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دەروازە:
لە دیدی فەلسەفی فەیلەسوفان،  نیچە 

تێگەیشنت  ب��ۆ  خ��ۆی  گرنگی  هەمیشە 

ل��ە ف��ەل��س��ەف��ەی خ���ودی خ���ۆی و ئ��ەو 

ه��زری  ك��ە  ه��ەب��ووە،  فەیلەسوفانەش 

هەر  خوێندۆتەوە.  نیچەیان  فەلسەفی 

بەشێك  وەك  خۆی  خوێندنەوەیەش  ئەم 

نیشانداوە،  رۆژئاوا  فەلسەفەی  مێژووی  لە 

ب��ۆئ��ەوەی ل��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەی ئ��ەو سێ 

فاتیمۆ،  ژیانی  ئۆنفرێ،  )میشێل  فەیلەسوفە 

لەسەر  توێژینەوەیان  بەئاگابین،  فێری(  لوك 

سەرەتا  ك���ردووە،  نیچە  فەلسەفی  بیری 

بەپێویستی دەزانین دەروازەیەك تایبەت بە 

هزری فەلسەفی هەریەك لەو فەیلەسوفانە 

بخەینەڕوو.

Michel Onfray ))1959میشێل 

نوێی  فەلسەفی  فیگورێكی  ئ��ۆن��ف��رێ: 

فەرەنسی م��ی��دی��ای  ل��ە  و   فەرەنسییە 

فەیلەسوفێكی  وەك  ناوی  كاندا  )2000(ە 

بە  ه��ات��ووە،  ئامێز  س��ەرچ��ڵ  و  دژەگ���ەرا 

بەپەلە  ناوی  فەلسەفییەكانی،  مشتومڕە 

ئەم  فەرەنسییەوە.  میدیای  ناو  كەوتۆتە 

باكوری رۆژئاوای  لە  فەیلەسوفە فەرەنسییە 

 )Argentan( فەرەنسا لە ناوچەی ئەرژێنتان

و  ژی���اوە  كاتۆلیكییە،  ناوچەیەكی  ك��ە 

و  ماركس،نیچە  نوسینەكانی  بە  هەرلەوێ 

بیرمەندەش  سێ  ئەو  ئاشنابووە،  فرۆید 

ژینگە  لەو  ئۆنفرێ  دەربازكردنی  لە  رۆڵیان 

زاڵبووە.  ناوچەیەدا  لەو  كە  هەبووە  ئاینییە 

چێژگەرا،  فەلسەفییە  تێزە  بە  دواتر  ناوبراو 

ئەنارشیستیەكانی  پۆست  هەروەها  دژگەرا، 

نییە  شتێك  ئۆنفرێ،  بەبۆچوونی  ن��ارساوە. 

هەیە  ئەوەی  بەڵكو  فەلسەفەوە،  بەناوی 

شیكردنەوەی دەروونییە، چونكە ئەم بیریارە 

فەلسەفە  پێیوایە  هاوچەرخە،  فەرەنسییە 

ئەم  ئەڵبەتە  كەسەكانە،  كەسێتی  ئەزموونی 

تێزە پێشرت ئاالن بادیۆ A. Badiou لە نوسینە 

فەلسەفە،  ئەنتی  بەناوی  فەلسەفیەكانیدا، 

گفتووگۆیكردووە.  فەیلەسوف  ئەنتی  یان 

الك��ان،  پێیوایە  ب��ادی��ۆ  لەمبارەیەشەوە 

كیركەگۆر،  لیوتار،  دری��دا،  ویتگنشتاین، 

)یاخود  فەلسەفەن  و...ئەنتی  پاسكال 

ئەو  لەسەر  ئەمەش  فەیلەسوفن(.  ئەنتی 

فەلسەفەكان،  ئەنتی  فەیلەسوفە  بناغەیەی 

ئەزموونی  بەرهەمی  فەلسەفەكەیان 

بەڵگەهێنانەوەیەكی  جۆرە  نەك  خۆیانە، 

)عەقاڵنی(.  راسیۆنال  و  سیستەماتیك 

هەندێك  ژێركاریگەری  لە  ئۆنفرێ  هاوكات 

ئەبیكۆر،  ل��ەوان��ە:  ب��ی��رم��ەن��دەك��ان،  ل��ە 

 Julien ( كەلبیەكان، نیچە، ژولیا دۆال مێرتی

گەیشتووە   )  Offray de La Mettrie

بۆئەوەش  ئاماژە  لێرەپێویستە  تێز.  بەگەلێك 

و  فەلسەفە  ئۆنفرێ  لەسەر دەستی  بكەین، 

تر  ئاقاری  فەرەنسی  روناكبیری هاوچەرخی 

كامۆ  سارتەر،  فرۆید،  نیچە،  و  وەردەگرێت 

دەخرێنەوە  رۆژئاوا  فیگوریرتی  چەندین  و 

نوسینە  لە  ئۆنفرێ  میشێل  ئەمەو  بەرباس. 

بخاتە  درزێك  دەیەوێت  فەلسەفیەكانیدا، 

لە  فەرەنسیەوە،  نوێی  فەلسەفەی  ن��او 

سەیرەكانیشی،  فەلسەفییە  گفتووگۆ 

یان  فەلسەفی،  چاخێكی  ه��ەرج��ارەو 

وتنەكانی.  بۆ  بناغە  بە  دەكات  بیرمەندێك 

هێدۆنیزم  ئۆنفرێ  تر،  وەكی  ئەنارشیزم، 

بێئیامنی(  )ئیلحاد،  ئەسیزم  و  )چێژگەرایی( 

بوارە فەلسەفییە سەرەكیانەی  لەو  بەشێكن 

فەلسەفیەكانیدا،  كارە  لە  تێدادەكات.  كاری 

تیۆریێك  و  دەدات  چێژ  بە  زۆر  بایەخێكی 

تایبەت بە چێژ لەسەرجەم ئەوی لەوبارەوە 

باسیلێدەكات پێكدێنێت، لەگەلێك بواریشدا 

كولتور،  ئیرۆتیك،  وەك:  وەگەڕیدەخات 

ئۆنفرێ  بۆ  لەهەمانكاتیشدا  و..هتد.  مۆڕال 

لە  خۆشی  بە  گەیشتنە  فەلسەفە  ئامانجی 

هزرییەكانەوە.  و  هەستی  چێژە  رێگەی 

وێڕای ئەوە، سیاسەتی ئەنارشیزم كاریگەری 

لە  بەجێهێشتووە،  هزریدا  بەسەر  خۆی 

ئوتیلیتاریستی  فەلسەفیەكانیشیدا  بۆچوونە 

)سوودگەرایی( مانای خۆی هەیە، هەروەها 

كە  فەلسەفە««،  مێژووی  دژە   »« كتێبی  لە 

فەلسەفەیەكی  نورساوە،  بەش  هەشت  بە 

بگرە  پێشچاودەخات.  مێژوویامن  دژە 

لەسەر  پێگیری  ئۆنفرێ،  بەرهەمەی  ئەم 

مێژووی  دژە  فەلسەفەی  سەرەكی  تێزێكی 

رۆژئاواش دەكاتەوە، بەهۆی ئەم تێزەشەوە، 

هێدۆنیزمی  ئەنتیك،  داناییەكانی  لە  قسە 

ئولرتاكانی  مەسیحی،  )چ��ێ��ژگ��ەرای��ی( 

و..... رادیكاڵییەكان  بوونە  رۆشنگەری، 

دەكات.

لەو  بەشێك  وت��را،  ئ��ەوەی  س��ەرب��اری 

لە  خ��ۆی  پێینارساوە،  ئۆنفرێ  تێزانەی 

ه��ەوەس  ئ���ارەزوو،  خۆشی،  چوارچێوەی 

ئیمپیری،  فەلسەفی  بابەتگەلێكی  و.. 

)چێژگەرایی(  هێدۆنیستی  ماتریالیستی، 

ئەنارشیش  و  ل��ی��ب��ڕال  ئەنتی  ب��گ��رە  و 

دەخ��وازێ��ت  تریش  وەك��و  چ��ڕدەك��ات��ەوە، 

بۆبگێڕێتەوە،  بەختەوەریامن  چیرۆكی 

بەناو  بەردەوام  پیاسەی  مەبەستەش  بۆئەو 

رۆژئاوادا  فەلسەفەی  مێژووی  الپەڕەكانی 

دەكات، ئەزموونی فەلسەفی ئەفالتون وەك 

ئەمەش  نیشاندەدات،  ترسناك  رابردویەكی 

ئیدیالیستی  ریشە  ئ��ەو  لەبەر  ب���ەزۆری 

پەنهانە.  فەلسەفەیەدا  لەو  ئایینییەی  و 

مەبەستەوە  و  سەلیقە  بە  زۆر  ئۆنفرێ 
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هێدۆنیستی  فەلسەفەی  پتەوكردنی  كاربۆ 

رۆژئاوا  ئێستای  فەلسەفەی  لە  )چێژاوی( 

بیر  لەو  ئاوڕ  مەبەستەش  ئەو  بۆ  دەكات، 

بوونە.  پەراوێزدا  لە  دەداتەوە  بیریارانە  و 

دژ  بەرگێك  چەند  بە  مێژوویەك  كاتێكیش 

بەردەست خوێنەرانی  فەلسەفە دەخاتە  بە 

كارلەسەر  بەزۆری  رۆژئاوایی،  و  فەرەنسی 

ئەو بەشە تاریك و بیرلێنەكراوانە دەكاتەوە، 

ئەم مێژووە قسەی لەبارەوە نەكردووە، هەر 

لەو  بەشێكن  چێژ  و  بەختەوەری  بۆمنوونە 

مێژووە. ئەگەرچی لەژێر كاریگەری بەشێكی 

بەاڵم  نیچەیە،  فەلسەفیەكانی  دیدە  لە  زۆر 

داكۆكییەكی زۆریش لە ئازادی ژنان دەكات 

و بەشێوازی خۆی بۆچوونەكانی فەلسەفەی 

ئێستاش  دەب��ات.  بەرەوپێشەوە  فێمینیزم 

فەڕەنسا  ل��ە  خەڵك  فەیلەسوفی  وەك 

لە  بۆنەكاندا  لە  زۆرێك  لە  تەماشادەكرێت، 

زوو  و  وتاردەبێژێت  هۆڵەكاند  و  گۆڕەپان 

تەلەفزیۆنەكاندا  شاشەی  لەسەر  زووش 

بە  تایبەت  خۆی  دیدی  و  دەردەك��ەوێ��ت 

بەیاندەكات.  رۆژئاوا  فەلسەفەی  مێژووی 

كە  بڵێین،  ئ���ەوەش  دەش��ێ��ت  ه��اوك��ات 

ج��ۆرە  ئ��ۆن��ف��رێ،  فەلسەفی  ئ��ەزم��وون��ی 

لە  زۆرێك  وەك  و  پێوەدیارە  تێكەڵییەكی 

لە زۆرشت  فەیلەسوفە فەرەنسییەكان قسە 

دەكات.

ئۆنفرێ  بڵێین،  گەر  هەڵەناكەین  بۆیە 

میدیای  ناوانەی  لەو  یەكێكە  لەئێستادا 

و  دەدات��ێ  زۆری  گرنگییەكی  فەرەنسی، 

گفتووگۆدەكات  تازەكانی  كتێبە  بەبەردەوام 

نووسینەكانی  بە  س��ەب��ارەت  بۆچوون  و 

دەوروژێنێت. ئەو جۆرە فەیلەسوفانەی تازە 

دێنە ناو نێوەندی میدیا و روناكبیرییەوە، لە 

خۆیان  وەرچەرخاندنێكەوە،  چەند  رێگەی 

لەو  خۆشیان  تێامكانی  و  بەیاندەكەن 

بیریارێكی  بۆیە  ساغدەكەنەوە،  نێوەندانە 

الوی وەك میشێل ئۆنفرێ، یەكێكە لەوانەی 

لە  فەلسەفی  ناوبانگی  تێامێك  بەچەند 

سەرنجەكانی  و  دابینكردوە  بۆخۆی  میدیا 

Michel Onfray
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لەسەر  وتنەكانی  واتە  راكێشاوە.  بۆخۆی  ئەویرتی 

سوودگەرایی  نیچە،  ئەسیزم(،  )بێئیامنی،  ئیلحاد 

و  )چ��ێ��ژگ��ەرای��ی(  هێدۆنیزم  )ئوتیلیتاریزم(، 

فرۆید  دەروونی  شیكردنەوەی  رووبەرووبوونەوەی 

دەنگیداوەتەوە.  فەرەنسی  فەلسەفی  نێوەندی  لە 

ئەمە وادەكات بوترێت شێوازی نوسینی فەلسەفی 

نوسینی  ل��ەگ��ەڵ  رووەوە  لەگەلێك  ئ��ۆن��ف��رێ، 

فەیلەسوفانی ئێستای فەرەنسی جیاوازی هەیە.

فەرەنسییە،  فەیلەسوفە  ئ��ەم  لەئێستاشدا 

بردنەڕێوەی  سەرقاڵی  هاوكارێك،  چەند  لەگەڵ 

لە  كە   Université Populaire زانكۆیەیە  ئەو 

دەرگا  بۆ  ئەمەش  دایامنەزراندووە،  دا   2002 ساڵی 

خستنەسەرپشت بۆئەوانەی لە زانكۆكانی دەوڵەت 

مادەیەك  نزیكەی15  زانكۆیە  لەم  وەرناگیرێن. 

فیلم،  بیركاری،  فێمینیزم،  )وەك:  دەوترێتەوە 

فەلسەفە...(  و  مۆسیقا  دەروونناسی،  سیاسەت، 

فرۆشتنی  رێگەی  لە  ئۆنفرێ  نەچێت  بیریشامن  و، 

بەرهەمەكانییەوە سەپۆرتی ئەم زانكۆیە دەكات.

بەناوی««نیچە:  بەرهەمێكیدا  لە  ئۆنفرێ 

نوسینێكی  كە  خوڵقان««،  خۆی  خودی  بۆ  ئازادی 

بەشێوازێكی  و  شیعرئامێزە  فەلسەفی  بیۆگرافی 

لەوێ  ئۆنفرێ  ن��ورساوە،  دەرونیانە  شیكردنەوەی 

لەسەر  گشتانەمان  تێگەیشتنێكی  ه��ەوڵ��دەدات 

نیچە بۆبخاتەڕوو. بەرهەمەكە كە بە هەندێك وێنە 

Maximilien Le Roy لەالیەن ماكسیمیلێن لۆرۆی

یەوە رازاوەتەوە، ئەمە تامێكی تری بەخوێندنەوەی 

كتێبەكە داوە و بەجۆرێكیش ئەو وێنانە كێرشاون، كە 

بۆنیشاندەدەن.  بەوردی  نیچەمان  سەیری  جیهانی 

كتێبەكانی  بەناو  گەشتێكیش  بیۆگرافیاكە،  هەڵبەتە 

كە  دەك��ات،  فەلسەفیانەش  بیرۆكە  ئەو  و  نیچە 

لەبنچینەشدا  سەرچاوەیانگرتووە.  كتێبانەوە  لەو 

ئەوەی ئۆنفرێ نوسیویەتی، دەستنوسە بۆ فیلمێكی 

سینەمایی، كە جارێ نەهاتۆتەدی.

دەگەینە  بایۆگرافییەوە،  نوسینە  ئەم  لەڕێگای 

ژی��ان،  بۆ  هونەرێكە  فەلسەفە  بینینەی،  ئ��ەو 

ئازادیش  ئ��ازادی.  بە  گەیشنت  بۆ  دەروازەیەكیشە 

نیچە  ناساندنی  بۆ  ئۆنفرێ  گەڕانەیە  ئەو  سەرەتای 

بایۆگرافیایەوە  ئەم   لەڕێگای  بۆیە  دەستیداوەتێ، 

كە  وێڵە،  تارمایانەوە  ئەو  گشت  بەدوی  ئۆنفرێ 

هاوڕێیەتی،  نەخۆشی،  نیچەوەن:  ناوی  لەپشت 

لە  هەرلەبەرئەوە  فەلسەفەكردن،  و  دڵ���داری 

وێنەكاندا دەبینین، چۆن لۆ رۆی شار بەشار، دوای 

نیچە دەكەوێت، ئەڵبەتە سەرقاڵبوونەكانی نیچەش 

بە بەها و ریشەی راستییەوە، لە بیۆگرافیا و وێنەكاندا 

كارەی  ئەم  دەشكرێت  هەیە.  خۆی  رەنگدانەوەی 

بە هزر  نۆڤێلێكی گرافیكی سەبارەت  ئۆنفرێ وەك 

و ژیانی تایبەتی نیچە تەماشابكرێت، یان ئەم كتێبە 

نیچە  بە  تایبەت  ناشێ وەك كتێبێكی هزری قووڵ، 

لێدەكرێت،  ئەوەشی  چاوەڕوانی  و  تەماشابكرێت 

بااڵتر،  ئاستێ  بگەیەنێتە  نیچە  فەلسەفی  دیدی 

لە كتێبە فەلسەفییەكانی  تاڕادەێك كتێبەكە خۆشی 

لەم  ئۆنفرێ  بەس  جیاوازە.  ئۆنفرێ  میشێل  تری 

جیا،  هونەری  فەلسەفی  بەجۆرێكی  بەرهەمەی 

بە قسەكانیداوە، دەستپێدەكات  كە چێژی شاعیری 

كە  دەبینین،  وێنەگەلێك  قسانەشەوە  ئەو  لەپاڵ  و 

ئەفۆریزم بۆدەنەخشێنن.  نیچەمان  جیاكانی  دۆزە 

یەزدان،  مەرگی  و   atheism ئەسیزم   ،aphorism

بەشێوازێكی  ئۆنفرێ،  لەو وێنە هزریانەی  بەشێكن 

ئەوی  دیارە  دەخات.  بەرباسیان  چێژدار  فەلسەفی 

ئۆنفرێ باسیدەكات، وەك وێنە لەالیەن لۆ رۆیەوە 

بەخوێندنەوەی  تریان  تامێكی  و  نەخشێرناون 

كە  كێرشاون،  بەجۆرێك  وێنەكانیش  داوە،  كتێبەكە 

جیهانی سەیری نیچەمان بێڕتوش بۆنیشاندەدەن.

جۆرە  كتێبەدا،  لەو  ئۆنفرێ  زمانی  وتنە،  جێی 

ساناكردنی  ئەمجار  و  فەلسەفی  ئاسانكردنێكی 

لەگەلێك  پ��ێ��وەدی��ارە.  نیچەشی  فەلسەفەی 

سەیر  كەسێكی  وەك  نیچە  پۆرترێتەكان،  شوێن 

لە  پۆرترێتەكان  سەیری  ب��ەاڵم  نیشاندەدەن، 

فەلسەفە 
هونەرێكە بۆ ژیان، 
دەروازەیەكیشە 
بۆ گەیشتن بە 
ئازادی. ئازادیش 
سەرەتای ئەو 
گەڕانەیە ئۆنفرێ 
بۆ ناساندنی نیچە 
دەستیداوەتێ، 
بۆیە لەڕێگای ئەم  
بایۆگرافیایەوە 
ئۆنفرێ بەدوی 
گشت ئەو 
تارمایانەوە وێڵە، 
كە لەپشت ناوی 
نیچەوەن: نەخۆشی، 
هاوڕێیەتی، دڵداری 
و فەلسەفەكردن
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نیچەوە  فەلسەفی  هزری  و  ژیان  سەیری 

ئافرەت،  و  نیچە  بۆمنوونە  نین.  دوور 

نیچە  پیانۆ،  و  نیچە  زەردەش��ت،  و  نیچە 

ناو  پیاسەی  لە  نیچە  سمێڵەپأەكەی،  و 

تیۆلۆژی  قوتابی  وەك  نیچە  دارستانەكان، 

قەیسەر،  بۆ  سەیرەكەی  نامە  )اله��وت(، 

لەسەر  خۆهەڵدانەكەی  ی��ەزدان،  مەرگی 

زەردەشتیەكانی،  تێڕامانە  و  نیچە  ئەسپ، 

نیچە و باوكی، یان دایكی، نیچە و ڤاگنەر 

و  نیچە  ڤاگنەر،  ژن��ەك��ەی  و 

ئێلیزابێت  نازییەكانی  دیدە 

ی    Elisabeth Förster

خوشكی و...تاد. بۆیە زۆر 

ریزە  ئەو  بڵێین:  ئاسایە 

ماكسیمیلێن  وێنەیەی 

نیچە  لەسەر  رۆی  لۆ 

ك��ێ��ش��اوی��ەت��ی و 

كتێبەكەی  لەتەك 

چاپكراوە،  ئۆنفرێ 

نیچەمان  جیهانی 

كە  دەنەخشێنن،  بۆ 

نەهاتۆتەبەر.  هونەریە  جۆرە  بەو  تائێستا 

بوو  فلیمێك  هێنانەدی  ل��ەوە،  ئامانجیش 

هەرگیز  كە  نیچە،  هزری  و  ژیان  لەسەر 

ئەلبومە  بە  بوو  ئەوە،  لەبری  و  نەهاتەدی 

وێنەكان  نیچە.  لەسەر  فەلسەفی  كتێبێكی 

كێرشاون،  نائاڵۆز  و  روك��ەش  ئ��ەوەن��دە 

چەند  نیچە  ن��ی��ش��ان��دەدەن،  ئ��ەوەم��ان 

بەدیار  شەوانە  »چ��ۆن  شەكەتە  و  تەنیا 

شەونخوونی  هەقیقەتەوە  دۆزی��ن��ەوەی 

وێنەكاندا  لە  دەگ��ری«.  بەكوڵ  و  دەك��ات 

ئەو  بەوردی  زۆر  ئۆنفرێ،  وتنەكانی  لە  و 

نیچەی  بۆ  نیچە  خوشكەكەی  ب��ەزم��ەی 

ئەوەش  تەنانەت  بەدیدەكەین،  سازاند 

ئەو  فەلسەفە  چ��ۆن  كە  بەدیدەكەین، 

بیرمەندێك  لەسەردەستی  ژیانەی  هەموو 

لێكەوتۆتەوە.  دیاریكراودا  چركەساتێكی  لە 

نیچەیەكی  چۆن  دەبینین  وێنەكاندا  لە 

كورسییەكی  ل��ەس��ەر  راك��ش��او  نەخۆشی 

پڕ  و  ئامێز  ماتەمی  روخسار  قەرەوێڵەی 

تێكەڵ.  رەنگێكی  چەند  بە  بووە  لەپرسیار 

وەك  نیچە  چۆن  دەبینین  ئ��ەوەش  دوات��ر 

هاوڕێكانی  لە  یەكێك  و  تیۆلۆژی  قوتابی 

لەگەڵ  قوتابییە  ئەم  چۆن  دواتر  ڤاگنەر، 

ئەڵامنیا،  دەمەی  ئەو  دیاری  فەیلەسوفێكی 

لوی  ئەڵبەتە  پێكدێنن.  ژوانێك  شۆپنهاوەر، 

خامنە  ئەو  ش،    Lou Salomé سالومێ 

سەرنجی  بەجێی  دەبێت  ئەڵامنییە  رووسە- 

ن��اودارەك��ان��ی  پیاوە  لە  بەشێك  و  نیچە 

رێلكە  )ڤ��اگ��ن��ەر،  وەك   )19( س���ەدەی  

وێنەكان  لە  س��ەرەك��ی  بەشی  ف��رۆی��د(  و 

و  سالومێ  نێوان  خۆشەویستی  پێكدێنن. 

ئێمە  دەڵێت:  سالومێ  بە  نیچە   ( نیچەش 

تا  بەربووینەتەوە،  ئەستێرەیەكەوە  چ  لە 

لۆ  لەوێنەكانی  كە  یەكبگرینەوە؟(،  لێرە 

پڕلەسۆزی  جیهانێكی  دەردەكەوێت،  رۆی 

دەشێت  كە  نیشاندەدەن،  پێ  فەلسەفیامن 

لە فیلمێكی سینەمای نیشانبدرێت. هاوكات 

گەمەئامێزەكانی  و  ئەفۆریستی  بینینە 

لە  فەرامۆشبكرێن،  ناشێ  نیچە، كە هەرگیز 

رۆیدا  لۆ  وێنەكانی  لە  و  ئۆنفرێ  وتنەكانی 

رەنگدانەوەی خۆیان هەیە. 

 Gianni فاتیمو(  )ژی��ان��ی  هەرچی 

Albert Camus
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بۆ  ت��ری  تەماشاكردنێكی  ی��ە،   Vattimo 1936

فەیلەسوف  ن��اوب��راو  هەیە.  نیچە  فەلسەفەی 

هایدیلبێری  لە  و  ئیتاڵییە  سیاسەتكارێكی  و 

فەلسەفەی  گەدامێر  و  لویت  كارل  لەبەردەست 

ئیتاڵی  تروینی  زان��ك��ۆی  لە  دوات��ر  خوێندووە، 

فەلسەفەی  بواری  لە  توێژینەوەكانی  بە  پەرەی 

كۆنتنێنتاڵە  فەیلەسوفە  لە  یەكێكە  داوە،  تیۆری 

پەرەپێدەرەكانیش، بە بیری پاش تازەگەری، ئەڵبەتە 

و  الواز«  »بیری  پێیدەڵێن  بەوەی  بایەخدەریشە 

چەپەكاندا  و  رادیكاڵ  پارتە  لە  هەندێك  لەگەڵ 

لە  باس  بەئاشكرا  تائێستاش  كردووە،  سیاسی  كاری 

بیرمەندە  ریزی  لە  دەكات.  خۆی  هۆمۆسێكسوێلی 

كارلەسەر  بەچڕی  كەسێكە  تاكە  ئیتاڵیەكانیش، 

بەرهەمە فەلسەفیەكانی نیچە و هایدیگەر دەكات، 

پێكهێناوە.  راڤەكردنەكانیانەوە  لە  نوێشی  تێزی 

فەیلەسوفە  ئەم  ئەوەشبكەین،  بۆ  لێرە هێام  گرنگە 

وروژێنەرەكانی،  مۆدێرنە  پۆست  تێزە  بە  ئیتاڵییە 

لە  هایدیگەر  و  نیچە  فەلسەفی  بیری  بە  تایبەت 

دەركردووە.  زۆری  ناوێكی  رۆژئاوا،  و  خۆی  واڵتی 

لە  یەكێكە  كە  ڤاتیمو،  ژیانی  لەهەمانكاتدا 

داكۆكیكەران لە »بیری الواز«، واتە دژی ئەو بیرەیە 

بیری  تووند،  بیری  راسیۆنالی،  بیری  كەپێیدەڵێن 

ڤاتیمۆ  ئەوەیە  مانای  ئەمە  وشك،  بیری  بەهێز، 

بانگەشەی  رۆژئ��اوا،  بیرمەندانی  لە  بەشێك  وەك 

هۆی  پێویستبووە.  كردووە  بیرێك  رەخنەكردنی  بۆ 

ڤاتیمۆ وێڵی ئەم جۆرە شەپۆلەیە دەشێت،  ئەوەی 

ئیتاڵییە،  بیرمەندە  ئەم  كە  بگەڕێنینەوە  بۆئەوەی 

میتافیزیك  بەهێزەكانی  بنەما  لە  خۆی  دەخوازێت 

خۆی  ڤاتیمۆ  بۆئەوەی  بپارێزێت،  نیشانەكانی  و 

سێ  بگلێنێت،  بیركردنەوە  لە  تەوژمە  بەمجۆرە 

كۆتایی  ب��اڵودەك��ات��ەوە:  فەلسەفی  بەرهەمی 

تازەگەری، كۆمەڵگەی شەفاف و ئیتیكی لێكدانەوە.

بۆ  ئ��ام��اژە  دەشێت  وت��را،  ئ��ەوی  س��ەرب��اری 

لەناو  ڤاتیمۆ  بایەخەی  ئەو  كە  ئەوەشبكرێت، 

دەیدا  تازەگەری(  )پاش  مۆدێرن  پۆست  كولتووری 

هێرمینۆتیك  و  )هیچگەرای(  نیهلیزم  بیری  بە 

دیدی  لە  ئاوڕ  وامانلێدەكات  لێكدانەوە(  )تیۆری 

نیچەوە  لەبارەی  ئیتاڵییە  بیریارە  ئەم  فەلسەفی 

بینینە  لەسەر  كار  مەبەستە،  بۆئەو  بدەینەوە. هەر 

فەلسەفیەكانی ڤاتیمۆ لەبارەی فەلسەفەی نیچەوە 

بەناوی««نیچە:  نارساوەكەشی  كتێبە  و  دەكەین 

كار  لەوێڕا  كە  وەردەگرین،  دەروازەیەك««بەپێوانە 

میتافیزیك،  هەڵوەشاندنەوەی  گ��وزارەی  لەسەر 

مێژوویی  گێڕانەوەییەكی  و  زەردەشت  فەلسەفەی 

لەبارەی ژیان و بەرهەمەكانی نیچەوە دەكات.

دەنوسێت،  كتێبە  ئەم  لەكاتێكدا  ڤاتیمۆ  ژیانی 

چركەساتێكی  ل��ە  رۆژئ���اوا  ل��ە  نیچە  بیری  ك��ە 

بیری  بەجۆرێك  ڤاتیمۆ  هاوكات  خۆیدایە.  زێڕینی 

لە خوێندنەوەی  كە  نیچە دەخوێنێتەوە،  فەلسەفی 

دوو  وەكوتریش  نزیكە.  نیچەوە  بۆ  هایدیگەر 

نیچە  بۆ  فەلسەفیەی  خوێندنەوە  لەو  نیچە  جۆرە 

نیچەیەكی  لەالیەك  دەخات:  خوێنەر  بەردەست 

 Wilhelm دیلتایە   ویلیام  )مەبەست  دیلتاییانە 

هایدیگەرانە.  نیچەیەكی  ئەویرت  و   )  Dilthey

بە  كردویەتی  نیچە  بە  تایبەت  هایدیگەر  ئەوەی 

وای  ئەوەشی  نیچەیە.  ناوی  میتافیزیكەریكردنی 

نیچە  لەمەڕ  لێكدانەوە  ك��ردووە،  هایدیگەر  لە 

تێكستەكانی  ئەفۆریستیەكانی  فۆرمە  بكات، 

رەخنە،  لە:  بریتیین  ناوەڕۆكەكانیان  كە  نیچەن، 

ئەمانەش  هەر  كولتوور،  ئاینییەكان،  ئیدیا  موڕاڵ، 

و  ب��دەن  هایدیگەر  بە  رەوای��ەت��ی  وای��ان��ك��ردووە 

بۆ  ئۆنتۆلۆژی  و  میتافیزیكی  تووندی  لێكدانەوەی 

لەژێركاریگەری  ڤاتیمۆ  ئەگەرچی  ئەنجامبدات. 

فەلسەفی  هزری  لەبارەی  لێكدانەوە  هایدیگەر، 

ڤاتیمۆ  لەهەمانكاتیشدا  بەاڵم  ئەنجامدەدات،  نیچە 

فەلسەفەی  لەناو  نیچە  جێگەی  لەسەر  پرسیار 

ه��اوچ��ەرخ��ی��ش دەك���ات. ئ��ەم��ە ب��ۆخ��ۆی ج��ۆرە 

مرۆڤ  بۆئەوەی  دەدات،  بەدەستەوە  چارەسەرێك 

ڤاتیمۆ لەناو 
كولتووری پۆست 
مۆدێرن )پاش 
تازەگەری( دەیدا 
بە بیری نیهلیزم 
)هیچگەرای( و 
هێرمینۆتیك 
)تیۆری لێكدانەوە( 
وامانلێدەكات ئاوڕ 
لە دیدی فەلسەفی 
ئەم بیریارە ئیتاڵییە 
لەبارەی نیچەوە 
بدەینەوە
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دەستنیشانبكات،  الیەنە  ئ��ەو  بتوانێت 

لەناو  گرنگە  چركەیەكی  نیچە  چۆن  كە 

لەوێشەوە  شۆپنهاوەر،  پاش  بیری  شەپۆلی 

تا  ئەڵامنی،  مێژووگەریی  و  دیلتای  بەرەو 

پۆست  هێرمینۆتیكی  و  هایدیگەر  كاتی 

ریكۆر،  بەدڵنییاییەوە  كە  هایدیگەر، 

پاریسۆن و گەدامێر دەگرێتەوە.

داوام��ان  توێژینەوەیەكدا  لە  ڤاتیمۆ 

مانای  و  نیچە  بیری  لە  بۆئەوەی  لێدەكات، 

هێرمینۆتیكی  چ��ارەس��ەری  بۆ  بیرە  ئ��ەم 

گرنگ  بگەین،  فەلسەفیەكان  كێشە  بۆ 

چونكە  بگەڕێینەوە،  دیلتای  بۆ  باشرتە  و 

ب��ەن��اوی««  خۆیدا  كتێبێكی  لە  دیلتای 

لە  ب��اس  بەئاشكرا  فەلسەفە««  رۆح��ی 

الی  فەلسەفە  و  ئەدەب  نێوان  پەیوەندی 

الی  پێربدنەش  پ��ەی  ئ��ەم  دەك��ات،  نیچە 

هایدیگەر  ئاشكرایە  نییە.  بوونی  هایدیگەر 

لەچاو  نیچە،  بۆ  تێخوێندنەوەكانیدا  لە 

چونكە  گەیشتووە،  تر  روانینی  بە  دیلتای 

لەوەی  جیایە  باسیلێدەكات،  دیلتای  ئەوەی 

دیلتای  بۆمنوونە  باسیدەكات،  هایدیگەر 

نێوان  پەیوەندی  كە  بەوەدەكات،  ئاماژە 

فەلسەفە و فێلۆلۆگی )فیقهی زمان( یەكێك 

بووە لە كارەكتەرەكانی بیری سەدەی نۆزدە 

بیریارێك.  وەك  نیچەش  بیری  گشت  و 

تەماشای  ب��ەرزەوە  بەچاوێكی  هایدیگەر 

چونكە  دەك���ات،  دیلتای  بەرهەمەكەی 

فەلسەفەی  بەشی  دوا  كارەیدا،  لەم  دیلتای 

ژیان  فەلسەفەی  وەك  ه��ەژدە،  س��ەدەی 

نیچە  دیلتای  ه��اوك��ات  ت��ەم��اش��ادەك��ات. 

فەیلەسوفانەی،  جۆرە  ئەو  ریزی  دەخاتە 

)بۆمنوونە:  شۆپنهاوەرەوە  پاش  دەكەونە 

ئەم  و..(.  ماترلینك  روسكین،  تۆڵستۆی، 

كۆن  یۆنانی  هونەری  لە  نوسەرانە  جۆرە 

بەو  ژیان  بۆ  تەماشاكردنیشیان  بەئاگان، 

دەرەوەی  لە  ژیان  دەبێت  كە  شێوەیەیە، 

نیشانەیە  ئەمەش  روونبكرێتەوە.  خۆیدا 

بۆ  نوسەرانە  ئەم  بینینی  ئ��ەوەی،  لەسەر 

وتارئامێز  بەڵكو  نەبووە،  میتۆدی  ژی��ان 

دیلتای  خوێندنەوەیەی  شێوە  ئەم  ب��ووە. 

میتافیزیكییەكانی  خوێندنەوە  لەتەك 

دوو  ئەم  یەكناگرێتەوە.  نیچە  بۆ  هایدیگەر 

كە  هایدیگەر،  و  دیلتای  واتە  بیرمەندە، 

خوێندنەوەی  دوو  وایدەبینێت،  ڤاتیمۆش 

هەمان  فەلسەفی  بیری  بە  تایبەت  ناجۆر 

لەوانەی  گەلێك  بۆ  دەخ��ەن��ەڕوو.  بیربار 

بۆ  هایدیگەر  تێخوێندنەوەكانی  ب��ە 

هایدیگەر  لەوەحاڵیین،  ئاشنان،  نیچە 

تایبەت  فەلسەفیانەی  خوێندنەوەیەكی 

لەوێشڕا  دەخ���ات���ەڕوو،  نیچە  بیری  ب��ە 

نیچە  بیری  میتافیزیكیبوونی  لە  جەخت 

هایدیگەر،  تر  بەواتایەكی  دەك��ات��ەوە، 

مێژووی  لە  میتافیزیكەر  دوا  بە  نیچە 

ل��ەق��ەڵ��ەم��دەدات.  رۆژئ���اوا  فەلسەفەی 

مەرگی  پاش  خوێندنەوانەی  ئەو  ئەگەرچی 

بۆ فەلسەفەی هایدیگەر كراوە،  هایدیگەر، 

رۆژئاوا  میتافیزیكەری  دوا  وەك  هایدیگەر 

دەستنیشاندەكەن.

سەبارەت بە خوێندنەوەكەی ڤاتیمۆ بۆ 

كە  بۆئەوەشبكرێت،  هێام  پێویستە  نیچە، 

بیرێكی  وەك  نیچە  بیری  دەیەوێت  ڤاتیمۆ 

لەمڕوەوە  بەاڵم  تەماشابكات،  یەكانگیر 

بەدەستناهێنێت،  زۆر  سەركەوتنێكی 

هایدیگەر  خوێندنەوەكەی  وەدووی  بۆیە 

فەلسەفەی  چۆن  بزانێت  تا  دەك��ەوێ��ت، 

و  تایبەت  ئۆنتۆلۆژی  ئاكامی  دەگاتە  نیچە 

چۆنیش فەلسەفە الی نیچە وایلێدێت ببێت 

بە فەلسەفەی ژیان، واتە ئەوەی كە دیلتای 

ئاماژەی پێداوە، كەوابێت ئەو ئاسۆیەی ئەم 

خوێندنەوەیە پێیدەگات، هەمان ئەوەیە كە 

پێی،  بایەخدارە  ئۆنتۆلۆژی  هێرمینۆتیكی 

گفتوگۆی  هێرمینۆتیكی،  ئۆنتۆلۆژیای  واتە 

خ��ودی  ه��ەی��ە.  نیچەوە  ل��ەب��ارەی  خ��ۆی 

هێرمینۆتیكی  ئاسۆیێكی  لە  نیچە  ڤاتیمۆش 

دوو  ڤاتیمۆ  هەربۆیشە  داگ��ی��ردەك��ات، 

و  )دیلتای  نیچە  بیری  بۆ  خوێندنەوە  جۆر 

هایدیگەر( بەسەردەكاتەوە، كە لە بنچینەدا 

بەدیدەكرێت.  تێدا  هێرمینۆتیكی  زانینی 

ڤاتیمۆ  كە  خوێندنەوەیەش،  جۆە  دوو  ئەم 

ب��ەس��ەری��دەك��ات��ەوە،  نیچەوە  ل��ەب��ارەی 

فەلسەفی  لەبیری  تایبەتیان  شوێنێكی 

هەیە،  نیچە  فەلسەفەی  بە  تایبەت  رۆژئاوا 

بووترێت  دەكرێت  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

بیری  بە  ڤاتیمۆ سەبارەت  دەروازەیەی  ئەو 

هاوكات  هایدگەرییە.  دەیخاتەڕوو،  نیچە 

خستنەڕوویەكی  شێوە  ناوبراو  دەروازەی 

مۆدێرنانەیە  پۆست  هێرمینۆتیگەرانەی 

دەروازەك��ەی  تریش  وەكو  نیچە.  بیری  بۆ 

بۆ  سەرەتایەكە  ج��ۆرە  لەخۆیدا  ڤاتیمۆ 

دەرگاكردنەوە لە بیری پۆستمۆدێرنی نیچە.

فەلسەفی  بیری  بە  تایبەتە  ئ��ەوەی 

سەبارەت   )Luc Ferry 1951( فێری  لوك 

فێری  ئ��ەوەی��ە،  نیچە،  فەلسەفەی  ب��ە 

ه��اوچ��ەرخ��ی  سیاسی  فەیلەسوفێكی 

سیاسی  ژیانی  لە  راستەوخۆ  و  فەرەنسییە 

فەرەنساشدا كارایە، بەس بەشداریكردنەكەی 

فێری لە سیاسەت جێگای گشت توێژەكانی 

چونكە  ن��ەب��ووە،  فەرەنسی  كۆمەڵگەی 

یاسایەكی  پەروەردەبووە،  وەزیری  كاتێك 

هێام  و  لەچك  قەدەغەكردنی  بە  تایبەت 

فەرەنسییەكاندا  قوتابخانە  لە  ئاینیەكانی 

جالیەی  لەناو  ناحەزی  ئەمەش  داڕشتووە، 
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بیری  دروستكردووە.  واڵتە  ئەو  موسڵامنی 

بەرەو  و  نەوەستاوە  لێرە  فێری  لیبڕاڵی 

ژینگەی  و  فەلسەفی  پرسیاری  گەلێك 

ملیناوە. بەشێك لەو پرسیارە فەلسەفیانە لە 

گفتووگۆدەكات،  فێربوون««  ژیان  كتێبی«« 

شوێنی  و  فەلسەفە  چییەتی  بە  تایبەت  كە 

بەتایبەت  و  رۆژئاوا  لە شارستانی  فەلسەفە 

ئەم  لەهەمانكاتدا  نوسیویەتی.  یۆنانی 

مێژووی  بۆگێڕانەوەی  كۆششێكیشە  كتێبە 

ژێرپرسیاری  خستنە  سەرلەنوێ  و  فەلسەفە 

زەب��ری  لەژێر  مەسیحایەت،  ئاوابوونی 

فەلسەفی  رەشبینی  و  رێنێسانس  و  زانست 

ئاڵۆز  فەیلەسوفێكی  وەك  نیچە  نیچە. 

تری  بەرهەمی  چەندین  لە  ل��وغ��زاوی  و 

لێرە  و  بووە  توێژینەوە  بابەتی  فێری  لوك 

دییەوە  روانگەی  لەهەندێك  و  تر  جارێكی 

كتێبە  ئەم  تر  بەواتایەكی  دێتەوەسەری، 

فەلسەفی  رۆشنبیریێكی  بۆ  دەروازەیەكە 

دیرۆكی  گێڕانەوەی  لەمیانەی  رۆژئاوایی، 

لە  دوور  و  سانا  زمانێكی  بە  فەلسەفە 

بۆئەوەی  فەلسەفییەوە،  ئ��اڵ��ۆزی 

گشت  وەك  بگێڕێتەوە  دیرۆكە  ئەم 

كۆنەوە  یۆنانی  لە  فەیلەسوفەكان، 

دەس��ت��پ��ێ��دەك��ات، ب��ە س��ەدەك��ان��ی 

تادەگاتە  و  تێدەپەڕێت  ناوەڕاستدا 

بە  رۆژئ����اوا  فەلسەفەی  ئێستای 

ئاڕاستە جیاكانییەوە )پۆست مۆدێرنە 

مۆدێرنە،  پۆست  پ��اش  قۆناغی  و 

و....(.  نوێ  تەكنیكی  و  فەلسەفە 

خۆی  كاریگەری  فێری  لوك  كەواتە 

 1980 فەلسەفی  گفتووگۆی  لەناو 

یەكێك  لە  دان���اوە.  فەرەنسا  كانی 

رەخنەی  نوێكانیشی،  بەرهەمە  لە 

)ژینگەناسی(  ئیكۆلۆژی  نیزامی 

تریش  وەكو  دەكات،  رۆژئاوا  هاوچەرخی 

دژە  وەك  خۆی  فەلسەفیەكانیدا،  كارە  لە 

پۆست  دژە  ئەڵبەتە  نیچە،  دژە  ماركس، 

بە  دوایەشدا  لەم  نیشاندەدات،  مۆدێرنیش 

دیاردەی پێدۆفێیلی، چاكرتە بڵێین مناڵبازی، 

تاوانباركرا.

بۆ  ئێمە   »« كتێبی  ل��ە  فێری  ل��وك 

چەند  ل��ەت��ەك  ك��ە  ن��ی��ی��ن««،  نیچەخواز 

فەرەنسی،  هاوچەرخی  تری  بیرمەندێكی 

ئاندرێ  ب��وێ��ر،  ئ��االن  رون���ۆ،  ئ��االن  وەك 

دیسكۆمب،  ڤینسێنت  سپۆنڤیل،  كۆنت- 

تەقەالیەكە  نورساوە،  راینۆ  فیلپ 

)ب��ۆ؟(  بۆ  شیكردنەوەی  بۆ 

ی��ەت��ی ن��ەب��وون��ی ئ���ەم و 

هاوڕێكانی  پاریسییە  بیرمەندە  لە  بەشێك 

لە  زۆر  بەشێكی  لەكاتێكدا  نیچەخواز،  بە 

نیچەوە  بەهۆی  فەرەنسییەكان،  بیرمەندە 

مۆدێرنەوە،  پۆست  زۆنی  ناو  هاتوونەتە 

یاخود فەلسەفەی نوێی فەرەنسی لەماوەی 

سااڵنی 1960 و 1970 كاندا لە گفتووگۆكەی 

لەژێر  تەنانەت  بەردەوامبووە،  نیچە  لەتەك 

وتارێكی  ئەڵامنیەش،  بیرمەندە  ئەم  سیحری 

نێوەندی  لە  فەلسەفی  لێكدانەوەی  لە 

Sartre
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یان  دونیاوە،  هاتۆتە  فەرەنسی  فەلسەفی 

بازنەی  دەیوت: سێ  فوكۆ  ئەوەی  هەروەك 

گرنگی لێكدانەوەمان هەیە، كە ئەوەش نیچە 

و ماركس و فرۆیدن. بیریشامن نەچێت، ئەو 

ئەڵامنی  بیرمەندانی  دەرەوەی  لە  بایەخەی 

بە نیچە دراوە لەناو بیرمەندە ئەڵامنیەكان، 

فەلسەفیەی  بەختە  ئەو  نەدراوە،  نیچە  بە 

لە  بەتایبەت  و  ئەڵامنیا  دەرەوەی  لە  نیچە 

لەناو  هەیبووە،  فەرەنسا  وەك  شوێنێكی 

ئەڵامنییە(  زمانی  )مەبەست  دایكدا  زمانی 

نەیبووە. هەرگیز 

ئەم  بوترێت،  ئ��ەوە  سەرنجە  جێی 

هاوڕێكانی،  توێژەرەوە  و  فێری  كتێبەی 

هەوڵێكە  ج��ۆرەك��ان  ل��ە  بەجۆرێك 

نیچە  لەگەڵ  بیركردنەوە   « بۆ 

تریش  وەك���و  ن��ی��چ��ە«  ب��ە  دژ 

ناونیشانی  فەرەنسی  روناكبیری  گەلێك 

رەخنەی  و  نابێت  هەرس  پێ  كتێبەكەیان 

كە  دەكەن،  رووبەرووبوونەوەیە  جۆرە  لەو 

هاوەڵە  و  فێری  لوك  دەستی  لەسەر  نیچە 

پاریسیەكانی رووبەروودەبێتەوە. پێدەچێت 

بۆ سازاندنی  ئەم هەوڵە فەلسەفیەی فێری 

هەڵوەشانەوەگەری  دژە  فەلسەفی  بیری 

ب���ێ���ت، چ��ون��ك��ە ب���ی���ری ف��ەل��س��ەف��ی 

فەلسەفی  بیرێكی  هەڵوەشانەوەگەری، 

هەڵتەكانی  بۆ  هەوڵێكیشە  و  نیچەگەرایە 

وتاری میتافیزیكی رۆژئاوا، بۆیە زۆر ئاساییە 

كتێبە  ئەم  نوسینی  كە  لەوەبكرێت،  قسە 

فەلسەفیە  چركە  بەو  دژ  پەرچەكرداریێكە 

»چركەی  ناونربێت  دەشێت  پاریسییەی، 

هەڵوێستێكی  وەك  و  نیچە«  فەرەنسیانەی 

جموجۆڵی  ل��ەب��ەرام��ب��ەر  فەلسەفیش 

پاریس،  لە  نیچە  زارۆكەكانی  فەلسەفی 

تەوژمی  دەركەوتنی  پاش  بەزۆری  ئەمەش 

فەلسەفی پۆست مۆدێرن. گومانیشی ناوێ، 

فەلسەفەی  بە  مۆدێرن،  پۆست  فەلسەفەی 

گ���ەرووی  ل��ە  و  دەدا  ه��ەن��اس��ەی  نیچە 

ئ��اوازی  م��ۆدێ��رن��دا،  پۆست  فەلسەفەی 

نیچەگەرایی بێوچان دەچڕدرا.

فێری  لوك  كتێبەی  ئەم  خوێندنەوەی 

نیچەی  كە  دەدات��ێ،  ئەوەشامن  هوشیاری 

فەرەنسی، یان چاكرتە بڵێین بە فەرەنسیبوونی 

نیچە، كاركردەی هەڵوەشانەوەگەرەكانە. فێری 

گومان لەوەناكات، كە هیۆمانیزم بۆ بیرمەندە 

Luc Ferry
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)فوكۆ،  پاریس  كانی   )1960( گەورەكانی 

الكان، ئالتۆسێر، دولۆز، دێریدا، میرۆلۆپۆنتی( 

رقێ كۆن نەبووبێت، بەشێكی زۆر لە نەوەی 

سارتەر  خوێندنەوەی  دەستبەرداری  خۆیان 

نەبووبێنت. هاوكات جەخت لەوەشدەكاتەوە، 

بۆ  چەكوش  بە  »فەلسەفە  ئێستادا  لە  كە 

فەلسەفی  نەرێتێ  میتافیزیك  تێكشكانی 

ئەم  فێری  ل��ەوەدای��ە،  سەیرەكە  س���واوە«. 

زێدە  شتێ  بە  خۆیان  ن��ەوەی  بۆ  الیەنە 

نەوەی  دەك��ات  گومانیش  دەزانێت.  روون 

رەها،  زانینێكی  بە  ب��اوەڕی  ئەمڕۆ  خۆیان 

بۆیە  مابێت،  خود  شەفافیەتی  مێژوو،  مانای 

ئەم نەوەیە »بیركردنەوە لەگەڵ نیچە دژ بە 

نیچە« بە راستدەزانن .

بیرمەندە  و  ف��ێ��ری  ب��ی��رك��ردن��ەوەی 

لەگەڵ  كتێبە  ل��ەم  ت��ر،  فەرەنسییەكانی 

نیچە  كە  نیچەیە،  بە  دژ  شوێنە  لەو  نیچە 

بەكاردەبەن.  نیچە  دژایەتیكردنی خودی  بۆ 

نیچە  بیری  رەخنەی  لەوێشەوە  ئەڵبەتە 

پێش  و  زانست  هونەر،  ئاین،  بە  تایبەت 

نیچە  م��ێ��ژووی  فەلسەفەی  هەمووشی 

واتاگەلێك  بۆ  نیچە  تێگەیشتنی  دەك��ەن، 

دەخەنە  ناعەقاڵنیەت  و  راس��ت��ی  وەك 

هاوەڵە  و  فێری  كاتێكیش  ژێرگومانەوە. 

دژگەرایە  خوێندنەوە  ئەم  فەرەنسییەكانی، 

كە  دەك���ەن،  نیچە  فەلسەفی  ه��زری  بۆ 

هاوچەرخی  وتاری  لەناو  نیچە  بەكاربردنی 

دەستی  ل��ەس��ەر  بەتایبەت  ف��ەرەن��س��ی، 

فوكۆ،  دریدا،  وەك  پاریسی  بیرمەندگەلێكی 

دولۆز گەیشتۆتە لوتكە. بەبێ سڵەمینەوەش 

تاڕادەیەك  نیچە،  بەفەرەنسیكردنی  دەڵێین: 

زۆر پەیوەندی بە تێخوێندنەوە هزرییەكانی 

هەبووە،  فەرەنسییەوە  بیرمەندە  سێ  ئەم 

فەلسەفەی  لەپشت  لەبنچینەدا  ك��ە 

هەڵوەشانەوە و جیاوازی، وەكو تریش پاش 

بنەماخوازی و پاش تازەگەرییەوە بوونە.

بەمجۆرە دەشێت ئێمە لێرە هێام بۆ ئەو 

لەگەڵ  گفتووگۆكردن  كە  بكەین،  الیەنەش 

فەلسەفیەكانی  نوسینە  لەمیانەی  نیچە، 

فەیلەسوفە  لە  زۆر  بەشێكی  بۆ  نیچەوە، 

-1960( نەوەی   بەتایبەت  فەرەنسییەكان، 

فەلسەفی  نەریتی  بە  ب��ووە  ك��ان،    )1970

بۆیە  روناكبیركردن،  خۆ  بۆ  رێگایەكیش  و 

پاریسی  فەیلەسوفی  پۆلێك  گ��ەڕان��ەوەی 

جیا  فەلسەفی  بینینی  بە  نیچە،  س��ەر  بۆ 

روناكبیری  و  فەلسەفی  نێوەندی  لە  لەوەی 

باوە، بەهای كتێبەكە زیاد دەكات  فەرەنسی 

لەبارەشییەوە جۆراوجۆر دەكات،  و گفتووگۆ 

چونكە بۆ ئەم جۆرە پۆلە فەیلەسوفە گرنگە، 

ئەڵبەتە  نیچەخوازە؟  كێ  حاڵیبین،  ل��ەوە 

بە  پەیوەندی  پرسیارە  ئەم  وەاڵم��دان��ەوەی 

پاریسەوە  نیچەگەراكانی  كاركردنی  شێوەی 

بۆیە  نیچە،  تێكستەكانی  لەسەر  هەیە 

سپۆنڤیل،  كۆنت-  ئاندرێ  وەك  بیرمەندێكی 

كتێبە،  لەم  فێری  لە هاوكارەكانی  یەكێكە  كە 

بە  دژ  نیچە  لەگەڵ  »بیركردنەوە  پێیوایە 

ئەمەش  هۆی  هەمانشتە.  كۆتایدا  لە  نیچە« 

لە  كە  دەگەڕێنێتەوە،  دژەگەراییە  ئەو  بۆ 

واتە  پەنهانە،  نیچەدا  فەلسەفیەكانی  كارە 

شوێنێك  هەمیشە  نیچە  حوكمدانەكانی  لە 

ناكۆكی  و  بەدیدەكرێت  دی��دی  دوو  بۆ 

ئەو  ئەمەش  ئامادەیە.  گوزارەكانیدا  لە 

سێركردنەمان تیا دروستدەكات، كە بیركردنەوە 

خۆبەخۆخۆیان  نیچە،  فەلسەفیەكانی 

سەبارەت  كە  دەكەنەوە،  ناجۆرییە  دەرگالەو 

بە فەلسەفەكەی هەیە. رەنگە بۆ بەشێك لە 

ئەم  فەلسەفیەی  پرۆژە  ئەم  بیرمەندەكانی 

لەو  بێت  نیچە  فەلسەفەی  دابڕانی  كتێبە، 

پێشامنوایە  پێوەیگالوە.  ناجۆریەی  و  ناكۆكی 

نیچەدا  فەلسەفەی  لەتەك  رەفتار  چ��ۆن 

لەو  یەكێك  وەك  خۆی  دەكرێت  دەكرێت؟ 

خوێنەری  نیشاندەدات،  فەلسەفیانە  پرسیارە 

ئەمەش  بەرجەستەدەبێت.  الی  كتێبەكە 

نیچەدا،  فەلسەفەی  لە  لەبەرئەوەی  بەزۆری 

بەدیدەكرێت،  زۆر  داچونێكی  و  هەڵچوون 

لە  حاڵەتێك  دەخ��ات��ە  خوێنەر  ئ���ەوەش 

لە  ناهاوشێوەیەكی  و  دووبەرەكانییەوە 

تێگەیشتنیشیدا دروستدەكات. دیارە مەترسی 

ناوەستێت  لێرە  نیچە  فەلسەفی  تێكستی 

دەمە  ئەو  مەترسییە،  ئەم  رووبەری  بگرە  و 

كە  سەرهەڵدەدا،  نازیزم  كە  بەریندەبێت، 

خوێنەرەكانی  لە  یەكێك  وەك  خۆی  هیتلەر 

نیشاندەدات.  نیچە  فەلسەفیەكانی  بەرهەمە 

بە  دیاریێكی  دەیەوێت  هیتلەر  كاتێكیش 

تێكڕای  ببەخشێت،  مۆسۆلۆنی  بە  بەها 

نیچەی  چاپكراوەكانی  تازە  فەلسەفیە  كارە 

پێشكەشدەكات.

سەرچاوەكان:

1-Michel  Onfray . Nietzsche:  Att 

skapa sig frihet. Maximilien Le 

Roy (bild). . Övers: Jim Jakobsson. 

Agerings förlag. 2011.

2.Gianni Vattimo. Friedrich 

Nietzsche - en introduktion. 

Översättare William Fovet. 

Daidalos. 1998.

3.Luc Ferry & Alain Renaut. Why 

We Are Not Nietzscheans.  (Ed) 

.Translated by Robert de Loaiza.

University Of Chicago Press; 1997.
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هەیە  پەیوەندی  نیچە  بزانین  ب��ۆئ��ەوەی 

دەبێت  نازیزمەوە،  و  فاشیزم  ئایدۆلۆژیای  بە 

ب��ەراوردی  و  بخوێنینەوە  نیچە  بەرهەمەكانی 

ئینجا  ئایدۆلۆژیایە،  دوو  ئەم  لەگەڵ  بكەین 

نیچەیە  تیۆری  ئەوە  كە  بڕیاڕبدەین،  دەبێت 

پڕاكتیزەیان  هیتلەر  و  مۆسۆلۆنی  لە  هەریەك 

لێكدانەوەیە هەڵەیە! ئەم  یان  كردووە، 

لێكنزیكە،  زۆر  نازیزم  و  فاشیزم  ئایدۆلۆژیای 

بە  هەیە،  جیاوازیان  ئامانجی  هەریەكەیان  بەاڵم 

لەم  ئایدۆلۆژیاكەیان  دەكرێت  گشتی  شێوەیەكی 

كورتبكەینەوە: خاڵەدا  چەند 

بااڵی  پیرۆزی  و  نەتەوەیی  1-س���ەروەری 

نیشتیامن.

2-شانازی بە باب و باپیران )رەگەز(.

3-پیرۆزكردنی  كەسی یەكەم، واتە سەركردە.

كتێبی  ل��ە  دەبینین  نیچە  ب��ە  س��ەب��ارەت 

»ئامانجی  وادەنوێنێت  ئەخالق(  )سەرچاوەكانی 

منونەی  ئاستی  بااڵترین  هەمان  مرۆڤایەتی 

دەبەستێتەوە  بااڵ  مرۆڤی  لێرەدا  نیچە  مرۆڤە«. 

كە  نیشانیدەدات،  ئەمە  بوون،  رەسەنایەتی  بە 

ئەرستۆكراتی  و  رەچەڵەك  بیروباوەڕی   نیچە  

عەرەب  روناكبیری  و  نوسەر  تر  الیەكی  لە  بووە، 

نەیارانی  و  تۆمەتە  پێیوایە«ئەوە  ساڵح  هاشم 

دڵنیایی  نیچە  ئەوەی  ئەگینا  پاڵی،  دەیدەنە  نیچە 

ئەوەش  كەسە،  تاكە  ئازادی  دەكاتەوە،  لەسەر 

خۆی  مرۆڤ  كە  دەزانێت،  پێویست  كارێكی  بە 

قەدەر و چارەنووسی خۆی دیاری دەكات«

كە  )سۆپەرمان(ە،  زاراوەی  خوڵقێنەری  نیچە 

رەگەزی  ئەوەش  بااڵیە.  مرۆڤی  لێی  مەبەست 

خوێنێكی  ب��وو  مەبەستی  دەگ��رێ��ت��ەوە،  ئ��اری 

دروستبكات،  داهاتوو  نەوەكانی   لە  ئاری  پاكی 

و  سامی  پۆخەڵی  و  لەپیس  جیایبكاتەوە  كە 

mussolini Hitler

 پەیوەندی نیچە 
لەگەڵ فاشیزم، 
لەوانەیە روونتر 
بێت لەوەی نازیزم، 
مۆسۆلۆنی زۆر 
سەرسام بوو بە 
فەلسەفەی نیچە 
و كتێبەكانیشی 
خوێندبۆوە، تەنانەت 
وتەیەكی نیچەی 
كردبووە دروشمی 
فاشیزم كە دەڵێت: 
)پێویستە لە 
مەترسیدا بژین و 
بە لێواری مەترسیدا 
رێبكەین(
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نیچە  بڵێین  دەكرێت  ت��ر،  نەتەوەكانی 

فەیلەسوفی  بە  ب��ووە  كاریگەر  ل��ێ��رەدا 

ناسیۆنالیزمی  سەرەتای  بە  هیگڵ،  ئەڵامنی 

دەڵێت:  هیگڵ  هەژمار.  دێتە  ئەڵامنی 

لە هەر سەردەمێك  ))مێژوو وەها هاتووە 

پێشڕەوایەتی  نەتەوەیەك  دەستی  سەر  لە 

و  راب��وون  ئ��ەو  ئەمجارە  ك��راوە،  جیهان 

پەیامە،  دادگەریەی  و  زانست  و  تەكنیك 

بۆ  ئاری  نەژادی  ئەڵامن  نەتەوەی  لەالیەن 

ئاریی  ئیرت  مێژووە،  هەنگاوی  دوا  جیهان، 

دەبێتە  مرۆڤایەتی،  نەژادی  بااڵترین  وەك 

جیهان  میللەتانی  پێشڕەوی  و  مەشق  سەر 

و كۆتایی مێژووش لەو نەتەوەیە دێت.

لە الیەكی ترەوە »میهرداد میهرین« لە 

پێیوایە  فەلسەفییەكان(،  قوتابخانە  )كتێبی 

نیچە نەك ئەڵامنییەكانی پێ  پیرۆز نەبووە، 

سەیریكردوون،  س��وك  چ��اوی  بە  بەڵكو 

و  )بیرە  دێنێتەوە  بەڵگە  بە  وتەیەش  ئەم 

مەستكردووە(.  ئەڵامنییەكانی  مەسیحیەت، 

لە  غالب«  »د.مستەفا  هەمانشێوە  بە 

دورونزیك  پێیوایە  نیچە(،  )فردریش  كتێبی 

نیچەوە  بە  پەیوەندی  نازیزم  ئایدۆلۆژیای 

شووی  خوشكەكەی  كاتێك  تەنانەت  نییە، 

ناوی  كە  دەمارگیرانە،  لەو  یەكێك  بە  كرد 

ئازاراوی  راتەكانێكی  فۆرستەر(ە،  )بێرنارد 

پەیوەندیەكی  مردنیشی  تا  ئەو،  بۆ  بوو 

لەگەڵی. بوو  نادۆستانە 

بۆ  چ���وو  ه��ی��ت��ل��ەر   ،1934 س��اڵ��ی 

بەڵگەنامەكانی  شوێنی  سەردانی  )ڤایامر( 

نیچە،  فیكری  بە  بوون  تایبەت  كە  كرد، 

بینی  نیچەی  خوشكی  ئەلیزابێتی  لەوێدا 

تەوقەی  و  نوشتایەوە  بەردەمیدا  لە  و 

نیچەی  ب��ۆ  رێ��زی��ك  وەك  ك��رد،  ل��ەگ��ەڵ 

نیچەی  گۆچانەكەی  ئەلیزابێتیش  و  برای 

ئەم  وێنەی  ئێستاش  تا  پێدا،  دی��اری  بە 

پەیكەری  لە  هیتلەر  دواتر  ماوە،  سەردانە 

وێنەی  كاتەدا  لەو  و  رادەمینێت  نیچە 

ئەڵامنیا  رۆژنامەكانی  لە  و  دەگیرێت 

دەگەیەنن  لە خەڵك  وەها  باڵودەكرێتەوە، 

ژێر  ل��ە  رازی��ی��ە،  هیتلەر  ل��ە  نیچە  ك��ە 

ب��ەردەم  لە  )فۆهرەر  نورسابوو  وێنەكە 

ئەڵامنییەدا،  فەیلەسوفە  ئەو  پەیكەری 

دوو  زادەی   بووە  بیروبۆچونەكانی،  كە 

ئەڵامنیا،  لە  نازیزم  مەزن:  میللی  بزاوتی 

ئەوە  دەبێت  ب��ەاڵم  ئیتاڵیا(،  لە  فاشیزم 

كتێبەكەی  لە  هیتلەر  كە  لەبەرچاوبگرین، 

لە  ن��اك��ات.  نیچە  باسی  م��ن(  )خەباتی 

هەر  دێنێت،  شۆپنهاوەر«  ناوی«  كاتێكدا 

لەگەڵ  زۆری  ئاشنایی  ناچێت  پێ  بۆیە 

لەالیەكی  دەبینین  بەاڵم  هەبووبێت،  نیچە 

گێڕا  ئاهەنگیان   1944 ساڵی  نازییەكان  تر 

بەسەر  ساڵ  سەد  تێپەڕبوونی  بۆنەی  بە 

بوو  بەڵگەیەك  ئەمە  نیچە.  لەدایكبوونی 

زۆریان  گرنگی  نازییەكان  كە  بۆئەوەی، 

بڵێین  ناتوانین  كۆتایدا  لە  داوە.  نیچە  بە 

هیتلەرییە!  نیچە  یان  نیچەییە،  هیتلەر 

گەورەترە،  لەوە  نیچە  فەلسەفەی  چونكە 

هیتلەردا  ك��ەس��ای��ەت��ی  ل��ە  ت��ەن��ی��ا  ك��ە 

بڵێین  گونجاوترە  هەربۆیە  كۆیبكەینەوە، 

توندی  نێوانیان،  لە  هەیە  هاوبەش  خاڵی 

هاوشێوەیە  نیچە  بیروبۆچوونەكانی 

جەختی  نیچە  هیتلەر،  كەسایەتی  لەگەڵ 

دەك����ردەوە ل��ەس��ەر م��رۆڤ��ە ه��ێ��زدار و 

تەندروستەكان و رقیشی لە مرۆڤە نەخۆش 

ئەمەش  بوو،  ناتەندروستەكان  و  الواز  و 

لەگەڵ كەسایەتی هیتلەر یەكی دەگرتەوە، 

نیچە  فەلسەفەی  پێیانوایە  هەندێك 

ئیرادەی  و  تاكی  قارەمانیەتی  خوازیاری 

لەگەڵ  یەكدەگرێتەوە  ئەمەش   بووە،  هێز 

هیتلەر. كەسایەتی 

لەگەڵ  نیچە  پەیوەندی  بە  سەبارەت 

ل��ەوەی  بێت  روون��رت  لەوانەیە  فاشیزم، 

بوو  س��ەرس��ام  زۆر  مۆسۆلۆنی  ن��ازی��زم، 

كتێبەكانیشی  و  نیچە  فەلسەفەی  بە 

نیچەی  وتەیەكی  تەنانەت  خوێندبۆوە، 

دەڵێت:  كە  فاشیزم  دروشمی  كردبووە 

بە  و  ب��ژی��ن  م��ەت��رس��ی��دا  ل��ە  )پێویستە 

تەنانەت  رێبكەین(،  مەترسیدا  لێواری 

دەستبەرداری  مۆسۆلۆنی  وایكرد  نیچە 

هێز  و  جەنگ  بە  ح��ەزی  و  ماركسیزم 

نیچە  پەیوەندی  وایكرد  ئ��ەوەی  بێت، 

ئەلیزابێتی  بێت.  بەهێزتر  فاشیزم  و 

كە  ب��اڵوی��ك��ردەوە  ب��وو،  نیچە  خوشكی 

فاشیزمە(،  فەیلەسوفی  نیچە  )فردریك 

و  ن��ارد  مۆسۆلۆنی   بۆ  س��اڵوی  تەنانەت 

بەهای  زیندووكەرەوەی  )تۆ  پێیراگەیاند 

گەر  نیچەویەكەی،  مانا  بە  ئەرستۆكراتیت 

لێت و  براكەشم زیندووبوایە، رازی دەبوو 

دەكرد(.    پەسەند  بۆچوونەكانتی 

ئەم  وەاڵم��دان��ەوەی  بۆ  كۆتاییدا،  لە 

نازیزمی  و  فاشیزم  نیچە  ئایا  كە  پرسیارەی، 

لە  پرسیارە  ئ��ەو  دەبێت  بەرهەمهێنا؟ 

ئەو  فەیلەسوفان  ئایا  بكەین،  خۆمان 

مرۆڤایەتی  بە  زیان  كە  بووە،  مەبەستەیان 

بگەیەنن؟

سەرچاوەكان

غالب. نیچە،د.مستەفا  1-فردریش 

میهرداد  فەلسەفیەكان،  2-قوتابخانە 

میهرین.

و  فیكری  وێستگەیەكی  3-چ��ەن��د 

بەرزنجی. ،ئازاد  ئەدەبی 
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نوێترین باڵوکراوەی 
دەزگای ئایدیا

بۆ فکرو لێکۆڵینەوە

باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا

بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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دەربارەی شۆڕش، 

، تیرۆریزم، ئایین، 
فاشیزم

سیاسەت، هونەر، شیعر و 

بارودۆخی جیهان 

سینەما
كا، كڵێسا و 

ڤۆد

هەڵبژاردن، وەرگێڕانی:

بەشی دووەمپێشڕەو محەمەد

3- دەربارەی بارودۆخی جیهان
ترۆتسكی  لەگەڵ  گفتوگۆ 

ساڵە« پێنج  »پالنی  هەڵسەنگاندنی 

و  پێنج ساڵە«  »پالنی  بۆ  تكایە هەڵسەنگاندنی خۆتان  پرسیار: 

بخەنەڕوو؟ ڕووسیا  بەردەم  ئابوورییەكانی  ڕوانگە 

بەرنامەی  و  پالن  بەتایبەت  و  پیشەسازیكردن  بە  پرسی  وەاڵم: 

نێوان  ناكۆكیی  سەرەكییەكانی  بابەتە  لە  بوو  یەكێك  ساڵە،  پێنج 

بەرەی  بە  سەر  من  كە  چەپ«،  »ئۆپۆزیسیۆنی  و  ستالین  بەرەی 

پێویستی  بە  ستالین  بەرەی   ،1928 شوباتی  تاكو  ئۆپۆزیسیۆنم. 

بكات،  بەهێزتر  جوتیارەكانەوە  بەهۆی  خۆی  دەسەاڵتی  دەزانی 

پیشەسازیی  بەرژەوەندیی  بۆ  فیداكاریی  لە  خۆی  وایكرد  ئەمەش 

پالن  و  بەرنامە  پرەنسیپی  بە  پێكەنینی  بیرۆكراسی  بەدووربگرێت. 

لە  بەرنامە«.  و  پالن  نەك  بارانین،  بە  سەر  »ئێمە  وتی:  و  هات 

سەرمایەداری  »بەرەو  بەناوی  باڵوكردەوە  كتێبێكم  1925دا،  ساڵی 

ڕێبەرییەكی  بە  كە  سەملاند  ئەوەم  كتێبەدا  لەو  سۆسیالیزم؟«؛  یان 

گونجاو، پیشەسازیی دەتوانێت سااڵنە لە سەدا 20 یان زیاتر داهاتی 

ژمارانەیان  لەم  خەیاڵی  شتێكی  وەك  مۆلۆتۆڤ  و  ستالین  هەبێت. 

»پاش-پیشەسازییگەرایی«  بە  چەپ«یان  »ئۆپۆزیسیۆنی  و  ڕوانی 
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بەتەواوی  روانگانە  ئەم  ك��رد.  تۆمەتبار 

دەربڕینی  بۆ  پرسەكە،  مێژووی  دەربارەی 

پالنی  بە  بەرانبەر  من  ڕێچكەی  و  ئاراستە 

وەك  ئەمە  من  دەردەخ���ات؛  ساڵە  پێنج 

هەنگاوێكی گەورە بەرەو گەشەكردن، نەك 

مرۆڤایەتی  بۆ  بەڵكو  سۆڤێت،  بۆ  تەنها 

دەبینم. 

ئێوە گەشەكردنی  بە بۆچوونی  پرسیار: 

ئەگەری  و  ت��وان��ا  س��اڵ��ە«  پێنج  »پ��الن��ی 

ڕووسیای  لە  سۆسیالیزمی  دامەزراندنی 

ئاستی هەمان  لە  بەبێ هاوكاری  سۆڤێتیدا، 

بەهێزتر  ئەوروپا  تەواوی  لە  هێاڵنەدا  ئەو 

كردووە یان الواز؟

پ��رس��ی��اری  پ��رس��ی��ارە،  ئ���ەم  وەاڵم: 

سۆسیالیزم لە تاكە واڵتێكدا زەق دەكاتەوە. 

م��ێ��ژووی��ی  سۆسیالیزمی  حەمتییەتی 

كە  دەگ��رێ��ت،  س��ەرچ��اوە  واقیعەوە  ل��ەم 

هەنوكەییەكانی  بەرهەمهێنەرە  هێزە 

م���رۆڤ���ای���ەت���ی، ن���ەك ت��ەن��ه��ا ل��ەگ��ەڵ 

ئامرازی  لەسەر  تایبەت  خاوەنداندارێتیی 

لەگەڵ  بەمجۆرە  بەڵكو  بەرهەمهێنان، 

ئەوروپا  لە  ئێستادا  نەتەوەییەكانی  سنوورە 

وەك  دروست  بووە.  نالەبار  و  نەگونجاو 

ناوەڕاست،  سەدەكانی  پارتیكوالریزمی 

پەرەسەندنی  ل��ەب��ەردەم  ڕێگر  دەب��ووە 

الوێتییەكەیدا،  ساتی  س��ەرم��ای��ەداری��ی 

لوتكەی  ل��ە  س��ەرم��ای��ەداری��ی  ئێستایش 

سنوورانەی  ل��ەو  خ��ۆی��دا،  پەرەسەندنی 

دیاریكردووە،  نەتەوەییەكان  دەوڵ��ەت��ە 

بەرەو كزبوون و كوژانەوەیە.

ن��ات��وان��ێ��ت ه��ێ��زە   س��ۆس��ی��ال��ی��زم 

ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ەرەك��ان ل���ە »ت��ەخ��ت��ی 

پ���رۆك���رۆس���ت���ی���س«)1(ی دەوڵ���ەت���ە 

بكاتەوە.  ب��ەرت��ەس��ك  نەتەوەییەكاندا 

دابەشكردنی  بەپێی  سۆسیالیستی  ئابووریی 

بناغە  كە  دەك��ات،  گەشە  جیهانی  ك��اری 

stalin
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دایناوە.  سەرمایەداریی  پێشرت  بەهێزەكانی 

ب��ەالی  سۆڤێت،  پیشەسازیی  بونیادی 

سۆسیالیستیی  بونیادی  لە  بەشێكە  منەوە 

و  داهاتوو،  جیهانی  و  ئاسیایی  ئەوروپایی، 

نەتەوەیی.  سەربەخۆی  گشتێتییەكی  نەك 

جیهانی  و  سۆڤێت  ڕووسیای 
سەرمایەداری

ناچار  سۆڤێت  ڕووسیای  ئایا  پرسیار: 

لەگەڵ  سازشكردن  جۆرێك  بە  دەبێت 

گریامنەیەی  بەو  خۆرئاوادا،  سەرمایەداریی 

سیاسەتێكی  تەنها  بە  بتوانێت  ڕەنگە 

یان  سازشكردن  بگرێتەبەر؟  سۆسیالیستی 

دەبێت؟ فۆرمێكی  چ  ئاوا  ڕێككەوتنێكی 

سۆڤێت  لەنێوان  »سازشكردن«  وەاڵم: 

و  پرس  سەرمایەدارییەكاندا،  سیستەمە  و 

مەسەلەیەكی  بەڵكو  نییە،  داهاتوو  كێشەی 

ئەمە  ئ��ەم��ڕۆ  ه��ەن��وك��ەی��ی��ە.  و  ئێستا 

حەقیقەتێكی  نەك  ئەگەرچی  حەقیقەتێكە، 

یەكێتیی  نێوان  ناوەكیی  پەیوەندیی  نەمر. 

جیهانی  سەرمایەداریی  و  تەریك  سۆڤێتیی 

ئەنجامدانی  لێرەدا  پێشەوە؟  دەچێتە  چۆن 

سادە  كارێكی  كۆنكرێتی،  پێشبینییەكی 

بەم  دەت��وان��ی��ن  بەگشتی  ب���ەاڵم  نییە، 

سەرمایەداریی  بكەین:  پێشبینیی  جۆرە 

شۆڕشێكی  لە  نزیكرتە  بەجۆرێك  ئەوروپا 

بۆ  سۆڤێت  یەكێتیی  نەك  سۆسیالیستی 

نەتەوەیی. سۆسیالیستیی  كۆمەڵگایەكی 

ڕووسیای  پەیوەندیی  ڕوانگەی  پرسیار: 

بواری  لە  دیكەدا،  واڵتانی  لەگەڵ  سۆڤێت 

سازشێكی  ڕەخسانی  دۆخی  لە  سیاسییدا 

ئاوادا چۆنە؟

س��ۆڤ��ێ��ت،  ح��ك��وم��ەت��ی  وەاڵم:   

پەیوەندییە  پاراستنی  لەسەر  خواستی 

بۆ  خۆی  خواستی  هەیە.  ئاشتیخوازییەكان 

بەهەر  هێشتایش  و  ڕاگەیاندووە  ئاشتی 

حكومەتدا  لەبەردەستی  كە  ئامرازێك، 

كە  ڕاستە  ئایا  ڕادەگەیەنێت.  ئەمە  بێت، 

پێشنیاركراوی  پ��رۆژەی  ئ��ەوان  پاریس  لە 

وەك  جیهانی  چەكداماڵینی  بۆ  سۆڤێت 

دوژمنكارانەی  ئ���ارەزووی  بەڵگەیەكی 

دیكەوە  لەالیەكی  بكەن،  سەیر  مۆسكۆ 

هەنگاونان  بۆ  فەڕەنسا  دووركەوتنەوەی 

دەركەوتنی  وەك  چەكداماڵین  ب��ەرەو 

بدەن؟  لەقەڵەم  ئاشتیخوازانە  ئ��ارەزووی 

ڕەسمییەكانی  چاپەمەنییە  لۆژیكەوە،  بەم 

وەك  چین  بۆسەر  ژاپۆن  هێرشی  فەڕەنسا، 

و  بەرهەڵستی  و  شارستانیانە  كردەوەیەكی 

بەرگریی چین وەك كردەوەیەكی وەحشیانە 

بێت،  لۆژیەكە  ئەم  بەپێی  دەكەن.  سەیر 

دزەكان ئەو كەسانە نین، كە چوونەتە سەر 

ئەوانەن  بەڵكو  ئەوانیدیكە،  حاڵی  و  ماڵ 

نزیكی  دەك��ەن.  لەخۆیان  بەرگریی  كە 

كارێكی  ئاراستەیەدا،  ئەم  لەگەڵ  بۆچوون 

قورس و گرانە.

ستالین ڕژێمی  بارودۆخی 
ئێوە،  ئاراستەی  و  ڕێچكە  پرسیار: 

و  چییە  ستالین  ڕژێمی  دەرب��ارەی  ئەمڕۆ 

بۆچی؟

پرسیارە،  ئەم  وەاڵمدانەوەی  بۆ  وەاڵم: 

چەمكدا  دوو  لەنێوان  جیاوازیی  توندی  بە 

ڕژێمی  وەك  سۆڤێت  ڕژێ��م��ی  دەك���ەم: 

دیكتاتۆریی پرۆلیتاریا و ڕژێمی ستالین، كە 

سۆڤێت.  ڕژێمی  لە  بیرۆكراتییە  الدانێكی 

پەرەپێدانی  و  بەهێزكردن  ئامانجی  بە 

كەوتوومەتە  من  كە  سۆڤێتییە،  سیستەمی 

بە ڕژێمی ستالین.  دژ  خەباتكردن 

ئێستای  قۆناغی  هێشتاش  ئایا  پرسیار: 

»تەرمیدۆر«  وەك  بەلشەڤیكی  شۆڕشی 

سەیر دەكەیت، یان ئایا ڕوانگەی ئێوە بەو 

هاتووە،  ئۆتۆبیۆگرافییەكەتاندا  لە  جۆرەی 

لە  ئێوە  دەرچوونی  دوای  ڕووداوەكانی  بە 

سەملێرناوە؟ سۆڤێت،  ڕووسیای 

قۆناغی  نەموتووە  هەرگیز  من  وەاڵم: 

ئێستای شۆڕش، »تەرمیدۆر« بووە. چەمكی 

ورد  ناوەرۆكێكی  »تەرمیدۆر«  مێژوویی 

تەكمیلەكردنی  وات��ە  هەیە:  دەقیقی  و 

دژەشۆڕشگێڕییەكی  یەكەمی  قۆناغی 

یەكێتیی  لە  تەرمیدۆر  سەركەوتووانە. 

دیكەی  مانایەكی  هیچ  سۆڤێتدا،  كۆماریی 

بەدەسەاڵتگەیشتنی  ل��ە  جگە  نییە، 

فۆرمێكی  ل��ە  ئەگەرچی   – ب��ۆرژوازی��ی 

هەوڵی  دواج���ار  و   – ن��ی��وەداپ��ۆرشاودا 

ش��ۆڕش��ی ئ��ۆك��ت��ۆب��ەر. م��ن ه��ەرگ��ی��ز لە 

ن��ەم��ووت��ووە  شوێنێكدا  و  ك��ات  ه��ی��چ 

لێكهەڵوەشاوەتەوە.  ئۆكتۆبەر  شۆڕشی 

لەالیەن  ب���ەردەوام  بیروبۆچوونە  ئ��ەم 

پاڵ  دەدرێتە  ستالینەوە  چاپەمەنییەكانی 

كە  مەبەستێك،  چەند  بۆ  ئەویش  م��ن، 

بەرژەوەندییە  بە  پەیوەندییەكی  هیچ 

دەرمبڕیوە  ئەوەی  نییە.  حەقیقییەكانەوە 

شۆڕشی  بەپێی  كە  ئەوەیە،  دەریدەبڕم  و 

بەهێز  بیرۆكراتیی  توێژێكی  ئۆكتۆبەر، 

ئاراستە  و  ئینتیام  تیایدا  كە  گەشەیكردووە 

زۆر  ناچاالكەكان  و  چاالك  تەرمیدۆرییە 

هێشتا  سەركەتنەكانیان  ئەگەرچی  بەهێزن. 

ئاراستانە،  بەم  دژ  وەستانەوە  دوورە.  زۆر 

حزبی  سەربەخۆیی  بۆ  خەبات  لە  بریتییە 

و  كرێكارییەكان  یەكێتییە  كۆمۆنیست، 

بۆ چاودێریكردنی  شوراكان)سۆڤێتەكان(، و 

ئەم  بیرۆكراسی.  لەسەر  ئەوان  هەستیاریی 

بۆچوونە دوای نەفیكردنی من لە ڕووسیای 

نەبوو؛  دروست  مندا  زەینی  لە  سۆڤێتدا 

نەفیكردن  هۆكاری  ئەمە  بەپێچەوانەوە، 

بیرۆكراسییەك  بوو.  من  دوورخستنەوەی  و 

ڕێبەرایەتیی  ڕۆڵی  بە  هێرشێك  جۆرە  هیچ 

لە  زاتیی  مەترسیی  ناسەپێنێت.  خ��ۆی 
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بیرۆكراسییەكدا،  تەرمیدۆرییەكانی  ئاراستە 

تەواو بۆ لینین ڕوون و ئاشكرا بوو. ئەو دژ 

لە  لە دووایین وتاری خۆیدا  بەم مەترسییە 

كۆنگرەی یازدەهەمی حزب لە ساڵی 1922 

لەگەڵ  من  گفتوگۆی  دوایین  هۆشدارییدا. 

لینین  تەرخانكرابوو.  كێشەیە  ئەم  بۆ  لینیدا 

پێشنیاری ئەوەی كرد، كە من لەگەڵ ئەودا 

دروستبكەم،  بیرۆكراتیزمە  بەو  دژ  بلۆكێك 

منیش،  هەروەها  ئ��ەو،  بۆچوونی  بە  كە 

سكرتێریی  دەزگای  بەردەستی  كەوتبووە 

دووەمین  ستالین.  بەڕێبەرایەتیی  حزب 

ل��ەب��ەردەم  ڕێگر  ب��ووە  لینین  نەخۆشی 

پڕۆژەیە. ئەم  ئەنجامدانی 

سۆسیالیستییەكان،  دەستكەوتە 
زەم��ی��ن��ە ب���ۆ الوازك����ردن����ی 

خۆشدەكەن بیرۆكراسیی 
پ���رس���ی���ار: ئ���ای���ا پ��ێ��وی��س��ت ب��ە 

كۆمۆنیستی  دیكتاتۆریی  چاكسازیكردنی 

چۆن  دەبێت  و  دەك���ات؟  ڕووس��ی��ادا  لە 

بكرێت؟ تێدا  چاكسازیی 

پەیوەندییەكی  پرسیارە،  ئەم  وەاڵم: 

ی��ەك��ەم��ەوە  پ��رس��ی��اری  دوو  ب��ە  ت��ون��دی 

دەستكەوتە  كە  نییە،  باس  شایانی  هەیە. 

زۆر  سۆڤێتیی  یەكێتیی  ئابوورییەكان، 

پێگەی  لەهەمانكاتدا  ك���ردووە،  بەهێز 

ت��ەواو  ستالینیشی  ڕەس��م��ی��ی  دەزگ���ای 

پ��ارادۆك��س،  هیچ  ل��ێ��رەدا  الوازك����ردووە. 

ئاستی  لە  نییە.  بوونی  دژبەرییەك  یان 

بەئاگاكانی  ڕەگ��ەزە  ك��ۆی  بۆ  یەكەمدا، 

ڕوونە،  ت��ەواو  سۆڤێت  یەكێتیی  خەڵكی 

پیشەسازی  ب��واری  لە  دەستەوتەكان  كە 

هۆیەوە  بەو  تەنها  بەهاوبەشیكردندا  و 

دژ  ستالین  بیرۆكراسیی  ك��ە  ڕەخ��س��ا، 

خۆی،  دەستپەروەردەكانی  بەرهەڵستیی 

ب��ەدوور  خۆیان  كە  وەستایەوە،  ك��والك، 

دان��ەوێ��ڵ��ە  تەسلیمكردنی  ل��ە  دەگ���رت 

بیرۆكراسیی  ك��ەوات��ە  دەوڵ�����ەت؛،  ب��ە 

ئۆپۆزیسیۆنی  ب��ەرن��ام��ەی  ب��وو  ن��اچ��ار 

بكات.  جێبەجێی  و  هەڵبگرێت  چ��ەپ 

ئازاد  بازرگانیی  پارێزەری  »مەكدۆناڵد«ی 

»ژۆزێف  پارێزگاریی  بەرنامەی  بەر  چۆن 

بەمجۆرە  ستالینیش  كەوتووە،  چەمبەرلین« 

بەر بەرنامەكەی ئێمە كەوتووە، چەمبەرلین 

ڕاپرسییەكاندا  لە  خۆیدا  س��ەردەم��ی  لە 

بەركەوت.  زیانی  بێڕەحامنە  بەشێوەیەكی 

مەبەستم  )م��ن  ئ��ەم��ڕۆ  چەمبەرلینی 

بەهەرحاڵ  بریتانیا  لە  كوڕ(  نەك  باوكە، 

بێگومان  م��ەح��ب��وب��رتە،  م��ەك��دۆن��اڵ��د  ل��ە 

مرد،  ئێستا  پێش  دەمێك  زۆر  چەمبەرلین 

ئۆپۆزیسیۆنی  سەرەكیی  ڕێبەرانی  بەاڵم 

ڕووسیا زیندوون. ڕاكۆڤسكی لە »بارنائۆل« 

ب��ەدوای  ل��ەڕادەب��ەدەرەوە  وردییەكی  بە 

سیاسەتدا  و  پیشەسازی  پرۆسەكانی  كۆی 

هۆكاری  سۆڤێتدا.  یەكێتیی  لە  دەچێت 

بیرۆكراسیی  الوازی��ی  گرنگری  و  دووەم 

كە  هەیە،  حەقیقەتەدا  ل��ەم  سۆڤێتی، 

تەنها  ن��ەك  ئابوورییەكان  دەستكەوتە 

ئاستی  بەڵكو  ڕووس،  كرێكارانی  ژمارەی 

خۆیان  لەهێزی  دڵنیابوونیان  كولتوروی، 

بەرزتر  ئەوانی  سەربەخۆیی  هەستیی  و 

و  چۆنایەتیی  ئ��ەم  ك��ۆی  ك��ردووەت��ەوە. 

لەگەڵ  بەزەحمەت  زۆر  تایبەمتەندییانە، 

ئەمە،  سەرەڕای  هەڵدەكات.  بیرۆكراتیدا 

بۆ  خۆیدا  خەباتی  لە  ستالین  دەزگ��ای 

بیرۆكراتیی  ڕژێمی  هەیمەنە،  و  دەسەاڵت 

بە بەهێزترین حاڵەتی خۆی گەیاندووە. من 

ئەم  لەسەر  پێداگریی  بەتایبەتی  دەمەوێت 

واقیعە بكەم كە دەستكەوتە ئابوورییەكان، 

ڕوودەدات،  ل��ەم��ێ��ژوودا  بەگشتی  ك��ە 

نەك  كردووە،  الواز  حاكمی  توێژی  شوێنی 

گرنگەكان  گۆڕانە  من  كردبێت.  بەهێزی 

حەمتی  بە  سۆڤێتدا  ڕژێمی  میتۆدەكانی  لە 

داهاتوویەكی  لە  ئەویش  و  دەكەم،  سەیر 

و  زیان  گۆڕانانە  ئەم  نزیكدا.  بەڕادەیەك 

ستالین  بیرۆكراسیی  دیكتاتۆریی  لە  لێدان 

بۆ  ئاراستە  و  ڕەوت  بێگومان  دەدات، 

یان  سۆڤێتیی  دیموكراسیی  گەشەكردنی 

بنەمایانەی  ئەو  بەپێی  دەكاتەوە  شورایی 

دایڕشتوون. ئۆكتۆبەر  شۆڕشی 

گەڕانەوە پێشبینیی 
بۆ ناو حزب

بۆ  گەڕانەوە  ئ��ارەزووی  ئایا  پرسیار: 

چ  لەژێر  دەك��ەی��ت؟  سۆڤێت  ڕووس��ی��ای 

لەو  ڕوودەدات؟  ئەمە  هەلومەرجێكدا 

حاڵەتەدا چ پالن و بەرنامەیەكت دەبێت؟

گۆڕانانەی  ئەو  وابیردەكەمەوە،  وەاڵم: 

ل���ەس���ەرەوە ب��اس��ك��ران، گ���ەڕان���ەوەی 

دەستێوەردانی  بۆ  چەپ«  »ئۆپۆزیسیۆنی 

چاالكانە لە یەكێتیی سۆڤێتدا دەڕەخسێنێت 

دەیكاتە شتێكی حەمتی.  و 

برونینگ؟   ل��ە  ب��ەرگ��ری��ك��ردن 
ستالینیستی! تۆمەتێكی 

هانی  ت��ۆ،  كە  باسكراوە  وا  پرسیار: 

بۆ  داوە  ئەڵامنیات  كۆمۆنیستەكانی 

»برونینگ«،  حكومەتی  لە  بەرگریكردن 

سەركەوتنی  دواخستنی  بۆ  ئامرازێك  وەك 

بۆچی  ڕاستە؟  قسەیە  ئەم  ئایا  هیتلەریزم. 

ئەڵامنیا  كۆمۆنیزمی  هەنوكەیی  سیاسەتی 

دەبینیت؟ ناڕاست  بە 

ب��ەم  ڕاپ������ۆرت  گ��ەل��ێ��ك  وەاڵم: 

كۆمۆنیستەكانی  من  كە  ناوەڕۆكانەوە، 

ئەڵامنیام هانداوە، تا بەرگریی و پارێزگاریی 

بێگومان  بكەن،  برونینگ  حكومەتی  لە 

چاپەمەنییەكانی  ن��اڕاس��نت.  هەموویان 
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و  من،  پاڵ  خستووەتە  پرۆژەیەیان  ئەم  ستالین 

تێناگەن،  دۆخەكە  لە  كە  ژۆرنالیستانەش،  ئەو 

بۆ  پێشنیازم  من  وەرگ��رت��ووە.  ئایدیایەیان  ئەم 

بەمانایەك  ك��ردووە،  ئەڵامنیا  كۆمۆنیستەكانی 

كۆمۆنیستەكان  بەر.  بگرنە  بەرە«  »یەك  سیاسەتی 

پراكتیكی  خەباتی  بەرنامەیەكی  پێشنیاری  دەبێت 

بۆ  فاشیستی  هێرشی  بە  دژ  یەكرت  بەهاوكاریی 

كرێكارییەكانی  یەكێتییە  و  دیموكراتەكان  سۆسیال 

خەڵكی  كۆمەاڵنی  بكەن.  ئ��ەوان  كۆنتڕۆڵی  ژێر 

حەزدەكەن  ڕاستگۆیانە  تەواو  دیموكرات  سۆسیال 

ڕێبەران  ئەگەر  وەهاوە.  خەباتێكی  ژێرباری  بچنە 

لەبەردەم  خۆیان  ئ��ەوا  بگرن،  ب��ەدوور  خۆیان 

ڕێبەران  ئەگەر  دەكەن.  سووك  خۆیاندا  خەڵكی 

دەچنە  پراكتیكدا  ل��ە  خ��ەڵ��ك  ب��ك��ەن،  قبوڵی 

كۆمۆنیستەكان  پشتیوانیی  و  ڕێبەرانەوە  سەرووی 

سوود  فێرببێت  دەبێت  كەسێك  هەموو  دەكەن. 

و  ن��ەی��اران  كەمپی  ن��اوەوەی  ناكۆكییەكانی  لە 

بەم  سیاسەتێكی  بە  تەنها  وەربگرێت.  دوژمنان 

س��ەرەوە  بۆ  سەركەوتن  كە  نەرمەوەیە  ڕادەی��ە 

دەگرێتەوە  مانۆڕ  هەم  سرتاتیژی،  دەڕەخسێت. 

نییە،  لەوە  گومانم  چكۆلەترین  هێرش.  هەم  و 

بوونی  سەرباری  ئەڵامنیا،  كۆمۆنیستی  پارتی  كە 

سرتاتیژییە  ئەم  ستالین،  بیرۆكراسیی  بەرهەڵستیی 

فێردەبێت، سرتاتیژییەك كە تەنها بەو هۆیەوە بوو 

بگاتە دەسەاڵت. لە ڕووسیادا  توانی  بەلشەڤیزم 

ئاكامەكانی ئێستا:  قەیرانی 
بۆ ئەوروپا و ئەمریكا

قەیرانی  بە  دەرهەق  ئێوە  ڕوانگەی  پرسیار: 

بۆ  پێشهاتەكانی  و  ئێستا  جیهانیی  ئابووریی 

هێشتا  ئایا  چییە؟  بااڵدەست  كۆمەاڵیەتیی  نەزمی 

باوەڕت بە شۆڕشی جیهانیی هەیە، وەك ئاكامێكی 

بەسەر  سەرمایەداریی  كە  قەیران،  گریامنەیی 

قۆناغێكی  نێو  دەچێتە  و  زاڵدەبێ�ت  قەیراندا 

لە سەردەمی  پێگەی ڕووسیای سۆڤێت  جێگیرەوە؟ 

ئابووریی  قەیرانی  ئایا  دەبێت؟  چۆن  جێگیربووندا 

سیاسەتە  بە  پێداچوونەوە  بە  پێویستی  جیهانی 

نییە؟ سۆڤێتدا  ڕووسیای  ئابوورییەكانی 

بێگومان  ئابووریی هەنوكەیی،  قەیرانی  وەاڵم: 

سەرمایەداریی  كە  واقیعەیە،  ئەم  دەركەوتەی 

تەمەنی  لەپێویست  زیاد  سیستەمێك  وەك  جیهانی 

بە  جێگرەوەی  مێژوویی  زەمەنی  پرسی  هەیە. 

فۆرمە جیاوازەكان  بە  دیكە، هەڵبەت  سیستەمێكی 

بەشە  ب��ۆ  بەتایبەت   ، ج��ی��اوازەك��ان  واڵت��ە  ب��ۆ 

ئەوروپای  دیاریدەكرێت.  جیهان،  جیاوازەكانی 

نییە.  دەرچ���وون  ب��ۆ  ڕێگایەكی  هیچ  ئ��ەم��ڕۆ، 

ئەگەرچی ڕۆڵی ئۆتۆماتیكی یاساكانی بازاڕ، دەبێتە 

ئەوروپا  لە  قەیران  نەرمی  كەمبوونەوەی  هۆی 

كاتێكی  لە  قەیران  ب��ەاڵم  س��اڵ،  دوو  یەك  دوای 

دەگەڕێتەوە.  دووبەرابەرەوە  بەهێزێكی  كورتدا 

چاڵە  لەنێو  خەریكن  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە 

پرۆژەی  دەچن.  لەناو  ئەوروپادا  نەتەوەییەكانی 

ئەوروپا،  یەكێتیی  بۆ  بریاند«  »م.  ساویلكانەی 

حكومەت  سەرۆكایەتیی  تاقیكردنەوەی  لەنێو 

و  دەرنەكەوتووە  ڕۆژنامەكانەوە  نووسینگەی  و 

بااڵدەستەكان،  چینە  دەرناكەوێت.  هەرگیزیش 

ئابووریی ئەوروپا  بە وێرانكردنێكی زیاتری  قەیران 

پارێزگاریكردن  سیاسەتەكانی  بەهێزكردنی  و 

وەها  لەژێر  دەك��ەن.  چ��ارەس��ەر  میلیتاریزم  و 

بۆ  چاوەڕوانییەكم  هیچ  من  هەلومەرجێكدا، 

نییە.  ئەوروپا  سەرمایەداریی  گشتیی  جێگیربوونی 

پرسیار: چۆن لە پێگەی ویالیەتە یەكگرتووەكان 

دەڕوانیت؟ لە دۆخی هەنوكەیی جیهاندا 

ق��ەی��ران��ی  ب���ەه���ۆی  پ��ێ��م��وای��ە  وەاڵم: 

ه��ەن��وك��ەی��ی��ەوە، ه��ەژم��وون��ی س��ەرم��ای��ەداری��ی 

ئ��ەوروپ��ادا  س��ەرم��ای��ەداری��ی  ب��ەس��ەر  ئەمریكا 

دەكات.  گەشە  بەرچاوتر  شێوەیەكی  بە  هێشتا 

تۆ  قەیرانێكدا،  هەر  ئەنجامی  لە  ج��ۆرە،  بەم 

گەورە  سەرمایەگوزاریی  هەژموونی  لە  گەشەیەك 

مۆنۆپۆلیی  بچووكدا،  سەرمایەگوزاریی  بەسەر 

ئەم  بەهەرحاڵ  دەبینیت.  تەریكەكان  كۆمپانیا 

جیهانیی  هەژموونیی  ناچارییەی  گەشەكردنە 

ڕژێمی سۆڤێت 
وەك ڕژێمی 
دیكتاتۆریی 
پرۆلیتاریا و 
ڕژێمی ستالین، 
كە الدانێكی 
بیرۆكراتییە لە 
ڕژێمی سۆڤێت. 
بە ئامانجی 
بەهێزكردن و 
پەرەپێدانی 
سیستەمی 
سۆڤێتییە، كە 
من كەوتوومەتە 
خەباتكردن دژ بە 
ڕژێمی ستالین
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دەبێت  بریتی  یەكگرتووەكان،  ویالیەتە 

هەم  زیاتر  و  قوڵرت  دژبەریی  گەلێك  لە 

كۆماریی  سیاسەتی  لە  هەم  و  ئابووری  لە 

بااڵدەستی  چینی  ئەمریكادا.  گ��ەورەی 

دۆالر  دیكتاتۆریی  پیادەكردنی  بە  ئەمریكا 

دژبەرییەكانی  جیهاندا،  سەرتاپای  بەسەر 

بناغەی  نێو  دەهێنێتە  جیهان  سەرتاسەری 

ئابووری  هەیمەنە و هەژموونیی خۆیەوە. 

یەكگرتووەكان،  ویالیەتە  سیاسەتی  و 

وابەستەی  ڕاستەوخۆ  لەپێشوو،  زیاتر 

شۆڕشەكان  و  جەنگەكان  قەیرانەكان، 

جیهاندا.  بەشەكانی  سەرتاپای  لە  دەبێت 

ماوەیەك  بۆ  ناتوانێت  »چاودێر«  پێگەی 

مبێنێتەوە.  ڕەس��م��ی  ش��ێ��وەی��ەك��ی  ب��ە 

سیستەمی  گەورەترین  ئەمریكا  پێموایە 

ئاسامنییە  و  دەریایی  زەوی،  میلیتاریزمی 

بكەین.  دروستكردنی  وێنای  بشێت  كە 

ئەمریكا  چەندوچونی  بێ  دەركەوتنی 

لۆكاڵییە«  »كورتبینییە  دڵ��ی  لەنێو 

بازاڕەكان،  بۆ  خەبات  خۆیەوە،  كۆنەكانی 

سیاسەتی  و  چ��ەك��داری،  گەشەكردنی 

قەیرانی  ئ��ەزم��وون��ی  چ��االك،  جیهانیی 

بەناچاری  ئەمانە  هەموو   – هەنوكەیی 

ناوەكیی  ژیانی  بەسەر  قوڵ  گۆڕانێكی 

دەهێنێت.  یەكگرتووەكاندا  ویالیەتە 

حەمتییە.  كرێكاریی  پارتێكی  دەركەوتنی 

ئەمریكایی«  »ڕیتمێكی  ب��ە  ڕەن��گ��ە 

یەكێك  لەناوچوونی  بكات،  دەستبەكار 

وەك  لێبكەوێتەوە،  كۆنەی  حزبە  دوو  لەو 

بوونەتەوە. ڕەش  بریتانیادا  لە  لیرباڵەكان 

یەكێتیی  بڵێن  دەبێت  دەرەنجام،  وەك 

ئەمریكانیزە  تەكنیكییەوە  لەڕووی  سۆڤێت، 

یان  دەبێت،  سۆڤێتیزە  ئەوروپا  دەبێت؛ 

بەربەرییەتەوە؛  داوی  نێو  دەكەوێتە 

ل��ەڕووی  یەكگرتووەكانیش  وی��الی��ەت��ە 

دەبێت.  ئەوروپاییزە  سیاسییەوە، 

4-فاشیزم و دروشمە
دیموكراتییەكان 

»دەمارگیرییە  هیتلەر  ڕاستە  ئایا   .1

لەناوبردووە؟ دیموكراتییەكان«ی 

ب��ڕی��ارن��ام��ەی م��ان��گ��ی ئ��ەپ��رێ��ل��ی 

»كۆمیتەی  سەركردایەتیی  ئەنجوومەنی 

ج��ێ��ب��ەج��ێ��ك��ردن��ی ئ��ەن��ت��ەرن��اس��ی��ۆن��ال��ی 

»دەرب��ارەی  بەناونیشانی  كۆمۆنیست« 

دۆخی هەنوكەیی لە ئەڵامنیا« بە بۆچوونی 

بەڵگەیەكی  وەك  م��ێ��ژوودا  ل��ە  ئێمە 

كۆمینتێرنی  هەرەسیی  و  یەكالییكەرەوە 

ئەم  تاجی  دەسەملێرنێت.  تەقلیدكەرەوە 

كۆی  تیایدا  كە  پێشبینییەكە،  بڕیارنامەیە 

بیرۆكراسییە  دەمارگیرییە  و  زیانەكان 

خۆیان  بەدواسنووری  ستالینیستییەكان 

بەرز  دەنگێكی  بە  بڕیارنامە  دەگ���ەن. 

دیكتاتۆریی  »دامەزراندنی  ڕایدەگەیەنێت 

ئاشكرای فاشیستی بە لەناوبردنی سەرتاپای 

و  جەماوەران  دیموكراتییەكانی  وەهمە 

سۆسیال  نفوزی  لە  ئەوان  ڕزگاركردنی  بە 

شۆڕشی  پێشڕەوی  ڕیتمی  دیموكراسی، 

دەكات«.  خێراتر  ئەڵامنیا  لە  پرۆلیتاریا 

پ��ێ��دەچ��ێ��ت ف��اش��ی��زم��ی ل��ەن��اك��او 

ل��ۆك��ۆم��ۆت��ی��ڤ��ی م����ێ����ژوو: وەه��م��ە 

جەماوەران  دەكات،  وێران  دیموكراتییەكان 

ڕزگار  دیموكراسیی  سۆسیال  نفوزی  لە 

پرۆلیتاریا  شۆڕشی  پێشڕەوی  دەك���ات، 

ستالینیستیی  بیرۆكراسیی  دەكات.  خێراتر 

ئەركە بنچینەییەكان بە فاشیزم دەسپێرێت، 

بێتواناییە  تەواوی  بە  دەریخست،  كە خۆی 

بدات.  ئەنجامیان  لەوەی 

ل��ەوەدا  گومان  تیۆرییەوە،  ل��ەڕووی 

لەسەر  بەڵگەیە  فاشیزم  سەركەوتنی  نییە 

گەیشتووەتە  دیموكراسیی  ڕاستییەی  ئەو 

سیاسییەوە،  لەڕووی  بەاڵم  خۆی؛  كۆتایی 

ڕژێ���م���ی ف��اش��ی��س��ت��ی��ی دەم��ارگ��ی��ری��ی��ە 

سەرلەنوێ  دەپارێزێت،  دیموكراتییەكان 

الوان��دا  لەنێوان  دەن��ێ��ت��ەوە،  بونیادیان 

دەتوانێت  تەنانەت  دەكاتەوە،  زیندوویان 

دەسەاڵت  زۆرترین  كورت  ماوەیەكی  بۆ 

یەكێكە  ئەمە  بەدیاریكراوی  بدات.  بەوان 

مێژوویی  ڕۆڵی  فۆرمەكانی  گرنگرتین  لە 

فاشیزم.  كۆنەپارێزیی 

Doctri(ب��ی��روب��اوەڕپ��ەرس��ت��ەك��ان

شكڵەكاندا  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە   )naires

ب��ی��ردەك��ەن��ەوە. ج���ەم���اوەران ل��ەگ��ەڵ 

بیردەكەنەوە.  فاكتەكاندا  یان  واقیعەكان 

زیندوو  گۆڕانێكی  وەك  كرێكار  چینی 

ڕووداوەك��ان  لە  مرۆڤدا  چارەنووسی  لە 

بەم  ئەزموونگەلێك  وەك  نەك  تێدەگەن، 

فاشیزم  سەركەوتنی  »تێز«�ە.  ئەو  یان 

پێشڕەویی  ئاستی   زیاتر  جار  میلیۆنێك 

پێشبینییكردنی  سیاسیی زیاد دەكات، نەك 

سەرچاوە  لێیەوە  كە  نادیار،  داهاتوویەكی 

هەرەسیی  دڵی  لەنێو  ئەگەر  دەگرێت. 

پرۆلیتاریی  دەوڵەتێكی  دیموكراسییەوە، 

كۆمەڵگە،  پێشڕەویی  سەریهەڵدابایە، 

جەماوەری،  ئاگایی  پێشڕەویی  هەروەها 

پێشەوە  ب��ەرەو  گ���ەورەی  هەنگاوێكی 

لە  ئ���ەوەی  ل��ەب��ەر  ب��ەاڵم  هەڵدەهێنا، 

واقیعدا، سەركەوتنی فاشیزم بوو كە لەنێو 

دیموكراسییەوە  هەرەسیی  و  دڵی شكست 

سەریهەڵدا، ئاگایی جەماوەری پاشەكشەی 

م��اوەی��ەك.  ب��ۆ  تەنها  هەڵبەت   – ك��رد 

بەدەستی  ڤایامر  دیموكراسیی  تێكشكانی 

كۆتایی  دەكرێت  ڕادەی��ە  بەو  هیتلەر، 

كە  بهێنێت،  دیموكراتییەكان  وەهمە  بە 

)ئەنجوومەنی  ڕایشتاگ  گڕتێبەردانی 

)یاریدەدەری  گورینگ  بەدەستی  ئەڵامنیا( 

پەرلەمانپەرستیی  دەتوانێت  هیتلەر( 

بكات.  وشك 

ئیتاڵیا و  ئیسپانیا  منوونەی   .2
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بیستامن  ب�����ەردەوام  س��اڵ��ی  چ���وار 

یەكرتین  تەواوكەری  فاشیزم  و  دیموكراسی 

ئێستا چی ڕوویداوە  ئەی  یەكرت.  نەك دژی 

جارێك  دەتوانێت  فاشیزم  سەركەوتنی  كە 

لەنێوبەرێت؟  دیموكراسی  هەمیشە  بۆ  و 

زینۆڤیڤ  بوخارین،  بارەیەوە  لەم  واباشە 

ی���ان »خ�����ودی« م��ان��ول��ی��س��ك��ی چ��ەن��د 

بدەن.  بەدەستەوە  ڕوونكردنەوەیەك 

میلیتاری- دیكتاتۆریی  كۆمینرتن، 

فاشیزمی  ڕیڤێرا  دی  پریمۆ  پۆلیسیی 

فاشیزم  سەركەوتنی  ئەگەر  بەاڵم  ڕاگەیاند، 

بە مانای سڕینەوەی دواجاری دەمارگیرییە 

دیموكراتییەكانە، چۆن دەكرێت ئەم واقیعە 

پریمۆ  دیكتاتۆریی  كە  بكرێتەوە،  ڕوون 

كۆمارییەكی  بۆ  خۆی  شوێنی  ڕیڤێرا  دی 

ڕژێمی  كە  دروستە  چۆڵكرد؟  بۆرژوازیی 

فاشیزمدا  لەگەڵ  زۆری  مەودایەكی  ڕیڤێرا 

النیكەم  بووبێت  هەرچییەك  بەاڵم  هەبوو، 

فاشیزمدا  لەگەڵ  هاوبەشی  خەسڵەتێكی 

سیستەمی  شكستی  لەئەنجامی  هەبوو: 

نەبووە  ئەمە  پەرلەمانیدا سەریهەڵدا، بەاڵم 

خۆی  ه��ەرەس��ی��ی  كاتێك  ئ���ەوەی  ه��ۆی 

دەركەوت شوێنی خۆی بە پەرلەمانتاریزمی 

بدات.  دیموكراتیی 

شۆڕشی  بڵێین  بگونجێت  ڕەن��گ��ە 

و  هەیە  پرۆلیتاری  ئینتیامی  ئیسپانیا 

یەكگرتنیدا،  ل��ە  دیموكراسی  سۆسیال 

ل��ەگ��ەڵ ك��ۆم��اری��خ��وازەك��ان��ی دی��ك��ەدا 

قۆناغی  لە  گەشەكردنەكەی  توانیویەتی 

بوەستێنێت،  بۆرژوازییدا  پەرلەمانتاریزمی 

دروستە،  لەخۆیدا  كە  قسەیە،  ئەم  بەاڵم 

دەسەملێنێت،  ڕوونرت  ئێمە  قسەكەی  تەنها 

لە  ب��ۆرژوازی��ی  دیموكراسیی  ئەگەر  كە 

پرۆلیتاریادا  ش��ۆڕش��ی  شكستپێهێنانی 

لەو  بریتییە  بێت، هۆكارەكەی،  سەركەوتوو 

دیكتاتۆریی  كۆیالیەتیی  لەژێر  واقیعەی 

دیموكراتییەكان،  وەهمە  »فاشیستی«دا، 

نەك الواز نەبوون، بەڵكو بەهێزتر بوون. 

حكومەتی  ساڵ  دە  بەدرێژایی  ئایا 

س��ت��ەم��ك��اری��ی م��ۆس��ۆل��ی��ن��ی »وەه��م��ە 

چوون؟  لەنێو  ئیتاڵیادا  لە  دیموكراتییەكان« 

ئ��اوای  وێنەیەكی  خۆیان  فاشیستەكان 

لە  بەاڵم  دەدەن،  بەدەستەوە  بارودۆخەكە 

هێزێكی  دیموكراتییەكان  وەهمە  ڕاستیدا 

قۆناغەدا  ل��ەم  دەك��ەن��ەوە.  پ��ەی��دا  ت��ازە 

لەڕوانگەی  بووە.  گەورە  نوێ  نەوەیەكی 

ئ��ازاددا  هەلومەرجێكی  لە  سیاسییەوە 

فاشیزم  دەزانێت  بەباشی  بەاڵم  نەژیاوە، 

هەلومەرجێكە،  دیاریكراوی  بە  ئەمە  چییە: 

و  خاو  دیموكراسیخوازییەكی  هۆی  دەبێتە 

»جوستیزیا  بەناوی  ڕێكخراوێك  ڕۆح.  بێ 

لە  ئ���ازادی(  و  )ع��ەدال��ەت  لیربیا«  ئ��ی 

chamberlainlg
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نایاسایی  دیموكراتیی  ئەدەبیاتی  ئیتاڵیادا 

ئایدیا  سەركەوتوویشە.  و  باڵودەكاتەوە 

الیەنگرانێك  بەمجۆرە  دیموكراسییەكان 

بكەنە  خۆیان  ئامادەن  كە  دەكەن  پەیدا 

و  ن��ەرم  گشتاندنە  تەنانەت  قوربانی. 

كۆنت  لیرباڵ،  پاشایەتیخوازیی  شلەكانی 

نایاسایی  نامیلكەگەلی  شێوەی  بە  سفۆرزا، 

سااڵنە  ئەم  بەدرێژایی  ئیتاڵیا  باڵودەبنەوە. 

هێندە گەڕاوەتە دواوە!

دەیەوێت  فاشیزم  بۆچی  نییە  ڕوون 

ڕێك  ئەویش  ڕۆڵبگێڕێت،  ئەڵامنیا  لە 

ئایا  گێڕای.  ئیتاڵیادا  لە  ڕۆڵ��ەی  بەو  دژ 

ئیتاڵیا  »ئەڵامنیا،  كە  ئەمەیە  هۆكارەكەی 

ڕاستیدا  لە  سەركەوتوو  فاشیزمی  نییە؟« 

ستۆپێكی  بەڵكو  نییە،  مێژوو  لۆكۆمۆتیڤی 

سیاسەتی  چۆن  ڕێگایەدا.  لەو  گەورەیە 

بۆ  ئامادەكاریی  دیموكراسی،  سۆسیال 

ناسیۆنال  ڕژێمی  كرد،  هیتلەر  سەركەوتنی 

دەبێتە  بەناچاری  )ن��ازی��زم(  سۆسیالیزم 

وەهمە  ت��ەن��دوری  گ��ەرم��ب��وون��ی  ه��ۆی 

دیموكراتییەكان. 

دەتوانێت  دیموكراسی  سۆسیال  ئایا   .3

زیندووبكاتەوە؟ خۆی 

شایەتیی  ئ��ەڵ��امن��ی��ا  ه��اوڕێ��ی��ان��ی 

كرێكارانی  ك��ە  دەدەن،  ئ��ەوە  ل��ەس��ەر 

زۆرێ��ك  تەنانەت   ، دیموكرات  سۆسیال 

دیموكراسی  سۆسیال  بیرۆكراتەكانی  لە 

دیموكراسیی  ب��ۆ  خ��ۆی��ان«  »وەه��م��ی 

ئەو  هەموو  دەبێت  ئێمە  لەدەستداوە. 

كرێكارانی  ڕەخنەیی  وزەی  ل��ە  شتانە 

فێركارییە  ل��ەئ��اس��ت��ی  ڕی��ف��ۆرم��ی��س��ت، 

بەاڵم  هەڵبگرینەوە،  شۆڕشگێڕییەكەیاندا، 

لە هەمانكاتدا دەبێت »لەوەهمداماڵین«ی 

بكرێت.  دەرك  ڕوونی  بە  ڕیفۆرمیستەكان 

دیموكراتیك  س��ۆس��ی��ال  ڕاه��ی��ب��ەك��ان��ی 

پاساو  تاكو  دیموكراسی  سەر  هێرشدەكەنە 

بۆ ڕۆڵی خۆیان بهێننەوە. ئەوان ئامادە نین 

دان بەوەدا بنێن، كە ئەوان چەندین جەبان 

سەرزەنشتكردن  شایستەی  ترسنۆكی  و 

لە  توانا  بێ  ب��وون،  سوكایەتیپێكردن  و 

جەنگان و شەڕكردن بۆ ئەو دیموكراسییەی 

كورسییە  بۆ  و  دای��امن��ەزران��د  خۆیان  كە 

بەڕێزانە  ئەو  كە  ئەمەیە  لەرزۆكەكانیان. 

ئەستۆی  دەخەنە  خۆیان  كەمتەرخەمی 

وەك  نامەملوس.  و  نادیار  دیموكراسییەكی 

تەنها  ن��ەك  ڕادیكاڵیزمە  ئ��ەم  دەبینین 

درۆزنانەیە!  بەتەواوی،  بەڵكو  نەهاتووە، 

خۆی  بچووكی  پەنجەی  بە  بۆرژوازیی  بێڵە 

بكات  »لەوەهمداماڵینانە«  ئەم  بانگی 

و  ڕێككەوتن  ب��ەرەو  چ��وارپ��ێ  ئ��ەوان  و 

هاوپەیامنییەكی نوێ لەگەڵ ئەودا دەڕۆن. 

بەڵێ، ئەمە ڕاستە كە لەنێوان جەماوەرانی 

ڕقێكی  دیموكراتدا،  سۆسیال  كرێكارانی 

وەهمە  و  خیانەتەكان  ل��ە  ڕاستەقینە 

دی��م��وك��راس��ی��ی��ەك��ان خ��ەری��ك��ە دروس��ت 

بەشێكی  ئاستێك؟  چ  بە  ب��ەاڵم  دەبێت، 

میلیۆن  هەشت  تا  حەوت  لەنێوان  گەورە 

بەرزترین  لە  دیموكرات  سۆسیال  كرێكاری 

و  نائومێدانە  ناچاالكیی  سەرلێتێكچوون، 

سەركەوتوواندا  لەبەرانبەر  تەسلیمبوون 

نوێ  نەوەیەكی  هەمانكاتدا  لە  دەژی��ن. 

دروستدەبێت،  فاشیزمدا  چەتری  ژێر  لە 

بۆ ئەو دەبێتە  ڤایامر  نەوەیەك دەستووری 

حیكایەت و ئەفسانەیەكی مێژوویی. ئەوسا 

چینی  ناوەوەی  سیاسیی  بەكریستاڵبوونی 

بەر؟  دەگیرێتە  هێڵێكدا  چ  لەسەر  كرێكار 

ئەمە بەسرتاوەتەوە بە گەلێك هەلومەرجی 

بەسرتاوەتەوە  منوونە  بۆ  و  جۆراوجۆرەوە 

ئێمەوە.  سیاسەتی  بە 

چۆڵكردنی  م��ێ��ژووی��ی��ەوە،  ل���ەڕووی 

دەوڵەتی  بۆ  فاشیستی  ڕژێمی  ڕاستەوخۆی 

بەدیهاتنی  بەاڵم  نییە،  مەحاڵ  كرێكاری 

حزبێكی  هەیە،  بەوە  پێویستی  ئەمەش 

كۆمۆنیستیی بەهێز و نایاسایی لە پرۆسەی 

دروستببێت،  ف��اش��ی��زم  ب��ە  دژ  خ��ەب��ات 

ڕێبەریی  لەژێر  بتوانێت  پرۆلیتاریا  تا 

بەدەستبهێنێت،  سەركەوتن  كۆمۆنیزمدا 

دام��ەزران��دن��ی  بڵێین  پێویستە  ب���ەاڵم 

لە  چەشنە  ل��ەم  شۆڕشگێڕی  پارتێكی 

ئاسان  هێندەش  نایاساییدا،  بارودۆخێكی 

لە  نییە  بوونی  شتێك  بەهەرحاڵ،  نییە؛ 

ناڕەزایەتی،  بكرێت.  گەرەنتیی  پێشەوە 

لە  جەماوەران،  خرۆشی  و  جۆش  و  شێوان 

خێراتر  زۆر  ب��ەدواوە،  دیاریكراو  ساتێكی 

پێشڕەو،  حزبی  نایاسایی  دروستبوونی  لە 

ناشەفافییەتێك  ه��ەر  دەك���ات.   گەشە 

لە  ب��ەن��اچ��اری  ج���ەم���اوەردا  ئاگایی  ل��ە 

دەبێت.  تەواو  دیموكراسیدا  بەرژەوەندیی 

كە  نایەت،  مانایە  بەو  هەرگیز  ئەمە 

دەبێت  فاشیزم،  كەوتنی  دوای  ئەڵامنیا 

تەختەكانی  لەسەر  ساڵ  ساڵەهای  دووبارە 

دابنیشێت.  پەرلەمانتاریزمدا  قوتابخانەی 

ڕاب���ردوو  سیاسیی  ئ��ەزم��وون��ی  فاشیزم 

لەوەش  كەمرت  تەنانەت  ناكاتەوە؛  ڕەش 

نەتەوە  كۆمەاڵیەتیی  بونیادی  دەتوانێت 

سەردەمێكی  چاوەڕوانكردنی  بگۆڕێت. 

لە  دی��م��وك��راس��ی  درێ���ژم���اوەی  و  ن��وێ 

لە  بارودۆخەكە  پرۆسەی  درێژبوونەوەی 

گەورەترین  لە  دەبێت  یەكێك  ئەڵامنیادا، 

ه��ەڵ��ەك��ان، ب���ەاڵم ل��ە ب��ێ��دارب��وون��ەوەی 

دروشمە  خەڵكدا،  كۆمەاڵنی  شۆڕشگێڕیی 

یەكەم  دەبنە  بەناچاری  دیموكراتییەكان 

زیاتری  پێشڕەویی  ئەگەر  تەنانەت  وەرز. 

ڕۆژێكیش  بۆ  تەنانەت  گشتی،  بە  خەبات 

دەوڵ��ەت��ی  زی��ن��دووك��ردن��ەوەی  ب��ە  ڕێگا 

وەه��ا  شتێكی  )و  ن��ەدات  دیموكراتیك 

دەكرێت ڕووبدات( خەبات خۆی ناتوانێت 

بدات!  دیموكراتییەكان  دروشمە  بە  پەرە 
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بەسەر  باز  هەوڵبدات،  شۆڕشگێڕییەی  پارتە  ئەو 

ئەم قۆناغەدا بدات هەرەس بەخۆی دەهێنێت. 

لەنزیكەوە  دیموكراسی  سۆسیال  پرسی 

ئایا  هەیە.  گشتییەوە  ڕوانگە  بەم  پەیوەندیی 

دەردەكەوێتەوە؟  لەسەر سەكۆكە  دووبارە 

مەحاڵیشە  و  نەماون  كۆنەكان  ڕێكخستنە 

بەو  ئەمە  ب��ەاڵم  بهێنین،  گ��ەڕان��ەوە  بە  ب��اوەڕ 

بە  ناتوانێت  دیموكراسی  سۆسیال  نییە  مانایە 

ببێتەوە.  زیندوو  نوێ  مێژوویی  شكڵێكی  و  فۆرم 

لێدانە  ل��ەژێ��ر  ك��ە  ئۆپۆرتۆنیستەكان،  پ��ارت��ە 

و  دەك��ەون  ئاسانی  بە  هێندە  كۆنەپارێزەكاندا 

زیندووكردنەوەی  یەكەمین  لە  دەبن،  پەرتەوازە 

ژیانیان  دووب����ارە  س��ادەی��ی��ە  ب��ەو  سیاسییدا 

ئەمەمان  ڕووسیادا  لە  ئێمە  بەبەردادەكرێتەوە. 

سۆسیال- و  مەنشەڤیكەكان  من��وون��ەی  ل��ە 

دیموكراسیی  سۆسیال  بینی.  شۆڕشگێڕەكاندا 

زیندوو  خ��ۆی  ناتوانێت  تەنها  ن��ەك  ئەڵامنیا، 

نفوزێكی  دەتوانێت  تەنانەت  بەڵكو  بكاتەوە، 

ئەگەر  بەتایبەت  بهێنێت،  بەدەست  بەرفراوان 

»نەفیكردن«ی  شۆڕشگێڕیی  پرۆلیتاریای  پارتی 

بكاتە  دیموكراتییەكان  دروش��م��ە  دۆگامتیكی 

دەرب��ارەی  دیالەكتیكی  ئاراستەی  جێگرەوەی 

لەم  كۆمینرتن  سەركردایەتیی  ئەنجوومەنی  ئەوانە. 

بێ  یاریدەدەری  دیكە،  بواری  زۆر  وەك  بوارەدا، 

ڕیفۆرمیزمە.  بەرانبەری 

ستالینیستەكان لە  باشرت  براندلەریستەكان   .4

دیموكراتییەكاندا  دروشمە  پرسی  لە  گومڕایی 

پالنی  لەتێزەكانی  خۆی  هەمووان  لە  بنچینەییرت 

براندلەر-تالهایمەردا  ئۆپۆرتۆنیستی  گروپی 

فاشیزم  ب��ە  دژ  خ��ەب��ات  پ��رس��ی  دەرب�����ارەی 

دەخوێنینەوە  ئەوە  تێزانەدا  لەم  دەرخستووە. 

فۆرمەكانی  »دەب��ێ��ت  كۆمۆنیست  حزبی  ك��ە 

ناڕەزایەتیی هەموو)!( چینەكان دژ بە دیكتاتۆریی 

هێڵ  ئۆرگیناڵدا  دەقی  )لە  بخات«  یەك  فاشیستیی 

بەژێر وشەی »هەموو«دا هاتووە(، بەهەرحاڵ ئەم 

دەدەن  ئەوە  هۆشداریی  سووربوونەوە  بە  تێزانە 

رسوشتێكی  ناتوانێت  الوەك��ی  »دروش��م��ی  ك��ە: 

ئ��ەم دوو  ب��ۆرژوا-دی��م��وك��رات��ی��ك��ی ه��ەب��ێ��ت«. 

پارادۆكسێكی  هەڵەن،  هەردووكیان  كە  قسەیە، 

لە  هەیە.  یەكرتیدا  لەگەڵ  ئاشتنەبووەوەیان 

ناڕەزایەتیی  یەكێتیی  فۆرمولی  یەكەمدا،  ئاستی 

ب��اوەڕی  مەحاڵە  ت��ەواو  بە  چینەكان«  »هەموو 

قۆناغێكدا  لە  ڕووسیا  ماركسیستەكانی  پێبكرێت. 

خەبات  بۆ  ئاوا  فۆرمولەبەندییەكی  لە  سوودییان 

كرد.  هەڵەیان  وەرگ��رت،  تزار  حكومەتی  بە  دژ 

هەڵەیەدا، چەمكی  سوودوەرگرتنە  ئەم  دڵی  لەنێو 

ستالین  كە  دەرەوە  هاتە  شۆڕش  مەنشەڤیكیی 

بەاڵم  بەكاریهێنا،  چین  واڵتی  دەرب��ارەی  پاشان 

واڵتی  ناكۆكیی  مەسەلەكە  النیكەم  ڕووسیادا  لە 

ئەریستۆكراتیدا.  پاشایەتیی  لەگەڵ  بوو  بۆرژوازیی 

چۆن دەبێت لە واڵتێكی بۆرژوازیدا باسی خەباتی 

كە  بكرێت،  فاشیزم  بە  دژ  چینەكان«  »هەموو 

بە  دژ  گەورەیە  بۆرژوازیی  ڕاگەیاندنێكی  خۆی 

ببینین  ئەگەر  دەبێت،  فێركەرانە  پرۆلیتاریا؟ 

تالهایمەر، دروستكەری تیۆرییەكی عەوامانە، چۆن 

لە  بەشێكە  ئەویش  )بەڵێ،  هۆگنبێرگ  ناڕەزایەتیی 

بێكاردا  كرێكاری  ناڕەزایەتیی  لەگەڵ  ناڕازییان( 

بزووتنەوەی »هەموو  یەك بخات. چۆن دەتوانێت 

خۆی  بونیادنانی  بە  مەگەر  بخات  یەك  چینەكان« 

پێكهاتەیەكی  بۆرژوازیی؟  دیموكراسیی  لەسەر 

لەگەڵ  ئۆپۆرتۆنیزم  كالسیكیی  سەیروسەمەرەی 

گوتاردا! لە  ئۆڵرتا-ڕادیكاڵیزم 

فاشیزم  لە  زیاتر  وردەبۆرژوازیی  هەرچەند 

خ��اوەن��ی  ببنە  س��ەرەن��ج��ام  و  ببێت  نائومێد 

گۆشەگیریان،  دەوڵەتیی  دەزگای  و  عەرشەكەیان 

ڕژێمی  ب��ە  دژ  پرۆلیتاریا  ب��زووت��ن��ەوەی  ئ��ەوا 

وەردەگرێت.  جەماوەریرت  خەسڵەتێكی  فاشیزمیش 

الوازیی  بەكارهێنانی  پرۆلیتاری  حزبی  ئەركی 

بۆ  بۆرژوازییدا  وردە  كۆنەپارێزیی  لەالیەن  ساختە 

ڕێگای  لە  پرۆلیتاریا  چاالكیی  جواڵندنی  و  هاندان 

وردەبۆرژوازیدا.  خوارەوەی  توێژەكانی  هێنانی 

ڕێكخستنە كۆنەكان 
نەماون و مەحاڵیشە 
باوەڕ بە گەڕانەوە 
بهێنین، بەاڵم 
ئەمە بەو مانایە 
نییە سۆسیال 
دیموكراسی 
ناتوانێت بە فۆرم و 
شكڵێكی مێژوویی 
نوێ زیندوو 
ببێتەوە.
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(1)
  Immanuel Kant ك��ان��ت  ئ��ی��امن��وێ��ل 

ل��ەش��اری   ،)1804/2/12  ����  1724/4/)22

لەدایكبووەو   Konigsberg  �� كۆنیگسبێرگ 

پایتەختی  شارە  ئەم  كات  ئەم  ژیاوە،  لەوێ  هەر 

ناوی  ئێستاش  بوو،  ئەڵامنی  پڕوسیای  هەرێمی 

وەك��و  ڕوس��ی��ای��ە.  ب��ەواڵت��ی  س��ەر  كلیننگرادەو 

ل��ەس��ەردەم��ی  ك��ە  گ���ەورە،  فەلسەفەكارێكی 

رەخنەیی  فەلسەفەی  رابەرایەتی  رۆشنگەریدا 

دەك����رد، ب���ەدوا ف��ەل��س��ەف��ەك��اری س��ەردەم��ی 

بتوانێت  نەبوو  ئاسان  دەنارسێت،  ڕۆشنگەری 

لەكێشەكانی دەسەاڵت، سیاسەت، چاودێری  خۆی 

التەریك  و  گۆشەیەك  بخاتە  خۆی  رزگاربكات، 

كەسایەتیشی  نە  كانت،  پێگەی  نە  چونكە  بێت، 

ئەم  ئەكادیمییەك،  مامۆستاو  وەكو  زانكۆ،  لەنێو 

وا  كانت  بەگشتی  ڕاستە،  پێنەدەدا.  دەرفەتەیان 

دەسەاڵت،  سیاسی،  لەڕەوشی  خۆی  كە  نارسابو، 

داناوە  خۆی  بۆ  سنوورێكی  وەرنادات،  كێشەكانی 

بكات.  ڕازی  لەخۆی  الیەك  هەموو  بتوانێت  كە 

لەڕەخنە  یەكێك  وەك��و  ب��ەردەوام  خاڵەش  ئەم 

توانای  گوایە  دەك��رێ��ت،  ئاڕاستەی  زەق��ەك��ان 

كارە  لەئاست  خۆی  نەبووەو  بەرەنگاربوونەوەی 

كاتێك  تەنانەت  كردووە،  كڕ  دەسەاڵت  خراپەكانی 

بڕیاری  كانت  دەبۆوە،  ڕووبەڕووی خۆیشی  كێشە 

بێدەنگی  بەڵكو  ن��ەدا،  ب��وون��ەوەی  ڕووب���ەڕوو 

هەڵبژاردووە.

بەگشتی  ت��وێ��ژەران  بۆ  ئ��ەوەی  لەڕاستیدا 

بۆچی  لەوەی  بریتییە  تێڕامانە،  و  سەرنج  جێگای 

سیاسی  بەفەلسەفەی  تایبەت  كتێبێكی  هیچ  كانت 

نووسینانە  ج��ۆرە  ئەم  لەكاتێكدا  نەنووسیوە؟ 

خۆیشی،  پێش  و  خۆی  لەسەردەمی  باوبوون، 

بێن  كارە كردووە، كە  بەم  فەلسەفەكاران حەزیان 

فەلسەفەی  سیاسی،  سیستەمی  لەبارەی  كتێب 

دەس��ەاڵت  دابەشكردنی  چۆنییەتی  سیاسی، 

لەگەڵ  بنووسن.  سیستەمەكان  پۆلێنكردنی  و 

بەناوی  كتێبێكی  كانت  دەزانین،  ئێمە  ئەوەشدا 

 Zum ewigen  �� هەمیشەیی  ئاشتی  )ب��ەرەو 

بووە  كەس  یەكەم  تێیدا  كە  نوسیوە   )Frieden

دەخاتەڕو،  ئەوە  بیرۆكەی  فەلسەفەكاران،  لەنێو 

بنەمایەك  چەند  لەسەر  واڵت��ان  دەك��رێ��ت  كە 

نێو  ئاشتی  پاراستنی  بەرپاكردن،  بۆ  ڕێكبكەون 

دامەزراندنی  پێشنیاری  دێت  بۆیە  دەوڵەتی، 

ڕێكخراوێكی نێو دەوڵەتی دەكات، لەسەر شێوەی 

بۆئەوەی  دەوڵەتی،  نێو  ئاسایشی  ئەنجوومەنی 

بكات،  چارەسەر  واڵتان  نێوان  ملمالنێی  بتوانێت 

بۆیە  بسەپێنێت،  ئاشتی  بتوانێت  هێز  بەزەبری 

بەاڵم  دەك��ات،  سیاسەت  ل��ەب��ارەی  قسە  كانت 

ئاستی  لەسەر  نەوەكو  نێودەوڵەتی،  لەسەرئاستی 

یاسای  و  سیاسی  سیستەمی  ف��ۆڕم��ی  ش��ێ��وەو 

دەستووری.  

بەگشتی توێژەران لەسەر ئەوە تەبان، كە لەنێو 

واڵتانی ئینگلیزی زماندا، كانت بەفەلسەفەكارێكی 

ئەگەر لەهەندێك  نانارسێت،   دانانرێت و  سیاسی 

شوێنیشدا ناوی بێت، ئەوە زۆرتر یان بەڕێكەوتە، 

نێو  ئاشتی  لەبارەی  كە  كتێبەكەیەتی  لەبەر  یان 

كتێبەشی  ئ��ەم  بۆیە  نووسیویەتی،  دەوڵ��ەت��ی 

 �� ماف  میتافیزیكییەكانی  )توخمە  بەناوی  كە 

ە،   )The Metaphysical Elements of Right

ناكرێت،  تەماشا  سیاسی  كتێبێكی  وەكو  ئەمیش 

تەماشا  یاسایی  كتێبێكی  وەك��و  ڕادەی��ەی  بەم 

فەلسەفەی  مێژووی  ئێمە  كاتێك  تەنانەت  كراوە، 

لەمنایشكردن  جۆرێكە  كە  دەخوێنینەوە،  سیاسی 

سیاسی،  سیستەمی  شێوازی  بونیادو  شڕۆڤەی  و 

دەكرێت.  كانت  باسی  بوارەدا  لەم  بەكەمی  زۆر 

ڕەچاوی  گرنگە  هەیە،  واقیعێك  ئەوەشدا  لەگەڵ 

فەلسەفەو  لەنێو  كانت  مەزنی  ئەوەیە  بكەین، 

چونكە  ڕەخنەییەكەیدایە،  پ��ڕۆژە  و  سیستەم 

گشتی  ڕوان��گ��ەی  ت��وان��ی  فەلسەفەیەی  ئ��ەم 

ئەوەی بۆ توێژەران 
بەگشتی جێگای 
سەرنج و تێڕامانە، 
بریتییە لەوەی بۆچی 
كانت هیچ كتێبێكی 
تایبەت بەفەلسەفەی 
سیاسی نەنووسیوە؟ 
لەكاتێكدا ئەم جۆرە 
نووسینانە باوبوون، 
لەسەردەمی خۆی 
و پێش خۆیشی، 
فەلسەفەكاران 
حەزیان بەم كارە 
كردووە
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ئاساییە  بۆیە  تر،  بەئاڕاستەیەكی  بگۆڕێت 

بێت  زاڵ  كانت،  ڕەخنەیی  فەلسەفەی 

سیاسییەكەی.   ڕوانینە  كارو  بەسەر 

(2)
سەدەی  بەگشتی،  هەژدەیەم  سەدەی 

ه��زرو  گ��ەش��ەك��ردن��ی  و  س��ەره��ەڵ��دان 

فەلسەفەیەك  بوو،  ڕۆشنگەری  فەلسەفەی 

لەوتارێكدا  خۆیشی  كانت  تەنانەت  كە 

بەناوی )ڕۆشنگەی چییە؟( دێت بنەماكانی 

شڕۆڤەیدەكات. شیدەكاتەوەو 

فردریك  دا   )1786/8/17( ل��ەڕۆژی 

پاشایەتی  دەس��ەاڵت��ی  دووەم  فیلهلمی 

سەردەمی  لەگەڵ  گرتەدەست،  لەپڕوسیا 

بزووتنەوەی  بەگشتی  پ��اش��ای��ەدا،  ئ��ەم 

ئاستەنگ  دووچ��اری  فەلسەفی،  و  هزری 

بەتایبەتیش  ب��ووی��ەوە،  زۆر  كێشەی  و 

فەلسەفەكاران،  زان��او  نوسەرو  كێشەی 

چاودێری،  سیستەمی  لەگەڵ  پێشەوە  هاتە 

كێشەیە،  لەم  بەشێك  بووە  كانت  بەوەش 

پێش  گرتەوە.  كانتی  یەخەی  ڕاستەوخۆ 

فردیكی  دەستی  لەسەر  پڕوسیا  كاتە،  ئەم 

بینیبوو  بەخۆیەوە  زۆری  ئ��ازادی  مەزن، 

فەلسەفەو  بیركردنەوەو  هزرو  لەبواری 

كاتێك  مەزن،  فردریكی  بەجۆرێك  ئاییندا، 

لەڕۆژی )1749/3/16( دا ڕازی بوو بەوەی 

و  كتێب  چاودێرێكردنی  بۆ  دامەزراوەیەك 

خوێندنی  میتۆدی  زانستی،  لێكۆڵینەوەی 

ئەوە  بۆ  ئاماژە  دامبەزرێنێت،  زانكۆكان 

چاودێری  ئەركی  دەبێت  كە  دەك���ات، 

عاقڵ،  گەورەو  و  مەزن  پیاوی  ببەخرشێتە 

بەشێوەیەك گوێ  بەشتی پڕو پووچ نەدات 

نەكەوێت،  قسەلۆك  قسەو  ب��ەدوای  و 

مەرسومە  ئەم  دەیەمی  لەماددەی  بۆیە 

نابێت  دەنووسێت:" حكومەت  شاهانەیەدا 

لێكۆڵینەوەی  لەبەردەم  بەربەست  ببێتە 

بەڵكو  ڕاستی،  ب��ەدوای  گ��ەڕان  و  جددی 

دەك��ات،  شتانە  ئ��ەم  چ��اودێ��ری  تەنیا 

سەرەكییە  بنەما  ل��ەگ��ەڵ  ناكۆكن  ك��ە 

ئەخالقی  سیستەمی  و  ئایین  گشتییەكانی 

كۆمەڵگە"  مەدەنی  و 

ه���ەر ل���ەس���ەردەم���ی ف��ردری��ك��ی 

 �� بەرلین  مانگانەی  )گۆڤاری  مەزنیشدا 

 )  Die berlinische Monatsscgrift

یۆهان  سەرنووسەرەكەی  باڵوكرایەوەو 

 Johann Erich Biester ��  ئیریش بیستێر

بو، كە تاوەكو ساڵی )1811( بەردەوام بو، 

باشەكان.  ن��اودارو  لەگۆڤارە  بوو  یەكێك 

لەم  دووەم  فلهلمی  ف��ردری��ك  هاتنی 

بەسەر  هەبوو  زۆری  كاریگەری  كاتانەدا، 

سانسۆری  بیروڕا،  ئازادی  پاشەكشەكردنی 

زۆری خستە سەر باڵوكراوەو گۆڤارو كتێب 

ڕۆژنامەكان.  و 

فۆلنێر  وەكو  كەسێكی  سەركەوتنی 

لەپاشای  نزیكبوو  زۆر  كە    Wollner  ��

ئەم  هەموو  ئ��ەوەی،  هۆی  بووە  ت��ازەوە، 

پێشرتو  ك��ردب��وون،  ب��ۆ  ك��اری  ك��اران��ەی 

بتوانێت  ڕاهێنابو،  ل��ەس��ەر  ش���ازادەی 

یەكەم  فۆلنێر  جێبەجێیانبكات.  بەئاسانی 

فۆن  دەركردنی  نوێدا،  لەسەردەمی  كاری 

لەپۆستی  بوو   von Zedlitz  �� تزیدلیتز 

قوتابخانەكان،  كڵێساو  كاروباری  وەزیری 

كراوەیەو  پیاوێكی  گوایە  بو،  نارساو  وا  كە 

ل��ەڕۆژی  ه��ەب��وو.  بەڕۆشنگەری  ب��ڕوای 

ك��ردە  خ��ۆی  فۆلنێر  دا   )1788/6/3(

كاروباری  بۆ  دەوڵەت  وەزارەتی  وەزیری 

ئایینیشی  ك��اروب��اری  و  دادپ�����ەروەری 

ب��ەوەش  وەزارەت����ەوە،  ئ��ەم  نێو  خستە 

و  ئایین  الیەنی  هەردوو  كۆنتڕۆڵی  توانی 

بكات.  دادگاكان 

پ���اش م��اوەی��ەك��ی ك���ەم ل���ەڕۆژی 

پۆستی  لەوەرگرتنی  دا   )1788/6/9(

شاهانەی  مەرسومێكی  فۆلنێر  وەزارەت، 

بوو  تایبەت  م��ەرس��وم��ە  ئ��ەم  دەرك���رد، 

كاروباری  ڕێكخستنەوەی  بەسەرلەنوێ  

دواتریش  پڕوسیادا،  هەرێمی  لەنێو  ئایینی 

ئ��ەم م��ەرس��وم��ە ن���ارسا ب��ە )م��ەرس��وم��ی 

 Das Wollnersche  �� ئایینی  فۆلنێری 

دووەم��ی  م��اددەی   .)Religionsedikt

چاپ  دژی  ب��ەڕوون��ی  م��ەرس��وم��ە،  ئ��ەم 

ئ��ام��اژە  ب���و، چ��ون��ك��ە  ب��اڵوك��ردن��ەوە  و 

كەسێك  ه��ەم��وو  ك��ە  ئ���ەوەدەك���ات،  ب��ۆ 

هاوواڵتییەكی دڵسۆزە، ئەگەر ڕاوبۆچوونی 

بپارێزێت و باڵویاننەكاتەوە،  تایبەتی خۆی 

ڕازی  پێ   ت��ری  خەڵكانی  ن��ەدات  ه��ەوڵ 

لەحاڵەتێكی  بگۆڕێت.  ڕای��ان  و  بكات 

چییان  كانت  كتێبەكانی  و  كانت  وادا، 

ڕەخنەیی  فەلسەفەی  ئەی  بەسەردێت؟ 

گ��ەورەك��ەی  پ��ڕۆژە  كە  دەگ��ات،  بەكوێ  

ئەم  بەرگەی  دەتوانێت  كانت  ئایا  كانتە؟ 

بگرێت؟  هەڕەشەیە  سانسۆرو 

دی����ارە ه���ەم���وو  ئ���ەم ب��ڕی��اران��ە، 

لەالیەنگرانی  بوو  بەرگرتن  بەمەبەستی 

كانت  لەوانەش  یەكێك  كە  ڕۆشنگەری، 

 )1788/12/19( ل���ەڕۆژی  ب��ۆی��ە  ب���وو، 

بۆ  دەرچ���وو  مەرسومێك  ت��ر  جارێكی 

چاودێریكردنی  لەباڵوكردنەوەو  ڕێگرتن 

دەوڵەتی  هەرێمە  لەنێو  باڵوكراوەكان 

بەشێوەیەك  یاساكە  ب��ەاڵم  پ��ڕوس��ی��ادا، 

جیاوازی  شڕۆڤەی  دەتوانرا  كە  داڕێژرابو، 

بۆ بكرێت، چونكە ئاماژەی بۆ ئەوە كردبو، 

كە هانی ئازادی باڵوكردنەوە دەدات، بەاڵم 
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ڕێكخراودا،  و  میانڕەو  لەچوارچێوەیەكی 

كە  دەك��ات،  نووسینانە  ئ��ەم  چ��اودێ��ری 

و  ئایین  گشتییەكانی  بنەما  لەگەڵ  ناكۆكن 

دەوڵەت و سیستەمی ئەخالقی و مەدەنی، 

یان دەبنە هۆی سوكایەتیكردن بەمرۆڤ و 

مرۆڤەكان. كەرامەتی 

سەرۆكی  وەك��و  كرامێر  ف��ۆن  دی��ارە 

بەشێوەیەكی  نەیدەویست  حكومەت، 

جێبەجێبكات،  مەرسومانە  ئ��ەم  تووند 

 )1791/9/1( ل���ەڕۆژی  دەبینین  بۆیە 

ك��رام��ێ��ر  ب��ۆ  ش��اه��ان��ە  ب��ڕی��ارێ��ك��ی  دا 

دەكات،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  كە  دەردەچێت، 

باش  بەشێوەیەكی  چ��اودێ��ری  ی��اس��ای 

كەمتەرخەمە  حكومەت  جێبەجێناكرێت، 

بۆیە  یاسایەدا،  ئەم  بەجێكردنی  لەجێی 

ئایینی  كتێبی  چاودێریكردنی  بڕیاردەدات 

كەسانێكی  دەس��ت  بدرێتە  ئەخالقی،  و 

دیاریكراون،  كۆشكەوە  لەالیەن  كە  تر، 

هیلمێر  و   Hermes  �� هێرمێس  ئەوانیش 

ئایینی  پیاوی  دوو  كە  بوون،   Hilmer  ��

ب��وون.  ت��وون��دڕەو  و  پەرست  كۆنە  زۆر 

ئاماژەی  تەنیا  حكومەت  بڕیارەی  ئەم 

داوایەكی  هیلمێر  بەاڵم  كردبو،  كتێب  بۆ 

دەبێت  كە  حكومەت،  بۆ  ب��ەرزك��ردەوە 

پێش  بگرێتەوە،  ڕۆژنامەكانیش  گۆڤارو 

بابەتەكان  دەبێت  باڵوبكرێنەوە،  ئەوەی 

و  بەردەستیان  بێتە 

ئەوان  بیانخوێننەوە، 

دەشێن  كە  بدەن،  لەبابەتەكانیان  بڕیار 

بەشێكی  ئەوەبوو  نا.  یان  باڵوكردنەوە  بۆ 

ناوچەو  ڕوویانكردە  یان  گۆڤارەكان،  زۆری 

واڵتی تر، لەوێوە پەخش و باڵودەكرانەوە، 

داخران.   یانیش 

(3)
ئەو  بەهۆی  كانت   )1794( لەساڵی 

باڵویكردبوونەوە،  كتێبانەی  و  نوسین 

دووچ���اری  پڕوسیا  حكومەتی  ل��ەگ��ەڵ 

كۆمەڵێك كێشە هات. لەڕاستیدا ئەگەرچی 

بەاڵم  دەركەوتن،  كاتەدا  لەم  كێشانە  ئەو 

هەبوو،  كۆنرتیان  زۆر  ڕەگوڕیشەی  خۆیان 

دەگ��ەڕان��ەوە،  زووت��ری��ش  مێژووێكی  بۆ 

كە  دەرك���ەوت،  كاتە  ئ��ەو  بەتایبەتیش 

فەرەنسییەوە  ب��ەش��ۆڕش��ی  خەریكبوو 

ئەو  دەسەاڵتدارانی  لەالیەن  گرێدەدرا. 

وا  بەكانت  شۆڕشە  ئەم  پێوەندی  كاتەوە، 

لێكدەدرایەوە، وەكو ئەوەی كانت لەپشت 

ئەو  بەهۆی  بووبێت،  شۆڕشەكەوە  هزری 

لەبارەی  كتێبانەی  و  نووسین  هەموو 

ڕۆشنگەرییەوە  بزاڤی  هاندانی  ڕەخنەو 

یەكێك  چ��ون��ك��ە  ب��اڵوی��ك��ردب��وون��ەوە، 

و  فەرەنسی  شۆڕشی  گرنگەكانی  لەبنەما 

بو،  بنەمایە  ئەو  ڕۆشنگەری،  بانگەشەی 

كە كانت و هزرڤانانی پێشووتریش كاریان 

بااڵدەستی عەقڵ. واتە،  لەسەر كردبوو 

تێگەیشتنی دەسەاڵتدارانی ئەڵامنیا بۆ 

سەركەوتنی شۆڕشی فەرەنسی، بەو مانایە 

باڵوبوونەوەی  ئەنجامی  ئ��ەوە  كە  ب��وو 

ب��ی��رۆك��ەو ه���زری ڕۆش��ن��گ��ەری��ی��ە، كە 

خەریكبوو  دەك��ردو،  ڕابەرایەتی  كانت 

هەموو  دەگەیشتە  كاریگەرییەكەی 

كە  بزانین  ئەوە  ئەگەر  بەتایبەتیش  الیەك، 

دوای سەركەوتنی شۆڕشی  كەم  ماوەیەكی 

و  شازدەیەم  لویسی  كوشتنی  فەرەنسی، 

خاتوو ماری ئەنتوانێتی خێزانی، حكومەتی 

باڵوكردنەوە  و  بەچاپ  بەرانبەر  پڕوسیا 

كە  تەماشادەكرا،  وا  ئەوەش  بو،  تووندتر 

ئەو  پاشاكانی  لەسیاسەتی  بێت  جۆرێك 

لەباڵوبوونەوەی  ڕێگرتن  بۆ  پڕوسیا  كاتی 

ئەڵامنیادا. بەنێو  ئاگری شۆڕش 

هەوڵیدا،  زیاتر  پڕوسیا  حكومەتی 

بكات،  باڵوكراوەكان  چاودێری و كۆنتڕۆڵی 

و  پاڵپشت  وەك��و  ئەوانەی  بەتایبەتیش 

von Zedlitz
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دەكران  تەماشا  ڕۆشنگەری  باڵوكەرەوەی 

داڕشتنی  هەڵمەتەی  ئەم  نارساوبوون.  و 

كەس  یەكەم  چاودێری،  بۆ  سیستەمێك 

ڕۆژێ��ك  چەند  گ��رت��ەوە،  كانتی  بەڕۆكی 

چاودێری،  دەستەی  دامەزراندنی  دوای 

ئەندامی   Woltresdorf  �� فۆلرتیزدۆرف 

ئاڕاستەی  نامەیەك  دەستەیە،  ئەم  بااڵی 

دەك��ات،  دووەم  فلهلمی  فردریك  پاشا 

ڕێگا  بۆئەوەی  دەربكات،  مەرسومێك  كە 

چیرت  نەتوانێت  ك��ە  بگرێت،  لەكانت 

بكاتەوە. باڵو  و  كتێبەكانی چاپ 

كانت  هەڵوێستی  ل��ەڕاس��ت��ی��ش��دا 

ل��ەب��ارەی ش���ۆڕش، ل��ەس��ااڵن��ی ی��ەك��ەم و 

دوات��ر،  سااڵنی  بۆ  ش��ۆڕش  دووەم��ی 

بەسەرداهاتبوو.  زۆری  گۆڕانكاری 

سەرەتا  ف��ەرەن��س��ی،  ش��ۆڕش��ی 

كە  دەن���اس���ان���د،  وا  خ���ۆی 

بەدیهێنانی  من��ای��ن��دەی 

هزری  بااڵكانی  منوونە 

عەقاڵنییەت و ڕۆشنگەری 

بەاڵم  دەك��ات،  ئەوروپی 

ئ��ەو ج��ۆرە دەس��ەاڵت��ەی 

هاتە  ش��ِۆرش��دا  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە 

زوو  هەر  كێشانەی  ئەو  كارو  سەر 

فەرەنسیان  شۆڕشی  یەخەی  بەزوو 

باڵوبوونەوەی  هۆی  بوونە  گرت، 

بەسەر  تۆقاندن  و  ت��رس 

لەنێو  بەگشتی،  خەڵك 

ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ی��ش��دا 

ب��ەت��ای��ب��ەت��ی. ك��ان��ت 

زۆر  بەدواوە   )1793( لەساڵی 

نەبو،  ئەوەی  تاقەتی  جاران  وەكو 

خەریكبوو  بكات،  شۆڕشە  لەم  بەرگری 

دەچۆوە،  خۆیدا  ڕاكانی  و  بەبیروبۆچوون 

لەئاست  ه��ات��ب��و،  ب��ێ��زاری  دووچ����اری 

ئ��ەو م��وم��ارەس��ەی��ەی دەس��ەاڵت��داران��ی 

ئەنجامیاندەدا،  ف��ەرەن��س��ا  كاتی  ئ��ەم 

ئ��ازادی  و  ئ��ازادی  لەبارەی  بەتایبەتیش 

وەكو  كانت  عەقاڵنییەتەوە.  و  ڕادەربڕین 

زانكۆ،  مامۆستایەكی  و  فەلسەفەكارێك 

پاشایەتی  كۆشكی  دەسەاڵتدارانی  لەالی 

لەساڵی  بۆیە  ڕێزبو،  جێگای  ب��ەردەوام 

سەرهەڵدانی  پێش  وات��ا  دا،   )1786(

پاشایەتی  دەسەاڵتی  فەرەنسی،  شۆڕشی 

كە  تێگەیشتبوون،  ل���ەوە  ب��ەت��ەواوی 

ئ��ەوروپ��ادا  لەسەرئاستی  ئێستا  كانت 

ڕێ��زەوە  بەچاوی  ناوبانگیدەركردووە، 

زیاتر  بۆ  مووچەكەشیان  تەماشایاندەكردو، 

زانكۆشیان  ڕاگری  پلەی  هەروەها  كردبو، 

رازیبكەن.  كانت  تاوەكو  بەخشیبو،  پێ 

گۆڕان  ئەنجامی  رووداوان��ە  ئەم  هەموو 

دەرب��اری  بیركردنەوەی  لەشێوازی  بوو 

زانكۆو  و  زانست  لەئاست  پاشایەتی، 

چونكە  كانتیزم،  فەلسەفەی  بەتایبەتیش 

كانت چیرت لەوە دەرچوو بوو مامۆستایەك 

پڕوسیایی  فەلسەفەكارێكی  نووسەرو  و 

ڕێبازێكی  ببوونە  كانتیزم  و  كانت  بێت، 

ئەوروپا،  لەسەرئاستی  گەورە  فەلسەفی 

لەواڵتانی  خەڵك  ڕۆژانە  و  كەم  بەالیەنی 

ئەسكەندەنافیاوە،  بەریتانیاو  فەرەنساو 

پیاوە مەزنەیان دەكرد.  سەردانی ئەم 

كۆشكی  گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ەی  ئ��ەم 

تاوەكو  ب��و،  ب��ۆئ��ەوە  پاشایەتی 

لەمیانەی وەزارەتی كولتوورەوە، 

بتوانێت  پاشایەتی  كۆشكی 

ك��ۆن��ت��ڕۆڵ��ی ب��اڵوك��راوەك��ان 

هەڵمەتی  بەرەنگاری  بكات، 

الی��ەن��گ��ران��ی  و  ڕۆش��ن��گ��ەری 

وەكو  ببێتەوە.  ڕۆشنگەری  ڕەوتی 

ئ��ام��اژەم��ان ب��ۆ ك��رد، ب��ەه��ۆی ئەم 

سنووری  تەسككردنەوەی  مەرسومەو 

ناوداری  گۆڤاری  دوو  ئازادییەكان، 

ئ��ەوس��ای ب��ەرل��ی��ن، ك��ە ك��ان��ت و 

نووسین  ڕۆشنگەرەكان 

خ��ۆی��ان  وت������اری  و 

ب��اڵودەك��ردەوە،  تێدا 

دەرگاكانی  ناچاربوون 

خ���ۆی���ان داب����خ����ەن و 

جێبهێڵن.  بەرلین  و  كۆچبكەن 

ئ���ەو دەس��ت��ەی��ەی ه��ێ��رم��ی��س و  kant
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دەسبەسەر  تاوەكو  دام��ەزرا،  ئەوە  بۆ  هیملەر 

بگرن،  توێژینەوانەدا  وتارو  و  كتێب  ئەو  هەموو 

ئینجیلی  كتێبی  بەبنەماكانی  دژ  هەوڵیانداوە  كە 

و  ئەكادیمی  و  زانستی  بەڵگەی  مەسیحی، 

بنەمای  بەگشتی  بخەنەڕوو.  عەقاڵنی  و  فەلسەفی 

هەڵمەتە،  و  چاودێریی  و  كۆنتڕۆڵ  ئەم  سەرەكی 

بەاڵم  وەرگرتبو،  ئایینییانەی  فۆڕمێكی  لەڕوخساردا 

دیاریكراویان  سیاسی  ئامانجێكی  لەناوەڕۆكدا 

ه��زرو  ل���ەوەی  ب��وو  ڕێگرتن  ئ��ەوی��ش  ه��ەب��وو، 

ئەڵامنیا،  بگاتە  فەرەنسی  شۆڕشی  بیركردنەوەی 

دەست  فەرەنسا،  گەلی  وەك��و  ئەڵامن  گەلی 

بەشۆڕش و ڕاپەڕین نەكەن.

زۆر  زەبرێكی  و  ت��وون��دی  دەستەیە  ئ��ەم 

فۆلرتتسودۆرف،  بەجۆرێك  نیشاندا،  گەورەیان 

دەستەیە  ئ��ەم  لەئەندامانی  ب��وو  یەكێك  ك��ە 

چ��اودێ��ری و دەس��ەاڵت��ی زۆری��ش��ی پ��ێ��دراب��و، 

كە  كردبو،  پاشایەتی  لەكۆشكی  ئ��ەوەی  داوای 

هیچ  كانت  شێوەیەك  بەهیچ  ن��ەدرێ��ت  ڕێگا 

ڕۆژنامەو  گۆڤارو  لەهیچ  وتارێك،  و  نووسین 

باڵوكراوەیەكدا باڵوبكاتەوە، بەاڵم دوو هاوڕێكەی 

شێوە  بەو  ڕادەی��ە  ئەو  تا  ئامادەنەبوون،  تری 

بەتایبەتی  بكرێت  كانت  لەگەڵ  ڕەفتار  تووندە 

ناوەڕۆكی  هەڵسەنگاندنی  بەرپرسی  كە  هیملەر 

ئەخالقییانەی نووسین و باڵوكراوەكان بو، بەچاوی 

دەبینین  بۆیە  دەك��رد،  كانتی  تەماشای  ڕێ��زەوە 

بەناوی  وتارێك  كانت  دا   )1792( لەساڵی  كاتێك 

)لەبارەی ئەو شەڕانگێزییەی كە لەئەسڵدا بەشێكە 

گۆڤاری  بۆ  دەنێرێت  مرۆڤایەتی(  لەرسوشتی 

خۆی  هاوڕێی  بیستەری  كە  بەرلین،  مانگنامەی 

باڵوبكاتەوە،  بۆی  بۆئەوەی  بوو،  سەرنوسەری 

ئامۆژگاری كانت دەكات، بەوەی  دەبینین بیستەر 

باشرتە  وا  باڵوبكاتەوە،  بۆ  وتارەكەی  ئەوەی  پێش 

كۆنتڕۆڵی  و  چاودێری  دەستەیەی  ئەم  بیداتە 

هیچ  دووچاری  كانت  تاوەكو  سەرباڵوكراوەكان، 

خۆی  گۆڤارەكەی  ئەو  چونكە  نەیەت،  كێشەیەك 

بكەوێتە  كانت  نەیدەویست  بەاڵم  دەربازكردبو، 

سیاسی. كێشەی  نێو 

وت��ارە  ئ��ەم  كاتێك  كانت  دەبینین  بۆیە 

دەچێتە  ڕاستەوخۆ  دەستەیە،  ئەم  بۆ  دەنێرێت 

یەك  تەنیا  دوای  ئەویش  هیملەر،  بەردەستی 

لەسەر  ڕەزام��ەن��دی  وتارەكە،  لەگەیشتنی  ڕۆژ 

سەر  دەكاتە  جەخت  دەردەبڕێت،  باڵوكردنەوەی 

ئەم  بۆ  ورد  خوێندنەوەیەكی  دوای  كە  ئەوەی، 

تری  نووسینەكانی  وەكو  دەركەوتووە  بۆی  بابەتە، 

ئەو  تەنیا  دەستەبژێرییەو  زۆر  وتارێكی  كانت، 

كەسانە حەزی پێدەكەن، كە زاناو خاوەنی ڕوانین 

خوێنەری  بەخۆیانن،  تایبەت  بیركردنەوەی  و 

لێنایەت  خۆشی  و  تێبگات  لێی  ناتوانێت  ئاسایی 

ئاڕاستەی ئەوانیش نەكراوە. و هەر 

بەناوی  تر  وتارێكی  كانت  دەبینین  لەكاتێكدا 

دەنێرێت  شەڕدا(  خێرو  نێوان  ملمالنێی  )لەبارەی 

دەچێتە  یەكەمجار  وتارە  ئەم  دەستەیە،  ئەم  بۆ 

بەردەستی هیملەر، بەاڵم ئەو پێیوایە تایبەمتەندی 

چۆتە  زیاتر  نییەو  ئەو  كاری  جیاوازەو  وتارە  ئەم 

ئاڕاستەی  بۆیە  اله��ووت��گ��ەرای��ی،  بابەتی  نێو 

باڵوكردنەوەی  ڕێگەی  ئەویش  دەكات،  هێرمسی 

بەرانبەر  پیشاندا  خۆی  ناڕەزایی  بیستەر  پێنادات. 

ن��اڕەزای��ی  نامەیەكی  دەس��ت��ەی��ەو  ئ��ەم  ب���ەڕای 

ئەوەیان  پرسیاری  بیستەر  تێیدا  كە  ئاڕاستەكردن، 

بەدژ  كانت  وت��ارەی  ئەم  بۆچی  كە  دەك��ات،  لێ  

بێن  كە  دەكات،  داوا  ئینجا  دەبەن؟!  ناو  بەئایین 

لەكوێدا  بەئایینەو؟  دژ  لەكوێدا  دیاریبكەن  بۆی 

دەرچووە؟  كە  پاشایەتییەیە،  مەرسومە  بەو  دژ 

ئەو  كە  دەكات،  لەهێرمێس  ئەوە  پرسیاری  ئینجا 

بەچ یاسایەك كار دەكات؟ 

هێرمێس  ناڕەایەتییەدا،  ئ��ەم  لەبەرانبەر 

وەاڵمی بیستەر دەداتەوە، ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، 

سەرنووسەری  لەبەرانبەر  نییە  بەرپرسیار  ئەو  كە 

كانت بەرانبەر ئەم 
نامەیە سەرسام 
بوو، چونكە دەیزانی 
ڕەنگە ڕێگای لێبگرن 
وتارو كتێبەكانی 
باڵوبكاتەوە، بەاڵم 
هەرگیز پێیوانەبوو 
ئەنجوومەنی وەزیران 
بەهاندانی فۆلنێر، 
دێن بڕیارێكی 
سیاسی بۆ 
دەردەكەن، نامەیەكی 
ئاوا هەڕەشە ئامێزی 
بۆ دەنووسن، بۆی 
دەنێرن
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ئەو  بەرپرسیارێتی  بەڵكو  گۆڤارەكەدا، 

بیستەر  دواتر  پۆستەكەیەتی.  بە  بەرانبەر 

بەرلین،  مانگنامەی  سەرنووسەری  وەكو 

دەك��ات،  پاشا  ئاڕاستەی  نامەیەك  خۆی 

وتارەی  ئەم  بەباڵوكردنەوەی  ڕێگا  تاوەكو 

كێشانە  ئ��ەو  ب��ۆ  ئ��ام��اژە  ب���دات،  كانت 

و  نووسەران  بۆ  دەستەیە  ئەم  كە  دەكات، 

دروستیدەكەن. فەلسەفەكاران  زاناو 

كردبوو،  داوای  بیستەر  نامەیەدا،  لەم 

ك��اری  ب��ەرن��ام��ەی  بخرێتە  پ��رس��ە  ئ��ەم 

بڕیاری  ئ��ەوان  وەزی���ران،  ئەنجومەنی 

فۆن  ئەڵامنیش  ڕاوێژكاری  لەسەربدەن، 

كرامێر لەسەر ئەم داوایە ڕازی بو، تاوەكو 

ئەم  لەسەر  بڕیار  وەزی��ران  ئەنجومەنی 

كاتانەدا  لەم  بەاڵم  بدەن،  كانت  وتارەی 

گەورە  سیاسی  پێشهاتی  كێشەو  كۆمەڵێك 

لەنێو  كێشەیە  ئ��ەم  نەكرا  پێش،  هاتنە 

وەزی��ران��دا  ئەنجومەنی  ك��ۆب��وون��ەوەی 

بخرێتەڕو، بۆیە ئەم بابەتە زۆر دواكەوت. 

كاتێكیش ئەم بابەتە هاتە پێش، بۆ ئەوەی 

شۆڕشی  و  سیاسی  ڕەوشی  تاوتووێبكرێت، 

هەموو  ئاستێك،  گەیشتبووە  فەرەنسی 

كێشانەی  ئ��ەم  ل��ەوەی  دەت��رس��ان  الی��ەك 

بۆیە  ئەڵامنیا،  نێو  بۆ  بپەڕێتەوە  فەرەنسا، 

وەزیران  ئەنجومەنی  ئەگەر  بو،  ئاسایی 

داوای��ەی  ئ��ەم   )1792/6/12( ل���ەڕۆژی 

ڕەتبكەنەوە.  بیستەر 

(4)
كانت   )1792( س��اڵ��ی  ل��ەه��اوی��ن��ی 

دەستنووسەكەی  كرد،  لەبیستەر  داوای 

توێژینەوەیەی  ئەم  هات  بگێڕێتەوە،  بۆ 

و  سێیەم  بەشی  دوو  ك���ردو،  ف��راوان��رت 

چوارەمی بۆ زیادكردوو لەشێوەی كتێبێكدا 

پەتیدا  عەقڵی  لەسنووری  )ئایین  بەناوی 

لەم  خۆی  ئەوەی  بۆ  كانت  باڵویكردەوە(. 

ویستی  بكات،  دەرباز  چاودێری  كێشانەی 

كۆلێژێكی  بەردەستی  بخاتە  كتێبە  ئەم 

بڕیاری  ئەوان  تاوەكو  الهووتی،  خوێندنی 

ل��ەب��ارەی��ەوە ب��دەن ت��اوەك��و ل��ەوان��ەوە 

بەدەستبێنێت  ئەكادیمی  رەسمی  پشتگیری 

كتێبە  ئەم  ئەوانەوە  بەپاڵپشتی  بتوانێت  و 

باڵوبكاتەوە.

ل��ەوە  بیری  كانت  س��ەرەت��ا  ڕەن��گ��ە 

بداتە  خ��ۆی  كتێبەی  ئ��ەم  كردبێتەوە، 

زانكۆی هاللی، بەاڵم كاتێك زانی ماوەیەك 

فیشتەی  كتێبێكی  زانكۆیە  ئ��ەم  پێشرت 

بەناوی  كە  ڕەتكردبۆوە،  فەلسەفەكاریان 

لەهەموو  ڕەخ��ن��ەگ��رت��ن  ب��ۆ  )ه��ەوڵ��ێ��ك 

بۆوە  پەشیامن  زوو  ئەوە  بو،  رسووشێك( 

بیری  پێدەچێت  بۆیە  بیرۆكەیە،  ل��ەو 

زانكۆی  بداتە  كتێبە  ئەم  كردبێتەوە،  لەوە 

بیری  كانت  پێدەچێت  بەاڵم  كۆنیگسبێرگ، 

نایەوێت  هەرگیز  كە  كردبێتەوە،  ل��ەوە 

كە  كراوس،  كریستیان  خۆی  قوتابییەكەی 

دا   )1793  ��  1792( خوێندنی  لەساڵی 

شەرمەزار  شارەدا،  لەم  بوو  زانكۆ  ڕاگری 

هەڵوێستێكی  ن��ێ��و  بیخاتە  و  ب��ك��ات 

لەوە  بیر  بۆیە  زانكۆیەدا،  لەو  نەخوازراو 

و  كەش  یێنا.  زانكۆی  بینێرێتە  دەكاتەوە 

بەرلین  لەچاو  بوو  كراوەتر  ئەوێ ،  هەوای 

ڕەزامەندیان  ئەوان  بۆیە  كۆنیگسبێرگ،  و 

لەساڵی  كتێبەكەش  و  دەب���ڕی  ل��ەس��ەر 

)1793( دا باڵوكرایەوە   

دا،   )1794/9/30( ل������ەڕۆژی 

دەردەكات  بڕیارێك  وەزیران  ئەنجومەنی 

سنوورداركردنی  بەرتەسككردنەوەو  بۆ 

باڵوكردنەوەی  و  چاپ  و  نووسین  بواری  Voltaire
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بەنامەیەك  بڕیارەی  ئەم  كانت  كانت، 

دەكەنەوە  ئاگاداری  تێیدا  كە  پێگەیشت، 

لەسەر  بێت  ب���ەردەوام  نابێت،  ل��ەوەی 

لێكۆڵینەوەو  وت���ارو  ب��اڵوك��ردن��ەوەی 

نورساوە:"  لەبڕیارەكەدا  ئینجا  كتێبەكانی، 

دەخ��وازی��ن،  ت��ۆ  ب��اش��ی  ه���ەردەم  ئێمە 

چەندە  ك��ە  ب��زان��ی��ت،  ت��ۆش  پێویستە 

وانە  كە  مامۆستایەك،  وەكو  بەرپرسیت 

تۆ  لێدەگرن.  گوێت  دەڵێیتەوە،  بەگەنجان 

ئامانجە  و  ئەرك  بەرامبەر  بەرپرسیاریت 

دەیانزانی.  باش  خۆت  كە  نیشتیامنییەكان 

بەوشارییەوە  لەبەڕێزتان  داواك��اری��ن 

بەرپرسیارێتییەدا  ئ��ەم  لەگەڵ  مامەڵە 

خۆتان  كە  لێتان  هیواخوازین  بكەن، 

شتێك  هیچ  بپارێزن،  ئێمە  لەناڕەزایەتی 

ناڕەزایەتیامن،  هۆی  ببێتە  كە  مەكەن، 

شوێن و پلەو پایەتان بەپێی ئەرك و فرمانی 

بن  ه��اوك��ارم��ان  بەجێبگەیەنن،  خۆتان 

نیشتیامنییەكاندا،  ئامانجە  لەبەدیهێنانی 

ڕێگایە،  ئەم  لەسەر  بەردەوامیتان  ئەگینا، 

ڕێوشوێن  هەندێك  دەك��ات  ن��اچ��ارم��ان 

ئێوە  ڕەزامەندی  جێگای  كە  بگرینەبەر، 

نابێت".

ئەم بڕیارەو ئەم نامەیە پیشانیدەدات، 

بڕیاری  لەڕێگای  بەگشتی،  حكومەت  كە 

بەزمانێكی  وەزی��ران��ەوە،  ئەنجوومەنی 

دەكات،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  ئامێزانە  هەڕەشە 

ك��ە ئ���ەوان ب��ەب��اش��ی چ��اودێ��ری ئ��ەوە 

كتێبەكانی  وتارو  و  نووسین  چۆن  دەكەن، 

هەندێك  شێواندنی  بەمەبەستی  كانت، 

مەسیحییەت  پیرۆزو  كتێبی  لەبنەماكانی 

بەپشت  ه��ەوڵ��دەدرێ��ت  ب��ەك��اردێ��ت، 

ئەو  بەڵگانەی  ڕاو  و  بۆچوون  بەو  بەسنت 

سووكایەتی  دێن  خەڵكانێك  ڕو،  دەیانخاتە 

دەك��ەن،  مەسیحی  ئایینی  بەبنەماكانی 

)ئایین  كتێبی  سەر  دەخاتە  پەنجە  بۆیە 

جەخت  پ��ەت��ی��دا(،  عەقلی  ل��ەس��ن��ووری 

دەكاتە سەرئەوەی، كە ئەم كتێبە زۆرترین 

كردووە. مەسیحی  بەئایینی  سووكایەتی 

كە  نامەیەی  ئ��ەم  پێدەچێت  زۆر 

بڕیارەكەی  باسی  ه��ات��ووەو  كانت  ب��ۆ 

نوورسابێت.  فۆلنێرەوە  لەالیەن  تێدایە، 

ئەوە  بۆ  ئ��ام��اژە  فۆلنێر  نامەیەدا  ل��ەم 

دەك���ات، ك��ە ئ���ەوان وەك��و دەس���ەاڵت، 

دەك��رد،  لەكانت  ئ��ەوەی��ان  چ��اوەڕوان��ی 

بەزمانێكی  بۆیە  ئەنجامبدات،  باشرت  كاری 

كە  پێیڕادەگەیەنێت،  لەهەڕەشەوە  پڕ 

ل��ەدژی  ئاستێك  گەیشتۆتە  ك��ارەك��ان��ی 

بگرن،  بەرگەی  ناتوانن  چیرت  دەس��ەاڵت، 

ئەویش وەكو مامۆستایەكی زانكۆو نەوەی 

ویژدانی  بەرپرسیارێتی  لەسەریەتی  نوێ ، 

ئەوەی  چاوەڕوانی  بۆیە  ئەستۆ،  بگرێتە 

ئەنجامنەدات،  وا  كاری  چیرت  دەكەن،  لێ  

لەئاییندەدا  نەكات،  تووڕەیان  زیاتر  لەوە 

هەروەها  نەكاتەوە،  دووب��ارە  وا  ك��اری 

خۆی  سەرشانی  بەئەركی  لێدەكات  داوای 

ئەكادیمی  پێگەی  شوێنگەو  هەڵبستێت، 

لەپێناو  بەكاربێنێت،  بەشێوەیەك  خۆی 

كۆشكی  ئ��ام��ان��ج��ەك��ان��ی  و  م��ەب��ەس��ت 

ئاماژە  لەكۆتاییشدا  ئینجا  پاشایەتیدابێت، 

و  سەركێشیكردن  كە  دەك��ات،  ئ��ەوە  بۆ 

ئەوەی،  هۆی  دەبێتە  زیاتر،  پێشێلكردنی 

تر  ڕێوشوێنی  كۆمەڵێك  ناچاربن  ئ��ەوان 

بۆ  نییە  دڵخۆشی  مایەی  كە  بگرنەبەر، 

هیچ الیەك.

سەرسام  نامەیە  ئەم  بەرانبەر  كانت 

لێبگرن  ڕێگای  ڕەنگە  دەیزانی  چونكە  بو، 

ب��ەاڵم  ب��اڵوب��ك��ات��ەوە،  كتێبەكانی  وت��ارو 

وەزیران  ئەنجوومەنی  پێیوانەبوو  هەرگیز 

سیاسی  بڕیارێكی  دێن  فۆلنێر،  بەهاندانی 

هەڕەشە  ئاوا  نامەیەكی  دەردەك��ەن،  بۆ 

دەن��ێ��رن.  ب��ۆی  دەن��ووس��ن،  ب��ۆ  ئامێزی 

بێدەنگی  م��اوەی��ەك  ب��ۆ  كانت  ل��ێ��رەدا 

بەڵێنیش  ت��ەن��ان��ەت  ه��ەڵ��دەب��ژێ��رێ��ت، 

دەدات،  حكومەت  و  دووەم  بەفردریكی 

پرسی  لەسەر  شتێك  هیچ  جارێكیرت  كە 

نانووسێت. ئایینی 

بڕیارە  ئ��ەم  دژی  كانت  بێگومان 

كە  پیشانداوە،  ئەوەشی  ئەگەرچی  بو، 

كانت  دەبینین  بۆیە  ق��ب��ووڵ��ی��ك��ردووە، 

لەپارچە كاغەزێكدا كە دوای كۆچی دوایی 

كە  دەكات،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  دۆزراوەتەوە، 

ئینكاری  ناحەزانەیەو  تەواو  بڕیارە  ئەم 

هەروەها  دەكات،  هەڵوێستانە  جۆرە  ئەم 

ڕەنگە  كە  دەك���ات،  ئ��ەوەش  بۆ  ئ��ام��اژە 

باش  كارێكی  بێدەنگی  ئاوادا،  لەحاڵەتێكی 

بێت، بە ئەركی حوكمدراوان ناوی دەبات، 

ئاماژە بۆ ئەوەش دەكات، كە ئەگەر  ئینجا 

دەیانزانێت  مرۆڤ  شتانەی  ئەم  هەموو 

دروستیش  و  ڕاس��ت  باسیاندەكات،  و 

شاردنەوەو  و  بێدەنگی  ڕەنگە  بەاڵم  بن، 

ڕاستییەكان  ه��ەم��وو  ڕان��ەگ��ەی��ان��دن��ی 

بێت. باش  ئەركێكی  بەئاشكرا، 

پاشایەتی  كۆشكی  نامەیە،  ئەم  دوای 

دەستەی  س��ەر  خستە  زۆری���ان  ف��ش��اری 

كۆنیگسبێرگ،  زان��ك��ۆی  ئ��ەك��ادی��م��ی 

لەسەر  ئیمزا  هەموویان  ناچاریانكردن 

لەوانەكانیاندا  هیچیرت  بكەن،  بەڵێننامەیەك 

ئایین،  لەبارەی  نەكەن  كانت  تیۆری  باسی 

زانكۆدا. لەنێو  نەكەن  كانتیزم  باسی  چیرت 

ك��ان��ت ب��ەران��ب��ەر ب��ەم ه��ەڕەش��ان��ە 

ج��ۆرە  هیچ  تاقەتی  پاشەكشەیكردو 
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ئایینی  و  سیاسی  بەرەنگاربوونەوەیەكی 

چووبووە  تەمەنی  كاتەش  ئ��ەو  نەبوو، 

جۆرە  ل��ەم  خ��ۆی  هەوڵیدەدا  س���ەرەوە، 

هەوڵیدا  بۆیە  بەدووربگرێت،  كێشانە 

جۆرێك لەسازش لەگەڵ دەسەاڵتی كۆشكی 

هەم  بەجۆرێك  ئەنجامبدات،  پاشایەتیدا 

بەشێك  بتوانێت  هەمیش  بپارێزێت،  خۆی 

بەو  ئەگەر  باڵوبكاتەوە.  لەنووسینەكانی 

مانایە بێت، ئەوە دیارە كانت ویستوویەتی 

شتانە  ئەو  بەهەموو  بڕوای  ئەم  كە  بڵێت، 

نییە  مەرج  بەاڵم  دەیاننووسێت،  كە  هەیە، 

بەئاشكرا  باڵوبكاتەوەو  شتانە  ئەم  هەموو 

پاشا  مردنی  دوای  ساڵێك  ڕایانبگەیەنێت. 

كتێبی  كانت  دووەم،  فلهلمی  فردریك 

 Contest of  �� فاكۆلتییەكان  )ملمالنێی 

ئەم  لەپێشەكی  باڵودەكاتەوە،   )Faculties

قۆناغی  سەر  دەكاتە  زۆر  هێرشی  كتێبەدا 

پاشایە.  ئەم  حوكمدارێتی 

دەیەوێت  كانت  تێدەگەین،  ئێمە  دیارە 

سەختە  قۆناغە  ئەم  بێت،  شێوەیەك  بەهەر 

كۆشكی  ئەوەی  هۆی  بۆتە  كە  بكات،  تێپەڕ 

هەڕەشەی  ببێتەوە،  لێی  ڕقیان  پاشایەتی 

نەدەن  ڕێگا  بكەن،  دژایەتیشی  و  لێبكەن 

بگرە  باڵوبكاتەوە،  وتارەكانی  و  كتێب 

نەدەن  ڕێگە  ڕادەی��ەی  ئەو  بگاتە  كارەكە 

ڕەخنەیی  فەلسەفەی  زانكۆشدا،  لەنێو 

وانەیەك  وەك��و  بگوترێتەوە،  بەقوتابیان 

لەپێشەكی  كانت  لەڕاستیدا  بخوێرنێت. 

بۆ  ئاماژە  فاكۆڵتییەكان(  )ملمالنێی  كتێبی 

مافەكانی  هەرگیز  ئەو  كە  دەك��ات،  ئەوە 

ب��ەردەوام  بەكارنەهێناوە،  بەخراپی  خۆی 

ڕێزی لەم مافانەی خۆی گرتووە، بۆیە كاتێك 

بابەت  هەندێك  باسی  دەكرێت  لێ   داوای 

و  هەڵدەبژێرێت  بێدەنگی  ئەوە  نەكات، 

ئینجا  ناكات،  ئایینی  بابەتی  لەسەر  قسە 

لەكۆتاییشدا ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، كە ئەو 

شاهانە  بەقسەكانی  ئیلتیزامی  بەتەواوی 

وان��ە  ئایینەوە  ل��ەب��ارەی  چیرت  ك���ردووە، 

نانووسێت. شتیش  بوارەدا  لەم  ناڵێتەوە 

ل��ێ��رەدا هێرش  چ��ۆن  ئ��ەی  ك��ەوات��ە 

دەكاتەوە سەر قۆناغی حوكم و دەسەاڵتی 

دوای  پێیوابوو  كانت  چونكە  پاشایەتی؟ 

ئەم  دووەم،  فردریكی  دوای���ی  كۆچی 

خۆی  بەڵێنەكەی  لەسەر  نییە  ناچار  چیرت 

بەردەوام بێت، كە بەپاشاو حكومەتی ئەم 

تازە  حكومەتێكی  پاشاو  ئێستا  دابو،  كاتی 

نییە  ناچار  چیرت  ئەمیش  دەسبەكاربوون، 

بەڵێنەی خۆی بكات.  لەم  پێڕەو 

كێشانە  هەڕەشەو  ئەم  ئەوەشدا  لەگەڵ 

چونكە  نەبو،  تەواو  هەر  بەكانت  بەرانبەر 

كتێبی  چیرت  بڕیاریدا،  فۆلنێر  حكومەتی 

وەكو  پەتیدا(  عەقڵی  لەسنووری  )ئایین 

بەداوایەكی  نەخوێرنێت،  لەزانكۆكاندا  وانە 

ڕەسمی داوایان لەمامۆستایانی زانكۆكان كرد، 

ئەو  نەڵێنەوە.  بەقوتابیان  كتێبە  ئەم  چیرت 

مامۆستاكان  هەموو  دەبوایە  بو،  باو  وا  كاتە 

وەك��و  ب��ك��ەن،  ب��ڕی��ارە  ئ��ەم  ل��ەس��ەر  ئیمزا 

ئیلتیزامی  بڕیارەن،  ئەم  ئاگاداری  ئ��ەوەی 

لەسەر  ئیمزای  كانت  ب��ەاڵم  پێوەبكەن، 

كانت،  نەكردنەی  ئیمزا  ئەم  ڕەنگە  نەكرد. 

بەاڵم  تەماشابكرێت،  رسوشتی  بەشێوەیەكی 

پیشاندان  ناڕەزایەتی  مانای  لەخۆیدا  خۆی 

ڕۆژ  و  شەو  كە  بەدەسەاڵتێك،  بەرانبەر  بوو 

كانتی  تاوەكو  دەگەڕا،  هەنجەتێكدا  بەدوای 

نەخایاند،  زۆری  بڕیارە  ئەم  پێدادگاییبكەن. 

بە  ب��ووە  كتێبەش  ئ��ەم  هەڵوەشێرنایەوەو 

خوێندنی  لەوانەكانی  سەرەكی  بەشێكی 

زانكۆییدا.

(5)

فردریك   )1796/11/16( ل��ەڕۆژی 

كۆچی  پڕوسیا  پاشای  دووەم  فلهلمی 

فردریك  ئەویش  لەجێگای  دواییكرد، 

پاشایەتی  دەس��ەاڵت��ی  سێیەم  فلهلمی 

سێیەم  فلهلمی  فردریك  دەس��ت.  گرتە 

خ��ۆی،  پێش  پاشاكەی  بەپێچەوانەی 

تەنیا  ب���وو،  ك����راوە  ه���زر  ك��ەس��ێ��ك��ی 

دەس��ەاڵت،  لەگرتنە  مانگ  یەك  دوای 

دەستەكانی  لێژنەو  دەرك��رد  بڕیارێكی 

هەڵوەشاندەوە،  پشكنینی  و  چاودێری 

ئ���ازادی گ��ێ��ڕای��ەوە ب��ۆ ن��وس��ەرو زان��او 

 )1798/1/12( لەڕۆژی  فەلسەفەكاران. 

سێیەم،  فلهلمی  ف��ردری��ك  پ��اش��ا  دا 

فۆلنێری  ئاڕاستەی  دەرك��ردو  بڕیارێكی 

داوای  تێیدا  كرد،  حكومەتی  سەرۆكی 

ئایینی  لەكاروباری  دەست  دەكات،  لێ  

ئ��ەوەش  بۆ  ئاماژە  وەرن���ەدەن،  خەڵك 

پاشایەكی  خ���ۆی  ئ���ەو  ك��ە  دەك����ات، 

میللەتێك  ناكات  حەزیش  ئاییندارە، 

بەاڵم  نەبن،  ئاییندار  كە  بكات،  حوكم 

هەست  و  بەدڵ  پەیوەندی  شتێكە  ئایین 

بەزۆری  هەیە،  مرۆڤەكانەوە  نەستی  و 

داوای  بۆیە  كەسدا،  بەسەر  ناسەپێرنێت 

دووبارە  كارانە  جۆرە  ئەم  چیرت  لێدەكات 

كردوونی.  پێشرت  كە  نەكاتەوە، 

هێدی  هێدی  كانت  كاتانەدا،  ل��ەم 

جەستەی  دەن��ا،  هەنگاوی  پیری  ب��ەرەو 

ماوە  ماوە  كاتیشدا  لەهەمان  ببوو،  الواز 

دەكەوت  نەخۆش  لەماڵەوە  جێگاو  لەسەر 

و پێویستی بەئیرساحەت بوو، پێش ئەوەی 

بكات.  لەژیان  ماڵئاوایی  بەیەكجار 


