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لێــرەدا دەوڵــەت، وەكــو دیاردەیــەك و 

ــی و  ــی و سیاس ــی كۆمەاڵیەت زەروورەتێك

ــد تیۆرێكــی  ــە ڕوانگــەی چەن ــووری، ل ئاب

فەلســەفەییەوە شــیدەكەینەوە، چونكــە 

دەوڵــەت لــە ناخــی تاكەكاندا رسوشــتێكی 

ــەی  ــەو مانای ــە، ب ــی هەی خــودی و بابەتی

ــە. ــی مرۆیی ــەت زەروورەتێك دەوڵ

ڕەهەندێكــی  تیۆرییانــە  لــەو  یــەك 

ئــەم  ئایینــی لەخۆدەگرێــت، خاوەنــی 

ــی  ــەت بونیادێك ــە دەوڵ ــان وای ــۆرە پێی تی

ــەرەكی  ــی س ــرۆڤ فاكتەرێك ــە، م ئیالهیی

ــەت، بەڵكــو  ــە دروســتبوونی دەوڵ ــە ل نیی

ــن  ــن بڵێی ــە. دەتوانی ــتێكی خودایی رسوش

لــەو  زیاتــر  زهنیەتــە  ئــەم  هەڵگــری 

كەســانەدا كۆبوونەتــەوە كــە پاشــخانی 

بیركردنەوەیــان ئایینــە، چەمكــی دەوڵەتی 

لــە  جۆرێكــە  ئیالهــی  یــان  ئایینــی 

فەرمانڕوایــی لەالیــەن پیاوانــی ئایینییــەوە 

كــە دەســەاڵتیكی ڕەهایــان بەخــۆداوە 

خوداوەنــدن  نوێنــەری  ئــەوان  لــەوەی 

لــە بەڕێوەبردنــی دونیــادا. ئــەم جــۆرەش 

بــە تیۆكراســی واتــا حوكمــی  نــارساوە 

بیرۆكەیــەش  ئــەم  ئایینــی،  پیاوانــی 

یۆنانــی  فەیلەســوفی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

ئــەم  فۆڕمــی  فالفیــوس(.  )یوســفوس 

دەوڵەتانــە ســەرچاوە ئایینییــەكان دەبێتــە 

مەرجەعــی یاســاكانیان، بــۆ منوونــە فۆڕمی 

ئــەم دەوڵەتــە لــە عێراقــی دوای ڕووخانی 

ــەزرا  ــە 2003 دام ــە ل ــس، ک ــی بەع ڕژێم

دووبارەكردنــەوەی  بنەمــای  لەســەر 

ــن. ــەك ئایی ــوو ن ــژوو ب مێ

دیاردەیەكــی  وەك  دەوڵــەت 

تیــۆرە  ئــەم  بنچینــەی  كۆمەاڵیەتــی؛ 

لەوەدایــە، تــاك رسوشــتێكی كۆمەاڵیەتییــە 

و ناتوانێــت  دوورەپەرێــز بێــت، بەڵكــو 

ــردن و  ــوون و كارلێکك ــۆی تێكەاڵب ــە ه ب

هاوكاریــی لەگــەڵ تاكــەکان، ویســت و 

ــە  ــی و ب ــە فەرمانڕوای ــوون ب پێویســتیی ب

دەســەاڵتێكی گشــتی لــە نێــوان تاكەكانــدا 

لــە الی كۆمەڵــەوە بێتــە كایــەوە. لەپێنــاو 

خاوەندارێتیــی  لــە  پارێزگاریكــردن 

تایبــەت.

تیــۆری دەوڵــەت وەكــو گرێبەســتێكی 

كۆمەاڵیەتــی؛ خاوەنــی ســەرەكیی ئــەم 

تیــۆرە دوو بیرمەنــدن )ژان ژاك ڕۆســۆ، 

تۆمــاس هۆبــز(. لــە ڕوانگــەی تومــاس 

هۆبــز و ڕۆســۆوە دەوڵــەت دروســتكراوی 

ــتی  ــی گرێبەس ــە ئەنجام ــە ل ــتی تاك دەس

كۆمەاڵیەتییــەوە، دەتوانرێــت دەوڵەتێكــی 

عەقاڵنــی بونیــاد برنێــت، عەقاڵنیبــوون 

پێــوەری  عەقــڵ  لۆژیكــە،  بەرهەمــی 

ڕاســتییە و تاكــە ســەرچاوەی مەعریفەیــە 

لــە جیاتیــی هەســت، هۆبــز هەوڵــی 

دۆزینــەوەی پڕەنســیپەكانی عەقاڵنییەتــی 

مەدەنیانــەی  سیاســەتێكی  كــە  دەدا، 

ــەت  ــە دەوڵ ــت ، كەوات ــاد بنێ لەســەر بونی

گشــتی  ویســتی  و  خواســت  وەكــو 

بونیادێكــی رسوشــتیی هەیــە.

كــە هەمــوو  بڵێیــن  دەتوانیــن  لێــرەدا 

لەگــەڵ  كۆمەاڵیەتــی  ئەكتەرێكــی 

دروســتكردنی  خواســتی  دەســەاڵت 

گرێبەســتێكی كۆمەاڵیەتیــی هەیــە، بــەاڵم 

ــەوی  ــەڵ ئ ــك لەگ ویســتی هــەر ئەكتەرێ

بــۆ منوونــە خواســتی  دیكــە جیــاوازە. 

بــۆ  پارێزخــواز  و  ئایینــی  ئەكتەریكــی 

لەگــەڵ  گرێبەســتە  ئــەم  ئەنجامدانــی 

ویســتی  لــە  جیــاوازە  دەســەاڵت، 

ســیكۆالر  كۆمەاڵیەتیــی  ئەكتەرێكــی 

كێشــەی  كــە  ئەكتــەرەی  ئــەو  یــان 

لەگــەڵ  مــەرج  دەكاتــە  چینایەتــی 

دەوڵــەت.  بونیادنانــی  بــۆ  دەســەاڵت 

ــەی  ــە كیش ــی ل ــەی چینایەت ــە كێش گرنگ

ــەوە، كێشــەی  ــی جیابكرێت پرســێكی لۆكاڵ

تەنیــا  ئــەوە  چونكــە  لۆكاڵییــە،  كــورد 

كۆمەاڵیەتیــی  ئەكتەرێكــی  كیشــەی 

كــوردە کــە قەیرانــی شوناســی هەیــە، 

نــەك كیشــەی ئەكتەرێكــی كۆمەاڵیەتیــی 

ــەر  ــان ه ــال ی ــان فەنزوێ ــن( ی ــن )صی چی

كێشــەی  بــەاڵم  دیكــە،  دەوڵەتێكــی 

چینایەتــی ڕەهەندێكــی فروانــری هەیە و 

كێشــەیەكی جیهانییــە )یونیڤێرســاڵە(. بــە 

ــان ڕوون  ــۆرە بۆم ــەم تی ــی ئ تیۆریزەكردن

دەبێتــەوە كــە خواســتێكی ڕەهــا و گشــتی 

هەیــە  دەوڵــەت  بونیادنانــی  لەســەر 

لەالیــەن ئەكتــەرە كۆمەاڵیەتییەكانــەوە، 

ــورد  ــی ك ــەر ئەكتەرێك ــتی ه ــەاڵم ویس ب

بــۆ بونیادنانــی فۆڕمــی ئــەم دەوڵەتــە 

ــە زیهنیەتــی  ــاوازە، هــەر ئەكتەرێــك ل جی

جیــاوازی  ئیامژێكــی  و  فــۆڕم  خویــدا 

خوڵقانــدووە. هەڕەمــی بەیەكگەیشــتی 

كۆتاییــدا  لــە  خواســتەكان  هەمــوو 

بونیادنانــی دەوڵەتێكــی عەقاڵنییــە كــە 

بێــت. ســەنراڵ  تێیــدا  هاواڵتیبــوون 
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ڕەهەندێكــی  لــە  دەوڵــەت  تێــۆری 

دەڵێــت:  خەلــدون  ئیــن  سیاســییەوە؛ 

»هیــچ دەوڵەتێــك بەبــێ  حوكمــی سیاســی 

بوونــی نییــە و هیــچ حوكمێكــی سیاســی 

ــی   ــەو پێ ــەت. ئ ــێ  دەوڵ ــە بەب ــی نیی بوون

وایــە دەوڵــەت و سیاســەت دوو ڕووی 

یــەك دراون، هەردووكیــان لــە كۆمەڵــەوە 

هەڵقــوواڵن.

فەیلەســوفی فەڕەنســی )ئــاالن بادیۆ( پێی 

ــت   ــزە دەتوانێ ــە هێ ــەت تاك ــە: سیاس وای

ــار  ــكات، بڕی ــت ب ــوێ  دروس ــپلینی ن دیس

دەدات كــێ  بەهێــزە و هەژمــوون دەكات 

ــەت  ــە كاتێــك كــە دەوڵ و كــێ  الوازە. بۆی

دەڕووخێــت   سیاســەتیش  دەڕووخێــت  

پەیوەســتە  دەوڵەتبــوون  لەگەڵیــدا، 

ئەگــەر  چونكــە  سیاســەتكردنەوە،  بــە 

دەوڵــەت نەبێــت سیاســەتیش نابێــت.

بــەاڵم مــن پێموایــە بــۆ گۆڕینــی دەوڵــەت 

و سیســتەمی سیاســی، ئــەوە دەوڵــەت 

نییــە كــە دەڕوخێــت، بەڵكــو حكومــەت و 

ــن،  ــن و دەگۆڕدرێ سیاســەتەكانی دەڕوخێ

ــوو  ــس ب ــی بەع ــەوە ڕژێم ــە ئ ــۆ منوون ب

لــە 2003 ڕووخــا، نــەك دەوڵەتــی عێــراق، 

ــۆڕی  ــە نەگ ــە ب ــەت چەمكێك ــە دەوڵ بۆی

ــووە،  ــۆی وەرگرت ــی خ ــەوە و قاڵب دەمێنیت

مەگــەر لــە چەنــد دۆخێكــی تایبەتــدا 

ــت. نەبێ

لــە  بریتییــە  »سیاســەت  بادیــۆ  الی 

و  جەمــاوەر  نێــوان  پەیوەندیــی 

بزووتنــەوە  و  مەدەنییــەكان  ڕێكخــراوە 

شــۆڕش،  و  ڕووداو  و  كۆمەاڵیەتییــەکان 

لەگــەڵ گواســتنەوەی ئایدیــای گشــتی بــۆ 

گلۆبــاڵ. كۆمەڵگــەی 

پاشــخانێكی  بادیــۆ  الی  سیاســەتكردن 

مێژوویــی هەیــە، پرســی جەنگاوەریــی 

بــەوەوە  پەیوەندیــی  تێكۆشــانە،  و 

ئەكتیڤــرە،  لــە هەمــووان  هەیــە كــێ  

سیاســەتكردن تەنیــا بریتــی نییــە لــەوەی 

ــد  ــان چەن ــارەزووی خۆی ــە ئ ــان ب هاواڵتی

ــاو  ــە ن ــگ بخەن ــی ڕەنگاوڕەن وەرەقەیەك

سیاســەت  دەنگدانــەوە.  ســندوقەكانی 

جەمــاوەر  لەگــەڵ  ڕاســتەوخۆ  گرنگــە 

ڕێكبخرێــت.

ئەگــەر الی بادیــۆ دەوڵەتبوون پەیوەســت 

الی  ئــەوا  سیاســەتكردنەوە،  بــە  بێــت 

دەوڵــەت،  بوونــی  ئۆنفــرای(  )میشــێل 

ــۆ  ــەوە ب ــی گەرەنتیی ــە بوون ــتە ب پەیوەس

ــازادی. ئ

ــە ئۆنفــرای دەكات  بادیــۆ ئــەو پرســیارە ل

ــتت  ــۆ مەبەس ــم ت ــت »مــن نازان و دەڵێ

كــە  دەوڵەتــەی  ئــەو  دەوڵەتــە،  كام 

لێكرازابێــت،  جەماوەركــەی  لەگــەڵ 

ئــەوە گەرەنتــی بــۆ ئەنجامدانــی مایكــرۆ 

شــۆڕش لەپێنــاو ئازادییــدا نیــە. بــاس لە چ 

ــۆ دەوڵــەت دەكەیــت  فیگورێكــی نــوێ  ب

ــدات؟ ــی ب ــە هاواڵتیان ــی ب ــە گەرەنت ك

ــوەری  ــت »پێ ــدا دەڵێ ــە وەاڵم ــرای ل ئۆنف

دادپــەروەری، ئەگەر دادپــەروەری نەبێت 

دادپــەروەری  چونكــە  نییــە،  دەوڵــەت 

گەرەنتیــی هەلــی بەشــداریی هاوواڵتیــان 

و گۆڕانــی پۆزەتیــڤ و هــاوكاری دەدات، 

بوژانــەوە  گەرەنتیــی  دەوڵەتــەی  ئــەو 

بادیۆ باس لە 
قەیرانی مۆدێلی 
هەژموونگەرایی 
دەکات، کە لەژێر 
ناوی »دەوڵەتی 
پەرڵەمانی«دا وەها 
لە هاواڵتیان دەكات 
سیاسەت فەرامۆشی 
بكەن. الی بادیۆ 
دەوڵەتی پەرلەمانی، 
هاواڵتیان لە 
بەشداریی سیاسی 
دووردەخاتەوە، بۆیە 
هەڵبژاردن دەكەوێتە 
نێوان )كۆمیدیا و 
تراژیدیا(وە
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ــەی  ــەو دەوڵەت ــدات، ئ ــی ب ــە هاواڵتیان ب

ئــەو  نــەك  بــكات،  ئــازادی  خزمەتــی 

بەزانــدن  لۆژیكــی  بــە  كار  دەوڵەتــەی 

بــكات و ســنووری ماف و هەڵوێســتەكانی 

هاواڵتیــان پێشــێل بــكات، لەبەرئــەوەی 

بــڕوای بــە ئایدیایەكــی جیــاواز هەیــە. 

لۆژیكــی  بــە  بەرهەمدێــت  ئەمــەش 

ڕێــگای  لــە  دەنگــدان  و  هەڵبــژاردن 

دادپەروەرانــە  مۆرکێكــی  پەرلەمانــەوە 

دروســت بكرێــت.

هەڵبژاردن تەڵەیەك بۆ گەمژەكان

ئەمــە یەكێــك بــوو لــە دروشــمەكانی 

شۆڕشــی فەڕەنســی لــە ئایــاری 1968، 

بــوو،  ماویســت  خــۆی  بــۆ  بادیۆیــش 

بــەاڵم ئــەو بــە شــێوەیەكی قووڵــر بیــری 

ــان  ــا هاواڵتی ــردەوە و دەپرســێت، ئای دەك

بــەم  كار  یــان  بەئــاگان  هەموویــان 

ڕســتەیە دەكــەن؟ لــەو بڕوایــەدان گوتار و 

دانپێدانانەكانــی كاندیــدەكان بــە كەڵكــی 

ئــەوان بێــن و ئــازار و ناخۆشــییەكانیان 

كــەم دەكاتــەوە!

ــاندانانە  ــوان و خۆپێش ــەو ڕێپێ ــوو ئ هەم

ــا  ــن، تەنی ــۆرەوە دەكرێ ــاوی جۆراوج بەن

جــۆش و خرۆشــی سیاســی و شــۆڕش و 

داوای مــاف لــەو بزووتنەوانــە دەبینــم، 

ــە میــرس ئــەوە دەبینــم كــە  ــە ل بــۆ منوون

چەنــدان كــەس لــە دەوری بڕوایــەك یــان 

فیكرێــك كۆبوونەتــەوە، بــەاڵم هەموویــان 

ــدان،  ــی پەرلەمان ــە خزمەت ــدا ل ــە كۆتایی ل

ــی  ــی میدیای ــەر یارییەك ــە بەرامب ــە ل ئێم

زۆر گەورەدایــن، هەروەهــا پێــی وایــە 

هەڵبژارن پڕۆسەیەكی »فریودان«ـــە تەنیا 

دەســتەواژەیەكە بۆ وەهمی دیموكراســیی 

ســاختە. ئــەو دیموكراســیەتەی كــە حــزب 

یــان ڕێكخراوێــك یــان ســەرمایەدارێک بــۆ 

دروســتیان  خۆیــان  بەرژەوەندییەكانــی 

ــردووە. ك

مۆدێلــی  قەیرانــی  لــە  بــاس  بادیــۆ 

لەژێــر  کــە  دەکات،  هەژموونگەرایــی 

نــاوی »دەوڵەتــی پەرڵەمانــی«دا وەهــا لــە 

ــی  ــەت فەرامۆش ــان دەكات سیاس هاواڵتی

ــی،  ــی پەرلەمان ــۆ دەوڵەت ــەن. الی بادی بك

سیاســی  بەشــداریی  لــە  هاواڵتیــان 

هەڵبــژاردن  بۆیــە  دووردەخاتــەوە، 

ــا( ــا و تراژیدی ــوان )كۆمیدی ــە نێ دەكەوێت

ــە  ــان ل ــە ســۆزی هاواڵتی ــاس ل ــەو ب وە، ئ

ــدا دەكات.  خۆپێشــاندان و هەڵبژاردنەكان

پێــی وایــە »هەمــوو ئــەو ســۆزدارییە لــە 

الیــەن ڕێكخراوێــك یــان گروپێــک یــان 

مەنیفێســتكراوە. پارتێكــەوە 

حەقیقــی  جەماوەریــی  بزووتنــەوەی 

ئــەو بزووتنەوەیەیــە کــە بــە رسوشــتی 

فــراوان دەبێــت ، حزبێــك یــان گــروپ یــان 

الیەنێــك سەرپەرشــتییان نــاكات. تاكــە 

ڕێــگا بــۆ گۆڕینــی دەســەاڵتیش تەنیــا 

و  حەقیقــی  جەماوەریــی  بزووتنــەوەی 

رسوشــتییە.

جەماوەریــی  بزووتنــەوەی  گەورەتریــن 

دیموكراســی كــە دەیبینیــت، الی بادیــۆ 

ــە هەمــوو،  ــەن، ناكات هێشــتا هــەر كەمین

واڵتــی  خۆپێشــاندانەكانی  بــە  منوونــە 

 ،2011 ســاڵی  لــە  دەهێنێتــەوە  میــرس 

دەڵێــت  ئەگەرچــی ملیۆنێــك یــان دوو 

ــی  ــە مەیدان ــی ل ــۆن هاواڵت ــان ســێ  ملی ی

تەحریــر بــوون، بــەاڵم هێشــتا لەچــاو 

كەمینــەن.  هــەر  میــرسدا  هەمــوو 

كاتێــك كــە دەیانگــوت هەمــوو میــرس 

ــوو.  ــەورە ب ــی گ ــەوە وەهمێك ــە، ئ لێرەی

ــە  هەرچەندێــک بــوون هــەر وەک کەمین

دەمێننــەوە.

بكەیــن،  قبــوڵ  هەڵبــژاردن  »ئەگــەر 

قبــوڵ  دەرئەنجامەكانیشــی  دەبێــت  

ــرس  ــە می ــە ئیخــوان ل ــك ك ــن«، كاتێ بكەی

بــە ڕێــگای هەڵبــژاردن لــە دوای موبــارەك 

ئامــادە  دەســت،  گرتــە  دەســەاڵتیان 

ــەن،  ــوڵ بك ــەی قب ــوون دەرئەنجامەك نەب

ڕەخنەیەكــی زۆری لێگیــرا كە دیموكراســی 

بــە  پەیوەندیــی  مەســەلەكە  نەبــوو، 

ــران  ــو دڵگ ــوو، بەڵك ــییەوە نەب دیموكراس
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كــە  دەرئەنجامەكــەی  بــە  بــوون 

ــم. ــە حوك ــالمی هێنای ــەاڵتێكی ئیس دەس

ئــەوەی گرنگــە هــەر  الی فەیلەســوف 

شــتێك )ڕاســتە و دادپــەروەرە و باشــە( 

ڕەنگــە  نییــە،  ژمــارەوە  بــە  پوەندیــی 

لــە  هەڵــەوە  بكەونــە  هاواڵتیــان 

ــەاڵتێكی  ــەوەی دەس ــان ل هەڵبژاردنەكانی

ســەركوتكار یــان خائیــن یــان خۆفرۆشــت 

بــۆ هەڵبژێــن.

ــی  ــچ پەیوەندییەك ــە »هی ــێ  وای ــۆ پی بادی

ئــەوەی  لەنێــوان  نییــە  دیالەكتیكــی 

و  دادپــەروەر  و  بــاش  بــە  سیاســەت 

ئــەوەی  لەگــەڵ  دەزانێــت ،  ڕاســتی 

زۆرینــە بــە بــاش و ڕاســت و دادپــەروەری 

دەزانێــت«.

واتــای  بــە  دیموكراســی  ناڵێــن  ئێــوە 

ســەر  دێمــە  هاواڵتیانــە،  دەســەاڵتی 

ئــەو خاڵــە لــە چ بوارێكــدا هاواڵتیــان 

بەشــداریی لــەو بڕیارانــە دەکــەن كــە 

ــان  ــە سیاســەتی ناوخــۆ ی ــن ل جەوهەریی

دەرەوەدا، یــان ئەوانــەی پەیوەندییــان بــە 

ــەو  ــا ئ ــە، تەنی ــەوە هەی ڕەوشــی بانكەكان

دەســەاڵتە بوونــی هەیــە كــە كەمینــەن و 

ئۆلیگاریشــە. دەســەاڵتێكی 

دەســەاڵتی  بــە  هەســت  ئێمــە 

ــی،  ــی، ئەرستۆكراس ــۆری، تیۆكراس )دیکتات

ــەاڵم  ــن، ب ــی( دەكەی ــی، مۆنارش ئۆلیگارش

دەســەاڵتی  بــە  هەســت  كات  هیــچ 

ــتەمی  ــاو سیس ــن، لەن ــی ناكەی دیموكراس

لەالیــەن  بەڵكــو  ناژییــن،  دیموكراســی 

ڕژێمێكــی ئۆلیگارشــی )دارایــی و سیاســی 

هەژموونكراویــن. میدیایی(ـــەوە  و 

ڕەت  حەقیقــی  دیموكراســیی  مــن 

دیموكراســییە  ئــەو  بەڵكــو  ناكەمــەوە، 

ــەر  ــە و لەس ــە وەهم ــەوە ك ڕەت دەكەم

بڕیــار  و  پێــوەر  و  نــۆرم  كۆمەڵیــك 

کۆنرۆڵەکــەی  و  ئاڕاســتە  و  ڕوونــراوە 

لــە دەســتی كەســانی ئۆلیگارشــییدایە. 

ــە  ڕەنگــە سیســتەمێكی سیاســیی باشــر ل

ــت،  ــدا بێ ــدەدا پەی ــە ئاین ــی ل دیموكراس

كــە یەكێــك لــە داهێنانەكانــی مرۆڤایەتــی 

بێــت.

تیۆكراســی،  سیســتەمی  دەزانــن  ئیــوە 

بــۆ  بــوو  چەوســێنەر  سیســتەمێكی 

لــە  زیاتــر  مایــەوە،  زۆر  ماوەیەكــی 

دیموكراســی  ڕەنگــە  دیموكراســی، 

مێژووییــەوە  كورتــی  ناوبڕێكــی  لــە 

یــان  نزیكــە  بەتایبەتــی  دەرچووبێــت. 

ســەرمایەدارییەوە،  بــە  پەیوەســتە 

سیســتەمی پەرلەمانــی دیموكراســی وەكــو 

بوونێكــی  هیــچ  جێگیــر  سیســتەمێكی 

ئابــووری  وجــوودی  بــە  تەنیــا  نیــە، 

ــری  ــە میراتگی ــت ، بۆی ســەرمایەداری نەبێ

ڕاســتەوخۆی جێگــرەوەی ئــەو سیســتەمە 

ئاشــكرایە.

ئایدیالــی  دەوڵەتــی  بانگەشــەی  بادیــۆ 

ئــەو  كــێ   بــەاڵم  دەكات،  كۆمۆنیســتی 

دەوڵەتــە بەڕێوەببــات؟ ئایــا بادیــۆ وەكــو 

فەیلەســوفێك چــی دەڵێــت؟

»ئــەو  دەڵێــت:  وەاڵمــدا  لــە  بادیــۆ 

لــە  هەمــووان  پێویســتە  دەوڵەتــە 

و  فیكــر  بەشــداربن،  بەڕێوەبردنییــدا 

حوكمكــردن  بنەمــای  عەقــڵ  و  حــەق 

ــەو  ــەروەر، ئ ــێوەیەكی دادپ ــە ش ــت، ب بێ

حەقیقــی  دیموكراســیەتێكی  دەوڵەتــە 

لــە  هاواڵتیــان  هەبێــت،  بوونــی  تێــدا 

دەوڵــەت جیانەكرابێتنــەوە. نــەک ئــەو 

شــەرعیەتی  ســەركوتكارییەی  دەوڵەتــە 

وەربگرێــت. هەڵبژاردنــەوە  لــە  خــۆی 

گرنگــە كۆمەڵگەیــەك بونیــاد بنێیــن وەكــو 

ــت ، ســەرمایەدار  ــڕاڵ نەبێ كۆمەڵگــەی لیب

و ئۆلیگارشــی تونــدڕەو تێیــدا ڕاوچــی بــن. 

ــە  ــۆ كۆمەڵگ ــا ب ــی ڕەه ــت ئازادییەك نابێ

دروســت بكەیــن، كــە ســەرمایەدار تێیــدا 

پاشــا بێــت.

بــۆ شــیكردنەوەی »شــۆڕش«یش لەنێــوان 

ــاس  ــۆ ب ــرای، بادی ــێل ئۆنف ــۆ و میش بادی

 )La revolution( دەكات  شــۆڕش  لــە 

 les( بــەاڵم ئۆنفــرای بــاس لــە شۆڕشــەكان

ــە شــێوەی  ــە ب revolutions( دەكات، وات

کــۆ.

دەرچوون لە دەوڵەتی

كەمینە و زۆرینە

هەبوونــی  لــە  بریتییــە  كەمینــە 

لەنــاو  بچــووك  پێكهاتەیەكــی 

پێكهاتەیەكــی گــەورەدا، ئــەوەی دیكەیــان 

بــە پێچەوانــەوە، پێكهاتــەی زۆرینەیــە 

پێكهاتەیــە  دوو  ئــەم  کۆمەڵگــەدا،  لــە 

ــن،  ــاواز دەبین ــە جی ــان ب ــەردەوام خۆی ب

چــی ئایینــی یــان نەتەوەیــی بێــت، لێــرەدا 

مــەرج نییــە ئــەم كەمینــە و زۆرینەیــە 

یــان  نەتــەوە  بنەمــای  لەســەر  هــەر 
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ــوەی  ــە چوارچێ ــت ل ــت، دەكرێ ــن بێ ئایی

پارتێكــی  بەرنامــەی  و  فیكــر  و  بنەمــا 

ــدا  ــک  كات ــە هەندێ ــت، ل ــدا بێ سیاسییش

بەدەســتهێنانی  كەمینــەكان  ئامانجــی 

و  سیاســی  و  كۆمەاڵیەتــی  مافــە 

ئابوورییەكانیانــە، چونكــە هەســت بــە 

داواكردنــی  بــۆ  پاڵنــەرە  بێبەشــبوون 

ــەوە  ــە مان ــی زۆرین ــان و ئامانج مافەكانی

دەســەاڵتە،  بەخاوەنكردنــی  خــۆ  و 

دۆخێكــدا  هەمــوو  لــە  لەمــە  جگــە 

ــی  ــو حكوم ــاكات، بەڵك ــم ن ــە حوك زۆرین

كەمینــەش بەســەر زۆرینەشــدا هەیــە كــە 

ــیە(،  ــەاڵتی ) ئۆلیگارش ــن دەس ــی دەڵێ پێ

ــەن  ــەاڵت لەالی ــی دەس ــا كۆنرۆڵكردن وات

دەســتەیەكی بچــووك لــە کۆمەڵگــەدا بــە 

هــۆی هەبوونــی )ســەروەت و ســامان، 

ســەربازی(.  دەســەاڵتی  یــان  خێــڵ 

ــی  ــار(دا باس ــی )كۆم ــە كتێب ــۆن ل ئەفاڵت

ئــەم جــۆرە دەســەاڵتە دەكات، لێــرەدا 

هیــچ پەیوەندیــی بــە كەمینــەی ئایینــی و 

نەتەوەییــەوە نییــە، بەڵکــو زیاتــر نزیكــە 

ــتۆكراتەكان  ــی ئەرس ــۆری حكومڕان ــە ج ل

)واتــا  بلوتۆكراتــی  دیكتاتۆریــەت،  و 

ــی  ــدەكان(، كلیبتۆكرات حوكمــی دەوڵەمەن

ــای  ــە مان ــاالری، ب ــی چەتەس ــا حوكم )وات

دزو  لەالیــەن  دەوڵــەت  فەرمانڕوایــی 

مافیاكانــەوە(.  و  جــەردەوە 

زۆرینــەش  فەرمانڕەوایــی  و  دەســەاڵت 

ــە  ــەی ك ــەو ڕەخنان ــێوە ئ ــان ش ــە هەم ب

ڕووبــەڕووی سیســتەمی )دیموكراســی( 

مەترســییەكانی  ئەویــش  دەكرێتــەوە، 
  هەڵبژاردن؛ تەڵەیەك بۆ گەمژەكان
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زۆرینەیــە(،  )زۆرداریــی  دروســتبوونی 

یەكــەم كەســیش كــە ئــەم زاراوەیــەی 

تۆکفێــڵ(  دی  )ئەلیكــس  بەكارهێنــا 

لــە  »دیموكراســیەت  كتێبــی  لــە  بــوو 

ئەمریــكا« لــە ســاڵی 1831، هەروەهــا 

فەیلەســوفی  ســەڵیم(  )ژان  وەكــو 

»هەڵبــژاردن  كتێبــی  لــە  فەڕەنســی 

ــی  ــەی چ ــەكان؛ ئ ــۆ گەمژەك ــەك ب تەڵەی

بــۆ دیموكراســیەت دەمێنیتــەوە - 2012(، 

لــەو  هەڵبژاردنێــك  چەنــد  منوونــەی 

بوونەتــە  كــە  دەهێنێتــەوە،  كتێبەیــدا 

بــۆ  شــەرمەزاری  و  نائومێــدی  جێــگای 

كۆمــەڵ، ســەڕەرای ئــەوە ئــەو پێــی  وایــە 

دەرهاویشــتەكانی  ئــاگاداری  دەبێــت  

ــەوەدا  ــەت ل ــن، بەتایب ــیەت بی دیموكراس

کــە مــەرج نییــە هەمــوو كات زۆرینــە لــە 

هەڵبژاردنەكانیانــدا ڕاســت و لەســەرحەق 

بــن، لــە هەمــوو حاڵەتێكــدا ئــەم دۆخانــە 

لەوانــە  دێــت،  بــەدوادا  پەشــیامنیی 

هەڵبژاردنــی )هیتلــەر( بــە ڕاوێــژكاری 

ئەڵامنیــا لــە مــارس و ئەپرێلــی ســاڵی 

ــەربازی  ــای س ــە كۆدەت ــەر ب 1932. هیتل

ــگای  ــە ڕێ ــەو ل ــەاڵت، ئ ــتە دەس نەگەیش

هەڵبژاردنــەوە گەیســتە دەســەاڵت كــە 

%37.35 دەنگەكانــی بەدەســتهێنا، كەواتە 

بــە دەنگــی زۆرینــە دەســەاڵتی وەرگــرت. 

ئایــە ئەمــە لێدانــی دیموكراســیەت نییــە؟ 

دەرئەنجامــی  دیموكراســیەت؟،  كــوا 

جگــە  بــوو  چــی  هیلتــەر  دەســەاڵتی 

و  كوشــن  و  ماڵوێرانــی  و  )شــەڕ  لــە 

جولەكــە  و  ڕەگەزپەرســتی  كاولــكاری، 

ســوتاندن و دیکتاتۆریــەت و فاشــیزم(؟ 

ــیزمی  ــە فاش ــوو ک ــە ب ــەوە زۆرین ــا ئ وات

دەســەاڵت.  هێنایــە 

بــە  كات  هیــچ  كەمینــە  و  زۆرینــە 

جێگیریــی نامێننــەوە، چونكــە بارودۆخــی 

دیموگرافــی  و  كۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی 

ڕۆڵ دەبینێــت لــە گۆڕینــی هاوكێشــەكان 

ــوو كات  ــە هەم ــە زۆرین ــەرج نیی ــا م وات

ــە  ــەش ب ــەوە و كەمین ــە مبێنێت ــە زۆرین ب

مبێنێتــەوە. كەمینەیــی 

لێــرەدا نامەوێــت لــەم وتــارەدا قــووڵ 

ببمــەوە بــۆ جیاوازییەكانــی نێــوان كەمینە 

ــووری  ــی و ئاب ــە ڕووی سیاس ــە ل و زۆرین

و كۆمەاڵیەتــی و ســایكۆلۆژییەوە، ئــەوەی 

ــی  ــدا فەرمانڕەوایەت ــەم پەیامەم ــە ل گرنگ

زۆرینــە  و  كەمینــە  پڕەنســیپی  لەســەر 

گــوزارش لــە فەرمانڕەوایەتــی حەقیقــی 

نــاكات، بەڵكــو فەرمانڕەوایەتــی درۆینەیــە 

و هەڵەیەكــی مێژووییــە بەرامبــەر بــە 

هاواڵتیبــوون و ســەرچاوەی دروســتبوونی 

هەســتیاری و دڕدۆنگــی و نادادپەروەرییە، 

ــەت  ــەت و حكوم ــی دەوڵ فەرمانڕەوایەتی

بــەر لــەوەی لەســەر بنەمــای زۆرینــە 

ــان  ــی ی ــان نەتەوەی ــی ی ــە ئایین و كەمین

سیاســی بێــت، گرنگــە لەســەر بنەمــای 

شــارەزایی  و  پرۆفیشــناڵی  ئەخالقیاتــی 

و لێهاتوویــی و ئەكادیمیــوون و كەســی 

شــیاو لــە شــوێنی شــیاو بێــت، گــەر وەهــا 

بزانرێــت بــە دابەشــكردنی پێگــە ئیــداری 

و سیاســییەکان لــە حوكمڕانیــی كۆمەڵگــە 

بەســەر زۆرینــە و كەمینــەدا مافــەكان بــە 

یەكســانی بەســەر هاواڵتیاندا دابەشــكراوە 

و هــەر الیــەک و پێكهاتەیــەک بــە مافــی 

وەهمێكــی  ئــەوا  گەیشــتوون،  خۆیــان 

گەورەیــە، چونكــە ئــەوان مــاف و ئیمتیــاز 

نــاو  كەســی  دوو  یــەك  بــە  دەدەن 

كەمینەکــە، نــەك كــۆی كەمینەكــە، بگــرە 

زۆر جــار ئــەم کەمینانــە دەبنــە پاشــكۆ و 

لەالیــەن دەسەاڵتیشــەوە بەكاردەهێرنێــن، 

»لێــرەدا مەبەســتم لــە كەمینەی سیاســییە 

واتــا لــە چوارچێــوەی پارتــی سیاســی. 

کولتووریــەوە  ڕووی  لــە  فرەییــە  ئــەم 

مرۆڤــەكان لــە یەكــەوە نزیــك دەكاتــەوە، 

و  سیاســی  سیســتەمی  كاتێــك  بــەاڵم 

نــاو  دەیخاتــە  دێــت  فەرمانڕەوایەتــی 

عەقڵیەتــی  و  بەرنامــە  و  سیاســەتەوە 

ئــەم  لەســەر  دەوڵــەت  بەڕێوەبردنــی 

بنەمــا جیاكارییــە بونیــاد دەنێــت، هەمــوو 

ڕەونەقــی مرۆیــی و کولتــووری دەبــات 

بازنــەی ملمالنــێ و توندڕەوییەكانــی  و 

ســەیرە  دەكات،  فراوانــر  نێوانیــان 

لــە  وا  ناعەقاڵنییــە  بیركردنــەوە  ئــەم 

هاواڵتیانیــش دەگەیەنێــت كــە شــانازی 

ــەن. ــەوە بك ــەو جیاكاریی ب

*دكتۆرا لە فەلســەفەی كۆمەڵناســی- 

زانكۆی ســۆربۆن


