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7دەوڵەت

پێشەكی

بەدرێژایی مێژو، دەوڵەت، هەم لەروی مەعریفییەوە بۆتە جێگەی بایەخی 

میتۆدی كۆمەڵناسی سیاسی و لە زانكۆكانی جیهان دەخوێرنێت، هەم لەرووی 

جان  هۆبز،  تۆماس  لە  هەریەك  و  پێدەدرێت  بایەخی  سیاسییەوە  تیۆری 

هەم  كردوە،  لەسەر  قسەیان  بەزانستیانە  هتد  و  ماركس  هیگڵ،  رۆسۆ،  جاك 

ئاینێك یان  یان  لەروی جوگرافی و نەتەوەیی و قەوارەییەوە بۆ كۆمەڵگەیەك 

نەریتێكی جیاواز، كە لەروی مێژوییەوە لەڕێگەی هێز و سوپاوە بەدەستهاتووە، 

یان  نەتەوە  هەر  مافی  بەدەستهێناوە،  ئەنجامێكی  و  كراوە  لەسەر  گفتۆگۆی 

شێوەیە  لەو  سیاسی  قەوارەیەكی  خاوەن  بكات  داوا  ئەگەر  كۆمەڵگەیەكیشە 

سیاسی  سایكۆ  گرێی  وەك  كە  گرێیەی،  ئەو  نەهێشتنی  بۆ  ئەمەش  بێت، 

ماوەتەوە و بەردەوامی وەرگرتووە، بۆیە تائێستاش هەمان كەشوهەوای سیاسی 

پێوەدیارە، كە بەئاسانی بۆ نەتەوەكان بەدەستنایەت و بۆ هێزە گەورە و خاوەن 

دەسەاڵتەكانیش ئاسان نییە دەستبەرداری ئەو جوگرافیاییانە بن، بەتایبەتی ئەو 

نەتەوانەی، كە تائێستا دەرفەتیان بۆ نەڕەخساوە بنب بە دەوڵەت و نوێنەریان 

هەبێت لە نەتەوە یەكگرتووەكان. 

لەروی  بوو،  گشتی  داواكارییەكی  پێشرت  ئەگەرچی  نەتەوەیی  دەوڵەتی 

شكستی  لەدوای  زیاتر  بەاڵم  وەرگرتبوو،  سیاسی  رەوایەتی  نێودەوڵەتیشەوە 

بەدەستهێنانی  بۆ  ناسیونالیزم  چەمكی  و  جەمسەری  دوو  نەمانی  و  سۆڤێت 

و چۆتە دەرەوەی  بووەتە مەسەلەیەكی الوەكی  نەتەوەوە،  لەالیەن  دەوڵەت 

بەهایەكی  هیچ  جگەلەوەی  دەوڵەت  نەمانی  چونكە  نەتەوەكان،  ئامانجی 



سمكۆ محەمەد  8

نەتەوە،  ئاین،  مەزهەب،  لە  فرەیی  دەوڵەتی  رۆژئاوا،  ئەوەی  دوای  نەماوە، 

كولتور و ئەوانی دیكە، كە لەپەنای نەتەوە بێ دەوڵەتەكانن تاكو نەبنە پەراوێز 

و جارێكی تر نەتەوەی سەردەست و ژێردەست دروستنەبێتەوە، ناو و شوناسی 

دەوڵەتی نەتەوەیی گۆڕا، بۆ منونە داواكاری دەوڵەتی كوردی گۆڕا بۆ دەوڵەتی 

پاشاموەكانی  و  توركامن  كلدانی،  رسیانی،  كورددا  لەپاڵ  چونكە  كوردستان، 

عەرەب، نەتەوەی ناكوردی لە كوردستاندا دەژین، بۆیە ئەو پێشنیارە قبوڵكرا، 

كە دەوڵەت بە ناونیشانێكی دیاریكراوی نەتەوەییەوە نەمێنێت، بەاڵم شوناسی 

نەتەوە لەدەستنەدات. 

تێكستەدا  لەم  ئێمە  باوەڕپێكراوەكان،  سەرچاوە  پێی  بە  هەرچۆنێكبێت 

چەمكەمان  ئەم  مێژوییەكانی  و  سیاسی  و  میتۆدی  الیەنە  هەمو  گفتوگۆی 

لەدوای هاتنی چەمكی  كە  نوێیەیە،  مانا  ئەو  ئامانجەكە خودی  بەاڵم  كردوە، 

دەوڵەت،  بۆ  نوێ  گفتوگۆی  دیكەی  مانایەكی  بۆیە  هاتەئاراوە،  جیهانگەرایی 

كۆمپانیا  گەورە  دەوڵەتی  جاران  وەك  ئەوەی  لەبری  كە  ئابورییەیە،  فەزا  ئەو 

بەڕێوەببات، ئێستا بە پێچەوانەوە بۆ رزگاربوونی دەوڵەت لە ئەركە قورسەكانی، 

هەروەها بۆ گۆڕینی گرێبەستی نێوان هاواڵتی و دەوڵەت، كە دیاریكردنی ئەرك 

دەوڵەتیان  سیاسەتی  جێگەی  كۆمپانیاكان  ئێستا  دەستوردا،  لەناو  بوو  ماف  و 

سامانەی  ئەو  لەڕێگەی  هەندێكجار  یان  بەڕێوەدەبەن،  خەڵك  و  گرتەوە 

ژێردەستەكان دروستدەكەن، منونەش هاتنەئارای  نەتەوە  بۆ  هەیانە، دەوڵەت 

بەدەوڵەتبوونی ئەمازیغی، سكۆتلەندا، كوردستان، كەتەلۆنیا، قرمی ئۆكراینا و 

ناوەڕاستدا  لە نەخشەی رۆژهەاڵتی  ئەو دەوڵەتۆچكانەی، كە  هتد، هەروەها 

ئێران،  وەكو  گەورەی  بەدەوڵەتی  لەروی جوگرافیاوە سەر  كە  هاتووە،  ناویان 

توركیا، سعودیە، لیبیا، جەزائیر و تەواوی واڵتانی عەرەبیین. 
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 ئامانجی ئەم كتێبە ئەوەیە، كورد و ئەو نەتەوانەی وەكو كوردن و هەمیشە 

سرتاتیژی سیاسیان بە ئاڕاستەی دەوڵەتە، كە درەنگ فریای ئەوە كەوتن بچنە 

سیاسیەوە  لۆگۆ  ئەو  لەرێگەی  و  لۆگۆیەك  بە  بنب  و  سیاسی  هاوكێشەی  ناو 

دەوڵەت  كە  ئەوەیە  نەكەوێتەوە،  نیگەتیڤ  ئەگەر  بۆچونەش  ئەم  بنارسێن، 

تا  نەكرابا،  هێندە سنوردار  ئابورییەكەی  و  دەسەاڵتە سیاسی  لەم سەردەمەدا 

ئەو جێگەیەی كە دەوڵەتی نەتەوەیی بەهای جارانی نەمێنێت، چ لەناو كۆڕی 

نێودەوڵەتی و چ لەئاستی ناوخۆ، چونكە بەگشتی ئەو ویستە گشتییەی جاران بۆ 

دروستكردنی دەوڵەت هەبوو، لەرێگەی ئامانجێكی سیاسی و سەركردەكانییەوە، 

ئێستا ئەو ویستە بەشێوەیەك لەشێوەكان، كە سیاسەت تاڕادەیەك كراوە بووە 

و بووەتە كردەیەكی ناشیرین، بۆیە لەناوخۆشدا ئەو بەهایەی نەماوە، بەقەد 

ئەوەی خەڵك ویستە گشتییەكەی بۆ خۆشگوزەرانی و پێكەوەژیانی نەتەوە و 

ئاینەكان زیاترە، ئەمە كاریگەری لەسەر بوونی فكری ناسیونالیزمی بەرامبەر بە 

ئەوانی تر دروستكردوە، مەبەستم نەتەوەیەكی وەكو كورد شاهیدی ئەوەبوون 

ئامانجێك،  وەكو  نەتەوەخوازی  ئیدی  كرا،  ئابوری  و  بازاڕ  رادەستی  سیاسەت 

بەهاكەی جارانی نەما. ئێمە لێرەدا تا ئەو جێگەیەی فریای چەمكە سیاسیەكانی 

تاوتوێكردوە  الیەنانەمان  ئەو  هەمو  دەگات،  دەوڵەت  چەمكی  بە  پەیوەست 

چ بە پێی الیەنە فەلسەفییەكە بێت، یان مێژوییەكەی، چ ئەوەی ئەو ستایلە 

نوێیە پێناسەیەكی نوێی بە چەمكی دەوڵەت داوە، بەهیوای ئەوەی ئەم كتێبە 

بتوانێت دیالۆگێكی فكری بەرهەمبهێنێت. 

سمكۆ محەمەد

2015/4/20
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پێناسەیەكی كورت

و  كالسیكە  هەم  چەمكێكە  یان  زاراوە  سیاسیدا  لەفەرهەنگی  دەوڵەت، 

دەسەاڵتە  و  هێز  كە  سەرزەمینەی  و  قەوارە  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  بنەماكەی 

نەریتخواز و دەسەاڵتخوازە كۆمەاڵیەتیەی، كە بەر لە قۆناغەكانی مرۆڤایەتی 

دواتر  كە  هەبووە،  فەلسەفە  لەدایكبوونی  دوای  هەم  زاراوەیە  ئەم  هەبووە، 

دیاریكراو  ئاینی  نوێكراوەتەوە، هەم وەك دەسەاڵتێكی  بەشێوە عەقاڵنیەكەی 

هەبووە و دواتر بووە بەنەریت و تا ئێستاش دەوڵەت بەناوی ئاینەوە هەیە و 

بەستایلێكی جیاوازەوە شەرعیەتی نێودەوڵەتیشی وەرگرتووە، بەهەرحاڵ بەبێ 

قسەكردن لەسەر دەسەاڵت پێناسەیەك بۆ دەوڵەت ناكام دەردەچێت، چونكە 

هیچ دەوڵەتێك بە بێ دەسەاڵتی ئابوری و سیاسی و دیبلۆماسی و سوپا بوونی 

نییە. 

ویستی  لەدەرەوەی  نوێ  دامەزراوەی  وەكو  لەمێژودا،  دەوڵەت  زاراوەی 

الیەن  لە  زەمین  لەسەر  خودایانەی  ئەو  مەبەست  هەبوون،  كۆن  خوداكانی 

مرۆڤەوە بەناچار دەپەرسرتان، كە مرۆڤ بوون، چونكە ئەوان واتای دەوڵەتیان 

بەو قەوارەیە دەدا، كە خوداكان تێیدا دەسەاڵت بوون، یان ویستێكی دیكەی 

مرۆڤ وەكو كردارێكی رسوشتی هەبووە، بەو مانایەی كە بە بێ خودا دەوڵەت 

مانایەكی نابێت و بە بێ دەوڵەتیش خودا پێگەیەكی پیرۆزی نابێت، مەبەست 

منونەی  هۆزەكان  و  بنەماڵە  خێڵ،  كۆمەڵە،  گردبوونەوەی  شێوەی  لەوەیە 

دامەزراوەی دەوڵەتی سەرەتایی بوون، بەاڵم قەوارەكە بەشێوەیەكی بچوكرتبوو، 

ئەمەش هەم وەكو پاراستنی بنەماڵە و هەم وەك پاسەوانیكردنی خەڵك بوون، 

لەچنگدابوو،  لەو حوكمڕانیە دەكرد، كە دەسەاڵتیان  هاونیشتامنیان الگیرییان 

وەك  بوو.  سەرزەمین  خودای  یان  كاریزما،  دروستكردنی  و  ئاینخوزای  هەم 

باسەكەیە،  دیكەی  بەشێكی  كۆمەڵگە  بەسیستمكردنی  بۆ  جیاواز  شێوازێكی 
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كە  باوەڕەیە  ئەو  دەوڵەتدا،  لە  دەسەاڵت  بۆ  مەسەلەی چەمكی شەرعیەتیش 

هەمو خەڵك قەناعەتی تەواویان هەیە، كە دەسەاڵت بەڕێگەیەكی دیاریكراوی 

یاسایی و دەستوری مومارەسەبكات، كە هەمو خەڵك دەنگیانپێداوە، ئەگەرنا 

مەگەر  نامێنێت،  شەرعیەتێكی  هیچ  حكومەتە،  و  دەوڵەت  و  دەسەاڵت  ئەو 

حیكاتخوانی  و  شایەتحاڵ  مێژوی  ئەوەی  هەروەك  ستەمكاری،  و  زۆرداری 

چیرۆكەكانە. 

هەبێت  شەرعیەتی  دەبێت  دەسەاڵت  كە  تێگەیشتنە،  ئەم  بەدوای  دوا 

دەوڵەتی  بنەمای  بوونە  و  پێشەوە  هاتنە  جۆراوجۆر  ستایلی  لەدەوڵەتدا، 

تایبەت  كەرتی  و  كۆمپانیا  كە  مۆدێرن(،  )پۆست  مۆدێرنەش  ودوای  مۆدێرن 

و  دەكەن  دەوڵەت  س��ەروەری  و  سیاسەت  سەرپەرشتی  دەزگاكان  لەبری 

جارێك  ساڵ  چوار  لەهەر  وەرگرتووە،  دیموكراسی  لەچەمكی  كەڵكییان 

تر،  دەستەیەكی  بۆ  دەگ��ۆڕن  سیاسییەوە  لەدەستەبژێرێكی  حوكمڕانی 

نارساوترین كۆمپانیاش لەپشت ئەم ستایلە دەوڵەتی و حوكمڕانییە وەستاوە، 

هەریەك لە كۆمپانیاكانی )ئیكسۆن مۆبیل، شیل، شیفرۆن، بی بی و تۆتالن(. 

ئەمە سەملێنەری ئەو راستییەن، بەوپێیەی ئەم كۆمپانیا گەورانە، كە نزیكەی 

وەبەرهێنانی  لەپەراوێزی  دنیادا  تەواوی  لە  دیكە  كۆمپانیای  ملیۆن  یەك 

دیكەی  جۆرەكانی  وەبەرهێنانی  سیاسەتی  بە  برەو  و  كاردەكەن  ئەوانەوە 

بەڕێوەبردنی  لە  بەشێكن  ملمالنێكانیانەوە  بەهەمو  گشتی  بە  دەدەن،  كااڵ 

داراییەكەیدا  و  دەوڵەت  لەباسی  لەمبارەیەوە  دنیادا،  نێودەوڵەتی  سیاسەتی 

وردتر گفتزگۆدەكەین و داتای وردتر دەخەینەڕوو. 

هەیە،  جیاوازی  واتای  چەمك  وەك  دەوڵەت  زاراوەی  تیۆرییەوە،  لەروی 

هاتووەو  التینیەوە   )stare( لەوشەی  ئینگلیزی،   )state( وشەی  لەبنەڕەتدا 

بەمانا گشتییە كۆنەكەشی، بە واتای بونیاد، یان بونیادنراو دێت، كە لەدۆخێكی 

دیاریكراودایە. بەدیوێكی دیكەدا وشەی )static( بەئینگلیزی بەواتای بێجوڵە، 
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لەشوێنێك  دێت  خەڵكێك  كۆمەڵە  بەواتای  واتە  جێگیردێت،  بەواتای  یان 

بۆ  دادەمەزرێنن  سیستمێك  و  دەپارێزن  خۆیان  ق��ەوارەی  و  جێگیربوون 

پیادەكردنی شێوەی ژیان و دامەزراندنی ژیانێك بە پێی پەیامنی كۆمەاڵیەتی. 

لەڕوانگەی بیری چەپ و سۆسیالیستیشەوە، وەك ناوەڕۆك بەواتای دەسەاڵتی 

و جومگەكانی  دەزگا شەرعییەكان  لەرێگەی  كە  دێت،  ستەمكار  و  خۆسەپێن 

چاوچنۆك،  دەستەبژێرێكی  گوتاری  ئاسایشەوە  دەزگاكانی  و  سوپا  وەك 

لەرێگەی دەستور و یاسادا بەسەر خەڵكدا دەسەپێنێت. لە بیری مۆدێرنیتەشدا 

میكانیزمێكە بەدەست گروپێكی سیاسییەوە لەبەرامبەر ئەوانی تر، كە جۆرێكی 

فەرهەنگی،  سیاسی،  سیستمی  لەڕوی  ملمالنێیە  دوبارەكردنەوەی  دیكەی 

ئابوری و تەكنۆلۆژی و هتد. 

بەتایبەت  و  ژیان  ئەزمونێكی  تێگەیشتنێك،  چەمك،  هەر  بۆ  بەوپێیەی 

كۆن،  یۆنانی  ئەزمونەكانی سەردەمی  وانەو  بۆ  بگەڕێینەوە  دەبێت  سیاسەت، 

ئەو  بەتایبەت  سەرەكیەكانن،  چەمكە  و  ژیان  فەلسەفەی  خاوەنی  چونكە 

گەشەیانكردوە  دواتر  و  بەرهەمهاتون  سەردەمە  لەو  سیاسییانەی  چەمكە 

بریتین لەدەوڵەت، سیستم، سیاسەت و هتد، بۆیە تائێستاش هەمو دانراوەكان 

تەماشادەكرێت  فەلسەفی  بنچینەیەكی  وەكو  یۆنان  فكریەكانی  بەرهەمە  و 

دەردەچێت،  ناچیزە  تێگەیشتنەكە  و  كارەكە  یۆنان،  بۆ  گەڕانەوە  بەبێ  و 

لەروی  دەوڵەت  كە  كۆكن،  ئەوە  لەسەر  فەیلەسوفان  و  بیرمەند  هەمو  بەاڵم 

كۆمەاڵیەتییە  ئەخالقی  مافێكی  ژێردەستەكان،  نەتەوە  بۆ  سیاسییەوە  ژیانی 

و  بیركردنەوە  هیچ  كە  بەوەی  بەپابەندبوون  ئەویش  بەدەستبێت،  دەبێت  و 

بە  دەوڵەت  بۆیە  نەبێت،  ئەخالقی  بیركردنەوەی  بێ  بە  دەوڵەت،  بۆ  تیۆرێك 

كۆمەاڵیەتی،  دادپەروەری  بێ  ئەخالقی،  الیەنی  و  مرۆڤ  بۆ  ئازادییەكان  بێ 

لەبەرچاوگرتنی جیاوازی رەگەز، پێست، نەتەوە، ئاین و هتد، جۆرێك لەفەزای 

نامرۆڤی و ئەنارشستیانە بەرهەمدەهێنێت، بەاڵم بەمۆدی نوێ،               نائەخالقی و 
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هەروەك ئەوەی كە )بسامرك یان ناپلیۆن( كردی لەرێگەی خەڵكی نائاسایی و 

نا ئەخالقی بەپێوەری كۆمەاڵیەتییەوە، بنەمای دەوڵەتیان لە هەریەك لە ئەڵامن 

و فەرەنسا دامەزراند. 

هەڵبەت ئەوەی باسامنكرد ئەلتەرناتیڤێكی فەلسەفی هەبوو، كە )هیگڵ( 

و  )بنەماكان  لەكتێبی  و  كۆیكردەوە  كۆمەڵگەدا  و  خودی  ئەخالقی  واتای  لە 

رێكخراوی  و  ئەویش خێزان  باسیدەكات،  ساڵی 1821  كە  فەلسەفەی حەق(، 

لەئەزمونی  شێوەیەك  دەوڵەت، هەروەها  بنچینەی  وەك  مەدەنیە  كۆمەڵگەی 

هەیە  بوار  ئێستاش  و  لێوەرگیراوە  كەڵكی  سیستم  و  دەوڵەت  لەهاتنی  بەر 

كەڵكی لێوەربگیرێت، منونەكەشی ئەوەیە دەوڵەت لەبەرامبەر ئازادییە، بەپێی 

تیۆرەكەی هیگڵ سیفەتی دەوڵەت سەربەخۆییە لەگەڵ كۆمەڵگەدا.

 بەرهەحاڵ پێش ئەوەی بچینە سەر دابڕانە فەلسەفییەكەی رۆژئاوا لەدوای 

رێنسانس، كە سەرەتا لەئەڵامنیاوە دەستیپێكرد و جیاكردنەوەی ستایلی دەوڵەت 

لە رۆژهەاڵت، كە نارساون بە دەوڵەتی رەسەن، هێشتا بۆ پشتڕاستكردنەوەی 

ناوەڕۆكی چەمكەكان و بەتایبەتیش بۆ چەمكی دەوڵەت دەبێت بگەڕێینەوە بۆ 

یۆنان و بەتایبەتی ئەفالتون، كە لە كتێبی كۆماردا گفتوگۆی نێوان تراسیامخۆس 

یاساگەلێك  فەرمانڕەوا  چینێكی  هەر   « دەڵێت  و  نوسیوەتەوە  سوكراتی  و 

دادەڕێژێت لە بەرژەوەندی خۆیدا بن، دیموكراسی یاساگەلی دیموكراسییانە و 

ستەمكاریش ستەمكارانەیە، هەروەها لە داڕشتنی ئەم یاسایانەدا ئەوەی وەك 

)هەق( دایدەنێت و پێناسەی دەكەن بۆ چینی ژێر فەرمانڕەوایی خۆیان ئەوەیە، 

یاسایانەدا  لەم  بكات  یاساشكێنی  كەسێك  هەر  خۆیاندایە،  لەبەرژەوەندی  كە 

وەك )تاوانبار( سزا دەدرێت، ئەوە مەبەستی منە، كە دەڵێم )هەق( لەهەمو 

حكومەت  و  فەرمانڕەوایە  چینی  بەرژەوەندی  واتە  شتە،  هەمان  دەوڵەتێكدا 

لێیوردبینەوە  جوان  ئەگەر  بەمشێوەیە  دەوڵەتێكە،  هەر  بەشی  بەهێزترین 

)هەق( هەمیشە هەمان شتە. بەرژەوەندی چینی بەهێزە«. ئەفالتون.
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كتێبی كۆمار. وەرگێڕانی بۆ كوردی. سۆران عومەر حەمە. رێبوار قارەمانی. 

مەهدی حەسەن چۆمانی. دەزگای وەرگێڕان. ساڵی 2006. ل29 

ئەم گفتوگۆیەی نێوان سوكرات و تراسیامخۆس، لەوێوە هاتووە، كە خەڵك 

ئەوانەی لەچینی خوارەوەن و دەسەاڵتیان قبوڵكردوە، تەنها داواكارییان هەق 

بووە بۆ گشت، نەك دەوڵەت تەنها ئامڕازی پاراستنی بەرژەوەندی دەسەاڵتداران 

بێت و بۆ الدان لەو یاسایانەش، كە داڕێژراون سزا دابرنێت، لەحاڵێكدا ئەوەی 

دەوڵەت  وەختێك  دەوڵەت،  و  حكومەت  دەزگاكانی  لەناو  دەكات  هەڵە  كە 

دوچاری جەنگ دەكەن، وەختێك لەناوخۆدا كێشەی جۆراوجۆری كۆمەاڵیەتی 

و سیاسی و ئابوری دەخوڵقێنن، ئەوە دەستەبژێری سیاسی و دەسەاڵتدارەكانن، 

نەك خەڵك، چونكە ئەوان زیاتر هەڵەدەكەن، بەاڵم گومانی ئەو رستەیەی كە 

ئەفالتون لە كۆماردا دركاندویەتی، )دەوڵەت و تاكە كە لەئەنجامی ستەمكاریدا 

هەردوكیان دەبنەوە كۆیلەی ترس، چونكە ئەو كەسەی رسوشتی ستەمكارانەی 

دەبێتەوە  دابینبكات( خۆی  بۆخۆی  ژیانێكی دورەپەرێزانە  نەتوانێت  هەبێت، 

بەو كەسایەتی و كارەكتەرەی بەرهەمیهێناوە. 

هەڵبەت لێرەدا ئەفالتون دەوڵەتی لە تاكەكەسێكدا كۆكردۆتەوە بەوپێیەی، 

كە سەرۆكایەتی سیستم دەكات و توانایەكی رەهای هەیە، بۆیە دەبێتە كەسی 

ستەمكار، ستەمكاریش ئەو كەسەیە، كە لەپێناو چێژوەرگرتن لەو دەسەاڵتەی 

ناو  بچێتە  ناتوانێت  النیكەم  كە  لەدەستدەدات،  ئازادیەك  جۆرە  هەمو  خۆی، 

كۆمەڵگە بە ئازادانە و ناتوانێت گەشتبكات، بەرهەحاڵ ئەم الیەنە لە بەشێكی 

باسیدەكەین، چونكە  زیاتر  و دەوڵەت  بە جۆرەكانی سەركردە  تردا سەبارەت 

سەركردە و فەرماندە و سەركردەی ئاسایی و سەركردەی كاریزما و هتد، واتای 

جیاوازیان وەرگرتووە. 

بەچ خراپرتین  و  و چۆن  بەچ شێوەیەك  دەوڵەت سەرەتا  كە  باسەی  لەو 

هەبووە  یۆنان  لە  پێشرت  كە  زۆرن  منونە  دادەمەزرێت،  تاكەكەسانێك  منونەی 
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دواتر لە الی ئیمپراتۆریەتەكان هەبووە و بەتایبەتی الی تەتەر و مەغۆلەكان، 

پاشان الی ناپلیۆن و فەرەنسا هەبووە، بەاڵم ئەفالتون بەر لەهەر كەسێك باسی 

ئەوەی كردوە، كە دەوڵەت لە سێ بەش پێكدێت، بەشی یەكەم خۆشی، بەشی 

كەڵك  دەسەاڵتە  لەو  ئەوكات  ئارەزوەكانە،  هێزی  سێهەم  بەشی  و  چێژ  دوەم 

لێناوە جەربەزەیی و هەمو ویستەكەشی  ناوی  و چێژ دەبینێت، كە سوكرات 

دركپێكردن  هێزی  لەبەرامبەر  هێشتا  بەاڵم  بەخۆی،  شانازیكردنە  و  سامان  بۆ 

بەكارهێنانی  لەهەمو حاڵەتێكدا هێزی  بەاڵم  نییە ملمالنێبكات،  توانایەی  ئەو 

)18ی  كتێبی  لە  ماركس  كە  بۆیە  دیكە،  لەوانی  زیاترە  منونەیان  ئارەزوەكان 

برومەر لوی پۆناپارت(، زۆر باسی ئەو حاڵەتە دەكات، سەرزەنشتی ئەو شێوازە 

دەكات بۆ بونیادنانی دەوڵەت و نوسیویەتی و باس لە دامەزراندنی دەوڵەتی 

فەرەنسا دەكات، كە ناپلیۆن بە چەقۆ كێش و سەرسەری و پیاوانی سەرشەقام 

ئەمە  دامەزراند.  دەوڵەتی  دانەدەنا،  شتێك  هیچ  بۆ  بەهایان  كە  كەسانێك  و 

بۆیە  دروستبوون،  كەسانێكەوە  چۆن  و  كێ  لەرێگەی  كە  سەملێنەرە،  باشرتین 

ستەمكار  منونەیی  بەكارەكتەری  دەبێت  و  وەردەگرێت  دەسەاڵت  ناپلیۆن 

لەمێژوی نوێ، ئیدی لەژێر كاریگەری هەمان عەقڵیەت، دەست بە داگیركاری 

پاش  بۆ  و ستایلێك  بەگشتی  بۆ خەڵك  نەهامەتی  بەمایەی  دەبێت  و  دەكات 

خۆی، كە ئێستا بە فۆڕمێكی نوێ دەوڵەتە زلهێزەكان دەیانەوێت خۆیان نوێ و 

منایشبكەنەوە لەبەرامبەر دەوڵەتە بێدەسەاڵتەكان.

لەگەڵ هاتنی سەردەمێكی نوێ، فۆڕمی دەوڵەتیش وەكو سیستم گۆڕا بۆ 

بارێكی تر، كە تەنها فۆڕمی دەوڵەت و نەخشەی لەئەتڵەسدا دەبیرنێت و هیچی 

تر، ئەوەی ئێستا مۆدێلی دەوڵەتە، زۆر جیاوازی هەیە لەگەڵ رابردو، كە هەمو 

كایە و دامەزراوەكان لەژێر سایەی سیاسەتی دەوڵەت بوون، كە لە دەستوردا 

پێناسەكرابوون، بۆ منونە پێشرت هەمو كۆمپانیاكان، هێزی بەرهەمهێن، پەیوەندی 

بەرهەمهێنان و پێشكەوتن، تەنانەت پێشكەوتنی پەروەردەیی، كۆمەاڵیەتی و 
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هتد، لەژێر سایەی دەسەاڵتی سیاسی دەوڵەت بوون، بەاڵم بەهاتنی ستایلێكی 

دەوڵەت،  و  خاك  ق��ەوارەی  ل��ەدەرەوەی  وەبەرهێنان  و  حوكمڕانی  بۆ  نوێ 

فۆڕمی دەسەاڵتی سیاسی و ئابوری خۆی جیاكردەوە، بەپێچەوانەوە دەوڵەت 

سیاسی، جگەلەوەش  لەئەركی  هاواڵتیان جگە  بۆ  نەما  لەسەر  ئەركێكی  هیچ 

دەوڵەت كەوتە ژێر دەستی كۆمپانیاكانەوە، ئیدی كۆمپانیاكان لەبری دەوڵەت 

پەروەردە،  پێشكەوتن،  تەندروستی،  كۆمەاڵیەتی،  فەرهەنگی،  كارگێڕی،  ژیانی 

لەدەوڵەت  ستایلە  ئەم  بەڕیوەدەبەن،  هتد  و  ژیان  كەرەستەی  و  پێداویستی 

ئەو  تەنها  دەوڵەت  كە  هات،  سیاسی  نوێی  ژیانێكی  سەرهەڵدانی  لەدوای 

دەرەوە  لەئاستی  بەڕێوەدەبەن،  واڵت  سیاسەتی  و  وەردەگرن  باج  كەسانەن 

دەوڵەت  پەرلەمانیدا،  هەڵبژاردنی  لەئەنجامی  جارێك  ساڵ  چوار  لەهەر  و 

تەنها دەموچاوەكانیان دەگۆڕێت و كارەكتەر و كەشە سیاسییەكە وەكو خۆی 

دەمێنێتەوە، ئەگەرنا خاك، نەتەوە، زمان، فەرهەنگ، ئابوری و هتد وەكو خۆی 

دەمێنێتەوە جگە لەگۆڕینی سیستم یان فەزای سیاسی، دەوڵەتیش لەجوگرافیای 

سیاسەت و فۆڕمە كۆمەاڵیەتیەكەی خۆی دەمێنێتەوە. 

زاینی  پێشی  لەدوای چاخەكانی  مەبەست  زیاتر  كە  نوێ،  مێژوی  لەدوای 

سیاسی  دیاردەیەكی  وەك  ئەوكات  دەوڵەت  چونكە  ناوەڕاستە،  سەدەكانی  و 

هاتەئاراوە، بۆیە پێناسەیەكی دیكەی وەرگرت، ئەوەش بە پاڵپشتی بەكارهێنانی 

ئاین، هێزی سوپا، نەریت، نەتەوە، قەوارەی كۆمەاڵیەتی، ئابوری و دواجاریش 

دەركەوت  بۆیان  زلهێزەكان  كە  بوو،  هاوچەرخ  كاپیتاڵیزمی  دوای  دەوڵەتی 

شان  بۆ  دیكەیە  رێگەیەكی  ئەمەش  لەبارترن،  ببەن  بەڕێوەیان  كۆمپانیاكان 

بە  دەوڵەت  سیاسی  سیستمی  و  سیاسی  لەروی  دیكە  كردنەوەیەكی  خاڵی 

گشتی، چونكە دنیای سیاسەت بۆیدەركەوت، كە نە سۆسیالیزم و نە لیربالیزم 

و نە دیموكراسی و نەكاپیتالیزم و هیچ كام لەم چەمكانە پێناسەی جەوهەری 

بەڕێوەبردنی  بۆ  چارەش  و  بن  نیگەران  خەڵك  تاكو  نین،  سیاسی  سیستمی 
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دەوڵەت و سیاسەتی ئابوری، بە چەمكی سیاسی ناكرێت، هەروەك ئەوەی ئێستا 

بووەتە گرێیەكی دەرونی سیاسی لەسەراپای دنیا و تەنها بەناوی سەروەرییەوە 

زەبەالحەكان  كۆمپانیا  ئەگەرنا  هەیە،  بوونی  دەوڵەت  الدولە(،  )السیادە  واتە 

ئاڕاستەی سیاسی و جڵەوی سیاسی نێودەوڵەتییان بەدەستەوەیە، بۆیە هەرچی 

دەوڵەتی دنیا هەیە كەوتوون بەسەر دوو ئایدیا و دوو بەرەی سیاسی و ئابوری 

جیاواز، بەمەش سەروەری دەوڵەتیان لەدەستداوە، كە لە بەشێكی دیكەدا باسی 

لێوەدەكەین.

كەواتە لەدوای سەرهەڵدانی مۆدێرنەوە، ئەمجارەیان دەوڵەت سیامیەكی 

سەرمایەداری  نوێی  منونەی  تۆكمەترین  و  باشرتین  وەك  و  وەرگرت  دیكەی 

دەركەوت، كە چیرت هیچ ئایدیایەك نەتوانێ بۆ نەهێشتنی قەوارەكە سیاسەت 

بكات و خەڵك لەدژی هانبدات، مەبەستمە بڵێم وەك قەوارە سیاسیەكە، بوو 

نەبینیبوو،  بەخۆیەوە  وەهای  فۆڕمی  پێشرت  كە  سیستمێك  بەدەرهاویشتەی 

ئەویش مۆدێرنەبوو، كە لە دوایەمین قۆناغەكەی فۆڕمێكی ناشیرینی دەوڵەتی 

نەتەوەییش  دەوڵەتی  بەرهەمهێنا،  دیموكراسی  ناونیشانی  لەژێر  نەتەوەیی 

ئەوەبوو  بەرهەمهێنا،  شارستانیەتەكانی  بكوژی  و  دەمارگیری  دیاردەكانی 

دەستور  و  بەیاسا  دەمارگیری  ژیانی  كەمێك  فۆڕمە  ئەم  جەنگ  بەوەستانی 

وەستان، بەاڵم دیسان لەبەرگێكی تردا خۆی بەرهەمهێنایەوە و ئەوەی، كە ئێستا 

بەخۆیەوە  پێشكەوتنی  كە  مێژویەكەیەتی  منونە  باشرتین  دەبیرنێت،  فۆڕم  بە 

بازرگانی  و  ئابوری  كە  بەرهەمدێنێتەوە،  خۆی  دیكە  بەستایلێكی  و  بینیوە 

بازرگانی  یاسای  لەرێگەی  مرۆڤیشەوە  بە  بازرگانیكردن  تەنانەت  جۆراوجۆرە، 

نێودەوڵەتییەوە شەرعیەتی وەرگرتووە، لە كاتێكدا ئەمە هەمان ئەو ژیانەیە، كە 

پێشرت لە قۆناغەكانی مێژوی كۆیالیەتی لە كۆمەڵگەی مرۆییدا هەبووە، بەاڵم 

بەستایلێكی دیكە، كە مێژو هەندێكجار چیرۆكەكانی دەگێڕێتەوە. 

رزگاركردوە  خۆی  مانایانەدا  ئەو  لەهەمو  هاوچەرخ  نوێی  دەوڵەتی 
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بەپاساوی بازاڕی ئازاد، ئیدی وەك پێشرت باسامنكرد، هەرچی كاروباری خەڵكە 

بوو بەئەركی كۆمپانیاكانی كەرتی تایبەت و لەوێوە لەرێگەی كەرتی تایبەت و 

كۆمپانیاكانەوە دەوڵەت بەیاسایەكی تایبەتی سیاسی، بەاڵم بەفۆڕمی شارستانی 

خۆی  نوێنەرایەتی  لەدەرەوە  چ  و  لەناوەوە  چ  چونكە  بەڕێوەدەبات،  خۆی 

كە  بەرهەمهێنان دەژی،  و هێزی  توانا  لەسەر  و  كۆمپانیاكان كردوە  رادەستی 

بریتییە لە باج و سوی بانكەكان لە الیەك و لە دەوڵەتە هەژارەكانیش بە هێز و 

دەستی كاری كرێكار لە الیەكی دیكەوە، بەاڵم هێشتا دەوڵەت وەك قەوارە بە 

مانا كۆنەكەی و بونیادە سیاسییەكەیە هەرماوە لەناو هاوكێشەی سیاسیدا، كە 

ئەگەر پاشكۆیەتیش بێت، لەكاتێكدا دژە بونیاد لەروی فكری و فەلسەفییەوە 

سەریهەڵدا لەدوای هاتنەئارای ئەو دیاردە ئابوری و سیاسیانەوە، ئەویش فكری 

بونیادشكێنی بوو، واتە شكاندنی مۆدێلی رۆژئاوا، كە دەیەوێت لە هەمو دنیادا 

رەنگبداتەوە، رەتكرایەوە و رەوتێكی دژە ئەو بونیادە هاتەئاراوە، بونیادشكێنی 

لێرەدا بەواتای چەمكی پۆست مۆدێرنە دێت، كە جەوهەر و فۆڕمی دەوڵەتی 

گۆڕی لەروی جوگرافی و كولتوری و مەعریفیەوە، كە بەتاڵكردنەوەی سیحری 

پێشرت  چۆن  وەك  فكرییە  رەوتە  ئەو  لەسەرهەڵدانی  مەبەست  بوو،  دەوڵەت 

لەسەدەكانی 16 و 17 و 18، رەوتی ناڕەزایەتی فكری، هونەری وەكو دادایزم، 

سوریالیزم، فكری ماركسی و ئانارشیزم دژ بەسیستمی دەوڵەت، سەریانهەڵدا، 

كە لەژێر كاریگەری دەسەاڵتدارێتی كڵێسا و قەشەكاندا بوون و بەپرەنسیپی 

لەم  ئەنارشیزم  بزوتنەوەی  سەرهەڵدانەوەی  رەنگە  دەكرد،  حوكمڕانیان  ئاینی 

هەزارەیەدا، كە گوایە دنیا بەرەو تێكەڵبوونی كولتور و شارستانیەتەكان دەڕوات، 

خۆی  سیستمی  جاران  وەك  دەوڵەت  بەپێچەوانەوە  بەاڵم  نەبێت،  مانایەكی 

گۆڕی و بەرپرس نییە لەو منونە نوێیانەی ژیانی كۆمەاڵیەتی و ئابوری. لێرەوە 

ئەنارشیزم جارێكی تر و بەستایلێكی دیكە سەریهەڵداوەتەوە، هەروەك ئەوەی 

چۆمسكی لەچاوپێكەوتنێكدا بۆ گۆڤاری تایمی بەریتانی دەڵێت« پێشرت زۆر دژی 
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ئەنارشیزم بووم و پەیوەندیم هەبوو لەگەڵیان بۆ كپكردنەوە و هێمنكردنەوەی 

وەك  سەرمایەداری  كە  بۆمدەركەوت،  ئەوەی  دوای  بەاڵم  بزوتنەوەیە،  ئەو 

سیستم ستایلی خۆی ناگۆڕێت و لەبەرنامەیدا نییە خۆشگوزەرانی بكاتە دیاری 

بۆ ژیانی ملیۆنەها مرۆڤ لە ئەفریقیا و ئاسیا و رۆژهەاڵت و تەنانەت بەشێك 

لە ئەروپاش، بۆیە لێرە بەدواوە من پاڵپشتی بزوتنەوەی ئەنارشیزمم بەمەرجێك 

پێكەوە«  تێكبشكێنن  سپی  و  رەش  و  نەبێت  دنیا  هەمو  تێكدانی  ئەجندایان 

ئەو سیستمە  لەوێوە سەرچاوەی گرتووە، كە  )نوام چۆمسكی(  ئەم بۆچونەی 

نەهێشتۆتەوە  شتێك  هیچ  بۆ  بەهایەكی  هیچ  بەڕێوەدەبات،  دنیا  سیاسیەی 

هەمو  بۆ  كااڵیەك  بە  كردوە  تەكنۆلۆژیاوە  بەكارهێنانی  لەرێگەی  مرۆڤی  و 

بەرهەمێكی تەكنۆلۆژیا و هیچی تر، ئەلتەرناتیڤیشی نییە جگە لە ئەنارشیزم. 

تیۆریزە  خەریكە  كە  لەئەوروپا،  هەیە  سیاسی  فكری  دیكەی  رەوتێكی 

دەكرێت بۆ ئەوەی خەڵك دژی ئەو دنیابینیە بوەستنەوە، كە گەرەكییەكی خۆی 

بەرهەمبهێنێتەوە لەروی ستایل و مۆدەوە، مەبەستم لە خۆبەرهەمهێنانەوەی 

كاپیتالیزمی هاوچەرخە، ئەویش فكرێكە كە ئیلهامی لە ماركسیزمەوە وەرگرتوە 

رادەوەسنت،  بونیادە  بەو  دژ  نوێ(،  )ماركسیزمی  واتە  ماركسیزم  نیو  بەناوی 

زەبەالحەكانەوە  كۆمپانیا  لەڕێگەی  دەوڵەت  نوێ،  سەرمایەداری  سیستمی  كە 

منایش دەكات و ملمالنێی ئابوریش هەر لەو رێگەیەوە تێكەڵ بە سیاسەت و 

پیشبڕكێی هەژمونی سیاسی دەكات، هەرچی بەرهەمی مەعریفی و تەكنۆلۆژی 

هەیە لەخزمەت دەستەبژێرێكی سەرمایەداری بێت و هیچی تر، هەڵبەت ئەو 

دەستەبژێرەش بە پاڵپشتی دەزگایەكی نهێنییە لەسەراسەری دنیا. 
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كورتە مێژوی دەوڵەت 

لەسەر  نابەرابەری و ملمالنێ و شەڕ و كوشت و كوشتار  لە  لێوانلێوە  مێژو 

بەرژەوەندی  ملمالنێی  لەبنچینەدا  كە  كێشاوە،  درێ��ژەی  مرۆڤ  كەللەسەری 

دەسەاڵتداران بووە، ئەمەش بەدەستی ئەو كەسانە تۆماركراوە، كە لەتاو چاوچنۆكی 

و دەسەاڵت گرتنەدەست و حوكمڕانیان هەبووە بۆ دامركاندنەوەی غەریزەكانیان، 

پاشایەك، یان كەسێك بووە لەدژی  یان  كە زۆرجار پەیوەندی بەویستی حاكمێك 

كێشە  بە  پەیوەندییان  چیرۆكەكان  هەمو  ئەوەی  نەك  دژەكەی،  دیكەی  ئەوی 

رویەكی  بووبێت،  جیاوازەكانەوە  دەوڵەتە  كۆمەڵگەو  هۆز،  نەتەوە،  ملمالنێی  و 

پەینەبردن  كۆیلەی  مرۆڤ  كە  دنیابووە  دروستبوونی  نهێنی  لەسەر  مێژو  دیكەی 

بووە بەو نهێنیە كەخودا كراوە بەخاوەنی، یان بەمانایەكی دیكە خودایەكیان بۆ 

دروستكردوە تاكو خاوەنداری بكات لەخاك و خەڵك و ژیانی كۆمەاڵیەتی، كەوابوو 

كێشەی نەبڕاوەی خوا لەزەینی مرۆڤ و جەوهەری عەقڵ و لوژیك بووە، ئەمەش 

كێشەیەكی هەم دیار و هەم نادیار بووە، چونكە نەزانینی مرۆڤ بۆ ئەو خوایەی، 

ئەفراندووە،  مرۆڤی  خۆی  وێنەی  لەسەر  و  گەردونە  خاوەنی  و  نادۆزرێتەوە  كە 

بەپێچەوانەشەوە ئەو خودایەی كە لەسەر زەمینە، دەسەاڵتدارە، بەناڕاستەوخۆ و 

راستەوخۆ خاوەنی مرۆڤ بووە، مرۆڤ لەوێنەی خۆی خودای بۆ خۆی دروستكردوە، 

مەسەلەی  بۆیە  فكرییەوە،  لەباری  نییە،  جیاوازیەكیان  هیچ  بارەكەدا  لەهەردو 

مەحاڵە  و  دەرناچێت  مرۆڤ  لەخەیاڵدانی  كە  ئەوەش،  و  زەمین  سەر  خوداكانی 

تاكو  بووە  نەبڕاوە  كێشەیەكی  هەیە  مرۆڤ  لەوەتەی  وەهمە،  لەو  رزگاربوون 

لەالیەن  و حوكمڕانی  بۆ دەسەاڵتدارێتی  وەكو سیستمێك  ئاینەكان  سەرهەڵدانی 

گروپی دەسەاڵتەوە بەسەر خەڵكی عەوام و ترسنۆك و كاسەلێس بەدروستكردنی 

بۆیە  باوكێك وەكو سەردار،  تر دروستكردنی  بەواتایەكی  یان  خودای سەر زەوی، 

كە  بكات،  پەیكەرانە  ئەو  خزمەتی  كە  ئەوەبووە،  مرۆڤ  ئامانجی  لەسەرەتاوە 
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و  بەرپابووە  پەیكەرە خودایانە شەڕ  ئەو  لەسەر  تەنانەت  پەرستونی،  وەك خودا 

ئەو خودایانەی  یان  بەقوربانی،  پیرۆزكراون و بوون  ئەوە  زۆربەی مرۆڤ لەسەر 

كە زیندوبوون و لەبنەچەشدا دەسەاڵت و سەرداری دەوڵەت بوون، ئەم ئامانجە 

بەڕێوەبردنی  خۆ  بیركردنەوەی  سەرەتای  مرۆڤ،  ناكامڵی  لەعەقڵی  میتافیزیكیە 

مرۆڤ بووە لە الیەن كەسانی تەماحكار و چاوچنۆك بە توانای كۆیلەكان، بەاڵم 

لە الیەكی ترەوە بەپێی چیرۆكە مێژوییەكان، كە هیرۆدۆت باسیدەكات، سەرەتای 

بونیادنانی دەوڵەت چارەسەركردنی پشێوی و ئاژاوەی نێوان هۆزەكان بووە لەپێناو 

نەهێشتنی داگیركاری و هێنانەدی دادپەروەری. 

بونیادنانێكی  وەك  دەوڵەت  سەرچاوەی  بۆ  ئەوەیە  لەبەڵگەكان  یەكێك   «

مادەوە  دەوڵەتی  دامەزراندنی  لەبارەی  هیرۆدۆت  مێژونوس  كە  سەرەتایی، 

پەرشوباڵوەكانیاندا  گوندە  لەناو  زۆرك���ات  م��اد  هۆزەكانی  نوسیویەتی، 

لەهەلومەرجێكی جەنگی و پشێوی و یاخود لە بارودۆخێكی رسوشتیدا دەژیان، 

گوندەكەی  و  هۆز  ناو  سكااڵكانی  و  ناكۆكەكان  دادوەری  سەرەتای  دیاكۆ 

بەپێی  بۆالی،  دەهاتن  دادوەریكردن  بۆ  ترەوە  گوندەكانی  لە  بەاڵم  بوو،  خۆی 

راپۆرتەكە هیرۆدۆت پیاوێكی ئاگاداربووە و چیرت ئامادەنەبووە دادوەری كێشەو 

سكااڵكانی ئەوانی دیكە بێت، چونكە دەستكەوتێكی بۆ ئەو تێدا نییە و كاتیشی 

ملمالنێكان  و  قەیران  سەرهەڵدانی  هۆی  بووە  ئەمە  دەرەنجام  بەفیڕۆدەچێت، 

لەناو هۆز و گوندەكان و پشێوی باڵی بەسەریاندا كێشا، بەناچاری پیاوانی گوندەكە 

كۆبونەوە تا كەسێك بە پاشا خۆیان هەڵبژێرن و لەرێگەیەوە كۆتایی بەو پشێویانە 

بهێرنێت بەوپێیەی پێویستی بەدادوەرە لەكێشە و جەنگە ناوخۆیی دەرەكییەكاندا 

بڕیار بدات، بەڕای هیرۆدۆست سەرچاوەی سەرەكی دەوڵەتی ماد بوو سەبارەت 

بە سەرچاوەی سەرهەڵدانی دەوڵەت لە كۆچەرنشینە سەرەتاییەكانی ئەمریكاشدا، 

لێكچوی ئەم باسە لەئارادایە«. حوسێن بەشیریە. زانستی سیاسی.. وەرگێڕانی بۆ 

كوردی. ئەبوبكر كاروانی. دەزگای باڵوكردنەوەی حەمدی. ساڵی 2009. ل115. 
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لەسەر  جەختی  لەدەوڵەت،  بیركرنەوەیە  سەرەتای  كە  ئەفالتون  پێشرت 

دابەشبوونی عەقڵ دەكردەوە، كە كۆكراوەی پاسەوان و جەنگاوەر و كرێكارە، 

لەرێگەی  دواتریش  و  )كۆمار(  ناوناوە  كتێبەكەی  كە  دەوڵەتدا  لەباسی  بۆیە 

قەوارە  دوو  ئەو  بنچینەی  لەسەر  چونكە  پێداوە،  فەلسەفی  رەوایەتی  یاساوە 

جوگرافییە جیاوازەبوو، كە لە سپارتا و ئەسینا هەبوون و بۆ ماوەیەكی درێژیش 

شەڕو كوشتار لەنێوانیان هەبووە، بۆیە سیستمەكەی وەكو بنچینەیەك بۆ داهاتو 

داڕشت تاكو لەرێگەی هەڵبژاردنی لیژنەكانی دادوەری و سوپا و دەستورەوە 

گەشە بكات، بە پێی شیكاری )ماكس ڤیبەر(، كە كۆمەڵناسێكی سیاسی بووە، 

بەچاوی  دەوڵەت  »پێشرت  كە  پێیوایە،  لەدەوڵەتدا  حوكمڕانی  سیستمی  بۆ 

سەربازێك  وەك  چونكە  دەكرد،  فەلسەفەی  و  عەقڵ  تەماشای  داوەرێك  تاقە 

تەرخانكردبوو،  بۆخۆی  دژە جەستەیی  بەكارهێنانی  مۆنۆپۆلی  كە  داوەریكرد، 

بۆیە هەمیشە ویستویەتی ئەم داوەرییە بكاتە دەستور و كۆنتڕۆڵیبكات« ماكس 

نارساوە،  سیاسی  سۆسیۆ  بیرمەندی  بە  كە   ،)1920-1864( ئەڵامنیای  ڤیبەری 

تەواوی  بڕوای  بەكارهێنا،  تاك  بۆ  كۆمەاڵیەتی  كاری  زاراوەی  كە  یەكەمجار 

ژیانەش  ئەو  رەنگدانەوەی  و  كۆمەاڵیەتی  لەژیانی  تاك هەبوو  بەهەڵسوڕانی 

بەسەر چاالكییەكانیدا، چونكە هەلومەرجی ژیان، لەسایەی سیستمی چینایەتی، 

الدان، زەبرو زەنگ، فێڵ و كارە دزێوەكان تادەهات پەرەیدەسەند، لەوە بەهێزتر 

بوو، كە فەلسەفە بتوانێت بە سانایی ئاڕاستەی فەرهەنگی كۆمەڵگە بگۆڕێت 

یان  پەیدابكات،  زیاتر  توانای  ویستی مرۆڤ  لەبارتر مەغزاكانی  لەدۆخێكی  و 

چیرت مرۆڤ ئەوەندە بەهۆكاری جیاواز لەسایەی سیستمی سیاسی ژێردەستی 

مرۆڤ نەبێ، مادام دەوڵەت وەكو سیستمێك خۆی وەكو ئەلتەرناتیڤ منایشكرد 

و بوو بەمۆدێل. 

پرەنسیپی هێز لەسیستمی دامەزراوەیی دەوڵەتدا، سەرەتای بەكارهێنانی 

توندوتیژییە، هەر ئەو تێگەیشتنەش بوو، كە هەرسێ چەمكی )دەسەاڵت( و 
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)كۆنتڕۆڵ( و )رێكخسنت( كە مەبەست لەڕێكخستنی دامودەزگا و كۆمەڵگەیە 

لەسایەیدا، لەبنچینەوە واتای دامەزراندنی قەوارەی دەوڵەتە، بۆیە فەلسەفەی 

دژ بەو ستایلە لە دەوڵەت بەپێچەوانەی ئەو بیرۆكەیەی، كە دەوڵەت لەڕێگەی 

چیرۆكی  ئەمەشە  هەر  جێبەجێدەكات،  خۆی  كارەكانی  كۆنتڕۆڵەوە  و  هێز 

هەبوو  نێگەتیڤی  رەنگدانەوەی  مەترسیەكانی،  و  قۆناغەكان  وەرگەڕانی 

كە  دروستكردبوو،  دڵەڕاوكێی  جۆرێك  هەروەها  بەشەریەت،  زەینی  لەسەر 

بەپێچەوانەوە  ئیرادە،  بەر  ببەنە  پەنا  عەدالەت  و  هەقیقەت  دۆزینەوەی  بۆ 

ئاین، رێگەی خۆشرتكردبوون بۆ چەقبەستنی  كەرەستەكانی نەزمی دەسەاڵتی 

ژیان لەشوێنی خۆیدا، ئەم پرەنسیپە بۆ دەوڵەت شیكردنەوەی بۆ دامەزراوە و 

لەدوای رێنیسانس، هەروەها دوای  قەوارە و شێوەی خوداپەرستی رۆژئاوایی 

بیركردنەوەی هێگڵ بەشێكن لەتیۆرەكانی پرەنسیپی دامەزراوە دەوڵەتییەكان، 

كە دواتر رێكخراوی كۆمەڵگەی مەدەنی پێشنیار دەكات و بەچەند قۆناغێكدا 

هاتنی  تاكو  رۆژئ��اوا  كە  بینی،  بەخۆیەوە  منونەیەی  ئەو  بۆیە  تێدەپەڕێت، 

ریفۆرمی ئاینی لەسەر دەستی مارتن لۆسەر و دەوڵەتسازی و هتد بەرهەمهێنا. 

بەشێكبوون  ئەفسانەكاندا،  لەتێڕوانینی  دەوڵەتی  ق��ەوارەی  و  دەوڵ��ەت 

لەراستی ئەو حاڵەتە تۆمارنەكراوانەی، كە مێژو بەناچاری ناتوانێت بیسەملێنێت، 

بۆیە رادەستی ئەفسانەی كردوون، یان وەكو چیرۆكێك لەناو مێژودا جێگەی بۆ 

كردونەتەوە، بەاڵم بۆتە وانەیەك و ئەزمونی لێوەرگیراوە بۆ داهاتو، هەروەك ئەوەی 

كەڵك لە رابردو وەرگیراوە و دواتر راستەرێ بووە، بەشێكی زۆری ئەو فكرەیەی كە 

بۆ دەسەاڵت و دروستكردنی خودا بۆ دەسەاڵتدارێتی و حكومەتدارێتی، مەسەلەی 

دەوڵەت بووە كە لە ئەفسانە كۆنەكانەوە وەرگیراوە، یان ئەو واقیعانەی كە وەك 

ئەفسانە مێژویان تۆماركردوە و بوون بە راستیەك لەزەینی مرۆڤ. 

مرۆڤ  كەللەسەری  دەكەوێتە  دیكە  بەشێوەیەكی  دەوڵەت  وێنای  لێرەوە 

وەك بیركردنەوە لە قەوارەیەك بۆ كۆمەڵگەیەك، ئیدی ئاین و سیستمەكەی كە 
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فەزایەكی گەورەی لە مێژودا داگیركردوە، بووە بە جەوهەری دەسەاڵتدارێتی 

چ  و  ئاشكرا  دەوڵەتی  لەئاستی  چ  بیرۆكەیە  ئەو  ئێستاش  تاكو  دەوڵەتەكە، 

بەاڵم  كاریپێدەكرێت،  و  بەردەوامە  بەدەستور،  نائاشكرا  دەوڵەتی  لەئاستی 

كە  نییە،  دەزگایەك  كۆمەڵە  تەنها  دەوڵەت  كە  بزانین  ئەوە  دەبێت  هەموان 

تەواوی خەڵك بەشداری تێدادەكەن و شوناسەكەی بۆ نەتەوە یان خەڵكێكی 

بۆ  ریكالم  جیاوازدا  ناونیشانی  لەژێر  كە  سیاسیانەیە،  ئەو  بۆ  بەڵكو  نارساون، 

كۆمپانیا زەبەالحەكان دەكەن تاكو لەسەر ویستی خەڵك وەبەرهێنان بكەن. 

ئەگەرچی بەشێكی زۆر لەبیرمەندان و مێژونوسان، )هیرۆدۆت( بە باوكی 

مێژو دەناسێنن، چونكە یەكەمین كەس بووە كە زاروەی )historia(یای وەكو 

چاالكیەكی فكری بەكارهێناوە، لەوێشەوە پاڵەوانەكان وەكو پیاوی سەرمەشقی 

لە  ئەمە  هاتووە،  چیرۆكەكاندا  لە  ناویان  دەسەاڵتەكان  و  سیستم  گۆڕانكاری 

سەرهەڵدانی  لەدوای  بۆیە  هەیە.  رۆما(  و  بەربەرەكان  و  )گریك  ئەفسانەی 

چیدیكە  مێژویی،  لەئەفسانەی  رزگاربوون  و  هاوچەرخ  مێژوی  نوسینەوەی 

پشت بەو پاڵەوانانە نەبەسرتاوە كە لەمێژوی كۆندا هەبوون بۆ بەردەوامبوونی 

ملمالنێی نێوان خێر و شەڕ، رەش و سپی، دەسەاڵت، یاخی، خودا، شەیتان و 

وەهمی  پاڵەوانی  بە  كراون  هتد،  و  سپارتاكۆز  هەرقل،  گلگامش،  وەك  هتد. 

مێژویی، بەاڵم راستییەك هەیە كە دەوڵەت وەكو بەشێك لە سیناریۆی تایبەت 

و بەشێك لەویستی خەڵك، هێشتا بڕوای بە پاڵەوان و مانەوەی شوناس هەیە 

یان النیكەم لەرێگەی شوناسی رەسەنەوە كە دواتر  پاڵەوانەكانەوە،  لەرێگەی 

قسەی لەسەر دەكەین. 

لەمێژودا جۆرەها شێوازی دەوڵەمتان دەكەوێتە بەرچاو كە پێناسەكراوە و 

لەرێگەی  بۆ خوێندن  نەوەكان و  بۆ  دامەزراندنەكەی دەگێڕدرێتەوە  چیرۆكی 

لەشێوازە  یەكێك  نەریتگەرایی  دەوڵەتی  جیهان،  زانكۆكانی  بۆ  میتۆدەوە 

بەو  لەو دەوڵەتانەی  تائێستاش هەندێك  و  كۆنەكانی سیستمی دەوڵەتدارییە 
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نەریتگەرایی،  واتە  چەمكە  »ئەم  پێوەدەكەن،  شانازی  كاردەكەن  شوناسەوە 

لە  مەبەستیان  ئەوان  تایبەتەكانە،  تیۆریسینە  چەمكی  تایبەتی  بەشێوەیەكی 

جۆرە  بەو  هەر  مێژوییەكەی،  بەرگە  بەداماڵینی  بوو  دەوڵەت  شكۆداركردنی 

و  سەرەتایی  واقیعی  هەڵكەوتەیەكی   )BonaLd )بوناڵد_  لەالی  دەوڵەت 

بكات،  خۆی  حوكمڕانی  دەتوانێت  كۆمەڵگەیەك  ئەوەوە  لەرێگەی  ئامڕازێكە 

تێگەیشتنێكی دیكەی نزیك لە بیروڕا سیاسیەكانی ئەرستۆ وەرگیراوە، دەوڵەت 

بە گەلەكۆمەیەكی هەرە بەرفراوان و یەكەیەكی بااڵی كۆمەاڵیەتی دەچوێنێت، 

وەك  میژوونوسانی  كۆمەڵگە،  تۆتالیتاریانەی  سیستمی  ئاڕاستەی  بە  هەروەها 

)مایەر( ئەو پێناسەیە پێشنیاز دەكات، كە گردبوونەوەی كۆمەاڵیەتی بەدەوڵەت 

یەكێتیەكی  بە  سەبارەت  تێدایە  وەهای  هەستێكی  لەناوەڕۆكیشدا  ناودەبات، 

تەواو پشتبەستوو بە خۆی، مێژوی چەرخە دێرینەكان، پێوەرەكانی دیاریكردنی 

زاڵبوون،  توانایەكی  ئیرت مۆركە گشتگیر و سەربەخۆییەكەی و هێزو  دەوڵەت 

گرتووە،  دەوڵەتیان  چەمكی  لەبەكارهێنانی  بەر  ئاستەنگانەی  ئەو  لەبەردەم 

پێناسەی  و  بەكارهێنانی  بە  ناچاربوون  یاساناسان  كە  بەرفراوانەی  مانا  بەو 

یاسایانەی  رێساو  لەو  سیستمێكە  كە  مانایەی  بەو  كورتبكەنەوە،  دەوڵەت 

سنوردارن، وەك دیاردەیەكی یاسایی باسیانكردوە، پێیان لەسەر ئەوە داگرتووە، 

كە تاڕادەیەكی زۆر فۆرمەلەبوونی دەزگای دەسەاڵتدارێتییان بەدیهێناوە، بۆیە 

رواڵەت  بۆ  دەوڵەتایەتییان  هەڵكەوتەی  چونكە  هەڵەیە،  لێكدانەوەیە  ئەو 

خۆیانی  راستەقینەكەی  ئاست  لە  پرسەكان  كە  كورتكردۆتەوە،  فۆرمەكان  و 

دانانێت، كە بە پلەی یەكەم سیاسییە«. جورج باالندیە. االنرتوبولوجیا السیاسە. 

ترجمە علی املرصی. املوسسە الجامعیە للدراسات و النرش و التوزیع. ل155. 

جۆرج بااڵندیە باس لە گۆڕانی شێوەی سیستمی دەسەاڵت و سنورەكانی 

ئاشكرایدەكات و جیاوازیەكەیان چییە و  ئینرتۆپۆلۆژیا  حوكمڕانی دەكات، كە 

لەسەر  داتایانەی  ئەو  زیادكردنی  بە  هەڵدەستێت  ئینرتۆپۆلۆژیا  بۆیە  چۆنە، 
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لە  چونكە  بیرمەندەكان،  و  فەیلەسوف  الی  لە  تێگەیشتنەكانێتی  و  دەوڵەت 

پەنجەمۆری  دەرەوەی��دا  لەفۆڕمی  دەوڵەت  بەشكۆداركردنی  بەشێكیان  الی 

بەرلەوەی  سیاسییە  پەنجەمۆرێكی  كە  نامێنێت،  بەسەرەوە  بنەماڵەی  و  هۆز 

چەمكەكە  پیرۆزڕاگرتنی  لەشێوەكان  بەشێوەیەك  ئەمەش  بێت،  كۆمەاڵیەتی 

)ژیان(ی  واتە  كۆمەاڵیەتی،  ئاسایشی  پاراستنی  بەخاتری  دەسەاڵتەكەیەتی  و 

گشتی، چونكە ئەگەر ژیان هەموی بە سیاسی بكرێت، یەكەم لەدەستی بنەماڵە 

و خێڵ نامێنێت و موڵك و سامانەكە بۆ گشت دەبێت و لەچنگی كۆمپانیاكانیش 

ئەو  لەروی سیاسییەوە شەرعیەتی  رزگار دەكرێت، هەروەها  تردا  لەئاستێكی 

نەریتگەراییە نامێنێت و دەكەوێتە دەستی خەڵك، كە ئێستا رێگە لەو هەواڵنەش 

گیراوە لەرێگەی كۆمپانیاكانەوە لەدەستی بنەماڵە مبێننەوە، بۆیە لەو واڵتانەی، 

كە سیستمەكەی پاشاییە هێشتا هەر لەچنگی بنەماڵەی دەسەاڵتدارە. 

بۆ  گوندنشینی  كۆمەڵگەی  پێشكەوتنی  و  دەوڵ��ەت  مێژوی  ئەوەی  بۆ 

شارستانی بزانین، دەبێت بگەڕێینەوە سەر ئەو مێژوەی كە لەروی فەلسەفەوە 

لە یۆنانی كۆن و لەناو عەرەبیش لەالی فەیلەسوفانی عەرەب شارەزابین. »)ئینب 

خەلدون( یەكێكە لەو بیرمەندە كۆمەڵناسانەی كە مێژوی تێكەڵ بە فەلسەفە 

دیكە،  مێژونوسانی  لەبەرامبەر  لێامنەوە  نزیكە  كاریگەری  هەم  چونكە  كرد، 

هەم ستایلی گێڕانەوەی چیرۆكەكانی ناو مێژوی مرۆیی لەالیەن ئەوەوە، زۆر 

حسین  كاریپێكردوە«  جوانرت  ماكیاڤیللی  و  مۆنتیسكۆ  و  ئۆگەستین  قەشە  لە 

هنداوی. التاریخ و الدولە مابین ابن خلدون و هیغل.. دار الساقی. سنە 2001. 

ل21. 

)ئینب  راستەوخۆ  وەربگرین،  كۆن  مێژونوسی  بەرلەوەی  لێرەدا  بۆچی  ئێمە 

مێژو،  ئاشنای  زیاتر  رۆژئاواییەكان  و  یۆنانی  لە  چونكە  وەردەگرین،  خەلدون( 

و  رۆژئاوا  بۆ  هەم  هەبووە  كاریگەریشی  كۆمەڵناسێك،  وەكو  و  بووە  فەلسەفە 

هەم بۆ رۆژهەاڵت، بۆیە كە دەگوترێت )ئینب خەلدون( پێش )هیگڵ( كەوتووە بۆ 
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شیكردنەوەی مێژو، واتای وایە كە خەلدون شتی نوێی دۆزیوەتەوە بۆ ئاشنابوون 

بەدەوڵەت بەر لە چەندین سەدە، چونكە هیگڵ هونەری مێژو لەهەمو بوارەكاندا 

بە گەشەی مێژوی گشتییەوە گرێدەدات، لەوانەش ئاین، سیاسەت، فەلسەفە و 

بەاڵم  تەماشادەكرد،  دەوڵەت  لە  سنورداردا  شێوەیەكی  لەچوارچێوەی  هونەر 

جیاوازییەكەی خەلدون لەوێدایە، كە لە قۆناغی هونەرەوە دەیگوازێتەوە بۆ زانست، 

ئەمەش لەوێوە سەرچاوەی گرتووە، كە خەلدون گرنگی بە مێژوی راستەقینە و ئەو 

كارێكتەرانە داوە، كە مێژویان تۆماركردوە، بۆیە لە )مقدمە(دا، لەیۆنانییەكان باشرت 

باسی )تراو و تەروادە( دەكات، تەنانەت بەر لە )هیگڵ( باسی كۆمەڵگەی مەدەنی 

تادەگاتە  دەستپێدەكات،  گوندنشینەكانەوە  لە  كە  كردوە،  كاریگەرییەكانی  و 

سەرهەڵدانی شاری بچووك و تەالرسازی نوێ لەو سەردەمەدا، هەروەها قسەكردن 

لەسەر نهێنی خودا لە مێژودا و دابەشكردنی بۆ دیار و نادیار ) ظاهر و الباطن( 

دروستدەكات،  مێژو  خۆی  مرۆڤ  خەلدون(  )ئینب  تێگەیشتنی  پێی  »بە 

لەچاالكیە  یەكێك  دەوڵ��ەت  تۆماردەكات،  هەمەجۆر  چاالكی  كە  ئەوكاتەی 

گرنگەكانیەتی كە زۆرترین چیرۆكی تێدایە لەملمالنێ، كێشە، یاسا، بەڕێوەبردنی 

و  چەك  بەكارهێنانی  و  شەڕوشۆڕ  پێداویستییەكان،  دۆزینەوەی  و  خەڵك 

بریتین  گرێداوە،  بەخۆیەوە  دەوڵەتی  مێژوی  كە  شێوازانەش،  »ئەو  هتد. 

بەندبووە،  سەركوتكارەوە  دەوڵەتی  بە  كە  گێڕانەوە،  تۆماركردنی  شێوەی  لە 

بەبوونی كێشە سەرەتاییەكانی دەوڵەتی  لێی كە  تێڕامان  شێوەی رەخنەگرتن و 

ئەرستۆكراتیەوە بەندە، شێوەی تیۆری و فەلسەفی، كە گرێدراوی دەوڵەتی نوێی 

مافەكان و دەوڵەتی منونەیی پاشایەتی دەستوری بووە، هەروەك هیگڵ پێیوابوو، 

لەمێژودا  پێویست،  یەكە وەك  لەدوای  یەك  ئەم سێ شێوازە  میتۆدەوە،  لەروی 

بەشێوەیەكە كە ناكرێت چاوپۆشیان لێبكرێت لە الیەك، هەر شێوەیەكیش خۆی 

بۆخۆی شێوازێكی سەرەكی بووە لە قۆناغێكی تایبەت« حسین هنداوی. التاریخ 

و الدولە. مابین ابن خلدون و هیغل. دار الساقی. سنە 2001 ل 42. 
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دەوڵەت،  سەرهەڵدانی  لەمێژوی  بەشێكە  لەشوێنێكدا  ئاوەدانكردنەوە 

تێپەڕاندنی مێژو لە وەحشیگەرێتییەوە كە تەنها كوشتنی مرۆڤ و گۆشتخواردنی 

ئاژەڵی كێوی بە بێ كواڵندن و بە سادەیی لەرێگەی راو و شكارەوە، هەروەها 

نێر  رەگەزی  بەرامبەر  لە  سەرەتایی  لەقۆناغێكی  دەسەاڵتێك  وەكو  ژنساالری 

بۆ  عەقڵگەرایی  هاتنی  و  فەلسەفە  دوای  دیكەی  قۆناغەكانی  و  توندڕەوی  و 

چارەسەركردنی كێشەی ژیان، هەروەها خوداوەندێتی سەر زەمین كە لە میرس 

ریفۆرمی  بۆ  فكری  شێوازێكی  و  سیستم  وەك  ئاین  هاتنی  پاشان  و  یۆنان  و 

كۆمەاڵیەتی و گەشەسەندنی بۆ دەسەاڵتدارێتی و هتد. لەگەڵ خۆیدا دەیان 

پیشەسازی  و  ئەدەب  وەك  دیكەی  هونەری  و  تەالرسازی  هونەری  الیەنی 

سەرەتایی و جوتیاری و بەخێوكردنی ئاژەڵ و كشتوكاڵ و هتد بووە، لەكاتێكدا 

و  بووە  رەسەنایەتی  رۆمانسی  فكرەیەكی  وەك  هیگڵ  لەالی  قۆناغانە  ئەو 

تایبەت بەگەلی رەسەنی ناسیووە، بەو مانایەی وەك ئەڵامنیا خاوەن گەلێكی 

رەسەنن، چونكە خاوەنی شارستانیەتێكی پایەبەرز بوون، ئەمەش لەوێوە بووە 

بوون،  مرۆیی  زانیاری  و  زمانەكان  و  هونەركاری  بڕواو  هەمو  سەرچاوەی  كە 

نزیكە،  خورافەوە  لە  و  فكرییە  پارادۆكسێكی  خەلدون  ئینب  بەبڕوای  ئەمە 

هەم  و  هەیە  جیاوازی  ئاینەكانیش  لەگەڵ  هەم  بیركردنەوەكە  لەبەرئەوەی 

پێشكەوتودا،  مەعریفەی  بە  بەراورد  بە  ئەوە  بەهەمانشێوە،  عەقڵیش  لەگەڵ 

نوێ، كە چارەسەری  نوێ و فەلسەفەی  لەدوای سەرهەڵدانی عەقالنیەتی  كە 

بۆ هەمو كێشەكانی مرۆڤ دۆزیوەتەوە، بەراوردناكرێت، چونكە چەمكەكانی 

بە  بنب  سەملاندن  بەبێ  نەهاتوون  لەخۆڕا  سۆسیۆلۆژیا  و  ئەنرتۆپۆلۆژیا  وەكو 

میتۆدی خوێندنی زانستی.

الی هیگڵ سەرهەڵدانی دەوڵەت دەركەوتەیەك لەبەرهەمهێنانی سیستمی 

خوایەتی لە جیهانی كرداریدا، واتە لە دنیایەكدا پراكتیك كراوە، بەاڵم بەستایلێكی 

نوێ و لە كەسێتی كاریزمی سیاسیدا كۆكراوەتەوە و تائێستاش ئەمە هەیە، كەواتە 
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سیستامتیككردنی  بۆ  زۆری  بە  كە  ئامادەیە،  هێزێكی  مرۆڤدا  زەینی  لە  خودا 

سیستامتیككردنی  لەبنەڕەتدا  خۆی  كە  رسوشتییە،  سەرەتای  و  گشتی  ژیانی 

خێزانە بۆ دروستكردنی دەوڵەت، بەاڵم لەشوێنێكدا هەست بەبوونی ئەو زەینە 

ناكرێت، بۆ منونە هۆزی تەتەرەكان و عەرەب الی هیگڵ نەتەوەی سێبەرن و 

جێگیر و رسوشتی نین، بۆیە بە پرەنسیپێكی روحی حوكمیان بەسەردا دەكات و 

دەیانخاتە دەرەوەی مێژو، هەر ئەوەی كە عەرەب گەشەناكەن لەناو مێژودا و 

ئەوەی تریان هەر ناوی نەماوە و تەنها وەكو ناوێك بۆ گێڕانەوە ماوە، ئەوەیە 

كە نەیانتوانیوە پلەیەك لە قۆناغەكان ببڕن لەناو مێژودا.

وەختێك كە باس لەنەتەوە و كۆمەڵگەی دواكەتو دەكرێت، مەرج نیە تەنیا 

لەتەكنۆلۆژیا و پیشەسازی دواكەتوو بن، بەڵكو لەرەوتی مێژو دواكەتوون كە 

پێشخستنی  و  خزمەتكردن  بۆ  كۆمەڵگەیەك  وەك  مێژوەوە  ناو  بچنە  ناتوانن 

كۆمەڵگەی مرۆیی لەروی كۆمەاڵیەتی و نەریت و فەرهەنگەوە، ئەو مێژوەی 

الی  روحی  مەسەلەی  گشتی،  لەمێژوی  وانەیەك  و  منونە  ببێتە  دەتوانێت  كە 

واتە  هەبوون،  عەرەب  الی  پێشرت  كە  بەرهەمدەهێنێت،  ئەوە  تەتەرەكان 

هێرشكردنە سەر ئەوانی دیكە كە تاكو ئیسپانیا و هندستان و ئیتالیا و ئێران، 

لەژێر ناوی ئاینەوە پەلیكێشا، بۆیە هەریەك لە جەنگیزخان و تەیموری لەنگیش 

هەمان رەفتاریان دووبارەكردۆتەوە وەكو )گای هار( هێرشیانكردۆتە سەر ئەو 

واڵتانەی، كە خۆپارێز بوون، ئەو كاولكاری و تێكدانی شارستانیەتانەی لەسەر 

فەرمانی جەنگیزخان  بە  كە  هێرشانەی،  لەو  بەشێكە  ئەوان هەبووە،  دەستی 

پەنای  لە  هەڵبەت  ماوە.  شوێنەواری  تائێستاش  و  كراوە  لەنگ  تەیموری  و 

نوێدا  مێژوی  لەناو  جێگەی  كە  هەیە،  )ناپلیۆن(  وەكو  كەسێكی  ئەمانەشدا 

و  بێسەروبەر  و  شەقاوە  كەسانی  بە  فەرەنسای  دەوڵەتی  چونكە  دەبێتەوە، 

بگاتە  و  داگیربكات  دنیا  توانی  بۆیە  پێكهێنا،  رۆمانسی  روحی  بێ  و  پیاوكوژ 

واڵتانی عەرەبی و میرس بە تایبەتی داگیر بكات، كە دواتریش لە شەڕی دوەمی 
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دروستكردنی  لە  مۆدێلە  ئەم  فەرەنسا،  دەستی  كەوتەوە  دووب��ارە  جیهانی 

داگیركەرانی  لەالیەن  تائێستاش  پێكهێنانی دەزگا جۆراو جۆرەكان،  و  دەوڵەت 

هاوچەرخەوە كاریپێدەكرێت، بەتایبەتی لەناو دەزگا داپڵۆسێنەرەكانی سوپا و 

پۆلیس و هتد. 

لەرێگەی  دەسەاڵتێك  هەر  كە  دەردەكەوێت،  لەشوێنێكدا  مێژو  مەترسی 

راستیەكانی  و  تۆماریكردوە  خۆی  ویستی  بە  مێژونوسێكەوە  یان  نوسەرێك 

الیەنگری  خۆی  خودی  یان  لەدەسەاڵت  بوبێت  ترس  ئەوە  توڕهەڵداوە،ئیرت 

و  ئەفسانەدا  تێكستی  لەناو  چیرۆكەكان  تۆماركردنی  بوبێت،  دەس��ەاڵت 

بە  پەیوەندی  بەشێكی  خراپە،  و  چاكە  بۆ  دابەشكردنی  هەندێكجاریش 

دەسەاڵتگەرێتی و بوونی دەوڵەتەوە هەبووە، كە ملمالنێی لەسەر بووە و لەپێناو 

ناحەزە،  ویستە  ئەو  قوربانی  بە  كراوە  مرۆڤ  سەرەنجام  كە  خوداوەندەكان، 

بەاڵم كە دەبینین مێژو وەك خۆی نابێت بە وانەیەك بۆ مرۆڤ و بەتایبەتیش بۆ 

كایەی سیاسەت، ئەو مەترسییە دەردەكەوێت، كە كەسانی وەك هیگڵ مێژو بە 

)كوڕی سەردەمی خۆی دەزانن(. چونكە هیگڵ لەتیۆرەكەی خۆیدا سەبارەت 

فكر،  و  دەستور  و  سیاسەت  كە  رەتكردۆتەوە  تێڕوانینەی  ئەو  بەدەوڵەت، 

ئەوە  بەپێچەوانەوە  بەڵكو  كۆمەڵ،  بە  روحی  بۆ  ببێتە سەرچاوەیەك  بتوانێت 

سەرچاوە و هۆكارەكەی لە بوونی دەستور و بەهاكانە، بەاڵم لەراستیدا هیگڵ 

ئەوە ناشارێتەوە كە بنەچەی دەوڵەت ئاینە، چونكە الی ئەو ئەوە دیالەكتیكێكە 

لەنێوان ئاین و دەوڵەت، ئەگەرچی دەوڵەت زۆر كەڵك لە ئاین وەردەگرێت، 

ئەو  مەگەر  وەرناگرێت.  لەدەوڵەت  كەڵكێك  هیچ  ئاین  بەپێچەوانەوە  بەاڵم 

لەدوای  و  لەمەسیحیەت  كڵێسا  سیستمی  لەدوای  ئاینپەرستیەی  لە  مۆدێلە 

بۆ  تێڕوانینەی  ئەم  هیگڵ  هەڵبەت  سەرچاوەیگرتووە،  ئیسالمدا  لە  خەالفەت 

و هەم  كریستیان  دەركەوت هەم  كەچی  بووە،  كریستیانی  ئاینی  و  دەوڵەت 

وەكو  مانەوەی خۆیان  بۆ  وەرگرت  دەوڵەت  لە  زۆریان  كەڵكی  ئیسالم،  ئاینی 
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تاكو  سعودیەیە  و  فاتیكان  دەوڵەتی  مانەوەی  منونەش  روحی،  دەسەاڵتی 

تێڕوانینە هەیە، لەوالشەوە منونەی ئەو  ئێستا، كە نزیك بە دوو سەدەیە ئەم 

دەوڵەتانەیە، كە بە ئااڵكەیاندا دەردەكەوێت، كە پاشخانی ئاینیان لە دەستوردا 

لەژێر  هەیە  دەوڵەت  هێشتا  ئەسكەندەناڤیایە،  واڵتانی  منونەی  جێگیركردوە، 

جێگیركردوە،  واڵت  لەدەستوری  ئاینی  گوتاری  قایمكردنی  و  ئاین  ناونیشانی 

كەچی ناوی ئاین نە لەرێگەی دەستور و نە لە رێگەی فەرهەنگەكەی نەهاتووە 

و پێوەی دیار نییە، منونەش مالیزیا و بەشێك لە واڵتانی ئاسیایە.
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تیۆرەكانی دەوڵەت

پێشرت  كە  سیاسیەكەی،  مامەڵە  ل���ەدەرەوەی  دەوڵ��ەت  دامەزراندنی 

ئەسینا  بۆ  سەرەتاكەی  كە  تیۆرەیەك  چەند  لە  بریتین  بوو،  تیۆر  بەرئەنجامی 

لەدوای  كە  تیۆرانەی  ئەو  دواتریش  دەگەڕێتەوە،  ئەفالتون  بۆ  بەتایبەتیش  و 

ئەزمونی دەوڵەتەوە وەكو فكر و فەلسەفە لە رۆژئاواوە سەریانهەڵدا، بریتین 

لەتیۆری بونیادنان، هەروەها تیۆری ئەخالقی و تیۆری چینایەتی و تیۆری فرەیی، 

ئەم تیۆرانە هەریەكەیان پرسیارێكیان لەگەڵ خۆیان هەڵگرتووە، كە ئەدەبیاتی 

ئەویرتە،  پوچەڵكردنەوەیەكی  ئەویرت جۆرە  بۆ  تیۆریەكەیش  خۆی هەیە، هەر 

لەچوارچێوەیەكدا  كە  سیاسی،  رەگەزێكی  كۆمەڵە  لە  بریتین  تیۆرەكان  هەمو 

نەمانی  و  خۆشگوزەرانی  بۆ  سەرجەمیان  كە  دیاریكردوە  پرەنسیپەكانی 

تیۆرەكانی  منونەش  پێناسەیانكردوە،  قەوارەكان  سنورداركردنی  و  ملمالنێكان 

)جۆن لۆك، تۆماس هۆبز، جان جاك رۆسۆ، هیگڵ، ماركس و گرامشی( و هتد 

بوونە. 

تیۆری بونیادنان
پێناسەكردن،  دێتە  دەوڵ��ەت  فەلسەفەی  سەرەتای  وەك��و  تیۆرە  ئەم 

كۆمەاڵیەتی  دەسەاڵتی  لە  دەستوری  حوكمی  بنەماكانی  كە  وادەكات  ئەمە 

هەوەها  رەها،  دەسەاڵتی  و  پاشایەتی  حوكمی  بەپێچەوانەی  و  وەربگرێتەوە 

النیكەم  یان  گەل  كە  یاسا  دەسەاڵتی  حوكمی  بۆ  بیگوازێتەوە  دەتوانێت 

بەموڵكی  گشت  كە  بونیاددەنێت،  گشتی  دەوڵەتی  سەرەكی  خاسیەتێكی 

 )constitonalism( دەوڵەت  بونیادگەری  بیرۆكەی  »بێگومان  بزانن،  خۆیانی 

و  داڕێژراوە  التینییەوە  وشەی  لە  كە   ،)toconstitute( بەكرداری  پەیوەستە 

دامبەزرێرنێت،  و  بونیاد  راپەڕێرنێت  ئەوەی  بۆ  راپەڕاندنا  لە  واتاكەی )هۆكارە 
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ئەو  ل��ەوەدا  ئەنجامێكیش  وەكو  بونیادنراوە  ئەوە  راپەڕێرنێت  شتێك  هەر 

یاخود  بونیادە  كە  بكەین،  بۆ  ئاماژەیان  دەكرێت  بونیادنراون  كە  رەگەزانەی، 

دەربڕێتی  و  دەنێت  بونیاد  و  بوپێكهاتن  بۆ  كار   )constitution( پێكهاتە، 

بەكاردەهێرنێت«  بنەڕەتی  بونیادی  یاخود  دەستور  بەواتای   )constitution(

گەرمیانی.  فازڵ  عەبدوڵاڵ  وەڕگێڕانی.  دەوڵەت.  ڤنسنت. تیۆرەكانی  ئەندرۆ 

دەزگای وەرگێڕان. ساڵی 2011. ل121. 

تیۆری ئەخالقی
تیۆری ئەخالقی لە دوو هەلومەرجی تایبەتدا هاتۆتەئاراوە و كاریپێكراوە، 

ئەویش دیسان لە رۆژئاوا و بە تایبەتی لە ئەڵامنیا و فەرەنسا بووە، تیۆرەكە 

فەرەنسا  لەدوای شۆڕشی  ئەڵامنیا  لە  یەكەمجار  ئەمە  )میپالیه(  واتە  منونەیی 

كردی  ئەڵامنیا  لە   )1770_1830( ساڵی  هیگڵ  دواتر  و  دانا  خۆی  كاریگەری 

نوێ،  دەوڵەتی  بونیادنانی  لە  بەشداریكردن  وەكو  فەلسەفی  تیۆرێكی  بە 

مەدەنی  كۆمەڵگەی  بۆ  هەوڵێك  وەكو  كۆمەڵ  بەشداریكردنی  بە  ئەویش 

لە  یاسا، كە شێوەیەكە  لەداڕشنت و سەپاندنی  پلەبەندی  بوو، هەروەها وەكو 

پەرەسەندنی مرۆیی، چونكە بە بڕوای هیگڵ دەوڵەت ئەندازە و بەهای مرۆییە 

و لە داهاتویەكی چاوەڕواننەكراودا گەشەدەكات و بوونی كۆمەاڵیەتیش لەو 

بەشداریكردنە جگە لە پیشەسازی، كۆمەڵی مەدەنی دەبێتە هاوكارێكی باشی 

دەوڵەت، »بەم واتایە دەوڵەتی ئەخالقی ئەم منونەیەیە، كە مایكڵ ئەوكشۆت 

 )TELEOCRATICASSOSCIATION( بەڕەوایی ناوی دەبات یاخود هایك

خ��وارەوە  زاراوان���ەی  بەم  ئەوكشۆت  ن��اودەب��ات،  تاوانكاری  پەیوەندی  بە 

بە  پەیوەسنت  كە  پێكهاتووە،  تاكێك  كۆمەڵە  لە  شتێك  هەر  وەكو  دیاریكردوە 

كۆمەڵە ئامانجێك یاخود بەرژەوەندی گەلێكی هاوبەش و لە میانەی كاركردنیان 

لەپێناو بەدیهاتنی ئەو بەرژەوەندییانەدا، دان بەیەكرتدا دەنێن. هەموان بۆ ئەو 
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ئامانجە ئامادە و لەسەر پێن، دەوڵەتیش وەكو یەكە و پەیوەستییەكی خاوەن 

ئامانجە، بەو ئامانج و كەسانە دیاریدەكرێت، كە بۆ بەدیهاتنی ئەو ئامانجانە 

هەوڵدەدەن« ئەندرۆ ڤنسنت. تیۆرەكانی دەوڵەت. وەرگێڕانی. عەبدوڵاڵ فازڵ 

گەرمیانی. دەزگای وەرگێڕان. ساڵی 2011. ل181 

ئەو  هەیە،  دەوڵ��ەت  بۆ  ئەخالقی  تیۆری  لەسەر  زۆر  ناكۆكی  هەڵبەت 

)روح( مەسەلەی  بە  پەیوەندی  كە  هیگڵ،  میتافیزیكیەی  زانستیە  توێژینەوە 

ەوە هەیە وەكو ویستێكی خودایی تەماشایكردوە، ئەمە لەگەڵ تێڕوانینەكەی 

سەرچاوەیگرتووە،  فەرەنساوە  شۆڕشی  لە  و  هەیەتی  ئازادی  بۆ  كە  دیكەیدا، 

و  ئیرادەگەریانەیە  ویستێكی  ئازادی  چونكە  فكرییەوە،  لەروی  جیاوازە  زۆر 

دەوڵەتیش بەشێكە لەو قەوارەیەی، كە تاك بۆ بەدەستهێنانی ئازادی و پاراستنی 

هەردوو  ناكۆكێك  وەكو  كاتدا  لەیەك  بۆیە  پێیەتی،  پێویستی  زمان  و  كولتور 

وتەكە لەبارەی دەوڵەتەوە هەستپێدەكرێت. 

هەڵبەت ئەوەی هیگڵ باسیدەكات بەشێكی زۆری پەیوەندی بە كاریگەری 

واتە  میسالیانە  كە  هەیە،  شیلینجەوە  و  كانت  و  فیختە  و  هێردەر  بیری 

ئایدیالیستیانە تەماشای دیاردە و بوونە فیزیكیەكانیان كردوە، كە دواتر زانست 

سەملاندی ئەم بیرۆكانە نەك هەر پراكتیك ناكرێن، بەڵكو لۆژیكیش دەرناكەون.

 

تیۆری فرەیی و چینایەتی
كە  فەیلەسوفانەی،  لەو  بەشێك  تێگەیشتنی  پێی  بە  چینایەتی  تیۆری 

هەر  نەك  دەوڵەتە  ئەمجۆرە  بیریانكردۆتەوە،  واقیعیانە  خۆیان  بەقەناعەتی 

پراكتیك ناكرێت و نابیرنێت، بەڵكو تەسكبینانەشە و لە هیچ میتۆدێكدا جێگەی 

گرێكوێرەی  تیۆرەدا  لەم  كۆمەاڵیەتی  جەوهەری  كێشەی  چونكە  نابێتەوە، 

و  چین  سەر  هاتە  باس  ئەگەر  كە  نیشاندەدەن،  وای  چونكە  دروستكردوە، 

بەالی  ناتوانرێت  كە  ئەوەیە،  واتای  ئەوە  ئیدی  ژیان،  گۆڕێنی  بۆ  ملمالنێكان 
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ئیرادەی  و  دەربچێت  خۆی  كالسیكییەكەی  لەچوارچێوە  دەوڵەتیش  كەمەوە 

مرۆڤ بیگۆڕێت، لە راستیدا ماركس خاوەنی تیۆرەكەیە، باسی لەوەكردوە كە 

گریامن ئەو جیهانە بەدەستبێت مرۆڤ رزگاری بێت لەجیاوازی چینایەتی، ئەوە 

واتای وایە توانیویەتی كە دەوڵەتێكی بێ جیاوازی چینایەتی بونیادبنێت، ئەمە 

تاكتیكەكەش  لەپەنای  بەاڵم  دەكرێت،  مرۆڤ  لەخودی  تەكتیكێكە  ئەگەرچی 

رزگاربوونی مرۆڤە لەو چاوچنۆكیانەی، كە بۆ قۆرغكردن و یاسا و رێسادانانی 

بۆیە  دەكرێت،  پراكتیك  چینایەتییەكانەوە  جیاوازییە  لەرێگەی  شتێك  هەمو 

ماركس پێ لەسەر ئەو تیۆرە دادەگرێت، تاكو خۆی لەدو شت بەدوور بگرێت، 

یەكەم ئەو فەیلەسوف و بیرمەندە ئایدیالیستەكان، دوەم خۆی بەدوور بگرێت 

لەوانەی كە بەناوی فەلسەفەوە ئەنارشیزم بوون و لەجیاتی كەڵك، زیانیان بە 

ویستی مرۆڤ دەگەیاند و بیانوویاندەدا بەدەستەوە تاكو دەوڵەت وەكو خۆی 

مبێنێتەوە مرۆڤ ئیرادەی بەكارنەهێنێت.
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دەوڵەت لە ویستی گشتیدا

)ویستی گشتی(، بە مانایەكی هاوچەرخرت )فەزای گشتییە( ئەم چەمكە بۆ 

قەوارەی سیاسی لەبنەڕەتدا بۆ قازانجە، ئەمە تیۆرەكەی )ژان ژاك رۆسۆ(یە كە 

بۆ خۆی قازانجی گشتییە، لەراستیدا ویستی گشتی كە ئەویش سودی گشتییە و 

بچوككردنەوەیەتی لەپێوەری ئەخالقیدا بۆ دەستەبەركردنی بەرژەوەندی گشتی 

كە پێشرت كاری بۆكراوە و دواتر لە یاسا و دەستوری دەوڵەتدا رەنگیداوەتەوە، 

رەخساندنی زەمینە بۆ موڵكی كەسی و گشتگیركردنی سوودەكانی خۆشی ژیان 

لەسایەی ئارامی و ئاسایشی كۆمەاڵیەتی و پاراستنی كۆمەاڵیەتی و سودگەراییە 

سنورداركردنی  و  گشتی  فەرهەنگی  پاراستنی  هەروەها  جیاجیاكاندا،  لەبوارە 

مەسەلەی ئاین و لەبەرچاوگرتنی ئاینی زۆرینە و هتد، بەشێكن لەو كۆمەك و 

ویستە كۆمەاڵیەتیەی، كە دەبێتە بنەما بۆ دامەزراندنی دەوڵەت لەسەر بنەمای 

تایبەتی.  بەرژەوەندی  بە  دەیكات  سیاسەت  دواجار  كە  گشتی  بەرژەوەندی 

قازانجێك هەم بۆ هاواڵتی كە گرێبەست لەگەڵ حكومەت و دەوڵەت دەكات، 

مافە، ئەویش گۆڕینەوەی  ئەرك و  لەرێگەی دەستورەوە كە دیاریكردنی  تاكو 

ئەم  هەڵبەت  دەوڵەتەوە،  دەزگاكانی  خزمەتكردنی  و  كار  لەرێگەی  سودە 

نێوان دەوڵەت لەڕێگەی دەزگاكانییەوە و هاواڵتی وەكو  گرێبەستە سیاسیەی 

هێزی كاری خۆی و فكری بۆ خزمەتكردنی دەزگاكان، ستایلێك بوو كە تاهاتنی 

ئێستا  بەاڵم  رەنگیدابۆوە،  دەستوریشدا  لەناو  بەردەوامبوو،  مۆدێرنە  پۆست 

پێیەی كە هەمو سیاسەتی كارگێڕی خۆی رادەستی كۆمپانیاكان  دەوڵەت بەو 

كرد، ئیدی گرێبەستەكە لەجیاتی ئەوەی لەنێوان دەوڵەت و هاواڵتی مبێنێتەوە، 

بووە بەگرێبەست لەنێوان كۆمپانیا و كرێكار یان فەرمانبەر و خاوەن فكرەكان، 

ئەمەش هەم بۆ گۆڕینی ستایلی حوكمڕانییە و خۆدزینەوەیە لەخزمەتگوزاری 

دەوڵەت  خۆدوورخستنەوەی  بۆ  هەم  بازاڕ،  و  بازرگانیكردن  ئازادی  بەناوی 
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گروپە  بارەكەشدا  لەهەردو  سیاسیەكان،  گروپە  و  خۆپیشاندان  لەمەترسی 

سیاسییە دەستەبژێرەكان دەستی خۆیان وەشاند لە هاواڵتی و گۆڕینی ویستی 

گشتی بۆ دەوڵەت لەرێگەی ئەو تەكنیكە سیاسییەوە. 

بەپێی قسەی لینین بێت، كە دەڵێت« دەوڵەت بەر لەقۆناغی كۆیالیەتی 

نەبووە و كۆمەڵگەش بەسەر هەردو چینی كۆیلە و خاوەن كۆیلە دابەشنەبووبوو، 

بەكارهێنانی  بۆ  دەوڵەتە  دەزگای  كە  نەبوو  تایبەتیش  دەزگایەكی  وەهیچ 

دوای  بەاڵم  بێت،  ملكەچ  خەڵك  تاكو  سیستامتیك  بەشێوەیەكی  توندوتیژی 

ئەوەی چەند ساڵێك كۆمەڵگەی مرۆیی دوركەوتەوە لەو حاڵەتە وەحشیگەرییە، 

بۆیە لەو وەختەدا هیچ دیاردەیەكی سەملێنەری دەوڵەمتان لەبەردەستدا نییە، 

ژنان  تەنانەت  بەكاریاندەهێنا،  كە شێخەكان  نەریتەی،  ئەو  و  گەورەیی  تەنها 

توێژێكیش  هیچ  هەروەها  نەبوون،  پیاو  ژێردەستەی  و  مەزڵوم  لەوكاتەدا، 

نەبووە دابڕاوبێت لەكۆی خەڵك و حوكمی خەڵك بكات و دەزگای توندوتیژی 

ئێستا هەیە،  ئەوەی  بۆ كۆشكی سەرۆك هەروەك  و دەزگایەكیان هەبووبێت 

یان ئەوەی سوپای سەركوتكەر و زیندانیان هەبووبێت وەك ئەوەی دەوڵەت 

پێویستی پێیەتی«. فالدیمیر ئیلیج لینین. الدولە. محارضات القیت فی جامعە 

سفیردلوف. متوز 1919. دار التقدم موسكو. ل10. 

كەواتە بە پێی ئەو تێگەیشتنە بێت، كە لینین باسیدەكات، دەوڵەت وەك 

نوێ  دیاردەیەكی  مێژو  بەتێگەیشتنی  دامەزراوەیی  و  فەلسەفی  بیرۆكەیەكی 

و  یۆنان  لە  دروستدەبێت  شار  ئەوكاتەی  تا  نامۆیە،  دەسەاڵتێكی  منونەی  و 

میرس، كە ملمالنێیەكی نادیارە و لە گشتەوە بۆ گشت بووە، دەوڵەتی نوێش 

دوبارەكردنەوەی هەمان ستایلی دەسەاڵتگەرییە لەدوای كۆیالیەتییەوە، بەاڵم 

بەشێوەیەك كە ریفۆرمی تێداكراوە و كەڵك لە بیرۆكەی فەلسەفی فەیلەسوفەكان 

بەواتای شارو سەردەمی  بەاڵم  و هتد،  و دەستوری  یاسایی  لەروی  وەرگیراوە 

و دەسەاڵتگەرێتی  دیاردە  وەكو  دەوڵەتەوە  بەناوی  فەلسەفەیەك  خوڵقاندنی 
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لەبەروبومەكەی  كەڵك  ناوەڕاست  چینی  كۆمەڵگە،  بااڵی  چینی  لەالیەن 

وەربگرن و هاوكاری دەسەاڵتی سیاسی بكەن و بەپێچەوانەشەوە، جگەلەمەش 

كۆمەڵە  لەرێگەی  دەكات  لەبەشداریكردنی خەڵك  باس  كۆنگرەی حەوتەم  لە 

و رێكخراو و نوێنەرەكانیانەوە دەوڵەت بەڕێوەببەن و خاوەندارێتی دەزگاكان 

و جومگەكانی دەوڵەت بكەن، چونكە ئەوكات كێشەی سۆڤێتەكان لە یەكێتی 

لینین  بەاڵم  لەسیاسەكان،  بەشێك  و  فكری  گفتوگۆی  جێگەی  ببووە  سۆڤێت 

دەڵێت ئەگەر بڕیاروایە ئێمە دەوڵەمتان بۆ خۆشگوزەرانی خەڵك دامەزراندووە، 

دەبێت خەڵك بەوشێوەیە بەشداریبكات تاكو هەم لەڕێگەی نوێنەرەكانیانەوە 

بزانن و هەم بوونی  بە موڵكی خۆیان  ئامادەبن، هەم دەوڵەت و دەزگاكانی 

خۆیان لە دەرەنجامی شۆڕش هەستپێبكەن. 

میرسەوە  و  یۆنان  سەردەمی  لە  دەوڵ��ەت  ویستی  بیرۆكەی  بەڵێ 

بیرۆكەكە  بەاڵم  پێناسەكرابوون،  مرۆیی  ئامادەگییەكی  بە  ئەوكات  هاتووە، 

خرابووە  ناتەواو  لەیۆنان  ئیپیكۆرسەكانەوە  و  سۆفستاییەكان  لەالیەن 

كە  میتافیزیكیەوە،  لەتێڕوانینێكی  بەاڵم  بەهەمانشێوە،  لەمیرسیش  روو، 

دواتر  كرد،  سەقامگیرتر  دەسەاڵتەكەی  و  رەنگیدایەوە  سەرچاوەكەی  ئاین 

لەسەدەی حەڤدەهەمەوە بیرۆكەی عەقالنییەت، كە گوایە رسوشتی تەماشای 

دەوڵەتی كردوە نەك دەستكرد، هاتە ئاراوە، ئەمانە بەشێكی جیاوازبوون لە 

ویستی دەوڵەت بە بێ بوونی خەڵك و بەشداریكردنی سیاسییانەی خەڵك لە 

دەرەوەی دەسەاڵت. 

هەڵبەت لەروی تێگەیشتنی فەلسەفییەوە كە )تۆماس هۆبز و جۆن لۆك( 

كۆمەاڵیەتییە  پەیامنی  و  گشتی  لەویستی  جۆرێك  دەوڵەت  پێناسەیانكردوە، 

رادەستی  دەنگ  كۆی  بە  كۆمەڵگە  واتە  گشتەوە،  لەالیەن  دەسەاڵت  دواتر  و 

پەیامنە  ئەو  یاسایی،  دەسەاڵتی  وەرگرتنی  بۆ  دەكات  دەستەبژێرێكی سیاسی 

كۆمەاڵیەتیە بڕیاری خەڵكە لەگەڵ دەسەاڵتداران لەروی یاسایی و دەستورییەوە. 
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عەقالنیەتە  لەو  پشتگیری  ئەوەبوو  سەرقاڵی  هۆبز(  )تۆماس  سەرەتا 

وەك  ن��ەك  بێت،  دەوڵ���ەت  دام����ەزراوەی  ملكەچی  م��رۆڤ  كە  بكات، 

دامەزراوەیەكی خودایی و دەرەوەی سنورەكان، كە بە پێی تیۆرەكانی هۆبز 

دامەزراوەكە  ئیدی  دەوڵ��ەت،  بۆ  تاكەوە  كۆمەاڵیەتی  پەیامنی  لەڕێگەی 

دوركەوتنەوەبێت  هەم  خەڵكبێت،  سەروماڵی  پارێزگاریكردنی  بۆ  هەم 

شارستانی  كۆمەڵگەیەكی  هێنانەدی  هەم  و  نارسوشتی  مەرگی  و  لەترس 

پێناسەی  و  واتا  دەوڵەت  چەمكی  فەلسەفییەوە  لەروی  گەشەیكرد.  و..هتد 

لەسەرەتای  كردوە.  پێناسەیەكی  فەیلەسوفێكیش  هەر  و  وەرگرتووە  فراوانی 

سەرهەڵدانی مۆدێرنەوە، كە مەترسییەكانی دەسەاڵتی دەوڵەت هاتنەئاراوە، 

رەخنەیان  هەبێت،  یەكرت  لەبۆچوونی  ئاگایان  ئەوەی  بێ  بە  فەیلەسوفەكان 

لەو ژیانە سیاسییە گرت و بەشێوەیەكی تری ژیان و یاسای ئاژەڵی، بەاڵم بە 

عەقڵی مرۆڤ خەماڵند، نیچە دەڵێت »دەوڵەت گروپێك ئاژەڵی رسكی دڕندە 

و بێ توك و سپی پێسنت، گروپێك لەشكری بەڕێزن، بەهەمو سیستمە جەنگی 

سەر  دەبەنە  شااڵو  ترسناكەكانیانەوە  بەچنگە  رێكخراوەكەیانەوە،  هێزە  و 

خەڵكێكی زۆر كە رەنگە لەروی ژمارەوە زۆر لەخۆیان زۆرتربن، بەاڵم هێشتا 

دیاریبكەن،  پێ  خۆیان  بارودۆخی  كە  دانەڕشتووە،  بۆخۆیان  سیستمێكیان 

شتێكی  وەك  )دەوڵەت  دەڵێت  ۆرد(یش  )لیستەر  دەوڵەتە،  بنەچەی  ئەمە 

جیاواز لە سیستمی هۆزگەرایی ئەو كاتە دەستپێدەكات، كە رەگەزێكی مرۆیی 

)چاو  دەڵێت:  )هۆنهایمەر(  هەروەها  دەدەن(،  دیكە  رەگەزێكی  پەالماری 

سنورەكانی  پەالماری  جەنگاوەر  هۆزێكی  دەبینیت  بگێڕیت  الیەكدا  بەهەر 

نەكردبێت،  تەیار  بۆ جەنگ  ئەوان خۆیان  كە هێندەی  تر دەدەن،  هۆزێكی 

نائامادەیەدا خۆیان وەك گروپی چاودێر جێگیر  دوایش لە خاكی ئەو هۆزە 

دەكەن و دەوڵەتی تێدا دادەمەزرێنن(. )تانیهۆفەر(یش دەڵێت: )توندوتیژی 

)چینێكی  دەڵێت:  گامپلۆویز  خوڵقاندوە(.  دەوڵەتی  كە  ئامڕازەیە،  ئەو 
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سیمنەریش  دۆڕاوەكانەوەن(  سەری  بەسەر  لەسەركەوتوەكان  فەرمانڕەوا 

دەمێنێتەوە(«.  هێزێك  پاڵپشتی  هەمیشە  و  هێزە  ئاكامی  )دەوڵەت  دەڵێت: 

ویڵ دیورانت. مێژوی شارستانێتی. بەرگی یەكەم. وەرگێڕانی بۆ كوردی. ئازاد 

بەرزنجی. نەبەز كەمال نوری. دانا ئەحمەد مستەفا. دەزگای سەردەم. ل67. 

بریتییە  گشتیدا،  لەویستی  دەوڵ��ەت  بێت  چەپەكان  تیۆری  پێی  بە 

لەنوێنەرایەتی خەڵك لەڕێگەی هەڵبژاردنەوە بۆ دامەزراندنی شورایەك، كە 

لەڕێگەی كۆنگرەی نیشتیامنییەوە سازدەكرێت وەكو كارتێكی فشار بەسەر 

دەوڵەت  لەدامەزراندنی  بوون  بەشێك  كە  خەڵكەوە،  الیەن  لە  دەوڵەتەوە 

و  خەڵك  لەنێوان  بووە  گفتوگۆ  بۆ  هەوڵە  ئەم  سەرەتا  سیستمەكەی،  و 

سیستمی  بەسەر  بووە  هاونیشتیامنی  مافی  هۆكارەكەشی  دەسەاڵتداران، 

رێكەوتنانە  جۆرە  ئەو  بۆ  خەڵك  فشاری  دیكەوە  لەڕوویەكی  دەوڵەتەوە، 

رێكەوتنی  بەتایبەتی  ب��ووە،  تر  ئەوانی  و  دەوڵ��ەت  لەنێوان  كە  ب��ووە، 

نێودەوڵەتی، كە بریتیبووە لە )دیاریكردن و لێوردبوونەوە( لەرێكەوتنەكان، 

مەبەست لەو لێوردبوونەوە و رێكەوتنە لەو واڵتانە بووە، كە خاوەنی هێزی 

خەڵك  كاتەدا  لەم  هەبووە،  بەهێزیان  ئابورییەكی  و  سیاسی  و  سەربازی 

هەروەها  ئاگاداردەكردەوە،  رێكەوتنانە  ئەو  لەمەترسیەكانی  دەوڵەتیان 

و  خەڵك  كە  مەترسیانەی،  لەو  بووە  یەكێك  تەكنۆلۆژیا  و  زانستی  شۆڕشی 

دنیا،  زلهێزەكانی  كۆنتڕۆڵی  ژێر  نەكەونە  لەوەی  هەستیانپێكردوە  چەپەكان 

دەوڵەت  كە  ئەوەبووە،  بۆ  خەڵك  ویستی  و  بەشداری  دیكەش  الیەنێكی 

بەشداربێت لە پێكەوەژیانی ئاشتیانە و جۆرێك لە قەناعەتپێهێنانی دەوڵەتی 

بەتایبەتی  جیهانی،  ئیمپریالیزمی  فراوانبوونی  و  مانەوە  لەپێناو  بووە  بێهێز 

ئەوكات سەردەمی جەنگی دوەمی جیهانی كۆتایی پێهاتبوو و جەنگی سارد 

لەروی  داواكارییە  جۆرە  ئەو  بەشداربوو  خەڵكی  بۆ  بۆیە  دەستیپێكردبوو، 

دەستورییەوە، رەوایەتی بەخشیبوو » 
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 لەبارەی ئەوەی كە پرسیاردەكرا چۆن گەالنی هەمو دنیا بەشداریانكرد لە 

دیاركردنی چارەنوسی خۆیان، وەاڵمەكە ئەوەیە كە دوای ئەوەی زیاتر لە )70( 

و  چۆنایەتی  الیەنی  دوو  رزگاركرد،  ئیمپریالیزم  داگیركاری  لە  خۆیان  دەوڵەت 

چەندایەتی هەبوو، لەرووی چەندایەتیەوە مەسەلەی رزگاركردنی جوگرافی بوو 

بوو،  تر چۆنایەتی  بوو، الیەنێكی  بە رزگاركردنی رووبەری خاك  پەیوەندی  كە 

مەسەلەی پەیوەندی دەوڵەت بوو بەسیاسەتی نێودەوڵەتی و بزوتنەوەی گەالن 

و هاندانی گەالنی تر بۆ روبەڕوبوونەوەی ئیمپریالیزم و سنوردانان بۆ جەنگ و 

هەماهەنگی دەوڵەت لەپێناو یەكسانی و سودی گشتی، هەروەها نەهێشتنی 

رەفتاری خراپ كەڵكوەرگرتن لەخەڵك لەالیەن ئیمپریالیزمەوە و پەیوەندیگرتنی 

هەمو دەوڵەتان و پەیوەندی نێوان گەالن«. ودیع امین. حركە التحرر الوطنی 

و اسهامها فی االنفراج الدولی الراهن. مجلە الطلیعە. السنە التاسعە 1973.
سیستمێكی  لەدەستی  و  گشتیدا  لەویستی  دەوڵەت  بەوەی  سەبارەت  هەر 
دیاریكراوی وەكو دوای سەركەوتنی شۆڕشی ئوكتوبەر و هاتنە سەركاری سیستمی 
لەداڕشتنەوەی  لینینی  ماركسی  كالسیكیۆ  دوای  »هەروەها  هەبوو،  سۆڤێت 
پێویستە،  كاتێك  دیكتاتۆریەت  كردەوە  لەوە  جەختیان  پرۆلیتاریا،  دكتاتۆریەتی 
بۆیە  دیكە،  قۆناغێكی  بۆ  بیگوازێتەوە  قۆناغێكەوە  لە  بیەوێت  كۆمەڵگە  كە 
لینین  وەربگرێت،  دەوڵەت  شێوەی  كە  نەكراوەتەوە،  الدانە  لەو  بیر  هەرگیز 
لە بوونی دەوڵەتێكی منونەیی وەكو سۆسیالیزم دەكات،  لێرەدا بەراشكاوی باس 
ئەوەش لەكاتێكدا وەكو قۆناغێكی راگوزەر لە سۆسیالیزمەوە بەرەو كۆمەڵگەیەكی 
لەبوونی  نەكردوە  پرۆلیتاریای  دیكتاتۆریەتی  باسی  لینین  بەراستی  كۆمۆنیستی، 
كۆمەڵگە  كە  باسیكردوە،  شوێنەدا  لەو  و  پرسیارێك  وەاڵمی  لە  بەڵكو  دەوڵەتدا، 
بەرەنگاری  دەتوانێت  ئەوكات  لێوەرگرت،  كەڵكی  و  كرد  ئەزموونی سۆسیالیزمی 
خەباتی  پێویستە  بۆیە  كۆمۆنیستی،  لەكۆمەڵگەی  رێگرە  كە  ببێتەوە،  هێزە  ئەو 
لە  تەواو  تێگەیشتنی  وەكو  دنیایە  ئەو  بەدیهاتنی  تا  بەردەوامبێت  چینایەتی 
الشعبیە فی  السلطە  السوفیتات هیئات  بونیادی دەنێت«  تایبەت  بارودۆخێكی 

االتحاد السوفیتی. مجموعە من املٶلفین. دار التقدم. ل74. 
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پێناسەكەمان  و  سەربەخۆیە  چەمكێكی  بۆخۆی  دەوڵ��ەت  ئەگەرچی   

دیكەی  مانایەكی  گشتییە،  ویستی  ئەوەی  سەرباری  بەاڵم  كرد،  لەسەرەوە 

وەرگرتوە كە بریتییە لەبەرژەوەندی پاراستنی چینێك، كە بۆرژوازیە و هەر بۆ 

بەدەوڵەت  سەبارەت  هیگڵیەكە  چەمكە  »بەپێی  فەراهەمكرا  ژیان  ئەوانیش 

بۆرژوازی  پەرەسەندنی  و  بەسەردەمانێكەوە هەیە، كە گەشەكردن  پەیوەندی 

بەشێوەیەكی نادیاریكراو دەردەكەوت و لەئەنجامدا، الفلێدانی چییەتی ئاكاری 

فەراهەمدەبێت،  بەیداخەدا  ئەم  لەژێر  بۆرژوازی  دەوڵەتی  بۆ  جیهانگرەوە  و 

تەنها  لەراستیدا  بەاڵم  ب��ۆرژوازی،  دەبێتە  جیهان  هەمو  رۆژێك  لەكۆتاییشدا 

و  خۆی  لەناوبردنی  كە  بخوڵقێنێت،  ئاكاری  دەوڵەتێكی  دەتوانێت  چینێك 

تەنها چینێكی وەها  لەبەرچاوگرتبێت، بەكورتی  ئامانج بۆخۆی  دەوڵەتی وەك 

ناو  بەدووبەرەكی  كۆتایی  بەمەش  بخوڵقێنێت،  وەها  دەوڵەتێكی  دەتوانێت 

لەیەكێتی  كە  پێكبهێنێت،  وا  كۆمەاڵیەتی  ئۆرگانیزمێكی  و  بهێنێت  هەژاران 

كۆمەڵگەی  و  دەوڵەت  گرامشی.  ئانتۆنیۆ  بەهرەمەندبێت«.  ئاكاری  تەكنیكی 

مەدەنی. وەرگێڕانی. مامەند رۆژە. باڵوكراوەكانی خانەی وەرگێڕان لەوەزارەتی 

رۆشنبیری. ل117. 

بەاڵم بە پێی چەمكە ماركسیەكەی، كە هەم ماركس پێش مردنی لەكتێبی 

)دەربارەی مەسەلەی نەتەوایەتی( باسی دەوڵەتی كردوە و لەوێ باسی كێشەی 

چارەسەر نەكراوی هەنگاریا دەكات و دواتریش ئەنگڵس لە كتێبی )بنەچەی 

دەكات،  سیاسیە  ژیانە  لەو  باس  دەوڵەت(،  و  تایبەت  خاوەندارێتی  و  خێزان 

بۆ  سیاسییەوە  كۆمەڵێك  بەدەستی  وایە  ئامڕازێك  وەكو  دەوڵەت  چۆن  كە 

لەرێگەی  سەركوتكردن  بۆ  ئامرازێكیشە  و  چینایەتی  ژیانی  بە  بەردەوامیدان 

ئەو  رەنگدانەوەی  هەمان  سەرخانەكەشی  بۆیە  ئابوری،  و  ئاسایش  و  سوپا 

ستایلە سیاسییە دەبێت و بەدەست چینێكەوە بۆ سەركوتكردنی چینێكی تر. 

لە  دەرەبەگایەتیدا  سیستمی  بەسەر  سەرمایەداری  سەركەوتنی  لەدوای 
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ئەوروپا، یەكەمین دەوڵەت ساڵی 1871، كە وەك سیستم بەهێزی جەماوەری، 

كرێكار، جوتیار و چینی هەژار پێشڕەوایەتیكرا و دەوڵەتی پاشاموەكەی ناپلیۆن 

و لویسەكانی روخان، ناوی لێرنا كۆمۆنەی پاریس و دەسەاڵت لەچنگی خەڵك 

بوو نەك دەستەبژێری سیاسی چاوچنۆك، بەاڵم دوای )72( رۆژ ئەم دەوڵەتە 

پاڵپشتە نێودەوڵەتییە روخا و دەسەاڵتی نەما، ئەو دەوڵەتە  بێ خاوەن و بێ 

و  ئاینی  و  بێ جیاوازییە چینایەتی  بە  ژیانی سیاسی  كە  بوو،  یەكەمینجار  بۆ 

نەتەوەییەكان بەچاوی خۆی ببینێت، بە بێ ئەوەی هیچ حزبێكی ماركسی و 

سۆسیالیستی هاندەری بێت یان پاڵپشتیبكات، لەحاڵێكدا بەكوالێتی جیاواز خۆی 

منایشكرد، كە هیچ جیاوازیەكی چینایەتی تێدا نەدەبیرنا، ئەمە وای لەماركس و 

ئەنگڵس كرد، كە لەرێگەی فكرەوە هێزە جەماوەری و سیاسییەكان هانبدەن 

بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵتێكی نوێ لەدەرەوەی ئەو دەزگایانەی كە دەوڵەتی 

كالسیكی لەخزمەت چینێك بەكاریدەهێنێت، دیموكراسیەتی ئەو دەوڵەتە تائەو 

نوێ،  ئەزمونێكی  وەك  كە  بەشێوەیەك  گۆڕی  سیستمی  كە  بڕیكرد،  جێگەیە 

كرداری  بەرپرسیارێتی  چونكە  سەردەمە،  ئەو  دەوڵەتی  لەچاو  بوو  سیحرێك 

لەرێگەی نوێنەرەكانییەوە بەرامبەر هەڵبژێردراوەكان، كردارێكی یەكسانیخوازی 

كاراتر  یاسادانەرەكان  لەدەزگا  لە الیەك، هەروەها دەزگا جێبەجێكارەكان  بوو 

بوون. 

دوابەدوای ئەم سیستمەی كە شۆڕش سیامی دەوڵەتی گۆڕی، تاكو كۆتایی 

شۆڕشی   )1917( ساڵی  بیستەم،  سەدەی  سەدەی  سەرەتای  و  نۆزدە  سەدەی 

دەوڵەتی  و  روخاند  قەیسەریان  دەوڵەتی  لینین،  بەڕابەرایەتی  ئوكتوبەر 

ناوی  پرۆلیتاریا  دیكتاتۆریەتی  بەدەوڵەتی  دواتر  دروستبوو،  سۆڤێتییەكان 

دەركرد، ئەمە هەوڵێكی دیكە بوو بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێك لەرێگەی هێزی 

لەدەسەاڵت،  ناڕازی  سیاسی  گروپی  و  جوتیار  كرێكار،  شۆڕشگێڕ،  جەماوەری، 

ناڕەزایەتییەكان  و  مانگرتن  كارگەكانەوە  لە  )1905(ەوە  ساڵی  لە  سەرەتاكەی 



45دەوڵەت

دەستیپێكرد، تاكو روخانی دەوڵەت، ئەم شۆڕشە ستایلێكی هێنایەئاراوە كە خەڵك 

بتوانن نوێنەرەكانیان بكێشنەوە لە دەزگا شەرعیەكان بە بێ ترس، دەسەاڵتی 

سۆڤێتییەكان سەرەتا، كە لەدەستی ئەنجومەنی پارێزگاكان بوو، پاشان گەیشتە 

قەزا و شارۆچكە بچوكەكان، دواتر لەساڵی 1918 لینین لەكۆنگرەی حەوتەمی 

حزبی بەلشەفیك گوتارێكی دا، باسی لەوەكرد كە هەركەس لەرێگەی خۆیەوە 

چاودێری كاری خۆی بكات و بەهایەك بەو مێژوە بدرێت، كە سۆڤێتییەكانی 

وەكو  سەركەوتنی شۆڕش،  لەدوای  بوو  هەنگاو  یەكەمین  ئەمە  دروستكردوە، 

منونەیەكی نوێی دەوڵەت، كە بریتیبوو لە كۆمەڵێك كۆماری سەربەخۆ لەژێر 

سایەی سۆڤێت و بەپێی دەستوری یەكێتی سۆڤێت.

و  لینین  بەسەركردایەتی  ئوكتوبەر  شۆڕشی  سەركەوتنی  ب��ەدوای  »دوا 

سۆڤێتییەكان،  سیستمی  سەركەوتنی  و  قەیسەر  بەسەر  بەلشەفیك  حزبی 

ساڵی 1935 بۆ 1936 لەالیەن دەوڵەتەوە دەستورێك دەرچوو، كە سیمبولێك 

كاری  گواستنەوەی  سەرەتای  ئەمە  سۆسیالیزم،  بەرەو  لەسۆڤێتییەكانەوە  بوو 

دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریابوو بەرەو دەوڵەتی گەل بەگشتی« السوفیتات هیئات 

السلطە الشعبیە فی االتحاد السوفیتی. مجموعە من املٶلفین الشیوعیین. دار 

التقدم. ل61.

بلۆكی  دروستبوونی  لەسەردەمی  بەدەوڵەت  سەبارەت  لەمبارەیەوە  هەر 

لەگەڵ  لەوەدا   « تایبەتی خۆی هەبوو، دەڵێت:  بۆچوونی  بلیخانۆف  سۆڤێتدا 

)ڤاندێر ڤیلدا(، كە بیرمەندێكی سیاسی ئەو سەردەمەی سۆڤێت بووە، كۆكم و 

دەشێت وشەی دەوڵەت هەم بەچەمكێكی بەرتەسك و هەم فراوان لێكبدرێتەوە، 

لەناوچوون  باسیان  كاتێك  ئەنگڵس(  و  )ماركس  كە  كۆكم،  لەوەشدا  هەروەها 

و نەمانی دەوڵەت كردوە، لەچوارچێوەی لێكدانەوەیەكی بەرتەسكی چەمكی 

تۆمەتباریانبكەین،  كارەیاندا  لەم  ناكرێت  بەاڵم  كردوە،  پشكدارییان  دەوڵەتدا 

چونكە لەوكاتەی ئەواندا ئاخاوتن لەسەر دەوڵەت، بەواتا فراوانەكەی وشەكە، 
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هێشتا وەختی نەهاتبوو، بەاڵم تاكو ئەم كاتەی ئێستامان )مەبەست سەرەتای 

دروستبوونی سۆڤێتی كۆنە( دەوڵەت هەر ئامڕازی دەسەاڵتی چینێكە بەسەر 

ئەوانی دیكەدا، ئەركی دەوڵەتیش وەك دەربڕو نوێنەری بەرژەوەندییە گشتییە 

مەدەنییەكان، هەروەها وەك رێكخەرێكی گشتی، هێشتا رەنگ و روی خۆی 

بەڕونی نەكێشاوە و بەدیارنەخستووە، تەنها لەم )10( ساڵی دواییەدا نەبێت، 

بەاڵم دەوڵەت وەك ئەنجامێكی دژایەتی و نەیارێكی ناكۆكییە چینایەتیەكان، 

بەسەر  زاڵبوون  ئامڕازی  وەك  سیاسی،  سامی  و  بیم  و  ترس  بۆ  رشتێك  وەك 

دێت  كاتێك  دەچێت،  بەسەر  بەتاڵدەبێتەوە  كردەی  كارو  دیكەدا،  چینێكی 

لەناودەچن، بەاڵم دەوڵەت  نامێنن و سنورەكان دەسڕدرێنەوە و  كە چینەكان 

زەوی  گۆی  سەر  هاواڵتیانی  و  گەل  رێكخستنی  لەشێوەكانی  شێوەیەك  وەك 

وەك  دەوڵەت  رۆڵی  كە  دەخەمە سەر  ئەمەشی  دەمێنێت،  ئایندەدا، هەر  لە 

و  گەردونییەكان  یان  جیهانییەكان،  كێشە  و  دۆزو  گەشەكردنی  ئامانجێكی 

زیادبوونی ژمارەی دانیشتوانی گۆی زەوی، لەبن نەهاتنی بەروبووم و داهاتە 

چێرناوەكان،  زەوییە  و  دارستانەكان  پاراستنی  وزە  كەمبوونی  زەمینیەكان، 

پیسبوونی گۆی زەوی و ئاو هەوا، زۆرانبازی لەگەڵ كارەساتە رسوشتیەكان و 

بلیخانۆف.  بلیخانۆف.  راسپاردەكانی  لەگەشەسەندندایە«.  بەبەردەوامی  هتد. 

وەرگێڕانی. ئیسامعیل راجی. باڵوكراوەكانی خانەی وەرگێڕان. ل 100 و ل101. 

ئەم بۆچونەی بلیخانۆف لەسەر بنچینەی فكری ماركس لەوێوە سەرچاوەی 

)لۆژیكی  واتای  بەهەردو  تایبەتە  موڵكییەتی  لەبنەڕەتدا  دەوڵەت  كە  گرتووە، 

لەچوارچێوەی  كۆمەڵگە  كردنەی  سیستامتیك  بە  ئەو  چونكە  كات(یەكەی،  و 

ئابوری  كۆمەاڵیەتییەكان،  یاسا  لەروی  كۆمەڵگە  یاسا،  دایكی  وەك  دەستور 

لەسەر  بەرهەمهێنان  هەروەها  تایبەت،  بۆ  گشتی  سودی  لەچوارچێوەی 

بنیچینەی توانای تاك و خەڵك و دەستی كار، لەروی شارستانیەتەوە بۆ سیستمی 

دەوڵەت لە رابردودا، مێژوییەكی لەپشتەوەیە، كە چۆن ئەو موڵكیەتە تایبەتە 
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سەریهەڵداوە، ئەمە لە شارستانیەتی رۆما و هیندەسورەكان و ئەڵامنیای كۆندا 

هەبووە، كە سیستمی دەسەاڵتدارێتی هۆز بووە پێشرت، وەختێك ئەمە كەپێشرت 

رویەكی رسوشتی هەبوو، خەڵك بە هۆی پەیوەندی كۆمەاڵیەتیەوە مافەكانی 

دیاریدەكرا و دواتر دەگۆڕێت بۆ نارسوشتی، ئیدی پەیوەندییە لێكدابڕاوەكان 

كۆمەاڵیەتیەكانی  پەیوەندییە  و  خزم  لەجیاتی  مرۆڤەكان  كە  دەكات،  كارێك 

بۆ  قازانجەكەی  تەنها  بێت كە  لەگەڵ دەزگاكانی دەوڵەت  دیكە، سەروكاریان 

چینی بااڵدەستی كۆمەڵگەیە كە بەناوی خاوەندارێتی دەوڵەتەوە مامەڵە لەگەڵ 

مێژو  وەكو حەمتیەتی  دادێت  رۆژیك  دەوڵەتە  ئەو  كەواتە  دەكەن،  واقیعەكە 

خۆی لەناودەبات و لەگەڵ نەمانی چینێك بەسەر چینێكی تر و سەركوتكردن و 

نەمانی سیستمی سەرمایەداری، ئیدی دەوڵەت نامێنێت وەكو سنور و قەوارەی 

لەسەر  بێت  بەهەشتی  رەنگە خەونێكی  و هتد،  ئابوری سەربەخۆ  و  سیاسی 

زەمین، بەاڵم ئێستا خەریكە وێنەیەكی وەها و فۆڕمێكی وەها دەبینین بەڕوە 

سیاسییەكەی نەك دەستوری و یاسایی بە تایبەتی لە رۆژئاوا، بەكەڵك وەرگرتن 

بۆ  فەراهەمكراوە،  هەیە  خۆشگوزەرانی  هەرچی  سۆسیالیزم  فەلسەفەی  لە 

منونە دەوڵەتی نەتەوەیی كە دواتر گفتوگۆی ئەو بەشە دەكەین، بەشێوەیەك 

لەشێوەكان نەماوە و دەوڵەت ئێستا لەگشتەوە بۆ گشتە، بەوپێیەی كە لەجیاتی 

هتد  و  رەگەز  نەتەوە،  فەرهەنگ،  ناسنامە،  لەكولتور،  فرەیی  دەوڵەتی  ئەوە 

هەیە، ئەوروپای رۆژئاوا، ئێستا لەو دۆخە سیاسیەدا دەژی و هیچ جیاوازیەكی 

بۆ رەنگ، نەتەوە، ئاین، مەزهەب، كولتور، رەگەز و هتد نەهێشتۆتەوە، رەنگە 

ئەمە یەكێك بێت لەو كەڵك وەگرتنە لەفەلسەفەی ماركس لەالیەك، هەروەها 

شۆڕشی  لە  جۆرێك  سەرهەڵدانی  بۆ  سەروەختێك  پێشەوەی  هاتنە  مەترسی 

و  نەتەوەپەرستی  ئاینپەرستی،  رەگەزپەرستی،  نازیزم،  راسیزم،  بەسەر  مرۆیی 

هتد. 
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بەدەوڵەت  سەبارەت  لەسیمینارێكدا  لینین  خۆیدا  لەكاتی  بۆچونە  ئەم 

باسیكردوە و گوتویەتی: »ماركس هەمو هەوڵەكانی بۆ پەروەردەكردنی چینی 

كرێكار ئەوەبوو سەبارەت بەدەوڵەت و مەسەلەی شۆڕشی سۆسیالیستی تەنها 

بۆ ئەوەیە، كە دانبرنێت بە بوونی پرۆلیتاریا و دیكتاتۆریەتی سیاسی، چونكە 

بەهێزی جەماوەری  پشت  تەنها  تێدانیە  دابەشكارییەكی  هیچ  دەسەاڵتە  ئەو 

دیاریبكات،  دیكە  رێگەیەكی  ناتوانێت  بۆرژوازیەتیش  دەبەستێت،  چەكدار 

بۆرژوازیەت  دەتوانێت  كە  جێكەوتە  چینێكی  بۆ  دەگۆڕێت  پڕۆلیتاریا  كە 

سەركوتبكات، ئەم حەمتیەتەش لەوێوە سەرچاوەی گرتوە كە جەماوەری خەڵك 

تێدەكۆشن،  نوێ  ئابوری  سیستمێكی  و  لەخۆیان  بەرگریكردن  بۆ  پرۆلیتاریا  و 

نەهێشتنی  وەكو  دەوڵەتی  پرۆلیتاریا  ئەگەر  كە  هەیە  تێبینیەش  ئەو  دواتر 

سەركوتكردن و رێكخستنەوەی ژیانی بێ چینەكان مامەڵە بكات، ئایا پڕۆلیتاریا 

ئەو دەوڵەتەی بۆچییە كە بۆرژوازی دایمەزراندوە؟ ئەمەیە كە ماركس لەكاتی 

دار  والثورە.  الدولە  لینین.  كردوە«.  لەسەر  گفتوگۆی   )1851  _1848( خۆیدا 

التقدم. سنە 1976. 

بۆچی  و  سەریهەڵدا  لەمێژودا  دەوڵ��ەت  چۆن   « دەڵێت:  هەروەها 

شۆڕشانەی  لەو  ئایا  هەیە،  س��ەروەری  و  بەدەوڵەت  پێویستی  بۆرژوازیەت 

ئایا  نەمێنێتەوە،  مەزڵوم  هەروەكو  پرۆلیتاریا  كە  گۆڕا،  شتێك  چ  بۆرژوازیەت 

بۆرژوازی  دەوڵەتەی  ئەو  میكانیزمەكانی  لەناو  دەبێت  چی  پڕۆلیتاریا  ئەركی 

سەرلەنەوێ بونیادی دەنێتەوە؟«. هەمان سەرچاوەی پێشوو. 

ئەم پرسیارە بەگشتی گرنگە، بەتایبەتی بۆ چینی كرێكار كاتێك بەشداری 

شۆڕشی رزگاریخوازی نیشتیامن دەبێت و دواجاریش هەمان ملمالنێی چینایەتی 

دووبارەدەبێتەوە، حاڵی چینی ژێر دەست وەك پێشوتر دەبێت، هەروەك ئەوەی 

بووین، كەوابوو قسەكەی ماركس دروستە كە  لەتەواوی شۆڕشەكان شاهیدی 

دەوڵەت دەسەاڵتێكی سەپێرناوی دەرەكییە بەسەر كۆمەڵگەوە، نەوەكو ئەوەی 
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بیرۆكەیەكی  هەروەها  گشت(،  بۆ  )گشتە  ویستی  تیۆرییەوە  لەروی  گوتراوە 

بەرجەستەبووی ئەخالقیش نییە، هەروەكو هیگڵ دەڵێت »دەوڵەت بەرهەمی 

دەوڵەت  ترەوە  لەالیەكی  پێشكەوتندا،  دیاریكراوی  لەپلەیەكی  كۆمەڵگەیەكە 

نە  بۆیەش  بەناتەباییەكی بێ چارەسەر،  ناكۆكی و  بە  بەتێوەگالن  دانپیانانێكە 

ملمالنێیە  ئەو  بۆئەوەی  پێبێت«،  كۆتایی  لەتواناشدایە  نە  و  چارەسەردەكرێ 

یەكێكە  ئەمەش  لەپشتەوەیە،  ئابوری  كەبەرژەوەندی  مبێنێتەوە  ب��ەردەوام 

لەم  بۆیە  دروستیكردوە،  كۆمەڵگە  سەروی  بۆ  دەسەاڵت  كە  لەپێویستیەكان، 

چارەسەریدەكات،  بەسیستم  و  دەكاتەوە  ملمالنێكان هێمن  دەسەاڵت  كاتەدا 

بۆیە هەتابێت هەرچی زیاترە خۆی دەخاتە سەروی دەوڵەتیشەوە«. فردریك 

انجلس. اصل العائلە و امللكیە الخاصە والدولە. دار املدی للنرش. سنە 2010. 

ل177

ل��ەدوای  كە  ه��اوچ��ەرخ  س��ەرم��ای��ەداری  دیكەی  روی��ەك��ەی  هەڵبەت 

گڵۆباڵیزەیشنەوە هاتووە، واتە دوای روخانی سۆڤێتی كۆن، لەنەمانی دەوڵەت 

هەتا  دەترسێت  لەوە  سیستمە  ئەم  كە  ئەوەیە  مەترسیدار،  حاڵەتێكی  وەكو 

دەوڵەتە،  پشتی  بڕبرەی  كە  سەرمایەگوزاریەوە،  لەروی  مبێنێتەوە  لەناوخۆیدا 

ئیدی قەوارەكە لەناودەچێت، بە حوكمی ئەوەی كە ژیانی مرۆڤ بە هۆی هەر 

سیستمێكەوە بێت، هەمیشە لەئاڵوگۆڕدا دەبێت. بۆیە بەشێك لەواڵتانی رۆژئاوا 

بۆ پاراستنی شكۆ و موڵكییەت بۆ بنەماڵە و ماڵی پاشا بۆ داهاتوی دەوڵەت، 

سیستمی  پاشایەتی،  سیستمی  لەپەنا  و  كردوە  سەربەخۆ  سیاسیان  كایەی 

سپێردراوە  دەوڵەتەكەیە  قەوارەی  سیاسەتی  هەرچی  و  داناوە  پەرلەمانیان 

هەروەها  هەڵبژێردراوە،  خەڵك  بەدەنگی  گوایە  یاسادانانەی  دەزگای  بەو 

هەر ئەو سیستمە پاشایەتییە سەرمایەگوزاریان بە گشتی لە دەستی دەوڵەت 

تایبەت و چۆتە دەرەوەی قەوارەی  دەرهێناوە و خستویانەتە دەستی كەرتی 

سەرمایەداری  هەم  و  مبێنێت  پیرۆزیەكەی  دەوڵەت  هەم  بۆئەوەی  دەوڵەت، 
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سپی،  یەخە  كرێكاری  و  لەناونەچێت  خوارەوە  چینی  بەدەستی  سیستم  وەك 

و  فەرهەنگی  لەئاستی  تەنانەت  بۆیە  لەرۆژئاوا،  ئێستا  مامناوەندە  چینی  كە 

و  دەوڵەت  وەك  قەوارەكە  مانەوەی  بۆ  هەیە  بۆچوون  هەمان  كولتوریشدا 

لەكۆمەڵە  جگە  دەوڵ��ەت  لەزانكۆكان  ئەوەی  ه��ەروەك  جیهانی،  سیستمی 

دەزگایەك بۆ خزمەتكردنی مرۆڤ زیاتر هیچی تر نییە، لەروی فەلسەفیشەوە 

وانەیەكە بۆ مانەوەی قەوارەكە، كە خاوەن رەگەزەكان باوەڕیان پێی هەیە و لە 

دیموكراسیدا زیاتر دەردەكەوێت، كاتێك هەڵبژاردن دەكرێت، خاوەن ناسنامەی 

دیكەش بۆیان هەیە خۆیان بپاڵێون بۆ پەرلەمان. 

 مەسەلەی بوونی دەوڵەت وەك سیستم و حوكمڕانی، بۆ مرۆڤە دركپێكەرە 

سیاسی و رۆشنبیرییەكان نامۆبوون، لەخۆ نامۆبوونە بەرامبەر ئەو هەواڵنەی 

دراوە بۆ خۆشگوزەرانی گشت، كەچی دوای ئەو هەمو هەواڵنە دەبینین لەخۆ 

دەوڵەت  لەتیۆری  رەخنە  كتێبی  لە  ماركس   « پەرەدەسێنێت  زیاتر  نامۆبوون 

الی هیگڵ، هەوڵێكدەدات فەلسەفەی ئیدیۆلۆژیستی هیگڵ لەسەر پێی خۆی 

رابگرێت ئەویش بەو واتایەی، كە بە رای ماركس، هیگڵ رەسەنایەتی لەهەوێنی 

مرۆڤ،  روحی  بۆ  گەڕاندویەتییەوە  وەرگرتوە  مرۆڤە  خودی  كە  سەرەكییەوە، 

سیاسیدا  لەبواری  بەهەمانشێوەش  دادەنێت،  مرۆڤی  هزری  بەرهەمی  بە  كە 

دەوڵەت روخساری لەخۆبێگانەبوونی مرۆڤ بوو. هیگڵ دەوڵەتی بەگۆڕەپانی 

یاسا و رێسای هزری و گشتی و سەربەخۆ لە كۆمەڵگەی مەدەنی زانیوە، بەاڵم 

بەالی ماركسەوە دەوڵەت بەم واتایە و لەتیۆری لەخۆ بێگانەبوونی فیورباخدا 

هاوكێشەی خواوەند زیاتر نییە، ئەمە لەكاتێكدا كە لەجیهانی واقیعیدا دەوڵەت 

رەنگدانەوەی بەرژەوەندییە تایبەتیەكانە و زیاتر لە بەرژەوەندییە تایبەتییەكانی 

نییە و دەرەنجام و رەنگدانەوەی ئەو بەرژەوەندیانەشە،  كۆمەڵگەی مەدەنی 

ماركس ئەم دەرەنجامگیریە دەكات كە دیموكراسی واقیعی بەرهەمی لەناوبردنی 

و  مەدەنی  كۆمەڵگەی  تێكەڵهەكێشانی  و  مرۆڤ  سیاسی  بوونی  خۆبێگانە  لە 
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دەوڵەت دەبێت و دێتەكایەوە، دیموكراسی منونەییش لەدواجاردا ئامادەبوونی 

دەوڵەتدایە«.  لەپێكهێنانی  مەدەنی  كۆمەڵگەی  بەرژەوەندییەكانی  هەمو 

حوسێن بەشیری. بنەماكانی زانستی سیاسی. وەرگێڕانی بۆ كوردی. ئەبوبەكر 

كاروانی. دەزگای چاپ و پەخشی حەمدی. ساڵی 2009. ل157

لەالیەن  خەڵكە  سەر  سەپێرناوێكی  دەوڵەت  كە  ماركس  بۆچونەی  ئەو 

ئەو  وەختێك  كە  گرتووە  سەرچاوەی  لەوێوە  سیاسیەوە،  دەستەبژێرێكی 

دیكە  گەلێكی  و  كیانێك  و  دەوڵەت  هەر  لەگەڵ  شەڕ  سیاسیە  دەستەبژێرە 

بیرناوە،  جەنگەكانەوە  هەمو  لەدوای  كە  بەسەردێت  ئەوەی  هەڵدەبژێرن، 

ژیانی  بەسەر  وەهای  كاردانەوەیەكی  جەنگ   1942 ساڵی  دوای  منونە  بۆ 

كۆمەاڵیەتی و ئابوری سۆڤێتدا هێنا، كە خەماڵندنی لە دەرەوەی ئەو خەسارەتە 

بوو دەوڵەت پێشبینی كردبوو، » دوای شكستهێنانی ئەو سیستمە كە جەنگ 

دەستیپێكرد لەدەرەنجامدا زیاتر لە 20 ملیۆن كەسی سۆڤێت كوژران و 1710 

شار و زیاتر لە 70 هەزار گوند وێرانبوون، هەروەها لەروی پیشەسازییەوە 32 

هەزار پرۆژەی پیشەسازی سوتێرنان و هەمو كارگەكان لەكاركەوتن و بەدەیان 

لە  و  ئاسن  لە60%  پۆاڵ،  كارگەی   60% لەوانەش  بێكاربوون،  كرێكار  هەزار 

%60 خەڵوز بوو، هەروەها زۆرترین زیان بەر كەرتی كشتوكاڵ كەوت، چونكە 

جەنگ كەوتە ئەو شوێنانەی كە الدینیشینەكان بوون نەك شارەكان، سەرەنجام 

دوای  بەاڵم  رۆبڵ،  ملیار   2569 گەیشتە  ئەو شەڕەدا  لەكۆتایی  زیانی سۆڤێت 

جەنگ پارتی سۆسیالیستی سۆڤێتی توانی لەرێگەی ئەجێندایەكەوە بە بڕیارێك 

چارەسەری ئەو زەرەرو زیانە مادی و مەعنەوییە بكاتەوە، بەمەش ئابوری واڵت 

بەرزكرایەوە و قەرەبووی هەمو ئەو شوێنانە درایەوە، كە سۆڤێت لە جەنگی 

دوەمی جیهانیدا زیانی بەركەوتبوو« السوفیتات هیئات السلطە الشعبیە فی 

االتحاد السوفیتی. مجموعە من املٶلفین. دار التقدم. ل 67.

سەپێرناوێكی سەر خەڵكە  دەوڵەت  باسیكردوە،  ماركس  كە  راستیەی  ئەم 
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لەالیەن دەستەبژێری سیاسی و گروپە چاوچنۆكەكانەوە، ئەگەر لەهیچ بوارێكی 

كە  دەركەوێت،  لەوێدا  دیارنەكەوێت،  كۆمەاڵیەتیدا  و  فەلسەفی  و  سیاسی 

ملیۆن مرۆڤی  و 600  ملیارێك  لە  زیاتر  دەبینین،  دەوڵەتێكی وەكو هندستان 

زیاتر تێیدا دەژی بە نەتەوە، ئاین، مەزهەب، كولتوری جیاجیاوە و شەڕی لەپێناو 

سەربەخۆیی خۆی كرد لەگەڵ بەریتانیا و ساڵی 1947 سەربەخۆیی وەرگرت، 

ئێستاش خاوەن تەكنۆلۆژیای بەهێزە لەرووی پزیشكی و تەكنیكی كۆمپیوتەر 

و پیشەسازی جۆراوجۆر، كەچی بەملیۆنەها مرۆڤ بێ نەوا، بێ نان، بێ پۆشاك 

سەربەخۆن  و  دەوڵەتن  سیادەی  خاوەنی  ئەوان  لەكاتێكدا  خواردنن،  بێ  و 

وەكو دەوڵەت و سنور و قەوارەی تری سیاسی و هتد، پرسیارەكە ئەوەیە ئایا 

مرۆڤ ژیانی بۆیە دەوێت تاكو سیاسەت ئاڕاستەی خۆی وەربگرێت، یان ژیان 

بێت  خەڵك  لەخزمەت  تەكنۆلۆژیا  پێشكەوتنی  و  بێت  خاكی  سادە،  ئاسایی، 

نەك گروپی مافیا كە وەك خەڵكی هەژار ئینتیامی دەوڵەتیان نییە؟. ئایا مرۆڤ 

تا  دەكات  سیاسیەكان  هێزە  هەڵبژاردنی  پرۆسەی  و  سیاسەت  بەشداری  بۆیە 

سەركەون و خۆشگوزەرانی ببینن، یان بۆ ئەوەی ببنە سوتەمەنی ئەو چەمكەی 

پێیدەڵێن دەوڵەت و چارەنوسەكەشی بەدەستی چەند كەسێكەوەیە و هیچی 

تر؟، ئایا خەڵك پێویستیان بە دەوڵەتە وەكو خاك و سەربەخۆیی بۆیە شەڕی 

بۆدەكەن، یان پێویستییان بە دەوڵەتە بۆ ئەوەی لەسایەیدا ئارام بگرن، كەچی 

قوربانی  و  تر  دەوڵەتێكی  پاشكۆیەتی  و  شەڕ  سوتەمەنی  و  بەماتریال  دەبن 

شەڕبن؟. 

بەوپێیەی )هیگڵ( پێشرت بۆچوونی لەبەرامبەر دەوڵەتدا بەو شێوەیە بوو، 

ئەویش خێزان و كۆمەڵگەی مەدەنی،  دابەشیكردبوو،  بازنەدا  بەسەر دوو  كە 

پشتی  هیگڵ  پێدەچێت  دانابوو،  تایبەتی  یاسایەكی  بازنەیەكیش  هەر  بۆ 

لەسەردەمی  بەستبێت  سەملێرناو،  بیانوی  بە  )تجرید(،  داماڵراو  بەپێناسەیەكی 

ئەویش  خۆی،  بیركردنەوەی  بۆ  داناوە  بۆ  لۆژیكی  بنەمایەكی  بۆیە  خۆیدا، 
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بنەما  بێت،  شێوەیەك  بەهەر  بەاڵم  تایبەت،  بۆ  گشتە  دیاریكردنی  پێویستی 

دەوڵەتدا  پێناسەكردنی  لەژێر  ناكرێت  دەستنیشانكردنێكە،  هەمو  بیانوی 

ژێرخان و سەرخانی دەوڵەت،  ئابوری وەك  و  بەبێ دەزگای خێزان  دەربچین 

تر  جارێكی  و  رایدەكێشێت  یەكەمدا  بازنەی  بەالی  جارێك  شیكردنەوانە  ئەم 

رسوشتێكی  حكومەت  كردەوەكانی  كە  مانایەی  بەو  و  دوەمدا  بازنەی  بەالی 

وەكو  كەسێك  تاكە  بەاڵم  دەبێت،  بازنەیەك  بۆ  ئینتیامی  و  هەیە  جەوهەری 

لەبەرگێكی  كە  كردوە  هیگڵ  لە  وای  تێگەیشتنە  ئەم  جێبەجێیدەكات،  پاشا 

تردا، دەرەنجامێكی بۆشی هەبێت لەچاو شیكردنەوەكانی ماركس بۆ دەوڵەت، 

چونكە هیگڵ باس لە دەسەاڵتدارێتی تاك دەكات و پێیوایە دەوڵەت یەكێك لە 

ئەركەكانی بااڵنسێكە بۆ سنورداركردنی ماف و بەرجەستەكردنی دادپەروەری، 

كۆمەڵێك  لە  دەوڵەت  كە  پێیوایە،  هیگڵ  پێچەوانەی  بە  ئەگەرچی  ماركس 

دەزگای سەركوتكەر و پاراستنی بەرژەوەندی دەستبژێرێكی سیاسی و كولتوری 

دەكرێت  پێیوایە  دیكەشەوە  لەالیەكی  نییە،  تر  هیچی  بەوالوە  سەرمایەداری 

بەاڵم  هەبێت،  دەوڵەتدا  جڵەوی  دەستی  لەگرتنە  كەسێك  چەند  دەسەاڵتی 

بێت،  بەتەنها دەسەاڵتی دەوڵەت  تاكێك  نییە  پێویست و عەقاڵنی  ناكرێت و 

و  گەل  ژیانی  لە  دیاردەیە  كۆمەڵێك  دەوڵەت  كە  تێكەڵكردوە،  ئەوەی  هیگڵ 

دەوڵەتی سیاسی، یەكەم ئەوەیە كە دەستورە لەالی مۆنتیسكۆ، دوەم دەستورە 

لە هەردو شۆڕشی ئەمەریكی و فەرەنسی، لێرەدا هیگڵ دەوڵەتی سیاسی لەناو 

تێگەیشتنێكی  یان  پێناسەیەك،  هیچ  و  دەخنكێنێت  كۆمەاڵیەتیدا  دەوڵەتی 

سیاسی پێنادات، ئەمەش ئەو لۆژیكەیە، كە ماركس توانی هیگڵ لەدژی خودی 

هیگڵ بەكاربهێنێت، ئەویش سەراوژێربوونی لۆژیكەكەیەتی كە ئەو جگە لەوەی 

زانیویەتی لەپشت دەستوری سیاسی، دەستوری جەوهەری كۆمەاڵیەتی هەیە، 

بەاڵم دركی بەوە نەكردوە كە ئەویرت پەیوەندی بە موڵكیەتی تایبەتەوە هەیە 

رێگە هەبوو،  دوو  ماركسدا  لەبەردەم  » هەڵبەت  دیاریكراودایە،  لەكاتێكی  و 
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قوڵبوونەوەی  یەكێكیان  گرتبوو،  هیگڵ  لە  رەخنەی  كە  بوو  لەوێوە  ئەوەش 

هاوچەرخ  پێشكەوتنی  ئەوەی  هەروەك  سیاسی  كیانی  سەربەخۆیی  لە  فكر 

دیالێكتیكی  لە  بوو  تایبەت  موڵكیەتی  توڕهەڵدانی  دوەم  ناچاریكردبوو، 

كۆمەڵگەیە،  چینەكانی  ملمالنێی  و  دیالێكتیك  بەرهەمهاتوی  كە  دەوڵەتەوە 

یەكێكیان هەڵگری تیۆری سیاسیە، دوەمیان تیۆری كۆمەاڵیەتی مێژوییە، بۆیە 

ماركس گرنگی بە ئابوری داو دۆزە سیاسیەكەی پشتگوێخست، بەاڵم ئەنگڵس 

وتەكانی  دیاردانە  ئەو  سەرباری  كە  هەڵبژارد،  دوەمی  رێگەی  بەپێچەوانەوە 

بەیەكرت، وەكو  تێكەڵكردنی دەوڵەت و كۆمەڵگەبوو  ئەویش  پاراست،  هیگڵی 

دەسەاڵتی سەربەخۆ« عبدالله عروی. مفهوم الدولە. مركز الثقايف العربی. سنە 

2001. ل 53. 

لەئەنجامی  دامودەزگایە  كۆمەڵێك  دەوڵ��ەت  كە  تێدەگەین  لێرەوەیە 

بێت،  یان دەوڵەتی رەسەن  ئاڵوگۆڕ، كودەتا، دروستكراو،  سەركەوتنی شۆڕش، 

هێزێكی  لەالیەن  یان  هتد،  و  میرس  و  هند  وەكو  هەیە  دێرزەمانەوە  لە  كە 

دەرەكییەوە بۆ نەتەوە یان كۆمەڵگەیەكی تایبەتەوە بووە بە دەوڵەت، لەهەمو 

موڵكیەتی  بۆ  گشتی  موڵكیەتی  دەستبەسەرداگرتنی  لە  بریتییە  حاڵەتێكدا 

یان  بێت،  یان سیاسی  تایبەتی  بۆ دەستەبژێرێكی  ئەو موڵكیەتە  ئیرت  تایبەت، 

بنەماڵە و خێزانێك بێت، ئەوەی كە بۆتە مۆدێل لە مێژوی 3 تا 4 سەدەی رابردو، 

لەهەر  رێگریكردوە  كراوە  بۆی  هەرچی  دەسەاڵت  بۆیە  هەیە،  خۆی  بنەمای 

و  دەسەاڵت  دژی  فەرهەنگی  یان  ئابوری  یان  كۆمەاڵیەتی،  شۆڕشێكی  جۆرە 

سیستمەكەی. 

 ماكیاڤیللی جگەلەوەی كتێبێكی بەناوی میر هەیە و لە 26 بەش پێكهاتووە، 

تیۆرەكەی  و  كاریپێدەكەن  و  فێڵبازەكان  سیاسییە  پڕۆگرامی  پەیڕەو  بە  بووە 

سیاسەتدا،  لەناو  كراوە  ناحەز  تاڕادەیەك  و  نارساوە  )ماكیاڤیلیزم(  بەناوی 

لێوەرگرتوە و دانەیەكیشی لەو كتێبە بەدیاری  چونكە مۆسۆلۆنی زۆر كەڵكی 
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بۆ هیتلەر ناردوە لەكاتی خۆیدا و بەكتێبێكی زۆر بەكەڵكی زانیوە، ئەمە واتای 

ئەخالق  لەبەكارهێنانی  دورن  كە  سیاسیەكان  و  میرەكان  بۆ  كتێبێكە  كە  وایە 

و  عەقڵ  لەهەر  رێگە  تاكو  سیاسیەكان،  بۆ  لۆژیكیە  پەیڕەوێكی  لەسیاسەتدا، 

هۆشیاری كۆمەڵگە بگرن، بەاڵم لەكتێبی میردا بەئاشكرا بابەتی ویستی گشتی 

بۆ دەوڵەت رەتدەكاتەوە و پێیوایە دەسەاڵتی سیاسی خودێكی ناژیرە و لەنێوان 

دامەزراوە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكانەوە سەرچاوەدەگرێت و دەڵێت: » ئەركی 

دەوڵەت ئەوەیە كە چاودێری هاوسەنگی ئەندامەكانی پەیكەری سیاسی بكات، 

بەردەوامیی  و  شەرعیەت  چەسپاندنی  بۆ  دەسەاڵت  ئەوەی  سەرەڕای  چونكە 

پێویستە  بەاڵم  وەردەگرێت،  دەوڵەت  لەدەزگای  سود  خۆی،  فەرمانڕەوایی 

سیاسەتدا  لەكایەی  لەوانەیە  كە  هەڵبسەنگێنێت  گۆڕانكارییانە  ئەم  هەمیشە 

سەرهەڵبدەن بۆئەوەی بتوانێت لەو دیاردانە ئاگاداربێت، كە هەڕەشە لەژیان و 

مانەوەی دەوڵەت دەكەن، هەربۆیە دەوڵەت تەنیا دیمەنی بااڵی دەسەاڵت نییە، 

بەڵكو دامەزراوەیەكی یاساییشە، كە پێویستە چاودێری شێوەی جێبەجێكردنی 

یاساكان بكات«. رامین جیهانبەگلو. ماكیاڤیللی و بیری رێنیسانس. وەرگێڕانی. 

موسڵح ئیروانی. دەزگای موكریانی. ساڵی 2001. ل65 

هەروەها دەردەكەوێت كە دەوڵەت بەپێی تیۆرەكەی هیگڵ، كە تاڕادەیەك 

بێت، نەك  تەنها دەزگایەكی مەدەنی  كەوتبووە ژێر كاریگەری ماكیاڤیللیەوە، 

بەپرسێكی مەدەنی بۆ نەهێشتنی ئەو جیاوازیەی كە لەنێوان سیاسی، بازرگان، 

نابیرنێت  جیاوازیانە  ئەم  چونكە  دروستدەبێت،  خەڵك  و  دەوڵەت  پیاوانی 

نیشتیامنپەروەری  ناوی  لەژێر  ئەوەی  بۆ  بێهۆشدەكەن  خەڵك  دەستەبژێر  كە 

ئەوكاتە  تەنها  ئەمە  بەاڵم  شەڕبكەن،  دەوڵ��ەت،  ق��ەوارەی  پاراستنی  لەپێناو 

بەهای دەمێنێت، كە خەڵك لەپێناو خۆشگوزەرانیدا شۆڕشدەكات و دەیەوێت 

و  وەردەگرێت  سەربەخۆیی  دەوڵەت  وەختێك  بێت،  رزگاری  لەنەهامەتی 

دەبێتە  و  قایمدەكات  زەوی  لەسەر  قاچەكانی  و  رادەوەستێت  پێی  لەسەر 
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دەزگاكانی  دەبێت  ئەمەش  بۆ  دەستپێدەكات،  بەڕێوەبردن  ئەوكات  دیفاكتۆ، 

دەوڵەت كاری خۆیان بكەن وەكو باجوەرگرتن، ئاسایش و پاراستنی دەوڵەت، 

نیشتیامن، چەسپاندنی ئاین لەناو دەستوردا و وەبەرهێنان لەالیەن بازرگانانەوە 

و زەمینە خۆشكردن بۆ دەوڵەمەندكردنی كۆمەڵێك لەسەر هەژماری كۆمەڵێكی 

لەپێناو  گشتێك  كە  دەردەك��ەوێ��ت  ئاسایی  خەڵكی  بۆ  ئیدی  هتد،  و  تر 

خۆشگوزەرانی گروپێكی تایبەت گیانیان كردۆتە قوربانی و تەمەنیان بەو ژیانە 

سیاسییە بەخشیوە، كە هیچ بەهایەكی نییە لەدوای گۆڕانی دیمەنە سیاسی و 

دەوڵەتەوە  بەسیامی  چینایەتی  جیاوازی  بەئاشكرا  وەختێك  كۆمەاڵیەتییەكان، 

دەبیرنێت. 
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تیۆرەكانی بونیادنانی دەوڵەت

قەوارەیەكی  باسدەكرێت  وەكو  لەمێژودا،  پێشرت  دەوڵ��ەت  ئەگەرچی 

و  هەبووە  بوونی  قۆناغەكە،  سیستمی  و  سەردەم  كۆمەڵگەی  بۆ  سەرەتایی 

بەشێكبوون  یەكڕەنگ  كۆمەڵگەی  و  هێز  ئاین،  زەمین،  سەر  خوداوەندەكانی 

لەبنەچەدا لەروە زانستییەكەیەوە، كە  لەپێكهاتە مێژوییەكەی، بەاڵم دەوڵەت 

دیاریكردنی  و  بەرقەراركردن  گشتی،  ویستی  ئابوری،  جوگرافی،  لەروی  هەم 

سیستم، دوای سەركەوتنی سەرمایەداری وەكو قۆناغ بەسەر سیستمی كشتوكاڵی 

و دەرەبەگایەتی دەركەوت، ئەویش لەسەر بنچینەی كۆمەڵێك تیۆری جیاجیا 

دروستبووە و بووە بەخاوەنی سیامیەكی جیاوازی خۆی و پەرچەمی خۆی و 

دیبلۆماسی  و  بازرگانی  ئاڵوێری  و  نێودەوڵەتی  ناسنامەی  و  ناونیشان  و  پوڵ 

و.... هتد، هەڵبەتە دەوڵەتی نوێ لەروی زانستی و میتۆدیشەوە جیاوازییەكەی 

لێرەوە دەردەكەوێت كە لەم تیۆرانەی خوارەوە پێكهاتووە.

دەسەاڵت بەر لە تێگەیشتنی تیۆرە بۆ دامەزراندن و دامەزراوەی دەوڵەت، 

كۆكردنەوەی  و  پەیداكردن  ئەوەی  بەقەد  نییە،  جێبەجێكردن  تەنها  سیاسەت 

چونكە  كۆمەاڵیەتییەكان،  و  ئابوری  پێگە  لەهەمو  جۆراوجۆرەكانە  دەسەاڵتە 

دەستبەسەرداگرتنی  ناوەڕۆكە،  بێ  توێكڵێكی  دەس��ەاڵت  بێ  بە  دەوڵ��ەت 

دەبێت  ئەوەتا  یان  كۆمەاڵیەتی،  بنكەی  و  سەربازی  و  ئابوری  سەرچاوەی 

دەبێت  بەاڵم  هەڵبژاردنە،  ئەوەتا  یان  بێت،  شەرعیەتەوە  و  شۆڕش  لەڕێگەی 

گرنگی  و  بەپێز  چەمكی  گرنگرتین  دەس��ەاڵت  چەمكی  كە  بزانرێت،  ئەوە 

بە بێ بوونی هیچ قەوارەیەك  سیاسەت و زانستی سیاسیە، چونكە توخمێكە 

چەندایەتی  لەبارەی  هەڵبەت  ناكرێت،  لەسەر  كۆكبونیشی  ناپارێزرێت، 

باسێكە  ئەمە  هەڵسەنگاندن،  بۆ  دیكەیە  مەسەلەیەكی  چۆنایەتیشەوە  و 

هەیە،  سیاسیەوە  سیستمی  جۆری  و  بیرۆكە  جیاوازییەكانی  بە  پەیوەندی 
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بۆ  تەماشاكراوە  لەپێوەرەكان  یەكێك  و  هێزێك  وەك  كۆمەاڵیەتی  باسی  بەاڵم 

بۆ  لەبارە  بوارێكی  كۆمەاڵیەتی  بنكەی  چونكە  دەس��ەاڵت،  بەدەستهێنانی 

بزواندنی هەر پەرچەكردارێك، بەوپێیەی گروپەكانی كۆمەڵگە توانایەكی باشیان 

هەیە بۆ پارێزگاریكردنی ئەو دەسەاڵتەی، كە سەپێرناوە یان ویسرتاوە، كەوابوو 

چۆنایەتیەوە  و  چەندایەتی  لەروی  دەوڵەتەوە  بەسەر  كۆمەاڵیەتی  كاریگەری 

گرنگن  بەشێكی  كە  ئابوری  و  ئاین  وەك  دیكەی  رەگەزەكانی  لە  بەرچاوترە 

لەتیۆری بونیادنانی دەوڵەت. 

1: تیۆری ئاینی: ئەم تیۆرە بریتییە لەتێگەیشتنی كۆنی ئەو دەسەاڵتدارانەی 

ئەو  گەیشتبوونە  خەڵكی  و  دادەن��ا  سەرزەمین  بەخوداوەندی  خۆیان  كە 

مەبەستە  ئەو  بۆ  ئەوانیش  و  زەمینە  سەر  خودای  فەرمانڕەوا  كە  قەناعەتەی 

خوداپەرست بوون. واتا پاشا یان هەر ناوێكی تر بووبێت بۆ دەسەاڵت، لەالیەن 

تێگەیشتنی  بەپێی  خوداوەندە  ئەم  ئیدی  خودا.  وەكو  پەرسرتاوە  خەڵكەوە 

و  بەڕێوەبردن  بۆ  هەبووە  پێوەری  و  دامەزراندوە  سیستمی  خەڵك  لە  خۆی 

دیاریكردنی چارەنوسی خەڵك و روبەری دەوڵەتی دیاریكردوە و فراوانیكردوە و 

خاوەندارێتی زەوی و پیت و بەرهەمەكەی خواردوە، كەچی بۆ سنوربەزاندن و 

ئەزمونی جیاواز لەرابردودا هەندێكجار بەئارەزو شوێنێكی دیكەی داگیركردوە 

فراوانكردنی  لەپێناو  بەكوشتداوە  بۆ  خەڵكی  و  بەرپاكردوە  شۆڕی  شەڕو  و 

رۆمەكان،  التین،  ئەمریكای  خوداوەندەكانی  منونەش  قەڵەمڕەوەكەی. 

ئیمپراتۆر و  پاشان سەفەوی و عوسامنی وەكو  میرسیەكان، ئەسینا، مادەكان، 

هتد. 

دەسەاڵتدارێتی  بە  سەر  سوپاكانی  و  كەنیسە  و  قەشە  لەرێگەی  ئاینیش 

كەنیسە فەرمانڕەوایەتی دەكرا و ژیانێكی نابەرابەر لەنێوان خۆیان و خەڵكی 

یان لە سەردەمی  باسدەكرێت،  ئاسایی هەبووە، هەروەك ئەوەی كە لەمیرس 

سەرهەڵدانی  جگەلە  ئەمە  دەیگێڕێتەوە،  مێژو  و  ئەفسانە  كە  رۆمەكان 
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ئیمپراتۆریەتەكان كە لەسەر بنچینەی ئاین و ئەفسانەكانی مێژو دروستبوون، 

بەفەرمانڕەوایەتی  شەرعیەتی  و  گرتبو  سەرچاوەی  لەوێوە  سیستمەكە  ئیدی 

خۆیدا،  بەتەمەنی  درێژەی  ئیمپراتۆریەتەكانیش  سەرهەڵدانی  تاكو  دابوو، 

دنیای  نیوەی  و  دامەزراند  ئیمپراتۆریان  گەورەترین  كە  رۆمییەكان،  چیرۆكی 

جوگرافیاكەی،  هەڵكەوتە  و  كەشوهەواكەی  »ئیتاڵیا  بەمشێوەیەیە،  داگیركرد 

كە لەپۆستاڵ دەچێت و لەئەروپاوە نزیكەی 800 كیلۆمەتر بەرەو الی باشور 

دەریای ناوەڕاست درێژبۆتەوە، لە گەشەكردن و پێشكەوتنی رۆمدا كاریگەری 

هەبووە، لە باكورەوە زنجیرە چیای بەرزو بەفر داپۆرشاوی )ئاڵپ(، بەربەست 

ئەوروپا جیادەكاتەوە،  لەباقی  ئیتاڵیا  كە  لەمپەڕێكی رسوشتی دروستكردوە  و 

یەكەمین دانیشتوانی ئیتاڵیا لە باكورەوە هاتنە ئەم واڵتە، لە هەزارەی دوەمی 

الی  بەرەو  ئاڵپ  چیای  زنجیرە  بەدرێژایی  سەرەتاییەكان  هۆزە  زاین  پێش 

باشور و دۆڵی )پوو( كۆچیانكرد، لەوێوە كێڵگەو گوندی بچوكیان دروستكرد، 

لەو فەرهەنگانە هی چاخی كۆن و بەردین بوون و خەڵك سودیان  هەندێك 

لەچەك و كەرەستەی بەردین وەرگرت وەك سەرەتایی، هەندێك لەكۆچبەرەكان 

لەگڵی  كەڵكییان  نیشتەجێبوون  ئیتاڵیا  كاتێك  دیكە،  لەوانی  پێشكەوتوتربوون 

چاخی كۆن وەگرت كەلەبرۆنز دروستكرابوون، ئیدی لەوێوە دەوڵەت فراوانبووە، 

خوداوەندێكیان بۆ خۆیان هەڵبژارد، شارێك و گردۆلكەیەكی جوان و دڵڕفێن و 

بەرفراوان و گەورە، كە بەرهەم پەیدابوو لەو روبارانەی كە نزیكی ئیتاڵیابوون و 

لەوێوە بەرهەمە ناوخۆییەكانیش مەیسەر دەبوون بۆ ناوخۆ، دوابە دوای ئەمە 

ئیتاڵیا لەساڵی 1200 پێش زاینی شاری ترۆیان تااڵنكرد، بە پێی ئەفسانەیەكی 

بەناوەكانی  مناڵی  دوو  ئەوكات  ستەمكاری  پاشایەكی  رۆمەكان،  دیكەی 

و  ژیان  مێینە  گورگێكی  لەگەڵ  مناڵەكان  و  بەڕەاڵكرد  رۆمیۆس(  و  )رۆمۆلۆس 

گورگێكی  گوانی  بەجوانی  مناڵ  دوو  دەبینێت  شوانێك  پاشان  خوارد،  شیریان 

كە  ئیرت  گەورەیكردن،  تاكو  و  ماڵ  بەرەو  بردنییەوە  خێرا  دەلێسنەوە  مێیەنە 
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گەورەبوون بڕیاریاندا شارێك لەكەنارەكانی تیبیر دروستبكەن، پاش ئەوە لەسەر 

شوێنی دروستكردنی شارەكە )رۆمۆلۆس و رۆمیۆس( نێوانیان تێكچو، هەریەك 

شارێك و لەسەر گردی )پاالتینۆس( دیوارێك دروستدەكەن و )رۆمیۆس( دواتر 

بەدەستی رۆمۆلۆس دەكوژرێت، چونكە بەسەر دیواری شارەكەدا سەركەوتوە و 

لەوێوە رۆما دروستدەبێت«. دان ناردۆ. كۆماری رۆما. و. ئەسكەندەر مەحمود. 

باڵوكراوەكانی وەزارەتی رۆشنبیری حكومەتی هەرێم و دەزگای موكریان. ل 

17 و ل18. 

هەڵبەت لەدوای رۆمەكانەوە ناوی مەگۆلەكان بەگەورەترین ئیمپراتۆریەت 

كە  بووە  رووبەرە  ئەو  ئەوەندەی   4 داگیركاریەكانی  روبەری  چونكە  دێت، 

قەزوینی  دەری��ای  تاكو  هادییەوە  ئۆقیانوسی  لە  داگیریانكردوە،  رۆمەكان 

دەسەاڵتدارێتی  ركێفی  ژێر  خستە  زەویان  گۆی  تەواو  نزیكەی  داگیریكردو 

خۆیانەوە، لەروی مێژوییەوە كە ساڵی 1206 مەگۆلەكان وەكو هۆز سەریانهەڵدا 

بەرهەمی  ئەوان  گرت،  رووبەریان  زۆرترین  جەنگیزخان  بەسەركردایەتی  و 

یەكگرتوی هەردوو هۆزی تورك و مەگۆل بوون. رێژەی دانیشتوانی روبەری ژێر 

لەژێر  ئیمپراتۆریەتە گەیشتە 100 ملیۆن كەس، ئەو روبەرەی  ئەم  دەسەاڵتی 

دەستی بوو و حوكمی تێدا دەكرد، )000، 741، 12( میل رووبەری دەسەاڵتەكەی 

بووە، لە ساڵی 1206 تاكو 1264 حكومڕانیكردوە و پاشان هۆزی )جاكای( داوای 

سەربەخۆیی خۆی كردوە و جیابۆتەوە، چونكە چۆكی بۆ سەرۆك )قوبالی خان( 

تیرە  دانەداوە، بەاڵم دوای مردنی )قوبالی( خان هۆزەكە دابەشی سەر چوار 

دەبێت و سێ خانەی تر سەربەخۆیی وەردەگرن تاكو سەدەی 14 دەمێننەوە. 

تەواوی  و  دەمێنێتەوە   17 سەدەی  تاكو  ئیمپراتۆریەتە  ئەم  لەكاتێكدا  ئەمە 

روژئاوا، روسیا، فلنەندا و ئاسیا و بەتوركیادا دێت و تادەگاتە بەغدای پایتەختی 

عێراق و تەواوی واڵتانی رۆژهەاڵت داگیردەكات. 

و  پارچەیەك  چەند  دەبنە  هۆزكانیانەوە  ناو  ناتەبایی  بەهۆی  مەگۆلەكان 
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پارچەیەك لەچین دەمێننەوە و ئێستاش خانەوادەی )یوان خان( دەسەاڵتدارن، 

بەاڵم پنتێكی تر لە مێژوی ئەوان دەستپێدەكات، وەختێك )سوڵتان شای خوارزم( 

لەساڵی 1218 نوێنەری )جەنگیز خان( دەكوژێت، ئیدی ئەم تاوانە دەبێتە هۆی 

داگیربكات،  روبار هەمووی  تاكۆتایی  بڕیاردەدات  و  توڕەبوونی جەنگیز خان 

دوای ئەوە ساڵی 1220 )محەمەد شاە( دەكوژن كەسەرۆكی دەستەی خوارزم 

بووە.. 

ساڵی 1227 دوای گەڕانەوەی )قورلیتای خان( سەرۆكایەتی ئیمپراتۆریەتەكە 

دەكات، ئەو بەردەوام دەبێت لە داگیركاری دەوڵەتان و روبەری دەسەاڵتەكەی 

بەرزدەبێتەوە بۆ 26 ملیۆن كلم2. 

تێدەپەڕن،  بەهەولێردا  و  عێراق  دەگەنە  توركیاوە  لەرێگەی   1258 ساڵی 

ئیدی لەبەغدا توشی حكومەتەكەی )هۆالكۆ( دەبن و دەیڕوخێنن، بەاڵم ساڵی 

مەگۆلەكان  بووە،  )قەتەر(  بەسەركردایەتی  كە  )مەمالیك(  لەبەرامبەر   1260

دەمرێت،  ساڵە  ئەو  هەر  خان(  )قوبالی  و  دەبن  گەورە  شكستێكی  دوچاری 

لێرەوە كۆتایی بە دەسەاڵتی گەورە ئیمپراتۆریەتی مەگۆلەكان دێت. 

»سەدەی 11 تادەهات رێگەی مەترسی تێدەكەوت، دوەمیان دەگەڕێتەوە 

لە  یارمەتیكردن  داوای  و  سەلجوقیەكان  بە  بەرامبەر  بیزەنتییەكان  دۆڕانی  بۆ 

لەو  ئەوروپا  لەشكری  هاتنی  بۆیە  كافرەكان،  موسڵامنە  دژی  رۆمەكان  پاپای 

ماوەیەدا بەناوی پاككردنەوەی رێگای حەج و پشتگیری بێزەنتیەكان بوو، دژی 

برای  و  دۆست  ئەوروپا  مەسیحیەكانی  و  پاپا  موسڵامنەكان،  و  سەلجوقیەكان 

یەك نەبوون بۆ ئەوەی ئەوروپا ئەو هەمو خەڵكە بنێرێت لەم ناوە لەناوبچن، 

لەراستیدا هۆی تر هەبوو پاڵی بەدەسەاڵتە سیاسییەكانەوە دەنا بۆ ئەو شەڕانە، 

مێژونوسانی ئەوروپا لەسەدەی یانزەوە، هەستیان بەوە كردبوو، كە دەتوانرێت 

ئەو خاكە بگرنەوە كە ئیسالم لەسەدەی هەشتەمەوە داگیریكردبوو«. سید علی 

الحریری. تاریخ املظفر للحروب الصلیبیە.. القاهرە.1989.
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دژ  ئاین  بنەمای  لەسەر  دەوڵەت  بونیادنانی  بیرۆكەی  دەركەوت  كەواتە 

هەزارەها  بەخوێنی  كە  بووە،  كۆمەاڵیەتی  پێگەی  مەترسی  دیكە  بەئاینێكی 

كەسی بێگوناه كۆتاییپێهاتووە، هەروەها ئەم هەوڵە بەر لە ئەكادیمیا دروستبووە 

كە دەوڵەتی لەسەر بونیادنراوە، لەالیەكی دیكەشەوە دەوڵەت لەسەر بنچینەی 

ئاین، دەكرێت وەك منونەیەكی دیكەی رێككەوتنی سیاسی لەگەڵ زلهێزەكان 

جارێكی دیكە بونیادبرنێتەوە و دوبارە ببێتەوە وەكو ئەوەی ئێستا هەیە. 

فەیلەسوفەكانی  لەتێگەیشتنی  بریتییە  تیۆرە  ئەم  كۆمەاڵیەتی:  تیۆری   :2

بەر لەرێنسانس، لەوانەش )جۆن لۆك و تۆماس هۆبز و ژان ژاك رۆسۆ(، لەروی 

تیۆرەی كۆمەاڵیەتییەوە، هەریەك لە )هۆبز و لۆك و رۆسۆ(، هەڵبەت تا ئەو 

كە  وابووە  بڕوایان  بەمیتۆد،  بووە  ئێستا  و  دامەزراندوە  تیۆرەكەیان  كاتەی 

ژیانی مرۆڤ  نەكراوە، چونكە  و  نابێت  كۆمەاڵیەتی  پەیامنی  بێ  بە  دەوڵەت 

كە تەنها سیاسی بووە و ناجێگیربووە و بەحاڵەتی رسوشتی دادەنرێت، دواتر 

لەشوێنێكی  پێكەوە  كە  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  ناو  گواسرتاوەتەوە  حاڵەتە  ئەم 

دەرەوەی  لە  هەمیشەیی  لەشەڕی  رزگاربوون  بكەن،  بەردەوام  ژیان  جێگیر 

گشتی  سامانی  و  سەر  كە  هەموان  شوێنی  یان  دەوڵەت،  بەناوی  قەوارەیەك 

پێكەوە  خەڵكەی  كۆمەڵە  ئەو  بۆ  دەدات  دەوڵەت  واتای  دروست  بپارێزێت، 

لەیەك قەوارەی سنوری جوگرافی و یاسایی پێكەوەن و دەیپارێزن. 

بنەما بۆ بونیادنانی  لەناو تیۆری كۆمەاڵیەتی دوو هۆكار هەن كە دەبنە 

دەوڵەت، یەكەم: دەوڵەت لەسەر بنیچنەی بنەماڵە و خێڵ و خێڵە بۆ دەسەاڵت، 

دوەم: توانای تاكە كەس كە بیرۆكەیەكە بۆ پاراستنی كۆمەڵگە لەئەوانی دیكە و 

مەترسین بۆ نەمانی كۆمەڵ. 

و  جەماوەریی  هەژمونی  لەرێگەی  كە  ئەگەرانەی  لەو  یەكێكە  بنەماڵە، 

هێزی كۆمەاڵیەتییەوە دەسەاڵت وەردەگرن و ئیرادەگەرێتی پشتگوێدەخەن كە 

دەكەوێتە پەراوێزی سیاسەتەوە، ئەم تیۆرە بەناچاری ئەم حاڵەتە قبوڵدەكات، 
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لەپەراوێزی  كۆمەاڵیەتی  دەسەاڵتی  و  سیاسی  لەژیانی  شێوەیەكە  چونكە 

سیستمی نوێ كە وەك واقیع تەماشایدەكات، منونەش سیستمی پاشایەتیە كە 

لەئەنجامی بنەماڵەگەرێتیەوە یان ئەربابی شار و دەوڵەت وەك بنەچەی خێزان 

قبوڵكراوە، سیستمی پاشایەتی ئەسكەندەناڤیا و بەشێك لە ئەوروپا و بەشێكی 

زور لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بنچینەكەی بنەماڵەیە كە سیستمی پاشایەتی و 

لەپەنا ئەوەشدا دیموكراسی وەكو مودێل قبوڵكردوە تەنها بۆ بەفۆڕم. 

بڕیار بەدەست لەسەر چارەنوسی هەمو گەالن  بۆ زلهێز و واڵتانی  ئەمە 

بنەماڵەدایە  كۆنتڕۆڵی  لەژێر  دەوڵەتەی  ئەو  چونكە  سەركەوتووە،  منونەیەكی 

باشرت لەگەڵ كەشوهەوای سیاسی و هاوكێشە سیاسیەكاندا بە سودی زلهێزەكان 

گەمە دەكات و خۆیان دەپارێزن لەهەر كێشە یان موقەدەرێك كە سیاسەتی 

كە  دەوڵەتانەی  ئەو  وەك  نەك  كراوە،  ئەگەری  بەر  خستویەتیە  زلهێزەكان 

سیاسیدا  هاوكێشەی  لەتەك  خەڵك،  ئیرادەگەریانەی  و  شۆڕشگێڕانە  بەتیۆری 

بۆ  دەوڵەتیان  زلهێزەكانەوە  لەرێگەی  كە  بنەمااڵنەی  ئەو  یان  مامەڵەدەكەن، 

دامەزراوە و رەنگە سەردەمێك بێتە پێشەوە دەسەاڵتەكەیان لەچنگ دەربێنن 

و بدرێتە دەستی گروپی دیكە بەناوی شۆڕشی كۆمەاڵیەتی و جەماوەرییەوە، 

بەهاری  بەناوی  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لەواڵتانی  سیناریۆیەی  ئەو  هەروەك 

عەرەبی رویدا و ئامانجە سیاسیەكەشی دواتر ئاشكرابوو، كە رەهەندی دورتر 

نوسەرەكان  و  سیاسیەكان  و  رشۆڤەكاران  لەوەی  هەبوو  دیكەی  هۆكاری  و 

پەنجەیان بۆ درێژدەكرد.

مەبەستیشامن  بووە،  كۆمەاڵیەتی هەمیشەیی  یەكەم سیستمی  »هۆكاری 

دەبەستێتەوە  پێكەوەیان  خزمایەتی  پەیوەندی  كە  خێزان،  كۆمەڵێك  هۆز،  لە 

لەزۆرترین حاڵەتدا دەژین و یەك پەرسرتاوی هاوبەشیان  لەپارچە خاكێكدا  و 

هەیە و یەك حكومەت بە پێی یاساگەلێكی دیاریكراو بەڕێوەیدەبات، جا ئەگەر 

كۆمەڵێك هۆز لەژێر چەتری سەرۆكێكدا خڕبوونەوە، ئەوە ئیرت پێكدێت، تیرە 
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دوەمین هەنگاوە بەرەو پێكهاتنی دەوڵەت، بەاڵم گەشەكردن لەسەر ئەم رێگایە 

زۆر بەخاوی بەڕێوەچووە، چونكە لەمێژودا زۆر گروپ بێ سەرۆك بوون، گروپی 

تریش هەبوون سیستمی سەرۆكایەتیان قبوڵنەكردوە لەحاڵەتی جەنگدا نەبێت، 

خۆمانی  هەبێت  بۆمان  كە  نییە،  ئێمە  چاخەی  ئەم  مۆركی  دیموكراسی  بۆیە 

پێوە بابدەین لەبەردەم چاخەكانی دیكەدا« ویڵ دیورانت. مێژوی شارستانێتی. 

بەرگی یەكەم چاپی كوردی. وەرگێڕانی بۆ كوردی. ئازاد بەرزنجی. نەبەز كەمال 

نوری. دانا ئەحمەد مستەفا. باڵوكراوەكانی دەزگای سەردەم. ل62. 

عەرەبی،  واڵتانی  بەتایبەتیش  و  زلهێزەكان  لەرێگەی  كە  بنەمااڵنەی  ئەو 

لە  عێراقی  غازی  مەلیك  و  كوەیت  و  پاشای سعودیە  بنەماڵەی  لە  بریتیبوون 

بنچینەی  لەسەر  سەرەتا  دەوڵەتەكە  بونیادنانی  ئەگەرچی  رابردو،  سەدەی 

بنەماڵەبوو بۆ بەدەستهێنانی جوگرافیایەكی دیكە لەناوچەكە بۆ بەرژەوەندی 

بەریتانیا و مەبەستێكی دیكەی لەپشتەوەبوو لەسەردەمی خۆیدا، بەاڵم دواتر 

لەعێراق بەپاڵپشتی هێزی دەرەكی و شۆڕشی جەماوەری، سیستمی پاشایەتی 

روخێرنا و عێراق بوو بە سیستمی كۆماری، هەرچی سعودیە و كوێتە بۆ مانەوەی 

خۆیان، ئاینیان كرد بە بیانویەك بۆ مانەوەی دەوڵەتەكەی خۆیان و مانەوەی 

و  بەعێراق  كوێت سەر  كەپێشرت  ئال سەباح  و  ئال سعود  بۆ  ئابوری  قازانجی 

سعودیەش سەر بەیەمەن بوون، واتە ئەوان ئەو زەمینە كۆمەاڵیەتیەیان لەبار 

داگیریانكردن،  عوسامنییەكان  دواتر  ئەوەبوو  كۆماری،  بە  بكرێت  كە  نەبوو، 

رەنگە  سەربەخۆ،  دەوڵەتێكی  بە  كردیان  بەریتانیەكان  دەستی  لەسەر  پاشان 

ئەمە بۆ دەوڵەتگەلێكی تری عەرەبی و ئاسیایی بەهەمانشێوە بێت، بەاڵم كات 

و شێوازەكەی جیاوازە. 

ئەگەرچی ئەمشێوە دامەزراندن و بونیادنانەی دەوڵەتی بنەماڵەییە لەدەرەوەی 

سەربازیەوە  و  ئابوری  زلهێزی  لەرێگەی  بەرهەم، چونكە  هاتۆتە  سیاسی  تیۆری 

بونیادنراوە، بەاڵم دیسان مادام جەماوەری واڵتەكە وەكو بنكەیەكی كۆمەاڵیەتی 
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لەگەڵ كەشوهەوای سیاسی و سیستمەكە راهاتوون و قبوڵیانە مبێنێتەوە، مادام 

پەیامندەدەن و هیچ جۆرە جموجۆڵێكی سیاسی و بەرهەڵستكاری تێدانییە، كەواتە 

مانەوەی مسۆگەرە ئەگەرچی لەداهاتودا ئەگەری پارچە پارچەبوونیان لەئارادایە، 

بەڵێنێكی  لەچوارچێوەی  بەڵكو  نییە،  كۆمەاڵیەتی  لێكرتازانی  واتای  ئەمە  بەاڵم 

سیاسی دیكەیە كە پڕۆژەی سیاسی و ئابوری لە پشتەوەیە، ئەمە لەكاتێكدایە كە 

هیچ گرەنتییەكی سیاسی نییە ئەو واڵتانەی سیستمی پاشاییان هەیە وەكو خۆیان 

مبێننەوە و پارچە پارچە نەكرێن بەبیانوی جیاواز. 

هێشتا  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  شێوەی  سیاسەت  ل��ەدەرەوەی  هەڵبەت 

لەهەمو دنیادا بایەخی خۆی هەیە، بەتایبەتی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بەاڵم 

لە  یەكێك  بااڵندیە  روت، جۆرج  سیاسەتی  نەك  ئینرتۆپۆلۆژیەوە  لەروی  ئەمە 

ئینرتۆپۆلۆژیای  لەبارەی  كتێبێكی  و  سیاسیەكانە  ئینرتپۆلۆژیستە  و  بیرمەند 

سیاسی هەیە و لەشوێنێكدا باس لە گرنگی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و دەسەاڵت 

لە سیستامتكردنی  لێكۆڵینەوەیە  »ئەمشێوە  و دەڵێت:  و دەوڵەتداری دەكات 

پەیوەندیە  ئەو  لەسەر  پەردە  شوێنەوە،  لەروی  رەنگدانەوەی  و  سیاسەت 

سیاسیانە الدەدات، كە لەسەر بنچینەی رەچەڵەك دانراون لەدەرەوەی جوغزی 

كە  دەكات،  لەوە  باس  دیكەدا  لەشوێنێكی  هەروەها  خزمایەتیدا،  بەرتەسكی 

و  دەكەن  لەخۆیان  گوزارش  خزمایەتییەوە  لەرێگەی  سیاسیەكان  پەیوەندی 

چوارچێوەی كۆمەڵگە دەوڵەتدارەكان دەبێت، دۆركهایمەر بیرمەندێكی شارەزایە 

رشۆڤەكردنی  لەمیانەی  توێژینەوە  مانەوەی  لەشێوازی  پێشرت  كۆمەڵناسی،  لە 

باڵوكراوەتەوە،   1911 ساڵی  گاندادا  كۆمەڵگەی  ژیانی  چیرۆكی  بە  تایبەت 

كەواتە پێویستە ئەو دیاردەیە كە بۆ شیكردنەوەی نێوان خزمایەتی و دەسەاڵت 

ئەنجامدەدرێت، دەبێت بەهەند وەربگیرێت«. جورج باالندییە. االنرتوبولوجیا 

السیاسە. ترجمە. علی املرصی. مٶسسە الجامعیە للدراسات و النرش و التوزیع. 

سنە 2000. ل 72.
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ماركس لەمەسەلەی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی لەناو كۆمەڵگە و بەتایبەتیش 

سەرەتایەك  لەكتێبی  و  حوكمڕانیدا  و  دەسەاڵتدارێتی  سیستمی  لەناو 

بەرهەمهێنانی  پڕۆسەی  لە  » مرۆڤ  دەڵێت  ئابوری سیاسی  رەخنەی  لەسەر 

هیچ  كە  دێن  پەیوەندیانە  ئەو  توشی  بەناچار  خۆیاندا،  ژیانی  كۆمەاڵیەتی 

پەیوەندی بە ویست و خواستی خۆیانەوە نییە، واتا توشی ئەو پەیوەندیانە 

دێن كەقۆناغێكی تایبەتی پڕۆسەی پێشكەوتنی هێزی بەرهەمهێنانی ماددی، 

كۆی ئەو پەیوەندیانە بونیادی ئابوری كۆمەڵگە پێكدێنن و لەسەر بنەمای ئەو 

پەیوەندیانەش سەرخان و مافی سیاسی سەرهەڵدەدەن و هەندێك لە شێوازە 

رێكدەكەون«.  پەیوەندیانەدا  ئەو  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی  وشیاری  تایبەتیەكانی 

العائلە مقدسە. او النقد نقد النقدی. كارل ماركس. ترجمە جورج طرابیشی. 

بیروت. ل 89.

پەیوەندی  دەوڵ��ەت  ژێرخانییەكانی  پەیوەندییە  زان��راوە  وەكو  چونكە 

بەرهەمهێنانن، كە بێگومان بەرهەمی دەسەاڵتی دەوڵەت نین، بەڵكو دەسەاڵتی 

دەوڵەت بەرهەمی ئەو پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیانەن، كە بۆ بەرژەوەندی تایبەتی 

قسە لەسەر گەشەكردن بە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی دەكەن لەپێناو بەرژەوەندی 

تایبەت. 

ئەنرتۆپۆلۆژیای  بەشداریكردنی  بۆ  هەڵسەنگاندنێك  ئەوەی  »پێش 

لەتیۆری  وەرگیراو  سیامی  و  نیشانە  هەندێك  پێویستە  بكەین،  سیاسی 

ئەمە  كە  دەیسەملێنێت  ماركس  بخەینەڕوو،  دەوڵ��ەت  كۆمەڵناسی 

عەقاڵنیەتێكی  لە  گوزارشتكردنیشە  نە  و  جیاكارانەیە  نەزێدەكارییەكی 

رەگاژۆ لە كۆمەڵگە، ئەوەی پەیوەندیەی دەوڵەت بە كۆمەڵگەوە لەچەند 

بەرچاوی  و  دی��ار  سرتاكچەری  بەردەوامیش  دەخ��ات��ەڕوو،  روی��ەك��ەوە 

رەخنەگرانە بەهەنددەگرێت، بەوپێیەی كە دەوڵەت لەروانگەی ماركسەوە 

تێبینیكردوە،  و  رونكردۆتەوە  بۆچوونەی  ئەو  وردەكارانە  نامەكانیدا  لە 
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سیاسیت  دەوڵەتێكی  ئەوە  وەربگری،  شارستانی  كۆمەڵگەیەكی  هەر  كە 

جورج  شارستانی«  لەكۆمەڵگەی  فەرمییە  گوزارشتێكی  ئەمە  هەیە، 

باالندیه. االنرتوبولوجیا السیاسیە. ترجمە. علی املرصی. املٶسسە الجامعیة 

للدراسات النرش و التوزیع. ل157.

چۆن  كە  ژێرخان،  بۆ  بكۆڵینەوە  ماركس  تێگەیشتنەی  لەو  دەبێت  لێرەدا 

خۆی  كە  ئاڕاستەیەی،  بەو  پێدەدات  گەشەی  یان  بەرهەمدەهێنێت  سەرخان 

گەرەكییەتی، ئەمە لەوێوە سەرچاوەی گرتووە كە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ئەوكاتە 

دەخاتە  خۆی  جەماوەری  بنكەی  كە  دەگرێت،  لەئەستۆ  سەرخان  بەرهەمی 

بەدەسەاڵتی  گەیشنت  بۆ  دەكات  بۆ  كاری  بنەماڵە  و  ئابورییەوە  ئەو  خزمەت 

سیاسی و بەدەوڵەت، ماركس لەزۆربەی بوارەكاندا رێكخستنی كۆمەاڵیەتی وەكو 

ژێرخانی دەوڵەت و سەربەخۆیی ئایدیۆلۆژیا تەماشادەكات، رەنگە لەهەندێك 

لەسەر  دەوڵەت  بنەمای  هۆكارەكانی  لە  یەكێك  وەكو  كە  بنەماڵە  حاڵەتدا 

بنچینەی تیۆری كۆمەاڵیەتی بونیاد برنێت، دورنییە بۆ بەهێزكردنی دەسەاڵتی 

دیموكراسخوازیش  و  یەكسانیخواز  وەكو  قەناعەتپێكردنی جەماوەر،  و  خۆیان 

ئەوروپاو  پاشاكانی  بەتایبەتیش  پاشاكان  چۆن  هەروەك  منایشبكەن،  خۆیان 

سیاسی  ژیانی  لەتەك  مامەڵە  دەوڵەت  سیستمی  لەدەرەوەی  ئەسكەندەناڤیا، 

دەكەن و دەزگاكانی دەوڵەتییان خستۆتە ژێردەستی دەستەبژێری رۆشنبیر و 

ئەوانی دیكە، كە لە وەهمی دیموكراسی و سۆسیال دیموكراسیدا گێژبوون و 

قسە لەسەر مافی گشتی، تاك، دەستەبەری كۆمەاڵیەتی، دڵنیایی تەندروستی 

بۆ  كۆمەاڵیەتی  تیۆری  لەناو  حاڵەتە  ئەم  دەكەنەوە،  هتد  و  دەستپاكی  و 

دەوڵەت، جێگە و رێگەی تایبەتی خۆی هەیە و لەناو كاپیتاڵیزمی هاوچەرخدا 

رەنگیداوەتەوە و خۆی بەرهەمدەهێنێتەوە بۆ مانەوەی خۆی. 

قبوڵكردوە،  كۆمەاڵیەتی  تیۆری  كە  هۆكارانەی  لەو  یەكێكە  تاكگەرایی 

مافەكانی،  دەستەبەركردنی  بۆ  تێیدا  تاك  كە  ئیرادەگەرانەیە،  بەشێكی  چونكە 
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تیۆری  بنچینەی  لەسەر  كە  دەبێت  دەوڵەتە  ئەو  پاڵپشتی  ناچاردەبێت 

سیستمی  لەناو  كەس  تاكە  توانەوەی  منونە  بۆ   « بونیادنراوە،  كۆمەاڵیەتی 

دەكاتە  چاالكەكان  خودە  پێشكەوتو،  سەرمایەداری  خۆشگوزەرانی  دەوڵەتی 

كەس،  تاكە  سەالمەتی  و  سەربەخۆیی  دەگەێنێتە  زیان  و  بەسرتاوە  شتی 

عەقاڵنیبكرێت  بە  راستی  »دەبێت  دەڵێت:  هیگڵ  وەكو  هابرماس  لەراستیدا 

و دەسەاڵت لەعەقڵدا بتوێتەوە، دەرئەنجامی ئەو دۆخەی ئێستای بااڵدەستی 

شوناسی  لەرزۆكبوونی  واتا  لەدەستچونی  ژیان(دا،   _ )جیهان  بەسەر  سیستم، 

بەكۆمەڵ، لە خۆ بێگانە بوون و بەشتبوونی كۆمەڵگایە«. د. حوسێن بەشیریە. 

مێژوی بیری سیاسی سەدەی بیستەم. بیری ماركس. بەرگی یەكەم.. وەرگێرانی 

بۆ كوردی. نارس ئیرباهیم زادە. لە باڵوكراوەی دەزگای موكریانی. ل259. 

ئاسایشی  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  كە  ئەو جێگەیەیە  تاكو  تاك  سەربەخۆیی 

كۆمەاڵیەتی لەناو سیستمی سیاسیدا پارێزراو بێت، چونكە تاك یان ئەوەتا هەوڵ 

بۆ ئەنجامی تواناكانی دەدات و ملمالنێی سیاسی دەكات لەگەڵ ئەوانی تر و 

دواتریش یان پراكتیكی دەكات و دەتوێتەوە لەناو سیستمی سیاسی، یان ئەوەتا 

لەگەڵ داواكارییە خودیی و ئارەزوەكانی خۆی دەست و پەنجە نەرم دەكات 

تیۆری  ئایا  كە  تواناكان دەردەكەون  لێرەوە  ئیدی  لە سیاسەت،  و دەكشێتەوە 

كۆنتڕۆڵكراوە،  یان  هەیە  بۆ  جێگەیەكی  دەوڵەتدا  لەبونیادنانی  كۆمەاڵیەتی 

لەهەردو حاڵەتەكەدا پانتاییەكی سەرەكی و فراوان هەیە بۆ مومارەسەكردنی 

توانای تاك لەناو گشت بۆ بونیادنانی دەوڵەت. 

سەرەتا  دەبەستێت،  سەربازی  بەهێزی  پشت  تیۆرە  ئەم  هێز:  تیۆری   :3

زاڵبووە  زۆردار  یان  سەركوتكراوە،  خەڵك  كە  هاتوە،  دەوڵەتەوە  لەناوەوەی 

گروپێك  یان  نەتەوەیەك،  و هەندێكجاریش  و هەژارەكان  بێدەسەاڵت  بەسەر 

بەسەر نەتەوەیەكی دیكەدا خۆیان سەپاندوە و بوون بەحاكمیان، دواتر ئەمە 

یان  دەوڵەتێك  بەشەڕ  و  هێز  وەكو  دەوڵەتەكە  دەرەوەی  لە  و  گەشەیكردوە 
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قەوارەیەكی سنوری و كولتوری داگیر كراوە، ئەگەر دوای دروستبوونی دەوڵەت، 

و  بنەماڵە  و  خێڵ  پێشرت  بوون،  داگیركار  و  هەبووە  رێكخراو  سەربازی  هێزی 

لەفراوانبوونی  بیریان  دواتر  دروستكردوە،  دەوڵەتیان  بوون  ئیمپراتۆرەكان 

دەوڵەت بۆ ئیمپراتۆریەت كردۆتەوە. وەكو ئیمپراتۆریەتی بیزەنتی و رۆمی و 

ئیسپانی و پورتوگالی و عوسامنی و هتد كەتاكو سەرەتای سەدەی بیستەمیش 

بەتەمەنی  كۆتایی  دیكە  سەردەمێكی  بەهاتنی  دوات��ر  ب��ەاڵم  هەرمابوو، 

ئیمپراتۆریەت هات. 

هەیە،  جیاوازی  ئێستا  و  راب��ردو  بیرمەندانی  و  فەیلەسوف  لەالی  هێز 

شێوەی  هەم  وەرگرتن،  دەسەاڵت  لەپێناو  بەكارهێنانە  جۆر  دوو  هەم  چونكە 

بەكارهێنانی هێز و تیۆریزەكردنی جیاوازە لەپێناو بونیادنانی دەوڵەت، لەالی 

لەتەالرسازی  و  لەدایكدەبێت  هێزدا  هەناوی  لە  دەوڵەت  خەلدون(  )ئینب 

گوندنشیندا گەورە دەبێت، لەوێوە كە لەڕێگەی هۆز و تیرەدا گەشەدەكات و 

بۆ مانەوەی خۆی دژ بۆخۆی پەیدادەكات، بۆیە لەخۆڕا لەدایكنابێت، كەوابوو 

دەوڵەتی گەورە لەئەنجامی گرێدانی چەند تیرەیەكدا و لە هاوپەیامنی نێوان 

هێزێك  بردنەوەی  و  جەنگ  لەرێگەی  هەروەها  و  كۆمەاڵیەتیانە  هۆزە  ئەو 

گەورەبوو  پلەبەندی  بە  پێكهێنا،  گەورەی  كۆمەڵگەی  كە  هێزێكدایە،  بەسەر 

و  دایك  خوێنی  نێوان  پەیوەندیەی  ئەم  مێژوەوە،  بچێتە  كە  شارستانیەتێك 

تێكەاڵوی  كۆمەڵگەیەكی  و  بوون  بەیەكرت  تێكەڵ  كە  ئەوان  رژاوی  خوێنی 

كە  تێگەیشتنەی  ئەو  كاریگەری  لەژێر  تاكەكانیش  كە  كارێكیكرد  بەرهەمهێنا، 

بوونی ئەوان، بەرهەمی واقیعێكە و دەبێت بەرگری لێبكرێت، ئیدی قەوارەكە 

خۆی  دەرەوەی  بۆ  دیكەی  هێزێكی  لەوێوە  و  بەدەوڵەت  بوو  گەورەتربوو، 

هەم  و  وەهمێك  هەم  تاڵە  واقیعێكی  زۆردارییە،  ئەم  لەراستیدا  بەرهەمهێنا، 

سەرۆكێكی وەهمی بەرهەمهێناوە لە مێژوی سەرهەڵدانی دەوڵەتدا كە خەڵك 

بێت،  گاڵتەجاڕییەوە  دیموكراسیەتی  یان  كودەتا  یان  شۆڕشەوە  لەرێگەی 
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قەناعەتی پێهێناوە، لەكاتێكدا هێز جگە لەوەی جەماوەر بڕیار لەسەر حەاڵل و 

حەرامكردنی دەدەن، لەئاستی نێوەدەوڵەتیدا قبوڵ نییە. 

روانگەیەك  بە  هەریەكەو  كە  وەردەگرین  تیۆرگەلێك  مەبەستە  ئەو  بۆ 

تیۆری )مارتن وایت( نەتەوە و بەكارهێنانی هێز.  بۆ  باس لەدەوڵەت دەكەن 

ە، كە دەڵێت: »گرنگرتین ئەو هۆكارانەی كە مێژوی نوێ لە مێژوی ناوەڕاست 

ئێستا  وەك  نەتەوەییەكانی  دەوڵەتە  كە  لەقۆناغەكاندا  واتە  جیادەكاتەوە، 

بیرۆكەی  بەسەر  بە  بوو   powar هێز  بیرۆكەی  سەركەوتنی  دەرنەكەوتبوون« 

راستی right، زیادەڕۆیی ناكەین كاتێك وەسفی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان 

)شوارز  بەاڵم  نییە«،  تر  هیچی  بەوالوە  هێز  لەملمالنێی  كەوا  بەوەی  بكەین 

بنجرب( بیرمەندێكی نەنارساوە لەبارەی نەتەوە و دەوڵەت تێزی تایبەتی هەیە، 

لە  وەستاوە  و  جێگیر  تەوەرەیەكی  ملمالنێ  و  ناكۆكی  بێ  بە  هێز   « دەڵێت 

نەبوونی  ئەمەش  هۆی  نێودەوڵەتییەكان،  پەیوەندییە  هەمو  بزوتنەوەی 

بە  نێودەوڵەتییەكان  ركابەرە  كۆمەڵە  راستەقینەیە،  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگایەكی 

پێی ئەوەی كە توانای ماددی و سەربازیان هەیە، هەڵسوكەوت دەكەن، نەك 

لەڕوانگەی یاسای خودی رۆشنبیری. )هانس مۆر جانپۆ( بە بیریاری ئاڕاستەی 

بەناوبانگەكەی  كتێبە  لە  تەواوەتی  بە  تیۆرەكەی  كە  دەژمێردرێت،  واقیعی 

بنەڕەتییەكانی  چەمكە  تیایدا  فۆرمەلەبوو،  نەتەوەكان(دا  نێوان  )سیاسەتی 

سیاسەتی نێودەوڵەتی خستۆتەڕوو، دەڵێت ئەركی سیاسەتی نێودەوڵەتی لەهەر 

سیاسەتێكی تردا بریتییە لە ملمالنێ لەسەر هێز«. د. عەلی عودە ئەلعیقابی. 

عەبدوڵاڵ  عومەر  ك��وردی.  بۆ  وەرگێڕانی  مێژو..  و  بنەڕەت  لە  لێكۆڵینەوە 

حەسەن. باڵوكراوەكانی دەزگای سەردەم. ساڵی 2008. ل129 ل 130. 

لەراستیدا ئەو بیرمەندانەی كە خاوەنی تیۆری فكرین بۆ هێز و بردنەوەی 

دانەناوە، جگە  ژیان  بۆ  شوێنێكیان  رێگەو  هیچ  هێزەوە،  لەرێگەی  دەسەاڵت 

دەكەن  سیاسی  و  سەربازی  حوكمی  سیاسی  دەستەبژێری  كە  ویستەی،  لەو 
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نادیار  ئاڕاستەیەكی  بەرەو  دەوڵەتەكە  یان  ناوچە  یان  واڵت  چارەنوسی  و 

خاك،  ئازادی  رزگاری،  نەك  خۆیانە  خۆشگوزەرانی  زیاتر  بۆ  ئەمەش  دەبەن، 

نەتەوە، قەوارەی سیاسی، فكری و ئایدۆلۆژی كۆمەڵگەیەك كە لەبری شەڕ و 

بەكار هێنانی هێز، ژیانێكی ئاسایی و بێملمالنێیان كە رەگەز و نەتەوەكان و 

ئەكادیمی  و  مێژویی  لێكۆڵینەوەی  لەناو  تەنها  تیۆرەكەیان  بۆیە  كولتورەكانە، 

دەوڵەتێك  هیچ  تائێستاش  تیۆرەكەیان  چونكە  تر.  هیچی  و  دەمێنێتەوە 

تەنها  بەكارنایات،  نابێتەوە و  لەهیچ دەستورێكیش جێگەی  بەكاریناهێنێت و 

ئەوەنەبێت، كە زلهێزەكانی دنیا هەژمونی خۆیان بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ و 

لەرێگەی هێزی سەربازی و هێزی ئابوری و هێزی كولتورییەوە منایشدەكەن بۆ 

ترساندنی بێهێزەكان. 

4: تیۆری ئابوری: ئابوری بۆخۆی بەتەنها تیۆرێكە كە لەناو ئەنرتۆپۆلۆژیا و 

سۆسیۆلۆژیادا زیاتر كەڵكی لێوەرگیراوە و ئێستا بۆتە تیۆرێك بۆ بازاڕ و ئاڵوێر 

و بەرهەمهێنانی تەكنۆلۆژیا و هتد، لەالیەكی ترەوە پەیوەندی بەنەتەوەكانەوە 

»سامانی  دەڵێت  ئینگلیز  كالسیكی  ئابوریناسی  سمیس(  )ئادام  وەكو  هەیە، 

لەسەر  نوێی  تیۆری  كە  ئابوریانەن  تیۆرە  ئەو  گرنگی  بەشێكی  نەتەوەكان، 

بونیاددەنرێت، مەبەست لە سامانی میللەتان ئەو بەرهەمە رسوشتییانەیە كە 

دەكەونە ناو سنور و نەخشەی نەتەوەكانەوە و پاراستویانە و بۆتە موڵكییان، 

لەوێوە دەتوانن بەرگری لەبوونی خۆیان بكەن وەكو كۆمەڵگەیەكی سەربەخۆ، 

هەر ئەم بنەمایەش دەبێتە تیۆرێك كە دەوڵەتی لەسەر بونیاددەنرێت. 

و  بنەما  بێ  بە  دەوڵەت  كە  تێگەشتنەی،  و  لە  بریتیە  تیۆرە  ئەم  هەڵبەت 

و  سەروەت  مایەی  دەبنە  كە  هۆكارانەی  و  كەرەستە  ئەو  واتە  نابێت،  ژێرخان 

گرنگەكانی  لەپایە  یەكێك  بۆیە  هەرئەوەیە،  راستییەكەشی  و  دەوڵەت  سامانی 

ئابورییە، بەاڵم تیگەیشتنەكە زیاتر پەرەیسەندوە و بەرەو خۆپەرستی  دەوڵەت 

رۆیشتووە،  خەڵك  قوتی  و  ئابوری  چەوساندنەوەی  و  دەسەاڵت  چاوچنۆكی  و 
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بەو مانایەی كە دەوڵەت دەبوو شەرعییەت لەپراگامتیكی بۆ سیستم پیادەبكات 

خەڵكی  بەپێچەوانەوە  بەڕێوەببات،  خەڵك  و  بكات  باشرت  وەبەرهێنانی  تاكو 

چەوساندۆتەوە. »بەپێی بیرمەندێكی سیاسی وەك گارنەی، كە تیۆرەیەكی لەسەر 

بریتییە  و  گشتییە  یاسای  و  سیاسی  زانستی  پێیوایە چەمكێكی  داناوە  دەوڵەت 

هەمیشەیی  بەشێوەیەكی  كەم،  یاخود  زۆربێت  ژمارەیان  كە  كەس  لەكۆمەڵێك 

بەتەواوەتی  و  نیشتەجێنب  دیاریكراو  زەوییەكی  پارچە  لەسەر  ب��ەردەوام 

هەبێت  سیستامتیكیان  حكومەتێكی  هەروەها  ئازادبن،  دەرەكی  لەژێردەستی 

تیۆرو  هەژمارە«.  بەدەوڵەت  ئەمە  بن  فەرمانەكان  گوێڕایەڵی  هاواڵتیانی  و 

بنەماكانی دەوڵەت. ئا. سەرحەد محەمەد ئەمین. گۆڤاری منا. ژمارە 40 ساڵی 

 ..2013

دەزگایەكی  هیچ  كە  دەبێت،  دەوڵەتێك  بۆ  تێگەیشتنە  ئەم  ب��ەاڵم   

پێدانانێن،  نێودەوڵەتی و زلهێزەكان و رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان دانی 

گرنگە  بەالیانەوە  دەوڵەت  بێ  كۆمەڵگەی  یان  نەتەوە  ئەوەندەی  لەحاڵێكدا 

دانیان پێدابرنێت، ئەوەندەی بەالیانەوە گرنگ نییە دەوڵەت بن، ئەمە رەنگە 

بۆ هەندێك نەتەوە و كۆمەڵگە وابێت، بۆ منونە سكۆتلەندییەكان بۆیان گرنگە 

ئەو  ئەگەرچی  دەوڵەت،  بە  بنب  نەك  گەشەبكات  ئابورییان  و  سامان  سەرو 

هەوڵەیان هەیە و تائێستا چەندجارێك راپرسییان كردوە، بەاڵم گەیشتونەتە ئەو 

دەبێت  ئابورییەوە  لەرێگەی  نەتەوەكەیان  و  كۆمەڵگە  پاراستنی  كە  بڕوایەی، 

وەك  یان  كورد  وەك  نەتەوەیەكی  بۆ  ئەمە  كەچی  دەوڵەت.  سەروەری  نەك 

بۆتە  دەوڵەت  مەسەلەی  كە  بەوپێیەی  پێچەوانەیە،  كەتەلۆنیا  یان  ئەمازیغی 

گرێیەكی دەرونی سیاسی و رژدن لەسەر دروستكردنی دەوڵەت بەهەر نرخێك 

بێت، بۆیە هەمیشە دەیانەوێت لەرێگەی سیاسەتەوە دەوڵەت بونیادبنێن نەك 

ئابوری، لەحاڵێكدا ئابوری نەتەوەیەكی وەك كورد لە خاكەكەی كە كوردستانە و 

خاوەنی خاكێكی بە پیتی سامانی نەوت و گاز و كانزایە، لەبواری كشتوكاڵیشەوە 
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خاوەنی روبەرێكی گەورەیە بۆ كشتوكاڵ و بەخێوكردنی مەڕومااڵت و كێاڵن و 

نێوان  كەوتۆتە  خاكەكەیان  روبەری  بەهەمانشێوە  ئەمازیغیشە  هتد. هەرچی 

هەیە  نەهاتویان  لەبن  سامانی  و  ئەفریقیا  كیشوەری  لە  دەوڵەتێك  چەند 

بەڕێگەیەكی  گرنگرتە  ال  دەوڵەتییان  كەچی  هتد.  و  فۆسفات  گاز،  لەنەوت، 

هەردو  كە  هەیە  بەوەوە  پەیوەندی  ئەمەش  ئابوری،  بەرێگەی  نەك  سیاسی 

هەرێمی ئەمازیغی و كوردستان، هێشتا دانپیانراونین، نەچوونەتە ناو سیستمی 

ئابوری جیهانییەوە، تاكو لەو رێگەیەوە بنارسێن و ئابوری واڵتەكەیان بپارێزن، 

هۆكاری ئەمەش زیاتر سیاسەتی نێودەوڵەتییە نەك دەستەوستانی نەتەوەكان. 

لەنەخشە و  بریتیە  ئەگەرچی دەوڵەت قەوارەیەكی سیاسی و مێژوییە و 

سنورێكی دیاریكراو و ستایلێكی سیاسی، كە حكومەتێكی خۆجێی بەڕێوەیببات، 

هەروەها خاوەن مێژو و كولتور و شەرعیەتێكی یاسایی و دەستوری بێت، لە 

دەوڵەتی  كۆمەڵێك  تەنها  چونكە  نەبووە،  مەرج  پێناسەیە  ئەم  پێشرت  كاتێكدا 

گەورە لەمێژودا بوونیان هەبوو، دواتر بوون بەئیمپراتۆر، واتە دەوڵەتە قەوارە 

گەورەكان بوون و چەندین دەوڵەت و خاكی تریان لەژێر دەستدابوو، هەڵبەت 

ئەمشێوە دەوڵەتە لەدوای هاتنی سەرەتای سەدەی بیستەوە كۆتایی بەژیانیان 

دەوڵەت  كۆمەڵێك  جیهانی  دوەمی  جەنگی  لەدوای  پاشان  ئەوەبوو  هات، 

پاشان  و  دروستكرد  گەالن(یان  )كۆمەڵەی  واتە  االمم(  )العصبە  رێكخراوی 

بۆشاییەك  ئەوەبوو  هەبوو،  تەمەنی  رێكخراوەكە  كەم  ساڵێكی  چەند  ماوەی 

دروستبوو كە هەمو دەوڵەتە زلهێزەكان بیر لەوە بكەنەوە، رێكخراوی نەتەوە 

یەكگرتووەكان دروستبكەن، بۆ ئەمەش هەر دەوڵەتێك بەناچار بۆ پابەندبوون 

بە یاسا و مافەكانی نەتەوە و مرۆڤ و هتد، ئەنجامگیریانكرد لەو رێكخراوە و 

تائێستاش دروستبوونی هەر دەوڵەتێك گرنگییەكەی لەوەدایە ببێت بە ئەندام 

نەتەوە  رێكخراوەكە  ناوی  لەكاتێكدایە  ئەمە  نێودەوڵەتییە،  رێكخراوە  لەو 

نییە،  لەو رێكخراوە  نوێنەری  نەتەوە هەیە  یەكگرتوەكانە و كەچی هەزارەها 
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بەڵكو رێكخراوەكە موڵكی دەوڵەتە یەكگرتووەكانە، ئەگەرنا دەیان نەتەوەی بێ 

دەوڵەت هەن دەبوو نوێنەریان هەبوایە كەچی ناوەكە لەقەدەر شوناسەكەی 

نییە. 

دەوڵەت  گشتگیرەكە،  پێناسە  لەدەرەوەی  ناو  وەكو  تریشەوە  لەالیەكی 

و  هەیە  كەناوێكی  لەچوارچێوەیەكدا  خەڵك  بەڕێوەبردنی  بۆ  قەوارەیەكە 

كولتوری  و  سیاسی  ئابوری  مامەڵەی  شوناسەش  بەو  هەر  دەنارسێتەوەو  پێی 

یان راستەوخۆ جەنگ  دەكات و هەندێكجاریش دوچاری جەنگ دەبێت، سا 

دەوڵەتێكی  و  هێزێك  لەدژی  دەكات  لەجەنگ  بەشداری  یان  بەرپادەكات، 

مەعنەوی  كەسایەتیەكی  یان  كاراكتەر  وەكو  دەوڵەت  پێناسەی  »هەندێك  تر. 

دەكەن و دەڵێن دەوڵەت گەلێكە، یان كۆمەڵێكە لەكەسایەتییەكی مەعنەوی، 

چونكە  نییە،  پێناسەكە  كۆتایی  ئەگەرچی  ئەمە  لەواقیعدا،  بااڵنسێك  نەك 

لەچاالكی  بیروباوەڕێك  دامەزراندنی  ترەوە  لەالیەكی  مەعنەوی  كەسایەتی 

لەسەر  بەكار  راسپێردراوە  كە  جۆراوجۆرەكان،  دام��ەزراوە  لەنێوان  هاوبەش 

تاكەكانە  ملكەچی  ترەوە  لەالیەكی  دانپیانان،  دەبێتە  دەسەاڵتەكان  گەیاندنی 

وەكو تاكەكان و كۆمەڵەكانی دیكە، ئەمەش بۆ بنچینە جێگیرە زامنكراوەكانە كە 

پەیوەندی توێژەكان رێكدەخات« توماس هایالند اریكسن. العرقیە و القومیە. 

وجهات نظر انرثوبولوجیا.. ترجمە. د. الهای عبدالحسین. ل29 و ل30.

منونەیان  دنیا  هەمو  لە  كە  بێت  جیاوازەكانیش  ستایلە  و  پێناسە  پێی  بە 

دامەزراوەیەكی  یان  نەتەوەییە،  قەوارەی  دامەزراوەیەكی  دەوڵەت  هەیە، 

و  سیاسی  پێكەوەژیانی  كە  جیاواز،  ئیتنیكی  و  مەزهەب  و  لەنەتەوە  فرەییە 

كۆمەاڵیەتی كولتورییان هەیە، یان پاشایەتی و دەسەاڵتێكی بۆماوەیی مێژوییە 

كە دەسەاڵت لەناو خانەوادەیەكی دیاریكراو دایە، وەك دوو منونەی جیاواز كە 

لە رۆژئاوا لە دەرەوەی سیستم هەیە و لە رۆژهەاڵت لەناو سیستم و دەسەاڵتە 

لە  كە  حزبییە  دوو  یان  تاكحزبی  قەوارەیەكی  یان  راستەوخۆ،  بەشێوەیەكی 
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رۆژهەاڵت و رۆژئاواش منونەیان هەیە، یان سەر بەدەوڵەتێكی دیكەی گەورەیە 

ئینتیداب و داگیركراو لەروی جوگرافی و كولتوری سیاسی و یان كانتۆنێكە  و 

سەربە دەوڵەتێكی دیكە و هتد.

كەڵكی  خۆیان  و  هەیە  سامانیان  كە  نەتەوانەی  و  دەوڵەت  ئەو  پەنا  لە 

لەجیهاندا،  بەناو  بوون  و  سیاسی  مەیدانی  ناو  هاتنە  درەنگ  و  لێوەرناگرن 

دەوڵەتگەلێكی وەك قەتەر و ئیامرات و كوەیت بوون، ئەوان لەو دەوڵەتانەن 

كە بیریان لەوە كردەوە خۆیان توانای ئەوەیان نییە بنب بەو ژمارەیەی لەئاستی 

ئابوری و بازاڕی نێودەوڵەتی و بۆرسە و سیستمی بانكی نوێدا هەبن و گەشە 

زەبەالحەكانی  كۆمپانیا  رادەستی  خاكەكەیان  و  دەوڵەت  تەواوی  بۆیە  بكەن، 

كرد،  توركیا  و  ژاپۆن  فەرەنسا، چین،  ئینگلتەرا،  ئەڵامنیا،  ئەمەریكی،  كەنەدی، 

لەهەر  پاراست  كۆمەڵگەیان  و  نەتەوە  و  دەوڵەت  هەم  ئەوانەوە  لەرێگەی 

كە  نێودەوڵەتییەوە  بانكی  سیستمی  ناو  چوونە  هەم  مەترسیدار،  ئەگەرێكی 

رابردو  سەدەی  لەگەڵ  ئیامرات  و  قەتەر  ئێستای  ئەفسانەیەك  وەك  ئێستا 

بەراورد دەكرێت. 

جگە لەسامان و ئابوری مادی وەك نەوت و بەروبومەكانی تر، سامانێكی 

پیاوانی  ئەوەتا  یان  ئەمەش  رەم��زی،  سامانی  پێیدەگوترێت  هەیە  دیكە 

تێدا  دەوڵەتی  بیرۆكەی  خ��اوەن  و  ش��ارەزا  تاكی  ئەوەتا  یان  فەیلەسوف، 

هەڵدەكەوێت، یان شارستانی خۆڕسك و كۆن، ئەم سامانە گەورەیی لەوەدایە، 

جیهان.  لەئاستی  گەشەسەندنێتی  و  دەوڵەت  و  خەڵك  بەڕێوەبردنی  لە  كە 

)ئارنست كاسیرر( تیۆرسێنێكی فەرەنسییە و لەكتێبی ئەفسانەی دەوڵەتدا باس 

دەڵێت:  و  قەوارەیەدا  ئەو  بوونی  لە  بەتاك  بەرامبەر  دەكات  شەڕ  و  لەخێر 

تاكی  بە  پشتبەسنت  لە  بریتییە  لە مەسەلەی دەوڵەت،  لۆژیك  بە  »بیركردنەوە 

سەربەخۆ، تێڕوانین بۆ دەوڵەتیش وەكو كیانێكی دروستكراو هەر داهێنانی تاك 

بوو بۆ ئەوەی هەمیشە لەخزمەتیدا مبێنێتەوە، مرۆڤی سەربەخۆش بەواتای وشە 
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ئەخالقی بێت، ئەگەر ئەو پاڵنەرانەی بۆ كردەوەكانی پەیوەست بن بەو شتانەی 

وەزیفەیەكی  كە  كەسەش  ئەو  ئەخالقیەكەیەتی،  وەزیفە  ئەوە  دەبینێت،  كە 

ئەخالقی بەسەر تاكدا سەپاند بۆ خزمەتكردنی ئەفسانەی دەوڵەت، بیرمەندانی 

وەك رۆسۆ و كانت و مەكیاڤیللی بوون«. عبدالله عروی. مفهوم الدولة. املركز 

الثقايف العربی. ل16.

لە راستیدا كاسیرر لەو باسەیدا كەناوی ناوە ئەفسانەی دەوڵەت، باسی ئەوە 

بڕوایان  تائەو جێگەیە  تادەگاتە كۆمەڵگە،  و  تاك  و  لەالی هاواڵتی  كە  دەكات 

دەزگا  وەكو  دەوڵەت  كە  دەكەن،  خزمەتی  و  دەبێت  دەوڵەت  ئەفسانەی  بە 

كە  دواجار  دەكات،  قایم  خۆی  و  دەوەستێت  پێی  لەسەر  خۆی  جیاوازەكانی 

و  دەسەاڵتێكی سەركوتكەر  بە  دەبێت  ئیدی  پێكا،  سیاسیەكانی خۆی  ئامانجە 

نامێنێت  وابەستەگیەكی  جۆرە  هیچ  و  دادەماڵێنێت  لەخۆی  ئەخالقە  هەرچی 

بەرامبەر تاك، ئەمەش بە یاسایەك چارەسەردەكات كە بەڕواڵەت لەبەرژەوەندی 

لەگەڵ  جەنگی  هێندەی  ئێستا  دەوڵەتی  ئەگەرچی  بەردەست،  دەیخاتە  تاك 

ئەوانی دیكەی دەرەوەی خۆیەتی، واتە ئەو بەرە سیاسیەی كە دژیەتی لەباری 

سیاسی و ئابوری و تەكنۆلۆژی و سەربازیدا، هێندە سەرقاڵی ئۆپۆزسیۆن و تاكە 

یاخییەكانی ناو قەوارەكەی خۆی نییە، چونكە دەزانێت سەرەنجام داوای ریفۆڕم 

بەاڵم  ئاسانە،  كارێكی  ئەوەش  روخاندنی،  نەك  دەكەن  دەوڵەت  لەدەزگاكانی 

هەرچی دژەكانییەتی لەدەرەوەی خۆی واتە دەوڵەتانی دیكە، ئاسان نییە بتوانێت 

چاوپۆشی لێبكات و پشتگوێیبخات، بۆیە ئەو ئەخالقە بەرهەمدەهێنێتەوە كە 

لەسەرەتای دروستبوونییەوە قسەی لەبارەی قەوارەكەوە كردوە بۆ هاواڵتییەكانی 

و پاراستنی بەرژەوەندی ئاسایش و جوگرافیا و ئابورییەكەی، هەڵبەت ئەوكاتیش 

تاك ناتوانێت بڕوای بەو پرەنسیپە ئەخالقیە نەبێت، چونكە پەیامنی كۆمەاڵیەتی 

لەرێگەی  ئەویش  دەوڵەت،  یاسایی  و  سیاسی  دەستەبژێری  لەگەڵ  بەستووە 

تاك  بۆیە  هتد،  و  سیستمەكە  بۆ  دەنگدان  و  سیاسەت  و  حزب  بۆ  ئینتیام 
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ناچارە لەهەمو بوارەكاندا بەرگری لێبكات و لەپێناوی مانەوەی خۆیدا بەرگری 

لەبەرژەوەندی سیاسیی و دەستەبژێر و خاوەن كۆمپانیاكان بكات، كە ناسنامەی 

دەوڵەت دەپارێزن لەبورای ئابوری و وەبەرهێناندا. 

وەكو  دەوڵ��ەت  بوونی  تێڕوانینەكان  هەمو  دەرەوەی  لە  هەڵبەت 

دیفاكتۆیەكی سیاسی هەیە و شوناسێكە بۆ ئەو گەالنەی كە كێشەیان هەیە، 

ئەگەر  و  ماوەتەوە  بەهەڵوارساوی  تائێستاش  هەبووە  كێشەیە  ئەم  پێشرتیش 

داگیریش كرابووبێت، ناوەكە و كولتور و سنورەكەی هەر ماوە و لەزەمەنێكی 

تردا یان بەریفراندۆم یان بەئاشتی و رێككەوتنی نێوان داگیركراو و داگیركەر 

زیندوبۆتەوە، یان شۆڕشی بۆكراوە تاكو رزگار بێت و سەربەخۆیی وەربگرێت، 

بەاڵم سەرەنجام ئەم دامەزراوەیە ئەگەرچی لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی دیكە 

بەاڵم  هەیە،  سیستمەكەدا  لە  جیاوازی  دیكە  زەمەنێكی  بۆ  زەمەنێكەوە  لە  و 

هەیە  روانگەیەی  ئەو  ماركس  بۆیە  هەیە،  فۆڕمی  یەك  ئێستا  تاكو  و  دواجار 

بۆ سەركوتكردنی  چینی سەرمایەدارەوە  بەدەست  كەرەستەیەكە  دەوڵەت  كە 

چینی كرێكار و هەژار، لە تێگەیشتنی سۆسیالیستیەوە بۆ بەرژەوەندی گشتییە 

و جۆرێكە لە چارەسەری كێشەی چینایەتی وەكو بااڵنسێك بەپێی سیستم. 

لە  پارێزگاریكردن  بۆ  هۆكارێكە  دەوڵەت  پارێزگارەكانەوە  روانگەی  لە 

لەخەڵك  پارێزگاریكردنە  یان  ناوەوە،  بۆ  لەدەرەوە  ئەگەرێك  لەهەر  كۆمەڵگە 

گشتی  بەرژەوەندی  كە  )ئاژاوەگێڕەكان(،  ئەنارشیستەكانەوە  رێگەی  كەلە 

تێگەیشتنی  لێدەگیرێت.  رێگەی  ئەمنیەكانەوە  دەزگا  لەالیەن  و  تێكدەدەن 

پیاوەوەیە،  بەدەست  دەسەاڵت  زۆرە  قۆناغگەلێكی  كە  دەوڵەت  بۆ  ژنیش 

دەوڵەت كەرەستەیەكە بۆ سەركەوتكردنی ژن و تەماشاكردنی ژن وەكو كااڵیەك 

بۆ دامركاندنەوەی ئارەزوەكانی پیاو. هەروەها بۆ بەردەوامبوونی دەسەاڵت و 

سیستم بە پێی یاسا تەنها بۆ سیستمی باوكساالری و دوركەوتنەوەیان لە دنیای 

سیاسەت بۆ سوچی ماڵ و بەخێوكردنی منداڵ و خزمەتگوزاری و هتد. 
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لەسەر  هەردەوڵەتێك  و  فرەن  دەوڵەت  بونیادنانی  تیۆرەكانی  ئەگەرچی 

لەدوای  دەوڵەتانەی  ئەو  زۆری  بەشێكی  بەاڵم  بونیادنراوە،  تیۆرێك  شێوە 

درووستبوون،  سیاسی  تیۆری  ل��ەدەرەوەی  هاتوون،  ئیمپراتۆریەتەكانەوە 

چونكە دەوڵەت بە پێی مێژو لەژێر سایەی ئیمپراتۆریەتەكانی بێزەنتی، رۆمی، 

تەنها  نەبووە،  خۆی  سەربەخۆی  شوناسی  عوسامنی  و  پورتوگالی  ئیسپانی، 

وەكو قەوارە ماونەتەوە و نوێنەری ئیمپراتۆر لەوێ فەرمانڕەوایەتییان كردوە، 

لەدوای ئەو دابڕانە مێژوییەی كە دوا ئیمپراتۆریەت لەدنیا مابۆوە و عوسامنی 

دیسان  بەشێكیان  ئەمە  بەدوای  دوا  دەستیپێكرد،  جیهانی  ئیدی جەنگی  بوو، 

یان  بوو،  كۆن  مانەوە، منونەش سۆڤێتی  و سیستم  قەوارە  یەك  لەناو  توانەوە 

بوون بەداگیركراوی دەوڵەتانی زلهێز، بەاڵم لەدوای جەنگی دوەمی جیهانی ئیرت 

بەشێوەیەك لەرێگەی شۆڕشی گەالنەوە دەوڵەت سەربەخۆیی خۆیان وەرگرت 

پاشانیش  هاتەئاراوە،  گەالن  كۆمەڵەی  و  كرا  دەوڵەت  بۆ  نوێ  پێناسەیەكی  و 

بەنوێنەری  بوو  ئینتەناسیونالی  رێكخراوێكی  وەكو  یەكگرتووەكان  نەتەوە 

دەوڵەتان نەك نەتەوەكان كە ناوەكەی بەو شێوەیەیە. 



79دەوڵەت

دەوڵەت. ئایدیۆلۆژیا. سیاسەت

بێت،  هەرجۆرێك  سیستمەكەی  كە  بەرفراوانە  چەمكێكی  دەوڵ��ەت 

جێگەیەكی بەتاڵی بۆ ئایدیۆلۆژیا و سیاسەت جێهێشتووە، بۆ منونە ئەگەر لیرباڵ 

بەاڵم  نابیرنێت،  لەفۆڕمدا  تەنها  و  دیاریكراوە  ئایدیۆلۆژیایەكی  خاوەنی  بێت 

لەناوەڕۆكدا ئایدیۆلۆژیایەكی سیاسی پێناسەنەكراوی هەیە، چونكە ئایدیۆلۆژیا 

توڕی  دەوڵەتدارەكان  و  دەوڵەت  كە  نەماوە،  خۆی  ناحەزەی  مانا  ئەو  چیرت 

جۆراوجۆرەكانی  دەزگا  هەناوی  لەناو  واتە  تر  شوێنێكی  لە  بەڵكو  هەڵبدەن، 

فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی و تەنانەت یاسایش رەنگدەداتەوە، چونكە دەوڵەت 

ئەگەرچی لەئێستادا هەرچی كاروباری خۆی هەیە رادەستی كۆمپانیا و كەرتی 

تایبەتی كردوە و هەر لەوێشەوە زامنی كۆمەاڵیەتی و ئەرك و مافی هاواڵتی 

لە  بەتایبەتی  لەدنیادا  ئێستا  كە  چارەسەركراوە،  كۆمپانیاكان  بەڵێننامەی  بە 

گواستنەوەی  دیكەی  هۆكارێكی  رەنگیداوەتەوە،  بوارەكان  لەهەمو  رۆژئاوا 

وەبەرهێنانی كااڵو كەلوپەل و تەكنۆلۆژیا و تەنانەت سەربازیش بۆ دەروەری 

كاری هەرزان  دەستی  بەكارهێنانی  بەهۆی  ئەمەش  ئاسیا،  واڵتانی  واتە  خۆی 

قەیرانی  گواستنەوەی  بۆ  هەروەها  خۆیاندا،  لەنێوان  كۆمپانیان  ملمالنێی  بۆ 

باشرتین سەملێنەرە كە دەوڵەت شانی خۆی  ئەمە  بۆ دەرەوەی واڵت،  ئابوری 

خاڵیكردۆتەوە لەبەرپرسیارێتی بەرامبەر بەسیستمی كار و ئەرك و ماف، جگە 

بەڕێوەدەبەن،  واڵت  سیاسەتی  دواجار  كە  نەبێت،  دەستەبژێرە  گروپە  لەو 

لەو  تاكو بەسەرچوونی چوار ساڵی دوای هەڵبژاردن، بەاڵم  خاوەنی دەوڵەتن 

كاتەی دەوڵەت وەكو قەوارە و فۆڕم كە سیاسەتیش دەكات و هەوڵیشدەدات 

هاوكێشەی  لەناو  ئەوەی  بێ  بە  سیاسی، چونكە  هاوكێشەی  لە  بەشێك  ببێتە 

ناكرێت،  تەماشا  زیندو  یان  نوستوو  دەوڵەتێكی  نەبێتەوە،  جێگەی  سیاسی 

بەوپێیەی كە واتای دەوڵەت لەگەڵ مانا كالسیكیەكان گۆڕا بۆ دەوڵەتی چاالك 
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لەهەمو بوارەكان، تەنانەت لەبواری وەرزشی و فەرهەنگیشدا دەبێت پێشبڕكێ 

بكات و بەتاكە پاشاموە یان موڵكیەتێكی رابردو پشتی لێنەكاتەوە، ئەم مۆدێلە 

زیاتر لەدوای شكستی سۆڤێت و هاتنی چەمكەكانی مافی مرۆڤ و دیموكراسی 

لەهەموشییان گرنگرت، سەرهەڵدانی  تەكنۆلۆژیا،  پێشكەوتنی  و  ئازاد  بازاڕی  و 

چەمكی جیهانگەرایی هاتە ئاراوە، كە سەرجەم دەوڵەتانی دنیای خستە سەر 

كەڵكەڵەی ئەو مۆدێلە پێشكەوتنەی لەجیهاندا بۆتە باو. 

ناسیونالیزم  چۆن  هەروەك  نییە،  ئایدیۆلۆژیا  بێ  بە  دەوڵەت  هەڵبەت 

بۆ  فراوانرت  قەوارەیەكی  داگیركردنی  یان  دەوڵەت  بەرەو  هەنگاوێك  وەكو 

نییە، ئەمە پێویستی بەسەملاندن هەیە، دەزگاكانی  ئایدیۆلۆژیا  نەتەوە بە بێ 

بەگشتی  خەڵك  هەم  و  دەسەاڵت  دەستەبژێری  هەم  كاروباری  كە  دەوڵەت 

رایی دەكەن، پشت بەو ئەركە دەبەسنت، كە دوبارە خەریكی بەرهەمهێنانەوەی 

بەاڵم  دەبەستێت،  بەرهەمهێنان  هێزەكانی  و  بەرهەمهێنان  پەیوەندییەكانی 

كۆمەاڵیەتی  ئایدیالی  و  ئاین  پاڵپشتیكردنی  هەڵبەت  مۆدێرن،  بەستایلێكی 

بەشێكن  كۆكراوەتەوە،  كۆمەاڵیەتیەكاندا  پرەنسیپە  و  زمان  و  لەكولتور  كە 

پەروەردەیی  دامودەزگا  بەسەر  ئەرك  وەكو  دەوڵەت  كە  ئایدیۆلۆژیایەی  لەو 

هۆكار  گرنگرتین  یاسا،  لەچوارچێوەی  بەاڵم  دەیسەپێنێت،  كارگێڕییەكاندا  و 

ئەو  رەنگدانەوەی  زۆرترین  كە  زیندومبێنێتەوە،  دەوڵەت  ئیدی  ئەوەی  بۆ 

كە  بێت،  بەوپێیەش  هەبێت،  دەوڵەتدا  كاروباری  سیاسەتی  بە  سەرخانە 

لەناو  خۆی  نەریتی  رۆڵی  مۆدێرنەش  دوای  و  مۆدێرنە  لەسەردەمی  دەوڵەت 

لەهەرە  یەكێك  بەڕێوەدەبات،  جۆراوجۆر  هۆكاری  بە  كۆمەاڵیەتیدا  ناوەندی 

دیارترین فۆڕمەكانی ئەوەیە، كە فەرهەنگی گشتی كۆمەڵگە بە سیاسەت و بە 

بەیداخەكەیەوە دیاربێت و لەدەرەوەی خۆی منایشبكرێت.

و  لەخزمەتكار  بریتییە  دیكەی،  پێناسەیەكی  لەهەر  بەر  دەوڵ��ەت 

دەزگا  كۆنتڕۆڵكردنی  بااڵدەست،  چینی  خزمەتكاری  و  بەرژەوەندی  پاراستنی 
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چنگی  لە  هەندێكجار  كە  بااڵدەستەوە،  چینی  لەالیەن  ئایدیۆلۆژیەكانی 

پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان و بەتایبەتیش لەچنگی بنەماڵەیەكی دیاریكراون، 

بە بڕوای )ئانتۆنیۆ گرامشی( بێت، تێكشكانی ئەو دەزگایانە لە تێكشكانی دەزگا 

سەربازی،  و  ئاسایش  دامودەزگای  لە  بریتین  كە  دژوارت��رە،  سەركوتكەرەكان 

دەوڵەتێكی  هەر  دەوڵەتداری  سیستمی  لەسایەی  دەبینین  وەختێك  كەواتە 

یان  بێكارن  یان  بێنەوان  خەڵك  خۆیان(،  )بەقسەی  پاشكەوتو  یان  پێشكەوتو 

بێخزمەتن لە هەمو بوارەكاندا، یان جیاوازییە چینایەتییەكان بەهەمانشێوە، كە 

بۆمان  سیاسییە،  ژیانە  لەو  دەكات  رزگاربوون  بەوەهمەوە چاوەڕوانی  مرۆڤ 

دەردەكەوێت كە دەوڵەت جگە لەوەهمێك بۆ خزمەتكردنی گروپێكی دیكەی 

سیاسی لەبری ئەوانی دیكە، هیچی تر نییە، كە سیاسەت برەویپێداوە.

ئایدیۆلۆژیا 

لەبیر  بریتییە  و  سیاسییە  چەمكێكی  كورتدا  لەپێناسەیەكی  ئایدیۆلۆژیا 

بیر  زانستی  لە  بریتییە  زانستییەكەشی  بەمانا  فكری،  سیاسی  بڕوایەكی  یان 

لەسەردەمی  چەمكە  ئەم  دیاریكراو،  فكرێكی  یان  بڕوایەك،  پێناسەكردنی  بۆ 

رۆشنگەریدا باشرت پێناسەی وەرگرت، وەكو )كارل ماین( دەڵێت: »ئایدیۆلۆژیا 

لەمانا گشتیەكەیدا بریتییە لە چوارچێوەیەك بۆ سیاسەت و ئاین، كە گرێدراوی 

لە  پێكهاتەیەكە  شوێندا  لەهەندێك  سیاسییە،  و  ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی 

بیركردنەوەی  بەسەر  كۆمەڵگە  دابەشكردنی  و  زانست  دژكاری  بە  بڕواهێنان 

تیۆری جیاواز، كە دواتر دەبێتە هۆكار بۆ بەرهەمهێنانەوەی بەرەی جیاواز و 

نائاسایی  و  ئاسایی  لەژیانی  پاشان  دەستپێدەكات،  دەستەبژێرەوە  لە  سەرەتا 

ئەمە  كولتور،  دەبێتە  هەندێكجاریش  و  رەنگدەداتەوە  جەماوەردا  رۆژانەی 

ئەوكاتە هەستیپێدەكرێت، كە دەبێتە روحیەتێك و كاریپێدەكرێت یان دەبێتە 

لەم چەمكە  جیاواز  رەهەندی  بەاڵم  رەنگدەداتەوە،  واقیعدا  لە  و  بیرۆكەیەك 
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دیاریكراودا  لەنەخشەیەكی  و  دەگرێت  واقیع  وێنەی  كە  ئەوەیە،  فكرییەدا 

دەبێتە ئەخالقی كۆمەڵ. 

لەشوێنێكی دیكەدا ئایدیۆلۆژیا دەبێتە پێوەر بۆ خوێندنەوە و دیاریكردنی 

سیاسیدا.  فەزای  لەناو  كۆمەاڵیەتی  بنكەی  یان  سیاسی،  هێڵكاری  واتە  سكێچ 

ئەم حاڵەتەیان هەمیشەییە و بە بێ خۆمنایشكردن لەزەینی هەمو تاكێكدایە، 

بەسەر  سەرەتا  و  قەوارەیەكدایە  هەمو  سیاسی  لەجەوهەری  بڵێم  باشرت  یان 

كۆمەڵگەدا رەنگدەداتەوە و دواتر بەسەر تاكدا، كە دەبێتە هۆكارێك بۆ ستایلی 

بیركردنەوە، ئەگەر بیرۆكەكە سەر بە قوتابخانەی لیرباڵیش بێت. 

لێرەدا ئەم چەمكە وەكو كەرەستەیەك بۆ كارپێكردن و سیاسەتی دەوڵەت 

وەكو  دەزگاكانی  كە  دەوڵەتەیە  ئەو  ئایدیۆلۆژیا  دەوڵەتی  پێناسەدەكەینەوە، 

فەرهەنگەكەی،  و  یاسادانان  حكومەت،  جومگەكانی  حكومەت،  و  پەرلەمان 

كە  دادەنرێت  دەستورێكەوە  لەرێگەی  پێدەكەن،  كاری  كۆمەڵگە  تەواوی  كە 

پێشرت بیریار، شارەزاكانی بواری یاسا، كولتور و ئاین لەگەڵ گۆڕینی سیاسەت 

وەردەگرین  دەوڵەتێك  هەر  دەستوری  بۆیە  رێكیانخستوە،  رۆژانەدا  ژیانی  و 

هیچ  كۆمەاڵیەتی،  فەرهەنگی  مێژو،  كولتور،  ئاین،  لەبەرچاوگرتنی  بێ  بە 

بڕگەیەكی یاسایی و دەستوری دانەڕێژراوە و تاكیش بەو دەستورە لەخۆڕانییە، 

كە ملكەچدەبێت و ئەرك و مافی خۆی دەزانێت، لەبارێكی دیكەشدا دەوڵەت 

لەخۆڕا نییە، بە پێی بنەماكانی ئەو دەستورە سیاسەت دەكات چ لەناوە و چ 

لەدەرەوەی واڵت. 

»رەوابوونی مۆدێرن شێوە و روخسارێكی زیاتر نییە، كە ئەویش رەوابوونی 

یاسامەندی،  كۆمەاڵیەتی،  گرێبەستی  پەیوەستەكانی  چەمكە  دیموكراسیە، 

ئایدیۆلۆژیا لە بۆچوونی  خوازەی گشتی، فەرمانڕەوایی و هتد لەناوەخنیدایە، 

ماركسیستیدا ئەو بۆچونانەن، كە لەهەر سەردەمێكدا بااڵدەسنت، ئەو بۆچوونە 

ئایدیۆلۆژیا  ئەندێشەی چینی دەسەاڵتدارە،  بااڵدەستانەی هەر سەردەمێكیش 
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هەرچەندە لەناواخندا گونجاو دیارە، بەاڵم هەر لەبنچینەوە روشاوی و درزی 

روونبكرێنەوە،  دەكرێت  زمانەوە  لەرێی  كە  واقیعبوونەی  ئەو  واتە  تێدایە، 

بەشێوەیەكی  واقیع  ئایدیۆلۆژیا  ماركس  بەرای  دەریناخات،  و  روونناكرێنەوە 

درۆینانە منایشدەكات، لەكۆتایشدا ئایدیۆلۆژیا تەنها بەپاساودەری بەرژەوەندی 

و دەسەاڵتی چینی دەسەاڵتدار دەژمێردرێت، )ویڵفردۆ پارتۆوشەی( بژاردەكان 

غەریزەكان  رواڵەتی  روخساری  باسكردنی  بۆ  ئایدیۆلۆژیا  لەبری  منایشەكان  و 

نوسەری  مۆسكای(  تانۆ  )گای  بەكاردەهێنا،  تاكەكان  ژێرخانەكانی  خوازە  و 

ئیتاڵیش فۆرمی سیاسی لەبری وشەی ئایدیۆلۆژیا بەكاردەبرد، )كارل مانهایمش(، 

نوسەری ئەڵامنیای كارنامە ئایدۆلۆژیەكانی بە ئامڕازێكی چینی دەسەاڵتدار بۆ 

بریندارنەكات،  پێناسەدەكرد، كە مەحاڵە ئەندێشە و هزرەكان  پاراستنی خۆی 

لەرێگەیانەوە  دەوڵەتەكان  كە  دەزگایانەن،  ئەو  ئایدۆلۆژیەكان  بەهەرحاڵ 

بەشیریە.  حوسێن  سیاسەت.  زانستی  بنەماكانی  دەبەخشن«  بەخۆیان  رەوای 

وەرگێڕانی. ئەبوبەكر كاروانی. باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی حەمدی. 

ساڵی 2009 ل128 و ل129. 

سیستمە  رەوابوونی  بەخۆیانداوە،  رەوایەتییان  دەوڵەتانەی  ئەو  هەمیشە 

سیاسییەكان واتای ئەوە نییە، كە بێكێشەن، بەڵكو هەندێكجار ئەم رەوایەتییە 

بەشێكی  و  ئینگلتەرا  لە  ئێستاش  تا  دەبێت،  و سەركەوتوش  دەبێت  ئارادا  لە 

پاشایەتی  دام��ەزراوەی  هەیە  پاشایەیتیان  سیستمی  كە  دەوڵەتانەی،  لەو  تر 

لۆردەكان  ئەنجومەنی  لەگەڵ  رەوابەخش،  سیمبولی  دامەزراوەیەكی  وەك 

سیاسی  سیستمی  جیاوازەكانی  توخمە  گشتیدا،  دیموكراتیكی  ئەنجومەنی  و 

دەستوری  و  یاسایی  شەرعیەتی  رەوایەتی  كە  لەكاتێكدایە  ئەمە  پێكدەهێنن، 

و  كاریزمایی  توخمی   3 ئێرانیشدا  بنەڕەتی  یاسای  لە  هەروەها  وەرگرتووە، 

هەیە،  فیقهی  ویالیەتی  دامەزراوەكانی  قاڵبی  لە  دیموكراتی  و  ئەرستۆكراتی 

ئەنجومەنی راوێژكاری ئیسالمی  پارێزگاری و  بۆ منونە دامەزراوەی راوێژكاری 



سمكۆ محەمەد  84

لەگەڵ یەكدا لێكدراون، ئەمانە سەرەنجام قەوارەیەكی سیاسی لەیەك سیستمدا 

پێكدەهێنن، كە رەوایەتییە بە دەوڵەت، بەاڵم دەوڵەتێك لەروكەشدا دیموكراسی 

سیاسییە  جەوهەرە  لەو  ئەنارشیستەكان  بۆیە  دیكتاتۆر،  لەناوەڕۆكیشدا  و 

ئەو  ئایدۆلۆژیی  دەوڵەتی  بەاڵم  هەیە،  خۆیان  شەرعیەتی  كەوابوو  تێدەگەن، 

شەرعییەكانی  دەزگا  و  خۆی  لەقاڵببدات،  كۆمەڵگە  بەرلەوەی  دەوڵەتەیە 

لەبیرمەند  گرتوە  بیركردنەوەی جیاوازی  رێگەی  كە  مانایایەی  بەو  لەقاڵبداوە، 

ئایدیۆلۆژیا  دەوڵەتی  بەپیاوە سیاسیەكانیشیەوە،  كۆمەڵگە  تاكی  و  رۆشنبیر  و 

بەو باوەڕەوە كاردەكات كە دەبێت سیاسەت چ بەرامبەر هاواڵتییەكانی و چ 

بەرامبەر واڵتانی دەرەوەی نەگۆڕبێت، ئەم ستایلە ئەگەرچی پاشاموەكەی ماوە 

لەهەندێك دەوڵەتی ملهوڕ لەسەراسەری دنیادا، بەاڵم سەرەنجام لەهاوكێشەی 

بەاڵم  كارپێكراوە،  ئایدیۆلۆژیا  هێشتا  كە  تێدەگەین،  نێودەوڵەتیدا  سیاسەتی 

سودی  بە  قەوارەیەكدا  لەناو  دژەكانە  ملمالنێی  ئەویش  دیكە،  بەفۆڕمێكی 

سیستم، ئەو سیستمەی كە لەسەر قازانج و توانای تاك راوەستاوە، یان ئێستا 

هەیە و هەمو شتێكی لەبەهای خۆی خستوە و بێبەهای كردوون. ئەمە ئەو 

ئایدیۆلۆژیایەیە كە بیرێكی دیاریكراوی وەكو ئاین یان فكرێكی زانستی سیاسی 

یان وەك رێكخراوێك خۆی منایشنەكردوە، بەڵكو وەكو سیستم كاردەكات، بەاڵم 

لەفۆڕمدا هەستیپێناكرێت.

»یەكێك لە گرنگرتین پێكهاتەكانی دەزگای ئایدیۆلۆژیای دەوڵەت، خاوەنی 

دابەشكردنی  سیستمی  بەرهەمهێنانەوەی  لەدوبارە  هەم  گرنگە  رۆڵێكی 

پەیوەندییەكانی  بەرهەمهێنانەوەی  لەدوبارە  هەم  كار،  هێزی  كۆمەاڵیەتی 

لەسیستمی  دەوڵ��ەت  ئایدیۆلۆژیای  دەزگ��ای  بەوشێوەیە  بەرهەمهێناندا، 

سەرمایەداری پێشكەوتودا، دەزگای ئایدۆلۆژیكی دەوڵەتی بااڵدەستە، بەباوەڕی 

رۆڵی  مۆدێرندا،  لەكۆمەڵگەی  دەوڵەت  سەركوتكەرەكانی  دەزگا  )ئاڵتۆسێر( 
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نەرینی خۆیان دەگێڕن، واتە بەرگری لەسەرهەڵدانی خەباتی چینایەتی دەكەن 

دەسەاڵتدار  چینی  بەرژەوەندیی  و  وەبەرهێنان  پڕۆسەی  بەردەوامبوونی  و 

كارگێڕی  دەزگای  لە  بریتین  دەوڵەت  سەركوتكەرەكانی  دەزگا  دابیندەكەن. 

لە  بریتیین  دەوڵەتییەكان  ئایدۆلۆژییە  دەزگا  دادگا،  و  پۆلیس  و  لەشكری  و 

دەزگاكانی فێركاری و دەزگا ئایدۆلۆژیەكانی بنەماڵە و مافیا و حزبی و یەكێتی 

و راگەیاندنە گشتیەكان«. لەشوێنێكی دیكەدا ئاڵتۆسێر پێیوایە، كۆنتڕۆڵی دەزگا 

دەزگا  لەچاو  نوێوە  دەسەاڵتداری  چینی  لەالیەن  دەوڵەت  ئایدۆلۆژیەكانی 

سەركوتكەرەكان، دژوارتر و بەكاوەخۆترن، بەو هۆیەشەوە تێكشكاندنی دەزگا 

ئایدۆلۆژیەكان لەتێكشكاندنی دەوڵەت دژواترە« د. حوسێن بەشیریە. مێژوی 

بۆ  وەرگێڕانی  یەكەم.  بەرگی  ماركسی.  بیری  بیستەم.  سەدەی  سیاسی  بیری 

كوردی. نارس ئیرباهیم زادە. لەباڵوكراوەكانی دەزگای موكریان. ل359. 

بۆیە لێرەوە ئایدیۆلۆژیا بۆ دەوڵەت زەمینە بۆ مانەوەی لەچوارچێوەیەكدا 

درێژدەكاتەوە،  خۆی  تەمەنی  دەزگایانەوە  ئەو  لەرێگەی  هەر  و  دەهێڵێتەوە 

چوار  هەر  هەڵبژاردنەكانەوە  لەرێگەی  خۆی  فۆڕمی  كە  ئەوەنەبێت  تەنها 

پڕۆسەیەشدا  لەو  ئایدۆلۆژیەكان  دەزگا  دواجار  بەاڵم  دەگۆڕێت،  جارێك  ساڵ 

قەوارە و سیستم و ئاسایشی دەوڵەت دەپارێزن، بەڕویەكی دیكەدا ناسیونالیزم 

ناسنامەكەی  بەگشتی لەدەوڵەتانی دنیا تەنها فۆڕمەكەی نەماوە، دەنا هێشتا 

هاتەوە  مەترسی  دوچ��اری  هەركات  و  پارێزراوە  دەوڵ��ەت  سیاسەتی  لەناو 

دیكەی  شێوەیەكی  نەتەوەییدا  دەوڵەتی  لە  تایبەتی  بە  بەاڵم  كاریپێدەكرێت، 

ئایدیۆلۆژیای دەوڵەتی نەتەوەیی پێكدەهێنێت، لە سیاسەت، رەفتار و دەستوری 

سەرهەڵدانی  كە   ،18 و   17 س��ەدەی  ه��ەردو  رەنگدەداتەوە،  دەوڵەتیشدا 

بنەمایەك بۆ دەوڵەتی نەتەوەیی،  بە  تیۆرییەوە، بوو  ناسیونالیزم بوو لەرووی 

باشرتین سەملێنەری  نەتەوەكاندا،  بەسەر  لەو سەردەمەدا  دابەشبوونی جیهان 

ئەوەیە، كە ناسیونالیزم جۆرێكی دیكەی ئایدیۆلۆژیای سیاسی بوو بۆ نەتەوە، 



سمكۆ محەمەد  86

سەردەمەدا  لەو  چونكە  تەماشادەكرد،  نەتەوە  موڵكیەتی  وەكو  دەوڵەتی  كە 

ناسیونالیزم  كە  و هۆكارانەی  ئامڕاز  لەو  بوو  یەكێك  نەتەوە،  چەوساندنەوەی 

وەكو ئایدیۆلۆژیایەك بەهێزبكات و هەژموونی خۆی لە دەوڵەتی نەتەوەییدا 

لە  نازیزمی  و  فاشیزم  كە  بوو،  ئایدیۆلۆژیایەش  ئەمجۆرە  هەر  ساغبكاتەوە، 

رۆژئاوا بەرهەمهێنا و تائێستاشی لەگەڵبێت، رەگوریشەی ماوە وەكو بزوتنەوەی 

سیاسی. 

بەدەستهێنانی  مەبەستی  و  نەتەوە  بۆ  ئایدیۆلۆژیا  تردا  بەدیوێكی  ئەگەر 

دەوڵەت، تاكە رێگەیەكی هەبێت حزبە، حزبیش بەئایدیۆلۆژیا تەنها یەك سیاقی 

ماركسی  ئایدیۆلۆژیای  لەوانەش  و  فراوانی هەیە  بەڵكو چەند سیاقێكی  نییە، 

دوای  نەتەوەكانی  زۆری  بەشی  یەخەی  كە  نەگبەتییەی  ئەو  چینایەتییە،  و 

سەرهەڵدانی نوێگەری لەدنیادا گرت، ئایدیۆلۆژیای ماركسی بوو بەشێوەیەكی 

»ئەو  دەڵێت:  گالنەر(  )ئێرنست  وەك  چینایەتییەوە،  بەتێگەیشتنێكی  و  وشك 

ئایدیۆلۆژیایەی كە كوردەكان دەستیان بۆبرد لە رێكخراوەكانی كۆمەڵەی ئێران 

و عێراق و پارتی كرێكاراندا كۆكرایەوە بۆ بەدەستهێنانی ئامانجە نەتەوەییەكان، 

چینایەتی  بەرەو  ئەمەش  ئاڕاستەی  بوو،  ماركسی  و  سۆسیالیزم  ئایدیۆلۆژیای 

كرێكاری بوو، لەكاتێكدا لەهەر چوار پارچەكەی كوردستان، كە بەسەر توركیا، 

عێراق، ئێران و سوریادا دابەشكرابوو، هیچ كام لەو پارچانە نە كارگەیەك و نە 

چینی كرێكاری تێدا نەبوو، بۆ منونە لە عێراق تەنها لە )بەرسە و بەغدا( و لە 

ئێرانیش تەنها )تاران و ئەسفەهان و عەبادان( لە توركیاش تەنها )ئیستەمبوڵ 

و  ناوچە كوردییەكانی وەك حەسەكە و عەفرین  لە  لە سوریاش  ئەزمیر( و  و 

نەبوو،  نوێ  شارنیشی  شوێنی  هەندێك  تەنانەت  و  كارگەیەك  هیچ  قامیشلۆ، 

بەسەر  رەنگدانەوەیەكی  كوردی هیچ  ئایدیۆلۆژیا سیاسییەی حزبی  ئەم  بۆیە 

هۆشیاری خەڵك و گوتاری سیاسی نەتەوەیی كورد نەبوو لەروی چینایەتییەوە، 
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ئەمە لەكاتێكدایە كە كرێكارانی كورد كۆچیاندەكرد بەرەو ئەوروپا، هۆكارێكی 

ئەم  ئەگەرچی  نەتەوەیی،  بزوتنەوەی  سەرهەڵدانی  بۆ  دروستنەكرد  گرنگی 

و  االثنیە  ئایدیۆلۆژی«.  و  مادی  هاوكاریكردنی  بۆ  بوو  سەرچاوەیەك  كۆچە 

ایران و تركیا. مجموعە مٶلف االجنبی. ترجمە.  العراق و  الدولە. االكراد فی 

عبداالله النعیمی. معهد دراسات االسرتاتیجیە. سنە 2006. ل15.

ئەگەرچی مەسەلەی چینایەتی لەگەڵ سەرهەڵدانی بزوتنەوەی نوێگەری 

لەسەرانسەری دنیادا باسوخواسی گەرم بوو، تەنانەت مەسەلەی نەتەوەكانیشی 

كاریگەریان  رۆڵێكی  ماركسییەكان  و  بزوتنەوە سۆسیالیستی  و  دەكرد  گفتوگۆ 

واقیعی  نەخوێندنەوەی  بەهۆی  ب��ەاڵم  بزوتنەوەیەدا،  ئەو  لەناو  هەبوو 

گوتاری  ئەڵتەرناتیڤی  ببنە  نەیانتوانی  كۆمەڵگانە،  ئەو  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی 

مەسەلەكەیان  و  كێشەكە  تەنها  ئەوەبوو  كۆنەپارێزەكان،  دواكەوتوانەی حزبە 

دواخست، ئەگەرنا هیچ كاریگەرییەكیان نەبوو لە بردنە پێشەوەی بزوتنەوەی 

نەتەوەیی كورد و نەتەوە بێ دەوڵەتەكانی تر بەرەو بونیادنانی دەوڵەت. 

سیاسەت

سیاسەت چەمكێكی فرەمانایە، لەباری بڕیارسازییەوە راستەوخۆ پەیوەندی 

بە بڕیار و جێبەجێكردنی ئەو ویستانەوە هەیە، كە كۆمەڵگە دەكاتە ناو فەزای 

خۆیەوە، سەرمایەی ئەم چەمكە جگە لەروە زانستییەكەی، هێزی كۆمەاڵیەتی 

دواجار فشارە جۆراوجۆرەكانی دەرونی و  و  تەكتیك  و  و عەقڵ  دامەزراوە  و 

مادیین، ئەگەر پێشرت ئەم چەمكە هونەرێك بوو وەكو پێناسە بۆ بەدەستهێنانی 

و  نەما  پێناسەیەش  ئەو  ئێستا  لەالیەن دەستەبژێرێكی سیاسییەوە،  دەسەاڵت 

و  سیاسی  هاوكێشەی  لەناو  دەوڵەت  سەرەكییەكانی  گەمە  لە  یەكێك  بە  بوو 

ئابوریدا، واتە بوونی سیاسەت لەناو ئایدیۆلۆژیادا نەما، بەڵكو بوو بەگرەوێك 
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دیكەی  گروپێكی  و  نوێدەكاتەوە  خۆی  دەوڵەت  جارێكدا  ساڵ  چوار  لەهەر 

سیاسی بۆ بەردەوامبوونی سیاسەتە گشتییەكە كاردەكەن و بەرژەوەندییەكانی 

زلهێزەكان لەبەرچاو دەگرن. 

مانا  دەبێت  فرەمانایە،  و  سیاسەتە  كە  تێبگەین،  لە چەمكەكە  ئەوەی  بۆ 

وشە  بەواتای  پێناسە  وەك  »سیاسەت  وەربگرین،  یۆنانەوە  لە  رەسەنەكەی 

بەرژەوەندی  بۆ  سەرۆكایەتیكردن  واتای  بە  سوسیش  )السوسە(  لەعەرەبیدا 

لەزمانە  بێت،  دەوڵەتێك  یان  كۆمەڵگەیەك،  یان  كەسێك  چەند  یان  كەسێك، 

دێت(،  دانیشتو  هاواڵتیانی  و  شار  و  )دەوڵ��ەت  بەواتای  فەرەنسیەكەشدا 

لەپێناسەیەكی تردا دەوڵەت پێناسەیەكی تری بۆ داتارشاوە، )فن املمكنات(. واتە 

رێتێچووەكان(  شتە  )هونەری  تر  بەمانایەكی  یاخود  بەدەستهێنان(  )هونەری 

سیاسییەوە.  زانستی  لەروی  نەك  پراكتیكییەوەیە،  لەروی  ئەمەیان  بەكاردێت، 

كاری  رێگەیەك  نەخشە  وەكو  كایەكاندا  لەهەمو  سیاسەت  جگەلەوەی  ئەمە 

پێدەكرێت و زۆربەی كایەكانی دیكەی پێكەوە لكاندووە. 

»سیاسەت  نوسیویەتی:  داد(  )تیۆری  لەكتێبی  كە  رۆڵز(  )جۆن  بڕوای  بە 

ملكەچی  بەیەكسانی  جیاواز،  بڕوا  و  باوەڕ  خاوەن  كەسی  كۆمەڵێك  ئەوەیە 

بەردەم  دەچینە  ئێمە  بەمشێوەیە  واتا  دەب��ن«،  پرنسیپ  و  یاسا  كۆمەڵێك 

سیاسەتی  ئابوری،  )سیاسەتی  منونە  بۆ  سیاسەت،  لەپێناسەی  چەندجۆرێك 

فەرهەنگی، سیاسەتی  نێودەوڵەتی، سیاسەتی  و  ناوخۆیی، سیاسەتی دەرەكی 

ئەو  سیاسەت  شیكردنەوەشدا  لەباری  هتد.  و  ئاینی  سیاسەتی  و  ئایدیۆلۆژیا 

جیاوازەكانی سۆسیۆلۆژیای سیاسی، هەم  لەالیەنە  لقێكە  كە هەم  چەمكەیە، 

فكرێكی كۆنە و هەم پرسیارگەلێكە لەسەر عەقڵ و لۆژیك، هەروەها میتۆدێكی 

زانستی ترە بە هەمو بۆچوونە جیاوازەكانەوە، بەو مانایەی نزیكایەتی لەنێوان 

و  زانست  ل��ەدەرەوەی  بەاڵم  دروستدەكات،  سیاسی  ژیانی  و  سیاسی  هزری 
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كایەكانی دیكە  توانیویەتی هەمو  ئەم چەمكە  میتۆد و سیستمە جیاوازەكان، 

لەبارێكی  هەروەها  بكات،  كۆنتڕۆڵیشیان  و  جێگەبكاتەوە  خۆیدا  لەهەناوی 

تردا مشتومڕێكە لەسەر كێبڕكێی نێوان هێز و فكری سیاسی«. سمكۆ محەمەد. 

ناسیونالیزم و دژەكانی. لە باڵوكراوەكانی دەزگای ئاراس. ساڵی 2009. ل18

سیاسەتی دەوڵەت ئەگەر لەكۆندا هەوڵدانێك بوبێت بۆ پاراستنی قەوارەی 

ئەو  كۆنتڕۆڵكردنی  نەهێشتنی  و  پیشەسازی  ئابوری،  بەرژەوەندی  جوگرافی، 

سیاسەت  ئێستا  ئۆپۆزسیۆنەكانەوە،  و  دژەك��ان  گروپە  لەالیەن  جوگرافیایە 

بەرهەمهێنەكان  دەوڵەتە  و  پیشەسازی  و  بااڵدەست  هێزە  لەنێوان  گەمەیەكە 

لەالیەك، هەروەها دروستكردنی فەزایەكە لەدەرەوەی بیركردنەوەی ئەوانی تر، 

یان بەمانایەكی تر، سیاسەت بۆ دەوڵەتە گەمەكارەكان دروستكردنی قەیرانی 

جۆراوجۆرە لەئاستی ئابوری، تەكنۆلۆژیا، هێزی جەماوەری بە بیر، لەدەرەوەی 

ئەمەش  ئۆپۆزسیۆن،  هێزی  و  نەتەوە  جیاواز،  ئایدیۆلۆژیا  بەئاین،  فكر، 

لەدوای گۆڕانكاریەكانی جیهان، كە بەناوی جیهانگەریەوە هاتەئاراوە، لەباری 

ئابوریشدا لەدوای شەڕی دراو و بازاڕ و بەرهەمهێنان هاتەئاراوە، كە تەكنۆلۆژیا 

پێشڕەوایەتی دەكرد. ئیدی سیاسەت هەم رواڵەت و هەم كارێكتەرەكانی گۆڕا، 

گرەوەكانی  لەهاوكێشەكاندا  هەم  و  گۆڕا  قەیرانەكانی  هەم  و  فەزاكەی  هەم 

لەئاستی  كە  بێهێزەكان،  دەوڵەتە  هێشتا  بەاڵم  وەرگرت،  دیكەی  ئاڕاستەیەكی 

حزبیدا گەمە دەكەن، ئەو ستایلە كۆنەیان پێوەدیارە، كە لەرابردودا بەكارهاتووە 

بۆ  نین  ژمارەیەك  هێزنین،  گۆڕینی  هاوكێشەی  لەناو  چونكە  دەسەاڵت،  بۆ 

گۆڕینی ئاڕاستەی جەماوەر، یان گۆڕینی جوگرافیا، یان گەمەكردن بەدراو، بازاڕ 

و فەزای تایبەت. 

دەستەواژەیەكی  بە  سیاسەتدا،  هونەری  لە  سەركەوتنێك  چەشنە  »هەر 

ناچاری  بە  سیاسی،  دەزگایەكی  هێنانەكایەی  بۆ  سەركەوتنێك،  هەرجۆرە  تر، 
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ئەنجامدەدرێت،  دەسەاڵت  بەدەستهێنانی  بۆ  كە  هەنگاوگەلێكە،  بەرهەمی 

لە  سەركەوتنە  نیشانەی  دەوڵەت  واقیعی  چەسپاندنی  ماكیاڤیللی،  بڕوای  بە 

چاالكیەكی  ئەنجامی  دەوڵەت  هێنانەدی  كەواتە  سیاسیدا،  دەزگای  هێنانەدی 

سیاسی ئەوتۆیە، كە مەبەستەكەی وەدەستهێنانی پاراستنی دەسەاڵتەكەیەتی، 

كە بەدەستەواژەیەكی تر ئامانجی سیاسەت وەدەستهێنان و پاراستنی دەوڵەتە، 

چونكە سیاسەتوان تەنها بەكەڵكوەرگرتن لەم دامەزراوەیە دەتوانێت دەسەاڵت 

ئەوەیە،  سیاسەتوانەوە  لەالیەن  دەسەاڵت  پیادەكردنی  مەرجی  پیادەبكات، 

بهێنێتەكایەوە،  خەڵكدا  و  خۆی  لەنێوان  هاوسەنگییەك  بتوانێت  دەوڵەت  كە 

ئاسایش  بەهێنانەكایەی  پێویستی  دەوڵ��ەت،  بوژانەوەی  و  سەقامگیربوون 

وەها  رێگەیەكی  )پێویستە  سیاسەتوان  كەواتە  هەیە،  خۆشگوزەرانی  و 

بگرێتەبەر، كە هاواڵتییەكانی هەمیشە و لەهەمو بوارێكدا پشت بە خۆیان و 

بە حكومەتەكەیان ببەسنت، ئەوكات هەمیشە وەفا و دڵسۆزیان بۆی دەبێت«. 

رامین جیهان بەگلو. ماكیاڤیللی و بیری رێنسانس. وەرگێڕانی موسڵح ئیروانی. 

لە باڵوكراوەكانی دەزگای موكریانی. ساڵی 2001. ل43.

ئەنجامەكەی  بەڵكو  بەكاریبهێنین،  دەستەواژە  وەكو  نییە  هونەر  ئەمە 

لەرێگەی  كارێكە  سیاسەت،  زاراوەی  چونكە  هونەربێت،  دەردەك��ەوێ��ت 

هونەری مامەڵەكردنی سیاسەتوانەكانەوە دەكرێت و دواتر لەالیەن جەماوەر 

جەماوەر  كە  هونەرێك،  دەبێتە  و  پەیدادەبێت  بۆ  قەناعەتی  خەڵكەوە  و 

مانەوەی  و  لەپێناو گشت و قەوارە  ئەویش دەستەبژێری سیاسی  دەیرنخێنن، 

پێشبڕكێی وەرزشی دەچێت، كە  لە  پێشبڕكێیە  ئەم  ئەوكارە دەكەن،  دەوڵەتدا 

لەیاریگادا نەبێت هونەرەكەی دەرناكەوێت و تاكو هاندەرەكانی تیمەكە بڕوا 

بە تیپەكە بكەن بۆ بەردەوامی خۆیان و نرخ و بەهای تیپەكە، بۆیە سیاسەت 

هەڵبەت  هەیە،  نرخی  دەرەنجامدا  لەگەڵ  هونەر  وەكو  سەركەوتنەكانی  و 
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ئەم قسانەی ماكیاڤیللی كە ئێستاش بە فێڵباز و پیاوە ناشیرینەكەی تیۆریزەی 

بیری سیاسەت لەقەڵەمدەدرێت، لەوێوە سەرچاوەی گرتووە، كە ئەو پێیوابوو 

سیاسیەكان، دەستەبژێر، سەركردە و پاشا دەتوانن چاالكی تێدابكەن نەك خەڵك 

بە گشتی، بۆیە ئەو تیۆرەی كە خەڵك دەبێت پشت بە سەركردەكانیان ببەسنت 

خراپ كەوتۆتەوە، چونكە دوای زیاتر لە 4 سەدە، ئەو تێڕوانینە سیاسیە گۆڕاو 

نەبوو،  كەمرت  سەركردەكان  لە  هیچی  رۆژئاوا  لە  بەتایبەتی  خەڵك  بەشداری 

پێشكەوتنی  و  كۆمەڵگە  نەتەوە،  ق��ەوارە،  دەوڵ��ەت،  بۆ  ئینتیامش  هەروەها 

تیۆرەكانی  لە  دورە  كە  مرۆڤی  ئەخالقی  لە  جۆرێك  بە  بەسرتایەوە  كۆمەڵگە، 

ماكیاڤیللی،  لە  جیاواترە  زۆر  كانت  تیۆرەكەی  ئەگەرچی  ئەمە  ماكیاڤیللی، 

فرتوفێڵێكی  هەمو  رێگەی  و  گرێدەدات  بەئەخالقەوە  سیاسەت  ئەو  چونكە 

كانت  بیركردنەوەكەی  بۆیە  هەر  خەڵكەوە،  ئیرادەی  لەرێگەی  گرتووە 

دژی  خەڵك  و  جەماوەری  سیاسی  بزوتنەوەی  لەناو  پەیداكرد  رەواجی  زیاتر 

دەسەاڵتەكان وەستانەوە بە تایبەتی لەناو دەزگاكانی دەوڵەتدا، كە بەویستی 

ئەگەر  بارێكدا  لەهەمو  كانت  تیۆرەكەی  بە  سیاسەتیش  دروستكراوە،  گشتی 

بەدەستدێنێت و هەم خوشگوزەرانرت  بێت، هەم سەركەوتن  بەویستی خەڵك 

دەبێت و دابڕان و قین ناكەوێتە نێوان خەڵك و پیاوانی سیاسی، بەاڵم سەرەنجام 

تیۆرەكەی ماكیاڤیللی كە بەماكیاڤیللیزم نارسا. بوو بە مانیفێستی بەشی زۆر لە 

لەكاتێكدایە  ئەمە  پەیڕەوكرد.  ئامۆژگاریەكەیان  و  میری دەوڵەتان و سیاسەت 

كەنیسەكان  و  پاپا  سیستمی  پێشرت  كە  كتێبە،  ئەو  دەرچوونی  ل��ەدوای  كە 

دژایەتیانكرد و دواتر بوو بە مانیفێست، دەیان كتێب لەدژی نورساوە و رەخنەی 

لێگیراوە، ناوبانگرتینیان كتێبەكەی )گانتێی سەرگەرمی-كاڤینیزم(ە، كە لەساڵی 

1576 بەزمانی فەرەنسی نورساوەتەوە و ناوی لە لیستی ئەو كتێبانەدایە، كە 

كاریانكردۆتە سەر كتێبی میر و لەو وەختەوە زاراوەی ماكیاڤیللیزم سەریهەڵدا 

لە  تەنانەت  جۆراجۆردا،  سیاسی  ئایدیۆلۆژی  مەیدانی  لەگەلێك  فراوانبووە  و 
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كەلەو  میر  كتێبی  بۆ  لە خۆیندنەوەیەك  تێبینیە  )ئەم  پراكتیككرا.  ئەوروپاشدا 

سەردەمەدا زۆرترین گفتوگۆی لەناو رۆشنبیرانی سیاسی و حزبە سیاسیەكاندا 

دروستكردبوو، ئەم پێشەكییە لەالیەن دكتۆر كەمال مەزهەرەوە نورساوەتەوە 

كە كتێبەكە لە وەرگێرانی حوسێن عارف ە ل41.(

كۆمەڵگەدا،  هەمو  بەسەر  بڕیارێك  جێبەجێكردنی  بۆ  بڕیاردانە  سیاسەت 

كە  دەوڵەتە،  دەزگاكانی  بڕیارەكەیە،  جێبەجێكاری  كە  هۆكارانەی  لەو  یەكێك 

بریتین لە یاسا و سوپا و كارە مەدەنیەكان، پێویستە دەوڵەت هێزەكەی لەڕێگەی 

فكرەوە  بە  پەیوەندی  كە  دیكەدا  لەبارێكی  بەدەستیبهێنێت،  دەسەاڵتانە  ئەو 

هەیە و بەتایبەتی ئەو دەزگایانەی كە یاسایی و تیۆرین، بریتییە لەبەپرسیارێتی 

و جێبەجێكردنی بڕیارەكانی دەوڵەت، كە پاشخانی سیاسەتی دەوڵەتن، بۆ منونە 

هەمو  هتد،  و  بەڕێوەبردن  سیاسەتی  دەرەوە،  فەرهەنگی،  ئابوری،  سیاسەتی 

دەوڵەتەوە  پێناسەی  و  بەناو  دواجار  كە  پێكدەهێنن،  سیاسەتە  ئەو  ئەمانە 

نارساون. 
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بۆچی بیر لە دەوڵەت دەكرێتەوە

كە  تێگەیشتبوو،  دەوڵەت  لەچەمكی  ئاڕاستەیە  بەو  كۆن  سیاسی  بیری 

لەوێشەوە  و  گەرەكیانە  خوداوەندەكان  ویستێكە  یان  رسوشتییە،  كارێكی 

بە  كە  هەیە،  ز(   1679  _1588( هۆبز  تۆماس  بیروڕایەكی  دەسەاڵت،  بەرەو 

ناوداری  بیروڕایەكی  هەروەها  باسیكردوە،  ئارەزو  حەز،  ویست،  دانانی  رەها 

هەیە و دەڵێت دەوڵەت لەسەر بنەمای )شەڕی گشتە لەدژی گشت(، كە پێشرت 

بكات  لەوە  باس  دەوڵەتەوە،  پێویستبوونی  لەبارەی  كرد،  لەبارەیەوە  قسەمان 

كە دەوڵەت لەسەر شەڕی هەموان دژ بەهەمو دادەمەزرێت و توانای تاكێك 

بەتوانای عەقڵی ئەو تاكەوە پڕدەبێتەوە، لەالیەكی ترەوە هۆبز مافی رسوشتی 

بچێتەوە  و  جێبهێڵێت  رسوشتی  باری  كە  پێوەدەنێت،  پاڵ  ئەوە  بۆ  مرۆڤ 

پەیامن  بەناچار  و  حوكمڕان  دەسەاڵتی  یەك  یاخود  هاوبەش،  دەسەاڵتی  ژێر 

ببەستێت و لەئەنجامیشدا ئەو تاكە، كە لەكۆمەڵگایەكی سیاسیدا ژیان بەسەر 

فەرمانڕەوایی  دەسەاڵت  كە  جێگەیە،  تائەو  ئەركدا  لە  لەسەریەتی  دەبات، 

دەكات، پەیڕەوی لە سیستم بكات، بەاڵم ئایا دەكرێت ئەوەی، كە پەیامنیداوە 

گواستنەوەیەكی ماف  بێت وەكو جۆرە  ئەو سیستمە  ملكەچی  بە دەسەاڵت، 

بەگرێبەستی سیاسییەوە. 

تاك  بۆ  ئەرك  دەتوانێت  )هۆبز(،  پێی  بە  ماف  گواستنەوەی  لەراستیدا 

پەیامنەكەی  لە  كەڵك  پەیامنیداوە  تاكەی  ئەو  مەرجەی  بەو  دروستبكات، 

وەربگرێت، بەاڵم كاتێك گومان دروستدەبێت، لەوەی پەیامن هیچ بەهایەكی 

خۆی  پەیامنەكەی  بەشە  كە  هەیە  بۆی  تاك  ئەوا  سیستمەكە،  لەناو  نییە 

لە گرێبەستەكەدا دەبێت الیەنی  بۆیە هۆبز دەڵێت »تەنانەت  وەربگرێتەوە، 

لە  تر  الیەنەكەی  و  بگەێنێت  بەئەنجامی  و  بدات  خۆی  پەیامنی  یەكەم 

و  ئەركدارە  دوەم  الیەنی  دیسانەوە  بگەێنێت،  بەئەنجامی  پاشرت  قۆناغێكی 
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دەوڵەتی  لە  پۆاڵدی.  كەمال  بەئەنجامبگەێنێت«.  خۆی  پەیامنەكەی  دەبێت 

دەسەاڵتەوە تادەوڵەتی عەقڵ. و. سیروان زەندی. دەزگای موكریانی. ل51.. 

لەسێ  باس  هۆكارەكان،  لەسەر  خۆیدا  تیۆرەكەی  لە  هۆبز  سەرەنجام 

هۆكاری بنچینەیی دەكات بۆ دروستكردنی دەوڵەت، ئەویش بریتییە لە )شەڕی 

ملمالنێ و گومان و خۆ بەگەورە زانین(. 

پێیوایە مرۆڤ لەژێر كاریگەرییە نەرێنییەكاندا  تۆماس هۆبز  1: ملمالنێ: 

دەستكەوتەكانی  زیاترە  هەرچی  تاكو  بێت،  شەڕانگێز  هەمیشە  وایلێدێت 

دەسەاڵت  كە  گروپەبن،  ئەو  پاشكۆی  دیكەش  ئەوانی  هەبێت،  بۆخۆی  تەنها 

بووبێت  سڕینەوە  بۆ  لەرابردودا  ئەگەر  ملمالنێ  لەحاڵێكدا  بەدەستدەگرن، 

لەسەر خاك، یان سڕینەوەی نەتەوە وەكو شوناس، ملمالنێكان ئێستا شێوازێكی 

دیكەن كە لە رێگەی ئابوری و سیاسیدایە و بۆ نەهێشتنی هەژمونی سیاسییە 

ناوەڕاست،  لە رۆژهەاڵتی  ئەمریكا و روسیا  دیكەدا، ملمالنێی  ئەوانی  بەسەر 

لەسەر نەهێشتنی هەژمون و پێگەی سیاسی و ئابوری بوو لەواڵتانی عەرەبی، 

كە پێشرت سەر بە واڵتانی بەناو یەكێتی سۆڤێت بوو، بەردەوامبوونی سیناریۆ 

و  تەكنۆلۆژیا  پێشكەوتنی  فرۆشنت،  چەك  نەوت،  بازاڕی  شەڕی  سیاسییەكان، 

ملمالنێی  دیكەی  جۆرێكی  یەكرت،  لەدژی  كۆن  بەرەی  نوێكردنەوەی  شەڕی 

سیاسییە لەسەر گۆڕەپانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. 

2: گومان: نەبوونی متامنە لەنێوان مرۆڤەكاندا، كاریگەری نەرێنی دەبێت 

هێرشی  نەتوانن  دیكە  تاكەكانی  كە  بێت،  وەهمێكدا  لە  هەمیشە  ئەوەی  بۆ 

بكەنە سەر و ئەم تاكە بەردەوام هێرش بەربێت تاكو تخوبی خۆی بپارێزێت 

بەدەوڵەت  ئەمەش  دیار،  ناوبانگێكی  خاوەن  ببێتە  و  مبێنێت  هەیبەتی  و 

قەوارە  پێشرت  كە  گرتووە،  سەرچاوەی  لەوێوە  گومانە  ئەم  ناكرێت،  نەبێت 

كۆمەاڵیەتییەكان بریتیبوون لە خێڵ و بنەماڵە و قەوارەی ئاینی، كە تێكەڵەیەك 

كە  بوو،  شێوەیە  بەو  ترسەكە  جیاواز،  كولتوری  و  جەماوەری  لەهێزی  بوون 
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ئەگەر سنورێك بۆ هەریەك لەو هێزانە دانەنرێت، سنوری یەكرت دەبەزێنن و 

یەكرت،  بەتااڵنربدنی سەروماڵی  و  داگیركاری  ئاژاوە، شەڕ،  بۆ  دەبێتە هۆكارێك 

سەریهەڵدا  كۆمەاڵیەتییەوە  گرێبەستی  سەرهەڵدانی  لە  یەكەمجار  ئەمەش 

وەكو دەستورێك و دانانی هێزێك بۆ پیادەكردنی یاسا بۆ ناوەوە و بۆ دەرەوەی 

قەوارەكان، ئیدی بیرۆكەی دەوڵەت لێرەوە گەشەیكرد، تاكو بوو بەویستێك بۆ 

نەتەوە و ئاینەكان و بەیاسای نێودەوڵەتی رێكخرا. 

3: خۆ بەگەورەزانین: ئەم هۆكارە وادەكات كە هەمیشە تاك توندوتیژبێت 

كەمنەبێتەوە  لەناوبانگی  كە  پوچەڵبكاتەوە،  هەوڵێك  هەمو  ئەوەی  لەپێناو 

كۆمەڵگەش  ئاستی  لە  دیكە،  ئەوانی  لەبەرامبەر  بپارێزێت  خۆی  گەورەیی  و 

ئەوانەی  كۆمەڵناسی  ب��ەزاراوەی  رەسەن  كۆمەڵگەی  كە  شێوەیەیە،  هەربەو 

بەگەورەتر  خۆیان  دروستكردوە،  بۆخۆیان  مێژویان  و  هەیە  بنەچەیان  كە 

فەرەنسا،  روسی،  چینی،  و  هندی  كۆمەڵگەی  منونە  بۆ  تر،  لەئەوانی  دەزانن 

ئەنگڵستان و میرسی وەكو دەوڵەتی رەسەن، خۆیان لە نەتەوە و كۆمەڵگەكانی 

بەاڵم  هەیە،  بیركردنەوەیە  ئەم  دەوڵەتیشدا  لەئاستی  دەزانن،  بەگەورەتر  تر 

دوای دروستبوونی دەسەاڵتی سیاسی، سەربازی، ئابوری و دوای كۆتاییهاتن بە 

سەردەمی ئیمپراتۆریەتەكان و پاشانیش شەڕی جیهانی یەكەم و دوەم، ئیدی 

بیرۆكەی خۆبەگەورەزانین مانایەكی دیكەی وەرگرت، بەاڵم هێشتا لەشوێنێكدا 

ئەو  ئێستاش  روسیا  بەاڵم  نەماوە،  سۆڤێت  یەكێتی  منونە  بۆ  ماوە،  بەهای 

لوتبەرزیەی هەر ماوە و یەكێك لەو هێزە دەوڵەتیانەی، كە دەتوانێت هاوكێشە 

لەدوای  منونە  بۆ  بزانێت،  بەگەورە  خۆی  تر  ئەوانی  لەبەرامبەر  و  بگۆڕێت 

بارگرژی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بەتایبەتیش لە سوریا، كە هێزی سەربازی 

نێردراوی  كە  روسیا،  بۆ  قەتەر  نوینەری  چوونی  الزقیەیە،  لە  ئێستاش  روسیا 

ئەمەریكییەكان،  بۆ  دەستبەرداربوون  و  چاكسازی  مەبەستی  بە  ئەمریكابوون 

گەیاندنی  و  نێوانگێڕی  بۆ  هاتوون  كێن  ئێوە  گوتوبویان  لەوەاڵمدا  روسیەكان 



سمكۆ محەمەد  96

پەیام، ئێمە لەگەڵ ئاغاكانتانا بەو شێوەیە قسەناكەین، ئارەزومان لێبێت لەسەر 

ئەو  بۆ  نوێنەرایەتی  بڵێن  ئاغاكانتان  بە  بچن  و  دەتانسڕینەوە  دنیا  نەخشەی 

مەرجە مایەپووچە. ئەم لوتبەرزی و خۆ بەگەورە زانینە لەپاشخانەوە هاتووە، 

كە بڕوای بەخۆی و رەسەنایەتی خۆی هەیە و دەتوانێت هاوكێشە بگۆڕێت. 

لە  بیر  لەوەی  بەدەر  پێشرت  مرۆڤ  وادەكەن،  هۆكارە  سێ  ئەم  هەڵبەت 

دیكە  هۆكارێكی  گشت،  واتە  كۆ  وەكو  بكاتەوە،  بەرژەوەندییەكانی  پاراستنی 

بكاتەوە  خۆی  قەوارەی  پاراستنی  و  بەرتەسككردنەوە  لە  بیر  تاك  كە  بوون، 

نیشانبدات.  خودا  وەكو  خۆی  تاكو  گشتدا،  بەسەر  هەبێت  دەسەاڵتێكی  و 

دەوڵەتیش لەئەنجامی ئەوەوە پەیدا بوو، كە ترسی مرۆڤ بۆ لەدەستدانی ئەو 

دەستكەوتانەی، كە بەدەستیهێناون، هەروەك ئەوەی تائێستاش مرۆڤ بەكۆی 

گشتی وەكو ئەو فەلسەفەیە بیردەكاتەوە لە دەوڵەت. 

بۆ  بگەڕێینەوە  دەبێت  و  زیاتر  فەلسەفییە  بابەتێكی  ئەمە  ئەگەرچی 

لە  یۆنان،  لە  و دروستبوونی دەوڵەشار  ملمالنێكان  و  ژیانی سیاسی  سەرەتای 

میرسی كۆن، و لە رۆما، دواتر ئیمپراتۆر و خەالفەتە جیاجیاكانی ئیسالم و هتد، 

سەرەتا بۆ رێكخسنت و خۆجیاكردنەوە بووە لە ئەوانی تر، كە لەروی جوگرافیەوە 

كولتوری،  سەربازی،  جیاوازییەكان  ئیرت  هەبووە،  هەمەچەشنەكان  جیاوازییە 

كۆمەاڵیەتی و رەنگی پێست، رەگەز، سنور، خاك، بەروبومی رسوشتی و هتد 

سەرەتا  كە  یاسایی  قەوارەیەكی  ببێتە  كراوەتەوە  لەوە  بیر  دواتر  بەاڵم  بووە، 

بە  كردی  دواتر  و  بیریلێكردەوە  كۆمارەكەیەوە  نوسینەوەی  لەدوای  ئەفالتون 

قەوارەیەكی یاسایی، بەاڵم لەبنەڕەتدا دەوڵەت بەر لەهەر شتێك، بیركردنەوەی 

گروپی  یان  ژیان،  الیەنەكانی  لەزۆربەی  تاكی سەركردەیە  یان  رۆشنبیر،  تاكی 

هێزێكی  بەرژەوەندی  بۆ  بووە  دەرەكیی  هاندانی  یان  سیاسی،  دەستەبژێری 

نێودەوڵەتی، یان هەرێامیەتی، یان وەكو نەتەوە ژێردەستەكانی سەدەی رابردووە 

كە خەونەكانیان وەدینەهاتووە، بەاڵم دواجار دەوڵەت وەكو پێناسەیەكی نوێ 
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كیانە  كۆكردنەوەی  ترەوە  لەالیەكی  كۆمەڵگەیەكە،  شوناسی  لەوەی  كەجگە 

نەتەوەیی، كولتوری، مەزهەبی و ئاینیەكانە كە پێكەوە لە جوگرافیایەك دەژین، 

گەل،  بەوەاڵمدانەوەی  پەیوەندی  یان  بونیادنانیشی،  و  دروستبوون  پێویستی 

بریتییە  تر هەیە  ئایدیالێكی  بۆ كۆمەڵگەیەك،  یان وەاڵمدانەوەی مێژو هەیە، 

لە كۆمەڵە دەزگایەكی سەركوتكەر، سنوری دەستكرد، بەرژەوەندی گروپێك و 

هیچی تر.

ئەوەی  لەبری  كە  دروستبوو،  نوێ  رەوتێكی  هۆبز  تۆماس  بەدوای  »دوا 

بەرێت،  دەس��ەاڵت  عەقالنیەتی  بۆ  پەنا  غەریزەكان  كۆنتڕۆڵكردنی  بۆ 

رەسەنایەتی بەخشییە خودی حەزەكان و لەراستیدا عەقالنیەتێكی نوێی بۆیان 

و  خۆشی  ئەوان  بوون،  دەستەیە  لەم  سودگەرایی  الیەنگرانی  لەبەرچاوگرت، 

بەفاكتەری  هەموان  سودی  بنەڕەتی  رەفتاری  بەبناغەی  تاكەكەسییان  شادی 

تەنها  رێكخراو  كۆمەڵگەی  كە  هێنایەوە  بەڵگەیان  ئاڕاستەكرد،  دەوڵەت  بونی 

لەپێناو ئەو سودەی كە بۆ مرۆڤ هەیەتی بوونی هەیە، نابێت هیچ رۆڵێكی 

بۆیەكرت  ناڕەحەتی  و  ئ��ازار  لەدروستكردنی  تاكەكان  جگەلەوەی  هەبێت 

چاكەی  بەدواداچوونی  كاتی  لە  تاكەكان  بۆئەوەی  بەسە  هەرئەمە  رابگرێت، 

تاكە كەسیدا، باشەی كۆمەاڵیەتیش دابینبكەن، بەاڵم ئەو دەوڵەتەی كە لەسەر 

ئەم بنەمایە دادەمەزرێت، گەرچی لەشێوەكانی دیموكراسیەتی نوێنەرایەتیدایە، 

بەاڵم دەزگایەكی دەرەوەی كۆمەڵگەیە و بەرامبەر بەكۆمەڵگاش رادەوەستێت، 

واتە بەردەوام هێزێكی دەرەكیە و ئامێرێكە بۆ هەماهەنگكردنی ویستە نەیار 

و ناكۆكەكان«. هەمان سەرچاوەی پێشوو ل 11. 

»پێشرت دەوڵەت بۆ نەتەوەكان بوو، بۆیە شوناسی نەتەوە مەرجی یەكەم و 

سەرەكی بونیادنانی دەوڵەت بوو، بەو مانایەی قەوارەی نەتەوەیەكی دیاریكراو 

بوو، لێرەدا دەبێت باسەكە ببەینە سەر بوونی گەلی خاوەن شوناس لەمێژودا 

كەپەرشوباڵو  كۆنەكان  نەتەوە  بۆ  منونەش  كۆن(،  )نەتەوەی  رەچەڵەك  وەكو 
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یان  دەوڵەتی،  قەوارەی  نەبوونی  بەهۆی  دیكە  دەوڵەتانی  بەسەر  بوونەتەوە 

كێشەی یەكنەبوونی ئەو نەتەوە و رەچەڵەكە، وەكو كۆچەرەكانی ئیسپانیا بۆ 

سەرهەڵدانی  و  دروستبوون  دوای  ئەوروپا  بۆ  دیكە  رەچەڵەكەكانی  ئەمریكا، 

هۆكاری  و  پیشەسازی  واڵتانی  بۆ  ئەفریقیا  كۆچەرەكانی  یان  مۆدێرن،  شاری 

و  بەریتانیا  لەالیەن  سەركەوتكردنیان  و  وشكەساڵی  كێشەی  و  كار  نەبوونی 

ئەمریكا و هتد، یان كۆریە كۆچەریەكان بەرەو ژاپۆن و ئەندۆنوسیا و چین، كە 

خەریكبوو شوناسی خۆیان لەدەستبدەن و لەناو رەگەزی ژاپۆن و چین بتوێنەوە، 

بەاڵم دواجار بوونەوە بە قەوارەی سەربەخۆ، كوردیش بەو دۆخەدا دەڕوات كە 

خەریك بوو بتوێتەوە لەناو فارس و عەرەب و تورك، بەاڵم هەم خۆڕاگری خۆی 

ئاڵوگۆڕی سیستمی دیكتاتۆری لەالیەن  لەباربوونی كێشەكەی و هەم  و هەم 

ئەمریكا و واڵتانی پیشەسازی و زلهێز، هەروەها سەرهەڵدانی ئەو تێگەیشتنە 

گۆڕانی  و  دەوڵ��ەت  و  بەرە  ستەمدیدەكان  رەس��ەن،  ژێردەست،  نەتەوە  بۆ 

نەتەوەكان  زیندوكردنەوەی  كە  دیكەدا،  ئاقارێكی  بە  سیاسی  هەلومەرجی 

باشرت  زلهێزەكان  بەرژەوەندی  و  سیاسی  بەهای  سەربەخۆ،  دەوڵەتی  بەرەو 

دەپارێزێت، ئیدی ئەم تێگەیشتنە كارێكی كرد كە كێشە و گرێی دەرونی كوردی 

بەرەو دەوڵەت كەمرتببێتەوە و ماوەی چەندین سەدەیە خەیاڵ و خەونێكی 

نەتەوەیە كە لەسەرانسەری دنیا تاك و كۆمەڵی جیاجیای شێوەزار و كۆمەڵی 

دیكەی هەیە و خەریكە كۆدەبنەوە بەرەو دروستكردنی دەوڵەت، ئەوەی كە 

نەتەوەی وەكو كورد و فەلەستین و تامیلەكانی رسیالنكا وەكو نەتەوەی لۆكاڵی 

تەماشاكرابوون لەالیەن دەسەاڵتەكانیانەوە، بڕوایەك هەبوو كە گوایە چیرت كاتی 

نەما بنب بەدەوڵەت، بەاڵم بەوشێوەیە دەرنەچوو«. جاك دونرو دوفابر. الدولە. 

ترجمە. الدكتور سموحی فوق العادة. مكتبە الفكر الجامعی. بیروت. ل10. 

لەالیەكی ترەوە ماركس و ئەنگڵس لە كتێبی ئایدیۆلۆژیای ئەڵامنیادا باس 

لەو حاڵەتە نائاساییە دەكەن، كە كەڵك لە ئیرادەی خەڵك وەرگیراوە بۆ بونیادنانی 
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و  بیركردنەوەكە  خودی  بەرهەمهێنانی  بۆ  هۆكارێك  دەبێتە  كە  دەوڵ��ەت، 

دواتریش كۆنرتِۆڵكردنی ئەو ئیرادەیەی كە بەشداربووە لەئاڵوگۆڕ و قۆناغەكانی 

ئیرت  بەمشێوەیە  و  نییە  ئامانجەكەی  و  لە سەرچاوە  ئاگایان  »ئەوان  دەڵێن  و 

توانای كۆنتڕۆڵكردنیان نییە، بەڵكو بە پێچەوانەوە سەربەخۆ و لەئیرادەی مرۆڤ 

بەریزێك ئاڵوگۆڕ و قۆناغە نەنارساوەكاندا تێدەپەڕێت و لەوەش زیاتر تەنانەت 

فەرمانڕەوایەتی بنچینەیی ئەم ئیرادە و كارەیە، بەدەر لەمشێوەیە بە چ جۆرێك 

دەكرا خاوەندارێتی لە بنەڕەتدا مێژویەكی هەبێت، شێوەی جۆراوجۆر بەخۆوە 

ناچاركردنی  هەژماركردنی  لەسەر  منونە،  بە  زەوی  خاوەندارێتی  و  بگرێت 

لە فەرەنسا لەو وردە خاوەندارێتیە بۆ چەقبەستنی خاوەندارێتی  جیاوازەكان 

لەدەستی ژمارەیەكی كەم و لە ئینگڵستان خاوەندارێتی لەدەستی ژمارەیەكی 

كەم بۆ وردە خاوەندارێتی پێشكەوتوو بەشێوەیەك، كە ئەمڕۆ بە واقیعی هەیە، 

داهاتبێت؟. یان بە چ جۆرێك مومكینە بازرگانی كە شتێكی زیاتر لە ئاڵوگۆڕی 

بەرهەمی كەسەكان و واڵتە جۆراوجۆرەكان نییە، لەرێگەی پەیوەندی دەرخسنت 

كە  پەیوەندیەك  هەبێت،  جیهاندا  تەواوی  بەسەر  دەسەاڵتی  داواكارییەوە  و 

كۆندا  لەسەردەمی  قەدەرێك  ه��ەروەك  ئینگلیزی  ئابوریناسێكی  بەقسەی 

و  خۆشبەختی  نەبیرناوەوە  بەدەستێكی  و  راوەستاوە  زەوی  سەر  ئاسامنی  لە 

نەهامەتی بە پێشكەش بە مرۆڤ دەكات، ئیمپراتۆرەكان دادەمەزرێنێت و لە 

ناویاندەبات، هەروەها دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی نەتەوەكان، یا لەسەر الپەڕەی 

ئەمریكا  بنەماكەی  هەڵوەشاندنەوەی  بە  لەكاتێكدا  دەیانسڕێتەوە،  رۆژگار 

ئەنگڵس.  فردریك  و  ماركس  كارل  كۆتاییدێت«.  تایبەتی  خاوەندارێتی  واتە 

ئایدیۆلۆژیای ئەڵامنیا. وەرگێڕانی لەفارسیەوە بۆ كوردی. سەالم مارف. ساڵی 

2001. ل49. 

هەڵبەت زۆر بابەت و پێشبینی بۆ مەسەلەی نەتەوە، بوون، بە دەوڵەتبوون 

بەاڵم ئەوەی كە  بیرمەند و فەیلەسوفەكانەوە هاتووە،  لەالیەن  لەناوچوون  و 
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سەروەختێك دێت نەتەوە لەجیاتی رزگاربوون لە نەهامەتیەكانی و ژێردەستی، 

نامۆدەبێت لەبەرامبەر نەتەوەكانی دیكە، هەروەها بەپێچەوانەشەوە نەتەوەی 

مێژو،  و  بوون  وەكو  نامۆیە  پێی  دیكە  نەتەوەكانی  كە  دیكە سەرهەڵدەدەن، 

سەرمایەی  خزمەتی  كە  سیاسی  حەمتیەتی  بەاڵم  مێژوە،  دەرەوەی  لە  چونكە 

قارچك  وەكو  پڕێكدا  لە  دەكات،  نادیارەكان  كۆمپانیا  بۆ  بازرگانی  و  نادیار 

نەتەوەی نوێامن پێدەناسێنێت و نەتەوەی رەسەنیش دەسڕێتەوە لەسەر زەوی. 

دەرونی  گرێی  بەهۆی  هێنایەوە،  بۆ  كەمنونەمان  سەرەوە  حاڵەتەی  ئەو 

بەرپاكردوە، ئەمە  نەتەوەكان بزوتنەوەی شۆڕگێڕیان  نەبوونی دەوڵەتەوە، كە 

حاڵەتێكی شازبوو لەدنیا و لەدوای هەنگاریای پێش سەدەی بیستەم و ئێرالندا 

و سكۆتالندای سەر بە بەریتانیا بەرپابوو، تائەو رادەیەی كە شەڕی داگیركاریان 

داگیركاری  لەژێر  واڵتانەی  ئەو  و  عەرەبی  بەناو  لەنیشتیامنی  هەروەك  كرد، 

فەرەنسا و بەرتانیا و ئیتاڵیا بوون، لەدوای جەنگی دوەمی جیهانی بوو، بەاڵم 

رەچەڵەكەوە،  لەو  بنچینەكەی  نەتەوەیی  دەوڵەتی  كە  ئەوەنییە  واتای  ئەمە 

تێداكراوە  سەركێشی  بۆیە  بێت  باش  سیاسی  كارێكی  و  گرتبێت  سەرچاوەی 

دەوڵەتە،  دروستبوونی  تاكو  داواكاریش  و  بەردەوامبووە  تێدا  شۆڕشی  و 

منونەیەكی  بەڵكو  نیشانداوە،  خۆی  بەوشێوەیە  فۆڕمەكە  تەنها  بەپێچەوانەوە 

كە  گەالن،  باڵوكردنی  پەرشو  بەرەو  سەرمایەدارییە  دنیای  سیستمی  دیكەی 

پێكەوەژیاون تائێستا و كردنیانە بەدەوڵەت وەك جوگرافیای سیاسی و ئابوری 

و شێوەیەكی دیكەی داگیركاری و دەوڵەتی بەرسێبەر، كە لەرابردودا هەریەك 

كەنەدا،  ئوسرتالیا،  لە  ستایلەیان  ئەم  خاوەندارێتی  فەرەنسا  و  لەبەریتانیا 

هۆنكۆنگ، پاكستان، هیندستان، رۆژهەاڵت و بەشێك لەئاسیا كردبوو، كەچی 

و  دەخوڵقێنن  مۆدێرن  پۆست  لەداگیركاری  دیكە  ستایلێكی  خەریكن  ئێستا 

بەناوی  بە بێ كێشە و  تێدایە  نەتەوە و كۆمەڵگەكانیشی  ئارەزوی  تارادەیەك 

روخانی سیستمە كۆنەكان و دامەزراندنی سیستمی نوێ، رەنگە بۆ دەركەوتنی 
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سیامی دەوڵەتی نوێ لە داهاتودا، ئەم بۆچوونە پێشبینیكراوە بسەملێنێت. 

هیچ  كە  پێشكەوتوو،  كۆمەڵگەی  بۆ  دەوڵەت  گرنگی  ترەوە  لەالیەكی 

دامەزراندنی  بۆ  دەرەكیەوە،  هێزێكی  لەالیەن  نییە  لەسەر  چەوسانەوەیەكی 

ئەمە  بێت،  رزگاری  دەسەاڵتەكان  لەتێكەڵبوونی  كە  دێت  دەزگا  كۆمەڵێك 

لەگەڵ كۆمەڵگەكانی  پێشبڕكێیە  بۆ  تریشەوە  لەالیەكی  سرتاتیژی سەرەكییە و 

دیكە، بەاڵم بۆ نەتەوەی ژێردەست، كە بۆتە گرێیەكی دەرونی سیاسی و مێژویی، 

سەردەستە،  گەالنی  دەستەیی  لەژێر  لەچەوسانەوە  رزگاربوونە  مەسەلەی 

ئەگەرچی سەدەیەك دەبێت كە مەسەلەی دەوڵەتی نەتەوەیی وەكو مۆدێلێكی 

و  لەكولتور  فرەیی  دەوڵەتی  و  نەماوە  باوی  نێودەوڵەتیدا  لەئاستی  سیاسی 

نەتەوە و ئاین جێگەی گرتۆتەوە وەكو ئەوەی لەئەمریكا و ئەوروپا هەیە، بەاڵم 

وەكو  ئەوانەی  و  ژێردەستەكان  نەتەوە  بۆ  سیاسیە  دەرونیە  گرێ  ئەو  هێشتا 

دیفاكتۆ ماونەتەوە، جێگەی بایەخن و وەكو كێشەیەكی سیاسی ماوەنەتەوە. 

دەوڵەت  دامەزراندنی  بۆ  كە  بەهێزكارانەی،  ئەو  هەمو  دیاریكردنی 

دێنەپێشێ، بریتین لەئابوری سەربەخۆ، سرتاتیژی سیاسی، سنور، دیبلۆماسیەت 

و بەشداریكردنی پرۆسەی سیاسی بەگوتارێكی نارساو لەئاستی بااڵدا. 

لەئاستی لۆكاڵیش بریتییە لە یەكالییكردنەوە و دابڕانی كۆمەڵگە لەرابردوو، 

و  دژواری��ی��ەك  هەر  روبەڕوبونەوەی  بۆ  كۆمەڵگە  كۆی  و  تاك  سازكردنی 

دەرەكی  ئاسایشی  پاراستنی  و  ناوخۆ  ئاسایشی  جێگیربوونی  بۆ  زەمینەسازی 

كە بریتیە لەبەرگریكردن لەهێرش، دزەكردن، تێكدانی تەندروستی، پەروەردەی 

تاك، پاراستنی كولتور و النیكەم دامەزراندنی سیستمێكی ئابوری كۆمەاڵیەتی 

نەبوون،  لەبار  ئەمانە  بێت. وەختێك  بۆ هەمو هاواڵتییان كە چوونیەك  لەبار 

سەبارەت  هەڵبەت  دەوڵەتە،  كە  بەسرتاتیژێك  گەیشنت  نییە  ئاسان  كەواتە 

پەیامنی  دەكەن  ژێردەست  نەتەوەی  پێشڕەوایەتی  كە  دەستەبژێرەی  بەو 

لەدەستبدات  ویستە عەقاڵنییە  ئەو  یان  نەپارێزێت،  ئەركداری  و  كۆمەاڵیەتی 
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بۆ بەرژەوەندی خۆیان، یان ئاڕاستەیەكی دژ بەگشت كە دەتوانێت جارێكی تر 

شەڕی گشت بكات. 

گرێبەستی كۆمەاڵیەتی و سیاسی لەنێوان تاك كۆی كۆمەڵگە و سیستمی 

بێ  بە  گرێبەستێكە  كۆمەڵگە،  ئاسایی  ژیانی  بەردەوامبوونی  بۆ  دەوڵ��ەت 

بااڵنس لەنێوان وابەستەبوونی تاك و سیستمی حوكمڕانی، كە دادوەرییە، نەك 

هەرناكرێت، بەڵكو بێ بەها دەمێنێتەوە و سەرناگرێت، لەوەش گەمژانەتر بە 

بڕوای سپێنۆزا ئەوەیە » ناكرێت تاكێك لەگەڵ گشت یان كەسێك بۆ هەمیشە 

داوا لەكەسێك بكات خۆی گرێبدات بە گرێبەستێكەوە، بە بێئەوەی لەكاتێكی 

دیكەدا تەماشابكات ئایا ئەو گرێبەستە زیانی زیاترە یان سود، ئەمە ئەو خاڵە 

خەڵك  ئەگەر  كەواتە  هەیە،  گرنگی  دەوڵەت  دامەزراندنی  بۆ  كە  گرنگەیە 

سودێكی  دەوڵەت  كە  تێگەیشتوون،  و  گرت  عەقڵە  لەو  رەخنەیان  بەگشتی 

زۆری هەیە، كەواتە پێویستە بۆ بەرزترین سنور كە هەركەسێك رازیبوو بە بێ 

هەڵخەڵەتاندن، ئیدی دەبێت هەموان بەوردی ئەو گرێبەستە بپارێزن، چونكە 

لەو  پارێزگاری  كە  ئەوەیە  ئەویش  مبێننەوە،  بەوشێوەیە  خۆیانە  داوای  ئەوە 

دەوڵەتە بكەن، بەاڵم بەپێچەوانەوە بیرنا تاك یان هەر كەسێك، كە گرێبەستێكی 

قبوڵكردوە، بەاڵم خزمەتكردنەكەی وەكو پێویست نییە، ئەوا ئیدی ئەو كەسە 

بۆی هەیە بەبارتاقای پاداشتەكەی پارێزگاریبكات«. سبینوزا. رسالە فی الالهوت 

و السیاسە. ت. وتقدیم. د. حسن حنفی. مراجعە. د. فٶاد زكریا. دار الطلیعە. 

بیروت. ل381. 

پەیامنی  وەكو  دەكات،  گرێبەست  شێوازی  لەسەر  قسە  سپێنوازا  لێرەدا 

پابەندبوونی  و  دەوڵ��ەت  بەردەوامبوونی  و  دام��ەزران��دن  بۆ  كۆمەاڵیەتی 

تەنها  دەوڵەت  تائێستا  كە  ئەوەیە  گرنگ  هەرە  خاڵی  بەاڵم  تاك،  هەمیشەیی 

كیانەكە  كردوە  كۆمەڵگە  كۆی  و  لەتاك  داوای  دەسەاڵت  و  كیان  پاراستنی  بۆ 

و قەوارە سیاسیەكە بپارێزن بە پێی گرێبەستی كۆمەاڵیەتی و لەبەرامبەریشدا 
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هەر ئەو ئیمتیازاتەی بە تاكداوە كە لەگەڵ زەمەنی پێش پەیامنەكە جیاوازی 

بەردەم  دەچێتە  دەوڵ��ەت  لێرەوەیە  ئەرك،  و  ماف  شێوەی  و  لەسود  هەیە 

پرسیاری سیاسی و كۆمەاڵیەتییەوە، یان ئەو پرسیارەی كە ئایا ئەگەر عەقڵ و 

عەقالنیەت سیستمی دەوڵەتی دامەزراندوە و خەڵكی ناچاركردوە ئەخالقی و 

یاسایی، كە كیانەكە بپارێزێت و لەبەرامبەریشدا كەڵك وەربگرێت، ئەی بۆچی 

نەمێنێتەوە  تێگەیشتندا  هەمان  و  زەمەن  لەهەمان  نەیتوانیوە  عەقڵیەتە  ئەو 

كە گرێبەستەكە لەگەڵ بارودۆخی جیاوازدا، جیاوازی بەسەربێت، تاكو تاك و 

دەوڵەتە  ئەو  گۆڕینی  بیرۆكەی  یان  پشتگوێخسنت  لە  بیر  بەگشتی  خەڵكیش 

نەكەنەوە. كە زۆربەی شۆڕشە جەماوەرییەكان و كودەتا سەربازییەكان بە هۆی 

نادادپەروەری دەسەاڵتی حاكمەوە بووە، كە دەوڵەت دواجار بووە بەقوربانی 

خراپ بەكارهێنانی سیستمی سیاسی و كارگێڕی، بۆیە دورنییە ئەم مەترسییە 

بێت كە دەوڵەت هەمیشە بیر لەبەرژەوەندی هاونیشتامنیانی خۆی دەكاتەوە 

كە بیركردنەوەیەكی عەقالنییە. 

دەوڵەت جگە لەو بونیادەی كە لەروی ئابوری و جیۆسیاسی و سرتاتیژەوە 

ئامادەی  ئایا  مرۆییەوە،  لەرووی  دەوێت  ئامادەسازی  هەیبێت،  دەبێت  كە 

لەگەڵ  دەتوانێت  ئایا  سیاسیەكەی،  قۆناغە  بەردەم  دێنە  ئاستەنگانەیە،  ئەو 

ئایا  قبوڵبكرێت؟،  جیاوازە  سادە  خەڵكی  لەگەڵ  كەژیانیان  سیاسی  گروپی 

بكات؟.  قۆناغە  لەو  پێشوازی  كە  ئامادەیە  هۆشیارە  كۆمەاڵیەتییە  هێزە  ئەو 

وەكو  و  نین  دەوڵەت  كە  دەكرێت،  سیاسیانە  قەوارە  ئەو  بۆ  پرسیارگەلە  ئەم 

و  فەلەستین  و  قوبرس  لەوانەش  دەكرێت،  لەتەك  مامەڵەیان  دیفاكتۆیەك 

كەتەلۆنیا و سكۆتلەندا و هەرێمی كوردستان، هەڵبەت ئەم دیفاكتۆیانە تەنها 

نەتەوەیەكییان تێدا نییە، بەاڵم ناسنامەكەیان بەناوی نەتەوەیەكی دیاریكراوەوە 

لەروی سیاسییەوە ناوبانگی رۆیشتووە. 

یەك  و  پارچەن  یەك  ناومانهێنان  كە  دیكە  دیفاكتۆیانەی  ئەو  هەمو 
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یەك دەوڵەتی  و  یەك سیاسەت  لەگەڵ  بەسەریانەوەیە و كێشەیان  دەسەاڵت 

و  ناسنامە  وەكو  رۆیشتووە  ئاسانرت  كێشەكەیان  بۆیە  ئەمریكا  داگیركەر هەیە 

مەسەلەی یەكالییبوونەوەی ئەو واڵتانەش، كە بەچەك ئاگر و ئاسن ئەو كێشانە 

لەریفراندۆمێكدا  هەیە  دەنگدانیان  مافی  دەستور  بەرێگەی  و  چارەسەرنابن 

بینیامن،  سكۆتلەندا  لە  ئەوەی  هەروەك  مبێننەوە،  یان  وەرگرن  سەربەخۆیی 

دیاریكراوی  پارچەیەكی  تەنها  كە  كوردە  نەتەوەی  جیاوازتر  لەهەمویان  بۆیە 

و  هەبێت  ترەوە  نەتەوەیەكی  و  سەركەوتكەر  دەسەاڵتێكی  بەدەس  نییە 

كۆمەڵگەیەكی دابڕاوبێت لێی لەروی جوگرافی و كۆمەاڵیەتی و كولتوری و هتد. 

بەڵكو زیاتر لەپارچەیەك و زیاتر لە دەوڵەت و هێز و گروپێكی كۆمەاڵیەتی 

ئەوانەی  و  كورد  خەڵكی  نائامادەگی  جگەلەوەی  ئەمە  دەبێتەوە،  رووبەروی 

چاوەڕێیدەكات،  ئابوریەی  و  سیاسی  گیروگازە  ئەو  بۆ  دەژین  كورد  لەگەڵ 

بەچ  و  چۆن  نەبۆتەوە  یەكالیی  جیۆسرتاتیژیەوە  لەروی  چونكە  سازنەكراوە. 

و  جیاوازەكان  كولتورە  و  كۆمەاڵیەتیەكان  گروپە  لەگەڵ  مامەڵە  میكانیزمێك 

سنورە جیاوازەكان و دەوڵەتەكان بكات.
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هاواڵتی لەدەوڵەتدا

بێ  بە  دەوڵەتێك  و  واڵتێك  هیچ   « دەڵێت  هەیە  بەناوبانگ  قسەیەكی 

نییە« ئەم وتەیە وەختێك دەسەملێرنێت، كە دەچینە سەر مەسەلەی  هاواڵتی 

هاونیشتینامنیبوون، یان ئەوكاتەی، كە دەوڵەت بریتییە لە كۆمەڵێك كەلتوری 

جیاواز لە هاواڵتیبوون لەروی كولتوری و ئاینی و نەتەوەییەوە. 

ئاین. مەملەكەت. شار. نیشتیامن و رەگەز

هەڵبەت هێزی ئاین و تێكستەكەی یەكێكە لە ئامانجەكانی دەوڵەت، هەر 

ئەمەش بووە لەسەروەختی خۆیدا بونیادی سەرەتایی دەوڵەت و بەهێزكارەكانی 

و سیام و رەگەزە بنچینەییەكانی، بۆیە وەكو هێزی پاراستنی یەكەمی دەوڵەت 

مەبەستم  وایە،  حوكم  رەگەزی  وەكو  ئیسالم  هێلكەی  منونە  بۆ  تەماشاكراوە، 

لە هێلكە ئەو گەرایەیە كە زیاتر لە 15 سەدە دەبێت مومارەسەی دەوڵەت و 

موڵكیەت و هاونیشتیامنی دەكات. 

ماتریالی  رسوشتێكی  نیشتیامن  بەاڵم  هەیە،  مەعنەوی  رسوشتێكی  »ئاین 

بریتییە  وشە  واتای  بە  نیشتیامن  تونسییدا،  خەیرەدین  تێگەیشتنی  لە  هەیە، 

رسوشتێكی  نیشتیامن  واتە  زاراوەیە  ئەم  پێشرتیش  دانیشتوان،  لە  كۆمەڵێك 

نەرێنی هەبووە بۆیە ئامادەبووە بۆ ملكەچبوون، بەاڵم زاراوەی گەل بۆ كیان 

قودرەتێكی كارابووە«. عزت قرنی. االمة و الوطن و املواطن. عامل الفكر املجلد 

التاسع العرش. مارس 1989.

بە  پەیوەندی  بەشێكی  كە  نیشتیامن،  بۆ  هاونیشتیامنی  نزیكبوونەوەی 

هاونیشتیامنی  كە  خۆشەویستییەیە  ئەو  هەیە،  كارێكتەربوونەوە  و  دەوڵەت 

بۆ ئەو خاكە هەیە و هاواڵتی بە خاكەكەیەوە گرێدەدات، ئەمە گوزارشت لە 

خۆشەویستی هاواڵتی دەكات بۆ واڵتەكەی، بەو مانایەی كە نیشتیامن هەمیشە 
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دەبێت لە خزمەتی هاونیشتیامنی خۆی بێت و هاونیشتیامنیش بەهەمانشێوە 

و  بەنوێنەركردنی  خۆ  و  خزمەتگوزاری  و  سەربازی  لەروی  لەخزمەتدابێت 

پاراستنی لەهەر دەستدرێژییەكی دەرەكی. 

بۆ  ئینتیامی  لە  هاواڵتی  كە  سیاسیەیە  مەعریفیە  زاراوە  ئەو  نیشتیامن 

و  عەملانیە  تێگەیشتنە  ئەم  نیشتیامنە،  كە  خاكێك،  بۆ  دەگوازێتەوە  ئاینەوە 

هۆكار  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  رسوشتی  سەر  خستۆتە  شارستانی  وێنەیەكی 

بەو  هاونیشتیامنی  لەوەی  ئەمە جگە  لە گشت،  بەشێكە  كە  ئامانجەكانی،  و 

نیشتیامنەوە  بەناوی  خاكەی  لەو  داگیردەكات  كارا  جێگەیەكی  كە  مانایەی 

ناونراوە، دورخستنەوەی تاكە لە تەممەڵی و تەوەزەلی و خۆ بێكاركردن و شان 

خاڵیكردنەوە لەئەرك و مەهامەكانی دەوڵەت. 

لەدوای شكستی عوسامنیەكانەوە كە زیاتر لە سەدەیەكی بەسەردا تێپەڕیوە، 

ئیدی واتای نیشتیامن بۆ خاك و زەوی، گۆڕا بۆ ئەو پانتاییە زەوییە كۆمەاڵیەتیە 

سیاسیەی كە بەگشت و بەتاك تێیدا ژیانی پێكەوەیی و هەمەالیەنەی تێدایە 

تۆماركردوە،  هاواڵتی  بۆ  داهاتوی  چارەنوسێكی  بۆیە  گشتی،  موڵكی  وەكو 

كە  زەوییەی  ئەو  لەسەر  ی��ادەوەری  وەكو  رابردویەك  دروستكردنی  ئەویش 

چیرۆكی تێدا تۆماركراوە، یان بەو مانایەی كە تاك چیرۆكی خۆی لە شوێن و 

كاتی جیاوازدا تۆماركردوە وەكو منونەی دیكۆمێنتاری بۆ نیشتیامنێك كە موڵكی 

پێی  زەویەی  ئەم  خاوەنداری  واتە  ماڵێك  دەبێتە  كۆمەڵگە  لەوێشەوە  گشتە، 

دەگوترێت نیشتیامن. 

پێشرت هاونیشتامنی هیچ مانایەكی نەبوو، تاكو فرەیی لە رەگەز، مەزهەب، 

بەمانایەكی  یان  بژین،  پێكەوە  بڕیاردرا  كە  نەبوو،  نەتەوە جیاوازەكان  و  ئاین 

بە  بڕوابوون  بۆ  چوارچێوەیە  ئەم  جێگیر،  واقیعی  بە  بوو  پێكەوەژیان  تر 

خاوەندارێتی زەوی وەكو زاراوەیەكی سیاسی، كە مانایەكی فراوانرتی وەرگرت، 

ئەویش گۆڕینی ئەو دەسەاڵتەی پێشرت لەسەردەمی دەرەبەگایەتیدا ئاغا هەبوو، 
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بەدەست لەژێر چنگی ئاغادا دەژیا و خزمەتی دەكرد، بەاڵم بە سەرهەڵدانی 

بە  بوو  هاواڵتی  كۆمەاڵیەتی،  ژیانی  و  خاك  قەوارە،  سنور،  وەكو  نیشتیامن 

زاڵبێت  نەما  عورفی  دەسەاڵتێكی  چیرت  و  دەستوری  و  یاسایی  مافی  خاوەنی 

بەسەر تاكدا. 

لەالیەك  كە  تاكەوە،  ژیانی  بە  گرێدراوەیە  ئینتیام  ئەو  روحی  موڵكێتی 

مانایەكی مەعنەوی وەرگرتووە وەكو نەتەوە، مۆرك، كولتور و شوناس، لەالیەكی 

دیكە وەكو موڵكیەتی ماتریالی كە جەستەیەك پێكەوەلكاوی ئەو هەستانەیە، 

كە نیشتیامن بەشێكی زۆری لەو موڵكیەتە خوڵقاندوە. 

رەگەزە سەرەتاییەكانی هێز

هەر قەوارەیەك بە بێ رەگەزە سەرەتاییەكان كە دەوڵەتی پێدەنارسێتەوە، 

واتای تەواوی دەوڵەت ناگەێنێت، رەگەزە سەرەتاییەكان بریتین لە: 

رەگەزانە  ئەم  سنور(،   _ سیستم   _ ئابوری  سامانی   _ كۆمەڵگە   _ )خاك 

بەشێكی گرنگن لەدیاریكردنی هێزی دەوڵەت وەكو مەرجی جیۆسیاسی لەئاستی 

نێودەوڵەتی، زۆرجار دەوڵەت دەبینین خاوەنداری سامانە و بە دەوڵەتی الواز 

تەماشا دەكرێت، لەوانەش منونەی عێراق، كوێت، یەمەن و هتد لەناوچەكە هەیە، 

لەبەرامبەر ئەوەدا دەوڵەت هەیە بە پێی ئەو پێوەرە جیهانییە خاوەنی سامانێكی 

شوناسێكی  خاوەنی  كەچی  نییە،  رسوشتی  ماتریالی  و  نەوت  وەكو  گەورەی 

بەهێزە و كەسایەتی و شوناسی دەوڵەت بەهۆی سیاسەتی دەوڵەتەوە پارێزراوە 

و بەدەوڵەتی بەهێز نارساوە، »هێرفیندال شارەزایەكی بواری سیاسەتی دەوڵەتی 

كە  بوو،  دەوڵەمەندیش  و  خاوەندار  دەوڵەت  ئەگەر  پێیوایە  و  جیۆسرتاتیژیە 

نەیتوانی دەستكەوت و سامانەكەی بخاتە وەبەرهێنانەوە، ئیرت ئەو سامانە تەنها 

ئاو بێت، یان دەستكەوتی كەش و هەوا و بارانیش بێت یان هەرجۆرە سامانێكی 

دیكە بێت، وەختێك نەیتوانی رێز لەو سامانە بگرێت و بەكاریبهینێتەوە كەبووەتە 
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ئەوا  بوونیەتی،  مەرجی  كە  ئابوریەوە،  لەرووی  لەنەمانی  بەرگریكردنی  هۆی 

ناتوانێت بەرگری لەبوون و خۆی بكات لەبەرامبەر ئەو دەوڵەتانەی، كە چاویان 

تێیبڕیوە، تاكو لەبەریەك هەڵنەوەشێتەوە و بەكارینەهێنن بۆ قازانجی خۆیان، 

لەمكاتەدا ئەو دەوڵەتە دەبێتە قەوارەیەكی بەكاربەر بۆ دەوڵەتی دیكەی زلهێز یان 

داگیركەر و چاوچنۆك، ئیدی هەرگیز نابێتە خاوەن شوناس و شارستانیەت و خۆی 

پێناپارێزرێت«. د.عمر الفاروق سید رجب. قوة الدولە. دراسات جیوسرتاتیجیە. 

مكتبة مدبولی. ل230. 

هەڵبەت بە پێی ئەو بۆچوونەی كە لەسەرەوە باسامنكرد، وەكو بونیادی 

بەاڵم  بێت،  خۆی  داهاتی  و  هێز  خاوەن  دەوڵەت  دەبێت  خۆڕسك،  ئابوری 

جگە لەداهات و ئابوری خۆڕسك و هێزە سەرەتاییەكانی بوونی رسوشتی تاكو 

لەرێگەیەوە لەبری الوازی خاوەنی هێز بێت، كە ئەمە الیەنە ئابورییەكەیەتی 

بۆ جیۆسرتاتیژی سیاسی. 

لەالیەكی ترەوە دەوڵەت پێویستی بەرەگەزی سەرەتایی هەیە تاكو متامنە 

وەربگرێتەوە، كە لەرسوشتەوە خۆی بگوازێتەوە بۆ ویستی گشتی و حەزێك بۆ 

پاراستنی  دیكەشەوە  لەالیەكی  پێكەوەژیان،  و  ئاشتی  و  گشتی  مافی  پاراستنی 

و  ك��ردوە  تیۆریزەی  كانت  و  دەڵێت  رۆسۆ  وەكو  ئەخالقییە  مەسەلەیەكی 

بەئەخالقی سیاسییەوە گرێیداوە و پێچەوانەی ماكیاڤیللی كە سیاسەت لە ئەخالق 

دوردەخاتەوە، بەاڵم ئەوەی كە تێگەیشتنی جیاوازە، ئەوەیە كە بۆچی دەبێت تاك 

هەمیشە بیر لەپاراستنی دۆخی سیاسی، بەرژەوەندییە گشتیەكان، قەوارە و سنور 

بۆی  تاك  لەكاتێكدا  مەترسیدارەوە،  دۆخێكی  نەكەوێتە  دەوڵەت  تاكو  بكاتەوە، 

هەیە داواكاری زیاتری بوێت، یان تاك بیربكاتەوە لەوەی دەوڵەت كە سیاسەت 

لەو  و  نەبرێت  بەالرێگەدا  دەستەبژێری سیاسییە،  لەچنگی  بەڕێوەبردنەكەی  و 

پەیامنە كۆمەاڵیەتیە نەچێتەدەرەوە كە گرێدراوە، بە پێچەوانەوە دەچێتە خانەی 

نائەخالقیەوە و دورنییە كە بیر لەتێكچوونی بارودۆخ بكرێتەوە. 
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و  چەكەرەكردوە  لەال  هۆشیارییەی  ئەم  النیكەم  كە  لەكۆمەڵگەیەكدا 

تێدەگات لەویستی خۆی و بەرامبەرەكەی كە فەرمانڕەوایە، بۆیە نابێت هیچ 

شتێك  هەمو  و  بكرێت  تەماشا  كەم  فەرمانڕەوا  ویستی  لەبەرامبەر  ویستێك 

رادەستی ئەو كەسە بكرێت كە ویستەكانی دەوڵەتی تێدا كۆكراوەتەوە، ئەمە 

لەئەنجامدا نائارامی و نائاسایشی و بەرژەوەندی گشتی تێكدەدات، هەروەها 

بەپێچەوانەشەوە ناكرێت بۆ ویستێك یان داوایەكی حەمتی سیاسی و لەدۆخێكی 

داواكاریەكە جۆرنەبوو،  یان سەرۆك  فەرمانڕەوا  بۆ  ئەگەر  بكرێت،  هەستیاردا 

چونكە  لێبسەنرێتەوە،  شەرعیبوونی  و  لێبكەوێتەوە  خراپی  كاردانەوەی  ئیدی 

جڵەوی  و  گشتییە  عەقڵی  ویستی  فەرمانڕەوا  دەسەاڵتی  كە  بڕاوەتەوە  ئەوە 

عەقڵی  شوێنكەوتوی  ئەوە  كە  بەوپێیەی  كراوە،  رادەستی  دەوڵەت  سیاسەتی 

فەراهەمبكرێت،  داواكارییەكانی گشت  توانادایە  لە  جێگەیەی  ئەو  تا  خەڵكە 

ئەمەیە شێوەی عەقاڵنیبوون دامەزراوەیی هاوبەش لەرێگەی عەقڵەوە. 

ئەمەی سەرەوە كە باسامنكرد بەتایبەت بۆ نەتەوەیەك یان كۆمەڵگەیەك 

لەروی  نەك  بونیادنان  خۆ  بنێت،  بونیاد  خۆی  لەرابردو،  داببڕێت  دەیەوێت 

ئابورییەوە، بەڵكو لەروی سیاسیەوە كە ملمالنێ ناوخۆییەكانی هێشتا یەكالیی 

سوپا  لەوانەش  هەیە،  جۆراوجۆر  بەهێزی  پێویستی  ئەمەش  بۆ  نەكردۆتەوە، 

نەك  بێت،  بەرژەوەندی گشتی  و  كۆمەاڵیەتی  ئاشتی  پاراستنی  لەخزمەت  كە 

ئەوەی  هەروەك  چاوەڕێیناكات،  كۆمەڵگە  و  تاك  كە  چارەنوسێك  تێكدانی 

لەمێژوی كۆن و نوێدا بیرناوە و هەمیشە تاك باجی ئارەزوە شەڕانگێزیەكانی 

نەبوو،  ئەمە  وەختێك  داوە،  سەرۆكیان  و  خوداوەندەكان  و  سیاسەمتەدار 

ل��ەدەرەوەی  كۆمەڵگە  كە  دیكە  شوێنێكی  بۆ  دەگوازرێتەوە  ملمالنێ  ئیدی 

دەوڵەت دەبێت بە بەرەیەكی دژ بەو دەستەبژێرەی دەوڵەت بەرێوەدەبەن و 

ئامانجەكەشی بەرهەمهێنانی بێمتامنەییە. 

گروپی  جەستەی  سەر  دەكەوێتە  لەسەرەتاوە  كە  فشارەی  ئەو  هەڵبەتە 
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برینی  چارەسەركردنی  و  لەكە  نەهێشتنی  بۆ  كاركردنە  سیاسی،  دەستەبژێری 

رابردو، بەوپێیەی كە لەرابردودا ئەم نەتەوەیە هەمیشە خوێن لەبرینی چۆڕاوە، 

مەسەلەی هێز لەهەمو دنیادا لەسەدەی رابردووەوە یەكالییبۆتەوە، كە هێزی 

نەبێت،  توندڕەو  گروپی  مەگەر  ناكات  چارەسەر  كێشە  جەنگ  و  چەكداری 

بەتایبەت نەتەوە یان كۆمەڵگەی بچوك و كەم هێز، ناتوانێت ملمالنێی لەگەڵ 

سامانی  وەكو  هێزی  ئەگەر  كە  نەبێت  ئەوكاتە  تەنها  بكات،  گەورەدا  هێزی 

رسوشتی هەبێت، ئەوەی كە لەسەردەمی یۆنانیەكان لەروی مێژوییەوە هەوڵی 

بۆدراو كەچی دواتر لەالی رۆمەكان بەرهەمی وەرگرت و دەوڵەت بوو بەفۆرم، 

خۆ ئەگەر هەمو ئەو مەرجانەش بۆ دەوڵەت وەكو قەوارە هەبوو، كە خاوەنی 

پاراسنت، بەاڵم الیەنێكی  بۆ خۆ  ئاڕاستەیە كاربكات  بەو  ئابوری بێت و  هێزی 

دیكەی ناوخۆیی هەیە كە مەترسیدارترە بۆ نەهێشتنی دەوڵەت وەكو شوناسی 

دەستەبژێرێكی  كە  ناوەوە،  و  دەرەوە  لەئاست  الوازیەتی  ئەویش  ئابوری، 

النیكەم  یەكسانی  ناتوانن  كە  دەستەیە  ئەم  چونكە  ببەن،  بەڕێوەی  گەندەڵ 

لەمەترسییەكانی  دەوڵ��ەت  ناتوانن  تەماشابكەن،  كارگێڕی  لەبەڕێوەبردنی 

دەرەوە بپارێزن و لەوێشەوە شوناس و كەسایەتی ئەو قەوارەیە لەروی سیاسی، 

فەرهەنگی، ئابورییەوە لەدەستدەدەن و رادەستی دەوڵەت و هێزە چاوچنۆك 

و داگیركەرەكانی دەكەن، بەاڵم لێرەدا كێشەی دەستەبژێری سیاسی، كە پیاوانی 

دەوڵەتن، سنوری عەقڵیان هەر ئەوەندە بڕیكردوە كە تەنها هێزەكانی ناوخۆ و 

سوپا و یاسا و هتد دەتوانن كۆڵەكەكانی دەوڵەت رابگرن، لەوە تێنەگەیشتوون 

كە كۆمەڵگە بەشێكی گەورەی ئەو كۆڵەكەیەن، كە پێوەری سیاسەتن لەهەمو 

چوارساڵ جارێك كە هەڵبژاردن دێتەپێشێ و سوپا و هێزە ناوخۆییەكانیش هەر 

بۆ پاسەوانی سیاسەتێكی دیكە و كۆمەڵگە ئامادەن و هەر بۆ ئەوە ئامادەن كە 

سیستم بپارێزن و هیچی تر.

مەسەلەی جەنگ و پاراستنی دەوڵەت و قەوارە، مەسەلەیەكی نەبڕاوەیە 
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ئەم  رۆژئاواش  لەدنیای  بەاڵم  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  لە  بەتایبەتی  لەدنیادا 

منونەیە بەشێوەیەكی تر هەیە، منونەی ئەو دەوڵەتۆچكە یان دیفاكتۆیانە زۆرن 

كەلەمێژودا جەنگیان كردوە نەگەیشتونە بەهیچ دەرەنجامێكی بەسود لەروی 

مرۆییەوە بۆداخوازیەكانی ژیان، سكۆتلەندا ماوەیەكی زۆری گەرەك بوو تاكو 

ئەو قۆناغەی بڕی و چووە سەر سیستم و بەدەستور مامەڵەی لەگەڵ بەریتانیای 

درێژخایەندا  لەجەنگێكی  لەمێژودا  ئەوانیش  چونكە  دنیاكرد،  گەورەدەوڵەتی 

داگیركراویان  فۆڕمی  كە  دەگونجێت  دەوڵەتانەش  ئەو  بۆ  ئەمە  ب��وون، 

بەسەردادەسەپێت. 

هێز بەشێكی دیكەی گفتوگۆی ئەو دەوڵەتانەیە، كە جگە لەداگیركەر، بەڵكو 

ملهوڕن لەبەرامبەر نەتەوەكانی دیكە و خاوەنی هێزی كۆمەاڵیەتین لەالیەك، 

هەروەها بۆ تاكەكانیش لەبەرامبەر ئەوانی تر لەالیەكی ترەوە، لەم روانگەیەوە 

هێز ئاماژەیە، بۆ پێكەوەبەستنی هەر كەسێك بە كەسانی تر، یا پێكەوەگرێدانی 

لەوەدایە  پێكەوەگرێدانە  ئەم  راستی  نەگونجا و،  پێكەوە  زۆر و  شتی  كۆمەڵێك 

بەكەڵك  زۆر  پێكەوەگرێدانیان  كە  هەبێت،  تایبەمتەندییان  كۆمەڵێك  لەوانەیە 

بێت، النیكەم بۆ بەدواداچون و دەستخستنی مەبەستەكانیان. هەمان تێگەیشتنە، 

كە )مان(ی فەیلەسوف، بەمشێوەیە دەریدەبڕێت: »هێز لەگشتیرتین واتایدا، 

لەڕێگەی  ئەمەش  ئامانجەكان،  بەدەستهێنانی  ب��ەدواداچ��ون و  بۆ  توانایە، 

 .)Mann، 1986، p.6( كەسیدایە  تاكە  لەژینگەی  كە  دەبێت،  دەسەاڵتێكەوە 

توانای  بە  پشتبەسنت  پێداگریدەكات:  گیدنز(  )ئەنتۆنی  بارەیەوە  لەم  هەر 

ئاڕاستەی  یان  بار ودۆخەكان  بوونی  لەپێش  جیاوازی«  »پێكهێنانی  بۆ  تاك 

رووداوەكانە. ئەمەش دانانی جێگرەوەیەكە، ئەگەر كەسێك توانای لەدەستبدات 

بۆ »پێكهێنانی جیاوازی«، دیارە ئەم جێگرەوەیە، لەبەكارهێنانی هەندێك جۆری 

هێزەوە بەدەستدێت )Giddens 1984،p.14( بەواتایەكی تر هێز مەرجێكە بۆ 

جێگرتنەوەی مرۆڤ«. 
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ئەوەی  لێرەدا  ئینجا،  راڤەكراوە،  وات��ادا  ر ونرتین  لەناو  روانگەیە  ئەم 

ئاماژەیە  هێز  واتایەدا  لەم  بەسودە.  كەمێك  گشتی  بە  وتراوە  هێز  دەربارەی 

پێویستە  كە  خاوەنداریەتییەكان،  ئەدگارەكان و  ناسازگاری  كۆبونەوەیەكی  بۆ 

كەمێك هاوبەشی لەنێوانیاندا هەبێت، جگە لەوەی پێدەچێت ئەمە هاوبەشی 

بەسودی هەبێت لەبەدواداچونی هەندێك لەمەبەستەكانی مرۆڤ، تاڕادەیەك 

لە  وایە  لێكۆڵینەوە  زنجیرەیەكی  وەك  هێز  تایبەمتەندییەكانی  لێكۆڵینەوەی 

لێكۆڵینەوەی خودی هێز بەشێوەیەكی جیاكراوە، ئەمەش بە هۆی دیاریكردنی 

زمانپاراوییەوە،  بە  پەیوەندیدارە  یا  تر  هێزێكی  بە  پەیوەندیدارە  هێزەی  ئەو 

ئەوەی  سەرەڕای  ئەمە  تر،  ئەدگارەكانی  یا  خوا،  پەنهانی  یاكاری  سامان،  یا 

پەیوەندیدارە بە بەكارهێنانی جۆرا وجۆر لەو هێزانەدا كە دەتوانرێت ببیرنێن. 

یاسا  ئەو  دەنوسن  هێز  دەرب��ارەی  كەسانەی  ئەو  زۆربەی  بێت،  هەرچۆنێك 

سەربەخۆی  بوونێكی  كە  هێزدا،  لەڕاڤەكردنی  رەتدەكەنەوە  چەندایەتییە 

لێكۆڵینەوەدا  لە  كە  دەكەن  لێكدانەوەیە  ئەو  پەیڕەوی  واتە  لەواقیعدا،  هەیە 

لێكدانەوەیە  ئەم  دەدۆزینەوە:  دوەم  لێكدانەوەی  شوێنەدا  لەم  نیشاندراوە. 

لەناو هێزدا ئاماژەنادات بۆ توانای سەرو رس وشتی، زمانپاراوی، سامان، بەڵكو 

هزردا  لەناو  جۆرا وجۆرانە  تایبەمتەندییە  ئەم  تاڕادەیەك  شتدا  لەهەندێك 

هاوبەشن. 

دەبینین،  دەسەاڵتدار  هێزی  بۆ  هۆبز  بەڕونكردنەوەی  لەپەیوەند  ئەوەی 

دەربڕینەوە  لەم  وەك  دەنوسێت،  شێوازە  بەم  لەنوسیندا  هۆبز  لەڕاستیدا 

رازیبونیانەوە  هۆی  بە  كەسدا  لەهەندێك  هێز  »دیاریكردنی  دەردەكەوێت: 

)هێزی  هێز  لەم جۆرەی   .)Leviathan ch.x،1968.p.150( یەكخراوە  هێزیان 

مرۆڤێك  هێزی  »لەبەرئەوەی  پێامندەڵێت:  تر  بەشێوەیەكی  هۆبز  یەكخراو(. 

لەبەرامبەر كاریگەری كۆسپەكان و بەرەنجامی هێزی كەسێكی تردایە، كەواتە: 

زیاد  رێژەیەكی  هێز  بەڵكو  زۆرنییە،  رێژەیەكی  هێز  سادە  بەشێوەیەكی 
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لەپێویستی كەسێكە لەسەر كەسێكی تر« )Hobbes1928 p. 2(. لەم لێدوانەدا، 

گرنگ  الیەنێكی  چەند  كە  نیشاندەدات،  هێز  دەربارەی  ر وانگەیە  ئەو  هۆبز 

پێشنیارەی  ئەو  یەكەم،  الیەنی  جیادەكرێتەوە،  پێشوتری  سادەكەی  لەپێناسە 

هۆی  بە  هێز  تر،  بەواتایەكی  دەڕوانێت.  لەهێز  چەندێتی  الیەنێكی  وەك 

تایبەمتەندییانە  ئەم  دیارە  نەهاتووە  شپرزەیی  توشی  تایبەمتەندییانەوە  ئەم 

كەرەستەیەكی  وەك  تێگەیشتنە  ئەم  تاڕادەیەك  دڵنیاین.  تایبەتی  تایبەمتەندی 

بونیادییەكان  لەتوانا  هەبووە  بەشداری  هەندێك  كە  واب��ووە،  هاوبەش 

تایبەمتەندییانە  لەم  هەریەك  وەها  بەشێوەیەكی  كاریگەری،  بناغەی  یان 

وێكچوی  شێوەی  لە  داهاتودایە«،  »چاكەكارییەكانی  بەدەستهێنانی  لەناو 

ئەوەی  وەك  گواستنەوە«  »توانای  بۆ  ئاماژەدەكات  گیدنز  ئەنتۆنی  ئەمەدا، 

هۆكارەكان   .)Giddens 1984.p.15( لەخۆدەگرێت«.  هێز  واتای  »زۆرترین 

ئاڕاستەی  لەناو  پێكدەهێنن و  جۆرا وجۆرەكان  سەرچاوە  دەكێرشێن  و  وێنە 

كردارەكانیدا بەكاریدەهێنن، بەاڵم گیدنز جەختدەكاتەوە: »هێز خۆی سەرچاوە 

بەكاردەهێرنێت..... هێز  تیایاندا  كە  هۆكارێكن  سەرچاوەكان  بەڵكو  نییە، 

شپرزەیی  توشی  هۆكارانەوە  ئەو  هۆی  بە  هێز  تر،  بەواتایەكی   .»)ibidp.16(

تاڕادەیەك  هێز  بەڵكو  لەهەردۆخێكدا:  بەكارهاتووە  لەناویاندا  كە  نەبووە، 

هەمەجۆرەكان  سەرچاوە  تیایدا  كە  وای��ە،  جێگۆڕك��ێپێكردن  توانای  وەك 

دەرب��ارەی  هۆبزدا  لەنوسینەكانی  هەیە  دوەم  الیەنی  لێرەدا  هاوبەشن. 

جیاوازەكان  كەسە  هێزی  تەنها  نەك  الیەنەوە  لەم  گشتی.  توانای  وەك  هێز 

تیایدا،  هاوبەشن  كە  بناغەیەی،  چەندێتییە  توانا  ئەو  لەگەاڵ  نیشاندەدرێت 

لەجۆرێك  كە  هێواش،  جۆرێكی  بە  گرێبدرێن  كەسانە  ئەو  دەتوانرێت  بەڵكو 

ئەو  مرۆڤ  »گەورەترین هێزی  پێامندەڵێت:  گەورەترە. هۆبز  تر  لەجۆرەكانی 

ئاوێتەی هێزی زۆرترین خەڵك كراوە بە هۆی رازینەبوونیان ئەم  هێزەیە، كە 
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بەكارهێنانی  توانای  ئەمەش  رێكخراوە...  و  كۆكراوەتەوە  كەسدا  لەیەك  هێزە 

هێزی هەمو خەڵكەكەیە«. )Leviathan ch.x،1966،p. 150(. بێگومان لێرەدا 

بەها  هەرەوەزیدابن  لەشێوەی  ئەگەر  كەسەكان  »تاكە  تێبینیدەكرێت:  ئەوە 

یا  سێیەمەوە،  كۆمەڵەی  لەسەروی  خەڵك  هاوبەشی  زیاددەكات،  جوانییان  و 

لەسەر وی رسوشتەوەیە )Mann، 1986،p.6(«. لەڕاستیدا وا دەردەكەوێت، هۆبز 

یەكبخرێت،  تاكەكانەوە هێزیان  رازیبوونی  بە هۆی  دەتوانرێت  باوەڕیوابێت، 

پێویست  لەٍڕێكخستنێكی  بەاڵم ئەم بۆچونە بەواتایەكی هەڵە ئەژماردەكرێت 

بۆ بەدەستهێنانی هەماهەنگییەكی كاریگەر لەكردارە بێشومارەكانی تاكە كەسە 

سەربەخۆكاندا. 

داسەپا و  لەواتایەكی  چەندێتی  توانای  وەك  لەهێز  تێگەیشنت  لەكۆتایدا، 

وەك  كە  هێز،  ڕوانگەیەی  ئەو  بۆ  نییە  پێویست  ئەمەش  گالوە،  )جربی(یەوە 

توانای تاك وایە، وەك ئەوەی )گیدنز( لە »پێكهێنانی جیاوازیدا« ئەمەی داناوە 

بنچینەیی  بوونێكی  هەمیشە  هێز  بوونی  ئەگەر   .)Giddens 1984، p.14(

كەسانەی  ئەو  ئینجا،  دیاریكراودا،  چەندێتی  هەندێك  لەناو  كاریگەربێت 

لەو  دەبێت  گەورەتریان  بناغەیی  كاریگەرییەكی  چەندێتییەن  ئەو  خاوەنی 

لەسەر  جیاوازییەكان  لێرەدا  هەیە.  هێزیان  كەمرت  رێژەیەكی  كە  كەسانەی، 

»رونی چاكەكاری ئایندەیە« كە لەوانەیە بەدواداچونی بۆ كرابێت و لەسەر ئەو 

كەسانە وەرگیرابێت، دیارە ئەو كەسانەی هێزیان زۆرە چاوەڕێی ئەوە دەكەن 

ئارەزوەكانیان بەسەر ئەو كەسانەدا بسەپێنن، كە هێزیان كەمرتە لەم شوێنەدا 

روانگەیەكامن  ئێمە  ئێستا  جیاوازییە،  پێكهێنانی  بۆ  توانا  وەك  هێز  روانگەی 

كەسەدا  لەو  چەندێتییە  توانایەكی  وەك  هێز  ئەوەیە:  ئەویش  هێز  بۆ  هەیە 

كە هەیەتی و بەگران بەدەستیهێناوە، ئەمەش لەئەنجامدا بەپەسەند زانراوە.«. 

هەفتەنامەی. ئااڵی ئازادی. ژمارە. 98. ساڵی 2010.
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كێشەی نەتەوەیی لەدەوڵەتی نوێ

بۆ  لەچوارچێوەیەكدا  پێناسەكەیان  یەكگرتوو  كۆمەڵەی  و  گەل  نەتەوە، 

بۆرژوازیەتی  سەرهەڵدانی  لەدوای  فەرەنسییەكان  فەیلەسوفە  كۆكراوەتەوە، 

هەژدەیەمەوە  س��ەدەی  ل��ەدوای  سیاسی،  گۆڕەپانی  لە  ناوەڕاست  چینی 

پێیانوابوو، كە گەل و نەتەوە بەكۆبوونەوەیان لەدەوری یەكرت، دەتوانن خۆیان 

لە كۆیالیەتی رزگاربكەن، هەر لەوێشەوە دەتوانن ئاستی بیركردنەوە لەژیان و 

خۆشگوزەرانی لەالیەك، هەروەها لەبێ باوەڕی لە توانای سیاسی رزگاریان بێت، 

شوناسی  بەخاوەنی  بنب  دەتوانن  گشت،  وەكو  خۆناسینەوە  لەرێگەی  چونكە 

خۆیان، كە تائێستا ئەم تێگەیشتنە مانایەكی ماوە لەناو سیاسەتدا، »بەوپَێیەی 

گەل و نەتەوە لەروی یاساییەوە مانایەكی هەیە، كە دەبێت جیاوازی چینایەتی 

كەواتە  هەبێت،  ئیرادەی  گەل  دەبێت  سۆسیۆلۆژیشەوە  لەروی  تیانەمێنێت، 

پەنابردن بۆ ئەم تێگەیشتنە لە نەتەوە، لە واقیعی سۆسیۆلۆژی جیاوازە، چونكە 

تێگەشتنێكی میتۆدی دەبێت، ئەمەش ئەوكاتە دەبێت، كە لەروی تەكنیكیەوە 

لەبونیادنانی  بەئەنقەست  دیاریكردنی  گەل،  ئیرادەی  بۆ  كەسایەتیەك  پێدانی 

ئەم جۆرە لە نەتەوە و گەل دەبێتە هۆكارێك بۆ پێویستیەك«. د. املنذر الشاوی. 

فلسفە الدولە. طبعة الثانیە. دار الذاكرە للنرش و التوزیع. ل84. 

و  ستەم  لەدەستی  رزگاربوونە  و  ئازادی  بیانوی  ئەگەرچی  نوێ  دەوڵەتی 

ئەلبان،  بۆسنە،  منونەش  خۆیان،  پێشوی  حكومڕانەكانی  لەالیەن  سەركوتكاری 

خراوەتە  كەیسەكەی  لەمدواییە  كوردستانیش  و  ئوزبەگستان  ئازەربایجان، 

بەرباس و هتد، بەاڵم راستیەكەی نە رزگاریەكەی لەچنگ، ئیرادەی خۆیەتی، 

نە  نێودەوڵەتی،  ناوەندی  ناو  بۆ  نەچوونی  پێشوی،  رژێمەكەی  روخانی  نە 

سەربەخۆیی ئابوری، سیاسی و هتد، تەنها ئەوەنەبێت كە كارتێكی سیاسییە بە 

باگراوندێكی مێژوییەوە بۆ دانانەوەی نەخشەیەكی نوێی سیاسی و ئابوری بۆ 
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هێزە نێودەوڵەتیەكان، كە نزیكەی 100 ساڵ دەبێت دانراوە و ئێستا خەریكن 

سیستمی  نەمانی  و  ژێردەستەكان  نەتەوە  رزگاربوونی  بیانوش  و  بیگۆڕن 

گەورە  ناوەڕاستی  رۆژهەاڵتی  بۆ  نەخشەیەی  ئەو  هەڵبەت  دیكتاتۆریەتە، 

دانراوە، بەشێكە لەو ئەجێندا سیاسیە نێودەوڵەتییەی كە هەمو هێز و دەوڵەتە 

پیشەسازییەكان لەسەری كۆكن. 

نەتەوەی نوێ لەدوای كۆنگرەی ڤیەننا، كە ساڵی 1815 سیستمێكی تەواو 

و  ساردنی  لەگەڵ  »سێسێل  منونەش  سەپا،  ناسیونالیزمدا  بەسەر  یەكالكەرەوە 

بە  ئەویش  گۆڕدرانەوە،  فیللەندا  لەگەڵ  نەرویج  و  بەلجیكا  لەگەڵ  لۆمبارد 

وشەیەك كە لەبارەی ئیتنیكێتی، كە زمان و كولتور بێتەئاراوە، ئەم كۆمەڵبەندییە 

پەیوەندییەكی بەسیاسەتەوە نەبوو، بەاڵم زمانی زۆربەی كەسانێك، كە بابەت 

كتێبەكەی خۆی  لەكۆتایی  كە  بوون، هەمان رستەیە،  بڕیارانە  ئەم  قوربانی  یا 

بەرهەمنەهێنا،  نوێی  ئەویش هیچ شتێكی  ئاماژەیپێداوە.  ناسیونالیزم  لەبارەی 

بەڵكو تاكە شتێك لەسایەی چاوچنۆكی و گەندەڵی و دكتاتۆریەتدا بەرهەمهات، 

قوربانی نوێ بوو«.. ئیرنست گلنیر. ناسیونالیزم. و. بۆ فارسی. سەید محمەد 

عەلی تەقەوی. بۆ كوردی. عەبدولله رەسوڵ. ل 58. لەباڵوكراوەكانی دەزگای 

رۆشنبیری جەمال عیرفان. 

و جۆرێكە  بەكۆمەڵ  مرۆڤە  دروستكراوی  نەتەوە  دەگوترێت  جگەلەوەی 

شێوەكانی  گرژترین  تادەگاتە  و  تر  لەئەوانی  خۆجیاكردنەوە  و  لەخۆپەرستی 

كە  دەوڵەتیش  بەهەمانشێوە  راسیزم،  و  توندڕەوی  و  شۆڤێنیەت  وەك��و 

هەندێكجار بۆ نەتەوە شەرعیەت وەردەگرێت، دروستكراوێكە بەناوی هەوڵدان 

بەوپێیەی  دروستكراوە  شتێكی  دەوڵەت  سرتاتیژ«  و  ئامانج  بە  گەیشنت  بۆ 

هەوڵێكی ئیرادەگەریانەیە، ئەمە بەو واتایە نییە كەرۆسۆ تێگەیشتبوو، یان ئەو 

فەیلەسوفانەی سەدەی 18، بەو مانایەی دەوڵەت كەشوهەوایەك دەخوڵقێنێت، 

كە بۆ مرۆڤ كارەكتەرێكی تەواوكەر نابێت، بەاڵم دەوڵەت لێرەدا دیاردەیەكی 
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شیكردنەوەیەكی  ئەمە  لەناودەبات،  مرۆڤیش  زیرەكی  بەڵكو  نییە،  رسوشتی 

دیكەیە كە دەوڵەت ئەو مافە نییە كە دەبێت هەبێت، ئەمە ئەوكاتە دەبیرنێت 

نوێنەری هەموان  كەسێكەوە  كۆمەڵە  یان  كەسێكەوە  لەرێگەی  دەسەاڵت  كە 

الدولە.  بوردو.  جورج  هەیە«.  تایبەمتەندیانەی  ئەم  نوێ  دەوڵەتی  دەكات، 

ترجمە. الدكتور سلیم حداد. املوسسە الجامعیە للدراسات و النرش و التوزیع. 

بیروت. ل53.

مرۆڤناسانەوە،  و  كۆمەڵناس  لەروانگەی  نەتەوە  دەوڵەتی  هەڵبەت 

كۆمەاڵیەتییە،  سازكراوی  و  دەستكرد  مێژویی  جێگرتوی  پڕۆسەیەكی  نەتەوە 

چارەنوسسازانە  و  زانستخوازانە  تێڕوانینێكی  شێوە  هەمو  كۆمەڵناسەكان 

لەروی  نەتەوە  دەوڵەتی  تر  بەتایبەتی  دەوڵەت  كە  پێیانوایە،  و  رەتدەكەنەوە 

كێشەی  بەپێچەوانەوە  ناكات،  مرۆڤ  سیاسی  كێشەی  چارەسەری  فۆڕمەوە 

زیاتر  كۆمەڵگە  بەگشتی  نیگەتیڤەكەی،  روە  بە  قوڵرتدەكەنەوە  جیاوازییەكان 

لەپێكهاتە و نەتەوە و مەزهەبێكی ئاینی تێدایە، بۆیە لەرەهەندەكانی تردا كە 

دەوڵەت سكەی خۆی وەردەگرێت، تێدەگەن كەسیاسەت و شۆڕش لەپێناو وەها 

سرتاتیژ و ئامانجێكی سیاسی لەژێر ناوی نەتەوەخوازی، جگە لە دوبارەبوونەوەی 

كۆیلەبوونی مرۆڤ بەگشتی لەدەسەاڵت و دەستەبژێرێكەوە بۆ ئەویرت هیچی 

بەاڵم  بەردەوامبووە،  ژیان  مێژوی  بەدرێژایی  سیاسییە  وەهمە  ئەم  نییە،  تر 

لەویست و ئیرادەی دەرەوەی مرۆڤی ئاسایی بووە، تەنها سیاسیە بازرگانەكان 

نەبێت، دەیانزانی ئەم سوژەیە بازاڕێكی بە بەهایە بۆ سیاسەت و بەردەوامبوونی 

دێتە  باس  وەختێك  بەاڵم  دیاریكراو،  گروپێكی  دەوڵەمەندبوونی  و  سیاسەت 

مەسەلەی  چارەسەركردنی  بۆ  پێشنیاریدەكات  ماركس  كە  سۆسیالیزم  سەر 

لەنەتەوەكاندا و ژێردەست و  میللی، تەنها مەبەستەكە ئەوەیە ئەو جیاوازیە 

سەردەست وەكو بەشێك لەچەوسانەوەی چینایەتی نەمێنێت، بۆئەوەی ئەوە 

ئیلهام بەخشی گروپ و دەستەبژێری سیاسی سەردەست و ژێردەست نەبێت، 
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بازرگانی بەمرۆڤگەلی ئاساییەوە بكرێت و هیچی تر، وەختێك گفتوگۆی چەمكی 

دەوڵەت وەكو سیستم دێتەوەپێش، هەر ئەمە ئەركەكەیەتی بۆ رێگریكردنی 

لەچەواشە و بەوەهمكردنی باسەكە. 

 كەوابوو مادام نەتەوەكان بەگشتی دروستكراون و هیچ نەتەوەیەك نییە 

لەرۆژی ئەزەلەوە خودا بەوشێوەیە و بەناوی نەتەوەیەكی نارساوەوە پێناسەی 

پێدابن و مێژوش ئەم سەملێنەرەی نییە، كەواتە كورد هەم نەتەوەیەكە دواكەوتوە 

لەروی زەمەنەوە، كە دەبوو پێشرت بەوشێوەیەی ئێستا خۆی كۆبكردایەتەوە و 

درووستبوایە و دیاربوایە لەناوەندی سیاسی و جیهانی، هەم لەبارێكی ترەوە 

دەوڵەتێكی لەو شێوەیەی ئێستا خەونی پێوەدەبینێت، دەبوایە بۆی دروستبكرایە 

یان رێگەی پێبدرابایە، دەبینیت بۆ یەكێكە لەو نەتەوانەی كە شانسی هەیە لەم 

سەدەیەدا لە ئاستی نێودەوڵەتی دەنگی بۆ بدرێت، ئیرت لەو دەردیسەرییەی 

ئێستا  چونكە  داراییەوە،  لەروی  سەربەخۆ  كیانێكی  بكرێتە  دابڕێت،  جارانی 

نەبێت،  سەربەخۆ  ئابوریەوە  لەروی  دەوڵەتێك  هەر  گۆڕاوە  سیاسی  مۆدێلی 

ئااڵی خۆی  و  دیاریكراو  با هەر سنوری  ئیرت  لەدەستداوە،  سەربەخۆیی خۆی 

و  بازرگانی  بۆ  دنیا  دەوڵەتی  گەورەترین  كەنەدا  وەكو  واڵتێكی  خۆ  هەبێت، 

پیشەسازی و هەیبەتی دەوڵەتی، كەچی هێشتا پارچەی هەیە سەر بەفەرەنسایە 

ئێستاش ئوسرتالیا سەر  بەریتانیابوو،  بە  تا ئەو دواییانەش هۆنگ كۆنگ سەر 

بەئینتیدابی بەریتانییە و هتد، ئەوان خۆیان رزگاركرد لەدەوڵەتی نەتەوەیی و 

سەرەنجام بوون بەكیانی دەوڵەتی ئابوری. بە ناونیشان، كۆمەڵە خەڵك، نەریت، 

بووە  سیاسەت  ئەوە  بەڵكو  سەریانهەڵدابێت،  كۆڵەكەكانی  هەمو  و  زمان 

لەیەك قەوارەدا ژیاون و كردونی  بەبنەماڵە و خێڵەكان كردوە، كە  قەناعەتی 

بەنەتەوەیەك، ئەمەش هەم شەرعیەتی داوە بەقەوارەی دەوڵەت و جوگرافیا، 

هەم شەرعیەتی بەملمالنێ سیاسیەكان داوە كە هەرچی زیاتر هێز و ماتریاڵی 

رەواندەوە،  كەمێك  كەتوندوتیژییەكەی  ئەوەی  بەاڵم  پەیدابكەن،  بۆ  مرۆیی 
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باس  نەتەوە(  )رەگەزەكانی  بەناوی  لەكتێبەكەیدا  بووە  سمیس(  )ئەنتۆنیی 

لەوە دەكات »نەتەوە مۆدێرنەكان بە هۆی وەرگرتنی سیمبولیزم و ئەفسانەی 

كۆمەڵگە رەگەزییە مۆدێرنەكانی پێش خۆیانە، كە ئەو پێیدەڵێت )رەگەزەكان(. 

كەواتە نەتەوە لەمێژوەوە دروستنەبووە، یاخود رەگی دانەكوتاوە لەناو زمان و 

كولتور و كۆمەڵەكانی بە گشتی، ئەمەش ئەوەمان بۆ دەردەخات كە بنەماڵە 

بەرژەوەندییەكانیان،  پاراستنی  و  خۆیان  لەناوچوونی  لەترسی  خێڵەكان  و 

دەكرد،  خۆیان  لەكولتوری  پاسەوانیان  و  فراوانرتدەكردەوە  خۆیان  قەوارەی 

رەنگە بۆ ماوەیەكی درێژ هەوڵی بەدەستهێنانی دەوڵەتیان دابێت، یاخود داوای 

ئاندرۆ هییود.  نەتەوە مۆدێرنەكان دێنەئاراوە«.  بۆیە  سەربەخۆییان كردبێت، 

تیۆری سیاسی. دەزگای ئاراس. وەرگێڕانی. گۆران سەباح. ل166. 

دەوڵەتی  و  نەتەوە  لەنێوان  كە  ئاشكرادەبێت،  نهێنیە  لەو  بەشێك  لێرەوە 

كۆمپانیا  لەرێگەی  كە  سیاسەتەیە  لەو  مەبەست  هەیە،  مۆدێرن  و  رەسەن 

لەپێناو  دەخوڵقێرنێت  تایبەت  ژیانی  ستایلی  و  كولتور  نێونەتەوەیەكانەوە 

نەتەوەی رەسەن هەن كە  لەبەرامبەریشدا  بەناو بكرێت،  ئەوەی كۆمپانیایان 

جیهانیەكان،  راگەیاندنە  رۆشنایی  بەر  ناكەونە  و  پشتگوێخراون  ئەوەتا  یان 

»تێبینیەكی  جیاوازەوە.  لەرێگەی  دەدرێت  لەناوبردنیان  هەوڵی  ئەوەتا  یان 

بەچاوێكی  و  نەكەین  مێژو  تەماشای  رۆمانسیەتەوە  بەچاوی  ئەگەر  گرنكە 

دەبینین  بكەین،  نەتەوەیی  دەوڵەتی  بەكیانی  بوون  تەماشای  واقیعبینیانەوە 

كە  مەترسییەوە  ژێر  كەوتە  ژیانیان  چۆن  ئەفریقیا  نەتەوەكانی  منونەی 

بۆفین  منونە  بۆ  نەمان،  داگیركاری  دەستی  لەژێر  و  وەرگرت  سەربەخۆییان 

و  بانگێ  و  كوناكرێ  بۆ  بیگوازینەوە  تەمموز، هەروەها  و 14ی  دارك  و جاك 

لیوبۆلدفیل یان باماكۆ، ئەم نەتەوانە كەدوڵێن بەرێژەیەك سەركەوتنیان هێنا، 

قورسرتین  دوچاری  ئابورییەوە  لەروی  بەاڵم  وایە،  بەڵێ  نەتەوەییەوە  لەروی 

دوابكەون  كەوایكرد  ئاستەنگانەیە  ئەو  روبەڕوبوونەوەی  ئەویش  باربوون، 
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دروستدەكرد،  دەوڵەتی  نەتەوە  پێشرت  لەكاتێكدا  گەورە،  دەوڵەتی  لەبەرامبەر 

ئێستا بەپێچەوانەوە دەوڵەت نەتەوە دروستدەكاتەوە، هەروەك ئەوەی ئێستا 

لە ئەفریقیا دەبیرنێت«. جاك دونریو دوفابر. الدولە. ت. الدكتور سموحی فوق 

العادە. مكتبە الفكر الجامعی. بیروت. ل13. 

كە  پارچەكانی  هەمو  لەسەرە،  زۆر  قسەی  كوردستانەی  ئەو  ئایا  بەاڵم 

دابەشی سەر 4 دەوڵەتی جیاواز لە سیاسەت و نەتەوە و زمان و كولتور بووە، 

لەنەتەوە،  ئایا بەحوكمی ئەوەی جوگرافیاكەی واهەڵكەوتووە كە فرەیی بێت 

مەزهەب، ئاین و ئاینزا، قبوڵدەكرێت وەكو دەوڵەتی نەتەوە ببێتە منونەیەكی 

هاوچەرخ لە ناوچەكە؟. ئەمە ئەو پرسیارانەیە، كە دەبێت وەاڵمی لۆژیكی و 

مێژویی بدرێتەوە.

»دەوڵەتی نوێ لە منونەی بازنەكەی باسكاڵ دەچێت كە نێوەندی لەهەمو 

شوێنێك هەیە و چوارچێوەكەشی سنوردار نییە و بێسنورە، ئەم دۆزە سیاسییە 

دەوڵەت خۆی تێدا نابینێتەوە، بەڵكو دۆزەكە پەیوەندی بە رێكخستنی حاڵەتی 

كۆمەاڵیەتیەوە هەیە، كە دواجار رای گشتی لەسەر بونیاددەنرێت و هەموالیەك 

ملكەچی دەبن، پاشان دەوڵەت لەهەمو كایەكاندا مومارەسەی مافی شەرعی 

و  پەرستگاكان  و  كەنیسە  لەوانەش  دادپ��ەروەری،  ناویرناوە  كە  دەكات  خۆی 

پەروەردە و پیشەسازی و گواستنەوە و نهینی كارەكانی كە رەنگە هەندێكجار 

الدكتور  الدولە. ت.  بوردیو.  جورج  رای گشتی«.  ببێتە هۆی سەرەوژێربوونی 

سلیم حداد. مٶسسە العامە للدراسات و النرش و التوزیع. ل 33.

دەكەین،  دەوڵەت  باسی  لەكاتێكدا  كورد  ئێمەی  بەتایبەتیش  و  بەگشتی 

لەدوای هەوڵدانی  كە  دەكات  لەوە  باس  شنایبەر  دۆمینیك  وەك  شارەزایەكی 

كۆمەڵگەیە  ئەو  نەتەوە،  دەوڵەتی  بۆ  گشتی  دەوڵەتی  گۆڕینی  بۆ  زلهێزەكان 

بەرەو الوازی و نەمانی داهێنان لە پێشكەوتنی خۆیان دەچن و دەڵێت: »ئەو 

نەتەوانەی دەچنە ناو سیستمی دیموكراسیەوە الوازدەبن، هەروەها سەروەری 
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جێبەجێكردنی  لەبیری  بەردەوام  چونكە  سنورداردەبێت،  بەردەوام  شكۆی  و 

لەو  و  نیشتیامنیەكاندایە  كۆمەڵە  كاریگەری  لەژێر  كە  سیاسییە،  پ��رۆژەی 

دەكات  پرسیار  ئەو  كۆمەاڵیەتی،  پەیوەستبوونی  گرێدراوی  دەبێتە  رێگەیەوە 

لەژێر  ب��ەردەوام  كە  هەیە،  بەدیموكراسی  پێویستییان  گەالنە  ئەو  دەڵێت  و 

چاودێریكردندا باسی پرەنسیپی نیشتیامنی و ملمالنێ حەمتیەكان دەكەن، كە لە 

دابەشكردنی دەستكەوتەكاندا لەدایكدەبێت، هەروەها چاودێری ئەو رەفتارە 

بەمانایەكی  هەیە،  ئاینییەكان  گروپە  بۆ  هەستییان  كە  دەكات،  جێكەوتانەش 

پاراستنی  لە  بێت  بەردەوام  گەل  نییە  سەرەتایی  شتێكی  دۆمۆنیك  بەپێی  تر 

الوازی  پێیوایە  هیربماس  خۆرخیس  ترەوە  لەالیەكی  كۆمەاڵیەتی،  پەیوەندی 

بێت،  كۆمەاڵیەتی  لەوەی  زیاتر  سیاسیدایە  لەپەیوەندی  نەتەوەیی  دەوڵەتی 

ئاماژەش بەوە دەكات دەوڵەت لەو قۆناغەیدا كە تێیدا دەژی، ناتوانێت توانای 

ئەوەی  بۆ  كەوابوو  ببێتەوە،  كۆمەاڵیەتییەكان  كێشە  روبەڕوبوونەوەی  بەسەر 

لەو قەیرانە رزگاری بێت دەبێت خۆی لەسەر رەهەندە نیشتیامنیەكان رابهێنێت 

و ئاستە سیاسیەكانی رەها بكات بۆ ئەوەی ئاستی ئابوری واڵتەكە بەرزبكاتەوە، 

و  الدولە  سافیدان.  باتریك  بیپارێزێت«.  نەتەوەیی  بەرتەسكی  لەسنوری  نەك 

للنرش.  توبقال  دار  حسونی.  املصطفی  العربیە.  الی  ترجمە  الثقافی.  التعدد 

رباط املغرب. ل8.

نەتەوەی دیموكراسی كە بەقسەی ئۆباما لە لێدوانێكی فەرمیدا لەبەرامبەر 

سێهەمی  »جەنگی  گوتی  داعشدا  لەسەرەتای سەرهەڵدانی  و  رۆژنامەنوساندا 

جیهانی بەرپابووە« و تەنها بەفەرمی رانەگەیەنراوە، مەسەلەی هاتنەپێشەوەی 

ئیسالم، كە  لەناوچەی  بەتایبەتی  و  بەوەكالەتی گروپە مەترسیدارەكان  شەڕی 

نیشتیامنی  تری  جارێكی  دابەشكردنەوەی  مەسەلەی  عەرەبییە،  نیشتیامنی 

تایبەتی  بە  ناوەڕاستی گەورەدا هاتووە،  نەخشەی رۆژهەاڵتی  لە  كە  عەرەبی 

بەشی  ئابورییە  سیاسی  جوگرافی  دابەشكردنە  لەو  بەنیازن  زلهێز  واڵتانی 
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خۆیان هەبێت، لەكاتێكدا هەمویان كار بۆ لەناوبردنی دوژمنە هاوبەشەكەیان 

بەرامبەریان  سیاسەتی  تاكو  دروستدەكەن  بۆیەكرت  ئاستەنگیش  بەاڵم  دەكەن، 

شكستبخوات، هەمو ئەمانە ئەگەری بەردەم بونیادنانی دەوڵەتی هاوچەرخن، 

كە جیاوازە لەگەڵ دەوڵەتی رۆمای كالسیك و دەوڵەتی دوای جەنگی دوەمی 

جیهانی و هتد. 

دەرگیری  بەقوڵی  خۆیان  ئەوكەسانەی  زۆربەی  كە  لەوەدایە  »كێشەكە 

سەرەوەیان  واقیعیەتی  قبوڵكردنی  و  ناسین  توانای  ناسیونالیزمن،  دیاردەی 

نییە، تا چ بگات بەوەی كەلێی تێبگەن یاخود رشۆڤەی بكەن، بەشێكی گرنگ 

تۆكمەیە،  دەوڵەتی  بوونی  جیهان  بۆ  ناسیونالیستی  تێڕوانینی  لەباكگراوندی 

لەرێگەی  رێكاری  دەوڵ��ەت،  بێ  خێاڵیەتی  كۆمەڵگەی  لەهەندێك  ب��ەاڵم 

لەالیەن  نەك  دەپارێزرێت،  خێڵ  بەشەكانی  لەنێوان  هێزەكان  هاوسەنگی 

ناسیونالیزم  لەبارەی  ئێمە  پێناسەی  یەكەمین  ناوەندییەوە،  دامەزراوەیەكی 

جەخت لە پەیوەندی نێوان رێكخراو و كولتور دەكردەوە، بە پێی ئەو پێناسەیە، 

یەكەیەكی سیاسی شەرعیەتپێدراو لەتاكگەلێك پێكدێت، كە خاوەنی كولتورێكی 

كە  ئەو شتەی  بەاڵم  دروستە،  بانگەشەیە  ئەم  فۆڕمەوە  لەروانگەی  یەكسانن، 

پشتگوێدەخرێت،  ناسیونالیستییە،  تێڕوانینی  هۆكاری  هەستیارترین  رەنگە 

یەكەیەكی سیاسی  تەنها سنوری  نەك  ناسیونالیزم  لەبارەی  پێناسەیەكی وردتر 

لەم  دەوڵەتیش  راب��ەری  دامەزراوەیەكی  بوونی  بەڵكو  دەستنیشاندەكات، 

یەكەیەدا گریامنەدەكرێت، كێشەی سەرەكی ئەم بەدامەزراوەییبوونە ناوەندی 

بەسەر  بێگانەیەك  هیچ  نابێت  سادەتر  بەزمانێكی  نەتەوەوە،  الیەن  لە  هێزی 

ئێمەدا حكومەتداری بكات، لەراستیدا ئەم مەرجەیە كە لە پێناسەی حكومداری 

ناسیونالیزمیدا خۆی حەشارداوە«. ئیرنست گلیرن. ناسیونالیزم. و. فارسی. سەید 

و   15 ل  رەسوڵی.  عەبدوڵاڵ  كوردی.  بو  وەرگێڕانی  تەقەوی.  عەلی  محەمەد 

ل16. 
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ئەگەرچی دەوڵەت نوێنەری نەتەوەیەك بووە، چونكە دەوڵەتەكە بە گشتی 

شوناسەكەی لەچنگی ئەو دەستەبژێرە بووە، كە جڵەوی سیاسیان بەدەستەوە 

بووە، بەاڵم لە سیستمی سیاسی ئێستادا بە تاكە نوێنەری نەتەوەیەك دانەنراوە، 

نایەكسانی  كێشەی  چارەسەری  هەم  و  گۆڕا  سیاسی  ژیانی  هەم  چونكە 

نەتەوەیی  پێكهاتە  هەمو  نوێنەری  دەوڵەت  كە  چارەسەركرا،  فۆڕمەدا  لەو 

هەمەڕەنگی  بوونی  پەرلەماندا  لە  ئەوەی  ه��ەروەك  بێت،  مەزهەبییەكان 

هەیە، بەاڵم ناسیونالیستە توندڕەوەكان و ئەوانی تر كە هاوبیری ئەو جۆرەن 

تیۆری  دامەزراوەیەكی  دەوڵەت  وابیردەكەنەوە  دەوڵ��ەت،  لەدروستكردنی 

باوەڕیان  ئەوانەی  بۆ  بكرێت  مانیفێست  بەوشێوەیە  هەردەبێت  و  سیاسییە 

بەدەوڵەتی نەتەوەییە و هەر دەبێت خۆیان خاوەنی شوناس و سیاسەتەكەی 

دیسپلینی  لەراستیدا  مابوو،  ئەمدواییەش هەر  تاكو  سیاسیەكەی  پاشاموە  بن، 

كە  لەرۆژئاوا،  نازیەت  و  فاشیەت  ئەزمونی  شكستخواردنی  دوای  دەوڵەتی 

وەكو  عەرەب  مانەوەی  هەروەها  بوون،  مۆدێرن  سەرمایەداری  بەرهەمی 

ئەوانی  حكومڕانیكردنی  بۆ  ئاینی  تێكستی  خاوەن  و  سەردەست  نەتەوەی 

دیكەی كە لەگەڵیدا دەژین بەنەتەوە و ئاین و مەزهەبی جیاوازەوە، دەریخست 

كە نالوێت بۆ هیچ نەتەوەیەك بەو بۆچوونە توندەوە كە مێژو غەدری لێكردون، 

هەر  بە  لێكراوە  غەدریان  یان  مبێننەوە،  حكومڕان  نەیانتوانیوە  بۆخۆیان  یان 

بیانویەكەوەبێت، هەر ماوەیەك دەتوانێت بەو گوتارەوە بیانیەكان بچەپێنێت 

بۆ  ناسیونالیزم  بیری  كە  هەیە  بیروڕایە  ئەو  بۆیە  ژیان،  بوارەكانی  هەمو  لە 

دەوڵەت دەبێت بخرێتەوە بەرباس و وردتر مامەڵەی لەتەكدا بكرێت بۆ ئەوەی 

مەترسی بۆ سەرئەوانی تر دروستنەكات.

هەڵبەت منونەی نوێی دەوڵەتی نەتەوەیی، دەبێت بریتیبێت لەو كیانەی 

ئابوری  دیكەی  سەرچاوەیەكی  ببێتە  و  بپارێزی  زلهێزەكان  بەرژەوەندی  كە 

كە  مۆسكۆ  هەندێكجاریش  و  فەرەنسا  بەریتانیا،  ئەمریكا،  وەكو  دەوڵەتانی 
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بزوتنەوەی  ئەمەش  بۆ  جیهانی،  سیاسی  هاوكێشەی  لە  گەورەیە  بەشێكی 

ناسیونالیستی بەم كارە هەڵدەستێت و خەڵك هاندەدات دەوڵەتی نەتەوەیی 

كە  ئەوەیە،  سەرقاڵی  ئایدیۆلۆژیاش  و  ئایدیۆلۆژیایە  ناسیونالیزم   « پێویستە. 

بارودوخێك یان كاروبارێك، یان حاڵەتێك لەكۆمەڵگەدا بگۆڕێت و بارودۆخێكی 

نوێ دامبەزرێنێت. ناسیونالیزم ئایدیۆلۆژیایەكی مۆدێرنە، كە خۆی وەك وەاڵمێك 

هاتەئاراوە بۆ ئەو حاڵەتەی هەندێك بیریاری رۆژئاوایی بە حاڵەتی شپرزەیی 

كە  شپرزەییەك  دەبەن،  ناوی  مۆدێرنەدا  دنیای  لە  مرۆڤایەتی  پاشاگەردانی  و 

هەمو بوارەكانی بوون و ژیانی گرتەوە، شپرزەیی لەنێوان فەرمانڕەوا و فەرمان 

بەسەردا كراو، شپرەزەیی روحی مرۆڤەكان، جیاوازیان یان شپرزەیی سەر و دڵ، 

پۆلێنكردن و  تەنیا كاری  عەقڵ هەست، عەقڵ كە وەك بەشێكی فاكەڵتی كە 

ناتوانێت باسی هەست و روح بكات، ئەمەش لەزۆر حاڵەتدا بووە  ژماردن و 

خاوبوونەوەی  و  خەیاڵ  كانی  وشكبوونەوەی  مایەی  دەبێتە  و  دەبێتەوە  و 

شەپۆلەكانی داهێنان و دروستبوونی بارودۆخی لێوانلێو لەغوربەت، هەروەها 

ناسیونالیزم هێزێكی ئایدیۆلۆژیایە و واتە لەالیەكەوە بریتیە لە چەپكێ ئایدیا، 

ئایدیا لەمەڕ مرۆڤ و  ناوكۆییان لەگەڵ یەكرتدا هەیە، چەپكێ  كە پەیوەندی 

چۆن  ئەوەیە  سەرقاڵی  ناسیونالیزم  ترەوە  لەالیەكی  سیاسەتەوە،  و  كۆمەڵگە 

لەكۆمەڵگەدا  تر  حاڵەتێكی  و  بگۆڕێت  مەسەلەكان  و  شتەكان  حاڵەتێكی 

مۆدێرندا  لەسەردەمی  ئایدیۆلۆژیایەكی سیاسی  وەكو  دامبەزرێنێت، هەروەها 

باڵی  لەمێژبوو  كە  فكریەی  ئەو سیستمە  و  ژیان  باوەكانی  ناو شێوازە  كەوتە 

لەدوای  كە  پاشاگەردانیەی  ئەو  كێشابوو،  ئەروپادا  كۆمەڵگەكانی  بەسەر 

وەك  ناسیونالیزم  رەفیق.  فاروق  هاتەئاراوە«  دڵنیابوونێك  هەمو  لێڵبوونی 

هێزێكی ئایدیۆلۆژیا. گۆڤاری سەردەم. ژمارە 5. ساڵی 1999. 

لەو هۆكار و میكانیزمانەی، كە دەتوانێت  یەكێكە  دانانی سنور  هەڵبەت 

نكۆڵیلێدەكرێت،  یان  دانەمەزراوە  هێشتا  كە  هەرێمێك  بۆ  ناسنامە  ببێتە 



125دەوڵەت

چارەنوسەكەی  دیاریكردنی  و  نەتەوە  بۆ  عەقڵ  بەكارهێنانی  مەسەلەی 

نەتەوە  پێشڕەوایەتی  كە  بكرێت،  سیاسییە  گروپە  لەو  دەكرێت  پرسیارێكە 

دەكەن بۆ رزگاربوون لەدەستی ستەمی میللی، بەاڵم لەپەنای ئەمەش دەبێت 

ئەوە لەبەرچاوبگیردرێت، كە هاوكێشەی سیاسی توانای دروستكردن، هەڵسان، 

تاكو  هەرێامنەی  ئەو  زۆرن  هەڵبەت  هەیە،  دروستبوونەوە  و  سەركەوتن 

بە  تەنانەت  رێگە  ملهوڕانە  ناوەندی  و دەوڵەتی  لێدەكرێت  نكوڵیان  ئێستاش 

نادات بۆ جیابوونەوە، ئەمەش لەرێگەی دروستكردنی  ئازادانەش  راپرسییەكی 

ب��ەردەوام  هێشتا  كە  هەرێامنەیە  لەو  یەكێك  كەتەلۆنیا  ئابوری،  كێشەی 

پیاوانی  دەوڵەت،  پیاوانی  لەگەڵ  دەبێتەوە  توندوتیژی  بەرخوردی  دوچاری 

مافی  سیاسیش  بەرێكخراوی  تەنانەت  و  راپرسی  بەدەستور،  لێناگەڕێن  سوپا، 

دەوڵەتی  بەسنوری  تێكەڵ  بەردەوام  سنورەكەیان  بۆیە  بەدەستبهێنن،  خۆیان 

ناوەندی دەكرێت، نابێت بەهەرێمێكی سەربەخۆ« ئەگەر سنوری هەرێامیەتی 

بونیادی  نێوان  پەیوەندییەكانی  ناو  بخاتە  ئاڵۆزی  ئامانجەكان  و  ناسنامە  بۆ 

كە  نەتەوەییانەش  نیمچە  ئەو گروپە  ئەوە  نەتەوەییەوە،  ناسنامەی  و  سیاسی 

لەدەسەاڵتی حكومەتی  بەرفراوانرت  ئۆتۆنۆمییەكی  یان  بۆ سەربەخۆیی  هەوڵ 

ناسنامەی  دەخەنەسەر  گومان  بەهەمانشێوە  خۆیانەوە  الی  دەدەن،  ناوەند 

و  ژاپ��ۆن  وەكو  واڵتانی  بەاڵم  هەرێامیەتیەكان،  سنورە  لەسەر  بونیادنراو 

ئایسالندا لەروی ئەتنییەوە یەك رەنگن، هەروەها ئەزمونی كەمرتیان لەبارەی 

هەرێامیەتی  شەریعەتی  تەحەدای  كە  هەیە،  نەتەوەییەكانەوە  نیمچە  گروپە 

كۆمەڵگەكانی  ئەوروپاشدا  لەناو  دەكەن،  نەتەوەیی  ناسنامەی  بۆ  داواكاری  و 

وەكو كەتەلۆنیا لەئیسپانیا و واڵونز لەبەلجیكا، بەڵگەی ئەو گروپانەی نەیاری 

سنورداربكەن  ناسنامە  هەوڵدەدەن  هەمیشە  نەتەوەیین،  ناسنامەی  بیرۆكەی 

و جاربەجار لەرێگەی بەكارهێنانی توندوتیژییەوە بەربەرەكانێ دەكەن، دیارە 

بۆ  هەوڵ  ئیسپانیا  وەكو  واڵتانی  و  دینامیكیە  پرۆسەیەكی  نەتەوە  بونیادنانی 
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گرتنەبەری رێگەیەكی مامناوەندی دەدەن لەنێوان سەركوتكردن و خۆگونجاند 

)وەكو  تایبەت  هەرێامیەتی  یەكەی  دروستبوونی  بۆ  داواكارییەكان  لەگەڵ 

داوای  لەالیەك،  دەدرێت  بۆ  زۆرە هەوڵی  ماوەیەكی  كە  كەتەلۆنیا(  هەرێمی 

دانپیانانی ناسنامەی تایبەت بەخەڵكی ئەو هەرێمە دەكرێت لەالیەكی ترەوە، 

ئیسپانیا  یەكەكانی  لەدوای  یەك  حكومەتە  راب��ردوش،  ساڵی   40 بەدرێژایی 

دابینكردوە،  واڵتەدا  لەو  باسك  و  كەتۆلۆن  گروپەكانی  بۆ  زیاتریان  ئۆتۆنۆمی 

بەاڵم لەبەرامبەردا فەرماندە سەربازییەكانی ئیسپانیا هەمیشە هۆشیاریدەدەن، 

بدرێت،  لەئیسپانیا  هەرێامنە  ئەو  یەكجاری  بەجیابوونەوەی  رێگە  نابێت  كە 

و  ناوچە  بەو  دەستگرتن  لەسەر  ئیسپانیا  واڵتی  سوربوونەی  ئەم  بێگومان 

هەرێامنەوە، پاڵی بەگروپەكانی وەكو ئیتا )ئازادی و نیشتیامنی باسك(ەوە ناوە 

تاچەندین هێرشی تیرۆریستی ئەنجامبدەن لەتەقاندنەوەی بۆمب، هێرشكردنە 

وەكو  سەرەكییەكانی  شارە  و  باسك  لەهەرێمی  موڵكیان  و  ماڵ  خەڵك،  سەر 

هەمیشە  دامەزراوە،   1959 ساڵی  لەتەموزی  گروپە  ئەو  پایتەخت،  مەدریدی 

هەوڵ بۆ جواڵندنی هەستی نەتەوەیی لەهەرێمی باسك داوە، هاوكات لەگەڵ 

ناردنی پەیامێكی دژە كۆڵۆنیاڵی كە داوای كۆتاییهێنان بە داگیركاری ئیسپانیا بۆ 

هەرێمەكە دەكات، لەبەرامبەریشدا سەركردەی بەناوبانگی ئیسپانی )جەنەراڵ 

لە  تەنانەت  و  هەواڵنە  ئەو  سەرسەختەكانی  لەنەیارە  بوو  یەكێك  فرانكۆ( 

هەوڵەكانیدا بۆ لەناوبردنی )رێكخراوی ئیتا(، سوپای میللی بەكاردەهێنا، بەاڵم 

هەوڵەكانی سەركەوتو نەبوون، لەدوای مردنی فرانكۆش ساڵی 1975 سەرەڕای 

چەندین هەوڵی سەرنەكەوتو بۆ راگەیاندنی ئاگربەست لەنەوەتەكانی سەدەی 

د.كالوس دۆدز.  رابردو، رێكخراوەكە لەدرێژەدان بە چاالكیەكانی بەردەوامە« 

دەزگای  لەباڵوكراوەكانی  موراد.  عەلی  ئیرباهیم  د.  وەرگێڕانی.  جیۆپۆلیتیك. 

موكریانی. ل109 

كولتوری  بەشێوەیەكی  ناسیونالیستی  دەوڵەتی  كە  بیروڕایەی  ئەو 
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ناسیونالیستی،  بیری  خ��اوەن  نەتەوەی  ئەندامانی  ئ��ارەزوی  حەزو  دەبێتە 

سەرەتای  و  كشتوكاڵی  نیمچە  سنورداری  بیرێكی  خاوەن  كۆمەڵگەكە  چونكە 

هەتا  كات  هەندێك  كە  سەرزەمینی  سنوری  واتە  بیرە،  لەو  رزگاربوونیەتی 

رەچەڵەكی  خاوەن  ئەفریقیا  باكوری  منونە  بۆ  دەبیرنێت.  كولتورەكە  رادەیەك 

دەسەاڵتی  لەكاتی  ئاینەوە  دەسەاڵتدارێتی  بەهۆی  بەناچار  خۆیانن،  تایبەتی 

بەاڵم  كولتورانە،  ئەو  بۆ  گۆڕان  ئینجیل  واتە  كریستیانی،  دواتریش  و  جولەكە 

كە قورئان دێت ئیسالم دەبێتە حوكمڕان، دەسەاڵت، شەڕ و شۆڕ لەناوچەكە، 

وەكو  كە  ئەوانەش  و  بوون  لەناوچەكە  نیشتەجێبوو  وەكو  ئەوانە  هەم  ئیدی 

كە  كۆمەڵگەیەی  ئەو  ئەندامی  ببنە  باج  لەشێوەی  دەبوو  بوون،  كۆچەری 

دەسەاڵتدارە، ئیدی بە هۆی زمانی قورئانەوە دەبوو زمانی عەرەبیش فێربن و 

لەوێشەوە كولتوری عەرەبی، یان ئەوەی زمانی بەربەری و زمانەكانی دیكەی 

دەرەوەی زمانی ئاین، وەكو زمانی نەزانین تەماشاكراو دیسپلینی بۆ دروستكراو 

جۆرێك  ئەمە  قبوڵیكرد،  مانەوەدا  لەپێناو  خەڵكیش  و  وەرگرت  شەرعیەتی  و 

لەتوانەوەی ئەوانی دیكەیە لەناو گوتارێكی زاڵ، كە رەسەنایەتی نییە و بەزۆر 

كولتورێك دەسڕێتەوە و كولتورێكی دیكە جێگیردەكات. »دەوڵەتی نەتەوەیی 

نوێنەرایەتی  واتە هەر حكومەتێك  ناو سیاسەتەوە،  كە هاتە  زاراوەیەك  وەكو 

نەتەوەیەك دەكات، هەر ئەم دۆخەش بوو كە بواری رەخساند بۆ هاتنەكایەی 

مافی  كە  نەتەوەكانەوە،  لەالیەن  چارەنوس  دیاریكردنی  مافی  پرەنسیپی 

تەواو دەبەخشێت بە هەر نەتەوەیەك، كە چارەنوسی خۆی دەستنیشانبكات 

بە  بێت  سەربەخۆ  نەتوانرا  ئەگەر  یاخود  هەبێت،  سەربەخۆی  دەوڵەتێكی  و 

واتای  ئەمەش  لەخۆی،  گەورەتر  لەدەوڵەتێكی  بەشێك  بە  ببێت  خۆی  ئازادی 

ئەوەیە كە تەواوی پرەنسیپەكانی سیستمی نێودەوڵەتی و یاسای نێودەوڵەتی و 

رەوایەتی نێودەوڵەتی لەسەر بونیادنراوە، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو پرەنسیپە گرنگە، 

بەمەش دەتوانین بڵێین، كە ناسیونالیزم لەمڕۆدا بنەمای ئەخالقی و مەعنەوی 
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رێكخراوەی  ئەو  كە  بەڕادەیەك  پێكدەهێنێت،  نێودەوڵەتیەكان  پەیوەندییە 

رەوایەتی  و  نوێنەرایەتی  و  دەگرێت  لەخۆی  جیهان  دەوڵەتانی  ت��ەواوی 

هاڵیدای.  فریاد  لێرناوە«.  یەكگرتووەكانی  نەتەوە  ناوی  دەكات،  نێودەوڵەتی 

ئەنوەر  د.  لەعەرەبییەوە.  نێودەوڵەتیەكاندا.  پەیوەندییە  لە  ناسیونالیزم 

ژمارە57.  ناسیونالیزم.  لەسەر  مەلەفێك  سەردەم.  گۆڤاری  فەرەج.  محەمەد 

ساڵی 2008. 

دەوڵەت  بونیادنانی  دژی  نەتەوە  زۆرج��ار  كە  ئەوەین  شاهیدی  ئێمە 

و  رەسەن  كە  نەتەوانەی  ئەو  منونە  بۆ  دەوەستێتەوە،  دەوڵەت  سیستمی  یان 

نەتەوە  زاڵی  گوتاری  یان  سەردەست،  نەتەوەی  یان  لەبیركراون،  و  مێژویین 

رەسەن  نەتەوەیەكی  خەریكە  گشتی  بە  دەوڵەت  سیاسەتی  یان  دەوڵەت،  و 

جیاوازەوە  لەرێگەی  و  نەیار  دەبێتە  لێرەدا  رەسەن  نەتەوەی  لەناودەبات، 

دژایەتی دەوڵەت دەكات، »هیچ كات یەكسانی لەناو نەتەوە جیاوازەكانی یەك 

بۆیە پەرچەكردار دروستدەبێت و خەڵكێك خۆیان  نابێت،  بەرقەرار  دەوڵەتدا 

بەهەمان شوناسی ئەو كەسانەوە هەڵناواسن كە ئیدیعای نەتەوەی دەوڵەتی 

ئەمە  تێدا دەژی،  نەتەوەیەكی  لە  زیاتر  بەوپێیەی زۆربەی دەوڵەتان  دەكەن، 

لەنیوەی  فەرەنساوە  بریتۆنیەكانی  لەالیەن  كە  دەركەوێت  لەفەرەنسا  زیاتر 

خەریكە  دەكەن  كێشەیە  بەو  هەست  لەمێژە  كە  سەریهەڵدا،  20دا  سەدەی 

و  زمان  و  كولتور  و  رۆشنبیری  لەرێگەی  بۆیە  فەرەنساییدا،  لەناو  دەتوێنەوە 

سەما  یان  ئیدی  منایشدەكەن،  خۆیان  پەرچەكرداری  شارستانیەكانەوە  شێوازە 

ئەدەبیات،  یان  یان مۆزیك،  بریتۆنی،  بەكارهێنانی شێوەزاری خۆیان واتە  یان 

یان تەنانەت بەهاندانی گەنجان، كە بە زمانی دایك قسەبكەن و الیەنگریشی 

رۆشنبیرییە  ئەو  و  سازدەكەن  رۆشنبیری  فیستیڤاڵی  سااڵنە  بەردەوام  زۆرە، 

منایشدەكەن كە ترسیان لەنەمانی هەیە، ئەم حاڵەتە لەبەریتانیاش هەیە چونكە 

نەتەوەیە  ئەم  ئەگەرچی  واڵتە،  ئەو  سنوری  دەكەونە  لەبریتۆنیەكان  بەشێك 
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سیستمی كۆماری فەرەنسایان قبوڵە و تەنانەت بەكارهێنانی زمانی فەرەنسی 

لەزۆربەی شوێنەكان بەشێوەیەكی  بە گشتی قبوڵكراوە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی 

نایانەوێت  و  پەرچەكردار  هۆی  بووە  یاساغە،  زمانە  ئەو  بەكارهێنانی  فەرمی 

و  العرقیە  اریكسن.  هایالند  توماس  فەرەنساوە«.  دەسەاڵتی  ژێر  بكەونە 

القومیە. وجهات نظر انرتوبولوجییە. ترجمە. د.الهای عبدالحسین. دار النرش. 

عامل املعرفە. 2010. ل168. 

بۆیە مەسەلەی دەوڵەتی فرەنەتەوە یان فرەكولتور، كێشەی زیاتر دەبێت 

رەسانەیەتی  و  تێدایە  كولتوریان  یان  نەتەوە،  كەمرتین  كە  دەوڵەتانەی  لەو 

النیكەم  یان  دەوڵ��ەت،  زمانی  و  شوناس  نەبوون،  ب��وون،  كێشەی  نەبووە، 

زمانێكی  دانانی  بۆ  دروستبووە  نەتەوەكان  لەنێوان  پێشوەخت  رێككەوتنێكی 

سەرەتای  دەوڵەتێك  بەپێچەوانەوە  بەاڵم  كاروبارەكانی،  و  دەوڵەت  بۆ  فەرمی 

ئەگەری دروستكردنی بێت، یان النیكەم وەكو عێراق بێت، هەرگیز ناتوانێت بە 

یەكسان ئەو هەمو كولتور و ئاین و زمانە وەكویەك تەماشابكات و كاریپێبكات 

و كێشەی لێدروستنەبێت، ئەمە رەنگە بۆ كوردستانیش لەداهاتودا هەروابێت، 

ئەگەر دەوڵەتێكی نەتەوەیی توندڕەوبێت، چونكە نەتەوەكانی دیكەی هاوشانی 

خۆیان بە هاواڵتی پلە دووی دەوڵەت دەزانن. 

مەسەلەی كێشەی دەوڵەت لەو واڵت و هەرێامنەی زیاتر لەنەتەوەیەكی 

سنورەكە  و  جوگرافیدا  لەسنورێكی  مەزهەبێك  و  نەتەوە  هەر  و  تێدایە 

بەپیتە و نەوتی تێدایە، وەكو سامانی دەوڵەت، دەبێت دەستور ئەم كێشەیە 

چارەسەربكات، چونكە دیسان لەدواڕۆژدا كێشەی نەتەوە دەكەوێتە مەسەلەی 

جوگرافی، مافی ئابوری، مافی گەالن و نەتەوەكان، وەكو سكۆتلەندا و ئەمازیغ 

باسیدەكات،  سمیس  ئادام  وەكو  نەتەوەكان  سامانی  كە  بەوپێیەی  هتد،  و 

لەقەوارەی  هەیە  جیاوازی  دیكە  سەردەمێكی  بۆ  لەسەردەمێكەوە  ئەگەرچی 

دەوڵەتدا، بەاڵم گرەنتی نییە لەداهاتودا نەبێتە كێشەیەكی ئابوری لەنێوان ئەو 
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گرفتە  ئەم  بەدەستور  دەبێت  بۆیە  دەژین،  دەوڵەتدا  لەیەك  پێكەوە  گەالنەی 

سیاسی و ئابورییە چارەسەربكرێ و سنورەكەی دیاریبكرێت. 

دانیپێدانرا،  و  بەدەوڵەت  كرا  بەفەرمی  كوردستان  ئ��ەوەی  لەئەگەری 

دیسان  ناتوانێ  ئابوری  مەسەلەی  و  دەبێت  دیكە  شێوەیەكی  لێرەدا  كێشەكە 

تاكە سەرچاوەی شوناسی دەوڵەت بێت، كەواتە پرسیارەكە لێرەدا و قسە تەنها 

لەسەر ئەوەیە، ئایا نەوت دەبێتە گەنجینەیەك بۆ ئایندەی كورد و كوردستان 

ئایندەی  شەڕی  كە  ئاو،  و  سیاسی  كیانی  خاوەن  ببێتە  بەوەی  بەرامبەر  یان 

وەاڵمەكەی  و  نادیارە  پرسێكی  ئەمە  خۆی،  سەرەخۆرەی  دەبێتە  یان  جیهانە، 

دەگەێننە  كورد  چۆن  بڕیارەكان  خاوەن  نییە  دیار  هێشتا  چونكە  نییە،  ئاسان 

سەر ئاو، كە یەكێكە لەئەگەرە سەركەوتووەكان، ئایا بە گەیشتنی كورد بۆ سەر 

سرتاتیژی  و  ئامانج  دەوڵەت  گوتاری  كە  بپارێزێت  كیانە  ئەو  دەتوانێت  ئاو، 

كە  دەركەوتووە  چونكە  نییە،  گرەنتی  و  مەترسیدارە  ئەمە  لەراستیدا  بووە، 

دیاریكراو  دیكەی  سیاسەتێكی  بەرامبەر  دیاریكراو  بەسیاسەتێكی  ناوچەكە 

و  سیاسی  گروپی  گشتی  بە  ناوچەكە  كە  بڵێم،  مەبەستمە  بەڕێوەناچێت، 

شاهیدی  ئێمە  چونكە  دەك��ەن،  بەسەردا  حوكمی  ناسنامە  بێ  چەكداری 

ئەوەین زۆربەی دەوڵەتانی بەناو نیشتیامنی عەرەبی خاوەن سامانێكی زۆری 

نەوت، گاز، فوسفات، فسفور و هتد...ن تائێستاش بۆخۆیان كەڵكی نەبووە و 

نەتەوە و كولتوری  ئەوەتا كێشەی  كێشەی هەژاری چارەسەرنەكردوە، كەچی 

سەروەری  وەكو  دەوڵەت  هۆیەشەوە  بەو  و  دروستكراوە  خیڵەكی  و  جیاجیا 

دەوڵەت  بۆ  مەترسییە  ئەم  دەكرێت،  پارچە  لەداهاتوشدا  و  هەڵوەشاوەتەوە 

لەم رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە هەمیشە لەنوێبوونەوەدایە، هەر 100 ساڵ جارێك 

ئەم كێشەیە سەرهەڵدەداتەوە و دەبێتە هۆی لەبەریەك هەڵوەشان، ئەمە بۆ 

ئەوروپای رۆژهەاڵتیش هەروایە، هەر ئەوەی لەكۆتایی سەدەی بیستدا چیك، 

)قرم(  واتە  ئێستاش مەسەلەی كرم  و  بۆسنە، هێرزەگۆڤینیا  سلۆڤاكیا، چیچان، 
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لەئوكراینا هاتۆتە پێشێ و دورنییە لەداهاتوشدا چەند دەوڵەتی دیكە لەبەریەك 

هەڵبوەشێتەوە، كە لەبەردەم ئەگەری كراوەن. بۆیە كێشەی سامان و نەتەوە 

جیاجیاكانی ناو یەك واڵت كێشەی هەمیشەییە و بنەبڕ ناكرێت. 

»بەاڵم هەرێم بە پێی تیۆری سیاسی دەوڵەت لەالی بردۆ، واتای توانایەكە 

و  جێگیربووە  خۆیدا  خاكی  لەناو  كە  مانایەی  بەو  دەوڵەت،  بونیادنانی  بۆ 

دەتوانێت چاالكیەكانی گەل ئەنجامبدات، بۆیە ئەستەمە بتوانرێت هەقیقەتی 

دەوڵەت،  سیاسەتی  بەئەنجامگەیاندنی  بۆ  كەرەستەیەكن  كە  هەرێامنە،  ئەو 

قەوارەكە  گشتی  سەروكاری  توانیویەتی  چونكە  لەگەڵدابكرێت،  لێپێچینەوەی 

سامانە  لەو  بكات  وەبەرهێنان  و  رێكبخات  گشتی  موڵكیەتی  و  بكات 

كەواتە  هتد،  و  بكات  نیشتیامنەكەی  لە  بەرگری  و  هەیەتی  كە  رسوشتییەی، 

گرنگیەكەی ئەوەیە كە لەژێر چاودێری تاكەكانی دەربچێت بۆئەوەی دەستی 

پێوەبگرن، ئەلێرەوەیە كە هاوكاری لەنێوان دەسەاڵت و كۆمەڵگە مرۆییەكەی و 

سیاسەتەكەی حوكمی لەسەر دەدەن«. الدكتور. منذر الشاوی. فلسفە الدولە. 

الذاكرە للنرش و التوزیع. الطبعە الثانیە 2013. ل88. 

لێرەوە تێدەگەین كە هەرێم ئەگەر بەتەنهاش بێت نەك سیستمی فیدراڵی، 

واتا توانای دەوڵەتی هەیە، ئەوەی كە لە هەرێمی كوردستان دەگوزەرێت بە 

هەمو ئیشكالیاتە سیاسی و دەستوری و ئابوریەكانیەوە، بەشێوەیەك لەشێوەكان 

نێودەوڵەتیش  و  هەرێم  دەوروب��ەری  تەواوی  چونكە  دەوڵەتە،  مومارەسەی 

بەقسەی ژەنەڕاڵێكی  ئەگەر  لەتەك دەكەن،  نیمچە دەوڵەتێك مامەڵەی  وەكو 

تەنها  و  نییە  جاران  ئەمریكای  ئەمریكا،  ئیرت  كە  بێت،  تورك  خانەنیشینكراوی 

ئەنچەرلیكە،  بنكەی  ئەندامی  كە  نییە،  گەورەی  هاوپەیامنی  توركیا  لەگەڵ 

لەژێر  نەوتییەكان  كێڵگە  زۆربەی  چونكە  گرنگە  بەالوە  كوردستانی  بەڵكو 

و  هەبێت  كڕۆكی  قسەیە  ئەم  كوردستانە،  دەسەاڵتی  جوگرافیای  و  كۆنتڕۆڵ 

كەڵكی هەبێت بۆ ئایندەی بەرژەوەندییە هاوبەشەكانی كوردستان و ئەمریكا 
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بەتایبەتی، ئەی دەبێت چۆن و بەچ شێوەیەك لەگەڵ كوردستانەكانی تری وەكو 

لەژێرەوە  ترەوە  لەالیەكی  و  دوژمنێتی  لەالیەك  كە  بكات  مامەڵە  ئێران چۆن 

ئابوریەكەی لەناوچەكە.  دۆستایەتیدەكات بۆ سەركەوتنی سرتاتیژییە سیاسییە 

پرسیارەكە ئەوەیە ئایا توركیا لەگەڵ كام كورد قسە دەكات و قبوڵدەكات ئەو 

ئامادەكردوە  خۆی  كورد  ئایا  بەڕێوەبچێت،  كێشە  بێ   بە  بەئاسانی  پڕۆسەیە 

كە نوێنەرایەتی خۆی رابگەێنێت بۆ هەر ئەگەرێكی لەو جۆرە كە شانسێكی 

گەورەیە. 

عوسامنی،  ئیمپراتۆریەتی  روخانی  دوای  رابردو  سەدەی  دیارنییە  ئەمە 

لەوانەش كورد،  لەژێر چنگدابوو،  ناوچەیەكی گەورەی  لە 460 ساڵ  زیاتر  كە 

زۆر  بەشێكی  و  سوریا  عێراق،  یۆگسالفیا،  رۆمانیا،  بوڵگارستان،  لە  هەریەك 

لەنیشتیامنی عەرەبی ئێستا دابەشكرا، كەچی كورد لەهەمو ئەو گەالنە خاوەن 

مافرتبوو ببێت بەدەوڵەت و نەكرا، مەسەلەی گۆڕینی رێكەوتنی )سیڤەر( بە 

ئەوەی  سەرباری  ئەمە  راستیەن،  ئەو  سەملێنەری  باشرتین  )لۆزان(  رێكەوتنی 

هەم  و  یاساییە  كیانە  ئەو  بەدەستهێنانی  بۆ  هەبوو  مێژوی  هەم  كورد  كە 

كێشەیەكی دیاربوو، هەم پێویستە بكرێت بە دەوڵەت كە نەخشەی جوگرافیای 

ناوچەكەی دەگۆڕی، دوریش نەبوو ئێستا بارودۆخەكە بەپێچەوانەوەبێت، كورد 

ساڵەش  چەند  ئەو  و  بكردایە  عێراقی  دەوڵەتی  پێكەوەلكاندنی  داوای  خۆی 

شەڕی  بە  لێناكەوێتەوە  پێكهاتەكانی  لێكرتازانی  و  كوشتوبڕ  نەهامەتی،  شەڕ، 

هەشت ساڵەی ئێران عێراقیشەوە، كەچی بەپێچەوانەوە بەرێككەوتنی جەزائیر 

بە  ببێت  پێدانەنرا  دانی  و  پوچەڵكرایەوە  شۆڕشەكەی  و  كرا  لەدژ  پیالنگێڕی 

دەوڵەت، لەحاڵێكدا بوونی كورد بەدەوڵەت لەوكاتەدا بەهای سیاسی باشرتی 

ئێستا، چونكە دەوڵەتی نەتەوەیی لەگەڵ سەرهەڵدانی چەمكی  هەبوو، نەك 

مافی دیاریكردنی چارەنوس بوو. 
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جۆرەكانی دەوڵەت

1: دەوڵەتی فیدراڵی 

واتای  هاتووە،  التینیەوە  )فیۆدۆس(ی  زاراوەی  لە  فیدراڵی  دەوڵەتی 

پێكهاتە جیاوازەكان قبوڵی  ئارەزومەندانە كە  بە  لەناو دەوڵەتێك  هاوپەیامنیە 

بەمەرجێك  جێگیركرابێت،  دەستورێكدا  لەناو  و  بكەن  سیاسیە  ژیانە  ئەو 

كەڵكی  ئاسایشی  و  سیاسی  سەقامگیری  و  ئاسایی  لەكاتی  فیدراڵیەتە  ئەو 

بەویستی  كە  دەوڵەتەیە،  ئەو  فیدراڵی  دەوڵەتی  زانراوە  وەكو  لێوەربگیرێت، 

سیستمەكەشی  و  دەبێت  پێكهاتەكان  هەمو  ئارەزومەندانەی  و  گشتی 

سایەی  لەژێر  هەرێمەكان  هەمو  كە  بونیاددەنرێت،  بنچینەیە  ئەو  لەسەر 

بەڕێوەبردنی خۆیان  ئابوری و سیستمی  ناوەندین، بەاڵم دەستور و  دەوڵەتی 

كۆمارەكە،  دەستوری  لەگەڵ  نەبێت  دژكاری  دەستورەكە  بەمەرجێك  دەبێت، 

لەدنیای  نییە  نوێ  سیستمێكی  فیدراڵی  دەوڵەتی  هەڵبەتە  پاشاییەكە،  یان 

نەتەوەكان  هەمو  پێكەوەیی  بۆ  شێوازێكە  بەڵكو  دەوڵەتداریدا،  و  سیاسەت 

بەاڵم سیستمەكەی  بوو،  بەوشێوەیە  پێشرت سۆڤێت  قەوارەی سنوریدا،  لەیەك 

جیاوازبوو، هەروەها ئەمریكا بەو شیوەیەیە، ئێستاش بریتییە لە 50 ویالیەت 

یەكگرتوی  ئیامراتی  خۆیەتی،  سیاسی  ئیرادەی  خاوەنی  ویالیەتێكیش  هەر  و 

تر  عەرەبی بەو شێوەیەیە، دەوڵەتی هۆڵەندا و ئەڵامنیا و چەندێن دەوڵەتی 

دەستورەكە  دانانی  شێوەی  بەاڵم  هەیە،  حوكمڕانیان  سیستمی  هەمانشێوازی 

تەنها حاكمیەت  ئەڵامنیا  لە  تر جیاوازی هەبێت،  بۆ شوێنێكی  لە شوێنێكەوە 

هەیە كە دادگای دەستوری هەرێمەكە یان شارەكە دیاریدەكات و بەڕێوەبردنی 

خەڵك لەسەر ئەو بنچینە یاساییە دەبێت، كە ژیانی رۆژانەی پێبەڕێوە دەچێت. 

رۆژئاوا  فەزای سیاسی  بەاڵم  ستایلن،  رۆژئاوا هەمان  لەدەوڵەتانی  زۆرێك 

لەوێ  ئاین  كردوە،  كۆمەاڵیەتیان  رێنیسانسی  پێشرت  ئەوان  چونكە  جیاوازە، 
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و  وانیە  رۆژهەاڵت  لە  ئەمە  یاسا،  و  سیاسی  سیستمی  لەگەڵ  جیاكراوەتەوە 

گوتاری زاڵی ئاین، كە زۆرینە لەسەری كۆكن، گوتاری دەستورە و رەنگیداوەتەوە 

پاشای  یان  كۆماری،  سەرۆكی  یەك  دەوڵەت  لە  »ئەمجۆرە  یاساكانیشدا،  لە 

لەدەستوردا  تەنها  سەرۆك،  نییە  بوونی  سیاسی  سیستمی  لەناو  بەاڵم  هەیە، 

نەبێت، بەاڵم سەرۆكی هەرێمەكان سەربەخۆن و خاوەنی ئیرادەی خۆیانن لە 

دیبلۆماسیەت و بەڕێوەبردن و پەیوەندی لەگەڵ ئەوانی تردا«. د. كنعان نواف. 

نظام الدستوری و سیاسی للدولە امارات املتحدە. مكتبە الجامعە للتوزیع و 

النرش. ل84. 

 2: دەوڵەتی یەكێتی كردەیی راستەقینە: 

ئەمە جۆرێكی تری دەوڵەتە و بریتییە لە یەكێتی بەردەوام یان كاتی، لەم 

دەوڵەتەدا هەموالیەك ملكەچی سەرۆكی ئەو یەكێتیەن، كە سەرۆكی دەوڵەت 

خاوەن سیاسیەتێكی یاساییە، یەكگرتنی ئەو دەوڵەتۆچكانە بە پێی راپرسی دەبێت 

سیاسی  دەستەبژێری  ئەوكات  سیاسی،  بەشدارییەكی  وەكو  خەڵكەوە  لەالیەن 

و  سیاسی  سەروەری  دەبێت  تێكەوت  جیاوازی  ئەگەر  دەدەن،  لەسەر  بڕیاری 

مۆربكرێت،  یاسایی  بەڵێنی  دەبێت  هەروەها  بكرێت،  دەستكاری  و  دەستوری 

دوچ��اری  هەموان  و  بكات  چاوچنۆكی  رەنگە  دەوڵەتێك  دورنییە  چونكە 

تری  هێزێكی  لەگەڵ  هاوپەیامنیكردن  یان  دراوسێیەك،  لەگەڵ  بكاتەوە  جەنگ 

)ساحل  جەنگی  منونەش  شەڕ،  بەرپابوونی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  نێودەوڵەتی، 

العاج و ئیسپانیایە(، كە توشی شەڕێك بوونە و شەڕی ئەوان نییە، »بۆیە لەمجۆرە 

دەوڵەتەدا، كە پێی دەگوترێت كردەیی و راستەقینە، خەڵك بڕیاری ئاشتی یان 

بڕیاری پێكەوەبوون و دابڕان بدات ئەوكات دەستەبژێری  شەڕ بدات و خەڵك 

سیاسی كاری لەسەر بكات«. استاذ. بودیار حسنی. الوجیز فی القانون الدستوری 

للدولە االمارات العربیە املتحدە. مكتبە اتر للتوزیع والنرش. ل92 
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هەمو  چونكە  فیدراڵیدا،  لەناو  كۆنفیدراڵیە  نیمچە  سیستمە  ئ��ەم 

و  پەرلەمان  و  پایتەخت  كە  سەنتەرن  یان  بەدەوڵەت،  سەر  دەوڵەتۆچكەكان 

حكومەتی ناوەندی كاروبار هەڵدەسوڕێنێت.

 

3: یەكێتی كەسێتی. 

كەسێتی دەوڵەت یەكێكە لەو مەرجانەی كە دەبێت هەبێت، ئەم مەرجە 

پێوەرێكە  نێودەوڵەتی،  ناوەندی  لەناو  بۆ سەروەری دەوڵەت و حكومەتداری 

لەهەمو بوارەكانی سیاسی، دبلۆماسی، بازرگانی و كولتوری كاری پێدەكرێت، 

یان  داگیركاری  لەئەنجامی  نەماوە،  كەسێتیان  كە  دەوڵەتانەی  ئەو  هەمو 

كارپێنەكردنی دەستورەكەی یان بڕوانەبوونی دەوڵەت بە ئازادی و دیموكراسی 

یان بەو سیستمەی كاریپێدەكات و هتد. 

هەڵبەت مانەوەی كەسێتی هەندێكجار بە سەركردەی كاریزماییەوە بەندە، 

و  دیبلۆماتكار  یان  بەندە،  سەركردەوە  سایكۆلۆژیای  بە  پەیوەندی  ئەمەش 

سەفیر و كونسوڵەكانیەوە، یان بە لۆبیەكان و رۆشنبیرەكانیەوە بەندە، هەڵبەت 

بتوانن  دەوڵەمتەدارەكان  و  دەوڵەت  كە  ئەوەیە  كەسێتی  دیكەدا  لەشوێنێكی 

خۆیان بەدوربگرن لەهەر دژوارییەكی سیاسی لەناوخۆ و دەرەوە، یان النیكەم 

داهاتوی  بەرژەوەندەی  كە  بكەن،  ئابوری  و  سیاسی  بەرەیەكی  لە  بەشداری 

دەوڵەتەكە بپارێزن. 

لە  دەوڵەتی  كەسێتی  گەورەیی  بێت  ئەفالتون  تیۆرەكەی  پێی  بە  »ئەگەر 

بینیوە،  پێغەمبەرەكانی  لەبنەماڵەی  بەپێچەوانەوە  فارابی  بینیوە،  فەیلەسوفدا 

ئەمەش بە پێی ئەوەی، كە بەعەقڵێكی چاالكەوە گرێیداوە، كە هەم كەسێتیەكە 

لە  فارابی  لێرەوە  بااڵتر،  پلەیەكی  دەگەێنێتە  قەوارەكە  و  دەوڵەت  هەم  و 

بۆیە كۆتایی بەوە هێنا كە ئیامم  تێگەیشتنە تەرشیعیەكان دەرچۆتە دەرەوە، 

دیكەی  بیانویەكی  ئەفالتون  دیسان  بەاڵم  لە مەزهەبی شیعیدا،  بێت  سەرۆك 



سمكۆ محەمەد  136

ملمالنێی  وەك  دادەنێت،  كەسێتی  بەپێوەری  فەیلەسوف  بۆیە  كە  هەیە، 

و  دادپەروەر  دەتوانن  ئەو  بەتێڕوانینی  فەیلەسوف  كە  لەبەرئەوەی  ئیدراكی، 

ئەمەش  بكەن،  تەماشا  یەك  و هەمو هاونیشتیامنیەكان وەك  یەكسانیخوازبن 

هۆكارێكی دیكەیە بۆ پێناسەكردنی كەسێتی دەوڵەت لەچاوی ئەوانی دیكەدا« 

د. عامدالدین الجبوری. زعامە الدولە فی الفكر السیاسی الفالتون و الفارابی. 

مجلە الزمان. سنە 2000.

پاسپۆرتەكەیدایە، منونەش گەورە دەوڵەتی  لە  بەشێكی كەسێتی دەوڵەت 

لەپێشەوەی  كە  فەرەنسا،  و  ئەڵامنیا  ئەمریكا،  بەریتانیا،  فللەندا، سوید،  وەكو 

كە  هەیە  دیكە  دەوڵەتێكی  چەند  پاسەپۆرتەكەیان،  كەسێتی  بۆ  دنیان  هەمو 

خاوەن بڕیارن لەئاستی دنیا لەناو حەوت دەوڵەتەكەی ئەنجومەنی ئاسایش، كە 

هەمو دنیا لەژێر سایەی سیاسەتی ئەوان و بڕیاری ئەوان بەڕێوەدەچێت. لێرەوە 

تێدەگەین هاواڵتی ئەو واڵتانە بۆچی هەڵسوكەوتیان جیاوازترە لەوانی دیكە، 

و  پێوەدەكات  شانازی  هاواڵتی  كە  شوناسانەی  لەو  یەكێكە  پاسپۆرت  چونكە 

خۆی دەپارێزێت لەهەر ئەگەرێكی ناشیرین، بەاڵم كەسێتی دەوڵەت لەشێوەی 

دیكەیە،  شتێكی  كولتورەكەی  خاوەندارێتی  و  سیاسی  هەژمونی  و  مامەڵە 

و  پێویست  كەرەستەی  بەرهەمهێنانی  و  تەكنۆلۆژیا  و  پێشكەوتن  هەروەها 

ناسنامە و هتد، ئەمە سەرباری مەسەلەی مێژویی، كە منونەی میرس، هندستان، 

چین، ئێران و یۆنان هەیە. 

4: ویالیەتی فیقهی. . دەوڵەتی منونەیی 

سەرەتا لە زاراوەی فیقهەوە دەچینە ناو باسەكەوە و دواتر دەچینە سەر 

و  فیقهی  دەوڵەتی  شەرعیەتپێدانی  و  درووستبوون  شێوەی  و  سەرهەڵدان 

و  زمانزانین  واتای  بە  فیقهی  »زاراوەی  منونە،  وەكو  دەوڵەتە  ئەو  جۆرەكانی 
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بەحرینەوە  لە كۆمەڵگەی  گریی  زانستەكەیەتی،  فیقهیش  تێگەیشتنی شتێكە، 

هەر  بینین،  زانستی  بە  نائامادەیی  بەرەو  بەردەوامبوونە  فیقه  گوتویەتی 

زانستێكیش بۆخۆی فیقهێكە، بەاڵم دواجار ئەم زاراوەیە وەكو مەدلول بە پێی 

)ئینب  لەمبارەیەوە  هەر  شەریعەتناسی،  بە  كراوە  ئەسیر(،  )ئینب  تێگەیشتنی 

بۆ  چاكەكارییەكە  و  و شەرەف  هەیە  سەروەری خۆی  فیقهێك  هەر  مەنزور( 

جۆرەها زانین و گوتویەتی هەر زانایەك حەاڵڵ و حەرامی خۆی هەیە، ئەمەی 

ناوناوە حوكمەكان، بەو مانایەی ئەوەی، كە زانیویەتی پێشكەشیكردوە«. فۆاد 

ابراهیم. الفقیه و الدولە. الفكر السیاسی الشیعي. دار الكنوز االهلیه. ل9. 

دوای ئەوەی زاراوە یان چەمكەكە لە ئاینناسی و مەسەلەی زمان دەچێتە 

دەرەوە، دەبێتە زاراوەیەك بۆ تێگەیشنت لەدامەزراندنی قەوارەیەكی دەوڵەتی 

بەرلەوەی ببێت بە شوناسی دەوڵەت، بەاڵم رەسەنایەتی ئەمجۆرە دەوڵەتە تەنها 

پیاوە روحانیەكانیان  تێڕوانینی شیعی و  موڵكی شیعە مەزهەبەكانی ئیسالمە، 

لە مێژودا بۆ دەوڵەت، مەرج و وەزیفەی خۆی هەیە، ئەم تێگەیشتنە لەوێوە 

سەرەنجام  و  مرۆییە  پێویستیەكی  دەوڵەت  بۆ  فیقه  كە  گرتووە،  سەرچاوەی 

دامەزراندنی دەوڵەتێكی فیقهیە لەسەر زەوی« ئێمە لەمبارەیەوە مامەڵە لەتەك 

سێ خیڵ دەكەین، كە لە گێڕانەوە شیعیەكاندا هاتووە بۆ دەوڵەت و دەسەاڵتی 

سیاسیەوە،  پێكهاتەی  لەروی  دادەنرێت  كۆمەڵگە  سێ  بە  هەروەها  شیعی، 

لەبنەماڵەی  كە  هاتووە،  عەلییەوە  ئیامم  گوفتارێكی  لە  یەكەم:  پێكهاتەی 

پێغەمبەری ئیسالمە، ئیامم جێگرەوەی پێغەمبەرە، مینبەری ئەمیری باوەڕدارانە 

و دواتر دەبێت بە بۆماوە بۆ حەسەن و حوسێن، لەگێڕانەوەیەكی تری ئیامم 

روونكردنەوە  و  جومعە  ئیامم  كە  دەڕوات،  ئیامم   10 تاكو  دەڵێت:  عەلیدا 

دیاریدەكات، پێكهاتەی دوەم: لە گێڕانەوەی ئەبوعەبدوڵاڵ هاتووە، كە محەمەد 

پێغەمبەری ئیسالم گوتویەتی فوقەها زامنی پێغەمبەرایەتین ئەگەر نەچنە ناو 
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ئەمانە سەربە  گوتویەتی  واتای چییە؟،  ئەوە  پێغەمبەر  ئەی  گوتویانە  دنیاوە، 

سێهەم:  پێكهاتەی  دینەكەیان،  سەر  بچنە  شتێكیانكرد  هەر  ئەگەر  دەسەاڵتن 

هەر لەئیاممی عەلییەوە هاتووە، بۆیە دەتوانن دەوڵەتی فیقهی دروستبكەن، 

چونكە الوازەكان بەهێزدەكەن بۆئەوەی لەدەشتایی بەئاسودە بژین و بەیانیش 

لە  پاڵپشتی  كە  هەیە،  دیكە  ریوایەتی   8 لەمبارەیەوە  و  بدەن  پشوو  هەسنت 

دامەزراندنی ویالیەتی فیقهی دەكات » فٶاد ابراهیم. الفقیه و الدولە. الفكر 

السیاسی الشیعی. دار الكنوز االدبیە. ل55.

لە  ستایلێكە  كە شیعەگەرێتیە،  ئاینی،  دەوڵەتی  لە  ویالیەتە جۆرێكە  ئەم 

بۆ  جیاوازە  واتای  دۆزینەوەی  و  ئیجتیهاد  خاوەنی  كە  كاسۆلیكی  كریستیانی 

تێكست و دەوڵەتداریی، كە ئاین خۆی لەدەوڵەت و سیاسەت بێبەریكردوە، ئەم 

ویالیەتە فیقهیە بۆ بنچینەكانی دەوڵەت لەروی سەرخانی فەلسەفیەوە پشت 

بە پلەبەندی ئاینی دەبەستێت، كە بریتییە لە ئایەتوڵاڵ و گەڕانەوەی مەهدی 

مونتەزیر بۆ سەر زەوی و ئاساییكردنەوەی بارودۆخی مرۆڤ لە شەڕو ئاژاوە، 

مەزهەبی  دوو  هەر  كە  ئەفسانەییەیە،  پاڵەوانە  ئەو  مونتەزیری  مەهدی  كە 

شیعە و سوننە لەسەری كۆكن، كە رۆژێك دێت دەگەڕێتەوە، هەروەك چۆن 

مەزهەبەكانی كریستیانیش بەهەمانشێوەیە كۆكن لەسەر گەڕانەوەی مەسیح 

خراپەكاری  و  توڕەیی  نەهێشتنی  و  چاكەكاری  گەڕانەوەی  و  زەوی  سەر  بۆ 

و  دەسەاڵت  بۆ  كە  هەیە  مانادا  و  فەلسەفە  لەنێوان  زەمەنێك  بەاڵم  هتد،  و 

دەوڵەتی ئاینی بەڕەوا بیرناوە لەمێژودا، ئەم دەوڵەتە لەرێگەی ئیجتیهادی نوێوە 

بۆ تێكستەكان و وتەكانی پێغەمبەر و ئەوانی تر، بوارێكی گونجاو و نوێ بۆ 

دەوڵەت دروستدەكەن كە لەگەڵ سیاسەتی هاوچەرخی دنیادا، ئاین بتوانێت 

بتوانێت  لەناو دەستوردا، هەروەها  ئاین  بە  كاركردن  میتۆدی  مبێنێتەوە وەكو 

تایبەت بكات لە هەمو بوارەكانی رۆشنبیری و فەلسەفی و هونەری  جەنگی 
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تایبەت بەخۆی چ لەناوەوە و چ لەدەرەوە. هەڵبەت شیعە بەبیانوی ئەوەی لە 

قورئاندا لەسورەتی مائیدە و ئایەتی 55 هەیە، كە رێگەی بە ئەهلی بەیت داوە، 

ئەم ویالیەتە دروستبكرێت. 

لەمێژودا  لە روخان حكومەتی پەهلەوی رەزا شا، چەندجارێك  بەر  ئێران 

ئەمجۆرە دەوڵەتەی بەخۆیەوە بینیوە، بۆ منونە دەوڵەتی مەغۆلی ساڵی 661 

دەوڵەتی  هەروەها  كرد،  تاوس  كوڕی  عەلی  بۆ  ویالیەتێكی  پێشنیاری  كۆچی 

وەكو  كە   ،1336_1264 ساڵی  و  مەغۆلەكان  لەسەردەمی  هەر  ئیلیخانی 

ئەوە  دوای  چونكە  هاتووە،  ناوی  جەنگیزخان  بنەماڵەی  لە  جیابوونەوەیەك 

جەنگیزخان چووە بۆ ئاسیای ناوەڕاست و پاشان ناگەڕێتەوە و دەمرێت، ئیدی 

یەكەمین دەوڵەتی فیقهی لەئێران ساڵی 1979 لەدوای روخانی حەمە رەزا شا 

پەهلەوی، بۆ یەكەمجار بەفەرمی و بەراستەوخۆ هاتۆتە سەر حوكم و تەواوی 

دامودەزگای فیقهی و ئاخوندی كارپێكردوە، ئەمە تاكە دەوڵەتێكە بەو میتۆدە 

دوبارەدەكاتەوە،  حوسێن  و  حەسەن  نەمانی  دوای  ئەزموونی  و  كاردەكات 

سیاسی،  ژیانی  ناو  بۆ  فیقهیە  دەوڵەتی  سرتاتیژیەتی  گەڕانەوەی  بۆ  ئەمەش 

لەمبارەیەوە نوسەری بەناوبانگی شیعە مەزهەب )محمد عبد الالوی( دەڵێت 

»هەروەك چۆن چەمكە سیاسییەكان لەفەرهەنگدا جێگەیان دەبێتەوە و دواتر 

بە پێی هەلومەرجی تایبەت واتای دەگۆڕێت یان نوێدەكرێتەوە و دەگونجێرنێت 

لەگەڵ بارودۆخدا، بۆ منونە دیموكراسی و عەولەمە و سیستمی سۆسیالیستی 

دواتریش  و  یۆنان  لەفەلسەفەی  ئەوروپا  وەرگرتنی  كەڵك  هەروەها  هتد،  و 

ئاینی بەوشێوەیە دەتوانێت كەڵك لەو  فەلسەفەی هیگڵی، ئاوهاش دەوڵەتی 

لەئیسالمدا،  دەكرێت  فەرموودەكان  و  ئایەت  بۆ  كە  وەربگرێت،  ئیجتیهادانە 

لەگەڵ  سیاسەت  پێكەوەگرێدانی  بۆ  نەبوو  بوارێك  پێشرت  دەڵێت  هەروەها 

سیاسەت  سەملاندی  بەكردەوە  كە  ئاشكراكرد  ئەمەی  فیقهی  ویالیەتی  ئاین، 
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مامەڵەیەكی هونەریەو بەشێكیشی پەیوەندی بە كاریزماكەوە هەیە كەلەروی 

روحانیەتەوە بنچینەكانی ئەو دەوڵەتە بەفەلسەفەی خۆی رابگرێت، ئایەتوڵاڵ 

خومەینی لەكاتی خۆیدا ئەمەیكردو سەركەوتنیشی بەدەستهێنا«. د. محمد عبد 

الالوی. والیە الفقهی دولە و معنی الفلسفیە و السیاسیە. ویكبیدیا السیاسە. 

و  هەیە  دەوڵ��ەت  جۆرەكانی  هەمو  مادام  كە  پێیوایە،  هەیە  بۆچونێك 

هەیە خۆی  ئەوەی  مافی  فیقهیش  ویالیەتی  كەواتە  تاقیكراوەتەوە،  لەمێژودا 

تاقیبكاتەوە، ئەویش وەكو ئەلتەرناتیڤێك بۆ دەوڵەتی سوننەگەرا، كە سعودیە 

رۆژهەاڵتی  لە  ئیسالمە  سوننەمەزهەبی  ئاینی  سەنتەری  و  پێشەوایەتیدەكات 

ئازادی  بۆشاییەكی  و  بگرێت  رەخنەش  توانی  فیقهی  ویالیەتی  ناوەڕاست، 

رەخنە  هەروەها  بوارەكان،  لەهەمو  بڕەخسێنێت  خۆی  دژە  فەلسەفەی  بۆ 

قبوڵبكات و لەپەرلەمانەكەی كە نوێنەرایەتی هەمو گەالنە، رێگە بدات جگە 

لەئاخوند فراكسیۆنی دیكە بەشداری سیاسەت بكەن، بەمەرجێك دژی سرتاتیژی 

باس  هەروەها  لەناوچەكە،  ئێرانە  سیاسەتی  كە  نەبێت  ویالیەتەكە  سیاسی 

خوڵقاندوە،  فیقهی  دەوڵەتی  بۆ  بواری  فەلسەفەیەی  ئەم  كە  دەكرێت  لەوە 

وەاڵمی بەشێك لەبابەتە ئەپستمۆلۆژیەكانی داوەتەوە، ئەویش ئەو باسەیە كە 

بۆ  تەنها  مێژو  ئیسالمیش  ئاینی  لەناو  بەهێزەكانە،  موڵكی  مێژو  دەڵێت  مێژو 

سوننەكان بووە، كەچی فیقه ئەمەی وەرگەڕاند و وەاڵمی پێدانەوە كە ئاین بۆ 

پاڵپشتیكردنی دەوڵەت بەبێ ئیجتیهاد نابێت، چونكە ئەو فەلسەفەیەی پشتی 

پێدەبەسرتێت دەبێت لەگەڵ بارودۆخی مەعریفی و سیاسی بگونجێت. 

لەسەرەتاوە  دەوڵەتەوە،  لەبارەی  بێت  سەدر  سەید  تێگەیشتنی  پێی  »بە 

لە رستەی دواتردا دەبینین  لەژیانی مرۆڤ.  دیاردەیەكی رەسەنی كۆمەاڵیەتیە 

رونكردنەوە دەدات، كە بەسەر سەردا قڵپدەبێتەوە و دەڵێت دەوڵەت لەسەر 

هاتووە،  بۆ  پەیامیان  ئاسامنەوە  لە  كە  سەریهەڵدا،  پێغەمبەرەكانەوە  دەستی 

لێرەوە تێدەگەین ئەمە كۆمەاڵیەتی نییە، بەڵكو ئاسامنییە و رەسەنایەتیشی نییە، 
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بەڵكو نوێكراوەتەوە، هەروەكو فیقه ئەوە رەتدەكاتەوە كە رەسەنبێت و دەڵێت 

خەڵك یەك نەتەوە بوون لەو قۆناغە خۆڕسكەدا و تێڕوانینی سەرەتاییان هەبوو 

بۆ ژیان، گرنگی دیاریكراو و پێداویستی ئاسان، ئەمە جگەلەوەی، كە دەوڵەت 

لە قۆناغی هاوبەشی سەرەتایی نەبووە، نەبوونی دەوڵەتیش لە نەبوونی دژكاری 

نظرە  املعارص.  الدینی  الفكر  و  املادیە  عبدالجبار.  فالح  بووە«.  كۆمەاڵیەتی 

دینیە. مركز االبحاث و الدراسات االشرتاكیە فی العامل العربی. 1985. ل40. 

نێوان بەهێز و  بۆیە كە جیاوازی و دژكارییە كۆمەاڵیەتیەكان و جیاوازی 

الواز دێتە پێشەوە، ئیدی دەوڵەت دەبێتە پێویستی بۆ ملمالنێی نێوانەكان. 

بە پێی گێڕانەوەیەك كە نوسەرێكی شیعە مەزهەبی ئێرانی نوسیویەتی و 

دەڵێت: »یەكەمین ویالیەتی فیقهی لەسەر دەستی قاجاریەكان بووە لەئێرانی 

كۆن، ئەوكاتیش بەشێك بووە لەفكری سیاسی، چونكە نراقی وەكو مێژونوسێك 

باسی بەڕێوەبردنی كاروبار و خەڵك دەكات«، هەر لەو وتارەدا كە فاخر سوڵتان 

 4 ئیامم خومەینی  دەڵێت«  و  باسیكردوە  كوێتیە  مەزهەبی  نوسەرێكی شیعە 

پرەنسیپی ئاینی مەزهەبی شیعەگەرێتی بۆ ویالیەتی فیقهی وەكو شەرعیەت 

داناوە. 

پراكتیكردنی حوكمە شەرعیەكانی  لەپێناو  بەدەوڵەت  ئیسالم  پێویستی   :1

ئیسالم بووە.

2: لەپێناو دادپەروەری كۆمەاڵیەتی و پشتگیریكردنی هەژاران و ژێردەستان 

بووە. 

محمد  سەردەمی  كۆنی  فیقهی  لەسەر  ئیسالم  بەردەوامبوونی  لەپێناو   :3

پێغەمبەری ئیسالم بووە. 

4: بۆ پیرۆز راگرتنی یاساكانی ئیسالم لەپێناو ئەوەی پێشكەوتن بەخۆیەوە 

ببینێت و بپارێزرێت وەكو ئەركێكی شەرعی. 

ویالیەتی  بواری  شارەزایەكی  كە  كەدیوەربێت،  قسەی  پێی  بە  هەروەها 
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بكات،  حوكم  دەوڵەت  وەكو  دەتوانێت  شیعە  فیقهی  دەڵێت  شیعیە،  فیقهی 

فراوانرتی  بەشیوەیەك  كە  بێت،  ئیسالم  سیستمی  رۆشنایی  لەژێر  بەمەرجێك 

كە  ئاین،  فێربوونی  بۆ  ژینگەیەك  دروستبوونی  بۆ  هۆكارێك  ببێتە  و  بكات 

ژینگەكە بۆ پراكتیك بشێت« فاخر سلطان. كاتب شیعي كویتی. انرتنیت. سایت 

االیالف. مقال حول والیە الفقهی الشیعی. 

فراوانە، هەروەك  و متوحی  سیاسیە  پرۆژەیەكی  فیقهی  دەوڵەتی  پڕۆژەی 

سوننەكان  بەاڵم  هەبووە،  نیازی  فەلسەفەكە  خۆیدا  لەمێژوی  پێشرتیش 

رێگەیاننەداون و بەشمشێر، هێزی جەماوەری، ترس و تۆقاندن، گوتاری خۆیان 

خەڵكدا،  بەسەر  ئەرك  بیكەنە  روحانیەكان  پیاوە  بەرلەوەی  ئەمە  سەپاندووە. 

روحیەتێك و عەقیدە و ئیامنێك هەیە ئەو ویالیەتەی قبوڵە و خزمەتیدەكات، 

و  هێشتەوە  خۆی  ئایدیۆلۆژیادا  مردنی  چەرخی  لە  فەلسەفەیە  ئەم  بەهێزی 

فیقهی  ویالیەتی  چونكە  خۆیدا،  تەمەنی  و  دەوڵەت  فەلسەفەی  بە  درێژەی 

ئەوەندە بایەخ بە حەاڵڵ و حەرام نادات بە بێ بوونی فەلسەفەیەك كە لەگەڵ 

سرتاتیژیەتی دەوڵەت نەگونجێت، )الرشقیە و الغربیە جمهوریە االسالمیە( ئەو 

مانایەی هەیە كە ئەم ویالیەت و دەوڵەتە نوێیە لەدنیادا منونەی نییە، ستایلێكی 

ترە لەژیانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی. 

ئەو بیرمەندانەی پاڵپشتی لە ویالیەتی فیقهی دەكەن، پێیانوایە فۆكۆیاما 

روودەدات،  ئەمە  راستە  و  كردوە  مێژو  كۆتایی  لە  باسی  هیگڵ  پێشرتیش  و 

هەمو  و  دێت  مەهدی  ئیامم  واتە  دێت،  مونتەزری  مەهدی  كە  كاتێك  بەاڵم 

دنیا لەمیحنەتی كوفر رزگاردەكات و دنیا تەواودەبێت لەم سیاسەتەی كە دژی 

مامەڵە  بەوشێوەیە  ویالیەت  كە  سەرچاوەیگرتوە  لەوێوە  فكرەیە  ئەم  مرۆڤە. 

لەگەڵ مێژوی سیاسەت و دەوڵەت دەكات و دەڕوانێتە دواڕۆژ كە جیاوازییەكی 

زۆری لەگەڵ فكری سوننە مەزهەبی ئیسالمی هەیە. 

لەبارەی ئەوەش كە بڕوای بە پێشكەوتنە لەهەمو بوارەكاندا، بیرمەندەكانیان 
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سەربەخۆ  ویالیەتیكی  وەكو  ئێران  كە  بڕوابوونە،  ئەوپەڕی  ئەوە  دەڵێن 

لەفەرهەنگی سیاسیدا هەم تەحەدادەكات و هەم لەتەكنۆلۆژیادا پێشكەوتنی 

سەرقاڵیەتی،  دنیا  هەمو  و  ئەتۆمە  خاوەنی  كە  بینی،  بەخۆیەوە  گ��ەورەی 

پیشەسازی  و  بازرگانی  بەرهەمی  خاوەنی  بازرگانیش  لەبواری  هەڵبەت 

خۆیەتی و هەناردەی دەرەوەی خۆشی دەكات، لەبواری دیبلوماسیشدا ئەوە 

توانیویەتی  هەروەها  هەبێت،  ئامادەیی  لەكۆنفرانسەكاندا  توانیویەتی  ئێرانە 

بگەیەنێتە  لەناوچەكە،  فیقهی  ویالیەتی  دروستكردنی  بۆ  عەقڵیەتە  ئەم 

سوریا، لوبنان، یەمەن، عێراق، بەحرێن و تەنانەت میرسیش، ئەوە شێوەیەكە 

لەملمالنێكانی لەگەڵ دژەكانی خۆی. 

»هەڵبەت مەسەلەی دەوڵەتی سەفەوی شیعی ئێرانی بنچینەیەكی مێژویی 

هەبووە بە پێی سەرچاوە مێژوییەكان لەگەڵ سەرهەڵدانی سەدەی چواردە و 

ساڵی 930 كۆچی، دوای گۆڕانی بنەماڵەی سەفەوی بۆ مەزهەبی دوازدە ئیامم، 

ئیسامعیل  ئەوە شێخ  بۆیە دوای  ئەم دەوڵەت شێوەی رێكخراوەیی وەرگرت، 

روباری  بەسەرە،  كەنداوی  روب��اری  لە  كۆچی   930 ساڵی  و  سەردەكەوێت 

جەیحون، روباری فورات و ئەفغانستان دەوڵەتێك دروستدەكات، ئەوكات شا 

ئیسامعیل تەمەنی لە چواردە ساڵیدا بوو، بۆیە بەناچار ئەنجومەنێك لە حەوت 

ابراهیم. الفقیە الدولە  فٶاد  پیر دروستدەكات بۆ ئەوەی راپرسیان پێبكات«.. 

الفكر السیاسی الشیعی. دار الكنوز االهلیە. ل143. 

وەك  شازدەهەمەوە  لەسەدەی  ئێران  مێژونوسەكان،  ترەوە  لەالیەكی 

دەوڵەتی  بە  بوونی  دوای  بارودۆخەی  ئەو  چونكە  دەناسێنن،  سوننە  واڵتی 

ئاینی  توندوتیژی  ئەوەندەی  سەفەوی،  ئیسامعیلی  شا  دەستی  لەسەر  شیعی 

سوننەكان  بەپێی  چونكە  نەكردوە،  ئێرانی  كێشەی  چارەسەری  خوڵقاندوە، 

بێت شیعەگەرێتی مەزهەبێكە لەمەزهەبەكانی ئاینی ئیسالم و الدانی تێدایە، 
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بۆیە  ئیسالم،  شەریعەتی  بۆ  تێدایە  ئارەزومەندانەی  شیكردنەوەی  چونكە 

سەفەوی  دەڵێن  دیكە  ریوایەتەكانی  بەاڵم  بەرهەمدەهێنێت،  توتندوتیژی 

زۆربەی خەڵكەكەی سەربە مەزهەبی شافعی بوون، دوای ئەوەی شا ئیسامعیل 

ویالیەت وەردەگرێت، فەرماندەردەكات كە لەبانگداندا )اشهد ان علیا ولی الله( 

زیادبكرێت، ئەمە دەبێتە بنەما بۆ ئێران و جێبەجێدەكرێت، ئەم داواكارییە لەو 

تیمەی ئەوكاتە ئەوەبووە، كە برەو بە شیعەگەرێتی ئێرانی بدرێت بۆ ئەوەی 

هەوڵی  لەهەمانكاتدا  و  شەرعیەت  و  بونیادبرنێت  ئێرانی  سەفەوی  دەوڵەتی 

بانگدان  لە  نەریتە  ئەم  ئێستاش  بدرێت،  ئێران  نەتەوەی  شوناسی  پێكهێنانی 

جیاوازی  شەریعەتیشیان  تەنانەت  و  سوننەكان  بانگی  لەگەڵ  هەیە  جیاوازی 

ژیانی  دەوڵەت،  سیاسی،  سیستمی  و  كۆمەاڵیەتی  جیاوازەكانی  لەبوارە  هەیە 

رۆژانە و سندوقی هاوكاری بۆ هەژاران و هتد. 
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سەركردە لە دەوڵەتی نەتەوەیی

كە  دەوڵەت،  بۆ  نەتەوە  سەرەكیەكانی  لەمەرجە  یەكێكە  هەم  سەركردە 

هەندێكجار دەبێتە سیمبولێك بۆ داهاتو، هەم یەكێكە لە كێشە سیاسییەكانی 

ئیرت  سەركردەیەك،  لەدانانی  نەتەوە  ئەزمونی  یەكەمین  چونكە  دەوڵەتیش، 

دانانی بە هەڵبژاردن بێت یان بە یاسا و حوكمە یاساییەكانی دەستوربێت، لە 

یاسایەك هەبووە بۆ دانانی سەركردە، ئەویش دوو حاڵەت  دەوڵەتێكی كۆندا 

بووە. 

1: حوكمی تاكگەرایی لەسیاسەتدا.

2: حوكمی دەستەگەرایی یان لیژنەی یاسایی. 

خاوەن  س��ەرك��ردەی  یان  حزب  گەورەترین  سەرۆكی  یەكەم  حاڵەتی 

ئەو  دەوڵەتەكە،  دەرەوەی  بااڵو  لەئاستی  نارساو  دیبلۆماسی  و  سیاسی  پێگەی 

سەركردەیەش مەرجی هەیە بەپێی دەستور كە بەویستی كەسێتی خۆی كێشە 

سیستمی  لە  سەركردەیە  ئەو  دروستنەكات،  دراوس��ێ  دەوڵەتەكانی  لەگەڵ 

لەرێگەی  هەردوكیان  ئەنجومەن  و  تاك  سیستمەدا  لەم  هەیە،  سەرۆكایەتیدا 

دانابڕێت  دەسەاڵتە  ئەو  مومارەسەكردنی  كەوابوو  هەڵدەبژێردرێن،  گەلەوە 

لەیەكرت، ئەمە لە سیستمێكەوە بۆ سیستمێكی دیكە دەگۆڕێت و جیاوازی هەیە، 

بۆ منونە لە ئەمریكا ئەنجومەنی پیران بەشداری دەسەاڵت دەكەن لەگەڵ سەرۆك، 

لەگەڵیدا،  رێكبكەوێت  تایبەت  زۆرینەی  بێ  بە  دەبێت  پیرانیش  ئەنجومەنی 

ئەزمونێكە  و  كۆنە  الساییكردنەوەیەكی  و  هەیە  رۆژهەاڵت  لە  ئەوەی  بەاڵم 
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خاوەن  سەرۆك  دەبێت  بۆیە  دیاریكراو،  نەتەوەیەكی  بەسەرپێخستنی  بۆ 

دەسەاڵتێكی رەهابێت ئەگەر لەژێر ناونیشانی دیموكراسیش بێت. »پێشرت ئەم 

دیاریدەكرا و  پاپاوە  لەالیەن  لەرۆما  بۆ منونە  ئیمپراتۆریەتەوە  لەالیەن  مەرجە 

وەكو بزوتنەوەیەكی چاكسازی و بنەچەیەك بۆ دەركەوتنی دەوڵەتی نەتەوەیی 

یان  بێت،  دەوڵەتان  نێوان  پەیوەندیەكانی  یەكسانی  لەپێناو  دەبوو  بۆیە  بوو، 

كە  بێت  كردارە  ئەو  پێی  بە  ئەمەش  بێت،  هێز  مافی  بنچینەی  لەسەر  دەبوو 

بۆ  بێت،  دەوڵەتان  نێوان  ملمالنێی  نەهێشتنی  بۆ  دەبوو  دەوڵەت  سەرۆكی 

منونە ساڵی 1901 ئیدوارد پاشای حەوتەمی بەریتانی هەڵسا بەدادوەری نێوان 

وەكو   1931 لەساڵی  ئیتاڵیا  پاشای  هەڵبژاردنی  هەروەها  شیلی،  و  ئەرجەنتین 

دادوەر لەنێوان فەرەنسا و مەكسیكی ئەوكات، كە ملمالنێ لەنێوانیاندا هەبوو، 

ئەگەرچی بە پێی تیۆرێكی دیكە هیچ تێكستێكی یاسایی نەبووە بۆ گەڕانەوەی 

لیژنەیەكی دیكە  بۆیە  رایە،  و  ئەو پرس  بۆ چارەسەركردنی  سومعەی دەوڵەت 

هەبووە كە الیەنەكان دەیانتوانی بەو كارە هەڵبسنت، یان لەكاتی مردنی دادوەر 

كێشەیە،  ئەو  چارەسەركردنی  بۆ  دروستدەبوو  رێكەوتنێك  دەوڵەتێك  لەهەر 

وەكو  و  بەوكارە  هەڵدەستا  سەرۆك  فەرمانبەران،  نێوان  بكەوتایە  جیاوازی  كە 

دنیادا  لە  كە  عورفێك  وەكو  دەیتوانی  و  دەوڵەتە  سەرۆكی  بەوپێیەی  سەرۆك 

استاژ  تألیف  الدولیە.  املنازعات  الراوی.  ابراهیم  الدكتور  كاربكات«.  هەبووە 

القانون الدولی املساعد. كلیە القانون و السیاسە. جامعە بغداد. ل52 و ل53. 

سنە 1979.

ئەمەی كە ئێستا دەبیرنێت لە رۆژهەاڵت، دەسەاڵتی سەرۆك بەشێوەیەكی 

و  كێشە  هەمو  هەیە،  كاریزمایی  كەسێتیەكی  بوونی  بە  پەیوەندی  دیكەیە، 

سیاسەت و بوونی نەتەوە و گەل و چارەنوس لە كەسێتی سەرۆكدا كۆكراوەتەوە، 
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ئەم مانا بەخشینە لەخۆڕا نییە، بەڵكو مانەوەی ئەو تێگەیشتنەیە، كە تەواوی 

تەواوی  و  بگۆڕن  س��ەرۆك  كە  بن،  ئەزموونە  ئەو  خاوەنی  ناتوانن  خەڵك 

لە  بەشێكی  ئەمە  بكرێت،  نوێیە  كەسێتیە  ئەو  رادەستی  هەرێم  دۆسیەكانی 

نەبوونی ئیرادەی گەلەوە سەرچاوەی گرتووە، كە شێوازی حزبایەتی بەو شێوەی 

هەلومەرجەدا  لەو  ناوچەكە  دیكە  بەشەكەی  ژیاون،  لەگەڵیدا  و  پیادەكردوە 

دەژی لەروی سیاسییەوە، بۆیە لەتەواوی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست سەرۆك هەمو 

شتێكە و خاوەنی دەسەاڵتی رەهایە.

دەستەیەی  ئەو  یەكەم  پێناسەكراوە،  شێوە  بەدوو  دەستەگەرایی  حوكمی 

بەڕێوەبردنی  بۆ  دیاریكراوە  پەرلەمانەوە  لەرێگەی  و  دەستورەوە  كەلەرێگەی 

بەخاوەن  بوون  دیموكراسیانە  بەشێوەیەكی  هەروەها  دەوڵەت،  یان  هەرێم 

هەڵدەبژێردرێت،  خەڵكەوە  لەالیەن  یان  دەستەیەكە  گشت،  دەسەاڵتی 

كوردستان  هەرێمی  لە  وەك  سیاسییەوە،  دەستەبژێری  لەرێگەی  ئەوەتا  یان 

دەتوانن  كەمرت  ئەم حوكمە  پەرلەمان،  لە  نوێنەری خەڵك  دەبنە  و  دەبیرنێت 

دەسەاڵتی رەهایان هەبێت، یەكەم بە هۆی ئەوەی دەستەیەكن و جیاوازییان 

ناتوانن  كاتدا  لەیەك  ئەوەی  لەبەر  دوەم  سیاسییەوە،  و  یاسایی  لەروی  هەیە 

لەهەمو  بەاڵم  هەرێمەكە،  سیاسەتی  ئاڕاستەكردنی  لە  بڕیاربن  یەك  خاوەنی 

بنكە  خاوەن  حزبە  و  زلهێز  سیاسەتی  لەبەرژەوەندی  دەستەكە  حاڵەتێكدا 

جۆرە  ئەم  خەڵك،  نەك  حزبن  كاندیدی  چونكە  گەورەكانن،  كۆمەاڵیەتییە 

دەتوانێت  بێت،  سیستم  و  ئەزموون  خاوەن  دەوڵەتێكی  لە  ئەگەر  دەستەیە 

بە هۆی یاساو دەستورەوە سەرۆك بگۆڕێت و چارەنوسی سیاسی دەوڵەتیش 

دیاریبكات، چونكە شەرعیەتی دەستوری هەیە، بەاڵم بە پێچەوانەوە ناتوانێت 

چونكە موڵكیەتێكی سنورداری هەیە لەدەسەاڵتدارێتی. 
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كەسایەتی دەوڵەت

ئاستی  لەسەر  دەوڵ��ەت  ناساندنی  بنچینەییەكانی  رەگ��ەزە  لە  یەكێك 

نێودەوڵەتی  ناوەندی  لەناو  دەوڵەت  كە  كاتەی  ئەو  كەسایەتییە،  نێودەوڵەتی 

دیبلوماسیەوە،  و  سیاسی  و  ئابوری  لەروی  بەهێزە  تەواو  پێگەیەكی  خاوەن 

ئەو  نوێنەرایەتی  كە  كارەكتەرەكانی،  لەسەر  رەنگیدابێتەوە  ئەمە  هەروەها 

شوناسە لە دەوڵەت دەكەن.

كەسایەتی دەوڵەت بریتییە لە كۆمەڵێك دەزگا، كە شەرعیەتییان هەیە و 

پێوەی نارساوە، ئەم دەزگایانە تەواو مافی جێبەجێكردنی یاسای كاریان هەیە، 

هەروەها دارایی تەواویان لە روی ئابورییەوە هەیە هەروەكو كەسایەتییەكی 

رسوشتی، ئەم نوێنەرایەتیە هەمو جموجۆڵێك بە پێی ئەو یاسایە دەكات، كە بۆی 

دانراوە، هەڵبەت كەسێتی بۆ بزوتنەوەیەكی سیاسی یان حزبی یان پێكهاتەش 

لە  بەشداری  و  بێت  نیشتیامنی  سەروەرییەكی  خاوەن  بەمەرجێك  دەبێت 

لەگەڵ  و  نەكات  نوێنەران  ئەنجومەنی  یان  شورا،  ئەنجومەنی  یان  پەرلەمان، 

الیەنی یاسایی دەوڵەتدا ئەم رێكەوتنە سیاسیە ئەنجامبدات و هیچ كارێك و 

مامەڵەیەكی سیاسی و ئابوری و دیبلوماسی لەدژی ئەو یاسایە ئەنجامنەدات، 

كە لە رێككەوتنی لەگەڵ دەوڵەتدا ئیمزای كردوە. 

ئابوری،  لە  دەوڵەتییە  كەسایەتییە  ئەمجۆرە  مەعنەوی:  كەسایەتی 

و  یەكگرتووەكان  نەتەوە  لە  نوێنەرایەتی  و  سیاسی  سرتاتیژی  دیبلوماسیەت، 

نوێنەرایەتی  كە  ئەوەیە  بۆ  ئەمەش  پێكدێت.  نێودەوڵەتیەكان  فەرمییە  شوێنە 

كارێكتەرێكدا  لە  یاسایی  و  سیاسی  و  ئابوری  سێكتەری  لە  بتوانێت  دەوڵەت 

خۆی پێناسە بكات. 

فۆڕمی  ناساندنی  لە  بریتییە  دەوڵەت  كەسایەتی  بنچینەیی  هەرە  جۆری 
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ئەم  لەدەستدانی  تر،  ئەوانی  بەرامبەر  سیاسیدا  پێناسەیەكی  لە  دەوڵ��ەت 

كەسایەتییە كاتێك دەبێت، كە سەروەری واڵت لەچنگی دەزگا شەرعی و یاسایی 

و دەستوری و ئابوریەكانی واڵت دەربچێت و بكەوێتە دەست كەسانی بیانی، 

ئاسایش،  یان هەژمونی سەربازی،  نییە،  ناسنامەی دەوڵەتەكەیان  كە هەڵگری 

خراپ  و  دیكەوە  دەوڵەتێكی  چنگی  بكەوێتە  هتد  و  دیبلۆماسی  ئابوری، 

پەیامنە  و  دەوڵەت  بنچینەییەكانی  پرەنسیپە  دژی  كە  پێوەبكات،  مامەڵەی 

كۆمەاڵیەتیەكەی بێت.

ئەو  كەسایەتی،  و  هەژمون  خاوەنی  و  س��ەروەری  خ��اوەن  دەوڵەتانی 

لەگەڵ خاوەنی  مامەڵەی دەستوری  لەنوێنەرایەتیكردندا  دەوڵەتانەن كە هەم 

هەژمونە گەورەكان دەكەن، هەم لەرێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان بەئاسانی 

ناچنە ژێر هەژمونی دەوڵەتانی پیشەسازی و ئەندام لە ئەنجومەنی ئاسایش، 

روبەری  ئاسامن،  زەوی،  خاك،  لە  رێز  كە  دەوڵەتانەی،  لەو  بریتین  هەروەها 

پێی  بە  بەكاریانبهێنن،  ئەگەر  دەیپارێزن،  و  دەگرن  دەریاكانیان  وشكانی، 

دەستوری واڵتەكە مامەڵەی پێوەدەكەن. 

و  سایكۆلۆژی  روی  لە  دەوڵ��ەت  نوێنەری  ی��ان  س��ەرۆك  كەسایەتی 

سۆسیۆلۆژییەوە، گرنگرتین منونەی كەسایەتی دەوڵەت منایشدەكات، بۆ منونە 

ئەگەر كەسێتییەك سەرۆكی دەوڵەت بێت و لەبەرامبەر میدیادا لەسەر پرسیارێك 

توڕەبێت، یان لە نوێنەرایەتییەك نەتوانێت سەركەوتووبێت و شكستبهێنێت، یان 

لە كۆنگرەیەكی نێودەوڵەتیدا لێدوان، یان وتارێكی دژ بە بەرژەوەندیە سیاسی 

و ئابورییەكانی دەوڵەت بدات، یان لەروی سایكۆلۆژییەوە باری دەرونی جێگیر 

نەبێت، ئەوا كاریگەری نەرێنی دەبێت لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و بە بەروارد 

لەگەڵ دەوڵەتانی خاوەن كەسایەتی مەزن. 

منونەی ئەو دەوڵەتانەی كە كەسایەتیان لەدەستداوە و سەروەرییان كەوتۆتە 



سمكۆ محەمەد  150

دەست واڵتانی دراوسێ، یان داگیركەری دیكە، ئەوان ئاڕاستەیان دەكەن، بۆتە 

ئابورییەكانی  هۆكارێك كە شیرازەی هەمو سێكتەرە كۆمەاڵیەتی و سیاسی و 

شڵەژاندوە، منونەی ئەو دەوڵەتانەش بریتین لە ئەفغانستان، عێراق، فەلەستین، 

لوبنان، سوریا، ئۆكراین، بۆڕما، سۆدان، لیبیا و هتد. 

لەالیەن  دەوڵ��ەت  كە  دەردەك��ەوێ��ت،  كاتێك  كەسایەتی  لەدەستدانی 

دەستەبژێرە سیاسیەكەیەوە هەمو شوناسی كارەكتەری دەوڵەت رادەستی ئەو 

شەرعییەكان،  دامودەزگا  ناوجەرگەی  بۆ  پەلكێشیانبكەن  و  بكات  دەوڵەتانە 

لە  نوێنەرایەتی  واڵت،  ل��ەدەرەوەی  نوێنەرایەتەكانی  دەستور،  سوككردنی 

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان، ناوەندی نێودەوڵەتی، كۆنگرەكان و هتد. 

ئەوكاتە  دەوڵ���ەت  كەسایەتی  ل��ەدەس��ت��دان��ی  دی��ك��ەوە  ل��ەالی��ەك��ی 

هەستیپێدەكرێت، كە دەوڵەت خۆی ناتوانێت بڕیار لەسەر چارەنوسی سیاسی 

و ئابوری خۆی بدات، ناتوانێت لەرێگەی دەزگا شەرعییەكانیەوە ئاسۆی واڵتەكە 

بنبەست،  بگاتە  و  چارەسەربكات  دەوڵەت  سیاسیەكانی  كێشە  و  دیاریبكات 

چاوەڕێی دەوڵەتانی دیكە بكات و خۆی بە بچوكرت لەوان ببینێ. 

هەروەها لەروی ئابورییەوە نەتوانێت مامەڵە بە سامانی دەوڵەتەوە بكات 

و نەوت، یان فسفۆڕ، یان سەرچاوەكانی داهاتی دەوڵەت رادەستی كۆمپانیای 

بێ ناسنامە و مافیا بكات و هاونیشتیامنیەكانیشی بێكاربن و كەڵك لەو سودە 

گشتییە وەرنەگرن، كە لەگشتەوە بۆ گشتە. 

مەترسیدارترین شێوازەكانێتی،  ئاسایشەوە  لەروی  كەسایەتی  لەدەستدانی 

حاڵەتی  و  خێاڵیەتی  شەڕی  مەترسی  لەبەردەم  هەمیشە  دەوڵەت  منونە  بۆ 

دیكە،  واڵتانی  بەرەو  هاونیشتیامنیەكانی  چۆڵكردنی  و  تەندروستی  نائاسایی 

چونكە متامنەیان بەو دەستەبژێر، دەزگا سیاسی، یاسایی و دەستورییە نەماوە، 

كە جومگە سەرەكییەكانی واڵتیان بەدەستەوەیە و سات و سەودای پێوەدەكەن، 
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ن��ارساوە،  نیشتیامنی  یان  نەتەوەیی  ئاسایشی  بە  كە  واڵت  ئاسایشی  بۆیە 

كەسایەتی  كات  ئەو  نەمان،  ئەمانە  وەختێك  نەمێنێت،  كە  مەترسیدارترینە 

دەوڵەتیش نامێنێت و بەشێوەیەك لە شێوەكان شەرعیەتی دەوڵەتی دەكەوێتە 

ژێرپرسیارەوە. 

بەشێكن  كە  بازرگانان،  ئەوەیە  كەسایەتی  لەدەستدانی  دیكەی  الیەنێكی 

لە بەڕێوەبەرانی واڵت، خراپرتین كەرەستە، شمەك، پێداویستی، خۆراك، داو و 

دەرمان هاوردەی واڵت بكەن، بە بێ ئەوەی هیچ هەژمارێك بۆ فلتەر و كوالێتی 

كۆنتڕۆڵ بكەن، یان كەمرتین باج بە دەوڵەت بدەن وەكو بەشێك لە داهات بۆ 

حكومەت. 

جۆرەكانی كەسایەتی

1: كەسایەتی گشتی: ئەم نوێنەرایەتییە لە كۆمەڵە كەسایەتییەكی سەربە 

لەالیەن  خەڵكە  كۆمەڵە  ئەم  پێناسەكەی  بەپێی  رەنگە  پێكدێت،  دەوڵەت 

بەدەستهێنانی  لە  ئامانجیان  دادەنرێن، هەروەها  پێی سیستم  بە  دەوڵەتەوە 

پرۆژەی یاسایی دەوڵەتە و هەر پرۆژەیەك كە لەالیەن دەوڵەتەوە دادەمەزرێت، 

بریتیبێت لە موڵكییەت بە راستەوخۆ، یان ناڕاستەوخۆ، لەالیەن دەوڵەتیشەوە 

كۆتایی پێدێت، بۆ منونە دامەزراوە گشتی و دەستە گشتییەكان و ئەنجومەنە 

چەند  بۆ  رەنگە  نوێنەرایەتییە  ئەمجۆرە  هەروەها  خۆجێییەكان.  كارگێڕیە 

نوێنەرایەتیەك دابەشبكرێت. 

1: كەسێتی هەرێامیەتی: بریتییە لەو كەسایەتیانەی، كە تایبەمتەندیان لە 

بواری جوگرافیادا هەیە. 

لەسەر  جۆرەكەیان  كە  ئەوانەن،  كەسایەتیانە  ئەو  یاوەری:  كەسێتی   :2

دیاركردنی چاالكیەكانیان دادەنرێن. 
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نوێنەرایەتیە لەو كەسانە پێكدێت، كە منونەی  3: كەسێتی پیشەیی: ئەم 

ئەوانەن لەنوێنەرایەتی سەندیكا و دەستە پیشەییەكاندان و گرنگرتین كاریان 

لەناو دامودەزگاكانی دەوڵەت و دەرەوەی  پیشەكان  لە خاوەن  بەرگریكردنە 

دەوڵەت. 

لە  یان  كەسێكدا  چەند  لە  كەسایەتییە  ئەمجۆرە  تایبەت:  كەسایەتی   :2  

بەئامانجگەیاندنی  بۆ  بەناوی دەوڵەتەوە، ئەمەش  گروپێكدا خۆی دەنوێنێت 

تایبەتەوە  دەزگایەكی  لە  نوێنەرایەتییە  ئەم  هەڵبەت  تایبەتە،  بەرژەوەندی 

بڕیارێكی  پێی  بە  و  فلتەردەكرێت  دەوڵ��ەت  بەچاودێری  و  دادەن��رێ��ت 

یان  بەناوی كۆمپانیا،  نوێنەرایەتییە  ئەمجۆرە  دادەنرێت، دەشتوانێت  تایبەت 

بەرژەوەندیخوازێكی خاوەندار لە بانكەكان بێت كە نەختینەی دارایی هەبێت. 

جیاوازیەكانی دەوڵەتی سەرەتایی و مۆدێرن

یەكێك لەجیاوازیەكانی دەوڵەتی سەرەتایی، مەسەلەی بەخاوەنداریكردنی 

مرۆڤ بوو لەالیەن مرۆڤەوە، بۆ منونە تا ئەو جێگایەی كە یەكەمین دەوڵەت 

لەالیەن  كۆیلە  كوشتنی  و  كۆیالیەتی  ژیانی  سیستمی  ل��ەدوای  نەبووە 

سەردەستەكانەوە یان خاوەندارەكانەوە تاوان نەبووە، دواتر بەشێوەیكی نوێ 

وەكو دەوڵەت، دەوڵەتی دەرەبەگایەتی هاتەپێشەوە، شێوەیەك لەیاسا، پەیڕەو 

بەشێوەیەكی  ئەمجارە  دیسان  بەاڵم  بەرەنگاربوونەوە سەریهەڵدا،  و  كاریكرد 

خاوەن  چەوساندنەوەی  ئەویش  چەوسێرنایەوە،  مرۆڤ  جیاواز  و  دیكە 

ئەمە  ئەگەرچی  كەمشەخۆربوون،  دەرەبەگەوە  لەالیەن  جوتیاربوو  زەوی 

نییە، بەاڵم دەتوانین وەكو منونەی یەكەمین  سەرەتای دروستبوونی دەوڵەت 

بە  پشتی  مرۆڤ  ئەوەبوو  بهێنین،  ناوی  لەقۆناغەكاندا  دەوڵەت  بیرۆكەی 

و  ژیان  لەپێداویستیەكانی  بیركردنەوە  و  دەستی  كاری  و  دەست  بەروبومی 

كەرەستەی جیاوازی جوتیاری و خۆراك و هتد هاتە پێشەوە، كە زۆر كۆمەكی 



153دەوڵەت

لەسەرمایەداری،  بەر  دەوڵەتێكی  شێوە  وەكو  كرد  دەرەبەگایەتی  بەسیستمی 

بەاڵم لەكاتی خۆیدا وەبەرهێنان بوو، بۆ منونە ئاڵوگۆڕی كااڵو خۆراك یەكێك 

لەپێداویستیەكان بوو، كە دواتر سەرمایەداری كەڵكی لێوەگرت »بۆیە گۆڕینی 

لە دەوڵەتی خاوەنداری كۆیلەوە بۆ دەوڵەتی دەرەبەگ  شێوەی وەبەرهێنان 

مافی  كۆیلە  كۆیلەییدا  كۆمەڵگەی  لە  هەبوو،  زۆری  گرنگیەكی  ئەمە  بوو، 

نەبوو، بەمرۆڤیش لەقەڵەمنەدەدرا، بەاڵم لەكۆمەڵگەی دەرەبەگدا مرۆڤ بوو 

لەكۆمەڵگەدا  بنەڕەتییە  ئەم سیام  بەزەویەوە گرێدا،  بەخاوەن زەوی و خۆی 

زۆرینەیان  جوتیارەكان  كاتیش  ئەو  بەزەویەوە،  جوتیاربوو  خۆگرێدانی  تەنها 

دەرەبەگ جێگەی  لێرەوە  بوون،  كەم  زۆر  شار  دانیشتوانی  بەاڵم  پێكدەهێنا، 

القیت فی جامعە  الدولە. محارضات  لینین.  ئیلیج  فالدیمیر  قایمكرد«.  خۆی 

سفیردلوف. دار التقدم. موسكو سنە 1919. ل22. 

گەشەسەندنی  و  سیاسیەكان  قۆناغە  لەژیانی  ستایلە  ئەم  بەدوای  دوا 

بەئاگاهاتنی  هەروەها  دیكە،  شێوەیەكی  بۆ  لەشێوەیەكەوە  دەس��ەاڵت 

گەیشتنی  سەرەنجام  چەوسێنەرەكان،  سیستمە  لەدژی  شۆڕشەكانی  و  مرۆڤ 

بەسەرمایەداری وەكو روحی سیستمی مۆدێرن و دامەزراندنی سیامی دەوڵەت، 

و  دەوڵەتان  نێوان  پەیوەندی  و  دیبلۆماسی  وەبەرهێنان،  رێكخراو،  سوپای 

بەدەسەاڵتی  دژ  بێدەنگبوونیان  لەپێناو  بۆ خزمەتی مرۆڤ  نوێ  دامەزراوەی 

ماف  دیاریكردنی  وەكو  دەستوری  بزوتنەوەی  و سەرهەڵدانی  فەرمانڕەواكان 

و ئەرك بۆ هاواڵتی و بەتایبەتیش كەڵكوەرگرتن لەبیرۆكەی فەیلەسوفەكان و 

چووە  لەدۆخێكەوە  مرۆڤ  دەستیپێكردو  ریفۆڕم  ئیدی  دەوڵەت،  شارەزایانی 

دۆخێكی دیكەوە، النیكەم گوزەران گۆڕا.

خەڵك  و  جوتیار  بۆ  مافێك  هیچ  كە  دەرەبەگایەتی  قۆناغی  بارتەقای  بە 

بەگشتی نەبوو، ئەو هەنگاوانەی لە دنیای سەرمایەداری بیرنان وەكو سیستمی 
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بۆ  گەورەیە  یەكجار  پێشكەوتنێكی  هتد،  و  هەڵبژاردن  دیموكراتی،  كۆماری، 

چاكەیەدا  دیاردە  بەو  دان  بەڕونی  )دەوڵەت(  كتێبی  لە  لینین  مرۆڤایەتی، 

دەنێت، كە بەراوردناكرێن چەند سودبەخشن، بەاڵم سەرەنجام دەڵێت دەوڵەت 

چەند پێشبكەوێت، دەسەاڵت و قازانجی بۆ سەرمایەدار و خاوەندار و چینی 

سەردەستە، كە ئەم دنیای نابەرابەری و جیاوازییە لەچینایەتی كۆتایی پێنایەت. 

هەربۆیە پرۆلیتاریا بەدەستی ئەو چینە زوڵمی لێدەكرێت، كە رۆشنبیری شاری 

دروستكردوە، هەروەها دان بەوەشدا دەنێت كە ئەگەر سیستمی پەرلەمانی و 

دیموكراتیەت بە هەمو كێشەكانیەوە نەبوایە، هەروەها ئەو حزبانە نەبونایە 

بەو  جەماوەریش  خەباتی  هەستی  ئەوا  دەرچوون،  بۆ  كێبەركێیانكردوە  كە 

بەاڵم  هەبووە،  زۆریان  گرنگیەكی  ئەمانە  بۆیە  پێشێ،  نەدەچووە  شێوەیە 

ئەنگڵس  ئەوەی  وەك  دەوڵەت  سەرەنجام  دەڵێت  دیكەدا  لەشوێنێكی  لینین 

لە كتێبی )بنەچەی خێزان و خاوەندارێتی تایبەت و دەوڵەت( دەڵێت » مادام 

بەقازانی  و  بەرهەمهێنان  میكانیزمەكانی  و  زەوی  بۆ  دەوڵەت خاوەندارێتییە 

سەرمایەداری كۆتاییدێت، كەواتە هەرچەند سیستمەكە دیموكراتی بێت، هەر 

كەرەستەیەكە بۆ چەوساندنەوە و هیچی تر«. لینین. الدولە. محاظرات القیت 

فی جامعە سفیردلوف. 1919. دار التقدم. سنە 1970. ل29. 

كاریگەریان  رۆڵی  رێكخراو  و  حزب  لینین  قسەكەی  لەسەر  بەرهەحاڵ 

بینیوە لەوەی سیستم بگۆڕێت بۆ چاكسازی، ئەمە لەزۆربەی كردەوە سیاسی 

بەرلەوەی  بۆیە  رەنگیداوەتەوە،  كۆمەاڵیەتیش  فەرهەنگی  و  كۆمەاڵیەتی  و 

قۆناغی  وەكو  دەرەبەگایەتی  بەسەر  سەركەوێت  سەرمایەداری  سیستمی 

لەالیەن  بەیەكەوە  لەپەیوەستبوون  شێوەیەك  دەبینین  سیاسی،  سیستمی 

بەرگریكردن  بۆ  سەرهەڵدانە  ئەم  سەریهەڵدا،  رێكخراو  وەكو  جوتیارەكانەوە 

لەخۆیان و موڵك و ماڵ و كەرامەتیان، دەكرێ بەسەرەتای سەرهەڵدانی كاری 
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زۆربەی  ئەوەیە  شاهیدی  مێژو  كە  لەقەڵەمبدرێت،  حزب  و  رێكخراوەیی 

جوتیارەكان لەڕێگەی بەرەنگاربوونەوەی دەرەبەگ و شۆڕش دژ بە دەرەبەگ 

بۆ  پەیكەریان  رەنگە  و  بەرخودانن  سیمبولی  ئێستا  و  لەدەستداوە  گیانیان 

دروستكرابێت و ناویان لەمێژوی شۆڕشدا هاتبێت، ئەمە بوو بە دەستپێك بۆ 

ملكەچبوون  و  خێڵی  و  لەبنەماڵەیی  دەربازبوون  وەكو  حزب  دایكبوونی  لە 

سەرهەڵدانی  جگەلەمانەش  هتد،  و  قبوڵیەتی  دەرەبەگ  سیستمەی  ئەو  بۆ 

رۆشنبیری و خوێندەواری و گەشەسەندنی بیرۆكەی خۆڕزگاركردن لەدەسەاڵت 

و هتد. هەمو ئەمانە بەشێك لەو سەرخانەی، كە هاوكاری سەرهەڵدان و لە 

دایكبوونی چەمكی دەوڵەت بوون، كە سەرمایەداری شانازی پێوەدەكات، ئەمە 

جگەلەوەی مەسەلەی ئاین كە لەبەشی دیكە باسیدەكەین، كێشەی سەرەكی 

مشەخۆری  توێژێكی  وەكو  ئاینی،  پیاوانی  و  بووە  ژێردەستە  و  دەسەاڵتدار 

كۆمەڵگە، بە ناڕاستەوخۆ هاوكار و پاڵپشتی دەرەبەگ و دەسەاڵت بوون. 

دەزگای  كۆمەڵێك  وەكو  دەوڵ��ەت  چەمكی  سەرهەڵدانی  ب��ەدوای  دوا 

سیستامتیك و بیركردنەوە لە دەستاودەستكردنی دەسەاڵت لەرێگەی بیرۆكەی 

فەلسەفەی نوێ بۆ بەڕێوەبردنی دەوڵەت وەك قەوارەی سیاسی، ئیدی چەمكی 

هەڵبژێردراوە  خەڵكەوە  لەالیەن  كە  شەرعی  دەزگایەكی  وەكو  پەرلەمان 

هاتەئاراوە، ئەمە بووە بنەما بۆ داواكاری خەڵك لەدەستەبژێری سیاسی كاتێك 

خۆیان بۆ پەرلەمان و پیاوی حكومەت هەڵدەبژێرن و بەڵێن بەخەڵك دەدەن، 

كە گوزەرانیان بگۆڕن بۆ بارێكی تر. 

فراوانەكەیەوە  مانا  هەمو  بە  دەكەین،  دەوڵەت  لەچەمكی  باس  كە  ئێمە 

قسەدەكەین، لێرەدا ناچاردەبین ئاماژە بە جۆر و دوو فۆڕمی دەوڵەت بكەین، 

لە  هەندێك  دەبینین  لێرەدا  مۆدێرنەیە،  ئەویرتیش  و  بۆماوەییە  كە  دەوڵەتێك 

كە هەردوو  قەناعەتەی،  ئەو  گەیشتونەتە  سەرمایەداریش  سیاسی  بیرمەندانی 
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مۆدێلەكە جیاوازییان نییە تەنها لەفۆرم و لەشێوەی بەرهەمهێنانی سیاسی نەبێت 

و  سەركردەكان  نێوان  دۆستایەتی  و  خوێن  پەیوەندی  بۆماوەییدا  »لەدەوڵەتی 

باش و  كاری  پێدانی  پێوەری سەرەكی  و  بێری زۆرە  و  خەڵك سەرچاوەی خێر 

پۆست و پلە و پایەیە«. فۆكۆ یاما دەڵێت: »ئەم مۆدێلەی دەوڵەت زیاتر لەكۆندا 

هەبووە بەتایبەت لە شانشینەكان كە پاشا بەئاشكرا واڵتی وەكو موڵكی خۆی 

دیاری  دەكردە  شارێكی  بۆمنونە  دابەشیدەكرد.  بەئارەزوی خۆی  و  سەیردەكرد 

هاوسەرگیری كچێكی، دەڵێت لەسەردەمی ئێستادا زەحمەتە بەو زەقییە سەركردە 

هەبێت و بوێری ئەوەی تێدابێت و بڵێت واڵتەكەی موڵكی خۆیەتی، بەاڵم بە 

 Newpatrimonial .فۆڕمی دیكە، كە ئەو ناوی لێناوە دەوڵەتی میراتگری نوێ

state ئەو پڕۆسەیە بەڕێوەیە لەدەوڵەتی نوێی میراتگریدا هەندێك لەفۆڕمەكانی 

دەوڵەتی مۆدێرن بوونیان هەیە، بۆ منونە پەرلەمان بیرۆكراسی و سەرۆكایەتی 

لەناو كۆمەڵگەدا بونیان هەیە، بەاڵم جۆرێك لەهاوپەیامنێتی لەنێوان دەستە و 

تاقمێك هەیە، كە واڵتیان لەنێوان خۆیاندا دابەشكردوە و خێروبێرەكەی دەخۆن، 

ئەم مۆدێلە لەرێگەی هەندێك هاوپەیامنێتی سیاسی و دەستەبژێری دەوڵەت 

و خێروبێرەكەی بۆ بەرژەوەندی چەند گروپێك و خێزانێكی سیاسی بەڕێگەی 

لەجیاتی  دەوڵەت  مۆدێلەدا  لەم  ئاڕاستەدەكرێت،  قۆرخكارییەوە  جۆراوجۆری 

ئەوەی لەخزمەتی خەڵك بێت، لەخزمەتی ئەو كەس و گروپانەیە كە سیاسەت 

میران.  هێمن  نوسینی  دا.  یاما  فۆكۆ  لەبیری  دەوڵەتداری  دەكەن«.  ئاڕاستە 

رۆژنامەی خەبات. 2014/12/23. ژمارە 4710. 

شێوەیەك  بەدەستدەهات،  نەتەوەوە  لەرێگەی  كە  دەوڵەت  لەرابردودا 

لەخەباتی جۆراوجۆر، ئەویش زیادكردنی نەوە واتە خستنەوەی هەرچی زیاتری 

ناوەوە، كە بەژمارە زیادبكەن نەك بەكێشە و شێوەكانی ستەمی  مرۆڤ بەو 

میللی، ئەگەرچی پێشرت زۆر باسی ئەوە دەكرا، كە نازناوی كەمینەبوو، نەتەوە 
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ئێستا  بێامنابوو،  و  ناحەز  نازناوێكی  دەوڵەتدا،  و  جیاوازەكان  پێكهاتە  لەناو 

دوای هاتنی ئەو زاراوەیە لە جاڕنامەی مافەكانی مرۆڤ، بوو بەیەكێك لەزاراوە 

لە  جۆرێك  ئەمە  كە  وەرگرت  تری  شێوەیەكی  زیادبوون  بەاڵم  ئاساییەكان، 

تاكتیكی سیاسی ئیتنیكی نەتەوە ستەملێكراوەكان بوو، »لە سییەكانی سەدەی 

كرێكاری  بۆ هاتنی  ئەفریقیا هەبوو  باكوری  زامبیای  لە  داواكارییەك  رابردوو 

شارەزا تاكو زۆرترین ماتریالی زەرد )نحاس( لەژێر زەوی دەربهێنن، كە نارساوە 

بە پشتێنەی )نحاس(، ئەمە كارێكی كرد، كرێكارێكی یەكجار زۆر كۆچبكەن بۆ 

بەدەستهێنانی كار، لەوێ بۆ ماوەیەكی زۆر مانەوە، لەناو هەمو گۆڕانكارییە 

ئەو  جوتیارەكانی  بەئاستی  گەیشنت  رادەیەی  تائەو  ژیان،  كۆمەاڵیەتیەكاندا 

ناوچەیەی ماددەكەی تێدا بەدەستدەهات، ئیرت بوون بەكرێكاری كرێگرتە لەو 

واڵتانەی كە ئابوریەكی باشیان هەیە، لەهەمو حاڵەتێكیشدا رێكخستنی ژیان 

لەسەر بنەمای نزیكایەتی و خزمایەتی بووە، كرێكارەكان بوون بەكەسوكاری 

ئەوان، ژن و ژنخوازیان كەوتە نێوان و بوون بە بەشێك لەو كۆمەڵگەیە، كە 

خۆیان  كەسوكاری  و  خزم  ئەوەبوو  هەبوو،  ژمارە  بەزیادبوونی  پێویستیان 

بەشێك  بە  بوون  دواجاریش  كۆمەڵگەیە،  لەو  بەشێك  بە  بوون  و  جێهێشت 

و  روبەرەوە  لەروی  كۆمەڵگەكە  فراوانكردنەوەی  و  كۆمەاڵیەتی  لە سیستمی 

تاكو چەندین سەدە مانەوە، بەاڵم خەڵكەكە هێشتا پەیوەندییان مابوو لەگەڵ 

بە  بوون  ژنخوازیەوە  و  ژن  بەهۆی  پێشوویان،  لەشوێنەكانی  نزیكەكانیان 

سەر  كەوتنە  سەرەنجام  خۆیان،  نەتەوەی  دەرەوەی  نەتەوەیی  كۆمەڵەیەكی 

هەژماری ئەوان، چونكە هەمو چاالكیەكی فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتیان لەسەر 

بنەمای ئەو ئیتنیكە بوو، كە بوون بە بەشێك لەوان، نەك هۆزكانی خۆیان«. 

انرتوبولوجییە.  نظر  وجهات  القومیه.  و  العرقیه  اریكسن.  هایالند  توماس 

ترجمه.. د. الهای عبد الحسین. عامل املعرفە. ل40. 
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ئەم حاڵەتە لەزۆر شوێن هەستیپێدەكرێت لەروی سیاسییەوە بە تاكتیكێكی 

شەرعی ناوی دەركردوە و قبوڵكراوە، تاكو سەرهەڵدانی سەدەی بیستویەك، بۆ 

منونە ئەم حاڵەتە لە هندستان و پاكستان هەیە، لە جەزائیر، فەرەنسا، سوریا، 

میرس، یۆنان، توركیا، ئەڵامنیا، ئازەربایجان، جۆرجیا، ئۆزبەكستان و هتد هەیە، 

دەوڵەتی  كە  جیهانگیرییەوە،  چەمكی  هاتنی  و   1991 ساڵی  لەدوای  بەاڵم 

ستەمی  كە  نەبوو،  كەسەكانی  ژمارەی  زیادبوونی  بنەمای  لەسەر  نەتەوەیی 

بەهای  هیچ  نەتەوەیی  بنەمای  لەسەر  دەوڵەت  ئەوەی  لەدوای  و  لێكراوە 

كەوتە  و  سیاسەت  بەپاشكۆی  ژمارەبوو  ئیدی  فرەیی،  بەدەوڵەتی  بوو  نەما، 

دەرەوەی پێوەرە سیاسییەكان، بۆ منونە ئێستا دەیان هەزار مرۆڤی كاركەر هەن 

لەواڵتان كاردەكەن و ئینتیامیان بو واڵتی خۆیان و نەتەوەی خۆیان و قەوارەی 

نەتەوانەی  ئەو  سەر  بۆ  نییە  كاریگەرییان  هیچ  و  هەیە  هتد  و  خزمایەتی 

بە  خۆیاندا  لەناو  بیانتوێننەوە  و  لەخۆیان  بەشێك  بە  بیانكەن  دەیانەوێت 

لەكاتێكدا  چۆنایەتی.  نەك  چەندایەتیەوە  لەروی  زیادبوونیان  مەبەستی 

نییە،  باش  هیچ  كراوە  ئەزموون  كە  تێكەڵبوونە،  و  نزیكبوونەوە  ئەمجۆرە 

چونكە وەچەكانیان دواجار دەگەڕێن بەدوای باب و باپیرانیان، هەروەك ساڵی 

1959، لە كۆفامن بە هۆی رسوتێكی كۆمەاڵیەتییەوە ئەم حاڵەتە بۆ منداڵەكان 

ئاشكرابووە و بابەتی جودابوونەوەی لێكەوتۆتەوە، بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی 

بەشێوە  بكات  بیانی  كرێكاری  دەیەوێت  نەتەوەیەك  كە  جۆرەی  بەو  خەڵك 

هەر  نەك  سیاسییە،  بۆخۆی  كە  كۆمەاڵیەتییەوە،  لەروی  خۆی  كۆیلەیەكی 

كەڵكی نییە، بەڵكو بەپێچەوانەوە پەرچەكردار دەخوڵقێنێت و لەجیاتی ئەوەی 

سودێك بگەێنێت بەو دەوڵەتەی نیازێتی، كە لەرێگەی زیادبوونی دانیشتوان 

هۆی  دەبێتە  بەپێچەوانەوە  دروستبكات،  سەربەخۆ  قەوارەی  تاكەكانیەوە  و 

لێكجیابونەوە و كێشەی كۆمەاڵیەتی بۆ هەردووال. 
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ئاستی  مرۆڤ  گەشەیكرد،  قۆناغ  دوای  قۆناغ  سیاسی  ژیانی  گۆڕینی   

بۆیە  م��اف،  لەنەبوونی  شكا  ترس  و  زیادیكرد  داواك���اری  و  بیركردنەوە 

مۆدێرن  دەوڵەتی  سەرەتای  بە  كە  قۆناغانەوە،  ئەو  لەدوای  خۆشگوزەرانی 

دەژمێردرێت، یەكێك لە داواكارییەكانی هاواڵتی هاوچەرخ بوو لەدوای سەدەی 

17 و 18، ئەمە هەم بۆ دەستەبژێری سیاسی كەملمالنێی دەسەاڵتگرتنن و هەم 

بۆ خەڵكیش، كە دەنگدەرن داواكارییەكی لەبار، گونجاو، ئاسانە و پێچەوانەی 

ئیدی  رابردو هەبوو،  و سەدەكانی  لەدەوڵەتی سەرەتایی  كە  شۆڕشگێڕێتییە، 

بێكاری،  بیمەی  ئەویش  سەرشان،  كەوتە  دیكەی  ئەركێكی  لێرەدا  دەوڵەت 

لەدوای  دەوڵەتە  ستایلە  ئەم  كۆكراوەتەوە،  هتد  و  تەندروستی  كۆمەاڵیەتی، 

كۆتاییهاتن بە جەنگی سارد و سەرەتای 1991وە دەستپێكرد و لە هەریەك لەو 

واڵتانەی فەرەنسا، بەریتانیا، ئەڵامنیا و ئەمریكا هەیە، كە سەرەتا حزبە سۆسیال 

بەپێچەوانەوە  بەس،  و  بۆخۆیان  تەنها  بەاڵم  پێشنیازیانكرد،  دیموكراتەكان 

نەگوازرایەوە بۆ واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بەشێك لەئاسیا. عەقاڵنیەت 

رێگەیەكی  دەوڵەت،  دامەزراوەی  بۆ  سەرەتاییەكان  تێگەیشتنە  بەپێچەوانەی 

سەختی بڕیوە، كە بە دابڕانی لەفەلسەفە پێناسە دەكرێت، ئەو دابڕینە لەسەر 

بنەمای تێڕوانین بۆ مرۆڤ وەكو بونەوەرێكی حاكم بەسەر خۆیەوە، چۆن و بە 

چ شێوەیەك بەسەر خۆیدا زاڵبوو، چۆن لەو دۆخە سەرەتاییە خۆی رزگاركرد 

و بو بە بوونەوەرێكی شارستانی و جۆرە بڕوایەك بۆ رێكەوتن لەسەر دانانی 

بەردی بناغەی دامەزراوەیەك، كە گشت كۆدەكاتەوە، لێرەوە سیستمی عەقڵ، 

توانایدا  لە  كە  بەوەی  خۆی،  مرۆڤ  دەست  دەداتەوە  خۆی  چارەنوسی  كە 

گونجاو  هەلومەرجی  و  سیاسەت  و  جۆراوجۆر  لەرێگەی  كۆمەاڵیەتی  باری 

بۆ میكانیزمێك، كە  رێكبخات و لەحاڵەتی رسوشتی كالسیكییەوە بگوازێتەوە 

تەنها كەڵك لەجەوهەری رسوشت وەربگیرێت، نەك مرۆڤ ببێت بە ئامێرێك 
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لەپێناو دەسەاڵتێكی رەها و خوداوەندێكی وەهمی، كە هەر مرۆڤ خۆیەتی. 

»عەقالنیەت لەدوای سەدەی 18یەمەوە دەوڵەتی لەپرسێكی رسوشتییەوە 

كرد بە ئامێرێك، وەك پێداویستیەك و جۆرێكی دیكەی ویستی مرۆڤ، ئێستاكە 

رسوشت بۆخۆی ئامێر و میكانیزمێكە دەبێت دەوڵەتیش هەمان ئامێر بێت، 

دەیەوێت  كە  كەسێك  هەر  مرۆڤە،  دروستدەكات  ئامێرە  ئەم  ئەوكەسەی 

دەوڵەت بناسێت، دەبێت دروستكەرەكەی واتە مرۆڤ بناسێت، دروستكردنی 

پێشرت  شتێكی  وێنەگرتنەوەی  و  رەسەنە  كارێكی  مرۆڤەوە  لەالیەن  دەوڵەت 

بەڵكو  نین،  پێشوەختی  شتێكی  دادپەروەریش  و  راستی  بەهەمانشێوە  نییە، 

لەدەوڵەتی  پواڵدی.  كەمال  دروستدەبن«  كۆمەڵگەدا  دروستبوونی  لەگەڵ 

بۆ كوردی. سیروان  لەفارسیەوە  تا دەوڵەتی عەقڵ.. وەرگێرانی  دەسەاڵتەوە 

زەندی. دەزگای موكریان. ل19

ئەمە ئەوە دەسەملێنێت، كە مرۆڤ لەئەنجامی ملمالنێ لەگەڵ خۆی كێشە 

خزمەتی  مرۆڤ،  خزمەتی  بەرلەوەی  عەقاڵنی  بۆیە  دروستدەكات،  بۆخۆی 

سیستمێك دەكات، كە مرۆڤی كردوە بەكۆیلەی قەوارەی دەوڵەت و لەخزمەت 

سیستمی ئابوری دایە، ئەمەش لەو وەهمەوە سەرچاوەیگرتوە، كە مرۆڤ وەك 

ئەرستۆ دەڵێت: »خۆی خستۆتە دەرەوەی رسوشت، بۆیە مافی بەخۆی داوە 

ملمالنێ لەگەڵ رسوشت بكات و خۆی جودابكاتەوە«.. 

دەوڵەتی سەدەی رابردو ئەو بااڵنسەی نەبوو، كە بتوانێت لەنێوان ئەرك و 

مافدا بۆ هاواڵتییەكانی خۆی دابینیبكات، بۆ منونە سەربازگیری لەریزی سوپا 

كە زۆرەملێ )تجنید( بوو، چونكە دەوڵەت هەمیشە لەبەردەم ئەگەری جەنگ 

بەكاربەر  و  كرێكار  مافی  بابەتی  دیكەوە  لەالیەكی  بگرێت،  یەخەی  تا  بوو 

بزوتنەوەی جەماوەری  هاتنەئارای  نەبوو، هەروەها  و خوێندن  كار  هێزی  و 

لە  بەشداریبكەن  كە  مەدەنی،  كۆمەڵی  رێكخراوەكانی  و  سەندیكایی  و 
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ئاڕاستەكردنی سیاسەت و بەڕێوەبردنی سیستمی سیاسی و ئابوری دەوڵەت، 

سەرەتاییەكە  و  كۆن  ستایلە  لە  خۆی  دەوڵەت  كە  بااڵنسەیە،  لەو  بەشێك 

جیاكردەوە. 

دیكەی  بەشێكی  دەس���ەاڵت.  دەستاودەستكردنی  و  ه��ەڵ��ب��ژاردن 

كالسیك،  دەوڵەتی  بڵێین  یاخود  سەرەتایی  دەوڵەتی  پێشرت  جیاوازییەكانە، 

بەكودەتا، یان شۆڕش، یان روخانی سیستم دەگۆڕا، چونكە سیستمی گشتگیری 

نەبوو،  سیستمەوە  بەو  پەیوەندییەكی  هیچ  كە  كۆمۆنیزمەوە،  بەناوی 

ئەم  جیاواز،  ستایلێكی  بە  دەوڵەتی  سەرمایەداری  لە  بوو  شێوەیەك  بەڵكو 

كە  خۆشكردبوو،  سیاسی  دەستەبژێری  و  كاربەدەستان  بۆ  بیانووی  سیستمە 

دەسەاڵت بەجێنەهێڵێت، ئەویش تاكپارتی بەدرێژایی چەندین ساڵ بەبیانوی 

قەاڵچۆكردنی دوژمن لەنەیاری دەوڵەت و سیستم، رێگە بەحزب و رێكخراو و 

بزوتنەوەی جەماوەری نەدەدرا بەشداری سیاسەت و سیستم بكات، یان ئەگەر 

سیاسی  دۆگامی  كە  بوایە،  سیاسەتە  ئەو  سایەی  لەژێر  دەبوو  بدرابا  رێگەش 

دەستورییەكان،  و  یاسایی  دامەزراوە  سەركوتكردنی  هەروەها  پیادەیدەكرد، 

خاڵێكی یەكجار گرنگی تر، ئەوەبوو كە دەستوری دەوڵەت دەستوری وەستاو 

و نەگۆڕ بوو، واتە دەستور بە ریفراندۆم نەدەكرا و نەرم نەبوو، تاكو لەرێگەی 

خەڵكەوە ئاڕاستەی دەسەاڵت بەرەو خۆشگوزەرانی بگۆڕێت، هەڵبەت دەبێت 

ئەوەی  بەقەد  نەبوو،  نیگەتیڤ  سیستمەكە  سەراپای  كە  بگوترێت،  ئەوەش 

كااڵكە بەقەد بااڵكەی نەبوو، واتە شوناسەكەی وەك ناوەڕۆكەكەی نەبوو، كە 

لەسەرانسەری دنیا بانگەشەی بۆ دەكرا.

لەدەوڵەتی مۆدێرن، كە هەم سۆسیالیستەكان و هەم دەوڵەتانی خاوەن 

ئەزموون لە دەوڵەتداری لەرۆژئاوا، مەبەستم ئەو دەوڵەتانەیە ئێستا بوون بە 

گەیشتوون  پێی  هتد  و  نەتەوە  مەزهەب،  ئاین،  كولتور،  لە  فرەیی  دەوڵەتی 
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بەرهەم،  شوناس،  خ��اوەن  هاواڵتیبوون،  لەسەر  گرەو  ئەزمونیانكردوە.  و 

و  بەڕەگەز  نەك  سیستمە،  و  مرۆڤ  مافی  لەیاسا،  رێزگرتن  نیشتیامنپەروەر، 

بە  بێت  ئاسایی  خەڵكی  لەخزمەت  و  دەوڵەتەكەیە  هاواڵتی  رەسەنایەتی 

لەگەڵ  مامەڵە  بەوشێوەیە  دەوڵەت  دەبێت  كەواتە  سیاسی،  ئینتیامی  بێ 

هاونیشتیامنی خۆی بكات، ئەو پێشبینیە بلیخانۆف بەر لەسەدەیەك هەیبووە 

)سۆڤێتی  روسیا  كۆمۆنیستی  حزبی  5ی  كۆنگرەی  بۆ  پێشنیازیكردوە  و 

بەرتەسكەكەی  چەمكە  بە  دەوڵەت  كە  ئەوەی،  بارتەقای  »بە  دەڵێت  كۆن(، 

لە  دەبین  گەورەتر  رۆڵێكی  زاناكانیش  نامێنێت،  و  هەڵدەوەشێتەوە  پێی 

پێ  سیاسی  سەرخانی  واتە  بەڕێوەبردنەكەیدا،  و  دەوڵەتە  ئەو  ئاڕاستەكردنی 

ئەمە  بەاڵم  وەردەچەرخێت،  زانست(  )قەڵەمڕەوی  سەرخانی  بەرەو  پێی  بە 

كە  هەوڵبدرێت،  ئەوە  ئاڕاستەی  بە  پێویستە  و  دەبێت  لەئایندەدا  هەموی 

سەرخانی سیاسی بەرژەوەندییەكانی رەنجدەران رەنگپێبداتەوە، ئەمەش تەنها 

چەمكە،  بەم  سۆسیالیستی  شۆڕشی  بەدیدەهێرنێت،  سۆسیالیزمدا  سایەی  لە 

دەبێت  ئەمەشدا  لەمیانی  بۆدەدات،  هەوڵی  پرۆلیتاریا  كە  ئامانجەیە،  ئەو 

سەركردایەتی  هەواردا  لەدوا  نەبووە  شۆڕشێك  هیچ  كە  بیربهێرنێتەوە،  ئەوە 

گۆڕانكاری جێگیر و گەشەكردوی لەشێوەی بازدانی لەپەیوەندییە بەرهەمهێن 

خێراتركردنی  تەنها  كردویەتی  ئەوەی  بەڵكو  كردبێت،  كۆمەاڵیەتیەكاندا  و 

چاپی  بۆ  ئەنگڵس  پێشەكیەكەی  چوارچێوەیەدا  لەم  بووە،  گەشەكردنەكانیان 

رۆڵی  باسی  باشی  بە  زۆر  1888دا،  لەساڵی  ئینگلیزی  بەزمان  مانیفیست 

كردوە«.  كۆمەاڵیەتی  گەشەكردنی  رسوشتیانەی  بەپێی  پڕۆسەی  بەرچاوی 

خانەی  باڵوكراوەكانی  راجی.  ئیسامعیل  وەرگێرانی.  بلیخانۆف.  راسپاردەی 

وەڕگێڕان. 2013 ل 102. 

رۆژگارە  لەو  خەڵك  شۆڕش  پێدەڵێت:  ئەوەمان  بلیخانۆف  قسەیەی  ئەم 
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ناهێڵێت  سەركوتكەر  سیستمێكی  و  دەوڵەت  و  حكومەت  كە  رزگاردەكات، 

سیستم  و  دەوڵەت  هەمان  خۆیان  دەنا  جێگیردەكات،  لەجێگەیدا  خۆی  و 

سەر  دی��اری  گروپێكی  كە  دەوڵ��ەت  هەڵبەت  دەك��ەن،  پیادە  حوكمڕانی  و 

بەئایدیۆلۆژیا، سیاسەت، ئەجێندایەك و بەرژەوەندییەكی تایبەت بەڕێوەیببەن، 

دەبێت چ دیاردەیەكی نوێ بۆ هاونیشتیامنی وەكو بەرهەم و دیاری شۆڕش 

پێشكەشبكەن، جگەلەوەی شێوەی حوكمڕانی دەگۆڕێت و دەوڵەت سیامیەكی 

دیكە نیشاندەدات. 

وەك گفتوگۆمانكرد، دەوڵەتی جاران لەسەر بنەمای دەسەاڵتی كەمینەیەك 

یان زۆرینەیەك بوو بۆ دامەزراندنی حكومڕانی و سیستم و هتد، ئێستا ئەو 

مۆدێلە گۆڕاوە كە وەكو ئەسكەندەری مەكەدۆنی لەیۆنان، ناپلیۆن لەفەرەنسا، 

لەرێگەی  هتد.  و  ئێران  لە  دارویش  لەئەڵامنیا،  بسامرك  لەروسیا،  قەیسەر 

هێزەوە دادەمەزرا، لەگەڵ هاتنی چەمكی دیموكراسی بۆ رەوایەتی دەوڵەت 

و دانپیانانی لەئاستی نێودەوڵەتی و دور لەهەر پشێویەك و شەڕ و شۆڕێك 

لەگەڵ دراوسێ، دەوڵەت و هێزەكانی تری داگیركەر، ئێستا مۆدێلی پەرلەمانی 

بۆ بەیاساییكردنی دامودەزگا و شەرعیبوونی دەستوری و بەشداری خەڵك لەو 

سیاسی  حزبی  سیستمە  ئەو  جا  دادەمەزرێت  سیاسی  سیستمێكی  دەوڵەتە، 

بۆ  لەپشتەوەبێت  نێودەوڵەتی  هێزی  یان  سیاسی،  دەستەبژێری  گروپی  و 

پاراستنی بەرژەوەندی خۆیان، یان هەر شتێكی دیكە. »بەاڵم دەبێت ئەم خاڵە 

میكانیزمێكی  دەبوایە  كە  پەرلەمانی،  و  حزبی  سیستمی  ئایا  روونبكرێتەوە 

لەگەڵ  هاوسەنگی  پێكهێنانی  لەپێناوی  كارگێڕان  هەڵبژاردنی  بۆ  بوایە  لەبار 

فەرمانبەرە دانراوەكاندا و كۆسپ بوایە لەبەردەم داڕزانی ئەم كارگێڕانەدا، كە 

بۆتە كۆسپ لەراستیدا بە ئاڕاستەی پێچەوانەی )پەیامەكەی( هەڵدەسوڕێت ؟ 

ئەگەر بەڕاستی ئاوهایە، بۆچی ئەو گۆڕانە رویداوە؟. دەبێت لەبیرمان بێت، 



سمكۆ محەمەد  164

كە تەنانەت وەاڵمێكی راستیش بۆ ئەم پرسیارانە كۆتایی بە پرسەكە ناهێنێت، 

بەوەش قایلبین )كەدەبێت قایلبین( كە پەرلەمانتاریزم ناكاریگەر و تەنانەت 

زیانبەریشە، دیسان بەم ئامانجە ناگەین كە دەبێت سیستمی بیۆكراتی رێزی 

لێبگیرێت و دروستبكرێتەوە. دەبێت لەم پرسە رامێنین داخۆ پەرلەمانتاریزم و 

سیستمی هەڵبژاردن هاوتان، یان دەتوانرێت بەسیستمێكی هەڵبژاردنی نوێ، 

چارەسەرێكی تازە هەم بۆ پرسی پەرلەمانتاری و هەم بۆ سیستمی بیۆكراتی 

مامەند  مەدەنی.  كۆمەڵگەی  و  دەوڵەت  گرامشی.  ئانتۆنیۆ  بدۆزرێتەوە؟.« 

روژە. ل 106. 
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دارایی و سامانی دەوڵەت

دوای  سیستامتیك  دەسەاڵتی  و  دەوڵەت  بیرۆكەی  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 

بە  ناڕاستەوخۆ  مرۆڤایەتی  تایبەتی،  موڵكداریی  شێوەیەكی  وەكو  كۆیالیەتی، 

بێ ویست دابەشبوو بۆ سەر دوو چینی دیاریكراوی كۆمەڵگە« ئەوكاتەی كە 

گەورە خاوەندارە زەویەكانی جوتیاری، كە شێوەی پەیوەندی لەنێوان مرۆڤەكان 

گۆڕا، هەروەكو چۆن خاوەن كۆیلەكان كۆیلەیان بەموڵكی خۆیان دەزانی، ئیدی 

دوای ئەم قۆناغە كااڵ بوو بە یەكێك لەپێداویستی مرۆڤ و بازاڕ پەیدابوو، كە 

دواجار سیستمی دەرەبەگایەتی گەشەیسەند، پاشان بازرگانی، پاش ئەو حاڵەتە 

یاسا كۆیلەی وەكو هەر شتێك تەماشادەكرد، كە موڵكی خاوەندارە كۆیلەكان 

بێت، دواتر لەكۆمەڵگەدا بازرگانی گەشەیكرد و سەرەتاش بە گۆڕینەوەی كۆیلە 

ژیانی  تادەهات  و  وەرگرت  دیكەی  شێوەیەكی  بازاڕ  ئەوەبوو  دەستیپێكرد، 

چینەكان فراوانرت دەبوو، دواتریش بازاڕی جیهانی و ئاڵوگۆڕی پارە و تاگەیشت 

بە سەرمایەداری. 

 سامانی دەوڵەت سامانی گشتییە، چونكە بە بێ داهێنان و دروستكردن، 

خاك، خۆڵ، ئاو، كانزا و بەروبومی دیكەی كشتوكاڵی و هتد موڵكی كۆمەڵگەیە 

دەتوانرێت  سامانە  ئەم  گشتی،  سامانی  دەگوترێت  پێی  هەربۆیە  گشتی،  بە 

و  كشتوكاڵی  سیستمی  پێی  بە  دەوڵ��ەت  و  مبێنێتەوە  گشتی  موڵكی  وەكو 

و  خەڵك  بەرژەوەندی  و  تێدابكات  وەبەرهێنانی  خۆی  سااڵنەی  بەرنامەی 

تایبەتی  كەرتی  رادەستی  دەشتوانێت  هەروەها  لەبەرچاوبگرێت،  دەوڵەت 

دەوڵەتێك  ئێستا  هەرچەندە  لێوەربگرن،  سودی  خەڵكی  و  دەوڵەت  و  بكات 

هێشتا  لەدەوڵەتان  بەشێك  بەاڵم  نەبەستێت،  تایبەت  بەكەرتی  پشت  نەماوە 

دەزگا وەبەرهێنەكانیان سەر بەسامانی گشتییە، بەتایبەتی نەوت. 

كۆڵەكە  لە  یەكێك  بۆ  ژمارەییە  ناونیشانێكی  گشتی  دارای��ی  ب��ەاڵم 
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دارایی  بێ  بە  دەوڵەتێك  هیچ  ئاشكرایە  ئەوەش  دەوڵ��ەت،  بنچینەییەكانی 

مەعریفی  بەناساندنێكی  رێگە  كۆڵەكەیە  یان  پێگە،  ئەم  بۆیە  بەڕێوەناچێت، 

و بابەتی و عەقاڵنی دەوڵەت دەدات، ئەمە بۆ ئەوەیە ئاشكرای بكات دارایی 

دەوڵەتیش  خودی  هەر  و  دەوڵەتدایە  شەرعییەكانی  دەزگا  خودی  لەچنگی 

ركێفی  لەژێر  بودجە  ئەوەی  پێدەكات، هەروەك  پێویستدا سەروكاری  لەكاتی 

وەزارەتی دارایی و ئابوری حكومەتدایە بۆ رێكخستنی ژیانی كارگێڕی و داهاتی 

تاك و تایبەمتەندی و چاالكی ئابوری و فریاكەوتن بۆ كاتی قەیرانی رسوشتی و 

نارسوشتی و هتد. 

پێشرت دەوڵەمەندی دەوڵەت لەروی دارایی و دەستەكەوت و داهاتەوە بوو، 

هەروەها یەكێك لەمەرجەكان ئەوەبوو، كە دەوڵەتێكی پیشەسازی بێت و پشت 

بەو داهێنانانە ببەستێت، كە لەروی تەكنۆلۆژییەوە خاوەندارێتی دەكات، بەاڵم 

تەكنۆلۆژی  لەروی  نییە  داهێنانە  بەو  پێویستی  دەوڵەت  دەركەوت  ئیرت  ئێستا 

كەرەستەی پێویست و تەكنۆلۆژیای سەربازی، بەقەد ئەوەی مەرجی خاوەنداری 

هەروەها  رسوشتییە،  سامانی  كە  بێت،  هتد  و  فۆسفات  فسفۆڕ،  گاز،  نەوت، 

خاوەنی ئاو بێت، چونكە دوای نەوت و كانزاكان ئاو یەكێكە لە شەڕەكانی ئایندە، 

كە بەسامانی لەبن نەهاتو لەقەڵەمدەدرێت، بۆیە دەوڵەت ئەگەر خاوەنی ئەو 

و  مەدەنی  تەكنۆلۆژیی  كەرەستەی  خاوەنی  دەتوانێت  بوو،  سامانە رسوشتییە 

كە  بێت،  كۆمپانیا  خاوەنی  تەنها  ئەگەر  بەپێچەوانەوە  بەاڵم  بێت،  سەربازیش 

كەرتی  بەڵكو  حكومەتە،  موڵكداری  و  دەوڵەت  سیاسەتی  دەرەوەی  لە  ئێستا 

كە  كۆمپانیایەی،  ئەو  پێنابەستێت، چونكە هەر  پشتی  دەوڵەت  ئیدی  تایبەتە، 

خەریكی وەبەرهێنانە، دەتوانێت لەدەرەوەی واڵتەكەی و لەو واڵتانەی، كە هیچ 

داهێنانێكیان نییە و بە دەوڵەتی خاوەن هێز نەنارساوە، دەتوانرێت كۆمپانیاكە 

بكڕێت و بیخاتە خزمەتی كۆمەڵگە و بەهێزكردنی قەوارەكەی خۆیەوە. منونەی 

سوید،  ئەڵامنیا،  كەنەدا،  لە  هەریەك  بەواڵتانی  سەر  كە  كۆمپانیایانەی  ئەو 
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ئەم  وەبەرهێناندەكەن،  خۆیان  لەدەرەوەی  هتد،  و  چین  ئینگلستان،  فللەندا، 

سیاسەتە لەدوای سەرهەڵدانی تەكنۆلۆژیای نوێ، كۆمپیوتەر، ئینتەرنێت، كەناڵی 

زانیاری  گەیشتنی  و  جیهانگەرایی  سیستمی  سەرهەڵدانی  میدیایی،  ئاسامنی 

بەهەمو كەسێك، ئیدی تەواوی دنیا بە بێ ئەوەی تەكنۆلۆژیای هەبێت، بوون 

مرۆڤ  هەمو  و  بوارەكاندا  لەهەمو  تەكنۆلۆژییە  پێشكەوتنە  ئەو  خاوەنی  بە 

وەرگرت  دیكەی  پێناسەیەكی  و  مانا  دەوڵەت  لێرەوە  لێوەرگرت،  كەڵكییان 

لەدوای ئەو سیستمەی، كە دابڕانێكی لەگەڵ رابردو راگەیاند، بەاڵم ئەو سیستمە 

لەگەڵ ئەوەی، كە سودی بۆ هەموان هەبوو، وەهمێكی دروستكرد، كە لەدوای 

بۆ  نەزانیدا،  بەسەر  بوو  پێشكەوتن  وەهمی  ئەویش  ئاشكرابوو،  مۆدێرنەوە 

لە  شارەزابوون  بۆ  فۆكۆ  میشیل  شا،  رەزا  حەمە  روخانی  دوای  ئێران  لە  منونە 

سۆسیۆلۆژیای كۆمەڵگەی ئێران دەچێتە تاران و سەردانی یەكێك لە كارگەكان 

دەكات، دەبینێت گەنجینەیەك پڕیەتی لە مەكینەی درومانی كۆن و سكرابكراون، 

واتە كاریان پێناكەن، دەپرسێت بۆچی كار بەو مەكینانە ناكەن، لەوەاڵمدا دەڵێن 

ئەوانە كۆن بوون، ئەویش دەڵێت خۆی كاری پێدەكرێت، ئەوانیش دەڵێن ئاخر 

مۆدێرن نییە، فۆكۆ لەوێدا بۆی دەردەكەوێت مۆدێرنەو پێشكەوتنی تەكنۆلۆژیا 

بۆ ئەو واڵتانەی، كە خاوەنی تەكنۆلۆژیای پێشكەوتوو نین و گەمارۆی ئابوریان 

لەسەرە، توشی وەهمی پێشكەوتن بوون، لەبری ئەوەی بە كەرەستەی خۆیان 

كاربكەن، چاوەڕێی دەستی كۆمپانیای زەبەالحەكان و دەوڵەتە پیشەسازیەكانن 

نوستوو،  دەوڵەتی  لەهەندێك  ئێستاش  تاكو  وەهمە  ئەو  بكەون،  فریایان  تاكو 

دواكەوتوو لەروی ئابوریەوە ماوە. 

لە 25 كۆمپانیایە،  زیاتر  بەڕێوەدەبەن  دنیا  كە  لەو كۆمپانیایانەی  بەشێك 

بەاڵم نارساوترین كۆمپانیا كە دەتوانن گەمە بە دراو، بازاڕ، كااڵی بەرهەمهێرناو، 

هاوكێشەی  لەوێشەوە  بتوانن  هەروەها  بكەن،  بۆرسە  و  ئابوری  سیاسەتی 

سیاسی دنیا بگۆڕن، بریتین لەم كۆمپانیایانە:
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 )XOM( 1: ئیكسۆن مۆبیل كە سیمبولەكەی

)RDS(2: شل

)BP( 3: بی پی

)CVX( 4: شیفرۆن

 )TOT( .5: تۆتاڵ

سەریانهەڵداوە،  رابردوەوە  سەدەی  حەفتاكانی  دوای  لە  كۆمپانیایانە  ئەم 

بوون بە بریكاری كڕینی نەوت و گاز و هتد، ئەویش بە هۆی بەردەوامبوونی 

هۆكارەكەش  بوو،  سۆڤێت  و  ئەمریكا  نێوان  ساڵەی  دەیان  ساردی  شەڕی 

بۆیە  لەدنیادا،  بوو  كڕیار  كەمبوونەوەی  و  نەوت  نرخی  دابەزینی  كێشەی 

چارەسەربكەن  دەوڵەتانە  ئەو  بۆ  ئابوریە  كێشە  ئەو  توانیان  كۆمپانیایانە  ئەم 

دابنێن،  واڵتانە  لەو  هەریەك  بۆ  ئابوری  یەدەكی  وەك  لێبكڕن،  نەوتیان  و 

دواتر  بەاڵم  شەڕەكە،  پاشاموەی  و  دوەم  جیهانی  شەڕی  لە  بەشداربوون  كە 

لە ساڵی 1988 هەردوو  باڵویكردۆتەوە  راپۆرتێك، كە گۆڤاری فۆریس  پێی  بە 

كۆمپانیا،  بەیەك  بوون  و  یەكیانگرت  مۆبیل  ئیكسۆن  و  بی  )بی  كۆمپانیای 

یەكیانگرت،  تكساكۆ  و  شیرشۆن  كۆمپانیای  هەردوو   2001 ساڵی  هەروەها 

ئابوری  مژینی  بۆ  كۆمپانیاكان  یەكگرتنەی  و  رێككەوتن  ئەم  دوابەدوای  بۆیە 

قازانجی  لە 94%   2003 ساڵی  لە  توانیان  سیحراوی،  بەڕێگەیەكی  دنیا  هەمو 

زۆر  دراویشدا سویەكی  لەگۆڕینی  بكەن، هەروەها  جیهاندا  لە  نەوت  كڕینی 

بەمەش  دانرابوو،  جیهانی  بۆڕسەی  لە  نەوت  لەبری  پێشرت  كە  وەربگرنەوە، 

دەركەوت، كە هیچ دەوڵەتێك وەكو بەر لە جەنگی دوەمی جیهانی ناتوانێت 

مامەڵە بە بازاڕ، كڕین، فرۆشتنی نەوت، گاز، فۆسفات و هتد بكات، هەروەها 

كۆمپانیایانە  ئەو  كە هەمو  ئاشكرایە  بكات،  دەوڵەتان  دراوی هەمو  بە  گەمە 

و بەتایبەتی ئەو كۆمپانیایانە لەگەڵ ئیكسۆن مۆبیل یەكدەگرن و دەتوێنەوە، 

سەر بەسەرمایەدارە گەورەكانی ئەمریكان و هەر ئەوانیش داواكاری بۆ نەوت و 
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كارپێكردنی لەبازاڕ بەرزدەكەنەوە و گەمە بە نرخی نەوت دەكەن، بە بێئەوەی 

هەریەك لە سعودیە، كوەیت، ئیامرات و عێراق، كە لەجەنگدا بووە بەردەوام 

بتوانن رۆڵیان لەو گەمەیە هەبێت، یان ئەو دەوڵەتانەی كە گەمارۆی ئابوری 

خاوەنی  هەمیشە  كە  ئێران  هەروەها  رابگرن،  نرخەكە  بتوانن  بووە  لەسەر 

یەدەكی نەوتی بووە، نەیتوانیوە تاكو ئەو دواییەی، كە چووە ناو بەرەی چین 

بۆیە  دنیا.  هەمو  لە  خوڵقاندویەتی  كەئەمریكا  بازاڕەی،  ئەو  لەدژی  روسیا  و 

ئەم گەمە سیاسییە ئابوریە لەالیەن ئەمریكاوە بەردەوام بوو تاكو ساڵی 2004 

و 2007، بە یاسای نێودەوڵەتی عێراقی داگیركرد، ئەوەبوو لەو ماوەیەدا هەمو 

كۆمپانیاكان كەڵكییان لەو دۆخە ئابوریە وەرگرت و لەهەموشیان زیاتر ئیكسۆن 

ئەمریكی  ملیار دۆالری  توانی 494.8  تر  بەبەشداری كۆمپانیاكانی  بوو  مۆبیل 

قازانجبكات.

ئەم حاڵەتە بۆ هەمو دەوڵەتانی پیشەسازی دنیا جێگەی سەرسامی بوو، ئایا 

ئەمە كۆمپانیایە یان دەوڵەتە دەتوانێت لەدەوڵەتێكی تر نەوت وەبەربهێنێت، 

لەدوای 11ی سێپتەمبەر  لەراستیدا دەركەوت  یان كۆمپانیایەكی سەربەخۆیە، 

بەتایبەتی ئەمریكا  ئابوری واڵت بەڕێوەببات،  شتێك نەماوە بەناوی دەوڵەت، 

كە بووە گەورەی هەمو دنیا و قەیرانی تەواوی دنیای بەڕێوەبرد لە رۆژهەاڵت 

و ئاسیا بەگشتی، تادەگاتە واڵتانی یەكێتی سۆڤێتی كۆن و تەنانەت ئەوروپاش، 

رۆژهەاڵتی  لە  نەوتە  دەرهێنانی  ناسنامەی  خاوەنی  كە  بەریتانیا  لە  جگە 

ناوەڕاست و دەتوانێت بە بێ هێزی سوپا و سەرباز و داگیركاری راستەوخۆ، 

بگاتە بیرە نەوتەكانی دنیا و كەڵك لەداهاتی هەمو نەوت وەربگرێت. 

گشتی  دارای��ی  لەسەر  قسە  لەوەی  گرنگرت  هەیە  بابەتێك  لێرەدا  بەاڵم 

لەسیاسەتی  مەبەست  دەوڵەتە،  دارایی  سیاسەتی  ئەویش  بكرێت،  دەوڵەت 

دەوڵەتان  لەگەڵ  مامەڵەكردن  و  بەدەستهێنان  و  داهات  شێوەی  واتە  دارایی 

بۆ  واڵت  كااڵی  پێشكەشكردنی  و  كااڵ  هێنانوبردنی  و  بازرگانی  لەرێگەی 
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رسوشتیەكانی  سامانە  و  دەری��ا  و  ئاو  لەرێگەی  هەروەها  دیكە،  واڵتێكی 

كەپێكهاتوە  مێژویی  سامانی  هەروەها  دەوڵەت،  جوگرافیای  قەوارەی  دیكەی 

لە پاشاموە و شوێنەوار و ناوچە گەشتیارییەكان، كە بەشێك لە داهاتی واڵت 

پێكدەهێنن، چونكە ئەمانە هەموی بەشێكن لەرێكخستنی دەوڵەت لەالیەك، 

هەروەها دیاریكردنی شێوەی پەیوەندی بەدەوڵەتێكی دیكەوە لەسەر بنچینەی 

پەیوەندییە سیاسییەكان و بەرژەوەندییەكانی هەردووال. 

سەرباری ئەو خوێندنەوەیە بۆ ئەوەی، كە دەوڵەت جگە لە كۆمپانیاكان 

ناسنامەی پێشرتی نەماوە و سیستمی سیاسی ئابوری دنیا بەڕێوەدەبەن، بەاڵم 

دارایی كە دەزگایەكی حەمتی دەوڵەتە، سێ وەزیفەی گرنگی هەیە كە دەوڵەت 

دەبێت سااڵنە رێكیبخات و ئامادەسازی خۆی بكات بۆ ساڵێكی دیكە و لەكاتی 

خۆیدا فریابكەوێت و كێشەكان بە هەڵوارساوی نەهێڵێتەوە، چونكە سەرەنجام 

هەمو كومپانیاكان ئەگەر كەرتی تایبەتیش بن و بۆ قازانجی تایبەتی كار بكەن، 

لەسەریانە باج بدەن و بنب بە بەشێك لە سیستمی دارایی دەوڵەتان بەهەمو 

سامانێكی رسوشتی و نارسوشتیانەوە، ئەوانیش بریتین لەمانەی خوارەوە. 

1: بودجە. 

2: بودجەی پێدراو. 

3: ژمێركاری نیشتیامنی. 

جومگەكانی  و  دەوڵەت  كە  تێچوانەی  ئەو  لەتەواوی  بریتیە  بودجە:   :1

سیاسەت،  خەڵك،  كاروباری  بەڕێوەچوونی  پێداویستیەكانی  و  حكومەت 

دیبلوماسیەت، سوپا، كاروباری ئاسایش، تەندروستی، فەرهەنگی، گەشتوگوزار، 

پەروەردە، خوێندن و هتدی پێبەڕێوەدەچێت. ئەمەش بەشێكە لەدەستكەوتی 

دەرەوە  بازرگانی  و  دەوڵ��ەت  رسوشتی  سامانی  و  ناوخۆیی  بەروبومی 

بەدەستدێت، ئەویدیكە لەرێگەی باج و رسومات دێت كە لەرێگەی مامەڵەی 

بزانین  ئەوە  دەبێت  لێرەدا  بەاڵم  دەگەڕێتەوە،  دەوڵەت  خەزێنەی  بۆ  خەڵك 
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دۆخی  هەژماری  لەسەر  بەتاڵبكات  خەڵك  و  تاك  گیرفانی  نابێت  دەوڵەت 

داهاتیان  كە  واڵت،  لەهەندێك  هەروەك  دەوڵەت،  بودجەی  كەمی  و  ئابوری 

كەمە و دۆخی ئابوریان ناجێگیرە، یان دوچاری قەیرانی ئابوری، یان گەمارۆی 

خراپ  لەئەنجامی  ناكرێت  و  ناچارنییە  هاواڵتی  چونكە  بوونەتەوە،  ئابوری 

سیاسەتكردنی دەستەبژێری سیاسیەوە باجی ئەو هەاڵنە بداتەوە و گوزەرانیان 

خراپ بێت. 

2: بودجەی پێدراو: میزانیە املدفوعە: ئەم مامەڵەیە لەرێگەی بازرگانیكردنی 

كااڵ  بردنی  و  تایبەت هێنان  لەكەرتی  كە  دەبێت،  و سەرمایەدارەكان  بازرگان 

كاردەكەن، ئەوەش بەشێكی پەیوەندی بەئاڵوێری كااڵوە هەیە، بەشەكەی دیكە 

پەیوەندی بەگۆڕینەوەی دراوی واڵتەوە هەیە لەكاتی مامەڵە و ئاڵوێركردنی كااڵ 

و هێنان و بردندایە، بۆیە دەوڵەت بۆ سەركەوتنی سیاسەتی خۆی لەسەریەتی 

چاودێری بازرگانەكان بكات و هەرچی زیاتر باجیان لەسەر دابنێت و مەرج بۆ 

شێوەی نرخی كااڵ و كوالێتی و چەندایەتی و چۆنایەتی كااڵ دابنێت. چونكە 

جگەلەوەی  ئەمە  دەوڵەتەوە،  نیشتیامنی  ئاسایشی  خانەی  دەچێتە  ئەمەش 

ئاسایشی پارە، یان دراوی دەوڵەت بەشێكی لەچنگی بازرگانی كەرتی تایبەتدایە، 

بەوپێیەی كەپارە لەگەڵ پارەی دەوڵەتانی دیكەی دراوسێ، یان دۆستی دەوڵەت 

شێوە  ئەو  بااڵنسكردنی  بۆ  نەبێت  سیاسەتێك  لێرەدا  ئەگەر  ئاڵوگۆڕدەكات، 

بازرگانی و پارە گۆڕینەوەیە، ئەوا دورنییە، كە پارەی دەوڵەت دوچاری كێشە 

یان بێهێزی و بێ نرخی ببێتەوە و بكەوێتە بەر هێرشی بۆرسەوە.

لەبودجەی  دیكەیە  شێوەیەكی  پرۆسەیە  ئەو  نیشتیامنی:  ژمێریاری   :3

بكات،  بردن  و  هێنان  لەنێوان  یەكسانی  ئەوەیە  ئەركی  ئەمە  بەاڵم  پێدراو، 

هێزی بەكاربەر و كااڵی داواكراو بااڵنس بكات، یان پێویستی دەوڵەت لەهەمو 

بوارەكاندا.



سمكۆ محەمەد  172

لەسەریانە  دەوڵەتان  سیاسیەكان،  لەوانە  یەكێكە  دەوڵەت  دارایی  مێژوی 

كەڵكی لێوەربگرێت، چونكە سیاسەتی دارایی بەردەوام لەبەرزی و نزیمیدایە 

و دەبێت كەسانی شارەزا هەمیشە لەخەمی بااڵنسكردنیدا بن، یان لەسەریانە 

بەردەوام خەزێنە پڕبكەن بۆ رۆژی تەنگانە و ئەگەری سەرهەڵدانی قەیرانی 

لەچەند  سەرەتا  ئەمەش  بەجەنگ،  دەوڵ��ەت  دوچاربوونی  یان  دارای��ی، 

هەنگاوێكەوە دەستپێدەكات.

 1: دەزگاكانی دەوڵەت دەبێت قانع بن بەو كەرەستەو پێداویستیانەی، كە 

بۆیان دابینكراوە و شەفافانە و نیشتیامنپەروەرییانە كاریپێبكەن. 

فێرە  هاونیشتیامنیەكانی  هەم  و  خۆی  خودی  هەم  دەوڵەت  نابێت   :2

لە  دەرچوون  واتە  بێت،  دارایی  دوچاری هەاڵوسانی  و  بكات  مەرسەفگەرایی 

هاواڵتیش  و  بەكارهێنان  نیشتەجێبوون،  تەندروستی،  زامنی  موچە،  سیستمی 

وەك بەكاربەر بۆ كااڵ و پێداویستییەكانی رۆژانە بە پێی ئەرك و ماف. 

خۆماڵی  لەبەروبومی  باش  بەرهەمی  و  كارگە  لەسەریەتی  دەوڵەت   :3

بەرهەمبهێنێت، خەڵك فێربكات كەڵك لەبازاڕی بەروبومی نیشتیامنی وەربگرن 

نەك بەپێچەوانەوە، چونكە كەڵكوەرگرتن لەبەروبومی نیشتیامنی دوو كەڵكی 

دوەم  دەگەڕێتەوە،  گشتی  بەرژەوەندی  و  دەوڵەت  بۆ  قازانج  یەكەم  هەیە، 

پیشەوەر،  جوتیار،  هانی  لەڕێگەیەوە  كە  نیشتیامنییە،  كۆمپانیاكانی  هاندانی 

بازرگان و هتد بدات. 

4: دەوڵەت لەسەریەتی سیاسەتێكی حەكمیانە بكات لەگەڵ دۆستەكانی 

پیشەسازی و زلهێز، خۆی بەدوربگرێت لەهەر كێشەیەكی  و واڵتانی دیكەی 

سیاسی، كە لەهاوكێشەكاندا سەرهەڵدەدەن و دوچاری جەنگ نەبێت، ئەگەر 

هات و دوچاربوو دەبێت ئیدی لەڕێگەی سیاسەتی داراییەوە خۆی سازبدات 

بۆ توندوتۆڵكردنی بەرەكانی جەنگ، كەرەستەی سەربازی، تەندروستی مرۆیی 

هتد.  و  نەرێنی  پڕوپاگەندەی  هەواڵگری،  دوژمن،  دزەكردنی  لە  رێگەگرتن  و 
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چونكە یەكێك لە هۆكارەكانی هەاڵوسانی داراییەكان مەسەلەی دوچاربوون و 

بەردەوامبوونی جەنگە. 

لەڕاستیدا و هەمانكات، دەبێت دەوڵەت بەجۆرە )مامۆستا(یەك بزانرێت، 

چونكە بە تەواوی هەوڵدەدات ئاست و چەشنێكی تازە لەشارستانی بخوڵقێنێت. 

لەمڕاستایەوە كە دەوڵەت لەبنەڕەتدا لەسەر تەوەری هێزە ئابورییەكان كار و 

نوێ  دەزگای  پێناوەدا  لەم  رێكیدەخات،  و  كامڵدەكات  بەرهەمهێنان  دەزگای 

دەزگای سەرخان  دەبێت  كە  بكرێت  ئەنجامگیری  وەها  نابێت  پێكدەهێنێت، 

نیوەناچڵ  و  بەشێوەیەكی خۆ وروژینەر  تاكو  بكرێت،  بەوجۆرەی هەیە رەها 

بۆ  ئامڕازێك  لەمبوارەشدا دەوڵەت وەك  پێكبگەێرنێت،  و  بێت  كامڵ  نارێك  و 

زەمینەیەدا  لەم  هەڵدەسوڕێت،  تیۆریكردن  و  خێراكردن  و  )عەقاڵنیكردن( 

بەهاندان،  دەستدەكات  و  كاردەكات  دیار  بەرنامەیەكی  پێی  بە  دەوڵ��ەت 

وروژاندن و دنەدان و سزادانی پێویست، چونكە ئەوكاتەی هەلومەرجی پێویست 

كردەوەی  بۆ  دەبێت  ئەوكاتە  ئامادەبكرێت،  دیاریكراو  ژیانێكی  شێوازی  بۆ 

)تاوانكاری یان كەمتەرخەمی( سزا دابرنێت، سەرەڕای ئەمەش ناكرێت ئەمجۆرە 

كردەوانە تەواو بەترسناك ناو بربێت و سزای یاسایشی بۆ دابرنێت، بەڵكو دەبێت 

ئەم سزادانە لەگەڵ دەرئەنجام و ئاكامی رەوشتی دیاریكراویشدا یەكبخرێت، 

پۆزەتیڤ  نێگەتیڤ و سەركوتكەری گشتی چاالكیە  یاسا روخساری  لەكاتێكدا 

و بونیادنەر و شارستانی سازیەكەیە، كە دەوڵەت لەئەستۆی دەگرێت، دەبێت 

چاالكییە گروپە تاكەكانیش لەتوێی ئەم چەمكەی یاسادا جێبكرێتەوە: رەفتاری 

تاوانكارانە  رەفتاری  بەوجۆرەی  هەر  لێدەگیرێت،  رێزی  خوازراو  و  سودمەند 

سزا دەدرێت، جاروباریش ئەم سزادانە وێناكەی نوێ وەك خستنەڕوی پرسەكە 

لەگەڵ رای گشتیدا لەخۆدەگرێت«. ئانتۆنیۆ گرامشی. دەوڵەت و كۆمەڵگەی 

مەدەنی. وەرگێڕانی. مامەند رۆژە. لەباڵوكراوەكانی خانەی وەرگێڕان. ل89 و 

ل90.
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بەشێك  هەمیشە  هاواڵتیان  بۆ  خۆشبەختی  و  سودگەرایی  و  دەوڵ��ەت 

قەوارەی  بە  گرنگیان  كە  بیرمەندانی سیاسی،  و  فەیلەسوف  لەتێڕوانینی  بووە 

میل(  سیتوارت  جۆن  و  )بێتنهام  وەكو  منونەی  لەمبارەیەوە  داوە،  دەوڵەتی 

سودگەرایی  بۆ  هەیە  جیاوازیان  تێگەیشتنی  دوو  كە  وەردەگرین،  بەمنونە 

لەالیەن دەوڵەت و حكومەتەوە گرێدراوی ژیان بۆ تاك یان بۆ گشت، هەریەك 

لەو دوو بیرمەند و فەیلەسوفە سیاسییە باسی رۆڵی تاك و كۆ دەكەن، جۆرە 

ئۆپۆزسیۆنەوە  لەڕێگەی  هاواڵتیان،  بۆ  دەوڵەت  قەوارەی  لەناو  چاكسازییەكە 

حوكمڕانی  سیستمی  بەرژەوەندییەكانی  تەنها  دەگرن  لەحكومەت  رەخنە 

دەسەاڵتداری  پالتفۆڕمی  بە  كراوە  دیموكراسی  لەكاتێكدا  لەبەرچاودەگرێت، 

كە  لەمبارەیەوە  ناكەن،  هەڵسوكەوت  بەوشێوەیەش  و  خەڵك  حكومڕانی 

گریامنەیەی  »لەو  لەوەدەكات  باس  بیرمەند  دوو  وەكو  بێتنهام  و  میل  جێمز 

بەرئەنجامە  بەو  خۆیانن  قازانجەكانی  دادوەری  باشرتین  تێكڕا  مرۆڤەكان  كە 

گەیشنت كە دیموكراسی نوێنەری باشرتین فۆڕمی حكومەتە، ئەوان بەمشێوەیە 

هەمو  لە  و  شوێنێك  لەهەمو  كە  ئەنجامگیریانكرد،  خۆیانەوە  لەبنەماكانی 

كاتێكدا مرۆڤەكان بەحكومەتی دیموكراسی بارودۆخێكی باشرت بەدەستبهێنن، 

دیموكراسی  بۆ  خەڵكی  شتێك  چ  كە  نەدەكرد،  لەوە  باسیان  هیچ  هەروەها 

فۆڕمی  باشرتین  دیموكرسی  كە  دەهێنایەوە  بەڵگەیان  تەنها  دەكات  شیاو 

حكومەتە، چونكە باشرت لەفۆڕمەكانی دیكەی حكومەت ئەوە مسۆگەردەكات، 

شێوەیەك  خۆیاندا  خۆشبەختی  لەبەدواداچونی  خۆپەرستەكان  فەرمانڕەوا  كە 

حكومەتداری بكەن كە خۆشی و خۆشبەختی هاواڵتیان لەخۆبگرێت«. كەمال 

كوردی.  بۆ  وەرگێڕانی  عەقڵ.  دەوڵەتی  تا  دەسەاڵتەوە  لەدەوڵەتی  پواڵدی. 

سیروان زەندی. لەباڵوكراوەكانی دەزگای موكریان. ل144. 

بەاڵم ئەوان تەنها باسەكەیان بەوە تەواو ناكەن و رەخنە لە )جۆن ستیوارت 

بۆ  لەبەرچاودەگرێت  ئامانجگەلێك  میل  »سیتوارت  دەڵێن  و  دەگرن  میل( 



175دەوڵەت

مرۆڤەكان كەبێتنهام و جیمزێل پەسەندیناكەن، لەوانەش ئەوین، رق، حەزكردنە 

بەدادپەروەری، ئازادی، حەزكردن بەكار، جوانی، فیداكاری و هتد. بەمشێوەیە 

هیگڵەوە  لەرێگەی  دادپەروەر  دەوڵەتداری  فۆڕمی  تەنها  میل  كە  دەركەوت 

وەرگرتووە نەك بنەچەی دەوڵەت، بۆیە ئاگای لەو زیانبەخشینە نییە، كە خەڵك 

لەپێناو پاراستنی قەوارەی ئاسایشی دەوڵەت باجدەدات و دەوڵەتیش سەرەنجام 

بە باجی خەڵك دەژی و ناوی لێناوە سودبەخشین و بەشداریكردن لە سیاسەت 

لەكاتێكدا  سیاسی،  دەستەبژێری  لەگەڵ  پێكەوە  دەوڵ��ەت  بەڕێوەبردنی  و 

دەستەبژێر بۆ گەیشتنیان بەحكومڕانیكردنی دەوڵەت بەسەر خەڵكەوە، بەڵێنی 

بە  بەرژەوەندییەكانی هاواڵتیان  كە هەمو  لەكاتی هەڵبژاردن  داوە  گەورەیان 

بێ ئینتیامی سیاسی، ئاینی، مەزهەبی، نەتەوەیی بپارێزن، سودگەرایی بۆ گشت 

لێرەدا  ئابوریەوە،  لەرووی  بێت  دەوڵەتیش  بەزیانی  ئەگەر  لەبەرچاوبگرن، 

ئەوەی دەوڵەت وەكو الفیتە بەرواڵەت بۆ چاكسازی هەڵیكردوە و بەپراكتیكیش 

بۆ  خەریكن  دواج��ار  كە  سیاسییە،  ئەخالقی  لەدەستدانی  جۆرێك  نایكات، 

خەڵكیش  خەریكن  سیاسی،  لەرەخنەكاری  خۆدەربازكردن  و  پاساوهێنانەوە 

بەبەرهەمی  بیكەن  دەیانەوێت  و  دەكەن  سیاسییە  گەندەڵییە  ئەو  دوچاری 

ژیانی كۆمەاڵیەتیش، واتە ببێت بە رەفتاری كۆمەاڵیەتی، هەربۆیە لێرەدا میل 

پێشنیاری  كە  لەبەڕێوەبردن،  شێوازە  ئەو  بۆ  بهێنێتەوە  بیانویەك  هەوڵدەدات 

ئەوە دەكات زۆربەی كارەكانی دەوڵەت و حكومڕانی رادەستی چینی ناوەڕاست 

بكرێت، وەكو هەنگاوێك بەرەو عەقاڵنیەت و چارەنوسی گشت دیاریدەكات 

لە  پەیڕەوی  كە  ئەوانەش  و  میل  ستیوارت  لەكاتێكدا  عەقاڵنی.  بەشێوەیەكی 

مەیسەركردنی  شتێك  لەهەر  بەر  دەوڵەت  كاری  پێیانوایە  دەكەن،  تیۆرەكانی 

ئازادی و خۆشبەختی و هاوكاریكردنی تاكەكانە تاكو دەگەن بە ئامانجەكانی 

خۆیان لە ژیانی واقیعی. ئەم پارادۆكسە لەفۆڕم و لەپراكتیكدا، پێیدەگوترێت 

سیاسەت، بەاڵم لەراستیدا ئەم سیاسەتە تەنها چینی دەوڵەمەندی كۆمەڵگە كە 
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زیاتر  بۆیە هەرچی  دەبن،  دەوڵەمەند  و  قازانجدەكەن  نزیكن  لەحكومڕانەوە 

ئابوری  سیاسەتی  هاریكاریكردنی  بەناوی  كە  دەكەن  سیاسەتە  ئەو  هاوكاری 

لەبازرگانی  قازانجكردن  و  تایبەت  لەرێگەی كەرتی  دەوڵەت، دەوڵەمەندەكان 

كێشەی  هەرچی  دەكەن،  دەوڵەت  ئابوری  سیاسەتی  هاوكاری  ریگەپێدراو، 

پەردەپۆشی  هەیە  حكومەت  كارگێڕی  و  ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی  جۆراوجۆری 

دەكەن، تاكو رەخنەی خەڵك و ئۆپۆزسیۆن رێگە لەسیاسەتی دەوڵەت نەگرێت 

دەوڵەتانەی  ئەو  زۆربەی  لەمێژبوو  وانەبوایە  ئەگەر  خۆ  شكستنەهێنێت،  و 

دەوڵەت  بوو  دەمێك  هیچ،  لەپڕاكتیكیشدا  و  دەن��ازن  بەدیموكراسییەوە 

كە  دەردەكەوێت  لێرەوە  بەاڵم  خەڵكەوە،  ناڕەزایەتی  هۆی  بە  لەناوچووبوو 

دەوڵەت لەسەر پایەیەكی گرنگ خۆی پاراستووە، ئەویش پایەی ئابورییە نەك 

سیاسی، بەڵكو سیاسەت لەپێناو پاراستنی ئابورییە، بۆیە دەوڵەت سیستمەكەی 

روخاندنی  و  دەمێنێتەوە  خۆی  هەروەكو  سەركوتكار،  یان  بێت،  دیموكراسی 

تەنها سیستمە  مەگەر  لەدەستنادات،  قەوارەكە  و  نامێنێت  لەدەستی خەڵكدا 

سیاسییەكە و سەركردە و حزبی دەسەاڵت بگۆڕێت، بە تایبەتی ئێستا مانەوە و 

نەمانەوەی دەوڵەت لەدەستی كۆمەڵێك سیاسیدا نەماوە، بەڵكو لەچنگی چەند 

و  دیموكراسی  بەناوی  ئەگەرێك  لەهەر  دەیپارێزن  ئەوان  و  دایە  كۆمپانیایەك 

چەمكەكانی دیكەی سیاسەت لەهەوڵی روخانیدابن، كەوابوو ئابوری ئەو پایە 

گرنگەیە نەك سیاسەت و بەكارهێنانی چەمكی سیاسی لەناو سیستم.
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سیستمی  بێ  و  یاسایی  بێ  لەچنگی  رزگاریبوو  ئەوەی  دوای  دەوڵەت 

سیستمی  دەرهاویشتەیەكی  وەك  حزب  سەرهەڵدانی  لەگەڵ  ئیدی  سیاسی، 

سەرمایەداری مۆدێرن، ئیدی حزب بوو بە فریادڕەسی تاك و كۆمەڵگە لەدەستی 

بنەماڵە و خێڵ و بنەچەی خێزانساالری، لێرەوە چارەنوسی كۆمەڵگە لەدەوڵەتدا 

رادەستی ئەو حزبانە كران، كە سیستمەكە بە پێی بەرنامەی خۆی بەڕێوەدەبات، 

بۆ ئەمە پێویست بوو حزبێك هەبێت سیاسەتی دەوڵەت ئاڕاستە بكات، بەاڵم 

دیاردەیەكی  وەك  حزب  نەبوونی  بارتاقای  بە  سیاسەتە  ئاڕاستەكردنی  ئەم 

مۆدێرن زیانی لێكەوتەوە، ئەویش سیستمی تاكڕەوی حزبی بوو.

وەك باسامنكرد پێشرت بەر لەروخانی سۆڤێت، تاكە حزبێك حوكمڕانی دەكرد 

لە تەواوی ئەو دەوڵەتۆچكانەی كە سەر بە یەكێتی سۆڤێت بوون، ئەم ستایلە 

كە الیەنگری سۆڤێت  لەو دەوڵەتانەی  بەتایبەتی  بووە،  دنیا دووبارە  لەزۆربەی 

بوون لە رۆژهەاڵت وەك: یەمەن، میرس، عێراق، سوریا، لیبیا، كوێت و هەندێك 

بوو،  باكور و واڵتانی ئەمریكای التینی و هتد  ئاسیا وەكو كۆریای  لەدەوڵەتانی 

تاكبیر  مرۆڤی  كە  كرد،  كارێكی  حوكمڕان  تاكحزبی  دەوڵەتی  لە  ستایلە  ئەم 

بەرهەمبهێنێت، تەنانەت بیر لەوەش نەكاتەوە كە بەشێوازی شۆڕش، یان مۆدێرنانە 

و لەسەر شەقام، یان هەڵبژاردن وەكو ئەڵتەرناتیڤێك هەڵبژێرێت بۆ گۆڕینی رژێم. 

ماركسیەتی  بەناو  فكری  كاریگەری  ئەگەرچی  ستایلە  ئەم  »رەنگە 

كالسیكییە، لەالیەكی ترەوە بەرهەمی بیری )ژان ژاك رۆسۆ( بێت، كە بەرهەمی 

تاكیش  تاكەكانە و  پێیوایە دەوڵەتەشار دوای ئەسینا نوێنەری هەمو  هۆبزە و 

دەوڵەتی  رۆسۆ  بەگوێرەی  كۆمەاڵیەتی  پەیامنی  دەتوێنێ�تەوە،  خۆی  لەوێدا 

ئازاد  خۆیان  لەدۆخی رسوشتی  تاكەكان  پێیوایە  ئەو  لێدەكەوێتەوە،  مۆدێرنی 

و یەكسانن لەدەمی داڕشتنی پێكهاتەی كۆمەاڵیەتیدا تێكڕای مافەكانی خۆیان 

لێرەوە دەردەچن و دەبنە  تاك لەدۆخی رسوشتی خۆی  ئیدی  رادەستدەكەن، 
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ئەندام لەپێكهاتەی گشتی و واز لەئازادییە رسوشتییەكەی خۆی دەهێنێت« ن. 

مۆریس باربی. رۆسۆ و گەڕانەوە بۆ دەوڵەتشاری كۆن. وەرگێڕانی بۆ كوردی. 

فەرهاد ئەكبەری. هەفتەنامەی كاكێشان ژمارە 176. 

بەو  و  بەرهەمهێنا  مۆدێرنەی  دەوڵەتی  كە  كۆمەاڵیەتییە  پەیامنە  ئەم 

ناونیشانەی دەوڵەتی حكومڕانی تاك حزبیە و دوای سەدەی 18 و تاكو كۆتایی 

بەردەوامە،  هەر  نەك  تائێستا  بوو  دیاردەیەك  بووین،  شاهیدی   20 سەدەی 

بینیوە  بەخۆیەوە  تاكی  ئازادی  بەرتەسككردنەوەی  دیكەی  شێوەیەكی  بەڵكو 

خاوەن  بە  بوو  دەوڵەت  كە  ئیدی  منونە  بۆ  سیاسی،  مۆدی  بە  كردویەتی  و 

سیادەی خۆی و سیاسەتی رادەستی گروپێكی دیاریكراو كرد، ئەگەرچی لەالیەن 

سیستمی  وەك  هەڵبژاردنەوە  لەرێگەی  دەستنیشانكراوە  پەرلەمانەشەوە  ئەو 

سیاسی، بەاڵم ناتوانێت ئەو چارەنوسە بگەڕێنێتەوە بۆخۆی كە لەپێناو ئازادی 

بەناڕاستەوخۆ بووە بە كۆیلە جارێكی دیكە دەگەڕێتەوە ئەو رسوشتەی پێش 

دامەزراندنی دەوڵەت و بەستنی پەیامن بۆ داكۆكیكردن لەپێناو بەرژەوەندی 

گشتی، كە بەرژەوەندی گروپێكی سیاسییە، بەاڵم چۆن رسوشتێك كە بەر لەوەی 

لەهاتنی  بەر  كە  تاكەیە  ئەو  توانەوەی  ئ��ازادی،  بۆ  بەرباس  بێتە  رسوشتێك 

رادەستی  كۆمەڵگەش  كردوە،  كۆمەڵگە  رادەستی  خۆی  تواناكانی  دەوڵەت 

گروپێكی سیاسی كردوە بۆ ماوەی 4 ساڵی تەمەنی پەرلەمان و گۆڕینی رژێمی 

سیاسی، كە دەسەاڵتی یاسادانان دیاریدەكات.

سیستمی  كە  یاسایانەی،  ئەو  هەمو  تاكحزبیدا  دەوڵەتی  لەسیستمی 

خۆی  خەڵكەوە  ملكەچكردنی  و  ب��ڕی��اردان  لەرێگەی  بەڕێوەدەچێت  پێ 

دواجار  كە  ئاڕاستەیدەكات،  سەربازییە  عەقلیەتی  ئەویش  بەرهەمدێنێتەوە، 

توندوتیژی لێبەرهەمدێت و دەبێتە كولتور، ئەمەش لەپێناو ئەوەی دەبێت هەمو 

بەڕێوەبردنی  دەستەی  دواجار  كە  كۆتاییبێت،  دەوڵەت  لەبەرژەوەندی  شتێك 

دەوڵەتە، كە سیاسییەكان و ئەوانیش بۆرژواكان، تاكو لەژێر سێبەری سیاسەتی 

دەوڵەت بیروڕا جیاوازەكان دەرنەچنەدەرەوە، ئەم حاڵەتە لە زۆربەی دەوڵەتانی 

عەرەبی هەیە و لەتوركیا و ئێران بەرۆشنرت بووە بە ستایلی سیاسی دەوڵەت. 
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كە  گشتی،  بەفەزای  دانپیانان  و  گشت  بۆ  سیاسەت  بە  دانپیانان  لەگەڵ 

حزبەكان  ئیدی  حزب،  هەڵبژاردنی  لە  بەشداریبكات  خەڵك  ئەوەی  بەواتای 

بردنەوەی  و  دەنگهێنان  زیاتر  هەرچی  بۆ  یەكرت  كێبەركێی  كەوتنە  بەناچار 

زیانێكی  لەشوێنێكدا  ئەمە  دیسان  بەاڵم  كۆمەڵگە،  بەڕێوەبردنی  و  ملمالنێكە 

دیكەی لە فەزای گشتی دا، ئەویش قۆرخكردنی سیاسەت بوو بۆ دوو حزبی 

سەرەكی لە واڵتەكەدا، منونەی بەڕێوەبردنی سیاسەت لە قەوارەی دوو حزبدا، 

تەنها بۆ سیاسەت مایەیەكی هەبوو، ئەگەرنا بۆ گشتی وەك فەزایەكی سیاسی 

نوێ هەمان واتای پێشوو بوو، كە قۆرخكردنە. 

هەڵبەت كە ئێمە لێرەدا باس لەوەدەكەین مەبەستامن لە دەوڵەت سیستم 

و  جوگرافی  لەقەوارەی  جگە  دەوڵەت  سەرەنجام  چونكە  سیاسەتەكەیەتی،  و 

كولتور و زمانەكەی، بەسیستمەكەیەوە نارساوە كە بووە بە شوناسی، دوابەدوای 

نییە  كەمرت  هیچی  كە  حزبی،  دوو  ستایلی  ئیدی  سۆڤێت  ئەزموونی  شكستی 

و  كۆماری  كە  ئەمریكا  لە  لەهەریەك  دەوڵ��ەت،  بۆ  تاكحزبی  حكومڕانی  لە 

دیموكراتەكان بەردەوام لە كێبەركێدان و لەبەریتانیاش پارێزگارەكان و كرێكاران 

لەناو سیستمی پاشایەتی وەكو دوو منونەی جیهانی سیاسەت وەرگیرا، كە حوكمی 

دەوڵەت دەكەن، ئەمە وەكو بڵێی كاری بۆكرابێت تاڕادەیەك بوون بەستایلی 

بۆ دەسەاڵت  تەنها  ئیمتیازە  ئەم  دنیا،  واڵتانی  لەزۆربەی  دەوڵەت  حكومڕانی 

نەبوو لەهەریەك لە ئەمریكا و بەریتانیا، بەڵكو بریتی بوو لەدەستاودەستكردنی 

دەسەاڵتێكی هەواڵگری سیاسی بۆ پاراستنی بەرژەوەندیەكانی هەردوو واڵتی 

زلهێز، كە لەدنیادا دەوڵەتی پاشكۆیان زۆرە و سیاسەت و وەبەرهێنانی سیاسی و 

ئابوری لەدەرەوەی خۆیان وەبەردەهێنن، »بەهای ئەم جۆرە سیستمە سیاسییە 

دەوڵەتییە لەوێدا دەردەكەوێت، كە لەڕێگەی سیاسەتی گشتگیركردنی خەڵك 



سمكۆ محەمەد  180

بەگشتێكی  بنب  كە  ناچاردەكەن  لەهەڵبژاردن، هەمو خەڵك  بەچارەنوسیانەوە 

لەم  گشنت،  بیروڕای  و  بۆچوون  نوێنەری  هەریەكەیان  چونكە  كۆمەڵ،  یەك 

حاڵەتەشدا پێویستی سیستمی كۆمەاڵیەتی، كە لە هەوڵی بە ئامانج گەیاندنی 

بیركردنەوەیەكی  واتای  ئەمەش  نیشتیامنە،  بەردەوامی  داَنیایی  كە  دڵنیاییە، 

راستە نەك خەڵك بیر لەهەڵبژاردن نەكەنەوە، چونكە دوو حزبی ركابەر هەیە، 

بۆیە كۆكردنەوەی خەڵك لەدەوری تەنها دوو حزب و پێكهێنانی یەك سیاسەت 

سەركەوتنی  كە  ئەوەیە  واتای  ئەمەش  دی��ارە،  گشتی  بەرژەوەندی  یەك  و 

بەدەستهێناوە لە رووی كۆمەاڵیەتیەوە«. جورج بوردو. الدولە. ترجمە. دكتور 

سلیم حداد. مۆسسە جامعە للدراسات و النرش و التوزیع. ل102

چاودێریكردنی ئەم ستایلە سیاسییە هەرزو گواسرتایەوە بۆ ئەو دەوڵەتانەی 

بەوەشەوە  بەسەر سیستمەكانیاندا هات، هەر  ئاڵوگۆڕ  لەدوای سۆڤێتەوە  كە 

نەوەستان شەرعیەتیان پێدا، بۆ منونە یەكەم ئەزمون هاتە كوردستان، كە هێشتا 

دەوڵەت نییە و تەنیا هەرێمێكی دانپیانەنراوە لەناوخۆ و دەرەوەی خۆی، بەاڵم 

ئەمان بۆ ئەوەی شەرعیەتی زیاتر وەرگرن لەروی دەسەاڵتدارییەوە، دەقاودەق 

لە  دەوڵەت  بێ  بە  دوو حزبی  منونە  بۆ  نەبوون،  ئەوان  وەكو  سیاسەتەكەیان 

جیاوازن، حزبی  سیاسی  دیمەنی  دوو  كە  ئەفغانستان  و  كوردستان،  هەرێمی 

بەشداری سیاسیان  بێت  بەسیناریۆش  ئەگەر  تاڕادەیەك  و  پەیدابوون  دیكەش 

پێكرا، بەاڵم جیاوازییەكە ئەوەبوو كە هەر حزبێك لەژێر دەسەاڵتی هەر زۆنێك 

بێت، دەبێت ئەو حزبی سەركردەی ئەو زۆنە بەشەرعی و بەمەرجەعی خۆی 

شێوازە  ئەو  كاریگەری  تەنانەت  رەنگبداتەوە،  لەواندا  سیاسەتەكەی  و  بزانی 

خەڵك  كە  رادەیەی  تائەو  حكومەتیش،  جێگرەوەی  بووە  حوكمڕانییە  سیاسیە 

شێوەیە  بەو  تائێستاش  و  دەبرد  حكومەتەكەیان  ناوی  حزبەكانەوە  بەناوی 

بەردەوامە. 
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دەوڵەتی نەوت

رسوشتی،  سامانی  خاوەن  یان  نەوتی،  دەوڵەتی  لەمەترسییەكانی  یەكێك 

ئەوەیە پێشرت 4 دەوڵەتی خاوەن نەوت هەبوو، كە لە رێكخراوی ئوپێك ناویان 

هەبوو، ئەوانیش عێراق، فەنزوێلال، كوێت و سعودیە بوون، ئێستا 12 دەوڵەت 

بەرهەمهێنانی  رێژەی  ئەوكات  نەوتن،  خاوەنی  كە  رێكخراوەن،  ئەو  ئەندامی 

نەوت لەژێر زەوی وشكانی. %40 بەرهەمی جیهانی بوو %70 یەدەكی جیهانی 

بوو، كە لەبازاڕەكانی جیهان دەفرۆرشان. 

دوا بەدوای ئەو چەند دەوڵەتە، نێجیریا، جەزائیر، قەتەر، ئیامرات، ئەنگوال، 

كە  رسوشتییەكان،  سامانە  خاوەن  دەوڵەتە  بازنەی  ناو  هاتنە  لیبیا  و  ئێران 

گرنگرتینیان نەوتە و بە یەكێك لە داهاتە مەترسیدارەكان دادەنرێت، بۆیە ناوی 

دەوڵەتانی  لەالیەن  پێناسەیە  ئەم  ترسناك.  نەوتی  دەوڵەتی  دەوڵەتانەنرا  ئەو 

زلهێزەوە باڵوكرایەوە چونكە مەترسیبوون لەسەر سەرمایەی ئەوان. 

هەژمێرەیی  سەرمایەداری  سەرهەڵدانی  و  ئەخالقی  مەترسی  »كێشەی 

تر  دەوڵەتانی  لەگەڵ  نەوتی  دەوڵ��ەت��ی  كە  ب��ەت��ەواوەت��ی،  داخستنێتی 

جودادەكاتەوە، ئەو ئالودەبوونەیە لەسەر گەڕانەوەی نەوت، وەختێكیش ئەم 

ئالودەبوونە بەردەوامدەبێت، كۆمەڵێك سیاسەت و ئابوریی تێوەگالو لەهەمو 

بۆیە  فرۆشنت،  بۆ  منایشكراوە  شتێك  هەمو  كە  پێیەی  بەو  دەبینین،  بارێكەوە 

هەڵسوكەوت  دیكە  دەوڵەتانی  بەرپرسی  وەكو  نەوتی  دەوڵەتی  بەرپرسانی 

ناكەن، بەاڵم كۆمپانیاكانی نەوت بۆ منونە، ئەو سەركێشییە سیاسیە ناكەن كە 

كۆمپانیای دیكە دەیكەن، بۆیە كۆمپانیاكانی نەوت تاكو سەرهەڵدانی جەنگی 

ناوخۆیی لەكارەكانیان بەردەوامدەبن« تیری لین كارل. مخاطر الدولە النفطیە. 

تامالت فی مفارقە الوفر. معهد دراسات االسرتاتیجیە. ل14.

لەروی  كە  دەوڵەتانەیە،  ئەو  حاڵی  وەك  حاڵی  نەوتی  دەوڵەتی  ئەگەرچی 
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كشتوكاڵی و بەروبومی كشتوكاڵی وەرزێرییەوەن، بۆ منونە وەكو میرس، هۆڵەندا، 

دامنارك، ئێران و بەشێك لە واڵتانی ئەفریقیا، بەاڵم كێشەكە لێرەوە سەرهەڵدەدات 

لە داهێنان و سەرمایەی گەرەكە  بنەچە و بەردەوامی  كە بەروبومی كشتوكاڵی 

پیشەسازی،  كشتوكاڵی  بۆ  پرۆسەكە  گواستنەوەی  و  كشتوكاڵ  بە  برەوپێدان  بۆ 

بەو مانایەی كشتوكاڵی هەم لەچنگی وەرزێك دەربكرێت و لەرێگەی داهێنانی 

تاكو  بەرهەم  زیادكردنی  بۆ  بەرهەمهێنان  كارگەیەكی  بە  ببێت  پیشەسازییەوە 

پێداویستی واڵتان دابینبكات، هەم مەترسی راوەستانی بەرهەم كێشەی نەخۆشی و 

هتدە چارسەربكات، بەاڵم چونكە لەچنگی مرۆڤە و رسوشتی نییە بە بێ ماندوبوون 

وەكو واڵتانی كەنداو خاوەن موڵكی ژێر زەوی بن، بۆیە مەترسی ئەوەیان لێدەكرێت 

پیشەسازی،  واڵتانی  و  زەبەالحەكان  كۆمپانیا  و  پیشەسازی  هێزە  لە  بن  یاخی 

لەبەرامبەریشدا زیانگەیاندن بە قازانجی ئەو واڵتانەی چاویان لە سامانێكە بەبێ 

زێدەبایی و وەرگرتنی لەرێگەی گرێبەست یاخود هێز و داگیركردنەوە. 

وەهابیەكانی  دوات��ر  كە  وەه��اب  شا  لەسەردەمی  سعودیە  بوونی 

لێبەرهەمهات، دواتریش هاتنی ئال سعود كە لەرێگەی بەریتانیەكانەوە بوون 

بە دەوڵەتی بەركار و بخۆر بە بێ ماندوبوون، هەروەها جیاكردنەوەی كوێت 

لەچنگی  رزگاركردنیان  و  نەوت  دەرهێنانی  و  سەباح  ئال  خێزانی  لەڕێگەی 

دەركردنی  هۆی  بە   ،20 سەدەی  رابردو  سەدەی  لەسەرەتای  عوسامنیەكان 

نەوت بوو لەژێر زەوی، كە بوون بە دەوڵەتی مەترسیدار بۆ ئەوانی تر، بەاڵم 

بەزۆر  بەریتانیا  نا،  بەو فۆرمە  بەاڵم  بوو،  ئەوەی خۆی دەوڵەت  لەبەر  عێراق 

پێكیەوەلكاند و نەوتی بەرهەمهێنا، هەروەها بە خۆماڵیكردنی نەوت لەدوای 

گۆڕینی سیستم لە پاشاییەوە بۆ كۆماری و خۆماڵیكردنی نەوت و دەركردنی 

ئەمریكا،  بۆ  تەواوی  مەترسیی  هتد،  و  بەریتانیا  داگیركارییەكانی  كۆمپانیا 

دەستی  و  لێكردن  پشتی  بەناچار  بۆیە  دروستكرد،  هتد  و  فەرەنسا  بەریتانیا، 

ویالیەتە  بۆ  بەمەترسی  بوو  بەیەكجاری  كە  تێكەڵكرد،  كۆن  سۆڤیەتی  لەگەڵ 
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یەكگرتووەكانی ئەمریكا و بەریتانیا و تەواوی دەوڵەتانی پیشەسازی. هەڵبەت 

ئەمە بۆ ئێرانیش تەواوە كە بەناچاری بۆ دژایەتیكردنی ئەمریكا پشتگیرییەكان، 

لەگەڵ روسیای دوای سۆڤێت دەست تێكەاڵو دەكات و دەبێت بە هاوپەیامنی 

هەژمونی  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  لە  سیاسیەوە  و  ئابوری  لەروی  نێودەوڵەتی 

خۆی پەخشدەكات، دەبێت بە مەترسی بۆ گشت.

 

ى ثةيوةندى ميَرو ناوضة  ةت دةولَ
 بة ئؤثيلةوة

 بة كم  ززووبة ذمازةى دانيشتوان 

 797.920 150.957.111 1791  ئةفسيقيا نيَجرييا

 1.9.2.911 19.571.759 9119 ئةفسيقيا ئةنطوال 

 1.2.0.111 .95.095.99 1721 تى ناوةزاضت آلزؤذهة ئيَسان 

 907.521 17.799.251 9119 ى باشوز ئةمسيلا ادؤز ئيلو

 07.211 291.777.. 1729 تى ناوةزاضت آلزؤذهة ئيمازات 

 9.701.9.1 77.997.220 1727  ئةفسيقيا جةشائري 

 9.1.7.271 90.1.2.252 1721 تى ناوةزاضت آلزؤذهة ضعودية 

 79.199. 90.991.101 1721 تى ناوةزاضت آلزؤذهة اق عيَس

 19.091 9.572.977 1721 تى ناوةزضات آلزؤذهة ت يةكو

 1.957.5.1 2.197.597 1729  ئةفسيقيا ليبيا 

 719.151 012..1..92 1721 ى باشوز ئةمسيلا لال فةنصويَ

 79..11 907..09 1721 زؤذهةآلتي ناوةزِاضت قةتةز
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دەوڵەتی سەربازی

و  ئینرتۆپۆلۆژیست  ل��ەرێ��گ��ەی  دوات���ر  ك��ە  ن���ورساو  ل��ەم��ێ��ژوی  ب��ەر 

سۆسیۆلۆژیستەكانەوە نورسایەوە و بوو بەمیتۆد، دەوڵەت تەنها لەرێگەی هێز و 

سوپا و زۆردارییەوە بونیاددەنرا، دواجار بەر لەمەسیح جارێكی تر دوبارەدەبێتەوە، 

پاشان لەجەنگی دوەمی جیهانیدا وەك داگیركار دەوڵەت لەرێگەی هێزەوە خۆی 

جارێكی تر بەرهەمدەهێنێتەوە. 

كۆنەكان  هۆزە  بونیاددەنێت،  دەوڵەت  كە  هۆكارانەیە  لەو  یەكێك  جەنگ 

قەوارەی  داگیركردنی  و  دیكە  لەگەڵ هۆزی  بوغزاندن  یەكرت  ویستی خۆیان  بۆ 

بووە  بەروبومەوە  بابەتی  بەهۆی  یان  هەڵگیرساندوە،  جەنگیان  تر،  هۆزێكی 

چۆن  بابزانین  »بەاڵم  بووە.  ژنەوە  بابەتی  هۆی  بە  یان  قەوارە،  سامانی  وەكو 

مرۆڤ  كە  نییە،  لەبەرئەوە  ئەمە  كۆتاییهات؟.  دەوڵەت  بەسەرهەڵدانی  جەنگ 

بە خۆڕسك ئارەزوی جەنگ بكات، ئەوەتا زۆر گەلی دواكەوتو بەڕادەیەكی زۆر 

ئاشتی پەروەرن، ئەسكیمۆكان هەرگیز لەوە حاڵی نەبوون بۆچی ئەوروپاییەكان 

وێڕای ئەوەی هەمویان هەڵگری یەك ئاینی ئاشتیخوازن، كەچی وەك نەهەنگی 

دەریا دوای یەكرتی كەوتوون بۆ لوشدانی یەك، یان بۆ هەندێكیان زەوی ئەوان 

پەندێكیان  خۆیان  خاكەكەی  لەپیرۆزكردنی  جۆرێك  وەك  بۆیە  زەوتدەكەن، 

بێت،  بەستەڵەك  بەفرو  ئێمە  )ئای چەند جوانە جاجمەكەی  هەبوو دەیانگوت 

و  ئاڵتون  ئەو  ئێمە،  تاوێرەكانی  ژێر  شاردراوەی  زیوی  و  ئاڵتون  و  جوان  چەند 

زیوەی مەسیحییەكان زۆر چاوبرسییانە لەسەری بەربوونەتە سەروگوێالكی یەكرت، 

كەوتبێتە ژێر بەفرێكی چڕوپڕی وەها كە دەستیان نەیگاتێ، بێبەروبومی خاكەكەی 

رزگاریكردوین،  دەستدرێژكاران  لەتەمای  ئەوەش  هەر  و  بەختەوەرییامنە  ئێمە 

نەبڕاوە،  لەجەنگی  پڕبوون  سەرەتاییەكان  خەڵكە  ژیانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

لەسەر  گەشتیارەكان  بەشەڕدەهاتن،  راوكردن  شوێنەكانی  لەسەر  راوچییەكان 
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بەمەبەستی  ناوەناوە  ئەوانەش  هەمو  بەشەڕدەهاتن،  نەكێڵراو  و  تازە  زەوی 

لەسەر  خۆیان  نوێی  نەوەی  ئەوەی  بۆ  یان  بەشەڕهاتوونەتەوە،  تۆڵەسەندنەوە 

ویڵ  بن«.  جەنگدا  لە  هەمیشە  كە  رابهێنن،  دیسپلین  لەسەر  و  ئەستور  رقی 

نەبەز  بەرزنجی.  ئازاد  كوردی.  بۆ  وەرگێڕانی  شارستانێتی.  مێژوی  دیورانت. 

كەمال نوری. دانا ئەحمەد مستەفا. باڵوكراوەكانی دەزگای سەردەم. ل65. 

داگیركردن و دروستكردنی دەوڵەت و دەوڵەتۆچكە پێشرت لە چین و تبت و 

كۆریا، كە هەمیشە لەبیری كودەتای سەربازی بوونە بەسەریەكەوە و باوك و كوڕ 

كودەتایان بەسەریەكەوە كردوە، تائەو رادەیەی لە سەردەمی سوڵتانەكاندا باوك 

تەختی دەسەاڵتی حكومڕانی  لەسەر  ئەوەی  بۆ  چەند كوڕێكی خۆی كوشتووە 

بەدەستهێنانی  بۆ  و  كۆنە  ئەگەرچی  هەواڵگری  كاری  بۆ  دەستربدن  مبێنێتەوە، 

بەشێكی  بوون،  دەوڵەت  نەیاری  كە  تر  ئەوانی  یان  دوژمن،  لەدژی  زانیارییە 

پەیوەندی بە مەترسی كودەتا هەبووە، بەاڵم دواجار هەواڵگری بووە بە یەكێك لە 

جومگە بنچینەییەكانی سیستمی دەوڵەت و ئەركی پاراستنی كەوتۆتە ئەستۆ، ئەم 

منونەیە باشرتین سەملێنەری ئەوەیە، كە دەوڵەت بەشێكی زۆری بە هۆی كودەتای 

سەربازییەوە بووە، یان روخاوە و جێگرەوەی بۆ دروستبووە، هەروەها لەدوای 

داریۆشی  و  ئەسكەندەری مەكەدۆنی  لەكاتی  ئێران  و  یۆنان  و  شەڕەكانی رۆما 

پارچەكردنی  و  رۆژهەاڵت  لە  و  كۆن  سۆڤێتی  یەكێتی  سنوری  ئێرانی،  گەورەی 

هندستان بۆ پاكستان و كشمیر و پارچە پارچەكردنی ئاسیا وەكو كۆریای باشور 

و باكور بۆ چەندین دەوڵەت، سەملێنەری ئەو راستییەن، كە دەوڵەتی سەربازی 

بیرۆكەیەكە لە مێشكی داگیركەراندا، هەمیشە لە فۆڕمی جیاواز و لەسەردەمی 

جیاوازدا خۆی دوبارەدەكاتەوە. 

دەوڵەتی سەربازی مەرجی سەرەكی پاراستنی دەوڵەت بووە لەمێژودا، دواتر 

پەلیهاویشتووە بۆ داگیركردن و فراوانكردنی قەوارەی خۆی وەكو روبەر، بنكەی 

كۆمەاڵیەتی، ئابوری و هتد، بۆ منونە هیچ دەوڵەتێك لەدوای سەرهەڵدانی ئاین و 
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دواتریش، كە ئیمپراتۆریای ئاین كۆتایی پێدێت، بە بێ سوپا و شەڕوشۆڕ نەبوون 

دەوڵەمەندكردنی  و  دەوڵەت  فراوانكردنی  بۆ  دیكە،  رووبەڕی  داگیركردنی  بۆ 

ئەو  زۆری  بەشی  هەبووە،  دیكە  دەوڵەتێكی  لە  كە  سامانانەی،  لەو  دەوڵەت 

هەیە،  بەوەوە  پەیوەندی  ئەمە  دێت،  ناویان  لەمێژودا  و  نەماون  نەتەوانەی 

ئاشوری،  دەوڵەتی  نەمانی  هاتووە،  بەتەمەنیان  كۆتایی  سەربازی  لەڕێگەی  كە 

پاشاموەی  مانەوەی  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  مەگۆلەكان  و  تەتەر  ئەكەدی، 

كە دەوڵەت  باشرتین سەملێنەرە  لەمۆزەخانەكاندا هەیە،  ئێستا  كە  حوكمڕانیان، 

لەڕێگەی هێز، سوپا، شەڕەوە پەیدابووە، فراوانبۆتەوە و گوتارەكەی ماوەتەوە.

ئەوەش  دوای  بووە،  رۆما  دەوڵەتی  لەدنیادا  سەربازی  دەوڵەتی  یەكەم 

دەوڵەتی یۆنان بووە و دواتر دەوڵەتی فارس، كە شەڕیان لەدژی یەكرت كردوە، 

سابیئە،  یەهودی،  وەك  هەژمارناكرێن،  بەدەوڵەت  كە  ئاینییەكان  هێزە  پاشان 

مەسیحی، میرسی فیرعەونیەكان، ئاینەكانی هندستان و پاشاكانی رۆژهەاڵت وەك 

رۆژهەاڵتناسەكان باسی لێوەدەكەن، دەوڵەتۆچكە، ئیامراتەكان، میرنیشینەكان و 

هتد، كە لە سەردەمی دەرەبەگایەتیدا بوونیان هەبووە، بەپێی گێڕانەوەی مێژو 

بێت ئەمانە هەمیشە لەدۆخی شەڕدابوون.

بە پێی تیۆرەكەی ماكیاڤیلیش بێت، كە لە كتێبی میردا باسیكردوە و دەڵێت: 

نەبێت، جگە  لە مێشكدا  لەپێش هەر فكرێكی  ئامانجێكی  میر هیچ  »پێویستە 

میر، نیكۆاڵ  لە جەنگ، سامان، رێكخسنت و داوای هیچ شتێكی دیكە نەكات«. 

ئەمیندارێتی  باڵوكاروەكانی  عارف.  حوسێن  كوردی.  بۆ  وەرگێڕانی  ماكیاڤیللی. 

رۆشنبیری و الوان. ساڵی 1982. ل25 

ئەم تیۆرە بەشێكە لە هاندانی میرەكان بۆ بەهێزكردنی سوپا و پشتبەسنت 

بەو الیەنە و داگیركردنی واڵتانی ئەوانی تر.

هیچ  بوونیان  جەنگ  بێ  بە  سەرباز  و  سوپا  ماكیاڤیللی  بڕوای  بە  چونكە 

مانایەكی نامێنێت، سەقامگیری هەمیشەیش مەرجی سەركەوتنی دەوڵەت نییە، 
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بۆیە ناكرێت دەوڵەت و میر بەتایبەتی بەعەقڵ و لۆژیك مامەڵە بكات، هەروەها 

كە  میر،  بۆ  پارە  و  سامان  كۆكردنەوەی  بێ  بە  دەوڵەتیش  سیاسەتی  سرتاتیژی 

دەبێت دەزگا ئابورییەكانی دەوڵەت گرنگی پێبدات، هیچ هەیبەتێكی نامێنێت. 

مۆدێرنەوە  لەدوای  و  ناحەزە  تیۆرێكی  ماكیاڤیللیەت  كە  نییە  لەخۆڕا  كەوابوو 

ئەگەرچی  سیاسییە،  ئەخالقی  بەهای  ل��ەدەرەوەی  چونكە  لێگیراوە،  رەخنەی 

مانەوەی دەوڵەت و  بۆ  نییە  مانایەكی  لەسیاسەتدا هەموكات  بەهای ئەخالقی 

سیستمەكەی. 

ئێستا  روسیای  فەرەنسا،  ئینگلستان،  ئەڵامنیا،  سەربازی  دەوڵەتی  دواترین 

ئەمریكا  گەشەسەندنی  و  سەرهەڵدان  هەموشیان  دوای  بوو،  كۆن  سۆڤێتی  و 

لەهەمو دنیا وەك دەوڵەتێكی میلیتاری لەئاسامن، زەوی، دەریا سوپای هەیە و 

هەیمەنەی خۆی هەیە بەسەر یاسا و نەتەوە یەكگرتووەكان و بڕیاری سیاسی، 

بازرگانی، دەسەاڵتی گشتی و هتد. ئەم دەوڵەتە بەبیانووی چەمكە سیاسیەكانەوە 

ئەویش  داگیركردن،  بۆ  دۆزیوەتەوە  نوێی  رێگەیەكی  و  داگیردەكات  دەوڵەتان 

وەك  پێدەدات  شەرعیەتی  یەكگرتووەكان  نەتەوە  كە  نێودەوڵەتی  بەیاسای 

لەروی  نوێیەكەی  جوگرافیا  عەرەبی،  دەوڵەتانی  ئێستاش  عێراق،  ئەفغانستان، 

سیاسی و ئابوریەوە لە داهاتودا دەردەكەوێت.

یەكێك لە پێداویستییەكانی دەوڵەتی سەربازی، بوونی دەزگای هەواڵگری و 

سیخوڕییە، كە نازناوەكەی لە دنیایدا )هونەری رەش(ە، بەشێكی زۆری جەنگەكان 

لە مێژوەوە تائێستا لەرێگەی هەواڵگرییەوە كراوە، یان النیكەم بە پێی داتاكانی 

 20000 بارتەقای  بە  سیخوڕ   1 گوتوویەتی  ناپلیۆن  بەرپابووە،  شەڕ  هەواڵگری 

سەربازە، چونكە شەڕ و بەرگریكردن و داگیركاری پێویستی بە زۆرترین زانیاری 

هەبووە، تاكو ئامانجەكان بەالیەنی كەمەوە سەركەوتوو بپێكرێت، »تەحتەمسی 

هەواڵگری  دەزگ��ای  بۆ  بناغە  باشرتین  توانی  خۆیدا  لەسەروەختی  سێهەم 

موسای  زاین  پێش   1480 ساڵی  بەدەستهێنا.  سەركەوتنیشی  و  دامبەزرێنێت 
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بۆناو كەنعانیەكان، فەرمانیپێدان چاودێریان بكەن  نارد  پێغەمبەر 12 سیخوڕی 

پیاوەكانی موسا بەرهەمی هەمەجۆری  لەچیاكان مانەوە،  بۆ ماوەی 40 رۆژ  و 

واڵتیان لەگەڵ خۆیان هێنابوو، وتیان پیاوانی ئەوێ هەمو كەڵەگەتن و بەرهەمی 

شیر و هەنگوین دەخۆن، ئەوەبوو دوو كەسی هەناردەی ئەریحا كرد و پەنایان 

ئافرەتێك بەناوی )رحاب( بۆ كۆكردنەوەی زانیارییەكان و دەرچونیان  بردە بەر 

ژتە  بەشداریكردنی  یەكەم  ئەمە  پێبزانن  شا  پیاوانی  بێئەوەی  بە  شار،  لەناو 

لەكاری سیخوڕی و هەواڵگری« نوسینی جامل الكشف. سیخوڕە مەترسیدارەكان 

لەمێژودا. وەرگێڕانی. رەوەند حەسەن. دەزگای ئاویەر. ساڵی 2009. ل11. 

لەشەڕی رۆمەكان لەگەڵ تەواوی ناوچەكە ئەوەندەی پشتیان بەهەواڵگری 

جەنگی  لەسەردەمی  هەروەها  نەبوستووە،  بەهێز  پشتیان  ئەوەندە  بەستووە، 

ئیسالم لەگەڵ ئەوانی تردا، لەشەڕی ئوحد، كە بەناوبانگرتین شەڕەكانی ئیسالمە، 

چەند  و  دەخۆن  نان  چۆن  بزانن  تەنها  تر  بەرەكەی  بۆ  دەنێردرێت  كەسێك 

دەخۆن، لەئەنجامدا نێردراوەكە دێتەوە دەڵێت رۆژانە 2 حوشرت سەردەبڕدرێت، 

ئەمەش بە خوێندنەوەی خۆیان مانایوایە بریتین لە 2000 شەڕكەر، لەسەردەمی 

شەڕی سارد لەنێوان هاوپەیامنان و روسیا، بەشی زۆری شەڕەكان بەپشتبەسنت 

بە زانیاری هەواڵگری بووە، هەندێكجار هەواڵگریەكان لەرێگەی رۆژنامەنووس، 

سیخوڕانەی،  سەربازە  لەو  یەكێك  بووە،  هونەرمەند  یان  دیبلۆماتكار،  سەرباز، 

جەنگیزخان  سەربازی  فەرماندەیەكی  كە  بووە  سیبتای  ناویدێت،  لەمێژودا  كە 

بووە و واینیشانداوە، كە دەیەوێت بچێتە پاڵ تەتەرەكان، بەاڵم كاری هەواڵگری 

هەبووە  گ��ەورەی  قودرەتێكی  سۆڤێت  رووەوە  لەم  ك��ردوە،  جەنگیزخان  بۆ 

سەرەتا  كە  بوو،  )ئۆبریچینینا(  بەناوی  یەكەمجار  دەزگاكەی  كە  لەهەواڵگری، 

لەناو  گەورەی  ترسێكی  ساڵ   10 نزیكەی  دەزگایە  ئەم  دروستیكرد،  )ئیڤان( 

ببنە قوربانی كاری سیخوڕی  بووە هۆی ئەوەی دەیان  واڵتاندا باڵوكردبۆوە كە 

ئەو دەزگایە و لەدوای شۆڕشی ئۆكتوبەر و هاتنە سەرتەختی ستالین، دەزگایەكی 
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بوو  هەواڵگری  دەزگ��ای  مەترسیدارتین  كە  دروستكرد،   KGP بەناوی  نوێ 

هەریەك لە ئەمریكا و هاوپەیامنان لێیدەترسان، بەریتانیا ساڵی 1644 بەرلەوەی 

هێرشبكاتە سەر ئێرلەنداو داگیریبكات، دەزگایەكی سیخوڕی دامەزراند و زانیاری 

لەسەر ئێرلەندا كۆكردەوە، بۆیە رۆڵی ئەو دەزگایە زیاتر لە سوپاكەی بەریتانیا 

كاتی جەنگ  هَێڵكاریانەی  ئەو  نوام چۆمسكی  تێڕوانینی  پێی  بە  دەنرخێرنێت، 

بۆ بەریتانیەكان باشرتین بەرچاورونی بوو، بەتایبەتی بۆ هاوپەیامنان و سۆڤێت 

هەواڵگری   1944 لەسەرەتای  ئەمە  لەسەرەتاوە،  بوو  تارماییەك  شەڕدا،  لەكاتی 

سەربازی نازناوی سۆڤێتیان بەدوژمنی هەتاهەتایی نا، چونكە سۆڤێت هەمیشە 

لەكۆكردنەوەی زانیاری بوو لەسەر هێزەكانی ئەڵامنیا، بۆیە هەریەك لە بەریتانیا 

و ئەمریكا رێككەوتن لەسەر ئەوەی، كە زۆرترین زانیاری لەڕێگەی هەواڵگرییەوە 

بەدەستبهێنن، تاكو هێرش بكەنە سەر روسیا، ئەوەبوو بەریتانیاكان توانیان نوێرتین 

ناتوانن بەهاوكاریكردنی  فرۆكەی جەنگی دروستبكەن، بەاڵم دواجار تێگەیشنت 

ئەڵامنیا بەفرۆكەش شكست بە سۆڤێت بهێنن، بە بێئەوەی زانیاری هەواڵگریان 

هەبێت«. نعوم تشومسكی. الدول الفاشلە. ترجمە. سامی الكعكی. دار الكتاب 

العربیە. بیروت لبنان. ل154. 

باڵوبوونەوەی چەك

چەك هۆكارێكی فرە الیەنە كە مرۆڤ لەسەرەتاوە دەستی بۆبردوە، ئەویش 

بە هۆی نەبوونی متامنە بە یەكرت لەنێوان هۆزەكان و كۆمەڵگەكانی بەر لەمێژو، 

لەدروستكردنی چەكی سپی  داهێنان  بووەتە هۆی  و  ئەمە گەشەیكردوە  دواتر 

بە  بووە  پاشان  بووە،  كەوان  و  تیر  و  یەكەمجاریش شمشێر  و  بۆ چەكی رەش 

یەكەم چەكی ئاگری، بەهەرحاڵ مێژوی چەك شتێكی ترە كە زۆر الیەنی جیاواز 

دەگرێتەوە، هۆكاری شەرعیەتپێدان بەهەڵگرتن و قبوڵكردنی لەرێگەی یاساییەوە 

بۆ دەوڵەت، ئەوەیە كە یان دەوڵەت بۆ بەرگریكردنی بووە لەدوژمنەكانی یان بۆ 

شەڕكردن و هێرشربدن بووە، یان بۆ ترساندنی نەیارەكانی ناوخۆیی بووە، بەاڵم 
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لەمدواییەدا چەك لەوە دەرچوو دەوڵەتێك بۆ بەرگریكردن لەخۆی دروستیبكات 

و كارگەی بەهێزی تەكنۆلۆژیای نیشتیامنی دابنێت، كە پێشرت لەئەڵامنیا، روسیا، 

بەریتانیا، ئیتاڵیا، ژاپۆن، چین و هتد لە دەوڵەتانی پیشەسازی هەبوون، بەڵكو ئەم 

پیشەسازییە بوو بەیەكێك لە شێوازەكانی بارزگانیكردن بەچەك لەالیەن دەوڵەتە 

پیشەسازیەكانی وەكو ئەمریكا، روسیا، بەریتانیا، فەرەنسا، چین، ژاپۆن، ئەڵامنیا 

و ئیتاڵیا، لەمدواییەشدا چیك، كۆریا، ئۆكرانیا، چیك و هتد. بۆیە بە هەموالیەك 

چەكەوە  بە  بازرگانیكردن  و  وەبەرهێنان  بۆ  شێوازێك  وەكو  جەنگ  خەریكن 

بەردەوامبێت، هەموالیەك بە ئاگاداری یەكرت ملمالنێی بكەن بۆ فرۆشتنی چەك 

بەو واڵتانەی، كە كێشەیان تێدایە لەروی نەتەوەیی و بەناو سیستمی دیموكراسی. 

ئەمەش شەرعیەتی پێدراوە و واڵتانی بێهێزیش بەئاگا و بێئاگا قبووڵیانكردوە، كە 

بازاڕی چەك گەرم بكەن. 

ئیدی  دەبینن،  بەخۆیانەوە  جێگیربوون  واڵتان  كە  ئەوەی  دوای  هەڵبەت 

 1868 ساڵی  ئەوەبوو  دەكەنەوە،  چەك  باڵوەپێكردنی  حەرامكردنی  لە  بیر 

ریككەوتننامەیەك لەسانت برتسربۆگ لەنێوان دەوڵەتانی زلهێزدا ئیمزاكرا، كە چیرت 

دروستدەكەن  دوژمن  كە  گەالنەی،  بەو  چەكفرۆشنت   ،5 لەبڕگەی   23 بەمادەی 

نەفرۆرشێت و حەرامبكرێت، ئەمەش لەبەر هۆكاری كوشتنی زۆری مرۆڤ بوو 

لەو كاتەدا، دواتر بە مادەی 35 جنێف لەساڵی 1977 رەتكرایەوە وەكو جۆرێكی 

تر لەحەرامكردنی چەك بۆ گەالن، گوایە ئەمە دەبێتە هۆی لەناوچوونی نەتەوە 

بچوك و ژێردەستەكان لەالیەك، هەروەها لەناوچونی ژینگە و زیادبوونی مرۆڤ، 

كە كاریگەری پاشاموەی ئەو شەڕ و چەكانە دەبێتە هۆی باڵوبوونەوەی نەخۆشی 

بڕیارە  ئەم  بەاڵم  بونیاندا،  دووگیانی  لەكاتی  ژنان  بۆ  نەخۆشی  تایبەتیش  بە  و 

یاساییە نێودەوڵەتیانە تائەو شوێنە بڕی كرد، كە بیر لە بازرگانیكردن بەچەكەوە 

كرا و بوو بەجێگەی ملمالنێی نێوان هێزە نێودەوڵەتی و كۆمپانیا زەبەالحەكان، 

كە بە هۆی شەڕەوە بازاڕیان گەرمدەبێت و بەرهەمیان زیاد دەكات، وەبەرهێنان 
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چەكییان  دواكەوتو  دەوڵەتانی  و  گەالن  نەبێت  شەڕ  ئەگەر  چونكە  دەكەن، 

بۆچییە؟. ئیدی ئەوەبوو بەو بیانووە بڕیارێكی تر دەركرا، كە بەشێوەیەكی یاسایی 

بفرۆرشێت بە گەالنی ژێردەستە و ئەوانەی شۆڕش دەكەن و كێشەی سیاسیان 

ماوە. 

كە  یاساییە،  بڕیاری  كۆنتڕۆڵی  لەژێر  سیاسی  بڕیاری  كە  دەركەوت  لێرەوە 

كۆمپانیاكانی وەبەرهێنانی چەك و كااڵ هەمەجۆرەكان و بەتایبەتیش كەرەستەی 

ئاوەدانكردنەوەی  بۆ  لێكرایەوە  بیری  لەمدواییەدا  كە  تەالرسازییە،  و  بیناسازی 

خۆیان،  سامانی  و  بەپارە  ئاوەدانبكرێنەوە  ئەوە  ل��ەدوای  شەڕكەر  واڵتانی 

لەوە  بیریان  پنتاگۆن  رابردو  سەدەی  دوەمی  لەنیوەی  ئەوەی  دوای  بەتایبەتی 

كردوە، كە چیرت سوپا زیان بە دەوڵەت نەگەێنێت و بەپێچەوانەوە قازانجبكات، 

كە  ئەوەبوو  بیرۆكەكە  ئەویش  لەئەمریكا سەریهەڵدا،  یەكەمجار  بیرۆكەیە  ئەم 

سیستمەكەی  و  داگیربكات  دەوڵەتێك  بیانویەكەوە  بەهەر  ئەمریكا  بەرلەوەی 

بگۆڕێت، پنتاگۆن لەگەڵ چەندین كۆمپانیا گرێبەست بكات، كە لەدوای گرتنی 

ئاوەدانكردنەوە دەبێت، ئەو كۆمپانیایانە  واڵتەكە وێران دەبێت و پێویستی بە 

واڵتەكەیە،  داهاتی  لە  كە  سودەكەی  ئەمەش  بۆ  ئاوەدانیبكەنەوە،  لەسەریانە 

هەر  روسیاش  بۆ  ئەمە  بێت،  پنتاگۆن  دەزگای  و  سوپا  بۆ  قازانجەكەی   40%

وەك  وەردەگرت  سیاسی  كەڵكی  پێشرت  كە  واڵتانەی  لەو  روسیا  بەوشێوەیەیە، 

چەكی  لەداهاتەكەیان  جگە  هتد،  و  عێراق  سوریا،  لوبنان،  میرس،  یەمەن، 

پێدەفرۆشنت و ئێستاش لەڕێگەی ئێرانەوە ئەم بازرگانییە بۆ كۆمپانیاكانی دەكات، 

ئەو  بۆ  فەرمی  بە  هورمزەوە  تەنگی  لەڕێگەی  و  نافەرمی  بە  عێراق  لەرێگەی 

هێزانەی، كە ئێران هاوكاریان دەكات، لەوانەش حزبوڵاڵی لوبنانی و ئوپۆزسیۆنی 

سوریا و حوسییەكانی یەمەن و بەشێك لە هۆز و چەكدارەكانی لیبیا و حەشدی 

شەعبی و سوپای عێراق و هتد. 

چەك  فرۆشتنی  و  ملمالنێ  و  شەڕ  هۆی  بە  كەس  ه��ەزار   800 سااڵنە 
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دەكوژرێن،  دنیادا  لەهەمو  چەكەوە  شاردنەوەی  و  دزەپێكردن  و  بەنایاسایی 

هەروەها زیاتر 1650 ملیار دۆالر خەرجی پێداویستی و بازرگانیپێكردنی چەكە، 

كە لەسەروی هەمو ئەو كۆمپانیایانەوە، سێ كۆمپانیای سەرەكی جیهانی رۆڵی 

و  مارت  )لوكهید  ئەوانەش  قازانجدەكەن،  زۆرترین  و  دەبینن  تێدا  كاریگەری 

جیهانییە،  كۆمپانیای  گەورەترین  سێ  كە  گروپ(،  گرامان  نۆررسۆب  و  بۆینگ 

هەروەها ئەم كۆمپانیایانە كۆنرتۆڵی بەسەر %80 كۆمپانیاكانی دنیادا، كە چەك 

دەفرۆشن، كردوە، روسیا بە پلەی دوەم دێت، كە %26 لە كۆی لیستەكەی كە 

هیند  و  و جەزائیر  كە چین  بكات،  بازاڕ  كۆنتڕۆڵی  توانیویەتی  كۆمپانیایە   100

هەناردەی چەكەكانی بۆ دەكەن بۆ ئەو واڵتانەی چەك دەكڕن. 

بەر   423 ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە  مێژوەكەی  كیمیاوی  و  كۆكوژ  چەكی 

لەدایكبوون ئەوكات ئێران، كە دەوڵەتی ساسانی بوو هاوكاری یۆنانی دەكرد دژی 

بریتیبوو  دەوڵەتی سپارتا دەجەنگان، ئەمان بۆیەكەمجار بەكاریانهێنا، چەكەكە 

مادانە  ئەم  سۆدیۆم(  نەتراتی  و  خوێ  مس،  نەوت،  كربیت،  )ئەسفەڵت،  لە 

سەدەی  لە  هەروەها  لێبەرهەمدەهات،  كیمیاوی  مادەیەكی  و  تێكەڵدەكران 

پێنجەم و شەشەم، كە بۆ یەكەمجار ئیتالییەكان بەكاریانهێنا و دواتر بەریتانیەكان 

قەدەغەكرا،  ئەوە  پاش  بەكاریانهێنا،  فەرەنسا  بەرەو  دەریادا  لەناو   1821 ساڵی 

دواتر لەسەدەی 19 ئەڵامنیەكان لەدژی سۆڤێتیەكان بەكاریانهێناو ماددەكە زیاتر 

ئەمریكا  دواتریش  كەس،  هەزار   800 كوشتنی  هۆی  بووە  و  بوو  تۆن   150 لە 

ئێران  لە شەڕی عێراق  پاشانیش  دا،  لەهیرۆشیامی  ژاپۆن بەچەكی كۆكوژ  دژی 

هۆی  بووە  كە  كیمیاوی،  بەچەكی  هەڵەبجە  لێدانی  بەتایبەتیش  و  بەكارهات 

)پێشمەرگە، خەڵكی سڤیل، سوپای  لە  بریتیبوون  كوژرانی هەزارەها كەس، كە 

ئێران و سەربازی عێراقی(، ئەمە لەكاتێكدایە ئەو چەكانە لەالیەن كۆمپانیاكانی 

لێدەستگیركران  كەسایەتیەكان  چەند  پاشان  و  كران  عێراق  هاوكاری  رۆژئاواوە 

چەكە  ئەو  ئەمەش  سەرباری  هۆڵەندا.  لە  الهای  دادگ��ای  لە  دادگاییكران  و 
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و  هاوكاری  زلهێزانەوە  دەوڵەتە  ئەو  لەالیەن  هەر  قەدەغەكراون،  كۆكوژیانەی 

مۆڵەتیان پێدەدرێت، كە یاسایان بۆ دەردەكەن. 

بەشێكی زۆر لەلێكۆڵەرانی جەنگ و كۆمەڵناسانی جەنگ، باس لەوەدەكەن 

دوو  لەنێوان  جیاواز  بەبیانوی  ئاژاوەدەنێنەوە  بۆیە  دنیا  گەورەكانی  هێزە  كە 

دەوڵەت، یان دوو نەتەوە، بۆ ئەوەی هەرچی زیاتر بازاڕی چەك گەرمرت بێت و 

دەوڵەتان بۆ بەرگریكردن لەخۆیان چەك بكڕن، شەڕی )ئێران _ عێراق( زۆرترین 

كارگە بەهێزەكانی دنیا وەبەرهێنانیان دەكرد و داهێنانیشیانكرد لەدروستكردنی 

ئەمدوایەی  نێودەوڵەتی، شەڕی  یاسای  پێی  بە  قەدەغەیە  كە  كیمیاوی،  چەكی 

لیبیا  دەوڵەتانی وەك  بۆ  بەهاری عەرەبی  هاتنەئارای  و  عێراق  لەگەڵ  ئەمریكا 

و سوریا و لوبنان، كە هەمیشە لەدوو جەنگدا دەژین، جەنگی دژ بەئیرسائیل 

و جەنگی ناوخۆیی، ئەم دەوڵەتانە زۆرترین چەكیان بۆ نێردرا، جەنگی )ساحل 

كارگەكانی  تەواوی  هتد،  سۆماڵ(  و  نێجیریا  سودان،  جامایكا،  بۆرما،  العاج، 

فەرەنسا و ئەمریكا و بەریتانیا كەڵكیان لێوەرگرت بە قەرزی داهاتو فرۆشتیان 

بە میلیشیاكان، كە نازانرێت بەچ یاسایەك پێیان فرۆرشا و ئامانجەكە چی بوو، 

بوون،  مرۆڤ  مافی  و  دیموكراسی  چەمكەكانی  لەپەراوێزی  هەمویان  ئەمانە 

بازاڕە  ئازادكردنی  بۆ  تەنها  ئەویش  ئازاد،  بازاڕی  چەمكی  بەرزڕاگرتنی  لەپێناو 

هەمەجۆرەكانی دنیابوو لەكەرتی تایبەت. 

دەوڵەتی  بیرۆكەی  گەشەسەندنی  و  سەرهەڵدان  لەهۆكارەكانی  یەكێك 

سەربازی )میلیتاری(، بابەتی بەرهەمهێنان و باڵوبوونەوەی چەك و تەقەمەنی و 

تەكنیكی سەربازییە، ساڵی 1945 بەڵێننامەیەك لەالیەن نەتەوە یەكگرتووەكانەوە 

نورسا، بۆ ئەو دەوڵەتانەی كە چەك باڵوەپێدەكەن، بەتایبەتیش بۆ چەكی ئەتۆمی 

و ناوكی بوو، كە مەترسی گەورەی دروستكردبوو، ئەوكات و دواجاریش لەالیەن 

مرۆیی  كارەساتی  و  بەكارهات  ڤێتنامیش  و  چین  و  ژاپۆن  سەر  بۆ  ئەمریكاوە 

لێكەوتەوە، بۆ ئەمەش نەتەوە یەكگرتووەكان لیژنەیەكی بۆ چەك داماڵین پێكهێنا 
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لەپێناو ئاسایشی دەوڵەتان، ئەوەبوو تاڕادەیەك كاری پێكرا زیاتر لە 66 دەوڵەت 

ئیمزایانكرد، لەوانەش 5 گەورە دەوڵەتی دنیا )چین، بەریتانیا، فەرەنسا، روسیا، 

گەشەیكرد  سەربازی  تەكنۆلۆژیای  و  پیشەسازی  دواجار  بەاڵم  بوون،  ئەمریكا( 

ساڵێك  هەمو  لیژنەیە  ئەو  ئێستاش  لێوەرگیرا،  كەڵكی  دیكە  كاری  بۆ  ئەتۆم  و 

لە كۆنگرەیەكی تایبەتدا داوا لەدەوڵەتان دەكات راپۆرتی خۆیان پێشكەشبكەن 

بە كۆنگرە و ئاسایشی دەوڵەتان دڵنیابكەنەوە لە دووبارەنەبوونەوەی مەترسی 

خراپ بەكارهێنانی بۆ جەنگ. 

بە پێی ئەو راپۆرتەی كە )پەیامنگای ستۆكهۆڵمی نێودەوڵەتی بۆ لێكۆڵینەوە 

لەپاریس( نورساوەتەوە و باڵوكراوەتەوە، فرۆشتنی چەك لەماوەی ساڵی رابردودا 

%14 بەرزبۆتەوە، كە زۆرترین چەكیش لەبازاڕی ئاسیا، ئەفریقیا، پاكستان، هند، 

كۆریای باشوری، رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بەتایبەتیش واڵتی عەرەبی ساغبۆتەوە 

لەدروستكراوی  چەكانە  ئەو  زۆربەی  بێت  راپۆرتەكەش  پێی  بە  ف��رۆرشاوە،  و 

راگەیاندوە  ئەوەی  خۆی  ئەمریكا  لەكاتێكدا  روسیان،  و  ئەمریكا  كارگەكانی 

لەدوای ساڵی 2003 بۆ 2007 زیاتر لە 200 هەزار پارچە چەك لەرێگەی پیاوانی 

ئاسایشەوە دزەیكردوە و شاردراوەتەوە لەعێراق، جگە لەو چەكانەی لەدەستی 

عێراقیەكان، ئەو چەكانەش لەرێگەی ئێرانەوە هاتوون و فرۆرشاون بە حكومەتی 

كە  روسین،  كاڵشینكۆفی  كۆمپانیای  موڵكی  و  كاڵشینكۆفن  چەكی  كە  عێراق، 

ملمالنێی كۆمپانیاكانی ئەمریكا دەكەن، هەروەها بۆ روخانی لیبیا و موعەمەر 

قەزافی، زیاتر لە 45 هەزار پارچە چەك نەماون و دیارنین، كە بۆ ئۆپۆزسیۆنەكان 

بۆ  بەنیازبوون  فەرەنساییەكان  كە  چەكانەی  لەو  جگە  ئەمە  نێردرابوون، 

وەریبگرێت،  لیبیا  و  سوریا  و  تونس  وەك  واڵتانەی  ئەو  قەیرانی  وەرگرتنی 

هاوكاری ئۆپۆزسیۆنەكانی كردو چەكی پێفرۆشنت، بەاڵم دواتر قەیرانەكە وەستاو 

چەكەكانیش كەوتنەدەستی هێز و رێكخراوی تیرۆریستی و یاسای نێودەوڵەتیش 

لێكۆڵینەوەی لەم بابەتە نەكردۆتەوە، كە بەیاسا یاساغكراوە. 
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بۆ  و  دەبێت  بەیاسا  چەك  باڵوبونەوەی  كە  ئ��ەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بە 

لە  جگە  قەدەغەبكرێت،  بەیاسا  دەبێت  نەبێت،  شەڕدا  لەكاتی  دەوڵەتێكیش 

رۆژهەاڵت كە بەردەوام قەیرانی سیستم و كێشەی نەتەوە و بەرهەمهێنانی هێز 

و رێكخراوی تیرۆریستی لەالیەن ئاینی زاڵەوە دروستدەبن، كەچی لەماوەی یەك 

پارچە   11000 لە  زیاتر  التینە،  بەئەمریكای  سەر  كە  بەرازیل،  واڵتی  لە  ساڵدا 

و  دزەیكردوە  واڵت  ئاسایشی  و  پاسەوان  پیاوانی  لەالیەن  بەواڵتەكەدا  چەك 

دەستبەدەست فرۆرشاوە و بۆتە هۆی ئەوەی كە زۆرترین رووداو بخوڵقێنێت و 

زیاتر لە 300000 هەزار كەس كوژراون، بە پێی راپۆرتی نەتەوە یەكگرتووەكان. لە 

واڵتی جامایكا بە هۆی چەك پەیداكردنی ئانارشیستەكانەوە، كە هیچ شوناسێكی 

سیاسی و نەتەوەییان دیار و ئامانجەكەشیان رون نییە، زیاتر لە140 كەس لەساڵی 

2002 بەدەستی پۆلیس كوژراون و لەبەرامبەریشدا 18 پۆلیس بەدەستی نادیار 

كوژراون. 

شانازی  روسی  كۆمپانیای  كە  چەكانەیە،  لەو  یەكێك  جەنگی  فڕۆكەی 

لەو دەوڵەتانەش كە  ئیامراتەوە دەیفرۆشێت و یەكێك  لەرێگەی  پێوەدەكات و 

كڕیویەتی عێراقە، لەدوای نەمانی رژێمی بەعسەوە، لەوانەش فرۆكەیەكە بەناوی 

)راوچی شەوانە(، كێشەكەی 20 تەنە، ئەمجۆرە فڕۆكەشی هەیە، بەاڵم تائێستا 

نەفرۆرشاوە و تەنها بۆ منایشە لەدژی كۆمپانیا ئەمریكییەكان. هەروەها سیخۆی 

كە فڕۆكەیەكی نوێی بەرهەمی ساڵی 2015 و بەنیازە رادەستی هێزی سەربازی 

یەكێك  بەرهەمهاتووە،  روسیەوە  سوخۆی  كۆمپانیای  لەالیەن  بكات  روسی 

دەكات  وەبەرهێنان  ملمالنێی  كە  فەرەنسا  و  ئەمریكا  سەر  بۆ  لەمەترسییەكانە 

بوارانەی  لەو  یەكێك  بڕیاریداوە  پۆتین  بۆنەیەشەوە  بەو  هەر  چەك،  لەبواری 

بایەخی پێبدەن، بواری چەك و سەربازییە بە دیزاینی نوێ، لەو سەردانەیدا بۆ 

میرس، بۆ ریكالمكردن، چەكێكی كالشینكۆفی مۆدێل نوێی پێشكەش بە سیسی 

سەرۆك كۆماری میرس كرد، كە تائێستا بۆ شەڕی پیادە ركابەری نییە. 
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هۆكارێكی دیكەی بەردەوامبوونی جەنگ، ئەوەیە كە لەدوای سەرهەڵدانی 

پنتاگۆنەوە  بیرۆكەیەك لەالیەن  نێوان سۆڤێتی كۆن و ئەمریكا،  جەنگی ساردی 

هاتەپێشێ، ئەویش سودوەرگرتن لەجەنگ و لەسوپا، ئەم بیرۆكەیە بۆ ئەنجومەنی 

پیران و ئاسایش مایەی سەرسوڕمان بوو، كە بە پێی راپۆرتەكەی پنتاگۆن بێت، 

سوپا لەبری زیان، قازانج بكات، چونكە سوپا هەمیشە جومگەیەك بووە جوڵەی 

نەكردوە تاكو زیان بكات یان قازانج، تەنها ئەوكاتە نەبێت كە مەترسی كەوتۆتە 

سەر قەوارەی سیاسی و دەوڵەت، ئیدی بەو راپۆرتە بیری سیاسی ئەمریكا گۆڕا، 

چونكە ئەوان باسیان لەوە كردبوو بۆ هەر جەنگێك كە دێتەپێشێ بۆ ئەمریكا، 

و  بیناسازی  كۆمپانیاكانی  و  زەبەالحەكان  كۆمپانیا  لەگەڵ  پنتاگۆن  دەبێت 

بازرگانیەكانی دیكەی كەرەستەی پێویستی رۆژانە گرێبەست بكات، تاكو دوای 

لەودەوڵەتە،  بكەن  وەبەرهێنان  كۆمپانیاكان  دەوڵەتە،  ئەو  داگیركردنی  و  گرتن 

لە%40 وەبەرهێنانەكەش بۆ پنتاگۆن بێت، كە سوپا زیانی تیاكردوە، ئەم بیرۆكەیە 

ئەگەرچی پێشرت سۆڤێتیەكان هەیانبوو، كاریانپێدەكرد لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 

بەاڵم بەو ستایلە پێشكەوتووە نەبوو، هەڵبەت بۆ هەریەك لە بەریتانیا و فەرەنسا 

بۆ  هەڵبەت  هەروایە،  نەكات  جەنگ  بەشداری  بڕیاریداوە  كە  ئەڵامنیاش،  و 

كۆمپانیاكانیان  بازرگانیكردنی  بۆ  زەمینە  كە  ئەوەیە،  مەرج  تەنها  ژاپۆن  و  چین 

خۆشبكرێت تاكو وەبەرهێنان بكەن، هەروەك بەشی زۆری كەرەستەی سەربازی 

چینن،  كۆمپانیاكانی  بەرهەمی  بوارەكان  لەزۆربەی  دنیا  پێداویستییەكانی  و 

داگیركاری  وەك  زلهێزەكان،  دەوڵەتە  بۆ  ستایل  بۆتە  رەشەیە  بیرۆكە  ئەم  هەر 

نەبات،  داگیركاری  كۆنی  شێوازی  بۆ  دەست  تر  جارێكی  لەمێژودا،  كالسیك 

نەك  بێت،  لەقازانج  چاوی  تەنها  و  لەواڵتەكەدا  بكات  وەبەرهێنان  جگەلەوەی 

داگیركاری جوگرافی، چونكە دەركەوتووە داگیركاری جوگرافی رق و كینەی خەڵك 

تەنها  نوێ  مۆدێل  جەنگی  بۆیە  شكستدەهێنێت،  سیاسەتەكە  و  بەرزدەكاتەوە 

لەپێناو وەبەرهێنانە و بەتایبەتیش چەك و كەرەستەی سەربازی. 
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ناسراوترین بازرگانەكانی چەكفرۆشی

هەڵبەت بازرگانیكردن بەچەك لەرێگەی یاسایی لەهەمودنیا هەیە، وەك هەر 

كااڵیەك بە پێی یاسای نێودەوڵەتی، بازرگان دەتوانێت چەك بكڕێت و بفرۆشێت، 

بەاڵم بەشێكی زۆر لەو كەسێتیانەی كە بازرگانی بە چەكەوە دەكەن، یان هاوكاری 

چەكی ئەتۆمی و تەكنۆلۆژیای سەربازی دەوڵەتانی دیكتاتۆر و مەترسیدار دەكەن، 

تاكو چەكی  ئەو كۆمپانیایانەی كە هاوكاری رژێمی بەعسی عێراقیان كرد،  وەك 

لێبەرهەمبێت،  كارەساتی  و  تاقیبكاتەوە  لەكورددا  و  بەرهەمبهێنێت  كیمیاوی 

وەك  دادگا،  دەدرێنە  و  دەبێت  ئاشكرا  دەستیان  ناوبەناو  و  كەسانە  ئەو  زۆرن 

كۆمپانیا  چەكفرۆشی  بریكاری  تەنها  تریان  بەشێكی  بەاڵم  هۆڵەندی،  هۆاڵندی 

زەبەالحەكانی بەرهەمهێنانی چەكن، نیوەی كارەكەیان ناشەرعییە، بەاڵم لەپەنای 

شەرعی و یاساییەوە ئەو گروپانە پڕچەك دەكەن، كە مەترسین بۆ سەر مرۆڤایەتی 

و سیاسەت و سیستمی دیموكراسی، كە تەواوی دنیا بانگەشەی بۆ دەكەن، كەچی 

ئەو بازرگانانە تائێستا لەو كارە بەردەوامن و شەرعیەتی یاساییان هەیە. 

1: عەدنان خاشقچی. ئەم پیاوە كەسایەتیەكی سعودیە و یەكەمین نێوەندكاری 

نێوان حكومەتی سعودیە و ئەمریكا بووە، بۆ ئەوەی سعودیە مەترسی لەسەر 

دەرەكییەكانی،  و  ناوخۆیی  نەیارە  لەالیەن  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  نەمێنێت 

ئەو پیاوە لە هەشتاكانی سەدەی رابردوەوە یەكەمین كەس بووە پلەی بازرگانی 

كارەی  ئەم  راب��ردوەوە  سەدەی  لەشەستەكانی  چونكە  بەدەستهێناوە،  چەكی 

لە  كۆمپانیایە  ئەم  كە  كردوە،  ئەمریكایی  لۆكهارد(ی  )مارتن  كۆمپانیای  لەگەڵ 

لەئەمریكا،  دەكڕن  دەوڵەتانەی چەك  بەو  بەردەكەوێت  فرۆشتنی چەكی   28%

وەك  دروستبوونیەوە  لەدوای  جیهانە،  دەوڵەتی  پێنجەمین  سعودیە  لەوانەش 

دەوڵەت، سعودیە تائێستاش شەڕێكی نەكردوە. 

2: سامۆئێل كینج: ئەم كەسێتیە نارساوە، دامەزرێنەری كۆمپانیای )ئەتراماكوا(
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یە و یەكێك بووە لە كەسایەتییە هەواڵگریەكانی كۆنی ئەمریكا )CIA(، پاشان بە 

جەڵتەی مێشك مردووە. 

بازرگانێكی  بەنگالدیشیە،  بەڕەگەز  پیاوە  ئەم  بەشیر.  بن  موسا  د.   :3

شارەزای چەكفرۆشنت، بەتایبەتی تانك و دەبابە بووە بۆ كۆمپانیاكانی ئەمریكا، 

كە  پاشان  وەرگرتوە،  موسای  ئەمیر  ناوبانگی  شارەزابوونیەوە،  هۆی  بە  دواتر 

هەشتاكانی  لە  و  سویرسا  بانكی  لە  بەشێك  بەخاوەنی  بووە  دەوڵەمەندبووە، 

سەدەی رابردو خاوەنی 7 ملیارد دۆالر بووە لەو بانكە نێودەوڵەتیە. 

بازرگانەكانی  لە  یەكێكە  یەمەنییە،  بەڕەگەز  پیاوە  ئەم  مناح.  فارس   :3

چەكفرۆشی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، لە ساڵی 2011وە دەستی بەم كارە كردوە، 

ئەوكات بە هۆی ئەوەی دزەی بەچكفرۆشنت كردوە بۆ هاوكاریكردنی بزوتنەوەی 

خزمەتی  لە  هەروەها  ب��ووە،  یەمەنی  دەسەاڵتی  دژی  كە  یەمەنی،  الوان��ی 

حكومەتی قەزافی كاریكردوە، ناوی خراوەتە ناو لیستی رەشەوە، بەپێی دەستور 

دەبوایە دادگاییبكرێت، بەاڵم بە هۆكارێكی نادیار ناوی نەماوە لەناو بازرگانانی 

چەكفرۆشنت بۆ كۆمپانیاكانی ئەمریكا. 

4: سەركیس سوجانلیان. بەڕەگەز هندی بوو، ساڵی 1929 لەدایكبووە. ماوەی 

20 ساڵ خەریكی بازرگانیكردنی چەكفرۆشنت بووە بۆ كۆمپانیاكانی ئەمریكا، دوای 

ئەوەی مردووە ئەوكات تێگەیشتوون، كە یەكێك بووە لەدروستكەرەكانی مردن، لە 

هەشتاكانی سەدەی رابردوەوە كاری بۆ كۆمپانیاكانی چەكفرۆشی ئەمریكا كردوە، 

دواتر لەالیەن دادگای ئەمریكاوە حوكمدراوە، چونكە لەكاتی شەڕی ئێران عێراق 

و لەخزمەتی پڕ چەككردنی عێراق دزەی بە چەك كردوە، بۆیە سزادراوە، پاشان 

سزاكەی كەمدەكرێتەوە و دواتر بەهۆی تەمەنەوە لەنەوەدەكانی رابردو دەمرێت. 

بەم ناوانە كە زۆربەیان عەرەبن، تێدەگەین كە زۆربەی كۆمپانیاكانی چەك 

لەرێگەی كەسانی بیانی و بەتایبەتیش عەرەبەوە چەكیان ساغكردۆتەوە بەسەر 

چەك  و  بفرۆرشێت  چەك  زۆرترین  تاكو  دروستكردوە،  شەڕیان  و  ناوچەكە 

باڵوبكرێتەوە كە بەیاسای نێودەوڵەتی یاساغكراوە لە جنێف. 
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سیاسەتی ترس و تۆقاندن

ئەگەرچی پێشرت بەر لەوەی سیامی دەوڵەت دەربكەوێت و ببێت بەقەوارە، 

سنور، سوپا و دەزگاكانی دیكە بەرهەمبهێنێت، جۆرێك لەپاراستنی خێزان بوو، هیچی 

لەقۆناغەكانی  دەسەاڵت  ئاڵوگۆڕی  و  دانیشتوان  گەشەسەندنی  لەگەڵ  بەاڵم  تر، 

ژیان، بە منونەش لەهەزارەی سێهەمی پێش زاینی یۆنان و رۆم، وەكو مێژوی یەكەم 

دەوڵەت نارساوە، بەاڵم سیامكەی هێشتا هەر ترس بوو لەهێرشی ئەوانی تر. 

كە  هاواڵتیەك،  و  كەسێك  هەمو  دەوڵەت  دروستبوونی  سەرەتای  لەراستیدا 

رەگەزنامەی ئەو قەوارەیەی لە باخەڵدایە بەشداریدەكات و چاوەڕێی ئیمتیازیشە، 

بەاڵم دوای ئەوەی سیستم جێگیردەبێت و دەسەاڵتەكان لەجێگەی خۆیان توانای 

خۆیان لەڕێگەی یاساوە بەكاردەهێنن، ئیدی ئەو مافە نامێنێت كە پێشرت هاواڵتی 

بۆ  پێشرت  كە  فكریەیە  و  سیاسی  هۆشیارییە  لەو  مەبەست  پێوەبینیوە،  خەونی 

بەرگری و پاراستی قەوارەكە بەكارهاتوە، لێرەوە دەستەبژێر مرۆڤەكان فێری ژیانی 

پارادۆكسی دەكات و بەو دۆخەش خەریكی راهێنانی هاواڵتیەكانی دەبێت. 

بۆیە دەوڵەت لەرابردودا جۆرە سیاسەتێكی پیادەدەكرد، كە خەڵك لەخودی 

چەمكی دەوڵەت وەكو قەوارە و دەسەاڵت برتسێت و ئەو ترسەش لەدەرونی هەر 

تاكێك چەكەرە بكات تاكو جێگیردەبێت، یان هیچ نەبێت بە هۆی سنورەكەیەوە، 

یان بە هۆی ئەو یاسا و رێسایانەی، كە دادەنرا چاوترسێنی خەڵك بكات، تاكو هیچ 

نەبێت وەكو سەرەتا سنور نەبەزێرنێت، دواتر كە دەوڵەت بوو بەدەزگایەكی گەورەتر 

و قەوارەیەكی گەورەتر لەو شێوە ئەو دەوڵەتەی، كە لەسەردەمی یۆنان و رۆمەكان 

هەبوون، ئیدی ترسەكە لە دامودەزگا حكومی و یاسا و دادوەریەكان كۆكرایەوە، 

لێرەدا  دەوڵەت  ئیدی  كۆكرابۆوە،  دەسەاڵتدا  ئەفسانەی  و  لەخواكان  پێشرت  كە 

بپارێزن و خەڵكیش بەشداریبكات لە كۆنتڕۆڵكردنی  لەبری ئەوەی ژیانی خەڵك 

تاوان و نەهێشتنی كێشەی كۆمەاڵیەتی و سیاسی و دزەپێكردنی ئابوری واڵت و 

تاكو هاتنی  بەپێچەوانەوە وەكو دەزگایەكی سەركوتكەر خۆی منایشدەكرد  هتد. 

چەمكەكانی پەیامنی كۆمەاڵیەتی و بەشداری گشتی لەپاسەوانی و جەنگاوەری 
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و پشتگیری قەوارەیی دەوڵەت لەالیەن گشتەوە كە خەڵك بندەست بوون، بۆیە 

دەستەبژێری  بۆئەوەی  دەترساند  دەزگایانەوە  ئەو  لەرێگەی  خەڵكی  دەوڵەت 

سیاسی پشتئەستوربن لەمانەوەیان لەدەسەاڵت، ئەمە پێشینەی هەبووە، كە ترسی 

دەسەاڵت هێندەی لەناوخۆ زۆرتربوو، هێندە لەدەرەوەی خۆی نەبوو. 

لەدوای سەرهەڵدانی منونەیەكی نوێ بۆ دامەزراوەی دەوڵەت، دەوڵەتی ئاینی 

یەكەمین سیستمی ترس و تۆقاندنی مرۆڤ بووە، ئەوەی كە لەدوای قەدەغەكردنی 

مەسیح دەبیرنێت و لەخاچدەدرێت، دروستكردنی ئەو فەزا ترسەیە بۆ مرۆڤ، كە 

دەستنەبات بۆ ئەو رەمزانەی دەوڵەت بە یاساغی داناوە، ئەم ترسە پێ بەپێ لەگەڵ 

سەدەكاندا گەشەیكرد و شێوازی جیاوازی بەخۆیەوە بینی، ترسی دوای سەرهەڵدانی 

جۆرە  هەمو  نەهێشتنی  و  سەربڕین  قرتاندن،  مل  كوشنت،  خەالفەت،  دەوڵەتی 

لەنێوان هۆز و گروپە جیاوازەكانی  بەڵكو  ئاسایی،  لەناو خەڵكی  ئازادییەك نەك 

ناو دەسەاڵتیش هەر بەو شیوەیە بوو، لەناوبردنی یەكرت و شەڕو كوشتار لەگەڵ 

و  ترس  سەرەتای  رۆژئ��اوا،  واڵتانی  بۆ  فتوحات  بیری  سەرهەڵدانی  و  فارسەكان 

مەزهەبەكان  لەنێوان  دواتر  بوو،  دیكە  ئاینەكانی  و  مەسیحی  خەڵكی  تۆقاندنی 

بەشێكی  رویدا،  ئەمەوییەكان  و  لەنێوان حەسەن و حوسین  ئەوەی  رویدا، وەك 

بچوكی ئەو چیرۆكەیە كە نیشانیدەدات ترس و تۆقاندن وەكو سیستم كاریپێكراوە. 

ئەم مۆدێلە ئەگەرچی لە رۆژئاواش هەبوە پێش ئیسالم، بەتایبەتی شەڕی ناپلیۆن 

چ لەناوخۆ بۆ پاراستنی دەسەاڵتەكەی، چ لەئاستی دەوڵەتانی دیكە كەداگیریكردن 

و بەتایبەتیش واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، هەروەها ترس و تۆقاندنی نازیەكانی 

ئەڵامنیا دەرهەق بە یەهودیەكانی ئەو سەردەمە و فاشستەكانی ئیتاڵیا بەرامبەر 

زۆر  چیرۆكەكان  كەگێڕانەوەی  ترس  لوتكەی  گەیشتبووە  ئازادیخوازەكان،  بە 

مەترسیدارترن لەوانی پێشو، بەاڵم لە رۆژهەاڵت ئەم دیمەنانە جارێكی تر بووە هۆی 

چەقبەستویی لە سیستمی حوكمڕانی، بۆ منونە شەڕو شۆڕی نێوان عوسامنیەكان و 

سەفەویەكان لەسەر هەژمار و كەللەسەری عێراق و واڵتانی عەرەبی لەناوچەكە، 

هەروەها ترساندنی خەڵك لەرێگەی ئەشكەنجەدان لە زیندانە منونەییەكانی ئەو 

سەردەمەو تاكو كۆتاییهاتنی رژێمی بەعس لەعێراق. 
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دەوڵەتی ئاینی، یان دەوڵەتی ئاین

وەك  هەیە  ئاین  بە  پێویستی  پراكتیكشدا  لە  و  تیۆری  لەروی  دەوڵەت 

كە  سیاسیەكەی،  و  فەلسەفی  گوتارە  لە  بەشێك  وەك  و  بنچینەیی  پایەیەكی 

بڕوای بەشێكی زۆر لەكۆمەڵگەیە، بۆیە سیاسەت ناتوانێت بە بێ ئاین پشگیری 

ئاین  مرۆییەوە  كۆمەڵگەی  مێژوی  لەروی  پێشرت  بكات، هەڵبەت  لەدەوڵەت 

بەشێكبووە لەدامەزراندنی دەوڵەت، بە بێ ئاینیش دەوڵەت لەروی شەرعی 

مێژونوسەكان  و  بیرمەند  و  فەیلەسوف  زۆربەی  بووە،  مەحاڵ  یاساییەوە  و 

لەو  هەریەك  بەاڵم  دەوڵەت،  لەبونیادنانی  دەكەن  ئاین  كاریگەری  لە  باس 

كردوە،  دەوڵەتیان  بونیادنانی  تەماشای  خۆیان  بەتێڕوانینی  بیرمەندانە 

فەلسەفییە،  سیستمی  سنوری  لەناو  ئاین  كە  پێیوایە،  لەمبارەیەوە  »هیگڵ 

بنچینەی  ئاین هەیە، دروستكردنی  و  لەنێوان دەوڵەت  كە  پەیوەندیەی  ئەم 

وەك  دەوڵەت  بوونی  پێش  ئاین  هیگڵ،  تێڕوانینی  بەپێی  چونكە  دەوڵەتە، 

كردوە،  كۆمەڵگەی  الوازی  خاڵی  كۆمەڵێك  چارەسەری  و  هەبووە  سیستم 

بۆیە دەوڵەت ناتوانێت دەستبەرداری ئاین بێت، هەر جۆرە لە ئاینێك بێت، 

كۆمەڵگەوە  مێژویی  لەروی  هەم  سیستمەكەیە  بنچینەیی  پایەیەكی  چونكە 

و هەم لەروی دەستوریەوە كەڵكی لێوەردەگیرێت » تالیف لیون هاردواس.

الحكمە.  دار  عربە.  جرب  قاسم  ترجمە.  هیغل.  فلسفە  فی  الدولە  و  الدین 

بغداد 2012. ل24. 

دەوڵەتی كۆن دەوڵەتی ئاینی بوو، بەاڵم دەوڵەتی ئاینی لەم چەرخەدا، 

كە  دەوڵەتەیە  ئەو  سیاسی،  دەسەاڵتی  و  لەسیاسەت  بەشێكە  ئاین  كە 

دەقاودەق بڕوای بەدەستورێك هەیە، كە مەرجەعەكەی تاكە گوتاری زاڵبێت 

دەستپێبكەین،  فیرعەونیەكانەوە  لەمیرسی  منونە  »یەكەمین  ئاینیەوە،  لەروی 
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منایشكردبوو  و دەسەاڵتدارەكان وەك خودا خۆیان  میر  واتە  كە خوداكانیان 

دەپەرسرتان، یەكێك لەو خودایانە )ئەبولهۆل( بوو، ئەم خودایە جەستەی شێر 

لەنزیك هەرەمەكانی  پەیكەری  ئەم خودایە  تائێستاش  بوو،  و سەری مرۆڤ 

 5 لە  زیاتر  مێژوەكەی  كە  میرسی،  كۆنی  پاشاموەی  وەكو  ماوە  هەر  میرس 

هەزار ساڵ دەبێت، ئەمە بەشێكە لەو خودایانەی كە لەمیرس بوون، ئەوانی 

تر پشیلە و لەشێوەكانی تری ئاژەڵ بوون، ئەم حاڵەتە الی بابلیەكانیش هەیە 

لەهندستان  هەروەها  ناپەرسرتێت،  بەاڵم  ماوە،  تائێستاش  پەیكەرەكەی  كە 

اتش  ای  م  خودا«  وەك  هەیە  ئاژەڵ  پەرستنی  بەزیندوویی  ئێستاش  تاكو 

املعرفە  دار  الخطیب.  ابتهال  ترجمە.  العامل.  تاریخ  مخترص  غومربیتش. 

الكویتیە. ل36 

ئەمە  دەوڵەتە،  دروستبوونی  بنچینەی  و  سەرەتا  ئاین  كە  تێگەیشتین 

زاڵ  ئاینی  گوتاری  كە  ئەوەیە  بنچینەییەكە  كێشە  بەڵكو  نییە،  كێشەكە 

سەرچاوەی دەستور و یاسا و شەرعیەتی بڕیارەكانی دەوڵەت بێت، هەروەك 

ئێران، مالیزیا، توركیا، قەتەر، كوێت، بەحرێن  ئەوەی كە لەعێراق، سعودیە، 

بێئەوەی  بە  و هتد،  بەنگالدیش  ئەندەنوسیا،  تەواوی دەوڵەتانی عەرەبی،  و 

هیچ بوارێك هەبێت بۆ ئاینێكی تر و رۆشنبیرییەكی دیكەی سیاسی و فكری 

و هێزی پێشكەوتوخواز، هەروەها ئەو دەوڵەتەیە، كە بڕوای بە ئازادی تاك و 

كۆ نییە، جگە لەپێویستكردنی یەك گوتار نەبێت بەسەر ئەوانی دیكەی الواز 

لەروی چەندایەتیەوە، كە پێیاندەگوترێت كەمینە، بۆ منونە لە ئێران ئەگەرچی 

ئاینی دیكە و ئیتنیكی دیكە هەن و وەكو بلوجی و ئازەری، كە هەندێكیان 

دەزانن،  ئێرانی  و  بە شیعە  بەاڵم سەرەنجام خۆیان  مەزهەبەكەیان جیاوازە، 

ئێرانیبوون  لەگەڵ  مامەڵە  شێوەیە  بەو  كوردەكانیش  لە  هەندێك  هەروەكو 

زەردەشتین،  ترەوە  لەالیەكی  و  سوننەن  مەزهەب  وەكو  لەكاتێكدا  دەكەن، 
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لە  ئەمە  و  ئینتیامیە  دابەشدەكات، مەسەلەی  ئاینەكان  ئەو هێڵەی  كەوابوو 

بەاڵم وەكو  ئەرمەنەكان،  یان  توركیاش هەیە وەكو عەلەوییەكان كە شیعەن 

مەغریبیش  لە  ئەمە  دەزانن،  توركی  بە  خۆیان  دەوڵەت  شوناسی  بۆ  ئینتیام 

و  مەسیحیەكان  و  قیبتی  منونەی  میرسیش  لە  و  ئەمازیغی  منونەی  هەروایە 

شوناسی  بەخاوەنی  خۆیان  نەتەوەییەوە  لەروی  سعێدیەكان  لە  تر  بەشێكی 

لێرە  بەمیرسی دەزانن،  بەاڵم وەكو دەوڵەت خۆیان  تایبەتی خۆیان دەزانن، 

مەسەلەی ئاین لەگەڵ دەوڵەت و شوناسەكەی دوو شتی جودان، كە مەزهەب 

شوناسن.  دوو  خاوەنی  كاتدا  لەیەك  و  كێشەكردوە  توشی  نەتەوەكانی  و 

ئەمانە ئەگەرچی دەوڵەتی نوێ نین وەكو مێژوی كۆن، بەاڵم شێوەی داڕشتنی 

بە  رێگە  چونكە  هەژماردەكرێن،  نوێ  بەدەوڵەتی  دەستور  و  سیاسی  هێڵی 

ئاینەكانی دیكە نادەن خاوەن شوناسی خۆیان بن وەكو سەربەخۆ.

و  ئاین  لەبارەی  عەرەب  بیرمەندی  گەورە  ئەدۆنیس  تێڕوانینی  بەپێی 

لە  ئیسالم  ئاینی  بەتایبەتی  ئاین،  پێیوایە  لەچاوپێكەوتنێكدا  دەوڵەتەوە 

دەوڵەت  ئیسالم  واتە  نییە،  دەوڵەت  واتای  عەرەبی،  واڵتانی  و  رۆژهەاڵت 

دوو  ئەمە  هەیە،  ئیسالم  ئاینی  بۆ  ئینتیامی  هەیە  دەوڵ��ەت  بەڵكو  نییە، 

لەچوارچێوەی  ماوەتەوە  بۆ  عەرەب  كە  ئەوەش،  لەبارەی  جیاوازە،  شتی 

رەخنە  ئەو  بێت،  هاوچەرخ  و  مۆدێرنە  رەوتی  لەگەڵ  ناتوانێت  و  كالسیكدا 

بەشێك  ببێتە  نەیتوانی  عەرەب  پێیوایە  دەگرێت،  عەرەب  نوێخوازیەكەی  لە 

بۆیە  تێبگات،  و  هەرسبكات  دیموكراسی  سیستمی  و  نوێخوازی  دنیای  لە 

كارەكتەری  و  جیهاندایە  سیاسەتی  لەپاشكۆی  عەرەبی  دەوڵەتانی  هەمیشە 

سەر شانۆی هاوكێشە سیاسیەكانن، ئەو بانگەوازی كارپێكردنی عەقڵ دەكات 

لەناو سیاسەت و دەوڵەتداریدا. 

لەكاتێكدا ئەمجۆرە دەوڵەتە واتە دەوڵەتی ئاینی، جگە لەسعودیە خۆیان 
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عەرەبی  دیكەی  دەوڵەتێكی  هیچ  نەكردوە،  پێناسە  ئاینی  دەوڵەتێكی  وەكو 

بەسەر  زاڵە  ئیسالم  ئاینی  گوتاری  كەچی  نین،  دەوڵ��ەت  ئاین  لەژێرناوی 

لەگەڵ  هەیە  جیاوازی  سعودیەش  بەاڵم  دەوڵەتەكە،  سیامی  و  سیاسەت 

ئاین  تاكە  دامەزراوە  لەوكاتەی  كە  پێیەی  بەو  عەرەبی،  دەوڵەتانی  تەواوی 

روی  لە  نەبینیووە،  بەخۆیەوە  مەسیحی  و  یەهودی  هەرگیز  و  بووە  ئیسالم 

ئەو  كەچی  ئیسالمە،  ئاینی  و  عەرەبی  گوتاری  سەنتەری  كۆمەاڵیەتییەوە، 

ئەمە  هاونیشتیامنیەكە،  هەمو  دەوڵەتی  كە  نیشاننەداوە،  لەخۆی  فۆڕمەی 

و  كریستیانی  لە  ئیلهامیان  كە  هەن،  ئەوروپی  زۆری  دەوڵەتی  كاتێكدا  لە 

كریستیانین،  دەوڵەتی  كە  رانەگەیاندوە  بەاڵم خۆیان  وەرگرتوە،  مەسیحیەت 

منونەش سوید، نەرویژ، ئیتالیا، فاتیكان و هتد، بەاڵم وەك دەوڵەتی فاتیكان 

سیستمی  سیاسی،  كۆمەاڵیەتی،  ژیانی  دەستور،  ناونیشانەكەی،  نین، 

جیاوازن  بۆیە  بێت،  كالسیك  كریستیانی  هەڵبژاردنەكەی  و  سەرۆكایەتی 

وەك  ئاشكرانەكردوە،  ڤاتیكان  وەكو  شوناسەكەیان  كە  بەوشێوەیەن  و 

ئاینی تاك گوتار كاردەكات و كاریگەریشی لەسەر دروستكردنی  دەوڵەتێكی 

بڕیاری سیاسی نێودەوڵەتی هەیە. 

زۆرە،  جیاواز  بیروڕای  گوتارەكەی  و  ئاینی  دەوڵەتی  فكرییەوە  لەبارەی 

بەاڵم گرنگرتینیان جگە لەسپێنۆزا كە بڕوای بەگوتاری ئاینی كریستیانی هەیە 

وەكو سیستمێكی ئاكاری بۆ دەسەاڵت، لەمبارەیەوە هیگڵ پێیوایە پەیوەندی 

لەخۆیدا  خۆی  چونكە  دیالێكتیكییە،  پەیوەندییەكی  دەوڵەت،  و  ئاین  نێوان 

بۆ خۆی،  كولتور، زمان و هتد، دەوڵەتێكە  بێ خاك، زەوی،  بە  بنەچە  وەكو 

بەرهەمدەهێنێت  دەوڵەتی  قەوارەیەكی  توندڕەوییەكەی  بە  ئاین  چونكە 

دەوڵەتە  شێوازی  لەو  كەڵك  ئاین  بەاڵم  دیارنەبێت،  جوگرافیاشی  ئەگەر 

نابینێت، كە ئەخالقیەتەكەی رەنگناداتەوە جگە لە توندڕەوییە زۆرداریەكەی 
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دەتوانێت  سیاسییەوە  لەروی  كە  نەبێت  ئەوە  تەنها  دیكەدا،  ئەوانی  بەسەر 

بەخۆی  پشت  دواجاردا  لە  سەركەوتوبێت،  ئەوەی  بۆ  دروستبكات  بونیادێك 

و  شۆڕشە  بەرهەمی  باسیدەكات  هیگڵ  دەوڵەتەی  ئەو  بەاڵم  ببەستێت، 

لەوێشەوە شۆڕشی فەرەنسا، بەتایبەتی كە دەسەاڵتییان بەسەر دەرەبەگاكاندا 

لە  تێگەیشنت  بۆ  ئەریستۆكراتی  سەرهەڵدانی  و  ئازادی  بیری  و  شكایەوە 

هاواڵتیبون سەریهەڵدا، كە یەكەمجار لەئەڵامنیا بوو، ئەمە بۆیە گرنگی هەیە 

پێی  كە  سەردەمەی،  لەو  ئازادبوون  و  ئازادی  ئەو  بۆ  چونكە  هیگڵ،  لەالی 

ژیان،  بۆ  چەمكێك  وەكو  نەبوو  ئازادی  دەرەبەگایەتی،  قۆناغی  دەگوترێت 

بەاڵم كە سەرمایەداری و چینی بۆرژوازی كۆمەاڵیەتی وەكو جۆرە مۆدێلێكی 

خۆیان  پێگەیشتو  تازە  سەرمایەداری  سیستمەی  لەناو  كۆمەاڵیەتی  ژیانێكی 

ستایلی  ئەویش  هاتەئاراوە  ژی��ان  دیكەی  شێوەیەكی  ئیدی  منایشكرد، 

سەرەتایی،  كااڵی  بەرهەمهێنانی  بازاڕ،  تەالرسازی،  بەرەو  خان،  و  جلوبەرگ 

فرەییبوو  كە  قەوارەدا،  لەیەك  خەڵك  ژیانی  پێكەوە  و  دەستەجەمعی  كاری 

لەزمان و هتد. هەروەها سەرهەڵدانی بیروباوەڕی سیاسی لەڕێگەی حزبەوە، 

سەرسوڕمان  مایەی  بۆیە  بكات،  خۆی  ئازادی  بۆ  بانگەشە  بتوانێت  تاك  كە 

ئاین لەسەرەتاوە ئەمشێوازەی قبوڵكردبوو، بەاڵم دواتر توندڕەوی  بوو، بۆیە 

ئاینی كاریگەری نیگەتیڤی هەبوو، كە بووە هۆی توندوتیژی نێوان كولتور و 

ئاینەكانی دیكە و قبوڵنەكردنی یەكرتی، بەاڵم بنچینەیەكی دانا لە رۆژئاوا، ئەمە 

لەكاتێكدا لە رۆژهەاڵت شێوەیەكی دیكە بوو هەر لەسەرەتای سەرهەڵدانی 

و  سیاسی  قەوارەی  دەرەوەی  دەركرانە  دیكە  ئەوانی  دەوڵەتەوە،  بیرۆكەی 

كۆمەاڵیەتی و یەك فۆڕمی وەرگرت، كە تائێستاش هەر رەنگدانەوەی بنچینە 

سەرەتاییەكەیەتی، كە دوای روخانی سۆمەری و ئەكەدی، دەوڵەتی ئیسالمە 

ئاین  كە  رێیتێدەچێت،  هیگڵ  لۆژیكی  لێرەوە  ئیدی  بەردەوامە،  تائێستا  كە 
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دەوڵەت  چونكە  تیرەكان،  و  هۆز  نەك  بێت  دەوڵەت  بونادنانی  بنچینەی 

كۆمەڵگە  و  تیرەكان  و  كۆنەكان  بەاڵم هۆزە  نورساون،  و  دیار  پرەنسیپەكانی 

كۆنەكان، پرەنسیپی نورساوی وەكو تێكستی كۆنیان نییە. 

هیچ  یان  هەیە،  درێژی  مێژویەكی  دەوڵەت  لەدروستكردنی  ئاین  رۆڵی 

كەڵكی  مرۆڤ  كە  هەبووە،  بەرچاوی  رۆڵی  كۆمەڵگە  رێكخستنی  بۆ  نەبێت 

و  دامەزراندن  لە  گرنگە  بەشێكی  ئاین  كەوابوو  كولتور،  وەكو  لێوەرگرتوە 

لەپەنا  بنەڕەتی  پایەیەكی  وەكو  دەوڵەت  دامەزراوەكانی  دواتریش  هەروەها 

ئابوری، سوپا، زمان و كولتور وەك سەرخانێك بۆ ناسینەوەی سیامی دەوڵەت، 

بەگشتی  كۆمەڵگە  و  نەتەوە  خاك،  دەوڵەت،  پاراستنی  مەرجەكانی  چونكە 

هێزە  ئەو  بەڵكو  نییە،  ئابوری  و  سوپا  تەنها  ق��ەوارەدا،  یەك  لەچوارچێوەی 

نەیارانی دەوڵەت  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  قەڵغانێك  كۆمەاڵیەتیەیە، كە دەبێتە 

هونەری،  لەروی  پەیدابووە  دیكە  فاكتەری  هەندێك  ئێستا  پێویستدا،  لەكاتی 

وەرزشی، ئابوری ناڕاستەوخۆ، كۆمپانیا، كاری دەستی و هتد، بەاڵم لەسەروی 

هەمویانەوە ئاین پێناسەی یەكەمە، كە شوناسی دەوڵەت دیاریدەكات، چونكە 

ئاین بەر لەهەر شتێكی دیكە لەناو دەستوردا رەنگدەداتەوە. 

»مرۆڤ بۆخۆی بونەوەرێكی دنیاییە و بەو مەرجەش بەشداری لەپاراستنی 

دەوڵەت  بەقوربانی،  دەك��ات  بۆ  خۆی  دەك��ات،  خۆی  ق��ەوارەی  و  دەوڵ��ەت 

جومگە  سەر  نەكاتە  كاریگەری  كە  قبوڵە،  بیروباوەڕەی  ئەم  جێگەیە  ئەو  تا 

سەرەكییەكانی دەسەاڵتی دەوڵەت، وەكو شوێنە پیرۆزەكان و سەنتەرە ئاینیەكان 

بەاڵم  دەستور،  و  شەریعەت  بە  ئیلهام  مایەی  دەبێتە  كە  تێكستەی،  ئەو  و 

دواتر ئەمە دەبێتە وەهم و دەوڵەت مرۆڤەكان دەكاتە بونەوەرێكی نامۆ لەو 

بیرۆكەیەی هەڵیگرتووە، دەیكات بە ئەندامێكی خەیاڵی، لێرەوە دەوڵەت ژیانی 

راستەقینە لەتاكەكانی دەدزێت و خۆی پڕدەكات بەكۆمەڵێكی ناواقیعی« كارل 
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دار  منشورات  الصالحی.  نائلە  د.  1843. ت.  الیهودیە.  املسالە  حولە  ماركس. 

الجمل. ل16.

و  لێوەرگرتووە  ئیلهامی  دەوڵ��ەت  كە  دەقێك  یاخود  تێكست  گومتان 

بەراستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ دەبێتە سەرچاوەی دەستور و یاسای واڵت، پێشرت 

لێرەوە دەق و خودا دەبنە دوو  ئیدی  لە چەمكی خودا وەرگرتووە،  كەڵكی 

بنچینەیی،  پایەی  وەكو  دەوڵەتەوە  پێویستبوونی  لەپشت  گرنگ  چەمكی 

بەو  ئاینیش  ئەگەر  لەسەرەتادا  چونكە  چونیەكە،  دەوڵەتێك  هەمو  بۆ  ئەمە 

ئاینێكی  وەكو  مرۆڤ  بیركردنەوەی  شێوەی  نەبووبێت،  ئێستا  شێوەیەی 

نەنورساو بووە، هەروەك ئەوەی لەیۆنانی كۆن، رۆم، میرس و هتد هەبووە، 

بنكە  و  كەنیسە، مزگەوت  گۆڕی،  بیركردنەوەی مرۆڤی  رۆژگار دۆخی  دواتر 

ئاینییەكان بە راستەوخۆ بوون بە یەكێك لەبناغەكانی دروستبوونی دەوڵەت 

وەكو  ئاین  چەمكی  هەردو  لە  ئیلهام  چونكە  بونیادیاننا،  پشتیوانییە  بەو  و 

ئەم  حوكمڕانیكردن،  بۆ  وەرگیراوە  دەسەاڵت  س��ەرداری  بە  خودا،  و  دەق 

دواتریش  و  یۆنان  گریكەكانی  لەسەردەمی  دەوڵەت  بۆ  دنیابینییە  و  نەریت 

كە  داناوە،  خودایەكیان  خێزان  پاراستنی  بۆ  پێشرت  ئەوان  هەبووە،  رۆمەكان 

پێشرت لەئەفسانەكاندا هەبوون، بەاڵم پاشان بۆ پتەوكردنی پایەكانی دەوڵەت 

ئەم خودایانەی پیرۆزكردون و بۆ دەسەاڵت كەڵكیان لێوەرگرتووە. 

پارادۆكس دیاردەیەكی خۆڕسك نییە بۆ تاك، بەڵكو دەوڵەت و سیستمی 

لەڕێگەی  یەكەم  كە  رەفتاربكەن،  شێوەیە  بەو  فێردەكەن  خەڵك  دەوڵەتی 

تێنەگەیشنت  دوچاری  تاك  دەوڵەتەوە،  یاساكانی  لەڕێگەی  دوەم  و  ئاینەوە 

یان خراپ حاڵی بوون بڕوات، » ئەو شتەی وا دەكات ئەندامە سیاسیەكانی 

تاكە  ژیانی  نێوان  پارادۆكسەی  لەو  بریتییە  بێت،  ئاین  بە  بڕوایان  دەوڵەت 

شیدەكاتەوە  دەوڵەت  مەزنێتی  رسوشتی  ماركسیزم  گشتی،  ژیانی  و  كەسی 
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بینەقاقایان  تاكو  كە  الدەبات،  ئاینپەروەرانە  پارادۆكسە  ئەو  لەسەر  پەردە  و 

نوقمبوونە تێیدا، ماركس پێی وایە كە هەردوو دەسەاڵت و ئاین لەبنچینەوە 

گرتوە،  سەرچاوەیان  لەوێوە  و  هەیە  یەكرتیان  هاوشێوەی  رسوشتێكی 

تەنانەت ئەو كاتەش كە دەوڵەت لە كەنیسەكان جیابوونەوە، ئەو لێكچوونە 

واقیعی  ژیانی  لە  بااڵتر  ئاستێكی  لە  و  پێبچێت  كە  مابوو،  جەوهەرییە هەر 

ئەویش  وابێت،  خوداوەند  یان  خوا،  دوری  وەك  دوریەكەی  لە  بازنەیەك  و 

بەسەر  ئاین  سەركەوتنی  وەكو  زاڵدەبێت  مەدەنیدا  كۆمەڵگەی  بەسەر 

جیهانی دنیایی« جورج باالندیە. انرتوبولوجیا السیاسە. ترجمە. علی املرصی. 

املٶسسە الجامعیە للدراسات و النرش. ل130.

خۆشی  كاتی  لە  دەوڵەت  كە  گرتوە،  سەرچاوەی  لەوێوە  بۆچونە  ئەم 

گوتاری  لەنێوان  لەگەڵدابێت،  ئێستاشی  مۆدێرنەو  سەرهەڵدانی  دوای  و 

لەناو  دەستوری  و  یاسایی  عەملانی  گوتاری  و  كۆمەڵگەدا  بەسەر  ئاینی  زاڵی 

پەخشیكردوە،  خۆیدا  شەرعییەكانی  دەزگ��ا  بەسەر  كە  سیاسیدا،  كایەی 

سیاسی  و  ئاسایی  ژیانی  لەتەك  مامەڵە  پارادۆكسیانە  یان  یەكالیینەبۆتەوە، 

و  ئاین  دژە  هەم  و  ئاینپەروەران  هەم  نایەوێت  كاتدا  لەیەك  بۆیە  دەكات، 

مانەوەی  و  دەوڵەت  سیاسەتی  لەگەڵ  كە  بڕەنجێنن،  لەخۆیان  بێبڕواكان 

و  نزیك  چەمكی  دوو  وەكو  خودا  و  ئاین  دەوڵەت  بۆیە  قەوارەیەن.  ئەو 

یەكرتتەواوكەر تەماشادەكات و كەڵكیان لێوەردەگرێت. 

1: خودا:  ئەو چەمكەیە، كە لەڕێگەیەوە دەسەاڵتی پێناسەكردوە لەئاسامنەوە 

خودای  دەوڵەت  كە  ژیانە،  ئیدیۆمی  و  دەڵێن  چۆن  هەروەك  زەوی،  سەر  بۆ 

لەسەر دەستی دەسەاڵتداران،  تیۆریزەكرا  دواتر  كە  تیۆرەیە،  ئەم  زەمینە،  سەر 

بنەماڵەكانی  منونەیان  و  دەزانی  خودا  بەكوڕی  خۆیان  باسیدەكات،  مێژو  كە 

فیرعەونەكانی میرس بوون، هەروەها ئیمپراتۆریای رۆمانی لەساڵەكانی )500 ز( 
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شێوەیەكی جودای لە حكومڕانی بوون، كە مافی خوداوەندیان هەبوو منونەی 

خوداكانی ئاشوری و بابلی لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست. 

و  زیندەوەر  هەمو  بەسەر  توانای  دەسەاڵتەیە،  ئەو  لەشوێنێكدا  خودا 

منونەیەكی  خودا  دیكەدا  لەشوینێكی  بەمرۆڤیشەوە،  هەیە  بوونەوەرەكاندا 

دیكەی دەسەاڵتی سەر زەویە، بۆیە خوداوەندەكان بڕوایەكیان لەسەر مرۆڤ 

دروستكردبوو، كە ئەو هۆشیاریەی لەالی ئەوان هەیە، لەالی مرۆڤە سادەكان 

لەالی  حوكمڕانی  و  دەسەاڵت  دەبێت  و  زەوین  سەر  خواوەندی  بۆیە  نییە، 

دەڵێت:  یەهودیەت،  كێشەی  بە  سەبارەت  لەكتێبی:  ماركس  بێت،  ئەوان 

وەكو  دەوڵەتەوە،  لەالیەن  بێبڕوا  و  ب��اوەڕدار  هاواڵتی  لەنێوان  »جیاوازی 

و  خانو  خاوەن  لەنێوان  یان  ئاساییە،  هاواڵتیەكی  و  بازرگان  نێوان  جیاوازی 

كرێچییە، ئەمەش وەكو تاكی زیندو و هاواڵتییەكە، پاڕادۆكسێك كە سیستمی 

سیاسی سەرمایەداری پیادەیدەكات، كە جیاوازی لەنێوان مرۆڤەكان دەكات، 

لەبەركردبێت«،  پێستی شێری  ئاسایی  مرۆڤێكی  كە  وایە  ئەوە  ئەمەش وەكو 

لەئاین  ئیلهام  هەم  نابێت  دەوڵەت  بۆچی  دەركەوێت،  بۆمان  لێرەوە  ئیدی 

وەربگرێت بۆ دەستور و یاسا، هەم وەك بناغەی دەوڵەت و تاكە سەرچاوە 

تەنها  عەملانیەت  پێیانوایە  هەندێك  كە  واناگەیەنێت  ئەمە  تەماشاینەكات، 

ئاینە،  جێكەوتەكانی  سڕینەوەی  بۆ  و  لەدەوڵەت  ئاینە  جیاكردنەوەی  واتای 

كە  گشت،  بۆ  و  دەوڵ��ەت  و  تاك  بۆ  خۆی  لەشوێنی  ئاین  بەڵكو  نەخێر 

بەرژەوەندی گشتی، سەروەری دەوڵەت، فرەیی مەزهەب، بیروباوەڕی ئاینی 

و كولتوری دەپارێزێت. 

سەرەتاییەكان  هۆزە  و  دەسەاڵتەكان  ملمالنێی  لەسەرەتای  ئاین  بابەتی 

نەبڕاوە  كێشەیەكی  كالسیكی  دەوڵەتی  قەوارەی  دروستبوونی  سەرەتای  و 

یەكتاپەرستییە  لەوەی مەسەلەیەكی  بەدەر  تائێستا، مەسەلەی خوداش  بووە 
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نهێنیەكانی،  و  رسوشت  لەدەرەوەی  هەیە  مرۆڤەوە  بەباوەڕی  پەیوەندی  و 

كە گفتوگۆیەكی فكری جودایە لەگەڵ ئەم باسەی ئێمە، بەاڵم هەمیشە خودا 

بەزانست  تێكەڵ  تەنانەت  باسە  ئەم  بوون،  بنچینەیی  پایەی  وەكو  ئاین  و 

كاریگەرییان خستەسەر  »یۆنانیەكان  منونە  بۆ  بووە،  فەلسەفە  و  ئەفسانە  و 

ئاینی رۆمیەكانیش، یۆنانیەكان خودایان زۆر هەبووە، كە رۆمییەكان ئەوانیان 

رۆمییەكان خودای دەسەاڵتی  بۆ منونە  دەزانی،  بەهاوتای خوداكانی خۆیان 

یاخود  یوپیتەر  لەگەڵ  بوو  ئاسامنەكان  خودای  كە  زیتۆسیان،  واتە  یۆنانی 

زیۆس،  هاوسەری  هێرا  دەزانی،  بەیەك  رۆمیەكان  ئاسامنی  خودای  ژوپیتەر 

رۆمیەكان  یۆنۆ،  رۆمی  بەخودای  گۆڕابوو  بوو،  یۆنان  خودایانی  شاژنی  كە 

بەهەندێك  دەبەخشی  زیاتریان  گەورەیی  یۆنانیەكاندا  كاریگەری  لەژێر 

لەخوداكانیان، بەمشێوەیە مارس كە لەگەڵ خودای یۆنانی شەڕ، بوو بەیەك 

و جەنگاوەرانی رۆمی و پاسەوانی كێڵگەكانی پاراست« كارل ماركس. 1843. 

حولە املسالە الیهودیە. ت. د. نائلە الصالحی. منشورات دار الجمل. ل16.

زەوی  لەسەر  چۆن  خودا  و  ئاین  كێشەی  پێامندەڵێت:  ئەفسانەیە  ئەم 

خراپ كەڵكی لێوەرگیراوە بۆ دەسەاڵت گرتنەدەست و بەكارهێنانی ئاسامن 

تەنها  خوداش  و  نەبووە  ئاسامن  لەگەڵ  كێشەی  مرۆڤ  كە  زەوی،  سەر  بۆ 

ئەو  بێت،  خۆی  مرۆڤ  خودی  لەالی  وەاڵمەكەی  تاكو  نەبووە،  لەئاسامن 

لەپێناو  لەوێوە  و  پێناسەكردوە  بۆ خودا  مانایان  بەناوی خوداوە  تێكستانەی 

بەرژەوەندییەكانی خۆیان و پاراستنی دەسەاڵت بەكاریانهێناوە. 

بونیادی  مرۆڤ  باوەڕی  وەكو  هەم  تێكست،  وەكو  هەم  ئاین  ئاین:   :2

دامەزراند  سیستمێكی  بۆچوونە  ئەم  كاریگەری  دان��را،  لەسەر  دەوڵەتی 

بوو،  خودا  وتەی  هەم  و  شەریعەت  هەم  كە  تێكستێك،  بنچینەی  لەسەر 

ژێرخانێكی  دەوڵەت  فەرمانڕەوایی  پیرۆزەكان،  دەقە  رۆشنایی  لەژێر  ئیدی 
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بۆ پاش خۆی جێهێشت، كە تا ئێستاش دەوڵەتی ئاینی وەكو فاتیكان لەسەر 

لەسەر  سعودیە  هەروەها  ئینجیل،  و  كریستیانیەت  و  مەسیحیەت  بنچینەی 

بنچینەی مێژوی ئیسالم و تێكستی قورئان و شەرعیەتی مێژویی بەردەوامن 

لەحكومڕانیكردن. 

كۆمۆنەكان  نە  میكاڤیلی  بۆچوونی  كە  بێت  لەبیرمان  دەبێت  »هەڵبەت 

ورد  بەواتایەكی  هیچكامیان  )سینۆریاكان(  شار  نەشوراكانی  و  كۆمار  نە  و 

دەوڵەت نەبوون، چونكە هیچكامیان ئەو سەرزەمین و دانیشتوانەیان نەبووە، 

پێویست  توخمیكی  لەهێزێكی سەربازی وەك  پشتیوانی  و  دابینكردن  بۆ  كە 

ماكیاڤیللی،  بەبڕوای  دادەنرێت،  بەپێویست  نێونەتەوەیی  سیاسەتێكی  بۆ 

هەبوو،  لەئیتاڵیادا  پاپا  حكومەتی  بوونی  لەبەر  لەوكاتەدا  شتانەی  ئەو 

تا ئەوكاتە بەردەوامبوو، كە ئاین  جۆرێك بوو )لەنادەوڵەت(، ئەم بارودۆخە 

لەئامێزی سیاسەتی پاپا و لەخزمەتی پێشگرتن لەپێكهاتنی دەوڵەتێكی بەهێز 

لەئیتالیادا، كرا بە بەشێك لەسیاسەتەكانی دەوڵەت. سیاسەتی پاپا لەوكاتەدا، 

لەخۆگرتبوو  كەسانەی  ئەو  ناوخۆیی  كاروباری  و  دەستتێوەردان  لەالیەكەوە 

لەپێناو  تریشەوە  لەالیەكی  نەبوون،  كڵێسادا  مەعنەوی  دەسەاڵتی  لەژێر  كە 

هەندێك بەرژەوەندیدا كاریدەكرد لەچوارچێوەی بەرژەوەندییەكانی دەوڵەتی 

گرامشی.  ئانتۆنیۆ  لێدەكەوتەوە«.  گرفتاری  و  ئاژاوە  ناچار  نەبوو،  ئەوكاتدا 

باڵوكراوەكانی  رۆژە.  مامەند  وەرگێرانی.  مەدەنی.  كۆمەڵگەی  و  دەوڵەت 

خانەی وەرگێران. ل95. 

سیاسیەوە  ل��ەروی  لەمێژودا  كە  نییە،  قەوارەیە  ئەو  تەنها  دەوڵ��ەت 

خەالفەتەكان  بەڵكو  دیكە،  هیچی  و  بونیادنرابێت  ئاین  بنچینەی  لەسەر 

بەمنونە،  ئیسالمی  دەوڵەتی  دروستبوونی  دوای  خەالفەتەكانی  بەتایبەتی 

ئاین  دەمەوە  »لەو  بەخۆیەوەبینی،  زیاتری  كێشەی  و  گەشەیسەند  زیاتر 
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بەشە  النیكەم  و  هەبووە  بەرچاوی  نەخشێكی  حكومەتدا  لەكاروباری 

دین  و  بووە  ئایندا  كارگێڕانی  لەدەستی  دەسەاڵت، هەمیشە  دادوەرییەكەی 

كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  دەسەاڵتی  بنەڕەتی  پایەی  دوو  وەك  حكومەتیش  و 

هەر  ئەوەشدا  لەگەڵ  چوونەتەپێش،  یەكرتی  شانبەشانی  ئیسالمدا  لەمێژوی 

و  سەردەم  دەسەاڵتدارانی  دژی  ئاینی  و  فكری  رەوتگەلێكی  لەسەرەتاوە 

ئاینی فەرمی هەڵوێستیان وەرگرتوە و كەتوونەتە ملمالنێ، مێژوی ملمالنێی 

ئاینی  بەدژی  بوون،  لەئاینی فەرمی  ئەو رەوتە فكری و مەزهەبیانە كە جیا 

فەرمی و دەسەاڵتدارانی پشتئەستور و پشتیوانی ئاینی فەرمی، دیاردەیەكی 

 41 ساڵی  ئەمەوی  خەالفەتی  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  و  لەمێژینەیە 

عەباسی  خەالفەتی  هەروەها  زاینی،  750ی  تاكو   662 و  كۆچی  132ی  تا 

رێچكە  و  رەوت  ئەو  1258زاینی.  تاكو   750 و  640كۆچی  تاكو   132 ساڵی 

قەت  بەشەكانییەوە  بەگشت  شیعە  لەمەزهەبی  جگە  مەزهەبیانە  و  فكری 

و  لێژبكەن  فەرمی  ئاینی  بە  جێ  نەیانویست  هەندێكیان  یان  نەیانتوانیوە، 

تاكو  عیرفان  وەكو  هەندێكیان  شوێنەواری  هەرچەند  جێیبگرنەوە،  خۆیان 

ئەمڕۆش هەرماوە، ئێمە بۆ رونبوونەوەی باسەكەمان پێشئەوەی بچینە سەر 

باسی سەرەكیامن لەملمالنێی كارگێڕانی مەزهەبی شیعە لەگەڵ ئاینی فەرمی 

ئەو  كورتی  باسێكی  دەزانین  بەپێویستی  دەسەاڵت،  بەدەستەوەگرتنی  بۆ 

رێڕەوە فكری و مەزهەبیانە بكەین، كە بۆ ماوەیەك سەریانهەڵداوە و دوایی 

مەزهەبی  واتە  رەقیبەكەیان،  بەهێزبوونی  و  سەردەم  هەلومەرجی  بەهۆی 

فەرمی كۆتاییان پێهاتوە، یان سەركوتكراون، لەگەڵ ئەوەش كاریگەری خۆیان 

لەسەر روداوەكانی دوای خۆیان داناوە« هاشم كەریمی. ئاین و دەسەاڵت. 

لەباڵوكراوەكانی مەكتەبی بیرو هۆشیاری. ل29. 

بە پێی سپێنۆزا بێت، كە ئەو باس لە كاریگەری ئاینی كریستیانی دەكات، 
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رەهابوون  دەسەاڵتی  و  حاكم  كڵێسا  و  قەشە  چونكە  ئاینەكان،  هەمو  نەك 

سیستمی  و  ئاینیەكان  پرەنسیپە  لەرێگەی  كۆمەاڵیەتیەكانیش  پەیوەندییە  و 

كڵێساوە رێكخراوە، ئەو پێیوایە ئاین رۆڵێكی گرنگ دەگێڕێت لەدەوڵەتێكدا، 

كاروباری  رێكخستنی  بۆ  بۆیە  بێت،  دەسەاڵتەكەی  سەرچاوەی  ئاین  كە 

كۆمەڵگە پێویستە لەسەر دەوڵەت و یاسا و پرەنسیپەكانی، سەرجەم بوارەكان 

لەوبارەیەوە  بەهەمانشێوە،  دنیاییەكانیش  و  ئاینی  الیەنە  و  كۆنتڕۆڵبكات 

جیابكرێتەوە،  لەدەسەاڵت  دەوڵەتانەدا  جۆرە  لەو  ئاین  نابێت  كە  پێیوایە، 

چونكە دەوڵەت خۆی لەسەر بنیچینەی دەسەاڵتەكانی ئاین دامەزراوە، تەنها 

دەستكاریانبكات،  نییە  دەوڵەت  بۆ  و  تاكە  تایبەتی  مافی  كە  نەبێت  شتێك 

شتێك  و  لێدەكەوێتەوە  كارەساتی  شێوەیە  لەو  هەوڵێكی  هەر  چونكە 

نامێنێتەوە بەناوی ئازادی بۆ ژیان، بەو پێیەی كە تاك ئازادە لەوەی چ جۆرە 

بۆ  دەسەاڵتداران  كە  لەكاتێكدایە  ئەمە  ئاین،  كام  بۆ  دەبێت  قەناعەتێكی 

بەرژەوەندی سیاسەت و ئابوری دەقاو دەق ئاینیان پێناكرێت بە یاسا، تەنها 

عورفی  پێی  بە  كۆمەاڵیەتیەكانە  پەیوەندییە  پاراستنی  ئەویش  نەبێت  شتێك 

گوتاری ئاینی زاڵ. 

دەستكردەكان  مافە  »دەتوانێت  سپێنۆزا،  قەناعەتی  پێی  بە  دەوڵەت 

كۆنتڕۆڵ و خەڵك ئاڕاستەبكات، بەاڵم ناتوانێت مافی رسوشتی كۆنتڕۆڵبكات، 

تر  كەسانی  و  نواندنێك  شانۆی  بە  بكەن  پەرستگا  بیانەوێت  ئەوان  ئەگەر 

لەوێدا گوێیان لەگوتەی ئاینپەروەرەكان نابێت، بەڵكو ئەوەی دەیبیسنت تەنها 

گوتەی پیاوانی پەرستگایە، كە هیچ یەكێك لەئەوان نەیانویستووە خەڵك فێری 

لەوێشەوە  ببزوێنن و  بەڵكو ویستویانە هەستی ستایشكردنیان  شتێك بكەن، 

ئەمە جگە  بكەن،  ئاشكرا  دا  دەستبازان  و  الدەران  لەگەڵ  پەیوەندی خۆیان 

خەڵكی  سەرسوڕمانی  هۆكارەكانی  كە  نائاسایی،  و  نوێ  شتێكی  لەچەند 
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و  ئیامنداری  سەرچاوەكانی  مافی  وەكو  رسوشتی،  مافی  چونكە  رەشوڕوتە، 

مەزهەبیەكان  ناكۆكییە  دەژمێردرێت،  خورافە  و  بەساویلكەیی  بیدعەكانی 

تەنانەت  و  توندترین هەستی دوبەرەكی  پەرستگادا دنەی  و  لەناو دەوڵەت 

كتێبی  راڤەكردنی  و  لێبوردەیی  سابیر.  جەمال  ئارام  دەدەن«.  شۆڕشیش 

پیرۆز. لە فارسیەوە. گۆڤاری ئایدیا. ژمارە 8 و 9. ساڵی 2006. 

ئاین  لە  دەوڵ��ەت  كە  ئەوەنیە  لەدەوڵەت،  گەرەكیەتی  ئاین  ئ��ەوەی 

یاسا،  دەستور،  پشت  دامودەزگایەكی  وەك  پێیەتی  پێویستی  و  گەرەكیەتی 

دوو  ئەم  عەملانی،  دەگوترێت  پێیان  كە  جەماوەری،  بنكەی  و  شەریعەت 

تێڕوانینە جیاوازن لەیەكرتی، چونكە ئەوەی ئاین پێویستی بەدەوڵەت هەیە، 

نورساوەكانی  وەك  و  دامبەزرێنێت  كۆن  شەرعی  بەپێی  سیستمەكە  ئەوەیە 

ئەوەندە  دەوڵەتە هەر  بكات، هەرچی  دەوڵەت  لەتەك  مامەڵە  تێكست  ناو 

بەو  شەرعیەت  و  بێت  سیاسی  سیستمی  پاڵپشتی  كە  ئاینە،  بە  پێویستی 

یاساییە، رەنگە زۆرجار دەوڵەت عەملانیشە وەك توركیا،  دەسەاڵتە بدات كە 

كەچی  هتد،  و  نەرویج  سوید،  لوبنان،  میرس،  مەغریب،  و  ئۆزبەگستان  یان 

ئەمە  تاكەكانەوە،  ژیانی  و  كولتور  و  یاسا  ناو  بچنە  نادەن  ئاین  بە  رێگە 

جیاوازیەكەیە لەگەڵ دەوڵەتی ئاینی. 
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دەوڵەت لەناو دەوڵەت

یەكێتی  دروستبوونی  ل��ەدوای  دەوڵ��ەت،  بوونی  لەسەر  گەورە  كێشەی 

سۆڤێتی پێشووە، هەروەها واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و دواترین حاڵەتیش 

بەاڵم مانەوەی  نەما.  بەو ستایلەی جاران  یەكێتی ئەوروپا، مانەوەی دەوڵەت 

بوونی دەوڵەت لەناو دەوڵەت بەشێوەیەكی یاسایی و شەرعیەتی نێودەوڵەتی، 

بەتایبەتی لە ئیتاڵیا و بەتایبەتیرتیش دەوڵەتی ئاینی وەكو ڤاتیكان، دیاردەیەكی 

نامۆ و سیحراویە.

دەوڵەتە  جوگرافیای  ناو  دەكەوێتە  سنورەكەی  كە  دەوڵەتە،  ئەمجۆرە 

پێناسەدەكرێت،  داخ��راو  یان  زیندانیكراو،  بەدەوڵەتی  كەواتە  دیارەكەوە، 

چونكە  دێت،  ناوی  شێوەیە  بەو  دەوڵەتان  فەرهەنگی  لە  ئەوەی  هەروەك 

لەناو دەوڵەتێكی دیكەیە و تاكە شتێك كە جودای بكاتەوە، تەنها شێوەی ژیانە 

كۆمەاڵیەتی و تایبەمتەندیەكانێتی، هەروەها ئەمجۆرە دەوڵەتانە نە سنورەكەیان 

بەر ئاو كەوتوە تاكو وەكو نەمسا و سویرسا، كە لەتریسنا گومرگی دەریا بدەن، 

یان وەكو پۆلیڤیا، لەرێگەی روباری ئەمازۆنەوە، هەروەها بەر بیابان و ناوچەی 

لەگەڵ  بكرێتەوە  بەرویاندا  پەنجەرەیەك  النیكەم  تاكو  نەكەوتون،  شاخاویش 

دەوڵەتێكی تر، تەنها شتێك جودای كردونەتەوە، ئەویش قبوڵكردنیانە لەالیەن 

بەپێی دەستور، منونەی دیكەی دەوڵەتی زیندانی كراو،  بنەڕەتەكەوە  دەوڵەتە 

یان داخراوی تر وەك ئۆزبەگستان، كە كەوتۆتە نێوان دەوڵەتانی ئەفغانستان و 

ئازەربایجان و قیرغستان و هتد. بەبێ ئەوەی پەنجەرەیەكی بەرودا كرابێتەوە، 

بەڵكو لەرێگەی گومرگەوە پەیوەندییەكان شێوەیەكی تر بن لەگەڵ ئەوەی ئێستا. 

ڤاتیكان بچوكرتین دەوڵەتە لەجیهاندا، كە رووبەرەكەی )0.44( كیلۆ مەتر 

بارەگای  و  ئیتالیا  پایتەختی  رۆمای  ناوجەرگەی  دەكەوێتە  و  گۆشەیە  چوار 

سەرەكی كەنیسەی كاسۆلیكییە، كە مەرجەعی كریستیانە، ئەم دەوڵەتە ئاینیە 
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رۆڵی هەیە لەدروستكردنی بڕیاری سیاسی. لەساڵی 1929 بە پێی رێكەوتنێك 

لە  بەشداریكردن  بەبێ  سەربەخۆبێت  كیانێكی  وەكو  كە  ئیتالیا،  لەگەڵ 

كم   3.2 سنورەكەی  كە  دیاریكرا،  بۆ  سنورەكەشی  و  دامەزرا  رۆما  سیاسەت، 

پاسەوانان،  كرێكاران،  لە  بریتین  دانیشتوانەكەی  زۆری  بەشی  و  چوارگۆشەیە 

ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  و  التینیە  فەرمی  زمانی  كەنیسە،  دەوڵەت،  خزمەتكارانی 

و  منداڵ  كە  دەوڵەتێكە،  تاكە  بەكارهاتوە،  رۆمەكان  لەسەردەمی  كە  زمانەی، 

هاوسەرگیری تیانییە، دەوڵەتەكە پێكهاتووە لە بەڕێوەبەرایەتییەكی پۆستە، ئاگر 

كە  هەیە،  نیزامی  سوپایەكی  و  بانكێك  ئاسایی،  بازاڕێكی  پۆلیس،  كوژێنەوە، 

پێشرت لە ساڵی 1505 لەسەر دەستی پاپا پۆڵس دامەزراوە، لەروی رۆشنبیرییەوە 

تەنها رۆژنامەیەكی لێدەردەچێت، كە سیاسەتی ڤاتیكان منایشدەكاتەوە بەناوی 

ئۆسیرڤاتۆن، گەورەترین رۆشنبیری ئاینی كریستیانی لێبەرهەمدێت. هەروەها 

باڵوكرایەوەكی دیكەی هەیە تەنها بۆ لێكۆڵەرەكانی سیستمی پاپاو كەنیسەی 

لەروی  كە  بگوترێت،  ئەوەش  دەبێت  الهوتە،  زانستی  بە  تایبەت  و  ڤاتیكان 

هونەرییەوە كەسانی وەكو مایكل ئەنجیلۆ بەرهەمی ئەو واڵتەن و لەوێ ژیاون، 

ستایلی تەالرسازی ئەو واڵتە بچوك و یەك شێوەیە كە لەسەردەمی كۆنەوە چۆن 

بووە، ئێستاش هەروەكو خۆی بە دیزاینە كۆنەكەی ماوەتەوە. 

ئیدارەی سەربەخۆ،  تر وەربگرین، كە  ئێرلەندا وەك منونەیەكی  دەتوانین 

نەیانتوانیوە بنب  تائێستا  تایبەتی هەیە، بەاڵم  ئااڵی خۆی، زمانی  پارەی خۆی، 

راپرسیەكاندا  لە  یاساییەوە بەردەوام  بە دەوڵەتێكی سەربەخۆ، چونكە لەروی 

نیوە بەنیوە واتە دانیشتوانەكەی 50 بە 50 دەنگ بە سەربەخۆیی و مانەوەی 

و  زۆرەكەی  نیوە  ئەویش  نا،  یان  بەبەریتانیابێت  سەر  داخۆ  دەدەن  ئێرلەندا 

زۆرینە زاڵدەبێت بۆ مانەوەیان، چونكە دەترسن كارەساتی ئابورییان بەسەربێت، 

بەاڵم هیچ جیاوازیەكییان نییە لەگەڵ دەوڵەت لەناو دەوڵەت بێت، دوایەمین 

دا، چونكە  بۆ مانەوە  بوو، كە زۆرینە دەنگیان  راپرسیش كۆتایی ساڵی 2014 

ئەگەر سەربەخۆییان بویستابایە كێشەی ئابوریان بۆ دروستدەبوو. 
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 ئەگەرچی فەرەنسا یەكێكە لەو دەوڵەتە گەورانەی خاوەنی ئەزموونی كۆنە 

واڵتەكە  تائێستا  بەاڵم  بەڕێوەیربدون،  و  داگیركردوە  دیكەی  واڵتی  بەدەیان  و 

بریتییە لەكانتۆن، جەزیرە، زۆنی جیاواز و هیچ كاریگەرییەكی نیگەتیڤی لەسەر 

فەرەنسا وەكو كیانی جوگرافی سیاسی دانەناوە، بەاڵم دەبینین زۆنێكی جیاواز 

لەنیمچە دەوڵەت  بەناوی مۆناكو، كە شێوەیەكی دیكەیە  لەوانی دیكە هەیە 

خاوەن  نین  ڤاتیكان  وەكو  بەاڵم  دابڕاون،  ئەوانیش  فەرەنسا،  دەوڵەتی  لەناو 

ئااڵو پارە و پۆلیس و هتد خۆیان بن، بەاڵم لەروی كۆمەاڵیەتییەوە جیاوازیەكی 

زۆریان لەگەڵ فەرەنساییەكان هەیە، ئەمە جگەلەوەی فەرەنسا بەشی دیكەی 

هەیە لە كەنەدا و شوێنی دیكە. 

بینیوە  بەخۆیەوە  جۆراوجۆری  دەوڵەتی  لەكۆنەوە  ئەگەرچی  كوردستان 

لەروی  بووە،  دەوڵەت  نیمچە  و  هەبووە  ئیامرەتی  لەماوەیەكدا  بۆخۆی  و 

كۆمەاڵیەتییەوە بریتییە لە فرەیی مەزهەب، ئاین، نەتەوە و پێكهاتەی جیاواز، 

بەاڵم قەوارە جوگرافیاكە بەناوی كوردستانەوە نارساوە و شوناسی وەرگرتووە، 

وەكو  كورد  عێراقە.  كە  دیكەیە،  دەوڵەتێكی  لەناو  دەوڵەتێك  قەوارەیە  ئەم 

پێكهاتە خاوەنی گوتارە سیاسیەكەیە، بەاڵم نیشتیامنەكەی بریتییە لەكۆمەڵێك 

ئاشوری،  عەرەب،  توركامن،  لەوانەش  جیاواز،  ئاینی  و  نەتەوەیی  پێكهاتەی 

رانەگەێرناوانەیە  لەو دەوڵەتە  یەكێك  قەوارەیە  ئەم  و هتد،  ئەرمەنی  كلدانی، 

بووە و هەمیشە  لەسەر  داكۆكی  پێشرتیش شەڕو شۆڕش و  لەگەڵ عێراق  كە 

هاوەڵی واڵتانی پێشكەوتوو، پیشەسازی بووە وەكو هاوەڵی سیاسی، خاوەنی 

نەریت، كولتور، زمان، ئااڵ، كێشە، جوگرافیا و سنوری خۆیەتی، تاكە شتێك كە 

مامەڵە  دەوڵەت  وەكو  نێودەوڵەتی  لەئاستی  پێنادرێت  رێگەی  رانەگەێرناوە، 

بكات و لە نەتەوە یەكگرتووەكان نوینەری هەبێت. 

لەناو دەوڵەتێكی  لەو دەوڵەتانەی  یەكێكە  پێوەرەكان كوردستان  بەهەمو 

دیكەیە بەناوی عێراق، فیدراڵیە و دیاریكردنی چارەنوسەكەشی بە پێی دەستور 
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رێكخراوە، ئەم كوردستانە خاوەنی سوپایەكە بەناوی پێشمەرگە و سیمبولێكە 

بۆ  سەرباز  لەجیاتی  زیاترە  ساڵێك   100 نزیكەی  كە  رابردوو،  بەرخودانی  بۆ 

ئەو  دەستبەرداری  تائێستاش  وەرگرتوە،  نازناوەی  ئەم  دوژمنەكەی  بەرەنگاری 

سیمبولە نابێت و بڕوای بەو دیموكراسیەتە هەیە لەدنیادا هەیە، هەمو 4 ساڵ 

هەیە،  پەرلەمانی  سەرۆكایەتی  سیستمی  و  ئەنجامدەدات  هەڵبژاردن  جارێك 

لەبارەی ئازادی و مومارەسەكردنی سیاسەتەوە بەهەمو كێشەكانیەوە خاوەنی 

فەزایەكی تایبەتە لەسیاسەت و راگەیاندن و چاپەمەنی، بۆ منونە هەمو جۆرە 

ئەوپەڕی  تادەگاتە  چەپ  لەوپەڕی  حزب  وەكو  تێدایە  سیاسی  بیروڕایەكی 

راست، رێكخراوی كۆمەڵگەی مەدەنی و هەمو جۆرە رۆژنامە و گوڤار و رادیۆ 

سیاسی  و  شارستانی  مامەڵەی  كە  هتد،  و  سەندیكا  دەیان  و  تەلەفزیۆنێك  و 

دەكەن. 

 5 لە  بریتییە  چوارگۆشە،  كم  هەزار  دەیان  بە  درێژی  سنورێكی  خاوەنی 

لە روسیای  تری  بەشەكەی  و  توركیا، سوریا  ئێران،  لەناو  بەشەكانی  كە  پارچە 

خاوەنی  نزیكە.  ئەرمینیاوە  لە  كە  سور،  كوردستانی  پێیدەگوترێت  و  كۆنە 

چەندین شێوەزار و دیالێكتە كە بریتین لەكرمانجی، هەورامی، سۆرانی، لوڕی، 

هەیە  حكومەتێكی  نوسین،  بۆ  خۆیەتی  رێنوسی  خاوەنی  زازاكی،  و  بادینی 

بەناوی هەرێمی كوردستان، بەاڵم وەك فۆڕم و جەوهەر، كە دانراوە لە داهاتودا 

ببێت بە دەوڵەتێك لە جوگرافیای نوێی سیاسی و ئابوری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 

بەاڵم ئێستا لەهەمو ئاستە ئابوری، دیبلوماسی، سیاسی و یاساییەكانیش، وەك 

دەوڵەت مامەڵە دەكات و لەناو هاوكێشەی سیاسی جیهانیدایە. 

فەلەستین و ئیرسائیل. هێشتا یەكالیینەبۆتەوە خاكی كامیان موڵكی رەسەنی 

دەوڵەتە،  ئیرسائیل  هەم  و  حكومەتە  فەلەستین  هەم  بەاڵم  دەوڵەتەكەیە، 

سامان،  بەرهەڵستكاری،  نیشتیامنی،  حزبی  سوپا،  ئابوری،  سیاسەت،  خاوەنی 

كولتور، زمان، ئاین و پەرستگای تایبەت بەخۆیانن، دوو شێوەی جودان، تائێستا 
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وەكو  ستایلێكە  بەاڵم  كامەیانن،  رەسەنەكە  دەوڵەتە  كە  نەبۆتەوە،  یەكالیی 

دەوڵەت لەناو دەوڵەت، عەرەبە توندڕەوەكان بە ئیرسائیل دەڵێن داگیركەر و 

بەفەلەستین دەڵێن دەوڵەت، كەچی لە ئاستی جیهانیدا ئیرسائیل زیاتر نارساوە 

و هەیمەنەی هەیە لەهەمو رویەكەوە بەتایبەتی ئابوری و تارمایی سیاسی و 

هتد، هەروەها تائێستا كە دەگوترێت كێشەی ئیرسائیل و عەرەب، كێشەیەك 

نییە بە ناوی ئیرسائیل، بەڵكو كە باس لە دانستان و رێككەوتن دەكەن، باس 

مافی  ئیرسائیل  كە  لەوە دەكرێت  باس  ئاشتەوایی دەكرێت،  و  ئاگربەست  لە 

فەلەستینیەكان بدات، بۆیە وەك دەوڵەتێك لەناو دەوڵەتێكی لێهاتووە و تەنها 

وەك هەرێمێك حكومەتی هەیە.

و  ئاین  و  كولتور  كێشەی  یەمەن  لە  پێشرت  كە  حوسیەكان  مەسەلەی 

لەماوەی  بەرپاكرد و  ئێستا جەنگیان  لەگەڵ دەسەاڵت، كە  نەتەوەیان هەبوو 

داهاتودا دەبن بەهەرێمێك وەك كوردستان، تا ئەو دواییەش چارەنوسییان دیار 

دژە  شۆڕشی  هەرێامیەتیە  هاوكارییە  بەو  و  سیاسیە  فەزا  بەو  كەچی  نەبوو، 

دەسەاڵت  ئەلتەرناتیڤی  دەبنە  خەریكن  و  دیفاكتۆ  بوونە  و  كرد  دەسەاڵتیان 

خاوەنی  هەم  ئەمانەش  بوون،  دوڵەت  لەناو  دەوڵەت  پێشرت  كە  دەوڵەت،  و 

كولتوری خۆیان و هەمان خاوەنی پێگەی زەوی، نیشتیامن، خاكی خۆیانن و 

هەم خاوەنی شێوەزاری خۆیانن، لەروی مێژوییشەوە كێشەكەیان نارساوە. 

سیاسی،  جەماوەری،  هێزی  خاوەن  و  مەزهەبن  شیعە  لوبنانی  حزبوڵاڵی 

سوپا و جۆرێك لە دیبلوماسیەت و شەرعیەتن لە لوبنان، شێوەیەكن لە دەوڵەت 

لەناو دەوڵەت، چونكە بەو یاسایانە كار ناكەن، كە دەوڵەت لەئەنجامی قەیرانی 

سیاسیدا دوچاری بۆشاییەك بۆتەوە و ناتوانێت پرەنسیپ، دیسپلینی سیاسی، 

دەستوری و سیاسی دابنێت، لەئەنجامی نائارامی و ناجێگری سیاسی و ئاسایش، 

و  تیرۆركرا  بوو  وەزیران  سەرۆك  كە  حەریری،  رەفیق  و  تێدەكەوێت  تیرۆری 

ئاڵۆزی  كە  سیاسییە  ژیانە  ئەم  بوون،  كێ  تیرۆریستەكان  نەزانراوە  تائێستاش 
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و  ناوخۆیی  دەبێتە هۆی شەڕی  و جاربەجار  بارێكەوە  لەهەمو  دروستكردوە 

كوشتاری تێدەكەوێت، كارێكی كردوە كە شیعە مەزهەبەكان لەناو پەرلەمان، 

كە  میلیتاری،  لەئاستی  و  ئابوری  سیاسەت،  لە  بازاڕ،  كۆمەاڵیەتی،  فەزای  لە 

داگیركردوە  هەرێمێكیان  نیمچە  بەزۆر  یان  هەبێت،  بۆیان  هەیە،  میلیشیایان 

نیشاندەدەن،  خۆیان  وەها  لوبنان،  لە  ئاینی  جیاوازی  و  كۆمەاڵیەتی  لەروی 

پێشكەوتوەكان،  مەسیحی،  لەگەڵ  جودادەبنەوە  و  داهاتودا  لە  دەوڵەتن  كە 

مارۆنیەكان و دروزیەكان، كە كێشەی سیاسیان هەیە لەگەڵ یەكرتی، كێشەكەش 

دەیان ساڵە، ئەمە جگەلەوەی بەشێكی پەیوەندی بەو بارودۆخەوە هەیە، كە 

ناو بەناو شەڕی تێدەكەوێت  لوبنان لەگەڵ ئیرسائیل هەیەتی و سنورەكەیان 

بەیەكرت  تێكەڵ  سنوریان  جۆالن  بەرزاییەكانی  و  سوریا  لەگەڵ  لەوالشەوە  و 

نەتەوەیی، كە عەرەبن و زمانەكە عەرەبییە و دژی  بابەتی گوتاری  دەبێت و 

چارەسەرناكرێت،  بۆیان  كە  سیاسیەكەیە،  كێشە  نادیاری  بەشێكی  یەهودین، 

بەوشێوەیە  چونكە  دەوڵەت،  لەناو  دەوڵەتن  رانەگەێرناو  بەشێوەیەكی  بەاڵم 

مومارەسەی كایەكانی ژیان دەكەن.

سەربەخۆ  وەكو  هەرێامنەیە  لەو  یەكێك  بەرشەلۆنە،  واتە  كەتەلۆنیا 

كاردەكەن لەناو قەوارەی دەوڵەتی ئیسپانیا، بەاڵم پۆلیس و دەزگای تایبەتیان 

ئەوەی  بۆ  هەیە  هەوڵێكیان  كە  ئەوەنەبێت،  تەنها  كوردستان،  وەكو  نییە 

لەئیسپانیا، ئەویش لەرێگەی راپرسییەوە كە لەدەستوردا هاتووە،  جوداببنەوە 

بەاڵم تائێستا ئەو هەلە سیاسییە شانسی كەتەلۆنیا نەبووە. تەنها ئەوەنەبێت 

لەناو وەزرش، كۆڕی سیاسی، باسی یاسایی، لێكۆڵینەوەی سیاسی و فەرهەنگدا 

وەكو مافێك بۆ كۆمەڵگەی كەتەلۆنی قسەی لەسەر دەكرێت. 

لە  ئەمازیغیەكان  مەغریب،  دەوڵەتی  لەناو  ترە  دەوڵەتێكی  ئەمازیغیی 

تەواوی باكوری ئەفریقیا بونیان هەیە، زیاتر لە 50 ملیۆن مرۆڤن لەنەتەوەی 
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ئەو دەوڵەتانەی  لەگەڵ  باوەڕیان بەسەربەخۆیی خۆیان هەیە  ئەمازیغی، كە 

داگیریانكردون، وەكو مەغریب و جەزائیر و تونس و لیبیا و نزیكەی 4 ملیۆن 

كەسیشیان لە میرس هەیە وەك ئینتامی نەتەوەیی ئەمازیغی.

ئەمازیغیەكان بەزمانێكی جیاواز لەعەرەبی و بەتایبەتی عەرەبی شكستی 

كولتور،  نازانن،  بەعەرەب  خۆیان  و  دەدوێن  تونسی  و  جەزائیر  و  مەغریب 

وەك  سنورەكەشیان  و  جیاوازە  كۆمەاڵیەتیان  ژیانی  و  ئەدەبیات  جلوبەرگ، 

سنوری كوردستانە تێكەڵ بە 4 دەوڵەت بووە و تاكو ئێستا سەركوتی سیاسی 

بەشیوە  ئەمازیغی.  بەناوی  هەیە  رۆژنامەیەكیان  لەسەرە،  فەرهەنگیان  و 

زمانی خۆیان دەنوسن وەكو چۆن ئۆردۆكانی هند بەشێوەی خۆیان جیاواز لە 

ئینگلیزەكان و شكستی فارسی دەنوسن. 

لەخەبات بەردەوامن لەرێگەی ئاشتیانەوە و تائێستا چەند جارێك داوایان 

زیاتر  دەوڵەتە  دوو  لەو  سنورەكەیان  كە  كردوە،  لیبیا  و  مەغریب  لەدەوڵەتی 

یەكدەگرێتەوە، سەربەخۆیی خۆیان وەربگرن و بژین لە دەرەوەی سەركوتكردن، 

نوسەر  بەدەیان  رەتكراوەتەوە،  دەوڵەتەوە  هەردوو  لەالیەن  داواكەیان  بەاڵم 

جەزائیر  لە  زۆربەیان  تائێستا  و  دەنووسن  ترس  بێ  بە  هەیە  بیرمەندیان  و 

جنیۆسایدیش  نیمچە  توشی  تەنانەت  و  زیندانی  توشی  لیبیا  و  مەغریب  و 

بونەتەوە. 

بابەتی شوناس الی ئەوان مەسەلەیەكی زۆر قورسە، كە هەوڵێك هەبووە بۆ 

لێسەندنەوەیان، بەاڵم لەرێگەی جیاوازەوە بەدەستیانهێناوەتەوە، یەكێك لەوانە 

بریتییە لە شین،  ئااڵیە، خاوەن ئااڵی خۆیانن، كە  بابەتی  جگە لەزمانەكەیان، 

كە  تێدایە،  فیگەرێكی  شێوە  و  و چەپ  راست  هێڵی  لەناویدا  و  زەرد  سەوز، 

بریتیە لە تیرەكانی خۆیان لەناو نەتەوەی ئەمازیغی. 

ئەم بابەتی دەوڵەت لەناو دەوڵەتە بریتییە لەدانپیانەنان لەهەندێك شوێن 

كە  ئیتاڵیا  وەك  رەسانەیەتی،  بەرزراگرتنی  لە  بریتییە  شوێنیش  لەهەندێك  و 
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جیاوازن  كەمێك  و  مامەڵەدەكەن  پێشرت  رۆمەكانی  ستایلی  وەكو  باسامنكرد 

لەو كۆمەڵگە و نەتەوە بێ دەوڵەتانەی كە ماون، بەاڵم دۆزی دەوڵەت لەناو 

لەسەر  قسەی  لەدنیادا  كە  سیاسیە،  فكری  گەورەی  گفتوگۆیەكی  دەوڵەت، 

باوی  سیاسی  ئ��ازادی  نەبوونی  و  نەتەوە  دەوڵەتی  هەم  چونكە  دەكرێت، 

نەماوە، هەم دەوڵەت پێوەرێكی تر و ستایلێكی ترە و هەم ملهوڕی دەوڵەتانی 

و  دروستبون  بۆیە  سیاسی.  لەكەیەكی  بۆتە  سەركوتكردن  لەبەرامبەر  دیكە 

ڤاتیكان،  لە  جگە  دەوڵەت  لەناو  دەوڵەت  مومارەسەی  نیمچە  سەرهەڵدانی 

خەریكە سەرهەڵدەداتەوە دەبێتە دیفاكتۆی سیاسی. 
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كۆمەڵگەی بێ دەوڵەت

بڵێین  نییە  لۆژیكی  بەاڵم  نەبێت،  دەوڵەتی  لەدنیادا  هەبووە  نەتەوە 

كۆمەڵگەیەك بەتایبەتی كۆمەڵگەیەكی فرەیی لەنەتەوە هیچكامیان دەوڵەتیان 

ئەوەی  هۆی  بە  كە  كۆمەڵگەن  یەكەمین  ئەمریكا  هندیەسورەكانی  نەبێت، 

خاوەنی  ئ��ەوەی  سەرباری  داگیركەرانیان،  و  ژیان  بە  بەرامبەر  لوتبەرزن 

راستەقینەی ئەمریكان، كەچی تائێستا دەوڵەتیان نییە. 

هەڵبەت جگە لەهندیە سورەكان، كورد نەتەوەیەكی دیكەیە وەكو ئەوان 

جیاواز،  هۆزی  تیرە،  مەزهەبی،  پێكهاتەی  لە  فرەییە  خۆیدا  لەهەناوی  كە 

ئیتنیكی هەمەچەشن و مەزهەبی جیاواز، كە خۆیان بە جۆرێكی تری پێكهاتەی 

نەتەوەیی كوردی دەزانن، كەچی خاوەنی دەوڵەت نین.

»تائێستا ئەو نەتەوە و كۆمەڵگانەی كە بێ دەوڵەتن و ئاماركراون، مەبەست 

لەو نەتەوانەی كە داوای دەوڵەت دەكەن، نەك ئەوانەی داواكارییان نییە، چەند 

و  لەهندستان  و  دەبن  كەس  ملیۆن   74 تامیل  گەلی  لەوانەش  نەتەوەیەكن، 

رسیالنكا هەن، سنجی لەهەریەك لە هیندستان و پاكستان هەن و 60 ملیۆن 

لە  حوسی  و  فەلەستین  و  لەمەغریب  ئەمازیغی  لە  جگە  ئەمە  دەبن،  كەس 

یەمەن و گەالنی دیكە كەلەداهاتودا داوای دەوڵەت دەكەن. كورد كەلەروی 

وادەڵێن،  سەرچاوەكان  زمانە،  ئاری  گوایە  و  هاتووە  شێوەیە  بەو  مێژوییەوە 

دیجلە  روباری  لەنێوان هەردو  میسیوپۆتامیا  واتە  دەریاكانەوە  نێوان  لەواڵتی 

و فوراتەوە سەریانهەڵداوە و تاكو دەگاتە شوێنێكی وەكو بەغداد بۆیە لەنێوان 

هەردو روبارەكەش كورد هەیە، لەكتێبە رۆژئاواییەكاندا ئەوە بەكارهاتووە كە 

ئەوان بەشێكن لەعێراقی كۆن«. جین بوترو واآلخران: الرشق األدنی الحضارات 

املبكرە، ص 20. سامی سعید األحمد: السومریون وتراثهم الحضاری، ص 5. عبد 

الحكیم الژنون: الژاكرە ااڵولی، ص 212
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كولتوری،  سیاسیی،  لەروی  كەنییە،  دەوڵەتانەی  لەو  یەكێكە  كوردستان 

سیاسیدا  هاوكێشەی  لە  دنیا،  لەهەمو  سیحرێك  بۆتە  و  هەیە  نەتەوەیییەوە 

لەو  (یەكێكە  بوونی هەیە و خاوەنی سامانی رسوشتی و دەزگای شەرعیشە، 

دابەشی سەر چەندین  و  ملیۆن كەس دەبن  نزیكەی 40_70  دەوڵەتانەی كە 

لە  تەنها  و  دەبن  كەس  ملیۆن   30 نزیكەی  توركیا  لەوانەش  ك��راون،  واڵت 

ئەستەنبوڵ 10 ملیۆن كورد هەیە، لە حەلەب و شام لەسوریا نزیكەی 1 ملیۆن 

نزیكەی 200 هەزار  لە ئیرسائیل  لە خوراسان 300 هەزار كەس هەن،  كەس، 

ملیۆن  لە 20  زیاتر  ئێران  لە  لەقەفقاز 300 هەزار كەسن،  دەبن،  زیاتر  كەس 

لە 100 هەزار  زیاتر  لوبنان  لە  و  لەعێراق 8 ملیۆن دەبن  كەسی كورد هەن، 

كورد هەیە بێجگە لەدروزیەكان كە خۆیان بە كورد دەزانن، لەدەرەوەی واڵت 

واتە ئەوروپا زیاتر لە 3 ملیۆن كورد هەیە و بەوە خەمڵێرناوە، كە %6ی كورد 

لە ئەوروپا دەژین بە هۆی خراپی بارودۆخی سیاسی و ئاسایش و نەبوونیەوە، 

تەنها لە ئەڵامنیا 1 ملیۆن كورد هەیە، كورد لە هەریەك لە پۆڵەندا، ئەرجەنتین، 

كەنەدا و چەند واڵتێكی نوێ، كە بەمدوایە سەربەخۆییان وەرگرت زیاترە نەك 

كەمرت. وا زانراوە، كە لە %32 جیهان كوردی تێدایە. 

 )1948_1880( بێت  ب��ەگ  زەك��ی  ئەمین  محەمەد  قسەی  پێی  بە 

دەڵێت:  كوردستان(  و  كورد  مێژوی  لەبارەی  )كورتەیەك  بەناوی  لەكتێبەكەیدا 

كە  سەملێرناوە  ئەوە  ئەوا  لەرەسەنایەتیدا،  نەبن  كوردیش  میدیەكان  »ئەگەر 

و  كورد  بەناوی  دروستكردوە  نەتەوەیەكیان  و  كردوە  بەكوردەوە  پەیوەندیان 

بوون بە دەسەاڵتی ئیمپراتۆریەتی میدیی لەو چەرخ و سەردەمە«. لەشوێنێكی 

دیكەدا هیرۆدۆت باس لەوەدەكات، كە میدیەكان ئاری نەژادبوون، لەسەرەتای 

زاگرۆس  لەشاخەكانی  بوون  هۆزێك  چەند  لەزاینی،  بەر  حەوتی  سەدەی 

ژیاون، دواتر لەناوچەكە بەسەرۆكایەتی )دیاكۆ( ئیپمراتۆریەتیان دروستكردوە، 

دواتر  و  زاین  پێش   )665_ 636( لەساڵی  بووە  فرۆرتیش  ئیمپراتۆریش  یەكەم 
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ماوەیەكی  بۆ  ئیمپراتۆریەتەكە  و  دەگرێتەوە  جێگەی  كوڕی  هوخشتەری 

لەگەڵ  میدیەكان  لەزاین  بەر   612 ساڵی   .« بەردەوامدەبێت  لەحوكم  درێژ 

زەردەشتی  ئاینی  هەڵگری  كە  ئازەریەكان  و  ئەسفەهانیەكان  لوڕ،  فارسەكان، 

بوونە و ئێستاش بەشێكی زۆری كورد لەئێران و شوێنەكانی دیكەی كوردەواری 

هەڵگری ئەو بڕوایەن، نەینەوای پایتەختی ئاشوریەكان تێكدەدەن، دواتر ئەم 

لەوەی  دەكەن  دەستپێشخەری  و  بابلیەكان  لەدڵی  ترس  دەبێتەهۆی  كردەیە 

لەگەڵ  هاوسەرگیری  نەرس  نەبوخوز  ئەوەبوو  میدیەكان،  لەگەڵ  رێكبكەون 

ئەم  بەردەوامدەبێت،  تائەوكاتە  دەكات،  میدیی  ئیمپراتۆری  سیاخارسی  كچی 

ئیمپراتۆریەتە كە كۆڕش پاشای فارسەكان یاخی دەبێت و ساڵی 553 پێش زایین 

بەسەریاندا سەردەكەوێت«. 

لەگەڵ ئەوەدا ناوی چەند نەتەوە و كۆمەڵگەیەك دێت بێ دەوڵەتن، بەاڵم 

و  ئەوەی خۆشگوزەرانی  بە هۆی  جوگرافیا  و  شوێن  لەهەندێك  كێشەیە  ئەم 

داواكاری  هەیە،  هاونیشتیامنی  و  هاواڵتی  بێجیاوازی  و  یەكسانی  لە  جۆرێك 

تەنها  لەحاڵێكدا  نییە،  كۆمەڵگایانەوە  و  نەتەوە  ئەو  لەالیەن  دەوڵەتبوون 

بەاڵم  هەن،  جودا  كۆمەڵگەی  و  نەتەوە  دەیان  ئەسكەندەناڤیا  لەواڵتانی 

سیستمی سیاسی و ژیان ئەو بیرۆكەیەی مراندوە، ئەمە جگەلەوەی لەسۆڤێتی 

ئیدی  بوو، بەاڵم دوای روخانی سۆڤێت  نەتەوەكان بەوشێوەیە  كۆنیش ژیانی 

ئاینییەكان، جارێكی تر  بەبیانوی ئازادی بۆ دەوڵەت، نەتەوەكان، مەزهەب و 

دوای نزیك بە 75 ساڵ سەریهەڵدایەوە و دەوڵەتی دیكەی وەك چیك، سلۆڤاكیا، 

بۆسنە، هێرسك، چیچان و هتد دروستبوو. 

شێوەیەكی دیكەی كۆمەڵگە هەیە، كە لەتاراوگە بە بێ كیانی دەوڵەت 

و  شەڕوشۆڕ  بێدەرەتانی،  ئەنجامی  لە  كۆمەڵگەیە  ئەمجۆرە  دەژی��ن، 

ژیان،  بەئازادی  سەبارەت  راوەدونانیان  بەهۆی  و  كار  سەرمایە،  نەبوونی 
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و  دەژین  دەوڵەت  بەبێ  تائێستا  هتد،  و  كولتور  ئاین،  پەرسنت،  ئازادی 

بەبێ  النیكەم  دەكەن،  سەربەخۆ  دەوڵەتی  كیانی  داوای  بەناڕاستەوخۆش 

ئەوروپای  واڵتانی  سەر  دابەشی  زیاتر  كۆمەڵگەیانە  ئەم  بژین.  مەترسی 

و  بژین  شایستە  ژیانی  النیكەم  دەتوانن  لەوێ  چونكە  ب��وون،  رۆژئ��اوا 

مەترسیان لەسەر نەبێت، كۆكردنەوەی ئەم كۆمەڵگەیانە بە پێی بۆچوونی 

بێ  كۆمەڵگە  كۆچی  لە  باس  لەچاوپێكەوتنێكدا  بێت،  تەرابیشی  جۆرج 

دابەشی  بەناچارییە  كۆچە  ئەو  »هۆكاری  دەڵێت:  و  دەكات  دەوڵەتەكان 

و  نەهامەتی  ئاژاوە،  شەڕ،  یەكەم  الیەنی  دەكرێن،  الیەنێك  چەند  سەر 

ملمالنێی نێوان سیاسەت و بەرهەمهێنانی توندوتیژی و بەتایبەتیش ئاین، 

هۆكاری دوەم بێكاری، نەبوونی، كاری گونجاو، برسێتی، قاتوقڕی و نەبوونی 

سامانی بەرووبووم و بەرپرسیارێتی لەالیەن دەوڵەتەوە بۆ هاواڵتییەكانی، 

لەهەر  مرۆڤەكان  دواكەوتویی  و  نەبوونی خۆشگوزەرانی  هۆكاری سێهەم 

هەڵبەت  رۆژانە،  دیكەی  پێداویستیەكانی  و  تەكنۆلۆژیایی  كەرەستەیەكی 

بۆ ئەمەش ئەروپا بیری لێكردۆتەوە، كە بەو هۆكارانە دەتوانێت لەرێگەی 

نەتەوە یەكگرتووەكانەوە ئەو خەڵكە رابكێشێت و بە هاواڵتی وەریانبگرێت 

روخانی  لەدوای  ئەوەبوو  لێوەربگرێت،  كەڵكییان  كار،  دەستی  وەك  و 

سۆڤێتی كۆنەوە، كە هەم سیستمی سیاسی و هەم سیستمی ئابوری هەمو 

دنیا دابڕانێك و ئاڵوگۆڕێكی چەندایەتی و چۆنایەتی بەخۆیەوە بینی، ئیدی 

هەمو واڵتان لەسەر ئەوە رێككەوتن كەڵك لەو سەرمایە مرۆییە وەربگرن، 

كە لە واڵتانی بێهێز، دواكەوتو، رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەژین و ئەو زەمینەی 

كۆمەڵگەیەكی  بەرەو  كۆمەڵگە  وەك  ناچارن  خۆیان  و  نائارامە  كە  هەیە، 

دیكەی خاوەن كیان بەڕێبكەون و واڵتی خۆیان جێبهێڵن. 
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دەوڵەت و ئااڵ

و  كردۆتەوە  ئااڵ  لە  بیری  كە  هۆز،  یەكەمین  دەیگێڕێتەوە  مێژو  وەكو 

پاشان  ئەفریقیا،  بۆ  پەڕیوەتەوە  بووە و دواتر  لە چین و هند  بەكاریانهێناوە، 

هەڵداوە،  كەشتییەكانیان  چارۆكەی  یەكەمجار  كە  دەریاوانەكانەوە  لەرێگەی 

ئیدی بیریان لەوە كردۆتەوە، كە چارۆكەكە جیاوازبێت لەدەریاوانەكانی دیكە، 

ئەمە بیرۆكەی سەرەتایی بووە، دوای ئەم بیرۆكەیە لە رۆما بۆ یەكەمجار لەبری 

ناسینەوەی سوپاكەی، بیریان لەوە كردۆتەوە كە پارچە پەڕۆیەك بەسیمبولێكی 

جیاواز هەر یەك لەو سوپا و هێزانە سیمبولی خۆیان هەبێت، لە سەدەكانی 

بنەماڵە  شار،  چین،  لەناو  تاك  شوناسی  دیاریكردنی  لەپێناو  ئااڵ  ناوەڕاستیش 

و پەرستگاكان بووە، منونەش حەوت ئەستێرەكەی ئاینی یەهودی و دەرفشی 

سابیئەی مەندائی و خاچەكەی مەسیح و شمشێری ئیسالم و سیمبولی شازادەی 

بوزیەكان و بوكە هەزار پێیەكەی هیندۆسی و هتد، بەاڵم هەمو ئەمانە دوای 

بۆ  بووە، هەروەها  و هتد  ئاین، خاك  قەوارەی دەوڵەت، سنور،  دروستبوونی 

لەناو  هەبێت  ئاماژەیەكیان  و  شوینێك  دەبوو  هەمانشێوە  دەریاوانەكانیش 

نەبوو  وەها  هێزێكی  رۆمەكان  دوای  بەتایبەت  كیانە  و  دەوڵەت  ئەو  دەریا، 

بتوانێت ئەو ستایلی بەیداخ هەڵدانە بكاتە مۆدێلی كاری خۆی. 

نەبێت  دەوڵەت  و  هەبێت  ئااڵی  نییە  لەدنیادا  قەوارەیەك  هیچ  كەوابوو 

كە  سێهەم  هەزارەی  و   21 سەدەی  لە  شازە  حاڵەتە  ئەم  لەكوردستان،  جگە 

هەرسێك  بەیداخ،  یان  پەرچەم  یان  ئااڵ  دەیبینێ،  بەخۆیەوە  سیاسەت  دنیای 

یەك واتای هەیە و جۆرێكە لەپێناسە و سیمبولی دەوڵەت و نەتەوە و قەوارەی 

سیاسی. مەرجی سەرەكی بوونی ئااڵ لەچوارچێوەی دەوڵەتدا، دەبێت دیزان و 

پێكهاتە  بوونی  بۆ  ئاماژەبێت  ئااڵكە،  ئەندازەی  و  و سیمبول  رەنگ  پێكهاتەی 

نەتەوەیی و ئاینییەكانی ئەو واڵتە لەالیەك، هەروەها لە سیمبولی بەرخودان و 
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واتای سەربەخۆیی دەوڵەتەكە، بەپێچەوانەوە بە ئااڵی تەواوی واڵت دانانرێت، 

هەروەك لە ئێران و عێراق و زۆربەی واڵتان، كە هەمو پێكهاتە نەتەوەیی و 

دانانی  ئەستێرە و شێوەی  و  پێكهاتەی رەنگ  لەگەڵ  و مەزهەبیەكانی،  ئاینی 

ئااڵكە كۆك نین.

بوو  پێوە  سیمبولێكی  یان  دەكرا،  رەنگ  رەنگاو  ئااڵكە  پێشرت  ئەگەرچی 

وەكو باز و هەڵۆ و منونەی دیكەی باڵدار و ئاژەڵ و هتد، سەرەتا بۆ چارۆكەی 

و  جیابكرێنەوە  دەریا  ناو  دیكەی  لەبەلەمەكانی  كە  بوون،  كەشتی  و  بەلەم 

كە  دیكە،  ئەوانی  ناسینەوەی  یان  دەریا،  دزەكانی  لەترسی  و  یەكرتبناسنەوە 

بازرگانیان لەگەڵ یەكرت دەكرد، بەاڵم دواتر گەشەیسەند و بۆ هۆز و بنەماڵە و 

خێڵی گەورەی دەسەاڵتدار بەكاردەهات، پاشان لەسەردەمی رۆمەكانیش ئەو 

مۆدێلە هەرمابوو، كە جگە لەدەوڵەت بنەماڵە و هۆزەكان ئااڵی خۆیان هەبوو، 

بەسیبمولێكەوە  پەڕۆیەك  پارچە  لەدارێك  جەنگ  لەكاتی  بوو  بۆئەوە  ئەمە 

ئااڵبوو بۆ ناسینەوەی هێزی ئەو هۆزە، هۆز، خێڵە و هتد، بەاڵم بۆ یەكەمجار ئااڵ 

لەسەردەمی كۆندا لەهەریەك لەواڵتی چین و هند بەكارهاتوە بۆ ناسینەوەی 

دەوڵەت و قەوارەكەی لەروی پێكهاتە كۆمەاڵیەتیەكەیەوە، دواتر ساڵی 330 تا 

550 پێش زایین، لەسەردەمی ئەخمینیەكان سەریهەڵداوە، پاشان لەسەردەمی 

لە ساڵی 224_ 651 سەریهەڵداوە،  ئێران  پاشایەتی  واتای  بە  ساسانیەكان، كە 

واتە  ناوەند،  لەقۆناغی  كردوە.  دەوڵەتەی  ئەو  نوینەرایەتی  سیمبول  وەكو 

بۆ  نادەوڵەتییەكان،  رێكخراوە  و  سەندیكا  سەریكێشایە  ناوەڕاست  چەرخی 

مرۆڤ  لەنێوان  جیاوازیان  كە  دیكە،  ئەوانی  و  چینەكان  شوناسی  ناسینەوەی 

دەكرد بەو ناونیشانانە. 

یەكگرتووەكان  نەتەوە  ئەندامی  ئەگەر  ئااڵیەكە  خاوەنی  دەوڵەتێك  هەر 

بێت یان نا، لەسەریەتی ئااڵیەكی هەبێت، بەمەرجێك راپرسی لەسەر كرابێت 
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نەبێت،  لەسەر  ناكۆكی  و  بەگشتی  لەالیەن دەستەبژێری سیاسی و خەڵكەوە 

و  ئەندامان  هەمو  شوناسی  كە  سیبموالنەی  لەو  یەكێكە  ئااڵ  بوونی  چونكە 

هاونیشتیامنیانی لەگەڵ خۆی هەڵگرتوە و بەو شوناسەوە دەنارسێتەوە، هەر 

دەوڵەتێك ئەو شوناسە گشتییەی نەبێت، بەواتای دەوڵەتێكی سەربەخۆ نایات، 

بەاڵم بە پێی داتاكان، ئااڵی بەریتانیا و فەرەنسا وەكو هیچ ئااڵیەكی تر نیین 

نیوزالندا،  ئوسرتالیا،  لە  بەریتانیا  ئااڵی  منونە  بۆ  بەكاردێت،  شوێن  لەزۆر  و 

كۆڵۆمبیا، ئۆنتاریۆ و هەندێك لەكانتۆنەكانی كەنەدا و هتد. ئەمەش وانیە ئەو 

واڵتانە خاوەن ئااڵی خۆیان نین، بەڵكو بەو واتایە دێت، كە بەریتانیا تائێستا 

سەربە  تائێستا  ئەوەتا  یان  واڵتانە،  ئەو  سەربەخۆیی  سیاسەتی  بەسەر  زاڵە 

هایتی،  ئێرەلندا،  دۆمینیكا،  كۆماری  لە  فەرەنسایە  ئااڵی  هەرچی  بەریتانیان. 

بەهەمانشێوە  ئەمانیش  كۆستەریكا هەڵدەكرێت.  و  ئیتاڵیا  مەكسیك،  رۆمانیا، 

سەر بە فەرەنسان. 

هاونیشتیامنیانی  و  گەالن  سیمبولی هەمو  ئااڵ  ئایا  ئەوەیە،  پرسیار  ئێستا 

ئەو دەوڵەت و قەوارەیەیە، كە ئااڵكەی وەك سیمبول قبوڵە، وەاڵمەكە نەخێرە، 

بەشی زۆری ئەو واڵتانەی ناودارن، كێشەی سیاسی و ئاینی و نەتەوەیشیان نییە، 

ئەم حاڵەتەیان هەیە، بۆ منونە هەریەك لە نەرویج و سوید ئااڵكەیان سیمبولی 

خاچی كریستیانە، كەچی هاونیشتیامنی دیكەی تێدایە، كە مەسیحی نییە، یان 

تائێستا لەدەستوریش جێگیركراوە و  سەر بەنەتەوەی رەسەنی سویدی نین و 

راپرسی لەسەر نەكراوە لە هیچكام لەو دەوڵەتانە، لەعێراق چەندین نەتەوە و 

مەزهەب و ئاین هەیە، كەچی جگە لەوەی، كە رەنگەكانی ئاماژەنییە بەنەتەوە 

و پێكهاتەكانی عێراق، بەڵكو ئاماژەنییە بە پێكهاتە ئاینیەكانیش، چونكە )الله 

پێویستكراوە  و  ئێستا  تا  نەكراوە  لەسەر  راپرسیشی  و  نورساوە  لەسەر  اكرب(ی 

بەسەر هەمو هاونیشتیامنیەكانی. 
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دەوڵەت و زمان

بەكارهێنانی  كێشەی  لەسەرەتاوە  قەوارە،  وەك  هەیە  دەوڵەت  لەوەتەی 

بریتیبووە  دەوڵەتە  دواجار چارەسەریكردوە، چونكە  و  فەرمی هەبووە  زمانی 

لەچەند پێكهاتیەكی نەتەوەیی و شێوەزار، بۆیە رێككەوتن لەسەر بەكارهێنانی 

و  لەسپارتا  بریتیبوو  كە  یۆنان،  لەسەردەمی  بووە،  ئەستەم  بەفەرمی  زمانێك 

ئەسینا ئەو كێشەیە هەبوو، تاكو لەالیەن زمانی فەلسەفییەوە یەكالییكرایەوە، 

بابلی  و  ئەكەدی  زمانی  هەردوو  هەمانشێوە  ئەكەدی  دەوڵەتی  لەسەردەمی 

تایبەمتەندی  زۆرترین  و  لەناوچەكە  سامییە  زمانی  دێرینرتین  كە  هەبووە، 

عەرەبی تێدایە، بۆیە بەناچار هەردوو زمانەكە تێكەڵكراوە و سەرەنجام زمانی 

ئەكەدی لێبەرهەمهاتووە و بەكارهێرناوە. 

یان  پەرلەمانە  كە  یاسادانانەوە،  دەزگ��ای  لەرێگەی  دەوڵەتێك  هەر 

ئەنجومەنی نوێنەران و هتد، یان لەرێگەی مێژویەكەوە، كە هەیەتی زمانێكی 

دیاریكردوە، یان بەپێی دەستوری نوێ زمانێك دەكات بەزمانی فەرمی خوێندن 

و نوسین و زمانی سیاسەتی فەرمی واڵتەكەی، ئەمەش هەندێك دەوڵەت خۆی 

خاوەنی زمانە رەسەنەكەیە، هەندێك نەخێر لەوەختی داگیركردنیەوە ئیرت زمانی 

گۆڕیوە و كردویەتی بە دیفاكتۆ و ئیدی خەڵك راهاتون و كاریپێكراوە، بەاڵم 

كارپێكراویان  زمانی  مێژویی  سەپاوی  واقیعێكی  بەحوكمی  دەوڵەت  هەندێك 

یان  گۆڕیوە،  دەوڵەتی  زمانی  سەربەخۆیی  و  ش��ۆڕش  یان  هەڵبژاردوە، 

گەڕاوەتەوە سەر رەسەنایەتی خۆی، هەندێكیش بە هۆی دەمارگیرییەوە قبوڵی 

دیفاكتۆیان نەكردوە و راپرسیانكردوە و لەنێوان رەسەنایەتی و دیفاكتۆ زمانیان 

هەڵبژاردوە، واتە بۆ منونە زمانی هیندی واتە ئۆردۆ و ئینگلیزی، كە دواتر ئۆردۆ 

وەرگرتەوە،  لەبەریتانایا  خۆی  سەربەخۆیی  هندستان  ئەوەی  دوای  گەڕایەوە 
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یان كانتۆنەكەی خواروی كەنەدا، كە سەر بەفەرەنسا بوون، یان ئەو واڵتانەی 

پێشرت لەژێر سایەی ئیپمراتۆریەتی ئیسپانی، یان عوسامنی بوون. گەڕانەوە سەر 

رەسەنایەتی خۆیان و هتد. كە منونەی لەمبارەیەوە زۆرە.

بۆ  رۆژە  ئەم  لەراستیدا  دایكە،  زمانی  رۆژی  ساڵێك  هەر  2/21ی  رۆژی 

یادكرنەوەی ئەو زمانەیە، كە هەركەسێكە پێی دەدوێ و قسەیپێدەكات، بەاڵم 

لەراستیدا زمان بەرلەوەی هەر دیاردەیەكی سیاسی كۆمەاڵیەتی بێت، بایۆلۆژیە، 

چونكە پەیوەندیەكی راستەوخۆی هەیە بەجەستەی مرۆڤەوە، ئەویش بریتییە 

لە حاڵەتی بیركردنەوە، كە مێشكە و یادەوەری دەپارێزێت و دواجار بە هاردی 

مێشكدا بەرهەمی دەهێنیتەوە و كاریپێدەكات، دوەم بریتییە لە بەكارهێرناوی 

بنچینەكانی  تێدادەگێڕێت،  زمانی دایك، كە پەروەردەیە و دایك روڵی گرنگی 

سیاسییە  مەسەلەیەكی  هەم  ناسیونالیزمەوە،  لەروی  دایك  زمانی  فێربوونی 

و هەم كۆمەاڵیەتی و هەم پەروەردەیی، بۆیە دەبێت نەتەوە بۆ گەیشنت بە 

نەتەوە،  كۆمەاڵیەتی  گەشەی  بۆ  ببەستێت  بەدایك  پشت  دەبێت  دەوڵەت، 

هەروەك ئەوەی عەرەب و فارس و تورك كردیان لەگەڵ كورد، ئەڵامنیا، فارس 

و تورك جارێكی تر خۆیان تێدا بەرهەمهێنایەوە، بۆیە رۆژی 21ی شوباتی هەر 

ساڵێك، رەنگدانەوەی ئەو سیاسەتەیە كە ناسیونالیستەكان بەبێ ئاگا، كار بەو 

مەراسیمە دەكەن و دڵخۆشن بە بێ ئەوەی بزانن ئەم رۆژە تەنها مەراسیمە و 

پەراوێزەكانی لەگەڵ سیاسەتدا رۆیشت. 

ئەگەرچی لەهەندێك دەوڵەت زیاتر لەزمانێكی فەرمی كاریپێدەكرێت، بۆ 

منونە ئیسپانیا، بەلجیكا، هندستان، توركیا، ئێران، جۆرجیا، مەغریب، جەزائیر 

و عێراقیش كە دەبێت وابێت، بەاڵم باشرتوایە زمانی فەرمی دیاریبكرێت. ئەو 

لەو  یەكێك  جەزائیر  خۆی،  جێگەی  گەڕاندەوە  دایكیان  زمانی  كە  واڵتانەی 

دەوڵەتانە، كە وەكو پێویستی و پاراستنی لەمەترسییەكانی تری زمان، زمانی 
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دایكی كرد بە زمانی فەرمی و حكومەت و لەدامودەزگاكان كاریپێدەكرێت، 

دژ  پیشكەوتوخوازەكانی  ناڕەزایەتی  بێ  بە  هەیە  كاریگەری  ئێستاش 

شەهیدە  ملیۆن   1 ناسنامەی  خاوەنی  كە  جەزائیر،  لەكاتێكدا  بەدەسەاڵت. 

دوای  بووە،  فەرەنسا  داگیركراوی  دوەم��ەوە،  جیهانی  جەنگی  دوای  لە  و 

شۆڕشی عەبدولقادر جەزائیری و رزگاربوونی لەداگیركاری، ئیدی زمانەكەشی 

رزگاركرد و كردی بەزمانی كار، دەستور، یاسا، حكومەت، وەزارەتی پەروەردە 

و هتد. ئەم ناچاركردنە لەشوێنێكدا نادیموكراسی و ناسەربەخۆییە سەبارەت 

تینوە  نەتەوەی  و  دەوڵ��ەت  قازانجی  تردا  لەشوێنێكی  بەاڵم  خەڵك،  بە 

بەزمانەكەی خۆی، هەروەك ئەوەی كە لەكوردستان پێشرت بەزمانی عەرەبی 

و لەئێران بەفارسی و لەتوركیا بەزمانی توركی دەخوێرنا و قسەدەكرا، تابلۆی 

بوون  دواتر  بەاڵم  نەبوون،  دایك  بەزمانی  گشتییەكان  شوێنە  و  بازاڕ  سەر 

بۆیە  كاریپێكرا.  و  گەڕایەوە  گەشەسەندنەوە  بە  دایك  زمانی  و  بەدیفاكتۆ 

دەوڵەت دەبێت خاوەنی زمانی فەرمی خۆی بێت تاكو لە دنیادا وەكو پێناسە 

دیبلۆماتكاری  و  فەرمی  وەكو  سەردانیدەكەن  كە  خەڵك،  و  بنارسێتەوە  پێی 

تاكو  پەیدابكەن  وەرگێڕێك  و  بەكاردەهێنن  زمانێك  جۆرە  چ  بزانن  سیاسی، 

بۆ كونسوڵخانە كەڵكی لێوەربگرن، ئەگەر بۆ بابەتی گەشتیاری و بازرگانیش 

كارپێكراو  زمانی  بزانن  پێویستە  دەوڵەتەكە  دەرەوەی  خەڵكی  دیسان  بێت، 

شارەزایی  گەشتیاریەكانەوە  ناونیشانە  یان  كتێبەوە  هۆی  بە  تاكو  چییە 

وەربگرن و سەرەتاكانی فێربن. 

دەوڵەتی دامەزراو لەسەر بنەمای مافەكان، بەشێوەیەكی گشتی بەو دەوڵەتە 

دەژمێردرێت، كە دەسەاڵتەكەی بەگوێرەی پێوەرە گشتییەكانی یاسای بنەڕەتی 

ئەو  چوارچێوەی  تەنها  دەبێت  دەوڵەت،  دەسەاڵتی  مانایەی  بەو  دارێژراوە، 

یاسایانە پەیڕەوبكرێت، هاواڵتیانیش لەو مافە بێ چەند و چونە بەهرەمەندبن، 
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كە بتوانن بۆ سەملاندن و پێشگرتن لەهەر خراپ بەكارهێنانی زیاد لەئەندازەی 

دەسەاڵت، سكااڵو دەنگی خۆیان بگەێنن بەدەسەاڵتی سەربەخۆی دادوەری، 

بەو شێوەیە دەوڵەتی دامەزراو لەسەر بنەمای مافەكان رەنگدانەوەی تیۆرێكی 

كۆنی سەردەمی كالسیكە، كە لەڕێی تیۆرە سیاسیەكانی سەدەكانی ناوەڕاستەوە 

گەیشتۆتە ئەمڕۆ، بە پێی ئەو تیۆرە حكومەتی یاسا لەحكومەتی مرۆڤ باشرتە. 

بەروونی  خاڵە  ئەو  دادەنێت،  پاشا  »یاسا  دەڵێت:  كە  وتەیەش،  ئەو  هەروەك 

نیشاندەدات«. نۆربێرتۆ بۆبیۆ. لیربالیزم و دیموكراسی. وەرگێڕانی لەفارسیەوە. 

رێباز مستەفا. سلێامنی 2000. چاپخانەو ئۆفسێتی زەحمەتكێشان. ل20. 

ئەم قسەیەی نۆربێرتۆ بۆیە وەكو سەنەد بەكاردەهێنین، چونكە دەوڵەت 

و  پێناسە  نەیزانن  خەڵك  و  دیارینەكرێت  سیستمەكەی  ئەگەر  كەرەستەیەكە 

شوناسی نەتەوە چییە و چۆنە، دورنییە بە ئاقارێكی دیكە نەڕوات، دەسەاڵت 

واتە  دامەزراو  كە  بەوپێیەی  لێوەرنەگیرێت،  كەڵكی  خراپ  سیاسەتەكەی  و 

گشت دایمەزراندوە نەك گروپێك لەدەرەوەی ئیرادەی گشت و بۆ بەرژەوەندی 

خۆیان، هەڵبەت كۆمەڵگە بێ دەوڵەتەكانیش كە لەسەرەتادا زۆر سەرقاڵی ئەو 

دامەزراوەیەن و هەمو كارو چاالكیەكانیان لەو پێناوەیەدا وەگەڕدەخەن، چونكە 

سرتاتیژی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی كۆمەڵگەكە نیشاندەدات، بە بێ 

نەگیرێت،  لەبەرچاو  بەشداری كۆی خەڵك  ئامانجەی، كە  ئەو  لەبەرچاوگرتنی 

كەواتە هەڵبژاردنێكە لە دەرەوەی ئیرادەی گشت، كە خۆی ملمالنێی گشتێكی 

بەرژەوەندییە  ئەو  قوربانی  كردۆتە  خۆی  تاك  كە  گشت،  لەخزمەت  دیكەیە 

گشتییەی، كە یاسا دەستەبەری كردوە، یان دیاریكردوە تاكو نەكەس و نە هیچ 

گروپێك ئەو سنورە ببەزێنن.

لەسەر  قسە  ئەكادیمیەكەیەوە  لەبوارە  تەنها  ئێستا  تاكو  ئێمە  هەڵبەت 

دەوڵەت دەكەین، لەروی یاساییەوە دەوڵەت وەكو سیستم مامەڵەیەكی دیكەی 
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هەیە، بۆ منونە هندستان و سودان لە بەریتانیەكانیان وەرگرتوە، هەروەها بەرازیل 

ئەوروپای  دەوڵەتانی  وەریگرتووە،  ئیتالیا  لە  توركیا  و  ئیسپانیا  لە  مەكسیك  و 

رۆژهەاڵت لە روسیا و هتد، كەوابوو وەكو بنەمای یەكەم دەتوانین بۆ عێراق، 

كە منونەیەكی زیندوە لە دەستوری فەرەنساوە قسە لەمبارەیەوە بكەین، چونكە 

فەرەنساوە  لە  میرسیش  و  وەرگیراوە  میرسەوە  لە  عێراقی  دەستوری  منونە  بۆ 

لەوەها  پشتگیری  كە  ببەستین،  یاسانە  بەو  پشت  ئاساییە  كەواتە  وەریگرتوە، 

دەستكاری  ئەگەر  كوردستان،  پێیدەگوترێت  لەداهاتودا  كە  دەكەن  دەوڵەتێك 

نەكرێت و نەخرێتە سەر یاسایەكی تر، بەهەرحاڵ »یاساكانی 1791 و 1793 و 

1795ی فەرەنسا، دوای ئەویش راگەیەنراوی 1814، مادەی یەكەم یاسای بنەڕەتی 

1813 بەلجیكا، مادەی هەشتەم و راگەیەنراوی 1848 ئالبیرت تاین مادەی بیست و 

چوارەم ببینین. هەروەها پاشكۆی چوارەمی یاسای بنەڕەتی واڵتە یەكگرتووەكانی 

ئەمریكا، كە پاراستنی یاسایی یەكسان بۆ هەمو هاواڵتیانی لەخۆگرتوە، گرنگی 

بەو بابەت داوە و لەسەری وەستاوە، بنەمای دوەمیش لەمادەی یەكەم، جاڕنامەی 

مافەكانی مرۆڤ و هاواڵتیانی ساڵی 1789 بەشێوەیەكی فەرمی راگەیەنراوە، كە 

مرۆڤەكان ئازادانە دێنە دنیاو لەمافەكانی خۆشیاندا ئازاد و یەكسان دەمێننەوە(، 

بەمشێوەیە هەردوو بنەما لە یاسای دەوڵەت و حكومەت خۆی نیشاندەدات«. 

نۆربێرتۆ بۆبیۆ. لیربالیزم و دیموكراسی. وەرگێرانی بۆ كوردی. رێباز مستەفا. ل43. 

و  هاواڵتیان  بۆ  یەكسان  مافی  لە  بریتییە  كە  بنەمایە،  دوو  ئەو  بۆیە 

پێوەر  وەكو  دنیادا  لەهەمو  مرۆڤ  مافی  جاڕنامەی  بابەتی  و  سیاسییەكان 

بنچینەی  لەسەر  كە  تەماشادەكرێت،  دەوڵ��ەت  دروستكردنی  بنەمای  بۆ 

مۆدێرن  كە  بێت،  دەوڵەتێك  بونیادنانی  و  خەڵك  ت��ەواوی  ئیرادەگەرێتی 

و  كەمینە  نەتەوە،  ئاین،  مەزهەب،  توێژ،  چین،  هەمو  بۆ  بێت  لیربالیزم  و 

كە  باسێك،  گشت  بۆ  پێوەر  بكاتە  یاسا  تەماشابكات،  چونییەك  زۆرینەكان 
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وەك  دەوڵەتانی  وەك��و  دەبێت  هەروەها  دەبێت،  دەوڵ��ەت  لەخزمەت 

كە  قسەدەكەن،  مببارا  زمانی  بە  مالی  و  لوفیە  بەزمانی  سەنگال  كەنەدا، 

وەك  ئەفریقیا  واڵتانی  زۆربەی  لە  زمانە  بەرباڵوترین  و  زۆرترین  زمانێكە 

)مببارا(  زمانی  بە  هتد،  و  العاج  ساحل  فاسۆ،  كۆناكریا،  ویكریفیا  كینیا، 

قسەدەكەن، كە بە زمانی چونیەكە مومارەسەی قسەكردن و مامەڵەی یاسایی 

زمانەی  ئەو  دەبێت  چونكە  هەروەها،  نورساوەتەوە،  لەدەستوردا  پێدەكەن 

نوێنەرانی  و  دادگا  و  یاسادانان  وەك  شەرعیەكانی  دەزگا  لە  كاریپێدەكرێت 

حكومەت و هتد بێت، بەوپێیەی كە زمانی كارپێكراوی گشتە.

بۆیە زمان گرنگی هەیە لەدەوڵەتدا، چونكە دەوڵەت و نیشتیامن بریتی 

نەتەوەیەك  ئەگەر  دنیا  لەهەمو  شازە  حاڵەتێكی  ئەمە  نەتەوەیەك،  لە  نییە 

لەیەك دەوڵەت و خاكدا هەبێت، بۆیە زیاتر لە نەتەوە و زمان و كولتورێكی 

دەبێت  یاساداناندا  لەئاستی  سیاسەتەكەی  و  دەوڵەت  كەوابوو  دەژی،  تێدا 

راپرسی  پێی  بە  دەوڵ��ەت  لەدەزگای  كاركردن  زمانی  و  كارپێكراو  زمانی 

سیاسی  كێشەیەكی  نەبێتە  ئەوەی  بۆ  كارگێڕییەوە  ژیانی  بەرنامەی  بیخاتە 

ئەم  واڵتێك  هەر  نیشتیامندا،  پێكهاتەكانی  لەناو  كولتوری  و  نەتەوەیی  و 

جیاوازیەی تێداكرا و زمانی فەرمی بەزۆر زاڵكرد بەسەر پێكهاتەكانی دیكەدا، 

ئەوا ژیانی كۆمەاڵیەتی دەخاتە بەردەم مەترسییەوە، چونكە ئەگەر لەئاستی 

سیاسی و كارگێڕی بەناچار كەمینەكان قبوڵیبكەن یان زمانی پێكهاتەی دوەم 

و  پێكەوەژیان  مەسەلەی  بازاڕدا،  و  كۆمەاڵیەتی  لەئاستی  ئەوا  قبوڵیبكەن، 

و  پەیدادەكات  رق  كینەو  كە  تر،  بارێكی  دەكەوێتە  ئەویدیكە  قبوڵكردنی 

دەزگاكانی  كات  ئەو  دەخوڵقێنێت،  نیشتیامنی  ئاسایشی  بابەتی  دواجار 

عێراق،  ئێران،  لەتوركیا،  ئەوەی  وەك  چارەسەرناكرێت،  بۆیان  دەوڵەتیش 

مەغریب هەیە و بۆتە گرێیەكی دەرونی سیاسی. 
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دەوڵەتی كودەتایی

یان  سەربازی،  یان  سیاسی،  كەسی  كۆمەڵێك  هەوڵی  لە  بریتییە  كودەتا 

و  نادیموكراسی  كە  حوكمڕانی،  سیستمی  دەسەاڵتی  دژی  رێككەوتن  پێكەوە 

ئەوەتا  یان  نییە،  دەسەاڵت  بەدەستاودەستكردنی  بڕوای  یان  دادپ��ەروەرە،  نا 

دەسەاڵتەكە بڕوای بە بەشداریكردنی خەڵك لەسیاسەت نییە، ئەو واڵتانەی كە 

هەمیشە كودەتایان تێدا رودەدات، یان مەترسی ئەو حاڵەتە سیاسیەیان هەیە، 

دەوڵەتی میلیتاریستی و دیكتاتۆرن دەوڵەتی مەدەنی نین. 

ئەنرتۆپۆلۆژیەوە  لەروی  ئەگەرچی  چەمكە  ئەم  سەرهەڵدانی  مێژوی 

17ەوە  سەدەی  لە  سیاسی  فەرهەنگی  بەپێی  بەاڵم  دیارنییە،  سەرچاوەكەی 

لەفەرەنسا سەریهەڵداوە، ئەویش بۆیە ناوی لێرناوە كودەتا، چونكە بە بێ یاسا و 

گەڕانەوە بۆ شەرعیەت و ئەخالقی خەڵك، كەسێك بەسەر پاشای واڵت كودەتای 

سەربازی كردوە و خۆی جێیگرتۆتەوە، كۆرزیۆ ماالبارتی لە ساڵی 1930 وەكو 

رەخنەگرێكی ئیتالی و دوای خوێندنەوەیەكی رەخنەگرانەی بۆ كودەتا، جیاوازی 

دۆزییەوە لەنێوان شۆڕش و شەڕی ناوخۆ و كودەتا، بۆیە زاراوەكە لەگەڵ بارودۆخ 

و هەلومەرجی سیاسی و سەربازی دەوڵەتەكە لەكاتی خۆیدا بەكاردەهێرنێت. 

كودەتا جۆرێكە لە رێككەوتنی پیاوانی سەربازی پایەبەرزی دەوڵەت بە هاوكاری 

سوپا و رێككەوتنی كۆمەڵێك فەرماندەی سەربازی دەكرێتە سەر سەرۆك، یان 

سیستمی دەوڵەت، ئیرت ئەو دەوڵەتە سیستم بێت، یان بەدەر لە سیستم، ئەم 

زاراوەیە لەسەرەتاوە لە سەدەی 17 لە فەرەنسا سەریهەڵدا و دواتر لە سەدەی 

ساڵی  لە  پاشان  سیاسەتەوە،  دنیای  ناو  هاتە  تر  ستایلێكی  لە  تر  جارێكی   19

1930 لە ئیتالیا كتێبی هونەری كودەتا لەالیەن )كوریزیۆ ماالبارتی( دەرچوو، 

كە نوسەرێكی ئیتالیە، دواتر ئەم تیۆرە بووە هۆی سەرهەڵدانی نازی و فاشی، 

ئەم جۆرە كودەتایە لەخۆڕا ناكرێت ئەگەر پشتگیرییەكی نێودەوڵەتی نەبێت 
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ئەو  بۆیە  ئەجێنداكە،  و هەڵوەشاندنەوەی  تر  ئەگەرێكی  لەهەر  پاراستنی  بۆ 

ئەفسەر و فەرماندانەی كە رێككەوتون دەوڵەت بڕوخێنن و سیستمێكی دیكە 

بونیادبنێنەوە، بە بێ هاوكاری و پشتگیری دەرەكی دەست بۆ كودەتا نابەن.

دروستبوونی  و  دەسەاڵتەكان  لەمێژوی  كودەتاكان  چیرۆكی  هەڵبەت 

قەوارەی دەوڵەت زۆرن، بەاڵم بە پێی ئەو مێژوەی لەبەردەستە و باوەڕپێكراوە، 

پاشاكەیان  رۆمیەكان  زایین  پێش   509 ساڵی  بووە،  لەرۆما  كودەتا  بەرەبەیانی 

دەبێتە  كودەتا  لێرەوە  ئیدی  دادەمەزرێنن.  كۆمارێك  و  دەكەن  شاربەدەر 

لە  یان  گروپێك  بۆ  لەگروپێكەوە  دەسەاڵت  ناشەرعی  ئاڵوگۆڕی  بۆ  نەریتێك 

كەسێكەوە بۆ كەسێكی تر.

یەكێك لەو هۆكارانەی كە گروپی سیاسی، یان گروپی بەرهەڵستكار دەستی 

بۆ دەبەن، كودەتایە بە هەمو شێوازەكانیەوە، بەزۆریش كودەتای سەربازییە، بە 

پێی ئەزمونە نوێیەكان ئەو واڵتانەی كە كودەتای زۆریان تێداكراوە، بەرئەنجامی 

ستەمكاری بووە لە الیەن حزبێك، یان گروپێكی دڵڕەق دژ بەكۆی كۆمەڵگەكەی، 

یان گروپی خانەوادەیەك بوون و تەواوی جومگەكانی دەوڵەتیان كۆنتڕۆڵكردوە 

و لەخزمەت و بەرژەوەندی خۆیان بەكاریانهێناوە، هەروەها دیوارێكی پۆاڵینیان 

لەنێوان دەسەاڵت بەگشتی و دەسەاڵتی خانەوادەكە و خەڵكدا دروستكردوە، 

هەندێكجار دیوارەكە تەسكبۆتەوە بۆ نێوان گروپی خانەوادە لەنزیكەوە لەگەڵ 

كاربەدەستانی دەرەوەی گروپەكە، ئەم حاڵەتە لە هەریەك لەدەسەاڵتی سەدام 

حسێن پێش روخانی هەبوو، ئێستاش لە كۆریای باكور بەئاشكرا دیارە. 

بۆ منونە ستەمكاری و منونەی دەوڵەتی سەربازی، كە ترسناكرتین دەوڵەت 

ماكیاڤیللیەوە  مانیفێستەی  ئەم  لەڕێگەی  زۆری��ان  بەشێكی  سیستمە،  و 

و  خەڵك  خوێنی  چووە  دەستیان  هەتاهەتایی،  كورسی  بەخاوەنی  بوون 

ماكیاڤیللیدا  سەردەمی  ئەڵامنیای  »لە  ئەوەتا  منونەش  كەسوكارەكەشیان. 

فرت  و  تەڵەكەباز  سەردەمی  نرابوو،  سەردەمەكەیان  ناوی  كە  دەرەبەگەكان، 
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و فێڵ، كاتێك ساڵی 1524 _ 1525 لەژێر پەردەی ئایندا بزوتنەوە مەزنەكەی 

لێكوشنت،  هەزاریان  سەد  نزیكەی  و  خوێنكرد  دەریای  نوقمی  جوتیارانیان 

ناوی  بێئەوەی  بەتایبەتی عوسامنیەكان  ناوەڕاست و  لە رۆژهەاڵتی  هەروەها 

ماكیاڤیللی یان ناوبانگی كتیبەكەی بەناوی میریان بیستبێت، ئامۆژگارییەكانی 

ئەویان بەجۆرێكی شێواو پەیڕەودەكرد، بۆ منونە سەلیمی یەكەم بە یاریدەی 

باوكی لەسەرتەخت الدا، وەكو  بایەزیدی دوەمی  ئینكیشاریەكان ساڵی 1512 

بدات  باوكی جێبەجێكرد ماوەی  ئەو داخوازیەی  كوڕێكی وەجاغ رونكەرەوە، 

شورەی  ئاستی  تا  بگرە  لەدایكببوو،  تیایدا  كە  دانیشێت،  شارەدا  لەو  بچێت 

رۆژ  دوو  یان  رۆژێك  دوای  ئیرت  و  بەڕێبكات  مەملەكەتەكەشی  پایتەختی 

ئاسایشی  زامنكردنی  بەهانەی  بە  بەڵكو  نەوەستا،  بەوەشەوە  سەلیم  مبرێت، 

چووە  مناڵەكانیدا  و  براگەورەكانی  هەمو  بەڕەچەڵەكی  مەملەكەتەكەی، 

خوارەوە، هەروەكو بەیەك جەزرەبە 40 هەزار كەسی لە شیعەكانی ئەنادۆڵ 

كارە  ئەم  سەملاندنی  بۆ  ئیسالم  شێخی  بە  فتوای  ئ��ەوەی  دوای  لەناوبرد، 

یان تۆقێنەری  ناوبانگی )یاوز(، واتە سامناك  نەگریسەی دەركرد، بۆیە سەلیم 

عارف.  حوسێن  لەعەرەبیەوە.  وەرگێڕانی  ماكیاڤیللی.  نیكۆاڵ  میر.  وەرگرت«. 

لەباڵوكراوەكانی ئەمیندارێتی رۆشنبیری و الوان. ساڵی 1982. ل141

بەشی زۆری ئەو واڵتانەی كودەتایان تێدادەكرێت، نەك هەر دیموكراسی 

نین،  پێشكەوتو  و  لیرباڵ  سیاسییەوە  لەروی  و  شارستانی  حكومەتی  یان  نین، 

لەڕابردودا  بگرە  نییە،  دەسەاڵت  دەستاودەستكردنی  و  بەهەڵبژاردن  بڕوایان 

بڕوایان بەگەشەی سیاسی و پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتیش نەبووە، باشرتین منونە 

پەرلەمان،  سەر  هێرشكرایە   1991 ساڵی  بەكودەتا  كە  بوو،  كۆن  لەسۆڤێتی 

پارچەكرا،  پارچە  و  روخێرنا  سەرمایەداری  دەرەكی  بەدەستی  سۆڤێت  یەكێتی 

ئیدی حكومەتی بەناو سەربازی كۆتاییهات، لەكاتێكدا دەبوو ئەو یەكێتییە كە 

بلۆكێك و سیامیەكی دیكەی سەرمایەداری دەوڵەتی بوو، بەشەرعی و بەدەنگی 
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بەرهەمێكی  هیچ  كرا،  سەربازی  كودەتای  كەچی  هەڵبوەشایەتەوە،  خەڵك 

قەوارە، جگە  وەكو  دەوڵەت  و سەروەری  هاواڵتیان  بۆ خودی  نەبوو  ئەرێنی 

لەوەی بەقازانج بۆ واڵتانی وەكو بەریتانیا، ئەمریكا، فەرەنسا، ئەڵامنیا و هتد 

كەوتەوە و دنیابوو بە تاك جەمسەری.

بە  یەلتسن(،  )بۆریس  گەیشتنی  هۆی  بوە   1991 ساڵی  »روداوەكانی 

لەروسیادا  كە  نارسوشتییەی  بارودۆخە  ئەو  دەوڵەت،  سەرۆكایەتی  ترۆپكی 

وەستابوو  لەبناغەدا  كە  چەسپاند،  زیاتر  یەڵتسنی  دەسەاڵتی  بەرجەستەببوو، 

لەسەر بارودۆخی كتوپڕ لەو واڵتەدا، كە كودەتا و هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان 

عۆدە  عەلی  د.  مێژو.  و  لەبنەڕەت  لێكۆڵینەوە  بوو«.  چیچان  روداوەكانی  و 

باڵوكراوەی  حەسەن.  عەبدوڵاڵ  عومەر  ك��وردی.  بۆ  وەرگێڕانی  ئەلعیقابی. 

دەزگای سەردەم. ساڵی 2008. ل 107. 

جۆرێكی دیكەی ئەو واڵتانەی كودەتای سەربازیان تێداكراوە، بەشێوەیەك 

لەالیەن  كودەتا  هەندێكجار  بووە،  لەپشتەوە  دەرەكی  سیناریۆی  لەشێوەكان 

نزمەكانەوە بووە، ئەمە ساڵی 1958 لەسەردەمی عەبدولكەریم  پلە  ئەفسەرە 

بەقوربانی  بوو  بۆیە هەر خۆشی  بوو،  لەعێراق  قاسمی دوای روخانی مەلیك 

كودەتای سەربازی. 

بۆ  دەستورێك  لەپێناو  بوو  شۆڕش  كە  یەمەن،  1948ی  ساڵی  كودەتاكەی 

یەمەن. 

كودەتاكەی ساڵی 1949 حوسنی زەعیم لە سوریا بەسەر شوكری قوتلی. 

كودەتای ئەدیب شیشكلی بەسەر فەرماندەی سەربازی سامی حەناوی. 

سیستمی  بەسەر  میرس  ئازادیخوازی  ئەفسەرانی   1952 ساڵی  كودەتای 

پاشایەتیدا. 

كودەتای ساڵی 1962 عەبدوڵاڵ بن سالل بەسەر سیستمی پاشایەتی یەمەن. 

كودەتای ساڵی 1963 بەسەر نازم قدسی سوریا. 
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كودەتای ساڵی 1965 هواری بومدیان لەجەزائیر بەسەر ئەحمەد بن بلە. 

كودەتای ساڵی 1958 لەالیەن ئیرباهیم بحور بەسەر حكومەتەكەی عبدالله 

خلیل لە سودان. 

كودەتای 1969 لەالیەن قەزافییەوە بەسەر سیستمی پاشایەتی لیبیا. 

كودەتای ساڵی 1995 لەالیەن حەمەد بن خەلیفە لە قەتەر. 

1985 كودەتای سەربازی مۆریتانیا بەسەر سەرۆك موختار وەلەد دادا. 

2005 و 2008 دوو كودەتا لە مۆریتانیا لەالیەن هەریەك لە محەمەد وەلد 

بن عەبدلعەزیز بەسەر معاویە وەلید سیدی ئەحمەدی. 

1986 كودەتا یوری موسفنی بەسەر حكومەتی ئۆگەندا بوونی بەسەرۆك. 

1979 كودەتا سیۆدۆر ئۆیبانغ بەسەر كینیا و بەزۆر خۆسەپاندنی و بوونی 

بەسەرۆك. 

ئەفسەرە  و  سوپا  بااڵدەستی  بەهۆی  ب��ەردەوام  لەتوركیاش  هەروەها 

جۆری  جۆراو  كودەتای  توركیا  هەمیشە  فاشستەكانەوە،  توركە  توندڕەوە 

بەخۆیەوە بینیووە. 

ساڵی 1913 و 1960 و 1971 و 1980و  دواترینیان ساڵی 1993 بووە. 

لە تایالند دوجار كودەتا روویداوە. یەكەمیان بە هۆی خراپی نوسینەوە و 

پیادەكردنی دەستوری هەمیشەیی تایالند بووە ساڵی 2006 و دواتریش ساڵی 

2014 كە دیسان كێشەی دەستوریان هەبووە بە هۆی پیادەكردنی ئاینی ئیسالم 

وەكو سەرچاوەی یەكەمی واڵت. 

هەڵبەت جۆرێكی دیكەی كودەتا هەیە، كە ئابوریە و لەالیەن سەرمایەدار 

و دەوڵەتانەوە دەكرێت،  پاڵپشتی سەرمایەدار  بە  لۆكاڵیەكانەوە  و خاوەندارە 

ئەویش بەشێوەی پاراستنی بەرژەوەندی چینە پایەدارەكانی دەرەوەی دەسەاڵت 

و حكومەت و ئەندامانی ئەو حزبەی، كە دەوڵەت بەڕێوەدەبەن، یان لەڕێگەی 

هێنان و بردنی كااڵ و ئاڵوێری بازرگانی، یان لەرێگەی دروستكردنی فەزایەكی 
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بارودوخی  لەسەر  نیگەتیڤ  كاریگەری  كودەتا  وەكو  كە  تەندروستییەوە، 

تەندروستی گشتی دادەنێت، دواجار بە هێمنی دەبێتە هۆكارێك بۆ خوڵقاندنی 

كۆنتڕۆڵی  ناتوانن  كە  دەسەاڵتداران،  و  حكومەت  بۆ  مەترسیدار  قەیرانێكی 

بكەن و دەبێتە هۆكاری روخانی دەسەاڵت و خەڵك دەبنە قوربانی ئاڵوگۆڕی 

ناشەرعی دەسەاڵت.

هەڵبەت بەشێكی زۆری ئەو نەتەوانەی، كە لە رابردودا واتە سەدەی 18 

لەڕێگەی  كە  بوون  نەتەوانە  ئەو  دەوڵەت،  قەوارەی  خاوەنی  بە  بوون   19 و 

نەك  بونیادنا،  دەوڵەتیان  و  وەرگ��رت  دەسەاڵتیان  شۆڕشەوە  یان  كودەتا، 

ریفراندۆم و سیاسەتێكی ئارەزومەندانە، كە خەڵك لە دەرەوەی دەستەبژێری 

سیاسی ویستیان بێت، بۆیە بەشێك لەو نەتەوانە نەیانتوانی هەم شۆڕشەكەیان 

سەركەوتوبێت، یان دیبلۆماسیانە شۆڕش بكەن، هەم خۆیان یەكدەست نەبوون 

بتوانن كودەتا بكەن بەسەر رژێمەكەی سەرداری خۆیان و هیچ دەسەاڵت و 

نەكردن  هاوكاریان  خۆیان،  لەبەرژەوەندی  جگە  گەورەش  دەوڵەتێكی  و  هێز 

كەمرتین  سەردەمەدا  لەم  نەتەوەیی  دەوڵەتی  كە   ،21 سەدەی  نەگەنە  تاكو 

بایەخی نێودەوڵەتی هەیە، منونەش مانەوەی كوردستان، فەلەستین، ئەمازیغ، 

ساحل ئەلعاج و هتد.

جۆرێكی دیكەی كودەتا هەیە، بەكودەتای سپی نارساوە، ئەویش البردنی 

هەڵبژاردنەوە،  لەرێگەی  حزبێكەوە  چەند  لەالیەن  دیاریكراوە  حزبێكی 

دەسەاڵت  ل��ەدژی  كە  سیاسیەیە،  هێزە  دوو  ئەو  لەرێككەوتنی  مەبەست 

رێكدەكەون بۆ بەرژەوەندی سیاسەتەكەی خۆیان، ئەوەی كە لەتوركیا كرا دژ 

بە دەسەاڵتدارێتی سوپا و نەهێشتنی دەسەاڵتیان لە دەستوردا لە ساڵی 2003، 

باشرتین سەملێنەرە كە كێشەكە لەنێوان ئیسالمی میانڕەو و رەوتی عەملانیەت، 

ئیسالمی  دواجاریش  و  دەكرد  ملمالنێیان  سوپا  شۆڤێنیەكانی  بەپاڵپشتی  كە 

میانڕەو سەركەوتنی بەدەستهێنا، ئەمە جۆرێك لە رێككەوتن و كودەتای سپی 
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بوو، لە ئێران ساڵی 2000 بینیامن لەدژی محەممەدی خاتەمەی، كە پیاوێكی 

سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  كێشەی  كەمرتین  ئەودا  لەسەردەمی  بوو  ریفۆڕمخواز 

و ئابوری هەبوو، بگرە بەشێوەیەك لە شێوەكان گەشە و هەڵدانی ئابوریشی 

و  بەرێت  دیكە  ئاڕاستەیەكی  بەرەو  واڵت  بەنیازبوو  كە  بینیی،  بەخۆیەوە 

پێچەوانەی ئەو سیاسەتە بێت، كە سیستمی فیقهی و ئاخوندی بەڕێوەیدەبەن، 

هەڵبژاردنەوە  لەرێگەی  نەماو  دەسەاڵتی  زوو  هەر  كورتبوو،  تەمەنی  بەاڵم 

لە  بوو  ئەمەش جۆرێك  گەڕایەوە شوێنی خۆی،  و سیستمەكەش  دورخرایەوە 

ئەحمەدی  بۆیە  سوپاوە،  پیاوانی  و  نەژاد  ئەحمەدی  لەالیەن  سپی  كودەتای 

نەژاد بۆ دوو خولی هەڵبژاردن لەسەر تەختی دەسەاڵت مایەوە. 

رۆژهەاڵتی  لە  زۆربەیان  كە  واڵتانەوە،  و  گەل  ئەم  لەچیرۆكی  لێرەوە 

ناوەڕاسنت جگە لە تایالند، بەشی زۆری شەرعیەتی دەسەاڵت و حوكمڕانیەكان 

ناشەرعیەت،  لە  بووە، كە شێوەیەكە  لەرێگەی كودەتای سەربازی و سپییەوە 

لەرێگەی  هەندێكیان  چونكە  وەرگ��رت��وە،  نێودەوڵەتی  شەرعیەتی  ب��ەاڵم 

هەڵبژاردنەوە بووە، بەاڵم بە تاكتیكی سیاسی. 
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سیاسییە  فەرهەنگی  چەمكێكی  كەسایەتی  كە  دەستپێبكەین،  بالەوێوە 

سەرەكی  مەرجێكی  ئەمە  دێت،  دەوڵ��ەت  شكۆی  و  س��ەروەری  بەواتای  و 

مانەوەی دەوڵەتە وەكو قەوارە لەناو ناوەندی نێودەوڵەتی و رێكخراوی نەتەوە 

لە  تەنانەت  و  باڵوێزەكان  لەرێگەی  دیبلۆماسیی،  پەیوەندییە  یەكگرتووەكان، 

كەسایەتی پاسپۆرتێك، كە بەدەست هاونیشتیامنیەكەوەیە و گەشتیپێدەكات بۆ 

دەرەوەی واڵتەكەی، لەهاوكێشەی سیاسیدا، كە توانای ئابوری و دیبلوماسیەتی 

دەوڵەت  بۆچی  و  چییە  كەسایەتی  دەردەكەوێت  لەوێوە  و  دیاریدەكرێت 

پێویستی بەكەسایەتی هەیە. 

وەكو  سەرەكییەكانی  لەپێكهاتە  بریتیە  وایە  جەستەیەك  وەك  دەوڵەت 

پاسپۆرت،  پارە،  ئابوری،  ئاسایش،  ئااڵ،  ئاسامن،  شەرعیەكان،  دەزگا  و  خاك 

شوناسی نێودەوڵەتی و هتد، ئەگەر ئەمانە هەركامێكیان لە دەستدرا لەالیەن 

سیاسەتی دەوڵەتەوە، ئەوا كەسایەتی لەكەدار، سوك، یان نامێنێت، بەمانایەكی 

و  سیاسی  دۆخی  نەگەڕایەوە  تر  جارێكی  و  داگیركرا  دەوڵەت  ئەگەر  تریش 

سیاسییەوە  و  كۆمەاڵیەتی  ئاسایشی  لەروی  خۆی،  ناوخۆی  و  سنور  ئاسایشی 

بگەڕێتەوە  نەبوو  ئیرادەیەك  نەبوو،  شۆڕشگێڕی  هەوڵێكی  هیچ  جێگیرنەبوو، 

كەسایەتی  ئەوا  منایشنەكاتەوە،  خۆی  و  لەناوخۆیدا  كەسێتی  بۆ  النیكەم 

نامێنێت. »كەسایەتی یاسایی بە واتای ئەو پەیوەندییە دێت، كە هەڵدەستێت 

هەر  دیاریكراو،  یاسایی  سیستمێكی  و  دیاریكراو  یەكێتیەكی  دیاریكردنی  بە 

لەوێشەوە كەسایەتی یاسایی بۆ دیاریدەكرێت و وێنەی كەسایەتییە یاساییەكە 

بیستەمەوە  سەدەی  لەسەرەتاكانی  كەسایەتییەش  ئەو  دیاریكردنی  دەكات، 

سەریهەڵدا« د. رزوق بن مقبول الحمدانی. استاذ كلیە حقوق و السیاسە. دار 

املعرفە الكویتیە. ل67.
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نەمانی كەسایەتی لەوێوە سەرچاوەدەگرێت، كە ئاسایشی لەچنگی خۆی 

هەروەها  پێوەدەكات،  مامەڵەی  كێ  و  چۆن  دیارنەبێت  ئابوری  نەمێنێت، 

گرنگرتین شتێك ئەوەیە كێ و چۆن سوپا ئاڕاستەدەكات، خاكەكەی دەكەوێتە 

چنگی كێ، سنورەكەی لەكوێوە دەستپێدەكات و لەكوێ كۆتایی دێت، ئاوەكەی 

بۆ  مەرجن  ئەمانە  هەمو  هتد.  و  كێدایە  دەسەاڵتی  لەچنگی  ئاسامنەكەی  و 

شانازی  هاواڵتییەكەی  و  سیاسەتەكەی  كە  دەوڵ��ەت،  كەسایەتی  مانەوەی 

پێوەبكات. 

ئەگەرچی داگیركردنی دەوڵەت لەالیەن دەوڵەتێكی دیكەی زلهێزەوە، واتای 

لەناوچوونی كەسایەتی نییە، بەاڵم بۆ داهاتوی دەوڵەتەكە، كە ماوەیەكی زۆر لەو 

دۆخە سیاسیەدا مایەوە، مەترسی بۆ ئینتیامی هاونیشتیامنیەكانی دروستدەكات، 

داگیربكرێت،  دەوڵەتێك  لەئێستادا  كە  ئەوەنییە  واتای  ئەمە  دیسان  بەاڵم 

هەرزگۆڤینیا،  و  بۆسنا  وەكو  دەوڵەتێكی  منونە  بۆ  نەماوە،  كەسایەتی  ئیرت 

لەناوخۆدا،  مانەوە  ئەمانە  هتد،  و  سلۆڤاكیا  و  چیك  دەوڵەت،  دوو  بوونە  كە 

عێراق  كەچی  نەما،  جاران  وەكو  كەسایەتیان  نێودەوڵەتیدا  لەناوەندی  بەاڵم 

بەدەستنەهێناوە  فیدراڵیەتیان  و  بەشێك  نەبوونە چەند  ئەفغانستان هێشتا  و 

كەسایەتیان  كاریپێدەكرێت،  سیاسیەوە  لەروی  چەمكەكە  ناو  وەكو  تەنها  و 

لەدەستور  دراوسێكانیان،  هەژمونی  ژێر  كەوتنە  لەبەرئەوەی  بۆچی؟  نەماوە، 

چوونەدەرەوە، ژێردەستی مەرجەعی ئاینی، كولتوری، نەتەوەیی و هتد. ئەمە 

مەترسییەكەیە كە كەسایەتی دەبێت لەئاستی ناوخۆ و نێودەوڵەتی بپارێزرێت، 

ئەو پەیامنە كۆمەاڵیەتیەی بۆ دەوڵەتی مۆدێرن هەیە بۆ هاونیشتیامنیەكانی، 

هیچ مانایەكی لە فۆڕمی سیاسی، سەربازی، ئابوری، فەرهەنگی و ئاسایشەوە 

نەماوە و لەچنگی  بڵێین كەسایەتی ئەو جۆرە دەوڵەتە  ئاساییە  بۆیە  نەماوە، 

زلهێزی دیكەی نێودەوڵەتیدایە. 
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یەكەمی  كاری  كە  دنیا،  لەسەرانسەری  نییە  دەوڵەتی  قەوارەیەكی  هیچ 

پاراستنی ئاسایشی خەڵك و قەوارە و كەسایەتی هاونیشتیامنیەكەی و ناسنامە 

دەستوری  سزای  نییە  دەوڵەت  لەبەرامبەریشدا  نەپارێزێت،  پیرۆزیەكانی  و 

نەبێت، كە بە یاسا رێكخراوە، بەمەرجێك دەستورەكەی ئاشكرا و رونبێت لەروی 

بزانێت چۆن  تاكو  ماڵی هەركەسێكدا هەبێت،  و  لەگیرفان  و  مافەوە  و  ئەرك 

گرێبەستی كۆمەاڵیەتی كردوە لەگەڵ دەزگاكانی دەوڵەت و ئەرك و مافی چییە، 

دەستور،  لەبواری  نێودەوڵەتیە  شارەزایەكی  كە  سابیس(ە،  )تۆما  تیۆری  ئەمە 

پیرۆز  كتێبی  وەكو  دەوڵەتێك  هەر  و  واڵتێك  لەهەر  هاواڵتیەك  هەر  پێیوایە 

لەو  وایە،  واتای  نەبوو،  ماڵەكەی  لەرەفەی  یان  لەنەست  یان  لەیاد  دەستوری 

واڵتە دەستوری نییە و كاریپێناكرێت. 

بەاڵم لێرەدا تەنها لێبوردنێك لەالیەن دەوڵەتەوە هەبێت بۆ هاونیشتیامنیانی، 

ئەگەر  بەپێچەوانەوە  بێت،  نەزانین  یان  و  نەبێت  قورس  تاوانێكی  كە  ئەوەیە 

سەروەری دەوڵەت یان تاوانی گەورەی ئەنجامدا، یان دیاردەیەكی خوڵقاندن 

بە  گەورەی  زیانێكی  یان  تر،  ئەوانی  بۆ  لەكەسێكەوە  هەبوو  كاریگەری  كە 

جۆرە  ئەو  بەتایبەت  لێكرد،  زیانیان  بەگشتی  كۆمەڵگە  كە  گەیاند  دەوڵەت 

زیانەی كەدەوڵەت لەكاتی جەنگ، یان بارودۆخی ئاسایشی ناوخۆیی ناجێگیر 

بوو، هەوڵی خراپ درابوو دژی بەرژەوەندی گشتی، ئیدی ئەمە دەبێت بچێتە 

بەردەم یاسا و ئەو كەس و گروپە سزای خۆیان وەربگرن، بەپێچەوانەوە دەوڵەت 

سوك دەبێت و ناتوانێت دەستور وەكو ئینجیلی دەوڵەت بپارێزێت.

لە ئاستێكی دیكەدا، دەوڵەت لەگەڵ دەوڵەتێكی تر سزای هەیە، بۆ منونە 

ئەو دەوڵەتەی كە دراوسێكەی بەرژەوەندی خستۆتە ژێر پرسیارەوە، یان زیانی 

پێگەیاندوە، یان بەمنونە دەوڵەتێك مەترسی دروستكرد بۆ جیهان، وەكو كۆریای 



سمكۆ محەمەد  246

جۆرێك  هەریەكەیان  كۆدەبنەوە  دەوڵەتانێكن  ئەمانە  هتد.  و  ئێران  و  باكور 

سزای داناوە بە پێی دەستوری خۆی، كە نابێت ناكۆك بێت لەگەڵ ئەنجومەنی 

ئاسایشی نێودەوڵەتی، ئەمجۆرە سزایە جودایە لەگەڵ سزایەك كە دەوڵەتی بچوك 

دەریدەكات، ماناكەی فراوانرتە و بریتییە لەسزای ئابوری، دیبلۆماسی، سەربازی، 

نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر  هاونیشتیامنیەكانیشی  هەندێكجار  و  بازرگانی 

دەكەونە بەر ئەو سزایە، كاتێك لە فرۆكەخانەكان لەرێگەی پاسپۆرتەوە شوناسیان 

دەردەكەوێت، یان لەكاتی پێویستدا لێپێچینەوەیان لەگەڵ دەكرێت. 

سزای دەوڵەتی بۆ دەرەوەی دەوڵەت سزایەكی ترە، ئەویش بڕین و گرتنی 

رێگەی بازرگانی و هاوكاریكردن و هەناردە و هاوردەكردنی كااڵو شمەكە، بڕینی 

هەندێكجار  كە  نێودەوڵەتی،  لەئاستی  دیبلۆماسییە  و  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی 

خراپ دەكەوێتەوە، بۆ منونە هاوكارینەكردنی بەرەیەكی وەكو ئەوەی ئەمریكا 

لەدژی ئەلقاعیدەی تیرۆریست، لەدوای 11 سێپتەمبەر و سەرهەڵدانی داعش لە 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، دروستیكردبوو. ئەمجۆرە سزایە لەدوای بەئاگاهاتنەوەی 

دەوڵەت لەئاستی دبلۆماسییەوە تێدەگات چۆن مامەڵەیەكی ناشایستەی كردوە.

ئەویش  دەوڵ��ەت،  لەسەر  هەیە  كۆمەاڵیەتی  س��زای  دیكەی  جۆرێكی 

لەئەنجامی سەركێشی سەرۆكی دەوڵەتە لەگەڵ زلهێزەكان و مەترسی بۆ سەر 

بەرژەوەندیەكانیان، ئیدی زلهێزەكان خەڵك و كۆمەڵگە هاندەدەن دژی دەوڵەت 

راوەسنت و سزای بدەن، هەروەك ئەوەی بەسەر سەدام، قەزافی، موبارەك و هتد 

هات. ئەمجۆرە سزایە تەنها هاندانی سیاسەتی نێودەوڵەتی نییە، بەقەد ئەوەی 

بەشێكی هاندەری ناوخۆیی هەیە، كە دەوڵەت لەكاتی خۆیدا كێشەی پێكهاتە 

لەئاستی  چۆن  هەروەك  كەڵەكەبوون،  و  چارەسەرنەكردوە  كۆمەاڵیەتیەكانی 

ناوخۆش دەوڵەت ئەم سزایە بەسەر بەرپرس یان پەرلەمانتار دەسەپێنێت، بۆ منونە 

هێشتنەوەی زۆرە ملێ بەسەر بەرپرسێكدا، كە گەندەڵی كردبێت یان لە ئەنجامی 

پەیوەندی ناشەرعی یان هەواڵگرییەوە دەوڵەتی خستبێتە بەردەم مەترسی. 
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دەوڵەت  لەدامەزراندنی  بیركردنەوە  كە  ئەوەمانكردبوو،  باسی  پێشرت 

پێشرت مانایەكی هەبوو، رەنگە یەكێك لەو مانایانە ئەوەبێت، كە بۆ پاراستنی 

بەرژەوەندی، بنەماڵە، هۆز و دەسەاڵتێكی دیاریكراو بووبێت، بەاڵم دواتر ئەم 

دەژی،  كۆدا  لەناو  كە  تاك،  ئاستی  بۆ  یان  گشت  بۆ  فراوانرتبووە  تێگەیشتنە 

سیستمی  دەبێت  و  كۆیكردۆتەوە  لەقەوارەیەكدا  خۆیەتی  داوای  خاوەنی 

دەوڵەت، كە بریتییە لەدەستور دیاریبكات و سنوری بۆ دابنێت، تاكو تاك چێژ 

خاكێك،  سنوری  قەوارەیەك،  بەدابینكردنی  پێویستی  كە  ببینێت،  ئارەزوە  لەو 

ئااڵیەك، سیمبولێك و سیستمێك بووە بۆ ژیانێك، كە تاك گەرەكیەتی و خەوی 

پێوە بینیوە. 

بەدەوڵەتی  ب��ڕوای  و  رسوشتییە  دەوڵ��ەت��ی  دژی  سپێنۆزا  ئەگەرچی 

پێكهاتەیەكی  رسوشتی  دەوڵەتی  پێیوایە  ئەو  چونكە  هەیە،  دروستكراو 

حەزی  بەئارەزو  و  بەخەسڵەت  مرۆڤیش  و  بەرەوپێشەوەناچێت  و  خۆڕسكە 

لەبەرەوپێشربدنی ژیانە، »دەوڵەتی رسوشتی دەوڵەتێكی تەمەن كورت، تاكڕەو، 

هەژار و دڕندەیە، وەك بونەوەرێكی عاقڵ )ئێمەی مرۆڤ( زوو هەستدەكەین 

تێگەیشتنێكی  و  رێككەوتن  بگەینە  و  بهێنین  ژیانە  لەمجۆرە  واز  پێویستە 

تاك  خۆپەرستییەكانی  ئارەزوە  و  لەخەون  رێگرتن  بۆ  لەنێوامناندا  هاوبەش 

هەنگاوەش  بەم  رسوشتدا،  سایەی  لەژێر  نەك  یاسادا  سایەی  لەژێر  ژیان،  بۆ 

دەتوانین ژیانی سەالمەتی و بەرژەوەندیەكامنان بەیەكەوە بپارێزین، دەوڵەت 

ئەگەر پاشایی بێت یان حوكمی كەمینە بێت یان دەوڵەتی دیموكراسی بێت، 

سەرجەم  هەركاتێك  بكات،  خۆی  دەسەاڵتی  هێزو  لە  پارێزگاری  دەتوانێت 

پاراست، ئەویش لەرێگەی  نێوانیان  تاكەكانی كۆمەڵگە رێككەوتنی هاوبەشی 

گوێڕایەڵبوونی  و  ملكەچبوون  كۆمەڵگەكان  كۆمەاڵیەتی  پەیامنی  نەشكاندنی 
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دەوڵەت پێچەوانەی ئازادییەكانی ژیامنان نییە، لەكاتێكدا ئەوانەی هەڵامنبژاردن 

و  فەرمان  هاوكات  و  هەڵامنبژاردن  ئازادانە  دەك��ەن،  فەرمانڕەوایامن  و 

داواكاریشیان پێچەوانەی بەرژەوەندییە بااڵكامنان نەبن، بۆیە لەسەر دەوڵەت 

پێویستە ئەو ئازادییە بپارێزێت«. رسوشتی دەوڵەت لەالی سپێنۆزا. وەرگێڕانی 

لە ئینگلیزیەوە. شاسوار كەمال مەحمود. گوڤاری ئایدیا. ژمارە 8 و 9. تەموزی 

 .2006

ئازادی مانایەكی زۆر فراوانە، رەنگە بۆ نوسین، شێوەی ژیانی كۆمەاڵیەتی، 

هەیە،  جیاوازیان  مانایەكی  تێگەیشتنانە،  لەو  یەكێك  هەر  هتد  و  سیاسی 

بابەتێكی سەربەخۆیە، سپێنۆزا لەشوێنێكدا  ئازادی دەوڵەت لەشوێنێكدا  بۆیە 

دەكات،  تاك  ئاڕاستەی  بابەتەكە  و  دەكات  بەدرێژی  بابەتە  ئەم  لەسەر  قسە 

كە چۆن داوابكات ئازادبێت و لەشوێنێكی دیكەشدا ئاڕاستەی دەسەاڵتدارانی 

دەوڵەت دەكات، كە لەكوێ و بەچ شێوەیەك ئەو ئازادییە دابینبكەن، دەڵێت« 

ئەو گەلەی سەربەخۆیی دەوڵەتی هەبوو، گرنگرتین كار كە دەیكات، ئەوەیە 

ئازادی بۆ تاكەكانی دابینبكات، بۆیە ئێمە لێرەدا قسە لەسەر شێوەی سیستمی 

حوكمداری دەكەین، كەواتە ئەو حوكمە چییە دەوڵەت فۆكسی لەسەر دەكات، 

یان  گروپێك،  یان  كەسێكدایە  تاكە  لەچنگی  دەسەاڵتە  ئەو  ئەوەیە  مەبەست 

بەهاوبەشییە لەنێوان كۆمەڵێك، لێرەدا تێگەیشنت لە دابینكردنی ئازادی دێت« 

لەشوێنێكی دیكەدا دەڵێت »دەوڵەت بەشێوەی یاسای مەدەنی، كە سەروەری 

و  یاساشكێنی  بنچینەی  لەسەر  دانراوە،  دامەزراندنیەوە  لەكاتی  و  دەوڵەتە 

لەدواجاردا  كۆمەڵگەدا،  رێكخستنی  لەحاڵەتی  سەركوتكردنە  و  دادپەروەری 

چونكە  دیاریدەكات،  مەدەنی  یاسای  دەوڵەت،  لەگەورەیی  تانەلێدان  تاوانی 

دیاریكراوی  لەمەراسیمێكی  هەروەك  حاڵەتەیە،  ئەو  پاراستنی  بۆ  تاك  ئازادی 

دەسەاڵتی بااڵدا سنوری بۆ دانراوە، لێرەوەیە هەمو تاكێك بەرامبەر كەسێكی تر، 

مافێكی جیاوازی هەیە كە بە پێی ویستەكانی خۆی بژی، یان وەكو ئازادیەكەی 
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بۆ پاراستنی بوون و تواناكانی«. سبینوزا. رسالە فی الالهوت و السیاسە. ترجمە 

و تقدیم. د. حسن حنفی. مراجعە. د. فواد زكریا. دار الگلیعە. بیروت. ل386. 

حزبێك  كە  هەیە،  ناوخۆ  لەئاستی  دەوڵەت  نەبیرناوی  دیكەی  سزایەكی 

لەدژی دەوڵەت بەرهەڵستی و خۆی بۆ داهاتوو ئامادەدەكات، كە هەڵبژاردنە 

سیستمی  لە  تێناگات  لەوە  بەاڵم  لەحوكمڕانیدا،  دەسەاڵت  بەدەستهێنانی  بۆ 

نەك  تر،  هیچی  و  بەرنامەیە  منایشكردنی  تەنها  بەرهەڵستكاری  دیموكراسیدا 

كە  ناشەریفانە،  ملمالنێی  و  دەسەاڵت  حوكمداری  سیستمی  ناشیرینكردنی 

خەڵك لەو منایشە سیاسییە تێناگەن، چونكە پەروەردەی سیاسی تا ئەو جێگەیە 

كە  سیاسەت،  نەك  كاربكات  كۆمەاڵیەتیدا  لەئاستی  خەڵك  كە  خزمەتیكردوە، 

بەشێكی زۆری ئەو دیبلۆماسیەتەیە و لەسەر بەرژەوەندی خەڵك بەگشتی بە 

بێئەوەی خۆیان بزانن، بۆیە دەبینین نەك هەر دەسەاڵت، بەڵكو جەماوەریش 

بە پێی تێگەیشتنەكەی خۆیان سزای ئەو حزبە دەدەن و بۆ پەرلەمان دەرناچن 

و نابن بەنوێنەری خەڵك لەپەرلەمان. 

»دەوڵەت  دەڵێت:  حەق(دا  فەلسەفەی  )بنچینەكانی  كتێبی  لە  هیگڵ 

دامودەزگایەكی زۆرداری نییە و سنور بۆ ئازادی تاك دانانێت، هەروەها شتێكیش 

تاك، لەبەرامبەریشدا  ئازادیەكی نەگەتیڤ لەسایەی دەوڵەتدا بۆ  نییە بەناوی 

بەڵكو  بێت،  تاكەكەس  ئازادی  پاراستنی  دەوڵەت  كاری  هەمو  وانییە  واتای 

كەرەستەی تایبەتی دەوڵەت هەیە بۆ پاراستنی تاكەكان«. هیغل. اسس فلسفە 

الحق. بیروت. ترجمە: جورج طرابیشی ل53. 

و  تاك  بۆ  دایهێناوە  سیستمەكەی  و  دەوڵەت  كە  سزایانەی  ئەو  لەدژی 

كۆمەڵگە و رێكخستنی كۆمەڵگە، ئەنارشیستەكان ئەو بیانوەیان بەدەستەوەیە، 

سەرباری بۆچوونەكەی ماركس سەبارەت بەدەوڵەت، كە بریتییە لە كۆمەڵێك 

كەرەستەیەكی  پێیوایە  هەروەها  خەڵكەوە،  بەسەر  ستەمكاری  دامودەزگای 
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زیندانیكردنی  و  قەتیس  بۆ  فراوانەوە  لەئازادیەكی  مرۆڤە  سەركوتكردنی 

خزمەتكردنی  و  یاسا  بە  پەیوەستبوون  بۆ  دەب��ەن،  ملكەچپێكردنی  و 

ئانارشیستەكان  بەاڵم  دەكەن،  سیاسەت  كە  دەستەبژێرێك،  بەرژەوەندییەكانی 

دەوڵەت  بڕوایانوایە  ئەنارشیستەكان  چونكە  نازانن،  بەپێویستیەك  دەوڵەت 

و  كۆمەڵگە  رێكخستنی  بۆ  دانراون  دەزگایانەی  ئەو  لەبری  و  نییە  پێویست 

خۆسەپێن  بەزۆر  دەسەاڵتداری  و  مافیا  گروپی  پاراستنی  تەنها  كە  مافەكانی، 

ئەوانە رێكخراو و كۆمەڵە و سەندیكاكان  لەبری  تەڵەكەبازن،  و  و سیاسەتباز 

و  مرۆڤ  زیندانیكردنی  بۆ  سنورێك  هیچ  و  بەڕێوەببەن  كۆمەڵگە  دەتوانن 

دەوڵەت  لەدەستی  دەبێت  دەڵێن  ئەوەی  سەرباری  نەمێنێت،  كولتورەكان 

رزگارمان بێت، بەاڵم بۆ پاراستنی مافەكان داوا لەو هێزە دەكەن، كە دەوڵەت 

و دامودەزگاكانی هەیەتی. 

زوڵم  لەروخساری  كردارییەوە  ل��ەروی  دەوڵەتیان  ئەنارشیزمەكان   «

حكومەتیان  دام��ەزراوەی  بەاڵم  تاوانباردەكرد،  دەسەاڵتدارێتی  ستەمی  و 

لەكۆمەڵگەی مرۆڤایەتیدا بەكەڵك دەزانی، وەك حكومەت خوازراوی ئەمان، 

شێوەیەك  بەهیچ  و  بێت  خۆبەخشانە  بەشێوەیەكی  كە  بوو،  حكومەتە  ئەو 

هێزو دەسەاڵتی دژ بە هاواڵتییەكانی خۆی بەكارنەبات، ئەو هێزەشی نەبێت 

دەكرێت  سەرپێچیدەكەن،  كە  كەسانەش  ئەو  پێیانوایە  بكات،  كارە  ئەو  كە 

دەربكرێن  كۆمەڵگەیە  لەو  یاخود  خەڵكەوە،  گشتی  رای  ژێرفشاری  بخرێنە 

ئەنارشیستەكان  هەڵبەتە  پێبدرێت،  رێگەیان  نابێت  زیاتر  سزادانەش  لەو  و 

باوەڕیانوایە، كە ناواخنی مرۆڤ پاكە و كۆمەڵگە وەرگرە، بەاڵم دەسەاڵت و 

دەستبەسەراگرتنی دەوڵەت مرۆڤی خراپ و لەكۆمەڵگە هەاڵتوو دەسازێنێت، 

و  زوڵم  بنچینەی  لەسەر  دەوڵەتانەی  ئەو  روخاندنی  پێشیانوایە  هەروەها 

تاوان كەمدەكاتەوە، بەاڵم كاتێك دەوڵەت خۆی شەڕەكان  زۆر دامەزرابێت، 
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ئەنجامدەدات، كە  تاوان  ئەوا خراپرتین  كەمبكات و خەڵكی بچەوسێنێتەوە، 

تاكگەراكانن،  ئەنارشیزمە  یەكێكیان  بەشەوە،  بەدوو  دەكرێن  ئەنارشیزمەكان 

كە ناودارترینیان )ویلیاو گادوین( ساڵی 1756_ 1836. برۆدۆن 1809 _1865 

موڵكایەتییە  لەناوبردنی  خوازیاری  كە   ،1856  _  1806 شتێرنەر  وەماركس 

مەزنەكان و زۆركردنی موڵكایەتییە بچوكەكان و ئاڵوگۆڕی ئازاد و هزریانەیە، 

دژ بەهەرجۆرە بەرنامە داڕشتنێك بۆ چاكسازی ئابوری بوون، دوەم جۆریان 

ئەنارشیزمە گشتگەراكان بوون، هەمویان شۆڕشگێڕ بوون. دامەزرێنەری ئەم 

و  بووە  لەروسیا  كە   1876_  1814 ساڵی  لە  بوو  باكۆنین  میخایل  رێچكەیە 

رۆژانی زۆری لە گرتوخانەكاندا بە هۆی چاالكییەوە بردۆتەسەر، لەكۆمۆنەی 

ئەو  لەگەڵ  ماركس  بەاڵم  هەبووە،  هاوكاری  ماركسدا  لەگەڵ  سۆسیالیستی 

لەناوبربێت«  بەشێوەیەك  پێیوابوو دەكرێت دەوڵەت  كە  نەبوو،  بۆچوونەیدا 

كوردی.  بۆ  وەرگێڕانی  سیاسەت.  زانست  بنەماكانی  بەشیری.  حوسێن 

ئەبوبەكر كاروانی. باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی حەمدی. 2009. 

ل174 ل174 

ئەگەرچی ئەو چەند جۆرە ئەنارشیزمە لە رۆژئاوا سەریهەڵدا، زەمەنێكی 

جیاوازبوو لە سیاسەت و دەوڵەتداری بۆ دەسەاڵتەكان و نەبوونی دیموكراسی 

چەمكانەی  لەو  هیچكام  هەروەها  بوو،  جیهانییەكان  جەنگە  سەردەمی  و 

مافی مرۆڤ و دیموكراسی لەناو سیستمی سیاسیدا نەبوون، بەاڵم ئەنارشیزم 

بزوتنەوەیەكی خۆڕسكە و لەزەینی ئەو مرۆڤانەوە سەریهەڵداوە، كە ناهەقی، 

تاكو ئێستاش كە زەمەنی  بۆیە  نا لۆژیكی سیاسی، زوڵم و ستەم قبوڵناكەن، 

پێشرت  وەكو  بەاڵم  گۆڕاوە،  دەوڵەتداری  سیستمی  و  دەوڵەت  و  سیاسەت 

جارێكی  بزوتنەوەیە  ئەم  ستەمدەكات،  دەوڵەت  لەبری  كۆمپانیاكان  گومتان 

تر بە شێوازێكی دیكەی سیاسی و جەماوەری لەهەمو دنیادا چاالكیدەكەن، 
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)نوام چۆمسكی(، كە نوسەر و بیرمەندێكی نارساوی ئەمەریكیە و رەخنەگری 

چاوپێكەوتنێكی  لەمیانەی  ئێستا،  سەرمایەدارییەی  سیستمی  لەم  سیاسییە 

دەسەاڵتدارێتییە،  سیستمێكی  تەنها  »دەوڵەت  دەڵێت  بەدەوڵەت  سەبارەت 

دامەزراوەكان،  سەركوتكردنی  نییە،  خراپرتینیشی  دەسەاڵتی  تەنها  بەاڵم 

لە  جۆرێك  و  ناسنامەكان  فرە  مۆنۆپۆلەكان،  كۆمپانیا  ناردنكارەكان،  یەكێتی 

وەكو  منونە  بۆ  هەیە،  جیهانیان  ئاستێكی  كە  جیهانین،  زەبەالحی  گروپی 

)جەنڕال مۆتۆز(، كە زۆر لەدەوڵەت خراپرتە، دەوڵەت تاڕادەیەكی باش لەژێر 

نادەنەوە،  خەڵك  وەاڵمی  كۆمپانیاكان  كە  لەكاتێكدا  خەڵكدایە،  چاودێری 

ژێر  بخرێتە  ناتوانرێت  كە  جۆرێتی،  خراپرتین  كەمتەرخەمیەكانیش  بەاڵم 

كاریگەری و چاودێرییەوە، نوام چۆمسكی لەو چاوپێكەوتنەدا بە راشكاوانە 

لۆژیكی،  ئانارشیستی  بەاڵم  ئانارشیستەكانم،  بزوتنەوە  پاڵپشتی  من  دەڵێت 

لەم الیەنەوە من زۆربەی كات گفتوگۆیان لەگەڵ دەكەم پێیاندەڵێم، دەبێت 

لەبەرامبەر  تاخەڵك  بكەن،  دەوڵەت  لە  پشتیوانی  و  لۆژیكی  ئانارشیستێكی 

كاتی  ئەمە  دەبێت  دیارە  بپارێزێت،  خراپرتەكان  دەسەاڵتدارێتییە  سیستمە 

لەشەڕی  پێشەوە  بێتە  كاتێك  هەوڵبدەین  ئێمە  دەبێت  تێپەربێت،  و  بێت 

دەژین،  جیهانەدا  لەم  ئێستا  ك��ردەوە  بە  بەاڵم  بێت،  رزگارمان  دەوڵ��ەت 

كەواتە  دەینەخشێنین،  ئایندە  بۆ  لەمێشكامندا  ئێمە  كە  لەجیهانێكدا  نەك 

دەبێت  حاڵەتەدا  لەم  بكات،  مرۆڤەكان  هاوكاری  بیەوێت  كەسێك  ئەگەر 

ئارەزوناكەن  ئانارشیستەكان  لە  زۆرێك  نیشانبدات،  رێگایان  و  رێنامكەربێت 

نوام چۆمسكی دەڵێت:  پرسیارێكی دیكە  لەبەرامبەر  بابەتە بگرن،  لەم  گوێ 

مۆستە(  )ئایو  وەك  كەسانی  هەیە  سوننەتی  كۆنی  ئاینێكی  ئانارشیستەكان 

راستیدا  لە  بەشكۆن،  و  بەڕێز  كەسانێكن  و  ئاینین  ئانارشیستی  ئەمریكا  لە 

ساڵی  كە  سۆسیالیستی  بزوتنەوەی  بڕوانە  هەیە،  پرۆتستانتی  سونەتێكی 
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ئیمپریالیزم،  لەمێژوی  تازەیە  مەسەلەیەكی  بۆخۆی  ئەمە  سەریهەڵدا،   1980

لەالیەن  كە  مرۆڤەكان،  هاوكاری  بۆ  گوندێك  نەچوبووە  پێشرت  كەسێك  هیچ 

ساڵی  ئەمریكایی  هەزاران  كرابووەسەر.  هێرشی  ئیمپراتۆری  دەسەاڵتدارانی 

كە  ئەنارشیستییەم،  بزوتنەوە  ئەو  الیەنگری  ئێستا  بەاڵم  كارەیانكرد،  ئەم   80

رێگە لەدەوڵەتی دۆگام دەگرێت و ناچێتە پێشەوە و رێ لە مرۆڤ ناگرێت، 

قازانجی  ب��ەرژەوەن��دی  لەپاراستنی  جگە  دەوڵ��ەت  دەرك��ەوت��ووە  چونكە 

دژی  ئانارشیستەكانە  مافی  كەواتە  نەماوە،  سیاسییان  مانایەكی  كۆمپانیاكان، 

چۆمسكی.  نوام  چاوپێكەوتنی  بن«.  دەوڵەتداری  سیستمی  لە  شێوازە  ئەم 

لەبارەی دەوڵەت و سیكۆالریزم، سایتی هەفتە. وەرگێڕانی بۆ فارسی. ناهید 

جعفری. وەرگێڕانی بۆ كوردی. سەالم مارف. 

بۆ  گۆڕیوە  سادەیان  ژیانی  چونكە  دەوڵەتن،  دژی  ئانارشیستەكان  بۆیە 

مرۆڤ  كە  ناگرێت،  بەرگەی  چیرت  بەگشتی  مرۆڤ  كە  هەڵبژاردەیەی،  ئەو 

زیندانیكردنی  كێشەی  نەخۆشی،  دارایی،  قەیرانی  جۆرەها  توشی  بەگشتی 

ئازادییە رسوشتییەكانە، رەنگە هەر لەبەر ئەمەش بێت لەیەك كاتدا چۆمسكی 

بكرێت  دەوڵەت  پاڵپشتی  بەوەیە  بڕوای  دەكات،  ئانارشیستەكان  لە  پاڵپشتی 

چونكە  پارێزراوبێت،  دەوڵەتەوە  دەزگاكانی  لەالیەن  خەڵك  مافی  ئەوەی  بۆ 

بە بێ دەوڵەت كێشەی دەستێوەردان و پێشێلكاری مافەكان دەبینەوە، ئەمە 

خۆی  دەسەاڵتەكانی  ئێستا  كە  لەشێوەكان  بەشێوەیەك  دەوڵەتیش  لەكاتێكدا 

خۆشی  لەشوێنی  بەاڵم  كردوە،  زەبەالحەكان  كۆمپانیا  رادەستی  لەجەوهەردا 

سیاسەت،  دەسەاڵت،  كە  ئازادیەك،  بۆ  گۆڕیوە  ئازادییە رسوشتییەكانی  هەمو 

قبوڵی  خۆی  ویستی  بەبێ  مرۆڤ  دەبێت  و  دایهێناوە  دیاریكراو  سیستمێكی 

نازانن،  بەپێویستی  و  دەوڵەتەن  ئەمجۆرە  دژی  ئانارشیستەكان  بۆیە  بكات، 

چونكە دژی ئازادی تاكە. 
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پێناسەی دەوڵەت
لەپێكهاتەكانی سیستمی حكومڕانی

حكومەت كە لەبنەچەدا ناسنامەی دەوڵەتی هەڵگرتوە، واتە حوكمكردن 

یان كۆنتڕۆڵكردنی قەوارەو سنور و شوناسی دەوڵەت، كەواتە چاالكی حكومەت 

لەجێبەجێكردنی  دڵنیابێت  خەڵك  ئەوەی  بۆ  لەخۆدەگرێت  توانایە  ئەو 

پێی  كۆمەڵگە  بە  پەیوەند  تری  كایەكانی  و  كۆمەڵگە  كە  یاسایانەی،  ئەو 

بەڕێوەدەچێت، لەهەمو حاڵەتێكدا خەڵك حكومەت بەدامەزراوەیەكی گرنگ 

پێكەوەژیان،  شارستانیەت،  وجودی  حكومەت  بێ  بە  پێیانوایە  و  دەزانێت 

دوای  لەدنیادا  حكومەت  مەحاڵە،  گشتی  بەرژەوەندی  و  گشتی  دڵنیایی 

براوەی  پەرلەمانیش  چاودێری  لەژێر  هەر  دێت،  پەرلەمان  هەڵبژاردنی 

پڕۆسەكە، زۆرینەی دەنگەكانی دانیشتوان بەدەستدەهێنێت. 

ئەم  پیادەدەكات،  دەوڵەت  سیاسەتی  و  دەپارێزێت  سیستم  حكومەت 

نییە،  ژیانی خەڵك  دابینكردنی  بەڕێوەبردنی كارگێڕی و  تەنها پالنی  دەزگایە 

یان تەنها دەستەبژێرێك نین بۆ خۆسەپاندن بەسەر هاواڵتی و هاونیشتیامنیان 

سیستمی  و  دنیا  تاكو  هەمیشە  كە  لێكجیاواز،  چینی  دوو  جیاكردنەوەی  و 

بەاڵم  بەردەوامدەبێت،  ملمالنێیە  ئەو  ئێستا  ستایلەی  بەو  مابێت  حوكمڕانی 

شوێنانەی  لەو  رەنگە  شوێن،  و  كات  پێی  بە  دەگۆڕێت  ملمالنێكان  شێوازی 

فەرهەنگی  و  ئابوری  و  سیاسی  لەسیستمی  ریفۆڕم  و  ئاینی  ریفۆڕمی  كە 

كە  شوێنانەی  لەو  ساردتربێت  ملمالنێكە  شێوەی  ك��راوە،  هەمەالیەنە 

بەمانا  ستەمكارە  واتە  هتد.  و  ناشارستانی  و  نادیموكراتی  و  نەگۆڕ  سیستم 

دامەزراوەیەكی  وەكو  حكومەت  ب��ەدواوە  لێرە  بەڵكو  فەرهەنگیەكەی، 

بۆی  نێودەوڵەتی  لەئاستی  یاسایەی  ئەو  و  خۆی  توانای  پێی  بە  هەمەالیەن 
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لەرێگەی  لەدەرەوە  بكات  دەوڵەت  سیاسەتی  رەسمی  دەتوانێت  دانراوە، 

و  پیشەسازی  بازرگانی  وەكو  پەیوەندیدارەكانی  وەزارەتە  و  باڵیۆز  و  نوێنەر 

دیبلۆماتكارەكانی لەپەیوەند بەرێكەوتنی سیاسی و هتد، بەوپێیەی كە دەزگا 

هەواڵگری و سەربازییەكان لەژێر كۆنتڕۆڵی حكومەت و ستافەكەی سەرۆك 

پەرلەمانی  سیستمەكەی  حكومەت  كە  دوەمیش  ئەگەری  دەبێت،  وەزیران 

بەمانا  ستەمكارییە  یان  هەڵبژاردن  بێ  كە  هەمیشەیی  سەرۆكی  نەبێت، 

بۆ  رادەسپێرێت  ستافێك  و  كەسێك  جارێك  ساڵی  هەرچەند  سیاسییەكەی، 

پێكهێنانی حكومەتی نوێ. 

تائێستاش  و  ناوەڕاست  سەدەكانی  بیرمەندەكانی  زۆربەی  ئەگەرچی 

و  دەوڵەتشار  بەواتای  سیاسەتیش  و  سیاسەتە  حكومەت  كە  بیروڕایانوایە، 

خودی چەمكی دەوڵەت دێت وەكو قەوارە، بەاڵم بیروڕای جێكەوتە ئەوەیە 

كە هەندێكجار دەڵێن زانستە، لەبارێكی تردا بسامرك كە یەكێك لەسەركردە 

و حوكمڕانەكانی سەدەی 18ی ئەڵامنیا بوو پێیوایە »حكومەت سیاسەت نییە، 

بەڵكو هونەرێكە بۆ پیادە و كۆنتڕۆڵكردنی كۆمەڵگە لەڕێگەی دروستكردنی 

كوردی.  بۆ  وەرگێڕانی  هێیود.  ئاندرۆ  سیاسی.  تیۆری  بەكۆمەڵەوە«  بڕیاری 

گۆران ساڵح. ل95.

 1984 ساڵی  سیاسەتوان،  هەم  بیرمەندبوو  هەم  كە  لێفتۆیچ  ئەدریانۆ 

جەرگەی  لەناو  »سیاسەت  دەڵێت  چییە(  )سیاسەت  بەناوی  هەیە  كتێبێكی 

فەرمی،  هەندێكجار  حكومەت  پێگەی  بەكۆمەڵدایە،  كۆمەاڵیەتی  چاالكی 

و  تاكەكان  گروپەكان،  لەهەمو  تایبەتیشە،  و  گشتی  نافەرمییە،  هەندێكجار 

دامەزراوەی كۆمەڵگە دایە«. حوسێن بەشیریە. بنەماكانی زانستی سیاسەت: 

و. ئەبوبەكر كاروانی. ل39

ئەم قسەیەی ئەدریانۆ بۆ ئەوە گوتراوە، كە نەك چەمكی سیاسەت پێناسە 
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لە  حكومی  دەسەاڵتی  رەسمی  كە  ئەوەیە  بۆ  بەڵكو  تر،  جارێكی  بكاتەوە 

مێشكی خەڵكدا وێنابكات، بە دەستەبژێریش بڵێت بە بێ خەڵك حكومڕانی 

سیاسی  دەستەبژێری  كە  بوون،  شۆڕشانە  ئەو  منونەش  سەربگرێت،  مەحاڵە 

بە  هاوكاریانبكەن،  ئامادەنەبوون  خەڵك  دەستپێشخەریانكردوە،  رۆشنبیر  و 

حكومەت،  گۆڕینی  و  شۆڕش  بۆ  سازكراون  و  ئامادە  خەڵك  پێچەوانەشەوە 

یان ئەگەر هاوكاری پێشوازینەكردنی خەڵكیان لەبەرچاونەگرتوە دەستەبژێرە 

خۆسەپێنەكە، دواتر لەژیانی رۆژانەدا رەنگیداوەتەوە و باجەكەی قورسرتبووە 

لەو كاتەی، كە شۆڕش لەدژیان بەرپاربووە.. 

نەتەوەیەك  كە  مانایەی  بەو  نەتەوەیی،  دەوڵەتی  حاڵەتێكدا  لەهەمو 

گەرەكیەتی مومارەسەری دەوڵەت بكات وەكو ئەوەی لە جیهاندا هەیە، دوو 

دەوڵەتی  واتە  میللەتە  بۆچوونی حوكمی  یەكەم  هەیە،  لەبارەیەوە  بۆچوون 

نەتەوەیی، كە مانا گشتییەكەی ژیانی سیاسی نەتەوەیەكە و هیچی تر، واتە 

یەك  لە  هەیە  سیاسەت  ئاڵۆزەكانی  توخمە  هەرچی  كە  سیاسی  ژیانێكی 

تایبەمتەندییە  ئەم  كۆبكاتەوە،  مێژویی  پێشینەی  یەك  و  كولتور  یەك  زمان، 

هەر ئەوەندە كەڵكی هەیە، كە بۆ نەتەوەیەكی دیاریكراو ئەو حكومەت و 

دەوڵەتە كاربكات، چونكە هەرچی سیاسەت هەیە لەژێر ئەو ناونیشانە خۆی 

رۆژانە  چاالكیانەی  ئەو  هەمو  واتە  بەرهەمدێنێتەوە،  خۆی  و  پێناسەدەكات 

لەهەمو بوارەكان دەكرێت، دەكەوێتە خزمەت نەتەوەیەكی دیاریكراو. 

بۆچونی دوەم بابەتی دابەشبوونە بۆ پێكهێنانی دەوڵەت، چونكە ئەو كات 

ناكرێت  واتایەی  بەو  تەماشادەكرێت،  ناسنامەوە  لەروی  جۆراوجۆر  چاالكی 

لەیەك قەوارەدا چەند نەتەوەیەك هەبێت تەنها یەك نەتەوە چاالك بێت، بۆ 

بەو  ئەگەر  نەتەوەیەك،  ناسنامەی  ناونیشانی  لەژێر  دەوڵەتێك  پێناسەكردنی 

پێوەرە بێت لەقەوارەیەكدا یەك نەتەوە ستەمی لێكراوە و دەبێت ناسنامەكە 
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بێت،  نەتەوە  یەك  بەناوی  دەستوردا  لە  زۆرینە  ئاینی  رەنگدانەوەی  ئااڵو  و 

كە نەتەوەی زاڵە، كێشەیەك دروستدەكات بۆ تێگەیشتنی دەوڵەتی مۆدێرن، 

دەوڵەتی فرە نەتەوە، فرە ئاین و فرە كولتور. 

دەپارێزێت،  دەوڵەت  تیۆری حكومڕانی  و  گشتگیرە  كە  سێیەم،  بۆچونی 

مەبەست لەو فەرهەنگ و رۆشنبیریەیە، كە بە بێ ئینتیام تەماشای تەواوی 

پێكهاتەكانی قەوارەی دەوڵەت وەك هاواڵتی نیشتیامن مامەڵە لەگەڵ دۆخی 

چونكە  دەبێت،  خۆی  بەرهەمی  وشە  واتای  بە  ئەمە  دەكات،  رۆشنبیری 

و  فەرهەنگ  ناسنامە،  كولتور،  بیانویەكی  بەهەر  كەس  نابێت  لەدەوڵەتدا 

هەمو  كوردستان  وەك  لەكاتێكدا  ئەمە  بكات،  لەئەویرت  رێگری  ئابوری  باری 

بۆ  سەرچاوەن  یەك  و  چارەنوس  یەك  و  مێژون  یەك  خاوەنی  پێكهاتەكان 

دروستكردنی  سەرەكی  مەرجی  دەوڵەتیەكە،  قەوارە  حكومڕانی  و  دەوڵەت 

ناسنامەی دەوڵەت بۆ هەمو پێكهاتەكانیش لێرەوە دەستپێدەكات، ئەوكاتەی 

و  راستەقینە  بنچینەی  لەسەر  پێكەوەژیان  بۆ  خوازیاری  كایەی  هاتنە  كە 

بنچینەی لێبوردەیی بێت لەباری ئاینی و نەتەوەیی و مەزهەبی بێت، چونكە 

ئێمە باسامن لە حكومەت و دەوڵەتی فرەییە لە قەوارەیەكی دیاریكراوە. 

سیستمەكانی حوكمڕانی

بۆ قۆناغێك لەقۆناغەكان سیستمی حكومڕانی دیاریكراو وەكو مۆدێلێكی 

دەوڵەتێك  هیچ  دەرەبەگایەتیدا  لەقۆناغی  پیادەكراوە،  و  هەبووە  سیاسی 

و  نەئازادی  سەرمایەداری،  سیستمی  وەكو  نەبوبێت  بەومانایەش  ئەگەر 

نەدیموكراتیەتی بەخۆیەوە نەبینیوە، دوابەدوای هاتنی سەرمایەداری مۆدێرن 

لەشەڕو  دەوڵەت  هەمیشە  نەبینیوە،  بەخۆیەوە  سۆسیالیزمی  دەوڵەتێك  هیچ 

بووە  واقیعێك  شەڕ  چاوچنۆكبوون،  بەرادەیەك  ژیاوە، حكومەتەكان  كوشتاردا 
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شەڕە  وەكو  لەسەرهەڵدانی  ترساوە  و  بووە  لەچاوەڕوانیدا  خەڵك  هەمیشە 

شێوەی  كە  هاوچەرخ،  سەرمایەداری  دواتریش  دوەم.  و  یەكەم  جیهانیەكانی 

شەڕە ئابوری و سەربازییەكانی جیاوازە و شەڕی تەكنۆلۆژی دەكات، لەرێگەی 

دەوڵەتۆچكە و دەوڵەتانی سەربەخۆ، كە هاوكاریاندەكەن، بەاڵم سیستمەكان 

لەهەمو سەردەمەكاندا هەبوون، منونەشیان ئەمانەی الی خوارەوەن. 

1: سیستمی پاشایەتی. 

2: سیستمی كۆماری پەرلەمانی. 

3: سیستمی سۆسیال لیربالی. 

5: سیستمی سۆسیالیستی. 

لەالیەن  دەوڵ��ەت  لەموڵكداریكردنی  بریتییە  پاشایەتی:  سیستمی   :1

تایبەتی بۆیان ماوەتەوە،  پاشاوە، كە وەكو پاشاموە و بۆماوە و وەكو موڵكی 

بنەماڵەش  هەر  دەكات،  حوكمڕانی  و  دەوڵەتداری  برا  یان  كوڕ  باوك  لەدوای 

ئاگاداری هەمو سیاسەتی ناوەوە و دەرەوە دەبێت و ئاگاداری فرۆشنت و كڕین 

تەكنۆكرات  كەسایەتی  دامەزراندنی  پێی  بە  حكومەت  بەاڵم  دەبێت،  هتد  و 

واڵتانی  لە  چونكە  هەبن،  ئەگەر  دەبێت  الیەنەكان  و  حزب  پەسەندی  یان 

نییە، مەگەر لە  بنەماڵەیە و حزبیش  نییە و تەنها  كەنداو ئەم منونەیە بوونی 

ئەوەش  هەیە،  لەمەغریب  یان  پەیداببێت،  وەها  منونەیەكی  خەریكە  كوێت 

و  هەڵبژاردنە  حزب،  پەرلەمان،  پاشایەتین،  ئەوروپایە  و  ئەسكەندەنافیا  لە 

دێتەسەر  و  پێكدەهێنێت  حكومەت  حزبە  ئەو  هەڵبژاردن  یەكەمی  براوەی 

نییە،  بە سیستمی حوكمڕانییەوە  پەیوەندیەكیان  پاشا هیچ  ماڵی  و  دەسەاڵت 

تەنها ئەگەر راپرسی لەسەر سیستم گۆڕین بكرێت لە پاشایەتییەوە بۆ كۆماری 
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و سۆسیالیستی، یان هەر سیستمێكی تر، كە چارەنوسسازە بۆ بنەماڵە و خەڵك. 

لەو  داوا  دیاریكراودا  لەهەلومەرجێكی  كە  نێودەوڵەتیانەی،  ئەجێندا  ئەو  یان 

یان  ناوەختە،  لەئاڵوگۆڕێكی  بەشداریبكەن  دەكات  دەوڵەتە  یان  سیستمە 

سیاسەتێكی ئابوری و گۆڕینی جوگرافیا، كە لەڕێگەی نەتەوە یەكگرتووەكانەوە 

قبوڵە و بە پێی یاسا چارەسەر دەكرێت. منونەش هەلومەرجی عێراق، سوریا، 

ئەفغانستان و واڵتانی عەرەبی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە. 

و  ژیان  هەمو  وەك خوداوەند  پاشا  تەنها  نییە  مەرج  پاشایەتی  سیستمی 

دەوڵەت  سیاسەتی  زۆری  بەشی  بەڵكو  چنگیدابێت،  لەژێر  سیاسی  ژیانی 

لەروی  خۆیەتی  قەوارەكەی  و  دەوڵەت  دوارۆژی  بۆ  كە  ئابوری،  سیاسەتی  و 

لەهەر شتێك  بەر  كە  دەكاتەوە،  ئەو دەسەاڵتە  لەمانەوەی  بیر  بنەماڵەییەوە، 

بتوانێت ئابوری دەوڵەتی لەژێردەست بێت، ئەویش لەرێگەی زانا، مامۆستای 

زانكۆ، رۆشنبیر، شارەزا، هێزێكی بازرگانی و ئابوریناسەوە دەبن. 

لەناو  لەناوبچن  لەوەی  ئەو چینەی كە مەترسی خۆی هەیە  خاڵی دوەم 

سیاسەتێك، كە لە داهاتودا دیارنییە، چونكە مەترسی چینی ناوەڕاست ئەوەیە، 

داهاتوی  و  حكومەت  و  دەس��ەاڵت  لەگەڵ  خۆی  گەرەكیەتی  هەمیشە  كە 

دەسەاڵتەكەش بسازێنێت، بۆیە ئەم چینە هەرگیز نە دوچاری مەترسی دەبنەوە، 

نە زیان دەكەن لە مانەوە و لە روخانی دەوڵەت، چونكە هەر سیستمێك بێتە 

سەر حوكم بۆ بەڕێوەبردنی دەوڵەت و دامودەزگاكانی حكومەت پێویستی بەو 

چینە ناوەندە هەیە. 

خاڵی سێیەم ئەو دەرەبەگانەن، كە خاوەنی رەسەنایەتی دەوڵەت و خاك 

و پێناسەی رەواپێبەخرشاوی نەتەوە یان گەلن، ئەمانە لە سیستمەكانی پێشوتر 

كە كۆیلە و دەرەبەگیش بوون زیانیان نەكردوە، چونكە هەمیشە بەشێكبوون 

هەمیشە  بەوپێیەی  دەوڵەتی،  قەوارەی  و  دەوڵەت  رەسانەیەتی  پاراستنی  لە 
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تەماشاكردوە،  دیكەوە  چینەكانی  بەرژەوەندی  لەسەروی  خۆیان  بەرژەوەندی 

بەو مانایەی كە خاوەنی شوناسی دەوڵەتن، مەبەستی قبوڵكردنی ئەم رەفتارە 

چینەكانی  دەبینین  وەختێك  سەرچاوەیگرتوە،  لەوێوە  رانەگەێرناوە،  سیاسییە 

چینەكەی  سیستمەكەیەتی،  و  بەدەوڵەت  دژ  لەبەرەی  هەمیشە  كرێكار  وەك 

چینەیە،  ئەم  هەرچی  خۆیانن،  بەرژەوەندیەكانی  لەخزمەت  هەمیشە  تر 

رەسەنایەتی دەوڵەت دەپارێزن، ئەوان پەیوەستبوون بەو دەوڵەتە خاوەندارێتی 

دەكەن لەپێناو راگرتنی سەرخانی رابردوی قەوارەكە، كەواتە ئەم چینە لەگەڵ 

سیستمی پاشایی خاوەن یەك گوتار و یەك واتای سیاسین بۆ دەوڵەت. 

هەر  و  نییە  موڵكداریەكی  هیچ  سیستمە  ئەو  كۆماری:  سیستمی   :2

هەڵبژاردنە،  ب��راوەی  لەحزبی  مەبەست  حوكم  سەر  دێتە  كە  دەسەاڵتێك، 

دەتوانێت حكومەت بەتەنیا بباتبەڕێوە و سیاسەتی خۆی لەشێوەی حوكمڕانی 

سەرۆك  دەتوانێت  هەڵبژاردن  كەوایە  رەنگبداتەوە.  دەرەوە  پەیوەندیی  و 

حكومەت  پەرلەمان،  سەرۆكی  لە  بریتین  كە  سەرۆكەكان،  یان  هەڵبژێرێت، 

زۆرجاریش  و  سەربەخۆیە  زۆرجار  دادوەری.  بااڵی  ئەنجومەنی  سەرۆكی  و 

سەرمایەداری  بەرهەمی  سیستمە  ئەم  ئەگەرچی  سیاسییە،  بەدەسەاڵتی  سەر 

دەوڵەتییە، بەاڵم بانگخوازی خۆشگوزەرانییە بۆ خەڵك، چونكە بانگەوازیكردوە، 

كە سەربەخۆیی بۆ دەوڵەت و دانیشتوانەكەی لە دەسەاڵتی خۆیاندایە. 

3: سیستمی سۆسیال لیربالی: ئەم سیستمە بەشێكی زۆر لەواڵتانی ئێستای 

ئەوروپای رۆژهەاڵتی و واتە واڵتە كۆنەكانی سەر بە یەكێتی سۆڤێت خاوەنی 

نازناوەكەن، ئەگەرچی زۆربەیان كۆمارین، بەاڵم سۆسیال لیربالیەت پیادەدەكەن، 

ئەوروپا  وەكو  خەڵك  بۆ  سۆسیال  نەك  دەبەسنت،  تایبەت  كەرتی  بە  پشت 

هەیەتی، چونكە ئەوە دوو ستایلی جیاوازە، كە لەئەروپا سۆسیال هەیە و لەو 

ئاینەوە  بیروڕای  لە  سەرەتا  تر،  ئەوانی  بەرامبەر  نواندن  نەرمی  نییە،  واڵتانە 

لە  بە سیاسەت و جیاوازییە سیاسییەكان، كە دواجار  پاشان بوو  دەستیپێكرد، 
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پەرلەمان و حكومڕانیدا رەنگیدایەوە، هەروەها بەرەنگاربوونەوەی دەسەاڵت 

و  كڵێسا  بە  بەرامبەر  كێشەی سیاسی  و  زەبروزەنگ  بێ  بە  فكرەوە  لەرێگەی 

سیستمی ئاینی دەوڵەت بە پێی سەرچاوەی ئاینەكەی. 

4: سیستمی سۆسیالیستی: سیستمی سۆسیالیستی ژیانی سیاسی هاوبەشی 

كەس  دەب��ات،  بەسەر  ژیان  پیتاكەوە  لەرێگەی  خەڵك  حكومەتە،  و  خەڵك 

تایبەتی نییە. پارە و بانك و داهات لەچنگی تاكە حزبێك  خاوەنی موڵكیەتی 

دایە، هەر ئەو حزبە دەتوانێت چەند ساڵ جارێك ستافی حكومەت بگۆڕێت 

پیادەكات.  و دەرەوەش  ناوخۆیی  ئاستی  لەسەر  داڕێژراو  و هەمان سیاسەتی 

ماركس كە خاوەنی ئەم فكرەیە بەر لەوەی ببێتە حەمتیەتی مێژویی، باش لە 

توانای  بەرهەمهێنانی  و  توانا  بەهای  دەكات،  ئابوری  سیاسەتی  چەقبەستوی 

كاری كرێكار دەكات وەك هێزێكی بەرهەمهێن، لەگەڵ زۆربوونی بەرهەم بە 

هاوكاری كرێكاران نرخی شتەكان زۆردەبێت، دەبێت ئەم فەزا سیاسییە ئابوریە 

لەخزمەت تەواوی كۆمەڵگە و بەتایبەتیش چینی كرێكار بێت ئەگەر سیستمەكە 

سۆشیالیستیە، چونكە زاڵنەبوونی بەرهەمهێنەران بەسەر بەرهەمدا، كاریگەری 

بەرهەمبهێنێت،  زێدەتر  بەهای  هەرچۆن  كە  دەبێت،  كرێكارانەوە  بەسەر 

لە  كار  هێزی  لەخۆبێگانەبوونی  لەكاتێكدا  ئەمە  دەبێت،  بەهاتر  كەم  خۆی 

و  خەڵك  لەژیانی  سۆسیالیزم  سیستمی  بەمەش  دەردەكەوێت،  بەرهەمهێناندا 

بەتایبەتیش كرێكاران هەستیپێدەكرێت، ئەم سیستمە ئەگەرچی لەكاتی خۆیدا 

كێشە و كەموكوڕی زۆر تێدابوو لەروی فكری و پرەنسیپە سیاسییە ئابوریەكانی، 

هەروەها لەدوای روخانی سۆڤێتەوە نەماوە، كە ساڵی 1991، كودەتای لەسەركرا، 

بەاڵم كاریگەری هێشتا ماوە لەبەشێك لەو واڵتانەی كە لەژێر كاریگەری فكری 

كۆمۆنیستی تەقلیدین وەكو چین، كۆریا، تایوان، سەنگافورا و هتد، بەاڵم وەك 

سیاسیدا  لەفەرهەنگی  تەنها  وەها  پێناسەیەكی  چەمكەكە  بەواتای  سیستم 

هەیە، ئەگەرنا لەواقیعدا بوونی نییە و بووە بە خەیاڵی سیاسی. 
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جۆر و شێوازی پێكهێنانی حكومەت

1: لەسەر بنچینەی دەسەاڵتی گەل دەبێت.

رێز  دەبێت  وەربگرین،  بەمنونە  حكومەت  دروستبوونی  سەرەتای  ئەگەر 

بۆیە دەبێت  لەالیەن دەستەبژێری سیاسییەوە،  بگیردرێت  لەئیرادەی خەڵكی 

و  پەرلەمان  لەڕێگەی  كە  بونیادبرنێت،  خەڵك  زۆرینەی  بڕیاری  بە  حكومەت 

دەستورەوە دەستنیشانی مافی هاواڵتی كراوە، چۆن و بەچ شێوەیەك دەتوانێت 

هەم خۆی بپاڵێوێت، هەم پاڵێوراو دەستنیشانبكات بۆ نوێنەرایەتی خۆی لەو 

ئەنجومەن و پەرلەمانەی، كە تاكە دەزگای شەرعییە.

2: حكومەتی هاوپەیامنی.

یان  سیاسییە،  راپرسی  و  بڕیاردان  پێگەی  بنچینەی  لەسەر  ستایلەش  ئەم 

و  سیاسی  گروپی  رادەستی  خۆی  چارەنوسی  بڕیاری  خەڵك  دەبێت  ئەوەتا 

سیاسی  سازانی  پێی  بە  كالسیكی  حكومەتێكی  ئەوەتا  یان  دەستەبژێربكات، 

یەكێتی  نەمانی  دوای  ئەوەی  وەكو  دروستدەبێت،  ركابەرەكان  حزبە  لەنێوان 

سۆڤێت هاوپەیامنی وەكو سیستمێك لەتەواوی دنیا كاریپێكرا، باشرتین منونەش 

دوای روخانی رژێمی بەعس لە عێراق تائێستا پیادەدەكرێت، لەواڵتانی عەرەبی 

دیكەش هەمان منونە هەیە. 

3: حكومەتی سەركوتكەر: 

ئەم حكومەتە یان دیكتاتۆرە وەكو سیاسەتكردن، یان بەزۆرینە و نادیموكراسی 

نەگرتنی  رێز  و  دیكتاتۆریەت  و  شۆڕش  بەرێگەی  یان  دەسەاڵت،  سەر  هاتۆتە 

لەكەمینە. ئەم حكومەتە بە كودەتا دێتە سەر دەسەاڵتی حكومڕانی و جومگەكانی 

دیكتاتۆریانە  بۆیە  دەگۆڕێت،  دەوڵەت  شوناسی  و  دەگرێتەدەست  دەسەاڵت 
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مامەڵە لەگەڵ خەڵك دەكات و بەشداریكردنی سیاسیانەی خەڵك لەبەرچاوناگرێت، 

چونكە خەڵك هیچ دەستپێشخەرییەكیان نییە لەبەدەستهێنانی ئەو حكومڕانیە، 

تائەو جێگەیەی كە دیموكراسی دەبێتە هۆشیاریەكی سیاسی و هەم گروپ و 

دەستەبژێری سیاسی قەناعەتدەكەن، هەم خەڵك بڕوایان بەوە دەبێت بەو ژیانە 

دەوڵەتە  لە  »ئەگەرچی  دەڵێت:  سوكرات  وەكو  بەاڵم  رازینابن،  سەركوتكارانە 

بەدبەخترتین  بەاڵم  رێزداریش هەڵدەكەون،  پیاوی  و  ئازا  پیاوی  ستەمكارەكاندا 

حكومەت ئەو حكومەتەیە كە ستەمكارە. چونكە هەروەك چۆن خەڵكی كردوە بە 

كۆیلەی خۆی وەكو ئارەزویەك بۆ چێژ وەرگرتن لە دەسەاڵتەكانی بەسەر خەڵكدا، 

ئاواش زەلیلی غەریزەكانیەتی«. ئەفالتون. كۆمار. وەرگێڕانی بۆ كوردی. سۆران 

عومەر حەمە. رێبوار قارەمانی. مەهدی حەسەن چۆمانی. باڵوكراوەكانی دەزگای 

وەرگێڕان. 2006. ل442. 

4: حكومەتی ئەلیكرتۆنی. 

ئەم حكومەتە ستایلێكی نوێیە لەدوای چەمكی جیهانگەرایی هاتەئاراوە، 

و  دەوڵەتداری  و  سیاسەت  خستەسەر  كاریگەری  تەكنۆلۆژیا  شۆڕشی  كە 

بۆ  تەكنۆلۆژیاوە  لەرێگەی  كااڵ  ئاڵوگۆڕی  و  بازرگانی  بۆ  زەمینەخۆشكردن 

كەرەستەی  و  كۆمپیوتەر  و  ئەلكرتۆنیات  لەرێگەی  هەروەها  خۆی،  دەرەوەی 

لەگەڵ  خەڵك  سایتەوە  و  ماڵپەڕ  لەرێگەی  ئیدی  كۆمپیوتەر،  پێشكەوتوی 

رۆژانەی  مامەڵەی  بەڕێوەبەرایەتیەكان  و  وەزارەتەكان  پەرلەمان،  دەسەاڵت، 

و  حكومەت  ئەوەیە  ئەلیكرتۆنی  حكومەتی  هەروەها  راییدەكەن،  خۆیان 

ئایتی  و  ئینتەرنێت  كە  وەردەگ��رن،  هۆكارانە  لەو  كەڵك  حكومەت  ستافی 

فەراهەمیكردوە وەكو خزمەتگوزاری، ئەمەش باجی هەیە هەم بۆ حكومەت 

و هەم بۆ خەڵك. رویەكی تری ئەوەیە كەستایلێكی هێمنە و ئاسایشی زیاتری 

هەیە بۆ جێگیربوونی باری سیاسی و ئابوری دەسەاڵت و دەوڵەت. 
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ئەو جومگانەی پێناسەی دەوڵەتی پێدەكرێت

لەسەر ئاستی دەرەوە 

لە  دەكەن  حكومەت  نوێنەرایەتی  كە  نوێنەرانەی  ئەو  نوێنەرەكان.   :1

واڵتانی دەرەوەی حكومەت. ئەو كونسواڵنەی كە نوێنەری حكومەت دەكەن، 

ئەو رێكخراوانەی كە حكومەت بۆ پاڵپشتی سیاسەتی خۆی رەوانەی كۆنفرانس 

و كۆنگرە جیهانیەكانیان دەكەن، ئەو وەفدانەی كە لەكەرتی گشتی و تایبەت 

بەسودی حكومەت كاردەكەن، كاری دیبلۆماسی، سیاسەت، كڕین و فرۆشتنی 

سامانی حكومەت و گشتی دەكەن. 

هەمو  دەوڵەتان.  نوێنەری  و  كونسوڵ  لەگەڵ  دەوڵەت  مامەڵەكردنی   :2

حكومەتێك مامەڵە لەگەڵ ئەو كونسوڵ و نوێنەرانە دەكات كە لەواڵتەكەین، 

بۆیە لەرێگەی ئەو نوێنەرانەوە، كە سەر بەوەزارەتی رۆشنبیرین، دەبێت لەگەڵ 

فەرهەنگخانەی سەر بەكونسوڵ، كە ئەڵقەی كونسوڵی، كولتور دەگۆڕنەوە لە 

بەرژەوەندی هەردوال  راگرتنی  بۆ  و گشتی  تایبەت  كەرتی  چاالكی. هەروەها 

باری سیاسەتیش  بۆ  دەكەن. هەروەها  كونسوڵ  دارایی  بەشی  لەگەڵ  مامەڵە 

نوێنەری حكومەت دەبێت بە وریاییەوە رەسمی سیاسەتی خۆی جێگیر بكات، 

پێشكەشی ئەو واڵتەی بكات كە كونسوڵی ناردووە. 

پتەوكردنی  زۆری  بەشێكی  بارزگانی  پەیوەندی  بازرگانی.  پەیوەندی   :3

حكومەت  نوێنەری  دەبێت  ترە،  دەوڵەتانی  و  حكومەت  نێوان  پەیوەندی 

بزانێت بۆچی بازرگانی لەگەڵ ئەو دەوڵەتە دەكات و چ بازرگانییەك بۆ راگرتنی 

هێزی  بااڵنسكردنی  مەرجی  ناوبانگە  ئەو  چونكە  حكومەتەكەی.  ناوبانگی 

خۆیەتی لە ئاستی نێودەوڵەتی. ئەو جۆرە پەیوەندیانە لەسەر ئاستی سیاسی 

رێكدەخرێت و هاوپەیامنی لەسەر دەكرێت. بۆ منونەش پەیوەندی ئابوری و 

بازرگانی ئێران، چین و روسیا، هەروەها پەیوەندی ئابوری فەرەنسا، ئەمریكا، 
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میرس، تونس و هتد. هەروەها سوید، نەرویج و ئەمریكا. بەریتانیاو هندستان 

و هتد. 

ئۆرگانیەكانی  پەیوەندییە  كە  پەیوەندییە  ئەم  دیبلوماسی:  پەیوەندی   :4

ئەم  هەیە،  تبادلیە(  )عالقە  ئاڵوگۆڕكەر  پەیوەندییەكی  وەكو  واڵت  دەرەوەی 

نێودەوڵەتی،  سیاسی  بابەتێكی  لەسەر  بڕیاردانە  لەئاستی  زۆرجار  پەیوەندییە 

یان  ئەوروپا  یەكێتی  ناو  بۆ  توركیا  چوونی  وەكو  گ��ەورەی  كێشەیەكی  یان 

هەرێم  پارچەی  دوو  جیاكردنەوەی  و  بەدەوڵەت  فەلەستین  بوونی  ئایشەی 

پەیوەندیگرتنی رۆژئاوا  یان  بۆسنە و هەرزەگۆڤینیا،  یان دەوڵەتۆچكەی وەكو 

بۆ هاوكاریكردنی ئەمریكا لە داگیركاری واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و هتد، 

بەپێچەوانەشەوە پەیوەندییەكی دیكە هەیە، كە لەپاشكۆی ئەو پەیوەندیانەیە 

كە  یان هێزێكی گەورە،  لەدژی واڵتێكی سەركێش  بەرەیەك  بە  بوون  ئەویش 

لەواڵتانی پیشەسازی و خاوەن بڕیارن. 

لەسەر ئاستی ناوەوە 

ریكدەخرێت  دەوڵەت  یاسای  و  دەستور  بەپێی  وەزارەتەكان  تەواوی   :1

و كاردەكەن، رێنامیی لە ئەنجومەنی وەزیران وەردەگرێت، هەمو وەزارەتێك 

یاسا  پێی  بە  نوێش  دی��اردەی  و  گونجاو  كاری  دەبێت  هەیە،  خۆی  یاسای 

كە  وەزارەتانەی،  ئەو  هەمو  هەروەها  بكرێت،  سیستامتیك  و  رێكبخرێت 

نزیكایەتی كاریان لەگەڵ یەكرت هەیە، زەمینە بۆ لێكتێگەیشنت و ئاسانكاری بۆ 

كاری دەزگاكانی دەوڵەت و كاری رۆژانەی خەڵك بكەن. 

2: سیستمی كارگێڕی و بەدەستهێنانی دارایی لەرێگەی باج ستاندن و خاڵی 

بابەتە  ئەم  دەستور،  پێی  بە  دەبێت  نیشتیامنی  سامانی  فرۆشتنی  و  گومرگی 

و  بەڕێوەناچێت  ئەم دەزگایە حكومەت  بێ  بە  لەداهاتی حكومەت،  بەشێكە 

هاواڵتیش ناتوانێت ئەو ئینتیامیەی هەبێت بۆ حكومەت و دەوڵەمەندكردنی 
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كار  ژیان،  سیستامتیككردنی  بە  كار،  دۆزینەوەی  لەبەرامبەریشدا  پایەكانی، 

واڵتێكدا  هەر  لەدەستوری  كە  ماف  و  ئەرك  لۆژیكی  لەرێگەی  خزمەت،  و 

دیاریكراوە، بە بێ لەبەرچاوگرتنی رەگەز، نەتەوە، مەزهەب، ئاین و هتد. 

لەگەڵ واڵتانی  بێت  ئەگەر جیاوازیش  پەروەردەی دەبێت،  3: سیستمی 

فێربوونی  مافی  و  مرۆڤ  مافی  كە  هەبێت،  هاوبەشی  خاڵی  النیكەم  تر. 

دامەزراندنی  خەریكی  مرۆڤ  هەیە  لەوەتەی  كایەیە  ئەم  تاكێكە.  هەمو 

كە  ئەوەیە  شت  گرنگرتین  حوكمڕانیە،  سیستمی  راگرتنی  و  حكومەت 

نەوەی  و  سیاسەت  حكومەت،  كۆمەڵگە،  ئایندەی  بۆ  ئامادەبكات،  مرۆڤ 

پشتی  حكومەت  كە  كایەیەی  لەو  بەشێكە  پ��ەروەردەش  هەروەها  نوێ. 

ناچاری دەوڵەتان  بۆئەوەی  پێشكەوتو  كادری  بۆ دروستكردنی  پێدەبەستێت 

و حكومەتی تر نەبێت. 

4: سیستمی تەندروستی، دڵنیایی ژیان، رێكخستنی شێوازی وەچەخستنەوە، 

سنورداركردنی وەچەخستنەوە، رێگری لەهۆكاری مردن، ناجێگیری تەندروستی 

گشتی و هاتنی نەخۆشی وەكو بابەتێكی ئاسایشی نەتەوەیی. 

5: ئاوەدانكردنەوە، نیشتەجێبوون، رێگەوبان و هەمو خزمەتگوزاریەكانی 

كەڵكی  حكومەت  دەبێت  پالنانەی  لەو  یەكێكە  ستونی  و  ئاسۆیی  پالنی  تر. 

لێوەربگرێت بۆ چارەسەركردنی كێشەی نێشتەجێبوون، چ ئەوەی كەڵك لەروبەر 

وەربگرێت و بەفیڕۆی نەدات، چ ئەوەی شار بەشێوەیەكی مۆدێرن سیامیەكی 

مۆدێرنی هەبێت و پێشبڕكێی حكومەت و سیاسەتی حوكمڕانی ئەوانی تر بكات. 

هەروەها بۆ جوانكردنی رێگەوبان و سەقامگیری هاتوچۆ و سیستمی دڵنیایی 

ترام،  پاس،  شەمەندەفەر،  هاتۆچۆ  هۆكارەكانی  بەهەمو  هاواڵتیان  هاتۆچۆی 

ئۆتۆمبێل، میرتۆ و هتد. بەشێكە لەسیاسەتی حكومەت، كە دەبێت دایبڕژێت 

لەنەخشەی حكومڕانیدا. 
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هۆكارەكانی پشتبەستنی دەوڵەت بەژێرخان

و  تیۆر  پێی  بە  باسامنكردوە،  پێشوو  بەشەكانی  لە  پێشرت  وەك��و 

ژێرخانە،  ئەویش  بنەڕەتی.  جومگەی  لەدوو  بریتییە  دەوڵەت  فەلسەفە، 

خاك،  بەروبومی  نارسوشتی،  رسوشتی،  سامانی  لەسەروەت،  پێكهاتووە  كە 

دوەم  جومگەی  هتد.  و  ئاڵوێر  بازرگانی،  دیكە،  ماتریالەكانی  زەوی،  دەریا، 

رۆشنبیری  مێژو،  كولتور،  لەزمان،  بریتییە  سەرخانیش  سەرخان،  لە  بریتییە 

هتد.  و  دابونەریت  ئەدەب،  ئاین،  مەزهەب،  جیاواز،  لەكولتوری  فرەیی  و 

بەستافی  ئەركانەی  لەو  یەكێك  حكومەتدا  لەپێكهێنانی  دەوڵەت  بۆئەمەش 

وەردەگرن،  متامنە  خەڵكەوە  لەالیەن  و  دەسپێرێت  پۆستەكان  و  حكومەت 

لەسەر  دەوڵەتی  بینای  سەقفی  كە  سەرخانەیە  و  ژێرخان  ئەو  پاراستنی 

كەرتی  بە  پشت  خۆی  لەتواناكانی  جگە  حكومەت  بۆئەمەش  بونیادنراوە. 

بۆ  ترەوە  لەالیەكەی  و  دەوڵەت  هاوكاری  بۆ  لەالیەك  دەبەستێت،  تایبەت 

پێشرت دەوڵەت هەردوو جومگەكەی  ئازادی وەگەرخسنت و وەبەرهێنان، كە 

لەبەردەستدا بوو. 

 1: خزمەتگوزاری لەنێوان حكومەت، كەرتی تایبەت و دەزگا حكومیەكان. 

خزمەتگوزاری ئەركێكی سەرەتایی حكومەتە لەرێگەی وەزارەتە تایبەمتەندەكانە، 

شارستانیەت  ژیانی  شێوازەكانی  فۆرمەوە  لەرووی  هەم  لەسەریەتی  دەوڵەت 

بۆ  لەسەریەتی  ژیان  رێكخستنی  وەكو  هەم  بكات،  بەهاواڵتیان  پێشكەش 

بەاڵم  پێشكەشبكات،  خزمەتگوزاری  خۆبەڕێوەبردن  گروپی  و  بەردەوامبوون 

سنورێك  دەبێت  رێكیخستوە،  بەیاسا  دەوڵەت  تایبەتە  كەرتی  لەسەر  ئەوەی 

بۆ منونە  ناخاتە مەترسییەوە،  دابنێت، كە داهاتی خەڵك  ئەو وەبەرهێنانە  بۆ 

خزمەتگوزاری ئینتەرنێت، هێڵەكانی تەلەفۆن، هێڵی گواستنەوە و هتد. 
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دەزگایانە  ئەم  خێرخوازیەكان،  رێكخراوە  و  ناحكومیەكان  دەزگ��ا   :2

مانایەی  بەو  دیاریدەكرێت،  دەسەاڵتیان  سنوری  و  كار  یاسای  و  پالن  بەپێی 

مرۆڤ،  مافی  دەستەی  لەگەڵ  هاوشان  مەدەنی،  كۆمەڵگەی  رێكخراوەكانی 

لەكاری  داكۆكی  رێكخراوەكانی  مرۆییەكان،  ریكخراوە  دادگ��ا،  دەستپاكی، 

میدیایی و مەسەلەی كێشەی ژن وەكو كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی، 

بكەن،  دەوڵەت  جومگەكانی  هاریكاری  دەبێت  الیەنگیری  و  ئینتیام  بێ  بە 

لەرویەكی دیكەشەوە دەوڵەتیش پشتیوانی لەم دەزگا و رێكخراوە ناحكومیانە 

بكات، لەروی یاسایی و هاوكاری ماڵی و ئامارەوە هەماهەنگی بكەن. 

3: داواكاری خەڵك لەحكومەت دەبێت لەسەر بنچینەی ئەرك و ماف بێت، 

یاسا جیاوازەكان دیاریكراوە، ئەمەش دیسان دەكەوێتە  پێی دەستور و  بە  كە 

سەر ئەوەی دەوڵەت چەند توانیویەتی وەكو دەوڵەتی مۆدێرن هەڵسوكەوت 

هاواڵتی  كە  ئەوەنییە  تەنیا  ئەرك  بكات،  خەڵك  سیاسیانەی  بەشداری  لەگەڵ 

ملكەچی یاساكان و سیستمی كار و ئەركی حكومەت بێت، مافی تەنها ئەوەنییە 

هەبێت،  كۆمەاڵیەتی  و  ئاسایش  تەندروستی،  دڵنیایی  هاونیشتیامنی  كە 

لەهەردوو بارەكەدا دەبێت سیستامتیك بكرێت و بە پێی دەستور ئەرك و ماف 

دیاریبكرێت. 

4: رێكخستنی باری كەسی و هۆكارەكانی دیاریكردنی شوناسی هاواڵتی، 

كە پاسپۆرت، ناسنامەی دەوڵەت، كارتی زانیاری، كارتی كارگێڕی خێزانی، كارتی 

لەالیەن  هاونیشتیامنیبوون  پێناسەی  رێكخستنی  هتد،  و  بانكی  سیستمی 

دەوڵەتەوە بۆ تاك، هەم رێكخستنی ژیانی تاك و كۆمەڵە، هەم خۆرزگاركردنە 

لە كێشەكانی لەدایكبوون، مردن، كێشەی كۆچ، هاتنوچونی بیانی و سیستمی 

ژیانی كۆمەاڵیەتی، ئەگەرچی ئەمە لەدەوڵەتانی ئەسكەندەناڤیا بەشێوەیەكی 

سیستامتیك چارەسەركراوە، لەئەروپاش بەهەمانشێوە، بەاڵم لەدەوڵەتانی وەكو 
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كە  دیكە،  واڵتی  هەندێك  و  كۆن  سۆڤێتی  پاشاموەی  بەشێكی  و  رۆژهەاڵت 

پێشكەوتنی كەمرت بەخۆیەوە بینیوە، كێشە كۆمەاڵیەتیەكان لەالیەن دەوڵەتەوە 

كێشەی  لەگەڵدابێت،  تائێستاشی  بۆیە  ماونەتەوە،  بەهەڵوارساوی  هێشتا 

دڵنیایی  لەوانەش  نەكراوە،  سیستامتیك  و  ماوە  پاشاموەكەی  هاواڵتیبوون 

ئاسایش، تەندروستی، ژیانی رۆژانە و هتد. 

5: دیاریكردنی یاسایەك بۆ سەربازگیری. یەكێك لەو جومگانەی دەوڵەت 

مرۆیی  سەرمایەی  بە  پێویستی  دەوڵەت  ئەمەش  بۆ  سوپایە،  دەپارێزێت 

سنوری  پاراستنی  و  سوپا  سیستمی  راستەڕێكردنی  و  دامەزراندن  بۆ  هەیە 

ئەو  با  جا  دەرەكی،  مەترسیەكی  جۆرە  لەهەر  یان  لەدوژمنەكانی  جوگرافی 

یان  بێت،  نیشتیامن  و  دەوڵەت  خزمەتكردنی  و  زۆرەملێ  سەربازی  یاسایە 

بزانین  ئەوە  دەبێت  بەاڵم  بێت،  هتد.  و  و چین  ئەمریكا  وەكو  خۆبەخشانە 

ئێستا لەواڵتانی رۆژئاوا بەهۆی نەمانی ئەو سنورە دەستكردە و دروستكردنی 

دیكەی  كێشەكانی  و  بازرگانی  و  ئابوری  ئاستی  لەسەر  یۆرۆ  بۆ  یەكێتییەك 

تەنها  بپارێزێت،  نەماوە سنور  ئەركەی  و  راسپاردە  ئەو  ئەوروپا، سوپا  نێوان 

چاوەڕواننەكراو  ئەگەرێكی  هەر  بۆ  هەمیشە  ئامادەیە  كە  ئەوەنەبێت 

پاسەوانی لە دەوڵەت بكات. 

سیستمی  لەسەریەتی  بۆبەرێت،  دەستی  لەهەركارێك  بەر  دەوڵەت   :6

دادەوەری سەربەخۆ رابگرێت و بیپارێزێت بە پێی دەستور، بەو مانایەی هەر 

نەتەوە،  مەزهەب،  ئاین،  بەبیانوی  دادوەری  لەكاری  دەستێوەردانێك  جۆرە 

بۆ  لەسەریەتی  بۆیە  بكرێت،  و حەرام  قەدەغە  بەرژەوەندییەك  هەر  و  خێڵ 

و  رۆژنامەگەری  و  باڵوكردنەوە  ئازادی  و  گشتی  داواكاری  یاسای  دیاریكردنی 

دیاریدەكات، كە دژی هەر  دیاریناكات و هەم  ئازادی  هتد، كە هەم سنوری 

بەرژەوەندیەكی تاك  و كۆی كۆمەڵگە بێت.
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رۆڵی سەركردە لەبونیادنانی دەوڵەتدا

رابەر. سەركردە. فەرماندە.

1: تۆماس جۆردون دەڵێت: سەركردە رۆڵ و تایبەمتەندییەكە، پەیوەندی 

بە شارەزایی و فێربوونەوە هەیە. 

و  كۆمەاڵیەتییە  ئۆتۆریتەیەكی  سەركردە  دەڵێت:  سندەر  و  فرانس   :2

بەشێكە لەجەستەی كۆمەڵ. 

3: هارتلی دەڵێت: پلەیەكی بااڵیە لەبونیادنانی پەیكەری هەر بوارێك. 

پرەنسیپ،  دروستكردنی  لە  بریتییە  سەركردە  دەڵێت:  هێامن   :4

ئاڕاستەكردن، رێنامیی، رەفتار و بیرۆكە بۆ كەسانی تر.1 

دەگوترێت،  كەسایەتییە  بەو  ئەمە  دەستەجەمعێكە،  سەرۆكی  سەكردە 

یان  كۆمەڵگە،  یان  كۆمەڵێك  یان  سەربازی  و  سیاسی  گروپی  دەتوانێت  كە 

لەبنەچەدا  زیاتر  ماناكەشی  بكات،  ئاڕاستەیان  یان  بەڕێوەببات  خەڵك 

توانا  بەهۆی  كە  سەرچاوەیگرتووە  سوپەرمانەوە  و  لەپاڵەوان  غەریزەییە، 

جوامێری  منونەی  یان  زاڵكردوە،  خەڵكدا  بەسەر  خۆیان  جەستەییەكانیەوە 

سەركردە  لەبنەڕەتدا  ب��ەاڵم  باسدەكرێت،  مێژودا  و  ئەفسانە  لە  ب��ووە 

بووبێت،  گەورە  یان  لەدایك  سیاسەتدا  لەباوەشی  و  نییە  نوێ  چەمكێكی 

بۆ  زانستیەكەی  الیەنە  بەاڵم  كۆنە،  كایەیەكی  راستە  سیاسەت  بەوپێیەی 

ئێستا، كە چەمكێكی ترە نەبووە و پێشرت سەركردە بەر لە سیاسەت هەبووە 

تر،  ئەوانی  ئیرادەی  و  ویست  بێ  بە  كردوە  كۆمەڵێكی  سەركردایەتی  و 
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تائێستاش بونیان هەیە و  وەكو قۆناغی بەردین و قۆناغەكانی دارستان، كە 

نەهاتونەتە ناو مرۆڤەوە. 

منونەی  هەم  و  دەس��ەاڵت  س��ەرچ��اوەی  هەم  سەركردە  فارابی  الی 

ئەوەی  یان  تێپەڕێنن،  پێگەیە  ئەو  ناتوانن  دیكە  ئەوانەی  خەڵك  كە  بااڵیە، 

بەبێ  لێرەدا  سەركردە  بۆیە  بژین،  سەركردە  بەبێ  و  بنب  دەستبەرداری 

نابێت  بكات،  خەڵك  سەركردایەتی  ناشێت  و  نابێت  تەندروستی  مەرجی 

توانای  ناتەواو بێت، هەم  هەم جەستە و هەم عەقڵ و هەم سایكۆلۆژیای 

گوزارشت و قەناعەتپێكردنی هەبێت، هەم زەمینە بۆ فێربوون و راوێژكردن 

ئەگەرچی  فارابی  لەشوێنێكدا  سازبكات.  شارەزاكانی  كەسە  و  راوێژكار  بۆ 

لە  خۆی  كە  دەكات،  سەركردە  تەماشای  ئیسالم  ئاینی  تێگەیشتنی  پێی  بە 

خاوەنی  سەركردە  »مەحاڵە  دەڵێت:  و  گرتووە  سەرچاوەی  راسپاردەكانەوە 

پرەنسیپگەلێكی  خاوەنی  لەوانەیە  و  بێت  خۆكردە  تایبەمەندییەكی  گشت 

بەئەنجامگەیشنت  و  هەڵێنجان  تایبەمتەندی  خاوەنی  و  بێت  دادپەروەری 

ئەمجۆرە  لەسەرێتی  كۆمەڵگە  بۆیە  بێت،  ئازایەتی  بێت، هەروەها خاوەنی 

سەركردایەتی  و  پێبدات  سەركردایەتیان  مافی  و  هەڵبژێرێت  سەركردانە 

شار  سەركردەی  دەبێت  چونكە  پێبدرێت،  منونەییان  كۆمەڵگەی  یاخود  شار 

شارەزا و تێگەیشتوو، دانا، فەیلەسوفێكی كامڵ بێت و گەیشتبێتە دوا پلەی 

محمد  احسان  د.  مەعنەوی«.  بەختەوەری  پلەكانی  بااڵترین  و  مرۆڤایەتی 

العلمی.  البحث  و  العالی  التعلیم  وزارە  االجتامعی.  الفكر  رواد  الحسن. 

1991 ل 26 ل 45. 
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تیۆرە جیاوازەكانی كەسایەتی سەركردە

بنەماڵە  و  خێڵ  و  لەبنەماڵە  بۆماوەییە  تیۆرە  ئەم  بۆماوەیی:  تیۆری   :1

سەركردەیە  ئەمجۆرە  پێیوایە  تیۆرەكە  كراوە،  لەسەر  قسەی  ئەرستۆكراتەكان 

كە  بۆدانراوە،  مەرجی  مەبەستەش  بۆئەم  دروستدەكرێن.  نەك  لەدایكدەبن 

زیرەك،  تەندروست،  جەستەیەكی  هەبێت،  بااڵی  درێژترین  سەرەتا  دەبێت 

دەسەاڵتی تەواو بەكاربهێنێت، تەواو پەروەردە كرابێت، ئامادەیی سەركردایەتی 

و پراكتیككردنی رێنامیی بنەماڵەیی هەبێت و هتد.

یەكێك لەو هۆكارانەی كە لەئاستی ناوخۆیی و دەرەوەش بۆ كەسایەتی، 

ئەوەیە كە بەرژەوەندی بنەماڵە و بۆماوەیی وەكو كولتور، مێژوی كۆمەاڵیەتی، 

بنەماڵە  بپارێزێت، ئەگەر لە رابردودا كەسی یەكەمی ئەو  پێناسەكەی  ئاین و 

بۆماوەیە دادپەروەر بوبێت، دەبێت سەركردە هەمانشێوە مامەڵە بكات، ئەگەر 

دەوڵەتانی  لەگەڵ  بەرژەوەندیخوازی  و  سیاسی  بنچینەی  لەسەر  رابردودا  لە 

زلهێز گرێبەست و بەڵێنی هەبووبێت، دەبێت لەو گرێبەستە ئابوری و بەڵێنە 

و  سیاسی  بنەماڵەیی،  كێشەی  دوچاری  بەپێچەوانەوە  دەرنەچێت،  سیاسییە 

ئابوری دەبێتەوە، هەروەك چۆن ئەوە لەدەسەاڵتی بنەماڵەكانی مەغۆل رویدا. 

وەكو  مەعنەوی  موڵكیەتی  كە  ئەوەیە  بۆماوەیی،  دیكەی  جۆرێكی 

و  لەناونەچێت  رەم��زی  سەرمایەی  واتە  مێژوەكەی،  و  دەوڵ��ەت  كولتوری 

النیكەم  یان  رەنگبداتەوە،  دەوڵەت  سیاسەتی  لە  دیكە  جارێكی  و  بپارێزرێت 

بەو شێوەیە تاكەكانیان دەرنەكەون وەكو پاشاكانی رۆژئاوا و ئەسكەندەنافیا، 

نابێت  منونە  بۆ  ببینن،  دەوڵەت  دەستوری  پێی  بە  دەوڵەت  خاوەندارێتی  كە 

دەسەاڵتدار واتە كوڕ یان كچی پاشا خۆیان لەخەڵكی جودا بكەنەوە لە ژیانی 

و هەر  كەسێك  لە هەر  بەر  دەبێت  نورساوەتەوە،  كە  دەستور،  لەناو  ئاسایی 

هاواڵتییەك هەڵگری كولتوری لێبوردەیی و خاكێتی بێت لەپێناو بەرژەوەندی 
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و  فكر  ئەو  تایبەتی  بە  دەژین،  لەپێناویدا  كە  دنیایەك،  بۆ  واڵتەكەی  خەڵكی 

ئاینانەی كە كۆمەڵگە بە موڵكی گشتی دەزانێت و پێویستی بە پاراسنت هەیە 

لەرووی ئاسایشی دەوڵەت و ئاسایشی كۆمەاڵیەتیەوە، بەاڵم دیسان بۆ پاراستنی 

یەكرت  لەگەڵ  هاوسەرگیری  نەوەكانیان  بنەماڵەكانیان،  كەسایەتی  و  شوناس 

دەكەن، بۆئەوەی قەوارەی سیاسی و ئابوری دەوڵەتەكە بپارێزن بۆ نەوەكانی 

دیكە. 

ئامانج  تایبەمتەندی ئەمجۆرە سەركردەیە ئەوەیە، كە  2: تیۆری فەرمانی: 

پرەنسیپانە  لەم  كە  بپارێزێت،  دەوڵەت  كیانی  و  دەوڵەت  بۆ  بەدەستبهێنێت 

پێكهاتووە. دەستپێكردن و ئەندامبوون لە دەوڵەت و كارەكتەری و رێكخستنی 

كار و دەسەاڵتخوازی و پەیوەندیكردن و دانپیانان و بەرهەمهێنان بۆ دەوڵەت.

دەبێت  ئاساییدا،  باری  لە  نائاسایی،  و  ئاسایی  باری  لەهەردو  فەرمان 

لەبەرچاوبگرێت،  گشتی  بەرژەوەندی  و  بكات  شارەزایان  بە  راوێژ  سەركردە 

هەرچی كێشەی كۆمەاڵیەتی و ئابوری و فەرهەنگی هەیە لەژێر تاقیكردنەوەدا 

زمان  چونكە  بپارێزێت،  ئاسایشیان  كۆمەاڵیەتییەوە  لەروی  بەپێچەوانەوە  و 

و  نەپساوە  دیكەی  كێشەیەكی  بۆخۆی  كۆمەڵگەش  و  تاك  ئابوری  و  كێشەیە 

ئابوریە، كە گرێدراوی كێشەیەكی مەترسیدارە بۆ تاك و كۆمەڵگە. ئەمە فرمانی 

گشتگیری دەوێت، كە هەر كەس بۆ پاراستنی قەوارەی دەوڵەت، كاری خۆی 

روخانی  و  نەمان  بۆ  بوەستێتەوە  سیستمە  ئەو  دژی  بەپێچەوانەوە  بكات، 

و  فەرمان  یاسای  لەسەر  جەخت  دەوڵەت  بۆیە  سیاسییەیە،  دەستەبژێرە  ئەو 

فەرمانبەر دەكاتەوە، چۆن دەتوانێت فەرمانی دەوڵەت جێبەجێبكات. 

3: تیۆری هەڵوێستگەرایی: تایبەمتەندی ئەمجۆرە سەركردەیە هەڵوێست 

و  شۆڕش  لەكاتی  دەبێت  سەركردە  نابەجێ،  و  بەجێ  دیاردەی  لە  وەرگرتنە 

هەڵوێستی  منونە  بۆ  ناهەقی،  بەرامبەر  بنوێنێت  هەڵوێست  حكومەتداریش 

چێ گیڤارا، كە وەزیربوو لەحكومەت، كەچی بۆ بەرگریكردن لەخەڵكی هەژار 



سمكۆ محەمەد  274

و بێدیفاع هەڵوێستی وەرگرت و لەشۆڕش بەردەوامبوو، هەڵوێستی ترۆتسكی 

هەڵویستی  دەكوژرێت،  بەناهەق  تاكو  سۆڤێت  بەلشەویكەكانی  بەرامبەر  لە 

لەسێدارە دەدرێت، هەڵوێستی  تاكو  و  لەكاتی كۆماری مهاباد  قازی محەمەد 

 4 وەكو  سەركردەی  هەڵوێستی  و  عێراقی  شیوعی  حزبی  سكرتێری  فەهدی 

لەكایەی  لەسیاسەتدا،  قاسم  عەبدولكەریم  لەسێدارەدران،  كە  ئەفسەرەكە، 

كە  زۆالیە  ئەمیل  باسدەكرێت  ب��ەردەوام  كە  جیهانی  منونەی  رۆشنبیریشدا 

پیاوێكی سەر  كە  )دریفۆس(،  دەبێتە الیەنگری كەیسی  و  كەسێكی رۆشنبیرە 

بەسوپایە و دادگاییدەكرێت لەسەر ئەوەی سیخوڕی بۆ واڵتێكی دیكە كردوە، 

منونەی لۆكاڵی كوردیش ئەو فرۆكەوانەی كە هەڵەبجەی بۆردومان نەكرد، یان 

كەسێكی وەكو شاكر فەتاح لەناو دەیان رۆشنبیر و نوسەری دیار لەبەرامبەر 

بەعس ساڵی 1988 دوای نەهامەتی كورد لەپرۆسەی ئەنفال گوتی نا بۆ ئەنفال 

و هتد. 

تەماشاكردنی  چاو  بەیەك  هەڵوێستگەرا،  سەركردەی  دیكەی  سیفەتێكی 

ئەمە  یەكسانی،  بە  دەكات  سەركردایەتیان  دەستەجەمعەی  ئەو  و  كۆمەڵ 

چونكە  نەماوە،  ئێستا  هەبوو،  رابردو  لەسەردەمی  كە  سوپەرمانییە  منونەی 

سیاسەت مۆدێكی تری وەرگرتوە، بۆیە منونەی )مەسیح و عەلی كوڕی تالیب 

و عومەر موختاری لیبیا و ئەبراهام لینكۆڵنی( ئەمریكا، كە لەسەر یەكسانی 

رەگەزی كوژراون، دەهێنینەوە. 

و  نەیار  بەرامبەر  ستەمكاری  و  لەغەدر  دوركەوتنەوەیە  هەڵوێستگەرا 

و  لەجەنگ  سەركەتوبووە  زانی  سەركردە  كە  ئەوكاتەیە  مەبەست  دوژمن، 

دوژمنەكانی،  و  لەنەیارەكانی  لێبوردەبێت  دەبێت  كێربكێ.  تری  جۆرەكانی 

وەكو هەڵوێستێكی جوامێرانە و مرۆڤانە. 
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سەركردە لەڕوی كۆمەاڵیەتیەوە

حەقە،  فەلسەفەی  خاوەنی  و  كۆمەڵناس  كە  هۆبز  تۆماس  بەبڕوای 

مێژویەكی  كۆمەاڵیەتیدا  و  ئایدیالیستی  لەفكری  چەمكێكە  سەركردە  پێیوایە 

دورتری هەیە و لەئەنجامی ملمالنێی ژیان و مانەوەدا دروستبووە، هەروەها 

چەوساندنەوەی  بە  كە  گوتم،  پێشرت  وەكو  حەیوانیشە  غەریزی  حاڵەتێكی 

یان  هۆز  یان  نەتەوە  پاشاموەی  سڕینەوەی  و  خۆی  مانەوەی  و  تر  ئەوانی 

ئاینێكی تر، درێژە بەتەمەنی خۆی و كۆمەڵگەكەی و بیرەكەی دەدات، بەاڵم 

و  رۆژانەدا  ژیانی  پێشكەوتنەكانی  لەگەڵ  گەشەیكردوە  چەمكە  ئەم  دواتر 

سیستمی  هاتنی  لەدوای  زیاتر  ئەمەش  لێوەرگیراوە،  سودی  سیاسەت  بۆ 

ئیدی چەمكەكە وەكو  بەسەر دەرەبەگایەتیدا سەركەوت،  سەرمایەداری، كە 

ستایلەكەی  و  كاریپێكرا  و  بەسەرداهات  ئاڵوگۆڕی  دیكە  دیاردەیەكی  هەر 

بوو  دەرەب��ەگ  سەركردە  تاكە  دەرەبەگایەتی  لەسەردەمی  چونكە  گۆڕا، 

لەدەرەبەگ  یاخی  كەسی  بەاڵم  بوو،  موڵكیەتێك  جۆرە  هەمو  خاوەنی  كە 

بوو  نهێنی  شۆڕشێكی  سەركردەی  دیكەی  جۆرێكی  بەڵكو  نەبوو،  سەركردە 

هەروەها  بووە،  شۆڕشگێڕ  مامۆستایەكی  یان  جوتیار  كە  سیستمەكە،  دژی 

تاڕادەیەكیش چاكسازی بوو لەخزمەتی سیستمەكە و بەرژەوەندی خۆی كە 

جوتیارە  ئەوەی  هۆی  بە  شۆڕشبكات  ئامادەنەبوو  كەس  دەنا  بوو،  جوتیار 

نێوان  جیاوازی  ئەمەیە  لەدەستنادات،  بەرژەوەندیەكەی  و  هەیە  زەوی  و 

جوتیار  و  نییە  موڵكی  زەوی،  شۆڕشگێڕ  كرێكاری  كە  جوتیار،  و  كرێكار 

كۆمەڵێك  منونە  بۆ  هەیە،  كاتی  سەركردەی  ئەمەش  بۆ  هەڵبەت  هەیەتی، 

كرێكار لەسەر نەبوونی ماف و هاندان، پشوو، سەعاتی كار و هتد ماندەگرن 
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داگیركردنی زەوی  و  بێامفی  لەدژی  بۆ جوتیاریش  یان خۆپیشاندان دەكەن، 

سەركردایەتی  پێشەواو  دەبێتە  كەسێك  یەكسەر  ستەمكارێكەوە،  لەالیەن 

جوتیارە ناڕازیەكان و پالتفۆڕمێك پێشكەشدەكات و رێنامییاندەكات و بڕیار 

لەسەر پاراستنی بەرژەوەندی و شەڕ یان ئاشتی دەدات و دەبێت كۆمەڵەكە 

نییە،  خۆسەپاندن  ئەمە  هەڵبەت  مامەڵەبكەن،  سەركردەیە  ئەو  بەرێنامیی 

بۆیە  ئازایەتییە  و  عەقڵمەندی  و  ئیرادەگەری  و  لەخۆڕابینین  ئەوەی  بەقەد 

كۆمەڵەكە بڕوای پێدەكەن. 

ب��ەرل��ەوەی  ئایدیالیستییە  چەمكێكی  س��ەرك��ردە  دەڵێم  بۆیە 

پیاوە  پێغەمبەرەكان و شێخەكان و  بە  ماتریالیستی بێت، چونكە پێشرت 

سەركردایەتی  خۆیان  بەتێگەیشتنی  سەركردە،  دەگوترا  روحانیەكان 

و  چاكە  ب��ەرەو  ئاڕاستەدەكرد  كۆمەڵگەیان  و  دەك��رد  كۆمەڵگەیان 

واتای  بۆخۆی  خراپەش  و  چاكە  هەڵبەت  لەخراپەكاری،  دوركەوتنەوە 

پێشرت  ئاینیەوە، كە  لەروی  لەروی فكریەوە هەم  جیاوازیان هەیە هەم 

باسی ئەم ئەم چەمكەمان كرد. 

جیاوازەوە  رەهەندی  لەدوو  سەركردە،  چەمكی  بوونی  ئایدیالیستی 

كە  سەركردەیەیە،  جۆرە  ئەو  یەكەم،  رەهەندی  دەكرێت،  لەگەڵ  مامەڵەی 

كە  هۆزەكان  و  بنەماڵە  سەرۆك  وەكو  هەڵدەبژێردرێت،  خەڵكەوە  لەالیەن 

التین  ئەمریكای  سورەكانی  هندییە  لە  تائێستاش  و  هەبوون  ئاین  لە  بەر 

بووە،  ئەوە  هۆكاری  بە  باسدەكرێت،  مێژودا  لە  كە  هەڵبژاردنە  ئەم  هەن، 

لەروی  هەڵكەوتون  كە  كەسانەی  لەو  بووە  كەمرت  مەعریفەیان  خەڵك  كە 

چەند  یان  كەسێك  لەكۆمەڵگەدا  هەیە  ژیان  لەوەتەی  هەڵبەت  عەقڵییەوە، 

كەسێك هەڵكەوتون لەروی عەقڵییەوە كامڵبوون و خەڵك بڕوای پێیانهەبووە 
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تەماشای چەمكی  دەتوانین  لێرەوە  تەماشاكراون،  مامۆستا  و  فێركار  وەكو  و 

بردوە  پیاوانە  ئەو  بۆ  پەنایان  ناچاربوون  خەڵك  بۆیە  بكەین.  سەركردە 

ئاڕاستەیان بكەن بەرەو چاكەكاری، ناسینی رسوشت، خوداناسی، رێكخستنی 

كە  پێداویستیانەی  ئەو  هەمو  و  لەبار  سیستمێكی  دامەزراندنی  و  كۆمەڵگە 

بۆ بەدەستهێنانی گشت بوون. 

رەهەندی دوەم، ئەو بەناو سەركردانە بوون، كە بەزۆر خۆیان دەسەپاند 

بەتوانای  بڕوانەبوون  و  دیكتاتۆریەت  سیستمی  بەومانایەی  خەڵكدا،  بەسەر 

و  فەرهەنگی  ئابوری،  كۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  كایەكانی  لەهەمو  تر  ئەوانی 

هەبوون  زانست  لەدروستبوونی  بەر  ئەمە  هەڵبەت  رۆحانیش،  تەنانەت 

هەڵدەبژێردرێن  ناشەرعییەوە  لەرێگەی  دیكە  بەشێوەیەكی  ئێستاش  و 

و  روبار  لەقەراخ  كە  چەكدارانەی،  گروپە  ئەو  یان  دەسەپێنن،  خۆیان  یان 

ئێستا  ئ��ەوەی  یان  دەری��ا،  دزەكانی  پێیاندەگوترا  و  بوون  ئۆقیانوسەكان 

پێیاندەگوترێت گروپی مافیا، ئەمجۆرە سەركردانە بەزۆری و خۆسەپێن بوون 

بەسەر ئەوانی تر، بەاڵم لەئاستی سەركردایەتیدا بوون. 

سەركردە سیفەتەكانی 

1: شارەزایی و لێهاتوویی.

2: بڕوابوون بەالوازی خەڵك و كاركردن بۆ نەهێشتنی. 

3: بڕوابوونی مرۆڤانە و جیاوازینەكردن 

4: پێشڕەوایەتی و رێگەگرتن لەقەیران و گوێڕایەڵی. 

5: بڕوابوون بە سەركردایەتی دەستەجەمعی.
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سەركردە لەمێژوی نوێ

ستەمكاری  كۆمەڵگەی  لە  ستەمكار  »كەسایەتی  دەڵێت  سوكرات 

مێژوی  دیموكراسی«.  كۆمەڵگەی  لە  دیموكراسیش  كەسایەتی  دەگونجێت. 

و  نورساوەتەوە  كە  مێژوەیە  لەو  مەبەستامن  مێژو  دەڵێین  كە  هەڵبەت  نوێ، 

چیرۆكی جیاوازی لەگەڵ خۆیدا هەڵگرتوە، بۆیە چیرۆكەكان پێامندەڵێن مێژوی 

شەڕ و دەستشكاندنەوەی یەكرت بووە لەناو دەوڵەتانی دنیا، بەتایبەتیش دوای 

كە  بەرێچكەیەك  ئەمەبوو  ئیدی  رۆمانی،  ئیمپراتۆریەتی  دروستبوونی ستایڵی 

كۆمەڵگە بەناچاری لەرێگەی دەستەبژێرەوە قبوڵی ئەوەبكەن، كە سەركردەیان 

بۆ  تەنانەت  دیاریبكرێت،  ئەو سەركردانەوە  لەرێگەی  و چارەنوسیان  هەبێت 

ئەركێكی  سەركردە  لێرە  بەاڵم  دروستبوو،  سەرلەشكر  سوپاكانیش  و  لەشكر 

گەورەتر لەسەركردەی سیاسی دەكەوێتە سەرشانی، ئەویش راگرتنی ئاسایش و 

سنوری جوگرافی كۆمەڵگەكەی و واڵتەكەی بوو، هەروەها راگرتنی سیاسەتی 

سەركردەكانی سەرەوەی خۆی، بەاڵم بەگیانی ئەو خەڵكەی كە هەندێكجار لە 

دەرەوەی ئارەزوی خۆیان دەبوونە قوربانی درێژەدان بە تەمەنی سەركردەكان، 

سیاسەتەكەیان و بەرژەوەندیەكانیان. 

دەكەین،  نوێ  لەمێژوی  سەركردە  باسی  تەنها  لێرەدا  ئێمە  ئەگەرچی 

مەكدۆنی  ئەسكەندەری  وەكو  كەسێكی  ئەسینا،  لەئیمپراتۆریەتی  پێشرت  بەاڵم 

واتا  دانابوو،  خۆی  رێنیشاندەری  و  بەمامۆستا  )ئەرستۆ(ی  وەكو  فەیلەسوفی 

ستایلەكە نوێ نییە، بەاڵم سەركردە لەسەدەكانی ناوەڕاست بڕوایەكی تەواویان 

بەو رۆشنبیرانە هێنا كە لەپەنا سیاسەتی دەوڵەت، دەتوانن فەرهەنگێك بخوڵقێنن 

لەبیناسازی،  بەشداربن  یان  بۆ خاك و واڵتەكەی هەبێت،  ئینتیامی  كە خەڵك 

وەكو  كۆمەڵگە  بۆ  پەیامندان  و  كۆمەڵگە  رێكخستنی  ئابوری،  دۆرزینەوەی 

ئەوەی رۆسۆ كردی، یاخود بەشێوەیەكی نێگەتیڤ هەبوون، بۆ منونە كەسانی 
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وەكو )فیختە و هێردەرمان( هەیە، كە هیتلەر لەسەر بنچینەی بۆچونەكانیان، 

نەتەوەی ئەڵامنی وەكو تاكە نەتەوەی دنیا ناساند و خراپرتین سیستمی سیاسی 

سوتاند  بەناهەق  جولەكەی  هەزار  دەیان  بە  تۆماركرد،  لەدنیادا  سەربازی  و 

كە  خۆی،  دەوروپشتی  واڵتانی  سنوری  لەتێكدانی  جگە  جینۆسایدیكردن،  و 

بیركردنەوەیەكی ناشایستەیە و تائێستاش رەخنەی لێدەگیرێت، بەهەمانشێوە 

لەمێژوی نوێدا ئیتالیاش )مۆسۆلۆنی( شۆڤێنیەتی كردە فەرهەنگی خەڵك، كە 

تائێستا پەڵەیەكە بەنێوچاوانی مێژوی ئیتالیا و ئەڵامن، منونەیەكی ترمان هەیە، 

كە )ئەتاتوركە( بە بێ گەڕانەوە بۆ خەڵك، هەمو نەتەوە جیاوازەكانیش بەناوی 

توركەوە ناونا و گوتی مادام هەمومان لەئەنادۆڵەوە هاتوین، كەواتە توركین و 

دەبێت لەخزمەتی تورك و توركیا بین، ئەم الفیتەیە لە زۆربەی شارەكان هەیە 

پۆزەتیڤەكەشی  بەڕووە  بەپێچەوانەشەوە  بەاڵم  كوردەكان،  شارە  بەتایبەتی  و 

تۆنگ،  ماوتسی  لینكۆڵن،  ئەبراهام  منە،  )لینین، هۆشی  كەسانی وەكو  هەیە، 

كوردیشدا  لەناو  هتد(  و  ماندێال  نیلسۆن  موختار،  عومەر  گیڤارا،  چێ  تیتۆی، 

كەسانی وەكو )شێخ سەعیدی پیران، قازی محەمەد، مستەفا بارزانی( لەرابردودا 

و دواتریش )د.عەبدولڕەحامن قاسملو و مام جەالل تاڵەبانی و مەسعود بارزانی 

و هتد(، رۆڵی گرنگیان گێڕاوە لەشۆڕشی ناسیونالیستی كوردیدا. 

ئارەزوی  بەسەر  كە  ئەوەیە  سەركردە،  كەسایەتی  رەوشتی  سەرەتاییرتین 

هەروەها  نەبێت،  بنەماڵەپەرست  و  خۆپەرست  و  چاوچنۆك  زاڵبێت،  خۆیدا 

ژیان  لە  پشتگوێنەخات  خەڵك  خۆی  بەرژەوەندییەكانی  لەپێناو  وریابێت 

دوابكەون و هەمیشە كۆیلەی بن، دادپەروەر بێت و بۆخۆشی و خانەوادەكەی 

دەدەنەوە،  خۆیان  نەزانی  باجی  خەڵك  كە  هەبێت،  سەرپێچی  سزای  هەمان 

بەگوێرەی چارەنوسی فەرمانڕەوایەتی رەها مامەڵەنەكات، كە توانای زاڵبوونی 

هەبوو بەسەر خەڵكی تردا، لێگەڕێت مێشكیان كاربكات بۆ رزگاربوونیان لەو 

خەسڵەتە، خاوەن هێزێك دركپێكەربێت بۆخۆی و خەڵكیش، دەبێت كەسایەتی 
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سەركردە یان سەرۆك، ئەو كورسییە دەسەاڵتەی لەخۆڕا بەدەستنەهێناوە، بەڵكو 

لەرێگەی فەلسەفە و عەقڵەوە هاتوە، كە فەیلەسوف وەكو سوكرات دەڵێت لە 

منداڵیەوە ستەم و ناخۆشیەكانی بەچاوی خۆی بینیوە و هەستیپێكردوە، بۆیە 

هەمو  بەسەر  دەسەاڵتی  و  لەدەسەاڵتە  بەوەی  لوتبەرزبێت  نابێت  سەركردە 

بەبێ  چونكە  بێت،  بەرژەوەندیخواز  نابێت  هەروەها  دەشكێت،  كەسێكدا 

بەرژەوەندی گشتی، شتێك نامێنێت بەناوی ویستی گشتی بۆ دەوڵەت، كەواتە 

لێرەدا داوا لە سەرۆك نەكراوە فەیلەسوف بێت، بەاڵم داوای لێدەكرێت ئەزمون 

كەواتە سەرۆك دەبێت سەرۆكایەتی  مێژو وەربگرێت.  و  فەلسەفە، عەقڵ  لە 

خەڵك یان كۆمەڵگە یان دەوڵەتێك بكات، كە دوچاری نەخۆشی بێت ئەزمونی 

ئەگەر  سەرۆكەوە،  الیەن  لە  بووە  وەرنەگرتن  ئەزمون  دەرەنجامی  كە  نەبن، 

وابێت سەرۆك دەبێتە سەرگەورەی نەخۆشرتین كۆمەڵگە. 
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سەركردەی حزب

زانستیەكەی  بەمانا  حزب  كە  بیرنەچێت،  ئەوەمان  دەبێت  هەڵبەت 

18ەوە  س��ەدەی  ل��ەدوای  نوێیە،  سەرمایەداری  سیستمی  دەرهاویشتەی 

لە  بووە  تر  ئاینێكی  جۆرە  ناوی  پێشرت  كە  حزبەی،  ئەو  نەك  سەریهەڵداوە 

بیرمەندەكانی  كە  تاك،  بۆئەوەی  ئەمەش  باسدەكرێت،  ئاسامنیەكانیش  كتێبە 

باسیان لەتوانا و  تادەگاتە سارتەر  وەكو كیركەگۆرد و ڤۆڵتێر و دواتر كانت و 

ئازادی تاك دەكرد لەرۆژئاوا، بەو واتایەی چەمكی حزب وەكو چەمكێكی نوێ 

دورودرێژ  ملمالنێیەكی  دوای  حزب  ئیدی  تەماشایدەكرا،  سیاسیانە  و  بكرێت 

توانی سەركەوتن بەدەستبهێنێت، بچنە ركابەریەوە بۆ پەرلەمان و هتد هەنگاو 

حزب  چونكە  هتد،  و  ئاین  بنەماڵە،  هۆز،  ئەلتەرناتیڤی  بە  بوو  بەهەنگاو 

هۆزەكان،  بنەماڵەكان،  ئاینەكان،  لەهەمو  وایە  ئێستاش  وەكو  تێكەڵەیەكبوو 

گەڕانەوەیەك  هیچ  و  خۆیان  چارەنوسی  سیاسی،  لەبڕیاری  بەشداردەبوون 

ئارەزومەندانە  و  بەدەنگدان  كە  شتێك هەبوو،  تەنها  بۆ سەرۆك هۆز،  نەبوو 

سەركردەی حزبی هەڵدەبژێردرا و سیاسەتی دەكرد، ئەمەش تائەو جێگەیەی 

كە ئایدیۆلۆژیا بوو بەئەلتەرناتیڤی ئاین و وەكو ئاین مامەڵەی لەتەك سیاسەت 

و  فكر  لەهەڵبژاردنی  هۆشیاركردەوە  تاكی  زۆر  سەردەمانێكی  بەاڵم  دەكرد، 

سیاسەت بەشێوەیەكی ئیرادەگەریانە نەك فشاری هۆزگەرایی و بنەماڵەگەرایی 

و ئاینگەرایی و هتد. 

سەركردە لەناو حزبدا تەنها ئەو پیاوە نییە كە حزب دەباتەڕێوە، بەڵكو ئەو 

كەسەیە كە دەتوانێت بیری سیاسی بۆ بردنە پێشەوەی حزبەكەی و جەماوەری 

ناشێت،  بەسەركردە  ئەمە  لەدەرەوەی  بەرهەمبهێنێت،  حزبەكەی  بوونەوەی 

یان  كاردەكات  تاكڕەوی  كە  دەكەم،  سەركردە  شێوە  یەك  باسی  من  هەڵبەت 

ئەگەرچی  بەكۆمەڵ  سەركردایەتی  بەاڵم  شمولی،  حزبی  سەركردەی  پێیدەڵێن 
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رێگەگرتنێكە  لەعەقڵێكە،  زیاتر  بەاڵم  كۆمەڵە خەڵكێك،  بۆ  دیسان سەركردەن 

لەدیكتاتۆریەت، ئەركی بەكۆمەڵ ئاسانرت دەچێتە پێشێ، رەخنەش كەمرت دەبێت 

لەئەنجامی سیاسەتی خراپ، یان النیكەم جارێكی تر گەڕانەوە نییە بۆ هۆز و 

بنەماڵە و ئاینگەرایی، بەاڵم لەژێر ناوی حزب، چونكە ئێستا حزب لەرۆژهەاڵت 

تایبەترت عێراق، شێوەیەكی تری كۆمەڵگەی  و بەتایبەتیش لەئاسیا و لەوانەش 

تایەفەگەری و بنەماڵەیی و هۆزگەرای و ئاینگەراییە، كە دەرەنجامەكەی ئێستا 

بەچاودەبیرنێت و دەیان سیناریۆی ناشیرین و شەڕی نابەجێ بۆ سەركوتكردنی 

كۆمەڵگە بەڕێوەدەچێت. 
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سەركردە و بەڕێوەبردن

پێناسەی بەڕێوەبردن

بەڕێوەبردن میتۆدێكی ئابورییە، كە لەرێگەیەوە رۆڵی دەزگاكانی حكومەت 

دیاریدەكات و بە پێی یاسا سنوردار دەكرێت، هەروەها بەالی شارەزایانەوە ئەو 

كارە زەحمەتەیە كە بە بێ نەخشە و بە بێ خوێندنەوەی ئەو دۆخە تێیدا دەژی، 

كار،  بەڕێوەبردنی  بۆ  بەكارناهێنێت  ستایل  یەك  بێت،  ئاسایی  یان  قەیراناوی 

گروپ، حكومەت و دەوڵەت، هەڵبەت بە بێ خوێندنەوەی دۆخەكە سەرۆكی 

رێكخراوێكن،  پێكەوە  كە  گروپەی  ئەو  تاكو  سەرناگرێت،  كارەكەی  كارگێڕی 

كۆمەڵەیەكن، حزبێكن یان هەرجۆرە دەستەجەمعێكن لەشوێنێكی دیاریكراودا 

و یەك سرتاتیژیان هەیە و بە پێی دۆخەكە مامەڵەنەكات، باشرتین پێناسە بۆ 

كارگێڕی باش ئەوەیە، بااڵنسێك دروستبكات لەنێوان چاكە، خراپە و گروپەكانی 

و  بدرێت  لەفلتەر  زیاتر  دەبێت  بێت  دەوڵەت  ئەگەر  جا  كارگێڕی،  دیكەی 

خودی سەركردەش خۆی لەو فلتەرانە بدات، كەبەرژەوەندی گشت وەكو یەك 

تەماشاناكات.

»بەبڕوای بێرنارد سایمونی شارەزای ئەمەریكی، بەڕێوەبردن چوارچێوەیەكە 

بەر لەهەر شتێك میتۆدێكی ئابوریە و دواتر ئەم میتۆدە لەرێگەی دەسەاڵت و 

سەركردە بەتایبەتی دەبێتە ئەخالق و رەفتاری رۆژانە، دابەشكردنی كار یەكێك 

بەڕێوەبردن  چونكە  دەگرێت،  كارگێڕی  لەكێشەی  رێگە  كە  هۆكارانەیە،  لەو 

لەژێر دەسەاڵتی تاكدا نییە، بەقەد ئەوەی كارێكی دەزگاییە، دەزگاش بریتییە 

كۆمەڵناسییەوە  لەروی  ئەمە  بوارەكان،  هەمو  لە  شارەزا  كەسی  كۆمەڵێك  لە 

روبەرێكی گەورە و فراوانی داگیركردوە، كە دەبێت ملمالنێ كۆمەاڵیەتیەكانی 
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فرانسیس  رەنگنەداتەوە«.  دەزگاكان  لەناو  و  وەالبرنێت  كۆمەڵگە  گروپەكانی 

للنرش.  العكیبات  دار  االمام.  العربیە. مجاب  الی  نقله  الدولە.  بنا ء  فوكویاما. 

ل151.

تەنگ  لەهەر  رێگە  بەڕێوەبەر  وەكو  كەسەیە  ئەو  سەركردە  باشرتین 

هەروەها  دروستدەكات،  جۆراوجۆر  قەیرانی  كە  دەگرێت،  چەڵەمەیەك  و 

تای  لە  چارەسەربكات  نەكراوەكان  چاوەڕوان  كێشە  دادوەرێك  وەكو  دەبێت 

تەرازودا بیانكێشێت، ماف بەخاوەن ماف بدات، رۆڵی دەزگاكان كە لەرێگەی 

یاساوە سنورداركراوە، ئەگەر كێشەی گەندەڵی ماڵی و كەسی تێكەوت، ئەركی 

و  لەقەیرانەكە  بەشێك  ببێتە  نەك  پێوەر،  بكاتە  دەزگاسازی  كە  سەركردەیە 

بە بێ چارەسەر بەسەر حكومەتدا  تر  ئەوانی  لەپێناو الیەنگیری حزبایەتی و 

بەجێبهێڵێت، وەكو ئەوەی لە واڵتە الواز و شكستخواردوەكانی دەوڵەت هەیە، 

منونەشیان دەوڵەتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بەشێك لە ئاسیا. 

جۆرەكانی سەركردە

1: سەركردەی ئۆتۆكراسی 

2: سەركردەی دیموكراتی 

3: سەركردەی سەربەخۆ 

4: سەركردەی هەڵوێستگەرایی 

لەسەركردایەتیكردنی  خۆیان  رۆڵی  سەركردانە  لەم  یەك  هەر  هەڵبەت 

گروپێكدا هەیە، یان خەڵكێك لەكاتی ئاسایی یان كاتی قەیراناوی، بۆ منونە: 

1: سەركردەی ئۆتۆكراسی: ئەمجۆرە سەركردانە ئەوانەن كە لەقەوارەیەكی 

تەسكدا دەسەاڵت كۆدەكەنەوە و دەكرێت وا پێناسەبكرێن، كە ئەو سەركردانە 

بڕوایان بە كەسی تر نییە، لە قەوارەیەكی بچوكدا كۆمارێك دروستدەكەن، كە 
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ئەنجامی تێڕوانینی بۆ ژیانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی، ئەم سەركردەیە دەكرێت 

دابەشی سەر 3 جۆر بكرێت، ئەوانەش توندوتیژ و یاساپەروەر و ئەوانەی كە 

بڕوایان بەجۆرێك لەخێركردن هەیە لەروی میسالییەوە، هەركام لەو سەركردانە 

بەشێوەیەك لەشێوەكان مافخواردنی ئەوانی ترە، چونكە خێر، توندوتیژی واتای 

جیاواز و لەكاتی شەڕ و ئارامی واتای خۆی هەیە و بڕوابوون بەتوندی بە پێی 

ئایدیۆلۆژیا مانایەكی تری هەیە. 

بڕوای  تیۆرییەوە  لەروی  سەركردەیەیە  ئەو  دیموكراسی،  سەركردەی   :2

بەبۆچوون و بیركردنەوە و دەسەاڵتی فرەیی هەیە لەحزب، گروپ، رێكخراوێك 

پێداویستیەكانی  بەتێربوونی  بڕوای  سەركردەیە  ئەم  لەحكومەتیشدا،  یان 

لەدەسەاڵت  بەتوانای هەموان كە بەشدارن  بڕوابوون  خەڵك هەیە، هەروەها 

و كارگێڕی، بەاڵم لەسیاسەتدا هەمو ئەو دیموكراسیخوازانەی دنیا، بڕوایان بە 

بۆچوون، دەسەاڵت و بەرژەوەندی جیاواز نییە، تەنها ئەوەنەبێت، كە لەسەر 

ئەمە  پێدەسپێردرێت،  سیاسی  ئەركی  و  چاالكە  كارەكتەرێكی  سیاسی  شانۆی 

جگەلەوەی كە زۆرجار بەناوی دیموكراسییەوە كۆمەڵگەیەك دەچەوسێرنێتەوە 

دیموكراسی  سەركردەی  حاڵەتێكدا  لەهەمو  سەركوتدەكرێت،  شۆڕشێك  یان 

بڕوای بەدەستاودەستكردنی دەسەاڵتە و لەگەڵ تەواوبوونی ماوەكەی ماڵئاوایی 

لە كورسی دەسەاڵت دەكات. 

3: سەركردەی سەربەخۆ: ئەمجۆرە سەركردەیە بڕوای بەسەربەخۆیی بۆچوون 

هەیە، بڕوای هاوبەشیكردن لەهەمو شتێك نیە، هەروەها بڕوای بەرێكخستنی 

ژیانە  ئەم  هەیە،  الیەنەكان  ژیانی  بەپێكەوە  بڕوای  هەیە،  الیەنەكان  هەمو 

لە  دیموكراتیەكان،  و  كۆماری  ئەمریكا  سیاسی  حزبی  هەردوو  لەناو  سیاسییە 

ئینگلستانیش لەنێوان پارێزگاران و كرێكاران هەیە، بەاڵم ئەو سەركردانە كەمرت 

سەربەخۆن، بەقەد ئەوەی كاندیدی سیاسی حزبەكانیانن، بەاڵم لە رۆژهەاڵت 

ئەمە مۆدێل نیە، تەنها ئەوە نەبێت، كە دادەنرێت لەالیەن كیانێكی سیاسی یان 
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مەزهەبییەوە، بەمنونەش سیستمی تەوافوقە لەعێراق، كە لەدوای ساڵی 2003 

تائێستا كاری پێدەكرێت، هیچ بەرهەمێكی  و روخانی بەعسەوە هاتەئاراوە و 

باشی نەبووە، بۆیە عێراق نەیدەتوانی سەركردەی سەربەخۆ قبوڵبكات. 

قەیرانێكی  لەهەر  سەركردەیە  ئەمجۆرە  هەڵوێستگەرا:  سەركردەی   :4

سیاسی، بڕوای بە وەرگرتنی هەڵوێستێكی راستگۆیانە و شوڕشگێڕانە هەیە، كە 

بڕوای خەڵك بەدەستبهێنێتەوە لە هەڵبژاردنەكان، لەناو كاریشدا بەهەمانشێوە 

بڕوای بەوە هەیە، كە بەڕێوەبەرێك، بەرپرسێك یان خودی سەرۆك ئەگەر سەرۆك 

خراپەكاریكرد جارێكی تر لەهەڵبژاردنەكان متامنەی خەڵك وەرنەگرێتەوە. 
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ژن و سەركردە

رەگەزێكامن  هیچ  و  پێداوە  ت��ەواوم��ان  وات��ای  س��ەرك��ردە  دەڵێین  كە 

دیارینەكردوە، كە لەسەر بنەمای ئاین یان كولتور بێت بۆ بەرزراگرتنی گوتاری 

سەركردە  واتە  مێ،  یاخود  نێر  بۆ  نەكراوە  ئاماژەیەك  هیچ  چونكە  رەگەزێك، 

رەگەزی  جیاوازی  هیچ  دەبێت  بۆیە  نییە،  مێی  و  نێر  جێگیری  سیفەتێكی 

وەرنەگرێت، وەكو ئەوەی ئاین و فەلسەفەی ئایدیالی پێناسەیكردوە. 

نین  سیاسەت  لەمەیدانی  پیاوان  بەبارتەقای  لەدنیادا  ژن  ئەگەرچی 

دوو  ئەمە  نییە،  بوونیان  سیاسیدا  بڕیاری  لەدروستكردنی  تاڕادەیەكیش  و 

بە  ژنە  تواناكانی  چەپاندنی  یەكەم،  رەهەندی  هەیە،  جیاوازی  رەهەندی 

كردویەتی  پیاو  ئاكارەی  ئەو  بەتایبەتیش  و  فەلسەفی  ئەخالقی  پێوەری 

پێگەی  كە  ژنان  لەسەر  پیاوانە  سیاسی  زاڵی  گوتاری  هەروەها  بەپێوەر، 

و  مناڵ  پ��ەروەردەی  و  چێشتخانە  لەناوەندی  ئابورییان  و  كۆمەاڵیەتی 

گشتیەكانیش  لەشوێنە  تەنانەت  خزمەتگوزارییە،  و  خواردن  ئامادەكردنی 

بەگشتی  ماڵ  دەرەوەی  كاری  و  دایەنگا  و  بەڕێوەبەرایەتی  و  ئوتێل  وەكو 

توانایان  خۆیان  ژنان  كە  نییە  ئەوە  واتای  ئەمە  بەاڵم  تەماشاكراون،  هەروا 

مەیدانی  هاتنە  بۆیەكەمجار  منونە  بۆ  سەركردە،  ببنە  و  مەیدان  بێنە  نییە 

بە  بوو  لەئەمریكا،  كالیفۆڕنیا  گەورەی  لەكارگەیەكی  چنین  كرێكاری  ژنانی 

یەكسانی  رۆژی  بە  تائێستا  ژنان،  و شۆڕشی  یەكەمین سیمبوڵی سەرهەڵدان 

نارساوە و لەكۆمۆنەی پاریسیش ژنان ناویان لەو شۆڕشە وەكو ئیمزا هاتووە، 

كە زۆرترین قوربانیانداوە و لەشۆڕشەكانی بەلشەویك، ئوكتوبەر و لەشەڕی 

رۆزا  و  زتگین  كالرا  هتد،  و  نازیەكان  دژی  سۆڤێت  ژنانی  دوەم  جیهانی 

لۆكسمبۆرك و بێنەزیر بۆتۆ و هتد. 



سمكۆ محەمەد  288

دوربوون  بوو  ساڵ  دەیان  ماوەی  كە  نیپاڵ،  ژنانی   2001 ساڵی  هەروەها 

دیاریدەكرد،  ئەوانی  چارەنوسی  كە  سیاسیەكانەوە،  بڕیارە  و  لەسیاسەت 

بەسەرهەڵدانی بزوتنەوەی ژنان لەژێر دروشمی )ژن كەمرت نییە لەپیاو(، هاتنە 

مەیدان و حكومەتیان هەژان و ناچاربوو حكومەت دان بەداواكەیاندا بنێت و 

دانوستان بكات و ببنە بەشێك لەگوتاری سیاسی و تائێستا هەیە، لەهندستان 

فیمێنیستی  بزوتنەوەی  بورژوازیەكان،  سیاسییە  لەحزبە  جگە  بەهەمانشێوە 

ساڵی 1996 دروستبوو و تائێستا لە كێبڕكێدان و خەریكی بەدەستهێنانی بڕێكی 

زیاتر لە سیاسەتن، ئەمە جگەلەوەی مافی ژنان بەو هەمو كولتورە ئاینییەوە، 

منداڵیش  و  كاردەكەن  پیاو  وەكو  خۆشیان  ژن  و  زیاترە  ئەوروپا  لەزۆربەی 

بەخێودەكەن. 

باسی  ئەوەی   1991 تاساڵی  هەبوو  بوونی  سۆڤێت  كە  كاتەی،  تائەو 

ئایدیۆلۆژیا  منونەیەكی  وەكو  لەسیاسەتدا،  بكردایە  ژن  مەسەلەی  لە 

لە  چاكسازی  بەهۆی  لەئەوروپاش  دواتر  بەاڵم  ناحەزبوو،  و  تەماشادەكرا 

بەناو  سیستمە  ئەو  دوبارەنەبوونەوەی  و  خۆیان  پێشكەوتنی  و  سیستم 

كۆمۆنیستییە، ژن هاتنە مەیدان، چونكە ئەوان پێشرتیش دەیان ژنی وەكو 

رۆزا  و  زیتگن  كالرا  و  لەچین  كینگ  جیانگ  و  كۆلینتای  )ئەلیكساندەر 

فكریش  لەمەیدانی  و  رۆژهەاڵت  و  رۆژئاوا  لەئەوروپای  لیكسۆمبۆرگ( 

)هانا ئارێند(، كە خاوەنی كتێبی بەنرخی )بنەچەكانی تۆتالیتاریزم( و هتد 

لەپۆستە  زۆر  بەشێكی  ئێستاش  و  دەكرد  سیاسەت  لەسەر  قسەیان  بوو، 

ئەمە  بەاڵم  بەڕێوەیدەبەن،  ژنان  دەوڵەت  و  دیبلۆماسیەكان  و  سیاسی 

یەك  وەكو  گوتارەكەیان  و  پیاون  وەكو  ژنان  كە  نییە،  ئەوە  واتای  دیسان 

یەكسانن. 

و  هەواڵگری  وەك��و  هەستیارەكانی  شوێنە  و  ئابوری  هێشتا  چونكە 
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موخابەرات لەژێر چنگی گوتاری پیاوانەوەیە، ژن هێشتا وەكو كااڵیەك لەبازاڕ 

بەاڵم  چنگدەكەوێت،  سەملێنەرمان  باشرتین  لەریكالمەكاندا  تەماشادەكرێت، 

بازرگانییە و ریكالمە سیاسی و فەرهەنگییە  ژنانی سەركردە ئەمجۆرە رەفتارە 

مەحكومدەكەن. 

منونە  بە  ژنامنان  توانای  كوشتنی  و  ژێردەستەیی  رۆژهەاڵت  لە  تائێستاش 

هەیە، كوێت، سعودیە، قەتەر، بەشێك لەیەمەن و تەنانەت لەئێرانیش هەیە، 

بەاڵم دەبینین كە شۆڕش دێتە پێشەوە، ژن لەیەمەن دەبێتە رابەری بزوتنەوەی 

نییە  ترسی  لە دژی دەوڵەت و  ئیدارەدەدات  توڕەبوونی خەڵك  جەماوەری و 

ئەخالقییە،  مەترسی  كە  بەرهەمدێت،  مێینە  رەگەزی  بۆ  كە  ئەگەرێك  لەهەر 

و  كچ  )نەجیبوڵاڵ(  سەردەمی  لە  پێشرت  كە  ئەفغانستان  بەپێچەوانەی  كەچی 

وەكو  توانایان هەبوو،  و سەربازی  سیاسەت  لەمەیدانی  بوون،  پیاو  وەكو  ژن 

دیكتاتۆریەتدا، كەچی  لەژێر سایەی  بەاڵم  باكور هەیە،  لەكۆریای  ئێستا  چۆن 

پێچەوانەی  پاشەكشەیە  ئەم  پاشەكشەدەكات،  و  دەگ��ۆڕێ  لەئەفغانستان 

بەو  یان  ئەمریكان،  سیاسەتی  پاشكۆی  كە  دەوڵەتن،  هەندێك  پێشكەوتنی 

لەبارەی  ب��ەاڵم  بپارێزرێت،  ئەمریكا  ب��ەرژەوەن��دی  كە  دەڕۆن،  ئاڕاستەیە 

ئەدەبییەوە دەبنە سەردەستە.

سەركردە  بابەتی  كە  بڕوایەی،  ئەو  دەگەینە  سەرەنجام  بەهەرحاڵ 

پێناسەی جیاواز  بابەتێكی قەیراناویەو سەركردایەتی لەدۆخی جیاوازدا مانا و 

وەردەگرێت، هەروەها لەهەمو بارودۆخێكی ئاسایی و نائاسایی و هەستیاردا، 

سەركردە دەتوانێت دۆخەكە بپارێزێت و بەپێچەوانەشەوە ئاڵۆزتری بكات یان 

ئیدارەی قەیرانی پێنەدرێت و كۆمەڵگە بەرەو سەرگەردانی ببات، هەروەها بۆ 

ژنانیش دەكرێت لە هەمو نەتەوەیەك سەرهەڵبدەن وەكو لەنەتەوەی كورد زۆر 

ئافرەت سەریانهەڵداوە لەمەیدانی رۆشنبیریش ناویان هەیە.
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ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆرکهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجد خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین912

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1012

2016موصڵح شێخ ئیسالمیئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104
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105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

2016سەرهەنگ عەبدولڕەحامنئومێدی خۆرەتاوی من113

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

2016بابان ئەنوەركارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117
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118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر

125
ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی 
2016

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128

2016پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەویپێغەمبەر و پرۆلیتاریا129

2016بابان ئه نوه رمارکسیزم چۆن کار دەکات130

2016شاسوار کەمالئامانجی  فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016ئەکرەم  میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلکەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەکانی جەنگ135

136        ژنێك لەنێو سەردەستەی

             میلیشیاكاندا                 
دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

2016دانا شوانی 141       ماركس و ئازادی            


