڵی دێت ،چهوساوهکان
پهنا دهبهنه بهر "خوا"یهکی دیکه که رهنگه سوسیالیزم
بێ .کاتێ ئهو ناوهش گهندهڵ بکهن ،له دوای خوایهکی
دیکه دهگهڕێن .گرینگ "خوا"یه.
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لهم باسهدا "خوا" رهههندێکی فهلسهفی ههیه ،که
ئهم رهههنده خهسڵهتی دهروونی قورسایی کارهکه
دهردهخات" .خوا"یهک که له جینسی مرۆڤ نهبێ.
"خوا"یهک که هیچ له مرۆڤ نهچێ .نمونهیهکی رزگاریدهر
بێ بۆ سارێژ کردنهوهی برینی "غهمی ئینسان"
رهکی
سڵهتی ده 

ربهست تهنیا خه
ـ بیگومان به 
یه .من
نیه ،بهڵکو خهسڵهتی دهروونیشی هه 

ربهستی
بهستی تۆ پتر به 
مه 
کهم که  
ههست ده 

له
وهک چۆن خۆت دهڵێی " 
رهکی  .
روونییه تا ده 


ده
بیر کردنی ئینسان" ،کاتێک مرۆڤ وهک ئامانج له
مه
ئه 
بیر دهکرێ و تهنیا وهک ئامراز دهبیندرێ  .
تایبهت ئهو کاتهی

خهمێکی یهکجار قورسه ،به 

ڵێندهرانی دنیای نوێ خۆیان دهبن به


به
رامهتیئینسان.


رانیکه

پێشێلکه

و :بهڵێ وایه و ،ئهمه یهکێ له گهورهترین تراژیدیاکانی
مرۆڤه .مرۆڤ به درێژایی مێژووی کۆمهاڵیهتی خۆی،
بهردهوام له تهقهالدا بووه بۆ نههێشتنی ئهو لهمپهرانهی
که وای لێدهکات کهرامهته ئینسانیهکهی فهرامۆش
بکرێ .بێ گومان مهبهستی سهرهکی من ئهو
لهمپهرانهن که تایبهتمهندی دهروونییان ههیه .من لهمێژه
لهو فاکتهرانه ههڵبڕاوم که گرفته کۆمهاڵیهتییهکان
دهگهرێننهوه بۆ لهمپهری دهرهکی .لهمپهره دهرهکییهکان
کاریگهری خۆیان ههیه و نکۆڵی لێ ناکرێ ،بهاڵم
هێزێکی "سێحراوی" نین .تایبهتمهندی لهمپهری
دهروونی زۆر کاریگهرتر و سیحراویتره ،کاتێ دهبینین
خودی ئینسان سنوورێک دیاری ناکات بۆ بهها و
کهرامهتی ئینسانی خۆی ،کاتێ دهبینین مرۆڤ خۆی
بهرههم هێنهری ههموو ئهو ئاستهنگانه دهبێت که دێنه
بهر دهمی ،کاتێ دهبینین مرۆڤ له پێناسه کردنی خۆیدا
هێنده دادهبهزێ که خۆی به ئامراز و کهرهسته دهبینێ،
کاتێ دهبینین مرۆڤ له هێنانه کایهی تیۆره
بهرژهوهندیخوازیدا
سنووری
له
مافپهروهرییهکانی
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دهوهستێت ،ئهو کاتانهن که ئیمان دههێنین به "فهسڵی
سارد".
ئهوانهی که بهڵێندهری دونیای نوێن ،کێن؟ چما ئهوان
له دهرهوهی تایبهتمهندییه ژێنێتیکی/سایکۆلۆژییهکانی
مرۆڤن؟
پێویسته مرۆڤ

که 
کهتدا گوتوته  
کیه 
پێشه 

له 
ـ 
دهتوانێ چڕ
مه  
ههندێ جار ناهومێد ببێ .ئه 

یهکی تری تۆ بێت بۆ نان و
وه 
کراوهی خوێندنه 

وهی به
سیلونه ناهومێد دهبێ بۆ ئه 

شهراب .

ههندێکی
لێرهدا ناهومێدی ره 
هومێدێکی تر بگا  .
لسهفی وهردهگرێ ،واته قۆناغێک له


فه
وهیفۆڕمیناسین
بۆئه 

وه 
کرێته 


کداچڕده
وشه 
یه

ندێکیدیکه.

وره 
هه

دواتربتوانێخۆیبگۆڕێبه 
ره

لهم کارهیدا
سیلونه  

جا دهتوانین بڵێین که 
نیاناهومێدماندهکاو


بێیاخودته

وتووده
سهرکه

شتهیناهومێدییه،

ابسهرگوزه

س؟نانوشهر


به
یان هومێد له ناهومێدیدا ،یاخود ناهومێدی له
هومێددا؟
و :من لهسهر ئه بروایهم که سیڵۆنه به دژی هومێد
ههڵدهستێتهوه .ئهوهی راستی بێ یهکێک له نهقده
رههاکانی ئهم سهردهمه لهسهر مارکسیسم ههمان
ئومێده .رهخنهگهرانی مهکتهبی مارکسیسم لهسهر ئهو
قهناعهتهن که له مهکتهبی مارکسیسم دا بابهتی ئومێد
له راده بهدهر گرینگی پێدراوه و تهنانهت تا سنووری
دیدێکی ئایینی براوهتته پێشهوه .چوونکه ئومێد الیهنی
ئایدیالی ههیه و له گهل واقعدا مهودای گهلێکه .پێویسته
هومێد کهرهسهی خۆی ههبێ بۆ وهدیهاتنی .تۆ چی له
ئومێدێک دهکهی که رهگی ماددی نهبێ؟ تۆ کام ئومێد
دهبینی که له دهرهوهی زهینیهتدا ههبوونی ههبێ؟ له
راستیدا جێی خۆیهتی پرسیار بکهین که داخوا ئومێد
پهیامه یان وههم؟ کاتێ باس له هومێد دهکهین ،نابێ له
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بیرمان بچێتهوه که فاکتهری گۆڕان له گۆڕێدایه! چهمکی
هومێد له گهڵ تیۆری گۆڕان واتای سهرهکی ناهومێدییه.
سیڵۆنه ناهومێد دهبێ نهک بهو مانایهی که بۆ هومێد
بگهڕێ .نا ،ئهو له راستیدا له هومێد ناهومێد دهبێ .ئهو
بهم ئهنجامه دهگات که هومێد یان ناهومێد بوون گرفتی
کۆمهڵگاکهی نین .گرفتی کۆمهڵگای سیڵۆنه "حهقیقهت"
و " واقعیهت" بوو .سروشتییه که بۆ پراکتیزه کردنی "
واقعیهت " پێویسته راهێنان له ئارادا بێ تاکوو ئاستی
کۆمهڵگا بباته سهرهوه .ئهو بهم ئهنجامه دهگات که ئهمه
کۆمهاڵنی ههراوی ئیتالیان که له دوا رۆژدا سهرپشک
دهبن له ههڵبژاردندا .ئهمه له خۆیدا نهریتێکی
دێمۆکراتیکه که رێز له ههڵبژاردن بگیرێ .ئهو بهم
ئهنجامه دهگات که ئهمه وهزیفهی ئهو نییه که به
کۆمهڵگاکهی بڵێت" :هۆ خهڵکینه ئێوه ههڵهن ،ئهم
سیستهمه چهوته!" ...چوونکه دوو بابهتی کاریگهر له
مێژوودا ههیه که رهسهن بوون یان چهوت بوون
دهسهلمێنێ ،یهکهم زهمانه و دووههم مومارهسه.
کۆمهڵگا له پانتای زهمان و له مهیدانی مومارهسهدا
داوهری دهکات لهسهر پێکهاته و دیاردهکان .ئهمه
گرینگترین الیهنی عهقڵیهتی رۆژئاواییه که رهگی له
نهریتی دێمۆکراتیک دایه.
ناهومێد بوون نیعمهتێکی گهورهیه بۆ مرۆڤ .چوونکه لهو
حاڵهدایه که دهگهرێتهوه بۆ خوێندنهوهی ههڵهکانی خۆی
و ئیعترافیان پێدهکات .ژیان به وههمی ئومێدهوه له
کاریگری مرۆڤ کهم دهکاتهوه .مرۆڤ ئهگهر له وههمی
ئومێددا خۆی ببینێتهوه ئهسیری تهلیسمی دهمارگرژی و
لێکتێنهگێشتن دهبێت.

وهرت
سهر رۆمانی دووههمت که  
ـ با بێینه  
سهمفۆنیای
سهر زمانی کوردی ،واته  
ته  
گێڕاوه 

به نان و
مردووهکان .الی تۆ چ شتێک ئهم رۆمانه  

ئهو
وه گرێ دهدا؟ ئایا دهتوانین بڵێن که  
رابه 
شه 

له
یه  
کهم دا هه 
له رۆمانی یه 
تراژێدیایهی که  

یدادهکا؟


کیپترپه

مداقوواڵییه
رۆمانیدووهه
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و :رێگهم بده با وهک روونکردنهوهیهک ئاماژه بدهم به
مێژووی وهرگێڕانی "سهمفۆنیای مردووهکان" .بێ گومان
ههر کار یان بهرههمێکی ئهدهبی/هونهری کاریگهری
سهردهمی خوی یان فیکری بهسهرهوه دیاره .من لهو
سهردهمهدا که رۆمانی "سهمفۆنیای مردووهکانم"
دهخوێندهوه ،له سووچێکی شاری ههولێردا نیشتهجێ
بووم .ئهو سهردهمه من له جهغزی دوو رووداوی تاڵی
ژیانمدا گۆشهنشینیم به باش زانیبوو .یهکهم رووداو واز
هێنانی خۆم بوو له کاری حیزبایهتی و دووههمیش که
بهالی منهوه و بهالی وهچهی منهوه یهکێک له تاڵترین
کارهساتهکانی مێژووی کوردایهتی دێته ئهژمار ،شهری
نێوخۆیی کوردستانی عێراق بوو .نازانم هێندێ کهس ئهم
شهڕهیان به ناوهکانی شهڕی برا کوژی -شهڕی نێوخۆیی
یان شهڕی خۆ کوژی ناوزهد دهکرد .گرینگ نییه که چ
ناوێکی لێ بنێین ،بهڵکه گرینگ ئهوه بوو که ئهم شهڕه
کارهساتێکی زۆر ناخۆشی لێ دهکهوتهوه که گشت
کهرامهتی مرۆڤایهتی بریندار دهکرد .ئهم شهڕه رق و
نهفرهتی له نێو کوردستاندا به رادهیهک تهزریق کردبوو که
پیاو گومانی له ئینسان بوونی خۆی دهکرد و پێم وایه
ئاسهوارهکانی ئهم شهره به دهیان ساڵی دیکه
کهس
کارهساتهدا
لهم
مهخابن
ناشۆردرێتهوه.
بهرپرسیارهتییهکهی وهئهستۆ نهگرت تا النیکهم داوای
لێ بوردن بکا لهو گهله ههژار و ستهم دیدهییه.
ئهم رووداوه وای کرد که من ههستمهوه به وهرگێرانی
ئهم رۆمانه تا وهک سهنهدێکی مێژویی بهرههمی کاری
ئهو سهردهمه ئاڵۆزه بێت .وهک دهزانی ئهم گێڕانهوهیه
باسی تراژیدیای قڕ کردن و توانهوهی نموونهی
بنهماڵهیهک دهکات که ههر ههموویان مردوون و تراژیدیای
گێڕانهوهکهش لێرهدا خۆ دهردهخات که ئهمه مردووهکانن
که خۆیان دهگێڕنهوه.
ئهوهی که بهالی منهوه زۆر گرینگ بوو هێنانه رووی دوو
هۆکاری دهرهکی و دهروونی ئهم قڕکردنه بوو .ههر ئهو
لهمپهرانهی که له سهرهوهدا ئاماژهمان پێ کرد .هۆکاره
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دهرهکییهکان به رهوتی ئاسایی خۆیاندا تێ دهپهرین و
کاردانهوهی خۆیان ههبوو ،وهک چۆن له ههموو فاکتێدا
دیاره .بهاڵم هۆکاره دهروونییهکان هێزی دهبهخشی به
کارهساتهکان و تهنانهت شهرعییهتیان پێ دهبهخشێ.
خاڵی لێک نێزیک بوونی ههردوو رۆمانهکه واته " نان و
شهراب " و " سهمفۆنیای مردووهکان " ههر ئهو "خهمه
ئینسانییهیه" که باسمان کرد .نان و شهراب له
مهجموعهیهکی گهورهتردا خهمه ئینسانییهکه دیاری
دهکات و سهمفۆنیای مردووهکان زۆر به چڕکراوهیی له
مهجمووعهیهکی چکۆلهتردا و ههردوو رۆمانهکهش حهول
دهدهن لهمپهری دهروونی کارهساتهکان شهفافتر
دهستنیشان بکهن.
جیاوازی بهرچاوی ئهم دوو رۆمانه لهوهدایه که
رهوتهکانیان به ئاقارێکی یهکساندا تێ ناپهڕن .ئهمه
یهکێکه له جیاوازییهکانی ئهم دوو بهرههمه .له نان و
شهرابدا تۆ شکست نابینی بهلکوو جۆرێک له پاشهکشه
دهبینی ،یان باشتره بڵیم نسکۆیهک .نسکۆیهک که
مهجال دهدات به وهچهی سیلۆنه که رووداوهکان به
رهوتی ئاسایی خۆیاندا تێپهڕن .ئهگهر له بیرت بێ له
کۆتاییهکانی رۆمانی نان و شهرابدا "دۆن بێنهدیتۆ"ی
رۆحانی ئهندهرزێک دهدات به سپینا و پێی رادهگهیهنێ
که "ههر کارێک به کاتی خۆی" دهبێ مهجال بدرێ به
زهمهن که له حهل کردنی ئهم ئاستهنگانهدا یارمهتییان
پێ بدات.
بهالم سهمفۆنیای مردووهکان شهڕێکی بێ بهزهییه بۆ
شکستدان ،بۆ رووخاندن ،بۆ قڕ کردن و بۆ البردنی
لهمپهره موزاحمهکان! ئهم شهڕه نسکۆی تێدا نابینی و
نهک رووداوهکان بهرهو سهرکهوتنیان نابات بهڵکوو به
پهیژهی دارماندا دهیانباته خوارهوه .بهردهوامه له سهر
شهر کردنهکهی تا ئهو کاتهی لهمپهرهکهی دهشکێنێت و
خۆشی دهشکێ .ئهمه فهلسهفهی جیاوازی تراژیدیای
نان و شهراب و سهمفۆنیای مردووهکانه .به واتایهکی
دیکه جیاوازی رۆژئاوا و رۆژههاڵته .من زۆر جار له کاتی
خوێندنهوهی ئهم رۆمانهدا ههستم دهکرد که نووسهر له
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رادهبهدهر ههستی " سادیسم" ی بهرجهسته
کردوهتهوه .ههر واش بوو ،بهاڵم ئهم سادیسمه له
راستیدا له سایکۆلۆژییهتی کۆمهاڵیهتی کۆمهڵگای مندا
رهگێکی قووڵی ههبوو.
مندا
کولتووری
له
سهرکهوتن
و
شکست
تایبهتمهندییهکی نامۆ و زۆر حهساسی ههیه .له
کولتووری مندا بابهتی شکست و سهرکهوتن به
شهڕهفهوه گرێدراوه .شکست مانای دۆڕاندنه و
سهرکهوتن شهڕهفێکی بهرزه که ههموو کهسێک
حهولی بۆ دهدات و گرینگ نییه ئهم سهرکهوتنه به پالنی
ئهنفال دهکرێ یان خود به ئیعدامهکانی رووناکبیرانی
ساڵهکانی  4630دهکرێ یان به شهری نێوخۆیی یان
ههرچییهکهی دیکه .گرین له مهیدان مانهوهیه .ئهم
شهڕه نهک ههر له نموونهی ئینسانیدا روو دهدهن بهڵکوو
الیهنهکانی دیکهشی تێوه دهگڵێنن .دهزانی که شهڕه
کهڵهشێڕ ،شهڕه کهو ،شهڕه کهڵ و ...له مێژووی
کۆلتوری ئێمهدا چ ئاژاوه و جنوونێکی گهورهی لێ
ههاڵییساوه؟ به بێ مهوردی نازانم ئهگهر بیرهوهرییهکی
تاڵی سهردهمی منداڵی خۆم بگێڕمهوه سهبارهت به
شهڕه کهڵهشێر .من منداڵ بووم و وهک دهزانی له
دهورووبهری ئێمهدا یهکێ له سهرگهرمییهکانی ئهوکات
ههر ئهم شهڕه کهڵهشێر و کهو و کهڵ و ...بوون .رۆژێک
له یهکێ لهم گرهوانهدا کهڵهشێرێک دۆڕاندی و به سهرو
پۆپنهیهکی خوێناوی له مهیدانی شهڕهکهدا کهوت.
خاوهنهکهی به پڕتووکاو بهرهو الی چوو .لهو کاتهدا گۆمانم
نهبوو که حهتمهن ههڵی دهگرێتهوه و زامهکانی تیمار
دهکات .بهاڵم پێت سهیر نهبێ ئهگهر بڵێم که چۆن به
پێالقهیهک سهری پان کردهوه و له مهیدانهکهدا بهجێی
هێشت .ههتا ئهم ساتهی ژیانیشم ئهم رووداوه
مووچووڕکه به لهشمدا دههێنێت و تاسهبارم دهکات.
گهرچی کۆمۆنیسم
له نان و شهراب دا ئه 
0ـ 
کله

المفاشیسمدهشکێ(جۆرێ


وێ،به

رناکه

سه
پێشهکیی

سهرکهوتن) ،بهاڵم وهک خۆت له 

سهمفۆنیای مردووهکاندا گوتووته" :سمفۆنی...
رهرۆیی و یاغی بوون و شکسته"
چیرۆکی سه 
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سهرکهوتنێک لێرهدا له ئارادا
شنه  

واته هیچ چه

رهڕۆییو
مرۆڤینێوبازنهیسه 

مرۆڤیئێمه 

نیه.

شکسته ،بهاڵم الی سیلونه یا خود له جیهانی
رهڕۆیی و
رۆژئاوا مرۆڤ تهنیا له نێو بازنهی سه 
رهڕۆیی و
مهی سه 
گه 
شکست دا نیه ،بهڵکو له  
له
توانینبڵێینکه  

دایه .
ده

به  
پله
وتنیپله  

سهرکه

سهمفۆنیای مردوهکاندا ناهومێدی الی تۆ
مانایهکیفراوانتروهرگرێ؟

و :بۆیه شکام
که شهرمهزاری سهرکهوتنهکهی بێ
ئهو گهردهلوولهی
بۆ شکستدان ههڵی کردبوو.....
ئهگهر به ههڵهدا نهچووبم له ساڵی  4223دا ئهم
شێعرهم (که ئهو چهند کوپلهیهی سهرێ دهسپێکی
شێعرهکهم بوو) له گۆڤاری رامان دا باڵو بووهوه .وابزانم
چهمکی شکست کاریگهرییهکی ئهوتۆی ههبوو بهسهر
ئهندێشهی ئهو سهردهمهی که منی تێدا دهژیام .لێرهدا
باس له سهرکهوتن یان شکست نییه .گرینگ جنوونی
سهرکهوتن و تراژدیای شکست بوو.
بهڵێ راسته ناهومێدی له الی من مانایهکی فراوانتری
ههبوو .ئهو ناهومێدییهی که توشی ئێمه ببوو تهنانهت
هومێدهکهشی رهههندێکی فهلسهفی نهبوو .ناهومێد
بوون له الی من ئهوه نهبوو که بۆچی سهرکهوتن له
ئارادا نییه ،بهڵکه ئهوه بوو که بۆ چی مرۆڤ تا به ئهو
رادهیه تهحقیر دهکرێ .من تۆم خۆش ناوێ یان به
واتایهکی دیکه من تۆم ناوێ ،قهبووڵت ناکهم و تۆ راست
نیت ،باشه بۆ دهبێ پیالنی تێداچوونی تۆ تاکه رێگای
رهد کردنهوهی تۆ بێت؟ بۆ دهبێ حهتمهن مافی ژیان
کردنت لێ بستێنمهوه؟ چ فاکتهرێک دادوهری دهکات
لهسهر راست بوونی من یان چهوت بوونی تۆ؟
هلێک سوپاست دهکهین کاک
له کۆتاییدا گ 
ـ 
رزگار.
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ـ منیش ههروهها.
***

وهر:
ته 


ندیشهڕودیمۆکراسی

په 
یوه
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وهر
ته 






شهڕودیمۆکراسی،شهڕیدیمۆکراسی
جهمال ئهحمهدزاده
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له دهستپێکی باسهکهدا ههوڵ دهدهم له رێگای
پێناسه گشتییهکانی شهڕ و دێموکراسییهوه بچمه ناو
باسهکهوه و له کۆتاییدا پێوهندییهکانی نێوان شهڕ و
دێموکراسی له ڕێگای ههلسهنگاندنی بۆچوونهکانی
بیریارانهوه بدۆزمهوه .له راستیدا ئهمه گهڕانێکی گهلێک
زهحمهته ،چوونکه له یهکهم تێڕامان و وردبوونهوهدا
ههست دهکرێ پێوهندییهکی ئالیکی له نیوان شهڕ و
دێموکراسی دا نیه و زیاتر بارودۆخی ئێستای جیهان
وایکردووه بهم ئهنجامه بگهین ،بهاڵم له ناوهرۆکی
باسهکهدا ههر وهک دواتر پێیدهگهین دهبینین شهڕ
کاریگهری به سهر ههموو بوارهکانی ژیانی کۆمهاڵیهتی
مرۆفهکاندا ههبووه و ههر به ههمان شێوهش کاریگهری
به سهر ههموو چهمکهکانی پێوهندیدار به ژیانی
کۆمهاڵیهتی مرۆڤهکانیشهوه ههیه ،بۆیه سهیر نیه که
پێوهندی له نێوان دوو چهمکی ناتهبای شهڕ و
دێموکراسیدا بدۆزرێتهوه.
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شهڕ :ههر وهک زۆربهی زۆری چهمکهکانیتر پێناسهی

زۆری بۆکراوه و ههر یهک له بیریاران له الی خۆیانهوه به
پێی بواره زانستییهکهیان ئهم چهمکهیان پێناسه کردووه.
له ڕوانگهی بیریارانی فهلسهفهی کۆنی یۆنانییهوه وهک
ئهفالتون و ئهرهستو ،شهڕ خواستێکی خوداییه ،بهو
مانایه که له دهسهاڵتی ئادهمیزاد بهدهره .الی ئهوان
شهڕ ئهرکێکی پێویسته له پێناوی پاراستنی سنووری
دهوڵهت ـ شار و دهوڵهت ـ شاریان وهک بنکهی کۆمهڵ و
قهاڵیهکی گشتی و رێکخستنێکی بهرگریکارانه چاو لێ
کردووه .بۆیه شهڕ له روانگهی ئهوانهوه زیاتر پێناسهیهکی
بهرگریکارانهیه له دهست درێژی الیهنه دهرهکییهکانی
دهرهوهی دهوڵهت ـ شار .له الی دۆرکهایم شهڕ
دیاردهیهکی کۆمهاڵیهتییه،چوونکه مێژوو دهخولقێنێ و له
ههمان کاتدا که شارستانیهت دروست دهکا
شارستانیهتهکانیش وێران دهکا .به واتایهکی تر شهڕ ئهو
سنوورهیه که قۆناغه گرینگهکانی رووداوه مێژووییهکان
لێک جیادهکاتهوه .ماکس ڤێبێر بهم چهشنه له شهڕ
دهدوێ" :کۆمهڵگاکان کۆمهڵهیهکی هاوچهشن و
یهکدهست نین و بۆ گهیشتن به هاوچهشنی و وهک
یهکبوون ناکرێ نهکهونه بهرامبهر یهکتری و شهڕ نهکهن".
ئهو شهڕ وهک پێوهندییهکی کۆمهاڵیهتی بنیاتنهر چاو
لێدهکا ،پێوهندییه کۆمهاڵیهتییهکانی خهبات له الی ئهو
به جۆرێکن که له رێگای سهپاندنی خواستی یهکێک له
الیهنهکان به سهر ئهویتردا پێک دێن .ماکس ڤێبهر
خهباتی له ههموو شوێنێک و له ههموو بوارهکانی ژیانی
کۆمهالیهتیدا دهبینی ،بهاڵم سیاسهتی دهرهوهی به
دهرجهی یهکهم دادهنا و پێش بابهتاکانی تری دهخست
و ،له ههمان کاتدا یهکپارچهیی نهتهوهیشی له بهر چاو
دهگرت .ئهو پێی وابوو که سیاسهت دهسهاڵتی نێوان
نهتهوهکان به وێنهی بهجێماوی راستیه تێپهڕیوهکانی
رابردوو نییه که شهڕهکان بیچم و نمای و رووکاری
رواڵهتی ئهوان بن .بهڵکوو شێوازێکه له خهبات بۆ مانهوه
له نێوان چینهکان و نهتهوهکانی تر.
گاستۆن بوتۆڵ پێی وایه شهڕ خهباتێکی چهکدارانه و
خوێناوییه له نێوان گرووپه رێکخراوه و سازماندراوهکاندا.
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بهشێک لهو ئامانجانهی شهڕی له سهر بنیات نراوه
ههم له چاخهکۆنهکاندا و ههم له سهردهمی نوێدا
دهکرێ برێتی بن له:
 سهرکهوتن به سهر دوژمندا و ناچارکردنی بۆ خۆ
بهدهستهوهدانی به تهواوهتی و ملکهچ بوونی.
دهست بهسهرداگرتنی زهوی و داراییهکانی

دوژمن که ئهم ئامانجه زیاتر شهڕهکانی رابردوو دهخاته
روو که تێیدا دهست به سهر سهروهت و سامان و
ترین
سهرهکی
له
سنوورهکان
بهرینکردنهوهی
ئامانجهکانی شهڕ له قۆناغانهدا بوو.
 بهرگری کردن له خۆ له بهرامبهر ئهو شتانهی
دوژمن دهیانڵێت و دهخوازێ بیانسهپێنێت.
 سهپاندنی خواست و داواکانی خۆت به سهر
دوژمندا و ناچار کردنی به پهسند کردنیان.
 له جیهانی ئهمڕۆدا گهڕان به شوێن دهسکهوته
سیاسیهکان بایهخیان زیاتره له دهستکهوته ماددییهکان و
شهڕ زیاتر له پێناو به دهستهێانی دهسکهوتی زیاتری
سیاسیه و دهسکهوته سیاسی یهکان گهورهترن له
سهرکهوتن بهسهر دوژمندا.
ههندێک له زانایانی سهردهم پێیان وایه شهڕ له گهڵ
ئهوهی ماڵوێرانی به دواوه بووه و قوربانی زۆری بووه،
بهاڵم تایبهتمهندی باشیشی ههبووه و بهشێک لهوان
دهسکهوتهکان و پێشکهوتنهکانی ئهم سهردهمه له
بواری تهکنولۆژیا و زانسته جۆراوجۆرهکاندا به بهرههمی
شهڕی جیهانی یهکهم و دووههم دهزانن و بۆ نموونه لهو
دهسکهوتانه ئاماژه به کۆتایی پێهێنانی دهسهاڵتی چوار
ئیمپراتوری گهوره دهکهن له ئهنجامی شهڕی جیهانی
یهکهم ،ههرچهنده دواتر نازیزسمی ئاڵمانی و فاشیزمی
ئیتالیایی لێکهوتهوه.
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دێموکراسی :ێموکراسی له فهرههنگهکاندا بهم
چهشنه پێناسه کراوه "دهسهاڵتی خهڵک" و ئهم
مانایهش له ریشه یۆنانییهکهی دێموکراسی وهرگیراوه
که تێیدا "دێمۆ" واتای خهڵک دهدا و "کراسی" یانی
دهسهاڵت .یانی حکومهتی خهڵک به سهر خهڵکدا که
دواتر له الیهن "ئابراهام لینکۆڵن"وه "بۆ خهلکیش"ی لێ
زیادکرا که پوختهکهی الی ئهو بهم چهشنه
بوو":حکومهتی خهڵک به سهر خهڵکدا و بۆ خهڵک".
ئهگهرچی ههندێ له مارکسییهکان پێیان وایه که ئهمه
تهنیا پێناسهیهکی رواڵهتی و سهر پێیه که کۆمهڵناسی
بورژوایی قهناعهتی پێکردووه و به بێ ئهوهی رهچاوی
ههل و مهرجی ئابووری و کۆمهاڵیهتی ژیانی سهردهم
بکا .ئهوان پێیان وایه که کۆمهڵناسی بورژوایی
دێموکراسی تهنیا له به فهرمی ناسینی دهسهاڵتی
زۆرینه به سهر کهمینهدا و مافی یهکسانی تاکهکان و
هاواڵتیاندا دهبینێ ،به بێ له بهر چاو گرتنی ههل و
مهرجی ئابووری و کۆمهاڵیهتی و ههر ئهمه وای کردووه
له دێموکراسیدا رێگا بۆ بهشداری و خهباتی چینایهتی
نهبێت .له روانگهی ئهوانهوه سیمای ههره دیاری
دێموکراسی بورژوایی له پارلمان و جیا کردنهوهی سێ
دهسهاڵتی یاسا دانان و بهرێوبهری و دادوهریدا دهبیندرێ.
ئهگهر واز له مشتومڕی ئهم دوو الیهنه بێنین و تهنیا
قهناعهت به مانا و سهرچاوه سهرهکیهکهی دێموکراسی
بکهین ،ئهوا دهردهکهوێ که بهشداری خهڵک به
شێوازێکی یهکسان له دیاری کردنی دهسهاڵت یهکێک له
تهوهره سهرهکی یهکانی دێمۆکراسییه که ههنووکه له
رێگای بهشداری خهڵک و بهشێوازی ههڵبژاردن بهڕێوه
دهچێ.
کییهکانیدێموکراسی:

سهره
که 
کۆڵه 

ـ ئهسپاردنی دهسهاڵت به خهڵک
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ئهسپاردنی دهسهاڵت به خهڵک له راستیدا ههوێن و
رۆحی دێموکراسییه ،بهاڵم له سهر چۆنیهتیی بهخشین
و ئهسپاردنی ئهم دهسهاڵته گهلێک جیاوازی ڕاو بۆ چوون
ههیه .له راستیدا ئهم پرسیاره زهقترین و بهرچاوترین
پرسیاره که له ههموو شوێنێک قورسایی خۆی ههیه،
ئایا ئهو دهسهاڵت و حکوومهتهی ئیدارهی واڵتی به
دهستهوهیه به راستی نوێنهر و ههڵبژاردهی خهڵکه و
دهکرێ به سانایی بگوترێ که ئهمه ئهو دهسهاڵتهیه که
خهڵک خوازیاریهتی یان به جۆرێکی تر دهکرێ بپرسین به
راستی ئهوه هاواڵتیانن واڵتهکهیان ئیداره دهکهن؟
ـ یهکسانی سیاسی
یهکێک له کۆڵهکه سهرهکی یهکانی دێموکراسی
یهکسانیی سیاسیه له چوارچێوهی واڵتێکدا .یهکسانیی
سیاسی زیاتر ئهم پرسیارانه الی هاواڵتی دروست
دهکات :ئایا ههموو ئهندامانی پێکهێنهری کۆمهڵگا به
تاک و به کۆ وهک یهک مافی بهشدار بوونیان ههیه له
پرۆسهی سیاسی و بهڕێوهبردنی واڵتدا؟ ئایا له پرۆسهی
ههڵبژاردن و بهشداری سیاسی واڵتدا ههموو کهمایهتییه
رهگهزی ،ئیتنیکی ،کلتووری و جیا بیرهکان دهتوانن به بێ
ههاڵواردن بهشدار بن و هیچ الیێک نهخرێته پهراوێزوه؟
ئایا به ههموو کهمایهتییهکان دهرفهتی وهک یهک دهدرێ
بۆ ئهوهی کار بۆ ناساندنی خۆیان بکهن و رێگریان له
بهشداریکردنی پرۆسهکهدا بۆ دروست ناکرێ؟ ئایا ههموو
کۆمهڵه و گرووپێک وهک یهک مافی پڕوپاگهندهیان ههیه،
یان تهنیا بۆ کۆمهڵێکی ههڵبژاردهیه؟
ـ بهشداری گشتی خهڵک

129

بهشداری ئاگایانه و چاالکانهی خهڵک له راستیدا
جۆری دێمکراسی دیاری دهکات .له بهر ئهوهی لهم
سهردهمهدا هیچ واڵتێک نییه خۆی به دێموکرات و
ههڵبژاردهی خهڵکهکهی نهزانێ و له ههموو واڵتێکیشدا
خهڵک به خواستی خۆی یان به ناچاری بهشداری
دهکهن له پرۆسهی دهنگداندا ،به اڵم جۆری تێگهیشتن و
جۆری بهشداری خهڵک و تێگهیشتن و ئاگایی خهڵک لهم
چهمکه جۆر و شێوازی دێموکراسی دیاری دهکا .مودێل و
شیوازهکانی دێموکراسی الی  ANDREW HEYWOODبهم
جۆرهن:
ـ لیبراڵ دێموکراسی
ـ دێموکراسی گهلی
ـ دێموکراسی واڵتانی جیهانی سێ
ـ دێموکراسی رادیکاڵ
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له بهر ئهوهی دێموکراسی چهمكێکی ئاشنایه به
ههموومان و به کهسمان نامۆ نییه له درێژ کردنهوهی
پێناسه و جۆر و ئامانجهکانی دێموکراسی خۆ دهبوێرم و
تهنیا بهوهندی که گوترا قهناعهت دهکهم .جا ههوڵ دهدهم
به وردبوونهوه لهم چهمکانه و به دروستکردنی ههندێ
پرسیار ئهو پێوهندیانه بدۆزمهوه که له نێوان ئهم دوو
چهمکهدا ههیه و بزانیین کهی و له کوێدا شهڕ و
دێموکراسی هاوتهریب دهبن و له کوێدا یهکتر دهبڕن.له
و
دیارترین
به
ئاماژهم
شهردا
ئامانجهکانی
بهرچاوترینهکانیان کرد ،بهاڵم ئایا به راستی دێموکراسی
یهکێکه لهو ئامانجانهی شهڕ کهران به دوایدا وێڵ و
سهرگهردانن؟ ئایا دێمۆکراسی ئهو پانتاییهیه که بکرێ
به شهڕ دهستی به سهردا بگیردرێ؟ له شهڕه
سهردهمییهکاندا باسمان له دهسکهوتی سیاسی کرد،
ئایا دێموکراسی دهسکهوتی سیاسی بۆ واڵتانی
شهڕکهر ههیه که حازرن هاواڵتیانی خۆیانی بۆ به
کوشت بدهن؟ ئایا شهڕکهرانی دێموکراسی خۆیان چۆن
له دێموکراسی دهگهن و الی خۆیان دێموکراسی چۆنه و
بهو ئیمانه له دێموکراسی گهیشتوون که پێغهمبهرایهتی
به سهر دێمۆکراسیدا بکهن؟ ئایا به چهک و به
ههڕهشه دێموکراسی له واڵتانی دۆڕاودا پیاده دهکرێ؟
ئهگهر باس له سهپاندنی روانگه و بۆچوونه به سهر
دوژمندایه ،ئایا دێموکراسی ئهو چهمکهیه که به شهڕ
بسهپێندرێ و له راستیدا له سهپاندنی دێموکراسی به
سهر دوژمندا چ دهسکهوتێکی ههیه بۆ واڵتانی شهڕکهر؟
ئایا باشتر نیه بڵێین که دێموکراسی بههانهیهکی
شهرعیه بۆ تهسلیم کردنی بهرامبهر وهک له
ئامانجهکانی شهڕدا دیاری کراوه بۆ ئهوهی له پاش
تهسلیم بوونی دوژمن له خێر و بێری ڵالتی تهسلیم بوو
بههره وهربگیردرێ؟ ئایا دێموکراسی بههانهیهکی تازه
نییه بۆ دزین و راماڵینی بهرههم و داراییهکانی واڵتی
دۆڕاو؟ ئایا ئهمه ههمان ئهو مهبهستهی شهڕه
کالسیکیهکان نیه؟
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ماوهتهوه بڵێین دێموکراسی پرۆسهیێکه که به خهڵک
دهست پێ دهکا و بۆ خهڵکه و به خهڵکیش کۆتایی پێ
دێت .ئهگهر شهرێکیش شهرعییهتی ههبێ ئهوا شهری
سهقامگیر کردنی دێموکراسیه که له ناو خۆی واڵتهکاندا
دهکرێ که ئهویش له رێگای چهک و تووند و تیژیهوه
دهستهبهر ناکرێ .دهکرێ بڵێین ئهمه تهنیا شهڕێکه که
چهک تێیدا نامۆیه!
له زۆربهی واڵتانی جیهانی سێدا که باس له
دێموکراسی دهکهن له راستیدا شتێکی ناحهقیان
نهگوتووه ،بهاڵم ئهو دێموکراسییهی ئهوان باسی دهکهن
دێموکراسییهکی کلک و گوێکراو و سهقهته .ئهوان به
مهیلی خۆیان تهنیا ئهو بهشانه له بنهماکانی
دێموکراسی وهردهگرن که زهرهری بۆ دهسهاڵتی
دیکتاتۆری وسهرهڕۆیانهی خۆیان نهبێت ،له ههمان
کاتیشدا بۆ ئهوهیه بتوانن بانگهشهی ئهوه بکهن که
واڵتێکی پڕاوپڕ دێموکراتن .گاڵته جاڕی دێموکراسی لهم
جۆره واڵتانهدا به چهشنێکه که به رۆژی روون بهرامبهر به
دێموکراسی دهوهستنهوه و تهنیا ئهو کاتهی که
پێویستیان به دهنگی خهڵکه له رێگای ههڵبژاردنێکی
نمایشی گاڵته ئامێزهوهیه بههرهی لێ وهردهگرن و
کاتێکیش دهستیان به سهر دهسهاڵتدا گرت ،ئهو جار له
خیتابهکانیاندا به ئاشکرا بهم چهشنه وهک یهکێک له
رێبهرانی رۆژههاڵتی باسی لێوه دهکهن:
"مرۆڤ به بیستنی ناوی دێموکراسی دهکهوێته
حاڵهتی رشانهوهوه .گوایا کهسی ههڵبژێردراو قهراره که
مرۆڤهکان بهرهو بهختهوهری راپێچ بکه ،بهاڵم هیچ کهس
ناتوانێ ئینسانهکان بگهیهنێته شوێنی بهختهوهری،
خودی "ئیمامی موزڵووم" نهبێ!".
ئهمه ئهو ترسهیه که روووبهڕووی ههوڵدان بۆ
دهستهبهر کردنی ئاشتیانهی دێمۆکراسی دهبێتهوه.
ئهمه ئهو مهترسییهیه که لهوانهیه پێوهندی له نێوان شهڕ
و دێموکراسیدا بخوڵقێنێ .چوونکه ئهم جۆره بیر کردنهوه
و تێگهیشتنه له دێموکراسی به سانایی و به بێ شهڕ
زهحمهته بسردرێتهوه.
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***
رچاوهکان:


سه
سایتی ئینتێرنێتی رشد
رێنێسانس نیوز
ویکیپیدا
دموکراسی،فیمینسم و سوسیالیسم نوشتهANDREW HEYWOOD :
ترجمه :دکتر زهرا عرفانی

وهر
ته 















جیهانیبوون،منداڵدانیدووتوخمی

به

دیموکراسیوشهڕ!
عهلی مهعروفی

لێک گرێدانهوهی دوو چهمکی دیموکراسی و شهڕ ،یان
پێکهوه بهستنهوهیان له گریمانهیهکدا ،سهرهتا رهنگه
ئهستهم بێته بهرچاو ،واته ئهو هاوکێشانهی له ئهنجامی
ئهم لێکگرێدانهدا دهردهکهون رهنگه خوازراو و دڵخۆشکهر
نهبن ،بهاڵم دهکرێ دوائهنجام یارمهتیدهرێکی باش بێ بۆ
دۆزینهوهی ئهو خاڵهی تێیدا دیموکراسی موبتهال به
ڤایرۆسی شهڕ دهبێت.
شرۆڤه کردنی ههرکام لهم دوو چهمکه بهرهو دوو
ئاقاری جوداگانهمان دهبهن ،واته دیموکراسی فهزای
لهباره بۆ نهشونما و پێکهوه ژیان ،بهاڵم شهڕ فهزایهکه بۆ
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قڕ کردن و سڕینهوه .بۆیه پێم باشه له باس کردن له
بنچینه مێژووییهکانی ئهم دوو چهمکه دوور بکهومهوه و
لهو تایبهتمهندییه سیاسییانه بکۆڵمهوه که سیستهمی
نوێی جیهانی پێی بهخشیون ،چونکه پێم وایه ئهم لێک
گرێدانه وابهستهیه بهم بهشه له پرۆسهی نهشونمای
فیکریی یان به واتایهکی کراوهتر وابهستهیه بهم بهشه
زادهی
دیموکراسی
کۆمهاڵیهتی.
گهشهی
له
سیستهمی سهرمایهدارییه و بیگومان دهکرێ رهمزی
مانهوهشی بێ.
رووخانی مۆدیلی سۆسیالیستی رووسیا که زۆرێک له
بیرمهندان ئهم ههرهسهێنانه بۆ نهبوونی دیموکراسی
دهگێڕنهوه ،رهواییهکی پتری به دیموکراسی بهخشیوه.
واته شهرعییهتهکه بۆ سهرمایهداری گوازراوهتهوه که
ئامرازهکانی دهسهاڵت له رێگای گۆڕان و ریفۆرمه
ئهساسهکهیان له سهر بنچینهی
نوێیهکانهوه که
دیموکراسی راوهستاوه ،بگرێته دهستهوه .ئهمهش روو
به ڕوو بوونهوهی مرۆڤایهتییه له گهڵ دیاردهیهکی نوێ که
بانگهواز کردنی شهڕه(شهڕی دیموکراسی= شهڕی
سهرمایه) .شهڕێکی فره رهههند که له سهرهتای
نهوهدهکانهوه به شکڵی جۆراوجۆر پهالوێژی خۆی بۆ نێو
دهوڵهته ناوچهییهکان دهست پێ کردووهو هێدی هێدی
به ناخی ئهم سیستهمه ناوچهیی و نهتهوهییانهدا رۆ
دهچێته خوارهوه.
من ئهم شوێنه به خالی لێکگرێدانی ئهم دوو چهمکه
دهزانم و پێم وایه به جیهانی بوون(گلوبالیزاسیون) ئهو
منداڵدانهیه تێیدا دوو توخمی دیموکراسی و شهڕ یهک
دهگرن و گهرابهندی دهکهن.
سیستهمی سهرمایهداری له قۆناغێکی مێژوویی
نوێدایه .به جیهانی بوون توانیویهتی کۆمهڵه گۆڕانێکی
جیددی و قوڵ پێک بێنێ که الوازکردنی دهوڵهته
نهتهوهییهکان یهکێک له دهرهنجامهکانیهتی .واته ئهمڕۆ له
هاوکێشهی سیاسی دیاریکردنی دهوڵهتاندا ئهو گرنگییه
بهدی ناکرێ که دهنگ به راستگهرایهک بدرێ یان
چهپگهرایهک(بۆ وێنه  -ئهوهی له دهوڵهتی سکۆالری
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تورکیا روودهدا)چونکه وهک ئاماژهم پێدا دهوڵهتان ئامرازی
دهسهاڵتیان تا رادهیهکی بهرچاو له دهست داوه ،واته
پابهندی ئهوه بوون سهرمایهداری وهک ئهوهی ههیه
حاشاههڵنهگره و دهبێ خۆیانی له تهکدا بگوونجێنن.
ئهوهی مرۆڤ لهم سیستهمهدا بهزهقی ههستی
پێدهکا ،ئهوهیه له سهرمایهداری ئهوڕۆیی دا ئهسڵی
(یهکسان بوون له دهرفهتدا) که دیموکراسی
جاڕدهریهتی ،رهچاو ناکرێ .بۆیهشه لێره(رۆژئاوا) دیاردهی
خۆدزینهوه له ههڵبژاردنهکان بهرهو پهرهسهندنه .به
پێچهوانهی ئهمهش له دیاریکردنی دهوڵهت له واڵتانی
جیهانی سێ دا ئێمه شایهتی به گوڕ بوونی پرۆسهی
ههڵبژاردنین .واته خهڵک دهنگ بۆ ههڵبژاردنی دهوڵهتێک
پێشخستنی
نهریتییهکانی
ئامرازه
که
دهدهن
ئامانجهکانی خۆی له دهست داوه .لهم هاوکێشهیهدا
وهک دهبینین چهمکی دهوڵهت که الیهنی سهرهکی
دیموکراسییه الواز بووه .کهواته ئهو ئهنجامه راسته که
جیهان به ئاراستهی له نێو چوونی ئهم دهسهاڵتانهدا
دهڕوا .ئهمهش گهیشتنه بهو خاڵهی مارکس له
بۆچوونهکانیدا ئاماژهی بۆ دهکا" رووبهڕوو بوونهوهی
مرۆڤایهتی له گهڵ دهرکهوتنی دهوڵهتی جیهانی".
له دونیای ئهمڕۆدا بێگومان ئهمریکا به دینامیزمی
سهرهکی به جیهانی بوون دهژمێردرێ و ئۆرگانه
سهرهکییهکانی به جیهانی بوونی سهرمایهشی له
دهستدایه .بهاڵم ئهوهی چهند توانیویهتی رۆڵی
کاریگهرانه لهم پرۆسهیهدا بگێڕێ و ئهوهی ئایا توانیویهتی
ئهو رۆڵه مێژووییهی پێی سپێردراوه جێ به جێی بکا
پرسیارێکه پێویستی به تێڕامانی زێدهتره.
ژیان له واڵتانی سهرمایهداریدا وهک سهرجهم پێکهاته و
ئۆرگانهکانی دیکهی سیستهمی سهرمایه خاوهن
خهسڵهتێکی تایبهتییانهی خۆیهتی .منیش لهو باوهڕهدام
ژیانی خهڵک لهم واڵتانهدا به ماراتۆنێکی بێ کۆتایی
دهچێ له نێو مارکێته زنجیرهییهکاندا که تێیدا هاوواڵتی
سهرجهم مافه مهدهنییهکانی خۆی له توانهوه له نێو
رایهڵی مهسرهفدا بۆ سیستهمی سهرمایه دهگوازێتهوه.
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واته خهڵک لهم واڵتانهدا دووچاری کۆمایهکی گشتگیر
بوون و ئهوهی بۆیان ماوهتهوه بریتییه له حافزهیهکی
کاتیی .ههڵبهت به دڵنیاییهوه راگهیهنه گشتییهکانیش
دهوری سهرهکی دهگێڕن لهم حاڵهتهداو سهرجهم
ههوڵهکانیان لهم ئاراستهیهدایه.
ههر بۆیهشه لهم واڵتانهدا ملمالنێ له گهڵ دهسهاڵت؛
چاودێری کردنی دهسهاڵت له الیان خهڵکهوهو ،تهنانهت
ههوڵی خۆرێکخستنهوهو سینفگهرایی که له مافه
چهسپاو و نهگۆڕهکانی دهستووریی ئهم کۆمهڵگایانهن و
پرۆپاگاندهی بهردهوامیان بۆ دهکرێ ،له خهڵک
سهندراونهتهوهو ئهوهی به هاوواڵتی تهزریق دهکرێ بۆ
مانهوهی لهو کۆمایهدا که باسم کرد ترساندنیهتی له هێز
و توانا و سهرهڕۆییهکانی نهوهی تازه پێگهیشتووی
رۆژههاڵتی که به پێی ئهنجامی ناوهنده لێکۆلهرهوهکانی
رۆژئاوا له سهدا پهنجای رێژهی دانیشتوانی رۆژههاڵت
لهو گهنجانه پێک دێ که تهمهنیان له خوارووی 11
ساڵهوهیه (لێکۆڵینهوهی ناوهندێکی سهر به سیای
ئهمریکا)و ئهمهش زهنگی خهتهره بۆ رۆژئاوا ،چون به پێی
هۆی
به
گهنجانه
ئهم
لێکۆڵینهوهیه
ئهم
سهرکوتکردنیانهوهو ههروهها به هۆی بێ ئیمکاناتییهوه
که سهبهبهکهی به رۆژئاوا دهزانن ،له بیری تۆڵه
سهندنهوهدان .بۆیهشه ئهو شهڕانهی به رۆبۆتهکانی
رۆژئاوا دهکرێ له رۆژههاڵت( عێراق -پاکستان-
ئهفغانستان-بۆسنا و  )...تهنیا بۆ ترساندنی گهنجه
سهرهڕۆکانه ،که هاوواڵتی رۆژئاوایی له ژێر تیشکی
کارتێکهری راگهیهنه گشتییهکاندا بۆی ئاماده دهکرێ و
ئهویش بێ گوێدان به مهرجه ئینسانییهکان جێ به
جێیان دهکا.
ئهمهی سهرهوه یهکێکه لهو وێنانهی هزری
سهربازێکی رۆژئاوایی پێ گۆش دهکرێ به ناوی شهڕی
دژه تیرۆرهوه کوشتارهکانی عێراق و  ...بکا .بهاڵم با
بگهڕێینهوه سهر مهبهستی سهرهکی بابهتهکهمان که
وهاڵمدانهوه بهو پرسیاره بوو که ئایا ئهمریکا توانیویهتی
دینامیزمی سهرهکی به جیهانی بوون بێ؟ یان ئهگهر
مارکسیانهتر بڵێین دهکرێ پرسیارهکه وا راست بکهینهوه
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ئایا ئهمریکا دهتوانێ ئهو دهوڵهته جیهانییه بێ ،مارکس
له بۆچوونهکانیا پێش بینی دهکا؟
ئهو سیاسهتهی ئهمریکا له میانهی دوو دهیهی
رابردوودا رهچاوی کردووه ،چ له ئاستی نێو نهتهوهیی
(ههوڵهکانی له رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان)و چ لهو
بڕیارانهی یهک الیهنه داونی وهک شهڕی تالێبان و عێراق
و ..به گشتی خهسڵهتێکی بهرژهوهندیخوازانهیان ههیه.
واته له سهرجهم تهقهلالکانی ئهمریکا بۆ خۆ سهلماندن
و چێ کردنی ههیبهتی دهوڵهتێکی جێهانی و
جڵهوداریکردنی سیستهمی سهرمایهی جیهانی که تا
ههنووکهش( دۆالر )$ -وهک یهکهم بهها(ئهرز) مامهڵهی
پێ دهکرێ جیا له کۆمهڵێ دروشم و پروپاگانده و
دۆسێیهک له کاولکاری له چهند واڵتێکدا چیدیمان
نهبینیوه.
ئهوانهی پێیان وایه ئهمریکا سیستهمی سیاسی
عێراقی له دیکتاتۆرییهتهوه گۆڕیوه بۆ دیموکراسی،
بێگومان خافڵن لهو کوشتارهی له ژێر سهیتهرهی
دهسهاڵتی پلۆرالیستی و دیموکراتیانهی عێراقی نوێدا
رۆژانه روو دهدهن.
ئهم کوشتاره ههوڵی ئهمریکایه بۆ بنهبڕ کردنی تیرۆر!
ئهو تیرۆرهی رۆژانه له ههر ماڵ و سهیاره و کۆاڵنێکی
عێراقدا روو دهدا ،نهوهک شهقامهکانی نیویۆرک و
واشنگتن و داالس و!...
له سیاسهتهکانی ئهمریکادا دوورووییهک دهبیندرێ.
واته جۆری دهسهاڵتداری ئهمریکا له جیهاندا به بۆچوونی
من خهسڵهتێکی فیۆدالیانهی ههیه ،واته تهنیا
مهبهستیهتی جهمسهرگهرایی خۆی بپارێزێ ،جا به
شهڕ بێ یان ئاشتی یان قهرزی بێ بهرامبهر به دهوڵهته
زمان درێژهکان و  ...یان وهک ئێستا دهبینین کۆکردنهوهی
دهوڵهتان له بهرهی دژه تیرۆر ،که بێگومان له سهرجهم
ئهسڵه
ناکرێن
رهچاو
ئهوهی
رێککهوتنهکاندا
ئینسانییهکانن .واته پاراستنی ئهمنییهتی جیهانی،
چاندنی رۆحی پێکهوه ژیان ،گواستنهوهی فهرههنگی
دیموکراسی بۆ واڵته دیکتاتۆر لێدراوهکان ،چاکسازی
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ئابووری و دهستگرۆیی ئهو واڵتانهی ههژارن(وهک ئهوهی
بانکی جیهانی له مالیزیا و سهنگاپور و چهند واڵتێکی
دیدا کردی) ،یارمهتی دهرمانی و تهندروستی بۆ ئهو
واڵتانهی پێویستییان بهم یارمهتییانه ههیه ،سهرجهمی
ئهمانه ئهو دهرفهتانهن که دهسهاڵتی جیهانی دهتوانێ
له پرۆسهی گهشه سهندنی خۆیدا رادهی چونه پێشهوه
و ههلکشانی خۆی پێ بسهنجێ.
له وهها حاڵهتێکدایه که شهڕ توانایی خۆی له دهست
دهدا و له مل دیموکراسی سهردهم دهبێتهوه،
گۆرانهکانیش بهو چهشنهی له رۆژههاڵتی ئێستادا
دهیبینین بهم چهشنه قههرئامێز نابن و سانا دهبنهوه.
کهواته گۆڕان لهو ئههرۆمهدا الزمه که له سیستهمی
نوێدا دهسهاڵتهکانی گۆڕانی له دهستدایه ،نهوهک
الدانی دیکتاتۆریک و دانانی یهکێکی تر.
له کۆکراوهی باسهکهدا دهمهوێ بڵێم ئهمریکا پێویستی
به گۆڕانێکی ستراتیژی ههیه له سیاسهتیدا،
سیاسهتێک که تایبهت نهبێ به ملمالنێ بۆ خۆ سهپاندن
و چێکردنی ههیبهتێکی کارتۆنیانه ،بهڵکو زهمهن ئهوه
دهخوازێ ئهمریکا یان به ههڵهکانیدا بچێتهوهو خۆی لهو
قهیرانه یهک له دوای یهکانه رزگار کا که دهرهنجامی
سیاسهته ههڵهکانیهتی؛ یان ئهوهی دهبێ چاوهڕێی
ههرهسهێنانی ئهم ئیمپراتۆرییهته نوێیهی سهردهم بین.
ئاخر مێژوو سهلماندوویهتی ئهوهی دهتوانێ زهفهر به
ئیمپراتۆرییهکان بهرێ و به چۆکیان دابێنێ ئیمکاناتی
دارایی و ماڵییانه ،که پێ دهچێ بهو گهمه
مهترسیدارانهی ئهمریکا خوڵقاندوونی ئهو ئیمکاناتانهی
له سهرچاوه بێن و ئهمریکاش بهم شێوهیه بچێته ریزی
ئیمپراتۆرییه رووخاوهکانی مێژووهوه.

وهر
ته 





138

وادهبێ؟


ڕیدێمۆکراسیره

یشه

که
خالید کهریمی

گومان لـهوهدا نیـه کـه باسـی دێمۆکراسـی و شـهڕ و
بوونی پێوهندی یا نیمچه پێوهندی یا جیـاوازی ئـهم دوو
دیــارده دهکــرێ ،دێمۆکراســی و پرهنســیپهکانی وهک
پێکهاتهیــهکی پۆزهتیــڤ و دڵخــواز جێگــای پهســهندی
ههمووانهو ئهوهی بهرههڵستی ئهم چهمکه بوهستێ
وهک ریزپهڕێک چـاوی لێـدهکرێ.بـهم پێیـه وهک ڕوون و
ئاشکرایه،دهبێ باس بێته سهر الیهنی جـهنگ و لێـی
بکۆڵرێتهوه.
له یهکهم نیگادا و له بیری هـهموو مرۆڤێکـی ئاسـاییدا
شــهڕ هێمــای خــوێنڕێژی و مــاڵوێرانی و دهربــهدهری و
پێشـــــێل بـــــوونی هـــــهموو بـــــهها و کهرامـــــهتێکی
مرۆڤایهتیه،ئهمــه النیکــهم لــه الیــهنێکی بــهرهی شــهڕ
دهوهشێتهوه تهنانهت ئهگهر الیهن یا الیهنهکانی دیکـه
خــاوهن حهققانیــهتی رههــایش بــن.بــه پێچهوانــهوه
دێمۆکراســـــی هێمـــــای کۆمهڵگایـــــهکی ئـــــازاد و
سیســــتهمێکی هــــهڵبژاردهی خــــهڵك و ئــــهقاڵنی و
فرهحیــزب و کراوهیــه کــه تێیــدا مــاف و ئیــرادهی تــاک
لهبهرچاو دهگیرێ و ههموو زهمینهیـهک بـۆ پرۆژهکـانی
کهمینـــه فهراههمـــهو دهوڵـــهت لـــه ژێـــر چـــاوهدێری و
ڕهخنهی وردی تاک و کۆو کهمینهو زۆرینهدایهو...هتد.
ئهوهیه ههر له یهکهم بـهراوهردهوه وا دیـاره هـیچ کـات
ئــــهم دوو دیــــارده نهچنــــه ئاســــتێک و نــــاکرێ لــــه
ڕهههندێکیشــدا بگــونجێن.ئهگــهر الیــهکیش لــه مێــژوو
بکهینهوه،دهبینین که شهڕ ههر له چاخی نیاندرتاڵـهوه
بۆ مانهوهو لـه چـاخی باخداریـهوه بـۆ بـهرگری یـا خـود
داگیرکردنی مڵك و باخ و ههروا پهیتا پهیتا و هاوشانی
ژیانی مرۆڤ،ئامرازی گهیشتن بـه ئامانجـهکانی بـووه-
ڕوا یا ناڕهوا.-به کورتی مێـژووی شـهڕ لهگـهڵ مێـژووی
مرۆڤ تێک هااڵون.
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بهاڵم دێمۆکراسی ههرچهنـد پێناسـهیهکی کـۆنی لـه
پشــته،له هــهمان کاتدا،دیاردهیــهکی مــۆدێرن و بــهم
فۆرمــهی ئێســتای بهرهــهم و پێداویســتی ســهردهمی
رۆشنگهریه.ئهم ال کردنهوه بۆ دیـرۆکیش پێمـان دهڵـێ
سهردهمانێکی دوورودرێژ شهر مۆتهکـهی سـهر ژیـانی
مرۆڤ بووهو دێمۆکراسی غایب بووه،دوواتر رینیسانس
و رۆشـــنگهری و دێمۆکراســـی داهـــات و مۆتهکـــهی
شهڕبهردهوام سێبهری له سهر کۆمهڵگای مرۆڤایهتی
النهچووه،کــهوابوو شــهڕ و دێمۆکراســی دوو پێکهاتــهی
لــه یــهکتر ســهربهخۆن.ئهمــهو لــه چهنــدان الیــهنی
دیکهشـــــهوه دهتـــــوانین نموونـــــهی ناپێوهنـــــدی و
جیاڕهههندی شهڕ و دێمۆکراسـی و دژایـهتیان پێکـهوه
بهێنینهوه،لــه الیــهکی دیکهیشــهوه کورتــه ئاوڕێــک لــه
مێـــــژووی دێمۆکراســـــی و قۆنـــــا و هۆکارهکـــــانی
ســهرههڵدانی و ئــهو هــهوراز و نشــێوانهی بڕیویــهتی
بۆمان دهردهخا،ئهم ڕێبازه ههر له سهرهتاوه،له یۆنانی
کۆنهوه،خـــهباتی فکـــری بـــۆ کراوه،لـــه ســـهردهمی
رۆشنگهریشــــدا فهیلهســــووفانی الیــــهنگری"مافــــه
سرووشتیهکان"سهرسـهختانه بـۆ پهرهپێـدانی تیـۆری
دێمۆکراســــی تێکۆشــــاون و کاریگــــهری بــــهرچاویان
بووه،لهوانــه جــان الک و ژان ژاک رۆســۆ و مۆنتســکیۆ
و...ئهم خهباتـه فکریهکـه دهگاتـه جهرگـهی چینـی بـه
تایبــهت ناوهڕاســتی کۆمهڵگاوه،حاڵــهتی شــۆڕش بــه
خۆوه دهگرێ،ئهمهیش له کاتێکدایه که بهربهستهکانی
تۆتالیتــاریزمی زاڵ قــوت دهبنــهوه،وهک چــۆن لــه گــهڵ
شۆڕشــــی پاکــــدینانی بــــهریتانیا هــــزری بنــــهمایی
دێمۆکراسی سهری ههڵدا.
هێدی...هێدی ئهم پلیکانه ،له یهکـهم پلـهی خـهباتی
فکری بۆ دێمۆکراسی و دووهم پلهی خهباتی مهدهنی
به هـهموو شـێوهکانیهوهوبه پێشـهنگایهتی نوخبـهکان
وســـــێههم پلـــــهی شۆڕشـــــی جـــــهماوهری بـــــۆ
ســـــــــهقامگیربوونی دێمۆکراســـــــــی (شـــــــــهڕی
شهقام)،بیرۆکهی بوونی پلهی چوارهم دروست دهبـێ
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که له غیاب یا خود نهزۆک بوونی قۆناغهکانی پێشوودا
دهردهکهوێ،ئهویش
شــــهڕه بــــۆ هــــهڵگرتنی بهربهســــتهکانی ڕێگــــای
سهقامگیرکردنی دێمۆکراسی.
دیــاره دێمۆکراســی وهک ڕهوتێــک و کولتــوورێکی چــهن
الیهنه له قابلییهت و ئامـادهیی تـوێ تـوێی کۆمـهڵگاوه
ســهر ههڵــدهداو ههمیشــه داســهپاندن-تهنانــهت بــۆ
خێرێکی وهک دێمۆکراسیش-قهیرانی به دوواوهیـهو تـا
بهستێنه فهرههنگیهکانی له نـاوهوه فهراهـهم نـهکرێ
حاڵـــهتێکی دۆگـــم و ناپایـــهدار دهئـــافرێنێ.ســـهرباری
ئهوهیش چون دێمۆکراسی مـۆرکی ڕۆژاوای پێوهیه،لـه
جیهانگیربوونیدا به تایبهت بهرهو ڕۆژههاڵت ههستیاری
و مقاوهمهت دروست دهکا.له ئاوها حاڵهتێکدا گهشهی
دێمۆکراسی له پلهی یهکهمیدا چهق دهبهستێ چ بگا
بهوهی شۆڕشی مهدهنی و جـهماوهری بـۆ ڕێبخـرێ و
پێویست بکا ڕێبـازی شـهڕی بـۆ بگریتـه بـهر.بـهاڵم لـه
حاڵهتێکدا که ههموو زهمینهیهکی زهینی و عـهینی بـۆ
ڕێکخســـــتنی سیســـــتهمێکی دیمۆکراتیـــــک لـــــه
کۆمهڵگایــهکی دیــاری کــراودا ئامــاده بــوو و دیکتــاتۆرو
تۆتالیتاریستهکان هـهموو بووارێکیـان لـه بـهرهکانی بـه
دێمۆکراســـی بـــوون تهنی،ئـــهوا بـــهناچاری پلـــهی
چوارهمی خهبات بۆ ڕزگارکردنی ژیان دێته سهر چهقی
ڕێگــــات.لێرهیشــــدا شــــهڕ ئــــامرازێکی تــــهواو نــــا
دێمۆکراســـیه،چونکه هێـــزی بڕیـــاردهر –وهک دوایـــین
ئیمکــانیش-توانــای ئــهوهی نیــه لــه وههــا فهزایــهکی
داخراودا،شهرعیهت به شهڕ بدا.ئهوهیه له گونجـاوترین
حاڵهتدا بـۆ پاسـاوهێنانهوهی شـهڕی دێمۆکراسـی،له
ڕاســـتیدا هانـــا بردنـــه بهرچـــهکێکی بـــهرگریکردنی
کاتیه.ئهمهیش بـهو مانـا نیـه کـه هێـزی دێمۆکراسـی
خــــــوازی هــــــهڵقواڵوی کۆمــــــهڵگای خوازیــــــاری
دێمۆکراسی،دهســپێکهری ئــهو شــهڕه بووبێت،بــهڵکوو
مهبهست له دۆخێکه که ههموو کرداره مهدهنیهکان به
تــوونی ســهرکوتــا چــووبێتن و نــهیارانی دێمۆکراســی
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شــــهڕهکه بســــهپێنن.واتــــه خــــهباتکاری ڕێبــــازی
دێمۆکراسی،ئاستانهی یهکهم شریخهی شهڕ تـا ئـهو
ئاسته دهکێشێته دوواوه.
تهنانهت له بێداری و زهختـی دیکتاتۆریهتیشـدا ئـهوهی
که تۆزقاڵێـک بتهـهوێ شـهڕ بـهڕهوا ببینـی-ئـهگـهر بـۆ
ههوێنیش بێت-ئهوهنده ههسـتیاره،کهڕهنگه نهفسـی
دێمۆکراســی یهکــهیش بچێتــه خانــهی گومانــهوه.بۆیــه
لــهم باســهدا پێویســته بــه وردی داکــۆکی لــه ســهر
ســـــهرچاوهکانی جـــــهنگ بـــــۆ ســـــهقامگیرکردنی
دێمۆکراسی بکرێ:له گهڵ فهراههم بوونی بهسـتێنی
دێمۆکراسی ولهبهرانبهردا،خۆڕاگری دیکتاتۆریهتێک کـه
مــــل بــــۆ خواســــته ســــهرهتاییه دیمۆکراتیکــــهکان
نادات،شـــهڕی هـــهڵقواڵوی ســـهرچاوهی نـــاوخۆیی
،کاریگهرترین وله ههمان کاتیشدا له جیهانی ئـهمڕۆدا
کــــه بچــــووکترین گۆڕانکارییــــهکانیش دهنگدانــــهوهی
جیهانی ههیه،دهگمهنترین شێوازی رووخاندنی ڕژێمـه
دژه دێمۆکراسی یهکانه.
بۆ دهگمهنترین؟چهن هۆی ههیه:
یهکـــهمیان لـــه بـــهر ئـــهوهی ئـــامرازه مهدهنییـــهکانی
سهقامگیرکردنی دێمۆکراسـی ئهوهنـده بـههێز وجـۆرا
وجۆرن،که بهربهستهکان کـهمتر بـوواری بـهرگرییان بـۆ
دهمێنێ.
دووهمیان:ئۆپۆزیسیۆنی دێمۆکراسی خواز له خـهباتی
فهرسایشیدا سهربهخۆیی خۆی له دهس دهدا.
ســـــێههمیان:مـــــهودا دهکهوێتـــــه نێـــــوان ئامانجـــــه
دیمۆکراتیکهکانی بهرهی مهدهنی و ئۆپۆزیسیۆن.
چوارهمیـــــان:دهســـــتێوهردانی دهرهکی،ئاراســـــتهی
دێمۆکراسی به الڕێدا دهبا.
ئێســـتا رووی نێگهتیڤانـــهو بـــاوی شـــهڕی نـــاردنی
دێمۆکراسی – بـه تایبـهت لـهم نیوسـهدهی دوایـهدا -
سهرچاوهی دهرهکی بووهو له زۆربهیشیاندا به ههمان
هۆکــاری ئامــاده نــهبوونی قابلییــهتی کولتــووری لــهو
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واڵتانـــهی کـــه هێرشـــیان کراوهتـــه سهر،پرۆســـهکه
ســــهرکهوتوو نــــهبــــووهو بگــــره تهنانــــهت کێشــــهی
مهترسیداری وهک تیرۆریزمیشی لێ کهوتۆتهوه.ئهمـه
له کاتێکدایه که گومانی جیـددی ههیـه لـه چییـهتی و
مهبهستی سهرهکی شهڕی دێمۆکراسی دا.
بـــه الیـــهنی ســـهرچاوه دهرهکییهکانـــدا پێـــدهچێ لـــه
جیهانی ئهمڕۆدا که ژێـدهرهکانی مـادهی خـاو بوونهتـه
گۆڕهپـــــــانی ملمالنێـــــــی هێـــــــزه ناوچـــــــهیی و
دهرهکییهکان،شهڕو دێمۆکراسی  -ڕووت یـا دهمامـک -
وهک دوو الیهنی سێ کوچکهیـهک هاتوونهتـه کایـهوه
که الیهنهکهی دیکهی بهرژهوهندیهکانی خاوهن هێزه.
وهر
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سیدهمرێنێ

شهڕرۆحیدیموکرا

کۆسار فهتتاحی

بۆ ئهوهی بتوانین به دروستی بچینه نێو باسهکهوه به
پێویستی ئهزانم دوو وتهزای شهڕ و دیموکراسی
بخوێنمهوه وراڤهیان بکهم .ئهوهی راستی بێت ههر کام
لهمانه وتهزایهکی جیاواز و سهربهخۆن و ناچنهوه سهر
یهک رهگ و ریشه و سهر به دوو ئهقالنییهتی جیاوازن و
سیفهت و خهسڵهت و شوناسی خۆیان ههیه.
ئهم دوو وتهزایه مادام له دوو ئهقاڵنییهتی جیاوازهوه
هاتوون ،به دوو گوتاری جیاوازیشهوه دهدوێن و خاوهن دوو
جیهانبینی دژبهیهکن .دوو جیهانبینی ،که له رهوتی
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پراکتیزهبوونی خۆیاندا ئاڕاستهکانی کۆمهلگه دهگۆڕن و
ههرکامه به جۆرێک سیستمی کۆمهالیهتی و سیاسی
ئاراسته دهکهن .یهکێک له سهرهکیترینی ئهو
جیاوازیانهی که چهمکی دیموکراسی له چهمکی شهڕ
جیا دهکاتههوه  ،له شێوازی مامهڵهکردنیدایه لهگهڵ
ئایدۆلۆژیادا .واته دیموکراسی نهک ههر وهک
سنووری
بهڵکوو
ناکرێ،
پیناسه
ئایدۆلۆژیایهک
ئایدۆلۆژیاش تیئهپهڕینێ و باس له هاتنهگۆڕی
سیستمێکی فراوان و ههمه چهشن دهکا .سیستمێک
که وهک زهرفێکی وافر سهرجهمی مهیل و ئاڕاسته
جیاوازهکان له خۆ دهگرێ .بهالم شهڕ سنووهکانی
ئایدۆلۆژیا دهپارێزێ و جهخت له سهر شوناسێکی تایبهت
دهکا .ئهمهش بۆ ئهوه دهگهڕێتهوه که شهڕ زادهی
ئایدۆلۆژیایه و وهک جیهانبینیهکی پاوانخواز مامهڵه له
گهڵ مهیله جۆراوجۆرهکانی کۆمهڵگه دهکا .دیاره که باس
له شهڕ دهکهین ،تهنیا مهبهستمان رووداوی شهڕ نییه
وهک واقیعێک ،بهڵکوو مهبهست عهقاڵنییهتی شهڕخوازه
.
چهمک یان وتهزای دیموکراسی و سهرجهمی ئهو
زاراوانهی که به "کراسی" 4کۆتاییان دێت ،له وشهی
کۆنی کراتووسهوه وهرگیراون که مانای دهسهاڵت یان
قانوون دهبهخشن .واته راستهوخۆ پێوهندییان به خودی
چهمکی دهسهالتهوه ههیه .زاراوهی دیموکراسی
ئهگهرچی ریشهی یونانی ههیه ،بهالم به شێوهی
جۆراوجۆر راڤه کراوه و مۆدێل و سهرمهشقی جیاوازی بۆ
دیاری کراوه .کرۆکی سهرجهمی ئهو مۆدێل و تهفسیرانه
له یهک شتدا وهک یهکن ،ئهویش شێوازی بهشداری
خهڵکه له دهسهاڵتی سیاسیدا .پێوسته بزانین که
وشهی "دمۆس" له دیموکراسیی یونانی کۆندا مانای
ههموو خهڵکی نهدهبهخشی ،بهڵکوو زۆرینهی خهلک یان
خهڵکی ههژار و رهش و رووتی کۆمهڵگا و ژنانی له رووی
دهرفهتی سیاسی بۆ بهشداری له کاروباری واڵت له
چینی زانا و ئهریستۆکراتهکان جیا دهکردهوه .ههرچونێک
بێت دموکراسی ئهو سیستمه سیاسییهی خسته
بهردهم کۆمهڵگای مرۆڤایهتی که له چاو باقی
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سیستمهکانی سهردهمی خۆی و له چاو ههموو
سیستمهکانی سهردهمی ئێستاشدا باشترین و
سهکهوتووترین سیستمه که توانیبێتی وهالمدهری
خواسته دیموکراتیکهکانی کۆمهالنی خهلک بێت.
له پشت بیرۆکهی دیموکراسییهوه ئهندێشهی
کۆمهڵێک بیرمهندی جیاواز ئامادهگییان ههیه که ههرکامه
به چهشنێک دیموکراسییان تهفسیر کردووه.
جۆن لۆک یهکێک لهو بیرمهندانهیه که له تهفسیری
دیموکراسیدا جهخت له سهر عهداڵهتی سیاسی دهکا.
لۆک وهک تیۆریسییهنێکی پهیمانی کۆمهالیهتی بڕوای
وایه که دهوڵهت دهبێ له رهفتاری سیاسی خۆیدا
رهزامهندی ئهو خهلکه به دهست بێنێ که به سهریاندا
حکومهت دهکا ،واته دهولهت دهبێ پارێزهری مافهکانی
هاووالتییان بێت و ژیان و ئازادی و خاوهندارێتییان بپارێزێت.
ههروهها تۆماس جهفرسۆن که بیرمهندێکی پهیمانی
شۆڕشی
کۆمهاڵیهتی ئامریکاییه و له راستیشدا
4003ی ئامریکا پشتی به ئهندێشهی بیرمهندانی وهک
ئهو بهستبوو .له قانوونی ئهساسی ئهمریکای  4030دا
که کاریگهری له ئهندێشهکانی ئهوهوه وهرگرتبوو،مافی
دهنگدان به ههموو چین و توێژهکان رهوا نهبینرابوو ،بهلکوو
تهنیا مۆڵکداره نێرینهکان ئهو مافهیان ههبوو ،واته به
تهعبیرێک دهکرێ بڵێین که دیمواسییهکی باوکساالرانهی
پیاده دهکرد .بهالم دیسانیش دیموکراتیترین سیستمی
سیاسی سهردهمی خۆی بوو .شۆڕشی فهرهنسه
 4032بیرۆکهیهکی رادیکاالنهتری هێنایه کایه که ئیلهامی
له ئهندێشهکانی ژان ژاک رۆسۆ وهرگرتبوو و بهرهو ئهو
ئامانجه دهروێشت که حکومهت نوێنگهی دهسهاڵتی
گشتی بێت .
بهم شیوهیه دیموکراسی مێژوویهکی دروست کردووه و
له سهدهی بیستهمدا وهک دیاردهیهکی جیهانی سهیر
کرا و له دوای کۆتایهاتنی شهڕی سارد و له بهر یهک
ههڵوهشانی بهرهی رۆژههالت ،بوو به گوتاری زاڵی
سیاسی له کۆڕ و کۆمهڵه نێو نهتهوهییهکاندا و له گهڵ
مانیفێستی جیهانی مافهکانی مرۆڤ و ئازادی گهالن و
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عهداڵهتی کۆمهالیهتیدا کهوته یهک خانهوه.
ئاندرۆ هێوود 1دهڵێ "ناکرێ حاشا لهو راستییه بکهین
که دیموکراسی له رووی تیئۆرییهوه ساده و نزیکه
دهسته ،بهالم له کاتی پراکتیزهکردنیدا گهلێک کێشه و
پرسیاری ئاڵۆز سهر ههڵدهدهن"  .لێرهدا یهکێک لهو
پرسیارانهی که به رای من پرسیارێکی جهوههرییه،
ئهوهیه که ئاخۆ دیموکراسی له چ بهستێن و
ههلومهرجێکدا دهتوانێ پراکتیزه بکرێ؟ ئهگهرتهعبیرێکی
گشتی له چهمکی دیموکراسی ئهوهیه که خهڵک بتوانن
له دیاریکردنی چارهنووسی سیاسیی خۆیاندا بهشداری
بکهن ،یان به واتایهکیتر رێگه به خهڵک بدرێ که ئازادانه
دهنگی خۆیان بخهنه سندووقهکانهوه و تریبوونی
سیاسی خۆیان ههبێت ،کهواته دهبێت ئاکامی ئهو
دهنگدانه ئازادانهش  -ههرچییهک بێت  -وهک دهرهنجامی
بهالم
بکرێ.
قبووڵ
دیموکراتیک
پرۆسهیهکی
تاقیکردنهوهکان ئهو لۆژیکه رهت دهکهنهوه .راسته
دیموکراسی مانای بهشداری خهلکه له پرۆسهی
سیاسیدا ،بهالم دیموکراسی زیاتر له ههلومهرجیکدا
دهتوانێ گهشه بکا که مهیلی گشتی کۆمهڵگا بهرهو
سکۆالریزم و ئازادیخوازی بێت .مافی ههڵبژاردنی
ئازادانهی خهڵک له نێو بهستێنێکی نهریتیدا ئهو رهوته
سیاسیانه دهگهینێته دهسهالت که بڕوایان به
دیموکراسی و گوتاری دیموکراتیک نییه .بۆ وێنه دهتوانین
تورکیا،
ئێران،
ههڵبژاردنهکانی
به
ئاماژه
ئهلجهزایروپاکستان بکهین که له ناو دڵی ئهو
ههڵبژاردنانهوه نادیموکراترین هێزهکان به دهسهالت
گهیشتوون .له پێوهندی له گهڵ ئێراندا النی کهم دهتوانین
بهوهنده قهناعهت بکهین که ئالترناتیڤهکان نادیموکراتیک و
داسهپاو بوون .بهالم له ههموو ئهم ههڵبژاردنانهدا
کۆمهڵێک پێگهی بههێزی وهک مهزههب و ترادسیونی
کۆمهالیهتی دهوریان گێڕاوه .کهواته دهبێ ئهم پرسیاره له
خۆمان بکهین که کامه هیز و گروپانه دهبێت له کاروباری
سیاسیدا بهشداری بکهن؟ له گهڵ ئهم پرسیارهدا
پرسیارێکی دیکهش دێته گۆڕێ ،ئاخۆ تێگهیشتنی ئێمه
له چهمکی خهڵک چییه ،ئێمه چۆن خهڵک پێناسه
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دهکهین؟ وهالمدانهوه بهم دوو پرسیاره ههلدهگرم بۆ
تهوهرێکی دیکه ،بهالم مهبهستی خۆم له هێنانه کایهی
ئهم پرسیارانه بۆ ئهوه دهگهڕینمهوه که ناتوانین دڵمان به
سهرکهوتنی پرۆسهیهکی دیموکراتیک خۆش بکهین،
بهاڵم هیج حسابێک بۆ ئهو هیز و الیهنانه نهکهین که
ئهگهر له ناو پرۆسهیهکهدا سهربکهون ،ههموو
دهسکهوتهکانی خهباتی خهڵک به فیڕۆ بدهن و کۆمهڵگا
تووشی قهیران و شهڕی ناوخۆیی بکهن ،یان سیاسهتی
پاوانخوازانهیان والت بهرهو شهڕێکی ماڵوێرانکهر ببات.
لێرهوه دهمهوێ بڵێم که شهڕ ئهوهندهی بهرههمی
رهفتاری سیاسی هێزه شهڕخوازهکانی ناوخۆی والته،
ئهوهنده بۆ ملهوڕی هێزه دهرهکییهکان ناگهڕێتهوه .بۆ
ئهوهی له تهوهری باسهکه دوور نهکهومهوه ،دێمه سهر
ئهو پێوهندییانهی که رهنگه شهڕ به دیموکراسییهوه
ببهستێتهوه .که باس له پێوهندی دهکهین تێگهیشتنی
جۆراوجۆر له زهینماندا دروست دهبێت .تۆ بلێی مهبهست
له وشهی پێوهندی چی بێت؟ ئاخۆ پێوهندی بریتییه له
کارلێکی سایکۆلۆژی ،سیاسی یان کولتووریی نێوان شهڕ
و دیموکراسی؟ یان بریتییه له ملمالنێکی سهخت و
ههمه الیهنهی نێوان ئهو هێزانهی که نوێنهرایهتی ههر
یهک لهو دوو چهمکه دهکهن؟ به رای من دهکرێ
مهبهست له وشهی پێوهندی ههر یهک لهو تهعبیرانه
بێت ،یان له بنهڕهتدا جهختکردن بێت له سهر ئهوهی که
جیهانی ئهمڕۆ به تهواوهتی خهریکه به سهر دوو بهرهی
شهڕ و دیموکراسیدا دابهش دهبێت و ئێمه خۆمان له کام
بهرهدا دهبینینهوه؟
ههر جۆرێک بێت من تهسهور ئهکهم دهکرێ شهڕ له
پێناو پاراستنی دیموکراسیدا بکرێ ،بهاڵم ناکرێ شهڕ
بکرێ به مکانیزمێک بۆ هاتنه کایهی دیموکراسی .چونکه
دیموکراسی له ئهنجامی پرۆسهیهکی درێژخایهنی
مێژووییدا نههادینه دهبێ و پرۆسهی رۆشنگهریش له نێو
ئهم پرۆسه میژووییهدا دهچێته پێش و تاکێکی وشیار و
سکۆالر بهرههم دێنێ .کهواته دیموکراسی بۆ ئهوهی
بتوانێ له واڵتێکدا دامهزراوهکانی خۆی سهقامگیر بکا،
پێویسته سهرهتا له زهینی تاکهکان و کولتوورو عورفه
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کۆمهالیهتییدا قبوول بکرێ.
تیرۆریهکێک له تاکتیکهکانی شهڕه و پێڕهوی له
سایکۆلۆژیای شهڕ دهکا و دژی رۆحی دیموکراسییه .بهم
پێیه من له نێوان گوتاری دیموکراسی و گوتاری شهڕدا
پیوهندییهکی دیالکتیکی نابینم  .بهالم الینگری شهڕی
دیموکراسیم دژی ههموو ئهو هێزانهی مهترسین بۆ سهر
دیموکراسی.
پهراوێز:
 )4مهبهست زاراوهکانی
ئهریستۆکراسی و ههتا دواییه.
 )1نوسهری کتێبی (دیموکراسی ،فێمینیزم ،سۆسیالیزم)Andrew .
HEYOOD
ئۆتۆکراسی؛

وهک


***













تهوهر




148

پلۆتۆکراسی

و




ڕیانشهڕ

دێموکراسیبهمهرجیشه

بهمهرجیدێموکراسی!

حشمهت خوسرهوی

مهبهست له نووسینی ئهو بابهته شرۆڤهکردنی
چهمکهکانی" دیموکراسیو شهڕ" ه که له سهردهمی
گلوبالیزمو ههزارهی سێههمدا وهکوو بابهتیهلێکی گرنگو
ههستیار بووهته جێگای لێکوڵینهوهی پسپۆرانو
شارهزایانی بواری زانستی سیاسی.
من لهو بابهتهمدا ههوڵدهدهم به پشتبهستن به کۆمهڵێك
فاکتی زانستیو ئهکادیمی ئانالیزی ئهو پرسیارهرانهی
سهرهوه بکهم .ههرچهند تاکوو ههنووکه به ههزران
کتێب ،نووسراوهو نامیلکه لهمهڕ ئهو وتهزانهی سهرهوه
چاپو باڵوبوونهتهوه ،بهاڵم بێگومان تاکوو ئێستاش
ههردووکی ئهو چهمکانه جێگای خوێندنهوهو شیکاری
زیاترنو دهکرێ مرۆڤ روانینی تازه و توکمهتری ههبێ له
ئاست کارکردو ناوهرۆکی دێموکراسیو شهڕ وهکوو دوو
ئیلیمنتی پێکهوهگرێدراو و له ههمان کاتیشدا ناتهبا له
گهڵ یهکتردا.
چهمکیدێموکراسی:

دێموکراسی وهکوو ههر ڕهههندێکی دیکهی فیکری ،هیچ
کات زادهی ئیدهیهکی ڕهها یان موتلهق نهبووه .له
الیهکی دیکهوه دێموکراسی چهمکێکی رێژهییه .واته
شتێك نیه که کۆمهڵگایهك سهداسهد ههیبێ ،یان
کۆمهڵگایهکی دیکه هیچی نهبێت .ههڵبهت واڵتێك
دهتوانێ بانگهشهی دێموکرات بوون بکات که
حکومهتهکهی له رێگای ملمالنی ههڵبژاردنهوه
دهسهاڵتی به دهستهوه گرتبێ.
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جیرمی بینتهام ،بیرمهندی یاساناسی بهریتانیایی پێ
وایه که یهکێک له گرنگترین فاکتهرهکانی پارێزگاری له
دێموکراسی ئهوهیه که ،حکومهت ڕهچاوی ئهسڵی
بهرابهری له ههڵبژاردندا بکات .واته بهپێی ئهو ئهسڵه
حکومهت پێویسته رێز له ههموو کهمایهتیهکانو بیروباوهڕه
جیاوازهکان بگرێت.
له یهکێ له نومایشنامهکانی ئوریپید ،یهک له ئاتێنهکان
دهڵێ:
"الی ئێمه سامان نابێته هۆی پێکهێنانی دهسهاڵتی
تایبهتی ،بیرورای ههژارانیش ههر ئهو دهسهاڵتهی
ههیه".
ئهسلێکی دیکه که له دێموکراسیدا گرنگه مهسهڵهی
پلۆرالیزمه ،واته ئهسڵی قبوڵکردنی بیرورای جیاواز و
ههروهها ههلسۆکهوتی شارستانی له گهڵ ملمالنێ
سیاسی و کۆمهاڵیهتییهکان له کۆمهڵدا .رێزگرتن له
چووکهترین دهنگ له کۆمهڵدا دهبێته هۆی پارێزگاری
راستهقینه له بناغهکانی خودی دێموکراسی .به
مانایهکی شهفافتر ،دێموکراسی زامنی پاراستنی
ئازادییه سهرهتاییهکانی مرۆڤه که ئهمه دهبێته هۆی
راکێشانی کۆمهڵگا بهرهو مهدهنیهتو دهسهاڵتی
شایسته ساالری که خودی خهڵک دینامیزمی ئهو
دهسهاڵتهن.
رههڵدانیبیریدێموکراسی:


مێژوویسه
بیری دێموکراسی بۆ یهکهمجار له سهدهکانی چوارو
پێنجی زاینی له ئاتێن شکڵی کاڵسیکی گرت.
ئهوه بوو له سهدهی پێنجهم بهمالوه ،ههموو تاکێکی
ئاتێنی له پارلماندا بوونه خاوهنی مافی بهرابهرو یهکسان
له دهنگدان لهمهڕ یاساو سیاسهتهکانی پهیوهندیدار به
کۆمهڵهوه.
دهکرێ بڵێن که ئهمه به یهکهمین ئهزموونی
سهرکهوتووی دیمۆکراسی له مێژوودا ناوزهد کراوه.
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ئهگهر چی تا نیزیکهی سهدهی بیستهم زۆربهی واڵتانی
رۆژئاوایی خاوهنی سیستهمی پارلمانی بوون ،بهو
حاڵهش پاوانخوازیی دهسهاڵتی پێوه دیاربوو ،واته ئهو
ئهسڵهی که سهرچاوهی دهسهالتی سیاسی دهبوایه
جهماوهر بووایه و زادهی شۆرشی فهرانسه بوو ،کهچی
دوچاری جۆرێک له جۆرهکانی پاوانخوازی ببوو.
له الیهکی دیکهوه به پێ لێکۆلینهوه تازهکانی
شارهزایانی بواری زانستی سیاسی ،تهنیا له سهدهی
ئێستادایه که سهرجهم ئهندامانی کۆمهڵ له واڵتانی
رۆژئاواییدا ،مافی دهنگدانی بهرانبهرو وهک یهکیان ههیه.
ڕۆسۆ بیرمهندی سیاسی سهدهی ههژدهیهم ئاوا
تاریفی دێمۆکراسی دهکات:
" له سیستهمه پارلمانیهکاندا تهنیا له کاتی ههڵبژاردندا،
له ئازادی کهڵک وهردهگرنو پاشان دهگهرێنهوه بۆ
ههڵکهوتی بهستراوهیی و پهیڕهوی لهو جۆره یاسایانه،
جگه له کۆیلهتی شتێکی باشتر نیه".
ڕۆسۆ بهو ڕهخنانهی له سیستهمی دهسهاڵت له
رۆژئاوادا لهو زهمانهدا گرتوویهتی ،پهردهی له سهر ئهو
حهقیقهته ههڵماڵی که ،دهسهاڵتهکانی دێموکراسی
رۆژئاوایی زیاتر دهستور و بڕیاردان به سهر خهڵکهوه
جێبهجێ دهکهن ،تاکوو ههوڵدان به مهبهستی
دیمۆکراتیزهکردنی دهسهاڵتو بهشدار کردنی خهڵک
وهکوو سهرچاوهی سهرهکی له بهرێوبردنی پرۆسهی
دێموکراسیدا.
مکیشهڕ:


چه
شهڕ وهکوو وتهزایهکی بهرانبهر دێموکراسی و ئاشتی
دهتوانێ خاوهنێ چ پهیامێک بێ ،یان داخوا ههموو
شهرێک ڕهوایه یان ههموو جۆره شهرێک دهچێته خانهی
"دهستدرێژیی سهربازییهوه" .به گشتی ئایا هیچ
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شهرێک توانیوویهتی ببێته هێزی رزگاریدهری مرۆڤهکان له
سهردهمه جۆراوجۆرهکاندا؟
له راستیدا چهمکی شهڕ ،له رووی زانستی
سیاسییهوه زیاتر گوزارشت له تهجاوزی سهربازی
دهکات که له ناو کۆمهڵێک پرسیاری ههستیاردا
دهخولێتهوه که پهیوهندییهکی زۆری به باری سایکۆلۆژی
مرۆڤهکانهوه ههیه.
چهمکی شهر له گهڵ سهردهمهکاندا ئاڵۆگۆری به سهردا
هاتووهو تهنانهت زۆر جار شهڕ وهکوو کهرهستهیهك به
مهبهستی کۆتایی هێنان به کێشهکان کهڵکی لێ
وهرگیراوه .بۆ وێنه له دوای شهری سارد له سهرهتای
نهوهدهکاندا ،نهخشهی جیهان له ژێر ناوی بانگهشه بۆ
دێموکراسی گۆرانی قوڵی به سهردا هات ،که بوو به
هۆی گۆرینی هاوسهنگیو مهعاداڵته سیاسهکانی
جیهان.
ئێستا واڵته زلهێزهکانی جیهان و له سهرهوهی ههموویان
واڵته یهکگرتووهکانی ئهمریکا وهکوو تاکه جهمسهری
دهسهاڵت له جیهاندا ،له شهڕ وهکو ئێلمنتێکی کارساز بۆ
مهبهستی هیومهنیتی کهڵکی لێ وهردهگرێت.
شهڕی ئێستای جیهان به سهرپهرهشتی ئهمریکا تهنیا
شهڕێک نیه له ژێر بیانوی دێموکراسیدا ههوڵی بۆ بدرێت،
بهڵکوو دوای کارهساتهکهی44ی سیپتامبری1774
ئهمریکا پرۆژهی بهربهرهکانی له گهڵ "تیرۆریزمی
جیهانی" داهێناو وهکوو مانیفستێکی نوێ له سیستهمی
جیهانیدا بانگهشهی بۆ کرد.
پاش دوو شهڕی جیهانی و پاش شهڕی سارد ،شهڕی
دژی تیرۆریزمی وهکوو پرۆژهیهکی ئهمریکایی و ههروهها
وهکوو فنومنتێکی کۆمهڵگا بووهته چهمکێکی گرنگ که
زۆربهی لێکۆلینهوهرانو پسپۆرانی فهلسهفهو سیاسهتی
ناچارکردووه که خوێندنهوهیهکی تازهتریان ههبێ له
بارهی وتهزاکانی شهڕ.
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ههڵبهت نابێ ئهو راستیهمان له بیر بچێ که که شهڕ
دهتوانێ خاوهنی دوو پێناسهی جیاواز بێت .یهکهم
شهڕی ڕهوا ،دووهم شهری ناڕهوا .شهڕی ڕهوا ئهو
شهڕهیه که زۆر واڵت له پێناوی بهرگری کردن له خۆ
کهڵکی لێ وهردهگرن .ئهم بنهمایه ،پهیرهوی دهکات له
پهیماننامه و ستروکتوره پهسهندکراوهکانی رێکخراوی
نهتهوهیهکگرتووهکان له پێناوی پاریزگاری له خۆ کردن به
پێی ههندێک مهرجی یاسایی و قبوڵکراو .به پێی
بنهماکانی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان له پێوهندی له
گهڵ شهڕدا ،ههموو جۆره شهرێک مهحکوومه ،جگه لهو
شهڕهی نهبێ که واڵتێک یان الیهنێك له پێناوی پاراستنی
بوونی خۆیدا کهڵکی لێ وهردهگرێت.
بۆ وێنه هێرشی ئهمریکا بۆ سهر ئهفقانستان له
رێکخراوی
روانگهی
له
دا،
ساڵی1774
نهتهوهیهگرتووهکانهوه ،جۆرێک داکۆکی له خۆکردن بوو
بهرانبهر به هێرشی تیرۆریستی تالیبانو رێکخراوی
ئهلقاعیده به دژی ئهمریکا .بهاڵم شتی جێگای سهر
سوڕمان ئهوهیه که بۆچی تاکوو ئێستا شهڕی چیچان،
فهلهستین ،تامیلهکانی سریالنکاو خهباتی کوردهکانی
ژێر دهستی تورکیا  ،له روانگهی رێکخراوی
نهتهوهیهکگرتووهکانهوه وهکوو مافی داکۆکی له خۆ کردن
پهسهند ناکرێت؟!
له الیهکی دیکهوه شهڕی ناڕهوا ئهو شهڕهیه که واڵتێک
به بیانوی گهیشتن به ههندێک بهرژهوندی کاتیو
درێژخایهن هێرش دهکاته سهر واڵتێک که له باری
لوژیستیکیهوه یان خود له باری ژئوپولۆتیکهوه پتهنسیلی
بهرگری له خۆکردنی نیه .که دواتر نێوی چهند دانه لهو
شهڕانه ئاماژه پێ دهکرێت.
ئایا ئهمریکا ئێستا که بانگهشهی دیمۆکراتیزهکردنی
رۆژههاڵتی نێوهراست دهکات ،شهڕی ئهو له پێناوی
سڕینهوهی دهسهاڵتی توتالیتاریه ،یاخود دابین کردنی
سیستهمێکی دێمۆکراتیکه؟
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چونکه زۆربهی شهڕهکانی ئێستا زیاتر له پێناوی
پاراستنی بهرژهوندییهکانی واڵتانی زلهێزدایه تاکوو
ههوڵدان بۆ پێکهێنانی ریفۆرم له دهسهاڵتهکانی ناگهلیدا.
کوردودیموکراسی:
به بڕوای من کورد وێڕای باسو خواستی زۆری له سهر
دێموکراسی ،تاکوو ههنووکه نهیتوانیوه به جیدی خۆی له
قهرهی دێموکراسی بدات .ئهوه بهو مانایهیه که کورد
نهیتوانیوه له سهر بنهمای لێکوڵینهوهی بابهتیانهو
زانستیانه ،چهمکی دێموکراسی بخوێنێتهوه .بهڵکوو پتر
وهکو دژکردهوهیهك له بهرانبهر رووداوهکاندا خۆی
دهرخستووه .له الیهکی دیکهوه ئێمه وهکوو کورد هێشتا
نهبووینهته خاوهنی بۆچوونێکی ڕهخنهگرانه له سهر
دێموکراسی .ههروهکوو پێشتر باسمانکرد ،دێموکراسی
چهمکێکه که پهیوهندی ڕاستهوخۆی به کۆمهڵگای
مهدهنیو مافی هاوواڵتییهوه ههیه ،بهاڵم بهداخهوه ئێمه
نهك نهبووینهته خاوهنی ڕاڤهیهکی خودی له سهر
دێمۆکراسی ،بهڵکوو تهنانهت تا ئێستاش نهمانتوانیوه له
شهڕ وهکوو کهرهستهیهك بۆ گهیشتن به سیستهمی
خودی و گهلی کهڵک وهربگرین .ئهوهتا دهبینین له
سهردهمی ئێستا کورد وهکو کارتێکی سیاسی به
دهستی ئهمریکاوهیه تهنیا بۆ ئهوهی سهربازی ئهمریکی
کهمتر له شهڕهکاندا بکوژرێت .ئهگینا ئهمریکا تاکوو ئێستا
ئاماده نهبووه تهعههودێکی ئهخاڵقی بهرانبهر به کورد
دروست بکات .واته ئهمریکا له گرتنهبهری شهڕ به
مهبهستی هیومهنیتی ،هیچ پرنسیپێکی ئهخاڵقی و
فهلسهفی نیه بهرانبهر به کورد وهکوو یهکێک له
قوربانیهکانی شهڕ.
له کۆتایدا به مهبهستی توکمهکردن بابهتهکهم ،به
پێویستی دهزانم ئاماژه به نێوی کۆمهڵێك لهو شهڕانه
بکهم که بوون به هۆی کوشتنی ملیونها مرۆڤی سیڤیلو
بێ تاوان له جێهاندا.
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داریدێمۆکراسیبهخوێنپاراوناکرێ
رزگار ئهمین نژاد

کاتێ پرسی شهڕ دێته گۆڕێ ،کوتومت هزری مرۆڤ
بهرهو شووناسێک راگوێز دهکا که پێوهندی ههیه به
توندوتیژی ،بهاڵم ئهم بابهته ،واته توندوتیژی ،بهشێکه له
چهمکی گشتی شهڕ .کاتێ ئاوڕ له سهردهمه
جیاوازهکانی مێژوو دهدهینهوه دهبینین که پێ به پێی
قۆناغهکانی مێژوو ،شهڕ له گهڵ ژیانی مرۆڤایهتیدا
هاتووه تا به ئهم سهردهمهی ئێستا و بگره ئهم بابهته
رهنگه بهشێکی گرینگ بێ له کردار و کاردانهوهکانی
مرۆڤ له سهردهمانی دواتریشدا .بهاڵم له گشت قۆناغه
جیاوازهکانی مێژوودا شهڕ ههمیشه یهکێک بووه له
تاکتیکهکانی مرۆڤ بۆ گهیشتن به مهبهست .ئهم دۆخه
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که مرۆڤ ههڵدهستێ به تهدارهکی شهڕ ،دهگهرێتهوه بۆ
کۆمهڵی هۆکاری تایبهت که پێوهندیان ههیه به بابهتی
سایکۆلۆژی کۆمهاڵیهتی و ئهو ئامانج و مهبهستانهی که
له قۆناغێک له مێژوویدا بۆی گرینگ بووه و حهولی بۆ
داوه .نکۆڵی لی ناکرێ که بهشێکی بهرچاو له
ئامانجهکانی مرۆڤ له زۆنگهی حهولێکی ئیمپریالیسمی
یان کۆلۆنیدا بووه و ،ههر لهم زۆنگهیشهوه شهڕ سیمای
توندوتیژی خۆی دهرخستووه.
الیهنێکی دیکه که پێوهندی دهدرێتهوه به شهڕ ،جیاوازی
یان به واتایهکی دیکه بیری جیاوازه .ئهم فاکته ههڵگری
شرۆڤهیهکی تایبهته له زۆنگهی هاوکێشهدا .له ههر
کۆمهل یان کۆمهڵگا یان دهسته و ههرچییهک که پێوهندی
ههیه به پرسی کۆمهڵ ،بیرکردنهوهی جیاواز به
چهشنێک راگهیاندنی شهڕه .شهڕ بۆ داکۆکی کردن له
بیری نوێ ،شهڕ بۆ کۆمهڵگیر بوونی هزر یان کولتورێک که
ههڵگری بیری نوێ -خهباتی بۆ دهکا ،شهڕ له پێناو
خۆڕاگرتوویی و ،شهڕ له پێناو نکۆڵی کردن له سووننهته
جهببرگهراییهکانی نهریت و کۆمهڵ و ...به گشتی ئهم
دۆخه ههردهم له تهقهالیهکی بهردهوامدایه تا به ئهو
کاتهی مهرجهکانی بیری نوێ له کۆمهڵگادا جێگای
شیاوی خۆی پێدهدرێ.
چهمکی شهڕ تهنانهت له واتاکانی فهلسهفهشدا به
ههند گیراوه و ئهگهر سهرنج بدرێ به بینینی "نیچه" له
ههمبهر ئهم وتهزایه دهبینین که شهڕ جێگایهکی دیکه
دهبینێتهوه له گشت ئهو پارامێترانهی که پهیوهستن به
ژیان و چهمکی "خود" .نیچه گرینگییهکی تایبهت دهدا به
چهمکی شهڕ و له سهر ئهو قهناعهته راوهستاوه که ژیان
شهڕێکی نهپساوهیه و مادام مرۆڤ ئارهزووی حزوور بکا
لهم مهیدانهدا پێویسته شهڕکهرێکی بهتوانا بێ .ئهم
قهناعهته پێوهندیشی ههیه به توێژینهوهکانی داروین له
ههمبهر بابهتی بایۆلۆژی و وتهزا به ناوبانگهکهی "
مانهوه" (راز بقا) .بهالم کهرهسهی شهڕ له روانگهی
عهقڵییهتی نێچهوه ههڵگری راڤهیهکی جیاوازه و ،ئهم
کهرهسهیه قهتعهن کهرهسهیهکی عهقاڵنییه چوونکه
توندوتیژی بهس دوورنمایهکی تایبهته له چهمکی گشتی
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شهڕ .مهوقوولهی شهڕ قهتعهن له توندوتیژیدا کورت
ناکرێتهوهو ،بهڵکه شهڕ دیوێکی دیکهشی ههیه که له
خۆیدا دهشێ کهرهسهیهک بێ بۆ بهر گرتن له توند و
تیژی.
ئهگهر لهم گۆشه نیگایهوه له دوای پێوهندی نێوان شهڕ
به
دهکا
پێویست
بگهڕێین،
دێمۆکراسی
و
ماهیهتی
خوێندنهوهیهکی بابهتیانه سهبارهت به
مێتۆدیکی ئهم دوو بابهته .ئهم دوانه دوو فاکتی زۆر
دێمۆکراسی
ستراتێژیکدا.
زۆنگهی
له
جیاوازن
سیستهمێکی بهرێوهبهرییه که مهجال دهرهخسێنێ بۆ
گشت بوارهکانی ژیان ،به واتایهکی دیکه مکانیزمێهکه بۆ
پێکهوهژیان و پێکهوهبوون سهرهڕای جیاوازی .ئهم
سیستهمه ئامانجێکی تێکنۆکراتانهیه که له کۆمهڵێ
چاالکی ههڵبژاردندا و به دوور له ههرچهشنه
توندوتیژییهک شهرعییهتی دهسهاڵت له الیهنێکهوه بهرهو
الیهنێکی دیکه رادهگوێزێ و ،ئهساسهن تواناییه
عهقالنییهکان لهم بوارهدا پتر مهحهکن .بهاڵم شهڕ له
راستیدا ئامانج نییه و بهڵکه کهرهسهیه .بهاڵم داخوا ئهم
کهرهسهیه تا به چهنده مرۆڤ نێزیک دهکاتهوه له ئامانج؟
یان به واتایهکی دیکه بێجگه له شهڕ هیچ کهرهسهیهکی
دیکه بهدی دهکرێ بۆ وهدی هاتنی ئامانجهکانی مرۆڤ؟
بێ گۆمان واڵمی ههردوو پرسیارهکان روون و ئاشکران
ئهگهر سهرنج بدهین بهو راڤهیه له شهڕ که پێشتر
ئاماژهی پێدرا .ههر ئهوهندهی که تاک بیر دهکاتهوه و ئهم
بیرکردنهوهشی له پارالێری رایگشتیدا نییه ،ئهمه له
خۆیدا راگهیاندنی شهڕه .به واتایهکی دیکه ههموو بزاڤه
دێمۆکراتییهکان له ملمالنهیهکی بهردهوام دان بۆ خهبات
له پێناو مهرجه دێمۆکراتیکهکانیان و بگره ههر لهم پێناوهدا
تووشی سهرکوت و ئهشکهنجه دهبن و تهنانهت ئهگهری
ههرهشهی مهرگیشیان له بهردهمدایه ،باشه ئهم دۆخه
ئهگهر شهڕ نییه دهشێ به چی مهزنده بکرێ؟ چهمکی
شهڕ پانتایهکی بهرفراوانه بۆ حهوله نهپساوهکانی مرۆڤ.
ههر ئهوهندی که شهڕ بۆ وهدی هێنانی ئامانج پێویسته
ههر ئهوهندهش بۆ هێشتنهوهی ئامانج گرینگه .دوور له
وینا کردنی چهمکی شهڕ هاتنهدی مهبهسته
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حهیاتییهکانی مرۆڤ له واقع دووره (النی کهم لهم
سهردهمهدا).
بهرلهوهی بچمه سهر مهبهستی گشتی لهههمبهر
پێوهندی نێوان شهڕ و دێمۆکراسی به پێویستی دهزانم
ئاوڕێکی زۆر تیژتێپهڕ بدرێتهوه له دێمۆکراسی.
دیمۆکراسی خاوهنی چهمکێکی بهرفهرهوانه و له ههمان
کاتدا خاوهنی مێژوویهکی دورو درێژیشه .به بێ سوودی
نابینم ئهگهر وهک ههمیشه سهرنج بدرێ به واتا و
مێژووی ئهم وتهزایه که له مێژه مرۆڤ له پراکتیزه کردنیدا
دهستهوهسانه -مهبهست لهو چهمکه بابهتییهیه که
دێمۆکراسی ههڵگریهتی .ئهم وشهیه له وتهزایهکی
یۆنانی ههڵگیراوهتهوه که دێمۆکراسی کردوه به ناوێکی
تهواوکهر که بریتییه له دوو وشهی دێموس (گهل) و
کراتوس (حکومهت) ،و له بنهرهتدا به مانای
سیستهمێکی سیاسییه که لهودا حکوومهت له رێگای
گهلهوه بهرێوه دهچێ .وهک تێبینییهکی مێژوویی پێویسته
ئاماژه بهوه بدرێ که ئهم شێوازه له حکومهت کردن ،له
بنهڕهتدا ستاندنهوهی دهسهاڵت بوو له پاشا و
ئهشرافهکان و راگوێستنی دهسهاڵت بوو بۆ نوخبه (که به
بۆچوونێک رهنگه مهبهستی "گهل" ههمان نوخبه بێت)،
نابێ له بیری بکهین که لهو سهردهمهدا مهجالی ئهو
عهقڵییهتهی که شهرعییهتتی دهدا به دهسهاڵتی
موناریشی ،له الوازیدا بوو.
به تێپهڕ بوونی زهمان هومێد دهکرێ تا رهوتی
دێمۆکراسی له چهمی سهرهکی خۆی نێزیک بکرێتهوه،
واته ههمان واتای حکوومهتی گهل .ئهوهیکه ئهم رهوته
لهبهرچێ هێشتا له پراکتیزه کردنی چهمکی
دێمۆکراسیدا سهرکهوتوو نهبووه ،پرسیارێکی بابهتیانهیه
که پێوهندی ههیه به کۆمهڵێ پارادۆکس که له مهیدانی
شرۆڤه کردنی ئهم بابهتدا دهر دهکهوێ ،ئهم پرسه
ههڵگری کۆمهڵێ پرسیاری بنچینهیین که پێوهندی
دهدرێتهوه به چهمکی "حکومهت" " ،گهل"و "کهرهسهی
پرۆسهی دهسهاڵتی گهل" .لهم میانهیهدا کۆمهڵێ
مودێلی دێمۆکراسی هاتونهته گۆڕێ که برتین له
سیستهمی نوێنهرایهتی چهند حزبی ،سیستهمی
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نوێنهرایهتی کردنی تاکه حیزب و ،دێمۆکراسی راستهخۆ
(دمکراسی مشارکتی) .ئهم سێ مۆدێله له
دێمۆکراسی دیار ترین مۆدێلێکن که به وتهیهک دهشێ
بگوترێ تهرحێکی گشتییه له مۆدێلهکانی دێمۆکراسی.
ئهگهر وهک پێناسهیهک قهناعهت بێنین بهم شرۆڤهیه
له چهمکی دێمۆکراسی که له سهرێدا هاته بهر باس ،به
پێویستی دهزانم ئهگهر زۆر به کورتیش بێ سهرنج بدرێ
به کهرهسهی دامهزرانی دێمۆکراسی .دیاره وهک
تێبینییهک من وشهی دامهزران به وتهزایهکی گونجاو
نازانم بۆ دێمۆکراسی و بگره به گشتی گرفتم ههیه له
گهڵ ئهم وتهزایه ،ئهگهرچی ئهم بابهته له ئهدهبیاتی
سیاسیدا زۆر باوه .ئهساسهن دێمۆکراسی دانامهزرێ
بهڵکوو نیهادینه دهکرێ .کاتێ باس له وشهی نههادینه
کردنی دێمۆکراسی دێته گۆڕێ ،گرینگی کهرهسه
ماددییهکانی دێمۆکراسی زهق دهبێتهوه بۆ نههادینه
کردن .بێگوومان ئهم کهرهسانه له پرۆژهیهکی زهمهنیدا
دروست دهبن که گرینگییهکی حهیاتی ههیه به
ئاسایش و ئازادی .واته ئاسایش و ئازادی ،مهجال
دهرهخسێنن بۆ پرۆسهی به نیهادینه کردنی دێمۆکراسی
که ئهم کهرهسه ماددییانهش بریتین له کۆمهڵێک
دامهزراوه و نیهادی مهدهنی که له سهرخستنی
پرۆسهی دێمۆکراسیدا کارتێکهری بهرچاویان دهبێ و
راستهوخۆ کهشێکی دێمۆکراتیک دابین دهکهن بۆ
بونیادنانی سیستهمێک که تاک پێوهند بداتهوه به
سیستهمی بهرێوهبهری له کۆمهڵگادا .ههتا دامهزراوه
مهدهنی و یاساییهکان و پرسی راگهیاندن بهرفهرهوانتر
بن وێنای دێمۆکراسی شهفافتر و بابهتیتر دهبێ .بهاڵم
کاتێ سهرنج دهدهین به وشهی دامهزران دهبینین ئهم
وشهییه له باری راڤهییهوه ههڵگری بارێکی جهببری یان
به واتایهکی دیکه داسهپاندنه.
بهاڵم پێوهندی نێوان شهڕ و دێمۆکراسی ،بهو جورهی
له میانهی بابهتهکهدا ئاماژهی پێدرا ،ئهم دوانه پێوهندیان
به یهکهوه ههیه ئهگهر شهڕ له روانگهی راڤهی نیچهوه
سهیر بکرێ .واته شهڕ کردن له پێناو ئهندیشهدا و
بهرهنگار بوونهوه له حاند دهسهاڵته داسهپاوهکان که
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بهشێکی مێژوویین له نهریته کۆمهاڵیهتییهکان .بهراستی
ئهگهر رهوتی دێمۆکراسیخوازی له شهڕێکی بهردهوامدا
نهبێ له دژی ئهم هێزانهی بهرامبهر ،پهرهدانی پرۆسهی
دێمۆکراتیک مهجالی دهبێ؟ بێگومان نا .بهاڵم ئهگهر
مهبهست له شهڕ ئهم روداوانهی ههنووکهیه  -بهتایبهت
پرۆژهی دێمۆکراسیزاسیۆنی رۆژ ههاڵتی ناوهراست -زۆر
به کورتی و به ههڵوێستهوه رادهگهیهنم که ئهم پێوهندییه
به تهواوی نا ئاساییه .ئهوهی له رۆژههاڵتی نێڤیندا
روودهدا توندوتیژییه  -نهک شهڕ له پێناو دێمۆکراسیدا.
ههتا ئێستا مێژوو نهیتوانیوه مۆدێلێکی کامڵ له توندوتیژی
ههبێ بۆ دێمۆکراسی و ئهم پالنهی ئێستا له بهردهم
رووداوهکانی پهیوهست به رۆژههاڵتی ناڤیندایه ،هێشتا
سهرکهوتوو نهبووه و تهنانهت نیشانهکانیشی ئهم
راستییه تاڵهمان پێ رادهگهیهنێ که له درێژخایهنیشدا
سهرکهوتوو نابێ .دێمۆکراسی به چهشنێک ،بهشێکه له
کولتوری کۆمهاڵیهتی .کاتێ باس له کولتور دهکرێ بهرز
بوونهوهی نیازی ئهم بهها گشتییه له ناخی
کۆمهڵگایهکدا بهرجهسته دهبێتهوه که دێمۆکراسی دهکا
به نهریتێک بۆ پرنسیبه کۆمهاڵیهتییهکان و نیهاده
مافپهروهرییهکان و ههروهها میکانیزمهکانی بهرێوه بهری.
گرینگی ئهم پرۆسهیش لهو کاتانهدا دهر دهکهوهێ که
تاکهکانی کۆمهڵگا بتوانن خۆیان لهو پێوهندییهدا ببینهوه
که پهیوهسته به پرسی سیستهمی بهرێوهبهری و به
واتایهکی دیکه ئاستی تاکهکانی کۆمهڵگا بهرز بێتهوه تا
خۆی له نامۆییدا نهبینێتهوه لهههمبهر سیستهمی
سیاسی و بهرێوهبهری کۆمهڵگاکهیدا و دهرک بهوه بکات
که بهرژهوهندی تاک له مساوهمه کردن له حاند
بهرژهوهندی گشتیدا دهستهبهر دهکرێ و ئهم ئاستهش
به مهکانیزمێک بهرههم دێت که گشت تاکهکانی نێو
کۆمهڵگا بخاته بهردهم پێوهندییهکی لۆژیکی و ،راستهوخۆ
بهشداریان بکا له پرۆسهی دێمۆکراتیزاسیۆن که له
بهستێنی کۆمهڵگادا مهرجهکانی بۆ ئاماده کراوه،
ههروهها تێگهیشتن لهوهی که دهنگ و رای تاک تا چ
ئاستێك شوێن دانهره له ئایهندهی ئهم سیستهمهدا .ئهم
فاکته مسوهگهر نابێ مادامهکی پارسهنگی دهسهاڵت
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له کۆمهڵگادا نهشکێ و دهسهاڵت به قهناعهتێکی
پۆلۆرالیزمی (له بوارهکانی ئائینی و نهتهوهیی و
حیزبییهوه) مهیدان نهکاتهوه بۆ دامهزراوه مهدهنییهکان و
دهزگا سینفی و سهندیکاییهکان که به ئهزموون دهر
کهوتووه ئهم نیهادانه گرینگترین پێگهیهکن بۆ چاالک
کردنی تاک و ههر لهم رێگایهشهوه ئیرادهی کۆمهڵه
هاوچهشنهکان له سیستهمی بهرێوهبهری کۆمهڵگادا
دهست دهدات .بێگومان ئهم تێبینییه له زۆنگهی
دێمۆکراسی پێویستی ههیه به بهرههم هێنانی چینی
مامناوهندی و بردنه سهری رادهی هوشیاری جهماوهر و
بهستێنێک بۆ راهێنانی ئهم نهریته.
بهاڵم داخوا شهڕ (به واتای توندوتیژی) له تاقهتیدا ههیه
ئهم میکانیزمه بهرههم بێنێ؟ بێگومان ئهنجامی گشت
شهڕێک ،وێرانی و قهیرانی ئابوری و تێکچوونی بونیاده
سهرهکییهکانی کۆمهڵگاو نوشستی بزاڤه مهدهنییهکانی
بهدوادا دێ و تهنانهت ئهم هێزانهش ناچار دهکا به
پاشهکشه کردن له حاند هێزه شهڕکهرهکان .ئهم
ئهکسیۆنه ئهنجامی دێمۆکراسی لێ ناکهوێتهوه و بگره
ههر الیهن یان حیزب و تاقمێک بێدهنگی رابگرێ له
حاست لۆژیکی شهڕ (توندوتیژی) ،ئهساسهن دهاللهت
دهکا له ماکی ئۆپۆرتۆنیست بوونی ئهو الیهنانه و به
گشتی ئاستی تێگێشتن و قهناعهتی ئهوان پیشان
دهدات لهههمبهر دهرکێکی رووکهشییانه سهبارهت به
چهمکی دێمۆکراسی :که ههمان دهرکه گشتییهکانی
(عهوامانه) دێمۆکراسییه که قهناعهتی ههیه به
ریزکردنی جهماوهره له پشت سندوقهکانی دهنگدان یان
به واتایهکی دیکه دیکتاتۆری دهنگ .ژان ژاک رۆسۆ له
سهردهمی شۆرشی فهرانسدا وتهیهکی بهناوبانگی
ههیه لهههمبهر دێمۆکراسی ،ئهو رادهگهیهنێ که "داری
پێم وایه ئهم
دێمۆکراسی به خوێن پاراو ناکرێ!"
پهیامهی رۆسۆ رونترین پهیامێک بێ بۆ تهوهری
ئهمجارهتان.

***
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شهڕودیموکراسی،دووئاراستهیتهواو
جیاوازیاخودلێکدراو؟

فهڕۆخ نێعمهتپوور

شهڕ و دیموکراسی دوو جهمسهری ههودایهکن ،یا
خود دوو ههودای لێک جیاواز؟ تا چهند توانای لێکدان و
لێک هاوپێچکردنی ئهم دوو جهمسهره یاخود ئهم دوو
ههودایه ههیه؟ تا چهند دهرفهتی ئهوه ههیه که له
شهڕهوه دیموکراسی دروست بێت ،یا خود له
دیموکراسییهوه شهڕ؟ یاوهکوو ههردووکیان پێکهوه دێن؟
ئهم پرسیارانه وهک له ناخ و رواڵهتیاندا دهردهکهوێ،
بهرهو سێ ئاراستهمان دهبهن:
ـشهڕ=>دیموکراسی

4
شهڕ
3ـدیموکراسی=> 
شهڕ<=>دیموکراسی
 )3
له ئاراستهکانی  4و  1دا ،پهیوهندییهکه یهک الیهنهیه
و ،له ئاراستهی سێههمدا ،دووالیهنه .ههروهها له
ئاراستهی یهکهم و دووههمدا له گهڵ دوو مانای تهواو
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دژ به یهک و ناتهبا رووبهرووین ،بهو مانایه که
ئهنجامهکانی  4و  1به هۆی ئهوهوه که له یهکهمیاندا
شهڕ سهرچاوهیه و له دووههمیاندا دیموکراسی ،تهواو
ناتهبا دهکهونهوه.
پێش ئهوهی بچینه ناو شیکردنهوهی ئهم سێ
ئاراستهیه ،پێویسته که له پێشدا پێناسهیهکی دوو
وشهی شهڕ و دیمۆکراسی بکهین.
شهڕ :لنین شهڕ به درێژهی سیاسهت دهزانێ ،واته له

شوێنێکدا که سیاسهت له رێگای ئامرازه ئاساییهکانی
خۆیهوه ناچێته پێشهوه و چیدی ناتوانێ رێ بکا ،به
ناچار شهڕ سهرههڵدهات .ئیدی لهمه بهدوا لهم
مهیدانهدایه که دهبێ کێشهکان یهکااڵ بکرێنهوه.
ههندێک بیرمهندی دیکه سهرههڵدانی شهڕ به ئاکامی
نهمانی زمانی دیالۆگ و الوازبوونی عهقاڵنیهت پێناسه
دهکهن و پێیان وایه که شهڕ خراپترین ئامرازی
چارهسهرکردنی کێشهکانه" .جان نارڤهسۆن" Jan
 Narvesonیش ،دهڵێ که شهڕ بریتیه له جهنگی نێوان
سوپاکان به مهبهستی داگیرکردنی واڵتان ،یا خود
النیکهم جهنگی نێوان ئهو گروپانهی که دهیانهوێ
کۆنتڕۆڵی دهوڵهتێک بهدهستهوه بگرن4.
سهرهڕای پێناسه جۆربهجۆرهکان و جیاوازیی بۆچوون
لهمهڕ پێناسهکردنی شهڕ ،له یهک شتدا دهکرێ
ههموویان خاڵێ هاوبهشیان ههبێ ،ئهویش ئهوهیه که
شهڕ بریتیه له بهکارهێنانی زهبر و زهنگ و توند و تیژی،
که تێیدا کوشتن و وێرانی روو دهدهن و ئاکامهکهی به
شکانی الیهنێک یا خود الوازبوونی ههر دوو ال کۆتایی
دێت .زمانی شهڕ ،زمانی سڕینهوهی الیهنێکه ،که
ههڵبهت ههر دوو الیهنی شهڕکهر ههڵگریین.
دیموکراسی :فیلسوفی سیاسی "برایان باڕی"
 Brian Barryله پێناسهیهکدا سهبارهت بهم چهمکه
دهڵێ" :من وا تێدهگهم که شێوازی دیموکراسی بریتیه
له میتۆدێک که تێیدا نێوهڕۆکی یاسا و بڕیارهکانی دی
دیاری دهکرێن .به جۆرێک که لهم یاسا و بڕیارانهدا
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خواستی هاوواڵتی و بڕیار ،له پێوهندیهکی تۆکمهدان.
ههروهها له دیموکراسیدا هاوواڵتیان به قهد یهک
قورساییان ههیه1.
"حسێن بهشیریه" له پێناسهیهکی دیمۆکراسیدا که
چڕکراوهی بیرمهندانی دیکهیه دهڵێ که توخمهکانی
پێکهێنهری دیموکراسی بریتین له" :بهرابهریی
هاوواڵتیان له ماڤ و سیاسهتدا ،دهسهاڵتی گهل،
دهسهاڵتداران له رێگای ههڵبژاردنهوه دێنه سهر حوکم،
لێک جیا بوونی سێ بهشی دهسهاڵت ،دهسهاڵتی
زۆرینه ،پلۆرالیزمی بهها و گروپه کۆمهاڵیهتییهکان،
بهشداری کردنی بهردهوامی کۆمهڵ له بڕیاره
سیاسیهکاندا ،دهرفهتی به یاسایی کردن له ههموو
بوارهکاندا به گوێرهی دهنگی گهل و به بێ خۆبهستنهوه
به ترادسیۆنه کۆنهکان ،بڕوا به عهقڵی تاک له
دیاریکردنی شێوهی ژیانی خۆی ،مل کهج بوونی
دهسهاڵت له ئاست یاسا و6 ". ...
یهکهم ئهنجام که دهتوانین لهم پێناسانه وهریان بگرین
ئهوهیه که له نێوان ئهم پێناسهیانهدا توخمی هاوبهش
نابیندرێ .واته هیچ کام له له تایبهتمهندییهکانی ئهم
دوو چهمکه (شهڕ و دیموکراسی) وهک یهک نین .له
راستیدا دوو چهمکی به تهواوی لێک جیاوازن .بهاڵم بۆ
ئهوهی بزانین که ئهم لێک جیاوازییه ،بۆچی لێک
جیاوازییهکی پاسیڤه نهک ئهکتیڤ ،باشتر وایه که
وردتر بچینه ناو باسهکهوه(.مهبهست له جیاوازیی
پاسیف ئهوهیه که ئهم دوو چهمکه هیچ توخمێک
پێکهوهیان نابهستێتهوه و ،مهبهست له جیاوازیی
ئهکتیفیش ئهوهیه که پێکهوه گرێ دراون).

شهڕ=>دیموکراسی ـ ئهم
کهم :
ییه 


ئاراسته
ئاراستهیه ئهوه پیشان دهدا که شهڕ خوڵقێنهری
دیموکراسیه .شهڕ دایکه و دیموکراسی کۆرپه!
ههڵگرانی ئهم بۆچوونه دهڵێن له واڵتێکدا که له رێگای
ئاساییهوه دهرفهتی جوڵهی سیاسی و تێکۆشان نیه،
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لهبارترین رێگای بهربهرهکانێ ،شهڕ و به گژداچوونهوهی
توند و تیژانهیه .به شهڕ دهکرێ دیکتاتۆر البچێ و ئیدی
رێگا بۆ دامهزراندنی دیموکراسی خۆش بکرێ .ئاکامی
به کردهوهی وهها بۆچوونێک ئهوهیه که هێزی
دیموکراسی خواز دهست دهداته سازکردنی گروپی
چهکداری ،یا خود دنهدانی واڵتانی دی بۆ دهست
تێوهردانی سهربازی .لێک جیاوازیی دوو چهمکی شهڕ و
دیموکراسی لێرهدا حاڵهتی ئهکتیڤی ههیه.
بهاڵم دوو گرفتی سهرهکی له وهها بۆچوونێکدا ههیه.
یهکهم ئهوهی که گروپی دیموکراسی خواز خۆی دهبێته
هێزێکی میلیتاری ،وه دهشزانین که چهنده گروپی
چهکداری دهکرێ له گهڵ پرنسیپه مهدهنی و
دیموکراسیهکاندا تهبا بێت! دووههم ئهوهی که تهنها
دیکتاتۆری به سهرهکیترین بهربهستی دیموکراسی
دهزانێ ،ئهویش دیکتاتۆرییهک که تهنیا له دهوڵهتدا
کورت کراوهتهوه .لهم بۆچوونهدا کۆمهڵگا به بهرههمی
دهوڵهت دهزانرێ ،نهک دهوڵهت به بهرههمی کۆمهڵگا.
بۆیه ئۆتۆماتیکی پێی وایه که ئهگهر دهوڵهتی دیکتاتۆری
الچوو ،ئهوا ئیدی خۆبهخۆ رێگا بۆ دامهزراندنی
دیموکراسی ئاوهاڵیه .پارادۆکسی ئهم بۆچوونه لهوێدایه
که نایهوێ ئاکامهکانی شهڕ که تێکچوونی شیرازه
مهدهنی ،ئابوری و کۆمهاڵیهتییهکانه ،ببینێ .ئهم روانینه
تاک رهههندیانهیه و دیموکراسی نهک وهک پرۆسهیهک
له ههموو بوارهکاندا ،که له ئهنجامدا ئاراستهی پنتی
دهسهاڵتی سیاسی دهکرێ ،بهڵکوو وهک ئاراستهیهک
دهبینێ که له پنتی دهسهاڵتهوه ئاراستهی کۆمهڵگا
دهکرێ.
شهڕـ لهم
ئاراستهی دووههم :دیموکراس =>  

ئاراستهیهدا دیموکراسی دهبێ به خوڵقێنهری شهڕ.
دیموکراسی دایکه و شهڕ کۆرپه! لهم ئاراستهیهشدا
لێک جیاوازیی نێوان ئهم دوو چهمکه حاڵهتی ئهکتیڤی
ههیه .واته یهکێک خوڵقێنهری ئهوی دیکهیه.
ئهزموونهکان ئهوه پیشان دهدهن که له سیستهمی
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دیموکراتیکدا ئهگهری سهرههڵدانی شهڕ یا نیه ،یاخود
یهکجار کهمه .بۆیه بهم پێیه زۆر کهس له سهر ئهو
بڕوایهن که دیموکراسی ناتوانێ خوڵقێنهری شهڕ بێت.
بۆ وێنه له سکاندیناڤیا که تێیدا دموکراسی زاڵه ،شهڕ
به هیچ جۆرێک شێوازی چارهسهرکردنی کێشهکان نیه.
بهاڵم ئهمه بریتیه نییه له ههموو بابهتهکه .گهلێک
هۆکاری دیکه ههن که دهتوانن کار بکهنه سهر ئهم
ئاراستهیه .بۆ وێنه له هیندستان که واڵتێکی
دیموکراتیکه شهڕ له نێوان جودائی خوازانی کهشمیر له
گهڵ دهوڵهتی هیندستان ههیه .یا خود له ئیسپانیا یان
تا ئهم دواییانه له ئیرلهندای باکوور .هۆکاری ئهم
مهسهلهیهش دهتوانێ ئهوه بێت که جودائی خوازان
سیستهمی
کردنی
دابین
نهک
مهبهستیان
دیموکراسی ،بهڵکو چێکردنی کردنی دهوڵهتی
سهربهخۆیه .جا له حاڵهتێکی وادا بوونی دیموکراسیش
ناتوانێ بهرگری له شهڕ بکا.
نموونهی دیکه ههن که نیشانی دهدهن که
دهوڵهتێکی دیموکراتیک دهتوانێ شهڕ له شوێنی دیکه
ویالیهته
هێرشهکانی
وێنه
بۆ
ههڵگیرسێنێ.
یهکگرتووهکانی ئامریکا بۆ سهر ڤیتنام و لهم دوواییانهدا
بۆ سهر عێراق .کانت دهڵێ بۆ ئهوهی که ئاشتی له
نێوان دهوڵهتهکاندا پارێزراو بێت ،پێویسته که له سهر
بنهمای کۆماری واته دیموکراتیک دامهزرابن 1.بهم پێیه
ههتا واڵتی نادیموکراتیک مابن ،ئهوا ئهگهری
ههڵگیرساندنی شهڕ ههیه .بهاڵم ئهم بۆچوونه ناتوانێ
ئهو راستیه بشارێتهوه که دهوڵهتی دیموکرات خۆی
دهتوانی ههڵگیرسێنهری شهڕ بێت ،به تایبهت که
دهتوانێ له رێگای خهڵهتاندنی گهلهوه بیرورای
ناوخۆیشی بۆ ئاماده بکات (وهک ئهوهی نیوکانهکانی
ئامریکا له گهل گهلی ئامریکا پیش هێرش بۆ سهر
عێراق کردیان).
ئهوهی که خاڵی هاوبهشی ئهم ئاراستهیه له گهڵ
ئاراستهی یهکهم پێک دههێنێت ئهوهیه که ههر دووکیان
خوازیاری پێک هێنانی دیموکراسین .شهڕ ،له رێگای
شهڕهوه دهیهوێ دیموکراسی ساز بکات و دیموکراسی
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دهیهوێ له رێگای شهڕهوه ،دیموکراسی ساز بکات.
پارادوکسی ههردووکیشیان لهوهدایه که به پێچهوانهی
مهبهستهکهیان ،بنهماکانی دیکهی پێویست بۆ
سازدانی دیموکراسی دهکوژن.
کهواته دهتوانین بڵێین که دیموکراسی دهتوانێ
النیکهم له دهرهوهی خۆی خوڵقێنهری شهڕ بێت ،بهاڵم
شهڕ ناتوانێ خوڵقێنهری دیموکراسی بێت.
شهڕ<=>دیموکراسی ـ
یسێههم :


ئاراسته
لهم ئاراستهیهدا سهرهتا و کۆتاییمان نیه .ههردوو
چهمک دهتوانن ههم له پلهی یهکهمدا بێن و ههم له
پلهی دووههمدا .له پهیوهندی دووالیهنه و دیالیکتیدان.
جێگۆڕکێ دهکهن .به پێی بارودۆخ یهکیان گرنگی پتر
پهیدا دهکا و ئهوی دی دهخاته ژێر سێبهری خۆیهوه.
دهتوانن له عهینی جیاوازیدا ببن به یهکتر! بۆ نموونه
هێزی شهڕکهر دهتوانێ خۆ به نوێنهر و نمادی
دیموکراسی بزانێ (وهک گروپی چهکدار) ،یاخود هێزی
دیموکرات خۆی به نوێنهر و نمادی شهڕ یان ههڕهشهی
شهڕ بزانێ (وهک دهوڵهتی بوش) .لێرهدا ئیتر ئهم دوو
چهمکه لێک جیاواز نین تا وهکوو بتوانن جیاوازێکی
ئهکتیڤ بن .بهڵکوو دهبن به یهک .یهکهیهکی ئهکتیڤ!
لێکجیاوازییئهکتیڤیاخودپاسیف؟

له ههر سێ ئاراستهکهدا نیشانمان دا که دهکرێ مرۆ
له سێ بهستێنی خهیاڵیی و گریمانهیی جۆراۆجۆردا
ئهوه فۆرموله بکا که پهیوهندیی نێوان شهڕ و
دیموکراسی جیاوازییهکی ئهکتیڤ بێت .واته یهکیان
ببێته هۆی ئهوی دیکه .یاخود واوهتر له جیاوازیی
ئهکتیف ببنه یهک ،وهک له حاڵهتی سێههمدا
وهسفمان کرد .بهاڵم وهک بینیمان نه له پێناسهکانی
ئهم دوو چهمکهدا و نه راستیهکانی رۆژانهی ئهم
سهردهمهدا ،توخم یا دیاردهیهک نیه که جیاوازییهکی
ئهکتیڤ له نێوانیاندا دیاری بکا .بهڵکوو تهنیا ئهم دوو
چهمکه دهتوانن دوو جیاوازی پاسیف بن .واته به بێ
هیچ کارتێکردنی وهها که یهکیان له ئهنجامدا
خوڵقێنهری ئهوی دیکه بێت یا خود وهک یهک بن.
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شهڕ و دیموکراسی له راستیدا پهیوهندێکی جیاوازی
پاسیفیان ههیه .پاساودانهوهی شهڕ به دیموکراسی
یاخود دیموکراسی به شهڕ ،پاساودانهوهیهکی له
بنهڕهتهوه ناتهواوه .شهڕ دهتوانێ ئازادی بێنێ ،بهاڵم
ناتوانێ دیموکراسی بێنێ.
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پهیوهندینێوانشهڕودێمۆکراسی
فهرهاد نێعمهتپوور

ئایا شهر و دێمۆکراسی وهکوو دوو دیاردهی
کۆمهاڵیهتی پهیوهندییان لهگهڵ یهکتر ههیه ،یان له هیچ
حاڵێکدا یهکتر ناگرنهوه؟ ئهگهر پهیوهندییان ههیه ،ئایا
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راستهوخۆیه ،پێچهوانهیه یان ناراستهوخۆیه؟ پاشان چۆن
دهتوانین رادهی ئهم پهیوهندییه (کهم و زۆریهکهی) تاوتوێ
بکهین:
یوهندینێوانشهڕودێمۆکراسی
په 

4ـ پهیوهندییان نیه.
1ـ پهیوهندیان ههیه:
 .4.4پهیوهندی راستهوخۆ
 .4.1پهیوهندی پێچهوانه (به زیادبونی یهکیان ئهویتر
کهم دهکات یان بهرعهکس)
 .4.6پهیوهندی ناراستهوخۆ
دیموکراسی زۆرتر بۆ بهڕێوهبردنی حکومهت و دهوڵهت
و دام و دهزگاکانی پێشنیار کراوه ،ههربۆیه لهم وتارهدا
دهوڵهت و حکومهت وهکوو ماتریالی باسهکه لێیان
دهکۆڵینهوه .ئهگینا دهشکرێ دیمۆکرات بوون له کردهوهی
تاک و بنهماڵه و رێکخراوه ناحکوومیهکانیشدا راڤهبکهین.
ههروهها شهر ،ناوخۆیی و جیهانیی ههیه و
دێمۆکراسیش زۆرتر باس له شێوهی حکومهت کردن له
واڵتێکدا و پهیوهندی گرتن لهگهڵ خهڵکی ههمان واڵت
دهکا ،کهواته دهبێ پرسیاری وتارهکه بهرهو ئهم دوو
حاڵهتهته ئاراسته بکهین:
) aناوخۆی واڵت
) bپهیوهندی لهگهڵ واڵتهکانی تر (جیهانی
بوون)
بۆیه دهبێ به شێوهی جیا جیا بخرێته بهر تۆژینهوه.
چونکا رهنگه واڵتێک به شێوهی دێمۆکراسی بهڕێوه
بچێت ،بهاڵم هۆکارێکی دهرهکی وهکوو هێرشی
لهناکاوی واڵتێکیتر رهوتی دهرونی واڵتی یهکهم
بشێوێنێ.
***
به دوو شێوه دهکرێ پهیوهندی نێوان شهڕ و
دێمۆکراسی تاوتوێ بکرێت و بهدهست بهێنرێت:
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 .4به شێوهی مهیدانی و ئاماری.
 .1شێوهی فهلسهفی و ماهیهتی.
بۆ لێکۆڵینهوه به شێوهی مهیدانی و ئاماری پێویستمان
به ژماره و داده (داده :زانیاری له رووی ژمارهوه) و
ماتماتیکه .یانی دهبێ له سهرهتادا ژمارهی ئهو
واڵتانهمان لهبهردهستا بێت که رهوتی دێمۆکراسی
تیایاندا بههێز بووه و پاشان توشی شهڕ و کێشه بوون،
یان درێژهیان به پڕۆسهی دێمۆکراسی خۆیان داوه .یاکو
ژمارهی ئهو واڵتانهی که دوای شهڕ و لێکدانێکی
ناوخۆیی ،گهیشتوون به دیمۆکراسی ،یان شهڕ له
ناویاندا ههر درێژهی پێدراوه .پاشان به فورمولی ماتماتیک
و ئاماری ،ههبوونی پهیوهندی و رادهی ئهو دوو دیاردهیه
بهدهست بهێنین .دوای ئهم لێکۆڵینهوه ماتماتیکی و
ئاماریه دهتوانین تا رادهیهکی زۆر به دڵنیایی بڕیار بدهین
که ئایا ههر رهوتی دێمۆکراسیه که دمۆکراسی
دهستهبهر دهکا و دمۆکراسیهکی نوێتر دهخوڵقێنێ ،یان
دوای شهڕ و لێکدانیش دهکرێ دێمۆکڕاسی پایدار
سهقامگیر ببێت .یان ئهوهی که ئهم دوو دیاردهیه
کاریگهریان لهسهر یهکتر نیه و ئهوهی که بهر به
دیمۆکڕاسی دهگرێ ،شهڕ نیه بهڵکو هۆیتری ههیه.
له شێوهی فهلسهفی و ماهیهتیشدا دهبێ له
سهرهتادا دێمۆکراسی و شهڕ پێناسه بکهین:
شهڕ:

شهڕ بریتیه له لهیهک سرهواندنی دوو یان چهند الیهن
و بهکارهێنانی هێزی فیزیکی و توندوتیژی کردن و
زهبروزهنگ بهکارهێنان ،ههتا لهم رێگاوه یهکیان قسهی
خۆی بهسهر ئهویتردا بسهلمێنێ و ئهویتر پێملی
خواستهکانی خۆی بکا ،یاخود بیسڕێتهوه.
دێمۆکڕاسی:

"دێمۆس" یانی "گهل" و "کراتئین" یانی "حکومهت" .و
به مانای سیستهمێکه که لهسهر بناغهی ههڵبژاردنی
ئازادانهی نوێنهران بۆ بهڕێوهبردنی کاروباری دهوڵهتی و
سیاسی دادهمهزرێ .ئهم سیستمه زۆرتر دژ به
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سیستمی پادشایی پێک هات که یهک کهس حکومهتی
ئهکرد .له شاری ئاتێن پیاوانی له  43ساڵ گهورهتر
راستهوخۆ له پارڵمان بهشداریان دهکرد و له بازاردا زۆر به
ئازادی لێدوانی سیاسیان ههبوو .دێمۆکراسی له یونان
له ساڵی  173ههتا ساڵی  130پێش زایین درێژهی به
ژیانی خۆی دا و ههتا ئێستا درێژخایهنترین دێمۆکراسی
له مێژوی جیهاندایه ( 114ساڵ).
تۆرین دهڵێت :دێمۆکرات بوون بریتیه له دۆزینهوهی
سیستهمێکی سیاسی که رێز له ئازادییه سهرهتاییهکان
بگرێت.
چهند خاڵی بنهڕهتی ههن که له پێناسه کردنی
دێمۆکراسی به مهرج دهزاندرێن ،که بریتین له:
 .4ئازادی بهیان و رۆژنامهگهری.
 .1ئازادی پارته سیاسیهکان.
 .6حکومهت به شێوهی پارڵمانی.
 .1دهنگدان
خهڵکهوه.

و

ههڵبژاردنی

پارڵمانتارهکان

لهالیهن

 .1پهیڕهوی کردن له یاسا.
 .3سهربهخۆ بوونی سێ هێزی دادوهری ،راپهڕاندن و
یاسادانهر.
 .0ئازادیی دامهزراوه مهدهنیهکان.
 .3رێزگرتن له مافی مرۆڤ.
 .2پارێزگاری له مافی کهمینه.
جگه لهو خااڵنهی سهرهوه چهند بۆچوونێکی دیکه
ههن که بۆ گارانتی دێمۆکراسی به گرینگ دهزاندرێن،
ئهویش ئهمانهن:
 )aدێمۆکراسی تهنیا ههڵبژاردنێک نیه و دوای کۆتایی
بێت ،بهڵکو دهرفهتی ههڵبژاردنی بهردهوامه.
 )bکاری ئاشکرای سیاسی و نههێشتنی نهێنیهکان.
 )cئازادی تاک و مافی شارۆمهندی.
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هێزی
 )dکۆنترۆڵی
مهدهنیهکانهوه.

چهکداری

له

الیهن

هێزه

 )eراهێنان بهو مهبهستهی که دوای ههڵبژاردنهکان کهس
ههستی دۆڕاو و براوهی تیا نهخوڵقێت ،بهڵکو هێزێک
ههیه و ئێستا جێگهی متمانهی زۆرینهیه و ئهویتر
ئهتوانێ بۆ دهورێکیتر خۆی ئاماده بکات.
 )fپارتی سیاسی بهشێکی کۆمهڵگای مهدهنیه ،نهک
بنکهیهکی سهربازی .کهواته خهباتی چهکدارانه
ئهرکی حیزب نیه و ئهم دووانه دهبێ لهیهک جیا
بکرێنهوه.
 )gبه ناوی هێزی رزگاری خوازانهوه ناشێت حزبهکان
خۆیان بهسهر خهڵکدا بسهپێنن و ئازادیی حزبهکهیتر
و تاک پێشێل بکهن.
 )hدێمۆکراسی به مانای دهسهاڵتی زۆرینه نیه ،بهڵکو
چۆنیهتی پاراستنی مافی کهمینهیه.
 )iگرفتی ئهوهی که کۆمهڵگا کهمتر قسه دهکا و له
ههڵبژاردنهکاندا به کهمی بهشداری ئهکات ،دهبێ
وهک کاراکتێرێک بهرچاو بگیرێت.
 )jدێمۆکراسی له ههر شوێنێکداو به ههر بیانویێک،
نهشیاو نیه ،جا با ئهو دهوڵهته له رووی ئابوریشهوه
پێشکهوتوو نهبێت.
 )kنههادینه بوونی ئهو عهقڵه له ناو خهڵکدا که به ئاشکرا
قسه لهسهر ههموو کێشهکانی ژیانی مرۆڤ و بهها
پیرۆزهکان بکرێت و دهسهاڵتیش بۆ واڵم دانهوه تهنیا
پهنا بۆ دیالۆگ و وتووێژ بهرێت .ئهگینا قانون و یاسا زۆر
جار نه لهالیهن خهڵکهوه و نه له الیهن حکومهتهکانهوه
بهکار ناهێندرێت .به واتایێکیتر دێمۆکراسی به
نووسینی چهند خاڵ له یاسادا کورت ناکرێتهوه .کهواته
دێمۆکراسی راهێنان و رهوتێکی روناکبیرانهی ناوخۆی
کۆمهڵگایه.
راهێنان ،یانی ئهوهی که له پڕۆسهیێکدا ئهزمونێک ئهنجام
بدرێ .ئهگهر ئاکامێکی باشمان لێ وهرنهگرت له
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مهسهلهکه دهڕوانینهوه و جۆرێکیتر و جارێکیتر تاقی
ئهکهینهوه (ئهزمون و ههڵه) .لهم رهوتهدا فێر دهبین که
چۆن رهفتار بکهین ههتا باشترین شێواز بهکار بهێنین بۆ
ئهوهی که بنهماکانی دێمۆکراسی بقۆزینهوهو لهبهر
چاویان بگرین و رێزیان بۆ دابنێین.
له سهرهتاترین پلهکانی رهوتی مێژوویی کۆمهڵگای
ئینسانی ههتا ئێستا ،شهڕ یهکێک بووه لهو ئهزمونانهی
که مرۆڤ راهێنانی تێدا بووه و تێدا به ههندێک ئاگایاری،
ئاکام و بڕیار گهیشتووه .دهبینین ئهم تێگهیشتنه ،له
ناخی خۆیدا له شهر ،وهکو تهجروبهیێکی خراپ یارمهتی
وهرگرتووه .بهاڵم ههر لهو کاتهدا شهڕ وهکو خاڵێکی
نیگهتیڤ ،ئهو وشیارییهی پێ بهخشیوه که ژیانی
هاوبهش به شهڕهوه دهسکهوتێکی یهکجار بێ بایهخه.
ئهگهر به شێوهیهکی مێژوویی سهیری مهسهلهکه
بکهین ،دهبینین شهڕگهلێکی زۆر له مێژووی ئهو واڵتانهدا
روویان داوه که ئێستا تا رادهیێک دێمۆکراسیان تیا بهڕێوه
دهچێت .ئهوهش به مانای ههبوونی پهیوهندی شهڕ
لهگهڵ دێمۆکراسی له نهوعی راستهوخۆیه.
مهبهستم ئهوه نیه که ههتا ئهو شهره نهکرێت
دێمۆکراسی نایێت .رهنگه ئهگهر ئهو شهڕانه نهکرابانایێ
دێمۆکراسی خێراتر بهاتبایه .لهم حاڵهتهشدا یانی
دواخستنی دێمۆکراسی به هۆی شهڕهوه پهیوهندیهک
دهبینرێ له نهوعی مهعکوس.
رهنگه بوترێ مهبهست له خۆراهێنان له بواری
دێمۆکراسی ،بریتی نیه له تاقی کردنهوهی ههموو
شتێک (بۆ وێنه شهڕ) ،بهڵکو مهبهست خۆراهێنان له
بواری مهرجهکانی دێمۆکراسییه.
لێرهدا ئهبێ ئاماژه بهوه بکهم که بمانهوێ و نهمانهوێ
پڕۆسهی گهشهی دێمۆکراسی به مێژوی کۆمهاڵیهتی و
ئینسانیهوه گرێ دراوه .دێمۆکراسی ،دیاردهیهکی ئاماده
نهبووه که کهوتبێته دهست مرۆڤ و دوایش ئینسانهکان
ههوڵیان دابێ جێگیری بکهن .بۆ وێنه له یونانی پێش
زاییندا ،واڵت به شێوهی جمهوری بهرێوه دهچوو ،بهاڵم له
ههمان کاتدا ژنان و کۆیلهکان به بهشدارانی دێمۆکراسی
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له قهڵهم نهدهدران ،بهڵکو دێمۆکراسی نێرینه بوو و ژنان
مافی دهنگ دانیان نهبوو .بێجگه لهوه ،حکومهتی یونانی
دێمۆکراتی کۆن لهسهر بنهمای ئابووریی کڕین و
فرۆشتنی کۆیلهوه بهڕێوه دهچوو .ههروهها بۆ وێنه
سوقڕاتیش به تاوانی چهواشهکردن و لهڕێ بهدهر کردنی
الوان به مهرگ مهحکوم کرا .ئهمانه که ئاماژهیان پێکرا
گشتیان مهرجهکانی دێمۆکراسی ئهم سهردهمه پێشێل
دهکهن ،بهاڵم دێمۆکراسی یونانی کۆن ئێستاش وهک
یهکێک له دێمۆکراسیهکانی دنیا ناوی لێدهبرێ .ئهگهر
جوان سهرنج بدهین ،دهبینین بهندهکانی دێمۆکراسی له
پڕۆسهیهکی تاریخی پێیان زیاد کراوه ،نهک ئهوهی له
سهرهتادا بهندهکان وهک ئایهت هاتبێتنه خوارهوه .لهیهک
ترازانی بنهمای ئابووری رۆمی کۆن (کڕین و فرۆشی
کۆیله) ،شۆڕشی کۆیلهکان که به شمشێر و شهڕ و
خوێن کرا و ههندێ هۆ و هێرشی دهرهکی گهیشت
بهوهی که کۆیلهکان و گهله ژێردهستهکانی رۆم رزگار
بکرێن .کهواته رادهی ئاگاداری و وشیاری ئینسانی
کۆمهاڵیهتی له رهوتی مێژوریی خۆیدا مافهکان زیاتر
دهناسێت و دهیاندۆزێتهوه .ئهوهش بۆته هۆی ئهوهی که
دێمۆکراسی ئێستا زۆر پێشکهوتووتر له سهردهمی
یۆنانی پێش زایین بێت.
هێگل شهڕ وهک رهوتێکی ئهخالقی چاولێدهکا و
ساڵمهتی و وشیاری کۆمهاڵیهتی بۆ هۆکاری شهڕ
دهگێڕیتهوه.
ئهگهر شهڕ و دێمۆکراسی وهکو دوو وشه و چهمک،
نهک وهکوو دوو دیاردهی کۆمهاڵیهتی پێناسه بکرێت ،وه
پهیوهندیی وان ههر لهم چوارچێوهیهدا تاوتوێ بکرێت،
دهبیندرێ وشهی شهڕ لهگهڵ ههندێک له خاڵ و
بهندهکانی دێمۆکراسی هاودژی ههیه و ههندێکیشیان
پێشێل دهکا .بۆ وێنه له شهڕدا قسهی یهکهم چهک و
زهبروزهنگ ئهیکا ،بهاڵم له دێمۆکراسی دیالۆگ و گفتوگۆ.
له کهشوههوای دێمۆکراسیدا ،پارته سیاسیهکان له بۆ
بهدهستهێنانی دهنگهکان له ملمالنێدان ،بهاڵم له
شهڕدا لهیهک ئهسرهوێنن .له شهڕدا ژیانی ئاسایی و
جموجۆڵی سهندیکاکان و رێکخراوه مهدهنیهکان ()N.G.O
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تا ئاستێکی بهرچاو کهم دهبێتهوه و رهنگه ههر نهمێنێت.
له شهڕدا مافی مرۆڤ به ئێجگاری پێشێل دهکرێ .له
شهڕدا ،مهرگ و نهمان وهک ئامراز به رووداوێکی پیرۆز
دادهنرێ(شههیدبون) .کهمینه دهسرێتهوه .ئازادی
رۆژنامهگهری دهکهوێته مهترسیهوه .حزبهکان خۆیان
بهسهر خهڵکدا دهسهپێنن .پهروهرده و فێرکردن دوا
دهکهوێ و مهدرهسهکان دادهخرێن ...لهم تێڕوانینهدا
شهڕ و دێمۆکراسی پهیوهندی پێچهوانهیان ههیه.
***
دێمۆکراسی له حاڵهتی نێودهوڵهتیدا زۆر نادوێت .رهنگه
الیهنی الواز و بێهێزی دمۆکراسی ئهمه بێت .ئهگهر
سهیری خاڵ و بهندهکانی دمۆکراسی بکهین له هیچ
مهرجێکیدا ناڕوانێته روداوهکانی دهرهوهی واڵت و تهنها
باس له چۆنیهتی بهڕێوهبردنی حکومهت له ناوخۆی
واڵتێک دهکا .بهاڵم چونکا شهڕ دهرهوهی واڵتیش
دهگرێتهوه دهکرێ پێوهندی دمۆکراسی لهگهڵ شهرێکی
دهرهکیش سهیر بکهین .بۆ وێنه رهنگه له واڵتێک دوا
راپرسی و رێفراندۆم بڕیار بدرێت بۆ بهرژهوهندی
واڵتهکهیان هێرش بهرنه سهر واڵێکیتر یان بۆ بهربهرهکانی
لهگهڵ واڵتی داگیرکهردا بجهنگن .کهواته دیمۆکراسی بۆ
پارێزگاری له خۆی شهڕ دهکا .لێرهدا له واڵتێکی دمۆکرات
شهر دهزێت .که ئهمه به مانای پهیوهندی راستهوخۆ
لهگهڵ شهڕدایه.
***
گرینگترین مهسهله ئهوهیه که ههندێ له واڵتان به
هۆی بارودۆخی جوغرافیایهوه چهندین قۆناغی مێژووییان
بڕیوه که هێشتا له الیهن بڕێک له واڵتهکانی دیکهدا
ئهزمون و تهجروبه نهکراون .له ههمان کاتدا ئهم واڵتانه
(رۆژههاڵت و رۆژئاوا) له باری کرۆنۆلۆژییهوه له یهک
زهماندا دهژین .تهجروبهی ههندێ له واڵتهکان بۆ وێنه له
بواری یاسا یاخود چهمکهکاندا ئێستا به شێوهیهکی
ئاماده کهوتۆته بهردهست ئهوانیتر (بۆ وێنه پێناسه و
بنهماکانی دێمۆکراسی که له رۆژئاواوه گهیشتوهته
رۆژههاڵت) .جا پرسیار ئهوهیه :ئایا واڵته پاشکهوتووهکان
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تا چهند دهتوانن له ئهزموونی واڵتانیتر لهم بواردهدا
کهڵک وهربگرن؟ ئایا ناچارن ئهوانیش ههر ئهو رێگایه
(بهاڵم له قهوارهیهکی تردا) ئهزمون بکهنهوه؟

***
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