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دەربارەیچەمكیشۆڕش

ئەرستۆ لە كتێبی «سیاسەت»دا دەڵێت،
گشت شێوازەكانی حوكمڕانی تووشی شۆڕش دەبن،
بە هەردوو شێوازی بنچینەیی حوكمڕانیشەوە:
ئۆلیگارشی (حكومەتی كەمینە) و دیموكراسی،
هەروەها ئەوەی بە سیستەمی حوكمڕانیی هاوسەنگ،
یان دەستووری ،یاخود ئەریستۆكراتی ناویدەبات،
ئەم سێ زاراوەیەش تاڕادەیەكی زۆر هاوواتان.
ئەرستۆ پێیوابوو ،لە ئۆلیگارشی و دیموكراسیدا
چەند توخمێكی دادپەروەری هەن ،بەاڵم كاتێك
بەشی حوكمڕانەكان یان میللەت لە حوكمڕانیدا
تەبانابێت لەگەڵ وێناكردنی پێشوەختیان بۆ ئەو
بەشە ،ئەوا هەریەكێكیان تووشی مەترسیی شۆڕش
دەبێت .پێویستە شتێكی تریش بخەینە سەر
بەكارهێنانی چەمكی «وێناكردنی پێشوەخت»
لەالیەن ئەرستۆوە :ئێمە بۆشمان ڕوونبۆتەوە ،ئەوە
ڕژێمی باوە كە بۆتە هۆی ئەو وێناكردنە.
ئەرســتۆ شــۆڕشەكان بەســەر دوو جــۆردا
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دابەشدەكات :جۆرێك دەبێتە هۆی گۆڕینی دەستووری
باو و سیستەمی حوكمڕانی دەگۆڕێت بە یەكێكی تر،
جۆرێكی تر حوكمڕانەكان لە چوارچێوەی بونیادی
سیستەمی باودا دەگۆڕێت) .)1لەوانەیە ئەم دابەشكردنە
ئەرستۆییە بنەمای ئەو جیاوازییە هاوچەرخانەی نێوان
شــــۆڕش لەالیــەك و ڕیفــۆرم و ئینقیــالب (كودەتــا)
لەالیەكی ترەوە بێت ،كە دواتر باسیاندەكەین .شایانی
باسە ،ئەرستۆ پێیوایە ،گوێزانەوە لە سیستەمێكەوە
بۆ یەكێكی تر ،پڕۆســەیەكی بازنەییــە ،واتە چەنــد
دووبارەبوونەوەیەكی نیمچــە حەتمییــە .بەم مانایەش
نابێتە مایەی سەرهەڵدانی نوێ ،واتە بەشێك نابێت لە
پڕۆسەی گەشەكردن و پێشكەوتن.
پێدەچێت الی ئەرستۆ دیموكراسی كەمتر لە
ئۆلیگارشی تووشی شۆڕش دەبێت ،چونكە دەشێت
ملمالنێ یــان كێشــمەكێشــەكان لــە حوكمڕانیــی
ئۆلیگارشیدا لەنێوان میللەت و چینی حوكمڕان،
یان لەناو خودی چینی حوكمڕاندا بێت ،بەاڵم لە
دیموكراسیدا كێشمەكێشی شیاو تەنیا لەگەڵ چینی
حوكمڕاندایە و ملمالنێیەكی وەها لەناو خودی
میللەتدا نییە شــایانی باســكردن بێت) .)2ئەمەش
وێناكردنێكی ســەیرە بۆ واقعێكی جیاواز ،چونكــە
بێگومان ئەرستۆ ،لەسەر ئاستی شوناسی میللەت
لە باری دیموكراسیدا ،دان بە لێكچووندا دەنێــت.
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ئەمەش ئەوەمان وەبیردێنێتەوە ،كــە دیموكراسیی
«پۆلس»ی یونانی ،جگە لە دیموكراسییەكی ئەهلی
شتێكی دیكــە نەبوو .كەچی دواتــر دەگەڕێتەوەو
جیاوازیی لەسەر ئاستی ئەوەی پێیدەڵێت ڕەگەز
) )raceبە یەكێك لە هۆكانی ملمالنێ دادەنێت،
ئەمەش لەكاتێكدا فرەڕەگەزی لە تاقە دەوڵەتێكدا
دەبێت .لێرەشدا چەندین نموونە لە مێژووی شار و
كۆڵۆنییە یۆنانییەكانی سەر كەنارەكانی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست دێنێتەوە).)3
كاتێك جەماوەر لەسایەی ئۆلیگارشیدا
شۆڕش بەرپادەكات ،كە بیرۆكەی مامەڵەنەكردن
لەگەڵی بەشێوەیەكی دادپەروەرانە زاڵدەبێت
بەسەریدا .بیرۆكەكەش بۆیە زاڵدەبێت ،چونكە
جەماوەر هەستێكی پێشوەختی دەبێت سەبارەت
بەوەی ئەوان یەكسانن ،بۆیە پێویستە تاكەكانی
وەك چەند تاكێكی یەكسان مامەڵەیان لەگەڵ
بكرێت .كەچی ڕابوونی وەجاخزادە و پیاوماقوڵەكان
لە دیموكراسییەكاندا لەبەرئەوەیە كە چونكە هەست
بە جیاكارەبوونی خۆیان دەكەن ،لەكاتێكدا بەشێكی
وەك ئەوانە بەدەستدێنن ،كە لە ڕووی پایەبەرزی
و شایستەبوونە بااڵدەستترن لێیان .لە هەردوو
باریشدا مەرجێك زەقدەبێتەوە ،ئەویش گریمانەیەكە
دەڵێت ،یەكسانبوونی مرۆڤەكان لە چوارچێوەی
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كۆمەڵێكی دیاریكراودا ،پاساو بۆ یەكسانی
دەهێنێتەوە) )4و نایەكسانبوونیش بەدرۆیدەخاتەوە.
گریمانەی یەكسانبوونەش كۆششكردن بۆ دامەزراندنی
سـیسـتەمێكی دیموكراتی بەرپادەكات ،یــان هانی
قبوڵكردنی سیستەمی دیموكراتیی باو دەدات .ئەمەش
پەیوەندیی دامەزرانی كۆمەڵ و چوونە ناوییەوەو
ئەندامێتیی یەكسان تیایدا لەگەڵ بیرۆكەی دیموكراسی
لێكدەداتەوە ،بەو شێوەیەی لە تەك نیشتمانپەروەریدا
گوێزراوەتەوە بۆ سەردەمە نوێكان .چونكە لەگەڵیدا
ئەو بناغە مەعنەوییە گوێزراوەتەوە ،كە یشتبەستووە
بە یەكسانی بەهۆی ئەندامێتیەوە لە كۆمەڵەدا ،وەك
شۆناسێك) )5لە چوارچێوەی كۆمەڵی وێناكراودا،
واتە شوناسی نیشتمانی یان نەتەوەیی.
شۆڕشی فەڕەنسی تەنیا شۆڕشێكی
دیموكراتی نەبوو ،بەڵكو شۆڕشێكی نیشتمانیش
بوو .ئەوەش بە ڕێكەوت نییە ،چونكە دیموكراسیی
نوێ لە ڕێگەی هەستكردنی نەتەوەوە بەسەروەریی
خۆی بەهۆی مافەكانی هاواڵتیانەوە ،لە بەرامبەر
ئەو فۆڕمەی پێشوو سەریهەڵداوە ،كە تیایدا
بەربژێرییەكانی ئەریستۆكراسی /كەمینە لەالیەك و
نەبوونی مافەكانی میللەت لەالیەكی ترەوە نەتەوەیەك
بەهیچ مانایەك پێكناهێنێ .هەڵكشانی چەسپینی
هەستی نەتەوایەتی ،باڵوبوونەوەی زمانی نەتەوەیی،
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پەراوێزخستنی زمــان و شـێوەزارە ناوچەییەكان،
یەكخستنی سیستەمەكانی خوێندن و كارگێڕی،
لەناوبردنی ســەربەخۆیی هەرێمایــەتی و ناوچەیی
ئەســقەفییەكان (خانــە ئایینییەكانی مەسـیحی)،
نەهێشتنی دەستەكانی ڕاسپێریی تەقلیدیی خاوەن
سروشتی دەرەبەگایەتی ،گشتاندنی سەربازگیریی
تەوزیمیو سروودی نیشتمانی ...و ئەو پێكهێنەرانەی
تر كە دواتر بوونە تایبەتمەندییەكانی بزووتنەوە
ناسیونالیستەكان .شۆڕشەكانی سااڵنی،1848- 1820
لە بارودۆخەكانی یۆنان ،پۆڵۆنیا ،ئایرلەندا ،هەنگاریا،
سربیا ،بروسیا و ئەوانیتردا ،گرێدرانەوە بە پڕۆسەی
پەرەپێدانی هەستی نەتەوایەتی و خەماڵندنی خودی
نەتەوەوە .واتە شوناسی شۆڕشە دیموكراتییەكان
بەشداریكرد لە خەماڵندنی نەتەوەدا ،وەك كۆمەڵێكی
خاوەن مافە سیاسییەكان یان بەپێچەوانەوە ،چونكە
هەندێك جار بزووتنەوە نیشتمانیەكان بوونە مایەی
پیادەكردنی دیموكراسی .بەڕای ئێمە ،كاتێك شۆڕشە
دیموكراتییەكانی عەرەب سەركەوتوودەبن لە بنیاتنانی
دامەزراوە دیموكراتییەكاندا ،دەتوانن بەشداریبكەن
لە خەماڵندنی ئەو شــوناســە نیشتمانییەی هەتاكو
ئێستا لەو قەوارانەدا ڕەوایەتیی تەواوەتی بەدەست
نەهێناوە ،كە بە چەند دەوڵەتێكی ناوچەگەر دانراون.
ئەگەر دیموكراسیش بەكردەوە دامەزرا ،ئەوا لەسەر
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حسابی نەتەوەی عەرەب نابێت ،بەڵكو تێگەیشتنی
نەتەوەی عەرەب سەرەبارەت شوناسی كولتووری،
شــەریكایەتیی ویژدانــی و چەندیــن بەرژەوەندیی
سیاسی و ئابووریدا دەگۆڕێت كە شوناسی نیشتمانی
كامڵدەكەن ،ئەمەش بەڕای ئێمە گۆڕانكارییەكی
گرنگە .كێشەكە ئەوەیە ،لەوانەیە لەو دەوڵەتانەدا
كە شۆڕش ناتوانێت شەوق بۆ ئازدی بگۆڕێت بۆ
دیموكراسی ،قەوارە نیشتمانییەكان هەرەسبهێنن،
بەتایبەتی ئەگەر دەوڵەتەكە فرەشوناس بێتو
نەتەوەی هاواڵتیبوون بنیات نەنێت .ئەمەش لە عیراق،
پاش داگیركردنی لەالیەن ئەمریكاوە ،ڕووی دا .بۆیە
پێویستە جیاوازی بكرێت لەنێوان شەوق بۆ ئازادی
و پڕۆسەی بنیاتنانی دیموكراسی پاش شۆڕشو
سەركەوتنی بنیاتنانی دامەزراوە نیشتمانییەكان
لەسایەی شوناسی عەرەبیی كۆكەرەوەی ئەو
دەوڵەتانەدا ،وەك مەرجی بەردەوامبوونیان وەك چەند
قەوارەیەك پاش هەرەسهێنانی سیستەمی باو.
بەگشــتی ئەرســتۆ پێیــوایــە ،تــەنانــەت
ستەمكاران دەگەنە حوكمڕانی ،ئەنجامی تواناشیان
لە بواری گۆشكردن و كۆكردنەوەی هەژارەكاندا دژی
دەوڵەمەندەكــان یـان وەجاخزادەكــان ،ئۆلیگارشی
دەگۆڕن بۆ ســتەمكاری .گەلێك جار ستەمكاری
هەستی خەڵك بەرامبەر بە یەكســانی دەبزوێنێ،
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بەاڵم بەرامبەر بە یەكسانیی وەك حوكمڕانیكراوەكان،
نەك حوكمڕانەكان .بۆیە حوكمڕانیی ستەمكاری -
لە ڕوانگەی ئەرستۆوە  -ئاوێتەیەكی دیموكراسی
و ئۆلیگارشییە بەشـێوە توندڕەوەكەیان) ،)6واتە
خراپترین شــتی هەردووكیان لەخۆدەگرێت .بۆیــە
بەگشتی دیماگۆگییەت پێش ماوەكانی ستەمكاری
دەكــەوێت .ئــەوە دیماگۆگەكــانن خەڵك دژی
دەوڵەمەندەكان و دەستەبژێر بەگشتی كۆدەكەنەوەو
بە یەكسانی ختوكەی هەستی گشتی دەدەن .دیماگۆگ
ئەوەیە كە دەگۆڕێت بۆ ستەمكار و بەناوی هەژارانەوە
حوكمڕانیدەكات .حەنە ئارندت دەڵێت «ستەمكارەكانی
سەردەمە كۆنەكان  -وەك ستەمكارەكانی سەردەمی
نوێ  -بەهۆی پشتگیریكردنی خەڵكانی سادە یان
هەژارانەوە دەسەاڵتیان گرتۆتەدەست» .بێگومان
ئارندت ،لە ژێر كاریگەریی دەسەاڵتگرتنەدەستی
سەركردە فاشی و نازی و كۆمۆنیستەكان لە نیوەی
یەكەمی سەدەی بیستەمدا ،بیروڕاكانی نووسیوەو
پێیوایە دەرفەتی مەزنی ئەو سەركردانە بۆ پاراستنی
دەسەاڵت ،هەڵقواڵوی خواستی خەڵكە بۆ یەكسانی
لە هەلومەرجی كۆمەاڵیەتیدا .ئەگەرچی گشتاندنەكەی
وەك گشتاندن ڕاست نییە ،بەاڵم هێشتا بۆ زۆرێك
لەو بارودۆخانە ڕاستە كە ڕەوایەتیی ستەمكاری،
هەڵقواڵوی دەستەبەركردنی هەلومەرجی كۆمەاڵیەتیی
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یەكســانە بۆ خەڵك .ئەم یەكســانییەش زۆرجار
لەسەر بنچینەی یەكسانییە لە هەژاریدا یان پلەیەكی
تۆزێك بەرزتر لە هەژاری .هێشتا دەستەبەربوونی
پێداویستییە بنچێنەییەكان ،یەكێكــە لــە گرنگترین
هۆكانی مانەوەی ستەمكاری .هەروەها لەدەستدانی
سەرچاوەی ئەم «ڕەوایەتی»یە لە ڕێگەی هەژاركردنەوە
(بۆ نموونە بەهۆی لیبرالیزەكردنی ئابوورییەوە) بەبێ
جێگرتنەوەی بە سەرچاوەكانی تر (وەك ڕەوایەتیی
دیموكراتیانە) یەكێكە لەو هۆیانەی زەمینە بۆ
بەرپاكردنی شۆڕش دژی ستەمكاری خۆشدەكات).)7
لەوانەیە سوودبەخش بێت لێرەدا ئاماژە بۆ
ئەوە بكەین ،دیموكراسی یەكسانیی نێوان خەڵك
لە تاقە مەسەلەیەكدا دەگۆڕێت بۆ یەكسانیی لە
هەموو شــتەكاندا ،لەكاتێكدا ئۆلیگارشی یەكســان
نەبوونی نێوان خەڵك لە هەندێك مەسەلەدا دەگۆڕێت
بۆ نەبوونی یەكســانی لــە هەمــوو مەسـەلەكاندا،
بۆیە زۆرجار یەكێكیان دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی
ئەویتریان .سەبارەت بەو ئەریستۆكراسییەی ئەرستۆ
پێی باشترە ،ئەوا بەڕادەیەكی نایەكسان مامەڵە
لەگەڵ خەڵك دەكات ،چونكە ئەوان لە هەندێك
مەسەلەی دیاریكراودا نایەكسانن ،هەروەها بەڕادەیەكی
یەكسانیش مامەڵەیان لەگەڵ دەكات ،چونكــە لە
هەندێك مەسەلەی تردا یەكسانن .هەموو ئەوانەش
12
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بەپێی پێویستی و شایستەبوون دەچنەڕێوە .لێرەوە
پایــەبــەرزان ( )Virtueو لێهاتـووەكــان ()Merit
حوكمڕانیدەكەن ،بەاڵم ئەوانە دەزانن لە ڕوویەكەوە
لەگەڵ خەڵك جیاوازن و لە هەندێك ڕووی ترەوە یەكسانن
لەگەڵیان ،لەسەر ئەم بنچینەیەش مامەڵەیان لەگەڵ
دەكەن .ئەم پێوانەیەش ،لە ڕوانگەی بیریارێكی یۆنانییەوە
پێش هەزاران ساڵ ،بنچینەی دەستوورە باشەكانە.
ئـایــا دەســتنیشــانكردنێكی زانســتیی چەمكــی

شۆڕش لەئارادایە؟ دەتوانین بیڵێین ،چەندین هەوڵدان
هەن ،بەاڵم سەختە هەڵكشێن بۆ ئاستی پێناسەی
زانستی ،چونكــە بەكارهێنانی وشــەكە لــە زمانی
ڕۆژانە و تەنانەت نووسینی مێژووییدا باوە .هەروەها
وەك ناوێك بەخشراوەتە ژمارەیەكی زۆر دیاردەی
جیاواز لە ڕووی توندوتیژییەوە ،لە بزووتنەوەیەكی
چەكدارییــەوە  -یان تەنانەت ناچەكــداری  -دژی
ڕژێمێكی دیاریكراو دەستپێدەكات ،هەتاكو دەگاتە ئەو
بزووتنەوانەی ڕووخاندن و گۆڕینی ڕژێم ڕادەگەیەنن،
ئەمەش پڕۆسەی كۆڵینەوە لە زاراوەكە سەختدەكات.
لــە خودی زمانی عەرەبیشدا وشەكە بەكارهێنراوە
بۆ وەســفكردنی چەندیــن بزووتنــەوەی میللیی
هەمەجۆر ،وەك «شۆڕشی قەرامتەكان» .عەرەبەكانی
سەدەی بیستەمیش ،كە كەوتبوونە ژێر كاریگەریی
شۆڕشەكانی سەردەمەكەی خۆیانەوە ،بەكاریانهێناوە
13
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بۆ تێگەیشــتن لە ڕابردوو بەهۆی چەمكەكانی
ئێستاوە .وەك هەوڵدانێكیش بۆ خۆبەستنەوە بە
میراتێكی شۆڕشگێڕیی دیاریكراوەوە ،شۆڕش وەك
پڕۆسەی خەباتی چینە چەوساوەكان دەخرێتەڕوو.
بەوجۆرەش ،وەك چۆن شــۆڕشــی قولەڕەش و
قەرامتەكان هەبووە ،ئاوەهاش شۆڕشی عومەر موختار
) ،)1931- 1862شۆڕشی الدێ بە سەركردایەتیی
محەمەد كوڕی عەبدولكەریم خەتابی (،)1963- 1882
شۆڕشی جەزائیر ،شۆڕشی فەڵەستین ،شۆڕشی
23ی تەمموز /یولیۆی  1952بەسەرۆكایەتیی جەمال
عەبدولناسڕ ()1970- 1918و شۆڕشی 14ی تەمموز/
یولیۆی  1958بەسەركردایەتیی عەبدولكەریم قاسم
) )1963- 1914هەبووە .ئەمەش ڕێبازی شۆڕشگێڕە
ئەوروپییەكانی ســەدەی نۆزدەهەم بوو ،كــە ناوی
«شۆڕش»یان بەخشییە یاخیبوونی كۆیلەكان لە
ڕۆمای كۆن ،بە سەركردایەتیی سپارتاكۆس (شۆڕشی
كۆیلەكان) .هەروەها ڕێبازی چەپی ئەڵمانی بوو،
لە سەردەمی كارل ماركسەوە ،بۆ بەخشینی ناوی
«شــۆڕشــی جوتیاران» بە بزووتنــەوەی ئایینی
هەزارینەی ڕزگاركــەر بە ســەركردایەتیی تۆماس
مونتسەر  -كە مێژووناسە ئەوروپییەكان دەیانخستە
ناو چوارچێوەی «ڕیفۆرم»ەوە  ،-یان ئەو بزووتنەوە
ئایینییە ڕزگاركەرانەی ئەنجامی ئەو هاتنەئاراوەو
14
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پڕۆســەیەكی فــرە ڕەهەنــد و دیاردەی بزووتنەوە
ئایینی ،كۆمەاڵیەتی ،ناڕەزاییدەربڕ و شۆڕشگێڕانەی
لەخۆدەگرت .ئەمەش هێماكردنە بۆ جیاوازیی لەنێوان
ڕێبازی بیریار و ڕێبازی مێژووناسدا.
بــەاڵم بەكارهێنانی وتەكــە بــۆ وەســفكردنی
ئەو یاخیبوونە میللییانە درەنگەوەختانێك و لە ژێر
كاریگەریی ئایدیۆلۆژییە شــۆڕشــگێڕییەكانی سەدەی
بیستەمدا بوو ،دەتوانین گرنگیی شۆڕشی فەڕەنسی،
شۆڕشی ئۆكتۆبەر ،شۆڕشی چین و شۆڕشی كوبا لە
نیوەی دوەمی سەدەی بیستەمدا بهێنینەوە بەرچاوی
خۆمان ،ئینجا چەمكی شۆڕش بەرپاكردن دژی
دیكتاتۆریەتەكانو دەستڕۆیشتنی ئەمریكی لە ئەمریكای
التین بووە زاراوەیەكی سەرەكی لە الهوتی سیاسیی
ڕووناكبیرانی چەپی جیهانی سێیەمدا بەگشتی.
سەبارەت بە مێژووناسە دێرینەكانی عەرەب،
ئەوان وشەی «شۆڕش»یان بەكارنەهێناوە ،بەڵكو
وشــەكانی وەك «دەرچــوون» و «ئــاژاوە» یان
بەكارهێناوەو وتویانە «ئاژاوەی قولەڕەشەكان»و
«دەرچوونی قەرامتەكان» .لە واقیعــدا ئــاژاوە
ملمالنێیەكی ئەهلییە و بە توندوتویژی ،هاوسەنگیی
سیاسی و كۆمەاڵیەتیی باوی نێوان كۆمەڵە ئەهلییەكان
تێكدەدات .پێدەچێت ئەوە  -لە ڕووی مەرجەعییەتەوە
 گرێدراوی تێگەیشتنی ئیسالمی بێت بۆ یەكگرتووییو15
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سەقامگیریی كۆمەڵ ،كە بۆ خۆی پەیوەندیی بە
بەهێزكردنی بزوێنەرەكانی ئاوەدانكردنەوەوە هەیە،
واتە بنیاتنانی شارە سەقامگیرەكان و پالنەكانیان
بەرامبەر بە شێوازی كۆمەڵگەی بیابان نشینی دابەشو
شڵەژاو .بۆیە تێگەیشتنی مێژووناسەكانی عەرەب
لەوەی مێژووناســە هاوچەرخــەكان بە «شــۆڕش»
ناویدەبەن ،ملكەچی ئــەو ڕەوتەیــە كــە كۆنترۆڵی
هاتنەئارای كردوە ،ئەویش دانانی دەرچوونە لە كۆمەڵ
بە وێرانكردنی ئاوەدانی .دەرچوون لە كۆمەڵ یان
نەتەوە هۆی زەمكردنی خەوارجەكانە ،بەاڵم سەبارەت
بە دەرچوون دژی سوڵتانی ستەمكار ،بیروڕا دەربارەی
هەمەجۆر بووە ،هەندێك بە دەرچوون لە كۆمەڵ
دایانناوە و هەندێكی تر بە مەسەلەیەكی ڕەواو تەنانەت
لە هەندێك باردا بە ئەركیان داناوە.
نزیكتریــن وشــە لــە چەمكــی (شــۆڕش)ی
هاوچەرخەوە «دەرچوون»ـە ،بەواتای دەرچوون بۆ
داواكردنی ماف ،چونكە دەرچوون لێرە و لەسەرەتادا
دەرچوون نییە لە كۆمەڵ ،تەنانەت دەرچوون نییە لە
دژی سوڵتان ،بەڵكو «دەرچوونە بۆ» ،دەرچوونە
بۆ ناو خەڵك بەمەبەستی داواكردنی ماف .لەم
بارەشدا ،دەرچوونە بۆ ناو فەزای گشتی ،بەمەبەستی
بەدەستهێنانی مافێك ،یان نەهێشتنی زوڵمێك).)8
ئەمەش یەكــەم دەرچوونە لە ماڵەوە بۆ سەر شەقام
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یان ناو گۆڕەپان ،واتە جێهێشتنی دان بەخۆدا گرتنو
سكااڵكردن و بێزاری دەربڕین و باری ناڕازیبوونە
لە فەزای تایبەتداو گوێزانەوەیانە بۆ فەزای گشتی.
جیاوازی لەنێوان ڕەخنەگرتن و بێزاری دەربڕیندا ،یان
لەنێوان سكااڵكردن و كاری سیاسیدا ،وەك جیاوازیی
نێوان دانیشتن و دەرچوونە .دوەم دەرچوونە لە
ڕێساكانی گەمەكردنو یاسا بەكارەكانو ڕەوایەتیی
باو ،دەرچوونەكەش مانای هێز و توندوتیژی
لەخۆدەگرێت ،چونكە سەرپێچیی هەندێك لەو یاساو
ڕێسایانە دەكات كە لەئارادان ،هەروەها سەرپێچیی
ئەو بونیاد و ئامڕازانەشە كە یاساو ڕێساكان دەپارێزن.
دەرچوونیش لە ڕەوایەتیی باو ،بۆ هێنانەدیی مافێكی
دیاریكراوە كە ناكرێت لەسایەی ڕژێمێكی باودا بێتەدی،
یان بۆ نەهێشتنی زوڵمێكە كە ناكرێت لەسایەی ئەو
ڕژێمەدا و بەهۆی ئەو ئامڕازانەی دەستەبەریكردون
لەناوببرێت .ئەمەش خاڵی هاوبەشی نێوان دەرچوونە
بەو مانایەی لە مێژووی ئیســالمیدا بەكارهێنراوە و
شۆڕشە بەمانا نوێكەی.
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دەرچوونوزاڵبوون
تیۆرێكنییەدەربارەیشۆڕش

سەرسوڕمانێك دەربارەی دەرچوون ناوبانگی
دەركردوە ،كە دەگێڕدرێتەوە بۆ ئەبی زری غەفاری
(ساڵی 32ی كۆچی دوایی كردوە)« :سـەرم لەوە
سـوڕماوە ،چۆن ئەوەی خۆراك لە ماڵەكەیدا نییە
ناچێتە دەرەوە بۆ ناو خەڵك و شمشێرەكەی
ڕاناكێشێت!» لەو ڕۆژەوە چەمكی «دەرچوون»
ناوەڕۆكێكی هێماداری جیاوازی بەخۆوەگرتووە ،كە
بارگاوییە بە هەندێك لە دەرچوونەكەی ئەبی زر و
تیایدا دەرچوون مانای یاخیبوونی چەكدارانەیە دژی
دەسەاڵتی باو ،وەك دەرچوون لە ڕەوایەتی و چوون
بۆ ناو فەزای گشتی ،بەتایبەتی كاتێك دەرچوون بۆتە
میكانیزمێكی گۆڕانكاری لە كۆمەڵگەیەكدا ،كە لەنێوان
میللەت و دەوڵەتی سوڵتانیدا دابەشبووە.
لەوانەیە «زاڵبوون» ئەو زاراوەیە بێت كە
زانایانی ئایینی وەك دەروازەیەك بەكاریانهێنابێت
بۆ بەخشینی ڕەوایەتیی واقیعی بــە دەســەاڵت لە
18
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چوارچێوەی خیالفەتی ئیسالمیدا و زانا ئایینیەكان و
مێژووناسەكان لە سەردەمی ماوردی (450- 364ك) و
تەنانەت ئیبن خەلدونەوە(808- 732ك) تیۆریزەیان
بۆ كردوە و چەمكێكە بەرامبەر بە دەرچوون .ئەوەش لە
ڕێگەی ڕەوایەتیپێدانی سوڵتانییەوە ،بەهۆی بەخشینی
ڕەوایەتییەوە بە پڕۆسەی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت،
بەرامبەر بە پیشاندانی وەال بۆ خەلیفە .زاڵبوون ئەو
پێشینەیەیە كە دەرچوون تیایدا سەرهەڵدەدات و ئاكامی
چاوەڕوانكراویشیەتی ،بەجۆرێك كە دوانەیەكی بەردەوام
(دەرچوون /زاڵبوون) هاتۆتەئاراوە ،نەك دژایەتیكردن
و الیەنگیریكردنی دوو لیست لە پەیوەندییەكی ملمالنێ
و پێكەوەهەڵكردنی ناو ڕژێمی باو .بۆیە ئیبن خەلدون
گەیشتۆتە ئەو ڕادەیەی دەوڵەتی نوێ  -واتەی ئەوەی
بەری دەرچوونە  -ناوبنێ «دەوڵەتی دەرچوون» یان
«دەوڵەتی خەوارجەكان» ،مەبەستیشی لەمە تیمی
خەوارجەكان) )9نییە ،كە لە مێژووی ئیسالمیدا بە
ڕووداوی ناوبژیوانیی نێوان عەمرو كوڕی عاس و ئەبی
موسای ئەشعەریی ناسراوە .پێدەچێت ئیبن خەلدون
عەلی بەدرەدین كوڕی جەماعە (733- 639ك) ،كە
لە قاهیرەی مەملوكی ژیانی بەسەربردووەو ساڵێك
پێش لەدایكبوونی ئیبن خەلدون كۆچی دوایی كردوە،
لە كتێبی (تحریر االحكام فى تدبیر اهل االسالم)
دا نووسیویەتی« :ئەگەر ڕۆژگار بێ پێشەوا بوو و
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یەكێك پێشەوایەتیی گرتە دەســت كە شــایســتەی
نەبوو و بەهێز و توانا و سەربازەكانی خۆی و بەبێ
بەدەستهێنانی بەیعە خیالفەت خەڵكی ســەركوتكرد،
ئەوا بەیعەكە بڕێنراوەتەوە و پێویستە ڕێزی لێ بگیرێت،
هەتاكو موسڵمانەكان یەكگرتووبن و قسەیان یەك بێت،
بۆ ئەمەش لەڕاستیدا گرفت نییە ئەو كەسە نەفام یان
داوێن پیس بێت .ئەگەر پێشەوایەتی بەهێز و زاڵبوونی
یەكێك بڕێنرایەوە ،ئینجا یەكێكی تر هات بەهێز و
سەربازەكانی خۆی زاڵبوو بەسەر ئەوەی یەكەمدا ،ئەوا
ئەوەی یەكەم لەكاردەكەوێت و ئەوەی دوەم دەبێتە
پێشەوا ،لەبەر بەرژەوەندیی موسڵمانەكانی و لەپێناو
یەكخستنی قسەیاندا»))10
ئیبن تیمیە (744- 661ك) لە شیكردنەوە
واقعییەكەی ئەوەوە نزیكبوو ،چونكە پێیوابوو ماوەی
خیالفەتی راشــدین لەواقیعــدا درێژەپێدانی مــاوەی
پێغەمبەرایەتییە ،ئەوەی لەو ماوەیەوە بەكردەوە
لەئارادابوو ،موڵكداری بوو نەك خیالفەت ،شەرعیش
ئەوە حەرام ناكات .ئەو «پاشــا»یەش بە «پاشــای
پەالماردەر» دەناسرێت .زانایانی ئایینی ئەو قۆناغە
لەسەر ئەوە كۆكبوون ،كە یەكگرتوویی نەتەوە و
پێشەوایەتی بپارێزن و بەردەوامبوونی پارچەپارچەبوون
ڕەتبكەنەوە ،تەنانەت ئەگەر نرخەكەی پاساوهێنانەوەش
بێت بۆ سوڵتانی ستەمكار.
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زانایانی ئایینی موسڵمان تێگەیشتنێكی ئایینی
وەهایان خستەڕوو كە پەیوەندیی بە واقیعەوە نەبوو،
وەك ئەوەی دەیانوت خیالفەت بە ڕاوێژی (ئەهلی
حەل و عهقد) ببڕێنرێتەوە ،ئەمەش گۆڕاو بۆ چەند
گوتەیەكی ڕەخنەگرانەو لە هەندێك باردا دژی واقعی
خیالفەت دەوەستایەوە كە ببوو بە موڵك ،هەتاكو
ئیمام ئیبن حەنبەل (241- 164ك) لە ســەدەی
سێیەمی كۆچیدا هات و پاساوی بۆ بەدەستهێنانی
خیالفەت لە ڕێگەی زاڵبوونەوە هێنایەوە (مەبەست
لەكاتی خۆیدا پاساوهێنانەوە نەبوو بۆ میرنشینی
لە چوارچێوەی خیالفەتدا ،چونكە لەو سەردەمەدا
ئەوە لەئارادانەبوو) ،ئەوەش بەدەربڕینی« :ئەوەی
زاڵبێت بەسەریاندا دەبێتە خەلیفە و پێیدەوترێ میری
ئیمانداران ،هەركەسێكیش بڕوای بە خواو دواڕۆژ
هەبێت ،نابێت ڕەتیبكاتەوەو بە میری خۆی نەزانێت،
جا ئەو زاڵە چاكەكار بێت یان خراپەكار ،چونكە
ئەو میری ئیماندارانە») )11حەنبەلییەكانی دواتریش،
وەك ئەبی یەعالی فەرا (458- 380ك) ،بەم شێوەیە
شرۆڤەیانكردوە« :مەبەست لە زاڵبوون لێرەدا ئەوەیە
كە بەیعە دوای زاڵبوون دێت و زاڵیش دەكاتە خەلیفە،
نەك خودی زاڵبوون») .)12لەڕاستیدا بەیعە گەلێك
جار بەشێك بووە لە زاڵبوون ،وەك باری ڕاپرسی
لەسەر سەرۆك كۆماری سەردەمەكەمان ،پاش ئەوەی
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بە ڕێگەی كودەتای نادیموكراتی دەسەاڵت دەگرێتە
دەست ،بەو جۆرەش سەرەنجامی ڕاپرسییەكە
ڕەوایەتییەكی دەستووری دەكات بە بەریدا .شایانی
باسە ،ڕاگەیاندنی ڕەسمی  -تەنانەت لەباری ڕاپرسیدا
 دەربارەی خولێكی تری سەرۆكایەتی لە كۆماریعەرەبیی نادیموكراتیداو تەنانەت لە باری میراتگریدا،
ڕاپرســی ناودەنێت «بەیعــە» ،وەك هەوڵدانێك بۆ
وەبەرهێنانی ســمبولخوازیی ئیســالمی دەربــارەی
«ڕەوایەتی»ی حوكمڕانی.
ئەبو حەسەن عەلی كوڕی محەمەد ماوردیی
شافعی (450- 364ك) ،لە سەدەی پێنجەمی كۆچیدا،
ســەبارەت بــە مەســەلەی «زاڵبوون»ی واقعیانە،
شوێن پێی ئیبن حەنبەلی هەڵگرتو لە كتێبەكەیدا
«االحكام الســلطانیـة» بەهانــەی هێناوەتــەوە بــۆ
چەندین شێوازی گەیشتنە حوكمڕانی لەو سەردەمەی
پێیدەوترێ عەباسیی دوەم ،وەك میرنشینیی ناچاریو
دەسـتبەسـەراگرتن (بەكردەوەش مەبەســتی لــەوە
سەڵتەنەت یان میرنشینی بویهیی بوو لەسایەی
خیالفەتی عەباسیدا) ،سەرباری ویالیەتی پێسپاردن
لەالیەن میری پێشووەوە (واتە میراتگری) و هەڵبژاردنی
(ئەهلی حەل و عەقد) .میری بویهی نازناوی «میری
میرانی» بەدەستهێنا ،كە الی هەندێك گەشەیكرد بۆ
سوڵتان ،بەاڵم ئەوە هەر خەلیفە بوو كە ڕەوایەتیی
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دەكرد بەبەریدا .تێگەیشتنی ماوردی لەنێوان واقعی
میرنشینی دەســتبەســەراگرتنی بویهی و خیالفەتی
ڕەوای عەباسیدا مایەوە ،بۆ پاراستنی پێشەوایەتی
وەك ڕەوایتی بەخش ،لە باری ئەو لێكدانەوەیەدا كە
لێبووردە بوو لەگەڵیدا.
ئەوە بەهێزێكی زیاترەوە الی ئەشعەرییەكان،
بەتایبەتی ئەبی حەسەن ئەشعەریی كوڕی موجاهید
بەسڕی (ت370 .ك) ،دەبینینەوە .ئەبی حەسەن
ئەشعەرییەكی مالكی بوو ،تەنانەت ڕێگەی لەوە گرت
كە نموونەكانی وەك ماوردی ،ناسراو بە واقعیبوونی
سیاسی ،ڕەخساندبوویان ،واتە دەرچوون دژی پێشەوا
خراپەكــار و ســتەمكارەكان .ئەمــەش ڕەنگدانەوەی
فەلســەفەی ســەقامگیری و یەكگرتوویی «كۆمەڵی
موسڵمانەكان»ـە بەشێوەی «سوڵتانێكی زۆردار لە
فیتنەیەكی بەردەوام باشترە» .ئیبن حەزمی زاهیری
)456- 384ك) بەرەنگاری ئەبی حەسەن بوەوە و
دەرچوونی ئیمامەكان  -لەوانە باشترین هاوەاڵنی
پێغەمبــەر  -دژی مەعاوییــە و دەرچوونی حەسەن
بەســڕی و گــەورە پێڕەوكاران بە شــمشــێرەكانیان
دژی حەجاجی) )13بە بەڵگــە هێنایــەوە .لەگەڵ
ئەوەشدا گوتاری واقعیبوونی سیاسی ،كە گوزارشت
لە ناوبژیوانیی دەق و دەوڵەت لەالیەن دامەزراوەی
ئایینیەوە دەكات ،الی ئەو زانا ئایینییە ڕاڤەكارانە
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بەردەوامبوو ،كە بەهۆی لێكدانەوەی دەقەوە پاساویان
بۆ حوكمڕانیی باو دەهێنایەوە .ئەمەش الی ئەبی عزی
لێكدەرەوەی «العقیدة الطحاویة»و تەنانەت الی ئیبن
تیمیە دەبینرێت.
لێرەدا پێویستە هەڵوێستی سەلەفیی ڕواڵەت و
هەڵوێستی ڕاڤەكارانە بەگشتی لێك جیابكەینەوە ،كە
لەو قۆناغەدا ـ بەتایبەتی قۆناغی بااڵدەستیی فیكری
ئەشعەری ـ زاڵبوو .چونكە ئەوەی یەكەم لەكۆتاییدا
لێبوردە نەبوو بەرامبەر بە حوكمڕانی داوێنپیس و الیدا
بەالی ئەوانەی بۆ بەگژاچوونەوەی دەرچوون ،تەنانەت
هەندێك جار دەرچوون لە دژی ئەویان پێ باشتربوو،
هاوكات هوشدارییان دا دەربارەی خراپەكانی دەرچوون،
لەگەڵ ئەوەشــدا الیەنگــری ڕەتكردنــەوەی ئاژاوە
بوون بەشێوەیەكی گشتی و بەشێوەیەكی تایبەتیش
دەرچوونیان دژی حوكمڕانەكان ڕەتكردۆتەوە ،لەپێناو
پاراســتنی یەكگرتوویی نەتەوەدا .لەكاتێكدا گوتاری
ڕاڤەكارانە الیداوە بەالی ڕەتكردنەوەی دەرچووندا دژی
حوكمڕانو ڕوویكردۆتە پاساوهێنانەوە بۆ هەر ڕژێمێك،
كە بەهۆی زاڵبوونو كۆدەنگیی نەتەوەوە دامەزرابێت.
كۆدەنگیش ڕای جیاواز ڕەتدەكاتەوەو دەبێتە مایەی
لەئارادانەبوونی ناڕازی ،واتە كەمایەتییەك لەبەرامبەر
زۆرایەتیو تەنانەت كۆدەنگی ،هەر ڕایەكی تری
جیاوازیش دەرچــوون دەبێــت لــە كۆدەنگی .ئەم
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دەرچوونەش لە كۆدەنگی ،ڕووەكەی تری دەرچوونی
سیاسییە ،كە بۆ خۆی خراپەكاری و ئاژاوەگێڕی و
زوڵمێكی بێوێنەیە.
ئەوەی سەرنجڕاكێشە ،گوتاری سەلەفییەكانی
ســەردەمی ئێســتا تەنیــا الیەنێكــی گوتــاری
دامەزرێنــەرەكانی وەك ئیبن حەنبــەل و ئیبن
تیمیەیان وەرگرتووە ،ئەویش ڕێگرتنە لە دەرچوون
دژی ســوڵتان .كەچی كاتێك ئاقارێكی سەلەفیی
ڕەخنەگرانە سەریهەڵدا ،نەریتێكی دەوڵەمەندی الی
بەرەبابانی زانایانی ئایینی سەلەفی بینییەوە ،كە
پاساو بۆ دەرچوون دژی حوكمڕانی زۆردار دێننەوە.
لێرەدا وردبوونەوە سوودبەخشە بۆ ئەوەی بزانین،
ئەوەی دەرچــوون لــە دژی ســوڵتانێكی ستەمكار
حەرمدەكات ،زۆرجار دەرچوون دژی سوڵتانێك
حەرامدەكات دژی ئەوەی پێش خــۆی دەرچووەو
دواتر بەهۆی زاڵبوونێكەوە ڕەوایەتیی داوەتە خۆی،
ئەمەش بۆتە كۆدەنگی و دەرچوون لە دژی بۆتە
دەرچوون لە دژی كۆدەنگی .لێرەوە ئەو پشت بەو
نەریتانە دەبەستێت كە هەڵیاندەبژێرێت و چەندین
پاســاوی ڕەوا بۆ دەرچــوونی حوكمڕانی ئێستا
دژی ئەوەی پێش خۆی دەبینێتەوە و پاساوەكانی
دەرچوون لە دژی ڕەتدەكاتەوە و لەناو دەقەكاندا
ئەوە دەدۆزێتەوە كە ئەو دەرچوونە حەرامدەكات.
25

عهزمی بشاره

ئیبن تیمیە بڕوای وابوو ،میرنشینی لەسەر
دوو بنچینە دادەمەزرێت« :هێــز و سـەرڕاســتی»،
ئەمەش پشتئەستوور بە چەند دەقێكی قورئان،
كە هێــز لــە پێش ســەرڕاســتییەوە باسكراوە،
وەك« :چاكترین كرێگرتە ئەوەیە كــە بەهێز و
سەرڕاستە»(القصص ،)26:هەروەها قسەی خاوەنی
میسڕ بۆ یوسف (د)« :تۆ لەمڕۆوە الی ئێمە بەهێز
و سەرڕاستیت»(یوسف .)54 :هەروەها پشتی بە
قسەیەكی بەناوبانگی ئەحمەد كوڕی حەنبەل بەستووە،
كە هێزی لە پیاوچاكی بەالوە گرنگترە ،ئەمە ئەگەر
بخرێتە بەردەمی هەڵبژاردنی یەكێكیان .ئەوەتا دەڵێت:
«خراپەكاری بەهێز ،هێزەكەی بۆ موسڵمانەكانەو
خراپەكارییــەكەی بــۆ خۆیــەتی ،بەاڵم پیاوچاكی
الواز ،پیاوچاكییەكەی بۆ خۆیەتیو الوازییەكەی بۆ
موســڵمانەكانە» .لێرەوە ئیبن تیمیــە سیفەتەكانی
دەسەاڵتدارێتیی لە دوو دانەی سەرەكیدا كۆكردۆتەوە،
واتە هێز و سەرڕاستی .بەمەش لەگەڵ زانایانی ئایینی
سوننەو ئەوانەی تر جیاوازبوو كە چەندین سیفەتیان
بۆ میر دانابوو ،یان چەندین ڕێگەی دیاریكراویان بۆ
دەسەاڵتگرتنەدەست دەستنیشانكردبوو ،بەاڵم لەناویاندا
باسی دەستبەسەراگرتن بەهۆی هێزەوەیان نەكردووە،
بەڵكو ئەوانە بەیعەیان پاش دەسەاڵتگرتنەدەست
كردۆتە تەواوكەرێك بۆ ڕەوایەتیی حوكمڕانی و بە
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كۆدەنگیی نەتەوەیان داناوە ،دەرچوونیان لە دژی
بە دەرچوون لە كۆدەنگی داناوە .چونكە توانا الی
ئیبن تیمیە بنچینەی میرنشینیی واقعییە ،لەكاتێكدا
سەرڕاستی مەرجی ڕەوایەتیی میرنشینە .ئیبن تیمیە
بیروڕایەكیشی هەیە كە ڕێگە بە دەرچوون دژی هەر
حوكمڕانێك دەدات ،بەمەرجێك پێڕەویی شەریعەتی
ئیسالمی بكرێت ،لەبەر ئەوەی ئــەو دەرچوونی
بەشێوەیەكی گشتی ڕەتنەكردۆتەوە ،لەو كاتەدا نەبێت
كە دەرچوون دەبێت لە شەریعەت .ئەمە لەكاتێكدایە كە
جەغتی لەسەر ئەوەش كردۆتەوە ،دەشێت دەرچوون
خراپەكاریی زیاتر لە خراپەكارییەكانی حوكمڕانیی
زۆردار بهێنێتەئاراوە .بزووتنەوە ئیسالمییەكان پشتیان
بەمە بەستووە ،كە ڕێگە بە دەرچوون دژی حوكمڕانی
موســڵمان دەدات ،ئەگــەر لە ئایین هەڵگەڕابێتەوە
یان حوكمڕانییەكەی پێچەوانەی شەریعەت بێت .بۆ
ئەوەش پشــتیان بـە لێكدانەوەی هەڵوێستی ئیبن
تیمیە بەســتووە ،كە دەرچوون لە دژی حوكمڕانیی
تەتەرەكانی بەڕەوا زانیوە ،چونكــە لەنێوان خۆیاندا
ئەو شەریعەتەیان پیادەكردوە كە بە «یاســق» یان
«یاسە» ناسراوە ،نەك شەریعەتی ئیسالم ،ئەگەرچی
هەردوو شایەتمانەكەشیان هێناوە.
ئیبن تیمیەی واقعبین بەگشــتی شــۆڕشی دژی
حوكمڕانە ستەمكارەكان ڕەتكردۆتەوە ،چونكە پێیوابووە
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كە« :ئەوەی الی ئایینزاكانی سوننە باڵوە ئەوەیە ،كە
بڕوایان نییە بە دەرچوون لە ڕێبازی پێشەواكانی خۆیان
و بە شــمشــێر شەڕیان لەگەڵ ناكەن ،با ستەمیشیان
تیــادا بەرجەســتەبێت ،هــەروەك چــۆن فەرموودە
صەحیحەكانی پێغەمبــەر(د.خ) ئاماژەی بۆ دەكەن...
چونكە خراپەكارییەی لە ئەنجامی شەڕەوە پەیدادەبێت
زۆر لەوە گەورەترە كە لە ستەمی ئەوانەوە پەیدابووە.
بۆیە زۆربەی خراپەكاران بەرگرییان لە پابەندبوون بە
ئێش و ئازار و ستەمەوە كردوە ،تەنانەت نەمانبیستووە
یەك تایەفەی لە ســنووری دەسەاڵتدارێك دەربچێت،
ئەگەر بێت و دەرچوونەكەی خراپەكارییەی لەپشتەوە
نەبووبێ ،كــە زۆر گەورەتــربووە لەو خراپەكارییەی
ئەنجامی ستەمكاری هاتۆتەئاراوە .»..ئیبن تیمیە
جەغت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە دەبێت ملكەچی
بۆ حوكمڕان بكرێت ،بەو مەرجەی لە فەرمانی خوا
دەرنەچن .بۆیە بەخەیاڵ لەگەڵ گرووپە شیعییەكان
دەكەوێتە مشتومڕەوە« :قسەی ئەهلی سوننە زۆر
ڕاست و دروست و دانایانەیە ،قسەی ئەهلی ڕافزەش
درۆو گەوێرییە .ئەهلی سوننە دەڵێن :میر و ئیمام و
خەلیفە دەسەاڵتدارن و دەتوانن كارێك كە مەبەستیان
بێت لە میرنشینەكەیاندا جێبەجێی بكەن .هەروەها
پێشنوێژ ئەو كەسەیە نوێژ بەخەڵك دەكات و ئەوان
متمانەیان پێیەتی بۆیە دەیكەنە ئیمامی خۆیان .ئەو
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پێشنوێژەی نوێــژ بــە كەس ناكات شایستەی ئەوە
نییە ببێتە ئیمام بێت .جیاوازیش لەنێوان ئیمام و
ئەوەی دەبێت ئیمام بێت الی گەوێران شاراوە نییە.
دەڵێن ئەوەیانە كە لەسەر چاكە و لە خواترسان و
دووربوون لە گوناهـ و خراپە هاوكاریدەكرێت و لە
سنووری فەرمانی خوادا بەگوێی دەكرێ و شمشێر
لە دژی هەڵناكێشرێت ،بەو مەرجەی بێفەرمانیی خوا
نەكات .فەرموودەكانی پێغەمبەریش(د.خ) ئاماژە بۆ
ئەوە دەكەن ،هەروەك لەالیەن موسلم و بخارییەوە
هاتووە ،لە ئیبن عەباسەوە(ڕەزای خوایان لێ بێت)،
لە پێغەمبەرەوە(د.خ) كە فەرموویەتی« :هەركەس لە
میری خۆی شتێكی بینی بەدڵی نەبوو ،با ئارامبگرێ
لەسەری ،چونكە هەركەس بستێك لە ڕكێفی سوڵتان
دەربچێتو بەو حاڵەوە بمرێت ،ئەوا بە مردنێكی جاهلی
دەمرێت» .واتە ئەوەی خۆی لێ بەدوورگیراوە بریتی
بووە لە دەرچوون لە دەسەاڵتی سوڵتان و جیابوونەوەی
لە سەرجەم موسڵمانان .بۆیە فەرمایشیكردوە بە
ئارامگرتن بەرامبەر بەو شتانەی لە میردا بەدڵمان نین.
لێرەشدا باسی هیچ سوڵتانێكی دیاریكراوی نەكردوەو
ناوی هیچ میر و كۆمەڵێكیشی نەبردووە»).)14
بەاڵم ئیبن تیمیە پێیوانییە پێشەوا سەرچاوەی
ڕەوایەتییە ،بەڵكو كاركردن بە شەریعەت سەرچاوەی
ڕەوایەتیە .هەروەها وتویەتی ،تاقە فەرموودەیەكی
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پێغەمبەر كــە ڕێگربێت لــە دەرچوون دژی پێشەوا،
فەرموودەی (كوثر بن حكیم بن نافع)ـە ،كە
دروســتكراوە .هەرچی فەرمودە صحیحەكانیشە
دەربارەی شەڕكردن لەگەڵ ئەوانەی لە ژێر ڕكێف
دەرچوون ،هەموویان لەسەر ئەوە كۆكن كە دەبێت
شەڕ لەگەڵ ئەوانە بكرێت كە لە شەریعەت دەرچوون،
نەك ئەوانەی لە دژی پێشەوا دەرچوون .هەروەك
دەڵێت« :بەاڵم دەربارەی شەڕكردن لەگەڵ ئەوەی
تەنیا لە فرمانی پێشەوایەكی دیاریكراو دەرچووە،
لە هیچ دەقێكدا ئاماژەی بۆ نەكراوە» .ئیبن تەیمیە
تەنانەت پاســاوی بۆ دەرچوون لــە دژی پێشــەوای
دادپەروەریــش هێنــاوتــەوە ،ئەنجامی گومانپێكردن
یان بەهۆی ڕاڤەكردنەوە ،وەك چۆن مەعاوییەی
كوڕی ئەبی سوفیان دژی عەلیی كوڕی ئەبی تالیب
دەرچوو) .)15ئەم هەڵوێستەی ئیبن تەیمیە بەهانەیە
بۆ دەرچوون لە باری مێژووی ئیســالمیدا ،كـە بووە
هۆی دروستكردنی واقیعی دەوڵەتی ئیسالمیی پاش
مەعاوییە .ئەو لێرەدا بەكردەوە بەهانــە و پاكانــە
بۆ میرنشینیی دەستبەسەراگرتن دێنێتەوە ،چونكــە
دەرچوون تەنانەت ئەگەر ڕەتكردنەوەی میرنشینێكی
باویش بێــت ،بەهانــە بۆ دامەزراندنی یەكێكی
تر لــە ڕێگــەی زاڵبوونــەوە  -پاش دەرچوون بۆ
بەگژاچوونەوەی لە ڕێگــەی هێــزەوە  -دەهێنێتەوە.
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ئاشــكرایە بەهانــە بەهــۆی جێمــاوە و كاریگەریی
پاشەكییەوە بەجێدێت و ئەنجامەكەی كۆنترۆڵدەكات،
چونكە ڕوونە كە ئیبن تیمیە دەرچوونی مەعاوییە دژی
عەلی كوڕی ئەبی تاڵیبی تاوانباردەكرد ،ئەگەر بهاتایە و
عەلی كوڕی ئەبی تاڵیب سەربكەوتایەو ئیبن تەیمیەش
لە واقعێكی تردا بژیابایە ،چونكە ئەوەی بەالی ئەوەوە
گرنگ بوو ،پاراســتنی یەكگرتوویی ئومەتی ئیسالم
بوو ،كە بەپێی شەریعەتی خوا دەچێتە ڕێوە.
فیقهی سیاسیی سونی پێش ئیبن تیمیە
پرگماتیستانەتر بوو  -ئەگەر دەربڕینەكە ڕاســت
بێــت  -بــۆ داننــان بەشــێوەیەكی هەمیشــەیی
دەسەاڵتگرتنەدەستدا لە ڕێگەی زاڵبوونەوە ،شان
بەشانی هەڵبژاردن لەالیەن (ئەهلی حەل و عەقد)ەوە،
واتە میراتگری .ئەوە جوینی (478- 419ك) بوو كە
پاساوی بۆ پێشەوایەتیی دەسەاڵتدار یان سەركەوتوو
هێنایەوە ،تەنانەت ئەگەر مەرجەكانی پێشەوایەتیشی
تێدا نەبێت ،مادام سەركەوتووە و ناوی «والی»ی پێ
بەخشی و مەرجی ئەوەی بۆ والییەكان داناوە كە ڕاوێژ
بە زانایان بكەن .هەروەها ئیبن قدامە (620- 541ك)
لە كتێبەكەیدا «الكافی فی تفسیر ابن حنبل» ،چونكە
هەریەكێك پێشەوایەتیی بە كۆدەنگیی موسڵمانەكان
سەلما ،ئەوا دەرچوون لە دژی و شەڕكردن لەگەڵیدا
حەرامكراوە ،وەك پێشــەوایەتیی ئەبوبەكری سدیق
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یان بە ڕاسپاردنی لەالیەن پێشەوای پێش خۆیەوە،
وەك ڕاسپاردنی عومەر لەالیەن ئەبوبەكرەوە ،یاخود
بە سەركوتكردنی خەڵك هەتاكو ملی بۆ دەدەن و بە
پێشەوا قبوڵیدەكەن ،وەك عەبدولمەلیك كوڕی مەروان.
لێرەدا ڕووبەڕووبوونەوەی دەرچوون و پێشەوایەتیی
زاڵبوون بەڕوونی دەردەكەوێت و ئیبن قدامە دەرچوون
لە دژی پێشەوایەتیی دەســتبەســەراگرتن و زاڵبوون
حەرامدەكات .یەحیای كوڕی شەرەف نوویش (641
676ك) بەوپەڕی ڕاشكاوییەوە دانی بەوەدا ناوەوبەهۆی توندوتیژیی خودی حوكمڕانییەوە پاساو
بۆ ملكەچكردن دێنێتەوە ،واتە بە زوڵم پاساو بۆ
ملكەچكردن بۆ زوڵم دێنێتەوە .هەتاكو الی بەناتی
)1194- 1163ك) هاوسەردەمی شێخ محەمەد كوڕی
عەبدولوەهاب (1206- 1115ك) زوڵمی هەرە گەورە
دەبێتە دەرچوون دژی حوكمڕان .ئەوەی ئەو ڕاشكوییە
وێنادەكات ،ئەم دەربڕینەیە« :ئەوەی توندوتیژیی
دژی خەڵك برەوبستێنێ دەبێت خەڵك ملكەچی بن».
ئەمەش ئەو ڕستەیەیە كە دەگێڕدرێتەوە بۆ مەعاوییەو
زانایانی ئایینی مالكی بەهۆیەوە گفتوگۆكەی خۆیان
دەربارەی پێشــەوایەتی پوختكردۆتەوە .هەروەها
ماوردی ڕەوایەتیی بەخشیوەتە حوكمڕانیی بویهییەكان،
بەدرەدین كــوڕی جماعەش ڕەوایەتی بەخشــیوەتە
حوكمڕانیی مەمالیكەكان .ئەو دەربڕینەش لە پەراوێزی
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چەندین ڕوونكردنەوەدا بەدیدەكەین ،وەك پەراوێزی
بناتی لە باســكردنی زرقانیدا ،پەراوێزی دســوقی بۆ
باسكردنی مەزن و زۆری تر.
ئەمەش نەریتێكە كوڕی عەبدولوەهاب پشتی
پێ بەستووە ،بەاڵم بەشێوەیەكی ڕەها دەرچوون
دژی خاوەن دەسەاڵت حەرامدەكات ،چونكە ڕەفتاری
بەرامبەر بە موسڵمانەكان بە ڕەفتاری پێغەمبەر یان
پەیامبەر بەرامبەر بە كافرەكان دەچێت ،نەك ڕەفتاری
زانا یان سەركردەی سیاسی .لێرەوە ،لەبەرئەوەی لە
گۆشەنیگای خۆیەوە ڕەهاخوازانە لەسەر هەق بوو ،بۆیە
تەنانەت پاساوی بۆ بەكارهێنانی هێز نەهێناوەتەوە،
بەڵكو هێزی بەكاریهێناوەو دەرچوون تەنانەت دژی
حوكمڕانی ویالیەتەكانیشی حەرامكردوە« :پێموایە
گوێدێریو ملكەچی بۆ پێشەوایانی موسڵمانەكان-
چاكــەكــار و خراپەكارەكانیــان  -پێویســتە،
ئەگەر فرمانی سەرپێچیكردنی خوایان دەرنەكردبێت.
ئەوەی خیالفەتی خرایە ئەستۆ و خەڵك لەسەری
كۆكبوون و پێی ڕازیبوون و بەشمشێرەكەی زاڵبوو
بەسەریانداو بووە خەلیفە ،پێویستە گوێدێریی
بكرێتو دەرچوون دژی حەرامكراوە») .)16ئەگەرچی
كوڕی عەبدولوەهاب لە حوكمڕانەكانی ڕۆژگارەكەی
یاخیبوو ،بەاڵم تەنانەت ئاڕاستەكردنی ڕەخنە یان
ئامۆژگاریی ئاشكرا بۆ والییەكانی لەسایەی ئەو
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حوكمڕانییــەدا حەرامكردبــوو كــە پشتگیریدەكرد،
فرمانی ئەوەشی دەركردبوو كە دەبێت ئاڕاستەكردنی
ئامۆژگاریش پەردەپۆشكراوبێت .هەروەها گوێدێریی
خاوەن دەسەاڵت بە مەسەلەیەكی ڕەها دانا.
بەو جۆرە هەڵوێســتی گوێدێریی خاوەن
دەســەاڵتەكان گــۆڕا بــۆ هەڵوێستێكی گشتیی
موحافەزەكارانەو وای لە زۆرێك لە سەلەفییەكانی
دەرچووی قوتابخانەی نەجدی «موەحەدون» یان
«وەهابییەكان» كرد هەڵوێستێكی دوژمنكارانەیان،
یان گومانكارانەیان ،یاخود لــە باشــترین باردا
خراپیان بەرامبەر بە شۆڕشەكانی عەرەب هەبێت.
سەبارەت بە هەڵوێستی ڕەسمیی شانشینی سعودیش
بەرامبەر بە شۆڕشەكان ،ئەوا ئەو نەریتەی لە ڕەوتی
چەند ســیاســەتێكی پرگماتیستانەی شانشینێكی
موحافەزەكارانەدا  -لە ڕووی سیاسیو كۆمەاڵیەتیەوە-
بەكارهێناوە كە پاساو بۆ سەقامگیریی دەوڵەتانێك
دەهێنێتەوە نە دیموكراتین و نە ئیسالمی و دەرچوون
لە دژیان ڕەتدەكاتەوە.
هێــزە موحافەزەكارەكانی الیەنگــری هــەر
ڕژێمێكی باو ،دەرچوون لە دژی ئەو ڕژێمەیان بە ئاژەوە
داناوە .ئاژاوەش چەند مانایەكی پێوانەیی نێگەتیڤ
لەخۆدەگرێت ،وەك پشــێویی كۆمەاڵیەتی و باری
دوژمنایەتی توندوتیژ و بەردەوامی نێوان چەندین گرووپی
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دانیشتوان ،بەواتای شەڕی ناوخۆ لە سەردەمەكەماندا.
ئەمەش ئەوەیە كە هێزە موحافەزەكارەكان (بەواتای
پاراستنی ڕژێمی باو) لە ســەردەمەكەماندا دەیكەن،
چونكە هەر شۆڕشێك بەپێویست بە ئاژاوە دادەنێن...
فەرهەنگی سیاسیی ئەو ڕژێمە عەرەبیانەی ڕووبەڕووی
ڕاپەڕینەكان ،یان شۆڕشەكان ،یاخود بزووتنەوەكانی
ناڕەزاییدەربڕین بوونەوە ،پڕیەتی لە دەستەواژەكانی
ئاژاوە ،واتا وێناكردنی شۆڕش وەك ئاژاوە .هەروەها
نموونە دەربارەی چەندین هەوڵدانی بەكردەوەی تێدایە
بۆ وێناكردنی شۆڕش وەك ئاژاوە ،یان تەنانەت گۆڕینی
بۆ ئــاژاوە.
سەختە لە سایەی دوانەی دەرچوونو زاڵبووندا
هیچ شێوەیەكی تیۆری شۆڕش بەدەستبێت ،چونكە
فیكری ئیسالمی فیقهی پاساو بۆ قبوڵكردنی سوڵتانی
ستەمكار دەهێنێتەوەو ئەو دەرچوونە ڕەتدەكاتەوە ،كە
بە شۆڕشی چەكداری دژی ڕژێمەكانی ئەم سەردەمە
دەچێت .دەشێت پاساو بۆ دەرچوون دژی ڕژێمێك
بهێنرێتەوە كە شەریعەت جێبەجێناكات ،یان فەرمانی
سەرپێچیكردنی شەریعەت دەردەكات ،بەاڵم ئەوەی
زاڵە پاساوهێنانەوەیە بۆ ڕژێمی باو ،تەنانەت ئەگەر
دەرچوونەكە بۆخۆی بووبێتە سیستەمێكی باو ،واتە
زاڵبووبێت .ئێمە بەرامبەر بە دینامیكییەتی دەسەاڵت
 ئۆپۆزسیۆن ،یان حوكمڕانی  -ئۆپۆزسیۆن نین ،كە35
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مەسەلەكان و ناكۆكییەكانیان لە چوارچێوەی ڕژێمەكەدا
چارەسەربكرێن ،یان لــە بــاری چارەسـەرنەكردنیدا
شۆڕش دژی ئەو ڕژێمە بەرپابكرێتو فیقهی ڕەخنەگرانە
یان پاساوهێنەرانەی خۆ بهێنێتەدی ،تەنانەت لە
پاساوهێنانەوەدا بۆ دەرچوون ئێمــە لەبەردەم هیچ
جۆرێكی تیۆرەكانی شۆڕشدا نین.
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وشەی«شۆڕش»

«الثورة :شۆڕش»

بەپێی (لسان العرب) وشەی
لە (ثار الشيء  ،ثورانا ،تثور :هاج) واتە (هەڵچوونی
شتێك ،هەژان و هەژاو :تێكڕژان)ەوە هەڵهێنجراوەو
هەڵچــوو :تووڕە و پڕدانیش :ڕاپەڕینە) ...)17دەوترێت
ئارامبە ،هەتاكو ئەو هەڵچوونــە دادەمركێتەوە ،كە
مانای «تێكڕژان»ـە .شــۆڕش لە (لســان العرب)دا
تێكڕژانە ،كە بێگومان مانای توڕەبوون لەخۆدەگرێت.
گومانی تێدا نییە ،سەرچاوەی دەستەواژەی «تێكڕژانی
عەرابی» لەگەڵ ئەوەی دواتــر ناوینرا «شــۆڕشی
عەرابی» ،الی عــەرەب نیزیكایەتییەكی واتاداریان
هەیە .بەم واتایــە ،شــۆڕش لە تێگەیشتنی عەرەبدا،
ڕەهەندی توڕە و یاخی و تێكڕاژوی هەیەو هەمیشە كاتی
بەخشینی ناوی شۆڕش بە دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی-
ســیاســی بەمێشــكدا هاتووە ،هەتاكو ئێستاش لە
كولتووری عەرەب و بەكارهێنانی میللیشــدا ڕەهەندی
توڕەی هەڵچوو لە چەمكی شۆڕشدا هەیە .لەبەرئەوەیە
الوانی میســر لە ســەرەتادا كۆششەكەی خۆیان بە
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«كۆبەندیی الوانی شۆڕشی توڕەیی» ناونا .هەروەها
توفیق حەكیم ( )1987- 1898لە كتێبی «شۆڕشی
الوان»دا جیاوازی لەنێوان شۆڕش و تێكڕژاندا دەكات،
وەك هەوڵدانێكی زاراوەسازی بۆ لێك جیاكردنەوەی
شۆڕشو تێكڕژان ،بەو جۆرەش وشەكە ڕەگەكەی
خۆی جێدەهێڵێو ڕوودەكاتە زاراوەكە« :جیاوازیی
نێوان شۆڕش و تێكڕژان ئەوەیە ،تێكڕژان چاك و
خراپ لە ڕەگەوە هەڵدەكێشێت ،وەك ڕەشەبای توڕە
كە تەڕ و وشك پێكەوە لەناودەبات ..كەچی شۆڕش
سوودبەخش دەهێڵێتەوە و هێزی لێ وەردەگرێتو تەنیا
كۆنی ڕۆچووی ڕێگری زیندوێتی لەناودەبات.)18)...
لێرەوە وشــەی شــۆڕش گرێدراوەتــەوە بە
بزووتنەوەی خێرای خرۆشاوەوە كــە كاری ڕابوون،
وەك بازدان و ڕاپەڕین و هەڵسان ،لەخۆدەگرێت.
هەروەها لێرەوە خەڵك وشــەی «قەومە»یان وەك
هێمایەك بۆ ڕاپەڕینی شارەكان بەكارهێناوە .بۆ
نموونە ،دەوترێت «قەومەی حەڵەب» ساڵی 1850
دژی سەربازگیری و هەژاری ،كە تیایدا هەژارەكان
هێرشیانكردە سەر گەڕەكە دەوڵەمەندەكانو دەشێت
لە ناوچەكانی تری شــارەكانی واڵتەكەمــان پێی
بوترێ شۆڕش .بە شۆڕشەكانی جوتیارانیش دەوترا
«عامیە»و دەركەوتووترینیان عامیەی كسرەوان بوو -
بە سەركردایەتیی تانیوس شاهین  -لە چیای لوبنان،
38

شۆڕش و توانای بهرپاکردنی شۆڕش

ئینجا عامیەتەكانی چیای دروزەكان ،لەكاتێكدا بە
ڕاپەڕینەكانی شارەكان دەوترا «قەومە»و دیارترینیان
قەومەی حەڵەبی ســاڵی  1850بــوو ،كـە نموونەی
ئەو جۆرە «شــۆڕش»انەی شــارەكان لە سەدەی
نۆزدەهەمدا دەخاتەڕوو) .)19توندوتیژیی میللیش لەو
كاتەدا ،مەیلی هێرشكردنە سەر دوكان و ماڵەكانی
كەمایەتییە ئایینیەكانیشی لەخۆدەگرت.
عەبدوڵاڵ عەرەوی لە «مجمل تاریخ المغرب»دا
باسی ئەو كۆمەڵە جیهادكەرانە دەكات ،كە لە نیوەی
دوەمی سەدەی نۆزدەهەمدا لەنێوان تونس و جەزائیرو
لیبیادا هاتوچۆیانكردوە و هێمــا بۆ ئــەوە دەكات،
ناوچەكانی ناوەوەی مەغریب بــۆ ماوەیەكی درێژ
نەكەوتونەتە ژێری باری داگیركردنەوە .ئەو پێیوایە،
بزووتنەوەی محەمەد كوڕی عەبدولكەریم خەتابی،
جەنگێكی جیهادكارانەیە و بە «جەنگی الدێ»
ناویدەبات .هەروەها باسی بزووتنەوە تیرەگەرییەكانی
پێشوو دەكات ،كە ناوی شۆڕشیان بەسەردا دابڕابوو،
وەك «شــۆڕشی كوڕی غیزاهم» لە تونس(،)1864
یان «شــۆڕشی موقــرانی» لە جەزائیر()1871و
لەو بڕوایەدایــە ،كــە مامەڵەكردن لەگەڵ ئەوانو
بزووتنەوەكــەی عەبدولكەریم خەتابی بەشــێوەی
ئێستای ،واتە وەك شۆڕشەكانی سەدەی بیستەم،
بەری پیادەكردنی ئاقارێكی نوێیە« :پشتگیریكردنی
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شۆڕشی الدێ لەالیەن بزووتنەوەی سۆشیالیستیی
جیهانییەوە ڕەنگێكی وەهای بەو شۆڕشە بەخشی
كە زۆر لە شــۆڕشـەكانی ئاســیا و ئەمریكای التین
نزیكیــان خســتەوە ،كەچی نووســەرانی مەغریب
سوورن لەسەر ئەوەی ،هاوكاتیی خۆبەدەستەوەدانی
سەرۆكی گوندی( )1926و سەرەتای ناڕەزاییەكان
بەرامبــەر بــە داگیركردنی زەوییــەكانی دەوروبەری
مكناس و تادال لەالیەن ئاوەدانكەرانەوە ...شۆڕشی
الدێی كردە ڕووداوێكی هاوچەرخی ناو ناخی سەدەی
بیستەم .ئایا ئەمە ڕاستە؟ ئایا شیكردنەوەكە لەگەڵ
گەشەكردنی مێژووییــدا ڕێــدەكات ،یــان بە چەنــد
ئامڕازێكی زۆر ژیرانە بەالڕێیدا دەبات؟ ئەگەر ئەوە
بەكردەوە ڕاست بێت ،ئایا هیچ مانایەك دەمێنێتەوە
بۆ لێك جیاكردنەوەی بەرگریكردنی خۆڕســكانە و
بەرگریكردنی نیشــتمانیی نــوێ؟» .بۆیە عەرەوی
پێی باشــترە شــۆڕشی الدێ ،وێڕای ئەو خەسڵەتە
سەردەمیانەی تیایدایــە ،بخرێتــە چوارچێوەیەكی
تەقلیدییەوە .مەبەستیشی لە تەقلیدی «چوارچێوەی
ناوچەیی شاخاوی گوندییە») ،)20كە لــە بــاری
شۆڕشێكی بەردەوامدا بوو دژی داگیركردن.
ئێمەش پێمانوایە پرسیاركردنەوەكانی عەرەوی
لەجێی خۆیاندان و قسەكانی بۆ زۆربەی ئەوانە ڕاستن
كە پێیاندەوتــرێ شــۆڕشــەكانی سەدەی بیستەمو
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مانای نوێی شــۆڕشــیان پێ بەخشرابوو ،لەكاتێكدا
ئەوانە زیاتر لە مانای پیت بەپیتی شــۆڕشــەوە (واتە
تێكڕژان) نزیكبوون.
بــەاڵم ئــەوەی تێگــەیشــتنی ســەختــە،
پرسیاركردنەوەیەكی گومانكارانەیەو لەناو ئامڕازەكانی
ڕاگەیاندندا دەربارەی شۆڕشە عەرەبییەكانی ئێستا
باڵوە و بەشێوەیەكی تایبەتی ڕۆشنبیریانێكی عەرەب
دەیوروژێنن ،كە ڕۆژانێك چەپڕەو بوون و هەتاكو
ئێســتا هەندێك لە كەرەســتە زاراوەسازییەكانی
چەپیان بەدەســتەوەیە .ئەوانــە ،لەبەر هۆكارێكی
دیاریكراو ،پێیانوایە شۆڕشەكانی عەرەب شایستەی
ئەوە نین وشەی شۆڕشیان پێ ببەخشرێت ،چونكە
نەزانن یان خۆیان گێل دەكەن بەرامبەر بە مانای ئەو
وشە عەرەبییە نیمچە سادەیەی شۆڕشەكانی عەرەب
لە ڕووی سیاسی و ژیوارییەوە تێیان پەڕاندووە .ئەوانە
تەنیا ئاشــنان بە چەند شۆڕشێكی تایبەتی ،وەك
شۆڕشی ئۆكتۆبەر و شۆڕشی فەڕەنسی .شۆڕشەكانی
عەرەبیــش نزیكتــرن لە شــۆرشــی فەڕەنسییەوە،
ئەگەرچی لە شــۆڕشی فەڕەنسی میللیترن و لەویش
كەمتر پۆپۆلیستانەن.
گشــت خراپــە و چاكەكــانی بزووتنــەوەی
گۆڕانكاریی ئێســتای نیشــتمانی عەرەب ،ئەنجامی
دەستەبژێرنەبوونیەتی .مەبەست دەرچوونی چەندین
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كەرتی فراوانی میللەتــە بۆ نــاو فەزای گشتی ،واتە
بۆ ناو ســیاسەت .بەشداریكردنی میللیی عەرەب لە
شۆڕشەكاندا ،بــەراورد بــە هەر شۆڕشێكی مێژووی
ناودار ،بەشــداریكردنێكی فراوانــە .كەچی هەندێك
ڕووناكبیر هەڵوێستی خراپیان بەرامبەر بە شۆڕشەكانی
عەرەب هەیــە .هەندێك لەوانە هەڵوێستی خراپی
خۆیان بەرامبەر بە بزووتنەوەی میللەت ئاشكراناكەن،
بەڵكو چەمكی شۆڕش دەكەنە چەمكێكی بااڵڕەوی
بڵندیخــواز (تەنانــەت شــاعیرانە) ،یان چەمكێكی
كۆمەڵناســانەی پێشــوەخت دەســتنیشــانكراو و
بزووتنەوەی گۆڕانكاریخوازی میللیی عەرەب بەپێی
ئەو چەمكە داوەریدەكەن ،كە بەری خەیاڵی خۆیانە و
«ئیلهام»ی لە شۆڕشەكانی ترەوە وەرگرتووە.
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شۆڕش،کودەتا،ڕیفۆرم

لەگەڵ ئەوەدا و بەهۆی هەموو ئەوانەوە،
پێویستە هەوڵبدرێت سنووری چەمكە هاوچەرخەكە،
النی كەم لە بواری سیاسیدا ،بەوردی دیاریبكرێت،
بەجۆرێك كە دیاریكردنێكی ئایدیۆلۆژیانەی وەها
نەبێت شۆڕش بكاتە مەسەلەیەكی باش یان خراپ،
یاخود شۆڕش ببێتە پشێوی و ئاژاوە و مەترسییەك
بۆ میللەتەكان و مرۆڤایەتی .مەبەست لە شۆڕش،
جواڵنەوەیەكی میللیی فراوانە لە دەرەوەی بونیادی
دەستووریی باو یان لە دەرەوەی ڕەوایەتی ،ئامانجی
گۆڕینی ســیســتەمی حوكمڕانیی باوە لە دەوڵەتدا.

شۆڕش بەم مانایە ،بزووتنەوەیەكە ئامانجی گۆڕینی
ڕەوایەتیی ســیاســیی باوە ،كە بڕوای پێی نییە و
گۆڕینییەتی بە ڕەوایەتیەكی نوێ.
ئەم پێناسەیە بە عەرەبیی سەردەمەكەمان
شۆڕش لە كودەتای سەربازی جیادەكاتەوە ،چونكە
ئەمەی دوایی بەپێویست تاودەرەوەی بزووتنەوەیەكی
میللی نییە ،ئەگەرچی دەشێت كودەتایەكی سەربازی،
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كە ئامانجی گۆڕینی سیستەمی حوكمڕانییە ،لەالیەن
میللەتەوە پشــتگیری بكرێت .هەروەها شــۆڕش لە
ڕاپەڕینی ناڕەزاییخوازانەی میللەت یاخود یاخیبوونە
جۆربەجۆرەكان جیادەكاتەوە ،كە مەسەلەی گۆڕینی
سیستەمی حوكمڕانی دەرنابڕن.
جیاوازییەكی زمانەوانی لەنێوان هەردوو
وشەی «كودەتا»و «شۆڕش»دا هەیە .كاتێك لە
ڕێگەی (لسان العرب)ەوە دەگەڕێینەوە بۆ مانای
عەرەبیی شۆڕش ،دەبینین دەرەنگ وەختانێك نەبێت
واتای ()Revolutionی نەداوە و وشەكە لە مێژووی
عەرەبدا ،بەپێی ڕەچەڵەكی زانســتی یان ڕەهەنــدە
كولتووری و كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان ،هەمان واتای
))Revolutionی نەبووە ،بەڵكو مانایەكی سنوورداری
هەبووە ،ئەویش «تێكڕژان» یان «هەڵسان» بووە.
سەیر ئەوەیە وشەی «كودەتا» ،بەواتای گۆڕان ،تەنانەت
لە ڕەچەڵەكە زمانەوانییەكەیدا ،نزیكتربووە لە چەمكی
شۆڕش ،كە لە سەردەمەكەماندا بەكاردەهێنرێت.
ئەوەی لێرەدا سەرنجڕاكێشە ،توركو فارسەكان
بۆ گوزارشتكردن لە «شــۆڕش» بەواتا كۆمەاڵیەتیو
ســیاســییەكانی ،كــە مانای گۆڕانكاریی ڕیشــەیی و
گواستنەوەیە لە بارێكەوە بۆ یەكێكی تر (بۆ نموونە لە
حوكمڕانیی سوڵتانییەوە بۆ حوكمڕانییەكی دەستووری)،
وشەی «ئینقیالب»ی عەرەبییان بەكارهێناوە .بۆیە
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دەوترێ« :ئینقیالبی دەســتووری» ،واتە «شــۆڕشی
دەستووری»و «ئینقیالبی ئیسالمی» ،واتە «شۆڕشی
ئیسالمی» .فارس و توركەكان وشەی «ئینقیالب»ی
عەرەبیان بەواتای شۆڕش بەكارهێناوە ،چونكە لە وشەی
شۆڕش زیاتر مانای گۆڕینی سیستەمی سیاسی دەدات،
كە واتای باری تێكڕژان و توڕەیی دەدات .پێدەچێت
فارس و توركەكان لە شوێنی گونجاو و بەمانای گونجاو
وشەی «ئینقیالب»یان بەكارهێناوە ،لەكاتێكدا عەرەب
بەمانا ڕێژەییەكەی ئەو وشەیەیان بەكارهێناوە و زیاتر
لە «كودەتای سەربازیدا» قەتیسیانكردوە! بۆیە وەك
چەمكێكی نێگەتیڤ هاتۆتە ناو زمانی عەرەبییەوە،
چونكە مانای ڕووخاندنی ڕژێمی حوكمڕانی بووە ،بەو
واتایەی لە نیوەی دوەمی سەدەی بیستەمدا باڵوبووە،
ئەویش كودەتای سەربازی بووە.
لەوەی پێشــەوە دەگەینــە ئەو سەرەنجامە،
كاتێك دوور لە وردبینیی زانستیانە دەستدەكەین بە
گۆڕینی شــۆڕش ،لە دەســتەواژەیەك یان وشەیەكەوە
كە وەسفی چەند دیاردەیەكی جیــاواز یان هاوشێوە
دەكات ،بۆ زاراوەیەكی چەمكئاسای وەها كە چەندین
بیرۆكە بەرهەمدێنێ یان نێوانكاریی دەكات بۆ بنیاتنانی
تێگەیشتنەكانی ،ئەوا بە پێویست ئەركی سەر شانمانە
لەو دیاردانەی جیابكەینەوە كە زۆر لێوەی نزیكن.
مەبەســت ئەو دیاردانــەیە كە بایەخدەدەن بە گۆڕینی
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ســیســتەمە ســیاســییەكان ،یــان ئەو بزووتنەوانەن
كە دەبنــە مایــەی ئــەو گۆڕانكارییــە .لە ڕوانگــەی
كۆمەڵناسییەوە ،دیاردەكە كۆمەاڵیەتیانەیە و لە
ڕێگەی كاری كۆمەاڵیەتییەوە پەیوەندیی بە گۆڕینی
سیستەمی سیاسییەوە هەیەو بەتەنیاو دابڕاو
لەوانیتر لەئارادانابێت .لێرەوە ،شۆڕش لە ڕیفۆرم
) ،)Reformationكودەتای سەربازی ،بزووتنەوەكانی
یاخیبوون ،ملنەدان و ڕاپەڕینــەكان جیادەكینەوە.
ئەوانەش چەند دیاردەیەكی تێكهەڵكیشن و دەشــێت
یەكێكیان ببێتە هۆی سەرهەڵدانی ئەویتر .لەوانەیە
یاخیبوونی میللی ببێتە هۆی كودەتــا لەناو ڕژێمداو
یاخیبوونیش ببێتــە مایــەی ڕیفۆرم لەناو ڕژێمــدا،
پێچەوانەكەش هەر ڕاستە.
بیرۆكەی ڕیفۆرم ،لە بزووتنــەوەی ڕیفۆرمی
ئایینی پڕۆتستانتیی سەدەی شانزەهەمەوە هاتووە.
ئاشكرایە بزووتنەوەی ڕیفۆرمی ئایینی بووە هۆی
چەندین ملمالنێ و جەنگی مەزن لەناو ئەوروپای
مەسیحیی كاسۆلیكی لەو كاتەدا و ئیمپراتۆرییەتی
ڕۆمانیی پیرۆزی تێكشكاند و هەردوو دەسەاڵتی پاپاو
ئیمپراتۆری ناچاركرد دان بنێن بە كڵێسا نەتەوەییە
نوێكان یان سەربەخۆكاندا .دیارترینی ئەو جەنگانە،
جەنگی سەد ســاڵە و دواتر جەنگی دە ســاڵە بوو.
مەبەست لە ڕیفۆرمی ئایینیش لەو كاتەدا ،ڕیفۆرمی
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كڵێسا و چاككردنی تێڕوانینی بوو بۆ پەیوەندیی
نێوان خوا و تاكی ئیماندار .بەوپێیەی ڕیفۆرم جەغتی
لەسەر یەكسانیی نێوان تاكەكان لەبەردەمی خوادا
دەكردەوە ،بۆیە نەدەكرا كەسێك خۆی بكاتە ڕایەڵەی
نێوان خوا و ئیماندارەكان .ئەمەش پێگەی ئایینی
سیاسی و كۆمەاڵیەتیی پیاوانی ئایینی ڕەتكردەوە و
پەیوەندیی نێوان دەوڵەت و كڵێساشی لەقاند.
دواتر جارێكی تر وشەی ڕیفۆرم هاتەئاراوەو
لەگــەڵ بزووتنــەوەی ســۆشیال دیموكراسی و
بزووتنەوەی كرێكاران لــە ئەوروپا و سەرهەڵدانی
بژارەكانیان لەنێوان ڕیفۆرم و شۆڕشدا بەتەواوەتی
چووە ناو زانســتی ســیاســییەوە .ناونیشانی
وتارەكەی ڕۆزا لۆكسمبۆرگیش ( )1919- 1871بۆ
بەرپەرچدانەوەی هەڵوێستەكانی ئیدوارد برنشتاین
) )1932- 1850لێرەوە سەرچاوەدەگرێت .وتارەكە
ساڵی  1900لە ژێر ناونیشانی «شۆڕش یان ڕیفۆرمی
كۆمەاڵیەتی»دا()Sozial- Reform oder Revolution
باڵوبۆوە .برنشتاین ،كە لە لەندەن هاوەڵی ماركسو
ئەنگڵز بوو ،لە هەردوو ساڵی 1896و 1898دا
زنجیرەیەك وتاری لە ژێر ناونیشانی «مەسەلەكانی
سۆشیالیزم»دا باڵوكردەوە و دواتر لە ساڵی 1899دا
كتێبی «بنەماكانی سۆشیالیزم و كارەكانی سۆشیال
دیموكراسی» باڵوكردەوە .ئەو وتارانە گفتوگۆكانی
47

عهزمی بشاره

ڕاستكردنەوەخوازی ()Revisionismی بەناوبانگ
لەناو مێژووی سۆشیالیزمدا دەستیپێكرد (كە لەالیەن
كۆمۆنیزمەكانو دار التقدمەوەو وەك جۆرێك لە
بەدگۆیی بە «شێوێنەران» ناونرا) .ئەم مشتومڕە
گوزارشت بوو لەو قەیران یان گێژاوەی بزووتنەوەی
كرێكاران تێیكەوتبوو و بریتی بوو لە :ڕەقهەاڵتنی
مەیلی مێژووكردخوازی ،بەهۆی زیادبوونی ڕادەی
جەمسەرگیریی كۆمەاڵیەتی ئابووریی نێوان هەردوو
چینی سەرمایەداری و كرێكارانی پیشەسازی،
ســەرهەڵدانی چینی ناوەڕاســت لەناو چوارچێوەی
ســیســتەمی سەرمایەداریدا و دەستدانی گۆڕانكاریی
وردەوردە لــە چوارچێوەی سیستەمی سەرمایەداریی
باودا لەپێناو گرتنەئەستۆی داخوازییە سەندیكاییەكانو
مافە كریكارییەكاندا (سوشیالیزم) .ئەمەش ڕێگەیەكی
دڵنیاترە لەو شۆڕشانەی دەرفەتەكانی بەرپابوونیان
لەناو سـیســتەمە ســەرمایەدارییە پێشكەوتووەكاندا
كەمبۆتەوە ،بەپێچەوانــەی چاوەڕوانییــەكانی كارل
ماركسەوە .ئەمە ڕای ئیدوارد برنشــتاین بوو دژی كارل
كاوتسكی ( )Karl Kautskyو ئۆگست بیبل (August
 )Bibelو كارل لیبخنت ()Karl Liebknechtو سەركردە
مێژووییەكانی تری سۆشیال دیموكراسیی ئەڵمانی .ئەم
ئیشكالیەتەش  -بەشێوەیەكی گشتی  -هانی ئەوەی دا
بزووتنەوە كرێكارییەكان دابەشبن بۆ چەندین حیزبی
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كۆمۆنیستی و ســۆشــیال دیموكــرات .ئەوەش ئەو
گفتوگۆیە بوو ،كە لەناو ڕێكخراوی حیزبە كرێكارییەكاندا
(ئینتەرناسیونالیزمی دوەم) ڕووی داو برنشــتاین
سەركردایەتیكرد ،ئینجا كاوتسكی شوێنپێی هەڵگرت و
پاش چەند ساڵێك كەوتە بەر تانەوتەشەرە توندوتیژە
بەناوبانگەكەی لێنین .لێرەشدا لێنین سەركردایەتیی
ئۆردوگای بەرامبــەری كــرد و ئینتەرناسیونالیزمی
ســێیەم (كۆمێنترن)ی لە ســاڵی 1919دا دامەزرانــد.
لێرەوە ڕووبەڕووبوونەوەی نێــوان ڕیفۆرمیســتەكان
(جۆرەكانی سۆشیالیزم)و شۆڕشگێرەكان (جۆرەكانی
كۆمۆنیستەكان) سەریهەڵدا.
هیچ پاســاوێك لەئــارادانییــە بــۆ ئــەو
ڕووبەڕووبوونەوەیەی نێــوان ڕیفـــۆرم و شــۆڕش
 وەك دوو لێكدژ  -كــە بووە مایەی دوژمنایەتیلەناو ماركسیزمدا و لە ســەردەمی ئێســتاماندا
بۆتە گفتوگۆیەكی پەراوێزكەوتوو .چونكــە وەك
دواتــر دەركەوت ،شۆڕشگێڕ دەبێت ڕیفۆرمیست
بێتو لەكۆتاییدا سەركردایەتیی ڕیفۆرمێك بكات،
ڕیفۆرمیستیش دەشێت سەركردایەتیی گۆڕانكارییەكی
شۆڕشگێڕانە بكات .ئەو شۆڕشگێڕەی ڕیفۆرم و هەموو
ئەوانە ڕەتدەكاتەوە كە دامەزراون ،زۆرجار لەئاكامدا
دەگاتە ئایدیۆلۆژیایەكی سەرتاپاگیر و ستەمكارییەكی
شــێوە نوێ ،یان هەڵوێستێكی موحافەزەكارانەی
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دژی شــۆڕشــی دەبێــت ،ئەویش ڕووەكــەی تری
هیچگەراییــە (نەهلیـــزم) .لە سەدەی نۆزدەهەمی
ئەوروپادا ئەڵتەرناتیڤێكی تریش هەبــوو ،ئەویــش
ئاقاری ئەنارشیزم بوو ،كە گرێدراوی ناوی تیۆریستو
شۆڕشگێڕی پیشەكار میخائیل باكۆنین ()1876- 1814
بوو .لێرەدا شۆڕشی ڕووت دەبینینەوە ،كە بەرەو
بژارێك دەچێت هەموو سیستەمێك لە حوكمڕانیدا
ڕەتدەكاتەوە ،چونكە سەركوتكەرانەیە.
سەبارەت بە ڕیفۆرمیش ،دەشێت بەالڕێدابردنو
ســاختەكردن بێت بۆ پاراســتنی حوكمڕانی ،وەك
ئەوەی لە هەندێك دەوڵەتی عەرەبــی ڕوودەدات،
كاتێك ڕیفۆرم تیایاندا بەكاردەبرێت بۆ هەڵمژینی
توڕەیی جەمــاوەر و تەنیــا چەنــد دامەزراوەیەكی
پەراوێزخراوی دەرەوەی دامەزراوەكانی بڕیارسازی
دەگرێتەوە ،یان دەبێتــە ئاخاوتنێكی گوتارئامێز
بۆ تێپەڕاندنی قەیــران .لەگەڵ ئەوەشــدا ،ئەگەر
ڕیفۆرم ڕیشەیی بێت ،ئەوا بێگومان بەرەو پڕۆسەی
گۆڕانكاری دەچێت.
هەر ڕیفۆرمێكی جیدی لە بنەڕەتدا بیرۆكەی
گەڕانەوەیەكی دیاریكراو بۆ ڕیشە بنچینەییەكان یان
ڕەچەڵەكەكان لەخۆدەگرێت و دابونەریتە باوەكان
تەنیا بە لێكدانەوەی ئەو ڕەچەڵەكانــە دادەنێت.
كاتێك لە ڕوانگەی ڕیفۆرمخوازانەوە ئەو دابونەریتانەی
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لەو ڕەچەڵەكانەوە هەڵهێنجراون بەڕادەیەك تووشی
ڕەقهەاڵتن دەبن ،كە ناكۆك دەبن بە ڕەچەڵەكەكەو
دەیشێوێنن ،ئەوا دەبێت ڕەتبكرێنەوە و ڕووبكرێتەوە
بنچینەكان بۆ دامەزراندنی نەریتێكی نــوێ لە ئەو
ڕێگەی ڕەچەڵەكانەوە .واتە هەر ڕیفۆرمێك  -بەیەكێك
لە ماناكان  -جۆرێك لە ڕەچەڵەكخوازی لەخۆدەگرێت،
چونكە دژی بنچینەكان نییە ،بەڵكو دژی بارودۆخی
باوەو بانگەشەی ئەوە دەكات كە ئەو بارودۆخە باوە
تەبانییە لەگەاڵ تێگەیشتنی ڕاستی بنچینەكاندا.
ئەمەش سەبارەت بە بزووتنەوەكانی ڕیفۆرمی
ئایینی پڕۆتستانتیانە و بزووتنەوەی ڕیفۆرمی ئیسالمی
لە سەدەی نۆزدەهەمدا ڕاستەو دەشێت ناڕاستەوخۆش
بۆ سیاسەت ڕاست بێت ،چونكە ڕیفۆرمی سیاسی ئەو
بنچینانە ڕەتناكاتەوە كە سیستەم لەسەریان دامەزراوە،
بەڵكو ڕیفۆرم بونیادە سیاسییە پەككەوتووەكان بە
لێكدانەوەی هەڵەی ئەو بنچینانە دادەنێت .لێرەوە
ڕیفۆرم دەگەڕێتەوە بۆ قۆناغی دامەزراندنو ڕاگەیاندنی
دەوڵەت ،یان یەكەمین بەرنامەی حیزبی حوكمڕان،
هەتاكو باسی ئەوە بكــات ســیســتەم لەو بنچینانە
الیداوە كە بۆی دانراون .هەروەها هەمیشە ڕووبەڕووی
فیكرێكی پاساوكارانە یان تێگەیشتنێك دەبێتەوە
كە داكۆكی لە بونیادە باوەكان دەكات ،وەك ئەوەی
ئەوانە ڕەچەڵەك بن .بۆ نموونە ،لە باری بزووتنەوەی
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سۆشیالیستیدا ،بزووتنەوەكانی ڕیفــۆرم لــە ئاقاری
سۆشیالیستیدا شۆڕشی پڕۆلیتاری تەنیا بە ئامڕازێك
دادەنێن و پێیانوایە نابێت بە بت بكرێت و دەكرێت
بە گەڕانەوە بۆ ڕەچەڵەكەكانی فیكری سۆشیالیستی
 خۆی لە دادپەروەریدا دەبینێتەوە  -بەچەندینشێوازی تری دوور لە شۆڕش ئەوە بەدەستبێت ،كە
گونجاوە لەگەڵ دادپەروەریی كۆمەاڵیەتیدا و ناكۆك
نییە لەگەڵ دەستكەوتە سەردەمییەكانی تر ،وەك
مافە شارستانیەكان و ئەوانیتر.
لەكاتێكدا شــۆڕش پێیــوایە ،ڕیفــۆرم لە
چوارچێوەی سیستەمی باودا دەست نادات و پێویستە
ســیســتەمەكە بەتەواوەتی بگۆڕێت و سیستەمێكی
نوێی وەها دابمەزرێنرێت ،كە لەسەر بنچینەی نوێ
ڕادەوەســتێت .بێگومــان ئەمــەش جیاوازیكردنێكی
پێناسەئاسای چەمكئاسایە ،واتە لە پێناسەكەمانەوە
بۆ وشەكە وەك زاراوە سەرچاوەدەگرێت و پێناسەكەش
یارمەتیماندەدات دیاردەكان لێك جیابكەینەوە ..بەاڵم
ماناكە لە واقیعدا بەو شێوەیە نییە ،چونكە شۆڕش
 وەك بینیمان  -ئامانجی گۆڕانكاریی ڕیشــەییە وئەو دروشمە بەرزدەكاتەوە ،بەاڵم دەشــێت ئەویش بە
پڕۆسەیەكی ڕیفۆرمخوازانە كۆتایی بێت ،كە پێیوایە
تەواو نوێیە و بەشــێكە لە سـیسـتەمی باو و لەگەڵ
ڕەچەڵەكە گریمانەكراوەكانی سـیسـتەمەكەدا ناكۆك
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نییە .بێگومان لێرەدا ،بۆ دووركەوتنەوە لە ناكۆكییەكانی
زاراوەكە و قوتاركردنی بەكاربوونی ،ئەوەی سوورە
لەسەر پێناسەكردنی شــۆڕش بەشێوەیەكی ناكۆك
لەگەڵ ڕیفۆرم پەنادەبات بۆ وتنی« :ئەو شۆڕشەی
دەبێتە مایەی ڕیفۆرمی سیستەم ،شۆڕشێكی كامڵ
نییە» ،یان «شۆڕشێكی ڕاستەقینە نییە» ،دەشكرێت
حوكمی ئەوەی بەسەردا بدرێت ،كە لە بنەڕەتدا
شــۆڕش نەبووە .بەاڵم ئەم گفتوگۆ تێرمینۆلۆژییەی
دوایی دەربارەی پێناســەی «ڕاستەقینە» و چەمكی
«ڕاستەقینە»و «ناڕاستەقینە» لە ڕووی پراكتیكیو
زانستیشەوە بێسوودە.
بەهەرحاڵ ،سەختە ئەوە قبوڵ بكرێت كە
هەر ڕیفۆرمێك گەڕانەوە بۆ ڕەچەڵەكێكی دیاریكراو
لەخۆدەگرێت ،هــەر شۆڕشێكیش بەپێویست ئەو
ڕەچەڵەكانە لەخۆناگرێت .بەوپێیەی لە هەر ڕیفۆرمێكی
جیدیدا چەند توخمێكی شۆڕشگێڕانە هەن ،لە هەر
شۆڕشێكیشدا كە قایل نابێت بە وێرانكردنو پشێویو
سەرقاڵی بنیاتنانە چەند توخمێكی ڕیفۆرمخوازانە
دەبینینەوە ،چونكە زۆرجار «چەند ڕەچەڵەكێكی
تر»ی ســیســتەمی بــاو دەژێنێتــەوە كــە كاتی
حوكمڕانیكردن یــان بنیاتنانی دەوڵەتی نیشتمانی
پشتیان پێ دەبەستێت.
دەربارەی كودەتــاش ،ڕوونــە مەبەســت لێی
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ئەوەیە كە لەســەر دەستی بەشێك لە دەستەبژێری
حوكمڕان ،یان بەشێك لە دامەزراوە حوكمڕانەكان،
لەوانە سوپا یان بەشێك لە سوپا ،ڕوودەدات و دەبێتە
مایەی دابەشكردنێكی نوێی دەســەاڵت لەناو خودی
ڕژێمەكەدا ،بەاڵم مێژوو بەتاڵ نییە لەو كودەتایانەی
بژارە سیاسییەكان ناچاریانكردون گۆڕانكاریی ڕیشەیی
لە ڕژێمدا بهێننەدی ،بۆیە ناونراون یان ناوی خۆیان
ناوە «شۆڕشەكان».
دۆخەكە لەبــاری یاخیبــوون و ملنەدان و
ڕاپەڕینەكاندا ئاســانترە ،چونكــە ئێمە لە سەرەتاوە
مامەڵە لەگەڵ چەند بزووتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتیی
فراوان دەكەین ،كە لەسەر بنچینەی ڕەتكردنەوەی
چەند سیاسەتێكی دیاریكراو بەرپابوون ،یان ناڕازین
بەرامبەر بە چەند سیاسەتێك ،یان كەموكوڕییەك،
یاخود زۆردارییەكی دیاریكراو لە ڕژێمدا .یاخیبوون یان
ملنەدان لەپێناو داواكردنی گۆڕینی ئەو سیاسەتانەدا
دەستپێدەكەن و لەوانەیە فراوان و توندوتیژیش بێت.
ئاشكرایە لەوانەیە ملنەدان سنووری خۆی ببەزێنێ،
ئەویش كاتێك داواكارییەكەی دەگاتە ڕادەی داوای
گۆڕینی سەرتاپای ڕژێمەكە ،یان لەبەرئەوەی ڕژێم ئەو
گۆڕانكارییە ڕێژەییەی ڕەتكردۆتەوە كە یاخیبووان
داوایدەكەن ،یاخود لەبــەر ئەوەی یاخیبووەكان
هەستیان بە هێز كردوەو سووربوون لەسەر هەنگاونان
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بەرەو شۆڕش .لێرەدا ئێمە باسی دیاردەیەك دەكەین
كە سەربەخۆیە ،یان باسی یەكێك لە قۆناغەكانی
شۆڕشی سیاسی دەكەین.
شۆڕشەكان  -بەم مانا جیاكارەیە  -دیاردەیەكی
ڕادیكااڵنەی نوێن ،چونكە لەسەر بنچینەی نوێ و
نوێكردنەوە هەڵدەگیرســێن و بەدوای نوێبوونەوەدا
دەگەڕێن و خۆیان بە نوێبوونەوەخواز دەزانن ،ئەمەش
بەپێچەوانەی ئەوەی فەیلەسووفەكانی یۆنان ناویان
نابوون شۆڕشەكان ،چونكە الی ئەوان شۆڕشەكان
سوڕی دووبارەی گۆڕینی ڕژێمەكان بوون ،تەنانەت
كاتێك شۆڕشەكان دەبنە مایەی گۆڕینی ڕژێمیش،
جواڵنەوەیەكی بازنەیی لە هەڵكشــان و داكشــانی
ڕژێمی دیاریكراو پێكدێنن ،بەبێ ئەوەی هیچ نوێیەك
لە مێژووی مرۆڤایەتیدا بێتەئاراوە .پێدەچێت ئەمە
بنەڕەتی بەكارهێنانی وشــەی ( )Revolutionبێــت،
بۆ گوزارشتكردن لە ڕێڕەوی جواڵنەوەی هەسارەكانو
تیایدا گەڕانەوەیەكی ئەبــەدی بــۆ هەمــان خاڵی
هەنگاوهەڵهێنان لەئارادایە .ئەمەش ئەو لێكدانەوەیە
نییە كە لە ڕووی فەلسەفییەوە «پێشبڕكێكار»انەیەو
لە ڕووی داڕشــتنەوە وێناكارانەیەو حەنە ئارندت
خستویەتیــە ڕوو بــۆ ناونانی شــۆڕش ،وەك
گوزارشتكردنێك لە حەتمیبوونی سەركەوتن ،كە بە
حەتمیبوونی جواڵنەوەی هەسارەكان دەچێت.
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ێونوێبوونەوە
نو 

دەكرێت بوترێت ،هەردوو توخمی نوێ و
ڕادیكاڵیبوونی شۆڕش و قبوڵنەكردنی دەسەاڵتێك لە
سەروو دەوڵەت و كۆمەڵگەوە كە پاساو بۆ سیستەمی
سیاسیی باو دێنێتەوە ،چەند مەسەلەیەكی عەلمانیی
نوێن) ،)21تەنانەت ئەگەر بەشێوەیەكی ئایینیش
داێژرابنەوە .شۆڕش ڕەتكردنەوەی بوونی پاساوگەلی
نەگۆڕ بۆ ڕژێمی باو لەخۆدەگرێت ،شۆڕشی نوێش
سیستەمێكی قوچەكیی وەها قبوڵناكات كە بەشێوەی
مەسەلەیەكی پیرۆز خرابێتەڕوو ،وەك ئەو سیستەمەی
جیاوازیی نێــوان حوكمڕان و حوكمڕانیكراوەكان لە
ڕووی ناوەڕۆكــەوە بــە دەرهاویشتەیەكی سروشتی
یان سیستەمێكی پیرۆز دادەنێت ،كە لە سـیسـتەمی
خواوەندەوە بۆ گــەردوون سەرچاوەیگرتووەو دەق
و فێركاریگەلێك دەیپارێــزن دامەزراوەی ئایینــی
لێكدانەوەیان بۆ دەكات .پێدەچێت  -لە سەرەتاوە -
ئەم بڕیاردانە مانای ئەوە بێت ،شۆڕشە ئایینیەكان
شــۆڕش نەبوون .لەڕاســتیدا ئەوە مانای ئەوەیە،
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یاخیبوونە مێژووییەكانی پێش مۆدێرنیتە شۆڕش
نەبوون ،وەك لە شــۆڕشی فەڕەنسی بەدواوە لە
مانای شۆڕش تێدەگەین ،جا ئەو یاخیبوونانە خاوەن
گوتاری ئایینی بووبن ،یان نائایینی .بەهەرحاڵ،
پێڕەوكارانی ئەوانە ناوی تریان لێ ناون ،كاتێكیش
ناوی شــۆڕشـیان پێ بەخشراوە ،مەبەست لێی باری
یاخیبوون و تێكڕژان بووە .لەكاتێكدا شۆڕشی نوێ
مەسەلەیەكی زانســتییە ،تەنانەت ئەگــەر ئایینیش
بێت .لەبەرئەوەی ئایینیبوون لێرەدا پێویستی بــە
پڕۆسەیەكی عەلمانیكردنی پێش خۆی هەیە ،یەكەم
چونكە پاش ئەوە دێت كە پیرۆزی لە سیستەمی
سیاسیی كۆمەاڵیەتیی باو دادەماڵرێ و شۆڕش لە
دژی شیاودەبێت .دوەم لەبەرئەوەی پێویستیدەكات
خەڵك چارەنووسی خۆیان لە چوارچێوەی دەوڵەتی
نیشتمانیی باودا دیاریبكەن ،تەنانەت ئەگەر ئایینیانە
ئەوەیان داڕشتبێ ،بەوپێیەی دەوڵەتی نیشتمانی
مەسەلەیەكی نوێ و قەوارەیەكی عەلمانییە .سێیەم
پڕۆسەی بە عەلمانیكردنی لەوەوبەر وایكردوە گوتاری
ئایینی بەسیاسی بكرێت ،یان هەوڵبدات سەرلەنوێ
سیاسەت داگیربكات.
حەنە ئارندت ساڵی  1963كتێبەكەی
«دەربارەی شۆڕش»ی لە ژێر كاریگەریی شۆڕشە
نوێكانی فەڕەنســا و ڕووســیادا نووسیووە ،بەاڵم
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بەهێزەوە ئاوڕی لە شــۆڕشی ئەمریكــی داوەتەوە.
ئارندت لەم كتێبەیــدا  -كاتێك نووسیویەتی و
باڵویكردۆتەوە كــە لــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانی
ئەمریكا ژیانی بەسەربردووە  -دەڵێت« :شۆڕشەكان
تاقە ڕووداوی سیاسین ،كــە ڕاستەوخۆ ڕووبەڕوومان
دەبنەوە ،بەشێوەیەكی وەها ناتوانین بە مەسەلەی
سەرەتایی لێی دەربچین .چونكە هەرچەند
هەوڵبدەین پێناسەی شۆڕشەكان بكەین ،هێشتا
تەنیا چەند گۆڕانكارییەكن و هیچی تر نین»).)22
ئەمە بۆ شۆڕشە زانستیو هونەرییەكانیش ڕاستە،
لەبەرئەوەی بەكارهێنانی شۆڕش هەمیشە بازدان
لەخۆدەگرێت ،نەك وردەوردە .جیاوازیی زمانەوانیی-
بەئینگلیزی  -نێوان گەشەكردنی بەردەوامو وردەوردە
) )Evolutionو بازدانی چۆنایەتیش كە دابڕان لەگەڵ
پێش خۆیدا دروستدەكات ( ،)Revolutionلێرەوە
ســەرچاوەیگرتووە .ئەگەرچی ماركس و ئەنگڵز و
دوای ئەوان لێنین هەڵوێستی باشــیان بەرامبەر بە
تیۆری سەرهەڵدان و گەشەكردن الی داروین هەبووە،
بەاڵم هەوڵیانداوە دژی ئەو تێڕوانینە ڕاوەستن ،كە
گەشەكردن وەك پڕۆسەیەكی بەردەوام و وردەوردە
دەبینێت و هەوڵیانداوە جەغت لەسەر ئەوە بكەنەوە
كە كەڵەكەبوونی چەندایەتی لە ڕێی بازدانێكەوە
دەبێتە هۆی گۆڕانكاریی چۆنایەتی .ئەم بازدانەش
58

شۆڕش و توانای بهرپاکردنی شۆڕش

دیاردەیەكی سروشتییە ،یان هاوتەریبێكە لە سروشتدا
بۆ شــۆڕش لە كۆمەڵگەدا .ئەوەش یەكێك بوو لەو
هەوڵدانە فەلسەفییە كەمانەی ماركس بۆ دۆزینەوەی
جۆرێك لە ئەنتۆلۆژیا (بوونناسی  ،)Onthologyكــە
بەپێی داروین هاوتەریبی تیــۆرە كۆمەاڵیەتیەكانە،
بەاڵم بەپێی لێكدانەوەیەك كــە ســەپێنراوبوو بەسەر
ئەمەی دواییدا.
شۆڕشە نوێكان شتێكی شایستەی باسكردنی
هاوبەشیان لەگەڵ ئەوەدا نییە كە لە مێژووی ڕۆمانیی
كۆندا پێیدەوترا «ناكۆكیی ئەهلی» .هەروەها ناتوانین
شۆڕشەكان بشوبهێنین بە پێناسەكەی ئەفاڵتون
دەربارەی شۆڕش كە دەڵێت« :گۆڕانكارییەكی نیمچە
سروشتییە لە شێوەیەكی حكومەتەوە بۆ شێوەیەكی
تر .ئەم گۆڕانكارییــەش دووبارە و بازنەیی بووە و
بەگشتی شتێكی نوێ ناهێنێتەئاراوە» .ســەردەمە
كۆنەكان ئاشــنان بە گۆڕانكاریی ســیاســی و ئــەو
توندوتیژییەی هاوشانی بووە ،بەاڵم ئەو سەردەمانە
ئەوەیان بەدی نەكردوە ،ئەو گۆڕانكاری و توندوتیژییە
بتوانن شتێكی تەواو نوێ بهێننەئاراوە .هەرچۆنێك
بێت پێناسەی شــۆڕش بەپێی تێگەیشتنە كۆنەكە،
لەگەڵ پێناسە نوێكە لەو ڕۆڵە گەورەیەدا پێكدەگەن
كە مەســەلەی كۆمەاڵیەتی لە گشــت شــۆڕشــەكاندا
گێڕاویەتی»).)23
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شــۆڕشــە نوێكــان ئــەو گۆڕانكــارییــە
دووبارەوەبووانە نین ،كە بەپێی سووڕی دووبارە لە
حوكمڕانیدا ڕوودەدەن ،وەك ئەوەی الی بیریارانی
فەلسەفەی یۆنانی  -وەك ئەفاڵتون یان ئەرستۆ -
پۆلێندەكرێن .سووڕە خەڵدونییەكەش نییە ،كە دەبێتە
هۆی لەناوچوونی دەستەگەرییەك و سەرهەڵدانی
یەكێكی تر .هەروەها سووڕێكی بەردەوام نییە لە
ژیانی دەشتەكییەوە بۆ شارستانییەت .چونكە ئەم
وێناكردنانە ،سەرباری گرنگییان ،توانای هاتنەئارای
شتێكی تەواو نوێیــان لەخۆنەگرتووە .شــۆڕش لە
سەردەمەكەماندا ،گرێدراوی نوێ و دابڕانە لە ڕێڕەوی
گەشەكردنی مێژووییدا ،شۆڕش ئەو دابڕانەیە كە نوێ
دێنێتەئاراوە.
زۆرێك لە توێژەران ئارەزووی ئەوەیان هەیە
بڵێن ،ئەوەی شۆڕشەكان لە گۆڕینی ڕووتی حكومەت
جیادەكاتەوە ،ڕەهەندی كۆمەاڵیەتیە و پەیوەندیی بە
سەرهەڵدانی سیستەمی ئابووریی نوێوە هەیە .ئەمە
ئەوەیە كە شۆڕشە نوێكان بەكردەوە جیادەكاتەوە.
ئەم ڕایەش نەریتێكی توێژینەوەی ماركسیانەیەو تەنیا
دوو شۆڕش بەم مانایە دەبینێ :شۆڕشی فەڕەنسی
)14ی تەممووز /یولیۆی  )1789و شۆڕشی ڕوسی
(تشرینی یەكەم /ئۆكتۆبەری  .)1917بەپێچەوانەی
ئەوەی باوبووە ،ئەم وێناكردنە بۆ گۆڕینی حوكمڕانی
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نوێ نییە ،چونكە فەیلەسووفەكانی یۆنان ،لەپێش
هەموویانەوە ئەرستۆ ،ئەم ڕەهەندە كۆمەاڵیەتیەیان
لە بنچینەی گۆڕانكارییەكانی حوكمڕانیدا بەدیكردوە،
لەبەرئەوەی بەالی ئەرستۆ و ئەفاڵتونەوە ڕوونبووە،
كە ڕووخاندنی حكومەت لەالیەن دەوڵەمەندەكانەوە
دەبێتە هۆی دامەزراندنی حكومەتێكی ئۆلیگارشی،
لەكاتێكــدا دیموكراســی بەرهەمــی كودەتایەكــە
هەژارەكــان دژی دەوڵەمەندەكــان بەرپایدەكەن.
تەنانەت ستەمكاران لەكاتی دەسەاڵتگرتنەدەستدا
ڕەوایەتی لە هەژارانەوە بەدەستدێنن ،كە پشتبەستووە
بە خواستی هێنانەدیی یەكسانی لەالیەن هەژارانەوە.
هەتاكو ئێســتاش ئەو واتایــە لەسەردەمە نوێكاندا
بەردەوامــە ،وەك باری ئەو ســتەمكاریانەی لەسەر
بنچینەی گوتاری ئابووریی پۆپۆلیستانەو ڕەوایەتیی
یەكسانی خەڵك لە هەلومەرجەكاندا دادەمەزرێن .جا
ئەوە دابینكردنی پێداویســتییە بنچینەییەكان بێت
یان یەكســانیان لــە نەبوونی مافە سیاسییەكاندا.
تێڕوانینی ڕەهەنــدی كۆمەاڵیەتــی ئابــووری لــە
پڕۆسەی گۆڕانكاریی سیستەمە سیاسییەكاندا پێش
سەردەمی نوێش لەئارادابووە ،بەاڵم لێرەدا دەبێت
ڕەهەندی كۆمەاڵیەتی لە شۆڕشی سیاسیدا لە دانانی
شۆڕشی سیاسی بە گۆڕانكاریی سیستەمی ئابووری
جیابكرێتەوە.
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ئەم بیرۆكەیە لە لێكدانەوەی چەپڕەوانەی
شۆڕشی فەڕەنسییەوە سەرچاوەدەگرێت ،كە شۆڕش
بە گۆڕینی سیستەمێكی كۆمەاڵیەتی بە یەكێكی
تر دادەنێت .لەڕاســتیدا ئەوە شــۆڕشی فەڕەنسی
بوو پەیوەندییە كشــتوكاڵییە دەرەبەگایەتییەكانو
بەربژێریی دەســتە نێوانكارەكــان و بەربژێرییــە
دەرەبەگایەتییەكانی گشت ناوچەكانی ئەوروپای
خۆرئاواو ناوەڕاستی هەڵوەشاندەوە ،جا لە ڕێگەی
كاری ڕاستەوخۆوە بووبێ لە فەڕەنسا ،یان بەهۆی
كاردانەوەوە بووبێ بەرامبــەری ،یاخــود ئەنجامی
چاولێكردنــی بووبــێ ،ئینجــا ئەو پڕۆســەیــە لە
شۆڕشەكانی ساڵی 1848دا گەیشتە لوتكە).)24
ئەمە بەو مانایە نییە كە شۆڕشی سیاسی
تەنیا گۆڕینی سیستەمی كۆمەاڵیەتی دەگرێتەوەو
ئەوە بخرێتەڕوو كــە بەبێ ئــەم گۆڕانكارییـە لە
سیستەمی ئابووریی كۆمەاڵیەتیدا ،ناكرێت وشەی
شۆڕش بەكاربهێنرێت ،چونكە گۆڕانكاریی كۆمەاڵیەتی
پڕۆسەیەكی مێژووییە چەندین بازدانی «شۆڕشگێڕانە»
لەخۆدەگرێت ،كە دەبنە هۆی هەڵوەشانەوەی بونیادە
كۆمەاڵیەتی و ســیاســییەكان و دەشێت بەشێوەی
چەند شۆڕشێكی سیاسی گوزارشت لەخۆیان بكەن،
بەاڵم بەپێویست لە ڕێگەی شۆڕشە سیاسییەكانەوە
ڕوونادەن ،ئەمەش بۆ ئابووری و ســیاســەت ڕاستە.
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ئەگەر بشمانەوی سووربین لەسەر الیەنی شۆڕشی
ســیاســی لە پڕۆســەی گۆڕانكاریی كۆمەاڵیەتیدا،
ئەوا دەبێــت لەبیرمان بێــت ،دەشێت گۆڕانكاریی
كۆمەاڵیەتی بە شـۆڕشــێك یان زیاتر لە شۆڕشێكدا
تێپەڕێت ،یاخود دەكرێــت گۆڕانكاریی كۆمەاڵیەتی
وردەوردە و بەبێ چەند شۆڕشێكی سیاسی ڕووبدات.
ئەگەر مەبەست لە شۆڕش ،بازدانی چۆنایەتی بێت
لە سیستەمێكی كۆمەاڵیەتیەوە بۆ یەكێكی تر،
ئەوا شـۆڕش سەبارەت بە «شــۆڕشی زانســتی»و
«شۆڕشی پیشەساز»یش ڕاستە .لێرەدا ،بەپێی
دەربڕینەكەی تۆماس كون ( )Thomas Kuhnلە
كتێبەكەیدا «بونیادی شۆڕشە زانستییەكان» ،مەبەست
لە شۆڕش بازدانی بەكواڵیتی یان چۆنایەتییە لە
شێوازێكەوە بۆ یەكێكی تر ،یان لە سیستەمێكەوە كە
پارادیمێكی (نموونەیەكی بااڵ  )Paradigmدیاریكراو
تیایدا بااڵدەســتە ،بۆ ســیســتەمێكی جیاواز ،كە
پارادیمێكی تر تیایدا زاڵە .الیەنی نوێبوون و گۆڕینی
سیستەمەكە و ئەو یاسایانەی كۆنترۆڵیدەكەن لەناو
شۆڕشە زانستییەكانیشدا هەیە.
كاتێك دەســتەواژەی شــۆڕشی پیشـەسازی
بەكارهێنراوە ،مەبەست لێی  -وەك ئەوەی لە سیاسەتدا
هەیە  -ڕووداوێك نییە سەرەتا و كۆتایی هەبێت ،بەڵكو
وەك كۆمەڵناسەكان هەتاكو ئیمڕۆ دەڵێن ،پڕۆسەیەكی
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بەردەوام یــان دینامیكیەتێكی كۆمەاڵیەتییــە ،بەاڵم
بێگومان بە بازدانێكی دیاریكراو  -پاش كەڵەكەبوونێكی
درێژخایانی زانینەكان  -دەستیپێكردوە .ئەم بازدانەش
لە هەردوو سەدەی حەڤدەیەم و هەژدەیەمدا ڕووی داوە،
بەاڵم بەشێوەیەكی ڕوونتر لە سەدەی هەژدەیەمدا وەك
پڕۆسەی تێپەڕاندنی بونیادە كۆمەاڵیەتیەكان و بەشێك
لەو دەرهاویشتە سروشتیانە هەنگاوی هەڵهێناوە كە
هێزەكانی بەرهەمهێنانی كۆمەڵگە مرۆڤایەتییەكانیان
كۆتوبەنددەكرد.
لەوەوپێش ڕووی نەدابوو مرۆڤ یاســاكانی
ســروشت بەو ئەندازەیە كۆنترۆڵ بكات و بخاتەگەڕ
بۆ دەســتەبەركردنی پێداویســتییە مادییــەكانی و
بەرهەمهێنانی پێداویستی نوێ ،كە لەگەڵ پڕۆسەی
گەشــەكردنێكی ئاوەدانكردنەوەی بێوێنــە خێرادا
دەستیپێكردبوو و گەشەكردنەكەی ئێستای گەیشتۆتە
قۆناغی ئابووریی مەعریفە .دەكرێت ڕێژەییانە شۆڕشی
پیشەسازی و شــۆڕشی زانســتی لێك جیابكەینەوە،
چونكە فەڕەنسا لە ڕووی شۆڕشی زانستیی تیۆرییەوە
پێش بەریتانیا كەوتبوو ،لەكاتێكدا بەریتانیا لە ڕووی
شۆڕشی پیشەسازییەوە پێش فەڕەنسا كەوتبوو.
تۆماس كون لە كتێبەكەیدا «بونیادی شۆڕشە
زانستییەكان» هێمادەكات بۆ لێكچوونی مەجازی لــە
بەكارهێنانی وشەی شۆڕش لە هەردوو دەستەواژەی
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«شۆڕشی زانستی» و «شۆڕشی سیاسی»دا :چی
پاساو بۆ بەكارهێنانی هاوتەریبی وتە یان وشەی
«شۆڕش» دەهێنێتەوە؟ پێناسەی شۆڕشی زانستی
الی كون بریتییە لە گوێزانەوەی وردەوردەی پارادیمێك
) )Paradigmبۆ پارادیمێكی تر كە جێگەی دەگرێتەوە.
ئەو گۆشــەنیگایەكی نــوێ ســەبارەت بە تیۆرێكی
زانســتیی لێكدەرەوەخوازانە دەخاتــەڕوو ،ئەنجامی
لێكدانەوە نوێكەی دیــاردە نوێكانیش نموونەیەكی
نوێ بۆ لێكدانەوەی ئەو دیاردانە سەرهەڵدەدات ،كە
ئەو زانستە بەگشتی تاوتوێیاندەكات ،لەوانە چەند
تیــۆر و چەند یاسایەكی نوێ .ئەوە گۆشەنیگایەكە
لە نموونەیــەكی بنەماگــەرانەی لێكدانەوەخوازی
واقیعەوە هەنگاوهەڵدەنێت ،كەواتە لێكچوونەكە لێرەدا
لەكوێدایە؟ لێكچوونەكە لە دوو مەسەلەدایە:
 - 1بەرپابوونی شــۆڕشی ســیاسـی ئەنجامی
زاڵبوونی هەســتێكی گشــتی ،یان باڵوبوونەوەی
چەند وێناكردنێكی نوێیە لە كۆمەڵگەی سیاسیدا،
دەربارەی ئەوەی چیتر دامەزراوە ســیاسـییە باوەكان
توانای ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو كێشە و مەسەالنەیان
نییە كــە بونیادی ســیاســی دەیانخاتەوە ،ئەوانەش
چەند مەســەلەیەكن ئــەو دامەزراوانە بوونەتە هۆی
سەرهەڵدانیان .لە باری شۆڕشی زانستیدا گوێزانەوەكە
كاتێك ڕوودەدات ،كە پارادیمی بااڵدەست ناتوانێت ئەو
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دیاردانە لێكبداتەوە كە خۆی بۆتە هۆی دۆزینەوەیان،
یان خۆی بۆتــە مایەی پێگەیشــتنیان .لە هەردوو
بارەكەشدا قەیرانێك سەرهەڵدەدات هیچ دەرفەتێك
نابینێتەوە جگە لە نكۆڵیكردن لە واقیعی نوێ ،یان
گۆڕینی ئامڕازەكانی لێتێگەیشتنی.
 - 2شۆڕشەكان ئامانجیان گۆڕینی دامەزراوە
ســیاســییەكانە ،بە ڕێگــە و شــێوازگەلێك كە ئەو
دامەزراوانە یاســاخیان دەكەن .وەك چۆن شۆڕشی
زانستی ئەو پاســاوانە ڕەتدەكاتــە كــە پارادیمی
زانستیی كۆن بە زمانی كۆن دەریدەبڕێت ،بەمەبەستی
داكۆكیكردن لەخۆی یان پاراستنی خۆی ،ئاوەهاش
شـۆڕشــی ســیاسی ئەو وشـە و بیانوانە ڕەتدەكاتەوە
كە داكۆكی لە دەســتووری باو دەكەن .بێگومان لە
هەردوو باریشــدا هەر پارادیمێك لە زانستدا ،یان هەر
دەستوورێك لە ســیاســەتدا توانای ئەوەی هەیە بە
زمانی خۆی بەرگری لەخۆی بكات ،چونكە زمانەكەی
لە بنەڕەتدا لەخۆیەوە هەڵقواڵوە ،بۆیە سەیرنییە لێكی
بداتەوە ،بەو پێیەی بیانوهێنانەوە بۆ ســیســتەم بە
زمانی خۆی ،بیانوهێنانەوەیەكی بازنەییە و بێگومان
لەتوانایدایە پاساوی بۆ بهێنێتەوەو بەرگریی لێ بكات.
لەبەرئەوە شۆڕشی زانستی لە پارادیمی باو دەردەچێت
و بە چەندین وشەی نوێی هەڵقواڵو لە تیۆرە نوێكەوە
ملمالنێیەك لەگــەڵ موحافەزەكــاران بەرپادەكــات.
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هەروەها شــۆڕشی ســیاســی وشەكانی سیستەمی
سیاسیی باو ڕەتدەكاتــەوە و بیانوو بۆ بــوونی خۆی
لە ڕێگەی چەندین وشــەی نوێوە دەدۆزێتەوە ،كە
هەڵقواڵوی تێڕوانینێكی نوێیە).)25
لەگەڵ دەســتپێكردنی قەیــرانی ســیاســی،
تاكەكــان دەربــارەی سـیسـتەمی سیاسی هەست
بەنامۆبوون دەكەن ،كاتێك قەیرانەكە قوڵدەبێتەوە،
نامۆبوون دەگۆڕێــت بۆ چەندین ئاقاری ســیاسیی
الیەنگــری گۆڕانكــاری ،كاتێكیــش مەســەلەكان
دەگەنە ڕادەی لێك جیابوونــەوەی بانگەشەكارانی
گۆڕانكاری و بانگەشەكارانی پاراستنی بارودۆخی
باو ،مەرجەعییەتێك لەئارادانامێنێ بۆ لێككردنەوەی
ناكۆكییەكان ،چونكە ناكۆكی لەســەر ئەوەیــە كــە
دەكرێت بیانوی بــۆ بهێنرێتەوەو لەســەر سەرچاوەی
ســیاسی و كۆمەاڵیەتییە ،چونكە دامەزراوگەلی
ڕەوای بڕواپێكراو لەالیەن هەموانەوە لەئارادا نابێت كە
بكرێت بۆ لێككردنەوەی ملمالنێ پەنایان بۆ ببرێت.
لێرەدا ،بەپێی بارودۆخی مێژوویی ،پەنا بۆ میللەت
یان هێز دەبرێت.
سووڕە كۆنەكە  -بەدووبارەبوونەوە ناسراوەكانی
فیكری ســیاســیی یۆنانــی لەنێــوان ئۆلیگارشی،
ئەریستۆكراسی ،دیكتاتۆری ،ستەمكاریو دیموكراسیدا
 لەسەر بنچینەی جیاوازییەكان دامەزراوە ،كە دەبوایە67
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سروشتی بێــت لەنێوان دەوڵەمەنــد و هەژار ،تایبەتی
و گشتی ،حوكمڕان و حوكمڕانیكراوەكاندا ...هتد .ئەو
دەرهاویشتە «سروشتی»یانە وایانكردوە  -لە ڕوانگەی
كەسانی دێرزەمانەوە  -دووبارەبوونەوەی شێوازەكانی
حوكمڕانیی دیموكراتی و ئەریستۆكراتی و ئۆلیگارشیش
مەسەلەیەكی سروشتی بێت ،چونكە لەو ڕوانگەیەوە
ئەوانە پشــتبەســتوون بە چەنــد دەرهاویشــتەیەكی
سروشتی ،لەوانە دابەشبوونی كۆمەاڵیەتیی باو ،بەپێی
سروشتی كۆمەڵگەكان و چەند ئارەزوویەكی مرۆڤانە
كە لەناو مرۆڤدان .تەنیا لە مۆدێرنیتەدا دەكرێت باسی
ڕاوەستانی ئەو سووڕە بكرێت ،بەواتای :ڕەتكردنەوەی
بینینــی جیاوازییــە كۆمەاڵیەتیــەكان ،وەك چەنــد
دەرهاویشتەیەكی سروشتی و وێناكردنی كۆمەڵگەیەكی
واقعی بەبــێ هــەژاری ،كــە بتوانێت یەكسانی نێوان
خەڵك ،لــە ڕووی ئەوەی دەكرێت ناوبنرێت مافەكان،
بهێنێتەدی.
حەنە ئارندت ئەم گۆڕانــە گرێدەداتەوە بە
بوونی واقعیی كۆمەڵگەی ئەمریكیی پێش شۆڕشی
ئەمریكییەوە ،كــە ئەنجامی دەوڵەمەندیی واڵتەكــە
بەدەربوو لە هەژاری .دەكرێت شتێكی تریش بخەینە
ســەر بیانوەكانی ئارندت  -پێش ئەوەی ڕەتیــان
بكەینەوە  -ئەویش ئەوەیە كە تەنیا زاڵبوون نەبووە
بەسەر هەژاریدا ،بەڵكو توانای فراوانبوونی زەویش،
68

شۆڕش و توانای بهرپاکردنی شۆڕش

ئەنجامی نیشــتەجێكردنی زۆرەملێیانە ،وایكردوە
باڵوبوونەوە یان كۆچكردن جێی قبوڵكردنی پێگەی
چینایەتی باو بگرێتەوە .هەروەها بیرۆكەی ئازادی
ڕەهەندێكی نوێی تایبەت بە باڵوبوونەوە لە مەودادا
دەستەبەردەكات.
ئازادی لە بارودۆخی ئەمریكیدا ،ئازادییە
بەمانای ڕیشەیی وشەكە ،وەك ئازادیی جوڵە لە
شوێندا ،چونكە ئازادی پێچەوانەی ئەو كۆتوبەندانەیە
كە جوڵەی جەســتە شــەتەكدەدات و دژی ئەو
ئاستەنگانەیە كە ڕێگە لە جوڵەی جەســتە دەگرن.
بەپێچەوانەی ئەو دڵنیاییخوازییەی ئارندت قســەی
پێ دەكات ،توانای وێناكردنی كۆمەڵگەكان ،بەدەر
لە هــەژاری ،لە دێرزەمانەوە بەشــێوەی چاوبڕینە
ڕزگاریی مرۆڤ لەئارادابــووە .ئــەوەی بارەكــەی
ئەمریكا و ئینجا شۆڕشی فەڕەنسی جیادەكاتەوە،
سەرهەڵدانی بەرزیخوازییەكە الی توێژێكی كۆمەڵگە
 دەكرێت لە فەڕەنسا ناویبنرێت «چینی سێیەم» ولە ئەمریكا ناویبنرێت كۆمەڵگەی «شارە» ئەمریكییە
نیشــتەجێكــراوەكان ( - )town communityكـــە
پێیوایە چەندین مافی هەیە و مافی خۆیەتی نەك
هەر باشترین ژیان بەسەربەرێت ،بەڵكو بەشداربێت لە
خۆبەڕێوەبردندا (لەباری شارە ئەمریكییەكاندا) و لە
بەڕێوەبردنی كاروباری نەتەوەدا (لەباری فەڕەنسادا).
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پێمانوایە ئەمە ئەو شتەیە كە حەنە ئارندت نەیبینیوە.
مەسەلەكە تەنیا لە «خۆشگوزەرانیی سەرسوڕهێنەر»ی
كیشوەرە نوێكاندا نییە ،تەنانەت ئەو كاتەی كۆڵۆنیی
ئینگلیزیش بوونو توانای وێناكردنی كۆمەڵگەیەكی
بەدەر لە هەژاری شیاوكردبوو ،بەاڵم لەگەڵ ئارندتو
ئەوانیتر هاوڕاین ،شــۆڕشــەكان بــەم مانایــە بەری
مۆدێرنیتەیە ،نەك كولتوور یان ئایینێكی دیاریكراو.
تێگەیشتنی نوێ دەربارەی شۆڕش بەڕادەیەك
بەهێزبوو ،كە شۆڕشگێڕە فەڕەنسییەكان هەوڵیاندا ،لە
چوارچێوەی پالنە ئەقاڵنیەكەیاندا بۆ بەرجەستەكردنی
بیرۆكەكە یان هەستكردن بەوەی شۆڕشەكان دەرگا
بەڕووی مێژوویەكی نوێدا دەكەنەوە ،لەبری ڕۆژژمێری
زایینی ڕۆژژمێرێكی نوێ دابنێن ،كــە بــە ساڵی
لەسێدارەدانی پاشا و ڕاگەیاندنی كۆمار دەستپێدەكات،
هەروەها نــاوی هەرێمــە كۆنەكــان هەڵوەشێننەوەو
بە ژمــارە ناویــان بنێن ،وەك ئەوەی شۆڕشەكە
ڕووداوێكی گەردوونی بێت و دوای ئەو ناوی نوێی
مانگەكان و ژمارەی نوێ بۆ ساڵەكان دەستپێبكات.
ئەو هەوڵدانە لەو كاتەدا هەرزەكارانە نەبوو ،تەنانەت
لە ڕوانگەی ســەردەمی نوێوە ،كە گرنگیی مەسەلە
سمبولییەكان كەمدەبێتەوە ،وەك :ناونانی مانگەكان،
ئەوەی شۆڕشی فەڕەنسی ئەنجامیدا و بریتی بوو لە
دامەزراندنی دەوڵەتی نیشتمانیی نوێو ئااڵو دامەزراوەو
70

شۆڕش و توانای بهرپاکردنی شۆڕش

ســمبولەكانی ،وەك هەوڵدانێــك بۆ ڕێكخســتنی
كۆمەڵگە بەپێی پالنێكی ئەقاڵنیی وەها ،كە هەموو
شتێك لە جێگەی دەسەاڵتە هەڕەمەكییەكانی پێشوو
یەكبخات .بەلشــەفیكەكانی شــۆڕشی ئۆكتۆبەری
1917یش كۆششیانكرد بۆ سەرەتایەكی نوێ و الی
ئەوان  -بەتایبەتی الی لێنین  -لەسەر بنچینەی
پالنێكی ئەقاڵنیی مێژوویی چاولێكردنی زۆری شۆڕشی
فەڕەنسی هەبوو بۆ بنیاتنانی ڕووسیای نوێ و بە
جیدی خەویان بە توانای بنیاتنانی مرۆڤی سۆڤێتیی
نوێوە دەبینی .ئەو نوێبوونە تراژیدییە ،بە وتەی كارل
پۆپەر ( ،)Karl Popperبووە هۆی چەند هەوڵدانێكی
ئەندازەســازیی كۆمەاڵیەتیی گشــتی لە دەوڵەتێكی
سەرتاپاگیردا و بەرتەسككردنەوەی ئەقاڵنیەت هەتا
ئاستێكی ئامڕازخوازانە لە جێبەجێكردنە كۆمەاڵیەتیو
ســیاســییەكانیدا .جیاوازییەكانیش لێرەدا لەنێوان
نازیزم و ســتالینیزمدا ،جیاوازییـە لە پلەدا نەك لە
جۆر یان بونیاددا ،لەبەرئەوەی ئــەو دوو نموونەیە
لە نموونەیەكی مێژوویی ئامانجخوازی گەشــەكردنی
كۆمەاڵیەتی  -ئابوورییەوە سەرچاوەدەگرن ،بەوپێیەی
گەشەكردنی مێژووە ڕوەو هێنانەدیی ئامانجی بااڵی
پایەبەرزی خواوەندانە ،كە دەستەبژێر ،یان چین ،یان
نەتەوە ،یاخود ڕەگەزێكی دیاریكراو بەرزیانكردۆتەوە،
لەگەڵ بوونی جیاوازییەكدا ،ئەویش ئەوەیە یەكێكیان
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بە ئایدیۆلۆژیایەك بیانوو بۆ سیستەمە سەرتاپاگیرە
سەركوتكەرەكەی دەهێنێتەوە ،كە بەهاگەلی گەردوونی
وەك ئازادی و یەكســانی لەخۆدەگرێت ،لەكاتێكــدا
ئایدیۆلۆژیای نازیزم لەســەر بنچینەی ڕەتكردنەوەی
ئەو جۆرە بەهایانە دامەزرابوو.
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ئازادیوشۆڕش

بیرۆكەی دیموكراسی لەسەرەتاوە گرێدراوی
بیرۆكەی یەكسانی بووە .مەبەست لە یەكسانیش
تەنیا یەكسانیی نێوان حوكمڕانەكان نییە ،بەڵكو
یەكسانیی نێوان حوكمڕانو حوكمكراوەكانیشە .لێرەوە
دیموكراسی ،لە گۆشەنیگای دەستەبژێری شاری
) )Polisیۆنانییەوە ،بە جۆرێك لە ناحوكمڕانیبوون
یان حوكمڕانیی زۆربەی خەڵك دانراوە .حوكمڕانیی
زۆربەی خەڵكیش لە ڕوانگەی الیەنگرانی سیستەمی
ئەریستۆكراتی یان دەستەبژێرانەی ڕابردوەوە  -وەك
ئەفاڵتون  -خراپترین جۆرەكانی حوكمڕانییە ،چونكە
بە تەواوەتی هاوجووتە لەگەڵ ئازادیی نێگەتیڤانەو
ئارەزوونەكردنی ئــەوەی حوكمڕانی بكرێیت ،واتــە
باری «ناحوكمڕانی»یە دەبێتــە مایـــەی «ئاژاوەی
زۆربەی خەڵك».
زۆرێك لەو موحافەزەكارانەی دژی «ئاژاوە»ی
شــۆڕشــی فەڕەنسی بوون ،لە ســااڵنی سەرەتای
شۆڕشدا ئەم ئاڕاستەیەی دژی دیموكراسی و شۆڕشە
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توندوتیژەكانیان بەمیرات بۆ مابۆوە و دیموكراسیو
ئەو یەكســانیەیان تێكەڵدەكرد كــە مەیلی ئەوەی
هەبوو خۆی بكاتە بارێكی سروشتی ،وەك ئەوەی ناو
ڕەوتە یەكسانیخوازە توندڕەوەكان .چونكــە بەبڕوای
ئەوان ،ئەوە دەگۆڕێت بۆ دژەكەی ئازادی ،كــە لە
ڕووی كۆمەاڵیەتیەوە لــە دەرەوەی جیاوازی بوونی
نابێت .هەمیشە موحافەزەكاران ئەوە لەیاددەكەن،
بنــەڕەت لــە دیموكراسیی نوێــدا ،یەكسانییەكە بە
یاسا لەنێوان ئەوانەدا هێنراوەتە ئاراوە كە لە ڕووی
سرووشتییەوە نایەكسانن .یەكسانیی ڕێكخراو لەناو
دەوڵەتدا ،یەكسانییەكە یاسا بۆ بارێكی سروشتیی
نایەكسانیی نێــوان مرۆڤــەكان ڕێكیدەخات .ئــەو
یەكسانییە وادەكات تاكە نایەكسانەكان وەك هاواڵتی
یەكسان بن ،ئەمەش لە دەوڵەتدا شیاوە .ڕێكخستنی
ئازادیش مەسەلەیەكە تایبەت بە دەوڵەت و ئازادیی
هاواڵتییە .لێرەدا ئازادی دژەكەی یەكســانی نییــە،
وەك موحافەزەكارەكانــی وەك تۆكفیل و ئەدمۆند
بیرك بــۆی دەچــن ،یەكسانی وێرانكەری ئازادیش
نییە ،بەڵكو یەكســانی لــە هاواڵتیبوونــدا مەرجی
ئازادییە .بۆیە خەباتكردن لەپێناو قوڵكردنەوەیدا،
یەكسان دەبێت بە پڕۆسەی بەهێزكردنی مافەكانی
هاواڵتیبوون یــان زۆركردنیان ،هەتاكــو چەندین
كایەی فراوان بگرێتەوە ،لەكاتێكدا ئازادی لە ڕەوتی
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كارلێككردنێكی بەردەوامی نێوان ئازادییە تایبەتی و
گشتییەكاندا ڕێكدەخرێت.
زاراوەی ئازادی هەتاكو شۆڕشی فەڕەنسی
وەك دژی كۆیالیەتی و بەندایەتی بوو ،كتومت وەك
چۆن دەستەواژەی ئازاد لە ژیواری ئیسالمیدا وەك
دژەكەی بەنــدە بەكاردەهێنرا .تەنیا دوای شۆڕشی
فەڕەنسی ئازادی ئەو مانا سیاسییەی بەدەستهێنا،
كە دوو ڕەهەند لەخۆدەگرێت :ڕەهەندی ڕەتكەرەوەی
ئــەو كۆتوبەندانەی ئازادییــەكانیان بەنددەكــرد،
بەو جۆرەش ئازادی بەمانــا نێگەتیڤەكەی دەبێتە
كۆمەڵێك ئــازادی ( ،)Libertiesئینجــا ڕەهەندی
ئەوەی ئازادی بریتییە لــە بەشداریكردنی هاواڵتی
لە دیاریكردنــی چارەنووسی خۆیدا و لە ڕێگــەی
بەشــداریكردنەوە لە بەڕێوەبردنــی كاروبارەكانی
نیشتماندا(.)free citizen, freedom
شۆڕشە نوێكان كۆششدەكەن بۆ ڕزگاربوون
لەدەست سەركوتكردنی ئازادی ،كە لەم بارەدا بە لە
جوڵەخستنی لەشەكان دەچێت .ئەوەش ڕزگاربوونە
لەو كۆتوبەندانەی ئازادییەكانی مرۆڤ بەنددەكەن،
ئینجا ڕزگاربــوون لە تــرس و ئەو پێداویستییە
بنچینەییانەی دەستەبەرنەكردنیان دەبێتــە مایــەی
بەكۆیلەكردنی ڕۆح و جەســتە .ئــەم ڕزگاربوونە
خەونی ئـازادی دێنێتە ئاراوە ،بەاڵم ئازادیی سیاسی
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و كۆمەاڵیەتی كە لە ڕێگـەی بەشداریكردنەوە
پیادەدەكرێت بۆ دیاریكردنی چارەنــووس و
بڕیارســازی ،دوەمیــن ڕەهەندە ئازادی لە ئازادیی
نێگەتیڤانەوە دەگۆڕێت بۆ ئازادییەكی پۆزەتیڤانەی
پیادەكراو .لێرەوە هەر ســیســتەمێكی دیموكراتی
پێكدێت لە :یەكەم ئەو ئازادییە شـارستانیانەی
بیرۆكــەی «ڕزگاربــوون لە» مســۆگەردەكەن،
دوەم «ئازادی لەنــاو» ،ئەمەش مانــای ئــەو
مافە سیاسیانەی هاواڵتیبوونەو «ئازادی لەناو»
دەوڵەتدا بەهۆی ئەو دامەزراوانەوە بنیاتدەنێن كە
پیادەكردنی مسۆگەردەكەن .مافی ئەو دامەزراوانە
نییە ڕێگــە لە ئازادییە بنچینەییــەكان بگرن،
نەك هەر ئەمــە ،بەڵكو ڕێكخستنی ئەو ئازادییانە
مەرجی بوونی ئەوانە .ئازادییە ســیاسـییەكان،
ئەو ئازادییە دامەزراوەییانەیە كــە بەشــداریكردنی
هاواڵتی لەناو دەوڵەتدا مسۆگەردەكەن.
دەكرێت باسی ئەو شۆڕشانە بكرێت كە
لە كاری یەكەمدا  -واتە بنیاتنانی دیموكراسی -
شكستدەخۆن ،بەاڵم ناكرێت لە سەردەمی نوێدا
باسی شۆڕشانێك بكرێت تامەزرۆی هێنانەدیی كاری
یەكەم  -واتە ڕزگاربــوون  -نەبــن« .تامەزرۆبوونی
ڕزگاری و بنیاتنانی ماڵێكی نوێ ،كە بشێت ئازادی
تیایدا نیشتەجێ بێت ،ڕۆحێكە لەسەرتای مێژووی
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ڕابردوودا نموونەی نییە») .)26ئەم ڕۆحە یەكێكە لە
خەسڵەتەكانی شۆڕشە نوێكانیش.
شۆڕش بەرپاكردن لەپێناو ئازادیدا هەمیشە
بنیاتنانی دیموكراسی مسۆگەرناكات ،چونكە
بنیاتنانی دیموكراسی پڕۆسەیەكی ئاڵۆزی پێكهاتووە
لە ڕاگرتنی هاوسەنگیی نێوان گشــتی و تایبــەتی،
چاودێریكردنی دەســەاڵتەكان ،ڕێكخســتنی پڕۆســەی
بەشـداریكردنی هاواڵتیان لە دەنگدان و پێش و پاش
دەنگدانــدا ،مسۆگەركردنی ئــەوەی زۆرینــە نەبێتە
زۆرینەی شوناسێكی نەگۆڕ ،بەڵكو زۆرینەی ڕا و
بەرژەوەندییەكان بێت ،كەمایەتیەكانیش لەسەر ئاستی
شوناس نەبنە چەند كەمایەتیەكی سیاسی هەتاهەتایی،
مسۆگەركردنی چەند چارەسەرێكی میانڕەوانە ...هتد.
ئێمە ئاشناین بەو ئازادییانەی ئەنجامی پاراستن لە
دەستی ستەمكاری دێنەئاراوە ،مەبەست ئەو پاراستنەیە
كە فرە دەسەاڵتی و لێك جیاكردنەوە و هاوتەریبیی
دەسەاڵتەكان مسۆگەریدەكەن ،هەتاكو دەسەاڵتێكی
دیاریكراو زاڵ نەبێت بەســەر دەســەاڵتێكی تــردا.
دەشێت فرەگرووپی دانپیانراو ،وەك چەند قەوارەیەكی
ســیاســی ،ئەو ڕۆڵە بگێڕێت .وەك تایەفە و دەستە
ڕایەڵەكارەكان لە فەڕەنسای پێش شۆڕش و ئەوانیتر.
جیهانی عەرەبی  -بۆ نموونە  -كەیسی لوبنانی تێدایە،
كە تیایدا زۆر ئازادیی وەك ئازادیی گوزارشتكردن و
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ئەوانیتر ڕێكدەخرێت ،بەاڵم ئەو ئازادیانە لە سنووری
تایەفەكاندا كۆتاییدێن و دەوڵەت لەكاتی ناڕازیبوونی
تایەفەیەكدا ناتوانێت بیانپارێزێت ،چونكــە ئازادیــی
شارستانیی تاك لەم پەراوێزەدایە و هەر ئەویش ڕێگە
بە پەرەپێدانی كەسایەتیی دەدات ،بەاڵم دیموكراسی
ســەرباری دەستەبەربوونی بڕێك ئازادی لەئارادانییە.
لێرەدا نموونەمان دەربارەی چەند ئازادییەكی سیاسیو
شـارسـتانیی دیاریكراو لەبەردەسـتدایە ،بــەاڵم بەبێ
دیموكراســی ،بە دەربڕینێكی تــر ئازادیــی زیاتر و
دیموكراسیی كەمترمان هەیە.
واڵتانی وەهــا هــەن دیموكراسی تیایاندا
بەبێ شۆڕش هاتۆتەدی ،بۆ نموونە وەك باری
كەنەدا .باسەكە لێرەدا دەربارەی كۆمەڵگەیەكی
نیشتەجێكارە ،كــە بەهۆی چەندیــن چارەسەری
میانڕوانە و سازشكردنەوە خۆی لەگەڵ بەریتانیــا
ڕێكخستووە ،ئینجا بەبێ شۆڕشكردن لێی جیابۆتەوە.
جیاوازیش لەنێــوان ئــەو و ئــەو دیموكراســییەی
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا كــە سەربەخۆیی
بەدەستهێناوە و لە ڕێگەی شــۆڕشەوە دیموكراسیی
خۆی بنیاتناوە ئەوەیە ،كەنەدا هێشتا زیاتر پەیوەندیی
بە كولتووری بەریتانیــەوە هەیە و دەیپارێزێت و
بەها پارێزراوەكانیش دواتــر بەشداریانكــردوە لە:
دیاریكردنی كێبڕكێی ســەرمایەدارانە ،دامەزراندنی
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دەوڵەتی خۆشگوزەرانی ،سنوورداندان بۆ لیبرالیزم،
نەك وەك ســۆشیال دیموكراســی ،بەڵكو وەك
سۆشیالیزمێكی ئەهلی).)27
لە ڕابردوودا وشەی شــۆڕش بۆ خۆی مانای
نوێی لەخۆنەدەگرت .وەك دەســتەواژە ،وشــەكە
) )Revolutionلە زاراوەیــەكی ئەستێرەناسییەوە
هاتووە ،كە پەیوەندیی بە سوڕانەوەی ئەستێرەكانەوە
هەیە بەدەوری تەورەیەكی دیاریكراودا (.)Revolving
ئەویش بەو مانایە پێچەوانەی وشــەی شــۆڕشـە بەو
شــێوەیەی لە ســەردەمی ئێســتادا بەكاریدەهێنین،
چونكــە مانــای جواڵنی ســروشــتیی بەردەوامی
خاوەن خەسڵەتی سوڕانەوەی هەسارەكانە بەدەوری
خۆردا .كاتێك ساڵی  1688وشەكە بۆ وەسفكردنی
دەرپەڕاندنی خێزانی «ئال ستیوارت» لە حوكمڕانیو
گوێزانەوەی دەسەاڵت بۆ ولیام و ماری بەكارهێنرا
) ،)The Glorious Revolutionبەكارهێنانەكە بۆ
وەسفكردنی گەڕانەوەی دەسەاڵت بوو بۆ خێزانێك
كە حوكمڕان بوو .بەم مانایەش ،وشەی «شۆڕش»
بــەو بەكارهێنانــەی ،هێماكردنــە بــۆ گۆڕانكاریی
كودەتاكارانە ،كە گەڕانەوەی دەسەاڵتە بۆ خێزانەكە.
هەروەها دەســتەواژەی شــۆڕش بەكارنەهێنرا بۆ
وەسفكردنی بزووتنەوەكەی كرۆمویل ()1658- 1599
لە ساڵی 1649دا ،كە بووە هۆی لەسێدارەدانی شا
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شارلی یەكەم ...بەم مانایە ،دەستەواژەی «شۆڕش»
مانای گەڕانەوەی دەسەاڵتە بۆ خاوەنەكانی پێشووی،
یان گێڕانــەوەی دەســەاڵتە لەالیــەن خاوەنەكانی
پێشوویەوە .ئەگەر بشــمانەوێ ،ئەوا بە لێكدانەوەیەكی
فەلسەفیانەی شیاو بریتیە لە گێڕانەوەی دەسەاڵت بۆ
خاوەنە «سروشتییەكان»ی خۆی .بەوجۆرە دەكرێت
پڕۆسەی ڕاماڵینی دەسەاڵت بەهۆی میللەتەوە ،چەمكی
«گەڕانەوە»ی دەسەاڵت بۆ خاوەنەكانی لەخۆبگرێت.
بەپێچەوانەی (ئارندت)یشەوە ،بەكردەوە بڕوامان وایە
ئەوە مەجازێكی ئەدەبییە ،زیاتر لەوەی لێكدانەوەیەكی
زانستی بێت .چونكە ساڵی  1688وشەی شۆڕشی
ئینگلیزی واتای ڕەچەڵەكە واژەییەكانی وشەكەی -
وەك جواڵنەوەیەك كە دووبارە دەگەڕێتەوە بۆ هەمان
خاڵ  -لەدەستدابوو.
ئەوەی دەكرێت لێــرەدا بوتــرێ ،نوێبوون
مەسەلەیەكە شــۆڕشــگێڕەكان لــە كاتی كاركردن و
بەرهەمهێنانداو بەبێ پالندانان دۆزیویانەتەوە .بێگومان
بەشێك لەوانە لە خواستە شۆڕشگێڕییەكانیاندا مەیلی
گەڕانەوە بۆ ڕابردووی ڕۆمانی یان یۆنانیی وێناكراویان
هەبووە ،هەتاكو ڕەگی شوناسی خۆیان یان ڕەچەڵەكی
یەكەمی خۆیانی تیــادا داكوتێت .لــە هەندێك باری
تردا ،مەیلی گەڕانــەوە بــۆ یەكسانیی مەسیحیانەی
كۆنی گریمانەكراو هەبووە ،ئەوەی خوا لــە سروشتی
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ئەو مرۆڤانەدا خوڵقاندویەتی كە لە ڕێی ئەو الیانداوە.
بەاڵم ڕاماڵینی حوكمڕانی و گەشەكردنی بزووتنەوەی
ناڕەزاییدەربڕین بۆ شۆڕش بووە هۆی گۆڕینی پاشا
 بۆ نموونە وەك بارەكەی فەڕەنسا  -بەبێ ئەوەیلەسەرەتادا مەبەست ئەوە بووبێ .هەروەها دامەزراندنی
دەوڵەت لە باری ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا،
بەبێ ئەوەی لەسەرەتادا مەبەست ئەوە بووبێ و بەبێ
ئەوەی خەڵك ناچاربووبن بیر لە نوێ بكەنەوە .بەو
جۆرە ،وشەی شۆڕش گرێدرایەوە بە نوێوە .پێدەچێت
تێگەیشتنی یەكەم ،ئەوەی الی شۆڕشەكان بااڵدەست
بوو ،ئەوە بوو كە بارێكی سروشتی یان چەند مافێكی
سروشتیی پێبەخشراو هەیە حوكمڕانیی لێی زەوتكردوون
و شۆڕش ئامانجی «گێڕانەوەیانە» .هەندێك تیۆریست،
كە شۆڕشگێڕەكان پێش شۆڕشی فەڕەنسی ئیلهامیان
لـــە بیروڕاكانیان وەردەگرت ،بەدەیان ساڵ تیۆریزەیان
كردبوو بۆ مافی سروشتی و باری سروشتی وەك باری
سازان ،لەوانە بێگومان ڕوسۆ.
بەاڵم ئــەو بیرۆكــە فەلسەفییــەی وێنای
بارێكی سروشتی یان بارێكی لەو جۆرە دەكــات
كە لە ڕابردوودا لەئارادابووە ،بۆخۆی بیرۆكەیەكی
نوێیـە ،جا پێڕەوكارانی پێی بزانن یان نا .ڕوونە
كە بیرۆكـەی یەكسانی نێوان خەڵك لە مافەكاندا
لە گشت سەردەمەكانی پێشوودا سەیر دەركەوتووە،
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یەكســانیی ســروشــتیی نێــوان مرۆڤەكانیش لە
مەسیحییەتدا لە باشترین باردا یەكسانیی بەندەكانی
خوا بووە لەبەردەمی خوادا ،تەنانەت ئەو یەكسانییە
كاتی ڕێكخستنی لەالیــەن دامــەزراوە ئایینیەكانەوە
تووشی شــێواندن بووە .ســەبارەت بە یەكسانی لە
مافە سیاسییەكانیشدا ،وا دەردەكەوت كە ناكۆكە
لەگەڵ چەمكەكاندا ،چونكە سیاسەت لەسەر بنەمای
گریمانەی نایەكسانیی لــە مافــە سـیاسـییەكاندا
دادەمەزرێت.
كەواتە چـی دەربــارەی واتای دەستەواژەی
«شۆڕش»ی كۆن و پەیوەندیدار لەگەڵ جواڵنەوەی
بازنەیی دەمێنێتەوە ،كە هەمیشە دەگەڕێتەوە بۆ هەمان
خاڵ؟ پاش كۆششێكی زۆر ،دەكرێت بوترێ ،ئەوەی
ماوەتەوە شتێكە لە چەمكــی ڕاپەڕین ،یاخیبوون،
ملنەدان ،یان ئەو دەســتەواژانەی جیادەكاتەوە ،كە
مانای دەرچوونەكــەی ســەرەوە دەدات ،بەوپێیەی
مەسەلەیەكی حەتمی یان پێویستە .ئەمەش جارێكی
تر مەجازێكی ئەدەبییە :ئەگەر شۆڕش دەستیپێكرد،
ئەوا دەبێت بگاتە ئامانجەكەی خۆی .لێرەوە خۆمان
لەوە بەدووردەگرین شــۆڕشــی ناكامڵ بە شــۆڕش
دابنێین ،بەڵكو ناوی دەنێین یاخیبوون ،یان ڕاپەڕین.
بەدەگمەنیش شــۆڕشــی شكستخوارد و ناودەنێین
شــۆڕش .شــۆڕش ،لــە ڕوانگەی بەكارهێنەرییەوە
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لە سـەردەمەكەنماندا ،هێمایەكــی حەتمی بوون یان
كۆتایی حەتمی لەخۆدەگرێت .زۆرجاریش ملنەدان
یان یاخیبوون ناودەنرێت شــۆڕش ،پاش ئــەوەی
نیشانەكانی هاتنەدیی ئامانج دەردەكەوێت ،بەاڵم
ئەمە هیچ جۆرە لێوەرگرتنێكی زانستی نییە.
ترسی حوكمڕانانیش لە وشەی «شــۆڕش»
لێرەوە سەرچاوەدەگرێت ،وەك ئەوەی نوشتە یان
نەفرەتلێكردن لەئارادابێت ،چونكە ئەگەر بەكارهێنرا،
ئەوا جواڵنەوەیەك دەگەیەنێت كــە پێش گەیشتن
بە ئامانجەكە و تەواوكردنی بازنەكــە گەڕانەوەی
نییە .ئەوەی بەكارهێنانی وشەی «شــۆڕش» لــە
بەكارهێنانی وشــەكانی تر جیادەكاتــەوە ئەوەیە،
بەكارهێنەرەكە دەرك بەوە دەكات شۆڕش واقعێكی
بابەتی دێنێتەئاراوە ،واتە :گەڕانەوە لێی مەحاڵە.
ئەمەش بەپێویست نابێتە هۆی بەكارهێنانی وریایی،
چونكە دەكرێت لە ســەردەمەكەماندا گوزارشتكردن
بێت لە هیوای گۆڕانی ملنەدان یــان یاخیبوونێك بۆ
شۆڕش ،بەو مانا نوێیەی لە سەردەمەكانی ڕابردوودا
لەئارادانەبووە و جیاوازیدەكات لەنێــوان شــۆڕش و
ملنەدان و یاخیبووندا.
شۆڕش ،بە مانایەكی دیاریكراو ،بزووتنەوەیەكە
بەرهەڵستیی ناكرێت .بەڕای ئێمە ،ئەم مانا نمایشكارییە
ئەدەبییە ،ئاســانكاریی بــۆ فەلســەفەی ســەدەی
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نۆزدەهەم كرد بیخاتە ناو چوارچێوەی پێداویستییە
مێژووییەكان و یاســاكانەوە .ئەم كارەش كارێكی
ئایدیۆلۆژییانەی پێشــكەوتووە و هیچ پەیوەندییەكی
بە میتۆدی زانستییەوە نییە .لە ئەوروپا نموونەكە
شــۆڕشــی فەڕەنسی بوو ،چونكە لەســەر ڕێڕەوی
قۆناغ و زاراوەكانی ئەو شۆڕشگێڕەكانی دواتر لە گشت
شۆڕشەكاندا ڕۆیشتن و بیریانكردەوە.
دیاردەی سەرنجڕاكێشی شۆڕشی فەڕەنسی،
سەرهەڵدانی جەماوەر /حەشامات بوو .مەبەست لەو
هەژارانەیە ،كە لە دەرەوەی فەزای گشتی بوون و
گۆشەگیرانە لە ماڵەكانی نەبوونیدا ژیانیان بەسەردەبردوەو
لە كونجەكانی ڕیسوابوون و پەراوێزخستندا گرتببوونەوەو
بزووتنەوەگەلێك پشتئەستوور بەوان هاتنەئاراوە ،كە
هەڵوێستی دژی ئەریستۆكراسیان هەبوو ..تەنانەت
ئاقارێكی تەواوی جەماوەری ناونران (Les Sans
 .)Culottesزۆركەس لە سەردەمەكەماندا ئەو ناولێنانە
لەبیردەكەن كە مانای بێنەوایان دەگەیەنێت .ئەمانە
دیلی دەستی پێداویستییەكانی لەشی خۆیان بوون ،كە
بەردەوام گوشاریان دەخستە سەریانو نەیان دەتوانی
تێریان بكەن .ئەمانە ئەوانە بوون كە كتوپڕ هاتنەدەرەوە
بۆ ناو فەزای گشتیو شۆڕشی فەڕەنسییان كردە
شۆڕش و كۆتایی شۆڕشەكەیان حەتمی كرد .ئەمانە
ئەوانە بوون كە بەختەوەریی میللەتیــان كردە دروشمی
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شــۆڕشــەكە و لە بنەڕەتدا چەمكی شۆڕشیان بەمانا
نوێكەی بەرهەمهێنا .ئەوە مەســەلەی تازەی شۆڕشی
فەڕەنسی بوو ،كە دواتر چەمكی هاواڵتیبوون لەسەر
بنچینەی بنیاتنرا ،بەاڵم مەسەلەیەكی مەترسیداریش
بوو بۆ دەســتورخوازەكان و مافپەروەران ،ئەوانــەی
پێیانوابوو دەكرێت بزووتنەوەیەكی زۆرینەی میللەت
ببێتە بنچینەیەك بۆ خراپترین جۆرەكانی حوكمڕانی،
ئەگەر گۆڕا بۆ هەراوهوریایەك بەسەركردایەتی كۆمەڵێك
ســیاســەتمەداری دیماگۆگی ،كــە بەنــاوی میللەتەوە
قسەدەكەن .سەدەی بیستەم چەندین نموونەی واقعی
دەربارەی ئەم ترسانە خستەڕوو.
ماركس شــۆڕشی هەژارەكانی بە شۆڕشێكی
سـیاسـی لەپێناو ئازادیدا دانــا .ئەم گرێدانەوەیەی
نانو ئازادی ئەو شـتەیە ،كە خوێندنەوەكەی ماركس
سەبارەت بە شۆڕشی فەڕەنسی جیادەكاتەوە.
هەروەها دیموكراتخواز بوو ،وەك جـۆری
دیموكراتخوازی شۆڕشگێڕی فەڕەنسی لویس ئۆگست
بالنكی .ئەمەش وای لێ كرد لەو بڕوایەدا بێت،
شۆڕشی فەڕەنسی بەهێنانەدیی ئازادی ئامانجەكانی
خۆی نەهێناوەتەدی ،چونكە كێشــەی هــەژاری
چارەسەرنەكردوە .ئــەو پێیوابوو ئازادی لەگــەڵ
هەژاریدا ناكۆكە .لێنین پاش شۆڕشی ڕوسی تەنیا
ئەم ڕەهەندەی تێڕوانینی ماركسیزم دەربارەی ئازادیی
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پاراست و لەو بڕوایەدابوو ،ئازادی مانای ئازادبوونە
لە هەژاری و زاڵبوون بەسەر هەژاریی گرێدایەوە بە
گەشەكردنی تەكنیكییەوە (كارەبا لەباری ڕووسیادا)،
بۆیە زۆر بایەخی بەو دامەزراوانە نەدا ،كە پیادەكردنی
ئازادی لە ڕووی كۆمەاڵیەتیەوە ڕێكدەخەن و ڕوویكردە
پەرەپێدانی سەپێنراو بەهۆی دامودەزگای دەوڵەتی
ناوەندییەوە ،كە بەتەواوەتی ئازادیی خستە ژێر پێوەو
تێكڕاگەلی پەرەســەندنی خێرای هێنایــەدی ،بەاڵم
لەسەر ئاستی دوورمەودا بووە مایەی شكستخواردنی
پڕۆسەی ڕزگاربوون لە هەژاری.
قسەكانی ئەو تاڕادەیەكی زۆر گونجاوبوو
لەگەاڵ ڕەوتی گەشەكردنی شۆڕشی فەڕەنسیو
جەماوەرەكەی .چونكە كاتێك دەركەوت ئەنجومەنی
دامەزرێنەران كێشەی هەژاری چارەسەرناكات،
جەماوەری فەڕەنسی دژی ئەنجومەنی دامەزرێنەران
ڕاوەستان و كەوتنە سوكایەتیكردن بەو دەستوورەی
چارەســەری هەژاری و نــەداری نەدەكرد ،كتومت
وەك چۆن لە ڕابردوودا دژی لویســی شانزەیەم
ڕاوەســتان ،ســەرباری ئەوەی نەفرەتیــانكرد لە
گفتوگۆی سیاسییەكان و پیالنگێڕی و ڕیاكاریی لەناو
گوتارەكانیاندا .بەوجۆرە هەژارەكان هەڵگەڕانەوەو
جارێكی تر بوونــە كەســانی توڕە (هەژاو) ،بەاڵم
ئەمجـارە دژی پەرلەمــان و دەســتوورە یەك لە
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دوای یەكەكان ،لەكاتێكدا ئەو دەستورە بوو كە
زۆرینەی میللەت لە پاریس سوێندیان خوارد هەتاكو
نەنووسرێو دەسەاڵتی پاشایەتی ڕازی نەبێت لەسەری
«گۆڕەپانی تێنس»ی بەناوبانگ جێ نەهێڵن.
دەشــێت هـەژاری و نــەداری مانای ئازادی
لەبیر میللــەت ببەنــەوە .هەر توێژەرێكی جیدیش
چەندین دیمەنی مێژوویی دێتەوە یاد ،تیایاندا
ئەوە بەرجەستە دەبێت كە جەماوەری هەژاركراو
بە ئاسانی دژی مافە شارستانییەكان هاندەدرێن،
بەبیانوی ئەوەی ئازادی گەمەی دەوڵەمەندەكانە.
هەروەها بەئاسانی هەژارەكان لەپێناو شوناسێكی
«ڕەچەڵكخوازانە»دا ،ئایینی یان ناســیونالیستانەدا،
كۆدەكرێنــەوە بۆ بەگژاچــوونی «ســاختەیی»
ڕواڵەتەكانی ئازادیی بەتاڵ لە هەر ناوەڕۆكێكی
سوودبەخش بۆ هەژاران .لە ئەزموونی شۆڕشەكانی
عەرەبدا ،كــە كودەتــا جێی شۆڕشی گرتبۆوە،
ئەزموونی عەبدولناسڕ لە ڕێگەگرتن لەو داخوازییە
دیموكراتیانەی ئەنجومەنی سەركردایەتیی شۆڕش
بڕیاری لەسەردابوون  -لە كاتی لێك جیابوونەوەكەی
ساڵی  - 1953وەبیردێتەوە ،كاتێك هانی كرێكارانی دا
دژی ئەوانەی دەیانویست حیزبەكان بهێننەوە مەیدان.
لێرەدا دیوەكەی تری ئیشــكالیەتەكە دەوروژێنرێت،
ئەویش ئەوەیــە كــە هەژارەكــان دیموكراسییەك
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ڕەتدەكەنــەوە لەســەر بنچینەی پەردەپۆشكردنی
قۆرخكردنی ســامان لەالیەن دەوڵەمەندەكانەوە
دامەزرابێت و ببێتە مایــەی فراوانبوونی كەلێنی
نێوان هەژاران و دەوڵەمەندان و هۆی ئەوەی توێژە
فراوانەكانی میللــەت نەتوانن ژیانێكی شكۆمەندانە
مســۆگەربكەن .بەهەرحــاڵ ،ئەمــە ئیشكالییەتی
پەیوەندیی نێوان دیموكراسی و پەرەپێدان ،مافــە
سیاسییە شارستانییەكان و مافە كۆمەاڵیەتییەكان،
لەسەر ئاستی تاكەكان و ئاستی پەیوەندیی نێوان
میللەتەكان ،دەوروژێنێت ..بەاڵم هەژموونی گوتاری
پۆپۆلیستانە بەگشتی لــە هەلومەرجی ناتەواویی
دیموكراســیدا ،نەك لــە هەلومەرجی دیموكراسیی
بەدامەزراوكراودا ،سەرهەڵدەدات.
«وشەی میللەت كلیلەوشەیە بۆ تێگەیشتن
لە شــۆڕشی فەڕەنســی ،ناوەڕۆكی شــۆڕشەكەش
ئەوانە دیاریانكرد كە تراژیدیاكانی میللەتیان بەچاوی
خۆیان بینــی ،بــەاڵم بەشــدارییان نەكردن»)،)28
چونكە ئەوانــە بیرۆكەی میللەتیــان خەماڵند كە
خۆیان كردبووە سایەداری میللــەت و دوو شــتیان
تێكەڵ بەیەك كردبوو :بەزییهاتنەوە بە میللەتدا وەك
كۆمەڵێك بێنەوا و ڕۆمانسییەتی تایبەت بە دڵسافیو
دادپەروەریی میللەت .ئەمەش ئەو هەڵویســتەیە،
كە قۆناغی «یەعقــوبی» لــە شۆڕشی فەڕەنسیدا
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جیادەكاتەوە .دەبوایە ئەم «دڵسافییە میللیە»ش،
كــە ڕۆمانســیبوونی پۆپۆلیســتانە دەیسەپێنێ،
جێگەی بایەخدانی جیدی بەشێوازەكانی حكومەتو
دامەزراوەكانی بگرێتەوە ،واتە ڕێكخستنی پیادەكردنی
ئازادیی سیاسی و دەسەاڵت .ئەم ڕێكخستنەش ئەو
خەمەیە ،كە جیرۆندییــە میانڕەوەكان جیادەكاتەوە،
بەراورد بەو یەعقوبییە شــۆڕشگێڕانەی لە شــۆڕشی
فەڕەنسی وەدەریانان.
وێناكردنی میللەت بەمجۆرە ،بووە بنچینەیەك
بۆ گــۆڕینی خۆبەختكــردنی شــۆڕشــگێڕانە ،كــە
تایبەتمەندیی هاواڵتیی تاكی كــردبووە قوربانیی
بەرژەوەندییەكانی هەمووان ،بۆ ستەمكارییەك بەناوی
میللەتەوە و ڕەتكردنەوەی تایبەتی لەبەر خاتری ئەو
گشتییەی یاساكانی كاتی نائاسایی و ئەوانیتر دەیان
سەپاند .هەروەها یەكێتیی نیشتمانی كە پێویستە
باری بەرگریكردن لە قەوارەی نیشتمانی دژی دوژمنی
دەرەكی پێكبهێنێ ،كە شــۆڕشی فەڕەنسی بەرنگاری
ببوەوە و ســەركەوتبوو بەســەریدا و ببووە مایەی
خەماڵندنی چەمكی نەتەوەی یەكگرتنخــواز ،بەبێ
چەند دامەزراوەیەكی دیموكراتی و چەند ڕێسایەك بۆ
كۆنترۆڵكردنی یاسادانان ،دەگۆڕێت بۆ یەكێتییەكی
نیشتمانی دژی هاواڵتیی تاك و مافەكانی.
یەكێتیی نیشتمانی لە سەرەتادا پەیوەندیی
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بە بەرەنگاربوونەوەی مەترســییە دەرەكییەكانەوە
هەبوو .دەبێــت ئەوەش بڵێن ،ئــەم مەســەلەیە
زۆر گرنگ بوو ،چونكـە لویسی شانزەیەم سەری
پەڕینرا لەبەرئەوەی خائین بوو ،دەستی لەگەڵ
دەوڵەتــە ئەوروپییەكانی تــر تێكەڵكردبوو بۆ
داگیركردنی فەڕەنســا لە دژی شــۆڕش ،نەك
لەبەرئەوەی ستەمكار بوو .واتە ستەمكاری بۆخۆی
هۆكارێك نەبوو وا لە شــۆڕشــی فەڕەنسی بكات
بڕیاری لەسێدارەدان بەسەریدا بدات .ئەو تاوانەی
شایستەی لەسێدارەدان بوو ،خیانەتكردنی پاشا
بوو لە ڕێگــەی دەستێكەڵكردنەوە لەگەڵ هێزە
بیانییەكاندا .خیانەت تاوانی شا شارلی یەكەمیش
بوو ،كاتێك پەرلەمانی ئینگلیزی بە سەرۆكایەتی
كرۆمویل بڕیاری لەســێدارەدانی بــۆ دەركردبوو.
پێویســتە دیموكراتخوازەكانی عەرەب ســوود لەو
ئەزموونانە وەربگرن ،لەبەر بایەخی قوڵی مەسەلەی
نیشتمانی لە كاتی بنیاتنانی دەوڵەتی دیموكراتیدا.
بەڵگەنەویست بوو شــۆڕشـەكان دەســت لەگەڵ
دوژمن تێكەڵ نەكەن ،لەوەش زیاتر لەو كاتەوە ئەو
تاوانەی بووە هۆی سەپاندنی ئەوپەڕی سزا بەسەر
پاشادا ،هاوكاریكردن بوو لەگەڵ دوژمنی بیانی.
سیستەمی ستەمكاری ،وەك شۆڕشگێڕەكان
تێدەگەن ،ئەو شــێوەیەی حكومەتــە كە هاواڵتیان
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لە گۆڕەپانی گشــتی دووردەخاتــەوە بــۆ بوارە
تایبەتییەكانی خۆیان و داوایان لێ دەكات «سەرقاڵی
كاروبارەكانی خۆیان بن» .بەم مانایە ،شۆڕشی دژی
ستەمكاری ،ڕاماڵینی خەڵكە بۆ ناو فەزای گشتی و
بەشداریكردنیانە لە كاروبارەكانی خۆیان و دیاریكردنی
چارەنووسی خۆیاندا .هاندەرە تایبەتییەكانی خەڵك
وەك تاك هەرچییەك بێت ،ئــەوەی وادەكات ئەوە
شــۆڕش بێت ،بەرژەوەندییــە تایبەتیەكانی خەڵك
نییە .بۆیە مافی «داواكردنی بەختــەوەری» ،كــە
جاڕنامەی ســەربەخۆیی ئەمریكا باسیكردوە و وەك
یەكێك لە مافەكانی مــرۆڤ دووپاتیكردۆتەوە ،لە
باری شۆڕشەكاندا «بەختەوەریی گشتییە» ،ئەگەر
دەربڕینەكە ڕاست بێت .ئەوەی كاتی بەشداریكردن لە
هێنانەدیی سوودی گشتیدا ،كە بەرهەمی بەختەوەریی
گشتییە ،گوزارشتی لێ كراوە .ئەم بەشــداریكردنە
لە دروستكردنی سوودی گشــتیدا ،لە ڕێگەی فەزای
گشــتییەوە ،لە نەریتی شــۆڕشــە دیموكراتیەكاندا
بنچینەی كارچاكییە (.)Public virtues
میللەت لە فەڕەنسا ڕێكخراونەبوون ،یان وەك
هیچ جۆرە قەوارەیەكی سیاسی  -كۆمەاڵیەتیش پێك
نەهاتبوون ،بەئەندازەی ئەوەی گیرۆدەی دەستی
دامودەزگا ڕایەڵەكارەكان (تەقلیدیی دەرەبەگانە) و
سیستەمە زۆردار و بێسنوورەكانی بەربژێرییەكانیان
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بوون .ئەمەش قەیرانی هەموو ئەو دامەزراوانە بوو
كە لە سەرەتادا هێزیان لە میللەتەوە بەدەستدەهێنا،
چونكە خاوەنی ئەو ڕەوایەتییە نەبوون كە دەسەاڵت
دەیبەخشێت .ئەوانە بەهەڵەداچووبوون ،كاتێك
پێیانوابوو دەسەاڵت/هێز و یاسا لە هەمان سەرچاوەوە
هەڵدەقوڵێن .ئەوانە توانای یاســادانانیان هەبوو،
بەاڵم خاوەنی دەسەاڵتی پێویست نەبوون بۆ پێكهاتن
یان پێكهێنان .مەســەلەكە پێویســتی بە ماوەیەكی
درێژ هەبوو ،هەتاكــو (ئەنجومەنی دامەزرێنەران)
لە فەڕەنســا بەشــێوەی پەرلەمانێك گەڕایەوە و
ڕەوایەتیی خۆی لە میللەتەوە بەدەستدەهێنا .كەچی
لە ویالیەتــە یەكگرتووەكانی ئەمریكــا دانیشتوانی
كۆڵۆنییەكان لە چەندین دەستەی خۆبەڕێوەبەردنی
وەهادا خۆیان ڕێكخستبوو ،كــە پێش سەربەخۆیی
حوكمیدەكردن .لێرەوە دەكرا چەند دەستەیەكی نوێ
دەسەاڵتی خۆیان لــە ڕەوایەتیی چەند دەستەیەكی
تری باوەوە بەدەستبێنن .لە فەڕەنسا پاشا خاوەنی
سەروەرییە ،الیەنی ڕووناكیبەخشی ستەمكارییەكەی
ئەوەیە ،كە نمایندەی بەرژەوەندییە گشتییەكان بێت،
بێجگە لەمە شــتەكانی تر بەرژەوەندیی تایبەتین.
سەرەنجام هەموو ئەو دەســتانەی لەســایەی ئەودا
دامەزراون تایبەتین و ناكرێت بە دەستەگەلی گشتی
دابنرێن ،تەنانەت ئەگــەر چەنــد دامەزراوەیەكی
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وەك كۆمەڵە پیشــەكارەكان و ئەوانیتریش بــن.
لێرەوە گواستنەوەی سەروەری بۆ نەتەوە ،مانای
دامەزراندنییەتی لە «گشتێك»ی نوێدا ،كە گشتێك
نییە لە «تایبەتی»ی پاشادا بەرجەستەبێت .ئــەم
پڕۆسەیەش پێویستی بە پێكهاتن و پێكهێنانە،
واتە پڕۆسەیەك یان دینامیكییەتێكی مێژووییە و
سەرەتای نییە ،ســەرچاوەیەكی ڕەوایەتییــە پاش
تێكشكاندنی ســەرچاوەی ڕەوایەتیی یەكەم (واتە
مافی خواوەندی) و ســەرچاوەی ڕەوایەتیی دوەم
(واتە ســەروەریی پاشا) .قەیرانەكەش لــە خاڵی
سەرەتادایە :كێ ڕەوایەتی دەداتە ئەوەی دەستوور
دادەڕێژێت؟ كێ ڕەوایەتی دەبەخشێتە ئەنجومەنی
دامەزراندن؟ كێ ڕەوایەتی دەداتــە ئەوەی داوای
هەڵبژاردنەكان و یاسای هەڵبژاردنەكان دەكات؟ بەاڵم
كاتێك دیموكراسی دەستدەكات بە بەرهەمهێنانەوەی
خۆی ،ئەوا قەیرانەكــە كۆتاییدێت ،ئەوەش لەبەر
بوونی چەند شێوازێكی ڕێكخراوەیی كە گوزارشتكردن
لە میللەت و ویســتی گشتی دەكەن ،هەروەها لەبەر
بوونی چەندین بنەمای هاوبەش كە كۆدەنگی لەسەر
بەهاگەلێك پێكدێنن دەبێت یاساكان خزمەتیان بكەنو
پێویستە دەستوور بەپێی ئەوان دابڕێژرێ و بە ئاشكرا
گوزارشــت لە یەكتری بكەن .تەنانەت لە شـۆڕشی
فەڕەنسیدا «نەتەوە» شتێك بوو« ،میللەت»یش
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شتێكی تــر .نەتەوە لەوانە پێكهاتووە كە خاوەنی
چەند مافێكی سیاسین و لەواقیعدا خاوەنی چەندین
بەربژێرین (ئەریستۆكراسی و پیاوانی ئایینی)،
بەاڵم میللەت سەرجەمی ئەو ژێردەستانەیە ،كە هیچ
مافێكیان نییە .ئەو دوو زاراوەیە ئەنجامی گشتاندنی
هاواڵتیبوون و لەخۆگرتنی میللەت لەالیەن نەتەوەوە،
واتە لەو قەوارە سیاسییەی بە دەوڵەتی نیشتمانی
گوزارشتی لێ دەكرێت ،یان لە خواستی ڕێكخراودا
بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی نیشتمانی و كۆششكردن
بۆی ،پێكگەیشتن.
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دەربارەیدۆخیشۆڕشگێڕی
یانتوانایبەرپاكردنیشۆڕش

لە سەرەوە مامەڵەمان لەگەڵ چەمكی شۆڕشدا
كرد ،بەاڵم ئەوەی زیاتر پێویستی بە توێژینەوە و
لێوردبوونەوە هەیە ،ئەو بارودۆخانەیە كە دەبنە
مایەی بەرپابوونی شۆڕش .كەی میللەت دەجوڵێت؟
ئەگەر میللەت جواڵ ،ئەوە چییە ناڕەزاییدەربڕین ،یان
ڕاپەڕینی میللی دەگۆڕێت بۆ شۆڕشێك ،كە سەتاپای
سیستەمی سیاسی دەكاتە ئامانج؟ پێمان وانییە ئەو
پرسیارانە بەرەو تیۆرێك دەربارەی شۆڕشمان بەرن،
لەو بڕوایەشــدا نین هەوڵدان بۆ دامەزراندنی تیۆرێك
لەبارەی شۆڕشــەوە سوودبەخش بێت ،لەبەرئەوەی
زۆربەی نووســینە تیۆرییەكان دەربارەی بابەتەكە
لە شــۆڕشــێكی مێژوویی ،یان چەند شۆڕشێكی
دیاریكراوەوە سەرچاوەیانگرتووەو سەرنجامگیرییەكان
لە چەند شــۆڕشێكی دیاریكراوەوە بەدەستدێنن و
دەیان گشتێنن .ئەوانە جۆرێكن لە هەڵسەنگاندن،
كە هەمیشە دەكرێت بەدرۆبخرێنەوە یان بەشێوەكی
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بەردەوام گەشــەیان پێ بدرێت .بەبێ هەڵەشەیی،
ســەختە ناوی تیۆر لە سەرجەم ئەو تیۆریزەكردنە
بنێین ،كــە ئەنجامی كۆڵینەوە لە چەندین شۆڕشی
جیاوازی مێژوو كەڵەكەبوون ،چونكە ئەو هۆكارە
تایبەتیانەی بزووتنەوەی خەڵك و ڕاپەڕین دژی
زۆرداری كۆنترۆڵدەكەن و دەبنــە هــۆی گۆڕینی
بزووتنەوە و ڕاپەڕین بۆ شۆڕشێكی هەمەالیەن دژی
ڕژێم زۆرن و سەختە دیاریبكرێن ،هەروەها سەختە
ڕۆڵی گشتی و تایبەتی تیایدا دەستنیشانبكرێت.
بێگومان دەكرێت بونیادی هەر شۆڕشێك شیبكرێتەوەو
چەندین سەرەنجامی تیۆریی لێ هەڵهێنجرێت ،بەاڵم
لەو بڕوایەدا نین ئەو كۆششە ببێتە هۆی داڕشتنی
تیۆرێكی هەمەالیەنی وەها ،كە بتوانێت لەكۆتاییدا
بەشێوەیەكی زانستی پێشبینیی بەرپابوونی شۆڕش
بكات .ئێمە بەتەواوەتی بەدووریناگرین ئەو كۆششە
بەشداریبكات لە كەڵەكەكردنی ئەزموونێكی تیۆریی
وەهادا ،كە بتوانێت ئەگــەری بەرپابوونی شــۆڕش
لە یەكێك لە واڵتەكاندا زاڵبكات ،بەاڵم تەنیا وەك
ئەگەر .ئەمــەش ئەو بارودۆخە زۆرانە بەدوورناگرێت
كە شۆڕش تیایاندا ،بەبێ چاوەڕوانیی هیچ كەسێك،
بەرپادەبێت.
لە وتــارە بەناوبانگەكەیــدا «هەرەسهێنانی
ئینتەرناســیونالیزمی دوەم») )29لێنیــن دەڵێت:
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«شۆڕش بەبێ دۆخێكی شۆڕشگێڕی مەحاڵە ،بەاڵم
هەموو دۆخێكی شۆڕشگێڕیش نابێتە هۆی بەرپابوونی
شۆڕش» .ئینجا لە ڕوانگەی خۆیەوەو بەشێوەیەكی
زۆر گشتی گرنگترین پێكهاتەكانی دۆخی شۆڕشگێڕی
دەستنیشاندەكات:
 - 1كاتێك دێتەئاراوە كە ڕژێمە حوكمڕانەكان
ناتوانن بەبێ گۆڕانكاری حوكمڕانی بكەن و كاتێك
قەیرانێك سەرهەڵدەدات كە دەبێتە مایەی ملمالنێكان
لەناو چینی بااڵداو ملمالنێ و لێك جیابوونەوەكان بەرچاو
دەكەون .لێرەشدا بۆ سەرهەڵدانی ئەو دۆخە تەنیا ئەوە
بەس نییە «چینەكانی خوارەوە» (واتە حوكمڕانیكراوەكان)
نەیانەوێ بە شێوازی كۆن ژیان بەرنەسەر ،بەڵكو پێویستە
مەحااڵ بێت «چینە بااڵكان»یش (واتە حوكمڕانەكان)

بەشێــوازی كۆن بژین .ئەم پێناســە لێنینییـە تا
ڕادەیەكی زۆر پێناســەیەكی بازنەییــە .ئەمەش
مانـای ئەوەیـە ،چەندین بەهەڵەداچوونی لۆژیكی
لەخۆدەگرێت .چونكە بۆ ئەوەی مەحاڵ بێــت چینە
بااڵكان بە «شێوازی كۆن» بژین ،دەبێت چینەكانی
خوارەوە گوزارشت لەوە بكەن كە نایانەوێ بەشێوازی
كۆن ژیان بەرنەسەر .ئاشكرایە مەبەستی لێنین لە
چینـەكان لەواقیعدا گشت چینـە ئابوورییەكانە ،بـەو
بەشەیشەوە كە ڕاستەوخۆ یان لە ڕووی سـیاسییەوە
حوكمڕان نییـە .هەروەها ئەو بارودۆخانەی سەخت
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دەبێت بەشێوازی كۆن حوكمڕانی بكرێت ،بریتییە لە
جەنگ و قەیرانی ئابووری و هەژانە مەزنەكان ،كە
لێنین لە بەرەبەیانی شۆڕشی ڕووسیدا پێی زانیبوون.
 - 2كاتێك پێوەنااڵندنەكانی چینە چەوساوەكان

ڕیزپەڕانە زیاتردەبن .ئەم مەسـەلەیـە بەكــردەوە لە
ڕووسیای پاش یەكەمین جەنگی جیهانیدا هەبوو،
بۆیە لێنین خستییە نــاو پێناسەكەیەوە دەربارەی
دۆخی شۆڕشگێڕی .ئەمەش هەمیشە لە جەنگەكانو
دوای جەنگەكان ،دۆخەكانی وشكەساڵی و برسێتی،
بارودۆخەكانی قەیرانی ئابووری توند و تەنانەت پاش
كارەساتە سروشتییەكان پێشدێت.
سـەبارەت بە پێكهاتــەی دوەمی پێناسـەی
دۆخـی شــۆڕشـگێڕی ،ئەزموونەكانی شــۆڕشـە
عەرەبییەكان سەلماندویانە ،مەسەلەی پێوەنااڵندن
بۆخۆی تەنیـا بارێكی بابەتی نییە ،بەڵكو گرێدراوی
هۆشمەندیی سـیاسیشە بەرامبەر بە پێوەنااڵندنەكە.
بە دەربڕینێكی وردبینانەتر :گرێدراوی هۆشمەندییە
سەبارەت بەوەی لەڕاستیدا ئەو پێوەنااڵندنە بەرهەمی
زوڵمە ،نەك بارێكی سروشتی یان دەرهاویشتەیەكی
كۆمەاڵیەتیی ڕووت .بۆیـە دەشـێت باری كۆمەاڵیەتی
ئابووریی وەك خۆی بمێنێتەوە ،یان لە قۆناغێكی
دیاریكراودا باشـتربێت ،بەاڵم ئەگــەر چاكبوونەكە
هاوكات بوو لەگەڵ زۆربوونی هۆشمەندی پێی ،وەك
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پێوەنااڵندنێك ئەنجامـی زوڵملێكـردن یان نەبوونی
دادپەروەری و ویژدان ،ئەوا پێوەنااڵندن زۆردەبێت،
بەبێ ئەوەی بەپێویست ببێتە مایەی تێكچوونی
بەرچاوی باری خەڵك .وەك ئەوەی هەمیشە یەكسەر
دوای جەنگەكان ،یان لــە قەیرانـە ئابوورییەكاندا
ڕوودەدات .كاتێك ئــەوە دەڵێین ،مەبەســتمان
بێبایەخكردنی ئەو گەشــەكردنانە نییــە ،كە دەشێت
پاڵ بە خەڵكەوە بنێن بۆ ڕاپەڕین.
 - 3كاتێك چاالكی و بێزاریی چینە چەوساوەكان
ئەنجامی قەیرانەكەو ڕەفتارەكانی چینە چەوسێنەرەكان

زۆردەبن .ئەم خاڵەش مامەڵە لەگەڵ هۆكاری خۆیی
دەكات ،كە پەیوەندیی بە چاالكی و هۆشمەندییەوە
هــەیــە.
بێگومان پێكهاتەی یەكەمی دۆخی شۆڕشگێڕی
بەســە بۆ ســەرهەڵدانی پێویســتیی ئەنجامدانی
چاكسازی ،بەاڵم ئەو دۆخە شۆڕشگێڕییەی دەبێتە
هۆی بەرپابوونی شۆڕش ،ئەوا النی كەم پێویستی
بە كۆبوونەوەی دوان لەو سێ هۆكار هەیە .پێویستە
لێرەدا ئــەوە دووپاتبكەینەوە ،كــە پێوەنااڵندن و
بەدیكردنی دەستدان و پێویستیی گۆڕانكاری ،یان
ئەوەی ناویدەنێین «توانای بەرپاكردنی شۆڕش»،
مەسەلەیەكە پەیوەندیی بە هۆشمەندییەوەیە .چونكە
پێداویستی الی هیگڵ وەك بارێكی هۆشمەندبوون
99

عهزمی بشاره

بەرامبــەر بـە نەبوونی شتێك سەرهەڵدەدات،
واتە «هۆشمەندییە بەرامبەر بەنەبوون»« .توانای
بەرپاكردنی شــۆڕش»یش لــە پێناســەكەماندا،
هۆشمەندبوونە بەرامبەر بەوە كە باری پێوەنااڵندن
باری زوڵملێكردنە ،واتە هۆشمەندبوون بەرامبەر بەوەی
هیچ پاساوێك بۆ پێوەنااڵندن نییە و پێوەنااڵندن
بارێكی سروشتیی نییە .لەهەمان كاتدا هۆشمەندبوونە
بەرامبەر بە دەستدانی كاردانەوە لە دژی.
بەگەڕانــەوە بــۆ لێنیــن ،بێگومان وەك
تیۆریستێكی شۆڕشگێڕ ،لەوانەیە سوودبەخش بێت لە
پێناسەكردنی دۆخی شۆڕشگێڕیدا  -ئەگەر زاراوەكانی
لێنینمان بەكارهێنا  -بڵێین ئەو دۆخە ئەنجامی باری
چینی كرێكار بەتەنیا سەرهەڵنادات ،بەڵكو پێویستە
چینی حوكمڕان بكەوێتە ناو باری قەیرانەوە (بۆرژوا
لە ڕوانگەی ســەردەمەكەی خۆیەوە) ...پێدەچێت
ئەو قەیرانە لــە ڕوانگەی سەردەمەكەمانەوە مانای
لێك جیابوونــەوەی بەكردەوە بێـت لەناو بینینی
بەرژەوەندیی چینی حوكمڕاندا ،كە دەبێتــە مایەی
چەندین هەڵسوكەوتی جیاواز لەناویــدا و لەكاتی
بەرپابوونی شۆڕشدا .پێویستە لەسەرمان باسی ئەوە
بكەین ،كە شـۆڕشـی مارس/ئازاری  1917دەستپێك
بوو بۆ شۆڕشی ئۆكتۆبەری 1917و بووە هۆی ئەوەی
بەلشەفیكەكان لە ڕێگـەی هێزەوە دەسەاڵت بگرنە
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دەســت .لەبەرئەوەی پاش شــۆڕشــی مارس (لە
ڕۆژژمێری ڕووسیدا و شۆڕشی نیسان لە ڕۆژژمێری
زایینی گریگۆریدا ،هەروەهــا شۆڕشی ئۆكتۆبەر كە
شۆڕشی نۆڤەمبەرە) دەسەاڵتی دووجەمسەری لەنێوان
حكومەت (كە لێنین بە بورژوایی ناویدەبرد)  -واتە
حكومەتەكەی كیرنسكی  -لەالیەك و سۆڤێتاتەكان -
واتە ئەنجومەنەكان (مەبەست ئەنجومەنی كرێكارانو
سەربازەكانە)  -لەالیەكی ترەوە سەریهەڵدا .بەرامبەر
بەم دووجەمسەرییە سۆڤێتاتەكان پێویست بوو بەهێز
مەسەلەی شــۆڕش یەكالبكەنەوە ،هەتاكو دەسەاڵت
بەتەواوەتی ببێتــە «دەســەاڵتی ئەنجومەنەكان».
لێرەوە دروشـمەكەی لێنین بریتی بوو لە «گشـت
دەسەاڵتەكان بۆ سۆڤێتاتەكان» .لەڕاستیدا دروشمی
«گشت دەسەاڵتەكان بۆ سۆڤێتاتەكان» دروشمێكی
گومڕاكەر بوو و دەمامك بوو بۆ دروشمە ڕاستەقینەكە:
«گشت دەسەاڵتەكان بۆ بەلشەفیەكان» .چونكە ئەو
ئەنجومەنانە حیزبی نەبوون ،بەاڵم شۆڕشی ئۆكتۆبەر
بەناوی ئەنجومەنەكانەوە دەسەاڵتی لە بەرژەوەندیی
بەلشەفیكەكاندا یەكالكردەوە ،ئینجا بەلشەفیكەكان
بەهێز هەمــوو بزووتنەوەیەكی ســەربەخۆیانەی ئەو
ئەنجومەنانەیان لەناوبرد.
نازانین لە ڕووی مێژووییەوە چی ڕووی دەدا،
ئەگەر شــۆڕشی مارس لەبری شــۆڕشی ئۆكتۆبەر
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ڕیفۆرمی ســیســتەمی حوكمڕانیــی پیادەبكردایە؟
لەوانەبوو ســیســتەمێكی دیموكراتی یــان نیمچە
دیموكراتی دابمەزرابایە ،بەاڵم شۆڕشی بەلشەفی،
كە دووجەمسەریی دەسەاڵتی بەهێز یەكالكردبۆوە،
سیستەمێكی دیكتاتۆریی ســەرتاپاگیری دامەزراند.
بەگەڕانەوەش بۆ تیۆری دۆخی شۆڕشگێڕانە ،دەكرێت
حكومەتەكەی كیرنسكی وەك گوزارشتكردن لە لێك
جیابوونەوەی چینی بۆرژوا ،لەنێوان هاوپەیمانێتیی
ڕژێمی پاشایەتی و یاخیبوون لێی ،دابنرێت.
ســەبارەت بە «شــۆڕشــە عەرەبییەكان»ی
ئێستا دەكرێت بوترێت ،ئەنجامی لێكەوتەكانی شۆڕش
بەشــێوەیەكی ڕوون لێك جیابوونەوە لەناو چینی
حوكمڕانی میسڕدا  -بەواتای فراوانی ئەو چینە  -لەسەر
میراتگریی حوكمڕانی لە كۆمارداو دەربارەی بژارە
دەرەكییەكانی واڵت ڕووی دا .بێگومان بەشداریكردنی
توێژە حیزبی و سیاسییەكان لە بواری كارەكاندا بووە
هۆی سەرهەڵدانی ملمالنێكان لەسەر قۆرخكردن لەناو
چینی ئابووریی حوكمڕانداو هێنانەپێشەوەی چەند
توێژێك لەبەر نزیكایەتیـان لە خێزانی حوكمڕانەوە.
سوپا هەڵوێستێكی خراپی ڕوونی بەرامبەر بە بیرۆكەی
میراتگریو زۆربوونی دەســتڕۆیشتنی بزنزنمانەكان
هەبوو (ئەمەش ناكۆك نەبوو لەگەڵ ئەوەی ســوپا
لە میسڕ یەكێك بوو لەو توێژانەی زیاترین سوودی
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لە گەندەڵی وەرگرتبوو ،بەتایبەتی پاش فراوانبوونی
كەرتی ئابووریی سەربازی) .پێش شۆڕشیش گرەوی
نەیارانی میراتگریی پۆســتی ســەرۆك كۆمار بۆ
كۆڕەكەی لەسەر ئەوە بوو ،كە سوپا قبوڵی ناكات.
ئەوەش وایكرد ئەو توێژانە بەشێوازی جۆربەجۆر
لەو پەراوێزەدا گوزارشــت لەخۆیان بكــەن كە بۆ
ئازادیی ڕۆژنامەگەری لــە دەوڵەتەكانی وەك میسڕ،
تونس ،مەغریب ،ئۆردن و ئەوانیتر ڕەخسابوو ،بەاڵم
گەورەترین و چارەنووسسازترین گوزارشتكردن بریتی
بوو لە یاخیبوونی سەركردایەتی سوپا لە فرمانەكانی
سەركردایەتی سیاسی لە ساتەوەختی مەترسیدارداو
ڕەتكردنەوەی تەقەكردن لە خۆپیشــاندەران و ئینجا
الیەنگیریكردنی شۆڕش.
لە باری شۆڕشە عەرەبییەكاندا ئەوە سەلما كە
سەختە ،بەبێ لێك جیابوونەوەی چینی حوكمڕانو
الدانی ســوپا یان بەشێك لە ســوپا بەالی شۆڕشدا،
دەســەاڵت بگیرێتــە دەست .كاتێك ئەوەش ڕووی
نەدا ،دەسەاڵت وەك قەاڵیەكی پۆاڵیینی وەها مایەوە
كە تیخكردنی سەخت بوو ،تەنانەت ئەگەر هەندێك
فەرمانبەر و بەرپرسیش جێیانهێشتبێ .ئەوەش بووە
هۆی ئەوەی شــۆڕش لە باری لیبیادا بگۆڕێت بــۆ
بزووتنەوەیەكی چەكداری و پەنا بۆ دەستوەردانی
دەرەكی ببرێت.
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لێرەوە بژارەكان بریتی بــوون لە:
 - 1شــۆڕش ببێتە هۆی لێك جیابوونەوەی
چینی حوكمڕان و تیخكردنی ڕژێم ،جا هەرسدەهێنێ
یان ڕیفۆرم دەستپێدەكات .ئەمەش بەشێوەیەكی
تایبەتی بۆ دەوڵەتــە خاوەن دامەزراوەكان ڕاستە،
لەوانە ســوپای خاوەن نەریتــەكان كە ڕازی نابێت
بكرێتە پۆلیسی ســەركوتكردن .ئەمانەش بەگشتی
ئەو دەوڵەتانەن ،كە دەكرێت تیایاندا وەال بۆ دەوڵەت
و وەال بۆ ڕژێم لێك جیابكرێنەوە.
 - 2كەوتنە ناو سازشێكی درێژخایانەوە ،كە
لەژێر فشاری بەردەوامی شــۆڕشی شەقامدا دەبێتە
مایەی چاكسازیی وردەوردە.
 - 3پەنابردن بۆ دەستوەردانی دەرەكی ،كە
پڕ مەترســیی زۆر گەورەیــە بۆ سەر چارەنووس و
سەروەریی واڵت و یەكگرتوویی میللەتەكەی.
دۆخی شۆڕشگێڕانە لە دەوڵەتە عەرەبییەكان،
بەتایبەتی لە میسڕ و تونس ،بووە هۆی بەرپابوونی
شۆڕش ،چونكە شۆڕشێكی میللیی ڕاستەقینە
سەریهەڵدا ،بەاڵم هێزێكی سیاسیی ڕێكخراو نەبوو
بەكاریبهێنێ بۆ دەســەاڵتگرتنە دەســت بەهــۆی
هێزەوە ،بەڵكو چەند ڕاپەڕینێك سەریانهەڵداو گۆڕان
بۆ شۆڕشێكی میللی دژی ڕژێم ،كە داوای ڕووخاندنی
ڕژێمیــان دەكرد ،بەبێ ئەوەی هێزێكــی ســیاسیی
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ڕێكخراو جێی بگرێتــەوە .لێرەدا سوپا یاخیبوو و
ئامادەنەبوو ڕاپەڕینــە میللییەكان سەركوتبكات،
سەرەنجام ڕژێم لە میســڕ و تونس دەســتی
بەرزكردەوە و قوربانیدا بەهەندێك لە كۆڵەكەكانی
خۆی ،گرنگترینیان سەری ڕژێمەكە بوو .ئینجا دوای
شۆڕش چاكسازیی سیاسیی ڕژێمی باو لەژێر فشاری
جەماوەری شەقامدا دەستپێكرد ،هەتاكو ڕێڕەوی
گۆڕانكاریی دیموكراتیانە بگرێتەبەر.
شۆڕشە عەرەبییەكان مۆدێلێكی نوێیان
خستەڕوو ،كە هێشتا كامڵ نەبووە و تەنانەت
پێچەوانەی چەنــد هەوڵدانێكی توێژینەوەخوازی
تاڕادەیەك درەنگوەختیشــە لــە خــودی میسڕدا
ســەبارەت بە دیاریكردنــی خەســڵەتەكانی ئەو
هەلومەرجانەی دەبنــە مایەی بەرپابوونی شۆڕش.
بێجگە لە مەرجە گشتی و بەڵگەنەویستە باوەكانی
ناو ئەمجۆرە هەوڵدانــە تیۆریانە ،وەك «بوونی
ناكۆكیی كۆمەاڵیەتیی سیاسی نێوان حوكمڕان و
حوكمڕانیكراوەكان»« ،...دەستەپاچەیی دەسەاڵت
لەئاست چارەسەركردنی ئەو ناكۆكییەدا»و «خواستی
خەڵك بۆ گۆڕانكاری» ...ئــەوا پێوانەكانی وەك
«بوونی گرووپێكی نهێنی یان ئاشــكرا» ،حزبێك
یان بەرەیەك ،كە كۆششدەكات بۆ چارەسەركردنی
ناكۆكیی باو لە بەرژەوەندیی خۆیدا ،بەپێی ئەوەی
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بەرژەوەندییەكانی هێزە بەشدارەكان گوزارشتی لێ
دەكەن ...و «هەڵبژاردنی ساتەوەختی گونجاو یان
هەلومەرجی لەبار بۆ دەسەاڵتگرتنەدەست») )30ئەو
پێوانانەن كە شــۆڕشە عەرەبییەكان ڕەتیاندەكەنەوە.
چونكــە هیــچ شــۆڕشێك بەهــۆی حیــزبێكی
سیاسیی ڕێكخراوەوە بەرپانەكـرا ،كە كۆششدەكات
بۆ دەسەاڵتگرتنە دەست و بەدوای ساتەوەختی
دیاریكراودا دەگەڕێت .هەروەها دواتر دەركەوت ،كە
ڕۆژی سەرهەڵدانی شۆڕش« ،ساتەوەختی گونجاو»
بوو بۆ شۆڕش ،چونكە بانگەوازەكە لە بنەڕەتدا
بۆ بەرپاكردنی شــۆڕش نەبوو ،بەڵكو بۆ ڕۆژێكی
توڕەیی بوو لە میسڕ .كەچی لە تونس ڕاپەڕین بۆ
هاوكاریكردن و ناڕەزاییدەربڕین لە ناحیەی سیدی
بوزید دەســتیپێكرد ،ئینجــا وردەوردە گۆڕا بۆ
شۆڕشێكی گەورە .بێگومان ئەمە نكۆڵی لەوە ناكات،
شۆڕشە عەرەبییەكان دەرفەتیان بۆ حیزبە سیاسییە
ڕێكخراوەكان ڕەخساند ،كە كێبڕكێ لەسەر دەسەاڵت
بكەنو لە داهاتووشدا دەرفەت دەڕەخسێن.
تەنانەت ئەگەر مەســەلە بەڵگەنەویستەكان
بهێنینە بەرچاوی خۆمان ،ئەوا دەبینین ئەوانە بەس
نین بۆ چاوەڕوانیكردنی شـۆڕش ،چونكە مەسەلەكە
بوونی ناكۆكی نییــە لەنێوان حوكمڕانەكــان و
حوكمڕانیكراوەكاندا ،لەبەرئەوەی لەمجۆرە ڕژێمانەدا
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هەمیشە ناكۆكییەكە لەئارادایە ،بەڵكو پرسیارەكە
ئەوەیە :ناكۆكییەكە چۆن دەگاتە ڕادەیەك كە ناكرێت
دواتر لە چوارچێوەی ڕژێمی باودا چارەسەربكرێت؟
هەروەها چۆن خەڵك بەرامبەر بەوە هوشیاردەبن؟
ئەمانەش چەند مەســەلەیەكی تیۆری نیــن ،كە
بتوانرێت هاوكێشەیەكی تیۆری بۆ چارەسەركردنیان
دابڕێژرێت ،بەئەندازەی ئەوەی واقعێكی مێژووییە ،لە
شوێنێكەوە بۆ یەكێكی تر جیاوازە.
دڵخۆشكەرە لێرەدا سەرنج بۆ ئەو بایەخە
ڕابكێشین كە خەڵك ،تەنانەت توێژەرەكانیان،
دەیدەنە مەســەلەی ڕووناكبیـــری .چونكــە لــە
قۆناغەكانی سـسـتیدا كە هەندێك جــار الیەنگرانی
گۆڕانكاری دەگەیەنێتە نائومێدی ،كار دەگاتە ئەوەی
بێزارەكان ڕووناكبیریی میللەت بــە ســەرشۆڕكردن
و ناشــۆڕشگێڕبوون تاوانباربكــەن و لە مێــژووی
میللەتەكەدا ئەوانە بدۆزنەوە كە الیەنگری بیرۆكەیەكن
دەربارەی میللەتێكی تەمەڵ ،ئەو میللەتەی «بەدرێژایی
مێژووەكەی» بەئاســانی دەســتەمۆكراوە ،مەرایی
خانەدان و دەسەاڵتدارانی كردوە ،سەری شۆڕكردوە بۆ
زۆرداری و بە زەلیلیو ڕیسوابوون ڕازیبووە .كاتێكیش
شــۆڕش بەرپادەبێت ،هەمان میللەت جەغت لەسەر
كارەكان و خەسڵەتەكانی یاخیبوون و ملنەدانو
ئازایەتی دەكەنــەوە ،وەك ئــەوەی «بەدرێژایی
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مێژوو» ئەوانە خەسڵەتەكانی ئەو میللەتە بووبن.
كتوپڕ شۆڕشگێڕ و توێژەران چەندین نموونە لەو
میللەتەوە دێننەوە ،كە پاساو بۆ خۆهەڵكێشانی
نیشتمانیی نوێ دێننەوە.
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شۆڕشوەكبارێك
كەتوانایتەشەنەسەندنیهەیە

پاش شۆڕشی فەڕەنسی ،كە هەڵگەڕانەوەی
پاشــایانە  -ئەگــەر دەربڕینەكــە ڕاســت بێت -
بەدوایداهات ،شــەپۆلە هەڵگەڕانخوازەكان سەرتاپای
ئەوروپای تەنییەوە ،بەتایبەتی دوای ســەردەمی
ناپلیۆنیو پاشەكشەكردنی داگیركارییەكانی ،كە بوونە
هۆی باڵوبوونەوەی بیروڕاكانی شۆڕشەكە .پێدەچێت
ماوەی نێوان  1848- 1830ئەو ڕۆژگارانە بن ،كە زۆر
بە ڕۆژگاری ئێستای عەرەب دەچن ،ئەوەش لە ڕووی
باڵوبوونەوەی بیرۆكەی شۆڕشەوەو حكومەتە باوەكان
سووربوون لەســەر گرتنەبــەری چەندین هەنگاوی
خۆپارێزانە بۆ تێكشاندنیان ،هەروەها لە ڕووی گۆڕانی
شۆڕش و باڵوبوونەوەی بیرۆكەی دیموكراسییەوە لە
چوارچێوەی دەوڵەتی نیشتمانیدا بۆ پڕۆسەیەك كە
هەڵكشــان و داكشــان لەخۆدەگرێت .لە زۆر باری
ئەوروپیی سەدەی نۆزدەهەمدا ،دەستووری دیموكراتی
لە دەوڵەتدا ،دوای شكستخواردنی شۆڕش ،واتە دوای
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شــكســتخواردنی ڕووخاندنــی ڕژێــم ،هاتـۆتـــەدی.
ئیریك هۆبزباوم دەربــارەی ئــەم قۆناغە
نووسیویەتیو دەڵێت« :لە ڕێڕەوی مێژوودا ،بەدەگمەن
دەستەوسانی تەواوەتیی حكومەتەكان ،وەك ئەوەی
نەوەی پاش شۆڕشی  ،1815دەركەوتووە .ئامانجی
پایەبەرزی گشت ئەو دەوڵەتانەی زیاتر لە بیست ساڵ
خەریكی تێكشكاندنی یەكەمین شــۆڕشی فەڕەنسی
بوون ئەوە بوو ،ڕێگەبگیرێت لە هەڵگیرسانی دوەمین
شــۆڕش ،بەشــێوەی ئەوەی یەكەم یان پێشهاتنی
خراپتر لەو ،واتــە شۆڕشێكی ئەوروپیی هاوشێوە.
ئەمە تەنانەت بۆ بەریتانییە هاوسۆزەكانی ئەو ڕژێمە
كۆنەپەرســتە ڕەهاخوازانە ڕاســتە ،كـە لە سەرجەم
ئەوروپادا دەســەاڵتیان گرتبۆوە دەســت و دركیان
بەوە كردبوو ،پێویستە خۆیان لە ڕیفۆرم النەدەن و
فەرامۆشی نەكەن ،بەاڵم لەهەمان كاتدا ســڵیان لە
تەشەنەسەندنی مەیلی فەڕەنسیو هەر گەشەكردنێكی
نێودەوڵەتیی كتوپــڕی تــر دەكــردەوە .ئەگەرچی
هەرگیز لە مێژووی ئەوروپیدا و بەدەگمــەن لە هەر
جێیەكی تر ڕووی نەداوە مەیلی شــۆڕشگێڕانە بەو
ئەندازەیە پەتائاسایانەی هەمەالیەن بێت و بەخێرایی
بەهۆی پەتای خۆڕســك یــان پڕوپاگەندەكردنی
ڕێكخراوەوە بەو خێراییە تەشەنەبسەنێت»).)31
شــۆڕشی فەڕەنســی تەنیــا چەمكی دەوڵەتی
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نیشــتمانی  -بەبوونی ســنوورێكی سیاسیی ڕوونو
خاكێكی بەردەوامەوە كــە سـیسـتەمێكی كارگێڕیو
یاسایی دەیبردەڕێــوە  -بەهێزنەكــرد ،بەڵكــو وای
پێویست كرد دەوڵەت نمایندەی نەتەوەیەك بێت ،كە
بریتییە لە یەك گرووپی زمانەوانی .ئەمە باری فەڕەنسا
بوو پاش شۆڕشی فەڕەنسی و لەسایەی ناپلیۆندا .لێرەدا
سوودبەخشە بڵێین ،لەوانەیە خودی ئەو فەڕەنسایەی
بە ئاگر و ئاسن شێوەزارەكان و ئینتیما نەتەوەییەكانی
لەناودەبرد ،بۆ ئەوەی یەكگرتوویی زمانەوانیو سیاسیی
فەڕەنسی بهێنێتەدی ،دەرسی میللەتەكانی خۆرهەاڵت
دەربارەی مافی كەمینەكان دابدات و بە پارە و پسپۆڕ
و دامەزراوەكان بەشــداریبكات لــە بەنەتەوەییكردنی
كولتوورە ناوچەییەكان و كەمینە ئایینیەكاندا.
شــۆڕش تەنیــا بــە تواناســازیی دەوڵەتی
نیشتمانیەوە نەوەســتا ،چونكــە لە قۆناغی نێوان
سەرەتاو ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەهەمدا چەندین
دەوڵەت و ئیمپراتۆرییــەت پــووكانەوە .لەكۆتایی
سەدەی هەژدەیەمدا ئیمپراتۆرییەتی پیرۆزی ڕۆمانیو
چەند كۆمارێكی وەك جەنەوا و بوندوقیە پووكانەوەو
ژمارەی شار و دەوڵەتە ئازادەكانی ئەڵمانیا كەمبۆوە.
هەروەها لە ســاڵی 1815دا نەمســا سەركردایەتیی
هاوپەیمانێتییەكی كۆنەپەرستانەی كرد دژی ناپلیۆنو
لە ساڵی  1820و دواتریشەوە خاوەنی ئەو هەڵوێستە
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بوو كە داوای خامۆشكردنەوەی دەستوبردی گشت
بزووتنەوە و شۆڕشەكانی دەكرد ،لەپێناو پاراستنی
سیستەمی باودا .ئەمەش هەڵوێستێكە تا ڕادەیەكی
زۆر بە هەڵوێستی شانشینی عەرەبیی سعودی دەچێت،
پاش بەرپابوونی شۆڕشەكانی میسڕ و تونس.
بەدەگمەن دەستەوسانی حكومەت و ڕژێمەكان
لەئاست كۆنترۆڵكردنی ڕێڕەوی مێژوودا ،وەك ئەوەی
پاش ساڵی  ،1815ڕوونبۆتەوە .چونكە ئامانجی هەموو
ئەو حكومەتانەی لەنێوان سااڵنی 1815- 1789دا
دژایەتیی شــۆڕشی فەڕەنســییان دەكرد ،ڕێگەگرتن
بوو لە بەرپابوونی شۆڕشێكی هاوشێوە لە ئەوروپادا،
كەچی شۆڕشەكە بەچەند شەپۆلێك بەردەوامبوو:
شەپۆلی یەكەم لەنێوان سااڵنی 1824- 1820دا لە
ئیسپانیا و ناپۆلی و یۆنان بوو ،بەاڵم تەنیا لە یۆنان
سەركەوتووبوو .ئینجا چەندین شۆڕشی هاوتەریب لە
ئەمریكای التین هەڵگیرسان و ساڵی  1822بەرازیل لە
پۆرتوگال جیابۆوە .لەو قۆناغەدا زۆربەی دەوڵەتەكانی
ئەمریكای باشوور لەدەست ئیسپانیا ڕزگاریان بوو و
چەندین ناوی وەك سیمۆن بۆلیڤار و سان مارتن و
ئەوانیتر تیایاندا ناوبانگیان دەركرد.
ئینجا ساڵی  1830شەپۆلی دوەم دەستپێكردو
دواتریش لە ساڵی 1848دا شەپۆلی هەرە گەورە
دەستیپێكرد ،كــە بــە «بەهاری میللەتان» ناونرا.
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ئەم ناولێنانە لە ڕۆژهەاڵتی ئەوروپــا و جیهانی
عەرەب و شــوێنەكانی تری دنیا و لەسەردەمی
شــۆڕشــە دیموكراتییەكانیشدا بەكارهێنرا .ئاسان
بوو بەهۆی شۆڕشی فەڕەنسییەوە ناوی «شۆڕش»
لە هەمــوو ئەوانــە بنرێــت ،جــا سەركەوتووبووبن
یان شكستخواردوو ،زۆربەی هەرە زۆری ئەوانەش
ئامادەكاری بۆ كراو و پالن بۆ داڕێژراو بوون ،بەمانای
گۆڕانیان لە ڕاپەڕینەكانەوە بۆ شۆڕشەكان .ئەوەش
ئەو ماوەیە بوو ،كە دەزگا هەواڵگرییە ناوخۆییەكانو
كاری ســیخوڕی گەشەیانكردبوو ،بۆ ڕێگەگرتن لــە
بەرپابوونی ئــەو شــۆڕشانەی هاوشێوەی شۆڕشی
فەڕەنسی بوون.
بەرباڵویی بەخشــینی ناوی «شــۆڕش»
لەو قۆناغــەدا بە هــەر ڕاپەڕینێكی میللی لەكاتی
ڕوودانیدا ،بە بەكارهێنانی وشەی «شــۆڕش» بۆ
ناولەخۆنانی بزووتنەوە ناڕەزاییخوازە عەرەبییەكانی
پاش شــۆڕشی تونس و میســڕ دەچێت .هەندێك
لەوانە بەكردەوە گۆڕان بۆ شۆڕش ،بەاڵم بێگومان
ئەنجامی ناولێنانەكەیان نەبوو.
لەو ماوەیەدا بزووتنەوەی «چارتییەكان»
(پەیماننامەی میللەت) سەریهەڵدا و پەیمانەكە
شەش خاڵی لەخۆگرتبوو - 1 :مافی دەنگدان بۆ
هەرزەكان - 2 ،دەنگدان لە ڕێگەی سندوقەكانی
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دەنگـدانەوە - 3 ،چەنــد ناوچەیــەكــی هەڵبژاردنــی
یەكسان - 4 ،موچــەدان بــە ئــەندامانی پەرلەمان،
 - 5چەنـــد پەرلەمانێكی ســااڵنە - 6 ،ڕەتكردنەوەی
هەڵبژاردنی كاندیدەكان بەپێی موڵكەكانیان).)32
ئەم بزووتنەوە بەریتانیــە گرنگــە ،تەواوكەری نەریتە
سیاسییە دیموكراتییە ڕادیكالییە یەعقوبییەكان بوو.
هەروەها تەواوكەری ئەو بزووتنەوە ئەمریكییە بوو،
كە تۆماس پین ( )Thomas Paineو جێرمی بینتهام
) )Jereme Benthamو ئەوانیتر نمایندەیان دەكردو
داوای هەمەالیەنیی مافی دەنگدان و جیاكردنەوەی
دەسەاڵتی پەرلەمانتاری و جێبەجێكردنیان لە چینە
دەوڵەمەندەكان دەكرد .ئەمەش هەمان ئەو قۆناغەیە
كە تیایدا توێژێكی خەڵك خەمڵی ،ئەوەی دەشێت
ناوی شۆڕشگێڕەكانیان لێ بنرێت و پێیانوایە كاری
ئەوانە شۆڕشی سیاسی بەشێوەی چەند ڕێكخراوێكی
برایانەو چەند ڕێكخراوێكی نهێنیو حیزبەكان ڕێكبخەن،
ئەوانەی كاردەكەن بۆ باڵوكردنەوەی بیرۆكەی شۆڕش
دژی سیستەمی كۆن لە سەرتاپای ئەوروپادا .ئەوروپا
هەرگیز وەك ئەو قۆناغە سەرهەڵدانی ژمارەیەكی زۆر
كۆمەڵەی نهێنیی بەخۆوە نەبینیبوو.
كاتێك مەیلی نیشتمانپەروەری و دیموكراسی
تێكەڵ بەیەك بوون ،مەیلەكە هاوكات نیشتمانی و
ئینتەرناسیونالیستانە بوو ،ئەگەرچی ئەوە ئیمڕۆ
114

شۆڕش و توانای بهرپاکردنی شۆڕش

وەك دژ بەیەكیش دەربكەون .چونكە بڕوایەك الی
شۆڕشگێڕەكانی ئەوروپای سەدەی نۆزدەهەم هەبوو،
كە مەسەلەی میللەتان یەكێكە .بۆیە زۆرێك لەوانە
لە واڵتێكەوە بۆ واڵتێكی تر دەڕۆیشت ،بەمەبەستی
خەباتكردن لەپێناو دیموكراسیو سەربەخۆیی نیشتمانی
لەهەمان كاتدا .شارل مازینی ()Guiseppe Mazzini
) )1872- 1805بەشداریكرد لە دامەزراندنی چەند
كۆمەڵەیەكدا ،وەك (ئیتاڵیای گەنج)( ،ئەڵمانیای
گەنج) و (پۆڵۆنیای گەنج) و خواستی ئەوەی هەبوو
هەموو ئەو كۆمەاڵنە لەناو یەك كۆمەڵەدا (ئەوروپای
گەنج) كۆبكاتەوە .هەروەها بڕوای وابوو هەر میللەتێك
خاوەنی پەیامێكی تایبەتییە ،ئەویش بەشداریكردنی
تایبەتییەتی لە هێنانەدیی پەیامێكی مرۆڤانەی
گشتیدا .ناسیونالیزمیش هیچ نییە ،جگە لە پەیامێكی
تایبەتی لە چوارچێوەی پەیامی مرۆڤانەی گشتیدا.
بەاڵم شــۆڕش لەبەرئەوە تەشــەنەناسەنێ،
چونكــە هەلومەرجی واڵتێكــی دیاریكــراو تەبایە
لەگەڵ ئــەو دەرهاویشــتانەی لــە واڵتێك بوونەتە
هۆی بەرپاكردنی شۆڕش ،كە دەشێت پێی بوترێ
هەناردەكەری نموونە .لەبەرئەوەی تەنیا ئەنجامی
سەركەوتنی شۆڕش و باڵوبوونەوەی سەرنجڕاكێشانیو
خستنەڕووی تواناكانی گۆڕانكاری بەهۆی ویستی
میللەت و توانای جواڵنییەوە ،ئەو میللەتانەی هەست
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بە زوڵم لێكردن دەكەن و لە سستی بێزاربوون ،ئیلهام
لە مۆدێلەكە وەردەگرن بۆ جواڵن .لێرەشدا میللەتان
بابەتەكە «زنستیانە» تاوتوێ ناكەن و پێش ئەوەش
هیچ بەراودێك ناكەن .بۆیە شۆڕشەكان ئەنجامی
پێداویستیو گۆڕانكارییەكانی ناو ویژدان ڕوودەدەنو
زۆربەی جارەكان شۆڕشەكان لەو واڵتانە باڵودەبنەوە،
كە بەپێی هیچ تیۆرێكی ناوخۆیی یان كەڵەكەبوونێكی
مەعریفی ناوەكی ئامادەنین بۆ بەرپاكردنی شۆڕش.
ئەگەر بمانەوێ بەراوردێكی وێناكارانە بكــەین ،ئەوا
دەڵێین دۆزینەوەی بزوێنەری هەڵمین ،كــە جێمس
وات ســاڵی  1887دۆزییەوەو دواتر ستیڤینسۆن بۆ
شەمەندەفەرەكان بەكاریهێنا ،پێویستی بە بەشێك لە
زانستی فیزیا هەبوو كە فەڕەنسییەكان لە بیستەكانی
ســەدەی نۆزدەهەمەوە تیایدا پێشــڕەوبوون ،بەاڵم
پێویســتیەكانی بەریتانیا لــە دەرهێنانی خەڵوزی
كانەكان بووە هۆی گەشەپێدانی بەكارهێنانی زانستی
فیزیا لە پیشەسازیدا و مایەی دۆزینەوەی بزوێنەری
هەڵمین .لێرەدا ســەركەوتنەكە لەســەر دەســتی
میكانیكییەكی شارەزا بوو نەك فیزیازانێك ،بەاڵم
النی كەم سەركەوتنێك بەدەســتهات .ئێمە نازانین
ئاخۆ چــەند هەوڵدان لــە دەوڵەتەكانی تــر پێش
سەركەوتنی ئەمە تووشی شكستخواردن بوون.
لەوانەیە گونجاوبێت بۆ تیۆریزەكردن بڵێین،
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شــۆڕشە ســیاسییەكان بەپێویســت لەو دەوڵەتانە
سەرهەڵنادەن كە پێش ئەوانیتر شۆڕشی فیكری و
تیۆری تیایاندا ئەنجامدراوە ،ئەو شۆڕشەی دەبێتە مایەی
پێویستیی گۆڕینی واقیعی سیاسی ڕوەو سیستەمێكی
دادپەروەرانەتر ،چونكــە دەشــێت پێداویســتییە
سیاسییەكان و هەلومەرجی پێویستیی شۆڕشگێڕانە
ببێتە مایەی چەنــد كارێك و بۆ خۆیان ببنــە هۆی
سەرهەڵدانی چەند ڕێبازێكی تیۆری لەو دەوڵەتانەی
بەشێك لەو تیۆرانە كارپێدەكەن كە لە دەوڵەتەكانی تر
ناسراون .ئەوەش دەشێت بەئەندازەی كۆنترۆڵكردنو
بەڕێوەبردنی ستراتیژی ســیاسی لەالیەن دەرهاویشتە
پێنەگەیشتووەكانی گۆڕانكارییەوە ســەركەوتوو یان
سەرنەكەوتوو بێت .لێرەشدا واقیع و دەرهاویشتەكانی
زیاتر لە بارودۆخە خۆڕسكەكان بكەرەكان دەبزوێنن.
لێرەوە ،كاتێك هەلومەرجەكان بۆ سەركەوتنی شۆڕش
پێدەگەن ،خۆڕســكبوون لە بەرژەوەندیــدا دەبێت،
بەاڵم كاتێك شــۆڕش بەدەر لــە دەرهاویشــتەكان
تەشەنەدەسەنێ ،چونكە پەنجەرەی هیوای كردۆتەوەو
زوڵم لێكردن لەئارادایە ،ئەوا خۆڕسكبوون و نەبوونی
ڕێكخستن دەبنە هۆی لەناوچوونی شۆڕش.
شۆڕش لە جیهانی خۆرئاوادا بە سێ شەپۆلی
سەرەكی هەڵگیرسا« :شەپۆلی یەكەم لەنێوان سااڵنی
1824- 1820دا بوو و ناوەندەكانی بریتی بوون لە
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دیوی ئەوروپیی حەوزی دەریای سپیی ناوەڕاست ،واتە
ئیسپانیا ( ،)1820ناپۆلی ()1820و یۆنان (.)1821
ئەم شۆڕشانە لە هەموو ناوچەكان كپكرانەوە ،جگە
لە یۆنان»( ،)33كە شۆڕشەكەی شێوەی ڕزگاربوون
لە «داگیركردنی توركی»ی وەرگرت و بووە مایــەی
كڵپەســەندنی ئەوروپای گشــت نەتەوەكان و وای
لەو نەتەوانە كــرد بەپێی فۆڕمە بەناوبانگەكەی
(دوالكروا)ی هونەرمەند« :ئازادی لەسەر شەقامەكان
سەركردایەتی خەڵك دەكات»و قەسیدەكانی (لۆرد
بایرۆن) لە دوای شــۆڕشــەوە ڕیزببەستن .ئینجا
شەپۆلی دوەمی شۆڕش لەنێوان سااڵنی 1829و
1834دا دەستیپێكرد ،بۆ ئەوەی ئاسەوارەكانی لە
گشت ناوچەكانی ئەوروپا و خۆرهەاڵتی ڕووســیا و
كیشوەری ئەمریكای باكور جێبهێڵێ«) .)34ئەنجامی
ئەم شەپۆلە ،هێزەكانی بورژوا ئەریستۆكراتیەتیان لە
ئەوروپای خۆرئاوا دووچاری تێكشكانێكی خراپ كردو
ئەو بوارژوایە توانیی ڕەواج بداتە چەند سیاسەتێك،
كە بەریەككەوتنیان لەگەڵ بزووتنەوە داخوازیارەكانی
مافی دەنگدانی گشتی دروست نەدەكرد« ،ئەگەرچی
بەرەنگاری ئەو كارە ئاژاوەگێڕیانە بوونەوە كە توێژە
بێزارەكانی بزنزمانەكان ،یان بچووكەكانیان ،یاخود
وردە بۆرژواو نۆبــەرەی بزووتنــەوە كرێكارییەكان
پێی هەڵدەستان .سیستەمی سیاسیی ئەوانەش لە
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بەریتانیا و فەڕەنسا و بەلجیكا لە ڕووی ناوەڕۆكەوە
هاوشــێوە بوو :چەنــد دامەزراوەیەكی لیبرالیستانە
ســنووریان بــۆ مەرجەكانی دیموكراتیبوونەكەی
دادەنا ،كە دەبوایە لە هەڵبژێرەكاندا هەبێت ،وەك
خاوەندارێتی و خوێندن لەسایەی پاشایەتییەكی
دەستووریدا») .)35سێیەمین شەپۆلی شۆڕشگێڕی،
كە گەورەترینیان بوو لە ساڵی 1848دا و ئەنجامی
ئەو قەیرانەی ئاســەوارەكانی بەدرێژایی چەنــد
دەیەیەك لەو كۆمەڵگە نوێیەدا كەڵەكەببوون كە
بۆرژوا بەرهەمیهێنابوون« .شۆڕشەكان لە یەك كاتدا
هەڵگیرسان و (بەشــێوەیەكی كاتی) لە فەڕەنسا و
ئیتاڵیا و دەوڵەتی ئەڵمانیا سەركەوتنی بەدەستهێنا.
هەروەها بەشێوەیەكی پچڕپچڕ كاریگەرییان خستە
ســەر ئێرلەندا و یۆنان و بەریتانیا .هیچ شــتێك
وەك ئەم ڕاپەڕینە خۆڕسكانە لە چەمكی شۆڕشی
جیهانییەوە نزیك نەبوو ،كە شۆڕشگێڕەكان خەویان
پێوە دەبینی .ساڵی  1789تەنیا ڕاپەڕینی تاقە
میللەتێك نەبوو ،بەڵكو بە «بەهاری میللەتەكان»ی
كیشوەری ئەوروپا بەگشتی دەچوو»).)36
دەكرێت بوترێت ،جیهانی عەرەبی «تەنێكی
گەیەنەری شۆڕشەكان» بوو ،ئەگەر دەربڕینەكە ڕاست
بێت .چونكە شۆڕشی 23ی تەمموز/یولیۆی  1952لە
میسر كودەتایەكی سەربازی بوو وەك شۆڕش ناسرا،
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نەك لەبەر ئەنجامە شۆڕشگێڕییەكانیو كۆبوونەوەی
خەڵك لە دەوری ،بەڵكو لەبەرئەوەی لە ژینگەیەكدا
سەریهەڵدابوو ،كە توانای بەرپابوونی شۆڕشی تیادابوو
و درێژەپێدەری بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێڕانەی میسڕی
بوو ،كە لە چلەكانەوە لەگەڵ لیژنەكانی كرێكارانو
خوێندكاران و هەڵكشــانی بزووتنــەوەكانی الوانی
یاخیبوو لە چەمكی حیزبی تەقلیدی و دژی قۆرخكردنی
سیاسەت و سامان لەالیەن پیاوماقواڵن و كۆشكەوە
دەستیپێكردبوو .ئینجا بەگژاچوونەوەی ئینگلیز لە
كەناڵی سوێس و زنجیرەیەك یاخیبوون ،كە بوونە
هۆی ڕووخاندنی یەك لە دوای یەكی حكومەتەكان،
هەتاكو دەگاتە ئاگركەوتنەوەكەی قاهیرە .كودەتای
ئەفســەرە ڕزگاریخوازەكــان بە «شــۆڕش» ناونرا،
چونكە درێژەپێدەری ئەو شــۆڕشە بــوو ،كــە لە
شارەكانی میسڕ بەرپاببوونو چەندین سەرەنجامی
شۆڕشگێڕانەی لەخۆگرتبوو .دواتر بزووتنەوەی
ئەفسەرە ڕزگاریخوازەكان بەشێوەی چەند كودەتایەكی
خاوەن ســروشتی شــۆڕشــگێڕانە تەشەنەیسەند و
تەنیا داوای لەناوبردنی ڕژێمی باویان نەكرد ،بەڵكو
داوای دامەزراندنی ڕژێمیكی نوێیان كرد ،یەكەمین و
گرنگترینیشیان شۆڕشی 14ی تەمموز /یولیۆی 1958
بوو دژی حوكمڕانیی پاشایەتی لە عیراق .دەتوانین
شــۆڕشی ڕزگاریخوازی جەزائیریش لــەم ڕەوتەدا
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دابنێین ،بەاڵم بە ڕەچاوكردنی ئەوەی تایبەتییە
تیایدا ،واتە شــۆڕشەكە شــۆڕشێكی ڕزگاریخوازی
نیشتمانی نموونەیی بوو دژی كۆڵۆنیالیزمێكی بیانیی
نیشــتەجێكاری زۆرەملێیانەی ڕاستەوخۆ .دۆخێكی
شــۆڕشــگێڕانەی عەرەبی لەئارادابوو كــە بەپیری
شۆڕشی 23ی یولیۆوە چوو ،بەاڵم بە پێڕەویكردنی
شێوازێك لە ڕێگەی ئەو دامەزراوە نوێ سەرەكییەی
كۆڵۆنیالیزم لە دوای خۆی جێهێشتبوو و دەیتوانی
میللەت یەكبخات ،ئەویش سوپا بوو .دەبێت ئەوەمان
لەبیرنەچێت ،شـۆڕشی یولیۆ بە ڕوونی ڕەهەندێكی دژ
بە حوكمڕانیی ئینگلیزی لەخۆگرتبوو.
دەكرێــت بوترێت ،دۆخــی شــۆڕشگێڕیو
بزووتنەوەی شــۆڕشــگێڕانە لە زۆر واڵتــی عەرەبی
هەبوون ،بەاڵم كودەتاكانی ئەفسەرەكان لە ڕێگەی
جواڵنی دەســتوبرد و لەژێــر كاریگەریی كارەســاتی
فەڵەستیندا لەباریانبردن .دەڵێین هاوكات لەناویانبردن و
تەواویانكردن ،چونكە ئەوان لە ڕێگەی دووپاتكردنەوەی
گوتاری جەماوەرییەوە ،بەبێ بەشداریكردنی میللەت
بەشێوەیەكی مافپەروەرانەی ڕێكخراو لە سیاسەتدا،
هەروەها بەهۆی بەرتەسككردنەوەی ئازادییەكان و
چەسپاندنی حوكمڕانیی سەربازی بەناوی میللەتەوە،
مەیلی دیموكراتیان لەباربرد ،لەهەمان كاتیشدا ئەركەكانی
ڕزگاریی نیشتمانیان تەواوكرد و پێكگەیشتنی الدێ و
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شــاریان هێنایەدی و بەربژێرییــەكانی دەرەبەگایەتیان
هەڵوەشاندەوە .ئەوەی لێرەدا بەالمانەوە گرنگە ئەوەیە،
تەشەنەسەندن لە ژینگەی ســیاســی و كولتووریدا بە
ڕەهەندە جیاوازەكانیانەوە پاش شۆڕشی یولیۆ ڕووی
دا ،تەشەنەسەندنەكەش لە ڕێگــەی الســاییكردنەوەی
شێوازی شــۆڕشــی یولیۆ و وشــەكانیەوە بوو ،وەك
ئەوەی لە ئەوروپا بەهۆی الساییكردنەوەی شۆڕشی
فەڕەنسییەوە ڕووی دا.
ئەوەتا دەبینین ،ئەنجامی ئــەو نموونەیەی
شۆڕشگێڕەكانی گۆڕەپانی ئازادی پێشكەشیانكرد،
لە دەوڵەتە عەرەبییــەكانی ســاڵی  2011و دواتردا
بەپیرەوەچوونێكی دۆخی شۆڕشگێڕی عەرەبی لە
زۆر دەوڵەتدا هاتەئاراوە .بە ئەزموون و هەڵەكردنیش
دەركەوتووە ،ئاخۆ تا چ ئەندازەیەك ئەم نموونەیە بۆ
ئەم یان ئەو دەوڵەت گونجاوە و گەشەپێدانی چەند
نموونەیەكی نوێش چەند پێویستە.
دەكرێت بوترێت ،بیرۆكەكان و پرنسیپەكانی
شــۆڕشی فەڕەنسی ،لـــە ماوەی نێـــوان ســااڵنی
 1879و 1917دا ،واتە هەتاكو شۆڕشی ئۆكتۆبەری
سۆشیالیستانە ،بابەتی ملمالنێ بوو لە ئەوروپا و لەنێوان
ئەو هێزانەی الیەنگری ئەو پرنسیپانە بوونو ئەوانەی
دژیان بــوون .لەوێوە زۆربەی دەستەواژەو وشەكانی
تایبــەت بە چەپ ،ڕاســت ،دیموكراسی و لیبرالیزم
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گەشەیانكرد .ئەوەی هەندێك دەخوازن لەبیریبكەن
ئەوەیە كە ڕواڵەت و وشەكانی دیاردەی ناسیونالیزمیش
هەر لەوێوە هاتوون .چونكە شۆڕشی  1789بەكردەوە
شۆڕشێكی نیشــتمانی بوو بۆ دامەزراندنی نەتــەوە.
هەروەها شــۆڕشــەكانی 1848یش ،تەنیــا چەنــد
شۆڕشێكی دیموكراتیانە نەبوون ،بەڵكو لە هەمــان
كاتدا چەند شۆڕشێكی نیشتمانیش بوون .لەوێشەوە
بیرۆكەی یاسای دەستووری ،مۆدێلی ڕێكخستنی شار،
ڕێگاكانی بەڕێوەبردنی نوێ و ڕێكخستنی پێوانەی مەتری
سەریانهەڵدا و سوپاكانی ناپلیۆن بەرەو ناوچەكانی تری
ئەوروپا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستیان بردن.
ڕێكەوت نییە قۆناغی شۆڕشە دیموكراتیەكان،
قۆناغی ئەو شۆڕشە نیشتمانیانە بێت كە لە ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمریكا ( ،)1783- 1776ئێرلەندا
) ،)1784- 1782بەلجیكـــا ( )1790- 1787و
هۆڵەندایـــە ( )1795- 1783داوای جیابوونەوەیـــان
دەكرد .بەڕای ئێمە بیرۆكەی دیموكراسـی  -النی كەم
لە ڕووی مێژووییەوە  -گرێدراوی بیرۆكەی دەوڵەتی
نیشتمانی بووە .مەترسییەكەش لەوەدا بووە ،ئەوە لە
ڕووی تیۆرییەوە بگۆڕرێت بۆ مەرجێكی دیموكراسی،
واتە جیابوونەوە لە دەوڵەتو دامەزراندنی لێكچوون
لەســەر ئاســتی شــوناس ببێتــە مەرجێــك بــۆ
جێبەجێكردنی دیموكراسی.
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ئەمە بارەكە بــوو هەتاكو كاتی شەپۆلەكانی
دیموكراسیی ئەم دواییانــە لــە خۆرهەاڵتی ئەوروپاو
ڕووسیا و بەلقان ،ئەوانەی بوونە هۆی لێك جیابوونەوەی
چەندین قەوارەی سیاسی ،كە لەسەر ئاستی شوناس
دەگەڕان بەدوای لێكچووندا ،یان النی كەم دەگەڕان بەدوای
شوناسێكی نیشتمانیی بااڵدەستدا ،وەك مەرجێك بۆ
دامەزراندنی حكومەتێكی نوێنەرایەتیكردنو هێنانەئارای
فرەالیەنی سیاسیو هەڵبژاردنەكان .ئەوەش لە باری
بەلقاندا بووە مایەی چەندین كارەساتو پاكتاوكردنی
ڕەگەزی .لێرەدا ئێمە بۆیە باسی ئەوە دەكەین ،هەتاكو
هێما بۆ چەند ئەزموونێكی تری سەركەوتوو و نیمچە
ســەركەوتوو بكرێت ،لەبواری پێكهاتنــی نەتەوەی
دیموكراتیدا ،بەبێ پاكتاوكردنی ڕەگەزی لە بەلجیكــا،
كەنەدا .وەك ئیسپانیا ،بەرازیل ،باشووری ئەفریقاو
ئەوانیتر .هەروەهــا هەتاكو هێما بــۆ ئەوە بكرێت،
پێویستە دیموكراتخوازەكانی عەرەب پاش شۆڕشەكان
گەشە بە نموونەی تایبەتی خۆیان بدەن ،نموونەیەك كە
پشتبەستووبێت بە بنەمای هاواڵتیبوون ،دیموكراسی،
فرە شوناسیو دەوڵەتی گشت هاواڵتیان ،لەبری ئەوەی
برەو بە كێشمەكێشە ڕەگەزیو شوناسخوازییەكانی تر
بدەن .ئەمــەش كاتێك كــە دەرفەت بۆ حكومەتێكی
نوێنەرایەتی یــان چەند گوزارشتكردنێكی سیاسیی
ڕزگاریخوازی تر دەڕەخسێت.
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لە هــەر كاتێكی تــری ڕابردوو زیاتــر لە
شــۆڕشــەكانەوە دەركەوتــووە ،شــوناسی عەرەبیی
لەئارادایەو لە ئۆقیانووســەوە بۆ كەنــداو عەرەب
كۆدەكاتەوە .شــۆڕشی هەرە گــەورە لــە جیهانی
ئیسالمیدا لە ئەندونیسیا ،كە بە شۆڕشی میسڕی
دەچێت ،هانی كەسی نەدا شۆڕشگێڕانە بجوڵێتەوە،
لەكاتێكدا شۆڕش لە دەوڵەتێكی عەرەبیی بچووكدا -
وەك تونس  -وەك تەزووی كارەبا بەجەستەی عەرەبیی
الوازدا تێپەڕی و خەم و هیوا و ئەجێندا و بیرۆكەكانی
گەیاند .ناكرێت هیوا و خەونی شۆڕش عەرەبیانە
بگوێزرێتەوە ،ئەگەر هاوبەشێكی عەرەبیانــە واڵتە
عەرەبییەكان كۆنەكاتەوە .ڕاستە لە سەردەمەكەماندا
نابێت شــوناس بەســەر كەسدا بسەپێنرێ ،بەاڵم
نابێت هێزی یەكخستنخوازی كۆكەرەوەی شوناسی
عەرەبی فەرامۆشبكرێت ،ناشبێت ئەو شوناســە لە
ڕۆژگاری گۆڕانكاریی دیموكراتیانەدا دژ بە شوناسە
نیشتمانییەكان دابنرێت .بەوپێیەی شۆڕش پێویستی
بە گەڕانە بەدوای ئەوەی هاواڵتیان لەناو دەوڵەتدا
كۆدەكاتەوە ،نەك لێكیان جیادەكاتەوە .جــا ئەگەر
شۆڕش لە ڕووی بونیاد و بەرنامە و دروشمەكانیەوە
لەوەدا سەركەوتوونەبێت ،ئەوا لەبری ئەوەی ببێتە
مایەی گۆڕانكاریی دیموكراتیانــە ،دەبێتــە هۆی
سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆ.
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شۆڕشی فەڕەنسی هانی بەرپابوونی چەندین
شۆڕشی دا ،تەنانەت لە ئەمریكای التینی پاش ساڵی
1808یش .هەروەها هانی بزووتنەوە نیشتمانییە
دیموكراتیەكانی هیندستانی داو بیرۆكەكانی ڕێنسانس
و مۆدێرنیتەی لە جیهانی عوسمانیدا ،بەتایبەتی لە
جیهانی عەرەبیی عوسمانیدا ،گشتاند .عوسمانییە
نوێكانی ســەركردایەتیی ئــەو ڕیفۆرمانەیان كرد،
كە بە «ڕێكخســتنەكان» ناســرابوون و ســەرنجی
ڕووناكبیرانی ئەوروپایان ڕادەكێشــا .نەوەی دوەمی
ئەوانە كەوتبوونە ژێر كاریگەریی شۆڕشی فەڕەنسیو
بەهاكانیەوە ،لەپێنــاو بەهێزكردنــی یەكگرتوویی
ســەڵتەنەتدا و بەمەبەســتی بەرەنگاربوونــەوەی
دەستوەردانی ئەورووپیی بیانی ،نەك بە ئامانجی
بانگهێشتكردنی .هەروەها بەمەبەستی هەوڵدان بۆ
خوڵقاندنی هاواڵتیبوونێكی عوسمانیی وەها كە گشت
عوسمانییەكان ،بەبێ گوێدانە ڕەگەز یان زمان یاخود
ئایین ،تیایدا یەكسان بن ،پێش ئەوەی دەستوەردانی
ئاوروپی بەشداریبكات لە تێكشكاندنی پڕۆژەی خودی
ڕێكخســتنەكاندا و لــە پڕۆژەیەك بــۆ بەهێزكردنی
یەكگرتوویی و ســەڵتەنەتەوە بگۆڕێت بۆ ئامڕازی
هەڵوەشــاندنەوەی .لــە یەكەمین قۆناغی ڕزگاریی
نیــشتمانیدا ،لە نیوەی یەكەمی سەدەی بیستەمدا،
ژمارەیەك نیشتمانپەروەر ئیلهامیان لــە بەهاكانی
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شۆڕشی فەڕەنسی وەرگرت .ئەی دروشمی شۆڕشی
مەزنی ســوریا ( )1927- 1925ئازادی و برایــەتیو
یەكسانی نەبوو ،كــە هەمان دروشــمەكانی شۆڕشی
فەڕەنسیی مەزن بوون؟
بێگومــان ناكرێت الســایی خاڵی ســەرەتا
بكەینەوە ،چونكە شــۆڕشی فەڕەنسی خۆڕســكانە
هەر گەشەی نەركردوە بۆ شۆڕش ،بەڵكو ئەوەی
شۆڕشەكەی بەرپاكرد ،لەواقیعدا هەوڵدانێك بــوو
چەند نییەتێكی پێچەوانەی ڕەوتی شۆڕش هانیان دا،
ئەویش هەوڵدانی ئەریستۆكراسی بوو بۆ كۆبوونەوەی
ئەنجومەنی گشــتیی دەرەبەگایەتی ،كــە لە ساڵی
1614ەوە لەكاركەوتبوو ،وەك ئــەوەی بیرۆكــەی
نوێنەرایەتیكردن و مەسەلەی كێ نمایندەی میللەتە
دەرببڕێ .ئەم ئارەزووەی كۆبوونەوەی ئەنجومەنەكە
لەالیەن ئەوەی پێیدەوترا «چینی ســێیەم» گۆڕا
بۆ شــۆڕشێك بەمەبەســتی بەدەســتهێنانی مافی
نوێنەرایەتیكردن و بەڕێوەبەردنــی كاروبارەكــان.
ئــەو توێژانەی خوازیاری گێڕانەوەی بەشداریكردنی
دەرەبەگــە كۆنەكان بوون لە حوكمڕانیی واڵتدا و
دژی پاشایەتیی ڕەها بوون ،بەرپرسیارن بەرامبەر
بە كاتی شۆڕەكە ،نەك هێزە نوێكان .ئەوە ئەوان
بــوون بیرۆكەی بەشــداریكردن لــە كاروبارەكانی
واڵتیان دەربڕی ،كەچی ساڵی  1789چەند هێزێكی
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كۆمەاڵیەتیی نوێ قۆســتیانەوە كە ســاڵی 1614
لەئارادانەبوون.
چەمكی نەتەوە بەگشتی گۆڕانی بەسەردا
هاتووە ،لە وەجاخزادەوە بۆ ئیكلیرۆس ،چینی
ســێیەم یان ئەوەی دواتر پێیوترا بۆرژوا یاخــود
چینی ناوەڕاست و چەندین ناوی تری لێنرا ،زۆری
پێ نەچوو فراوانبوو بۆ ئەوەی گشت هاواڵتیان
لەخۆبگرێت« .چینی ناوەڕاست» ،كە بەشێك بوو
لە زۆربەی خەڵك ،كەوتنە ژێر كاریگەریی «بیرۆكەی
فەیلسووفەكان» (ئەمەش بە ڕۆشنگەرەكان دەوترا)و
«ئابووریناســەكان» (ئەمـــەش بــە فیزیۆكراتەكان
دەوترا) و تەنانەت بیرۆكەی كۆمەڵەكانی خانوسازە
ئازادەكان (ماسۆنییەكان) ،كــە ڕێكخستنەكانی وەك
كەڕوو باڵوبوونەوەو زاڵبوو بەسەر بواری پیشەیی و
ڕووناكبیریی پاریسی هەشتاكانی سەدەی هەژدەهەمدا.
شــۆڕش لە پاشەیەتیی دەستوورییەوە گەشـەیكرد بۆ
كۆماری ،ئەمەش دوای ئەوەی پاشای فەڕەنسا لە
حوزەیران /یونیۆی 1791دا هەوڵی دا لە واڵت هەڵبێت،
كە بە دەســتبەرداربوونی میللەت دانرا ،بــووە هۆی
بەرزبوونەوەی ڕادەی مەیلی كۆمارخوازیو بەهێزبوونیو
فراوانبوونی قەبارەی كاریگەریی لەچــاو پاشایەتیی
دەستووریدا ،كە مەیلی سەرەكیی شۆڕش بوو .لەگەڵ
فراوانبوونی مەیلی كۆمارخوازی ،میللەت دەستبەرداری
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پاشــا بوون ،پاش ئەوەی پاشــا دەستبەرداری ئەوان
بوو .شــۆڕشی فەڕەنسی كاریگەریی بروسكەئاسای
لەسەر سیستەمی كۆن هەبوو ،سەخت بوو ئەم توخمە
كتوپڕە بروسكەئاسایە لە باقی ناوچەكانی ئەوروپادا
بگەڕێنرێتــەوە .پاش ئــەوەی زاڵیش بوو بەســەر
ســیستەمی كۆنی واقوڕماودا ،كە بەناڕەحەتی دركی
بە ڕووداوەكان دەكرد ،شــۆڕش ڕاستەوخۆ ڕوویكردە
بەرگریكردن لەخۆی ،لە ڕێگەی بەرپاكردنی جەنگەوە
دژی ئەو سوپا بیانیانەی هاتبوونە ناو واڵتەوە .ڕاستە
شۆڕش ئەنجامی ئەوە سوپایەكی نیشتمانیی شۆڕشگێڕ
و نموونەی دەوڵەتێكی ناوەندیی بنیاتنا ،بەاڵم ئاكامی
ئەو نموونەیە پشــتیوانەیەكی (ڕەســیدێكی) پوختی
یەكگرتوویی و یەكڕیزیی نەتەوە بوو ،لە دەوری ئەو
هاواڵتیبوونەی تەماهی لەگەاڵ نیشتمانپەروەرێتی یان
ناسیونالیزم دەكات.
«شۆڕشی فەڕەنسی جەنگی هەمەالیەنی دۆزییەوە
یان داهێنا ،واتە كۆكردنەوەی گشت دەرامەتەكانی
نەتەوە لە ڕێگەی سەربازگیری ،یاساكاری ،پیادەكردنی
كۆنترۆڵكــردنی توندوتۆڵی ئابــووری ،نەهێشــتنی
جیاوازییەكانی نێوان سەربازەكانو مەدەنییەكانەوە ،واتە
نەهێشتنی بەربژێرییە چینایەتییەكانی سوارچاكەكان...
ترســناكیی ســەرەنجامەكانی ئــەم دۆزینەوەیە لەم
ســەردەمە مێژووییــەدا ڕوونبۆوە ،چونكــە ئەگەرچی
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جەنگە شۆڕشگێڕییەكە لەنێوان سااڵنی  1792و 1794
وەك بارێكی ڕیزپــەر مایەوە ،بەاڵم زۆربەی چاودێران
لە سەدەی هەژدەیەمدا لە ماناكەی تێنەگەیشتن و ئەو
سەرەنجامانەی بەدەستیانهێنا ئەوە بوو ،كــە بوترێ
جەنگەكان دەبنە مایەی شــۆڕشەكان و شــۆڕشەكانیش
جەنگی وەها دەبەنەوە مەحاڵە ببرێنەوە») .)37بەاڵم
ئیمڕۆ لەوە تێدەگەین ،كە مانای لەشكرگیریی نەتەوە،
ڕووەكەی تری نەهێشتنی بەربژێرییەكانی خزمەتكردنی
سەربازیی چینی ئەریستۆكراسی بوو و گۆڕینی بوو بۆ
یەكێك لە مافەكانی هاواڵتی .ئەمەش تێگەیشتنێكی
نوێی سەبارەت بە هاواڵتیبوون هێنایەئاراوەو بەشداریكرد
لە هاوجووتكردنی میللەت و نەتەوە ،هاواڵتیبوون و
ناسیونالیزمدا ،كە لەالی سەرەوە باسمانكردوە .شۆڕشی
فەڕەنسیو سوپاكەی ،ئینجا سوپاكەی ناپلیۆن كە
سەربازگیریی تەوزیمی و ڕێكخستنی نوێی پیادەكرد،
بیرۆكەی هاواڵتیبوون و سوپای نیشتمانیان گشتاندن.
واتە ئەوە سوپای هاواڵتیبوونە لە دەوڵەت  -نەتەوەی
ناوەندیدا ،نەك سوپای چینایەتی توێژێكی دیاریكراو،
مەبەست ئەریستۆكراسی یان ئەوانیترە .پێدەچێت
شۆڕش ئەو بیرۆكەیەی لەشكرگیریی كۆمەڵگەی
گشتاندبێت ،كە گوزارشتكردنە توندڕەوەكەیمان لە
ڕژێمە شۆڕشگێڕییە سەرتاپاگیرەكاندا بینیوەتەوە.
فەڕەنســا پاش شــۆڕش بــە چەندین قۆناغدا
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تێپەڕی ،هەتاكو سیستەمی دیموكراسی جێگیربوو.
لەكۆتایشــدا ڕوونبۆوە ،دیموكراســی ڕاستەوخۆ لە
شۆڕشەوە ســەرچاوەناگرێت و دیموكراسییەكان لە
شۆڕشەكانەوە سەرهەڵنادەن ،بەڵكو لە پڕۆسەیەكی
ڕیفۆرمەوە سەرچاوەدەگرن ،كە شۆڕشی دیموكراتی
ئەنجامیدەدات .خۆ ئەگەر شۆڕش ڕاستەوخۆ سیستەمی
پاوانكرد ،ئەوا زۆرجار سـیستەمێكی توندوتیژی
پاكتاوخواز سەرهەڵدەدات ،كە لەكۆتاییدا نابێتە مایەی
دیموكراسی ،بەڵكو دەبێتە هۆی هاتنەئارای شێوازێكی
دەسەاڵتخوازیی نوێ .لێرەوە دیموكراسی هەمیشە
پشتبەستووبووە بە دوو پڕۆسە :پڕۆسەی گۆڕانكاریی
سیستەمی كۆن و پڕۆسەی تێپەڕاندنی كارەساتەكان
و نسكۆكانی خودی شۆڕشەكان .بەو پێیەی دوای
ئەنجومەنی دامەزراندن ڕۆڵی یەعقوبییەكان و ئینجا
ڕۆڵی ئیدارە ( ،)1799- 1795كونسڵگەری (1799
 ،)1804ئیمپراتۆری ( ،)1814- 1804ســەرلەنوێبنیاتنانی پاشــایەتیی ئال بوربۆن (،)1830- 1815
پاشایەتیی دەســتووری ( ،)1848- 1830كۆماری
) )1851- 1848و سەرلەنوێ ئیمپراتۆری لەســایەی
لویس بۆناپارتدا ( )1870- 1852هات .هەموو ئەوانە
چەند قۆناغێكی هەڵگەڕانەوەخوازانە نەبوون ،چونكە
لە بەشێكی ئەو قۆناغانەدا هەندێك ئامانجی شۆڕش
بەدیهێنران .لەســایەی حوكمڕانیی ناپلیۆنیشــدا،
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فەڕەنسا بووە خاوەنی یاسای شارستانی و لەگەڵ
كڵێســا ڕێككەوتننامەی مۆركرد و لــە فەڕەنســا بۆ
یەكەمین جار بانقێكی نیشــتمانی دامەزرا .هەروەها
پلەبەندیی ڕەسمیی پۆستەكانی دەوڵەت ،دادگاكان،
زانكۆكان ،قوتابخانەكان ،سوپا ،پەروەردە و زۆربەی
ئەو پیشانە دانرا ،كە بەبێ ئەوان دەوڵەتێكی هاوچەرخ
بنیات نانرێت و زۆربەی ئەوانە دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمی
ناپلیۆنی .واتە بەشێك لەو دامەزراوە نوێیانەی ئامانجی
ڕۆشنگەرەكان بوون ،چەند ڕژێمێكی دەسەاڵتخوازی
دوای شــۆڕش هێناویاننەتە بواری جێبەجێكردنەوە،
بەوجۆرەش ئەو ڕژێمانــە بەشــێكیان بەردەوامكردوەو
بەشێكی تریان دابڕیوە .بەشــێك لەو بیرۆكانە لەگەڵ
بنیاتنانەوەی كۆماری دیموكراتیــدا ،پــاش قۆناغی
ئیمپراتۆری و هەوڵــدان بۆ نۆژەنكردنەوەی پاشایەتی
جێبەجێكرا ،بەاڵم پێویســتە باسی ئەوە بكەین كە
ڕژێمی ناپلیۆن بەشــێوەیەكی دەسەاڵتخوازانە بەشێك
لە بیرۆكەكانی شـۆڕشی جێبەجێكردوە ،وەك ڕیفۆرمی
كارگێڕی لەسەرەوەڕا ،بەشـێكی تریش لە سـەردەمی
شـا (لویس فیلیپ)ی نیمچە لیبراڵیدا جێبەجێكراوە.
لەوەبەر نووسەری ئەم كتێبە لە ساڵی 2007دا،
واتە پێش شــەپۆلەكانی شــۆڕشـە عەرەبییەكان،
نووسیویەتی« :دیموكراسی وەك ئەوەی دەیناسین
بەهۆی شۆڕشەكانەوە بنیات نانرێت ،بەڵكو لە ڕێگەی
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پڕۆسەیەكی ڕیفۆرمی درێژخایانەوە ئەنجامدەدرێت.
هەندێك جار خـودی گۆڕانكارییەكـە بەبێ شـۆڕش
و تەنانـەت لــە ســەرەوە دەسـتیپێكردوە .زۆر
ڕاپەڕینی توندوتیژ دەربارەی چەندین مەسەلەی تر
كەوتوونەتە ناو بارودۆخی ڕیفۆرمەوە ،یان بوونەتە
هۆی دەستپێكردنی ڕیفۆرمی دیموكراتیانە ...بەاڵم
بەدەگمەن دیموكراسی بەیەكجار و لە ڕێگــەی تاقە
شۆڕشێكەوە بنیاتنراوە ،یان لە ڕێگەی شۆڕشێكەوە
ئەنجامدراوە كە دیموكراتخوازەكان بەهۆی كودەتاوە
دەسـەاڵتیان گرتۆتە دەســت .تەنانەت شــۆڕشــی
فەڕەنسی لە ساڵی 1789دا سیستەمێكی دیموكراتیی
كامڵی دانەمەزراند ،بەڵكو بە قۆناغی یەعقوبییەكاندا
تێپەڕی و هەڵگەڕانەوەكانی ناپلیۆن و پاشەتی
بەدوایدا هاتن« .)38(»...تەنانەت گریمان توانای
«كودەتایەكی دیموكراتی» یان شۆڕشگێڕانە
بەمەبەستی سیستەمێكی دیموكراتی لەئارادابێت  -كە
مەسەلەیەكە بەدەگمەن ڕوودەدات ،چونكە پێویستی
بە بوونی چەنــد هێزێكی دیموكراتیخوازی خــاوەن
ڕێكخستن و هێزی پایەبەرزە  -ئەوا ئەوە ئەنجامدانی
چەند ڕیفۆرمێكی وردەوردە لەكۆاڵ ئەوان ناكاتەوە كە
یاریدەدەرن بۆ بنیاتنانی دیموكراسی») .)39شۆڕش
بۆ گۆڕینی سیستەم لەو دەوڵەتە ستەمكارەكارانەی
ڕیفۆرم ڕەتدەكەنــەوە مەرجێكی گرنگــە ،گۆڕینی
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ســیستەم مەرجێكی پێویســتە ،بەاڵم بەس نییە،
چونكە شــۆڕشی دیموكراتی ئەنجامی تاقــە كارێك،
واتە ڕووخاندنی سیستەمی حوكمڕانی ،نابێتە مایەی
هاتنەدیی دیموكراسی ،بەڵكو لە ڕێگەی پڕۆسەیەكی
ڕیفــۆرم و بنیاتنانی درێژخایانــەوە ،پاش گۆڕینی
سیستەمەكە ،دێتەدی.
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شۆڕشیدیموكراتیوئایدیۆلۆژی

مێژوو باسی شۆڕشێكی میللی -یان شۆڕشێك
كە ســەركەوتووبووبێ لە میللیبووندا  -ناكات ،كــە
لەسەر بنچینەی هێنانەدیی بەرنامەیەكی پێشوەخت
داڕێژراو و بەپێی ئایدیۆلۆژیایەكی سیاسیی فكری و
بزووتنەوەخوازی ئاشـكرا بەرپابووبێ .تەنانەت ئەو
شۆڕشانەی بوونەتە هۆی دامەزرانی چەند ڕژێمێكی
خاوەن ئایدیۆلۆژیای ڕەسمی ،وەك شۆڕشەكانی
ڕووسی و ئێرانی و كوبی و ئەوانیتر ،كە لەسەرەتادا
شــۆڕشی دژی زوڵم لێكردن بوون ،یان بۆ گۆڕینی
سیستەمی حوكمڕانی بوون ،یاخود بۆ ڕزگاربوون بوون
لە دەستی كۆڵۆنیالیزم و بوونەتە هۆی هاتنەئارای
چەند حیزبێكی هەژمونگــەر یان هاتنەپێشی ئەو
حیزبانەی گۆڕاون بۆ هەژمونگەر .سەرەنجام زاڵبوونی
حیزبێك یان بزووتنەوەیەك بەســەر شۆڕشدا پاش
كۆتاییهاتنی ،یان بەسەر دەسەاڵتدا پاش تەواوبوونی،
بۆتە مایەی سەرهەڵدانی ئەو جۆرە سیستەمە .زۆرجار
گۆڕانكارییەكە چەند ساڵێك پاش دەسەاڵتگرتنەدەست
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ڕووەو ئایدیۆلۆژیای ڕەسمی بووە .ئەمەش بۆ نموونە
باری شۆڕشی كوبی بوو ،چونكە ئەو شۆڕشە بۆ
هێنانەدیی بەرنامەیەكی ئایدیۆلۆژی دەستی پێ نەكرد،
بەڵكو دواتر ئەو بەرنامەیە بنیاتنراو تیۆریزەی بۆ كراو
بەڕەواكرا بۆ بەخشینی ڕەوایەتیو ماقوڵبوون بە گۆڕان
لە نیشتمانییەوە بۆ كۆمۆنیزم ،كە پێویستییەكانی
گۆڕانی شۆڕش بۆ دەســەاڵت سەپاندبوویان .دەكرێت
بوترێت ،ئەگەر شــۆڕشی ڤێتنامی پێشوەخت وەك
شۆڕشێك بۆ بنیاتنانی سـیسـتەمێكی حوكمڕانیی
كۆمۆنیسـتانە خۆی ڕابگەیاندایە ،ئەوا میللەت بەو
شــێوە بەناوبانگە بەشــداریی تێــدا نەدەكرد .ئەو
میللەتەی شۆڕشەكەی خۆی كردە نموونەیەك لەناو
شۆڕشەكانی گشت واڵتە هاوشێوەكاندا ،لەوانە واڵتە
عەرەبییەكانمان .پێویست ناكات لێــرەدا باسی ئەوە
بكەین ،كە كتێبخانەی شۆڕشگێڕانەی عەرەبی پڕیەتی
لە شوبهاندنی شــۆڕشی عەرەبی بە شــۆڕشی ڤێتنامی
لە حەفتاكانی سەدەی پێشوودا.
لە كاتی شــۆڕشەكاندا ،تەنانەت حیزبە
ئایدیۆلۆژییەكان بەتەنگ ئەوەوەن جەغت لەسەر
بەرنامەی الیەنی كــەم بكەنــەوە ،كــە چەندین
توێژی فراوانی میللەت و چەندین هێزی سیاسیو
كۆمەاڵیەتیی جیــاواز كۆدەكاتەوە و هەوڵدەدات
بەرنامە تایبەتیەكانی خۆی بشارێتەوە ،یان دوایان
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بخات هەتاكــو دوای دەسەاڵتگرتنە دەســت بەهۆی
شــۆڕشــەوە.
دەشــێت چەندین گۆڕانكاریی ڕووناكبیری و
ئایدیۆلۆژی الی چەند توێژێكی فراوانی كۆمەڵگە پێش
شۆڕش بكەون .سەختە بەبێ ئەو جۆرە گۆڕانكاریانەی
دەبنە هۆی وێناكردنی شێوازی ژیان وەك زوڵمێك كە
كەس بەرگەی ناگرێت ،وێناكردنی تاكەكان بۆ خودی
بە كۆمەڵیان وەك میللەت ،بینینی دەســەاڵت وەك
بارێكی جیا لە دەوڵەت یان بەكاربەری دەوڵەت بۆ
خزمەتكردنی بەرژەوەندییە ئۆلیگارشییەكانی تایبەت
بەخۆی ،یاخود بینینی ئــازادی وەك پێداویستی،
پێداویستییەكان وەك داواكاری ،دواكارییەكان وەك
مافەكان و ئەوانیتر ،ســەختە بەبێ هەمــوو ئەوانە
باسی فیكرێكی شــۆڕشــگێڕانە یان چەند هاندەرێكی
شۆڕشگێڕانە بكرێت .لەالیەكی ترەوە ،ناكرێت وێنای
ئەوە بكرێت جەماوەری فــراوان خوازیاری ئەوەن،
لەســەر بنچینەی ئایدیۆلۆژیای یەكێك لە حیزبەكان،
سیستەمی حوكمڕانی دامەزرێنن.
بۆیە شۆڕشە میللیەكان بەسروشتی خۆیان
شۆڕشی ئەو حیزبە ئایدیۆلۆژیانە نین كە كۆششدەكەن
بۆ دەسەاڵتگرتنەدەست .هەمیشە ئەمجۆرە شۆڕشانە
ناتوانن میللــەت لە دەوری خۆیــان كۆبكەنەوە و
دەگۆڕێن بۆ شەڕی پارتیزانی ،یان شێوازی كودەتای
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سەربازی ،یاخود هیتر .شۆڕشە میللییەكان ،شۆڕشی
میللین نەك چەكداری ،بەاڵم ئەو حیزبانەی دەست
بەسەر شۆڕشدا دەگرن ،پاش ئەوەی دەیگۆڕن بۆ
دەسەاڵتێك ،مێژوویەك بۆ شۆڕش دادەڕێژن خاوەن
خەسڵەتی فــوو لەخۆكردنــە و لەســەر بنچینەی
ئەفسانەیەك یان وێناكردنێك كە هێما بۆ ئەوە
دەكات ئەو حیزبانە سەركردایەتیی شۆڕشیان كردوە،
یان نەدەكرا ئەو شۆڕشە بەبێ ئەوان بەرپابكرێت.
لەكاتێكدا هێز و حیزبەكانی تر بەوە تاوانباریان
دەكەن ،ئەوەی كردوویانە تەنیا دزینی شۆڕش بووە.
ئەمانە ئیمڕۆ هەندێك لە هێماكانی شۆڕشی میسڕی
پێكدێنن ،لەگەڵ ئەوەشــدا ڕواڵەتێكی دینامیكیی
شۆڕشەكانی هەر شــوێنێك پێكدێنن .ئەگەر ئەوە
بۆ زۆربەی شۆڕشەكان لە مێژوودا ڕاســت بێت ،ئەوا
بێگومان ڕاستیشە بۆ شــۆڕشــە دیموكراتیەكان ،یان
ئەو شۆڕشــانەی جەماوەر و هێــزە سیاسییەكانیان
ڕاشكاوانەو بە زیاتــر لە شــێوازێك دەریانبڕیوە
كە ئامانجیان ڕزگاربوونە لە دەســت سـتەمكاری و
هێنانەدیی سیستەمی دیموكراتییە.
بێگومــان گشــت شــۆڕشەكان ئامانجیــان
هێنانەدیی دیموكراسی نییە ،بەاڵم هەموو ئەو شۆڕشە
عەرەبیانەی لەماوەی نێوان كانونی یەكەم/دیسەمبەری
 2010و سەرەتای تەمموز /یولیۆی 2011دا سەریانهەڵدا
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 ئەو ماوەیەی ئەم دەقەی تیادا نووسراوە  -دروشمیدیموكراسی و دەوڵەتی مەدەنیان بەرزكردۆتەوە.
لێرەداو لەم دەقەدا باسی مانای نوێی دەستەواژەی
دەوڵەتی مەدەنی) )40ناكەم ،چونكە خەڵك لەســەر
ئەوە ڕاهاتوون گوێیان لە دەســتەواژەی كۆمەڵگەی
مەدنی بێت ،لەبەرئەوەی شتێكی دەوڵەتی نییە.
زۆرجار تیۆریستەكان بیرۆكەی كۆمەڵگەی مەدەنی بەوە
لێكدەدەنەوە ،كە شتێكە دەوڵەتی ،یان ئایینی ،یاخود
سەربازی نییە .لە باری دەوڵەتی مەدەنیدا ئاوەڵناوەكە
مانــای دەوڵەتی دیموكراتییــە ،واتــە دەوڵەتێكی
دیموكراتیی نائایینی و ناسەربازی .ئایا هەموو ئەوانەی
ئەم دروشمە دووبارەدەكەنەوە مەبەستیان لێی ئەو
مانایەیە؟ ئایا مەبەســتی هــەر یەكێك پشتگیریی
شۆڕشی كردبێ ئەوە بووە لە بنەڕەتدا بەشداریبكات لە
هێنانەدیی دیموكراسیدا بەهۆی ئەوەوە؟
لەوانەیە هاندەرەكانی خەڵك وەك تاكەكان
بۆ بەشداریكردن لە ناڕەزاییدەربڕیندا هەمیشە بۆ
شیكارەكان ڕوون نەبووبێ ،لەوانەیە بێزاریی میللیی
كەڵەكەبوو دژی ڕژێمەكان بنچینە بێت .مەبەست لەوەش
توڕەبوونی كەڵەكەبووە بەهۆی گەندەڵی ،بێكاری،
هەژاری ،فشۆڵیی دڵنیایی كۆمەاڵیەتی و مرۆڤانە،
دۆزەخبوونی ژیانی ڕۆژانە ،نەداریی كۆمەاڵیەتی و
سیاسی ،سوكایەتیپێكردنو سەرپێشۆڕكردنو نەبوونی
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ئازادی ،خراپ مامەڵەكردنی دامودەزگاكانی ئاسایش
لەگەاڵ هاواڵتیان ،زەلیلكردنی هاواڵتی وەك شێوازێكی
ئاسایی لە پەیوەندیی نێوان تاكەكانو دامودەزگاكانی
دەوڵەتــدا ،باڵوبوونــەوەی دەستوپێوەندخوازی و
خزمایەتیكردن لە ئەلفەوە بۆ یا ،نەبوونی سەروەری
لەكاتی پەیوەندیكردن لەگەاڵ دەرەوە ...هتد .چونكە لە
ڕوانگەی كۆمەڵناسیانەوە بۆ ئەو گۆڕانكارییە مەزنانەی
شۆڕشەكان نوێنەرایەتیان دەكەن ،ئەو هۆكارانە -
بینراوو نەبینراو پێكەوە  -تێكهەڵكێشن و سروشتییە
ئەو مەسەالنە بزوێنەری ناڕەزاییەكان بن ،بەاڵم بێگومان
ئەو هەڵوێستە بەرامبەر بە ڕژێمی دەسەاڵتخواز و
سەرەنجامەكانی ،هەڵویستێكی هەمەالیەن و گشتیو
كۆكەرەوەخواز بووە ،كاتێك ئەو توڕەییە لەســەر
شەقامە عەرەبییەكان وەرگێڕدراوە بۆ هەڵوێستێكی
سیاسی ،بەجۆرێك كە شەقام بۆتە شێوەی زیندووی
پشێو و توڕەی ڕای گشتیی دوورخراوەو پەراوێزخراو،
وەك ئەوەی ڕای گشــتی شــێوەی دامەزراوەیی
داواكارییەكانی ناڕەزاكان و مەسەلەكانیان بێت ،كاتێك
بەشێوەی دەوڵەتێكی دەستوری دادەمەزرێت و ڕێزی
مافە مەدەنی و كۆمەاڵیەتییەكان بەگشتی دەگرێت.
شەقامیش ڕای گشتیی جۆشخواردوو و توڕەیە دژی
نائامادەیی ڕای گشتی .داواكاریی دیموكراسی الی
چەندین توێژی فراوانی دەستپێشكەران و بەشداران
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خەمڵێنەر بووە ،ئەوەش لە ڕێگەی كەڵەكەبوونێكی
سیاسییەوە ،كە النی كەم سی سااڵ بەردەوامبووە،
بەاڵم خەمڵێنەرێكی نێگەتیڤانە بووە  -مەبەست
بەپێناسەكردنی شتەكەیە بەوەی ڕەتیدەكاتەوە ،واتە
بەوشەیەكی تر دژی ستەمكاری  -الی ئەوانەی كەمتر
بەسیاسیكراون و ڕێژەی بەشداربوونیان بەهۆی ڕادەی
بەسیاسیكردنەوە كەم نەبۆتەوە .ئەمەش مەسەلەیەكی
سروشتییە ،چونكە شۆڕشەكان بەپێی بەرنامەیەكی
پێشوەخت كارێكی حیزبیی ڕێكخراونین.
لەڕاســتیدا شــۆڕش ،ئەگــەر شــۆڕشێكی
هەمەالیەن بێت و حیزبێك بە بەرنامەیەكی هەمەالیەن
و فراوان سەركردایەتی بكات ،زۆربەی جارەكان
ستەمكارییەك دەگۆڕێت بۆ ستەمكارییەكی تر و بە
زمانی كارل پۆپەر ئەندازەیەكی كۆمەاڵیەتیی گشتیی
نوێ دەسەپێنێت ،كە لەسەر ئاستی هەموو كایە
ئابووری و كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان هەڵقواڵوی
بڕواكانی خۆینەو فەزای گشتی بەهۆی چەندین چەكی
هەژمونخواز و دامەزراوەیی نوێــوە داگیردەكات ،كــە
دەبنە مایەی بەرهەمهێنانەوەی ستەمكاریی كۆن بە
شێوازی نوێ .پێویستە باسی ئەوە بكەین ،بەتایبەتی
بەرامبەر بەو بیرۆكەیەی لەسەرەوە هاتووەو بریتییە
لەوەی حیزبەكان لە گشت شــۆڕشــەكاندا بەرنامە
ئایدیۆلۆژییەكانی خۆیان دەرناخەن ،هەتاكو بتوانن
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بزووتنەوەیەكی جەماوەریی هەمەالیەن بەرپابكەن ،بۆ
ئەوەی جەماوەری فراوان ڕازیبن بەشداریی تیادابكەن،
بەاڵم پێویســتە لەبــاری شــۆڕشی دیموكراتیــدا،
دەرنەخستنی بەرنامەی ئایدیۆلۆژی ببێتە ستراتیژ
نەك تەكتیك ،هەتاكو دیموكراسی وەك ســیســتەم
دادەمەزرێت.
حیزبە باوەكــان ســەركردایەتیی شــۆڕشــە
عەرەبییەكانیان نەكرد  -لەوەوبەر باسی بابەتەكەو
هۆكارەكانمان كردوە  -بەاڵم نابێت خوێنەر لەوە
دڵنیابێت ،ئەو ئامادەنەبوونە بۆخۆی مەرجێكی بەسە
بۆ هێنانەدیی دیموكراسی ،چونكە لەوانەیە نەبوونی
نەخشەو بەرنامەی سیاسی لە باری هەڵوەشاندنەوەی
ڕژێمی حوكمڕاندا ،ببێتە هۆی ئەوەی چەند هێزێكی
كۆمەاڵیەتیی بەسیاسینەكراو بێنە ڕیزی پێشەوەی ژیانی
سیاسیو لێك جیابوونەوە و درزتێكەوتنی گەورە لەناو
دەوڵەتو كۆمەڵگەدا دروستبكەنو وەك چەند قەوارەیەكی
دامەزراوو یەكگرتوو هەڕەشەیان لێ بكەن ،بەڵكو لەوانەیە
هەرەسهێنانی دەوڵەتو كۆمەڵگە ببێتە هۆی هەڕەشەكردن
لە هەرێمەكانی دراوســێ .بــا وا خەیاڵبكەین كــە بــە
چاویلكەیەكی خەیاڵیی ڕەشەوە دەڕوانین ،ئاخۆ بارودۆخی
خۆرهەاڵتی عەرەب و كەنداو و دوورگەی عەرەب چۆن
دەبێت ،لە ئەنجامی تێكچوونی تایەفەگەرانە و عەشایەریو
ناوچەگەرانە لەسایەی ئەم بارودۆخەی ئێستادا.
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ئامانجی دیموكراسی ڕوونەو ناكرێت لە سفرەوە
دەستپێبكرێت ،وەك ئەوەی عەرەب شتێكی نوێ
داهێنابێت .النی كەمی ئاشنا بۆ دیاریكردنی ئەوەی
هەر ڕژێمێك دیموكراسی بێت یان نا لەئارادایە ،بەاڵم
پرسیارە گەورەكە دەربارەی چۆنییەتی گۆڕانكاریی
دیموكراتیانەیە .لێرەدا تایبەتمەندیی هەر واڵتێك
دەردەكەوێت و داهێنانیش ڕاســتە .پەیوەندییەكی
ڕاستەوخۆ لەنێوان شۆڕش و تایبەتێتی و پڕۆسەی
گۆڕانكاری ڕووەو دیموكراسی لەئارادایە.
بۆ نموونە ،ڕوونە ئەو شۆڕشەی پشتبەستووە
بە كۆكردنەوەی تایەفەگەرانە یان شوناسخوازانە و
بەشێوەیەكی گشتی و لەمیانەیدا كۆمەڵگە بەسەر
چەندین شوناســدا دابەشــدەبێت ،نابێتە مایەی
فرەالیەنیی سیاسی و فیكری لە چوارچێوەی كۆمەڵگەدا
بەگشتی ،بەڵكو كۆمەڵگە دابەشــدەبێت بۆ چەندین
كۆمەڵگەو زۆریشــی پێ ناچێت پارچەپارچەبوونی
كۆمەڵگەی سیاسی و ئینجا دابەشــبوون بۆ چەند
قەوارەیەكی ســیاسی یان كۆمەاڵیەتیی دژ بەیەك،
كە پەیوەندییەكانی ڕق و كینە كۆنترۆڵیاندەكات،
تەنانەت ئەگەر لە ڕووی تیۆریشەوە لە چوارچێوەی
تاقە قەوارەیەكی سیاسیدا بژین .ئەم بارە لە مێژووی
كۆمەاڵیەتی و مێژووی نەتەوەكاندا بۆخۆی گرفتی
كامڵبوونی كۆمەاڵیەتی یان بنیاتنانی نەتەوەیە ،كە
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ئێمەی عەرەب هێشتا پێی نەگەیشتووین .چونكە
دەوڵەتە ناوچەییەكان نەیانتوانی هەڵكشێن بۆ ئاستی
چەند دەوڵەتێكی نیشتمانی و توخمێكی پۆزەتیڤانە
لە كامڵبوونی عەرەبی لە نەتەوەیەكدا پێكبهێنن ،ئەو
نەتەوەیەی لە چەند دەوڵەتێكدا دەژی ،كەچی بەدەر
لەوە ڕایدەگەیەنن ئەوان چەند دەوڵەتێكی عەرەبینو
لە چوارچێوەیەكی هەرێمایەتیدا كۆدەبنەوە .چەند
مەترسییەكی تریش لەئارادان ،وەك ئەوەی كاتی
ملمالنێ لەسەر دەسەاڵت مەسەلە ئایدیۆلۆژییەكان
لە ڕیزی پێشــەوە بن .لێرەدا مەبەستمان ئەوە
نییــە حیزبەكان لــە ڕیــزی پێشــەوەن ،چونكە
دەكرێت ئەم مەسەلەیە لە زۆر باردا خوازراوبێت،
بەتایبەتی كاتێك حیزبەكان چەند هێزێكی نوێخواز
پێكدێنن و گوزارشت لە چەند هێزێكی سیاسیی
ڕاستەقینەی ناو كۆمەڵگە دەكەن و خاوەن وێناكردنی
ڕاســتەقینەی پێشــبڕكێخوازن و لــە زیانپێكەوتندا
لەالیەن ستەمكارییەوە هاوبەشن .كێشەكە ئەوەیە،
ئەو حیزبانە مەسـەلە ئایدیۆلۆژییەكان بهێننە ڕیزی
هەرە پێشــەوە ،پاش ئەوەی لە كاتی شــۆڕشدا
شاردبویاننەوە .هەروەها دەشێت چەندین حیزب ،كە
دووداڵ بوون بەرامبەر بە بەشداریكردن لە شۆڕشدا
یان بەكردەوە گرەویان لەسەر نەكردبوو ،دەستوبرد
پاش ڕووخانی ڕژێم یان تەنانەت كاتی دەركەوتنی
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نیشانەكانی الوازیی ڕژێم بجوڵێن ،ئەمەش هیچ
مەترسییەكی تیادانییەو بارێكە بە ڕادەی جیاواز لە
هەردوو دیمەنی شۆڕشی تونسو میسڕدا دەیبینینەوە.
كێشە بنچینەییەكە لەوەدایە ،ئەو حیزبانەی
هەستدەكەن بەهێزن ،ئارەزووی دەربڕینی مەسەلەو
هەڵوێستە ئایدیۆلۆژییەكانی خۆیان هەبێت ،پێش
ئەوەی ڕێساكانی سیستەمی دیموكراسی چەسپیبن.
لێرەدا ئەو حیزبانەی خاوەن هێزی كەمترن ترس
دایاندەگرێت و داوای چەنــد گەرەنتییەك دەكەن
سەبارەت بەوەی ئایدیۆلۆژیای هیچ حیزبێك
نەبێتە ئایدیۆلۆژیای دەوڵەت ،واتە دامودەزگا و
دامەزراوەكانی دەوڵەت گرێ نەدرێنەوە بە فیكرێكی
دیاریكراوەوە ،جا ئایینی بێت ،یان چینایەتی،
یاخود هیتر .لێرەدا هەست بە مەترسیی گەڕانەوەی
جۆرێكی نوێی ســتەمكاری دەكرێت ،كاتێك ئــەو
حیزبانە سەركردایەتیدەكەن ئایدیۆلۆژیای خۆیان لە
ســەروو ڕێساكانی گەمەی دیموكراســییەوە دابنێن
و خۆیان بخەنە سەروو دەوڵەتەوەو شۆڕش بۆ
بەرژەوەندییە ئایدیۆلۆژییەكانی خۆیان بەكاربەرن.
لەكاتی نەبوونی بڕوایەكی میللی دەربارەی ئەوەی
شــۆڕشــگێڕەكان لەپێناو دیموكراســیدا دەرچــوون،
تەكانەكــە بەئاڕاســتەی ئەوە دەڕوات حیزبــەكان
ناچاربكرێن مەسەلە ئایدیۆلۆژییەكانی خۆیان دوابخەن
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و لەسەر ئەو ڕێسا دیموكراتیانە ڕێكبكەون كە هێزە
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانو دامەزراوەكانی دەوڵەت
 بەتایبەتی سوپا  -بەڵێنی ئەوە بدەن لە هەمووهەلومەرجێكدا و لەكاتی سەركەوتنی هەر حیزبێك لە
هەڵبژاردنەكانی داهاتوودا ڕێزی لێ دەگرن.
حوكمڕانیی نوێنەری زۆرینــە لە خــولــە
هەڵبژاردنەكاندا یەكێكە لە گرنگترین ئەو پرنسیپانە،
نەك هەموویان .چونكە زۆرینە بەپێی پرنسیپەكانی
دیموكراسی ،كە بەدرێژایی مێژوو گەشەیانكردووە و
خەڵك ئارەزوویانكردوەو وەك ئەڵتەرناتیڤی ستەمكاری
وێنایانكردوە ،تەنانەت لە پێناســەی نێگەتیڤەكەیاندا
بۆ ســتەمكاری ،واتە بەوەی ستەمكاری ڕەتدەكاتەوە،
حوكمڕانی دەبەنەڕێوە .ئەمەش پێناســەی سەرجەم
میللەتە بۆ ئەڵتەرناتیڤی ستەمكاری ،ئەم پرنسیپانەش
لەناو چەمكی هاواڵتیبوونی دیموكراتیــدا هــەن.
حوكمدانیش لەسەر بنچینەی پرنسیپی هاواڵتیبوون،
وەك ڕێكخــەری پەیوەنــدیی نێــوان دەوڵەت و
دانیشتوانەكەی ،وادەكات دەوڵەت مەدەنیانە بێت.
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