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               :يشينةيةكي ميذووييث
 

كي روانينصصت، فةلسةيفبريي و رِؤمانسيةت  نةتةوةيةكداةر هلة 
قةبةو  عبارايتةدا، انلةو نةتةوئةوا ، بؤ جيهان نتبص بووسةروةر 

  . كردووةضؤلَذوو بة مصيان طافووتصكراو، جص
كي بةكردةوة ذوويةصمكدانةوةكان، ثاشكؤي صلة هةر نةتةوةيةكدا ل

لة  دوان و شيكرنةوةكاينصامان، لرِصتةدا، ان، ئةوا لةو نةتةونتصب نةبوو
كي صشتنأووشة ضنني و دا، كي فةلسةفيدا خنكاندووةصتةمومذ

 يووتارط ،طرتؤتةوةياليستيةكانيان أطةيشتنة صطاي تصجزمانةواين، 
طةو كة هيض جص كصبوونلة  طوزارشتة وونةتكةوت ،طةنةويستبةلَ

   .تنةبص ذوودا نية خةيالَصكي لة مطةيةصث
  

بؤ  يةخةيالَ  كدانةوةصجؤرة ل ئةمكي وةك ئةمرؤدا، صلة سةردةم
بؤ انةوةية كو طةرِ، بةلَذووصمدةست تنة لة إلخؤي بؤ خؤي، هة ،جيهان

و  ينةوةي هةموو ثةيوةندية بةكردةوةكانو سرِمةيداين ئايديؤلؤذيا
تةوة صبؤ نادؤزرطايةكيان صثةنا بردن بؤ ئةو ثةيوةندية وةمهيانةي ج

  .تنةبص ةيفسلفةئايدياليزمي ، ذووداصملة 
  

باكطراوندي تة صدةب لة هةمانكاتدا،، لةم جؤرة كردنةوةيةكيبري
ة لَلووتبةرزيي كؤمةنيشانة نية بؤ هيض،  ؛ازيبووكي لةخؤرِصئةدةب

، طيان صسةرلةنوت صدةيانةو كة تصلةخؤبايي بوو نةب كيصؤشنبريأ
لة  ،ذةصلة مكة ةدا، بةسةرضووان و كؤنووشة بكةنةوة بة بةر ئةو 

ة تاقيطةييةكان تودصم وانني وأصطايان بؤ تجصكي جيهانيدا، ةشانؤي
  .كردووةضؤلَ

  
طةيشنت لة صبؤ ت ؛داةجيهاني شانؤ وان بةلةبري طةرِكورد  اينبريؤشنرِ

طةي تاك لةو صو ثةطصجو طاي كوردي كؤمةلَثةيوةندية بةكردةوةكاين 
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 اينذووييةكصة مثةيوةندي لة بةكردةوةكي صيةداو طوزارشتاطكؤمةلَ
 ي، دةكةونة قةرزكردين ووشةو زاراوةيةتيانةإلئةو تاكة كؤمة

بؤ ئةمةيش ، لة كؤنترين نةتةوةكاين سةر ئةم زةمينة فةلسةيف
لة  داتنا يةكماناهيض كة  ةوةكبابةتصبة مرؤظ ثةيوةندي لة  باسكردن

و طريلة نةتةوة ثةرِمرؤظةي ئةو ، تصسةري خؤياندا نةب
كي فةلسةيف بووة، بةالم صامانرِصبابةيت ت هةميشةدا، ةكاندواكةوتوو

  .ذووصبؤتة بابةيت زانسيت مذة صلةم، لةسةر شانؤي جيهاين
  
بؤ بةسة ي جيهاين، ي بازرطاين و بازارِوطؤرِبوون بة ئالَكةلَصت

نة نان و ناردصه. ذوويةكي جيهاينصذوو وةك مكردن بة مصهةست
اتووضؤو وازةكاين هطةشةي شص دةرةوةي بةرهةمة ثيشةسازيةكان و

ة ئابووريةكان و راتر كردين سايكلَص، لة هةمانكاتدا واتاي خثةيوةندي
 هةر نةتةوةيةكانةوةي دةرئةجنامة كؤمةاليةتيةكانيانة لةسةر طةرِ

كهاتين صمةرجي ثئةمةيش . تي جيهانيةوة دةبةسترصكة بة بازارِ
، ةتةوةييداكي نصدةسةالت بةريصلة س اوخؤييكي برجوازي نصضين

 .طايةكي برجوازيوةك كؤمةلَ يةطامةلَكؤئةو تة مةرجي بووين كادة
 واندةكةونة نصاوخؤييةكان، رةوة، هةموو ناكؤكية نوة ئيتر هةر لص

  . وةدةرةتانةكاين ئةو نةتةوةيةصو بهةذار سياسيةكان و سةروةرة
  

ي جيهاين و بة بازارِ نةتةوة ثةيوةندي -ذوويية صمئةم دوو مةرجة 
لة هةمانكاتدا،   -يةتية ناوخؤييةكان إلسةرهةلداين ناكؤكية كؤمة

بؤ  صنو كدانةوةيةكيصشوةخت بؤ لصذوويي ثصكي مدةبنة مةرجص
ضةوانة بة صكي ثصوانينرِصويسيت تصو ثكهاتة كؤمةاليةتيةكان صث

ذوويية، صةتة مكدانةوةي ئةو حالَصلواتة . ئايديؤلؤذيا فةلسةفيةكان
هةذاران و بةستراوة بة خودي مةرجةكاين ذيان و ثةيوةنديي 

  . بة تايبةيت تدارانةوةإلسةةد
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لة نيوان  ،يةيتإلئاشيت كؤمةتا ئةو كاتةي ت صئةمةيش ئةوة دةطةيةن
ةكان و تا ئةوكاتة تاك ،تصيةتية ناكؤكةكاندا سةروةر بزة كؤمةإلصه

. كي فةلسةيفابةيت تصرِامانصة بندةب هةموو دياردةكاين دةوروبةريان،
ئاشكراي كي تصثةري كرد بؤ خةباتصنراو شكصهةركات ئةو ئاشتية 

كان، واتة ئةوكاتةي مةرجةكاين ئاشيت يةتيةإلكؤمة زةهصوان نص
يةيت إلطةي كؤمةصيةيت بةسةرضوون، ئيتر ئةوكاتة تاك لة ثإلكؤمة

ت، ئةو تاكةي يان صي دةدوصذوو لصتة ئةو تاكةي زانسيت مصخؤيدا، دةب
ة وةندي كؤمةلَصيةتيةو لة نإلكي كؤمةصبووين نية، يان بوونةوةر

 كةخةلَة ذوويي خؤي دةدات، ئيتر ئةو كؤمةلَصماناي م كدا،صكخةلَ
  .ردةستةكانسةروةرةكان بن يان ذص

  
شةوةي صجيهاين و ضوونة ثنزيك بوونةوة لة ئابووري سةرمايةداري 

ةالحةكاين جيهاندا، كابةريي كؤمثانيا زةببرجوازيةيت ناوخؤيي لة رِ
، صكهاتين كؤمثانياي هاوثشك، سيستمي دارايي نووة هةروةها ثص

ي كوردستاندا، نةك هةر ةي نةتةوة جياوازةكان لة بازارِمامةلَ
نةيش رِو ثرنسيثاباوةكو هةموو ئةو بريوثةيوةندية كؤنةكان، بةلَ

ماترياليسيت  كيصي لة واقيعكي خةيالَصكة طوزارشت ننتصكوثصك دةشكص
و وةةتةيش ثرسيارة فةلسةفيةكان دةخاتة ثشتةئةم حالَ. دةكةن

خؤشدةكات  صرِذوو صواتة ئيتر م .تة سةرشانؤصنصذوويي دصثرسياري م
 وزة ووشكةكانداصو كرض و ت بة هةموو عباراتة كالَداضوونةوة صبؤ ث

كي تودصصة مك شةوةي شانؤصتة ثصنصزانة دصا، ئةو تلةبةرامبةريشياند
كة  و هةموو ئةو بابةتانةداطاذينةوةي كؤمةلَصنن لة توصبةكاردزانسيت 

هةر لة ثةيوةندية ئةمة ت، ئيتر صوانأيان دةامان تصرِفةلسةفة بة تص
 و ئةخالق وئايديا و تاك سياسةت و تا بة يةتيةكانةوةإلكؤمة

  .دةطات ةتدةولَ و ئازاديماف و  وسايكؤلؤذيا
 ،ةخساندووةأيةكةمني دةرفةيت  ذووصم دائيستالة مة وا دةبينني صئٌ

ك ئايديؤلؤذيايانةدا كة بة هيض جؤرصداضوونةوة بة تةواوي ئةو بؤ ثص
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فةلسةفةي هةر لة ئةمة ئيتر  ،بةرهةمي سةري خودي كورد خؤي نني
تا ئةخالقةوة  فةلسةفةي و نطةراييوعةقلَطةرايي و هةستطةرايي و بو

كو ، بةلَدةطات ليرباليزمرنيزم و صمؤد و لينينيزم -ماركسيزم بة 
ك كة  خؤيان هيضي لةبارةوة صلة واقيع ؤشنبريةكان، بؤ طوزارشترِ

كي ة ثرنسيثصة قةرزيان دةكةن و كؤمةلَةوةكاين ترةونازانن، لة نةت
  .طاي كورديةخنةي كؤمةلَدروستدةكةن بؤ أان لصيئةخالقي

  
بريورِاي هةميشة . طاي ثرسيار نيةصبؤ خؤي، هيض جئةم قةرز كردنة 

و هةموو نةتةوة تازةكاين جيهاندا صنةتةوة كؤنةكان، لةن
ئةمةيش خؤ طوجناندين ئةو ئيتر زوو يان درةنط،  ،ةنطدةدةنةوةأ

تازة ذوويي نةتةوة صك لة طةشةي مئايديايانةية لةطةلَ ئاستصبريو 
طاي ت كؤمةلَصئايا دةكر: ئةوةي طرنطة ئةوةية. دادةركةوتووةكان

كانيدا، وةك ةمة كؤنةكانيداو ض لةسةردةمة نوصض لةسةرد ،كوردي
  قةرز بكةن؟ و ئايديايةك، لةيةك سةرضاوةوة بري

  
بريو بؤضوون بووة بؤ  كةشتا دين، تاصلةو سةردةمانةدا كة ه

فةلسةفة لة تةا  كدانةوةي جيهان، ئةوا زؤر ئاسايي بووة،صل
كدانةوة ئايينيةكان، صتة خزمةيت لصخبر ت وصكاين تر قةرز بكرنةتةوة

كدانةوةيةكي صةفة لفةلس : تصدةلَ ئةمةيش بةو واتايةي وةك هيطلَ
اماين فةلسةيف، دواين رِصت: تصدونيايي دينة، يان وةك فيؤرباخ دةلَ

  .ثةناطاي الهوتة
زانسيت سروشيت و زانسيت ا كة م ئايا لةو سةردةمانةيشدإلبة
انةوة كي تاقيطةيي بؤ جيهان، طةرِوانينصأصبوونةتة بنةماي توويي، ذصم

  ؟، دروستةامانة فةلسةفيةكانرِصبؤ ت
 

، يان ت ئايديؤلؤذياي كورديصي بطووترنية ثصك صشت استيدالة رِ
كورد خؤي خاوةين هيض ئايؤلؤذيايةكي فةلسةيف . فةلسةفةي كوردي
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هةروةك يش، نراوةكانهصوة هةموو ئايديؤلؤذيا . تايبةت بة خؤي نية
مانياي سةدةي لَة، هةروةك سةردةمة كؤنةكاين يؤنان يان ئخؤيان

ذووةي صدانة ئةو مصطو صنةوة، ئيتر بةبصدووثات دةكر هةذدةهةم،
  .لة يؤناين كؤنةوة تا ئةمرؤ ريوة هةأثةصبةسةر جيهاندا ت

و  صسةر لةنوو بؤضوونانة، بريوباوةرِهةر ئةمةيش وا دةكات ئةو 
كي صجارشةي ئابووريةوة، وةك سةردةمة كؤنةكانيان، بةدةم طة

بةتايبةت لةو . ةخنةأثرسيارو كةونةوة بةر ب لة كوردستانداتريش، 
ي كات لة بازارِكاتةدا كة كوردستان هةست بة بووين خؤي دة

سياسية كخةري ثةيوةندية صأ، يشكي كوردي ثةتيتصإلجيهانيداو دةسة
  : ت بثرسنيصكي ئاوةهادا، دةبصلة بار .ناوخؤيي و جيهانيةكانة

  
زة صانةوةين بؤ تطةيشنت لة جيهان، ناضاري طةرِصئايا بؤ ت

  و نيتشةو كامؤ؟  فةلسةفيةكاين ئةفالتوون و هيطلَ
لة جيهان دةطةين و بة ئةخالق  - بة فةلسةفة - ئايا بة عةقلَ

   ين؟دةيطؤرِ
  ةخنةية؟ طا رِنةري كؤمةلَزي بزوصصه ئايا

  
بة وة ذووةوة، صوانيين زانسيت مأصلة ترةوةو صبا لمان بدةن صرِ

لة تودي زانسيت تاقيطةيي، ص، مصكي نوصتودصناين مصبةكاره
ئةمةيشي لة  .يةوةي كورديؤشنبريأينة ناو صترةوة، بدةروازةيةكي 

ةرةتايةك سهيض نية شكةشي دةكةين، صبةرطي يةكةمي ئةم باسةدا ث
ت صبدرصان ثيذةصدر داهاتوودالة ويست دةكات ثص نةبصت بؤ ئةو بابةتةي

ا تئةو أاوصذةي ، بةتايبةت ينةوةكؤلَة بةر باس و لصنصرووردتر خبو 
سةرضاوةي ئصستايش لة أؤشنبرييي كورديدا بووين نية، ئةويش 

   ئايا عةقلَ و هةستةكان سةرضاوةي زانيارين؟: زانيارية
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لة  باسة وبووين ئةنةطةيشنت بةو ئاستة مصذوويية، واتة نة
، بةسة بؤ ئةوةي عةقلَي وةختةيشةتا ئةم سات أؤشنبرييي كورديدا

لصكبدرصنةوة ، وةك هصزصكي ئةفسانةيي فةلسةفةي ئةخالقو فةلسةيف 
واقيعي دةكةوصتة سةروو ة ، هصزصك كإليةتيةكانداكؤمة لة طؤأانكارية
ي كصهةولَ ،هيض ننيواوي ئةم باسانةيش تة. ذيانةوةبة كردةوةي 

لة بةردةم ئةو  نوصكي صرِارِةوبؤ كردنةوةي  نةبصت سةرةتايي
لة  ،سةرمايةداري مةدةنيةيت، شارستانيةيت نوصكة  ذينةوانةداصتو

كؤمةإليةيت وةنديةكي يبنةماي ثة لةسةر ،كؤمةلَطاداأصكخستنةوةي 
امانة رِتصطاي خستية جص نوص و لة شانؤيةكي جيهانيدا،

سةردةمصكي ، ئةو تصأامانةي ئةفالتوون و هيطلَفةلسةفةيةكاين 
 -فة مصدر المعر -تاكة سةرضاوةي زانياري  بة، لة مصذوو ئصجطار درصذ

  .دادةنرا
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                    فةلسةفة ضية؟
 

بةر لة هةر كةس، باسكردنة لة  ،)ماينئايديؤلؤذياي ئالَ(باسكردن لة 
وة صضاكترين منوونةي هاوضةرخة لة ناساندين شطلَيش هي. هيطلَ

صكدانةوةو ثشكنيين جيهان كة هيض نية ل داكالسيكيةكةي فةلسةفة
  . ت بة عةقلَنةبص

  
لة  )ؤشنبرييي كورديأ(باسةكةمانةوةو ناو بةر لةوةي بضينة بؤية 

 ندةيب صأبا مانيةوة سةرنج بدةين، طؤشة نيطاي ئايديؤلؤذياي ئالَ
  ؟فةلسةفة ضية :مي ئةو ثرسيارة بداتةوةإل، وة)1831 – 1770(طلَ هي
  

  : تدةلَص هيطلَ
  
كة بة  ،تصناسة بكرصفةلسةفة وا ثتاوة ةت هةر لة سةرصدةتوانر"

، 1هيطل، خمتارات " (ثشكنيين شتةكانة بة فيكر ،وةيةكي طشيتصش
  ).13الثةرة 

  
كدانةوةي صتودة لة لصئةم مةدا نةضووة كة هةرطيز بة هةلَ هيطلَ

ذة بة بةم جؤرة درص ةفةيلةسوفئةو بؤية . كي دينيةصتودصجيهاندا، م
  :تت و دةلَصباسة فةلسةفيةكاين دةدا

   
وةدا فةلسةفةدا، تةا لة شص كي هاوبةشي هةية لةطةلَصدين ناوةرؤك"

  ). 20هةمان سةرضاوة، الثةرة " (جياوازن
  ). 49 ةالثةر" (فةلسةفة ئايدياليستية وةك دين و ئةوةندةي دين"
   
باس لةوة دةكات ضؤن  ،كة لة هؤمشةنديصوةيةكة، تةرزصدين ش"

بؤ هةموو مرؤظ  -مةبةست لة حةقيقةت خواية-حةقيقةت 
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وةيةكي صةوانةوة، مةعريفةي فةلسةيف، شصضبة ث. بووةدروست
كي هةموو كةس نية، ئةمة مولَ. تايبةتيي حةقيقةتة لة هؤمشةنديدا

ؤكي حةقيقةت لة هةردوو أناوة. يككي ذمارةيةكة لة خةلَبةلكو مولَ
  ."ةكةدا هةر يةكةحالَ

  
دين  صت زياتر لةوةي كة فةلسةفة بةبصفةلسةفة هةب صت دين بةبدةشص"

اتر لةوةي دين فةلسةفة تةخؤ زيصت، فةلسةفةيش دين دةطرصهةب
  ).19هةمان سةرضاوة، الثةرة " (تةخؤصبطر

  
عةقلَي فةلسةيف و زةكامنان دةربارةي صتكايت ئةوةية، ئيتر ستا صئ

لةسةر  داذووصمزانسيت  ناكؤكيةكانيان لةطةلَو  فةلسةفةي ئةخالق
 وةيش بؤوونةلة شؤرِب بةر .ووةينةرِ، خبئةسلَي سةرضاوةي زانياري

ضةند  زةكاينصضةند منوونةيةك لة تبدةن با ص أناو باسةكة، 
باس و لصكؤلَينةوةكانيشمان بكةينة طرين و وةرب كي كوردصؤشنبريرِ

ئايدياليزمي زانة لةطةلَ صيةكطرتنةوةي ئةو تمةيداين سةملاندين 
  .يةيت هيطلَ، بة تايبةت مةسيحئالَمانيدا
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          :ادكوردي رِؤشنبرييي لة ميذوو و  ئةخالق و عةقلَ
  
  
  
  
  

  ئةخالق: تيزي يةكةم
  

. انستيةئةخالقة، ئةخالق كردةيةكي ززانست : بةالي بةختيار عةليةوة
لة ئةو . نيت، يان ئةخالق لة زانستةوةيةزانياري ئةخالق دي: واتة

  :تدةلَصترين بابةتيدا ينو
  
لة دواي كؤتايي جةنط تةواوي مرؤظايةيت خؤي لةبةردةم ئةو "

مةترسية طةورةيةدا دةبيين كة زانست بؤتة درندةيةكي بةرةالو 
ناديارو ويرانكةري ناو مرؤظة دةشيت ضي هيزي تاريك و 

  ...بةرةاليبكات 
ئةوة وايكرد وينةي زانست و كاريطةرة رزطاركةرو مانا رؤحي و 

زانست لة دواي . ئةخالقيةكاين، زيانيكي طةورةيان بةربكةويت
ي جةنطةوة هيزة ئةخالقيةكةي خؤي دؤراندو وةك هؤكاريكي ترسناك

  ."بةدبةخيت و كارةسات سةير دةكرا
  17/5/2011، سيشةممة، 275ةيل، رؤذنامةي ئاوينة، ذمارة بةختيار ع
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  عةقلَ: مدووةتيزي 
  

. الَدةست بووين زانستةباعةقلَ سةرضاوةي : بةالي فاروق رةفيقةوة
  :تئةو دةلَص

  
لة رووي عةقليةوة هيزة ال عةقالَنيةكان باالَدةسنت و ئةو كلتوورانة "

ال عةقالنيةت و خورافياتن لة  بةبةردةوامي سةرقايل وةبةرهينانةوةي
هةلومةرجيكي ئاوهادا عةقل ثيماندةيل كة هةولة فةلسةفيةكان دةبيت 
بة ئاراستةي بةرز راطرتين رؤيل عةقل و برةودان بة عةقالنيةت 
كاربكةن و طرنطي بةو تيكست و فةيلةسوف و برييارانة بدةن كة 

ان دةبيتة بةرضاو رؤشين عةقليمان ال دروستدةكةن و طرنطيدان ثيي
الدةست بووين اري و بةنطشمايةي بةرفراواين رووبةري عةقل و رؤ

  ."ةرانبةر هةميةنةي ال عةقالنيةتدادنيا بيين زانسيت لة ب
  2010، ضاثي يةكةم، سايل 9فاروق رةفيق، هونةري فةلسةفة، الثةرة 
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  ميذوو: تيزي سييةم
  
لة   دةبني؟ذووةوة فريميا ئيمة لة ئاي: بني هةردي دةثرسيتصرِ

  :تصوةالمدا دةلَ
  
لة ميذووةوة فري بني تاكة  وانةيةك (ت صلة شوينيكدا دةلَ هيطلَ"

لة نةخشةي ئيمة رؤذانة ) ئةوةية كة كةس لة ميذووةوة فري نةبووة
سياسي جيهاندا ئةو رووداوو كارةساتانة دةبينينةوة كة ئةو قسةيةي 

  ."مان بري دةخةنةوةهيطلَ
  65، الثةرة 1994، سايل 4رة ا، ذميهةردي، طؤظاري ئازادرِيبني 
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                ضية؟ يزانيار سةرضاوةي
 

 لمعرفةمصدر ا  -سةرضاوةي زانياري  اندا كةةكدواكةوتوولة نةتةوة 
Knowledge   -  فةلسةيف بريي ت،صنردةادي كدانةوةي عةقلَلصبة، 

ةوي هةموو كة جلَك ص، سولتانطةورةيةجطار صئكي خاوةن سولتانص
صت، جيهانيش ذووي فةلسةفة نةبصذوو نية مصم .ذووي لة دةستدايةصم

يي هؤمشةند. ةكانفةيلةسوفوةسفةي ئايديؤلؤذي  صت بةبناجوولص
ةخنةي رِ ،ةي، بنجبةستة لةسةر ئةو باوةرِدادواكةوتووانة ةو نةتةوةل

 نةك ثةيوةندية ماترياليستيةكاين ةذووصنةري مصجوولَ انةفةيلةسوف
  .ذوومص
  

شتا صذووييدا كة هصكي مصئا ئةم برية ساويلكانةية، لةسةردةم
كي يةكطرتوو، وة لة سايةي تصنةبووبووة ووإلتيا  يمانيائةلَ

 ،نادةهصهةلَضاوي تيا ئابووريةكدا كة تازةبةتازة برجوازيةيت ناوخؤ 
لة طؤشةنيطاي ئةفالتوون لة يؤنان قةرز دةكات و  كةيفةلسةفة هيطلَ

  .امان لة جيهانرِصتتة ، دةكةوصفةلسةفةيةوةو ئة
  

بؤضوونة فةلسةفيةكاين ثةري ئاسيت صبوو ت صذئةودةمة جيهان لة م
تودي فةلسةيف صمئينطليزةكان زياتر لة ضةند سةدةيةك بوو . كردبوو

 ،يشةكاندواي ئينطليز. ةخنةيةكي زانسيتيؤنانيان خستبووة بةر رِ
نةتةوةي جيهان بوون كة ميتافيزيايان لة  نيةمهفةرةنسيةكان دوو

  . بابةتة دونياييةكان دامالَي بوو
ضةوانةيان بة صكي تةواو ثصتودصئينطليزةكان و فةرةنسيةكان، م

ماين لةو سةردةمةدا، بريي ئالَ. ناساندبة جيهان تودي يؤناين كؤن، صم
ن ماواتة هيشتا ئالَ. هةرطيز لة بريي ئينطليزي و فةرةنسي نةدةطةيشت

ذ بوو، لة صكؤلينةوانةي لةمصنةبووبووة زةمينةي ئةو باس و ل
  .سةر ضوو بووشكةوتووي ئينطليزةكاندا، بةصئابووري ث
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ي بازرطاين جيهانيدا لة نيوان وطؤأطةشةي ثيشةسازي و ئالَ لةطةلَ

 - شكةوتووةكاين جيهانصنةتةوة دوور لة يةكةكاندا، نةتةوة هةرة ث
هةر لة سةدةي  - فةرةنسيةكاندواتريش ئينطليزةكان و 

ذووي رابووردووي خؤيان و صةخنةي مشانزةهةمةوة، دةكةونة رِ
ذينةوةي هؤكارةكاين ئةو طةشةيةي صذووي مرؤظايةيت و توصكراي مصت

نةي إلتة دواي ئةو هةوئةمةيش دةكةوص. صتدةثةرصبةسةر جيهاندا ت
تا . ياريشكنيين جيهان و سةرضاوةي زانئةو نةتةوانة تيايا دةكةونة ث

 روانيين زالَ لة جيهاندا بؤ سةرضاوةي زانياري، عةقلَصئةو دةمةيش، ت
  .بوو

كردنةوةي صمرؤظ هةر لة سةدةي شانزةهةمةوة كةوتة نو
طةيشتنةكاين دةربارةي ثةيوةندي خؤي بة جيهانةوة، ئةمةيش صت

  .ناصكهصذوويةكي جيهانيان ثصيانةي مصلةسةر بناغةي ئةو ثةيوةندية نو
، ئةو ناصرهةازيةوة، زانسيت سروشيت سةريدطةشةي ثيشسبةدةم 
لةم قؤناغةدا . فةلسةفةي سروشيت كةوتة ناكؤكي لةطةلَ زانستة

ي ) 322 – 384(ووي برية لؤذيكيةكةي ئةرستؤ أووبةأرشي طةورة صه
لةسةردةمي زانسيت ) 1650 – 1595(ديكارت . تةوةصبةر لة زايني، دةب

ثيشسازي ميكانيكي بوو، وة لة  ةيميكانيكيدا كة بةرهةمي جوولَ
كة لة تيؤرية صكة يةك وانيين مامتاتيك و تيؤري ضةندايةتيةوةأصت

  .رش دةباتة سةر لؤذيكي ئةرستؤص، هيةكانيفيزيا
  

يين لؤذيكي ئةرستؤ بوو، ئةو أخي زصرضةرخةكاين ناوةراست ضة
ت لة خودي بري صلؤذيكةي هيضي بة مرؤظ نةدةطةياند باسكردن نةب

   .ذووييةكاينصشينة مصاو لة ثكي دابرِصخؤي، بري
  

اسيت أهةلَة و ا بؤ لؤذيك لة خودي بري خؤيدا نةك لة واقيعدا، دةطةرِ
ت كة صشصذة دةكصتودةيش تا ئةو دةمة درئةم مص. بريوبؤضوون
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تةوة لة ثشكنيين صدةب -تاقيطةيي-كي زانسيت صتودصووي مووبةرِرِ
ووي ياسا طةرِان لة د، ئةو زانستةي كةوتة دياردة سروشتيةكاندا

  .وانيانصكهاتةو ثةيوةندي نيةكاين سروشت و ثصفيزياي
  

لة ئينطلترةدا، بة دةرخستين عةييب ) 1626 – 1561(فرنسيس بةيكؤن 
بازي شيكردنةوةي كؤن كة صأ كؤن و هةرة طةورةي فةلسةفةي يؤناين

-زانياري (يةكانة بؤ طةيشنت بة زانست ة عةقلَيناين تيؤرصبةكاره
مةةجي ينةوة بة جيهان ناساند، كؤلَصي بؤ لصكي نوص، مةةج)المعرفة

كي ئةرستؤيي كة لة هةمانكاتدا رةوة، لؤذيوة ئيتر هةر لص. تاقيطةيي
ةكاين يؤناين بةر لة زايني فةيلةسوفنةري لؤذيكي ذمارةيةك لة نوص

 ،)430 – 490(و زينون ) 445 – 515(بارمنيدس لؤذيكي وةك بوون، 
 427(ئةفالتوون  و) 399 – 469(كتيكي سةفسةتةيي سوكرات صوة ديال

 ئا. ينةوةداكؤلَصكرد لة لضؤلَ صكي نوصتودصبؤ م انطاي، جص)347 –
كي طةورةي تووشهات لة مةيداين صكابةرأرةوة، لؤذيكي يؤنان، صل
ي طةشةي ثيشةسازي كة زانست وةك دةرئةجنام. ينةوةداكؤلَصل

تودي لؤذيكي، بووة صطاي مخستة جصري تةكنيكي ئامرازو ئامص
كهاتةي دياردة سروشتيةكان، ك بؤ نزيك بوونةوة لة ئةسلَي ثصصارهؤك

ي و  مرؤظي لةبارةي جيهانةوة طؤأةكاينوانينأصتةواوي تئةمةيش 
وة بة ئاشكرا . ال ناوةسوكرايت هةموو كةلةثووري سةفسةتةيي كؤين 

وةمهيةو هيض صكي كةلةثووري فةلسةيف كةلةثووري جيهان ايطةياندأ
ت دةربارةي جيهان و صر ناكةودةرئةجنامصكي دروسيت تيا وةطص

،  بريو بؤضووناسيتوةري هةلَةو رِصث. ثةيوةندي مرؤظ بةو جيهانةوة
  .كو زانسيت تاقيطةييةنية، بةلَ ي عةقلَلؤذيك

  
شةوةي صلةم قؤناغةي طةشةي مرؤظايةتيدا، زانسيت سروشيت هاتة ث

ي بة باشترين زانسيت سروشيت زيابةيكؤن زانسيت في. شانؤ
ي بةر لة زايني لة ) 428 – 499(ئاناكسا طؤراس . كدةدايةوةلص
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ي بةر ) 370 – 460(كضووةكاندا، وة دميوكريتس صناساندين جةستة ل
بةالم . لة زايني لة ناساندين ئةتؤمدا، سةرضاوةي بريي بةيكؤن بوون

ةكاين بةيكؤن لةو بريةدا مايةوة كة سةرضاوةي هؤشياري هةست
  .مرؤظة

  
وانينةكاين بةيكؤين رص، يةكةمني كةس بوو كة ت)1679 – 1588(هؤبز 

ةي هؤبز لةسةر بنةماي بريي ئةندازةيي، جوولَ. كردة مةزهةب
ئةو . ةي ميكانيكي و مامتاتيكيةوةي خستة ثشت جوولَيفيزيا

وة لةطةل ئةوةي . ايةوةدصةو ثي برلؤذيكي عةقلَ صسةرلةنو
م هةرطيز نةيتواين إل، بةكصكردة مةزهةب  بةيكؤينةكاينبؤضوون

بز ؤه. سةرضاوةي زانياري لة هةستةكامناندايةطواية ت كة صنصسةملصب
شكي مرؤظ ماددةيةكي بريكةرةوةيةو بةو صواي دادةنا كة م

  .مانايةيش ماددة سةرضاوةي ئيدراكي مرؤظة
  

كي زؤريدا بؤ سةملاندين بؤضوونةكاين صهةولَ)  1704 – 1623(لوك 
لوك . ي سةرضاوةي هؤشياريةوةبةيكؤن و هؤبز لةبارةي ئةسلَ

اطةياند، فةلسةفةي هةسيت أكي سةليمي بة جيهان صفةلسةفةي هةست
شت وةك  جصنةهصوري هةستةكاينم ئةويش سنوإلبة .طشيت

  .لة جيهان طةيشنتصسةرضاوةي ت
ي دةربارةي ئةسلَ كي قوولَصذصاوأوة ئيتر هةر بةم جؤرة، 

خاياند طةشةي م زؤري نةبةًإل. صكردزانياري دةستيثسةرضاوةي 
ئايا تاقيكردنةوةي : ثرسياري خستةوة مرؤظ صثيشةسازي، سةرلةنو

ي مرؤظ بةسة بؤ وةرطرتين زانياري؟ ئايا هةستةكامنان بة يهةستيار
  هةلَةماندا نابةن؟

  
و كة سةرضاوةي بري ترازالةم قؤناغةدا مرؤظ لةو بؤضوونة 

رةوة، بة وة لص. تصبي عةقلَلؤذيكي  خؤي و قلَةهؤشياري، خودي ع
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كابةري فةلسةفةي بووة رِفةلسةفةي هةستطةرايي كي فراوانتر، صئاست
لةبةرامبةر بؤضوونة  تصئةمةيش هيض نةبوو ناكؤكي نةب. طةراييعةقلَ

كة  ةوةديكارتطومانداري فةلسةفةي لة بؤ منوونة  كؤنةكاندا
 ناصانيكيدا وةدةستهميككي لة بواري زانسيت سروشتيي صسةركةوتن

وونكردنةوةيةكي ي رِهةولَ كة )1677 – 1632(وة سبينوزا ، بوو
 وة لةطةلَ. و سياسةتالهوت دةدا دةربارةي ثةيوةندي يف ةسفةل

وة بةتةواوي ووي ميتافيزيا وةستايةوة، أووبةأئةوةي ديكارت 
 أثةصم هةرطيز ئةو ئاستةي تإلك جيا كردةوة، بةفيزياو ميتافيزياي لص

  .تاكة سةرضاوةي زانياري ماددةيةطواية نةكرد كة 
  

 – 1564(ينةوةكاين طاليلؤ كؤلَصيانةي جيهان، لصزة نوصهاوشان بةم ت
كي صذةيي و لة هةماكاتدا دروستكردين دووربينصألة بزوةي ) 1642

دوو عةدةسةيي بؤ نزيكبوونةوة لة الشة طةورةكاين ئامسان، وة لة 
كي صةهةندأكة ) 1727 – 1642( نيوتن كؤلينةوةكاينترةوة لص اليةكي

زانسيت ميكانيكاو  ةردةم زانسيت فيزيا، بة تايبةتي خستة بصنو
رةكاندا، وة هةروةها ياسا صوان ئةستصاكيشان لة نزي رِصكاريطةريي ه

 ا لةطةلَكرِياساي كارو كاردانةوة، ئةمانة تص بزوةويةكاين يفيزيا
رايي تيشك، صةسةر خكؤلينةوة لصذمارةيةك دةرئةجنامي تر لة ل

بةرةو بة يةكجارةكي يان هتد، مرؤظ..  تص، ماطن، كارةبارايي دةنطصخ
، وة هةر ئةو باكطراوندة مرؤظي خستة بةأصخستكي دونياي صذيان

دا، شيكردنةوةتودةكاين لة فةلسةفةو مص لةطةلَ ةوةناكؤكيةكي قوولَ
كي بايةخص ي،تودي عةقلَصكتيك، واتة مصوة ئيتر ميتافيزيا، لؤذيك، ديال

ئةوتؤيان نةما لة ثشكنيين جيهان و سةرضاوةكاين بريو هؤشياري 
  .مرؤظدا

  
 ضةرخي رِؤشنطةريدا ذصر ناويلةكة سةردةمصكي  لة قؤناغي داهاتوودا

ي حةظدةهةم، رِووبةرِووي هصرشصكي ميتافيزياي سةدة ؛ناساند
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ماترياليزمي . ئةندازةي ماترياليزمي فةرةنسيةكان بووةوةبص
  . يشديكارت و سبينؤزا كةوتة ناكؤكي لةطةلَ فةرةنسي

  
دواي ضةند ت، ئةوةية كة صويستة بةتايبةت سةرنج بدرصرةدا ثئةوةي لص

ميتافيزيادا، ئينجا فةلسةفةي  لؤذيك و ة لةطةلَسةدةيةك لةم شةرِ
 لة سايةي ئابووريةكي دواكةوتوودا بة بةراوورد لةطةلَ ،ماينئالَ

ش صشكةوتنيدا الي كةم دوو سةدة  لة ثصئابووري ئينطليزي كة لة ث
مانيةوة بوو، وة ئابووري فةرةنسي كة الي كةم نيو سةدة ئابووري ئالَ

شوازيةكي طةرمي لة ميتافيزياو لؤذيكي صمانةوة، ثش ئالَصدةكةوتة ث
. ةطةزة يؤنانية كؤنةكانيةوةبة هةموو رِ ئةمة ي كرد، ئيترعةقلَ

و لة ثةرِاندنسايش دةرؤشنطةري، ميتافيزياي لة فةرةضةرخي رِ
  .طريسايةوةدا و لة باوةشي هيطلَمانيائةلَ

هةموو ميتافيزياي داهاتوودا يةكخست  ئةو ميتافيزيايةي لةطةلَ هيطلَ
ي لة ميتافيزيا صكي نوكو تةنانةت مةملةكةتصماين، بةلَو ئايدياليزمي ئالَ

: صتنصةوة طرنط بوو ئةوة بوو بيسةملوة ئةوةي بةالي هيطلَ .ناساندصث
  .مةسيحيةتةكدانةوةيةكي دونيايي فةلسةفة لص

  
ذ بوو مةدةنيةيت ئينطليزي و صهةر بةم جؤرة، لةوكاتةدا كة لةم

ييان لة مةةجي تودي عةقلَصممةدةنيةيت برجوازي، فةرةنسي، 
لة  ،ماينفةلسةفةي ئالَهةر لةو كاتةدا، ، ي بوودامالَ كؤلينةوةصل

 هةموو برِطةيةكي فةلسةفةيتةوة بؤ يؤنان و بة صةوة دةطةرهيطلَ
كتيكةوة تا بة صيالتةوة، ئيتر هةر لة لؤذيك و دةضصد سةفسةتةييدا
ينةوةي صكؤلَ، لصسةرلةنو هيطلَ. دةطات جةستةو نةفسميتافيزياو 

لة هةسيت ئينسانيةوة  امان، واتة هيطلَرِصوةي تخستةوة ضوارضص
لة امان، ئةمةيش رِصايةوة بؤ توةك سةرضاوةي زانياري، طةرِ

كدا كة زانست تةنانةت هةستةكاين مرؤظيشي وةك صسةردةم
  . ةخنةسةرضاوةي زانياري، خستبووة بةر رِ
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شكةوتووةكاين جيهان، صكا كة نةتةوة هةرة ثصلةكاتوةية، صهةر بةم ش
نان و صبةرهةمهذبوو لة بابةتة دونياييةكان نزيك بووبوونةوةو صلة م

بة ةت و ئابووريان دةولَماف و سياسةت و ن و دبةكاربردن و دابةشكر
 كي دونياييةوة سةرنج دةدا، ئا لةوكاتةدا، هيطلَصوانينأصلة تطشيت، 

ثؤشكردين هةموو ئةو دياردة دونياييانةي مةسيحي هةولَ صسةرلةنو
صكتيك و لؤذيك و ديالً دةدايةوة كة ضيتر نةدةتوانرا بة عةقلَ

   .نةوةصكبدرلص
  

شكةش بة صث يينةوةي زانستيكؤلَطةشةي ثيشةسازي كة ماتريايل لص
ؤ دياردة ب صكي نوصمرؤظ كرد، بووة سةرضاوةي ثشكنين

ئةو دياردانةو ياساكاين ي يكيمياكهاتةي يةكاين جيهان و ثصيفيزيا
دوان لة صهةر ئةمةيش بووة سةرضاوةي ل. وانيانصثةيوةنديي ن
  . ؤظ بة سروشت و دياردةكانيةوةثةيوةندي مر

نياريي لة ناوةوةي دياردة زانسيت سروشيت وةك ئةوةي زا
نجا، مرؤظي لةوة طةياند كة سةرضاوةي دةهصنةوة هةلَسروشتيةكا
-زانياري  .ذووةصكو م، بةلَماددةنة  ي فةلسةفيةونة عةقلَهؤشياري، 

و  و بازرطاين ذووة، طةشةي ثيشةسازيصبةرهةمي طةشةي م -المعرفة
دةستكةويت واتة هؤشياري . أةنطدانةوةي لةسةر طةشةي زانست

كة لة امان رِتصذوويةكان نةك صينةوةية لة دياردة سروشيت و مكؤلَصل
لة  ةنطدانةوةي ماددةأيان ، تةوة تا هيطلَصذدةبصئةفالتوونةوة در

-تا ماركسيست ت صشصذة دةكدميوكريتسةوة درصكة لة  بريي مرؤظدا
  . أوسيالينينيستةكاين

 مرؤظدا بؤ جيهان،وانيين أصذوويية لة تصوةرضةخانة م هةر ئا ئةم
ك كة هةر لة صذوو، زانستص، زانسيت مبووة سةرضاوةي زانستصكي نوص

 ئةم. ذووصمماترياليستانةي  كيهةذدةهةمةوة، كةوتة ثشكنينصسةدةي 
داين زانسيت لَتة سةردةمي سةرهةةيش بة تايبةت دةكةوصروانينصت
  .ةوة )ئابووري سياسي(
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لة هةر لة ناوةراسيت سةدةي هةذدةهةمةوة، زانسيت ئابووري سياسي 
يان دانا بؤ صبناغةيةكي نو وةةكاين فةرةنساكراتفيزيؤئينطلترةو 

ذووييان كردة مص وئةوان زانسيت ئابووري . ووردبوونةوة لة جيهان
، سةرضاوةي سةرضاوةي هؤشياري مرؤظ: بة واتا. سةرضاوةي زانياري

نة لؤذيكة نة  - ن نة هةستةكامنا ووتةأي نة عةقلَ زانياري،
  . ةنطدانةوةي ماددةأ
  

ناين ئةو ئامرازو صطةشةي بريي مرؤظ، دةرئةجنامي بةكاره
نن لة صنزيك بوونةوةمان بؤ دةرةخس دةرفةيترانةية كةصئام

مايكرؤسكؤب و دوو منوونةي طةورة . كهاتةي دياردة سروشتيةكانصث
جيهان ةكاين مرؤظيان دةربارةي وانينأصكة تةواوي ت نتةلةسكؤب

رانة صينةوانةي بة يارمةيت ئةو ئامرازو ئامكؤلَصئةو ثشكنني و ل. يطؤأ
است و دروستمان دةدةنة دةست أكي صن، بؤضوونصئةجنام دةدر
صرةوة مرؤظ لةوة وة هةر ل. كهاتةي هةر دياردةيةكصدةربارةي ث

و هةموو دياردةكان كهاتةي ةي سروشت و ثصطةيشت جوولَتص
ملكةضي ياساي تايبةت بة سروشنت، ياساي ، انشيطؤرانكاريةكاني

ناكؤكية فةلسةفيةكةي ئالَمان لة رةدا، صوة ئيتر هةر ئا ل. ييفيزيا
 -ي ماددةو بري لةسةر ئةسلَ) 1872 – 1804(رباخدا ؤو في وان هيطلَنص

. تصبةسةر دةض -؟خوا يان سروشت يان ماددة؟بري  : كاميان يةكةمن
زانستيش هةرطيز لة . دةكات بؤ زانست فةلسةفة ئةو مةيدانة ضؤلَ

كو لة ناكات، بةلَدةستثص - سروشت و روح -يةكةميي ماددةو بريةوة 
ياسا  -دةكات صماترياليستيةكانةوة دةستثثشكنيين ياسا 

، ئةو ياسايانةي طا كؤمةلَياسا ئابووريةكاينيةكاين سروشت و يفيزيا
  .كي تاقيطةينيصملكةضي ثشكنين

  
ة ذوويي شةرِسي مصصجؤرة دةتوانني تةواوي ثرؤس ئا بةم

 لة رباخ،ؤو في فةلسةفيةكان لة يؤناين كؤنةوة تا سةردةمي هيطلَ
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 ئةو. دا كورت بكةينةوةو هةستطةرايي فيؤرباخ طةرايي هيطلَعةقلَ
شةرِي ئةوان واتة ي بوون لة ناكؤكيدان، ة لةسةر ئةسلَفةيلةسوفدوو 

 -خوا واتة  - لة يةقني  كي ثرِصعةقلَ هيطلَ. تة دةرةوةي زةويدةكةوص
دةكةنة  - واتة ماددة -لة يةقني  كي ثرِصفيؤرباخيش هةست

سةفةكةيدا، لة دووي حقيقةت لة فةل هيطلَ. سةرضاوةي زانياري
حةقيقةيت يو سروشتةوة، دتة ئةوك كة دةكةوصصحةقيقةتت، صأدةطة

هةموو بوون زةيش بة سةرضاوةي صوة هةر ئةو ه. رِةها، واتة يةزدان
تةوة صررباخ سةرضاوةي ئةو زانيارية، دةطصفيؤ. تصو زانياريةك دةزان

  .بؤ ماددة
ذوو هةر لة سةدةي هةذدةهةمةوة، ئةو بؤضوونانة صزانسيت م

  . ة سةر زةويتصدادةطر ناكؤكيةكانيشةتدةكاتةوةو رِ
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                  :ميذوو زانسيت
 

ي سةري مرؤظ ثرِ بووة لة خةيالَذايي بووين مرؤظايةيت، صبة در
  . هةمةجؤرة دةربارةي خؤي و ثةيوةندي خؤي بة سروشتةوة

ة مةزنانة، باكطراوندي ئةو خةيالَ: تصمان دةطةيةنصذوو تصزانسيت م
ت صذوويي خؤيدا لةدايك دةبصك لة زةمينةي مصهةموو خةيالَ. ذووةصم

يان ت، واتة هيضصشينةكاين دةثشكنرصو هةر لةو زةمينةيةشدا ث
ذووةوة، وة هيض بريو صثةيوةندي نني بة م صكي بصبةرهةمي كاسةسةر

ت صنةي نيةو ناتوانإلكيش تواناي دةستكاري ئةو خةياصبؤضوون
شينة صشوةخت لة ثصطؤرانكاريةكي ث صت بةبصبطؤرِصهيضيان ل

  .ذووييةكانيدا كة طةشةي كشتوكال و ثيشةسازي و بازرطانيةصم
  
، لة ئةفسانةو وةميسيؤلؤذيةهؤشياريي لة   مرؤظايةيتثةربووينصت

شوةخيت صبووين ثثةأص، تفةلسةيف هؤشيارييداستانةكانةوة، بةرةو 
بريو هؤشياريي سةردةمي . كي ترصكةوة بؤ ئاستصثيشةسازية لة ئاست

مان بريو رِاوكردن، واتة سةردةمي ثيشةسازيي تريوكةوان،  هة
ثيشةسازيي  سةردةميواتة بوون نية،  بؤضووين سةردةمي نيشتةجص

هؤشياري : نيصوة دةتوانني بلَوة هةر بة هةمان شص. نإلصطاسن و ك
ديين يدا، هةمان هؤشياري ديين لة سةردةمي ثيشةسازي كشتوكالَ

ذوو وةك صسةردةمي ثيشةسازي سةرمايةداري نية، لة يةكةمياندا، م
ت، لة دووهةمياندا، ئافرةت فرؤشياري صنصك ئافرةت دةناسصخواوةند

لة . يشةإلداو خاوةين هةرزانترين كابازوويةيت لة بازارِزي صه
فرةت بةيةك وبوومداريي زةوي و ئاويةكةمياندا، مرؤظ بةر

بؤية ت و زةويش خؤراك دةدات، صدةبصي لئافرةت منالَت، صندةضووص
 كاتةدة يشت و ثةرستطاكانصنزةوي و ئافرةت ثصرؤز دةناسصمرؤظ 

دواتريش نة زةوي ثريؤزة . طاي ثةيكةري ئافرةتة خواوةندةكانصج
  . لةالي و نة ئافرةت
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زادةي ضةرخي بؤ جيهان،  ؤرانةجهةمةكدانةوة صطةيشنت و لصئا ئةم ت
سة بطةين، صكيش ويستمان لةو ثرؤسصوة هةر كات. ذوويي خؤياننمص

كو ، بةلَينةوة بؤ لؤذيكي عةقلَني بطةرصابن ئةوا هةرطيز ناضار
، ةوةئابووري و كؤمةاليةتيةكانذوويي ياسا صم ةيجوولَناضارين لة 

  . بثشكنني سةصانكاريةكاين ئةو ثرؤسطؤأ
  

صش ووشةي لة زجنريةي لؤذيكيدا، ووشةي بريو ثرنسيث، دةكةونة ث
تة يةكةم و صطةيشتين لؤذيكي، ثرنسيث دةبضةرخةوة، بؤية بة تص

: ننيصدا بيسةمليي عةقلَتة دووهةم، واتة دةتوانني لة لؤذيكصضةرخ دةب
  .زادةي ثرنسيثةضةرخ 

  
بؤ ئةوةي لةمة . صذووةتودةكاين زانسيت مئا ئةمة بة تةواوي دذ بة مص

كي دياريكراو زادةي بؤضي ثرنسيثص: ثرسنيت لة خؤمان ببطةين، دةبص
كدا ئافرةت وةك طا لة ضةرخصياريكراوة؟ بؤضي كؤمةلَكي دصضةرخ

ئافرةت زي بازووي صهكي تردا صت و لة ضةرخصنصخواوةند دةناس
ؤشنطةريي ؟ بؤضي ضةرخي رِي بازارِبةهايةكي هةرزاندةكاتة كاإل

  نجةم؟صتةوة بؤ سةدةي هةذدةهةم نةك سةدةي ثصأدةطة
  

مي ئةم ثرسيارانة إلدا بؤ وةكتيكصو ديال ئةوةي لة لؤذيكي عةقلَ
ضةوانةي صبةث. كي دروست ناطاتصت، هةرطيز بة دةرئةجنامصبطةر

زجنريةيةك لة طةشةي ثةيوةنديدار  ذووصةوة، زانسيت ملؤذيكي عةقلَ
ئةوي تريان نني، وة هةمووشيان  صهيضيان بةب ت بةيةكةوة؛صدةبين

طايةكي لة سنووري كؤمةلَئةمة م إلكاريطةرييان لةسةر يةكتر هةية، بة
لة فةلسةفةدا  اوانةوة كةذووييدا، نةك لة ديدطاي ئةو تاكة دابرِمص

  .يكي خةيالَصامانرِبوونةتة مةيداين تص
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ذوودا، هةرطيز صبؤ بةراووردي دوو ديارة، يان دوو ضةرخ لة م
شينة صينةوة بؤ ثكو دةطةرصبةلَبؤ فةلسةفة، ، ينةوة بؤ عةقلَصناطةر

كيش شك نابةين بؤ صتودصوة هيض م. ذووييةكاين ئةو ضةرخانةصم
زانسيت  جياوازةكاين ئةو ضةرخانة خةسلَةتةنزيك بوونةوةمان لة 

  .تصذوو نةبمص
  

وو ثةيوةندية تاقيطةييةكان ي، هةمتودي عةقلَص، يان معةقلَلؤذيكي 
صكي زمانةواين جوان و شتنأت بة ثةيوةنديي ووشة لة دادةطؤرص
طةي ماترياليسيت صوة لة بري ث. داوثرِيين ضرِأكي دةربهونةرص

وانيان، لة زجنريةيةك صذووييةكاين نصدياردةكان و رِايةلَة م
لة  ،ئةم بؤضوونة .رةكان دةداتةوةمي ثرسياصشةي لؤذيكيدا، وةإلهاوك

تصثةأ دةكات بؤ جيهاين هةستةكان و لةوصدا باشترين حالَدا، 
هةستةكان بة بةس دةزانصت بؤ طةيشنت بة ، واتة دةوةستصت

دةرئةجنامصكي دروست دةربارةي هةر دياردةيةكي ئابووري و 
بة بةس  بيننيهةسيت يدا، ئاستئةمةيش لة بةرزترين . كؤمةإليةيت

ئابووري و طؤأانكاري لة  دةرئةجنامصك رهةنصت بؤ وةرطرتين دةزا
 ة سةرضاوةيئابووريدا، دةبصتبواري لة ئةمة  ئا. ييمصذووطةشةي 

، ئابووريةك كة ذياين مرؤظ و ثةيوةنديةكاين، ئابوورييةكي بازاأيي
دا، ض انلة ثصطةي كؤمةإليةتيي خؤي كة لة ضةند داتايةكدا دةبينصت

ناو دةبرصت بة  يشة كةئةمةوة هةر  .ةنناد ي واقيعيمانايةك
لصرةدا  .)، المادیة المرئیةالمادیة العینیة(عةيين ماترياليزمي 

بةضاوبينراوةكان، واتة هةسيت بينني، بةسة بؤ لصكدانةوةي دياردة 
نستة كؤمةإليةتيانةيش زاتةواوي ئةو ئةم ماترياليزمة، . ئابووريةكان

دةطرصتةوة كة ديوي دةرةوةي دياردةكان، بة بةس دةزانن بؤ 
لَطادا، واتة كة سةرضاوةي زانياريي بة ةكؤم هةر شتصك لةثشكنيين 

  .هةستةكان دةزانن
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ذوو لة طةشةي ثيشةسازي و بازرطاين و صضةوانةوة، زانسيت مصبة ث
 ماترياليستيةكاين و ياسا دابةشبووين كارو ثةيوةندية بةكردةوةكان

    .تصشكةوتن دةثشكنصانكاريةكان و ثأ، هؤكارةكاين طؤدامصذوو
  

ينة لة ئامسانةوة بؤ سةر زةوي، تودي فةلسةيف دابةزصمبةم ماناية، 
تودي فةلسةيف، دياردةو صم. انة لةسةر زةويتودي زانسيت طةرِمص

 هةر. تصذوويي دادةبرِصشينةيةكي مصضةرخة جياوازةكان، لة هةموو ث
  .كي ثراكتيكي وون دةكات ص، فةلسةفة هةموو بايةخدارةصئا ل

  
ذوو ياساي صواتة م. ت نةك لؤذيكيانةصذوو ماترياليستانة دةجوولصم

ذوودا نةك لة ئةو ياسايانة لة زانسيت مص. هةية يماترياليسيت خؤي
واتة زانياريي . تؤذيكيةكاندا، ثشكنيين لةسةر دةكرصشة لصهاوك

بؤية هةر لة سةدةي . ناكؤكة بة زانياريي لؤذيكيذوويي تةواو صم
 تة ناكؤكيةكي قوولَصشانزةهةمةوة، زانست لة ئينطلترةدا، دةكةو

  . يةكةيئةرستؤو لؤذيكة عةقلَ لةطةلَ
لة قؤناغي يةكةمي طةشةي زانستدا، مرؤظ بةو دةرئةجنامة دةطات كة 

ن، يةكاظ، نزيك بوونةوةية لة ياسا فيزيايسةرضاوةي زانياري مرؤ
زانسيت سروشيت دةخاتة ت و صئةمةيش فةلسةفةي سروشيت وةال دةن

ذوو صلة قؤناغي دووهةميشدا، مرؤظ لةوة دةطات زانسيت م. طايجص
بة هةموو بابةتة  طةيشتنة لة كؤمةلطاصسةرضاوةي ت

، ئةخالق، لؤذيك، سةرضاوةي زانياريي :وةك فةلسةفيةكانيةوة،
يةتيةكان، سايكؤلؤذيا، وة وةرة كؤمةالصهاو ثةبت، إلدةسةئازادي، 

  .يةكي ئابوورييةكي تري كؤمةإليةيت يان هةر ياساهةموو دياردة
  

 ساكاين فيزياو كيميا ناطةين بةبصهةر بةم جؤرة، هةروةك ضؤن لة يا
لة هيض دياردةيةكي ؤ زانسيت سروشيت، ئا بةوجؤرة، ثةنا بردن ب

ناطةين، بةبص وة يان ياسا ئابووريةكان  شئابووري و كؤمةاليةتي
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 وانيينأصلة هةمان تدا، لة باشترين حالَكو ، بةلَذووزانسيت مص
  . وانينة ثةيوةندي مرؤظ بة سروشتةوةةوة دةأسروشتطةرايي

ناطةين لة ذينطةي لة مرؤظ و زانيارية جياوازةكاين مة هةرطيز صئ
ذينطةيش هيض نية ئةو ياسا ئابووريانة طةي صث ت،صذوويي خؤيدا نةبصم

هةر بؤية . ننصذوويي وةك خؤي دةناسصكي مهةموو ضةرخص صت كةنةب
، ناضارين لة يذوويصكي مصلة هةر ضةرخ كي زانستيانةصطةيشتنصبؤ ت

بكةين، ئةمةيش بةو واتايةي صثيشةسازي ئةو ضةرخةوة دةست ث
خودي ثيشةسازي خؤيةيت ةشةي ط ،خؤي زانستيشخودي  طةشةي

ازي نة لة ميكرؤب ثيشةس بةبص. كتيكيصكي ديالذيؤل و عةقلَنةك 
مايكرؤسكؤب و تةلةسكؤب، . رةكانصنزيك دةبينةوةو نة لة ئةست

ئةسلَي طةياندة دووان لةو بةرهةمة ثيشةسازيانةن كة مرؤظيان 
سنووري بريكردنةوةي مرؤظ، هةر بةم ماناية، . دياردةكانكهاتةي صث

  .فةلسةيف يوري تواناي تةكنؤلؤذية نةك عةقلَسنو
  

و هةلَةي  استي فةلسةيف، لة أنةك عةقلَ ية، زانستصهةر بةم ث
. تيداصك لة طصت دةربارةي هةرشتبؤضوونةكامنان دةطةيةنص

وة .. ، ووزة ةكانازطكهاتةي هةوا، ئاو، صطةيشتنمان لة ظايرؤس، ثصت
شان، صاكزي رِصهةروةها تةمةين زةوي، سيستمي هةتاو، ه

ن زةوي واصانةوةي الشة طةورةكان بةدةوري يةكتردا، ماوةي نسوورِ
ري كارةبايي، شةمةندةفةري وة دروستكردين دةرمان، ئامص ..هةتاو و 

نني،  يبةرهةمي ئةحكامي عةقلَئةمانة هتد، .. مي، فرؤكة هةلَ
بةلكو بةرهةمي ئةو ئامرازة بةرهةمي لصكدانةوةيةكي لؤذيكي نني، 

كهاتةي دياردةكان و ياساكاين صلة ثثصشوةخت ثيشةسازيانةن كة 
ت لة ضؤن مرؤظ دةتوانص. يكمان دةكةنةوةوانيان نزصثةيوةنديي ن

شان؟ صاكشوةخت لة ياساي رِصطةيشتين ثصت صتةوة بةبصزةوي بةرز بب
تةوة ئةطةر صت ضارةسةري نةخؤشي بدؤزصضؤن مرؤظ دةتوان

زي صشوةخت لة ميكرؤب و ظايرؤس نةطات؟ وة ضؤن مرؤظ لة هصث
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تودي مصبؤ  –لؤذيك شان و ظايرؤس دةطات بة ثةنا بردن بؤ صاكرِ
ضؤن مرؤظ بةبص ئامصرصكي ياريدةدةر، ئؤرطانيزمة هةرة  ي؟عةقلَ

  ووردةكان دةبينصت؟
طةيشتين صت صبةبطا دةطات لَكؤمةةي ضؤن مرؤظ لة جوولَئةي 

ةدان شوةخت لة ياسا ئابووريةكان، ئةو ياسايانةي هةميشة لة جوولَصث
ضؤن مرؤظ لة هؤكارةكاين  ةي ثيشةسازي و بازرطاين؟جوولَ ةطةلَل
 كاري وزمبوونةوةي نرخ، هةذاري و بصكابةري، بةرزبوونةوةو نرِ

شوةخت لة ياسا صطةيشتين ثصت صةمةي ئابووري دةطات بةبتةنطوضةلَ
  ئابووريةكان؟

  
دةطةينةوة ئةوةي زانست و فةلسةفة، وة ، صسةرلةنورةدا صئا ل

ض لةسةر  تودي زانسيت و فةلسةيف، ض لةسةر ئاسيت سروشت،صم
دذ بة يةكن، دوو مةةجن،  ذوو، دوو بواري مةعريفي تةواوصئاسيت م
طةيشتنة صفةلسةفة لة ت. كدانةوةن بؤ دونياصوانينن، دوو لأدوو تص

كؤلينةوةي صدةكات، زانست لة لكانةوة دةستثصطةنةويستةبةلَ ووتةرِ
ئةم ناكؤكيةيش هةر لة سةرةتاوة، ناكؤكي فةلسةفةو . تاقيطةييةوة

  . ة لةسةر ئةسلَي سةرضاوةي زانياريزانست
  

ذوو، ئةوا زؤر ئاسان صت بؤ مصوانينمان بأصئةمة بنةماي تئةطةر وة 
 ةوةسوكراتلة ، هةر لة بةرةبةيانيةوة ،فةلسةفة لةوة دةطةين كة

ذوويةكدا لة مصدةطات،  تا بة هيطلَ ي بةر لة زايني )469-399(
ت جطة لة صنصك بةكارصتودصمداوة كة نةيتوانيوة هيض سةريهةلَ

كة لة طةشةي ثيشةسازي و صئةمةيش دةرئةجنامي ئاست. يعةقلَ توديصم
كؤلينةوةي تاقيطةييةوة هةرطيز لة لصفةلسةفة بةكوريت  .ضيتر نا

  :تصووين دةلَبة رِ وة لةو بارةيةوة، هيطلَ. اتناكصدةستث
صنةوة كة ئةو شتانة شيدةكر -العلم التجرييب  - لة زانسيت تاقيطةييدا "

ية نةوة، وة هةركات هاوبةشي ئةو شتانة دؤزرانةوة، ئةوةدةدؤزرص
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مة بةم جؤرة كار ناكةين، صئ. ك دروستدةكاتصطةيشتنصتبؤ خؤي  كة
طةيشنت خؤي خؤي صت ببينني ضؤن تصمة تةا دةمانةوصضونكة ئ

ي تايبةيت خؤمان ورِاك لة بريصدةدةين هيض شتهةولَ ةدياريدةكات، و
  ).1خمتارات " (طةيشتنةصئةو ت نةخةينة سةر

  
يان زانسيت  ،سوكرات، ئةفالتوون، هيطلَ: هةر بةم جؤرة دةبينني

 زانسيت تاقيطةيي. ةخت شيدةكاتةوةشوصكي ثفةلسةيف بةطشيت، بريص
 شوةخت نية تا لة ثشكنني وصكي تايبةيت ثصخاوةين هيض بري

دياردةيةك كهاتة تايبةتيةكاين صكؤلينةوةيةكدا، خةسلَةت و ثلص
ت يان ثيسبووين صدةرنةخات، ئيتر ئةطةر ئةو دياردةية نةخؤشيةك ب

وازةكان، ات يان ئةسلَي تومخة جيصي بكهاتةيةكي كيميايصث ذينطة،
  .يةيتإلكي كؤمةصت يان تاكصذوويي بصكي مصضةرخ

  
 -هةر بةم ضةشنة، ئةو دوو جؤرة جياوازة ناكؤكة لة زانياري 

نن بؤ صتود بةكار دصؤري جياوازيش لة مدوو ج -فةلسةيف و تاقيطةيي 
يةيت، ئاسيت إلشكةوتين كؤمةلطا، تاك، هؤشياري كؤمةصوانةي ثصث

كي تر كة ثةيوةندييان بة ئاسيت طةشةي صوة هةر شت ، ئةخالقئازادي
ةي جوولَطةشةية، ئةو ذوو بؤ صوةرةكاين زانسيت مصث. تصطاوة بكؤمةلَ

 يينأوةرةكاين فةلسةفة طؤصث. ثيشةسازي و بازرطانيةذوويي صم
لة فةلسةفةي . يين ئةخالقأطؤواتة ، ةبريو باوةرِيين أعةقلَة، طؤ

لة  نة كؤنةكانيين باوةرِدامالَدةرئةجنامي انكاريةكان، أئةخالقدا، طؤ
  . سةري مرؤظ

  
ؤشنبرييي كوردي أ، هةموو بؤ جيهان ئةم ديدطايةستادا، صلة ئئا 

ةوة تا بة طةراييعةقلَبة طشيت، ئيتر هةر لة  فةةفةلس. تصنصكدصث
، دةطات بوونطةرايي فةلسةفةيو  فةلسةفةي ئةخالقهةستطةرايي و 

. ؤشنبرييي فةلسةفيةوةرِفي صكر رِصان خستؤتة ذؤشنبرييي كوردييرِ
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طاي كوردي و دياردة نةوةي كؤمةلَددوان و شيكربةرزترين ئامرازي لص
فةرمانأةوايةيت طاو ئازادي كؤمةلَيةتيةكان و هؤشياري تاك و إلكؤمة

، هةر لةبةر و ئةخالقة يةتيةكان، عةقلَإلوةرة كؤمةصبةهاو ثو 
ؤشنبرييي كورديدا، ة رِطةيشنت لة جيهان لصسنووري تئةوةيشة 
خودي نةفس سنووري ، بة طشيت فةلسةيفؤشنبرييي رِهةروةك 

 لةكة ئةمةيش، دواينجار،  ،جياكردنةوةي جةستة لة نةفس- خؤيةيت
  .كؤمةلَطاي هاوضةرخدا، دةضصتة أيزي زانسيت سايكؤلؤذياوة

  
بة  خودوةندي يثةاستةقينة زانيارية لةسةر ي رِزانيار لة فةلسةفةدا

ةوة قؤناغةكاين لة فينؤمينؤلؤذيادا كة بةالي هيطلَ .بابةتةوة
 وةح، شصونزيكبوونةوةي مرؤظة لة هةستكردن بة بووين ر

ياريي خود بة ةيوةندي جياوازي هؤشثاين ي ذيان، ةكاينجياواز
لة ثةيوةندي  يةكي فةلسةفصئةمة طوزارشت. كجيهانةوة وةك بابةتص

. تصنصكدصاستةقينةي هؤشياري بة حةقيقةتةوة كة خودي ئةو بابةتة ثأ
 - ثةيوةندي خود بة بابةتةوة - م ثةيوةنديةي خوددا بة جيهانةوة لة

  . بةسو  تصدةبين خواو مةسيح هيطلَ
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                  :ئةخالق فةلسةفةي
 

طةورةي لة طرفتة فةلسةفيةكاندا داطري جطار صئطايةكي صئةخالق ج
ةوة فةلسةفة لة خةيالَئةوةي تةوة بؤ صدةطةرئةمةيش . كردووة
طاوة، ئةو ذووييةكاين بووين كؤمةلَصدةكات نةك لة مةرجة مصدةست ث

مةرجانةي لة كؤلينةوةي تاقيطةيي دةستدةدةن، ئةو صمةرجانةي بؤ ل
وةيةكي دياريكراوي صكي دياريكراوي ثيشةسازي و بازرطانيدا، شصئاست

  .ننصكدصةت و ماف و ئازادي ثطاو هؤشياري و ئةخالق و دةولَكؤمةلَ
  

دةكات، ئةو تاكانةي لة بريي صاوةكانةوة دةستثفةلسةفة لة تاكة دابرِ
ن دةبش، ئةو تاكانةي دابةيةتيان نيةإلكؤمة ةكيطةيصفةلسةفيدا، ض ث

يان ـ) خراث(و  )ضاك(كي صة كةسكؤمةلَكة بةرة لة مرؤظدا دوو بةسةر 
ان لة ذوويصضارةنووسي هةموو م بةرةيةئةو دوو . لةخؤ طرتووة

ذوو بةو اليةدا صدةست، م طرتةتيان إلدةستداية، هةركاميان دةسة
خراثةكارانيش جاهل، ئةمةيش و عةقلَن ضاكةكاران خاوةن  .تصملدةن

  .نناوزةند دةكرص) شةرِ(و ) رصخ(زي صهبة دوو لة فةلسةفةدا، 
  

  .ضاكة زانستةو خراثةيش جةهل: بةالي سوكراتةوة
  .يةبةرزترين لووتكةي جيهاين عةقلَ رصخ: بةالي ئةفالتوونةوة

  .ابةري ضاكةيةرِ عةقلَ: بةالي ئةرستؤوة
  

هةميشة زانست الي ت؟ صكي مةزن نةبصت وةمهصئا ئةمة ضي دةطةيةن
ئةو سةروةرانة لةو سةروةرة سياسيةكان بووةو هةرطيزيش 

ئةي مةطةر . دةكاتوةصةفة باسيان لضاكةكارانة نةبوون كة فةلس
 ي بؤ ئةوئة نية؟ بؤمباي ئةتؤمي دةستكةويت بةرزترين ئاسيت زانست

   ندةترن؟يارية هةرة بةرزانة، لة هةرة جاهلةكان درِزانخاوةن 
  



32 
 

ت صت، دةبصكي تر ضارةسةر بكرصت ئةم طرفتة جؤرصماناية، دةبم ةئا ب
 )رصزي خصه(ةتةكاين خةسلَ ضية بطةين بؤذووةوة لةوصلة زانسيت م

، سوكرات -ةكاين يؤناين كؤندا  فةيلةسوفطةورة لةطةل وةمهي 
الي جاهلةكانةو ) ضاكة( ضيتةوة؟ بؤصيةكناطر - ئةرستؤ ،ئةفالتوون

ك زاناكان، ضةنداجنار، صؤذأبؤضي هةموو يش الي زاناكان؟ ) خراثة(
  نن بةسةر جاهلةكاندا؟ صووخأئةم جيهانة دة

  
يض نني وةمهي ماي زانست و جةهالةت، هصوةك دوو ه) شةرِ(و ) رصخ(

زي وةمهي ناو ئايينة صه دوو رو شةرِصخ. تفةلسةفة خؤي نةبص
. ، وةك ئايين بوزيةكان و زرادةشتيةكانكؤنةكاننتية إلرؤذهة

، بة طشيت ئةخالقفةلسةفةي  ، بريييشكؤلةرةوةكانصلزؤربةي 
دا، ةكانزؤربةي شارستانيةتة كؤنئايين لة  .يينئايبريي نةوة بؤ أصدةط

) شةرِ(و ) رصخ(زي دذ بة يةكن كة صنةري دووهصووناكي و تاريكي، نورِ
دةبةخشنةوة بة  است، ضاكةو خراثةأزة درؤو صئةو دوو ه. ننصكدصث

  .جيهاندا
زة، لة زانياري و جةهلةوة سةرضاوة صفةلسةفةوة ئةو دوو هةالي ب

و ثةيوةندية  تاكة كؤمةاليةتيةكان واقيعيدةطرن نةك لة ذياين 
  .نانداصيةتيان لة بةرهةمهإلطةي كؤمةصو ثةطصبةكردةوةكانيان و ج

  
كاتيطؤريزةكردين تاكةكانة لةسةر بنةماي ضاكةو تيؤري ئةخالق 

ثة اظ زانا بوو ئةوكاتة ئيتر خرؤهةركات مر. رو شةرِص، خخراثة
لة زانسيت ئةخالق، دوور  وة، ئاطاداريةفةيلةسوفبؤية بةالي  .ناكات

  . زيصةنطألة شة وتنةوةيةةك
كؤمارةكةي ئةفالتوون ئةو سيستمة سياسية ئةخالقيةية كة كؤمةلَة 

، ئةو فةرمانرِواتة صكي ثةروةردة كراوي تيا دةبصفةيلةسوف
 زانياريداكي صئةفالتوونةوة، بة ضةند قؤناغانةي بةالي فةيلةسوف

ري صن و بةر لة سةركةوتنيان بؤ سةر تةخيت عةرش، فأدةثةصت
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ئةو دةبنة  ئةوانة، ئةوجا ئيتر .نصفةلسةفةو مامتاتيك و مؤسيقا دةكر
  .دروستيان دةكات  بة خةيالَفةلسةيفاماين رِصتةوايةي فةرمانرِ

  : تصدةطةيةنة مرةدا كورتةي فةلسةفةي ئةخالق ئةصل
كي صوةرصو بةهاو ثكة بؤ دروستكردين بريوباوةرِصفةلسةفة هةولَ

بؤ منوونة ، طادا، يان لةالي دةستةيةك لة كؤمةلَشوةخت لة كؤمةلَصث
و ي خراثةكاري لة سةري مرؤظ دامالَيين باوةرِ. لة الي سةروةرةكان

  .ي ضاكةكاري، جةوهةري فةلسةفةي ئةخالقةة باوةرِبكردنةوةي  ثرِ
  
  :ة ئةخالقية ئةوةية كةبؤ ئةم باوةرِ ذووصزانسيت مةخنةي رِ

كدا، ثاشكؤي ص، هةميشةو لة هةموو سةردةموةرةكانصو ثو بةهاباوةرِ
و ثيشةسازي و  ، طةشةي كشتوكالَنشوةخيت ئابووريصطةشةيةكي ث

بريو بةهاو . زانستةكانيش لةطةلَيانداطةشةي و  ئالَوطؤرِي بازرطاين
وةري صمان بريو بةهاو ثسازي طةورة، هةوةري سةردةمي ثيشةصث

سوثةرمان و سثايدةرمان، هةمان . نني شتوكالَسةردةمي ك
و  ضينيةكانو ةوانةكاين داستان و ئةفسانة كؤنةكاين سؤمةريةكان ثالَ

   .يؤنانيةكان نني
  

ي ئافرةت سووتانديان لة سةري نة مةسيحيةكان لة خؤوة باوةرِ
لةخؤوة ئافرةت زيندة ة ئيسالم نخؤيان دوورخستؤتةوةو 

كي صشكةوتنصثاشكؤي ث ،ئةمانة هةموو .ووةبةضالَكردين قةدةغة كرد
ك لة سووتاندين ئافرةت صمةسيحيةكان كات .شوةخنتصكؤمةاليةيت ث

ةكة بووين سةرةتايي سةرماية، بة دةبنةوة وةك جادووطةر، كة كةلَ
طا ناضار دةكات بة ئازاد كردين زةبري قامضي و ثؤليس، كؤمةلَ

ئةو كاتةي . ي كارداكهيناين بازارِصناوي ثصارةكان لة ثيؤيلةو جووتك
دارةداين هةركةس كة ثارةي صتة لة سصاين، دةكةوتةيت بريدةولَ

سةردةمي ناساندين ئافرةت لة  ئيتر نن، ئةوكاتةصساختة بةكارد
تة صدةنصطا ثكؤمةلَ، تصيساوة وةك جادووطةر، بةسةر دةضكلَ
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ت صش دةكرصئافرةتيشي تيا بةكلة دواييدا، كةوة كة صضةرخسةرةتاي 
 .، بازاأي ئازادين و فرؤشنتي كرِي كار، بازارِبةرةو مةرجةكاين بازارِ

تة صوةريكي تر، دصو بةهاو ثكي تر، بريوباوةرِصرةوة ئةخالقصوة ئيتر ل
  .ذووةوةصةثاين مطؤرِ

  
يةتيةوة بؤ إلكهاتةيةكي كؤمةصثثةربوونة لة صبةم ماناية، باسةكة ت

بة مرؤظ  .كي ترصبؤ يةككةوة ريةوصو ثةهاكهاتةيةكي تر، نةك لة بصث
 ،انةوةثةيوةنديذيان و وازي صشو  سوكةوتهةلَ وةيةكيصهةموو ش

ة ضةرخجياوازي نةي صكو دةبنة و، بةلَزادةي ضةرخي خؤيانن
زةوقي وةرو صث و بةهاوئةمة بة هةموو بريوباوةرِ، ئيتر جياوازةكان

  .جياوازةكاين ئةو دوو ضةرخةيشةوة ةو ئارةزوو جواين
  

طةو ذينطةي صيين تاك لة ثدا، دابرِذووصزانسيت مهةر بةم جؤرة، لة 
هيض نية ، يصكي ئةخالقي لصو دروستكردين بوونةوةر يةيت خؤيإلكؤمة
اماين رِصكاتة مةيداين تفةلسةفة تاك دة. تصنةب ساويلكانةكي صوةمه

سوكرات و ةوة، لةسةروويانةوة فةيلةسوفبةالي  .فةلسةيف
ي كصة ثرنسيثبطاتة كؤمةلَ ت بة عةقلَئةفالتوون، مرؤظ دةتوانص

 يةكخستين سوودةكاين خؤي و سوودي طشيتري صفئةخالقي كة 
صكدا ثراكتيزة ت ئةم ثرنسيثانة، لة هةموو سةردةمدةكرص .دةكات

  .ئا ئةمة أيشةي أؤشنربيي كوردي ثصكدصنصت .نبكرص
  

هاوبةش بؤ   ياليسيترِهةرطيز نةيانتواين، بنكةيةكي ةكان فةيلةسوف
ة مةزنةي ناو و ئةو خةيالَلة ثراكتيكدا زة ئةخالقية بدؤزنةوةصئةم ت
بريي فةلسةيف، هةرضةند قوولَ هةرطيز  .ننصان بسةملخؤي سةري

و ؤشنبريي رِلة  كصشت لة مةيداين واقيعيدا، هيضت صناتوان ت،صب
ةو دياردانة، ئهةموو  .تطؤرِصب كي خةلَيتصنةر ةوشت وأخووكردارو 

ذوويشدا صم ذوودان و لةطةلَصيةتني نةك شةخسي، بؤية لة مؤمةإلك
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دوو كةس وةك يةك ناخؤن، وةك : واتة هةركات وومتان .نصدةجوولَ
لة مؤسيقا  صوةك يةك طووةك يةك جنس ناكةن، يةك ناخةون، 

لةو ناكةين هيض باس لة سوكةوت ناكةن، بةمة ناطرن، وةك يةك هةلَ
ذوويي صكي مصكة ئةو دوو كةسةي لة مةرجت صنةبيةتية إلذينطة كؤمة

  .تايبةتيدا دروستكردووة
  

لةم بؤضوونة تاقيطةيية دوورمان  ،، بةتايبةت هيطلَبريي فةلسةيف
بة خؤمان، بة ئةسلَي  ،نامؤمان دةكات بة جيهاندةخاتةوة، واتة 

وانةبواية ئةوا فةلسةفة خؤ ئةطةر . و سةرضاوةي زانياري ؤشنبرييرِ
فيزيا ثةيوةندي بة زانسيت بؤضي  :تصنصمان بسةملصواين ثدةيت

 ؟امانة فةلسةفيةكاين هيطلَرِصتكؤلينةوةكاين نيوتنةوةية نةك صل
لة واقيعي  ي ئةخالقكامةية دةرئةجنامة ثراكتيكيةكاين فةلسةفة

   ؟يكي لة جيهان طؤرِصشتئةفالتوون ئةخالقيي ةخنةي ذياندا؟ كام رِ
  

. ةبووئؤرؤستؤكراتيةكان خودي ئةفالتوون خؤي، ئايديؤلؤذيسيت 
كةس  صكي سروشتية، هةندصبةالي ئةوةوة كؤياليةيت سيستم

  .يتسةروةرصكيش صهةندو  تصأدةبصاليةتيان ثكؤي
  

ةكاين جيهان فةيلةسوفلة طةورة ت صبك صوانيين يةكأصئةطةر ئةمة ت
 ة ئةخالقيانةي،باوةرِت ئةو صمة بت كاصطا، ئيتر دةببؤ كؤمةلَ

ة سيستمئةو كهيناين صث بؤ تصمرؤظ، بةس بلةسةري يان يندامالَ
لصرةدا فةلسةفة هيض بةدي  ؟تصنصكي دصث يةي فةلسةفة بة خةيالَخةيالَ

  .ة نةبصت كة لة ثصشضاويدايةان ئةوناكات لة جيه
  

يين ئةخالقي تاك، أطؤت بة ثرؤثاطةندة بؤ صفةلسةفةي ئةخالق دةيةو
بة ، لة سةري تاك وةرة كؤنةكانصو بةهاو ثاماليين بريوباوةرِواتة رِ

زةمينةي ئةخالق،  أيفؤرميبة  ،دروستكردين مةعريفةيةكي ئةخالقي
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 فةلسةفةي ئةخالق بة كرداري تاك. تصنصةخسبأطايةكي باشتر كؤمةلَ
  : تصيان وةك فاروق رفيق دةلَخةريكة،  وةكانةي تاكةضاكةو خراثة و
كة صكةواتة زانست. زانستةية كة سةرقالَي ضاكةي مرؤظةئةخالق ئةو "

ك مامةلَة لةطةلَ صش هةموو شتصت ثصضاوي لة ضاكةي باآل برِيوة دةب
ويستيةكاين صئةو شتانةدا بكات كة بريتية لة هةلومةرجة ث

بةآلم ئةمانة بريتني لة كردارةكاين مرؤظ . ناين ئةو ضاكةيةصبةدةسته
ني كردةكاين مرؤظ بابةيت صتوانني بلَكةواتة دة. هةن ةوةك ئةوةي ك

  ). 169هةمان سةرضاوة، الثةرة، " (فةلسةفةي ئةخالقني
  

 ئةم بؤضوونة ننييابني سةيربة هيض هةر لةبةر ئةمةيشة كة 
 تإلدةسةئايديؤلؤذياي لة  كي طةورةصشبةلة دواينجاردا،  ئةخالقية،
ك لة صةوةرهيض بوون  سياسييتإلدةسة. لة هةموو جيهاندا ثصكبهصنصت

، ئةو ت لة يةكترصاوةكان نةبطاكةيدا قبولَ ناكات تاكة دابرِكؤمةلَ
و لة  نصدةبرناو يتإلووفةرمانرِةواكاندا، بة هاسايةي لة تاكانةي 

 فةلسةفةي ئةخالقيشدا وةك تاكة ضاكةكارةكان و تاكة خراثةكارةكان
يشدا، ةتةكةلة هةردوو حالَ. نصناوزةند دةكر  - داناو نةزان  -

طاية كة لة ضينة استةقينةي كؤمةلَأووخساري أبةست شاردنةوةي مة
ويسيت بةو صيت سياسي ثإلدةسة .كهاتووةصيةتية جياوازةكان ثإلكؤمة

فةلسةفةيةية بؤ كاتيطؤريزةكردين تاكةكان بة ضاك و خراث، ثاك و 
وة هةر ئةو . هاتوو، زاناو طيلؤكةصثيس، راستطؤو درؤزن، تةمةلَ و ل

يت بة كردةيةكي صةمةندي و برسدواينجاردا، دةولَفةلسةفةية، لة 
تدا إل، ئةوة لة ئايديؤلؤذياي فةلسةيف دةسةكدةداتةوةصشةخسي ل

لة . تصدةطةيةنخؤيان تاكةكان خودي توانايي صواتاي بةتوانايي و ب
هةركةس هةروةك لة فةلسةفةي ئةخالقيشدا، تدا إلثرنسيثي دةسة

كي صطا هةموو دةرفةتؤمةلَدةرةتان بوو خؤي خةتابارة، كصهةذارو ب
ةمةند بكات، لةسةر خؤي دةولَ، خاوةن سامانتة صببةخساندووة بؤ رِ

. سامان ثصكةوة بنصتت صتواناية كة ناتوانصئةو خؤي ب. ئةواين تر بذي
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تاكة كة تةوة صدةشار ئةو فةلسةفةية ئةوة ،وة ئيتر هةر بةم جؤرة
ئةو . نية ي دةسةإلتكدانةوةيةص، ئةم لطامةرجي بووين كؤمةلَ

ةمةند كردين ةخساندوويةيت بؤ خؤدةولَطا رِدةرفةتةي كؤمةلَ
ذوويية بؤ صكي، ئةوة هةمان دةرفةيت مذمارةيةكي كةم لة خةلَ

طا  كؤمةلَذياين .طابةهةذار كردين زؤربةيةكي زؤري كؤمةلَ
. صتنصةخسأوةك يةك نا بؤ تاك، هةرطيز دةرفةتةكان ضينايةتيةكان،

سوكةوت ت ئةخالقيانة هةلَإلدةسةطواية ية بؤضي؟ ئايا لةبةر ئةوة
ا هؤكار، دابةشبوومنانة بةسةر كو تةر، هةرطيز، بةلَصناكات؟ نةخ
دةرفةيت بةردةم هةذاران، هةمان  .يةتية جياوازةكانداإلضينة كؤمة

  .دةسةإلتداران و خاوةن سامانةكان نيةدةرفةيت بةردةم 
  

ئازادن و بةرثرسيارن لة ن خؤيان كاكةاتتدا، إللة ئايديؤلؤذياي دةسة
يت و صهؤكاري برس. ، ئةوان دوا بريار لة دةسيت خؤياندايةخؤيان

نةك  خؤياننئةوان، ندةواريي صنةخودةرةتاين و صنةخؤشي و ب
فةلسةفةي ت، إلئايديؤلؤذياي دةسةيشدا، لة باشترين حالَوة . طاكؤمةلَ

بؤ ضارةسةري دةردة كوشندةكاين  تصرو حةسةنات بة بةس دةزانصخ
نةخؤشي و خؤكوشنت و كاري و صطا، ئيتر هةر لة هةذاري و بكؤمةلَ
رانكارةكان صخانووبةرةييةوة تا بة جةنطة وصبئاطا كردن و صخؤ ب

  .دةطات
  

سا بة صكة هةروةك كلَ ةئةوةي ئةخالق ضاكترين ثةيامي فةلسةفةي
ترتان خؤشويست، ئةطةر هةمووتان باش بوون، يةك: تصكي بلَخةلَ

وةدي  بؤ خؤتانكي ئاسوودةتر صخؤويست نةبوون، ئةوا دةتوانن ذيان
و  خؤويسنت ةكانبؤضي مرؤظ: تصمان بلَصئةوةي ث ص، ئيتر بةبننصب
ة باوةرِ: تصمان دةلَصئةو فةلسةفةية ث ؟ةنكابةريي يةكتر دةكرِ

ئةم جؤرة . ن تا بةختةوةر بنكؤنةكانتان لةسةرتان دامالَ
مةسيحيانة لة ةخنةيةكي تة رِصلةدواينجاردا،  دةببؤضوونةيش 
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ي طاكؤمةلَيش لة سايكؤلؤذيانة ةخنةيةكي طا كؤنةكانداو رِكؤمةلَ
خؤي  فةيلةسوفات ناو سةري يةكيش ناطصبة هيض كو هاوضةرخدا، وة

فةلسةفة  .تةوةصدا يةكناطرطاكؤمةلَواقيعي  ت، واتة هةرطيز لةطةلَصنةب
وةرة صكدةداتةوة لة بةهاو ثصبوون لثةرصتبة طا، انكاري كؤمةلَطؤرِ

ت صذوو دادةبرِصطاو مفةلسةفة تاك لة كؤمةلَ. سةروةرةكان ةئةخالقي
نمايي فةلسةيف بة صروة ئيتر  .ووترِ كيصامانرِصو دةيكاتة مةيداين ت

شكةوتوو صكي ثصكةوة بؤ ئاستصت بؤ طواستنةوة لة ئاستصبةس دةزان
ئامؤذطارية  تداران لةطةلَإلةت ئةطةر بريي دةسةببةتاي. تر

ي خواستة طايةكي ثأ بة ثأفةلسةفيةكان يةكي طرتةوة، ئةوا كؤمةلَ
ئةمةيش هةمان  .تص، وةدي د فةلسةفةي ئةخالقفةلسةفيةكاين

 ساية بؤ تاكةكانصلَروانيين ئايينية بؤ دونيا، هةمان ئامؤذطاريي كصت
  .هةر لة دصرزةمانةوة

  
ي بة ئاييين كؤين يؤناين، باوةرِصلة كايت دادطايي كردنيدا لةسةر ب

ةخنةي ئةوانة ، رِخؤي دةدات بة مةةجة ئةخالقيةكةيسوكرات هةولَ
وةرة صبةهاو ث: تصيان دةلَصت كة دادطايي دةكةن، وة ثصبطر

  ! كي هةلَةوةصن بة بريوباوةرِئةخالقيةكانتان، بةند
  

. كي ئةخالقيةصمرؤظ لة فةلسةفةدا، بوونةوةركدانةوةية، صئا بةم ل
كة دةستكةويت ) هونةري خؤشةويسيت(بة الي سوكراتةوة بؤية 

دروستكردين ئةو ، بةسة بؤ )فةلسةفة  -خؤشةويسيت حيكمةتة (
   .تصنصدةيناسبوونةوةرةي فةلسةفة 

  
و   تاكنية ثةانيةكاينصدوان لة صتة لصفةلسةفة دةكةورةوة صئا ل

 صكي بصئيتر تاك، تاكنيةكاين جةستةو نةفس، وة صبةراووردي 
ك صفةلسةيف بة ئاستاماين رِصطاي تصتة جصطاوة، دةبثةيوةندي بة كؤمةلَ
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دا ) االنا -من (ك لة صو شتوهةم ثلةي ئةو فةلسةفةيةدا، دواكة لة 
  . تةوةصدةبكؤ
  

وويت دا، ثةيوةنديةكي رِهيطلَ يةكةيطةيشتنة لة لؤذيكة عةقلَصئةم ت
شة لؤذيكيةكان صهةموو هاوكبنةماي ) من. (مرؤظة بة جيهانةوة

بؤية ئيتر . تصنرصت، ئةمةيش لة ذير ناوي هةمة جؤرةدا دةناسصنصكدصث
ي لة ذينطةيةكي ) من( نيصبدو ثةيوةنديانة ناكات لةو ويست صهيض ث

) من(تايبةمتةنديي بةهيض جؤريك بة كة  دروستكردووة ذووييداصم
كاين هةموو تاكةوان صهاوبةشي نزةمينةي ئةوة كو ، بةلَتةوةصكنادرصل

  .دايةكطاكؤمةلَهةر ذووي صقؤناغةية لة م ئةو
  

: تصبني هةردي دةلَصرِضةوانةي ئةم بؤضوونةوة، صبة ث
ويستة بؤ ئةوةي بزانني صشيكردنةوةيةكي قوولَ و هةمةاليةنة ث"

  ).65هةمان سةرضاوة، الثةرة " (ر نابني؟صذووةوة فصبؤضي لة م
  

تة صدا دةكةو) االنا -من (لة  ،مي ثرسيارةكةيإلئةو نووسةرة بؤ وة
، ئيتر تةوة بؤ ناو سايكؤلؤذياصشؤر دةب  داو سارتةرة فرؤيدبطةرِان و 

ثةيوةنديةكي ثيشةيي بة  ئةو نووسةرة ئةوةي صبةبئةمة 
ك صمإلبة هيض وة دادواييش طومان، لةصة بوت، صسايكؤلؤذياوة هةب
  .تصنةب) ااالن -من (تةوة صذوو، واتة هيض نادؤزصناطات دةربارةي م

  
ةموو ثةيوةنديية طاي هصتاك دةخاتة جفةلسةفة هةر بةم جؤرة، 

وةيةكي صبةشم إلبة لة بووندان،)  تراينئةو(هةموو . تاقيطةييةكان
ئةمةيش هيض نية . سةربةخؤ لة من نهة انئةو، )من(لة  اودابرِ

 صك كة فةلسةفة هيضي لصت لة واقيعصكي ئايديؤلؤذي نةبصطوزارشت
  . ناطاتصت
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ك لة هةموو تاكةكاين تر صذيا فةلسةفيةدا، هةموو تاكؤلؤئايدي لةم
هاوبةشي نية سيفايت  يشكصوةرصهيض ثوة . فريد -نةن صوصجياوازن، ب

  .تصوصئةم تاكانة بث
زي صرو هصزي خصوان هصلة ن ،فةلسةفةي ئةخالقبؤية لة دواينجاردا، 

وة صلةو، وة ووتةوةعاتيفةيةكي ئينساين رِتة باوةشي صدا، دةكةوشةرِ
ئةو فةلةسةفةية هيض لة ثةيوةندي . ة سةرجندان لة جيهانتصةودةك

سا، تةا خؤشةويسيت صئةو وةك كلَ. تصمرؤظ و مرؤظ نابين
ت و هةموو هيوايةكيش لةسةر بنةماي ئةو خؤشةويستية صدةبين

ت كة صنصزة ئابوورية  ببصت ئةو هص، وة ئيتر ناتوانتصنصدادةمةزر
ئةو فةلسةفةية لةوة . كدادانةصو كوشتارو ثدينةمؤي كؤمةاليةيت شةرِ
كراوة، دةرئةجنامي كرداري زيندووي تاكة صناطات، ئةم جيهانة هةستث

يةيت إلكؤمة كيصضةند ضينيةتيةكانة، ئةو تاكانةي بةسةر إلكؤمة
هةموو بريو بؤضوون و ناكؤكي و  جياوازدا دابةشبوون و

وةرة كؤنةكان، صبةهاو ثبريو ثرنسيث و دذي ان شيكيصثةرضةكردار
توانن شتصك لة خؤيان ئةوان هةرطيز نا .ثةرضةكرداري ضينةكةيانة

طادا، وة كؤمةلَ يوشوةخت لة تةواوصةكي ثانكاريأطؤ بطؤرن، بةبص
ن، هيضيان لة لة وةمهةكاين ناوسةريان بطؤأ هةرضي ثارضةيةكيش

  .ةوطا نةطؤريكؤمةلَ
  
رةوة صل ،فةلسةفةي ئةخالقذوو بؤ صةخنةي سةرةكي زانسيت مرِ

تة صوانفةلةسةفةي ئةخالق بة ضاوي بةزةييةوة دةرِ. دةكاتصدةستث
تةوة بؤ ئةوةي ئةو صأدةطةةيش مدةرةتانةكان، ئةصهةذارو ب

 كدةداتةوةصبة بةرهةمي جةهالةت ل ،دةرةتاينصفةلسةفةية هةذاري و ب
، نةك بةرهةمي ثةيوةندية ئابووري و ذووصنةك بةرهةمي م

  . كؤمةإليةتيةكان
 ؤبتةوة صرصدةطئةو دياردانة  ،ذووصضةوانةوة، زانسيت مصبة ث

تةواوي تداران إلدسة، ةواي تايبةت بة ضيين فةرمانرِةكبةرذةوةندي
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 ة تايبةتيةكاين بةستووة بة بةرذةوةندي انطايبةرذةوةندي كؤمةلَ
  . ةوةانخؤي

بةر لة هةرضي  تدا؛إلبةرذةوةندي طشيت لة ئايديؤلؤذياي دةسة
وةك ، خؤي اة ناوخؤييةكانيدبازارِكة كة لة صبةرذةوةندي ضين

ماين هةموو نيشت كوة ي جيهانيشدابازارِكدةخات و لة صنةتةوةيةك ر
ة بئايديؤلؤذياي سةروةر، . ةيان ئةو طةل ،تاكةكاين ئةو نةتةوةية

لةو  تصفةلسةفةي ئةخالقيشةوة، هيض ناكؤكيةكي ناوخؤيي نابين
ت، بةرذةوةندي صدي دةبينكو تةا يةك بةرذةوةن، بةلَنةتةوةيةدا

سياسي نةتةوةو نيشتمان كة لة بةرذةوةندي وة ئيتر  .نةتةوة
تة صوةدةكتداراندا ضأ دةبصتةوة، إلدةسةبةرذةوةنديي تايبةتيي 

  .دةرةتانةكانةوةصهةذارو بئابووريي سةروو بةرذةوةندي 
  

كدا ملكةضي صتئا ئةم بةرذةوةندية بةكردةوانةي لة هةموو ئاس
كي واقيعيان لةسةر صت ثشكنينص، واتة دةتوانرتاقيطةينيكي صزانست

طةرايي و ي عةقلَبؤ فةلسةفةثراكتيكي كي صبايةخجؤرة هيض ، تصبكر
، ترياليستنيئةوانة بةرذةوةندي ما .لنةوةصناه فةلسةفةي ئةخالق

لة ويست، صوةك ثت صبؤية دةب ،سياسي - بةرذةوةندي ئابووري 
  .لة ديدي ميتافيزياو ئةخالقةوةنةوة نةك صنرصديطايةكي ترةوة خبو

  
كات، ب ضؤلَ صكي نوصوانينأصطا بؤ تصة جفةلسةفت صدةبرةدا صئا ل

تودي صت مصنصوة ئيتر ضيتر لة توانادا نام. كي تاقيطةييصوانينأصت
 سي طةشةي صدوان لة ثرؤسصت بؤ شيكردنةوةو لصنرصفةلسةيف بةكار

بة خودي ئايدؤلؤذيا  صزانست سةرلةنو. طاواقيعي كؤمةلَ
تةوةو هةموو دياردةكانيش، لة مةيداين صفةلسةفيةكانيشدا دةض

ذووييةكان و سةرجني صتاقيطة مناو تةوة بؤ صزصامانةوة، دةطورِصت
  .ذوويي خؤيدا دةداتصطاي مصهةريةكةشيان لة ج
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ذوويي صي مانةوةية بؤ ئةسلَوانينة، طةرِأصيةكةمني بناغةي ئةو ت
يةتيةكان لةو إليةتيةكان و ديتين تاكة كؤمةإلكؤمةدياردة ئابووري و 

و  فةيلةسوفك كة سةربةخؤية لة ئريادةي تاك و صةورِصةوةدا، رِأصأ
تودي زانسيت صذينةوةدا، مصك كة لة توصةورِصريزان، رِؤبريمةندو تي

اماين رِصاماين فةلسةيف و نيشامنان دةدات، خودي ترِصطاي تصدةخاتة ج
 نةواري ضةرخة كؤنةكان نيةصةي شومانةوهةر فةلسةيف خؤي، 

بريي فةلسةيف، و بةس، بةلَكو لة هةمانكاتدا، طاوةبةسةر بريي كؤمةلَ
لة مصذوودا، ئةويش  وون نةكردووةثصطةي واقيعي خؤيشي 

كة دةرفةيت بةردةم بواري جياواز  دابةشبووين كاري كؤمةإليةتية
ةي بةر جياواز فراوان دةكات و بةو شصوةيةيش بريي مرؤظ، ئةوةند

  . تةسكيي ئةو بوارانة، بةر تةسك دةكاتةوة
كي زانستيانةي ياسا ئابووري و صان و ثشكنينتودي طةرِصم

لة جوولَةي صك تصطةيشتن هةموودةيسةملصنن كة كؤمةاليةتيةكان، 
وةك خةيالَ دةمصنصتةوة، طةر كؤمةلَطاو أصأةوي ضوونة ثصشةوةي، 

تودي صم .تاقيطةيي نةبصتئةو تصطةيشتنة، بةرهةمي لصكؤلَينةوةيةكي 
، ئامرازي نزيك بوونةوة نية لة أةطةزي يتودي عةقلَصامان، مرِصت

  . ي دياردةكان و ياسا برياردةرةكاين بوونيانرثصكهصنة
كي ص، لة زانستبؤ جيهان يةصكدانةوة نوصجؤرة ل مئةدا، صلة ضةرخي نو

رةوة صبؤية ل). ئابووري سياسي(دةكات كة ناسراوة بة صوة دةست ثصنو
ذووييشمان صيةكةم ثرسياري مبينةوةو دةلةو زانستة نزيك 

  : ووي ئةو زانستة دةكةينةوةووبةرِرِ
ة يان عةقلَ: يةتيةكان ضيةإلطاو تاكة كؤمةسةرضاوةي طةشةي كؤمةلَ

  ؟  ميذووماترياليستيةكاينياسا ي ةجوولًَ
كي دروسيت ئةو صمإلويستة بؤ وةرطرتنةوةي وةصتودمان ثصكام م

  تودي زانسيت؟صتودي فةلسةيف يان مصم :ثرسيارة
كام سةرضاوةي زانياري بة دروست بزانني بؤ تصطةيشنت لة جيهاين 

  عةقلَ و هةستةكان، يان تصأوانينصكي تاقيطةيي؟ : دةرةوةي بريمان
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                :سياسي ئابووري زانسيت
 

، سةرمايةداريرستانيةيت ا، شصشارستانيةيت نوداين سةرهةلَ
. بة تةواوي بؤضوونة كؤنةكاندا وذوويي بوصداضوونةوةيةكي مصث
، صةكي نوتيصخاوةندار طا لةسةر شريازةيكخستنةوةي كؤمةلَصأ

كي هاوثةيوةند بةو صوطؤرِكهاتين ئالَصدابةشبوونةوةي كارو ث
نةران و ثيشةطةران صيةوة، كؤكردنةوةي بةرهةمهصدابةشبوونة نو

ي كاردا، لة كابةري لة بازارِداين رِر سةقفي فابريكةيةكدا، سةرهةلَصلةذ
كي صروانينةكاين مرؤظدا بؤ ديتنصؤشنطةريةك بوو لة تهةمانكاتدا رِ

ئةو ثةيوةنديةي . كةوةصثةيوةندي مرؤظ و مرؤظ ث ياليستانةي ماتر
مالَي و عاتيفةيةكي ديين دايةكي فةلسةيف مرؤظي لة هةموو زةخرةفة

ذووييةوة كة بة صسة مصثرؤسدا بةو صيةيت بة تةواوي طرإلو تاكي كؤمة
ابووردوو، برةوي بةو بةرذةوةندية نةوارةكاين رِصدذايةيت شو

طري صأبرجوازية دونياييانة دةدا كة دين و عاتيفة، دةبوونة 
  .طةشةيان

  
لة  إلي كاوطؤرِبؤ ئالَ صي كار وةك بنةمايةكي نوصدابةشبوونةوةي نو

. يخؤيدا طؤرِ لةطةلَ يةتيةكاينإلةكاندا، تةواوي ثةيوةندية كؤمةبازارِ
ك كة ضاالكية صنةوة، سيستمدي كاركرصكي نوصتاك كةوتة سيستم

  . يةي كاردا كؤدةكردةوةصفةرديةكاين لةو دابةشبوونة نو
  

تيؤري داين بووة سةرضاوةي سةرهةلَهةر بة زوويي، ئا ئةمة 
لة ئينطلترةدا، ئةو ) 1832 - 1748(رمياي صبنتام ج. سوودمةنديي

وة لة . طاكي طةورة دةناساند بؤ كؤمةلَصكاري بة سووددابةشبوونةي 
ذوويي بوو لةو سةردةمةدا بؤ صطاي مصتاكة ر ،كابةريكا كة رِصكات

وةندة دةرةبةطايةتيةكان، ئةوا ئةم مةزهةبة، صزطار بوون لة كؤت و ثرِ
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 ئةم تيؤرية لةطةلَ. ك دةناساند بؤ هةموانصي بة سووديكابةريشرِ
  .ثةريصقؤناغي هةمةجؤرةدا ت ا، بةطةشةي برجوازيةتد

  
ذوويةكان نزيك صدا زياتر لة بابةتة دونيايية ملة فةلسةفةكةيبنتام 

ت ئةوة صهةرضؤن ب .ناوة اينصهتيؤري ئةخالقي نةفعي  ةووةوودةب
ك بوو بؤ دةربازبوون لة عةقيدةو نزيك بوونةوة لة صهةنطاو

  .ذووييصتاقيكردنةوةي م
  

تة بابةيت خاوةن بانكةكان و صدةب، سياسي تاوة، ئابووريةلة سةر
ئةوانةي لة بواري دارايي و بازرطانيدا كار دةكةن، واتة ئةوانةي بة 

. وةيةكي طشيت، ثةيوةنديةكيان بة بابةتة ئابووريةكانةوة هةبووةصش
ذوو دةرفةيت نزيكبوونةوةي بؤ صانةي مفةيلةسوف جطة لةوانيش، ئةو

كي صبايةخ، هيؤم، وةك هؤبز، لوك، وون لةو زانستةبةخساندأ
 كةلَصزي ئابوورييان تصت صو طةلةهةبووي ئابوورزانسيت تايبةتيان بؤ 

  .كردووةشيكرنةوةكانيان  بة
  
ت لة فيزيؤكراتةكاين صك ناناسرصم ئابووري سياسي وةك زانستإلبة

ك كة ثةيوةندي سياسي و ماف و بابةتة صت، زانستصفةرةنساوة نةب
  .دونياييةكاين تريشي دةطرتةوة

، ييسوودمةندلة قؤناغة سةرةتاييةكانيدا، ئابووري سياسي، تيؤري 
م زؤر نابات، مرؤظ إلبة. تصادةطةيةنأوةك فراوانترين ثةيوةندي 

تة صبةدةم طةشةي مانيفاكتؤرةو ثاشان ثيشةسازيي طةورةوة، دةكةو
و  يةتيةكانإلوان تاكة كؤمةصي ثةيوةندي نثرسيار دةربارةي ئةسلَ

  .نةوةئةسلَي ضةوساند
ثةيوةندية : مي ئةو ثرسيارة بةوة دةداتةوة كةإلئابووري سياسي وة

نانةوة دياري صسةرةكيةكاين ضةوساندنةوة، بة طشيت لة بةرهةمه
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كي صي هةر تاكؤلَألة  يةسةربةخؤكي صكردارت، ئةمةيش صدةكر
  .يةيتإلكؤمة

تيؤريةكاين بنتام  -ي ديسوودمةنكي تيؤري صامانرِصرةدا هةموو تصئا ل
امانة رِصتة ناو تصدةخليسكبة يةكجاري هةلَ - بة تايبةيت 

تيؤرية ةخنةكاين  لة سنووري بةر تةسكي ئةخالقيةكانةوةو رِ
ئةو تيؤرية لة سنووري وة بةو هؤيةوة . تةوةصنصدةم ئةخالقيةكاندا

بريوبؤضوونة برجوازيةكان نةترازا، ئةوا هيضي لةبةردةمدا 
طاي ةخنةي كؤمةلَت، رِصابووردوو نةبةي رِةخننةمايةوة، رِ
  .دةرةبةطايةيت

 
كة بة ) 1790 – 1723(ئادام مسيسي سكؤتلةندي كي درةنطتردا، صلة كات

) ساماين نةتةوةكان( صيبت، كتصابةري ئابووري سياسي دةناسررِ
 لةو دةستة شارراوةية مسيس لة كارةكانيدا، باس. دةكاتشكةش صث

  .تة ثشت بةرذةوةندية تايبةتيةكانةوةصدةكةوطادا كة دةكات لة كؤمةلَ
  

كي صدا، بة ضاو) تيؤري هةستة ئةخالقيةكان(يب صلة كت مسيس 
 تة بريي ئةخالقيي ئةو سةردةمة، وة لةطةلَصوانأةخنةطرانة دةرِ

وانيين أصم يةكةمني تإلت بة يةكجاري، بةصأئةوةي لة ئةخالق داناب
نةي صطا ئاوكؤمةلَبةالي ئةوةوة وو، بؤ ئةخالق دةخاتة رِةخنةطرانة رِ

  .كةصئةخالقيي هةموو تاك
  
، وة بؤ زايتبووين مسيس بؤ باسكردن لة بةرذةوةندي أثةصت
لة هتد، .. ي كار، قازانج صبةها، نرخ ، كر، كاإلكؤلينةوة لة تيؤري صل

وانيين أصلة ت طواستنةوةمرؤظايةتية بؤ هةنطاوة سةرةتاييةكاين 
نزيكبوونةوة لة زانسيت و  ماترياليسيتتصأوانيين بؤ  ةوةفةلسةفي

ي أوطؤاطةياند كة بناغةي ئالَمسيس بؤ يةكةجمار ئةوةي رِ .ذووصم
بةستنةوةي نةتةوةكاين جطة لةوةيش . ئابووري، بةرذةوةندي زاتية
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ي ئيستيعمار كردين ئةو نةتةوانةوةو صجيهان بة ئةوروثاوة لة ر
بنةمايةكي بةتايبةيت،  يةكان لة هيندو ئةمريكادايزة ئةوروصطةي هصث

  .ذووداصداضوونةوة بة تةواوي مصي دانا بؤ ثصنو
  

ذوويي هةرة طرنط نزيك بووةوة كة صكي مصمسيس لة بابةت
لة دابةشبووين كاريش دوو دةرئةجنامي طرنط . دابةشبووين كارة

هةرةوةزكاريةوة كاري ي صر لة كيان ئةوةية كةصت، يةكصوةطري دةكةو
 ،فابريكةكاندا، ذمارةيةك كارطةر، بة هاوبةشي لة -  التعاوينالعمل  -
ي كصسصلة ثرؤس تصك دةتوانصكارصهةر كرنن، بؤية صيةك بةرهةمدإلكا

ةرزي ذمارةيةكي زؤر دكدا صؤذألة وةك مسيس دةلًَصت، ، دالةو جؤرة
لة  ، ئةمةيش بايةخصكي طةورةي هةية بؤ خاوةنكارتصنصبةرهةمبه

لة . شاودابة لصبةرهةمهصناين بةلصشاوو خأكردنةوةي قازاجني 
ت بة ص، مرؤظ دةبةستي كؤمةإليةيتدابةشبووين كارهةمانكاتدا، 
 ، بؤ تةا يةك مةبةستكي سادةوة كة بةردةوامصسصضةند ثرؤس
بة تةواوي كارة،  وئةثراكتيزةكردين بةردةوامي  .تةوةصدووبارة دةب

بة درصذايي كة  كصهةر كةسلكردن و دةبةنطكردين صط تة مايةي صدةب
كدانةوة صئةم ل .لةو جؤرةوةكي صسصت بة ثرؤسصدةبةسترتةمةين، 

ضةوانة بوو بة صثتةواو كي صدةرئةجناممسيس،  ياليستيةيرِ
ي دابةشبووين كارثؤزةتيظانة دةيرِوانية كدانةوةكاين بنتام كة صل

دابةشبووين كار، لة هةمانكاتدا، يةكةمني بةردي بناغةي  .كؤمةإليةيت
ةلَكو ، بخؤي مرؤظخودي نامؤبووين مرؤظي دانا بةرامبةر بة 

  .بة نةوعي ئينسانيي بة طشيتبةرامبةر 
  
كؤلينةوة لة صي سةرةتايي بوو بؤ ليةكةمني هةولَ) ساماين نةتةوةكان(

و ي ئازاد بازارِزاد و داين ثيشةسازي و طةشةي بازرطاين ئاسةرهةلَ
دةرئةجنامي تر  جطة لةوة مسيس بة طةلص .لة ئةوروثاداليرباليزم 

بؤ تاك  :ايطةياندرِكؤلينةوة ئابووريةكانيدا وة صطةيشت لة ل
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كارو ض ي بازارِت، ض لة صنرصكؤكردنةوةي سامان، بؤ قازانج بةكاردةه
و  )بةهاتيؤري (يةكةمني بةردي بناغةي ئةو ئابووريناسة  .لة زةويدا

 -ت ياند كة دواتر لة ئةدةيب ماركسيساطةرِي يش) دةي بةهاصز(
ئةمة . نراصناسكارل ماركس ك لة تيؤريةكاين صا، بة يةكدلينينيستةكان

دريك صكو فرض ثةيوةنديةكي بة شةخسي ماركس خؤيةوة نةبوو، بةلَ
لة داهاتوودا ( و دةكاتةوةإلةية بئةو دةستنيشانكردنة هةلَس، لَئينطي

  .)ينةوة سةر ئةم باسةصدةطةر
  

وةري صطاو نة ثشكةوتين كؤمةلَصدينةمؤي ثئةسلَي  نةئيتر رةوة صئا ل
لة طايةكيان بؤ نةمايةوة صج يي فيكري ئينساين، ضذووصمطةشةي 

، شيسة خؤيصثرؤس دي ئةموهةر خ. امانة فةلسةفيةكاندارِصت
بريو طةشةي سةرضاوةي ئةسلَي دةربارةي وانيين فةلسةفة أصت

ئادام مسيس هيض بريو بؤضوون و . ةتدةكاتةوةهؤشياري، أ
ناوة، صطاوة بةرهةمنةهي كؤمةلَصكي لةبارةي سيستمي نوصطةيشتنصت

كي دياريكراوي صكي دياريكراوي لة ئاستصطةيشتنصكو ئةو تبةلَ
، ئةمةيش لة انةوة دروستكردووةدياردة واقيعيةك طادا، لةبارةيكؤمةلَ

  . الصكؤلَينةوة تاقيطةييةكانيد
. ذووصدةربارةي م طةيشتنيكي ماترياليستانة دةداتة دةستصئةمة تئا 

نية بؤ  ووترِكي صكدانةوةي عةقلَصدةي بةها، لصة بةهاو زباسكردن ل
ثةيوةندية  ياليستانةيرتةوةيةكي ماكدانصكو لجيهان، بةلَ
ت كة لة دةرةوةي بريي صدوك دةصمسيس لة بوون .ئابووريةكانة

  .ئةوداية
  

ذة بة هةمان ص، در)1823 – 1772(ظيد ريكاردؤ ةيمسيس، د دوا بةدواي
  .اتددةكؤلينةوة صهةمان مةةجي لو ي فيكري مسيس لَصه

دابةشكردين داهايت نةتةوةيي لة  ماترياليستيةكاين ياسا ريكاردؤ
خاوةين دا، شيدةكاتةوة، وة لة هةمانكاتدا ئابووري سةرمايةداري
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ئةوةي ريكاردؤ لةطةل  لةطةلَوة . ة )تيؤري جياوازية ريذةييةكان(
هةر  ئةويشةوة،بةالي م إلترين زانسيت جيهان كاري دةكرد، بةصنو

ت، صك لة هةستكردن بة خؤشةويستيةوة سةرضاوة نةطرصكار
ويش بة تةواوي لة ئةخالق نةترازا، بة واتا ئة .ضةوانةي ئةخالقةصث

شتين ئةوةي ئةويش هاوبةشيةكي طةورةي كرد لة دارِ ئةمة لةطةلَ
وانيين ئةخالقطةريانة بؤ أصدا بؤ دووركةوتنةوة لة تصبنةمايةكي نو

  .ذيان
  

وة لة صكي نوصكةوتة سةردةم مسيس، ريكاردؤ ةطةلَبة بةراوورد ل
كؤلينةوةي ئابووري صباس و ل صئابووري سةرمايةداري، بؤية ئةو طةل

 يتةنطوضةلةمةرةيع و قازانج و شكةش كرد، لةوانة صي ثصنوسياسي  -
  .ئابووري

  
ئابووري : تةوة ئةوةية كةصرةدا ياد خبرصئةوةي لة هةرضي طرنطترة ل

لة سةردةمي مسيس و سياسي هةر لة قؤناغة كالسيكيةكةيدا، 
شكةوتين ثيشةسازي ئةوروثي و صت كة ثصئةوة دةبينريكاردؤدا، 

، لة بازاأصكي جيهانيدا ثيشةسازيةكانةوة إلبازرطاين كردن بة كا
بةرهةمهيناين . شتي دارِين جيهاين كارذويي دابةشبووصبناغةي م

ناين كةرةسةو صي ثيشةسازي لة اليةك و ثيشةسازي بةرهةمهإلكا
، بةسة بؤ ئةوةي بازرطاين بةو ة اليةكي ترةوةل نانصئامرازي بةرهةمه

 ةوةكي ترصنانصبةرهةمهخؤبةستنةوة بة يانةوة، بواري إلكا
رةوة ذمارةيةك لة صوة ئيتر هةر ل. ت لة نةتةوةكاين ترداصنصبرةخس

ش لة كيصننةوة، وة بةشصدةم ين كشتوكالَصنةتةوةكان، وةك بةرهةمه
ين كةرةسةي خاو بؤ صنةتةوة داطري كراوةكان، دةبنة بةرهةمه

ة بةكاربةري بةرهةمة يان دةبنشخؤ و روثيوثيشةسازي ئة
كة هةر  و ئةمريكاو ئوسترالياستان ئةوروثيةكان، لةوانة ضني و هيند

، ناوضانةي جيهانرمايةي ثيشةسازي ئةوروثي بةو بايةخي سة
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ندو إللةدواينجاردا، ئةوانيشي لة تةوذمي سةرمايةي جيهانيةوة ئا
كاربةرة هةرة طةورةكاين ز، لة رِصكي بةهصم بةشإلك، بةصكردين بةبةش

  .جيهان
  

وةك تاوة ةلةسةركالسيكي،  ياستيدا، تيؤري ئابووريلة أ
ت، ئةو مةزهةبانةي صةكان دةناسركي مةزهةبة بازرطانيصثةرضةكردار

ئةو مةزهةبانةي دةرئةجنامي بةر لةو زانستة، لة جيهاندا باو بوون، 
است بوون كة دووجؤر أثةيوةندية ئابووريةكاين سةدةكاين ناوة

. سةرمايةي سووخؤرو سةرمايةي بازرطاين: سةرمايةيان ناساندبوو
ي يدونياطرنطي كي صكة بابةتذوو صلة م كةصسةردةمهةر ئةوة بؤ خؤي 

عاتيفيةكان لة ثةيوةندي مرؤظ و  ميتافيزيكي وطاي بابةتة صدةخاتة ج
  . مرؤظدا

  
تةواوي نةتةوةكان لة  سةرمايةداريةي جيهان، لة دواييدائةم طةشة 

ئةو طردبوونةوة . دا كؤ دةكاتةوةنةتةوةو نيشتماين سياسي
نن لة صدةسةث صوةندي بازرطاين نوصلة هةمانكاتدا، كؤت و ث ذوويية،صم

، ةكانةوةطومرطيسياسية  هؤي ياسابة  ثةيوةندي نةتةوةكاندا
لة ناوةوةي توون و زيودا زؤرترين ئالَثاراستين ناوي صئةمةيش لة ث

ين و كان لة كرِإلكردين كا بةرابةروةري صنة ثبووكة بووتدا إلوو
زي صوةري هصثبوونة  توون و زيو،ئالَ .نة ثارةبووبووواتة فرؤشتندا، 

طةيشتين هاوثةيوةند بة صرةيشةوة، تيؤرو تصوة هةر ل. دةولَةت
ةتيةكاندا، ئابووريةوة لة ثةيوةندية نيودةولَبازرطاين و ثارسةنطي 

  .داسياسي لة زانسيت ئابووري صكي نوصطةيشتنصدةبنة ت
 تايلصمبةو واتايةي دوو  -توون بةتايبةت ئالَ - توون و زيو ئالَ

ةكان دةطرن، يايانة كيميبةرطةي طؤرِكي بةرز صسروشتني و تا ئاست
 ةهةبووكي طةورةشيان صن، بايةخوانرصوةك نةقد بةكار هجطة لةوةي 

كي صطرتنيان وةك سامانلة بةكاربردندا بؤ جوانكاري، وة يان هةلَ
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، كة ئةمة ةةبووئةمة جطة لةوةي طواستنةوةشيان زةمحةت ن. طشيت
ت، بة صنصكدصث سي بازرطانيداصخؤي بؤ خؤي ئاسانكاريةك لة ثرؤس

لة ضةتةوة، تايبةت لة سةردةمة كؤنةكاندا، كة كاروانة بازرطانيةكان، 
دونيايي ا بةهاو بايةخي كرِصئةمانة ت. وةتةووتكرانةرِ ةوطرياوصيان ثصر

بةرزو بةرزتر طاي ساماين تايبةتيدا، لة كؤمةلَ تاالنةيانصمئةو 
ك صهةموو شتطاي سةرمايةداريدا كة ، بةتايبةت لة كؤمةلَةوةؤتكرد

  .وطؤرِبؤ ئالَك صبووة بابةتبووة كاالَ، ةرةفيش، شتةنانةت تيايا، 
  

ي صين نوصو شو صأطاي ثيشةسازي، لة هةمانكاتدا طةشةي كؤمةلَ
فراوانبووين كاري بة ئةمةو ، ناية ناوصي هو كشتوكالَ نإلضاككردين كي

كؤمةك لة مانيفاكتؤرةكاندا، طردبوونةوةي كةرةسةكاين 
نان لة دةسيت ذمارةيةكي كةمدا لة سةرمايةداران، صبةرهةمه

 جيهانسنوور لة صكي بصكردين رووبةرئيستيعمار ثصشكةوتين زانست، 
ذوويي شؤرشي صنةي ميشص، بوونة ثلة اليةن ئينطليزةكانةوة

  .لة بريتانيادا ثيشةسازي
  

ئيستيعماري، بةر لة هةرضي، بازرطاين و دةرياوانيي  يسيستم
لة  يشتووندةست بةسةراطرتين كانزاكاين ئالَ. كردراترو فراوانتر صخ

راي صجطار خصدةرةوةي ئةوروثا، بوونة سةرضاوةيةكي تري طةشةي ئ
رةيشةوة، بانكةكان بة صوة هةر ل .سةرمايةي ثيشةسازي ئةوروثي

بة  كةلَصودةولةيت تصشةوة، قةرزي نصهةنطاوي طةورة دةضنة ث
كةونة قةرزدان بة ت، بانكةكان دةصسي طةشةي سةرماية دةبصثرؤس
  .ةكانةتدةولَ

  
شينةي بريو صتة ثصيةي جيهان، دةبصنو ة ئابووريةتميسسم ةئ ئا

انةي تاك وة ئيتر ئةو. يش بؤ جيهانصكي نوصروانينصبؤضوون و ت
طاي صزة فةلسةفيةكاندا وون بوو بوون، دةبنة جصهةزاران سالَ، لة ت
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فةلسةفيةوة سةرنج وويت ي رِضيتر لة عةقلَ ؤشن ورِكؤلينةوةيةكي صل
 وكةوتنة ثةيوةنديةكي بةكردةوةي جيهانيةوة انةيتاك ن، ئةوصنادر

وة ئيتر هةروةك ضؤن  .وةريكي تاقيطةييصةكانيان بووة ثوةرصث
ي ناوخؤيي مانايةكذووييةدا، هةموو صلةو ئاستة مئابووري نةتةوةيي 

ةموو ه ،ةكانيشيئا بةو جؤرة، بريوبؤضوونة دونياي، ردوون ك
ك لةو صنة بةشووب كشكاندوصكوثصت انبةرتةسكي نةتةوةييكي صسنوور

 بؤ نةتةوة تازة مانصجبةبة مريات ي تاقيطةييانةي بريو بؤضوونة
   .كاين جيهانيشثصطةيشتووة

دةرئةجنامي ذووة، ئةمة صم وةرضةرخانة مةزنة، ئا ئةمشينةي صث
 ةبةكاربردن و دابةشكردن ووطؤرِن و ئالَانصهبةرهةموةبووين صهاوش

 يشوةي يةكترصدةبنة هاوشويست صكة وةك ثندا ةكالة هةموو نةتةو
استتر، ئيتر رِوانيندا بؤ هةر دياردةيةكي دونيايي، أصو تبريكردنةوة لة

 ،ئةوانةيش هةمووت، صلةوة بةدوا، مرؤظ دياردةكان دونيايي دةبين
كهيناوةو تاكة صكة شانؤيةكي جيهانيان ث يةكنذووصمبةرهةمي 

ئةو جيهانةيان، بةستووة بة بةرهةمة ماددي و مرؤظايةتيةكاين 
  .جيهان لةسةر ئاسيت شانؤي ذووةوةصفيكريةكاين ئةو م

  
ؤشنبرييي كوردي، رِة نوانيبأ ماترياليستيةوة وانينةأصلةم ت ئاطةر ةئ

ؤشنبريية، طريؤدةي دةسيت وةمهة ئةو رِستايش، صتا ئئةوا دةبينني 
قؤناغة  بةسةر هةمووباز ؤشنبرييي كوردي، أ. فةلسةفيةكانة

لة هةموو فةلسةفةي تةوة بؤ يؤنان و صدةطةأدا دةدات و انةكذووييصم
ت صذوويةك لةناوا نةبصهيض م، ئيتر وةك ئةوةي تصكالسيكيةوة دةئالَ

 ،تصذووة هيض نةبصت، يان وةك ئةوةي ئةم مصنةبي فةلسةفة ذووصم
   .تصماين نةبي ئالَبةرهةمي سةري ئةفالتووين يؤناين و هيطلَ

  
مانياي و ئالَكؤن بريي يؤناين لة  واوصةكي شنةيصؤشنبرييي كوردي، ورِ

امان لةسةر تاكي رِصتة تصي دةكةوصقةرز دةكات و ث سةدةي هةذدةهةم
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ييش بة ةوارطاي كوردو هةموو طرفتةكاين ناو كؤمةلَي كورد
واتة  .تصكي ئةخالقيةوة دةبةستصي و ضارةسةركدانةوةيةكي عةقلَصل
ي زة عةقلَصتو ت صوانألة جيهان دة لة دوورةوة، هةري كوردي، ؤشنبرييرِ

جطار طةورة صي ئيكي دونياصو ئةخالقيةكاين فةلسةفة، وةك بايةخ
  .تصنصدةناس

 صبوونةوة بؤ ناو دةريا، يان بةبأشؤ صم هةروةك ضؤن بةبإلبة
كي صنني خةيالَصيةكاين ئامسان، هيض وةبةرناهإلطةيشنت بة قوو

ؤرة، هيض ج، ئا بةودةربارةي دياردة سروشتيةكان تصؤمانسيانة نةبأ
كهاتةي صنزيكبوونةوة لة ئةسلَي ث صطايش ناطةين بةبلة كؤمةلَ

 صبةب. وانيانصيةتيةكان و ثةيوةنديةكاين نإلئابووريي دياردة كؤمة
هيض ذوويي دياردةكان، صسلَي مةشوةختة بؤ ناو ئصئةو دابةزينة ث

ذوويي صدةربارةي ئةسلَي مت صكي طةورة نةبصنني وةمهصوةبةرناه
لة دواجاردا، ، هةرلةبةر ئةوة. يةتيةكانإلة كؤمةطاو تاكطةشةي كؤمةلَ

نية ص ت بةدوايصان نةبطةرِ ،تةوةصنصهيض لةبةردةمماندا نام
، ئةوةيش دةماخناتة ين جةستةو نةفسصبةتايبةت ثةانيةكاندا، 

دةخاتةوة بة يةكجاري دوورمان  وةوي فةلسةفيةباوةشي ئايدياليزم
. كي ماترياليستنيصكهاتةي دياردةكان، ئةو دياردانةي بوونصلة ئةسلَي ث

ليكؤلينةوةيةكي ملكةضي تاقيكردنةوةو  ،كي لةو جؤرةصهةموو بوون
طاي رِؤضوونة بة ناخي دياردةكاندا صكؤلينةوةية رِصئةو ل. زانستيانةية

كهاتةكانيانداو دؤزينةوةي ئةو ياسا صو نزيكبوونةوةو طةرِان بة ث
  .دياريدةكاتنةي بوون و ثةيوةنديان زانستيا

  
ئةي : مان دةكاتةوةةثرسيارئةم ووي ووبةرِاستةوخؤ رِدوانة، رِصئةم ل

   ياسا ضية؟
-ياسا ماترياليستيةكان  -ك لة ماناي ياسا زانستيةكان صرةدا كةمصل

  .نزيكدةبينةوة
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            :ئابووريسروشت و زانستيةكاين ياسا 
   

ش صك لة زانست بةدواي خؤيدا بةكصشؤرش شؤرشي تةكنؤلؤذي
 كي طةورةي دؤزينةوةصتة ثالثشتصدةب تةكنؤلؤذية، طةشةئةو . دةكات

، كاريطةريةكي انبةدةوري خؤي دؤزينةوانةي ئةو زانستية مةزنةكان،
 كةرةسةو كردنةوةيصرا كردن و فراوانكردن و نوصلةسةر خ يانطةورة

. اننان داصبةرهةمه ئامرازةكاين كاركردن و هاتووضؤو طواستنةوةو
مي لة زي هةلَصناين هصي ئؤتؤماتيكي ضنني، بةكارهئامراز
وزي بةردين، توانةوةي ناين خةلَصخستين دينةمؤدا، بةكارهوةطةرِ

ة زؤري تريش، ناين ووزة، وص، ثيشةسازي ئاسن و مس، بةكارهتالصم
 .طاو ثةيوةنديةكاينكؤمةلَكردنةوةي صنوذوويي دةبنة دينةمؤيةكي مص

ت هةموو دةرئةجنامة سياسية طرنطةكاين شؤرشي صوة دةتوانر
برجوازي، بةتايبةت شؤرشي فةرةنسي، ئيتر هةر لة مايف مرؤظةوة تا 

و دةطات، وةك بةرهةمي ئةو ليرباليزم بة ئازادي شةخسي 
ادكردين كار، ئازئازادكردين . ةوةنصنرصذووييانة خبوصطؤرانكارية م

 ندنةوةيةكي ئابووريانةيصخو ي ئازاد،زارِاببةكوريت ، بازرطاين
هةر بةم ماناية، ئازادي  .ةئازادي شةخسي و ي سياسيليرباليزم

ياسا ثةيوةندي نية بة  صب كيصوانينأصي تشةخسي، بةرهةم
ياخي بووين فتارو ةيين رِأطؤ، ئةمة هةروةك ضؤن وةيةكانةئابوور

  .يةتيةكانإلوةرة كؤمةصنية لة بةهاو ث يشتاك
  

و يةتية، هةموإلكؤمة كيصرِةفتارتاك، كي صرِةفتارهةموو 
سةرنج مانا دةدات و  خؤيدا يةيتإلكؤمة طةيصتايبةمتةنديةكي تاك لة ث

نةي تايبةت بةخؤيي صوصكي بضووكي بصك جيهانصهيض كةس. تصدةدر
لةأذصمصكي و يةتيةإلكي كؤمةصبووين من بووين ئةواين ترة، بوون. نية

لة  ةوئابوورية يةكيياسابةستراوة بة بووين ضةند ئابووريدا، 
ة كة طايةكتاك كؤمةلَطاي صج. سةردةمصكي مصذوويي دياريكراودا
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بؤية سةبارةت بة تاك، . كصهةر تاكتة بةر لة بووين صدةكةو بووين
هةموو ئازاديةك، هةموو بريكردنةوةو هؤشياريةك، هةموو بةهاو 

  . ذوونصشوةخيت مصكي ثصك، بريارصوةرصث
  

ض فةلسةفةي ئةخالق و ض فةلسةفةي بوونطةرايي، لة تاكة 
باكطراوندي ئةو ، ئةمة هةروةك ئةوةي دةكةنصنةكانةوة دةست ثصوصب
 بةالي ئةو. تصذووييةوة نةبةسترابصبة هيض ياسايةكي م ةنكاات

بةإلم . تصنةي خود بصوصكي بصت برياري تاك، بريارص، دةشفةلسةفانةوة
هةرضةند تاكةكان جؤراوجؤر بريبكةنةوة، ئةوة هيض  ثصضةوانةوة،بة 

لة  ت كة جيهان هةر هةمان جيهاين هاوبةشي هةموويانةصلةوة ناطؤرِ
وازي ذيان و ص، واتة شسةردةمصكي دياريكراوي مصذووييدا

هةمان  ، هةريانسوكةوت و كاركردن و بريكردنةوةو بةهاكانلَهة
كي ئابووري و صو لة بارو زرؤف هةموويانوازي ذيانن سةبارةت بة صش

  . يةيت تايبةتيداإلكؤمة
  

كهاتةي بووين خؤي صةطةزي سةرةكي ثطةدا، رِكؤمةلَناو لة   تاكذياين
طا، او لة كؤمةلَأنةي دابصوصكي بصبريي بوونةوةر. دةكاتدياري 

مرؤظ نةك هةر بة بريو بؤضوون و . كي مةزنةو هيضيترصوةمه
.. جنس و ثؤشني و و وازي دووان صتةنانةت بة شكو بةهاكانيةوة، بةلَ

ئةمانة هيض تايبةمتةنديةك لة . ذووييةص، هةمان مرؤظي مةوةهتد
: بؤ منوونة .نذووي بووين خؤيي دانابرِصنن و لة مصكناهصمرؤظدا ث

يةيت إلطاي كوردةواريدا، دياردةي كؤمةثةضةثؤشيين ئافرةت لة كؤمةلَ
دانيش دياردةي صأثةضة فذوو، صكي دياريكراوة لة مصسةردةم
هؤكاري ثةضةثؤش كردن  برينة لة يةكةمياندا   .كي ترةصسةردةم

ذياين  .داوةصةميشياندا بري ثةضةي بة ئافرةت فأبووةو  نة لة دووه
هؤكاري يةكةم و  - ي كارزدابةشبووين كار، ئامرا -كاركردن 

سوكةوت و ثؤشيين ان و هةلَوازي ذيصسةرةكية لة دياريكردين ش
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هةروةك ضؤن هؤكاري سةرةكية لة ئةمة ، هةروةك ثياو ئافرةتدا
ت صناتوان - يان ثياو -ئافرةت  .بريكردنةوةي تاكةكاين كؤمةلَطايشدا

دووةوة، بة هةمان جؤري ثؤشينةوة ابوورأوازي ذياين صبة هةمان ش
يان زانكؤكاندا فةرمانطةكان ئةو ئةركانة لة  -بة عابا و ثةضةوة  -

نة ، ئةمة هةروةك ضؤن ذتايبةتن بةم ضةرخةوةئةجنامبدات كة 
هةرطيز نةيتوانيوة بة شصوة  ي دصهاتةكاين كوردستان،جووتيارصك

ثؤشيين ئةم ضةرخةوة، خةريكي شةتلَ ناشنت و دروصنةو تووتن 
هةرلةوكاتةدا كة ذيان بة هةمان ثصوةرة ئايينيةكاين  .داشكاندن بصت

ئافرةت ناضار بوو  الةوكاتةدهةر أابووردووةوة بةسترابووةوة، 
ئا ئةو جؤرة ثؤشينة، لةسةر زةويي  .جؤري ثؤشيين خؤي بطؤأصت

  .هةركات بووة ثصويسيت مصذوو دةبنة واقيع، ،جووتيارةكانيش
ئا ئةمة كردارصكي كؤمةإليةتية نةك كرداري تاكي دابأاو لة كؤمةلَطاو 

 تاك ملكةضي طؤرانكارية كؤمةإليةتيةكانة .ثةيوةندية مصذووييةكاين
  .نةك بة ثصضةوانةوة

  
فةلسةفةي ئةخالق و بوونطةرايي بةتايبةيت، وة ، فةلسةيف بؤضووين

كاين بووين بةواتا هةرطيز لة ياسا. تصكدصلةسةر بناغةي طرميانة ث
فةلسةفة بؤية . ناكاتصدةست ث ئابووريةكانةوة دياردة سروشيت و

ت دةربارةي صنصوةدةست دجطار هةلَة صئكدانةوةو شيكردنةوةيةكي صل
كي صفةلسةفة هيض ئامراز. يةتيةكاينإلتاك و ثةيوةندية كؤمة

كهاتة ماترياليستيةكان، بؤية صنزيكبوونةوة شك نابات بؤ ديتين ث
لؤذيك، . طة نةويستكي بةلَصدوانصزو طووتارةكاين، دةبنة لصهةموو ت

امانيش تاكة رِصدوان و تصتودي لصووت، تاكة ميان عةقلَ، عةقلَي رِ
ت، صنصبؤية فةلسةفة هيض وةبةر ناه. شيكردنةوةي فةلسةفية وازيصش

 كاين دياردةرةنةصكهصياسا ث او لةكي دابرِصت، بريصووت نةبكي رِصبري
  .كانمصذوويية
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كؤثي كردين  كدانةوةيةكي عةقلَي جيهانةو نةصل نةزانست 
زانياريةكة لة بينيين زانست . دياردة بةرضاوةكانهةستيارانةي 

  . تصدياردةكانةوة سةرضاوة دةطركهاتةي صث
طةيشنت لة صئايا هةسيت بينني بةسة بؤ ت: بثرسني صرةدا دةبصل

و ماتريايل  داين دلَصن و لصيين خووازي طؤرِصةي خؤين و شفةسيلَ
ذةهراوي ناو هةواو ئاوو زةوي و ثيسبووين ذينطة و وةرطرتين 

و زانياري لةبارةي سوودي جياوازي سةوزةو ميوةو ثلةي طةرما
  سةرماوة؟ 

ي فةلسةيف، نة فةلسةفةي هةستطةرايي، نة عةقلَ ،ر، هةرطيزصنةخ
. ةدياردانئةو كهاتةي صي ثتواناي نزيك بوونةوةيان نية لة ئةسلَ

كهاتةي ميوة صت لة ثصطةدا ئةو دةرفةتةي وةطري دةكةوزانست لة تاقي
  .تصيان ماتريالة ذةهراويةكامنان بطةيةن

  
ةكان و ييو كيميا ييدياردة فيزيامة ناتوانني لة ص، ئبةم ماناية
طاو تاك و ثةيوةنديةكاين كؤمةلَوانيان، وة يان لة ئةسلَي صثةيوةندي ن

طةيشتين صت صبةبوةك ئةوةي هةية، وانيان بطةين وةك خؤي، صن
ئابووريانةي ئةو ثةيوةنديانة سروشيت و شوةخت لةو ياسا صث
  . كدةخةنصأ

نا صدا وفةيلةسوفلةسةري  ئةوة نني ،طاكؤمةلَنة سروشت و نة 
 يشطاكؤمةلَي و بنةماي ياساي فيزياي سروشت لةسةر. اونشرصك

  . ن و طةشة دةكةنصدةجوولَ ئابووريياساي لةسةر بنةماي 
  

ي ئامراز، وازي كاركردنصش ،دابةشبووين كارطا، سةبارةت بة كؤمةلَ
لة طةشةي ك صكار، برياري يةكةميان لة دةستداية لة دياريكردين ئاست

، طةداطةي تاك لة كؤمةلَصيةتيةكان و ثإليوةندية كؤمةةطاو ثكؤمةلَ
وةرة صبةهاو ث، بريو ئايدياكان. أاستتر ثصطةي تاك لة بةرهةمهصناندا

. طاةو ئاستة لة طةشةي كؤمةلَكن لصطوزارشت، يةتيةكانإلكؤمة
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ك و صرِةفتاروةري هةموو صث، مصذووييةكان ماترياليستيةثةيوةندية 
وةري صو ثبةها. يةتنيإلبريكردنةوةيةك و بةهايةكي كؤمة

يةيت دياريكراوة نةك إليةيت، بةرهةمي ثةيوةنديةكي كؤمةإلكؤمة
بريو بؤضوون، ئةمة هةروةك ضؤن ئايديا، ئايني، ئةخالق، 

كي دياريكراوي صئايديؤلؤذياي فةلسةيف، دووبارة بةرهةمي ئاست
  .يةتيةكاننإلثةيوةندية ئابووري و كؤمة

  
بةري صكوردي لة س ؤشنبريييوونتر دةبينني، رِرِرةوة صئا ل

و  ئةخالقو  بةري عةقالنيةتصلة س ،مانيدائايديؤلؤذياي ئالَ
بؤية . تة جيهانصوانوة، دةرِفةلسةفيةكانة امانةرِصدا، لة تهةستطةرايي

، ذوويي خؤيداصطةي مصطةو ثصت هيض دياردةيةك لة جصناتوانهةرطيز 
وان تاوة، ناكؤكي نصةئةمةيش هةر لة سةر. تصببين وةك خؤي

طةر ئةو ناكؤكية لةسةر ئاسيت . مانيةكان بووةئينطليزةكان و ئةلَ
ت، ئةوا لةسةر ئاسيت صوان نيوتن و ئةفالتووندا بصسروشت لة ن

استتر لة داية، رِهيطلَ مسيس ووان ص، لة نذووي ئابووريصمذوو، صم
  .تاقيطةييدايةوان زانسيت فةلسةيف و زانسيت صن
نية دةربارةي صكي ثصمإلبةتايبةيت، هةرطيز هيض وة مان، هيطلَلَائ
ةكاين يؤناين فةيلةسوفتا ئةو دةمةيش لة خةوين ئةو كو ذوو، بةلَصم

ذوو نةدةكرد لة بريدا صهةسيت بة بووين م هيطلَ. ايةوةكؤندا دةسوورِ
بوون ك صوصوانشصنةبواية، بؤضوونةكاين ئةو هةروةك يؤناين كؤن، ش

لة ثةيوةنديةكاين مرؤظ بة سروشتةوة نةك لة ثةيوةندي مرؤظ بة 
لة  هيطلَ. مةسيحيةت دادةنا بةشصك لةفةلسةفةي بة  ذووةوة، هيطلَصم

دةكردو فةلسةفةي بة سةرضاوة صنيةكاين بوونةوة دةسيت ثص
مي ئةو ثرسيارةي لة بارةي يةكةميي هؤمشةندي و إلدةزاين بؤ وة

ذووييةكةيشيدا، صلة فةلسةفة م بؤية هيطلَ. ماددةوة دةكرا
مرؤظيشي لةو  هةر بةوجؤرة، هيطلَ. زصايةوة سةر هةمان تدةطةرِ

  . ديطايةوة سةرنج دةدا
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لَة، مرؤظ و ثةيوةندي و صنيةكاين سروشت وصلة دواي  فةلسةفة
ت نةك وةك صنصبريكردنةوةكانيشي بة ثةيوةندي بة سروشتةوة دةناس

ك كة بة هةموو صواتة نةك وةك بوونةوةر ذوويي،صكي مصبوونةوةر
و ثيشةسازي و  شكةوتنيةوة، بةرهةمي طةشةي كشتوكالَصكي ثصئاست

  .ي بازرطانيةوطؤرِئالَ
  

م امان وةإلرِصبة ت ةو ،ثرسيار دةكاتبري دةكاتةوة،  فةيلةسوف
ثرسياري  .اتلة تاقيطةكاندا ثرسيار دروستدةكست زان. دةداتةوة

انة بؤ ديتين ثرسياري زانسيت، طةرِ. لة بوون ةفةلسةيف ثرسياري عةقلَ
  . بوونكهاتةو برياري ياساكاينصث
  

  ياسا ضية؟: با سةرلةنوص بثرسينةوةكةواتة 
  

لة كؤي ئةو  -واتة طةشةي بريو هؤشياري بة طشيت  -زانست 
ت كة لة ثشكنني و تاقيكردنةوةدا لةسةر صكدصث - المعرفة -زانياريانة 

كي تاقيطةيي بةكار صزانست مةةج. تصدياردةكان، وةطري دةكةو
كهاتة و صثت بؤ وورد بوونةوة لة هةر دياردةيةك و بؤ ديتين صنصد

  .ة جياوازةكاينخةسلَةت
كةوة طوجناو كة لة بري صكة لة زانياريي ثصبةم واتاية، زانست سيستم

طةيشنت و دةرئةجنامانة صشوةخت، ثشت بةو تصكدانةوةيةكي ثصل
ئةو . لة تاقيكردنةوةو ثشكنينةكانيدا، دةستدةكةون تصدةبةست

، ئيتر ننصدةرئةجنامانة ياسايةكي تايبةت بةم يان ئةو دياردة دةناس
  .ئابووريت يان صي بيئةطةر ئةو دياردةية فيزيا

  
ياسا ماترياليستيةكان  -هةر بةم جؤرة، دؤزينةوةي ياسا زانستيةكان 

ت كة ياسا صيش ئةوة دةطةيةنكي تاقيطةيية، ئةمةصدةرئةجنامي هةولَ -
كة  -ي يان ئابووري يفيزيا -ك صة واقيعبيين كؤمةلَصبريتية لة ت
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ةو بةرةوووو ثةيوةنديةكاين بة دةوربووين ئةو دياردةية يويستيصث
، لة مةرجي بووين خؤيدا ، ئةمةيشدةردةخةن ناكؤكية ناوخؤييةكاين

  .طادالة سروشت يان كؤمةلَتر ئةمة ئي
  

طةيي خؤي و لة ت ثةيوةندي كؤمةلَصدةتوان رةوة مرؤظصئا ل
بؤ . تصببين ، وةك خؤيهةمانكاتدا ثةيوةندي خؤي بة سروشتةوة

دات بةرةو بت كةشتيةكي ئامساين هةلَصضؤن مرؤظ دةتوان: منوونة
ية ة ياسا فيزيايشوةخت، لةو كؤمةلَصييةكاين ئامسان، طةر ثإلقوو

 ص، بةبانيصل نية يووركةوتنةوةتواناي دمرؤظ كة  تصنةطةيشتب
ري صدةرةوةي ئةمتسف بةرةو تصندةوة ةو جةستةيةثالَ بك كة صزصه

شوةخيت صطةشةي ث صئةم كارة ضؤن بةب دينةمؤيةك؟ صي، بةبزةو
  ت؟صثيشةسازي وةدي د

  
طةر وةك خؤي ببينصت، طا ت كؤمةلَصوة يان ضؤن مرؤظ دةتوان

ثةيوةندية كة  ةيشتبصتشوةخت لةو ياسا ئابووريانة نةطصث
ضؤن مرؤظ لة بةرزي و نزمي نرخ  ؟كؤمةإليةتيةكان دياريدةكةن

  دةطات طةر ثصشوةخت لة ياساي خستنةأوو و داخوازي نةطةيشتبصت؟
كتيكي فةلسةيف كة بة ئامرازي تاقيطةيي صئايا لؤذيك و ديال

، ياسا ، يان بة ضاوووتكي رِصن، دةتوانن بة عةقلصردرصمذنا
  زانستيةكان بدؤزنةوة؟

ئةو واقيعي ، لة و هةستةكان كتيكصهةرطيز لؤذيك و ديالر، صنةخ
بؤية دةتوانني لة . ننصكدصشتانةمان نزيك ناكةنةوة كة ئةم جيهانة ث

  : نيصكورتكردنةوةدا بلَ
جيهانصكي شارراوة يان تصبينية  دوويلةطةأانة زانسيت فةلسةيف، 

لةسةر بينية صجيهان، زانسيت تاقيطةيي تضاوةكاين ردياردة بةلةسةر 
دةرئةجنامةكاين . كاين ئةو جيهانةييةياساأةطةزة كهاتةو صث
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دةرئةجنامةكاين ووت، بة ضاوي رِلة شتةكان بينيةوةية صيةكةميان لة ت
  .رة ثيشةسازيةكانةصدووهةميان بة يارمةيت ئامرازو ئام

  
دةبصت ئايا : كة يمي ئةو ثرسيارةإلوةطةينة دة دايشرةصهةر ئال
  ؟، ضي بصتلةسةري مرؤظدا كةلَكةبووين ئةم هةموو وةمهة هؤكاري

تاكة هؤكار بؤ طردكردنةوةي ئةو هةموو وةمهة لة سةري مرؤظدا، 
ٍو ياسا  زانسيت دةربارةي جيهانزانياريةكي تةوة بؤ نةبووين صدةطةر

وانية جيهان، طاليلؤ بة ووت دةيرِسوكرات بة ضاوي رِ .أصكخةرةكاين
مان ارِصناو بة تصكي عةقلَي بةكار دةهصتودصوون مكةوة، ئةفالتصدووربين

ناو سةيري صكي تاقيطةيي بةكار دةهصتودصدةدوا، مسيس م ،طالة كؤمةلَ
  .ياسا ئابووريةكاين دةكرد

ٍ  
كي صفةلسةفة بة ضاو: ئةمةية جياوازي بنةرةتيي فةلسةفةو زانست

بؤية . تةوة، زانست بة ضاوي تةكنؤلؤذياصووت لة جيهان وورد دةبرِ
كي شةيتاين صزصزؤر ئاسايية، لة سةردةمة كؤنةكاندا، ميكرؤب وةك ه

  .كي سروشيتصزصكانيشدا وةك هصتةوةو لة سةردةمة نوصكدرابصل
  

كؤلينةوةو ضارةسةري صك، تواناي لصهةر بةم ماناية، بة هيض جؤر
 صظ و طةشةي بةردةوامي ئةو هؤشياريةمان نية، بةبؤمر يهؤشياري

وة ئةطةر بةم جؤرة لة  .يت ثيشةسازيةوةشوةخصبةستين بة طةشةي ث
ذوويية بطةين صسة مصوانني ئةوا هةرطيز ناتوانني لةو ثرؤسجيهان نةرِ

ت، ئيتر هةر لة ميسيؤلؤذياوة صنصدةناسصكة قؤناغةكاين مةعريفةمان ث
، قؤناغي جياوازي يانئةو قؤناغانة هةموو. بةرةو فةلسةفةو زانست
ثةيوةندي ئةفسانةيي مرؤظ دةبووة ضؤن . ثيشةسازي و بازرطانني

ثةيوةنديةكي زانسيت بة سروشتةوة، ئةطةر ثيشةسازي نةبواية؟ وة 
لة بارةي زةوي  ئايا زانيارميان هةروةك زانياريةكاين باووباثريامنان
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نةبووينايةتة وةك خؤي نةدةمايةوة، ئةطةر  ،و هةتاوو مانطةوة
  ؟ووباثريامنانلة سةردةمي باشكةوتووتر صثيشةسازيةكي ثخاوةين 

  
رةكاين صكاتذمزي كار، صكار، بةهاي ه، إلكاوة، صهةر بة هةمان ش

داويستية ئيستيهالكيةكان، شةثؤلة صي كار، نرخ، ثصكاركردن، كر
ئيتر هةر لة نرخةوة يطةريي لةسةر ذياين تاك و كارناكاوةكاين بازارِ

ةو ياسا ، لدةطاتو هةذاري و كةمدةرامةيت كاري صبو تا بة مووضة 
طةيشنت صطةيشتينيان، تصت صبةب كة ،ننصكدصث وة ثةيوةنديةكئابووريانة

 . كةوةصث ةكانتاك -ماعي اجل - طةيي طاو ثةيوةندي كؤمةلَنية لة كؤمةلَ
 
دواين،  ، ياساي ماترياليسيت،)ياساي زانسيت(ستاو دواي ئةوةي لة صئ
زانست كردةيةكي ئةخالقي نية، ئةخالقيش : وونتر لةوة دةطةين كةرِ

ئةمة هةروةك ضؤن، زانست دةرئةجنامي  ،نية زانسيتكردةيةكي 
  .يان هةستةكان نيةي اماين عةقلَرِصت
  

ضةوانة صث ي ثيشةسازيذووصك لة طةشةي مصيان نية يان ئاستزانست 
ة يلينينيست -ت ئةو بؤضوونة ماركسيس يانئةمةش. ةوةدةكات

بةالي  .ماددةية ةتدةكاتةوة كة طواية سةرضاوةي هؤشياريرِ
 ةبؤي. لينينيزمةوة، سةرضاوةي مةعريفة هةستةكامنانة -ماركسيزم 

ضةوانةي صو ث يش بدةينةو بؤضوونةكي ئصسةرجنرةدا صي خؤيةيت لصج
  .ننيصذوودا بسةملصئةوة لة زانسيت م
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          :لينينيزمدا –سةرضاوةي زانياري لة ماركسيزم 
  
  
  
  
 

  لينينيزم -مةعريفةي ماركسيزم : ضوارةمتيزي 
  

ناكؤكي ئايدياليزم و ماترياليزم، ناكؤكي نيوان دين و : نينةوةيبةالي ل
هةستةكاين مرؤظ، سةرضاوةي زانستة، وة ئةو وا دةبينيت 

  :تصئةو دةلَ. مةعريفةنراستةقينةي 
  
ئايا ئةو ناكؤكيةي لة نيوان ئايدياليزم و ماترياليزمداية، ناكؤكي (

تس لة فةلسةفةدا، ناكؤكي نيوان نيوان هيلي ئةفالتوون و دميوكري
دين و زانست، وة ناكؤكي نيوان داننةنان بة حةقيقةيت مةوزوعي و 

ي،  لةم دوو هةزار سالةي بةسةر فةلسةفةدا تيثةري، صتةسليم بوون ث
  ).كؤن بووة؟

  
  :تصوة دةلَ

  
كة بينني و طرتن و بيسنت ئةوةية كؤن نابيت  يئةو مةسةلة مةعريفية(

   .)سةرضاوةي مةعريفةي مرؤظنبؤنكردن، و 
122الثةرة،ھب التجریبي النقديلینین، المادیة والمذ
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ئةوةندة دةزامن من (: تصخودي كارل ماركس خؤي دةلَمادام 
ماركس لةم بابةتة بةدوور بطرين و ، نيناضار، ئةوا )نيم ماركسيست
وازي صبة هةمان شستا  صئ. زةكاين ئةوصينةوة سةر تصدواتر بطةر

 -ماركسيست فةلسةيف تودي صثشكنني لةسةر متاقيطةيي، 
  .اريدا دةربارةي جيهانيدةكةين لة دةستخستين زان لينينيستةكان

  
و  هيطلَعةقلَطةرايي وانينيدا بؤ جيهان، لة أصلينينيزم لة ت -ماركسيزم 

زم، لينيني -بةم ماناية، ماركسيزم . نةترازاوةهةستطةرايي فيؤرباخ 
كاين ذووييةصم انية لة مةرجةئايديؤلؤذياي ئالَمجووينةوةي 

دةبصتة بنةماي أؤشنبرييي كة لة سةردةمصكيشدا  وسيداطاي أكؤمةلَ
  . كوردي

  
ؤكي ئةو ئايدؤلؤذياية، لةو بؤضوونة أبؤ نزيكبوونةوة لة ناوة

دةكةين كة كوتومت، دووثاتكردنةوةي صفةلسةفيةي لينينةوة دةستث
ش، ضوونةيؤذوويي ئةم بصي مطةرِ. ياليزمي ميكانيكيةرمات

  . دميوكريتسي يؤناين و فيؤرباخي ئالَماينبريي تةوة سةر صأدةطة
  

كتيكيش صبةالي لينينةوة ماددة سةرضاوةي هؤشيارميانةو ديال
ت لة صكةلَةيةك نةبصهيض نية ت يشئةمة .زانسيت بزووتنةوةي ماددةية
  .مانئايديؤلؤذيا فةلسةفيةكاين ئالَ

  
بريي مرؤظ . ةتدةكاتةوةة رِكدانةوة ساويلكانةيصئةم ل ذووصزانسيت م

مة لة صئ. ت نةك لة ماددةصذوو وةردةطرصلة م زانياري و زانست
هؤشياري . ر دةبنيصذووةوة فصر نابني، لة مصماددة فبينيةوة لةسةر صت

ةنطدانةوةي ، بةلكو رِلة بريي مرؤظدا ةنطدانةوةي ماددة نيةمرؤظ رِ
ذووة نةك صشانؤي بريو هؤشياري، م. ذووصكة لة طةشةي مصئاست

وانينمان بؤ سروشت، لة طةشةي بريي أصضؤنيةيت ت. سروشت
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خؤ ئةطةر سةضاوةي هؤمشةنديي ماددة . تصمرؤظايةتيمان ناطةيةن
ت بثرسني ئةي بؤضي مرؤظ باس لة ياساكاين سروشت صت ئةوا دةبصب

كي صلةمةوبةر؟ بؤضي مرؤظ لة ضةرخ سالَ 1000ناكات بةر لة 
شكةوتين ثيشةسازيي صتةوة بؤ سةردةمي ثصتيدا كة دةطةرتايبة

  تةوة؟صشكةوتوو، ثيشةسازيي سةرمايةداري، ئةو ياسايانة دةدؤزصث
  

 يةنطدانةوةي ماددةوة سةرضاوةئةطةر هؤشياري مرؤظ لة رِ
، ئةوا دةبواية بةر لة هةزاران سالَ لةمةوبةر، باثرية ايةبطرت

خةيالَةكاين ناو زؤربةي مي إلوةوةك نةوةكاين ئصستا، طةورةكامنان، 
دةبواية تا بة ثصضةوانةوة، يان وة ، ثص بدرايةتةوةسةري خؤيانيان 

لة ئةفسانةي شارستانيةتة هةرة كؤنةكاين مرؤظ ستايش صئ
وةك شارستانيةيت ئةفريقيةكان و سؤمةريةكان و  ،جيهانةوة

 انيهينديةكان و ضينيةكان و ماياييةكاين ئةمريكاي التني، لة جيهان
  .يةنانةترازا يشةرستيثبتلة وانيايةو برِ

. ذووةوة، ماددة سةرضاوةي هؤمشةندي نيةصبة الي زانسيت م
ذ، بة هيض صهةستةكاين مرؤظ، واتة بينني، طرتن، بيسنت، بؤن، ض

مرؤظ . ديوي دةرةوةي دياردةكان نةبصت يةكمان ناطةيةننصكو
يةكان و ياسا يي هةستةكانيةوة، ناطاتة ياسا فيزياصهةرطيز لةر
  . ئابووريةكان

  
 هيض نيةلة هةستطةراييةكةيدا، لينينيزم  - فةلسةفةي ماركسيزم 

ذووي صت لة ناكؤكيةكاين ئةفالتون و دميوكريتس لة مصك نةبصبةش
ئةو فةلسةفةية لة . داصذووي نوصو فيؤرباخ لة م كؤندا، وة هيطلَ

ة ب. دةكاتصدةستث ةوةةكانأباوةصب خواثةرستةكان و  ناكؤكي
نةي سروشت صشكي مرؤظ بة ئاوصوحانيةكانةوة، ئةوان مضةوانةي رِصث

ذوودا، بة ص، ئةمةيش لة زانسيت منةي ماددةصدةزانن، ئاو
بةالي ئةوانةوة، سةرضاوةي زانياري . تصسروشتطةرايي دةناسر
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ا و ، طةرمو تاريكي ووناكيألةو فةلةسةفةيةدا، بؤن، واتة . ماددةية
زانياريةكاين مرؤظن نةك بزووتنةوةي ، سةرضاوةي شنتص، ضسةرما

 وكان وحانيةرِفةلسةفةي ئةوان لة دواييدا، فةلسةفةيةكيان لة . ذووصم
ماترياليزمي (فةلسةفةي : دروستكردو ناويان نا  عةيين ماترياليزمي

. لَسة نةك ماركسصئةو كارةيش بةرهةمي سةري ئينط. )كتيكيصديال
و ماتريالزمي  ليزمي هيطلَةو فةلسةفةيةش،  هةردوو ئايديابنةماي ئ

 هيطلَ وطةرايي عةقلَئايديؤلؤذياي ئالَماين كة لة فيؤرباخة، واتة 
يةكةميان لة ئةفالتوونةوة . فيؤرباخدا كورتدةكرصتةوةهةستطةرايي 

، دووهةميشيان لة دميوكريتسةوة تا ت تا هيطلَصبةردةوام دةب
دةبنة ئةم فةلسةفانةيش هةموو، لة دواينجاردا، . فيؤرباخ

يةت لة ت، ئةفالتوونيةت لة يؤناين كؤنداو هيطلَإلئايدؤلؤذياي دةسة
وسياي ة رِللينينيزم  - مانياي سةدةي هةذدةهةمداو ماركسيزم ئالَ

  .لة سةدةي بيستدا تيداصسؤظ
  

اماندا رِص، فةلسةفة لة تدةكاتصدةست ث كهاتةي شتةكانةوةصزانست لة ث
و كهاتةصدةكات بؤ ثشكنيين ث ثةأصتةوة لة دياردةكان، زانست تصنصدةم

ئةو دياردانةي فةلسةفة هةرطيز هةسيت بوونيشيان ناكات، أةطةزي 
ةنط كهاتةي ئاوو رِصت، زانست لة ثصوانةنط دةرِفةلسةفة لة ئاوو رِ

وة . كاين دةكاتةكهينةرصكؤلينةوة لةسةر بةشة ثصتةوة، لصنزيك دةب
طةشةي  هةر بةو جؤرة تاقيطةييةيش لة بريي مرؤظ و ضؤنيةيت

بةالي . وانينة فةلسةفيةكانةرِصضةوانةي تصبؤية زانست تةواو ث. دةطات
كو زانستةوة، مرؤظ بري ناكاتةوة بؤ دةستخستين زانياري، بةلَ

دان، وة يان بة صت، مرؤظ بة دالَغة لصنصكي واقيعي بةرهةمدصبري
ذتنيان، وة يان صووردبوونةوة بة ضاو لة شتةكان، يان طرتنيان، يان ض

ضؤن مرؤظ لة جياوازيي رةطةزة . كردنيان، لة هيض ناطاتبؤن 
ثشكنني و  صبةب ،بةجيا ك دةطاتصكهينةرةكاين هةر ماتريالصث

  ؟ لة سةريان شوةختصي ثتاقيكردنةوة
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 ناو شتةكايني دياردةو فيزيايكهاتةي صث: لةم رؤذطارةدا دةزاننيمة صئ
. دانئةتؤمذمارةي ئةو برؤتؤنانةي لةناو بريتية لة ، سروشت

كي تريش لة ضاو يان بينني نية، وة هيض هةستص طةيشنت لةمة، كاريصت
طةيشتنة صكهاتانة نزيك نابنةوة، واتة ئةو تصهةستةكاين مرؤظ، لةو ث

كة كة لة صكو بةرهةمي ئيدارككي هةسيت نية، بةلَصبةرهةمي ئيدراك
ةوة سةرضاوة خؤيان ماتريالةكانخودي ةطةزة جياوازةكاين رِ

ئةوة . ثصكهاتةو أةطةزانة، سةرضاوةي واقيعيي زانيارينئةو . تصدةطر
توون لة بؤضي ئالَ: تصمان بطةيةنصتكة فةلسةفة كاري زانستة نةك 

 صئاسن و ئاسن لة بةردو بةرد لة ئاو جياوازة؟ ئايا بةب
ئايا  ت؟صكمان وةطري دةكةوصمإلكؤلينةوةيةكي زانستيانة، هيض وةصل

مرؤظ لة  أةقي ئاسن دةطةين؟ ئاووبةبص زانسيت تاقيطةيي لة شلي 
هةموو سةردةمة مصذووييةكاندا نةيزانيوة ئاو لة دوو ئةتؤمي 

ياوازة و يةك ئةتؤمي ئؤكسجني ثيكهاتووةو ئةمةيش جهايدرؤجني 
ةيشة مر لةبةر ئةهة .ئاسن و بةردو دارو ثؤإل ةكاينييكيميا لة ثصكهاتة

امان و رِصت ،سةفة، لة دوو ئاراستةي جياوازدانزانست و فةل دةلَصني
سةرضاوةي مةعريفةي : كؤلينةوة، وة هةر لةبةر ئةوةيشة دةلَصنيصل

وة  .مرؤظايةيت، لصكؤلَينةوةي تاقيطةيية نةك عةقلَ و هةستةكان
ئةطةر ئةم بؤضوونة نةبوايةتة بؤضووين سةروةر لة جيهاندا، وة يان 
ئةطةر فةلسةفة لة زانسيت تاقيطةيي بةكةلَكتر بواية بؤ سيستمي 

ووري و سياسي سةروةر لة هةموو جيهاندا، ئةوا دةبواية فيزياو ئاب
لة  بكردايةصطايان بؤ تصأاماين فةلسةيف ضؤلَكيمياو بايؤلؤذيا، ج

  . خوصندنطاكاندا
أؤذص لة أؤذان بريو مصتودي حوجرةكان لة كوردستاندا، هةروةك 

ئةمرؤ  .هةموو عةرةبستان، بريو مصتودي سةروةر بوون لة فصركردندا
. يةي ئةوروثزانستيشصوازي سةروةر لة فصركردندا، هةمان شصوازي 

دةكرصت بثرسني بؤضي؟ ئايا ئةمة دةرئةجنامي زالَبووين 
ئةطةر ئايا ؟ لة هةموو جصطايةك بةرذةوةندية دونياييةكان نية
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فةلسةفة لة زانسيت تاقيطةيي سوودمةندتر بواية، فةلسةفة جصطاي بة 
ايا ئةمة نيشانةي د لة خوصندنطاكاندا؟ وة ئزانستةكان لصذ نةدةكر

لة بريكردنةوةدا، دةبصتة أصبازي سةروةر زانسيت  يأصباز ئةوة نية كة
 ئايا هةر ئةم تصزة زانستيانة؛ لة كوردستانيشدا وةك هةموو جيهان؟

وةك ثصويست، لة ضارةسةري نةخؤشية سايكؤلؤذيةكاندا، جيطاي 
ئايا هةر ئةم بزووتنةوة  ة؟جنؤكة دوورخستنةوة لة شصت، ناطرصتةو

زانستية خؤي، لةوةمان ناطةيةنصت كة سةرضاوةي زانياريةكامنان، 
ياساي زانستية نةك زانياريي فةلسةيف؟ ئايا هةر ئةم شصوازة لة ذيان، 

  عةقلَطةرايي و هةستطةرايي ناخاتة ثشت شانؤوة؟
  

وان صلينينيزم، ناكؤكيةكاين ن -ماركسيزم فةلسةفةي سةرضاوةي 
وحانيةكان و عةقلَطةرايي و هةستطةرايية كة لة شةرِي رِ

ئةوةيشدا،  لةطةلَم إلبة .تصسروشتطةراييةكانةوة، سةرضاوة دةطر
  . طةرايي و هةستطةراييةيةكة لة عةقلَكةلَصت، ئةو فةلسةفةية

تةوة سةر صكتيكيةكةيدا، دةضصروانينة ديالصلينينيزم، لة ت -ماركسيزم 
طواية  نصئةطةرضي بة وةهم واي دادةن ئةمة ،كتيكي هيطلَصهةمان ديال

طةراييةكةيشيدا هةستلة  ةو، ةياليستانةيركتيكي ئةمان ماتصديال
   .فيؤرباختةوة سةر فةلسةفةكةي صدةض

  
 ص، س)1895 – 1820(سدا لَصدريك ئينطصوانينة ضةوتةكاين فررِصتلة 

 نةصطةيشتين فةلسةفيةوة، دةكرصتطووتةو كتيك، لة صكهاتةكةي ديالصث
اين ضةندايةيت بؤ يت دذةكان، طؤرِصبةالي ئةوةوة، يةك. ياسا

تةا سروشتني نةك ، ياساي نةيفيكردين ضلؤنايةيت، وة نةفي
  :تصئةو دةلَ .بينيةكي فةلسةيفصت
شكةوتين سروشت صكتيك هيض نية زانسيت طشتيي بزووتنةوةو ثصديال"

 س، ئةنيتلَصئينط( "تصطاي ئينساين و بريي مرؤظ نةبةلَو كؤم
  .)دؤهرينط
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 - 1856(س، بليخانؤف لَصةخنةي هاوبةش لةسةر ئينطبةكوريت، رِ

انةوةيانة بؤ ماترياليزمي ، طةرِ)1924 - 1870(، لينني )1918
ئةوةي زاناي  ص، بةبئةوان هةموويان. ميكانيكي سةدةي حةظدةهةم

دةكةن نةك لة زانسيت صلة زانسيت سروشتيةوة دةست ث سروشيت بن،
و  دةكةنصلة ضةرخي زانسيت ميكانيكاوة دةست ثذووييةوة، صم

ماين كتيكي ئالَصفةلسةفةيةك لة ماترياليزمي ئةو دةمةو ديال
انة فةيلةسوفبينيةكي صهيض نية ضةند ت يشككتيصديال. دروستدةكةن

ي اريكي هةستيصةتت لة ضةند حالَصة دةكركلةسةر شتةكان ت صنةب
ئةمةيش ئةو منوونة  ن، باشترين منوونةيصتايبةتيدا، ثراكتيزة بكر

اين ئاو دةكات بؤ هةلَم لة ثلةيةكي رخةضوةريةية كة باس لة هيطلَ
  .دياريكراوي طةرميدا

  
كي تازةي صلينينيزم، نةك هةر هيض شت - هةربةم جؤرة، ماركسيزم 

كي طةورة بريي صكو بةهةنطاونةخستؤتة سةر بريي ئينساين، بةلَ
بؤ ماترياليزمي يكانيكي، يت متةوة بؤ دواوة، بؤ زانسصرصئينساين دةط

بةإلم بة شصوةيةكي تةواو شصواو، بؤ سةدةي حةظدةهةم، ، عةيين
سيي ووماين و أذوويي ئالَصكي مصكة لة بارو زروفصوانينأصئةمةيش ت

تةوة سةر زانسيت صئةو فةلسةفةية هةرطيز ناض أيشةي. وةداصهاوش
 ي ئينطليزي و فةرةنسيةوة سةرضاوةيذوو كة لة طةشةي ئابوورصم

  .تصدةطر
  

 - تيؤري مةعريفة بةكتيك صلَس و لينينةوة، ديالصبةالي ئينط
بينيةكي صكتيكة، تصوة هةرضي ديال. تةوةصكدةدرصل -  ئابستمؤلؤذي

صيت دذةكاندا يةككة دووبارة لة  ةتيةكانإلديين كؤين ناو ئايينة رؤذهة
ناكؤكي ). زي شةرِصه(و ) رصزي خصه(ةضصتةوة سةر هةمان باوةرِي د

ي  قةرز دةكات و س لة هيطلَلًَصدذةكان كة هيطلَ لة ئةفالتوون و ئينط
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ة ي ناو ئاينرو شةرِصخهةمان دةيكاتة ياسايش، هيض نية 
ئةوةي ئينطصلًَس  .ووتةكي رِصكو ئةوة الهووتت، بةلَصنةبتيةكان إلرؤذهة

 ،كصبة هيض جؤرناوي دةنصت ياساكاين ديالصكتيك، ئةوانة 
، يي ننيتاقيطةزانستيانةي كي صو كؤشش بوونوودماندةرئةجنامي 

 لةسةر ضؤنيةيت جوولَةي شتة انةنفةيلةسوفو تةا تصبينيةكي بةلَك
ة هةرطيز لة أةطةزي ثيكهصنةري انكان، ئةو تصبينيبةرضاوة

  .دياردةكانةوة، سةرضاوة ناطرن
  

م إلبة، تصدا بضةسثةيت تايبةتيحالَ صهةندبةسةر ت صكتيك دةشصديال
 يتةخةسلَت، ئةوا هةرطيز صةتيكدا ناطوجنهةموو حالَمادام بةسةر 

  .تصسدا نةبلَصت لةسةري ئينطصدانانربة ياسا  زتةخؤ، هةرطيصناطرياسا 
ي كصطةيشتنيكي فةلسةفية، ئامرازصكو تكتيك ياسا نية، بةلَصديال

ضؤنيةيت بزوةو شيكردنةوةي لةسةر ة فةيلةسوفبيين صفةلسةفية، ت
كتيك دةستكةويت صئةوةية ديالبةمةيش مةبةستمان . شتةكان

بينيةكي صئةطةر ت. ةكاندتاقيكرنةوةيةكي زانستيانة نية لةسةر ديار
وةك  تةوة،صدياردة بةرضاوةكاندا يةكبطر لةطةلَ يشكتيكانةصديال

بةسةر هةموو كتيك صديالئةمة ماناي ئةوة نية  طؤرِاين ئاو بؤ هةلَم،
كتيك خةسلَةيت صبؤية هةرطيز ديال .دةضةسثصتةتيكي تريشدا حالَ

ة، ملكةضي هيض ياسا لة سروشتدا نةطؤرِ .تةخؤصياسا ناطر
، يان ي نيوتينةي ماددة، بؤ منوونة ياساي جوولَانكاريةك نيةطؤرِ

ان ضةوانةوة، ياسا ئابووريةكان، هةميشة لة طؤرِصبة ث. شانصاكرِياساي 
بريكردنةوةو لصكدانةوةي  .ذووصةي مجوولَ ةدان، لةطةلَو جوولَ
كاندا، وة ةلةسةر هةمان تةرزة لة هةموو حالَ هةريانة، ديالصكتيك

بؤية هةرطيز بة دةرئةجنامصكي . هةموو شتصك دةطرصتةوة ،يةكوةك 
دةرئةجنامةكاين : بؤ منوونة. دروست ناطات لة شيكردنةوةكانيدا

، كدا وةك يةك ننيصياساي دانيشتوان هةميشةو لة هةموو سةردةم
هةمان تصبينية، بةإلم تصبينيةكاين ديالصكتيك لة هةموو حالَصكدا هةر 
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بؤية هةرطيز ناتوانصت ضارةسةري بابةتصكي تاقيطةيي لةم جؤرة 
  .بكات
كي فةلسةفيانةي بابةتةكان دةكات، وة هةرطيز صكتيك ضارةسةرصديال

كدانةوةو صت لة لصت دةستبةرداري هةنطاوة لؤذيكيةكان ببصناتوان
والنةوة وخك ناطات تةا صبؤية بة هيض دةرئةجنام. ةداشيكرنةو

  . ت بةدةوري دياردةكانداصنةب
ةهةنةدةوة سةيري جيهان دةكات، ئةويش كتيك لة يةك تاكة رِصديال

كتيك صديال، واتة ... 3، 2، 1لةسةر تةرزي  شةوةيةصهةر ضوونة ث
ةهةندي زانست رِكا صئةمة لةكات. يةلؤذيكيانةبريكردنةوةيةكي 

يةمةوة دةست صي ست لة خالَص، واتة دةتوانهةمةجؤرةي لةبةردةمداية
  . بكات نةك يةكةمصث

اين ضةندايةيت بؤ ، طؤرِ)1(يت دذةكان صيةك: تصبلَ صكتيك دةبصديال
ةهةندي بةردةم ئةم ئةمة تاكة رِ). 3(، نةفيكردين نةيف )2(ضؤنايةيت 

  .كدانةوة فةلسةفيةيةصل
ةهةندي وةندي ذمارةيةك رِصكو لة نلَزانست بةم جؤرة كار ناكات، بة

ت بؤ منوونة، صئةطةر وانةب .هةمةجؤرةدا، كارةكاين ئةجنامدةدات
  .ذووييةكانصك لة ياسا مصضؤن لة ياساي دانيشتوان دةطةين وةك يةك

كتيك هةرطيز ص، بؤية ديالكدةدريتةوةصجؤراوجؤر لياساي دانيشتوان 
صكدانةوة جياوازانة كي دروست لةو جؤرة لصت دةرئةجامصناتوان

كتيك بة زانسيت زانستةكان صت، ئةمة ئةطةرضي ديالوةربطرص
  . لينينيزمدا - ت لة فةلسةفةي ماركسيزم صردرصدةذم

ت صكي ئينطليزية، وا دةبينصقةشةو تيؤريناس)  1834 – 1766(مالتؤس 
طاوة، كةمترة لة ويستيةكاين ذيان لة كؤمةلَصناين ثصتواناي بةرهةمه
تة سةردةمي صئةم تيؤرية دةكةو. ذةي دانيشتوانصرِ بةرزبوونةوةي

ةمةي ئابووري كة داين تةنطوضةلَهؤكارة سةرةتاييةكاين سةرهةلَ
مالتؤس هيض ثةيوةنديةك لة  .تصنصكاري بةدواي خؤيدا دصهةذاري و ب

. تصكاريدا نابينصهةذاري و بيت تايبةيت و صخاوةندارنيوان سيستمي 
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وان زيادبووين دانيشتوان و  صت ئةوة ناكؤكي نصئةو وادةبين
  .طاويستة بؤ ذياين كؤمةلَصدةستنةكةوتين ساماين ث

دةطات؟ ضؤن ئةو صكتيكي ضي لةمة تصكتيك وة يان لؤذيكي ديالصديال
 ت؟صةهةند بدورِهةمةت لةم بابةتة صةهةندة دةتوانزانيارية يةك رِ

  ذي مالتؤس بكات؟صت راوصكتيك دةتوانصضؤن ديال
لةم  -ووت ي رِ، عةقلَعةقلَفةلسةفة،  -كتيك صك ديالصبة هيض جؤر

ةهةندة رِ. ذووةصئةمة بابةيت زانسيت م. بابةتة تاقيطةيية ناطات
م إلبة. يت تايبةيتصخاوةندار: جياوازةكاين ئةم باسة ئةمانةن

تة هؤكاري صكدا نابصيت تايبةيت لة هةموو سةردةمصخاوةندار
دةرئةجنامي  ش،ئابووريةمةي تةنطوضةلَ. تةنطوضةلَةمةي ئابووري

كو وة دةكات، بةلَصكةمي سامان نية وةك مالتؤس باسي ل
كاري دياردةي صب. نانصدةية لة بةرهةمهصضةوانةوة، دةرئةجنامي زصبةث

كو دياردةيةكي تايبةتة بة ذووييةكان نية، بةلَصهةموو سةردةمة م
  .طاي سةرمايةداريكؤمةلَ

  
ةهةندة ئابووري و رِكدانةوةو شيكردنةوةو ضارةسةري ئا ئةم صل

ذووة نةك فةلسةفةو ئامرازة صيةتية جياوازانة، كاري زانسيت مإلكؤمة
وة ئةطةر مصتوي . كتيك، لؤذيك، وة يان هةستةكانصديال: يةكاينعةقلَ

صنني، ئةوا هةرطيز ناتوانني بةكارعةقلَطةرايي يان هةستطةرايي 
دةتوانني بة بةرهةلَسيت مالتؤس بكةين، بةتايبةت لةو كاتةدا كة 

ناكؤكي نصوان هؤكاري هةذاري،  :ذيكي عةقلَي بيسةملصننيلؤ
زيادبووين دانيشتوان و  دةستنةكةوتين ساماين ثصويستة بؤ 

  .طاكؤمةلَ طوزةراين
ذوو نةك صزانسيت مبةإلم بة ثصضةوانةوة، هةركات ثةنامان بردة بةر 

ا زؤر ، نةك لؤذيكي ديالصكتيكي، ئةوفةلسةفةو ئامرازة الوازةكاين
ةوة دةستثصناكات كة ياسا ماترياليستيان وئاسان دةبينني مالتؤس لة

هةذاري، بةلَكو لة دياردة ماترياليستية بةرضاوةكانةوة دةبنة مايةي 
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دةستثصدةكات، بؤية دةبصت وةك ثصويست دةرئةجنامصك بداتة دةست 
كة لة دواييدا دةسةإلت، وةك يةكصك لة ئايديؤلؤذياكاين خؤي بةكاري 

بؤ خؤ ثاراسنت لة هةر هةأةشةيةكي كؤمةإليةيت كة  نصتص
، هةأةشةيةك كة لة ئةسلَي طرفتة أووبةأووي دةبصتةوة

طرفت لة بةرهةمهصناين ساماندا . واقيعيةكانةوة سةرضاوة دةطرصت
كردين تاكةكاين و لة دابةشكردين سامان و بةشدارينية، بةلَك

   . خؤيانكؤمةلَطاداية لة بريارداندا سةبارةت بة ذياين 
  

 لة عةقلَو فيؤرباخ،  هةروةك هيطلَ، لينينيزم -ماركسيزم فةلسةفةي 
كي شيوة صدةستخستين مةعريفة و لة كؤمارو هةستةكاندا بؤ 

وة  .تةسةري طرفتة مرؤظايةتيةكان دةطةرصئةفالتوونيدا بؤ ضار
بداتةوة ئةوة لةبةر هيض نية تةا تصزةي مالتؤس ةم ئةطةر وةإلمي ئ

ماترياليزمي فةلسةفةي (كيان لة يةلةبةر ئةوة نةبصت كة بصئاطا، تصكةلَة
  .دروستكردووة )ماترياليزمي مصذووييزانسيت (و  )ديالصكتيكي

تيدا، صهةرةسي سؤظ زانة لةطةلَصئةم تبةإلم لة هةموو حالَصكدا، 
ؤشنبرييي رِ .يشنتأؤنةذوودا صم لةطةلَناو ضيتر صهةرةسيان ه

دارِماين واتة سةردةمي دواي  يدا،صسةردةمي نو ، لةيشكوردي
-ماركسيزم يةكجارةكي ثاشةكشةي يت و صسؤظ ئيمثراتؤريةيت

ئةو كؤمارة طةرِان بةدواي  تةصكةودة ليرباليزمدا لة لينينيزم،
مصتودي دةستبةرداري لةطةلَ ئةوةيشدا، بةإلم  .دائةفالتوونية

ووة لة تصأوانينةكانيدا بؤ جيهان، ئةمةيش بة كتيكي نةبصديال
  .تصزةكاين بةختيار عةيل و فاروق رةفيقةوة دةبينرصن
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                     :ليرباليزم
 

ثاشكؤ بة طةشةي  ،ذووييصوةك بزووتنةوةيةكي مليرباليزم 
ئةو . دةداتسةرهةلَطاي سةرمايةداري، ثةيوةنديةكاين كؤمةلَ

وةندي مةسيحيةكانةوة صلة نلة سةرةتاوة بزووتنةوةية 
ي كة مةسيحيةيت ليربالَ .كردين دين داواية بؤ ليربالَت و صنصسةردةرد

ئةو زؤربةي ت بة الهويت ئازادخيواز، صلة هةمانكاتدا ناودةبر
تةوة صذوويان دةطةأصتةوة كة مصدةطر يانةبزووتنةوة فةلسةفية ئاين

  . نؤزدةهةم وةهةم بؤ سةدةي هةذد
  

 ت،صدةطةيةنئازادي كة واتاي  ووشةي ليرباليزمرةدا صئا ل
وبؤضووين اكو ئازادي رِتةوة، بةلَصبزووتنةوةيةكي سياسي ناطر

، ئةو بؤضوونانةي لة ضةرخي تةوة لة مةسيحيةتداصبةكردةوة دةطر
  .دا، يةكدةطرنةوةيشجياوازةكان لقة فةلسةفية ةريدا، لةطةلَؤشنطرِ
  

 ، لة فةلسةفة ئةوروثاييةكاندا،ؤشنطةري كة لة هةمانكاتدارِضةرخي 
 يطوزارشتة لة بزووتنةوةت، صبة ضةرخي عةقالنيةت ناو دةبر

ةمدا، هلة سةدةي هةذدةؤشنطةريدا لة سةردةمي رِي ؤشنبرييرِ
ك بؤ صوازصئةمةيش بة بةرطري كردن لة عةقالنيةت وةك ش

  .مةعريفة لة بري دينكي شةرعيي بؤ ئةخالق و صدامةزراندين سيستم
رةدا، ئةوة دةبينني كة ئةو ضةرخة، لة هةمانكاتدا، صوة هةر ل

و ي هاوثةيوةندة بة عةملانيةتةوةداين بريوباوةرِسةرةتاي سةرهةلَ
 ئةو ناعةقالنيةتةي لة سةردةمي ضةرخة دةستبةرداربووين

  .باو بووة تاريكةكاين سةدةكاين ناوةأاستدا
  

كخستنةوةيةكي عةقالين صأؤشنطةريدا، واتاي عةقالنيةت لة ضةرخي رِ
 .ياريةلةسةر بنةماي ئةخالق بةو مانايةي كة بةرهةمي زان طايةكؤمةلَ



74 
 

ت لة ئةخالقي سؤيف و زاهدةوة بؤ صثةربوون دةطةيةنصئةمةيش تي
  . ئةخالقي ئارةزووطةريي دونيايي

ذووي صكة لة مصشوةخيت قؤناغصئةمة دةرئةجنامي طةشةيةكي ثئا 
ئيداريي  ئابووري و كيصطا لةسةر بنةماي سيستموةي كؤمةلَكخستنةصأ

ثةيوةنديةكاين وةك ، كة هةموو دياردةو ، سيستمي سةرمايةداريصنو
وة صل انباسيفةلسةفة نةك وةك ئةوةي  ،لة بووندان ئةوة دةرخست

   .اتدةك
  

طاية، واتاي مايف تاك ليرباليزم وةك فةلسةفةيةكي ئةو كؤمةلَ
خواثةرسيت و وان صدندا لة نبذارهةلَت لة سةربةسيت صدةطةيةن

لة مانا . ي ليرباليزمةئةمة بةردي بناغةي فةلسةفة. يداأباوةصب
اطةياندين رِلة دواينجاردا،  دا، ليرباليزمشيكةيسياسية -ئابوورية 

 هةمان ثرنسيثي شؤرشة برجوازيةكاين ئةوروثاي سةدةي هةذدةهةمة
، واتة مايف مرؤظ، ئازادي دةرةبةطايةيتطاي دذي ثرنسيثي كؤمةلَ

  .بازرطاين، يةكساين لةبةردةم ياسادا ، ئازاديكار
  

بؤ سةردةمي تةوة صأ، دةطةيةذوويصمتاي ئةو بزووتنةوة ةسةر
، ئةمةيش بة واتاي هاوضةرخكردين هةموو رنيزمصداين مؤدسةرهةلَ

سي طةشةي رؤسصكرنةوةي جيهاندا لة ثصلةبةردةم نو ةكصكؤن
ئةسترؤنؤمي و زانستة سروشتيةكاين تردا كة زانسيت تةكنؤلؤذي و 

ان بةدواي خؤياندا ي تريشيانكاري ئابووري و سياسيذمارةيةك طؤرِ
اطةياندين رِتةوة بؤ سةردةمي صأئةو سةردةمةيش دةطة .كرد شصبةك

فؤرميستيكي صروةك كة  )1546 - 1483(بؤضوونةكاين مارتن لؤسةر 
 ئةم. دةوةستصتةوة ساصيت كلَإلدذي دةسةماين ي ئالَدينيي مةسيح

شؤرشي برجوازي  ت تاصشصذة دةكصيش درثرؤسصسة مصذوويية
كي سياسي طوجناويشي لةطةل صكة سيستمدا  1789فةرةنسي لة 

  .ناصئابووريدا وةبةرهنوصي سيستمي 
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انةوةي هةموو بريو ثرنسيثة رِصطبةدةم هةلَسة، صئةم ثرؤس

بريي سياسي  .ناساند شي لة بريي سياسيصكي نوصجيهانكؤنةكانةوة، 
كاين ئيتاليا، زادةي لة سياسيةكة صكة يةك) 1527 - 1469(ماكيافيلي 

نةيةكي تري تيؤري نةفعي و هةروةها صوةك و ة كةرنيزمصضةرخي مؤد
ذ، صتا ماوةيةكي در ،نا دةكات و لة دواييشداصخؤي و ياليزمي سياسيأ

 بؤ زانياريياسيةكان و كؤلينةوة سصشا دةماري لتة صدةب
  .ةواكانفةرمانرِ

ذوو، بةرذةوةندية صنةري مصزي جوولَصه ةنصتطةيدةايأماكيافيلي 
 لةطةلَ يشسيت هةر ناكؤكيةكبؤ بةرهةلَ. تةإلمادديةكان و دةسة
. تةوةإللة دةسة ك دروستةصوازصناين هةموو شصجةماوةردا، بةكاره

لةبري ، واتة ةتماكيافيلي بةضاوي مرؤظ، كةوتة سةرجنداين دةولَ
  . و تاقيكردنةوةي بة سةرضاوةي ياسا سياسيةكان دادةنا عةقلَالهوت، 

  
رنيزم و ليرباليزم، هةمان صسةردةمي مؤد ،دةبيننيوونتر رِرةدا صئا ل

 -تةوة بؤ جيهاين ئابووري صزصئةو سةردةمةية كة مرؤظ تيايا دةطو
كي صجيهاين بةرذةوةندية تايبةتيةكان لة هةموو ئاستسياسي، 

  .طاداكؤمةلَ
  

  :نيصواتة لة كورتكردنةوةدا دةتوانني بلَ
ئةو ؤشنبرييي رِتةوة سةر صؤشنبرييي كوردي دةطةري رِيشةرِ
 250هةتا و دةكات صلةمةوبةرةوة دةست ث سالَ 500كة لة  يذووةصم

، ئةمة ئةطةر ضاومان لةو سةردةمة تصدةخايةن لةمةوبةر سالَ
 سالَ 2600تةوة بؤ صأدةطة ذوويصكالسيكيةي فةلسةفة ثؤشي كة م

بريكردنةوةدا تودي سةروةرة لة صستايش مصو تا ئ ي يؤنانلةمةوبةر
عةقلَ و ئةخالق  .ؤشنبرييي كورديدالقة هةمة جؤرةكاين رِلة 
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ئةمةيش هيض نية  .ؤشنبرييي كورديةذوويي هةموو رِصباكطراوندي م
  .ت دذي زانستصك نةبصاطةياندين جةنطرِ
 ة فةلسةفيةكانامانرِصت ،طةرايي سؤكراتةوةعةقلَؤشنبرييي كوردي لة رِ

تة صدا دةكةورنيزمصة لة مؤدودةكاتةوة، صنو ،طاكؤمةلَدةربارةي 
واتة ئيتر داهاتووي . تصدا دةوةستصوة ئيتر لةو ئاين، ناكؤكي لةطةلَ

ت، صنصؤشنطةيي بةرهةمدرنيزم و رِصطايةي فةلسةفةي مؤدئةو كؤمةلَ
 .ؤشنبرييي كوردي نيةو خواسي رِ طاي باسصت، جصضيةو ضي بةسةر د

سةردةمي ي ئةم دواييةي سالَ 250ذووي صؤشنبرييي كوردي باس لة مرِ
  .مصذووي حازر، بووين نية لة رِؤشنربيي كورديدا. ليرباليزم ناكات

  
 كةات، تاكي كورد، وة ئةوةيش تصؤشنبرييي كوردي كورد دةبينرِ
كهاتةو ناكؤكيةكاين صبوونةوة لة ثدؤشنبرييةية بؤ ووروةري ئةو رِصث

  .طاكؤمةلَ
ؤشنبرييي كوردي، بة رِ: تةوةصتةواوي ئةمةيش لة يةك شتدا كوردةكر

دةدات زة فيكرية كؤنة بةسةرضووة ثةككةوتةكانيةوة، هةولَصهةموو ه
بة ئاماجني كؤن، ئةمةيش   يست بكات لة بريوامان دررِصك بؤ تصمةيدان

ذياين واقيعيةوة ؤشنبرييةك كة ض ثةيوةنديةكي بة وكردنةوةي  رِإلب
طا وةك ئةوةي كة هةية، كؤمةلَتة صوانت برِصنيةو هةرطيز ناشتوان

، نةك ئةخالق وةي دةباتصأطايةك كة بةرذةوةندي تايبةيت بةكؤمةلَ
 ننصدةجيوولَيةتيةكان إل، جةنطة كؤمةنةك عةقلَ كي دةخاتصأناكؤكي 

بة فةلسةفةي ئةخالق، ت صكوردي دةيةوؤشنبرييي رِ. نةك فةلسةفة
زي صهةموو هثةردةثؤشي ئةسلَي ئةو بةرذةوةندي و ناكؤكيانة بكات، 

طاو هؤكارة كهاتةي كؤمةلَصثطةرِ بؤ شاردنةوةي خستؤتة
كي باشتر صئةو لة دواي تاك .يةتيةكانإلذووييةكاين ناكؤكية كؤمةصم

 و كةكارةكانتاكة ضا زاناو ذووي داهاتوويش بةصت و هةموو مصدةطةر
  .تةوةصدةبةست خصرو شةأةوة أووناكي و تاريكي
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بةرذةوةندية  لة ذووصم هةرطيز لةوة ناطات، ؤشنبرييي كورديرِ
تاك تاكي . تاك دروستدةكاتيةتيةكان، إلجياوازةكان و ناكؤكية كؤمة
و نيتشةو كامؤ نية،  تاكي ناو سةري هيطلَناو برية فةلسةفيةكان نية، 

  . ذووةصكو تاكي ناو مبةلَ
  
 ت، بة عةقلَصنصؤشنبرييي كوردي، تاك لة ووشة سيحريةكاين دةنةخشرِ

، لة دوايشدا مةعريفةيةكي تةوةصنصدةيربيقت و بة ئةخالق صدايدةتاش
سوكةويت ، ض ثةيوةنديةكي بة واقيعي ذيان و هةلَدروست دةكاتصل
  .ؤذانةوة نيةأ
  
ابووردووةوة أدواين دةيةي سةدةي ؤشنبرييي كوردي، لة رِ

ان ة طةرِتصكةودة ،داو مةدةنيةت لة ليرباليزم، زؤر ضرِو ثرِبةتايبةيت، 
لة تةواوي انةي ، ئةو باوةرِة ئةخالقيةكاينناين باوةرِصبؤ وةدي ه

 ذووداصةيان لة مياليستانطةيةكي رِصطةو ثصجباسةكةماندا، 
  .ؤشنبريانةيةو بةسي رِطاي ئةوان خةيالَصج .ةدؤزرايةوةن
  

 -ؤشنبرييي كوردي ة فيكريةكاين رِهاتكصثئا بةم ماناية، تةواوي 
مؤزةخانةي ذة لة صلة م - رنيزم، ليرباليزم صمؤدئةخالق، ، عةقلَ

  .يةذووداصم
  

، )ندنةوةيةك لة دةمامكة فةلسةفييةكاين ئيسالمي سياسيداصخو(لة 
: طواية ت كةصطردةةخنةي فاروق رفيق بةوجؤرة رِ بةختيار عةيل

كي صئايني بة طشيت و ئيسالم بةتايبةيت، مةرهةم ةوة،فاروق بةالي 
  .جيهانية بؤ هةموو دةردةكان

، دةردةكانمةرهةمي هةموو ر، صنةخ: تصت بةمة بلَصبةختيار دةيةو
  .رنيزمةصمؤد كي دةردةكان،صيان بةش
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ت، مةرهةمي هةموو دةردةكان، لة بريي هةردووكياندا، صهةرضؤن ب
هةالَتن  تصطةيةنةيش هيض نائةم .ئةخالقة ،ة، عةقلَزانسيت فةلسةفية

  .ذووي ماترياليسيتصت لة مصاكردن نةب، رِذووصت لةدةست مصنةب
  
ن، صبابةتةكانيان نادوماترياليسيت شينةي صؤشنبرياين كورد، لة ثرِ
كة شينةيةكةوة صاستتر، ئةوان نازانن بؤضوونةكانيان بةندة بة ثرِ
 واتة ضيتر ئةو. جطار كؤنصكي ئصتةوة بؤ سةردةمصأذووي دةطةصم

ذوويي خؤيان نادةن، ئةمة جطة لةوةي صهةمان ماناي مانة، بؤضوون
تودانة صكدانةوةو مصكة، مرؤظ دةستبةرداري ئةو جؤرة لصكة زؤر دةم

  .ذووداصبووة لة شيكردنةوةو ثشكنيين م
  
تاك،  ؤشنبرييي كوردي، هةموو بريو ئايدياكاين كردؤتة برييرِ

بة بريي تاكةكان و ياخي تةوة صدةبةست انكاريةكهةموو طؤرِ
خي بوونيان لة ، يايةتية كؤنةكانإلوةرة كؤمةصلة بةهاو ث يانةوةبوون
ك لة صمرؤظ ن ودادةبرِ يةيت خؤيإلطةي كؤمةصلة ثتاك ئةوان  .دين

لة  ي فةلسةيفكةلَصو ث كةلَصو ضةند ووشةيةكي تادةتاشن ئايديا د
 دةكةنكامؤ قةرز سارتةر و و نيتشة و  هيطلَسوكرات و ، لة بارةيةوة

   .ية دروستكراوةة خةيالَتاكو بؤ طوزارشت لة
  
و  هةطبةكةي هيطلَة ل ،ةانثرسيار ومي ئةإلوةزانن ياننا، بم ئةوان إلبة

 .ذوودايةصلة زانسيت م ئةو وةإلمةة، تةوصادؤزرنيتشةدا ن
ئايا  :وو، ئةوةية كةتة رِصويستة خبرصرةدا ثصكيش كة لصثرسيار

بريوبؤضوونة ر كاريطةريي صؤشنبرييي كوردي لة ذكةوتة وا رِصرِ
هةر لة  اين كوردريؤشنبرِ؟ ئايا دايةو نيشتة هيطلَفةلسةفيةكاين 

  ؟دايطلَهكةوتوون بةسةر ئةفالتوون و  وةخؤ
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، دياردةكانداكدانةوةي صل ةفة لةر، هةرطيز، ثةنا بردن بؤ فةلةسصنةخ
ةكي ت، بنةمايصنابشوةخت صثذوويي صبنةمايةكي مبووين  بةبص

كضوو، صذوويي لصشينةيةكي مصبووين ث صبةب .سياسي - ئابووري 
ثيشةطةر، عارةبانةي . ووناداتكضوو رِصهةرطيز بريكردنةوةيةكي ل

كواليتيةكي بةقالَة بضووكةكان، ، نزمكي صنانص، بةهةمهرِصدةستط
ئةمة .. يت صتةزويرضفةساد، ةكةبازي، ل و تةلَوفي، فرِككةلَصب

 ايمانيكي لةو جؤرةية ض لة ئةلَصبريو سياسي باكطراوندي ئابووري 
، بةتايبةت لة دواين و ض لة كوردستاين سةردةمدا داسةردةمي هيطلَ

  .دةيةي سةدةي رابووردوودا
لة ئةمة كو تةوة، بةلَصكنادرصم ئةمة تةنيا بةو باكطراوندة لةإلب

، ئةو ةوةيةلة ثشت يطةورةي ياينكاتدا، بةرذةوةنديةكي دونامهة
و  تإلكن لة ئايديؤلؤذياي دةسةصبؤضوونانة لة دواينجاردا، بةش

  بؤضي؟ .شنت بة دةسةآلتيهةولَصكيشن بؤ طة
  
ة وووخساري ليرباليزمةرِجوانكاري لة اليةك بة شنبرييي كوردي ؤرِ

   .تصنصذوو دةناسصليرباليزم بة كؤتايي ملةاليةكيش ، خةريكة
وة . ؤشنطةريدا ضةقيوةؤشنبرييي كوردي لة ضةرخي رِبةم ماناية رِ

مانياو ضةرخي وان ئةلَصنذوويي صمجياوازي هةروةك ضؤن 
، ئا بةو ك جيا ناكاتةوةصلؤشنطةريي فةرةنساي سةدةي هةذدةهةم رِ

طاي طاي كوردي و كؤمةلَكؤمةلَذوويي صمجؤرة، جياوازيي 
ةري ؤشنطئةوان لةوة ناطةن ضةرخي رِ. تصنابين يشهاوضةرخ
طةشةي  كانةي كة ضيتر لةطةلَكةلَصاثةرينة دذي ئةو ئايديا بضةرخي رِ

بؤية ناشتوانن لةوة بطةن، خودي فةلسةفةي ضةرخي . ؤنذوودا نارِصم
ةخنةيةكي ووي رِبةرِوووة، رِص، بة هةمان ششيؤشنطةري خؤيرِ
دونيايي خؤيي لة دةستدا  كيصسوودووةوةو هةموو ذوويي توند بوصم

دونيايي سوودي  .داطاكؤمةلَذوويي صمشكةوتين صثلةبةردةم 
ذوويي دياريكراو صكي مصبؤ سةردةمؤشنطةريي، ئايدياكاين ضةرخي رِ
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و  ئةوروثي سةرمايةي ثيشةسازييكة هاوشان بوو بة طةشةي  بوو
كي كؤمةإليةيت ت بؤ سةر شانؤ وةك ضينصةهاتنة ثصشةوةي برجوازي

واويان لة صكي شصزصت ئةوان .دادذايةيت ئؤرؤستؤكراتيةكاننوص لة 
لة  يتطوزارشت صدةيانةودروستكردووةو كؤن  كيصبؤضوونبريو

كي ذمارةيةكي زؤر ناكؤ كة لةطةلَصبكةن كة زؤر دةمصك ثصمةدةنيةت
ت لةو صئةوان نايانةو. ردا دةذيضارةصيةيت بإلئابووري و كؤمة

ك صكو بة هيض جؤرن، بةلَصبدو و هؤكارة مصذووييةكاينناكؤكيانة
كي هةميشة طةش و صووخسارئةوان رِ. طةي ئةو ناكؤكيانة نابيننصث
هةموو  ادةطةيةنن و بة زةخرةفةرِمةدةنيةت و طرفيت ليرباليزم صب

لة  انرةترين كارةساتيوكة طة دةشارنةوةترسناكانةي  ةئةو قؤناغ
هؤش صو خؤب كاريص، ئيتر هةر لة هةذاري و بشتووةصهصذوودا جصم

   .دةطات بة بؤمباي ئةتؤميةوة تا كردن و خؤ كوشتن
  

اسيت أؤشنبرياين ناوةضةوانةي رِصؤشنبرياين كورد، بة ثبةم ماناية، رِ
ابووردووةوة كة لة مةداري ئايديؤلؤذياو سياسةيت أسةدةي 

ت صنةوةو دةيانةوصتيدا دةخووالنةوة، لة ليرباليزمدا دةخوولصسؤظ
ةي ليرباليزم ترناتيظي ستالينيزم، ئةمة وةك ئةوليرباليزم بكةنة ئالَ

ت، وة يان صت و لةكةي ئةم جيهانةي بةر نةكةوتبصب صذوويةكي نوصم
بة و  ستالنيوةك ئةوةي هصطلَةكةي ئةمان جياواز بصت لة هصطلَةكةي 

  .جصطايةكي تريان بطةيةنصت
  

ةوة لة دوو أؤشنبرييي سةروةرلة طؤشةنيطاي أؤشنبرييي كوردي 
و أؤشنبرييي ليرباليسيت  ،جيهاندا، دةأوانصتة هةموو شتصك

وة يان ، بةطشيتشةأي جيهانيش  .أؤشنبرييي ستالينيسيت
. جاهلةن شةأي ئةو دوو هصزة عةقآلين وكؤمةلَطاكان بة تايبةيت، 

، وة يان هةرةسي ئيمثراتؤريةيت سؤظصيت، يشتصشكاين ستالينيزم
وة ئيتر  .و ئةخالق تصشكاين جةهالةت و سةركةوتين عةقالنيةتياين 
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دةمانطصأنةوة بؤ سصبةري ئةو هصزانةي بةم جؤرة، أؤشنبرياين كورد، 
هصزي خصرو هصزي : فةلسةفة لة ئايينة كؤنةكانةوة، ثصمان دةناسصنصت

  !شةأ
  

تةوة صذووي ليرباليزم دةطةرصمبةثصضةوانةي أؤشنبرياين كوردةوة، 
يت و هةردووكيشيان دوو صذووي سؤظصكي كؤنتر لة مصبؤ سةردةم

ليرباليزميش ض بةر لة سؤظيةت و . جيهاين كاثيتاليستنيديوي هةمان 
. ذووداص، خاوةين ضةندان قةساخبانةن لة مطةلَ ئةويشدا ثصكةوةض لة

كةي جةنطي جيهاين دووهةم، قةساخبانةيةكي طةورة قةساخبانة
تيةكان بوو، ئةو صوان ليرباليستةكان و سؤظصهاوبةشي ن

ناوي بةرذةوةندي صث مليؤن مرؤظي لة 60قةساخبانةيةي زياتر لة 
بووة قورباين، وة لة دواييشدا، ليرباليستةكان و تيا تداراندا، إلدةسة

ئا ئةم مصذووة . صوان خؤياندا دابةشكردستالينيستةكان، جيهانيان لة ن
  .ادوونة لة رِؤشنبرييي كوردي

لة ت صهيض ناكؤكيةك نابين ؤشنبرييي كوردي،رِبةم ماناية، هةر 
و ئةخالق و  عةقلَ. تصك نةبصضةند كاسةسةر وانصذوودا ناكؤكي نصم

و صكاين ننةصوصفيكري و سياسية ب ةرنيزم و ليرباليزميش، ئامرازصمؤد
ئةو ناكؤكيانة بة باشترين كة ةن ضاكةكارة زانستخوازاندةسيت ئةو 

 صبنب، دةب صناكؤكيةكانيش طرنط نني، دةب .ندةكةضارةسةر وة صش
كةسيش لة سايةيدا ببنة قورباين،  ئيتر ئةطةر مليؤنانن، صبكر قبولَ

كي دادثةروةرانة صةتطرنط دةولَ .ذووةصكؤتايي مليرباليزم ئةمة مادام 
تر؟ ئةو دةولَةتةي لة انة كام دةولَةيت دادثةروةر. ترةو هيضي تر

سةردةمي ئاشيت كؤمةإليةتيدا خةلَكي ئامادة دةكات بؤ جةنط و لة 
مةشق سوثا وة، سةردةمي جةنطيشدا بة ضةكة وصرانكارةكانة

بؤ دةطرن ارِ، لة طؤرِثاين جةنطدا، بةرامبةر بة يةكتر كانيانثصكراوة
  قةالضؤكردين يةكتر؟
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 ي رِؤشنبرياينةانئةم دةرئةجنام: دةتوانني لة كورتكردنةوةدا بلَصني
، ذووصوانيين ئةفالتوون بؤ مرِصهيض جيايان ناكاتةوة لة ت ،كورد

تمي التوون وا لة سيسفئة. لةمةوبةري جيهان سالَ 2500وانيين رِصت
ك مرؤظ بؤ صكي هةتا هةتايية، كؤمةلَسيستمص كؤياليةيت طةيشتبوو كة

 سةروةرهةر كيش بؤ ئةوةي ؤمةلَصكهةر كؤيلة بن،  ئةوة دةستئةدةن
ةضي كت مرؤظ تا هةتاية ملصذووةو ضار نية دةبصئةوة فةرماين م .بن

انةية، فةيلةسوف تيكيإلدةسةناين صوةدي ه ،تةا ضارةسةر. تصب
  .رمانأةوا بندةبصت زاناكان فة

  
ةتكردةوةو سةملاندي كؤياليةيت فةلسةفةيةي رِة زصتئةو ذوو صم

طةشةي ثيشةسازي و . ذوودا نةك هةميشةييصكي وةختية لة مصسيستم
ويست، صي و وةك ثامالَبازرطاين، لة دواينجاردا، سيستمي كؤياليةيت رِ

يوةنديةكاين ةو بةستين بة ثخاوةنةكانيان ئازاد كردكؤيلةكاين لة 
ئةوةيش شتصك بوو كة هةرطيز ئافالتوون نةيدةتواين . زةويةوة

بة ثصضةوانةي ئةفالتوونةوة، مصذوو لةو ئاستةيش . تصبينيي بكات
  .زياتر ئازاديي بةخشية بةرهةمهصنةران

  
زةمينةي طةشةي ثيشةسازي، ذوويي درةنطتردا، صكي ملة قؤناغص

سيستمي سةرمايةداري، . اندزساجووتياران ازاديةكي تري بؤ ئ
زطار كردو ئازاديةكي تري لة ثةيوةنديةكاين زةويوزار رِ يئةوانيش

ين ئازاد، ئيتر لةوة بةدوا، بوونة بةرهةمهص وة. بةخشني، ئازادي كارصث
كو واتة بة هيض خاوةن كؤيلةو زةويةكي تايبةتيةوة نةدةبةستران، بةلَ

ئةوان بووة  يئازادي. دائازادي كي ئازادي كار لة بازارِصاربوونة فرؤشي
 لةطةلَي كاردا لة بازارِزي بازوويان صة كردين هي مامةلَيئازاد

  .ا، خاوةن سةرمايةكانكارةكاندخاوةن
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ذووييةدا، خاوةن كؤيلةكان، صلة قؤناغي يةكةمي ئةو زجنرية م
ي تايبةت بة خؤيان بةكارهصناوةو كؤيلةكانيان وةك هةر ئامرازصك

  . هةبووة شياندان و مؤركردن و فرؤشنت و كوشتين كؤيلةكانيصمايف ل
كوشنت و لة قؤناغي دووهةمي ئةو ئازاديةدا، خاوةن كؤيلة مايف 

كو هةركات ، بةلَلةدةستداوةفرؤشتين راستةوخؤي كؤيلةكانيان 
  . وةتوفرؤشوة صث انكؤيلةكانيشيئةوكاتة ت، صزةويةكانيان فرؤشتب

و كؤت وةشاندنةوةي هةموو ئةهةلَيةمدا، ئازادي ماناي صلة  قؤناغي س
صت بة تاكة مرؤظ دةبةست ة كةكار يةتيانةيإلوةندة كؤمةصو ث

  .كةوةسةروةرص
  

شينةي صتة ثصئا ئةم ئازادية ئابوورية، لة باري سياسيةوة، دةب
   .طائازادي شةخسي بؤ تاكةكاين كؤمةلَليرباليزم و ذوويي صم

ذووييدا، ئازادي تاك صوةية، وةك دةبينني، لة زجنريةي مصهةر بةم ش
هةموو  ذوويي و لةطةلَصشينةيةكي مصثهيض مانايةك نادات لة 

نةك بريو كارة كاين ئامرازةشينةية كارو صئةو ث .تصطادا نةبكؤمةلَ
  .ئايديؤلؤذيا

  
ؤشنبرييي كورديدا داطري كردووة، طايةكي فراواين لة رِصئازادي ج

ذوويي خؤيدا سةرنج صي مصطائازادي لة ج ان،ؤشنبريرِإلم هةرطيز بة
وانن بةخيتار عةيل لة برِ. نيشي نةطةيشتووصكو تةنانةت ت، بةلَةنناد

ئةو  .ابووردوودا، ضؤن لة ئازادي دةطاتدواين دةيةي سةدةي رِ
  :تصدةلَ

  
شتووة، لة زؤر دا دايرِ) فةلسةفة(و ) دين(وان صجيا كاريةك هيطلَ لة ن"

نيشان ) فيكري ئازاد(و ) تإلدةسة(وان صطادا بة ئاشكرا جياوازي نصج
وةي فيكري ئازادة نة صئةوةي بةرهةمي ش - :تصهيطلَ دةلًَ. دةداتةوة

  ...فةوة ةوةي فةلسصارضوتة ناو ضدةضص ،تإلوةك بةرهةمي دةسة
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يت سةرةكي جياكةرةوةي فةلسةفة لة دين ئةوةية كة فةلسةفة ةخةسلَ
 صتة ئةو شتانةي كة فيكر دةركي ثصبة تةا دةبةخشةزامةندي خؤي رِ

  .كردون
فيكري ئازاديش . مةعريفةيةكة بة موتلَةق مةعريفة الي هيطلَ إلمبة

بؤ ئةوةي (ئةوةية مرؤظ لة ماهيةيت فيكري ئازاد خؤي بطات 
ت بطاتة ماهيةيت صت دةبصزطاري ببك رِصتإلفةلسةفة لة هةموو دةسة

استةقينة ناسيين مةعريفةي رِ ئاشكراية الي هيطلَ ).فيكري ئازاد
طاي صزطارية ضونكة لة رِطاي رِصموتلَةقة، واتة مةعريفة تةنيا ر

زطارمان ك رِصتإلق دةطةينةوةو لة هةموو دةسةةمةعريفةوة بة موتلَ
  ).18و 17ة أ، الثة4بةختيار عةيل، طؤظاري ئازادي، ذمارة " (تصدةب

  
ةطةزي سةرةكي مةسيحيةت رِ. ي كورديؤشنبرييئةمةية سةرضاوةي رِ

زةدا، صهيطلَ لةم تؤشنبرياين كورد لةوة ناطةن رِ. ؤشنبرييةيةئةو رِ
وة  تر نا، و هيضي زةكاين تري، باس لة يةزدان دةكاتصوةك هةموو ت
  .ةوةيةزدانت بة صيوةندي نةبةبة ثت صنيناب يشهيض ئازاديةك

ادي و باس لة ئازئة! يةزدان: موتلَةق لة هيطلَدا تةنيا يةك ماناي هةية
، ئةو ؤشنبرياين كوردرِ. وةوحةرِجيهاين  دةكات بة ثةيوةندي بة

ةن، مانا نادات دروست دةكصكي لصشتو سةر زةوي  طرنةدةاوحة درِ
مةملةكةيت ئازادي لة الي هيطلَ هةمان  .نةبصت داانلةسةري خؤي
، نصي دةدوصل ؤشنبرياين كوردرِئازاديةي ئةم . وحةمةملةكةيت رِ

لة مةسيحيةتدا هةروةك لة  .ةتدايبةري مةسيحصئازادية لة س
 ي خوارةوةهيطلَدا، ماف و ئازادي بةم جؤرةفةلسةفةي 

  :ةوةنصكدةدرصل
  
ي ووردتر خالَ يانوحة، زةويي مافةكان رِبة شصوةيةكي طشيت "

الثةرة ، 2هيطل، خمتارات " (كردين مافةكان ئريادةيةكي ئازادةصدةستث
89.(  
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كو زؤر بة ت، بةلَصنادو) فةلسةفة(و) دين(ماناية، هيطلَ لة جياوازي بةم 

لة  هيطلَبةختيار عةليةوة،  اينكةكارسا طةيشتنةصتضةوانةي صث
  :تصدةلَت و صثةيوةنديي ثتةوي دين و فةلسةفة دةدو

  
ثةيوةندي يةزدان لةطةلَ جيهان لة سروشيت فةلسةفة دةريدةخات "

  ).163هةمان سةرضاوة، الثةرة ( "تصيةزدان خؤيةوة سةرضاوة دةطر
  

كة لة بري دةربارةي صوصوانشصش ،ؤشنبرييي كورديرِئا بةم ماناية، 
ت و صةها دةطةرت، ئازادي، وة لةدووي ئازاديةكي رِإلتاك، دةسة

، ئيتر ئةمة بة ئاطا يان يةتةوةحتة باوةشي مةسيصلةدوايدا دةكةو
ئازادي لة ثةنا بؤ هةر سةرضاوةيةك دةبات كة واتة  ،ئاطاصب

مان نية ي سةرسوورِصبؤية هيض ج. طؤشةنيطاي تاكةوة سةير دةكات
 - 1905(فةلسةفيةكاين سارتةر  زةصلة تتةنانةت ، ةؤشنبرييرِئةو 

لة  يت، ئةو ئازاديةصطةرببؤ ئازادي دا ) 1960 -  1913(و كامؤ ) 1980
شراوة نةك لة واقيعي صدا نةخشةي بؤ كفةيلةسوفي عةقلَ

ئةو ئازاديةي بة ياخي نةك لة ياسا زانستيةكاندا، ، ماترياليستيدا
وةري صبةهاو ثثرنسيث و ك طووتةو صت لة كؤمةلَصبوون ناودةبر

  .ناو ضيتر ئةخالقي
  

يةك زاراوةيةكي ص كورد، لة هةر كواينؤشنبريهةر بةم ماناية، رِ
دا كردووةو بة ثةلةو صث انيت دةربارةي ئازادي، ثرِصبينيب انييفةلسةف

طةيةكي واقيعي ذيانةوة، هةموو صبةستنةوةي بة هيض ث صببة
ئةمةيش وةك ئةوةي ئازادي بة . وةطالندووةصت انؤشنبرييي كوردييرِ

ت، يان وةك صكدانةوةيةكي ماترياليستانة نةبصك ملكةضي لصهيض جؤر
 – 1724( ئةمانؤيل كانتماين نةري فةلسةفةي كالسيكي ئالَصدامةزر

ئةو لة  .شوةخيت بوومنانةصئازادي مةرجي ثت، صايدةطةيةنأ ) 1804



86 
 

طة صت نةك لة ئازاديةكي هاوثةيةوةند بة ثصرادةيةكي ئازاد دةدوصئ
ةخنةي برجوازيةيت كانت هيض ناكات رِ. ماترياليستيةكاين ئازاديةوة

  .داليرباليزمكةموكورتيةكاين لة ت لةسةر صماين نةبئالَ
  

ؤشنبرييي رِ. كوردي ؤشنبريييرِ سةرلةئةجناممانة ئةمة هةمان دةر
 -تةوة خةريكة لةسةر ليرباليزم إلةخنةي دةسةكوردي تةا بة رِ
ئةو  ذوويي ليرباليزم وصذينةوةي مصنةك تو - ئازاديي سياسي 

، اطةياندووةسياسي رِليرباليزمي  يثةيوةندي و بةرذةوةنديانة
، ئةو طايةكؤمةلَ برجوازيانةيو ثةيوةندي ئةويش بةرذةوةندي 
يت تاكدا إلويت ليرباليزم لة بوون بة هاوصثةيوةنديانةي سةروةر

إليت بوون كؤتايي وهاو ؤشنبرييي كورديدالة رِ .تصنصكؤتايي د
وإلتية دةطةرِصت كة بووين وهائةو  يودو ئةو رِؤشنبريية لة .مصذووة

خؤي و بةرذةوةندي خؤي نابينصت لة بووين دةسةإلتصكي كورديدا 
بؤ نةبصت كة لةطةل وةسفة ئايديؤلؤذيةكةي رِؤشنبرياين كورددا 

وإلتيةك دةخوازصت ورِؤشنبرييي كوردي ها .دةطوجنصت، ليرباليزم
بةرذةوةندي ئةو  ،اتنةبشك ذةوةنديةكي تايبةت بةخؤي هيض بةر

رِؤشنبرييي كوردي ! نةتةوةو نيشتمان: ك بةرذةوةنديةية
لة خزمةيت  ،إلتيةك دةخوازصت كة وةك سةربازي وونووها

 ختكةر بصت لة ثصناويةبليربايل طواية رِاستةقينةدا، خؤ دةسةإلتصكي
وإلتية بصت كة و، ئةو هاكة خاوةين هيض نية تيايا داصكنةتةوةو نيشتمان

جةنطي هاوبةشي ليرباليستةكان و لة جةنطة جيهانيةكان و 
جةنطي عةرةب دذي ئيسرائيل و ستالينيستةكان دذي فاشيزم و 

، داخةبايت أزطارخيوازي نةتةوةييو  جةنطي عرياق دذي ئصران
و دةرئةجناميشي كؤمةلَطايةكي هةذارو  وشتدراونككؤمةلَ بةبة

  ي لصكةوتؤتةوةميسر ضني وبصكاري وةك 
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ردي، ئةو هاونيشتمانية خاوةن مافة ؤشنبرييي كوبةم ماناية، رِ
 سالَ 222ت كة شؤرشي برجوازي فةرةنسي بةر لة صادةطةيةنرِ

ي ستا، لة عةقلَصذوو لةو دةمةوة تا ئصوة ئيتر م .ايطةياندلةمةوبةر رِ
ؤشنبرييي كوردي، لة ةخنةي رِدواين رِ. وةستاوة ،ؤشنبرياين كورددارِ

ت، ضونكة صكؤتايي دلة كوردستان، ليرباليزمي سياسيدا  باسكردندا لة
  .ذووةصليرباليزم كؤتايي مؤشنبرييةدا لةو رِ

  
وان سةردةمي صذووييةكاين نصهةر بةم واتاية، هةرضي بزووتنةوة م

يت سياسي ليرباليزمة، هيض مانايةك نادات صليرباليزم و دواي سةروةر
ةخنةيةكي ؤشنبرييي كوردي هيض رِرِ. ؤشنبرياين كورددالة بريي رِ

ذوويني، بؤية صنة مسااب ئةو. طاي ليرباليزم نيةئابووري لةسةر كؤمةلَ
طايةكيان لة ئايديؤلؤذياي فةلسةفيدا داطري نةكردووة بة صج
ؤشنبرييي هةر لةبةر ئةوةيشة، رِ .تصسةرزارةكي نةبوةيةكي صش

طةيشتنة فةلسةفيةكاندا، صاندا بة دواي طووتةو تلة طةرِ ،كوردي
يان صي لص، واتة رِنةكةوتووة بةسةريانداكوصرانةيش تةنانةت 

  .نةكةوتووة
  

وةيةكي ليربايل بة صش ليرباليزم كة لة شؤرشي فةرةنسيدا،
ك لة مافةكاين مرؤظي صيت تايبةيت بةخشي، بةمة يةكصخاوةندار

دا، لة طلَي، ئةو مافة لة هيت تايبةيتصمايف خاوةنداراطةياند، رِ
ليرباليزم ئازاد كردين تاكة واتة . ئامسانيداية نةك لةسةر زةوي

ناوي صلة ث كابةريةوةو بةستنةوةيانة بة سيستمي رِ يةتيةكانإلكؤمة
ناوي كاري ئازادو ص، ياين ماف لة ثيت شةخسيداصمايف خاوةندار

وة هةر . اديت تايبةيت ئازصدارمولَك، تيةكي ئازادانةداصخاوةندار
نةك لة سصبةري سيستمي هاوضةرخدا ئةمةيشة ئازادي شةخسي 

كة لة هيطلَدا  رؤشنبرييي كورديسنوورةكةي صئازادية ئامسانية ب
ئةمة لة كاتصكا كة لةوة بةدوا، جيهان . طوزارشت لة خؤي دةكات
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شةخسي ئازادي لةوة بةدوا  بةخشي،شةخسي مانايةكي تري بة ئازادي 
لة اليةن  داتاكة كؤمةإليةتيةكان ئازادي برياردان لة ضارةنووسيياين 

 و أصكخستين كؤبوونةوةو ووتن و نووسني واتة ئيتر ئازادي، خؤيانةوة
ة صكي سياسيي نصوان هصزخواستبة هيض لصكنادرصتةوة،  ،سياسي

ضةند  كة بةنؤرة، هةريةكة بؤ ماوةي نةبصت ثارلةمانتاريستةكان
لة بةرذةوةنديي حيزبةكاين خؤيان، كورسيةكاين ثارلةمان لة سالَصك، 

ئيتر هةموو شتصك وةك خؤيي و لة ، وة ةوةنصوان خؤياندا دابةشدةكةن
طؤرانكاريي سياسي، هةرطيز طؤرانكاريةكي  .ةوةجصي خؤي دةمصنيت

سالَي ئةم دواييةي  300مصذووي . يشةيي بةدواي خؤيدا ناهصنصتأ
دميوكراسيةت، ئازادي  -ئةوروثايش، ئةوة دةسةملصنصت كة ليرباليزم 

طرفتة  بنةبأيهةرطيز نةيتوانيوة ضارةسةرصكي  -سياسي 
 دزياهةميشة لة ، بةلَكو ذمارةي ئةو طرفتانة بكاتكؤمةآليةتيةكان 

، ئةمةيش هاوشانة بة زياد بووين بةردةوامي ذمارةي دا بووةبوون
لة سةدةي أابووردوودا  ئةنيت ثارلةمانتاريستةكاين ئةوروثا

مةدةنيةيت سةرمايةداريي بة هةذاركردن و بصكار كردين . بةتايبةيت
شارستانيةيت نوص دةخاتة سةرثشت و بة تةنيايي و  وازةيكؤمةلَطا دةر

 خؤكوشنت و خؤبصهؤشكردن و نةخؤشية سايكؤلؤذيةكاين
  .ية لةبةردةم مرؤظايةتيدا، واآلتر دةكاتزةاوئةو دةر شارستانيةت،

   
طؤأانكاري نةبصت  ،ض واتايةك ناداتلة مصذوودا،  أيشةييطؤأانكاري 

ئةمة لة كاتصكا  . لة شصوازي بةرهةمهصنان و دابةشكردن و بةكاربردندا
، ةتةشارستانيةيت برجوازي طةشةيبةرهةمي  ،سياسيئازادي 

 أكابةرييئابووريةوة، أكابةري شارستانيةتصك كة لة ثشت 
حيزبايةيت دةكاتة ثصوةري ئازادي سياسي، ئازادي ووتن و نووسني و 

بة هةموو شصوةكانيانةوة، لة ثارلةمانتاريستةكان . أصكخسنت
هيض نني بالَي أاست ليربالترينيانةوة تا بة حمافيزكارترينيان دةطات، 
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وة هيض شةأصكيش لة نةبصت،  خؤي  سياسيدةسةآليتخودي و ضةثي 
ئةجنوومي تةشريعي و كورسيةكاين دابةشكردين نصوانياندا نية شةأي 

، ئةوان هةميشة لة طؤأينةوةي أؤلَي سياسيدان لة تةنفيزي نةبصت
تاكة أصطاية بؤ أصكةوتن ، يشسياسي دانوستاين وأاوصذثارلةماندا، 

 .، بازاأي أكابةريلةسةر هةر سياسةتصكي بازاأي ئازاد
. ثارلةمانتاريستةكان هةرطيز بةدواي طؤأانكاريةكي بنةأةتيةوة نني

ارةسةرصكي بنةبأي ض ئةوان بة زةخرةفةي سياسيةوة خةريكن نةك
  .دةردة كؤمةآليةتيةكان

  
هيض  وةك ئاماجنصكي كؤمةآليةيت هاوبةش، ئازادي بةم ماناية،ئا 

مانايةك نادات بةشداريكردين تاكةكاين كؤمةلَطا نةبصت لة 
. أصكخستنةوةي كؤمةلَطادا لة بةرذةوةندي هةر تاكصك لة تاكةكاين

هةر  .و كؤمةآليةتية ئةو بةرذةوةندية سياسي نية، بةلَكو ئابووري
لةبةر ئةمةيشة، لةمصذة لة سايةي دميوكراسيةتدا، هصزصك لة ئةنيت 

تةوة لة ؤارلةمانتاريستةكان بةكان، بةرةنطاري هصزة ثثارلةمانتاريست
  . ئةوروثاو ئةمريكادا

  
ذوويية نزيك صمواقيعة ت لةم صنايةوهةرطيز ؤشنبرييي كوردي رِ
طؤشةنيطاي ئازادي تاكة ت لة صنابين يشئازادي وة. تةوةصب

ؤشنبرييي لة رِ. تصنةب داةكانفةيلةسوف ناو سةري خؤكاينةسةرب
و ةئ. نةصوصبتاكةوة، تاكي  رِةفتاريكورديدا، ئازادي تاك بةستراوة بة 

   .تصنابين يةيت هاوبةشإلكؤمة رِةفتاريؤشنبريية رِ
امانةوة، رِصلة مةملةكةيت تؤشنبرييي كوردي، هةرطيز واتة رِ

طةو صبؤ ووردبوونةوة لة تاك لة ج زانستمةملةكةيت  تة ناوصبةزنادا
بؤية هةرطيز لة تاك و ثةيوةنديةكاين  .يةيت خؤيداإلطةي كؤمةصث

. شاوةصناي كصت كة فةلسةفة وصطاوة وةك ئةوة نةبناطات بة كؤمةلَ
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ؤشنبرييي كورديدا هيض مانايةك ئازادي لة رِهةر لةبةر ئةوةيشة، 
  .يةتية كؤنةكانإلوةرة كؤمةصت لة بةهاو ثصتين تاك نةبإلنادات هة

  
ؤشنبرييةدا نة لةو رِ. ؤشنبرييي كورديةئا ئةمة طةورةترين وةمهي رِ

ذوو، ئةمة لة كاتصكا صةي ميةيت هةيةو نة جوولَإلبزووتنةوةي كؤمة
ئةو بزووتنةوة كؤمةإليةتية، بؤ ضركةساتصكيش، لة كؤمةلَطا 

  . ليرباليةكان دوور نةكةوتؤتةوة
  

وةرة ئةخالقيةكان، هةموو صبريو بةهاو ثؤشنبرييي كورديدا لة رِ
ت، بةهاو صهةروةك ضؤن ناتوانرئةوان نازانن . كن لة بيناي تاكداصشت

نةوة، ئا بةو صزيندوو بكر  سةدةكاين أابووردوووةرة كؤنةكاينصث
كي صضةرخيةتيةكاين ناو إلكؤمةوةرة صت، بةهاو ثصجؤرةيش ناتوانر

ئةمة هيض  .نصلةناو برب يين ئةخالق،أ، بة طؤووتبريي رِدياريكراو، بة 
 ةنانصداه ت، هيض نية دووثاتكردنةوةيصنةب ي خةيالَدتكرةسنية د

بةمةيش مةبةستمان ئةوة   .تصنةب كانبةسةرضووة ةكؤن ةفةلسةفي
بةالي . ر، هةرطيزصذوو نية، نةخصنية طواية بري كاريطةريةكي لةسةر م

سي صماترياليستيةو هةرطيز لة ثرؤسكي صزصمشةندي، هؤمةوة بري، هصئ
فةلسةفة : نيصبلَ صمة بةوة دةمانةوصئ .تةوةصذوو جيا ناكرصطةشةي م

ئةوة كاري زانسيت  لةسةر جيهاين واقيعي،ت صناكر صثكؤلينةوةي لص
بوونة لة بريي ئةفسانةييةوة بؤ أثةصفةلسةفة واتاي ت. تاقيطةيية

بوونة ثةأصزانست واتاي ت. تصدا دةوةستصوة ئيتر لةو، بةس و امانرِصت
انةوة لة زانستةوة بؤية طةرِ. كؤلينةوةي تاقيطةييصامانةوة بؤ لرِصلة ت

ئةم  .تصكي فيكري نةبصوصوانشصبؤ فةلسةفة، هيض مانايةك نادات ش
طةتيظي صجطار نصوةيش، زؤر بة دلنياييةوة، كاريطةريةكي ئصوانشصش

  .شتووةصهصذوو جصلةسةر م
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وةك  ني لة شارستانيةيت كؤينصانة بطةرمة ناتوانني بؤ ئةفسصئ
، هةروةك ضؤن تصدا نةبسؤمةريةكان و ضينيةكانشارستانيةيت 

ة شارستانيةيت سةرمايةداريدا ني لصبطةر ذووصناتوانني بؤ زانسيت م
  .تنةبص

ني، صبطةر رو شةرِصزي خصمة ناتوانني لة زانسيت هاوضةرخدا بؤ هصئ
زي صهبريي ؤندا، بؤ هةروةك ضؤن ناتوانني لة شارستانيةيت ك

  .نيصشان بطةرصاكرِ
تودي صينةوة بؤ مصأمة ناتوانني لة شارستانيةيت سةرمايةداريدا بطةصئ

ةكان، ئةمة ذووييصو م ييئةفالتوون بؤ سةرجندان لة دياردة فيزيا
هةروةك ضؤن ناتوانني لة شارستانيةيت كؤندا، طةرديلةو برؤتؤن و 

  .نيوترؤن بناسني
زانست . تصكي بةكردةوةي ذياندا ثراكتيزة ناكرصفةلسةفة لة هيض بوار

كخستنةوةي صشخستين هةموو بوارةكاين ذيان و رِصكة بؤ ثصهؤكار
اديؤ، سةالجة، ئؤتؤمؤبيل، رِكارةبا، بةكارهصناين ووزة، . طاكؤمةلَ

كي صت، ئةو بوارة ثراكتيكيانةن كة بة هةنطاوصكؤمثيوتةر، ئينترن
ئةمانة كاري فةلسةفةو  .شةوةصطةورة، مرؤظايةيت دةبةنة ث

عةقلَطةرايي و فةلسةفةي ئةخالق نني، بةلَكو ماندووبووين ناو 
  .تاقيطةكانن

كامانةن ئةو بوارة ئةي : ويستة لة خؤمان بثرسنيصبؤية ث
ئةطةر مةبةست  دروستكردوون؟تيكيانةي، فةلسةفة داهصنانصكي لصثراك

ةكانة، ئةوة كدانةوةي دروسيت دياردصةي جيهان و لجوولَ ،و بوارانةلة
اماين رِصنةك ت نيوتن و طاليلؤيةفيزياي زانسيت ويستمان بة صث

   .و هيطلَ ئةفالتوونفةلسةيف 
  

يش زانا؟ ئةطةر ةو نة هيطلًَفةيلةسوفنيوتن نة : نيصت بلَصئايا دةكر
ت صكيان دةووترصبؤضي بة يةكئةي : بثرسني صئةبئةوجا ، صوومتان بةلَ
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جؤرة بةمة ض ؟ ئايا فةيلةسوفت صكيان دةووترصزاناو بة يةك
  ذوويي؟ ص، فةلسةيف يان متصمان وةطري دةكةوكصمإلوة
  

شانة صاكشان بؤ نيوتن و ئةفالتوون، ثةجنة رِصاكثةجنة رِمةوة صبةالي ئ
  .تودي مةعريفي جياوازصمدوو  وذوويي جياوازصبؤ دوو ضةرخي م

ناطةين لة  فةيلةسوفلة مةرجي بووين مة هةرطيز صئ، مانايةبةم ئا 
ئةخالق، لة و  عةقلَذوو نةك صانةوة بؤ مطةرِ. تصذوودا نةبصم
  .تصشكةوتنمان دةطةيةنصةوةي ثةورِرِ
  
ةجي جياوازو رةدا دةطةينة ئةوةي تةواوي ئةم باسة، لة دوو مةصل

تةوة، مةةجي فةلسةيف و مةةجي زانسيت، دذ بةيةكدا كورتدةكرص
تاقيطةيي، مةعريفةي فةلسةيف و يان زانسيت فةلسةيف و زانسيت 

  .مةعريفةي زانسيت
  

: دةطاتة ئةوةيدوان و شيكرنةوةكانيدا، صلة لمةةجي فةلسةيف 
هةموو  ت، هةربؤية هيض سةير نية هيطلَصنصكدصذوو ثصزجنريةي م عةقلَ

ؤشنبرييي كوردييش بةري مةسيحيةت و رِصتةوة بؤ سصرصبطذوو صم
ئةوةندة لة : و بلَصت هيطلَبةري صتةوة بؤ سصرصذوو بطصهةموو م

  !مصذووةوة فصر بووين كة لة مصذووةوة فصر نابني
: دةطاتة ئةوةيكؤلينةوةو ثشكنينةكانيدا، صلة لمةةجي زانسيت 

ذوو، واتة طةشةي بةرذةوةندية بةكردةوة صبزووتنةوةي م
اندان يةيت، كة هةميشة لة طؤرِإلدونياييةكان، سياسي، ئابووري، كؤمة

   .ننصكدصذوو ثيشةسازي و بازرطانيدا، زجنريةي مصتين ثشكةوصث لةطةل
  

ياين جيابوونةوةي زانسيت فةلسةيف و زانسيت تاقيطةيية، صئةمة دوورِ
ذوويي ئةم صهؤكاري م .واتة مةعريفةي فةلسةيف و مةعريفةي زانسيت

  . دابةشبووين كارةدووبارة ، يشجيابوونةوةية
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ت بؤ ناو دياردة صذوورةوةمان بزة دةروازةي ضوونة صئةطةر ئةم ت
ويستمان بةوة صهةرطيز ثا، زؤر بة دلنياييةوة، يةكان، ئةويذووصم

  ئةي بؤضي فةلسةفة لة ذياندا ماوة؟: ت بثرسنيصناب
  

، سةرضاوةي هؤمشةندميان ينةك عةقلَ ييذووصمكدانةوةي صلئةطةر 
ي جياكةرةوةي ضةرخة لَصهزؤر ئاسان لةوة دةطةين ت، ئةوا صب
واتة . ةيشبريكردنةوة جياوازةكاني جياكةرةوةي لَصذووييةكان، هصم

يا بةكردةوة، ليرباليزم ئاكة دةطةين  يشئةوكاتة زؤر ئاسان لةوة
زي سياسي و فيكري بة جيهان صئايا ليرباليزم دواين ت ذووة؟كؤتايي مص

 ئايا مصذوو وةستاوة؟ ئايا بة كردةوة، ياسا: بة واتايةكي تر اطةياند؟رِ
، يةكانكاين كؤمةلَطا، وةك ياسا سروشتأصكخةرةرية ئابوو

  نةطؤأن؟هةميشة
  

ؤشنبرييي لةم بةشةي دوايي بةرطي يةكةمدا، دةكةوينة ثشت رِ
ؤشنبرييي كة رِذووييانة نزيك دةبينةوة، صم تةكورديةوةو لةو بابة

وة  .شاوة بةسةريانداصكمةسيحيةيت ثةردةيةكي ئةستووري  ،كوردي
 تا لةمةوبةر سالَ 500رنيزمي صدواي مؤد ذوويصئايا م: دةثرسني

   ، بووين هةية؟لةمةوبةر سالَ 300ليرباليزمي 
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ميذووي نوي:                     
 

 نيوان ي جياكةرةوةيلَصتةا هذوودا، صليرباليزمي سياسي لة م
وان صنواتة  - ابووردوو نةبووذووي رِو مصخؤي ليرباليزم 

ذوويية، هةر صئةو سةردةمة مبؤية  -دةرةبةطايةيت و سةرمايةداري 
سةر كؤلينةوة لةصذوويي نةداية دةست بؤ لصتةا ماتريايل م

ضةوانةوة، هةتا خودي صكو، زؤر بة ثبةلَ، جيهانابووردووي رِ
كؤلينةوةي صباس و لأةخنةو طاي صبووة جنة، ليرباليزم خؤي

 يياليستانةركي ماتصن، باسكردنذووناسةكان و ئابووريناسةكاصم
  .رِامانة فةلسةفيةكاين نةطرتةوةصطاي تصذوو، جصم
  

ي بة سي طةشةيدا، باسة فةلسةفيةكاين طؤرِصسةرمايةداري لة ثرؤس
سياسي، واتة  -بابةتةكاين زانسيت ئابووري كؤلينةوة لةسةر صباس و ل

 ون دابةشكرد ووطؤرِئالَ نان وصبةرهةمهياسا ئابووريةكان كة لة 
ش يةكتةكانصئؤجبموو ئةو هةئةمة . دا كورتدةكرصنةوةبةكاربردن

لة سيستمي سةرمايةداريدا، دةبن سة صثرؤسدةطرصتةوة كة تصكةلَ بةو 
ي صقازانج، وة ئةو ناكؤكيانةي لة كر ،ي كارصبةها، نرخ، كر ،إلكا وةك

ة خؤي بؤ خؤي باسكردنة لة ئا ئةم .نكارو قازاجنةوة سةرضاوة دةطر
  .ذووصم
  

كةوتة باسكردن لة ئةسلَي ناكؤكيةكاين ناو سياسي  زانسيت ئابووري
كهينةرةكاين صوان ضينة ثصبة ناكؤكي ن يةانئةو ناكؤكيطا، وة كؤمةلَ
كاريي وةك صهةذاري و ب ،ةوةيكدةداصل طاي سةرمايةداريكؤمةلَ

  .طرتة دةناساندصكي راستةوخؤي سيستمي كاريكرصدةرئةجنام
  

ئابووري  زانسيت ت،صلصدصقؤناغي منالَي ج تا ئةو دةمةي ئةو سيستمة
وو و كابةري و خستنةرِو رِسياسي، بة زةوي و سةرمايةو كارو بازارِ
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. تةوةصنصئابووري سياسي هةر لةوصدا دةم .تصداخوازيةوة خةريك دةب
دا، ئابووريناسة طةورةكان، بةتايبةت ريكاردؤ، يشلةو قؤناغةر هةوة 

كي سةرمايةداري، وةك حةقيقةتصطاي كؤمةلَياسا ئابووريةكاين 
بةالي ريكاردؤوة، ئةو ياسايانة ياساي  .صتنصهةميشةيي دةناس

لةسةر  دايةمرؤظبوونيان لةطةلَ بووين سروشتيي هةميشةيني و 
دواين مرؤظي واتة ئةوةي لة ئابووريي سياسيدا كؤتايي  .زةوي

ئةوة ريكاردؤية نةك  ،اطةياندرِلة سيستمي هاوضةرخدا ي يذووصم
كي نةوعية لة صكا مرؤظ يان نية يان بوونةوةرئةمة لة كاتص .فؤكؤياما

سروشتدا، بوونةوةرصك كة تواناي أصكخستنةوةي بةردةوامي ذياين 
لة رؤذان، وةك ئةو بوونةوةرة  صت رؤذصبؤية يان دةب .خؤيي هةية

كخستين صأو ثرؤسةي  سوكةوت بكاتهؤمشةندة نةوعية هةلَ
، بكات خؤيي ينان و دابةشكردن ملكةضي هؤشيارصبةرهةمهطاو كؤمةلَ

 ووين خؤيبلة هةموو طةشةيةكيدا، مةترسيةكي طةورةتر بؤ سةر يان 
  . زياد دةكات

  
ك بوو لة بةرذةوةندي ئةو صزصتبؤضوونةكةي ريكاردؤ 

جؤرة   ئةم .بووين خؤيان صذوو نابينن بةبصتدارانةي مإلدةسة
 1825بؤ يةكةمينجار، لة سايل ت كة صتا ئةو دةمة دةخايةن وانينةرِصت

بووين دةرئةجنامي كاملَوةك ةمةي ئابووري، دا، يةكةمني تةنطوضةلَ
 ئيتروة  .تةوةصنصطاية دةلةرز، ئةو كؤمةلَطاي سةرمايةداريكؤمةلَ

سةرمايةداري كةوتة ناهاوسةنطي ئابووري و تووشي ئةو  لةوة بةدوا،
ئةو سيستمةي ك، صجار يةككة هةر دةيةت هابة دةوريانة ؤن

  .ةمةكانيةوةتةنطوضةلَدةخزانة ناو هةلَ
  

تةوة، صرةوة، ئةو وةمهة ئةفالتوونيةي لة ريكاردؤدا دووبارة دةبصئا ل
كؤلينةوةيةكي بةر صذو لصاوي رِصتة جصدةب ذوودا،صبؤ يةكةمينجار لة م

ي صن كرواصناكؤكي نبةتايبةت ئةمة دواي ئةوةي . ةو ضةرخةئ فراواين
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ت و إلسةوان دةصناكؤكيةكي بنةبرِي نثةر دةكات بؤ صكارو قازانج، ت
  .طاكةمدةرامةتةكاين كؤمةلَ

دةي صزدةنيتة قؤناغي ص، ئينطلترة، ث1830وة تا  1820ي لة سالَ
ووي ةمةي ئابووري طةورة رِو يةكةمني تةنطوضةلَهةمهينانةوةربة
ةمةي تةقينةوةي يةكةم تةنطوضةلَ ، ئةمةيش هاوكاتة لةطةلَدةكاتصت

كة خؤي بؤ خؤي  دا 1830ي طةورةي ئابووريدا لة فةرةنسا لة سالَ
   .نانصدةية لة بةرهةمهصدةرئةجنامي ز

  
تة صدةنصبة طشيت، ث جيهاينسةرمايةداريي ك صئا بةم جؤرة، كات

، ئيتر هةر ئةو كاتة، جيهان تةمةين كاملَبووين يةكجارةكيةوة
دوان و صتة لصكي ترةوة دةكةوصت و لة ديوصلصدصج ؤشنطةرييضةرخي رِ

ئةوةيشي طرنطة لصرةدا ياد خبرصتةوة ئةوةية . طاكردنةوةي كؤمةلَيش
 صضاوي بة شارستانيةيت نو ،شتا ئالَمانصتا ئةو كاتةيش، ه: كة

نا بوو، وة هيضي لة جيهان بةدي نةدةكرد، مةسيحيةتةكةي صنةههةلَ
صكا كة نزيكةي دووسةد سالَ بوو وة لة كات .تصو سةري هيطلَ نةبصن

بريتانيا وةك طةورة ئيمثراتؤري جيهان ناسرابوو، وة لة مصذ بوو بة 
ئيفالسي كؤمثانياو بانكةكان و زياين ثشكي كؤمثانياكان و 

بةستنةوةي هيندو ئةمريكاوة بة بازاأي مةي ئابووري و ةتةنطوضةلَ
بة ن ئةوروثيةوة خةريك بوو، ئا لةو كاتةدا، هصشتا ئالَما

نوصكردنةوةي تصزةكاين يؤناين كؤنةوة خةريك بوو، وة لة لؤذيك و 
ديالصكتيك  ا، بؤ وةإلمي ثرسيارةكاين دةطةأا، يان لؤذيك وديالصكتيكد

  .بة سةرضاوةي زانياري دادةنا و هةستةكاين
  

تة صثيشةسازي سةرمايةداري، دةكةو ،صهةرئةوةندةي ثيشةسازي نو
تر دةبنةوةو دةبنة لَناكؤكيةكانيش قوونؤبة دةوريةكانيةوة، ئيتر 

وة  .ضارةسةرةكانصةمة بهةروةك تةطوضةلَ ،ضارةسةرصناكؤكيةكي ب
ي سيستمي لة داهاتووثرسيار تة صكةودةظ ؤرةوة، مرصئيتر ل
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وة هةر  ؟صبةرةو كورةنووسي ئةم سيستمة اض: سةرمايةداري
طاي كؤمةلَئابووريةكاين شة صتةوة كة كصوون دةبوة رِيشةرةصل

ةكان نية، وةك مالتؤس داويستيصدةرئةجنامي كةمي ث ،سةرمايةداري
كو ت، بةلَصلَت، وة سروشتيش هؤكار نية وةك ريكاردؤ دةايدةطةيةنصأ

دةي صزدةرئةجنامي ئةوة  ،ووين كردةوةذوو خؤي، رِصخودي م
 شي سةرمايةدارييةنان و ئيدارصوازةكاين بةرهةمهصنانةو شصبةرهةمه

  .طاكخستين ضينايةيت كؤمةلَصرِواتة  -  لةثشتيةوةيةيت
  

بووة زةنطي  وجؤرة، هةروةك ضؤن شؤرشي برجوازي،وة هةر بة
مةترسي بؤ دةرةبةطايةيت لةسةر هةموو طؤي زةوي، ئا بةوجؤرة، 

ة نبوووة، صبةهةمان ش، يشصطاي نواثةرينةكاين هةذاراين كؤمةلَأ
  .بؤ برجوازيةكان ،صتداراين نوإلترسي بؤ دةسةزةنطي مة

  
كةوتة ثاشةكشة، وة ئيتر ، يشسياسي زانسيت ئابووري رةوة ئيترصئا ل

وةك  طاي سةرمايةداريبؤ ديتين كؤمةلَ اتبةشناكرةوة ئةو زانستة صل
، بؤية سةرمايةداري، بةدةم بالغ بوونيةوة، دةروازةيةكي هةية يئةوة

 -ذوو كردةوة، وة ئيتر دةبوا زانسيت ئابووريي صي لة زانسيت مصنو
طاي زانسيت صجذوويي ناسرا، صدواتر بة ماترياليزمي مذوويي، كة صم

 سياسي بطرتايةتةوة، بةتايبةت لةو كاتةدا كة زانسيت -ئابووري 
سيستمي  نةمريي اطةياندينرِ ؤك بص، بووة ثاساوئابووري سياسي

  .سةرمايةداري
  

كةوتنة ، لة ئينطلترةو فةرةنسادا ووةوة، ذمارةيةك لة زاناكانلةم رِ
طاي سةرمايةداري و ئاراستةي كؤكيةكاين كؤمةلَباسكردن لة نا

كةوتنة ك، صوة ئيتر هةر يةكة بة ئاست. ذوويي ئةو ناكؤكيانةصم
، سةرمايةداريني طاينةري كؤمةلَصكؤلينةوة لةو ياسايانةي بزوصل

  .انةةوي ئةو ياسايرِصطةيشنت لة رِصئةمةيش بة مةبةسيت ت
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 كرداوي ضبةر يبةشداريةكلةم بوارةدا ) 1883 -  1818(كارل ماركس 

دا كة هاوثةيوةندن بة ئابووريانة ةزلة خستنةرِووي ئةو تص
   .بالغ بوونيداسةرمايةداريةوة لة قؤناغي دواي  

   
تة سةردةمي طةشةي ناكؤكية صذياين كارل ماركس، دةكةو

وةك بؤية ئةو . طاي سةرمايةداريةوةناوخؤييةكاين كؤمةلَ
ةطةزة ئابووريةكاين كؤلينةوة لة رِصلبيين و صتكةوتة ك، صئابووريناس

وة لة  .ريكاردؤئابووري سياسي، دواي سةردةمي دواي سةردةمي 
  : تصايدةطةيةندا، رِ) سةرماية(يب صكت
  
ابووريي بةم دؤزينةوةي ياساي ئصمةبةسيت سةرةكي ئةم كت"

بؤ زماين اين رِصسةرماية، وةرط" (يةبزووتنةوةي كؤمةلطاي نوص
  ). مانئيظان بوسويدي 

  
ناين سةرمايةداريةوة دةست صسي بةرهةمهصئةو لة زجنريةي ثرؤس

ك بؤ سةملاندين ئةو بؤضوونةي كة ياساي صتة هةولَصدةكات و دةكةوصث
ي ذووصلة م. طاي سةرمايةداري، ياساي سروشيت ننيئابووري كؤمةلَ

ذوويي ياسا صئةوة مؤركي م. نية ياساي هةميشةيي و نةطؤرِ ،داطاكؤمةلَ
   .كانةماترياليستية

  
ياسا كة  ي ئابووريناسة كالسيكيةكان ئةوةبووي طةورةةهةلَ

، واتة يةكانيكيمياو ي ان بةراوورد دةكرد بة ياسا فيزيايئابووريةكاني
ئةمةيش تا . ناسانددةياسا ئابووريةكانيشيان وةك ياساي نةطؤر 

ئةوكاتة دةخايةنصت كة سةرمايةداري دةكةوصتة تةنطوضةلَةمة 
وة ئيتر لةوصوة، ئابووريناسةكان دةكةونة . ئابووريةكانيةوة

زووتنةوةي كؤمةلَطاي سةرمايةداري، بشيكردنةوةي ياساي ئابووريي 
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سيستمة جيهانية دةخاتة ئةو هةموو كة ناو بةناو ةك طايكؤمةلَ
طةشانةوة، سةر لة نوص  -ةمة تةنطوضةلَ -سستبوون : ةمدبةر

  . طةشانةوة -ةمة تةنطوضةلَ -سستبوون 
. كي جيهاينوةك سيستمص ئةمة سروشيت ئابووري سةرمايةدارية

تةا ت، ئةو ياساية صنصدةيسةمل ،خؤي يشسةخودي ئةو ثرؤسص
 ئةوة ، واتةةياسايةكي سروشتيطاي سةرمايةداري سةبارةت بة كؤمةلَ

، ياسايةكي نةطؤأي تايبةمتةندي سيستمي ئابووري سةرمايةدارية
وة . لةطةلَ ئةو سيستمةدا دةذي سيستمي بةرهةمهصناين سةرمايةدارية

 بطرينهةلَةوة  1825ي لة سالَذوويية صمسة صئةو ثرؤس ضكةيصرِ ئةطةر
سيستمي  ،دةبينني، بةكردةوة، ناو بةناو ئةوا ،تا ئةمرِؤ

ة ناكؤكية ؤتكةوت، يبةردةوامبة سةرمايةداريي جيهاين، 
ةمةية، ووبةري ئةو تةنطوضةلَكيش رِصضارةكانيةوة، وة هةموو جارصب

  .تصز تر دةبصترو بةهفراوانترو قوولَ
  

كة لة راستيدا  ذووييصذووييةوة، زانسيت مصلةباري مئا بةم ماناية 
دةكات كة صةوة دةست ث، لةو خالَذووييةصم -كي ئابووريي صزانست

 واتة ئةو باسة ض ثةيوةنديةكي بة. تصدا دةوةستيصئابووريي سياسيي ت
ناكات، وةك صثدةستوة صنية، وة ماركسيش لةودةي بةهاوة صبةهاو ز

ئةجنامداين ئةو كارة لة . ايدةطةيةننلينينيستةكان رِ - ماركسيست 
  .ري سياسيوكالسيكي، ئابوتةوة بؤ زانسيت ئابووري صةتدا دةطةرِبنةرِ

صدةكات كة ئةو ةوة دةستثذوويي لةو خالَصم -زانسيت ئابووريي 
مةبةسيت ئةسلَيي سةرماية  تة ناكؤكي لةطةلَياسايةي تيا دةكةوص

  .كة قازاجنةخؤيدا 
  

ت صة ثشكنيين ئةو ياسا ماترياليستيةوة خةريك دةبذوو بصزانسيت م
لةسةر شانؤي  كة ئاراستةي ئابووريي سةرمايةداري نيشان دةدات

ذوويةكي لة مص ، واتة كة مةرجةكاين بووين ئةو سيستمةنجيهاين
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ت طواية بؤ ئةوةي صدةي بةها نادوصلة بةهاو زئةو زانستة . جيهانيدا
ي صناين قازاجنة لة رصت مةبةست لة خستنةكاري سةرماية، هصنصبيسةمل

ش صثبؤ سةردةمي تةوة صنراوة دةطةرصدةي بةهاوة، ئةم سةملصز
   .بؤ سةردةمي ئادام مسيسكو بةلَماركس، 

  
كي زانسيت لة ياسا ص، دةرئةجنامانةكؤلينةوصلةو لذوو صزانسيت م

ت، وة صوةردةطر -قانون القيمة  -ئابوورية ثاشكؤكاين ياساي بةها 
ةمةي ئابووري نةخؤشيةكي ئةنطوضةلَ: تصنصدةدات بيسةملهةولَ

ئةوة ياسايةكة بووين بةستراوة بة . زكماكي سيستمي سةرمايةدارية
بؤ ئةوةي لةو نةخؤشية . بووين سيستمي سةرمايةداريي جيهانيةوة

سيستمي سةرمايةداري و ناكؤكية  يت سةرجنصزكماكة بطةين، دةب
ئةو ياساية . ةيندقازاجنةوة بطشيت  معديللة ياساي  ،ناوخؤييةكاين

ايي هةر ناين سةرمايةداري و كؤتصسي بةرهةمهلة تةواوي ثرؤسص
كهاتةي خودي سةرماية ص، ئيتر هةر لة ثتصمان دةطةيةنكصسصثرؤس

دةي صت لة سةرمايةي نةطؤرِو سةرمايةي طؤرِراو، زصكدصخؤيةوة كة ث
. قازانج معديلدةي بةها، بةهاي بةرهةمهاتوو، وة صذةي زصبةها، رِ

ت و صسةرجندةدر ،لة ثةيوةندي بة كارةوةش، سةيصتةواوي ئةم ثرؤس
ةمةي سةرمايةداري ياين تةنطوضةلَ. تصوةردةطريصكي لصدةرئةجنام

نزمبوونةوةي معديل قازانج و طةشانةوةي سةرمايةيش ياين 
لةو  كؤلينةوة ئابووريةكانيداماركس لة لص .بةرزبوونةوةي ئةو معدلة

  :، بةم دةرئةجنامة دةطاتياساية
  
ةيةي لة ئةو جوولَ. تةوةصكدةبصك معديل طشيت قازانج رهةموو رؤذص"
هؤي ثةكخستين  تةصوودةدات، دةبناندا رِصائرةيةكي بةرهةمهد

وودةدات، وة ةيةي لة دائرةيةكي تردا رِنةواري ئةو جوولَصشو
لة  صأ، وطؤرِوةيةكي ئالَصكاريطةريي كةمدةكاتةوةو هةمووشيان بة ش
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اين بؤ رِصيةم، وةرطصيب سكارل ماركس، سةرماية، كتص" (دةطرنيةكتر 
  ).266ثةرة ، السيعةرةيب ئةنتؤن مح

تة هؤي ص، نابداك لة معديل قازاجنصبةم ماناية، هةموو دابةزين
ئةو . بةر فراوان ةمةيةكي ئابووريي جيهاينتةنطوضةلَ
لةسةر  ،وودةدات كة معديل طشيت قازانجك رِصةمةية، كاتتةنطوضةلَ

و هةموو كةرتة ئابوورية جياوازةكان  تصدادةبةز ئاسيت جيهان
ي هةموو نةتةوةيةكي بةستراو بة بازارِ وة ئةوكاتة،. دةطرصتةوة

كيش، بة ئاساين هةسيت ئةو صجيهانيةوة، بطرة هةموو تاك
إليةتيةكاين ةمةية دةكات و  دةرئةجنامة ئابووري و كؤمةتةنطوضةلَ

كضووين صت ت، وةك ئيفالسي كؤمثانيا سةرمايةداريةكان،دةبينص
 ،تانإلي ووثارسةنطي بازرطاين جيهاين، ثووكانةوةي بودجة

و كةمبوونةوةي داخوازي لةسةريان، إلووي كازيادبووين خستنةرِ
داويستية طرنطةكاين رؤذانةي ذيان لة صبةرزبوونةوةي نرخي ث

ين، زي كرِصزيين هةبامووضة، دةكاين جيهاندا، نزمبوونةوةي بازارِ
كاري و هةذاري و كةمدةرامةيت، سياسةيت صزياد بووين ذمارةي ب

  .هتد.. ة ةتةودةستطرتنةوة لة دةولَ
ئابووري . كي لةو ضةشنةدا دةذيصارلة رؤذط ،جيهان صسةرلةنوئةمرؤ 

لةسةر ئاسيت  صكي نوصتة سستبوونصدةنصثسةرمايةداري سةرلةنوص 
كة سةرمايةداريي  ذووييةصم كيصخةسلَةتةيش ئةم. هةموو جيهان

ئةمة واتة  .يدا دةذي، بة بةردةوامي لةطةلَي تةواوةسالَ 185جيهاين، 
ئةمةيش لة زانسيت  .تايبةتيي سيستمي سةرمايةداريةسنووري 
ةمةي ثيشةسازيي ناسراوة كة لة بة تةنطوضةلَ ذووييدا،صم - ئابووريي 

سةرمايةي  ت بةلة هةمانكاتدا ناو دةبرص -سةرمايةي ثيشةسازيةوة 
و ت صدةثةرِصدةكات و بة سةرمايةي بازرطانيدا تصدةستث - نصبةرهةمه

  .تكؤتايي دصلة سةرمايةي داراييدا 
ةمة ئابوورية، بةتايبةت بوونةوةي ئةو تةنطوضةلَقوولَلةم ضةرخةدا، 

دا، ثيشةسازيي  2008ي ةمانةي لة سالَتةوة بؤ ئةو تةنطوضةلَدةطةرص
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ئةمة سةرباري لي طرتةوة لة ئةمريكاو ئاسيادا بةتايبةيت، صئؤتؤمؤب
بةرزبوونةوةو ؤكةواين و ةمةي كؤمثانياكاين فأتةنطوضةلَ

و ةمةي عةقارات ونةوةي نرخي كةرةستةي خاوو تةنطوضةلَنزمبو
  .كاري و هةذاري لة جيهانداصو بةرزبوونةوةي بدارايي 

هةموو و ت صبوونةوة دةضت بةرةو قوولَصةتة، تا دئا ئةم حالَ
بة ئاسيت  .تصشصادةكةمةكان رِدةوروبةر، بةرةو ناوةندي تةنطوضةلَ

جيهانيةكان زياتر  ناكؤكيةو شةصشانة، هةسيت كصاكرايي ئةو رِصخ
، بةلَكو لةذصر سةقفي كي ئةم جيهانةداصدةكات لة هةموو سووض

و شةرِذ لة صكي درصبؤية هيض سةير نية كة شةثؤل .دايشهةموو مالَصك
تاين دميوكراسي و ةكاين ئةم دواييةدا، هةموو ووإلسالَناكؤكي لة 

ة ةمةكان، لفراوانبووين بةري تةنطوضةلَ .دكتاتؤري طرتةوة
 . يةتيةكانة لة جيهانداإلهةمانكاتدا فراوانبووين بةري جةنطة كؤمة

 
كشان و داكشاين هةلَةتيدا، ودةولَصلة تازةترين ستاتستيكي بانكي ن

الناتج احمللي االمجايل  (ي ناوخؤيي جيهان وبووبةردةوامي كؤي بةرو

Gross Domestic Product(ئةمةي خوارةوة نيشان دةدات ، :  

 
ستاتستيكةي سةرةوةدا، لة دةيةي يةكةمي سةدةي بيست و يةكدا، لةو 

ي كي طةورة لة ئابووري جيهاندا دةبينني، بة تايبةت لة سالَصداضوون

% 1.9-ووري جيهان لة خوار سفرةوةيةو ذةي ئابصدا كة رِ 2009
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دا، ئةو داضوونة  2011 - 2007ةكاين وان سالَصوة لة ن. نيشان دةدات

ت كة لة دةيةكاين دواييدا، صدةردةكةو يت ضينشةوةوإلبة و

وة . اطرتين ئابووري جيهانيدا هةبووةأهاوبةشيةكي طةورةي لة بةرز 

ذةي سةدي ئةو بارة ئابوورية بثشكنني، ئةمةي صئةطةر بة رِ

  : ت سةبارةت بة تةواوي جيهانصدةكةووةطري خوارةوةمان 

  

دابةزيوة ) 2007ي سالَ(وة % 3.8ي ناوخؤيي جيهان لة ووبووكؤي بةر

ت و وإلذةية لةسةر ئاسيت وصوة ئةطةر ئةو رِ). 2011ي سالَ% (3.1بؤ 

ناوضةي : تصناوضة جياوازةكانيش بثشكنني، ئةمةمان وةطري دةكةو

وة دابةزيوة % 2.3،  يابان لة %1.7وة دابةزيوة بؤ % 2.7يؤرؤ لة 

يت ناوةراست إل، رؤذهة%9وة دابةزيوة بؤ % 11.4، ضني لة %1.6بؤ 

ئةمريكا لة دواي %. 4.1وة دابةزيوة بؤ % 5.3وري ئةفريقيا لة وباكو

. ةكاين عرياق و ئةفغانستان، ضوونة سةرةوةي بةخؤوة ديوةشةرِ

كي طةورةي بةخؤوة صدا، دابةزين 2000ي سالَ م بة بةراوورد لةطةلَإلبة

  .ديوة

كي خراثترمان صوة هةتا ئيستايش هةموو نيشانةكان، دةرئةجنام

ت ئابووري جيهان لة دةيةي دووهةمي صان دةكرأووةو وا ضا صدةدةن

ئةمةيش . ذةيةكي بةرزتر لة داضوون تؤمار بكاتصئةم سةدةيةدا، رِ

وة . ية لة ئابووري جيهانداصواتاي سستبوون و كرذبوونةوةيةكي نو

يةتيةكاين ئةم دواييةي جيهان، إلو ناكؤكية كؤمةطةي شةرِصئةطةر ث

تا بة تونس و ميسرو كوردستان يؤنان و فةرةنساوة لة ئيتر هةر 

ت، ؤرةي ئةمرؤي جيهاين لة ثشتةوة بصدةطات، ئابووريةكي لةم ج

ة نياييةوة، لة شةثؤيل داهاتوودا، ئةو شةرِئةوا زؤر بة دلَ

نن كة صةمهة مةزنة دةشكويةتيانة توندتر دةبن و هةموو ئةو إلكؤمة
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تا . ةبيننتوندوتيذي د صيةتيةكان، بةبإلضارةي طرفتة ئابووري و كؤمة

تر ببنةوة، طراين و ةمة ئابووريةكاين جيهان قوولَتةنطوضةلَ

ين و بةرزبوونةوةي نرخي زي كرِصهدابةزيين مووضةو نزمبوونةوةي 

داويستية طرنطةكاين ذياين شارستانيةت، ذمارةي كةمدةرامةتةكاين صث

ي لَصننة خوار هصدادةبةزصطا زياتر دةكةن و زؤرتريشيان لكؤمةلَ

   .هةذاريةوة

ووي داضوون و ووبةرِةتة تةواوي ئابووري جيهان رِئةم حالَ

داكةوتين  يتة مايةصكرذبوونةوةيةكي بةر فراوان دةكاتةوةو دةب

ويستيةكاين ذياندا لة ئةوروثاو صث إلطرانيةكي طةورة لة كا

ي صكي نوصدا، شةثؤلشكيصهةر داضوونلة بةرامبةر . ئةمريكايشدا

كي صزصتوندتري سةرشةقامةكان، بةهي خؤثيشاندان و مانطرتن و شةرِ

يةيت و كؤتايي بة ئاشيت كؤمةإلشةوةي شانؤصنةوة ثصرةوة، دطةورةت

  .ننصد

  
ت صئايا سةرمايةداريي دةتوان ذوو؟صت دةربارةي مصدةلَصئةمة ضيمان ث

ةمةكاين بكات؟ ئايا شةرِة ضينايةتيةكان هيض ضارةسةري تةنطوضةلَ
دينةمؤي جةنطي ضينايةيت ايا ئ ية؟هةيان يذوويي تايبةتصمانايةكي م

ئايا لة زانسيت  ؟طاكؤمةلَ ييةخنةي ئةخالقرِيان  ةذووصمنةري صجوولَ
ئابووريي ميذووييدا، زانياريي واقيعي، دةربارةي ئةو ثرسيارانة 

  وةدةستدةخةين يان لة عةقلَ و هةستةكاندا؟
  

يةكي كؤلينةوةصويستيان بة باس و لصذووييانة ثصئةطةر ئةم بابةتة م
عةقلَي و  امانةرِصةية لةبةردةم تت، ئةوا بةري جيهان ئاوالَصنةبزانسيت 

 ،يش) ماينئايديؤلؤذياي ئالَ(و دا) ؤشنبرييي كورديرِ(ئةخالقيةكاين 
وانني رِصتاكة ئامرازي ت، وةك ووتةكي رِصكة مةسيحيةت بةتايبةت هيطلَ
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لةم ت مرؤظ صب ويستيشصثخؤ ئةطةر . تص، قبولَ دةكربؤ ئةم جيهانة
جطار صؤشنبرييي كوردي ئرِنياييةوة، زؤر بة دلَ ،، ئةواتصبدوبابةتانة 

مان بة ويستصثلةبري فةلسةفةيش، و  ذووييصدوورة لة واقيعي م
  . كؤلينةوة لةو بابةتانةصلكي ترة بؤ صئامراز

  
نةي إل، لةم ساؤشنبرياين كوردكة رِة ) كؤمةلَناسي(ئايا ئةو ئامرازة 

تيا برةو بابةتة ئةخالقيةكانياين دواييدا، سةريان تصكردووةو 
 ؟)زانسيت مصذوو(، يان دةدةنصث
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                    :كورتكردنةوة
 

لة  ،بايؤلؤذيةكاندالصكؤلَينةوة ئصمة هةروةك ضؤن ناتوانني لة 
طةشةي ئابووري و كؤمةآليةيت بطةين، ئا بةو جؤرة ناشتوانني لة 

بؤ هؤكارةكاين طةشةي لة ثةيوةندي جةستةو نةفسدا، سايكؤلؤذيادا، 
تاك لة ثصطةي ئابووري و كؤمةآليةيت خؤيدا، . كؤمةلَطاو تاك بطةأصني
  .لة مصذوودا مانا دةدات

ي بة سيستمي ئابووري و سياسناتوانني ئصمة هةروةك ضؤن 
، ئا بةو جؤرة ناشتوانني بة ضاككردين نينسصنابتمصكي ئةخالقي سسي

نة ثيشكةوتن . ئةخالق، كؤمةلَطا لة هةذاري و بصكاري أزطار بكةين
ق هؤكاري دواكةوتوويي كؤمةلَطاو بةرهةمي ئةخالقةو نة ئةخال

كؤمةلَطا لة  نانةكضاكةكار زانابرسصيت تاكة كؤمةآليةتيةكانة، نة 
 ننيشةكاخراثةكار جاهلةكارةساتة دلَتةزصنةكان دةرباز دةكةن و نة 

  .كؤمةلَطا دةخةنة حالَةيت جةنطي هةموانةوة دذي هةموان
  

سيستمي سياسي و ئايديؤلؤذيستةكاين سةر بة  ئابووريناس و
ي بازاأي ئةخالقلة ئابووري و سياسي ئةمأؤ، سيستمي سةرمايةداري، 

فرؤشتنصكي  ،انةخستنة بازاأصكي ئةخالقيواتة ، نئازاد دةدوص
بةم . انةئيدارةيةكي ئةخالقي ،انةأكابةريةكي ئةخالقي ،انةئةخالقي

  .مانايةيش، نرخ ئةخالقيانة دياري دةكرصت نةك ئابووريانة
لةكاتصكا بتوانني ئةم ثةيامة وةك خؤي تصبطةين ئصمة ضؤن بةآلم 

نرخ دةكات، كةضي تا دصت  لة طرانيدا هةذاري و برسصيت زياددةبينني 
ثصداويستية هةرة ، مووضة نزمتر دةبصتةوة، بةرزتر دةبصتةوة

، خزمةتطوزارية ئاساييةكان طرنطةكاين ذيان قاميتر دةشاردرصنةوة
، كةمتر دةبنةوة، سياسةيت دةستطرتنةوةي دةولَةت بةهصزتر دةبصت

  ؟شةأو ناكؤكي سةرشةقامةكانيش فراوانتر دةبن
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أصكخةري ثةيوةندية ةكان ئابووريياسا بةم ماناية، ئا 
نةك ئةخالق، قازانج جصطاي ثأكردنةوةي  نكؤمةآليةتيةكان

ثصداويستية ئيستيهالكيةكاين كؤمةلَطا دةطرصتةوة، سةروةرصيت لة 
  .كوتصتدةبةهصزتر داؤي ثلةو ثايةي خ، كؤمةلَطاداهةذاركردين 

كؤمةلَطاو بةرذةوةندية و سياسي ذياين ئابووري  كةواتة
، ثةيوةندي نصوان و أكابةري  ضينة كؤمةآليةتيةكانياوازةكاينج

ناتوانصت عةقلَ  .ئةخالقو عةقلَ مرؤظ و مرؤظ دياري دةكةن نةك 
، ئةمة نصتداب ةكانكاآلو خزمةتطوزاري صكي ئةخالقيانة بؤنرخ

بة ياسا ناتوانصت أق و كينة، ئةنانيةت، دةولَةت هةروةك ضؤن 
 يت بة ياسا بةربةسيت أق و كينةئةطةر دروست بص. قةدةغة بكات

، ئةوا دروستة بة ئةخالقي بةرز، بةرامبةر بة مرؤظ بكرصتمرؤظ 
  .مرؤظ لة دةسةآليت جاهلة خراثةكارةكان أزطار بكرصن

  
ثةيوةندي مرؤظ و مرؤظ لة مصذوودا هةستدةكرصت نةك لة ثةيوةندي 

ئةم  .ضاكةو خراثةو تاريكي و أووناكيداخصرو شةأو زاناو جاهل و 
ئايينية  ئةفسانةو داستانةناو هيض نني وةمهي بةجصماوي  يشووشانة

نةبصت، ئةمانة هيض نني ضةند زاراوةيةكي قةرزكراو نةبصت كؤنةكان 
كة ض مانايةك نادةن لةسةري ئةو أؤشنبريانةدا  ي كؤنلة فةلسةفة

، ئةخالق أصكي طؤأصتجيهان دة فةيلةسوفنةبصت وا دةبينن عةقلَي 
  . لة دةرةوةي مصذوودا نةبصت اتلةو ثرؤسصسة ناطيش مرؤظدةخات، 

ئةم تصزانة بة تايبةيت،  مصذوويي - زانست بة طشيت و زانسيت ئابووري
بؤ لصكؤلَينةوة لة مان دةدةنة دةست ةوةو مصتودصكي ترةنأةتدةك

و ئةخالق و مصذوو، ئةمةيش لة طةأانصكي واقيعيدا بة شوصن  عةقلَ’
كة لة أةطةزة ثصكهصنةرةكاين دياردةو  سةرضاوةي ئةو زانياريانةدا

نةك لة عةقلَي أووت  ثةيوةندية مرؤظايةتيةكانةوة سةرضاوة دةطرن
، ئةو زانياريانةي و هةستةكاين مرؤظةوةو لؤذيكي ديالصكتيكي 

بةرهةمي سةري هيض مرؤظصك نني، بةلَكو بةرهةمي لصكؤلينةوةيةكي 
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دياردة  طةشةيكؤمةلَطا و ي ةياساكاين جوولَماترياليستانةي 
  .ثصكهصنةرةكانصيتمصذوويية 

  
دا، برةو بةو بابةتانة دةدةين و دةطةأصينةوة سةر تر ةكاينبةرط لة

لة و ةةجي فةلسةيف و مةةجي زانسيت ناكؤكيةكاين نصوان م
ةوة كة بايةخصكي ضؤنيةيت دياريكردين سةرضاوةكاين زانياري

زانسيت مصتودي مدا، تصثةأ دةكةين بؤ بةتيي هةبوو لةم بةرطي يةكةتاي
ديتين جيهاين ئابووري و دا، لة ضؤنيةيت ي مصذوولصكؤلَينةوةلة 

، ئيتر هةر لة ثةيوةندية كؤمةآليةتيةكانةوة تا بة دةولَةت و سياسيدا
 ،صطةيشتين زةمحةتة وةك ئةوةي هةية، جيهانصك كة تئازادي دةطات

بصت، جيهانصك كة لة طةشةي ةدا ني مصذوولة ثشكنينصكي ماترياليستانة
و  ثيشةسازي و بازرطانيدا، دةماخناتة بةردةم ثرسيارصكي طرنط

كةرةسةي ئةو لصكؤلَينةوانةيشمان دةداتة دةست كة زانستيانة لة 
ياسا ئابووريةكان دةتوانني  ئايا: وي وةآلمي ئةم ثرسيارة بطةأصنيدو

بة ) أؤشنبرييي كوردي(ئايا  ؟نيبناس نةطؤأن ،وةك ياسا فيزياييةكان
، لة ئةفالتوون و هيطلَ و نيتشةو كةرةسةو ئامرازةكاين ئصستايةوة

زم و لة ناكؤكيةكاين نصوان ليرباليوة يان لة كؤمةلَناسيدا، ، كامؤدا
كامانةن ئةو هؤكارة  ؟رسيارة دةدؤزصتةوةثوةآلمي ئةم ، ستالينيزمدا

لة ثةيوةندي  ةكةنبةربةسيت تصطةيشتنصكي دروست دمصذووييانةي 
ة طشيت؟ ئايا بةبص تصطةيشنت لة ب دانصوان جيهاين سامان و سياسةت

 و ياسا ماترياليستية جيهاينبازاأي كامنان كة زانياريةسةرضاوةي 
ئابوورية ئصجطار لة  ،أصكخةرةكانيةيت، دةتوانني بة تةا

نةبؤتة زةمينةي تا ئصستايش كة  ةوةي كؤمةلَطاي كورديةثضأثضأةك
 ةداري،يةكالبوونةوةي دوو ضينة كؤمةآليةتيةكةي كؤمةلَطاي سةرماي

  كةوصت؟بكي دروسيت ثرسيارةكامنان دةست صوةآلم
  

  بؤ بةرطي دووهةم
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