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سوپاس و ستایش بۆ ئەو خۆشەویستانەی كە لە
وەرگێڕانی ئەم كتێبەدا كارئاسانییان بۆ كردم
هاوڕێی هەمیشەییم دایكی منۆ
شاكۆ محەمەد.
محەمەد داود.
نوا خالد.
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پێشەکی وەرگێڕ

فهیلهسوفی گهورهی میرس (دكتۆر موراد وههبه
جربان) ساڵی  1926لهدایك بووهو دكتۆرای لهفهلسهفهدا
بهدهسهێناوه.
پرۆفیسۆرو ئوستادی فهلسهفهیه له زانكۆی (عەین
ئەلشەمس).
دامهزرێنهرو سهرۆكی كۆمهڵهی (ئیبنو روشد و
ئەلتەنویر) و ئهندامی چهندین ئهكادیمیاو ڕێكخراوهی
پایهبهرزی نێودهوڵهتییه.
یهكێكه لهو  500كهسایهتیهی كه لهجیهاندا
زۆرترین ناوبانگیان ههیهو ناوی له ئهنسكلۆپیدیای
كهسایهتیهكانی جیهاندا تۆمار كراوه.
بەكورتی دەمەوێ بڵێم :موراد وەهبە كهسێكی
ناودارو كاریگهری بواری فیكرو فهلسهفهیهو وهك سهرنج
و تێڕوانین ،كهسێكی نوێخوازو مرۆڤدۆستهو له زۆربهی
نوسین و دیدارو گفتوگۆكانیدا داكۆكی لهمافی مرۆڤ و
سەرفرازیی عەقڵ و دهسهاڵتی تاك و ڕهوتی شارستانی و
ڕۆڵی فهلسهفه دهكات له تهواوی بوارهكانی ژیاندا.
لهوبارهشهوه خاوهنی چهندین كتێب و وتارو چاالكی
و جموجوڵی فیكری و ڕۆشنگەرییه لهئاستی جیهاندا.
لهم كتێبهیدا (چوارینهی دیموكراسی  -رباعیة
چوارینەی دیموكراتی
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الدیمقراطیة) جیاواز لهو بیروبۆچون ه تهقلیدی و باوانهی ك ه
دیموكراسی ب ه ههڵبژاردن و سندوقی دهنگدان و زۆرینهو
كهمینهو چهند دیمهنێكی رووكهشهوه دهبهستنهوه...
باس لهچوار ڕهگهزه پێكهێنهر دهكات كه خودی
دیموكراسی پێكدههێنن
پێیوایە ..بهبێ ئهوڕهگهزانه دیموكراسیهت بهدیی
نایه -:
 .1عهملانیهت
 .2گرێبهستی كۆمهاڵیهتی
 .3تەنویر
 .4لیرباڵیزم
پاشان ئهو چوار ڕهگهزهمان بهوشێوهیه بۆ شی
دهكاتهوه
 .1عهملانیهت  :تێڕوانینه له ڕێژه وهك ئهوهی كه
ڕێژهییه نهك وهك ئهوهی كه ڕههایه.
 .2گرێبهستی كۆمهاڵیهتی  :وازهێنانی تاك لهههنێ
لهمافهكانی خۆی و بهخشینیان بهحاكم لهپێناو
دابینكردنی ئاسایشی گشتیدا.
 .3تەنویر ( :سەرفرازیی عەقڵ) واته هیچ شتێك نهكهوێته سهرهوهی عهقڵ.
 .4لیرباڵیزم  :دهسهاڵتی تاك لهسهروو دهسهاڵتی
كۆمهڵ.
وهك ئهوهی كه ئاماژهی پێ دهكات ..ههریهكه لهو
8
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ڕهگهزانه سهدهیهك زهمهن لهنێوانیاندا ههیه،
واته  400ساڵیان خایاندووه ئهوجا دیموكراسیی له
ڕۆژئاوا پایهماڵ بووه!.
ئەڵبەتە گرنگیی ئەم كتێبە لەوەدایە جیاواز لەو
كتێبانەی كە تەنهاوتەنها نوسینن لەنوسینداو لە بۆشاییدا
دەخولێنەوە...
كاری لەسەر ئەزمون و کات و شوێن كردووەو دەستامن
دەخاتە سەر جومگە بەجومگەی ڕەهەندەكانی...
فەیلەسوف :تەواوی تێڕوانینەكانی مرۆڤ بەسەر دوو
بەرەدا دابەش دەكات ..ڕێژەیی  ،ڕەها
پێامن دەڵێ :كۆمەڵگەی ئەمڕۆ كۆمەڵگەی
مەعریفەیە..
چیرت مەوداكان مردن!.
وەك ئەوەی دیارە ئەم کتیبە ڕووی لە شەقام و
خوێنەری میرسە
هەوڵێكە بۆ بەرچاو ڕوونیی كۆمەڵگەی میرسیی
لەتێڕوانینە گەردونگەراو چارەنوسسازەكاندا!!
بەاڵم لەڕاستیدا ئەو بەرئەنجامەی كە فەیلەسوف
پێی گەیشتووە سنور شكێنەو بەحوكمی ئەو هاوبەشیە
كولتوریەی كۆمەڵگەی میرسی و كۆمەڵگەی كوردی
ئەوا بێگومان ئێمەش هەمان گرفتی تێڕوانینامن
هەیەو وەكو ئەوان پێویستامن بە وەرچەرخانە،
چوارینەی دیموكراتی
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وەرچەرخانیش پێویستی بە وەرچەرخێنەرەو بەش
بەحاڵی خۆم ئەو توانایە لەئاسۆ مەعریفیەكانی ئەم
كتێبەدا دەبینم!!.
هەر لەو سونگەیەوە دوو مانگیی ڕەبەقی خۆمم پێ
بەخشی و وەرمگێڕایە سەر زمانی شیرینی كوردی
بەاڵم لەوە گرنگرت :وەرگێڕانی دووهەمە..لە ووشەوە
بۆ هۆشیاری گشتی!
ئەوەش دەمێنێتەوە بۆ خوێنەر!!.
22/04/2016
دوورترین ژووری دونیا
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دەروازە
سەرۆک موبارەک لەكەناڵی» بی بی سی»
ئەمەریكایی لە  18/8/2009بەچارڵی ڕۆز بێژەری
بەناوبانگی وت «ئەو ڕێچكەی كە ئیدارەی سەرۆک
جۆرج بۆش بۆ باڵوكردنەوەی دیموكراسی لەناوچەكەدا
گرتویەتییە بەر ڕێچكەیەكی دروست نییە ئەڵبەتە میرس
فشار لەهیچ ئیدارەیەك قبوڵ ناكات لەگەڵ ڕێزماندا بۆ
هەموو حكومەتەكان»
گومانم وایە ئەو دەستەواژەی سەرۆک ..گوزارشێكی
كورتە لەسەر گیروگرفتی دیموكراسی .هەروەها ئەگەر
گیروگرفتەكە لە ناكۆكیدایە،ئەوا ئەو ناكۆكیە كامەیە كە
دیموكراسی هەڵیگرتووە؟
چوارینەی دیموكراتی
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لەپرسیارێكەوە وەاڵم دەدەینەوە:
ئایا ئەو ناكۆكیە لە چەمکی دیموكراسیدایە یان
لەڕێڕەوی دیموكراسیدایە؟
سەرتای زاراوەی دیموكراسی دەگەڕێتەوە بۆ كتێبێك
بەناوی (مێژووی شەڕی بلیبۆنیزی) لەنوسینی مێژوونوسی
یونانی سۆسیدیس ( 460-400پ .ز)
كاتێ كە ئاماژە بە قسەی پیاوێكی دەوڵەت (بەركلیس)
دەکات « :ئەسینا منونەی دیموكراسییە لەبەر ئەوەی
دەستوری ئێمە السایی كردنەوەی دەوڵەتانی دراوسێ
نییە ،بەڵکو منونەیە بۆ ئەوانی تریش .ئیدارەی ئێمە
سەر بە زۆرینەیە نەك كەمینە ،هەروەها قانونی ئێمە لە
کێشمەکێشە تایبەتەكاندا دادپەروەریی بۆ هەموان دابین
دەكات ،خواستی گشتیی الی ئێمە پێشوازیی لە بەهرە
دەکات و لە هەموو لقێک لە لقەكانی بەدەستهێنان
(انجاز) دا بەرز ڕایدەگرێت ،نەك بۆ مەبەستی تایەفی
بەڵكو تەنها پشت پێبەسنت
بۆ دانسقەیی (التمیز)».
لەم وتەیەی بەركلیسدا بۆمان ڕوون دەبێتەوە كەوا
كەس لە خەڵكی ئەسینا
لە قبووڵكردنی ئەو مانایەی دیموكراسی ناڕازی
نەبووە ،بەاڵم دواتر دیموكراسی لەئەسینا بەئاراستەیەكدا
ڕۆیی جیاواز لەوەی كە بەركلیس چاوەڕێی دەکرد  ،ناكاو
12
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شەڕی بلیبۆنیزیی لە نێوان ئەسیناو ئسپارتادا بەرپا بوو لە
ساڵی ( 431پ.ز)،
واتە دوو ساڵ بەر لە مردنی بەركلیس ،شەڕەكەش
لەساڵی ( 421پ.ز)
بە پەیامننامەیەكی كاتیی کۆتایی هات ،بەاڵم دواتر
شەڕەكە لەساڵی ( 412پ .ز) دەستی پێكردەوە ،ئەسینا
ووێران كرا ،بەڵكو یۆنان ووێران كراو لەساڵی ( 404پ.ز)
داگیریش كرا.
لە ئەنجامی ئەو شكستەی ئەسینا ..ئەفاڵتون
( 427-347پ.ز) هۆكاری ئەو شكستەی خستە ئەستۆی
دیموكراسی ،بۆیە داوای كرد كە دیموكراسیەت دوور
بخرێتەوەو حوكمی ڕەها (املطلق) جێی بگرێتەوە،
حوكمی ڕەهاش حوكمی خودایە ،هاوشێوەی ئەو
حوكمەش لەسەر زەویدا حوكمی فەیلەسوفە ،کەواتە
بە رای ئەفاڵتون :تاکە كەسێك کە دەتوانێت سەرۆكی
كۆمارەكەی بێت (فەیلەسوفە).
بۆ دامەزراندنی ئەوەش ئەفاڵتون بانگەوازی كرد كە
تەواوی بەشەر لەیەك قاڵبدا ڕێكبخرێن ،بەجۆرێك كە لە
یەك حاڵەت و لەیەك كاتدا دڵخۆش بن یان دڵتەنگ بن،
بەوەش یەكێتی شار بەرجەستە دەبێت.
ئالێرەوە ئەفاڵتون شارەکەی ناوزەد كرد بە شاری
«خوایی».
چوارینەی دیموكراتی
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ئیرت لە پاش ئەفاڵتون بەكارهێنانی واژەی دیموكراسی
بۆ ماوەی ( )2000ساڵ وەستا ،زانایانی بواری سیاسەتیش
دەستیان كردە دیراسەی سستمی پاشایەتی و سستمی
ئەرستوكراتی ،لەحالەتێکدا ئەگەر باسی دیموکراتیشیان
کردبێ تەنها وەکو سستمی حوکم باسیان کردووە.
ئالێرەدا دەبێت پرسیارێك بووروژێت:
بۆچ واژەی دیموكراسی ( )2000ساڵ پەراوێز خرا؟
بە ووروژاندنی دوو پرسیار وەاڵم دەدەینەوە:
ئایا بەهۆی ئەوەوەیە كە ئەفاڵتون لەجیاتی حوكمی
گەل داوای حوكمی خودای كرد؟
یان بەهۆی ئەوەوەیە کە (جەنگ) لەگەڵ
دیموكراسیدا یەك ناگرنەوە؟
پێبزانم الی ئۆغستین ( 354-430ز) لەسەدەی
چوارەمی زایین ،وەاڵمی ئەو پرسیارانەمان دەست
دەكەوێت ،چونکە یەكەم ..ئەو ئەنگێزەیەکی ئەفاڵتونیی
هەیە ،وەك دەڵێن :فیكری ئەفاڵتون هانی داوە بەرەو
مەسیحیەت.
وەلێ بۆ سەملاندنی ڕاستی ئەو وتەیە بەڵگەیەكم
پێ نییە ،گوایە لە ڕووناکی فەلسەفەی ئەفاڵتونەوە فێری
مەسیحیەت بووە.
دووهەم ..ئەو لەڕۆشنایی ئەو پەیوەندییەی نێوان
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فیكری ئەفاڵتون و مەسیحیەتدا كتێبە مێژوویەكەی
بەناوی (شاری خودا  -مدینة الله) دادەنێت.
باوەڕی وابوو لە نێوان هەردوو شاردا :شاری زەوی و
شاری ئاسامن یان شاری خودا ،جەنگێکی قورس بەرپایە،
یەكەمیان كار بۆ سەرخستنی ستەم دەكات و دووهەم كار
بۆ سەرخستنی دادپەروەریی دەكات ،هەردوو شارەكەش
لە ژیاندا ئامادەییان هەیە بەاڵم شاری خودا لەپێشەوەیە،
بەمە الی ئۆغستین دەسەاڵتی دەوڵەت لەدەسەاڵتی
كەنیسە نزمرت دەبێ،
لێرەوە پێویستە دەوڵەت ملكەچی كەنیسە بێت،
ئابەم شێوەیە شاری خواوەندی ئەفاڵتون الی ئۆغستین
دەبێتە شاری خودا .ڕۆڵی ئەم شارەش بەرگری
كاری دادپەروەرییە ،تەنانەت ئەگەر بگاتە ڕادەی
هەڵگیرساندنی جەنگیش ،ئەڵبەتە جەنگ لەم حاڵەتەدا..
ئۆغستین ناوی دەنێ جەنگی دادپەروەرانە .ئاوەها لە
شاری خوداوە دەچینە چاخەکانی ناوەڕاست ،بەوەی كە
حاكم خاوەن حەقی خوداییە.
لەسەر بنەمای ئەو ڕەوتەش بۆی هەیە بوترێ نەمانی
واژەی «دیموكراسیەت» دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆكار
لەیەك كاتدا :بانگەوازی ئەفاڵتون بۆ حوكمی خودا
هەروەها بانگەوازی ئۆغستین بۆ شەڕی دادپەروەرانە بۆ
ملكەچ پێكردنی دەوڵەت بۆ حوكمی خودا.
چوارینەی دیموكراتی
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كەواتە حوكمی خودا خاڵی ناكۆكە بۆ دیموكراسی.
پرسیاری دوا ئەوە:
حوكمی خودا یانی چی؟
ئایا واتە خودا خۆی حوكم بكات نەك مرۆڤ ،ئەگەر
وابێ ئەی ئەوە مانای وا نییە كە خودا بەپێی گۆڕانی
مرۆڤەكان گۆڕانی بەسەردا دێت؟
ئەوەیش ناكۆكیەكی ناڕەوایە چونكە خودا پاوەجێ
و نەگۆڕە!
كەواتە پرسیار:
ئایا چ ڕوو دەدات ئەگەر ئەو ناكۆكیە ناڕەوایە
البردرێ؟
ئایا دیموكراسی دێتەوە؟ ئەی چۆن دێتەوە؟
لەژێر ئەو ناونیشانەدا «چوارینەی دیموكراسی»
وەاڵمی ئەو پرسیارە دەدەمەوە
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بڕگەی یەکەم
چوارینەی دیموكراسی

چوارینەی دیموكراتی
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عەملانیەت
عەملانیەت پێكهاوردەی بنچینەیی ئەم چوارینەیە،
لیرباڵیزمیش كۆتا پێكهاوردەیەتی لەنێوانیشیاندا گرێبەستی
كۆمەاڵیەتی و تەنویر (سەرفرازیی عەقڵ) هەیە ،بۆ هەر
پێكهاوردەیەك لەو چوار پێكهاوردەیە مانا و چیرۆكی خۆی
هەیە،
بە پرسیارێك لەعەملانیەتەوە دەس پێدەكەم:
عەملانیەت چییە؟
لەسەر جێگیر كردنی مانای وشەكە الی عەرەب
شێواویەك هەیە ،ئەوەی كە فەتحەی بۆ [ع] دانا
ویستی بیگەڕێنیتەوە بۆ عالەم  ،ئەوەی کەرسەی دانا
بۆ (ع) ویستی بیگەڕێنێتەوە بۆ علم [زانست] .لە چاپی
سێیەمی «معجم الوسیط» دا کە ساڵی  1985دەستەی
زمانەوانی عەرەبی باڵویکردووەتەوە هاتووە( :عەملانی-
ال َعلْ ُم) بەمانای جیهان دێت ئەوەش لەگەڵ دین و
كەهەنوتدا ڕێك نایەتەوە.
هەروەها چەسپاندنی وشەی علامنی بە كەرسەی
بەرباڵودەبێ لەنێو تایەفەی
(ع) هەڵەیەکی
ڕۆشنبیراندا ،بە تایبەت ئەوانەی كە گوێ بەسەالمەتیی
ووشەكە نادەن.
بەاڵم الی فرنجیەكان عەملانیەت واتە جیهانێك كە
بە كاتەوە نوساوە ،جیهانێك كە مێژووی هەیە ،لەم
گۆشەنیگاوە بە عەملانیەت دەوترێت جیهانی كات و
ڕێژە ،واتە بەدەر لەهەر ڕشتەیەكی ڕەها.
18
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ئەوە مانای عەملانیەتە لەڕووی زمانەوانییەوە ،ئەی
چیرۆكەکەی چیە؟
سەرەتای چیرۆكەكەی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی
شەشەمی پێش زایین كاتێ فەیلەسوفی یونانی
فیساگۆرس تیۆری خولخواردنی زەوی ڕاگەیاند
لەگەل ئەوەی کە خوێندكارەكانی خۆی ئاگادار كرد
تیۆرەكەی نەدرکێنن.
ئاگاداركردنەوەکەشی راست دەرچوو ،چونكە
هەر کە خوێندكارەكان گوێیان لەو ئاگاداركردنەوەیە
خەواند و تیۆرەکەیان درکاند ..جەماوەر هێرشی
بردە سەر ئەو خانوەی كە فیساگۆرس وانەی تێدا
دەووتەوەو سوتاندیان ،وەك دەڵێن فیساگۆرس زیانی
پێ نەگەشتووە چونكە لەوكاتەدا لەوێ نەبووە.
دواترو لەسەدەی پێنجەمی پێش زاین مانای
عەملانیەت الی پرۆتاگۆراس پەرەی سەند كاتێ ووتی:
«مرۆڤ پێوەری هەموو شتەكانە « ،هەر لەسەر
ئەو قسەیە بەرئەنجامێكی گرنگ كەوتەوە ئەوەیش
ئەوەیە كە مرۆڤ لەئاست ناسینی حەقیقەتی ڕەهادا
دەستەوەستانە ،یان وردتر بڵێین :دەستەوەستانە لە
ناسینی هەر حەقیقەتێكدا.
بەمەش بە بێباوەڕیی تۆمەتبار كرا و سزای لە
سێدارەدانی بۆ دەرچوو ،نورساوەكانیشی سوتێرنا،
هەرچەندە لەسزاكە هەڵهات بەاڵم لەكاتی هەڵهاتندا
خنكا.
لەسەدەی شازدەیەمی زایین ،دوای بیست سەدە
چوارینەی دیموكراتی
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لەدەرچونی سزای سێدارە بۆ پرۆتاگۆراس ،زانای
گەردوونناسی پۆلەندی نیكۆال كۆپەر نیكۆس كتێبە
بەناوبانگەكەی بەناونیشانی (لەسەر خولخواردنی
هەموفەلەک  -عن دوران االفالك) باڵوكردەوە ..تێیدا
بەڵگەی لەسەر خولخواردنی زەوی و هەروەها لەسەر
چەق نەبوونیشی لەگەردوندا هێناوەتەوە.
زۆر بەنهێنیەوە پارێزگاریی لەو كتێبە دەكرد كە
نوسینی  36ساڵی خایاند ،لەو باوەڕەدا بوو لەالیەن
کەسانێکەوە داوای لەسێدارەدانی خۆی و بیرۆکەکانیشی
دەكرێت ،بەاڵم هۆشیاریەكی وای هەبوو كە نابێت
عەقڵی خۆی كەچ بكات لە هەمبەر عەقڵێتی بودەڵەکاندا،
ئەوەبوو لە  24مایۆ  1543لەكاتێكدا لەسەرەمەرگدا بوو
دانەیەك لەكتێبەكەی بەچاپكراوی بۆ هات .بەاڵم لە 5
مارس  1616دادگای پشكنینی ڕۆما بەبیانوی كافر بوونی،
بڕیاری قەدەغە كردنی كتێبەكەی دەركرد.
ئەمجار گالیلۆ هات و الیەنگریی خۆی بۆ
تیۆرەكەی كۆپەر نیكۆس ڕاگەیاند .لەساڵی  1623كتێبە
بەناوبانگەكەی بەناونیشانی (گفتوگۆ لەسەر گرنگرتین
دوو ڕیتم لەجیهاندا -حوار حول اهم نسقین فی العامل)
باڵو كردەوە
كە تێیدا بەرپەرچی ڕیتمی بەتلیموس و بیرۆكە
میحوەریەكەی دەداتەوە كە گوایە زەوی چەقی گەردونە
و هەموو فەلەك بە دەوریدا دەخولێنەوە.
بانگەوازیشی بۆ ڕیتمی كۆپەر نیكۆس كرد ،بۆیە
دەست بەسەر كتێبەكەیدا گیراو گالیلۆش بانگ كرا بۆ
20
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ڕۆما بۆ ئەوەی لەدیوانی پشكنیندا دادگایی بكرێت ،ئەوە
بوو لەكاتێكدا كە بەسەر ئەژنۆكانیدا نوشتابووەوە سوێند
درا ،نکوڵی پێكرا ،پاشان سوێندخواردنەكەی و نكوڵی
كردنەكەشی واژۆ كرد
وەك دەگێڕنەوە لەدوای واژۆکردنەکەی قاچی داوە
لەزەوی و بەچرپە ووتویەتی «لەگەڵ ئەوەشدا هەر
دەخولێتەوە «.
دوابەدوای گالیلۆ فەیلەسوفی ئیتالی جیۆردانۆ برۆنۆ
هات ..ناوبراو باوەڕی بە ڕێژەیی شوێن و بزاوت و کات
هەبوو ،پێی وابوو كە مرۆڤ توانای ئەوەی نییە بگاتە
دڵنیایی ڕەها ،لێرەوە بەرگریی كردنی لەتیۆرەكەی كۆپەر
نیكۆس لەسەر ئاسان بوو كە دەڵێ :زەوی بەدەوری
خۆردا دەخولێتەوە ،كەواتە زەوی چیرت بە چەقی گەردون
نەمایەوە ئەوەبوو لەالیەن دەسەاڵتی دینیەوە بەسوتاندن
كوژرا.
كەوایە دەپرسین:
بۆچ تیۆری «خولخواردنی زەوی» ی كۆپەر نیكۆس
لە سەدەی شازدەهەمدا بە سەرەتای عەملانیەت
دادەنرێت ،یان وردتر لە سالی  1543ز کە سالی
دەرچوونی کتێبەکەی کۆپەرنیکسە ؟
لەبەر ئەوەی بە پێی ئەم تیۆرییە چیرت زەوی بە چەقی
گەردوون نەما ئەگەر زەویش چەقی گەردوون نەبوو ئەوا
مرۆڤیش چەقی گەردوون نییە ،كە مرۆڤ بەوشێوە نەبوو
ئەوا ناتوانێت حەقیقەتی ڕەها دەستەبەر بکات.
لەسەر ئەو بنەمایە وا دێت كە مرۆڤ بە ڕێژەیی
چوارینەی دیموكراتی
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بوونی شتەكانەوە پەیوەستە .تەنانەت ئەگەر هەوڵی
بەدەسهێنانی حەقیقەتیش بدات ناتوانێ بەدەستی بێنێت
لەگەڵ ئەوەشدا مرۆڤ لە بەدەسهێنانی وەهمی حەقیقەت
ناوەستێ
لێرەوە پێناسەی من بۆ عەملانیەت ئەوەیە:
تێڕوانینە لە ڕێژە وەك ئەوەی كە ڕێژەیيە نەك وەك
ئەوەی كە ڕەهایە.
لەسەر ئەم پێناسەیەش سێ بەرەنجام پایەگیر دەبێت
بەرەنجامی یەكەم :هەركەسێك باوەڕی بە تیۆری
خولخواردنی زەوی هەیە مەرجە كەسێكی عەملانیی بێت،
هەركەسێكیش باوەڕی بە عەملانیەت نییە مەرجە باوەڕی
بە خولخواردنی زەوی نەبێت.
بەرەنجامی دووەم :ئەو ووتەی كە ئەڵێ :عەملانیەت
جیاكردنەوەی دینە لە دەوڵەت پێویستە بۆچونەكەی
ڕاستبكاتەوە چونكە جیاكردنەوە ..بەرئەنجام (معلول)ی
عەملانیەتە ،عەملانیەت هۆكار (علە)ی جیاكردنەوەیه.
(نالی دەڵێ :عیلەتی بێ بەرگییە كە هەتیو مەیلی
هەتاوە .لێرەدا «بێ بەرگیی هۆكارەو هەتاویش بەرئەنجامە!
وەرگێڕ )
واتە ئەگەر شێوازی بیركردنەوەت عەملانی بێت ئەوا
بۆت هەیە بەجیاكردنەوەی دین لەدەوڵەت ڕازیی بیت
پێچەوانەی ئەوەش ڕاست نییە.
لێرەوە دەتوانین بڵێین عەملانیەت پێش ئەوەی
ستایلی سیاسی بێت ستایلی بیركردنەوەیە.
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تیۆری گرێبەستی کۆمەاڵیەتی
ئەگەرسەرهەڵدانی عەملانیەت لەسەدەی شازدەیەمدا
بگەڕێتەوە بۆ تیۆری خولخواردنی زەویی زانای پۆلەندی
كۆپەر نیكۆس ئەوا دەركەوتنی تیۆری گرێبەستی
كۆمەاڵیەتی لەسەدەی حەڤدەهەم دەگەڕێتەوە بۆ
چەمكی (ڕەزامەندیی  -املوافقة)ی فەیلەسوفی ئینگلیزی
جۆن لۆك كەوایە ئەگەر عەملانیەت پێكهاوردەی یەكەم
و بنەڕەتی دیموكراسی بێت ئەوا تیۆری گرێبەستی
كۆمەاڵیەتی پێكهاوردەی دووهەمیەتی.
پرسیاری دواتر بەو شێوەیەیە:
پەیوەندی چییە لەنێوان تیۆری گرێبەستی
كۆمەاڵیەتی و ڕەزامەندیدا؟
جۆن لۆك ئەم پرسیارە لە كتێبەكەیدا بەناونیشانی
(دوو نامە لەسەر حكومەت  -رسالتان عن الحكومة )
دەووروژێنێت.
تەوەری سەرەكی لەنامەی یەكەمدا كار بۆ
تێكشكاندنی بیروباوەڕی حەقی خودایی دەكات بۆ پاشا.
پاشا مافی ئەوەی نییە خۆی وا نیشان بدات كەوا
دەسەاڵتەكەی لەدەسەاڵتی خوداوە بۆ هاتووە ،بەڵكو
لەدەسەاڵتی گەلەوە بۆ هاتووە .تەوەری سەرەكی نامەی
دووهەم كار لەسەر ڕەچەلەکی كۆمەڵگە دەكات ،چونکە
چوارینەی دیموكراتی
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لەسەرەتای پەیدا بوونی مرۆڤەوە «كۆمەڵگە بوونی
نەبووە» بەڵكو ئەوەی كە هەبووە
وەك ئەوەی لۆك ناوی ناوە «حاڵەتی رسوشتی» بووە،
هەر مرۆڤێك قانون بووە بۆ خۆی لەبەر ئەوەشە ئاشتیی
گشتی پایەگیر نەبووە ،كەس نەبووە مرۆڤە الوازەكان
لە مرۆڤە بەهێزەكان بپارێزێ ،مرۆڤە بەهێزەكانیش الی
خۆیانەوە لە ركابەرەكانیان تۆقیون.
ئەمەش لەكۆتاییدا دۆخیی ڕەخساند بۆ پێكهێنانی
كۆمەڵگا لەسەر بنەمای «گرێبەستی كۆمەاڵیەتی» (عقد
اجتامعی) كە بریتیە لە «ڕەزامەندیی» بەشەر لەسەر
وازهێنان لەهەندێ ماف بە ویستی خۆیان و بەخشینیی
بەحاكم ئەویش بەرامبەر ئەوەیە كە حاكم دڵنیایی و
ئاسایشیان بۆ دابین بكات.
بەوشێوە دەسەاڵتی حاكم دەسەاڵتێكی ڕێژەیی
دەبێت نەك دەسەاڵتێکی ڕەها
لێرەوە تیۆری گرێبەستی كۆمەاڵیەتی دەبێتە
دامەزراوەی سەر عەملانیەت
ئەویش بەگوێرەی ئەو پێناسەی بۆ عەملانێتم كردووە
كه تێڕوانینە لە ڕێژە وەك ئەوەی كە ڕێژەییە نەك وەك
ئەوەی كە ڕەهایە.
ئەوا ئەو چەمكانەی كە لەسەر گرێبەستی
كۆمەاڵیەتین پێویستە ئەوانیش هەروا چەمكی ڕێژەیی
بن .لەپێشەوەی ئەو چەمكانەوە چەمكی لێبوردن دێت.
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ئەڵبەتە ساڵی  1689پێش ساڵێک لەدەركردنی
كتێبی دوو نامە لەسەر حكومەت لۆك «نامەیەك لەسەر
لێبوردن» باڵو دەكاتەوە.
دیارە نامەكان »..لێبوردن» و «دوو نامە « باڵو
كراونەتەوە بەبێ ئەوەی ناوی نوسەرەكەی لەسەر بێت
كە جۆن لۆكە ،هۆكارەكەشی دەگەڕێتەوە بۆ تاوانبار
كردنی بە تێوەگالن لە پیالنگێڕیی دژی پاشا .بۆیە
لەئینگلرتا هەڵهات بۆ هۆڵەندا ،ئەڵبەتە ئەو پاشایە
جیمسی دووهەم بووە
كە كاسۆلیكیەكی دەمارگیر بووە تا ئاستی ئەوەی
ویستویەتی هاوپەیامنییەك  -لە دەمارگیریا -لەگەڵ
فەرەنساو ڕۆمادا ببەستێ (مەبەستی ئەوەیە :بەڕادەیەكی
وا دەمارگیر بووە ئامادە بووە لەگەڵ دوژمنەكانی خەڵكی
ئینگلتەرادا هاوپەیامنیی دژی خەڵكی ئینگلتەرا ببەستێت
وەرگێڕ)
هەر بەهۆی ئەو دەمارگیریەوە گەل هەستاوە
بەشۆڕش و لەتەختەكەی دایانگرتووە .شۆڕشەكەش ناونرا
«شۆڕشی ئینگلیزیی پایەبەرز».
پرسیاری دوای ئەوە:
ئایا لێبوردن الی لۆك چ دەگەیەنێت؟
دیارە چەندین گوزارش لە نامەی لێبوردندا هاتووە
كە مانای لێبوردن ئاشكرا دەكەن ،من تەنها چواریان
هەڵدەبژێرم بەم شێوەی خوارەوە:
چوارینەی دیموكراتی
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«كەس مافی ئەوەی نییە كە  -بەناوی دینەوە -
مافی خەڵكی مەدەنی پێشێل بكات یان دەست بخاتە
كاروباری دونیایی».
«هونەری حوكم نابێ هیچ مەعریفەیەكی دینی
حەق لەهەگبەی خۆیدا هەڵگرێ».
« بەخشینی مرۆڤەكان تەنها كاری خودایە»
«خودا هیچ كەسێكی ڕانەسپاردووە كە دینێكی
دیاریكراو بەسەر مرۆڤەكاندا بسەپێنێت».
كەوایە پرسیار:
ناواخنی ئەم گوزارشتانە چین؟
ناواخن الی لۆك ئەوەیە ،لێبوردن وا ڕادەبینێت كە
دەوڵەت نابێ دینی هەبێت تەنانەت ئەگەر ئەو دینە
لەنێو دینەكاندا دینی زۆرینەش بێت
چونكە ئەگەر دەوڵەت دینی زۆرینەی هەبوو ئەوا
ئەو زۆرینەیە بەحوكمی رسوشتی (دین) كە ڕەهایە..
دەبێتە زۆرینەیەكی ستمكار
ئەڵبەتە ئەم ستهمكاریهش بەحوكمی ئەوەی كە
دەرهاتەی ڕەهایەتییە ،ئەوا ئەویش ڕەها دەبێت.
بۆیە دەبێتە ڕێگر لەبەردەم لێبوردندا ،بەحوكمی
ئەوەی لێبوردن ڕێژەییەو دەرهاتەی گرێبەستی
کۆمەاڵیەتیە كە لەسەر عەملانیەت دامەزراوە.
كەواتە پەیوەندییەكی فسیولۆجی لەنێوان لێبوردن و
عەملانیەتدا هەیە.
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كەوایە پرسیار:
ڕێژەیی لە لێبوردندا چ دەگەینێت؟
وەاڵمی لۆك ئەوەیە :ڕێژە لە لێبوردندا واتە لێبوردن
نابێت سنوری نەبێت
باوەڕی وایە نابێ حاكم ڕێگە بدات بە ئەو
بیروبۆچونانەی كە دژ بە كۆمەڵگەن یان دژ بەو بنەما
ئەخالقیانەن كە بۆ كۆمەڵگەی مەدەنی پێویسنت.
مانای وایە لێبوردن هەڵگری ڕادژ(نقیض)ەكەیەتی
ئەویش لێنەبوردنە.
ئەم گرفتە كاریگەریی لەسەر كۆنگرەی هەرێمیی
دانا كە كۆمكاری وواڵتانی عەرەبی لە نۆڤەمبەری 1981
لە ژێر ناونیشانی (لێبوردنی كولتوری)دا بەستی،
بەهۆی ئەم ناونیشانەوە نیگەرانی الی ئەو دامەزراوە
ڕۆژئاوایە دروست بوو كە پشتیوانێكی سەرەكی ئەم
كۆنگرەیه بوو.
بەوەی كەیسی لێبوردن بەندە بە باسكردنی كەیسی
دەمارگیرییەوە.
كاتی خۆی ووترا «دەمارگیریی ئەنوەر ساداتی
كوشت» چونكە ئەو وواڵتی خستبووە بەر هەڕەشەی
كۆدەتا یان بەرپا بوونی شۆڕش.
ئەڵبەتە لەسەرەتای كردنەوەی كۆنگرەكەدا ئاماژەم
بەو نیگەرانیە كرد ووتم ئەم كۆنگرەیە ڕووبەڕووی ناكۆكیی
جۆراوجۆر دەبێتەوە ،لەو ناكۆكیانەش ئەوەیە كە لێبوردن
بەبێ سنور ئەبێتە مایەی لەناوبردنی لێبوردن خۆی.
چوارینەی دیموكراتی
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هەروەها بە پێی ئەو ڕوداوەی كە بەسەر داهێنانەكەی
كۆپەر نیكۆس ،تایبەت بە تیۆری خولخواردنی زەویدا
هات ،ئەوا داهێنان دەرهاتەی دەمارگیرییە
دیارە داهێنانی ئەو تیۆرە لە سەدهكانی ناوەڕاست
لەئەوروپادا لەسەردەمی دادگای پشكنیندا بەرهەم هاتووە.
پرسیاری كاریگەر ئەوەیە؟
ئایا بۆی هەیە ئەو ناكۆكیانە البرێن؟
وەاڵمی من  :ئەو پرسیارە دەمانگەڕێنێتەوە بۆ ڕەگ
بەاڵم كام ڕەگ؟ ئایا ڕەگی لێبوردن یان ڕەگی لێنەبوردن
یان ووردتر بڵێین بۆ گهڕانهوه دەمارگیریی؟ چونكە
ئەوكاتە دەمارگیریی باو بووەو ئێستەش هەر باوە؟
گومانم وایە گەڕان بەدوای ڕەچەڵەكی دەمارگیریدا
ئەركی لێبوردن نییە ،ئەركی تەنویرە سەدەی هەژدەهەم.
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تەنویر
ئەگەر دەسەاڵتی حاكم -لەتیۆری گرێبەستی
كۆمەاڵیەتیدا الی فەیلەسوفی ئینگلیزی جۆن لۆك-
دەسەاڵتێكی ڕێژەیی بێت نەك دەسەاڵتی ڕەها
بەوەی گەل دایناوە بە پاشا نەك خودا بۆیە پێویستە
عەملانی بێت لەبەر ئەوەی بیروبۆچونەكانی لەچوارچێوەی
ڕێژەیی دایە نەك لەچوارچێوەی ڕەهادا .خۆ ئەگەر حاكم
عەملانی بوو ئەوا لێبوردوو دەبێت ،چونكە لێبوردن بەندە
بە قبول كردنی بۆچونە جیاوازەكانەوە.
بەاڵم ئایا حاكم چ دەكات ئەگەر كەسی نەیاری..
دەمارگیر بوو؟
بەپرسیارێك وەاڵم دەدەینەوە دەمارگیر كێیە؟
وەاڵم ئەوكەسەیە كە حەزی لە بااڵدەست كردنی
عەقیدەكەیەتی بەسەر عەقیدەی ئەوانی تردا ،ئەوكەسەیە
كە حەز دەكات لەكاتی پێویستدا پشت ببەستێ بە هێز بۆ
لەناوبردنی عەقیدەی ئەوانی تر.
هەر لەبەر ئەوەیە کە دەڵێن :كەسی دەمارگیر
كەسێكی دۆگامتیكییە ،ئەڵبەتە دۆگامتیكییش واتە وەهمی
خاوەندارێتیی کردنی حەقیقەتی ڕەها.
لەكاتێكدا ئەگەر كەسی دۆگامتیكی لەسەر ئەم
وەهمەی درێژەی كێشا ئەوا دەچێتە «متبوونی
دۆگامتیكیەوە»
چوارینەی دیموكراتی
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ئەو زاراوەش فەیلەسوفی ئەڵامنی ئیامنۆئیل كانت
دایناوە كە پێی دەڵێن :بەسەر لوتكەی تەنویری ئەوروپیەوە
ڕاوەستاوە لە سەدەی هەژدەهەمدا.
كەوایە پرسیار:
تەنویر چییە؟
وەاڵمی باو لەسەر ئەم پرسیارە وەاڵمەكەی كانتە
كە لە ووتارە بەناوبانگەكەیدا لەژێر ناونیشانی «وەاڵم بۆ
پرسیاری :تەنویر چییە ؟»
وەاڵمەكەی ئەوەیە :تەنویر بریتیە لەكاری عەقڵ بەبێ
پشتیوانیی ئەوانی تر.
دەتوانین لەگەڵیدا بڵێین :هیچ دەسەاڵتێك لەسەروو
عەقڵەوە نییە تەنیا عەقڵ خۆی نەبێت.
مانای وایە هەر یەكە لەئێمە دوو عەقڵی هەیە :عەقڵێك
بیردەكاتەوە ،پاشان دەشكێتەوە بەسەر خۆیداو دەبێتە
عەقڵێكی تر و بیر لەوە دەكاتەوە كە بیری لێ دەكاتەوە.
ئەم عەقڵەی دووهەم عەقڵێكی ڕەخنەگرە.
پرسیاری دوای ئەوە:
ئەركی هەر یەك لەو دوو عەقڵە چییە ؟
وەاڵمی كانت :عەقڵی یەكەم ڕاسپێردراوە كە بگەڕێ
بەدوای وەاڵمی شتگەلێكدا كە ناتوانێ وەاڵمی بداتەوە .ئەو
شتگەلەش بە دەوری ڕەهادا دەخولێتەوە ئیرت ئەو ڕەهایە
خودا بێت یان دەوڵەت.
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نەتوانینی وەاڵمدانەوەشی مانای وایە گەشنت بە
حەقیقەتی ڕەها ئەستەمە.
لێرەدا كانت جیاوازیی لەنێوان هەردوو حاڵەتەكەدا
دەكات حاڵەتی گەڕان بەدوای ڕەهادا كە ئەویش حاڵەتێكی
ڕەوایە ،حاڵەتی گەشنت بەڕەها كە حاڵەتێكی ناڕەوایە،
چونكە ئەگەر عەقڵ لە وەهمی ئەوەدا بوو كە گەشتووەتە
حەقیقەتی ڕەها ئەوا دەكەوێتە دۆگامتیکیەوە.
ئەوەش كە ڕێ لە كەوتنە نێو ئەو وەهمەی دەگرێت
عەقڵی دووهەمە كە عەقڵی ڕەخنەگرە،
ڕوونرت بڵێین :ئەو عەقڵە عەملانیەیە كە ڕێژەیی نەبێ
بیرناكاتەوە نەك بیركردنهو ه لەوەی كە ڕەهایە.
ئەوە پێناسەی عەقڵی دووهەمە ،واتە نەفی نەكردنی
ڕەها ،لەهەمان كاتیشدا واتە گەشنت بەو ڕەهایە ئەستەمە
هەروەها ڕێگرە لە كەوتنە نێو دۆگامتیكیەوە.
پرسیار:
چ ڕووی دەدا ئەگەر بهشهر بكەوتایەتە نێو
دۆگامتیكیەوە؟
یان بەشێوەیەکی تر:
چ ڕووی دەدا ئەگەر هەر كۆمەڵگەیەك لەسەر
حەقیقەتێكی ڕەهای دیاریكراو بایەن؟
دیارە دەبوینە خاوەنی چەندین ڕەها بەاڵم ڕەها
ناكرێتە چەند ڕەهایەكی تر ،ئەو بە حوكمی ئەورسوشتەی
كە هەیەتی یەكە،
ئەگەر ڕەهاگەریی بوو بە چەند ڕەهایەك ئەوا دەبێتە
چوارینەی دیموكراتی
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ملمالنێ ،بەڵكو پێدەنێتە شەڕەوە ،لەبەر ئەوە پێكەوەژیانی
ڕەهاكان ئەستەمە!
ئەگەر بشێ پەنا بۆ زاراوەكانی داروین خاوەنی تیۆری
پەرەسەندن ببەین..
دەتوانین بڵێین :چەندایەتی ڕەهاكان لەپێناو مانەوەدا
دەكەونە ملمالنێ ،مانەوەش بۆ باشرتینە!
منیش لێرەدا لەسەر مەسەلەی (مانەوە بۆ باشرتینە)
ئەوەستم...
دەڵێم :مانەوە بۆ باشرتین نییە چونكە ئەوەی باشرتینە
لەنێو ڕەهاكاندا نییە.
ئەوەش من ناوی لێدەنێم (تاوانی كوشتنی الهوتیانە).
لەبەر ئەوە بۆمان هەیە تەنویر كە دامەزراوەی سەر
عەملانیەتە بە مەزنرتین شۆڕش دابنێین لەمێژووی مرۆڤایەتیدا
چونکە بهشهری لەسەر چۆنێتی ڕیشەكێش كردنی ئەو تاوانە
الهوتیە پەروەردە کرد.
هەرچەندە ئەو پەروەردە كردنە کردارێکی ئاسان
نەبوو.
ئەوەبوو كانت لەكتێبە خەماویەكەیدا بە ناونیشانی
«دین لەسنوری عەقڵداو بەس  -الدین فی حدود العقل
وحدە» هەوڵی دا كە كۆتایی بە ناكۆكی نێوان ڕەهاكان
بهێنێت
پێیوابوو چەندایەتی دینەکانئەگەرچ لەڕووی منایشەوە
لە ڕێگەی رسوت و خودا پەرستیی ڕواڵەتییەوە بێت یان
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لەڕووی ناوەرۆكەوەبێ ..دین یەك دینە ،لەبەرئەوەی کار
لەسەر ئەخالق دەکات .نەك لەسەر شتێكی تر.
دەڵێ « مرۆڤ چەندێک وەهمی ئەوە بكات كە
دەتوانێ ڕەزامەندی خودا دەستەبەر بکات  -بەبێ ئەوەی
ڕێڕەوێكی ئەخالقی باش لەژیانیدا بگرێتە بەر -ئەوە بێ
چەندوچون دوچارە بە «شڵەژانی دینیی» ،یان تەنها
خوداپەرستیەكی درۆینە دەکات».
لەسەر ئەو بنەمایە دەكرێت دەرهاویشتە بۆ دەقە
دینیەكان بكەین ،دەرهاویشتەیەكی ڕەمزی .ئەوجا
مۆركی ڕەهایەتیان لێ داماڵین بەبێ ئەوەی (ڕەها) نەفی
بكەین.
چونكە ڕەها لەم حاڵەتەدا دەبێتە حاڵەتێكی
عەقالنی و پەیوەندی بە ڕێكخستنی كۆمەڵگەوە نامێنێت
چونكە ڕێكخستنی كۆمەڵگە پەیوەستە بە گرێبەستی
كۆمەاڵیەتیەوە ،ئەویش قبوڵكردنیی خهڵكیی ه  ،بەسرتاوە بە
قانونەوەو هیچی تر.
ئەمە كورتەیەك بوو لەكتێبەكەی كانت «دین لەسنوری
عەقڵداو بەس»
لەكاتی دەرچونی كتێبەكەدا ساڵی  1793گوتارێكی
گلەیی ئامێزی فەرمیی لەوەزیری مەعاریفەوە بەناوی
پاشاوە دەگاتە كانت تێیدا هاتبوو :
كە سوکاتی بە دین و بیروباوەڕی دینی كردووە،
ئەو سوکایەتیەش قبوڵ ناكرێت ،بۆیە دەبێ ئەو ڕێڕەوە
چوارینەی دیموكراتی
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بەردات ،ئەگەر ئەو داواكاریە جێبەجێ نەكات سزاكەی
خراپ دەبێت.
ئەوەبوو كانت گوتارێكی لێبوردنی نارد بۆ پاشا
تێیدا هاتبوو کە هەڵوێستە فەلسەفیەکەی ئەو رێز لە
مەسیحیەت دەگرێت .بەڵێنیشی دا كە چیرت لەسەر دین
نەنوسێت ،چیرت الی خۆیەوە « شوێن کەوتوویەکی زۆر
ئەمین ئەبێت بۆ خاوەن شكۆ»
مەبەستی كانت لەو دەستەواژەیەدا ئەوەیە كە ئەو
بەڵێنەی داویەتی كاتیە و پەیوەسە بە ژیانی پاشاوە.
هەر واش دەرچوو دوای مردنی پاشا ساڵی 1797
جارێكی تر گەڕایەوە بۆ نوسین لەسەر دین.
پرسیاری دوای ئەوە بەم شێوەیە:
ئایا دین مەسەلەیەكی سیاسیە؟
یان بابڵێین
ئایا بەرگریكردن لە ڕەهایەكی دیاری كراو كاری حاكمە،
تەنویریش  -كە پێكهاوردەی سێیەمی دیموكراسیە -ڕادژی ئهوهیه؟
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لیرباڵیزم
لیرباڵیزم (  ) Liberalismکە لە زاراوەی التینی
( ( Liberalisوەرگیراوە بە واتای «مرۆڤی ئازاد».
لێرەدا دوو پرسیار هەیە:
كەی زاراوەی لیرباڵیزم پەیدا بوو؟
مانای چییە؟
وەاڵمی پرسیاری یەكەم بەوشێوە دەدەینەوە:
لەسەر پەیدابونی لیرباڵ سێ ووتە هەیە:
ووتەی یەكەم ساڵی  1821سەرەتای بەكاربردنی ئەو
زاراوەیە بۆ دیاریی كردنی ناسنامەی پارتێكی سیاسی
ئیسپانی.
وتەی دووهەم پەیدا بونی لیرباڵیزم پەیوەستە
بەپەیدابونی سەرمایەداریەوە گوایە سەرمایەداریی ڕێگەیەکە
بۆ گەیشنت بەئامانجی لیرباڵیزم كە بریتیە لەئازادیی تاك.
ووتەی سێهەم شەڕی دینەكان لەسەدەی شازدەو
حەڤدە لەئەوروپا لیرباڵیزمی لێ كەوتوەتەوە چونكە
لێبوردن ڕێگەیە بۆ بەرگرتن لە جەنگ ،لەهەمانكاتدا
ڕێگەیە بۆ لیرباڵیزم بەوەی كە لێبوردن پەیوەسە بە
ئازادیەوە.
ئەوە لەسەر پرسیاری یەكەم ،ئەی چ لەسەر پرسیاری
دووهەم هەیە؟
ئەڵبەتە سێ پێناسە بۆ لیرباڵیزم كراوە:
چوارینەی دیموكراتی
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پێناسەی یەكەم
لە پاراستنی خاوەنداریەتی تایبەتدا دەیبەستێتەوە
بەوەی كە خاوانداریەتی تایبەت پێكهێنەری سەرەكی
سەرمایەداریە ،كەوایە پەیوەندی نێوان لیرباڵیزم و
سەرمایەداری پەیوەندیەكی فسیولۆجیە ،لێرەوە
هەركەسێ خاوانداریەتی تایبەتی قبوڵ نەكرد و
داوای مڵكایەتی گشتیی كرد ئەوە دەچێتە سەنگەری
ماركسەوە دژ بەلیرباڵیزم.
پێناسەی دووهەم..
لەتوانای تاك خۆیدا بۆ بەدەستهێنانی ئامانجەكانی
كورت دەكاتەوە.
پێناسەی سێهەم لیرباڵیزم دەكاتە دەسەاڵتی تاك
لەسەروو دەسەاڵتی كۆمەڵ
منیش لەگەڵ پێناسەی سێهەمدام لەبەر ئەوەی
بەووردیی كار
بۆ دیاری كردنی پەیوەندی تاك و كۆمەڵ دەكات
دیارە لەپێناسەی یەكەمدا مڵكی تایبەت مڵكی تاكە
نەك مڵكی كۆمەڵ
لەپێناسەی دووهەمدا توانای تاك لەدیاریكردنی
ئامانجەكانیدا جیاوازبێت لەكۆمەڵ
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مانای ئەوەیە پێناسەی سێهەم باشرتە چونكە
لەدیاریكردنی پەیووەندی تاك و كۆمەڵدا تەكتیك
ناكات.
پێبزانم فەیلەسوفی ئینگلیزیی جۆن ستیوارت میڵ
لەكتێبە بەناوبانگەكەیدا بەناونیشانی «لەسەر ئازادی
 عن الحریة» توێژینەوەیەكی بۆ پێناسەی سێهەمكردووە بۆیە پێیان ووتووە فەیلەسوفی داڕێژەری
لیرباڵیزم لەسەدەی نۆزدەهەم.
كەوایە پرسیار:
ئازادی الی ئەم فەیلەسوفە چ دەگەیەنێت؟
ئازادی ،الی ئەو ،یەكەم لە هەناوی دیاریكردنی
پەیوەندیی نێوان حاكم و حوكمكراوەكاندایە ،دووهەم
لەهەناوی دیاریكردنی پەیوەندی نێوان تاك و
كۆمەڵدایە.
سەبارەت بە پەیوەندیی یەكەم حوكمكراوەكان لە
دڵەڕاوکەی بەرگریكردندان لەخۆیان ئەوەش بە سنوردار كردنی
دەسەاڵتی حاكمەكانەوە .حیزبەكانیش لەو دیاریكردنەی
دەساڵتدا بەشدارن ،بەاڵم لەگەڵ درێژەی ملمالنێدا،
بەئاراستەی ئەوەی كە حوكمكراوەكان حاكم هەڵبژێرن
تاکو ڕۆڵی كاریگەریان لەهاوسەنگ كردنی بەرژەوەندی
حوكمكراوەكان و بەرژەوەندی نەتەوەدا هەبێت.
چوارینەی دیموكراتی
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كەچی لەوالوە دیاردەیەكی نوێ لەنێو
حوكمكراوەكاندا دەركەوت ئەوەبوو تاقمێك لە (گەل)
گەزافی ئەوەی لێدەدا كە زۆرینەیەو دەستیكردە
هەراسانکردنی كەمینە ،ئەم حاڵەتە زۆرینەی كردە
زۆرینەیەکی ستهمكار
كە جۆن ستیوارت میڵ ناوی لێنا «ستهمكاریی
زۆرینە».
دواتر و لەگەڵ ڕۆژگاردا ئەو سڵەمۆكیە لە ناوەندی
سیاسیەوە چووە ناوەندی كۆمەاڵیەتیەوە ،پاشان
زاراوەیەكی تری «ستهمكاریی بەناوی ڕای گشتی»
دروستكرا بەمانای بانگەوازی ئەوەی كە گوایە مافی
كۆمەڵگەیە داوا لەئەندامەكانی بكات كە ملكەچی ڕای
گشتی بن.
بەاڵم میل ئەم بااڵدەستیەی ڕای گشتیی قبوڵ نییە
مەگەر بەمەرجی ئەوە بێت كە ئازادی فیكرو ئازادی
گوزارشت كردن سەركوت نەكرێت.
لەحاڵێكدا ئەگەر ڕای گشتی ئەو ئازادیەی سەركوت
كرد مانای وایە ئەوەی ڕای گشتی دەیڵێت حەقیقەتی
ڕەهایە.
كەوابوو خواستەكە ئەوەیە :بۆ ئەوەی ئازادی زیندە
بەچاڵ نەكرێت دەبێ ڕێگری بكرێ لەكەوتنە نێو چنگی
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حەقیقەتی ڕەها!
كەوایە پرسیار:
چۆن ئەو خواستە بەدەست بهێنین؟
وەاڵمی میڵ :لەسەر كۆمەڵگەو دەوڵەتە لەو
باوەڕەدابن كە ڕای نەیار بەرامبەر بە ڕای گشتی بۆی
هەیە ڕاست بێت.
بەاڵم من وادەبینم دەبوو میل لە چەمكی حەقیقەتی
ڕەهادا قوڵ ببوایەتەوە كە مانای «وەهمی» خاوانداری
کردنی حەقیقەتی ڕەها دەگەیەنێ.
ئەڵبەتە كانت لەپێناو دامەزراندنی تەنویردا
فەلسەفەكەی بۆ ڕاماڵینی ئەو وەهمە تەرخان كرد.
بەاڵم ئەم دامەزراندنەش نەدەکرا بەبێ تیۆری
گرێبەستی کۆمەاڵیەتی لۆک ،ئەمەش نەدەکرا بەبێ
عەملانیەتەکەی کۆپەر نیكۆس.
لەگەڵ تەواو کردنی قوڵبونەوە لە چەمکی
حەقیقەتی ڕەهادا الی میڵ
ئەوکات ئەکرێ لیرباڵیەکەی میڵ بخەینە سەر
سیانەی عەملانیەت ،گرێبەستی کۆمەاڵیەتی و تەنویر
دیموكراسیامن»
«چوارینەی
ئەوكاتە
دەستدەكەوێت.
چوارینەی دیموكراتی
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بڕگەی دووهەم
چیمان كرد بە
«چوارینەی دیموكراسی»؟

چوارینەی دیموكراتی
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له پەنامەكیەوە عەملانیەمتان كوشت
گەر «چوارینەی دیموكراسی» بریتیە لەعەملانیەت و
گرێبەستی كۆمەاڵیەتی و تەنویر و لیرباڵیزم ،هەروەها
ئەگەر ئەم پێكهێنەرانە چوار سەدەیان خایاندبێت
لەپێناو دامەزراندنی دیموكراسی ڕٶژئاوادا ،ئەی لەمیرس
چیامن لێ كرد؟
وەاڵمی ئەم پرسیارە بە پێكهێنەی یەكەم و بنچینەیی
دەدەینەوە كە عەملانیەتە هەوڵ ئەدەین بزانین چی
لەسەر ووترا و ئەنجامی ئەو ووتراوەیە گەشتە كوێ.
ووتیان عەملانیەت دژی دینە ،هاندەری كوفرو
زەندەقەو بێدینیە.
ووتیان عەملانیەت دیاردەیەكی تایبەتی ڕۆژئاوایە
لەگەڵ میراتی دینیی میرسدا نایەتەوە بۆیە پێویست
ناكات هاوردەی بكەین.
كەوایە پرسیار:
ئەو ووتانە تاچەندێك ڕاسنت؟
وەاڵمی ئەم پرسیارە الی عهملانیهكانی میرسه كە من
سێ كەسیان هەڵدهبژێرم :
فەرەح ئەنتۆن ،فەرەج فۆدا و نەجیب مەحفوز.
لەفەرەح ئەنتۆنەوە دەسپێدكەم و دەپرسم:
چی بەسەرهات؟
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ساڵی  1903كتێبێكی بەناوی «ئیبنو ڕوشد و
فەلسەفەكەی  -ابن رشد وفلسفته» دەركرد .کە
فەلسەفەكەی دەكاتە دەسپێكی بانگەواز بۆ دامەزراندنی
عەقڵێكی عەملانی كە دین و دەوڵەت لە یەک جیا
بكاتەوە .لەگەڵ دەرچونی كتێبەكەدا گۆڤاری «املنار»
كە شێخ ڕەشید ڕەزا خاوەنداریی دەكرد ڕایگەیاند کە
گۆڤاری «الجامعة» ،كە فەرەح ئەنتۆن سەرۆكیەتی
و كتێبەكەی بە زنجیرە باڵو كردووەتەوە ،سوكایەتی
بە بیروباوەڕی ئیسالم كردووە هەروەها سوكایەتی
بەپێشەوایانی موسڵامنان كردووە.
كاتێ كە ڕەشید ڕەزا مرد ،شێخ حەسەن بەننا
دامەزرێنەری [اخوان املسلمین] بەرپرسێتی گۆڤاری
«مناری» گرتە ئەستۆ ،لەو ڕۆژەوە عەملانیەت دوژمنی
سەرسەختی ئەو بزوتنەوەیەیە.
كاتێك كە (دەستەی گشتی میرس بۆ كتێب)
زنجیرەیەك كتێبی تەنویری بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی
تیرۆرو پەڕگریی (التطرف) دەركرد كتێبەكەی ( فەرەح
ئەنتۆن ) یشی باڵو كردەوە بەاڵم دوای ئەوەی پێشەكی
كتێبەكەی كە بانگەواز بۆ جیاكردنەوەی دین و دەوڵەت
دەكات لێ سڕایەوە ،هەروەها ئەو گفتوگۆش سڕایەوە
كە لەنێوان ئەو و شێخ محەمەد عەبدە ڕویدا.
لە  8ی یونیۆ  1992فەرەج فۆدای عەملانی
چوارینەی دیموكراتی
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لەپەنامەكیەوە كوژرا  ،گەرچی كەسێكی ئسوڵی
نەخوێنەوار بە فەتوایەكی دینی كوشتی ،کوشتنەکەیشی
بەو شیوازە ..شایەتیی بوو لەسەر سەالمەتی
بیروبۆچونی فەرەج فۆدا لەوەی کە عەقڵی مرۆڤی
میرسی لەقەیراندایە ،قەیرانەكەشی لەوەدایە كە پەكی
كەوتووە ،لەچوارچێوەی ڕەهادا نەبێت بیر ناكاتەوە.
مایەوە نەجیب مەحفوز
لەسینەی چیرۆك و ڕۆمانەكانیدا بانگەوازی بۆ
عەملانیەت دەكرد بەتایبەتی ڕۆمانی «مندااڵنیی
گەڕەكەكەمان  -اوالد حارتنا»
كە گەیاندیە ئەوەی خەاڵتی نۆبڵ بەدست بهێنێت
هەرچەندە بانگەوازەكەی..ڕەمزی بوو ،ئەوەیش وای
كردبوو زۆر ڕوون نەبێت.
لەنێو پاڵەوانانی ڕۆمانەكەیدا پیاوێكی زۆڵی
جادووباز هەیە ناوی عەرەفەیە ،الی ئەم پیاوە جادوو
بریتیە لەكۆمەڵێك دەرمان كە لەشتگەلێكی نامۆ
دروستكراوە بۆ ئەوەی خەڵكی نەخۆش چاك بكاتەوە
دیارە ناوی عەرەفە لەمەعریفەوە هاتووە مەعریفەش
ئاماژەیە بۆ زانست.
لێرەدا دوو پرسیار هەیە:
یەکەم :چ وای لەنەجیب مەحفوز كرد كە زانست
بە زۆڵ بچوێنێت؟
44

د .موراد وەهبە

ئەیەوێ بڵێ :زانست الی خوداوە دانەبەزیووە،
پەەیوەندیشی بەدینەكانەوە نییە.
پرسیاری دووهەم:
چ وای لەنەجیب مەحفوز كرد كە زانست بە جادوو
بچوێنێت؟
دەیەوێ بڵێ :زانست  -لەسەرەتای دەركەوتنیدا-
الی خەڵك نامۆ بووە ،ڕوون نەبووە ئەوەیش كە
لەعەرەفە خۆیدا نامۆیە :ئەو زانست و جادووەی
هەیەتی لەدەفتەرێكدا دەینوسیەوە .كاتێكیش كە
عەرەفە دەمرێت كەس دەفتەرەكە نادۆزێتەوە.
پرسیاری دواتر بەم شێوەیەیە:
ئایا دەفتەرەكە لەالیەن خاوەن فەتوای دینییەوە
وەك پێویستیەك بۆ كوشتنی نەجیب مەحفوز
دۆزرایەوە؟
ئەوە بوو لە 14ی ئۆکتۆبەری  1994گەنجێكی
ئسوڵی نەخوێندەواریان ڕاسپارد بۆ كوشتنی نەجیب
بەاڵم كوشتنەكە سەری نەگرت ،لەسەر ئەو بنەمایە
دەكرێ بووترێ :عەملانیەت لەمیرس لەحاڵەتی كوشتنی
پەنامەكیدایە چ لەڕووی مەعنەویەوە بێت وەك
حاڵەتەكەی فەرەح ئەنتۆن یان لەڕووی جەسەدیەوە بێت
وەك حاڵەتەكەی فەرەج فۆدا و نەجیب مەحفوز هۆكاری
ئەوەش ئەگەڕێتەوە بۆبزوتنەوەی ئیخوان مسلمین.
چوارینەی دیموكراتی
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دەستامن بەسەر گرێبەستی کۆمەاڵیەتیدا گرت
تیۆری گرێبەستی كۆمەاڵیەتی لەسەدەی حەڤدە
لەسەر دەستی هەردوو فەیلەسوفی ئینگلیزی تۆماس
هۆبز و جۆن لۆك لەئەوروپا باڵو بوەوە لەگەڵ ئەوەدا
خاڵی ڕێككەوتن و خاڵی ڕێكك نەكەوتن لەنێوانیاندا
هەیە ،ڕێكن لەدیاری كردنی پەیوەندی نێوان حاكم و
گەلدا كە ئەویش پەیوەندییەكە بەسرتاوە بە وازهێنانی
هەر تاكێك لە تاكەكانی گەل لەهەندێ مافی خۆی
بۆ دەسەاڵتی گشتی لەپێناو دابین كردنی ئاسایش و
دڵنیاییدا.
ناڕێكیشیان لەوەدایە كە دەسەاڵتی گشتی الی هۆبز
دەسەاڵتێكی ڕەهایە ،دوا تریش تاك ناچارە ملكەچی
ڕەها بێت بەمە هۆبز جارێكی تر دەمانگێڕێتەوە بۆ
حەقی خودایی بۆ حاكم.
بەاڵم لۆك دژ بەحەقی خودایی بۆ حاكم دەوەستێ
چونكە بە ڕای ئەو كۆمەڵگە دروستكراوی بەشەرە نەك
دروستكراوی خودا.
كەسێكی میرسی كە عەلی عەبدولڕەزاقە بەوێنەی
جۆن لۆك ئەویش كتابە خەماویەكەی بەناوی (ئیسالم
و ڕەچەڵەكی حوكم  -االسالم واصول الحكم) لە ساڵی
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 1925نوسی و ناوبانگی پێ دەركرد تێیدا هاتووە :الی
موسڵامنان دوو بۆچوون لەمەسەلەی خەالفەتدا هەیە
لە بۆچوونی یەكەمدا ئەو دەسەاڵتەی كە خەلیفە
لەسەر زەویدا هەیەتی لەخوداوەیە ،بۆیە خودا خۆی
خەلیفە هەڵدەبژێرێت ئەم بۆچونەش الی موسڵامنان
باوە بەاڵم لە بۆچونی دووهەمدا وەك دەڵێ دەسەاڵتی
خەلیفە لە خەڵكەوەیە ،هەر خەڵك سەرچاوەی هێزی
ئەوە!
هەروەها وەك بەدواداچونێك (معقباً) لەسەر ئەو
دوو بۆچونە دەڵێ :منونەی ئەو ناكۆكیەی كە لەنێو
موسڵامناندایە لەسەرچاوەی دەسەاڵتی خەلیفە كە لە
نێو ئەوروپیەكاندا دەركەوتووەو كاریگەریی بەرچاوی
پێشخستنی مێژووی ئەوروپادا هەبووە بۆچونی یەكەم
لەگەڵ ئەو ناوبانگەی هۆبز بەدەستی هێنا دەگونجێت
بەوەی كە دەساڵتی مەلیك پیرۆزەو حەقی ئاسامنییان
هەیە بۆچونی دووهەم هاوشێوەی ئەو بۆچونەیە كە
جۆن لۆك پێی بەناوبانگ بوو شایانی پێزانینە لەو ووتەیدا
علی عەبدولڕەزاق سەرنج دەبات بۆ ئەو هاوبەشیەی
كە لەنێوان شارستانیەتی ڕۆژئاواو شارستانیەتی ئیسالم
لەتاوتوێ كردنی مەسەلەی حوكمی ڕەهادا هەیە دیسان
شایانی پێزانینە عەلی عەبدولڕەزاق كاریگەریی لۆك
چوارینەی دیموكراتی
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دەدا بەسەر هۆبزدا چونكە هۆبز لەپشتیوانانی حەقی
خوداییە بۆ حاكم ،یان بڵێین پشتیوانی ئیسالم گوتەنی
خیالفەتە.
بەاڵم لۆك نەیاری حەقی خوداییە ،یان بڵێین:
پشتیوانی بەرهەڵسكارانی خیالفەت.
پرسیاری دوای ئەوە:
چ بەسەر شێخ عەلی عەبدولڕەزاقدا هات؟
ئهڵبهته چەندین (ئەرزەوحاڵ) كە واژۆی ژمارەیەكی
زۆری زانایانی لەسەر بوو ،درایە (مەشیخە)ی زانكۆی
ئەزهەر ،سكااڵ بوو لەوەی كە گوایه كتێبەكەی عەلی
عەبدولڕەزاق شتگەلێكی تێدایە دژی دینە ،گرنگرتین
شت وەك نوسەرەكەی دەڵێ :حكومەتی ئەبوبەكر و
خەلیفەكانی ڕاشدی ڕەزای خوایان لێبێ حوكمی دینیی
نەبووە.
 12ئۆغستۆسی  1925لەشێخی زانكۆی ئەزهەرەوە
بەكۆدەنگی  24زانا لەدەستەی بااڵی زانایان ،حوكم
دەرچوو بەوەی كە شێخ عەلی عەبدولڕەزاق لەڕیزی
زانایان بچێتە دەرەوە ،هەروەها لەكارەكەشی دەركرێ
و لە هیچ شوێنێكی گشتی ..دینی بێت یان نادینی بێت
ناشێ كار بكات.
لە  20ئۆغستۆس  1925زەعیمی نەتەوە سەعد زەغلول
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بڕیارەكەی دەستەی زانایانی پەسەند كرد ووتی :ئەڵبەتە
بابەتی ڕۆژەاڵتناس و هاوشێوەكانیانم خوێندوەتەوە ،لەنێو
ئەوانەی كە تانەیان داوە ،تانەیەكم نەبینی بەئەندازەی
ئەوەی كە شێخ عەلی عەبدولڕەزاق نوسیویەتی!.
ناوارەی ئەم دەستەواژەیەی سەعد زەغلول وا دێت
كە لەمەسەلەی پێویستبونی خەالفەتدا هیچ فەرقێك
لەنێوان ئیخوان مسلمین و حیزبی وەفددا نییە لەبەر
ئەوە هاوپەیامنیی نوێی وەفد بەسەرۆكایەتی فواد
سەراج ئەلدین لەگەڵ ئیخواندا ڕەوا بوو دیارە لەمادەی
دووی دەستوردا هاتووە :بنەمای شەریعەتی ئیسالم
سەرچاوەی سەرەكی دانانی قانونە كەواتە خەالفەت
پێویستە ،هەروەها حەقی خوداش بۆ حاكم پێویستە!
پرسیاری دوای ئەوە
فەرق لەنێوان جۆن لۆك و عەلی عەبدولڕەزاقدا
چییە ،لەكاتێكدا ئەوان پێكەوە دژی حەقی خودایین بۆ
حاكم
جۆن لۆك لەڕوناكیی تیۆری گرێبەستی كۆمەاڵیەتیدا
كە پێكهاوردەی دووهەمی چوارینەی دیموكراسیەو
بەپلەی دووهەم دێت دوای پێكهاوردەی یەكەم كە
عەملانیەتە ،بوبە تیۆرستی عەملانیەت لەئەوروپا.
بەاڵم شێخ عەلی عەبدولڕەزاق لەناوهێنانی
چوارینەی دیموكراتی
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كتێبەكەیشی دەترسا تا ئاستی هەڕەشەی دادوەریی
لەهەركەسێ كە بیەوێ كتێبەكەی چاپ و باڵو بكاتەوە،
دەركەوت ئامرازەكانی ڕاگەیاندن ،دامەزراوە حكومیەكان،
سەندیكا پیشەییەكان لەخزمەتی بزوتنەوەی ئیخوان
مسلمیندان كە داوای دامەزراندنی دین بۆ كۆمەڵگەو
دەوڵەت و نیشتامنیش دەكات.
هەروەها ڕێگەگرتن لەو فیكرەی كە بانگەواز بۆ
ڕادژی ئەم دامەزراندنە دەكات كە عەملانیەتە و ئەوانەش
كە پێیەوە بەسرتاون ,وەك تیۆری گرێبەستی كۆمەاڵیەتی،
ئیرت لەوشێوە بێت كە جۆن لۆك باسی دەكات یان ئەوەی
عەلی عەبدولڕەزاق بێت.
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تەنویرمان زیندەبەچاڵ كرد
ئەگەر مانای تەنویر ئەوە بێت :هیچ دەسەاڵتێك
لەسەرەوەی عەقڵەوە نییە
عەقڵ خۆی نەبێت .مانای وایە زیندەبەچاڵ كردنی
تەنویر زیندەبەچاڵ كردنی عەقڵیشە.
دیسان پرسیار:
زیندە بەچاڵ كردنی عەقڵ چییە؟
زمانەوانی:
زیندە بە چاڵ كردن یانی خنكاندن ،خنكاندن یانی
گوشینی قورگ تا مردن ئەگەر پیتەكانی هیجا لەكاتی
قسە كردندا لەدەمەوە دەردەچن ،ئەگەر واژەی لۆجیك
(منطق) لە قسەکردنەوە هاتبێ (نطق) ،كەوایە خنكاندن
دەكاتە بەتاڵ كردنەوەی لۆجیك مانای وایە لە نێوان
خنكاندن و بەتاڵ كردنەوەی لۆجیكدا چونیەکیەک هەیە.
دیسان پرسیار:
بۆ ئەوەی بەتاڵ كردنەوەی عەقڵ بەرجەستە بێت
چ دەخنكێنین؟
بەڵگەی سەملێنەر (بورهان) دەخنكێنین ،ئەو كردارە
زەینیە دەخنكێنین كە بۆ بەڵگە هێنانەوەی دروستی و
نادروستی بیرۆکەیەک پێی هەڵدەستین.
ئەڵبەتە بورهان لەسەر دەستی [ئینب سەاڵحی شارەزوری] خنكا
چوارینەی دیموكراتی
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کە بە یەکێك لە گەورەترین پێشەنگەکانی حەدیس (االمئة الحدیث)
لەسەدەی حەوتەمی کۆچی دادەنرا ،ئەو فتوای دەركرد و ووتی:
« لۆجیك دەروازەی فەلسەفەیە ،دەروازەی شەڕیش..
شەڕە ،ئەوەیش كەسێكی لۆجیكخواز لەلۆجیكدا بۆ
بورهان دەیەوێ ..خودا هەموو دروستیەكی زەینیی لێ
داماڵیوە ،ئەوەشی خۆی وا دەردەخات كە لە فەلسەفەو
لۆجیكدا كار بۆ دەسكەوتێك بكات كە خۆی دەیەوێت،
ئەوە شەیتان خەڵەتاندویەتی و مەكری پێ كردووە «
پرسیاری دوای ئەوە:
ئەگەر كاركردن بە بورهان زەندەقە بێت ئیرت كار بە
چ بكەین؟
كار بە واژەگەلێك دەكەین كە دەسبەرداری بورهامنان
دەكەن ئەویش ئەمانەن:
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پیالنگێری و كرێگرتەیی و خیانەت

مانای ئەم سێ واژەیەش ئەوەیە ئەگەر لەپێناوی
قەناعەت پێكردنی بەرامبەرەكەتدا چویتە مەیدانی
دیالۆگ و نەتتوانی قەناعەتی پێبكەیت ئەوا یەکێک لەم
دوو رێگە چارەیەت هەیە:
یان ئەوەیە بێ توانایی خۆت ڕاگەیەنیت و پاشان
هەوڵ بدەیت ئەو بێتواناییە چاك بكەیت.
یان ئەوەیە باوەڕ بێنیت كە تۆ لە خاوەندارە
حەقیقەتە ڕەهاكانی ،ئەوكەسەش كە دیالۆگت لەگەڵ
دەكات الیكەم یان پیالنگێڕە یان خائینە یان كرێگرتەیە،
الی ئەوپەڕیش زەندیق یان كافر یان بێ دینە.
لەسەر ئەو بنەمایە تهنوير زیندە بەچاڵ كرا ،منونەشامن
بارودۆخی ڕۆشنبیریی میرسە لەهەردوو سەدەكانی نۆزدەو بیست.
ئەوە بوو لە سەدەی نۆزدەدا بەمەبەستی گواستنەوەی
کولتوری ڕۆژئاوا ،لەڕێگەی وەرگێڕانەوە ،محەمەد عەلی
پاشا شاندێکی زانستی بەسەرۆكایەتی ڕفاعە تەهتاوی
نارد بۆ فەرەنسا.
كە ماوەی مانەوەی شاندەكە تەواو دەبێ ،ڕەفاعە
كتێبێك بە ناونیشانی (خاوێنیی تەاڵ لەپوختەی پاریسدا
 تخلص اآلبریز فی تلخیص الباریز) لەساڵی  )1834باڵودەكاتەوە تێیدا هاتووە :
"ڕۆشنگەرەكانی باریس لەبواریی ڕۆشنبیریدا ناواخنی
چوارینەی دیموكراتی
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شاراوەیان هەیە كە لەگەڵ هەموو كتێبە دینیەكاندا
ناكۆكە هەروەها ئەوەی بیەوێ گەڕانێك لەزمانی
فەرەنسیدا بكات كە ڕوەو شتێك لە فەلسەفە بێت دەبێ
لەكیتاب و سونەتدا بەتوانا بێت ئەگینا ئەو یەقینەی وون
دەكات كە هەیەتی".
ئەوە دەڵێت و لەماوەی مانەوەیدا لەفەرەنسا
12كتێب و نامیلكەی وەرگێڕا
ئەم كتێبانەشی خوێندووەتەوە( :ڕۆحی ههموو قانون
 روح القوانین )ی مۆنتسكیۆ( ،گرێبەستی پێكەوەژیان وجڤاتی مرۆڤایەتی  -عقد التأنس و األجتامع اإلنساين)ی
ڕۆسۆ( ،فەرهەنگی فەلسەفە  -معجم الفلسفة)ی ڤۆڵتێر.
ئەوانەو گوایە ڕەفاعە ،کولتوری تەنویر لە فەرەنسا
دەگوێزێتەوە لە سەدەی هەژدە ،كەچی لەهەمانكاتدا
داوای بەدەنگەوە نەچونی ئەو کولتورەی دەكرد.
هەر بۆیە ئەلبێر حۆرانی لەكتێبەكەیدا (فیكری
عەرەبی لەسەردەمی لیرباڵدا  -الفكر العربی فی عرص
اللربالی) كەوتە هەڵەوە كاتێ ووتی :فیكری تەنویری
ئەوروپا كاریگەریی لەسەر ڕەفاعە و لەڕێگەی ڕەفاعەشەوە
لەسەر عەقڵی میرسی داناوە لەوەش زیاتر كە دەسنوسی
كتێبەكەی ڕەفاعە (خاوێنیی تەاڵ) چەند جومگەیەكی
تێدایە ئەو بەدەستی خۆی سڕیویەتیەوە ..لەو جومگانە
جومگەیەك كە قسە لە ئیسپات كردنی خوالنەوەی زەوی
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دەكات بەدەوری خۆردا لەالیەن زانایانی ئەفرەنگەوە،
كە جێگەكەی لەووتاری شەشەمدایە لە (دوا پێناسە بۆ
جوگرافیای فەلەكی  -اخر تعریف بالجغرافیا الفلكیة).
پرسیاری دوای ئەوە بەم شێوەی خوارەوەیە:
ئاگادار كردنەوەی ڕەفاعە تەهتاوی لەفیكری تەنویرو
سڕینەوەی تیۆری خولخواردنی زەوی..چ دەگەیەنێت؟
یانی..بەتاڵ كردنەوەی عەقڵ لەفەلسەفەو زانست
باشرتە.
زەكی نەجیب مەحمود لەكتێبەكەیدا (نوێ بونەوەی
فیكری عەرەبی  -تجدید الفكر العربی) ئاماژە بەو مانایە
دەكات دەڵێ:
« ئاسامن فەرمانی کردوەو زەوی دەبێت گوێڕایەڵ
بێت ،خالق نەخشەی كێشاوەو لەسەر مەخلوقە ڕازی
بێت ،ئەگەر دونیاو ئاخیرەت ڕوبەڕوو بونەوە ئەوا
ئاخیرەت مافی هەڵبژاردنی زیاترە .پەیوەندیی هەردوو
ال ..بەخشین و وەرگرتن نییە بەڵكو پەیوەندی حاكم و
حوكم كراوەو حاكمیش دەسەاڵتی ڕەهای هەیە .ئەمەش
حەقیقەتی دووهەمی لە سەرپایەگیردەبێت كە قانونی
شتەكان و دیاردەکانی رسوشت دەربكەون و دەرنەكەون..
بەگوێرەی ویستی حاكمی ڕەهای ئاسامنییە ،ئەگەر ئەوە
وێنەی گەردوونیی بێت دەبێت وێنەی ژیانی مرۆڤیش
بێت لەكۆمەڵگەكەیدا ،خاوەن دەسەاڵت دەیەوێ و
چوارینەی دیموكراتی
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لەسەر خەڵكیشە گوێڕایەڵ بێت»
من بە ووتەیەك ئەم مانایە زیاتر ڕوون دەكەمەوە:
بزوتنەوەی ئیخوان مسلمین بانگخوازی ئەوەیە
بەڵكو بۆ ئەوە دامەزراوە ،پشت بەستوو بە فیكری ئیبنو
تەیمییە -1330 1263
كە بااڵدەستیی (گوێگرتن) دەدات بەسەر عەقڵداو
ئەو كەسانە كافر دەكات كە لەتێگەیشتنیی دەقی دینیدا
پەنا بۆ عەقڵ دەبەن.
ئەمە ئەوەیە كە بە تەنویرمان كرد!!
خۆش ئەوەیە كە ساڵی  1992لەمیرس ئاهەنگامن بۆ
تێپەڕبونی  100ساڵ بەسەر تەنویردا گێڕا ،ڕاستكردنەوەی
ئەو هەڵەیە لەم ووتەماندایە :ئێمە لەو ساڵەدا ئاهەنگامن
بۆ تێپەڕبونی  100ساڵەی زیندەبەچاڵ كردنی عەقڵ
گێڕا!!.
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لیرباڵیزمامن بڕییەوە
بەوەی كە لیرباڵیزم پێكهاوردەی چوارهەم و كۆتایی
دیموكراسیە ،كە ڕەچەڵەكەكەی لەپێكهاوردەی یەكەمدایە
كە عەملانیەتە .كاتێك قسە لە بڕینەوەی دەكەین واتە
هەڵكەندنی بەعەملانیەتەوە.
ڕوونرتی بكەینەوە ..دەكاتە لەیەككردنەوەی لیرباڵیزم
و عەملانیەت لەیەك كاتدا!
مەبەست لەم ووتەیەش ئەوەیە كە لیرباڵیزم بەبێ
عەملانیەت نابێت
ئالێرەوە پرسیارێك پێچەوانەی ئەو ووتەیە دەكرێ:
ئایا دەكرێ لیرباڵیست بیت بەبێ ئەوەی عەملانی
بیت؟
وەاڵمەكەی نەرێنییە چونكە ئەگەر عەملانیەت
تێڕوانینی ڕێژەیی بێت نەك ڕەها ئەوا دوور خستنەوەی
لەلیرباڵیزم یانی لیرباڵیزم تێڕوانینێکی ڕەهایە ،ئەودەم
لەئسوڵیەتدا نوقم دەبێت ،ئەم ناكۆكیەش ناڕەوایە ،هەر
قبوڵ ناكرێت ،هەر كەڵكێكی نابێ
وەلێ بیروڕایەكی تر هەیە كە دژی ئەوەیە ..دەڵێ:
ئەم ناكۆكیە ڕەوایە! بۆیە دەكرێ كەڵكی لێ وەربگیرێت
و تێپەڕێرنێ ،ئەویش بەدروستكردنی زاراوەیەكی نوێ
کە (دیموكراسیەتی نالیرباڵی) یە ،ئەوە ناونیشانی كتێبی
چوارینەی دیموكراتی
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بیرمەندێكی ئەمەریكی بەڕەچەڵەك هندیە بەناوی فەرید
زەكەریا سەرۆك تەحریری گۆڤاری نیوزویك.
هەڕەشەو تۆقاندنی زۆرینەش دەكاتە سەنەد
بۆ ڕاستیی زاراوەكەی ،گوایە لەهەناوی حكومەتی
دیموكراسیدا دەسەاڵتی زۆرینەی ڕەها هەیە.
منونەی قسەكەشی ڕوداوێكە لەهند..
كاتێ كە هند ساڵی  1947سەربەخۆیی وەردەگرێت
نهرۆ سەرۆك وەزیران بوو لەساڵی 1947تا  ،1964ئەلبەتە
بەناوی حیزبی كۆنگرەوە حوكمی دەكرد كە هەژمونی
بەسەر ژیانی هەموو هندیەكەوە هەبوو( ،نهرۆ)ش
عەملانی و لەڕووی دینیشەوە لێبوردە بوو.
لەو كاتەدا دەیانووت :هند بەیەك حیزبەوە
مومارەسەی دیموكراسی دەكات!
كەواتە پرسیار:
دوای ئەوە چ ڕویدا؟
حیزبێكی ئسوڵی هندۆسی بەناوی( براتیا جناتا)
دامەزرا ،گەلی هاندا بەرەو چونە ناو رێكخراوەی
سیاسی ،عەملانیەت الواز بوو ،ئەم حیزبە ئسوڵیە توانی
لەهەڵبژاردندا سەركەوێ ،لەو ڕۆژەوە هند بەدەستی
تیرۆری دینیەوە دەناڵێنێ.
ئەوەی لەهند ڕویدا لەمیرسیش ڕویدا ،چۆن؟
دەڵێن میرس -پێش شۆڕشی  1952-دەوڵەتێكی
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دیموكراسی بووە ،حیزبایەتی هەبووە و لەچوارچێوەی
هەڵبژاردندا ملمالنێی دەسەاڵت مومارەسە كراوە
زۆرینەی سەركەوتوش حوكمی كردووە ،لەگەڵ ئەوەدا
لیرباڵیزم غائیب بووە غائبیەكەیشی دەگەڕێتەوە بۆ دوو
هۆكار:
هۆكاری یەكەم :واژەی «عەملانیەت» تاوان بووەو
كوفر بووە ،هۆكاری دووهەم :دەسەاڵتی تاك دەسبەسەر
بووە.
حیزبی وەفد كە حیزبی زۆرینە بوو پشتگیریی لە
دەست بەسەرداگرتنی كتێبەكەی عەلی عەبدولڕەزاقدا
(ئیسالم و ڕەچەڵەكی حوكم) كرد  1925لەبەر ئەوەی دژی
خەالفەتە ،دژی حەقی خوداییە بۆ حاكم هەروەها لەگەڵ
تیۆری گرێ بەستی كۆمەاڵیەتیدایە ( )1704 -1623كە
دەڵێ كۆمەڵگە دەستكردی مرۆڤە نەك دەستكردی خودا.
دیسان حیزبی وەفد پشتگیریی دەس بەسەردا گرتنی
كتێبی (لەشیعری جاهلیدا  -يف الشعر الجاهيل) تەها
حوسەینی كرد  ،1926لەبەر ئەوەی پەیڕەوی ڕەخنەگرتنی
لەكەلەپور لەفەیلەسوفی فەرەنسی ڕینیە دیكارتەوە
وەرگرتووە.
هەروەها لەساڵی  1928تەیارێكی ئوسوڵیی بەناوی
«ئیخوان مسلمین» دامەزرا ،ئەم تەیارە لەگەڵ هاتنی
خۆیدا ڕێگریی لەوە كرد كە دەسەاڵتی تاك لەسەرەوەی
چوارینەی دیموكراتی
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دەسەاڵتی كۆمەڵەوە بێت چونكە پشت بە (سەمع و
تاعەی ئینب تەیمیە) دەبەستێ.
لەسەر ئەو بنەمایانە دەكرێ بوترێ :لیرباڵیزم پێش
شۆڕشی  1952بڕایەوە
پرسیاری دوای ئەوە:
دوای شۆڕش چ بەسەر لیرباڵیزمدا هات؟
هەمیشە غائیب بوو بەاڵم بەهۆكارێك خرایە سەر
ئوسوڵیەت كە ئەوەش هاتنەوەی فیرعەونیەتە.
ئەوەبوو جەمال عەبدولنارس كاریگەریی خۆی بە
ڕۆمانەكەی تۆفیق ئەلحەكیم (گەڕانەوەی ڕۆح  -عودة
الروح)ڕاگەیاند منیش بۆ ئەوەی ناوەخنی ئەو كاریگەریە
بدۆزمەوە هەستام جارێكی تر سەر لەنوێ ڕۆمانەكەم
خوێندەوە سەیرم كرد ئەم دەستەواژەیەی تێدایە« :ئێمە
لەچاوەڕوانیی (خۆفۆ)یەكی نوێداین» ،وابزانم خۆفۆ
دوای چاوەڕوانیەكی دوورو درێژ هات.
پاشان سەرۆك ئەنوەر سادات هات و دوو
دەستەواژەی ووت كە دەاللەی مێژووییان هەیە كە
ئەمانەن« :من فیرعەونی میرسم ،دیموكراسی كەڵپەی
هەیە» دواجار سەرۆك موبارەك هات ئەوەبوو لەنێوان
فیرعەونیەكەی عەبدولنارسو ساداتدا كە لەگرتن و
ڕاوەدوی سەدان پێشەنگی فیكری و سیاسی و دینی و
دەركردنی كۆمەڵێ مامۆستای زانكۆكان خۆی دەبینێتەوە
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هەروەها لەنێوان عەشقی خۆی بۆ كاری عەقڵ
و ئەو ڕۆحیەتە عەملانیەی دەیگرێتە خۆی ڕووبەڕووی
ناكۆكیەكی زۆر بوەوە.
ئەڵبەتە بەئازاد كردنی گیراوەكان و گێڕانەوەی
مامۆستاكان بۆ زانكۆكانیان ئەو ناكۆكیەی هەڵگرت،
لەگەڵ ئەوەدا لەنێوان تەیاری ئوسوڵی كە هەژمونی
لەسەر دامەزراوەكانی حكومەت دانابوو هەوڵیشی دەدا
عەقڵ لەڕیشەوە هەڵكەنێت ،هەروەها لەنێوان ئەو
عەقاڵنیە سەرسوڕماوەی كە بەڕومەتیەوە بوو لەپابەند
بوونی خۆی بۆ كاری عەقڵ ڕووبەڕووی ناكۆكیەكی توند
تر بوەوە.
ئەوەبوو موبارەك ئەوەی ئاشكرا كرد كە هەڵگرتنی
ئەو ناكۆكیە لەهەموار كردنەوەی مادەی 76ی
دەستوردایە كە بریتیە لەوە :دەسنیشان كردنی سەرۆكی
كۆمار لەڕێگەی ڕیفراندۆمەوە بێت نەك بە هەڵبژاردن،
دیارە جیاوازی ڕیفراندۆم و هەڵبژاردن لەوەدایە
یەكەمیان یەك كاندیدی هەیە بەاڵم دووهەمیان زیاتر
لەكاندیدێكی هەیە یەكیش هێامیە بۆ ڕەها چونكە تەنها
ڕەها پێی دەوترێ یەك لەبەرئەوە كاتێ ئێمە ڕیفراندۆم بۆ
یەكێك دەكەین ئەوا ئەو یەكە كاتێ دەسەاڵت وەردەگرێ
وەك ڕەها وەریدەگرێت ،كەچی زۆرینەی ڕۆشنبیران
بە كەرەستەی ڕوخاندنەوە و بەچڕیی دابەزینە سەر
چوارینەی دیموكراتی
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هەمواركردنەوەی مادەی  76دا.
بەوشێوەیە لیرباڵ جارێكی تر بڕایەوە.
جاری یەكەم پێش شۆڕشی  52جاری دووهەمیش
دوای ئەوە كەوایە پرسیار:
ئایا بڕینەوەی دووهەم مانای ئالودە بوون بە
بڕیینەوە دەگەیەنێت؟
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بڕگەی سێهەم
یەك شارستانیی
لەنێوان دوو چوارینەی دژەیەكدا

چوارینەی دیموكراتی
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ئەم ناونیشانە دەنووسم و دەزانم كۆمەڵەی گشتی
نەتەوە یەكگرتوەكان ساڵی  2001ی ناونا ساڵی نەتەوە
یەكگرتووەكان بۆ دیالۆگ لەنێوان شارستانیەكاندا
دووەم من دەزانم كە كۆمكاری وواڵتانی عەرەبی
لەنۆڤەمبەری  2001كۆنگرەیەیەكی لەژێر ناونیشانی
«دیالۆگی شارستانیەتەکان :پێکەوەبەسنت نەك ملمالنێ»
سێهەم من دەزانم كۆبونەوەو كۆنگرەی نێودەوڵەتی
بۆ ڕەخساندنی پشتگیریی دیالۆگی شارستانیەتەكان
بەسرتاوە.
هەروەها دەزانم بڕیاری نەتەوە یەكگرتووەكان
دەگەڕێتەوە بۆ كتێبەكەی سامۆئیل هەنگننت بەناونیشانی
(پێكدادانی شارستانیەتەكان و بونیادنانەوەی جارێكی
تری سیستەمی جیهانی) لەمشتومڕێكی توندی هەسارەیی
(کوكبی)دا.
لەگەڵ ئەوەدا سامۆئیل هەنگننت الیەنگری یەك
شارستانیەتە كە ئەویش شارستانێتی ڕۆژئاوایە لەبەر
ئەوەی دروستكەری مۆدێرنەیە وەك الیەنی نەرێنی
مۆدێرنە دەكاتە ئەوەی كە دەوڵەت دینێكی دیاری
كراوی نییە بەمە ڕێخۆش دەكات بۆ فرە ڕەنگی و
بەرەوپێشەوەچون وەك الیەنی ئەرێنی مۆدێرنە دەكاتە
شارستانیبون داهێنان حوكمی قانون و تاكایەتی و
نوێنەرایەتی .لەم گۆشەنیگاوە مۆدێرنە مانای ئەوە
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نییە كە ڕێڕەوێكی ڕۆژئاوایی بێت بەڵكو مانای وایە كە
ڕێڕەوێكی شارستانیە.
هەر لەسەر ئەو بنەمایە دەتوانین بڵێین كە چوارینەی
دیموكراسی «عەملانیەت و گرێبەستی كۆمەاڵیەتی و
تەنویر و لیرباڵیزم» لەڕۆژئاوا پەیدا بوون لەمیرس پەیدا
نەبوون.
كەوایە پرسیار:
بۆچ چوارینە لەوێ پەیدا دەبێت لێرە پەیدا نابێت؟
دیارە بەهۆی دەركەوتنی ئەو زاناو فەیلەسوفانەوە
لەوێ پەیدا بووە..
زانیویانە ڕادەی پێشكەوتنی شارستانیی چۆنە ،كە
بە هۆی بااڵدەستیی ئەفسانەوە بەرەو بەتاڵ كردنەوەی
عەقڵ و بەهۆی نەمانی ئەفسانەوە بەرەو كاری عەقڵ
دەڕوات .ئەوانەش بەو ئاراستەیەدا كاریان كرد (كۆپەر
نیكس ،گالیلۆ ،برۆنۆ ،لۆسەر ،لۆك ،كانت و جۆن ستیوارت
میڵ) بوون لە سەدەی شازدە بۆ سەدەی نۆزدەهەم.
دەركەوتنی چوارینەی دیموكراسیش داهێنانی ئەوانە.
الی ئێمەش بەهۆی دەركەوتنی دوو زەبەالحەوە كە
دژ بە كاری عەقڵ تێکۆشاون پەیدا نەبووە ئەوانیش ئیبنو
تەیمیەو سەید قوتبە.
من وێڕای ئەو مەودا زەمەنیەی نێوانیان كەیەكەمیان
دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی شازدەو دووهەمیان دەگەڕێتەوە
چوارینەی دیموكراتی
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بۆ سەدەی بیستەم هەردووكیان پێكەوە گرێ دەدەم،
لەبەر ئەوەی بنچینەی فیكریی بزوتنەوەی ئیخوان
مسلمینن.
ئینب تەیمیە لەو كتێبەیدا (نههێشتنی ڕووبەڕووبونەوە
لەنێوان عەقڵ و گواستنەوەدا  -درء التعارض بین العقل
والنقل) دەڵێ« :هەرچیەك لەگوێگرتندا جێگیربێت ئەوە
نەگۆڕە ئیرت ئەگەر چ ئەو جێگیریە بەعەقڵ بیزانین
یان بە شتێكی تر یان بەو جێگیریە نەزانین نەبەعەقڵ
نەبەشتێكی تر .لەكاتێكدا ئەگەر شەرع لەسەر بنەمای
گوێگرتن پەیڕەو كرا ئەوا دەبێ شەرع لەپێشرت بێ ئەگەر
لەگەڵ عەقڵدا ناکۆک بوو.
هەروەها بۆی هەیە لە پێشرت بێ ئەگەر لەگەڵ
ئیجامعی ئومەشدا نەیەتەوە لەبەر ئەوەی ئیجامع
پێویستی بە پابەندكردنی عەقڵە بۆ گوێگرتن.
ئەم پابەندكردنەش پێویستی بە وازهێنانی عەقڵە
لەبەكارهێنانی مەجاز بۆ دەرهاویشتە كردنی دەقی
دینی .چونكە ئەم دەقە قبوڵی مەجاز ناكات.
لەبەر ئەوە هەركەسێك لەئیجامع دەرچێت دەبێ
تەكفیر كرێ».
سەبارەت بە سەید قوتب تیۆریستی بزوتنەوەی
ئیخوان مسلمین لەكتێبەكەیدا (داهاتوی ئەم دینە
 املستقبل لهذا الدین) دەڵێ :دیارە كولتوری میرس66

د .موراد وەهبە

كولتوری ئیسالمە ،بۆیە دەبێ دابڕێت لەكولتوری
ڕۆژئاوایی بەهۆی ئەوەی گوایە ئەو كولتورە گیرۆدەیە
بە نەخۆشیی (شیزوفرینیای شوم) شیزوفرینیای شومیش
واتە دابڕان لەواقعێکی بێ كەڵك.
دیارە مەبەستی لەو زاراوە..ڕابون و سەردەمی
تەنویرو شۆڕشی پیشەسازیە لەئەوروپا .ئەڵتەرناتیڤی
ئەو كولتورەش حاكمیەتی خودایە لەكتێبەكەیدا بەناوی
(هێامكانی ڕێگە  -معامل فی الطریق) دەڵێ :مەملەكەتی
خودا وەها دروست نابێ كە حاكمیەتی زەوی خەڵكێك
بیگرێتە دەست كە بەناوی خواوەندەوە قسە بكەن ،وەك
چۆن جاران بە «سیوقراتی» ..یان حوكمی خواوەندی
پیرۆز نارسابوو ،بەاڵم كە شەریعەتی خودا حاكم بوو
دروست دەبێت.
كاتێكیش ك ه وههابوو ئەوە دەبێتە تاقە وێنەیە كە
خهڵك تێیدا لە كۆیالیەتی كردنی خهڵك ئازاد دەبێت،
ئازادیەكی تەواوی حەقیقی ،ئەوەش دەبێتە شارستانیەتی
مرۆڤ دۆست.
مانای ئەوەیە كە منایندەی حاكمیەت بەتەنیا لە
وەرگرتنی «شەریعەتی قانونی» خودادا بەرتەسك
نابێتەوە بەڵكو شەریعەت واتە هەموو ئەو شەرعانەی
كە خودا بۆ ڕێكخستنی ژیانی مرۆڤ دایناوە ،ئەمەیش
لە بیروباوەڕدایە ،لە حوكم ،لە ئەخالق ،لە ڕەوشت وە لە
مەعریفەتیشدایە.
چوارینەی دیموكراتی
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بە دوای چوارینەی دیموكراسیدا

ئەگەر «چوارینەی دیموكراسی» زەمەنی هەبێت
سەرەتاكەی بەعەملانیەت لەسەدەی شازدە دەستی
پێكردبێت و لیرباڵیزم لەسەدەی نۆزدە كەوایە پرسیار:
لەسەدەی بیست چ ڕویدا؟ ووتیان سەدەی بیست
زەمەنی شۆڕشیی زانستی و تەكنۆلۆجیە كەوایە پرسیار:
ئەو شۆڕشە مانای چ دەگەیەنێ؟
یانی گۆڕانی ڕیشەیی لەتێڕوانینی عەقڵدا بۆ گەردون.
كە پێشرت ئەو تێڕوانینە لەسەدە تاریكەكانی ناوەڕاستدا
تێڕوانینێكی دینیی بوو ،بەاڵم لەسەدەی شازدە لەسەر
دەستی كۆپەر نیكس و گالیلۆ و نیوتن بەئاراستەی
زانستدا وەرچەرخا .ئەوە بوو كۆپەر نیكس ڕایگەیاند كە
خۆر سەنتەری كەونەو زەوی بەدەوریدا دەخولێتەوە،
گالیلۆش ئەو ڕاگەیاندنەی لەگەڵ دیاری كردنی قانونی
خێرایی داكەوتنی تەنەكاندا باڵوكردەوە ،پاشان نیوتن
ئەوەی ڕوون كردەوە كە هێزی كارتێكردنی كەوتنی
تەنەكان هەمان هێزی كارتێكردنە لەبزاوتنی فەلەكدا.
هەموو ئەو دیاردە گەردونیانەی لەهاوكێشەی
مامتاتیكیدا داڕشت كە دەستكاری ئەو سێ عەقڵەن.
دەساڵتی دینیی لەڕۆما لەو داڕشتە زانستیە بۆ
گەردون نیگەران بوو ئەوەبوو دەستگیرا بەسەر كتێبەكەی
كۆپەر نیكسدا ،دادگایی گالیلۆ كرا ،هەروەها فەیلەسوفی
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فەرەنسی دیكارت كە نازناوی باوكی فەلسەفەی
هاوچەرخی هەیە لەبەر ئەوەی هاوشێوەی هەردوو
زانا كتێبێكی بەناونیشانی (لەسەر جیهان  -عن العامل)
دەنوسیی ئەگەر ڕێگەی باڵوكردنەوەی نەگرتایە ئەویش
ئازار دەدرا .ئەوەبوو  27ساڵ دوای مردنی خۆی چەند
بەشێكی باڵوكرایەوە.
لەسەدەی بیستەمیشدا عەقڵی چوارهەم هات كە
ئەویش عەقڵی ئەنیشتاینە ،ڕاستكردنەوەی جەوهەریی
خستە نێو داڕشتەكردنی تێڕوانینی ئەو سێ عەقڵە بۆ
گەردون ،لە ساڵی  1905چوار لێكۆڵینەوەی باڵوكردەوە
مەبەست لێی گەڕان بوو بەدوای» بواری یەکگرتوو» بۆ
هێزی ڕاگر لەگەردوندا كە ژمارەیان چوار دانەیە:
هێزی كێشكردن ،کارۆموگناتیك ،كارلێكی ناوكەیی
الواز ،كارلێكی ناوكەیی بەهێز .دیسان پرسیار:
بواری یەكگرتوو مانای چییە؟
مانای ئەوەیە كە مەعریفەی زانستیی لەگەڵ
چەندایەتی بوارەكانیدا ڕووەو یەكێتییە .لێرەدا زاراوەی
«یەكێتی مەعریفە» هاتە بیرم كە زاراوەیەكە فەیلەسوفی
فەرەنسیی لیدرۆ  1755دایناوە هەرچەندە مەبەستی
لەوە (ئینسایكلۆپیدیا) واتە ڕستەی معاریف بوو وەلێ
ئەو یەكە مەعریفیەی كە من دامبەستووە..ئەڵبەتە كورتم
كردووەتەوەو ناوم لێ ناوە «سیانەی زانست»،
چوارینەی دیموكراتی
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ئەو سیانەیەش لە فیزیا و سیاسەت و فەلسەفە پێكهاتووە.
زانستە رسوشتیەکان دەگەڕێرنێتەوە بۆ فیزیا ،زانستی كۆماڵیەتی
و مرۆڤگەرایی دەگەڕێرنێتەوە بۆ سیاسەت فەلسەفەش هەردوو
زانست لەتێڕوانینێكی گەردونگەرادا یەك دەخات.
لەو چوارچێوەیەدا دیسەمبەری  1980كۆنگرەیەكی
نێودەوڵەتیم بەناونیشانی «یەكێتی مەعریفە» لەقاهیرە
بەست داوای سەرخستنیم لەزاناو فەیلەسوفەكان كرد
كە لەنێویاندا گەورە فەیلەسوفی بەریتانی سیر ئەلفرێد
ئایەر هەبوو لە كردنەوەی كۆنگرەكەدا ووتی« :درێژەی
 50ساڵ ئێمە لەڤێننا یەكێتی زانستامن تاوتوێ دەكرد
كەچی تۆ لەوە دوور تر ڕۆیشتی ئەوەتا دەتەوێ یەكێتی
زانست و فەلسەفەو دین تاوتوێ بكەیت».
دوابەدوای ئەو كۆنگرەیە زانكۆی تۆرنتۆ لەكەنەدا
پرۆژەكەمی لەسەر یەكێتی مەعریفە گرتەخۆی ،پاشان
لەگەڵ ڕۆژگاردا گەشتە ئەوەی كە پرۆژەكەم هێجگار
تەماحییە ،بەمە گۆڕیی بۆ «بەركەماڵ بوونی مەعریفە»،
لەگەڵ ئەوەدا زاراوەی «یەكێتی مەعریفی» لەڕۆژئاوا
باڵو بووەوە ،ئەوەبوو ساڵی  1991كتێبێكی گرنگ لەژێر
ناونیشانی «فیزیاو فەلسەفەو سیاسەت» لەنوسینی
زانای فیزیای ناووكی نێڵز بۆر دەرچوو ئەوەش نزیكە
لەناونیشانی لێكۆڵینەوەكەی منەوە كە پێشرت ئاماژەم
پێكرد.
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دیسان لەساڵی  1998كتێبێك بەناوی «یەكێتی
مەعریفە» لەنوسینی ئێدوارد ویڵسن دەرچوو كە مەزنرتین
بیرمەندی سەدەی بیستەمە ،دیسان لەساڵی 2005
كۆنگرەیەكی نێودەوڵەتی كە لەبرۆكسلی بەلجیكا بەسرتا
لەژێر ناونیشانی ،ئایا «یەكێتی» هەیە بۆ مەعریفە؟.
لەسەرەتای نەوەتەكان لەسەدەی ڕابردوو ،پیتەر
دۆركەر ڕاگری مامۆستایانی ئیدارە لەئەمەریكا زاراوەی
«كۆمەڵگەی مەعریفەی» داهێنا مەبەستی لەوە
«كۆمەڵگەی دوای پیشەسازیی» بوو کە مانای وایە
مەعریفە لەتوانایدایە كۆمەڵگەیەكی نوێ بخولقێنێت
كۆمەڵگەیەك لەدیاردەیەكی نوێوە دەركەوێ كە ئەویش
دیاردەی هەسارەییە هەسارەییش زاراوەیەكی هاوچەرخە
مانای هەسارەی زەویی و رووداوەكانیەتی كەواتە پرسیار:
چ بەسەر هەسارەی زەویدا هاتووە هەتا كۆمەڵگەی
مەعریفەی لێ دەركەوێت؟
سێ دیاردە تێیدا روویداوە ..پۆستی ئەلكرتۆنی،
ئەنتەرنێت ،بازرگانیی ئەلكرتۆنیی.ئەڵبەتە لە پای ئەو
دیاردانەش مردنی مەودا دێ چ وەك شوێن و چ وەك
كات ،لەگەڵ مردنی مەوداشدا شێوازی تێڕوانینامن بۆ
گەردون گۆڕا.
ئیرت تێڕوانینێكی دۆگامتیكی نابێت واتە بۆی نییە
وەهمی خاوەندارێتی حەقیقەتی ڕەها بكات ئیرت
چوارینەی دیموكراتی
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حەقیقەت وەرچەرخاو مەعریفە دەركەوت هەروەها
وومتان «تەقینەوەی مەعریفە» و «یەكێتی مەعریفە»
و «كۆمەڵگەی معریفە»..هەموو ئەوانە بەرهەمی
چوارینەی دیموكراسین.
كەواتە دیموكراسی حاڵەتێكی زەینیی تایبەتە
بەتێڕوانینامنەوە بۆ گەردوون.
ئەڵبەتە دەكرێ ببێتە حاڵەتی سیاسی بەاڵم بەمەرجێك
كە گرێدراوی حاڵەتی زەینیی بێت!!.
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136

ژنێك لەناو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

137

ماركس و رەخنەی سیاسهت

138

لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016

هاوار محهمهد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

139

فەلسەفە لەئێستادا

دانا شوانی

2016

140

تیۆری زانینی زانستییانە

دكتۆر حەمید عەزیز

2016

141

ماركس و ئازادی

142

رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

رەنجدەرانی کوردستان

دانا شوانی

2016
2016

 143سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران ماجد خەلیل

2016

144

هەژموونی نەوت

سۆران عەلی

2016

145

دەوڵەت

سمکۆ محەمەد

2016

 146مێژووی ئابوری جیهان

محەمەد چیا

2016

 147لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

خەڵەف غوفوور

2016

148

پارت و رێكخراوە
سیاسییەكان له توركیا

149

دەقی شیعری كوردی
لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

محەمەد فاتح

د .لوقامن رەئوف

2016

2016

150

تیۆری چوارەمی سیاسەت

وریا غەفوری

2016

151

هونەری شێوەكاری نوێ

رامیارمەحمود

2016

152

جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە حەسەن بارام

2016

153

فەلسەفەی هانا ئارێنت

ئارام مەحمود ئەحمەد

2017

154

نەوت بەرامبەر زهوی

سابیرعەبدوڵاڵكەریم

2017
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155

پوختهی سهرمایهی مارکس

بابان ئهنوهر قادر

2017

156

چوارینەی دیموکراسی

خالیدکەریممحەمەد

2017

چوارینەی دیموكراتی
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