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فەلسەفەی پۆپەر
لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود
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1

17ی  لە  و  دایكبووە  لە  ڤییەننا  لە   1902 یولۆی  28ی  لە  پۆپەر 

پۆپەر  باوكی  ك��ردووە.  دوای��ی  كۆچی  لەندەن  لە   1994 سێپتەمبەری  

پارێزەر بووە و چاالكانە بەشداری لە ریفۆرمی كۆمەاڵیەتیدا كردووە. دوای 

كۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی یەكەمK خوێندنگای جێهێشتوەK دواتر وەك 

سایكۆلۆژیا،  ئەدەب،  مێژوو،  وانەكانی  لە  بەشداری  گوێگر  خوێندكارێكی 

الوانی  گروپی  بە  كردووە  پەیوەندی  پاشان  كردووە،  بیركاریدا  فەلسەفە، 

چەپەوە و بۆماوەی چەند مانگێك خۆی وەك كۆمۆنیست زانیوە.

سەركەوتن   )Mature  ( تاقیكردنەوەی  لە  پۆپەر  1922دا  ساڵی  لە 

و  ڤییەننا  زانكۆی  لە  ئاسایی   خوێندكارێكی  دەبێتە  و  بەدەستدەهێنێت 

تاقیكردنەوەی  لە   1924 ساڵی  مامۆستایانەوە،  كۆلیژی  بە  پەیوەندیدەكات 

دەست  بوارەدا  لەو  سەرەتایی.  مامۆستایی  دەبێتە  و  دەردەچێت  كۆتایی 

بەكار و خزمەتی خۆی دەكات، پاشان پەیوەندی بەیەكێك لە پەیمانگاكانی 

ڤییەنناوە دەكات و سەركەوتووانە، ئەویش تەواو دەكات و لە ساڵی 1928دا 

لە   ( بەناونیشانی  دكتۆراكەشی  نامەی  بەدەستدەهێنێت.  دكتۆرا  بڕوانامەی 

بارەی گرفتی شێواز لە سایكۆلۆژیایی بیركردنەوەدا( دەبێت. لێرەوە پۆپەر 

ئەو  ئەبستمۆلۆژیا،  و  میسۆدۆلۆژیا  پرسیارەكانی  روودەكاتە  گشتگیرانەتر 

چوارچێوەیەدا   لەم  ئەو   ، پێكدەهێنن  پۆپەر  فەلسەفی  كرۆكی  پرسیارانەی 

زاراوەی »عەقاڵنیەتی رەخنەگر«  بەكاردەهێنێت.
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نەوەكو  ناعەقاڵنیەتە  پێچەوانەی  رەخنەگر«  عەقاڵنیەتی   « زاراوەی 

پێچەوانەی دیاردە كردەكییەكان – Empiricism بێت. ئەمجۆرە عەقاڵنیەتە 

دیاردە كردەكییەكان و عەقاڵنیەتی كالسیكی، بۆنمونە دیكارت، لەخۆدەگرێت 

و  پۆپەر ناوی دەبات بە )رۆشنگەری( . لەبەرامبەردا عەقاڵنییەتی ناڕەخنەگرانە 

ئەو دیاردەیەیە، كە ئەرگومێنت، یاخود ئەزموون  نایسەلمێنن، لەبەر ئەوە 

پۆپەر عەقاڵنیەتی رەخنەگرانە لەبری عەقاڵنیەتی ناڕەخەنەگرانە بەكاردەهێنێت. 

بەوپێیەی هەڵوێستە عەقاڵنیەكان النی كەم دەرئەنجامی هەست و باوەڕن. 

پۆپەر  باس لە گرنگی » گفتوگۆی عاقاڵنە-بیركەرەوە« دەكات. گفتوگۆی 

عاقاڵنە لە چوارچێوەی گفتوگی رەخنەگرانەدا، بەمەبەستی  نزیكبوونەوە و 

دۆزینەوەی راستی بەهۆی ئەو هەاڵنەی ئەنجامیاندەدەین. پۆپەر و گروپیێك 

لەزانایانی ڤییەننا رۆڵی كاریگەریان هەبوو لەم چوارچێوەیەدا.

بەاڵم  نەدەكردن،  چاپی  و  دەنوسی  تێبینی  تەنها  پۆپەر  سەرەتا 

چەند  لەچوارچێوەی  بۆچوونەكانی   )Herbert FeigL( هاندانی  بە  دواتر 

بەرگێكدا  نووسی. یەكەمجار كتێبێكی بە ناونیشانی )دوو گرفتی سەرەكی 

لە  بریتین  گرفتەش  دوو  گەیاند.ئەو  بەچاپ  و  نوسی  ئەبستمۆلۆژیا(ی 

)لۆژیكی  بەناوی  دیكەی  كتێبێكی  دواتریش  جیاكردنەوە(.  و  )ناساندن 

دۆزینەوەی زانستی( نوسی. پۆپەر جیاوازی دەكات لە نێوان دیاردە زانستی 

میتافیزكییەكان. ) Rudolf Carnap( كارەكانی پۆپەری بە ناوازە وەسفكرد لە 

بورای لۆجیكی زانستیدا. بە بۆچونی پۆپەر ئەو دەستەواژە كورتكراوانەی لە 

تێستكردنی تیۆرەكاندا بەكاردەهێنرێن، پێویستە خودی خۆیان تێست بكرێن 

یاخود  رەتدەكرێنەوە،  یان  قبوڵدەكرێن،  هەستییەوە  لەالیەنی  تابزانرێت   ،

دەچنە چوارچێوەی هۆشیاری هەستییەوە، یان دەچنە چوارچێوەی رووداو و  

شتە فیزیكیەكانەوە. هەروەك ئاشكرایە پەیوەندی هەیە لە نێوان گرفتەكان 

و  ناساندن  بناغەی  لەسەر  گرفتەكان  و  لەالیەك  ئەزمونی  بناغەی  لەسەر 
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جیاكردنەوە لەالیەكی دیكەوە، لەبەرئەوە لە شیكردنەوەی كۆتاییدا، پۆپەر 

گفتوگۆ لەبارەی هەرسێ  گرفتەكەوە دەكات بە بەستنەوەی بە واقیعەوە.

لەرۆژگاری  ئەمڕۆشماندا كتێبی لۆژیكی پۆپەر بەیەكێك لە پەرتووكە 

بیرۆكە  لە  كەپێكدێت  دادەنرێت.  زانستی  فەلسەفەی  بواری  گرنگەكانی 

سەرەتاییەكانی  عەقاڵنیەتی رەخنەگرانە. ئەو كتێبە باس لەوە دەكات، كە 

بۆچی  ئەو زانیاریانەی هەمانە، هەڵەیە و بۆچی  لەو كارانە فێردەبین كە 

ئەنجامیدەدەین.  سەركەوتوانە  كارانەی  لەو  نەوەك  شكستدەهێنین،  تیایدا 

و  تاقیكردنەوە  دەرئەنجامی  زانست،  پێشكەوتنی  پۆپەر  بۆچوونی  بە 

كەمكردنەوەی هەڵەكانە.

سەركەوتنی كتێبی )لۆجیك(، بەو رادەیە تەنانەت بەالی پۆپەریشەوە 

ئەو   « كە:  نوسیویەتی  ژیاننامەكەیدا  لە  ئەو  ب��ووە،  سەرسامی  جێگای 

زۆربەی  دنیا«.  جیاوازەكانی  زمانە  بە  كراوە  بۆ  زۆری  كتێبە خوێندنەوەی 

كاتێك  دەستیانپێكرد،  فراوانی  بە  كاتە  ئەو  ئەوكتێبە  بۆ  خوێندنەوەكانیش 

چاپی وەرگێڕدراوی ئینگلیزیەكەی باڵوبوەوە و ژمارەیكی زۆر لە خوێنەران 

و پسپۆڕانی تایبەتی ئەو بوارە روویان تێكرد.

2

لە ژێر كاریگەرییەكانی  بارودۆخی سیاسی سااڵنی سییەكانی سەدەی 

بیستدا، جارێكی تر پابەندبوونەكانی  پۆپەر هاتنەوە ریزی پێشەوە. لێرەوە 

كۆمەاڵیەتی  فەلسەفەی  تیۆرەكانی  گرفتەكانی  شرۆڤەی  روویكردە  پۆپەر 

لەسەر  سیمیناری  چەندین  پۆپەر  ماوەیەدا  لەو  سیاسی.  فەلسەفەی  و 

پێشكەشكرد  دنیادا  جیاجیاكانی  زانكۆ  لە  مێژوویی(  بزوتنەوەی  )هەژاری 

و روونیدەكردەوە، كە چۆن ئەو بزووتنەوە مێژووییانە رۆڵیان هەبووە لە 

ئیلهام بەخشین بە ماركسیزم و فاشیزم، پاشان ئەو سیمینارانەی بەناونیشانی 
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لەهەمان  وتارێكی  دواتریش  بەچاپگەیاند،  مێژووی«  بزوتنەوەی  » هەژاری 

لەو  لەوانەیە  كورتیانەی  و  كەم  ئەو  پڕكردنەوەی  بۆ  نوسی  چوارچێوەدا 

بزوتەوەی  سەر  تێبینیەكانی   « بەناونیشانی  بكەون  بەدیار  پەڕتووكەدا 

جەنگەدا  لەو  ئەو  هەوڵەكانی  وەك  دووكارانەی  ئەو  پۆپەر  مێژوویی«. 

وەسفكردووە. كتێبی دووەمیان پۆپەر ناوی دەبرد بە » پەیامبەرە هەڵەكان- 

ئەفالتوون ، هیگڵ ، ماركس« پاشان ناوی كتێبەكە گۆڕا بۆ » كۆمەڵگای كراوە 

و دوژمنەكانی«. ئەم كتێبە ساڵی 1943 نوسینی تەواو بوو، بەاڵم ساڵی 1945 

هەردوو  دواتریش  لەوكاتەدا.  چاپكردنەوە  گرفتی  بەهۆی  ئەویش  چاپكرا 

كتێبەكەش لەشێوەی پەڕتووكی تەواودا لە بەریتانیا و ئەمەریكا دەركەوتن. 

كتێبی هەژاری بزوتنەوەی مێژوویی باس لە خەمە تیۆری و میسۆلۆژییەكان 

دەكات و كتێبی كۆمەڵگەی كراوە و دوژمنەكانی باس لە خەمە مێژوویی 

بەتایبەتیش مێژووی فەلسەفە. كۆمەڵگەی كراوە و  و سیاسیەكان دەكات- 

دوژمنەكانی بە باشترین كاری پۆپەر دادەنرێت تا ئێستا.

رەخنەگرانەی  عەقاڵنیەتی  بیری  پۆپەر  كارەكانیشدا،  لەهەردوو 

وەرگێڕاوەتە سەر فەلسەفەی سیاسی. بەبۆچوونی پۆپەر باشترین هەستەكانی 

عەقڵ بریتییە لە » كرانەوە بەرەو رووی رەخنەدا(، تەنها بڕیار و راسپاردەكان 

جێگای رەخنە نین، بەڵكو داواكاری و بەهاكانیش جێگای رەخنەن. پۆپەر 

پێشنیار دەكات: ئەو داواكاریانەی هەڵوێستی رەخنەگرانەمان فراوانتردەكەن، 

دەتوانرێت ناوببرێن وەك عەقاڵنیەتی رەخنەگرانە.

 »Knowledge -بەگوێرەی عەقاڵنیەتی رەخنەگرانە هەموو » زانیاریەك

لێرەوە  مەحاڵە.  شتێكی  ئەخالقیش  زانیاری  و  هەڵەیە  راستیەكان  لەبارەی 

و  بكەین  چی  كە  بدەین،  بڕیار  دەبێت  بكەین،  چی  نازانین  لەبەرئەوەی 

لێپرسراو بین بەرامبەر بڕیارەكانمان.
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3

كۆمەڵگەی   ( و  لۆژیك(   ( لە  لەسەر هەریەك  لێكۆڵینەوە  چەندان 

كراوە( نوسران، كە بەشێوەیەكی سەرەكی دەربارەی گرفتە میتافیزیكیەكان 

پۆپەر  كارەكانی  سەرەكی  بابەتی  وەك  ئەبستمۆلۆجیا  بەمشێوەیە  بوون. 

دەمێنێتەوە.دوای چارەكە سەدەیەكیش لە دەرچوونی » لۆژیكی دۆزینەوەی 

زیاتری  پاشكۆی  دوانزە  كتێبە دەرچوو، كە  ئەو  ئینگلیزی  زانستی«، چاپی 

لەگەڵ بوو، بەشێوەیەكی سەرەكی دەربارەی )تیۆری  لەوانەیە بوون( بوو، 

هەروەها پاشكۆكان باس لە )گەردوون و رێكخستن و پێداویستی فیزیكی 

وسروشتیەكان( دەكەن.

لە ساڵی )1953(، كاركردنی پۆپەر لە میتافیزكیای كالسیك بە نوسینی 

وتارێك بەناونیشانی » زمان وگرفتی جەستە و بیر« دەستپێدەكات  لە ساڵی 

)1994( كۆتاییش دێت بە نوسینی كتێبێك بەناونیشانی« زانیاری و گرفتی 

جەستە و بیر«. ساڵی 1966 پۆپەر كتێبێكی دیكەی بەچاپگەیاند بەناونیشانی 

»سێ  جیهانەكان«: جیهانی یەكەم بریتییە لە جیهانی فیزیكی، جیهانی دووەم 

بریتییە لە جیهانی هۆشەكی ) یاخود مێشكی(، جیهانی سێهەمیش بریتییە 

داهێناندا   بەرپرسیارێتی،  بڕیار،  ئازادی  پاراستنی  لەپێناو  هزر،  لەجیهانی 

پێویستەئەم سێ  جیهانە بەڕووی یەكتردا كراوەبن. 
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پۆپەر و بیرۆكەی دادپەروەری
وەرگێڕانی: سەاڵح سەدباری
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پۆپەر بە دەركەوتنی حكومەتە تۆتالیتار و پاوانخوازەكان لە ئەورپادا، 

دوژمنانی«،  و  ك��راوە  كۆمەڵگەی   « واتە  خۆی،  گرنگی  بەرهەمی  دوو 

هەروەها » هەژاری مێژووگەری« كە شادەماری فەلسەفەی ناوبراو پێكدێنن، 

لە  بەرگریكردن  بۆ  ناوبراو  هەوڵەكانی  بەرهەمە،  دوو  ئەم  باڵوكردەوە. 

و  پاوانخواز  سیاسیە  بیرۆكە  وەالنانی  و  شەڕ  لەگەڵ  دژایەتی  ئ��ازادی، 

خۆسەپێنەكان پێشاندەدەن. پۆپەر ئەو بیرمەندانەی، كە بە بیرۆكەكانی خۆیان 

بە شێوەیەكی كردەكی لە خزمەت پاوانخوازان و رێگە كردنەوەی دەسەاڵتە 

زۆردارەكاندا بوون، بە »پێغەمبەرانی درۆ« ناو دەبات و پێداگری دەكات، 

كە ئێمە پێویستە بۆ رەخنەگرتن لە میراتی كەلتوری خۆمان، بە روونی قسە 

بكەین و لە نەریتی بەرگریكردن لە گەورە پیاوانی خۆمان دووربكەوینەوە، 

چونكە زۆرێك لەوان لە رێگای گەیشتن بە ئازادی و عەقڵ، دوچاری هەڵەی 

لە  گومڕایی زۆرێك  مایەی  بیرۆكەكانیان، هێشتا  زاڵبوونی  و  بوون  گەورە 

وردی  بە  زۆر  پۆپەردا  بەرهەمەكانی  لە  درۆ«  »پێغەمبەرانی  مرۆڤەكانە. 

هەڵسەنگاندن و بەدواداچوونیان بۆ دەكرێت و سەرئەنجام لە بەرامبەر قازی 

دادگای عەقڵدا، خۆیان دەبیننەوە. ئەفالتۆن و هێگڵ دوو لەو بیرمەندانەن، 

كە پۆپەر بە شایانی سەرزەنشتكردنی توندیان دەزانێت و بیرۆكەكانیان بە 

دوژمنایەتی لەگەڵ ئازادی و سەركەوتنی دەسەاڵتە پاوانخواز و توتالیتێرەكان 

ناودێردەكات.

جیهانێكی  پێكهێنانی  بۆ  هەوڵدان  راستای  لە  ماركسیزمیش  پوپەر 
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باشتر، بە یەكێك لە خەتا گەورەكانی مرۆڤ دەژمێرێت و لە هەڵسەنگاندنی 

بارەی  لە  ناوبراو  پێشبینییەكانی  كە  وەبیردێنێتەوە،  ماركسدا  بۆچوونەكانی 

بیرۆكەی  ئەو  و  دەرچوون  هەڵە  بە  سەرمایەداریدا  دەسەاڵتی  داهاتووی 

لە دوای رۆژ،  بە پەرەسەندنی سەرمایەداری، كرێكاران، رۆژ  ناوبراو، كە 

چونكە  مامناوەندییەكو،  چینە  و  دەبنەوە  نەهامەتی  و  هەژاری  دوچاری 

ناتوانرێت لە الیەكەوە بەردەوام بەرهەمهێنانی پتری كااڵ زیاد بكرێت و لە 

الیەكی دیكەوە بانگەشەی ئەوە بكەی، كە بەردەوام هەژار و دەستكورت و 

بێنەواكان پتر دەبن؛ كەوابوو كێ قەرارە ئەم هەموو كااڵیە بەكاربێنێت؟ پۆپەر 

بەرگری لە دەستكەوتەكانی دیموكراسی لیبراڵ دەكات و جیا لە رەخنەگرتن 

و  دادپەروەرانەترین  بە  چەشنە  لەو  دەسەاڵتێكی  كوڕیەكانی،  و  كەم  لە 

باشترین دەسەاڵت دەزانێت، كە تا ئێستا لە مێژووی مرۆڤایەتیدا هاتوەتە 

ئاراوە. بە بڕوای ناوبراو، هەموو ئەو دەسەاڵتانەی، كە بە درێژایی مێژوو 

وادەی بەهەشتی سەر زەویان بە مرۆڤەكان داوە، سەرەنجام بوونە دۆزەخ، 

بەاڵم دیموكراسی تەنها پێكهاتەیەكە، كە بە هەوڵ و ئیرادەی خودی خەڵك 

قەرار  ئەگەر  پۆپەر،  بڕوای  بە  ببەخشێت.  بە خۆی  بەردەوامی  دەتوانێت 

كۆمەاڵیەتی( )دادپ��ەروەری  ئابوری«  دێموكراسی   « ئازادی،  لە  جگە  بێت 

یش پێكبێت، هەر ئەم »ئازادییە بنەڕەتییە رەهایەیە« كە تەنیا گەرەنتیەتی. 

بیرۆكەیەكی ساكارانەدا، دەوڵەت بە  لە  پۆپەر روونیدەكاتەوە، كە ماركس 

وادەی  و  ناودێردەكات  دەسەاڵتدار  توێژی  دەستی  سەركوتی  كەرەستەی 

رازەی  و  لە  هەرگیز  بەاڵم  دەدا،  چیندا  بێ  كۆمەڵگەیەكی  لە  نەمانیشی 

ئازادی تێنەگەیشت، كە دەوڵەت لە دەستەبەركردنی ئازادی و مرۆڤایەتیدا، 

دەتوانێت كۆمەڵێك خزمەتگوزاری ئەنجامبدات. بە بڕوای پۆپەر، دەبێت لە 

رێگای جێگیر بوونی ئازادییەوە، دەسەاڵت بەدەستەوە بگیردرێت و كەوی 

بكرێت، پاشان دەتوانرێت لە رێگای پێكهێنانی دامەزراوە گەلێك لە بازنەی 
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لەبەر  رێگر  ببیە  و  زاڵببی  ئابوریشدا  بەسەر هێزی  دیموكراتیدا،  پێكهاتەی 

دەمبەندكردنی مرۆڤەكان؛ بەاڵم بە لە ناوچوونی ئازادی، تەنانەت یەكسانی 

لە نێوان كۆیلەكانیشدا نامێنێت. 

پۆپەر  دادپەروەرییەوەیە،  باسی  بە  پێوەندی  روونی  بە  كە  ئەوەی 

ناوی  ژێر  لە  دوژمنەكانیدا«  كراوەو  كۆمەڵگەی  كتێبی«  بەرگی  یەكەم  لە 

یۆنان  كالسیكەكانی  فەیلەسوفە  بۆچوونی  بیرو  لە  ئەفالتون«،  »ج��ادووی 

توندی  بە  ناوبراو  رەه��ادا«  »دادپ���ەروەری  لە  تایبەت  بە  و  دەكۆڵێتەوە 

سەرزەنشتدەكات، هەروەها ناوبراو وەبیری دێنێتەوە، لە كاتێكدا كە چەمكی 

دادپەروەری لە زەینی ئێمەدا، واتای دابەشكردنی یەكسانیخوازانە لە ئەركی 

هاوواڵتی بووندا واتە، دابەشكردنی سنورەكانی ئازادی، یەكسانی لە بەرامبەر 

یاسادا و ناالیەنگیر بوونی حاكمی دادوەری وەبیر دێنێتەوە، ئەفالتوون لەم 

چەمكەدا، تایبەتمەندی چینایەتی دەركپێدەكات. بە بڕوای پۆپەر دەركەوتی 

نێوان  لە  یەكسانی  كە  واتایەیە،  بەو  دادپەروەرییدا،  لە  دۆستانە  مرۆڤ 

مرۆڤەكاندا بچەسپێت، تایبەتمەندی سروشتی وەال بنرێن، تاكایەتی بپارێزرێت 

و سەرئەنجام لە بەرگری لە ئازادییە سیاسیەكاندا بنەمایەك دادەنێت: بنەمای 

سەروتر بوونی سروشتی، بنەمای تەواوخوازانە و بنەمایەك كە بە هۆیەوە، 

پشتیوانی و بەهێزكردنی دەوڵەت ببێتە ئەرك و ئامانجی تاك.

ئەو  سیاسیدا،  دادپەروەرانەی  دەسەاڵتی  دوای  بە  گەڕان  لە  پۆپەر 

ئەوەی  بنەمای  لەسەر  دەوڵەت  دەڵێت:  ئەفالتوونیەی  كالسیكییە  پرسیارە 

كە، چ كەسێك دەبێت فەرمانڕەوا بێت؟ بە پرسیارێكی نادروست دەزانێت. 

بە بڕوای ناوبراو پرسیاری لەم چەشنە بەندە بە روانگەیەكی پاوانخوازانەوە 

و وەاڵمێكی شێوە مەرجەعیانە دەخوازێت. هەر لەم رووەوە پرسیاری لەم 

شێوەیە، وەاڵمگەلی كالسیكیشی بەدوای خۆیدا هێناوە وەك: »باشترینەكان 

دەبێت حكومەت بكەن« یان »فرەزانەكان« یان لە باشترین حاڵەتدا زۆرینە 
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دەبێت دەسەاڵت بەدەستەوە بگرێت. پۆپەر پێیوایە كە جێگای سەرسووڕمان 

نییە گەر وەاڵمەكان نەك تەنیا لەگەڵ خۆیان دژبەرییەكن، بەڵكو لە دواتردا 

یان  كرێكاران  »دەسەاڵتی  وەك:  پەڵیتی  و  هەڵیت  جۆراوجۆری  هۆی  بە 

سەرمایەداران« و هتد دەگۆڕێن. بە كورتی دەتوانین بڵێین، كە بۆ پۆپەر 

لە بواری حكومەت كردندا، پرسیاری »چ كەسێك؟« لە ئارادا نییە، بەڵكو 

پرسیاری »چۆنییەتی« لە گۆڕێیە. 

باشترە  پێشنیار دەكات، كە  لەبەرامبەردا  ناوبراو  لەم رووەوە  هەر 

ئەفالتوون  كالسیكی  پرسیاری  جێگای  بخەینە  لەخۆبوردووانەتر  پرسیارێكی 

لە بارەی دەوڵەتەوە و ئەویش ئەوەی كە بپرسین: »دەتوانین چی بكەین، 

بۆئەوەی دامەزراوە سیاسیەكانی خۆمان بە شێوەیەك رێكبخەین، كە بواری 

بگەیەنینە  زۆریشن،  كە  نەشیاو،  و  خراپ  دەسەاڵتدارانی  ناوەوەی  هێنانە 

النی كەم«. 

پۆپەر لەسەر ئەو بڕوایەیە، كە بە بێ گۆڕانكاری لە پرسیاری ئاماژە 

بۆكراودا، هەرگیز ناتوانین بگەینە بۆچوونێكی عەقاڵنی سەبارەت بە دەوڵەت 

و دامەزراوەكانی و گەیشتن بە دەسەاڵتێكی سیاسی دادپەروەرانە. بەم پێیە بە 

پێچەوانەی پرسیاری ئەفالتۆنی لەم بارەیەوە، كە »چ كەسێك پێویستە حكوم 

بكات؟«، بە لێبوردەییەوە بپرسین كە: »كام شێوازە لە دەسەاڵت رێگامان 

پێدەدات بتوانین دەسەاڵتێكی زۆردار، یان هەر دەسەاڵتێكی ناڕەوای دیكە 

بە بێ خوێنڕێژی وەال بنێین؟«. بەمشێوەیە دەتوانین ئەو ئاكامە وەرگرین، 

كە دیموكراسی ئەمڕۆییش وەك دیموكراسی 2500 ساڵی بەرێ لە ئەسینا، 

هەوڵێكە بۆ پێكهێنانی دەسەاڵتێك كە پێویستە رێگر بێت لەبەر دەم زۆرداری 

دا. 

»دەسەاڵتی خەڵك«  واتای  بە  دیموكراسی  كە  وەبیردێنێتەوە  پۆپەر 

ناوێكی فریودەرە، چونكە لە هیچ شوێنێك خەڵك حكومەت ناكەن و نابێت 
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ببێتە  دەتوانێت  سادەیی،  بە  زۆرینە  دەسەاڵتی  بكەن، چونكە  حكومەتیش 

خراپترین شێوەی زۆرداری و مافی كەمینە بە تەواوی لە نێوبەرێت، بەاڵم 

دیموكراسی تەنها شێوەیەكی حكومەتە، كە جگە لە ناوە فریودەرانەكەی و 

لە ژێر كاریگەی كێشە و دژوارییەكاندا، توانیویەتی ئەو ئامانجە بخاتە بەردەم 

دادپ��ەروەری،  بیرۆكەكانی  مەرجدار،  یاساگەلی  چەسپاندنی  بە  كە  خۆی، 

مروەت و زیاتر لە هەرشتێك، واتە ئازادی لە چوارچێوەی یاسادا، تا ئەو 

كە  بڵێین،  دەتوانین  هۆیەوە  بەم  دی.  بێنێتە  پێدراوە  رێگە  كە  جێگایەی 

دیموكراسی لە بیرۆكەی پۆپەردا، نەك دەسەاڵتی خەڵك، بەڵكو ئامادەكردنی 

دامەزراوەیەكە لە بەرامبەر دیكتاتۆریدا. دیموكراسییەكان لە هەوڵدان تا بە 

یارمەتی یاسا مەرجدارەكان و دامەزراوە پێكهاتەییەكان، ببنە رێگر لەبەردەم 

نەبوون.  سەركەوتوو  تەواوەتی  بە  هەواڵنە  ئەم  ئەگەرچی  زۆرداری��دا، 

ئاماژە  دا  ئازاد  سیاسی  دەسەاڵتی  هەڵسەنگاندنی  و  دیاریكردن  لە  پۆپەر 

بەوە دەكات، كە دەسەاڵتێك لە روانگەی سیاسیەوە ئازادە، كە دامەزراوە 

ئیرادەی  كاتی  لە  كە  برەخسێنێت،  هاوواڵتیان  بۆ  بوارە  ئەو  سیاسیەكانی 

تا  و  البەرن  كار  لەسەر  خوێنڕێژی  بێ  بە  دەسەاڵتداران  بتوانن  زۆرینەدا 

كاتێك هەلێكی لەو چەشنەمان بۆ رەخسابێت، نابێت نیگەرانبین لەوەی، كە 

چ كەسێك دەسەاڵتی بە دەستەوەیە. پۆپەر پێكهاتەیەكی لەوچەشنە، كە لە 

دیموكراسیە رۆژئاواییەكاندا لە ئارادایە بە » كۆمەڵگای كراوە« ناودێر دەكات. 

بۆی  هەڵسەنگاندنەی  لەو  جگە  كراوە،  كۆمەڵگەی  تایبەتمەندی  گرنگترین 

كرا، كێبەركێیەكی ئازادە لەسەر تیۆرییە زانستییەكان و هەبوونی شەفافیەتە 

داخراو  كۆمەڵگەی  بەرامبەر  لە  خاڵێكە  كراوە  كۆمەڵگەی  بازنەیەدا.  لەو 

تیۆرییە  لەسەر  ئازاد  كێبەركێی  جێگای  لە  نێویاندا  لە  كە  تۆتالیتاریدا،  و 

بە هەوڵدانی  ئایدۆلۆژی  بۆچوونی  بیرو  لە  تەواو  بازنەیەكی  زانستییەكان، 

پاوانكردنی حەقیقەت لە ئارادایە. لە كۆمەڵگەی كراوەدا، شێوازی رەخنەی 
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نابێتە هۆی لەناوچوونی رەخنەگر و توندو تیژی بۆ لەنێوبردنی  عەقاڵنی، 

بۆچوونی جیاواز رۆڵێكی نییە. رەخنە بەدەرە لە توندو تیژی و رێگە بۆ 

دۆزینەوەی عەقڵ دەكاتەوە. 

پۆپەر لە بەرگری لە دیموكراسی لیبراڵدا روونیدەكاتەوە، كە دەبێت 

تائێستا  پێكهاتەیە  ئەم  كە  و خراپە،  چاكە  الیەنی  دوو  بپرسین  لە خۆمان 

بەسەر  چەشنە  لەو  دەسەاڵتێكی  چاكەكانی  ئایا  چۆنە؟  گرتووە  لەخۆی 

خراپییەكانیدا زاڵە؟ هەروەها ناوبراو دەڵێت: گەرچی دیموكراسی باشترین 

دەسەاڵتی جێگەی بیرلێكردنەوەیە و لە بواری لۆژیكییەوە باشترین دەسەاڵتی 

مومكین نییە و لە زۆر بواردا دەتوانرێت، پێویستە باشتر بكرێت، بەاڵم ئەم 

دەسەاڵتە لە بواری مێژووییەوە باشترین دەسەاڵتی سیاسییە، كە پێمان شك 

دێت. واتای ئەم وتەیە ئەوە نییە، كە ئێمە نابێت ئەم دەسەاڵتە بخەینە بەر 

رەخنە. دیموكراسی خۆی لە خۆیدا بە رەخنەوە زیندووە و دەستكەوتەكانی 

ناتوانرێت بە بەردەوامی و نەگەڕاو بزانرێت، چونكە ئەو مەترسییە بەردەوام 

لە  دەستیهێناوە  بە  ئەوەی  خێرایی  بە  دەسەاڵتە  ئەم  كە  دەبێت  لەئارادا 

دەستیبدات. 

پۆپەر لە یەكێك لە بەرهەمە گرنگەكانی خۆیدا لە ژێر ناوی »گومانەكان 

و بایەخەكان«، بە تایبەت لە شیكردنەوەی خۆیدا، سەبارەت بە دادپەروەری، 

باسی سەرەتاكانی دەسپێكی لیبرالیزم دەكات و تێزگەلێكی جۆراو جۆر لەم 

بوارەدا دەخاتە رۆژەڤەوە. بە بڕوای ناوبراو، دەوڵەت لە بنەڕەتدا شەڕە، 

كە  بێت  زیاتر  لەوە  نابێت  دەوڵەت  بژاردەكانی  پێویست.  شەڕێكی  بەاڵم 

زەرورەت دەیخوازێت. بە بڕوای پۆپەر، بۆ پێشاندانی زەرورەتی ئەم شەڕە 

پێویست ناكات بگەڕێینەوە بۆ توندو تیژی و مرۆڤ بە گورگی مرۆڤ بزانین، 

تەنانەت ئەگەر مرۆڤ بە دۆست و  فریشتەی مرۆڤ بزانین، دیسانەوە لە 

وەها جیهانێكدا مرۆڤی الواز و مرۆڤی بەهێز بوونیان دەبێت، بەاڵم لە وەها 
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جیهانێكدا مرۆڤی الواز لەو مافە بەهرەمەند نی، كە بەهێزترەكان بەرگەی 

بگرن، لە راستیدا دەبێت سەبارەت بە ویژدان و بەزەیی ئەوان لە بەرگە 

گرتنیان سوپاسگوزار بن. لێرەدا هەركەس بە بەهێز و الوازەوە لەسەر ئەو 

باوەڕەیە، كە هەر مرۆڤێك مافی ژیانی هەیە و پێویستە بەرگری لە مافەكەی 

بكرێت، پێویستی هەبوونی دەوڵەت  بە فەرمی دەناسێت، دەوڵەتێك كە 

پێویستە پارێزگاری لە مافی هەمووان بكات. 

لە  دەوڵ��ەت  كە  ئ��ەوەی  »پێشاندانی  دەڵێت:  پۆپەر  هەروەها 

هەمانكاتدا مەترسیەكی هەمیشەییە كارێكی دژوار نییە، چونكە هەر كاتێك 

ئەنجامبدا،  شانی  كەوتوونەتە سەر  كە  ئەركانەی،  ئەو  بیەوێت  دەوڵەت 

هاوواڵتیان،  تاكی  تاك  الیەن  لە  زیاتری  هەڵبژاردنێكی  و  هێز  پێوستە 

تەنانەت گروپە كۆمەاڵیەتییەكانەوە هەبێت. ئەو رێ و شوێنەی كە ئێمە 

لەو  لە هەمبەر مەترسی كەڵك وەرگرتنی كەڵكاوەژووانە  بۆ وەستانەوە 

هێزە و هەڵبژاردنی بیری لێدەكەینەوە و ئەو دامەزراوانەی كە بۆ ئەو 

مەبەستە پێكی دێنن، هیچكامیان بە تەواوی ئەو مەترسییە لە نێو بەرن. 

ئێمە بەردەوام مەحكومین بەوەی باجی پارێزگایكردن لە ماف بە  دەوڵەت 

بدەین، نەك تەنها بە دانی باج و خەراج، بەڵكو تەنانەت لە رێگەی ئەو 

نسیبمان  دەسەاڵتدارانەوە  زانینی  خۆبەزل  هۆی  بە  كە  زانینەی،  بەكەم 

دەبێت، بەاڵم گرنگ ئەوەیە، ئەو نرخەی دەیدەین، زۆر گران نەبێت. 

بە بڕوای پۆپەر، دیموكراسی ناتوانێت و نابێت خێر بە هاوواڵتیانی 

بكات.  كارێك  ناتوانێت  تەنها  بە  دیموكراسی  راستیشدا  لە  بكات.  خۆی 

چاكەكاری دەبێت لە الیەن هاوواڵتیانەوە بكرێت. دیموكراسی شتێك جگە 

لە چوارچێوەیەكی باش بۆ كردەی مرۆڤەكان نییە و ئێمە رێگەپێدراو نین 

تێكەڵ  ئابوریدا  پەرجوی  و  خۆشگوزەرانی  لەگەڵ  ئازادی  و  دیموكراسی 

بكەین. هەڵەیەكی گەورەیە ئەگەر بۆ خەڵك وابێنینە بەرچاو، كە ئازادی 
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بۆ هەمووان خۆشگوزەرانی، دیموكراسی بۆ خەڵك ئابوریەكی باش بەدوای 

خۆیدا دێنێت. ئازادی هەرگیز بە واتای خۆشگوزەرانی و بەختەوەری تاك 

تاكی مرۆڤەكان نییە. ئەم كارە تا رادەیكی زۆر بەستراوەتەوە بە شانس 

و بەخت و بە شێوەیەكی رێژەیی لێوەشاوەیی و هەوڵدان و فەزڵەكانی 

دیكە. دەبێت بە شێوەیەكی واقعبینانە سنورەكانی دەوڵەتی خۆشگوزەرانی 

لەبەرچاو بگرین و مەترسیدارە گەر بەرپرسیارێتی لە مرۆڤێك سەبارەت 

بە خۆی و خزمەكانیەوە بستێنینەوە، یاخود رێوشوێنی ژیان بۆ كەسێكی 

گەنج، زیاتر لە ئاستی خۆی ئاسان بكەین، چونكە لە ئاكامی لە نێوچوونی 

ژیانی  واتای  دەتوانێت  هەڵسەنگاندن،  بێ  بە  كەسێك  بەرپرسیارێتی 

كەسەكانیش لە كیس بچێت.

ئازادی  و  دیموكراسی  بە  كە سەبارەت  ئەوەی  پۆپەر،  بڕوای  بە 

كاریگەری  ئەوان  كە  ئەوەیە،  حاڵەتدا  باشترین  لە  بوترێت،  دەتوانرێت 

لێوەشاوەیی تاكەكەسی كەسەكە لەسەر خۆشگوزەرانی ناوبراو، تا رادەیەك 

هەڵبژێرین،  هۆیەوە  بەو  ئازادی  نابێت  ئێمە  كەوابوو  دەكەن.  بەهێزتر 

كە  ئەوەی  بە هۆی  بەڵكو  لێدەكەین،  ئاسودەی  ژیانێكی  كە چاوەڕوانی 

خودی ئازادی نوێنگەیەكی بایەخییە كە ناتوانین هەرگیز دایبەزێنینە خوار 

بۆ بایەخە مادییەكان، پۆپەر لەم بوارەدا وتەیەكی دێموكریت فەیلەسوفی 

یۆنانی كۆن بیردێنێتەوە كە: »ژیانی كولەمەرگی لە دیموكراسیدا، شەرەفی 

زیاترە لە ژیانێكی رازاوە لە دەسەاڵتێكی زۆردارانەدا، چونكە ئازادی لە 

بەندایەتی بەرزترە«، هەروەها دەڵێت كە ئێمە ئازادی سیاسی بۆ ئەوە 

بەڵكو بۆئەوەی  پێدەدات،  یان ئەو شتمان  بەڵێنی ئەم  هەڵنابژێرین، كە 

مرۆڤەكان  نێوان  ژیانی  پێكەوە  مرۆیی  شێوازی  تەنیا  كە  هەڵدەبژێرین، 

دێنێتەوە بەرهەم؛ تەنیا شێوزاێك كە ئێمە تێیدا دەتوانین بەرپرسیارێتی 

ئەو  دەتوانین  كە  ئەوەی  بەاڵم  بگرێن،  وەئەستۆ  تێدا  خۆمانی  تەواوی 
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كەرەستانەی كە ئازادی دەیخاتە بەردەمی ئێمە، بێنینەدی، بەستراوەتەوە 

پتر لە هەمووشی بەستراوەتەوە بە خودی  بە هۆكارگەلی جۆراوجۆر و 

ئێمەوە. 

بیردێنێتەوە كە ئێمە بەو هۆیەوە دیموكرات نین، كە  پۆپەر ئەوە 

بەردەوام ماف دەدەین بە زۆرینە. قەرار نییە ئەگەر زۆرینە بڕیار بدات بە 

قازانجی ستەمكاری، دێموكراتێك دەستبەرداری بیرو باوەڕەكانی خۆی ببێت. 

دیموكراتیكەكانی  نەریتە  لە  سەرچاوەكەیان  كە  دامەرزاوەكان  رۆڵی  پۆپەر 

كۆمەڵگەدایە، زۆر بە گرنگ دەزانێت و یۆتۆپیایەكی لیبراڵ، واتە دەوڵەتێك 

نەریت  بێ  شادەمارێكی  لەسەر  بێت  راوەستاو  عەقاڵنی  شێوەیەكی  بە  كە 

لیبرالیزم  ناوبراو  الی  ئەژمار.  دێنێتە  نامومكین  و  كاریگەری  بێ  بە 

نەك  رێژەیی،  و  رێفۆرمخوازانە  ئاڵوگۆڕی  بە  بەستراوە  بیروباوەڕێكە 

شێوازێكی رادیكاڵ. ناوبراو پێیوایە كە ئەو بەشە لە نەریتە دیموكراتییەكان 

لە بەشی گرنگترینەكاندان كە چوارچێوە ئەخالقییەكانی) هاوتەریب لەگەڵ 

چوارچێوە بنەڕەتییە یاساییەكان( كۆمەڵگە پێكدێنن و نوێنگەی واتای نەریتی 

چوارچێوە  ئەم  ئەخالقییەكانن.  هەستە  و  نەریت  و  داب  و  دادپ��ەروەری 

ئەخالقییە، شادەمارێكە كە لە هەر جێگایەك پێوێست بێت، رێككەوتنێكی 

دادپەروەرانە لە نێوان هۆگری و بەرژەوەندی جیاوازدا  تێیدا دێتە ئاراوە. 

سروشتییە كە چوارچێوەیەكی لەم چەشنە ئاڵوگۆڕی تێدا دێتە ئاراوە، بەاڵم 

گۆڕانەكەی بە رێژەیەكی ئارام و لەسەرخۆ روودەدات. هیچ شتێك خراپتر لە 

تێكدان و لەبەریەك هەڵتەكاندنی ئەم چوارچێوە و نەریتە نییە. كردەوەیەكی 

وێرانكەرانەی لەم چەشنە ) هەروەكو رژێمی ناشناڵ سوسیالیسم لە ئەڵمانیا 

نیشانی دا(، بە بێ ئەمالو ئەوال، دەبێتە هۆی ژێرپێ نان و لە نێوبردنی 

هەموو بایەخە مرۆییەكان.
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جیهانی  ئاستی  لە  كۆمەاڵیەتیدا  دادپ��ەروەری  بەستێنی  لە  پۆپەر 

پیشەسازییەكان  دەستكەوتە  بە  سەرنجدان  بە  هەنوكە  كە  روونیدەكاتەوە، 

تا برسیەتی و  ئابوری، بۆ مرۆڤایەتی ئەو هەلە رەخساوە  و پەرەسەندنی 

هەژاری لە جیهاندا ریشەكێشبكات، بەاڵم رێگری دیكە لەبەردەم بە ئەنجام 

گەیشتنی ئەم كارەدا لە ئارادان. ناوبراو بە تایبەتی یەكێك لەو گرفتانە لە 

هەبوونی دەسەاڵتە ناڕەواو زۆردارەكان لە واڵتانی ناپەرەسەندودا دەبینێت و 

ئاماژە بەوە دەكات، كە خەڵك لە زۆرێك لەم واڵتانەدا هێشتا لەو ئاستەی 

كامڵبونی مەعنەویدا نین كە بتوانن چارەنووسی خۆیان بە دەستەوە بگرن. 

سەرچاوە : رادیۆ دەنگی ئەڵمانیا )دۆیچێوێلە(             
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پۆپەر
لیبرالیزم و فەلسەفەی زانست

د. حوسەین بەشیریە

وەرگێڕانی: پێشڕەو محەمەد
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كارل رایمۆند پۆپەر )1903-1994( زێتر وەكو فەیلەسوفێكی زانست 

بە  پۆپەر،  زانستی  پەیداكردووە. هەژموونی  ناوبانگی  ئێپیستمۆلۆژیست  و 

بڕوای  جێ  و  زۆرە  كاریگەری  زانستیدا،  مێتۆدۆلۆیی  كایەی  لە  تایبەتی 

هزرڤانانی دیسپلینە جۆراوجۆرەكانی زانستە. پۆپەر لە نەمسا هاتە جیهانەوە 

و لە زانكۆی ڤییەنا ماتماتیك و فیزیك و سایكۆلۆژی خوێند. لە گەنجیدا چاالكی 

سیاسیشی هەبوو و ئاراستەكانی سۆسیالیزمی وەرگرتبوو. لەو رۆژگارەدا ئەو 

لۆژیكی   پۆزەتیڤیزمی  لە  رەخنەی  فەلسەفەییەوە،  و  زانستی  روانگەی  لە 

گروپی ڤییەنا دەگرت. رەخنەكانی لەم بوارە، لە گرنگترین كتێبیدا بە ناوی 

لۆژیكی دۆزینەوەی زانستی  )1934( باڵوكرایەوە، كە خودی گروپی ڤییەنا 

ئەم كتێبەیان چاپ و باڵوكردەوە. پۆپەر لەتەك باڵوبوونەوە و سەركەوتنی 

فاشیزم، نەمسای جێهێشت و رۆیشت بۆ نیوزێالند، و لە ساڵەكانی 1937-

بەرهەمە  قۆناغەدا  لەو  بوو.  خەریك  وانەگوتنەوە  بە  واڵتەدا  لەو   1945

سەرەكییەكەی خۆی، واتا كۆمەڵگەی كراوە و دوژمنانی ، نووسی. ئەو دوای 

كۆتاییهاتنی جەنگ، لە بریتانیا نیشتەجێبوو و بوو بە پرۆفیسۆری فەلسەفەی 

هەژاری  كتێبی  1957دا  ساڵی  لە  لەندەن.  زانكۆی  لە  لۆژیك  و  زانست 

هیستۆریسیزم )مێژووگەرایی( ، لە 1963دا گومانەكان و پوچەڵكردنەوەكان ، 

و لە 1972دا زانینی ئۆبژێكتیڤ: تێڕوانینێكی پەرەسەندنخوازانە ی نووسی. 

پۆپەر لەم بەرهەمانەیدا، بەڵگاندنەكانی خۆی لە رەخنەی پۆزەتیڤیزم 

تێڕوانینی  پێدا.  پەرەی  و  پێشخست  مێژوو  یاسامەندی  رەتكردنەوەی  و 
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سەرەكی ئەو رەتكردنەوەی مێتۆدی ئیندۆكسیۆنە  لە زانستە ئەزموونییەكاندا، 

كە بەپێی ئەوە، گریمانە زانستییەكان بە بینینە  پۆزەتیڤەكان دەسەلمێندرێن. 

توێژینەوەكانی پۆپەر بووەتە هۆی قسە و هەڵوەستە لەسەركردن لە نێوان 

سیاسییدا،  هزری  كایەی  لە  پۆپەر  ماركسیزمدا.  و  پۆزەتیڤیزم  الیەنگرانی 

و  لیبرالیزم  لە  بەرگریكردووە  فەلسەفەییەوە  و  زانستی  روانگەیەكی  لە 

دیموكراسی و بە بەهۆی بڕوابوونی بە پرەنسیپی ناجەختی  لە فەلسەفە 

و فیزیكدا، جەختی لەسەر هزری ئازادی مێژوو لە كۆت و بەندی یاساكان 

دیكەی  سەرەكییەكانی  بەرهەمە  لە  كردەوە.  ئایندە  نەشیاوی  پێشبینی  و 

ئەو، دەبێت ئاماژە بكەین بە پاشكۆی لۆژیكی دۆزینەوەی زانستی لە سێ 

بەرگدا: ریالیزم و ئامانجی زانست  )1983(، جیهانی كراوە: ئارگیومێنتێك بۆ 

نادێتێرمینیزم  )1982(، تیۆری كوانتۆم و سیزم )ناكۆكی( لە فیزیكدا )1982(. 

و  سیاسیی  ئازادی  هزری  بەرگریكاری  پۆپەر  گشتی  شێوەیەكی  بە 

ملمالنێی ئازاد، تیۆرداڕێژی ئەندازیاری چڤاتی پلە بە پلە  )جزء بە جزء(، 

هەرجۆرە  و  مێژووگەرایی   نەیاری  و   ، كراوە  كۆمەڵگەی  بەرگریكاری 

گفتوگۆئامێز  گۆزارشتە  هەروەها  یۆتۆپیاییە،  و  شۆڕشگێڕی  ئایدیۆلۆژییەكی 

و تازەكانی پۆپەر لە هزری فەیلەسوفە سیاسییە كۆنەكان، بەتایبەت پالتۆن 

و هێگل، ئەویان لە ریزی راڤەكارە ناودارەكانی فەلسەفەی سیاسیی داناوە. 

بنەمای هزری سیاسیی پۆپەر، دەبێت لە برگریكردنی ئەو لە لیبرالیزم بۆی 

بگەڕێین، بەاڵم لەبەرئەوەی لیبرالیزمەكەی پەیوەندی هەیە بە تیۆرییەكانی 

لیبرالیزم لە دەقی  لەبارەی زانستەوە، بۆیە پێویستە بەرگریكردنی ئەو لە 

تیۆری گشتی ئەو لەبارەی ناوەڕۆكی زانین و ئازادی و ئاوەزگەرایی هزرین 

و پراكتیكی مرۆیی، بۆی بگەڕێین.
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فەلسەفە و مێتۆدی زانست

دۆزینەوەی  پۆپەر،  زانستیی  تیۆریی  سەرەكییەكانی  دەستكەوتە  لە 

وەاڵمە بۆ كێشەی ئیندۆكسیۆن لە زانستدا، كە لە رۆژگاری دەیڤد هیومەوە 

لە  دروستكردبوو.  ئەزموونگەری  زانستیی  بنەڕەتی  لە  سەرەكی  گومانێكی 

پشت  یاساویست،  و  ئەزموونگەری  زانستی  بەیكن،  فرانسیس  سەردەمی 

بەست بوو بە پرەنسیپی ئیندۆكسیۆن: ))تیۆریی نادروست لەبارەی زانست، 

كە بە بەیكن دەستی پێكردبوو... تیۆرییەك بوو پشت بەست بەوەی زانستە 

سروشتییەكان هەموویان زانستی ئیندۆكسیۆنین(( ، بەاڵم هیوم گومانی لەم 

فۆرمە كرد، بەڵگەی ئەوەی خستەڕوو، كە لۆژیكیانە ناتوانین یاسا راستەكان 

لەبارەی شتە ئەزموونكراوەكانی رابوردوو، لە ئاییندەشدا بە راست و فراوان 

بزانین ))زانست لە بنەڕەتدا ئیندۆكسیۆنی و پشت بەست بە ئەزموون و 

نییە، هیوم ئەم ئەفسانەیەی تێكەڵكردووە(( . لەم رووەوە زانستی  بینین 

ئەزموونگەریی ئیندۆكسیۆنیی یاساویست لە روانگەی لۆژیكی و ئەزموونییەوە 

بنەڕەتێكی پتەوی نییە، لەبەر ئەوەی ئیندۆكسیۆن شیاوی دیدۆكسیۆن  نییە 

لە لۆژیك و ئەزمووندا. پۆپەر بەڵگەی ئەوە دەهێنێتەوە، كە راستی یاسا 

لە  بەاڵم  نین،  شیاوی سەلماندن  دەیگوت(  )بەوجۆرەی هیوم  دۆزراوەكان 

بنەڕەتدا لەبەر ئەم هۆیەی ناتوانین رەتیانبكەینەوە، بەڵكو پێویستە لەڕێگەی 

تاقیكردنەوەوە هەڵبسەنگێندرێن )و لە روانگەی هاوتاییبوونەوە دەوڵەمەندتر 

لە  بخەینەوە.  درۆیان  بە  یان  ڕەتبكەینەوە،  ئەوانە  بتوانین  بۆئەوەی  بن( 

بەرانبەر رەخنەكەی هیومدا، پۆپەر باوەڕیوایە ))ئێمە بەبێ ئەوەی چاوەڕوانی 

پاسیڤانەی دووبارەبوونەوەی رووداوەكان بین، كە هەندێك رێسا بەسەرماندا 

بسەپێنین.  جیهاندا  بەسەر  رێساكان  هەوڵدەدەین  ئاكتیڤانە  ئەوا  بسەپێنن، 

ئەوانە  و  بدۆزینەوە،  جیهان  نێو  وێكچوونەكانی  بۆئەوەی  هەوڵدەدەین 

بۆئەوەی چاوەڕوانی  دامانهێناوە، روونبكەینەوە،  یاسای خۆمان  ئەو  بەپێی 
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هەمان  لەوانەیە  دەڕۆین.  دەرەنجامەكان  رووەو  بین،  پێشەكییەك  چەند 

 ، بكەین((  بەركەناریان  دەركەوت،  نادروستیان  ئەگەر  دەرەنجامانەی،  ئەو 

كەواتە دەبێت تیۆرییە زانستییەكان وەها رێكبخەین، كە بە ئاسانی شیاوی 

رەخنەلێگرتن و پووچەڵكردنەوە بن. دانایی و زانست لە رێگەی پوچەڵكردنەوە  

و رەخنەوە پێشدەخرێن. بە دەربڕینێكی دیكە، هەوڵدانی هزری لە رێگەی 

گەرەكە  لێدەكەوێتەوە.  زانستی  گەشەكردنی  تیۆرییەكان،  رەتكردنەوەی 

پووچەڵشیاوی  ببێتە جیاكەرەوەی بڕیارە ئەزموونییەكان لە نائەزموونییەكان 

پرۆسێسیی  لە   . نیمچەزانست  لە  زانست  دیاریكردنی  پێوەری  ببێتە  و 

شتەكان،  روونكردنەوەی  لە  الیەنن  گومانانەی  ئەو  زانستدا  پەرەسەندنیی 

لێدەدرێن، پاشان ئەو گومانانە لە رێگەی تاقیكردنەوەوە پووچەڵدەكرێنەوە. 

لەم رووەوە گەشەسەندنیی زانست بەرهەمی مێتۆدی هەڵە البردنە . 

و  رەخنە  لە  زانست  نییە.  بوونی  نەگۆڕ  و  تەواو  زانستی  كەواتە 

پووچەڵكردنەوەوە بەرهەمدێت. بە پێچەوانەی تیۆریی باوی پۆزەتیڤیستەكان، 

گەشەسەندنیی زانست لە جەختكردن و سەلماندنی تیۆرییەكان نییە، بەڵكو 

بەرهەمی رەخنەكردنەكانی و گۆڕان تێداكردنەكانییەتی. ))مامەڵەی زانستیی 

سەرەكییەكانی  ئەزموونە  ناكەوێت،  جەختێتی  دوای  رەخنەكارییانەیە، 

گەرەكە، ئەو ئەزموونانەی لەوانەیە لە رێگەی تاقیكردنەوەوە ئەو تیۆرییە 

پووچەڵبكرێتەوە، بەاڵم هەرگیز ناتوانێت بیانسەلمێنتێت(( . 

لەم رووەوە زانست و زانینی زانستی ناوەڕۆكێكی ناجەخت و ناكۆتایی 

تەواو  بگوترێت  زانستی  تیۆرییەكی  هیچ  بە  ناكرێت  هەیە.  گومانئاسای  و 

راست و حەقیقین، تەنها دەشێت بگوترێت ئەزموون الیەنگری ئەوە. ))وێنەی 

پاشان  هەڵدەبژێرین،  بەرچاو  پرسێكی  ئێمە  كە  لەمەدایە،  زانست  گشتی 

ئازایانە و نەترسانە تیۆرییەك وەكو رێگەچارەیەكی كاتی پێشەكەشدەكەین، 

واتە  تیۆرییەكە،  لە  بە رەخنەگرتن  توانستی خۆمان هەڵدەستین  بە  پاشان 
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هەوڵدەدەین بۆ ئەوەی رەت و پووچەڵی بكەینەوە. ئەگەر لە رەتكردنەوە 

دەخەینە  دیكە  تیۆرییەكی  ئەوا  بووین،  سەركەوتوو  پووچەڵكردنەوەدا  و 

زانست  مێتۆدی  گشت  دەكەین...  رەخنە  ئەوە  دیكەش  جارێكی  و  روو، 

دەتوانین بۆ ئەم پەیڤانەی كورتبكەینەوە: گومانی نەترسانە لەژێر پشكنینی 

بەهۆی  بەمجۆرە   . سەخت((  تاقیكردنەوەی  لەتەك  و  توند  رەخنەكردنی 

تیۆرییەكی  دۆزینەوەی  زەمینەیەكدا  هەر  لە  پووچەڵكردنەوە،  پرەنسیپی 

ئەوەیە، كە  پۆپەردا  زانستی  تیۆری  لە  پنتی گرنگ  تەواوتر شیاو دەبێت. 

رۆڵێكی  ئیندۆكسیۆن  راستییەكەی،  گومانن،  بەرهەمی  زانستییەكان  تیۆرییە 

لە بەرهەمهاتنی ئەوانەدا نییە. ئەزموونەكان و تاقیكردنەوەكان نەك تەنها 

بنەمای تیۆرییەكان نیین، بەڵكو لەژێر رۆشنایی ئەواندا واتە پەیدادەكەن و 

تیۆرداڕێژ دوای گومان و روانین بە دوای ئەوانەدا دەڕوات. ))تیۆری گومان و 

پووچەڵكردنەوە نیشانیدەدات، كە بۆچی هەوڵی ئێمە بۆ سەپاندنی گوزارشتە 

وێكچوونەكان...  بینینی  دەبێتە هۆی  لۆژیكیانە  بەسەر جیهاندا  تیۆرییەكان 

ئەو گومانە  بەڵكو داهێنراون،  نیین،  بینینەكان  زانستییەكان كورتەی  تیۆرە 

ناكۆك  ئەگەر  ئەوەی  بۆ  روو،  دەخرێنە  تاقیكردنەوە  بۆ  كە  نەترسانەن، 

بن لەتەك بینینەكان، بسڕدرێنەوە(( . ئیندۆكسیۆن لە راستیدا پرۆسیسێكی 

دەروونییە نەك لۆژیكی. تیۆرییە تازەكان بەرهەمی ئەزموون و ئیندۆكسیۆن 

نیین، بەڵكو دەرەنجامی رەخنەی تیۆرییە هەبووەكانن و گەیشتن بە هەر 

تیۆر  راستیدا  لە  ە.  ئینتوئسیۆن  و  لەخۆگری گومان  ئەوا  تازە،  تیۆرییەكی 

بینینی بێ الیەنانە بوونی  بینینە. ))لە بنەڕەتدا  لە رووی كاتەوە لە پێش 

و  رەوش  و  پرس  لە  كە  مەبەستدارە...  چاالكییەكی  بینینێك  هەر  نییە. 

دۆخە چاوەڕوانكراوەكانەوە )یان ئەوەی دواتر ناوم نا »ئاسۆی چاوەڕوانی«( 

گریمانە  یان  گومانەكان  نییە...  بوونی  هەڵچوون  ئەزموونی  دەكەوێتەوە. 

گەرەكە لە پێش بینین و پێرسەپتكردنەوە بێت: ئێمە چاوەڕوانی لە ناخدا 
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رسكاو و زانینی لەناخدا رسكاوی شاراوەمان هەیە(( . بە شێوەیەكی پوخت 

پرۆسیسی بەرهەمی زانست بەدەستهاتوو نییە لە ئەزموون و بینینەوە بۆ 

تیۆر، بەڵكو لە تیۆرەوە بۆ ئەزموون و بینین بەدەست دێت.

بە  ئیندۆكسیۆن  پۆپەر  بینیمان،  جۆرەی  بەو  گشتی  شێوەیەكی  بە 

جیاكەرەوەی زانست لە نیمچەزانست یان نازانست نازانێت. بە تێڕوانینی ئەو، 

ئەوەی زانست لە نیمچەزانست جیادەكاتەوە هەڵەشیاوی  و پووچەڵشیاویی 

بڕیارەكانە، لەبەرئەوەی تەنها بڕیارەكان شیاوی رەتكردنەوە  و ئەزموونكردنن 

. رەتكردنەوە و پووچەڵكردنەوەی تیۆرییەكان، هۆشی زانستی فراواندەكات. 

گریمانە پووچەڵشیاوەكان، كە ئەگەری بەدرۆخستنەوەیان زێترە نەك راستیان، 

ئەوا لێكۆڵینەوە و پشكینینی زانستی دەوروژێنن. لەم رووەوە پۆپەر بڕوایوایە 

پووچەڵكردنەوەی تیۆر و گریمانەكان رێگەی بەرفراوانی زانست خۆش دەكات، 

نەك جەختكردنەوە و سەلماندنیان. بەم هۆیەوە پێویستە بەدوای دۆزینەوەی 

كەموكوڕی گریمانەكانەوە بین، ئیدی رەخنەكردنی ئەم كەموكوڕییانە دەخرێنە 

روو. بە گوتەی پۆپەر ))لە قۆناغی پێش زانستدا ئێمە نەفرەتمان لەو لێهزرینەیە، 

كە پێیوایە دەشێت ئێمە لەهەڵەدا بین، كەواتە تا ئەو شوێنەی شیاو بێت بە 

شێوەیەكی دۆگماییانە گومانەكانی خۆمان دەپارێزین، بەاڵم لەسەر ئاستی زانستی 

ئێمە بە شێوەیەكی دیسپلین لە گەڕاندانین بە دوای هەڵەكانی خۆماندا(( . 

سەرەنجام بە چەندین تیۆریی باشتر دەگەین. تیۆریی باشتر ئەوەیە، كە لەتەك 

ئەوەی تیۆرییەكانی پێشووتر رووندەكاتەوە، ئەوا لەتەكیاندا دژ دەوەستێت. 

))بەرەوپێشچوونی زانستی كۆكردنەوەی هەرچی زێتری بینینەكان نییە، بەڵكو 

رەتكردنەوەی تیۆرییە الوازترەكان و لەجێدانانەوەی چەندین تیۆریی باشتر و 

تایبەت لە روانگەی ناوەرۆكەوە دەوڵەمەندتر(( . لەتەك ئەمەدا تەنها دەتوانین 

ببێژین لە روانگەی دیاریكردنەوە تیۆری نوێ بە شێوەیەكی كاتی بەهێزترە 

ئاشكراییەكی،  و  روون  بە  پێویستە  تیۆرییەك  هەر  كۆنەكان.  تیۆرییە  لە 
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هەرچی تەواوترە دەرببڕدرێت، بۆئەوەی بتوانین پووچەڵكردنەوەكەی بخەینە 

پووچەڵشیاوی  كەواتە  نیمچەزانستین،  پووچەڵنەشیاوەكان  تیۆرییە  روو. 

و  رەتكردنەوە  شیاوێتی  دەبێت  زانستی  تیۆریی  زانستییە.  تیۆریی  پێوەری 

بەاڵم  ناچاری داخراوە،  بە  تیۆرییەكدا جیهان  لە  پووچەڵكردنەوەی هەبێت. 

بڕوای  تیۆرییەك  ئەگەر  رووەوە  لەم  كراوەیە.  ئەزموون  كاتێكدا جیهانی  لە 

)هەرچەندە  دیاریدەكات  ئایندە  و  هەنوكە  ئەزموونی  گشت  كە  وابێت، 

خۆشحاڵدەكات(-رۆڵی  تیۆرییەكە  الیەنگرانی  روونكردنەوە  توانستێكی  وەها 

تیۆرییەكەیە.  نیمچەزانستی و لەسەر هەڵەبوونی  نیشانی  بانگەشەیەك  وەها 

هزری  بە  پێداچوونەوە  بە  هەوڵیانداوە  هەمیشە  ماركسیستەكان  نموونە  بۆ 

خۆیان پرەنسیپەكانی ئەو تیۆرییە لە مەترسی پووچەڵكردنەوە و رەتكردنەوە 

پووچەڵنەشیاو  جەختێتییەكی  خاوەن  بە  پرەنسیپانە  ئەم  ئەوانە  رزگاربكەن. 

دەزانن، بەاڵم تیۆری زانستی ئەوەیە، كە لە بنەڕەتدا پووچەڵشیاو بێت. 

سەرباری ئەمە پۆپەر بە پێچەوانەی پۆزەتیڤیستە لۆژیكییەكانی گروپی 

ڤییەنا، نیمچەزانستی بە بێ واتا و پووچ نەدەزانی. بە تێڕوانینی ئەو تیۆرییە 

نازانستییەكان شیاوە بگۆڕێن و ئەزموونشیاو بن. ))داهێنانی تیۆرییەك، یان 

قۆناغێكی  بە گشتی  قۆناغێگی دۆگماتیكی و  گریمانەیەك هەمیشە هەڵگری 

بەرهەمە  بەشێكی  بە  كە  مەزنانەی،  تیۆرییە  ئەو  گشت   . رەخنەكارییە(( 

كۆنترەوە  دۆگمی  چەندین  لە  دادەنرێن،  مرۆیی  مێشكی  بەرجەستەكانی 

هاتوونەتە بوون، كە رەخنەیان لێگیراوە . ))ئەو كاتە قۆناغێكی رەخنەگرانە 

دەستەبەر دەبێت، كە پێشتر قۆناغێكی دۆگماتیكی بوونی هەبووبێت، كە لە 

درێژەی ئەو قۆناغەدا شتێك-چاوەڕوانییەك، كارێكی رێكوپێك لە رەفتاردا، 

فۆرمولە ببێت، بۆئەوەی قۆناغی البردنی هەڵەكان شیاو و چاالك بێت(( ، 

بەاڵم تەنها بە مێتۆدی رەخنەكاری، واتە مێتۆدی البردنی هەڵە، دەتوانین لەوە 

تێبگەین، كە گومانی دۆگماتیكی دروستبووە یان نا.
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بەمجۆرە پێوەری جیاكردنەوەی زانست لە نیمچەزانست واتاداربوونی  

بڕیارەكان نییە، بەڵكو تەنها رەتكردنەوەی شیاوێتی پووچەڵئامێزی ئەوانەیە. 

پێوەرەكانی  وەكو  واتاداری  و  سەلماندنشیاوی   پێوەری  ))پۆزەتیڤیستەكان 

جیاكردنەوەی [بڕیارە زانستییەكان لە نازانستییەكان] بەكار دەهێنن، ئەوان 

لەم بابەتە نائاگا دەكات، كە من پووچەڵشیاوی تەنها وەكو پێوەری جیاكردنەوە 

بەكار دەهێنم و نەك وەكو پێوەری واتاداری(( . تیۆرییەكانی مێتافیزیكی و 

نازانستی و یان نازانستی واتایان هەیە، بەاڵم شیاوی تاقیكردنەوە و سەرەنجام 

تەواوی  بە  پۆپەر  بۆچوون(ی  )جیاوازی  سیزم  لێرەدا  نین.  پووچەڵشیاو 

لەتەك پۆزەتیڤیستە لۆجیكییەكان دەردەكەوێت، كەواتە تیۆرە نازانستی، یان 

نازانستییەكان بێ بەها و بێ واتا نین. ))تێپەڕین لە مێتافیزیكاوە بۆ زانست 

بووە،  مێتافیزیكی  لێهزرینێكی  دوێنێ  ئەوەی  نییە:  نائاگاییانە  هەنگاوێكی 

شیاوە سبەینێ بگۆڕێت بۆ تیۆرییەكی زانستی تاقیكردنەوەشیاو(( ، هەروەها 

پۆپەر دەبێژێت: ))من تیۆرییە مێتافیزیكییەكان بە هاوتای تیۆرییە زانستییەكان 

لە  ئاوەزمەندێتی  شێوەیەكی  بە  رەخنە  بتوانرێت  جۆرێك  بە  دەزان��م... 

تیۆریی مێتافیزیكی بگیرێت، ئەوا دەبێت بانگەشەی راستێتییەكەی بە جدی 

پەسەند بكرێت(( . تەنانەت دەبێژێت: ))لەوانەیە... بتوانین لە مێتافیزیكادا 

بۆ جیاكردنەوەی سیستەمە میتافیزیكییە بێ بەهاكان لەو سیستەمانەی بەهای 

لێكۆڵینەوە و رامانیان هەیە، پێوەر بدۆزینەوە. ویستی راستەقینەی خوازیاری 

راستەقینەكانی جیهان...  الیەنە  رەهەند و  كە هەموو  ئەوەیە،  مێتافیزیك 

پێوەری  هەمان  لێرەدا  پێوەرەكە  كەواتە  كۆببنەوە...  تاكدا  وێنەیەكی  لە 

زانستەكانە. ئایا )وێنەی جیهان( بەهای لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی هەیە، یان 

نا، بە تێڕوانینی من پەیوەندی بەوەوە هەیە، كە ئایا دەبێتە هۆی رەخنەی 

ئاوەزمەندێتی و هەوڵدان بۆ تێپەڕین لە خود و گەیشتن بە وێنەیەكی باشتر 

یان نا((.
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رەخنە  گرنگی  و  زانست  مێتۆدی  لەبارەی  پۆپەر  توێژینەوەی 

جیهانی  جیهان:  سێ  لەبارەی  تیۆرییەكەی  بە  هەیە  نزیكی  پەیوەندییەكی 

یەكەم، جیهانی شتەكان و دیاردە ئۆبژێكتی و ئەستوییەكان، جیهانی دووەم، 

جیهانی سەبژێكتی و نێوسەبژێكتییەكانە، جیهانی سێیەم، جیهانی بەرهەمەكانی 

جیهانە  )ئەم  ئاوەزمەندییەكانە  یان  مرۆڤە  ئ��اوەزی  و  هۆش  ئۆبژێكتی 

دروستكراوی مرۆڤە، بەاڵم لەو سەربەخۆ دەبێت(. جیهانی ئاوەزپەسەندەكان 

)معقوالت( پێكهاتووە لە زمان، ئەدەبیات، هونەر، فەلسەفە، ئاین، ماف، 

مۆراڵ، زانست، تەكنیك، حكومەت و پێكهاتە كۆمەاڵیەتییەكانی دیكە، كە لە 

چوارچێوەگەلی ئۆبژێكتی و ئەستوویی )ماتەری( لە شێوەی كتێبدا رێكخراون. 

مرۆڤ ئەم جیهانەی دروستكردووە، بەاڵم ئەو جیهانە وەكو شتێكی ئۆبژێكتی 

لە  هەریەكێك  هەڵسەنگاندنەوە.  و  رەخنەكردن  و  تێڕامان  بەر  دەخاتە 

تایبەتی  مێژوویی  رەوتی  و  چیرۆك  ئاوەزپەسەندەكان  جیهانی  بەشەكانی 

خۆی هەیە. ئەم جیهانە بەرهەمی كردەی مرۆڤە، بەاڵم دەرەنجامی پڕۆژە 

و نەخشەیەكی پێشینی )ئاپێریۆری( نییە. پەرەسەندنی جیهانی ئاوەزپەسند 

بەرهەمی رەخنە و گومان و پووچەڵكردنەوەیە، و پێشینەی رەخنەی ئاوەزی 

بۆ شارستانێتی گریكی دەگەڕێتەوە.

یەكدیدا  لەتەك  نزیكیان  پەیوەندییەكی  پۆپەر،  جیهانەكەی  سێ 

و  ناجەختی  لەبارەی  ئەوە  تیۆرییەكەی  بنەڕەتی  پەیوەندییە  ئەم  هەیە. 

كاریگەری  لەژێر  بەڵكو  نییە،  داخراو  یەكەم  جیهانی  جیهان.  ی  كرانەوە 

بەردەوامی جیهانی دووەمدایە، و جیهانی دووەم لەتەك جیهانی سێیەمدا 

لە مامەڵەیەكی هەمیشەییدایە و جیهانی سێیەمیش كاریگەری لەسەر جیهانی 

یەكەم دادەنێت. ))هیچ بەڵگەیەكی روون و ئاشكرا نەخراوەتە روو لەبارەی 

رەتكردنەوەی كرانەوەی جیهان و ئەو راستینەیەی، كە شتە تەواو تازەكان 

هەمیشە لە دۆخی نەشونماكردندان، هەروەها هیچ بەڵگەیەكی دروستیش 
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نەهێنراوەتەوە، كە سێبەری گومان بخاتە سەر ئازادی و داهێنانەكانی مرۆڤ. 

پرەنسیپی ناجەختی بەس  نییە. بۆ تێگەیشتنی ئازادی، مرۆڤ شتی دیكەی 

بەڕووی  یەكەم  جیهانی  كرانەوەی  ئایدیای  بە  پێویستمان  ئێمە  گەرەكە. 

جیهانی دووەم و جیهانی دووەم بەڕووی جیهانی سێیەم و كرانەوەی خودی 

و سەربەخۆی جیهانی سێیەم هەیە((. 

بە تێڕوانینی پۆپەر ئەگەر زانین و زانستی مرۆیی هەمیشە ناتەواو 

جیهانەی  ئەو  كەواتە  بێت،  ئاوێتە  یەكەمدا  جیهانی  لەتەك  ب��ەردەوام  و 

بێگومان  بێت،  كراوە  هەمیشە  دەبێت  مرۆییە،  زانستی  و  زانین  هەڵگری 

پرەنسیپی ناجەختی و كرانەوەی جیهان پەیوەندییەكی سەرەكی هەیە لەتەك 

گومان و  رێگەی  لە  زانستی  زانینی  لەبەرئەوەی  پووچەڵشیاوی،  پرەنسیپی 

تەواو  ))ئەگەر سروشت  ئەو  دەربڕینی  بە  باڵودەبێتەوە.  پووچڵكردنەوەوە 

دێتێرمینیستیك  بێت، ئەوا دەبێت بیاڤی كارەكانی مرۆڤیش بەمجۆرە بێت. 

لەم شێوەیەدا ئیدی زانست بوونی نەدەبوو، تەنها رواڵەتی كار دەبوو(( . 

الپالسدا  تیۆری  لە  شێوەی  توندترین  زانستی،  دێتێرمینیزمی  پۆپەر 

خستبووە روو، بە ))سەختترین و جدیترین كێشە لە رێگەی روونكردنەوەی 

 . دادەنێت((  لێیان  بەرگریكردن  و  مرۆڤ  بەرپرسیارێتی  داهێنان،  ئازادی، 

ئەوە  بەهۆی  كە  پێناسەدەكات،  تیۆرییەك  بە  زانستی  دێتێرمینیزمی  ئەو 

وردمان  ت��ەواو  وەسفێكی  ئێمە  ئەگەر  بەوجۆرەیە،  جیهان  ))پێكهاتەی 

لەبەردەستدا بێت لەبارەی رووداوەكانی رابردوو و ئاگاداری تەواوی یاساكانی 

پلەی  بەرزترین  بە  و  ئاوەزی  بەشێوەیەكی  ئەودەم  ئەوا  بین-  سروشت 

وردی شیاوی پێشبینیكردنە(( ، بەاڵم وەها تیۆرییەك هەم تاقیناكرێتەوە و 

هەم پووچەڵنەشیاوە. دێتێرمینیزم ئەگەری هەرجۆرە داهێنان و ئازادییەك 

دەهیچێنێت. بە دەربڕینی پۆپەر ))داهێنانی بەرهەمێكی نوێ وەكو سەمفۆنی 

كە  فیزیۆلۆژیستێك،  یان  فیزیكزانێك  بەدەستی  مۆتسارت  مینور«ی  »جەی 
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لە توانستی جەستەیی مۆتسارت، بە تایبەتی مێشك و ژینگەی ئەستوویی 

ئەو دەكۆڵێتەوە، شیاوی پێشبینیكردن نییە(( . تیۆری دێتێرمینزمی زانستی 

))دەگۆڕێت بۆ ئەم تێڕوانینەی، كە ملیاردها ساڵ پێشتر، ئەتۆمەكانی جیهانی 

یەكەم لەخۆگری شیعری هۆمیرۆس و فەلسەفەی پالتۆن و سێمفۆنییەكانی 

بێتهۆڤن بوون(( . 

نزیكی  پەیوەندییەكی  پۆپەردا،  هزری  لە  سێیەم  جیهانی  تێگەی 

تیۆرییەكان،  رەخنەكردنێكی  هەر  هەیە.  ئۆبژێكتی  زانستی  تێگەی  لەتەك 

زماندا  ئۆبژێكتی  فۆرمی  لە  دەبێت  تاقیكردنەوە،  و  لە هەڵسەنگاندن  بەر 

ئاشكرابكرێت. هزر تا ئەو كاتە ئۆبژێكتی نییە و تەنها لە جیهانی دووەم، واتا 

لە جیهانی هۆشدا بێت، شیاوی رەخنەكردن و هەڵسەنگاندن نییە، كەواتە 

جیهانی  رووەو  رێگە  هزرەكان   و  رەخنەكان  ئازادی  و  رۆشن  دەربڕینی 

سێیەم دەكاتەوە. تەنانەت ئەگەر زانایەك تیۆرییەكەی خۆی تاقیكردبێتەوە و 

سەلماندبێتی، تا ئەو كاتەی ئەو تیۆرییە لە رێگەی تاقیكردنەوە گشتیترەكان 

نەسەلمێندرێت، بە بەشێك لە زانستی ئۆبژێكتی و جیهانی سێیەم ئەژمار 

جیهانی  لە  بێت  بەشێك  كە  ئۆبژێكتیڤییە،  كاتێك  تەنها  زانست  ناكرێت. 

سێیەم و پەیوەستی گشتی بێت، كەواتە زانست بەشێكی جیهانی دووەم نییە. 

جیهانی زانست جیهانی ئۆبژێكتییە، كە بە گشتی لە دەرەوەی سەبژێكتەكاندا 

رستەی  لە  كە  نییە،  ئەوە  تەنها  زانستی  زانینی  و  ))ناسین  هەیە.  بوونی 

»من دەزانم«دا دەردەكەوێت. زانین بە واتای »من دەزانم«  پەیوەستە... 

بە جیهانی سەبژێكتەكان، لە كاتێكدا زانینی زانستی پەیوەستە... بە جیهانی 

تیۆرییە ئۆبژێكتییەكانەوە(( . 

پەرەسەندنخوازانەیە، و  پرۆسیسێكی  پۆپەردا،  تێڕوانینی  لە  زانست 

لە دەرەنجامی كاردانەوە بۆ پرسەكان و كێشەكان پێشدەخرێت. لەم رووەوە 

لە نێوان رەوتی گەشەكردنی زانست و پرۆسێسی پەرەسەندنخوازانەی ژیاندا 
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پەیوەندی هەیە. ))دیاردەی زانست و زانینی مرۆیی، بێگومان گەورەترین 

ئامڕازسازی  پەرجووە لە جیهاندا(( . تیۆرداڕێژی زانستی لە مرۆڤدا وەكو 

))هەموو  روودەدات.  ژینگەدا  لەتەك  رێككەوتن  بۆ  گیانەوەران  الی  وایە 

بوونەوەران شەو و رۆژ بەردەوام دەرگیری شیكاری پرسەكانن(( . لە قۆناغە 

بەرزەكانی پەرەسەندندا، مێتۆدی رەخنەگرانەی البردنی بەردەوامی هەڵەكان 

بە شێوەیەكی تەواو دەردەكەوێت. تیۆرییەكان وەكو كەرەستەكان لە جیهانی 

و  سێیەم  جیهانی  بەرهەمەكانی  تەواوی  چێدەكەن.  گۆڕانكاری  یەكەمدا، 

لەوانە زانست، بە درێژایی قۆناغەكانی پەرەسەندن دروستدەبن و بەرهەمی 

پووچەڵكردنەوە و گۆڕانكاری و رەخنەكردن و هەڵسەنگاندنی هەمیشەیین. 

دابمەزرێنینەوە.  دیاریكراو  مۆدێلێكی  بەپێی  لەوانە  رۆڵێك  هیچ  ناتوانین 

دەستپێبكەینەوە.  سفرەوە  لە  ناتوانین  زەمینەیەكەوە  هیچ  لە  كاتێك  هیچ 

ئێمە لە هەموو كایەكاندا میراتگری رابردووین و پشت دەبەستین بە داب و 

نەریتەكان، هەرچەندە رێگەی پێشكەوتن لە هزرئازادی و هزرینی تازەدایە . 

زانستی  ئەزموونگەرایی  ))بنەمای  پۆپەردا  تێڕوانینی  لە  كورتی  بە 

گاشەبەردەكان  لەسەر  زانست  نییە.  رەهایەتییەكی  ئۆبژێكتیڤی هیچ جۆرە 

دەردەكەوێت،  زەلكاودا  لەسەر  زانستییەكان  تیۆرە  پێكهاتەی  بینانەكراوە. 

وەكو پێكهاتەیەكە لەسەر پایەی خۆڵ وەستابێت. خۆڵەكان لەسەرەوە دەڕژێنە 

نێو زەلكاوەكەوە، بەاڵم هیچ كاتێك بە پایە و بنەمای لەپێشدراو و سروشتی 

بەو  ئەوا  خۆڵەكان،  زێتری  رژانی  لەبەردەم  رێگر  دەبینە  ئەگەر  ناگەن. 

هۆیەوە نییە بە زەوییەكی گران و پتەو گەیشتووین. ئێمە تەنها كاتێك بە 

راستی دەوەستین، كە دڵنیا بین خۆڵەكان بە ئەندازەیەكی پێویست پتەون، كە 

بیناكە بپارێزن(( . لە شوێنێكی دیكەدا پۆپەر بەمجۆرە دەبێژێت: ))پێویستە 

وێنای بوونی سەرچاوەی مەبەستداری زانین وەالوە بنێین و دانی پێدابنێین 

تەواوی زانین مرۆییە و ئەم زانینە پێكهاتووە لە هەڵەكان دەمارگرژییەكان، 



35
ئاشنابوون بە پۆپەر

حەقیقەت  رووەو  كوێرانە  دەتوانین  تەنها  ئێمە.  ئومێدەكانی  و  خەونەكان 

تەواوی  لە  دەستبێت.  دوورە  ئێمەوە  لە  حەقیقەت  هەرچەندە  ببزوێین، 

كایەكانی زانست و زانیندا هیچ ئارگیومێنتێك نییە لەدەرەوەی رەخنە بێت... 

حەقیقەت لە دەرەوەی هەنگاوی مرۆڤدایە و دەبێت ئەم وتەیە بە بەهادار 

بزانین، لەبەرئەوەی بەبێ ئەوە هیچ پێوەرێكی ئۆبژێكتی بۆ توێژینەوە و 

رەخنەی گومانەكانمان بوونی نییە...(( .

لەبارەی رەتكردنەوەی مێتۆدەكان و ئایدیۆلۆژییە شۆڕشگێڕییەكان و 

هیستۆریسیزم

دوژمنانی  و  ك��راوە  كۆمەڵگەی  كۆتاییەكانی  ئامانجە  لە  یەكێك 

هۆی  و  فاشیزم  و  تۆتالیتاریزم  فەلسەفەییەكانی  بنەما  روونكردنەوەی 

مەیلی جەماوەرە بۆ ئەوانە. گرنگترین هۆكاری سایكۆلۆجی و سۆسیۆلۆجی 

هاتنە ئارای تۆتالیتاریم راكردنی خەڵكییە لە ترسی ئازادی و بەرپرسیارێتی 

نەخوازراو و حەزیان بۆ ئاساییش. دوای دەرچوونی مرۆڤ لە چڤاتی نەریتی 

ئۆتۆریتەخواز و داخراو  و گەیشتە نەریتی رەخنەگرانە، ئەو هەل و مەرج 

و پێویستییە نوێیانەی روویاندا، كە بوونە هۆی نیگەرانی و گرژی قوڵ لە 

مرۆڤدا، بە جۆرێك ئارەزووی گەڕانەوە بۆ منداڵدانی ئاساییشی لەدەستچووی 

تێدا بێدار بووەوە. لە چڤانی مۆدێرندا نەریت و هیرارشی و ئاین رووەو 

لێكۆڵینەوە و  ئاساییشی تاك دەكەون، توانستی رەخنەگرتن و  پشتیوانێكی 

هەڵبژاردنی رێگە جۆراوجۆرەكان و بێ پێشینەكانی ژیان دەستەبەر دەبێت 

و گومان لە زانراوە كۆنەكان دەكرێت. چڤات بەهۆی كاریگەری فشارەكانی 

بۆ  ەوە  ئازادهزرین  لە  تاك  و  دەنێت  هەنگاو  دابڕان  رووەو  شارستانێتی 

دۆگماتیزم  و لە ئازادییەوە بۆ ئاساییش پەنا دەبەن. ریشەی مەیلی خەڵكی 

بۆ چڤاتی داخراو، كە لە كۆنەوە لە بەرانبەر مەیلی شارستانێتی بۆ ئازادی و 

رەخنەكاری پەیدا بووە، هەر ئەمەیە: خۆزیای یۆتۆپیای هێمن و ئاساییش، 
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رەخنەكاری.  و  ئازادی هزر  دەستی  لە  دوور  و  داخراو  خۆزیای چڤاتێكی 

رابردوو و گەڕان  نەریتەكانی  پەنابردنە بەر  واتا  ئایدیالیزم،  كۆنەپارێزی و 

رەگەزن و هەردوویان  یەك  لە  ئایندەدا، هەردوویان  لە  یۆتۆپیا  دوای  بە 

هەردوویان  ئازاد.  هزری  ریشەكێشكردنی  بۆ  توندوتیژی  بە  بەستن  پشت 

بۆ  دەگۆڕێن  هەردوویان  وەستاون.  چڤاتێكی  خوازیاری  و  گۆڕانكاری  دژە 

فاشیزم  یەكەمیان  پراكتیكیان  دیمەنی  كە  چەپ(،  و  )راست  تۆتالیتاریزمی 

فرەزانترین  لە  هەندێك  پۆپەر  تێڕوانینی  بە  كۆمۆنیزمە.  ئەویدیكەیان  و 

نیازپاكیان،  هەستی  و  مرۆییەكانیان  مەیلە  بە  فەیلەسوفان  ئاگامەندترین  و 

واتا بۆ چاككردنی چڤاتی مرۆیی، پالندانەری كۆمەڵگەی داخراو و دوژمنی 

كۆمەڵگەی كراوە و ئازادی و رەخنەگرتن و گۆڕانكاری بوون. بە تێڕوانینی 

هزرڤانی  گرنگترین  و  پالتۆنە  كۆنەپەرستەكان  فەیلەسوفە  پێشەنگی  پۆپەر 

یۆتۆپیای ئاییندە كارل ماركسە. پۆپەر، بە پێچەوانەی رەخنەگرانی رابردوو، 

فەیلەسوفانە،  ئەم  هزرینەكانی  الوازەكانی  پنتە  لە  رەخنەگرتن  ناكەوێتە 

كاتی  لە  دەبێت،  خەریك  بەهێزەكانیاندا  پنتە  لەخنەكردنی  لەتەك  بەڵكو 

پێویستدا، لۆجیكی ناوەكی ئەو فەیلەسوفانە بە مەبەستی خستنەڕووی پنتی 

خۆی  بێت،  بەرگریكردن  شیاوی  وایلێدەكات  و  دادەمەزرێنێتەوە  بەهێزیان 

كاتێك  بەمجۆرە  الوازەك��ان.  پنتە  لەسەر  جەختكردنەوە  لە  دووردەگرێت 

دەكەوێتە رەخنەكردنی بناغە پتەو و بەڵگاندنە بنەڕەتییەكانی ئەم فەلسەفانە، 

ئیدی هیچ بەڵگاندنێك بۆ بەرگریكردن لە دەستی الیەنگرانی ئەم فەلسەفانەدا 

نامێنێتەوە.

ئایدیۆلۆژی  دوای  بە  ئەریستۆتێلیسدا  و  پالتۆن  هزری  لە  پۆپەر 

دەگەڕێت.  )مێژووگەرایی(دا  هیستۆریسیزم  و  تۆتالیتاریزم  شۆڕشگێڕی 

ئیزێنتیالیزم   و  پالتۆن  )اقتدارگرایی(  دەسەاڵتداریەتی  ئۆتۆریتاریانیزم  

)جەوهەرگەرایی( ئەریستۆتێلیس بنیادی ئەم دووانەن. فەلسەفەی یۆتۆپیای 
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تۆتالیتێر  دەوڵەتی  و  داخراو  چڤاتی  پارێزیكردنی  بۆ  فەلسەفەیەكە  پالتۆن 

بانگەشەكاری  ئەریستۆتێلیس  و  پالتۆن  گۆڕانكارییەكانیان.  لە  رێگرتن  و 

))شێوازی هزری  بوو.  فەلسەفەی غەیبوێژانە  بوون، كە هێگل میراتگری 

هەمووی   – وابەستەبوون  لە  نائومێدی  و  میستیك[ی]  و  سكۆالستیكی 

ئەریستۆتێلیسە،  و  پالتۆن  ئیزێنتیالیزمی  رێبازی  ناچارەكیانەی  دەرەنجامی 

شۆڕشی  بۆ  دەگۆڕێت  ئازادی،  بەرانبەر  لە  پالتۆن  ئاشكرای  هەڵچوونی  و 

سەرەكیان  رۆڵی  دووانە  ئەم   . ئاوەز((  بە  بەرانبەر  ئەریستۆتێلیس  نهێنی 

و  هیستۆریسیزم  پیری  كە  هێگل،  فەلسەفەی  ))دەركەوتنی  لە  هەبوو 

شوێنپێی  بە  ))كڵێسا  نێڤینیشدا  سەدەكانی  لە   . ئەمڕۆیە((  تۆتالیتاریزمی 

لە  دواجار  رەوتە  ئەم  و  رۆیشت  ئەریستۆتێلیسدا  و  پالتۆن  تۆتالیتاریزمی 

ئەنگیزاسیۆندا گەیشتە لوتكە. بە تایبەتی سەرچاوەی ئەنگیزاسیۆن )دادگای 

فەلسەفەی  ئەوە،  دوای   . بوو((  پالتۆن  تیۆرییەكەی  بیروباوەڕ(،  پشكنینی 

هێگل سەرچاوەی هەموو رێبازەكانی هیستۆریسیزمە لەم سەدەیەدا. ))باڵی 

فاشیستە  و  كۆنزێرڤاتیڤەكان  میانەڕەوە  و  ماركسیستەكان  توندڕەوی  چەپی 

راستگەرا توندڕەوەكان-هەموویان [فەلسەفەی] هێگل بە بنەمای فەلسەفەی 

سیاسیی خۆیان دادەنێن(( . ))هێگل... لەنوێوە ئیدێكانی پالتۆنی دۆزییەوە، 

ئازادیدا.  و  ئاوەز  بەرانبەر  لە  بوون  هەمیشەیی  هەڵچوونی  پاڵپشتی  كە 

فەلسەفەی هێگل وەكو دووبارە هاتنەئارای تریبالیزمە )قبیلەپرستی(... وەكو 

دەبێژن ئەو ئەڵقەی بزربوونی نێوان پالتۆن و فۆرمی ئەمڕۆیی تۆتالیتاریزمە. 

الیەنگرانی ئەمڕۆی تۆتالیتاریزم... هەموویان لە كەشی داخراوی فەلسەفەی 

هێگلەوە هاتوون، و فێری ئەوە بوون دەوڵەت و مێژوو و نەتەوە بپەرستن(( 

. هێگل بە فەلسەفەكەی خۆی ئایدیالەكانی شۆڕشی فەرەنسی وێراندەكات 

و لە پلەی فەیلەسوفی فەرمی و خزمەتگوزاری دەوڵەتی پروس ))خودا و 

پروس بەیەكەوە پاساو دەدات((  و ))لە الیەكەوە پەرستنی پالتۆنیستیانە و 
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پروسویستیانەی دەوڵەت و لە الیەكی دیكەوە، پەرستنی مێژوو و كۆیالیەتی 

لە بەرانبەر سەركەوتن لە مێژوودا، دەكاتە جێگرەوەی توخمی ئازادیخوازی 

و ناسیۆنالیزم((  و ))هێشتاش لە سەردەمی ئێمەدا رێبازی هیستۆریسیزمی 

گەشەكردنی  هۆی  دەبێتە  كە  هەوێنەیە،  ئەو  وەكو  هیگڵ،  شێتئامێزانەی 

خێرای تۆتالیتاریزم . نزیكەی تەواوی تێگە گرنگەكانی تۆتالیتاریزمی ئەمڕۆیی، 

لە:  بریتین  تێگانە  ئەم   . ماونەتەوە((  میراتی  بە  هێگلەوە  لە  راستەوخۆ 

جەنگ،  و  دەوڵەت  بەرزڕاگرتنی  رەگەزپەرستییەكەیدا.  واتا  لە  ناسیۆنالیزم 

الدانی دەوڵەت لە بەرپرسارێتی مۆراڵی، یەكێتی ستەم و ماف، ستایشكردنی 

رێبەران و كەسێتی جیهان-مێژوویی . سەرەنجام پۆپەر دەربڕینەكەی شۆپێنهاوەر 

بەمجۆرە دەهێنێتەوە: ))ئەگەر رۆژێك گەرەكت بوو گەنجێك گەمژە بكەیت 

و توانستی هەرجۆرە لێهزرینێكی بە تەواوەتی لێوەربگرییەوە، باشترین رێگە 

ئەمەیە كتێبەكانی هێگلی بدەیتێ بیخوێنێتەوە(( . 

واپێدەچێت داوەریكردنەكەی پۆپەر سەبارەت بە ماركس، لە بەرانبەر 

بە بۆچوونە وروژێنەرەكانی لەبارەی هێگل، هاوسەنگتر و بێالیەنانە و تەنانەت 

هاوڕایانە بێت. هەڵبەتە ئەو جیاوازی دادەنێت لە نێوان لێهزرینەكانی ماركس 

پەرەسەندووترین  ))پەتیترین،  ماركسیزم  پۆپەر  تێڕوانینی  بە  ماركسیزمدا.  و 

و ترسناكترین فۆرمی هیستۆریسیزم بووە(( . بە تێڕوانینی ئەو سەرچاوەی 

] ))ماركس  هەرچەندە  شتە،  یەك  هەردوویان  فاشیزم  و  ماركسیزم  هزری 

سەرەكییەكانی  تیۆرییە  لە  ئەوەی  لەتەك  و  تاقیكردەوە  خۆی]  تیۆرییەكەی 

بەهەڵەدا چوو، ئەوا تاقیكردنەوەكەی بێهوودە نەبوو(( ، بەاڵم ))ماركس لەتەك 

بوونی هەموو شایستەییەكانی، ئەوا پێغەمبەرێكی درۆزن بوو. ئەو پێشبینی 

دەیان  ئەو  دەرنەچوون...  راست  پێشبینییەكانیشی  و  كرد  مێژوویی  رەوتی 

پێهێنان بەوەی رێگەی زانستیانەی  باوەڕی  كەسی هۆشمەندی گومڕا كرد و 

ئەو   . مێژووییە  پێشبینییەكی  كۆمەاڵیەتییەكاندا  گرفتە  لەتەك  بەریەككەوتن 
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بەهۆی ئەو فێربوونەی لە فێرگەی هێگلدا دەستی كەوتبوو، بە سەختی كەوتە 

ژێر كاریگەری جیاوازی دێرینی نێوان نۆمینا)شت لەخۆدا(  و دەركەوت  و 

وایدادەنا  پێشكەوتنەی  ئەو   . ناجەوهەری  و  جەوهەری   نێوان  جیاوازی 

سەبارەت بە هێگل )و كانت( بەرهەمیهێناوە ئەمە بوو، كە نۆمینا یان ریالیتی 

لەتەك جیهانی ئەستووییدا، وەكو مێتابۆلیزمی مرۆڤ، بە یەك شتی دادەنا و 

دەركەوت یان دیاردەی بەیەك شت دەزانی لەتەك جیهانی ئیدێكان(( . بە 

تێڕوانینی پۆپەر ))ماركس جەختی لەسەر ئەوە كردووەتەوە لە نێوان مێتۆدی 

تەواو هیستۆریسیزمیانەی خۆیی و هەرجۆرە شرۆڤەیەكی ئابوری بە مەبەستی 

بنەڕەتی  ئەمەش  و  هەیە((   بوونی  وێكچوویی  ئاوەزمەندی،  پرۆگرامسازی 

لەبەرچاونەگرتنی گرنگی سیاسەتە. ))تیۆرییەكەی ئەو [ماركس] سەبارەت بە 

[وەكو  دیموكراسی  لەبارەی  باوەڕیشی  و  سیاسەت  بەشێكی  هەر  ناتوانایی 

هەڵەیە،  هەر  تەنها  نە  من  تێڕوانینی  بە  چینایەتی]  دیكتاتۆری  فۆرمێكی 

بەڵكو هەڵەیەكی كوشندەیە . بەپێی تیۆرییەكەی ماركس خۆی [بە پێچەوانەی 

ماركسیستەكان] ئێمە ناتوانین داكەوتی ئابوری بە خواست و ویستی خۆمان 

بگۆڕین، وەكو ئەوەی لە ریفۆرمیزمی مافدا دەتوانین. سیاسەت جگە لەمە 

شتێكی دیكە نییە، كە »ژانی لەدایكبوون كورتتر و ئاسانتر بكات« . لە دەرەنجامدا 

ئەو تێڕوانینە، كەمئامێزەی ماركس سەبارەت بە دەستەاڵتی سیاسیی هەیبووە، 

نە تەنها لە داڕشتنی تیۆرییەك لەبارەی گرنگترین ئامرازی پۆتێنسیال)هێزەكی(

هێزەكی  مەترسی  گەورەترین  لە  بەڵكو  ه��ەژاران،  رەوشی  باشتركردنی  ی 

ئەو  تێڕوانینی سادە و ساكارانەی  ئازادی مرۆڤیش خۆی خافڵ كردووە.  بۆ 

لەبارەی ئەوەی لە چڤاتی بێچین دا دەستەاڵتی سیاسیی هیچ رۆڵێكی نییە و 

دەوڵەت ئەركی خۆی لەدەستدەدات و »دەژاكێت و وشكدەبێتەوە« بە روون 

و ئاشكرایی نیشانیدەدات، كە هەرگیز لەوە تێنەگەیشتووە دەستەاڵتی سیاسیی 

دەتوانێت چ كارێك بۆ خزمەتی ئازادی و مرۆیی بكات و گەرەكە بیكات((. 
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نە  بێچین،  چڤاتی  دەركەوتنی  پێشبینیكردنی  پۆپەر  تێرڕوانینی  بە 

روو،  خستوونیەتە  ماركس  كە  ناگونجێت،  پێشەكیانەدا  ئەو  لەتەك  تەنها 

بەڵكو ))بۆ زۆرێك لە خەڵكی جۆرێكە لە هەاڵتن، رێگەیەك دروست دەكات 

بۆ هەاڵتن لە بەرپرسیارێتییەكانی هەنوكە و سپاردنی بە بەهشتی ئایندە(( 

پراكتیكییەوە،  سیاسەتی  روانگەی  لە  ماركسیزمدا،  لە  توخم  زیانبارترین   .

پۆپەر  تێڕوانینی  بە   . توندوتیژئامێزە  شۆڕشێكی  پێشبینیكردنی  هەمان 

پێشبینیدا،  و  پێغەمبەری  پلەی  لە  [ماركس]  ئەو  نشوستهێنانی  ))هۆكاری 

)واقعیەت(ەی  داكەوت  ئەم  واتا  هیستۆریسیزمەكەیەتی،  رێبازی  هەژاری 

پرۆسیسێكی  یان  مەیلێك  وەكو  كە  بدەین،  شتێك  سەرنجی  ئەمڕۆ  ئەگەر 

دەردەكەوێت  ئایا سبەینێش وەها  بزانین  ناتوانین  دەردەكەوێت،  مێژوویی 

یان نا(( . لەتەك ئەمەدا پۆپەر سەبارەت بە لێهزرینەكانی ماركس الیەنی 

و  ئایدیالیزم  نێوان  ناكۆكی  ))لە  رایدەگەیەنێت:  و  دەستنادات  لە  راست 

ماتەریالیزم دا زێتر لەتەك ماركسدا هاوڕام. ئامانجی من نیشاندانی ئەم پنتە 

بوو، كە لێكدانەوەی ماتەریالیستییانەی ماركس بۆ مێژوو ، لەتەك هەموو 

ئەو بەهایانەی دەشێت هەیبێت، ئەوا نابێت زۆر بە جدییەوە وەربگیرێت(( 

، هەروەها دەبێژێت: ))بە تێڕوانینی من باوەڕ)ایمان(ی ماركس لە بنەڕەتدا 

ماركس،  مۆراڵییەكانی  پرەنسیپە  بەپێی   . كراوە  كۆمەڵگەی  بە  بوو  باوەڕ 

]  . بوون((  گرنگتر  لە هەموو شتێك  یەكسانی  و  ئازادی  تێگەكانی وەكو 

ریفۆرمە  روانگەی  [لە  كریستیانیدا  ئاینی  لە  ماركس  ))كاریگەری  تەنانەت] 

لۆتەر  كاریگەری  لەتەك  بەراوردیبكەین  بتوانین  لەوانەیە  مۆراڵییەكانەوە] 

شێلگیرییە  و  وردبینی  بەو  سەرەتا  ماركسیزمی  كاتۆلیكیدا...  ئاینزای  لە 

پراكتیكییەی لە پرسە مۆراڵییەكاندا دەیكرد، هەروەها ئەو جەختكردنەوەی، 

كە لەسەر كردەوە دەیكرد، نەك قسە، لەوانەیە گرنگترین هزری چاكسازی 

رۆژگاری ئێمەی ختسبێتە روو(( . بە تێڕوانینی پۆپەر ))ئەگەر لە [ماركس]یان 
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تەنها  یان  بین،  ئێمە دەبێت دروستكەری چارەنووسی خۆمان  ئایا  پرسیبا: 

باوەڕ بە پێشبینییەكەی بكەین؟ ئەو دروستكاری بەسەر پێشبینیدا قبوڵدەكرد(( 

. لەتەك هەموو ئەمانەدا پۆپەر لە شرۆڤەكردنی كۆتاییدا تێڕوانینی وایە، 

كە ))لە نێوان ئاكتیڤیزمی ماركس و باوەڕبوونی بە هیستۆریسیزم گرفتێكی 

گەورە هەیە و تیۆرییەكەیشی لەبارەی ئەمەی چارەیەكی دیكە نییە، جگە 

لە خۆدانە دەست هێزە نائاوەزییەكانی مێژوو، ئەوا ئەم گرفتە بەرفراوانتر 

بەم  دواتر  بەاڵم  وەرگ��رت،  هێگل  لە  هیستۆریسیزمی  ماركس   . دەكات 

ئەندازەیە بەسی نەكرد و مۆڵەتی ئەوەی دا هیستۆریسیزم زاڵبێت بەسەر 

ئاكتیڤیزمدا [یان بە باوەڕی ئەو بە كاریگەری كردە](( . 

كە  ئەمەیە،  ماركسیزم  بانگەشەی  گرنگترین  پوخت  بەشێوەیەكی 

لەسەر  دەشێت  و  ناچارەكییەكانن  زانستییە  یاسا  ملكەچی  و چڤات  مێژوو 

بكەین.  پێشبینی  مرۆیی  چڤاتی  و  مێژوو  ئاییندەی  یاسایانە  ئەم  بنەمای 

هەنگاوی دژ بەم كردەی ئەم یاسایانە نەشیاوە، واتای سۆسیالیزمی زانستی  

هزری  پۆپەر  هەڵبەتە  ئەمەیە.  هەر  یۆتۆپیایی   سۆسیالیزمی  بەرانبەر  لە 

ماركس بە یۆتۆپیایی ئەژمار ناكات، هەرچەندە ماركسیزمی سەدەی بیستەم 

لە فۆرمی كۆمیونیزمدا وەها تایبەتمەندییەكی وەرگرتووە. ئەو زانستیبوونەی 

هزری ماركس رەتناكاتەوە، واتا بە سەرنجدانی ئەوەی خاوەن ناوەڕۆكێكی 

یاسامەندە، بە پووچەڵنەشیاوی نازانێت. بەم هۆیەوە بە تێڕوانینی ئەو دەبێت 

بیروباوەڕەكانی ماركس تاقیبكرێنەوە، كە تاقیكراونەتەوە و بە گشتی پووچەڵ 

و رەتكراونەتەوە. بەمجۆرە بەپێچەوانەی تێڕوانین و پێشبینییەكانی ماركس، 

پرۆلیتاریا  دەرنەكەوتووە،  پیشەسازییەكان  پێشكەوتووە  واڵتە  لە  كۆمیونیزم 

رۆڵی نەبووە لە شۆڕشە كۆمیونیستییەكانی سەدەی بیستەمدا، كرێكاران لە 

لەدەستداوە.  چینایەتیان   ئاگایی  و  بوون  پۆشتەتر  پیشەسازییەكاندا  چڤاتە 

و  ب��ۆرژوازی  جەمسەری  دوو  نێوان  لە  پێشكەوتوو  سەرمایەداری  چڤاتی 
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پرۆلیتاریادا دابەشنەبووە، بەڵكو چینی ناوەڕاست گەشەی سەندووە، كەواتە 

تیۆری زانستی ماركس پووچەڵبووەتەوە. ))ماركسیزمی زانستی مرد، بەاڵم 

بە  هەستكردن  یەكێكیان  بمێنێتەوە:  زیندوویی  بە  تێیدا  دوو شت  دەبێت 

بەرپرسیارێتی كۆمەاڵیەتی و ئەوی دیكەیان خۆشەویستی بۆ ئازادی(( .

تیۆریاكانی  لە  نموونەیەكە  تەنها  ماركسیزم  پۆپەر  تێڕوانینی  بە 

ناچارەكی  یاسا  بەگوێرەی  تیۆریانە مێژوو  ئەمجۆرە  هیستۆریسیزم. بەهۆی 

ئەو  هەمان  بەگوێرەی  و  دەبڕێت  قۆناغێك  چەند  دێتێرمینییەكان  و 

لە  تیۆریانەی  ئەو  هەموو  پێشبینیكردنە.  شیاوی  چڤات  ئایندەی  یاسایانە، 

ئەوا  مێژوودا،  پرۆسیسی  لە  ناچارەكییەكانن  ئاراستە  دۆزینەوەی  هەوڵی 

كە  گشتێكە،  مێژوو  تێڕوانینێكدا  وەها  لە  هیستۆریسیزم)مێژووگەرایی(ن. 

بەشەكانی بەگوێرەی یاسا هەمەكییەكانەوە بەیەكترییەوە بەستراونەتەوە. لە 

تێڕوانینی پۆپەردا ئایدیۆلۆژییە شۆڕشگێڕییەكان هەم هیستۆریسیزم و هەم 

نەخشە  و  پالن  هاوتای  بە  مێژوو  كە  لەوێشەوە   . )گشتگەرا(ن  هۆلیست 

پۆپەر  تێڕوانینی  بە  وێنادەكەن.  بۆ  یۆتۆپیایشی  یان  ئامانج،  ئەوا  دەزانن، 

تیۆریاكانی هیستۆریسیزمی مێتافیزیكی و فەلسەفەیی و زانستی هەموویان یەك 

توخمن. بە پێچەوانەی ئەمجۆرە تیۆریانە، پۆپەر پێیوایە وەرچەرخانی مێژوو 

ملكەچی یاسا دێتێرمینییەكان نییە، بەڵكو دەرەنجامی هەوڵدانی ئێمەیە بۆ 

شیكاری پرسیارەكان و چارەسەری كێشەكان. مێژوو خۆی لە خۆیدا داهێنەری 

جۆرە  ئەم  ئێمە  كارەكانی  بەڵكو  نییە،  ئاراستەیەك  و  ئامانج  و  مەبەست 

ملكەچی  مێژوو،  وەرچەرخانی  و  گەشەسەندن  هەڵبەتە  پێدەدات.  شتانەی 

پەرەسەندنی  شێوەی  بەاڵم  ئێمەیە،  زانستی  پەرەسەندنی  و  گەشەسەندن 

بتوانێت  هەركەسێك  نییە.  پێشبینیكردن  شیاوی  ئایندەدا  لە  ئێمە  زانستی 

ئەمڕۆ بەهۆی ئەو ئامرازە زانستیانەی هەن دۆزینەوەكانی سبەینێ پێشبینی 

بكات، هاوكات دەستی بەو دۆزینەوانە دەگات، و ئەمە بە واتای كۆتایی 
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پرۆسیسی گەشەسەندنی زانینە و ئەگەرنا لە بنەڕەتدا بە دۆزینەوە ئەژمار 

نەدەكران. لە پەراوێزی ئەم تێگە هەمەكییەدا، نەشیاوبوونی پێشبینیكردنی 

وەرچەرخانەكانی چڤات و پرۆگرامسازی تەواو بۆ چڤات هەیە. كارەكانی 

وای  كاریگەری  بەتایبەتی،  سیاسیی  كاری  و  گشتی،  شێوەیەكی  بە  مرۆڤ 

هەیە، كە لە دەرەوەی نیازی سەبژێكتەكەیە )یان بكەرەكەیە(. 

یان  یۆتۆپیایی،  تێڕوانینە  پۆپەردا،  رەخنەگرانەی  تێڕوانینی  لە 

ئەندازیاریی كۆمەاڵیەتی  یان  شۆڕشگێڕییەكان بۆ گۆڕانە كۆمەاڵیەتییەكان، 

رووەوەیە،  لەم  نائاوەزمەندی.  لێهزرینی  یان  نازانست،  بە  بەستە  پشت 

یۆتۆپیایی و  ئایدیۆلۆژییە هۆلیست و  كە هەوڵدان بۆ بەدەستەبەركردنی 

هیستۆریسیزمەكان كارەساتبار و زیانبارە. بەمجۆرە هەر یاسایەكی سروشتی 

ناجەختی و پووچەڵشیاوە، یاسا و گریمانە چڤاتۆلۆجییەكانیش ، تەنانەت 

بەردەم  بكەونە  دەبێت  هەر  هەیە،  سەلمێنەریشیان  بەڵگەی  ئەوكاتەی 

هاتنەئارای  دەردەكەوێت  لێرەوە  هەر  پووچەڵكردنەوەوە.  ئەزموونی 

خواستە یۆتۆپییەكان بۆ ئاواكردنەوەی تەواوی چڤات لە رووی لۆجیكییەوە 

نەشیاوە. ))بە بەڵگەیەكی زۆرەوە ناتوانین تەواو یان بە نزیكەیی تەواوی 

پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان رێكبخەین، النیكەم لەبەرئەوەی پراكتیزەكردنی 

كۆمەڵێك  كۆمەاڵیەتییەكاندا،  پەیوەندییە  بەسەر  تازە  سیستەمێكی  هەر 

 . رێكبخرێنەوە((  دەبێت  دیسانەوە  كە  دادەهێنێت،  نوێ  پەیوەندی 

كاتێك روانینی یۆتۆپیایی بۆ ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی لە رووی لۆجیكییەوە 

نەشیاوە، ئەوا لە كەموكورتی و نەسازی تێڕوانینە هۆلیستەكان لە زانستە 

تایبەتمەندی  زانستانە  ئەم  لەبەرئەوەی  دەردەكەوێت،  كۆمەاڵیەتییەكاندا 

هەڵبژاردن و هەندەكی بینینەكان لەبەرچاو ناگرن، و لێكۆڵینەوەی چڤاتی 

وەكو گشتێك دادەنێن. 
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پۆپەر لە نێوان دوو رێگەچارەی ئەندازیاری یۆتۆپیایی، یان هۆلیست 

بەپلە، تەنها دووەمیان بە شیاو دەزانێت.  پلە  و ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی 

و  بێتێبینیكردن  بەپلەیە  پلە  بنەڕەتدا  لە  ))ئەوەی  یۆتۆپیا  بە  باوەڕداران 

نەزانانە بەكاردەهێنن(( . ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی هۆلیست، یان یۆتۆپیایی، 

تیۆرییەكە لەبارەی چڤات و بەشە دیاریكارەكانی لە پشتەوەیە، كە سەرەنجام 

بەپلە  پلە  كۆمەاڵیەتی  ئەندازیاری  بەرانبەردا  لە  گومان.  بە  بەستە  پشت 

دەبێت هەلومەرجی پێویست لە روانگەی ئەزموونییەوە لەبەرچاو بگرێت. 

ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی بەبێ توانستی رەخنەگرتن لە ئامانج و مێتۆدەكانی 

ناكاریگەرە. ))پێشكەوتن بە گشتی وابەستەیە بە هۆكارە سیاسییەكانەوە، 

واتا پەیوەندی بەو دامەزراوانەوە هەیە، كە پارێزەری ئازادی هزرن(( . 

بەدەستهێنانی  بۆ  حكومەت  سیاسەتەكانی  رەخنەكردنی  توانستی  دەبێت 

ئەم  بێت.  پارێزراو  كۆمەاڵیەتی  ئەندازیارییەكی  جۆرە  هەر  ئامانجەكانی 

سەبارەت  پۆپەرە  تیۆرییەكەی  دەرەنجامی  بینیمان،  جۆرەی  بەو  تێگەیە 

بە گەشەسەندنی زانست وەكو پرۆسیسی البردنی هەڵە. سەرباری ئەمە، 

رەخنەكردنی سیاسەتەكانی حكومەت لەبەر چەند هۆیەكی دیكە پێویستییە 

دەخاتەوە.  ناخواستە  دەرەنجامی  هەمیشە  سیاسیی  كاری  كە  لەوانە،  و 

پۆپەر چەند بەڵگەیەك دەهێنێتەوە لە پێوانە فراوانەكەیدا بۆ رەتكردنەوەی 

ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی هۆلیست)گشتگەرا(: یەكەم لەم جۆرە ئەندازیارییە 

گشتگیر  و  ف��راوان  هەنگاوی  ب��ەردەوام  ئ��ەوەی  لەبەر  كۆمەاڵیەتییەدا، 

لەم  یەكێك  كام  كە  دیاریبكەین،  ئاسانی  بە  ناتوانین  ئەنجامدەدرێت، 

هەنگاوانە لە بەرهەمهاتنی دەرەنجامەكاندا كاریگەر بووە، كەواتە ئەمجۆرە 

كۆمەاڵیەتی  ژیانی  لەبارەی  ئەزموونگەریانە  زانینی  دەستخستنی  مێتۆدە 

نەشیاو دەكات. بە تێڕوانینی پۆپەر، تەنانەت ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی پلە 

بەپلەش، هەمیشە نابێتە هۆی دەستخستنی زانینی ئەزموونگەری پێویست 
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لەتەك  خوازراوەكان،  زۆر  تاقیكردنەوە  لە  ))زۆرێك  چڤاتەوە.  لەبارەی 

ئەوەی یۆتۆپیایی نین و ناوەڕۆكێكی پلە بەپلەیان هەیە، ئەوا بۆ ماوەیەكی 

)ئەندازیاری  پراكتیكدا  لە  دەمێننەوە.  و خەیاڵدا  سنووری خەون  لە  زۆر 

كۆمەاڵیەتی( گەرەكە بە گشتی پشت بەست بێت بەو تاقیكردنەوانەی، كە 

لە هۆشدا تاقیكراونەتەوە(( ، بەاڵم ئەمە بەم واتایە نییە مێتۆدێكی باشتر 

كە  ئەمەیە،  دووەمیان  بەپلە.  پلە  كۆمەاڵیەتی  ئەندازیاری  لە  وێناكرابێت 

بە تێڕوانینی پۆپەر پرۆگرامسازی و ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی هۆلیست، یان 

یۆتۆپیایی ناتەواون، یان بە دەربڕینێكی باشتر، ناتوانن رێگربن لە بەردەم 

دژایەتیكردنی ئامانجەكانی خۆیان. بە گشتی هەوڵدان بۆ دامەزراندنەوەی 

دەبێت،  رووبەڕوو  فراواندا  دژایەتی  لەتەك چەندین  هەمەكیانەی چڤات 

كۆمەاڵیەتییەكان  گروپە  جێگرەكانی  بەرژەوەندییە  لەتەك  لەبەرئەوەی 

بەریەكدەكەون. سەرباری ئەمە كۆدەنگبوون لەبارەی ئامانجەكانی ئەمجۆرە 

هەنگاوە یۆتۆپیایی و هۆلیستانە زۆر دوورە. لە دەرەنجامدا ئەندازیارانی 

و  بكەن،  سەركوت  نەیارانیان  گەرەكە  شۆڕشگێڕان  یان  كۆمەاڵیەتی، 

ناوەرۆكێكی  حكومەت  رووەوە  لەم  بكەن.  ملكەچیان  و  بێدەنگ  یان 

ئۆتۆریتەخوازانە وەردەگرێت و ناچاردەبێت دژایەتی هەرجۆرە رەخنەگرتن 

پەیوەندی خۆی  بكات. وەها حكومەتێك  ئۆپۆزیسیۆنێك  نەیارییەك و  و 

گونجاندنی  سنووری  لە  ناتوانێت  تەنانەت  لەدەستدەدات،  چڤات  لەتەك 

پرۆگرامە رەچاوكراوەكانی خۆی تێبگات. سەرەنجام شۆڕشگێڕان دەگۆڕێن 

داپۆشینی  بۆ  شۆڕشگێڕانە  ئایدیۆلۆژیی  و  نوێ  ئەریستۆكراتی  چینی  بۆ 

سەرمافییەكان)امتیازات(ی خۆیان بەكاردەهێنن: ))ئایدیۆلۆژیی شۆڕشگێڕی 

رۆژەڤە  رزگاركردنی  بۆ  كاتێك  شۆڕشگێڕان  گەالن((.  تلیاكی  بە  دەبێت 

بەدەستەوە  ت��ەواو  دەستەاڵتێكی  خۆیان  یۆتۆپیاییەكانی  و  شۆڕشگێڕی 

دەگرن، بۆ پاراستنی ئەوە دەست بە هەنگاونانی خێرا، یان پرۆگرامسازی 
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یۆتۆپیایی،  كۆمەاڵیەتیی  ئەندازیاریی  بەمجۆرە  دەكەن.  پرۆگرامنەسازاو 

ناچارەكیانە نشوست بە ئامانجەكانی خۆی دەهێنێت.

هەوڵی  لە  كە  شۆڕشگێڕییەكانیش،  و  یۆتۆپیایی  ئایدیۆلۆژییە 

لەبەرئەوەی شتی  وێنە و خەیاڵین،  بێ  رەوان و  دامەزراندنی جیهانێكی 

نوێ و بێوێنە بە تەواوەتی نەشیاوە، هەر ئایندەیەك بنەڕەتی لە ئێستا و 

رابردوودا هەیە. ئاواكردنی )یان دامەزراندنی( یۆتۆپیای بێوێنە نەشیاوە، 

ئەمەیە،  بدەین  ئەنجامی  دەتوانین  ئێمە  كارەی  ئەو  تەنها  ئەوەی  لەبەر 

بدەین.  ئەنجام  تێدا  گۆڕانكاری  و  كاربكەین  ئامادە  رەوشی  لەسەر  كە 

شۆڕشگێڕان و باوەڕدارانی یۆتۆپیا بە گۆڕانكاری هەندەكی ناڕەزامەندن، 

و خوازیاری گۆڕانكاری هەمەكی پێكهاتەی چڤاتن. بە دەربڕینێكی دیكە، 

دەرگیری  ئەو دژوازییەن، كە گەرەكیانە بەر لەوەی شتێك لە هەندەكییەتدا 

گۆڕان پێبدەن، دەخوازن تەواوی رژێم بگۆڕن. سەرباری ئەمە، شۆڕشگێڕان 

زانینی  و  زانیاری  كە  دەكەن،  ئەوە  پروپاگەندەی  یۆتۆپیا  الیەنگرانی  و 

تەواویان سەبارەت بە چڤات هەیە، كە ئەمە خۆی نەشیاو و وێنانەكراوە، 

ئامانجی  مێژوو  دەبێژێت  كە  بناغەیە،  بێ  وێناكردنەش  ئەم  هەروەها 

دیسان  ئامانج،  پێدەگوترێت  ئەوەی  بەدەستهێنانی  لەبەرئەوەی  هەیە، 

گۆڕانكاری تێداروودەدات و ئامانجی دیكە دەخاتەوە، كەواتە مێژوو داخراو 

دیكە  نوێی  ئاسۆی  پێشێ  بچینە  زێتر  هەرچی  رایبگرین.  ناتوانین  نییە، 

دەكرێنەوە، و هیچ كاتێك ناتوانین بگەینە كەناری ئارامی و كۆتایی ئاسۆكە. 

و  شۆڕشگێڕەكان  كە  ئەمەیە،  ئەویش  و  هەیە  دیكەیش  پارادۆكسێكی 

خەیااڵتەكانیان كاریگەر دەبن بە چڤات و رەوشی باو و ئەو شتەی بەشێك 

لە رەوشی باو ناشێت لەنێو ببرێت. ئاواكردنی چڤاتێكی تەواو نوێ و بێوێنە 

وابەستەیە بە وێرانكردنی رەوشی باو، بەاڵم وێرانكردنی رەوشی زاڵ بە 

واتای نەشیاوبوونی هەر پراكتیزەكردنێكە، كەواتە جگە لە هەنگاوەكان و 
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بزووتنەوە هەنگاو بەهەنگاو و پلە بەپلەكان )كە دەبنە هۆی گۆڕانكارییە 

ئەگەر  تەنانەت  نییە.  بوونی  دیكە  رێگەیەكی  بناغەییەكان(،  و  بنەڕەتی 

بتوانین چڤات تەواو لەسەر بنەمای پالن و نەخشە ئاوابكەینەوە، دیسانەوە 

ئەمە لە دەستی پالندانەران و نەخشەسازان دەترازێت و بەهۆی كاریگەری 

وەرچەرخانە ناچارەكییەكان دەگۆڕێت. بە شێوەیەكی گشتی لە تێڕوانینی 

پۆپەردا گۆڕانكارییە شۆڕشگێڕی و هەمەكی و رادیكالەكان لەو چڤاتانەی 

حكومەت،  سیاسەتەكانی  رەخنەكردنی  بۆ  نییە  پێویستیان  دامەزراوەیەكی 

زۆر دژوارە. رەوشی لەبار بۆ وەها رەخنەكردنێكی سیاسەت و حكومەت 

هاوتەریبە بە پرۆسیسی چارەسەركردنی كێشە لە رێگەی البردنی هەڵەوە 

البردنی  و  زانستی  رەخنەی  رەوشی  پۆپەردا  تێڕوانینی  لە  زانستدا.  لە 

لیبراڵەكاندا هەیە و گۆڕانكارییە  هەڵە تەنها لە حكومەتە دیمۆكراتیك و 

شۆڕشگێڕییەكان لەم هەل و مەرجانەدا كێشە و كەموكوردتی دروستدەكەن.

لەبارەی بەرگریكردن لە دیموكراسی و كۆمەڵگەی كراوە

بەوجۆرەی بە رۆشنی بینیمان، تیۆرییە سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكانی 

زانستی  فەلسەفەی  بنەڕەتی  كە  ئێپستمۆلۆجییەكەوە،  تیۆرییە  لە  پۆپەر 

و  كراوە  كۆمەڵگەی  كتێبی  سەرەكی  بابەتی  دەگرێت.  سەرچاوە  ئەوە، 

كۆمەاڵیەتی  سیستەمە  بنەڕەتی  بۆ  دەبێت  كە  لەوەی،  بریتییە  دوژمنانی 

تیۆرییە فەلسەفەییەكاندا بۆی بگەڕێین.  لێهزرینەكان و  لە  و سیاسییەكان 

بە تێڕوانینی ئەو پرەنسیپی رەخنەگرانەی ئاوەزمەندی، كە لەبارەی تیۆریا 

ئەندازە  بە هەمان  دەبێت  دەهێنرێن،  بەكار  مێتافیزیكییەكاندا  و  زانستی 

لەبارەی تیۆریا سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكاندا بەكار بهێنرێن. بەڵگاندنەكانی 

هەردوو كتێبی كۆمەڵگەی كراوە و دوژمنانی و هەژاری هیستۆریسیزم لە 

سەرچاوەیان  زانستی  دۆزینەوەی  لۆجیكیی  كتێبی  ئێپستمۆلۆجی  تیۆریی 
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گرتووە. رەخنەی ئاوەزمەندی وەكو ئەوەی بنەمای گەشەكردنی زانستە، 

ئەوا تایبەتمەندی سەرەكی كۆمەڵگەی كراوەیشە. 

پۆپەر لە كتێبی كۆمەڵگەی كراوە و دوژمنانیدا بە شێوەیەكی سانا 

سۆسیال- لە  باشتر  دەربڕینێكی  بە  یان  و  دیموكراسی  لە  بەرگریدەكات 

البردنی  واتا  ئەو،  مێتۆدۆلۆجی  فەلسەفەی  بنەمای  لەسەر  دیموكراسی. 

هەڵە، باشترین شێوەی گەیشتن بە چڤات، باشترین چارەسەر پلە بەپلەی 

كێشەكانە، كە چڤات گرفتاری بووە. هەروەكو ئەوەی لە زانستدا پێشكەوتن 

پێویستی بە رەخنەكردنی هەمیشەیی هەیە، ئەوا لە سیاسەت و چڤاتیشدا 

و  رەخنەكاری  ئ��ازادی  بە  بەستراوە  پێشكەوتن  و  گەشەكردن  رێگەی 

چارەسەركردنی  و  جۆراوجۆرەكان  رێگەچارە  و  پێشنیارەكان  خستنەڕووی 

نهێنی  بنەمایانە.  ئەو  بەپێی  گۆڕانكاری  دەستەبەركردنی  و  كێشەكان 

پێشكەوتنی دیموكراسییەكانی خۆرئاوا لە سامان و سەرچاوە سروشتییەكانی 

هزرین  ئازادی  پێشزەمینەی  لە  بەڵكو  نادۆزرێتەوە،  دیموكراسیانەدا  ئەو 

سەرەكی  هۆكاری  دیموكراسی  دیكە،  دەربڕینێكی  بە  رەخنەكاریدایە.  و 

گەشەكردن و بەرەوپێشچوونی ئابوری خۆرئاوا بووە. دیموكراسی توانستی 

ئەمە دەستەبەردەكات، كە سیاسەتەكانی دەوڵەت وەكو گریمانەیەكیان لێبێت 

و دەبێت بەردەوام دەستكاری و ریفۆرمیان تێدا بكرێت. سیاسەتڕێژی خۆی 

هزرینی  هەرچی  نەكراوە،  پێشبینی  پرسی  هەندێك  لەخۆگری  لەخۆیدا 

ئەوا  بێت،  زێتر  ئەوە  لەبارەی  رەخنەگرتن  و  لێكۆڵینەوە  و  پێشوەخت 

توانستی سەركەوتنی زۆرە. رەخنەگرتن شیمانەی البردنی هەڵە زۆر دەكات. 

گەرەكە  بڕیارە سیاسییەكان  و  نییە  بەس  نیازپاكی  تەنها  لە سیاسەتڕێژیدا 

بەردەوام تاقیبكرێنەوە، نە بەو مەبەستەی ئاستی سەركەوتنیان دەركەوێت، 

بەڵكو بە مەبەستی دیاریكردنی ناتەواوی و نەسازییەكانیان. بە پێچەوانەوە 

سیاسەتڤانان بەگشتی جەخت لەسەر بەڵگەكانی سەركەوتنیان دەكەنەوە و 
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لە گەڕان بەدوای هەڵەكانی بڕیارەكانیان خۆیان دەپارێزن، ئەمەش خۆی 

گرنگترین هۆكاری شكستهێنانە. هەڵە لە بڕیارە سیاسییەكاندا، هەر وەكو 

تیۆرییە زانستییەكان، كاتێك ئاشكرا دەبێت، كە رەخنەگرتن هەبێت و ئەمە 

خۆی پێویستی بە بوونی كۆمەڵگەی كراوە و پلۆرال هەیە. چڤاتی كراوە 

چڤاتێكە تێیدا سیاسەتەكانی دەوڵەت بەگوێرەی رەخنەكارییەكان بەردەوام 

شێوەیەكی  بە  سیاسەتەكاندا  لە  گۆڕان  هەڵبەتە  دێت.  بەسەردا  گۆڕانی 

ئەنجومەنی دەسەاڵتداران هەیە.  بە گۆڕانی  پێویستی  بەردەوام  سەرەكی 

لەم رووەوە بوونی ئۆپۆزیسیۆنی رێكخراو و ئەگەری گواستنەوەی ئاشتیانەی 

دەستەاڵتی دەوڵەت لە گروپێكەوە بۆ گروپێكی دیكە مەرجی بەدیهاتنی چڤاتی 

كراوەیە، كەواتە دیموكراسی تەنها بە واتای میتۆدێك، كە بەپێی ئەوە زۆرینە 

دەستەاڵتداران هەڵدەبژێرن، ئەوە دیموكراسییەكی راستەقینە نییە. لەوانەیە 

روودەدات،  شۆڕشگێڕیدا  دیكتاتۆری  لە  جۆرەی  بەو  خەڵكی،  زۆرینەی 

دەسەاڵتدارانێك هەڵبژێرن، كە دوژمنی چڤاتی كراوە، رێكخراوە سڤیلی و 

ئازادەكان و رەخنەكاری بن. وەها تێگەیشتنێك لە دیموكراسی تێگەیشتنێكی 

ستەمكاران  الیەن  لە  نەتەنها  كراوە  چڤاتی  لەوانەیە  فۆرمالی)صوری(یە. 

زۆرینەوەش  الیەن  لە  لەوانەیە  بەڵكو  بەربكەوێت،  زیانی  كەمینەكان  و 

زۆرینانەش  ئەم  بەرانبەر  لە  دەشێت  راستییەكەی  كەواتە  بێت،  زیاندیدە 

بەرگری لە كۆمەڵگەی كراوە و دامەزراوە ئازادە دیمۆكراتیكەكان بكرێت. 

تایبەتی  لەبەر ئەوە ئەو دێماگۆگ و دیسپۆتیستانەی بە چەندین شێوەی 

جەماوەریان هاوڕیای خۆیان كردووە و بە ناوی پارێزگاریكردن لە خەڵكی 

كۆمەڵگەی كراوە و دامەزراوە دیموكراتیكییەكانیان لەنێو بردووە. هەڵبەتە 

مەرجی سەرەكی كۆمەڵگەی كراوە تۆلێرانسی )لێبوردەیی( سیاسییە. لەتەك 

ئەمەدا، لێبوردن لەهەمبەر ئەو گروپانەی ئانتی تۆلێرانس)دژەلێبوردەیی(ی 

دیمۆكراتیكن خەسارە بە بنیادی كۆمەڵگەی كراوە دەگەیەنێت. كەواتە لە 
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كاتی ناچاری و بوونی هەڕەشەی ترسناك، دەبێت دوژمنانی تۆلێرانس و 

هەوادارانی كاری توندوتیژی سەركوت بكرێن.

جۆرێك  الیەنگری  پۆپەر  ئابوورییەكانەوە،  سیاسەتە  روانگەی  لە 

و  سنور  بێ  ئابوریی  ئازادیی  ئەو  تێڕوانینی  بە  سۆسیال-دیموكراسییە. 

گەڕەالوژە خەسارە بە ئازادی و دیموكراسی دەگەیەنێت. پۆپەر بەرگری لە 

دەوڵەتی خۆشگوزەران  و ئاواكردنی )یان بیناكردنی( دامەزراوەكان دەكات 

لە  دەوڵەت  دەستێوەردانی  و  خوارەوە  چینەكانی  لە  پارێزگاریكردن  بۆ 

ئابوریدا. بە تێڕوانینی ئەو دەستێوەردانی دەوڵەت لە ئابوریدا هەرچۆنێك 

چ  وەربگرێت،  هەڵوێستێك  هەر  دەوڵەت  ناچارەكییە.  كردەیەكی  بێت 

دەستێوەردان و چ جگە لەوە، ئەوا جۆرێكە لە دەستێوەردان لە كاروباری 

ئازادی تەواوی  ئابوریدا. هەرچۆنێك بێت لە سەرمایەداری پێشكەوتوودا 

ئەوا  دەستتێوەرنەدات،  دەوڵەتیش  ئەگەر  لەبەرئەوەی  نییە،  بوونی  بازاڕ 

دەبەن.  لەنێو  ت��ەواوی  بە  كێبەركێ  هەلومەرجەكانی  مۆنۆپۆلیستەكان 

هەمووان،  ئابوریی  ئازادیی  دابینكردنی  بۆ  دەبێت  دەوڵەت  كورتی  بە 

بەرنامەڕێژی و دەستێوەردان ئەنجامبدات. بە دەربڕینێكی دیكە، ئامانجی 

ئازادیی  زۆرینەی  گەرەنتی  پێویستە  دەوڵ��ەت  ئابوریی  دەستێوەردانی 

بۆ  پێویست  ئاستی  لە  زۆرتر  یان  كەمتر  دەستێوەردانی  بێت.  ئابوری 

ژیانی  سەرەكی  ئامانجی  واتا  ئازادی،  بە  خەسارە  ئامانجە،  بەم  گەیشتن 

سیاسیی دەگەیەنێت. لەم بارەیەوە پۆپەر هۆشیارمان دەكاتەوە ))بێگومان 

راستەوخۆ-ی  دەستێوەردارنی  دەستێوەردان-تایبەت  مەترسی  گەورەترین 

شتێكی  بیرۆكراسییە.  باڵوبوونەوەی  و  دەوڵ��ەت  دەستەاڵتی  زۆربوونی 

الیەنگرانی  كەسێكی  كەمتر  ئەمەیە  مەترسی  زیادبوونی  هۆی  دەبێتە  كە 

دەستێوەردان نەنگییەك لەم بابەتەدا دەبیننن... گەرەكە هەم بۆ هێمنی 

و هەم بۆ ئازادی بەرنامەڕێژی بكەین، لەبەرئەوەی تەنها ئازادی هێمنی 
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دابین دەكات(( . بۆ دابینكردنی ئەم مەبەستە، دەسەاڵتی سیاسیی دەبێت 

دەسەاڵت  سێنترالیزەبوونێكی  لەبەرئەوەی هەرجۆرە  بێت،  باڵو  و  پەرش 

مەترسی دیكتاتۆری هەیە. لەم رووەوە پرسی سەرەكی لە ژیانی سیاسییدا 

لە  )بەمجۆرەی  دەسەاڵتداران  ژمارەی  و  ناوەڕۆك  بە  نابێت  پەیوەست 

پراكتیزەكردنی  سەرەكی  پرسی  بەڵكو  روو(،  خرابووە  كۆندا  فەلسەفەی 

پراكتیزەكردنی  لە  رێگرتنە  دیسپۆتیزمیش  نەهێشتنی  رێگەی  و  دەسەاڵتە 

))چۆن  لە  بریتییە  بە شێوەیەكی دیكتاتۆریانە. پرسی سەرەكی  دەسەاڵت 

دەتوانین دامەزراوە سیاسییەكان وەها رێكبخەین، كە تەنانەت دەسەاڵتدارە 

خراپەكان، یان ناشایستەكان نەتوانن خەسارە بە چڤات بگەیەنن(( .

لە كایەی سیاسەتیی ئابووریدا دروشمی پۆپەر لە بەرانبەر تێڕوانینی 

بۆ  زۆرترین شادی  لە  دەكرد  بەرگریان  كە  الیەنگرانی سوودمەندخوازی، 

زۆرینەی تاكەكان، ئەمەیە دەبێت هەژاری و بەدبەختی خەڵكی نەهێڵین. 

بە دەربڕینێكی دیكە، پێویستە لە جیاتی هەوڵدان بۆ ئاواكردنی یۆتۆپیا، 

لە  پۆپەر  بدەین.  كۆمەاڵیەتییەكان  باوە  كەموكورتییە  نەهێشتنی  هەوڵی 

هەموو  نێوان  لە  دەبێژێت:  وەها  دوژمنانیدا  و  كراوە  كۆمەڵگەی  كتێبی 

خەڵكی  خۆشبەختكردنی  و  شاد  ئایدیالی  لەوانەیە  سیاسییەكاندا  ئایدیالە 

دەگۆڕێت  ئامانجەكەی  ئایدیالە  ئەمجۆرە  بێت.  ئایدیال  مەترسیدارترین 

بۆئەوەی  دیكەدا،  خەڵكانی  بەسەر  ئێمە  بااڵكانی  بەها  سەپاندنی  بۆ 

گرنگی  زۆرترین  ئێمە  تێڕوانینی  بە  ئ��ەوەی  كە  تێبگەن،  لەوە  ئ��ەوان 

یۆتۆپیانیزم  بۆ  دەگۆڕێت  ئایدیالێك  وەها  بەختەوەركردنیان...  بۆ  هەیە 

)یۆتۆپیاگەرایی( و ئاراستە رۆمانتیكییەكان. ئێمە دڵنیاین هەمووان لە چڤاتی 

بەاڵم  دەبن،  خۆشبەخت  ئێمەدا  )خیالی(  ئەندێشەیی  و  جوان  و  تەواو 

هۆی  دەبێتە  زەوی،  رووی  لەسەر  بەهەشت  دامەزراندنی  بۆ  هەوڵدان 

دامەزراندنی دۆزەخ، دەبێتە هۆی هەڵنەكردن، دەبێتە هۆی هەڵگیرسانی 
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شەڕی ئاینزایی، بە دابینكردنی رزگاربوون لە رێگەی دەستەبەركردنی، ئەوا 

دەزگای ئەنگیزاسیۆن )پشكنینی بیروڕا(ی لێدەكەوێتەوە(( .

دابینكردنی  و  یۆتۆپیا  دروستكردنی  شێوەی  پۆپەر  تێڕوانینی  بە 

خۆشبەختی تەواو بۆ خەڵكی شتێكی نەزانراوە، بەاڵم شێوەی كەمكردنەوە 

زانراوە.  ئاستێك  تا  كۆمەاڵیەتییەكان  زیانە  و  كەموكوڕی  نەهێشتنی  و 

نەهێشتنی بەدبەختی و زیان پاڵنەرێكی پراكتیكی و سۆزداری بەهێزتر الی 

ریفۆرمیستە كۆمەاڵیەتییەكان دروستدەكات، نەك دابینكردنی خۆشبەختی و 

كامەرانی، كەواتە لە جیاتی قسەكردن لەبارەی دابینكردنی زۆرترین شادی 

بۆ زۆرینەی خەڵكی )بە شێوازەكەی بێنتهام(، دەبێت قسە بكرێت لەبارەی 

هەوڵدان بۆ نەهێشتنی زۆرترین رەنج و بەدبەختی زۆرینەی خەڵكی.

و  زان��س��ت  فەلسەفەی  لۆجیكیی  ن��ێ��وان  پ��ەی��وەن��دی  ل��ەب��ارەی 

بۆچوونی  چەندین  سیاسییەكەی  ه��زرە  لەتەك  پۆپەر  ئێپستمۆلۆجیی 

تیۆرییە زانستییەكەی  ناكۆك بوونی هەیە. رەخنەگرانی پۆپەر بڕوایانوایە 

شۆڕشگێڕییە )بەو واتایەی جەخت لەسەر پووچەڵكردنەوە دەكاتەوە(، لە 

نموونە  بۆ  ریفۆرمیستانەیە.  ئەو  بەپلەی  پلە  ئەندازیاری  تیۆری  كاتێكدا 

ئێپستمۆلۆجیی  بڕوایوایە  فریمان  مایكل  ناوی  بە  رەخنەگرانی  لە  یەكێك 

پۆپەر پووچەڵشیاوە، بەاڵم فەلسەفە كۆمەاڵیەتییەكەی دۆگماتیستیانەیە. بە 

تێڕوانینی فریمان ))لە ئاستی ئێپستمۆلۆجیدا، رەخنەی پۆپەر لە یۆتۆپیانیزم 

بەاڵم  دەكاتەوە،  رەت  زانست  یاساكانی  تێڕوانینێك  وەها  كە  ئەوەیە، 

ناكۆتان.  و  ناجەخت  هەمیشە  زانستییەكان  یاسا  خۆی  تێڕوانینی  بەهۆی 

ئەمە خۆی لە دوو الیەنەوە رەخنەی یۆتۆپیانیزم الواز دەكات: یەكێكیان 

دانانی هەر تیۆرییەكیی كۆمەاڵیەتی بە یۆتۆپیا گەرەكە هەمیشە ناجەخت 

پۆپەر خۆی ئەمە  لەبەرئەوەی  )نایەكالییكەرەوە( بێت، و دووەم ئەمەیە 

دووبارە دەكاتەوە مەرجی گیانی زانستیانە بەدەستهێنانی بەردەوامی بەڵگە 



53
ئاشنابوون بە پۆپەر

لەبارەی  ئەو  تیۆرییەكەی  پێدەچێت  ناجەختەكانە،  یاسا  پووچەڵكارەكانی 

گەشەسەندن و پەرەسەندنی زانست و زانین تاقیكردنەوە یۆتۆپییەكان یاساغ 

نەكات، بەڵكو لەوانەیە هانیشیان بدات((.

بڕوایوایە  رەخنەگرانی،  لە  دیكەیە  یەكێكی  گێلنەر،  ئێرنێست 

هەم  پۆپەر  كۆمەاڵیەتییەكەی  تیۆرییە  و  زانست  فەلسەفەی  نێوان  ))لە 

هاوسەنگی و یەكێتی و هەم ناهاوسەنگی و گرژی بوونی هەیە. فەلسەفە 

كۆمەاڵیەتی  هاوتای  كە  كرانەوەیە،  فەزیلەتی  الیەنگری  كۆمەاڵیەتییەكەی 

پووچەڵشیاوە... بەاڵم گرژییەكی دیاریش بوونی هەیە، لە زانستدا كرانەوە 

بە واتای زۆرترین خۆ لەقەرەدانی مەترسی، بەاڵم لە پرسە كۆمەاڵیەتییەكاندا 

پێچەوانەكەی رێپێدراوە((.

 

سەرچاوە: 

-حسین بشیریە: تاریخ اندیشەهای سیاسی در قرن بیستم )لیبرالیسم 
و محافظــەكاری(، جلد دوم، چاپ هشتم، نشرنی، تهران، 1387، فصل 

اول و فصل دوم.
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گرنگی و كاریگەریی پۆپەر
ماریۆ بارگاس یوسا

لە فارسییەوە: ئەكرەمی میهرداد
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ماریۆ بارگاس یوسا یەكێك لە گرنگترین نوسەرانی ئەمریكای التین 

ئەدەبیاتدا  لە  نۆبڵی  خەاڵتی   2010 ساڵی  لە  و  زمانە  ئیسپانی  جیهانی  و 

وەرگرتووە.

ژیانی ئەدەبی ئەو لە ئەوروپا دەستی پێكرد، بەاڵم ژینگەی زۆربەی 

نەیاری  دەنگی  ئەگەرچی  نیشتمانیدایە،  )پیرۆ(ی  واڵتی  لە  رۆمانەكانی 

یوسا لە بەرامبەر ستەمی كۆمەاڵیەتی و گەندەڵی سیاسی و پیاو ساالری و 

رەگەزپەرستی نەژادی و توندوتیژی لە هەموو نوسینەكانیدا بە گوێماندەگات، 

بەاڵم بڕوای بەوەشە كە هونەرمەند دەبێت خۆی دووربگرێت لە ئامۆژگاریی 

ئاڵودە  ئایدۆلۆژی  راگەیاندنی  و  هاندان  بە  هونەر  ئامانجەكانی  نابێت  و 

بكرێت.

كۆلێژی  واڵتدا  هەمان  لە  دایكبووە،  لە  پیرۆ  لە   1936 ساڵی  یوسا 

لەبارەی  كتێبێك  نوسینی  بە   1959 ساڵی  و  خوێندووە  ئەدەبیاتی  و  ماف 

گابرێل گارسیا ماركیز لە زانكۆی )مەدرید(، پلەی دكتۆرای وەرگرتووە، پاش 

ماوەیەكی كەم لە فەرەنسا خەریكی كاری رۆژنامەوانی بووە،  لە دەیەی 

1960 بەدواوە، جارجار لە زانكۆكانی ئەوروپا و ئەمەریكا وانە دەڵێتەوە.

سەرەڕای نوسینی باسە فكری و فەلسەفییەكانی، دەربارەی روانگەی 

و  بەرچاو  ئامادەیی  و  نوسین  رۆمانیشدا  و  ئەدەب  لە  فیكری  و  میتۆدی 

كاریگەری هەیە، گرنكترین رۆمانەكانی )گفتوگۆ لە كاتێدرااڵ(، )جەنگی ئاخر 

زەمان(، )مەرگ لە ئاند( و )میوانداری بزن(.
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بارگاس  )ماریۆ  وتاری  دەقی  وەرگێڕدراوە،  ئێستا  كە  وتارەی  ئەو 

نیشانیدەدات،  وتارە  ئەم  نیویۆرك،  زانكۆی  لە   1991 شوباتی  لە  یۆسا(یە 

كە بارگاس وێڕای ئەدەبی كە هونەرمەند و نوسەرێكی ئەدەبی مەزنە، لە 

جیهانی ئەندێشە و فەلسەفیشدا توانای بە هێزی هەیە.

ئازادی رەخنە و هەڵە

بوونی  پۆپەر، هەل و ئەگەری هەڵە و گوناه، هەمیشە  بڕوای  بە 

ئەم  دەكەون،  بەرچاو  زانینیشدا  و  ناسین  پایەدارترین  لە  تەنانەت  هەیە، 

ئاگایی و هۆشیاركردنەوەیە لەم مەتەاڵ و بۆسەیە، بێگومان بەومانایە نییە، 

كە راستی )حەقیقەت( بەدەست نایەت، بەڵكو بەوشێوەیە مانا دەدات، كە 

بۆ گەیشتن بە راستی، مرۆڤ هەمیشە ئامادەی لێكۆڵینەوە و پێداچوونەوەی 

ئەو  بیروڕای  بەرگەی  و  راستبكاتەوە  خۆی  بڕواكانی  و  بێت  سەرلەنوێ  

كەسانەش بگرێت، كە راستییە بە دەست هاتووەكان دەخەنە بەرامبەر گومان 

و پرسیار.

ئەو پێشكەوتنەی مرۆڤ بەدەستی هێناوە و لە زۆرێك لە مەیدانەكانی 

زانست و تەكنەلۆژیا و كۆمەڵگە و سیاسەتدا پێی ئاشنا بووە، خودی بوونی 

حەقیقەت دەسەلمێنن، مرۆڤ هەڵەی كردووە و لەوانە پەندی وەرگرتووە 

و بەم هۆكارە و لەم رێگەیەدا بە شێنەیی لە گەاڵ سروشت و خۆیبوونی 

نییە و كاروانی گەڕانەوە و  زیاتر و زیاتر ئاشنا بووە، ئەم رەوتە كۆتایی 

هەڵبەزودابەزەكان رەتناكاتەوە، تەنانەت گریمانە و تیۆرە درۆكانی زانیاری 

نزیك  حەقیقەت  لە  زیاتر  ئێمە  و  بەشدارن  كاروانەدا  لەم  هۆشیاریش  و 

لە پزیشكی و ئەستێرەناسی و فیزیكدا لەم رێگەیانەوە  دەكەنەوە، مەگەر 

دەتوانین  كۆمەاڵیەتیش،  رێكخستنی  دەرب��ارەی  نەكردووە؟  پێشڕەویمان 

كۆمەڵگە  لە  دیموكراتیك  فەرهەنگی  بیربكەینەوە،  مانا  هەمان  لە  نزیك 
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مادی  هەلومەرجی  هەڵەكان  چاككردنەوەی  و  هەڵە  رێگەی  لە  كراوەكاندا 

داوەتێ   زیاتری  هەلی  و  دەستخستووە  مرۆڤ  بۆ  باشتری  فەرهەنگی  و 

هەتا خۆی چارەنووسی خۆی دیاریبكات )ئەوە هەمان ))شێوەی هەنگاو بە 

هەنگاو((ە، كە مانای هەڵبژاردنی پلە بە پلە و ریفۆرمیستانەیە لە بەرامبەر 

بڕوای شۆڕش كە نیاز و دڵخوازی پۆپەرە(.

پۆپەر رەخنە- واتا سود لە ئازادی بە بونیادی پێشكەواتن دەزانێت

یەقینێك،  هەر  كردنەوە(ی  )بەتااڵ  و  بەبێگومان  رەخنە،  بەبێ    

كەسێك ناتوانێت لە زانست، یان لە باشتركردنی ژیانی كۆمەاڵیەتیدا، رێگەی 

بۆ ئاكامێك بەرێ�ت، كاتێك هەندێك لە راستیەكان نەچنە ناو ئەزموون و 

هەڵەوە، كاتێك ئازاد نەبین كە دروستی و شایستەیی هەر تیۆرێك بخەینە 

بۆ  كار دەكەوێت و رێگە  لە  ناسینمان  میكانیزمی  بەراورد،  بەر گومان و 

پێناسە و ونبوون دەگرێتەوە لەم رەوشەدا، لە جیاتی راستییە عەقاڵنیەكان، 

ئەوەی كە دەستمان دەكەوێت ئەفسانە و پشكنینی بیروڕاو كتێب سوتاندن و 

سێدارەی هەڵگەڕاوان و سیحر و جادو دەبن، هەروەكو لە رابردودا بینیمان 

مرۆڤ كەسێكی ئازاد و ژیر نییە، بەڵكو بونەوەرێكی كۆیلە و مێگەلیە و 

بوونی ئەو زیاتر نییە، كە یەكێكە لە جیهانی خێاڵ و جیهانێك، كە كاری 

دەسەاڵتی  و  بەڵگە  )دۆگمایی(  ئەندێشی  سەخت  و  خورافە  و  ناعەقاڵنی 

مەرجەعییان دەبێ�ت ئەم رەوتە لەوانەیە، هەروەكو لە ناو بونیادگەرەكاندا 

هەیە، روخسارێكی ئاینیی پەیدا بكات، كە هیچ كەس نەتوانێت شتێك لە دژ 

یان رەخنەی راستییە )پیرۆزەكان( بڵێت و گومانیان لێبكات، یان وەكو لە ناو 

كۆمەڵگە تۆتالیتارەكاندا هەبووە )النیكەم پێش پیرسترۆیكا( روخساری دنیایی 

بە خۆوە دەگرێت، كە لێكۆڵینەوە لەبارەی راستییە رەسمی و دەوڵەتیەكان 

بەناوی )ئامۆژگاری زانستی( ماركسیزم-لینینیزم قەدەغە دەكرێت، ئەنجامی 

یان  زۆرەملێ ،  وازهێنانی  فاشیزم،  و  نازیزم  وەكو  رژێمەكە،  ه��ەردوو 
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بەبێ   پرسیار و رەخنە، كە  مافی  لە  بژاردەیی(  )زۆرەملێیی و  خوازیارییە 

ئەم مافە، عەقاڵنیەت وندەبێ�ت و فەرهەنگ و هەژاری و زانست دەبێتە 

خورافە و ئەفسونگەری، بەناوی مرۆڤی شارستانییەوە، ئاژەاڵ یان دڕندەیەكی 

سیحرلێكراوی سەردەمە تاریكەكان دێتەوە ناو جیهانی ئێستا.

بۆ پێشكەوتن هیچ رێگایەك نییە، جگە لە كەوتن و هەستانەوەی 

بەردەوام و نوچدان و سەرهەڵدان، هەمیشە سەرهەڵدانەوە هەڵە و گوناه 

هەن، بۆیە هەڵبژاردنی راست و دروست لەگەاڵ ئەوان ئاوێتەن لە جەنگەڵی 

فراوانی هەڵە و فریو و ناتوانایی و گومان و ئەزموونەكان، كە لەئەواندا 

بە  خۆی  رێگەی  بتوانێت  حەقیقەت  كە  هۆكارێك  تەنها  سەرگەردانین، 

و  زانین  هەر  لە  رێكخراوە  و  عەقاڵنی  رەخنەی  بكاتەوە،  ئەو  هاوكاری 

رەخنە  شێوەیەی  ئەم  بناسرێت،  ناسین  بە  كە  هەرشتێك  یان  ناسینێك، 

بەیانكەری ئازادییە، بەبێ  ئەو مرۆڤ خۆیبوونی بەرەو چەوسانەوە دڕندەیی 

و تاریكبینی ئیدانە دەكات.

لەوانەیە هیچ بیرمەندێكی دیكە وەكو پۆپەر ئازادی وەكو پێویستیەكی 

ژیانی بۆ مرۆڤ نەناسیبێت، ئازادی نەك تەنها دابینكەری شێوە شارستانیەكانی 

و  كاریگەرتر  لەوانیش  شتێكی  بەڵكو  فەرهەنگییە،  ئەفراندنی  زەمینەی 

یارمەتی  ئازادی  بنەڕەتی تریشە، واتا بونیادی مەعریفەت، یان زانستیشە، 

مرۆڤ دەدات لە هەڵە و گوناهەكانی خۆی پەند فێربێت، میكانیزمێكە ئەگەر 

نەبێت، ئێمە هەروەكو باپیرانمان تەوتەم پەرست و مرۆڤ كوژ دەبین و لە 

نەزانی و پەرێشانی ناعەقاڵنیدا ژیان بەسەر دەبەین.

زانین ناسی پۆپەر گرنكترین ئاڕاستە و سەلماندنی فەلسەفی بەهای 

لە  زیاتر  دیموكراسی  فەرهەنگی  كە  هەڵكردنە،  یان  لێبوردن،  ئەخالقی 

هەرشتێك بەئەو نایاب دەبێت، ئەگەر بەها ئەزەلی و ئەبەدییەكان بوونیان 

و  هەڵكردن  ناسیندا  و  زانین  لە  پێشكەوتن  رێگەی  تەنها  ئەگەر  نەبێت، 
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تێبگەین كە ئەوەی  لەوە  بێت�، سەرئەنجام دەبێت  چاككردنەوەی هەڵەكان 

لەالی ئێمە حەقیقەتە لەوانەیە حەقیقەت نەبێت، ئەوەی بەدیدی ئێمە وەكو 

گوناهی دوژمنان خۆی دەنوێنێت، لەوانەیە حەقیقەت بێت بە هەمان ئەندازە 

ئەگەرەكانی هەڵە لەالی ئێمە و راست و دروستی لەالی ئەوانی دیكە، بەرەو 

ئەو باوەڕە دەچێت، كە لەرێگەی باس و دانوستان و گفتوگۆ و هاوژیانی 

بیروباوەڕی  هەڵەكانی پێشكەوتن زیاتر دەبێت، نەك لە رێگەی سەپاندنی 

رەسمی و ناچاركردنی هەمووان بۆ پەیڕەوی و، سزادان و بێ  ئابڕووكردنی 

خەڵك و بەدواكەوتوو نیشاندانیان.

كۆمەڵگەی داخراو و جیهانی سێ 

خێاڵ  تەنها  نەبووە،  بوونی  تاك  مرۆڤایەتی،  مێژووی  سەرەتای  لە 

لە خۆیدا هەوڵەكانی  ئاڵۆز  مێگەلی  داخراو جیهانی  هەبووە و كۆمەڵگەی 

گیانە  و  بروسكەیی  هەورە  و  جانەوەران  بەرەو  نیگای  و  بڕوا  و  دەدات 

پیسەكان و هۆكارە بێشومارەكانی ترس و نیگەرانی مرۆڤی سەرەتایی، بە 

رق و زۆرەوە داخستبوو، تاكی سەربەخۆ و ئازاد لەو جیهانەدا، بونەوەرێكی 

سەرهەڵدانی  لەگەاڵ  تاكە  ئەو  پەیدابوونی  و  مرۆڤایەتییە  پەیدابووی  تازە 

مافی  كامڵبوون و گەشانەوەی عەقاڵنیەت و  لەگەاڵ  واتا  رۆحی رەخنەیی، 

سوود وەرگرتن لە عەقڵی سەربەخۆ بەرامبەر دەسەاڵتی ئاینیی و سیاسی ئەو 

سەردەمە دەستپێدەكات.

پێی  بە  یان  رێكەوت،  ئەنجامی  لە  مێژوویدا،  وەرچەرخانی  لە 

كە  لەوەی،  كرد  سەرپێچیان  مرۆڤەكان  لە  بەشێك  ژیان،  ئاڵۆزی  رەوتی 

مەعریفە كارێكی سیحراوی و كۆمەڵێك لە بیروباوەڕی پیرۆزبێت لە ئابڵوقەی 

قەدەغەكراوەكان، گیانی رەخنەییان بەرەو گەردوون وااڵكرد و تێپەڕین بەرەو 

ئەم جیهانە نوێیە، دەبێت بە ئاكامی گەشانەوەی بەهێز و زانست و هونەر و 
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تەكنیك و سەراپای هێزی داهێنانی مرۆیی چاك یان خراپ )چونكە بە هیچ 

ئامانجی  ئاسودەیی كردۆتە  بزاڤی  ئەم  بیسەلمێنین، كە  ناتوانین  رێگایەك، 

ژیانی مرۆڤ( مرۆڤ وازی هێنا لە ژیانی عەقڵی و بیركردنەوەی خێاڵیەتی و 

ئەم رەوتەی تا ئەو رادەیە خێراكرد، كە هەندێك كۆمەڵگە بەرەو خولگەی 

پێشكەوتنی بەردەوام و رێكخراو ببات، سەرەتای سەردەمی عەقاڵنیەت و 

رەخنەیی بەو مانایە بوو كە، لەو خاڵە بەدواوە، ئەوەی كاریگەری بڕیاردەری 

لە كۆمەڵگەدا دەبێت، جیهانی سێ  بێت، نەك جیهانی یەك یان جیهانی دوو.

 لە هەموو ئەو ناونان و دابەشكردنە بێشومارانەدا، كە بیرمەندان و 

دێوانەكان بەكاریانهێناوە، هیچیان وەكو شەفافیەتی ناونانی پۆپەر رۆشن نین، 

جیهانی یەك لە شتەمادییەكان یان كااڵكان دروستبووە، جیهانی دوو دنیایی 

كەسێتی و دەروونی مێشكە، جیهانی سێ  لە رەنگدانەوەكانی رۆحی مرۆڤ 

پەیدابووە، جیاوازی جیهانی دوو لەگەاڵ جیهانی سێ ، كە جیهانی دوو لە 

زەینیەتی تایبەتی تاكەكان، واتا ئایدیا و ئاماژە و هەست و هەستیارییەكانی 

تایبەتی هەر تاكێك دروست بووە، لە كاتێكدا كە رەنگدانەوەكانی جیهانی 

سێ ، ئەگەرچی لە زەینیەتی تاكانەدا دێتە مەیدانی بوونەوە، بەاڵم پرسێكی 

دام��ەزراوە  زانستی،  تیۆرەكانی  شێوەیە  هەربەو  و  هەمووانییە  و  گشتی 

حقوقیەكان، بنەماكانی ئەخالقی، كەسایەتییە داستانیەكان، كارەكانی هونەری 

و تەواوی هەموو میراتی فەرهەنگی بەسەر جیهانەكاندا دابەشبوون.

زۆر وتن نابێ�ت، ئەگەر گریمانەی ئەوە بكەین كە لە سەرەتاییترین 

ژیان  بوو  دەسەاڵتدار  ژیاندا  بەسەر  یەك  جیهانی  شارستانیدا،  قۆناغەكانی 

و  وشكەساڵی  و  بروسكە  سروشت-  توندوتیژیەكانی  و  هێز  ت��ەوەری  لە 

تاعوندا- رێكخرابوو، كە مرۆڤ لە بەرامبەریان بێچارە و ناتوانا بوو، لە هەر 

باریك  نێوان جیهانی دوو، جیهانی سێ   كۆمەڵگەیەكی خێاڵیەتیدا، سنوری 

و بەردەوام نابێت و زۆربەی كات بە ئاسانی نامێنێت، سەرۆكی خێاڵ یان 
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بیركردنەوەی  ئاینیی )كە زۆربەی جار هەردوكیان یەك كەسن(  دەسەاڵتی 

خۆی لە پلەی دەسەاڵت و هەژمووندا دادەنێت و پەیڕەوانی ناچار دەكات، 

لە  بێت  هەتا  سێ   جیهانی  و  بشۆن  خۆیان  بیركردنەوەی  لە  دەست  كە 

وشك  یاسا  و  رێسا  دەمێنێتەوە  بێدەنگیدا  و  وەستان  و  كەوتن  رەوشی 

دووبارەبوونەوەی  و  بەردەوامی  بە  گشتی،  بیروڕای  بەزەییەكانی  بێ   و 

هەلومەرجەكە دەپارێزن.

بەرجەستەترین تایبەتمەندی ئەم كۆمەڵگەیانە ترس و نیگەرانی زۆرە 

لە گۆڕانكاری ئەوەی كە هەست و بیركردنەوەی گشتی دەسازێنێت، ئەوەیە 

كە هەر نوێسازییەك، یان بیركردنەوەیەكی نوێ  ترسناك دەبێت و ئاماژەیە 

بۆ هێرشی هێزەكانی دەرەوە یان دوژمن.

گیانی رەخنەیی هەر لە سەرەتاوە، لە دیوارە داخراوەكاندا كەلێنی 

دروستكرد و مرۆڤی خستە بۆتەی ئەزموونی نەناسراوەوە، واتا بەرپرسیاریی 

تاكەكان.

 ئازادی كە هەم و كچ و هەم دایكی عەقاڵنیەت و گیانی رەخنەییە، 

بارێكی گرانیشی خستە سەر شانی مرۆڤ، مرۆڤ وایلێهات كە خۆی دیاریبكات 

كۆمەڵگە  ئایا  زیانبارە؟  چی  و  سوودمەندە  شتێك  چ  كە  بدات،  بڕیار  و 

دروست بەڕێوەدەچێت، یان دەبێت بگۆڕێت؟ چۆن دەبێ�ت لەگەاڵ ئاستەنگە 

ئەمانە  دەڵێت هەموو  پۆپەر  بكات،  نەرم  پەنجە  و  پایانەكاندا دەست  بێ  

كراوەدا،  كۆمەڵگەی  دایكبوونی  لە  لەگەاڵ  تەریبی  بە  كە  ئەوەبوو،  لەبەر 

كەسانێك لە ئاڕاستەی پێچەوانەدابوون و هەوڵیاندا رێگەی لێبگرن و خودی 

ناو  بكەنەوە  تازە  گیانی  بناسن و هەناسە و  بە گومڕاو خراپ  پرسە  ئەم 

قەوارەی كۆمەڵگەی خێاڵیەتی.

ئەهریمەنانی  زنجیری خواكان و  لە  رازدارەدا كە جیهان  لەو ساتە 

سەردەمی بت پەرستی رزگار بوو، بەرەو ئاستەنگی هەمیشەیی بۆ عەقڵی 
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مرۆڤایەتی  كاروانی  لێرە  و  وەرچەرخا،  ئازاد  و  سەربەخۆ  بوونەوەرانی 

گۆڕانكاری كرد و جیهانی سێ  پڕ لە رەنگدانەوەكانی هێزی رۆحانی، داهێنانێكی 

پەیداكرد، كە لە كۆتی پشكنین و سانسۆر رزگاری بوو، بەرەو هەنگاوی ناو 

رۆژ لە دوای رۆژ كاریگەری زیاتری لە جیهانی یەك و جیهانی دوو وەرگرت، 

هەڵبەت عەقاڵنیەت و راستییە زانستیەكانیش لەم رێگایەدا بێبەش نەبوون لە 

ناكامی و سەرلێشێوان، بەاڵم وردە وردە بەرامبەر زۆرداری و توندوتیژی و 

دۆگمایی ئاینیی و خورافاتی نا عەقاڵنی راستبوونەوە و گۆڕان بۆ ئامڕازەكانی 

حوكمڕانی بەسەر ژیانی كۆمەاڵیەتیدا و هەر بەمشێوەیە، بونیادی فەرهەنگی 

دیموكراسی- واتە كۆمەڵگەی كراوە لەگەاڵ مرۆڤی سەربەخۆ و دەسەاڵتدار 

بەسەر خۆیان و یەكسان لە بەرامبەر یاسادا – پێكهات.

لە  نیگەرانی  و  نەزانراوەكان  لە  ترس  و  گ��ۆڕان  لە  ترس  ب��ەاڵم 

چەندین  ژێر  لە  داخ��راودا  كۆمەڵگەی  یارمەتی  ناسنوردار،  بەرپرسیاریی 

بەسەر  تەنانەت  بدات،  بە خۆی  درێژە  ئەمڕۆ  و سەرپۆشدا، هەتا  ماسك 

دیموكراسیەكانیشدا زااڵبێت، ئەم نەبەرد و خەباتە، نەك تەنها سەركەوتو 

نەبووە، بەڵكو لەوانەشە هەرگیز پیرۆز نەبێت ))بانگەوازی خێاڵ(( هێشتا لە 

ناو میللەت و نەتەوەكاندا )تەنانەت لە ناو كۆمەڵگە كراوەكانیشدا( كەسان و 

گروپی وایان هەیە، كە هەرگیز كۆاڵ نادەن بۆ رێگاگرتن لەو كۆمەڵگەیانە و 

نابوودكردنی فەرهەنگی ئازادیی كراوە.

سەرسەختترین  بكەین،  وێنای  لەوانەیە  كە  ئەوەی  پێچەوانەی  بە 

نەیارانی روناكبیری كۆمەڵگەی كراوە لە ناو ئەو كەسانەدا پەیدابوون، كە 

لە  پۆپەر  بڕوای  بە  سوودمەندبوون.  رەخنە  گیانی  لە  هەمووان  لە  زیاتر 

كتێبی )كۆمەڵگەی كراوە و دوژمنانی( سەرمەشقی فەیلەسوفانی تۆتالیتار، كە 

هەتا )ئۆگست كۆنت( و هیگاڵ بەردەوام بوون و لەگەاڵ ماركسدا بە لوتكە 

گەیشت، مەزنترین فەیلەسوفی سەردەمی دێرین )لەوانەیە هەموو سەدە و 
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سەردەمەكانیش(، ئەفالتوون لەوانە بوون. ئەم دیدگا و بەڵگانە، هەندێك 

پەسەندیان نەكرد و نەیاربوون بەرامبەری، بەاڵم رابردوو لە وردبینییەكانی 

بەومانایە  هەر  دەڕوات،  مەبەست  بەرەو  بەدروستی  پۆپەردا  ئەندێشەی 

فێڵزانترین و كاریگەرترین دوژمنی فەرهەنگی ئازادی، )مێژووگەرایی(( یان ) 

پەیڕەوی بنەمای مێژوویی(یە.

مێژووگەرایی و داستان نوسی

ئەگەر باوەڕتان وابێت كە مێژووی مرۆڤ، پێش روودانی چارەنوسەكەی 

دیارە، ئەگەر باوەڕتان وابێت كە ژیان میكانیزمی كۆمەاڵیەتی و ئابورییە، 

تیایدا  هەژموونیان  و  كاریگەری  نەبوون  رادەی  تا  یان  هیچ،  تاكەكان  كە 

نییە، ئەگەر وابیر بكەینەوە كە پێشكەوتنی مرۆڤ عەقاڵنی و هاوئاهەنگە، 

هەر بۆیەش پێشبینی كراوە، سەرئەنجام ئەگەر بڕواتان وابێت مێژوو مانای 

بێ   جۆراوجۆری  و  فرەیی  بوونی  هۆی  بە  كە  هەیە،  پەنهانی  و  نهێنی 

وەكو  دەبێت-  لۆجیكی  و  هاوئاهەنگ  سیستمی  مێژوو،  كاروانی  كۆتایی 

)میكانۆ( كە هەموو پارچەكانی لە جێگای دروستان- لە ئاكامدا، هەروەكو 

بتتان  پۆپەر بڕوایوایە، ئێوە یەكێكن لە پەیڕەوانی مێژووگەرایی لە مێژوو 

لە  پەنهانی  بە  نا،  یان  بزانن  لەوانەیە  و،  دەیپەرستن  و  دروستكردووە 

ئازادی دەترسن و نیگەران دەبن لەوەی، كە پەسەندی بكەن، ژیان پێویستە 

سەرلەنوێ  دروستبكەنەوە و بەرپرسیارێتی پەسەندكردنی ئەم مانایە بخەنە 

سەرشانتان، مێژوو نەسیستمی هەیە و نە لۆجیك، نە مانا، لە هەموو بااڵتر 

ئەوەیە هپچ جۆرێك ئاڕاستەی عەقاڵنی نییە، كە كۆمەڵناسان و ئابووریناسان 

پێبەرن،  پەی  پێشەوە  لە  زانستی  رەوشی  بە  بتوانن  ئایدیۆلۆژیستەكان  و 

مێژوونوسان سیستەم و سامان دەبەخشن بە مێژوو، بەشیكردنەوە و هاوكاری 

تێگەیشتنی  بە  شایستەیی  و  هاوئاهەنگی  دەیانەوێت  جۆراوجۆر  دیدگای 
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مێژوویی ببەخشن، بەاڵم دەبێت ئەوەش بزانن، كە هەمیشە بڕواكانی ئەوان 

كاتییە و كاریگەری درێژماوەی نابێت هەركەس بڕوای بەوەبێت، كە ئەركی 

زانستە كۆمەاڵیەتیەكان پێشبینی ئایندە و پێشوتنی مێژووە، دەبێتە قوربانی 

گومان و بیری پووچ، چونكە ئەو ئامانجە بەدەستنایەت.

تەكامولی مرۆڤ مۆڵەت نادات هیچ كاروان، یان ئاڕاستەیەكی تایبەتی 

لەو هەڵێنجان بكەین، ئەوەی وا بیربكاتەوە، كە ئەم كارە شایانی كردنە، 

نەتەها لە دیدی مێژوویی، بەڵكو لە روانگەی لۆجیكیشەوە گریمانەیەكی بێ  

پایە و گومڕایە، چونكە بەوتەی پۆپەر، پێشبینی رەوتی گەشە و تەكامولی 

ئایندەی مەعریفەت، كارێكی مەحاڵە لەم رونگەیەدا، لەبەرئەوەی كە كاروانی 

و  داهێنانی هونەر  و  دۆزینەوە  لە  بریتییە  بە شێوەیەكی سەرەكی  مێژوو 

بە  دەربارەیان  ئەوان  پێش  ناتوانین  كە  دیاریدەكەن،  تەكنیكی  و  زانست 

ئاگابین، یان ناتوانین كاروانیان پێشبینی بكەین.

مێژوو،  كاروانی  نەكردنی  پێشبینی  بەهێزەكانی  بەڵگە  لە  یەكێك 

رووداوەكانی ئێستایە دە سااڵ پێش ئێستا چ كەسێك دەیتوانی پیرۆسترۆیكا 

زۆر  ئەوان  لەالی  كە  كۆمۆنیزمێك  بكات،  پێشبینی  كۆمۆنیزم  داڕمانی  و 

بەهێز  لە رواڵەتدا راوەستابوو! یان پێشبینی ئەوەیان بكردایە كە پێشكەوتنی 

سەرسامی هۆكارەكانی دەنگ و بینین بە شێوەیەك بێت كە كۆنترۆڵكردنیان 

رۆژ لە دوایی رۆژ دژوارتر بێت، گورزێكی ئاوا مەرگبار لە سانسۆر چاودێری 

بیروڕاكان بوەشێنێت؟ 

نییە،  مانایە  بەو  مێژوو  یاساكانی  نەبوونی  ئەمانەدا،  لەگەاڵ هەموو 

كە هیچ بڕوا و ئەمگۆیە بۆ تێگەیشتن لە كاروانی مێژوو لەالی مرۆڤ پەیدا 

نابێت، ئایندە شایانی پێشبینی نییە، بەاڵم دیسان ئەم كارە بەو مانایە نییە، 

كۆمەاڵیەتی  زانستی  بێت،  مەحااڵ  كۆمەاڵیەتی  پێشبینی  شێوەیەك  هەر  كە 

دەتوانێت لە زەمینە تایبەتەكاندا نیشانی بدات، كە لە هەندێك هەلومەرجی 
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دیاریكراودا، روودانی هەندێك رووداو ناچارییە بۆنمونە زیادەڕۆی لە چاپی 

پارەدا بەرەو هەاڵوسانی ئابوری دەچێت.

هەروەها لە زەمینەكانی مافی نێودەوڵەتی،  ئازادی، بێگومان دەتوانرێت 

تەنانەت  بزانین،  ئێستا  تا  سەرەتاوە،  لە  راست  هێڵی  بە  پێشكەوتنەكان 

سەرئەنجام لەم زەمینانەشدا، كارێكی عاقاڵنە نابێت كەسێك گریمانەی ئەوە 

بكات، كە پێشكەوتنی ئایندە پرسێكی ناچاری، دەبێت هەمیشە ئەو ئەگەرە 

هەیە، كە مرۆڤ بۆ دواوە بگەڕێتەوە و بكەوێت و هەموو پێشكەوتنەكان 

لە دەست بدات.

لەگەاڵ ئەوەشدا، گریمان ئەركی مێژوونوس تەنها گواستنەوەی باس و 

نوسینی رووداوە دیاریكراوەكان بێت نەك دۆزینەوەی یاسا و حوكمە گشتیە 

چاودێرەكان، بەسەر چاالكیەكانی مرۆڤدا، سەرئەنجام كەسێك ناتوانێت بەبێ  

تێگەیشتنی  یان  نوسین  لە  شیكردنەوەیەك،  یان  دوورنما  یان  دیدگا،  هیچ 

مێژوودا بە ئاكام بگات، بەاڵم پۆپەر دەڵێت: هەڵەی مێژووگەرایان لەوەدایە 

كە شیكردنەوەی مێژوویی لەگەاڵ تیۆری یان یاسای شتەكاندا تێكەاڵ دەكەن. 

ناتوانێت كاریگەری گشتی و سەرانسەری هەبێت،   شیكردنەوە سنوردارە و 

هەر لەبەر ئەمەش، سوودی دەبێت بۆ مەبەستی بەخشینی سیستم بۆ ئەو 

رووداوانەی، كە بەشێكن لە مێژووی مرۆڤ یان رەوشی شەیدایی و نەزانی 

جیهان. 

شیكردنەوەی مێژوو وەكو خەباتی نێوان چینەكان، یان نەژادەكان یان 

بیروڕای ئایینی و مەزهەبی، یان نەبەردی نێوان كۆمەڵگە داخراو و كۆمەڵگە 

كراوەكان، لەو كاتەدا دەتوانێت رۆشنایی بەخش بێت، بەاڵم بە مەرجێك بۆ 

هیچ یەكێك لەم شیكردنەوانە بەهای گشتی، یان پاوانكراو پەسەند نەكەین لە 

مێژوودا، بۆ هەموو شیكرنەوە ناكۆك و یارمەتیدەر و هەندێكجار هاوڕاكان، 

جێگا پەیدا دەبێت، بەاڵم نەك وەكو )یاسا( یان مانای تاكانە و ناچاری.
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شایستە  بە  بەرادەیەك  خۆیان  شیكردنەوەكانی  یان  مێژووگەرایان 

دەزانن، كە دەبێت وەكو یاسا تەماشایان بكرێت و مرۆڤ دەبێت بێ  پرسیار 

و بێگومان تەسلیمیان بێت، هەروەكو چۆن شتەكان پەیڕەوی دەكەن لە یاسای 

راكێشانی زەوی، یان هەڵكشان و داكشانی دەریا لە جواڵنی مانگ لە مێژوودا، 

هیچ یاسایەك بەم مانایە بوونی نییە، چونكە چاك یان خراپ )بەبڕوای پۆپەر 

بەدوور  مرۆڤەكانە،  ئازادیی  زادەی  و  ئازادە  مێژوو  ئێمەش(  لە  زۆرێك  و 

نازانرێت، بە وتەی پۆپەر لە دواهەمین بەشی كتێبی )هەژاریی مێژووگەرایی(: 

))گوایە مێژووگەرایان هەوڵیانداوە لە جیاتی لە دەستدانی جیهانی هەمیشە 

یاسای  پێشبینیكراوە، چونكە  ئاڵوگۆڕ  پەیوەست بن، كە  ئیمانە  بەو  گۆڕاو، 

گۆڕان بەسەر جیهاندا بااڵدەستە.((

تێگەیشتنی پۆپەر لە مێژووی نوسراو بە تەواوی وەكو هەمان وێنای 

رۆمان  كە  پێیەی  بەو  پێیەتی،  بڕوام  رۆماندا  باسی  لە  هەمیشە  كە  منە، 

شێوەیەك سیستم و ساماندانە بە واقیعیەتی مرۆیی بۆ پاراستنی مرۆڤەكان لە 

هەژان و پەرێشانی، كە لە ئاكامی ناسین و بینینی ئەوان لە جیهان و ژیان 

پەیدا دەبێت، كە فراوان و بێسنورن لە بێ  سامانی و پەرێشانیدا.

رازیكردنی خوێنەری هەبێت،  توانای  بتوانێت  ئەگەر  رۆمانێك  هەر 

دەبێت لەبەرئەوە بێ�ت كە پێكهاتە و سیستم و جیهانی تێگەیشتنی شایان 

و  هاوئاهەنگ  سیستمی  لە  رۆمانە  ئەو  بەشەكانی  و  بێت  كردن  پەسەند 

پەیوەست و پەیوەنداردا بێت، رۆمانێك كە وابێ�ت دەتوانێت ئاستێكی بااڵتر 

بكات،  فراوانتر  ئاگایی  و  زانینی  و  خوێنەر  هۆشیاری  بە  بدات  وااڵتر  و 

ئەوەی كە پێگەیشتن و كامیاری )نبوغ( تۆڵستۆی و هێزی جیمز و پرۆست 

هەلومەرجی  و  داستان  كەسایەتی  هێزی  لە  تەنها  پیشاندەدات،  ڤاگنەر  و 

جوانكاری  و  نوسین  پەخشانی  پاڵەوانەكان،   توڕەیی  و  پەرێشان  دەروونی 

پێش  بەڵكو  نییە،  نوسەردا  داهێنانی  و  نوسین  هێزی  پێچاوپێچ  بەیانی  و 
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تەالری  دایكبووی  لە  داهێنەرانەیان  توانای  و  ئەوان  رۆمانی  ئەمانە  هەموو 

هاوئاهەنگ و بینای تۆكمە و جوانی و خۆشی جیهانی داستانی ئەم سیستمە 

راوەستاوە و شایانی تێگەیشتنە، كە ژیان تیایدا لە كاروانی نەتقی و ناچاریدا 

مرۆڤ  رۆحی  بەرجەستەبوونەكانی  هەموو  لەوێدا  و  دەچێت  پێش  بەرەو 

دڵنیایی  كە  لەبەرئەوەی  دەكات،  سەرسام  و  دڵخۆش  ئێمە  دەستدەكەون، 

دەبەخشێت، ئەم رەوشە ناخۆئاگایە، یان ئەم نەستانە لە سەرانسەری جیهانی 

واقعیدا باڵودەكەینەوە، بۆئەوەی هیچ نەبێت بەشێوەیەكی كاتیش بێت لەسەر 

گێژە و شەیدایی و چااڵ و رێگەی وێڵی پووچیەكان رزگار بین، و بێ  نیزامی 

و پەرێشانی بەرەو هارمۆنی و پەسەندی عەقاڵ و سیستم بگۆڕین،  دڵنیایی 

و پشتیوانمان بۆ بگەڕێنەوە كە هیچ شتێك دژوارتر نییە لە وازهێنان، یان 

رەهاكردنی ئەو هەستانە- دڵنیایی بۆ ئەوەیە كە ئێمە كێین، لە كوێین، لە 

هەمووش گرنگتر ئەوەیە، بەرەو كوێ  دەڕۆین!

كارێكی بە رێكەوت نییە، كە ساتەكانی لوتكەی رۆمان پێش ئاشود 

نوسینی  بۆ  سەردەمەكان  ئاوسترین  دەبن،   پەیدا  مێژووییەكان  مەزنە  بە 

داستان و رۆمانەكان ئەو كاتانەن كە بڕوا گشتی و كۆمەاڵیەتیەكان- ئیمانی 

ئاینیی، یان سیاسی، یان كۆدەنگی ئایدۆلۆژی و كۆمەاڵیەتی- هەڵدەوەشێتەوە 

كاتانەدایە كە مرۆڤە سادەكان جێگەپێی بەهێز و  لەم  یان سەرنگون دەبن 

بۆ  پەنا  و،   دەمێننەوە  سەرگەردان  و  دەستدەدەن  لە  رابردو  راوەستاوی 

داستان- مانانی هاوئاهەنگی و سیستمی جیهانی داستانی – دەبەن، هەروەها 

بێگومان بە رێكەوت نییە، كە بەهێزترین و ردترین و تواناترین و رێكخراوترین 

كافكا،  دوساد،  ماركی  دنیای  سیستمی  رۆمان-  نیزامەكانی  لۆجیكیترین  و 

پرۆست، جۆیس، دایستۆفیسكی و تۆڵستۆی- لەو كۆمەڵگەیانەدا هاتوونەتە 

بوونەوە كە دوچاری توندترین لێكدابڕانی كۆمەاڵیەتی و نیهادی و ئەخالقی 

بوون.
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و  خەیااڵ  دنیایی  لە  كردووەتەوە  بڵندیان  ئەوان  كە  تەالرانەی  ئەو 

وێنادا لە تەنگانەكانی مرۆڤ فراوانتر دەڕوا و دەڕوانێت )وەكو ئەو بەرهەمە 

سەرسامانەی زانست و لێكۆڵینەوە و فراوانی دید و پەخشانی دڵپەسەند و 

خەیاڵدان دروستیان كردووە: مێژووی نوێی »هیرۆدۆت«، مێژووی شۆڕشی 

فەرەنسای »میشلە« یان داڕزان و داڕمانی ئیمپراتۆری رۆمای »رۆم گیبن«( 

و لە ئاسۆدا گەواهی بۆ ئەو مانایە دەدات، كە گومانی ئەوی چارەنوسی 

مرۆڤ لەگەاڵ ئیعجازی ئازادیدا دەبێت و لە دڵیاندا ئەمە هەراس دەكات، 

توند  پەیدابوونی ستەمگەرانی  بە  تەنها  ئازادی نەك  لە  خۆشبەختانە ترس 

بەڵكو  داوە،  ئەنجامی  دۆگماكان  ئایینە  و  تۆتالیتارەكان  فەلسەفە  و  تیژ  و 

زەمینەی ئەفراندنی رۆمانە ناوازە و مەزنەكانیش بووە.

ریفۆرم خوازی

پۆپەر لە جێگای مێژووگەرایی، رەوشی هەنگاو بە هەنگاو یان ریفۆرم 

پێشنیار دەكات، لە كتێبی )هەژاریی مێژووگەرایی(دا دەنووسێت: ))دەبێ�ت 

ئەوە بزانین كە توانای هێنانەدی بەهەشتمان لە رووی زەویدا نییە و تەنها 

پرسەكان  كە  دەبینین  هەروەها  بكەین،  باشتر  كەمێك  شتەكان  دەتوانین 

تەنها لەوانەیە هێدی هێدی، یان كەم كەم باشتر بكەین، ئەمەش بە مانای: 

سازدانەوەی  رێگەی  لە  نەك  بەشەكان،  بەردەوامی  رێكخستنی  بە  مانای 

هەموو كۆمەڵگە، ئەم شێوە بیركردنەوەیە خاوەنی ئەو تایبەتمەندییەیە كە 

پێش هەر هەنگاوێك، دەتوانین دەسكەوتەكان هەڵبسەنگێنین و گوناهەكان 

واتا  شۆڕشگێڕی-  میتۆدی  وەربگرین  پەند  هەڵەكان  لە  و  بكەینەوە  چاك 

رەوشتێك كە مێژوو، یان گشتی بوون دەكاتە بنەما- ئەم هەل و ئەگەرە 

بەشەكان  پرسی  تەماشای  سووك  بەچاوی  دەكاتەوە،  رەتی  یان  نابینێت، 

دەكات،  بەهۆی خەریكبوون بە وەسواسی و دیدگای بەردەوامی بۆ گشتی 
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بینراوەكان رەوشی  و  واقیعی  پرسی  لەگەاڵ  بێتەوە  نزیك  ناتوانێت  بوون، 

و  بنیاتنراوە  گشتی  و  لێكدابڕاو  مۆدیلی  لەسەر  لەبەرئەوەی  شۆڕشگێڕی 

بڕاوە.  واقعیەتدا  لەگەاڵ  نزیكی  پەیوەندی  نابەستێت،  ئەزموون  بە  پشت 

ئەم رەوشتە تێدەكۆشێت واقعیەتی كۆمەاڵیەتی بەهەرجۆرێك بێت لەگەاڵ 

ئەو مۆدێلە دابڕاوەدا جووت بكات، بەاڵم ئەم هەوڵە بە فیداكرنی هەموو 

شتەكان ئاكامی دەبێت، هەر لە عەقاڵنیەتەوە تا ئازادی و هەندێك جاریش 

هەتا هەستی ئاسایی دەكاتە قوربانی بۆچوونی گشتی و سەرانسەری.

مێژووگەرایی لە چەمكی بەرنامە رێژیدا ئەنجامی دەبێت، گریمانەكەی 

لەسەر ئەوەیە كە كاروانی مێژوو نەك تەنها پێشبینی كراوە، بەڵكو وەكو 

كارە ئەندازیارییەكان شایانی رێنمایی و ئاڕاستەكردن و بردنی بۆ ئایندەیە، 

ئەم یۆتۆپیایە مەترسی هێنەرە، چونكە لە دەروونی خۆیدا تۆتالیتاریزم لە 

تاكەكانی كۆمەڵدا پەراگەندەن، و  زانین لە مێشكی  یان  ناسین،  كەمیندایە 

هیچ رێگایەك نییە كە بتوانێت هەموو زانینانە لە یەك جێگادا كۆبكاتەوە 

یان پەی ببات بەخواست و ئارەزو و نیاز و پابەندی و بەرژەوەندییەكان و 

پەیوەندی نێوانیان لەگەاڵ كاروانی مێژوودا دیاریبكات، بەرنامە رێژی كاتێك 

بەرادەی توندڕەوی دەگات، بەرەو ناوەندێتی دەسەاڵت ئەنجامدەدات، هێزی 

ژیانی  ناو  ئەلگۆكانی  و  هێز  گەشەی هەموو  وردە جێگای  وردە  ناوەندی 

توند و سەرەڕۆیی دەزگا و خەڵك  بە رەفتاری  كۆمەاڵیەتی دەگرێتەوە و 

و تاكەكان كۆنترۆڵدەكات، بەرنامە رێژی بۆ گەشە و تەكامولی كۆمەاڵیەتی 

دەبێتە  ئەنجامەكەی  بسەپێنرێت،  كاتێك  هەر  مەحاڵە،   بیركردنەوەیەكی 

نابوودی ئازادی و جێگیربوونی رژێمە تۆتالیتارەكان.

لە زۆرێك لە كۆمەڵگەكاندا سازمان و رێكخراوەكانی )بەرنامە( بوونیان 

هەیە، كۆتاییش بە ئازادییە مەدەنیەكان ناهێنن ، بەاڵم لەبەرئەوەی كە تەنها 

سنوورەكانی  لە  و  دەڕێ��ژن((  ))بەرنامە  نمونەیی  یان  رێژەیی  شێوەی  بە 
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ئابورییەكان  چاالكیە  دەربارەی  سازی  ئاگایی  و  زانیاری  و  گشتی  رێنمایی 

پێچەوانەی  بە  بسەپێنن  ئامانجەكانیان  و  سیاسەت  نایانەوێت  و  تێناپەڕن 

ئەندازیاری یۆتۆپیا، یان ئەندازەی گشتی و سەرانسەری، ئەندازیاری الیەنگری 

هەنگاو بە هەنگاو لەوە تێدەگات، كە هیچ رێگەیەك پەیدا نابێت بۆ زانینی 

گشتی و پێشبینی و كۆنتڕۆڵی هەموو جووڵەكانی كۆمەڵگە، مەگەر هەموو 

شت پاشكۆی رژێمی دیكتاتۆری بكرێت، كە هەر رەفتار و كردارێك بەهۆی 

سانسۆر و هێزی توندو تیژەوە بە زۆر لەگەاڵ سەرچاوەكانی دەسەاڵتدارێتی 

بەرنامە و نەخشەكاندا بگونجێنرێ�ت، تاكی ریفۆرمخواز بەش دەخاتە پێش 

گشت و ئێستا بە گرنگتر دەزانێت لە رابردوو، لە جیاتی سەرابی نادیار و 

تاریك، واتە ئایندەی مرۆڤایەتی، خەریكی كێشە و نیازەكانی ژنان و پیاوانە 

لە ئێستا و ئێرەی ژیاندا و مەبەستی نییە هەموو شت ئاڵوگۆڕ بكات، بە 

نایەوێت  كارناكات،  پرسەكان  هەموو  گشتی  و  دووردەست  بەرنامەی  پێی 

ئاسودەیی  ئامانج، چونكە دەزانێت كە  بكاتە  ئاسودەیی هەموو مرۆڤ  بۆ 

رێسا و  پێناوی  لە  ناتوانێت  بە دەوڵەتەوە،  نەك  تاكەكانەوە  بە  پەیوەستە 

بیروڕا تاك رەهەندەكان، پلۆرالیزم و فرەیی نایەكسان كە ناوی كۆمەڵگەی 

مرۆڤایەتی بخاتە مەترسی و چارەنووسی نادیارەوە.

و  هەمواركردنەوەی  و  چاككردن  بە  بڕوایان  ریفۆرمخوازان  بۆچی 

بەرنامە و پڕۆژەی ئایندە هەبێت؟ چونكە، هەروەك پۆپەر دەڵێت: )لە یەكێك 

لە گرنگترین وتارەكانی))هەستەكان و رەخنەكان(( گەشەی زانینی زانستی و 

كاركردنی دەزگاكان، تەنها پەیوەست نین بە پێكهاتە و بەرپرسیارییەكان و 

بەرپرسی دامەزراوەكان، بەڵكو هەروەها پابەندیشن بە داب و نەریتەكانی 

هەستی  و  ئەخالقی  چوارچێوەی  و  قەوارە  گرنگترین  لە  كۆمەڵگەشەوە، 

درێژایی  بە  كۆمەڵگە  كە  كەمەاڵیەتییە،  هەستیاریی  و  دادپەروەری  قووڵی 

مێژووی خۆی بەدەستیهێناون و لەناوچونیشیان ئەستەمە رەوشی دەروونی 
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دامەزراوە  ئەمانە  هەموو  لەسەر  كۆمەڵگە  قووڵی  مەعنەوی  پێكهاتەی  و 

لە  رۆژدا  لەیەك  دەیانەوێت،  شۆڕشگێڕان  كە  بەوشێوەیەی  ناتوانرێ�ت  و 

یان  سەركەوتن،  زەمانەتی  شوێنیان،  بخرێتە  دیكە  شتێكی  یان  ناوببرێت، 

شكستی دەزگا كۆمەاڵیەتیەكان لە كۆتاییدا سازگاری، یان ناكۆكی یان لەگەاڵ 

چوارچێوەی ئەخالقی كۆمەڵگەدا بەیان دەكات، سازگاركردنی بەردەوامی دام 

و دەزگاكان لەگەاڵ ئەو زەمینە نەریتی و ئەخالقیانەدا ئاڵوگۆڕ و گەشەدەكەن، 

رێگای  لە  تەنها  ئەمەش  دامەزراوەكان و،   لە گەشەی  كە زۆر هێواشترن 

ئەندازەی هەنگاو بە هەنگاودا مەیسەر دەبێت.

لەوەش،  گرنگتر  سازگارە،  هاوڕاو  ئازادیدا  لەگەاڵ  ریفۆرمخوازی 

لەكار،  ریفۆرمە  ئەم  ئامڕازی  یەكەمین  چونكە  ئازادییەوە،  بە  وابەستەیە 

رەخنە و لێكۆڵینەوە بەردەوام دەبێت، رەخنە ئەو یارمەتییەی ریفۆرمخوازان 

و  بپارێزن  دەوڵەت  و  تاك  نێوان  هاوتاكردنی  هەمیشە  بۆئەوەی  دەدات 

نەهێڵن دەسەاڵتی دەوڵەت بگاتە رادەی تێكشكاندنی تاك، هەڵبەت هەندێك 

بەشداری و دەخالەتی دەوڵەت، تەنانەت لە ئازادترین كۆمەڵگەشدا پێویست 

و  یاسا  بە هەندێك  بكرێت  تاك سنوردار  كاری  ئازادی  بۆئەوەی  دەبێت، 

رێساوە، ئەگەر وانەبێ�ت كۆمەڵگە بە ناچاری دەكەوێتە ئاستەنگی بگرە و 

بەردە و یاسای جەنگەڵەوە، بەاڵم لەالیەكی دیكەش، دەبێ�ت هەر سیاسەتێك 

سنوری هەبێ�ت، چونكە ماكی دەسەاڵتدارێتی و هەژمونخوازی، هەڕەشە لە 

ئازادی تاكەكان لە ناوەڕۆكیاندا شاراوەن.

دیكتاتۆری زمان    

بەشێكی مەزن لە ئەندێشەی هاوچەرخی خۆرئاوا، دەربارەی سنوور 

بووە،  وەسواسی  دوچاری  شێوەیەك  بە  بووە،  زمان  دەروونیی  توانای  و 

زانستە مرۆڤایەتیەكان-  بەرچاو دەكەوت. هەموو  دا  لە دەیەی 1970  كە 
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لە فەلسەفە تا مێژوو و لە مرۆڤناسی هەتا سیاسەت- وردە وردە بەرەو 

بەشەكانی زمانناسی دەگۆڕێن، واژە و زاراوەكان بە تەرتیب لە دوای یەكەوە 

دێن، بە نەمانی پەیوەندی نێوان دال و مەدلول، شتێكی وای لە فەرهەنگی 

لە  پێكهاتوو  بێشێوەی  و  لینج  مادەیەكی  لە  جگە  نەهێشتۆتەوە،  رۆژئاوا 

تیۆرسازی زمانناسی  مێژوویی و نیشانەناسان و رێزمانناسان تەنها خەریك 

بوون بە زمان و بەیان و پێكهاتە رووكەشەكانی هەموو زانست و زانینەكان، 

بابەتی گرارنمایە و مەزنەكانی دۆڕاندووە و لە نێوی بردووە و لە زەمینەی 

تەڕدەستی و توانای وتەبێژیدا نادیاری كردوون.

كات  زۆر  نەبووە،   هاوبەش  بیروباوەڕەدا  لەم  هەرگیز  پۆپەر 

لەبەرئەوەی لەسەردەمی درێژخایانی گەشە و تەكامولی فیكری خۆیدا، هیچ 

كات لەناو فەیلەسوفانی مۆدێلی رۆژدا نەبووە شیكردنەوە و زانین لە ناو 

هەوەسبازی،  واقعیەت،  لە  جیاواز  و  دابڕاو  شتێكی  وەكو  زماندا  خودی 

پێكهاتە و بونیادیش بە مانای گەڕان بەدوای حەقیقەتدا دەبێت، ئەگەر هەر 

زانین و ناسینێك لەمە ئاگادار نەبێت تەنها لە زەمینەی واژە و زاراوەكاندا 

دەمێنێتەوە بەبێ  ئەوەی توانای ئەوەی هەبێت، كە ئەو حەقیقەتە بەرهەم 

بهێنێت، كارەكەی تەنها دەبێتە ئاگاداری و راگەیاندن.

كتێبی  لە  باش(  عەقڵی  روخساری  )دوو  ناونیشانی  بە  وتارێك  لە 

)مەعریفەی بابەتی( دا پۆپەر دەنوسێت: »بە بڕوای من، یەكێك لە ئەركە 

و  بێت  رۆشن  و  سادە  ئامانجیان  كە  ئەوەیە،  رووناكبیران  ئەخالقیەكانی 

نارۆشنی گوناهكاری و خۆنواندن و فەزاڵ فرۆشی و تاوانبارییە« بە بڕوای 

و  واژە  كە  شێوەیەك  بە  زمان،  لە  وەرگرتنە  سوود  مانای  سادەیی  ئەو 

زاراوەكان دەبێت رۆشن بن و ئەندێشەكان لەناویاندا بەبێ  ئەوەی سیمای 

پۆپەر  ئەوەشدا  لەگەڵ  بن،  تێگەیشتن  شایانی  دەبێت  بێت،  ون  تایبەتیان 

خۆی ناكات بە قوربانی بۆ كەم بایەخكردنی شێوەی بەیانكردن، بڕوایوایە 
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ئەو  بێت، هەروەها  ئامانج  لەناو خۆیدا خاوەنی  تەنها  ناتوانێت  زمان  كە 

بڕوایەی پۆپەر دەربارەی رووناكبیرانی ناودار بە تەواوی راستە و هەندێك 

بابەت و پرسی  لە  لەو رووناكبیرانە خەریكبوون بە وەسوەسەی وازهێنان 

مەزن و گرنگ و لە جیاتی ئەوە خەریكی كاری الوەكی بوون. پۆپەر تەواو 

پاراست و زمان و شێوەكانی بەكارهێنانی زمانی خستە  خۆی لەم رەوشە 

خزمەتی بیر و ئایدیاكانەوە.

واژە و زاراوەكان هەمیشە گرنگن، ئەگەر كەم بەها تەماشا بكرێن، 

سەرئەنجام تۆڵەی خۆیان دەكەنەوە، لە هەر وتار یان دیدگایەكدا دەیانەوێت 

مانا  یەك  تەنها  ناشیانەوێت  تەنانەت  بن،  دوور  بە  ناڕۆشنی  و  خڵتە  لە 

ببەخشن لەم زەمینەیەدا پۆپەر هەندێكجار نارۆشنە زاراوە و فۆرمولەكانی 

ئەو هەمیشە لەگەاڵ مانا و مەبەستدا، هاوتا نین و زۆرجاریش بە خراپ 

تۆتالیتار، سەبارەت  ئایدۆلۆژیك و دیدگای  بیروڕای  ناونانی  شیدەكرێنەوە، 

بە مێژوو بە ))مێژووگەرایی(( دەبێتە جێگای پرسیار، چونكە وەها دەخاتە 

مێشكمانەوە، كە مەبەست لەم زاراوەیە رەخنە، یان رەتكردنەوەی مێژوو 

لەوانەش  دوورە  زۆر  پۆپەردا  فەلسەفەی  لەگەاڵ  دیدگایەش  ئەم  بێت،  

و  هەنگاو(  بە  هەنگاو  ئەندازیاری  زاراوەكانی)  پۆپەر  كە  ئەوەیە،  خراپتر 

ئەندازیار(  واژەی)  بەكارهێنانی  لە  هایك  فردریك  یۆتۆپیا(  ئەندازیاریی   (

لە سەردەمی  دەڵێت  هەیە، چونكە  رەخنەی  كۆمەاڵیەتی  ریفۆرمیستی  بۆ 

ستالیندا نوسەران بە ئەندازیاری گیان و دەروون دەناسران و ئەوانە بوون 

كە ئەم زاراوەیان بە ستالینزم بە خشی، بێگومان ئەم رەوشەی پۆپەر دەبێتە 

رەخنە  چەندین  خۆی  كە  فەیلەسوفێك  چونكە  ناكۆكی،  و  رەخنە  مایەی 

و گومانی لە پرسی بەرنامە رێژكراوی ناوەندی هەبێ�ت، كەچی خۆی بە 

ریفۆرمیستی كۆمەاڵیەتی بڵێت ئەندازیار.
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یان  فەلسەفە  لەوەدایە، كە هیچ  بنەڕەت  پرسی  زماندا  ناسینی  لە 

زانستێك لە شیكردنەوەی زمانیدا نەیتوانیوە بە رۆشنی ئەمە بەیان بكات، 

بە  بەندە  كارە  ئەم  كە  لەوەدایە  ئایدیا  و  زمان  پەیوەندی  لە  مەبەست 

بەوەی  پەیوەندیدارە  دیكەشەوە  الیەكی  لە  و  روناكبیرەوە  دنیای  خودی 

بیروڕاكانی بێت  ئاگای لە شێوەی بەیانكردنی  كە هەر بیرمەندێك دەبێت 

و واژە و زاراوە و زمان دەبێت لە دەستی خۆیدا بێت و خۆی نەكات بە 

كۆیلەی بێدەسەاڵتی زمان، بەرهەمەكانی پۆپەر زۆرترین بیر و ئەندێشەیان 

تێدایە و بە ریفۆرمیسترین كارەكانی ئەم سەردەمە ئەژمار دەكرێت، بەاڵم 

كەم  بە  زاراوە  و  وشە  ئەو  باسمكرد  كە  هەیە  الوازییەی  ئەو  بەداخەوە 

سەیر دەكات و گرنگیان بۆ دانانێت، بەاڵم لە بەرامبەریشدا هەندێك جار 

زارەوەكان ئەندێشە رەسەن و قوڵەكان دوچاری خواری و نارۆشنی دەكەن، 

خودی پۆپەریش نەیتوانی وەكو پێویست بە دروستی و وردی زیروبەمەكانی 

پێویست بۆ زمان بەیان بكات.

كۆمەاڵیەتی  و  ئەدەبی  رەخنەگری   )1980  1915-( بارت  رۆالن 

فەرەنسی كە بڕوای لەبارەی زمان و وتار نەیار و ناكۆكە بەرامبەر بڕوای 

چۆن  شتەكان  بۆئەوەی  مەعریفەدا،  قەڵەمڕەوی  لە   « دەنووسێت:  پۆپەر، 

هەن یان چۆن دەبن، جۆرێك چەشتن و كەمێك مەزەی واژەكان پێویست 

زاراوەكانە«  مەزەی  دەكات،  پێز  بە  و  قوواڵ  مەعریفە  كە  ئەوەی  دەبن، 

لە زمانی پۆپەردا كە تەنها كەڵكی بۆكار هەیە، مەزە و نمەكی زاراوەكان 

بوونیان نییە.

زماندا،  زەمینەی  لە  چونكە  سودمەندە،  بارت  و  پۆپەر  بەراوردی 

هەریەك لەوان نوێنەری یەكێكە لە دوو جەمسەری شایانی سەرزەنشت، واتە 

توندڕەوی بەرامبەر بەهای سەنگینی زمان، پۆپەر بڕوایوابوو، كە زمان هیچ 

گرنگیەكی نییە، بارت بە پێچەوانەی ئەو، وابیری دەكردەوە كە لە كۆتاییدا 
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بڵێین  رۆشنتر  یان  دەسەاڵت،  تەوەرەی  چونكە  هەیە،  گرنگی  زمان  تەنها 

تەوەرەی هەر دەسەاڵتێك، بریتیی لە زمان، بارت نوسەر و وتارنوسێكی بە 

توانا و زۆر بە ناوبانگ بوو، كە زۆر بیری لە خۆی دەكردەوە چێژی لەوە 

وەردەگرت، خۆیبوونی خۆی ئاشكرا بكات، لەسەرپۆشی زاراوەسازیدا خەریكی 

یاریكردن بە زمان وەسفی درەخشانی زمان بوو، بارت بانگەوازی تەوەری 

ناكەن،  دەكرد و بە بڕوای خۆی دەیسەلماند- كە مرۆڤەكان خۆیان قسە 

بەڵكو لە رێگای زمانەوە دەدوێن و زمان بۆخۆی دەدوێت و لەم زەمینەدا 

دەنووسێت: ))زمان نە كۆنە پەرستە، و نە پێشكەوتووخواز، بەڵكو بە رۆشنی 

و سادەیی زمان مناشیستە، چونكە فاشیزم رێگە لە قسەكردنی ئێمە ناگرێت، 

بەڵكو ناچارمان دەكات كە بدوێین(( تەنها بەدیهێنەری بەرهەمێكی ئەدەبی 

كە لە كۆت و بەندی زمانی جێگیر و سەقامگیر رزگاری دەبێ�ت و زمانێكی 

نوێ  دەسازێنێت، بە شێوەی كاتی لە شەڕی ئەم دیكتاتۆریە رزگاری دەبێ�ت 

بە بڕوای بارت، ئازادی تەنها لەوانەیە لە دەرەوەی سنورەكانی زماندا بێت 

)پرسیار ئەوەیە، كە ئایا ئازادترین مرۆڤ ئەوەیە، كە نوقم بێت لە وەهم و 

خەیاڵدا و تەنها لەناو خۆیدا بێت؟( كاتێك ئەندێشەی بارت لە بۆتەی نوسینە 

دڵفریوەكانی جیادەكەینەوە و لەوان دەری دەهێنین، لەنەكاو لەوان سەرسام 

دەبین و تێدەگەین، كە سادە و كەم مایە و شەیتانی و یاری كردنە بە وتە و 

زارەوەكان و سەرئەنجام بێمانا دەمێننەوە بەاڵم كاتێك كە لەناو نووسینەكاندا 

مامەڵە لەگەاڵ بیرەكانی دەكەین و ئەندێشەكانی بەو پەخشان و جوانكاری و 

ناسك بینانەدا دڵڕفێنمان دەكات و هەستدەكەین كە لەگەاڵ راستی قوواڵ و 

بااڵدا رووبەڕووین، بەاڵم لە راستیدا هیچ كات بەمشێوەیە نییە، ئەوەی كە 

ئێمە مامەڵەی لەگەاڵ دەكەین، سەرابی جوانی رەوان بێژییە.

ئەم  بێت،  دەسەاڵتێك  هەر  بوونیادی  زمان  كە  نییە  راست  ئەوە 

شتە جگە لە سەفسەتە شتێكی دیكە نییە، دەسەاڵتی واقیعی تێدەكۆشێت 
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زاراوەكان مەلول بكات، یان جادوویان لێبكات و بیان جوڵێنێت پەخشانی 

جوان و پڕ مرواری بارت، ئەندێشەی رووكەش و تێپەڕ وەكو بەهێزی و 

بەتینی خۆی دەنوێنێت، بەاڵم لەالی پۆپەر زمان و بەیانی ئەو كە هەرگیز 

بە چاكی و جوانی و بە سودی چەمكی پەیامی نەبووە، لە دەسەاڵتی تۆڕی 

قوواڵ و فراوانی بیر و دیدگاكانیدا ون دەبێت، دەبێت ئەوەش بڵێین، كە 

بە پێچەوانەی بیروڕای بارت، ئەندێشەكان تەنها لە زاراوەكان دروستناكرێن، 

بەاڵم ئەگەر زاراوەكان نەبن بۆ ئەوەی ئەندێشەكان بەرجەستە بكەن و ڕایان 

بەو  یان  بكرێن،  بەیان  ناتوانن  تەواوی  بە  ئەندێشەكان هەرگیز  بگەیەنن، 

شێوەیە هەبن كە دەبێت ببن.

لیبڕالیزمی ئەمڕۆ

نەوجەوانیدا  لە  دنیاوە،  هاتۆتە  نەمسا  لە   1902 ساڵی  لە  پۆپەر 

پەیڕەوی بیروڕای ماركسیستی بووە، پاشان لە ماركسیزم نیگەران و دڵسارد 

بووە، بەاڵم ساڵەها لە ناو پارتی سۆسیال دیموكراتدا كاری كردووە، كاتێك 

سۆسیال دیموكراتەكانی بەجێهێشت، ئەو كاتە بوو كە ئەندێشەی هاوبەشی 

بوون و الیەنگیری لە كۆنتڕۆڵی دەوڵەت بەسەر ئەواندا زااڵ بوو،  پۆپەر 

بەبێ   ئەگەر سۆسیال دیموكراسی  وابوو،  بڕوای  دابڕا و  لەوان  سەرئەنجام 

خۆیان  بڕوای  ماركسیستی  ))مێژووگەرایی((  و  سۆسیالیستی  وەهمەكانی 

بوونیاد بكردایە، بیروڕای خۆی لەگەاڵ ئەواندا ناهاوئاهانگ نەدەبوو.

كۆنەپارێزان بانگەوازی ئەوەیان دەكرد، كە پۆپەر لە ریزی ئەواندایە، 

چونكە پەیڕەوی هەنگا و بە هەنگاوی ئەو لەگەاڵ خواستی ئەوان بە سازدانی 

ئاشتی لەگەاڵ مۆدێرنێتە و تەكامولدا هاوئاهەنگ و دابڕاوە لەگەاڵ ئاشووبی 

ژیانی كۆمەاڵیەتیدا، بیروڕای پۆپەر بە رادەیەك دەوڵەمەندە، كە دەتوانرێت 

وەكو سەرچاوە و كانگای هەموو كانیاوەكانی قەڵەمڕەوی فراوانی فەرهەنگ 
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و دیموكراسی، چاوی لێبكرێت.

لە پەیڕەوی مەزنی  لیبڕاڵە، فەیلەسوفێكە كە  پۆپەر  بێگومان  بەاڵم 

ئادەم سمیس و جۆن ستیوارت میل و بیامین كۆنستان و ئەلكسی دوتوكڤۆیل 

هەڵقواڵوە، كە ئەم بیروڕایانە كۆڵەكەی سیاسەتی مۆدێرنن،  ئەم سیاسەتەس 

سەرەتا لە ئەوروپا، پاشان لە سەرانسەری جیهان بە دەستی ئەوان بوونیادنراوە 

بڵێین ئەوەی، كە زیاتر و پێش هەموو شتێك  نابێت ئەگەر  هەڵە و درۆ 

فەرهەنگە ئازادی لە جیهانی ئەمڕۆدا دەوڵەمەند كردووە و كردوویەتی بە 

پەیڕەوی ئەم سەردەمە، ئەندێشەكانی پۆپەر و كەسانی وەكو لۆدویك فۆن 

میزس و فردریك هایك و ریمۆن ئارۆنە.

بەكار  پۆپەر  بۆ  ))لیبرااڵ((  تایبەتمەندی  ئەگەر  كەسێك  سەرئەنجام 

لەو  دەیخواست  هەمیشە  پۆپەر  كە  دەكات  گوناهێك  بێگومان  بهێێت، 

تایبەتمەندییە دووربكەوێتەوە، دەیوت ئەمە ناڕۆشنی و نادیارییە لە وتاردا لە 

زاراوە سیاسییە هاوچەرخەكاندا ))لیبرااڵ(( بە مانای جیاواز و زۆرجار دژبەیەك 

لیبرااڵ،  لە  مەبەست  ساسكۆن،  ئەنگلۆ  واڵتانی  لە  نمونە  بۆ  بەكارهاتووە، 

كەسێكی پێشكەوتوخوازە كە لە سۆسیال دیموكراسی و تەنانەت سۆسیالیزم 

ئەمەریكای  و  ئیسپانیا  و  ئیتاڵیا  و  فەرەنسا  لە  بەاڵم  لێدەكەن،  الیەنگیری 

التین، لە نێوان لیبرااڵ و كۆنەپارێزیدا تارادەیەك جیاوازی ناكەن، لەم واڵتانە 

ئەو پارت وسیاسەتمەدارانەی كە بە لیبرااڵ دەناسرێن، پشتیوانی هەلومەرجی 

هەبوو و دەسەاڵتداران: واتا ئەو رژێمانەی، كە چەند سەرچاوەیەكیان هەیە، 

كە بناغەیان لەسەر بەشداری دەوڵەت لە بازاڕدایە و الیەنگیری لە پاوانخوازی 

و ناسیۆنالیزمی ئابوری دەكەن، زۆر بە وردی نەیارن بەرامبەر ئەوەی كە 

لیبرالیزمی كالسیك بە پەسەند و بەڵگەنەویستی داناوە.

ئەو دوو كتێبەی كە لیبرالیزمی كالسیكی ژیاندەوە- رێگەی كۆیلەیی 

لە نوسینی هایك و كۆمەڵگەی كراوە و دوژمنانی كە بەرهەمی پۆپەرە- لە 
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یەك كاتدا و لە ناوەڕاستی1940 باڵوبوونەوە، هەرچەندە زۆربەی خوێنەران 

لەو دوو كتێبە بێ  خەبەرن و دەزگای رووناكبیری و سیاسی لە سااڵنی دوای 

ئامۆژگاریەكانی  و  بیروڕا  بەاڵم  پێنەدا،  گرنگییان  دووەمدا  جیهانی  جەنگی 

ئەم  خێری  لە  و  ژیانەوە  سەرلەنوێ   كتێبەوە  دوو  ئەم  هۆی  بە  لیبرالیزم 

ئارام،  زەریای  پەراوێزی  ژاپۆن و واڵتانی  ئامۆژگارییانە واڵتانی خۆرئاوا و 

كە پەیڕەویان لەو مۆدێلە كردووە دەستیان گەیشت بە گەشە و بەهرە و 

پێشكەوتن لە باری مادی و كۆمەاڵیەتی، كە هیچ شارستانیەك تا ئێستا پێیان 

نەگەیشتووە.

وا  ش��ورەوی،  ئیمپراتۆریای  لەناوچوونی  و  سارد  جەنگی  كۆتایی 

لە  كە  پێبكات  دەست  بەختەوەری  و  ئارامی  سەردەمی  كە  پیشاندەدات، 

بۆ  نەك  نەتەوەكان،  هەموو  شێنەیی  تێكۆشانی  و  هەواڵ  بەرەو  ئایندەدا 

و  دیموكراسی  گەشەپێدانی  و  ژینگە  پاراستنی  بەرەو  بەڵكو  چەكداربوون، 

رێگای  لە  تەكنەلۆژی  و  زانست  پێشكەوتنی  و  فەرهەنگ  باڵوكردنەوەی 

ئاشتیدا هەنگاو دەنێن.

ئایا هێنانەدی ئەم دوورنما جوانە سەردەگرێت؟ مێژوو لەگەاڵ رووداوە 

ناكاوەكانی چەند ساڵی دوایی- لەناویاندا جەنگی كەنداوی فارس و پەیامە 

پێشبینی نەكراوەكانی- هۆشداریدەدات بە ئێمە، كە ئاگاداربین و قوربانی 

خۆشبینی كەسانی وەكو فرانسیس فۆكۆیاما نەبین، كە خەیااڵ دەكات بەرەو 

پیرۆزی كۆتایی لیبرالیزم و كۆتایی مێژوو بە دەربڕینی هیگاڵ، گەیشتووین.

هێشتا سەركەوتن بە پێوەری جیهانی نەهاتۆتە دی، بەشێكی دنیا كە 

بەجیهانی سێیەم ناسراوە، وێڕای هەندێك هەاڵواردن، هێشتا وەحشیگەری 

حوكمڕانە، هەموو شت حیكایەتی ئەوە دەكەن، كە بەراستی تا ماوەیەكی 

دیكەش بەردەوام دەبن داڕمانی رژێمە كۆمۆنیستەكان لە ئەوروپای ناوەند، 

ئەگەرچی رووداوی باش بوون بۆ سوودی ئازادی، بەاڵم هێشتا سەركەوتنی 
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لیبرالیزم لەم واڵتانەدا بۆ ماوەیەكی دیكە دوادەكەوێت و حەقیقەت ئەوەیە، 

كە زۆرێك لەو واڵتانە- لەناو خودی یەكێتی سۆڤیەتیشدا- ئەمڕۆ هەندێك 

تەنگترین  بەرچاو  و  توندڕەوترین  وەكو  شەڕ،  و  بەد  ئەهریمەنانی  لە 

لە  دووبارە  ئاینیی،  بوونیادگەرایی  و  یەهود  دوژمنانی  و  ناسیۆنالیستەكان 

وێرانەكانی كۆمۆنیزمەوە سەر بڵند دەكەن.

دەبێت ئەوەش بڵێین، كە لەوانەیە گرنگترین و راوەستاوترین بنەمای 

تەنها  رەتدەكاتەوە  كۆتایی  سەركەوتنی  هەرجۆرێك  كە  ئەوەیە،  لیبرالیزم 

ئەگەری  بوونی سەركەوتنی سنووردار و كاتی بوونیان هەیە، كە ئەوانیش 

هەمیشە روبەڕوون لەگەاڵ مەترسی شكست و پاشەكشە و رێگاگیران مادام 

مێژوو هەیە، لەوانەیە هەمووشت لەو مێژووە رووبدات، بۆیە مێژوو تەنها 

ناتوانێت بەرەوپێش بچێت و لەوانەشە بەرەو دواوە بگەڕێتەوە.

لە  تێكۆشانە  و  ب��ەردەوام  خەباتی  ئ��ازادی،  پێناوی  لە  نەبەرد   

زۆرێك لە بەرەكاندا هەرچی بەرەو هاندان و بەهێزبوونی دژی ناوەندێتی 

خاوەندارێتی  باڵوبوونەوەی  گەشەو  ناویاندا  لە  باشن،  بڕوات،  دەسەاڵت 

گواستنەوەی  پاوانكردن،  جیاتی  لە  ئازادەكان  بازاڕە  پەیداكردنی  تایبەتی، 

سەرمایەگوزاری و كار و پڕۆژەكان لە دەوڵەتەوە بۆ كەرتی تایبەتی.

بەاڵم هیچ كام لەمانە بە راستی ئامانجی ئازادی بەرەوپێش نابات، 

ئەگەر كۆمەڵگە لە هەمانكاتدا كەموكورتی بكات لە پەیداكردن و پەرەوەردەی 

بەرەو  لە  هاوواڵتیان  رەخنەیی  گیانی  و  رەخنە  بەبێ   رەخنەیی  گیانی 

تەنانەت  مەخابن  دەبن،  ناتوانا  خۆیان  هەڵبژاردنەكانی  و  ماف  پێشبردنی 

پێشكەوتنی سیاسەتە ئابوریەكانی لیبرالیزمیش لەم زەمینەیەدا ئەو كۆمەكەی 

بە هاوواڵتیان نەكردووە، كە دەبێت ئەو نەخشەیە ببینن و بۆ ئەم پرسە 

هۆشیارتر بن، بەپێچەوانەوە لە ئەنجامدا سەرگەردانی و ونبوونی ویژدانی 

هاواڵتی و باڵوبوونەوەی هەستی نابەرپرسیارێتی الوان بەرامبەر ژیانی گشتی 
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و روو وەرگێڕانی، تا رادەیەك گشتی لە كۆمەڵگەی مەدەنی كە بە قازانجی 

چینێكی سیاسی بچوك ئەنجامی دەبێت و ئەم چینە پرسە گرنگەكانی تەواوی 

كۆمەڵی لە دەستدەبێت، بەرهەمی هەموو ئەم پێشكەوتنە مادی و ئابوری 

و پایەداركردنی دیموكراسییە لە كۆمەڵگەكانی خۆرئاوادا، ئەگەر نەڵێین رق 

لە  شێوەیەك  النیكەم  ك��ردووە،  سیاسەت  جیهانی  بە  سەبارەت  كینەی  و 

هاوڕەنگی گشتی لەگەاڵ كۆمەڵدا سازكردووە، هۆكارەكانی پەیوەندی گشتی 

لە جیاتی هاندانی هێزی خەیااڵن و داهێنان و نیگای رەخنەیی، بەرەو بێهیز 

بوونی ئەوانە و هەڵتۆقانی پان و بەرینی بەرهەمە نیمچە فەرهەنگیەكان 

و  داكشان  بەرەو  فەرهەنگی  ژیانی  درۆییانە،  رەنگدانەوە  ئەم  رۆیشتووە، 

شێوە  بەباشترین  هەلومەرجانە  ئەم  ئایا  بردووە،  راستگۆیی  نا  و  گومڕایی 

الیەنگری تیۆری پۆپەر نییە؟ كە دەڵێت ئازادی تەنانەت لە دڵی پایەدارترین 

نەبەردی  نزیكدا،  ئایندەی  لە  مەترسیدابێت؟  لە  لەوانەیە  بەهێزدا،  قەاڵی 

ئازادی لە واڵتانی دیموكراتی، بەرامبەر بە دوژمنانی نادیار و فێڵباز دەبێت، 

نەك بەرامبەر ئەو ئایدۆلۆژییە تۆتالیتارانەی بەرەو گومڕایی و هەڵوەشانەوە 

دەچن، بەڵكو دیسان بەرامبەر ئەو كێشانە دەبێت، كە شكست هێنانیان زۆر 

دژوار دەبێت، وەكو بێزاری و تەمەڵی، دڵساردی و بێدەربەستی، كەموكووڕی 

لەگەاڵ  هاوڕەنگی  سەرسەرێتی،  و  هەوەسبازی  فەرهەنگی،  و  مەینەوی 

كۆمەاڵ، رەوشی نەبوونی جیاوازی و ماندوهێنەری ژیان، كە بەهرەمەندانی 

ئازادی لە زیندانیاندا ئەسیر دەبن.

      

سەرچاوە: فلسفە و جامعە و سیاست، گزیدە و نوشتە و ترجمەی 

عزت اللە فوالدوند، نشر ماهی، تهران 1387، لە ل 191-173   
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لێبووردەیی و بەرپرسیارێتیی هزری
پۆپەر

لە عەرەبییەوە: عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە
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دیموكراسی  واڵتانی  لە  الیكەمی  لێبووردەیی  پێناچێت  لە سەرەتادا 

بێت.  تەڵەزگە  نیوزیالندا  و  ئوستڕالیا  و  باكور  ئەمەریكای  و  ئەوروپا  و 

هەموو  كە  روونە  خۆرئاوادا،  كراوەكانی  نیمچە  یان  كراوە،  لەكۆمەڵگەی 

تاكێك خۆی لە كایەی لێبووردەیی بەرانبەردا دەبینێتەوە و تا رادەیەكیش 

لە  باوەڕەی  ئەو  رەنگە  و  هەیە  لێبووردەیی  بە  باوەڕی  كەسێك  هەموو 

باوەڕی بە دیموكراسی بەهێزتر بێت. بە دڵنیاییەوە خەڵكەكە هێندە باوەڕیان 

بە لێبووردەیی بەهێزە، كە گرفتێكی نوێیان خوڵقاندووە: ئاخۆ گرفتی ئێمە 

نەبەزاندووە؟  پێویستمان  سنوری  لێبووردەییەوە  بە  پەیوەستبوونماندا  لە 

ئاخر ئەوەتا لە ترسی ئەوەدا، كە نالێبووردە بین، وامانلێهاتووە دەمانەوێت 

لێبووردەیی لە شێوە یاساییەكەدا، هێندە فراوانبكەینەوە، ئەوانەیش بگرێتەوە 

نالێبووردەن، ئەوانەی دەیانەوێت ئایدیۆلۆژیای دژە لێبووردەیی باڵوبكەنەوە: 

واتە ئەو ئایدیۆلۆژیانەی دەڵێن هەركەس لە هاوڕێكانی جیابووەوە دەبێت 

بەهێز لەناوببرێت، چونكە بە تاوانكاریان دادەنێن. من لێرەدا ئەم حاڵەتە 

بە مەترسیدارترین گرفت دادەنێم كە روبەڕوومان دەبێتەوە، نەك لەڕووی 

تیۆریەوە، بەڵكو لە رووی كرداریشەوە، بۆیە ئێمە لە زیادەڕەویماندا دەرهەق 

بە لێبووردەیی لەوەدایە ئازادی و لێبووردەییشی لەگەڵدا وێران بكەین.

ئارا،  هاتوەتە  مەترسییەكە  كە  بكەم،  ئەوە  پێشنیاری  نامەوێ  من 

و  تۆتالیتاری  دیكتاتۆریەتی  جۆرەها  دەستی  لە  دەس��ەاڵت  بوونی  بەاڵم 

دیكتاتۆریەتەكانی لینین و مۆسۆلینی و ستالین، وێڕای رووخانی چیكوسلۆڤاكیای 
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دیموكراسی لە ساڵی 1948 و داگیركاریەكەی ساڵی 1968 و زۆر نموونەی 

تر..هەموو ئەمانە ئەوەمان پیشاندەدات، كە ئەگەر هەیە چی رووبدات و 

چۆنیش رووبدەن، بێگومان ئەركمانە كە لەو رووداوانەوە پەند وەربگرین، 

دەبێت لە مێژوو و هەڵەكانمانەوە شت فێربین.

لێبووردەیی  بە  بڕوادار  ئێمەی  بەوەی،  پێویستمان  لە  زیاد  ترسی 

نالێبووردە بین، تووشی ئەو هەڵوێستە هەڵە و مەترسیدارەی كردین، كە 

بە  گەر  شتێكیشدا  هەر  توندڕەویی،  و  لێبووردەیی  دژانی  لەگەڵ  دەبێت 

رادەیەكی كەمیش ببێتە هۆی توندڕەوی لێبووردە بین. ئەم هەڵوێستەمان 

دیدەوە  لەو  چونكە  سەرسامیە،  جێی  و  روون  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە 

سەرچاوەی گرتووە، كە لە بنچینەی سەرلەبەری لێبووردەییدایە: ئەو دیدەی 

هەڵەكردن  بۆ  بانگەشەیش  دەشێت  و  دەكەین  هەڵە  هەموومان  پێیوایە 

بكەین، ئەو دیدەی دەڵێت رەنگە من هەڵەبم و تۆ ڕاست بیت و دەبێت 

خۆم فێربكەم، تا بەو هەستە رەمەكییە مەترسیدارە، یان بەو قەناعەتە فریو 

نەخۆم، كە پێمدەڵێت: تۆ هەمیشە راست و بێ هەڵەیت. دەبێت ئاگاداری 

ئەو هەستە بم، چەندە هەستێكی بەهێزیش بێت، چونكە چەندە هێزی زیاتر 

بێت، ئەوەندەیش مەترسیی بەدگومانكردنی خۆم بە خودی خۆم و ئەگەری 

نالێبووردە بوونیشم زیاتر دەبێت.

كەس هێندەی ڤۆڵتێر هەموو ئەمانەی بە روونی نەبینیوە و كەسیش 

وەك ڤۆڵتێر گوزارشتی لێ نەكردووە، كە لە كتێبی )فەرهەنگی فەلسەفە( 

بابەتی )لێبووردەیی(دا دەڵێت:« لێبووردەیی چییە؟ بێگومان دەرەنجامێكی 

الوازیین:  زادەی  هەموومان  ئێمە  مرۆڤایەتیمانە،  كەینونەی  هاوبەندی 

و  ببوورین  یەكتری  لە  با  بۆیە  هەیە،  هەڵەكردنمان  خواستی  هەموومان 

دەرهەق بە شێتیەكانی خۆمان لێبووردە بین. ئەمە بنەمای یەكەمی یاسای 

سروشتە، بنەمای یەكەمی هەموو مافەكانی مرۆڤە«.
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من زۆر بەو داڕشتنەی ڤۆڵتێر سەرسامم، چونكە بە راستی بەڵگەكانی 

یەكانگیرن و بەرمەبنای دیدێكی سوكراتین كە دەڵێت:« دەزانم كە نازانم.. 

بە زەحمەتیش ئەوەم زانی«. ئەمەمان بەسە بۆئەوەی داوا بكەین لە ئاستی 

لە  بەرگری  كە  نییە،  بەس  ئەوە  بۆ  بەاڵم  بنوێنین،  لێبووردەیی  یەكتریدا 

لێبووردەیی بكەین هەركات، كەوتە بەر هەڕەشە و هێرشی كرایە سەر.

لێبووردە  بەرانبەرەكەیشی  لێبووردە  دەبێت  لەوەی  دڵنیابوو  ڤۆڵتێر 

نەدەكرد، كە  ئارای كۆمەڵگەیەكی دیموكراسیی  پێشبینیی هاتنە  ئەو  بێت. 

تیایدا لێبووردەیی ببێتە بنەمایەكی قبوڵكراو، نەك هەر لە رووی لێبووردەیی 

ئەوەیشی  پێشبینیی  هاوكات  سیاسیش.  لێبووردەیی  بەڵكو  ئاینییەوە، 

نەدەكرد لەنێو ئەو كۆمەڵگە دیموكراسییەدا كەمینەیەك بێتە ئارا لەبەرانبەر 

لێبووردەیی زۆرینەدا ئەوان لێبووردە نەبن.. كەمینەیەك تیۆری نالێبووردەیی 

بزانن. هێندەیش هۆكارمان هەیە،  پێویستی  بە  قبوڵبێت و  توندوتیژیی  و 

بێینە قەناعەتە بەوەی ئەوجۆرە كەمینانە، ئەگەر توانییان بۆ یەك رۆژیش 

بێنە سەر دەسەاڵت، دەتوانن دیموكراسی و ئازادیی دەربڕین و لێبووردەییش 

نەهێڵن.

كەمینانەیشدا  ئەو  ئاستی  لە  دەبێت  ئایا  لێرەدایە:  گرفتەكەیشمان 

لێبووردە بین؟ ئەگەر لێبووردە نەبین، واتە فێڵمان لە بیروباوەڕی تایبەتی 

روو  دوو  ئەوكات  ك��ردووە،  نالێبووردەیی  بۆ  سازشمان  و  خۆمانكردووە 

كۆتایی  لە  بەرپرسیاردەبین  ئەوكات  نواند  لێبووردەییشمان  دەبین..ئەگەر 

هێنان بە دیموكراسی و لێبووردەیی.

لە  لێبووردەیی،  لە  داكۆكیكاران  گەورە  لە  كام  دڵنیاییەوە هیچ  بە 

ئیرازمۆسەوە تا جۆن لۆك و جۆن ستیوارت مل، پێشبینیی گەیشتنیان بەم 

هەڵوێستە نابەدڵە نەكردووە. لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت بڵێم، كە جۆن لۆك و 

جۆن ستیوارت مل و زۆرینەی بیرمەندانی دوای ئەوانیش، هێندە پەرەیان 
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بەتیۆری لێبووردەیی داوە، كە وەاڵمێكی زۆر تەواوی ئەم پرسیارە بدرێتەوە: 

دەبێت لەم دۆخە نوێیەدا چی بكرێت؟ چونكە ئەوان دڵنیابوون كە لێبووردەی 

نابێت بێ سنور بێت.

تەواو  بۆتەی  لە  بێگومان وەاڵمەكە  ئێستامانەوە،  بە الیەنی دۆخی 

كرداریدا بەم شێوەیە دەبێت: تا ئەوەندەی ئەو كەمینە نالێبووردانە وەك 

دەبێت  بكەنەوە،  باڵوی  و  بكەن  تیۆرەكانیان  لە  قسە  عەقاڵنی  پێشنیاری 

بەوپەڕی ئازادی رێگەیان پێبدرێت، بەاڵم دەبێت ئاگاداریان بكەینەوە، كە 

لێبووردەیی دوو الیەنەیە و ئەركی لێبووردەیی ئێمە لەوێدا كۆتایی پێدێت، 

كە ئەوان دەست بە توندوتیژی دەكەن. لێرەیشدا پرسیارێكی تر دێتە ئارا: 

ئاخۆ مشتومڕی عەقاڵنی لەكوێدا كۆتایی دێت و توندوتیژی دەست پێدەكات؟ 

لە راستیشدا بە ئاسانی لە مومارەسەكردندا ئەم پرسە دیاریناكرێت، چونكە 

توندوتیژی نواندن دەشێت لە شێوەی هاندانا بێت بۆ توندوتیژی، یان لە 

شێوەی پیالندا بێت لەدژی دیموكراسیی دەستووری و رووخاندنی، بێگومان نە 

هاندان بۆ توندوتیژی نواندن و نە پیالنیش بۆ رووخاندنی دیموكراسی هێندە 

بە ئاسانی جیاناكرێنەوە تا بە لێبووردەیی بەرەنگاریان بینەوە. ئەم پرسەیش 

رەنگە  نموونە،  بۆ  دەبێت.  جۆرەكی  یاساوە  بە  پەیوەندییەوە  الیەنی  بە 

كوشتنی بە ئەنقەست بە زەحمەت لە كوشتنی نائەنقەست جیابكرێتەوە، یان 

بێتوانایی تەواو لە تێكدانێك ئامانج لێی تێكدەری بووبێت. 

من پێموایە لە رووی بیروباوەڕەوە دۆخی مەعنەوی و تیۆری تەواو 

كاریاندا  و  ئیش  لە  خەڵكی  لە  زۆرێك  ئەوەیشدا  لەگەڵ  دەبێت..  روون 

ناكەن  حەز  رادەی��ەی  ئەو  تا  دەكەن،  لێبووردەیی  زەرورەت��ی  بە  هەست 

جیاوازیی بكەن لە نێوان حزبێكی سیاسیی بە مانا دیموكراسیەكەی) حزبێك 

بەردەوام ئیش لەسەر رێسا دیموكراسیەكان بكات، تەنانەت گەر زۆرینەیشی 

بەدەست هێنابێت( و حزبێكی تردا كە) ئاشكرا بێت، یان ژێربەژێر( پیالن 
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لە دژی دیموكراسی بگێڕێت. ئەگەر پیالنەكەیش بە شێوازێكی دیموكراسی 

جێبەجێ بكات، یان بە هەر شێوازێكی تر بێت، گرنگیەكی ئەوتۆی نییە، 

چونكە نەهێشتنی دیموكراسی لە هەموو بارەكاندا دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی 

توندوتیژی و زۆرەملێ. ئێمە نابێت مل بۆ ئەوجۆرە حزبانە كەچ بكەین، 

پرسیارەی  ئەو  دەرب��ارەی  بەدەستهێنابێت.  زۆرینەیشیان  گەر  تەنانەت 

لێبووردەیی  هەیە  ئەوەی  مافی  لەوجۆرە  حزبی  ئاخۆ  بەوەی  پەیوەستە 

لە  نەخێر.  هەیە:  روونیان  وەاڵمی  تیۆرەكان  پێموایە  بنوێنرێت،  دەرهەق 

ئاستی هەڕەشەكاری بە نالێبووردەیی ناكرێت لێبووردەبین، بە تایبەتی كە 

هەڕەشەیەكی مەترسیدار بێت.

ئ��ەوان��ە  ت��ی��ۆرەك��ان��ی  ه��ەم��وو  دەش��ت��وان��ی��ن  بێگومان  و  دەب��ێ��ت 

هەموو  بهێننەوە،  توندوتیژی  بۆ  پاساو  دەیانەوێت  كە  پووچەڵبكەینەوە، 

ئەوەن  بەرمەبنای  و  هاوشێوەن  گەوهەریاندا  لە  بەردەوام  تیۆرانەیش  ئەو 

بانگەشەكاران  ئێمەی  و  ناتەواوە  لێبووردەییەكەمان  و  دیموكراسی  گوایە 

كاتەكاندا  هەموو  لە  توندوتیژیمان  بووین  كەس  یەكەم  لێبووردەیی،  بۆ 

بەكارهێناوە.. بێگومان ئەم قسە و قسەڵۆكانە بەردەوام دەكرێن.. لەبیریشم 

ناچێت سااڵنی 1918، 1919دا ئەم قسانە دەكران گوایە سەرمایەداری بەهۆی 

توندوتیژیی بەردەوامیەوە بەرپرسیارە لەو قوربانیانەی رۆژانە دەكەوتنەوە كە 

لە قوربانیەكانی هەموو مێژووی شۆڕشی سۆسیالیستی زیاتر بووە. ئەوەیشم 

ئەفسانەیە  بەو  باوەڕم  هەفتە  چەندین  خۆیشم  خودی  كە  ناچێت،  لەبیر 

هێنا، بەرلەوەی بگەمە تەمەنی حەڤدە ساڵی و بە چاوی خۆم ژمارەیەك لە 

قوربانیانی شۆڕشی سۆسیالیزم ببینم. ئەوەیش ئەزموونێك بوو بۆ هەمیشەیی 

پاساودەری  تری  بانگەشەیەكی  هەر  بانگەشانە،  لەو  رەخنە  توندی  بە 

توندوتیژی بەكارهێنان بگرم لە هەر الیەكەوە بێت. بەتەواوەتییش رای خۆم 

گوێم  گشتیەكاندا  هەڵبژاردنە  لە  نازیەكان  سەركەوتنی  دوای  كاتێك  گۆڕی 
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لە )گۆرنگ( بوو دەیوت پشتگیری لە هەموو سەربازێكی هێزەكانی زریان 

دەكەم، كە ناچاربن توندوتیژی دەرهەق بە هەر كەسێك بەكاربێنن؛ تەنانەت 

گەر هەڵەیەكی بچووكیش بكات و كەسێك دەستگیر بكات كە داواكراویش 

لە  بەر  نازیەكان  كە  داهات  درێژەكان«  خەنجەرە  »شەوی  دواتر  نەبێت. 

روودانی ناوەكەیان لێنا و لەو شەوەدا خەنجەر و تفەنگەكانیان نەك لە دژی 

ركابەران و جوولەكەكان، بەڵكو لە دژی دیارترین سەركردەی میللیی خۆیان 

بەكارهێنا، واتە دژی ركابەرانی هیتلەر، كە دۆست و پشتگیری خۆی بوون، 

وەك »رۆهم« و زۆرێكی تر لە هاوڕێكانی.) بەراوردی ئەم حاڵەتەی هیتلەر 

بكەن لەگەڵ ئەو دادگاییەی ستالین تا رادەیەك بەر لە جەنگی دووهەمی 

و  دۆست  و  دێرین  پاسەوانانی  تێكشكاندنی  بۆ  هەمانكاتدا  لە  جیهانی، 

هاوڕێ هەرە دڵسۆزەكانی بەكاریهێنا، دواتریش لە دژی ئەوانەی دڵسۆزانە 

خزمەتیان كرد، تا ئەوكاتەی خۆیشی � وەك هەندێك پێیانوایە � بە دەستی 

ئەو خونكارە كۆتایی پێهات، كە بۆ لەناوبردنی دژانی یارمەتیدا، هەروەها 

بەراوردی بكەن بە چۆنێتیی بەكارهێنانی دەسەاڵت لەالیەن رۆبسپێرەوە لە 

دژی هاوڕێكانی خۆی، تا ئەو ساتەی خۆیشی لە سێدارە درا(.

دەستبەرداری   ناچاربووم  ئەڵمانیا  رووداوانەی  ئەو  دوای  لە  كەواتە 

دەركەوت  بۆم  چونكە  بێنم،  ناتوندوتیژیەوە  بە  پەیوەستیم  رەهایەتی  بە 

ئەوانە  وەاڵمی  بەچی  دەتوانین  ئەمڕۆ  بەاڵم  هەیە،  سنوری  لێبووردەیی 

بدەینەوە كە ئێمە بە »سەرمایەداری« و بەكارهێنەری توندوتیژی تا حاڵی 

حازریش ناودەبەن؟

دەزانم  هەقیقەتی  بە  بەوەی  متمانەوە  تەواوی  بە  دەبێت  پێموایە 

وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەمەوە، بۆیە دەبێت بەوجۆرە بەرەنگاری ركابەرانمان 

لە  كراون.  چۆنیش  و  بدەن  پیشانمان  و  هەڵەكانمان  كامەن  كە  بینەوە، 

زەینمدا وادەردەكەوێت، كە كۆمەڵگەی خۆرئاوایی ئازادترین، لێبووردەترین، 
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لە  روو  كەمتر  تر  كۆمەڵگەكانی  هەموو  لە  و  كۆمەڵگەن  دادپەروەرترین 

توندوتیژی نواندنن: مەگەر كۆمەڵگەی ئەسكیمۆی بەر لە سەدەی بیستەمی 

لێهەڵبوێرین، چونكە لەو كۆمەڵگەیەدا كوشتنی بە ئەنقەست و نائەنقەستیش 

نەبووە.  تریان  توندوتیژیی  هەبێت،  زانیاریمان  هێندەی  ئیتر  هەبووە، 

راڤەی  بتوانین  رەنگە  و  بوون  حكومەت  بێ  ڕادەی��ەك  تا  ئەسكیمۆكان 

توندوتیژیەكەیشیان بگێڕینەوە بۆ جوگرافیای بەرفراوانی ناوچەكانیان لەچاو 

كەمیی دانیشتوانەكەیان.

باشترین  ساتەیش  ئەم  تا  خۆرئاوایی،  كۆمەڵگەی  وتوومە  پێشتر 

كۆمەڵگەی سەر زەوین و تاوان، دەبێت مرۆڤ ئەم هەقیقەتە نەڵێت ئەگەر 

بۆیە دەبێت لەدژی  نەیڵێت،  تواناوە  باوەڕی پێی هەبێت، بگرە بەوپەڕی 

ئەوانە بووەستینەوە، كە دەیانەوێت قەناعەت بە كەمینەكان بكەن، گوایە 

دۆزەخی  بە  كە  دەژیین،  ترسناكدا  جیهانێكی  لە  ئێمە  و  نەهامەتیدان  لە 

جیهانێكی  لە  ئێمە  ئەوەیە  راستیەكەی  بەاڵم  دادەنرێت،  سەرمایەداری 

زۆرجوان و ئازاد و كراوە و سەرسوڕهێندا دەژیین. بە دڵنیاییەوە لەمڕۆدا 

ئەوەیشیان  هەر  و  رۆشنبیران  لە  دەكرێت  پێشبینی  كە   ( مۆدێلێكە  وەك 

لێ داوا دەكرێت( پێچەوانەكەی بڵێن و سكااڵ لە نەخۆشیەكانی كۆمەڵگە و 

زوڵم و ستەمی كەڵەكە بووی ئەم كۆمەڵگەیە بكرێت، بە تایبەتی لە ئاستی 

جیاوازیە مەترسیدارەكان )رەنگە هەڕەشەكردنیش هەبێت بە نزیكبوونەوەی 

ئەو رۆژەی لە پای تاوانەكانمان لەسێدارەمان دەدەن(. دیارە ئەمانە راست 

نین.

راستە زۆر راستە خەڵكانێكی كەم هەن زۆر دەوڵەمەندن، بەاڵم ئەوە 

ناخوات  ئەوەندە خەفەت  بێگومان كەس  تێدایە؟  تۆ  بۆ من و  زیانێكی  چ 

لەوەی خەڵكێكی كەم زۆر دەوڵەمەند بن؛ گەر باس لەوەیش نەكەین بەشێك 

لەو خەڵكە كەمە دەوڵەمەندە پارەیەكی باش لە دامەزراندنی زانكۆ و كۆمەك 
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بەخشین و دانانی كورسیی فێرخوازی و دروستكردنی پەیمانگەی پسپۆڕی 

لە توێژینەوەكانی نەخۆشیی شێرپەنجەدا خەرجدەكەن، ئەمە وەك نموونە.

لە راستیدا كۆمەڵگەكانمان، وێڕای ئەوەی دیموكراسیەتی خۆرئاوایی 

ئازادیی  تاكە كۆمەڵگە دادەنرێت رادەیەكی زۆر  دوورە لە تەواوكاری، بە 

دەستەبەر كردبێت و هەوڵی زۆریشی تێدا دەدرێت بۆ سەرخستنی دەستكورتان 

و ئاستێكی بەرزی یەكسانیی تێدایە لەبەردەم یاسا، لەگەڵ بوونی رادەیەكی 

كۆمەڵگەی  بگەینە  لەوەی  دوورین  هێشتا  بێگومان  لێبووردەیی،  زۆرباشی 

بە شێوەیەكی  مادەی هۆشبەر  تەواوكار، چونكە هێشتا جگەرە و مەی و 

خۆ  شیرینە،  المان  ئازادی  لەبەرئەوەی  بەاڵم  بەكاردەهێنرێت،  مەترسیدار 

الدان لەو شتانە كارێكی ئاسان نییە. لێرەدا پێشبینی دەكەم كەسێك بڵێت: 

بەاڵم ئەو شتانە دەرەنجامێكی ئاماژەن بۆ نەهامەتیی نەوەی نوێ دەرهەق 

بە جیاوازییە كۆمەاڵیەتییەكان و بێكاری. ئەگەر مەبەستتان ئەوەبێت خەڵكێك 

هەن سامانی زۆرتریان هەیە، دەڵێم گرنگ نییە مادام خەڵكانی تر ژیانێكی 

بێكاری  دەزانم  جیاوازترە.  زۆر  پرسێكی  بێكاری  بێگومان  دەژین..  رەوا 

نەخۆشیەكی راستەقینە و ترسناكی كۆمەاڵیەتی و بگرە گەورەترین قەیران 

و تەڵەزگەی نێو تەڵەزگە كۆمەاڵیەتیەكانە، بێگومان نازانم چۆن ئەم دەردە  

كۆمەاڵیەتییە كوشندەیە چارەسەر دەكرێت. لە نێو هاوڕێكانمدا ئابوریناسی 

چارەسەركردنی  رێگەكانی  لەبارەی  ئەوان  بڵێم  ناتوانم  بەاڵم  ناودار هەن، 

بێكاریەوە لەنێو خۆیاندا جیاواز و ناكۆك نین، بەاڵم دڵنیام لەوەی: ئەگەر 

نەدەبوو، چونكە هیچ  بێكاری هەر  بێكاری هەبوایە  بۆ  زانراو  دەرمانێكی 

نادات،  خۆی  لەدەست  هەڵبژاردنەكاندا  لە  سەركەوتن  هەلی  حكومەتێك 

ئەگەر بێكاریی پێ چارەسەر بكرایە.

بەاڵم  نین،  كەموكورتی  بێ  كۆمەڵگەكانمان  دەكەمەوە  دووب��ارەی 

قسەكردن لەبارەی هەڵەكانەوە لە كۆمەڵگەی دیموكراسیی خۆرئاوادا پێشوازیی 
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لە  لێدەكرێت و هەنگاوی كرداری دەنرێت بۆ چارەسەركردنی پرسەكان.. 

كۆمەڵگە دیموكراسیەكاندا زیاتر لە هەموو كات و شوێنەكان، هەنگاوی تریش 

لە پێشدایە. وەك هەوڵێكی كەسێتیی خۆم بۆ بە دادپەروەری وەاڵمدانەوەی 

پرسیارە  ئەم  دەگرن،  لێبووردەییەكەمان  و  دیموكراسی  لە  نەنگی  ئەوانەی 

دەكەم: ئایا دیموكراسیەكەمان بە حوكمێكی ستەمكاریی شاراوە دادەنرێت، 

تەنانەت گەر بەوجۆرەیش دەربكەوێت؟ دەتوانین بەمجۆرە وەاڵمی پرسیارەكە 

بدەینەوە:

ئەمەریكادا  پەیڕەوكراوی  لە دیموكراسیی  با هەژموونی رای گشتی 

بكەینە نموونە. ئەوە رای گشتی بوو رێگەی بە حكومەت نەدا چەكی ئەتۆمی 

بەكاربێنێت لە شەڕی دژ بە كۆریا و ڤێتنام، كە دەكرا بەكاربهێنرێت و ببێتە 

هۆی سەركەوتنی ئەمەریكا، لەبریی نیوە دۆڕاوی لە شەڕی یەكەمی دژی 

كۆریا و دۆڕانی تەواو لە شەڕی دووەم دژی ڤێتنام.. هەر ئەو رای گشتییە بوو 

سەرۆك ریچارد نیكسۆنی ناچار بە دەست لەكاركێشانەوە كرد. بێگومان رای 

گشتی كاتی دەوێت بۆ بەرجەستەبوون، بەاڵم بۆ یەكەمین جاریش لە مێژوودا 

بە بێ هەڵبژاردن سەركەوتوو بوو لە وەستاندنی شەڕێكی بەردەوامدا، كە 

ئامادە نەبوو كۆمەكی و پشتگیریی بۆ دەستەبەر بكات. من رووداوێكی تری 

مێژوویی لەوجۆرە شك نابەم بووبێتە هۆكاری سەركەوتنێكی لەوشێوەیە، كە 

دەتوانین بە دەرچەی رزگاربوونی لە جەنگ ناوبنێین. دەتوانین ئەم قسەیە 

بووە،  مافی خۆی  گشتی  رای  ئاخۆ  بدەین  ئەوە  بێئەوەی حوكمی  بكەین 

بەتایبەتی  ئەگەر رووداوەكانی باشوری خۆرهەاڵتی ئاسیا دوای كشانەوەی 

ئەمەریكا لەبەرچاو بگرین. ئەو نموونانەی باسیاندەكەم، بەڵگە هێنانەوەن 

بۆ ئەوەی دیموكراسی نەنگی نییە، بەاڵم نموونەكانم بۆ ئەوە نییە، كە رای 

گشتی هەمیشە لەسەر هەقە، یان لەو حاڵەتانەدا لەسەر هەق بووە، یان 

لە ئایندەدا لەسەر هەق دەبێت. ناشتوانین ئەمە لەبارەی هەموو رایەكەوە 
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جێی  ئەمەیان  لێرەدا  و  دەسەاڵتگەری  یان  بێت،  گشتی  رای  دەربخەین، 

مەبەست نییە، بەڵكو مەبەستەكە پرسیارە لەوەی ئایا دیموكراسی نەنگییە 

یان نا . هەموو بەڵگەكانیشم دەریدەخەن، كە دیموكراسی نەنگیی نییە و 

هەر ئەمەیش وەاڵمە بۆ مشتومڕی ئەو كەمینانەی پەنا بۆ توندوتیژی دەبەن.

دەتوانین یەك دوو وشە لە بارەی پرسێكی كەمتر جێ بایەخ بێنینەوە. 

مێژووی  تیۆری  هەڵوەشانەوەی  دوای  پەنجاكاندا،  سااڵنی  سەرەتای  لە 

ماركسیزم، هەندێك لە فۆرمەكانی ماركسیزم گۆڕان، تەنها بە سكااڵی ئاڵۆز 

لە خراپیەكانی جیهان و ژیان، بەتایبەتی لە ئاكامی بەناچاری ژیان و گوزەران 

لە دۆزەخی سەرمایەداری دا. بەوجۆرەیش لە بریی هێنانە مەیدانی تیۆرێكی 

لەبارەی  دروشمەكان  تایبەتی  بە  دروشم،  بەرزكردنەوەی  بووە  دیاریكراو، 

»نامۆبوونەوە«: سكااڵكەیش ئەوە بوو، كە سەرمایەداری لە شێوازی ژیانی 

سرووشتی نامۆمان دەكات و ژینگەی سرووشتیمان لێزەوت دەكات.

بینا و پەرەسەندنە  بنێم، كە هەندێك  ئامادەم دان بەوەدا  ئەمڕۆ 

بیناسازیەكان، بە تایبەتی ئەوانەی دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمی ماركس، جێی 

بە  ماركس  بەرهەمهێنانەی  ئەو  جۆری  بە  پەیوەندن  بێگومان  سەرنجن، 

و  بارودۆخ  بنێم،  بەوەیشدا  دان  ئامادەم  من  ناودەبرد.  »سەرمایەداریی« 

هەلومەرجی كرێكاران لە سەردەمی ماركسدا لە سایەیدا دەڕەنجان ترسناكتر 

دانپێدان، هەلومەرجی كار لە زۆر شوێندا هێشتا هەر خراپە و  بوو. بۆ 

دەبێت باشتر بكرێت، با لە زۆر شوێنی تردا تا رادەیەك باش كرابێت.

بەاڵم ناتوانم سكااڵی ماركسیەكان لە خواستی گشتی بەرەو نامۆكردن 

زۆر بە جدی وەربگرم: واتە نامۆكردنمان لە ژینگەی سروشتی، لەبەرئەوەی 

ئەو خواستە یەكێكە لە خواست و ئاڕاستە بنچینەییەكانی ژیان و كردەی 

هەڵكردن.. ئەی یەكەم »جین«ی رووت كە لە نێو ئەنزیمەكاندا ژمارەیان 

زۆر بووە ) بە گریمانەی ئەوەی شتێكی لەم بابەتە هەبووە(، ئەو جینە 
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هەڵبژێردراوی  شوێنی  و  سروشتی  ژینگەی  لە  خۆی  نەبوو  شتێك  یەكەم 

بە  هەر  توانیی  گۆڕانەوە  لەڕێی  ئەوەی  دوای  ئەویش  كرد؟  نامۆ  خۆی 

بۆخۆی  تایبەتی  ژینگەی  كارەیشی  بەو  و  داپۆشێت  خۆی  ئەنزیمەكان 

شێوەیەكی  بە  نامۆبوونیش  سەقامگیرتر،  ژینگەیەكی  بێگومان  دروستكرد، 

پاڵتۆ  باراندا  رۆژان��ی  لە  ئەمڕۆ  كە  ئێمەیش  دەك��ات.  كار  هەمان  گشتی 

لەبەردەكەین و رۆژانی گەرمایش جلی تەنك دەپۆشین و بۆ رێگەوبانیش 

پێاڵو لەپێدەكەین، لە فەراهەمكردنی ژینگەی تایبەتەوە خۆمان لە ژینگەی 

ئەوەیە،  دەبێت  دەاللەتی خۆی  لێرەدا  ئەوەی  دەكەین،  نامۆ  سروشتیمان 

ئەگەر  بێت،  بێكەڵك  شڕو  پێاڵوەكەمان  و  نەگێڕێتەوە  باران  پاڵتۆكەمان 

ئەو  چاككردنی  پرسی  دەدەین،  چاككردنیان  هەوڵی  بێگومان  بن،  وایش 

پێاڵوەی دەیكڕین پرسێكی تەواو تایبەتە: لەوجۆرە تەڵەزگانەیە ژیان بەهۆی 

بەرەو  ترەوە  هەنگاوێكی  لە  واتە  دەكات،  چارەسەری  ترەوە  گۆڕانێكی 

نامۆبوون و گواستنەوە. سكااڵ لەنامۆبوون لەوپەڕی پووچیدایە، وەك سكااڵ 

مرۆڤ  ئێمەی  ئەوەی  لەبریی  و..هتد،  ددان  تاقمی  و  فێستیڤاڵ  لە  وایە 

دڵخۆش بین بە دەستكەوتنیان و هەوڵی بەردەوام بۆ چاككردنیان ئەگەر 

پێویستییان بە چاككردن بێت.

دیموكراسی  و  لێبووردەیی  لێبووردەیی:  پرسی  سەر  دەگەڕێینەوە 

روبەڕوی  ژیان،  هەلومەرجەكانی  چاككردنی  بۆ  زۆرەكانمان  هەوڵە  و 

هێرشی بەردەوام دەبنەوە، ئەگەر ئەو هێرشانە لە سنووری رەخنەی رەوادا 

لێبكەین، ئەگەر هەڵەیش بن، دەبێت وەاڵمیان  بمێنن دەبێت پێشوازییان 

لە  سود  بێت  الیەنێكەوە  و  كەس  لەالیەن  ئەگەر  تایبەتی  بە  بدرێتەوە.. 

لێبووردەی وەربگرن، بێئەوەی خۆیان ئامادەبن رۆڵی لێبووردەیی ببینن، یان 

داوای مافەكانی خۆیان بكەن و ئامادە نەبن مافی ئەوانە دەستەبەر بكەن، 

كە داوای مافەكانی خۆیانیان لێدەكەن. لەوجۆرە دۆخانەدا، نەك هەر هەقی 
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خۆمانە، بەڵكو ئەركی سەر شانمانە لە ئاستی ئەوانەدا لێبووردە نەبین، كە 

دەیانەوێت خودی لێبووردەیی تێكبشكێنن.. لەم حاڵەتەدا بەرپرسیارێتیەكی 

پوخت  و  كورت  خاڵە  ئەم  دەبێت  لێرەدا  دەبێت.  مەترسیدارمان  زۆر 

بكەینەوە: ئێمە بۆئەوەی بەرگری لە لێبووردەیی بكەین لە دژی دوژمنانی، 

دەبێت بەرگری لە دیموكراسی و دام و دەزگا و دەستكەوتەكانی بكەین، 

بەاڵم پێشنیاردەكەم كە لەمەدا دەبێت بە شێوەیەك لە شێوەكان دوورتریش 

بڕۆین. الوازی و دوودڵیمان لە بەرگری نەكردن لە دیموكراسی و كۆمەڵگەی 

كراوە و ترسمان لەوەی دواجار ئێمەیش لە ئاستی نالێبووردەكاندا نالێبووردە 

بین، ئەو ترس و الوازیە لەم واقیعەدایە: لەڕاستیدا ئێمە پەندمان لە وانەكەی 

ڤۆڵتێر وەرگرتووە، كە زۆر بە جوانی دایڕشتووە و پێیوایە هەمیشە ئەگەری 

ئەوە لەئارادایە بەهەڵەدا بچین، چونكە مرۆڤین و شایستەی هەڵەكردنین. 

هەموو  دەرەنجامەی  ئەو  گەیشتبینە  لەوەوە  ئێمە  لە  زۆرێك  پێدەچێت 

شتێك ئاساییە و دەكرێت هەموو شتێكیش شایستەی بەرگری لێكردن بێت. 

گوێ  دادپ��ەروەری  بە  دەبێت  هەر  نەك  كە  دەرەنجامەی  ئەو  گەیشتینە 

تر  هەڵوێستەكەی  لە  هەڵوێستێك  هەر  بەڵكو  بگرین،  هەمووكەسێك  لە 

و لە هەڵوێستەكانی ئێمەیش باشتر بێت، بۆئەوەی عەقاڵنییش بین، هەر 

ئەوەندەمان لەسەر نییە لێبووردەبین و دۆگمایی نەبین، بەڵكو دەبێت تەواو 

بێالیەن بین، تەنانەت لە ئاستی شتە هەرە خراپەكانیشدا، دان بەوەیشدا 

بنێین هەموو شتێك شایانی بەرگری لێكردنە و هەموو راوبۆچوونەكانیش 

یەكسانن، دیموكراسی بن یان تۆتالیتاری؛ یان تەواو دڵڕەقانە و دۆگمایی 

بێت. لە تۆتالیتاریدا شتێك هەیە )بێگومان راستیشە(، تەنانەت لەوەیشدا 

كە مناڵ فێر بكرێن چۆن دڵڕق بن هەر شتێك هەیە)بێگومان ئەمیان راست 

نییە(.

ئەمە ئەو هەڵوێستەیە كە فەیلەسوفان ناوی »هۆیەكی«یان لێناوە. 



94
ئاشنابوون بە پۆپەر

خەڵكێكی زۆریش هەن هەست بەوە دەكەن، گەر بمانەوێت بنەمای« ئێمە 

شایستەی هەڵەكردنین«مان قبوڵ بێت، ئەوكات دەبێت هۆیەكێتیشمان قبوڵ 

بێت و هەمان رەوتی ڤۆڵتێر بگرینە بەر لەدوو پرسدا: شایستەیی مرۆڤ بە 

هەڵەكردن و لێبووردەیی.

پێموایە وەاڵمدانەوەی هۆیەكەیەتی و پووچەڵكردنەوەی پرسێكی زۆر 

ماناكەی  هەڵەكردن  بۆ  مرۆڤەكان  توانستی  ئاسانیشە.  هاوكات  و  گرنگ 

نابێت پشت بە هەموو  ئەوەی دەشێت هەریەك لە ئێمە هەڵە بكەین و 

شتێك ببەستین، كە الی خۆمان بە راست و دروستی دەزانین، یان لەڕووی 

نە  و  بێت  راستیەكەی  نە  دەشێت  چونكە  دەزانین،  راستی  بە  ئاكاریەوە 

وەك  شتێكی  بوونی  ئەمە  بەاڵم  بێت،  درووس��ت  ئاكارییشەوە  رووی  لە 

راستی و هەقیقەت و كرداری ئاكارییانەی راست گریمانە دەكات، بێگومان 

بە  و هەقیقەت  راستی  زۆركات  كە  پێدەڵێت،  ئەوەمان  توانای هەڵەكردن 

زەحمەت دەبن، بۆیە دەبێت هەمیشە ئامادەی ئەوەبین بۆمان دەربكەوێت، 

كە هەڵەین. لە الیەكی ترەوە توانای هەڵەكردن پێماندەڵێت دەكرێت بگەینە 

شوێنێك لە هەقیقەتەوە، یان لە كۆمەڵگەی چاكەخوازەوە نزیكتر بین. لێرە 

و لەم حاڵەتەدا، ناتوانین لە كردار خۆمان دووربگرین و الیەنگریی الیەك 

لە الكان بكەین، چونكە ناكردار لە خودی خۆیدا كردارە و الیەنگیریی بۆ 

دەبین،  فێری  ئەمانەوە  لە هەموو  ئەوەی  لێدەكەوێتەوە.  الكان  لە  الیەك 

پێویستیی بەردەوامبوون و نەوەستانە لە توێژینەوەی رەخنەیی � رەخنەی 

توند � لە راستی و هەقیقەت، وێڕای كۆششی بەردەوام بۆ فێربوون لەوانەوە 

كە گۆشەنیگای جیاوازیان لە ئێمە هەیە. گەر بمانەوێت زیاتر لە گەیشتن 

بە هەقیقەت نزیك ببینەوە، یان باشترین شێواز پەیپێبەرین، دەبێ گوێیان 

لێبگرین، لێیانەوە فێربین، بە تایبەت لەركابەرانمان، هەر بۆ ئەو مەبەستەیش 

دەبێت هۆیەكێتی رەتبكەینەوە.
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دەكرێت هەموو ئەمانە بەم شێوەیە دابڕێژینەوە: شتێكی زۆر باش 

و جوان دەبێت مرۆڤ بڵێت:« رەنگە من هەڵە بم و تۆ راست«. ئەگەر 

هەردووال وایانوت، بێگومان ئەوە بەس دەبێت بۆ گەیشتنیان بە لێبووردەیی 

دوو الیەنە و گەیشتن بە كۆمەڵگەیەكی چاكەخواز، بەاڵم بۆ خۆ دوورگرتن 

لەئەنگێزەی هۆیەكێتی، دەبێت لەوە زیاتریش بڵێین:« رەنگە من هەڵە بم و 

تۆ راست، بێگومان لە میانەی لێكتێگەیشتنی عەقاڵنییەوە لە بارەی پرسەكانەوە 

رەنگە هەندێك لەهەڵەكانمان راستبكەینەوە و پێكەوە لە هەقیقەت، یان لە 

ئیشكردن بە راستی و دروستی زیاتر نزیك ببینەوە«.

تا  لێكدانەوەیەكی  دەخوازم  و  دەزانم  گرنگ  بە  زۆر  داڕشتنە  ئەم 

رادەیەك قووڵی بۆ بكەم، بۆ ئەو مەبەستەیش بە پێشنیارێكی خۆم داڕشتنەكە 

دەكەم بە سێ بەش، یان سێ بنەماوە:

بنەمای یەكەم:

»رەنگە من هەڵە بم و تۆ راست«

لەسەر  دەستەواژەییە  فرەییەكی،  داڕشتنەیان  ئەم  بڵێین  دەتوانین 

خواستی  یان  هەڵەكردن،  بۆ  مرۆڤ  توانستی  بارەی  لە  ڤۆڵتێر  هزرەكانی 

یان  گریمانەكراوەوە،   هەقیقەتێكی  بە  بێت  پەیوەند  ئەگەر  هەڵەكردن، 

بە كاری باشترەوە )كاری گونجاوتر( كە دەبێت دەرهەق بە دۆخێك، یان 

هەلومەرجێك لە هەلومەرجەكان بیكەین، بێگومان ئەم بنەمایە وەك ڤۆڵتێر 

بۆی چووە زۆر بە روونی پشتگیری لە لێبووردەیی دەكات، بەاڵم هەڵەیەكی 

گەورە دەبێت پێمانوابێت پشتگیری لە هۆیەكێتییش دەكات، بەڵكو زۆر لەوە 

دوور دەبێت لەسەر ئەو بنچینەیە بێینە ئەو بڕوایەی، ئەگەر من و تۆ لەیەك 

جیاوازیش بین، دەشێت هەردووكمان راست بین، رەنگە لە بارەی بابەتێك 

لە بابەتەكانەوە رای راست و هەڵە هەبێت و رەنگە هەردووكیشمان هەڵە 

بین.
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* بنەمای دووهەم:

» بە لێكتێگەیشتنی عەقاڵنی لە بارەی پرسەكانەوە، رەنگە هەندێك 

لە هەڵەكانمان بۆ راست بكرێتەوە«

بەالی منەوە ئەم بنەمایە زۆر گرنگە و روونیشە كە بوونی پێشوەختی 

بە  لێكتێگەیشتن  دەستەواژەی«  شتێك  هەر  پێش  دەردەخات.  لێبووردەیی 

شێوەیەكی عەقاڵنی« شیدەكەمەوە كە چی دەگەیەنێت.. مەبەستم لەم وتەیە، 

و  راستیەكان  و  هەڵە  بە  پەیبردن  بۆ  پرسەكانەوە  لەبارەی  لێكتێگەیشتنە 

هەقیقەت و ساختەكان، چاوپۆشیكردنیش، ئەگەر لەڕووی مرۆییەوە بشێت، 

لەوەی كێ هەڵەیە و كێ راستە. ئەمە ئەو وەسفەیە، كە پێشنیاری دەكەم 

بۆ ئەو هەڵوێستەی لە لێكتێگەیشتنی عەقاڵنی دەكەوێتەوە، بێگومان قسەی 

عەقاڵنی، گفتوگۆی عەقاڵنی، هەڵوێستی زۆر دوور لە هەڵوێستی رێژەیی 

لەخۆ دەگرێت لە بارەی بنەمای«دەشێت هەموو شتێك ببێت«، هەڵوێستێك 

بۆ سۆراخكردنی هەقیقەت و هەوڵدان بۆ ئەو هەقیقەتە بەپێی توانا ئاڕاستە 

»لەیەك  بارەی  لە  قسەكردنی  بە  دووهەمە  بنەمای  ئەم  بێگومان  بگرێت، 

تێگەیشتن« و سووربوون لەسەر دەاللەتی وتوێژ) وتووێژی عەقاڵنی( سووریشە 

لەسەر گرنگیی رەهای زمانی مرۆڤایەتی و بەكارهێنانی عەقڵگەرایی. بنەمای 

دووەممان كە لەسەر بنەمای عەقڵی رەخنەگرە، دەڵێت:« گفتوگۆ نەك من 

زمان و  واقیعیتر:«  و  لێكدانەوەیەك هاوچەرخانە  بە  تۆ!«..یان  تۆ  و  من 

گفتوگۆ لەبریی دەمانچە و بۆمب و چەكی ئەتۆمی«.

بە جەختكردنەوەم لە بەكارهێنانی زمان و وشە، دەمەوێت جەخت 

بەكاربێنین؛ كە  زمانێكی سادە، سووك، روون، ساكار  بكەمەوە، كە  لەوە 

زۆر بە وریایی زاراوە تەكنیكیەكانی تێدا بەكاربێت و بتوانرێت بە بێكێشە 

و بە جۆرەها رێگەیەك خاڵێك بەكار بهێنرێت و پرسەكانمان نەبنە بارمتەی 

لە  تر.  دۆزێكی  نەبنە  خۆیان  وشەكان  بێت  زمانێك  بەكورتی:  وشەكان. 
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الیەكی ترەوە دەبینین گفتوگۆ كردن پرسێكی ئێجگار گرنگ و بایەخدارە. 

تیۆر سۆراخكردنی  و  گریمانە  پێشنیارو  بێ  نموونە،  بێ  بە  زمان،  بێ  بە 

هەقیقەت بوونی نابێت.

داگیربكات،  زەینمان  تیۆرێك  گۆشەنیگایەك،  هەندێجار  رەنگە 

چەند  بۆتەی  لە  بتوانین  دواتر  دامانڕشتبێت،  وشەدا  لە  هێشتا  بێئەوەی 

وشەیەكدا دایانبڕێژین. لە بەراییدا پێدەچێت جیاوازیەكی زۆر هەبێت لەنێوان 

ئەوەدا، كە بیر بكەینەوە ئەمڕۆ پێنج شەممە ئەوەندەی مانگی ئایارە و لە 

نێوان وتنیدا، بەاڵم تەواوی جیاوازیەكە لەوەدایە كە: كاتێك ئەوە دەڵێین، 

هزرمان دەبێتە شتێك لەدەرەوەی خودمان و لەو بارەیشدا ژێرباری رەخنە 

دەكەوێت.. هزر هێندەی نەكرێت بە وشە بەشێك دەبێت لە خودمان، ئیتر 

ناتوانین بە ئاسانی بۆ هەڵە و راستیی هەڵسەنگاندنی بۆ بكەین.

بە دەربڕینێكی تر، دەبینین یەكێك لە ئەركە بنچینەییەكانی زمان، 

دەكاتە  هزرەكان  كە  لەوەدایە  هەقیقەتەوە،  سۆراخكردنی  گۆشەنیگای  لە 

ئامادە  تریش  كەسێكی  گەر  تەنانەت  لێگرتن،  رەخنە  بە  شایستە  بابەتێكی 

نەبێت، بەاڵم ئەگەر كەسێكی تر ئامادە بوو، بە تایبەتی كەسێك گۆشەنیگای 

سۆراخكردنە  ئەوجۆرە  زمان  ئەوكات  هەبوو،  ئێمەی  ل��ەوەی  جیاوازی 

لە  پرسەكان  گرانیی  لە  چاوپۆشی  )بە  دەستەبەردەكات  بۆ  رەخنەییەمان 

زۆرینەی بارەكاندا( كە یارمەتیدەر دەبێت بۆ خۆ دوورگرتن لەو هەاڵنەی بە 

زەینی ڤۆڵتێردا هاتوون.

* بنەمای سێهەم

لەیەكتێگەیشتین،  عەقاڵنی  شێوەیەكی  بە  پرسەكان  لەسەر  »ئەگەر 

رەنگە پێكەوە لە هەقیقەت نزیك بینەوە«.

خاڵی سەرەكی لێرەدا بیرۆكەی نزیكبوونەوەیە لە هەقیقەت، ئەگەر 

لەسەریشی رێكنەكەوتبین، گرنگە لە یەكتریەوە فێربین، تا بۆمان دەركەوێت 
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كە هەڵەین، هەروەك گرنگە لە گفتوگۆی عەقاڵنیدا داوای زیاد لە پێوبیست 

نەكەین. لە مێژووی زانستدا مشتومڕی بەناوبانگ كراوە و بە هیچ دەرئەنجام 

نێوان  لە  بیستەم  دیارترین مشتومڕی سەدەی  نەگەیشتوون.  و رێكەوتنێك 

ئەنشتاین و نیلس بۆهردا بوو، كە دوو زانای ناوداری فیزیكین. مشتومڕی 

نێوان ئەو دوو زانایە بە دەرئەنجام و رێكەوتن نەگەیشت، بگرە لەوە خراپتر 

هەردوو گرووپی بەرانبەر لەسەر هەڵوێستی بەر لە مشتومڕەكەیان سوور 

بوون، گەرچی بۆهەر هەندێك لە هەڵوێستەكانی هەمواركرد، بەاڵم گرنگ 

ئەوەیە هەردووالیان راو بۆچوونەكانیان روونتر كردەوە و بەڵگەی نوێ و 

گرنگیان دۆزییەوە، كە ئەنشتاین بەهاوكاری دوو یاریدەدەری ساڵی 1935 

ئەم  تا  و  دوای چل و شەش ساڵ  كە  باڵوكردەوە،  بەڵگانەی  لەو  یەكێك 

ساتەمان مۆركی سۆراخكردنی ئەزموونگەری پێوەیە، بێگومان كەس ناتوانێت 

نكوڵی لەوە بكات تەنانەت لە مشتومڕی بێ دەرەنجامیشدا، كە الیەنەكانی 

هەڵوێستی خۆیان بگۆڕن، خەڵكی شتی زۆر فێردەبن..

با ئێستا بگەڕێینەوە سەر پرسی لێبووردەیی، كە لە زەینی خۆماندا 

سێ بنەمامان دانا:

-1رەنگە من هەڵە بم و تۆ راست.

-2 با لەبارەی پرسەكانەوە لەیەك تێگەیشتنی عەقاڵنی پەیڕەو بكەین.

-3 رەنگە لە هەقیقەت نزیك بینەوە، تەنانەت گەر رێكیش نەكەوتبین.

بنەمای یەكەم، وەك تێبینیمان كرد، هاوشێوەیە لەگەڵ تێگەیشتنی 

دووهەمیش  بنەمای  مەعریفەییمانەوە.  كەم  لەبارەی  ڤۆڵتێردا،  و  سوكرات 

لە خودی  گوزارشتكردنیدا  لە  گوفتار  و  زمان  دەاللەتەكانی  لەسەر  سوورە 

خۆی، بەوپێیەش پەیوەندیی بەتینی هەیە لەگەڵ لێبووردەییدا، بەاڵم هاوكات 

ئاماژەیش دەدات بە سنورداریی وتار، بەتایبەتی لەگەڵ پەیوەندییدا بە سنوری 

لێبووردنەوە. دەبێت ئامانجیشی گەیشتن بێت بە گفتوگۆیەكی عەقاڵنی، واتە 
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بە  گەیشتن  یان  ئارەزووەكان،  بۆ  هاندان  لەبریی  هەقیقەت  بە  پەیبردن 

سەركەوتن لە مشتومڕەكاندا.

بنەمای سێهەمیش بەرمەبنای رێسایەكە، كە ئێمە لە میانەی گفتوگۆوە 

ئەم  دی��ارە  نەكەوتبین.  رێكیش  ئەگەرچی  هەقیقەت،  بگەینە  دەتوانین 

لە  نەبێت  الیەنەوە  دوو  لێبووردەیی  بەهۆی  هەقیقەت  لە  نزیكبوونەوەیە 

گفتوگۆدا بە دەرئەنجام ناگات، یان بە هۆی هەڵوێستێكەوە كە هەر الیەو 

بێتە ئەو قەناعەتەی دەبێت گوێ لە یەكتری بگرن و زیاتریش. لێبووردەییش 

توانای  پێشوەختی  مەرجی  و  هەڵوێستە  بەم  گەیشتنە  پێشوەختی  مەرجی 

گەیشتنە بەوە هەردوو ال هەڵوێستیان راست بكەنەوە و دواجاریش نزیك 

ببنەوە هەقیقەت.

بە بێ بوونی ئاستێكی باشی لێبووردەیی دوو الیەنە، گەڕان بە دوای 

ئەستەم  دووالیەنەوە  رەخنەی  میانەی  لە  لێی،  نزیكبوونەوە  و  هەقیقەت 

دەبێت. لە كردەی سۆراخكردنی هەقیقەتدا، بە شێوەیەكی رێژەیی رێككەوتنی 

دووالیەنە گرنگ نییە: كارێكی ئاسانە هەردووالمان پێكەوە لەسەر هەڵەبین، 

و  تەبا  هەڵە  تیۆری  چەندین  لەسەر  زۆر  ماوەیەكی  تا  خەڵكیش  دەشێت 

هەندێ  لە  بەڵكو  بەتلیمۆس(،  گەردوونیی  سیستمی  بن)وەك  رێككەوتوو 

نالێبووردەیی و تەشەنەكردنی  لە  باردا رێككەوتن لەدەرەنجامی ترسەوەیە 

توندوتیژی. هاوكات، پێموایە ئەم سێ بنەمایە پوختەی هەڵوێستی عەقڵی و 

رەخنەییە، كە ئاكاریان لەسەر بونیاد دەنرێت.. هاوكات هەڵوێستی جیهان 

و میتۆدی زانستیشە، كە لەسەر بنەمایەك ئیش دەكات گفتوگۆ و مشتومڕی 

دەمانگەێننە  بنەمایە  سێ  ئەو  هەقیقەتەوە.  خزمەتی  دەخاتە  رەخنەیی 

لێبووردەیی، بەاڵم بوونی پێشوەختی لێبووردەییش گریمانە دەكەن.

بەدیهاتنی پێشكەوتنێكی راستەقینەی زانستەكان بە بێ لێبووردەیی و 

بە بێ ترس لە دەرەنجامەكانی باڵوكردنەوەی هزر و بیرەكانمان ئەستەمە..
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لێرەیشەوە لێبووردەیی و لەخۆبووردن، لەپێناوی هەقیقەتدا دوو بنەمان لەو 

بنەما ئاكارییانەی لەالیەك زانستیان لەسەر بونیاد دەنرێت، لەالیەكی تریشەوە 

بەرەوپێشیان دەبات. دوو بنەماكەی تر خاكیبوونی هزری و بەرپرسیارێتیی 

بە  بەڵكو  نا،  خۆمان  خودی  بە  ئێمە  ئ��ەوەی  لەسەر  سوربوون  هزریە: 

هەقیقەت بیر دەكەینەوە، وێڕای بەردەوامی لە نزیكبوونەوەی رەخنەیی لە 

هەموو تەڵەزگەكان تا كۆتایی.

بێگومان زانا هەن نە خاكیبوون و نە بەرپرسیارێتی هزرییان هەیە 

بەوشێوەیەی لە زەینی مندایە. جۆرە زانایەك هەرگیز ناتوانن بیر لە خودی 

گران بەهای خۆیان نەكەنەوە، هەمیشە بە بەهرە و كارامەییەكانیان هەوڵی 

پەیژەی  لە  ئەوانە  دەدەن.  خۆیان  هاوڕێیانی  و  جەماوەر  سەرسامكردنی 

زانستدا لە ریزی دووەمدان، تەنانەت گەر لە پێشیەوەی ریزەكەشدا بن.

زانا  دەتوانێت  زانست  بڵێم  و  زیادەڕۆبم  هێندە  نامەوێت  لێرەوە، 

بكاتە نموونەی ئاكاری و ئەو هێرشە هاوچەرخەی دەكرێتە سەر زانست، 

زانست  بێت،  هەرچۆنێك  پرسەكە  چووە.  لەدەست  گرنگەی  خاڵە  ئەم 

لەوەدا شكستناهێنێت، كە قوتابیانی بكاتە كەسانێكی زۆر لێبووردە لە ئاست 

كە هەندێجار وەك  لەوەدا  بێنن  )گەرچی شكستیش  تردا  راوبۆچوونەكانی 

پێویست لێبووردە بن(: زانست لە هەوڵەكانیدا بۆ نزیكبوونەوە لە هەقیقەت 

پێوەری دیاریكراوی خۆی دەچەسپێنێت، هاوكات قوتابیانیش دەگەێنێتە ئەو 

هۆشیارییەی، كە ئێمە رەنگە هەرگیز نەگەین بەوەی، بزانین لە چ خاڵێكدا 

گەورە  نییە.  زانستدا  لە  رەها  دەسەاڵتی  راستییشدا  لە  هەڵەمانكردووە. 

زانایانی سرووشتناسی )گالیلۆ، كیپلەر، نیوتن، ئەنشتاین، رازرفۆرد، بۆهر، 

ئەرینگتۆن، جینز، هاینربرگ، شرۆدینگر، دیراك(: هەریەك لەمانە جارێك 

یان زیاتر هەڵەیان كردووە، تا رادەیەكیش دانیان بە هەڵەكانیاندا ناوە، لەگەڵ 

ئەوەیشدا زانست بەرەوپێش چووە، زیاتریش لە هەقیقەت نزیكدەبێتەوە. 
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ئێمە لە هەڵەكانمان و راستكردنەوەیان پەند وەردەگرین، شت فێردەبین.

ئێستایش دەتوانین شتێكی هاوشێوە لە بارەی ئاكارەوە بڵێن: لێرەیشدا 

ئەم  بۆ  نموونەیشمان  فێربین.  راستكردنەوەیانەوە  و  لەهەڵەكان  دەتوانین 

بۆچوونە ئەوەیە، ئێمە لە خۆرئاوادا دوای چەندین سەدە لە توندوتیژی و 

نالێبووردەیی، فێربووین چۆن لێبووردە و دژ بە توندوتیژی بین. ئەمەیش 

ئەوە ناگەێنێت لە هەندێك باردا ئیتر هەڵەی نوێ ناكەین، بەڵكو بەهۆی 

كەوتنە نێو تەڵەی بەرەنجامی نوێی برەوپێدراو و تەڵەی بەرەنجامی نوێی 

بەدەری  سنور  لە  راگرتنی  پیرۆز  و  هۆیەكێتی  و  تیرۆر  وەك  كەلتوریی 

لێبووردەییەوە، كە كاریگەریی گەورەیان هەیە، هەڵەی نوێ دەكەین.

لەزۆر  كە  ب��رەودار،  نوێی  بەرەنجامی  لە  هەیە  زۆرم  گومانی  من 

پەڕگیری  و  بانگەشەكاری  و  نالیبووردەیی  و  بازاڕی  نوێی  زمانێكی  باردا 

دەخوڵقێنێت. هەرچەندە پیرێكی تەمەن حەفتاو نۆ ساڵەم و وەك دەزانن 

رقم لە بەرەنجامە نوێ و برەودارەكان دەبێتەوە، بەاڵم هاوكات خواستێكی 

گەورەم لە ناخدایە، كە ببمە دامەزرێنەری نەریتێكی نوێی برەودار: خەون 

بەوەوە دەبینم سادەیی و خاكیبوونی هزری بكەمە مۆدێلێكی باو. پێموایە 

هەموو گەورە زانایان لەهزردا سادە و خاكیبوون، بەاڵم هیوادارم هاوكاربم 

لە چەسپاندنی ئەو نەریتە لە نێو تەكنیكار و زانستخوازان و رۆشنبیران و 

رۆژنامەنووسان دا. ئەوەی بە بیرمدا دێت ئەم پیشانەیە: پزیشك، دادوەر 

خزمەتگوزارە  گرنگتر  شێوەیەكی  بە  ئەندازیاران،  گشتی،  بە  مافناسان  و 

لەگەڵ  دەبردن،  ناوی  مەدەنیەكانمان  گەورە  بە  چەرچڵ  كە  مەدەنیەكان، 

سیاسەتوانان.

ئاكاری  بەرژوەندیی  لە  هەن  لێكدانەوەم  و  بەڵگە  راستییشدا  لە 

پیشەیی نوێدان.. بۆ وروژاندنی گفتوگۆیەكی گشتی لە بارەیانەوە دەمەوێت 

گرفتی  بە  پەیوەستە  زۆر  رادەیەكی  تا  بكەم..پرسەكە  باس  بۆتانی  لێرەدا 



102
ئاشنابوون بە پۆپەر

لێبووردەییەوە، چونكە ئاكاری پیشەیی نوێ كە دەمەوێت داكۆكیی لێبكەم، 

مۆراڵێكی دژ بە دەسەاڵتە، بە پێچەوانەی ئەوەی ناوی مۆراڵی پیشەیی كۆنی 

لێدەنێم. دەسەاڵت بەردەوام بە الی نالێبووردەییدا دەچێت. لەم سیستمەدا 

پێدەچێت جەنگیزخان هەڵبوێرین، الیكەمی لە پرسی لێبووردەیی ئاینی دا.

ئاكاری پیشەیی كۆن، یان بڵێین ) ئاكاری پیشەیی كۆن الی رۆشنبیران( 

و  هەقیقەت  هزری  بەرمەبنای  نوێ،  ئاكاری  دۆخی  وەك  بنچینەدا،  لە 

عەقڵگەرایی و بەرپرسیارێتیی هزری بووە. لەگەڵ ئەوەیشدا هەردوو رێگەی 

تەواو  فیكری،  بەرپرسیارێتی  و  عەقڵگەرایی  و  هەقیقەت  لە  بیركردنەوە 

ئایدیالیستیی كۆن لەسەر بنچینەی چەسپاندنی  لە یەك جیاوازن. بیرۆكەی 

هەقیقەت بووە بە بەڵگەی لۆژیكییەوە گەر بكرایە، ئامانجی گەیشتن بووە بە 

یەقین، بۆ گەیشتن بە »دواین پاساودانی هەر هەڵوێستێك« بۆ هەر تێزێك 

كە دەهێنرێتە ئارا.

بیرۆكەی ئایدیالیستیی تاكە كەسیش لە بەرزترین ئاستەكانیدا، لەسەر 

سوكراتیەكەیشی  مانا  بە  گەرچی  حیكمەت،  بە  بووە  گەیشتن  بنچینەی 

نەبووبێت.« دانا بە و خۆت بناسە، بزانە، كە نازانیت« ئەمە ئامۆژگاریی 

ئاكاری  بە  من  بەوەی  پەیوەندیشە  حیكەمەتی  هەرچی  بووە.  سوكرات 

ئامانجی ئەمیان :« هەموو ئەو  ناوبردووە، زۆر جیاوازە و  پیشەیی كۆنم 

شتانە بزانە لە بازنەی پسپۆڕیی تۆدایە، شارەزا بە! ئەگەر بازنەی پسپۆڕیت 

بەرتەسك بوو، لە بازنەیەكی بەرتەسكدا بە توانا دەبیت، دەبیتە پسپۆڕ، خۆ 

ئەگەر بازنەی كارەكەت فراوان بوو، لە بازنەیەكی بەرفراواندا بەتوانا دەبیت 

فەیلەسوف.  حەكیم،  پیاوێكی  گەردوونی،  شارەزایەكی  دەبیتە  ئەوكات  و 

ببیتە  هەڵیدەبژێریت  كە  بازنەیەدا  لەو  دەتوانیت  بارەكانیشدا،  هەموو  لە 

خاوەن توانا و دەسەاڵت: ئەوكات دەبێت پاساوی هەموو ئەوانە بدەیت، كە 

دەیانزانیت و بەڵگەیان بۆ بهێنیتەوە.. دەبێت بەرپرسیاری هەمووشتێك بیت، 
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كە دەیانڵێیت دەنا دەبیتە كەسێكی فریودەر و دەبێت ئەو دەمامكە البەریت 

رەسەن  ئەگەر  بەاڵم  بدرێیت،  سزا  لەئاستت  هەموان  رقلێبوونەوەی  بە  و 

و كارامە و شارەزا بوویت، گەر توانیت بەڵگە بۆ هەموو شتێك بێنیتەوە 

و ببیتە خاوەن توانا و دەسەاڵت � ئەگەر دان بەو توانایەتدا بنرێت � ئیتر 

كەس ناتوانێت ركابەری و ملمالنێی توانا و دەسەاڵتەكەت بكات. هەركەسیش 

ملمالنێی بكات، بێگومان هەمووان چۆنی شایستە بێت بەوجۆرەی مامەڵە 

تەكدا  لە  مامەڵەی  كەسێك  وەك  وخراپتر،  فریودەر  وەك  دەكەن:  لەگەڵ 

دەكرێت، بیەوێت ئەو دامەزراوانە بڕووخێنێت، كە هەموو بینای پیشەكانیان 

لەسەر بونیاد نراوە و دەیەوێت متمانەی خەڵكی بەو دامەزراوانە نەهێڵێت.. 

هەموو كۆمەڵگەیش لەسەر ئەو متمانەیە دامەزراوە.

ئەو ئاكارە كۆنەی لێرەدا وەسفیدەكەم، رێگەی هەڵەكردنت پێنادات. 

رێگە بە هەڵە نەدەدرا و بە ئاسانییش لە هەڵە نەدەبووردرا، بەوهۆیەشەوە 

لە  بااڵتر  مرۆڤێكی  دەسەاڵت،  خاوەن  كەسی  دەبوو  نەدەكرا.  قبوڵ  هەڵە 

بوایە.  هەڵەكردنەوە  ئاستی  سەرو  لە  واتە  بوایە،  تر  مرۆڤەكانی  هەموو 

پێویستیم بەوە نییە، پێتانبڵێم ئەمجۆرە ئاكارە پیشەییە جۆرێكی نالێبووردەیە 

بەرنارد شۆ(  ڤۆڵتێر،  نموونە  بۆ   ( گەورە هەبوون  بیرمەندی  بەردەوام  و 

هەمیشە لە دژی وەستاونەتەوە، بێگومان باشترین چەكیش كە بەكاریانهێنابێت 

كۆمێدیا و گاڵتەپێكردن بووە.

ئێستا پێموایە ئەوەی ناوم ناوە » ئاكاری پیشەیی كۆن«، روونە كە 

لەڕووی  هەرگیز  كە  بنچینەكانی  چونكە  خۆڕاگرێت،  زیاتر  لەوە  ناتوانێت 

گەشەی  و  زانست  شۆڕشی  سەرهەڵدانی  لەگەڵ  قبوڵناكرێن،  ئاكاریەوە 

هیچ  ئێستادا  لە  هاتن.  لەبن  لێبووردەییدا  و  زانستی  مەعریفەی  خێرای 

كەسێكیش  هاتوو  ئەگەر  نیە..  رەهای  دەسەاڵتی  زانستدا  كایەی  لە  كەس 

بووە شارەزایەكی گەورە، دەبێت لەوە دڵنیابێت، كە تا هەتایە بە شارەزایی 
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نامێنێتەوە، بە تایبەتی كە قبوڵكردنی بەرفروانی مۆركی كاتیبوونی زانست 

لە  زانایان  هەڵوێستی  لە  دەگەێنێت  قووڵ  وەرچەرخانی  مانای  هاوكات 

قبوڵكردنی  پێموایە  ئەمانە،  هەموو  بۆ  روانین  بە  رەتكردنەوەدا.  جۆرەها 

ئاكاری پیشەیی نوێ بووەتە دیفاكتۆیەك، ناتوانیین لێی دەرباز بین.. لەم 

بوارەیشدا چەند پێشنیارێكم هەیە:

1- ئێمە بە پێی هەلومەرج لە هەموو كەسێك، كە زانینێكی هەمەكیی 

هەبێت زیاتر دەزانین.

هێشتا  كە  بەرجەستەدەبێت،  ئەوانەیشدا  بەسەر  تەنانەت  ئەمە   –2

خۆیان بە پسپۆڕ دەزانن، چونكە دەشێت هەموو پسپۆڕییەك هەڵبووەشێتەوە.

3– مەعریفەمان هەمیشە پەیوەندە بە كات و هەلومەرجەوە، واتە 

كەمیی  ئێستا  بێكۆتاییە.  نەزانیمان  تەنها  و  هەیە  كۆتایی  و  نییە  یەقینی 

مەعریفە  پەرەسەندنی  و  گەشەسەندن  دەركەوتووە:  بۆ  زانینمان  قەبارەی 

بۆمان دەسەلمێنێت كە سوكرات لەسەر هەق بووە.

رۆژانەی  كاری  ئەزموونەكانی  لە  بەشێك  بوونەتە  ڕاستییانە  ئەم 

زۆربەی زانایان.

4– رۆژانە و لە هەموو كایەكاندا هەڵەدەكرێت. ئەو بیرۆكە كۆنەیش 

كە دەڵێت خاوەن توانا و دەسەاڵت دەتوانێت هەڵە نەكات، بگرە دەبێت 

هەڵە نەكات، بێگومان بیرۆكەیەكی هەڵەیە. هەقیقەتی ترسناكیش ئەوەیە، 

كە پێماندەڵێت خاوەن توانا و دەسەاڵتەكان بە پێیی ئاكاری پیشەیی كۆن 

لەنێو خۆیاندا بۆ پەردەپۆش كردنی هەڵەكانیان رێككەوتوون.

5– لێرەوە لەم الیەنە كرداریەوە و لەوێوە، كە ئێمە زۆر هەڵەدەكەین، 

لەبەرئەوەی هەڵەكان هەر  ئاكاری بكەین:  بە چاكسازیی  دەتوانین دەست 

هێشتا  دڵنیاییەوە  بە  بگۆڕین.  ئاستیاندا  لە  هەڵوێستمان  دەبێت  دەكرێن، 

دووربكەوینەوە،  لێیان  دەبێت  و  دەكرێت  كە  هەن،  ئاسا  تاوان  هەڵەی 
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توانا بەدەرن، بەاڵم زۆرینەی ئەو هەاڵنەی  هەندێك حاڵەتیش لە سنوری 

بەردەوام دەیانكەین لەخودی سرووشتی مرۆڤبوونمانەوە سەرچاوە دەگرێت، 

كە شایستەی هەڵەكردنە، یان لە نەزانیەكەوەیە ناتوانین خۆمانی لێ دەرباز 

بكەین.. یان لەو واقیعەوەیە، كە هێشتا لەسەر رەخنە لەخۆمان رانەهاتووین 

پرۆسەی  لە  نەبووە  بەشێك  چونكە  دەكرێت،  بۆمان  زەحمەتیش  بە  و 

پەروەردەمان.

ئاكارییە  راسپاردە  نێو  لە  راسپاردە  یەكەمین  دەكەم  پێشنیار   –6

پیشەییە نوێكاندا: »لە هەڵەكانتەوە فێربە« بێت. وانەی تریش ئەمەیە: با 

هەموومان لەهەڵەكانمانەوە پەند وەربگرین.

گرنگ نییە من یان دراوسێكەم هەڵەی كردبێت.. دەبێت هەموومان 

لە سۆراخی هەڵە تایبەتەكانی خۆماندا بین. ئەگەر دراوسێكەم لە هەڵەیەكم 

ئاگاداری كردمەوە، دەبێت سوپاسی بكەم. دەبێت ئەوەیش فێربین، كە لە 

بەڵكو  بكرێت،  سەرزەنشت  هەڵەكار  نابێت  هەڵەكانماندا  دوای  بە  گەڕان 

پەیبردن  ك��ردەی  لە  هەموومان  كە  بكەین،  بەهێز  هەڵوێستێك  دەبێت 

بەهەڵەكاندا هاوكار بین، چونكە ئەو هاوكارییە رێگە دەدات بەوەی هەموو 

گۆشەنیگاكان یارمەتیدەر بن لە چارەكردنی گرفتەكان. ئەوەیش زۆر گرنگە، 

بە  و  دیاریكراوی  و  تایبەت  گۆشەنیگای  لە  ئێمە  لە  هەركام  لەبەرئەوەی 

چەكی عەقڵی لە هەلومەرجی گشتی نزیكبووەتەوە،  ئیتر ناتوانین هەریەكەو 

لەالیەكەوە بیر لە هەموو سەرچاوەكانی هەڵە بكەینەوە. ئامانجی بنچینەیی 

پەیبردنە بە هەڵەكان و راستكردنەوەیان بە زووترین كات، واتە بەرلەوەی 

زیانی زۆرتری لێبكەوێتەوە.

كەواتە تاكە تاوانێك كە لێخۆشبوونی نییە، تاوانی پەردەپۆشكردنی 

هەڵەیەكە لە هەڵەكان. ئەركیشمانە هەموو پاڵنەرەكانی ئەو پەردەپۆشكردنە 

بوون. دەبێت  بەهێز  ئاكاری كۆنەوە زۆر  كاریگەری  نەهێڵین، كە بەهۆی 
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ئەوە بزانین رەخنە لە خۆگرتن زۆر باشترە، رەخنە لە یەكتری گرتنیش، كە 

پێیەتی، بۆ ئەوەی فێری رەخنەگرتن ببین، لە رەخنە  بەردەوام پێوستمان 

لەخۆگرتن كەمتر نییە.

خەون  ببینم،  دیموكراسیەوە  یۆتۆپیایەكی  بە  خەون  ئەگەر  من 

میانەی  لە  بتوانێت  پەرلەمان  كاندیدێكی  تیایدا  دەبینم  یۆتۆبیایەكەوە  بە 

راب��ردوودا  ساڵی  لە  هەڵە  یەك  و  سی  دۆزینەوەی  چۆنێتیی  راگەیاندنی 

لەخودی خۆیدا و راستكردنەوەی سیانزەیان دەنگی هاوواڵتیان بەدەستبێنێت، 

لە كاتێكدا ركابەرەكەی تەنها بیست هەڵەی لە خۆیدا دۆزیوەتەوە، ئەویش 

سیانزەیانی ڕاستكردوەتەوە.  پێویست ناكات بڵێم ئەم یۆتۆپیایە، یۆتۆپیای 

لێبووردەییە.

سەرچاوە: )التسامح بین شرق و غرب، دراسات فی التعایش والقبول 

باالخر( مجموعە من المفكرین، بۆ عەرەبی)ابراهیم العریس(، لە 

باڵوكراوەكانی )دار الساقی(، چاپی یەكەم 1992
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان

زانیاریساڵ

سەدەی 

شەشەمی پ. ز.

 سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی 

شەش پ.ز.

 مردنی فیساگۆرس.

سوقرات لە ئاتن )یۆنان( مەحكوم بە مردن دەكرێت.399 پ. ز. 

 ئەفالتوون »ئەكادیمی« یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن )یۆنان( 387 پ. ز.

دامەزراند.

ئاتن 335 پ. ز. لە  ئەكادیمی  ركابەری  خوێندنگەی  )لوكیون(  ئەرستۆ 

)یۆنان( دامەزراند.

لە 324 ز رۆمی  ئیمپراتۆریەتی  پایتەختی  ئیمپراتۆر،  كۆنستانتینی 

بیزەنت، دەگوازێتەوە.

كێش 400 فەلسەفە  دەنوسێتەوە.  دانپێدانانەكانی  پیرۆز  ئاگوستینی 

دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە. 

)ویزیگوت(ەكان، هەواڵی سەرەتای 410 بەدەستی  تااڵنکردنی رۆم 

)سەدەی تاریكی( دەدات.
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زانیاریساڵ

ئیمپراتۆر 529 فەرمانی  بە  )یۆنان(  ئاتن  لە  ئەكادیمیا  داخستنی 

)یوستی نیان( كۆتایی بە بیری  یۆنانی دێنێت.

ناوەندی 

سەدەی 13

دەنەخشێنێت.  ئەرستۆ  شیكردنەوەكانی  ئاكویناس  تۆماس 

سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

  روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی 1453

بیزەنت.

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا. ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە 1492

روكردنە زانستی یۆنانی.

كۆپەر نیك )لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان( باڵودەكاتەوە و 1543

بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

ئینكار 1633 ناوەند بوونی خۆر  تیۆری  ناچار دەكات  گالیلو  كڵێسا، 

بكات.

دیكارت، )رامان(ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.1641

مردنی )سپینوزا( باڵوبونەوەی )رەوشتەكان( دەرەخسێنێت.1677

كێشكردنی 1687 تێگەیشتنی  )یاساوڕێسا(  بەباڵوكردنەوەی  نیوتن 

خستەڕوو.

لۆك، )وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ( باڵوكردەوە، سەرەتای 1689

ئەزمونگەرایی.

و 1710 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی  زانستی  رەگوریشەی  بێركلی 

چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

مردنی الیبنتز.1716
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زانیاریساڵ

و 1739 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی(  سروشتی  لە  )نامەی  هیوم   

ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

كانت، بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی )هیوم(، )رەخنەی 1781

گەورەی  فەلسەفەی  سەردەمی  باڵودەكاتەوە.  پاك(  هزری 

ئەڵمانی دەستپێدەكات.

بەرزترین 1807 ه��زری(   Phenomenology )دیاردەناسی  هیگڵ 

فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

و 1818 ب��اڵوك��ردەوە  وێنا(ی  و  ئیرادە  وەك  )جیهانی  شۆپنهاور 

پێشنیار  ئەڵمانی  تیۆری  فەلسەفەی  لە  هیندی  فەلسەفەی 

دەكات.

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو )خوا مردووە( لە )تۆرین( تووشی 1889

نەخۆشی دەروونی دەبێت. 

كە 1921 باڵودەكاتەوە  فەلسەفی(   � لۆژیکی  )نامەی  ویتگنشتاین 

داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

1927 دەیەی 1920 دەك��ات.   پێشنیار  رەه��ا  پۆزەتیڤیزمی  ڤین  بازنەی 

هایدگەر )هەستی و كات(ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی 

فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

باڵودەكاتەوە 1943 نیستی«(  و  »هەستی  نەبون  و  )بون  سارتەر 

ئەگزیستانسیالیزم  و  دەدات  هایدگەر  ئەندێشەی  بە  پەرە  كە 

Existentialism بەڕێدەخات. 

فەلسەفیەكان(ی 1953 )لێكۆڵینەوە  مردنی  دوای  باڵوكردنەوەی 

ویتگنشتاین. بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ساڵی 

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی    فرانكفۆرت17
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2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

2014فازل حسێن مەال رەحیمماو تسی تۆنگكتێبی سور 27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31
ئەنوەر حسێن  

شۆڕش مستەفا
2015

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32
ئەنوەر حسێن 

)بازگر(
2015

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34
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35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی 

نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان میالد 

ئەلقزی
2015سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
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2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77



114
ئاشنابوون بە پۆپەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

2015مەجید مارابی  جەواد حەیدەرید. عبدلعلی مقبلمارکس کێ بوو؟79

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

2015 سابیر عەبدوڵاڵ كەریمهشام جعیطفیتنە81


