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پێشەكی

زۆر خ��ۆش��ح��اڵ��م، ك��ە ت��وان��ی��م ل��ە م��اوەی 
گرنگەی  نووسینە  ئەم  ڕۆژدا،    10 نزیكەی 
زمانی  س��ەر  بگێڕمە  وەر  ك��ان��ت  ئیمانوێل 
كوردی و پێشكەشی كتێبخانەی كوردی بكەم. 
ئەم دەقەی كانت الی من زۆر خۆشەویستە، 
لە الیەك نووسینی ئیمانوێل كانتە، لە الیەكی 
تریشەوە بەشێكی گرنگی نێو مێژووی فەلسەفە 
پێك دێنێت، دەقێكە هەمیشە ئامادەییی هەبووە، 
دوای  فەلسەفەكارانی  و  هزرڤان  ب���ەردەوام 
خوێندنەوەیان  و  سەری  گەڕاونەتەوە  كانت، 
بۆی هەبووە،  تازەیان  بۆ كردووە، شرۆڤەی 
لەبارەی ئەم چەمك و بەهایانەی كە لەخۆی 

گرتوون. 
بەگشتی لەم چوار ساڵەی دواییدا زیاتر لە 
لەسەر  زۆرم  كاری  بوومەتەوە،  نزیك  كانت 
بە  جارێكیش  چەند  ك���ردووە،  نووسینەكانی 
كتێبە جوانەكانیدا چوومەتەوە، دەبێت ئەوەش 
بە  چونكە  ن��اب��م،  ب��ێ��زار  و  تێر  لێی  ك��ە  بڵێم 
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لەسەر  ئیش  ساڵەدا،  چوار  لەم  ئەوەی  هۆی 
دەك���ەم،  ئەڵمانی  ئایدیالیزمی  ف��ەل��س��ەف��ەی 
الی  بۆ  بگەڕێمەوە  دەكات  پێویست  هەمیشە 
ئامادەییی  هەمیشە  فەلسەفەكارێك  ك��ان��ت، 
توانیم  بەوەش،  فەلسەفەیەدا.  ئەم  لەنێو  هەیە 
زیاتر بیناسم و لێی نزیك ببمەوە، دەرفەتێك 
بیخوێنمەوە،  باشتر  بكات  ناچارم  هاتەپێش، 

هەوڵیش بدەم باشتر تێی بگەم.
بۆ ئەوەی ئەم دەقەی كانت، بە شێوەیەكی 
ئەم  ب��ەردەس��ت��م��ان،  بێتە  ڕێكوپێك  و  ج��وان 
بە دوو وەرگێڕانی تری  وەرگێڕانە كوردییە، 
عەرەبی بەراورد كراوەتەوە، یەكەمیان لەالیەن 
لەالیەن  ئەویتریشیان  ئەلموسەدق،  ئیسماعیل 
عەبدوڵاڵ خالد ئەلمشوح، وەر گێڕدراونەتە سەر 
زمانی عەرەبی، ئەوەیان تاوەكو وەرگێڕانێكی 
پاك و بێگەرد و جوان بێت، بتوانم بە باشترین 
شێوە پێشكەشی خوێنەری كوردی بكەم، كە 

شایانی هەموو كارێكی جوان و نایابە.
                                                     
ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل
ئۆپساال �� سوید 2015/2/5
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دەسپێك
لەبارەی ڕۆشنگەرییەوە
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)1(
ئەم وەرگێڕانەی لێرەدا پێشەكەشی دەكەین، 
دەقێكی گرنگی نێو مێژووی فەلسەفەیە، یەكێكە 
لە دەقە ناودارەكانی نێو مێژووی فەلسەفەی 
لەالیەن  هەژدەیەمدا.  س��ەدەی  لە  ئەورووپی 
فەلسەفەكارێكی گەورە نووسراوە، كە تاوەكو 
ئەمڕۆیشی لەگەڵدا بێت، ڕۆژانە توێژینەوە و 
لێكۆڵینەوە، كتێب، وتار دەربارەی كەسایەتیی 
خ���ۆی، ف��ەل��س��ەف��ە و ت��ێ��زەك��ان��ی، ب��ە ه��ەم��وو 

زمانەكانی جیهان دەنووسرێن.
) ل���ە وەاڵم�����ی پ���رس���ی���اری: س���ەردەم���ی 
 Beantwortung der �� ڕۆشنگەری چییە؟ 
Frage: Was ist Aufklärung?( ناوی ئەم 
 Immanuel Kant �� دەقەیە كە ئیمانوێل كانت
لە كۆتایییەكانی ساڵی 1784دا نووسیویەتی، 
ت��اوەك��و ل��ەم ك��ات��ەوە ڕێ��ن��ی��ش��ان��دەرم��ان بێت 
لەبارەی تێگەیشتن لە ڕۆشنگەریی ئەورووپی.
ئەم پرسیارە لەالیەن قەشە یۆهان فریدریش 
 Johann Friedrich Zöllner(  �� تسۆلنەر 
1804 – 1753( وەكو ڕەخنەیەك، جۆرێك 
پ��ەراوێ��زی  ل��ە  ب��ۆ وت��ووێ��ژ   ل��ە سووكایەتی 
قەشەیە  ئەم  كاتێك  دراب��وو،  فڕێ  وتارەكەدا 
بەرلیندا  مانگنامەی  گ��ۆڤ��اری  ل��ە  وت��ارێ��ك��ی 
ب��اڵو ك���ردەوە، ڕەخ��ن��ەی ل��ە وت���اری كەسێك 
گرتبوو، كە پێشتر لەژمارەیەكی ئەم گۆڤارەدا، 
شارستانی  هاوسەرگیریی  ب��ۆ  بانگەشەی 
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كردبوو، تسۆلنەریش هێرشی كردە سەر ئەم 
كەسە و ئەم نووسینە، بەرگری لەوە كرد كە 
لەسەر  بێت،  كڵێسا  لە  دەبێت  هاوسەرگیری، 
ببێتە  تاوەكو  بێت،  كلێسایش  پیاوانی  دەستی 

هاوسەرگیرییەكی ڕاستەقینە.
لەم وتارەیدا، تسۆلنەر هێرشی كردە سەر چەمكی 
ڕۆشنگەری، كە پێشتر نووسەرەكە بەكاری هێنابوو، 
پرسیاری  زاراوەی��ە،  بەم  سووكایەتییەكیش  وەكو 

ئەوەی كردبوو، كە ئاخۆ ڕۆشنگەری چییە؟.  
وەاڵم����دان����ەوەی ئ���ەم پ��رس��ی��ارە ل��ەس��ەر 
الپەڕەكانی ئەم گۆڤارەدا، نزیكەی دوو ساڵی 
لەبارەیەوە  وتاریان  زۆر  خەڵكێكی  خایاند. 
نووسیوە، وەاڵمی ئەم پرسیارەیان داوەتەوە، 
ب���ەاڵم دوات����ر ك��ات��ێ��ك ئ���ەم ت����ەوەرە ل��ەس��ەر 
سەرنووسەری  داخ���را،  گۆڤارەكە  الپ���ەڕەی 
گۆڤارەكە تێیدا ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە، كە 
ئەمان ئێستا زیاتر لە بیست پێناسەیان وەك 
وەاڵم بۆ ئەم پرسیارە پێگەیشتووە، هەر لەم 
بریتییە  ڕۆشنگەری  وای��ە  پێی  كە  ك��ەس��ەوە، 
دەگاتە  تا  فەڕەنسی،  جلوبەرگی  مۆدێلی  لە 
لەو  بریتییە  وای��ە  پێی  كە  كانت،  پێناسەكەی 
چوونەدەرەوە  ئازایەتیی  مرۆڤ  تێیدا  كاتەی 
خۆیدا،  خ��ودی  ناكامیی  حاڵەتی  ل��ە  دەك���ات 
بەرەو بیركردنەوەی سەربەخۆی خۆی، بەبێ  
ئەوەی هیچ كەسێك لەدەرەوە بتوانێت شتێكی 

بەسەردا بسەپێنێت.  
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)2(
ڕۆش��ن��گ��ەری، چ��ەم��ك و زاراوەی���ەك���ە لە 
وشەی ڕۆشن �� ڕووناك، سەرچاوە دەگرێت. 
سەردەمی ڕۆشنگەری، كە بەفەرەنسی بریتییە 
دەبێتە بەئەڵمانییش   ،Eclaireissement لە 
 Age دەبێتە بەئینگلیزییش    Aufklaerung
سیاسی،  بزاڤێكی   ،of Enlightenment
بەرفراوان  فەلسەفی  كولتووری،  كۆمەاڵیەتی، 
بوو. لە سەدەی هەژدەیەم لە ئەورووپا سەری 
و  سەدەیە  ئەم  ناسنامەی  بووەتە  ه��ەڵ��داوە، 
بە س��ەدەی  ه��ەژدەی��ەم  ئێستاش س��ەدەی  تا 

ڕۆشنگەری ناو دەبرێت.
مەبەستی ئەم بزاڤە ئەوە بوو، كە فەلسەفە 
ل��ە ت���ەالری ب���ەرزی خ��ۆی بێنێتە خ���وارەوە، 
تێكەاڵوی  و  جەماوەری  فەلسەفەیەكی  بیكاتە 
چینی  پێگەی  بتوانێت  تاوەكو  بكات،  خەڵكی 
ئ��ەری��س��ت��ۆك��رات��ی ك��ۆن��ەپ��ارێ��زی ئ��ەورووپ��ی 
هەڵبوەشێنێتەوە، كە تا ئەم كاتەیش خۆیان بە 
خاوەنی هزر و بیركردنەوە و فەلسەفە دەزانی، 
چونكە بەهۆی پێگەی كۆمەاڵیەتییەوە، بواری 
زۆریان بۆ ڕەخسابوو لە خوێندن و فێربوون، 
ئەنجامدانی  ب��ۆ  بكات  خ��ۆش  ڕێگە  ت��اوەك��و 

گۆڕانكاری لە بوارەكانی ژیاندا. 
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)3(
ڕۆش���ن���گ���ەری، ب��ۆ ی��ەك��ەم ج���ار وەك��و 
بەاڵم  ب��ووە،  لەدایك  ئینگلتەرا  لە  بزاڤێك 
پ��ێ��ش��ڤ��ەچ��وون��ی ڕاس��ت��ەق��ی��ن��ەی ئ���ەم ب��زاڤ��ە 
ب��ەگ��ش��ت��ی چەمكی  ب�����ووە.  ف��ەڕەن��س��ا  ل���ە 
بزاڤێكی  هەر  لە  ب��ووە  بریتی  ڕۆشنگەری 
لەژێر  بیەوێت  ك��ە  ه���زری،  و  ك��ول��ت��ووری 
داتەپیوی  ه��زری  بااڵدەستیی  و  كۆنتڕۆڵ 
ئەورووپی  ناوەڕاستی  سەدەكانی  ئایینی 
زانست  بەر  بردبێتە  پەنای  بێت،  دەرب��ازی 
لەبری  گەشەسەندوو  ت��ازە  مەعریفەی  و 

خوڕافە و جەهل.
لەسەر  بنەما،  یەكەم  وەكو  ڕۆشنگەری 
ب��ڕواه��ێ��ن��ان ب��ە ع��ەق��ڵ و ت��وان��اك��ان��ی عەقڵ 
سەرچاوەیەكی  وەك��و  عەقڵ  دام����ەزراوە، 
و  مەعریفە  بەدەستهێنانی  لەبننەهاتووی 
پێیان وایە  لە هزرڤانانیش  زانست. بەشێك 
ل��ەگ��ەڵ شۆڕشی  س��ەردەم��ی ڕۆش��ن��گ��ەری 
جەنگەكانی  لەگەڵ  دواتریش  یا  فەڕەنسی، 
ناپلیۆن و هێرشەكانی بۆ سەر هەرێمەكانی 
ئەڵمانیا، خۆرهەاڵتی ئەورووپا و ڕوسیادا، 
 1815  ��  1804 سااڵنی  نێوان  م��اوەی  لە 

كۆتایی دێت و تەواو دەبێت. 
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)4(
لەڕاستیدا، چەمكی سەردەمی رۆشنگەری 
بااڵتری سەردەمی  وەكو قۆناغێكی دواتر و 
پۆلێن  و  تەماشا  ئ��ەورووپ��ی،  عەقاڵنییەتی 
دەك���رێ���ت، ك���ە ل���ە س��ەرەت��اك��ان��ی س���ەدەی 
ح��ەڤ��دەی��ەم��ەوە دەس��ت پ��ێ دەك���ات، تاوەكو 

دەگاتە كۆتایییەكانی سەدەی هەژدەیەم.
لەڕووی هزری و سیاسی و كۆمەاڵیەتییەوە، 
بە هۆی سەرهەڵدانی كۆمەڵێك بزاڤی زانستی 
و فەلسەفی وەكو عەقاڵنییەت و پۆزیتیڤسم، 
ئەوە چەمكی ڕۆشنگەری ێگەخۆشكەر بوو، 
بۆ سەرهەڵدانی كۆمەڵێك شۆڕش و ڕاپەڕینی 
بنەماڵەی  دەس��ەاڵت��ی  دژی  ل��ە  ج��ەم��اوەری 
عەقیدەی  و  الهوت  بە  پشتی  كە  پاشایەتی، 
ش��ۆڕش  دەك��رێ��ت  ب��ۆی��ە  دەب��ەس��ت.  ئایینی 
ئ��ەم��ەری��ك��ا، شۆڕشی  گ��ەالن��ی  ڕاپ��ەڕی��ن��ی  و 
ڕاستەوخۆی  ئەنجامێكی  وەك��و  فەڕەنسی، 
دەركەوتنی چەمكی ڕۆشنگەری، كارلێكەوتنی 
تەماشا  كۆمەاڵیەتیدا،  و  سیاسی  ب��واری  لە 

بكەین.
هەروەها، دواتر بووە هۆی دامەزراندنەوەی 
واڵتانی  زۆرب��ەی  لەنێو  دەوڵ��ەت  بنەماكانی 
گۆڕانكارییە  لەگەڵ  بەجۆرێك  ئ��ەورووپ��ادا، 
بگونجێت،  ڕۆشنگەریدا  جیهانی  تازەكانی 
دەسەاڵتەكان لە یەكتری جیا بكرێنەوە، ڕۆڵی 
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لەنێو  ئایینی،  دەس��ەاڵت��ی  و  ئایینی  پیاوانی 
پێ  كۆتایی  سیاسەتدا  و  دەس���ەاڵت  كایەی 
بهێنرێت. بەوەش دەوڵەت و ئایین لە یەكتری 
 �� سیكۆالریسم  س��ەردەم��ی  ك��ران��ەوە،  جیا 

عەلمانییەت �� دەستی پێ كرد.
لەگەڵ ئەم قۆناغە تازەیەدا كە پێش نزیكەی 
تازە  هەڵداوە، ڕۆحێكی  )200( ساڵ سەری 
ه��ەڵ��دا و گەشایەوە،  ئ��ەورووپ��ا س��ەری  ل��ە 
قەیرانی  كۆمەڵێك  س���ەرەڕای  ئێستاش  ت��ا 
گەشانەوەیەی  ئەم  بەاڵم  كاریگەر،  و  مەزن 
ئەم  ب��ەردەوام��ە، چونكە  ه��ەر  ڕۆش��ن��گ��ەری 
بۆ  بەهایەك  وەكو  كاتانەوە  لەم  بنەمایانەی 
هاتنەبوون،  و  هەڵدا  سەریان  ڕۆشنگەری، 
ئەگەرچی لە هەندێك كاتدا دووچاری شكست 
ئەمڕۆش  تا  گشتیدا،  لە سیمای  بەاڵم  هاتن، 

بااڵدەستن.  
چەسپاندنی  فەلسەفەكارانی  ناودارترین 
بنەماكانی چەمكی ڕۆشنگەری، بریتی بوون لە: 
فڕانسیس بیكۆن، جۆن لوك، ئیسحاق نیوتنی 
ڕینێ   دۆك��ۆن��دۆرس��ی��ی��ە،  ماركیز  ئینگلیزی، 
دیكارت، ڤۆلتێر، دیدرۆ، جان جاك ڕۆسۆی 
 �� ئوسكوتلەندی  هیۆمی  داڤ��ی��د  ف��ەرەن��س��ی، 

ئینگلیزی، الیبنیتزی ئەڵمانی.
فەلسەفەكار،  كۆمەڵێك  ل��ەپ��اڵ  ئ��ەوان��ە 
هاتن  ماتماتیكناسدا،  فیزیاكار،  زانستمەند، 
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لەسەر  و  داڕشت  چەمكەیان  ئەم  بنەماكانی 
لەكۆتاییشدا  پراكتیكیان كرد.  ئەرزی واقیعدا 
ئەم چەمكە وەكو قاڵبێكی تەواو كۆتاییپێهاتوو، 
وت���ارە   ، ك��ان��ت  ئیمانوێل  دەس��ت��ی  ل��ەس��ەر 
 �� ناودارەكەی سەردەمی ڕۆشنگەری چییە؟ 
Was ist Aufklärung?   بەتەواوی شوێنی 
ئاستی  لەسەر  ئێستا  بەجۆرێك  گرت،  خۆی 
جیهاندا، كانت زیاتر لەمانە، وەكو داڕێژەری 

فەلسەفە و چەمكی ڕۆشنگەری ناسراوە.
مۆرتییە،  ڕۆالن  بەلجیكی   پڕۆفیسۆری 
ئەوە  بۆ  ئاماژە  عەقڵدا،  و  دڵ  كتێبی  لەنێو 
و  ڕۆشنایی  چەمكی  دی���ارە  وا  ك��ە  دەك���ات 
ل��ە س���ەرەت���ادا لەنێو ه��زر و  ڕۆش��ن��گ��ەری، 
چەمكێكی  خۆیدا،  ئەورووپیی  بیركردنەوەی 
بۆ  گ���ۆڕاوە  دوات��ر  ب��ووە،  الهوتی  و  ئایینی 
دەستی  لەسەر  سیكۆالریستانە  چەمكێكی 
عەقاڵنییەتدا.  س��ەردەم��ی  لە  فەلسەفەكاران 
بێگومان ئەم بۆچوونە زۆر ڕاست و دروستە، 
چونكە ئێمە كاتێك دەگەڕێینەوە سەر نووسینە 
الهوتییەكانی پێش ئەم سەردەمە، بەتایبەتیش 
لەنێو كولتووری یەهودی �� مەسیحیدا، لە زۆر 
شوێندا دەتوانین ئەمە بەڕوونی بەدی بكەین.
بۆ نموونە، لەنێو سفری تەكویندا هاتووە 
كە »خوا بینیی ڕۆشنایی باشە، بۆیە تاریكی 
و ڕووناكی لە یەكتری جیا كردەوە«.  لەنێو 
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تەوراتیشدا خوا خۆی بە سیفەتی ڕۆشناییی 
و  نور  لە  بریتییە  وات��ە  دەب��ات،  ناو  ئەبەدی 
بێكۆتایییە،  و  هەتاهەتایی  كە  ڕۆشنایییەك، 
بەوەش خوا خۆی ڕۆشنایی وەكو سیفەتێكی 
بۆیە  دەناسێنێت،  خۆشەویست  و  ج���وان 

دەیكات بە سیفەتێكی خۆی.
لەنێو ئینجیلیشدا، عیسای مەسیح لەبارەی 
ڕووناكی  من  دەڵێت:«  خۆیەوە،  كەسایەتیی 
جیهانم. هەركەسێك بەدوام بكەوێت، هەرگیز 
دەبێتە  بەڵكو  ن��اڕوات،  تاریكدا  ڕێگەی  بەنێو 

خاوەنی ڕووناكی لەژیانیدا«.    

)5(
ڕەن��گ��ە ی��ەك��ەم ك���ەس، ك��ە ه��ەوڵ��ی دابێت 
قەشە  ب��ك��ات،  پێناسە  ڕۆش��ن��گ��ەری  چەمكی 
ناوی  بە  كتێبێكدا  لەنێو  كە  بووبێت،  میسلی 
وەسیەت لە ساڵی 1725دا، بەم شێوەیە باسی 
عەقڵی  تەنیا ڕۆشناییی  دەكات:«  ڕۆشنگەری 
حیكمەت،  بەرەو  خەڵك  دەتوانێت  سروشتی، 

بااڵبوونی عەقڵی ئاڕاستە بكات«. 
هەریەك  س��اڵ،  پەنجا  بە  ئەوەیش  دوای 
لەسەر  ئیمانوێل كانت،  لە موسا مندلسۆن و 
 �� بەرلین  مانگنامەی  گ��ۆڤ��اری  الپ��ەڕەك��ان��ی 
ساڵی  لە   Berlinische Monatsschrift
دای��ەوە،  پرسیارەیان  ئەم  وەاڵم��ی  دا،   1784
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بااڵی  قۆناغی  گەیشتە  چەمكە  ئ��ەم  ب��ەوەش 
تێگەیشتنی خۆی لەنێو جیهانی خۆرئاوادا.

لەڕاستیدا ئەم گۆڤارە هاتبوو چەند مانگێك 
پێشتر ئەم پرسیارەی سەردەمی رۆشنگەری 
هزرڤان،  بیریار،  لە  زۆر  ئاڕاستەی  چییە؟ی، 
فەلسەفەكار كردبوو، هەوڵیشیان دابوو بەپێی 
ژمارەیەكدا،  هەر  لە  وەاڵمەكان،  گەڕانەوەی 
وەاڵمی هزرڤان و فەلسەفەكارێك باڵو بكەنەوە،  
مەندەلسۆن  موسا  وەاڵمەكەی  دەبینین  بۆیە 
 1786 �� Moses Mendelssohn  1729
ئیمانوێل  وەاڵم��ەك��ەی  پێش  مانگێك  دوو  بە 
دەنووسێت:«  تێیدا  ك��راوەت��ەوە،  ب��اڵو  كانت 
هەریەك لە مەعریفە، كولتوور  و ڕۆشنگەری، 
دەیانەوێت ژیانی كۆمەاڵیەتی بگۆڕن، هەریەك 
لە  بەشێكن  ڕۆشنگەرییش  و  ك��ول��ت��وور  ل��ە 
زانستی  الیەنی  بە  بایەخ  كولتوور  مەعریفە. 
بە  بایەخ  زیاتر  ڕۆشنگەری  كەچی  دەدات، 
الیەنی تیۆری دەدات. واتە بایەخ بە مەعریفەی 
توانای خود  بە  دەدات،  بابەتییانە  و  عەقاڵنی 
لەسەر بیركردنەوە، لەم شتانەی، كە بوونیان 
و  گرنگی  بەپێی  م��رۆڤ��دا،  ژیانی  لەنێو  هەیە 

كاریگەرییان لە بەدیهێنانی ژیانی مرۆڤدا«. 
وەك��و ئ���ەوەی دی���ارە، وەاڵم��ەك��ەی كانت 
ی،   �� یەكەم  كانونی   �� دیسەمبەر  مانگی  لە 
دەبینین  بۆیە  كراوەتەوە،  باڵو  ساڵدا  هەمان 



19ڕۆشنگەری چییە؟

ت��ازەی  كانت دەن��ووس��ێ��ت:« لە ب��اڵوك��راوەی 
 9/13 ڕۆژی  ژمارەی  بۆیشینگ  هەفتەنامەی 
دا ئێستا، كە ئەمڕۆ ڕۆژی 30 هەمان مانگە، 
ڕیكالمێك دەخوێنمەوە لەبارەی دەرچوون و 
بەرلین،  مانگنامەی  گۆڤاری  باڵوبوونەوەی 
لەبارەی  مندلسۆن  بەڕێز  وەاڵم��ی  تێیدا  كە 
هێشتا  من  ك��راوەت��ەوە.  باڵو  پرسیار  هەمان 
ئەگەر  بۆیە  نەخوێندووەتەوە،  وەاڵم��ەم  ئەم 
خوێندبوومایەوە، ئەوە ڕا و بۆچوونی خۆمم 
دایبنێین  وا  ناتوانین  ئێستا  چونكە  دەگ��ۆڕی، 
و  هاوبیری  لەبارەی  ئەزموونێكە  تەنیا  هەر 
بەڕێكەوت وا  بیركردنەوە كە  لە  هاوشێوەیی 

هاتبێت«.   
س����ەردەم����ی ڕۆش���ن���گ���ەری داه���ێ���ن���ەر و 
ه��زر،  فەلسەفە،  كۆمەڵێك  بەرهەمهێنەری 
واتە  سیاسییە،  كولتووری،  ئەدەبی،  ڕێبازی 
سەردەمی فرەیی و جیاوازی و ناكۆكی بووە، 
فەلسەفەیەك،  خاوەنی  بێت  سەردەمێك  نەك 
بە  باوەڕبوون  بنەمای  بێت. لەسەر  ڕوانینێك 
تواناكانی عەقڵ، ئازادیی مرۆڤەكان دامەزراوە، 
خۆیدا  لەگەڵ  جیاوازییش  كە  ئاسایییە،  بۆیە 
بەهایەك  وەك��و  زۆرت��ر  ڕۆشنگەری  بهێنێت. 
و  ئایدیۆلۆژیا  وەك��و  ن��ەك  ك���راوە،  تەماشا 

ڕێبازێكی بیركردنەوە بێت. 
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)6(
فەلسەفەكار  ی��ەك��ەم  دی��ك��ارت  وای���ە،  ب��ڕوا 
داوە  ه����ەوڵ����ی  ك����ە  ب�������ووە،  ه����زرڤ����ان  و 
���� ل��ە مانا  ���� ڕوون��اك��ی  چەمكی ڕۆش��ن��گ��ەری 
ب����اوە ئ��ای��ی��ن��ی��ی��ەك��ەی��ەوە، ب��گ��ۆڕێ��ت ب��ۆ مانا 
نووسینێكیشدا  چەند  لە  سیكۆالریستییەكەی، 
ئەم  پێشتر  هێناوە.  بەكاری  شێوەیەش  بەم 
ئایینی  چەمكێكی  وەك���و  ب����ەردەوام  چەمكە 
كولتووری  لە  ب��ووە  بەشێك  ك��راوە،  تەماشا 
ئایینی. دیكارت دێت ئەم چەمكە دەخوازێت و 
مانای جیاوازی پێ دەدات، لەدەرەوەی سیاقی 
كاتێك  ئەویش  دەهێنێت،  ك��اری  بە  ئایینیدا 
ئاماژە بۆ چەمكی ڕووناكیی سروشتی دەكات.
مەبەستی دیكارت، لە ڕووناكیی سروشتی، 
تەنیا  م��رۆڤ  كە  ڕاستییانەیە،  ئ��ەو  كۆمەڵی 
بەدەستیان  عەقڵیدا  بەكارهێنانی  لەمیانەی 
بڕوا  ئێستاش  ئەوەیشدا،  لەگەڵ  دەهێنێت.  
���� ڕۆشنگەری  وای���ە، ك��ە دی��ك��ارت ڕوون��اك��ی 
ئایینی  پیاوانی  دژی  لە  هەڵنەگەڕاندووەتەوە، 
بەكاری نەهێناوە، وەك ئەوەی دواتر هەریەك 

لە دیدرۆ و ڤۆڵتێر كردیان.   
ب��ەگ��ش��ت��ی ه���زرڤ���ان و ف��ەل��س��ەف��ەك��اران��ی 
ب����وو، م���رۆڤ  ب���ڕوای���ان وا  ڕۆش���ن���گ���ەری، 
گۆی  سەر  تری  بوونەوەرەكانی  لەسەرووی 
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زەوییە، دەبێت ئەم پێگەیەی خۆیشی بپارێزێت 
لە  م��رۆڤ جیا  ب���دات، چونكە  پ��ێ  پ���ەرەی  و 
عەقڵە،  خاوەنی  تر،  بوونەوەرەكانی  هەموو 
بۆیە  بهێنێت.  بەكار  خ��ۆی  عەقڵی  دەتوانێت 
بیروباوەڕە كۆن و  نەزانی،  بەرەنگاری  هاتن 
بەسەرچووە ئایینییەكان بوونەوە، ئۆباڵی ئەم 
دواكەوتوویی و ناكامییەی مرۆڤیان گێڕایەوە 
بۆ دەسەاڵتدارانی ئایینی و كڵێسای كاسۆلیكی 
ڕۆم��ان��ی ب��ەج��ۆرێ��ك، ك��ە ئ��ەم��ان��ە س��وودی��ان 
گرتووە،  وەر  مرۆڤ  ناكامییەی  حاڵەتە  لەو 
لەسەر  داوە  خۆیان  دەس��ەاڵت��ی  بە  پ��ەرەی��ان 

حیسابی ئەوان.
دەب���ێ���ت ئ����اگ����اداری ئ������ەوەش ب���ی���ن، كە 
دوای  لە  زۆر  سااڵنی  تاوەكو  ل��ەس��ەرەت��ادا، 
بیرمەند  ڕۆشنگەرییش،  س��ەردەم��ی  قۆناغی 
ڕەخنەكانیان  فەلسەفەكاران،  و  ه��زرڤ��ان  و 
نەوەكو  بوو،  ئایینی  پیاوانی  بەڕووی  زۆرتر 
لە  خۆیان  بەوەیش  سیاسی،  دەسەاڵتدارانی 
ئەگەرچی  دەگرت،  بەدوور  سیاسی  ملمالنێی 
گەورەشیان  پێگەی  و  ڕۆڵ  ئایینی  پیاوانی 

هەبوو لەنێو كۆشكی پاشاكاندا. 
ڕابەرانی بزوتنەوەی رۆشنگەری، پشتیان 
ب��ە س��ەرك��ەوت��ن��ەك��ان��ی ب���واری ف��ی��زی��ای ت��ازە 
گالیلۆ  دۆزی��ن��ەوەك��ان��ی  لەگەڵ  كە  دەب��ەس��ت، 
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لەگەڵ  هاتبوون،  بەدەست  ئیتاڵیادا  لە  گالیلی 
ئینگلیزی،  نیوتنی  ئیسحاق  دۆزی��ن��ەوەك��ان��ی 
ب��ەج��ۆرێ��ك ه��زرڤ��ان��ان پ��ێ��ی��ان وا ب���وو ئ��ەم 
دۆزینەوەیە، ئەنجامی پشتبەستنە بە ماتماتیك، 
بۆ  نموونەیە  باشترین  ماتماتیكیش  پرۆسەی 

ئەوەی زانستەكانی تر پشتی پێ ببەستن. 
ج��اك ل��ۆگ��ۆف، پێی وای���ە س��ەره��ەڵ��دان��ی 
كۆمەڵێك  ئەنجامی  ڕۆشنگەری،  س��ەردەم��ی 
سەر  ب��ە  كێشابوو  باڵیان  ك��ە  ب��ووە  فاكتەر 
هزر و بیركردنەوەی مرۆڤی ئەورووپی، بەم 

شێوەیە پۆلێنیان دەكات: 
الهوتییانەی  عەقیدەی  بااڵدەستیی  یەكەم: 

مەسیحی بەسەر عەقڵییەتی گشتیی خەڵكدا.
هەبوو،  وای  وێنەیەكی  م��رۆڤ  دووەم: 
ڕەنگە  و  ڕەشبینە  بێدەسەاڵت،  ترسنۆك،  كە 

هەموو چركەیەك گوناهێك ئەنجام بدات.
سێیەم: بەالوەنانی ژیان، خۆشییەكانی ژیان، 
تەماشاكردنی  لەگەڵیان،  بەرەنگاربوونەوە 
ژیان وەكو ئەوەی قۆناغێكی ئامادەكارییە بۆ 
لەپێناو بەدەستهێنانی خۆشی  ژیانێكی دواتر، 

و شادییەكانی ڕۆژی قیامەت، كە ئەبەدیترە.
بااڵدەستیی عەقڵییەتی ڕەمزی و  چوارەم: 
خەیاڵ، بەسەر زەینی خەڵكدا بەجۆرێك خەڵك 

ئامادەبوون بڕوا بە هەموو شتێك بكەن.
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كۆی گشتیی ئەم ڕەوشە بەو مانایە دێت، 
سەردەمی  سەرهەڵدانی  پێش  ئ��ەورووپ��ا  كە 
سەردەمی  لەنێو  ب��ەت��ەواوەت��ی  ڕۆش��ن��گ��ەری، 
عەقڵییەتی میتۆلۆژیی الهوتیدا دەژیا، ئەوەش 
لەنێو هزری ئەورووپیی نوێدا، بە سەردەمی 
تاریكی ناو دەبرێت، چونكە دادگاكانی پشكنینی 
س��زای  مەسیحی،  ئایینی  و  كڵێسا  ب��ە  س��ەر 
ئەم كەسانەیان دەدا، كە لە بواری زانست و 
دەكرد،  پێشكەش  تازەیان  داتای  مەعریفەدا، 
ناكۆك و ناتەبا بوو لەگەڵ بنەماكانی ئایین و 

بڕوای ئایینی. 
كانت  دەقەی  ئەم  وایە  پێی  فوكۆ،  میشێل 
مێژووییی  دەقێكی  ڕۆشنگەری،  دەرب���ارەی 
دەك��ات،  نماییش  وا  مۆدێرنە  چونكە  گرنگە، 
وەكو ئەوەی ڕەگوڕیشەكەی لەنێو سەردەمی 
فوكۆ  بەجۆێك  هەڵقواڵبێت،  ڕۆش��ن��گ��ەری��دا 
خاڵی  كانت،  دەق��ەی  ئەم  كە  دەك��ات،  جەخت 
م��ێ��ژووی  لەنێو  م��ۆدێ��رن��ەی��ە  دەستپێكردنی 
دەك����ات،  داوا  ف��وك��ۆ  ب��ۆی��ە  ئ���ەورووپ���ی���دا. 
كانت  دەق��ەی  ئەم  بۆ  تازەمان  خوێندنەوەی 
دروست  تازە  تێگەیشتنی  لەمیانەیدا  هەبێت، 

بكەین لەبارەی ڕۆشنگەری.
ئێمە  كە  ئەوەیە،  بۆ  داوایە  ئەم  لەڕاستیدا 
وەكو جۆرێك لە پرسیار و كێشەی فەلسەفی، 
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دەرب��ارەی  بكەین،  كانت  بیرۆكەی  تەماشای 
تازە  شتی  وای��ە  پێی  فوكۆ،  مێژوو.  و  ئێستا 
كە  ل��ەوەی،  بریتییە  كانت،  دەق��ەی  ئەم  لەنێو 
كانت،  وەكو  فەلسەفەكارێكی  یەكەم جارە  بۆ 
دێت بەیەكەوە بیركردنەوەی خۆی دەربارەی 
مێژوو، شیكردنەوەی تایبەتی خۆی دەربارەی 

ئێستا دەخاتە روو. 
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سەردەمی
ڕۆشنگەری چییە؟
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لە  بریتییە  چییە؟  ڕۆشنگەری  سەردەمی 
دەرچوونی مرۆڤ لە حاڵەتی ناكامی  خودی، 
ك��ە خ��ۆی ب��ەرپ��رس��ی��ارە ل��ە م��ان��ەوەی تێیدا. 
نەبوونی  حاڵەتی  لە  بریتییە  كەمتەرخەمی، 
توانای بەكارهێنانی عەقڵ لە الی مرۆڤ، دوور 
تر.  خەڵكی  ڕابەرایەتیی  و  لەسەركردایەتی 
مرۆڤی ناكام خۆی بەرپرسیارە لە ناكامییەكەی 
خۆی، چونكە هۆكاری ئەم ناكامییە، ئەوە نییە، 
نەبوونی  لە  بەڵكو  نەبێت،  ئامادەییی  هزر  كە 
ئازایەتیی  لەدەستدانی  و  ب��ڕی��اردان  ت��وان��ای 
تر  كەسانی  ئ���ەوەی  بەبێ   بەكارهێنانیەتی، 

 .Sapere aude �� سەركردایەتی بكەن
خۆت  هزری  هەبێت  ئ��ەوەت  ئازایەتیی  با 
س��ەردەم��ی  دروش��م��ی  ئ���ەوە  بهێنیت:  ب��ەك��ار 

ڕۆشنگەرییە. 
ه��ۆك��ارن  دوو  ت��رس��ن��ۆك��ی،  و  ت��ەم��ب��ەڵ��ی 
شرۆڤەی هەبوونی ژمارەیەكی زۆری خەڵك 
دەكەن، كە سروشت ماوەیەكی زۆرە ئازادی 
لە    )naturaliter majorennes( كردوون
دەست سەركردایەتییەك، كە نامۆیە لە خۆیان، 
بەاڵم ئەوانە هەر بە خۆیان و بە ڕەزامەندیی 
خۆیان، بە درێژاییی ژیانیان ناكام ماونەتەوە، 
بەجۆرێك ئاسان بووە خەڵكانی تر دەسەاڵتی 
خۆیانیان بەسەردا بسەپێنن، چەندە ئاسانیشە 

مرۆڤ ناكام بێت.  
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و  هەبێت جێگەی هزر  كتێبێكم  ئەگەر من 
سەركردەیەكیشم  بگرێتەوە،   بیركردنەوەم 
هەبێت جێگەی وشیاریم بگرێتەوە، پزیشكێكیش 
بڕیار لەبارەی پڕۆگرامی خواردنم بدات و ... 
تاد، كەواتە پێویستم بەوە نییە خۆم بە گەڕان 
ماندوو بكەم، پێویستم بەوە نییە بیر بكەمەوە، 
مادام دەتوانم نرخی ئەم خزمەتە بێزاركەرانە 
بدەم، كە خەڵكانی تر قبووڵیان كردووە بیخەنە 

ئەستۆی خۆیان.    
بەشێكی زۆری خەڵك بەگشتی و لەنێویاندا 
ڕەگەزی مێینە، ئەم هەنگاوە بەرەو هۆشیاری، 
ل��ەوەی  م��ەت��رس��ی��دار دەزان����ن، جگە  ب��ە  زۆر 
ئەوەی  تاقەتپڕووكێنیشە.  كارێكی  وایە  پێیان 
یارمەتیان دەدات ئەم حاڵەتی ناكامییە قبووڵ 
خۆیان  بە  رێگەیان  كە  كەسانەن،  ئەم  بكەن، 
داوە پیادەی دەسەاڵتێك بكەن كە مرۆڤایەتی 

ناگرێتەوە.
گەمژەیییان  زیندانی  ئەوەی  دوای  ئەمانە، 
ب��ەس��ەر ئ��اژەڵ��ە م��اڵ��ی��ی��ەك��ان��دا  س��ەپ��ان��د، بە 
شێوەیەكی زۆر ورد چاودێریی ئەم بوونەوەرە 
ئازایەتیی  هەرگیز  تاوەكو  ك��رد،  هێمنانەیان 
ئەوە نەكەن، ڕێگە بەخۆیان بدەن بچووكترین 
بازنەیەی  ئەم  دەرەوەی  بۆ  بهاوێژن  هەنگاو 
مەترسییانەیان  ئ��ەو  ك���راون.  قەتیس  تێیدا 
پ��ی��ش��ان��دان، ك��ە دەش��ێ��ت دووچ����اری ببنەوە، 
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لەم  بەتەنیا  بكەن،  ئ��ەوە  سەركێشیی  ئەگەر 
چوارچێوەیە بێنەدەرەوە ، كە لەنێویدا زیندانی 

كراون.
لەڕاستیدا �� خۆ ئەگەر مرۆڤ ئەم كارەی 
�� ئەوە دوای چەندجارێك كەوتن، فێری  كرد 
جۆرە  ئەم  ئەوەشدا،  لەگەڵ  دەبێت.  ڕۆیشتن 
ئەوەی مرۆڤ وریاتر  دەبێتە هۆی  كەوتنانە، 
بێت، زۆرجاریش ئەو ترسەی سەر هەڵدەدات، 
دەبێتە هۆی ئەوەی هەوڵ نەدات، جارێكی تر 

ئەم هەنگاوە دووبارە بكاتەوە.
بەتەنیا  كەسێك  هەر  ئەستەمە  زۆر  بۆیە، 
دەرب��از  ناكامییە  حاڵەتی  لەم  خۆی  بتوانێت 
حاڵەتێكی  ببێتە  ب���وو  خ��ەری��ك  ك��ە  ب��ك��ات، 
ڕەوشەی  لەم  خەریكە  بۆیە  تێیدا،  سروشتی 
خۆیدا مورتاح دەبێت.  لەم ماوەیەدا ناتوانێت 
بیرۆكەی تایبەتی خۆی بەكار بێنێت، دەرفەتی 

هەوڵدانیشی لەدەست داوە.
دام���ەزراوەك���ان، پ��ڕۆگ��رام��ی داڕێ����ژراوی 
چەقبەستوو، واتە ئەم ئامێرانەی تایبەتمەندن بە 
بەكارهێنانی عەقڵ، یا بە گوزارشتێكی وردتر، 
سروشتییەكان،  توانا  خراپی  بەكارهێنانێكی 
ئەم زەنگواڵنەن، كە بوونەتە كۆتوبەندی پێی 
ناكامەكان، لەنێو ئەم حاڵەتی ناكامییەی، كە تا 

ئێستاش هەر بااڵدەستە.
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ل��ەم  خ���ۆی  كەسێكیش  ئ��ەگ��ەر  ت��ەن��ان��ەت 
كۆتوپێوەندانە دەرباز كرد، ئەوە هەر ناتوانێت 
شتدا  بچووكترین  بەسەر  دڵنیاكار  بازدانێكی 
قاچەكانی  ڕانەهاتووە  هێشتا  چونكە  ب��دات، 
بەئازادی بجووڵێنێت. بۆیە، خەڵكێكی زۆركەم 
تایبەتیی  ع��ەق��ڵ��ی   بەكارهێنانی  ل��ەم��ی��ان��ەی 
حاڵەتی  لەنێو  خۆیان  توانیویانە  خۆیانەوە، 
ڕۆیشتنیان  ئازایەتیی  بكەن،  دەرب��از  ناكامی 

هەیە بە هەنگاوی جێگیر و پتەو.
ئەگەر ئازادی بەم كۆمەڵگەیە بدرێت، ئەوە 
دەرفەتی زۆرتر هەیە تاوەكو كۆمەڵگە خۆی 
ڕۆشن بكاتەوە، ئەوە مەسەلەیەكی مسۆگەرە 
ئ��ەم  ب��گ��رە  ب��اش��ت��ری��ش��ە.  و  دەدات  ڕوو  ك��ە 
گریمانەیە ناكرێت خۆی لێ  ال بدرێت، ئەگەر 
بەشێكی باش ئازادی بۆ جەماوەر هێڵرابێتەوە.
كۆی  نێو  ڕەسمییەكانی  بەرپرسە  لەنێو 
گشتیی خەڵكدا، پێویستە كۆمەڵێك كەس هەبن 
توانیویانە  ئەوانەی  بكەنەوە،  بیر  خۆیان  بە 
ناكامی  حاڵەتی  ستەمی  و  ج��ەور  لە  خۆیان 
دەرباز بكەن، خەریكن لەنێو خەڵكیدا ڕۆحێك 
باڵو دەكەنەوە، وایان لێ بكەن ڕێز لە بەهای 
بۆ  م��رۆڤ��ێ��ك  ه��ەر  پ��ەڕگ��ی��ری��ی  ی��ان  تایبەتی 

بیركردنەوە لەمیانەی خۆیدا بگرن.
پێویستە لەسەرمان تێبینیی ئەوەش بكەین، 
كە ئەم جەماوەرەی لەژێر دەسەاڵتی ئەمانەدا 
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دەسەاڵتداری  هەندێك  فشاری  لەژێر  ب��وون، 
نزمتردا  ڕەوشێكی  لە  دەكرێن  ناچار  ت��ردا، 
ب��م��ێ��ن��ن��ەوە، ه���ان دەدرێ�����ن پ��ەن��ا ب��ب��ەن��ە ب��ەر 
راپەڕینی توندوتیژانە، لە ئاست ئەو كەسانەی 
ڕۆشنگەرین.  تایبەتمەندییەكانی  خ��اوەن��ی 
بڕیارە  لەسەر زەرەروزیانی  بەڵگەیە  ئەوەش 
كەسانەی  لەم  تۆڵەسەندنەوە  پێشوەختەكان، 
پێشتر ئەم بڕیارانەیان داوە، یا ئەوانەی دواتر 
بەرەو  لەسەرخۆ  دێن، چونكە جەماوەر زۆر 

قۆناغی ڕۆشنگەری هەنگاو دەنێت.
ڕەن���گ���ە ش�����ۆڕش ب��ت��وان��ێ��ت دەس���ەاڵت���ی 
س��ەرك��وت��ك��ەر و چ��ەوس��ێ��ن��ەر، ی���ا ح���ەزی 
چەوساندنەوە لەناو ببات، بەاڵم هەرگیز ناتوانێت 
چاكسازیی ڕاستەقینە لە شێوازی بیركردنەوە 
لەگەڵ خۆیدا بێنێت،  بەپێچەوانەوە، كۆمەڵێك 
بڕیاری پێشوەختەی تازە لەگەڵ خۆیدا دێنێت، 
تردا،  كۆنەكانی  پێشوەختە  بڕیارە  لەگەڵ  كە 
دەك��ەن،  دروس��ت  بەربەستێك  و  سنوورێك 
دەبنە هۆی ئەوەی شۆڕش لەو بەشە زۆرەی 
بێبەش  كە  داببڕێنێت،  و  بكاتەوە  جیا  خەڵك 
كراون لە بیركردنەوە، وەكو گوریسێك بەكار 
دەهێنرێت، بۆ ئاڕاستەكردنی زۆرینەی زۆری 

ئەو خەڵكانەی، كە بیر ناكەنەوە. 
هیچ  ج���ۆرەش،  ل��ەم  ڕۆشنگەرییەكی  ب��ۆ 
نەبێت،  ئ���ازادی  تەنیا  نییە،  پێویست  شتێك 



31ڕۆشنگەری چییە؟

قبووڵی  ئ��ەوەی  واتا  پاكەكەی.  هەرە  مانا  بە 
بەكارهێنانی ئاشكرای عەقڵ دەكات، لە هەموو 
هەموو  لە  من  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ  ب��وارەك��ان��دا. 
الیەكی دەوروبەری خۆمدا هاوارێك دەبیستم، 
هاوار  ئەفسەر  مەكەنەوە«.  بیر  دەڵێت:«  كە 
تەنیا   .. م��ەك��ەن��ەوە  بیر  دەڵ��ێ��ت:«  و  دەك���ات 
باجسەندن  بەرپرسی   .»... بكەن  جێبەجێی 
ب��دەن«.  پ��ارە  تەنیا  مەكەنەوە،  بیر  دەڵێت:« 
تەنیا  مەكەنەوە،  بیر  دەڵێت:«  ئایینی  پیاوی 
جیهاندا  لەهەموو  بێنن«.  ب��ڕوا  لەسەرتانە 
تەنیا یەك دەسەاڵتدار هەیە دەڵێت: ئەوەندەی 
حەزتان لێیە و پێتان خۆشە بیر بكەنەوە، بیر 
لە هەموو ئەم شتانە بكەنەوە، كە پێتان خۆشە، 

بەاڵم پێویستە لەسەرتان ملكەچ بن.  
لە هەموو شوێنێك ئازادییەكان دەستنیشان 
كراون، بەاڵم ئاخۆ چ دەستنیشانكردنێك دژكارە 
دەستنیشانكردنێكیش  چ  ڕۆشنگەریدا؟  لەگەڵ 
دژكار نییە لەگەڵیدا؟ یا دەشێت لە بەرژەوەندیی 

ڕۆشنگەریدا بێت؟
من وەاڵم دەدەمەوە و دەڵێم، دەبێت بەگشتی 
حاڵەتەكاندا  هەموو  لە  عەقڵمان،  بەكارهێنانی 
دەتوانێت  ئەمەیە  تەنیا  ه��ەر  بێت،  ئ��ازادان��ە 
ب���ەدی بێنێت.  ب��ۆ م��رۆڤ��ای��ەت��ی  ڕۆش��ن��گ��ەری 
لەگەڵ ئەوەشدا، بەكارهێنانی تایبەتی عەقڵمان 
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دەبێت ملكەچ بێت بۆ دەستنیشانكردنێكی زۆر 
توند، بەبێ  ئەوەی رێگرێكی هەستپێكراو بێت 

لەبەردەم رێڕەوی ڕۆشنگەریدا.  
مەبەستم لە بەكارهێنانی گشتیی عەقڵمان، 
ئەم كارەیە، كە مرۆڤی زانا ئەنجامی دەدات،  
دەخوێنێتەوە،  كە  جەماوەرەی،  بەو  بەرانبەر 
بەاڵم بەكارهێنانی تایبەتی عەقڵمان ئەوەیە، كە 
مافی مومارەسەكردن و كارمان پێ دەدات لە 
پێگەیەكی مەدەنیدا، یا هەر فرمانێكی دیاریكراو 

كە پێمان دەسپێردرێت. 
لەنێو كۆمەڵێك پرسی زۆردا، كە پەوەندییان 
هەیە،  كۆمەڵگەوە  گشتیی  ب��ەرژەوەن��دی��ی  بە 
ئامێرێكی میكانیكیی دیاریكراو هەیە، هەندێك 
بزاڤی  دەكات،  ناچار  كۆمەڵگەیە  ئەم  ئەندامی 
خۆیانی  ویستێكی  هیچ  كە  ب��دەن،  ئەنجام  وا 
نییە،  حكومەت لە سایەی كۆدەنگییەكی  تێدا 
پ��ی��ش��ەس��ازی��دا ئ��اڕاس��ت��ەی دەك����ات ، ب���ەرەو 
كەم  �� الیەنی  ئامانجە گشتییەكان  بەدیهێنانی 
�� بۆ ئەوەی ڕێگری بكات لە لەناوچوونی ئەو 
ئامانجانە. لێرەدا ڕێگە بە بیركردنەوە نادرێت، 

بەڵكو پێویستە ملكەچ بیت. 
ئەندامی  میكانیكییە  پ��ارچ��ە  ئ��ەم  ئ��ەگ��ەر 
مەدەنیی  كۆمەڵی  ئەندامی  یا  بێت،  كۆمەڵێك 
جیهانی بێت، بەو سیفەتەی، كە لە هەمان كاتدا 
زانایە، ئەگەر ئەم ئەندامە ڕووی كردە هەندێك 
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نووسین، كە پشت بە بیرۆكە دەبەستێت، لەم 
حاڵەتانەدا دەتوانێت عەقڵی خۆی بەكار بێنێت، 
بەبێ  ئەوەی كار بكاتە سەر ئەم ئیشوكارانەی 
كە لەمیانەی كاتی ڕابردوودا، وەكو توخمێكی 

نێگەتیڤ پێی ڕاسپێردرابوو.
ی����ا ئ�����ەو ئ����ەف����س����ەرەی ف����ەرم����ان����ی ل��ە 
سەرۆكەكەیەوە پێ دەگات تاوەكو عەقڵی خۆی 
بخاتە كار، وەكو بەشێك لە ئەركی خۆی بۆ 
ئەوە  پرسە،  ئەم  بەدوای سوودەكانی  گەڕان 
كارێكی مەترسیدارە و پێویستە ئەم ئەفسەرە 

ملكەچی بكات.
ئ��ەوە  بین،  دادپ����ەروەر  بمانەوێت  ئ��ەگ��ەر 
ئەگەر  نییە،  قەدەغە  لێ   شتێكی  هیچ  دەڵێین 
ڕوو،  بخاتە  خ��ۆی  تێبینییەكانی  و  بێت  زان��ا 
دەرب������ارەی ئ���ەم ه���ەاڵن���ەی ل��ەن��ێ��و دەزگ���ای 
جەنگیدا هەن، پێشكەشكردنی ئەم تێبینییانە بۆ 
جەماوەرەكەی تاوەكو بڕیار لەبارەیەوە بدات. 
هاواڵتی نابێت خۆی لەم باجە بدزێتەوە، كە 
بەسەریدا سەپێنراوە، یا ڕەتی بكاتەوە و هەوڵ 
بدات نەیدات، بەتایبەتی ئەگەر ڕەخنەیەكی توند 
بەناچاری  كە  بكات،  ئەركانە  ئەم  ئاڕاستەی 
قبوڵی كردوون، دووچاری سزای دەكاتەوە بە 
هۆی ئەم كێشانەی، كە لە ئەنجامی ڕەخنەوە 
شڵەژانە  ئەم  هەموو  لەگەڵ  دەبێت.  تووشیان 

گشتییەی لەنێو سیستمدا بەرهەم دێت.  
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لێرەدا كە ئەم خۆپارێزییەمان دانا، پێمان وا 
نییە هیچ دژكارییەك هەبێت لەگەڵ ئەم ئەركانە 
ئەگەر ئەم هاواڵتییە �� بەو سیفەتەی كەسێكی 
لە  �� بە شێوەیەكی ئاشكرا گوزارشتی  زانایە 
تێڕوانینی خۆی كرد، لەبارەی گەمژەییی ئەم 
یا  باجسەپاندنەدا،  و  باجوەرگرتن  لە  ج��ۆرە 

ستەمی ئەم كەسانەی، كە سەپاندوویانە. 
ئایینی  پیاوی  لەسەر  پێویستە  هەروەها، 
بەپێی سیمبولی ئەم  لەنێو پەرستگای خۆیدا، 
كڵێسایەی خزمەتی دەكات ڕەعیەتی خۆی فێر 
بكات،  چونكە ئەم بەپێی ئەم مەرجانە دانراوە، 
ب���ەاڵم وەك���و زان��ای��ەك ه��ەم��وو ئ��ازادی��ی��ەك��ی 
خۆیەتی،  ئەركی  ئ��ەوە  نەڵێین  ئەگەر  هەیە، 
بگەیەنێتە  بیروبۆچوونێك  بتوانێت هەموو  كە 
نیازێكی  ب��ە  ئ���ەوەی  دوای  ج��ەم��اوەرەك��ەی، 
بۆی  ت��اوەك��و  دەسەنگێنێت  هەڵیان  پ��اك��ەوە 
ڕوون ببێتەوە، كە چ هەڵەیەك لەم سیمبولەدا 

هەیە.
پێویستە لەسەری، پڕۆژەی ڕوانینی خۆی 
بۆ باشتركردنی كاروباری ئایینی و كلێسایی، 
پێشكەشی ئەم جەماوەرە بكات. لێرەشدا هیچ 
شتێك نییە ببێتە بارگرانی بەسەر ویژدانیەوە، 
ئەوەی  فرمانی خۆی،  ئەرك و  بەپێی  چونكە 
فێری بووە وەكو نوێنەری كلێسا، وەكو ئەرك 
هیچ  خ��ۆی  دەك���ات،  پێشكەشی  فرمانێك  و 
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ئازادییەكی نییە لەوەی ڕا و بۆچوونی خۆی 
ناوی  بە  ڕێنمایییە،  ئەوە  بەڵكو  بدات،  لەسەر 
بە  ب��ووە  ناچار  لەخۆی  بێگانە  دەسەاڵتێكی 

خەڵكی بڵێتەوە و باڵویان بكاتەوە.  
فێری  ئەوە  ئێمە  كڵێساكەی  بڵێت:«  ڕەنگە 
بەهانەیە  پاساو و  ئەم  بۆیە  خەڵك دەك��ات«. 
بەكار دێنێت لەم بوارەدا. لەم بۆنەیەشدا، ڕەنگە 
كردەیییانەی  الیەنە  ئەم  خۆی  ڕەعیەتی  بۆ 
بەتەواوی  خۆیشی  كە  ڕوو،  بخاتە  تێزەكان 
نماییشی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  نییە.  پێیان  بڕوای 
ڕاستیی  ه��ەن��دێ��ك  دەش��ێ��ت  چونكە  دەك����ات، 
نەدۆزیبێتەوە  یا الیەنی كەم شتێكی  شاراوە، 

ناكۆك بێت لەگەڵ بڕوای خودی خۆی.
خۆ ئەگەر پیاوی ئایینی دووچاری شتێكی 
لەم بابەتە هات، ئەوە ناتوانێت كار و فرمانی 
وی��ژدان��ی  ل��ەگ��ەڵ  ناتوانێت  بپارێزێت،  خ��ۆی 
ئەم  پێویستە  بۆیە  ببێت،  ئاسوودە  خۆیشیدا 
بێت.  خ��ۆی  ك��ارەك��ەی  دەس��ت��ب��ەرداری  كاتە 
ئەگەر  پ��ەروەردەك��ار  ئ��ەوەش��دا  ئەنجامی  لە 
عەقڵەكەی خۆی بەكار هێنا لە كاتی كاركردندا، 
دەبن،  وانەكانی  ئامادەی  ئەوانەی  بەردەم  لە 
ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی تایبەت  ئ���ەوە دێ���ت ع��ەق��ڵ 
بە  پەیوەندی  پرسەكە  چونكە  دێنێت،  بەكار 
كۆبوونەوەیەكی خێزانی هەیە، ئینجا قەبارەی 

ئەم خێزانە هەرچەندێك بێت.
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ئەم لە بەردەمیاندا وا ڕەفتار دەكات، وەك 
نائازاد  كۆتوبەندكراو  ئایینی  پیاوێكی  ئەوەی 
كارێك  چونكە  نابێت،  ئازادیش  هەرگیز  بێت، 
ل���ەدەرەوەی  چوارچێوەكەیە، بەاڵم  دەك��ات  
ئەگەر وەكو زانایەك تەماشای بكەین، كە بە 
جەماوەرێكی  لەگەڵ  وتووێژ  نووسینەكانی 
جیهان  وات��ە  دەك���ات،  دروس��ت  ڕاستەقینەدا 
لە  ئایینی  كۆمەڵگەیەكی  لە  ئ��ەن��دام  وەك��و   ��
چوارچێوەی بەكارهێنانی گشتیی عەقڵدا �� ئەوە 
خاوەنی ئازادییەكی بێسنوورە لە بەكارهێنانی 
تایبەتیی  ن��اوی  بە  قسەكردن  خ��ۆی،  عەقڵی 
خۆی. بانگەشەكردنی ئەوەی، كە بەرپرسانی 
خۆیان  دەبێت  ئایینیدا  ك��اروب��اری  لە  گ��ەالن 
ناكام بن، گەمژەیییەكە بووەتە هۆی پاڵپشتی 

لە گەمژەیییەكانی تریش.
ئایینیانە،  ك��ۆم��ەڵ��ە  ج���ۆرە  ئ���ەم  م��ەگ��ەر 
كۆمەڵێك  یا  بێت  كلێسایی  كۆمەڵگەی  ئینجا 
ل��ە ب��اوك��ان، ی��ا چینی ب��ەڕێ��ز  وەك��و ئ��ەوەی 
ل��ە ه��ۆڵ��ەن��دا ن���او دەب���رێ���ت پ��ەن��ا ب��ب��ات��ە ب��ەر 
سوێندخواردن  بۆ  ئەندامانی  بانگەشەكردنی 
جێگیر،  دی��اری��ك��راوی  سیمبولێكی  ل��ەس��ەر 
تاوەكو ویسایەتێكی بااڵتری بەردەوام بەسەر 
هەموو ئەندامێكدا بسەپێنێت، تاوەكو لەمیانەیدا 
پشتگیری ئەم ویسایەتە بكات؟ دەڵێم ئەم كارە 
بەتەواوی ئەستەم و گەندەڵ و پووچە، چونكە 
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ئەم جۆرە لەگرێبەست، بڕیاری ئەوە دەدات، 
كە بە شێوەیەكی كۆتایی دەسبەرداری هەموو 
ڕۆشگەرییەكی نوێ  بێت، كە دەشێت ڕەگەزی 

مرۆڤایەتی پێشوازیی لێ بكات.
قبووڵكراو  و  كارا  بنەمایەش  ئەم  لەسەر 
بااڵشەوە  دەسەاڵتێكی  لەالیەن  ئەگەر  نییە، 
یان  پەرلەمانەكان  بێت، واتە  پاڵپشتی لێ كرا 
یاساكانی ئیمپڕاتۆری، تەنانەت پەیماننامەكانی 
ئ��ەوە  ل��ەب��ەر  بەنرختریشن.   ك��ە  ئاشتییش، 
بەرهەم  ڕێككەوتنێك  بێت  نەوەیەك  ناكرێت 
ل��ەب��ەردەم  بێت  ب��ەرب��ەس��ت  و  ڕێ��گ��ر  بێنێت، 
ن��ەوەك��ان��ی دوات����ردا، ب��ە ج��ۆرێ��ك وای���ان لێ 
فراوانتر  خۆیان  مەعریفەكانی  نەتوانن  بكات 
ئەوەی  بەتایبەتییش  بدەن  پەرەیان پێ  بكەن، 
پەیوەەندی بە بەرژوەندییەكی ئەوەندە گرنگ 
دەك��ات  بێبەشیان  ه��ەی��ە(،  مەترسیدارەوە  و 
بەشێوەیەكی  پێشكەوتندا،  لە  و  هەوڵەكان  لە 
ئ��ەوە  ڕێ��گ��ەی ڕۆش��ن��گ��ەری��ی��ەوە.  ل��ە  گشتی 
ت��اوان��ێ��ك��ە ب���ەران���ب���ەر ب���ە م��رۆڤ��ای��ەت��ی، كە 
چارەنووسەڕەسەنەكەی هەڵگریەتی و بەرەو 

ئەم پێشكەوتنە ئاڕاستەی دەكات.
بۆیە ئەم نەوەیەی كە دواتر دێت، بەتەواوی 
مافی ئەوەی هەیە ئەم یاسایانە ڕەت بكاتەوە، 
بەرانبەر  لەبارەیانەوە،  ببڕێت  دەر  ناڕەزایی 
بەم كەسانەی ئەم جۆرە یاسایانەیان داناوە، 
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بەردی  دان��راون.  گەمژانەش  پاساوێكی  چ  بە 
لەبارەی  دەشێت  كە  ئ��ەوەی،  هەموو  بناغەی 
شێوەی  لە  بدرێت  لەسەر  بڕیاری  گەلێكەوە 
یاسا، بریتییە لەم پرسیارەی خوارەوە:« ئایا 
ئەم گەلە قبووڵ دەكات یاسایەكی وا بۆ خۆی 

دابنرێت؟«.
م��اوەی��ەك��ی  ب���ۆ  وا،  ی��اس��ای��ەك��ی  ڕەن���گ���ە 
لە  ئ��ەوەش  بێت،  مومكین  دیاریكراو  كورتی 
باشتردا،  یاسایەكی  دەركردنی  چاوەڕوانیی 
ب��ەاڵم  دی��اری��ك��راو،  رێكخستنێكی  ش��ێ��وە  ب��ۆ 
بەمەرجێك رێگە بە هەموو هاواڵتییەك بدات 
زانا  ئەگەر  ئایینی  پیاوانی  بە  بەتایبەتییش   ��
بێت �� ئازاد بێت لە خستنەڕووی تێبینییەكانی 
لەنێو  كەموكوڕییانەی  ئ��ەو  ل��ەب��ارەی  خ��ۆی، 
ئەم  جۆرێك  بە  ه��ەن،  ئێستادا  دام���ەزراوەی 
تێبینییانە بەئاشكرا و بە نوسرا و بێت، لەگەڵ 

هێشتنەوە و پاراستنی سیستمی بااڵدەست. 
ئ��ەم ه��ەن��گ��اوە، ت��ا ئ��ەو رۆژەی���ە ك��ە تێیدا 
جۆرێك  بە  دەهاوێژرێت،  گەورەتر  هەنگاوی 
ت����ەواو ل���ەوە دڵ��ن��ی��ادەب��ێ��ت، ك��ە دەت��وان��رێ��ت 
پ���ڕۆژەی���ەك ب��ە ڕێ��ك��ك��ەوت��ن��ی ه���ەم���ووان، بە 
زۆرینەی دەنگ، ئەگەر نەڵێین بە كۆی دەنگ 
بەرز بكرێتەوە بۆ بەردەم دەربار، بەمەبەستی 
كە  گ��رووپ��ان��ەی،  و  ك��ۆم��ەڵ  ئ��ەو  پاراستنی 
بۆچوونی  و  ڕا  بەپێی  پاڵپشتن،  و  ه��اوك��ار 
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پێویستیی  ل��ەس��ەر  ك��ەوت��وون  ڕێ��ك  خ��ۆی��ان 
بەبێ   ئایینیدا،  دام��ەزراوەی  لەنێو  گۆڕانكاری 
هێشتا  كە  بكرێت،  كەسانە  لەم  زۆر  ئ��ەوەی 
دڵسۆزن بۆ دامەزراوە كۆنەكە، تاوەكو ناچار 

بكرێن پێڕەوی سیستمی تازە بكەن.
بەاڵم ناكرێت، ئەگەر بۆ ماوەیەكی كەمیش 
ئایینی  ب��درێ��ت دەس��ت��وورێ��ك��ی  ب��ێ��ت، رێ��گ��ە 
كەسیش  بسەپێنرێت،  و  دی  بێتە  هەمیشەیی 
بۆی نەبێت پرسینەوەی لێ بكات. ئەم كارە بە 
شێوەیەكی كردەیییانە، قۆناغێك لە قۆناغەكانی 
پێشكەوتنی مرۆڤ لەبار دەبات، بەوەش ئەم 
نابێت،  بەرهەمهێن  تەنیا  هەر  نەوەكو  ك��ارە، 
نەوەكانی  بۆ  دەبێت  زۆرت��ری  زیانی  بەڵكو 

داهاتوو. 
دەش��ێ��ت ب��ۆ ك��ەس��ێ��ك، ت��ەن��ی��ا ل����ەوەی كە 
هەیە،  خ��ۆی��ەوە  كەسایەتیی  ب��ە  پ��ەی��وەن��دی 
كە  ڕۆش��ن��گ��ەری،  مەعریفەی  بەدەستهێنانی 
بۆ  بیانزانێت،  و  بێنێت  بەدەستیان  پێویستە 
قۆناغێكی تر دوابخات، بەاڵم خۆی لێ  ال بدات، 
نەوەكانی داهاتووشی لێ  بێبەش بكات، ئەوە 
ناو دەبرێت بە پێشێلكردنی مافە پیرۆزەكانی 

مرۆڤ  و ژێرپێخستنیان.
بكات  قبووڵی  ناتوانێت  گ��ەل  ك��ە  شتێك 
ب��ەس��ەری��دا ب��س��ەپ��ێ��ن��رێ��ت، ن��اك��رێ��ت ل��ەالی��ەن 
ئەم  چونكە  بسەپێنرێت،  بەسەریاندا  پاشاوە 
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گەلەوە  ل��ە  هەیەتی،  پاشا  ك��ە  دەس��ەاڵت��ەی، 
ویستی  ه���ەڵ���دەدات،  س���ەر  و  ه��ەڵ��دەق��وڵ��ێ��ت 
ویستی  لە  پاشایەك،  وەك��و  خ��ۆی  تایبەتیی 
گشتیی گەل وەر دەگرێت، بۆیە پێویستە دڵنیا 
كە  ڕاستەقینەكانی،  چاكسازییە  ل��ەوەی  بێت 
بێت  گونجاو  و  هاوشان  دەدات،  ئەنجامیان 

لەگەڵ وێناكردنی كۆمەڵگەی مەدەنیدا.
با پاشا رێگە بدات، خەڵك هەموو ئەم شتانە 
بكەن، كە خۆیان بە باش و پێویستی دەزانن 
كاری  ئەوە  تەنانەت  رزگاربوونیاندا،  لەپێناو 
ئەمیش نییە، تا دەستی ن تێ  وەر بدات. بەڵكو 
نەدات  بەوە  رێگە  لەسەریەتی  لەبەرانبەردا، 
بەشێك لە گەلەكەی، رێگە لە بەشەكەی تری 
تاوەكو  هێزدا،  بەكارهێنانی  لەمیانەی  بگرێت 
بە هەموو توانا و هێزیانەوە نەهێڵن ڕزگاریی 

خۆیان بەدەست بێنن بۆ ڕۆژی قیامەت.
ك��اران��ە وەر  ل��ەم  ئ��ەگ��ەر بێت و دەس���ت 
بدات، ئەوە پاشا لە پێگە و هێزی خۆی كەم 
دەكاتەوە، ئەگەر پاشا دەسەاڵتی فەرمی بدات 
تێیدا  كە  نووسینانەی  ئەم  چاودێریكردنی  بۆ 
هاواڵتیانی، دەیانەوێت ڕا و بۆچوونی خۆیان 
پێگەی  ئایینەوە،  ل��ەب��ارەی  بكەنەوە  ڕوون 
كارە  ئ��ەم  پاشا  ئەگەر  دەك���ات.  الواز  خ��ۆی 
بێنێت،  بەكار  كەسیی خۆی  دەسەاڵتی  بكات، 
دەگوترێت:«  پێی  و  دەكرێت  سەركۆنە  ئەوە 
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 Caesar non est supra Grammaticos
�� خۆ قەیسەر لە زمانزانەكان شارەزاتر نییە؟!« 
خ��ۆ ئ��ەگ��ەر ل��ەن��ێ��و دەوڵ��ەت��ەك��ەی خ��ۆی��دا 
هەندێك  بپارێزێت،  كڵێسایی  سەركوتكاریی 
لەبەرانبەر  بپارێزێت  سەركوتكارەكانیش  لە 
ڕەعیەتەكانی تریدا، ئەوە بێگومان بەم كارەی، 
گەورەییی خۆی الواز  دەسەاڵت،  توانا،  پاشا 

دەكات.  
خۆ ئەگەر دوای ئەمە لێمان بپرسن:« ئایا 
دەژین؟«  رۆشنگەردا  سەدەیەكی  لەنێو  ئێمە 
ئ���ەوە وەاڵم����ی م��ن ب���ەم ش��ێ��وەی��ە دەب��ێ��ت:« 
سەدەیەكدا  لەنێو  ئێمە  واقیعدا  ل��ە  نەخێر، 
دەژی�����ن، ك��ە خ��ەری��ك��ە ب����ەرەو ڕۆش��ن��گ��ەری 
قۆناغێكداین،  لە  هێشتا  ئێمە  هەنگاودەنێت«، 
كە زۆر توخمی ترمان لە بەردەستدا نییە، وا 
لەخەڵك بكەن بتوانن بە شێوەیەكی بەتوانا و 
تایبەتیی  بیركردنەوەی  مومارەسەی  بەهێز، 
بەبێ    ، بكەن  ئایینیدا  ك��اروب��اری  لە  خۆیان 
تر  كەسانی  یارمەتیی  بە  پێویستیان  ئ��ەوەی 
بوارێكی  خەڵك  ئەگەر  ئێستا  ب��ەاڵم  هەبێت، 
ئەم  مومارەسەكردنی  بۆ  هەبێت  فراوانتریان 
ئازادانە،  شێوەیەكی  بە  تایبەتە  بیركردنەوە 
كەمتر  پێشتر،  بە  ب��ەراورد  بەربەستەكانیش 
سەردەمێكی  بە  گەیشتن  رێگەی  لەسەر  بن 
خەڵك  بتوانێت  كە  ڕۆش��ن��گ��ەری،  گشتگیری 
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خۆیان  ك��ە  بێنێت،  دەر  ناكامی  حاڵەتی  ل��ە 
ئەوەش  تێیدا،  مانەوەیان  لە  بەرپرسیارێتییان 
دڵنیاكەرەوەمان  زۆر  ئاماژەی  ئێمە  بێگومان 
دەشێت  ڕوانگەیەوە،  لەم  هەیە.  لەبارەیەوە 
بگوترێت ئەم سەدەیە، سەدەی ڕۆشنگەرییە، 

سەدەی پاشا فردریكە.
دەدات  لێدوان  ب���ەردەوام  ئەم ش��ازادەی��ەی 
لەبارەی ئەوەی، كە ئەركی خۆیەتی هیچ بڕیارێك 
دەر نەكات لە كاروباری ئایینیدا، ئازادیی تەواو 
بە خەڵك دەدات لەم بوارەدا. ئەم پیاوەی، كە 
بەكار  بۆ  لێبووردەیی  زاراوەی  ناكات  قبووڵ 
بێت، ئەوە هەر خۆی ڕۆشنگەرە. كەواتە، بەم 
كارە جوانانەی، شایانی ڕێزی هاوسەردەمانی 
چونكە  داهاتووە،  نەوەكانی  دانپێدانانی  خۆی، 
یەكەم كەس بوو مرۆڤی لە حاڵەتی ناكامی دەر 

هێنا، بەالیەنی كەم لە ڕوانگەی دەوڵەتەوە.
كەسێك  ه��ەر  داوە  ڕێ��گ��ەی  پاشایە  ئ��ەم 
كاروباری  لە  خۆی  تایبەتیی  عەقڵی  ئازادانە 
سەردەمی  لە  بێنێت.  بەكار  ئیماندا  و  عەقیدە 
ئەمدا، پیاوانی بەڕێزی ئایینی بۆیان هەیە ئەگەر 
زانا بن، بتوانن بڕیار و بۆچوونەكانی خۆیان 
ئاشكرا بكەن، ئەگەر جیاواز و ناكۆكیش بێت 
ئەرسەدۆكسییە  كە  فەرمیدا،  لەگەڵ سیمبولی 
نێگەتیڤ  كاردانەوەیەكی  هیچ  ئ��ەوەی  بەبێ  
هەبێت بەرانبەر بە ئەرك و فرمانی وەزیفییان.  
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بەئاشكرا،  هەیە  ئەوەیان  مافی  هەروەها، 
ئەم ڕا و بۆچوون و بڕیارانەی خۆیان لە الی 
خەڵكیدا بدركێنن، بێگومان ئەم كارە بۆ هەموو 
نەبێت  پەیوەست  كە  ڕاستە،  هەر  كەسێكیش 
ئازادییە  ئەم ڕۆحی  بە وەزیفەكەی.  بەرانبەر 
ئەگەرچی  ب��ووەت��ەوە،  ب��اڵو  ل���ەدەرەوە  ئێستا 
ل��ەالی��ەن  بابەتیشی  ب��ەرب��ەس��ت��ی  ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك 
حكومەتەكانەوە بۆ دروست كراوە، كە هێشتا 

لەم ڕۆحە ئازادە تێناگەن.
ئەم حكومەتەی، كە ئێستا ئێمە لە سایەیدا 
لە  نموونە  ب��ۆ  ف��ردری��ك،  حكومەتی  دەژی���ن، 
بەردەم هەر حكومەتێكدا ئەوە پیشان دەدات، 
كە هیچ ترسێكی لە سەردەمی سیاسیدا نییە، 
هیچ ترسێك لەسەر دامەزراوەی گشتیدا نییە، 
كەشوهەوای  دابینكردنی  لەمیانەی  ئ��ەوەش 
ئازاددا، چونكە خەڵك هەوڵ و تەقەلالی زۆر 
بێنە  لەم حاڵەتە چەقبەستووە  تاوەكو  دەدەن 
نەدرێت بۆئەوەی هەر  ئەگەر هەوڵ  دەرەوە، 

لەسەر ئەم ڕەوشەدا بمێننەوە. 
كردووەتەوە  جەختم  لێكۆڵینەوەیەدا  لەم 
لەم  ڕۆش��ن��گ��ەری،  س��ەردەم��ی  هاتنی  لەسەر 
جۆرە ڕۆشنگەرییەی، كە مرۆڤ ئازاد دەكات، 
بەرپرسیارن  خۆیان  كە  ناكامی،  حاڵەتی  لە 
ئایین  پرسی  لەسەر  قسەم  تێیدا.  مانەوە  لە 
ك���رد، وەك���و خ��اڵ��ی س��ەرەك��ی��ی ڕۆش��ن��گ��ەری. 
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ل��ەب��ەر ئ���ەوەی ی��ەك��ەم، ل��ەب��ارەی ه��ون��ەر و 
هیچ  دەسەاڵتدارانمان  دی��ارە  زانستەكانەوە 
گرنگ نییە بەالیانەوە رۆڵی سەرپەرشتیكاری 
خەڵك ببینن، خەڵكیان ئازاد كردووە. دووەم، 
ئایینی،  ناكامیی  و  پێنەگەیشتن  ئەوەی  لەبەر 
زیانی بەم حاڵەتە گەیاندووە، ئەوەش مایەی 

شەرمەزارییە.
رێ��ب��ازی ب��ی��رك��ردن��ەوە ل��ە الی س��ەرۆك��ی 
دەدات،  دەوڵ��ەت، كە خۆی هانی ڕۆشنگەری 
ئ���ازادی  ب���واری  ل��ە  ل���ەوەش زی��ات��ر دەڕوات 
بەخشین بە هونەر و زانستدا، چونكە دەزانێت 
هیچ ترسێك لەوەدا نییە رێگە بەڕەعیەتەكانی 
بێنن،  بەكار  خۆیان  عەقڵی  بەئاشكرا  ب��دات، 
ت���اوەك���و ب��ت��وان��ن ئ���ەو ب��ەره��ەم��ە ه��زری��ی��ان��ە 
بونیادنانێكی  ب��ۆ  ب��ك��ەن،  جیهان  پێشكەشی 
باشتری یاسایی، ئەگەر لەمیانەی ڕەخنەیەكی 
كە  یاسایانەی،  ئ��ەم  بۆ  بێت،  راش��ك��اوان��ەش 

دانراون.
ل��ێ��رەش��دا ئ��ێ��م��ە ن��م��وون��ەی ب��اش��م��ان لە 
دەگرین  رێ��زی  كە  پاشایەك،  بۆ  بەردەستە 
وای  ك���اری  پێشتر  ت��ری��ش  پ��اش��ای��ەك��ی  هیچ 
نەكردووە. ئەم پاشا ڕۆشنگەرە، تاكە پاشایە، 
بمێنێتەوە،  سێبەردا  لە  ل��ەوەی  ناترسێت  كە 
لەڕووی رێكخستنەوە سوپایەكی زۆر باش و 
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بەهێزی هەیە، كە دەتوانێت لە سایەیدا دڵنیایی 
ئازایەتیی  كە  پاشایە  تاكە  خەڵك،  ببەخشێتە 
ڕابگەیەنێت هیچ واڵتێكی  ئەوە دەكات شتێك 
ئەوەندەی،  بكەنەوە  بیر  بیڵێت:«  ناوێرێت  تر 
كە حەزتان لێیە لە هەرشتێك، كە حەزتان لێیە 

بەاڵم پێویستە ملكەچ بن«. 
ڕێڕەوێكی  مرۆیییەكان  شتە  شێوەیە  بەم 
سەرنجڕاكێشی چاوەڕواننەكراو وەر دەگرن. 
تەماشای  بەگشتی  ئەگەر  بێت،  هەرچۆنێك 
بەڕێوەچوونی كارەكان بكەین، دەبینین هەموو 
موفارەقەی  و  هەستناكی  لە  جۆرێك  شتێك 
تێدایە: بەدەستهێنانی پلەیەكی بااڵتر لە ئازادیی 
الی  لە  هزر  ئازادیی  بۆ  بەسوودە  مەدەنی، 
گەل، لە هەمان كاتیشدا سنوورێكی بەسەردا 

دەسەپێنێت، كە ناتوانێت بیبەزێنێت.
لە  نزمتر  پلەیەكی  تریشەوە،  الیەكی  لە 
ئازادیی  بە  ئەوە  دەرفەتی  مەدەنی،  ئازادیی 
بنێت  هەنگاو  ئەوپەڕ  تا  دەدات،  كولتووری 
بەرگی  سروشت  هەركاتێك  بێت.  فروانتر  و 
خۆی داماڵی، تۆوی مەیل و ئامادەییی هزری 
ئەوە كاریگەری دەبێت  ئازادی باڵو كردەوە، 
بەسەر هەستی گەل لەمیانەی ئەم هەستەوە، 
گەل هێدی هێدی ئامادە دەبێت بۆ پێڕەوكردنی 
خۆیدا،  لە  خۆی  ئەمەش  ئازادانە.  ڕەفتارێكی 
ئەو  ب��ن��ەم��ای  س��ەر  دەك��ات��ە  ك��ار  لەكۆتاییدا 
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ب��ەرژەوەن��دی��ی  ل��ە  ك��ە دەبینێت  دەس��ەاڵت��ەی، 
كە   ، بكات  مرۆڤدا  لەگەڵ  مامەڵە  وا  خۆیدایە 
شایانی  كە  نییە،  ئامێرێك  تەنیا  هەر  تر  چی 

رێزە.
تێبینی: لە باڵوكراوەی تازەی هەفتەنامەی 
ئێستا  دا،   9/13 ڕۆژی  ژم���ارەی  بوشینگ  
ڕیكالمێك  مانگە،  هەمان   30 ڕۆژی  ئەمڕۆ 
دەخ���وێ���ن���م���ەوە ل����ەب����ارەی دەرچ��������وون و 
بەرلین،  مانگنامەی  گۆڤاری  باڵوكردنەوەی 
لەبارەی  مندلسۆن  بەڕێز  وەاڵم��ی  تێیدا  كە 
هێشتا  من  ك��راوەت��ەوە.  باڵو  پرسیار  هەمان 
ئەگەر  بۆیە  نەخوێندووەتەوە،  وەاڵم��ەم  ئەم 
خوێندبوومایەوە، ئەوە ڕا و بۆچوونی خۆمم 
كە  دایبنێین،  وا  ناتوانین  ئێستا  كە  دەگ��ۆڕی، 
و  هاوبیری  لەبارەی  ئەزموونێكە  تەنیا  هەر 
بەڕێكەوت  كە  بیركردنەوە،  لە  هاوشێوەیی 

دێت. 

ئیمانوێل كانت
كۆنیگسبێرگ، پڕوسیا )1784/9/30(

المصدر: ترجمە: یوسف الصدیق. مجلە الكرمل، العدد 
  .1984 ،13
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پەراوێزەکان:

ئێستا  نووسیویەتی،  تسۆلنەر  پ��ەراوێ��زەی  ئ��ەم   )1
لەنێو م��ێ��ژووی  پ��ەراوێ��ز دادەن��ری��ت  ب��ەن��اودارت��ری��ن 
نەبووایە،  پ��ەراوێ��زە  ئ��ەم  ئەگەر  چونكە  فەلسەفەدا، 
پ��رس��ی��ارەی��ان  ئ��ەم  بەرلینیش  مانگنامەی  گ��ۆڤ��اری 
ل��ەب��ارەی��ەوە  شتێكی  هیچ  كانتیش  ن���ەدەورووژان���د، 

نەدەنووسی.  
االلكترونیە،  الوسگ  موقع  لكانگ،  التنویر  نص   )2

www.alwasatnews.com
3( زۆر لە لێكۆڵەران جەخت دەكەنە سەر ئەوەی، كە 
پێویست دەكات زاراوەی ڕۆشنگەری، زیاتر لە چەمكە 
ئەڵمانییەكەوە وەر بگێڕدریت، نەوەكو چەمكی ئینگلیزی 
 )Aufklaerung( وای��ە  پێیان  چونكە  فەڕەنسی،  یا 
و  ڕۆشنایی  كە  نایەت،  مانایە  بەو  تەنیا  ئەڵمانی،  ی 
بەمانای هەبوونی كۆی گشتی  بەڵكو  ڕووناكی هەیە، 
و  زانست  باڵوكردنەوەی  پڕۆسەی  دێ��ت،  پڕۆسەكە 
پێمان  ئێمەش  بۆیە  عەقڵ.  بە  پشتبەستوو  مەعریفەی 
ببەسترێت،  ئەڵمانییەكە  بە چەمكە  پشت  باشترە  وایە 
بەتایبەتیش كاتێك ئەوە دەزانین كانت خۆی بە زمانی 
ڕێگای  لە  ئێمە  بۆیە  نووسیوە،  وت��ارەی  ئەم  ئەڵمانی 
زمانی ئەڵمانییەوە تێگەیشتنی زیاترمان دەبێت بۆ كۆی 
گشتی پڕۆسەكە، هەر لە چەمكەكەوە تا قۆناغە یەك 

بەیەكەكانی بەڕێوەچوونی پرۆسەی ڕۆشنگەری. 
www. االلكترونیە،  المعرفە  موقع  التنویر،  عصر   )4

 marefa.org
دان��اوە،  ئەڵمانییەكەمان  ناوونیشانە  لێرەدا  ئێمە   )5
چەمكی  ئەسڵییەكەی  ن��اوە  ل��ە  پ��ارێ��زگ��اری  ت��اوەك��و 

ڕۆشنگەری بكەین.
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و  جیهان  دروستكردنی  پڕۆسەی  لە  باس  لێرەدا   )6
لەالیەن خواوە، چۆن ڕووناكی و  گەردوون دەكرێت 

تاریكی لە یەكتری جیا كراونەتەوە. 
دار  صالح،  هاشم  االوروب���ی،  التنویر  ال��ی  مدخل   )7

الطلیعە، بیروت، الگبعە االولی، 2005، ص139. 
صوت  موقع  الحكمە،  صوت  مجلە  التنویر،  مبدأ   )8

الحكمە، قسم البحوپ والدراسات.  
9( ما التنویر، فوكو قارئا لكانگ، بقلم: خلدون النبوانی، 
http://alawan.org/ االوان:  موقع   2010/10/31

  article8642.html
موقع صوت  الحكمە،  مجلە صوت  التنویر،  مبدأ   )10

الحكمە، قسم البحوپ والدراسات. 
11( بڕوانە كۆتایی وەاڵمەكەی كانت، كە لێرەدا باڵو 
بڵێت  ئ��ەوەب��وو  مەبەستی  ل��ێ��رەدا  كانت  ك��راوەت��ەوە. 
ئاسان  ئەمەش  نزیكە،  یەكترییەوە  لە  بۆچوونەكانیان 
نییە خەڵك وا تەماشای بكەن گوایە بەڕێكەوت هاتووە 
و كانتیش كاتێك وەاڵمەكەی خۆی نووسیوتەوە و بۆ 
مندلسۆنی  وتارەی  ئەم  هێشتا  ن��اردووە،  گۆڤارەكەی 

نەخۆێندووەتەوە. 
دار  هاشم صالح،  االوروب��ی،  التنویر  الی  مدخل   )12

الطلیعە، بیروت، الطبعە االولی، 2005، ص139. 
دار  هاشم صالح،  االوروب��ی،  التنویر  الی  مدخل   )13

الطلیعە، بیروت، الطبعە االولی، 2005، ص19. 
14( ما التنویر، فوكو قارئا لكانگ، بقلم: خلدون النبوانی، 
http://alawan.org/ االوان:  موقع   2010/10/31

 article8642.html
چەمك  وەكو   unmündig  ��  mineur  �� ناكام   )15
حاڵەتەی،  لەو  بریتییە  ئەڵمانیدا،  زمانی  لە  زاراوە  و 
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پێنەگەیشتووە  ئەوەندە  باییی  تێیدا مرۆڤ، هێشتا  كە 
لەبارەی  بڕیار  خۆی  بتوانێت  تا  عەقڵییەوە،  لەالیەنی 

ژیانی خۆی بدات.  
16( ل��ە زۆر ش��وێ��ن��دا ئ��ەم گ��وزارش��ت��ە ه��ەر وەك��و 
مانای  بە  كە  نووسراوەتەوە،  التینی  زمانی  بە  خۆی 
وەك��و  ب��ك��ە(،  مەعریفە  بەدەستهێنانی  )ئ��ازای��ەت��ی��ی 
بەكار  ك��ان��ت��ەوە  ل��ەالی��ەن  ڕۆشنگەرییش  دروش��م��ی 
هاتووە. بۆیە ئێمەش وەكو ئەمانەتێك پێمان باش بوو 
هەر وەكو خۆی بینووسینەوەو لێرەدا لە پەراوێزەوە 

ڕوونكردنەوە لەبارەیەوە بدەین.  
ڕۆشنگەری  دروشمی  بۆ  ئاماژە  كانت  لێرەدا   )17
پیویستیی  بۆ  ئەخالقی  بانگەشەیەكی  وەك��و  دەك��ات، 
بە  ئەم دروشمە.  ، باڵوكردنەوەی  بەكارهێنانی عەقڵ 
بەكارهێنانی  ئازایەتیی  م��رۆڤ  كاتێك  ئ��ەوەی  مانای 
عەقڵی خۆی دەكات، ئەوە دەتوانێت لە حاڵەتی ناكامیی 
خودی خۆی بێتە دەرەوە و وەكو مرۆڤێكی پێگەیشتوو 
خۆی  ڕەفتارەكانی  لە  بەرپرسیارە  كە  بكات،  ڕەفتار 
نەك  مومارەسەكردنیاندا،  و  پیادەكردن  لە  ئ��ازادە  و 

بەسەریدا سەپێنرابێت. 
18( ئەم زاراوەیە هەر وەكو خۆی لە زۆربەی دەقەكاندا 
بەالتینی بەكار هاتووە، مانای تەواوی دەكاتە )ئەوانەی 
بەسروشتی پێگەیشتوون(. لێرەدا كانت دەیەوێت بڵێت 
ڕۆحی  لەالیەنی  وەكو سروشت  خۆیان  خەڵكانە  ئەم 
گەیشتوونەتە  پێگەیشتوون،  ت��ەواو  جەستەیییەوە  و 
هێشتا  عەقڵییەوە  لەالیەنی  بەاڵم  پێگەیشتن،  حاڵەتی 
ناكام و پێنەگەیشتوون. لێرەدا ڕۆڵی عەقاڵنییەت دێت 
لە  قۆناغی گواستنەوە  پێشخستنی  لە دروستكردن و 
بەجۆرێك  پێگەیشتن،  حاڵەتی  بۆ  ناكامییەوە  حاڵەتی 
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و  جەستە  پێگەیشتنی  لەگەڵ  بێت  تەریب  و  هاوشان 
سروشتی مرۆڤەكاندا.  

زۆر  كە  دەك��ات،  ئ��ەوە  بۆ  ئاماژە  كانت  لێرەدا   )19
ئاسانە مرۆڤ ناكام بێت، چونكە مرۆڤی ناكام ناچار 
نییە بیر و هزر و عەقڵی خۆی بەكار بهێنێت، تەنیا ئەم 
شتانە جێبەجێ  دەكات، كە لێی داوا دەكرێت. لە كاتێكدا 
سەردەمێكی  ڕۆشنگەری،  سەردەمی  وایە  پێی  كانت، 
ت���ازەی���ە، م��رۆڤ��ەك��ان ه���ان دەدات ع��ەق��ڵ و ه���زر و 
كۆتوپێوەندی   ، بێنن  بەكار  خۆیان  بیركردنەوەیان 
هەموو جۆرە دەسەاڵتێك فڕێ بدەن و لەناوی ببەن. 
زۆرجار  كە  ئ��ەوەی،  لەسەر  ئاماژەیە  ئەمە  بێگومان 
كەسەكان و كۆمەڵگەكان، خۆیان ئەم حاڵەتی تەمبەڵییە 
نێو  بچنە  نییە  ئەوەیان  تاقەتی  خۆیان  هەڵدەبژێرن، 
بەرپرسیارێتیی  تەحەممولی   ، پێگەیشتن  قۆناغی 

ڕەفتارەكانی خۆیان بكەن.
20( لێرەدا كانت مەبەستی كتێبە ئایینییەكانە بەگشتی، 
زیاتر جەخت  بێگومان  مەسیحییەك،  وەكو  ئەگەرچی 
دەكاتە سەر ئینجیلەكان، بەبێ  ئەوەی ناویشیان بێنێت، 
بانگەشەی  هەمیشە  بەگشتی،  ئایینی  پیاوانی  چونكە 
شتێكی  هەموو  پیرۆز  كتێبی  گوایە  كردووە  ئەوەیان 
پێویستیان  دەكەن،  پێڕەویی  كاتێك  مرۆڤەكان  تێدایە، 
بەوە نییە بیر بكەنەوە، بەڵكو هەر ئەوەندە بەسە ئیمان 

بێنن و ئیمانیان بەم كتێبانە هەبێت.
زاراوەی  دا،  الصدیق  یوسف  وەرگێڕانەكەی  لە   )21
وەرگێڕانەكانی  دوو  لە  بەاڵم  هاتووە،  بەكار  ڕانەمەڕ 
ت��ردا ئ��اژەڵ��ی ماڵی ب��ەك��ار  ه��ات��ووە، ئێمەش ئ��ەوەی 
دووەم��م��ان ب��ە باشتر زان���ی ب��ۆ گ��وزارش��ت��ك��ردن لە 
زمانی  لەنێو  ئەگەرچی  سەركوتكراون  كۆمەڵگەیەكی 
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ملكەچی  بۆ  ڕەمزێك  وەكو  مەڕ  زۆرج��ار  كوردیشدا 
بەكار دێت. 

22( بەئەڵمانی كانت وشەی Gängelwagen داناوە، 
ڕەوڕەوەی  لە  بریتییە  زاراوەی��ە  ئەم  ت��ەواوی  مانای 
منداڵ �� عارەبانەی منداڵ، چونكە ئەو كاتەی كە منداڵ 
دەبێت،  ڕۆیشتن  فێری  خەریكە   ، دەگرێت  پێ   ت��ازە 
پێی  هەولێر  لە  ئێمە  كە  دادەن��ێ��ن،  بۆ  عارەبانەیەكی 
دەڵێین ڕەوڕەوە، كە پێشتر لە دار دروست دەكرا و 
سێ  تایەی داریشی هەبوو، تاوەكو خۆی پێ  بگرێت و 
لەسایەیەوە هەنگاو بهاوێژێت و بڕوات و بەر نەبێتەوە. 
لێرەدا كانت مەبەستیەتی ئاماژە بۆ ئەوە بكات، كە ئەم 
هەنگاوگرتنەبەرە بەربەستی زۆری بۆ دروست كراوە، 
تاوەكو مرۆڤەكان فێری ئەوە نەبن لەسەر پێی خۆیان 
بەپێی  ببن  ڕۆیشتن  فێری  و  بكەنەوە  بیر   ، بوەستن 

ویستی خۆیان.   
حاڵەتە  ل��ەم  دەرچ����وون  بڵێت  دەی��ەوێ��ت  كانت   )23
هزرڤان  بچووكی  توێژێكی  ڕێگای  لە  تەنیا  ناكرێت 
لەو  كە  بێت،  سروشتییەكان  زان��ا  و  فەلسەفەكار  و 
تردا.  بوارەكانی  بەسەر  بوون  بااڵدەست  سەردەمەدا 
دەرچوون لەم حاڵەتە بەپێی بۆچوونی كانت كارێكی 
كە  كۆمەڵگەیە،  گشتیی  ك��ۆی  ك��اری  دەستەجەمییە، 
ئامادە بكرێت بۆ دەرچوون لەم ڕەوشەی كە  دەبێت 
ئەوەندە  حاڵەتە  ئەم  وایە  پێی  چونكە  كەوتووە،  تێی 
وا  جۆرێك  بە  زەمەنییەوە،  ل��ەڕووی  كێشاوە  زۆری 
خەریكە دەبێتە بەشێك لە سروشتی مرۆڤ  و لەگەڵی 

ڕا دێت و هەست بە ڕەحەتی دەكات لەگەڵیدا.
24( لێرەدا كانت چەمكی )Verstand( بەكار دێنێت، 
كە بەئەڵمانی بەمانای تێگەیشتن و عەقڵ بەكار دێت و 
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بەفەڕەنسی دەبێتە )Entendement(. لەبری وشەی 
عەقڵ )vernunt( بەئەڵمانی. 

ب�����ەردەوام وا  ئ���ەم ب��ۆچ��وون��ەی��ە وای���ك���ردووە   )25
و  شۆڕش  لە  پاڵپشتی  گوایە  بكرێت  كانت  تەماشای 
و،  بەدەسەاڵت  بەرانبەر  ناكات  جەماوەری  ڕاپەڕینی 
زۆر كەسیش وەكو مایەی ترس تەماشایان كردووە. 
لەگەڵ ئەوەشدا كاتێك شۆڕشی فەڕەنسی هەڵگیرسا، 
لەكاتێكدا  لێكرد،  پێشوازی  لێكردوو  پاڵپشتی  كانت 
لەشۆڕشی  پێشوازییەك  و  پاڵپشتیكردن  جۆرە  هەر 
وا  دەس��ەاڵت��داران��ەوە،  لەالیەن  لەئەڵمانیا  فەڕەنسی، 
لێكدەدرایەوە كە جۆرێكە لەهاندانی خەڵك بۆ شۆڕش 
و ڕاپ���ەڕی���ن. ل��ەڕاس��ت��ی��دا ئ���ەوەی وای���ك���ردووە كانت 
پاشگەز بێتەوە لە پاڵپشتیكردنی شۆڕش و ڕاپەڕینی 
جەماوەری، هەر خودی نموونەی شۆڕشی فەڕەنسی 
خۆی بوو كە لەگەڵ خۆیدا شەپۆڵێك تووندوتیژی و 
لویسی  بەبنەماڵەی  بەرانبەر  تۆڵەسەندنەوەی  كاری 

شازدەیەم بەرهەمهێنا.   
Lisière، Leitband )26  : پەتێكە لەو سەردەمانەی 
كانتدا، لە منداڵ بەستراوەتەوە وەكو چۆن هەر ئاژەڵێكی 
ئاڕاستەی  تاوەكو  ئ��ەوەش  بەستراوەتەوە،  پێ  تری 
بۆ  دەبێت  كە  ب��دات،  پیشان  ڕێگای   ، بكات  ڕۆیشتنی 
و  دایكوباوكی  لە  نەكەوێتەوە  دوور   ، ب��ڕوات  كوێ  
ون نەبێت. ئەم پەتە دوو كاری سەرەكیی هەیە، هەم 
ئاڕاستەكردنیەتی  هەمیش  مرۆڤەكەیە،  كۆنتڕۆڵكردنی 
بەم شێوەیەی، كە بەرپرسەكە دەیەوێت. لێرەدا كانت 
شۆڕشگێڕان وا نماییش دەكات، كە ئەوانیش بە هەمان 
شێوە، دەیانەوێت خەڵك كۆنتڕۆڵ و ئاڕاستە بكەن بەم 
ئاڕاستە و شێوەیەی، كە ئەوان دەیانەوێت، بەمەش پێی 
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وایە ناوەڕۆكی بانگەشەكردن بۆ ئازادیی بیركردنەوە 
لە ماناكەی خۆی بەتاڵ دەبێتەوە.  

دووەمی  فردریكی  پاشا  لێرەدا  كانت  مەبەستی   )27
پاشای بڕوسیایە، كە لەم سەردەمەدا حوكمی بڕوسیای 
ڕاستەوخۆ  ل��ێ��رەدا  كانت   .1786  ����  1740 دەك���رد 
ئ��ەوەش  دەك���ات،  پاشایە  ئ��ەم  هەڵوێستی  ستاییشی 
ئێستاشدا،  و  ئەوكات  خەڵكانەی  لەم  بەشێك  لەالیەن 
لە  جۆرێك  كانت  ئ��ەوەی  وەك��و  دەكرێت  تەماشا  وا 
مساوەمە بكات، لەسەر بنەماكانی بیركردنەوەی خۆی 
ل��ەب��ارەی ئ���ازادی. ئ��ەوەی ل��ێ��رەدا كانت ئ��ام��اژەی بۆ 
ئازایانەی  و  بوێر  هەڵوێستێكی  ئەوەی  وەكو  دەكات 
پاشا فردریكی دووەمە، ئەنجامی ئەم ڕێز و ستاییشە 
لە  ڕێزی  و  هەیبووە  كانت  بۆ  پاشایە  ئەم  كە  ب��ووە، 
پێشكەش  ڕێزلێنانیشی  میدالیایەكی  گ��رت��ووە،  كانت 
كردووە. بۆیە پێمان وایە زیاتر بۆچوونێكی ئەخالقییە 
لەالیەن كانتەوە، دانپێدانانە بە چاكەی ئەم پاشایە لە 

سەریدا. 
28( بەكارهێنانی گشتی بۆ عەقڵ، بەو مانایە دێت كە 
مرۆڤ عەقڵی خۆی وەكو كەسێكی تایبەتی بەكار دێنێت، 
بەاڵم ئەم بەكارهێنانە لەپێناو گشتیدایە وەكو پیاوێكی 
بەكارهێنانی  ب��ەاڵم  خوێنەرانیدا.  ب��ەردەم  لە  بیرمەند 
تایبەتی بۆ عەقڵ، بریتییە لەو بەكارهێنانەی كەسێك كە 
پۆستێكی گشتی هەیە عەقڵی خۆی بەكار یدێنێت، بەو 
مانایەی لەپێناو كار و چاالكیی خۆیدا بەكاری دێنێت.  
Le savant : der Gelehrte )29 زانا، شارەزان، 
ئەم زاراوەیە زیاتر هەڵگری پاشخانێكی ئایینیانەیە و 
بۆ ئەم كەسانە بەكار دێت، كە لە بواری ئایینیدا زانا 
كە  دەگوترێت،  كەسانەش  بەو  هەروەها  و شارەزان. 
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گشتیی  زانیاریی  و  ب��ەرزن  ڕۆشنبیرییەكی  خاوەنی 
زۆر باشیان هەیە. لێرەدا مەبەست ئەم زانایە نییە، كە 
مانای ئێستامان پێی دەدات لە شارەزابوون لە زانست 
زیاتر  بەڵكو  ق��ووڵ،  شێوەیەكی  بە  مەعریفەكاندا  و 
كە  كۆمەڵگەن،  نێو  دەستەبژێری ڕۆشنبیری  كەسانی 

خاوەنی پاشخانی كولتووریی بەرزن. 
bürgerlich )30 �� بورگێرلیش لەنێو زمانی ئەڵمانیدا 
بە مانای مەدەنی بەكار دێت، بۆیە ئێمە بەگشتی ئەم 
خۆیشی  بەكارهێناوە،  مەدەنی  مانای  بە  چەمكەمان 
هەمان  گشتی  شێوەیەكی  بە  مانا،  و  چەمك  وەك��و 
زانینی  بۆ  ه��ەر  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ  دەبەخشێت.  مانا 
بزانین،  ئ��ەوە  پێویستە  چەمكە،  ئ��ەم  ب��اك��گ��رراون��دی 
بە  بەرانبەر  كانت  سەردەمی  لە  مەدەنی  چەمكی  كە 
ئەم  دێت  هێگل  دواتر  تاوەكو  بووە،  چەمكی سیاسی 
ئ��ەوەش  دێنێت،  بەكار  دەوڵ��ەت  بە  بەرانبەر  چەمكە 
كاتێك باسی كۆمەڵی مەدەنی و دەوڵەت دەكات. ئەمڕۆ 
لە سەردەمی ئێمەدا ئەم چەمكە زۆرجار بەرانبەر بە 

چەمكی سەربازی بەكار دەهێنرێت.  
ڕەنگە  كە  دەك��ات،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  كانت  لێرەدا   )31
ئەم جۆرە ڕەخنەیە لە سیستمی باج، ببێتە هاندەر بۆ 
ئێمە  پێویستە  جەماوەری.  شۆڕشی  و  هەڵگەڕانەوە 
لە  بەگشتی  باجسەندن  سیستمی  كە  بزانین،  ئ��ەوە 
مرۆڤ  گەورەكانی  كێشە  لە  بووە  یەكێك  ئەورووپا 
لەو كات  و لە ئێستاشدا، خەڵكێكی زۆر خۆیان لێی 
ئەم سیستمە  وایە  پێیان  یا  ن��ادەن،  باج  دەدزن��ەوە و 

هەڵەیە و ئامادە نین ملكەچیی بۆ بكەن.   
ئ��ازادی  دەبێت  م��رۆڤ  ئ��ەوەی  لەسەر  ئاماژەیە   )32
بكات،  باجسەندن  سیستمی  لەسەر  قسە  بدرێت  پێ 
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تاكەكانی  ژیانی  بە  بەستراوەتەوە  ڕاستەوخۆ  چونكە 
كۆمەڵگەو، ئەوانن باجەكان دەدەن كە بڕەكەی لەالیەن 
دەسەاڵتدارانەوە دەسەپێنرێت. لێرەدا كانت دەروازەیەك 
بەسەر ئەوە دەكاتەوە كە پێویستە سیستمی باجسەندن 
جۆرێك لە ڕیكەوتنی لەسەر بكرێت لەنێوان دەسەاڵت 
ڕەچاو  تێدا  زیاتری  دادپەروەریی  تاوەكو  خەڵكدا،  و 
كە  ل��ەوەدای��ە،  گرنگیی  كانت  ئاماژەیەی  ئەم  بكرێت. 
لە سیستمی  ڕەخنە  نەبوو  بۆیان  خەڵك  كاتانەدا  لەم 
باجسەندن بگرن، ئەمە وەكو هەوڵێك بۆ دژایەتیكردنی 

دەسەاڵت تەماشا دەكرا.
كۆی  لە  بریتییە   symbole : symbol ڕەم��ز،   )33
ئەو سرووت و نوێژ و خواپەرستییەی هەر كلڵسایەكی 
خۆیدا  پ��ێ��ڕەوك��اران��ی  ب��ەس��ەر  ئایینێك  ی��ا  ت��ای��ب��ەت، 
ئارەزوومەندانە  و  سەپێنراوە  كارێكی   ، دەیسەپێنێت 

نییە بۆ پێڕەوكارانی.  
34( كانت لێرەدا ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، كە پێویستە 
لەم  خۆی،  تایبەتیی  سیمبولی  بەپێی  كڵێسایەك  هەر 
باڵو  ڕێنمایی  و  ب��ك��ات  فێر  خ��ەڵ��ك  چ��وارچ��ێ��وەی��ەدا 
بكاتەوە، قەشەكانیش بۆیان نییە بەئارەزووی خۆیان 
بەسەر  و  ب��ك��ەن  پێشكەش  ئایینی  تەفسیری  بێن 
بكەنەوە،  باڵویان  خۆیاندا  ئایینەكەی  شوێنكەوتووانی 
كانت  ئ��ەوەی  هاتووە.  خ��واوەوە  لەالیەن  ئەمە  گوایە 
ل��ە س��ن��ووردارك��ردن��ی  بریتییە  ل��ێ��وە دەك���ات،  ب��اس��ی 
جۆرێك  بە  كۆمەڵگەدا،  لەنێو  قەشەكان  دەس��ەاڵت��ی 
قەشە   ، دابنرێت  ئایین  و  دەوڵەت  لەنێوان  سنوورێك 
شێوەیە  بەم  هاواڵتییان  ژیانی  نەتوانن  كلێساش  و 

ئاڕاستە بكەن، كە خۆیان دەیانەوێت.
دەس��ەاڵت��ی  ه��ۆڵ��ەن��دا  ل��ە  كڵێسایین  گرووپێكی   )35
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یاسادانانیان هەبووە لە بواری ئایینیدا. 
یاسادانانە،  پڕۆسەی  لە  مەبەستی  كانت  لێرەدا   )36
بە جۆرێك  ه��ەب��ووە،  تێدا  گ��ەورەی  ڕۆڵ��ی  كلێسا  كە 
تاوەكو  یاساكان،  ناوەڕۆكی  داوەت��ەوە  وەر  دەستی 
تەبا بن لەگەڵ ڕوانینی ئایینیی كلڵساییدا. كانت ئاماژە 
بارودۆخ  بەپێی  یاساكان  دەبێت  ،كە  دەكات  ئەوە  بۆ 
بۆ   یاسا  نابێت   ، بێت  ب��ەس��ەردا  گ��ۆڕان��ی��ان  ك��ات،  و 
هەتاهەتایە دابنرێت، تەنانەت ئەگەر ئەم یاسا ئایینیش 
بێت، مەرجە دەبێت لەگەڵ گۆڕانی بارودۆخدا، ئەمیش 
گۆڕانی بەسەردا بێت و نەوەی نوێ ، كە دواتر دێن، 
دەبێت ئەم مافەیان هەبێت یاساكان هەموار بكەنەوە، 
تازەدا  سەردەمی  لەگەڵ  تاوەكو  بكەن،  دەستكارییان 

بگونجێت. 
پاراستنی  ئاماژە بۆ هێشتنەوە و  لێرەشدا كانت   )37
لەم  یەكێكە  ئ���ەوەش  دەك���ات،  ب��ااڵدەس��ت  سیستمی 
ڕەخنەیەك  وەكو  كانت  نەیارانی  ب��ەردەوام  خااڵنەی 
ئاڕاستەی دەكەن، بەوەی  ئەگەرچی خاوەنی فەلسەفەی 
ڕەخنەیییە، بەاڵم ڕێگا بەوە دەدات سیستمی بااڵدەست 
وەكو خۆی بمێنێتەوە، هانی هەڵوەشاندنەوەی نادات. 
پ��اس��اوی خۆی  ب��ۆچ��وون��ان��ەی��دا  ل��ەم  ك��ان��ت  بێگومان 
هەیە، ئێمەش لەنێو كتێبێكی تایبەتدا لەبارەی ژیان و 
خاڵە  ئەم  لەسەر  كارمان  ب��ەوردی  كانت،  فەلسەفەی 
كردووە، پێمان وایە ئێرە ئەم شوێنە گونجاوە نییە بۆ 

خستنەڕووی ئەم بابەتە. 
هەیە، وەكو  ئایینی  مانایەكی  لێرەدا  38( ڕزگاربوون 
مانای  بە  دێت،  بەكار  مەسیحیدا  ئایینی  لەنێو  ئەوەی 
جەهەننەم.  ئاگری  لە  قیامەت  ڕۆژی  لە  ڕزگاربوون 
نەخاتە  دەست  دەكات  دەسەاڵت  لە  داوا  لێرەدا  كانت 
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نێو كاروباری ئایینی ، ڕێگا بەڕیفۆرمی ئایینی بدات، 
بە جۆرێك هەموو كەسێك بەم شێوەیە خواپەرستی 
بكات، كە خۆی پێی وایە لەمیانەیدا دەگاتە بەهەشت. 

لەنێو دەقی ئەڵمانی نووسینەكەی كانتیشدا هەر   )39
 Caesar non est( بەالتینی بەم شێوەیە نووسراوە

 .)supra Grammaticos
لە هەموو سەردەمێكدا،  40( بەهۆی ئەوەی هەمیشە 
پیاوانی ئایینی داردەستی پیاوانی دەربار و دەسەاڵت 
بوون ، بەكاریان هێناون لەپێناو چەوساندنەوەی خەڵك  
و  بەالڕێدابردنیان بە ناوی ئایین و خواوە، ئەوە لێرەدا 
كە  دەكاتەوە،  ئاگادار  لەوە  فردریك  پاشا  دێت  كانت 
نابێت پشتی پیاوانی ئایینی بگرێت ، سەركوتكردنەكانی 
كلێسا بەرانبەر بەخەڵك پەسند بكات و لێیان بەدەنگ 
ئەمانیش  دەكرێن،  سەركوت  ئەمانەی  چونكە  نەیەت، 
هەر ڕەعیەتی پاشا فردریك خۆین. لە الی كانت ئەمە 
خاڵێكی گرنگی هەنگاونانە بەرەو ڕۆشنگەری، چونكە 
دەسبەرداربوونی پاشا و دەسەاڵت لە پیاوانی ئایینی، 
پیاوانی  پێگەی  الوازبوونی  هۆی  دەبێتە  ڕاستەوخۆ 
و  یاسا  نەتوانن  جۆرێك  بە  دەسەاڵتدا،  لەنێو  ئایینی 
بۆیە  بسەپێنن.  خۆیان  بۆچوونەكانی  و  شەریعەت 
كانت دێت پاشا فردریك وریا دەكاتەوە، كە ئەم كارەی 
دەبێتە هۆی ئەوەی ڕەوایەتبی خۆیشی وەكو پاشایەك 

الواز بكات لەبەرانبەر ڕەعیەتی خۆیدا. 
دەك��ات،  كێشانە  ئ��ەم  ب��ۆ  ئ��ام��اژە  ل��ێ��رەدا  كانت   )41
دەب��ووی��ەوە،  ئایینی  پیاوانی  ب��ەرەن��گ��اری  پێشتر  كە 
بەتایبەتییش پڕۆتستانتەكان، كە نەیاندەوێرا بەئاشكرا 
بۆچوونی ئایینیی خۆیان دەر ببڕن ، لە زۆر شوێنیشدا 
وەك هەڵگەڕاوە لە ئایینی مەسیحی تەماشا دەكران و 
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سزا دەدران. لە سەردەمی پاشا فردریكدا، بە هۆی ئەم 
كرانەوەیەی كانت خۆی ئاماژەی بۆ دەكات، دیارە تا 
ڕاددەیەكی زۆریش دەرفەتی ئەوە هاتووەتە پێش، كە 
پیاوانی ئایینیش بتوانن لەنێو خۆیان و جەماوەریاندا، 
ئازادنەتر قسە بكەن و بنووسن، بە مەرجێك نووسینی 
ب��ە سیمبول  ئ��ەگ��ەر س��ەر  دان��ای��ان��ە بێت،  زان��ای��ان��ە و 
چوارچێوەی  لەنێو  بێت  ئایینیش  ت��ری  ڕێبازێكی  و 
مەسیحییەتدا. لێرەدا كانت بەوردی تەماشای ئازادیی 
هەڵبژاردنی ئایین و قسەكردن لەسەر جیاوازیی ئایینی 
دەكات ، وەكو بەشێك لە وەرچەرخان بەرەو قۆناغی 
قۆناغی  لە  بریتییە  كە  دەكات،  تەماشای  ڕۆشنگەری 
بەیەكەوەژیانی جیاوازییەكان، رێزگرتن لە جیاوازی و 

قبووڵكردنی ڕای بەرانبەر. 
 Anton Friedrich ئەنتۆن فریدریش بوشینگ  )42
دەكرد  دەر  باڵوكراوەیەكی  بوو  پیاوێك   Büsching
بەرلین  لەشاری  بوشینگ  هەفتانەی  هەواڵی  بەناوی 
لەماوەی نێوان 1773 �� 1786 تێیدا هەواڵی كتێب و 

كولتوور و باڵوكراوەی تازەی نماییش دەكرد.  
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و  چ��اپ  دەزگ���ای   ،1997 ی��ەك��ەم،  چاپی  ئیسماعیل، 

پەخشی ڕێبین.
سلیتەر،  فیل  نووسینی:  فرانكفۆرت،  قوتابخانەی   )2
وەرگێڕانی: نوری بێخاڵی و ڕێبین ڕسوڵ و ئیسماعیل 

كوردە، 2002، سەنتەری نما.
سیاسی،  فەلسەفەی  و  ه��زر  سیاسی،  سیستمی   )3
یەكەم،  چاپی  ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ  ڕێبین  نووسینی: 

2003، وەزارەتی ڕۆشنبیری �� سلێمانی.
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2004، دەزگای چاپ و پەخشی ڕێبین.
6( بیرمەندان لە هەزارەی سێیەم ڕادەمێنن، كۆمەڵێك 
نووسەر، وەرگێڕانی: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی 

یەكەم، 2004، سەنتەری نما.
7( ئەپستمۆلۆژیا و فەلسەفە، لێكۆڵینەوە لە فەلسەفەی 
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نووسینی:  تیۆری،  لێكۆڵینەوەی  ئەنترۆپۆلۆژیا،   )8
ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل �� دیار عەزیز شەریف، چاپی 
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وەرگێڕانی:  هێگل،  نووسینی:  یەسووع،  ژیانی   )12
ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 2008، خانەی 
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وەرگێڕان.
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            
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 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران
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 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده
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2016

2016
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139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی
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                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە
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رێبین رەسوڵ

2017

2017

2017

2017

2017ئه رسه الن حه سه ن  173         پۆست کۆمۆنیزم

2017علی محمد صالح  167        النفو ذ الهالل الشیعی

2017ئه رسه الن حه سه ن  168          ده سه اڵتی نه رمی قه ته ر

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد ئاوایی  169         سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
2017

سۆران  سێوکانی  170         لەئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی فەرمودە
2017

هاوار محەمەد  171         مێژووی درۆ
2017

  163            فەلسەفەی هانا ئارێنت

  164           نەوت بەرامبەر زه وی

ئارام مەحمود

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

2017

2017بابان ئه نوه ر  165          پوخته ی سه رمایه ی مارکس

2017خالید کەریم محەمەد  166          چوارینەی دیموکراسی

 160          پێگەی ئێران

                لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

 161          مۆریتانیا

 162         هەرێمی كوردستان و

                 ملمالنێ ناوچەییەكان

بەختیار ئەحمەد ساڵح

شاناز هیرانی

ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017

2017

2017

 158        رکابەری ئەمریکاو ئێران

 159       کاریگەرییەکانی دابەزینی
             نرخی نەوت

کۆشان عەلی زەمانی

سابیر عەبدوڵاڵ

2017

2017

2017ئارام مەحمود 157       سیستەمی نێودەوڵەتی

2017ماجد خەلیل 172          پرسی کورد
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