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وهرزهگۆڤارێكیڕهخنهییفكرییه

كۆنسێپت
ڕهخنه.كهلتور.ڕاڤهكردن
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له  گۆڤاری  كۆنسێپت-ه وه  سوپاسی  زۆر بۆ :

* به ڕێز )شاسوار عەبدولواحید( خاوەنی کۆمپانیای 

نالیا بە بڕی سێ ملیۆن دینار.

* کوردستانى نوێ بە بڕی دوو ملیۆن دینار.

* ڕۆژنامەى هاواڵتی بۆ هەموو هاوکارییەکانی.

 کە هاوکاری و کۆمەکیان کردین بۆ لەچاپدانی ئەم 

ژمارەیەی گۆڤاری کۆنسێپت.
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سكرتێری  نووسین
 ئیسماعیل حه مه ئه مین

5

به كر عه لی 

شیروان خان

سه الم عومه ر

سۆران ڕه فعه ت

ده سته ی  نوسه ران

govariconcept@gmail.com

به ڕێوبه ری هونه ری و دیزاین
 ئازه ر عوسمان

به ڕێوه به ری  ئیداری  
سمكۆ محمد

ڕاویژكاران
كاوه  جه الل
هه ندرێن

یاریده ده ری  ئیداری  
هه رێم عوسمان

به ڕێو به ری  گۆڤار له  ده ره وه ی  واڵت:
 گۆران عه بدواڵ- تۆرنتۆ- كه نه دا

سه رۆكی ده زگا 
 ڕێبین ڕه سول

سه رنوسه ر:
 ڕامیار مه حمود

     

به ڕێوبه ری نووسين
 توانا ئه مین

كۆنسێپت
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چاپ: چاپخانه ی  ڕه نج
نرخ:4000 
تیراژ:1000 
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پێڕست

تیۆره

                  
وهرگێران

              
هونهرلهكۆنتێكستدا

ئاینوقهیرانیمانا.................................د.عادلباخهوان
سۆزهخهمبارهكانیسپینۆزاو............................ههندرێن
هیراكلیتیسوهكفهیلهسوفیگۆڕان..................مهجیدعهزیز
لهنێوانسهروتارهههرتهقیهكان......................ئازادحهمه
ئاسۆیچاوهڕوانی........................عهبدولموتهلیبعهبدولال
ههڵوهشاندنهوهگهراییوپۆستبونیادگهری.......ستاریپیرداوود
مۆدێرنیمیپشتبهستووبهدهوڵهت.................رامیارمهحمود
تیۆرهیدهوڵهتلهڕوانگهیپالتۆوئهرستۆوه...........ههندرێن
هیومانیزمماسكێكلهدڕهندهییهوه..........ئیسماعیلحهمهئهمین
تووڕهییوكات...........................................بهكرعهلی

توڕهییوكینهالیسلۆتهردایكلهئهڵمانییهوه.....بهكرعهلی
مارتنهایدێگهرلهگشتڕوویهكهوهلهئهڵمانییهوه..كاوهجهالل
فهیلهسوفهناوازهكه)سالڤۆیژیژهك(لهئینگلیزییهوه..عهلیزهڵمی
فوكۆوشۆڕشیئێرانلهئینگلیزییهوه..............ئاالنعهتوف
فرۆیدوالكانلهئینگلیزییهوه.......................سهالمعومهر

هونهرمهندوكهلتور....................................كاوهجهالل
ههڵوێستیهونهرمهندان.................................شیروانخان
چیرۆكبهڕهنگوسینهما.....................جهبارجهمالغهریب
پهكخستنیپرۆسهیفێركردن........................سۆرانڕهفعهت
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فؤيليتؤن

قەیرانىدۆسییەىشوبات

دوابهش

دیداریتایبهتلهگهڵیۆستاینگاردهر..........سهالحگوڵئهندامی
پێكهاتهكانیچیرۆك...................................ئاواتمحهمهد
بهرزهخوپێچهكانیپاكبونهوه.......................بهیانسهلمان
فایهقبێكهسئهگهڕێتهوه............................شێركۆبێكهس
ئاگرپهرستبووم......................................ئهحمهدیمهال
ئاوێزانبوون............................................رهفیقسابیر
یاری...................................................فاروقهۆمهر
سێدارەیزستان.........................................توانائەمین
دارستانیڕهش...........................................رابهرفاریق

تایبهتمهندییهكانیئهمساتهوهخته...................بهختیارعهلی
درمناسیههنوكهیی...............................دانامهنوچههرى

دیدارلهگهڵسهردارعهزیز..........................ئا:ههرێمعوسمان
لهباربردنومۆراڵ.......................................رۆزاحسێن
ئایاسیاسییەدیکتاتۆرەکان...........................پشتیوانفرج
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سهروتار

ژمارەیەكیگۆڤاریكۆنسێپت-مانلەسەرەتایمانگی2داخستە
سەری لە كە بەرنامەیەی ئەو گوێرەی بە كتێبخانەكانەوە، ناو
دەڕۆینژمارەدووشمانلەمانگی5دادەخەینەبازاڕەوە،ئەگەرچی
هەلومەرجە ئەو لەناو نین ئەوە چاوەڕوانی زۆرێك بڕوایەداین لەو
دژوارەداتوانایكاركردنلەئارادابێت.بەاڵمئێمەئیشوكاریخۆمان
پەكناخەیننەكقەیرانیسیاسیلەئارادابێتحەزدەكاتتەورلە

ئاسمانەوەببارێت.
خۆمان پرۆژەكەی بە بایەخدانە ئێمە كاری سەرەكی پلەی بە 
لە ئامادەدەكرێت.جگە ماندووبوونیخۆمان ئەركو لەسەر كە
پارەیچاپەكەیكەهەرجارەودەكەوێتەئەستۆیكەسێكیدڵسۆز
هیچ ئێستاش تا ئەگەر شوێنێك. چەند یان خۆمان دۆستی و
پرۆژەیەكماننەدابێتەمیرییووەزارەتیڕۆشنبیریلەهەرێمبۆكار
وپرۆژەكانمان،لەبەرئەوەنییەخۆمانبەشایەنیئەوەنەزانین،بگرە
خۆمانزیاتربەشایەنتردەزانینلەهەردەزگاوبنكەوشوێنێك
كەكۆمەكیكراوەلەڕابردوویانلەئێستادا،بەڵكوهۆیسەرەكی
بەالیئێمەوەدەگەڕێتەوەبۆئەوەیكەڕێساویاساكانیمیرییو
وەزارەتیڕۆشنبیریناڕۆشنەلەبواریكەلتووریداوبەشێویەكی

گشتیشناعادیالنەیە.
دەزگاكەیئێمەجگەلەپرنتەرێككەلەكاتیپێویستدانازانینلە
كوێیە..!هیچشوێنوپێداویستییەكینییە.بەاڵمئێمەهەوڵدەدەین
ژمارەلەدوایژمارەباشتربێـتوهەرواشدەكەین.هاوكاتزۆر
سوپاسیئەوكەسانەدەكەینكەبەناردنیبابەتەكانیاندەوڵەمەندیان
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كردینوپرۆژەكەیئێمەگرنگییەكیئەوتۆینییەبێماندووبوونی
یەكەبەیەكەیئەوانەیبەبابەتوسەرنجیخۆیانكارەكەمانبەرەو

پێشەوەدەبەن،بۆیەئێمەبەقووڵیسوپاسیاندەكەین.
شێوەیەك بە هەریەكەو كە دەكەین خۆشمان سوپاسی هەروەها
ماندوودەبینوخەملەكارەكەدەخۆین،زۆرسوپاسیهەمووئەو
شوێنانەدەكەینكەبەڕیكالمكردنیبێبەرانبەرهاوكارییانكردین

لەژمارەیەكوبۆئەمژمارەیەش.
بۆ ناردووین بۆ بابەتیان كە دەكەین ئەوانەش زۆری سوپاسی
ژمارەدوویگۆڤارەكەوهێشتاباڵونەبۆتەوە،هیواداريندڵگرانمان
نەكردبێتنبەوكارە.هەرئازیزێكیشئاگاداردەكەینەوەكەهەندێك
جاركەمێككارەكانماندواكەوتووەبەهۆیكێشەیهونەرییەوەیە،
بەڕێوەبردنی بۆ نییە پێداویستی و نووسینگە كۆنسێپت چونكە
كارەكانی،ئەمەشزۆرگرفتیتەكنیكیبۆخوڵقاندووینوناشزانین
ئایالەچوارچێوەیسیاسەتیكەلتوریهەرێمداجێگایئێمەیتێدا
دەكرێتەوەیانهەربەوشێوەقۆرخكراوییوناڕوونییەوەبەردەوام

دەبێت..!
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كارهتیۆریيهكان

رێكخه ری  به ش: ئیسماعیل حه مه ئه مین
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د.عادلباخهوان

قوتابخانهیخوێندنیبااڵیزانستهکۆمهاڵیهتیيهکان-پاریس
توێژهریهاوکارلهئهنستوتیفهڕهنسیبۆتوێژینهوهئهنهتۆلیيهکان

چۆنمۆدێرنیتێبیناکراولهکێوهسهرچاوهیگرت؟
ئهمهئهوپرسیارهیهکهماکسڤێبهر،گهورهسۆسیۆلۆگیئهڵمانی،
ناوهڕۆکی و تهرخانکردووه بۆ خۆی سۆسیۆلۆژیاکهی ــهواوی ت
سهرهکیتێزولێکدانهوهکانیپێکدههێنێت.ڤێبهرچهندسۆسیۆلۆگه
ئهوهندهشمێژوونووسه،چهندئابووریناسهئهوهندهشپۆلیتۆلۆگه،
ئهم»بهحرهلهعلوم«،پاشتاودانیههمووئهوزانستانه،لهدرێژهی
دهرهنجامه ئهم ســهرهوهدا پرسیارهی ئهو لهسهر توێژینهوهکانی

دهخاتهڕوو:
لهمێژوویبهشهریهتدا،بهتهنهائهوروپا،لهسهدهیشازدهههمهوه،
شارستانیهت. سیستهمی سروشتی گۆڕینی مهیدانی به دهبێت
مێژووی له بریتیبووبێت شانزهههم ســهدهی پێش مێژووی گهر
دهستێوهردانیخوالهکاروباریمرۆڤهکاندا،دهستێوهردانیئاسمان
لهکاروباریزهویدا،دهستێوهردانیئاینهکانلهکاروباریتاکهکاندا،
ئهوالهسهدهیشانزهههمهوه،ئهمسیستهمهدهگۆڕێتودهبێتبه

جیهانیڕزگاربوولهدهسهاڵتیئاینوقهیرانیمانا

خوێندنهوهیهكلهقوواڵیيهکانیماکسڤێبهردا

)1920-1864(



مێژوویدهستێوهردانیمرۆڤهکانلهکاروباریخواکاندا،دهستێوهردانیزهویله
کاروباریئاسماندا،دهستێوهردانیتاکهکانلهکاروباریئاینهکاندا.

لهڕوانگهیئهمتێزهوه،تێزیگوزهرکردنوگۆڕینهوهیڕۆڵهکانلهنێوانئاسمان
مۆدێرنیتێ پرۆسێسی کۆی و دێت ڤێبهر ماکس مرۆڤهکاندا، و وخوا زهوی و
بهچهمکیڕاسیۆنالیتێپێناسهدهکات.ڕاسیۆنالیتێیمۆدێرنیتێشڕهگوڕیشهکانی
لهنێوڕاسیۆنالیزهکردنیئایندادهدۆزێتهوه.چهندڕاسیۆنالیزهکردنیئاینکۆتایی
بهکۆمهڵگهیترادیسیۆنێلیدامهزراولهسهرئاینهێنا،هێندهشبهشداریکردله

دروستکردنیکۆمهڵگهیمۆدێرنیتێدا.
ئهمهئهوگریمانهسهرهکیهیه،کهماکسڤێبهرکاریلهسهرکردوه:لهڕێگایخۆ-
ڕاسیۆنالیزهکردنهوهئاینمۆدێرنیتێیدروستکردوه.واتهئاینبهدهستیخۆیدژه

سهرسهختهکهیخۆیدروستکردوه.
هەموو نێو لە عەقاڵنیەکان کەرەسە باڵوکردنەوەی لە بریتیە »ڕاسیۆنالیتێ
پانتاییەکانیچاالکیەمرۆییەکاندا.واتەبۆپێکانیئامانجێكهەموودەبێتکەرەسە
بەکارهێنراوەکان»ڕاسیۆنالیزه«بکرێن.لێرەوەڕاسیۆنالیتێدەبێتبەڕێکخستنی
لەنێوان هارمۆنی دروستکردنی و پانتاییەکان دابەشکردنی بنەمای لەسەر ژیان
زانستیەکان توێژینەوە دەرەنجامی دەبێت بێگومان ئەمەش چاالکیەکاندا. کۆی
لەسەرپەیوەندینێوانمرۆڤبەمرۆڤومرۆڤبەئامێرومرۆڤبەناوەندە

کۆمەاڵیەتیەکانەوەبێت.«
گرنگیئهمتێزهلهوهدایهلهزهمهنێکدالهدایکدهبێتکهبۆچوونیههیمهنهدارله
کۆمهڵگهئهوروپیهکاندابریتیهلهفڕێدانیئاینبۆنێوزبڵدانیمێژوو،بریتیهله
کۆتایهاتنیئاینومردنیخوا.لهکاتێکداکهههمووالیهكباسلهدابڕانوکۆتایی
ئاینبهدهستیخۆیمۆدێرنیتێیدروستکردوه! ئایندهکهن،ڤێبهرپێماندهڵێت

ئهمهیهئهوتێزهیکهههمووالیهكتوشیشۆكدهکات.

جیهانیڕزگاربوولهدهسهاڵتیئاین
ناکرێتبهبێتێگهشتنلهسۆسیۆلۆژیایماکسڤێبهرئێمهبتوانینتێگهشتنێکی
و ئاین مۆدێرنیتێ، و ئاین نێوان ئاڵۆزهکانی پهیوهندیه لهسهر تێروتهسهل
ڕاسیۆنالیتێ،چونهدهرهوهلهدهسهاڵتیئاینوههیمهنهیعهقللهجیهانینوێدا
دهکات، لهسهر کاری ڤێبهر ماکس که سهرهکیهی گریمانه ئهو بهرههمبهێنین.
دهکرێتبهمشێوهیهیخوارهوهدایبڕێژین:مێژووبهپرۆسسیڕاسیۆنالیزاسیۆندا
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دهکاته که ئهفسانهکان، له جیهان داڕنینی پرۆسێسی دهکاته که گوزهریکرد،
جیهانێکیڕزگاربوولهدهسهاڵتیئاین.

بۆدهستنیشانکردنیئهمهاوکێشهیه،ڤێبهریهکێکلهچهمکهههرهبهناوبانگهکانی
دهخاتهکار.چهمکێككهپاشنزیکهیسهدهیهكدوایمهرگیئهمسۆسیۆلۆگه،
دهبێتهوهبهبابهتیناوهندییگفتوگۆیزانستهکۆمهاڵیهتیيهجیهانيیهکان.لهزمانه

ئهڵمانیهکهیماکسڤێبهردائهمچهمکهبهمشێوهیهدهنوسرێت:
EntzauberungderWelt

پاشچهندینگفتوگۆولێکدانهوهلهالیهنتایبهتمهندهکانهوه،فهرهنسیهکانبهم
شێوهیهوهریانگێڕاوه:

Désenchantementdumonde
زانسته نێو چووهته وهرگێڕدراوهو خوارهوه شێوهیهی بهم ئینگلیزیدا زمانی له

کۆمهاڵیهتیهکانیجیهانیئهنگلۆفۆنهوه:
Disenchantmentoftheworld

ئهمچهمکهگوزارشتهلهپرۆسێسیدورکهوتنهوهلهولۆژیكوئهرگیومۆنتانهی
ئاینوسیحر،کهتهفسیروتهئویلیجیهاندهکهنوجێگرتنهوهیانهبهلۆژیكو
ئهرگیومۆنتهڕاسیۆنێلهکان.لهجیهانیمۆدێرنداخواکان،ڕۆحهکان،شهیتانهکان
که ڕوتوقوت، واقیعێكی بۆ چۆڵدهکهن کورسیهکانیان غهیبیهکان دهسهاڵته و
سهرمایهداریلهچرکهیڕاسیۆنالیتێئابوورییهکهیداهۆشیاريیهکامڵبوهکهیهتی.
ئهوعهقڵیهتهیکهسهرمایهداریبهرههمدههێنێت،بهردهوامکلیکدهکاتلهسهر:

ژمێریاریستراتیژی •
بیرۆکراسی •

چوارچێوهدانبۆشتهکانوچاالکیهکان •
پێشنیازکردنیڕێکخستنیئهبستراکتبۆههمووکاتوشوێنهکان •

لێرهوهڕاسیۆنالیزاسیۆنلهدروستکردنیکولتورێکیجیهانیدابهشداریدهکات،که
کوێدا له ڕاسیۆنالیزاسیۆنه ئهم دابهشیدهکهن. خۆیاندا لهنێوان مرۆڤهکان کۆی

تێبینیدهکرێت؟کامانهنئهوهێمایانهیکهدهمانبهنهوهسهرئهمپرۆسێسه؟
ڤێبهرپێیوایهباشترینمهیدانێكکهڕاسیۆنالیزاسیۆنکاریتیاداکردبێتوخۆی
دهرخستبێتمهیدانیڕۆشنبیریه.ڕۆژئاوادهبێتبهسهرزهمینیلهدایکبوونیزانسته
عهقاڵنيیهکان.ڕاکێشانیههموومهیدانهکانبۆنێوجیهانیزانستومیتۆدهکانی
میتۆدێکی توانی که لهوهدایه مهیدانه ئهم بایهخی تێزه. ئهم لهسهر بهڵگهیه
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ئهبستراکتوجیهانیواپێشنیاربکاتکهلهسهرویههمووکاتوشوێنهکانهوهبێت
ومرۆڤهکانلهههرکوێبن،بۆخوێندنهوهیشتهکانبهکاریبێنن.

ڕاسیۆنالیزاسیۆنههیمهنهیبهسهرجیهانیهونهرهکانیشداکردوه،بهتایبهتیلهگهڵ
دهرکهوتنیمۆسیقایهكکهبهشێوهیهکیعهقاڵنیلههارمۆنیدایه.بیناسازیوهك
پرۆسێسیبهکارهێنانیپانتاییبهههموومانایهکهوهمهیدانێکیدیکهیدهرکهوتنی
ڕاسیۆنالیتێیمۆدێرنیتێیه.سیاسهتوئابوریدیسانهوهدوومهیدانیگرنگنکه
لهسهربنهماکانیڕاسیۆنالیتێبیناکراونهتهوه.سیستهمیدروستکردنهوهیشارهکان
دهرکهوتنی دیکهی مهیدانێکی لهههمانکاتدا ئابوری و سیاسی یهکهیهکی وهك
ڕاسیۆنالیتێیه.تهنانهتخودیکۆمهڵگهخۆشیلهنێوپرۆسێسیڕاسیۆنالیزاسیۆندا
نوقومدهبێت.لهپهیوهندیهکیکۆمهاڵیهتیبیناکراولهسهرزاتیهتیههستکردنبه
ئینتیمابۆترادیسیۆنێك،بهرهوپهیوهندیهکیکۆمهاڵیهتیبیناکراولهسهرڕێکهوتنی
کۆلێکتیڤ،ستراکتۆره بهرژهوهندیگشتی له چوارچێوهیهك لهسهر ئهندامهکان

کۆمهاڵیهتیهکانیشدهگۆڕێنوخۆیانڕاسیۆنالیزهدهکهن.
ئاساییکردنهوهی لهالیهن هاوڕێیهتیکراوه که ڕاسیۆنالیتێدا، گهشهکردنی لهگهڵ
»ئیونیڤێرسالیتێ«یهکش مرۆییهکان، پهیوهندیه ئاساییکردنهوهی و جیهان
سهرههڵدهداتوجێگاتهنگدهکاتبهههمووئهوبههائاینیانهیکهمانایبااڵیان
گهشهکردنی لهگهڵ ههروهها بوون. پهناگهیان و دهبهخشی مرۆڤهکان ژیانی به
ڕاسیۆنالیتێدا،بیرۆکراسیهتیوجودباڵدهکێشتبهسهرههموومهیدانهکانیژیانداو
یاساوڕێکخستنهناکهسیوعهقاڵنیهکانیدهسهپێنێتبهسهرههمووالیهکداولهم

ڕێگایهشهوهترادیسیۆنوههستوسۆزدهخاتهنێواندووکهوانهوه.
بۆدۆزینهوهیڕهگوڕیشهکانیمۆدێرنیتێ،ماکسڤێبهرکۆیمێژوویئاینهکاندهکات
بهمهیدانیتوێژینهوهوپشکنین.ئهولهکاتێکدادهگهڕێتبهدوایپرسیاریبۆچیو
چۆنئاینبهدهستیخۆیدهرگایلهسهرڕاسیۆنالتێکردهوه،واتهبهدهستیخۆی
دژهکهیخۆیدروستکرد،لهههمانکاتداپێماندهڵێتچۆنولهبهرچیمۆدێرنیتێ
لهڕۆژئاوادانهكلهڕۆژههاڵتدادروستدهبێتولهزهمینیکریستیانیسمبهگشتیو

پرۆتیستانتیسمدابهتایبهتینهكلهزهمینیئاینهکانیدیکهدادروستدهبێت.
لێرهوهتوێژینهوهلهسهرئاینالیڤێبهربهشێوهیهکیسروشتیدهبێتبهتوێژینهوه
لهسهربهراوردکردنیئاینهکان.بهپێچهوانهیدۆرکایمهوهکهبهدوایڕهگوڕیشهکانی
ئایندادهگهڕێت،ماکسڤێبهردهیهوێتتێبگاتلهدهرهنجامیئیعتیقادهکانلهسهر
کۆمهڵگهومێژوویمرۆڤهکانوئهمهشهۆکاریسهرهکیکردنهوهیدهروازهیهکه
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لهسهرڕاڤهکردنیپرۆسێسهکانی»عهقڵهنهکردن«لههۆشیاريیئاینیدا.

قهیرانیمانا
ههردابڕانێكسهرچاوهیدروستبوونیقهیرانیمانایهلهژیانیمرۆڤهکاندا.دابڕانی
که دابڕانهش ئهم مانایه. قهیرانی و ئیشکالیهت و پرسیار وروژێنهری وجودی
باسیدهکهینزیاترلهئاستیوشیاریدایهتاواقیع.ڕاستهدابڕانیواقیعقهیرانی
ماناالیمرۆڤهکاندروستدهکات،بهاڵمههرگیزلهئاستیئهوقهیرانهدانیهکه
دابڕانیوشیاریدروستیدهکات.کاتێكکهتاکێكیانگروپێكچاوهڕوانیهکانیان،
خهونهکانیانوهكئهوهیکهههننایهنهدی،ئیترپرسیاروقهیرانیماناوههستکردن

بهبێماناییدهستپێدهکات.
ماکسڤێبهرپێیوایهئهم»ههستکردنه«سهرچاوهیهێشتنهوهیڕژێمێکیڕهمزی
ئاسمانی بێت مومکین ژیان ئهوهی بۆ بهها. له سیستهمێك لهسهر بیناکراوه
بههاکانکهکشاوهبهسهرمرۆڤایهتیدادهبێتههمیشهبهڕێکخراوهییودورلهفهوزا
بمێنێتهوه.ههردروستبوونیمهودایهكلهنێوانڕژێمییاسادانهروپراکتیکیڕۆژانهدا
ژیاندهخاتهبارودۆخیناجێگیریهکهوهکهدهبێتبههۆیقهیرانی»مانا«یهكکه
مرۆڤهکانناچاردهکاتبهڕامهێنانیواقیعلهگهڵئهوبههایانهداکهسهرچاوهیبااڵی

بهرههمهێنانیماناکانن.
گهردونیبههاکانبایهخێکیتایبهتیانالیماکسڤێبهرههیه.ئینسیجامیانلهگهڵ
جیهانیکۆمهاڵیهتیدامهرجێکیسهرهتاییهبۆدروستکردنیسیستهمیبهرههمهێنهری
ئهونۆرمانهیکهچوارچێوهیڕهفتاریتاكوگروپهکاندهستنیشاندهکهن.ئهو
لهڕێگای و ههیه ئاینیان قواڵییانداسروشتێکی له ڤێبهر، ماکس الی بههایانه،

توێژینهوهلهسهرمێژوویئاینهکانیشدهیهوێتئهمتێزهبسهلمێنێت.
گهڕانبهدوایقهیرانیماناداماکسڤێبهرناچاردهکاتبهگهڕانهوهبۆئیسرائیلی
ئهنتیك.له683یپێشزایندابتپهرستهکانپهالمارییهکهمدهوڵهتیجولهکهکان
دانیشتوانی پاشان و ههڵیدهوهشێننهوه بنهوه له و لهتوپهتیدهکهن و دهدهن

دهوڵهتهکهش»تهرحیل«دهکهنبۆبابیلۆن.
بهجودایسم کۆتایی دهیتوانی قوڵببوایهتهوه، زیاتر کهمێك گهر کارهساته ئهم
بێنێتوئیمزایمردنیبکاتوگهلیجولهکهفڕێبداتهنێوپهراوێزهلهبیرچوهکانی
مێژووهوه.جولهکهکانلهخۆیاندهپرسی:باشهچۆنگهلێکیوهكئێمه،کهلهنێو
ههمووگهالنیدنیاداخواههڵیبژاردوه،لهالیهنئیمپراتۆریهتێکیبتپهرستهوهنهك
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ههرسوکایهتیپێدهکرێتودهوڵهتهکهیلهناودهبرێت،بهڵکویهكبهیهکیشیانناچار
به»تهرحیل«دهکرێت؟

جولهکهکان ئیمپراتۆریهتی»مانا«الی کۆی که ئاوادایه پرسیارێکی لهچرکهساتی
بــهدوای گــهڕان بهسهرهتای دهبێت و دههێنێت هــهرهس بهفر وهك و دهلهرزێت
دۆزینهوهیوهاڵمهڕاسیۆنێلهکاندا.پرسیارکردنلهشکستجولهکهکاندهگهیهنێتهئهو

»تیۆدۆسیا«یهیکهلهسهرئهمگوتارهیخوارهوهدامهزراوه:
»ههرچهندخراپهکارانههیمهنهیانکردوهبهسهرجیهاندا،بهاڵمخواخۆیبهتهنها
حوکمیدهکات!کاتێكئیسرائیلکهههڵبژاردهیخوایهشکستدێنێت،لهبهرئهوهیه
له ئهوان که جولهکهکانه. خواو نێوان گرێبهستی که تهورات بۆ وهفادارنهبوو که
یاسایخواالیاندا،ئیترخوابابیلۆنیهکانیبهکارهێنابۆئهوهیسزایانبدات.بۆئهوهی
ئیسرائیلسهرلهنوێببێتهوهبهخاوهنیخاکیپیرۆزودهسهاڵتدهبێتتهوبهبکات

وبگهڕێتهوهبۆالیخوا«
چۆنوکهیئهمجۆرهحاڵهتانهدهبنبهسهرچاوهیبهرههمهێنهریڕاسیۆنالیتێ؟
ڤێبهرپێیوایهبایهخیئهمجۆرهحاڵهتانهلهوهدایهکهڕێکخستنێکیگونجاولهنێوان
ئهم ڕهسهنایهتی الیهکدا. ههموو بهسهر فهرزدهکات فاکتهکاندا و بۆچوونهکان
یهککاتدا له و خۆیدا لهنێو دیالێکتیکانه، بهشێوهیهکی که لهوهدایه ڕێکخستنهش

»سهلماندن«و»پێچهوانهکهشی«پێکهوهکۆدهکاتهوه.
لهجیهانبینیپێغهمبهرهکانداههمووشتێكمانایهکیههیه،تهنانهتخراپهش،سزای
تاوانێكههڵگریههمانلۆژیکیچاکهیه،چونکهلهکۆتاییدامهبهستیبااڵیسزای
تاوانبارێكلهپێناویچاکهدایه.ئامانجلهمچوارچێوهیهلهڕێکخستنبریتیهلهمانابهخشین
تهنانهتبهوشتانهشکهلهسیستهمیبههایههیمهنهدارهکانداوادهردهکهونبێمانان.
کشانی پێویستیی چهند نیه، مهدلولیان که شتانهی بهو ببهخشین مهدلول چهند
بههاکان بازاڕی ئهوهندهش بهسهرمهیدانهکانیدیکهداخۆیفهرزکات، »گونجان«
گهرمدهبێتوپرسیاریجێبهجێکردنیانگهورهدهبێت.چهنحاڵهتهکاندوبارهببنهوه،
ئهوهندهشڕاسیۆنالیزاسیۆنیجیهانقوڵدهبێتهوه،بهومانایهیکهبههاکانزیاترخۆیان
دهکهنبهواقیعهکاندا.چهندڕێکخستنیبههادروستکارهکانخۆیانڕاسیۆنالیزهبکهن،
حیرمان له تاکهکان چهند فراوانتردهبێت. واقیع و نۆرم بهریهکهوتنی ئهوهندهش

نزیکبنهوه،هێندهشداواکاریگهشهکردنیڕاسیۆنالیتێبههێزتردهبێت.
بهاڵمڕاسیۆنالیتێچیهوچۆنکاردهکات؟

ماکسڤێبهرپێیوایهئهمچهمکهخۆیلهخۆیدابههایهكنیه،بهڵکوچوارچێوهیهکی
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ڕۆژ دوای له ڕۆژ ڕاسیۆنالیزاسیۆن ــردهی ک که بههایانهیه ئهو ڕێکخستنی
باڵویاندهکاتهوه.سنورهکانیڕاسیۆنالیتێفۆرمتێپهڕناکهنوهیچپهیوهندیهکیانبه
جهوههرگهراییهوهنیه،واتهڕاسیۆنالیتێدۆخێکیفۆرمگهرایهنهكجهوههرگهرا.له

سۆسیۆلۆژیایماکسڤێبهرداڕاسیۆنالیزاسیۆنبهسێپرۆسێسکاردهکات:
و بههاکان ڕۆشنبیرانهی ڕونکردنهوهی لهسهر کاردهکات یهکهمدا پرۆسێسی له
ئاشکراکردنیبناغهفیکریهکانیان،چلهسهرئاستیمێتافیزیكچلهسهرئاستی

تیۆلۆژیك.
ئاوێنهی به دهبن که ڕفتارانهی ئهو لهسهر کاردهکات دووههمدا پرۆسێسی له
دهرخستنیبههاکان،بهبێحسابکردنبۆئهوهیکهئایالهالیهنکۆمهڵگهوهیان

کولتورێکیدیاریکراوهوهفهرزکراوانیاننا.
لهپرۆسێسیسێیهمدابههاکانوهكچاالکیوزیندویهتیپراگماتیکانه،نهكبهتهنها
ڕهمزی،مامهڵهیانلهگهڵدادهکرێت.واتهبههاکانلێرهدادهبنبهمۆدێلێكلهژیان

وجیهانبینیهكیڕههایگهردوون.
لهڕێگایئهمسێپرۆسێسهوهماکسڤێبهرتێوریهكیسۆسیۆلۆژیلهسهرچۆنیهتی
کارکردنیبههاکاندادهمهزرێنێتکهدهکرێتبهمشێوهیهیخوارهوهبیناسێنین:
بههاکان،کهههمیشهگشتیوئهبستراکتن،خالقیئهونۆرمانهنکهلهچرکهی
خهلقبونیانهوهولهنێودۆخهجیاوازهکانداخالقهکانیان)بههاکان(وهردهگێڕنهسهر
ڕهفتارێك سزای مرۆڤهکان له گروپێك کاتێك تایبهتدا، دۆخێکی له پراکتیك.
دهدهن،ئیدیلهوچرکهیهدابوونینۆرمێكلهنۆرمهکانولهپشتئهویشهوهبوونی

بههایهكلهبههاکاندهردهکهوێتوچوارچێوهیهکیوجودیوهردهگرێت.
و ڕهفتارهکان به پهیوهستدهبێتهوه ڕاستهوخۆ ڕاسیۆنالیزاسیۆن لێرهوه 
پێیوایه ئهو ئاین. سهر دهباتهوه ڤێبهر دیسانهوه ئهمهش هۆشیاریهکانهوه.
بههاکان،لهڕێگایتاقانهییومێژوهکهیانهوه،ههڵگریسروشتێکیئاینینوکێڵگهی

کارکردنیانبهپلهییهکهمخودیئاینه.
ههمووئهوانهیکهلهبێمانایدادهژین،ئایندهتوانێتپڕمانایانبکات.ههموو
ئهوانهیلهگومانوڕاڕايیوبچوکیدادهژین،ئایندڵنیایاندهکاتهوهویهقینیان
بۆ ڕێزوشهرهف ئاین وهاڵمهکانی گهورهبونیاندهکات. فێری و پێدهبهخشێت
مرۆڤهکاندهگێڕێتهوهولهنێودۆخوههلومهرجهسهختهکاندابههێزیاندهکات.
تهنانهتلهچرکهیههژاریوکڵۆڵیمرۆڤهکانیشدائایندێتوزنجیرهیهكلهبهڵگه

وبههانهدهخاتهبهردهستیانومانابهههژاریوکڵۆڵیهکانیشاندهبهخشێت.



دهستی چهکی ئاین که پێیوانیه ڤێبهر ماکس مــارکــســهوه، بهپێچهوانهی
چینی فێڵلێکردنی و خهڵهتاندن چهوساندنهوهو بۆ ههیمهنهدارانبێت چینی
ههیمهنهلهسهرکراوهکان.بهپێچهوانهیمارکسهوه،ڤێبهرپێیوانیهکهئاینکهرهسهی
قهناعهتکردنیچینیههیمهنهلهسهرکراوهکانبێتبۆقبوڵکردنیههیمهنهیچینی
ههیمهنهداران.ڤێبهرپێیوایهئاینخۆیلهخۆیداکهرهسهیهکیداهێنراویدهسهاڵت
نیهبۆئهوهیبهئارهزوویخۆیبهکاریبهێنێت،بهڵکوسهرچاوهله»پێویستیهکهوه«
دهگرێتکهشهرعیهتدهداتبه»بوون«یههرمرۆڤێكولهههرێمهکانیبێ-مانای

ڕزگاریدهکات.
ئهم»پێویستیه«الیئهکتهریئاینیبه»نهێنی«دهمێنێتهوه،چونکهئهوبه
ڕادهیهكلهنێوپرۆسێسیمانابهخشینبهژیانیداونبووهتوانایئهوهینیهمهودایهك
لهنێوانخۆیوکردهکانیدادروستبکاتوههوڵیتێگهشتنبداتلهوهیکهدهیکات.
وشیاریئهووشیاریهکیسهرگهرمکراوهبهپرۆسێسیمانادروستکردنهوهنهكبه
ڕامانلهخودیماناکان.ئهم»نهێنیه«لهبهرامبهرخودوئهوانیدیکهشدامهرجێکی

سهرهکیهبۆئهوهیئاینبتوانێتوهكشهرعیهتبهخشکاربکات.
چهکی له دورکهوتنهوهیه ئاماده، واقیعی به »مانا«بهخشین پێیوایه مارکس
ڕهخنهگرتنلهواقیعوهكئهوهیکهههیه،درێژکردنهوهیواقیعیکوشندهوتاڵی
مرۆڤهکانه،شهرعیهتبهخشینهبهنایهکسانیونادادپهروهری.بهاڵمڤێبهرپێیوایه،
بهپێچهوانهوه،بۆئهوهیبژین،مرۆڤهکانپێویستیانبهدرێژکردنهوهیتهمهنیبهها
وتهمهنیماناههیهوبهبێئهمحاڵهتهشمرۆڤهکانناتواننژیانێکیشهرفمهندانه
نیه هیچ پێیوایه و دهبهخشێت »مانا« به کهم زۆر ئهرزشێکی مارکس بژین.

کهرهسهیفێڵکردنیئایدۆلۆژیانهبێت.
لهسۆسیۆلۆژیایماکسڤێبهرداتهنهادووڕێگاههیهبۆئهوهیمرۆڤێكبتوانێت

خۆیلهگهردوونیبێ-مانابوونڕزگاربکات:
•ڕێگاییهکهمبریتیهلهتوانهوهلهمانایبااڵداکهئاینهکانناویدهنێنخوداوهند،
ئاوێتهبوونبهوجودیئهووڕهنگدانهوهلهئهودابهڕادهیهكکهئیتربستێكپانتایی

لهبێ-ماناییلهژیانیمرۆڤێکدانامێنێتهوه.
•ڕێگایدوههمیشکهتهواوپێچهوانهیڕێگاییهکهمه،بریتیهلهچوونهدهرهوهله
.»Langoisseexistentielle«قهلهقیوجودی«کهبهفهڕهنسیدهبێتبه«
ئهمدووڕێگایهکهمرۆڤهکانبهرهوڕزگاربوونلهههرێمهکانیبێ-ماناییدهبهن،
بهردهم له دووردهخهنهوه. یهکتری بهردهوام و لێکجاوازن ڕادیکااڵنه بهشێوهیهکی

20
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ئهمدووڕێگایهداڕێگایسێیهموچارهسهریسێیهمبوونینیه.مهبهستلهڕێگای
ڕێکخستنی و نهگهڕێن مانادا بهدوای ئیتر دهکات لهمرۆڤهکان وا که سێیهمێکه
ڕهفتارهکانیانلهگهڵبههاکاندابهالوهگرنگنهبێت.لهبیرماننهچێتکهئامانجی
سهرهکیلهمانابهخشینبهشتهکانوژیانبریتیهلهپڕکردنهوهیبۆشاییهوجودیهکان
وئهومهوداسهختانهیکهلهنێوانچاوهڕوانیهکانوواقیعداههیه.ئهوانهینایانهوێت
جیهانوهكناجێگریوناگونجاویونایهکسانیوزهبروزهنگونادادپهروهریببینن
)وهكئهوهیکهلهواقیعداههیه(بهردهوامپێویستیانبهچارهسهرێکیڕادیکااڵنه

ههیه.ماکسڤێبهرئهمپێویستیهوهكپێویستیڕزگاربووندهسنیشاندهکات.
پێشترئاماژهمانپێداکهئهمپێویستیهلهپهیوهندیڕاستهوخۆدایهلهگهڵڕێزو
شهرهفوشهرعهیهتبهخشینیتاکهکهسهکانداوگونجاندنهلهگهڵبههاڕههاکانداکه

لهملمالنێیبهردهوامدانلهگهڵفهوزاوناجێگیریجیهاندا.
ڤێبهرههمیشهپرسیاریڕزگاربووندهبهستێتهوهبهخودیجیهانهوهوالیئهوئهم
پرسیارهتهنهالهچرکهیپهیوهندیبهجیهانهوهدهکرێت.لێرهوهچهمکیجیهان
دهبێتبهناوهندیپرسیاریڕزگاربوون.تهنهائهوکاتهڕزگاربووندهبێتبهشتێکی
مومکینکهههمووشتهکانیدیکهیجیهانبخرێنهنێوپرۆسێسیڕێژهییهوه...ماکس
ڤێبهرپێماندهڵێت:بههاکانناواقیعین،بهاڵمبێئهوانژیانهیچڕێزێکینیهو

سوكوڕیسوایه.
لهبهردهمدووههڵبژاردهداین: ئێمه بهریهکهوتنهوجودیهکان، به بۆکۆتاییهێنان
یانپشتکردنهههمووئهوملمالنێیانهیکهلهمبهریهکهوتنهوجودیانهوهدروستدهبن
گونجاندنی بۆ ئهکتیڤانه دهستێوهردانی یان جیهان( فــهوزای به دژ )بههاکان

ههلومهرجیجیهانلهگهڵبههاکاندا.
لهسۆسیۆلۆژیایڤێبهردامرۆڤهکانبۆپارێزگاریکردنلهڕێزوشهرهفیمرۆییانتهنها
لهبهردهمئهمدووستراتیژیهتهدان.ئهمدووستراتیژیهتهشدووتیپلهئایندارینکه
لهسهرئیمهنهنسوترانساندانسخۆیاندادهمهزرێنن.لهچرکهیئیمهنهنسدامانا
لهنێوزهمهنێکیدرێژدادهدۆزرێتهوه،بهاڵملهچرکهیترانساندانسدامانالهنێونا-
زهمهندایه.لێرهوهترانسادانسوئیمهنهنسوهكدوومۆدێلیجیاوازیڕادیکااڵنهله
مانادهردهکهون.باشترینمهیدانێكکهڤێبهرئهمجیاوازیهیتیاداتێبینیدهکات

مهیدانیدینداریه.
لهبودیسمدا،لهچرکهیڕوبهڕوبونهوهلهگهڵخراپهیاخودنادادپهروهریدا،مرۆڤهکان
دێنولهڕێگایترانسمیگرهیشن-جیابونهوهیڕۆحهوهمانادروستدهکهن:مرۆڤێك
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کهههستبهئازاردهکاتلهبهرئهوهیهکهڕۆحیهێندهپاكنیهتابگاتهئاستی
»تهناسوخ-Réincarnation«واتهتێکهڵبوونیڕۆحبهجهستهیهکیدیکه
پاشمردنیخاوهنهکهی.ڕاستهئازارچهشتنشتێکیباشنيیه،بهاڵملهههمانکاتدا
که درێژدا زهمهنێکی له ڕۆح، کاتێك ڕۆح. ئامادهکردنی بۆ پێویسته شتێکی
کردهی لهگهشهکردن بهرز ئاستێکی دهگاته ناپێورێت، مرۆڤهکان پێوهری به
ئازارچهشتنکۆتاییپێدێت،بهاڵمبۆگهشتنبهمئاسته،مرۆڤهکاندهبێتبهتونێلی
پهیوهندیهکانی پچڕانی ههلومهرجی که نهفیکردنێك تێپهڕن، ژیاندا نهفیکردنی
نێوانکۆمهڵگهوجهستهئامادهدهکات.لهمماوهیهشدامرۆڤخۆیلهگهڵئهو

ههلومهرجهداڕادههێنێتوخۆیدهسپێرێتبهجۆرێكلهپاسیڤیتێ.
لهئاینهتهوحیدیهکانداخراپهونادادپهروهریدووشتیقبوڵکراونینولهجیهانی
ئێرهداڕاستدهکرێنهوهودواناخرێنبۆجیهانێکیدیکه.لهئاینهتهوحیدیهکاندا
چهمکی»خهلق«تهواوجیایهلهچهمکی»تهناسوخ«یبودیستهکان.چهمکی
»خهلق«دهمانباتهوهسهرلێکجيابوونهوهیڕادیاکااڵنهیههردووگهردونی»خالق«
و»مهخلوق«لهیهکتریوتهنهاپردێكکهئهمدووگهردونهبهیهکهوهدهبهستێتهوه
پرۆژه له باس بهڕوونی لهڕێگای»وهحی«یهوههاتوونو تێکساتانهنکه ئهو

خواستگهراکهیخالقوپرۆژهئهخالقیهکهیمهخلوقلهسهرزهویدادهکهن.
بهرامبهره وهك خراپه تهوحیدیهکاندا ئاینه له بودیسمهوه، بهپێچهوانهی تهواو
دژکهیخواستیخوداوهندپێناسهدهکرێتومرۆڤهکانبهتهنهالێیبهرپرسیارنو
دهبێتههرخۆشیانملمالنێیلهگهڵدابکهنولهناویبهرن.بهپێیئاینهتهوحیدیهکان،
جیهانیمهخلوقدهبێتوهاڵمیداواکاریهکانیخواستیخالقبداتهوهکهخۆی
له»حاکمیهتی«خوالهسهرزهویداکورتدهکاتهوه.لهکاتێکدابودیسممرۆڤهکان
بهرهوجۆرێكلهقهدهریهتوخۆبهدهستهوهداندهبات،ئاینهتهوحیدیهکانخۆیان
وهردهگێڕنهسهرئاینیشۆڕشگێڕودهبنبهسهرچاوهیکردهیشۆڕشگێڕانهبۆ

گۆڕينیجیهانودروستکردنهوهیلهسهرخهیاڵدانێکیدیکه.
ئهممۆدێلهلهڕاڤهکردنتیشکدهخاتهسهرکۆیتیۆریهکۆمهڵناسیهکهیماکس
ڤێبهر،بهتایبهتیتیپۆلۆژیاکهیکهلهسهربنهمایئیدیالتیپدامهزراوه.ئیدیالتیپ
بریتیهلهبیناکردنێکیتیۆریانهیبهکارهێنراووهكچوارچێوهیفیکروچوارچێوهی
تیۆریهك به پێویستی بهردهوام که کهسێکه کۆمهڵگه.سۆسیۆلۆگ ڕاڤهکردنی
لهسهرفاکتیکۆمهاڵیهتیههیهبۆئهوهیبتوانێتلهسهرواقیعهکۆمهاڵیهتیهکان
کاربکات.کۆمهڵگهوهكدرهختووهكشاخبوونینیه:بهپێچهوانهوه،کۆمهڵگه



23

تهجریدیانهی کردهیهکی ڕهمزیه، »ڕۆپرێزهنتهیشن« نوێنهرایهتیکردنێکی تهنها
ڕۆشنبیرانهیبیناکراوهلهسهرکۆمهڵێكدیاردهوداتایواقیعی.

لهمسهرچاوهیهوه،بۆتێگهشتنلهکۆمهڵگه،سۆسیۆلۆگدێتولهڕێگایفرهیی
ئهوڕهگهزانهیکهلهبهردهستیایهتیوئهوتێبینیانهیکهکۆیکردونهتهوهووهك
ئیدیالتیپێك ڕێکیخستوون، ڕاسیۆنالیتێ بنهمای به ملکهچ گونجاوی یهکهیهکی

دروستدهکات.
ئهمگریمانهیه،لهتیۆریماکسڤێبهردا،وهكمهرجێکیپێویستمامهڵهیلهگهڵدا
دهکرێت،چونکهگهرلێکۆڵینهوهیبابهتهکانتهنهالێکۆڵینهوهبنلهسهرئهوشتانهی
کهبهڕێکهوتدێنودروستدهبنوپاشانگوزهردهکهنوجارێکیدیکهدروستنابنهوه
وبهئێرهداتێناپهڕنهوهویهکجاردێنوبۆیهکجاریئاوادهبن،لهههلومهرجێکیئاوادا
لێکۆڵینهوههیچمانایهکینامێنێتوبههاکانیخۆیلهدهستدهدات.تهنهائهوشتانه
بابهتیزانستنکهدوبارهدهبنهوهوبهردهوامن.سۆسیۆلۆگێكکهبهئیدیالتیپهوه
بێگومان تێگهشتن. بۆشهڕکردنی ڕوبهڕودهبێتهوهپڕچهکه واقیعهدا ئهم لهگهڵ
که لهبهردهستدایه ئهوهی ههلومهرجی لێکۆڵینهوهدا کردهی ساتهوهختهکانی له
ئیدیالتیپهکهیلهسهنگیمهحهكبداتوسهرلهنوێدایبڕێژێتهوهودهستکاریبکات.
بۆنموونهدوانهی»ترانساندنس-ئیمهنهنس«ئیدیالتیپێکیڤێبهریهبۆتێگهشتنله
فاکتیئاینی،بهاڵمئیدیالتیپێکیزیادهڕهویتیاکراویبارکراوهلهچهندینمهدلولکه
ڕهنگهلهواقیعدابوونیاننهبێت.بۆنموونهچهند»خۆبهدهستهوهدان«لهبودیسمدا
ههیههێندهشلهئاینهتهوحیدیهکانداههیه،ههروههاچهندشۆڕشگێڕیلهئاینه

تهوحیدیهکانداههیهئهوهندهشلهبودیسمداههیه.
ماکسڤێبهرئهوزانایهیهکهبهدوایچۆنیهتیدروستبوونوکارکردنیڕاسیۆنالیتێی
جیهانیمۆدێرندادهگهڕێتولهکۆتاییدادهگاتهئهمدهرهنجامه:ئهوئاینانهی
کهعیباداتیانڕێکخستوهولهالیهنپیاوێکیئاینیهوهبهڕێوهدهبرێن)مهبهستلهو
پیاوانهیهکهپڕۆفیشناڵیموقهدهسن(هۆکاریگرنگوبنهڕهتیڕاسیۆنالیزاسیۆن
وکردهیگۆڕانیکۆمهاڵیهتیوههنگاونانبهرهومۆدێرنیتێن.پیاویئاینیدهبێت
گومانی ژێر دهکهوێته گهرنا گونجاوبێت یهکهیهکی که بهرههمبهێنێت گوتارێك
باوهڕدارهکانهوه.یهکهیهکیگونجاویڕاسیۆنێلیهکسانهبهبهدهزگاییکردنیگوتار
وپراکتیکهکان،یهکسانهبهدوبارهبونهوهیانودهربازبوونلهڕێکهوت،یهکسانهبه
ڕێکخستنیانوپلهبهندکردنیان.ئهمهشسهرهتایهکیگرنگیدروستبونوسهرههڵدان

وپاشانباڵبونهوهیبیرۆکراتیهتهلهجیهانینوێدا.
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)ماویهتی....(

له بهشێکه کۆنسێپت، گۆڤاری برایانی به تایبهته که بابهته، ئهم تێبینی:
لهدووتوێی نزیکدا لهداهاتویهکی توێژینهوهیهکیدرێژلهسهرماکسڤێبهرو

کتێبێکداباڵودهکرێتهوه.
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ههندرێن

و چهمک که فێلوسووفانهی لهو 1632-1672یهکێکه سپینۆزا
گیۆمێتریی، مێتۆدی ڕێگای به فهلسهفییهکانی ڕوانگه ئاکامگیریی
چهشنههاوکێشهیهکیماتماتیکیهوهشرۆڤهدهکا.لهبۆیهڕهنگهله
سهرهتاخوێندنهوهیئهوشێوازهلهفهلسهفاندنهوشکوڕووتهنی/
ئاسۆیه ئهو ناخی بهناو خوێنهر کاتێک لێ بنوێنێ. ئهبستراکت
دهتوانێ ئاسۆیهدا ئهو لهمدیو وێجا ڕۆدهچێ، ڕووتهنییهدا و وشک
فرهڕهههندییهکانیفهلسهفهیسپینۆزافامبکا.سپینۆزابهشیوازی
مێتودیگیۆمێترییهوهبهدهنگێکیخورتهوهباسیدۆستایهتینێوان
لهو ئاوێنهیهکه مرۆڤ ئاگایی لهکنسپینۆزا دهکا. ژیان و هزرین
ژیانهیبهرچاومان.مرۆڤیشبهتهنیابهوڕێگایهوهزانیارییلهسهر
گهوههریخۆیدهستهبهردهکا.الیتاکوگشتدازانیارییهئاوهزییو

ڕامانهنهستییهکانوهکیهکاتییهکلێکدهترنجێن.
دهداتــهوه جهسته الی بۆ ئاوڕ ئــاوهز بری له سپینۆزا هاوکاتیش
ئیپستمۆلۆژییهوه گۆشهنیگای له ئهو دیکه دهربڕینێکی به یان
مۆدێلی جهسته چونکه ــزرێ. دهه فیزیک لهمهڕ زانین( )زانستی
ههڵسوکهوتکردنه،ههروهکههڵسوکهوتکردنیشگهوههریفهلسهفهی
خودیسپینۆزایه.لهودیدهوهسپینۆزالهههوڵیئهوهدایهکهکایهی

سۆزهخهمبارهکانیسپینۆزاو
ڕۆحهبوغزاوییهکانینیتشه
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جهستهوپێکگهیشتنیانلهگهڵیهکترداسنوورداربکا.لهبۆیهئهوهیکهگرنگه
بزانرێئهوسۆنگهوئاکامگیرییانهیهکهلهکایهیجهستهکانهوهههڵدهقووڵێن.له
دواجاردائێمهسیستهمێکیڕهوشتگهراییدروستدهکهینوههرلهوسیستهمهشدا

جهستهکانبهنددهکهین.
ئالێرهوهنیتشهوسپینۆزالهسهرئهوڕوانگهیهوهنزیکایهتییهکیانپێکڤهههیه.
سپینۆزادووسهدهبهرلهنیتشهلهمهڕژێنیالۆژیایڕهوشتپهیڤیووهولهمدیو
دووانهیشهڕوخێریشداسۆراخیژیانیکردووه.پاشئهونیتشهوهکپهیامبهرێکی
نێهێلیستهاتوبێباکانهکرۆکیڕهوشتیلهمێشکیکۆیلهکاندابۆئێمهنمایشکرد.
فهلسهفهینیتشهدابڕانێکهلهگشتئهوپاشخانانهیکهزهمینهیبۆئهومرۆڤه
نوێباوهخۆشکرد.نیتشهبهپێچهوانهیژیانیمێتافیزیکیانهیمهسیحیخولیای
ڕێگای به ههڵشاخیووه مرۆڤه ئهو نیتشه، زهمینهدا. ئهم سهر له بوو ژیانێک
هاواری»مردنی بهرزهوه دهنگێکی به دونیاخوازهکهیهوه و نموونهیی پهیامبهره
دهخۆم، ئێوه بهسهری سوێند »من وتی: ئهمهش بری له ڕاگهیاند. خوا«ی

برایهکانم«.
ههڵبهتهگفتوگۆکردنلهگهڵنیتشهوبهراوردکردنیئهولهگهڵسپینۆزادا،بابهتێکه
ههتاحهزبکهینسهرنجکێشوچێژداره،لێلێرهداههوڵدهدهینتهنیالهدیدی
سپینۆزاونیتشهوهبهسوکهڵهگفتوگۆیهکلهمهڕ»سۆزهخهمگینهکان«وڕوحی
»رێسنتیمێنت-بوغزاوی«نمایشبکهین.لێرهدابهیادیخوێنهردههێنینهوه،کهئێمه
پێشترلهوتاری»ئاکاریچاکه؛بهرپرسیارییهکلهخۆناسکردنوخرۆشاندنیهێزی
ناوهکی«)لهگۆڤاریڕامانباڵوکراوهتهوه(،قسهمانبهڕهوشتوئێتیکلهدیدی
نیتشهوئهرستۆداکردووه.لهبۆیهدهکرێئهموتارهشبهردهوامییهکڕهههندێکی
دێکهبێلهووتارهدا.وێڕایئهمهش،ئهمنووسینهخوێندنهوهیسهرتاپایبیرۆکه
دوو ئهو کردنی تهنیاشرۆڤه بهڵکو نییه، فێلوسووفه دوو ئهو فهلسهفییهکانی

چهمکهیانبیرۆکهیئهوانه.
لێکچووهکانی بیرۆکه چڕکردنهوهی دوای ههوڵدهدهین وتــارهدا ئهم درێژهی له
نێوانسپینۆزاونیتشه،بهکورتیلهڕامانێکئاکامگیرییهکلهلهکۆیبیرۆکهکان

نمایشبکهین.
لێرهوهخوێنهردهتوانێلهژێرڕۆشناییتێڕاونینهکانیههردووفێلوسووفداڕوحی
گهندهڵی،»خۆبهکمزان«،پهتای»بوغزاندن«لهدهمارینووسهروسیاسییهکانی

کوردتاووتوێبکات.
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ئهنتی-پاشخانیبااڵدهستییلهالیسپینۆزاونیتشهدا

سپینۆزا
لهدیدیسپینۆزاوهخواتاکهگهوههرێکهکهبریتییهلهخودیخۆیوههرخۆشیبه

تهنیاتوانایدرککردنوتێگهیشتنیههیه.
ناتواننگوزارهلهخۆیانبکهن،چونکه)modus(هیچیهکێکلهتاکهکان،یانههر
یهکلهگهوههریخواوهندلهگشتبوونێکدائامادهیه؛خودیخۆیخاوهنوزهیژیانه.
لهجهمسپینۆزاداخودیئهوخاوهنوزهیژیانه»کاکڵهیئێتیک-ئاکارچاکهیه«:

»ئهوکۆششهسهرباریئهمهشکهشتهکانخۆیانبڕیارلهسهرئهوهدهدهنکهببنبه
Conatusبوونیخۆیان،بێجگهلهبوونیواقیعیشتهکانهیچیترنیین...خاوهن
بوونیوزهیژیانبێجگهلهبوونلهخودیشتداهیچیترنییه،کهشتلهوئاستهدا

لهئارادایهوهکخۆشیببینرێولهههبوونهکهیدابهردهوامبێ.«)1(
دهکرێئهوخاوهنتوانایوزهیژیانهکارامهییهکبێلهکنمرۆڤداکهبوارینهدا
لهدهرهوهیئهوهوهبڕیاربدا،واتابوونیپاشخانیئهووزهیهنهتوانێبڕیارلهسهر
خودیگهوههرهکهمانبدا.کهواتهئێمهدهبێ،بهگوێرهیهێزیناوهکیمانهوهوستو

ڕهفتارمانهاوئاههنگبکهین.
سپینۆزالهمهڕداهێنانیخودلهالیهنخودیمرۆڤهوهپێیوایهکه»نهخوایهکیان
هێزێکنییهکهبهویستیخۆیبریارلهسهرشێوهیجیهانبدا.بهدیوێکیدیکهش
ئهوهێزهگهورهیهیانگهوههریبااڵ،پاڵنهریگشتژیانه...کهواتهمرۆڤدهتوانێ
وزهیخۆیبخرۆشێنێکهبههاوئاههنگیلهگهڵتهواویسرووشتوجیهانداتێبگاو

بهدوایداهێنانیژیانیدابگهڕێت«.)2(
دهستهبهر زانیاریی باریدایه له که جۆرێکه مرۆڤ سرووشتی سپینۆزاوه دیدی له
ناوهکییهکهشی ئهوکاتهسرووشته دهبن فرهوان زانیارییهکانی مرۆڤ کاتێک بکات.
دهرهکییهکانهوه شته به خدوو مرۆڤ ئهگهر بهاڵم دهبێتهوه. بهرجهسته زێدهتر
بگرێ،ئازارهکانیزێدهتردهبێ.لهبۆیهسپینۆزاهانیمرۆڤدهدابهڕوویزانیارییه

بێکۆتاییهکانداببێتهوه:
»ههربۆیهئهوهیکهلهمهڕنهمریخواوبوونهبێکۆتاییهکانبۆههمووانپێکهوه
زانیارییدهبهخشێبهههمانئاستبهشێکهلهوگشتایهتییه...ههڵبهتهبهوشێوهیه
ههریهکلهمانهدهتوانێزانیارییزیاتربهدهستبێهێنێ،هاوکاتیشمرۆڤسهبارهت

بهخۆیوخواباشترهوشیاردهبێتهوه،واتاپێگهیشتووتردهبێ...«)3(
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بهمجۆرهمرۆڤدهبێبهتێگهیشتنلهخودیخۆیئهوتوانستهدهستهبهربکا
کهلهباریداههبێلهڕێگاینهمریسرووشتهوه،کهلهناوخۆیوههمووشتێکدا
ههیه،بڕیارلهسهرژیانیخۆیبداوگهوههرهکهشیبخرۆشێنێ.لهکنسپینۆزا
مرۆڤدهبێخۆیفێربکاکهڕووبهڕوویسهفهریناوهکیخۆیداببێتهوه.لێرهوه
دهکرێبێژینکهئهوبیرۆکهیسپینۆزابهجۆرێکلهجۆرهکانپاشانلهبیرۆکهی
ڕهنگه تر، واتایهکی به دهلهرێتهوه. ڕهوشت ڕهچهڵهکی به سهبارهت نیتشهدا
»تیۆریسپینۆزالهمهڕسۆزوجۆش،ڕهتکردنهوهیگشتڕهوشتگهراییوبههایه
بااڵیهکان،سهرنجینیتشهیکێشکردبێت.بهدیدیسپینۆزائێمهلهپێناوکاری
چاکهوخێرداههوڵنادهین،چونکهئهمهخۆیچاکهوخێرهههربۆیهئێمهبههۆی
خۆرههۆکارێکهوهبهدوایچاکهوخێرداحهوداڵین)قازانجکردن،شادی،سوود

و...تاد«.)4(


نیتشه
هاوکاتیشنیتشهدهخوازێمرۆڤههروهکئیستالهمژیانهدابژی،چونکهبێجگه
بریتی ژیان نیتشهوه، دیدی له نییه. گۆڕیدا له تر ژیانێکی ئێستا ژیانهی لهو
نییهلهڕهتکردنهوهی،بهڵکوژیانبریتییهله»بهڵێیهکیدیۆنیسییانهبۆژیان«.
مرۆڤینیتشهییئهوهیکهپێویستهههڵیدهبژێرێت،ئهوهیکهلهههتاههتاییدا
دهژیههڵدهبژێرێت،نهکشتێکیتر.بهکورتیمرۆڤئهوئهرکهههڵدهبژێرێکه
بااڵتریانه.لهرینهوهیدیۆنیسیلهژیاندابهدوایههتاههتاییدادهگهڕێ.لهبۆیه
نیتشهفهلسهفهکهیخۆیبه»ههڵسهنگاندنهوهیهکلهههمووبههایهکان«ناودێر
کرد.لهمڕوانگهیهوهنیتشهبهڕاشکاویبهڕووی»رهوشتیمهسیحی«ههڵشاخا.
چونکهبهواتاینیشتهڕهوشتیمهسیحیسرووشتبهگشتیڕهتدهکاتهوه.نیتشه
لهکتێبی»رهچهڵهکیڕهوشت«دا،ڕهوشتیمهسیحیوهکپرینسیپێکی»دژه
ژیان«ناودێردهکا.چونکهڕهوشتیمهسیحیالواندنهوهوبهزهییبهئازاربهخشی،
هاوکاتیشئازایهتیبهملکهچییوالوازیبهخشی،ئهمهشوایلهوانهیکهبڕوایان
بهخۆیاننییهکردکهبهبیانۆیپیاوچاکییوویژدانهوهگشتنهخۆشیوئازارهکان
بهردهوامبن.لهکننیتشهژیانلهکرۆکیخۆیدابریتییهلهئهفراندن،سهرکهوتن
بهسهرئهوانهیکهالوازن،بندهستن.بهکورتیژیانلهکنئهوبریتییهلهویستی
دهسهاڵت.لێرهوهئهوڕامانگهلهلهڕوحیمرۆڤهبوغزاوییهکانلهسهرشاریبیرۆکه
ناودارهکهینیتشهههڵدهقووڵێنکهلهدابهشکردنلهنێوان»رهوشتیبااڵدهست«
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و»رهوشتیکۆیله«دابهرجهستهدهبنهوه:
»ئێستائێمهیالوازجارێکالوازین؛ئهوهتهواوڕاستهئهگهرئێمهشتێکنهکهین

کهئێمهبههێزنین،ئیتربهسهدهبێبیکهین...«)5(
دیدی له بندهستهکانن. و کۆیله یانیش قهڵهمڕهون یان ڕهوشتییهکان پێوانه
ڕهوشتیقهڵهمڕهودا»باش«و»خراپ«ههمانواتای»شکۆمهند«و»دزێوی«
مرۆڤی بهاڵم دهکهن. ڕیسوا خۆیان و ترسنۆک دهبنه بوودهڵهکان دهگهیهنێ.
شکۆمهندلهبههایهکانهوهخۆیدروستدهکا.لهوێدائازارخۆرهکان،ئهونائازادانهی
کهههمووشتێکدهڕهوشتێنن،بههایهڕهوشتییهکانیترزیندوودهکهنهوه.تهواوی
ئهوخهسڵهتانهوادهکهنکهژیانیئازارخۆرهکانبهدیاربکهون.لێرهوههاوسۆزی،
دڵگهرمیوخۆبهکهمزانینبهرانبهرشهرهفوبههاداریدێتهئاراوه.بهگوێرهی
ڕهوشتیبااڵدهستهوه»باش«بهرههمداریدهبهخشێ.کهچیبهگوێرهیڕهوشتی
کۆیلهوه»خراپه«بهرههمداریدهبهخشێ.لهئاکامیئهوهدابێدهسهاڵتدهبێته
»باشه«،ترسنۆکییشدهبێته»خۆبهکهمزانی«وملکهچکردن.ئهوانهڕقیانله
»ئازار«دهبێتهوهولهرزۆکییشالیئهوانهدهبێتهههستێککهتۆڵهنهکهنهوه،
یانبهواتاینیتشه»ئهشقیدوژمنهکانیانبن«.نیتشهسهبارهتبهوهئهوها
ههروا »باشهیهک«. جۆره دهبێته ناکاتهوه، تۆڵه که »بێدهسهاڵت، دهپهیڤێ:
ترسنۆکیملکهچیشخۆی»بهکهمدهزانێ«.ملکهچیلهبندهستیئهوهیکهمرۆ
ڕقیلێدهبێتهوهدهبێته»خۆبهدهستهوهدان«...مرۆیالوازیخهمساردلهویستی
دهسهاڵتدا،ئهوترسنۆکییهیکهئهوتائهوپهڕیتوانابههرهدارهلهوه،شێوازهکهی
کهلهبهردهرگایه،وهکبێدهنگێک،چاوهڕوانه-تهواویئهمانهزیاترناوێکیزایهڵهدار
کهمێک مرۆ بهمجۆره )کۆیله(»دوژمنهکهیخۆشدهوێ«- ههروا وهردهگــرێ...

ئارهقهدهکا...«.)6(

زۆرێکلهڕهخنهگرانینیتشهپێیانوایهنیتشهلهبهشێکیلهبیرۆکهکانی،به
لێ مرۆڤدۆستییه. و دیمۆکراتی دژی الوازهکــان، مرۆڤه به تایبهتیشسهبارهت
هزرهکانیلهمهڕمرۆڤینوێباویئهمڕۆژگارهههتائێستاشمایهیبایهخن.بهبڕوای
نیتشه،ئاستهنگیئهومرۆڤهنوێباوهبهخهونهکانیخۆیهوهدهتلێتهوه،کهچیله
بریئهوهیڕووبکاتهویستیئازادبوون،هانابۆئهوهدهبا،بهههرشێوهیهکبێ،
خۆیلهوئازارهبدزێتهوه.بهدیدینیتشهئایینیهکێکهلهوبیانۆیانهیکهمرۆڤ
بۆخۆدزینهوهلهئازارهکانیپهنایبۆبردووه.کهواتهئایینخهونێکهتاکوومرۆڤ
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لهدوایمردنیژیانێکیبهههشتیبۆخۆیمهیسهربکاوبهمهشخۆیلهوژیانه
ڕاستییهبشارێتهوه.لهبۆیهنیتشهگرێکییهکۆنهکانپهسندهدا.لهکننیتشهدا
گرێکییهکانچهشنهمرۆڤێکیجیاوازبوون.لهجڤاکیگرێکیکۆندابۆیهکمجار
کولتوورڕسکاوڕهگیدێونیسیوئهپۆلۆنیپێکڤههاوئاههنگییهکیانلهژیاندا
سازاند.نیتشهلهکتێبی»لهدایکبوونیتراژیدیا«داوهکبهرههمێکباسیهونهر
دهکا،لهوێداهونهریدیۆنیسیڕۆڵیههستونهستدهبینێوهونهریئهپۆلۆنیش
ڕۆڵیئاوهز.بهبڕواینیتشهههرئهودووهێزهشبوونکهکولتووریگرێکیان
دهوڵهمهندکرد،بهرههمهدانسقهکهیهۆمیرۆسیشیهکێکهلهوبهرههمهمهزنانهی

کهئهوڕوحهتراژیادییهئهفراندی.
نیتشهڕهوشتوهکدهربڕینێکبۆ»ئهسکێت/زاهیدێکیئایدیال«یفامدهکا.به
واتایهکیتر:نیتشهوهکچهشنهمێتافیزیکێکیئایدیالیسهیریڕهوشتدهکا.له
کننیتشهدا،ژیانیئێمهلهسرووشتهوهڕهگئاژۆیه،بههایهکانلهپهیوهندیلهگهڵ
ژیانێکیتهواوجیاوازداسڕدهبن،ئهوژیانهکاتێکڕووبهڕوویژیانێکیدهرهوهی
خۆیدهبێتهوه،بهدژیخۆیدهبێتهوه.ههرئهوئایدیالهشهکهنیتشهلهههموو

شێوهکانیداوهکئایدیالێکیدژهژیانگهمارۆیاندهدا.
سپینۆزاشوهکنیتشهڕووبهڕوویئهوهێزهدهرهکییانهدهبێتهوهکهتۆڵهله
ژیانماندهکهنهوه.بهمجۆرهئهگهرهێزیئێمهلههێزیسرووشتسۆزیکهمتر
بوو،ئهوکاتههێزهدهرهکییهکانتووشیسۆزهکههێلهکانماندهکهن.لهدیدی
سپینۆزاوهئهوهئاکامیسۆزیجهستهکانه.کاتێکجهستهیهککاریگهریلهسهر
جهستهیهکیدیکهدادهنێتپهیوهندییهناوهکییهکانلهگهڵیهکتردادهگونجێنو
بهمهشجهستهکانپهیوهندیتردهسازێنن.سپینۆزائهوسۆزهبه»سۆزێکی
شاد«ناودێردهکا.شادیهێزیههڵسوکهوتهکانبهرزدهکاتهوه.ئاکامیسۆزی
شادییشدهبێتهئهڤین.چونکهئهڤینخهمنییهبهڵکوزایهڵهیژیانه،بهتایبهتیش
ئهوکاتهیکههێزیئێمهترۆپکیئهڤیندهپێکێ.لهبۆیهئهڤیندارهکانگرنگترین
مرۆڤن،بهکورتیئهومرۆڤانهتژینلهوزهوجووڵه،ویستگهرایی.ئهگهرئێمه
هێزیزهوییوڕۆشناییژیانلهئامێزبگرین،پێوسیتهههمیشهئهڤینداربین.

وێڕایئهمهشکاتێکجهستهیهککاریگهریلهسهرجهستهیهکیدیکهبکا،هێزه
به لهیهکتردهترازێن. لهوێداههردووجهستهکه یهکبگرن، ناتوانن دهرهکییهکان
واتایسپینۆزا:»کاتێکڕوحبهشهپۆڵیسۆزگهمارۆدهدرێ،هاودهمجهسته
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لهسۆزدابهردهوامدهبێلهمیانهیئهوهشداهێزهکاهرایهکانزۆرتردهبنیانیش
دهبێته هۆکردهکهی وزهی له دژهسۆزهجهستهییه ئهو بهمجۆره دهبن. کهمتر

بوونهکهی...«)7(
چونکهههردووجهستهناتواننیهکتریچاالکبکهن.کاتێکدووجهستهنابنه
یهک،ئیترناتواننیهکترمشتوماڵبکهن.ئهمهشسۆزێکدهبهخشێ،کهسپینۆزا
به»سۆزهخهمبارهکان«ناودێریدهکا.سۆزهخهمبارهکانخهمبهرههمدههێننو
خهمیشکاکڵهیژیانتێکدهشکێنێ.لهڕوانگهیسپینۆزاوهدهتوانینبێێژینکهڕق
زادهیخودیڕهوشتیکۆیلهیه.ههروهکدهزانینکهنیتشهبهههمانشێوهشدژی
ڕهوشتیکۆیلهبوو.چونکهکۆیلهههمیشهخهمگینه،لهبهرئهوهیکۆیلهپێیوایه
دهچهوسێتهوه.لێرهوهکۆیلهدژیبهڵێیهبۆژیان.چونکهکۆیلهسۆزێکیخهمباری
دژیئهوانیترودژیخۆشیههیه.پهیوهندینێوانکۆیلهودهسهاڵتداربهوسۆزه
خهمبارهدروستدهکرێت.ڕهوشتیبااڵدهستیشپێويستیبهوههستهنهخۆشه،واتا

کۆیلهههیه.
لهدواجاردابهواتاینیتشهڕقیکۆیلهداروڕهوشتیکۆیلهدژیخودیژیانه.
بااڵدهستیانکۆیلهدارتاکوودهسهاڵتهکهیزیاتربکادهخوازێئهوسۆزهخهمباره
پهرهپێبداوقووڵیبکاتهوه.لهدیدینیتشهوه»قهشهوپیاوانیزانست«ڕهوشتی
خۆیانلهخاکیژیاندادهچێنن.نیتشهله»رهچهڵهکیڕهوشت«داپێماندهڵێ
که»ئایدیالیئهسکێت/زاهید«و»زانستوانهکان«ناخوازنئێمهدڵخۆشبینو
ئاوهاڵبکهینهوه،بهڵکوئهواندهخوازنئێمه باوهشیخۆمانبۆژیانوئهڤین

خهمگینوکههێلبین.
بهبڕوایسپینۆزاونیتشهڕهوشتیکۆیلهدارودامهزراوهفهرمییهکانههمیشهدژی
ڕوحانییهتن.ڕوحانییهتلهکرۆکداواتایئهڤینبۆژیان،بهڵێبۆژیاندهگهیهنێ.
یهکاتییهکاندا فهلسهفه »له سپیندلهر: فرێدریکا واتای به نیتشه، و سپینۆزا
ناسنامهیهکینوێبۆمرۆڤدهئافرێنن،ههناسهیهکیتربهمرۆڤدهبهخشنکه
بتوانێپهرهبهخۆیبداووهکهێزێکیبیرکهرهوهیکاراخۆیپێناسهبکاکه
بهرپرسیارهبهرانبهرژیانهکهی...ههڵبهتهکتومتلهوخاڵهداسپینۆزاونیتشهله

یهکترجوودادهبنهوه«.)8(
مرۆڤێکبهڕوحانییهتیهکهیتهواویپهیامیژیانلهڕوحیخۆیداسهرمهستدهکا.
بهمجۆرهوهکدهبینینسپینۆزاونیتشهدژیسۆزهخهمبارهکانن،چونکهسۆزه

خهمبارهکانویستیژیانوپهرۆشییهکانیمرۆڤدهکوژن.
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بوو، کهسایهتی دژیسێ سپینۆزا که دهڵێ پێمان دولۆز ژیل بهمه سهبارهت
یهکهمیانمرۆڤێکیداهێزراوودووهمیانئهومرۆڤهیکهسوودلهسۆز،لهدۆخێکی
خهمناکیوهردهگرێ.سێیهمیشیانمرۆڤێککهپێویستیبهوسۆزهخهمگینانهوه

ههیهتاکووهێزهکهیزیاتربکا،بۆنموونه،کۆیله،ستهمگهروقهشه.)9(

کورتیلهڕامانێک

سپینۆزا
جێگهیسهرنجهکهسپینۆزاونیتشه،وێڕایجیاوازیزۆرینێوانسهردهمهکهشیان،فره
ڕهههندییهکبۆئازادیتاکهکهسهکانئاوهاڵدهکهنهوه.تاکهکهسلهکنسپینۆزا
تواناییووزهیه،چونکهتاکهکهسسۆزێکیکاراوکاریگهریههیه.لێهاوکاتیش
تاکهکهسبهئازادیلهدایکنابێ،بهڵکوخۆیئازاددهکا.لێرهدادهبێبێژینکه
مهبهستمانلهئازادیئهوئازادینییه،کهئیدیۆلۆگییهکانیئهمڕۆژگاریانله
کوردستانداپێناسهیدهکهن،چونکهلهودیدانهوهئهوانهئێمهیانئازادکردووهیان
ئهوئازادییهمانلهسرووشتیخۆمانهوهههیه.ئهوتهرزهئازادییهجۆرهڕوانینێکی
ههڵبهستراوهوئهوئیدیۆلۆگییودهسهاڵتانهشبهمهمرۆڤفریودهدهن.دیاره
نیتشهئهوتاکهفێلوسووفهبووکهبهڕوویئهوئازادییهههڵبهستراوهوهستا.
کهواتهئێمهتاکهکهسنین،بهڵکودهبینبهتاکهکهس،ههروهکئێمهئازادنین،

بهڵکوخۆمانئازاددهکهین.بۆئهوهیئازادبیندهبێههمیشهکارابین.
وێڕایئهمهشسپینۆزائازادیتاکهکهسوهکجۆرهپرۆسهیهکڕاڤهدهکاکهکرده
کارایهکانمشتوماڵدهکا.بهدیدیسپینۆزاتاکهکهسئهوکاتهئازاددهبێکهئهو
توانیوزهکهی،»کۆناتوس«هکهیزیاتربکا.ئهووزهیهشتهنیابهشادمانیو
چااڵکییهجهستهییهکانهوهزێدهتردهبێ.شادمانیههرتهنیاوزهیتاکهکهسزێتر

ناکابهڵکوئازادییهکهشیفراوانتردهکات.

لهکۆتاییدادهکرێئاماژهبهوهبکهین،کهچاندنیتۆویکۆیلهییلهڕوحیکورد
لهالیهنکۆیلهدارهکانییهوه،واتاداگیرکارانییهوه،ههمیشهلهچاوهڕوانیئهوهدایه
هێزهدهرهکییهکانئازادیبکهن.لهبۆیهڕهنگهیهکێکلهوهۆیانهیکهوایلهکورد
کردووهههتائهمڕۆشبهرانبهرویستیڕاگهیاندنیسهربهخۆییکوردستانلهرزۆک
بێ.وێڕایئهمهشڕهنگهههرکاراییئهو»سۆزهخهمبار«و»روحهبوغزاوی«
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بێلهڕوحیمرۆیسیاسیکوردکهلهچرکهساتهوهرچهرخێنهرهکاندانهتوانێبه
بڕیارێکیویستگهرایانهئهودابڕانهچاوهڕوانکراوهلهبوونیبندهستوکۆیلهییکورد
دروستبکا؛بهڕاگهیاندنیسهربهخۆییکوردستانبهڕوویکۆیلهدار،دهسهاڵتداره

بوغزاوییهکانداڕاپهرموێ.
2007/6ستۆکهۆڵم
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مەجیدعەزیز

یۆنانیەکۆنەکان، دیاروگرنگە زۆر لەبیرمەندە یەکێکە هیراکلیتیس
ڕۆژئاوادا، ترادیسیۆنیفەلسەفەی لەمێژووی ناوبانگێکیزۆریهەیە
بیرکردنەوەیدا سنورەکانی لــەڕادەو ئێستاکەش هەتاوەکو تەنانەت
کاریگەریبەسەردونیابینیەکانەوەماوەو،هەروەهالەکۆرسەکانیوەکو
و دەهێنرێت بەزەقی ناوی لەزانکۆکاندا ئیتیکدا فەلسەفەو مێژووی
دەخوێندرێت.هیراکلیتیسلەناوچەیلۆنسەربەشاریئیفەسووس
شارەی ئەو هەرگیز لەوەدەچێت دەڵێن وەکو بەسەربردوە، ژیانی
بەجێنەهێشتبێت،لەوەدەچێتلەدەوروبەری)540(لەدایکبووبێتو،

هەروەها)480(پێشژیانیمەسیحکۆچیدواییکردبێت.
لەبیرۆکە زۆر سەر دەخاتە دەست ئەوەی ســەرەڕای هیراکلیتیس
فەلسەفیەکان،بەاڵملەتێگەيشتنوڕەنگدانەوەیکاتوسەردەمەکەی
خۆیدا،بەشێوەیەکیگشتیلەمێژوویفیکردابەفەیلەسووفیگۆڕانو
فڵەکسبەناوبانگە.ئەمگۆڕانەیهیراکلیتیس،هەمیشەبیرمەندێکی
ترمانبیردەهێنێتەوە،کەپەرەمێنداسە،ئەمەشکتوومتبەپێچەوانەی
فەلسەفەیگۆڕانەوەبەناوبانگە.لەبەرئەمەیەهیراکلیتیسوپەرەمێنداس
زۆربەیجارناویانپێکەوەدێتوپێکەوەباسیانلێوەدەکرێت،دیارە
ئەمەشلەبەرئەوجیاوازیەزۆرڕادیکاڵەیلەنێوانیانداهەیە.ئەگەرچی
دەیانبینن. لێکنزیکیش لەوانەی کەمنین بەاڵم لەیەکتری، جیاوازن

هیراکلیتیسوپەرەمێدەسواپێدەچێتلەیەکسەردەمداژیابن.

هیراکلیتیسوەکوفەیلەسووفیگۆڕان
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هیراکلیتیس،ئاماژەیقووڵیفەلسەفیبەبوونوگەردوونوجیهانومرۆڤدەکات
لەناوگۆڕانێکیبەردەوامدا،وەپەرەمێنداسبەدواییدادێتوبەهەمووشێوەیەک
حاڵەتێکی و بەوەهم گۆڕان ڕەخنەوەو، بەردەم دەخاتە بەردەوامە گۆڕانە ئەو
دژایەتی شێوەیەک بەهەموو عەقاڵنیەت و بەلۆجیک و ناودەبات ڕانەوەستاوی
گۆڕاندەکات.شیعرەکەیپەرەمێنداسلەسەربوون،وەکوبڵێیجۆرەوەاڵمێک
بێتبۆبیرکردنەوەیهیراکالیتیسیگۆڕان)بیکەمینگ(.پەرەمێندەسڕادیکاڵترین
فەلسەفەبەرهەمدەهێنێت،گوایابوونیڕاستەقینەئەوبوونەیەیەکبێتولەخۆی
بچێت،ئەوبوونەیەکەنابێتڕێگاومامەڵەیخۆیلەگەڵگۆڕاندابکات،چونکە
گۆڕانلەبەرئەوەیهەمیشەبەندەبەدونیایتێمپۆڕاڵەوەلەناوئەمجیهانەیئێمە.
ئەمگۆڕانەبەردەوامەناتوانێتبەتەواوەتیوەکوشتێکبمێنێتەوەگۆڕانیبەسەردا
دونیای لەبەرئەوە بەوشێوەیە، بکات لەحەقیقەت پارێزگاری ناتوانێت نەیەت،
تێمپۆڕاڵدونیایەکیکاتیووەهمیەوبەهەمووشێوەیەکیشبەدوورەلەڕاستیو

حەقیقەتەوە.
ئەوەیهیراکلیتیسبەمێژوویفيکروفەلسەفەدەخاتەپێشەوەوزۆریدەناسێنێت،
زۆربیرۆکەوئاماژەیگرنگوجەوهەریفەلسەفین،بەاڵمتێزەیگۆڕانڕەنگە
ئاماژەکردنوباسکردنیئەم لەئاست تێزەیەکبێت گرنگترینوجەوهەریترین
بیرمەندەدا.تێزەیگۆڕانوەکوئیمزایهیراکلیتیسوایەبۆفەلسەفەکاتێکباس
ئاماژە زۆر لەوەی بێجگە چونکە دەکرێت، یۆنانی کۆنی فەلسەفەی لەمێژووی
بەگۆڕاندەکات،لەگەڵئەوەشدازۆریبیروتێزەکانیتریشی،کەمتازۆر،پابەندن
بەمتێزەیگۆڕانەوەلەناوبوونودونیادا.بۆنمونەدەڵێت»هیچشتێبهرگهناگرێت

تهنیاگۆڕاننهبێت«.
لەزۆریفەیلەسووفەکانیپێشوتەنانەت بیرمەنەدێکیزۆرجیاوازە هیراکلیتیس
پاشیخۆیشی،بۆنمونەوەکوتالیسوزینفۆنوئەنێگزامەنیسوئەنێگزامێندرەو،
دواییشئەفالتوئەرستۆلەدوایخۆی.وەئەوانەیزۆرکاریگەرنبەبیرکردنەوەکانی
لەمێژوویکۆندابەزۆریڕەنگەسینیکەکانبووبن،دیارترینیاندیۆگینیسبێت.
پێش-سوکرات سەردەمی فەیلەسووفەکانی زۆربەی وەکو هیراکلیتیس، هزری
زەمینەیبۆبیرکردنەوەیفەلسەفیوعەقالنیەتخۆشدەکەن،بەتوندیڕەخنەی
بەتایبەتی دەکات، بەمیتۆلۆجی)ئەفسانەگەرێتی( بەستوو پشت بیرکردنەوەی
هیراکلتیسنەوەکهەرشاعیرەکانیوەکوهۆمەروهیسۆید،بەڵکوزۆربەتوندی
ئاماژەبەفیساگۆراسوزینفۆنیشدەکات.هیراکلیتیس،وەکوبیرمەندەکانیپێش
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خۆیسروشتیومەتریالیستیانەتەماشایگەردووندەکات،ئەگەرچیلەبریئەوەی
هەمانبیرۆکەکانیئەوان،وەکوئەوەیبوونلەئاوەوەدروستکرابێت)تالیس(،یان
نزیکیەکی لەوەدەچێتجۆرە لەهەواوەدروستکرابێت)ئەنگزامێنیس(،بەاڵم بوون
لەگەڵئەنەگزامێندەرداهەبێت،کەبوونبۆئەونەئاوەونەهەواشە،بەڵکووەکو
هێزێکیبێسنووروڕانەگیرە.ئەگەرچیهیراکلیتیس،لەهەندێکبڕگەکانیدا،ئاماژە
بەوەدەکاتگوایاهەمووشتێکلەئاگرەوەپەیدابووبێت،بەاڵمئەمەشهەرلەژێر
سەرنجیئەوەدایە،ڕەنگەهیراکلیتیسئەوئاگرەیوەکومیتافۆربەکارهێنابێت.بەاڵم
بیرۆکەیلۆگۆسەکەیئاماژەیەبۆتەماشاکردنیبوونوەکوسیستەمێککەجۆرە
هێزێکیوایە،خۆیبۆخۆیدەباتبەڕێوە.لۆگۆسیهیراکلیتیسی،جۆرەجیهانێکە
لەیەکێتیەکیپڕناکۆکودژوجیاوازیەکانپێکهاتووە،جیهانێکەبەبێچەمکی
دووانەییشتەکانناتوانێتبوونیهەبێت.بۆنمونە،لەبڕگەیسیوشەشدا،دەڵێت
»بەیاسایگەردوون،وەکوڕۆژئەنجامیشەوە،ئاواشزستانئەنجامیهاوینە،

جەنگبۆئاشتی،زۆریئەنجامیقاتووقڕی«.
بەرهەمیهیراکلیتیس،هەموەکوناوەڕۆکوهەموەکوفۆرمییش،سەربەڕەگەزێکی
فەلسەفیجیاوازەلەبیرکردنەوەوشێوازینووسینیش.ئەوەیهەیەودەخوێنرێتەوە
لەژێرناویهیراکلیتیسدا،سەدووسینووسینیبڕگەییکوورتنکەلەناوئەمنووسینە
زۆرکەموکوورتانەدا،ئاماژەیزۆرقووڵوچڕوپڕیسەبارەتبەجیهان،گەردوون،
جەنگ،ئاگر،قەیران/ناکۆکی،مرۆڤوکۆمەڵگا،گۆڕان،مەعریفە،هەروەهائیتیکو

زۆریشتیتریشدەکات.
هیراکلیتیسلەسەردەمیخۆیەوەتاوەکودوایسەردەمیخۆی،تەنانەتهەتاوەکو
دونیایئێستاکەش،بەجدیخوێندراوەوکاریگەریزۆریلەدوایخۆیبەجێهێشتووە.
هیراکلیتیس،واپێدەچێتلەبەرئەوەیتينوێتیبەیەکقاڵبوو،یەکقووتابخانەی
فەلسەفینەشکابێت،شیوازینووسینەکانینائاشکراوئاڵۆزوقورسن،لەبەرئەوە
وەکو بۆنمونە هێنراوە، ناوی فەلسەفی بیرکردنەوەی شێوازی قوتابخانەو بەزۆر
ئەمە تادوایی. و ڕاشینالیست ناتورالیست، میستیک، مۆنیست، مەتریالیست،
ئەمەشدا لەگەڵ بخوازێت، چڕ زۆرو خوێندنەوەی هیراکلیتیس هزری وایلێکردوە
هەمیشەلەگەڵبەشێکئاڵۆزیونائاشکراییدەمێنینەوە.ئیدیئەگەرئەوانەی
دەروونناس یان فەلسەفەوە، بەمیژووی تایبەتمەندبن سکاڵەرو پێداوە، گرنگیان
وئەدیبوهونەرمەندوشاعیرەکانبووبن،چونکەهیراکلیتیسبەسەرزۆرینەی
بەجێهشتوە، خۆی کاریگەری نووسینەوە جیاوازەکانی کێڵگە جیاوازو نووسەرە
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بۆنمونەوەکوهیگڵومارکسونیتشەوکاڕکیۆنگوزۆریتریش.
هەروەهاشایانیباسیشە،لەبەرشێوازوستایڵیدەربڕینەکورتوئاڵۆزەکانی،
جەوهەری مانای و مەبەست لەدەربڕینی شــاردراوە نائاشکراو دیــاردەی وەکو
بڕگەکانی،لەبەرئەمهۆیەسەرەکیانەشوەکومیستیکوشاعیرێکیشناسراوەو
ناویدەهێنێرێت.هیراکلیتیسوەکوجۆرەبیرمەندێکیخودگەراویانبوونگەرایەک
دەبینرێتووەرگیراوە،بۆنمونەلەوسەردەمەیخۆیدابەشێوەیەکیڕەوان،لەبڕگەی
هەشتادا،دەڵێت»بەدواگەڕانیحیکمەتئەوەبکەنکەمنئەیکەم:لەناخەوە

بگەڕێن«.
هیراکلیتیسلەوەدەچێتکەبیرمەندونووسەرێکیزۆرپاپیولەربێتوسەرنجڕاکێش
بێتبەالیخوێنەرەتایبەتیەکانیەوە،دیارەئەمەڕاستیخۆیتیادایەبۆکاتە
جیاوازەکانیسەردەمیمێژوویفيکروفەلسەفە،چونکەجیاوازیەکیزۆریهەیە
لەگەڵبیرمەندەکانیسەردەمیخۆیودوایخۆیدا،ئەمەڕاستەلەئاستیناوەڕۆک
پێش بیرمەندەکانی زۆرینەی بەرامبەر توندە زۆر زۆر بەگشتی فۆرمیشەوە. و
خۆی،لەچەندشوێنێکداناویفیساگۆراسوتالیسوزینفۆندەهێنێت.وەهێرشی
ناویاندەهێنێت،بۆنمونەوەکوشاعیرەکان زۆردەکاتەسەرزۆرینەیئەوانەی
هۆمەروهیسیۆد،بۆنمونەلەبڕگەیچلوسیدادەڵێت»ئەوشاعیرەگەمژەیەکێشەی
لەناوماندانەوێت،خواکانیانخەڵکی.هارمۆنیاپێویستیبەنزمیوبەرزیهەیە،
وەدروستکردنیمناڵپێویستیبەژنوپیاوهەیە«بەاڵملەوەدەچێتکاریگەری
هیراکلیتیس لەالی بیرۆکەکان دونیای ئەگەرچی بەسەرەوەبێت، ئەنگزامێندەری

پێگەییوترپێشکەشکراونوەکوئەوانەیلەالیپێشخۆی.
ئەگەرهیراکلیتیس،بەشێوەیەکیزۆرجیاوازوقووڵناویلەژێرزۆرلەقووتابخانە
فەلسەفیەکانبێتوئاماژیبۆبکرێت،ئەوابەوشێوازەینووسینینووسیوەوبیر
وئایدیاکانیخۆیدەربڕیوە،بۆنمونەیەکێکدەتوانێتوەکوپۆستمۆدێرنێکیش
بیبیێت،بۆنمونەتەماشاکردنیژیانوکۆمەڵگاوگەردوونهەمیشەلەناودووفاقیەتی
خۆیاندا،وەبوونیگۆڕانوەکوحاڵەتێکیبەردەواملەناوجیهاندا،ڕەنگەبیرۆکەی
ڕێژەگەراییمانلەالدروستبکاتبەرامبەریبیرکردنەوەی،بەاڵمبێگومانهیراکلیتیس
وەکوبیرمەندێکیپلورالیستیشدەردەکەوێت،کەئەمەشباسیشووناسوجیاوازی
وفرەییدەهێنێتەپیشەوە.چونکەخوێندنەوەیهیراکلیتیسزیاتروەکوجۆرە
لەوەی بەکاربهێنێت،وەک نووسەرێکدەبیندرێتکەجۆرەمیتۆدێکیدەروونی
پڕاوپڕفەلسەفیانەیڕووتبێتوهەروەهاشێوازیئاڵۆزوپڕنائاشکراوبڕگەی
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هەمیشەش، بووندا لەناو قەیران و دژەکان بیرۆکەی بوونی وەهەروەها شیعری،
ئەمەشوالەیەکێکدەکاتبیرۆکەیڕاستیوحەقیقەتوەکوئاڕاستەیەکیڕەها

نەیەتەپێشچاوی.
دیارەپاپیولەرێتیهیراکلیتیس،دەگەڕێتەوەبۆجۆروشێوازینووسینەکورتو
لەدیدە کۆمەڵگا، ئەخالق، گەردوون،خوداوەند، بەدونیا، چڕوپڕەکانیسەبارەت
دووفاقیەکەیەوەبۆشتەکانلەناوگەمەیبیرۆکەییەکێتیوجیاوازیوگۆڕاندا
دەکات.ئەمجۆرەدیدەهیراکلیتیسەلەالینیتشەوهیگڵوهایدیگەربەئاسانی
دەبینرێتوهەستیپێدەکرێت،هەروەهانووسینەکانی)بڕگەکانی(،هەروەهاشێوازی
نووسینیبۆنمونە،وەکولۆدیڤگفنگشتاینبەراورددەکرێتولێکنزیكيانبەئاسانی
دەبیندرێت.چونکەهەردووكيانستایلیئەفۆریزمیانوەکونووسینبەکارهێناوەو
هونەرێکیتایبەتیتیایاندابەدیدەکرێتلەبەردەمهەوڵیقووڵبوونەوەدالەچەند
و ئەگەردۆست هیراکلیتیس هەیە. نیتشە لەالی بەدڵنیاییەوە ئەمە وشەیەکدا،

خوێنەریخۆیهەبێت،ئەواناحەزیشیهەیە.
ئەگەرچیهەرلەسەردەمیئیفالتوونەوەناحەزیزۆریشیهەبووە،کەوەکوفەیلەسوف
نایبیننوگرنگیزۆریپێنادەنلەبەرناڕۆشنیزمانیڕەمزیوشیعریدەربڕینەکانی،
لێدەکەن،نووسینەکانیوەکو بۆنمونەئەرستۆوتیفۆفراستووسگازندەیئەوەی
ناڕونوئاشکراناکامڵن.»ئەرستۆتێبینیئەوەیکردووە،نووسینەکانیهیراکلیتیس
هیراکلیتیس کە بەوەکردووە ئاماژەی تیۆفراستووسیش نائاشکران، هەمیشە
خۆیدا لەگەڵ هەندێکجار جێهێشتووە، بەتەواونەکراوی هەندێکجار نووسینەکانی
کەوتۆتەناکۆکیەوە.لەبەرئەوەجۆرەبێهوودەییەکیبەرهەمهێناوە«)الپەڕە،33(

Hussey، Edward. The pre-Socratics. Classical life
.andletters

.1972،NewYork:CharlesScribnerssons
بۆنمونەلەبڕگەیدەدا،دەڵێت»شتەکاننهێنیخۆیاندەپارێزن«ئەگەرچێئەمە
زۆرجاربە»سروشتنهێنیخۆیدەپارێزێت«بەکارهێنراوە.دێڕێکیبەوشێوەیە،
بۆجۆرەبیرمەندێککەبەلۆجیکوسەلماندنیهەمووشتێککاربکات،ئاسان
لەوەدەچێت کە نيیە، لەوەدا گومان بەاڵم دروستدەکات، خۆی ئازاری و نابێت
لەئاستی بووە دەوڵەمەند و قووڵ نووسەرێکی هەر نەوەک بۆخۆی هیراکلیتیس
خەیاڵوسیمبولوبیرکردنەوەیجیاوازدا،هەروەهالەوەدەچێتڕەخنەگرانیبەالوە
بەوشێوەیە کە بینیوە لەوە زۆری چێژی بۆخۆی چونکە نەبووبێت، گرنگ زۆر
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نووسینینووسیوە.یەکێکبۆنمونەنووسەرانیوەکوکیرکجاردونیتشەوکۆریان
تەنانەتکافکایدێتەبەرچاولەمحاڵەتانەدا.

هەروەهاشێوازوناوەڕۆکیئەوسەدووسیبڕگانەیهەیەلەژێرناویهیراکلیتیسدا،
بەشێوەیەکلەشێوەکانئیشکالیوەرگێڕانوتەئویلکردنەوەوتێگەشتنیجیاوازیان
مستیکیش شاعیرو فەیلەسووف، وەکو هیراکلیتیس لەبەرئەم بەرهەمهێناوە،
دەبینن.نووسینەکانیلەبەرئەوەیبڕگەیکوورتنوجۆرەحیکمەتێکیسەیریان
تیادایەوخۆشیەکیشیعریشیانهەیە،یەکێکلەگرنگترینیاننمونەیپەڕینەوەیە
هیرالکیتیس بڕگەکانی تەواوی بەاڵم دەکەین(. بەمە زیاتر لەڕووبارەکە)ئاماژە
ڕەنگدانەوەیفەلسەفیوتیۆلۆگیوکۆزمۆلۆجیوهەروەهاکۆمەاڵیەتیشیانهەیە.
ئەوداو لەژێرناوی هەیە ئەوەی ئەوا نەنووسیبێت، زۆریشی ئەگەر هیراکلیتیس،
ماوەتەوە،چەندکەمونائاشکراشبن،بەاڵملەڕێگایانەوەوروژاندنیجیهانیمەعریفە،
ئیتیک،میتیافیزیک،سیاسەتوکۆزمۆلۆجی،دواییشتیۆلۆجیهەستپێدەکەین،
گەردوونەی و جیهان ئەم سەر خستۆتە قورساییان هەمیشە بڕگەکانی زۆربەی
تیایداینبەشێوەیەکیگشتی.بۆنمونەلەبڕگەیسیانزەدا،دەڵێت»چاو،گوێچکە،
هزرلەکردندائەمانەبەالمەوەبەنرخن«بەمانایەکیتر،هیراکلیتیسوەکودوالیستێک
نابیندرێت،چەندئەمەندەیلەگەڵدیدیسروشتیومەتریالیستیدایەبۆبوونوئەم
جیهانە.ئاماژەبۆخواکاندەکات،بەاڵملەوەدەچێتبزانێتوبەئاگابێت،لەوەی
ئەمخوایانەلەچیرۆکوئەفسانەزیاترنین،ئەگەرچیئەمهەستکردنەفیکریو
زانستیە،وەکوسەرەتایەکبۆمێژوویفيکروفەلسەفەییۆنانیخۆجیاکردنەوەیەتی
لەمێژوویخورافەوئەفسانەيە،هەروەهاچیرۆکیمانیفێستکردنیسەرەتایەکیگرنگی
فەلسەفەیە،عەقڵدەکاتبەسەرچاوەیتەماشاکردنیدونیاوشتەکانیدەوروبەری،
دەمڕاستی دووشاعیری هۆمەر، و هیسۆید دەکاتەسەر توند هێرشی هەروەها
سیوحەوتدا لەبڕگەی بۆنمونە ئەفسانەگەرین. باوەڕی باڵوکردنەوەی کاریگەریو
دەڵێت»ئەگەرهەمووشتێکببێتەدووکەڵ،لووتوایلێدێتکەببێتەکورسی
بڕیاردان«.وەرچەرخانیفەلسەفیلەتالیسەوە،ئیدیقووڵبونەوەوتێفيکرینیمرۆڤە
لەناوجیهانخۆیدانەوەکشتێکیتر،ئەگەرچیباسکردنیئاسمانوئەستێرەکانیش

وەکوسەرەتاکانیئەسترۆنۆمیگرنگیخۆیانهەیە.
بەناوبانگە، ناسراوەو فەلسەفی دیدی بەزۆر هیراکلیتیس فەلسەفەدا، لەمێژووی
بریتی پێبناسرێتەوە، هیراکلیتیسی تێزە گرنگترین و سەرەکیترین ڕەنگە بەاڵم
بێتلەچەمکیگۆڕان.گۆڕانلەناوگەردوون،کۆمەڵگاو،سروشتدا،بۆهیراکلیتیس
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بایەخێکیزۆرگرنگوسەنتراڵیهەیە،گۆڕانێکیبەردەواملەهەمووکەناڵێکەوە،
ئەمبیرۆکەیگۆڕانەیە،بۆنمونەزۆرمیتافۆریبۆبەکاردەهێنێتلەنووسینەکانیدا،
بۆنمونەمیتافۆریوەکوئاگروجەنگوڕوباروتادوایی.هەرخودیئەمتێزەیەی
گۆڕانیشە،هیراکلیتیسلەبەردەمدووفەیلەسووفیزۆربەناوبانگیوەکوپەرامێنداس
وئەفالتوندادەنێت،ڕووبەڕوویجیاوازیڕادیکاڵولێکچووییاندەکاتەوەلەگەڵ
یەکتریدا.هەردووکپەرەمێنداسوئەفالتونبەفەیلەسوفگەلیڕاشیناڵیستو
لەناو لۆجیکەوانناسروان.هیراکلتیسلەگەڵئەوەیبیرێکیقووڵوجەوهەری
زمانینووسینداهەیە،بەاڵمنائاشکراییوکەمیبەرهەمیدەبێتەڕێگریشلەبەردەم
تێگەشتنیزیاترلەمبیرمەندە.ئەگەرچیئەوەیدەخوێنرێتەوەوبەموڵکیهیراکلیتیس
کورتانەن)ئەفۆریزم(، بڕگە سەدووسی ئەو کۆکراوەی دەزانرێت، و دەبیندرێت
ناوی لەژێر کۆکراونەتەوە هاتووەو ترەوە فەیلەسووفانی نووسەرو لەالیەن کە

بڕگەکان)فراگمێنتس(چاپکراون.
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دەتوانێتوەکو»زمان/ئاخافتن،دیسکۆرس،عەقڵ،پرانسیپوزەمینە،ستەیتمێنت،

ژمارەگەری،لێکدانەوە،سەبەب،کۆکردنەوە،«)الپەڕە،29(.

.CharlesH.Kahn.TheartofthoughtofHeraclitus
1979،Cambridge،England:Cambridgeuniversitypress
بەالیهیگڵەوە،هیراکلیتیسزۆرلەپێشپەرەمێندەسەوەیەوەکودیدگایفەلسەفی
بەرامبەربوونوبیکەمینگ،وەپێیوایەگرنگیهیراکلتیسبەسەرپەرەمێندەسدا
هەیەلەئاستبیرۆکەیتێگەشتنلەبوونلەئاستیدایەلەکتیکیدا.وەپێیوایە،یەکەم
بیرمەندەکەدیدیدایەلەکتیکیبەرهەمهێناوە.لۆگۆسوەکوسیستەمیجیهان،
یەکێتیەکەدژەکانیتیادایەولەخۆکۆردۆتەوە،لەگەڵهیراکلتیسداتەخەیولیفەلسەفی
لەدایکبووە.لۆگۆسوەکویەکێتی،یەکێتیناکۆکیەکاندێنەناوزمانەوە.هەروەها
سەبارەتبەلۆگیکەکەیخۆیدەڵێت»هەمووپڕۆپۆزەڵێكلەالیهیراکلیتیسلەناو
لۆجیکەکەمداجێگەمبۆکردۆتەوە«دەیەوێتبڵێتئەولۆجیکەیلەالیمنهەیەو

ئاماژەیپێدەکەملەالیهیراکلیتیسئامادەییهەیە.
لۆگۆسلەدیدەگشتیوبەرفراوانەکەیدازمانوعەقڵوتێگەشتنودایەلەکتیک
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دەگرێتەوە،بۆهیراکلتیسهەمووئەمانەودواییشئاستیتەماشاکردنیگەردوون
وجیهانوەکوئەوجۆرەلۆگۆسەوایە،بۆنمونەوەکوزیرەکیناوخودیگەردوون
خۆی،وەکوئەولۆگۆسەیخۆیدەباتبەڕێوە.لۆگۆسوەکوڕێگەپێدانیزمان
وقسەکردندێت،ڤێربی)بۆئەوەیقسەبکەیت(دەکات،بەشێوەزۆرئاسانەکەی
ئەم ئەگەر دەکات. زماندا لەناو وتراوە چی هەروەها یان دەکات، وشە مانای
بیرۆکەیەمانایئەوەبداتیەکێکتوانایقسەکردنیباشیهەبێتوسەرکەوتووبێت
وبەتوانابێتلەدایەلۆگدا.ئەوالۆگۆسمانایگووتارێکیعەقالنیمان)دیسکۆرسێکی
ڕاشیناڵ(لەالدروستدەکات،بەوپێیەیتێگەشتنمانلەالفەراهەمدەکاتلەڕێگای
ئارگیومێنت سەبەب، عەقاڵنیەت، مانای لۆگۆس لەمڕوانگەیەوە، ئیدی زمانەوە.
دەداتودەهێنێتەکایەوە.لەگەڵئەولێکدانەوانەیسەرەوە،لۆگۆسبۆهیراکلیتیس
بناغەیەکیگرنگوجەوهەریهەیەوەکوپرانسیپ،بەاڵمپرانسیپێکیدیاروعامەیە،
بۆنمونەلەبڕگەیەکدا)بڕگەیژمارەدوودا(،دەڵێت»لۆگۆسشتێکیعامەیەبۆ
هەمووان«،ڕەنگبێئەوحاڵەتەمرۆڤیەیهەمانەلەناودونیادابەشێوەعەقالنیەکەی
بۆهەمووان،ئەوزانراوییەیهەبێتوەکوجۆرەحاڵەتێکیعامەبێتلەمئاستەوە،
ئەویشبوونیعەقڵوئیدراک،دەکاتەلۆگۆسەکەبۆهەمووان،یانهەمووانمافی
ئەوەمانهەیەبتوانینکاریپێبکەینوبەتواناشبینلەبەکارهێنانیدا.یانئەوەی
کەدیارەوشتێکیزانراوەلەڕوانگەیهەمووانەوە،ئەوەیەدونیاوگەردوونکەتیایدا
دەژین،دونیایەکیبەوشێوەیەیەکەڕاشیناڵەوبەشێوەیەکیعاقاڵنەبەڕێوەدەچێت،
بەشێوەیەکیزیرەکانەڕێکخراوەلەئاستێکیهارمۆنید)لۆگۆس(.بۆنمونەلەبڕگەیەکی
تریدا،بڕگەیسەدوسیانزەدا،دەڵێت»بیرکردنەوەعامەیەوبۆهەمووانە«هەروەها
وەهادەکاتەوە »هەمووشتێک گوایا، دەکات بەوەش ئاماژە یەکەمدا، لەبڕگەی
دەڵێت چلویەکیشدا، لەبڕگەی وەهەروەها بکەوێتەوە« وێک لۆگۆسدا لەگەڵ کە
»حیکمەتیەکە،لەزانینیئەوبیرەیەکەلەڕێگەیەوەهەمووشتێکدەخولێنێتەوە
بەناوهەمووشتێکەوە«ئەگەرچیئەمەبەئاسانیوەرناگێڕدرێت،بەاڵمئەوەیدیارەو
ئاشکرایە،ئەوەیەبۆهیراکلیتیسلۆگۆسوەکوجۆرەهێزێکیدیڤاینیانمەزنی
کۆزمۆییوایهەیە،بۆخۆیوەکوبەڕێوەچوونیتەواویهەمووشتەکانیناوجیهان

وگەردوونبێتوبکاتوەهایە.
وادەرناکەوێت، لەشێوەکان بەشێوەیەک دەخوێنینەوە، هیراکلیتیس کاتێک بەاڵم
لۆگۆسوەکومانایخواوەندبگەیەنێت،ئەگەرچێشتێکیواشمانلەالدروستبکات،
ئەگەرچیلەبڕگەییەکەمدائاماژەبەبوونیوشەدەکاتوەکوهێزێکیگەورە،ئەمە
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لەمەسیحیەتدابەئاشكرادەبینرێت،بەتایبەتیلەکتێبیجۆندا،»لەسەرەتدابەتەنیا
وشەهەبوو«.

لۆگۆسهەرشتێکبێت،گریمانماناوجەوهەریجۆرەخواوندێکیشبێت،بەاڵمبۆ
هیراکلیتیسئەولۆگۆسە،هەرگیزلەدەرەوەیئەمجیهانەمەتریالیەوەنيیە،لەبەرئەوەی
ئەمجیهانەبریتيیەلەجیهانیدژەکانوبوونێکیسەقامگیریدووانەییهەموودیاردەو
شتێک،ئیتروەکوبڵێیتەواوبوونیلەناویەکجەمسەردامەحاڵبێت،ئەگەرچیلەالی
هیگڵکۆتاییەکدەبێتهەبێتکەعەقڵدەستیبەسەرداهەیە،ئەمەشلەپێناوی
وهەروەهاسروشتیپرۆگرێستیڕۆحە،کۆتاییمێژووبەوشێوەیەدەڕوات،ئەمەبۆ
مارکسیشهەردروستە،چونکەجیهانیڕۆحناوێکیتريلێدەنێتوئەویشمەتریالەو
کۆتاییپێکدادانەکانیناودونیاشدەبێتلەسەردەستینەمانیجیاوازیچینایەتی
بێت.بەاڵمهیراکلیتیسئەمەوانابینێت،چونکەگەردونێکیلەدژەکانوجیاوازیو

گۆڕانوفڵەکسداناوەوهەرگیزکۆتایینایەتلەوسروشتەیهەیەتی.
ئەگەرچیبۆخۆشیئاماژەبەئاڵۆزیوتێنەگەشتنیئەملۆگۆسەشدەکات،بۆنمونە
لەبڕگەییەکەمیکتێبەکەیدا،دەڵێت»ئاواییئەملۆگۆسەهەمیشەبەمشێوەیەیە،
مرۆڤەکانهەرگیزلێیتێناگەن،نەلەپێشترونەدواتریشگوێیانلێینەبووە.ئاوا
بەوشێوەیەهەمووشتێکڕوودەداتلەڕوانگەیئەملۆگۆسەوە،وادەردەکەوێپیاوانی
ترئەزموونیئەمەیاننەکردبێتکاتێکڕووبەڕوویئەووشەوکردارانەدەبنەوەکەمن
دامڕشتووە،جیاکردنەوەیهەریەکێکیانلەڕوانگەیسروشتیخۆیانەوەوەئەوەبڵێن
تێناگەن، بەخەبەربوونەوەیخۆیان لەحاڵەتیکرداری ئەوپیاوانەی بەاڵم کەچۆنە.
هەروەکولەبیریانبچێتەوەچیئەکەنلەخەویاندا«ئەگەرچیلۆگۆسوەکوحاڵەتێکی
عامەیەبۆزانینوتێگەشتنلێی،بەاڵمهیراکلتیتیسڕەشبینەلەبەردەمئەوەیمرۆڤ
بتوانێتلێیتێبگات.هیراکلیتیسوەکوئیڵیتستناسراوەوناوبانگیهەیە،هەروەها

زۆرڕەقیشەلەئاستیزۆربەدا.
بەمانایەکیتریش،لۆگۆسیهیراکلیتیس،ئەگەربریتیبێتلەژیانوبوون،هەروەها
نەتوانینلێیتێبگەینولەسەریتێڕابمێنین،ئیدیهەستوعەقڵمانبەتەواوەتی
بەکارناهێنینلەوپێناوەداولەبیریدەکەینئەگەرچیلەناویداینولەناویشیدادەژین،
کەواتەدەبەنگیوگەمژەییزەفەرمانپێدەباتوفریایبیرکردنەوەناکەوینچونکە
شتیڕووکەشوئارەزووەکانمانهەڵماندەخەڵەتێنن.ئەمحاڵەتە،بەجۆرێکلەجۆرەکان
وەکولەبیرکردنیپرسیاریبوونبێتلەالیهایدیگەر،بیریشماننەچێتمارتنهایدیگەر
لەگەڵیوجینفینکدا،دایەلۆگێکیدرێژیانهەیە،کەلەچەندسیمینارێکدائەنجامدراوە،
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تەواویسیمینارەکانتەرخانکراونبۆقسەلەسەرکردنلەسەربڕێکیزۆریفراگمێنەکانی
هیراکلتیس.کتێبەکەشهەرلەژێرناویسمینارەکانیهیراکلیتیسچاپکراوە،هەوڵێکی
وردوزمانیوهەروەهاکاریگەریدەروونیشىبەسەرەوەیەبۆتێگەيشنلەسەروشەو
دێڕوڕستەکانیهیراکلیتیس.ئەمکتێبە،ورەدکاریوقووڵبوونەوەیزۆریتیادایە
لەبۆوەرگێڕانولێکدانەوەیوشەوڕستەکانیهیراکلیتیس،هەروەهاتەماشاکردنی
حاڵەتیمێژوویىوزمانییۆنانیشلەئاستتێگەشتنولێکدانەوەوقسەکردنلەسەر

هیراکلیتیسە.
ئەگەرئەوگەردونوجیهانەیهیراکلیتیسوەکولۆگۆسببیندرێت،ئەوالەناویداعەقڵ
وتێگەشتنوئاخافتنیتیادایە،تێگەیشتنلەلۆگۆسبۆخۆیتێگەيشنەلەگەردونیش،
ڕەنگبێتلەحاڵەتیحیکمەتێکیکۆمزمۆییانەدائەمەدروستبێتبەتەنیا،ئەمەش
لەناوخودیتوانایزمانوئەرکەکانیدایەتی.بۆنمونە،لەبڕگەیدوودا،دەڵێت»لەبۆ
وەدەستهێنانیحیکمەت،گوێلەوشەبگرەنەوەکمن،ئەوەبزانەکەهەموویەکە«
تەنیا هیراکلیتیس دەدوێــت، کاتێک لەزمان گوێگرتنە لەلۆگۆس گوێگرتن لێرەدا
بەشێکەلەوزمانەیدەدوێت،لەبەرئەوەباشترەتەنیاگوێلەخودیزمانبگرین.
بەاڵمبەتێگەشتنیهیراکلیتیسدیارەئەمەچەندئاشکراوڕوونەوخودیژیانەکە
لەناویداین،لەگەڵئەوەشداکورتدەهێنینوتێناگەین.لێرەوەتێنەگەيشتنودەبەنگی
مرۆڤیشمانبۆدەردەکەوێتلەئاستدونیاوگەردونداوەکولۆگۆس.بۆنمونەوشەکانی
ناوزمان،یانچیدەگوترێتگرنگەبۆئاگاییوئامادەییلەناووشیاریدا،وەئەمانەش
وشەوگوێڕایەڵبوونمانبۆئەوەیزمانچیدەڵێت،ئاگاییوئامادەییناوبوونی

لۆگۆسە.
تێبگەین، لەوە بتوانین ئەگەر بەاڵم دەماندوێنێت، هێمادا و لەسیمبول جیهان
بۆنمونەفیساگۆراسماتماتیکمانپێشکەشدەکاتبۆتێگەشتنوقووڵبوونەوە،بەاڵم
هیراکلیتیسخودیزمانمانپێشکەشدەکات.خوادەوەند،ئەگەرچیهیراکلیتیسچەند
جارێکئاماژەیپێدەکات)خواوەندیزووس-خواوەندیئاگرە(جۆرەفۆرمیولەیەکی
دەکاتەوە. تێگەشتن ماناو سیستەمێکی جۆرە وەکو بەڵکو نيیە، جیۆمەتریک
لێرەوەلەوەتێدەگەین،وەکومێڕیلڕینگ،دەڵێت،»هیراکلتیسیەکێکلەدیارترین
یان بۆبینادەکات، بەشداریکردنەکانیپڕۆژەیفەلسەفی،ئەومۆدێلەزمانەوانیەمان

وێنەیئەمجیهانەیە،وەکوزمان«.)الپەڕە،66(
.Ring،Merrill.BeginningwiththePre-Socrates
.1987،Fullerton:MayfieldPublishingCompany



47

جیهانێکیدووانەیی
یەکە، بەیەکشتدەبینێتکە ئێمەدا دونیایەی ئەم لەناو هیراکلیتیسهەمووشتێک
ڕووبــەڕووی جیاوازیە ئەم لەخۆیدا. جیاوازیشە هەروەها یەکە، ئەوەی لەگەڵ بەاڵم
ئەوەماندەکاتەوە،کەهەمیشەدەبێتشتێکیترهەبێتبۆپێناسەوباسکردنیدیوێکی
تریهەمووپەیوەندیەکودیاردەیەکیناوئەمسروشتوژیانە.دەبێتدیوێکیجیاواز
یاندژهەبێتبۆئەوەیبتوانێتکامڵیویەکێتیمانفێربکاتلەئاستیدیوەکەیتریدا.
یانبەجۆرێکلەجۆرەکان،دیوێکیناکۆکە،یانوەکوهەماندیوەکەیترینيیەکە

هەیە.
لەگەڵئەوەشدا،بوونیئەوناکۆکیە،جیاوازییەیئەودیویتریپەیوەندیودیاردەکەن،
شتێکیبەدەسەاڵتیوانیەتەواویپەیوەندیيەکەیاندیاردەکەکۆنترۆڵبکاتیانلەناوى
بەرێت.دووانەییهیراکلیتیسیجۆرەئاڵوگۆڕێکیپێچەوانەوفرەییشەلەئاستیجیاوازی
لەناویەکدونیایدا.بەومانایەبێت،دیوەجیاوازکان،ناکۆکەکان،دژەکان،تەواوکەریهەمان
شتنکەمانایجەوهەریهیراکلیتیسدەهێننەپێشەوە،بۆدونیاوگەردوونوەکودیتنێکی
هەرگیز لۆگۆسە ئەم لۆگۆسەکەی، لەخودی بریتیە هیراکلیتیسی، واقیعی دووانەیی.
لەدەرەوەیئەودووانەییەیدانيیەونابێت.ئەمەبۆخۆیسروشتیبیرۆکەییەکێتیمان
پیشاندەداتلەالیهیراکلیتیسئەویشخودیئەمدووانەییەیە.ئەمدووانەییە،وەکو
سیستەمێکخۆیدەباتبەڕێوە،هەروەهاپڕێتیلەودیاردانەیهەمیشەبەشێوەیەکی
کە بۆهیراکلیتیس، یەکێتی دونیای دەکەن. پێناسەش و دەردەخەن خۆیان دووفاق
ئەم مانیفێستدەکات، جیهانە ئەم خودی سیستەمێکە، وەکو دووانەکانە، هەڵگری
سروشتەیەلەبەرچاوماندا،یانتەنانەتخوداوەندیش،ئەگەرهیراکلیتیسبەتەواوەتی
وە هەیە، خراپە باشەو یەکێتیەکەیدا لەناو بێگوومان واهەبێت. بەشتێکی بــاوەڕی
لەبەرئەوەیباشەوخراپەناتواننیەکتریتەواوبکەن،ئیترلەوەتێدەگەینهیراکیتیس
هیچجۆرەباوەڕێکیبەبیرۆکەیئەودونیاوشتیوانیە.چونکەگەردوونیدژەکاندەبێت

بەردەوامبنبۆئەوەیمانفێستییەکێتیبوونبکەنبەوشێوەیە.
لەیەکێکەوە، یەک؛ شتێکەوە، هەموو »لە دەڵێت دەدا، ژمــارە لەبڕگەی بۆنمونە
هەمووشتێک«ئەمەبۆخۆیتێڕامانوئازاریزۆریدەوێتیەکێکبۆیلێکبدرێتەوە
مەتریالیزمی و مۆنیزم دیدی ڕوونیشە ئەوەی بەاڵم هەزمبکرێت، بۆی و بەتەواوەتی
هیراکلیتیسمانبۆدەردەخات،وەکودیدێکیفەلسەفیلەگەڵدونیایمەتریالدا.ئەوە
پیشانیدەدات،کەهەمووشتێکیەکسەرچاوەیانهەیە،ئەمسەرچاوەیەشلەدەرەوەی
ئەمئەزموونەیئێمەوەنیيەبۆبوونوجیهانوگەردوون،ئەویشدەگەڕێتەوەبۆلۆگۆس.
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ئاژەڵ، وەکو شتێکی هەموو بڵێت، دەکات لەیەکێک وا هیراکلیتیسیە تێڕامانە ئەم
مرۆڤێک،یانتەنانەتخوایەکیش،دەبەنگیوعەقاڵنیەتوزیرەکیوتەمەڵیوجەنگ
یەکە، ئەو ئەمەش پێکەوە. پەیوەندن و نزیکن لەیەکترەوە زۆر بۆنمونە ئاشتی، و
گەردوونێکەبەناوجیاوازیوناکۆکیيەکانیيەوە،لەناوگۆڕانێکیبەردەواموهەوڵدانێکی

بەردەوامدایەهەمیشە.
دووفاقیەتیهیراکلتیتیسی،تەماشاکردنیدووسەرییەکشتەوئەودووسەرانەش،ئەوانەن
وەکوبڵێیئیشییەکتریتەواودەکەنلەپێناوییەکتریداهەنودەژین،لەبەرئەوەی
جیهانوگەردوونبەوشێوەیەیهەیەوخۆیدەباتبەڕێوە،ئیدیناتوانێتبەتەواوەتی
یەکدیویشتێکلەخۆیداهەڵبگرێتوببێت،بەڵکوهەمیشەوبەبەردەوامیدوودیوی
شتێکەوئەمشتەشخودیسیستەمەکەیەوەکویەکێککەهەیەوبەوشێوەیەهەموو
بە لەدووانەییخۆیدایەتی، بەاڵم یەکسیستەمە، هەڵگرتووە. لەناوخۆیدا شتەکانی
هەمووجیاوازیيەکانیيەوەبۆبوونیجۆرەیەکێتیەک.لەبەرئەوەیەکێتیبەبێنەبوونی
ناکۆکوجیاوازودوودیویبوون،نابێتهەڵبکاتوڕووندات.بۆئەوەییەکێتیهەبێت،
بۆهیراکیتلیسدەبێتجیاوازیودووانەییوناکۆکیوهەوڵدانوگۆڕانیبەردەمهەبێت

لەناوبووندا.
لەبەرئەوەیبەوشێوەیەهەنودیوێکیانلەدیوێکیتریانجیاوازترە،لەبەرئەوەیناکۆکیەکە
شێوەیەک بەهەموو سروشت چونکە هەبێت، یەکێتی لەوەدەچێت ئیتر دووانەییەو،
پێویستیبەوسیستەمەهەیەبۆئەوەیبتوانێتیەکێتيیەکلەسەربوونێکیدووانەیی
دابمەزرێنێت.لەبەرئەوەیەکێتیيەکنیيەوەکوخۆیبێتبەبێجیاوازیودووانەیی،
دروستبووەو دژەکان و کۆمپلێکس و ناکۆک بوونی لەسەر یەکێتیيەکە جۆرە بەڵکو
کاردەکات.ئەگەرهەمووشتێکدیوێکیجیاوازیهەبێت،ئەواگۆڕانئیمکانیدەبێت

لەناوئەوجیهانەدا.
هەمیشە فڵەکسدایە(، لەناو گۆڕاندایەو)جیهان لەناو هەمیشە هیراکلیتیس، بۆ بوون
بەردەوامەووەرچەرخانوگۆڕانکاريیەکاندەهێنێتەئاراوە.ئەمەهیراکلیتیسدەکات
بەمەتریالیستوهەروەهاتەماشاکردنیدیاردەکانیناوسروشت،تەماشاکردنیکۆمەڵگاو
ژیانیمرۆڤیشبەوشێوەیە.هیراکلتیسکۆزمۆلۆجیوئەنترۆپۆلجی،یانگەردوونو
کۆمەڵگا،بەشێوەیەکلەشێوەکانوەکویەکدەبینێت.نەوەککپییەکتری،مەبەست
و جیاوازی جەنگو لەناو کۆمەڵگاشدا لەناو و سروشت لەناو ژیان بەڵکو لەوەنيیە،

سیستەمێکیدووانەییدایە،هەمووشلەناوئەویەکێتیەدانکەیەکە.
دەکات.چونکە ئاگر بەمیتافۆری ئاماژە بەردەوامەوە و قووڵ بەسۆزێکی هیراکلتیس
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لەناو وەرگیردراون گۆڕان وەکو هەردووکیان ڕووباریش، هەروەها ئاگرو لەوەدەچێت،
لەسەر کاریگەری بەقووڵی ترە تێزەیەکی جەنگیش هەروەها بەبەردەوامیدا.
بیرکردنەوەیهیراکلیتیسهەیە،وەکوئەوەیجەنگجۆرەپێویستیەکەبۆجواڵندن
وگۆڕانوبەردەوامیبوونیئەویەکێتیەیهەمیشەدەبێتئیشلەسەردیوێکی
شتەکانبکاتلەپێناویدیوەکەیتری.دونیایهیراکلیتیسیبەبێجەنگموومکین
نیيەببێتودرێژەبەخۆیبدات،دیارەدژەکەیجەنگەدەکاتەئاشتی.بەمانایەکی
تریش،هەمیشەدیوێکمانلەشتەکاندەوێتبۆئەوەیبتوانیندیوێکیتریژیان
ببینینوهەڵيبسەنگێنین،چونکەژیانهەمیشەلەناودژوجیاوازيیەکانیدایە.وەکو
باشەوخراپە،ڕەشوسپی،بەرزونزم،ژیانومردن،ڕۆژوشەو،ڕادەیپلەی

گەرماوسەرمایوەرزەکان،وەکوهاوینوزستان..تادوایی.
تێگەشتنلەئاگر،وەکوتێگەشتنلەجەنگیشبێت،چونکەهەردووکیانپابەندن
لەتێگەشتنبەگۆڕانەوەلەناوسروشتوکۆمەڵگاشدا.گۆڕانپەیوەندیبەدونیای
قەیرانەکانەوەهەیە،لەبەرئەمەبوونیقەیرانەکانوەکودیوێکیگرنگوجەوهەری
بینراونلەالیهیراکلتیس،دونیایەککەئەزموونیدونیایمرۆڤایەتیئێمەدەیکاتو
هەیەتیهەرگیزبەبێبوونیقەیرانناتوانێتهەبێت.قەیرانوئاشکراکردنیقەیران،
لەپێناویبەردەوامیویەکێتیدا،هەروەهادامەزراندنیجۆرەبااڵنسوهارمۆنیەک

لەناوبوونداکەدژەکانیتیادایە.
هەروەهابوونیئەمبیرۆکەیەوەکوئاماژەیبۆدەکەندەگەڕێتەوەبۆئەنێگزامێندەر،
چونکە»بناغەیئەوسیستەمەیئەنگێزامێندەریپێدەبیندرێت،وەکوئەوەی
هەروەها سیستەمەکەی، بێسنووری لەنێوان جیاوازيیە ــدەوە، دی لەم ــراوە وت
کۆزمۆدا)سیستەمیگەردوونی(.بەاڵمبۆئەنگێزامێندەر،ئەوهێزە)فۆرس(گرنگانەی
کەئیشلەناوگەردوندادەکەن،ئەوانەبوونکەدواییناویانبە)سیستەمیدژەکان(
هێنراوە:دووانەکانلەشتبوونیخۆیانداوەکودژبەیەککەبەشێوەیەکیزۆرناویان
هێنراوەوەکو‹سارد‹و‹گەرم‹،‹تەڕ‹و‹وشک‹«.)سەرچاویسەریسەرەوە،

ئیدواردهەسی،الپەڕە20(
و دەبێت پڕتر دروسترو زیاتر هیراکلیتیس، لــەالی ــان دژەک بیرۆکەیەی ئەم
ئاماژەیپێکراوە.ئەمدژانەبۆهیراکتیسئیشیگرنگیانهەیەلەتەکشووناس
دژەکانن هیراکلیتیس بۆ چونکە، گەردووندا. دونیاو و بوون یەکێتی لەتەک و
ڕێگامانپیشاندەدەنبتوانیندیوەکانیتریجیاوازيیەکانببینینولەوئاستەوە
بتوانینلەبوونتێبگەینلەبەردەمدووفاقیهەمووشتودیاردەیەکدا.ئەمدژانەی
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هیراکلیتیسوەکوناکۆکی،دژبەیەکنین،لەئاستئەوەیلەبەرئەوەیپێچەوانەی
باشەو بۆنمونە وەکو بکەن، تەواو یەکتر و لەجەنگدابن دەبێت ئیتر یەکترن،
خراپەلەوێنەیشەڕیخوداوشەیتانداوکۆتاییبردنەوەیباشەوخوداوەند.دونیای
دژەکانیهیراکلیتیسبەوشێوەیەنیيە،نا،بەڵکولەبەرئەوەیپێچەوانەییەکترن،
ئیدیدەبێتبوونیانکاریگەروجەوهەریبێتبۆئیشکردنوبەڕێکردنیخودیئەو
سیستەمەیواقیعیگەردوونیتیادابەڕێوەدەچێت،نەوەکجەنگێکدژییەکتری

بۆوەدەستهێنانیواقیعێکیتاکجەمسەری.
ئەوەی بەحوکمی ئەمەش و جەمسەردەبێت تاک واقیع دژەکــان، بوونی بەبێ
چۆنلەناوئەمژیانوبوونەداینهەرگیزنابێتوموستەحیلیشە.ئەمبیرۆکەی
دایەلەکتیکەکاریگەریزۆریبەسەرفەلسەفەیمۆدێرنوپاشمۆدێرنیشەوەهەر
هەیە.بۆنمونە،وەکوهیگڵومارکسونیتشەش.ئەگەردووانەییدونیاوژیان
وەکولۆگۆسبێت،ئەوادایەلەکتیکەلەئاستیتەماشاکردنیخودیدیاردەکانو

هەروەهائاستیزمانوبیرکردنەوەیشلێیان.
هەندێکلەوبڕگانەیدەیانەوێتئامانجیدووانەییناوشتودیاردەکانیسروشتو

کۆمەڵگابسەلمێنن،وەکوئەمانەیخوارەوە:
گەڕانەوەیە سەرەوە بەرەو »چوون دەڵێت نۆدا و شەست بڕگەی لە بۆنمونە
بەرەوخوارەوە«،ئەمەشلەزۆرشوێنیترداوەکوئەمەهاتووە»چوونەسەرەوە
چوونەخوارەوەیە«واتەبوونیڕێگادەتوانێتسەرەوەیهەبێتوخوارەوەشی
هەرهەبێت،بەاڵمدواتردووکۆتاییجیاوازنینلەخۆیاندا،بەڵکودووجیاوازنلەسەر

هەمانڕێگادا.
چی عەدالەتی ناوی ئایا ناعەدالەتی، بوونی »بەبێ دەڵێت شەستدا لەبڕگەی

مانایەکیهەبێت؟«.
لەبڕگەیپەنجاوحەتدادەڵێت»لەبەرئەوەباشوخراپیەکن«.

هارمۆنی لەڕێگای کۆزمۆیە)گەردوونە( »ئەم دەڵێت شەشدا پەنجاو لەبڕگەی
گرژیەوەئیشدەکات،وەکوتیروکەوان«.

لەبڕگەیپەنجاوهەشتدادەڵێت»باشونەخۆشبۆدکتۆربەدڵنیاییەوەدەبێت
یەکبن،بۆیەدکتۆرحەقدەستیخۆیلەئازاردانیکەسینەخۆشپەیدادەکات«.
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ئاگروئاووەکومیتافۆر
سەنتەری ڕەنگە دەکات، جەوهەری ئێجگار گەمەیەکی هیراکلییس لەالی ئاگر
بیرکردنەوەکانیداگیرکردبێت،چونکەوەکوجەنگووەکوگۆڕانکاریشدەبیندرێت.
بەاڵملەکۆندا،ئاگروەکوشتێکیشیانسەرچاوەیەکیشبینراوەبۆلێکدانەیهزری
نیيە. ڕاست زۆر بیرکردنەوەیە ئەم لێوەهاتووە، بوونی تەواوی کە هیراکیتیس
زۆر بەشێوە ئەگەر ناتەواوە سەیرو حاڵەتێکی جیهان وەکو ئاگر تەماشاکردنی
حەرفیەکەیوەریبگرین.لەبەرئەوەیڕێگەیەکیتریانبۆئەمدیاردەیەیبەکارهێنانی
وشەیئاگربینیوەتەوەلەترادیسۆنیکۆنییۆنانیدا)سەرچاوەیسەرەوەمێڕیل

ڕێنگ،الپەڕە74(.
ئەگەربەکارهێنانیئاگروەکوسیمبولێکوەرگێڕانوخوێندنەوەیبۆبکەین،ئیتر
لەوێوە،بەکارهێنانیوشەیئاگردەتوانێتماناودەاللەتیزۆرمانبداتێبۆتێگەشتن
لەمەبەستەکانیهیراکلیتیس،ئیترڕەنگەلەپرسیئەوەتێبگەین،کەبۆچیئاگر
بەوشێوەزۆرسنەتراڵەبایەخپێدەداتوبەکاریدەهێنێت.بەاڵملەگەڵئەوەشدا،
ئەوخەیاڵوبیرکردنەوانەیلەڕێگایبەکارهێنانیئاگرەوەدروستدەبێت،کاریگەری
خۆیدادەنێتلەسەرئەودیدەفەلسەفیەیکەپێلەسەرگۆڕاندادەگرێتبەهەموو

شێوەیەک.
بۆنمونەلەبڕگەینۆزدەدادەڵێت»ئاگرلەبۆهەمووشتێکحاکمە«،وەکومانای
دوای مەحفدەکاتەوە، و دەسووتێنێت ئاگر لێرەدا. وەهایە بدات جەنیگیش
بەبێ ئۆردەریش بینابکەینەوە، دروستبکەینەوەو دەبێت ئیدی سووتاندنەکەش،

کەیاسوئاژاوەنيیە.بەمەشگۆڕاندێتەشوێنیئەوەیزووتربوونینەبووە.
ئاگر، وەکو لەسەرکردووە، ئیشی هیراکلیتیس وەرگرتنانەی و تەماشاکردن ئەم
هیوابینیيەکیئەدیبانەیگەورەلەالیئەمفەیلەسوفەمانهەبووە،ئاماژەیەکیقووڵە
برینگدا، و لەناوکۆییەکیوشک نەوەک بەاڵم فەلسەفی نووسینی ئیشکردنی بۆ
بەڵکولەناوکۆییەکیبەرهەمهێنوئەدەبیانەشدا.ئەگەرئاگرگرنگەبۆهیراکلیتیس،
کایەوە، هاتبێتە ئاگرەوە لەناو دونیا ــەواوی ت کە بیرکردبێتەوە وای ڕەنگە
ئەگەرچیئەمەبیرۆکەیەکیغەریبنیيەبەسەردەمیفیزیکوزانستیئەوکاتەی
مەڵەسێیەکان)هەمانسەرچاوەیسەرەوە،74(.بۆنمونەلەبڕگەیسیدادەڵێت
نەبەدەستیخوا لەبۆهەموومانشتێکیعامەیە »سیستەمیکۆزمۆ)ئۆردەر(کە
وەنەبەدستیمرۆڤدروستنەکراوە،بەاڵملەبۆهەتاهەتاییبووە،ئەبێتوهەرواش
بمێنێت:ئاگرێکی-زیندوویهەتاهەتاییداگیرساوەلەڕێژەیخۆیدا،تەواویشئەبێت
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لەڕێژەیخۆیدا«ئایاپێماندەڵێت،تەواویئەمگەردوونەیکەهەتاهەتاییبووە،
لەئاگرەوەهاتووە؟ئەگەرچیمانایەکەیزۆرئاشکرانیيە.بەباوەڕیزۆرلەسکاڵەروو
تایبەتمەندەکانتەماشایەکیحەرفینیەبۆبەکارهێنانیوشەیئاگربەتەواوەتی،
بەڵکوتەماشاکردنووەرگرتنیئاگرەوەکوئەوەیچیدەکاتوچۆنکاریگەرە
لەناوبووندا،واتەئاگرئەمەندەیسیمبولەلێرەدائەوەندەوەرگرتنێکیحەرفینيیە
بەوشێوەیە.ئەوەیسەرنجیزۆرڕادەکێشێتئەوەیشەکەهیراکلیتیسدەڵێت،ئەو
ئاگرەتەواویشدەبێتلەبەردەمڕێژەیخۆیدا،ئایائەمەچۆنوەربگێڕدرێت،ئایا
ئەمەجۆرەپەرەدۆکسێکیتریهیراکلیتیسیە،یانزانستچۆنئەمەدەخوێنێتەوە؟
لەبڕگەیبیستوحەتدا،سەبارەتبەئاگردەڵێت»چۆن،لەئاگرڕادەکەیت،کە

هەرگیزناچێتەژێرەوەوهەمیشەجێگیرە«.
ئەگەریەکێکهیراکلیتیسیشیبەرگوێنەکەوتبێت،وەکوئەوەیەبڵێیئەستەمە
میتافۆریڕووبارەکەیبەرگوێنەکەوتبێت،هیراکلتیسبەناوبانگیيەکیزۆریهەیە،
نمونەیپەڕینەوەلەڕووبارەکەیبۆتەڕستەیەکبەدەستهەمووانەوە.ئەگەرچیئەم
بڕگەیەلەالیئەفالتونبەشێوەیەکلێکدراوەتەوە،هیچنەبێتزۆرتەماویەوهەڵەیەو

ئەمەشلەبەرخاتریبیرکردنەوەیخۆیکردوویەتی.
هیراکلیتیس،بەاڵملەزمانیئەفالتونەوە،دەڵێت»ناتوانیدووجارلەهەمانڕووبار

بپەڕیتەوە«.)الپەڕە،18(
.Melchert،Norman.ThegreatConversation
.Pre-SocraticsthroughDescartes.Volume1
.2007،NewYork:Oxforduniversitypress

بەاڵملەڕاستیدائەوگوتەیەیهیراکلتیس،کەئەفالتونبەوشێوەیەئاماژەیبۆدەکات،
مانایەکەیجیاوازتریلەوەیهیراکلیتیسهەیە.ئەوەیهیراکلیتیسبەمشێوەیە
دێت»ئەوانەیکەپێدەنێنەناوهەمانڕووبارەوەئاویدیکەدێتەناوهەمان

ڕووبارەوە«.)هەمانسەرچاوەیسەرەوە(
ئەموتەیەبەزۆرشێوازیجیاوازهاتۆتەگوتنوئاماژەیبۆکراوە،بەاڵمبڕوام
نیيەهیراکلتیسئەوەیلەخەیاڵدابێتکەئەفالتوونمەبەستێتی،چونکەشتێکی
مەحاڵە،یەکێکنەتوانێتپێبخاتەناوهەمانڕووبارەوەجارێکیتر،ڕاستەئاوی
ترهەمیشەوبەبەردەوامیدەڕۆنلەبەرڕووبارەکە.ئەوگۆڕانەیئەفالتونئیدعای
بۆدەکاتلەژێرناویهیراکلیتیسداڕاستنيیەبەتەواوەتی.بەاڵمئەوەیکەحاڵەتە
زۆرجیاوازەکەدروستدەکات،ڕەنگەکاتیجیاوازیچوونەناوڕووبارەکەوەبێت،
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هەروەهاڕووبارەکەهەمیشەئاویتریلێدەڕواتوبەوشێوەیەڕەنگەکتومتهەمان
لێکدەداتەوە، و وەردەگرێت بەوشێوەیە ئەوە ئەفالتون بەدەستەوە. نەدات مانا
نەوەکبۆئەوەیلەگەڵهیراکلتیسدایەکڕانەبێت،بەڵکویەکڕایە،چونکەڕووبارەکەی
هیراکلتیسئەنۆلۆجیەکەبۆواقیعیئێمەوئەمدونیایەیتیایدادەژین.چونکەئەگەر
واقیعێکیوامانهەبێتوهەمیشەوبەبەردەوامیلەناوگۆڕاندابێتوئیتروەکو
حاڵەتێکیڕاستەقینەوسابتوڕاشیناڵنابێتودەرناکەوێت،بەڵکوجیهانێکەبێجگە

لەوەهمودرزۆنی)گۆڕانیبەردەوام(هیچیترنیيە.
بەاڵمهیراکلیتیسئەوەناڵێت،کەئەفالتونلەناوکەوانەیخۆیدادایناوە،ئەفالتون
ئەوەدەکاتبۆئەوەیڕەخنەیواقیعێکیبەوشێوەیەبکاتزۆربەقووڵیکەئەویش
ئەزموونیمرۆڤایەتیەلەئاستدونیایمەتریالدا،هەروەهابۆئەوەیدڵسۆزیباوەڕی
ئەو ڕوو. بخاتە دەکات ئاماژەی پەرامێنداس واقیعەی ئەو بۆ خۆی، فەلسەفی
واقیعەش،کەدەبێتجەوهەریڕاستەقینەییوڕاشیناڵبێت،ئەویشواقیعێکبێت
لەدەرەوەیگۆڕانوفرەیی،بەڵکودەبێتیەکدیویهەبێتوبتوانێتوەکوخۆی

بمێنێتەوە،بەبێهیچهەڵبەزودابەزوگۆڕانکاريیەکیش.
»پێئەخەینەناو،وەپێناخەینەناوهەمانڕووبارەوە.ئێمەخۆمانینوخۆمانیش

نین«.
ئەمەلەوەیخوارەوەوەرگیراوە:)الپەڕە،30(

Edited by Cohin، Marc. Curd، Patricia، and C.D.C
.Reeve

ReadingsinAncientGreekPhilosophy.FromThales
.toAristotle

1995،.Indianapolis:Hackettpublishing،Inc


ئەوکاتەی تەنانەت هەمووشتێک، دژی ڕادیکاڵ بەشێوەیەکی نایەت هیراکلیتیس
دەبێتخۆی گۆڕانەو قابیلی هەمووشتێک لەبەرئەوەی بوەستێتەوە، تیایشیداین
بەجێبهێڵێت،بەمشێوەیەسەنتەریبیرکردنەوەیهیراکلیتیسلەبەرئەوەیلەسەر
گۆڕانو)فڵەکس(دەوەستێتەوە،لەبەرهەمانهۆییشپێلەسەربوونیئەوواقیعەش
دادگرێتکەدەبێتەزەمینەوڕێگاخۆشکردنیبۆبوونیگۆڕانەکەی،چونکەبەشێکی
لەخەیاڵیدایەتی. هیراکلیتیس یەکێتیەی ئەو لەناو هاتنەکایەوەی بۆ سروشتیە
لەناو و دەگۆڕێت هەمیشە لەهەمانکاتیشدا بەاڵم خۆی، وەکو هەیە ڕووبارەکە
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ڕانەوەستانێکیبەردەوامداخۆییشینیيە.ئەگەرچیلەناوزماندا،ڕەنگەڕووبارێکمان
بەناوی تیادانەبێت،بەاڵمهەر ئاویشی هەبێتوئێستاهەروشکیکردبێتو

ڕووبارەوەناویدەهێنین.
وەکوئێمە،ئێمەخۆمانینوەکوشووناس،لەدایکدەبین،دەبینبەمنداڵ،دەبین
بەهەرزەکار،پیردەبینودەگۆڕێین،بەاڵمخۆشمانینلەگەڵئەوەیکەدەشزانین
لەناو هەمیشەش و خۆمانین چونکە ئەبەدی، ڕاوەستانێکی وەکو نین خۆمان

کەناڵەکانیگۆڕاندالەناوکاتوشوێنداگۆڕانمانبەسەردادێت.
بەکورتیڕووبارەکەیهیراکلیتیس،ئاماژەبەجیهانوهەروەهاحاڵەتیئێمەشدەکات
لەئاستیگۆڕاندابەگشتی،بەاڵمباوەڕماننیيەبەوەیگوایانەتوانیندووجارلەو
ڕووبارەنەپەڕینەوە،چونکەبەتێگەشتنەئەفالتونیەکەلەوبڕگەیەیهیراکلیتیس
ڕووبارەکەهەمیشەدەبێتەڕووبارێکیتربۆپەڕينەوەلێی.دیارەئەفالتونئەمە
دەکاتلەبەرخاتریئەوەیخۆیدونیایئێمەوەکوئەوەدەبینێت،بەڕەقیدژایەتی
ئەودونیایەشدەکاتلەبەرخاتریئەوەیناتوانێتوەکوچۆنپەرەمێنداسبوونێکی
ڕاوستاوجێگیریئەبەدیدەوێتبۆڕاستی.هیراکلیتیسپێماندەڵێتئەوەئێمەین
وئێمەشنین،چونکەئێمەینولەهەمانکاتیشدالەناوکاتوشوێنداگۆڕانمان
بەسەردادێتوکاریگەرینبەڕەگەزەکانیگۆڕانمانەوەلەناوجیهاندا.شایانیباسە،
ئەفالتونلەدایەلۆگی)تیتیتەسدا(لەنەفەسێکیدرێژدائاماژەبەپرۆتۆگۆراسو
هیراکلتیسیدەکات،ئارگیومێنتیئەوەدەهێنێتەپێشەوەکەمەعریفەیپرۆتاگۆراس
وەکومیتافیزیکناتوانرێتبەرگریلێبکرێت،لەبەرئەوەیئەنجامیگۆڕاندەهێنێتە
کایەوەبەهەمووشێوەیەکدژایەتیدەکات،بەمەشهیراکلیتیسدەکەوێتەهەمان
سەنگەرەوەودژایەتیدەکرێت.ئیدیهەماندیدیئەفالتونیبۆپرتۆتۆگۆراسو
هیراکلیتیسوەکویەکیلێدێتلەئاستیاندا،ئەگەرچیهیراکلیتیسوەکوسۆفیستێک

نەناسراوە،بەاڵمپرۆتۆگۆراسیەکێکەلەناوەهەرزۆردیارەکانیسۆفیست.

جەنگ
ماناوچەمکیجەنگبۆهیراکلیتیسگرنگيیەکیزۆروبێوێنەیهەیەبۆتەماشاکردنی
گەردون،هەروەهاژیانیناوسروشتوکۆمەڵگاش.بۆنمونەنەوەکهەرلەبەرئەوەی
کەجەنگدژییانپێچەوانەیبیرۆکەیدووانەیئاشتیە،بەڵکوبوونیجەنگوەکو

عەدالەتوهەوڵدانئاماژەیپێکراوەلەالیهیراکلیتیس.
بۆنمونەلەبڕگەیچلوچواردادەڵێت»جەنگ،وەکوباوکیهەمووشتەکان«یان
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بەشێوەیتریشهاتووە،وەکوجەنگپاشاوباوکیهەمووجیهانە.هیراکلیتیس،
لەوەدەچێتکاتێکوشەیجەنگبەکاردەهێنێت،لەناوکۆیکێشەوقەیراندامەبەستی
بێت،یانوەکومانایوشەی)کۆنفلێکت(،واتەکێشەوتەنگوچەڵەمەکان.ئەگەر
تەماشایبوونیژیانوجیهانیشبکەین،ئەواهەرگیزلەدەرەوەیکێشەوقەیران
وتەنگوچەڵەمەودوایشجەنگەکاندانیيە،بەڵکوبوونوەکوعەمانئللیڤیناس،
بیرمەندیزۆرنوێیئەمسەدەیەمان،هەماندەنگدانەوەیبیرۆکەیهیراکلیتیس
بوون ئەڵێت، ،)21 الپەڕە ئینفینیتی، و )تۆتاڵێتی لەکتێبی پێدەکات. ئاماژە

»وەکوجەنگخۆیپیشاندەدات«.
ئەمبیرۆکەیەیجەنگەڕووبەڕێکیجەهەریهەیەوتەنانەتلەئەرستۆیلۆجیکی
داروینوشەڕیچینایەتی ئەنتینۆمیکانتوهەڵبژاردەیسروشتی دژەکانیدا،
دووبارە فرۆیدەوە ئیگۆوسۆپەرئیگۆی لەڕێگای ئید، کەپتی تەنانەت و مارکس
تێرمەهیراکلیتیسەیە،وەکوڕەگەزێکیگرنگو دەکرێتەوەودرێژەیهەیە.ئەم
بۆ هەر نەوەک دیارە.جەنگ، بەزەقی ڕۆژئاوایی فەلسەفەی مێژووی ناو دیاری
بوونەوەرێکیترسناکو دیاریدەکاتووەکو تۆماسهۆبز،کەسروشتیمرۆڤ
خۆپەرستوێنادەکارێت،هەروەها،بۆنمونەیەکێکیوەکوکانتیش،درەنگلەژیانیدا
هەستیبەوەکرد،وەکوجۆرەهۆبزیەکدەڵێت»حاڵەتیئاشتیبۆمرۆڤایەتیکە
مرۆڤەکانلەگەڵیەکتریدابەوشێوەیەبژینسروشتیمرۆڤنیيە،بەڵکوحاڵەتی

سروشتیمرۆڤحاڵەتیجەنگە«.
کانتلەنووسینی)ئاشتيیەکیبەردەوام(،ئەوئاماژەیەیسەرەوەپێشکەشدەکات،
دەیەوێت کە جیهانە، و مرۆڤ سروشتی سەرەکی حاڵەتی جەنگ وادەکات کە
بابەتەکەی ناوی هەر بهێنێتەدی، بۆ نەبڕاوەمان و بــەردەوام ئاشتیەکی جۆرە
دەنگدانەوەووروژانێکیکاریگەروقووڵیئاینیلەبەرخاتریئاشتیدادەمەزرێنێت.
ڕۆسۆبەمشێوەیەتەماشایحاڵەتیمرۆڤناکات،ئەگەرچیکانتکاریگەریڕۆسۆی

بەسەرەوەیە،بەاڵمهاوڕانیەلەگەڵیدا.
ئەمزانیاریەلەمکتێبەیخوارەوەوەرگیراوە)الپەڕە،2،3(

.Hillman،James.ATerribleloveofwar
2004،NewYork:Thepenguinbookpress

دەخوێنینەوە، هیراکلیتیس دژەکانی بیرۆکەی و یەکێتی چەمکی کاتێک بەاڵم
وەکوئەوەیەکەبڵێیجۆرەئاشتیەکهەیەلەناوەوەیاندا،چونکەهەمیشەلەدوای
بااڵنسێکدادەگەڕێنبۆئەوەیسیستەمەکەالسەنگنەبێتوبتوانێتخۆیببات
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بەڕێوە.بەاڵملەناوئەویەکێتيیەهیراکلیتیسیەداجەنگگەمەیەکیقووڵدەکات،
چونکەجەنگپاشایئەمجیهانەیە.ئەویەکێتیيەیئاماژەیبۆدەکاتجۆرە
ئاشتیەکنیيە،بەڵکوجەنگێکەلەبەردەوامیخۆیدا،بەاڵملەگەڵئەوەشداوەکو
جۆرەپێداویستيیەکە،چونکەبەبێئەوەلەناوجۆرەئاشتیيەکیدرۆزنوبێماندا
دەژین،مانایجەنگکاردانەوەیەبۆعەدالەت،ئەمەشبۆخۆیپەیوەندەبەبیرۆکەی

گۆڕانەوەلەناوجیهاندا.
لەئەنەگزامێندەرەوە ڕینگەوە، میریل بەالی بۆنمونە جەنگە، بیرۆکەی ئەم
وەرگرتووەوپڕتریکردووە.)میڕیڵڕینگسەرچاوەیسەرەوە،الپەڕە،71(،چونکە
جیهانیهیراکلیتیسوەکوجیهانیگۆڕانە،ئەمگۆڕانەشلەناویانبەناسینەوەو
کارێکتەرایزیتێزەگەلیوەکوهەوڵدانوهاندانوهەروەهاڕووخاندنەوەدەبینرێت.
لەبەرئەوەگۆڕانوجیهانیهیراکلیتیسیبەبێدژەوناکۆکیوجەنگەکانبوونی
نابێت.لەبەرئەوەیقەیرانهەمیشەئامادەیەلەناوئەمجیهانەدا،گۆڕانیشهەمیشە
بەردەوامەلەناوحاڵەتەکاندا،ئیتروادەکاتکەجەنگهەمیشەهەبێتوەکوبوونی
ئەوە گرنگە دەڵێت»زۆر هەشتاشدا، و پەنجاوسێ بڕگەی لە بۆنمونە گۆڕان.
بناسینەوەکەجەنگشتێکیعامەیەوقەیرانیشعەدالەتەوهەربەوشێوەیەهەموو

شتێکدەناسرێتەوەلەڕێگایقەیرانەوە«)هەمانسەرچاوەیسەرەوە،72(.
بەاڵملەگەڵئەوەیئەمجەنگەبەوشێوەیەهەمیشەهەیەوهەروەهابوونیقەیرانیش
بوونیناسینەوەیە،بەاڵمستایشیبوونیهارمۆنیوبااڵنسبوونیلۆگۆسەکەیکە
تەواویجیهانوگەردونەدەکات،ئەمەشبۆخۆیپابەندەبەدونیاییەکێتیو

بیرۆکەیدژەکانيیەوە.لێرەشدامارکسوهیگڵدەبیندرێن.


هیراکلیتیسوەکوئیڵیت
فەلسەفەهەرلەسەرەتاکانييەوەکێشەوگرژیزۆریهەیەلەگەڵنەتوانینیتێگەشتن
ئاسایی. سادەو کەسی جیهانی بۆ فەلسەفە کارپێکردنی و وەرگتنی لەدونیاو
هەروەهاکەمنینلەوفەیلەسوفانەیبەزمانیڕەقلەگەڵکەسانینافەیلسەسوفدا
مامەڵەدەکەنودەنووسن،ئەمەشجۆرەبۆشاییەکیلەنێوانیانفەیلەسوفوکەسانی
ئاساییدادروستکردووە.بەهەرحاڵ،هیراکیلتیسیشلەدەرەوەیئەمهەستەدانيیە،
زۆرجارهێرشدەکاتەسەرنەوەکهەرکەسانیئاسایی،بەڵکوواپێدەچێتوەکو
جۆرەڕەشبینێکخۆیبینیبێتەوەلەبەردەمسروشتیمرۆڤایەتیبۆفەرمنەبوونی

ونەتوانینیتێگەشتنوئیشکردنیڕاستیوحەقیقەتوفەلسەفەش.
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هیراکلیتیس،ئەگەرچی،بۆنمونەکاتێکئاماژەبەلۆگۆسدەکات،بەشێوەیەکباسی
لێوەدەکاتکەبۆهەمووانەوهەمووانیشدەتواننلێیتێبگەین،بەاڵمئەمەندەش
بەئاسانینیيەبۆئەوەیهیراکلیتیسئارامبێتودڵنیاشبێتلەوەیمرۆڤایەتی
دەتوانێتئەوەبکات.بۆنمونەلەبڕگەیشەشدا،بەزۆربەدەڵێت»لەگەڵئەوەشدا
نەهونەریگوێگرتنونەهونەریقسەکردنیشیانهەیە«،وەکومیستکێک،لەبڕگەی
حەوتەمدا،دەڵێت»هەرکەسێکنەتوانێتنادیارببینێتناتوانێتهیچببینێت،ڕێگای
زانراومانایداخستنە«هەروەهالەبڕگەیچواردا،دەڵێت»خەڵکیحیکمەتی
خۆیانبەدرێژدادڕی)قسەکردنیبێتام(کوولکردووە،ناشتواننچاووگوێچەکەیان
لەبەرئەمەیە ئامادەیە، هایدیگەریزمدا لەناو بڕگەیە ئەم جەوهەری بەکاربهێنن«
هایدیەگەرلەماڵیبیردکردنەوەیدا،پیاسەنەبڕاوەکانیلەگەڵئەفالتونوئەرستۆو
پەرمێنداسوهیراکلیتیسدادەکاتهەمیشە.پێموایەکتێبیلەسەرهەرهەموویان
نووسیوە.کوولبوونیحیکمەتوعەقڵبەقسەکردنیبێتاموزۆرەبڵەیی،وامانلێدەکات
کاربکاتەسەرئۆرگانەکانیبینین)چاو(،هەروەهاگوێگرتن)گوێچکە(.هیراکلیتیس
ئازاراويیەوەبەرامبەرزۆربە، زۆرجار،نەوەکهەردەکەوێتەحاڵەتێکینیگەرانو
کەناتواننونایانەوێتبیربکەنەوەولۆگۆسببیننوهەستیپێبکەنکەلەناویدا
دەژین)بوون(،بەڵکوتووڕەشدەبێتوبەڕەقیلەبڕگەیپێنجدا،دەڵێت»زۆرن
ئەوانەیبەسەرنەکەوتووییدەمێننەوەونازاننچییانبینیوە،هەروەهاناشتوانن
بڕیاریئەوەبدەنکەفێریچیبوون،لەگەڵئەوەشدابەخۆیاندەڵێندەزانین«.

هیراکلیتیس،دیارەبۆجۆرەمرۆڤێکەبتوانێتلەلۆگۆسەکەیتێبگات،ئەویش
خودیژیانوئاگاییناودونیاوژیانوگەردونە.لەبەرئەوەیهیراکلیتیسلەبۆ
زۆربڵەییوقسەکردنیبێماناوهیچوزیادەشنیيە،ڕەنگبێتشێوازینووسینە
کورتەکانیبەڵگەیەکیشبێتبۆئەمە،پێیباشترەبێدەنگىهەبێتوەکوجۆرە
لەبڕگەیسەدوسیدا بۆنمونە لەبریئەوەیکەخۆمانبدۆڕێنین، چارەسەرێک،
دەڵێت»بێدەنگی،چاکبوونە«بۆهیراکلیتیس،مرۆڤایەتیگرنگەبتوانێبەئاگابێت
ووشیاربێتلەناوئەوجیهانەیتیایدادەژی،لەناوجیهانێکداهەستوبیرکردنەوەو
کردارەکانیمرۆڤایەتیگرنگيیەکیزۆریاندەبێتلەئاستینرخوبەهایاندا،بۆنمونە
لەبڕگەینەوەدوچواردەڵێت»خەڵکینابێتلەکاتیقسەکردنوکردارەکانیاندا

وەکوخەوتووبن«.
هیراکلیتیسلەگەڵجیهانیسیاسەتدابێئومێدەوئەمەندەشهیواوخۆشحاڵیخۆی
بۆسیاسەتمەدارەکاندەرنابڕێت،ئەگەرچیوەکودەڵێن،پاشایەتیلەخێزانەکەیەوە
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بۆماوەتەوەبۆئەوەیببوایەبەپاشایئەوشارەیلێیژیاوە،بەاڵمئەوپیشەیە
ناکاتوبۆبراکەیبەجێدەهێڵێت.بۆنمونەلەبڕگەیسەدووچواردەدادەڵێت»وەکو
لەبۆخەڵکیشاریئەفەسوسیيەکان،گەنجەکانیان،پیرەکانیان،هەمووئەوانەی
لەنێوەندیشدان،بڕۆنخۆیانلەپەتیسێدارەبدەن،شارلەبۆمندااڵنبەجێبهێڵن«.
واتەبەڕێوەبردنیشارێکلەالیەنمندااڵنەوەباشترومۆراڵترەلەالیەنسیاسیو
پیاوەبەدەسەاڵتەکانەوە.لەزۆرشوێنیتردائەمبڕگەیەواهاتووە،سیاسيیەکان

خۆیانلەپەتبدەنوشارتەسیلیمیمندااڵنبکەن.
هەروەهالەبڕگەیسەدوهەژدەدادەڵێت»لەکاتێکدائەوانەیدەمیانپڕەلەقسەی
زل،ڕەنگەخۆیانبەخاوەنیعەقڵیگەورەبزانن،عەدالەتکتێبەکەیدەپارێزێت
لەسەردرۆزنودووڕووەکان«هیراکلیتیسبەهەمووشێوەیەکبێئومێدیخۆی
بەرامبەرمرۆڤایەتیدەردەبڕێت،لەبڕگەیسەدوسیانزەدادەڵێت»لەهەزارپیاو
بەتەنیاپیاوێکمبدەرێبەاڵمئەگەرباشترینیانبێت«هیراکلیتیسمرۆڤێکیدەوێت
بەئاگابێتلەبوونوخەواڵونەبێتلەناوژیانداوکوێرنەبێتلەناوخودیڕووناکی
بوون،لەبڕگەینەوەدوچواردادەڵێت»خەڵکیپێویستیانبەوەنيیەبەشێوەیەک
قسەبکەنوبجوڵێنەوە،وەکوئەوەیهەمیشەلەخەودابن«دووبارەلەبیرکردنی
بوونەهایدگەريیەکەیدەهێنێتەوەیادمان.ئیترلەمڕوانگەیەوەکەبێئومێددەبێت
لەبەردەممرۆڤایەتیدابەگشتی،لەبڕگەینەوەدوشەشدادەڵێت»خوویمەعریفە

خوویەکیمرۆڤانەنیيە،بەڵکوهیدیڤاینە«.
خاڵێکیگرنگئاماژەپێبکەین،لەنێوانوەرگرتنیشێوازینووسینوکاریگەری
هیراکلیتیسبۆسەرهەردووکهایدیگەرونیتشە،بۆنمونەپیتەرسلۆتەردایکلە
کتێبی)بیرمەندێکلەسەرتەختەیشانۆ:مەتریالیزمینیتشە(لەباسیکتێبیزانستی
شادابۆهایدیەگەر،ئاماژەیەکیگرنگدەکات،بەوەیکەیاریوگەمەینیتشەییانە
دەبێتەڕاستیەکبەتەنیالەجیاوازیکردنیدابەجدیەتیهایدیەگەريیانە)الپەڕە57(.

.Sloterdijk،Peter
.Thinkeronstage:NietzschesMaterialism

.1989:Minnesota
ئەوەیگرنگبێتبۆئاماژەپێکردنلێرەدا،کاریگەریوبینینیشێوازیهیراکلیتیسە
هایدیگەر لــەالی بــەاڵم گەمەکردندا، لەناوکۆیی بەشێوەیەکی نیتشە، لــەالی
جدیەتهەستپێدەکەینبەهەمووشێوەیەکی،ڕەنگەئەمەواشبکاتکەنیتشەلە
سنیکەکانەوەنزیکتربێت.لێرەدائەوەیهەستینیتشەییانەیەبەزۆرناوکۆییجیاواز



59

دەخوێنرێتەوەووەردەگیردرێت،بۆنمونەوەکوبوونگەراووەکوبینینومامەڵەکردن
لەگەڵنووسینداوەکوحاڵەتیژیانوهەستکردنلەناویداچۆنلەناوژیاندابمانەوێت
بگەینەئاستیئەوخۆشیانەیدەمانەوێت،ئەمەلەالیهایدیگەرنابینین.بۆنمونە
بڕگەیەکیگرنگیهیراکلیتیسهەیەدەڵێت»کاتگەمەیەکەتەنیامندااڵنبەجوانی
ئاماژەبە لەبڕگەیەکیتردا،نیتشەکاتێک یاریتیادابکەن«هەروەها دەتوانن
فەیلەسوفەکەمپێ بەڵکو فەلسەفەمپیشانمەیە، فیکردەکات،دەڵێتمێژووی
بڵێ،مەبەستیلەوەیەکەخودیفەیلەسوفوەکوهێزینووسینوداهێنانو
کاریگەریزۆرگرنگەوجیاوازیزۆرەلەمێژوویفەلسەفەوەکوتێکڕایی.هەروەها
ئاڵتوون مسقاڵێک دۆزینەوەی بۆ »پیاو دەڵێت هەشتدا لەبڕگەی هیراکلیتیس،
دەبێتخاکوخۆڵیدونیاهەڵبکەنێت«ئەمەبەوشێوەیەوەردەگێڕینکەخاتری
نیتشەبێت،نووسینیبڕگەیەکوەکومسقاڵەئاڵتوونێکوایە،ئەگەرچیتویست
تیادابیڵێیت)ئەگەرتوانیمان(لەوەزۆرگرنگترەچەندینالپەڕەتەرخانبکەینو
ئەفسانەو لەفیگەرو زۆری ئاماژەی نیتشە نووسینەکانی هەروەها ڕەشبکەینەوە.
چیرۆکیتیادایە،هەروەهازۆرینەیبەرهەمەکانیوەکوشێوەیپەرەگرافیکورت

نووسراون.

گۆڕان
لەسەرەتادا،دەبێتئاماژەبەوەبکەین،ئایابەڕاستیهیراکلیتیسئەوفەیلەسوفەزۆر
ڕادیکاڵەیە،کەلەالیزۆریڕادیکاڵەکانبەشێوەیەکیبێئەندازەستایشدەکرێتو
گوتەزایەکانیبەکاردەهێندرێتهەمیشە؟ئەمەڕووبەڕوویئەوەماندەکاتەوە،لەکاتی
کە ناسرابوو، بەوشێوەیە ئەفالتون لەسەردەستی بەتایبەتی هیراکلیتیس کۆندا،
بوونلەناوگۆڕانێکیبەردەواموڕادیکاڵدادەبینێت.بەاڵملەدونیاینوێماندائەم
بیرکردنەوەیەدەخرێتەتایتەرازوویەکیترەوەوبەشێوەیەکلێیهەڵدەگەڕێینەوە.
چونکەهیچنەبێت،ئەگەرهیراکلیتیسبەڕاستیبەوشێوەیەلەدونیاوبوونیڕوانیبێت،
ناوەستێت،گومانی لەناوگۆڕانێکیبەردەوامەوهەرگیزیش کەهەمووچرکەیەک
لێدەکرێت.ئیترئەوخوێندنەوەئیفالتونیەبۆهیراکلیتیسکۆندەبێتوهیراکلیتیس
بەدیدیترەوەوجیاوازەوەدەخوێندرێتەوە.دیارەدەزانرێت،بۆچیئیفالتونئەو
و مەتریال دونیای کە پێبڵێت ئەوەمان دەیەوێت چونکە بەر، دەگرێتە ڕێگایە
و بەردەوام گۆڕانێکی لەناو هەمیشە بەوشێوەیەیە، کەلتووریمان و کۆمەاڵیەتی
ترسناکە،کەنەوەکهەرخراپە،بەڵکوبەرهەمیکوشتنیفەلسەفەوعەدالەتو
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جوانیە.ئەمەشەرعیەتبەئەفالتوندەدات،لەپێناویعەقڵدادژایەتیزۆربەی
دژایەتی ئارگیومێنتەوە هەربەهەمان بکات، هونەرمەندانیش شاعیرو سۆفیستو،

هیراکلیتیسیشدەکاتلەپێناویسەرخستنیڕاشیناڵێتیپەرەمێنداسدا.
ئەگەرلەناودونیایەکیهەمیشەبگۆڕیبەردەوامدابژین،ئایاهیچشوێنێکومانایەک
بۆفەلسەفەوعەدالەتوجوانیدەمێنێتەوەوەکوخۆیان؟وەاڵمەکەی،بۆئەفالتون
نەخێرە.چونکەجەوهەرەهیراکلیتیەکەیدژایەتیئەوەدەکاتکەمرۆڤناتوانێتو
لەقاڵبدەدات لەسەرگۆڕانیش بۆچوونەکانی هەڵدەگرێتەوەو فێربێت، نایەوێت
لەپێناویسەرخستنیپەرەمێنداسوەکوفەیلەسوفیڕاستیوحەقیقەتینەگۆڕ.

بەاڵمئایاهیراکلیتیسچۆنچۆنیگۆڕاندەبینێت؟

هیراکلیتیسلەئاستیگۆڕاندائاماژەیزۆرگرنگوجەوهەریدەکاتودەڵێت:
»ئهوهیههمیشهییهبهتهنیاگۆڕانه«.

»بهتهنیالهناوگۆڕاندایهشتهکانئامانجیخۆیاندهدۆزنهوه«.
»ههمووشتێکلهگۆڕاندایه،ههمووشتێکبریتیهلهدژهکان«.

»شتهساردهکانگهرمدهبن،شتهگهرمهکانیشساردهبنهوه،شتهشێدارهکان
وشکدهبن،شتهکانکهتینوویاندهبێتشێداريیدهیانگرێت«.

»گرنگهئهوهیهبزانینکهجهنگشتێکیئاساییه،ههوڵدانیشعهدالهته،ههموو
شتێکڕوودهداتلهبهرانبهریانلهگهڵههوڵدانوزهروورهتدا«.

»جهنگباوکیههمووانهوپادشایههمووانه.ههندێکخۆیانوهکوخوادهردهخهن،
ههندێکیتروهکومرۆڤ؛ههندێکوهکوکۆیله،ههندێکیتریشئازاد«.

گۆڕانبۆهیراکلیتیس،خودیجیهانهومەکینەیجهوههریژیانه،لهبهرئهوهگۆڕان
و ههلومهرج بهو دهکات مهحکوم مرۆڤهکان و جیهان ههیه، وای سروشتێکی
کهشوههوایهیههیهتیودهیبێتوبهرههمیدههێنێت،بەاڵمشوناسوجیاوازی
وەکودژەکانیناوئەولۆگۆسەیوەکویەکێتیبوونئاشنادەکاتبەیەکتری.لهناو
کاتدا،ئهوهیههیهودهبێتودێتهکایهوه،ههرگیزوهکوخۆینامێنێتهوه،ڕاستی
زۆرلەمەداهەیە،ئهوهیوهکوخۆیدهمێنێتهوهخودیمهتاتیهتیواقیعیبوونه

لهناوجیهانیگۆڕاندا،ئێمەخۆمانینوخۆمانیشنینلەهەمانکاتدا.
ئهمهگۆڕانێکیبهردهوامه،ئهوهیپابهندهبهبهرگهگرتنێکیئێجگارقووڵومهزنهوه
بریتيیهلهجیهانیگۆڕانخۆی،بهبهردهوامیلەناوسروشتدا.وهکوهیراکلیتیس
دونیا بۆئهوهی کهواته نهبێت« گۆڕان تهنیا بهرگهنارێت شتێک »هیچ دهڵێت
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ههبێتلهبهرگهگرتنیخۆیدا،دهبێتگۆڕانبهبهردهوامیههبێتومهحكومبێت.
چونکه»ئهوهیههمیشهییهبهتهنیابریتيیهلهگۆڕان«.ڕهنگهئهوهیلێرهداپرسیار
دروستبکاتئهوهبێت،ئایائهگهرگۆڕانبهوشێوهیهبێتوههلومهرجیمهحکومیهتی
ههبێتبهسهرجیهانهوه،ئایائهمهنابێتهحاڵهتێکیڕادیکاڵیواکهبوونبکاته
جۆرهوههمێکیوا،یانههرگیزوهکوخۆینهبێتونهشتوانێتلهبهردهمڕاستیدا
بوهستێتوهکوخۆی؟لێرهدالهبهردهمئهوهداخۆماندهبینینهوهکهحهقیقهتی

بوونچیيهوچینيیهوچۆنپێناسهیبکهین.
بهحوکمیلۆجیکیگۆڕانبێت،هیچشتێکنیيهوهکوخۆیبمێنێتهوهبەتەواوەتی،
ههروههاوهکوشتێکیشوهکوخۆیبمێنێتهوهوهکونهبێتوههایه،چونکهههلومهجی
ههبوونههلومهرجیگۆڕانهبهوشێوهیەیهەیەلهناوبووندا،چونکهئهمهههمیشه
لهبهردهوامیدایهبهرهوبهسهربردنیکاتلهناوجیهانێکداگۆڕانیبەسەردادێت،ئهمه
بهههمووشێوهیهکئاماژهیکاتوشوێنگرێدهدرێتەوەبهبوونێکیمهتریالیانهوه
بۆشتهکانلهناوجیهاندا.گۆڕانمهحکومهبهسهرسروشتوجیهانهوه،ئیدی
ئهمهموومکیننیيهوانهبێت،هیچڕێگایهکیتریلهبهردهمدانامێنێتهوهبێجگه
لهگۆڕاننهبێت.لۆگۆس،کەسیستەمیبەڕێوەبردنیگەردونوژیانە،بۆخۆیجۆرە
یەکێتیيەکەولەناوئەویەکێتيیەداجیهانیدژوناکۆکیيەکانبەشەڕوئاشتی،بەشەوو
ڕۆژەوە،بەزستانوهاوینەوە،بەهەژاریودەوڵەمەندیيەوەیەوبەبێئەمبەرزو

نزمیانەیهەیەگۆڕانیشموومکینینیيەهەبێت.
لهبهرئهوهیشتهکانبهحوکمیبوونیانلهناوکاتوشوێندا،لهناوههلومهرجهکاندا
گۆڕانیانبهسهردادێت،ئیترگۆڕانئهمهندهیپرۆسهیهئهمهندهئایدۆلۆجینيیه،
دهتوانینبهوشێوهیهبیخوێنینهوه،چونکهگۆڕانبهرهوپێشهوهدهڕواتبهبێئهوهی
لهسهرپرانسیپێکیدیاریکراو،جێگیر،فیکسڕاوهستابێت،بهڵکوپرانسیپهکهبۆ
بینیبێت بهمشێوهیه نیيههیراکلیتیسئهمهی باوهڕم خۆیخودیگۆڕانه)بهاڵم

بهتهواوهتی(.
بهمحکومههیراکلیتیه،ژیانوبوونههتاوهکوههبنلهناوجیهانداههمیشهلهناو
مهتاتیهتیگۆڕاندان،ئهمهحوکمینادیکتاتۆریهتیخودیگۆڕانهبەسەرواقیعەوە،
سنوری نيیە لەوەدا گومان بەاڵم ناکرێت، دژایهتی لەشێوەکان کهبەشێوەیەک
و یهکانگیرێتی هۆرمۆنیاو بوون، کراوهکهی جیاوازو دیوه ئهگهر هەیە. خۆشی
یهکێتیبوونبێت،ئهوادیوهناجیاوازهکهیبوونمهحکومکردنیشوناسێکیتایبهت
وجهوههريیه،کهبهرههمیتیرۆردهخاتهوه،چونکهدهعوهتیجیاوازیوکراوهیی
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وجهوههرگهراییهوه بهشوناس خۆی قورسی جهستهی چهند ناکات، شوناس
حوکمی دژایهتیکردنی بابهتهکهوه. تهماشاکردنی لهئاستێکی بهتهنیا لکاندووه،
سروشتیگۆڕان،دژایهتیکردنیخودیههلومهرجیگۆڕانهکهههرگیزوهکوخۆی
نهگوونجانو بهوشێوهیه، گۆڕان ههلومهرجی دژایهتیکردنی نامێنێتهوه. نیيهو
ناتهبايوونوئاشنابوونیشهبهههلومهرجیژیانوبوونوجیهانیمرۆڤایهتیشەوە.
دهوڵهمهندکردنی بۆخۆی گۆڕان ههلومهرجی و بهگۆڕان ئاشنابوونمان کهوابێت
بوونمانهلهئاستئهوهی،شوێنوڕێگهوئامانجمانچیيهوچۆندهبێتوبەرەوکوێ
دەڕوات،کاریگهریىووهرچهرخانوکردانهوهکانلهچیئاستێکدادهبنوچهندو
چۆنشوێندهستوئارهزووئامانجیبوونمانیبهسهرهوهدهبێت،چونکهوهکو
هیراکلیتیسدهڵێت»بهتهنیالهناوگۆڕاندایهشتهکانئامانجیخۆیاندهدۆزنهوه«.
بهمانایهکیتریش،دهتوانینئهوهبڵێین،ئهگهربهشێوهیهکیچاالکانهوپڕئامانجانه
لهناوگهردونیگۆڕانداخۆماننهبینینونهدۆزینهوه،ئهوانهوهکههربیرکردنهوهی
کوولوکەسایەتیتهمبهڵوخراپوکاراکتهریشێواومانلێدهردهچێت،بهڵکو
بێئامانجیشدهبین،چونکهتهواویشتهکانکهماناومهبهستێکیانههبێتتهنیا

لهناوگۆڕاندایەبۆهیراکلیتیس.
بهاڵملهگهڵئهوهشدابوونبۆهیراکلیتیسیهکهیهکیههیهلهناوخۆیدا،ههروهها
بیرمهندێک وهکو تهنیا هیراکلیتیس لێرهدا ئیدی بهرقهراره، یهکێتيیهکدا لهناو
نایهتهپێشچاو،بهڵکووهکوڕۆحانيیهکە)سهیجێک(،ههرههمانڕهنگدانهوهیهبۆ
جیهانوبوونلهناویهکێتیخۆیدا.هەرئەمەشهیراکلیتیسدهکاتبهیهکێکلهو
جۆرهبیرمهندانهیکێشهیدوالیزمچارهسهردهکات،چونکەیەکێتیيەکەیتەنیالەم

دونیایەنەوەکلەودونیاوشتیبەوجۆرە.
بیروبۆچوونی کۆتری فهلسهفهوه، لهمێژووی دهبین فێر و دهخوێنینهوه وهکو
هیراکلیتیسئهمهندهبهئاسانیلهناوقهفهسیزاراوهیهکدایانتێرمێکدازیندانی
ڕهنگدانهوهو و کاریگهريی و بیروبۆچوونهکان خودی لهههمانکاتیشدا ناکرێن،

ڕهخنهکانیشبهتهنیایهکئاستویهکتێفيکرینیاننابێت.
بهههلومهرجی دهبن مهحکوم مرۆڤهکان وایدهبێت کهشوههوایهکی گۆڕان، ئیدی
نوێ،بهاڵمئهگهرلێرهدالۆگۆسلهناومێشكیخۆماندادابنێین،ئهوائهوگۆڕانهش
بەاڵم نیيه، لۆگۆسهشدا ئهو حوکمهکانی ــهدهرهوهی ل لێوهدهکرێت باسی که
لۆگۆسلەڕێگایوشەوتێگەشتنمانەوەیەبۆدونیاوگەردون.کاتێکتواناوئاکارو
ئهدگارهکانیئهوگۆڕانهلهچهندینالوهپهلیهاویشتێبێتوزهمینهیانههبێت،ئیتر
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شتێکنیيهلهبهردهمگۆڕانداخۆیڕابگرێتبهئاسانی.هێواشیىوخێراییگۆڕان
کاریگهریىوڕهنگدانهوهوفاکتیمێژوویىوکۆمهاڵیهتیىوڕۆشنبیريیلهپشتهوهیه،
بەاڵملەدیدەزۆرگشتيیەکەیداگۆڕانلەگەڵنەگۆڕاندادەڕواتوەکودووانەیەک،

وەکودەڵێت»بۆئەممەبەستەگۆڕانوەستاندەبەخشێت«.

تێبینی:ئەوەیوەکوسەرچاوەبەکارهێنراوەلەسەرەوەنووسراون،بەاڵمبڕگەکانی
هیراکلیتیسم،لەکتێبەکەیبرووکسهاکستۆنوەرگرتووەووەرگێڕاوە.


.Haxton،Brooks

.Fragments،thecollectedwisdomofHeraclitus
.2001،NewYork:thepenguingroup
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ئازادحەمە

تێبینی:ئەمنووسینەبەشێکەلەوکتێبەیلەژێرناوی)فەلسەفەی
لەمەڕ هەڕتەقیيەکان لە»سەرووتارە پاتوچکە یان فینۆمینۆلۆژی
ئەوەی بەهیوای ئامادەیە. چاپکردن بۆ مێژوو«( فەلسەفەی
باڵوکردنەوەیئەمبەشەبەتەنیاتێگەیشتنلەسەرڕەوتیتوێژینەوەکە
بەدەستەوەبداولەومانایانەداینەبڕێپرۆژەیتوێژینەوەکەخۆی

بۆمەاڵسداوە.

مەرامودەروازە
جێیسەرسوڕماننییەئاماژەبەوەبکەینکەلەگفتوگۆفەلسەفییە
هاوچەرخەکانداکاتێباسدێتەسەرشوێنیفەلسەفەیفینۆمینۆلۆژی
لەمبارەیەوە ناوانەی لەو یەکێکە دێریدا ژاک ناوی پاتوچکە یان
ڕۆشنایدەخرێتەسەرکەلەتەکهزرییانپاتوچکەدالەگفتوگۆدا
بووە.لەمبەینەدانابێفەیلەسوفێکیفینۆمینۆلۆژیتریفەڕەنسی
بەناوی»پۆلڕیکۆر«مانلەبیرچێکەلەگەڵنووسینەکانییان
فەڕەنسی نووسخەی و نەرمکردووە پەنجەی و دەست پاتوچکە
مێژوو«ی فەلسەفەی لەمەڕ هەڕتەقيیەکان نووسینی»سەرووتارە
یانپاتوچکەلەگەڵپێشەکیئەمفەیلەسوفەبەچاپگەیەندراوە)1(.

لەنێوان»سەرووتارەهەڕتەقيیەکانلەمەڕ

فەلسەفەیمێژوو«و»دانیمەرگ«دا:

پاتوچکەلەتێگەیشتنیئیتیکیژاکدێریدادا
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لەسەر لەسەرەتاوە کە بەردەوامبین، فەلسەفیەش گفتوگۆ ئەو لەسەر بۆئەوەی
کتێبەکەیپاتوچکە»سەرووتارەهەڕتەقيیەکانلەمەڕفەلسەفەیمێژوو«کارمان
نووسینەیدا لەو دێریدا ژاک دیتنی لە ئاوڕ دەزانین بەپێویستی کردووە، لەسەر
بدەینەوەکەبەناوی»دانیمەرگ«)یانبەخشینیمردن()2(بۆخوێندنەوەی
کتێبەکەیپاتوچکەئەنجامیداوە،کەلەخودیخۆشیدائەمنووسینەیدێریدابە
لەقەلەمدەدرێ. ڕۆژئاواش بیستی سەدەی دیارەکانی فەلسەفییە کارە لە یەکێ
لەڕێگایئەونووسینەیدێریداوەتیۆریزەبەسەرئەوالیەنانەوەدەکەینکەمانایان
بۆنووسینەکەیئێمەتایبەتبەکتێبەکەیپاتوچکەوەهەیە.بەمجۆرەلەمبەشەی
نووسینەکەمانداگفتوگۆی»سەرووتارەهەڕتەقیيەکانلەمەڕفەلسەفەیمێژوو«ی

پاتوچکەلەتێگەیشتنیئیتیکی)ڕەوشتی(ژاکدێریدادادەکەین.
لەبنەڕەتدانووسینەکەیدێریدا،»دانیمەرگ«)یانبەخشینیمردن(،باسێکبووە
دیسەمبەری لە کە دان« لەژێرناوی»ئیتیکی کۆنفڕانسێك لە بەشداریکردن بۆ
1990دالەپاریسسازکراوە)3(.ئەڵبەتەلەگەڵئەمنووسینەیدێریداداوشەی
»دان«قورسايیفەلسەفیخۆیپەیدادەکاتوپێگەیەکیشلەنووسینەفەلسەفییە
وشەکانی لە وشەيەك بە دەبێ و مسۆگەردەکات بۆخۆی هەڵوەشانەوەيیەکان
لێکسیکۆنیهەڵوەشانەوەگەریودەچێتەخانەیوشەگەلێتریبەکاربراولەالیەن

دێریداوەوەک»جیاوازيی«،»نووسین«،»پاشماوە«و..هتد.
گرنگەهەرلەمسەرەتایەوەئەوەشبڵێینکە،هەڵوەشانەوەگەری،وەکئاڕاستەیەك
ڕەخنەیلەبواریفەلسەفەیهاوچەرخدا،چبۆواتایمەرگوچبۆئەوواتایانەی
)بەرپرسیاریەتی،پیرۆز،نهێنی،ئاین(لەرێگایئەوواتایەوەلەنووسینی»دانی
بۆچوونەش ئەو و ئیتیکیخۆیەتی بۆچوونی خاوەنی بەرباسیدەخات مەرگ«دا
وەکخۆیلەنێوەندەجیاوازەکانیفەلسەفەلەڕۆژئاواپێشوازیلێناکرێ.ئەمەش
لەبەرئەوەیگەلێكلەڕەخنەگرانئەوبۆچوونانەبەبۆچوونهایەکیڕێژەگەرویان
هیچگەرالەقەڵەمدەدەنوبەوپەڕیهەستیاريیەوەمامەڵەیانلەتەکدادەکەن.ئەم
الیەنەکەلەفەلسەفەیهاوچەرخدامشتومڕێكزۆریلەسەرەولەبەرئەوەیباسێکە
و دێریدا هەڵوەشانەوەگەری فەلسەفەی لەالیەك گفتوگۆکردنی خانەی دەچێتە
لەالیەكيترهزریدێریدابەگشتیبابەتیئەمباسەیئێمەنییەولێرەڕاهەڵوێستەی
لەسەرناکەین.وەلێئەوەیئێمەلێرەکاریلەسەردەکەینوڕاوبۆچوونیخۆمانی
لەبارەوەدەستنیشاندەکەینگفتوگۆیواتایمەرگوواتایبەپرسیاریەتییەلەسنوری
ئەوباسەیتایبەتبەفەلسەفەیفینۆمینۆلۆژیپاتوچکەکاریلەسەردەکەین.
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بەپێیئەوەشکەفەلسەفەیفینۆمینۆلۆژیپاتوچکە،یاخودچاكترەبڵێینهزری
فەلسەفیپاتوچکە،بۆدێریدالەکتێبی»دانیمەرگ«دابابەتیگفتوگۆىفەلسەفی

چڕبووەبایەخیئێمەشبۆئەمکتێبەیدێریدالێرەوەسەریهەڵداوە.
دێریدالەکتێبی»دانیمەرگ«داقسەلەسەرچەندتێماىفەلسەفیناوەڕۆکدار
دەکاتکەهەڵوێستیفەلسەفيیپاتوچکەلە»سەرووتارەهەڕتەقيیەکانلەمەڕ
تەنانەت ئاینيیو و ئیتیکی بەهەندێسەيرکردنی تایبەت فەلسەفەیمێژوو«
ئاوڕدانەوەیدێریدا بڵێینکە بالێرەئەوەش ژێرپرسیارەوە. سیاسیشدەخەنە
لەپاتوچکەلەکتێبی»دانیمەرگ«)نوسخەیفەڕەنسی1992(دەچێتەخانەی
قۆناغی»دوادێریدا«وە.ئەمقۆناغە،کەلە1990کانەوەدەستپێدەکاتتاکاتی
مردنیدێریدالە2004بەردەوامدەبێ،قۆناغێکەدێریداتیایدازۆرترئاوڕلەباسهایەکی
چڕیسیاسی،یاسا،ماف،هاوڕێیەتی،ماتەمینی،مەرگ،لێبوردەيی،هاوسێیەتی،
سوپاسوپرسیارەسیاسیوڕەوشتیوئاینیيەکاندەداتەوە.ئەوجۆرەنووسینانە،
مەبەستنووسینەسیاسیوڕەوشتیيەکانیدێریدا،بەنووسینەکانیسەردەمی
پیریدێریدادەناسرێنوخۆیانلەقەرەیباسئاینی،ڕەوشتی)ئیتیکی(وسیاسی
لە دێریداکە ئەدەبییەکانی و فەلسەفیيەپووخت نووسینە ڕەوتی لە و دەدەن

قۆناغیالویداننووسراون،زێدەجیان.
لە پاتوچکە فەلسەفی بینینی گفتوگۆی نووسینەکەیدا لە دێریدا باسە، شوێنی
»سەرووتارەهەڕتەقيیەکانلەمەڕفەلسەفەیمێژوو«دەکاتوئەمەشلەمیانەی
واتاگەلێوەکبەرپرسیاریەتی،مەرگ)شەهیدبوون،قوربانیبوون،خۆکوشتن(،
پیرۆز-موقەدەس-ونهێنییەوەدەکاتوئەڵبەتەدێریدابۆئەوەیمەودایگفتوگۆکەی
تایبەتبەهزریپاتوچکەبەرینوفرەئاقارکادێتوپردێكلەگفتوگۆلەنێوان
ئەمکارەیپاتوچکەوتێگەیشتنەفەلسەفیيەکانیهایدیگەرلە»بوونوکات«،
لێڤیناسلە»مەرگوکات«وکیێرکگەردلە»ترسولەرز«دادروستدەکاتو
ئەوواتایانەشکەالیسەرەوەگۆکرانبەجۆرێكڕاڤەدەکاتکەلەنووسینەکەی
پاتوچکەهەمانئاڕاستەیاننییە،ئەڵبەتەدێریدائامانجیشیلەمەپەرەپێدانەبە

بزاڤیبینینەکانیپاتوچکەلەئاستێكىفەلسەفینا-میتافیزیکیدا.
بکات ئیتیکيی و ئاینيی بیری نووقمی نووسینەکەی خوێنەری بۆئەوەی دێریدا
لەهێندێشوێندالەڕێگایئەمنووسینەیەوەمیراتیمەسیحایەتیشتایبەتبە
واتایبەرپرسیاریەتیلەڕێگایتێخوێندنەوەیهەقایەتیئیبراهیمەوەدەخاتەژێر
پرسیارەوە.لەمحاڵەتەدادێریدابەپشتبەستنبەهەقایەتیئیبراهیم،کەئیسحاقی
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کوڕیدەکاتبەقوربانیبۆخواومەرگیئیسحاقدەکاتبەدیاریىلەپێناوی
خوادا،باسلەدیاردەیخۆبەقوربانیکردنلەئایندەکاتومەسیحایئەوروپایش
دەکاتبەمۆڵگەیگفتوگۆکانی.ئەمبەرپرسیاریەتیەیئیبراهیمبەرامبەربەخوا
دێریداناویدەنێتبەرپرسیاریبەرامبەربە»گشتئەویتر«.ئەمئەویترە،ئەویترێك
ڕەهاونهێنيیەکەمەبەستیشلێییەزدانە)خوا(.لوغزیئەمجۆرەگفتوگۆیەشلە
نووسینەکەیدێریداخۆیلەوبینینەفەلسەفیانەحەشاردەداکەدێریدادەخوازێتلە
ڕێگایڕوونکردنەوەیلەاليەكنەشونمایواتایبەرپرسیاریەتیلەنەرێتیئەفالتونی
ومەسیحایهەروەهالەاليەكيترپێوەندینێوانقوربانی)هەقایەتیئیبراهیمو
بەرپرسیاریەتیشیاو ئیسحاق(وڕەوشتگەريیئەوەمانبۆیەکالبکاتەوەچۆن
دەکرێوچۆنیشڕەوشتیدان)دانوەکدیارییانخەاڵت(لەئاینداکاردەکات.
دێریداکەدیارەمێژوویئەوروپاومێژوویبەرپرسیاریەتیلێکدیجیاناکاتەوەخۆی
دەخاتەبەردەمکۆمەڵێكپرسیاریزێدەئاڵۆزینەکهەرفەلسەفییانسیاسییەوە
بەرپرسیاریەتی مێژووی فەڕەنسییە بیرمەندە ئەم بۆ چونکە ئاینیشەوە. بگرە
فەلسەفیيەکانی توێژینەوە لە وەلێ گرێدراوە)4( بەرپرسیاریەتییەوە مێژووی بە
ڕۆژئاواداگەرناهاوسەنگێکلەبینینداتایبەتبەمالیەنەهەبێئەوائەمبیرمەندە
پاریسیەدەیخاتەسەرئەستۆیمێژووکردیڕۆژئاواییەوە.بەواتایەكىدیبۆدێریدا
لە بریتییە بەپلەیەک مێژووگەری لە ئەوروپای مێژووکردی بەهەڵەتێگەیشتنی
بەهەڵەتێگەیشتنلەوەیچۆنمێژووگەریلەپێوەندیدایەبەبەرپرسیاریەتییەوە)5(.
دێریدا،بۆچڕترکردنەوەیدیتنەکانی،لەسەرزمانیپاتوچکەباسلەوەدەکاتکە
مێژووگەریهەمیشەوەککێشەدەشێتبمێنێتەوە،کێشەیمێژووگەریکێشەیەكى
کراوەیەوهەرگیزچارەسەرکراونابێ)6(.ئەمەبەباوەڕىئێمەهەنگاوێکەلەالیەن
مێژووی تێگەیشتنانەیسەبارەت بەو تایبەت گومان تۆوی بۆچاندنی دێرێداوە
تازەیئەوروپاشدەوترێ.تەنانەتبۆدێریداشئەوەیانباسەکەچۆنلەدایکبوونی
ئەوروپابەماناتازەکەیئەموشەیەدەشێتلێکدرێتەوە؟)7(.بەاڵمبەپێیئەوەی
دێریداپێیوایەدانیمەرگبریتییەلەعەقدینێوانبەرپرسیاریەتیوباوەڕ8(
ئەمحاڵەتەسێرکردنەسیاسیوئیتیکیيەکانیدێریدابەرەوشوێنێكدەباتکە
ڕێکخۆیانلەسەرسنوریگفتوگۆینێوانئاینوڕەوشتداببیننەوە.ئەڵبەتەئەم
الیەنەشدەرگالەسەرگفتوگۆیەكيزێدەبەپیتیئیتیکیوتیۆلۆژی)الهوتی(یش

دەکاتەوەکەبەهايەكيبێئەندازەگرنگبەنووسینەکەیدێریدادەبەخشێت.
بەپێیئەوچەنددێرەیدوایبێمەراميیئێمەلەمگفتوگۆکردنەینووسینی»دانی
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مەرگ«یدێریداخۆنووقمکردنەلەفێرگەفەلسەفییەکانیدێریداداتایبەتبەئاین
وئیتیک.ئەوشێوەگفتووگۆفەلسەفیەیدێریداشلەونووسینەیدائارەزوومەندە
بهێنێتەپێشەوەهەرپرسیارنيیەلەسەردان)یاخودبەخشین(یمەرگ،بەڵکو
پرسیاریشەلەسەرچۆنیەتیبوونیئاینبەباسێكيسەرەکیوزێدەسەرنجڕاکێش

لەکاتیگفتوگۆیبابەتیمەرگیانڕەوشتیبەرپرسیایەتیدا.
دەستپێکی لەسەرەتای و پاتوچکە هزری بە تایبەت نووسینەشماندا لەم هەر
گفتوگۆئامێز فەلسەفی پردێك دەمانەوێت کە بەرچاوخست ئەوەمان کتێبەکەدا
لەنێوانپاتوچکەودێریدادادروستکەین.مەرامومەبەستیئێمەلەدروستکردنی
ئەمپردەبۆئەوەیەکەدێریدالەوکتێبەیالیسەرەوەناویهات)واتەدانیمەرگ(
پاتوچکە دونیابینینی لەسەر بۆمشومڕ بەسەکۆ کردووە تری الیەنی هەندێك
لە ئێمە کە مێژوو« فەلسەفەی لەمەڕ هەڕتەقیيەکان »سەرووتارە کتێبی لە
خوێندنەوەکەماندائەوالیەنانەمانئاواشینەکردووەتەوەوبەوشێوەدێریدایانەشەوە
ئاوڕمانلێنەداوەتەوە.بەمانايەكىدی،دێریدالەوکتێبەداکەگفتوگۆیشیاويیو
ناشیاویداندەکاتوسروشتیئەنترۆپۆلۆژیوئابووریدان)بەخشین(یشدەخاتە
بەرباس،ئەمەبۆئێمەولەتوێژینەوەکەمانتایبەتبەبیریپاتوچکەشوێنی

تێڕاماننەببوو.
وێڕایئەویوترا،ئەمنووسینەیدێریدائەوەشبیردەخاتەوەکەفەلسەفەکەخۆی
لەئێستاداگەورەیە. نیشاندەدائەرکی ئازادیمرۆڤ، ئازادی، وەکدۆزەرەوەی
بەاڵمئەمبیریارەفەڕەنسییەئازادیلەچوارچێوەیبینینیهەڵوەشانەوەگەریڕاڤە
دەکاتکەئەوەشبریتییەلەبەرپرسیاریەتی)9(.بۆیەئێمە،بۆپترقووڵبوونەوە
لەهزریپاتوچکەویەکالکردنەوەیئەویگرنگوسەرەکيیەلەهەناویئەمهزرە
بەچاکمانزانیوەکارلەسەرڕاڤەکردنیئەوواتایانەشبکەین)بۆنمونە:مەرگ،
بەرپرسیاریەتی،ئاین،پیرۆز،نهێنی(کەبۆدێریداموتیڤ)پاڵنەر(بوونتابیری
خۆیلەسەرنووسینەکەیپاتوچکەبەوشێوەداڕێژێت.ئەڵبەتەئەوەشلەسەرێكى

ترەوەئاقارێتریبەتێگەیشتنیئێمەتایبەتبەهزریپاتوچکەداوە.

نهێنی )یەکەم: دەبێت دابــەش بەشدا چــوار بەسەر کە دێریدا کتێبەی ئەم
بەرپرسیاریەتیئەوروپایی.دووەم:لەودیو:دانبۆوەرگرتن،فێرکردنوفێربوونی
دان،مەرگ.سێهەم:بەکێبدرێتوچوارەم:هەمووئەویترهەمووئەویترێکە(
کتێبی لە پاتوچکە هزری کە دەخەین بەرگفتوگۆ کتێبەکە الیەنانەی ئەو تەنیا
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ژێرپرسیارەوە. دەخاتە مێژوو« فەلسەفەی لەمەڕ هەڕتەقیيەکان »سەرووتارە
چونکەدێریدالەمکتێبەداجگەلەپاتوچکەقسەلەسەرکیێرکگەردوپەڕەگرافی
49یکتێبی»بوونوکات«ەکەیهایدیگەریشدەکات.بەاڵملەوشوێنانەیکە
پێویستبکاتفەلسەفەیڕەوشتیدانوواتایمەرگوشیاوبوونیبەرپرسیاریەتی
بەپێیبینینیدێریداڕوونبکەینەوەئەواڕوومانلەدەرگایبابەتەکانیتریئەو

کتێبەیدێریداناوە.
مایەوەلەمدەروازەیەدائەوەشبڵێینکەئەوەیلەنێوەندەفەلسەفيیەکانداتایبەت
بەفەلسەفەیفینۆمینۆلۆژیپاتوچکەباوەئەوەیەکەپاتوچکەلەڕوویفەلسەفەی
فینۆمینۆلۆژییەوەقوتابیهۆسڕلودواترهایدیگەربووەوگفووگۆیژێراوژێریشی
لەتەکدیتنەفەلسەفەییەفینۆمینۆلۆژییەکانیلێڤینانسیشهەبووە،بەاڵمئەمالیەنە
لەمنووسینەیدێریدابەوجۆرەباسیلێناکرێتوتەنانەتدێریدائاماژەبەسەرنجێکی
شەخسیخۆیتایبەتبەئەزموونیپاتوچکەدەداکەجیایەلەوەیلةسەرەوەوترا.
کارەکانیچاک )کە هایدیگەر لەگەڵ لە پاتوچکە بێت دێریدا بەقسەی چونکە
دەناسێت(ولێڤیناس)کەڕەنگەوڕەنگیشنییەخوێندبێتیيەوە(دالەگفتوگۆدا
تەنیا بیریارەجیادەکاتەوە لەودوو پاتوچکە،دێریداوتەنی، ئەوی بەاڵم بووە،
مەسیحایەتەکەیپاتوچکە)ئەڵبەتەدێریداگوماندەکاتئەودووبیریارەمەسیحای
بووبێت(نییە)10(.بەاڵمبەشبەحاڵیخۆمانبۆئەوەدەچینکەمەسیحایەتیهزری
فەلسەفیپاتوچکەکاریگەریبەسەرئاوڕدانەوەکەیدێریدابۆپاتوچکەلەنووسینی
»دانیمەرگ«داهەبووبێت.ئەمەودێریداپێشتریش،واتەپێشنووسینی»دانی
مەرگ«،بەدۆزیڕوناکبیرینووسەرانیچیکیدژەڕژێمیکۆمۆنیزمیئەودەمەی
چیکۆسلۆڤاکیائاشنابووەوئاگایەكىوردیلەسەرهەوڵەسیاسییەهزریيەکانی
پاتوچکەوهاوبیرانیلەپراگلەداڕشتنیبیرۆکەیچارتە77،کەدەنگێكىمرۆی
لەکۆمەڵگایچیکی، ناهاوسەنگیسیاسی زۆرداريــیو بە بووەدژ وڕەوشتی

هەبووە)11(.

هەولیدێریدابۆڕوونکردنەوەیئیتیکیبەرپرسیاریەتیلەڕێگایواتایمەرگەوە
لەهزریفەلسەفیفەیلەسوفیچیكییانپاتوچكەدامەرگشوێنێكیگرنگیهەیە
وئەممەرگەلەتەكبەرپرسیاریەتیدالەپێوەندیدایە.یانپاتوچكەلەنووسینەكەیدا
بۆئەوەدەچێت،بەرپرسیاریەتیلەبەرامبەرقوربانی،زەبرووزەنگوبەدڕەوشتیدا
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دیتنەمان ئەو نووسینەكەیدا لە پاتوچكە لەبەرئەوەی جا گەشەدەكات)12(.
الیەنە ئەم بەرپرسیاریەتییەوە بە پێوەندیدایە لە مردن كە دەكات البەرجەستە
لەبنەڕەتیشدا هەبووە. دێریداش قووڵالی گفتوگۆیەكی دروستبوونی بۆ گرنگی
سێركردنیفینۆمینۆلۆژیانەیپاتوچكەبۆمەرگكاریوایكردووەبینینەفەلسەفییە
ڕەوشتییەكانیدێریدائاقارێكیئەوتۆشوەرگرنكەمەرگ،ڕەوشتیبەرپرسیاریەتی
وسینگوالریتی)تاكی(لەكۆنتێكستیڕاڤەكردنەكەدابەجۆرێكپێكەوەپابەندبن

كەكاردانەوەیانبەسەریەكەوەهەبێت.
لێرەبەسوودەئەوەشبێژینكەلەكاتیخوێندنەوەینووسینەكەیدێریداتایبەت
بچێت بۆ دەشێتخوێنەرخەیاڵی كە پاتوچكەچەقترینشتێك كتێبەكەی بە
بابەتیچۆنیەتیدانییانبەخشینیمەرگە،واتەتەركیزیدێریدالەدانیمەرگدا
كۆدەبێتەوەومەرگفۆڕمیئەوتۆوەردەگرێتكەدەدرێتیاخوددەبەخشرێت.لێرە
دەكرێبۆئەوەشبچینكە،لەبینینیدێریدادامەرگدەبێبەشتێكودەدرێت،یان
مەرگبەویترپێشەكەشدەكرێت.دانەكە،یاخودپێشكەشكردنەكە،شێوەوەردەگرێت
كەپاشاندێینەوەسەریوەلیمەرگلەهزریداناخۆیچڕدەكاتەوە.دانیمەرگ
كەلەبناغەدالەمنووسینەیدێریدادا،بابەتیگفتوگۆكردنەكەیدێریدایەتایبەتبە
پاتوچكەدەرگالەوگفتوگۆیەشدەكاتەوەكەلەسەرنەرێتیمەسیحایوئەفالتونی
دەهێنرێتەپێشەوە.چونكەبۆدێریدابێئەندازەگرنگەحاڵیبوونیئیتیكیخۆیمانلە
چەندبینینێكدابۆبەرجەستەبكاتسەبارەتبەچۆنیەتیڕەفتاركردنیمەسیحای

وئەفالتونیزملەتەكبەرپرسیاریەتیوباوەڕوقوربانیدا.
لەنووسینەكەیدێریداداجۆرەهۆنینەوەیەكتایبەتبەواتایقوربانیومەسیحای
لەگەردایەكەخۆیلەوبیركردنەوەیەدابەرجەستەدەكاتكەئەزموونیبەقوربانیدان
لەمەسیحایەتەوەدەستپێدەكات.هەروەهالەنووسینەكەیدێریدادامەسیحایوەك
ئاینێكیمیستری)ڕازاوی،نهێنیاوی،لوغزاوی(،ئاینینهێنیوقوربانیدەخرێتەڕوو
)13(،دێریدابۆئەوەیئەمالیەنەشلەتەكتێخوێندنەوەكەیبۆپاتوچكەتێهەڵكێش
بكاتدێتوخوێندنەوەبۆبابەتیقوربانیلەمیانەیخوێندنەوەینووسینی»ترس
ولەرز«یكیێركگەردەوەئەنجامدەدا.ئەمەشالیئێمەئەوەدەگەیەنێتكەبۆ
دێریدابەرپرسیاریەتیگشتیلەدەرەوەیباوەڕیئاینییەوەدەجوڵێوپێویستە
بەرباسبخرێت.گەروابێتئەمەوالەدێریدادەكاتباسلەئاینوتەنانەتیەزدانیش
بێنێتەگۆڕێ.چونكەلەهۆنینەوەفەلسەفییەكانیدێریداداسەبارەتبەمەرگوەك
ئەوەیدەدرێت)یاندەبەخشرێت(،ئاینوبەرپرسیاریەتیلەپێوەندیڕاستەوخۆدان
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لەتەكئەوەیدێریداناویدەنێتدانیمەرگ.دێریداشبۆئەومەبەستەقسەیخۆی
لەسەربەرپرسیاریەتیلەناوباوەڕیئاینییوئایدیۆلۆژیایئاینیدادەكات.

بێچەندوچۆندەڵێین:گرنگەخوێنەریئەمنووسینەیئێمەفوكوس)تەركیز(
لەسەرئەوەشبكاكە»بەرپرسیاریەتیوەكمێژووینهێنی«شتێزێدەهەستیارەچ
لەنووسینەكەیپاتوچكەوچشلەویدێریدادا،بەاڵمئەمالیەنەلەگفتوگۆیباسی
ڕەوشتی،یاخودبەرپرسیاریەتیڕەوشتی،ڕەنگدانەوەیخۆیخستۆتەوە.بەتایبەت
ئەمەش بەرپرسیاریەتی. دەرەوەی لە شتێكە ڕەوشتی دێریدا بۆچوونی بەپێی
ئەوەدەگەێنێكەڕووشتیلەبەرپرسیاریەتیهەلدێ.بەاڵمناكرێبەهیچجۆرێئەو
تێزەیدێریدامانلەنوسینەكەیدا،لە»دانیمەرگ«دا،لەبیرچێكەنەخشەبۆ

ئەوەدادەنێبەرپرسیاریەتیومێژووپێكەوەگرێدات)14(.
تێگەیشتنیدێریدالەمتوێژینەوەیتایبەتبەمەرگوڕەوشتیبەرپرسیاریەتی
لەتێگەیشتنیكانتەوەنزدیكەهەروەهاالیدێریداڕەوشتشتێگەردووناوینییە
بایەخەیلەمڕوەوە بەڵكوشتێتاكیە)ئیندڤیدوالیە(.وەلیئەوشتەپڕگرنگو
دێریدائاماژەیپێدەدائەوەیەكە،دێریداپێیوایەواجیبێكی)ئەركێك،ئیلتزامێك(
ڕەوشتیەقوربانیدانبەڕەوشت.لێرەوەبەباوەڕیئێمە،دێریدادەیەوێوتارێنا-
میتافیزیكیبێنێتەكایەوەكەسەرتاپادژیئاڕاستەینووسینەكەیپاتوچكەیەلە
كتێبی»سەرووتارەهەڕتەقییەكانلەمەڕفەلسەفەیمێژوو«.بۆهەندێلەتوێژەرەوان
پاتوچكەلەونووسینەیدائایدیالیستێكیكراوەنییەوداكۆكیلەوتاریمیتافیزیكی
ڕۆژئاواناكات،بگرەبەپێچەوانەوەكاربۆكۆتایهێنانبەهزریمیتافیزیكیدەكاتو
لەوشوێنانەیپێویستبكاتبەهەناسەیەكیدژەمیتافیزیكیانەوەبیریخۆیمانبۆ
ڕاڤەدەكاتكەئەمەشپاتوچكەفڕێدەداتەدەڤەرێكیفەلسەفیترەوە.بەاڵمالیەنێك
لەونووسینەیداڕووناكیدەخاتەسەروبەتەماشاكردنە لەوالیەنانەیپاتوچكە
ئیتیكیوسیاسییەكانیخۆیەوەتێهەڵكێشیدەكاتبابەتی»بەڕوحانیكردن«ە.
لێرەوبۆزێترڕوونكردنەوەیئەمالیەنەوكاریگەریپاتوچكەلەمالیەنەوەبەسەر
نەوەیپاشخۆیەوەدێینەسەرتێگەیشتنێكیپێتەرلوملەوپێشەكیەیبۆكتێبی
»ئەفالتونوئەوروپا«یپاتوچكەنووسیویەتیكەتیایابۆئەوەچێت،پاتوچكە
كاریگەریبەسەرهزریپۆستمۆدێرنیفەڕەنسییەوەهەبووەبەتایبەتلەسەرئاستی
هەڵوەشانەوەوچێژوەرگرتنییاریئامێزانەیڕەوشتوڕۆحانی)15(.لومپێیوایە
ئەمالیەنەلەدواكارەكانیفوكۆودێریدادابەباشیدەركەوتوون)16(.ئەمەولوم
پێگیریلەوەشدەكات،لەئەوروپاوبەزۆریلەگفتوگۆیسیاسییانناسنامەی
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لە كە ئەوروپایی میراتی بۆ دیتنی بەتایبەت و پاتوچكە ئیدیاكانی ئەوروپایدا
بنەڕەتداڕیشەیلەدیدیفەلسەفی»بایەخدانبەڕۆح«ەكەیسوكراتداكوتیوە،
لەبەرهۆیسیاسیوكەلتووریبەجدیسەرنجیدەخرێتەسەر)17(.هەرلەم
بارەیەوەڕیكاردڕۆرتیشقسەیخۆیهەیەوبۆئەوەدەچێتكە»پرسیڕۆحانی
بەشێك بۆ لەمدوایەدا كە دێنێت دانیشبەوەدا و لەبیركراوە ترانسندێنس« یان
لەفەیلەسوفانیكۆنتنێنتالیفەڕەنسیوئەمەریكیبووەبەبابەتیتوێژینەوە.
بەوەشدەچێتڕۆرتیلێرەمەبەستیلەكاریگەریپاتوچكەبێبەسەرفەیلەسوفانی
ناوبراوەوە.لەالیەكیتریشەوەدەكرێبڵێین،هەردوونووسینەكەیدێریداچ»ئاین«
وچش»دانیمەرگ«كەمانایبۆئاوەڕدانەوەیهەندێلەڕوناكبیرانیڕۆژئاوایبۆ
»بەڕۆحانیبوون«هەبووەكاریئەوتۆشیكردووە»ترانسندێنس«لەفەلسەفەیچ
سیاسیوچڕەوشتداجارێكیترببێتەوەبەبابەتیگفتوگۆ.بەاڵمئەوتێكەڵكردنەی
لەمدوودەیەیدوایدالەنێوانڕۆحانیەتوڕەوشتیانڕۆحانیەتوسیاسەتیان
ژیانیكۆمەاڵیەتیكراهەندێحەساسیەتیسیاسیوكەلتووریخستەوە،ئەمەش
بەزۆریپاشهەندێلەڕووداوەكانیسەدەیبیست)لەوانەژینۆسایدلەكۆسۆڤۆ

یان11یسێپتەمبەر(خۆیدەرخست.
بالەمسەرەتایەوەئاماژەبەوەشبكەینكەلەهزریدێریدادادانیمەرگبەواتای
وەك مەرگ واتە بكرێت. پێشكەش یاخود بدرێت، دەشێت مەرگ كە ئەوەدێت
خەاڵتدەدرێت،یانلەشێوەیدیاریبەویترپێشكەشدەكرێت.گەرئەمەشبێ
كێ بپرسین دەشێت دێریدادا نووسینەی لەم دیاری، وەك مەرگ مەرگ، دۆزی
كە پرسیارەش دوو ئەم وەاڵمدانەوەی بۆ وەردەبگرێت؟ چی كێ و دەدا؟ چی
دەرگالەسەربەواتابوونیمەرگلەونووسینەیدێریدادەكەنەوە،ئاساییەبڵێین:
دێریداوشەیدانوەكدیارینابینێ،بەڵكووەكنهێنیچونكەپێیوایەدیاری
هەربەنەدراوەیدەمێنێتەوەوخۆیوەكشتێكینهێنینیشاندەدا.بۆیەدێریدا
نهێنیمەرگوەكئەزموونێكینوێیمەرگنیشاندەدا.ئێمەگەرلەچوارچێوەیەكی
سیاسیداتەماشایدیتنەكانیدێریدابۆدانیمەرگبكەیندەڵێین:لەزۆرحاڵەتەدا
بۆنمونەجەنگ،قەتلوعام)هۆلۆكۆستیجووەكانیانكورد(مەرگكەبەویتری
دەدرێئەممەرگەویستێكەوبەسەرئەویتردادەسەپێنرێ.ڕوونتربدوێیندەڵێین:
ئەودەمەینازییەكانجووەكانیاندەسووتانیانبەعسییەكانكوردیانزیندەبەچاڵ
دەكردمەرگیانبەویتربەزۆردەبەخشی.لەمحاڵەتەدامەرگبەزۆرەملێدەبێبە
ڕیشیئەویترەوەوئەویترئازادنییەلەڕەتكردنەوەی.وەلێلەحاڵەتیتردامەرگ
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بەخشینشەقلێكیتروەردەگرێ،بۆنمونەبەشداریسەربازەكانیئێرانیلەشەڕ
دژبەسوپایعێراقیومردنیانلەبەرەیجەنگلەسەرئەوتێگەیشتنەگوزەری
دەكردكەمردووەكانبەڵێنیئەوەیانپێدرابووكەشوێنیانلەودونیا،لەئاخیرە،
بەباوەڕی بەرپرسیارییەكیخۆیهەیە. ئێمەوایبۆدەچینهەرمەرگێك هەیە.
دێریداشبێتەنیامەرگدەكرێبەرپرسیاربێ.واتە،تەنیامەرگلەمەرگیخۆی

بەرپرسیارە)18(.
بەبۆچوونیپاتوچكەوبەقسەیدێریدا،وەرگرمەرگوەردەگرێوئەگەرمەرگیش
پێدراوبێژیانیشپێدراوە)19(.بەاڵمكێیەئەوەیئەمپێدراوەدەدا؟گەربە
بەواتایەكیدێرێداییانەبپرسین،دەڵێین:ئەوشتەچییەكەمەرگشیاودەكات؟
هەروەها تر؟ شتێ( )یاخود كەسێ یان دەكات شیاو مەرگ خوایە ئەوە ئایا
ئەم وەاڵمدانەوەی بۆ ڕوودەدا؟ مردنچۆن بەاڵم نییە مردندا لە ئازادی ڕاستە
پرسیارانەئەوەیڕوونەلێرەبووترێئەوەیەكە،ڕوودانیمەرگڕووداوێكەودێ.
بەواتایەكیترهاتنیمەرگلەخودیخۆیداڕووداوە.هاتنەكەیمەرگكەكتوپڕو
ڕووداوئاسایەخورپەهێنەرە.لێرەوەدەشێتبەوبینینەشبگەینكەبەمشێوەیەخۆی
فۆرمولێرەدەكات:گەرمەرگپێدراوبێئازادیلەمحاڵەتەداناتوانێتسنوریمەرگ
ببەزێنێت.ئەمەوئێمەیبوونەوەردەبێلەچاوەڕوانیمەرگدا،مەرگیڕاستەقینەی
خۆماندا،بین.لەوەزێدەگرنگتربشێلێرەبووترێئەوەیەكەكەسلەبڕیئەویتر
نامرێ.بەپێیئەمدیتنەبێتلەسەرمەرگ،هەركەسەلەچاوەڕوانیمەرگیخۆیدایە
وجێگۆڕكێبەمەرگییەكترناكرێ.بەمانایەكیتركەدەمرینئەوەمنەدەمرێو
منێكیترلەبڕیئەومنەنامرێ.واتەسینگوالریتێ)تاكێتی(لەپێوەندیدایەلەتەك
مەرگدا.ڕوونتربدوێینئێژین:دێریداوەكهایدیگەرپێیوایەهەریەكەمەرگیخۆی

دەژی،كەسناتوانێلەشوێنیئەویتربمرێ)20(.
بەاڵمنەدێریداونەشپاتوچكەناتواننهاتنیمەرگوەكڕووداوێكئاسانبكەن.
بەواتایەكیتر،هاتنیمەرگشتێكیئاساننییەوخۆشیهێنەریشنییەلەچەند
)بۆنمونەخۆزگە كامانەن بزانین ڕەنگە زۆربەمان كە نەبێ ڕیزپەڕدا حاڵەتێكی
بەدەست ئازارچەشتن لەكاتی یان گیانەالیدا لە زیندان، لە خواستن مەرگ بە
بوونی شتێكە مەرگ لە ترس كەواتە .) و... كوشندەوە نەخۆشییەكی ئازاری
هەیەوگومانیناوێت.دێریداپرسیاریئەوەدەكاتئەوشتەچییەكەوامانلێدەكات
بلەرزێین)یانبترسین(؟دێریداپێیوایەخوایانمەرگئەوشتەیەكەدەمانخاتە
لەرزین)21(.بەاڵمئەویزێدەگومڕایەوكەمكەسباسیدەكاتئەوەیەكەهەموو
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كەسێئامادەنییەبمرێوترسێكلەمەرگهەمیشەبوونیهەیە،یانلەگەڵ
مەرگ بەكورتی بمرین. دەترسین و هاواردەكەین هەموو مەرگدا نزدیكبوونەوەی
لە نییە میهرەبان هاوڕێی مەرگ نییە. ئازیز زێدە میوانێ مەرگ خورپەهێنەرە.
هەندێدۆزیتایبەتودەگمەندانەبێ.لەوانەیوتمانسەیرترئەوەیە،لەمەرگدا
زۆرداریێكهەیە،چونكەمەرگدێتوخۆیدەسەپێنێ.دەكرێئەوەشبڵێینكە
تێكدەری بوونمانەوە بەسەر هەڵنەگرە مەترسییەكیحاشا مەرگ ئەوەی بەپێی
قەوارەیئۆنتۆلۆژیشمانە.بەاڵمكەمەرگپۆلدەكرێومەرگشێوەیجیاوەردەگرێ
)شەهیدبوون،لەسێدارەدان،كوشتنیانتیرۆر(ئیدیمەرگدەبێبەكاتیگۆریێ
زێدەئاڵۆزیڕەوشتیوتەنانەتسیاسیش.بەاڵملەگەڵئەوەشدائەویهەیەو
شێوەیجیاوەردەگرێئەوەمەرگەنەكشتێكیتر،مەرگیشئەوشتەیەكەفەوتان
ونەمانمانبەرجەستەدەكات.چونكەمەرگبوونماننیشانەیەلەسەرلوغزیفەوتان
ونەمانیشمان.مەرگبوونمانكۆڵەكەینهێنینەبوونمانلەبوونداشیدەكاتەوە.

لەرزینمەرگ بەهۆكاری یانمەرگدەكات بڵێینكەدێریداكەخوا بائەوەش
دەكاتبەهاوواتایخوا.لەبەرئەوەیخوالەهزریدێریدادانهێنییە،نەناسراوو
شاراوەشە.خواكەئەمەبووكەواتەمەرگیشنهێنییە.بۆیەهاتنیمەرگنهێنییە
ونادیاریشە.چونكەمەرگدێولەناكاویشخۆیپیادەكاتوئەستەمیشەبەری
نووسینەكەیدا لە هایدیگەر، قەولی لەسەر دێریدا، وادەكات ئەمەش لێبگیرێت.
جۆرە ئەم .)22( دەژی خۆی مردنی هەریەكە كە دووبارەكاتەوە ئەوە زۆر
لەالیەن جەغتكردنە ئەمە دەگۆڕێ. دێریدا شیكردنەوەكەی سیمای سەیركردنە
دێریداوەبۆسەرزەنشتكردنیبینینەفەلسەفییەكانیتربۆمەرگ.ئەمەئوستادێكی
هەڵوەشانەوەگەرانەیەكەمەرگەشتێئۆنتۆلۆژییە.ئەمەدەستەبەركردنیتێگەیشتنە
بۆمەرگكەلەبوونیامیتافیزیكیە.وەلێئەمەكۆیتێگەیشتنەكاننییەبۆواتای
مەرگوبەمەرگبوون.چونكەئەمجۆرەتێگەیشتنەدێرێدایانەیەئەوەمانپێناڵێت
چەندمەرگلەتەكژیاندالەكۆنتراستدایە،چەندمەرگتەحەمولیژیاندەكاتیان

بەپێچەوانەوە.
وێڕایئەوەیوترابائەوەشبڵێینكەدێریداپێیوایەخوابەوجۆرەیدەیەوێڕەفتار
دەكاتوبۆچۆنیەتییانشێوەیڕەفتاركردنەكانیپرسیارلەئێمەناكات،هەروەها
هۆبۆڕەفتاركردنەكانیشیهەرگیزنادۆزێتەوە.كەواتەخوالەكاتیبڕیاروەرگرتن
هیچشتێكیهاوبەشیلەگەڵئێمەدانییە.ئەمەشبۆدێریدابەومانایەدێئەگەر
خوائەوەیبكردایەئەواخوانەبوو.واتەخوالەبەرئەوەخوایەكەلەكەسناپرسێت
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چیبكاتوچۆنیبكات)23(.ئەڵبەتەدێریداپێوەندیێكلەنێوانخواوئەویتردا
دەبینێتەوە.چونكەخوابۆدێریدابریتییەلەگشت)هەموو(ئەویتر.ئەمئەویترە،
دێریداپێیوایە،ئەویدەیەوێدەیكاتبێگەڕانەوەبۆئێمەئەمەشلەبەرئەوەیخوا
وەكگشتئەویتربریتییەلەنهێنی)24(.نهێنیشهیچیهاوبەشیلەگەڵئێمەنییە
ئەگەرنانهێنینەدەبوو.ئەمبەنهێنیبوونەیخوافۆرمێكیتریشبۆخوازیاددەكات
كەئەوەشبێدەنگییەكەیەتی.خوابەرامبەربەڕەفتارەكانیبێدەنگیهەڵدەبژێرێ.
دێریدابەهەناسەێكیفەلسەفییەوەلەڕێگایكتێبەكەیكیێركگەردەوەخواوەك
ترانسندێنس)مەزن،بااڵ(یڕەهادەبینێ،خواوەكشتێنهێنیدەبینێ،پێوەندی
بەخواوەوەوەكئەویتر،بریتییەلەپێوەندیبەئەویترەوە،بەوئەویترەیڕەهایە،
ئەڵبەتەئەمئەویترەمەزنیشە.بەرپرسیاریەتیڕەهاشئەوبەرپرسیاریەتیەیەكە
وەك ئەویتر، وەك خوا بەمشێوەیە، خوا. واتە ڕەها، بەویتری بەرامبەر هەیە

ئەویترێڕەها،شتێترانسندێنس)بااڵ(ونهێنییە)25(.
بەمانایەكیتر،بەنهێناویبوونیخواكاریگەریبەسەرمەرگیشمانەوەهەیە.مەرگی
ئێمەكەلەبنڕانهێناویولوغزاویەبێئەندازەڕەهایە.بەمجۆرەبێدەستكاریكردنی
واتایمەرگدەستكاریكردنیئەوشتەیەكەڕەهاونهێنییە.چونكەمەرگیئێمە
لەنادیاریولوغزادەژی.مەرگیئێمەلەنهێنیاپەنهانە.مەرگیئێمەئەوشتەیە
ناسنامەی مەرگ ناڕوونی ناڕوونە. و ڕەها هەربۆیشە نییە لەسەری زانیاریمان
ڕاستەقینەیمەرگەكەخۆیلەسڕێكداقایمكردووەهەموانیگیرۆدەیخۆیكردووە.
بۆیشەمەرگڕووداوێكیزێدەگومڕاونائاشكرایە.مەرگدێوڕوودەداكەبیەوێت.
ڕووداویمەرگئازادییەكەتەنیابەمەرگبووندەبەخشرێ.واتە،ئازادیڕوودانی

مەرگ،ئازادینهێناویبوونیمەرگمافێكەتەنیابەمەرگبەخشراوە.
هەرلێرەوتایبەتبەوەیالیسەرەوەبەرباسخرائەوەشدەڵێین،دۆزیمردن
ونهێنیهەروەهاپێوەندینێوانمردنوجەستەدووباسیگرنگنلەڕیزیئەو
باسانەیدێریدالەكتێبیناوبراودادەرگایگفتوگۆیانلێدەكاتەوە.ئەڵبەتەلەگەڵێ
شوێندێریدادەچێتەوەسەرگفتوگۆیبۆچوونیهایدیگەرلەكتێبی»بوونوكات«
لەبارەیمەرگەوە.وەلێئەویهایدیگەرلەوكتێبەباسیدەكاتدرێژەپێدانەوەیە
بەنەرێتیفەلسەفەیڕۆژئاوالەبارەیمەرگەوە،بەتایبەتوتنەكانیئەفالتونلە
دیالۆگیفیدۆلەسەرمەرگیسوكرات)26(.شایانیباسە،هایدیگەرمەرگوەك
شیاویبۆڕۆحدەبینێولەجەستەجیایدەكاتەوە.بەاڵمهایدیگەرئەوەمانبە
وردیبۆشیناكاتەوەئەوەیپێوەندیبەنهێنییەوەیەئەوەیەكەڕۆحیانخود
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لەپێوەندیدایەبەمەرگەوە.چونكەنهێنیمەرگلەوڕاڕاییەدایەكەلەتەكخۆیدا
دەیهێنێ.هەروەهابەهاتنیمەرگجەستەوڕۆحدەكەوێتەحاڵەتێكلەشپرزەیی

ئەوتۆوەكەپێوەندینێوانیشیانڕوولەترازاندەنێ.
بۆزێترشیكردنەوەیئەوەیالیسەرەوەوترادەڵێین،دێریدالەڕێگایتێگەیشتنی
هایدیگەربۆمەرگ،مەرگیهەریەكە،گفتوگۆیئەوالیەنانەدەكاتكەبەشیاوی
مەرگیگشتمنێكەوەتایبەتە.ئەمەشبەومانایەیهەرمنەومەرگیخۆیلەگەڵ
خۆیەتی،یانهەرمنەبەرامبەربەمەرگیخۆیبەرپرسیارە.گفتوگۆیئەمشیاویە
گفتوگۆیواتایبەرپرسیاریەتیشدێنێتەپێشەوە.وەلێتێگەیشتنەكانیهایدیگەر
بۆمەرگلەتەكتێگەیشتنەكانیلێڤیناسیەكناگرێتەوەكەبۆپاتوچكەبووەبە
باس)27(.چونكەلێڤیناسسێریمەرگبەوجۆرەیهایدیگەرناكاتوپێیوانیە
مەرگبریتیبێلەمەرگیخۆژیانبەڵكولێڤیناسبۆئەوەدەچێمەرگوەكئەویتر
وایە،وەكئەوئەویترەیلەناكاودێ.كەواتە،مەرگبەپێیبینینیئیتیكیلێڤیناس
بێ،بكوژەیاخوددزیشەوە.كەوابێلێڤیناسدەیەوێئەوسەیكردنەمانالدروست
بكاتكەمەرگوەكبكوژێیاندزێلەشەوداخۆیپیادەكاتولەناكاودادێ)28(.
بۆیەمەرگلەمحاڵەتەداشتێكەلەئەویترنەكلەخۆ.ئەمەشئەودەگەیەنێت
كەهزریلێڤیناستایبەتبەمەرگكەلەتەكهایدیگەردایەكناگرێتەوەبۆئەوە
دەگەڕێتەوەلێڤیناستێگەیشتنیبۆمەرگلەسەربناغەیبیرۆكەی»ئەویترگەری«
بوونیاددەنێوئیندڤیدوالیتێلەمەرگانابینێتەوە)29(.ئەوگرژییەشكەلەنێوان
بینینەئیتیكییەكانیلێڤیناسوهایدیگەرداهەیەسەرچاوەوڕوونكردنەوەیخۆی
هەیەوبەشێكیزۆریدەگەڕێتەوەبۆبینینیئۆنتۆلۆژیانەیهایدیگەربۆبوون
ومەرگ.لێڤیناسكەئیتیكبەفەلسەفەییەكەمدەزانێنەكئۆنتۆلۆژیئەمە
سەرجەمبینینەكانیبۆمەرگوژیاندەگۆڕێت.ئەو»ئەویتر«ەیلێڤیناسباسی
لێوەدەكاتلەهزریهایدیگەرداڕوونییەوهەروەهابوونیادێكیئۆنتۆلۆژیلەدازاین
)واتەبوون،بوونلەوێ(داهەیە)30(.الیهایدیگەرمەرگئیندڤیدوالیزەیدازاین
دەكات)31(وئەممەرگەتاكییەشوێنیلەبووندایەولەپێوەندیشدایەبەكاتەوە.
فەلسەفەی لەسەر سەرنجێك چەند پێویستێك وەك خــوارەوە الی پێشەوەی
فینۆمینۆلۆژیلێڤیناسوالیەنیئیتیكیئەمفەلسەفەیەبەرباسبخەینوتونێلێكیش
لەنێوانواتای»ئەویتر«ودیاردەیمەرگالیئەمبیرمەندەهەڵچنینبەپێویستی
دەزانیندەستبۆئەوهەقیقەتەفەلسەفیەڕاكێشینكەگەلێلەتوێژەرەوانیهزری
چلێڤیناسوچهایدیگەردەركیانپێكردووەكەلێڤیناسئیتیكنەكئۆنتۆلۆژی
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كەیەكەمفەلسەفەیە،دەكاتبەبناغەبۆتیۆریزەكانی،هەروەهائەمبیرمەندە
فەڕەنسیەبەڕەچەڵەكجووەكەلەبنەمالەیەكیڕوسیجووهاتۆتەدونیاوەهەر
لەزارۆكییەوەخولیایخوێندنەوەیبیبل)كتێبیموقەدەس(بووەوپێشئەوەش
كەدەستبەخوێندنەوەیفەلسەفەیانئەدەبیكالسیكیڕووسیبكاتزۆرمەیلی

تەلمود)كتێبیعورفوعادەتیجووەكان(خوێندنەوەیهەبووە)32(.
كە لێڤیناس فینۆمینۆلۆژی بۆچوونی كە دەستپێكەین لەوێوە لەسەرەتاوە با
ئیتیكیینبۆدێریداسەرچاوەیەكیبەپیتبوون.ئەمدووبیریارەفەڕەنسییە،كە
هەردووبەڕەچەڵەكجوون)یەهودیین(وفەڕەنسیشنین)لێڤیناسلەلیتوانیا
هاتۆتەدونیاوەودێریداشلەجەزائیر(،لەژێركاریگەریهزریفینۆمینۆلۆژی
هاوچەرخیئەڵمانیدابوون،كەدەكاتهۆسڕلودواترهایدیگەر.ئیتیكبۆلێڤیناس
پێش لێڤیناس بۆ ئیتیك واتە فەلسەفەشە، یەكەم و فەلسەفەیە سەرچاوەی
ئۆنتۆلۆژیدەكەوێ.فەلسەفەواویكردنیشتەكانالیلێڤیناسڕیشەیەكیئیتیكی
هەیە.هەرلەسەرەتاشەوەتوێژینەوەفینۆمینۆلۆژییەكانیلێڤیناسبۆئیتیكڕووی
لەباسی»ئەویتر«كردووەوئەوالیەنەیبەرباسخستووەتایبەتبووەبەتێمای
»ئەویتر«،كەلەفەلسەفەیڕۆژئاواهەقیخۆینەدراوەتێ)33(.بەبێگومانیشەوە
ئاماژەبەوەدەكەینكەكۆلەكەیئەمئیتیكەئەو»ئەویتر«ەیەكەتووشیدەبین
یانڕێبەدیدەكەین)ڕووبەڕوویدەبینەوە(.فەلسەفەیئیتیكیلێڤیناسبێئەو
بە مانا ئەویتر لەگەڵ ڕووبەڕووبوونەوەیە ئەم نادات. ڕووبەڕووبوونەوەیەهەناسە
تەنیا تەنیاو ئیتیكە ئیتیك.چونكەئەم بوونیژوانێكدەدادەبێبەڕیشەی

كارلەسەرڕووبەڕووییدەكات)دەمووچاوبەرامبەربەدەمووچاو(
كاری ئیتیكیەی فینۆمینۆلۆژییە ئەو لەڕێگای لێڤیناس ئــەوەی ئــەوە، وێــڕای
ڕووبەڕوو دا »خود« یان »خۆ« لەگەڵ »ئەویتر« كە ئەوەیە لەسەركردووە
چونكە دەكات، لەبەرئەوە ئەمە لێڤیناس دەكات؟ ئەمە لێڤیناس بۆ دەكاتەوە.
بەڵكو ڕۆژئاوادا»ئەویتر«وەك»ئەویتر«قبوڵنەكراوە، ئیتیكی لەفەلسەفەی
وەك»هەمان«قبوڵكراوە.واتە»ئەویتر«وەكئەوەیكەهەیەلەفەلسەفەی
)یان بە»من«ە باوەڕی فەلسەفەیە ئەمجۆرە نەكراوبووە. پەسەند ڕۆژئــاوادا
خودە(تەنیالەسنوریجیاكردنەوەی»من«لە»ئەویتر«،»من«لە»تۆ«.
واتە،ئێمە،منوتۆ،نابینبەیەكبەهاوتابوونمان،بەڵكوئێمەهەینودەبین
بەناهاوتابوونمان)بەجیاوازبوونمان(ئەمەشبەومانایەدێتكەمنمنموتۆش
تۆی،چونكەئێمەلێكچوونین.ئێمەدووڕوو)دەمووچاو،سیما(یجیاوازمان
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هەیەكەهەریەكەڕوویەكیترە.»ڕوو«بۆفەلسەفەیئیتیكیلێڤێناسبێئەندازە
مانایهەبووە.لەبەرئەوەیڕووی»ئەویتر«لەبنڕالەڕووی»من«ناچێت.ئەمانە
لەنێوان وەلێ ناهاوشێوەن هەمیشە بۆ جیایە ڕووە دوو ئەم جیان. ڕووی دوو
و »بەرپرسیاریەتی« بە هەست ئەڵبەتە هەیە، خۆشەویستی ڕووەدا دوو ئەم
»قەرزاری«ش.ئیتیكیخۆشەویستیئەودووڕووەیڕاگرتووە،ئەڵبەتەهەستبە
بەرپرسیاریەتەكەشبێماناگرنگیخۆیبۆئەوپێوەندیەهەیەكەلەنێوان»من«
و»ئەویتر«دادێتەسازاندن.واتە،ئەوڕووەی»من«هەمەڕووی»تۆ«نییەو
نابێت،ئەڵبەتە»تۆ«شڕوویخۆتتهەیەوهەربۆیشەئێمەلێكنەچووین.بۆیە
ناشێتونابێتئێمەبەیەكبچوێنرێین.چوواندنیئێمەبەیەكترهەڵەیە.سمكۆ
سمكۆیەوساكاریشساكارە.سمكۆوساكاردووشێوەڕوویانهەیەكەوێكچووو
هاوشێوەنین.بەاڵمئێمەبەجیاوازیلەڕووەكانماندەشێتهەبینوببینبەئێمە.
ئەمجۆرەتێهزرینەفەلسەفییەبەسەر»من«ەوەلەبەرامبەرئەویتركە»هەمان«
ئەو جیادەكاتەوە. هیگڵیش و كانت هی لە لێڤیناس ئیتیكی فەلسەفەی نییە
فەلسەفەئیتیكیەیلێڤیناسباوەڕیپێبووەشتی»تایبەت«یلەشتی»گشتی«ی
نەبێت. هەمان »من« كە وابوونیادناوە فەلسەفەكەی چونكە جیاكردۆتەوە.
بەواتایەكیتر،»من«لەتەك»ئەویتر«داهەمانشتنیم.هەمانشتنەبوونی»من«
مامۆستاكەشی، فەلسەفەی لە لێڤیناس فینۆمینۆلۆژی فەلسەفەی »ئەویتر« و
بۆتێگەیشتن ئیتیكیە دانانە بناغە هۆسڕلمەبەستە،جیادەكاتەوە.ئەمجۆرە
قسە كردەوە پاش-لێڤیناس نەوەی لەبەردەم ڕێگای لە»خۆ« یان »من« لە
لە»ئەویترگەری«بكەن.ئەویترگەریباسی»جیاوازیسازی«شدێنێتەپێشەوە.
چونكە»من«و»تۆ«كەجیاوازینئەمەكوفرنییەبەقەدئەوەیمافیخۆمانە
و واتای»جیاوازی« هەردوو دەكرێ لێرەوە ئەمجیاوازیە. بوونیادماندایە لە و
»هەمان«بێتەگۆڕەپانیگفتوگۆیفەلسەفیەوەوبۆئەومەبەستەشلێڤیناسو
لێڤیناسگەرەكانیادخرێنەوە.واتەتۆخۆتیمنیشخۆمم.بەمجۆرەئێمەهەماننینو
جیاینلەیەكدی.ئەمبایەخدانەبە»ئەویتر«لەهزریلێڤیناسداموحاسەبەكردنێكی
فەلسەفیانەیفەلسەفەیڕۆژئاواشیبەدەمەیەوەكەچۆنچۆنیئەمفەلسەفەیە
مامەلەیلەگەڵ»ئەویتر«كردووە.بەاڵمنابێتالریمانلەوەداهەبێتكەكۆششی
لێڤیناسبۆجیاكردنەوەی»من«لە»ئەویتر«كۆششبووەبۆبەرپرسیاربوونیئەم
»من«ەبەرامبەربە»تۆ«وەكئەویترێك.كەواتە،بیرۆكەیبەرپرسیاریەتیالی
لێڤیناسلەسەرئەوبناغەیەخۆیدادەمەزرێنێكە»من«بەرامبەربە»ئەویتر«،
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بەرامبەربە»تۆ«ێككەئەویتریوجیایلە»من«،بەرپرسیارم.
ئەڵبەتە،نازداریفەلسەفەیئیتیكیلێڤیناسلەمەڕ»ئەویتر»لەوەدایەلەناواخنیدا
وتارێكتایبەتبە»بەرپرسیاریەتی«حەشاردەدا.لێڤیناسوەكجوو،وەكئەوەی
قوربانیئەویترە،ئەویترینازی،وردلەچەمكی»بەرپرسیاریەتی«دەگات)34(.
بۆیەجەغتكردنیلەبەرپرسیاریەتیبەرامبەربەئەویتربەشێكلەڕووبەریفەلسەفەی
ئیتیكیلێڤیناسداگیردەكات.ئەمبەرپرسیاریەتیەیلێڤیناسجەغتگیریلەسەر
دەكاتكەلێنناخاتەنێوان»من«و»تۆ«وە،چونكەبەپێیئەوفەلسەفەیەیئەم
بیرمەندەكاریلەسەردەكاتكە»من«لە»تۆ«جیامئەمجیاوازیەترسێكنییە
بۆسەر»تۆ«.بۆیەبیرۆكەیبەپرسیاریەتییەكەلێرە»من«منمو»تۆ«شتۆی
دەپارێزێت.گەرهەموو»من«ێكخۆیبەرامبەربە»ئەویتر«بەبەرپرسیاربزانێ
ئیتیكیجیاوازیبۆسەرهیچیەكێكمانمەترسیدارنابێت.واتەفەلسەفەیئیتیكی
لێڤیناسناتوانێمنێكدروستبكاتكەبكارێكبەبێئەویترهەڵبكات.ئێمە
جیاینبەاڵمهەین.ئێمەهەینچونكەجیاینچونكەهەمانشتنین.تەنانەت»من«
بۆلێڤیناسجیاوازنییە،واتە»ئەویتر«نییە،»ئەویتر«یشئەویترنییە)35(.

مەبەستیلێڤیناسئێمەهەریەكەخۆمانینلەبەردەم»ئەویتر«دا.
كاركردنیبەشێكلەبیرمەندانیپۆستمۆدێرنەشلەسەر»ئەویتر«،»جیاوازیسازیی«
لێڤیناسە.چونكە ئیتیكی قەرزاریفەلسەفەی لەگەڵێكالوە و»ناهەمانشتی«
لێڤیناسوەكقوربانی»هەمانشتی«،ئەوەیكەهەموووەكیەكبین،هاوشێوە
ولێكچووبینچاكلەوەدەگاتباسلە»من«بێباسلە»ئەویتر«شیاونییە.
نكۆڵیلەوەشناكرێتگەربڵێین:ئەم»هەمانشت«ییەلەفەلسەفەوسیاسەتی
ئەوروپاكێشەیەكیزۆریخستەوەوپێویستیبەهەڵوێستەبوو،هیچنەبێتلەالیەن
هزربەتەندروستانویژدانباشانێكیوەكلێڤیناسیاندێریداوە.مەگەرهۆلۆكۆست،
ئەوكێشەیەیبەدوویتاكڕوویداوێڵبوو،كەدەیویستهەمووهاوشێوەبینویەك
ڕوومانهەبێت،یەكێكنییەلەدیوەكانیئەوكێشەیە؟لەوەگرنگتركەباسكرا
فەلسەفەیەیە ئەو لێدەكات داكۆكی لێڤیناس ئیتیكەی فەلسەفەی ئەو ئەوەیە،
بەدوویشوێنێكدەگەڕێتبۆكەسیغەریب،كەسینامۆوبێگانە،ئەوكەسەیلە
ئێمەنییەولەئێمەناكات.بۆیەیەكەمینئەركیئیتیكیلێڤیناسبۆدامەزراندنی
داكۆكیكردنە »ئەویتر«ە، سێركردنی »ئەویتر«، لە ڕووكردنە ئیتیكە ئەمجۆرە
هەرلەبەرئەوە »ئەویتر«. بە بەرامبەر بەرپرسیارزانینە بە خۆ و »ئەویتر« لە
فەلسەفەیئیتیكیلێڤیناسپڕبەدونیاێكدەقیژێنێتودەڵێ:مەمكوژە.لێڤیناسی
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جوو،لێڤیناسێكەكراوەبە»ئەویتر«دەیەوێهەبێوبژێت.ئەملەرێگایئەم
بینینانەوەدەیەوێتزەمینەبۆئەوەدروستبكاتهیچیتیانییەكەئەم»ئەویتر«
بێ.واتەئەمكەهەیەو»ئەویتر«ە،ئەمەمەترسینییەبۆسەركەس.ئەم،واتە
لێڤیناس،مەبەستدارەلەوەی»ئەویتر«بێوپەسەندكراویشبێ.بە»ئەویتر«
بوونڕەوایە،پێویستیێكیبوونی»تۆ«یە.»تۆ«كەئەویتریئەمەشیاوییەنەك
حەرامكرد. ئەویتربوونی هاتەگۆڕێ دۆزێك ڕۆژئاوا لە سااڵنێك وەلێ ئەستەمیی
هاوشێوەبوونولێكچوویتاكەئیتیكێكیسیاسیوكەلتووریبووكەڕۆژئاواباوەڕی
گەورەیپێبوو.ئێستاشئەویتربوونولەئەویترنەكردنهەرلەژێرهەڕەشەدایە.
ئەوئیتیكەسیاسییەیلەئێستادالەجیهانداگەشەدەكاتزۆرترڕووەوئاڕاستە
پێچەوانەكەگەشەدەكات.لەگەلێكۆمەڵگاتاهەنووكەشئەویترناپەسەندكراو
وپێشوازیلێنەكراوە.تائەمڕۆشكەلتووریبااڵهەوڵیقۆرخكردنیگشتئەوانیتر
دەداوهەرهەمووبەیەكجۆرڕەنگدەكاتودەخوازێیەكسیماوخەسڵەتیان

هەبێوبدرێتێ.
مۆڵگەی پرشنگدارە هێجگار الیەنێكی لێڤیناسدا هــزری لە كە »ئەویتر«
ڕووبەرووبوونەوەیەلەتەكدەرەوەی»خۆ«دا،لەتەكئەوەیپێیدەڵێن»من«دا.
وەلێچۆنلەتەك»ئەویتر«ڕووبەڕوودەبیتەوە،چۆن»ڕوو«یخۆتینیشاندەدەی
ئەوە»تۆ«یئەوەدەكەیتنەككەسێكیتر.كەوابێدەبێتبزانیتكە»تۆ«
چیدەكەیتوچۆنیئەوشتەدەكەیت.ئەوەیدەیكاتئەوە»تۆ«یئەوشتە
دەیكەی بــەوەی بەرامبەر هەمیشە »تــۆ« بۆیە تر. كەسێكی نەك دەكەیت
بەرپرسیاری.هەریەكەلەكرداریخۆیبەرپرسیارە.بەرپرسیاربوونلەكرداریخۆ
وخۆبەرپرسیارزانینیشبەرامبەربە»ئەویتر«كێشەیەكیگەورەیبەرپرسیاریەتیە
مێژووی لەگەڵ بەرپرسیاریەتی ئیتیكی ماوەتەوە. خۆی وەك تاهەنووكە كە
بەرپرسیاریەتیداهاتۆتەكایەوە.بەاڵمچەندئەمئیتیكومێژووەلەتەكیەكدا
هەڵدەكەنڕووننییە.ڕووننییەچەندئێمەیبوونەوەرلەبەرپرسیاریەتییەكانمان
ناكەین بۆیەهەڵە پراكتیزەدەكەین. ئەمحاڵیبوونە حاڵیبووین،هەروەهاچۆن
چونكە تەڵخیشە. تابڵێی و ناڕوونە بەرپرسیاریەتیمان ئیتیكی ئایندەی بڵێین:
مرۆڤیتازەكەمتردەروەسیئیتیكدێ.ئیتیكبۆمرۆڤیسەردەمشتێكیوەزیفی
وسەرپێیە.ئیتیكلەوەكەوتووەپێوەندیداربێبەباوەڕیانبەویژدانەوە.سییەكانی

ئیتیكینوێپڕەلەویژدانیهەلەوباوەڕیخراپ.
لێرەوەدەمانەوێبۆئەوسێركردنەبچینكەئیتیكئەومانایەیلەژیانماندانییە.
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ژیانیئێمەپترخۆیلەگەڵنائیتیكیدا)بێڕەوشتی(دەكونجێنێ.وەكیتریشئیتیك
بووەبەشەڕینێوانواژەوواتاكان.ئاكاروویژدانیئێمەكەپشتیلەئیتیك
پەلەوسەرپێییەوەسەرقاڵكردووەكە مانای و زاراوە بەهەندێ كردووەخۆی
ئیتیكینین.بۆیەسەختەلەمبارودۆخەدابكارینلەواتایئەركیانبەرپرسیاریەتی
بگەین،چونكەلەبنەڕەتدائێمەلەمافیخۆمانولەوەشكەپێیدەڵێنباشەناگەین.
بەكورتیویستمان،ویستبۆباشە،لەئێمەداڕۆژبــەدوایڕۆژڕوولەالوازیو

كەمیدەنێ.
دەیەوێ لێڤیناس دەبینین قووڵدەبینەوە لێڤیناس ئیتیكی فەلسەفەی لە كاتێ
فێریدووشتمانبكاتیەكەمتێگەیشتنلە»بەرپرسیاریەتی«وئەویتریشلە
»كرانەوەی«.لێڤیناسلەڕێگایئەوئیتیكەوەیباوەڕیپێیەتیدەخوازێملكەچمان
بكاتبەوەیكەلەمیانەیئەویترەوەلەخۆمانبگەین.باشەئێمەچۆندەكارین
ئەمەبكەین؟ئێمەتەنیادەكارینئەمەلەڕێگایدانپیاهێنانەوەبیكەین،دانپیاهێنان
بەویتر،دانپیاهێنانبەوئەویترەینامۆوغەریبە،ئەوئەویترەیكەدەشێڕەش
بێیانجوویاخودبستەبااڵیانیشقەرەجیاخودئافرەتێك.كەوابێشەرمنییەكە
ئێمەقەرەجبینیانئافرەتبین،یانیشسەرڕەشوتایبەتبین.ئێمەتایبەتین
چونكەوەكئەویترنینوئەویتریشوەكئێمەنییە.ناشێتئێمەهەمووجوانبین
یانپیاوبین،یاخودیشسپیپێستبیندەكرێشتیتروكەسیتریشبین.بۆیەئەو
جیهانەیلێڤیناسلەفەلسەفەفینۆمینۆلۆژیەكەیداچێیدەكاتجیهانێكەبۆهەموان،
بەبێگومانەوە دەبێتەوە. تیایدا شوێنمان جیاوازییەكانمانەوە بەهەموو هەموان
جیهانە ئەو پێچەوانەی جیهانێكە دەكات لەسەر قسەی لێڤیناس جیهانەی ئەو
ترانسندنتالییەیمامۆستاكەینەخشەیبۆداناوە.چونكەجیهانیترانسندنتالی
ئەمەی دایدەڕێژێ. ترانسندنتال منێ جیهانێكە بوو، هۆسڕل جیهانی كە )بااڵ(
هۆسڕلبناغەیبۆدادەنێتكارلەسەربەتەنیا»من«دەكاتو»من«ەكانهەموو
پێكەوەیەكشتیهاوبەشیانهەیەئەوەش»خود«ە.بەاڵملێڤیناسوایدەبینێ
ئەمەدیتنێفینۆمینۆلۆژیانەیئایدیالیستیانەیە.كەواتەلەفەلسەفەیفینۆمینۆلۆژی
ترانسندنتالیدائیتیكی»ئەویتر«شوێنیبزرەوباسلەمجۆرەفەلسەفەیەداباسە

لە»هەمان«.
ئێستالەرێگایئەوخستنەڕووەیفەلسەفەیئیتیكیلێڤیناسەوەكەالیسەرەوە
كارمانبۆكرددەكارینبەوئاكامەبگەینلەسەرواتایمەرگكەمەرگبریتییە
و مەرگی»ئەویتر« لە بریتییە مەرگ لەگەڵ»ئەویتر«دا. ڕووبەڕووبوونەوە لە
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مەرگەوە)36(، لەبارەی لێڤیناسە و هایدیگەر نێوان ئەمەشەخاڵیجیاكارەی
لە بریتییە بەواتایەكیتر،مەرگ دێریداشجیادەكاتەوە. لە لێڤیناس هەرئەوەشە
»ئەویترگەری«.مەرگدێووەكئەویترخۆیپیادەكاتهەروەكالیسەرەوەش
ئاماژەمانپێدا.ئەمتێگەیشتنەلێڤیناسیەبۆمەرگپێچەوانەیبینینیدێریدایە
كەبینینێفەلسەفی-ئۆنتۆلۆژیانەیهایدیگەرانەیە.بینینیدێریداكەخۆیلەسەر
بناغەیبینینیهایدیگەردەسازێنێبینینێكیئیندڤیوالیە)تاكییە(.ئەوئیتیكەی
بوون لێڤیناس الی میتافیزیكیە. پێیوایە دێریدا دەكات بۆ كاری لێڤیناسیش
سەرچاوەیمانانییەومانالەودیوبوونەوەدێتەكایەوە،واتەهەیە.هەربۆنمونەخوا
بوونیدەكەوێتەدەرەوەیبوونەوەئەمەشجۆرەڕەتكردنەوەیەكیهایدیگەرانەی
پرسیاریبوونە.چونكەپرسیاریبوونلەناوپرسیاری»ئەویتر«خۆیدەبینێتەوە
بۆیە»ئەویترگەری«شوێنێكیشەبۆپێوەندیبەخواوە،بۆیەئەزموونیمەرگالی

لێڤیناسبریتییەلەئەزموونیمەرگی»ئەویتر«)37(.
ئەوسەیركردنەدێریداییەیالیسەرەوەباسمانكرد،كەبەخۆیگەشەدانەبە
سەیكردنێكیهایدیگەرانەبۆمەرگ،ئەوەشیتیابەدیدەكەینكەدێریدازۆربایەخ
بەمردنوەكمردنیهەریەكەدەدا.واتەكەسمردنیئەویترناكارێبژیوكەس
ناتوانێمەرگلەویتروەرگرێ)38(.دێریدابۆزۆرترڕاڤەكردنیبینینییەكانیلەمەڕ
بۆئەوەشدەچێكە لێڤیناسو مەرگدەگەڕێتەوەالیهایدیگەروجارجارەش

مەسیحایبوونیپاتوچكەلەمەسیحایبوونیهایدیگەرولێڤیناسجیایە)39(.
دەڵێین: فەلسەفاویكەین دێریداییانەوە هایدیگەر- ڕوانگەی لە وتمان ئەوی گەر
مەرگهەیەویەكجاریشدێ.مەرگقەرزناكرێوجێگۆڕكێشیپێناكرێ.مەرگ
دێوەكئەوەیكەهەیە.مەرگوەكخۆی،لەوفۆڕموشقلەیكەدێتدەبێ
پێشوازیلێبكرێت.لەبەرئەوەیڕووننییەكەیدێوچۆنیشدێ.ئەڵبەتەهەر
ئەوەشەلوغزیگەورەیبوونیمەرگ.مەرگبێئەملوغزەناژی.مەرگتاماوە
بەنهێنیبوونەكەشیەتی،مشەخۆرە.مشەخۆری كەجەوهەری لوغزە، ئەم لەسەر
مەرگلەسەربەلوغزبوونیخۆیبەنهێنیبوونەكەیدەپارێزێ.بۆیەكەمشتهەیە
هێندەیمەرگلوغزاویبێت،هێندەیمەرگنهێناویبێت.مەرگكەتەنیاشوێنپێی
خۆیهەڵدەگرێتەوەدەستەمۆناكرێت.چونكەكەسفریایئەوەناكەوێلەتەك
بۆیە بووندا. لە دیاردەیە نادیموكراسیترین مەرگ بكات. چوون و چەن مەرگدا
ئێمە ئەوەی بخەین. لەكاری و بوەستێنین مەرگ ئەوەی سەر ناپەرژێینە ئێمە
وەستاندوومانەولەكاریشمانخستووەمەرگیڕاستەقینەنەبووە.بەپێیئەوەی
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مەرگتەنیادەمڕاستیخۆیەتیئەستەمەلەگەڵئێمەسازشبكات.سازشیومەرگ
دووشتیلێكەوەدوورن.چونكەمەرگكەیبیەوێتدەستبەكارەوزێدەچاالكیشە.
ئەمەشبەومانایەدێتكەئێمەناكارینفشاربخەینەسەرمەرگ.ئەوەیلەمەرگدا
زێدەشوێنیسەرنجدانەئەوەیەكەمەرگپەككەوتەوالوازنییە.مەرگتابڵێیگورج
وبزێوە.مەرگخۆیكاریخۆیدەكاتوهەڵسوڕاوینییە.وەلێفەرمانەكانی
میتافیزیكین.ئێمەناكارینتەگەرەلەبەردەمفەرمانەكانیمەرگدادابنێین.ناپەرژێینە
سەرئەوەیمەترسیبینبۆسەرمەرگ.بەپێچەوانەوەئەوەمەرگەكەمەترسییە
بۆسەرئێمە.سەرزەنشتكردنوبوخزاندنیمەرگهیچلەكردەیمەرگناگۆڕێت.
مەرگكەبێباكوبێدەروەسەلەبەرئەوەیەچۆنیبوێئاوادەیكاتوكەیبیەوێت
ئەودەمەدێت.هەربۆیەشبێدەنگبوونلەئاستمەرگ،هەڵوەستەنەكردنلەئاست
كارایەتیمەرگتاكەشیاوییەكەكەبۆئێمەماوەتەوە.لێرەمەبەستمانلەئێمە
ئەوئێمەیەیەكەلەچاوەڕوانیمەرگدایە.چونكەهەموولەچاوەڕوانیمەرگداین.
ئێمەناكارینپشتلەمەرگبكەین،ئێمەتابڵێیمەرگمانبیرەبۆیەشبەردەوامین.
بەردەوامینبەومانایەیكەبكارینفریاكەوینپێشئەوەیمەرگزەفەرمانپێبەرێ.
مەرگكەئاستەنگەلەبەردەمگەشەیهەمیشەییحەزەكانمانتابڵێیواقیعیبینە.
چونكەمەرگخەمخۆریكردەكانیخۆیەتی.ئێمەدەتوانینمەركوەكخەمسارد
گەیاندنی بەئاكام دڵسۆزی لەرادەبەدەر مەرگ وەلێ بكەین، وێنە وخۆپەرستێ
بەرپرسیاریەتیخۆیەتی.بەڵێبڕێكیزۆرلەمەرگەكانپێویستەبێنولەكاتی
خۆشیاندادێن،وەلێمەرگهەروەكزیانبەخشوخەمساردییتەماشادەكرێت.
بەاڵمئەوەیلەمەرگاجێیتێڕامانەئەمەنییە،بەڵكوئەوەیەكەمەرگگوێنەدەرو
تایبەتمەندە.بەڵێمەرگسامناكەوەلێشتێكیئەوتۆلەگەڵئەمبەسامناكبوونەی
مەرگداناكرێت.ناتوانرێتمەرگبمرێنرێت.دەكرێتمەرگەكانتاوتوێكرێنوهەروەها
پۆلیشكرێن،بەاڵملەكۆتاییداهەرناویمەرگیلێدەنرێ.ئەمەشئەوەدەگەیەنێت
كەمەرگئەوشتەیەكەهەمیشەگومانیلەسەردادەنرێ.كۆیپرۆسەیمەرگ
لەئەركێكداخۆیدەبینێتەوەئەستەمەلێیبگەینئەمەشزۆرجاروادەكاتمەرگ
وەكنادادپەروەرببینرێ،وەلێمەرگبێباكەلەئاوەڵناوەكانیئێمە.ئێمەبێئەندازە
لە ئێمە ئاوەڵناوەكانی بەاڵمچەند مەرگ، بۆ ئاوەڵناو دروستكردنی لە ئازادین
بزاوتوكارایەتیمەرگكەمدەكەنەوەئەمەپێویستەبۆئێمەببێبەپرسیارو
شوێنیتێفیكرینێكیبەردەوام.ئەمەشئەوەدەگەیەنێتتیشكخستنەسەرمەرگ
تیشكخستەسەرئەستەمییە.جەنگیئێمەتاهەتایەلەتەكمەرگابڕەویهەیەو
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دەشبێت،وەلێئەوەهیچكاتلەئاماریمەرگكەمناكاتەوە.مەرگئاماریخۆی
هەیە.مەرگبیركاری)ماتماتیك،ڕیازیات(یتایبەتبەخۆیچێكردووەبەئێمە
تێكنادرێت.ئێمەومەرگواتەئێمەودەسەاڵت،بەاڵمشایدەسەاڵتەكان.ئێمە
بە بۆیە نایەتەوە، بەچارەی حەزمان زۆریش و دەترسین مەرگ لە لەبەرئەوەی
كینەینلەمەرگ،بەاڵممەرگئەوەڕەچاوناكاتچۆنئێمەتێیدەڕوانین.مەرگیەك
بۆچوونیهەیەكەئەوەشبەجێگەیاندنیفەرمانێكەتەنیاخۆیتێیدەكات.كەواتە
ئەوەمەرگەئاستەنگەنەكئێمە.ئەوەمەرگەكەناوەڕۆكدارەنەكئێمە.ئێمەلە
هەل)فورسەت(دەگەڕێینخۆمانلەمەرگقوتاربكەین.خۆقوتاركردنلەمەرگخۆ
قوتاركردنەلەوشتەیتێیناگەین.ئێمەمەرگناسنینوبۆیەمەرگدەكارێكەیو
چۆنبیەوێتزەفەرمانپێبەرێ.زەفەربردنیمەرگبێوێنەتایبەتە.ئەمەشەزۆرجار
وادەكاتهەمیشەلەكاتیهەنگاوهەڵگرتنبەرەوئایندەمەرگمانلەبەرچاوبێ.ئێمە
شتەئایندەییەكانمانبێمەرگناژین.مەرگلەئێستاودواتریشماندانیشتەجێیە.
ترسیبنەڕەتیئێمەلەمەرگترسەلەوەینەبامەرگبێ،نەبائەوەیكردومانە،
ئەوەینەخشەمانبۆداناوە،لەالیەنمەرگەوەسەروژێربكرێت.ئێمەبێئەندازە
لەمەرگدەترسین.دەترسینچونكەئاشكرادەزانینمەرگبوێرە.بوێریمەرگ
بۆ هێنانەوەش بەهانە ئەڵبەتە ناوەڕۆكەكەیدایە. لە مەرگ بوێری ناگێڕدرێتەوە.
مەرگوەكڕێگریوایە.هەروەكئەوەیكەئێمەناكارینبەهانەبۆمەرگبێنینەوە
ناكارینیشڕێگریلێبكەین.چونكەئەوەمەرگەلەخودیخۆیداڕێگرە،ڕێگریلە
مەرگەوەبۆئێمەماوەتەوە.ئێمەلەمەرگەوەفێریئەوەدەبینڕێگریچییەوچۆن
ئیشدەكات.هاوكاتبوونیمەرگلەیەكحاڵەتداپاساودەكرێتئەوەشكەمەرگ
مەرگەنەكشتێكیتر.مەرامیمەرگلەئەركەنرانسندنتالیەكەیدایەكەبەكەسدڵی
لەلێدانناوەستێ.بۆیەنابێبیرلەڕێگریبكەینەوە.ئەمەستایشكردنیمەرگنییە
چونكە،هەروەكوتمان،مەرگبێباكوبگرەنادادپەروەریشە.مەرگەكەهانماندەدا
بژینوچاالكیشبینلەژیاندائەمەبۆئەوەیەتافریایئەوەبكەوینكەپێشئەوەی
مەرگزەفەرمانپێبباتبیكەین.ئەمەگەورەترینالوازیئێمەیەهەروەهادڵنیاشمان
دەكاتەوەهیچلەتەكمەرگاناكرێ.بۆیەناوزڕاندنیمەرگەكارێكیهێجگارهیچگەرایە
وپێویستەدەستیلێهەڵبگرین.مەرگ،خودیپرۆسێسكە،ڕەنگەبەدگومانیمانتیا
بسازێنێوەلێمەرگلەخودیخۆیداتەنیابەتەنگئەوەوەدێكەدەیكات.مەرگە
ئوستادیبەرپرسیاریەتیە.ئێمەكەلەمەرگدەترسینلەبەرئەوەیەدەمانەوێمەرگ
بەكاریخۆیهەڵنەسێ،بەاڵملەوەحاڵینینكەمەرگلەهەوایئیتیكیخۆیەتی.
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ئیتیكیمەرگلەڕادەبەدەربااڵیەوناشێدەستكاریبكرێ.ئیتیكیلەمجۆرەكە
لێوانلێوەلەترانسندێنسجێیسەرسوڕمانیهەرهەموومانە.ئیتیكیمەرگ لەبنڕا
ختووكەیژیاندەداوكەیبیەوێتبەژیانئێژێ:بەسە.هاوكاتئیتیكیمەرگ
لەو نەبێ هیچ ناوێ. ڕەخنەی چارەی مەرگ ئیتیكی نییە. ڕەخنەكردن قابیلی
لەكاتی ناوەختبوو، هاتنەكەت هاتی، بۆ تۆ دەڵێ: مەرگ بە ڕەخنانەی جۆرە
مەرگ، كە نەرمونیانە و دڵساف شوێنە ئەو تا مەرگ ئیتیكی نەهاتی. خۆیدا
ئیتیكەكەی،وەكخۆیقبوڵبكرێوپێشوازیلێبكرێ.بەكورتیئیتیكیمەرگ
بەجۆرێسازاوەحەزناكاتكەسدەستبخاتەكاریەوە.خۆشیبەوەنایەتئێمە
دەزانێ خۆی كە گرتووە بەوە خووی مەرگ ئیتیكی وەردەیــن. لەكاری دەست
چیدەكاتوئەمجارچۆنیشیدەكات.ئیتیكیمەرگهیچكاتلەگیانەالدانابێ.
ئیتیكیمەرگسەروویگشتئیتیكەكانیترەچونكەئیتیكێتابڵێیمیتافیزیكییە.
ئەڵبەتەمایەیخۆشحاڵیەبۆئیتیكیمەرگكەسەروویگشتئیتیكەكانیترە
وهیچئیتیكێكیترناكارێزەفەریپێبەرێ.ئەوكەخۆیبەهەقبێژوڕاستڕەو
دەزانێبەگژئێمەدادەچێتەوە،ئێمە،كەنامانەوێبمرین.ئەمەكەڕاستییەكەو
پەردەپۆشناكرێمەرگیشلێیبەئاگایە.بۆیەمەرگبەڕەفتارەكانیهۆشیاری
ئەوەماندەداتێبەگژاچوونەوەیمنناشیاوە.ئێمەدەكرێلەمیانەیتێگەیشتنی
خۆمانەوەبۆمەرگبۆئەوەبچینكەبەگژاچوونەوەوڕەتكردنەوەیمەرگشتێكی
هەمیشەییە،وەلێئەمەناوزڕاندنیمەرگە،ناوزڕاندنیئەوئەركەمیتافیزیكییەیە
مەرگهەڵدەستێپێی.بۆیەئێمەنابێغەدرلەمەرگبكەیندەبێتێیگەین.كە
لەمەرگیشگەیشتینبەدڵنیاییەوەلەوەشدەگەینكەمەرگبێوێنەنادیارە.ئیشی
مەرگلەنادیارەكەیدایە.مەرگنادیارنەبێناكارێهەبێ.هاوكاتمەرگلەسەرئەم
بەنادیاریەیخۆیدەژی.جەغتدەكەینەوە،مەرگلەبەرئەوەنادیارەتابتوانێهەبێ،

بۆئەوەیئیشیخۆیئەنجامدا.
هاوكاتلەتەكئەوەیالیسەرەوەوترائەوەشدەڵێین:بەپێیئەوەیدێریدالە
نووسینەكەیداگرنگییەكیزۆربەڕوونكردنەوەیواتایمەرگدەدائەووێنەیەشمان
مردن ڕاستە واتە ــرێ. وەردەگ شێوەیەك چەند مردن كە دەكات دروست لەال
لە نەمانیكەسێك واتە تاك، نەمانی لە بریتییە و تاكییە پرۆسێسەكە خودی
لە: بەبێگومانەوە شێوانە ئەو وەرگرێ. شێوە دەكرێ نەمانە ئەم بەاڵم ژیاندا،
مردنلەشێوەیخۆكوشتن)ئینتیحار(،مردنلەشێوەیشەهیدبوون،واتەمردن
وەكشەهیدێك،هەروەهامردنلەشێوەیلەسێدارەدانودواهەمیشیانمردن
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لەشێوەیكوشتن)تیرۆر(بریتین.بەاڵمئەمشێوانەبەدەرنینلەخۆگرێدانەوەیان
بەبەرپرسیاریەتییەوە.

وەلێپێشئەوەیئەوەیالیسەرەوەوتمانگفتوگۆبكەیندێینەوەسەرالیەنیەكیتر.
بۆنمونەئەوەیلەنووسینەكەیپاتوچكەدابۆئێمەبابەتیتێڕامانێكیهێجگارەزۆرە
تایبەتبەمەسەلەیبەرپرسیاریەتی،كەدرێداشگفتوگۆینەكردووە،ئەوەیەكە
پاتوچكەلەنووسینەكەیداواتایبەرپرسیاریەتیلەچوارچێوەیئەوروپاداقەتیس
دەكات.بۆنمونەكاتێپاتوچكەبەرپرسیاریەتیتەنیالەمەسیحایەتدادەبینێتەوە
ئەمەبۆخۆینەبینینیمێژووەلەچوارچێوەیەكیگەردوناوییدا.مێژوویئەوروپای
كەبریتییەلەچەندینحاڵەتیوەكبەرفڕاوانگەریوداگیركردنوزەوتكردنیخاك
ومافیئەویترئەمانەبەقووڵیلەالیەنپاتوچكەوەبەرباسنەخراونیانجوگرافیای
ئەوتۆی وردی سیاسی یان فەلسەفی گفتوگۆی پاتوچكە الی ئەوروپای غەیرە

بۆنەكراوە.
ئەڵبەتەنكۆڵیناوێگەربوترێت،فەلسەفەیهەڵوەشانەوەگەری،یانتێگەیشتنی
بەرپرسیاریەتی بەستنەوەی بۆ هەوڵدانە بەرپرسیاریەتی، بۆ دێریدا فەلسەفی
بەوەیپێیدەڵێنخودیخۆ،واتەبەرپرسیاریەتیهەوڵێكەبۆبەرپرسیاریەتیبۆ
خودیخۆ)كەمندەكات(.ئەمبەرپرسیاریەتیەشلەمیانەیخودیخۆوەبەرەو
ئەویترگەشەدەكات)40(.ئەمگەشەكردنەشلەفۆڕمیجۆرەخۆقوربانییەكەوە
فەلسەفیەی نووسینە لەم كە بكەین بــەوەش ئاماژە لێرە با دەستپێدەكات.
لەیەكتر ئەندازەێزۆر تا بەرپرسیاریەتی و ئەویتر قوربانی، وەك واتای دێریدادا
تێهەڵكێشدەكرێن.قوربانیقوربانیدانەلەپێناوئەویترولەپێناوبەئاكامگەیاندنی
بەرپرسیاریەتی.بۆنمونە،دێریداكردەیبەقوربانیكردنیئیسحاقلەالیەنباوكییەوە
لێرە وەكبەرپرسیارێكبەرامبەربەخواتەماشادەكات.ئەوەیجێیسەرنجە
ئەوەیەكەدێریدابەرپرسیاریەتیلەڕوانگەیمەسیحایەتەوەوەكبەرپرسیاریەتی
بەرامبەربە»گشتئەویتر«دەبینێ)41(.بۆیەدێریدالەدوابەشیكتێبەكەی
و دەكات ئاینیی ڕەوشتی ئاڵۆزی زێدە مەسەلەی لە باس چوارەمی( )فەسلی
ناویدەنێت»گشت)هەموو(ئەویتروگشتئەویتر«.لێرەدێریداباسلەخوا
دەكاتوەكگشتئەویتر.بۆنمونەئیبراهیمخۆیوەكبەرپرسیاربەرامبەربەگشت
ئەم دێریداوە فەلسەفی لەڕوانگەی .)42( نیشاندەدا خوا، وەك ئەویتر ئەویتر،
بەرپرسیاریەتیەبەرپرسیاریەتیەبەرامبەربەگشتئەویتر.لەمحاڵەتەداجەوهەری
شتەكانالیدێریداخۆیلەسەرئەوبیرۆكەیەبوونیاددەنێكەقوربانیدانبۆئەوی
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تربریتییەلەقوربانیدانبۆئەوانیتریشهەروەهابەرپرسیاریەتیبەرامبەربەئەویتر
بەرپرسیاریەتییەبەرامبەربەئەوانیتر.دێریدالەمیانەیگفتوگۆكردنیمەسەلەی
لێڤیناسدەكاتوئەمەشوادەكات لەمڕوەوەجەغتلەگفتوگۆی بەرپرسیاریەتی
دێریداپشتگیریلەبەرپرسیاریەتیلەگشت)هەموو(ئەویتریانئەویترەكانبكات.
شیابووبونیبەرپرسیاریەتیبۆدێرێدامەسەلەیەكیزێدەناوەڕۆكییەوبایەخدارە
تیشكیبخرێتەسەر.هەربۆئەومەبەستەشدێریدالەنووسینەكەیدادەپرسێكە
بەرپرسیاریەتی دێریدا بەبۆچوونی شیاوە؟ بەرپرسیاریەتی هەلومەرجێكدا چ لە
لەوهەلومەرجەدادەشێكیشیاوبكرێكەباشەئیدیئوبژێكتیڤێترانسندنتال
نەبێ،باشەپێوەندیبەشتەئۆبژیكتیڤەكانەوەنەبێ،بەڵكوباشەتەنیاپێوەندی
ئامانج)43(. بزووتنەوەی و باشەیشەخسی لە بێ ئەزموونێ بەویترەوە، بێ
بۆئەوەیبەرپرسیاریەتیشهەبێوبەردەوامبێگرنگەنهێناویبێ)نهێنیداربێ(.
نهێنیبەرپرسیاریەتیشئەوەیەكەنهێنیبپارێزرێ.واتە،بەرپرسیاریەتیدەبێلە

پێوەندییڕۆحیدابێلەتەكنهێنیدا.
لێرەتایبەتبەوچەندگوزارەیەیالیسەرەوەیدێریدائەوەندەدەڵێینكەكاتێ
دێریداباشەدەكاتبەشتێكینامیتافیزیكیهاوكاتمەرگیشبەنهێناویدەكات.
دێریدادا هزری لەگەڵ ڕووبەڕووبوونەوەیە شایانی ئێمە بۆ حاڵەتەدا لەم ئەوەی
ئەوەیەكەلەكاتیلكانیباشەبەنامیتافیزیكەوەباشەلەئاگاییباشینائاینییەوە
سەرچاوەدەگرێئەمەشلەسەرێكیترەوەلەئاینیخستنیباشەیەوبەعیلمانیكردنی
ئەوشتەیەپێیدەوترێویژدانیباش،شتیچاك،بەاڵمزۆربەیئەوباشانەیكە
سەرچاوەیئاینییانهەیەخۆیانوەكشتیڕەوشتینیشاندەدەنئەیئەمەیانچۆن؟
لێرەوەپێكدادانێلەنێوانچیباشەییئاینییەوچنائاینییەدێتەسازاندن.چونكە
جیاكردنەوەیئەمدووالیەنەلەتەكیەكداپابەندماندەكاتبەجیاكردنەوەیەكیتر
كەئەوەشجیاكردنەوەیشتیڕەوشتییەلەشتیئاینی.لەبەرئەوەشكەبەشێكی
زۆرلەباشەكانبەهەناسەیئاینییەوەئەنجامدەدرێنوسەرچاوەیڕەوشتیشیانبۆ
مسۆگەردەكرێئەستەمەشتیئاینیوڕەوشتیبێدەستنیشانكردنیسەرچاوەی
واتایئاینوواتایڕەوشتلێكدیجودابكرێتەوە.تایبەتبەمالیەنەبێسڵەمینەوە
ئەوەشدەڵێینكەدەستنیشانكردنیئەودووسەرچاوەیەبواریبەپیتەبۆناسینەوەی
شتەئاینیوغەیرەئاینییەكانوسنوردانانێكیشلەنێوانئاینیڕەوشتیوڕەوشتی
ناڕەوشتی.ڕاستەئەمجۆرەجوداكردنەوەیەبەخوێندنەوەیگشتمێژوویئەوەی
پێیدەڵێنترانسندێنسمەحكوماندەكات،بەاڵمڕووبەڕووبوونەوەلەتەكئەممێژووەدا
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ڕووبەڕووبوونەوەیە بدوێین بەرینتر یان لەتەكمێژوویمرۆڤایەتی، ڕووبوونەوەیە
پاتوچكەدا توێژینەوەكەی لە ئاین دیمان هەروەك ئێمە بوونمان. گشت لەتەگ
شتێكیبیۆلۆگینییە)44(،بەاڵمخودیپاتوچكەئازادانەمەسیحایانەبیردەكاتەوە
ولەگەلێكشوێنیتوێژینەوەكەشیداهزریاریبەسەرمەسیحایبوونەوەدەكاتو
»سروشتییەوە« جیهانی لە هەمیشە مێژوو كە وایدەبینێ پاتوچكە هەربۆیشە
دێتەناوئەوجیهانەیكەپێشمێژووییەولەسەربناغەییاساسروشتییەكانیش
دامەزراوە)45(.پاتوچكەوایدەبینێكەسروشتشتێكەدەكەوێتەدەرەوەیمێژوو.
بیربچێتكەبەبۆچوونیپاتوچكەمێژوو،هەروەكئەوەی ناكرێئەوەمان بەاڵم
بوونیش،بریتینییەلەتەماشاكردن)بۆچوون(بەڵكولەبەرپرسیاریەتی)46(.
هەروەكدیشمانبایەخدانیپاتوچكەبەتێگەیشتنی»جیهانیژیان«یهۆسڕللە
چوارچێوەیدیدیمێژووگەریهایدیگەرەوەبووە.بەواتایەكیتر،واتایمێژووكەلە
نووسینەكەیپاتوچكەبایەخێكیزۆریدەدرێتێسەرچاوەیهایدیگەریانەیهەیەو
لەگەلێشوێندژایەتیدیتنیهۆسڕلیشبۆمێژوودەكات.وەلێئەوگەڕانەوەیەبۆ
مێژووپاتوچكەیلەهزریمەسیحایبووننەخستووە.ئەڵبەتەئەمەیئێمەشباسی
لێوەدەكەینبۆدێریداشتێدەركپێكراوە،بەاڵمدێریدائارگومێنتەترانسندنتالیەكانی
پاتوچكەزۆروردناكاتەوەوسەرچاوەفەلسەفییەكانیشیپۆلناكات،وەلێبلیمەتانە
دووریتێگەیشتنەفەلسەفییەكانیدەستنیشاندەكاتوهەیبەتیهزریپاتوچكە

لەئاستێكیئیتیكیداوێنەدەكات.
شوێنیباسەكەبووترێ،دێریدالەفەسلیدووەمیكتێبەكەیدالەڕێگایگفتوگۆی
وەك واتاهێكی گفتوگۆی سەر دێتەوە لێڤیناسەوە و هایدیگەر ئیتیكی هزری
بەرپرسیاریەتی،مەرگ،دان)یاندیاری(وقوربانیدان.گفتوگۆكانسەرەتابەرەو
لەپێناوی یانخۆقوربانیكردن ئەویتر، لەپێناو ژیان ئەوەدەچنكەبەختكردنی
فەردییە(. تاكییە، خۆییە، )واتە ئیندڤیدوالییە تەواو كردەیەكی تر كەسێكی
بەباوەڕیدێریدائینڤیدوالیتێیئەمكردارەلەوێوەدەستپێدەكاتكەئەوەیئامادەیە
قوربانیبداكەسێكیئازادەوخودیكردەكەیبەخۆیەوەگرێدراوەوئەوەیئەو
دەیكاتتەنیاخۆیلێیبەرپرسیارەوكەسێكیترناتوانێشوێنیئەوبگرێتەوە.
گفتوگۆكانیدێریدالەبارەیتێگەیشتنیهایدیگەرەوەتایبەتبەمالیەنانەسەرچاوە
لەوسێركرنانەیهایدیگەرەوەهەڵدەگرێكەناوبراولەكتێبی»بوونوكات«ەكەیدا
بەرباسیخستوون.لەمحاڵەتەدادێریداجەغتلەوسێركردنەهایدیگەریەدەكاتكە
باسلەوەدەكاتناكرێكەسێكژیانیخۆیبكاتبەقوربانیبەومانایەیكەبەم
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خۆبەقوربانیكردنەبەلەجیاتیمەرگیكەسێكیتربكات.بۆنمونەكەعیسالەپێناوی
ئێمەدەمرێئەممردنەبەومانایەنییەكەعیسالەشوێنیئێمەدەمرێ.هەریەكە
پرۆسەیمردنیخۆیهەیە.ئەمەشئەوتێكەیشتنەدروستدەكاتكەقوربانی
ناتوانێلەمەرگیئەویتربگۆڕێت.هەروەهاقوربانیدانبەژیانیخۆلەپێناوئەویتردا
دەبێلەپێناوشتێكبێتشایانیئەوەبێ.هەروەهائەوەشباسدەكاتكەئەو
كەسەیقوربانیبەژیانیخۆیدەدابەمەهیچسوودێكوەرناگرێویانبەلەجیاتی
مەرگیئەویتریشناكات.واتەئەوەیمردووەمردووەومردنیئەوكەسەیمردووە
مردنی بەلەجیاتی و پڕناكاتەوە تر كەسێكی مردنی شوێنی و خۆیەتی مردنی
ئەوی پێیوایە دێریدا وەلێ بمرێ. ئەویشهەردەبێ ناكاتكە تریش كەسێكی
دەدرێشتێكیئەوتۆنییە،بەڵكوئەوەیگرنگەلەمدانەئەوەیەكەئەوەیدەدرێ
باشەیە،كردەیدانیانباشەشكردەیەكەلەدان)یاندیاری(،واتەباشەكردن
دانە)47(.ئەوەتالێرەدێریداجارێكیتردەگەڕێتەوەسەرهزریئاینی.جارێكیتر
دەخزێتەناوتێگەیشتنەئاینییەكانەوە،بەاڵمبەهزرێكیعیلمانییەوە.دێریدازۆرجار
بەهەناسەیەكیفەلسەفیعیلمانییانەوەبیرۆكەوئامۆژگاریەئاینییەكانپەسەند
دەكات،وەلێئەوەیدێریداچاوپۆشیلێناكاتئەوەیەكەڕووداویمەسیحایەت
بریتییەلەخۆبەقوربانیكردن،كردنیمەرگیخۆبەخەاڵتبۆئەویتر،كەئەمەش
لەخودیخۆیدابریتییەلەخۆشەویستییئەبەدی)بێكۆتای(ش.ئەمخۆشەویستیەش
بۆئەویتر،لەپێناویكەسێكیترەنەكخودیخۆدا.واتەعیسائێمەیخۆشدەوێت
بۆیەبەسەرخاچەكەوەڕۆحیبۆماندەرێ،یانمامەڕیشەلەبەرخاتریئێمەگیانی
كوردستان. خاكی بۆ خۆشەویستییە لەسەرێكیترەوە ئەوەش كە فیداكرد خۆی
ئەمەلەئاستێكیترداهەقایەتیسەربڕینەكەیحسێنولەسێدارەدانەكەیقازی
محەمەدیشدەگرێتەوە.چونكەئەمانەهیچكاتكەمترخەمنەبوونلەوەیخۆیان
بكەنبەقوربانیبۆئێمە.ئەمانەئامادەبوونببنبەقوربانی،چونكەلەپرەنسیپی
حسێن یان عیسا محەمەد، قازی )واتە: ئەمانەش گەیشتوون. بەرپرسیاریەتی
یاخودیشمامەڕیشە(بۆئەوەیئەمەبكەنئەویهەیانبووەبریتیبووەلەگیانیان
ئەویشیانبەختكردووە.خۆبەختكردنكەشتێكیزێدەمیتافیزیكیە،بۆئەوكەسەی
بەئاگاییەوەئەمەدەكاتزۆردەگەیەنێت،چونكەئەمكەسەدەزانیچیدەكات.
لێرەوەبەسەرهاتیبەرپرسیاریەتیخۆیلەگەڵبەقوربانیبوونداتێهەڵكێشدەكات.
زۆرە. فۆڕمی خۆبەختكردن ژیانی لەسەركرد، كارمان سەرەوەش الی هەروەك
بەپێینووسینەكەیدێریدادەكرێكەسێكژیانیخۆیلەپێناوخوایاخودخاك
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)نیشتیمان(یانئەویتر)بۆنمونەلەخۆشەویستیدا(بەختبكات،بەاڵمئەوەی
دێریدالەمحاڵەتەداجەغتیلێدەكاتبۆچوونێكیهایدیگەرە،كەمردنلەپێناو
ئەویتریانژیانیخۆبەختكردنلەپێناوكەسێكبۆهایدیگەرمانایئەوەنییەكە
ئەوكەسەلەبریئەویتردەمرێ)48(.واتەكەكەسێكژیانیخۆیلەپێناوكەسێكدا
بەختدەكاتئەمكەسەبەمەدەمرێ،بەاڵمئەممردنەمردنیكەسەكەخۆیەتینەك
ئەویتر،چونكەبەپێیتێگەیشتنیهایدیگەریانگەرتێگەیشتنەكەهایدیگەرزۆرتر
شیكەینەوەدەڵێینكەسلەجێیئەویترنامرێوهەریەكەمردنێكیخۆیهەیە،
هەركەسەومردنیخۆیدەژیوكەسمردنیئەویترناژی.دێریدالەڕاڤەكردنەكەی
بۆبینینیمردنالیپاتوچكەداكۆكییەكیزۆرلەمتێزەیهایدیگەردەكات،واتە
دێریداخۆمراندنیانخۆبەختكردنلەپێناوئەویتروەكئەوەسەیردەكاتكەئەو
خۆمراندنەشوێنیمردنیئەویترناگرێتەوە،بەڵكوئەویتریشمردنیخۆیدەبێ
بژیولەچاوەڕوانیمردنیخۆیدابێ.بەمجۆرەهەریەكەلەمدونیایەمردنێكی
خۆیدەژیكەتەنێئەوئاوادەمرێوئەویتریشنۆبەیمردنیهەردێ.چونكە
بۆخۆی هەریەكە هایدیگەریانەیە، بۆچوونێكی لەبنەڕەتدا كە دێریدا، بەبۆچوونی
دەمرێ،هەریەكەمەرگێكیهەیە)49(.ئەمەلەگشتئاستەكاندادەشێتوەك
خۆیببینرێ.ئەوپێشمەرگەیەیلەناوشاردادەگیرێتودواترلەسێدارەدەدرێ
یانلەشاخلەكاتیشەڕگیانیخۆیبەختدەكات،ئەمكەسەئەمەیلەپێناوكورد
وخاكپارێزییكردووە،ئەمجۆرەمەرگوگیانفیداییەمەرگەلەپێناوئەویتر،واتە
لەپێناوكوردونەوەكان،بەاڵمئەمپێشمەرگەیەكەبەوجۆرەدەمرێمردنیخۆی
ژیاوەونەوەكانیشكەئەمخۆیكردووەبەقوربانیبۆیانڕۆژێدێئەوانیشمردنی
خۆیانبژین.هەروەهائەوكوڕەیانكیژەهەرزەكارەیلەپێناوخۆشەویستەكەیگڕ
لەخۆیبەردەداوكۆتاییبەژیانیخۆیدێنێتئەویشمەرگیخۆیبەوەدەژیو
دولبەرەكەیكەجارێلەژیانەئەویشپێویستەلەسەرەیمەرگیخۆیدابێ.ئەو
پۆلسیالنەیلەسەرپردی»پۆنتمیرابۆ«لەپاریسخۆیفڕێدەداتەخوارەوە
وخۆیدەكوژێبەخۆكوژییكۆتاییبەژیانیخۆیدێنێتوئەوەیدەمرێئەوە
سیالنەلەجێیسیالنمردووەنەك»ئیریك«یكوڕییانكەسێكیتر.مامەڕیشە
ئەوە مەسەلەیەكدا لەپێناوی قوربانی بە دەبن یان دەكوژرێن كە یانجیڤاراش
ئەوانندەكوژرێنویاندەبنبەقوربانیوبەوكوژرانەیانبەقوربانیبوونەمردنی
خۆیاندەژین.ئەڵبەتەدێریدالەژێركارتێكردنیپاتوچكەوبەتایبەتئەوفەسلەی
نووسینەكەیپاتوچكەتایبەتبەجەنگڕاستینەیەكبەرچاویدەكاتكەجەنگیش
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ئەزموونێكیتریدانیمەرگە»دوژمنەكەمدەخەمەبەردەممەرگەوەوژیانیخۆم
لەپێناوواڵتەكەمبەختدەكەم«)50(.لێرەدێریدادەگەڕێتەوەسەرگفتوگۆیواتای
لەسەر قسە تیایا پاتوچكە كە بەشەی )ئەو پاتوچكە نووسینەكەی لە جەنگ
»جەنگەكانیسەدەیبیستوسەدەیبیستوەكجەنگ«دەكات(.بەاڵمجەنگ
مەرگەیانقوربانیئەمەنەبۆدێریداونەشبۆپاتوچكەزۆرڕوونییەوویستێك
لەئارادانابینینكەئەمدوووشەیەیبەجۆرێفەلسەفیقووڵیەكالیكردبێتەوە.
پرسیاریجیاوازیكردنلەنێواندانیمەرگوقوربانییانئەوەیكەسێبمرێلەپێناو
ئەویترومردنوەكخۆكوژی)51(یاخودجیاوازیكردنلەنێوانقوربانی،خۆكوژی
وئابووریئەمدانە)52(بووەبەتەوەرەێكیسەرەكیلەتوێژینەوەكەیدێریدادا،
ئەمەشلەخودیخۆیدازۆرجاردێریدایلەپاتوچكەنزدیكردۆتەوەوجارجارەش
دوورخستۆتەوە.چونكەمەیلیكراوەیمەسیحایپاتوچكەڕەنگەڕێبگرێبێلە
نزیكبوونەوەیهەمیشەییلەنێوانپاتوچكەودێریدادا،بەاڵممەیلیدێریداشبۆ
تێخوێندنەوەیئاینودەستكاریكردنیمێژوویبەرپرسیاریەتیئەوروپایوادەكات
دێریدادەستبەرداریپاتوچكەنەبێهیچنەبێدێریدابەخۆیدەزانێپاتوچكەش

عیساویانسوكراتئاساقوربانیەلەپێناویئەویتر.
ئێمەهەروەكالیسەرەوەشوتمانكەپاتوچكەلەالیەندێریداوەتائاستێكی
بەكاردەبرێ.مەغزایئەمبەكاربردنەبۆئێمەپێوەندیبەوەیەكەدێریدالەڕێگای
پاتوچكەوەدەچێتەناوئەوجۆرەگفتوگۆفەلسەفییانەوەكەبۆدێریدامانادارنلە
ئاوڕدانەوە،جائەوەیانئاینبێیانبەرپرسیاریەتی،هەروەهامەرگبێیاننهێنی
وپیرۆز.وەلێلەوشوێنەیكەدێریدابەهەناسەیەكیقووڵیئیتیكییەوەگفتوگۆی
بینینەكانیپاتوچكەدەكاتبێچەندوچووننەرێتیمەسیحایدەخاتەژێرپرسیارەوە
ولەوەشدەكۆڵێتەوەكەچۆنئەمنەرێتەڕەفتارلەتەكئاینوڕەوشتدەكات
كەهەرئەوجۆرەڕەفتارەشدەكاتبەبناغەبۆقسەكردنەكانیلەسەرمەرگو
بەرپرسیاریەتی.بۆنمونەلەوشوێنەیپاتوچكەئاینلەفۆڕمیشەیتانیقوربانی
جیادەكاتەوەئەمەوادەكاتدێریدالەڕێگاینووسینەكەیپاتوچكەوەپرسیاریئەوە
دروستبكاتكەئاینچییە؟)53(.دێریداپێیوایەئاینیانبەرپرسیاریەتیەیانیش
لەبنڕاهیچنییە)54(.وەكدانپیاهێنانێكبەوەیدێریدالەبارەیئاینەوەدەیڵێت
ئەوەشدەڵێینكەئاینوەكئەوەیهەیەالیدێریدازەمینەبۆبەرپرسیاریەتیخودێ
ئازادخۆشدەكات)55(بەاڵمبۆدێریدائەوەشجێیباسەكەلەچهەلومەرجێكدا
دەكرێقسەلەسەرئاین،بەتایبەتئاینیمەسیحی،بكرێ)56(.ئەوەیدێریدا
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لەگەڵپاتوچكەلەمڕووەوەلەسەریەكخوانیبینینكۆدەكاتەوەئەوەیەكەدێریدا
لەسەرقسەیپاتوچكەجەغتگیریلەوەدەكاتكەلەتەكباسلەئاینباسلە
ئەوەیپێیدەڵێیننهێنیشەیتانیوتقووسیعەربەدیشبێتەباسكردن)57(.بۆ
چڕتركردنەوەیئەمسەیركردنەدێریداییەئەوەشیدەخەینەسەركەدێریداپێوایە
مەسیحایەتهەردووتوخمیئەفالتونیوعەربەدیشیتێدایە،گەرمەسیحایەتیش
ئەودووتوخمەیتیابێئەمەئەوەدەگەیەنێتكەمەسیحایهەڵگریهەردووحاڵەتی

بەرپرسیاریەتیونابەرپرسیاریەتیشە)58(لەیەككاتدا.
بۆفراوانكردنیمەودایگفتوگۆكەئاماژەبەوەشدەكەینكەپاتوچكەباسلەبوونی
دووجۆرقوربانیدەكاتیەكێكیانمەسیحییەوئەویتردیمۆنی)ئەهریمەنی()59(
بەاڵمدێریداكوماندەخاتەئەمئارگومێنتەیپاتوچكەوەوپێیوایەكەهەریەكلەم

فۆڕمانەیقوربانیلەیەكترهەڵهاتوون)60(.
گشتئەوانەشلەوچەنددیتنەفەلسەفییانەیالیسەرەوەوترانپیێلەسەرئەو
ڕاستییەفەلسەفیەدادەگرنكەجیاوازیلەنێوانبۆچوونیدێریداوپاتوچكەبۆ
پێوەندینێوانمەسیحایەتوئەفالتونیزمهەیە.دێریدالەنووسینەكەیپێیوایە
بۆ نیچەییانەشە بۆچوونێكی ئەوە )كە مەسیحایەتە سەرچاوەی ئەفالتونیزم
و مەسیحایەت نێوان پێوەندی ناڕوانێتە جۆرە بەو پاتوچكە وەلێ مەسیحای(،
ئەفالتونیزم)61(،بەاڵمهەردووتێكڕابەیەكدەنگنەفیبوونیترانسندێنسلە
بوونماناناكەنئەگەرچیشێوازیجیایانلەڕەنكردنەوەیهزریترانسندێنسدا
هەیە.لەوشوێنانەشكەباسلەقوربانیداندەكەنخۆیانلەدەڤەریزاتی)منی(
ترانسندنتالدادەبینەوە.چونكەتاڕادەیەكهەردوولەوێڕاكانتین)واتەكانت(بگرە

پترهۆسڕلیشنكەئاگامەندیوبابەتیئاگامەندیبەدووشتدەزانن.
بۆبەرینكردنیئاسۆیبۆچوونەكانیالیسەرەوەبائەوەشبڵێینكەلەدرێژەی
وتنەكانیدێریداوگفتوگۆكانیلەسەربۆچوونەكانیهایدیگەرئەوەشمانلەالیەقیندار
دەبێتكەخۆبەقوربانیكردنتەنیاالیەنیئەوەشناگرێتەوەكەئەمخۆبەقوربانیبوونە
بریتییەلەكردنیمەرگبەدیاری)دانیمەرگ(وپێشەكەشكردنیبەئەویتر،
بەڵكوتایبەتبەمالیەنەگرنگەسەرنجبخرێتەسەرمەسەلەیەكیتریشكەئەوەش
بەرپرسیاریەتیەبەرامبەربەمەرگیئەویتر.بەڵێدێریدالەنووسینەكەیداباسلە
فۆڕمێكیزۆرڕادیكاڵیبەرپرسیاریەتیدەكات)62(وئەمفۆڕمەشبەفۆڕمێكی
نوێلەقەڵەمدەدا،بەاڵمدێریدالەمیانەیپشتبەستنبەنەرێتیمەسیحایەتییەوەكە
نەریتێكیئەوروپاییە،ئەوفۆڕمەبەرباسكردندەخات.بۆنمونەمەرگیعیسابەسەر
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دارەكەوەكەنیشانەیەلەسەرگۆڕینەوەیژیان)یانبوونبەقەولیهایدیگەر(بە
مەرگ،ئەممەرگەالیدێریداوەكبەرپرسیاریەتیتەماشادەكرێتبەرامبەربە
ئەویتر.بۆئەوەیئەمبەرپرسیاریەتیەدەستبەجێكرێپێویستەكەسێكژیانی)یان
بوونی(خۆیبكاتبەقوربانیوئەمەشدێریداناویدەنێتبەرپرسیاریەتیبەرامبەر

بەئەویتر.

واتای هەردوو بۆ پاتوچكەوە بۆچوونەكانی گفتوگۆی لەرێگای دێریدا ئەڵبەتە
فەیلەسوفی لــەرز«ی و »ترس كتێبی سەر دەچێتە پیرۆز و بەرپرسیاریەتی
دانیماركیكیێركگەردولەوگفتوگۆیەدائەوەنیشاندەداكەفەیلەسوفیدانیماركی
هەروەها مەسیحاییە. پیرۆز و بەرپرسیاریەتی واتای هەردوو بۆ بۆچوونەكانی
مەرگ لەسەر فەلسەفییە وێنە ئەو تا دەكات بەقوربانیبوونیش واتای گفتوگۆی
لەپێناوی دروستبكاتكەمەرگلەفۆڕمیقوربانیدەدرێوئەمقوربانیەش
ئەویتردایە.واتەكەسێكخۆیبۆئەویتردەكاتبەقوربانی.لێرەوەدێریدادێتەسەر
باسیبەرپرسیاریەتیئیتیكیوبەرپرسیاریەتیڕەها.بەهۆیئەوەوەدێریدادێتە
سەرباسیڕووداویقوربانیكردنەكەیئیسحاقیكوڕیئیبراهیم.بۆیەدێریداهەوڵدەدا
گفتوگۆكانتایبەتبەبەرپرسیاریەتیوقوربانیبەرەوئەوشوێنەبەرێكەپرسیاری
ئەوەالیخوێنەردروستبكاتچشتێكئاینییەوچڕەوشتییە.كەواتەدەشێت
خوێنەریگفتوگۆكانیدێریداخەیاڵیبۆئەوەبچێتكەئایائەویئیبراهیمدەیكات
ڕەوشتییە؟ئایائەوشتەڕەوشتیەئاینیشە؟كەوابێپرسیارالیخوێنەرتایبەت
بەشیكردنەوەكانیدێریداسەبارەتبەبۆچوونیدێریدالەسەردیاردەیقوربانی
لەنەرێتیمەسیحایەتیلەوێوەدەستپێدەكاتكەكردەیبەقوربانیدانیئیسحاق،
كردنیئیسحاقبەقوربانیبۆیەزدان،چجۆرەكردەیەكە.بەاڵمئەوەیالیئێمە
بووەبەتێبینیلەسەردیتنیدێریدابۆڕووداویبەقوربانیدانیئیسحاقلەالیەن
باوكییەوەئەوەیەكەدێریداشپاتوچكەئاساوكێركجاردئاسامەسیحاییانەلەم
ڕووداوەدەڕوانێبەتایبەتكەدێریداپێیوایە»كەسمانلەئیبراهیمبەڕەوشتترنین
كەچەقۆكەیخستەسەرملیكوڕەكەیوویستیبیكاتبەقوربانیبۆیەزدان.«
وێڕایئەوە،دێریدالەسەرقسەیپاتوچكە،پێیوایەئاینیمەسیحایبناغەیەبۆ
ڕۆحێتئازادیدادپەروەر)كەالیدێریدائەمڕۆحەدەبێبەبناغەبۆخودگەری(،
ئەمبەرپرسیاریەتییەشئاكامیپرۆسەیەكیزۆرئاڵۆزوسیحریڕۆحەلەگەڵخوا

ومەرگدا)63(.
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سەرباریئەویوترا،گشتوتنەكانیالیسەرەوەبەرەوئەوەماندەبەنبڵێین:كەسێ
كەژیانیخۆیدەكاتبەقوربانیبۆئەویترئەمەبەرپرسیاریەتینواندنە.بەواتایەكی
ترقوربانیدانیانخۆقوربانیكردنئەمەبۆدێریداشوەكبەرپرسیاریەتیدەبینرێ.
ئەمجۆرەبەربەرپرسیاریەتییەبریتییەلەخۆگیافیداكردنلەپێناوئەویتر.ئەوی
بەسەرعیسایانسوكرات،ئەڵبەتەپاتوچكەشهاتئەوەئەوبەرپرسیاریەتیەیە
دێریداباسیلێوەدەكات.ئەوەشلەخودیخۆیدابەومانایەدێكەكەسێئامادەیە
خۆیبۆئەویتربكاتبەقوربانی،لەمحاڵەتەشدامەرگدەبێبەدیارییەكو
بەویتردەدرێ.ئالێرەوەهەقایەتیدانیمەرگدەستپێدەكات.ئەمهەقایەتەپابەندە
بەوەیكەكەسێك،بۆنمونەعیسایانسوكراتیاخودپاتوچكە،ژیانیخۆیدەكات
بەدیارییوپێشكەشیئەویتریدەكات.ئەویئەمانەپێشكەشیانكردووەمەرگی
خۆیانبووە.مەرگكەدەبێبەدیاریوبەویتردەدرێئەوەئەوبەرپرسیاریەتیەیە
ئەمبەئەویترەوەدەبەستێتەوە.ئەڵبەتەئەمهاوكێشەیەخۆكوشتن)ئینتیحار(
یشدەگرێتەوە.ئەمخۆكوشتنەیانشەهیدبوونەئەوبەرپرسیاریەتیەیەخۆكوژیان
شەهیدلەرێگایهەستیبەرپرسیاریەتییەوەهەڵدەستێپێی.ئەوژنەئەڵمانیەیدێتە
ڕیزیپێشەمەرگەوەودواترشەهیددەبێئەمشەهیدبوونەئامانجلێیبەجێگەیاندنی
بەرپرسیاریەتیە.ئەوبەرپرسیاریەتیەتەنیالەدۆزێكیوادا،لەپێشەمەرگایەتیدا،
دەكرێبگەیەنرێت.واتەتەنیاڕێگایمەرگیانشەهیدبووندەتوانیئەوەپراكتیزە
بكات.دانیمەرگیانكردنیمەرگبەخەاڵتوپێشكەشكردنیبەویتردەكرێ
بۆنمونە خۆشەویستیدا. پێوەندی لە بۆنمونە ببینرێتەوە، تریشدا لەئاستێكی
خۆبەختكردنبەناویخۆشەویستییەوەلەپێناویكەسێكدائەمجۆرەمەرگەش
بریتییەلەدانیمەرگوەكدیاریبەئەویتر.ئەڵبەتەمێژوویخۆشەویستیشگەلێ

نمونەیلەوشێوەیەیتیایە)مەموزین(.
دێریدالەسەرڕەوتیهایدیگەر،بۆئەوەدەچێتكەهەریەكێكلەئێمەئەزموونیمەرگی
خۆیهەیە.تەنانەتشەهیدبوونویانخۆكوشتنیش)ئینتحاریش(ئەزموونێكی
كەسیەوشەهیدیانخۆكوژمردنەكەیبەخۆیدەیژی.واتەهەریەكەمەرگیخۆی
دەژیوهەریەكەشدەبێتەحەمولیمەرگیخۆیبكات.تەنانەتكوشتنهەمان
ئەوفۆڕمەیهەیە.چونكەكەتۆدەكوژرێئەوەتۆیكوژراوینەككەسێكیتر.
واتەتۆلەبریكەسێكیترناكوژرێیت.كاتێكهەوڵیكوشتنیمارتنلۆتەركینگ
دەدرێئەوەمارتنلۆتەركینگەكوژراوەنەككەسێكیتر.بەمجۆرەهەریەكەمردنی
خۆیهەیەودەبێهەموولەچاوەڕوانیسەرەیمەرگیخۆماندابین.ڕاستەمەرگ
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بەعیسایانبەپاتوچكەدەدرێوئەمانیشمەرگیخۆیاندەژین،بەاڵمئەممەرگە
كەپێدراوەمەرگێهەڵبژاردەیەلەدەرەوەیئەوان.بەمجۆرەبێكەسناتوانێلەبری
عیسایانپاتوچكەیانیشعەبدولخالقمەعروفبمرێ.ئەویدەمرێلەبریئەوانە

تەنیاخۆیانن.
دێریدالەشیكردنەوەیدانیمەرگ،ئەگەربكرێبڵێینكردنیمەرگبەدیاری،
ئەم و دەدا مەرگ بە نوێ فۆڕمێكی كە دەكات مەسیحایەت ڕۆڵی لە جەخت
فۆڕمەنوێیەشبەوەلێكدەداتەوەكەمەسیحایەتلەدانیمەرگدامانایەكینوێ
بۆ دووریتر مەسیحایەتدا لەژێركاریگەری مەرگ بۆ بینینە ئەم دەدا. مەرگ بە
لەسەر دێریدا گفتوگۆی چونكە دەكــات. دروست دێریدا ئیتیكییەكانی بینینە
واتایبەرپرسیاریەتیالیپاتوچكەبەرەوقسەكردنیدەبالەسەرمەسیحایەتی.
كە دەچێت بۆئەوەش دێریدا بەاڵم بەرپرسیاریەتی. مۆڵگەی وەك مەسیحایەتی
ئەوەیتاهەنووكەلەمەسیحایەتدانەقەوماوەمەسیحایەتە.واتەمەسیحایەتهێشتا
نییە.ئەویهەیەبۆدێریدامەسیحایەتیڕاستەقینەنییەهەروەهابۆئەوەشدەچێ
مەسیحایەتیڕاستەقینەدەبێتلەتەكئەفالتونیزمدالەدابڕانبێ.زۆربەكورتی،
بۆدێریداگرفتیمەسیحایەتلەنەبوونیەتیبەمەسیحای.كەواتەلەلكانیشیەتیبە
ئەفالتونیزمەوە.بەمجۆرەبێ،بۆئەوەیمەسیحاییڕاستەقینەبوونیهەبێپێویستە

لەئەفالتونیزمدابڕدرێت.
گرنگەبزانینبەرپرسیاریەتیلەهزریدێریداولەمیانەیخوێندنەوەیهزریمەسیحای
دیتنی بۆ دێریدا خوێندنەوەی لەمیانەی ئەڵبەتە نەخێر؟ یان شیاوە پاتوچكە
پاتوچكەلەسەرواتایبەرپرسیاریەتیبەووەاڵمەدەگەینكەبەڵێبەرپرسیاریەتی
شیاوە.وەلێئەمشیاویەهەلومەرجیخۆیهەیە.واتەبۆئەوەیهەبێتپێویستە
خۆیلەئەفالتونیزمدووربخاتەوە،خۆیلەوەدووربخاتەوەكەتەگەرەلەبەردەم
سیاسەتی قسەلەسەر كە دێریدا بۆیە دەكات. دروست بەویترەوە پێوەندیكردن
ئەوروپاییدەكاتوپێیوایەئەمسیاسەتەدەبێتخۆیلەسیاسەتیئەفالتونیدوور
بخاتەوە.بەواتایەكیترسیاسەتیمەسیحایگرنگەخۆیلەسیاسەتیئەفالتونی

یۆنانی-ڕۆمانیداببڕێ.
وەكیتریشدەڵێین،لەكتێبیناوبراویدێریدادا)واتەدانیمەرگ(،تەماشاكردنەكانی
دێریدابۆبەرپرسیاریەتیلەدیتنەفینۆمینۆلۆژییەكانیپاتوچكەوەسەرچاوەدەگرێ.
الیپاتوچكەبەرپرسیاریەتیلەپێوەندیدایەبەباوەڕەوە)64(.ئەمەكەدیتنێكی
فینۆمینۆلۆژیپاتوچكانەیەسەرچاوەیەكیمەسیحایهەیەوكاردانەوەیبەسەر
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نووسینەكەیدێریداشەوەبەجێهێشتووە.لەهەمانكاتدا،شیكردنەوەكەیدێریدابۆ
واتایبەرپرسیاریەتیئەوەشیتیادەدركێنرێتكەبەرپرسیاریەتیكردەیەكەلە
باوەڕ.واتەدەشێتلێرەئەوەبووترێكەبەرپرسیاریەتیشتێكینەكهەرئیتیكیە
بەڵكوئاینیشە.ئەمالیەنەكەلەفەلسەفەیئاینوڕەوشتیڕۆژئاواییگفتوگۆی
قووڵیفەلسەفیلەپشتەوەیەالیدێریداشبایەخیخۆیدراوەتێ.دەكرێتبڵێین
كەهەڵوەشانەوەیتیۆلۆژیكەدێریدالەمنووسینەولەهەندێنووسینیتری،
وەكنووسینی»ئاین«)نووسخەیفەڕەنسی1996(،كاریلەسەردەكاتبەشێكی
لەوتوژینەوەهەڵوەشانەوەییانەیدێرێداپێكدێننكەگەڕانەوەیانبۆئاین،باوەڕو
ئیتیكپێكەوەگرێداوەوڕوونكردنەوەیگرنگیشیانلەسەرئاینلەنەرێتیمەسیحای
ومیراتیمەسیحی-یەهوودیئەنجامداوەوهەروەهاشوێنیئاینیشیانلەشارستانی
تازەیڕۆژئاوادانیشانداوە.وەكیتریش،ڕەچەشكاندنیدێریدالەنووسینەكەیلەوێوە
دەستپێدەكاتكەدێریدادەیەوێمێژوویخواوناویخواوەكمێژووینهێنیبخاتە
بەرباس.بۆیەمەرجەئاماژەبەوەبكەینكەبەهۆیئەمنووسینەیدێریداوە)واتە
دانیمەرگ(دەكرێلەدووشتبگەین.یەكەمیانئەوەیكەچۆندەشێتڕۆڵی
نوێیئاینلەژیانماندادەستنیشانبكەینودووەمیشئەوەیكەچۆنچۆنیهزری

فەلسەفەوئیتیكیعیلمانیڕۆژئاواشتەئاینییەكان،یانباوەرڕاڤەدەكات.

دواپەیڤودەرئەنجامەكان
و گرنگ تابڵێی بەرپرسیاریەتیش، ئەڵبەتە مەرگ، واتای یان ئاین توێژینەوەی
بایەخدارە.گرنگیوبایەخەكەیسەرچاوەیەكیتەنیاسیاسییانفەلسەفینییە،
بەڵكوپێشهەمووشتێكئیتیكیشیهەیە.چونكەتەنێكلەمیانەیتوێژینەوەكانەوە
دەكرێبەوهەقیقەتەسڵلێنەكراوەبگەینكەچشتێكلەژیانیئێمەیمرۆڤ
لێكدی ئیتیكی و ئاینی شتی چۆنی چۆن هەروەها نییە، ئاینی چ و ئاینییە

جیادەكرێنەوە.
باسیواتایمەرگكەباسیئاینوباوەڕدێنێتەپێشەوەلەفەلسەفەداسەدەها
باسەكەی تێپەڕاندنەكەخودی وەلێ تپێەڕیوە. گفتوگۆكردنی بەسەر )چاخهای(
الوازنەكردووەوئەڵبەتەلەهەموویزێدەگرنگتریشكەدەبێتلێرەبیربخرێتەوە
باسێكی وەك خۆی باسە ئەو واینەكردووە كارێكی تێپەڕاندنە ئەو كە ئەوەیە
چارەسەركراونیشاندا.بۆیەوەكدەرئەنجامیئەوچەندالپەڕەیەیالیسەرەوە
و ڕەوشتی بەرپرسیاریەتی ژێرپرسیاری خستنە كە ئاشكرایە بڵێین: دەمانەوێ
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ڕەوشتیبەرپرسیاریەتی،كەبابەتیگفتوگۆكردنیباوەڕیشزیندوودەكەنەوەلە
فەلسەفەوئاینیڕۆژئاوا،هەمیشەباسێكیزۆریلەسەربووە،بەاڵمئەوباسە
لەگەڵكاتباسیپترسەرنجڕاكێشوگفتوگۆئامێزیپەلكێشیناوژیانیتاكو

كۆمەڵگاكردووە.
هەروەكدیمان،دێریدالەمنووسینەی»دانیمەرگ«دالەڕێگایگفتوگۆیكتێبی
ڕاڤەكردنێكی پاتوچكە مێژوو«ی فەلسەفەی لەمەڕ هەڕتەقییەكان »سەرووتارە
بۆچوونە و خۆی بۆچوونەكانی لەنێوان پردێك بەهۆیەوە كە بەدەستەوەدەدا
فینۆمینۆلۆژییەكانیپاتوچكەشدروستدەكات،ئەڵبەتەدێریدائەمەشبەهۆی
و مەرگ لەسەر هایدیگەر فەلسەفییەكانی تێگەیشتنە بەسەركردنەوەی لەالیەك
لێڤیناسیشلەسەرڕەوشتی»ئەویتر«ولەالیەكیتریشبۆچوونەمەسیحاییەكانی

فەیلەسوفیدانیماركیكیێركگەردەوەئەنجامگیردەكات.
بەبێگومانهەولێدێریدالەمنووسینەیلەالیەكدەكرێوەكجۆرەهەوڵێكبۆ
هەڵوەشانەوەیئیتیكتەماشاكرێولەالیەكیتریشئەمكتێبەیدێریدالەخودیخۆیدا
هەڵوەشانەوەیوتاریمیتافیزیكیشدەكاتبەیەكێكلەنیەتەسەرەكییەكانی.
مێژووی بە بەرامبەر بەرپرسیاریەتی ڕوونكردنەوەی كە بیرنەچێ بائەوەشمان
.)65( هەڵوەشانەوەیەش ئەم ئەركەكانی لە یەكێكە پیرۆز)موقەدەس( و ئاین
هەرلەبەرئەوەلەمڕاڤەكردنەیدێریداداگەڕانێكیبەردەواملەئارادایەبەدوایواتای
خوا،بەرپرسیاریەتی،ڕەوشتوئاینوگرنگییەكیزۆریشبەنەرێتیفەلسەفی
ئەفالتونونەرێتیئاینیمەسیحاییویەهوودیشدەدرێ.ئەمەشلەوسەرەوەبە
ئاقاریڕاڤەكردنەكەهەمەالیەنێكە قازانجیڕاقەكردنەكەگەڕاوەتەوەووایكردووە

ئیتیكیبێ.

تەماشاكردنەكانی لەتەك بووین هزریدا بەركەوتنێكی لە سەرەوە الی كە ئێمە
دێریدا-پاتوچكەلەالیەكولەالیەكیترهایدیگەر-لێڤیناسئەوەمانگفتوگۆكردكە
واتایبەرپرسیاریەتیتوانایئەوەهەیەئەوپرسیارەشمانتیادروستبكاتكێ
بەرامبەربەچیبەرپرسیارە.ئەمجۆرەپرسیارەدەكارێكیتێگەیشتنەئاینییەكان
بەتێگەیشتنەڕەوشتییەكانتێكەڵبكات.چونكەبەشێكیزۆرلەبەرپرسیارییەكان
زۆرجارسەرچاوەیئاینیبۆدەدۆزرێتەوەوهەندێكیتریشیسەرچاوەیڕەوشتی
كەسێك شوێنەی لەو كە بەئاگابین لەوەش گرنگە ئەڵبەتە دەهێنرێتەوە. بۆ
خۆیبەبەرپرسیاردەزانیبەرامبەربەشتێككەسێكیترخۆیبەبەرپرسیار
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نازانێتبەرامبەربەهەمانشت،یانخۆیلەبەرپرسیاریەتیلەوشتەدەدزێتەوە.
زۆرجاریشبەرپرسیاریەتیوەكخۆیڕوونناكرێتەوەوبەهەڵەتێگەیشتنلەپاشخۆی
بەجێدێڵێت.بۆیەپێویستەدەركبەپێویستیبۆبەرپرسیاریەتیبكەینوبزانینكەی
وبەرامبەربەچیوكێبەرپرسیارین.ئێمەئەمالیەنەشدەكارینلەئاستیتریشدا
ببین،بۆنمونە:بەرپرسیاریەتیبەرامبەربەخاك)نیشتیمان(،پیروپەككەوتەو
یانهەژارهەروەهاكەسێكنەخۆشویانشێت.ئەڵبەتەبەرپرسیاریەتیدەشێت
فۆڕمیتریشوەربگرێتوەكخۆبەبەرپرسیارزانینبەرامبەربەئاژەڵ،ژینگەو
تەنانەتلەئاستیهاوڕێیەتیوهاوسێیەتیشدادەشێتهەرخۆمانبەبەرپرسیار

بزانین.

ئەوەیبۆئێمەزێدەسەرنجئامێزەولێرەشایانیقسەلێكردنەئەوەیە،دێریدالە
نووسینەكەیدا،ئەڵبەتەپاتوچكەش،ئەوشیاوییەبۆگفتوگۆدروستناكەنكەبكرێ
لەدایكبوونیمەسیحایەتوەكڕووداوێكلەدەرەوەیئەفالتونیزمتەماشابكرێت؟

بەبۆچوونیپێتەرگۆڵدمانپاتوچكەباسلەهەڵوەشانەوەیشارستانیتەكنەلۆژیای
مۆدێرندەكاتوئەفالتونیزمومەسیحایەتدەكاتبەبناغەبۆڕەوشتێكیدژبە
بەدڕەوشتیودیاریكردنیبەرپرسیاریەتی)66(.ڕاستەپاتوچكەمیستری)ڕاز،
نهێنی(ئەفالتونیوەكدژەجەمسەرێكیمیستریمەسیحایدەبینێتەوەوبۆپاتوچكە
ئەوەیئەفالتونیزمكاریبۆدەكاتسەبارەتبەبەرپرسیاریەتیبەراسیۆنالیكردنی
بەرپرسیاریەتییە،بەاڵممەسیحایەتتەماشایبەرپرسیاریەتیوەكپێوەندییان
دێریداش و پاتوچكە ئەوەی بەاڵم دەكات، خــوا)67( بە بەرامبەر تاك ئەركی
باسیلێوەدەكەنلەسنورییەكشارستانیدادەخولێتەوەكەئەوەششارستانی
ئەوروپاییەیانورتربڵێینشارستانیمەسیحاییە)بەیەهوودیەكەشیەوە(.بۆیە
گۆڵدمانوایدەبینێتكەپاتوچكەهەڵوەشانەوەیمۆدێرنیتێوەكباغەیبۆغروری
ڕاسیۆنالیزمیئەفالتونیدەبینێت)68(ومەسیحایەتیشئاڕاستەیەكەبۆزاڵبوون
بەسەربەدڕەوشتیدا.ئەمەوگۆڵدمانبۆئەوەشدەچێتكەهەردووئاڕاستەكەشبۆ
پاتوچكەمانایبۆمۆدێرنیتێهەبووە.لێرەوەدەشێتپێبنێینەناوباسێكەوەكە
الیپاتوچكەوروژاندنیزێدەماناداربووەكەئەوەشترسەلەشارستانیتەكنەلۆژی
نوێیانڕۆڵیئەمشارستانیەتەلەدروستكردنیترس.ئەمباسەكەالیهایدیگەر
شوێنیمشتومڕبووەلەنووسینەكەیپاتوچكەداڕەهەندیدیلێدەكەوێتەوە.چونكە
بینینیپاتوچكەبۆئەممەسەلەیەلەوێوەبووەبەبابەتیئاخاوتنكەشارستانی
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تەكنەلۆژینوێڕەنگدانەوەیخۆیبەسەرلەبیركردنیپیرۆزییەوە)واتەلەبیركردنی
ئەوشتەیكەپیرۆزە(هەیە.لێرەگەربگەڕێینەوەالیهایدیگەردەڵێین:تەكنەلۆژیا
جێگایئاینیگرتۆتەوە.ئەموتنەیهایدیگەرئاماژەیەلەسەرترسلەتەكنەلۆژیا.
هایدیگەربێپێچوپەنالەولێدوانەیبۆهەفتەنامەی»دێرشبیگل«یئەڵمانی
داویەتیوكەداواشدەكاتپاشمەرگیباڵوبكرێتەوەپربەدڵلەتەكنیكیتازەی
ڕۆژئاوابەقینەولێشیدەترسێتومەیلیبۆئەوەنییەكەئەمتەكنیكەشوێنیباوەڕ
یانئاینبگرێتەوە،هەرئەوەشەكەوالەگەلێكلەبیرمەندانیپاش-هایدیگەری
دەكاتهایدیگەر،كەخۆیبەدژەمیتافیزیكدەزانی،بەمیتافیزیكیبزانن)69(.
تیا زمانەوانی یارییەكی جۆرە دێریدا كتێبەكەی ناونیشانی وترا، ئەوەی وێرای
بەدیدەكرێ،چونكەدێریدالە»دانیمەرگ«مەبەستیكردنیمەرگەبەدیاری
دەدرێ. تر دیارییەكی گشت وەك كە دیارییەكیشە جۆرە دانە ئەم )خەاڵت(.
ڕاستە،پەسەندكردنیمەرگلەنووسینەكەیدێریداشێوەیزۆریوەرگرتووەلەوانە
خۆكوشتن)ئینتیحار(،بەقوربانیبوون،لەسێدارەدانوكوشتن)قەتلیانتیرۆر(،
و دیاری لە بابەتێك وەك دێریدا الی مەرگ پەسەندكردنەی ئەم خودی بەاڵم
دیارییەكلەناواخنێكیئاینیداگفتوگۆدەكرێوزۆرجارگفتوگۆكانیشتەنیالەنێوان
بابەتیمەرگوهزریئاینیمەسیحایداقەتیسدەبن.گومانیشیناوێبڵێین:لە
»دانیمەرگ«دامەسیحایەتوەكئاین،كەبۆدێریداپڕەلەنهێنیوقوربانی،
خۆیوەكئاینێكیمیستریدەردەخا.گەرلێرەبۆچوونێكیشلەپێتەرگۆڵدمانەوە
مەرگ«دا كتێبی»دانی لە دێریدا گەورەی هەرە كێشەی دەڵێین: بكەین قەرز
بەهەلەتێگەیشتنی مەسیحایەت بۆ كتێبە لەو دێریدا تێگەیشتنی كە لەوەدایە
لەوەدا گۆڵدمان، بەبۆچوونی دێریدا، الی بەهەلەتێگەیشتنە ئەم بناغەی تیایە.
خۆیچڕدەكاتەوەكەمیستریمەسیحایلەناواخنیداهەڵگریتوخمیئەفالتونیو
پیرۆزییەكیدیمۆنی)شەیتانی(یە.چونكەگۆڵدمانپێیوایەتێگەیشتنیدێریدابۆ
مەسیحایەتتێگەیشتنێكیعیرفانییە،ئەمەوبەبۆچوونیگۆڵدمانشیكردنەوەی
دێریدابۆبەرپرسیاریەتیلەوكتێبەداخۆینایەكانگیروناكۆكیشنیشاندەدا)70(.
تائەندازەیەكیزۆریشئەونایەكانگیریوناكۆكیانەشدەشێتبۆئەوەبگەڕێنەوە
كەدێریدامەسیحایوعیرفانیەتلەژێریەكچەتركۆدەكاتەوەولەئەفالتونیزمیشی
دەخات.بۆیەپرسیارەكەبۆزۆربەمانلێرەڕەنگەئەوەبێكەئەگەرمەسیحایەتلە
عیرفانیەتەوەنزدیكبێبۆدەبێتلەئەفالتونیزمەوەدووربێت؟مەگەرسەرچاوەی

عیرفانیەتیمەسیحایئەفالتونیزمنییە؟
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هەرلەهەمانكاتداشوێنیئاماژەپێدانیشەئەوەشباسكرێت،هەروەكپێترلومیش
لەوپێشەكییەكەیبۆكتێبەكەی»ئەفالتونوئەوروپا«یپاتوچكەینووسیوە
دێریدادا فەلسەفەی لە ئیتیكی وەرچەرخاندنی پاتوچكە كە لێدەكات، جەغتی
دێریداوەخراوەتە لەالیەن وەرچارخاندنە ئەم وایدەبین ئێمە بەاڵم كــردووە)71(

خزمەتیئیتیكیهەڵوەشاوەگەرییەوە.
فڕەبایەخدارەئەوەشبێژین:لەنووسینیناوبراودادێریداگفتوگۆیئەودابەشكردنە
»بەرپرسیاریەتی« و »ئەهریمەنی« یان »حەماس« لەنێوان پاتوچكە دەكات
دەیكات.دێریداوتەنیئەمدابەشكردنەیپاتوچكەدەستوپەنجەلەتەكتیۆرییەكی
تایبەتبەئایننەرمدەكات.لەدابەشكردنەكەداشتیمرۆییلەشتیئاژەڵیی
كە ئەوشتەیە جیاكردنەوەی بناغەی لەسەر جیاكردنەوەكە یان جیادەكرێتەوە،
مرۆییەلەویكەمرۆیینییە،واتەئەوەیكەیەزدانییە،ئەمەوئەمجیاكردنەوەیە
ئەوەشدەگرێتەوەكەنهێنییەیانپیرۆزە)موقەدەس(وجیایدەكاتەوەلەوەیكە
ئەوەنییە،واتەئەوەیكەنانهێنیوناپیرۆزە.چونكە،پاتوچكەئاینڕووبەڕووی
و پیرۆزە یان نهێنییەكیشەیتانییە یان نهێنییە كەچی ئەوەدەكاتە پرسیاری
پیرۆزییەكیبەدڕەوشتانەیە،بەاڵمچدێریداوچپاتوچكەدەكرازۆرترلەسەرئەم
دووالیەنەبوەستنوئەوشتانەشڕوونبكەنەوەكەسەرچاوەیباشەوخراپەن،
ئیتیكیهەروەهاشتی لەشتیغەیرە ئیتیكی ئەوەشكەچۆنشتی هەروەها

باوەڕئامێزییانئاینیلەشتیناباوەڕئامێزییاننائاینیجیادەكرێتەوە.
فەلسەفەی نەرێتی لە سەرچاوە بۆچوونێكە ئەوروپا بۆ پاتوچكە بۆچوونی
فینۆمینۆلۆژییەوە)هۆسڕل،هایدیگەر(هەڵدەگرێت.بۆفەیلەسوفێكیلۆگسۆمبۆرگی
وەكڕۆدۆلڤگاشێ،كەتوێژینەوەیلەسەرواتایئەوروپالەڕوانگەیفەلسەفییەوە
ئەڵبەتەهی فینۆمینۆلۆژیهۆسڕل، فەلسەفەی بگەینچۆن لەوە گرنگە هەیە،
بەبۆچوونی گەیشتوون. ئەوروپا واتای لە فەلسەفیانە پاتوچكەش و هایدیگەر
زانستێكی لەسەر كە یۆنانیە ئیدیای هاوشانی بۆهۆسڕل ئەوروپا واتای گاشێ
گەردوناوییخۆیبونیاددەنێت.هەرچیبۆهایدیگەرەئەمواتایەلەتەكتێگەیشتنی
فەلسەفەییۆنانیبۆفەلسەفەوشوێنیبوونلەمفەلسەفەیەداهاوشانە،كەچی
بۆپاتوچكەواتایئەوروپاپابەندەبەتێگەیشتنێكیئەفالتونیانەوەلەبایەخدانبە
ڕۆح.بەپێیتێگەیشتنیگاشێئەمسێسەیركردنەبۆواتایئەوروپای)زانستێكی
گەردوناویی،هزریبوونوبایەخدانبەڕۆح(لەناوەڕۆكداكێشاوینودەمانخەنە
بەردەمحاڵەتێكیلەناسیۆنالیزم،ڕاسیزم،تریبالیزم،بەربەریتو..هتدەوە)72(.
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بۆیەگاشێبۆچوونیفەلسەفەیفینۆمینۆلۆژیهۆسڕل،هایدیگەروپاتوچكەبۆ
واتایئەوروپاپەسەندناكات.لێرەپرسیاریئێمەلەتێخوێندنەوەكەیدێریدا
ئەوەیەكەدێریدادەبایەپەیبەمالیەنەببردایەوهەڵوێستەیفەلسەفیوئیتیكی

خۆیلەوبارەوەدەستنیشانكردبا.
بۆئێمەكەخوێندنەوەمانلەمكتێبەماندابۆهزریپاتوچكەئەنجامداوەلەوەحاڵین
كەتێژیانیسیاسیپاتوچكەتایبەتیەتیخۆیهەبووەوئەمەشتەنیاپێوەندیبە
دۆزیسیاسیئەودەمەیچیكۆسلۆفاكیایجارانوئەوروپاوەهەبووەكەدابەشی
دووبلۆكیسیاسیببوو،ئەوروپایڕۆژئاواوئەوروپایڕۆژهەاڵت،بەاڵمپاتوچكە
لەتوێژینەوەكەیدا)واتەلە»سەرووتارەهەڕتەقییەكانلەمەڕفەلسەفەیمێژوو«(
كەقسەیەكیزۆرلەسەربەدییەكانیهەردووجەنگەجیهانییەكەدەكات،كەژیانی
مرۆڤیئەوروپاییانخستەتالوكەوە،ڕووننادوێتوئەوەبەتایبەتشیناكاتەوە
كەبۆدەبایەجەنگشوێنیمەرگبگرێتەوە.وەلێلەهەمانكاتداپاتوچكەبێئەندازە
بەئاگایەلەوەیكەئەمدووجەنگەكەمەرگیانشیاوكردتێگەیشتنیانبۆژیان
گۆڕی،هەروەهاپاتوچكەلەوباوەڕەشدایەجەنگوەكشتێكیبێمانابۆگشت
فەیلەسوفانیمێژوووگشتئەوانەشجەنگیجیهانیانشیكردۆتەوەشتێكینامۆ
بووە.ڕوونكردنەوەكانیپاتوچكەتایبەتبەجەنگخوێنەرینووسینەكەیبەرەو
ئەوەشدەباتكەویستبۆجەنگویستەبۆمەرگ.ئەمەشبەواتایەكیتر،جەنگ
پەرەدانەبەژیان.ژیانلەناوجەنگەوەدەستپێدەكات،واتەژیانلەپێوەندیدایە
لەتەكمەرگدا.لێرەوەدەشێتقسەلەسەربیرۆكەیپۆلیمۆسبكرێت،كەبیرۆكە
فەلسەفییەناودارەكەیهێراكلیتۆسەكەهایدیگەرونیچەشپێوەیبوون.بەاڵمدێریدا
گفتوگۆیئەمالیەنەبەجۆرێناكاتتوونیەتیفەلسەفیخوێنەرینووسینەكەی
بشكێنێت.مەگەرپاتوچكەلەنووسینەكەیداداكۆكیلەبیرۆكەیپۆلیمۆسناكات؟
ئەوەیكەپاشپێكدادانوشەریەكێتیوئاشتیبەرقەراردەبێت.بەباوەڕیئێمە
دێریداپێویستبووبەوردیپۆلیمۆسمانلەهزریفەلسەفیهاوچەخیڕۆژئاوابۆ

ڕاڤەبكات.

بۆئەوە نووسینەكەیدا لە دێریدا كە بووترێت ئەوەش دەرئەنجامەدا لەم مایەوە
ئاین شیاوییەكانی ئاین بەبێ هایدیگەریش تەنانەت و هیگڵ كانت، كە دەچێ
دووبارەدەكەنەوە.واتە،ئەمبیریارانەبەزمانێكیعیلمانیوبەهزرێكیعیلمانییەوە
بەهەمانئەودەرئەنجامانەدەگەنكەئاینپێیدەگات.ئەمەگەرلەڕوویلۆژیكییەوە
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ڕاستبێتپێمانوایەئەمدەرئەنجامەمەزنەكەدێریداتایبەتبەتەقەالیئەوسێ
هزرەڤانەپێیگەیشتووەخۆشیدەگرێتەوە.دێریداشئەوانئاسالەفەلەكیئەو
ئەنتیمیتافیزیكی دەرئەنجامانەدەخوڵێتەوەكەمیتافیزیكین.دێریداشبەهزرێ
میتافیزیكییە)73(. نووسینەكەی لە شوێن لەگەلێ هەڵوەشانەوەگەرانەوە
لەسەرێكیتریشەوەئەمەڕەنگەپێوەندیبەوەوەبێتكەهەڵهاتنلەهزریمیتافیزیك
و شیاوە هەمیشە میتافیزیكەوە هزری بە گالن تر، بەواتایەكی بێت. ئەستەم
میتافیزیكیشدا لە و هزرە ئەم مشتی لە دەربازبوونە وسەختە ئەستەم ئەوی
قۆرخكردنێكیپەنهانەكەمتازۆرهەموانتوڕهەڵدەداتەناوەوەیخۆیوگرفتاری

دەستیخۆشیماندەكات.

----------------

سەرچاوەوپەڕاوێزەكان

1.بۆخوێندنەوەیپێشەكییەكەیپۆلڕێكۆرلەسەرفەلسەفەیفینۆمینۆلۆژی
بڕوانەئەمسەرچاوەیەیالیخوارەوە.ئەوپێشەكییەیپۆلڕێكۆر یانپاتوچكە
لەتەكنوسخەیئینگلیزیكتێبەكەی»سەرووتارەهەڕتەقییەكانلەمەڕفەلسەفەی

مێژوو«ییانپاتوچكەداچاپكراوە:
JanPatočka.HereticalEssaysinthePhilosophyof
History.TranslatedbyErazimKohk.EditedbyJames
Dodd. With P R Preface to the French Edition.

.1996،ChicagoOpenCourtPublishingCompany
ئەم بەكاربراوە ئێمەدا نووسینەی لەم كە دێریدا مــەرگ«ی »دانی كتێبی .2

سەرچاوەیەیالیخوارەوەیە:
Jacques Derrida. The Gift of Death. Trans. David

.1995،Wills،UniversityOfChicagoPress

پڕۆفیسۆرداڤیدویلس.وەرگێڕیئینگلیزیكتێبەكەیدێریدا،لەوپێشەكیەیبۆ
نووسینەكەی»دانیمەرگ«یدێریداینووسیوەباسلەسەختیوەرگێڕانیوشەی
فەڕەنسی»دونێ«بۆئینگلیزی»گیفت«دەكاتكەئێمەبە»دان«لەقەڵەممانداوە
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)یاندەكرابە»بەخشین«یشلەقەڵەمیبدەین(.وشەی»دونێ«یفەڕەنسیلە
ئینگلیزیدادەشێتبەدانبێودەشێتبەدیاری)خەاڵت(یشبێتكەچاوگی
وشەكەبەداندێ،بۆنمونەدانیفاڵنەشتبەكەسێك.ئەڵبەتەوەرگێڕاویڕووسی
لەبڕیوشەی»دونێ« وایە، ئینگلیزییەكە وەرگێراوە وەك دێریدا نووسینەكەی
نزیكیكەدەكاتە بە ئینگلیزییەكەوە واتا لە دانراوەكەئەوەش وشەی»داڕ«
فەڕەنسی ناوبراوی لەبڕیوشەی ئەوا نووسینیسویدیدایە لە هەرچی »دان«.
»گۆڤە«ش و »داڕ« و »گیفت« »دونێ«و كەواتە دانراوە. »گۆڤە« وشەی
هەمانئەومانایانەیانهەیەكەئێمەلەكوردییەكەی»دان«مانبۆداناوەنەك
»دیاری«یان»دراو«.بۆیەئێمەگوزارە»دانیمەرگ«بەنزدیكتردەزانینلە

دیدیدێریداوەتا»دیاریمەرگ«یاخودیش»دراویمەرگ«.
3.دێریدالەنووسینی»دانیمەرگ«دائەوالیەنانەلەگفتوگۆكردنداپەرەپێدەدا
كەلەنووسینی»دانیكات«داسەرەتایگفتوگۆكردنیهاتووە.نووسینی»دانی
مەرگ«لەگەڵنووسینی»لەمەڕناو«ونووسینی»دانیكات«دادەچنەخانەی
ئەوباسەوەیلەكۆنفرانسیدیسەمبەری1990لەپاریس،لەڕۆیئاومۆنت،لەژێرناوی

»ڕەوشتیدان«بەڕێوەچووە.
كتێبی»لەمەڕناو«یدێریداباسلەچەندتەوەرێكدەكات.چاپیفەڕەنسیكتێبەكە
لە1993لەچاپخانەیگالیلێلەژێرناوی»سۆزەكان،بەاڵمناو،چۆرە«دەرچووە
بەمجۆرەیە:1. كتێبەكە تەوەرەكانی دەر. هاتۆتە یەكەمی چاپی لە1995دا كە

سۆزەكان:قوربانییەكیالدراو،2.بێناو)پاشكۆ(،3.چۆرە.
لەمكتێبەدادێریداباسلەچەندبابەتێكیسەرنجڕاكێشدەكاتلەوانەوەاڵمو
ئەركیوەاڵمدانەوە،الدان)ئینحیراف(لەوەاڵمدانەوە.ئەمەشدێریداڕادەكێشێتە
ناوباسلەبەرپرسیاریەتیوەاڵمدانەوەوقسەكردنلەڕەوشتیبەرپرسیاریەتی
لەسەر قسە هەروەها دەكات، ناولێنانیش و ناو لە باس ئەمەو وەاڵمدانەوە. و
مەسەلەیشوێنیانوشەی»چۆرە«دەكاتكەوشەیەكییۆنانیەوالیئەفالتون

لە»تیامۆس«دابەكاربراوە.
هەرچیكتێبی»دانیكات«یدێریدایەباسلەچەندالیەنێكیتردەكات،بەاڵمخاڵی
هاوبەشیئەوالیەنانەواتایدانە)دانلەفۆڕمیشتێكیپێدراویانبەخشراو(.لێرە
دێرێداباسلەشیاوونەشیاویداندەكات.هەروەهالەرێگایگفتوگۆیبۆچوونی

فەلسەفیهایدیگەروشتراوسوموسەوەدێتەوەسەرشیعریبۆدلێر.
جگەلەكتێبی»دانیمەرگ«،دێریدالەكتێبی»گالس«یشداڕوونكردنەوەمان
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هەرتەقییەكانلەمەڕفەلسەفەمێژوو«.بگەڕێرەوەسەرئەمسەرچاوەیە:
Jan Patočka. Ktterska esser om historiens filosofi.
InledningIvanDubskversttning:LeoKramr،Gteborg

.2006،:Daidalos
»میستری گفتوگۆی گۆلدمان« »پێتەر الیخوارەوەدا سەرچاوەیەی لەم .13
مەسیحایوبەرپرسیاریەتیوعیرفانیەتلەنووسینی»دانیمەرگ«یدێریدا«دا

دەكات.
PeterGoldman.ChristianMysteryandResponsibility،

GnosticisminDerridasTheGiftofDeath
)1998Spring/Summer(1.AnthropoeticsIV،no

pg_DERR./http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0401
htm

14.بڕوانەسەرچاوەڕووسییەكەیالیسەرەوەالپەڕە89.
15.پرسیاریڕۆحانیلەنێوانسیاسەتوڕەوشتلەوبابەتەگرنگانەیەكەلەم
بۆ زۆری بایەخێكی سیاسییەكاندا فەلسەفییە توێژینەوە لە و دواییدا سااڵنەی
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گەڕاوەتەوە.ئەڵبەتەسەفەرەكەیفوكۆبۆئێرانبەشێكەلەوتەوژمەیلەپشت
سەرهەڵدانیدیاردەیتوێژینەوەی»ڕۆحانیەتیسیاسی«یەوەیە.بایەخیفوكۆبۆ
ئەمدیاردەیەلەساڵی1978ەوەدەستیپێكردكەفوكۆوەكپەیامنێریڕۆژنامەی
ناونیشانی لەژێر ئێرانەوە لە ئۆبزەرڤەتۆر« »لۆنوڤێل و سێرا« دیال »كۆرێر
ڕۆژنامەواننووسینیبۆئەودووڕۆژنامەیەدەنارد.فوكۆپێشەوەیسەفەریتاران
بكاتلەپاریسچاویبەئیمامخومەینیكەوتبوو.بەشێتزۆرلەوانەیلەودەمەدا
چاودێریدۆزیسیاسیئێرانیاندەكردپێیانوابووپاشئاوابوونیدەسەاڵتیشای
ئێرانهێزیچەپدێتەسەرحوكم،بەاڵمفوكۆبەپێچەوانەیئەوتەوژمەوەپێیوابوو
كەئیسالمیسیاسیپێویستێكەوتوانایگۆڕینیگەلێكشتیشیلەوناوچانە

دەبێت.
نووسینەڕۆژنامەییەكانیفوكۆكەتاسااڵنێكبەچاپنەكراوەییمابوونەوەپاش
كۆكردنەوەوچاپكردنیانبۆچوونیسەیریالیڕوناكبیریانیڕۆژئاواتایبەتبە
لەساڵی دیتنەسیاسیوڕۆحانییەكانیفوكۆدروستكرد.كتێبەكەیفوكۆكە
و سیاسی بۆچوونی گەلێ چاپكراوە ئێرانی« شۆڕشی و »فوكۆ بەناوی 2005
ڕۆحانیڕادیكالیفوكۆیتیایەكەتایبەتبەشۆڕشیئیسالمیئێرانیگوزارەی
لێكردووە.بەاڵمالیبەشێكیزۆرلەڕوناكبیرانیڕۆژئاوائەوەبووەبەپرسیاركە
چۆنفوكۆدواتربێدەنگیتایبەتبەئاڕاستەكانیئەوشۆڕشەئیسالمییەهەڵبژارد
وتەنانەتشتێكیئەوتۆشیلەسەرجەنگیئێرانی-عێراقیشنەوت.فۆكۆلەیەكێ
لەونووسینەڕۆژنامەوانیانەكەلەئێرانەوەڕەوانەیئەوڕۆژنامانەیالیسەرەوەی
ناویانهاتدەكرد،ئیسالمبە»بەرمیلێكبارووت«ناودەبات.ئەمبەرمیلەیباروتەی
فوكۆباسیلێوەدەكاتئەوتەوژمەئیسالمییەیەئەمڕۆلێرەولەوێلەجیهاندا

باڵوبۆتەوەوهەمیشەقابیلەبەتەقانەوە.
بڕوانەئەمسەرچاوەیەیالیخوارەوەكەبریتییەلەكتێبەكەیفوكۆلەسەرئێران:

JanetAfary andKevinB.Anderson. Foucault and
theIranianRevolution:GenderandtheSeductions
،ofIslamism.Publisher:UniversityOfChicagoPress

.2005
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16.پێتەرلوملەگەڵوەرگێڕانەكەیكتێبی»ئەفالتونوئەوروپا«یپاتوچكە
بۆسەرزمانیئینگلیزیپێشەكییەكینووسیوەولەوێڕاداوامانلێدەكاتبۆئەم

مەبەستەبگەڕێینەوەسەرئەمدووسەرچاوەیە:

Michel Foucault. Ethics : Subjectivity and Truth
Edition.)1.Vol،1984-1954،)EssentialWorksofFoucault

.19971;byPaulRabinow،NewPress
Jacques Derrida. The gift of death. Chicago :

.1995،UniversityofChicagoPress
ئەم بڕوانینە دەكرێت پێیوایە پاتوچكە و فوكۆ لەنێوان بەراوردكاریی بۆ بەاڵم

سەرچاوەیەیالیخوارەوە:

ArpadSzakolczai.ThinkingBeyond theEastWest
Divide: Patocka، Foucault، Hamvras، Elias، and
theCareof theSelf.Publisher:Firenze:European
EUI Working Papers in( .1994 University Institute

.)PoliticalandSocialSciences

خودیكتێبەكەی»ئەفالتونوئەوروپا«یپاتوچكەكەپێتەرلوموەریگێڕاوەتە
سەرزمانیئینگلیزیئەمەیالیخوارەوەیە:

JanPatočka.PlatoandEurope.TranslatedbyPetr
.2002،Lom،StanfordUniversityPress

Jan Patočka. Plato and Europe. Translated by .17
.p.xix،2002،PetrLom،StanfordUniversityPress

18.بەپێیسەرچاوەیژمارە10كەدەكاتتێكستەوەڕگێڕاوەكانیدێریداكە
لەالیەنگیركۆوكراونبەڕووسیداوامانلێدەكاتبۆالپەڕەی12ینووسخەی

فەڕەنسیكتێبی»دانیمەرگ«یدێریدابگەڕێینەوە.
19.بڕوانەالپەڕە10لەكتێبەكەی»دانیمەرگ«یدێرێدا:

Jacques Derrida. The Gift of Death. Trans. David
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.10.p،1995،Wills،UniversityOfChicagoPress
20.بڕوانەهەمانسەرچاوەیالیسەرەوەالپەڕە57.

21.هەمانسەرچاوە،الپەڕە55.
22.هەمانسەرچاوە،الپەڕە43.
23.هەمانسەرچاوە،الپەڕە57.
24.هەمانسەرچاوە،الپەڕە58.

25.هەمانسەرچاوە،الپەڕە67بۆ73.
26.هەمانسەرچاوەیژمارە10یالیسەرەوە.

27.دێریدالەفەسلیدووەمیكتێبی»دانیمەرگ«دالەمیانەیدیتنیلێڤیناسەوە
بۆمەرگدەگەڕێتەوەسەرهایدیگەرولەوێنەختێكیلەسەربەهەڵەتێگەیشتنی

لێڤیناسبۆهایدیگەردەوەستێت.

28.خوێنەربۆزۆرترئاشنابوونبەتێگەیشتنەكانیلێڤیناسلەبارەیمەرگەوە
دەكرێتبۆخودیكتێبەكەیلێڤیناسلەمەرمەرگبگەڕێتەوە.بڕوانەئەمسەرچاوەیە:

EmmanuelLevinas.God،Death،andTime.Translated
.2000;byBettinaBergo.StanfordUniversityPress

.1989،38.HansRuin.LjusetsfrvandlingariKrisnr.29
.49.s

EmmanuelLevinas.TimeandtheOther.Translated.30
by Richard A. Cohen Duquesne University Press

.40.p.1990

.1989،38.HansRuin.LjusetsfrvandlingariKrisnr.31
.49.s

32.بڕوانەئەمسەرچاوەیەیالیخوارەوە:
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EmmanuelLevinas.EthicsandInfinity:Conversations
withPhilippeNemo.TranslatedbyRichardA.Cohen.

.19851stedition;DuquesneUniversityPress
كە ناپایانی« و »ئیتیك بەناوی لێڤیناسە كتێبێكی الیسەرەوە كتێبەی ئەم
لێدوانێكیتێدایەبەناوی»بیبلوفەلسەفە«كە»فیلیپنێمۆ«لەگەڵلێڤیناس
سازیكردووە.لەملێدوانەدا،كەدەكەوێتەالپەڕەكانی19بۆ35،لێڤیناسدانبەوەدا
دێنێتكەبیبل)كتێبیپیرۆز،ئینجیل(كاریگەرییەكیگەورەیبەسەربیركردنەوەیدا

هەبووە.

سەرچاوەكانی لە یەكێك )دەموچاو( »ڕوو«ەوە واتای لەبارەی ئەڵبەتە .33
بیریلێڤیناسفەیلەسوفییەهوودی)فرانزڕۆزنزویك(ە.بۆزێترتێگەیشتنلەم
بگەڕێتەوەسەر دەكەین لەخوێنەر داوا لێڤیناس هزری لە بەگشتیش و الیەنە
فەیلەسوفی لەالیەن لێڤیناس بۆ دەروازێكە كە خوارەوە الی سەرچاوەیەی ئەم

دانیماركییەوە»پێتەركێمپ«ەوەنووسراوە:

Peter Kemp. Emmanuel Lvinas. En introduktion.
.1992Daidalos

لە )كاوناس(، كۆڤنۆ لە لیتوانیا، لە لێڤیناس)1906-1995( ئێمانوێل .34
بنەماڵەیەكیجوولەدایكبووەكەزمانیماڵەوەیانڕووسیبووەوئەدەبیكالسیكی
ڕووسیش)بەتایبەتپوشكین،تۆلستۆیوگۆگۆلودیستەیۆفسكی(كاریگەرییەكی
زۆریبەسەرئەندێشەیەوەهەبووە.لەساڵی1916ولەماوەیجەنگیجیهانیدوودا
خێزانەكەیانبەرەوئۆكرایناگواستوویانەتەوەولەشاریخاركۆڤنیشتەجێبوون
وپاششۆڕشیبەلشەفیولە1920داجارێكیترگەڕاونەتەوەبەرەوشارەكەی
خۆیانلەلیتوانیا.لە1923لێڤیناسبەرەوشاریستراسبۆرگیفەڕەنسیسەفەر
و دەخوێنێت التینی ساڵێك سەرەتا دەكات بەخوێندن دەست لەوێ و دەكات
دواترفەلسەفە.لەوێدەبێبەهاوڕێهەرەنزدیكیمۆریسبالنشۆ،كەئەودەمە
بالنشۆشلەهەمانزانكۆدافەلسەفەدەخوێنێت.پاشئەمقۆناغەلێڤیناسخۆی
بەخۆ بەاڵم دەكات، تەرخان هۆسڕل لۆژیكییەكانی توێژینەوە دیراسەكردنی بۆ
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دوورخستەوەلەوەیپێیدەڵێنئیندوكشن،دیدوكشنودیالیكتیك.ئەڵبەتەتیۆری
ئنتویشنیهۆسڕلیوەكباسێكىسەرەكیبۆتێزیدكتۆراكەشیهەڵبژاردووەو
لە1929-1928داساڵێكىلەزانكۆیفرایبۆرگبەسەردەباولەوێفینۆمینۆلۆژی
لەبەردەستهۆسڕلدەخوێنێتوهەرلەوماوەیەدائاشنایەتیلەگەڵهایدیگەریش
پەیدادەكاتوهایدیگەرئەوكاتەبەتازەگیلەتێزیدكتۆرانامەكەیلەسەر»بوون
بۆ دەگەڕێتەوە تر جارێكی ئەڵمانیا كورتەی ماوە ئەو پاش بۆتەوە. كات« و
لە حەدەس »تیۆری ناوی لەژێر لەوێڕا دكتۆرانامەكەی تێزی و ستراسبۆرگ
فینۆمینۆلۆژیهۆسڕل«داكۆكیدەكاتولەخودیئینستیتوتەكەشخەاڵتیلەسەر
وەردەگرێتولە1930دالەشێوەیكتێبێكیشچاپدەكرێتوئەمكارەدەشبێتبە
سەرەتایەكبۆباڵوبوونەوەیفەلسەفەیفینۆمینۆلۆژیهۆسڕللەفەڕەنساومانای
بۆسەرهەڵدانیسارتەرونەوەیەكلەفەیلەسوفانیپاشجەنگلەفەڕەنسادەبێت.
لێڤیناسوەرگێڕیكارەناودارەكەی»تێرامانەدیكارتییەكان«یهۆسڕلیشەبۆسەر
فەڕەنسی.لەماوەیجەنگیجیهانیدوودازۆربەیخێزانەجووەكەیلێڤیناسلە
لێتوانیابەرشااڵوینازییەكاندەكەونودەكوژرێنوئەمەشكاریگەرییەكیزۆر
بەسەرلێڤیناسەوەجێدێڵێتوتەنانەتهاوسەرەكەیومنداڵەكانیشیلەهەمانكاتدا
لەفەڕەنساشدووچاریهەمانگرفتدەبنەوەوەلێخۆشبەختانەدەربازیاندەبێت.
بۆئەومەبەستەشبالنشۆ،هاوڕێیهەرەنزدیكیلێڤیناس،دەكارێتبیانشارێتەوەو

لەبەرچاوونیانبكات.
كە هەبووە بەناوبانگی موتو)شیعار(ێكی لێڤیناس كە بڵێین ئــەوەش مایەوە
هەیە، ئەڵمانی هەندێ بەاڵم لێیببوورین، دەشێت ئەڵمانی »گەلێ بەمجۆرەیە:

بۆنمونەوەكهایدیگەر،ئەستەمەلێیببوورین«.
كتێبی دەروازەكــەی لە لێڤیناسسوودم لەسەر پێشەكیەیالیسەرەوە بۆئەم
ئەم بڕوانە وەرگرتووە فەلسەفییەكان« بناغەییە نووسینە لێڤیناس: »ئیمانوێل

سەرچاوەیەیالیخوارەوە:

EmmanuelLevinas.BasicPhilosophicalAdriaanT.
Peperzak )Editor(، Simon Critchley)Editor(، Robert
Bernasconi)Editor(WritingsIndianaUniversityPress

.1996
Emmanuel Levinas. Totality and Infinity : An .35
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EssayonExteriority.TranslatedbyAlphonsoLingis.
.37.p.19804thedition;Springer

Emmanuel Levinas. God، Death، and Time، .36
.2001،Stanford،California:StanfordUniversityPress

.10.translatedbyBettinaBergo.P
37.هەمانسەرچاوەیالیسەرەوەالپەڕە12.

JacquesDerrida.TheGiftofDeath.Trans.David.38
.44.p،1995،Wills،UniversityOfChicagoPress

39.هەمانسەرچاوەیالیسەرەوەالپەڕە48.
40.هەمانسەرچاوە،الپەڕە2.
41.هەمانسەرچاوە،الپەڕە31.

الیخوارەوەدەڕبڕینەكەیدێریدابەئینگلیزیوفەڕەنسیدادەنێینكەئێمەلەبری
ئەوەگوزارەی»گشت)هەموو(ئەویترگشتئەویترە«مانبەكاربردووە:

toutautreesttoutautre=everyother)one(isevery
)bit(other

42.هەمانسەرچاوە،الپەڕە78.
43.هەمانسەرچاوە،الپەڕە50.

JanPatočka.Ktterskaesseromhistoriensfilosofi..44
InledningIvanDubskversttning:LeoKramr،Gteborg

.189.s.2006،:Daidalos
Александр Бобраков-Тимошкин. Чешский .45
вопрос:попытки разобраться в самих себе.В основе
чешской философской традиции лежит склонность к

.саморефлексии
htm.http://kultura.prag.ru/litera07

JanPatočka.Ktterskaesseromhistoriensfilosofi..46
InledningIvanDubskversttning:LeoKramr،Gteborg

.17.s.2006،:Daidalos
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JacquesDerrida.TheGiftofDeath.Trans.David.47
.41.p،1995،Wills،UniversityOfChicagoPress

48.هەمانسەرچاوە،الپەڕە42ودواتر.
49.هەمانسەرچاوە،الپەڕە43
50.هەمانسەرچاوە،الپەڕە17
51.هەمانسەرچاوە،الپەڕە10
52.هەمانسەرچاوە،الپەڕە10
53.هەمانسەرچاوە،الپەڕە2
54.هەمانسەرچاوە،الپەڕە2
55.هەمانسەرچاوە،الپەڕە2
56.هەمانسەرچاوە،الپەڕە2
57.هەمانسەرچاوە،الپەڕە2

Peter Goldman. Christian Mystery and .58
Responsibility، Gnosticism in Derridas The Gift of

Death
.)1998Spring/Summer(1.AnthropoeticsIV،no

59.هەمانسەرچاوەوسەروتاریپێنجەمیشلەكتێبەكەیپاتوچكە»سەروتارە
هەرتەقیەكانلەمەڕفەلسەفەیمێژوو«.

60.هەمانسەرچاوەوالپەڕەكانی8بۆ9شلەكتێبەكەی»دانیمەرگ«ی
دێریدا.

61.هەمانسەرچاوەكەئاماژەبەالپەڕەی9یكتێبەكەی»دانیمەرگ«یدێریدا
شدەكالەگەڵفەسلیپێنجەملەكتێبەكەیپاتوچكە.

JacquesDerrida.TheGiftofDeath.Trans.David.62
.27.p،1995،Wills،UniversityOfChicagoPress

،Гурко Е،Тексты деконструкции.Томск:Водолей.63
.88.с.1999

64.هەمانسەرچاوەیالیسەرەوەوهەمانالپەڕە.
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65.گرنگەخوێنەریكتێبیدانیمەرگیدێریداكتێبی»ئاین«،»ڕووشتیدان«،
»دانیكات«یشبخوێنێتەوەتالەكۆیئەوپرۆژەهەلوەشاندنەوەگەرییەئیتیكییە

بگادێریداكاریلەسەردەكات.

66.بۆئەممەبەستەبڕوانەنووسینەكەیپێتەرگۆڵدمانكەلەسەرەوەئاماژەی
پێكراوە.

67.بڕوانەسەروتاریپێنجەملەكتێبەكەیپاتوچكە»سەروتارەهەرتەقییەكان
لەمەڕفەلسەفەیمێژوو«.

68.هەمانسەرچاوەیالیسەرەوە.

69.هایدیگەرئەمبۆچووانەلەولێدوانەبەرباسدەخاتكەهەفتەنامەی»دێر
شبیگل«یئەڵمانیلەتەكیداسازیكردووە.لێرەدادەمەوێتچەندسەرنجێكلەبارەی
ئەملێدوانەیهایدیگەربەرچاوخوێنەربخەمكەهەفتەنامەیدیرشبیگلیئەڵمانی

لەسێپتەمبەری1966دالەتەكیدائەنجامیداوە.
لێدوانیناوبراوئەودەمەلەتەكهایدیگەرداكراوەكەلەئەڵمانیالەمیدیاكانداباس
لەپێوەگالنیهایدیگەربەدیاردەینازیزمەوەكراوە.هەفتەنامەیناوبراولەئاداری
1966دانامەیەكیلەالیەنهایدیگەرەوەبەدەستدەگاتكەلەوێڕاهایدیگەرهەندێ
لەبارەی میدیاكاندا لە كە دەخات بەرچاو مەسەالنە بەو سەبارەت ڕوونكردنەوە
ئەو دووكەسی هەمانساڵدا لەسێپتەمبەری بۆیە دەوترێت، پێوەگالنەوە ئەو
هەفتەنامەیە)رودۆلفئۆگستین،جۆرجڤۆلف(پالنبۆسازدانیلێدوانێكلەتەك
هایدیگەردادادەڕێژن.بەاڵملەسەرداوایهایدیگەرباڵوكردنەوەیئەملێدوانەبۆ
پاشمەرگیهەڵبگیرێت،بۆیەلێدوانەكەلە31یئایاری1976داباڵودەكرێتەوە.
ئەملێدوانەلەهەمانساڵدالەالیەنماریەپ.ئاڵتەروپۆند.كەپوتۆكراوەبە

ئینگلیزی.بڕوانەئەمسەرچاوەیە:
TheHeideggercontroversy:ACriticalReader،Edited
.110.p،1993،byRichardWolin،TheMITPress،Lodon

Peter Goldman. Christian Mystery and .70
Responsibility، Gnosticism in Derridas The Gift of

Death
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.)1998Spring/Summer(1.AnthropoeticsIV،no

Jan Patočka. Plato and Europe. Translated by .71
.p.xix،2002،PetrLom،StanfordUniversityPress

Rodolphe Gasch. Anders Lundbergs samtalar .72
med Rodolphe GaschAtt rdda tnkandets heder i
-03-05-2002/Eurozine. http://www.eurozine.com/articles

gaschelund-sv.html

لەو لەبەشێك تێگەیشتن بۆ خــوارەوە الی سەرچاوەیەی دوو ئەم بڕوانە .73
گفتوگۆیانەیتایبەتبەبیریئیتیكیوئاینیدێریدادەكرێن:

GrahamWard.Barth،Derrida،andtheLanguageof
.2008،Theology.CambridgeUniversityPress

Andrew J. McKenna. Violence and Difference :
Girard، Derrida، and Deconstruction: University of

.1992،IllinoisPress



116

ئازادحەمەعەبدواڵ
ساڵی1962. حەسیرەکە ئاخورحوسێن/ گەڕەکی کەرکوک شاری لەدایکبووی 
ماجستێر و 1986 لە بەغدا موستەنسیریەی زانكۆی ئابووری لە بەکالۆریۆس
سۆڤیەت)تێزی یەکێتی لەسەردەمی 1990 لە ئۆکرانيا لە پالندانان ئابووری لە
ماستەرنامە:پێوەندیئابووریدەرەکینێوانجیهانیسێواڵتەپێشکەوتووەکان(.
دواترساڵىدکتۆرایلەمۆسکۆلەئابووریدەرەکیخوێندووە)تێزیدکتۆرانامە:
پێوەندیئابوورینێوانواڵتانیئۆپێکوواڵتانیپیشەسازی(دوایوازیلێهێناوە.
لەساڵى1991ەوەلەسویددەژیت.ئامادەيیسەرلەنوێلەسویدخوێندووەتەوە.
خوێندنیهەردووبەشیفەلسەفە)فەلسەفەیتیۆریوفەلسەفەیپراکتیک(لە
زانكۆی لە فەڕەنسی زمانی خوێندنی ،2005 پۆینگ( ستۆکهۆڵم)170 زانكۆی
زانكۆی لە پڕاکتیک فەلسەفەی بەشی لە دکتۆرا پۆینگ(. ستۆکهۆڵم)30
فەلسەفەی هەنووکەی ڕاستی. ڕووداوی و دکتۆرانامە:سیاسەت خارکۆڤ)تێزی
کۆمەاڵیەتیئالێنبادیو(،دبلۆملەزمانیفەڕەنسیلەزانكۆیسۆڕبۆن.ئێستاکار
لەسەرنووسینیدووەمدکتۆرانامەدەکاتلەسەرفەلسەفەیهاوچەرخیفەڕەنسی

لەزانكۆیپاریس8.
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)خوێندنهوهیهكیشیكارئامێزیگوتاری
گێڕانهوهیهلهڕۆمانیماچییهكهم(

عەبدولموتەڵیبعەبدوڵاڵ

یاوس( ڕۆبێرت )هانس لە خوێندنەوەیە ئەو سەرەكی ناونیشانی
وەرگیراوە،دەستەواژەی)ئاسۆیچاوەڕوانی(بەپشتبەستنبە
مەسافەكان)واتەمەسافەینێواندەقوخوێنەر،بەپێیئاستی
خوێنەروزەمەنیخوێندنەوەولەسەردەمێكبۆسەردەمێكیدیكەو
لەنەوەیەكەوەبۆنەوەیەكیدیكە(دەشێتبەهاكانیدەقبگۆڕێت.
دەبێ، بەرفرەوان دەبات، ناوی )یاوس( وەك دەق جوانی بەهای
چەندەئەودەقەبتوانێتئاسۆچەسپاووباوەكانبگۆڕێت.واتەهەر
چەندەلەپێداویستیگۆڕانەوەپێشوازیلەتێگەیشتنێكیتازەبكات!
بۆنموونەچۆن)سێرڤانتس(لەڕۆمانی)دۆنكیشیوتە(توانیئاسۆی
چاوەڕوانیخوێنەرانبۆ)پاڵەوان(بگۆڕێت؟!لەسەرئەوبنەمایەئەو
خوێندنەوەیەهەوڵدەداتبەهاوبەشیلەگەڵدەقدائاسۆیچاوەڕوانی
بیركردنەوە لە دیكە جۆرێكی لەوێشەوە بكاتەوە، بەتاڵ چەسپاو
بەرجەستەبكات،واتەئەوەیئەوخوێندنەوەیەبیریلێدەكاتەوە،
لە بیرلێكردنەوە بكرێتەوە: لێ بیری لەمڕۆدا پێویستە كە ئەوەیە
»ئەزموونەكانچۆندەردەكەونەوە«ئەوەئەوبیركردنەوەهۆسرەلیەیە
كە)تەماشامانلەدەرەوەبەرەوناوەوەدەبات(..لەبەرانبەرئەوەشدا

ئاسۆیچاوهڕوانی

لهنێوانواقیعینازمانیونهبینراویگوتراودا
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هەرچەندەماوەیجوانی)مەسافەیئیستێتیكی(تەسكبێتەوەوكاریئەدەبی
نەتوانێت)گۆڕانلەئاسۆیچاوەڕوانی(باودادروستبكات،ئەوەندەلەهونەری

كۆنسیومەروكاڵنزیكدەبینەوە!
كەواتەئەومیتۆدەدیاریكراوەیلەوخوێندنەوەیەداڕۆڵیسەرەكیوازیدەكات،
لەتێگەیشتنیپەیوەندیكاریئەدەبیووەرگرداخۆیدەخاتەڕوو.بەاڵموەك
چۆن)یاوس(لەڕێگەی)گادامێر(ەوەهەوڵدەداتسروشتیگۆڕانكارییەكانیمانای
ئەدەبیڕاڤەبكات.بەهەمانشێوەشئەوخوێندنەوەیەدەكەوێتەژێركاریگەری
)گادامێر(وسوورەلەسەرئەوەیمانالەڕێگەیپەیوەندیدەوروبەرئامێز،یانلە

ناكاونەبێت،مەیسەرنابێت.
كاریگەرییە یان دەق، یان دانەر، لە جەخت )یاوس( دەزانین وەك هەڵبەتە 
ئەدەبییەكانناكات،بەڵكوجەختلەپرۆسەیوەرگردەكاتەوەكەلەساتەوەختی
نووسینەوەدەستپێدەكاتولەپرۆسەیتێگەیشتن)كەلەڕێگەخوێنەرێكیان

كۆمەڵێكخوێنەرلەهەنووكەدائەنجامدەدرێت(بەئامانجدەگات..
بەاڵمبۆناونیشانیدووەمڕاستەوخۆپەیوەندیبە)واقیعینازمانی(و)نەبینراوی
گوتراو(یفەزایڕۆمانی)ماچییەكەم(دەكەم!واتەلەڕێگەیكۆیكاراكتەرەكان
وبەتایبەتی)پەری(و)كوڕیپیاوەمەستەكە(وپەریو)باوكیماچ-مێردی
پەری(هەوڵیخوێندنەوەیگوتاریبەوشەوێنەكێشراووبەوێنەنووسراوەوە
دەدەمولەوێشەوەهەوڵدەدەمتێگەیشتنلەكاراكتەریئیشكالئامێزڕوونبكەمەوە.
وەكدەزانینڕۆمانخۆیلەگفتوگۆداهەڵدەگرێتەوەوگفتوگۆشبەخەسڵەتێكی
جیاكارانەیهەمووگوتارێكیئەدەبیدادەنرێت.گوتاروەك)میشلفۆكۆ(دەڵێ:
هەڵگریلۆژیكێكیناوەكیودامەزراوئامێزە،هەرتەنهالەڕێگەیخودیتاكەوە
نایەتەبەرهەم،بەڵكودەبێلەدامەزراوێك،یانماوەیەكیزەمەنی،یانلقێكی
مەعریفیدیاریكراوەوەبێت.دەمەوێبڵێمدەشێتچەمكیگوتارلەونووسینەدابە

مانافۆكۆییەكەیبەماوەیدیاریكراویزەمەنەكانەوەپەیوەستبكرێت.

رۆمانیماچییەكەم
ماچییەكەمڕۆمانێكە)25(بەشەلە)266(الپەڕەیمامناوەندیپێكهاتووەو
نما، ئەدەبی لێكۆڵینەوەیفیكریو لەسێنتەری نووسیوویەتی، )كەریمكاكە(
لەچاپخانەیشەهاب-هەولێر و نووسراوە لەسەر زنجیرەی)91(ساڵی)2010(
چاپكراوە.هەریەكلەوبیستوپێنجبەشە،ناویگێڕەڕەوەیەكیبەسەرەوەیەو
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هەریەكلەوگێڕەڕەوانەشلەالیەنچیرۆكخوانوكەسایەتی)ماچ(ڕۆڵەكانیان
یەكەمم،منكچیپەریو دابەشكراوە)منماچمچیرۆكخوانیماچی بەسەر
كچیبابیماچمولەنامەیەكەوەخولیایچیرۆكیماچییەكەمكەوتەسەرم..
ل222(هەڵبەتەلەوڕۆڵبەسەردابەشكردنانەدا،چیرۆكخوانلەبەرئەوەیدەستی
دەاللەتانەی ئەو ڕێگەی لە گێڕەڕەوەكان بۆیە نییە، كردنێكدا ئاڕاستە هیچ لە
كەلەگێڕانەوەدادەیخەنەڕوو،تەعبیرلەخودێتیخۆیاندەكەن.بەاڵمئەگەر
خودگەراییهەریەكەیانلەنێوانزاراوەی)پۆزەتیف(و)نێگەتیف(دالێكبدەینەوە،
دەبینینوەكیەكنایەنەوە؟!چونكەوێڕایقسەكردنلەسەرخۆیانهەندێكیان
)نەبینراوێكیگوتراو(دەگێڕنەوە.هەندێكیدیكەلەگێڕەڕەوەكان)واقیعێكینا
و نازمانی )واقیعی لەنێوان سەرەكییەكان كاراكتەرە بەاڵم دەگوازنەوە. زمانی(

نەبینراویگوتراو(داڕۆڵەكانیخۆیانوازیدەكەن!
ئافرەت جار )16( دەبینین بكەین ڕۆمانەكە پانتایی سەیری وردی بە ئەگەر 
ڕۆڵیگێڕانەوەیبەردەكەوێت،لەوشانزەجارەشدادوانزەجار)پەری(كاراكتەری
سەرەكیئەوڕۆڵەیخۆیوەكواقیعینازمانیونەبینراویگوتراووازیدەكات...
)9(جاریشپیاو،لەونۆجارەش)3(جار)كوڕیپیاوەمەستەكە(و)3(جار
واقیعی لەمیانی خۆیان ڕۆڵی دیكە سەرەكی كاراكتەری دوو وەك ماچ( )بابی
نازمانیونەبینراویگوتراودادەبینن!بەاڵمهەریەكلە)خوشكترینخوشكو
نەخشەسازیگەرماووژنەكەسكپۆشەكەوكوڕینەفتفرۆش(ڕۆڵیخۆیانزێتر
وەكنەبینراویگوتراودەگوازنەوە،كەچی)پیاوەمەستەكە(زێترواقیعێكینازمانی
دەگوازێتەوە.لەبەرئەوەیكاراكتەریپەریبەتەنها)12(جارڕۆڵیخۆیوازی
دەكات،واتەسێبەقەدهەریەكلەكوڕیپیاوەمەستەكەوبابیماچ،بۆیەبۆ

خوێندنەوە،هەوڵدەدەمزێترجەختلەوكاراكتەرەپڕجولەوڕەمزئامێزەبكەم!
دەشێتبڵێینماچییەكەمڕۆمانێكی)كۆمەاڵیەتی/سیاسییە(لەوێوەكەپەیوەندی
مرۆڤەكانبەدەسەاڵتیسیاسیوپەیوەندیمرۆڤەكانبەدابونەریتدەخاتەڕوو،
لەخەباتی بەشێك و كۆمەاڵیەتی ژیانی الیەنێكی لە تەعبیر بڵێین ڕوونتر یان
سیاسیكوردیدەكات،وەك)زەمەن(نزیكەی)16(ساڵلەخۆدەگرێت،ئەو
شانزەساڵەش)7(ساڵیدەكەوێتە)پێشڕاپەڕین(وئەویتریش)دوایڕاپەڕین(
واتەتاساڵی)2003(ڕووخانیسەدامحسێن-سەرۆككۆماریعێراق،وەك)شوێن(
شاری)هەولێر(دەكاتەشوێنیپێكهێنانوبەرهەمهێنان.وەكدیارەئەوڕۆمانەبە
شێوەیەكیگشتیلەروویسیاسییەوەزێترجەختلەوپارتەكوردییانەیباشووری
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خۆیان )سەوز( و )زەرد( و )سوور( ڕەنگەكانی بە كە دەكاتەوە، كوردستان
دەنوێنن...وەكمەسەلەكۆمەاڵیەتییەكەشجەختلەخۆشەویستیوالقەكردن
پیاوە دوو و مەستەكە پیاوە كوڕی و پەری نێوان لە نموونە بۆ سێكس، و

دەمامكدارەكەوپەریوباوكیماچ،دەكات.
ئەگەرلەروویسیاسییەوەبەشێوەیەكیناڕاستەوخۆپشتبەدیدیسیاسیانەی
پێشڕاپەڕینودوایڕاپەرینببەستێت،نەكپێشكەشكردنیگوتارێكیسیاسی
ڕاستەوخۆ،یانبەمانایەكیدیكەئەگەرلەروویسیاسییەوەلەرێگەیكاراكتەرە
هەوڵی مەستەكە، پیاوە و نەفتفرۆش كوڕی و پەری وەك ئیشكالئامێزەكانی
ڕێی لە كۆمەاڵیەتییەوە ڕووی لە ئەوە بــدات؟! ئەمڕۆ و دوێنێ بەدەنگهێنانی
پەردە تۆراوەكە، لەخەو ژنە گوڵنار، پەری، وەك ئیشكالئامێزەكانی كاراكتەرە
لەسەربەهایدابونەریتیكۆمەڵگایكوردیوڕۆڵیئافرەتلەكۆمەڵگاینێرساالری
بیروڕایەكی هەڵگری ئیشكالئامێز كەسێتی مانایەش بەو دەدات، نیشان كوردی
مرۆیانەیە،بەاڵمنایەوێتبیروڕاكانیببێتەبابەتێكبۆجێبەجێكردن،ئەگەرچی
حەزبەتازەكردنەوەیكۆمەڵگادەكات،كەچیلەالیەندەسەاڵتیتەقلیدییەوەوەك
دوژمنچاویلێدەكرێت،بۆیەهەمیشەخۆیدوورەپەرێزدەگرێت،بەرلەوەیپەراوێز

بخرێت!
ماچی یەكەم و حەزلێكردن یەكەم سەربردەی یەكەم ماچی ڕۆمانی كورتی بە
خۆشەویستینێوانپەریوكوڕیپیاوەمەستەكەیە،لەگەڕەكێكیهەژارنشینی
ئەو نەگەیشتنی ل5(، بوویت... عاشق بوو، یەكەمت )جــاری هەولێر شاری
خۆشەویستییەشبەهۆیمەرجیدەستهەڵگرتنلەسیاسەت)كچێبۆتۆمەخۆت
دواتریش و بسووتێنیت..ل58( هەردووكمان دەتەوێت بۆ دوورخەوە، ئاگرە لەو
كچی ساتەدا لەو ڕازیبووم، دوو و سێو )بێ مەستەكە پیاوە كوڕی ژنهێنانی
بارزگانلەچاویمنبەجوانترینكچخۆینیشاندا،لەپەریشجوانتر..ل137(
ومێردكردنیپەری)دەزانیچەندجوانلەیەكتردێن،هاوكوفییەكترن،هیچكوڕ
وكچێكنییەلەودنیایەهێندەیئەوكوڕوكچەیمنلەیەكتربێن..ل180(بە
كۆتادەگات؟!هەرلەمیانیئەوبەناكامگەیشتنەشهەریەكلەودوودڵدارو
دڵبەرەبەهۆیلەبیرنەكردنیعیشقییەكەموماچییەكەم،واتەلەسەربنەمای
-هیچكەسێكماچییەكەمیلەبیرناچێت-دەبنەهۆیشێوانیژیانییەكترو)ئیدی
منبەدیارژنێكەوەملەباوەشیدەخەومبەاڵمبەهەمیشەییلەوپەنجەرەیەوە
دەڕوانمەكۆاڵنێكلەچاوەڕێیپەریشەووڕۆژدەكەمەوە..ل140()ئێرەكوێیە،
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نهۆمیسەرەوەیمیوانخانەكەیانژووریكوڕیپیاوەمەستەكەژووریدارپرتەقاڵ
وهەناروبیەبەرزەكە،منچلەوەتێناگەم،كوڕیپیاوەمەستەكەئەوەیئێستالە
كچیبازرگانمنداڵیشیهەیە،ئەوەیلەپێشوێنەگرەكەالشانێكمدیت،بەمشەوە
چۆنگەیشتەنهۆمیسەرەوەیئەومیوانخانەیەوچۆنخۆیهاویشتەناوڕانەكانی

من..ل192(لەكۆتاییدامێردیپەریبڕیاریسەرهەڵگرتندەدات!
لە چ بەشە، پێنج و بیست لەو یەك هەر گێڕەڕەوەكانی ئامادەگی گوتم وەك
ڕێگەیگوتنەوەچلەڕێگەیهەڵگرتنیدەاللەتەوەتەعبیرلەخودگەراییەكدەكەن،
هێڵیسەرەكیئەوخوێندنەوەیەهەوڵدەداتئەوخودگەراییەبەسەردووبەشی
بینراوگەلە ئەو یەكەمیان)پۆزەتیف( بكات! دابەش و)نیگەتیف( )پۆزەتیف(
دەگرێتەوەكەواقیعێكینازمانیدەگوازنەوە.دووەم)نێگەتیف(دەكەوێتەبەرانبەر
نەبینراویگوتراوەوە.سێیەمیشلەنێواندوالیزمییەتی)پۆزەتیف(و)نێگەتیف(

دادەسوڕێنەوە!
ئەوخوێندنەوەیبەردەستتانبۆجەختكردنلەودووكردەیە:واقیعینازمانی،بە
بینراوووێنەكانیسەردیوارودواترنامەیگوڵناریخوشكیخوشكترینخوشك
تۆخترنێشاندەدات.بۆدووەمیشدەكەوێتەبەرانبەرگوتراوەنەبینراوەكانیهەر
یەكلەخوشكترینخوشكوژنەكەسكپۆشەكەونەخشەسازیگەرماووكوڕی
نەفتفرۆش.بۆئەوەیزێتربەدوایئەودابەشكردنەدابچین،هەڵبەتەپێویستە
ئاگامانلەگوتاریبەوشەنووسراووگوتاریبەوێنەدەربڕدراوهەبێت!وەك
دەزانینگوتاریوشە/رستەملكەچیلێكۆڵینەوەیزمانەوانیدەبێت،بەومانایەی
كەدەنگە،بەاڵمگوتاریوێنە/نیگارلەزانستیزمانەوانیبەرفراوانترخۆینیشان

دەدات.
كردەی یان قسەكردن، كردەی بە زمانەوانی كردەی هەندێجار بڵێم دەمەوێت 
گوتاریشناودەبرێت.بەاڵممەبەستی)كردەیگوتار(لێرەدائەویەكەبچووكانەی
زمانە،كەبەهۆیئەوەوەزمانكردەكانیخۆیبەجێدەهێنێت.هەمووكردەیەكی
زمانەوانیشلەدووتوێیدامەزراوێكداپلەپلەدەكرێت،كۆمەڵێكمەرجیهەیە،
كەمەرجیسەركەوتنە،مەرجیسەركەوتنلەگەڵناوكۆییهاوڕێكدێتەوە)واتە
بۆنموونەبگۆیانبێژەرلەسەریەتیكەڕاستگۆبێتوبەرانبەریشگوێگریباش
بێت،یانبۆنموونەمەرجەئەگەریەكەمپرسیاربكات،دەبێدووەموەاڵمبداتەوە(
ئەوانەمافوئەركیكرداریزمانەوانین!ئەوەشبەنسبەتئەوانەیكەبەشداری
لەپرۆسەیگوتاردادەكەن،واتەپرۆسەییەكتردوواندنلەڕێگەیدەنگ.بەو



122

مانایەدەمەوێبڵێمبۆشیكردنەوەیگوتار،پێویستەكردەیلێكۆڵینەوەیزمان،
كەلەالیەن)قسەكەر(و)گوێگر(ەوەمەیسەردەبێت،لەبیرنەكەین)لەدرێژەی
لەبیر نابێتئەوەشمان بوارەدادەخەینەڕوو(بەاڵم لەو بابەتەقسەیزێتر ئەو
بچێتكەئەگەرئامادەییدووالیەنیبگۆوگوێگرتەعبیرلەگلدانەوەیمانابكات
وبواریپەرتبووننەدات،ئەوەنووسینئەوكارەتێكدەدات،چونكەماوەیەكی
)كاتی(و)شوێنی(لەنێواننووسەروخوێنەردەخولقێنێت،لەبەرهەندێناتوانین
ئەودووجۆرەلەگلدانەوەوپەرتنەبوونلەئامادەییقسەكەروگوێگرلەهەریەك
لەئامادەگییەكتردوواندن)دەنگ(وئامادەگینووسین)تۆماركردن(وەكیەك

نیشانبدەین.
دەگوازێتەوە، ناوەندی تیشكۆی بەهۆی نازمانی واقیعی وێنە،كە گوتاری بەاڵم
كە مانایەی بەو دەدۆزێتەوە، شتگەراییدا بوونی تەماهی لە خۆی حەقیقەتی
لەپێویست زیاد شێوەگەلێكی وەك وڕوژاو وێنەی و ڕەمزی و بینراو شتگەرایی
نووسراو وێنە بە گوتاری خوێندنەوەی بۆ كەواتە دەكات. بەرجەستە بێالیەن،
پێویستمانبەسیمیۆلۆژیادەبێت،واتەدەكەوینەبەرانبەرزمانیئاماژەییبینراو
وسیستمەكەی،بەاڵملەسیستەمیزمانەوانیدەكەوینەبەرانبەرزمانیدەنگیو

سیستەمەكەی.
لێرەوەتێگەیشتنلەزاراوەینێگەتیفیئەوڕۆمانەبەلێكۆڵینەوەیزمانەوانییەوە
بەندە؟!چونكەبڕوامانبەوەنییەزمانبتوانێتلەڕێگەیدەنگەوە)واتەگوتاری
بەوشەنووسراو(،هەمووئەوەیكەمەبەستیەتیبۆكەسیگوێگربگوازێتەوە،بۆیە
بەنێگەتیفناوزەدیدەكەین!بەاڵمتێگەیشتنلەزاراوەیپۆزەتیف،تێگەیشتنەلە
وێنەگەلێككەهەراوهۆریایبینینگەراوعەقڵگەرادروستدەكات؟!واتە)ئەویدیكەی
بەرانبەر(دووچاریشۆكوسەرسامبووندەكات،شۆكوسەرسامبوونێككەلە
واقیعەوەهەڵقواڵوە،ئەویشلەسەردووبنچینە:یەكەمیانتێكشاندنیمیسالییەت.
دووەمیانبڕینیپەیوەندییەكانیلەگەڵپیرۆزی،بۆیەبەپۆزەتیفناویدەبەین!!
هەڵبەتەجیاوازینێوانڕۆمانوواقیعبەشێوەیەكیگشتیجیاوازییەكیهونەرییە،
بەومانایەیكەڕۆمانهەندێشتینێوواقیعزیادلەخۆیگەورەدەكاتوهەندێكی
دیكەیبچووكدەكاتەوە،ئەوكارەشلەپێناوسەرپێخستنیكارەهونەرییەكانیبە
ئەنجامدەگەیەنێت.دەشێتئەوڕستەیەینێوانواقیعوڕۆمان،گەمەیجۆراوجۆری
لەگەڵدابكرێت.بەاڵممنئەوبەبیرهێنانەوەیەیسەرەوەمبۆئەوەیەكەبڵێممەرج
نییەگوتاریڕۆمانوگوتاریواقیعیەكئاڕاستەیهاوشانیانهەبێت،چونكەئەگەر
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لەوێوەیەكە ئەوەگوتاریڕۆمان بدۆزینەوە، كایەدا لەكۆمەڵێك واقیع گوتاری
بابەتیگێڕانەوەیڕۆمانیلێوەدەردەكەوێت.دەشێتڕۆمانكارلەسەریەكبابەتی
دیاریكراوبكات،بەاڵمگوتارەكانیبگۆڕێت،وەكچۆنپێچەوانەكەشیدەشێت،بۆ
ئەوەیبەشێوەیەكیهونەریبتوانێتنووسینوڕێكخستنیگێڕانەوەكەیبەرجەستە
بكات،بۆیە)سەعیدیەقتین(دەڵێ:ئەگەریەكبابەتبخەینەبەردەمكۆمەڵێ
جیاوازمان گوتاری كۆمەڵێك هەڵوێستیان و ڕێباز بەپێی دەبینین ڕۆماننووس،

پێشكەشدەكەن.
وەكئاماژەمانبۆكردماچییەكەمبەهۆیگێڕەڕەوەبەكارهاتووەكانیهەریەك
تاكەكان بۆچوونیجیاوازی دیدو پێنجبەشەهەوڵیداوەكۆمەڵێك و بیست لەو
بگوازێتەوە،هەرلەڕێگەیئەوشێوەیەلەگێڕانەوەشبەشێوەیەكیهونەریولە
ڕێگەیڕیتمێكیخاوەوەخوێنەرتێكەڵبەحەقیقەتیڕووداوەكاندەكات.ئەگەرچی
هەوڵدەدات بەاڵم ناڕوات، گێڕانەوەدا لە تەكنیكە ئەو بەدوای خوێندنەوەیە ئەو
بەرز جیاوازەكانەوە گێڕەڕەوە ڕێگەی لە گێڕانەوە تەكنیكی شێوازی ئاڕاستەی
گوتاری بۆ جۆراوجۆر ڕاڤەكردنی دەشێت بنەمایەش ئەو لەسەر هەر ڕابگرێت،
گێڕەڕەوەكانیبەئەنجامبگەیەنێت.بەدیوەكەیدیكەشئەوخوێندنەوەیەپێیوایە
گرنگ بایەخێكی ڕۆماننووسین،چەمكی)بۆچوون( هونەری بەرەوپێشچوونی لە

دەگێڕێتوناشێتئەوالیەنەفەرامۆشبكرێت.

پەری
شۆڕشیجەستە/خەباتیكوردایەتی

لەڕۆمانیماچییەكەمداكاراكتەریئیشكالئامێزیسەرەكیپەری،وەكنەبینراو،
ڕەمزیشۆڕشیخۆشەویستیووەكبینراوخەباتیكورداتییە،هەڵگرتنیئەودوو
ئەركەلەپرۆسێسەكردنێكیدیارونادیارداتەعبیرلەوەدەكاتكەپەری)وەك
كچەكوردێكیئازاوبوێروسەركێشیبنەماڵەیەكیكوردپەروەر(هەوڵدەدابیروڕای

ئازادانەیخۆیلەپانتاییژیانیسیاسیوكۆمەاڵیەتیداپراكتیزەبكات.
پەریوەكقوتابییەكیخاڵلەگەردنیجوانوتازەپێگەیشتوولەروویجەستەیی
وفیكرییەوە،لەپاڵباوكێكیئەزمووندار،كەوەكبیروڕایسیاسیبەڕەنگیزەرد
بە بەپشتبەستن بەالیڕەنگیسووردایە بیروڕایخۆیكە دەنازێت،دەیەوێت
باوكیلەنێوشاردرێژەپێبداتوبۆئەومەبەستەشچاالكانەئەركەسیاسییەكانی
خۆیبەئاكامدەگەیەنێت.بەدیوەكەیدیكەشوەكتازەپێگەیشتووییەكحەزو
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ئارەزووەكانیجەستەلەبەرانبەركوڕیپیاوەمەستەكەدەكاتەوەودەكەوێتەداوی
خۆشەویستییەكیقووڵ،ڕۆژبەڕۆژئەوخۆشەویستییەزێترپەرەدەسێنێتتائەو
كاتەیكەبۆیەكەمجارلەژێردارپرتەقاڵەكەوبەرانبەردارهەنارەكەیماڵیپیاوە
مەستەكە،یەكەمماچیخۆشەویستی..ماچێككەپیاوەمەستەكەگەواهیبۆ
دەدات..ماچێككەپەریلەوماچەوەتا)چل(ڕۆژچاویبەماڵیپیاوەمەستەكە

ناكەوێتەوە...
ئیتروێڕایدرێژەدانبەگەرموگوڕیخەباتینێوشارتانزیكبوونەوەلەڕاپەڕینو
خۆشەویستیكوڕیپیاوەمەستەكە،تانزیكبوونەوەلەكردەیسێكسی،جەستەی
پەریوەكڕەمزیسەرفرازیوبەرخوداندەمێنێتەوە!بەومانایەجەستەیپەری
لەدووكردەداوازیدەكات:لەكردەییەكەمداهەوڵدەداتوەكمرۆڤێكیئازادیخواز
وهەڵگریبیروڕایەكییەكسانیخوازودادپەروەرانەبەرگریلەمرۆڤیچەوساوە
بكات.كردەیدووەملەئازادیجەستە،كرانەوەبەڕوویئەویدیكەیپیاوولە

پێناوجیاوازیوئازادیئافرەت،دژیدابونەریتڕادەبێتەوە!
دەشێتپرسیارئەوەبێت،ئایاهەستكردنبەئازادیچەندهۆشیاریگەرەكە؟
هەڵبەتەهەستكردنبەچەوسانەوەیمرۆڤوچەوسانەوەیجەستەمێژووییەكی
دوورودرێژیهەیە،هەرلەوكاتەوەكەمرۆڤهەستیبەجیاوازیوستەمكردووە،
بەخەباتیسەرفرازیوئازادیڕابۆتەوە.هەرلەسێوەكەیئادەمەوەهەتائەمڕۆ
توندوتیژینواندنبەرانبەرجەستە)جەستەیمێ(بەردەوامە.چونكەجەستەیمێ
وەككانگایخەتاوگوناحسەیركراوە!پاككردنەوەیجەستەلەخەتاوگوناح،
یانلەڕێگەیمردنوتۆبەكردنەوەدەبێت،یانلەڕێگەیپاكبوونەوە،یانڕووخان
وتێكشكانێككەبەسەرناوەوەوئەویدیكەدادەهێنرێت!بەومانایەشپاككردنەوەی
جەستەلەگوناح،قەدەغەكردنیجەستەوڕیسواكردنیجەستەیلێدەكەوێتەوە.

سێوەكەیئادەملەدرەختیمەعریفەوەچنراوە،بەومانایەشخواردنیسێوجگە
لەدەرككردنبەمەعریفەیجەستەشتێكیدیكەناگەیەنێت،هەرلەوێشەوەدەرك
بەوەكراوەكەئیدیجەستەبۆخۆیهەممەعریفەیەهەمژیان.بەاڵمجگەلەوە
بۆچوونیدیكەهەیە،بەهەڵەییەكەمەوەبەندە،هەندێكئەوهەڵەوپیسبوونە
بەپیرۆزوهەندێكیدیكەبەتاوانناوزەددەكەن!)سیگمۆندفرۆید(لەوبارەوە
پێیوایەئەندامەسێكسییەكانیجەستەپیرۆزن،بۆیەپەردەپۆشدەكرێن.بەاڵم

هەندێكیدیكەدەڵێنپیسن،بۆیەدادەپۆشرێن.
لێرەدالەدرێژەیخەباتەكان،لەكۆمەڵگایەكیتەقلیدیدا،جەستەیپەریوەك
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ڕەمزێكڕووبەڕوویكۆمەڵێككارەساتدەبێتەوە،یەكەمكارەساتالقەكردنیەتی
پێبكەیت... نییە،دەبێتشووم لەالیەنخۆشەویستەكەیەوە)ئیدیهیچچارت
)لەو دەمكدارەوە پیاوی دوو نێرینەی هێزی لەالیەن القەكردنی دووەم ل93(.
جێگەیەیكەجلزەیتوونییەكان،پەالماریاندام،قەمەرەیەكلەبەردەممڕاوەستاو
پەالماریاندام،دەمیانگرتم...هەرچارەكێكبەڕێوەبوومخۆملەسەرقەرەوێڵەیەك
دیتەوە...بلوزەكەمیانهەڵدایەوە...تەنوورەكەمیانداكەند،یەكیانچووەدەرێ،
ئەویدیكەیەكسەردەمیبەخاڵیگەردنمەوەنا...هاتەناوڕانمئەوكارەیكوڕی

پیاوەمەستەكەبەنیوەچڵیجێیهێشت...تەواویكرد.ل127(.
ڕەنگەلەیەكەمیانجۆرێكلەكرانەوەیجەستەببینرێت،بەدیوەكەیدیكەش
جەستەیپەریوەكنەبینراو،ئەكتیڤ)واتەهاوبەشیلەچێژدادەكات(ووەك
بینراو)واتەلەنیگارەكانیسەردیوار-دوایشۆرینیدیوارەكەلەالیەنبابیماچ(
نێگەتیفدێتەبەرچاو.بەاڵمالقەكردنیدووەمتوندوتیژیوڕیسواكردنیجەستەیە
وجەستەوەككارلەسەركراودەكەوێتەوە.القەكردنییەكەملەبەرزبوونەوەی
هەستیخۆشەویستیوغەریزەیسێكسیونەتوانینیدەستبەسەراگرتنیوزەی
سێكسیلەالیەنپیاوهەڵقواڵوە،لەوێشەوەهەژموونیڕەمزیبەرجەستەیە)ئای
پەریلەسەرەتاداچەندهەوڵیدابەپیرۆزیبیهێڵمەوە،نەمهێشتەوە..ل135(ئەو
مەستەكە پیاوە )واتە مەستەكە پیاوە چاودێریكردنی بە نێرایەتییە، هەژموونە
لەڕێگەیكردەیچاودێریكردنەوەهێزیخۆیتەماهیهێزینێرانەیكوڕەكەی
دەكات(خۆیبەرجەستەترنیشاندەدات.بەاڵمالقەكردنیدووەمڕاستەوخۆتەعبیر
لەسزادانیجەستەدەكات.لێرەداپرسیارئەوەیەبۆلەكاتیگیرانیپەریوەك
ئازاردەدرێتوالقە تەنها زەیتوونییەكانەوە، لەالیەنجل چاالكوانێكیسیاسی
ناكرێت؟ڕەنگەبیركردنەوەلەومەسەلەیەبەرەوئەوەمانبەرێت،كەئافرەتوەك
جەستەناتەواوەوناتوانێتتەعبیرلەخەباتیكوردیبكات!دەشێتئەویدیكەی
دوژمن،ناهۆشیارییوكەمخوێنیفیكریسیاسیكوردیوخەباتیكوردیلە
جەستەیناتەواویئافرەتهەڵگرێتەوە،بەدیوەكەیدیكەشدەشێتتۆخكردنی
ئەوپرسیارەوبەشێكلەوەاڵمەكەشڕاستەوخۆپەیوەندیبەگۆڕینیئاسۆی

چاوەڕوانییەوەبكات؟!
كەواتەلەڕۆمانیماچییەكەم،پرسیجەستەلەنێوانخەباتیكوردایەتی)وەك
خەباتی بەالی پرسێكە نەبینراو( )وەك سێكسی غەریزەی خەباتی و بینراو(
غەریزەدایە!!خەباتیغەریزەشهەمیشەسەركێشانەدەستپێدەكاتوبەناكامی
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كپدەبێتەوە.هەرلەسەرئەوبنەمایەشپەریوەكڕەمزیخەباتیكوردایەتیو
خەباتیجەستە،لەنێوان)ناهۆشیاریی/ناكامڵبوون(ئایندەیخۆیلەفیكرێكی
ڕاپەرین دوای لە كە كارەساتە گەورەترین ئەوەش دەكاتەوە، كورت سنورداردا
دووچاریجەستەیكوردیولەدوایمێردكردندووچاریجەستەیخودیپەری
)هەاڵیساو(دا جەستەیەكی و دروشم كۆمەڵێك لە یەكەمیان ئەگەر دەبێتەوە.
بمێنێتەوە!ئەوەدووەمیانلەكۆمەڵێكنیگاروهێڵكارییسەردیوارو)ماچ(دا
بەرجەستەیە؟!)هیوادارمجولەیچەمكی»هەاڵیسان«وچەمكی»ماچ«لەالیەن

خوێنەرانەوەقابیلیبەدواداچوونوچاوەڕوانییەكیگۆڕاوبێت(.
ئەگەرلەمیانیئەوبیركردنەوەیەداقسەلەهونەریگێڕانەوەبكەین،بەڕایمن
لەروویشێوازوفیكرەوەهەڕەمەكیانەدەردەكەوێت!ئەگەرچیوەكشتسەیری
مرۆڤەكانناكات،بەاڵمئازادیجەستەبە)هەڕەمەكی/دابونەریت(دەسپێرێت!هەر
لەوعەفەویەتەوەشهەندێكجارگۆڕینیئاسۆیچاوەڕوانیولەوێشەوەشیعرییەت
دەبینین دابونەریتیش بە وەكخۆسپاردن دەكات! زاڵ گێڕانەوەدا بەسەر خۆی
لەگێڕانەوەدالەڕێگەیڕیتمیشاراوەوەحوكمبەسەرهەستەكانەوەدەكات،بەو
مانایەشئەگەربمانەوێتدەستكاریڕیتمیوشەكانبكەین)بۆنموونەلەخاوەوە
بەرەوخێرا(دەبینینهیچگۆڕانكارییەكبەسەرگێڕانەوەدانایەت،لەوەشەوەبۆمان

دەردەكەوێتماچییەكەمچەندلەواقیعەوەنزیكە.
بەاڵمئەگەرهەریەكلەالقەكردنیكوڕیپیاوەمەستەكەوالقەكردنیدووپیاوە
دەمامكدارەكانوئازاردانیجەستەلەالیەنجلزەیتوونییەكانەوەوەكتەگەرەی
بەردەمئازادیتەماشابكەین!ئەوەماچییەكەمدەكەوێتەنێوانئەوەیدەبێتچۆن
ئازادیبەدیبهێنینودەبێتچۆنمومارەسەیبكەین؟بەمانایەكیدیكەدەشێت
بڵێینژیانلەماچییەكەملەهەڵەییەكەمەوەدەستپێدەكاتولەمێردكردنی
پەری)واتەلەخۆتێكشاندنیپەریوئەویدیكەشكاندن-كوڕیپیاوەمەستەكە(
دەوەستێت..هەرلەوێشەوە)لەخاڵیوەستانەوە(بە)چاودێریكردنوخەرجی
واتە گوتارێكی)میتافیزیكی/عەدەمی(یەوە! نێو دەكەوینە ماچ، بابی كێشان(ی
)سەرهەڵگرتن(پێشانماندەداتكەچۆنباییماچهەستبەهیچوعەدەمدەكات،
چۆندەكەوێتەنێوچۆالییەوە...عەدەمیەتیباییماچلەوێوەدەستپێدەكاتكە
هیچلەدەستپێكیئاشتبوونەوەلەگەڵژننازانێت؟!لەوئاشتبوونەوەیلەگەڵژن
كەلەپەرییەوەدەسازێت،دواتربەهیچناگات،بەڵكوژنتەنهابریتیدەبێتلە
دۆزینەوەیشوێنێكیخاڵیوتایبەتبەخۆی..كەواتەپەریبۆئەو،چۆلەوانییە؟!
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بۆیەچۆاڵییشتەعبیرلەساتەوەختەزاڵەكانیئەودەكات؟!یانئەوەتادەبێت
خۆمانبۆئەودیوودونیاهەڵگرین!

دواجاردەمەوێتبڵێمهەریەكلە)كوڕیپیاوەمەستەكەوبابیماچوپەری(
نەیانتوانیوەلەنێوانجەستەوفیكرهاوگونجانێكبسازێنن،ئەگەرئەوهاونەگونجانە
بۆبابیماچ)مێردیپەری(بڕیاریسەرهەڵگرتنوخەرجیكێشانیلێبكەوێتەوە.
بۆكوڕیپیاوەمەستەكە،تێكشكانوجێگیربوونیلێدەكەوێتەوە،ئەوتێكشكان
وجێگیربوونەشلەڕێگەینیگارەدیارونادیارەكانیسەردیوار)كوڕیپیاوە
مەستەكە،لەكاراوەبۆكارلەسەركراونیشاندەدات(واتەكوڕیپیاوەمەستەكە
لەپرۆسەكردنیسێكسیزیندووداكارابووەولەهێڵكارییونیگاركێشانیسەر
دیوار)وەكدەرككردنبەحەقیقەتلەرێینیگاریدەستكردەوە(كارلەسەركراو
دەردەكەوێت.بەاڵمپەریلەوئەزموونانەداوەكپێگەییوێكدەتوانێتڕەهەندی
ڕوویەكی هەیە ڕووی دوو ڕەهەندەش ئەو بكات، ناس مەعریفە وەك جەستە
خۆشەویستی دووتوێی لە جەستە ئازادكردنی ڕەهەندی واتە )نەبینراو/بینراو(
دووەم ڕووی دیوار. وێنەكێشراوەكانیسەر نیگارە تا مومارەسەكردن، و یەكەم
ئاشكرابوونیئەوڕەهەندەوەكبینراولە)عیشقیدووەم(داسنوورداردەبێولە
لەدایكبوونی)ماچ(درێژدەبێتەوە.)دەشێتوشەیماچوەكچەمكووەكناو،

لەالیەنخوێنەرانەوەبخوێندرێتەوە(
بەاڵمئەگەرئەوبۆچوونەتەرجەمەیسەرجەستەیكوردیبكەین،دەشێت)وەك
بینراو(خەباتیكوردیلەچەنددروشمێكیسەردیواریجێگیربووهەڵگرینەوە.
)وەكنەبینراو(لەجەستەیەكیهەاڵیساویجێگیرنەبوویدووبارەئامادەبۆخەبات

بەدەستیبهێنینەوە.

دەرككردنیجەستە
لەنێوانكوڕیپیاوەمەستەكەوبابیماچ

جەستەیەكیئازادمبدەرێ،دەروونێكیمیهرەبانوەرگرەوە،بەاڵمجەستەیڕیسوا
وبەزیوونەمیهریتێدایەونەئازادی.دەمەوێتبڵێمعیشقیهەریەكلەكوڕی
پیاوەمەستەكەوبابیماچلەبەرئەوەیئازادیتێدانییە،بۆیەمیهروبەزەیشی
كەمتێدابەدیدەكرێت،كەواتەئەوەیئەوعیشقەبەڕێوەدەباتجگەلەحەزو
ئاڵوشوخۆبەدەستەوەدانوغەریزەیسێكسیونێرساالری،جگەلەتوندوتیژی

وڕیسواكردن،شتێكیدیكەنییە.
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ئەگەرخواردنیسێوالیئادەممەعریفەیجەستەبخاتەوە،مەعریفەیجەستەو
ژیانبنوێنێت،ئەوەدەرككردنیجەستەیپەریالیكوڕیپیاوەمەستەكەئەگەرچی
لەالیەكدەرككردنیجەستەیمێدەگەیەنێت)یەكەمجارمبوو،ئەوجێیەیژن
ببینم..ل60(،بەاڵملەالیەكیدیكەمەعریفەیجەستە،ژیاننییە!چونكەستایشی
جەستەتەنهابۆتێركردنیغەریزەیسێكسینییە،بەڵكوبۆگەیشتنەبەترۆپكی
پەیوەندییەكانینێواننێرومێودرێژبوونەوەیئەوشێوەیەلەپەیوەندی،بۆ
بەیەكەوەژیانێكیگونجاو.بەاڵمكوڕیپیاوەمەستەكەهەرگیزنایەوێتلەپەرستنی
جەستەسروتێكبسازێنێت،تالەرێگەیئەوسروتەوەجەستەبەبەهایەكیدیكە
بگەیەنێت،وەكچۆنپەریهەستیپێدەكات.بەڵگەشمانئەوەیەكەلەمەرجەكانی
خۆیپەشیماننابێتەوە)مەرجیدووركەوتنەوەلەئاگر-سیاسەت(.كەواتەكوڕی
پیاوەمەستەكەتەنهادەیەوێتكاتبگوزەرێنێت!بۆئەوكات،ئەركومەترسییە:
ئەركە،چونكەدەبێتپەیوەستبێتبەخۆگونجاندنلەگەڵپەریوبارودۆخێكی
دیكەینوێ!مەترسییە،چونكەدەشێتلەڕێگەیكەشفبوونیچاالكییەكیسیاسی،
كاتبیبڕێت!بۆیەهەمیشەكاتخاودەكاتەوەوئیتربەرەوسەربازیدەچێت،بەاڵم
)منئەوكوڕەبناسمهەینێشبێمەرجناتخوازێ..ل125(حەزبەلەناوبردنیكات
دەكات،یانهەوڵدەداتبەئارامییەكیزۆرەوەكاتپێكبهێنێت.بەمانایەكیدیكە
تەنهادەیەوێتئیشلەناوپەیوەندییەكانیسێكسدابكات،یانئیشلەناوجەستە
وەكپانتاییەكبكات،هەڵبەتەئەوەشبەمانا)هایدگەری(یەكەیوەرچەرخاندنی
كاتەبۆشوێن.لەبەرچیكوڕیپیاوەمەستەكەدەیەوێتكات،واتەزەمەنێكی
هەاڵیساویخەباتیخۆشەویستی/سیاسی،بەشوێنبگۆڕێتەوە؟!پەریوەكشوێن
بۆكاتبەسەربردنتەماشابكات؟!چونكەدەستبەسەراگرتنیشوێنئاسانترە
لەكات.دەیەوێتلەڕێگەیدامركانەوەیحەزوئارەزووەسێكسییەكانی)وەك

پێداویستییەكیغەریزەیی(ئەوحەزەپێكبهێنێت!
كەواتەلەبەرئەوەیخۆشەویستیئەوبۆپەری،خۆشەویستییەكەمەولەقۆناغی
بەراییوساتەوەختیهەاڵیسانوپێگەینیغەریزەیسێكسییەوەدەستپێدەكات،
مەرجێكی هۆی بە خۆشەویستییە ئەو بۆیە )ناهۆشیاریی/ناكامڵبوون(ە، یان
و دەكەوێت مەستەكە پیاوە كوڕی لەالیەن دووركەوتنەوە ئاگر لە مەرجی وەك
ناگاتەمومارەسەكردنیژیان،یانئەسڵەنمومارەسەكردنیژیانوەكبەرئەنجامی
خۆشەویستیلێكدانەوەیبۆنەكراوە،بۆئەوەیئەوبیروڕایەمانلەتەماشاكردن
گوڵناریخوشكی ناڕەزایی نامەی دەشێت بكەین، دەوڵەمەند زێتر نێرایەتی بۆ
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خوشكترینخوشكهاوكاریمانبكات.بەگشتیكەوتنیخۆشەویستیبەنسبەت
كوڕیپیاوەمەستەكەوپەریهەنگاونانبەرەوهۆشیارییوكامڵبووندەگەیەنێت.
لێرەدائەوەیدواجاركوڕیپیاوەمەستەكەوپەریبۆیدەگەڕێن)شەوییەكەمیش
منلەگەڵپەریخەوتم،بانگمكردپەریەكەم،ئەوڕەنگەلەوشەیپەریخراپ
تێگەیشتبێت،ئەوجوزانێتمنحەفتپایزعەشقیكچێكبووم،دێوانەیكچێك
بوومناویویپەریبوو..ل135()باشەمنئێستاالیكامیانم،ئەوڕۆشوومبە
كامیانكرد،ئەوەیلەئێوارەوەلەباوەشیمكامیانبوو،چیڕوویدا،خەونە..
ل191-192(گەڕانەوەیەبۆزەمەنوشوێنێككەجەستەلەیەكەمتامكردنلەژیان
ویەكەمهەاڵیسانیغەریزەیسێكسیداخۆیدەبینێتەوە.ئەگەرئەوەڕووییەكی
دامركاندنەوەیغەریزەكان لە بێت،ڕوویدووەمینەكهەر ئەوخۆشەویستییە
نێرانە تاوانباركردنی بە لە بووە بەڵكوجۆرێكیش دەچێت، ساردبوونەوە بەرەو
بۆجەستە،ئەوقسەیەشمدووبارەبەپشتبەستنبەنامەكەیگوڵناریخوشكی
خوشكترینخوشكودواتریشهێڵكارییەكانسەردیوارزێترپشتڕاستدەكەمەوە
)كەسێكلەسەردەمیكچێنیشتبكات،لەسەردەمیژنایەتیدەتوانێتوازی
لێبهێنێت...چەندخۆشبووئێستالەشوالرێكببینمپێشترنەمبینیبێت..ل111(
لێدەبێتەوە، جەستەی ڕیسواكردنی جەستە تاوانباركردنێكی بە هەموو هەڵبەتە
لێرەوەپرسیاركوڕیپیاوەمەستەكەلەجەستەئەوەندەیپرسیارێكیئاڵوشاوییە،
ئەوەندەپرسیارێكنییەبۆبەپیرۆزگرتنیعیشقوجەستە.واتەكوڕیپیاوە
مەستەكەلەنێوانگەڕانەوەبۆزەمەنییەكەموماچییەكەموهەاڵیسانیجەستە
لەالیەكوبەرجەستەكردنیڕەمزینێرایەتیلەالیەكیدیكە،زێتربەالیدەركەوتنی

نێرایەتییەوەیە.
كوڕیپیاوەمەستەكەلەالیەكدەیەوێتجەستەیپەریتەنهابۆخۆیبێتو
تەواویئازادییەكانیوەكتاكدەستبەسەردابگرێت،كەئەوەشمەیسەرنابێبە
هۆیمەرجەكانییەوە،دەیەوێتوەكسۆزێكبۆزەمەنومەكانییەكەمبگەڕێتەوە،
ئەوەشلەوهێڵكاریونیگارانەوەدەردەكەونكەلەسەردیوارنەخشێنراون.كەواتە
پرسیاریكوڕیپیاوەمەستەكەلەجەستەئەوەیەكەژیانچۆندەستپێدەكات،

نەكچۆنمومارەسەیژیانبكەین؟
بەاڵمبابیماچ)كوڕیدرەختەكە(وەكلەڕۆمانەكەهاتووە،لەڕێگەیخۆشەویستی
پەرییەوەلەگەڵژنئاشتدەبێتەوە.لەڕێگەیخۆشەویستییەوەبەسەرگرێیژندا
زاڵدەبێتوپەریدەبێتەپەرینێوخەونوخەیاڵەكانی..ئەوخۆشەویستییەش
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لەپەرییەوەیە)چەندیگەڕام،چاومگێڕا،لەكوڕیدرەختمباشترنەدیتەوە،پێش
ئەوەییەكەمتەوقەبكەین،هەندێكشتملەبارەیەوەزانیبوو..منگەیشتمەئەوەی
كەچارەنووسبەخەتیدرشتنووسیوویەتی»كوڕیدرەخت،كوڕەكوێستانییەكە

دەبێتەمێردیپەری«....ل168(
ئەوئاشتبوونەوەیەیكوڕیدرەختلەگەڵژن،تەعبیرلەئاشتبوونەوەلەگەڵجەستە
ناكات،بەڵكوئاشتبوونەوەلەگەڵئافرەتوەكئەویدیكەیجیاواز..ئاشنابوونی
پەرییەوە لەالیەن ویستە ئەو بەڵكو نییە، ماچ بابی ویستی تەنها هەر دووبارە
دەوڕوژێنرێتودەشێتئەووڕوژانەشوەكپەرچەكرداربەرانبەرژنهێنانیكوڕی
پیاوەمەستەكەچاویلێبكەین)نامەكانیحەفتپایزەیكوڕیپیاوەمەستەكەم
هێنا،لەپەنایەكیحەوشە،لەقوژبنێكئاگرمبەردانێ،نامەیكوڕیدرەختیش
كوڕی خەیاڵەكانی و خەون لەگەڵ لەالیەك ویستە ئەو دەستمەوە..ل176( بە
ژنەكەسكپۆشەكە لەالیەكیدیكەخوشكترینخوشكوقومریو درەختەكەو
دۆڕاندنی مانایەش بەو یەكدەگرنەوە. دەكەن( ژیان ئەزموونی لە تەعبیر )كە
خۆشەویستییەكەموهەنگاونانبەرەوخۆشەویستیدووەمیپەری،دەشێتبە
ئەزموونەوەپەیوەستبكەین.ئەگەرخۆشەویستییەكەملەقۆناغێكیسەرەتایی
ئەو بەجیهێشتنی لە دووەم ئەوەخۆشەویستی بێت، ناهۆشیارییدا و ناكامل و
پەری لەالیەن دووەم خۆشەویستی بۆیە دەستپێدەكات. سەرەتاییەوە قۆناغە
ناسكردنیجەستەوەكمەعریفەوژیاندەگەیەنێت!بەاڵملەالیەنكوڕیدرەختەكە
ئاشتبوونەوەلەگەڵژنوستایشكردنیجەستەیلێدەكەوێتەوە!كەواتەپرسیاری
كوڕیدرەختەكەلەجەستەدەبێتەپرسیاری،چۆندەبێتژیانكۆتاییپێبێت،

نەكچۆنممارەسەیژیاندەكەین؟
لەنێوانپرسیاریكوڕیپیاوەمەستەكەوپرسیاریكوڕیدرەختەكەلەجەستە،
بۆ بنەمایەك دەبێتە بەختەوەری، بۆ بنەمایەك بێتە جەستە ئــەوەی لەبری
دەردەسەری.ئەگەركوڕیپیاوەمەستەئەوبەدبەختییەلەكێشانینیگارەكانی
سەردیوارەوەبۆجەستەمەیسەربكات!ئەوەبابیماچلەڕێگەیبەجیهێشتنی

خێزانئەوبەدبەختییەتۆختردەكاتەوە!
بەاڵمئەگەرپەریبۆبابیماچنیشتمانبێت،ئەوەكوڕیپیاوەمەستەكەبۆبابی
ماچمێژووە.دەمەوێتبڵێمئەگەرسەرهەڵگرتن،بابیماچلە)شوێن-نیشتیمان(
ڕیسوابوونیجەستەدەاللەتەكانیلەخۆگرتبێت،ئەوەلەڕووی)زەمەن-مێژوو(
جۆرێكلەحەسانەوەیلەخۆداهەڵگرتووە.دەشێتڕزگاربوونلەنیشتیمان)وەك
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جەستەیەكیپیس(دروستكردنەوەینیشتیمانێكینوێبگەیەنێت.بەاڵمڕزگاربوون
لەمێژوو)وەكدوژمن(واتەدامەزراندنەوەیكۆمەڵێكپەیوەندینوێ.بەكورتی
ئەگەرسەرهەڵگرتنیبابیماچترسبێلەنیشتیمانێك،كەئەویدیكەیدوژمن
خۆی سەربەرزییەكانی و ئازادییەكانی هێڵكاری مەستەكە( پیاوە كوڕی )واتە
لەسەركێشاوە،ئەوەعەدەمییەتیگوتاریسەرهەڵگرتنچەندبەدوژمنەوەبەندە،
ئەوەندەشبەپیسبوونینیشتیمانەوە!)خۆزیدەخوازمماچییەكەمیپەریلە
یادگارنەبێت،هەركێبێتتەنهایادگاریهەمیشەتاڵنەبێت،ماچییەكەمی

یادگاریشلەپەرینەبێت،بەاڵمداریخۆزگەكەیبەریداوە..ل247(
وەكگوتموێنەكێشانیهێڵكارییەكانلەالیەنكوڕیپیاوەمەستەكەدوایشۆرینی
دیوارەكەلەالیەنبابیماچ،تەعبیرلەچەسپاندنوجێگیربووندەكات!هەرلە
جێگیربوونیجەستەشەوە،واتەلەڕووبەڕووبوونەوەلەگەڵواقیع،شەرمیپەری
تۆخترخۆیدەنوێنێت.بەمانایەكیدیكەئەگەرنیگاركێشانیسەردیوارلەدوێنێ
)وەكنەبینراو(تەعبیرلەوپەڕیئازادیجەستەبكات،ئەوەڕووبەڕووبوونەوەیئەو
نیگارانەلەگەڵدابونەریت،دوایشۆرینیدیوارەكەلەالیەنبابیماچ)وەكبینراو(،
دابەزینوڕیسوابوونیجەستەلێدەكەوێتەوەوزێتریش)-بەمنبڵێتۆیانقەد
فڕاندووە...ل211()-ئەوكوڕەشهەرئەوەیەكەخۆشتدەویست؟.+خۆیەتی
دەبێتخۆیبێت،بەاڵمكێبۆیكێشاونتێناگەم.–ئەدیشوێنەكەكوێیە؟-جگە
لێرە،لەوژوورەدەبێتكوێبێت...ل217(.لێرەوەپەریئەگەرچیبەكوشتنی
جەستەڕانابێتەوە،بەاڵموەكگوتمانبەسووتانینامەكانیكوڕیپیاوەمەستەكە
)دوایژنهێنانومێردكردن(بەتێكشكاندنیناوەوەیخۆیوتێكشكاندنیكوڕی
پیاوەمەستەكەڕادەبێتەوە.وەكچۆنبەنەوتكردنەژێردارپرتەقاڵیكوڕیپیاوە
مەستەكەوئاودانیپرتەقاڵیكوڕیدرەختەكە)دوایسەرهەڵگرتنیبابیماچ(
ئەوەیكەدەیكوژێتعیشقیناخەوئەوەیكەبەرزڕایدەگرێتبەزینیجەستەیە.

گوتاریگێڕانەوەلەنێوانبینراوونەبینراودا
بەشێوەیەكیگشتیگوتارلەكردەیبەیەكگەیشتنیدووالدروستدەبێت:یەكێكیان
قسەكەرودووەمیانوەرگریگوتار،لێرەلەنێوانیەكەمودووەمداپەیامێكهەیە،
ناوەڕۆكی هەڵبەتە وەرگر، عەقڵی لە پەیامەیە ئەو گوتارجێگیربوونی ئامانجی

پەیامیشلەگوتارێكەوەبۆگوتارێكیدیكەدەگۆڕێت.
لەبەرئەوەیقسەلەگوتاریڕۆماندەكەین،كەواتەدەكەوینەنێوئامانجێككە
خۆیلەتەعبیركردنداهەڵدەگرێتەوە.بەاڵمئەگەرلەپاڵئەوەدائاماژەبەگوتاری
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ڕەخنەبكەین،ئەوەدەبێتئاماژەبەكۆیئەوپرۆسێسەكردنەڕەخنەییەبكەین،
كەلەمیانیئەونووسینەبەرچاویخوێنەردەكەوێت.لەگوتاریڕۆماندادەقنووس
وەكبەرهەمهێنجێگایخۆیدیاریدەكات،بەاڵملەگوتاریڕەخنەییداڕەخنەگر
وەكبەرهەمهێندەرناكەوێت،چونكەناتوانێتكردەیگوتنبەئەنجامبگەیەنێت،
بەڵكوئەوەیڕەخنەگرهەوڵیبۆدەدات،وەكگوتاریدەستلێدانوخۆلێكخشان،
یانسمینیگوتاریدەقنووسدەردەكەوێت،بەومانایەشئەگەر)من(یدەقنووس
لەگوتاریئەدەبیدا)من(ێكبێلەدەركەوتندابوونیخۆیهەڵگرێتەوە،ئەوە
)من(یڕەخنەگر،یانخوێنەر)من(ێكەبۆپەیوەندییەكاندەگوازرێتەوە،)من(
ێكەلەنێوپەیوەندیكاراكتەرەكانجوڵەدەكات..جگەلەخۆلێكخشانوسمین
هیچشتێكیدیكەیبۆنامێنێتەوە..)من(ێكەجگەلەبێدەنگیلەپلەیسفری
قسەكەرداهیچیدیكەنییە.بەومانایەش)من(یڕەخنەگرهەرگیزئەوەنییە،كە
قسەدەكات،بەڵكوئەوەیەكەلەگوازتنەوەیپەیوەندییەكاندادەرگاودەریچەی
جیاواز،پێشبینیوچاوەڕوانیدیكەیجیاوازدەخاتەڕوو!ئەودابڕانە،ئەوجۆرە
لەدەستلێدانوسمینە،گوتاریڕەخنەییلەئامانجیتەعبیركردنجیادەكاتەوە.
بەومانایەڕەخنەهونەرێكەلەهونەرەكانیخوێندنەوەوئامانجیبەرزكردنەوەی
ئاستیئیستێتیكیپەیوەندییەكانوڕەهەندیمەعریفیودەاللەتەكانوشیعرییەتی

گێڕانەوەیە،نەكڕەوایەتیبەخشینوسەندنەوە!
لەڕۆمانیماچییەكەمداچیرۆكخوانكەسایەتییەكەبەشێوەیەكینەبینراوبەشێكی
زۆریگوتاریكەسایەتییەكانوكردارەكانیاندەگوازێتەوە،ئەوگوازتنەوەیەجۆرێك
لەئازادیلەخۆداهەڵگرتووە،بۆیەدەتوانینبڵێینچیرۆكخواندەستلەگێڕانەوەكان
وكردارەكانوەرناداتونایەوێتئاڕاستەیانبەالیەكدابخات،بەڵكوئەركیخۆیلە
جوانبەرجەستەكردنوجوانگوتنوجۆرێكلەڕاستگۆییدادەبینێتەوە،دواجاریش
نەدەیەوێت)سوودلەئەزموونەكان(وەربگرێتونەهەوڵی)لۆمەكردنیهەڵەكانیان(
دەدا!كەواتەدەشێتبڵێینوەزیفەیچیرۆكخوان،وەزیفەیەكیسەربەخۆیەولە
سەردەاللەتەكانوەستاوەوخۆیلەدەاللەتەكاندادەدۆزێتەوە،هەرلەوێشەوە
كردەیگەیاندنبەئەنجامدەگەیەنێتولەڕێگەیكردەیگەیاندنیشدەیەوێت
بگاتەهەستوئاگاییكەسایەتییەكان.كەواتەچیرۆكخوانئاوێنەیئەوواقیعەبە
هونەركراوەیە،كەبەماچییەكەمناوزەدكراوە،تەنهاكارێككەئەوئاوێنەیەش
پێیهەڵدەسێتنیشاندانەوەیە.لەالیەكیدیكەلەرێگەینیشاندانەوەیئەوبیست
لە جۆرە ئەو بەاڵم دەكەوێ، بەرچاو بەدوایەكداهاتن لە جۆرێك بەشە پێنج و
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بەهەمانشێوە بكەوێتەوە، سیستەماتیزەكراو دەشێت چۆن وەك بەدوایەكداهاتنە
دەشێتهەڕەمەكیشبێت؟!

دواجارئەوەیكەچیرۆكخوانلەوبیستوپێنجبەشەجیادەكاتەوە،چاودێریكردن
نییە،بەڵكوگەیاندنە.ئەوەیبەماچییەكەمیشپەیوەستیدەكات،ئەوەنییەكە
كچیپەریوكچیبابیماچە،بەڵكوتەنهاناوەكەیەتی،هەرلەڕێگەیناوەكەشییەوە
لەالیەكماچییەكەموەكتیشكۆیمەعریفەوكانیژیانتۆماردەكات،لەالیەكی
دیكەوەكتایتڵیسەرەكیئەوگێڕانەوەیەدەردەكەوێت.بەومانایەشئەگەرچیئەو
نایەوێتبەهایەكیوجودیبۆخۆیلەنێوگێڕانەوەیماچییەكەمدافەراهەمبكات
)بەڵگەشمانئەوەیەلەوبیستوپێنجبەشەژمارەیەكیبەرناكەوێت(بەاڵملەگەڵ
ئەوەشداهەمیشەبەشێوەیەكیجیوەییلەنێوكۆیپەیوەندییەكاندادەمێنێتەوە،
هەرلەوێشەوەلەمنیئەودێڕانەنزیكدەبێتەوەووەكخوێنەرێكیڕەخنەگر
قەڵەملە)من(ینووسەریئەونووسینەوەردەگرێتوجوڵەیپەیوەندینێوان

كەسایەتییەكانومنوخۆیبەوشێوەیەدادەڕژێتەوە.
بابم و دایكم نێوان لە دیوار وێنەكانیسەر ڕۆژانەهەمیشەهەستمدەكرد )ئەو
خەریكەكێشەدەنێنەوە..ل223(ئەوكێشەیە،دەشێتكێشەیگۆڕینیئاسۆی
چاوەڕوانیبابیماچبێتوەكوەرگرێك،یانتەماشاكەرێكیوێنەكان..بەومانایەش
دەقیوێنەكانیسەردیوارئەوئاسۆیچاوەڕوانییەیكەبابیماچلەمیانیهاوژیانی
لەگەڵژنوئاشتبوونەوەیلەگەڵژن،لەسەریڕاهاتبووتێكدەشكێنێت؟!وەك
چۆندەشێتدواتر)ماچ(یشبەرانبەرهەمانئەوڕووداوەئاڵۆزەوبەدواداچوونی

دووچاریجۆرێكلەشۆكبێتەوە؟!
سەرهاتی گێڕانەوەی ڕێگەی لە دیوار، سەر وێنەكانی بینراوی گوتاری كەواتە
ئاسۆی ــەردەم ب دەخاتە ماچ بابی چۆن وەك جەستەوە، دوو سێكسئامێزی
چاوەڕوانییەكیگۆڕاو،بەهەمانشێوەدووبارەپەریشدەخاتەبەردەمچاوەڕوانییەكی
گۆڕاو؟!ئەگەربۆپەریچاوەڕوانیگۆڕاوییەكەمژنهێنانیكوڕیپیاوەمەستەكە
بێت،ئەوەچاوەڕوانیگۆڕاویدووەمسەرهەڵگرتنیبابیماچیلێدەكەوێتەوە.بەاڵم
بابیماچ،وەكلەچاوەڕوانییەكەملەئەویدیكەیئافرەتترسا)منلەتەمەنملە
ژنترساوم،ترساوملێمنزیكبنەوە،لێیاننزیكبمەوە،زڕدایكمفێریدوژمنایەتیژنی
كردم،كچێكیئەوزڕدایكەكەكچیباوكمبوومنیشچەندهەوڵمداببێتەخوشكم
بەالشبوو...ژنیبراگەورەكەمكەدیتیبراكەمشەڕقاچێكیپەڕاندووە،سێ
منداڵیوردیبەسەردابەجێهێشتل173(لەچاوەڕوانیدووەمیشلەژنتۆراو.
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واقیعی وەك پرتەقاڵەكە دار ژێر ڕووداوی گێڕانەوەی لە بەشێك كاتێك بەاڵم
نازمانیلەالیەنپیاوەمەستەكەوەبەمنی)خوێنەر/وەرگر(گەیشت)لەودەمە
منداڵەكەگەیشتەسەریان،دایكەڕووڕووتبوو،باوكەشنیوەڕووت،لەیەكترئااڵ
بوون،لەناوتریفەدالەیەكترئااڵبوون،منداڵەكەپترچاویكەوتەسەردەمیان
كەبەجۆرێكیەكتریاندەمژیمەگەرئەوانەیبندارپرتەقاڵەكەئەوهامژیان
ئاسۆیچاوەڕوانی داهێنراو، بەژێر هێڵ دابێت...ل29(ڕستەی یەكتر لێوی لە
منی)خوێنەر/وەرگر(یلەبەرانبەرنیشاندانەوەیواقیعینازمانیدووچاریهیچ
گۆڕانێكنەكرد.وەكچۆنلەگێڕانەوەیگوتاریبینراویوێنەییسەردیوارو
گواستنەوەیبۆنەبینراویگوتراو)لەالیەنبابیماچوپەری:شەویدواتردەستی
بابیماچمگرتوبەژوورەكەداگێڕام،بەدیاروێنەكانەوەدەوەستاین،وێنەكاملە
بنتیشكیگڵۆپەكانهێندڕوونبوون،هێندڕوونبوون،لەچاویمندەتگوت
وێنەیفۆتۆگرافینوتازەگیراونوگوتم:-مندەمەوێتیەكەیەكەئەووێنانەت
بۆڕوونبكەمەوە.+واتەپێیانئاشنایی!–بەڵێئەولەوبندارەوەتائەوەیان
ئەهاسێگۆشەكە..ل217(چۆنجارییەكەمواتەكاتێكئەوگوتارەبەشێوەی
)نەبینراویگوتراووواقیعینازمانی(لەالیەنپەریوكوڕیپیاوەمەستەكەو
پیاوەمەستەكەبۆخوێنەرگواسترایەوەهیچگۆڕانێكیلەئاسۆیچاوەڕوانیمنی
)خوێنەر/وەرگر(دروستنەكرد،بەهەمانشێوەئەوجارەشهیچگۆڕانێكلەمنی

)خوێنەر/وەرگر(دروستناكات؟!
ئاسۆی نەگۆڕانی یان )خوێنەر/وەرگر( منی سەرسامنەبوونی ئەگەر كەواتە 
چاوەڕوانی،ڕاستەوخۆیپەیوەندیبەنەبینراویگوتراوەوەهەبێت،ئەوەگوتاری
وێنەكانیسەردیواروەكهونەریگێڕانەوەبۆبابیماچگوتارێكیبینراویوڕوژاوە،
بابیماچ)وەكوەرگر(دووچاریشۆكوسەرسامبووندەكات،شۆكو بۆیە
سەرسامبوونیبابیماچ،پەیوەندیبەئاشتبوونەوەلەگەڵژنویادەوەرییەوە)واتە
زڕدایكوزڕخوشكوژنیبرا(هەیە.بەاڵمدەشێتسەرسامبوونوسەرسامنەبوونی
)منی)خوێنەر/وەرگر(پەیوەندیبەبێالیەنییەوەهەبێت)واتەدەشێتخوێنەر

هەبێتدووچاریسەرسامبوونبێ..(
لە مەستەكە پیاوە كوڕی و پەری نێوان زمانەوانی/جەستەیی كردەی بەمجۆرە
گوتارێكیبەوشەنووسراوبۆگوتارێكیبەوێنەكێشراودەگوازرێتەوە،واتەلە
كردەیەكیزیندوویڕاستەوخۆیچێژاویدەبێتەكردەیەكیهونەریناڕاستەوخۆو
چێژبەخش.ئەگەرگوتاری)بەوشەنووسراو(بەنسبەتگشتخۆیلەگفتوگۆیەكی
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سۆزئامێزولێكخشانیسێكسیدووجەستەڕاڤەبكات،ئەوەگوتاری)بەوێنە
ڕاڤە وێنەكانەوە ئیستێتیكی پڕشنگی وەشاندنی لە گشت نسبەت بە نووسراو(

دەكرێتەوە.
گوتاریبەوشەنووسراوینێوانپەریوكوڕیپیاوەمەستەكەلەباریهەبووندا
بوونیپەریوكوڕیپیاوەمەستەكەدەنوێنێتولەچێژیسێسكیدائەوبوونە
لێكجیادەبنەوە ئاگریسیاسەت بەهاریعیشقبەهۆی درێژدەكەنەوەودواجار
وهەریەكبەدووڕێگەیجیاوازئەوبوونەیخۆیاندرێژەپێدەدەن)یەكەمیان
لەگەڵكچیبازرگانودووەملەگەڵبابیماچ(.بەاڵمگوتاریبەوێنەكێشراو
هەبوونە ئەو و دەردەخــات مەستەكە پیاوە كوڕی و پەری هەبوونی بووندا لە
لەچێژیهونەریبەرجەستەدەكاتەوەوپڕشنگەكانیلەخوێندنەوەیجیاوازدا
)جەستەیەكیهەاڵیساو(و)جەستەیەكیجێگیروكارلەسەركراو(درێژدەبێتەوە.
لەوخاڵەوەدەتوانمبڵێمجوڵەیبەوشەنووسراوماناگلدەداتەوە،بەاڵمجوڵەیبە
وێنەكێشراوماناپەرتدەكات،واتەیەكەمئامادەگیجەستەییدەنوێنێت،بەاڵم
دووەمماوەیەكیكاتیوشوێنیدەخاتەنێوانئامادەگیكاروكارلەسەركراوی

جەستەییەوە.

گەمەیگوتارەكان
گوتاریسەرەكیماچییەكەم)لەنێوانگوتاریبەوشەنووسراووگوتاریبە
وێنەكێشراو،لەنێوانتەعبیركردنبەوشەوتەعبیركردنبەوێنە(خۆیوەك
هەڵوێستێكی)كۆمەاڵیەتی/سیاسی(بەرجەستەدەكات.بەمانایەكیدیكەخودی
كاراكتەرەكانلەنێوانگوتراوینەبینراووواقیعینازمانیهەوڵدەدەنڕووداوەكانی
بەرجەستە ئەو ئەوەی بنوێنن، ناوەكی یان ناڕاستەوخۆ، شێوەیەكی بە واقیع
كردنەشڕوونتروجوانترنیشاندەدات،بەبڕوایمنملمالنێیهەڕەمەكیانەینێوان
گوتارەكانە،دەمەوێتبڵێمئەوەیگوتارەكانلەیەكنزیكولەیەكدووردەخاتەوە،
بیروڕایجیاوازوپرسیجیاوازی)پێشڕاپەڕینودوایڕاپەڕین(و)خەباتی
گوتارەكان ئەوەی دیكە مانایەكی بە یان نییە، جەستە( عیشقی و كوردایەتی
لەیەكنزیكولەیەكدووردەخاتەوە،بێگومانپرسیمەعریفی:چۆنبژین،چۆن
گوتارەكان ئەوەی نییە! بخوێنینەوە، ئێستامان بكەین،چۆن ژیان مومارەسەی
لەیەكنزیكولەیەكدووردەخاتەوە،پرسی:)چۆنژیاندەستپێدەكات؟!چۆن
ژیانكۆتاییدێت؟!(لەخۆدەگرێت..بەومانایەشملمالنێیگوتارەكانلەنێوانئەو
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دووپرسەداخولدەخواتوبەردەوامیەكتروێنەدەكەنەوە!واتەئەودووپرسە
وەكچۆنگوتارەكانبەیەكەوەدەلكێنن،بەهەمانشێوەشلێكیانجیادەكاتەوە.
دێت( كۆتایی ژیان و)چۆن ژیاندەستپێدەكات( لەنێوانپرسی)چۆن ئەگەر
بڕوابەوەبهێنینكەملمالنێڕەگەزێكەبۆلێكنزیكبوونەوەولێكجیابوونەوەی
لە درامی كردەی ملمالنێیدەشێتوەكجەوەهری ڕەگەزی كەواتە گوتارەكان،
دەگرێتەوە كارە ئەو درامیكۆی كردەی بكەین؟! تەماشا یەكەم ماچی ڕۆمانی
پێیهەڵدەستن، نواندن ڕەگەزی بەپێی هونەری شێوەیەكی بە كاراكتەرەكان كە
بەمجۆرەكاراكتەرەكانفیكروهەستودەنگوبێدەنگیوجوڵە..وەكهۆیەك
بۆتەعبیركردنلەڕووداو،لەزەمەنیئێستادابەكاردەهێنن.بەاڵمبۆقسەكردن
لەبونیادیدرامیماچییەكەمدەشێتئاماژەبەهێڵیڕێكخستنیڕووداوەكانو
ڕووداوەهاوبەشەكانبكەین،كەلەڕێگەیكاراكتەروچیرۆكخوان)ماچ(ەوەهەنگاو
بەرەوچارەسەریدرامیدەنێت،هەڵبەتەئەوهەنگاونانەوەكگوتمانڕاستەوخۆ
پەیوەندیبەڕاستگۆیوڕاشكاویبەرجەستەكردنوگەیاندنیهونەرییانەوەهەیە.
)شەودرەنگانێلەڕووخساریپەریهەستمبەگەرماییەكدەكرد،پترلەگەرمایی
شێتیدەچوو،منگەرماییشێتبووندەناسمەوە،ئەوشەوەیخوشكیگەورەم
شێتبوو..ل9(ئەوەیلەوگوتراوەنەبینراوەدەردەكەوێتتەنهاگەرماییعیشقێك
نییە،بەڵكووێنەیعاشقێكەوەكقوربانی)ئەونامەیەتایبەتبۆتۆدەنووسم..
ئەوپیاوەیكەزۆرخۆشتدەوێتنەبێتەمێردتباشە..ل110(ئەوبەیەكچواندن
لە گوڵنار تۆرانی و عیشق بۆ پەری تامەزرۆی نێوان دووركەوتنەوەیەی لێك و
عیشق،زۆربەجوانیتەعبیرلە)چۆنژیاندەستپێبكەینوچۆنكوتاییپێدێت(
دەكات.ئەودنیابینییەلەنێوژیانداپێماندەڵێژیانئەزموونێكیلەدەستچووە،بۆ
ئەوەیلەژیانبگەینپێویستەدووبارەبژێینەوە!لەوخاڵەوەیەدەكەوینەبەرانبە
قوربانییەكانیژیان.بەومانایەشهەریەكلەپەریوگوڵناروكچیبازرگانو...
وەكقوربانیدەردەكەونوخوشكترینخوشكوقومریوژنەكەسكپۆشەكەوەك

وێڵگەردێكدرێژەبەمەرگ/ژیاندەدەن؟!
تاكی نێوان پەیوەندی لە یەكەم ماچی ڕۆمانی كۆمەاڵیەتیبوونی ئەگەرچەمكی
)رۆشنبیروناڕۆشنبیر(ودابونەریتهەڵگرینەوە،یانلەتێڕوانینیدابونەریت
بۆتاكەكانیكۆمەڵگا،ئەوەچەمكیبەسیاسیبوون،بارودۆخیهۆشیاریسیاسی
دەگرێتەوە.بەاڵموەكدیارەهۆشیاریتاكەكانبەگشتیهەرتەنهاهۆشیارییەكی
بواریسیاسی لە كە نین، كەسانە ئەو تەنها هەر گێڕەڕەوەكان نییە! سیاسی
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دەكەن. وازی هۆشیارانە ڕۆڵی كۆمەاڵیەتیش بواری لە بەڵكو دەنوێنن، چاالكی
هۆشیاریسیاسی)پێش ئەگەر هۆشیاری)سیاسی/كۆمەاڵیەتی(یەوە، لەمیانی
ڕاپەڕینوعیشقیجەستە(بەئەزموونێكیترسناكوچارەنووسسازوناجێگیربەند
بێت)ئەوسێشەوەیپەریلەزیندانبوو...ل100،هەمووخەڵكیدەزاننهەر
كچێكهەرژنێكئەگەربۆجغارەخۆریشبكەوێتەزیندانێبێبنیدەكەن..ل101(
ئەوەهۆشیاریسیاسی)دوایڕاپەڕینوعیشقیجەستە(لەبریئەوەیبیرلە
شیكردنەوەوچارەنووسبكاتەوەولەڕێگەیڕەفتاروپرۆسێسەكردنوداتاكانەوە
ئامانجێكیدیاریكراووڕاستەوخۆوبابەتیبگرێتەبەرولەوێشەوەبەرچاوڕوونی
وشارەزاییوستایشومەعریفەدابمەزرێنێت...پرسیاریخۆیلە)ئێمەچەند
ساڵەبەشاخەوەین،مردین،باتۆڵەبكەینەوە،مافیخۆمانەشاهانەبژین...من
بێدڵیخۆمناكەم،دەزانیمنهەفتانەژنمهەیە..ل206(چەمكیتۆڵەكردنەوە
لەئەویدیكەوەكدوائامانجتەماشادەكات!هەڵبەتەئەودووفۆڕمەلەهۆشیاری
لەروویئەخالقییەوەدژبەیەكدەكەونەوە؟!هۆشیاریسیاسیوعیشقیجەستە،
پێشڕاپەڕینپەیوەندیبەپرسیهەژموونوئەخالقەوەهەیەودەكەوێتەسەر
واقیعومێژوو،تاڕادەیەكیشملبۆلۆژیكلەالیەكوحەزلەالیەكیدیكەكەچ
دەكات،بەاڵمهۆشیاریسیاسیوعیشقیجەستە،دوایڕاپەڕینئامانجیخۆیلە
تۆڵەونائامادەگیئەخالقییدادەبینێتەوەولۆژیكوواقیعملكەچیدەسەاڵتو

حەزەكانیخۆیدەكات.
هەڵبەتەئەوەیلەگێڕانەوەیئەودووفۆڕمەیلەپێشڕاپەڕینودوایڕاپەڕین
بەرچاوماندەكەوێت،ئەوەیلەگەمەیگوتارەكاندەكەوێتەڕوو،هەرتەنهالێك
نزیكبوونەوەیدەسەاڵتەكانولێكدووركەوتنەوەیمرۆڤیڕەسەنومرۆڤیناڕەسەن
نییە،بەڵكوبەدیوەكەیدیكەوەكگوتمانبەرجەستەكردنیمرۆڤیئیشكالئامێزیش
لەخۆدەگرێت.كەواتەگەمەیگوتارەكان،گەمەیەكیڕەخنەئامیزەلەرێگەیمرۆڤی
ئیشكالئامێزەوەنمایاندەكرێت.بۆئەومەسەلەیەشوەكگوتمانماچییەكەم
بەهەمانشێوەش ناكات، ناڕۆشنبیرییەوە و ڕۆشنبیریی بە پەیوەندی ڕاستەوخۆ
هیچجیاوازییەكلەنێوانپارتەكانبەدیناكات.بەڵكوكۆیڕەخنەواقیعییەكان
لەچركەساتێكیئیستێتیكیگێڕانەوەئامێزنمایاندەكاتوگەمەیگێڕانەوەكانی

لێدەهێنێتەبەرهەم؟!
كەواتەئەودیدەڕەخنەئامێزەهەمووالیەنەسیاسیوكۆمەاڵیەتییەكانلەگەمەی
گێڕانەوەداكۆدەكاتەوە،هەرلەوێشەوەكاراكتەرەئیشكالئامێزەكانیوەككوڕی
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نەفتفرۆش،پیاوەمەستەكە،گوڵنار،ژنەلەخەوتۆراوەكە...كەبەهایكەسێتی
خۆیانونكردووە،وەكدەركەوتەیواقیع،یانحاڵەتێكلەچەپاندننیشاندەدات،
حاڵەتێككەواقیعێكیگەندەڵونائومێدوشێواودەگێڕێتەوە،بەومانایەشكاراكتەرە
ئیشكالئامێزەكانناتواننتێكەڵواقیعببنەوە،وەكچۆنهەرگیزنایانەوێتبەشداری
واقیعێكیلەوشێوەشێواوونامرۆییەبكەن،بەدیوەكەیدیكەشهەوڵدەدەنئاسۆی
چاوەڕوانیگۆڕاووەكناكۆكییەكیسەرچاوەداردیاریبكەن،ئاسۆیەككەلەرووی
بابەتییەوەبشێتدووبارەفۆڕمەلەبكرێتەوە،بەمانایەكیدیكە)ماچ(یكاراكتەرو
دنیابینییەكی بە ناو)وێنەكراو(، وەك و وەكجەستە)هەاڵیساو( چیرۆكخوان
دیكەیجیاوازكۆیكاركتەرەئیشكالئامێزەكانوئاسۆیچاوەڕوانییەگۆڕاوەكانی

)خوێنەر/وەرگر(لەگەمەیەكیگوتارئامێزیڕەخنەییدادووبارەدادەهێنێتەوە.
دەرئەنجام:

+ماچییەكەمڕۆمانێكی)كۆمەاڵیەتی/سیاسییە(ئەوەشلەپەیوەندیكاراكتەرەكان
بەدەسەاڵتیسیاسیوبەدابونەریتدەردەكەوێت.لەروویسیاسییەوەبەشێوەیەكی
ناڕاستەوخۆپشتبەدیدیسیاسیانەیپێشڕاپەڕینودوایڕاپەریندەبەستێت،لە
ڕوویكۆمەاڵیەتییەوەلەڕێیكاراكتەرەئیشكالئامێزەكانییەوەدابونەریتیكۆمەڵگای

كوردیوڕۆڵیئافرەتلەكۆمەڵگاینێرساالریكوردینیشاندەدات.
+لەڕۆمانیماچییەكەم،پرسیجەستەلەنێوانخەباتیكوردایەتی)وەكبینراو(
وخەباتیغەریزەیسێكسی)وەكنەبینراو(پرسێكەبەالیخەباتیغەریزەدایە.
خەباتیغەریزەشهەمیشەسەركێشانەدەستپێدەكاتوبەناكامیكپدەبێتەوە.
+دیدیڕەخنەئامێزلەوڕۆمانەداالیەنەسیاسیوكۆمەاڵیەتییەكانبەیەكەوەكۆ
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ستاریپیرداود

)بهشییهكهم(

پێشگەشت:
)1()Post-Structuraliseme(ــاشبــــونــــیــــادگــــەری پ
زاراوەیەكینەرێنینێگەتیڤ)نفیسلبی(ییە،كەوەرگێڕانیزاراوەی
هاوكات )Post-modernismیـــا Postmodernism(
دەگەیەنێت، دەاللەت هەمان )Postmodernity(ش وشەی
هەندێجاریشزاراوەیپاشتازەگەری)مابعدالحداپە(بەمانای
ئینگلیزییەكەی بە كە دێت، البنیویە( بعد )ما بونیادگەری پاش
فەلسەفەی كە بەومانایەی ،)Post-Structuralisem(
پاشتازەگەریلەوكاتەبەدەركەوت،لەدوایدەركەوتنوڕوخانی
بونیادگەری)الفلسفەالبنیویە(،كەوەختبووزاراوەیپاشتازەگەری
هەڵوەشاندنەوەگەرایی زاراوەی واتای هاو ببێتە الحداپە( بعد )ما
)التفكیكیە(،وەبۆجیاكردنەوەلەنێوانیاندەتوانیینبڵێین:پاش
بەاڵم فەلسەفیگشتییە، دیدگایەكی الحداپە( بعد تازەگەریی)ما
هەڵوەشاندنەوەگەرایی)التفكیكیە(بەمانایەكیگشتیواتەیەكێكە
لەڕوخساروئامانجەكانیئەوفەلسەفەیە)2(.دەبێتئاگاداریئەوەش
بینكە،زاراوەیپاشتازەگەریشێوەوڕوئیایتروەردەگرێ،لە
بوارێكبۆبوارێكیترجیاوازە،بۆنموونەدونیایئەندازەیبیناسازی
یا ئەدەبی ڕەخنەی بواری وەك تر بواری هەندێ لەگەڵ جیاوازە
زانستیكۆمەاڵیەتییا..تاد.دەكرێبوترێپاشتازەگەریوپاش
بونیادگەریوەكدووڕەنگییەكشێوەبزاڤبۆئەوەهاتونەتەبوون

ههڵوهشاندنهوهگهراییپۆستبونیادگهری
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كەدژایەتیبونیادگەریوكلتووریهزریمێتافیزیكیەتیخۆرئاوابكەن،هەرلە
پالتۆنەوەتادەگاتەهۆسرەڵوسۆسێروهایدگرلەسەرجەمگۆڕانكارییەسۆسیۆلۆژی
وڕامیاریوڕەخنەیئەدەبیوزمانوفەلسەفەوكلتوورییەكاندەكات،زۆربەی
ڕۆشنهزرەڕۆژئاواییەكانوەك:)لیۆتار،بۆدریار،بۆلدیمان،كڵر،جیمسۆن،...
تاد(،لەهەفتاوهەشتاكاندابەدونیاگەڵێكپرەنسیپورەهەندیجیاوازجیاوازی
هاوشێوەی:بونیادگەری،هیرمنیۆتیكی،سیمیۆلۆژی،ماركسیستی،..تاد،كاریزۆر

باشوگونجاویانلەسەرئەمڕەوتەمەعریفیەیپاشبونیادگەریكردووە.
كە چەمكانەی لەو یەكێكە )Post-Structuraliseme(بونیادگەری پاش
دەق لێكدانەوەی بۆ تازە ستراتیژیەتێكی وەك شەستەكاندا، ئۆخری ئاخرو لە
لەو یەكێكە تەنانەت سەریهەڵدا)3(، ئەدەب ڕاڤەكردنی بۆ دیكە ڕوانگەیەكی و
چەمكانەیكەناتوانینبەهارمۆنیەتێكیسادەوەكبزاڤوڕەوتێكیپەرچەكرداری
فەلسەفیوڕەخنەییبۆبزاڤیبونیادگەریفەڕەنسیتێیبڕوانین،بەڵكوبەدیوێكیتر
دەكرێتوەكبزاڤوهەتوانێكیپێویستیئەپستمیوتیۆرێزەییبۆكلتوورو
هزریفەڕەنسیوسەراپایڕۆژئاواسەیربكەین)4(،ئەمڕەوتەیپاشبونیادگەری
تیۆرێزەیی ستایلێكی و سكێچ وەك خۆی دایكبوونییەوە لە سەرەتای لە هەر
و شێوە فرە تیۆرێكی وەك دیوێكیتر بە یا خستەروو، فەلسەفی و ئبستیمی
فەزای مەبەستەی بەو ئەم دەرخست، )Fragmentaire(فراگمێنتاریسك
بزاڤەكەیئاكتیڤتربكاتوجاویدانیەتبەخۆیبدات،دەستیكردبەكاروچاالكی
لەنێوسەرجەمرەهەندەجۆراوجۆرەكانیوەك:فەلسەفیی،ڕەخنەیی،ئەدەبیی،
ڕەوتە فێمینیزمیی،هۆمۆسێكسوێلێتی....تاد)5(.ئەم ئەنترۆپۆلۆژیی، كلتووریی،
فەلسەفییەلەڕێگەیكاروچاالكییەفەلسەفیوڕەخنەییەكانیهزرمەندەكانی
هاوچەشنی:جاكدریدا)J.Derrida(،وجاكالكان)J.Lacan(،وجیل
دۆلۆز)G.Deleuze(ومیشیلفۆكۆ)M.Foucault(وفیلیكسگاتاری
)F.Guattari(،كەبەبەناوبانگترینڕابەروپێشرەوانیئەمبزاڤەدادەنرێن،
كەتوانیانبەهۆیئەوزەرورەتەبەرچاووپێویستپێبوونەیكەلەفەڕەنسا
وڕۆژئاواكاریگەریباشیهەبوو،لەماوەیسااڵنیهەشتاكاندا،لەماسیمیدیای
جیەانیونێوەندیئەكادیمیبایەخیزۆربەپاشبونیادگەریبدرێ)6(.ئەگەر
لەروویتیۆرەوەبمانەوێسەرەتاكانیئەمڕەوتەهزرییەدەستنیشانبكەین،ئەوا
دەكرێوەكالنەییەكەم)فەڕەنسا(دەستنیشانبكەین،بەتایبەتلەگەڵئەو
فەزاتێكچرژاوەڕەخنەییەیكەوەكپرۆژەیەكیتۆكمەلەالیەنئەنترۆپۆلۆژیست



141

)لیڤیـشتراوس(دەستیپێكرد،بەتایبەتلەگەڵلەدەستدانیباوەڕبەزانست
و،بانگەوازەكانیعەقڵوبەرپەرچدانەوەیڕاستییەڕەهاوهەقایەتەگەورەكان)7(.
ئەگەربگەڕێنەوەبۆباكگراوەندینەشونماوچاالكییەكانیئەمڕەوتەلەودونیای
بنەما پاش بزاڤە ئەم ئەركی و ڕۆڵ بۆ ئاماژە دەكرێ ئەوە گلۆبالیزەبوونەدا،
خوازەییەیفەڕەنسالەژیانوكلتووریواڵتێكیوەكئەمەریكادابدەینكەوەك
چەترێكبووەبۆڕۆشنبیرانیبەتایبەتلەسااڵنیكۆتاییەكانیهەفتاوهەشتاكان،
ئەویشدەگەڕێتەوەبۆئەوئەهمیەتەپڕبایەخەیكەستراتیژیەتیپاشبونیادگەری
وەكدۆسیەیەكینێوفەلسەفەكەیكاریلەسەردەكرد،بەتایبەتئەوكەناڵو
رەهەندانەیكەپەراوێزخرابوونوئاوڕیانلێنەدرابۆوە،وەك:قەدەریفەلسەفە،
زمان،فێمێنیستی،هۆمۆسێكسوێلیەتی....تاد.كەوكچەمكودونیایرەهەندەفرە
ڕەنگوفرەشێوەكانلەنێودونیاینووسینەهزرییەكانیهزرمەندانیئەمەریكیدا
خۆیانڕوواندبوو،وەكبابەتێكخۆیانبەروویدیدیخوێنەراندەكردەوە،كەدواتر
ئەمبزاڤەلەدوایهەشتاكانخۆیوەكڕەگەزێكیڕووناكبیریوڕادیكالیسیاسی

دەرخست)8(.
پاشپێكهاتەخوازیوەكستراتیژیەتێكهەمیشەلەشوێنئەوەیوەاڵمیپرسیارەكان
بەدیوێكلەدیوەكانبداتەوەكەلەبارەیماناكانیئەودیودەق)مێتادەق(دێنە
كایەوە،دەستدەكاتبەپرسیاروروژاندن،هەروەك)یوسفنورعوچ(لەپەرتوكی
ڕاستیدا لە تازەگەری( )پاش وایە ڕوئیای نــوێ(دا ئەدەبی ڕەخنەی )تیۆری
)بزووتنەوەیەكیپرسیارئامێزە،لەگوتنوڕێچكەوگریمانەیبونیادگەرییەكانەوە،
كاردەكاتلەپێناوبەرهەڵستكردنیهەمووئەوگومانانەوئاشكراكردنیدژەكان(
)9(ئەمەشزیاتربەومەبەستەیكەفەزایدەقپڕبكاتلەوروژانــدن،كەلە
هەمانكاتدابەدیوێكلەدیوەكانكەمەبەستیسەرەكیئەوڕەوتەهزرییەیەكە
بۆ نێودەقئاشكرابكات،چونكە)ئەوشتەیدەقالفی حەقیقەتیكایەكانی
لێدەداودەڵێباسیدەكەملەگەڵئەوشتەیبەراستیباسیدەكاتبەئاشكرایی
جیاوازن()10(.ئەمبزاڤەئەدەبییوهزرییەبەردەوامكارلەسەرتێكستەكاندەكات
وبەشوێنفرەرەهەندییەتیدەقەكاندەگەڕێتودیواریماناكاندەشكێنێت،بۆ
ئەوەیدونیایەكڕاڤەوتەئویالتیجیاجیایبۆبەرهەمبێت،چونكەكاتێكهەر
دەقێكڕاڤەیزۆرهەڵدەگرێت،ئەوابەومانایەدەكەوێتەوەكەئەمدەقەدەقێكی
زیندوووداهێنەرە،بۆیەپاشپێكهاتەخوازیدیدگایوایەكە)راڤەخۆیبارتەقای
ئەودەقەیڕاڤەدەكرێتداهێنەرانەوگرنگە()11(بۆدەقئەوهەنگاوەشیەكێكە
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لەتایبەتمەندییەكانیئەمڕەوتەكەخۆیجیادەكاتەوەلەڕەوتەسەقامگیرەكانی
وەك بونیادگەری دوای ڕەخنەییەكانی میتۆدە سەرجەم ئەوەتا لەخۆی، بەر
خۆیاندەبێژن:بۆئەوەهاتوونەتەبوونوخوڵقان،تاهەڵەوكەموكوڕییەكانی
بونیادگەرییەكانیبەرلەخۆیانڕاستبكەنەوە،بەتایبەتكردنەوەیفەزایدەق
وەك ڕەوتەكانی سەرجەم تر، زانستەكانی فەرامۆشكردنی و نووسەر مەرگی و
تیۆریخوێندنەوەووەرگرتن،هیرمنیۆتیكی،هەڵوەشاندنەوەگەرایی،سیمیۆلۆژی،..
تاد،)وەككاردانەوەیەكبۆئەوەهاتنتاسنورێكبۆبەبتبوونیدەقوداخرانی
دەقدابنێنلەمیانەیبایەخدانبەخوێنەروخوێندنەوە()12(.ئەگەرچیڕێچكەو
ڕەوتەڕەخنەییەكانیدوایبونیادگەریزۆرن،بەاڵملەگەڵئەوەشداڕوئیاكانیانلە
چەقێكداكۆدەكەنەوە،بەوەیكەخاڵێكیجەوەهریوجیاكەرەوەیەلەنێوانخۆیان
وڕەوتەكانیبەرلەخۆیان،ئەویشپێداگرتنەلەسەركاركردنبۆمەزراندنیفرە
واتاییدەقە،دەشێتبەدیوێكیترابڵێین:ئەگەرڕەوتوڕێچكەڕەخنەییەكانیدوای
بونیادگەریبەشێوەیەكیوردومەعریفیانەكاریانلەنێوپێكهاتەوستراكتۆری
تێكستەكاندائەنجامدەدا،لەپێناوكردنەوەیكۆدڕێژیدەقەكانوهەڵگرتنەوەی
ماناكانوخوڵقاندنیفەزایەكیئازادلەبەردەمدیدگاكانیخوێنەر،بۆئەوەیبەشدار
بێتلەهەنگاوەكانیپرۆسێسیتەئویلیانەیدەق،ئەوەڕەوتیبونیادگەریئەگەرچی
گەمەكانیخۆیلەنێوبونیادوپێكهاتەیدەقەكانهەڵدەگرتەوەودەستنیشانیانی
دەكرد،ئەوەوەكڕەوتەدوابونیادگەرییەكانینەدەكردكەنزیكبكەوێتەوەلەودیو
ماناكانیدەقكەیەكێكەلەكارەستراتیژییەكانیڕەوتیدوایبونیادگەری)ئەركی
دوایبونیادگەریخوێندنەوەودەستنیشانكردنیوێنەشاراوەكانە،كەدەكەونە

ئەودیودێرەكانووشەكانوفرێزەكان()13(.
ئەگەربونیادگەریخاوەنبزاوتێكیقارەمانیەتیانەبێتبۆهێنانەدیئەوخواست
وئارەزووەكانیزاڵبوونبەسەردونیاگەلیئاماژەكانكەمرۆڤەكاندایانهێناون،
ئەوەڕەوتیدوایبونیادگەریگاڵتەبەونەزعەیەوبانگەشەكانیدەكات،جێگەی
ئاماژەپێدانەئەوگاڵتەئامێزانەیڕەوتیدوایبونیادگەریبەڕەوتیبونیادگەری
جۆرێكەلەگاڵتەپێكردنیخودیی،بەواتەلەبەرئەوەیڕەوتیپاشبونیادگەری
لەهەناویبونیادگەرییەوەخوڵقاونوهاتوونەتەوجود)نوێنەروپێشڕەوانیپاش
بونیادگەرییەكانبۆخۆیانبونیادگەرین،كەلەپڕداڕێچكەكانیخۆیاندۆزییەوە(
پێشڕەوانی ئاكتیڤترین بە سەبارەت بدەینەوە دوواوە بۆ ئاوڕێك ئەگەر .)14(
ئاماژەبە بونیادگەری،ئەوادەكرێتبەشێوەیەكیڕوونوبەرچاو بزاڤیپاش
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)دریدا(بدەینكەلەپێشەوەیئەمكاروانوبزاڤەیە،چونكەتەنانەت)زۆرجار
دەستەواژەیپاشپێكهاتەخوازیوپێكهاتەهەڵوەشێنیلەبڕییەكبەكاردێن(
)post-پاش( پێشگری كە بەیانكرد ئەوەی پشبندر( )دیڤید تەنانەت ،)15(
لەڕەوتوتیۆریپاشبــونــیــادگــەری)Post-Structuralist(بەومانایە
نایەتكەهەڵوەشاندنەوەشوێنیبونیادگەریبگرێتەوە،بەوەیكەڕەوتێكینوێی
هاوچەرخە،بەڵكوبەومانایەدێتكەمتمانەبەڕەوتیبونیادگەریدەكات،بەوەی
كەپرەنسیپێكیڕاڤەییپێشووبوو)16(تەنانەتزۆربەیزۆریڕۆشنفكرانینێوئەم
بزاڤەدیدگایانوایەكەدریداگەورەترینسەرچاوەومەرجەعیەتە،ئەممەسەلەی
درەوشانەوەیڕەوتوكاریگەرییەكانیپاشبنەماخوازیەشپەیوەستدەكەنەوە
بەوكردەهاژێنەروداهێنەرەهزریوفەلسەفیانەیكەدریدایفەیلەسوفڕەخنەی
لەبزاڤیبونیادگەریگرتووەوئاریشەكانیبۆڕەواندونەتەوە،ئەوەشزۆربەڕوونی
لەهەردووكتێبەكەیبەناوی)هۆسڕلوبنەچەیئەندازە،دەنگودیاردە(،كە
بونیادگەری. دوای ڕەوتی خوڵقانی و دەركەوتن بۆ باشبوو زۆر سەرچاوەیەكی
نابێتیشكارەداهێنەرەئاكتیڤەكانیهزرمەند)میشیلفۆكۆ(شلەبیربكەینكە
وەكچراخانێكڕۆڵوكاریگەریبەرچاویهەبووەلەنێوئەمڕەوتەتازەیەداكە
بێگومانیش)نیچەوهایدگەر(وەكدوومەرجەعودووقوتابخانەیپڕلەئەزموون
دەركەوتوونوكاریگەریڕاستەوخۆیانهەبووەبۆسەرڕەخنەیدوایتازەگەریو

دوایبونیادگەرییەكان.
لێكۆڵەرانیبزاڤیپاشبونیادگەریلەئەمەریكاداڕوئیایانوایەكەئەمڕەوتەڕەوتێكە
بەدەرلەڕەوتیبونیادگەریئەوەتا)لیتش(زۆربەڕوونیوئاشكراییدەڵێت)بزاڤی
دوایبونیادگەریبەواتایڕەتدانوتەجاوزكردنیڕەوتیبونیادگەرییە،تەنانەت
پێویستبەوەشناكاتكەبەسەلیقەیەكیوردەوەتێداقووڵببیتەوەلەنێوڕایەڵەی

خوێندنەوەسیمیۆلۆژییەكانیدا()17(.

هەڵوەشاندنەوەگەراییپۆستبونیادگەری
مێتافۆریەتیهەڵوەشاندنەوەگەراییلەڕوویزاراوەوە:

تێكچرژاوی و ئاڵۆز زۆر چەمكێكی هەڵوەشاندنەوەگەرایی ئەوەی حوكمی بە
)Metaphor(مێتازمانییانەیفەلسەفییە،بۆیەلێرەدائێمەبەچەشنەمێتافۆرێك
)18(دەیچوێنین،ئەمەشهاوكاتلەگەڵتێڕوانینیزۆرلەبیرمەندانوفەیلەسوفان
یەكدەگرێتەوە،ئەویشبەوحوكمەیكەزمانیڕۆژانەیخەڵكیعەواملەتوانای
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دانییەواژەوچەمكوڕوئیاهزریوفەلسەفییەكانلەهەناویخۆیدابتاوێنێتەوە،
بەوواتەیەئەوبۆتەزمانییەلەتوانایداهەبێتكەهەڵگریتایبەتمەندییەئاڵۆزە
فەلسەفییەزمانییەكانبێت،بۆیەڕوئیایانوایەلەودیوماناكانچەندیەكەیەكی
كۆدڕێژهەیە،كەدەبنەمایەیبزاڤكارلەنێوماناكانوڕیشاڵەكانیدەق،چونكە
دەقلەچركەیەكدا)چەندسیستەمێكی)كۆدە(نەكبەتەنیاچەندمانایەكی
دیاركراو)19(سیستەمیئاماژەیكۆدیشوەكئەمبیرتۆئیكۆوایبۆدەچێتكە
)بریتییەلەرەهەندێكیئاكتیڤوبەگوڕبۆخزمەتكردنیسیمیۆلۆژیایخوڵقاندنی
دەبەن ڕێژ كۆد و چڕ دەستەواژەیەكی و چەمك بۆ پەنا ئەوا ئاماژەكان()20(
ئەمەش بخوڵقێنێت، ئەپستیمی و فكری تەوژمێكی جۆرە كە ئەوەی پێناو لە
دەبێتەهەنگاوێكبۆڤاڵكردنیڕاڤەوتەئویالتینوێ.بۆنمونە)نیتشەبیروباوەڕە
فەلسەفییەكانیلەگەلێكشوێندابەمێتافۆر)Metaphor(دەربڕیوە()21(.
بۆیەهەڵوەشاندنەوەگەراییوەكچەمكێكیمێتافۆرییوازیهەڵگریمێتازمانیانە

زۆروتوێژوگفتوگۆیالیلێكۆڵەرانوهزرمەنداندروستكردووە.
لە كە بەكاربردووە ئاڵۆزكردووەو هەڵوەشاندنەوەگەرایی زاراوەی ئەوەندە دریدا 
دروستكردوون، بۆ زۆری ئاریشەی توێژەران الی بەكاربردنی و وەرگێڕان ساتی
Toئیزۆتسۆ )تۆشیكۆ ژاپۆنییەكەی هاوڕێ بۆ نامەیەی لەو خۆی وەك ئەوەتا
ShikoIzutsu()22(ئەمتیكچڕژاویەمێتافۆڕیەیبەجوانیڕووندەكاتەوە،
كاتێتۆشیكۆپرسیاریپێناسەكردنیاوەرگێڕانیدەستەواژەیهەڵوەشاندنەوە
لەدریدادەكات،دریدابەدووخاڵوەاڵمیدەداتەوە:یەكەم:هەردەستەواژەیەك
كاتێبۆوەرگێڕانیاپێناسەكردنبەكاردێت،دەشێتئەمحاڵەتەبۆخۆیڕووەو
جۆرێكلەپرۆسێسیهەڵوەشاندنەوەگەراییهەنگاوبنێت.دووەم:ئایەشتێكی
ئاشكراهەیە،تاكوبتوانینپێناسەیانوەرگێڕانیبۆئەنجامبدەین.كەواتەدەگەینە
كە زاراوەی ئەو كە دانییە ئەوە لەگەڵ هیچجۆرێك بە دریدا كە ڕاستییە ئەو
جۆرە بۆ دایهێناوە ئەو كە ستراتیژیەتەكەی ئالییەتی بۆ شوناسنامەیەك وەك
چەمكێكیاهەردەستەواژەیكیڕووتبەكاربێتووردبكرێتەوە،یاخودبەواتایەكیتر
واژەی )وەرگێڕانی كە وایە دیدگای ژاپۆنییەكەیدا هــاوڕێ نامەكەی لە دریــدا
)Dèconstruction(بۆزمانیژاپۆنییاهەرزمانێكیترتەنیاوتەنیاواژەیەك
)یاهاوواتایزمانیواژەیەكیفەڕەنسی(نییە،واژەیازاراوەهاوواتاكاندەبێت
هەمانشتڕۆشنبكەنەوەكەواژەیەكهەڵگریەتی()23(تەنانەتنەوەكپرۆسێسی
وەرگێڕانبۆزمانەكانیترناكارایە،بەڵكودریدائەوەڕووندەكاتەوەبەوەیكە
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تەنانەتوەرگێڕانوشرۆڤەكردنیئەمزاراوەیەلەنێوزمانیفەڕەنسیشدادووچاری
چەشنەپرۆبلیماتیكێكیزمانیدەبێتەوەوفەهمكردنوخوێندنەوەیواسانانییە،
دواتردریدالەدووتۆینامەكەیداپڕۆفیسۆرتۆشیكۆئاگاداردەكاتەوەبەوەیكە
)هەڵوەشاندنەوەنەشیكاركردنە،نەرەخنەگرتنونەمیتۆدە،بەڵكوستراتیژیەتێكی
تۆتالیتاریانەیهەمەكییە()24(.توێژەرانهەریەكەولەڕوانگەوڕوئیایەكیخودییەوە
لێكدانەوەیانبۆ)هەڵوەشاندنەوە(كردووە،هەندێكیانبەپرۆسێسێكیڕەخنەییو
هەندێكیتریانوەككردەیەكیشیكارییوهەندێكیانوەكمیتۆدێكناساندوویانە،
)هەڵوەشاندنەوەمیتۆدنییە،ناشكرێتبۆمیتۆدیبگوازینەوە،بەتایبەتئەوكاتەی
كەهەستمانبەدەاللەتیبەجێهێنان)االجرائیە(یاوردەكارێتی)التقنیە(كرد)25(،
هەروەهادریدالەدووتۆیچاوپێكەوتنەكەیلەگەڵهاشمساڵحیلێكۆڵەرجەخت
لەسەرئەوەدەكاتەوەكە)هەڵوەشاندنەوەڕەخنەنییە،بەڵكوڕاسترپرۆسێسێكە
تەنانەتسنورەكانیڕەخنەشتێدەپەرێنێتودەچێتەئەودیوڕەخنە)مێتارەخنە(
وە)26(تەنانەتئەمەشڕووندەكاتەوەكەبۆچڕەخنەنییە!چونكەپرۆسێسی
ڕەخنەبەردەوامكاریبڕیاردانەوهەڵوێستێكدەنوێنێت،بەواتەلەنێواندووانەی
دووكایەدابڕیارلەسەریەككایەدەداتویەكالییدەكاتەوە،بەواتەهەمیشەبە
شوێنمومارەسەكردنیڕایەڵەدوالیزمییەكانەوەیە،بەاڵمبەپێچەوانەوەپرۆسێسی
ئەو هەموو و هەڵوەشێنەرەكانی كردە داینەمۆی تەك لە هەڵوەشاندنەوەگەرایی
تایبەتمەنێتیانەیكەهەڵگریەتی،ڕۆڵیهەڵوەشاندنەوەیكردەیڕەخنەوچەمك
ووەزیفەكانیڕەخنەشئەدادەكات،وەلێدەكرێبێژین:)هەڵوەشاندنەوەگەرایی
هەمووئەوانەلەخۆیەوەدەگرێت،شتێكلەفەلسەفە،شتێكلەمیتۆد،شتێك
لەشیكاركردن()27(خۆئەگەروەكرەهەندوپرۆسێسێكیڕەخنەیشدابنێین
دەكرێبەجۆرێكلەجۆرەكانڕاستبكەوێتەوە،ئەگەرهاتووبەوجۆرەتەئویل
ڕەخنەیی كردنێكی ئەویش)پركسیس بكەینەوە ڕۆشنی ڕەخنەییە لێكدانەوە و
مەبەستدارە،واتامەبەستوئامانحیخۆیهەیەوكاریبۆدەكاتئەویشلە
ناوبردنیسێنتەریگوتاریبااڵدەستیە()28(یابەواتایەكیتربۆوەاڵمدانەوەی
ئەوپرسیارە)هەڵوەشاندنەوەگەراییچییە؟لەوەاڵمدادەڵێن:)نوێترینتیۆری

ئەدەبییەیانهێرشێكیبەردەوامەبۆسەرمیتۆدیفەلسەفەیڕۆژئاوا()29(.
واژەی كــراوەیــیــەی فــرە و میتافۆریەت چەشنە ئــەو لەبەر دریــدا هــاوكــات
كە دەخاتەڕوو ئەوە دریــدا نامەیەیدا ئەو دووتــۆی لە هەڵوەشاندەوەگەرایی،
چی پێویستە هەڵوەشانەوە تر، واتایەكی بە یان نییە؟ چی )هەڵوەشاندنەوە
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زمانییە، فەلسەفییە چەمكە ئەو نێو هەناوی واتاگەڵی ئەمەندە نەبێت؟()30(
چەمكێك )كە ڕەتكەرەوەی قەناعەتە ئەو دەگاتە تەنانەت تێكچڕژاوە، و ئاڵۆز
هەبێتناوبنرێهەڵوەشاندنەوەگەرایی،كەبچوككرابێتەوەبۆنێووشەیەكیسانا
یەكالنەكەرەوەی شوناسێكی دیاركراوی میانەی لە وشەكە، بوونی دەرەوەی لە
نێو بۆ گوێزانەوەی بۆ نییە چەمكێك واتە بە الغامضە(، )الالحاسمە  ئاڵۆزكاوی
وشەگەڵێكیتر،یازمانانێكیتر()31(،چونكەتاریفەكردنەكانووەرگێڕانەكان
هەمیشەلەودۆخانەدانەكەهەمیشەڕووبەڕوویكرداریمیتافیزیكیانەیكالسیكیانە
ببنەوە،دریدابۆوەسفكردنیدەستەواژەیستراتیژیەتەكەیوابەباشدەزانێت،
ئەو ڕووبەڕووبوونەوەی بۆ گومانكردنە )هەڵوەشاندنەوەگەرایی بكات وەسفی وا
تەواویئەجوا ئەگەرمەسحێكی هزرەیكە)ماهیەتیشت؟(ه()32(،هاوكات
فەلسەفییەكانیجاكدریدالەدووتۆیبەرهەموچەمكگەلەفەلسەفییەكانیبكەین،
ئەوەئەوەمانبۆڕۆشندەبێتەوەكەئاسانكارییەكیباشیبۆتوێژەرانكردووە
بۆلێكدانەوەوتێگەیشتنیانلەزاراوەوپەیڤیهەڵوەشاندنەوە،ئەویشلەڕێگەی
ئەداكردنی میانەی لە دریدا كە كۆنتێكستانەی ئەو نێو ماناكانی هەڵگرتنەوەی
مێتافۆریەتی كەشفی دەكرێ تر بەواتایەكی خستوویەتییەڕوو، ستراتیژیەتەكەی
هەڵوەشاندنەوەگەراییبكەینولێیتێبگەینبەهۆیلێكدانەوەوڕاڤەكردنمانبۆ
زاراوەكانیترینێوهەناویئالییەتیستراتیژیەتیهەڵوەشاندنەوەوەك:)جێكەوت،
جیاوازی،پەراوێز،فارماگۆن،نووسین،ئاخاوتن،لۆگۆس،سێنتەر..تاد.(یاخود
تەنانەتدریداخۆیویستوویەتیلەڕێگەیفەرهەنگی)Littre(یەوە،هەندێ
ئاسانكارییمانبۆبكات،ئەویشبەوەیكەهەندێكلێكدانەوەیئەمزاراوەیەمان
بۆدەستنیشاندەكاتوەك:)هەڵوەشاندنەوەزاراوەیەكیڕێزمانیوگراماتیكییە(
)33(ئەمەلەڕوویتەماشاكردنێكیزمانییانەوە،وەلێئەگەرهەڵوەشاندنەوەوەك
پرۆسێسێكسەیربكەینئەوەدەكارێوایلێبڕوانین)هەڵوەشاندنەوەوەككردار

واتە:
بۆ ئالەتێك پارچە هەڵوەشانەوەی هەمەیەك. بەشەكانی هەڵوەشانەوەی  -1

گواستنەوەبۆشوێنێكیتر.
2-هەڵوەشانەوەزاراوەیەكیگراماتیكییە()34(،جاكدریدائاماژەبەوڕاستیە
ئەوەی زانیاری بەكارهێناوە، )هەڵوەشاندنەوەگەرایی( واژەی كاتێ كە دەدات
ئامادەییهەبووە،بەتایبەتلە لەزمانیفەڕەنسیدا الهەبووەكەئەمواژەیە
ئینسكلۆپیدیاوە،كەئەمواژەیەتوانایهەڵگرتنیمانایەكیگراماتیكیمۆرفۆلۆژیی
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بەخۆوەهەبووە،تەنانەتلەهەندێدۆخداهەڵگریمانایەكیتەكنیكیشیهەبووە،
دریدادانبەوەدادەنێتكەبەرلەو)ریمیدیگۆرمۆنلەسەدەیڕابردوودالەبواری
میتافیزیكونیتشەدابەكاریهێناوە،بەاڵمبەڕێگاوواتایەكیجیاوازیتر()35(.
كاتێلەدایەلۆگێكداپرسیاریسەرەتایبەكاربردنیئەمواژەیهەڵوەشاندنەوەیەلە
دریدادەكەن،كەئایالەوشەی)روخاندن-التدمیر(یهایدگەرەوەوەرینەگرتووە؟
لەوەاڵمدادریدائەوەڕووندەكاتەوەكە)لەسەرەتاداوابیرمدەكردەوەكەئەم
واژەیەبۆستراتیژیەتەكەمگونجاوەكەبەكاریبهێنم،بۆیەهەڵسامبەبەكاربردنی
ئەمواژەیە،بەاڵمبەپڕاوپڕینا،منتەفكیكمبەشێوازێكیئەلفابێتێكوپڕاو
پڕیهایدگەربەكارنەهێناوە،بەڵكوویستوومەكاروبارەكانلەشوێنەكانیخۆی
بترازێنم()36(دریدادەیەوێبەجۆرێكلەجۆرەكانئەوەمانپێبڵێتكەجگە
لەوەیكەهەڵوەشاندنەوەگەراییلەهەناویبونیادگەریهاتۆتەبوون،لەهەمان
ساتیشداسەرجەمئاریشەوپرسەداخراوەكان،كەڕەوتیبونیادگەریبەگرێ
ڕاڤەكردنی، و لێكدانەوە نەپەرژاوەتە و تێكچڕژاویجێیهێشتووە و ئاڵۆزیی و
ئەوەهەڵوەشاندنەوەدێتسەرجەمئەوڕایەڵەداخراوانەدەكاتەوەودەیانگەیەنێتە
وەك ئەدا، بەخۆی مومارەسە بونیادگەری دژە ڕەوتێكی وەك هاوكات ئەنجام،
ئەوەیكەلەئەمەریكاناوزەدیانكردووە،بۆیەلەدووتۆیدیالۆگەكانیئاماژەبەوە
دەداتكە)هەڵوەشاندنەوەبەحوكمیهەنگاونانیلەتەكزەمەنیدرەوشاوەی
بونیادگەری،لەهەمانكاتیشداخۆیئاڕاستەیهەژموونیبونیادگەریكردووە()37(،
بەحوكمیئەوەیكەهەڵوەشاندنەوەوەكدەستەواژەیەكیمێتافۆریسەركەوتوو
خۆی زۆر فرەدیوییەوە، و واتایی فرە هەڵگرتنی توانای ڕووی لە دەركەوتووە
لەخستنەڕووی ئەوەتا بەتایبەتالیهزرمەندانوفەیلەسوفان بردۆتەپێشەوە
نزیكبوونەوەیچەمكودەستەواژەیهەڵوەشاندنەوە بە ڕاستییەكەوەسەبارەت
لەدەستەواژەیوێرانكاریهایدگەرییەوەدریدالەیەكێكلەكتێبەكانیخۆیدابە
ناونیشانی)لەبارەیڕۆح:هایدگەروپرسیار(بۆخۆیدەڵێت)لەبەرامبەرواژەی
)Destruktion(ئەڵمانی،كەهایدگەربەكاریهێناوە،سوودیلەدەستەواژەی

هەڵوەشاندنەوەوەرگرتووە()38(.
واژەی كە ــەوەی ئ بابەت لە تــوێــژەران بیركردنەوانەی ئەو هەموو ســەرەڕای
هەڵوەشاندنەوەگەراییتاریفەوەرناگرێت،دریداهەمیشەخۆیبەدوورگرتووەلە
هەربچووككردنەوەوچڕكرنەوەیەكیئەوستراتیژیەتەیبۆهەرجۆرەبۆیەكردنێكیا
لەقوتوونانێكیدیاریكراودا،بۆیە)نەیویستووەهەڵوەشاندنەوەگەراییناویتیۆری
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یان ئەدەبی ڕەخنەی ڕەوشتێكی یان ڕێباز ڕەخنەیی، قوتابخانەی ڕەخنەگرانە،
فەلسەفەیلەسەردابنرێ()39(.تەنانەتپێداگریئەوەشدەكاتكەبەردەوامدریدا
لەدووتۆیتوێژینەوەونووسینەكانیخۆیهەمیشەلەچوارچێوەیبەگەڕخستنی
ستراتیژیەتەكەیكاریكردووەووازییەكانیماناهەڵگرتنەوەیئەنجامداوەوبە
هیچجۆرێكلەجۆرەكاننزیكنەبۆتەوەلەبۆتەوچوارچێوەیەكیڕەخنەیییا
خۆی كارەكانی هارمۆنییەتی نەیویستووە جۆرێك هیچ بە تەنانەت تیۆریزەیی،
لەچوارچێوەیەكیمۆرالیانەیهەڵوەشاندنەوەگەراییانەڕەنگڕێژبكات،ڕەنگەلە
بۆ كاری گوتارەیكە بەوستراتیژو هزرییەكانیخۆیسەبارەت ڕاڤە دووتۆی
دەكاتلەچەندڕایەڵەوواژەیەكینێوئەمستراتیژیەتەبشێتئاڕاستەوڕوئیا
هزرییوفەلسەفییەكانیدریداهەڵبگرینەوەونزیكاتیەكبەرجەستەبكەین،بەاڵم
هزرییەكانی وازییە بینكەسەددەرسەدسەرجەم بڕوایەدا لەو نابێت هەرگیز
لەنێوقوتوویەكیلەقاڵبدراوداوەربگرینوەكخۆیلەوبڕوایەدایەكەناتوانرێ
و)ناتوانێتشێوەدەربڕینێكیلەقاڵبدراوی)یاساكانیخۆیبۆخوێندنەوەو
ڕاڤەكردنونووسین(ئاشكرابكات()40(،واژەیهەڵوەشاندنەوەبەحوكمیئەوفرە
مانامەتاتیەتییەوەیتوانیویەتیجۆرێكلەگومانالیتوێژەراندروستبكاتبەوەی
كەهەڵوەشاندنەوەدەچێتەنێوهەموودرزوكەلەبەرەكانیبوون)چشتێكنابێتە
ئەم هیچشتێك()41(. هەڵوەشاندنەوەچییە؟ هەمووشتێك! هەڵوەشاندنەوە؟
شۆڕبوونەوەوئاوێتەبوونەیهەڵوەشاندنەوەلەگەڵسەرجەمرەهەندەكلتوورییو
ژیارییەكانداكردووە،توانیویەتیفەزایەكیكراوەیئازادوفراوانبۆستراتیژیەتەكەی
ڕەنگڕێژبكاتودەستەبەربكاتوئاوێتەیسەرجەمرەهەندەكانیژیان)زمان،
ئەدەب،هزر،فەلسەفە،تەالرسازی،هیرمنیۆتیكا،سیمیۆلۆژیا،فێمێنیزم..تاد(بێت،
هەربەهۆیئەمفەزافراوانەیەوەدونیایەكدیدگایجیاوازیبۆخۆیبەرهەمهێناوە.
لەئەنجامدادەگەینەئەوەیبڵێین:)هەرهەوڵێكبۆگەیشتنبەمانایەكیدیاری
گرنگترین لە یەكێك پوچە، و تەواو دۆڕاندنێكی هەڵوەشاندنەوەگەرایی، وشەی
ڕەگەزەكانلەهەڵوەشاندنەوەگەرایی،نەبوونیكۆتبەندیەبەیاساوڕێسایزانستی

بوون()42(.كەواتەچەمكیهەڵوەشاندنەوەگەراییدژەكۆتوبەندییە.

دووەم:زاراوەیهەڵوەشاندنەوەگەراییلەدیدگایتوێژەرانیئەوروپاوە:
ئەوەیلێرەدائاماژەیپێدەدەینبریتینییەلەكۆیسەرجەمئەوڕوئیاوبیرو
بۆچوونوتەماشاكردنانەیبیرمەندانوتوێژەرانینێورەهەندەهزریفەلسەفییەكانی
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كلتووریخۆرئاواوە،سەبارەتبەتاریفكردنولێكدانەوەوڕاڤەكانیانبۆزاراوەو
چەمكوماناودەاللەتەكانیستراتیژیەتیهەڵوەشاندنەوەگەرایی،بەڵكوچڕكردنەوەی
بە ئاماژە زانی بەباشمان كە باسەكەمانە، نێو هاوپەیوەستی ڕوئیایەكی چەند
هەندێكلەوبیرمەندانەیكەلەخوارەوەدەیانخەینەڕووبدەینودیدگاكانیانلە

دووتۆیتەماشاكردنەجیاوازەكانیانەوەهەڵبگرینەوە.
ستراتیژیەتی و دریدا بابەت لە توێژینەوەیان كە توێژەرانەی و ڕەخنەگر ئەو
هەڵوەشاندنەوەئەنجامداوە،بەسەردووبازنەوگرووپدابەشدەبن،بازنەیەكیان
بەوەی دەگرن، دریدا فەلسەفییەكانی و وهزری ڕەخنەیی پرۆسێسە لە ڕەخنە
كەلەرێگەیستراتیژیەتەكەیەوەڕاستوچەوتێكیتەواوبەسەرمێتافیزیكیەتی
خۆرئاوادادەهێنێتووردوخاشیاندەكاتودژەلێكدانەوەیانبۆدەكاتودووبارە
لەژێرڕوئیایەكیدریدایانەبونیادیاندەنێتەوە،بەاڵمبازنەكەیتریانڕێزوستایشی
ڕەسەنێتیكارەكانیدریدادەكەن،بەوەیكەدریداتوانیویەتیئەوتەوتەمییەت
تادەگاتە تارماییەیكەبەدرێژاییمێژوویهزروفەلسەفە)لەئەفالتونەوە و
وەك خۆی جەستەی و كێشاوە رەهەندەكان سەرجەم بەسەر باڵی ئەمڕۆكە(
سێنترالیزمیەتێكیلۆگۆسینیشانداوە،هاوكاتبوونیئەمدووشەپۆڵوبازنەیەش،
دواجارلەپێناوبەرفراوانكردنیئەورەهەندوستراتیژیەتوقوتابخانەڕەخنەییە
تەواودەبێتودەبێتەمایەیفراوانتركردنیفەزایخوێندنەوەوتوێژینەوەلەالیەن
توێژەران،بۆبابەتورەهەندەپۆستمۆدێرنەكانبەشێوەیەكیگشتیلەالیەكەوە،
بەشێوەیەكیتایبەتیشبۆشرۆڤەكردنیسەرجەمئەوواژەوچەمكودەاللەتانەی
لە توێژەران پێویستە بۆیە ترەوە، لەالیەكەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی دونیاگەی
دیدگایەكیوردیمەعریفیوزمانییداڕاڤەبۆئەمستراتیژیەتەتازەیەئەنجامبدەن
فەلسەفییە واژە ئەم چونكە خوێندنەوەكانیان، دووتۆی نەیخەنە سەرەڕۆیانە و
فەلسەفییانەیەوهەڵگرتنەوەی زمانییانەی تێكچڕژاوی زۆر مەتاتیەتێكی خاوەن
ئاریشەچنە.هەروەكگیۆف و زەحمەتە پڕ و گران زۆر كارێكی نێویدا لە مانا
بیننگتۆن)GeoffBennington(گوتەیەكیكاریگەریلەمڕووەوەهەیەكە
دەڵێت:)هەڵوەشاندنەوەگەراییئەوەنییەكەوایبۆدەچیت،ئەویەكێكنییەلە

چەمكەكان()43(.
بەشێوەیەكیگشتیدەتوانینبڵێین:واژەوچەمكودەاللەتەمەتاتییەكانیتیۆریزەی
هەڵوەشاندنەوەبۆپێداهەڵگرتنیهەرچەشنەڤاالكردنێكیساناوتاریفەكردنێكی
تەواوتەواو،خۆیلەڕوئیاكانیتوێژەراندەخزێنێتوخۆیبەدەستەوەنادات،
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یابەدیوێكیتردەكرێتوابێژین:كەهەڵوەشاندنەوەگەراییهەمووئەونیەتانەلە
كاردەخاتبەوەیكەڕۆژێلەڕۆژانلەبیریئەوەدابینكەئەمواژەهزرییەسانا
بكرێتەوەبۆنێوبۆتەیەكیدیاریكراوداكەئێمەمانانبۆچەندمەدلولێكیاچەند
لە دەكرێ بۆیە دەیگوازینەوە، و گواستوومانەتەوە ڕووت زمانییانەی تەلوینێكی
تەكدیدگایكریستۆڤەرنۆریسەوەوابێژین:)ناشێتهەڵوەشاندنەوەگەراییوەكو
كەلتوورێكیاسیستەمێكتەنانەتكۆمەڵێكهزریجێگیرپێشكەشبكرێت،ئەوەی
واشبكاتوەكئەوەوایەلەدژیسروشتیئەوتیۆرەبوەستێتەوە()44(.هاوكات
لەڕوئیایەكیزۆرجیاوازتر)هیللیسمیللەر(یبانگخوازوهزرمەندیهەڵوەشێنەری
و ئەمەریكییەوە،هەڵوەشاندنەوەوەكمنداڵێكیچەتوون ێیلی قوتابخانەی نێو
ئەو دەكات، موقەددەسەكان كایە دەستكاری كاتێ بەوەی دەكات، السارسەیر
كایانەیكەبەپیرۆزڕاگیراونلەالیەنگەورەكانەوە،دێتتێكوپێكیاندەشكێنێت
وپارچەپارچەیاندەكات،وەكئەوەیكاتێدەڵێت:)هەڵوەشاندنەوەمنداڵێكە
یاریبەكاتژمێریباوكیدەكاتودەیكاتپارچەپارچەیواكەجارێكیدیكە
چاكنەكرێتەوە()45(.میللەرلەدووتۆیئەمتەماشاكردنەیەوەتەوایوێناكانی
دریداسەبارەتبەسێنترالیزمیەتیلۆگۆسیەتیخۆرئاواوەمانبۆسكێچدەكات،
ئەویشئاماژەدانبەدووكەناڵودووگۆشەیجیاوازودژبەیەكتردەكاتولە
بەرامبەریەكیاندادەنێتئەوانیش)باوك/منداڵ(كەیەكساندەبێتەوەبەرامبەر
لۆگۆسیەتی جەستەی مێتافۆڕی باوك لێرەدا )خۆرئاوا/خۆرهەاڵت(، واژەی بە
خۆرئاوایەومنداڵیشمێتافۆڕیجەستەیخۆرهەاڵتە،یابەواتایەكیتردەشێتئەو
منداڵەدریدابێت،كاتێلەڕێگەیستراتیژیەتیهەڵوەشاندنەوەوەدێتهەیكەل
و هێز كە بەوەی سكێچكراوە، باوك ڕەسمی لە كە خۆرئاوا، ئیمبراتۆریەتی و
گەورەییوپیرۆزییتەنیاالیئەوە،هیچكەناڵێكیترنییەئەوماهییەتانەبەخۆوە
گرێبداتەوەوهەڵبگرێ.یالەشوێنێكیترداڕوئیاكانیواهەڵدەگرێتەوەبەوەیكە
دەكارێهەڵوەشاندنەوەبەكێڵگەیەكیمەعریفیڕەوانبێژیوێنابكەین،هەروەك
دەڵێت:)هەڵوەشاندنەوەگەڕانەلەنێوئەومیراتانەیكەچەمكومەجازیەكێك
بۆیەكێكیتردەیگەڕێنێتەوە،بەهۆیئەمفاكتەرەوەهەڵوەشاندنەوەبەكێڵگەیەكی

مەعریفیڕەوانبێژیهەژماركراوە()46(.
تیۆریستەكانیدونیاگەیسیمیۆلۆژیالەهاوجووتكردنیواژەی)هەڵوەشاندنەوەگەرایی(
دەستپێشخەریان فەڕەنسییەوە )Dèconstruction(ی واژەی بەرامبەر لە
كرد،كەجاكدریدابۆپرۆژەوستراتیژیەتەفەلسەفییەكەیدەستنیشانیكردو
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بەكاریهێنا،یەكێكلەوسیمیۆلۆژیستانە)جۆزیتڕایدوبۆف(ە،كەلەفەرهەنگی
دەكات، دریدا لەالی ستراتیژیەتە و پرۆسێس ئەم وێنای وا سیمیۆلۆژیەكەیدا،
بەوەیكەهەڵوەشاندنەوە)deconstruire(بەمانایهەڵوەشانیاڕوخێنراو
)فكاوتقویچ(ییبونیادیئایدیۆلۆژیجێماو)موروپ(دێت،بەپاڵپشتیشیكاری
سیمیۆلۆژییەوە)47(.بەوواتایەدریدالەڕێگەیستراتیژیەتگوتاریهەڵوەشاندنەوە
هەڵوەشاندنەوەی بە دەكــات دەست سیمیۆلۆژی شیكاری پرۆسێسێكی وەك
وایە ڕوئیای نۆریس كریستۆڤەر خۆرئاواییانە. ئایدیۆلۆژیانەی ستراكتۆریەتی
بریتییە كە بەوەی دەقگەراییەكان بزاڤە لە یەكێكە هەڵوەشاندنەوەگەرایی كە
لە)ئەنگێزەكردنینیشانەیپرسیارلەبارەیجەوەهریبیركردنەوەیمیتافیزیكی،
كەلەدەرەوەیوازیكردنبەزمان،لەئاستێككەلەسەروویئەووازییەدایەو
چەمكیهاوشێوەدادەهێنێت.()48(كەچیلەالیەكیترەوە.لەڕوئیایڕەخنەگری
هەڵوەشاندنەوەگەرایی خوێندنەوەی )c.Baldick ـ بلدیك )كریس مێژوویی
ئیفانكوس(ەوە، ماریا )خوسیە دیدی لە وەلێ .)49()amethod(میتۆدە
)هەڵوەشاندنەوەگەراییتیۆرێكنییەلەنێوزمانیئەدەبیدا،بەڵكو)رێگەیەكەبۆ
خوێندنەوە(یادووبارەخوێندنەوە(یفەلسەفەوگوتاریزانستەمرۆڤایەتییەكان(
تەنیا كە گەورەترە لەوە زۆر هەڵوەشاندنەوە ستراتیژیەتی واتایەوە بەو )50(
وەكمیتۆدێكیاڕەوتێكسەیریبكەین،بەڵكودەكارێوەكپرۆژەیەكیگەورەی
لەو زۆرێك دیوێكیترەوە لە كەچی بەكاریبهێنین. و بكەین سەیری رەهەند فرە
توێژەروهزرمەندانەیكەكاریگەرییڕەوتوقوتابخانەیهەڵوەشاندنەوەگەرایی
لەفەلسەفەوە ێیلیئەمەریكیانلەسەرە،بەوەیكەئەوانئەمستراتیژیەتەیان
گوێزاوەتەوە، ئەدەبی ڕەخنەی دونیاگەی و دەق خوێندنەوەی و ڕاڤەكردن بۆ
زیاترلەدیدگایەكیڕاڤەكارانەیدەقەوەلەهەڵوەشاندنەوەیانڕوانیوە،هەروەك
هەڵوەشاندنەوەگەرایی كە وایە ڕوئیای بشبندر( )دیفید ئوسترالی ڕەخنەگری
)نزیكبونەوەیەكیفەلسەفیەبۆدەق،لەوەشزۆرزیاترئەدەبیە،ئەوتیۆرێكیپاش
)post(لێرەدائەوەناگەیەنێت)پاشـPost-Structuralist(بونیادگەرییە
بەوەیكەهەڵوەشاندنەوەشوێنجێیبونیادگەرییبگرێتەوە،بەوڕەچاوكردنەیكە
تیۆرێكینوێیزەمەنییە،بەڵكوبەشێوەیەكیكراوەترئەوواپاڵپشتیبونیادگەری
دەكاتبەوەیكەسیستەمێكیشیكاریپێشووە()51(،كەواتەئەوڕوئیایەجەخت
لەوەدەكاتەوەبەوەیكەهەڵوەشاندنەوەوەكڕەوتێكیدوایبونیادگەریهەژماركراوە
وبەومەبەستەشكەوتۆتەبزاوتوجوڵەوە،بۆئەوەیدرزوكەلێنەشاشو
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واشەكانینێوهەناویبونیادگەریپڕبكاتەوەو)بارباراجۆنسۆن(ڕوئیایوایەكە
هەڵوەشاندنەوەگەرایی)زڕاندنێكیڕێكودروستیهێزیدەاڵلەتەملمالنێكەرەكانی
دەقە()52(بەوواتایەئەمپرۆسێسەڕەخنەشیكارییەلەمیانەیشۆڕبوونەوەیبۆ
هەناویتێكستەوە،دەستدەكاتبەزەمینلەرزەیەكوخوڵقاندنیكەشوهەوایەكی
دژەوازیانەیچەمكودەاللەتەكان،بەوەیلەساتیدۆزینەوەوكەشفكردنیدالە
دژەلێكدانەوەودژەواتاكانلەهەناویدەقەوە،ئەمپرۆسێسەڕەخنەییەلەڕێگەی
ئالییەتەكەیەوەدەستدەكاتبەسازدانیوازیێكیزمانیانەیسیمیۆلۆژیانە،بەو
مەبەستەیدەقوكۆنتێكستەكانیوااڵبكاتوڕووەوفرەماناییئاڕاستەیانبكات.
هاوكاتنزیكلەمەئەوتەماشاكردنەی)جیرارجنجومبر(سەبارەتبەخوێندنەوەی
كەوتۆتەوە وا )lecture deconsteuctiviste( هەڵوەشاندنەوەگەرایی
یەكنەبەستی بنەڕەتێكی لە كە دێت، دەق تەقاندنەوەی مانای )بە كە بەوەی
)الالتماسكـnoncoherence(ەوەدەستپێدەكات،وایلێدەكاتكەلەدژی

دەقخۆیوازیبكات()53(.

سێیەم:زاراوەیهەڵوەشاندنەوەگەراییلەدیدگایتوێژەرانیعەرەبەوە:
پێشوودا لە كەوەك دەستەواژەیەیە، ئەو )هەڵوەشاندنەوەگەرایی( دەستەواژەی
تیشكمانخستەسەر،بەوەیكەلەڕوویدەاللەتەوەدەستەواژەیەكیزۆرئاڵۆزو
تێكچرژاوە،،ئەوەتانەوەكبەتەنیالەنێوزمانیفەڕەنسییائینگلیزییەوە،بەڵكولە
نێوزمانیعەرەبیشدائەمواژەیهەڵوەشاندنەوەگەراییەئاریشەیلەبەردەمتوێژەران
ووەرگێڕەنەرانبەتایبەتلەالیئەولێكۆڵەرانەیكەخەریكیكاریتوێژینەوەو
وەرگێڕانن،بەتایبەتلەوبابەتانەیكەدەكەونەنێوچوارچێوەیڕەوتەتازەكانی
و هەڵوەشاندنەوەگەرایی و هیرمنیۆتیكا ڕەوتەكانی وەك بونیادگەرییەوە، دوای
سیمیۆلۆژیاوفێمێنیزم...تاد،زاراوەیهەڵوەشاندنەوەیاهەڵوەشاندنیاتوێكاری
یاڕوخێنراویلەزمانیعەرەبیدالەبەرامبەروشەی)Dèconstruction(ەوە
خۆیهەڵدەگرێتەوەبەكاردێت،كەخاوەندەاللەتێكیفەلسەفیڕەخنەییئالۆزو
تێكچڕژاویهەیە،كەجاكدریدایڕابەرپێشكەشیكردین،كردەیهەڵوەشاندنەوەیی
بەوزمانەیكە)نازانمی-الالادریە(یە،كە)نەشیكردنەوەیەونەرەخنەیە()54(.
ئەگەرشۆڕببینەوەبۆنێوفەزایتوێژینەوەوڕاڤەوخوێندنەوەكانیتوێژەران،
سەبارتبەپرۆسێسیشیكاریانەیبابەتیانەیڕەوتەتازەكانیدوایبونیادگەری،
بەوەی دەكەین بەرجەستە ئەوە هەڵوەشاندنەوەگەرایی، دەستەواژەی بەتایبەت
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كەئەمدەستەواژەیەوتوێژوجەدەلێكیزۆریبەخۆوەهەڵگرتووەوهەڵدەگرێت،
بەتایبەتلەكاتیبەرامبەردانانیدەستەواژەی)تفكیكیە(یعەرەبیلەبەرامبەر
)Deconstruction(یئینگلیزییەوە،بەتایبەتالیتوێژەرانیهاوتای)عبداللە 
غژامی و یوئیل یوسف عزیز و عبداللە ابراهیم و محمد مفتاح و سعید علوش و عبالسالم 

الشنگی.... محمد صالح  و  البازغی  و سعد  الرویلی  میجان  و  مرتاچ  عبداملالك  و  املسدی 

تاد(،)د.محمدعنانی(زیاترڕوئیایوایەكە)ئەمدەستەواژەعەرەبییە)تفكیكیە(
بۆلەشوێندانانیدەستەواژەئینگلیزییەكە،بەكارهێنانێكیسەركەوتوانەیە،ئەم
دەستەواژەیەكەلەبنەڕەتدالەسەرچاوەیەكیكشتوكاڵیوەرگیراوە()55(.یوسف
بۆ عەرەبی وەرگێڕانی پێشەكی بە سەبارەت بەرهەمێكی لە توێژەر وەغلیسی
پەرتوكی)رەخنەوتیۆریئەدەبیلە1890ەوە(ی)كریسبلدیك(یڕەخنەگری
مێژووییلەالپەڕە)5(دا،سەرچاوەكانیخوێندنەوەیهەڵوەشاندنەوەگەراییمانبۆ
دەردەكێشێتودەدۆزێتەوە،كەدەكرێلەموعادەلەیەكیڕەخنەییوادابیخەینە
ڕوو:)هەڵوەشاندنەوەگەرایی=هەڕەمەكیەتینیشانەیزمانەوانی)دوسۆسێر(+
شتێكلەگومانیفەلسەفی)نیتشەوهایدگەر(+ئالیەتیخوێندنەوەیپشكێنەر
وئەفكارییەكیتێكەڵكار)االلتباس(وداپۆشێنەر)التوریە(ی)رەخنەینوێ(+
ئەولەویەتیزمانبەپێیئاماژەی)قوتابخانەییاڵ()56(،بۆزیاترتێگەیشتنو
،)dèconstruction( هەڵوەشاندنەوە دەستەواژەی زمانیانەی وردكردنەوەی
بەباشدەزانیینپارچەپارچەیبكەینوبەسەرچوارشێوگەوەدابەشیبكەین،

وەكلەخوارەوەبەوشێوانەدەیانخەینەروو:
زیادەوپێشگری)dè(:كەزیادەوپێشگرییەكیفرەمەدلوولیالتینییە، -1
كەمەدلوالتیزۆربەخۆوەهەڵدەگرێتلەزمانیفەڕەنسیداوەك:نێگەتیڤی،كۆتاگی،

كەرتكردن،وەستان،شكاندن،هەڵوەشاندن...تاد.
تری پێشینەی بۆ هاوواتایە و مورادیف واژەیەكە كە : )con( وشە -2
وەك)co،col،com(،ئەمدەستەواژەیەشواژەیزۆربەخۆوەهەڵدەگرێو
.)avec-دەگرێتەوەكەماناكانیلەپەیوەندیوبەستنەوەییوهاوكۆكی)المعیە

وشەی)struct(:بەمانایدروستكردنوبونیادنان)البناو(دێت. -3
پاشبەندی هاوواتای پاشبەندێكە و زیادە )ion( پاشگری و پاشبەند -4
)tion(،هەردووكیانبەواتای)شێوە(دێت،شێوەیەكلەشێوەكانیچاالكیو
بزاوت)action(.وەبەبەیەكبەستنەوەیدەاللەتیئەوپارچەبەشبەشكراوانە،
وشەی)Dèconstruction(ئەوەدەگرێتەوە)بزاوتیهەڵوەشاندنیپەیوەندی
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بونیادنان()57(وەئەووشەیەیكەكۆتاییبەپاشبەندێكهاتووە،تەنیابزاوتێك
دەگرێتەوە)نەوەكڕێبازێكوەكئەوپاشبەندانەique،isme(،كەچیهەندێك
لەوەرگێڕانەكانوەكچاوگێكێكیڕووت)مجرد(لەگەڵیداهەنگاویانهەڵێنا)نەوەك
هەڵدڕین..(. ڕماندن، روخاندن، )هەڵوەشاندن، پیشەسازیی(: چاوگێكی وەك
پێشنیاریان عەرەبییەكان وەرگێڕانە كە زاراوەییانە بەدیلە ئەو ئامادەبوونی بە
كردووەكەدەگاتەنزیكەیدەپێشنیاریتەواو)هەڵوەشاندن،هەڵوەشاندنەوەیی،
داڕماندن، ڕوخاندن، تیۆری ڕوخاندنەوەیی، ڕوخاندن، هەڵدڕین، هەڵدڕینەوەیی،

بونیادنەناندن،ڕماندن،شیكاریبونیادگەری...()58(.
)Dèconstruction(دوایئەوەیكەزاراوەیهەڵوەشاندنەوەلەبەرامبەرواژەی
یفەڕەنسیدادانراودریداكردیەناونیشانیپرۆژەهزریەكەی،ڕەخنەگرانیعەرەبیش
توانیانبۆماوەیەكلەڕێگەیچەندینتوێژەریبەتوانایهاوشێوەی)عبداللە
غژامیویوئیلیوسفعزیزوعبداللەابراهیمومحمدمفتاحوسعیدعلوشو
عبالسالمالمسدیوعبدالمالكمرتاچومیجانالرویلیوسعدالبازغیومحمدصالح
الشنگی....تاد(لەدووتۆیپرۆسێسەجۆراوجۆرەكانیانلەبابەتخوێندنەوەیدەق
وكردەهەڵوەشێنەرەكانیانلەنێوفەزایزمانوئەدەبیاتوسەرجەمرەهەندە
كلتوورییەكانیعەرەبیدا،ئەمهەوڵەشدوایهاتنەئاراییدونیایەكئاریشەیجۆراو
جۆرلەبەردەمتوێژەرانلەڕوویتێنەگەیشتنوشیكارییەكیتەواویزاراوەهزری
ومێتازمانیوفەلسەفییەكانینێوئەمپرۆژەستراتیژیەتەیدریداتوانرابگوازرێتەوە

بۆنێوفەزاومومارەسەكردنێكیڕەخنەیی.
لە لێرەدامەبەستیزیاتریئێمەدەپێكێت،شۆڕبوونەوەیەبۆقسەكردن ئەوەی
دووتۆیتانوپۆیەكیخوێندنەوەییوشیكاریانەبۆئەودیدگاوتێڕوانینانەیكە
لەالیەنئەوتوێژەرانەیكەلەسەرەوەناومانبردوونسەبارەتبەئیشكالیەت
وفرەدیویئەوواژەیەكەدریدابۆستراتیژیەتگوتارەكەیخۆیتەنزیریكرد
ڕەخنەگرانەش لەو یەكێك )Dèconstruction(ە،  ئەویش كە دایهێنا و
)غژامی(یەوە كارەكانی هەناوی نێو بۆ شۆڕببینەوە ئەگەر غژامی(یە، )عبداللە
زاراوەیەكی بەشوێن بەگونجاندنوگەڕان زانیاریسەبارەت بۆهەڵگرتنەوەی
تایبەتمەندونزیكلەوواژەفەڕەنسییەوە،ئەوەبەرجەستەدەكەینكە)غژامی(وای
بەباشزانیوەكەلەبەرامبەرئەمزاراوەیەدادەستەواژەی)توێكاری-التشریحیە(یبۆ
بتاشێتودایبنێت،هاوكات)غژامی()بیریلەبەكارهێنانیواژەكانی)روخان/
كە بەوەكرد لەبەرئەوەیهەستی وەلێ كردۆتەوە، هەڵوەشان()النقچ/ الفك(یش
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ئەمدووواژەیەدەاللەتێكینێگەتیڤیانەیانبەخۆوەهەڵگرتووەكەدەبێتەمایەی
لەباربردنوتێكدانیهزرەكە،بیریلەبەكاربردنیواژەی)شیكارێتیـالتحلیلیە(
وەلێ ،) نقچ ای )حل( ـ بوونەوە یا )كردنەوە چاوگی لە كە ــردەوە، ك یش
درس( حلل ـ وانەیی )شیكاركردنی لەگەڵ بێت تێكەڵ كە بەوەی ترسا لەوە
بەشێوگێكیتەواو()59(لەدواساتەكانیشبەشێوگێكیكۆتاگییانەلەبەرامبەر
واژەفەڕەنسییەكەوە)توێكاری)التشریحیە(یاتوێكاریدەق)ترشیح النص(یبۆ
داتاشیوچەسپاند)60(،بەومەبەستونییەتەوەلەچەمكیهەڵوەشاندنەوەی
بونیادنانەوەیە، دووبارە پێناو لە دەق )هەڵوەشاندنەوەی بەوەی ڕۆنیوە دەقدا
ئەویشوەسیلەوئامڕازێكەبۆڤااڵخستنەوەیبوارلەبەردەمداهێنانیپرۆسێسی
خوێندنەوەییبۆئاوێزانبوونلەگەڵدەقدا)61(.كەچیكاتێشۆڕدەبینەوەیبۆالی
)سعیدعلوش(یتوێژەربۆهەڵگرتنەوەیئەوزانیاریانەیكەتوێژەربەكاریهێناوە
دەرئەنجامەی ئەو دەگەینە )هەڵوەشاندنەوە(، زاراوەی وەرگێڕانی بە سەبارەت
)Dèconstruction(كەناوبراوڕوئیایوایەبەوەیكە)گوتراویفەڕەنسی
هەڵوەشاندنەوە( لەگەڵ دەبێتەوە بەرامبەر بەكارهێنراوە، دریدا جاك لەالی كە
)62(.توێژەرێكیتربەناوی)عبدالسالمالمسدی(لەدووتۆیبەرهەمەكەیبەناوی
)االسلوبیەواالسلوب(هاوتایڕوئیاكانی)سعیدعلوش(یتوێژەر،هەماندیدگای
هەیە،بەوەیكەگوتراویفەڕەنسی)Dèconstruction(هاوتادەبێتەوە
لەبەرامبەرزاراوەی)تفكیكیە(یعەرەبییەوە،لەتەكهەندێكجیاوازیخستنە
lè(سەر،ئەوەشلەبەرئەوحوكمەیكەبنچینەیزاراوەیفەڕەنسییەكەئەوەیە
چەند زاراوەییە دانانە بەرامبەر لە و وەرگێڕان ئەو هاوتای ،)Decodage
ڕەخنەگرێكیترهەنەكەدیارترینیان:)توفیقالزبیدی(لەبەرهەمەكەیبەناوی
وەرگێڕانەكەی لە عصفور( )محمد الحدیپ(،وە العربی النقد فی اللسانیات )اپر
)البنیویەومابعدەا()63(.كەچی)عبداللەابراهیم(یتوێژەربۆچارەسەركردنی
لە تیۆرێك، و چەمك وەك هەڵوەشاندنەوە زاراوەی بەكارهێنانی ئاریشەكانی
)Dèconstruction(فراوانترینبوارلەیاداشتەڕەخنەییەكانیخۆیدا،زاراوەی
لە زاراوەیەك وەك وەرگێڕاوە، زاراوەی)هەڵوەشاندنەوە( بەرامبەر فەڕەنسی ی
ئاستییەكەمدائەوەمانایانەبەخۆوەهەڵدەگرێت)ڕماندن-التەدیم(،)روخاندن-
بینراو التشریحیە(كەزیاتردەاللەتلەشتیماددییو التخریب(،)توێكاری-
دەكات،بەاڵمئەگەرلەدەاللەتێكیقووڵترەوەبۆیشۆڕببینەوە،ئەوەبەومانایە
دووبارە و هزرییەكان دانراوە و گوتارەكان )هەڵوەشاندنەوەی كە بەوەی دێت
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چاوپێخشاندنەوەیان...بزاوتێكیبونیادگەرییە،هاوكاتدژەبونیادگەریشە()64(.
ئەم سەرەتاییەكانی وەرگێڕە لە یەكێكە عزیز( یوسف )یۆئیل توێژەر هەروەها
التفكیكیە( زاراوەیــە)1987(داكەئەمدەستەواژەیەی)هەڵوەشاندنەوەگەرایی-
یپێنزیكترە،كەلەبەرهەمەكەی)ولیمڕای(بەناونیشانی)املعنی االدبی:من 
بەاڵم وەریگێڕاوە، بونیادگەری بەشیكاری ئەویش كە التفكیكیە(دا الڤاهراتیە الی 

توێژەری هەردوو هەروەها نزیكترە)65(. پێ هەڵوەشاندەوەگەرایی گۆكراوەی
سعودی)د.میجانالرویلیود.سعدالبازعی(لەبەرهەمەكەیاندابەناونیشانی)دلیل
الناقداالدبی(ڕوئیایانوایەكە)زاراوەی)التقویچیە(زاراوەیەكیگونجاوونزیكە
لەوشێوەیەواتاییەیكەدریداوەریگرتووەوبەكاریبردووەبۆوەسفكردنیهزری
ئەودیوڕۆژئاوایی،ئەوەدەگرێتەوەچەمكیڕوخێنراو)التقویض(ڕمانیبونیادو
لە یەكێ الشنگی(لە صالح  )محمد  بەناوی تر توێژەرێكی بەاڵم ڕوخاندنی)66(.
و المحلی(دەستەواژە النقدی المشەد ناونیشانی)مالمحمن ژێر لە وتارەكانیدا

چەمكەڕەخنەییەكانیلەیەكجیاكردۆتەوە،كەدیارترینیان:
Destructive - التقویضیە )القرأة  ڕوخێنراوەیی خوێندنەوەی  -1

.)reading
2-خوێندنەوەیڕوخاو)القرأة النقضیە-Deconstructive()67(هاوكات
لەسەرئەمەوەدووبارەبەمزاراوەیە)التقویچیە(وەكزاراوەیەكیعەرەبیڕەسەن
داهاتەوە،بەوەیكەچەمكێكەنزیكلەهەڵوەشاندنیپەیوەندیبونیادلەالی
لەالی)نیچە(وە.كەچی)علی  یاهەڵكۆڵین)الەدم و الحفر( )دریدا(،ڕوخاندن
حرب(یهزرمەندوتوێژەر،بەوڕوئیایەوەلەوچەمكەوەتێگەیشتنمانپێدەبەخشێت

بەوەیكە)هەڵوەشاندنەوەمەبەستێكنییەبۆڕوخان،ئەوەندەیكەخوێندنەوەیەكە
مرتاض( )عبدامللك  لەالیەكیترەوە واقیع()68( دژەكانی و عەقڵ ڕزگاركردنی بۆ
رەخنەگروامامەڵەلەگەڵئەمزاراوەیەدەكات،بەوەیكاتێدەچێتەنێوسیاقاتی
توێژینەوەیزمانەوانیبۆدیاریكردنیڕیشەیوشەی)هەڵوەشاندنەوەگەرایی()
كرد، ڕۆژئاواییەكە زاراوە لە تەئەمولمان :)كاتێ Dèconstruction(دەڵێت
كەبنەچەیەكیفەلسەفیپوختیهەیە)جاكدریدا،فەیلەسوف(بۆمانبەدیار
دیو، ئەو واتە )DE( پارچە دوو لە پێكهاتووە ڕۆژئاواییەكە گوتە كە كەوت
دواتر)Construction(لەدوایدێتكەواتایبونیادنانیانچەسپاندن(
ڕووی لە :)هەڵوەشاندنەوە بەوەی كرد پێناسە وا زاراوەیەی ئەم دواتر .)69(
زمانەوانییەوەواتەبەشبەشكردنیكیانێكیلێكدراویبڕاو،دواتردووبارەلێكدانەوەی،
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هەروەكئەوەیلەپێشووداهەبوو،وەكهەڵوەشاندنەوەیپارچەیبزوێنەرێك،یا
پارچەكانیچەكێك،لەگەڵئەوەشداهەڵوەشاندنەوەبەمانایبزربوونیهەربەشێك
لەوشتەیكەهەڵوەشێنراوەتەوە()70(.هەروەها)عبدامللك مرتاض(هاوتایزاراوەی
التقویضیە( )روخێنراو- ئەویش كرد پێشنیار تریشی زاراوەیەكی هەڵوەشاندنەوە
كەئەویشبەواتەیەدێت)داهێنانیدەستەیەكلەدەستەكان،یاهەرشتێكی
ماددیی،یامەعنەویی،دواتردووبارەبونیادنانەوەیەكینوێلەسەرپاشماوەكەی
لەوەوەوەردەگرێوبۆ ــەوەوە()71(.بەواتەسروش ئ وبەسروشێكی)وحی(

بونیادنانێكینوێتر.

چوارەم:زاراوەیهەڵوەشاندنەوەگەراییلەدیدگایتوێژەرانیكوردەوە:
بەحوكمیئەونوێبوونێتیوتێكچڕژاویەیپرسیهەڵوەشاندنەوەگەراییلەالیەن
توێژەرانیجیهانبەگشتیولەالیەنتوێژەرانیكوردیشبەتایبەتی،ئەمدۆخە
وایلەهزرمەندانوتوێژەرانیكوردكردووە،كەمتازۆربەجۆرێكلەجۆرەكان
ڕابگەن، هەڵوەشاندنەوەگەرایی چەمكی لەگەڵ ئاوێتەبوون و ناسین بە درەنگ
بەوەیكەدەستبەرنبۆكردەیتوێژینەوەوتەرجەمەكردنیئەمپرسوچەمكە
نزیكترینساتەوەختەوە لە ئەوەی بۆ بونیادگەریی، دوای ڕەوتی نێو نوێگەرەی
ئاوێتەیهەنگاوەكانیڕەخنەینوێیئەدەبیكوردیبكەنودوانەكەوێت،بۆئەوەی
خوێنەرانوتوێژەرەتازەپێگەیشتووەكانینێوڕەوتیڕەخنەیئەدەبیلەنزیكترین
بكاتەوەئاشنایەتیانلەگەڵئەوچەمكوزاراوەنوێیەهەبێتوسوودیلێوەربگرن،
نوێی ڕەخنەی فەزای نێو هەنگاوەكانی پۆی و تان نێو بۆ شۆڕببینەوە ئەگەر
ئەدەبیكوردی،بۆهەڵگرتنەوەیڕاستیودروستییلەسەرەتاودەستپێكیهێنانە
ناوەوەیزاراوەیهەڵوەشاندنەوەگەراییوەكیەكێكلەچەمكەڕەخنەییەكان،جا
چلەڕوویتوێژینەوەونووسینووتاربێتیالەڕوویوەرگێڕانەوەبێت،ئەوە
دەكرێتئاماژەبەكارەكانیهەندێكلەونووسەروتوێژەرانەیكەئێمەبینیبمانو
ئاشنایەتیمانپێیهەبێتبدەینكەبەپەنجەیدەستدەژمێردرێنلەوانە:)ڕێبین
ڕەسووڵئیسماعیل،عبدالخاقیعقوبی،ئازادحەمە،عەبدولموتەلیبعەبدوڵاڵ،ئازاد
سوبحی،ئازادخدر،هەندرێن،نیهادجامی،نوریبێخاڵی،حەمەسەعیدحەسەن،
بەختیارسەجادی،هاشمسەڕاج،شوانئەحمەد،عەتاقەرەداغی،حسێنلەتیف،
هاوڕێ پیرە، جەمال حیتۆ، عارف د. ئەسوەد، ئەحمەد نەوزاد عومەر، یاسین
ڕشید،عەبدوڵاڵئەژی،ئاسۆئەحمەد،فازیلعمر،مەسعوودبابایی،ئەحمەدڕەزا،
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ئسماعیلزراعیوسەبورسەیوانی...تاد(.
سەبارەتبەبەكارهێنانیزاراوەی)Dèconstruction(یفەڕەنسییەوەلەالیەن
توێژەرونووسەرانیكوردەوە،جۆرەدژەبەكارهێنانودژەبۆچوونێكیزۆروئەوتۆ
بەرجەستەیان عەرەبییەكانەوە و ئەوروپی توێژەرە ئەوەیالی نابینینەوە،وەك
)التفكیكیە( زاراوەی لە ڕاستەوخۆ شێوەیەكی بە نووسەران زۆربەی دەكەین،
و وەریانگێڕاوە ئینگلیزییەوە )Deconstruction(ی لە یا عەرەبییەوە ی
بەكاریانهێناوەكەئەویشزاراوەی)هەڵوەشاندنەوەگەرایی(ییە،وەلێدەبێتئاماژە
بەوڕاستییەشبدەینكەجگەلەمزاراوەكوردییەوە،زاراوەیەكیتریشلەبەرامبەر
زاراوەی)Dèconstruction(یفەڕەنسییەوە،داتاشراوەكەئەویشزاراوەی
)پێكهاتەهەڵوەشێنی(یەكەلەالیەن)عبدالخاق یعقوبی(یەوە،لەوەرگێڕانەكتێبی
)رەخنەیئەدەبیوقوتابخانەكانیـپێشەكیەكبۆتیۆری،چارلزبریسلێر()72(.
كەلەئینگلیزییەوەوەریگێڕاوەوبەكاریهێناوە.كاتێدەچینەالی)د.عارفحیتۆ(
وێژەیی()73(، یا بورەخنە فەلەسفێ ژ )هلوەشینگەی بەناوی وتارێكی لە وە
زاراوەیەكیتردەبینینكەلەزاریكرماجیژوورووەوەبۆداتاشیوەوبەكاریهێناوە
ئەویشزاراوەی)هلوەشینگەری(یە.وەلێكاتێدەچینەالی)فازیلعمر(یشەوە
لەكتێبێكیبەناوی)جاكدریداوهلوەشاندن()74(،ئەوەزاراوەی)هلوەشاندن(
دەبینینكەبۆیداتاشیوەوبەكاریهێناوە.هاوكاتنووسەرلەدووتۆیبەرهەمەكەیدا
بەرامبەرهەرزاراوەیەكینێوئەوڕەوتەی)هەڵوەشاندنەوەگەرایی(ییەوەزاراوەیەكی
كوردیانەیبۆداتاشیوە،كەبەپێویستیدەزانیینلێرەهەندێكلەوزاراوانەبخینە

ڕوو:
)هلوەشاندن← Deconstruction/التفكیكیە(،)هلوەشیندە،هلوەشینەك← 
/Deconstructionist ←تفكیكی(،)هلوەشینگەر/Deconstructive
/Deconstructionism منسوب الی املدرسە التفكیكیە(،)هلوەشینگەری← 

المدرسەالتفكیكیە()75(،دەكرێئەمانەوچەندینئاماژەیترببنەنموونەیفرە
رەهەندیلەجیاوازیبەكارهێنانیچەمكەكانیهەڵوەشاندنەوەلەالیلێكۆڵەرانی

كوردەوە.
پەراوێزوسەرچاوەكان:

)(ئەمچەمكە)پاشبنەماخوازی(یا)پاشپێكهاتەخوازی(یشیپێدەڵێنلە
زمانیكوردیدا.

الفكر-  الرتیكی، ط1، دار  الحداثە، د. عبدالوهاب املسیری،د. فتحی  الحداثە وما بعد  )2(
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دمشق، متوز2003،ص81.

)3(ڕەخنەیئەدەبیوقوتابخانەكانی-پێشەكیەكبۆتیۆری،چارلزبریسلێر،
وەرگێڕانیلەئینگلیزییەوە:عەبدولخالقیەعقووبی،چ2،چاپخانەیدەزگایئاراس،

هەولێر،2007،ل141.
)4(اشكالیە املصطلح فی الخطاب النقدی العربی الجدید، د. یوسف وغلیسی، منشورات 

االختالف، الدار العربیە للعلوم نارشوون، ط1،جزائر،2008،ص335. 

)5(بیریپۆستمۆدێرنیزم،ئازادحەمە،بەشییەكەم،چ2،چاپخانەیوەزارەتی
پەروەردە/هەولێر،2002،ل277.

)6(س.پل277.
)7(س.پ:ل278.

)8(س.پ:ل278ـ279.
)9(نظریە النقد االدب الحدیث، د. یوسف نور عوث، دار االمین للنرشو التوزیع، القاهرە، 

ط1، 1994، ص44.

)10(رەخنەیئەدەبیوقوتابخانەكانیـپێشەكیەكبۆتیۆری:ل141.
)11(س.پل141.

)12(ئەزموونیخوێندنەوە:چەندالپەڕەیەكیڕەخنەیی،نەوزادئەحمەدئەسوەد،
چ1،لەباڵوكراوەكانیدەزگایچاپوبەخشیسەردەم،سلێمانی،2006:ل21.

لێكۆڵینەوەیەكەپشتبەتیۆرەكانیدوایبونیادگەری )13(وێنەشاراوەكان،
دەبەستێت،د. اهر لگیف كریم،گۆڤاریزانكۆیسلێمانی،ژ9،ساڵی2002،ل36.

النرشو  للطباعەو  قباو  دار  ڕامان سلدن،  املعارصە،ت: جابر عصفور،  االدبیە  النڤریە   )14(
التوزیع،القاهرە،1998،ص117.

)15(ڕەخنەیئەدەبیوقوتابخانەكانیـپێشەكیەكبۆتیۆری:ل142.
)16( نظریە االدب املعارصو قراوە الشعر، دیفید بشبندر، ت: عبداملقصود عبدالكریم، الەیئە 

املرصیە العامە للكتاب، 1996،ص61.

)17( النقد االدبی االمریكی من الپالپیننیات الی الپامنینیات، فنسنت ب. لیتش، ت: محمد 
یحیی، مراجعە و تقدیم: ماهر شفیق فرید، املجلس االعلی للپقافە، املرشوع القومی للرتجمە، 

2000،ص259.

)18(دەستەواژەیەكیئاویتەیییۆنانییە،پێشگری)مێتاMeta-(واتەئەودیو،
وشەیەك كە دێت واتایە بەو دواجار گوێزانەوە، كردەی فۆرین-phorein(واتە

هەڵگریخوازەیەكبێت.
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)19(شیعرییەتیدەقوهەنگوینیخوێندنەوە)دەقوڕەخنە(،نەوزادئەحمەد
ئەسوەد،چاپخانەیڕەنج،سلێمانی،2001،ل27.

املعنی االدبی من الڤاهراتیە الی التفكیكیە، ولیم ڕای، ت:د.یوئیل یوسف عزیز، دار  )20(
املامون للرتجمە والنرش، گ1، بغداد، 1987، ص143.

)21(نیتشەوپاشتازەگەری،د.محەمەدكەمال،چ1،دەزگایچاپوپەخشی
سەردەم،سلێمانی،2006،ل159.

فەلسەفەی رەهەندەكانی لە تایبەتی شێوەیەكی بە ژاپۆنییە، توێژەرێكی )22(
سەر وەرگێڕدراونەتە بەرهەمیشی چەندین كە توێژینەوەیە، خەریكی ئیسالمیات

زمانانیدونیاوە.
)23( ساختار و تاویل منت، بابك احمدی، چاپ نەم، كتاب سوم، شالودەشكنی منت، فصل 

دوازدە، میتافیزیك حچور:دریدا، تەران، 1386، ل388.

نووسین،جیاوازی،جێكەوت،ڕێبینڕەسووڵئیسماعیل،گۆڤاری )24(ژاكدریداـ
ڕامان،ژ95،خولیدووەمـساڵینۆیەم،نیسان،2005،ل8

)25(الكتابە واالختالف، جاك دریدا، ت:كاڤم جهاد، دار توبقال، املغرب، 1988، ص61.
)26(حوار مع جاك دریدا، اجراە هاشم صالح، الفكر العربی املعارص، عدد54-55، 1988، ص 

.110

)27(ژاكدریداـنووسین،جیاوازی،جێكەوت:ل85
)28()س.پ(ل85

الجابری، مراجعە وارشاف  بیل مایبلین، ت:حمدی  اقدم لك...جاك دریدا، جیف كولینز،  )29(
وتقدیم:امام عبالفتاح امام، املجلس االعلی للثقافە، گ1، القاهرە، 2005، ص12.

)30(بیریپۆستمۆدێرنیزم:ل290.
)31(اقدم لك...جاك دریدا:ص100. هەروەها بۆ زانیاری زیاتر دەتوانی بڕوانیتە )ساختار و تاویل 

منت:ل388(.

)32(ن.م:ص101.
)33(بیریپۆستمۆدێرنیزم:ل290.

)34(س.پل290
)35(حوارمعجاكدریدا:ص108.

)36(ن.مص108
)37(ن.م:ص109.

)38(ساختاروتاویلمتن:ل437.
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)39(رەخنەیئەدەبیوقوتابخانەكانیـپێشەكیەكبۆتیۆری:ل142.
)40(س.پل142

)41(الكتابەواالختالف:ض63.
)42(اقدملك...جاكدریدا:ص101
)43(اقدملك...جاكدریدا:ص101.

)44(لەمۆدێرنەوەبۆپۆستمۆدێرن،كۆمەڵێكنووسەر،وەرگێڕانیلەعەرەبییەوە:
رێبینڕەسوڵئیسماعیل،چ1،چاپخانەیشڤان،وەزارەتیڕۆشنبیری،بەڕێوەبەرایەتی

خانەیوەرگێڕان،2009،ل223.
)45(جاكدریدا..بڕوامبەكۆتاییفەلسەفەنییە،و:رێبینڕەسوڵاسماعیل،گۆڤاری

پێشكەوتن،ژ74،تشرینییەكەمـ1998،ل12(
)46(الشعر العربی الحدیث، بنیاتە وابداالتە، محمد بنیس، دار توبقال للنرش، الدار البیضاو، گ1، 

1991، ص182.

)47( اشكالیە املصطلح فی الخطاب النقدی العربی الجدید:ص344.

)48(لەمۆدێرنەوەبۆپۆستمۆدێرن:ل224.
)49(  اشكالیە املصطلح فی الخطاب النقدی العربی الجدید:ص340.

)50(نڤریە اللغە االدبیە، خوسیە ماریا.بوپویلو، ت:حامد ابو حامد، مكتبە غریب، الفجالە، 1992، 
ص174.

)51(نڤریە االدب املعارص وقراوە الشعر:ص75.
)52(ن.م:ص76

)53(اشكالیە املصطلح فی الخگاب النقدی العربی الجدید:ص340.
)54(الكتابە واالختالف:ص133.

لونجامن،  للنرش،  العاملیە  املرصیە  الرشكە  عنانی،  د.محمد  الحدیثە،  االدبیە  املصگلحات  )55(
گ2،1997،ص131.

)56( اشكالیە املصطلح فی الخطب النقدی العربی الجدید:ص340.

)57( اشكالیە املصگلح فی الخگاب النقدی العربی الجدید:ص350.

)58(ن.م:ص351-350.
)59( اشكالیە املصگلح فی الخگاب النقدی العربی الجدید:ص345.

معارصە،گ1،دار  شعریە  لنصوص  ترشیحیە  الغژامی،مقاربات  النص،عبداللە  ترشیح   )60(
الطلیعە،بیروت،1987،ص71.

)61( الخطیئە والتفكیر، قراوە نقدیە لنموذج لسانی، عبداللە الغذامی، ط1، النادی االدبی الثقافی، 
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السعودیە،1991،ص50.

)62( معجم املصطلحات االدبیە املعارصە، سعید علوش، منشورات املكتبە الجامعیە، الدار البیضاو، 
1984، ص97.

بڕوانە)مصگلحات النقد العربی السیامووی، االشكالیە واالصول  زانیاری زیاتر بۆ )63(
دمشق، 2005،  العربی،  الكتاب  اتحاد  منشورات  بوخاتم،  علی  د.موالی  االمتداد2004-2003،  و 
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1_دهستپێكیسهرههڵدانیبهعس
بهعستاپێشڕاپۆرتیئهقائیدی
یانكۆنگرهیقهوميیشهشهم

رامیارمەحمود


خەاڵتی )سەدام حسێن سەدام دەربــارەی عەفلەق یوسف میشاڵ
ئاسمانەبۆبەعس،خەاڵتیبەعسیشەبۆنەتەوە(.

عەرەبیشەپۆلێكی ڕۆشنبیزی بیستەمدا یەكەمیسەدەی لەنیوەی
سیاسیتازەبەخۆیەوەئەبینێتكەئێمەئەوشەپۆلەبەشەپۆلی
عروبەناودەبەین،لەسوریائەمئایدیایەلەمالەكەی)السبكی(كە
شوێنیبیرمەندیعروبی)زەكیاالرسوزی(وكۆمەلەخوێندكارێكی
بەگوێرەی ماڵەدا لەو هەر كە بوو ئەسكەندروونەیی پەناهەندەی
تكلم  )هكزا  االرســوزی دەروێشەكانی الجندی( )سامی ڕیوایەتی
القرن )نشو و فیختە املانیە( الی االمە  )خطابات  و نێچە زرادشت(ی

التاسععشر(یه.ا.چامپرلین،و)كفاحی(هیتلەریانخوێندووەتەوە
وپێیكاریگەربوون)سامیالجندی،البعث،دارالنهار1969(.

ڕەسمی مۆڵەتی 1935 ساڵی لە كە املثنی( )النادی  لەعێراقیش 

مۆدێرنیزمیپشتبهستووبهدهوڵهت
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میوانداریكردنی شوێنی كە گرت چاالكی بە دەستی ساڵدا لەهەمان و وەرگرت
فیكریعروبەكۆمەڵەكەسانێكیخاوەننفوزیوەكسامیشەوكەتوعبدالرحمن
عارف، عبدالرحمن سەردەمی لە وەزیران ئەنجوومەنی بەسەرۆكی بوو كە بەزاز
)یونسالسبعاوی(یشكەبۆیەكەمجارلەسەرئاستینیشتمانیعەرەبیكتێبی
دووەمی نیوەی لە عەرەبی، بە كرد ئینگلیزییەوە زمانی لە هیتلەری )كفاحی(
سەدەیبیستەمدالەیەكساڵدا1963،عروبییەكانلەسوریاوعێراقهاتنەسەر
حوكم،بەاڵملەعێراقلەحوكمدەركرانوپاشانلەساڵی1968داگەڕانەوەسەر
حوكمدا لە 2003 ساڵی بەریتانی( )ئەمەریكی- هاوپەیمانەكان جەنگی تا حوكم
سەرەتاییەكانی قۆناغە دەربارەی دەتوانین ئێستادا لە بەاڵم عێراقدا، لە مانەوە
تێزی دەربارەی فراوانی بە تێكستەكەمان لەباردا دەرفەتێكی لە ئەدوێن، بەعس
لە )عەفلەق( خیتابەكەی یاخود پێغەمبەر بۆ تەماهیكردن ئاستەكانی و ڕەگەز
مودەرەجاتیزانكۆیسوریابەناوی)ذكری الرسول العربی(لەساڵی1943داوسەدام
بەیاننامەی نیسانی/1947 دووشەممە7/ ڕۆژی بەیانی لە ڕوو. دەخەینە حسێن
دامەزراندنیحیزبیبەعسباڵوكرایەوە،بەعسییەكانقاوەخانەیالرشیدیهاوینەیان
بەكرێگرتبۆكۆنگرەكەیانكەقاوەخانەی)اللونابارك(یشیپێدەوتراكەدەكەوێتە
بە بووە ناوەكەی فەڕەنسی دەستدرێژی پاش كە بەغدادەوە شەقامی دەروازەی
بیستونۆیئایارلەوشوێنەداكەئێستاسەنتەریڕۆشنبیریڕووسیتێدایەلە
دیمەشقكۆنگرەكەسێڕۆژیخایاند،هەینیوشەممەویەكشەممەو)چوار
دانیشتنێكی هات، كۆتایی دانیشتن بەشەش نیسان( مانگی شەشی و پێنجی و
بەیانیانودانیشتنێكیئێواران،ئەندامانیكۆنگرەزۆربەیانخوێندەواروڕۆشنبیران
كە ئەوەی بەعسییەكان ڕیوایەتی بەگوێرەی بەشداربووان ژمارەی پێكهاتبوون،
دامەزراندنی كۆنگرەی لە بەعس دەبوونووشەی كەسێك دووسەد كراوە تۆمار
1947ەوەبەتەواویدەستیپێكردوبەعسسیفەتیحیزبیبەخۆیەوەگرتوەك
)ناجیعلوش(دەڵێت:تا1945بەعسبزووتنەوەیەكیتەبشیریبوولەنێوەندی
)بڕوانە: باڵودەكردەوە عەرەبی( )بەعسی بەناوی باڵوكراوەكانی و خوێندكاراندا
الثورە والجامهر- ناجی العلوش- دار الطلیعە- الطبعە الثالثە- بیروت(.بەاڵملێرەدائەخوازم

ئاماژەبەهەندێكڕوونكردنەوەبدەملەبارەیدامەزراندنیبەعسەوەوئەوكێشەیەی
ڕاستەقینەی)سەركردە دامەزرێنەر(ە، واتا  خاوەنی كێ بەوەی ئارادایەسەبارەت لە
و ڕاستەقینە دامەزرێنەری االرسوزی وایە بڕوایان زۆرێك )االرسوزی( یان  )عفلەق( 

)اللواو كردایەتی بەسەر شوبات بزووتنەوەی بەشێوەیەك بەعسە حزبی یەكەمی
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صالح الجدید(،)االرسوزی(یانوەكباوكیڕۆحیحزبیبەعسدەستنیشانكرد،

ئەوەیشایەنیباسە)االرسوزی(ئەمیندارینەێنی)عصبە العمل القومی(بوولەلیوای
ئەسكەندەرونە،ئەمڕێكخراوەلەئابی1930لەگوندی)قرنایل(یلوبنانیكۆنگرەی
دامەزراندنیبەست)بڕوانەالبابالثانی، الفصل االول/الحركەالقومیەالتقلدیە-بوعلی
یاسین،ضمن الكتاب: االحزابوالحركاتالقومیەالعربیە،بوعلییاسین،محمدجمال
ئەم الستراتیجیە( للدراسات العربی المركز الناشر: گیارە- نجاتی محمد باروت،
شوێنەواری بەاڵم بوو، كەم سیاسی ژیانی لەسەر كاریگەری ئەگەرچی ڕێكخراوە
فیكریوعەقائیدیئەمڕێكخراوەلەوعەرەبدابەهێزبوو،االرسوزیپاشئەوەی
و سەركردەكانی سەر بۆ هێرشكردن سەر كەوتە هەرەسیهێنا عطبە بڕواكانی
پڕ دژوارو لەژیانێكی ڕاگەیاند، ڕۆژنامەدا 1939لە ساڵی خۆی دەستكێشانەوەی
لەبەدگومانداژیابەشێوەیەكیبەدوخراپئەیڕوانییەهەمووگرووپوكەسێك،
تەناتهەڵوێستیبەعسەكەی)االرسوزی(لەسەرجەمحزبوڕێكخستنەكانیئەو
أحد-بروانە/سنوات ئەڵێت))أناالأتعاونمع تاوەكخۆی بوو ڕەها ڕەفزی كاتە
المخاچ1940-1947،جورجصدقنی/چمن املجلە،المناضل)املجلە الداخلیە لحزب البعث 
العربی االشرتاكی،یصدرها مكتب االعالم والنرش فی القیادە القومیە(،العدد248ایار-حوزیران

1991(لەدیارترینشاگردەكانی)د.وەیبالغانم(بووكەدەربارەیژیانیاالرسوزی
ئەڵێت)ئەتوانمڕۆژانیزكیاالرسوزیلەساڵی1942دابەڕۆژانینێچەبشوبهێنم(
وسلێمانالعیسی–شبە)پاشماوەیپیغەمبەران(ناویبردوە_بڕوانە))هەمان
زەمان( )ئیمامی بە الجندیش 17،ص18(وسامی املناضل-العدد248-ص سەرچاوە

وەسفیكردوە..
تا )عەفلق(ەوە )االحیاوالعربی( بزوتنەوەی بە ــوزی االرس بەعسی پەیوەندی 
ڕادەێكلەسەرئاستیبنكیحزبیتێكەڵبوو،شاگردودەروێشەكانیانئامادەی
ئەبوون،بەاڵم)االرسوزی(هەرگیز)غەفلق( دانیشتنەكانیهەردووال كۆبونەوەو
هاتە لەالیەك)االرسوزی(وەكسەركردەیەكیعروبی یخۆشنەئەویست،چونكە
دیمەشقئەوكات)عەفلق(الوێكبووبۆدەسپێكردنیخەباتیسیاسیوفیكریخۆی
ئامادەئەكردوهیچڕابردووێكینەبوو،ئەمەجگەلەوەی)االرسوزی(تۆمەتیشیوعیەتی
لەگەڵ ئەو دۆستایەتی بەڵكو نەبوو، شیوعی عەفلق بەاڵم پاڵ)عەفلق( خستبوە
شیوعییەكانداتەنهالەژێركاریگەری)ئەندریەجید(دابووبەاڵمكاتێك)جید(چووە
دەربارەی خۆی كتێبەكەی ساڵی1937دا لە گەرایەوە و جاران سۆڤێتی یەكێتی
جید كاریگەری ژێر لە عفلق باڵوكردەوە، ڕژێمیشیوعی بە بەرامبەر ئومێدی بێ
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داپەیوەندیخۆیبەشوعیەكانەوەتەاڵقداولەدۆستەوەبووبەدوژمنیانبەاڵم
واباشترەبۆزیاترتێگەیشتنلەمكێشەیەڕونكردنەوەیزیاتربدەینلەمبارەیەوە
دەربارەیئەوەیكەحیزبیبەعسوەكسەرچاوەیعەقائیدیهەمیشەدوورودژ
بەكۆمۆنیزموسۆشیالزمبووە،وشەیئیشتراكییەتلەنیوەیدووەمیساڵی1952
بەدیاریكراویلەكۆتایساڵی1952خرایەسەرحزبیبەعسپاشانبەگوێرەی
ئەدەبیاتیبەعسلەوسەردەمەدائیشتراكییەتوەكپاشكۆولقێكلەناسیۆنالیزمی
بە عروبەیە، جەوەهری و بنەرەت كە ئەوەی پێیەی بەو كراوە ڕاڤە عەرەبایەتی
گوێرەیشەهادەتی)جاللفاروقالشریف(بۆیەكەمجارناویحزبیبەعسیعەرەبی
ئیشتراكیلەشوباتیساڵی1953دادەركەوتلەسەرباڵوكراوەكانیحزبیبەعس،
بڕوانە))البدایات االولی فی ذاكرە الرفیق جالل الرشیف/ املناضل – العدد 166((هەڵبەتە
هۆیسەرەكیسەرباركردنیوشەیئیشتراكییەتئەگەڕێتەوەبۆیەكگرتنیحزبی
بەعسلەگەڵحزبیئیشتراكیعەرەبیكە)اكرمالحورانی(سەرۆكیبوولەنیوەی
دووەمیساڵی1952بەگوێرەیڕێكەوتنێككەدەستووریحزبهەماندەستووری
دامەزراندنیبەعس1947بێت.دووەمیانسەربازكردنیناویئیشتراكییەتبۆسەر
حزبیبەعسیعەرەبی،سێیەمیانسەربازكردنی)اكرمالحورانی(بۆسەركردایەتی
حزبیبەعس،واتاسەركردایەتیەكەبكرێتەسەركردایەتیەكیسیاسی)میشیل عفلق 
فارووق )جالل شەهادەتی گوێرەی بە هاوكات الحورانی( اكرم  البیطار-  الدین  – صالح 

الحورانی(ناویئیشتراكییەتلەكۆنگرەیقەومیدووەمدابەتەواویجێگیربووە
هەڵبەتەكۆنگرەیقەومیدووەمبەگوێرەیبەڵگەنامەیحزبیبەعسلەحوزەیرانی
ساڵی1954لەدیمەشقبەستراوە،ئەمەجگەلەوەییەكگرتنەكەبایەخێكیجەماوەری
هەبوو،بۆحزبیبەعسچونكەپارتەكەی)اكرم الحورانی(بنكەیەكیجەماوەریو
جوتیاریهەبووە،ئەمەلەكاتێكدابەعسشێوەكاركردنێكینوخبەویوڕۆشنبیری
بەخۆوەگرتبوو،هەرچەندەلەوشوێنەداقسەلەسەرڕەگەزئەكەینولەكاتێكی
ترداورترئەممەسەلەیەشیئەكەینەوە،بەاڵمئەوەندەیبوارمانهەبێتبالێرەبزانین
چیرۆكیخودی)عفلقوالبیگار(چییەلەسەركۆمۆنیزملەوتاری)نحن والشیوعیە 
من خمسە عرش عاما/ صالح الدین البیطار و میشیل عفلق(كەلەنامیلكەی:القومیە العربیە 

و موقفها من الشیوعیە/ مكتب البعث العربی- دیمشق 1942(دائەڵێت:لەساڵی1928

ئێمەخوێندكاربووینپاشئەوەیڕوومانكردەخۆرئاوابۆخوێندنهیچسۆزێكمانبۆ
مەسەلەكەمانبەدەستنەهێنابۆئەوبڕواسەرەتایانەیكەهەمانبووە،جگەلەهەندێك
سۆزیسۆشیالستشیوعییەكانیپەرلەمانیفەڕەنسی،پاشانئەوەڕوونئەكەنەوە
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كەپەیوەندیئەوانبەسۆشیالزمەوەلەڕێیفیكروزانستەوەبووەمەبەستلەوەی
كەحزبیشیوعیوئیشتراكییەكانیناوسوریاشتێكیمردووودۆگمابووەپاشان
دێتەسەرئەوەیئەڵێنئێمەدووبرینمانهەبووەبرینێكیقەومیكەدەرئەنجامی
ئیستیعماربوو،لەگەڵبرینێكیكۆمەاڵیەتیكەبەرەهمیجەهالەتیكۆمەڵگابوو،
پاشاندەڵێنئێمەبەهیچشێوەیەكگوێڕایەڵیعەقڵیەتیكۆمۆنیستینەبووینلە
كاتینێشتەجیبوونیشمانلەخۆرئاوادابەڵكوتەنهائاگاداریئێمەلەشۆسیالزم
لەڕێگەیئەدەبیەئازادیخوازەكانیوەك)ئەندرێجید(و)ڕۆمانڕۆالن(ەوەبووە،
پاشاندەڵێنكەهەمیشەهەوڵیانداوەلەباسەكانیاندافیكریتازەدەركەوتووی
عەرەبیمورتەبەبكەنبەفیكرەكانیفەیلەسوفیئەڵمانی)نیچە(یدوژمنیگەورەی
ڕاكێشانیئەوكەمایەتیە سۆشیالزم،لەسەرحزبیشیوعیسوریاشدەڵێنهێزی
نەژادیوئاینیانەبووەكەنامۆنبەسروشتیئومەیعەرەبیوئامانجەقەومییەكانی.
لەگەڵئەوەشدائەتوانینئاماژەبۆئەوەبكەینبەگوێرەیڕیوایەتی)سامیالجندی(
كەیەكێكەلەدامەزرێنەرانوئەودەڵێتئەوسەردەمەكۆبوونەوەیەكیزۆرهەبووە
بەاڵمسەرئەنجامیشكستبووە،ئاماژەشبۆئەوەدەكاتكەیەكێكلەوكۆبوونەوانە
)عفلق(و)البیگار(یشیتیابووە،لەهەمانكاتدا)فایزاسماعیل(كەلەپاڵ)سلێمان
بەعس بەناوبانگی برایسەركردەی بەعسو)وصفی الغانم( العیسی(یشاعیری
)د.وەیبالغانم(لەساڵی1949دابانگەوازیبەعسیانبردەبەغدادبەاڵمهەڵبەت
زووئەگەڕێنەوە،بڕوانە)بعث العراق، صلتە صدام قیاما وحطاما- حازم صاغیە- دار الساقی- 
الطبعە االولی 2003(هەڵبەتە)فایزاسماعیل(شەهادەتیئەوەیداوەدیدارێكلەنێوان

)االرسوزی(و)عفلق(داڕوویداوەلەقاوەخانەی)لوازیس(كەئەكەوێتەنێوان
قاوەخانەی)هاڤانا(وسینما)ئەهرام(وەلەدیمەشق.

بە دامەزرێنەرە سەركردەی كێ كێشەی خستنەڕووی لە وردبوونەوە زیاتر بۆ
پێیشەهادەتوڕیوایەتی)سامیالجندی(االرسوزیلەساڵی1939حزبێكبە
العربی(بەمشێوەیە القومی سەركردایەتیخۆیدایدەمەزرێنێتبەناوی)الحزب

بۆمانئەخاتەڕوو)الحزبالقومیالعربی–ڕمزە:نمر/
1-العرب االمە الواحدە 

2-للعرب زعیم واحد یتجلی عن امكانیات االمە العربیە یمثلها ویعرب عنها اصدق تعترب.
تقدر  الیە  وبالنسبە  العلیا  املپل  تنبپق  املقدسات، عن  القومی، مصدر  اننا  العروبە: وجد  -3
پرەنسیبانە ئەم بڕوانە)سامی الجندی ص22(هەر قیم االشیاو- العربی سید القدر(

هەمانپرەنسیبەكانیحزبیبەعسەكە)االرسوزی(ساڵیدواتردایمەزراند،بەاڵم
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پاشماوەیەكیكەماالرسوزیسەفەرئەكاتبۆعێراق،هەڵبەتەئەمسەفەرەبە
ماوەیەكیكەمپاشدامەزراندنی)الحزبالقومیالعربی(بۆئەوەیببێتبەمامۆستا
هۆی ئەبێتە ئەمسەفەرەی بەغداددا، ڕەسمییەكانی قوتابخانەكانە لە یەكێك لە
وردوخاشبوونیحزبەكە،هەڵبەتەسەفەرەكەیاالرسوزیلەالیەكبۆدابینكردنی
بۆ لەالیەكیش ئەژیا، وسەختدا بێدەرەتان ژیانێكی لە بووچونكە بژێویخۆی
لە ئومێدەكانی بەاڵم سیاسی، چاالكی بۆ بوو لەبار هەلومەرجێكی دۆزینەوەی
بۆ دانابوو وای )االرســوزی( هات، كۆتایی گەورە نائومێدی بە عێراق بۆ چوون
خۆی بەاڵم غازی، مەلیك عێراقی العروبە(، )العراق ئەڕوات عەرەبایەتی عێراقی
لەنێوانحوكمیسیانی)ئینگلیزی-عبدااللە-نوریسعید(بینیەوە،بۆیەاالرسوزی
لەكۆتاییوەرزیخوێندنداولەهاوینی1940دائەگەڕێتەوەبۆسوریا.هەڵبەتە
عێراقی ئەسكەندەرونە لیوای عروبییەكانی بكەین ئەوە بۆ ئاماژە لێرەدا باشترە
مەلیكفەیسەڵییەكەموغازیكوڕیانبەسەردەمی)بروسیایعەرەب(لەقەڵەم
وەك عێراقیان ڕابردوو سەدەی سییەكانی و بیست عروبییەكانی تەنانەت ئەدا،
پێگەیدەوڵەتێكیگەورەییەكگرتووعەرەبتەمشائەكردو)مەلیكفەیسەڵ(یش
وەكبسمارێكیعەرەب،ئەمەجگەلەوەیبەعسییەبەراییەكانزۆرلەژێركاریگەری
تەنانەت دەزانــی شۆڕشە ئەو كــراوەی بەدرێژ خۆیان و بوون عەرەبدا شۆڕشی
ئااڵیبەعسییەكانهەمانئااڵیشۆڕشیعەرەبیەتەنانەتوەك)جورجصدقنی(
ئەڵێتپەیكەرێكیمەلیكفەیسەڵیانلەساڵۆنیمەكتەبیحزبیبەعسلەگەڕەكی
املخاض 1947-1940/  بڕوانە)جورج صدقنی: سنوات  دانابوو، دیمەشق لە )السبكی(
املناضل- العدد 251 ترشین الثانی- كانون االول 1991(پاشگەڕانەوەی)االرسوزی(لە

عێراقكاربۆسەرلەنوێدامەزراندنەوەیحزبئەكاتلەگەڵئەوخوێندكارانەیلە
سەرباری بوون حزبەكە تۆیی ئەوانیش كردبوو، كۆچیان ئەسكەندەرونەوە لیوای
)السبكی( لەگەڕەكی كوكش بینایەكی لە ئەژیان، خانووەكەیدا لە كە ئەوانەی
بەگوێرەیوەسفی)سامیالجندی(لە29تشرینیدووەمیساڵی1940كۆبوونەوەی
دامەزراندنیانگێڕالەساڵڕۆژیدەستدرێژكردنەسەرلیوایئەسكەندەرونەو)سامی
الجندی(ئەڵێ)لە29یتشرینیدووەمیساڵی1940تەنهاشەشكەسبووین
لەژوورێكیبچووكداكۆبوونەوە،االرسوزیموحازەرەیەكیپێشكەشكردینلەسەر
ئەڵێیت ئینجا كاتژمێریخایاند( نازییەتكەچوار و دیموكراسیەتوشیوعیەت
بەناوی عەرەبی حزبێكی دامەزراندنی كۆتاییدا لە گیراو دامەزراندن كۆبوونەوەی
هەن بەعس ناوی لەسەر كە كێشانەی ئەو دەربــارەی ڕاگەیەنرا. البعپ( )حزب
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تاڕادەیەكشوێنیملمالنێیەلەنێوانهەوادارانی)االرسوزی( و )عفلق(دا، )د. وەیب 
الغانم(كەلەبەعسییەبەراییەكانوكۆنگرەیدامەزراندنیشلەساڵی1947وەك

ئەندامیلیژنەیتەنفیزییەكەمهەڵیبژاردئەمەجگەلەوەیدكتۆر)وەیبالغانم(
وەكهەریەكێكلەشاگردەكانیاالرسوزیبڕوایەكیقووڵیبەعروبەونەتەوەی
عەرەبهەبووئەمبڕوایەوایكرد)وەیبالغانم(كتێببی)رسائل الی االمە االملانیە(
یفیختەوەرگێڕێتبۆزمانیعەرەبی،ئەوەیشایەنیباسە)جاللفاروقالشریف(
لەبیرەوەرییەكانیدالەبارەیكۆنگرەیدامەزراندنیحزبیبەعسئەڵێتگەورەترین
گروپی بە بوو الغانم( وەیب )د. پەیوەندییەكانی و ڕازیكردن كۆنگرە ئەنجامی

)عفلق( و )البیگار(
الپانی 1982(  العدد 156كانون   – املناچل  الرشیف/  الرفیق جالل  ذاكرە  االولی فی  البدایات 

لە لەگەڵكۆمەڵێك االرسوزی ئەوەیكردووەكە ڕیوایەتی هاوكات )وەیب الغانم(

لیواییەكاندالەماڵی)عبدالحلیمالقدور(لەدیمەشقحزبێكیدامەزراندووەبەناوی
)حزبیبەعس(وهەمیشەئەوەشیدووپاتكردۆتەوەكەناویحزبەكەیاالرسوزی
بەعسبووە،ئەوەششایەنیباسە)د.وەیبالغانم(هیچپەیوەندێكیبەبەعسی
عەرەبیدیمەشقەوەنەبووەكە)عەفلق( و )البیطار(سەرۆكایەتیئەكرد،بەڵكوبەعسی
)وەیبالغانم(ڕەگوڕیشەیئەچووەسەرئەوبەعسییەعەرەبییەیكەاالرسوزیلە
29تشرینیدووەمی1940دایمەزراند،بڕوانە)املناضل، العدد248/ املناضل العدد/ 246 
سنوات املخاث، جورج صدقنی(بەاڵم)سڵیمانالعیسی(لەبیرەوەرییەكانیدادەڵێت

وشەیبەعسسەرەتالەماڵەكەی)السبكی(بەكارمانئەهێناپێشدامەزراندنو
ڕاگەیاندنیحزبێكبەناویبەعسەوە،بەاڵم)جاللالسید(كەسەرۆكیكۆنگرەكەی
لە نكۆڵی كە كەسێكە دیارترین 1947 ساڵی لە بوو بەعس حزبی دامەزراندنی
بەعسییاالرسوزیدەكاتوبەگوێرەیئەدەبیاتیبەعسیشئەوبەنوێنەریتەیاری
ڕەگەزپەرستیوشۆڤێنیدائەنرێتلەكۆنگرەیدامەزراندنداوهاوكاتلەپێشەنگی
ئەوانەیكەلەگەڵجیاكردنەوەیعروبەوئیسالمیدابووەودژایەتیئەوئاڕاستەیەی
كردووەكەویستوویەتیپەیوەندیبەعسبەئیسالمەوەتەاڵقبدات،ئەمەشلە
یەكێكلەموحازەرەكانیدابەناوی)الهجرەالنبویە(كەلە)نادی الپقافە(ی)دیر الزور(
كەیانەیەكیبەعسیبووەبەرلەدەركردنیڕۆژنامەیبەعس،پێشكەشیكردووەلە
ساڵی1946دەریبڕیوە،ئەوەئەگێڕێتەوەكەلەبەردەمهۆتێلی)االوریانپاالس(
لەدیمەشقساڵی1942لەگەڵ)البیگاروعفلق(دائەبێتهەرسێكیانلەهۆتێل
دێنەدەرەوە)زكی االرسوزی(ئەبیننبەگوێرەیڕیوایەتی)جالل السید(بەحوكمی



170

ئەوەیاالرسوزیپەیوەندیبە)جاللالسید(باشئەبێت)االرسوزی(جاللالسید
ڕائەگرێتوپێیدەڵێت:كیف االحوال؟ ماژا تصنعون؟ئەویشئەڵێ:نحننرسمدستور
اصحابك  ان  الحمدللە  ئەڵێت: االرسوزی العربی( البعث )حزب اسمە قومی لحزب
بەعسی بوونی لە گومانێك هیچ بەاڵم القومی. املیدان  الی  نزلوا  مل یعودوا شیو عیین 

االرسوزیدانییەبەرلەبەعسیعفلقوالبیگار،سەركردەیبەعس)سامیالجندی(
وەكخۆیدەڵێتلەساڵی1946داپەیوەندیبەبەعسیعەرەبییەوەكردئەڵێت:
مندواكەسبووملەبەعسییەكەمەوەپەیوەندیبكەمبەبەعسیدووەمەوە،بەاڵم
لەڕاستیدا)وەیبالغانم(دواینكەسبووكەڕازیكراپەیوەندیبكاتبەبەعسی
پاڵەپەستۆی ژێر لە 1942دا ساڵی لە )االرســوزی( بەعسی هەڵبەتە دووەمــەوە
هەژاریوژیانیپڕلەستەمیئەوكاتەداهەڵوەشایەوەبەتایبەتیسەركردەكەی،
بەاڵمپرەنسیبەكانیبەعسی)االرسوزی(هەمانئەوپرەنسیبانەبووكەاالرسوزی
كە الجندی( )سامی ڕیوایەتی بەگوێرەی العربی( القومی )الحزب بۆ دایڕشتبوو
پێشترئاماژەمانپێكرد،بەاڵم)وەیبالغانم(بەشێوەتێكستێكیجیاوازگوزارشتی
لێكردووە،وەك)امە عربیە واحدە-ە وگن عربی واحد- العربی السید القدر( لە شوێنێكی 
تردا )العرب امە واحدە- وگن العربی وگن واحد- العرب سید القدر- الزعامە العربیە زعیمها 

عربی واحد(لەشوێنێكیتردابەچڕتروكورتتر)املبادیو: امە واحد، شعب واحد، زعیم 

واحد(ئەوەیشایەنیباسەئەوكاتەی)االرسوزی(مامۆستابوولە)دیرالزور(

واتالەسییەكانداوشەیبەعسیلەپاڵوشەیڕێنسانسو)نهچه(دابەكاردەهێنا
)جورج صدقنی، سنوات املخاض 1940- 1947 / املانچل،العدد250ایلول-تشریناالول
1991(هاوكات)عبد الخالق النقشبندی(لەبیرەوەرییەكاندائەڵێتلەپۆلیحەفت
یانهەشتبوومكەئوستاد)زكیاالرسوزی(وەكمامۆستاهاتە)دیرالزور(تەنها
چەندمانگێكمایەوە،بەاڵمكاریگەریئەوگەلێكزۆربوو،)بدایات فی ژاكرە الدكتور 
الرفیق عبد الخالق النقشبندی، اجری اللقاو الرفیقان فۆاد بالگ- یاسین سلامن/ املاچل، العدد 

99 متوز 1977- دیمشق(هەڵبەتە)عبدالخالقالنقشبندی(سەرەتایخوێندنیلە)دیر

الزور(بووپاشانئامادەییلەدیمەشقتەواوكردولەساڵی1947كۆلێژیپزیشكی
تەواوكردوپاشانهەرلەدیرالزوركەبەیەكێكلەپارێزگاسەرەكییەكانیسوریا
ڕێكخراوی بە پزیشك،سەر بووە دەوڵەتیسوریا پۆلێنكردنی پێی بە دادەنرێت
)عصبەالعملالقومی(بووپاشانلەبزووتنەوەكەی)ڕشیدعالیالكیالنی(ودواتر
بزووتنەوەیبەعسبوو،لەوئەندامەدامەزرێنەرانەشەكەدەستووریبەعسیانلە
ساڵی1947دادانالێپرسراویلقی)دیرالزور(یشبوو.ئەتوانینبڵێینبۆیەكەم



171

جاربەكارهێنانیناویحزبیبەعسبەسەركردایەتی)االرسوزی(بووەوپاشان
)عفلق(ئەمپرۆژەیەتەواودەكاتئەمەجگەلەوەیهەڵبژاردنیوشە)االحیاو(
لەژێر یەكترن واتای هاو هەردووكیان كە )عفلق(ەوە لەالیەن )البعپ( پاشان و

كاریگەریئەوەدابووكە)عفلق(عاشقیڕابەریئیتاڵی)ماتزینی(بوو.

پەراوێز:
1-صالح الدین البیگار)1912(لەدیمەشقلەدایكبووەوسیاسەتمەدارێكیسوریو
دامەزرێنەریحزبیبەعسیعەرەبیئیشتراكییە،فیزیایلەپاریسخوێندووەولە
سییەكانداگەڕاوەتەوەدیمەشقلەگەڵعەفلەقدالەبواریوانەوتنەوەداكاریانكردووە
وبواریخوێندنگایانكەڵكلێوەرگرتووەبۆباڵوكردنەوەیبیروباوەڕەكانیانولەگەڵ
عەفلەقداڕێكخراوی)االحیاوالعربی(یاندانا،بووبەوەزیریدەرەوەیسوریالە
سەردەمی)شكریالقوتلی(لەساڵی1956دا،بووبەجێگریسەرۆككۆمارپاش
یەكێتیمیسروسوریالەساڵی1958پاشانهاتەسەرحوكمیبەعسییەكانلە
مارس1963داچوارجاركرابەسەرۆكیوەزیرانوپاشانبزووتنەوەیشوباتیلە
ساڵی1966گیراوپاشانتوانیپەنابباتەلوبنان،بەغیابیحوكمیلەسێدارەدانی
درا،لەساڵی1970دالێبووردنیبۆدەرچووبۆماوەیەكیكەمهاتەوەبۆسوریا،
پاشانڕۆیشتەوەبۆپاریسولەوێژیانیبەسەربردولەساڵی1978لەپاریس

گۆڤاری)االحیاوالعربی(بەرهەڵستكاریدەرئەكرد،لەساڵی1980تیرۆركرا.

2-میشالیوسفعفلقساڵی1910لەدیمەشقلەخێزانێكیناوداربەخەباتكردن
دژیتوركلەدایكبووە،لەپاریسمێژوودەخوێنێت.

لەساڵی1968كەبەعسییەكانبۆدووەمجاربۆیەكجارەكیهاتنەسەرحوكملە
عێراقئەوكاتبەتۆراوییلەبەڕازیلئەژیالەگەڵژنەكەوچوارمنداڵەكەیدالە
ماڵیخاڵیكەپزیشكیخانەنشینبوو،ئەوكاتسەركردایەتیقوتری)صالح عمر 
العلی(ڕاسپاردبەچونبۆبەڕازیلقەناعەپێكردنیعفلقبۆگەڕانەوەیبۆعێراق

پاش3هەفتەقەناعەتیپێكردوگەڕایەوەبۆعێراق،هەڵبەتەئەممەسەلەیەبۆ
بەخشینیشەرعییەتبووبەدەسەاڵتیبەعسلەعێراقدابەگوێرەیگێڕانەوەی
)صالح عمر العلی(ئەوەیلەپشتپێشنیاریگەڕانەوەی)عفلق(ەوەبووە)احمد 

حسن البكر( بوو.

بڕوانە))صالح عمر العلی یتذكر- الحیاه، 2003/4/12-7(
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لەساڵی1989دالەیەكێكلەخەستەخانەكانیپاریسدامرد.
ئااڵی بە كردییانەوە بەعسییەكان كە عەرەبی ئااڵیشۆڕشی پەسەندكردنی  -3
دەوڵەتوبریتیبوولەڕەنگەكانیسووركەڕەنگیشۆڕشیعەرەبییەوسەوزهی

فاتمییەكانەوسپیهیئەمەوییەكانەوڕەشیشهیعەباسییەكانە.

ساڵی2005
مۆدێرنیزمیپشتبەستووبەدەوڵەت

بەشێكلەبەعسیزموەكخوێندنەوەیەكیمێژووییوفیكریی

سەرەتا:
ڕووت تیۆری باسێكی وەك مەدەنی، كۆمەڵگای لەسەر قسەكردن باسەدا، لەم
كۆمەڵگای تیوریزەكردنی گرنگی لە لەبەرئەوەی نەك فەرامۆشكراوە... گشتی و
بەشوێنشیكردنەوەی لەبەرئەوەیمنهەوڵمداوە بەڵكو بكەمەوە، مەدەنیكەم
تیۆریئەوبابەتەدابچملەڕێگایتاقیكرنەوەیلەناوكایەیمێژووییداوتێڕامان
لەناو فیكر و بكەم سەركەشی زیاتر هەوڵمداوە لێرەدا دیاریكراو، دۆخێكی لە
كایەیسۆسیۆلۆجی-سیاسیكۆمەڵگایەكیدەستنیشانكراودابخەمەگەڕكەهەموو
ئەندامێكیكۆمەڵگایكوردیپێوەیپەیوەستە..بۆیەلێرەداویستوومەلەوجوڵە
فەرهەنگییەبدوێمكەوەككوردلەناویداگوزەراوینوزۆروریایئەوەشبوومكە
خۆمبەدووربگرملەحوكمدانیپێشوەختوشوبهاندنیئەزموونیدەوڵەتیعێراق
بەئەزموونێكیدیكە.بۆئەممەبەستەچەندتوانیبێتملەمباسەداڕەچاویهەم
سەردەمیعێراقیپاشایەتیهەمسەردەمیكۆماریشبكەم،بەشوێنئەوڕەگو
ڕیشەسیاسیوسۆسیۆلۆجییا-نەدابچمكەكۆمەڵگایعێراقدەگەیەنێتەدۆخی
و فیكری پرۆسەیەكی بۆ مێژوویی پرۆسەیەكی وەرگێڕانی هەڵبەت )بەعسیزم(.
پشكنینیئەوپێكهاتەوفاكتەرانەیكەكۆمەڵگالەسەردەمیبەعسیزمدادەگەیەنێتە
ترۆپكیدەمجسازیكردنلەناودەوڵەتداكارێكیقورسەوبەهەوڵینەكمنوچەندە
نووسەرێكیشپڕنابێتەوە،بەاڵمبەشداریكردنلەوپرۆژەیەداكارێكیبایەخدارە.

بەپلەیسەرەكیئەمباسەلەسەردەوڵەتخولدەبەستێتولەشوێنەوارەسیاسی
وئابووریوفەرهەنگییەكەیدەوڵەتدەدوێتلەكۆمەڵگایعێراقیدا،دواجارقسەش
لەسەرئەوچینەكۆمەاڵیەتییەدەكاتكەبەچینیناوەڕاستدەناسرێتوئەدەبیات
وڕۆشنبیریئێمەفەرامۆشیكردووەوكڵۆڵییەكیگەورەمانهەیەبەناسینەوەی
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ئایدۆلۆژیچەپڕەوانەكەچاالكیسیاسیوفیكریخۆی بەحوكمیدۆگمایەكی
لەسەرلەوەهمی)پرۆلیتاریا(بونیاتناوە،چینیناوەڕاستئەوهێزەكۆمەاڵیەتییە
و پێكدەهێنێت عێراقی بیرۆكراتی تەكنۆ- دەوڵەتی پشتی بڕبرەی بەرفراوانەیە

لەسەردەستیبەعسسوڕیژیانیكامڵدەكات.

دەروازەییەكەم:
جەنگیجیهانییەكەممەزنترینڕووداویكۆمەاڵیەتییەلەمێژووینوێیعێراقو
كوردستاندا،چونكەئاسۆیەكیوایخستەبەردەمكۆمەڵگاكەپێشترنەبینراوە،
عێراقبەرلەجەنگلەبارودۆخێكیشێوەگۆشەگیرداژیاوەخەڵكبەشێكیكەمی
نەبێتهیچیانلەبارەیشارستانیەتینوێوڕووداوەكانیدەوروپشتیاننەزانیوە
وشارستانیەتیدەرەوەبەیەكێكلەدەرئەنجامەگرنگەكانیئەمجەنگەلەقەڵەم

دەدرێت.
سۆسیۆلۆجستوعێراقناسیگەورە)علیالوردی(دەڵێت:دەتوانینكۆمەڵگای
عێراقیبشوبهێنینبەنووستوویەكخەبەریدەبێتەوەڕووداویسەیردەبینێتو
تووشیملمالنێیەكیدەروونی-كۆمەاڵیەتیدەبێتكەئێستاشپێوەیدەتلێتەوە)1(
المكتبە انتشارات الوردی- العراقی-د.علی المجتمع الگبیعە )بڕوانە:دراسەفی
الحیدریە-سنەالگبع1996الگبعەاالولی(هەڵبەت)الوردی(دەیەوێتئاماژەبۆ
یەكێكلەكارنامەبەناوبانگەكانیبكاتیانیەكێكلەدۆزینەوەیسۆسیۆلۆجییە
كەكەسایەتی ئەوەیە ئەویش بدوێین.. لێی بەمشێوەیە كەدەشێت گرنگەكانی
عێراقیدەرئەنجامیدووكلتووریاندووڕۆشنبیرییە،ئەمەشبۆتەهۆیدوالیزمێكی
ڕۆشنبیری..كۆمەاڵیەتی،كاریگەریقووڵبەسەرپێكهاتنامانەوەدادەنێتوشایستەی
بایەخپێدانە،چونكەدوالیزمكاتێكلەكۆمەڵگایەكداڕوودەداتكەدووسیستەمی
بەهاكردنیدژبەیەكیهەبێت،ئەمەشبەهۆیگۆشەگیریكۆمەاڵیەتیوگەیشتنی
كتوپڕانەیشارستانیەتینوێبۆعێراقوبەهۆیئیحتاللەوەواتەداگیركردنەوە.

كافرن ئەوانە ئەوەی پڕوپاگەندەی بكەونە عوسمانییەكان ئاساییە شتێكی بۆیە
ئەمەش دیــارە هاتوون، ئیسالم و خەالفەت هەرەسهێنانی بۆ ئینگلیزەكان و
دەرئەنجامیبەركەوتنیدووجۆرژیانوجیهانبینیجیاوازەكەبەزمانی)داریوش
شایگان(كۆمەڵگاتووشیحاڵەتێكدەبێتكەلە)شیزۆفرینیا(بچێت)2()بڕوانە:
اوهامالەویە-داریوششایگان-ترجمە:محمدعلیمقلد-دارالساقی-الگبعەاالولی-
بەرووی ڕوو هاوچەرخدا عێراقی لە تەقلیدی كلتووری بۆیە هەر .)1993 السنە
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سێسیمبولینوێبووەوەكەنامۆبوونبەژیانوكلتووریوكۆمەڵگایعێراق.
لێرەدا )ئەفەندییە(یە. سێیەمیان و )سفور( دووەمیان )قوتابخانە(و یەكەمیان
جەنگی لە بەر بدوێم. ئەفەندییەوە لەبارەی كەمێك تەنها بە دەزانم بەگونجاوی
گەورەییەكەمدەزگاكانیعوسمانیپڕبوونلەجۆرەكەسانێككەپێیاندەوترا
ئەفەندی،ئەفەندیهەمووئەوانەیەكەجلوبەرگیئەوروپیانلەبەردایەولەدەزگای
حكومیداكاردەكەن،ئەوەیشایانیباسەئەفەندییەكانتوێژاڵێكیبەژمارەزۆرو
كاریگەربوون.لونكریكدەڵێت:)چینیئەفەندیخوێندەوارییونووسیندەزانن
و- جوتیار لە ڕقیان و جلوبەرگ بە دەدەن ئەوروپی الساییكردنەوەی هەوڵی و
عەشایەرە()3()بڕوانە:لمحاتاجتماعیەمنتأریخالعراقالحدیپ-الجزوالپالپ-د.
لەالپەڕە كتێبە ئەم بەشیشەشەمی بڕوانە هەروەها بغداد1972، الوردی- علی
لە بكەین نوێ چینێكی دەركەوتنی بۆ ئاماژە دەشێت بۆیە هەر ،)317 -301
ڕۆڵی و نوێن قوتابخانەی دەرچووی ئەمانە زۆریش كە )ئەفەندییە( كە عێراقدا
كۆمەڵگای بۆ تازە ژیاری خەسڵەتەكانی گواستنەوەی لە گێڕاوە كاریگەریشیان
بوون.. تورك و عێراق ڕەسەنی دانیشتوانی پەیوەندی حەڵقەی وەك عێراقی..
ئەوەیشایانیباسەوەزیفەیحكومیلەسەردەمیعوسمانیداقۆرخكرابووبۆچینی
ئەفەندیوپایەیەكیبەرزیكۆمەاڵیەتیانهەبوو،بەاڵمپاشجەنگیجیهانییەكەم
گۆڕانكارییلەوەزیفەیحكومیداڕوویدا.حكومینوێدەرگایوەزیفەیكردەوە،
هەروەهاقوتابخانەشبەفراوانیكرایەوەوئەگەرچیلەالیەنپیاوانیئاینییەوەحەرام
وەزیفەی ڕەواجی لەگەڵ بەاڵم الوازبوو، قوتابخانە لە پێشوازیكردن كرا.سەرەتا
حكومیداقوتابخانەشگەشەیكرد،ئەوەیشایانیباسەدەسەاڵتیعوسمانیلەگەڵ
داگیركەرانداكۆتاییهاتوسااڵنی1917بۆ1920عێراقخەباتیدژبەداگیركەری
عێراقدا، مێژوویسیاسی لە ڕوواوێك گرنگترین بەاڵم بینی، بەخۆیەوە ئینگلیزی
دروستكردنیدەوڵەتیعێراقەلەالیەنئینگلیزەكانەوە،منلێرەدائەوەمبەالوەگرنگ
نییەبڵێینئەمدەوڵەتەبۆپاراستنیبەرژەوەندییەكانیئینگلیزبووە،بەڵكومن
لێرەداقسەلەسەرئەودەرئەنجامەسیاسیوكۆمەاڵیەتیوئابووریوكلتوورییە

دەكەمكەلەئەنجامیدروستبوونیدەوڵەتیعێراقەوەهاتەگۆڕێ.
كۆمەڵگایعێراقیلەسەرەتایئەمسەدەیەدایەكگەلویەككۆمەلەیسیاسی
یەكگرتووكۆینەدەكردەوەئەمەشنەكلەبەرئەوەیعێراقفرەنەتەوەوكەمایەتی
وفرەمەزهەبە،بەڵكوهۆكەیبەبڕوایسۆسیۆلۆجیستوعێراقناسیگەورە)حنا
بگاگو(دەگەڕێتەوەبۆ)ماوە(یەكیزۆرلەنێواندانیشتوانیشارودەرەوەیشار* 
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الگبعە  العربیە-  الرزاز- الۆسسە االبحاپ  الكتاب االول- ترجمە: عفیف  )العراق- حنا بگاگو- 

العربیە االولی 1990 بیروت(..هەڵبەتوشەی)ماوە(بەمانایماوەیسۆسیۆلۆجیو

ڕۆشنبیریدێت.بۆیەئەمەشئاساییەوابكاتبۆشاییەكلەنێوانگەلوحكومەتی
تازەدامەزراوداهەبێت.)علی الوردی(سەرنجیئەوەیداوەكەچۆنگەلسەیری
حكومەتدەكاتوەكدوژمنوچۆنیشئەمەلەناوەندیگشتیداڕەنگیداوەتەوە،
كاتێكئەفەندییەكدەبیننبەقەڵەمودەفتەرەوەدەڵێنیانبۆباجهاتووەیانبۆ
سەربازگیری،خۆئەگەرجلوبەرگیئەوانلەبەربكاتدەڵێنحكومەتناردوێتیبۆ
سیخوڕی.ئەوەیشایانیباسەدەوڵەتیعێراقیكارگێڕییەكیتەواوجیاوازیهەبوو
لەكارگێڕیعوسمانیولەسەردووڕەگەزبونیاتنراوە،یەكەمیان)پەرلەمانی(و

دووەمیان)دیموكراسی(یە.
بەكورتیحوكمڕانیئینگلیزیكۆمەڵگایعێراقیلەناوهەیكەلێكیسیاسیوكارگێڕی
دەزگای و مەحاكم و تەشریعی ئەنجوومەنی گرنگترینیان كە ڕێكخست جیاوازدا
بیرۆكراتیجێگیرودەزگایخوێندنە،ئینگلیزەكانكەلەقۆناغیداگیركردنتەواو
بوونبایەخدانیسەربازییانگۆڕیبەدروستكردنیسیستەمیئیدارییودەوڵەتی
عێراقیانپێكهێنا)4()ساڵی1917بۆ1920خەباتدژیداگیركەریئینگلیزی/
1920بۆ1932ئینتداب/1932بۆ1958الچوونیئینتدابڕاگەیاندنیسەربەخۆیی
عێراق،بەاڵمبەپەیمانیئینگلیزیعێراقیكۆتكراتاساڵی1958(.ئەوەیشایانی
باسەعێراقیپاشایەتیكەوتەبەردەمئەفسەرەكانیسوپایعوسمانیئەمانیشبە
عەقڵیسەربازیوكودەتاییبیریاندەكردەوە،ئەمانەشئەوتوێژاڵەئەرستۆكراتی
وسەربازییانەبوونلەسەردەمیعوسمانیداپایەیسەربازیوبیرۆكراتییانهەبووو
پاشدامەزراندنیپاشایەتیش)1921(ئۆرستۆكراتەبەرپرسەكۆنەكاندەمچبوون
بەئامێریكارگێڕینوێوپەیوەندییانلەگەڵپاشاوئینگلزیشداباشبوو.پاشان
تازەدامەزراویعێراقبەگوێرەی لەچینیسیاسی ئەمچینەبوونبەبەشێك
وەزارییان دامەزراندنی )110( 1958 بۆ 1921 ساڵی لە بگاگو( )حنا ئوستاد
چینێكی لەدایكبوونی زەمینەی پەرەسەندانەدا ئەم درێژەی لە هاوكات هەبووە،
نوێیە،بەاڵمئەم ئینتلیجنیسای لەدایكبووئەگەرچیگۆرپەشبووئەوانیش نوێ
ناسیۆنالیزمەیپەیوەستەگییەكۆنەكانینەگۆڕی،بەڵكولەگەڵیداژیاوەوهاوكات
عەشایەرلەماوەیپاشایەتیدابوژاندنەوەیبەخۆیەوەبینیوپایەیحكومیوەرگرت

كەدەتوانرێتپشتبەئاماروبەڵگەنامەكەی)حنابگاگو(ببەسترێت.
سیاسی پارتی شەرعییەتی بۆ دەوڵــەت ڕۆنانی بڵێین دەشێت ڕووداوەوە لەم
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قۆناغی لە بەتایبەتی خستووەتەوە بەردەوامی قەیرانێكی ئەمەش نەبووە لەبار
پاشایەتیدا..ئەمەشواتەونبوونیشەرعییەتیپارتیسیاسیدووفاكتەرڕێگری
گەورەی شێوەیەكی زەوی ئەوەی لەبەر یەكەم: پاشایەتیدا: قۆناغی لە كردووە
موڵكایەتیهەبووە،هەروەهادەوڵەتیشگەورەترینخاوەنزەویبووە.جگەلەوە
ئەمموڵكایەتییەپەیوەندیبەبەهێزیقەوارەیخێڵوئابووریكشتوكاڵییەوەهەیە.
دووەمیش:نوخبەی)سیاسی-سەربازی(بیرۆكراتكەنوخبەیەكیخاوەنموڵك
نەبووە،بووبەنوخبەیەكیخاوەنموڵكبەمەشدەوڵەتچووەتەهاوپەیمانییەتی
نوێ ئینتلجینیسای و ئۆپۆزسیۆنیسیاسی لێرەوە كۆمەڵگاوە.. كالسیكی هێزی
بونیادی تەنگەژەیەكی دووچاری دراوەو گەمارۆ تەقلیدی كۆمەڵگای و بەدەوڵەت
و جیابوونەوەیسوپا پاشایەتی قۆناغی ئیشكالییەتی گرنگترین هەروەها كراوە،
سیاسەتبوو.لێرەوەكودەتای1936بكرالصدقیوكودەتایمایسی1941)رشید
پاڵێوراوترین سیاسی( )سەربازی بۆیە هەر بەڵگەیە، باشترین الگیالنی( عالی
درێژی دەستی بەتەواوی 1958 شۆڕشی و دەسەاڵت دەستی گرتنە بۆ گرووپە
بەخشیبەسوپا..ئیدیلێرەوەسوپابۆناوڕەهەندێكیئەقائیدیوئایدۆلۆجی
خلیسكا.هاوكاتئەوەیشایانیباسەهەردووكودەتایبەعسساڵی1963وساڵی
1968بەهاوپەیمانییەتیسەربازبەئەنجامگەیشتووە،كەبەزمانی)فالحعابد
الجبار()1958-1963(نموونەیدەسەاڵتخوازیسەربازینوێیەهاوكاتلەقۆناغی
پاشایەتیشدامیكانیزمیكارگێڕیئینگلیزیپشتیلەخوێندەوارانوچینیناوەندی
ئەفسەرە لەو پەنادا،كەخۆی عەقڵیسەربازیدا لەناو یەكەمخۆی بەپلەی كرد،
عێراقییانەدادەبینییەوەكەمەشقیانلەدامەزراوەیعوسمانییەكانداكردبوووەك
)علی جودت  و  املدفعی(  )جمیل  و  )نوری سعید(  و  العسكری(  الهاشمی( و)جعفر  )یاسین 

االیوبی()5( )بڕوانە: الحرب الوطنی الدیموقراطی العراقی فی العەد امللكی- جینی سنغلتون- 

مجموعە مرتجمین- الطبعە االولی 1999- املۆسسە العربیە للدراسات و النرش(.لێرەوەبە

حوكمیمۆنۆپۆڵكردنیبڕیاریسیاسیلەدەستینوخبەیەكیسەربازی-سیاسی
بچوكدا،چینیناوەنجیلەچاالكیسیاسیخرا،هەروەهاخێاڵیەتیهەمدەسەاڵتی
ئابووریوهەمسیاسیوحكومیشیانپێدرا،ئەمەشلەالیەكیترەوەڕۆشنبیرانی
تووشیشكستێكیدەروونیوسیاسیكرد،لێرەداكەقسەلەسەرچینیناوەڕاستی

عێراقیدەكەیندەتوانیندووگرووپجیابكەینەوە.
یەكەمیان:گرووپیحكومیكەدابەشتدەكەینبەسەردووپۆلدا.

دووەمیان:گرووپیبەرهەڵستكاریانغەیرەحكومی.
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یەكەمیان:بەحوكمیدروستبوونیدەوڵەتعێراقودامودەزگاكانیچینێكنەك
لەناوپەیوەندیئابووریدا،بەڵكولەناوڕەوتیسەرهەڵدانوگەشەیدامودەزگای
دەوڵەتداپەیدابوو،چونكەدەوڵەتپێویستیبەتەكنۆكراتوبیرۆكراتهەیەوەك
كۆمەاڵیەتییە چینە ئەم و..هتد، مەعاریف و بازرگان و بازاڕ بە پێویستی چۆن

دەوڵەتییەلەدووپۆلداخۆیدەنوێنێت.
یەكەم)بیرۆكراتیمەدەنی(وپۆلیدووەم)بیرۆكراتیسەربازی(.ئەوەی پۆلی
شیاویباسەئەمبیرۆكراتییەسەربازییەدەشێتبەتوێژی)دووڕەگیعوسمانی-

عێراقی(ناویبەرینومەیلێكیئیستیبدادیسیاسیانهەبووە.
دووەم:بریتینلەوتایپەكۆمەاڵیەتییانەیكەلەئەكادیمستوفەرمانبەروقازیو
پیشەگەروخوێندەوارانداخۆیئەنواندوهاوسۆزبوونلەگەڵبەرهەڵستكاریناو

پەرلەمانودەرەوەیپەرلەمان.
دەرئەنجامدەشێتبڵێینگەورەترینكێشەیچینیناوەڕاستیئەوڕۆژگارەبەوە
دەتوانینلەقەڵەمیبدەینكەدەوڵەتدەستیكاریگەریلەبەرهەمهێنانیچینی
و سیاسی بەلیبراڵیەتە گەشەی بەاڵم پێداوە، گەشەی و هەبووە ناوەڕاستدا
فیكرییەكەینەداوەوسەركوتیكردووە،بۆیەئەمچینەتووشیسەركوتكردنهات
لەمێژوویگەشەسەندنیسیاسیوكۆمەاڵیەتیعێراقیپاشایەتیداوبۆیەسەیر
نابێتئەمچینەپەنابباتەبەرتوندوتیژیلەڕەفتاروجموجوڵیسیاسییانەیدا

وەككاردانەوەیەكبۆتوندوتیژیڕەسمی.

دەروازەیدووەم:
قسەكردنلەسەرجواڵندنەوەیبەعسیعەرەبییانبڵێین)حیزبیبەعسیعەرەبی
لە )بەعس( لەبەرئەوەی نەك دژوارە، و ئاڵۆزە تەواو مەسەلەیەكی ئیشتراكی(
عێراقدا، كۆمەڵگای لە بەعس سیستەمبوونی بە لەبەر بگرە یاخییە، ڕاڤەكردن
بە بەرم ناوی دەشێت كە بكەم گرنگ مەسەلەیەكی بۆ ئاماژە دەخوازم لێرەدا
)دینامیكیەتیسیاسیماوەكورت(لەمێژوویهاوچەرخیسیاسیعێراقدا،هەروەها
بەعستەواوتریننموونەیئەمدینامیكیەتەسیاسییەماوەكورتەیە،هەربۆیەمنلەو
بڕوایەدامپەنابردنبۆتوندوتیژییانفاشیستێتیبەعس)ئەگەرگریمانزاراوەی
دینامیكیەتیسیاسی ناچارییانەیە،دەبێتبەعس ڕێگایەكی بێت( فاشیدروست
هەرگیزە.. تیایدا سەركەوتن كە ڕێگایەكە ئەمەش بكات زامن پێ درێژی ماوە
بەاڵملێرەداپرسیاربكەمبەعسچۆننوێنەریدینامیكییەتیسیاسیماوەكورتە،
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هەروەهائەوبنەمایەچییەكەوادەكاتدینامیكییەتیسیاسیلەعێراقداماوەدرێژ
نەبێت؟لێرەدامندەتوانمدووتەوەردەستنیشانبكەم.

یەكەمیان:ئەوناكۆكییەتوندەیكۆمەڵگایعێراقدەچێتەناوییەوە.
دووەمیان:فیكریسیاسیعێراق.

یەكەم:كۆمەڵگایعێراقبەحوكمیئەوەیوەكڕاستییەكیئەزموونی،كۆمەڵگایەكی
بوونی لە جگە كلتوورییەوە، و مەزهەبی و نەتەوەیی ڕووی لە پێكهاتەیە فرە
ناو فرەییەی ئەم ڕەچاوی سیاسی سیستەمی بەاڵم نەژادی، و ئاینی كەمایەتی
كۆمەڵگاینەكردووە،لێرەداقەوارەیسیاسیعێراقچووەتەناوناكۆكییەكەوەكە
وادەكاتقەوارەیسیاسیعێراقچلەروویبەڕێوەبردنچلەروویداپۆشینیئەو
ناكۆكییەیكەهەیەتیبەدۆخێكهەوڵیچارەسەركردنیبداتكەدەشێتناوی
لێرەوەكێشەی بەرمبە)سوڕیتوندوتیژی()ئەگەرئەمدەبڕینەدروستبێت(

كوردوشیعەدەبێتەكێشەیەكیدریژخایەنیقەوارەیسیاسیعێراق.
دووەم:فیكریسیاسیلەعێراقدانەیتوانیوەلەسەرفرەپێكهاتەییعێراقخۆی
بونیادبنێت،لێرەوەقسەلەسەرناسیۆنالیستیعەرەبدەكەینكەچۆندەوڵەتی
تەواوی فۆڕمێكی بەعس دەستی لەسەر و خستەوە ئایدۆلۆجی نەتەوەیی تاك
وەرگرت،وەك)حسنالعلوی(دەڵێت:سەرەتابەعسستەبشیرێكیناسیۆنالیستانە
بەرەی ئەندامی بە بوو )حیزب( و لێكەوتەوە عەرەبی( )بەعسی تەبشیر بووو.
نەیارەكانی لە یەكێك بووبە و دامــەزرا 1957 ساڵی لە كە نیشتمانی یەكێتی
كەسانێكی كۆمەڵە تەنها چلەكاندا لەسەرەتای باسە شایانی ئەوەی پاشایەتی،
ناسیۆنالستخوازبوونلەسوریا،لەساڵی1941پشتگیرییانبۆڕووداویمایسی
1941یعێراقدەربڕی،پاشانلەساڵی1943داقۆناغیڕێكخستنیانبەخۆوەبینی
وبزووتنەوەیبەعسیعەرەبییاندامەزراند،لەتشرینی1952ناویئیشتراكیخرایە
العربیەواحدەژاتڕسالەخالدە(بووئەوەی سەرحیزبەكەودروشمەكەی)امە
ڕۆژنامەیەك ویستی 1943 ساڵی لە عەرەبی بەعسی بزووتنەوەی باسە شایانی
لەساڵی1946 پاشان بەاڵم بەناوی)بەعس(ەوە، واتە دەربكات، بەناویخۆیە
ناوی ژێر لە عەفلەق میشیل دەرچوو، )بەعس( )1(ی ژمارە تەمووزدا 3ی لە
ئەمە نووسیكە ڕۆژنامەی)بەعس(ی ژمارەی یەكەم بەعس(سەروتاری )تۆوی
دەقەكەیەتی)ئێمەشدەمانەوێتهەمووخەڵكیبكەینەخۆمانوبیروباوەڕمان
ئەو ئێستا كە دەزانین ئەوەش بەاڵم بگرێتەوە، میللەتەكەمان كەسێكی هەموو
شتەمانبۆناكرێتوبێماندووبوونیشنایەتەدیوئێمەدووردەڕوانینوچاومانلە
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دواڕۆژەوخەباتیبۆدەكەین،بۆئەمەشئێستادەكەینبەقوربانیسبەینێ،ئێمە
ڕایخەڵكیپشتگوێدەخەینتاڕادەیەكیانبۆئامادەدەكەینوگوێبەژمارەی
نادەین...(1)6()بڕوانە: نضال البعث- القطر السوری )1943- 1949(- دار  ئێستاشیان
الطلیعە- بیروت- الطبعە الثالثە. ص 99(.ئەوەیشایانیباسەچاپییەكەمیلەساڵی

1963وچاپیدووەمیلەساڵی1970داوهەروەهائەمچاپەیانلەساڵی1972دا
چاپەدا لەم جار یەكەم بۆ كە گرتووەتەخۆی نوێتری بەڵگەنامەی 45 و كراوە
باڵوكراوەتەوە،كەهێندێكیهیڕۆژنامەیبەعسوهەندێكیشیلەباڵوكراوەینهێنی

ناوخۆییبەعسوەرگیراوە.
لێرەوەدەشێتقسەلەسەرناسیۆنالیزمیبەعسبكەین،بەوپێیەیناسیۆنالیزمی
بەعسناسیۆنالیزمێكیداهێنراوەبەزمانی)بندكتاندرسن()ئەگەرگریمانئەمە
لەڕەوتیئەزموونیعێراقداگونجاوبێت(،بۆئەوەیناسیۆنالیزمیبەعسزیاترورد
بكەینەوەدەخوازمئاگادارتانبكەملەسەریەكەمبەیاننامەی)بزووتنەوەیبەعس
عەرەبی(كەتیایداهاتووە:)نوێنەرایەتیڕۆحیعەرەبیدەكەیندژیشوعیەتی
كۆنەپەرستی دژی دەكەین عەرەبی زیندووی مێژووی نوێنەرایەتی ماتریالیستی،
دەكەین، عەرەب تازەی نەوەی نوێنەرایەتی دەستكرد، پێشكەوتنخوازی و مردوو
هەمان ،1943 تەمووزی )دیمەشق دەكــەیــن..()7( عەرەبایەتی نوێنەرایەتی

سەرچاوەیژمارە)6(ال15(.
بمبورندەبێتزیاترلەجارێكهاوەڵیمبكەنبتانگەڕێنمەوەسەرڕەهەندیئەرشیفی
)بەعس(بۆئەوەیلێكدانەوەكەمانتەواوهەوڵیپێكاندنیئیشكالییەتی)بەعس(
بدات،لێرەوەئەگەرتەماشایدەستووریسەرەتایحیزبیبەعسیعەرەبیئیشتراكی
بكەین،خاڵیدوولەپرەنسیپییەكەم)نەتەوەیعەرەبییەكیەكەیكلتوورییە
عەرەبی ویژدانی بەڕابوونی هەمووی پووچە، و ڕواڵەتی نێوانیان جیاوازی هەم
نامێنێت()8()بڕوانە: نچال البعپ 1943- 1949 )وثائق حزب البعپ العربی االشرتاكی(- 
حیزبی ڕێكخستنی )سیمای نووسراوە 11 لەالپەڕە هەروەها بیروت، الگلیعە- دار 

بەعسڕێكخستنیعەرەبییانەیسەرتاپاگیرە()9()هەمانسەرچاوەیژمارە)8((،
هەروەهابەعسلە20حوزەیرانی1989دالەباڵوكراوەیەكیتایبەتدابۆئەندامانی
القرض  البحض-  دەكاتەوە)10()بڕوانە: نضال  عێراق عەرەبێتی لەسەر خۆیجەخت
العراق )1958- 1963(-جزوالسابع(هاوكاتمەندووبیڕۆژنامەی)نضال(لەبارەی

پرەنسیپیحیزبیبەعسوبەرنامەوهەڵوێستەكانیلە16ئەیلولی1945كۆمەڵە
وەاڵمەكانیدا میانەی لە عەفلەق كردووە، عەفلەق میشێل ئاڕاستەی پرسیارێكی
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مێژووی لەچوارچێوەی و دەركرد ئبستراكت لە عەرەبایەتیمان )ئایدیای دەڵێت
خۆیداماننا،بۆیەناویحیزبەكەماننا)بەعسعەرەبی(نەكبەعسقەومی()11(
)خوێنەردەتوانێتبۆزیاترئاگاداربوونیبگەڕێتەوەسەردەقیدیمانەكەلەدوو
سەرچاوەدائەوانیشژمارە6و8(،هاوكاتدەتوانینتەماشایئەوەبكەینكەچۆن
عەرەبایەتیدەبێتبەجەوهەروپێكهێنەریئایدۆلۆجیبەعسیزم)عەقیدەیبەعس
عێراقە( عەرەبایەتی پاراستنی بەعس نەتەوەییە()ال24()مەسەلەی عەقیدەیەكی
)ال42()12()املنهاج الثقافی املركزی- الكتاب االول حزب البعث العربی االشرتاكی- القیادە 
القومیە- مكتب الثاقافە واالعالم(.بەعسجەختكردنەوەیەكیبەردەوامیلەسەرعەرەب

حیزبەكەمان )ناوی دەڵێت 1989دا /11 /25 لە سەدامحسێن دەكاتەوە بوون
لەسەرەتاوەبەعسیعەرەبیبووەبەرلەوەیناویبنرێتبەعسیعەرەبیئیشتراكی(
)13()جوانب من خصوصیتنا- الطبعە االولی- 1989 دار الحریە- بغداد ص 10(هاوكات
هەموو پێناسەی سەرلەنوێ هەوڵیداوە و كردووە زیادەڕۆی زیاتر لەوەش بەعس
شتێكدابڕژێتەوەلەتێگەیعەرەبایەتی،لەمڕووەشەوەهەوڵیجوتكردنیئیسالمو
عەرەبایەتیكردووەبەشێوەیەكئیسالمیەكسانبێتبەعەرەبایەتی)صدام حسین(
لەوتەیەكیدابۆلیژەنەكانیلێكۆڵینەوەیكاروباریزانیاریبۆگۆڕینیبەرنامەكانی
لە موسڵمانییەتی )مێژووی دەڵێت 1973دا /11 /13 لە پەرەوەردە و خوێندن
نیشتمانی- صدام  پەروەردەی و شۆڕش )بڕوانە: عەرەبە()14( مێژووی بنەڕەتدا
حسین(،هاوكاتبەعسگرنگیبەژیانیپێغەمبەریعەرەبیدەداتبەوپێیەیژیانی

ژیانیعەرەبەو)ئیسشالمعەرەبایەتی بەعسداكورتەی فەرهەنگی لە پێغەمبەر
نوێدەكاتەوەوكامڵیدەكات()15()املنهاج الثقافی املركزی- الكتاب الثانی(.لێرەوە
هەوڵدەدەینلەسەرتەرزیناسیۆنالیزمیبەعسبدوێینتابەتەواویلەوناكۆكییە
بەئەنجامكارەساتەتێگەینكەدەرئەنجامیدەمجكردنیبەزۆریكۆمەڵگایفرە

پێكهاتەیعێراقەلەناوتاكڕەهەندیناسیۆنالیزمیبەعسدا.
سەرەتاناچاردەبینناسیۆنالیزمیپشتبەستووبەچەمكیهاونیشتمانیكەمۆدێلی
شۆڕشیفەڕەنسییەودانیشتوانیزەوییەكیدیاریكراوتیایدادەبنبەهاونیشتمانی
بەدەرلەپەیوەستەگیزمانیونەژادییانجیابكەینەوەلەناسیۆنالیزمیتەوحیدییانە
ناسیۆنالستە كە شیدەكاتەوە ئەوە زبیدە( كەچۆن)سامی دەكەم بەوە ئاماژە
عەرەبەكانوێنەیخۆیانلەوڕووەوەدەشوبهێنن،كەپارچەپارچەییوبزوێنەریانە
و ئەڵمانی نموونەی بە گرێدراوە تەوحیدی ناسیۆنالیزمی عەرەبی، یەكێتی بۆ
ئیتاڵییەوەوپرۆسەییەكخستنیئەڵمانیاوئیتاڵیا.نمونەیئەڵمانیانمونەیەكە
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لەسەربنەچەیئەڵمانیانەبونیادنراوە،وەكڕاستییەكیپشتبەستووبەكلتوورو
ئیرادەكەدواجارئەمئیرادەهاوبەشەگوزارشتلەخۆیبكاتلەشێوەیدەوڵەتێكی
ئەڵمانی فەیلەسوفانی ئایدیای نییە )سەیر دەڵێت زبیدە( )سامی تایبەتدا.
جێبهێڵێت عەرەبەكانەوە ناسیۆنالیستە بەسەر گرنگی كاری )نیچە( )هیردەر(و
بەشێوەیەكیئاشكراالی)ساگع الحرصی()16( )النزعە القومیە واالسالم السیاسی- سامی 
زبیدە- چمن كتاب: القومیە مرچ العرصام- دار الساقی گ االولی 1995(كەدەشێتمنناوی

بنێم)نیوتنیعەرەبایەتی(چونكەلەسەرئاینیعەرەبایەتیكاریكردووە)17(
)بڕوانە: العروبە اوال.. الساگع الحرصی- دارالگلیعە- بیروت- الگبعە السادسە 1978(ئەوەی
شایەنیباسەناسیۆنالیزمیبەعسلەسەربنەمای)نیشتمان(و)هاونیشتمانی(پێك
نەهاتووە،وەكپەیوەندییەكیچوارچێوەفراوانكەجێگایپەیوەندییەچوارچێوە
تەسكەكانبگرێتەوەوەكخێڵوعەشیرەت...هاوكاتدەشێتبڵێنئەوچوارچێوە
ئایدۆلۆجییەیلەبەردەستیدەوڵەتیعێراقدابووەبۆئەوەیلەناویدابجوڵێتەوە
ناسیۆنالیزمیعەرەبیبووە..ئەمەشلەبەرچەندەهۆكارێكلەوانەپاراستنیعێراق
لەتوركیاوئێران،هەروەهاهاوسەنگكردنی)سونی(لەدەرەوەبەرامبەرزۆرینەی
)شیعی(لەناوەوەجگەلەوەیلەڕوویڕۆشنبیرییەوە)بەعەرەبوون(ڕێگایلەباری
خۆجیاكردنەوەیناسیۆنالیزمیعەرەبیعێراقەلەعوسمانییەكان،لەبەرئەوەیلە
ڕووییكلتوورەوەهاوئاینن،بەپێچەوانەی)میسر(كەڕەهەندیئاینییتیایدابڵندە

وبۆئەوەیلەخۆرئاوایبە)ئاین(جیاوازخۆیجیابكاتەوە.
لێرەداهەڵبەتقسەلەسەرناسیۆنالیزمیعەرەبیدەكەینلەعێراقدابەومانایەی
هاوتای)عەرەبایەتی(یەولەسەردەستی)بەعس(دەگاتەجلەوپۆپەیخۆسەپاندن
لەنوێ دواوەهەوڵیسەر بە لەساڵی1968 )1979-1988(هەڵبەت)بەعس(
دەتوانینقسە لێرەوە ڕوانگەیخۆیەوە، لە داوە مێژووی و كلتوور داڕشتنەوەی
لەسەروەزیفەیناسیۆنالیزمیعەرەبی-بەعسیلەدووڕەهەنددادەستنیشانبكەین.
یەكەمیان:لەبەرئەوەیدەوڵەتیعێراقیبەرەسمیجیاوازییەكانیناوخۆییعێراق

ناناسێتدۆخێكیكوشندەیبۆ)جیاوازەكان(دروستكردووە.
دووەمیان:ناسیۆنالیزمیلەناوفەزایڕۆشنبیریكۆمەاڵیەتیدابەشێوەیەكفۆڕمی
تەواویپێداوەلێرەشەوە)ناسیۆنالیزمیعەرەبی(تۆڕێكیئایدۆلۆجیویۆتۆبییە
بۆبەستنەوەیناڕاستەوخۆیئەندامەكانیكۆمەڵگابەدەسەاڵتیسیاسیبەعسەوە
هاوكاتناسیۆنالیزمیبەعسوێنەیئیمپریالیزموزایۆنیزمیزەقكردووەتەوەوەك

دوژمنێكیدەرەكیلەخۆیدا.
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)بەعس(... شاردنەوەی خۆ بۆ گەورە مەناعەیەكی دەبێتە ناسیۆنالیزم لێرەوە
ڕۆشنبیری ناوەندە كەنداودا، جەنگی لە عێراق لێدانی نییە سەیر شتێكی بۆیە
بێدەنگییەكی لەناو برینداربكاتوڕۆشنبیریعەرەبیش وسیاسییەكانیعەرەب
گەورەدابمێنێتەوە،ئەوەیشایانیباسەكۆمەڵگایعێراقیوەكباسمانكردیەك
لێ عێراقی بەریتانیا ویالیەتەش سێ ئەو هەروەها نانوێنێت، سیاسی كۆمەڵەی

دروستكردووەیەكگرتووییەكیسیاسی-ئابووری-جوگرافینانوێنێت.
هاوكاتناسیۆنالیزمبەمانای)عەرەبایەتی(لەساڵی)1921-1958(لەعێراقدا
الوازبووە،بەڵكومەسەلەیسەربەخۆیینیشتمانیلەبەریتانیامەسەلەیسەرەكی
بووە،خەیاڵدانی)عەرەبایەتی(بەسەرناوەندیگشتیكۆمەڵگاوەكاریگەرنەبووە،
عەرەبی قەوارەی بە هەبووە عێراقی دەمجكردنی بچووكخەونی مایەتییەكی كە
)بەناویش سەربەخۆیی 1934ەوە لەساڵی عێراق لەبەرئەوەی هەم ــەورەوە، گ
دەڵێت النكی بووە، خۆشی سوپای خاوەنی لەبەرئەوەی هەم وەرگرتووە، بێت(
)مەملەكەتیعێراقیدووگرفتیهەیە،یەكەمیانسیاسییەوپەیوەستەبەئیدارەی
نیشتمانییەوەودووەمیانئابوورییەوپەیوەستەبەپەرەپێدانیدەرامەتەوە()18(
)بڕوانە:احزاب املعارچە العلنیە فی العراق 1946- 1954 عادل غفوری خلیل. الگبعە االولی 
1984 ص2(.لێرەداگرنگەئاماژەبەوەبكەینپۆلێنكردنیناسیۆنالیزمیلەعێراقدا

لەسەردووشێوەیە:
یەكەم:ناسیونالیزملەژێرەوەی)كەماوەیحوكمیپاشایەتییەلەساڵی)1921

بۆ1958(
دووەم:)1968(ەوەلەدرێژنەبێتەوە)19()منابع نشوو القومیە فی املرشق و نزعە 
مرچ  القومیە  الكتاب:  سلكلیت چمن  بینز  و  سلكلیت  فاروق  مارویون  ــ  العراق  فی  العوبە 

لێرەوە )1995 االولی  الگبعە  عبدالجبار:  فالح  للنرش  اعدە  الساقی  دار  ــ  خالصە  العرصام 

بڕیارو لە یەكێك )بەعس( ڕووەوە لەو بهێنمەوە بەڵگەیی ئاماژەیەكی ئەخوازم
گۆنگرەی بۆ كە )1960( ساڵی لە عێراق هەرێمایەتی كۆنگرەی ڕاسپاردەكانی
چوارەمینەتەوەییبەرزكراوەتەوەئەمەیە)دراسە موقف الحزب من قچیە االقیات فی 
الوگن العربی و خصوصا قچیە االكراد فی العراق و االقیلم الشاملی()20()بروانە نچال البعپ: 

القگر العراقی 1958 ــ 1963 الجزو السابع(هەروەهالەدوایئەیلولی)1961(بەیانێكی

تریدەركرد)بیان حول التگورات االخیرە فی شامل العراق( تیایدا هاتووە )ڤهرت فی شامل 
و  العراق  أرچ  لتجزئە  مصلحتم  و  االكراد  بالسم  زیفا  تدعو  مشبوەە  عنرصیە  نزعات  العراق 

تفتیت وحدتە النچالیە()21()بڕوانەهەمانسەچاوەیپێشووالپەڕە54(هەروەها
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هەرلەتشرینیدووەمی)1962(بەعسلەڕۆژنامەی)االشتراكی(حزبیبەعس
الحركە املشبوهە  ناوی)مخاگر  بە باڵوكردۆتەوە باڵوكراوەیەكی ئیشتراكیدا عەرەبی
سیاسی قەوارەی بڵێین دەرئەنجامدا لە ئەشێت بۆیە قاسم( مواقف  و  الشامل  فی 

عێراققەوارەیەكیناكۆكەبەقەوارەیكۆمەڵگایعێراقلەڕووەوەیئەمقەوارەیە
ڕەچاوكردنی نەك وەرگرتووە، شەعییەتی عەرەبی ڕەسانەیەتی سەر لە دواجار
پلورالیزمیكۆمەڵگایعێراقی.هاوكاتبەپێیپرۆگرامیبەعسڕەسانەیەتیبەعس
ڕەسانایەتییەكیعەرەبییە،یاخودبەزمانیبەعس)هەموونەتەوەیەكهەوڵئەدات
سنوریدەوڵەتەكەیجوتبێتلەگەڵسنوریپێكهاتنینەتەوەییدا()22()املنهاج 
الحریە الثقافی املركزی ــ الكتاب االول ــ ص 9(هاوكاتدروشمیبەعسیش)الوحدە

دیدی بە پشتی و گشتییە ئامانجێكی بەعس زمانی بە دروشمێكە االشتراكیە(
نەتەوەییبەعسبەستووە.لێرەوەبەبڕوایمنخاڵیگرنگكەئەبێتدەرئەنجامی
و  الحریە  و  بڕوانە)الوحدە  توتالیتارییە ناسیونالیزمێكی بەعس كە ئەوەی بكەین
اشرتاكیە بوصفها الەداف عامە ستند الی نظرە الحزب القومیە ویتمیز العرص الذی نعیش فیە 

بانە عرص العقائد السموالە ای العائد التی تحاول ان تكون نظرە شاملە مرتابطە للكون و التاریخ 

االنسان فی حارضە و مستقبلە و تحاول الرد علی كافە االسئلە املطروحە علی الصعید الجتامعی 

سواو السیاسیە منها ام االقتصادیە ام االجتامعیە()23()بڕوانەهەمانسەرچاوەیپێشوو

ستالینی توتالیتاریزمی لە بەعس توتالیتاریزمی ئەشێت لێرەوە )15 الپــەڕەی
جیابكەینەوە.لەڕووەوەیستالینیزملەسەردوانەی)پرۆلیتاریا+شۆڕشیجیهانی(
بونیاتنراو. نەتەوە( + )شۆڕش دوانەی سەر لە بەعسیزم لەكاتێكدا بونیاتنراوە
لێرەداڕەنگەبەكونجاویبزانملەدۆخێكبپرسینەوەوپرسیاربكەینئاخۆئەوەی
لێرەدا عێراقیفرەپێكهاتەیبەرەودەوڵەتیتاكنەتەوەپەلكێشكردووەچییە؟
پێیەیكە)سەرباز( بە ئەمش بە)كەڵچەریسەربازی( بەرم ناوی ئەشێتمن
بە ڕادەیــەی ئەو تا كلتووری چەمێكێكی ئەبێتە عێراقدا ئەزموونی تــەواوی بە
سەربازیكردنیكۆمەڵگالەسەردەستیبەعسبگاتەچڵەپۆپەلەڕوویچەندایەتی
كلتووری ئەبێتە )سەرباز( كاتێك هەیە پرسیارێك لێرەدا بەاڵم كلتوورییەوە:
سیاسیكۆمەڵگایەك،شوناسنامەیئەووەرچەرخانەچییەكەبەسەردەسەاڵتدا
دێت؟ئەشێتبڵێمكاتێك)سەرباز(ئەبێتەڕەهەندێكیكلتووریئەكەوینەبەردەم
بە سەرباز( )دەسەاڵتی مانایەك بە دەسەاڵت كۆیسیستەمەی دووجاكردنی بە
)دەسەاڵتیئاین(بشوبهێت،ئەمەشلەوتەفسیرەهۆبزییەوەكەدەسەاڵتیئاینلە
دەسەاڵتیپۆلیسوسوپائەچێتبۆڕاگرتنیهێمنیكۆمەاڵیەتی،بەاڵمجیاوازییەكە
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هەر ناخی لە تریشەو فراوان بەر ترەوە كەمخەرجی ئاین دەسەاڵتی دایە لەوە
مرۆڤێكداپۆلیسێكدائەنێتكەكەبەدەواملەگەڵیدابژی.خۆئەگەركەمێكیش
بۆدواتربگەڕێنەوەئەتوانینتەماشاییعێراق)1921ــ1958(بكەین،لەقۆناغی
)1921ــ1932(سوپاسەرەكیتریندامەزراوەیدەوڵەتەوئۆپۆزسیۆنیشخۆڕسك
ونارێكخراوە.لەساڵی)1933ــ1945(بەرهەڵستكاریفۆڕمیپەرلەمانیون
ئەكاتوشێوازیسەربازییانەبەتەواویدێتەسەرشانۆیسیاسیوحكومەتداری
كودەتای)بكرصدقی(لەساڵی)1936(بەهاوكاریلەگەڵكۆمەڵەی)ئەهالی(.
ئەوەیشایانیباسە)ئەمەیەكەمینكودەتایسەربازییەلەنیشتمانیعەرەبینوێدا(
)24()بڕوانەهەدووكتێبیالعراقوالمسالەالكردیە1958ــ1980سعدناجی
جواد/جمەوریەالخوف:تالیقسمیرخلیل.)الترجمەالكاملە(ترجمەاحمدڕائف
گاالولی1991زەراوللالعالمالعربی(ئەمكودەتاسەربازییەلەڕوویسیاسییەوە
پاش سەبازی ئەوەی بەسەر هەمیشەیی كاریگەرییەكی كورتەكەی ماوە سەباری
و سەبازی ناسیونالستە كە )1941( مایسی شۆڕشی هەروەها جێهێشت. خۆی
مەدەنییەكانپێیهەستانبەسەرۆكایەتیڕەشیدعالیگەیالنی.پاشانلەساڵی
ــ1954(ژیانیفرەحزبیگەڕایەوەوپێنجحزبیسیاسیمۆڵەتنامەی 1946(
كاریسیاسیوەرگرت)1(الحزب الوطنی الدیموقراطی )2( حزب االستقالل )3( حزب 
الشعب )4( حزب االتحاد الشعب )5( حزب الحرار. پاشان چوار حزبی تریش مۆڵەتی درایە )1( 

حزب االصالح )1949 ــ 1951( )2(حزب التحاد الدستوری )1949( )3( حزب الجبهە الشعبیە 

بەمەرسومی قۆناغەش ئەم پاشان املتحدە )1951( )4( حزب االمە االشرتاكی )1951(،

دەستی نهێنی قۆناغی 1954 بوو،ساڵی تەواو مۆڵەتیحزبەكان ئیلغاكردنەوەی
مەلیك مردنی پاش بۆیە هەر .)18 ژمارە سەرچاوەی بڕوانە: )25( پێكردووە
فەیسەڵییەكەمعێراقتووشیشەپۆلیسەركوتكردنێكیسیاسیهاتكەسەرجەم
پیاوانیدەسەاڵتهاوبەشیانتیایداكردوەك)یاسین الهاشمی و ڕشید عالی الكیالنی و 
نوری السعید(...بەزمانی)حسنالعلوی(سوپابۆئەركیجەندرمەییبەكارهاتو

كاریسیاسیئۆپۆزسیۆنیشبەكرداریجنائیحسابكرا،هەروەهالەساڵی1933
بۆ1958)37(مەرسومیاساییسزاداندەكرابۆئەوانەیلەهێڵیئۆپۆزسیۆندا
كاردەكەن،هەروەها)عبدالمحسنالسعدون()26(كە)سەرۆكوەزیرانیعێراق
بووەپاسئیستفالەكردنیوەزیریناخۆڕەشیدعالیگیالنیوەزارەتینوێیپێكهێنا
مەرسومی)25(جارلێدانیدەركردبۆئەوخوێندكارانەیبەشداریخۆپیشاندان
پاش هەروەها العلوی. ــحسن السریە منئمە دولە العراق بڕوانە: ئەكەن)27(
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شۆڕشی14تەموزی1958دەستووریهەمیشەییبێگۆڕاولە8/شوباتی1963دا
جار دوا كاتیی. تری دەستوورێكی بە گۆڕی كاتیی دەستووری نوێ حكومەتی
ئەتوانمسەرنجتانبۆئەوەڕابكێشمناسیونالیزمیسەربازیلەدووڕەهەندەوەلە
سەریدەستیبەعسكلتووریسەربازیبەرهەمئەهێنێتیەكەمیانوەكئەوەی
)خاڵییەك(لەمادەیبیستویەكیحزبیبەعسبریتییەلە)سەربازیكردنبە
زۆر(.دوومیانپرەنسیبەڕێكخراوەییەكەیبەعسكەبریتییەلە)نفژپمناقش(
بەعسئەڵێت)امامبدا التنفیذ پم املناقشە )نفژ پم ناقش( الژی هواساسی فی حیاە حزب 
البعپ العربی( )28( )املنهاج الثقافی املركزی ــ الكتاب االول ص 76(دواجارئەمچەمكە

ئەبێتە و كۆمەڵگا ژیانی كۆی سەر وەرئەچەرخێتە حزبەوە ناوخۆیی ژیانی لە
ناوی بەعس كە قۆناغێك پێدەگەیەنێتە سوپای و كۆمەڵگا سەرەكی پرەنسیبی
بەعسسەرۆكایتی ئەڵێت)سوپا( عەقائیدی(سەدامحسێن بە)سوپای ئەبات
ئەكاتوخاسییەتیسوپائەوەیەبەعسییە()29()نص حدیپ الرفیق صدام حسین 
ــ االتحاد الوگنی للگبە العراق ص 14(شتیكیئاساییبەعسلە8شوباتی1970دا

)الجیشالشعبی(وەكیادیشۆڕشی8شوباتی)14ڕەمەزان(1963دابمەزرێنێت
كەدامەزراوێكیشێوەعەسكەرییەوژمارەیبەكۆیپارێزگانیعێراقساڵی1981
بۆ1985گەیشتەنیوملییۆن....پرۆسەیسیستەمیبەعسزاراوەیگەلیعێراق
وەرچەرخانەسەرزاراوەی)الشعبالمقاتل(بەگوێرەیگوتەزایبەعسڕەهەندێكی
كوژەرانەیبەرفراوانیچاند،بەشێوەیەكچەمكیدوژمنهەمووئەوانەبگرێتەوە

كە)والئیبەعس(یاننەبێت
ئەوەیشایانیباسەكەكۆتاییئەمدەروازەیەدائەخوازمبڵێمئەوەیلەمدەروازەیەدا
لەبارەیەوەدوایینپایەگای)عەرەبایەتی(بەعسیبوو،بەاڵملەكۆتاییدائەتوانم
سەرنجتانڕابكێشمبۆپایەگایەكیدیكەیبەعسكەتەواوكەریپرۆژەی)عەرەبایەتی(
ئەویش)تەعریب(ەوئەتوانمبڵێم)تەعریب(وەرگێڕانیبەكردەوەی)عەرەبایەتی(
پێویستی كە بەعسدا سیستەمی لە )تەعریب( پایەی ئاڵۆزی لەبەر بەعسییەو
سەرنجتان گرنگ زۆر مەسەلەیەكی بۆ تەنها ئەتوانم هەیە، سەربەخۆ باسی بە
نۆیەمی كۆنگرەی مەركەزی ڕاپۆرتی لە كە دانپیانانەیە ئەو ئەویش ڕابكێشم....
هەرێمایەتیداهاتووەكەلەحوزیرانی1982دا.لێرەداحەزئەكەملەگەڵمدابنبە
گوێرەیڕاپۆرتەكەیبەعسپێیوایەمەسەلەیكوردتەنهابەچارەسەریعەسكەریی
چارەنابێتتەنانەتئەگەردواسەنگەریدوژمنمانلەبەرزترینودوورترینچیادا
و بدۆزرێتەوە بۆ سەرتاپایی چارەسەرێكی ئەبێت پێیوایە بەعس بەڵكو ڕوخان،
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ئاماژەبەوەئەكاتلەوگفتوگۆیانەیكەلەلیژنەیبااڵیمەسەلەیباكورداكران
هەندێك هێنابێت، بەدەستمان چییە سەركەوتن گەورەترین ئایا كرا، پرسیارێك
وتیانگەورەترینسەكەوتنتێپەڕینەبۆگەلیعەلیبەگوزۆرشتیدیكەوترا،
بەاڵملەڕاستیداگەورەترینسەركەوتنیحەقیقیئەوەیەكەیەكێتیعێراقبەهێزە
لەدەروونیئەوكوردەشداكەلەسەنگەریدوژمنایەتیماندایە،مادامعەقڵییەتو
سایكۆلۆجییەتیەكێتیخوازییەئەوەمەزنترینسەركەوتنە(ئەمەشدانپیانانێكی

ڕەسمیبەعسەلەعەرەبایەتییەوەبۆتەعریب.

بەعسودەوڵەت:
عێراقیدا هاوچەرخی سیاسی مێژووی ناو لە ئەدەم هەوڵ باسە ئەم درێژایی بە
هەر عێراقە، دەوڵەتی دروستبوونی ئاكامی هاوچەرخەی مێژووە ئەو بمێنمەوە.
لێرەشەوەلەوشوێنەوارەسیاسیفەرهەنگیوئابوورییەیدەوڵەتعێراقئەدوێین
پاش )دەوڵەتی كە لەبەرئەوەی ئەمەش بەعسیزمە. بەدیهێنانی زەمینەی كە
داگیركردن(ئەوتەوەرەگرنگەیەكەكێشەكانیكۆمەڵگاینوێیعێراقلێكبداتەوە،
چونكەكۆمەڵگایعێراقیتووشیدەزگایەكیسیاسیلەدەرەوەڕاخولقێنراوهات
بەهۆیداگیركردنەوە،بۆیەلێرەداناچاردەبینتاڕادەیەكلەسەركۆمەڵگایپاش
دەزگای سەر لە ئەزانم پێویستی بە سەرەتاوە لە بەاڵم بوەستین، داگیركردن
سیاسیقسەبكەین،بەوپێیەیدەزگایسیاسیلەڕوویتەكنیكییەوەكۆمەڵە
دامەزراوەوڕێكخراوەێكەكەبوونیادیسیاسیكۆمەڵگایەكپێكدەهێنێتكەشەش
دەزگای و تەنفیزی دەزگای و تەشعریعی ئەگەیەنێت)دەزگای دەزگایسەرەكی
قەزائیو-پارتەسیاسییەكانــوگرووپەكانیبەرژەوەندییانفشاربەرەوجەمعیاتی
خۆویست(بۆیەئەگەرقسەبێتەسەركۆمەڵگایمەدەنیلەعێراقداكێشەكەلە
مانایەك بە یاخود ونە تیا فاكتەری دوو عێراقی دەوڵەتی دەستپێدەكات وێوە

دەوڵەتلەئامادەنەبوونیدووبنەمادادامەزاروە.
بەبارێكیترداكێشەی ئینیستیوتیسیاسییە. یەكەمیانشەرعییەتەودووەمیان
كۆمەڵگایمەدەنیلەوێوەدێتكەلەدووناتەواوییەوهاتووە.یەكەمیانڕۆشنبیری
بۆیە ناوەڕۆكەوە، لەڕوویفۆڕمو سیاسییەودووەمیانچڕێتیبەشارستانیكردن
دەنێم ناوی كە دەستپێدەكات لەوێوە عێراق كۆمەڵگای كێشەی بڵێم دەتوانم
لەسەر كۆماریدا قۆناغی لە دەسەاڵتەش ئەم دەوڵەت( ڕێگای بە )مۆدرێنكردن
دەستیبەعسگەیشتەبەرهەمهێنانیتوتالیتاریزم.بەومانایەیدانانیدەسەاڵتی
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ڕەهایدەوڵەتلەجێیهەمووشتێك،بەمانایەككەدەوڵەتخۆیلەجێگای
بكەرەسۆسیۆلۆژیوسیاسیوكلتوورییەكانەولێرەشەوەكۆمەڵگایمەدەنیلەناو
دەوڵەتداقوتدراوەوزانستوتەقەنیەتیشجڵەوكراوەبۆخزمەتیدەوڵەتتاكیش
لەناوەندیخانەوادەییوگەڕەكوشوێنوئاینەكەیداماڵراوەبۆخزمەتیدەوڵەت.
بەاڵملەبەرئەوەیباشترلەسەرئەمتەوەرەیەزیاترقسەئەكەینئێستائەگەڕێمەوە
پلەیكامڵبوونی لە ئەمكۆمەڵگایە بەوپێیەی داگیركردن سەركۆمەڵگایپاش
كۆمەاڵیەتیدانییە،بەومانایەینەگەیشتۆتەقۆناغیپێگەیینیئینیستیوتی،هەروەها
سیستەمیسیاسیشلەسەرچەمكیپێشبڕكێیسیاسیدانەمەزراوە،بەڵكولەسەر
دەستبەسەرداگرتنیسیاسیبونیاتنراوە.لێرەوەدامەزراوەیسەربازییڕۆڵێكی
ستراتیژیئەگێڕێتبۆگەشتنەحوكمڕانیلەڕێیكودەتاوە.لەمجۆرەسیستەمە
سیاسییانەداهێزەسیاسییەكانبەڕووتیوڕاستەوخۆبەرامبەریەكتریئەوەستنو
هیچدەزگایەكی)نێوەند(یتیانییە.ئەمەشبەزمانی)سامیوەلهەنتنگتەن(لە
دەرئەنجامداكۆمەڵگایەیكیبریتوریدروستئەبێت،كەبەسیاسیكردنیسەرجەم
كۆمەڵگائەگەیەنێت.واتەتێوەگالنیكۆمەڵگابۆناوكاریسیاسیبەشێوەیەكی
سەرەكی.واتەكۆمەڵگایبریتوریلەنائادەبوونیئینیستیوتیكاراوقودرەتمەند
سەرهەڵئەدانكەبێتەنێوەندێكبۆچاالكیسیاسی،ئەمشێوازەشلەبەسیاسیكردنی
گشتیهێزودەزگاكۆمەاڵیەتییەكانداخۆیدەنوێنێت،واتەسەرجەمهێزوتوێژە
كومەاڵیەتییەكانڕاستەخۆئەتلێنەناوكاریسیاسییەوە.ئەودەوڵەتەشسوپاو
پیاوانیئاینیوزانكۆوبیرۆكراتوسەندیكاكانیسیاسینكۆمەڵگایەكیشێواوە.
ئەگەرچیبریتوریبەمانایدەستتێوەردانیبواریسیاسیدێتلەالیەنسەربازەوە،
بەاڵمالی)هەنتنگتەن(فراوانتركراوەتەوەوبواریبەكارهێنانی.هاوكاتئەشێت
بەرفراوانی خەسڵەتی وەك سەربازی دەستتێوەردانی )هەنتنگتەن( الی بڵێین
كۆمەڵگای لەسەر كاری هەڵبەت)هەنتنگتەن( نیشاندراوە. دواكەوتوو كۆمەڵگای
دەرەوەیئەوروپیكردووەلەچەرخینوێدا.ڕۆڵیسەباز()بەبڕوایمن(ئەگەڕێتەوە
بۆئەوەیلەكۆمەڵگایپاشداگیركردندا)گرووپیسەرباز(وپاشان)بیرۆكراتی
مەدەنی(یەكەمینگرووپنكەلەئاكامیدەوڵەتدائەپشكوێنوسەربازیشئەبێتە
بڕبڕەیپشتیڕاگیركردنیدەوڵەتێككەشەرعیەتیتیاونە.بابڵێمسەرئەنجام
گەورەترینگیروگرفتیكۆمەڵگایبریتوریلەوێداچڕئەبێتەوەتوێژاڵیكۆمەاڵیەتی
نوێتیایدابەشدارسیاسەتئەكات،بەاڵمبێئەوەیئیستیعابیبكات.چونكەئەو
توێژاڵەنوێیانەلەهەڕەمییەتیسیاسیداجێگاناكاتەوەوئەمەشوائەكاتئینقالب
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بەشێكیگرنگیپرۆسەیسیاسەتپێكبهێنێت.بۆیەقەیرانیهەرەقووڵیكۆمەڵگای
هاوچەرخیعێراقیلەوێوەدەستپێدەكاتكەلەئاكامی)بۆشاییئینیستیوتی(كایە
ئەكرێـت. كۆنتڕۆڵ پڕئەبێتەوەو چەكدار هێزی و توندوتیژی بە كۆمەاڵیەتییەكان
ئەمەشقەیرانیهەرەگەورەیبزووتنەوەكانیسەربەخۆییەلەئیستعمار.چونكە
بزووتنەوەیسەربەخۆیئەكەوێتەبەردەمكۆمەڵگایەككەدینامیكییەتیڕێكخراوەی
نییە،بۆیەبۆشیاییەكەبەمشێوەیەپڕئەبێتەوەوپاشانكێشەیەكیدیكەشئەوەیە
سەربەخۆیلەئیستیعمارئەكەوێتەپێشڕێكخستنەوەیسیاسیكۆمەڵگاوە.هاوكات
گۆڕانیسیستەمیپاشایەتیتەقلیدیلەعێرقدابۆدەسەاڵتیچینیناوەڕاستلە
ڕێیهێزیسەربازییەوەڕوویداوە،چونكەهێزیسەربازیتەنهاهێزەڕێكخراوو
مەركەزیدا. پاشایەتی سیستەمی بیرۆكراتییەتی لە یەكگرتووە و هاوچەرخ زیاتر
بۆیەدەبینینلەعێراقداچینیناوەڕاستلەبەشداریكردنیسیاسیدا)رۆشنبیرە
پاڵپشتی چونكە ئەفسەر، هاوپەیمانێتی بە مەحكومە مەدەنییەكانی( و قەومی
سیاسیبەردەواموهێزیسیاسیڕێكخراوەیینییەبۆ)تعبئە(یبۆشاییدەسەاڵت
سیاسی كۆمەڵگای تری ڕەهەندی دوو ئەزانم گونجاوی بە لێرەدا شەرعییەت. و
عێراقباسبكەمیەكێكیانئەوهێزدابەشنەبوونەیەبەسەرجەمسەریجیاجیادا
بەمانایەكهێزلەناودەزگایدەوڵەتدامۆڵئەخوات،ئەمەشوائەكاتسنوری
و سیاسی ڕۆشنبیری الوازی تریان ئەوەی دەرنەچێـت، دەوڵەت سنوری لە هێز
بەشدارینەكردنیتاكەكەسەلەپرۆسەیسیاسیدا.كەوایكردووەزمینەینوخبەی
حوكمڕانلەباربێتبۆكۆنتڕۆڵكردنیسیاسیكۆمەڵگا.كەلەدواشیكردنەوەدانوخبە
پێویستدا شیكردنەوەی شوێن بە ناچارم لێرەوە بێـت. توتالیتاریزم مەحكومی
بتانبەملەڕووەوەوەكپێشترشیمانكردەوەمۆدێرنیزەكردنیكۆمەڵگایعێراقیكە
ئەشێتناویبەرمبە)مۆدێرنیزمیپشتبەستووبەدەوڵەت(لێرەوەدەوڵەتیعێراق
بەرامبەربەكۆمەڵگایكالسیكیعێراقیئەبێتەبزووێنەریسەرەكیهاوچەرخیكردن
ماتەریالی و ڕۆشنبیری دیسپلینكردنی ترۆپكی ئەگاتە بەعس لەسەردەستی كە
كۆمەڵگاودەوڵەتئەگاتەقۆناغیدەمجسازیكردنیكۆیكایەكانیكۆمەڵگالەناو
دەوڵەتدابەڕادەیەككە)سمیرالخلیل(بڵێت)بەعسئیشكالیكۆمەڵگایمەدەنی
بەوەچارەسەكردووەكەگەلیعێراقبكاتبەفەرمانبەریدەوڵەتلێرەوەدەكرێت
ئەپێورێـت دەوڵەت گەشەكردنی بەڕادەی عێراقی كۆمەڵگای هاوچەرخێتی بڵێین
و كۆمەاڵیەتی توێژی و ئابووری چاالكی شوێنی )شار( مانایەی بەو شار نەك
جیاوازی كە دێت بەرهەم تیا هاوچەرخی پــەروەردەی و خوێندن نوێیەو ژیاری
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بەرەوڕەوەی عێراق سەرمایەداری گەشەسەندنی هەیە. )گوند(دا لەگەڵ بنەڕەتی
لە سەرمایەداریی گەشەی پرۆسەی دەوڵــەت بێ چونكە گرێدراوە، دەوڵەتەوە
لە بابەتییە پێداویستییەكی دەوڵەتییەت لێرەوە نایەت بەدی دواكەوتوودا واڵتی
گواستنەوەیپەیوەندییەكانیپێشسەرمایەداریبۆپەیوەندییەكانیسەرمایەداری
لەعێراقدابەحوكمیبەهێزیدەوڵەتوزۆریدەرامەتلەدەستیدا،لەكاتێكدا
ئەمدەرامەتەشسەرچاوەكەیلەداهاتیچینەخاوەندەسەاڵتەئابوورییەكانەوە
نییە،بەڵكوبەهۆیبارودۆخینێودەوڵەتیلەبارەوەیەبۆبازرگانیكەرەستەیخاو
كەعێراقپشتیپێبەستووە.لێرەدابۆئەوەیئەوپرسیارەوەاڵمبدەینەوەكە
ئایانوخبەیحوكمڕانمەحكومەبەبەرهەمهێنانیتوتالیتاریزم؟بۆوەاڵمیئەم
پرسیارەدەكرێتسەرنجیكارنامەبەناوبانگەكەیگرامشیبدەین،لەمەڕدابەشكردنی
كۆمەڵگابەسەركۆمەڵگایسیاسیوكۆمەڵگایمەدەنیدا،هەڵبەتئەبێتهەمیشە
ئەوەمانلەیادبێتكەئەوپۆلێنكردنەیگرامشیلە)سەرخان(داكراوەپاشان
بۆ تێزیماركسی ڕووبەڕووی لەوەتێبگەینكەگرامشیڕەخنەیەكیقووڵ دەبێت
شۆڕشئەكاتەوە.لەوڕووەوەكەماركسئامڕازیسیاسیلەناودەوڵەتداكورت
ئەكاتەوەوكۆیسیاسەتوهێزلەدەوڵەتداچڕئەكاتەوەوسەركەوتنیشۆڕشیش
ئەبەستێتەوەبەمەسەلەیگۆڕینیدەوڵەتەوە،بۆیەبەلێكدانەوەیگرامشیشۆڕشی
ڕاستەقینەئەوەیەكەكاریلەسەربونیادیمەدەنیدابنێتبەرلەبونیادیسیاسی.
بەمانایەكبااڵدەستیڕاستەقینەیهێزێكیكۆمەاڵیەتیبەندەبەبااڵدەستبوونی
لەوێدا فەڕەنسی بۆرجوازی بۆیە هەر مەدەنیدا، كۆمەڵگای ناو لە كلتوورەكەی
سەركەوتكەچەمكەكانیسیستەمیكۆمەڵگایگۆڕیبەرلەسیستەمیسیاسی
حوكمڕانییە ئەو بۆ ئەگەڕێنێتەوە دیكتاتۆرییەت سەرچاوەی گرامشی بۆیە هەر
كەدەستبەسەردەزگاكانیدەوڵەتدائەگرێتبێبااڵدەستبوونیلەناوكۆمەڵگای
مەدەنیدا.لێرەوەئۆیۆزسیۆنلەئەزموونیعێراقدابەحوكمیخولبەستنیلەسەر
دەوڵەتدا لە هێز تەنیا بە كە سیاسییەتی، عەقڵی كورتبینی ئەمەش دەوڵەت،
درێژی لەسەر ئەزموونیعێراقداخۆی لە لێرەوەدەسەاڵتیسیاسی ئەدۆزێتەوە،
بەعس دەستی سەر لە كە ئەنێت بونیات مەدەنی كۆمەڵگای ناو بۆ دەوڵــەت
لەگەڵ گفتوگۆ ئەكەوێتە كاتێك ئۆپۆزسیۆن نییە سەیر هاوكات لوتكە.. ئەگاتە
سیاسی سیستەمی كێشەی كە ڕادەیەی ئەو ئەگاتە كورتبینییەكەی دەوڵەتدا،
عێراقئەوەندەبخوێنێتەوەكەلەچوارچێوەیحزبوكەسێكتێنەپەڕێتولەوە
تێناگاتكەسیستەمیعێراقمێژوویهەیەوكەدەرئەنجامیبونیادوكلتوورێكەكە



لەمەودایەكیزەمەنیدرێژداكامڵبووە:لێرەوەسیستەمیسیاسیعێراقبەحوكمی
كلتوورەكەیلەبارنییەبۆگفتوگۆوبەگفتوگۆشچارەناكرێـت.

دەوڵەتلەكۆلۆنیالیزمەوەبۆپاشكۆلۆنیالیزم:
ئەوكێشەجەوهەرییەیكەئێستالەبارەیەوەئەدوێینلەمەڕچەمكیدەوڵەتلە
كۆمەڵگایداگیركراودائەمەششیكردنەوەیئەوكۆمەڵگایەیەكەلەژێرزۆرەملێ
ئیدارییوسیاسیداهاتۆتەگۆڕێوبەزمانیڕایناویسیستەمیبەرهەمهێنانی
كۆلۆنیالیلێنراوە.لێرەدادەتوانمسەرنجتانڕابكێشمبۆئەوەی)بولبارانپۆلێنی
كردووە.1.ئیدارەیئیستعماری2.سیستەمیسیاسیكۆمبرادۆری)كەئەكرێت
عێراق1921ــ1932نمونەییەكەمبێتوعێراقی1932ــ1958نمونەدووەم
بێت(3.حكومەتیڕیفۆرمخوازی)كەئەكرێتعێراقكۆماری)پاش1958(بەنمونە
بهێنینەوەكەلەپاش1968ەوەلەسەردەستیبەعسئەكاتەقۆناغیسیاسەتی
بازیپەرەپێدان)التنمیە العامریە(.بەاڵمهمرەعەلەویدەوڵەتیئیستعماریبۆسێ
حكومەت( بیروكرات، دەزگای نیشتمانی(، + )بێگانە سوپا گەڕاندۆتەوە كۆڵەكە
هەروەهادەوڵەتییشبۆدووشێوەیەبەرهەمهێنانگێڕاوەتەوەكەیەكەمیانشێوەی
بەستراوەتەوەپەیوەندی ئیستعمارییەوە بەرهەمهێنانی بەشێوەی ئیستعمارییەو
شێوەفیوداڵیتیایدازاڵە.هەربۆیەشتێكیئاساییەلەعێراق1921بۆ1958
موڵكایەتیزەویگەورەترینشێوەیموڵكایەتیبێتوكێشەیڕیفورمیزەویش

گەورترینكێشەیكۆمەاڵیەتیبێـت.
پاش بەرهەمهێنانی بەشێوە ــەت دەوڵ ئیستعمارییەو پاش قۆناغی دووەمیان
ئیستعمارییەوەبەندەوپەیوەندیسەرمایەدارینەكهەركشتوكاڵبەڵكوهەموو
كێشەی قۆناغەكەدا دوو هەر لە باسە شایانی ئەوەی ئەگرێتەوە. تر كەرتەكانی
بازاڕیناوخۆئەبینینەوە،چونكەكۆمەڵگائەكەوێتەبەردەمبازاڕێكیالوازلەناو
خۆداكەدەرئەنجامیزاڵبوونیبونیادیهەناردنە)تصدیر(هاوكاتئەمەشبەهۆی
دەستیبەهێزیدەوڵەتلەژیانیئابووریدایاخودپرۆسەیئابووریپشتبەستوو
بەدەوڵەتووائەكاتتوێژەكومەاڵیەتییەكانلەڕوویپێكهاتنیانەوە)ناڕەسن(
تا پۆخڵ( )گەشەسەندنی بە ئەنرێت ناو )فرانك(ەوە بەالی دۆخەش ئەم بن،
بردووە ناوی كە دۆخێكدا ناو لە واڵتانە ئەم پێیوایە فرانگ كە ڕادەیــەی ئەو
لەگەڵمداسەرنجیئەوەبدەنكە بە)گەشەسەنیدواكەوتن(.واپێویستدەكات
گەشەیسەرمایەداریلەعێراقداخێرابووەبەحوكمیبەستراوەییئەمگەشەیە
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ئابوورییەكەیەوە، ڕەهەندە لە دەرئەنجامەكەی هاوكات دەوڵەتەوە. ڕەوڕەوەی بە
بااڵدەستەبە بێگانە( تایبەتی)ناوخۆو بەڵێندەرایەتی لەكاتێكداكەرتی ئەوەیە
سەرچاالكیئابووریوبازاڕدا،پاشانبەهۆینەوتەوەدەوڵەتئەبێتەموشتەرییەكی
گەورەترلەبۆرژوازیناوخۆ،هەربۆیەئەمقورساییەئابوورییەیئەكەوێتەدەستی
بەعسەوەلەساڵی1968ەوەهاوكاتبەحەتمیخۆیوەرئەچەرخێنێتیبۆسەر
ئاستینوێنەرایەتیسیاسی...هەڵبەتوەك)د.عصام الخفاجی(سەرنجیداوەكەرتی
لە پۆشین چاو بە 1973 بۆ 1953 ساڵی لە هەیە هێواش گەشەیەكی دەوڵەت
گۆڕانكارییانەی بەو بەندە ئەمەش عێراق، دەمەی ئەو توندەكانی وەرچەرخانە
نەك بیانی. ئیحتكاراتی و نەوت بەرهەمهێنی دەوڵەتی پەیوەندی سەر لە ڕویدا
بازدانەی ئابووریسیستەمەكەوە.بۆیەئەو ئاڕاستەكردنێكیسیاسی بەندبێتبە
نیوە( بە )قازانج ڕێككەوتنی مۆركردنی بە بەندە ماوەیەدا لەو دەوڵەتی كەرتی
لەالیەن بەرهەمهاتوو نەوتی بەرمیلی نرخی بەرزكردنەوەی ساڵی1952،هەروەها
دەوڵەتانیئەندامی)ئۆپیك(ساڵی)1971ــ1973(ئەمەشزیاتربەشیكەرتی
دەوڵەتزیادكردهاوكاتلەگەڵسیاسەتیخۆماڵیكردندا.ئەوەیشایەنیباسەئەم
قورساییەئابوورییەلەڕەهەندسیاسییەكەیدالەساڵی1968ەوەخۆیئەنوێنێت
كەسەركردایەتیسیاسیبەعسلەعێراقداخۆیوەكحزبی)هەمووجەماوەر(
وێنابكات.ئەمەشداخوازییەكیئایدیۆلۆجیپێویستەبۆیەكخستنیتەشكیلەی
ڕوانگەی لە یەكگرتوو مەركەزی دەوڵەتی دروستكردنی و ئابووری ــ كۆمەاڵیەتی

بازاڕینیشتمانییكگرتوووسوڕیناخۆیكامڵبوونیسەرمایە.
واتە بدوێین، پاشایەتی پاش سیاسی كۆمەڵگای سەر لە ئەدەین هەوڵ لێرەوە
)1958 ــ 1921( دەوڵەتی جێگای سەربازی دەسەاڵتخوازی كە قۆناغەی ئەو
ئەگرێتەوە.ئەمدەوڵەتەئەگەرچیبەهۆیزنجیرەكودەتایەكەوەالوازبوو،بەاڵم
لەساڵی1968ەوەپێینایەقۆناغێكیتازەوەكەقوناغیبەدەوڵەتكردنە.لێرەدابۆ
قووڵكردنەوەیتێڕوانینمانبۆدەوڵەتیپاشپاشایەتیپەنادەبەینەبەردووچەمكی
دووەمیان)مەكەزییەتە(ە. یەكەمیان)هەڵئاوسان( كە عەلەوی( گرنگی)حەمزە
واتەدەزگایدەوڵەتهەمهەڵئاوساوەوهەممەركەزییە.هاوكاتئەمەشكەدوو
پاش كۆمەڵگای لە دەوڵەت چونكە جیابۆتەوە، ژێرخان لە سەخانە خەسڵەتی
پاش بۆیە هەر بەهێزە سەربازی و بیرۆكراتی دەزگایەكی میراتگری كۆلۆنیالیدا
دەزگایە ئەم میراتگری ئەبێـت ناچاری بە نوێ دەوڵەتی بەدیهێنانیسەربەخۆی
هەڵئاوسانی هاوكات بكات، ملكەچ پێی و بەڕێوەبەرێت پێ كۆمەڵگای و بكات
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بەكاربردنی لە دەوڵەتە ڕۆڵی ئەویش ناوەكییەوە فاكتەرێكی بە بەندە دەوڵەت
ئەكەوێت بەر زێدەی گەورەی بەشێكی دەوڵەت ئابووری،چونكە پرۆسەی زێدەو
دەزگا بۆیە هەر بیرۆكراتییەكەی، سیما پەرەپێدانخوازی بۆ دەهێنێت بەكاری و
ئیدارییەكەیدەوڵەتهەڵئەئاوسێوبەمەركەزییەتئەناسرێتەوە..ئەوەیشایەنی
باسەمەركەزییەتلەالیەكبەندەبەهەڵئاوسانیدەوڵەتولەالیەكیشبەندەبەو
وێنەبیرۆكراتەیلەناودەزگایدەوڵەتداپێكهاتووەهەوڵئەداتبەسەردەرامەتی
بەرهەمداریدازاڵبێتوكۆنتڕۆڵیبكاتلەڕەوتێكیئابووریداكەدروستیكردووە
فراوانبوونیچوارچێوە ئەنجامی لە ئەمەش گشتییە( كەرتی بۆخۆی)مەبەست

دەستتێوەردانیدەوڵەتەوەهەڵقواڵوە.
ئەتەوانینلێرەداتەماشیژمارەیفەرمانبەروئیشكەریدەوڵەتبكەین

1952 هەزارەوە 85 لە
1968  هەزار 227 بۆ
1972  هەزار 630 بۆ

واتەتەنهالەماوەیچوارساڵداسێئەوەندەیخۆیزیادیكردووەپاشانبۆ826
هەزارلەسەرەتاینەوەدەكاندا.

هەروەهادەزگایسەربازیلەساڵی1950ەوەبۆساڵی1980لە30هەزارەوەبۆ
430هەزارزیادیكردووە.

كاری هێزی سەربازگیرییە%34.4 و جەنگ قۆناغی كە 1990 ساڵی لە هەروەها
گرتۆتەخۆی.

هەروەهادەزگایسەربازیبۆڕێژەیدانیشتوانی
1980 ساڵی بۆهەزاركەس 32.5
1987 ساڵی بۆهەزاركەس 60

لەڕوویئابووریشەوە100%پیشەسازینەوتلەدەستیدەوڵەتدایەوپیشەسازی
دیكەش60%وكشتوكاڵ52.7%وگواستنەوە24%وبازرگانی56.2%هەروەها
ئەگەرتەماشابكەینبەشداریسەرمایەداریدەوڵەتیلەپێكهێنانیبەهایزێدەدا
14%یەساڵی1956ئەبێتە32.2%ساڵی1964وپاشانئەبێتە1980%80.4.

ئەمبارودۆخەشبەزمانی)فالحعبدالجبار(توانەوەیدەسەاڵتیئابووریسیاسییە
بارودۆخی كاتێك باسە ئەوەیشایەنی بەعس. دەستی لەسەر یەكتریدا ناو لە
دەستتێوەردانیئابووریڕووئەداتلەالیەندەوڵەتەوە،بیرۆكراتیەتیبەشێوەیەكی
ڕاستەوخۆئەچێتەپرۆسەیبەرهەمهێنانەوەودەوڵەتیبكەربەرژەوەندیخۆیلە
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بارودۆخەش ئەم ترسناكی دەرئەنجامی و ئەدۆزێتەوە ئابوورییەكاندا پەیوەندییە
دەوڵەتلەڕەهەندیئابوورییەوەئەخزێتبۆڕەهەندیڕۆشنبیریوئینستیوتی،
لێرەدا دەوڵەتەوە. لەالیەن كۆمەڵگایە داگیركردنی پرۆسەی هێنانەكایەی ئەمەش
و بەرفراوان تەواو كەچینێكی بكەین عێراقی ناوەڕاستی لەچینی باس ئەشێت
دەرئەنجامیزیادپێویستفراوانبوونیدەوڵەتە.ئەمچینەلەمێژوویهاوچەرخی
چینی بەاڵم )مووچە( و )موڵكایەتی( ڕاوەستاوە پایەگا دوو لەسەر عێراقدا
بەرفراوانی بەعس)پاش1968(چینێكی دووەمی قۆناغی ناوەڕاستیسەردەمی
سەرەكی پلەی بە تایبەتمەندییەوە ڕووی لە ئەمەش دەوڵەتە، بە پشتبەستوو
هۆكارەكەیئەگەڕێتەوەبۆشوێنیسەرهەڵدانیئەمچینەلەناودەوڵەتداوگرتنە
خۆیلەالیەندەوڵەتەوە،چونكەبڕبڕەیپشتیدەوڵەتیبەعسپێكدەهێنێتو
هاوكاتناوەندێكیگرنگیكادیروئەندامایحزبیبەعسە.چونكەبەگوێرەیگرنگی
ئەمچینەبەعسپێیوایەزامنكردنومتمانەوەرگرتنیئەمچینە،متمانەوەرگرتنو
زامنكردنیدەسەاڵتە.بەاڵمپاشجەنگیعێراقوئێرانچینیناوەڕاستلەعێراقدا
پاش بەتایبەتی هات گەورە قەیرانێكی تووشی دەوڵەتی فەرمانبەرانی بەتایبەتی
ئابوورییەكان پاشماوە دەركەوتنی عێراقداو بازاڕی لە نرخ تێكڕای بەرزبوونەوەی
ناو جەنگیعێراقئێرانزیاترگەشەكردنیكەرتیتایبەت،هەڵبەتئەمڕووداوە
خۆییەیعێراقتەنهابوومەلەرزەیەكیئابوورینەبوو،بەڵكوبوومەلەرزیەكیسیاسی
وئابووریبووكەلەیەككاتدابەرچینیناوەڕاستكەوتلەعێراقداوهاوكاتئەمە
هاوسەردەمبەتێكشكانیمۆدێلیدەستتێوەردانیدەوڵەتوعەقائیدیتۆتالیتاری
لەسەرئاستیجیهانی.لەعێراقداقسەكردنلەسەرئەمقەیرانەگەیشتەئاستێكی
ڕەسمی،چونكەدەوڵەتیبەعسیجڵەوكردنیئابووریچینیناوەڕاستیلەدەست
دەرچوو،فەرمانبەریدەوڵەتیتووشیدوانەیكاریتایبەتوكاریحوكمیهات
بەعسیشلەدەرئەنجاموشوێنەوارەسیاسییەكانیئەمگۆڕانكارییەئەترسا.سەدام
حسێنلە1989/11/20داسەرۆكایەتیكۆبوونەوەیەكیئەنجوومەنیوەزیرانیكرد
گرنگی هەرە خاڵی دەوڵەتەوە، فەرمانبەرانی دیسپلینكردنی مەسەلەی بارەی لە
باسكراولەكۆبوونەوەكەدا،مەسەلەیكاردنیفەرمانبەریدەوڵەتبوولەكەرتی
تایبەتدا،پاشكاریحكومی.)تاریقعەزیز(كەوەزیریناخۆوجێگیریسەرۆك
وەزیرانبووئاماژەیبۆمەترسیدووجۆرپشتبەستنئەكات)بازاڕ+دەوڵەت()41(
هەڵبەتبەگوێرەیئەمكۆبوونەوەبەڵگەنامەییەبەهیچشێوەیەكنەتوانراوەڕێگا
لەكاریغەیرەحكومیبگیرێت..ئەمەشئەوقۆناغەیەكەمنئەشێتناویبەرمبە
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قۆناغیتێكشكانیتوانەوەیدەسەاڵتیسیاسیوئابووریلەیەكتریدائێستائەگەر
سەرنجیدەوڵەتیبەعسبدەینلەڕەهەندەسیاسییەكەیدالەدوانەیەكدائەژی،
جیاوازەلەدوانەیكۆنونوێیساڵی1921ــ1958كەدەرئەنجامیدەمجبوونی
ڕاستیدا لە تەقلیدییەوە. كۆمەڵگای بە )دەوڵەت( تازەیە سیاسی سیستەمێكی
دوانەیدەوڵەتیبەعسیدوانەیەكیناوخۆییە.دەوڵەتیبەعسیلەساڵی1968
بەدواوەئەچێتەقۆناغێكەوە)فالحعبدالجبار(ناویئەباتبەتۆتالیتاریزمینوێــ
چونكەلەسەرهاوپەیمانێتیخزمخواهیوتاكحزبپێكهاتووەلەتاكحزبیداوەك
ئەڵمانیاوڕوسیایەكحزب،یەكئایدیۆلۆژیا،ئابووریفەرمان.یەكێتینەتەوە
وسەكردەدووەمیانحوكمەخانەوادەگییەدەوڵەتیبەعسسەرتاپایكۆمەڵگای
قۆرخكردوهەرسێدەسەاڵتیتەشریعیوتەنفیزیوقەزائییەكخستولەناو
ئەنجوومەنیسەركردایەتیشۆڕشدا.سەرۆكیدەوڵەتهەمسەرۆكیحزبوهەم
هێڵكاریی بریكارێكیخانەوادەشە.)بڕوانە وهەم وەزیران ئەنجوومەنی سەرۆكی
ژمارە1(ئەوەیشایەنیباسەئەنجوومەنیسەركردایەتیشۆڕشلەكۆی7ئەندام
ساڵی لە هەروەها یەكەوە، بە ئەیبەستنەوە خواهی خزم پەیوەندی دانەیان 3
1970لەكۆی15ئەندام6یخزمخواهیبوون،زۆربوونیخزمخواهیوایلە
دەر 1997دا ساڵی لە ڕەسمی بڕیارێكی كرد شۆڕش سەركردایەتی ئەنجوومەنی
بە بەعس دەوڵەتی هاوكات بەكارنەیەت ناوچەیی و خێڵەكی قەبی لە كە بكات
بەرهەمهێنوهەمزۆرترین شێوەیەكڕۆشتهەمخاوەنیگەورەترینموڵگایەتی
هێزینیشتمانیوەربگرێتتاوایلێهاتدەوڵەتیعێراقسەربەخۆبێتلەكۆمەڵگای

مەدەنیلەسەرچاوەیدەرامەتیدابەتەواوی)42(.
دەوڵەت كاتێكدا لە كالسیكی پەیوەندی و خێڵ مانەوەی باسە شایەنی ئەوەی
گەیشتووەتەلوتكەیمەركەزییەتوئابووریبازاڕدەگاتەدوورترینگونددەگەڕێتەوە
بۆبەشارستانیكردنێككەخێڵسەیرورەیەكیكلتووریناكات)43(سیستەمی
بەعسلەساڵی1963تا1968باڵیمەدەنیبەسەرباڵیسەربازیدازاڵبوو،لە
ساڵی1968تا1963بااڵدەستیخزمخواهیدەستپێكردوپاشانلەساڵی1979
بەدواوەبااڵدەستیخانەوادەگیدەستیپێكرد)44(لەهەمانكاتدابەعسلە30/
ناچارییانە،چونكە پلورالیزمی قۆناغی بۆ1979پێدەنێتە تەمووزی1968ەوە
تشرینی 8ی لە دەست گرتە دەسەاڵتی كاتێك 1963دا شوباتی لە8ی بەعس
كودەتای1968ەوە بەرۆحی ئەمشكستە كاریگەری هات، 1963تووشیشكست
دیاربوووەك)زەیرالجزائری(ڕەچهتەیكردووەبەعسییەكانلەساڵی1968ەوە
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توندبەدەسەاڵتەكەیانەوەنووسان،چونكەدەیانزانیئەمەنەبەكۆمیدیاونەبە
تراژیدیادووبارەنابێتەوە)45(بەعسلەقۆناغیپلورالیزمیناچارییانەداواتەبەعس
مەزهەبییەوە، و نەتەوەیی لەرووی پێكهاتەوە فرە كۆمەڵگایەكی بەردەم كەوتە
هەروەهاكەوتەبەردەمكۆمەڵگایەكیمەدەنیفرەئاڕاستەیسیاسیوئایدۆلۆژی،
بۆیە بەرهەڵستییەوە، كۆمەڵێك بەردەم كەوتە بەعس سیاسی گوتاری لێرەوە
بەعسناچاربووئەوجیاوازییانەقبوڵبكات،بەاڵمبۆئەوەیبچووكیانبكاتەوەلە
كاریگەرییانبخات،بەعسبۆبچووكردنەوەیباڵیچەپیبەعسوقیادەمەركەزیو
لیژنەیمەركەزیحیزبیشیوعیڕیفۆرمیچەپڕەوانەیئەنجامداولەئایاری1978دا
لەساڵی پێشتریش و لەسێدارەدا شیوعی مەدەنی و عەسكەری كەوادەری )31(
1969دا)عزیزالحاج(یگرت،هەروەهالەمەڕمەسەلەیكوردەوەئەوەیشایانی
جەماوەری و بەعس كە بوو مەسەلەیە ئەو 1958 لەساڵی مەسەلەیە ئەم باسە
وشەی زانین )بۆ دەڵێت الفكیكی( )هانی نەكردبوو، ئامادە بۆ خۆی بەعس
كوردستانهەرخۆیمایەیقۆشقیكردنیبەعسییەكانوعەرەبایەتییەكەیانبوو(
)46(هەربۆیەبەگوێرەیبیرەوەری)تالیبشبیب(لەساڵی1963دابەعسهیچ
چەمێكیبۆمەسەلەیكوردنەبووتەنهائەوەنەبێتكەخەڵكێكیمیواننلەسەر
واڵتیعەرەب)47(.بەاڵمبەعسلە11مارسی1970دامافیخودموختاریبۆكورد
ڕاگەیاند،بەاڵملەساڵی1974بۆ1975لەسەرئاستیسەربازیودیبلۆماسیلە
بزووتنەوەیكوردایەتیوسەركردەكاریزمییەكەی)مستەفایبارزانی(یدا،هاوكات
بەعسچۆنلەدەرەوەهێزێكیعێراقیشیوعیوهێزێكیكوردیالوازكردلەسەر
ئاستیحیزبیشكەوتەپاكتاوكردنیڕیزەناوخۆییەكانیخۆیلەساڵی1968بۆ
1979)33(كادیریپاككردەوەلەنێوخۆیحیزبدا)48(هەروەهابەعسلەساڵی
1979بەدواوەئەوساڵەیكەسەدامحسێنتیایدادەبێتبەسەرۆككەبەگوێرەی
ڕەچەتەی)حسنالعلوی()بەتەنهاخۆیڕێكخراوێكینهێنیتەواووسیستەمێكی

تایبەتە(لەمقۆناغەبەدواوەدووپرۆژەكامڵدەكرێت:
یەكەمیان:ئاوەڵناویسوپایعەقائیدی

دووەمیان:نەوەیتازەیپاشلەدایكبووی1968،چونكەبەبڕوایبەعسكەسبكردنی
الوانكەسبكردنیئایندەیبەعسە،لەوڕووەوەدەكرێتسەیریڕاپۆرتیمەركەزی

كۆنگرەینۆیەمیهەرێمایەتیبكەین.
یەكێتیگشتیالوانیعێراقلەسێڕێكخراوپێكهاتبوو:

الگالئع1974دامەزرا
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الشباب1980دامەزرا
الفتوە1978دامەزرا

ملیۆن )30( بۆ زیادیكردووە بووەو دینار هەزار 255 بوجەكەی 1974 لەساڵی
دینارلەساڵی1980دا)49(هەڵبەتبەعسلەساڵی1979بۆ1988بۆهەموو
ڕەهەندەكانیكۆمەڵگادەخزێتلەساڵی1988بەدواوەشئەوچینەبەرفراوانەی
كەبنكەیبیرۆكراتیەتیدەوڵەتیبەعسپێكدەهێنێتلەناوقەیرانێكی)دزمن(دا

جێدەهێڵێت.

پەراوێزەكان
و سیاسی تابلۆی بدەین هەوڵ بێگانەوە گەشتیارێكی لەچاوی ئەگەر -)30( 1
سیمبولی گۆڕانێكی بكێشین، عێراقی كۆمەڵگای ئیداری و فەرهەنگی و ئابووری
كوردستان بۆ )ریج( گەشتەكەی كوردێك بۆ یاخود پێدەكرێت.. هەست تەواو
بخوێنێتەوەوبەراوردیبكاتبەكۆمەڵگایكوردیپاشدامەزراندنیدەوڵەتیعێراق
خوێنەر نابێت لێرەدا دەدۆزێتەوە، فەرهەنگی و ئیداری و سیاسی گۆڕاوی زۆر
واتێبگاتكەوتوومانە)دابڕان(ڕوویداوە،چونكەمنئەمزاراوەیەمبەكارنەهێناوە،
بەڵكوقسەلەسەرپرۆسەیئەوگۆڕانەدەكەینكەدەوڵەتیتازەدامەزراویعێراق
لە دارتاش عەباسی وەستا بخەمەوە یادتان دەتوانم دەیهێنێت، خۆیدا بەدوای
كتێبی)سلێمانیلەبیرەوەرییەكانمدا(ناوی)78(پیشەیتۆماركردووەلەنیوەی
یەكەمیئەمسەدەیەدا،ئەمەشخۆیلەخۆیدائاماژەیەبۆسەرهەڵدانیتوێژێكی

پیشەیی)ئابووری-كۆمەاڵیەتی(كەسەدەیڕابردووبەخۆیەوەنەیبینیوە.

-دەتوانمسەرنجتانڕابكێشمبۆئەوەیكەسۆسیۆلۆجیستیعێراقیناسراو)علی
الوردی(لەپاشموحازەرەكەیبەناوی)شخصیە الفرد العراقی(كەلەدوانەیژیاری
عێراقیدەدوێوەكدەرئەنجامیدەمجبوونیژیارییەكیكۆچەریجەنگاوەرلەگەڵ
بە پاشتر بەاڵم وەبەرهێناوە، بەهایان و دووسیستەم كە كشتوكاڵی ژیارییەكی
لەبەرچاوگرتنیگۆڕانكارییەنوێیەكانلەمەڕدوانەیكلتووریهقلیدیونوێوەدواوە
كۆمەڵگای لە تەقلیدگەرایی بوونی دەرئەنجامی لە هەر عێراقیدا، كۆمەڵگای لە
عێراقیداناچاربووناونیشانیبەشیحەوتەمیكتێبەكەی)دراسە فی گبیعە املجتمع 
العراقی(ناوبنێت)لەسەرهەمیشەییەلەعێراق(هەڵبەتلەنێوانخێڵەكانخۆیاندا

ولەنێوانخێڵوحكومەتدا،لەنێوانگەڕەكەكانداولەنێوانوخێڵوشارەكاندا
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لەنێوانشاروحكومەتدا،)خوێنەربۆزیاترتێگەیشتنلەسەرهەڵدانوتایبەتمەندی
دەوڵەتلەكۆمەڵگایپاشداگیركردندابگەڕێتەوەسەربیردۆزەكانیقوتابخانەی
پاشكۆیەتیپاشانسەرنجیئەمسەرچاوانەبداتبۆزیاترتێگەیشتنلەتێڕوانینی
حمزە علوی- الدولە فی العامل الثالث، الرؤیە السوسیولوجیە، د. احمد زاید، الثقافە الجدیدە- 

259( )الدولە والجتمعات ما بعد االستقالل، د. عبداملجید الەیتی(- )املجتمع املدنی فی العراق 

بین 1921- 1931- د. ماریون فاروق سلكلیت( )االحزاب السیاسیە فی العامل الثالث- تألیف د. 

اسام الغزالی كرب- سلسلە عامل املعرفە(.

دار  فلوعبود-  سمیە  ترجمە:  هانتنتون-  متغیرە- صموئیل  ملجتمعات  السیاسی  النڤام   )31(1

الساقی- الگبعە االولی 1993.

1*ئەگەرسەرنجیدەستبەسەرداگرتنیسیاسیبدەینلەسەردەمیكۆماریداحیزبی
دژی دەركرد بەیانێكی 1959دا حوزەیرانی 15ی لە ئیشتراكی عەرەبی بەعسی
شیوعییەكانبەمشێوەیە)عنالسیاسەالمعادیەللشعبدالنورەالتیینتهجهاالحزب
بەیانێكیتریدەركردكەكێشەی لە22یحوزەیراندا العراقی(پاشان الشیوعی
دەستبەسەراگرتنیكۆمەڵگاوشۆڕشیپێوەدیارە،هەروەهاحیزبیبەعسلە8ی
نیسانی1960دابەیانێكیدیكەیدەركردبەناوی)بیانداخلیالیجمیعاالعچار
الراهن(كەبەعستیایداچاوەڕوانیملمالنێیشیوعییەكانوقاسم الموقف حول
ئەكاتوبۆفرسەتوەرگرتنیسیاسیخۆیان-بڕوانە)نچالالبعپ-الجزوالسابع-

القگرالعراقی)1958-1963(دارالگلیعە:بیروت-الگبعەالپانیە1972(.
1*بەعسلەماددەیدوانزەدادەستووریكاتیدانووسیویەتی)دەوڵەتنەخشەو
ئاڕاستەیئابوورینیشتمانیدەكێشێت(بڕوانە)الدستور املۆقت- الصادر فی 16/ متوز/ 

1970- 1983- وزارە العدل- قسم االعالم القانونی(.

)32(خۆئەگەرتەماشایدەمجسازیكردنبكەیندەتوانینسەرنجیكەرتیئاینیی
كۆمەڵگایكوردیبدەینئەودەمەیپڕۆفیسۆردكتۆرلیژەكژیگیللەتوێژینەوەیەكی
مەیدانیدالەپاشنسكۆیهێنانیشۆڕشی)مستەفابارزانی(هەوڵیبەرچاوخستنی
زادەی خۆشگوزەرانی قۆناغی لەپاش داوە كوردستانی هاوچەرخی الدێی وێنەی
نەوتوگۆڕانەتەكنەلۆجیوئابووریوكۆمەاڵیەتییەخێراكانی،سەرنجیداوەكە
میریمەالكانیبەستەوەبەدەوڵەتەوەلەڕێگایمووچەوە،بڕوانە)كۆمەڵیالدێی
لیژەك نوێبوونەوە-پڕۆفیسۆردكتۆر بەرامبەربە كوردستانیهاوچەرخیعێراقی

ژیگیل-و.لەئینگلیزییەوە-عەزیزگەردی-چاپییەكەمی1999(.
بەعسدا قۆناغی لە دەوڵــەت چۆن كە بكەین ئەوە تەماشای دەتوانین )34(1
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سیاسەتیخوێندنیبەزۆریپیادەكردلەتەمەنی)6(ساڵییەوە،هاوكاتئەگەر
سەیریژمارەیدانیشتوانیسلێمانیلەساڵی1956دابكەین:

226200جگەلەمندااڵن.
174934نەخوێندەوار.

10304خوێندەوار.
فەرید وەرگێڕانی كوردستان- نیشتمانی ڕزگاری )جواڵنەوەی كتێبی بۆ بڕوانە
لێكۆڵینەوەی باڵوكراوەی:سەنتەری ئەسەسەرد-چاپیسێیەم-1998سلێمانی-

ستراتیژیكوردستان(.
-هەروەك)درككینان(سەرنجیئەوەیداوەكەسیستەمیكۆمەاڵیەتیجەنگی
بوونە، لەزیاد ڕوو ڕێژەیخوێندەوار و دەچێت لەناوچوون ڕووەو یەكەم جیهانی
ئەوەشكەیارمەتیالوازكردنیڕژێمیپێشوویداوەخۆتێگەیاندنیڕۆژبەڕۆژ
زیاترینوێنەرانیحكومەتبووەلەژیانیڕۆژانەیخەڵكیداچلەگوندوچلەشار.
-بڕوانە)درككینان-كوردوكوردستان-و:ئەبوبەكرخۆشناو-سلێمانی-1999-

ل14(.
1)35( املالمح العامە لعام االجتامع السیاسی- تألیف: د. حسان محمد سفیق العانی- جامعە 

بغداد- 1968.

بۆ ناكەم بۆ ئاماژەیان لێرەدا گرامشی دیكەی سەرچاوانەی ئەو تێبینی: -
جەختكردنەوە،چونكەلەولێكۆڵینەوەتۆرییەدابەكارمبردووەكەناوی)كۆمەڵگای

مەدەنیوواڵتیسەربازیسیاسی(یە.
1)36( نڤریات ماركسیە عن التبعیە- انتونی برور.

1)37(الربجوازیە الرپە و تگور الرپ- اندریە غوندر فرانك- ترجمە: الەیپم االیوبی و اكرام 
دیری- دار العودە: بیروت 1973.

1)38(الدولە والتگور الرأساملی فی العراق )1968- 1978(- د. عصام الخفاجی- دار املستقبل 
العربی- القاهرە1983.

1)39(الدولە املجتمع املدنی والتحول الدیموقراگی فی العراق- فالح عبدالجبار- تقدیم: د. 
سعدالدین ابراهیم- مركز ابن خلدون.

1-هەروەهالەعێراقیپاشایەتیداهێزیپۆلیسلەساڵی1920بۆ1941لە2500ەوە
زیادیكردووەبۆ12300وپاشانلەساڵی1958گەیشتووەتە23400-ص86-ه.س

)ج.خ(.
هەروەهاوەزارەتیناوخۆكەگەورەترینوەزارەتیحكومەتەژمارەیفەرمانبەرەكانی
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102422ەوەچووەبۆ151301لەماوەیسااڵنی1976بۆ1978.ص87-ه.س)ج.
خ(.

41-جوانب من خصوصیتنا- صدام حسین- الطبعە االولی- 1989- دارالحریە- بغداد.
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ههندرێن

»كۆمار«یپالتۆ)ئەفالتون(و»سیاسەت«یئەریستۆ،تائەمڕۆش،
دادپەروەریی وەك: پرسگەلێكی بۆ دانسقە سەرچاوەی دوو وەك
سەركەوتووانە، هەبوونێكی پێناوی لە مرۆڤ ویستی كۆمەاڵیەتی،
بواریسیاسیو...هتد،مایەیتێڕامانێكیبێسنوورن.هەرچەندەلە
بواریڕۆشنبیرییوسیاسییكوردییدا،ئەوەندەیمنئاگاملێبێت،
ئەودووبەرهەمەبایەخدارەیئەواننەكراونبەكوردیونەبەتێر
وپڕیشدانووساندنوگفتۆگۆیانلەسەركراوە.وێڕایئەمەش،لەم
نووسینەكورتیلەدا،هەوڵدەدەینبەچەندتیرێژێكیچڕلەجیهانیپڕ
گرنگیڕوانگەیسیاسییئەودووفەیلەسوفە،دیدەیزمانیكوردی

بڕازێنینەوە.
لە نمونەیی بااڵومەزنی لە»كۆمار«داجیهانێكی ئاشكرایەپالتۆ
واقیعبەدەردەسازێنێ.وەلێقوتابییەكەی،ئەریستۆ،ئەوجیهانەی
كەمامۆستایەكەیخەونیپێوەدەبینی،لەسیستەمێكیسیاسییدا
بەرجەسەتەدەكاتەوە.ئەریستۆلەكتێبەنایابەكەی»سیاسەت«دا
سیستەمگەلێكلەتیۆرییەكیژیربێژانەدادادەڕێژێ،كەگشتمافو
كاروباروپێداویستییەكانیمرۆڤایەتیبەخۆیەوەدەگرێ.هاوكاتیش
گشتمەرجەبنەڕەتییەكانلەپێناویژیانێكیسیاسیبۆسەردەمە

جوداییەكانپێشكەشدەكات.
بدوێم، لەسەری ــوازم دەخ نووسینەدا لەم كە ئــەوەی وتــم، وەك
فرە كتێبە لەودوو نییەكە ڕوانگەوسیستەمگەلە ئەو سەرتاپای

ئهرکیحوکمڕانبهرههمهێنانیهاواڵتییهکیچاکی

ویستگهرایه

تیۆریدهوڵهتلهڕوانگهیپالتۆوئهرستۆوه
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رەهەندانەداهەن،بەڵكوخوێندنەوەیەكیچڕەلەوپرسیارەیكەئاخۆلەڕوانگەی
پالتۆوئەریستۆوە،حوكمڕانیدەوڵەتێكچۆندەتوانێژیانێكیهاوبەشیچاكو

سەركەوتووبۆهاواڵتییەكانیبسازێنێت؟
وەكدەزانین،ئەوپرسیارەلەتەواویمێژوویسیاسییمرۆڤایەتییدا،گەوهەریترین
پرسیاریجڤاكەجوداییەكانبووە،هەروائەمڕۆشیەكێكەلەوپرسیارانەیكەالی

كوردجێگەیدۆشدامانودەمەقاڵییەكیبەرباڵوە.
هەرلەوڕوانگەیەوەهەوڵدەدەملەمنووسینەدادیمەنێكیخێرالەبیرۆكەكانیئەو
دووفەیلەسوفەنمایشبكەم،كەدەكرێبۆخوێنەریزمانیكوردیسوودبەخش
و كۆن و گریكی شارستانییەتی ئاوابوونی دوای هەر دەزانین وەك هەڵبەتە بن.
لەناوچوونیشاردەوڵەتەكانیگریكەوە،هەرلەڕێنسانسەوەتائەمڕۆ،سەرتاپای
فەلسەفەیڕۆژئاواقسەكردنوڕاڤەكارییبووەلەتیۆرییوڕوانگەفرەڕەهەندەكانی
كتێبەكانی»كۆمار«و»سیاسەت«یپالتۆوئەریستۆوكەلچەریهزریسیاسیی
وكولتووریگریكیكۆن.بۆیەئەمنووسینەتەنیاچەمكێكەلەكۆیئەوجیهانەپان

وپۆرەیكەلەودووكتێبەدادەیبینینەوە.
ئەوپرسیارەسەرەكییەیكەپالتۆلەدیالۆگی»كۆمار«داجەختیلەسەردەكاتەوە،
لەكن دادپــەروەریچیدەگەیەنێ؟ یان بژین«، لەوەیكە»ئێمەچۆن بریتییە
باشتر دادپەروەرانە ژیانێكی لە نادادپەروەرانە ژیانێكی رەنگە )ئەفالتون( پالتۆ
بێ،چونكەدادپەروەرییوەكچەمكێكلەتێگەیشتنبەدەرە.ئەمەشلەڕوانگەی
پالتۆوەئەوەدەگەیەنێكە:»هەركەسەوبۆخۆیبڕوایوایە،كەنادادپەروەریی
لەو كەسەكان هەروا سوودبەخشترە؛ زۆر دادپەوەریی لە خۆیان كەسایەتی بۆ
تێگەشتنەیانداڕاستدەكەن،چونكەالیئەوانئەوتێگەیشتنەپشتڕاستدەكرێتەوە،
كتێبی لە دەبینینسۆكرات بۆیە لەخۆیاندەكەن«، تێگەیشتنەگوزارە بەو كە
ئەوەیكە بری لە بەمچەشنەپێشنیازیخۆیپێشكەشدەكات»مرۆ دووەمدا
تەنیالەسەرئەوپەیوەندییانەبۆمرۆڤوڕۆح،)كەلەسێبەشپێكهاتووە:ئاوەز،
تووڕەییومەیل(قسەبكات،كەچیمرۆڤدەتوانێئەوپەیوەندییانەبەدەوڵەتو

دەستوورەكانڕابگەیەنێت.«)1(
كۆنتراستێك، وەك ئەریستۆ »سیاسەت«ی كتێبی دەكرێ ئــەوەدا بەرانبەر لە
لێكناكۆییەكلەبەرانبەرپالتۆ،سەیربكەین.كتێبی»سیاسەت«لەمەڕبنەمایەكانی
هەوڵدەدا ئەریستۆ دەكــات. پێشنیاز وردەكارییەكان ئەرك لە ڕستێك دەوڵــەت
ڕاشكاوانەهەندێلەپرسیاریسەرەكیمشتوماڵبكات،لەوانەپێناسەوناوەڕۆكێكی
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لەباروگونجاوبۆپرسیهاواڵتیڕوونبكاتەوە.
ئەوەتا كۆمەاڵیەتییە. بوونەوەرێكی سروشتدا لە مرۆڤ ئەریستۆوە ڕوانگەی لە
كە سروشتییە شتێكی ئەوە دەڵێ: »سیاسەت«دا یەكەمی بەشی لە ئەریستۆ
مرۆڤبۆهاریكارییەكیگەورەتریهاوبەشپەنابۆمرۆڤەكانیدیكەبباتكەلەوێدا
دەرفەتیبۆدەڕەخسێتكەپێداویستییەكولتوورییەكانیخۆیدەرببڕێ.ئەریستۆ
نەریتەكانەكانیدا و قانوون لە دەوڵەت كە پێیوایە سەرچاوەشەوە هەمان لە هەر
دەبێئەوبیرۆكەیەرەچاوبكات،كەچجۆرەفەرمانڕەوایییاندەوڵەتێكدەتوانێت
ئەوەوە بەالی بۆیە بكات. دەستەبەر هارمۆنی و چاك ژیانێكی هاواڵتییەكانی بۆ

پیادەكردنیئاكاریچاكلەالیەندەوڵەتەوەبەهایەكیگرنگیهەیە.
خۆیاندا سروشتی لە هاواڵتیان هەموو »كە وتبووی پالتۆ ئەریستۆ لە بەر لێ
ئەركە دەتوانن هەیانە كە تێڕامانەی و دادپەروەریی بەو كە هەیە توانایەكیان

گشتییەكانیدەوڵەتڕاپەڕێننوعادیالنەبڕیاربدەن.«)1(
لەبەردەوامیئەوەداپالتۆلەڕێگایدیالۆگیسۆكراتەوە،بااڵتریننمونەیدەوڵەت
پێیوایە پالتۆ دروستیدەكات. بەشەكانیدا و ڕۆح مۆدێلی لەسەر كە وێنادەكات
پاسەوانەكان دەبێت بۆیە چاكە، ئاكاری لەسەر هەیە زانیارییان پاسەوانەكان كە
ئاوەزگەراییەوە نیگایەكی لەگۆشە لەهەمانكاتداپالتۆ بكەن، پارێزگارییدەوڵەت
هەمیشە دیالۆگەكانییدا لە پالتۆ بكات. ڕۆح حوكمڕانی ئاوەز دەبێ كە پێیوایە،
ناكات پێویست ئیدیال/نموونەییە دەوڵەتە ئەو كە دەكاتەوە ئەوە لەسەر جەخت
پێویستە ئەوكات واقیع بە ئەودەوڵەتەدەكرێت بەاڵمكاتێك واقیعداهەبێت. لە
فەیلەسوفانبەڕێوەیببەن.وێڕایئەمەشنابێتئەوانخێزان،ژنومنداڵیپێكەوە

دروستبكەن.
لەكۆمۆنیستێكی پالتۆداچەشنێك كۆپلەی»كۆمار«ەكەی لەهەندێ هاوكاتیش
دیاردەیەكی وەك )سپارتا( دانسقەی ئەزموونی چونكە دەبینینەوە. ئۆتوپی
كۆمۆنیستی،كاریگەرییەكیزۆریلەسەرئەوداهەبوو.لەوێلەئەزموونی)سپارتا(
دا،بۆئەوەیمنداڵببێتەمنداڵیهەمووان،دەبوونەكهەرالیدایكوباوكییەوە
پەروەردەبكرێ،بەڵكولەباوەشیكۆمەڵگاداگەورەبكرێت.هاوكاتیشخاوەنداری
ئەو جوداییەكانی رەگەزە هەموو ئەركی كەسەكان، تاكە بەرپرسیاریی و تایبەتی
كۆمەڵگابوو.هەروەكدەبینینكەپالتۆلەكۆتاییكتێبەكەیدازۆربەڕاشكاوانە
وهۆشیارییەوەلەپێشمەرجێكیئۆتوپیانەوەجەختلەژیانێكیچاكوبەختەوەر
دەكاتەوە،یانڕاستتربڵێین»بەختەوەریبۆهەمووهاواڵتییەكانە،كەدەوڵەتێكی
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نابێلەڕێگایدابەشینیشتەماتریالەكانەوەئەوبەختەوەرییە هونەرییڕاستینە
دەستەبەربكات،ئەوەشتێكیسوودبەخشنییەكەئەگەرالیەنەهەستەكییەكان

چاكوشكۆمەندنەبن،بۆیەنابێخەڵكزەنگینوبەهێزبن«.)2(
و چاك ئاكار دەوڵەتێكی پرسی لەسەر ئەریستۆ كە بێژێ دەتوانێت مڕۆ لێرەوە
دادپەروەردا،بەجۆرێكلەجۆرەكان،هەمانڕوانگەیمامۆستایەكەی،پالتۆ،هەیە
»ئەوەیكەلەبەراییدائەوهاوبەشییەی}لەنێوانمرۆڤگەل{دامەزراندهۆكاریئەو
چاكەبااڵیەبووە.«بەاڵمجیاوازیلەنێوانپالتۆوئەریستۆلەسەرپرسیدەوڵەت
خودی لە »لەبەرئەوەی مرۆڤە ئارمانجی دەوڵەت ئەریستۆوە بەالی كە ئەوەیە،
سروشتداهەموودەوڵەتێكقبوڵكراوە،هەرواچونكەخاوەندارییەتییەكیبەراییئەو

ئارمانجەیبەرهەمهێنا،دەوڵەتیشئامانجێكەبۆئەوبەشەسەرەكییەكەمە.
وێڕایئەمەشخواستوئامانجباشتریانە؛هەڵبەتەئارمانجوباشترینهەردووكیان

سەربەخۆن.«)3(
بەهەمانشێوەپالتۆلەكتێبیهەشتەمی»كۆمار«ەكەیدادەبێژێ،كەمرۆدەكارێ
سیاسەتبەسەردووبەش»زەبروزەنگیانخواستیئازاد«دابەشبكات.لێئەو
پشتگیریلەوسیاسەتەدەكاتكەبەخواستیئازادانەبونیاتدەنرێ،هاوكاتیشپالتۆ
ئەوسیاسەتەیكەبەزەبروزەنگبونیاتدەنرێ،بەستەمگەر/تورانیناودێردەكات.
وێڕایئەمەشپالتۆلەڕوانگەیخۆیەوەدەستووروقانوونەجوداییەكانپێناسە
دەكات.لەكنپالتۆدائەوجۆرەدەستووروقانوونەڕاستینانە،كەفەرمانڕواییەك
خواییەكان تەنیا پالتۆوە دیدی لە بەاڵم ماریفە. و زانیاری بە ئەستوورە پشت

دەتواننئەودەوڵەتەئیدیالییەبەڕێوەببەن.
كە ڕووندەكاتەوە ئیدیالییە دەوڵەتە تەرزە ئەو پالتۆ دیالۆگدا دوا لە هاودەمیش
چۆنبۆمرۆڤەكانبەواقیعیگەاڵلەدەكرێتوبەرجەستەدەكرێتەوە.ئەوەیكە
پالتۆباسیلێوەدەكاتئەوەیە،كەدەبێ،وەكئارمانجێك،ئەوواقیعەلەدەوڵەتدا
دادەڕێژێ، دەوڵەتە ئەو رەشنووسێك پالتۆوەك بۆیە بكاتەوە. بەرجەستە خۆی
كەلەوێدادەبێفەیلەسوفەكانفەرمانڕەواییبكەن.بۆیەلەڕوانگەیپالتۆوەئەوە
هەرەوەزی و كۆمەكی بە پێویستییان مرۆڤەكان چونكە گرنگە، پێداویستییەكی
یەكترهەیە.لەگۆشەنیگایئەوپێویستییەڕا»وێدەچێهەمبەالیپالتۆوهەمیش
بااڵ گەرەنتییەكی كە بێ ئەوە دەوڵەت سەرەكی هەرە ئەركی ئەریستۆوە بەالی
هەبێبۆئەوەیبتوانێتژیانێكیستانداربۆهاواڵتیاندەستەبەربكاتیانكەرەسە
مۆراڵی كە ئامڕازێكە شتێك هەموو لە بەر دەوڵەت بكات. فرەوانتر ماددییەكان
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مرۆڤەكانخەمڵیووباشتربكات.«)4(
كەچیلەڕوانگەیئەریستۆوەئەوچەشنەبناخەڕێژییەیدەوڵەتكەلەئارمانجە
بااڵیەكەیداگومانلەبەدیهێنانیدەكردرێت،بۆیەخودیئەودەوڵەتەلەگەڵخۆیدا
گۆڕبۆخۆیهەڵدەكەنێت.بەاڵمئەوەیكەپێیوایەكەدەوڵەتبەرلەهەمووشتێك
هاوبەشەی داكۆكیردنە ئەو ئەوكات مرۆڤەكاندا، نێوان لە هاوبەشە داكۆكیكارێكی
هاواڵتییان،لەشەڕیشدابندەتوانێتبمێنێتەوەوگەشەبكات،لێكاتێكملمالنێیەكە
كۆتاییهاتئیترئەویەكگرتنەكۆتاییدێت.لەڕاستییدائەودیدەیئەریستۆ،وەك
لێزیادكردنێكلەدیدەكانیمامۆستایەكەی،خاڵێكیسەرنجكێشەلەژیانیسیاسی
ئەمڕۆكوردانوداكۆكیكردنییانلەوحكومەتەنادادپەروەرەیكوردستانیخواروو.
دوو ئەو پشتگیریی دەنگدان بە هەڵبژاردنەكاندا لە زۆر كوردانێكی دەزانین وەك
حیزبەیانكرد،هۆیئەودەنگدانوداكۆكیكردنەهاوبەشەینێوانكوردانلەودوو
لەهەستیئەوەسەرچاوەی نەبووە،بەڵكو لەبەرخاتریئەودووحیزبە حیزبە،
گرتووە،كەگوایەلەالیەنعەرەبەوەخاكیكوردستانومافەنەتەوایەتییەكانیلە
ژێرهەڕەشەدان.وەلێهەروەكبەرەبەرەهەستیپێدەكرێتكەدوایكۆتاییهاتنی
ئەوهەڵبژاردنوشەڕەملەیپۆستوەرگرتنەلەحكومەتیناوەندی،ئەوهەستی

داكۆكیكارییەهاوبەشەیهاواڵتیانیكوردان،بەرەولێكدابڕانوساردیدەچێت.
بۆئەوەیكەئەودەوڵەتەئیدیالییەیكەلەخەمیبەرهەمهێنانیهاواڵتیانیئاكار
چاكەدایەمكومتربێ،ئەریستۆلەكتێبیسێیەمییدا،بەپێچەوانەیپالتۆ،هەوڵدەدا
هاوبەش »دەوڵەتێكی ببات: پێشەوە بەرەو چاكە ئاكار دەوڵەتە ئەو بەرچاوتر
لەژیانێكیچاكدابەخەڵكدەبەخشێت ناوماڵوخانەوادەكان بەشیكاروباری
وئارمانجیژیانێكیخەمڵیووسەربەخۆدەگرێتەبەر.ئەوشتانەئاكامگیرییەكە
دیدەڕا لەو دۆستایەتییە.«)5(. هاوبەش ژیانێكی ویستی چونكە دۆستایەتی، لە
ئەریستۆسێجۆرەشیانبۆپێكهێنانیدەوڵەتێكپێشنیازدەكات:هەڵبژێردراو،
ئەرستۆكراتودەوڵەتیهاواڵتیان.هاوكاتیشلەبەرانبەرئەوجۆرەدەوڵەتانەداسێ
دیكتاتۆر یان ئۆلیگاركی/تاكڕەو ئەوانیش:ستەمگەر، هەیە، دژ دەوڵەتی چەشنە
بریتییە ئەریستۆ نمونەیی و ئیدیال دەوڵەتی تیۆری لێ )6( دیموكراسیین. و
ژیانێكی دەكارێ دیموكراسییانەوە حوكمڕانییەكی بە كە هاواڵتییان، دەوڵەتی لە

هاوبەشیبەختەوەربۆهاواڵتییانیفەراهەمبكات.
ئەریستۆلەبەشیحەوتەمینوهەشتەمینی»سیاسەت«دالەسەرفەڕمانرەوایەتییەكی
خۆی ژیانێكدا لەگەڵ پێوەندی لە پێویستییەك وەك چۆن كە دەپەیڤێ چاك
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بە دەوڵەت ڕووندەكاتەوە»باشترین ئەوە بەمجۆرە ئەریستۆ لێرەدا نمایشدەكات.
دامودەزگایەكبەڕێوەدەبردرێكەزیاترینتوانابۆسەركەوتن/بەختەوەریتەرخان
و بەختەوەر ژیانێكی پێناو لە هەموو نەویستە بەڵگە شتێكی ئەوە كە دەكات..
سەركەوتووداتێدەكۆشن...«)7(بەاڵمتیۆریدەوڵەتەئیدیالییەكەیئەریستۆلە

دەوڵەتیهاواڵتییاندادەستەبەردەبێت.
هاواڵتیبوون بنەمای بانگەشەی كە جیهان ئەمڕۆی حوكمڕانەكانی لە زۆر دەكرێ
دەكەن،كەچیهەرئەوحكومەتانەلەپرۆسەیپیادەكردنیئەوبانگەشانەدا،لە
ڕێگایئایدۆلۆژییەكیلێكێشراودایاریبەمافەكانیهاواڵتیاندەكەن.لەدواجاردا،
نەتەوایەتیی تری رەگەزێكی و نەژاد بە سەر كە هاواڵتییانە لەو زۆر بەشێكی
نەتوایەتییەكانییان مافە باڵدەستدا نەتەوەی ئایدۆلۆژی بندەستی لە ئاینین، و
دیكەی دەواڵتانی لە زۆرێك و توركیا دەوڵەتی نمونەی ئەمڕۆ دەكرێت. پێشێل
باسە، شایەنی چەواشەكارەن. سیاسەتە ئەو شایەتحاڵی ڕۆژهەاڵتیشدا و ڕۆژئاوا
هزرڤانیئەڵمانیرەگەزجوولەكە،هەنائارێند،ڕاڤەگەلێكیسوودمەندیلەسەرئەو
بوارەپێشكەشكردووە،بەندەشلەوتاری»مرۆڤ/فەلسەفەئاژەڵێكیسیاسییە«،
كەمێكلەوڕاڤانەیئارێندەیشرۆڤەكردووە،بۆیەلێرەدا،بەهۆیدەستپێوەگرتنی
پرەنسیپیچڕایەتیمەوەبۆئەمبابەتە،نیازمنییەلەسەرئەوبیرۆكانەیهەنائارێند

بپەیڤم.
ئاكاری ئامانجی باسی ئەریستۆ كە لەوەی بەر دەزانین، وەك بێت، چۆنێك هەر
چاكەبكات،پالتۆلە»كۆمار«داجەختیلەسەرئەوەكردۆتەوەكەباشتركردنو
پالتۆ هەروا دەوڵەت. ئامانجی و ئەرك گرنگترین لە یەكێكە مرۆڤ پایەداركردنی
لە»كۆمار«داپێماندەڵێكەقانوونەكان»لەچوارچێوەیەكیگشتییدامافێكی
لەو كە پێیوایە پالتۆ هاوكاتیش دەبەخشن. كۆمەڵگا« بە هاوبەش و یەكسان
كۆمەڵگایەدادەبێت»ئازادی،هاوڕێیایەتیوبیروبۆچوون«هەبێت.»بۆیەفرچكدان
وپەروەردەكردنیهاواڵتییاندەكەوێتەسەرشانیبەڕێوەبەروبەرپرسانیدەوڵەت
وگرنگترینئەركیئەوانەئەوەیەكەمرۆڤەكانفێریئاكاروكردەیچاكە،ویژدان
واتای دادپەروەر دەوڵەتێكی پالتۆوە دیدی لە بكەن.«)8( بەختەوەریی و بەرز
تەندروستیدەگەیەنێت،كەچیدەوڵەتێكینادادپەروەرواتاینەخۆشیدەگەیەنێت.
هاوكاتیشلەكنپالتۆئازادیودیموكراسیلەدەوڵەتێكداگرنگترینمانادەگەیەنن.
لەو واتا ئازادیش بن. ئازاد دەخــوازن مرۆڤەكان كە لەوەی بریتییە دیموكراسی
دەوڵەتەدیموكراسییەدامرۆڤەكانبتواننبەشێوەیەكیبێلەمپەرگوزارەلەجیهانی
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خۆیانبكەن.یانبەواتایپالتۆكاتێكئەوئازادییەبەرجەستەدەبێتەوەكە»بەو
پەڕیڕاشكاوییەوەكۆیلەكانوەككۆیلەدارەكانهەمانئازادییانهەبێتوپیاوو

ژنانوەییەكترسەیربكرێن.«)9(

بەهەمانشێوە،لەڕوانگەیئەریستۆوەئارمانجیدەوڵەتسەركەوتنیهاواڵتییانە؛واتا
هاوئاهەنگییلەنێوانتاكوگشتییدابەكاراییرەچاوبكرێ.چونكەدەوڵەتئەرك
هاوبەشەكان كۆمەاڵیەتییە كارە لەوێداگشت هاواڵتییانە. هەموو بارێكی و كار و
ئارمانجێكیانهەیە.لێرەدادەوڵەتبااڵترینشێوەیەلەوهاوژیانەكۆمەاڵیەتییەدا،
بەرجەستە شێوەدا بااڵترین لە چاكە و بەختەوەریی كۆمەڵگایەدا لەو دەبێ بۆیە
ببنەوە.چونكەمرۆڤهەرلەسەرەتاوەئەوەیهەڵبژاردكەلەژیانێكیهاوبەشی

مۆراڵیدالەپەیوەندییەكیهاوڕێیانەدالەگەڵمرۆڤەكانیدیكەدابژی.
وەكدیارەهەمبۆپالتۆوهەمیشبۆئەریستۆ،دەوڵەتێكیچاكدەتوانێهاوكاری
ئەو دەوڵەتدا لەگەڵ پێكڤە مرۆڤەكان ئەوەی بۆ ئەمەش بكات، مرۆڤەكان لەگەڵ

ئەركانەیكەلەسەرشانییانەئەنجامیبدەن.
لەكۆتاییدادەخوازمبێژم،كەپالتۆوئەریستۆزۆرلەودەسەاڵتدار،سیاستوان،
زۆر هــەروا بــوون، خەمخۆرتر و دیموكراسیتر ئەمڕۆ هزرمەندانەی و ڕۆناكبیر
ڕاستگۆیانەتر،دوورلەئایدۆلۆژییەكان،لەخەمیئەوەدابوونكەهاواڵتییانبتوانن

چاالكانەلەپرۆسەیدەوڵەتدابەشداربنومافەرەواكانیخۆیانپراوەبكەن.
بە و كۆنینە گرێكی جیهانبینی و كەڵچەر سەرتاپای لە كە تێڕامانە، مایەی
تایبەتیشلەكنپالتۆوئەریستۆدا،چەمكگەلیوەك»بەختەوەریی«،»ئاكاریی
چاكە«،»ویستیسەركەوتن«،»ئێتیك«،»هارمۆنییەكیسروشتیلەنێوانكۆی
گشت گریكیدا، فەلەسەفەی و كۆن گریكی زمانی لە دەوڵەتدا«؛ و هاوواڵتییان
پێوانەیەكی و بەها دەبنەوە، چڕ »ڤیرتۆ«دا دەستەواژەی لە چەمكەگەلە، ئەو
گرنگیانهەیە.چونكەخودیئەوخواستوپێداویستییانەنكەوەكبنەمایەكی
پێناو لە دەدەن مرۆڤە ئەو هانی پێكهێناوە، مرۆڤایەتییان گەوهەری سروشتیی،
بەرجستەكردنەوەیئارمانجەكەیاندا،كەمەبەستومانایگەڕانبەدوایسەروەریی
ناوەكیی،ڕۆحییانەیهەبوونیەتیمرۆڤدەگەیەنێت،لەژیانێكیهاوبەشلەشێوەی
نەیتوانیئەو لەمڕوانگەیەوە،ئەگەرحوكمڕانیدەوڵەتێك دەوڵەتێكدا،یەكبگرن.
ئارمانجەهاوبەشەیهاواڵتییەكانیبەرجەستەبكاتەوە،ئەوەلەدواجاردا،نەئەو

حوكمڕانەبەختەوەروسەركەوتوودەبێونەهاواڵتییەكانیشی.
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كەواتەئەوەیكەدەتوانێدەوڵەتێكیسەركەوتووبونیاتبنێت،ئەوەهاریكاریی
و مشەخۆر دارودەستەیەكی و حوكمڕان نەك چاكەكانە، هاواڵتییە هەرەوەزیی و

گەندەڵ.
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ئیسماعیلحەمەئەمین

هیومانیزموەکچەمکودنیابینی،خەمێکیگەورەیمرۆڤەلەگەڕانیدا
بەدوویجەوهەریئینسانیخۆیدا،گەڕانێکیئۆدیسۆسیانەیەبەدووی
سوبێکتدا،بەدوویخودیخۆیلەنێودنیادا،هیومانیزمبوونەلەنێو
دنیایدا.هیومانیزمهەمیشەلەژێرزەمینەکانیكةلتووریكۆمەڵگاکاندا
فۆڕم خۆی كةلتوورییەکان بنەما لەسەر و دەگەڕێت خۆیدا بەدووی
دەکاتەوە.هیومانیزمئەودۆزەئاڵۆزەیەکەبوونی)زاین/)seinلەسەر
وەستاوە،بوونیئێمەوەکئینسانلەنێودنیایەکیدڵڕەقدا،بوونی
ئێمەلەنێوباخچەیئاژەاڵنیمرۆڤدا،ئەومرۆڤانەیلەوەحشەتگەراییەوە
بەرەوباخچەکانیمرۆڤڕامکراونوژیانیانلەنێوباخچەیئاژەاڵنی
و دەوڵەت کە بەجۆرێک باخچەکەیە، یاساکانی بەپێی مرۆڤەکاندا
کۆنتڕۆڵکراو فەرمانبەرەکانی و ژمێریاری و تەندروستی دەزگاکانی
بەدووی ــەردەوام ب نامۆیە بوونەوەرە ئەو مرۆڤ دەبــەن. بەڕێوەی
ئینسانیخۆیدادەگەڕێت،جۆرێکگەڕانەبەدووی)خودێکی خودی
وەحشیگەرانە و بازاڕیانە بەوەی حەزکردنێک لەنێوان پەرتبوودا(
پەالماریدنیابدەین،بۆئەوەیلەڕیزیبەهێزوسەرکەتووەکانیژیاندا
تەماع لەنێوان بدۆزینەوە. مرۆڤبوونیخۆمان ئەوەی لەنێوان و بین
وچڵێسیدالەسەرلیستیونکردنیبوونیمرۆییمانوبوونمانوەک
بەدەست ئێمەیمرۆڤهەمیشە لەکێشەداین، مرۆڤدۆستێکهەمیشە
باجە ئەو تردا بەدیوویکی مرۆڤبوون دەناڵێنین. مرۆڤبوونمانەوە
قورسەیەکەسوکراتجارێکگوتوویەتی)باشترەزوڵمبچێژیوەک
لەوەیزوڵملەخەڵکبکەیت(،لەسوکراتەوەکەلەسەرزاریپالتۆنەوە

هیومانيزم،ماسکێکلەدڕندەییەوەبۆ
ژێرزەمینەکانیکەلتوور
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بەهیومانبوونی پابەندین کە بین خودە ئەو وایە باشتر فێردەبین، گێڕاویەتەوە،
سوکرات بەدنیادا. بکەین پڕ خۆمان لەهیومانیبوونی دوور لەوەی وەک خۆمانەوە
نمونەیئەوکەسەیەکەهیومانیبوونیخۆیپێشهەمووشتێکخستبوو،لەبازاڕەکانی
بکاتەوە، لەوەدادەبینییەوەخەڵکیهۆشیار ئەسینادادەسوڕایەوەوئەرکیخۆی
هوشیارییە ئەو هیومانیبوونمانە، گەورەی بەشێکی من بەڕای هۆشمەندی لێرەوە
لەڕۆمداشێوازێکیتریوەرگرتکەدواییدێنەوەسەری.ئیدیدۆزینەوەی)ڕۆحێکی
بااڵ(بەشێکیتریئەوگەڕانەیەبەدوویمرۆڤدا.مرۆڤلێرەومرۆڤبوونلەشوێنێکی
لەتیژکردنەوەی مرۆڤ ئاشتیدا، لەنێو مرۆڤبوون و جەنگەکاندا لەنێو مرۆڤ تر،
ملمالنێیەکانومرۆڤبوونلەنێولێبوردەییدا،مرۆڤلەنێوتەماعداومرۆڤبوونلەنێو
زوهدیەتدا.مرۆڤلەنێوخودیخۆیداوەکئاژەڵێکیڕامنەکراو،مرۆڤبوونیشوەک
ڕامکراوێکیهۆشمەند..بەمشێوەیەلەنێوانمرۆڤومرۆڤبوونماندادنیایەکلەگرفت

وئاڵۆزیخۆیڕادەکێشێت.
لەمپەرەگرافەیسەرەوەئەوەندەلەهیومانیزمتێدەگەین،کەگرفتێکیگەورەیەو
ئیشکالیەتێکەتالەناوچوونیجەستەژیانیڕۆحیمانهەڵدەسوڕێنێت،لەوەشتێدەگەین
کەمرۆڤبوونوهیومانیبوونوەکئازادیوەهایەپڕئازاروکێشەیە.بەاڵمپێش
ئەوەیبچینەنێوگرفتەکانیهیومانیزمباشتروەهایەسەرەتایەکبۆئەمنووسینە
چەمێکی وەک کە دەستپێبکەین، هیومانیزمەوە چەمکی لەپێناسەکردنی دابنێین
ڕۆژئاواییولەئانتیکاوە)گریکیکۆن(ئاماژەبۆبوونیمرۆڤدەکاتوەکبوونێک
نەکتەنهابوونەوەرێک،وەکبوونێکولێرەبوونێک)دازاین/Dasein(کەکردەی
هیومانبوومان توخمی گرنگترین دەدۆزێتەوە. خۆیدا لەئینسانیبوونی خۆی بوونی
بخوازین، بۆهەمووان بەختەوەری بەختەوەریە،کەدەبێتمرۆڤەکانبەختەوەربنو
کەرامەتپارێزراوولوتبەرزیمرۆڤدۆستانەمانپەیوەندیئێمەبێتبەدنیایدەرەوە.
هاتووە. دەگەیەنێت، مرۆڤ بەمانای   )Human(التینی لەوشەی هیومانیەت
هومانیزمئامانجیدۆزینەوەیوجودیمرۆڤەلەمرۆڤبوونیدا،ئەمکردەیەپێیدەگوترێت
)هیومانیزم/هومانیتێت(.ئەمئەرکەچیرۆکیمرۆڤەلەهەمووپەیوەندییەکانیدالەگەڵ
دنیایدەرەوەیخۆیدا،هومانیزملەجەوهەرداگەڕانێکیوجودیانەیەبەدوویخودێکی
مرۆڤدۆستانەدا،کەهەروابەئاسانیمرۆڤەکانناگەنەبەردەمسنوورەکانی،هیومانیزم
و وەحشیگەرایی لەنێوان مرۆڤ گەورەیە، ئینسانی ڕۆحێکی بااڵی كةلتوورێکی
دەسەاڵتخوازیوتەماعوچڵێسیدا،لەنێوانئاژەڵێکیوەحشیومرۆبووندابەدووی
خودیخۆیدادەگەڕێت،پرسیاریسەرەکیئەبەدیهیومانیزمئەوەیە:مرۆڤکێیە؟
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مرۆڤبوونچییەوچۆندەگەینەجەوهەریمرۆڤبوونمان؟!بەگەڕانەوەبۆفەلسەفەی
گریکی،فەیلەسوفێکیوەک)پڕۆتاگۆراس(ئەوفەیلەسوفەیەکەبڕوایەکیبەهێزی
بەمرۆڤبووە،مرۆڤیوەکپێوانەیەکیدنیاسەیرکردووە،بۆئەووەکفەیلەسوفێکی
یۆنانیپێشسوکرات،لەوبڕوایەدابووکەمرۆڤپێوانەیدنیایە،ڕستەبەناوبانگەکەی
کەبەهۆمۆمەنسوراHomo-Mensuraناسراوەدەڵێت:مرۆڤپێوانەیهەموو
شتەکانە،ئەوانەیهەنوەکبوونوئەوانەشینینوەکبوون...لێرەوەهیومانیزم
لەپێشسوکراتەوەمرۆڤدەکاتبەپێوانەکاریدنیایدەرەوەیخۆی،پرۆتاگۆراس
دنیای لەبەرئەوە زانینە، و مەعریفە دروستکردنی کە دەبینێت وەها مرۆڤ خودی
دەرەوەیدەرەوەبەپێوانەیمرۆڤپێوانەدەکات.ئەمڕستەبەناوبانگەیئیشکالیەتی
منەوە بینینی لــەڕووی دەرکەوتنیان شتەکان بەمانای دەرکەوتنیان، و شتەکان
دیاریدەکرێتنەکوەکئەوەیلەدەرەوەیخۆیهەیە،بەجۆرێکیترئەمڕستەیە
لێکبدەینەوەدەتوانینبڵێینکە)جیهانیئێمەجیهانیپێوانەکارییەکانیمرۆڤە...
پڕۆتاگۆراسلەوبڕوایەدایەکەدنیایدەرەوەپێوانەکاریمەعرفیوزانینیئێمەنییە،

بەڵکوئێمە،بیروڕایئێمەیمرۆڤپێوانەیە(.
Protagoras، Der Mensch alle Maß der Dinge، eine

VortragvonDr.PhilipFlorianRoth،S5بڕوانە:
لێرەوەسوبێکت،خود،پێوانەیدنیایە،لێرەوەلەپێشسوکراتەوەڕستەبەناوبانگەکەی
پرۆتاگۆراسبەردیبناغەیهیومانیزمدادەنێت،بەوەیکەگەڕانەوەبۆپێوانەکاری
تر بەشێوەیەکی دنیایدەرەوەدەگەیەنێت. ڕاستەقینەیی ناسینی مانای مرۆییانە،
لێکبدەینەوە،لەوەتێدەگەینکەمرۆڤلەچەقیدنیادا ئەمڕستەیەیپرۆتاگۆراس
وەستاوە،خودیمرۆڤلەنێوخودیخۆیداوبۆخۆی،دنیایدەرەوەتەفسیردەکات.
منهەمیشەگوتوومەدنیائەوکاتەهەیەکەمنبیریلێدەکەمەوە،کەواتەبوونیجیهان
فیکری لەمێژووی هیومانیەی ئیشکالیەتە ئەو پڕۆتاگۆراس بەندە. منەوە بەبوونی
فەلسەفیداهاروژاند،بەجیاوازیڕاڤەکردنیئەمڕستەبەناوبانگەیپڕۆتاگۆراس،ئەوەی
هیومانیزم دنیاوشتەکانسەیربکەین. ئەوەیەکەمرۆڤوەکچەقی دەمێنێتەوە
لەئانتیکاوەباسلەمرۆڤدەکاتوەکچەقیدنیالەبەرامبەرخواوەندەکانوجیهان.
لێرەوەمرۆڤوەکسەرچاوەیزانین،مرۆڤوەکچەقیدنیا،مرۆڤوەکخودێکی
پەیوەندی بەڵکو دەمێنێتەوە، فەلسەفیدا گوتاریکی لەنێو هەر نەک سەربەست،
مرۆڤبەدەسەاڵتودەسەاڵتخوازیودەستبەسەراگرتنودوژمنکاریلەچوارچێوەی
هیومانیزمیداتاوتوێدەکرێت،ئەوەیهوماننەبێت،ئەوەیئینسانینەبێتپێوانەکاری
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ڕاستەقینەیخۆیلەدەستدەدات،ئەمەشیەکێکەلەدۆزەکانیقسەکردنلەدەسەاڵت
نێزیکدەبینەوە سەرەتایەوە لەم مرۆییەکان. كۆمەڵگا بەڕیوەبردنی فۆڕمێکی وەک
لەم هیومانیزم دەربارەی سڵۆتێردایک( )پیتەر ئەڵمانی فەیلەسوفی لەکتێبەکەی
لەنووسینەگرنگەکانی لەگەڵهایدگەرداگفتوگۆدەکات،ئەمکتێبەیەکێکە کتێبەدا
سویسری )بازل( کەلەشاری بووە نووسینێک لەبنەڕەتدا کتێبە ئەم سڵۆتێردایک،
لەالیەنسڵۆتێردایکلە15.06.1997خوێندراوەتەوە،کۆنگرەیەکبووەدەربارەی
گرفتوفۆڕمە)هەنووکەییەکانیهیومانیزم(لەئێستادا.بەاڵمئەمنووسینەجارێکی
ترلەڕۆژنامەیزەمەن)DieZeit(یئەڵمانیلە23.09.2011باڵودەبێتەوە،
لەدوایدالەبەرگرنگیبابەتەکەجارێکیترلەفۆڕمیکتێبێکداباڵودەبێتەوە.کتێبەکە
بەناوی سورکامپ باڵوکردنەوەی دەزگای لەالیەن کە گوتارەکەیە ناونیشانی لەژێر
دەربارەی هایدگەر نامەیەکی وەاڵمدانەوەی مرۆئاژەڵیەکان، باخچەی بۆ )ڕێسایەک

هیومانیزم(لە1999باڵودەبێتەوە.
بڕوانە:

Peter Sloterdijk، Regeln für denMenschenpark: Ein
Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den

)Humanismus)editionsuhrkamp
لەڕوانگەی بکەین هیومانیزم بۆ خوێندنەوەیەک هەوڵدەدەین نووسینەدا لەم 

خوێندنەوەیکتێبەکەیسڵوتێردایکەوە.


خوێنەرینادیار
)لەڕاستیدادەبێتوەهالەجەوهەریهیومانیزمتێبگەین،سێکتێکە،جڤاتێکە،یان
یانەیەکیفانتازیایە،کۆمەڵێکخەوبینەرن،کەقەدەرێکیسۆلیدارێتیکۆیاندەکاتەوە.
خوێندەواریان توانای ئەوانەن و لەخوێنەران نوخبەیەکن کە ئەوانەیە سۆڵیدارێتی
هەیە..ه.س.پ.ل10(سڵۆتێردایکلەوبڕوایەدایەکەخوێنەرینادیارئەوبەشەگرنگەی
گەمەینووسینەکەهەمیشەتێکستەکانبۆئەوانئاڕاستەکراوە،دەقەکانبۆئەو
خوێنەرەنادیارەیەکەلەهەرشوێنێکیدنیادابێتتێکستدەخوێنێتەوەوتەفسیری
دەکات،خوێنەرینادیاربەمپێیەوەرگریئەونامەنێردراوەن،کەنووسەرەکانیان
کە ــەزراوە دام دەقانە ئەو لەسەر ڕۆژئاوایی كةلتووری کێیە. وەرگرەکەی نازانن
لەئیتاڵیا ڕۆما، دەیاناردە کاتیبەکانەوە و نامەبەر لەڕێگەی یۆناییەکان فەیلەسوفە
ئیمپراتوۆریەتیڕۆماوەرگریئەونامەنێردراوانەبوونکەلەفەیلەسوفەگریگەکانەوە
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بۆ بێگومان دەکرد، تەفسیر دنیایان دەهاتن فەلسەفیانەی تێکستە ئەو دەنێردرا.
خوێنەر، و تێکست نێوان ئەبەدی گەمەی لێرەوە نێردرابوو، نادیارەکان خوێنەرە
لەو سڵۆتێردایک سەرەتایەوە لەم نادیارەکانیدا. خوێنەرە لەگەڵ نووسەرە گەمەی
بڕوایەدایەکەپرۆسەیخوێندنەوە،سەرەتایئەوبڕوایەبوو،کەئەلفاباتیزەی،یان
بەمانایەکیترخوێندەواریکردن،مانایهیومانیزمیدەگەیەنێت،مادامەکیهیومانیزم
مانایهاوڕێیەتیەلەگەڵوشەوتێکستەکان،)لەزەمەنیسیسرۆCicroهیومانیزم

بەمانافراونودیاریکراوەکەیەوەپابەندەبەئەلفاوباکردن(ه.س.پ.ل7
هیومانیستلەمڕوانگەیەوەلەگریکەوەبۆڕۆمئەوکەسانەنکەخوێندەوارن،ئەوانەن
دەقەکان دەتوانن کە ئەوانەن فەلسەفییەکانین، تێکستە نادیاری خوێنەری کە
دەخوێننەوە.ئەمڕایەتائێستاڕوانینیگشتیبەشێکیزۆریكۆمەڵگاکانە،بەوەی
ئەوكۆمەڵگایانەیکەئاستیخوێندەواریانتێدانزمە،توندوتیژیدەرگاکانیخۆی
لەسەروااڵکردوون،ئەمتێزەهەمیشەلەوبڕوایەدابووەکەئەلفابکردنیكۆمەڵگاکان
پابەندەبەهیومانیزەکردنیکۆیكۆمەڵگا،كۆمەڵگالەمتێزەداپابەندەخوێندەواری
لەڕوونمای ژیاریەک هیومانی، قەوارەیەکی لەدروستکردنی گرنگ بەشێکی وەک
خوێندەواریەوە،مرۆڤدۆستیتێدالەئاستێکیبااڵدایە.ئەمڕوانینەکالسیکییەقسە
زۆرهەڵدەگرێتویەکێکەلەوپارادۆکسانەیناتوانێتبەئاسانیقەناعەتمانپێبکات

ولەدوایدادێینەوەسەری.
خوێنەرەنادیارەکانیتێکستەکانیفەیلەسوفەیۆنانییەکانیوەکپالتۆنوسوکرات
چیرۆکی و سۆفۆکلیس و هۆمێر شانۆکانی ئەوانیتر، و ئەرستۆ و پرۆتاگۆراس و
و ئەخالق و مرۆڤ و دەوڵەت لەمەڕ پالتۆن تێکستەکانی تەواوی خواوەندەکان،
تەفسیرکردن و گفتوگۆ جێگەی ڕۆمــاوە نادیارەکانی خوێنەرە لەالیەن کارکردن
بوون،لێرەوەخوێنەوارەکانیڕۆما،ئەونوخبەیەنکەتوانایخوێندنەوەیانهەیە،
وەکخوێنەرینادیارتەواویشارستانیەتیڕۆمانیانلەسەرئەوبنەمایەداڕێژا،کە
بنەمای دەبێتە ڕۆماوە نادیارەکانی خوێنەرە لەالیەن یۆنانی فەلسەفەی لەدواتردا
بیرۆکەیەی ئەو پێموایە من ڕۆژئاوا. هەموو گشتی فەلسەفەی و دەوڵەتی ئەقڵی
دامەزراندنی و هیومانیزم تێزی کە ئەوەیە، سڵۆتێرادیکەیەوە تێزەی ئەم لەپشت
ژیاریڕۆژئاواییوپێکەوەگرێدراون،بەوەیتیکستییۆنانییەکانوخواوەندەکانیان
پێشمەسیحیەتودوایشتێکستەکانیکتێبیپیرۆزئەوتیکستانەندەموچاوی
دەسەاڵتیكةلتووریڕۆژئاواییاندیاریکردووە،لێرەوەقسەکردنلەسەرنوخبەیەکی
خوێندەوارقسەیەکەلەسەرنوخبەیەکیدەسەاڵتخوازبەمانافۆکۆییەکەی،سڵۆتێردایک
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لەمتێزەداکاریگەرەبەفۆکۆبێیەوەیبەیەکوشەئاماژەیپێبدات،یاخودلەوانەیە
ئەمتێزەپشتەوێنەیتێزیهیومانیزمبێتوەکنوخبەیەکیخوێنەوارکەبەردەوام
لەژێرماسکیهیومانیزمیدادەسەاڵتێکیكةلتووریفراوندەکەنکەلەدواجاردادەبێتە
سیسرۆوە، لەزەمەنی میلیتاریزم میلیتاریستی. و سیاسی لەدەسەاڵتێکی بەشێک
لەناوبەرێت ئیمپراتۆریڕۆمادەیویستدیموکراسیەتیسینات لەزەمەنێکداکاتێک
بازنەی دەچوونە یەکتر دژی پاڵەوانەکان گەورەکاندا لەشتادیۆنە)یاریگا( بەوەی
تەماشاکاریش جەماوەری و دەکوژێتەوە تر جارێکی دەیباتەوە ئەوەی کوشتنەوە،
چەپڵەیانبۆلێدەدەنوچێژیلێدەبینین،بەمەشلەجیاتیخوێندنەوەیکتێبەکان،
پاراستنی کەداوای )پەرلەمان(، سینات نێو خوێندەوارەکانی دەسەاڵتی لەجیاتی
ڕۆمایاندەکردلەڕێگەیحوکمێکیدیموکراسینوخبەوی،ئاوەهائیمپراتۆرشیوازێکی
لەدژی گەڕ دەخاتە کۆمەاڵیەتی مێگەلی كةلتووری جەماوەری، لەكةلتووری تر
خوێنەری لەدژی هەڕەمەکی، جەماوەری كةلتووری بەمشێوەیە خوێندەوارەکان،
لەم بازاڕیجەماوەری، کرچی و کاڵ لەدژیچێژی کتێب بوو، لەکارادا کتێبەکان
نەدەتوانرا دەبرد، ناویان بەهیومانیزم ڕۆما خوێندەوارەکانی )ئەوەی ڕوانگەیەوە
مەزندەبکرێت،بەبێزوهدیەتوسکهەڵگوشیننەبێتلەدژیكةلتووریجەماوەری
کەلەونمایشەخوێناویانەداخۆیبەرجەستەدەکرد..ه.د.پ.ل18(.هیومانیزمبەم
ماناکالسیکیەی،دوورکەوتنەوەیەلەكەلتووریجەماوەریکەچێژلەئاستێکینزمدایە،
ئەمڕۆشهەمانکێشەلەئارادایەبەوەیمیدیایجەماوەریکەتەنهابەدوویمێگەلی
ئەخالقییەکان و سیاسی حەیاچوونە هەواڵی تەنها ڕۆژنامەکان کۆمەاڵیەتیەوەیە،
باڵودەکەنەوە،هەواڵیئەستێرەکانوکلیبەجەماوەرییەکان،مۆبایلەشیعروشیعری
ڕووی تر، باڵوکراوەی و گۆڤار زۆر و ئەدەبی بەهای بێ ڕۆژانەیی و کرچ و کاڵ
گشتیمیدیایجەماوەریە.تەلەفزیۆنەکانلەهەموودنیادابەدوویڕاکێشانیبینەری
گالدیاتۆرەکانی کە بکەین سەیری ستادیۆنە ئەو وەک دەتوانین بەجۆریک زۆرن،
زۆرانبازییەوە،دیمەنی لەگەڵپڵنگودڕندەکاندادەکەوتنە )پاڵەوانبازەکان(ڕۆما
خوێناویوکوشتنوچێژبینینلەزەمەنیڕۆماوەتائێستابەردەوامە،بەاڵمشێوازەکان
وفۆڕمەکانیگۆڕاوە،ئێستاهەمانفۆیریسموتەماشاچێژەکەلەسەرڕووبەریمۆبایل
ویۆتۆبوتەنانەتفەیسبووکەکەدیمەنەناشیرینوسەرسوڕهێنەرەکاندەبینین.
هەیە، بەردەوامی جەماوەرەی كەلتووری و کتێب نێوان زۆرانبازی ئەوە لەئێستادا
ئیمپراتۆرە ئەو ئەوانە وەستاون، حکومەتەکان و سیاسەت و کۆمپانیا لەپشتیەوە
و کتێب لەدژی بێگومان وەستاون، بازنەکانیچێژیگشتیەوە کەلەپشت نوێیایەن
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نوخبەیخوێندەواریجیدی،لەدژیئەوانەینامەیحەکیمانەدەنێرنبۆخوێنەرە
نادیارەکانیان.لەزەمەنیڕۆماداکاتێکیەکێکلەخوێندەوارەکانتەماشایزۆرانبازی
وەهایبکردایە،لەدوایداهەستیدەکردلەهیومانیەتیخۆیدوورکەوتەوە،هیومانیزم

بەمپێیە)قوتارکردنیمرۆڤەلەبەڕبەڕیەت..ل16(.
هیومانیزموەکخوێنەرێکینادیاریتێکستەفەلسەفییەکانووەکخوێندەواریئەلف
وباتیزەکردنیكۆمەڵگالەدژیبەڕبەڕیەت،ئەوتێزەبووکەلەسەدەینۆزدەوەتاوەکو
کۆتاییجەنگیجیهانیدووەمبیروڕایباوبوو،بەوەیخوێندەوارەکاندەتواننمرۆڤ
لەبەڕبەڕیەتبپارێزن.مۆدێرنەلەترۆپکیدالەسەدەینۆزدەدابڕوایەکیپتەویهەبوو
پایەکانی پتەوکردنی نەتەوەو خوێندەوارکردنی ڕۆمانتیک، ئەدەبییەکانی بەها کە
کاتێک خوێندەوارەدا، نوخبە ئەو لەنێو نابات زۆر بەاڵم لەكۆمەڵگادا، هیومانیزمە
زانینوزانستپێدەگات،لەدوایڕێنیسانسولەدوایداڕۆشنگەریوپاشانمۆدێرنە
وەکبەختەوەریەکیگەورەیخوێندەوارەکانبەوەیئەواندنیایەکیبەختەوەربینا
دەکەن،)بەهەقەتوابوولە1879تاوەکو1945خوێنەرەبەختەوەرەکانیهیومانیزمی
نەتەوەییلەترۆپکدابوون..ل12(،ناسیۆنالیزممۆدێلێکیهیومانستی،وەکمۆدێلێکی
بەکورتی خوێندەوە، بەهاکانی و موزیک و لەتێکست بینین چێژ و بااڵ ئەدەبی
مۆدێلیخوێندەوارێکپێشکەشدەکات،بەڕایخۆی،دنیالەبەڕبەڕیەتدەپارێزێت.
بەاڵمئەوانەیداواینەتەوەیەکیمرۆڤدۆستیاندەکردلەڕێگەیخوێندەواریەوە،دوو
جەنگیترسناکبەرهەمدێنن،خوێندەوارەکان،ڕۆشنبیرەلوتبەرزەکان،بەمانایەکیتر
هیومانیستەکان،دووجەنگیوەحشیبەرهەمدێنن.ئیدیخوێندەواریوەکمۆدێلی
زانستوزانینونوخبەیخوێندەوار،وەکدەسەاڵتێکگومانێکیگەورەیلێدەکرێت..
هیومانیزملەسەدەینۆزدەوبیستدالەڕێگەیدەوڵەتینەتەوەییەوە،خۆیلەسەر
مۆدێلێکیئەدەبیخوێندەواریدامەزراندبوو،بەماناینموزەجیهەڵمەتیخوێندەواری
وئەلفابتیزەکردنینەتەوەبۆئەوەیلەژێرچەتریدەوڵەتینەتەوەییداخۆیڕێکبخات
خوێندەوارەکان هیومانیەتی بەاڵم هیومانیزم. گەورەکانی لەئامانجە بوو یەکێک
نەزۆک.. خەونێکی دەبێتە جیهانیدا جەنگی هوردوو الشەکانی پڕ سەنگەرە لەنێو
شیعری بەتایبەت بیستدا، لەسەدەی کوردی ئەدەبی بۆ کورت ئاوڕدانەوەیەکی
میللەتی ڕزگاری دەکردکە نمایش لەوەداخۆی نەتەوەیی ڕۆمانسیەتی و کالسیک
کوردلەڕێگەیخویندەوارییەوەیە،بەجۆرێککەجەهلودواکەوتووییووەحشیەت
هەمیشەپابەندبووەبەنەخوێندەوارییەوە،ئەووێنەیەینەخوێندەوارەیکوردلەشیعردا
دەیبینین،مرۆڤێکەپابەندەبەدواکەوتووییەوە.وێنەیجەهلودواکەوتووییوێنەی
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نەخوێندەوارەبەشێوەیەکلەشێوەکان.ئەممرۆڤدۆستیەکوردیەکاڵوکرچەپابەندە
بەدژایەتیکردنیوێنەینەخوێندەوارلەكۆمەڵگایکوردیدا،هیومانیزملەشیعرداهەمیشە
ڕزگاربوونیمرۆڤیکوردیلەخوێندەواریدابینیوە.بەمەرجێکلەدوایکۆمەڵەیهیوا
ودروستبوونیپارتیکوردیچاوەڕوانییەکانلەنوخبەیخوێنەوارلەوئاستەدانەبوو
کەفانتازیایشیعرینیگارکێشیکردبوو.نمونەیەکیترلەساڵی1979دەبوو،کاتێک
حکومەتیعێراقیوبەعسهەڵسابەهەڵمەتینەهێشتنینەخوێندەواری،ئەوپۆگرامە
هەڵمەتە ئەو بەر بەکوردستانیشەوە عێراق زۆری بەشێکی و خایاند ساڵی پێنچ
کەوتن.ئەوتێزەیبەعسدەیویستنیشانیدنیایبداتئەوەبووکەحکومەتێکی
هەڵمەتێکی عێراقی كۆمەڵگای وەحشەتگەری لەدژی دەیەوێت و مرۆڤدۆستانەیە
ژیاردۆستیومرۆڤدۆستیدەستپێبکات،هەنگاوێکبووبۆئەوەیمرۆڤیعێراقیببێت
بەمجۆرە داپڵۆسێنەردا. دەزگای لەچەندەها زیاتر سایەی لەژێر ژیاری بەمرۆڤیکی
دووفاقیئەخالقیبەعسلەمتێزەدادەردەکەوت،کەدەیویستماسکێکیمرۆڤدۆستانە
ببەخشێتبەخۆی،ماسکێکدەیویستدەموچاویجەالدیخۆیپێبشارێتەوە.
دەڤەرەدا لەم لەخوێندەواری جۆرێک ئەوەیە بیگەمێ دەمەوێت من ئەوەی بەاڵم
پەیدابووکەدەتوانمبە)خوێندەواریماسکدار(ناوزەدیبکەم،جۆرێکەلەومۆدێلەی
کەبەعسخۆیلەپشتەوەدەشاردەوە،ئەویشئەوەیەکەخوێندەوارەکانڕوویەکی
مرۆڤدۆستین.دیارەلەنێوئەقڵیکۆمەاڵیەتیکوردیدا،کاتێکخوێندەوارێکهەڵەیەک
ڕۆشنبیر کە بەوەی دەکرێت سەرزەنشت ئەوا شەڕدەکات، دەبێت، توڕە دەکات،
نابێتکاریوابکات،لێرەوەوشەیڕۆشنبیربەماناگشتییەکەیکەبەکاردەهێنرێت
لەپشت بیرۆکەی ئەو بن. خوێندەواریدا پلەیەکی لەهەر خوێندەوارەکانە مەبەستی
دیوی مرۆڤدۆستن. ئۆتۆماتیکی خوێندەوارەکان کە ئەوەیە، دەستەواژەیەوە ئەم
بەخۆیان، دەبەخشن وێنەیە ئەو خوێندەوارەکانیش کە ئەوەیە تێزە ئەم دووەمی
مادامەکیخوێندەوارینکەواتەمرۆڤدۆستین،دیارەلێرەداجیاوازیدەکەینلەنێوان
مۆدێلەی ئەم ئەوەی ڕۆشبیردا، وەزیفە و ڕاستەقینەیەیخوێندەوارەکان وێنە ئەو
بەرهەمهێنائەووێنەشیعرییەبووکەئەدەبیکوردیتەقلیدیبەخشیبەخوێندەوار
وەکمرۆڤدۆستێکوڕزگارکەرێکینەتەوەوكۆمەڵگالەدواکەوتووییووەحشەتگەری.
لێرەوەخۆنمایشکردنیخوێندەواروئەفەندییەکاندەبینینبەوەیخاوەنیڕۆحێکی
بەرهەمدێنێت لەسیاسی نوخبەیەک لەدەڤەرەکەدا، ژیارین و مرۆڤدۆستی بااڵی
ئەوان ئەوەی وێنەی دەبەخشێت، بەخۆی ئینسانی بااڵیی و مرۆڤدۆستی ڕەوایەتی
دەتواننلەكۆمەڵگاداپرسەچارەنوسسازییەکانبەدەستبگرن،لەمگۆشەنیگایەوە



217

مەالکانهەستیاندەکردکەڕکابەریگەورەیانبۆدروستبووە،ئەوانپێشئەوەی
وێنەیخوێندەوار،یانمنەوەر،یانئەفەندییە،پەیدانبن،هەبوونودەبوایەبەرگری
لەوێنەیخۆیانبکەن.ئەمفیگوریخوێندەوارەلەگەڵدروستبوونی)کۆمەڵەیهیوا(
داتوێژێکلەخاوەنبڕوانامەدەکاتەدەمڕاستیكۆمەڵگایەک،کەنەخوێندەواریتێدا
نەخوێندەواردا، و خوێندەوار لەنێوان هاوکێشەیەدا لەم و ترسناکدایە لەئاستێکی
لێ جڤاتەوە كۆمەڵگاو بەناوی قسەکردنیان مافی ئەلفاباتیزەنین، ئەوانەی لەنێوان
هەیە، قسەکردنیان مافی منەوەرەکانەوە بەمەالو خوێندەوارە ئەوە زەوتدەکرێت.
ئەوانەنلەجیاتیهەمووانقسەدەکەن،لەجیاتیمنوتۆوئەوانیدیکەقسەدەکەن.
و بخوێنینەوە ئەلفاوبا نەداون ڕێگەی ناهەموار بارودۆخیکی کە ئەوانەی لەجیاتی
بنووسن،لەجیاتیئەوانیترقسەدەکەنونوێنەرایەتیدەکەن،کەکۆدەکانیئەلفاوبا
دەکەنەوەودەخوێننەوە.لێرەوەمافیئەلفاباتیزەکردن،دەبێتەمافیمرۆڤدۆستەکانی
لەجیاتیجاهیلووەحشییەکانقسەدەکەن،)خوێندەواریدەمامکدار(بەدەمامکی
دەگرێت، بەدەستەوە دەڤەرەدا لەم هێڵەکان هەموو فیگورێک وەک مرۆڤدۆستانە
جیهاندا زۆری لەبەشێکی تەنانەت و دەڤەرە لەم حکومەتەکان و شۆڕش هەموو
نووسراو وشەی لەڕێگەی نەیانتوانیوە ئەوانەی بەرامبەر بووە ئەلفابتیزەکان مافی
تەعبیرلەخۆیانبکەن،لەمگۆشەنیگایەوە)خوێنەواریدەمامکداریهیومانی(لەنێو
ئێمەداتاوەکوئەمڕۆمافیسیاسەتودەسەاڵتوقسەکردنیبەخۆیداوە.لەشەڕی
نێوانبارزانیوتاڵەبانیدالەزەمەنیشەستەکاندا،زۆرانبازینێواندووخوێنەوارە،
یەکێیانمەالیەکیئاینییەلەخێزانێکەوەبەناویموقەدەسیئاینییەوەتاوەکوئێستا
و تاڵەبانی جەالل و ئەحمەد ئیبراهیم وەک خوێندەوارەکانی لەگەڵ حوکمدەکات،
بکەین قسە سڵۆتێردایکەوە لەگۆشەنیگای زۆرانبازییەوە. دەکەوێتە ئەوانیتردا
هیومانیەتڕزگارکردنیمرۆڤەلەبەڕبەڕیەت،بەمانایقوتارکردنیمرۆڤەبۆئەوەینەبێت
)Entbestalisierung( لەوەحشیەتکردن ناوناوە پرۆسەیەی ئەم بەوەحشی
بەمانایهیومانیزمئەوەیەکەمرۆڤنەبێتبەئاژەڵێکیدڕەندە،مادامەکیهیومانیزم
دۆخێکە مرۆڤەکان ئەلفوباکردنی لێرەوە کەواتە لەبەڕبەڕیەت، مرۆڤە قوتارکردنی
نیشانداوە ماسکێکەوەخۆی لەڕێگەی کوردی هیومانیزمی هیومانیزم. لەدۆخەکانی
وخۆینمایشکردووە،ماسکێکلەپشتیەوەناشیرینیوبەڕبەڕیەتیسیاسیخۆی
بوون، بەشێک هیومانیزم بەدەمامکی دەمامکدارانە خوێندەوارە ئەم شاردۆتەوە،
لەگەمەیسیاسەتلەژیانیکوردیدا،گەربێگومانهەمووینەبووبێتن.مۆدێلیبەعس
ماسکە و ڕتوش بەو پابەندکردبوو هەڵمەتیخوێندەواری کە ئەوەیە، لەهیومانیزم
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هیومانیەیکەخۆدیخۆیپێنمایشدەکرد،میکانزمیکیبەرگریبووبەزمانیشیکاری
دەروونیقسەبکەینلەوبەڕبەڕیەتەیلەنێوهەناویدامۆڵیخواردبوو،بەهەڵمەتی
نەهێشتنینەخوێندەوارینەکهەركۆمەڵگایعێراقیوبەعسلەوەحشیەتڕزگاری
ناوچەکەداهێناکەدەمامکی بەڵکودووجەنگیگەورەیماڵوێرانیبەسەر نەبوو،
هیومانیزمیدەوڵەتیکەخۆیلەبەخوێندەوارکردنیكۆمەڵگایعێراقیدادەبینییەوە،
،) کاریگەری لەژێر )ئاژەڵێکە هیومانیزم بەڕوانگەی مرۆڤ لێرەوە پوچەڵکردەوە.

هیومانیزمهەوڵدەداتئەودڕندەیەڕامبکات.

هایدگەروزەمەنیئاژەڵەمرۆییەکان
هایدگەرلەدوایجەنگیجیهانیدووەمەوەنامەیەکدەنووسێتبۆخوێنەرێکینادیار
دەربارەیهیومانیزم،لەونامەیەدا،لە1946دانووسیویەتی،ئیشکالیەتیهیومانیزم
تاتوێدەکات،لەوانەیەگرنترینخاڵلەمنامەیەداهەستیپێبکەین،ئەوڕەشبینییە
گەورەیە،ئەوسکێپتیزمەیەبەرامبەربەچەمکیهیومانیزم،ئەمنامەیەدواینووسینی
سکێپتیزمەکەی دەستەواژە نووسیوە، زەمــەن( و )بــوون بەناوبانگەکەی کتێبە
ه.س.پ ونکردووە.. خۆی مانای هیومانیزم، وشەیە )ئەم کە ئەوەیە )ڕەشبین(
لەفەلسەفەی ساڵە، هەزار لەدوو زیاتر هایدگەر بەڕای هیومانیزم بەمانای ل22(..
یۆنانییەوەبیگرەتاوەکوکریستومومەسیحیەتوتادەگاتەئەوەیفۆڕمیڕۆشنگەری،
وەکفۆڕمێکیبێبیرکردنەوەیدووهەزارساڵەخۆینمایشکردووە.هایدگەرپێیوایە
وەها گرنگەکەیدا لەکتێبەکە بیرنەکردنەوە(، مانای)دووهەزارساڵی هیومانیزم کە
لێبکرێتەوە، بیری تر بەجۆرێکی پێویستە تێزێکە کە کردووە هیومانیزمی سەیری
هایدگەروەکلەزنجیرەبیرکردنەوەکانیسڵۆتێرداێکەوەلێینێزێکدەبینەوە،بڕوای
وەهایەکەدەبێتبیرکردنەوەلەهیومانیزملەوچرکەساتەوەدەستپێبکات،کەخۆی
لەمیتافیزیکیەتیئەوروپاییقوتاردەکات،کەبڕوایوەهایەمرۆڤئاژەڵێکیئەقاڵنیە،
مرۆڤئاژەڵێکەخاوەنیئەقڵە.هایدگەرپێیوایەنابێتمرۆڤلەمچوارچێوەئاژەڵیە
لەم بکرێت. پێناسە مرۆڤبووندا لەچوارچێوەی دەبێتمرۆڤ بەڵکو پێناسەبکرێت،
مرۆڤ کە دەپارێزیت تەقلیدیە چەمکە لەو خۆی هایدگەر الی هیومانیزم خاڵەوە
وەک)ئاژەڵێکیئاقڵ(پێناسەدەکات،ئەمگۆشەنیگامیتافیزیکەیە،ئەقڵدەکاتە
پێوانەبۆجیاکردنەوەیئاژەڵلەمرۆڤەکان،بەمپێیەشفەلسەفەییۆنانیتەقلیدی
وتەنانەتمەسیحیەتلەوبڕوایەدابوونکەدەبێتلەڕێگەیبەهێزکردنیئەقڵەوە،
مرۆڤمرۆڤبوونیخۆیدەدۆزێتەوە،لەبەرئەوەمەسیحیەتکاریئەوەبوولەڕێگەی
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ئەقاڵنیەتیئاینییەوەمرۆڤئەقڵیخۆیوەگەڕبخاتبێگومانبۆدۆزینەوەیڕۆحی
بااڵیمرۆییلەخۆیدا،بەمەشمرۆڤلەڕیگەیئەقڵەوەدەگاتەخواوەندومرۆڤبوونی
خۆیدەدۆزێتەوە.بەهەمانشێوەش)ژانژاکڕۆسۆ(دەگەڕێتەوەبۆسروشتیمرۆیی
وپەروەردەیدروست،کەئەقڵتێداگەشەدەکات،بڕوایوەهایەمرۆڤدەتوانێت
لەڕیگەیئەقڵیەوەبگاتبەسروشتیخۆی،بگاتبەسروشتبەمانابااڵکەیوخۆی
لەئاژەڵبوونبپارێزێت.لێرەوەلەئانتیکاوەتاوەکوڕۆشنگەریکەدرێژبوونەوەیخۆی
کاریگەرییە ئەو لەژێر ساتە چرکە تائەو هایدگەر بەڕای ڕادەکێشێت، لەمۆدێرنەدا

میتافیزیکیەترسناکەداکاریکردووەکەمرۆڤئاژەڵێکیئاقڵە..
بکرێت، پێناسە مرۆڤدا چوارچێوەی و لەکاتیگۆری دەبێت مرۆڤ پێیوایە هایدگەر
نەکلەچوارچێوەیەکیئاژەڵیانەیئاقڵدا.هایدگەرپێیوایەئەوەی)مرۆڤلەئاژەڵ
جیهاندایە، لەنێو و هەیە خۆی تایبەتی جیهانی مرۆڤ کە ئەوەیە جیادەکاتەوە
بەاڵمئاژەاڵنلەدەورووبەریاندادەمێننەوە..ه.س.پل25(.ئەوەیلەمدەستەواژەیە
خۆیدا( لەخودی )خۆی و خۆیەتی جیهانی خاوەنی مرۆڤ کە ئەوەیە، تێدەگەین
خۆی بوونی و هەیە بەخۆی تایبەت جیهانێکی خۆیەتی، تایبەتی دنیای خاوەنی
پێناسە جیهاندا لەنێو خۆی ــەردەوام ب و کۆدەبیتەوە و پەرشدەبێتەوە لەنێویدا
دەکاتەوە.لەنێوجیهاندابوونتهەبێتئەمەپرسیاریمرۆڤەبەرامبەربەخۆیپاشان
بەرامبەربەدەرەوەیخۆی،ئەوەخودە،یانچاکتروایەبڵێینئەوسوبێکتەکەمن
لەنێوجیهاندابوونمهەیەکاتێکخودی لەئاژەڵجیادەکاتەوە،منوخودیخۆم
خۆملەنێوجیهانیتایبەتیخۆمدادەدۆزمەوە،کەواتەبوونیمن،کاتێکهەیەکە
لێرەبوونیخۆم،دازاینیDaseinخۆمدەدۆزمەوەلەڕێگەیسەلماندنیبوونیخۆم
مەرجی کەواتە بم، جیهاندا لەنێو دەتوانم کە هەیە، بوونم کاتێک من لەجیهاندا.
ئاژەڵەکان بەجیهان. مەحکومم و جیهاندام لەنێو کە لەوکاتەدایە من مرۆڤبوونی
بوونەوەرێکی وەک خۆیاندا مۆڵگەکانی و لەشوێن تەنیا مرۆڤەکان بەپێچەوانەی
مرۆڤ بەمەرجێک دەژین، و دەگونجێنن دەورووبــەردا لەنێوچوار بایۆلۆژیخۆیان
کاتێکدەژیتکەجیهانیخۆیهەبێت،بەمپێیەمرۆڤمەحکومەبەجیهانولەنێو
نین، جیهان خاوەنی و دەژین جیهاندا لەنێو تەنها ئاژەاڵن بەمەرجیک جیهاندایە،
مرۆڤلەڕوانگەیهایدگەرەوەلەنێوجیهاندایەوخاوەنیجیهانیتایبەتیخۆیەتی.
خودیخۆتوخۆتلەنێوجیهاندابوونتهەبێتخاڵیئێکسێستێنتالیزمی،وجودی
بایۆلۆژییە. پیناسەیەکی نەک بووندایە، لەنێو مرۆڤ کەواتە دنیا، بەرامبەر خودە
ئەوەیئێمەلەئاژەاڵنجیادەکاتەوەئەوەنییە،کەئێمەلەئاژەاڵنئاقڵترین،یانئێمە
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بڕوادایەبوو ئاژەڵێکیئاقڵینوەکفەلسەفەیکالسیکوتەنانەتمۆدێرنەشلەو
کەبوونمانوەکئاژەڵێکیئاقڵوپەروەدەکردنیئەوئەقاڵنیەتەمانایگەیشتمانە
مرۆڤبوونماندایە. پیناسەی لەنێو ئێمە بوونی بەڵکو هیومانیبوون، بەمەدارەکانی
هیومانیبوونلەمتێزەیهایدگەرداپێناسەیمرۆڤەلەنێوچوارچێوەیخۆیداوەک
مرۆڤێک،بەمانایپێناسەیمرۆڤلەخودیخۆیدا،نەکلەدەرەوەیخۆی،دەرەوەی
خۆیمانایبەئاژەڵبوونتە،ئاژەڵبوونمانایبوونەلەدەرەوەیپێناسسەیمرۆڤ،
ئەوەیهایدگەرخەمیلێدەخواتدووبارەپێناسەکردنەوەیمرۆڤەلەنێوخۆیداوەک
مرۆڤێکلەنێوجیهاندا،مرۆڤلەنێوجیهاندابوونیهەیە،نەکتەنهاوەکئاژەڵلەنێو
جیهاندابژی.مرۆڤنالەوەڕێتلەلێواریمێژوو،بەڵکومێژوویبوونیخۆیبەدەستی
خۆیدروستدەکات،مرۆڤجیهاندروستدەکاتولەنێودادەژی،لەنێوجیهانداژیان
بەمانایبوونتەوەکمرۆڤێکلەنێوخودیخۆتدا.بوونیتۆلەمهاوکێشەیەدامانای
پارێزگاریکردنەلەبوونتوەکئەوەیهەیەتووەکئەوەیبوویت،تۆوەکمرۆڤ
وەک بوونیخۆت(، وەک)شوانکاریکی لەسەرخۆت بەپارێزگاریکردن مەحکومیت

پارێزەرێکیبوونیخۆت..
وەک بوونیخۆی، پارێزەرێکی وەک بوونیخۆی، وەکشوانکارێکی مرۆڤ ژیانی
پێناسەی مرۆڤدا لەچوارچێوەی تەنها کە لێدەکات وەهای وجودی، بوونەوەرێکی
زمان بەزمانەوە، پابەندە ئەو بوونی کەواتە هەیە بوونی مرۆڤ مادامەکی بکەین،
بوونیمرۆڤە،زمانماڵیبوونە،هایدگەردەڵێت)زیاترئەوەیەکەزمانخانووو
ماڵیبوونە،لەنێوئەوماڵەدامرۆڤبوونیهەیە،بەوەیهەقیقەتیبوونیخۆیەتی،
هەقیقەتیبوونێککەدەیپارێزیتوتایبەتەبەخۆی..ه.س.پ.ل26(.لێرەوە
لەپێناسە بوونیخۆی پارێزەری لەنێوزماندا،وەک لەبەردەممرۆڤداینوەک ئێمە
بایۆلۆجییەکەیخۆیدووردەکەوێتەوە،مرۆڤلەنێوزماندابوونیخۆیدەپارێزێت،

مرۆڤدەبێتەڕامکاروڕاهێنەروپارێزەریبوونیخۆی.

دڕەندەبوونوپەروەردەکردنیبوون
بۆ نامەدەنێرێت بوون بەمەش بێت، هــاوڕێ خۆیدا بوونی لەگەڵ دەبێت مرۆڤ
لەفیکری بوونیخۆت،ئەمڕۆشنکردنەوە جیهان،مرۆڤبوونمانایڕۆشنکردنەوەی
هایدگەردا،ئەوپڕۆسێسەبەهیومانیبونەیەکەخودیخۆمانلەدڕندەییدەپارێزێت،
لەنێو بوونێک وەک خۆمانین پارێزەری و خۆماندا لەنێو خۆمانین شوانکاری ئێمە
خودیخۆمان.مرۆڤشوانیاندراواسێیبوونیخۆیەتی،لەژیانیداڕۆڵیشوانکار
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ئەودراوسێیانەیکەوەریدەگرن.هایدگەر بۆ نامەدەنێرێت بوون دەبینێت.کەواتە
خۆیەتی بوونی درواسێی و شوانکار ڕۆڵی کە پێناسەدەکات، مرۆڤ بەمشێوەیە
بۆئەوەیلەدواجاردامرۆڤبوونیخۆیبدۆزیتەوە.لەمکێشەئەنتۆلۆژیەدابوونپابەندە
خودگەرایی لێرەوە خۆی. بەخودی بەرامبەر مرۆڤ خودی شوانکاریەی ڕۆڵی بەو
مانایگەڕانیخۆمانەبەدوویبوونیخۆماندا.لەبەرهیچناتەنهابۆئەوەیخۆمان
لەوبەدڕندەیبوونەبپارێزین،کەجوداماندەکاتەوەلەئاژەاڵن،ئەوئاژەاڵنەیلەجیهاندا
لەنێوجیهانداینوجیهان ئێمە بەمەرجێک چەقبووستنولەسەردنیادەلەوەڕێن،
مێژووی ئەوروپا مێژووی کە پێیوایە هایدگەر خۆماندا. بوونی لەنێو دەدۆزینەوە
گەڕانیسوبێکتەبەدوویئەوبوونەئەوروپاییەدا،مێژوویەکەمافیبەخۆیداوەجیهان
لەدڕندەییووەحشییەکانبپارێزیت،ئەمبیرۆکەیەکەبوونیهیومانیئەوروپایی،
میلیتاریسزمی مۆدێلی چەندها دڕندەکان، لەدژی ئەوروپاییە هیومانیزمێکی مانای
بەرهەمهێناوەکەلەفاشیەتداخۆیبەرجەستەکردووە.مۆدێلیبەلشەویەتوفاشیەت
بوونی پەروەدەکاری ناویشوانکاریو لەژێر ئەوسێمۆدێلەنکە ئەمریکانزم، و
جیهانبۆئەوەیشارستەنیەتبەجیهانببەخشێت،پەنایبردۆتەبەرمیلتاریزەکردن
وکۆلۆنیالیزەکردنیدنیاکانیتربەناویباڵکردنەوەیهیومانیزم،بەوەیهیومانیزم
مۆدێلە سێ ئەم )لەوەحشیەتگەرایی(. لەبێستالیزم جیهانە ڕۆحی ڕزگارکردنی
هەموویانمیتۆدیپەروەردەکاربوونبۆبوونیجیهان،بەناویپاراستنیهیومانیزم.
میلیتاریزمپەالماریدنیایئەوانیتریداوەکەدنیایئەوانیترمانایدنیایدڕندەکان
ولەخودیخۆشیداهیومانیزمیئەوروپاییلەوگۆشەنیگایەوەمیتۆدیپەروەردەکاری
خۆی دەرەوەی و كۆمەڵگا لەنێو وەحشەکانی بەخێوکردنی و ڕامکردن بۆ خۆی
خستۆتەکار.ئەمسێمۆدێلەکەدوانیان)بەلشەفیەتوفاشیزم(شکستدێنن،
بەاڵممۆدێلیئەمریکانزمیتائەمڕۆبەناویهیومانیزمیەوەئاپاراتوماشێنیگەورەی
ئامادەکردووەبۆڕامکردنیڕۆحیوەحشیتگەریجیهان،ئەمریکانزمهەمیشەخۆی

وەکمۆدێلێکیهیومانیزمینمایشدەکات..
و هیومانیزم لەنێوان سانیتێزێکە، دەرئەنجامێکە، فاشیزم هایدگەرەوە لەڕوانگەی
بێستالیزم)وەحشیەتگەرایی(.ئەمەمانایئەوەیە)کەپارادۆکسێکیهاوزەمەنیەو
کەفاشیزم پێیوایە سلۆتێردایک .) 31 ه.س.پ ئازادبووندا... و چەپاندن لەنێوان
و هیومانیزم لەنێوان بیرکردنەوەیە دەرئەنجامەیەکی هایدگەردا لەخوێندنەوەی
وەحشەتگەریدا،دووزەمەنلەنێوئەممۆدێلەدایاریخۆیکردووە،زەمەنیدڕندەییبوون
وزەمەنیهیومانیزمیئەوروپاییکەڕامکردنوپەروەردەکردندەکاتەئامانجیخۆی.
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ئەمدووزەمەنەناماقوڵیەتیلەوەدایە،پاردۆکسیەتیلەوەدایە،لەنێوانچەپاندنو
ئازادیدا،لەنێوانئەمدووئیدیایەدایاریخۆیکردووە.هەردووزەمەنەکەلەنێویەکتردا
ئەوروپایی هیومانیزمی کردووە. خۆیان یاری ئەوبەر و لەمبەر و هەبووە بوونیان
کردووە، کاریان یەکتریدا لەگەڵ هاوزەمەن و هاوتەریب ئەوروپایی میلیتاریزمی و
میلتاریزمیڕۆژئاواییکەئەمڕۆلەمۆدێلیمییلتاریزمیمارێنزیئەمەریکاییداخۆی
دەبینێتەوە،لەکاتیپێویستداپەالماریدیکتاتۆرەکاندەدات،پەالماریسەدامحسێن
وقەزافیدەدات،ئەممیلیتاریزمەماسکێکیهیومانیزمیهەڵگرتووە.لەنێوانمیلتاریزم
یەکدەگرنەوە، ڕووداوەکاندا لەچرکەساتی زەمەنەکە هەردوو هیومانیزمدا دۆزی و
بەتایبەتکاتێکدیکتاتۆرلەگۆشەنیگایبەرژەوەندیئابوورییەوەچیترلەگەڵئەو
کڵێشەیەداناگونجێت،ئەوساڕۆحیهیومانیزمیبەرامبەرئەودڕندەیەوەئاگادێتەوەو
لەدواجاردابۆڕامکردنوپەروەردەکردنەوەیئەوبێستالیزمە،میتۆدەکانیخۆی،کە
میلیتاریزممیتۆدیدیارێتی،لەبەرامبەردیکتاتۆرەکانبەکاردێنێت.نابێتئێمەبڕوا
بەوهیومانیزمەبکەینکەپێشترئاشنابووەبەدیکتاتۆرانیوەکموبارەکوقەزافی
وسەداموعابدینوعەلیعەبدواڵساڵحوبینۆشیتومۆبۆتووزۆریتر..لەپڕێکدا
دنیای و ڕامیانبکەن دەیانەوێت و پێش دێتە لێیان ڕۆژئاوا هیومانیزمی ویژدانی
تێکەڵبوونی ئەم پارادۆکسە، ئەم بکەن. هیومانیزە جارێکیتر وەحشیەتگەربوونیان
دنیایە ئێستای فینۆمینی هیومانیزم، و )وەحشەتگەری( بێستالیزم زەمەنەی دوو
کەلەسیاسەتداخۆینمایشدەکات.لێرەوەدرۆیگەورەوهەڵەیگەورەلەچەمکی
هیومانیزمدادەبینینکەمیتۆدێکەبۆڕامکردنیهەمووئەودڕندانەیکەخۆمانلەنێو
تێگەیشتنی لێرەوە کردوون. پەروەردەمان ئاژەڵمرۆییەکاندا لەباخچەی و خۆماندا
هایدگەرتێدەگەینبەوەیهیومانیزممانایدووهەزارساڵەلەبیرنەکردنەوە،تێدەگەین

کەهیومانیزممانایخۆیونکردووە.
بیرکردنەوە کەنارەکانی سەر دەمانباتە هایدگەری هیومانیزمی لەسەر قسەکردن
لەمرۆڤوەکبوونەوەرێککەگرفتییەکەمیئاژەڵبوونەلەدنیادا،گرفتێکەدەیەوێت
زماندا، لەنێو خۆی بەقەدەری مەحکومە ئەو بەوەی بێت قوتاری ئاژەڵبوونە لەو
چونکەزمانماڵیبوونیخۆیەتی،لەنێوئەمماڵەدامرۆڤلەئاژەڵەکان،لەدڕندەیی
خۆیدەپارێزێتوهەوڵدەداتلەڕێگەیزمانەوەبونیخۆیڕۆشنکاتەوە.هایدگەر
،)LichtungdesSein(بەکاردەهێنێت)دەستەواژەی)ڕۆشنکردنەوەیبوون
مرۆڤ ڕۆشندەکاتەوە، خۆی سوبێکتیڤیتێتی خۆی، خودگەرایی مرۆڤ بــەوەی
هەمیشەهەوڵدەدات،لەمەشقدایەبۆئەوەیبوونیخۆیڕۆشنبکاتەوە،کەواتەمرۆڤ



223

لەم و بوون ماڵی دەبێتە زمان بێت. ڕۆشنکرەوەیخۆی شوانکارێکی هەوڵدەدات
ماڵەشدامرۆڤهەمیشەلەهەوڵیئەوەدایەبوونیخۆیڕۆشنبکاتەوە،ئەمهاوکێشە
هیومانیزم. لەمەڕ هایدگەرە نامەکەی سەرەکی تەوەرەی ئەنتۆلۆژییە بوونگەراییە،
منپێموایەئەوەیسڵۆتێردایکبەچەنددێڕێکئاماژەیپێدەدا،بەشێکەلەوپرۆژە
باڵوبۆوە لەمەوبەر دووساڵ کە بەناوبانگەکەی نوێیە لەکتێبە کەلەدوایدا فیکریەی
)پێویستەژیانیخۆتبگۆڕیت(.ئەوەئەوتێزەیەکەهیومانیبوون،مرۆڤدۆستی،
الیسڵۆتێردایکمانایئەوەیەکەمرۆڤمەشقدەکاتلەسەرئەوەیزوهدیەتبێت،
لەو بێبەریکردن خود بێبەریکردن، خۆ بۆ بێت ئیرادەیەک خاوەنی دەبێت مرۆڤ
ڕۆماوە لەنمونەی چۆن وەک مرۆیمان. لەبوونی دوورماندەخاتەوە گشتیانەی چێژە
باسمانلێوەیکردکەسیناتەکانیڕۆم،ئەوانەیخۆیانبەخوێندەوارتێدەگەیشت،
و پاڵەوان ئاژەڵەکان، و مرۆڤ نێوان خوێناوی زۆرانی تەماشاکردنی نەدەچوونە
گالدیاتۆرەکانلەگەڵیەکتریدا.لێرەوەشەڕیکتێبلەگەڵمیدیایجەماوەریئەو
لەشێوەکان بەشێوەیەک کە کۆمەاڵیەتی مێگەلی چێژی دژی دەگەیەنێت زوهدیەتە
لەچێژەئاژەڵیەکانەوەنێزیکە.بااڵییبوونبەسەرئەوچێژەئاژەڵخوازیانە،ئەوڕۆحە
بوونی بەسەر پەرشکاتەوە خۆی بوون ڕۆشنکردنەوەی بۆ دەبێت کە زوهدیەتەیە
زوهدیەت لەسەر مرۆڤ مەشقکردنی من، تێگەیشتنی بەپێی سڵۆتێردایک مرۆییدا.
لەدایکبووندایە. لەسوڕی هێشتا کە تێدەگات، تازە لەهیومانیەتێکی بەشێک بە
ڕۆشنکردنەوەیبوونپابەندەبەومەشقکردنەبەردەوامەیمرۆڤبەوەیبەسەرچێژە
مێژووی بەگشتی، مرۆڤایەتی مێژووی پێموایە من سەرکەوێت. ئاژەڵخوازییەکانیدا

زۆرانبازیئەودووهێزییە،لەنێوانمرۆڤدۆستیوهێزیئاژەڵخوازی.
بوونمان لەکارەگرنگەکانی ڕامکردنیخوددەبێتەیەکێک لێرەوەپەروەردەکردنو
ڕۆحێکی ڕۆشنکردنەوەی گــەورەی بەشێکی دۆزەوە لەم هیومانیزم بەهیومانی،
مەشقخوازیبەردەوامە،بۆئەوەیمرۆڤهەمیشەلەنێوجیهاندابێت،هایدگەردیسانەوە
بەکاردێنێت دەگەڕێتەوەبۆچەمکی)جیهان/Weltdie(وئەودەستەواژەیە
بەوەیمرۆڤدەیەوێت)بوونیلەنێوجیهاندابێت..inderWelt-Sein(کەواتە
مرۆڤلەڕۆشنکردنەوەیخودیخۆیدادەیەوێتبەرەوپیریدنیابچێتوئەمەشمانای
ئەوەیەدەیەوێتبەرەوزمانخۆیئاڕاستەدەکات.بەاڵملێرەداسڵۆتێردایکوەاڵمی
ئەمتێزەیهایدگەردەداتەوەکەتەنهائەوەنییەمرۆڤدەیەوێتخۆیلەئاژەڵبوون
بپارێزیت،لەبەرئەوەیئاژەاڵنتەنهالەجیهانیخۆیانداقەتسونەجواڵون،بەمەرجێک
مرۆڤخاوەنیجیهانەوخەمیئەوجیهانە،بەڵکو)ئەوەمرۆڤەکەشکستیهێناوە
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لەوەیببێتبەئاژەڵووەکئاژەڵێکبمێنێتەوەه.س.پل34(،ئەوڕۆشنبوونەوەی
خودکەقفڵینامەکەیهایدگەرەلەسەرهیومانیزمبەڕایسڵۆتێردایکئەوڕاکردنە
نییە، هیومانیزمی سنورەکانی دۆزینەوەی مانای ئەمە بەاڵم زمان، ماڵی نێو بۆ
ئەوەمرۆڤەکەشکستیهێناوەلەوەیوەکبەئاژەڵیبمێنیتەوە،لەبەرئەوەمرۆڤ
لەمتێزەیسڵۆتێردایکەوەکەوەاڵمیهایدگەردەداتەوە)لەدایکبوویەکیدەرەکیی
لەمەلۆتکەیەکەیەوەدەبێتبەجیهانبوونیەک...ل34(.سلۆتێردایک وتیژپەڕە،کە
بوونەوەجارێکیترئەمتێزەیهایدگەرهەڵدەگێڕێتەوە لەمتێزیڕۆشنکردنەوەی
ماڵی لەنێو خۆی مرۆڤبوونی خۆی، بوونی مرۆڤ کەتەنها تر شێوازێکی سەر بۆ
زماندانادۆزێتەوە،بەڵکومرۆڤگردبوونەوەیەکیزمانەوانییەلەنێوخانووەکاندا،ئەوە
مرۆڤەکاننکەلەنێوخانووەکاندا،خانووەڕاستەقینەکانداگردبوونەوەوبوونیخۆیان
تەنهالەڕێگەیزمانەوەڕۆشنناکەنەوە،بەڵکوئەوەخانووەجێگیرەکانەکەبڕیاردەدات
چشێوازێکیژیاندەگوزەرێت،لێرەوەهیومانیزمتەنهالەنێوانخانووەکانیزمانو

مرۆڤدانییە،بەڵکولەنێوشێوازیبیناسازیخانووەکاندایە!.
سڵۆتێردایکدێتەنێوتێزیپەیوەندینێوانخانووەکانوبوون،پەیوەندینێوانبوون
وجێگیربوونەوە،ئیدیلەوسەردەمەوەکەمرۆڤدەچێتەنێوخانووەکانەوەبوونی
ئاژەڵێکپەیدادەبێتکەدەچێتەنێوماڵەکانەوە،ئاژەڵیماڵێکراولەگەڵچەمکی
مرۆڤیماڵیکراودایەکدەگرنەوە،مرۆڤەکانئاژەڵەکانڕامدەکەنلەنێوماڵەکانیاندا،
دەبێت مەرجێک خانووەکانیاندا لەنێو خۆیان بەماڵیبوونی خۆیان چۆن هەروەک
بوونە ڕۆشنکردنەوەی ئەوەی گۆشەنیگایەوە لەم خۆیان. مرۆڤبوونی لەمەرجەکانی
بوون. ماڵی دەبنە خانووەکانە ئەوە بەڵکو ماڵێک دەبێتە کەزمان ئەوەنییە تەنها
سڵۆتێردایکگووتەنیمرۆڤوەکبوونەوەرێکیبایۆلۆژیسیاسیلەنێوخانووەکاندا
مرۆڤبوونیخۆیڕادەکێشێت،لەکوێداخانووەکاندروستکران،ئالەوێدابڕیاردەدرێت
دەبێتمرۆڤەکانینێوئەوخانوانەچۆنبن..لێرەوەوەکئەرکیماڵەوەیمرۆڤەکان
بۆئەوەیببنبەمرۆڤلەنێوماڵدا،لەنێوخانووداکاریتیۆریبەرهەمدێنێن.لەوێدا
تێۆرەکانپێدەگەنوەکچۆنئاژەڵەکانڕامدەکرێن،ئاوەهاتیۆرەکانیپەروەردەو
مۆڕاڵوڕێساکانیژیانبۆئەومرۆڤانەینێوماڵەکانگەشەدەستێنێت.لێرەوەوێنەی
زماندا( لەنێوخانووی لەچەمکی)بوون نماشیکردنەوەیسڵۆتێردایکدا، لەم مرۆڤ
بازهەڵدەداتبۆنێو)بوونلەنێوخانووەکاندا(،بەمانایەکیتربوونیمرۆڤوەک

ئاژەڵێکلەنێوڕێسایخانووەکاندا.
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نیتچەوخانوویئاژەڵەمرۆییەکان
وەکئاماژەمانپێدالەکوێداخانووەکانهەبنلەوێداشێوازێکیژیانبوونیهەیە،ژیان
لەنێوخانوودامانایستایلێکیژیان،مامانیشێوازیژیانیسوبێکتلەپەیوەندیدا
لە بووە، سەرنج جیگەی نیتچە الی ژیان فۆڕمێکی وەک خانوو جیهاندا. لەگەڵ
کتێبی)زەردەشتوەهایگووت(،گەڕیدەیەکیوەکزەردەشتبەسەرئەوحیکمەتە
فۆڕمکردنی دەکەوێت،کەخانووەکانشوێنایدەسەاڵتێکن،شوێنای ئەخالقیەتەدا
خۆی خانووەکاندا لەفۆڕمی مرۆڤەکان، فۆڕمی لەهەمانکاتیشدا بێگومان مرۆڤن،

بەرجەستەدەکات،نیتچەدەڵێت:
ئایا هاتووە، مرۆڤەکاندا بەسەر چی نێوەندەدا لەم بزانێت، ویستی )زەردەشــت
گەورەتربوون،یانبچووکتربوونەوە؟جارێکیانڕیزێکخانوویبینیسەریسوڕماو
گووتی:ئەمخانووانەچمانایەکیانهەیە؟بەهەقەتهیچڕۆحێکیگەورەئەوەدروست
ئەو قادرمانە ئەم نابێتەوە.. ئەمەداهاوسەنگ لەگەڵ ناکات،هیچڕۆحێکیگەورە
ژوورەبچووکانە،سەیرە!ئایاپیاوەکاندەتواننبەنێویدابینوبچنوبچنەدەرێ؟...
شتێک هەموو گووتی: پاشان و کردەوە بیری وەستاو خۆی لەشوێنی زەردەشت
بچووکبۆتەوە!..لەهەمووشوێنێكدادەروازەیبچووکونزمهەیە،کەسانیوەکمن
بۆئەوەیپێیداتێپەڕێت،دەبێتخۆیدابنەوێنێت..منبەنێوئەممیللەتەداتێدەپەڕم
وچاومدەکەمەوە:چونکەئەوانبچووکبوونەتەوەوهەمیشەبچووکتردەبنەوە...
ئەمانەلەبنەڕەتەوەدەیانەوێتتاکڕەهەندوسادەوکاڵفامبن،دەیانەوێتئاوەها
کەسئازاریاننەدات،حیکمەتلەمەئەوەیەئەمانەدەیانەوێتبەمسادەیەیخۆیانەوە
بمێننیەوەوداواکاریاننەبێت،دەیانەویتئاوەهاڕامکراوبن.بەمەشگورگڕامدەکەن
ودەیکەنبەسەگومرۆڤیشمرۆڤەکانیتردەکاتبەئاژەڵیماڵیکراو....ه.س.پ

.)38
خانووەکانهیچمانایەکیاننییەکەڕۆحەگەرەکانتێدانەژی،خانووەکانتەنهاشوێن
شێوازەکانییەوە بەسەر کە ڕۆحەن ئەو بەرجەستەبوونی بەڵکو حەوانەوە، بۆ نین
نییە، بیناسازی لەشێوازی مەبەست تەنها تێزەدا لەم خانوو دیارە دەسوڕێتەوە.
ئەوەیە مانای هەبێت، گــەورەی خانووی زۆربێت دەرامەتی مرۆڤێک گەر بەوەی
ڕۆحێکیگەورەلەپشتیەوەوەستاوە!.هەروەهاگەرخانووەبچووکەکانکەگەڕەکی
میللیوگیتۆکاننمانانیئەوەیەڕۆحیانبچوکە.ئەوەیلێرەدالەمتێزەفەلسەفیەدا
باسدەکرێتپەیوەندینێوانشوێنوماڵیبوونودەسەاڵتە.لەڕوانگەیزەردەشتی



226

نیتچەوەسەیریئەمپەرەگرافەیسەرەوەبکەین،کڵێشەیگشتیئەمتێزەلەوەدا
کۆدەبێتەوەکەمرۆڤەکانلەهەوڵدانیبەردەوامدان،مرۆڤیدڕندەڕامبکەنوبیانکەن
بەمرۆڤ.لەمڕوانگەیەوەهیومانیزمدۆزێکیڕامکردنوپەروەردەکردنە،هیومانست
ئەوکەسەیەکەدەیەوێتمرۆڤەکانبەئاقڵیدانیشنوبخوێننەوە،خوێندەواربن.
ئەوەیسەرنجیمنڕادەکێشێتئەمپرۆسەیەیتێگەیشتینینیتچەیەبۆهیومانیزم،
هەڵدەگرێت: لەخۆیدا توخمە دوو ئەم پەرەوەردەدا لەپرۆسەی هیومانیزم بەمانای
دانیشتنبەئاقڵیوخوێندەنەوە.ئەمدووتوخمەکەمرۆڤەکانبەئاقڵیدانیشنو
ڕۆمانی تاریکی ماڵیبووندا،فەسڵێکی ڕامکردنو بەپرۆسەی تێپەڕبن بخوێننەوەو
کۆمەڵێک بەپێیدەسەاڵتی پێناسەی و دڕندە مرۆڤی بەوەیچەمکی هیومانیزمە،
و ڕامدەکرێن دیکە مرۆڤەکانی پێوانەکاریەوە لەو دیاریکراوە، لەكۆمەڵگادا مرۆڤ
بۆ کەمیکانیزمێکە لەوەدایە هیومانیزمی وەهمی دەکرێن. ئاقڵ و دەکرێن پێناسە
لەوە نابێت لێرەوە بێت. ناوێکدا هەر لەژێر مرۆڤ ڕاستەقینەی ڕۆحی ماڵیکردنی
تێبگەینکەکۆیئەمکتێبەیسڵۆتێردایکدژەهیومانیزمە،بەڵکوگەڕانێکەبەدووی
وێنەیمرۆڤلەڕووبەریفراوانتروئازادانەتردا،ئەوەینیتچەبانگەشەیبۆدەکات
هەن هەندێک کۆیلە. لەڕۆحێکی جیاکردنەوەی و ئازاد ڕۆحێکی لەسەر قسەکردنە
پڕۆسێسەی ئەو بۆ شلکردووە خۆیان لەبەرئەوەی دەبنەوە بچووکتر و بچووک
ماڵیکردنلەماڵدا،لەفەرمانگەکاندا،لەخێزاندابەئاقڵیدانیشتوونونایەوێتدەست
لەدنیاینەخشەبۆکێشراوبدەن،دەیانەوێتبەقەناعەتەساکارەکانیەوەبژینوتامردن
ئاقڵوتەمیزبمێننەوە.ئەممۆدێلیمرۆڤیڕامکراوەلەنێوکڵێسادا،لەنێودەزگای
ئایندا،لەنێودەوڵەتدا،هیچنییەجگەلەماڵیکردنیدڕندەنەبێتکەدەزگایئاینی
پێناسەیبۆدڕندەوئاقڵدیاریکردووە،دەزگایدەوڵەتیمۆدێرنڕامکردنیمرۆڤ
بەئاقڵی مرۆڤەکان بۆئەوەی بێگومان بەئەنجامدەگەیەنێت، هیومانستیەوە بەناوی
لەژێرسایەیئەودابژین.جۆریپێناسەیدڕندەوئاقڵ،کێدڕندەیەوکێڕامکراوە
وکێبااڵیەوکێبەخێوکاریئەوانەیە،ئەمەخاڵیپارادۆکسیهیومانیزمەکەلەکۆی
ئەمپرسەداکۆدەکاتەوە.سڵۆتێردایکپێیوایەکەڕەخنەینیتچەلەزاریزەردەشتەوە
لەوەداخۆیکۆدەکاتەوەکە)ڕەتکردنەوەیبێوەییمرۆڤە..ل40(،بەمانایدەبێت
مرۆڤەکانئاقڵوبێوەیبن،ئەوانەیکەمرۆڤەدڕندەکاندەکەنبەمرۆڤیبێوەی،
ئەوانە ڕێک..هتد. فەرمانبەرێکی گوێڕایەڵ، پارتێکی ئەندامی ماقوڵ، هاونیشتمانی
لەبەرامبەر بااڵیانە بەخێوکارە ئەم تێدەگەن. بااڵ بەخێوکاری بەمرۆڤی خۆیان
مرۆڤەکانیدیکەدەچنەژێرپرۆسەیبەخێوکاروڕامکاریئەوانەوە،لێرەوەدەبێت
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باسلەوبەخێوکارانەبکەینکەپپرۆسەیڕامکردنیانمۆنۆپۆڵکردووە،ئەوەسیاسیە
پەرلەمان ئەندام و مەال قەشەو و مامۆستایە گەورەیە، فەرمانبەری لەدەسەاڵتدا،
لەنێوان لەكۆمەڵگادا. دەکەن مرۆڤبوونە ئەو نوێنەرایەتی کە نەتەوەیە شاعیری و
ئەمانەومرۆڤدۆستیدیکەدازۆرانبازیهەیە.مێژوویمرۆڤایەتیبەڕایسڵۆتێردایک،
مێژووینێوانچەندەهابەخێوکاروڕامکاریجیاوازە،نیتچەڕایوەهایەملمالنێیەکی
سەختهەیەلەنێوان)ڕامکارەگەورەکانوبچووکەکاندا(.بەمانایئێمەلەبەردەم
دوومۆدێلداینکەدژییەکتریلەزۆرانبازیدان،یەکێکیانهیومانیستەتەواوەکان
وئەویترهیومانیستەبااڵکانە،لەنێوانهاوڕیانیمرۆڤدۆستوسوپەرمرۆڤدۆستدا.
لەنێوانمرۆڤیبااڵیهیومانیستوهیومانیستیبچووکوسادەداجەنگێکیگەورە
لەئارادایە.لێرەداوەکئاماژەمانپێدانیتچەکەباسلەمزۆرانبازیەدەکاتنایەوێت
مرۆڤبگەڕیتەوەبۆوەحشەتگەری،بەڵکوباسلەوەدەکاتکەئەمپرۆسەیەمرۆڤ
دەکاتبەڕەمزێکبۆئاژەڵێکیماڵیکراو،دیارەنابێتفاشیەتلەبیربکەینکەبەناوی
پرۆسەیبەخێوکردنوپاکردنەوەیمرۆڤلەخەوشوئەوروپاشلەوەحشیەتگەری،
مرۆڤی بەناوی گەڕ، خستبووە پەرەوەدەکردن و لەڕامکردن گەورەیان ماشێنێکی
بااڵناسیونالسۆسیالزمیئەڵمانیگەورەترینجەنگیجیهانیهەڵگیرساند.لێرەوە
جەنگیبینراوونەبینراویدنیا،جەنگینێوانبەخێوکارەکانە،مرۆڤهەمیشەلەگەڵ
بەخێوکارەکاندالەقەیراندایە،هەروەکئەوەیمرۆڤلەدۆزیهیومانستیدائاژەڵێک
بێتولەباخچەیمرۆئاژەڵیداژیانبەسەربەرێت.ئەمتێزەینیتچەکەمرۆڤلەبەردەم
بۆیان گەورەکانەوە بەخێوکارە لەالیەن کە بەخێوکردنێک بەخێوکردندایە، پرۆسەی
گورگەکان کە ئەوەیە دۆزەدا لەم سلۆتێردایک بەتەعبیری هیومانیست دیاریکراوە،
بەخێوکارەکانە دەسەاڵتی ئەوە سویسریدا. بازلی لەزانکۆکانی بەپڕۆفیسۆر دەکەن
پێکهێناوە پەروەردەکراوەکاندا لەنێومرۆڤە میکانزمی مرۆڤەکانداکەجۆرێک بەسەر
کە هەیە میکانزمیک بەمانای ناودەبرێت. )Domestikation کەبە)ماڵیبوون
ئێمە لێرەوە ڕێکدەخەن، خۆیان گەورەکاندا بەخێوکارە چەتری لەژێر مرۆڤەکان
الیەنی هەڵدەداتەوە، هیومانیزم تاریکی الیەنی نیتچە کە پرۆسەیەکداین لەبەردەم
تاریکیئەوهۆشمەندیەهیومانییەکەقەشەکانومامۆستاگەورەکانئەوەدیاریدەکەن
هیومانیستە ئەوە تــەواو. مرۆڤێکی دەبێتە مرۆئاژەڵیەک چۆن و دڕندەیە کامە
دەکەن گورگەکان دیاریدەکەن، مرۆڤبوون پرەنسیبی مرۆڤن هاوڕێی کە گەورەکان
بەسەگیماڵی.مرۆڤەکانلەمپرۆسەیەدادەبنبەئۆبیکتوهەمووخودگەراییەکیان
لێزەوتدەکرێت.بەمانایئۆبێکتێکیبێسوبێکتن،کارلەسەرکراوێکیخودزەوتکراون.
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لێرەوەبەخێوکردنهەیەبەبێبوونیبەخێوکار،بەمانایماڵیکراوەکانخۆیانماڵی
دەکەن،ئەمەشئەمتوخمە)نێرەموکییە(کەنیتچەباسیدەکات،بەوەیماڵیکردن
ڕوودەداتبەبێبوونیماڵیکار)ZuchtohneZüchter(.نیتچەئەمالپەڕە
ڕەشەیهیومانیستیهەڵدەداتەوەبەوەیهۆشمەندیهیومانستیجۆرێکەلەفابریکیک
لێسەندنەوەیمرۆڤبوونی ،)Harmlosigkeit(بێوەی بەرهەمهێنانیمرۆڤی بۆ
سەربەستانەیخۆیەتیکەهیومانست،لەفۆڕمیقەشە،مامۆستا،پیاویدەوڵەتو
ڕۆشنبیریڕەسمی..هتدلەنوخبەیەکیتایبەتدادەردەکەونوبەهاکانیمرۆڤدۆستی
چەندە پرۆسێسە ئەم دەبێت. مرۆڤدۆست چۆن كۆمەڵگا بڕیاردەدەن دیاریدەکەن،
لەڕوویکۆمەاڵیەتیەوەبەشێکەلەپرۆسەیڕێکخستنیکۆمەاڵیەتی،بەاڵمبەدیوێکیتردا
ئەودەسەاڵتخوازیەیەکەپەروەردەکارەگەورەکانبەسەرپەروەردەکارەبچووکەکانو
ئەوانیشبەسەرپەروەردەکراوەکاندامومارەسەیدەکەن.پەروەدەکراوەکانیشخۆیان
)خودماڵیبوونێک/خودڕامکردنیک(لەخۆیاندابەرهەمدێننوماڵیدەبن،بەمانای
لەدڕندەوەدەبنبەمرۆڤ،لەگورگەوەبۆسەگیماڵیولەوەحشەوەبۆپڕۆفسیۆر..

لەمپرۆسەیەدائەلفاباتیزیرەیكۆمەڵگابەشێکەلەوجیاکردنەوەیكۆمەڵگالەنێوان
خوێندنەوەوخوێندراوەدا،بەماناینەوەیەکلەخوێندەواریبااڵهەیەکەتێکستەکان
بۆخوێندنەوەدەنووسێت،خوێنەریکینادیارهەیە،هیومانیدەبێتبەتێکستەکانی
هیومانتستەگەورەکان.خوێنەروخوێندراوە،دەبنەدووجەمسەرکەیەکتریتەواو
دەکەن،ئەوانەیدەخوێننەوە،كەلتووریوشەدەبێتەبەشێکلەپەروەردەبوونیان،ئەم
ئەلفاباتیزەیە،ئەمخوێندەواریبوونە،مانایئەوەیەکردەیخوێندراوەوخوێندنەوەی
تێکستەکاندەبێتەبەشێکلەكەلتووریهیومانیبوون،چەندەئەمکردەیەالیەنی
لەخۆدەگرێت، هیومانیزم دەسەاڵتخوازی کرۆکی تردا بەدیوێکی تێدایە، جوانی
وەکئەکتێکبۆڕامکردنیكۆمەڵگالەسەرئەوەیچۆنبەپێوەرەکانیئەواندەبن
بەمرۆڤ.نابێتئەوەلەبیربکەینکەشەڕیدێوەکانلەنێوانكەلتوورینووسینو
كەلتووریدڕندەکاندا،لەئانتیکاوەتائەمڕۆدرێژەیهەیە.ڕێگەکانپانوپۆڕنییە
بکەن، فراوان مرۆییدا لەكۆمەڵگای خۆیان دەسەاڵتی بۆئەوەی هیومانستەکان بۆ
ئەوانلەزۆرانبازییەکیسەختدانلەگەڵئەوشتەیکەمندەتوانمبە)كەلتووری
وەحشییەکان(ناویببەم.ئەمكەلتوورەلەگریکیکۆنداجەنگبووەلەنێوانکتێب
وكەلتووریوەحشیەتدا،جەنگێکبووەلەنێوانئاریناویاریگایزۆرانبازیخوێناویی
وشانۆیهۆمیرۆسدا،لەنێوانحیکمەتیگریکەکانوكەلتووریجەنگووەحشیەتی
ئیسبارتیا،لەنێوانكەلتووریفەلسەفەوحیکمەتوشانۆیگاڵتەجاڕیوزۆرانبازی
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ئەوە نمایشدەکات، خۆی تردا لەفۆڕمێکی زۆرانبازیە ئەم گالدیاتۆرەکاندا...ئەمڕۆ
گلەییمامۆستاگەورەکانوپەروەردەکارونووسەرەکانەلەوەیکەمیدیایبینراوو
ڕۆژنامەیبۆلیڤاروحەیاچوونەکانجێگەیبەكەلتووریخویندنەوەیکتێبوگۆڤارە
جیدییەکانلێژکردووە،ئەمدووتیتانە،ئەمدوودێوەگەورەیە،میدیایجەماوەری
و یۆتۆب و گرنگ کتێبی لەنێوان بەردەوامدان. لەجەنگێکی نووسراو کەلتووری و
دوور دەبن پەیدا نەوەیەک قەشمەرسازیدا، بەرنامەی و سەتەالیت و فەیسبووک
ئەمڕۆ نێوانگالدیاتۆرەکان بینادەکات.شەڕی نووسراوخۆی لەکتێبوكەلتووری
هاتۆتەنێوتەلەفزیۆنەکانەوە،لەشێوەیبەرنامەیچەنابازییوتۆکشۆولەسەرێکی
ترداكەلتوورینووسراودا.بەخێوکارەکانوەکخواوەندیئەقڵسیاسەتدادەڕێژێنو
ڕۆڵیپڕەنیسیبڕێژیحکومەتودەزگاکانیپەروەردەوكەلتووردەبینن.لەتەنیشت
چێژبەخشی لەتەوژمی جۆریک دەزگادا هەمان لەنێو کە هەیە تر هێزێکی ئەمەوە
لەدەرەوەیكەلتوورینووسینپشتگیریدەکات،لەوانەیەلەڕۆژئاوادا)بێرلۆسکۆنی(
سەرۆکوەزیرانیئیتاڵیانمونەیئەوپیاوەبێتکەلەدەرەوەیكەلتووریسیاسی،
وەکپیاویکیمیدیاییجەماوەری،وەکگالدیاتۆریکیمیدیایی،وەکقەشمەرسازێکی
سەرەڕای سێکسوالیەکانی، حەیاچوونە سەرەڕای دەسەاڵتەوە، نێو دێتە ئیرۆتیکی
خۆی بۆ جەماوەر ئەوەیە توانای بێرلسکۆنی دەمامکدارەکەی، ڕەگەزپەرستیە
ڕابکێشێتولەهەڕەمیدەسەاڵتیسیاسیئیتالیدایە.ئەمدووكەلتوورە،كەلتووری
ئارێناویاریگاکانوكەلتووریکتێبونووسراولەڕاکێشڕاکێشیکیبەردەوامدان.

ئاقڵەکانە، خواوەندە دروستبوونی چیرۆکی تیتانەکان، لەدژی شەڕ پێموایە من
لەهەمانکاتیشداچیرۆکیدروستبوونیمرۆڤەلەسەرزەوی،تیتانەکانخاوەنیكەلتووری
خوایەتینەبوون،منداڵەکانیخۆیانوەککرۆنۆسقووتدەداولەگەدەیاندابەندیان
بوون، سەرەتایانە خواوەندە ئەو تیتانەکان بخەن. لەدەسەاڵتیان نەبادا دەکردن،
نەوەیەکبوونپێشخواوەندەکانیوەکزیۆسوپۆسایدۆنوهادێسوئافرۆدیتا
وباخۆس..هتد..ئەمدوونەوەیەنەوەیەکلەخواوەندیسەرەتاییکەلەدوایداکوڕ
جەنگە ئەم دەستپێدەکات. تیتانەکان جەنگی و دەوەستنەوە دژیان کچەکانیان و
جەنگیخواوەندیئاقڵنولەدژیتیتانەوەحشییەکان.لەدوایبردنەوەیزیۆسو
براوخوشکەکانی،دنیادابەشدەکەنبەسەردەسەاڵتەکانیجوانیومردنوجەنگ
وسێکسوالیەتومرۆڤبەكەلتووریخۆیانەوەمەحکومدەکەن..منپێموایەکاتێک
زیۆسوهادێسوخواوەندەکانیترلەدژیتیتانەکان،ئەوانەیبێكەلتوورن،دڕندەن
کە هیومانیستانەیە ئەو دەجەنگن.جەنگێکی نین، ڕێسایەک پەرستگاو وخاوەنی
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زیۆس لێرەوە گەردوون. و مرۆڤ خواوەندی ببێت لەدڕندەوە خواوەند دەیانەوێت
بەڕایمنئەوهیومانیستەگەورەیەلەدژیوەحشیەتگەری،بێستالیزملەنێودینای
خواوەندی کە لەوەدایە خواوەند وەک زیۆس گەورەیی بەمانای خواوەندەکاندا،
خواوەندییە لەوەحشیتکردنی بەمانای دەکات، ڕزگاری لەوەحشیبوون و ڕامدەکات
بەگشتی،ئیدیخواوەندەکانیتربەوپرۆسەیماڵیبوونەدادەڕۆنبۆئەوەیببین
بەخواوەندیڕاستەقینە،لێرەوەخواوەندیبوونلەیادەوەریمرۆڤاییدابەشێکەلەو
پرۆسەیهیومانیبوونەیڕێسایەکدادەنێتلەنێوانتیتانوخواوەندا،لەنێواندڕندە
وخاوەنكەلتووردا،لەنێواندڕندەومرۆڤدا..بەاڵمسڵۆتێردایکبەپێچەوانەیئەم
ڕایەیمنەوەلەوبڕوایەدایەکەلەزەمەنیشەڕیخواوەندەکانەوەلەدژیتیتانەکان،
مرۆڤلەسەرئەمزەویەبۆچارەنووسیخۆیبەجێهێڵهراوە،چیترخواوەندەکانوەک
تیتانەکانخۆیانلەژیانیمرۆڤەکانهەڵدەقورتاند،مرۆڤبۆیەکەمجارەدوایئەم

جەنگەبەتەنیادەمێنێتەوەوبەرامبەرکردەیڕامکردنیخۆیدەبێتەوە.
لەنێو مرۆڤەکان چۆن کە تێدەگەین نیتچە گەورەیەی خەمە لەو تێزەوە لەم
خانووەکانیاندائەومرۆڤانەنئیرادەیاننییە،بێوەین،بێوەیکراونوئیرادەلەسەر
لەنێوان کە دەسەاڵتخوازیە ئاشکرایەی مانا ئەو هەڵگری هیومانیزم چۆن کراون،
و گەورەن بەخێوکاری ئەوانەی دەخوێننەوە، ئەوانەی و گەورەکان خوێندەوارە
ئەوانەیخۆیانماڵیدەکەنوماڵیبووندەکەنەجۆرێکلەژیان،ئەمپەیوەندیەخۆی
لەو نیتچەوەبەشێکە لەوگۆشەنیگایەی ئاشنابوونبەوشە درێژدەکاتەوە.کەواتە
درۆگەورانەیمۆدێرنە،وەرزێکیتریتاریکیدەسەاڵتخوازییەکەهیومانیزمبەسەر

مرۆدادەیسەپێنێت.

هیومانیزمینوێ،ئارشیفیستەکانیئێستا
پالتۆنباسلەبەخێوکارەکاندەکات،وەکجۆرێکلەفیگوریهەڵبژاردەبۆبەڕێوەبردنی
دەوڵەت،كۆمەڵگاکان،میللەتانلەدیدیپالتۆنەوەدەکرێتبەدووبەشەوەبەشێکیان
)قۆچدار(وبەشێکیتریان)بێقۆچ(.بۆئەممەبەستەلەزمانیقسەکردنلەگەڵ
تەعبیر )Politikos/پۆلتیکۆس/سیاسی( لەکتێبی پالتۆن نادیاردا بێگانەیەکی
و كۆمەڵگا بەڕێوەبردنی هونەری پالتۆن کتێبەدا لەم دەکات. خۆی لەبیروڕاکانی
لەڕێگەی دەتوانن باشەکان شوانکارە ئەو الی دەچوێنێت، بەشوانکاری دەوڵەت
پالتۆن بەڕای بەرن. بەڕێوەیان و ڕامبکەن مرۆڤەکان ئەقاڵنی ڕێسای دۆزینەوەی
کە گەورەداین )Zoo ئاژەاڵنێک/ باخچەی )زۆیەک/ لەبەردەم ئێمە )ئەفالتون(
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لەدڕندەییەوە ئەوەی بۆ بێگومان بدۆزێتەوە، بۆ ئەقاڵنی ڕێسای و یاسا پێویستە
ببینبەمرۆڤیئاقڵ.بەگەڕانەوەبۆزنجیرەبیرکردنەوەیسڵۆتێردایکلەوەتێدەگەین
کە دەگەیەنێت مانایە ئەو لەئانتیکاوە )بیرکردنەوە( بەچەمکی کەپشتبەستن
و چەمک بەشکردنی یان بەڕێوەبردن لەڕێگەی هەقیقەتە )بردنەوەی بیرکردنەوە
بەشکردنی مانای کۆنەوە لەگریکی بیرکردنەوە شتەبابەتییەکان..ه.س.پ47(،
دابەشکردن لەڕێگەی هەقیقەتدا بەدووی گەڕانە چەمکەکاندا، بەسەر ڕاستییەکانە
لەم تر نێوانكۆمەڵگاومرۆڤوخواوەند،بەجۆرێکی بابەتەکانی بەڕێوەبردنی و
دەستەواژەیەبیربکەینەوە،بیرکردنەوەئەوبوارەیەکەدنیایئێمەیلەنێویداتەفسیر
بەڕێوەبردنی لەمگۆشەنیگایەوە بەڕێوەدەبرێت.سیاسەت دەکرێتودابەشکرێتو
دەبێتە کەسیاسەت بەشێوەیەک ئیدارەیەکدا، و چەمک لەنێو هەبووەکاندا دنیای
كۆمەڵگایە کەناوی گەورەیەدا باخچە لەم مرۆڤەکان ژیانی دۆزێکیدەسەاڵتخوازی،
بەشەوە، بــەدوو دەکــات پالتۆن بــەڕای مرۆڤەکان بەڕێوەبردنە ئەم ڕێکدەخات.
بەشێکیانمرۆڤەشاخدارەکانوئەویتریانبێوەیوبێقۆچەکانن.لەنێوانهەردوو
توانای کە ئەوەی پەیدادەبن، شوانکار دووجۆر دیاریکردووە پالتۆن کە جۆرەکەدا
ئەوەیەمرۆڤەشاخدارەکانڕامبکاتوشوانکاریانبکاتوئەوەیکەدەتوانێتمرۆڤە
ماڵئاوایی مرۆڤەکان کە کاتێکە ڕاستەقینە بەڕێوەبەرێت.سەرکردەی قۆچەکان بێ
لەمۆدێلیشوانکاریشاخداردەکەن.ماڵئاواییکردنلەمتێزەدامانایبەڕێوەبردنی
زاری لەسەر لێرەدا پالتۆن هیومانیانە. بەمیتۆدێکی شاخە بێ و شاخدار مرۆڤی
گفتوگۆلەگەڵبێگانەیەکینادیاردا،باسلەوەدەکاتکەپادشایچاکیانباسیلیاس
بلەوڕێت.. قۆچەکاندا بێ مێگەلە لەگەڵ دەتوانێت کە پادشایە ئەو basileis
پادشایمرۆڤدۆستئەوەیەهونەریبەڕێوەبردنیدەوڵەتیئەوەندەمرۆڤدۆستانەیە
بیرکردنەوەیە ئەم دووەمی دیوی بەڕێوەبەرێت. قۆچدارەکان مرۆڤە دەتوانێت کە
ئەوەیەکەهیومانیزمدیسانەوەلەنێوئەونوخبەتایبەتەداگەشەدەکات،کەفۆکۆس
وزوومیکردۆتەسەرقۆچداروبێقۆچ،بێوەیودڕندە.هەردووجۆرەمرۆڤەکان
بەالیهیومانیزمەکانگرنگنییە،بەقەدئەوەندەیبەچمیتۆدیکدەکرێنبەهیومان
ومرۆڤ.ماناهەڵگریهیومانیزملەوەدایەگرنیگدەداتبەدابەشکردنوبەڕێوەبردن
ودیاریکردنیمرۆڤەکانبەسەرچەندەهاکڵێسەوکاتیگۆریجۆراوجۆر،لەدواجاردا
ئەمدابەشکردنەوەوبیرکردنەوەیەلەمرۆڤلەپێناوئەوەدایەمرۆڤەکانببنەمرۆڤی
ڕاستەقینەلەچوارچێوەیكۆمەڵگایەکدا،کەوەکباخچەیەکیئاژەاڵنیمرۆییوەهایە.
پێناسەیەکە پارکەکان باخچەکان، ناوی ئێمەدا دنیایەی لەم نییە لەبەرئەوەسەیر



باخچەی پارک، ناسیونال نەتەوە، باخچەی وەک تەواو، مرۆیی كۆمەڵگایەکی بۆ
شار،سیتیپارک،ئیکۆنۆمیپارکوالیئێمەشبەهەشتیشاروباخچەیدایک
وباخچەیسامیوباخچەیگشتیچەندەهاناویترکەلەدنیاداهەن..مرۆڤەکان
بەپێیئەمتێزەیسڵۆتێردایکدابەشدەبنبەسەرباخچەکاندا،كۆمەڵگایمرۆڤایەتی
هیچیترنییەلەڕوانگەیهیومانیزمەوەجگەلەدابەشکردنیمرۆڤەکاننەبێتبەسەر
لەم گەورە. ئاژەڵمرۆیی بەباخچەیەکی بەزوویەکی، دەبن لەدوایدا کە باخچەکاندا،
باخچەمرۆئاژەڵیەدا،مرۆڤەکاندابەشدەبنبەسەردووچینوتوێژدا،ئەوانەیوەک
ئاژەڵمرۆییلەكۆمەڵگادالەژێردەسەاڵتیئیداریوكەلتوورینوخبەیەکیتایبەت
لەبەڕێوەبەرانیباخچەکەخۆیانڕێکخستووە.قوکمامۆستاگەورەکان،فەیلەسوفەکان،
ڕۆشنبیرانومەالوسیاسیەتمەداروزانایان،بەگشتیئەونوخبەیەنکەباخچەکە
بەڕێوەدەبەن،لێرەوەکۆیئەوخانووانەیتێدادەژینوشێوازیماڵداریپرۆسەیەکە
دەوترێت پێیان جگەلەوەی نەوێت! هیچیان کەدەیانەوێت مرۆڤەکان ماڵیکردنی بۆ
بتانەوێت..بەمانایئێمەلەبەردەمئیرادەیەکیزەوتکرواینلەژێرچەتریپرۆسەیەکی
بەهیومانیبوونکەئەوهۆشمەندیەموزیەفوپوچگەراوهەڵەیەتپێدەبەخشێت،
بەوەیکەئەوەیدەتەوێتئەوەیەکەمرۆدۆستیدەیەوێت،بەجۆرێکیتردەتوانین
بڵێنئیمەئەمڕۆلەدنیایپۆستمۆدێرندالەبەردەممرۆڤێکداینکەوەهامەزندەدەکات
ئەوئیرادەیەیهەیەتیهیخۆیەتی،بەاڵملەجەوهەردائەوئیرادەیەئەوەیەکەئیرادە
بۆکراوە،ئیرادەخوازراوە،لەالیەنبەڕێوەبەرانیباخچەکەوەبەناویهیومانیبوونەوە
وەکچەترێکینهێنیونەبینراوهەڵکراوە.لەممۆدێلەنوێیەدائێمەلەبەردەمئەو
و بلەوڕێت بێقۆچەکاندا و قۆچدار مێگەلە لەگەڵ دەتوانێت نوخبەیەیەن و پادشا

بەحیکمەتێکیهیومانییەوەمرۆئاژەڵییەکانلەنێوباخچەکەکاندابەڕێوەبەرێت.
لەوبڕوایەدام و سڵۆتێردایک تێزەی ئەم لەسەر دەکەم هەڵوێستەیەک لێرەدا من
کە فۆکۆ دەســەاڵت، چەمکی بۆ یانەیە فۆکۆ( )میشێل گەڕانەوەیەکی تێزە ئەم
لەکۆیکارەکانیداخودوسوبێکتدابەشدەکاتبەسەرنەخشەیگشتیدەسەاڵتی
گشتیكەلتووریكۆمەڵگاوزانستوزماندا.خودهیچنییەجگەلەپێکهاتەیەکو
و پەروەردە دەگاتە تا بیگرە لەزانستەوە دەسەاڵت نەبێت، دەسەاڵت پڕۆیەکتێکی
دەروونزانیوبیناسازیوزمانینووسین،هیچنییەجگەلەودەسەاڵتەیکەخود،
سوبێکت،بەوێنەکانیخۆیبارگاویدەکەن،بێگومانکاراکتەریخودلەكۆمەڵگادا
لەژێرچاودێرییەکانیهەمووئەمهێزەزانستیوڕۆحانیوزمانەوانییەدابەندکراوە،
بەجۆرێکیتربیرلەسوبێکتبکەینەوەدەتوانینبڵێین:کەسوبێکتبوونینییە،تەنها
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ئەگەر نمایشدەکات... خۆی دەسەاڵتەکانەوە لەڕێگەی کە نەبێت چرکەساتەدا لەو
بەندیخانەکانوکڵێساکانلەسەدەیناوەڕاستدادیاروئاشکراوبینراوبنبۆخود،
ئەوابەندیخانەکانیئەقاڵنیەتیڕۆژئاواییلەشێوازیسیستەمێکیچاودێریوسزادانی
ڕۆحیوئابووریدا،خوددەخاتەبەردەمهەڕەشەیەکیبەردەوام.کەواتەخودچییە
لەدنیایئێمەداجگەلەخۆگونجاندننەبێتلەگەڵئەوهۆشمەندیەگشتییەدا،کە

دەسەاڵتلەژێرماسکێکیهیومانییەوەنمایشیدەکات.
هیومانیزملەڕوانگەی)میشێلفۆکۆ(وەسەیریبکەینهیچنییەجگەلەمیتۆدێکی
جگە نییە هیچ سوبێکت کەواتە نەبێت، سوبێکت ڕامکردنی بۆ دەسەاڵتخوازی
لەسوبێکتێکیهیوماننەبێتکەلەژێرچەتریهیومانیەتیكەلتووریداژیانبەسەر
دەبات.ئێمەچیترخودنەماوینبەقەدهێندەیەیفۆکۆگوتەنی:خودوەکدەمو
چاوێکوەهایەلەسەرڕووبەرێکیلم،زۆرناباتخودیئێمەشەپۆلیهەڵکشاویدەریا
دەیسڕێتەوە.بەدیوێکیتردامنپێموایەهیومانیزموەکئەو)هاوڕێیەکیهەڵە(یان
دەکات، باسی ژیژاک( کە)ساڵڤۆ وەهایە موزەیەف هاوڕێیەکی بڵێم وەهایە چاکتر
مۆدێلیئەوهاوڕێیەوەهایەکەبواریئەوەتناداتڕقتلێیبێت،بەڵکوهەمیشە
هاوڕێیەتی بەنازی و هاوڕێیەتیدا لەچوارچێوەی بیکات لەگەڵتدا دەیەوێت ئەوەی
بەخەڵکانیدەوروبەریدەکات.ساڵڤۆژیژاکنمونەیئەوبەڕێوەبەرەدەهێنێتەوەکە
لەگەڵکرێکاروفەرمانبەرەکانیدابەبزەوەمامەڵەدەکاتوقاوەتلەگەڵدادەخواتەوە
هاوڕێیەتیە ئەم دەپرسێت، لێت هاوڕێیەک وەک ڕۆژانە و خەمەکانە گوێڕایەڵی و
ساختەیەچیدیبوارناهێڵێتەوەبۆهەڵگەڕانەوەوشۆڕشکردنلەدژی،میتۆدەکانی
دەبەم، ناوی ماسکدار( بە)هیومانیەتی نووسینەدا لەم من کە هیومانین ئەوەندە
دەگەیەنێت. دڕندەییت و نامرۆڤدۆستی مانای لێی هەڵگەڕانەوە کە دەکات وەها
ژیژاکوەکفەیلەسوفێکیچەپڕەولەوبڕوایەدایەکەپۆستکاپتیتالزموەکئەو
هاوڕێموزەیەفەوەهایەلەژێرناویمۆڕاڵیمۆدێرنوهیومانستییەوەدەموچاوی
ژیژاک ناشیرینیخۆی،چەوساندنەوەیخۆیدەشارێتەوە.ئەمدووتێزەیفۆکۆو
نێزیکدەبنەوەلەمەدارەکانیبیرکردنەوەیسڵۆتێردایکلەمەڕهیوامانزموەکدۆزێک
لەباخچەیەکی دەخات ڕێکیان و مرۆڤ بە دەکات وەحشیگەرایی بێستالیزمی، کە

ئاژەڵمرۆییڕێکوجواندا.
سڵۆتێردایکلەوبڕوایەدایەکەلەزەمەنیتیتانەکاندادەسەاڵتیخواوەندەکانزاڵبوون
بەسەرمرۆکاندا،مرۆڤەکانلەالیەنخواوەندەکانەوەشوانکاریدەکران،بەاڵملەدوای
زیۆسەوەخواوەندەکانمرۆڤیانبۆچارەنووسیخۆیانجێهێشتووەوئیدیمرۆڤایەتی
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دەبێتخۆیشوانکاریخۆیبدۆزێتەوەوخۆیشوانکاریخۆیبێت.نابێتئەوە
لەبیربکەینکەفەلسەفەیئیسالمیلەزاریپەیامبەرەوەچەمکیبوونبەشوانکاری
وکلکممسۆل ڕاع گوتەیەکداچڕکردۆتەوەکەدەڵێت)کلکم لە ئەوانیتری و خۆت
عنڕعیتیە..(..بەمامانیهەموویەکێکلەئێمەشوانکارەبەشێوەیەکلەشێوەکانو
لێپسراوینلەمێگەلەکەمان،مامۆستاوفەقیهووالی.بەماناینوخبەیەکیدیاریکراوی
شوانکارهەیەلەفیکریئیسالمیداکەمێگەلەکەبەڕێوەدەبات.لەمپەروەرەدەڕۆحانی
گەورە پاپی بەوەی ڕەنگدەداتەوە لەمەسیحیەتدا کڵێشەیە ئەم سپریتوالیەوە، و
ئاینییەوە چەمکە لەم لەدنیادا. کریستوومە مێگەلی کۆی ڕۆحی شوانکاری لەڕۆم
دەتوانینبڵێینکەلەدوایپاشەکشەیخواوەندەکانمرۆڤبەردەوامەلەبەرهەمهێنانی
شوانکاریبۆڕێکخستنیمێگەلەکەیکەلەدنیایمۆدێرندالەباخچەیەکیمۆدێرندا،
دەبرێن. بەڕێوە هیومانستەکانەوە مۆدێرنە پۆست شوانکارە نوخبەی لەالیەن
پاشکەشەیان نوێیەدا زەمەنە لەم خواوەندەکان تەنها نەک پێیوایە سڵۆتێردایک
کردووە،بەڵکوئەوەحەکیمەکانیشپاشەکشێیانکردووەلەژیانیئێمە،ئەوەیکە
لەحیکمەتدەمێنتەوەتەنهاكەلتوورینووسینوخوێندەنەوەیە،ئەونامەگرنگانەن
کەبۆخوێنەرینادیارنووسراون.دنیایئێمەچیترنامەیلەالیەنحەکیمەکانەوە
دنیای پێناگات. یۆنانەوە لەفەیلەسوفەکانی نامەی ڕۆم وەک چیتر نانێردرێت، بۆ
ئێمەلەژێرچەتریهیومانیستەکانداڕێکودابەشکراوەوچیترحیکمەتیترقبوڵ
باس سویسری کەناڵی لەگەڵ تەلەفزیۆنیدا لەچاوپێکەتنیکی سڵۆتێردایک ناکات،
کە جیاوازەکاندا لەبوارە پسپۆڕە هەموو لەو دەکاتەوە وجوادای دەکات لەحەکیم
ڕاوێژکاریدنیایتازەن،بەڕایئەوسیحریحەکیملەوەدایەکەخۆییەکێکەلەکەسە
شکستەخواردووەکانیئەمدنیایە،حیکمەتلەوەپسپۆڕییەوەپێکنایەت،بەڵکولەو
بۆخوێنەرەکانیان، دەنێرن ژیان نامەی و بەکتێب دەبن مرۆییەوەن،کە ئەزموونە
ونبوونیحەکیملەژیانیئیمەدامانایونبوونیئەوکتێبانەنکەتوانایئەوەیاننییە
نامەبنێرنبۆمان،بۆئێمەیخوێنەرینادیار.کتێبەکانلەمسەردەمەدابوونبە
پۆست كەلتووری زەمینەکانی لەژێر کە کتێبەکانە ئەوە ئەرشیفیکراو(، )ئۆبیکتی
مۆدێرنەداکەڵەکەبوون.دەبێتکەیبێتئارشیفستلەژێرزەمینەکانەوەبێتەدەرێ
وبانگەشەیتێکستێکبکات،دەمێکەالیخۆیانتۆزیلەسەرنیشتووە.سڵۆتێردایک
پرسیارە ئەو و هەڵدەگێڕێتەوە بوون( )ڕۆشنکەرەوەی دەستەواژەی لەهایدگەرەوە
دەکات:دەشێتلەداهاتووداژێرزەمینەکانیئەرشیفڕۆشناییبەخشبن!پێدەچێت
ئارشیفستانەی ئەو بگرنەوە. هیومانیستەکان جێگەی لەداهاتوودا ئەرشیفەکان
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بۆ بنێرن نامەیەک کتێبەکان کەڵەکەبوونەی لەو دەکەنەوە لەوە بیر بەڕێکەوت
لەالیەن کە تێدەگات شێواو بەوەاڵمێکی هیومانیزم سڵۆتێردایک نادیار. خوێنەری
کەسانێکەوەپرسیارکراوە،کەنەیانزانیوەچۆنپرسیاربکەن.لەمتێزەوەهیومانیزم
وازیلەوەهێناوەنامەبێتبۆخوێنەرینادیار،وازیلەوەهێناوەحیکمەتبێت
بۆمرۆڤایەتی،وازیلەوەهێناوەڕۆشناییبێتبۆبوونیمرۆڤ،وازیلەوەهێناوە
وەاڵمێکیڕاستەقینەبێتبۆمرۆڤ.وازیلەوەهێناوەمرۆڤوەکمرۆڤتەماشا
بکات،بەڵکووەکچۆنهایدگەردژیئەوپێناسەئاژەڵییەبۆمرۆڤ،وەکئاژەڵێکی
ئاقڵ،ئاوەهاشسڵۆتێردایکهیومانیەتوەهادەبینێتکەدابەشکردنیمرۆڤەلەالیەن
هیومانیستەتەواوەکانوسوپەرهیومانیستەکانکەئیدارەیئەوزۆیەوباخچەیە

دەکەن،ئەوباخچەیەیپڕێتیلەئاژەڵەمرۆییەکان...


چەندسەرنجیکلەسەرکاڵفامیهیومانیزمیکوردی
لەژێر بەتەواوەتی کەبتوانین کــوردی هیومانیزمی بنێین لێ ناوی نییە شتیک 
لەدوای دیاردەیەکەیحکومەتییە هەیە کە ئەوەی بکەین، پێناسەی ئەمچەمکەدا
بەپارتە سەر مرۆڤی مافی ڕێکخراوەکانی لەشێوەی هەرێم حکومەتی دامەزراندنی
سەیر نمایشکردبوو. خۆی وەزارەتێکدا لەچوارچێوەی لەدوایشدا و سیاسییەکان
تاوەکو مرۆڤ مافی پێشێلکردنەکانی هەموو لەبەردەم وەزارەتە ئەم کە لەوەدابوو
ڕۆژیئەمڕۆبێدەنگوکەڕە،بەجۆرێککەئەمنستیئەنتەرناسیوانالوەکئۆرگانێکی
بێگانەبەوردیڕاپۆرتیخۆیدەربارەیڕەوشیخراپیمافیمرۆڤپێشکەشکرد.
کەچیئەموەزارەتەپەیبەیەکێکلەوهەقیقەتەسادانەیپێشێلکردنیمافیمرۆڤ
نەبردووە،چاکتروایەبڵێینهیچڕەخنەیەکیجیدیلەپارتوگرووپوحکومەت
کە ساختەداین مرۆڤێکی مافی لەبەردەم ئێمە بەکورتی نەگرتووە، لەکوردستاندا
جگەلەگاڵتەجاڕینەبێتبەمافیمرۆڤهیچیترنییە.ئەوەیالیمنلەمنووسینەدا
گرنگەئەوبیرکردنەوەسەیرەیپارتیکوردییەدەربارەیهیومانیزمکەلەشێوازی
ڕێکخراویکارتۆنیمافیمرۆڤووەزارەتەکەیداخۆینمایشکردووە،لەسەرێکەوەئەم
هیومانیزمەکوردیەلەوبڕوایەدایەکەهیومانیزممانایزۆربوونیژمارەیخوێندەوارانە
مرۆدۆست و هیومانگەرایی مانای زانکۆ خوێندەوارانی زۆری ژمارەی لەكۆمەڵگادا،
بۆ دەچێت تاڵەبانی بەڕێز کاتێک نییە سەیر دەگەیەنێت. حکومەتە ئەم گەرایی
شارۆچکەیەکخێراپەیمانیکردنەوەیزانکۆیەک،کۆلێژێک،پەیمانگایەکیانپێدەدات.
ڕەمزیەتیئەمپەیمانەلەوەدایەکەسەرکردەمرۆڤدۆستیخۆیلەڕێگەیکردنەوەی
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دەتوانین بچووکەوە ئیدیا ئەم لەپشت فێرگەکانیخوێندندادەسەلمێنێت. و زانکۆ
و زانکۆیە هەموو ئەم کردنەوەی کە تێبگەین کوردی( کاڵفامی )هیومانیزمی لە
زانکۆیانەی ئەم کردنەوەیهەموو و زانکۆکان بۆ دەرچوواندنیهەمووخوێندراکان
بیرۆکەوە لەو دەناڵێنین. سلوکیدا و مەعرفی و زانستی قووڵی قەیرانی لەژێر کە
سەریهەڵداوەالیەنیباشیپارتیکوردیبەرامبەردنیانیشانبدات.لەالیەکیترەوە
کوردی پارتی کە ئیدایاکە بااڵ بڕوانامەی بەدەستهێنانی و خوێندەواری هاندانی
لەدوایڕاپەڕینەوەوەکبەشێکلەوڕووبەرانەتەماشایکردووەکەپێویستەمۆنۆپۆڵ
بینی لێپرسراوەکانیحیزبیمان ڕاپەڕین دوای لەمسااڵنەی ئێمە بەهەقەت بکرێت.
بەلێشاوخۆیانکردبەزانکۆکانداولەسەرکورسیخوێندکاریزانکۆدادەنیشتنو
بەهەرجۆرێکبێتبڕوانامەکانبۆخۆیانمۆنۆپۆڵکرد.ئەمهێرشەبەجۆرێکبوو
کەلەماوەیەکیکورتدالەبەردکتۆراوماجستێریئەندامەحیزبییەکان،چیترموزەیف
لەڕاستەقینەجیانەدەکرایەوەوئێستاشئەمقەیرانەبەردەوامە.لەدوایبەدەستهێنانی
بڕوانامەیزانکۆییچیترلێپرسراویحیزبیوحکومیخۆیبە)بێگانە/نامۆ(نەدەزانی
لەكۆمەڵگاینوێدا،ئیدیئێمەلەبەردەمئەولێپرسراوانەدابووینکەجلیکەتافەو
چەکەکانیانگۆڕیبەقاتوبۆینباخوسەروسمێڵڕەشکردنەوە،چەکەکانیشیان
بووبەبڕوانامەیبەرز.لێرەوەئێمەلەبەردەموێنەیجەنگاوەرێکیشەڕکەرداینوەک
دەرکەوتن،وەکئەوەیچاویگشتیدەیبینێت،وەکبینراوێک.ئەمدیکۆرەنوێیە
بڕوانامەدا، بااڵو لەژێرماسکیخوێندنی بۆپڕکردنەوەیپۆستەکانیحکومەتبوو
لەجەوهەردائەمخوێندەواریەنوێیە،هیچیلەڕوانینیپارتیکوردیوئەندامەکانی
نەگۆڕیبەرامبەركۆمەڵگایکوردی،بەمانایخوێندنیبااڵوبڕوانامەکانیئەوهێزە
نەبووکەجەنگاوەرێکیبەتەماعبکاتبەفەرمانبەرێکیدڵسۆزیحکومی.لێرەدائێمە
لەبەردەم)دیکۆرێکیهیومانیزمیکوردین(کەدەوێتبڵێت:جەنگاوەرەکانلەڕێگەی
لەگەڵ کە بوو ئەوە بۆ مۆنۆپۆڵکردنە ئەم بەمرۆڤدۆست. بوون خوێندەوارییەوە
بەاڵم نوێیەکانهەیانە. نوێوحکومەتەکە بگونجێتکەدەوڵەتی ئەوکڵێشەیەدا
ماسکەوە ئەم لەپشت و لەناوەڕۆکدا سیاسی دەسەاڵتداری ڕاستەقینەی ئاڕاستەی
هەربەمیتۆدەکانیزمانیتوندوتیژیومیلیشاییەوەکاریخۆیدەکات.لەتەنیشت
ڕێکخراوەکانیمافیمرۆڤەوە،چەندەهادەزگایحزبیوژێرزەمینوبەندکردنوفڕاندن
وتەنانەتکوشتنهەیەلەتاریکیدا.دۆسییەکانیڕێکخراوەمرۆڤدۆستەڕاستەقینەکان
وڕێکخراوەکانیكۆمەڵگایمەدەنیوڕەوتیڕووداوەکانیلەخۆپیشاندانەکانیحەڤدەی
ئیدی گومانکردن. ئاستی هێنایەوەسەر بەتەواوەتی ماسکەی ئەو 2011 فێبرواری
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پرۆسەی و وەزارەتەکەی تاوەکو بیگرە پارتەکانەوە مرۆڤی مافی لەڕێکخراوەکانی
خوێندەواریبوون،لەخزمەتیئەوماسکەهیومانیەدایەکەدەسەاڵتیکوردیخۆی
لەپشتەوەدەشارێتەوە.ماسکیهیومانیزمیکوردیئەوماسکەیەکەبەردەوامهەوڵی

خۆئارایشتکردندەداتلەنێوکڵێشەیەکیمرۆڤدۆستیپوچگەرادا.
و پەیمانگا و زانکۆ بەردەوامی کردنەوەی لەسەر جەختکردنە ئەو تردا بەدیوێکی
دەبێت کە هەڵداوە سەری بیرۆکەیەوە لەو بەزانکۆکاندا، قوتابیان بەلێشاوکردنی
)مرۆڤەکاندانیشنوئاقڵبن(،دانیشنوببنبەهاواڵتیخوێندەوار،ئەوواڵتەی
هاواڵتیخوێندەواریزۆربێت،واڵتێکەهیومانیومرۆڤدۆستە،ئەمەبیرکردنەوەی
دەسەاڵتیکوردیەلەمەڕكۆمەڵگا.دەزگاکانیهەرێمئەوماسکەهیومانیەلەدانیشتن
وخوێندندادەبینییەوە،هەروەکلەخوێندنەوەیسڵۆتێردایکەوەئاماژەمانپێدا،کە
چەمکی)ماڵ،خانوو(لەوڕستەبەناوبانگەیهایدگەرەوەلێیبڕوانینکە)زمانماڵی
بوونە(،کەواتەخانوویبوونکەزمانە،ئەووێنەیەمانلەالدروستدەکاتکەمرۆڤەکان
لەو بێگومانوەکسڵۆتێردایک لەوێشدادەخوێنن، دادەنیشنو لەنێوخانووەکاندا
لەنێوان خوێندەواریە ئەم کە پێدەکات ئاماژەی پارادۆکسە و قووڵ ئیشکالیەتە
خوێندراوەوخوێندنەوەدا،لەنێوانئەوانەیتێکستەکاندەنووسنوئەوانەیدەیخوێننەوە
وئەوانەیخاوەنئیرادەنوئەوانەشیخاوەنئیرادەبۆکراون،پەیوەندەییەکیئاڵۆز
وپڕگرفتخۆیڕاکێشاوە.ماناهەڵگریئەمپرۆسەیەلەوەداخۆیدەبینێتەوەکە
خوێندنلەنێوماڵدا،خۆیلەخۆیداپرۆسەیەکیماڵیکردنیمرۆڤەکانەلەکڵێشەیماڵ
ونیشتەجێبووندا.ئاوتۆریتێتی)دەسەاڵتخوازی(ئەمپرۆسەیەلەوەدایەکەمرۆڤەکان
گۆشەنیگایەوە لەم کوردی سادەی هیومانیزمی دەخوێنن، و دادەنیشن بەئاقڵی
کە بەهیوایەی بەندبکات، شکڵیدا لەزانکۆی نەوەیەک شکستییەکانی دەیویست
ڕێکخراوەکانیخوێندکارانوقوتابیانئەودەستەمۆکردنەیمرۆڤەدڕندەکانبگرنە
ئامبیڤالێنتنAmbivalenz،دوودژەمانان، زانکۆکانکردەیەکی لێرەوە ئەستۆ.
دژەویژدانینلەڕوویسایکۆلۆژیەوە،بەوەیمرۆڤەکانکەخوێندەواردەبن،دەبنەوە
و دەبەن بەسەر ژیان کوردیدا مرۆڤی مافی پڕ كۆمەڵگای لەنێو کە مرۆڤەی ئەو
زۆربوونە پرۆسەی ئەم لەپشت نەستیەیە بیرۆکە ئەم ئەمە دادەنیشن، بەئاقڵی
نینجگە هیچ زانکۆکانمان لەڕاستیدا بەاڵم وەستاوە. زانکۆوە دەرچوانی سەیرەی
لەفابریکێکبۆبەخشینیماسکێکیهیومانینەبێتبەحیزبودەسەاڵت،هیچنین
جگەلەبەتاڵکردنەوەیمانامەعریفەیەکانیپرۆسەیخوێندەوارینەبێتلەجەوهەری
ڕاستەقینەیخۆی،هیچنینجگەلەپرۆسەیەکیماڵیکردنیئاژەڵمرۆییەکاننەبێتبۆ
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دەسەاڵت.لەدوایخۆپیشاندانەکانیحەڤدەیفێبراورەوەبینیمانلەپڕێکدالەهەولێر
لەالیەنڕێکخراوەکانیقوتابیاندەرگایزانکۆدادەخرێت،ئەوچرکەساتە،چرکەساتی
بەربوونەوەیئەوماسکەهیومانیومەعرفییەکەدەسەاڵتیکوردیهەڵیگرتبوو،ئەو
چرکەساتە،چرکەساتیکەشفبوونیماناڕاستەقینەکانیکردنەوەیزانکۆکانەلەالیەن
حیزبەوە،بەوەیمادامەکیخوێندەوارەکانبەئاقڵیلەزانکۆکاکاندادانانیشن،کەواتە
لەماڵدا لەوچرکەساتەدا هەولێر خوێندکارانی بن، ئاقڵ و دانیشن لەماڵەوە بابچن

ماڵیکران.
لەڕوانگەیەکیترەوەسەیریکۆیدەسەاڵتیسیاسیکوردیبکەینولەوئەزموونە
مێژوویانەبڕوانینکەدەسەاڵتیبەدنیایکوردییەوەپابەندکردووە،لەبەردەمكەلتووری
دەسەاڵتینوخبەیەکیسیاسیداین،کەچەقیبیرکردنەوەیهەمووشتێکبووە،تەنها
مرۆڤنەبێت.ئەمەبێگومانلەپرۆژەکانیئاوەدانکردنەوەشداڕەنگیداوەتەوە،بۆنمونە
ئەوەندەیخێراجادەکانپاندەکرێتوپردیسەقەتدروستدەکرێت،ئەوەندەگرنگی
هەیە خەستەخانە بەخەستەخانەکان، نادرێت گرنگی پەڕینەوە. بەشوێنای نادرێت
سااڵنێکیدوورودرێژەهێشتالەهەیکەلداکاریلەسەرکراوە،نەکهەرئەوەلەجیاتی
ئەوەیلەشوێنیهێمنوخامۆشدابن،لەنێوسروشتدابن،لەسەرجادەیخێرای
لەمرۆڤ دوور ئەوەندە ئەندازیاری ئەقڵیەتی دروستدەکرێن. تیژڕەو ئۆتۆمبێلی پڕ
جادەکانی و لەسلێمانی مەحمود مەلیک بازنەیی جادەی کە دەکات، خۆی کاری
دیکەشوێنیپەڕینەوەیبەدەگمەنتێدایە،جەنگیمرۆڤەکانلەکوردستاندالەدژی
بیناسازیدا ئۆتۆمبێلجەنگێکیقورسە.بیرکردنەوەلەکەمئەنداموپیرلەنەخشەی
ئێمەدا لەئارخیتیکتۆری بەشوێن پەیوەندی و لەنەخۆش بیرکردنەوە لەغیابدایە.
ئەوەندە پۆلەکان و دەچن لەبەندیخانە لەبیناسازیدا قوتابخانەکان فەرامۆشکراوە.
قەرەباڵغنبەجۆرێکمندااڵنوەکماسینێوقوتوولەچوارچێوەیدیوارەکانداقەتیس
بوون،ئەمەلەکاتێکدایەکەبەهەشتیشاروپارکەکانوهەواریشارەکانوباخچەی

ئاژەڵییەمرۆییەکانلەزیادبووندان.
کڵێشەیبیرکردنەوەیدەسەاڵتیسیاسیکوردینایەوێتئەممێگەلەکۆمەاڵیەتیە
بکاتبەمرۆڤیئاقڵ،بەڵکوکاریئەوقووڵکردنەوەیكەلتووریوەحشیگەراییەکە
نەهیومانیە کوردی دەسەاڵتی كەلتووری لەجەوهەردا ترۆپک.. دەگاتە لەگەندەڵیدا
لەفۆڕمداونەخوێندەوارەلەفۆڕمێکیتردا،بەڵکوهەڵگریناوەڕۆکێکیوەحشیگەراییە،
و لەدەرکەتن ڕامکردنیكۆمەڵگا، بۆ بەکاردێنێت فیزیکی توندوتیژی بەجۆریککە
نمایشگەراییدالەژێرماسکیهەڵبژاردنودیموکراسیومافیمرۆڤدائەومرۆدۆستیە
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نیشانیدنیادەدات.
دیویدووەمی)ماسکیهیومانستی(لەڕۆژئاواداخۆیدرێژدەکاتەوە،ئەوهیومانستیە
ماسکی بە ئاژەم من چۆن وەک هەر چەمکەدا، ئەم لەگەڵ یاریکردنە دۆرینەیە
لەڕۆژئاوادا ماسکە ئەم ئاوەهاش کوردیدا، دەسەاڵتخوازی لەپرۆسەی هیومانستیدا
لەم کەسڵۆتێردایک بچێت لەبیر ئەوەمان نابێت دەردەکەوێت، دیکەدا لەفۆڕمێکی
کتێبەیداپەردەلەسەرئەوهەڵەکارییەهەڵدەداتەوەکەناویهیومانیزمە،بەدرێژایی
بەناوی لەڕۆژئاوادا کە دەبینین ماسکە ئەو گرنگە، کتێبە ئەم بۆ خویندنەوەمان
ڕۆژئاوایی هیومانستی درۆی مومارەسەدەکات. خۆی دەسەاڵتخوازی هیومانیزمەوە
لەوخۆبێدەنگکردنەلەهەمووئەوتاوانەترسناکانەیبەرامبەرمرۆڤدەکرێت،خۆی
حکومەتەکانی و ڕۆژهەاڵت دنیای دیسپۆتەکانی حکومەتە کە دەکات، بەرجەستە
هیومانیەتێکی لەبەردەم ئێمە دەکەن. پەیڕەوی میللەتانیان بەرامبەر دنیا دیکەی
درۆیینەداین،دنیایئێمەشانۆیەکەپڕێتیلەئەکتەریڕۆژئاواییوڕۆژهەاڵتیکەلەژێر

ماسکیهیومانیزمەوەخۆیاننمایشدەکەن.
نمونەیەکیخێرالەمەڕڕووداوەکانیئەمدواییەئەوکاردانەوەیئەمەریکاوفەڕەنساو
وئەوروپادابوولەبەرامبەرهێرشیقەزافیبۆهاواڵتیانیخۆیلەلیبیا،ئەمبڕیارە
چەندەهیومانیستیگەورەیڕۆژئاوایینیشاندا،ئەوەندەشڕووداوێکیترکۆدیئەم
هیومانیستیەیپوچەڵکردەوە.بۆنمونەفەڕەنساوسارکوزییەکەمکەسبوونکە
و کرد بەتوندیمەحکوم پاراستنیخەڵکیسیڤیل لەپێناو پەالماردانیسەربازیان
هەستیمرۆڤدۆستیخۆیانلەدژیخوێنڕشتنیهاواڵتیانبانگەشەکرد،سەیرلەوەدایە
سەرۆک کۆماری، سەرۆک هەڵبژاردنەکانی لەدوای عاج( )کەناری لە لەهەمانکاتدا
کۆماریکۆننەیدەویستدانبنێتبەسەرۆکیتازەدا،لەگەڵئەوەیلەهەڵبژاردندا
تازە و نوێ کۆماری سەرۆک هێزەکانی ڕۆژێکدا و لەشەو بەمشێوەیە بوو. براوە
قەسابخانەیگەورەیانلەیەکترینایەوە،بەجۆرێکلەشەووڕۆژێکداسێسەدکەس
لەژنومنداڵوگەنجوپیرقەسابخانەکران،ڕۆژانیدواییشبەهەمانشێوە.سەیر
لیبیا،ئەوەندە لەوەدابووهەموودنیائەوەندەیسەرقاڵبوونبەقەزافیوڕاپەڕینی
کۆلۆنی عاج کەناری کە فەڕەنسا بەتایبەت نەدەدایەوە، ئەفریقایە لەواڵتە ئاوڕیان
ئەوەی بۆ پاڕایەوە لەفەڕەنسا واڵتەکە هەڵبژاردەی بووە،سەرۆکی پێشوویخۆی
بەهێزێکیسەربازیبەشداریبکات،کەچیفڕۆکەکانیفەڕەنساوجیهانیئەوەندەی
نەبوو گرنگ بەالیانەوە ئەوەندە ئەنجامدەدا، سەربازیان چاالکی لیبیا بەئاسمانی
لەکەناریعاجچەندەمرۆڤیتربەرساتورییەکتریدەکەون.ئەمهەڵبژاردنەسەیرە
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کەسیاسەتیڕۆژئاواییپیادەیدەکات،ئاماژەیەکیترسناکەبۆئەوماسکەهیومانیەی
کەڕۆژئاواودنیایپۆستمۆدێرنهەڵگرێتی.ئەمهەڵبژاردنەوپراگماتیەترسناکە
بەهەڵگریچەمکەکاندەزانێت،بەاڵم ئەقاڵنیەتەترسناکەیکەخۆی لەو بەشێکە
ئەم ڕۆژئاواییە، بیری نەبینراوی ئەقڵەسینیزمەدیوی ئەم ئەقڵەگاڵتەجاڕە، ئەم
لەئەقڵی )ڕەخنەگرتن بەناوبانگەکەیدا لەکتێبە کەسڵۆتێردایک ڕۆژئاواییە سینیزمە
گاڵتەجاڕی(بیۆگرافیایدەگێڕێتەوە،هەڵگریئەوئامبیڤالێنتەترسناکەیەکەلەنێو
ڕوویی دوو نمونەی دەکات. خۆی گاڵتەجاڕی گەمەی مۆدێرنەدا پرۆژەی خودی
بیرمەندێکیڕۆشنگەرییناتورالیستی)جانجاکڕۆسۆ(مانبۆدەهێنتەوەودەڵێت
)گەرسەیریزیرەکیونەرمیڕۆسۆبکەینئەودەبڵمۆڕاڵودووڕووییەدەبینین،
کەدەیویستسروشتومنداڵیوئیدیایپەروەردەییپێکەوەگرێبدات.بەاڵمخۆی
منداڵەکانیبەدەستیخۆیناردەهەتیوخانەئینکاریباوکایەتیخۆیەتیکرد،ئەمە

تێگەیشتنێکەلەتێکشانینێوانزانینوژیان...ل127(
ئەڵمانی سورکامپی گاڵتەجاڕی، لەئەقڵی ڕەخنەگرتن سڵۆتێردایک: پیتەر بڕوانە:

ل127
Peter Sloterdijk، Kritik der zynischen Vernunft،

S127،1983suhrkamp

بووە، بەرجەستە ڕۆژئــاوادا گشتی لەسیاسەتی گاڵتەجاڕییە ئەقڵە ئەم چیرۆکی
نییەکە لەسیاسەتیهەڵبژاردندابەرجەستەیەکەهەڵبژاردنیبەپێیئەوپێوەرانە
خۆیبانگەشەیبۆدەکات،بەڵکوبەپێیئەونەخشەدەسەاڵتخوازییەکەخەونیخۆی
پێوەڕاگیرکردووە.ئەوەڕۆژئاوایەکەدەیەوێتلەبەرسیاسەتینەوتیخۆیبۆماوەی
زیاترلەچارەکەسەدەیەکبڕیاردەداتکەقەزافیوسەدامحسێندڕندەنینوپیاوی
دەوڵەتنوئەوەئەویشەلەپێچکداچرکەساتیهیومانیستیخۆیزیندوودەکاتەوە
وبڕیاردەداکەئەمانەدڕندەنودەبێتبخرێنەقەفەسەوە،چونکەتاوانکارنلەدژی
مرۆڤایەتی.ئەمدووفاقیە،ئەمدەبڵمۆڕالیەلەکۆیسیاسەتیڕۆژئاوایدا،بریتییە
هەڵیگرتووە، خۆیدا لەگەڵ ڕۆژئاوایی هیومانیزمی کە بەخێوکارەی ئەقاڵنیەتە لەو
ئەوبڕیاردەداکێدڕندەیەوکێهاشدەبێتڕامبکرێت،سیاسەتیجیهانیهیچنییە
تایبەت نوخبەی و ئاژەڵەمرۆییەکان گەورەی پارکێکی دەبێتە جیهان لەوەی جگە
)بەخێوکارەمەزنەکان(مافیدەستەبژێریڕامکردنوماڵیکردنیانلەئەستۆگرتووە.
هێزەکانی لەنێوان کە هیومانستیەیە گەمە ئەو پێدەم ئاماژەی گرنگە تر خاڵیکی
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هێزە کە گەمەیەکداین لەبەردەم ئێمە بەگشتی لەئارادایە. کوردیدا کۆمەڵگای نێو
کۆمەاڵیەتییەکانلەبەرامبەریەکتریبەرەوڕووییەکتریدەبنەوە،هەریەکەخۆی
بەخاوەنیدۆزێکیمرۆڤدۆستانەتێدەگات،ئەویتردەچێتەخانەیدڕندەکانەوە،گەمەی
بەجۆریکە دەسەاڵت، نێو پارتەکانی و ئۆپۆزسیۆن لەنێوان مرۆڤدۆستی و دڕندە
ئەو وێنەکەی بڵێینپشتە کردەیەکەدەتوانین ئەم نەکات، قبوڵ ئەویتر ئەم کە
كەلتوورەوەحشیگەراییەیەکەگەورەبچووکدەخواتوبچووکیشبچووکتر..ئەم
بەدوو دابەشکردووە کۆمەاڵیەتی و سیاسی پرۆسەی کۆی کۆمەاڵیەتیە داروینزمە
بەشەوە،بەشێکیانبەخێوکارەمەزنەکانوئەویتربەخێوکارەتەواوەکانن،ئەوانی
و ڕامبکرێن کوردیدا ئاژەڵمرۆیی لەپارکی دەبێت کە ئاژەڵەمرۆییەکانن تریش
ماڵیبکرێن.ئەوەیسڵۆتێردایکلەکتێبەکەیدائاماژەیپێداوەئەوکڵێشەنیتچەویە
و تەواوەکان مرۆدۆستە لەبەردەم ئێمە بەمانای بااڵدا، مرۆڤی و مرۆڤ لەنێوان
بەخێوکارە لەبەردەم ئێمە بکەین قسە تر بەجۆرێکی بااڵکانداین، مرۆڤدۆستە
تەواوەکانوبەخێوکارەبااڵکانداین،شەڕیدنیایئێمەملمالنێینێوانئەمدوجۆرە
بەخێوکارەیە.هەمانتۆبۆگرافیایفیکریلەنێوانگەمەیئۆپۆزسیۆنودەسەاڵتدا
تێدەگات، کوردی بااڵی بەخێوکاری لەچوارچێوەی کوردی دەسەاڵتی کە دەبینین،
پارتەکۆنزەرڤاتیڤەکانخۆیانلەگەڵوێنەیباوکیسەرکردەیەکخستووە،بەجۆرێک
ئۆپۆزسیۆنی پرۆژەی و تەقلیدییەکان بەخێوکارە لەنێوان گەورەن، بەخێوکاری کە
داهاتوودا،دوومۆدێلمانهەیەلەجەنگدان.دەکرێتبڵێینلەنێوخودیئۆپۆزسیۆنی
کوردیدابەئیسالمییەکانیشەوەچەندەهامۆدێلمانهەیە،کەهەندێکیانکۆپیکردنەوەی
وێنەیبەخێوکاریگەورەیەوگاڵتەجاڕانەلەنمونەیئیسالمیسیاسیدائەممۆدێلە
تەقلیدیەیبەخێوکاریبااڵیباوکساالریخۆیدووبارەدەکاتەوە،بەاڵموەکگوتمان
لەفۆڕمیئۆپۆزسیۆنداخۆینمایشدەکات..هەردووبەخێوکارەکانهەڵگرینۆرمو
بەهایمرۆڤدۆستین،هیومانستنبەڕێگەیخۆیان،لەنێوانئەمدووبەخێوکارەباڵاو

تەواوەدازۆرانبازیەکیسیاسیوکۆمەاڵیەتیوئایدۆلۆژیلەکاردایە.
کەهۆشمەندی هیومانین، هۆشمەندیەکی لەبەرامبەر مۆدێرندا پۆست لەدنیای ئێمە
وەک ئاژەڵیەکەی پێناسە لــەدەرەوەی خۆی وەک مرۆڤ مرۆڤ، نەک سوستێمە،
هیومانیتیدا لەدۆزی تائەمڕۆ مرۆڤ لەکێشەدایە. تائەمڕۆ دەکاتەوە، ڕەتی هایدگەر
هایدگەرگوتەنیخاوەنیهەزارەهاساڵلەمێژوویهەڵەیە.ئەمهۆشمەندیەهەڵەیە
هۆشمەندیە ئەم کردووە، کۆنتڕۆڵ مرۆڤەکانی ژیانی تاکەکاندا بیرکردنەوەی لەنێو
Falschesبەناوهیومانیستیە،بەپشتبەستنسڵۆتێردایککە)هۆشمەندیهەڵە
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Bewusstsein(ناویدەبات،هۆشمەندیەکیهەڵەیهیومانستیە.منپێموایە
دنیاینوێهیچیترنییەجگەلەسوڕانەوەنەبێتلەنێومەدارەکانیئەمهۆشمەندیە
تاکەکان هۆشمەندی سیستەمی بۆتە هۆشمەندیە ئەم هەڵەیەدا، هیومانستیە
کۆمەاڵیەتییەکاندا، پەیوەندەیە و خێزان و سەرمایە و کار لەگەڵ لەپەیوەندیاندا
ئیرادەیڕاستەقینەی ئیرادەیەکەکە ئەوکڵێشانەمانایدروستبوونی ڕەدوکەوتنی
خودیمرۆڤنییە،ئیرادەیسوبێکتنییەوەکخۆی،بەڵکوئیرادەیەکیدروستکراوی
ئەو کاریکەشفیکردنی ڕاستەقینە هیومانیزمی پێموایە من مەزنەکانە. بەخێوکارە
کۆدەهەاڵنەیەکەمرۆڤەکانبەسیستەمیماڵیکردنەوەدەبەستێتەوە،هیومانیزمئەو
فیکریش کاری نادیارەکانی، خوێنەرە بۆ دەنێرێت نووسراو نامەی کە حیکمەتەیە
بەڕایمنهیچنییەجگەلەوەیدەبێتەنامەیەکیڕاستەقینەیحەکیمانەبۆخوێنەرێکی

نادیار...


نورنبێرگ08.04.11

سەرچاوەکان

PeterSloterdijk،RegelnfürdenMenschenpark: .1
EinAntwortschreiben zuHeideggersBriefüber den

)Humanismus)editionsuhrkamp

Peter Sloterdijk، Kritik der zynischen Vernunft، .2
،1983suhrkamp

Protagoras، Der Mensch alle Maß der Dinge، .3
VortragvonDr.PhilipFlorianRoth
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بهکرعهلی-بهرلین

پیتەرسلۆتەردایک ئیشەکانیفەیلەسوف لە شتێکكەمنسەرنجم
دابێتئەوەیە،ئەوهەمووساڵێکیانلەوەرزیپایزداوەیانلەوەرزی
دەخاتە شاکارێک وەرزەكــەدا هەردوو لە ساڵ زۆر وەیاخود بەهاردا
کتێبخانەیئەڵمانییەوەوئیدیگۆمیمەنگیکایەیفیکریوسیاسی
وکۆمەاڵیەتیوفەلسەفیدەشڵەقێنێتوبەخۆیەوەسەرقاڵدەکات.
وەکئەوەیئەودوووەرزەهێماینەکمردنودووبارەزیندووبوونەوەی
سروشتبنبەتەنیا،بەڵکوهیچاالکییەڕۆحییەکانیمرۆڤیشبن.
ئەووادەکاتهەمووکتێبێکیوەکوهەنارێکیگەییوبێت،کاتێک
دەنكە دەیــان بۆ خۆی ئیدی زەوی سەر بەردەبێتەوە لەدارەكەی
و )توڕەیی کتێبی 2006 پایزی دەکاتەوە. وااڵ جۆراوجۆر بیرۆكەی
کاتZornundZeit(یباڵوکردەوە،لەوکاتەشەوەچەندینوتار
وبابەتیلەسەرنووسراوەوچەندیندیداریڕۆژنامەییوتەلەفزیۆنی
وڕادیۆییلەگەڵداسازکراوە،ئەمەجگەلەوەیخۆیشیچاالکانەلە
هانۆڤەر، کۆلن، میونشن، وەک ئەڵمانیادا گەورەکانی شارە زۆربەی
پتر پێناوی لە کتێبەكە، بۆ کۆڕیخوێندنەوەی بەرلین و هامبۆرگ
کارێكە ئەمەش کردووە. ساز کتێبەكەدا، ناوەڕۆکی ڕوونکردنەوەی
هەموونووسەروفەیلەسوفێکلەحەوسەڵەیدانییەبیکات.هەروەها
چونكەکتێبێكەوەکهەرکتێبێکیتریئەو،بەزمانێکیزۆرنائاشنا
نووسراوە،داڕشتنیزمانیکتێبەكەلەبڵندترینئاستیهونەریزمانی
ئەڵمانیدایە،كەنەهەربۆخوێنەریسەرەتاییوەکئێمەمانانسەختە،
بەڵکوبۆخودیئەڵمانەکانیشسەختە،لەبەرئەوەیلەالیەکئەوباوەڕی

توڕهییوکات
تیۆریهکینوێبۆڕاڤهکردنیمێژوویجیهان
خوێندنهوهیکتێبێکیفهیلهسوفپیتهرسلۆتهردایک
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وایەدەبێتئەوگەمارۆیەیلەسەرزمانینەتەوەییدایەهەڵبگیرێتتاوەکوزمانێکی
ئەوروپیهەمەکیبەرپاببێت،لەمپێناوەشداسەرجەمینووسینەکانیئەوپڕنلە
دەستەواژەیزمانەجۆراوجۆرەکانیئەوروپا،بێگومانئەوزمانانەیكەشارستانیەتان
لەڕاستیدا بەاڵم ئینگلیزی، و فەڕەنسی التینی، گریکی، لەوانە نووسراوەتەوە پێ
مەسەلەكەهەرهێندەنییەكەئەولەڕوویقامووسیوفەرهەنگییەوەزمانەکانیتر
تێهەڵکێشبەزمانیئەڵمانیدەکات،ئەگەروەهابێتگرفتنییە،خوێنەردەتوانێت
و زمان فەرهەنگەکانی و لەکسیکیۆن بەر بەرێتە پەنا خۆماندووکردنەوە بڕێک بە
کارەكەیبۆئاسانبكەن،بەڵکومنوایدەبینمگرفتەكەلەوێدایەكەئەودێتو
بە ئەوتۆ یاریەکی ئەکرۆباتێک بنەڕەتییەكەشدەکات،ئەووەکو دەستکاریزمانە
چمكەکاندەکاتكەخوێنەریزمانەبنەڕەتییەكەشسەرسامدەبێتپێیوپێویستی
بەبەکارهێنانیفەرهەنگدەبێت.بەالیەكەیتریشدائەوپێیوایەقەیرانیهەنووكەی
بیریخۆرئاوابەندەبەگەمارۆکردنیزمانەكەیەوە،بۆیەئەوەیفیکریئەوروپیئێستا
پێویستێتیزمانیکیتروفیلۆلۆگیایەکیترە.ئەولەهەمووکارەکانیداکاریبۆئەو
زمانەنوێیەکردووە،وەکلەدیدارێکدالەمەڕزمانیسەیریئەوکتێبەیەوەپرسیاری
زمانمان بااڵی هیگینێکی داڕشتنی خەمی دەبێت :)ئێمە دەڵێت و دەکرێت لێ
هەبێت،لەبەرئەوەیئێمەئەمڕۆبەدەستهەژاریەکیسامناکیگوزارەکانەوەلەدنیای
سیاسەتدادەناڵێنین.ئەمڕۆئێمەزەلیلینلەوەیبتوانینناوینوێلەڕووداوەنوێکان
مێژووییەکان ناوە كە بپارێزین لەوە خۆمان دەبێت لەهەمانکاتیشدا بەاڵم بنێین.
بەشێوەیەکیئۆتۆماتیکیدووبارەبەکاربهێنینەوە.بەنموونەباشیکردنەوەیچەمکی
»چینەکانیکۆمەڵگا«وەربگرینكەمنلە»تووڕەییوکات«دائەمچەمكەمدووبارە
بەکارهێناوەتەوە،بەاڵمهۆشداریئەوەشمداوەلەدووبارەوەرگرتنەوەیزاراوەناسی
لە جۆرێک هەڵگری گوزارەیە ئەم چونكە »چینایەتی«، چەمکی بۆ »مارکس«
کوشتنیکۆگەلییە،واتەئەوەیلەژێردروشمیمارکسیدالەبارەی»چینایەتی«یەوە
ئەمە بکات(. پیادە کۆلێکتیڤی/کۆگەلی کوشتنی لە جۆرێک ئەوەیە وەک بدوێت
هێڵێک كەمەوە بەالیەنی ئەوەی كە ئەو بیرۆكەکانی قووڵی و تیژی بیر سەرباری
دێڕێکی تاكە لە بتوانێت مەحاڵە نەبێت شارەزا خۆرئاوا فەلسەفەی هێڵەکانی لە
ئەوتێبگات.بەاڵمئەمەبەوجۆرەنییەكەتێگەیشتنیشتێکینەکردەبێت،چونكە
بێت داخراو وچەندێکچڕ بێت تەنی چواردەوری تەمومژ فیکرێکچەندە هەموو
بدۆزێتەوە، کلیلێک کاڵوڕۆژنەیەک، كەلێنک، دەتوانێت دواجار ڕەنجکێش خوێنەری
نەپساوەی کۆششی و ڕەنج دەبێت خوێنەر كە لەوێدایە تەنیا مەسەلەكە كەواتە
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هەبێتنەکبەتەمەڵیدەمپانبکاتەوەوگوێزیپاککراویبۆبێتەبەردەم،بەم
پێیەکارەکانیپیتەرسلۆتەردایکدەشێتلەکاریگەلێکفەیلەسوفیترڕۆشنتر
چێژێکی من مادامەکی واتە بەوەوە، ئێمەیە خۆخەریککردنی لێرەدا بەڵگەش بن،
گەورەلەخوێندنەوەیکتێبەکانیئەوداوەردەگرم،سەرباریهەمووگرانییەکی،ئەوا
نەخاسما کارەکانی، خوێندنەوەی لە دەبم بەردەوام زۆرەوە کردنێکی بەخۆماندوو
کارەکانیئەوتەنیاتوێژینەوەیفەلسەفەیئەبستراکتوڕووتنین،كەتەنیابۆ
هۆڵەکانیزانکۆنووسرابنبەڵکولەبەرئەوەیکارەکانیئەوهەوڵدانیشیکردنەوەی
هەمووکایەودیاردەکانیژیانەبەزمانێکیفەلسەفیبااڵ،كەپڕێتیلەشیعریەت
ئەواسەرچاوەیەکیگەلێکگونجاونبۆتینوێتیشکاندنیڕۆحوعەقڵپێكەوەالی
ئەوكەسانەشیكەنائەکادیمین،حاڵەتێکكەئێمەشلەخۆکۆششکردنبەخوێندنەوەی

کارەکانیئەوەوەپێمانگەیشتووەمنناویدەنێمبەلیبیدۆیخوێندنەوە.
لەمئێوارەکۆڕەشدالە26.03.2007ئێمەبەلیبیدۆیەکیگەورەوەچووینەکۆڕو
دیداریئەولەسەرشانۆیبێرتۆلدبرێشتلەبەرلینبۆگوێبیستیخوێندنەوەیچەند
الپەڕەیەکلەمکتێبەگرنگوناوازەیەیكەلێوانلێوەلەبیرۆكەوداڕشتەیزمانەوانی
نەبیستراوودوواترگفتوگۆکردنلەگەڵیدا،بینیمانئەمپیاوەچبیرمەندێکیئۆریگناڵە،

بینمانسلۆتەردایکئەکرۆباتیکێكەلەبواریزمانئەفراندنوبیرۆكەوااڵکردندا.
سلۆتەردایک،لەوەاڵمیپرسیارێکداسەبارەتبەنهێنیتوانایئەفسوونیداڕشتنی
میتافەریزمانەوانیلەنووسینەکانیخۆیدا،دەڵێت)منهەمیشەخۆمبەنووسەرێکی
فەیلەسوفداناوە،لەمئەركەشدامنخوێنەرانموەڕسنەکردووە.بەڵکوهەمووئەو
چەمکانەیتاوەکوهەنووكەبەکارهێنراونمنكەمێکلەجێیخۆیاندەیانترازێنمو
بەس.واتەبابڵێینمنلەژێرئاسمانێکیتردادەنووسم،نەکلەژێرئەوكەشوهەوا

باوەیزاڵەبەسەرزۆرینەیکۆمەڵگاوسروشتدا(.

توڕەییوەکمۆتۆڕیسیاسەتیکات
ئەمکتێبەهەوڵێکیسیاسی/سایکۆلۆجیەلەگۆڕینیمانایمێژوویجیهانلەڕێی
كەلتووری و دینی و دەروونی و ماناسیاسی لە دیاردەی)توڕەیی( ناو ڕۆچوونە
هاوچەرخمانە جیهانی دەستنیشانکردنی و دیاگنۆزەکردن کۆمەاڵیەتییەكەیەوە. و
و سەروەری )توڕەیی، هەستانەیە ئەو زۆرناباوی شیکارێکی مێژووەوە. ڕۆحی لە
بەشدارییەکی كە ئیرەیی( و زەوتکردن،چنۆکی و نەفرەت،حەز ڕق، سەربڵندی،
کارایانلەپێكهێنانیكەلتوورداهەیەوتاوەکوهەنووكەفیکردەستیلێنەداونو
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فەرامۆشکراون.ئەولێرەداڕەخنەلەشیکاریدەروونیباودەگرێتكەوزەی)تۆڵە(
یوەکوغەریزەیەکیالوەکیتەماشاکردووە.بۆیەئەولەمپرسیارەوەدەستپێدەکات،
ئایائەوەهێزیکامغەریزەوروژێنەرانەنكەوزەیڕەفتارەکانیمرۆڤڕەهادەكەن.
بۆالی واتە بۆسەرەتایسەرەتا، دەگەڕێتەوە ئەو تێزەیەشی ئەم بۆسەلماندنی
)توڕەیی( پێیوایە كە هۆمیرۆس الی بۆ دیاریکراوەیی بە و گریكەکان گەنجینەی
)ئەلیادە( لە وەکخۆشیهێنێک هەم و مرۆیی کاریگەرییەکیسامناکی وەکو هەم
كه پاڵهێزە ئەم چۆن لەوەدەکات باس ئەسخیلۆسیشدا نمونەی لە و ئامادەیە دا
دەبێتەمایەیشەڕوكهدەبێتەمایەیخۆشی.چونكەئەلیادەیهۆمیرۆسباس
لەو دەکات، ئەسخیلۆس پاڵەوانێتییەکانی لەهەمانکاتدا و تراژیدییەکان ئاکامە لە
داستانەداهۆمیرۆسیەكەمینڕستەیبەباسکردنی)توڕەییخودا(دەستپێدەکات.
سلۆتەردایکتوڕەییلەسەردەمیئەنتیکدابەرزدەنرخێنێت،چونكەگوزارەکانیوەک،
دراماتیکوڤیتالیتێتوئیرۆتیکوپاڵەوانێتیبەرهەمهێناوە.هەروەهانزیکایەتییەکی
بەبێ پێیوایە، کاتێک دەبینێتەوە سەبەرزیدا( و )توڕەیی نێوان لە جەوهەرییانە
لێرەوە بکرێت. توڕەیی هزری زەحمەتە پێکردن ئیعتراف بۆ خەباتکردن شانازی
ئەوە دەرئەنجامی کتێبە، ئەو دێڕی یەكەمین لەسەر بەتێڕامانکردنی سلۆتەردایک
پێیوایە ئەو داڕشتووە. بناغەی دەکاتكەسەرەتایكەلتووریخۆرئاوا)توڕەیی(
مێژوویفیکریخۆرئاوابریتییەلەمێژووی»لەیادکردنیسەربەرزی«.سلۆتەردایک
هەرلەڕابردوودانامێنێتەوەبەڵکودەستنیشانیڕۆڵیتوڕەییبەدرێژاییمێژووالی
لە و 20 سەدەی کۆمۆنیزمی الی و فەڕەنسی شۆڕشی والی کاتۆلێکی كەنیسەی
و دەکات هەنووكەشدا دۆخی لە و توندڕەوەکاندا ئیسالمگەرە توڕەیی كەلتووری

ئاسۆکانیئایندەشمانبۆدەخاتەبەردەست.
ئەوگرفتانەشیهەنووكەلەئارادانبەپێیسلۆتەردایکسیناریۆکانیانلەمێژەنووسراون.
ئیدیچەمکیسەرەکی توڕەییدەستپێدەکات. كەلتووری بە مێژوو كەواتەهەموو
ئۆرگانە ئەو مانای گریکی زمانی بە كە تیمۆس( / )توڕەیی لە بریتیە کتێبەكە
واتەسلۆتەردایک توڕەیی. وخرۆشاندنی هەڵچوون لە بەرپرسیارە كە دەگەیەنێت
)Eros )خۆشەویستی/ئیرۆس پاڵ دەخاتە Thymos( )توڕەیی/تیمۆس
تاوەکو كە بکاتەوە ڕاست دەروونی شیکاری ئەنترۆپۆلۆژیای دەخوازێت بەمەش و
)HapelmannderLiebe خۆشەویستی )قەرەقۆزی وەکو مرۆڤی ئێستا
وێناکردووە.واتەشیکاریدەروونیباومرۆڤیوەکووەحشێکیکیسەپڕلەئیرۆتیک
وسێکسوێناکردووەكەهەمیشەدەكەوێتەژێرباروڕکێڤیوجەبریهەڵکشانو
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داکشانەکانیەوە.بەپێیفرۆیدتوڕەییئەوەیەکاتێکئیرۆسبەناتەواویبەرزبێتەوە
وهەڵبچێت.بەمەشسلۆتەردایکدێتوهاوتالەگەڵغەریزەی)ئیرۆس/پاڵەێزی
خۆشەویستی(داغەریزەی)تیمۆس/كەدەستگایتوڕەییمرۆڤە(بەدیوێکیتری
نوقمی خۆرئاوا شارستانیەتی ئەمڕۆ دەکات. تەماشا مرۆڤ دەروونی ڕاستەقینەی
كەلتووریئیرۆتیکیبووەكەپاڵهێزیغەریزەیئارەزووکردنیشتەکانیوەکپارەو
سێکسلەهەمووپاڵهێزەکانیتربەهێزترە،ئەودەڵێت)ئێمەدیوەئەفسانەییەكەی
توڕەییوڕێزدارکردنەجەنگاوەرییەكەیتوڕەییمانوەالخستووە(.لێرەوەسلۆتەردایک
دەخوازێتشوێنێکوکایەیەکبکاتەوەبۆئەمدیاردەیەكەپاڵهێزیهەمووڕووداوەکانی
مێژووبووەوكەچیچشوێنێکیلەشیکارکردنداپێنەبەخشراوە.ئەمەشستراتیژی
لە جۆرێک خواستوویەتی )کایەکان(ەوە سێینەکتێبی لە هەر ئەوە، ئیشکردنی
ئۆنتۆلۆگیاببەخشێتبەدیاردەهەناوگەرییەکانوڕۆحییەکانیمرۆڤ،لەمڕووەوە
فەزای لە دەروونناسێک سلۆتەردایک، )پیتەر لێناوە ناوی ئینگلیزی ڕەخنەگرێکی
دەرەوەدا(.بەممانایەئەوچەمکیئۆنتۆلۆگیلەکتێبی)بوونوکات(یهایدگەردا
دەگۆڕێتەوەبەتێگەیەکیپسایکۆلۆگیلەکتێبی)توڕەییوکات(دا.دیارەوەکخۆی
لەسەرەتایکتێبەكەدادەڵێت،مەبەستیئەولە)کات(واتە)مێژوو(ه.بەاڵمئەگەر
الیهایدگەرزەمانیەتومێژوولە)بوونبەرەومەرگ(دابەرجەستەبێتئەواالی
سلۆتەردایکوەهانیەبەڵکو)پێشبڕکێوبەربەرەکانێ(زەمانیەتومێژوودروست
دەكەن.بەمەشسلۆتەردایکشیکردنەوەیباویدەروونناسیبۆچەمكەکانیئیرۆس
وتانتانۆسدەباتەسەرڕێگایەکیڕاستتربەوەیغەریزەیمەرگوەکو)بونیادێکی
سەربارخراویدرەنگوەخت(بۆسەر)ئیرۆس(هەڵدەوەشێنێتەوە.واتەئەمکتێبەنەک
هەربەناونیشانلەکتێبەكەیمارتنهایدگەرەوەنزیكەبەڵکوبەپێیناوەڕۆكەكەشی
وەک خواستووە. هایدگەرەوە کات(ی و )بوون کتێبی لە گرنگی توخمێکی بێت
یاخود )عیلمانی( سیکوالر تیۆلۆگیایەکی نیتچەوە لەدوای ویستی هایدگەر چۆن
بەزمانیخۆیبڵێینئۆنتۆلۆگیبناغەییانەدابمەزرێنێت،سلۆتەردایکیشبەمکتێبەی
دەخوازێتئەوڕەوتەسیكوالروئۆنتۆلۆگییەلەناوشوێنێکیدەروونیمرۆڤداساتار

بکات.
بەشییەكەمیکتێبەكەبریتییەلەپشکنینیمێژوویانەیدیاردەی)توڕەیی(،هەڵبەت
تاوەکو كە ئەوتۆ نوێی ڕستەی و گوزارە و وشە بە زیرەکانە یاریکردنێکی لەناو
هەنووكەبەهیچمەرەكەبێکیئەڵمانینەنووسراوە.دەستەواژەیوەک)بانکیتوڕەیی
ئەو لەسەر ئاماژەن )Zornwirtschaft توڕەیی )ئابووری و )Zornbank
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شوێنانەیكەتێیاندا)توڕەیی(کۆدەکرێتەوەوپاشەكەوتدەکرێت.
لەناوكەلتووریکوردیشداپێموایەئەمچەمكەکلیلێکیگونجاوەبۆکردنەوەیدەرگا
ڕاپەڕین نموونە؛ بە کوردی. مێژووی سیاسیانەی سایکۆلۆجیای كڵۆمدراوەکانی
گەورەترینساتەوەختیهەڵڕشتنیئەوتوڕەییەكەڵەكەبووەیناوبانکیسکوردیبوو
كەبەڕوویداگیركەرانداتەقییەوە.لەئاستیتوڕەییکۆمەاڵیەتیشدادەتوانینبڵێین
دەستەاڵتدارانی بەڕووی کوردستان دواییەی ئەم یەكەکانی لەدوای یەک تەقینەوە
کوردیدانموونەیەکیدیارنلەسەركەڵەكەکردنوپاشەكەوتکردنیتوڕەییهاواڵتیان،
كەڵەكەکردنوپاشەكەوتکردنیتوڕەییلەناوکۆمەڵگادا،خەڵکیئەودەڤەرەچەندین
بووە كە گلدەدەنەوە ناڕەوایەتییە و ناعەدالەتی بەو بەرانبەر توڕەیی و ڕق ساڵە
بەتارماییەکبەسەرئەودەڤەرەوەتالەمدواییانەداتوانیانبڕێکیلێهەڵبڕێژن،
دەستەاڵتدا بەڕووی توڕەییانە ئەوجۆرە كە لەوەدابوو هەڵڕشتنەكە كەماسی وەلێ
هیچئۆرگانیزەنەکرابوون.ئەگەرناتوڕەییمادەیەکیبەپێزەبۆهەوێنکردنیهەویری
هەڕەمەکیانە و لەهیکڕا نییە ئەوە توڕەیی چونكە بوونێک، یاخی و شۆڕش هەر
دەرپەڕێت،بەڵکودەشێتپاشەكەوتبکرێتوبشخرێتەناوپرۆژەیوەبەرهێنانەوە
ولەفۆڕمیشۆڕشدائۆرگانیزەبکرێت،چونكەشۆڕشهیچنییەجگەلەفۆڕمێکبۆ
)بانکیتوڕەیی(،وەکئەوەیهەنووكەلەکوردستانداڕوودەداتکاتێکسیاسییەکان
گێلێتیخۆیانلەوەدادەردەخەنپێیانوایەخەڵکگێلنوبەهەمووجۆرێکملهوڕی
دەسەاڵتدەبن،بەاڵمچیتردەبێتلەوەتێبگەنكەخەڵكەفەرامۆشکراوەکانوبەكەم
چاوەڕێی و )توڕەیی( وەگەڕخستنی و پاشەكەوتکردن بۆ بانکێکن سەیرکراوەکان
ساتەوەختیسروشتیانەیخۆیاننبۆهەڵڕشتن.ئەگەرهێزێکیڕیفۆرمخوازیدادوەر
بکات مۆبیلە جەماوەر زەخیرەخراوەی توڕەییە و توانست ئەو دەتوانێت هەبێت
دیوێکی لەجەوهەریدا توڕەیی چونكە بکات، ئۆرگانیزە پێ توڕەیی شۆڕشێکی و
پەیوەستەبەکێشەینادادوەریسیاسیوکۆمەاڵیەتییەوە،بەاڵمجەوهەریگرفتەكە
لەوێدامتبووەكەکۆمەڵگایکوردیلەئێستاداولەوانەشەبۆئایندەیەکیدرەنگتریش
ئەوهێزەشکنەباتچچەپچڕاستبێتكەبتوانێتئۆرگانیزەیتوڕەییهاواڵتیان

بکات.
ئەمتێزەیەیسلۆتەردایکپێماندەڵێت)توڕەیی(تەوەریهەمووملمالنێکانیمێژووی
مرۆییەوە هەبوونی بەرەبەیانی لە توڕەیی مێژووی واتە دەسوڕێنێتەوە. مرۆڤایەتی
لەناوحیکایەتەکانیئاینوئەفسانەوشۆڕشەکانداتاوەکوئایدیۆلۆگیاسیاسییەکانو
کۆدێتاکانیشدائامادەبووە.گەربگەڕێینەوەبۆسەرەتایەکیدێرینتریشدەبینینلەناو
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کتێبیپیرۆزدا)بیبل(لەچیرۆکیئەفراندندا)گەنەسیسGenesis/سفرالتکوین(
داباسلەبراکوژیهابیلوقابیلکراوە،كەکوشتنەكەبەرئەنجامیكەڵەكەکردنی
توڕەییە.چونكەمەسەلەكەدەربارەیهەڵچوونێکیخۆڕسکیوهەڕەمەکیوخۆڕایی

نییە،بەڵکوشتەكەپتریادەوەریتوڕەییمانپیشاندەدات.
ئەوەشی و ناودەبرێت خودا( بە)توڕەیی کاتۆلیکیدا كەنیسەی لە ئەوەی ئەمڕۆش
لەسیستەمیکۆمۆنیزمداوەکڕقوتوڕەییبەرانبەردنیایسەرمایەداریهەبوو،
)بانکی لە ئەوەی هەڵڕژانی لە بریتین هەموو ئیسالمیش هەنووكەی تیرۆریزمی

توڕەیی(داپاشەكەوتیانکردبوو.
سلۆتەردایکبەمتێزەیەجارێکیترتەواویمێژوویخۆرئاواومرۆڤایەتیلەدیوێکی
تەواونوێوەدەنووسێتەوە.ئەوباسلەوەرچەرخانیغەریزەیتوڕەییوڕقدەکات
بەرەوجەوهەرێکیچاالکوبەرهەمهێن.واتەدەخوازێتدیوەپۆزیتیڤییەكەی)توڕەیی(
بدۆزێتەوە.مێژوویشارستانیەتیخۆرئاواشگرێدەداتەوەبەکارپێکردنیئەمغەریزەیە
بەهەردووئاڕاستەكەیدا،واتەبەدیوەپۆزەتیڤەكەیونێگەتیڤەكەیدا.ئەوپێیوایە
توڕەییغەریزەیەكەتەنیاهێزیڕووخێنەرووێرانكەریلێناكەوێتەوەبەڵکودەشێت
پاڵهێزێکیبەرهەمهێنیشبێت.سلۆتەردایکلەسەربنەمایئەمدۆخەدا)دەستگای
توڕەیی(یەگەورەكەیخۆرئاوادەنووسێتەوە.لەپاڵئەوەشداکارابوونیئەمغەریزەیەلە
تەواویکاروانیخۆیداولەهەمووبوارەجۆراوجۆرەکانیژیاندادەنووسێتەوەوڕاڤەیان
دەکات،وەکلەناوئاینەمۆنۆتایستەکان)جوولەکایەتی،مەسیحایەتی،ئیسالمایەتی(
وئیدیۆلۆگیایتوڕەییسەردەمیڕۆشنگەریوڕێبازیئازادیلەشۆڕشیفەڕەنسیدا
كەدواجاربووەمایەیزیاتربەکارهێنانی)گیلۆتین/مەقسەڵە(وغەزوەکانیناپۆلیۆن.
هەروەهاسیستەمیتوڕەییلەسەدەی20داكەبەسەدەی)توندڕەوی(ناوزەدکراوە.
ئەمانەهەموودەخاتەپاڵیەک.لێرەوەیەئەونەکهەردرێژەبەبەکارهێنانیتێگەی
)ڕقوکینە/ڕیسەنتیمێنتRessentiment(الینیتچەدەداتلەناومێژووییەکدا
كە)ڕقبەرانبەرژیان(بووەتەشتێکیکرۆنیکی،كەهەرلەمحاڵەتەشەوەمرۆڤ
وێنەی)دوژمن(یبۆخۆیوێناکردووە،بەڵکوسەرباریئەوەشسلۆتەردایکشیکاری
)کارگێڕیتوڕەیی(لەڕوویسیاسییەوەوبەئۆرگانیکردنیئەمغەریزەیەبەشێوەیەکی
هەوڵی واتە یەکااڵدەکاتەوە. هونەرییەوە بەوردەکارییەکی مێژوودا، لەناو توند زۆر
دەرخستنیفۆڕمیمێژووییانەیدیاردەی)توڕەیی(بەشێوەیەکیکۆنکرێتیدەدات،
نەکتەنیالەناوتیۆرەڕووتەکاندابمانخولێنێتەوە.بۆئەمتێزەیەچەندینحاڵەتلە
قۆناغەجیاجیاکانیمێژوویمرۆڤایەتیداشیکاردەکات،وەککۆمۆنیزمونازیزمكە
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هەریەكەیاندوژمنەكەیخۆیانوەک)چین(ووەک)ڕەگەز(وێناکردووە.هەروەها
ئەوچەمکی)جبەخانەیهەڕەشە(بەکاردەهێنێتبۆ)دۆزەخ(لەناوگوتاریئاینە
مۆنۆتایزمەکانداودیدیقیامەتبینیپێغەمبەرانەوسیستەمیدۆزەخیپەیامبەرەکان
تێکڕابریتینلەوچەمکانەیدەكەونەبەرتیغیتیژیڕەخنەیسلۆتەردایكەوەئەو
دەڵێت)دۆزەخئەوشوێنەیەكەبەشێوەیەکیناڕەواهەمووشتێکیتیاداهەڵدەگیرێت
بۆڕۆژێکكەهاوسەنگکردنەوەیئازارەکانیتیادابەڕێبکات(،ئەمەبەبێئەوەی
فاشیزمیچەپوڕاستلەسەدەی20دالەمڕەخنەیەیسلۆتەردایکبەدەرکرابن.
چونكەبزووتنەوەیچەپكەلەماوەی200ساڵیڕەبەقداتاوەکوئێستاهەرچییەکی
نییە.ئەودەڵێت:)ئێمە ئەمڕۆچیترئەوهێزەکارایە ئەوا بێت بەئەنجامگەیاند
بوو بەکاربەری حیزبێکی کۆن دیموکراتی سۆسیال كە بكەین بەوە باوەڕ نابێت
کرێکارانی شانازی هەستی كە بوو بزووتنەوەیە ئەو بەڵکو ،Konsumpartei
ئەنارشیزمیشکۆمەڵەیەکی بێتكە وا باوەڕمان ناشبێت وروژێنرا.هەروەها تیایدا
خۆی دواتر كە بوو تۆڵەسەندنەوە دڵخۆشی پیالنگێڕێکی بەڵکو بوو، کۆنسومی
كە فاشیستی( )سەرەتای پرۆتۆفاشیستی تاریکی زۆر بزووتنەوەیەکی بۆ گۆڕی
هەڵگرەکانیئەوئیدیالیستانەبوونكەهەوڵیاندەدابەبۆمبابفەلسەفێنن(.هەروەها
دابمەزرێنێتکۆمۆنیزمی توڕەیی بانکیجیهانی توانی دەڵێت)یەكەمینكەسكە
)Bankwesenتوڕەیی )بانکئارایی دەستەواژەی ئەو ئەمەش بۆ بوو(. لێنین
دادەڕێژێتكەلێیەوەمێژوویتوڕەییناوكەلتووریخۆرئاوابۆپترلە2500ساڵ
بەرپابوونی لەگەڵ و ڕابــوردوودا ساڵی 2500 دەڵێت)لە ئەو دەکات. دەستنیشان
كەلتووریشاروكەلتووریئیمپریالیودیموکراتیدا،تەنیایەکجۆرمرۆڤداواکراوبوو،
ئەویشئەومرۆڤەیەكەدەبێتهەستەشانازیبەخشەکانیخۆیبخاتەژێرکۆنتڕۆڵی
چەپاندنەوە(.لەناوسیستەمیڕێکخستنەڕۆحییەکانیمرۆڤدائەوجیاوازیەکدەخاتە
نێوانئیشکردنیهەستیتوڕەیی/تیمۆسكەدەبێتەمایەی)خرۆشاندنیشانازیمان(
ونێوانهەستەئیرۆتیکییەکانمان،واتەنێوانهەمووئەوهەستانەمانكەپەیوەندیان
بەئارەزووەکانمانەوەهەیە.چونكەوەکئەودەڵێت)مرۆڤلەئارەزووەکانیداپترگوێ
بۆحەزوچنۆکیڕادەدێرێتوەکلەخۆشەویستی(،لەمسیستەمیڕێکخستنەشدا
ئیدیئێمەهاوسەنگیخۆمانبزردەكەین.چونكەپرۆسێسیبەشارستانیبوونئێمەی
چاوچنۆک. )بەکاربەری( کۆنسومیستی بە و گێل ئیرۆتیکی كەسانی بە کردووە
و شکۆ و شانازی و سەربڵندیی هەموو تێچووی لەسەر شارستانیەت پرۆسێسی
دواجاریشهەمووتوڕەییئێمەبەڕێوەچووە.لەکایەیئاینیشدائەمچەپاندنەکڵێسە
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لێی یادەوەریەکكەمەحاڵە توڕە(و)دۆزەخ(ەوەوەکو بیرۆكەی)خودای لەڕێی
یادەوەرییە )یەزدانی مەرگ گوناهی دەبێتە توڕەیی واتە داوایکردووە. قوتاربیت،
باشەکانبریتییەلەمەرجیبنەڕەتیتوڕەیی،چونكەالیئەویاسایكەڵەكەکردنی

توڕەییهەیە(.
دیارەئەومژدەیەیسلۆتەردایکدەیداتبەگوێماندابریتییەلە)کۆتاییمێژوو(،
سەردەمی)پاشمێژوو(كەئێمەلەساتەوەختیمایەپووچبوونیدامەزراوەگەورەکانی
ئیسالمیستەکان( توڕە )گەنجە ئەمڕۆ ئەوەشی پێدەدەین. هەناسەی توڕەییەوە
دەیژێننەوەبریتییەلەدووبارەبارگاویکردنەوەیئیسالمیمۆنۆتایست)یەکتاپەرستی(،
بەوتوڕەییەیلە)بانکداپاشەكەوتکراوە(لەالیەن)دۆڕاوەخراپەکانیمێژووەوە(،
لێرەوەیە )توڕەیی(. مێژووی هەرێمیانەی کۆمیدیای شانۆیەکی لە بریتییە ئەوەش
ئەوتێزەكەیفۆکۆیاما)کۆتاییمێژوو(پەسەنددەکات.مێژووشهیچنییەجگەلە
مێژوویپرۆسەیگلۆبالگەرایی.ئەوئاسۆیەشیمژدەكەیئەوبۆمانوااڵدەکاتەوە
لەو)سیاسەتەمەزنەدا(بەرجەستەدەبێتكەتەنیالەڕێی)مەشقکردنیهاوسەنگیدا(
شیاودەبێتچونكەوەکئەودەڵێت)سیاسەتیگەورەتەنیالەفۆڕمیمەشقکردنی
مێژوویی دەرفەتی قۆستنەوەی لە جگە سیاسەت چونكە ڕوودەدات(. هاوسەنگیدا
شارستانیەت( فێربوونی )زەمەنی لە جگە مێژووییش زەمەنی نییە، تر شتێکی
پێكەوە لەدیسپلینی )چەپکێک لێکراوە ئەوەی ئومێدی كە نییە، تر شتێکی چ
گرێدراوینێوكەلتووری(لێچاوەڕوانبکرێت.واتەكەلتوورێکیجیهانیكەدواجار

لەخزمەتکردنیجیهاندابێت،ئەمەلەدوابڕگەکانیکتێبەكەدادەخوێنینەوە.
دا 26.3.2007 لە ئێوارەکۆڕە ئەو پاش ڕۆژێک چەند بە نووسینە ئەم تێبینی:
نووسراوە،لەکۆنتێکستەكەیدائاماژەبەوەدراوەكەتوڕەییهاواڵتیکوردیبەڕووی
دەسەاڵتداپێویستیبەالیەنێكەئۆرگانیزەیبکاتبۆهەرپرۆژەیەکیشۆڕشگێڕانە،
بزووتنەوەیەکی مانگێک پاشچەند نەبوو، لەئارادا الیەنێک هیچ دیارە کاتەدا لەو
توانستی لەوەدەكەین گومان ئێستا تاوەکو بەاڵم لەدایکبوو، گۆڕانخوازانە سیاسی

ئەوەیهەبێتبتوانێتکارگێڕیئەوبانکیتوڕەییەبکات.

ناویکتێبەكەبەئەڵمانی
PeterSloterdijk،ZornundZeit

2006SuhrkampVerlag
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بهکرعهلی

لهسهرهتایڕاپهڕینهوهدهستیبهنووسینوباڵوكردنهوهوسیمینارگرتنكردووه
لهدامهزرێنهریگۆڤاری)بوون(هودامهزرێنهریگۆڤاریكاتكهیهكژمارهیلێ
ڕامان و سهردهم ڕهههندو گۆڤاری له ئهژی ئهڵمانیا له 1998 ساڵی له دهرچوو
له ناوی به كتێبێكی بووه چاالك وهرگێڕانهوه و نووسین به تر شوێنی چهندین
دایكبوونیمیوزكلهڕۆحیڕۆمانییهوهباڵوكردۆتهوه.لێكۆڵينهویهكیفهلسهفیله
سهرڕۆمانیشاریمۆسیقارهسپییهكانیبهختیارعهلینووسیوهوههروههاكتێبێكی
چاپ زوو ئهوهی هیوای به كوردی به كردووه ئهڵمانییهوه له سلۆتهردایك پیتهر

بكرێت.
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ڕێكخهریبهش:سهالمعومهر

وهرگێڕان
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لهئهڵمانییهوه:بهکرعهلی


لەوێدایە، سلۆتەردایك سەرەكییەكانی ئیشە چەقی لە یەكێك
تەواو فەرامۆشكراوەكانیان دژە بە باوەكان فەلسەفییە كاتیگۆرییە
بكات.بەمجۆرەدەبینینئەولەوتووێژەرەخنەییەكەیدالەگەڵهایدگەر
سەبارەتبە)بوونــبەرەوــمەرگ(تراوماپێچەوانەكەیدەهێنێتە
ئاراوەكەبریتییەلە)لەدایكبوونوهاتنەبوون(،واتەدۆخیچوونە

نێوكرانەوەییژیانەوەوخۆفڕێدانەناویەوە.)1(
كات و )توڕەیی كتێبەیدا لەم سلۆتەردایك ئەمشێوەیە بەهەمان
ZornundZeit()2(،كەناونیشانەكەیئاماژەیەلەسەر)بوون
وكاتSeinundZeit(یهایدگەر،لۆگیكیباویحەزوئیرۆس
و كینە لە بریتییە كە فەرامۆشكراوەكەی دژە بۆ هەڵدەگەڕێنێتەوە
توڕەییthymosواتەتیمۆس.لەكاتێكداحەز)ئیرۆس(كەبەمانای
)داگیركردنوزهوتكردن،پەیداكردنوچێژلێوەرگرتنیشتەكان(دێت،
ئەودێتپێچەوانەكەیكەبریتییەلەتوڕەیی/تیمۆس)ئیرەییوكینە،

كێبڕكێودانپێدانان(دەخاتەكار.)3(
ڕژێمی داڕوخانی ڕاستەقینەی مانای كــەوا پێیوایە سلۆتەردایك
تیمۆتیكیدا پاشخانێكی لەبەر تەنیا 1990دا ساڵی لە كۆمۆنیستی
لۆگیكی كۆتاییهاتنی بۆ هێمایە 1990 شیفرەی دەبێت. تێگەیەنراو
بۆ هێمایە بەهەمانشێوەش و دەوڵــەتــی ڕزگاریكردنی شۆڕشی
توڕەیی كۆكردنەوەی فریادرەسییانەی لۆگیكی تەواوی كۆتاییهاتنی
لەڕێیتەقاندنەوەیجوولەكایەتیو وتۆڵەسەندنەوەیهەمەكی،كە
مەسیحایەتییەوەخۆیبەرفراوانكردبوو،بەاڵملەڕووەسێكوالرییەكەیدا

توڕهییوکینهالیسلۆتهردایک
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پێشنیازی سلۆتەردایك هەروەها كردبوو. بەرجەستە كۆمۆنیزمدا پرۆژەی لە خۆی
ئەوەشدەكاتكەوامێژوویخۆرئاوابەشێوەیەكینوێبخوێنێتەوە:كەبریتییەلە
مێژوویتوڕەیی.بەنموونە،ئیلیادە،یەكەمیندەقیخۆرئاوایەكەوشەی)توڕەیی(
لە بكەن كۆمەكی دەكات خوداوەندەكان بانگەوازی هۆمیرۆس لەوێدا هاتووە، تێدا
چڕینیگۆرانیتوڕەییئاخیلسوبەرئەنجامەبێچارەكانی.كەشەڕینێوانئاخیلس
وئاگامەمنونشەڕێكیئیرۆتیكیبێت)ئاگامەمنونئاخیلسیكردەكۆیلەیبریسێس(
ئەوائاخیلسبریتینییەلەمادەیزەوتكردنێكیئیرۆتیكیچڕوپڕ،بگرەئەمەلە

خودیخۆشیداهیچڕۆڵێكنابینێت.
لەبەر بەڵكو نییە، قەدەغەكراودا سێكسێكی بەدیهێنانی لەپێناوی شەڕەكە واتە
برینداربوونیشانازیوسەروەرییەكەیەتی.پابەندبەمە،شتییەكالكەرەوەبریتییەلە
وەرچەرخانیدواتریمۆنۆتایستیجوولەكایەتیومەسیحایەتیبۆتوڕەیی.لەكاتێكدا
كەچی تەقینەوە، و ڕاپەڕین مایەی دەبووە ڕاستەوخۆ دێریندا گریكی لە توڕەیی
یەزدان بەڵكو نا، ئێمە بەوەی: ئێستاداالدەبرێتودوادەخرێتووەالدەخرێت لە
دەبێتتۆماریگوناهەكانبكاتولەدواڕۆژیئەودنیاداحیسابەكانیەكالبكاتەوە.
ڕاگرە( ترت :)ڕوومەتەكەی دەڵێت كاتێك تۆڵە، بۆ مەسیحیەت قەدەغەكردنی

پێچەوانەیەكیتەواویئەودیمەنەیقیامەتەلەڕۆژیدواییدا.
هەروەهادووبارەبەگەڕخستنەوەیتیمۆسڕۆڵێكیكلیلئاسادەبینێتلەسەرمایەداری
هاوچەرخدا.بەئاماژەدانبەچەمكی)ئابووریگشتی(هەوڵدانیسەروەرانەوشانازانە
الیجۆرجباتای،كەئەوبەرانبەربە)ئابووریسنوردار(یسوودگەراییبێسنووری
نیگاری گەورەوە زۆر بەڕووخسارێكی سلۆتەردایك لێرەدا دایدەنێت، سەرمایەداری
تەواویپەرتبوونودابەشبوونیسەرمایەداریلەناوەوەڕادەكێشێت»سەرمایەداری
دەگاتەبەرزترینپلەیخۆی،ئەگەرئەوەیپێبكرێتكەدژیارەسەرسەختەكەیخۆی،
كەهەمبەپیتترینیشیانە،لەخودیخۆیەوەبەرهەمبهێنێتەوە،بەواتایەكیتر،واتە
كاتێكلێدەگەڕێتچەپیبەزیویكالسیكخەونبەكەمدەرامەتییەوەببینێت«)4(

ئەندریۆكارنەگیسAndrewCarnegiesباشباسیئەمئاڕاستەیەیكردووە
نەرێ دەوڵەمەندیدا ناكۆتای كەڵەكەكردنێكی لە خۆی بااڵدەستەی ئاماژە :ئەو
تێدا پاداشتیان كە بكات خەرج شتانەدا لەو دەوڵەمەندییەكەی دەبێت دەكاتەوە،
نییەوكەچۆكیشبۆسووڕیژیانیبازاڕنادەن،واتە:كااڵگشتییەكان،هونەرەكانو
زانستەكانوتەندروستییەكانوتاد.ئەمئاماژە»بااڵدەستە«بەستراوانەكۆمەكی
سەرمایەداریدەكەنلەوژمارەگەلەبازنەشەیتانییەTeufelskreisبێشومارانەی
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بەرهەمهێنانبچێتەدەرەوە،سەرمایەدارییەككەتەنیاغەمیبەئابووریكردنیپارەیەتی
سامانە سەرمایەداری كاتێك هەبێت. تێدا پارەی قازانجی زیاتر هەرچی لەپێناوی
هەم سەرمایەدار ئەوسا دابمەزرێنێت، گشتییەكان كااڵ بۆ خۆی كەڵەكەبووەكەی
وەكوهەڵگرێكیتەواویسەرمایەوهەموەكوسوڕیدووبارەبەرهەمهێنانەوەكەشی،
بەمەخودیخۆینەرێدەكاتەوە.ئەوسائیترژیانیشیمانایەكیدەبێت.واتەئەو
چیترلەوێدانییەكەبەردەوامخۆیبەشێوەیەكیبەرباڵودووبارەبەرهەمبهێنێتەوە.
لۆگیكی لە واتە تیمۆس. بگەنە ئیرۆسەوە لە دەتوانن سەرمایەداران جۆرە بەم
كەڵەكەكردنیئیرۆتیكییانەیشازەوەبەرەودانپێدانانیگشتیوناوبانگوناوداری

پەیداكردن.
لە بیلگیتس لەوەیكەسانیوەكوجۆرجسۆرۆزو نییە ئەمەشماناكەیكەمتر
پێیانوایە كە كردوویانە، سەرمایەداریدا پرۆسێسی خۆلەناوبردنی بەرجەستەكردنی
دەبێتچاكەكارییەكانیودامەزراوەبەرفراوانەكانیبۆخۆشیگشتیبێتنەكتەنیا
بۆهەبوونیخودیخۆی.جائەمەبەهەندوەربگیرێتیاخودڕیاییكردنبێت،ئەوا
لۆگیكییانەیسووڕیسەرمایەداریوگوێش لەدواهەمینخاڵی بریتییە چاكەكەی
بۆپێداویستیبوونیئەوئابوورییەتۆكمەیەشڕادەگرێتكەتێیداڕێبەسیستەمی
سەرمایەداریدەداتقەیرانەكانیخۆیدوابخات.ئەمچاكەكارییە،لەڕێیسیستەمی
دێنێتە هاوتایی لە جۆرێك نەدارەكاندا بەسەر سامانەوە دابەشكردنەوەی دووبارە
و لەنێوبەرەكەی)كینە لۆگیكە تەڵەسامناكەكەی ناو بكەوێتە بەبێئەوەی ئاراوە،
نەفرەتRessentiments(ودووبارەدابەشكردنەوەناچارییەكەیدەوڵەتەوە،
كەئەمیاندەشێتتەنیابەكڵۆڵییەكیگشتیكۆتاییپێبێت.بگرەدەتوانینبڵێین
كەوا:ئەوخۆیلەهەمووئەودەرفەتانەالدەداتكەجۆرێكلەهاوسەنگیدروست
دەكەنولەڕێیخەرجكردنەبااڵكەشییەوەمافدەداتەوەبەتیمۆس،واتەجەنگ.

ئەویش دەدركێنێت، خۆمان دڵتەزێنەكەی دۆخە لەسەر شتێك پارادۆكسە ئەم
خۆی دووبارە خۆیەوە هێزەكانی لەڕێی ناتوانێت هاوچەرخ سەرمایەداری ئەوەیە:
بەرهەمبهێنێتەوە،چونكەئەوبۆئەوەیسووڕیدووبارەبەرهەمهێنانەوەیكۆمەاڵیەتی

بپارێزێتپشتدەبەستێتبەچاكەكارییەكینائابووری.
ئێستادەبینینلەوێناكەیسلۆتەردایكداڕوویەكیزەقیمەسیحایەتیخۆیدەردەخات.
كاتێكئەودروستئاماژەبەوەدەدات،كەواهەمووبێباوەڕییەكAtheismusلە
ئاینەوەپەیدادەبێت،واتەبێباوەڕیلەڕێینەرێكردنیئاینەوەدێتەئاراوە.)5(.بەاڵم
بێباوەڕێتییەكیجۆریتایبەتمەندیجوولەكایەتیڕۆشنگەرانەهەیەلەوەیبیرمەندە
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بێباوەڕی پیادەیانكردووە، فرۆید تاوەكو سپینۆزاوە لە هەر جوولەكە گەورەكانی
الی چارەنووس بەقبوڵكردنی و ڕاستەقینە بەرپرسیارێتی بە هەیە پرۆتێستانیش
هۆشەترساوەكانبەرامبەربەنەبوونیهیچمسۆگەرییەكیتەواولەسەركەوتندا،كە
هەرلەفریدریشیگەورەوەتاوەكوهایدگەرلە)بوونوكات(دادەردەكەوێت.هەروەها
بێباوەڕییەكیكاتۆلۆكیشالیشارلسمۆریسوالیبێباوەڕەموسڵمانەكانیشهەیە.
موسڵمانەكانگوزارەیەكیگەلێكجوانیانبۆبێباوەڕیهەیەكەبریتییەلە)ئەوەی

باوەڕیبەهیچنییە،واتەمولحید(وەتاد.
ئاینەكانتاوەكوبەئاینبمێننەوەئەواچئاشتییەكلەنێوانیاندالەسەرئەمگۆی
زەوییەبەرپانابێت،ئاشتیدەشێتتەنیالەڕێینەیارەبێباوەڕەكانەوەبێتەئاراوە.
ئەو بەوەی ئەویش ڕیزپەڕپێشكەشدەكات، لێرەداحاڵەتێكی بەاڵممەسیحایەتی

هەڵگەڕانەوەگومانئامێزەیبێباوەڕیلەئایندەباتەنێوخودییەزدانخۆیەوە.
بەجێتهێشتم(، بۆچی خودایە، :)خودایە، هاواریكرد بەخاچەوەبوو مەسیح كاتێك
بەمەخودیمەسیحئەوگوناهەیكردكەبۆكەسێكیمەسیحیبریتییەلەگوناهی
ئاینەكانیتریشدا مەرگ.مەسیحباوەڕێكیلەقیویهەبوو.لەكاتێكدالەنێوهەموو
مرۆگەلێكهەنكەباوەڕیانبەیەزداننییە،تەنانەتیەزدانیشلەنێومەسیحایەتیدا

باوەڕیبەیەزداننییە.
گوناهە هەموو كەتێیدا حیساب، ڕۆژی بە ســەبــارەت مەسیحایەتی بیرۆكەی
كەڵەكەبووەكانمانیەكالدەبێتەوەودواجارئەمجیهانەلەگرێژەنەچووەشدەخرێتەوە
چەپی پرۆژەی نێو دەچێتە سێكوالرەكەدا فۆڕمە لە بەاڵم خۆی، كاریتەی سەر
گەل بەڵكو دەكات، بەرپا دادگا كە نییە یەزدان ئەوە لەمیاندا واتە مۆدێرنەوە.
Zornbankهەڵدەستێتبەوئەركە.جواڵنەوەسیاسییەچەپەكان)بانكیتوڕەیی
گفتی و گرددەكەنەوە مرۆڤ توڕەیی وەبەرهێنانی ئەوان دەكەنەوە. هاوسەنگ )
جیهانیدا. دادوەرییەكی هێنانەئاراوەی پێناوی لە پێدەدەن تۆڵەسەندنەوەمان
توڕەیی شۆڕشی تەقینەوەی بەرەنجامەكانی نێو پڕی ئاسوودەبوونی كە بەوەشدا
هەرگیزڕاناگیرێتونایەكسانینوێوهیرارشینوێدێنەئاراوە،ئەوافشاركردن
كە شۆڕشێك دروستدەكاتەوە، خۆی سەرانسەری ڕاستەقینەی تری شۆڕشێكی بۆ
دەكات، تەواو بەباشی ڕزگاریخوازانەكەش ئیشە دەكاتەوەو ئاسوودە نائومێدەكان
بەنموونە:1792بەدوای1789داهات،شۆڕشیئۆكتۆبەربەدوایفێبروەرداهات.

لە بریتییە كە دەبــات، خۆرئاوامان ماركسیزمی گــەورەی گرفتێكی بــەرەو ئەمە
لە پێنەكرا ئەوەی كرێكار چینی بۆچی واتە، شۆڕشگێڕی. سوبیەكتی دیارنەمانی
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)بۆخودبوون ئاستی بۆ بپەڕێتەوە ــوونAnsichsein(ەوە ــەخــودداب )ل ئاستی
شۆڕشگێڕی بكەرێكی وەكو خۆی بتوانێت بەشێوەیەك ـــا Fuersichsein(ت
بۆ ماركسیزم گەڕانەوەی بۆ بوو سەرەكی هۆكارێكی گرفتە ئەم دابمەزرێنێت؟
پاڵهێزانەینەست و میكانیزمیغەریزە ئەو تەنیا تاوەكو سەرشیكاریدەروونی،
ڕوونبكاتەوەكەڕێلەدروستبوونیهۆشیاریچینایەتیدەگرنوئەوانەیلەنێو
شێوەیە بەم كراون. تۆمار خۆیدا كرێكار چینی كۆمەاڵیەتییانەی دۆخی هەبوونی
هەقیقەتیشیكاریئابووریكۆمەاڵیەتییانەیماركسیزمخۆیڕزگاركرد،هەروەهاش
تیۆری)پێداچوونەوەودووبارەخوێندنەوە(یهەڵكشانیچینیناوەڕاستبەرگریلە
خۆیكرد.بەهۆیهەمانهۆكارەوە،ماركسیزمیخۆرئاواییهەمیشەخۆیلەگەڕان
بەدوایبكەریتریكۆمەاڵیەتیدابینیوەتەوە،واتەبۆئەونوێنەرەبێمیزاجانەیچینی
كرێكاركەدەتواننڕۆڵیشۆڕشگێڕیوەربگرن،بەنموونە:لەدنیایسێداجوتیاران،

بەاڵمبەدەرلەخوێندكارانوڕۆشنبیران.
شۆڕشی لەهەناوی شۆڕشگێڕی سوبیەكتێكی ببێتە لەوەی كرێكار چینی شكستی
)Zornpotentialبەلشەڤیدایە:چارەنووسیلێنینلەوەدابوو،)توانستیتوڕەیی
ئۆكتۆبەریش شۆڕشی سەركەوتنی تەنانەت بكات. ئاشكرا كڵۆلەكان جوتیارە
قەرزارباریدروشمی)واڵتوئاشتی(یەكەالیزۆرینەیچینەبەرباڵوەكەیجوتیارە
بچووكەكاندەبیستراودواجارسوودیگەیاندبەوناڕەزاییەتوندەیهەیانبوو.لێنین
خۆیشیبەرلەدەساڵێكهەربەوئاڕاستەیەبیریدەكردەوە،لەبەرئەوەبوودیمەنی
)كەبووە تۆقاندبوو. ئەوی كشتوكاڵدا بواری لە ستۆلپینی ڕیفۆرمی سەركەوتنی
مایەیسەرهەڵدانیچینێكیبەهێزینوێیجوتیارانیسەربەخۆ(.لێنینلەمڕووەوە
نووسیویەتی:ئەگەرستۆلپینسەركەوتنبەدەستبهێنێت،ئەواهەلیسەركەوتنی

شۆڕشتاچەنددەیەیەكیترپەكیدەكەوێت.)6(.
یۆگۆسالڤیا تاوەكو كوباوە لە هەر سۆسیالیزم سەركەوتووەكانی شۆڕشە هەموو
دەگمەنانەیان دەرفەتە ئەو ئەوان كــردووە. رەوتیان مۆدێلە ئەم لەسەر دەبینین
قۆستۆتەوەكەلەدۆخیرەخنەییوناڕەزاییبووندابوونوبەكاریانهێناوەبەمەبەستی
دەشێت هەڵبەت توڕەیی. تری سەرمایەكانی و نیشتمانی و نەتەوەیی ڕزگاربوونی
الیەنگرێكیلۆگیكیپاوانخوازیئاماژەبەوەبدات،كەوالەئێستادائەمەبەتەنیابۆ
رەخنەیی( لەبەرئەوەی)جەماوەری دەگونجێت، )ئاسایی(یانەیشۆڕش لۆگیكێكی
كە جۆراوجۆرانەوە، داخوازییە ئەو گشت نێوان بەشداربوونی ڕیزێك لەڕێی تەنیا
هەمیشەگرێدراونبەڕستێكدۆخیتایبەتمەندوپابەندنبەهەڵكەوتەیجۆرایەتی
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بارودۆخەكانەوە،بەمەدەگات.كەواتەشۆڕشێكهەرگیزبەرپانابێتئەگەرهەموو
ناڕەزایەتییەكیسەرەكییەوە،بەڵكوكاتێكبەرپا نێوتاكە بڕژێنە ناڕەزایەتییەكان
یەكتریدا هاوتای كارلێكردنێكی لەشێوەی خۆی دەسەاڵتی و توانا كە دەبێت
ئاڵۆزكاویترە.چونكەبەتەنیا كۆبكاتەوە.بەاڵمدیارەمەسەلەیشۆڕشلەواقیعدا
ئەوەنییەكەواشۆڕشلەكیسیچووخۆیبگەیەنێتەشەمەندەفەریمێژوو،چیتر
بوونی كلۆجێك بەهیچ وەها مێژوویەكی ناكەوێت،چونكە یاساكانیخۆی وەدووی
نییە،بەڵكومێژووتەنیاوەكوپرۆسێسێكیكراوەیناكاوهەیە.هەڵبەتگرفتەكە
بریتییەلە:شتەكەوەهایەوەكئەوەیپێداویستییەكیمێژووییهەبێت،شاهێڵێكی
باویكەمتازۆرئاشكرایگەشەكردنیمێژووییهەبێتووەكئەوەیشۆڕشیش
وااڵبكاتەوە. خۆی بتوانێت شەپۆلدا( )واتەلەدژی خۆیدا الدانەكانی لەنێو تەنیا
زۆربەی كە مێژوو قۆناغەی بۆئەو لەچاوەڕوانیاندا دەبێت، شۆڕشگێڕەكان كەواتە
تەنانات بگرە بەئارامبن. پەكیدەكەوێت، بەیەكجاری سیستەم تێیدا و كورتە جار
بەكاربهێنن، بێت، دوژمنیش هاوكاریكردنی بە مێژوو پەنجەرەیەی ئەم دەبێت
تاوەكوئەودەسەاڵتەبگرنەدەست،ئەگەرشیاویگرتنبێتكەلەوچركەساتەدا
دەزگایەكی و بچەسپێنێت خۆی دەسەاڵتی شوێنگەی ئینجا و شەقامدایە لەسەر
سەركوتكەردابمەزرێنێت،بێگومانپاشئەوەیقۆناغیچەواشەییبەسەردەچێت،
نوێ لەڕژێمی خۆی نائومێدی و بەئاگادێتەوە زۆرینە جارێكیتر سەرلەنوێ تاوەكو
پیشاندەدات،ڕزگاربوونلەوەدرەنگدەخایەنێت،چونكەئەوخۆیتوندلەسەرزینی
ئەسپەكەدادەنیشێنێت.بۆئەمەشیۆگۆسالڤیایكۆمیونیستینموونەیەكیبەرچاوە:
بەرگریدا لووتكەی لەسەر سەرسەختانە كۆمۆنیستەكان دووەمدا جیهانی لەجەنگی
لەدژیسوپایداگیركەریئەڵمانیڕۆنیشتبوونوخەباتیدژەفاشیزمیانبۆخۆیان
قۆرخكردبوو،لەهەمانكاتداهەوڵیاندالەهەمووبزووتنەوەیەكیتریبەرگریمەدەنی
خەباتەكەیان كۆمۆنیستەكانی لەخەسلەتە نكوڵییان بەڕاشكاوی لەكاتێكدا بدەن.
دەكرد،ئەگەریەكێكیشگومانێكیوەهایبدركاندایەكەوائەوانپاشتەواوبوونی
جەنگدەسەاڵتدەگرنەدەستلەپێناویئەوەیشۆڕشێكیكۆمۆنیستیڕاپەڕێنن،
ئەوادەستبەجێبەسیخوڕیباڵوكردنەوەیپڕوپاگەندەیدوژمندادەنرا.كاتێكیش
لەپڕێكدا و بەیەكجار دەست، گرتە دەسەاڵتیان جەنگ تەواوبوونی پاش ئەوان
ئەمەیانگۆڕیوڕژێمیشسروشتەكۆمۆنیستییەكەیبەئاشكراپیشاندا.ئەگەرچی
كۆمۆنیستەكانتاوەكودەوروبەری1946یشهێشتاالیەنیپەسەندكراوبوون،كەچی
هەڵبژاردنەكەی ساختەكردنی بە دەستیانكرد بەكردەوە هەمووالیەك، لەبەرچاوی
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1946،كەپرسیاریشیانلێكردن،بۆچیوەهاتانكردخۆئێوەبەئاسانیهەڵبژاردنە
ئازادەكەتاندەبردەوە،وەاڵمەكەیانبەشێوەیەكیخۆبەخۆییئەمەبوو:ئەوەڕاستە،
بەاڵملەچوارساڵیترداهەڵبژاردنەكەماندەدۆڕاند،جاواباشترەئێستائەوەئاشكرا

بكرێت،ئەوهەڵبژاردنەچۆنەكەتوانایلێبوردەییهەیە.
ناوازەبوونیئەودەرفەتەیئەوانیبەرەودەسەاڵتبرد،بەزەقیلەبەرچاویاندەبینرا.
جگەلەمە،هەرلەسەرەتاشەوەدەركیانبەوەكردبووكەئەوانبێتوانانلەوەیلەڕێی

پشتگیریگەلەوەدەسەاڵتێكیدرێژخایەنبەدەستبهێننوبیشیپارێزن.
واتەسووكوساناشتەكەوەهایە،كەواسەرمایەیتوڕەییZornkapitalبەتەنیا
بەشناكات.لەبەرئەمهۆیەمرۆدەبێتئامڕازلەسەرچاوەیتریتوڕەییەوە،جا
لەگەڵ دەبێتسەروكاری یاخود بكاتو ئاشكرا كولتووری، یاخود بێت نەتەوەیی
هەردووكیاندابێت.لەفاشیزمداتوڕەیینەتەوەییزالە،بەنموونە:كۆمۆنیزمیماو
كەواتە پرۆلیتار. هی نەك دەكرد، مۆبیلە چەوساوەكانی هەژارە جوتیارە توڕەیی
سەیرنییەكەسلۆتەردایكبەشێوەیەكیسیستەماتیكیلەبارەی)فاشیزمیچەپەوە(
دەدوێتوبەردەوامیشخۆیبەئەرنستنۆلتەErnsNolteەوەدەبەستێتەوە،
هزری ئەگەرچی و كردووە دیاردەیەی ئەو پیاچوونەوەی مێژوونووسێكە ئەم كە
سۆسیالیزمینەتەوەییوەكوبەدبەختییەكبینیوە،بەاڵمبووەتەهۆیبەرپابوونی

دووبارەڕوودانەوەیپەرچەكرداریتیرۆریكۆمۆنیستی.
ڕاستەقینەی چەپی پرۆژەیەكی لە داتاشراو جۆرێكی وەكو فاشیزم سلۆتەردایك
ئەمە لەسەر پەرچەكردارێكیش وەك هەروەها دەبینێت، ڕزگاریخواز توڕەییەكی
خۆی توانستی ئەمڕۆدا لەڕۆژگاری جیهانییە توڕەییە ئەم پاشئەوەی دەیبینێت.
دروستكردووە،ئەواهێشتادووشێوازیتریسەرەكیتوڕەییدەمێننەوە:توڕەیی
ئیسالم،توڕەییقوربانیانیجیهانیكردنیسەرمایەداروهەڵچوونە)ناعەقالنییەكانی(
الوان.رەنگەئەوەشبلوێبۆمانئەمتوڕەییەتەواوتربكەینوبیخەینەنێوفۆڕمەكانی
فۆڕمەكانی و كۆنزوم دژە و ژینگەپارێزی و التین ئەمەریكای پۆپیولیزمی وەك،
Porto_Allegreتریڕقوكینەیدوژمنكارانەیگڵۆبالیزمەوە.بزووتنەوەی
لەبەرئەوەی دابمەزرێنێت، توڕەییە ئەم بۆ جیهانی بانكێكی وەكو خۆی نەیتوانی
باسی تەنانەت سلۆتەردایك بدات. پیشان پۆزەتیڤ ئەلتەرناتیڤێكی نەیویستووە
ئەكادیمیا( قەراغەكانی لەسەر چەپ فاشیزمی چپەیەكی پەیدابوونەوەی )دووبارە

دا)7(دەكاتكەپێموایەمنیشسەربەوجێگەیەم.
فرانسیس وەك رەخنەگرێكی لەالیەن نێوخۆییانەشی هەڵچوونە ئەو سەرباری 
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ئەمانەجێگرێكی هێشتا بەاڵم لێدەدەن، مێژوو( نوقاڵنەی)گەڕانەوەی فۆكۆیاماوە
جیهانییانە توڕەیی توانستێكی چیتر كەوا بشارنەوە دۆخە ئەو ناتوانن و الوازن

هەبوونینییە.
)لەودیوی شوێنگەیەك دەبێت مرۆ چییە؟ سلۆتەردایك پرۆگرامەكەی ئایا كەواتە
ئەنجامی ئەو شێوەیە بەم بدۆزێتەوە، Ressentiment(ەوە نەفرەت و كینە
كتێبەكەیكردۆتەناونیشان)واتەتوڕەییوكات(.دیارەمەسەلەكەبۆئەوەیەتاوەكو
شێوەكانیدا هەموو لە كینە و ڕۆشنبیران نێوان چارەنووسسازەی پەیوەندییە ئەو
و پۆستكۆلۆنیالی یاخود مێگەرایی ڕێزگرتنی لەشێوازی گەر تەنانەت بسڕێتەوە،
لۆك یەكەمجارجۆن لیبرالەی ئەودەستپێكە ئێمەدەبێت دەربكەوێت. ئابووریشدا
بەسێینەی»ژیان،ئازادیوەهەبوونداری«دایڕشتیوەیاخودوەكئەوەینیتچە
بكەینەوە. كارا كردووەسەرلەنوێ ڕزگاری نەفرەت« تالەكەی»كینە، دەرمانە بە
ئێمەدەبێتفێریئەوەبینلەفەرهەنگیدنیایپاشتاكایەتیدا)پۆستمۆنۆتایزستی(دا
بژین:واتەلەمێریتۆكراتییەكیدژەستەمكاریداكەتیایداپێوەرونۆرمەمەدەنییەكان
ومافەكانیتاكەكەسڕێزیلێبگیرێتوبەمەشهاوسەنگییەكلەنێواندەستەبژێری
ElitisismusویەكسانیكەسەكانداEgalitarismusڕادەگیرێت.8.بەپێی
سلۆتەردایكئێمەپێویستەڕێسایەكیرەفتاریلیبراالنەدامەزرێنین،كەبتوانێتیاری
لەو ڕێ بەمەش و بكات هاوسەنگ توڕەییەوە هەمەجۆرەكانی بكەرە لە گۆڕینەكە
تێكشكانەئیتیكیوئابوورییەڕێبۆخۆشكراوەدەگرێتكەلەبەردەمیدایە.كەواتە
هیچسەیرنییە،كەواسلۆتەردایكتەنگبەستراوەبەفەیلەسوفیفەڕەنسییەوەئاالن
فینكلكراوتAlainFinkielkrautوپێكیشەوەكتێبێكیگفتوگۆیاندەركردووە.
كەفینكلكراوتیشلەكۆنتێكستێكیئیدیۆلۆگیترداشەڕلەدژیهەمانئەمشەڕی
دژەتۆتالیتێرەدەكات.كەلەدواجاردائێمەالیوالتەربنیامیندەگیرسێینەوە:ئایا
و نەفرەت تەقینەوەی بەرپابوونی مایەی دەبێتە یەزدانیش توندوتیژی پــرۆژەی
توڕەیی؟دیارەئێمەلێرەداپێویستیمانبەستراتیژێكیدووالنیهەیەوسەرەتاش
ئەوەی بۆئەمەش خۆی. دۆخی بخەینەوە سەرلەنوێ »نەفرەت« چەمكی دەبێت
Jean ئامێریس ژان ڕووبەڕووبوونەوەكەی لەسەر W.G. Sebald سیبالد
Amerysلەگەڵتراومایئۆردوگاكانیزۆرەملێینازیزمدانووسیویەتی،یارمەتیمان
كینەیەكەوە لە ئامێریس، گفتوگۆكەی بە دەدا تینی ــەی وزەی ئەو :( دەدات
دەردەهاتكەدانەدەمركایەوە.بەشێكیگەورەیلێكۆڵینەوەكەیئامێریسسەروكاری
لەگەڵئەوەداهەیە،ئەمەلەماناگشتییەكەیداوەكوپێداویستییەكیڕێگریتۆڵە
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سەندنەوەیهەڵچوونیهەستەدەركپێكراوەكانووەكوتوخمێكیحەتمیتێڕوانینێكی
هۆشیارییەكی بە ئامێریس بكاتەوە. پاساو ڕابردوو لەسەر دروست رەخنەییانەی
لەئێمەی هەریەكە دەنووسێت:»كینە، پێناسەكردنەوە نالۆگیكی هەوڵێكی تەواوی
ئەوەی داوای بێهودەش داكوتیبوو. خۆیەوە كوشندەكەی ڕابردووە بەخاچی توند
بكات وا واتە بكرێتەوە، پێچەوانە دەبێت ناگەڕێتەوە دواوە بەرەو ئەوەی دەكرد،
ڕوودانەكەبكرێتەنەڕوودان.«)...(كەواتەداخستنیكێشەكەمەبەستیوتووێژەكە

نییە،بەڵكوكردنەوەكەیمەبەستە.
دانپێدانانی داوای بەئێمە، دەیداتەوە گتوگۆكەیدا لە ئامێریس كینەیەی دڕكی ئەو
مافدەكاتبەكینەدا،كەئەمەشتەنیاوتەنیائەوەدەگەیەنێت،درێژەبدرێتبە
هەوڵێكیبەرنامەداڕێژراوبۆبەهەستیاریكردنیدۆخیهۆشیاریگەلێككەدیسانەوە

خۆیلەمێژوودابەگەڕدەخاتەوە.)9(.
ئەگەریشسوبیەكتێكبەشێوەیەكیوەهاقووڵزامداربكرێت،كەواتەنیابیرۆكەی
تۆڵەسەندنەوەیمافiustalionisكەمترمایەیپێكەنینپێهاتنەوەنایەتوەك
لەئومێدیئاشتبوونەوەلەگەڵجەالدەكەدا.پاشئەوەیجەالدتاوانێكیئەنجامداوە،
بەردەوامەكەی داوەرییە لەسەر بێت ســوور ئەوەیە دەربازبوونی ڕێگەی تاكە
نادادوەری.مرۆدەبێتئەمهەڵوێستەلەماناتەواودژەنیتچەییەكەیداتێبگات:واتە
ئەمكینەیەهیچپەیوەندیبەمۆرالیكۆیلەوەنییە.بەڵكوهێمایەكەبۆنەرێكردنەوەی
)بەئاساییكردن(یتاوان،وبۆئەوەیبیكاتەكەرتێكلەرەوتیباووڕوونودیاری
شتەكانوبیخزێنێتەنێوحیكایەتەهەمیشەییوپڕماناكەیژیانەوە.پاشئەوەشی
پرسیارەكەی )كینە( دیسانەوە ئیدی كران، بیرلێكراوەكانیش ڕوونكردنەوە هەموو
خۆیدووبارەدەكاتەوە)ئا،منهەمووئەوەتێگەیشتم،بەس،ئەیچۆنئەوەتان

توانی؟ئەوحیكایەتەیئێوەلەسەرئەوەدەیگێڕنەوە،هیچمانایەكینییە.(
لەكینەیەكی بریتییە بانگەوازیبۆدەكات،بەوشەیەكیتر ئەوكینەیەیسێبالد
پاڵەوانئامێزینیتچەییانە،بریتییەلەنەرێكردنەوەیهەمووسازشێكوپێداگرییەلە

دژیئومێدەكان.
ئێستائەمكینەدروستەچۆنبەرامبەرسێینەی»سزا/تۆلەسەندنەوە«،»بەخشین«
مامەڵەی تاواندا لەگەڵ هەمیشە باوەی شێوازە سێ ئەو وەكو »لەبیركردن«، و
پێكراوە،چۆندەوەستێتەوە؟لێرەداالیەنیباشەیئەوباوەڕەجوولەكەییەكارایە
كەبۆتۆڵەوسزایاساییەكەبریتییەلە)چاوبەچاو(،واتەلەبەردەمئەمهاوكێشە
باوەدا:)ئێمەلەتاوانەكەتدەبوورین،بەاڵمهەرگیزلەبیریناكەین(حەقسەندنەوە
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داوابكە.تاكەشێوازیدروستی)لێبوردنولەبیرنەكردن(لەوەدایە،تۆڵەسەندنەوە
ئەنجامبدەییاخودسزایەكیرەوابسەپێنیتئەوەیەكە:پاشئەوەیتاوانكارەكەبە
شێوەیەكیرەواسزادرا،ئیدیمندەتوانمتەماشایپێشەوەبكەموتەواویكێشەكە
لەدوایخۆمەوەجێبهێڵم.لەدواجارداشتەڕزگاركەروبەخشندەكەلەوەدایەسزایەكی
رەوایتاوانكاربدرێت:منهەقیگوناهەكەیخۆمدایەوەبەكۆمەڵگا،لەبەرئەوەئیتر
ئازادموباریڕابردووملەكۆڵخۆمكردۆتەوە.ئەملۆگیكەبەزەییمەندەی)لێیببوورە،
تاوانكار، )منی چەوسێنەرەوەترە: زۆر ئەمەوە بەپێچەوانەی مەكە( لەبیری بەاڵم
كەلێمدەبوورن،بۆهەتاهەتایەئەمتاوانەبەرۆكمبەرنادات،چونكەتاوانەكەپاك

نەكراوەتەوە(،هیگڵیشئالەمەدامانایسزایدەبینییەوە.
ئەمدادوەرییەتوندەیجوولەكایەتیوئەوبەزەییەیمەسیحایەتیشبۆهەرئاماژەیەكی
ناڕەوایبەزەییناشایستە،پێكەوەناكۆكیودژواریدروستدەكەن.بەپێیهزری
مەسیحیئێمەیمرۆڤلەگوناهدالەدایكدەبین.كردەوەكانیشمانهیچكاتێكئەوەیان
پێناكرێتئەمگوناهانەمانهاوسەنگبكەنەوەوڕزگارمانبكەن.تاكەڕزگاربوونمان
كە ئاماژەیەدا لەم هەر بەاڵم بااڵكەیدا. قوربانیدانە لەناو یەزدانیدا، بەزەیی لە وا
گوناهەكەمان و دەبچڕێت بەزەییەوە ناماقوڵی كردەیەكی لەڕێی دادوەری زنجیرەی
هاوتادەبێتەوە،مەسیحایەتیگوناهێكیزۆربەرزمانبەسەردادەسەپێنێت:ئێستا
ئێمەبۆهەمیشەلەناوگوناهیمەسیحداینوناشتوانینپاداشتیئەوەیپێبدەینەوە،
كەئەولەپێناویئێمەداكردی.ناوێكیدۆستانەشبۆفشارێكیتوندیلەوجۆرە،كە
.ÜberIchئێمەهەرگیزپێمانهاوتاناكرێتەوە،هەڵبەتبریتییەلە:سەروومن
واباوەمرۆجوولەكایەتیبەئاینی»سەروومن«دەزانێتومرۆڤدەخاتەژێرەوەی
خودایەكیتوندوبەهێزوپڕجۆشیئیرەییەوە،جیاوازلەیەزدانیمەسیحایەتیكە
ئاینیبەزەییوخۆشەویستییە.بەاڵمیەزدانیمەسیحایەتیبۆبەزەییلەوەداخۆی
ناجێگیردەكات،كاتێكداواینرخیگوناهەكانمانلێناكات،بەڵكوئەوخۆیئەو
نرخەلەبەرزترینبكەریسەروومندادەدات:«منبەرزتریننرخیگوناهەكەتمدا،

بەمەشتۆلەهەمووكاتێكداگوناهباروقەرزارمی«.10
كافكالەنامەیەكیدابۆباوكی،ئەمپارادۆكسەیبەزەییدروستساغكردۆتەوە:

پێ لێدان بە بەرامبەر خۆتم ڕاشكاوی ڕای من كە جارانەوەی ئەو هەموو »لە
رەوابینراوە،كەبەهۆیبەزەییتەوەلەكیستچووبوو،لەسەرئەمەلەالمهۆشیارییەكی
گوناهیگەورەخۆیكەلەكەدەكرد.واتەلەهەمووالكانەوەمنكەوتمەگوناهتەوە«.
بەشێوەیەكیگشتیئەمبكەرەیەزدانییەی»سەروومن«،بەزەییەكەیئەوەیە،



كەگوناهـوقەرزەپاكنەكراوەكەیباوەڕداران،تادەگاتەستالینیش،بهێنێتەئاراوە.
ڕاستەوخۆیەیدا خۆتێهەڵقورتاندنە لەو ستالین كەوا لەبیرچێت، ئەوەشمان نابێت
بەیەكگەیشتنی كراوەیەی پرۆتۆكۆڵە ئەو چۆن كە پیشانداوە، بەزەییمەند خۆی
پارتی گەنجەكانی ئەندامە ئەگەر ناوەندیسەپاند. لیژنەی و نووسینگەیسیاسی
تاوەكو بكردایە، یان )بوخارین( دەستبەجێی مەرگی سزای داوای كۆمۆنیستی
تێكۆشانەشۆڕشگێڕانەكەیانلەوەدابسەلمێننكەڕێلەستالینبگرنوبەجۆرێك
لەجۆرەكانبڵێن»ئارامبگرە.خۆهێشتاكەگوناهەكەینەسەلمێنراوە.«دیارەئەمە
دووڕووییبوو،ستالینخۆیزۆرباشدەیزانی،كەوائەوخۆیهۆكاریئەوهەوڵە
تێكدەرانەیەیە،ئەندامەگەنجەكانیپارتییەكەشیبەدڵبوو،لەگەڵئەوەشدادیاردەی

نەرمایەتیخەسڵەتێكیپێویستبوو.
نادروستی دیالێكتیكی سینتێزەیەكی لەوەدایە، دزێو ئیرۆنییەكی لە زیاد كەواتە
یاخود »ســزادان هەمیشەیییە تەنگژە لەو دەرچوونێك وەكو چەمكەكە هــەردوو
ئایا لێیببوردرێت..« لێبوردن«پێشنیازبكرێت»تاوانكارسزابدرێتودواتریش
ئەمەئەوەنییە،كەلەكۆتاییسێینەفیلمەمێینەكەیلەالیەنالرسڤۆنترییەرەوە
BreakingtheWaves.Dancerin«بەناویLarsvonTrier
ئەم هەرسێ لە هەیە؟)11(. دەرهێنراوە، « theDark undDogville
Emily Watson.Björk.Nicole(و مێینەیە سەرەكی فیگوری فیلمەدا
Kidman(ئازارێكیتوندیمیلۆدرامیهەڵچوو،سووكایەتیپێكردندەردەكەوێت،
كاتێكیشئازاروئەشكەنجەكەلەدووفیلمییەكەمیاندادەگاتەلووتكەیمەرگێكی
گوماناوییوئازاراویی،ئەوالەسێیەمیانداDogvilleبێبەزەییانەدێتەوەوزۆربە
توندیتۆڵەدەسێنێتەوەبۆرەفتارەقێزەونەكەیلەدانیشتوانیئەوشارۆچكەیەی
خۆیپەنایبۆهێناوە.دۆستەكەیپێشوویبەدەستیخۆیدەیكوژێت»هەندێك
شتهەیەدەبێتخۆتبیكەیت.«هەڵبەتئەمچارەسەرەالیبینەردەبێتەمایەی
چەپەڵەكان هەموو ئاكاری. گرفتئامێزیانەی لەهەمانكاتدا و قووڵ خۆڕازیكردنێكی
فایدەی بە و فایدە بە گومانێك هیچ بەبێ و بەتایبەت دەبێتەوە، لێ چەورییان
پاشئەوەی بدرێت: مێگەرایی داڕشتەی هەوڵیجۆرێك دەشێت لێرەدا فایدەشەوە.
گەرەالوژەیئەوئازارەماسۆشییەمێیینەییەتامەودایەكیدوورنەفەسلەبەردەمماندا
خۆیبەرفراوانتركردەوە،ئیدیدواجاركەسیقوربانیهێزەكانیخۆیكۆدەكاتەوە
تاوەكوبەزەبرتۆڵەیخۆیبكاتەوەوخۆیشیوەكوئەوخودەڕابگەیەنێتكەداوا
دەكاتچارەنووسیخۆیبەتەواوەتیلەژێرڕكێڤیخۆیدابێت.وادیارەئیدیئێمە
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تینوێتیمانبۆتۆڵەنەكهەر لەهەردوودنیاكەوەوەرگرتبێت: باشترینشتمان
ناشكێت،بەڵكولەژێرئاماژەیەكیمێگەرایانەداپاساویبۆدەهێنرێتەوە.ئەوەشیلە
بەردەمڕێیئەمچارەسەرەئاسانەدایە،بریتینییەلەودژەئەرگومێنتەفێمێنیستییە
بەوە )پاڵەوانەكان( پرۆتاگۆنیستەكان چاوەڕوانكراوە،سەركەوتنی هەڵەیە( )بەاڵم
وەربگرێت. توندوتیژی نێرینانەی هەڵوێستەیەكی پێویستە كە دەبێت دەستەبەر
پاڵەوانی ژنە بگرین. بەكەم تر دیوەكەی مانای بەهیچجۆرێك نابێت ئێمە بگرە
تۆڵەسەندنەوە بەرەو كە دەبێت دۆخەدا لەو ساتە ئەو تەنیا Dogville فیلمی
بێبەزەییانەكەیبڕوات،واتەكاتێكباوكی)كەسەرۆكێكیمافیایە(لەسۆراغیئەودا
دێتەشارەكەوە.بەكورتیبابڵێین:ڕۆڵەچاالكەكەیئەونیشانەیچۆكدادانێكینوێیە

لەژێردەسەاڵتیباوكیدا.
خۆی وشەییانەی مانای بە Dogville ئەوەیە سێینەیە ئەم تری داڕشتەیەكی
پاڵەوانی كچە كە Grace گرەیس دادەنــێــت. ڕاستەقینە بەزەیی فیلمی بە
فیلمەیەكەیە،وەهابێبەزەییانەیە؛كاتێكیششارۆچكەكەپڕلەخۆشیدەبینێتەوە
بەرگەی لەگەڵیشیداخامۆشانە ئەودەكەن، وهەروەهاخزمەتگوزاریشپێشكەشی
بكاتەوە. بۆ تۆڵەیان كە دەكرد لەوە نكوڵیشی و دەگرت خۆی ئازارچەشتنەكەی
باوكەمافیاییەكەیڕاستیدەكردكاتێكپێیدەگوت:لووتبەرزییەكەتئالەوەدایە.
وەكو بنەڕەتەوە هەرلە دەدات، تۆڵەسەندنەوە بڕیاری یەكەمینجار بۆ كاتێكیش
دانیشتوویەكیئەوێرەفتاردەكاتودەبێتەیەكێكلەوانووازلەولوتبەرزییەی
خۆیدەهێنێت.كەدەیانكوژێت،بەشێوازێكیهیگڵییانەدانبەوەدادەنێت.كاتێكیش
دانیشتووانلەبەر»تیشكێكینوێ«دادەبینێتەوە،ئینجادەبینێتئەوانچۆنن،نەك
وەكشارۆچكەیەكیهەژاریوێناكراووئیدیالی.ئەولەهەركوشتنێكداكردەیەكی

بەزەییئەنجامدەدا.
بەو ئاماژەدان لە بریتییە تەنیا مەرگ بۆسزای دژیارەكە بیانوویسەرەكییانەی 
لوتبەرزییەیلەوێدایەكەمرۆڤێكیترسزابدەیتیانتەنانەتبكوژیت.بەاڵمچیئەو
مافەمانبۆئەوەدەداتێ؟ئایابەڕاستئێمەلەوشوێنگەیەداینبتوانینفەرمانیوەها
بدەین؟دیارەباشترینوەاڵملێرەدائەوەیە،بیانووەكەپێچپێبكەینەوە.لەڕاستیدا
لووتبەرزودزێوئەوەیەبگوترێت،سەروەریبۆبەزەیییە.كێلەئێمەیفانی،ئەگەر
سەربەوقوربانییەناڕاستەوخۆیانەیبكوژاننەبین،مافیئەوەیتاوانییەكێكیتر
لەسەرلەوحەكەبسڕێتەوەولێیببەخشێت؟دیارەئەوەتەنیاخوداخۆیەتی،وەیا
ئەگەرلەمتەماشایەدادەوڵەتبدوێنین،كەلوتكەیهەڕەمیدەسەاڵتە،واتەئەوە
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پاشاوسەرۆكەبەپێیشوێنگەبەرزەكەیسەروەریوگەورەییئەوەیهەیەگوناهی
كەسێكیتربسڕێنێتەوە.بەرانبەربەمەشئەركیئێمەئەوەیەشوێنلۆگیكیدادوەری
بكەوینوتاوانكردنسزابدەین.واتە:ئەمنەكردنە،ئەوكفرەدەگرێتەوەكەخۆت

بخەیتەجێگەیخوداووەكدەسەاڵتیئەورەفتاربكەیت.
بۆ چوارەم چەمكی وەكو دەگێڕێت؟ ڕۆڵێك چ دروست كینەی ئایا بەمە، پابەند
تاكە لەبیركردن(دەبینین)كینە(وەكو سێینەی)سزا/تۆلەسەندنەوە،بەخشینو
هەڵوێستێكیدروستدەردەكەوێت،كاتێكسەروكارمانلەگەڵتاوانێكیقەبەیوەكو
سێ یەكەمین ئەوا نازییەكانەوە، لەالیەن دەبێت ئەوروپادا جووەكانی كۆمەڵكوژی
هەڵوێستەكەپووچدەهێنن.تاوانێكیلەوجۆرەهەمبەخشینولەبیركردنیكەمەو

هەمزەحمەتەسزایەكیگونجاویبدرێتێ.
ئالێرەدادیسانەوەئێمەالیسلۆتەردایكین:ئایائەوەلەكوێوەدێت،كەوائەمەهەموو
پرۆژەیەكیڕزگاریخوازییانەیجیهانیوەكوحاڵەتیئیرەییوكینەسەركۆنەدەكات،
ئەوحەزەتوندەیلەكوێوەسەرچاوەدەگرێت،دیارەلەژێرڕووبەریهاوكارێتیئیرەیی
وتینوێتیتۆڵەیالوازەكاندادەبینرێتەوە.بەكورتیبابڵێین:ئایائەوهێرمەنیۆتیكە
گوماناوییەهەڵچووەیلەكوێوەدێت،كەبەباشیبەدیداریكاریكاتۆرەكەینیتچە
كینەیەكی لە و ئیرەیی لە خۆراك خۆیەوە لەالیەن حەزە ئەو ئەگەر گەیشتووە؟
نەرێكەرەوەوەربگرێت،هەروەكوئیرەییبردنبەشوێنگەیڕزگاریخوازانەیهەمەكی،
بەوجۆرەیكەمرۆهەردەبێتئەوپەڵەپیسییەبەڕیشەكانیەوەبدۆزێتەوەكەدەبێتە

مایەیپاكێتییەكەی)12(.
خۆی كە ئیتیكی، هەمەكییەكی موعجیزەی لە بریتییە »ئیرەیی« بابەتی كەواتە
پاڵهێزە كردەوەی »نزمی« شێواوی دەرئەنجامێكی ئاستی سەر بۆ دانابەزێنێت
ئەنتیگۆنە بۆ الكان ژاك شیكارسازییەكەی كارە بایەخی رەنگە ناوەكییەكان.
لێرەدا ئێمە كردۆتەوە: پنتە ئەم لەسەر جەختی كە لەوەدابێت Antigone
پەیوەندی لەمەڕ هیچشتێك واتە نابینینەوە، فرۆیدییانە تێمایەكیچاوەڕوانكراوی
زینائامێزانەینێوانخوشكوبراوەنییە)13(.هەرئەمەشهەمانخاڵەكانیالكانە

بۆ)كانتلەگەڵساد(دا)14(
وا بڕوای یەكێك ئەمڕۆمانداهەموو لەمچاخەپۆستئیدیالیستییەیهێرمەنیۆتیكای
توندوتیژیی هەقیقەتی كەوا دەگەیەنێت، مانایچی »لەگەڵ«ە ئەم بزانێت، نییە
ئیتیكییانەیكانتدەكەوێتەنێوسادیزمییاساوە،دیارەیاسایكانتیبەمانایەكی
سوبیەكت گەمارۆدانی كە Über – Ich من سەروو بكەرێكی لە بریتییە تر
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نییە، پێ نێوبژیوانسازیان چارەیەكی هیچ داخوازییانەی ئەو بۆ بێتواناییەكەی و
بۆئەوەشیئەمسەرووــمنەبهێنرێتەدی،ئەواسادیستانەچێژوەردەگرێت.ئەمەلە
نموونەیئەومامۆستایەدەچێتكەخوێندكارەكانیبەئەركیگرانهەراساندەكات
وبەنهێنیشچێژلەشكستەكانیانوەردەگرێت.بەاڵمالكاندەیەوێتبڕواتەدەرەوە
بەرەوپێچەوانەیئەوهاوبەشیكردنەهەرەمەكییە:واتە،كانتسادیستێكیشاردراوە
نەبوو،بەڵكودیسادكانتییەكیشاردراوەبوو.واتەنابێتئەوەمانلەبیربچێت،
كەواكانتهەمیشەچەقیبایەخەكانیالكانیداگیركردبوو،نەكدیساد.ئەوەی
مایەیبایەخدانیئەوبوو،بریتیبوولەدەرئەنجامەكۆتاییەكانوپێوەرەنكوڵی
لێكراوەكانیشۆڕشیكانتی.گەربەجۆرێكیتربڵێینئەوا:الكانهەوڵنادات،ئەو
ئەرگومێنتەكەمكراوەباوانەپێشكەشبكاتكەلەڕێیانەوەبەردەوامهەمووكردەیەكی
ئیتیكی،هەرچەندەپوختویانبێبایەخدەربكەوێت،لەنێوپاڵهێزێكینەخۆشیناسیدا
دادەمەزرێنێت.بایەخێكیدرێژخایەنیئەوبكەرەیحەزەكەیسەرسامیهاوشێوەكەی
خۆیدەبێت،تاوەكودەگاتەئاسوودەییەكی»نێگەتیڤ«لەڕێیئازاروفشارەوە،كە

ئەمانیشزۆربەیجارلەگەڵرەفتاریئیتیكیدارەوتدەكەن.
كە هەیە پارادۆكس پێچكردنەوەیەكی الكاندا بایەخدانەكەی چەقی لەنێو هەڵبەت
لەڕێیەوەخودیحەزكردن،واتەبابڵێینرەفتاركردنبەپێیئارەزوویخۆتوگۆڕینە
بێچارەسەرییەكەی،چیترناتوانێخۆیلەنێوبایەخدانینەخۆشیناسیدا)پاتۆلۆگیدا(
یاخودپاڵهێزئاراییدادابمەزرێنرێت،هەروەهاپێوەرەئاكارییەكانیكانتبەتەواوەتی
و بكەوێت« خۆی ئــارەزووی »وەدووی دەڵێت بەوجۆرەی ببڕێت، خۆیدا بەسەر

»ئەركیسەرشانیخۆیڕاییبكات«.
لەمهۆكارەوەیەالكانچەمكیكرداری»هێرمەنیۆتیكیگومان«هەڵدەگەڕێنێتەوە:
ئەگەرخودیكانتخۆیبداتەدەستگومان،بەوپێیەیئێمەهەرگیزناتوانیندڵنیا
بینلەوەیئاخۆرەفتارەكەمانلەڕاستیداكردارێكیئیتیكیبووبێتوبەنهێنیهیچ
پاڵهێزێكینەخۆشییانەیلەپشتەوەنەبووبێت،ئەمپاڵهێزەتەنیادەكەوێتەنێو
خۆئاسوودەكردنێكینارسیستییەوە،كەئێمەلەوڕاستییەوەدەریدەكێشینكەوائێمە
ئەركیسەرشانیخۆمانڕاییكردووە.ئەوائەولەمەداهەڵەیەكبەئەنجامدەگەیەنێت.
بەشێوەیەكیتراوماتیكییانە،ڕاستیبۆسوبیەكتبریتینییەلەوبارودۆخەیكە
ئازادیش )لەوانەیە( هەروەها بێت، نەشیاو )پێدەچێت( پاك ئیتیكی كردارێكی
فێڵێكیڕووتبێت،كەلەنەزانینوبێئاگاییمانلەپاڵهێزومۆتیڤەڕاستەقینەكانی
خودی لە بریتییە تراوماتیكییەكە ڕاستییە بەاڵم سەرهەڵدەدات. رەفتارەكانمانەوە
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ئازادیخۆی،چونكەڕاستیئەوەی:ئازادیشتێكیشیاوە،بەاڵمئێمەبەگومانەوە
تاوەكوپێویستنەكاتئەم دەگەڕێینبەدوویهەندێكپێناساندنیپاتۆلۆگییانەدا
دروستەكەی تیۆرییە تر: وشەیەكی چەند بە بسەپێنین. خۆماندا بەسەر ڕاستییە
فرۆیدلەوەداهیچیپێنەكرائەوتۆنۆمیئاكارییانەمانكورتبكاتەوەبۆوەهمێككە

لەسەرچەپاندنیپاڵهێزەغەریزەییە)نەوییەكان(ماندامەزرابێت.
و ئەدۆرنۆ تەنانەت و هایدگەر هەوڵەكانی هەموومان ئێمە دەڵێین: كۆتاییشدا لە
سیاسییە كارەساتە گوناهی كە دەناسین ئاگامبێنیش ئەوەی بگرە و هۆركهایمەر
تەواوی ئینسترومێنتالییەكەی عەقلە بۆ گەڕانەوە یان، 20 سەدەی ئیتیكییەكانی
بگرە ناتۆ(، تاوەكو )پالتۆ لە ڕاستەوخۆ كە خۆرئاوایی«، »میتافیزیكی نەریتی

تەنانەتتاوەكوگوالج،بەڕێیكردووە.
هەڵبەتسلۆتەردایكڕاستدەكاتكاتێكلەسەربەگرفتاندنیگلۆبالییانەیشارستانی
خۆرئاوالەڕێیچەپەوە،دەڵێت»بەهۆیئەوشێوەزۆرانەیرەخنەیكەلتورییەوە،
ترادیسیۆنی بەتاوانكردنی یان پالتۆ، و لوتەر تاوەكو ئاوشڤیتسەوە لە بەگەڕانەوە
نهێنییە ئەو كە بسڕدرێنەوە شوێنەوارانە ئەو هەوڵدراوە گشتی، بە خۆرئاوایی
سیستەمی بە ناوە ددانی نزیكەوە لە چەندێك خۆی مرۆ خودی كەوا دەدركێنن،

قڕكردنیچینێكیدا«15.
و هایدگەر بۆ شتە ئەم هەمان بخەین: ئەمە سەرباری تر شتێكی دەبێت تەنیا
فاشیستەكانیپێشووشدەستدەدات،چونكەئەوانیشتەرمەنازییەكەیخۆیانلەژێر

ناویچیایتەرمیمیتافیزیكیخۆرئاواداشاردۆتەوە.

پەراوێزەكان
تەواویداهێنانەكەیسلۆتەردایكلەسێینەكتێبی)كایەكان(دا،لەسەرئەم .1
ئەكسێنتەدامەزراوە»كایە«بریتییەلەومنداڵدانەیلەفۆڕمیترداوەكوشەبەنگ
وتارماییەكپێكدەهێنرێت،كەهەرلەخانووەوەتاوەكوخودیزمانوەكو»خانووی

بوون«دەگرێتەوە.
پیتەرسلۆتەردایك:توڕەییوكات.لێكۆڵینەوەیەكیسیاسیپسایكۆلۆگی. .2

فرانكفۆرت.2006.بڕوانەڕانانیئەمكتێبەلەمژمارەیەدا.ب.ع.
لێرەداسلۆتەردایكخوێندنەوەیەكیرەخنەییگرنگلەالكاندەخاتەڕوو: .3
لەوەدایەتەنیاجەختیلەسەرئیرۆسكردۆتەوە،كە خاڵیسەرەكیالوازیفرۆید
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بگیرێت. لەبەرچاو تیمۆتیكییەكان شەڕە كە لەناودەبات ئەوە دەرفەتی بەهۆیەوە
غەریزەی)پاڵهێزیمەرگTodestrieb(كەبۆئەمەداهێنراوەهیچنییەجگەلە
ئیرۆس خۆی الكان بكەینەوە، الوازییە ئەم دژیاری بۆئەوەشی توند: شكستێكی
شیكاری سەرلەنوێ هیگڵ/كۆجیڤەوە تێڕوانینەكانی لەڕێی كاتێك تیمۆس، دەكاتە
دانپێدانان، لە حەزكردن لە بریتییە هەمیشە حەز، دەكاتەوە: بەمجۆرە فرۆید
خۆئاسوودەكردنیش،واتەدانپێدانانبەحەزدا،بەاڵمبەمەچشتێكیڕاستلەگەڵ

سروشتوچییەتیئیرۆتیكیداناكرێت.
.55.Sloterdijk:ZornundZeit.4

AlanFinkielkraut.PeterSloterdijk:Waszaehlt.kehrt.5
.2005.131.wieder.Frankfurta.M

هێندەیئێمەئاگاداربینئەمكتێبە،كەگفتوگۆیەكیدرێژینێوانهەردووفەیلەسوف
فینكلكراوتوسلۆتەردایكە،تائێستاتەنیابەفەڕەنسیباڵوكراوەتەوەوهێشتابە

زمانیئەڵمانیباڵونەكراوەتەوە.ب.ع.


6.)پیۆترستۆلپین1862ــ1911ڕیفۆرمسازێكیكاریگەربوولەئیمراتۆریڕوسیدا،
لە1906بۆ1911سەرۆكوەزیرانبووە،لەوماوەیەداگەورەترینچاكسازییلەكەرتی
كشتوكاڵدابەئەنجامگەیاندكەچینیجوتیارانگەلێكلەسایەیداحەوابوونەوە،بە
ڕادەیەكهەمووتروسكاییەكیلینینیبۆدەرفەتیشۆڕشیجوتیارانكزكردبوو.ب.ع.(.

.107.Sloterdijk:ZornundZeit..7
سلۆتەردایكبەشێوازێكیئیرۆنیگوزارەی»فاشیزمیچەپ«لە)توڕەییوكات(دا
دەهێنێتەوەودژیارەسەرسەختەكەیخۆیلەئەڵمانیاداكەهابەرمازەبەمەسەركۆنە
لەبریئەوەی لێكەوتەوە، دەكات:كەئەمەشلە1968داتوندوتیژیخوێندكارانی
وتووێژی)چاالكیڕاستەوخۆ(یانبوێت.ئەموردەكارییەرەنگەوتنیزۆرتربڵێتوەك

لەوەیلەیەكەمینتەماشادادەردەكەوێت.
.8.میریتۆكراتیفۆڕمێكیفەرمانڕەواییكردنەكەتیادادەسەاڵتدارانوفەرمانبەرەكانی
بەپێیتواناكانیانپلەوپایەوەردەگرن،واتەكەسیشیاولەشوێنیگونجاو،بەپێچەوانەی

ئیگالیتاریزمكەتاكەكانبەبێرەچاوكردنیتوانایانكاردەگرنەدەست.ب.ع.
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WinfriedG.Sebald:CampoSanto.Muenchen/Wien.9

.2003.160f

10.لەپێشئەمپاشخانەدادەبێتئاماژەبەوهاوكێشەباوەبدەینەوەكەتۆڵەسەندنەوە
لەكردەوەیتوندوتیژیبەوپۆزشەپاساوبدرێتەوەكەهەمیشەلەالیەنئیسرائیلەوە
بەرانبەربەفەڵەستینییەكاندەكرێت،ئەگەرئەوان»ناچارانە«بۆمبابارانیئەوان
ئێوە كە ناتانبەخشم، هەرگیز بەاڵم خۆشدەبم، لەتاوانەكەتان »من ئەوا بكەن،
منتانناچاركردتوندوتیژیبەكاربهێنم،چونكەهیچهەڵبژاردنێكیترملەبەردەستدا
نەماوە«،ئەوسائێمەباشدەتوانینئەوەبهێنینەبەرچاومانكەچۆنهیتلەریاخود

هیملەرهەمانشتیدژبەجوولەكەكانئەنجامدا.


ناودارترین لە لەدایكبووە، 1956 دانیماركییە، ناوداری دەرهێنەرێكی فیلم .11
فیلمسازیئەوروپایەوتائێستاچەندینخەاڵتیبەدەستهێناوە.ب.ع.

ئایائەمەهۆكاریشێتبوونوهەرەسەكەینیتچەنییە؟ئایاچەندمانگێك .12
بەرلەالدانەتەواوەتییەكەیبەرەوشێتیهێمانینلەسەرئیرەییپێبردنیبەمەتەڵی
مەسیح؟باتەنیابیرلەوەبكەینەوە،كەئەولەوماوەسەختەیژیانیداچەندجار

ناویمەسیحیهێناوە.
.J.Lacan:DasSeminar.DieEthikderPszcoanalyse .13

.163—1986.133J.Lacan.KantmitSade.Berlin .14
.260.Sloterdijk:ZornundZeit .15

سەرچاوە:
ئەموەرگێڕانەكوردییەیەكێكەلەولێكۆڵینەوانەیكۆمەڵێكیگەورەیپڕۆفیسۆری
كەلتووروفەیلەسوفودەروونناسوتەالرسازوئیستاتیكەروسۆسیۆلۆگیجیهانی،
لەدووتوێیكتێبێكیقەبارەگەورەداXXL،لەسەرفەلسەفەبەدیدیسلۆتەردایك

نووسراوە.لەژێرنێونیشانی:
.DieVermessungDesUngeheuren
.PhilosophienachPeterSloterdujk

288-277.S.2009WilhelmFinkVerlag.Muenchen
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ڤیللێمفانڕایین


لهئهڵمانییهوه:كاوهجهالل

1-»بوونوكات«ئایامەغزایبوونچییە؟

رەوتیمێژوویی

لە باڵوبوونەوەی دوای یەكسەر وكات« مەزنی»بوون سەركەوتنی
ساڵی1927دائەوهەقیقەتەیشاردەوەكە»بوونوكات«مێژوویەكی
بەدواوە 1907 لە كە دەبێژێت، خۆی هایدگەر هەیە. درێژخایەنی
»لەبارەی بەناونیشانی برێنتانۆ فرانتس دكتۆراكەی لێكۆڵینەوەی
كاریكردۆتە ئەڕیستۆتێلیس« لەالی بوونەوەر هەمەالیەنیی واتای
سەرهزریئەو.وەكهایدگەردەبێژێت،ئاخافتنسەبارەتبەواتای
هەمەالیەنییبوونەوەرالیبرێنتانۆ،بەبێشیمانەیخۆلێالداندەمانبات
وشەگەلی بە یان ڕابەریكەر«، بناغەی »واتای لەبارەی پرسیار بۆ
چییە؟«. بوون :»ئایا لەبارەی پرسیار بۆ دەمانبات ببێژین، دیكە
و هوسەرل ئێدموند لۆگیكییەكان«ی »توێژینەوە هەروەها بەاڵم
ڕوانینێكی بوون. »لەبارەی بەناونیشانی برایگ كارل نووسینەكەی
پوختلەئۆنتۆلۆژی«)1896(،فۆڕمبەهزریهایدگەریالودەدەن.
بۆئەوهاوكاتئیشەكانیئێمیلالسك)1875-1915(كەفێرخوازێكی
ڕێكەرتوهوسەرلبوو،بەناونیشانی»لۆگیكیفەلسەفەوتیۆریی
كاتیگۆرییەكان«)1911(و»تیۆرییبڕیار«)1912(،بەواتابوون.

مارتینهایدێگهرلهگشتڕوویهكهوه
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هەروەها»ناجەختی«لە»توێژینەوەلۆگیكییەكان«ی)1900/01(هوسەرلدابابەتێك
یەكەمی بەندی لە الیەك لە كرد:هوسەرل بەخۆیەوەخەریك هایدگەری كە بوو
»توێژینەوەلۆگیكییەكان«داهەوڵدەداتپیشانیبداتكەپسیكۆلۆژیبناغەیەك
نییەبۆتێگەیشتنلەهزرینوناسین،بەاڵملەالیەكیدیكەوەلەبەندیدووەمدا،

كاتێكبینایمەعریفەڕووندەكاتەوە،لەئەكتیبەئاگابوونەوەدەردەچێت.
1922 پایزی هایدگەر كرد. پەیدا هایدگەر بۆ واتای ئەریستۆتێلیس لەمە جگە
لێكۆڵینەوەیەكیبەناونیشانی»راڤەیفێنۆمێنۆلۆژیانەیئەڕیستۆتێلیس)پیشاندانی
دۆخیهێرمینیۆتیكی(«نووسی،ئەملێكۆڵینەوەیەپیشانیدەداتكەچەندبەچڕی
هایدگەركاریلەهزریئەڕیستۆتێلیسداكردووە.ئەمئیشەكەناویڕاپۆرتیناترۆپی
لێنراوە،گەرەكبووپشتیوانییهایدگەربكاتبۆدامەزراندنلەماربورگوگوێتینگن،
چونكەئەودواینووسینیهابیلیتاسیۆنەكەیهیچنووسینێكیدیكەیباڵونەكردبۆوە.
لەپاڵپەیوەندییەكانیفەلسەفەیئەڕیستۆتێلیسدابەژیانیڕۆژانەوە،كەبۆهایدگەر
ڕێنوماییكەربوون،پێویستەدووپنتیدیكەدیاریبكەینكەهایدگەریانبەخۆیانەوە
خەریككردبوو:یەكەمئەڕیستۆتێلیسگۆڕانیدابووبەهەڕەمیجۆرەكانیزانینولە
لوتكەیدا»یەكەمفەلسەفە«خۆیدەبینییەوە،هەروەهاتێزی»بزوێنەرینەبزۆك«.
هایدگەرلە»بوونوكات«داهەوڵدەداتلەمكۆنتێكستەوەبەرگریلەوتێزەبكات
كەفەلسەفەبناغەیزانینیتاكەزانستەكانە.تەنیافەلسەفەدەتوانێتپیشانیبدات
كەبۆچیمەعریفەكانیزانستەكانبەهەقیقیڕاستن،فەلسەفەكریتێرەكاندەخاتە
بەردەموئێمەشبەیاریدەیاندەتوانینلەنێوانڕاستیوناڕاستییبڕیارەكانماندا

جیاوازیبكەین.
و لەنێوان»فرۆنێزیس« ئەڕیستۆتێلیس كە دەگرێتەوە ئەوجیاوازییە پنت دووەم
تێبگەین، پراكتیكی زانینی فرۆنێزیس لە دەتوانین ئێمە كردبووی. »سۆفییا«دا
واتائەوزانینەكەڕوودەكاتەبوونەوەر،لێرەشدانەكتەنیاڕوودەكاتەئەوەكە
لەڕوویپراكتیكییەوەبەبایەخە،بەڵكو،لەمەغزایەكیپڕكرۆكیئێتیكییانەدا،ڕوو
زانینی پێچەوانەوە بە »سۆفییا« بەاڵم سەرجەم. وەك چاك« »ژیانی دەكاتە
بااڵترە، كە زانینە ئەم بوون(. )واتا: دۆخگۆڕییەك هەموو لە بەدەرە كە ئەوەیە
ئەو ئەمەش دەكات، ڕابەریشی بەڵكو جیاكراوەتەوە، لە»فرۆنێزیس« تەنیا نەك
لە»سۆفییا«دا بەشداری خۆیەوە الیەنی لە »فرۆنێزیس« كە دەگەیەنێت واتایە
دەكات.ئەڕیستۆتێلیسلەكۆتاییداجەختدەكاتكەتەنیانەبزۆكیانئەزەلێتی
بابەتیگونجاوەبۆ»سۆفییا«،بۆ»نووس«یانبۆ»تێگەیشتنیئاوەزمەندانە«
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)dasVernehmen(.خودیئەمتێگەیشتنەئاوەزمەندە،یان،لەپەرەسەندنی
تێگەیشتنی كە نۆئێزیوس« »نۆئێزیس ،)selbstreflexiv( خۆپەرچیودا
ئاوەزمەندانەیتێگەیشتنە،نەبزۆكە،بەاڵمهەمووشتێكیدیدەبزوێنێت.هایدگەرلە
»بوونوكات«دابەمچەشنەلەبوونتێدەگات:بوونخۆبزوێنەرنییە،بەاڵمپابەند
وسەرەڕای ترانسێندێنتە« بوون»تەواو كە دەكات ئەڕیستۆتێلیسەوەجەخت بە
لێرەهەڵوەشاندنەوەی)دێـ)كۆن(ستروكسیۆنی(ڕیشەیی نییە.پێشتر ئەمەنەگۆڕ
ئەڕیستۆتێلیسوتەنانەتهەڵوەشاندنەوەیدەستپێكردنەكەیخودیخۆیلە»بوون
وكات«داكەبە»وەرچەرخان«)dieKehre(ئەنجامیدەدات،دەردەكەوێت.
ئاخرزانینیڕۆژانە،زانینیپراكتیكی)كەواتەنەكتەنیا»سۆفییا«(ومامەڵەكردن
دەبێژێت، كات«دا و »بوون لە هایدگەر خۆپەرچیون. ڕۆژانەدا، شتەكانی لەتەك
كێشەیدازاینپرسیارەلەبارەیبوون،كێشەیئەومەغزایبوونە–بەمەشدازاین
دازاین كە ئەوەیە پرسیاركردنە ئەم مەرجی دەكات. بوونیخۆی لەبارەی پرسیار
لەنێومیزاجەكانی/شتیمونگەكانی)Stimmung(ڕۆژانەدا)كەبێگوماننابێت
)Gestimmt-sein( »میزاج-مەندی« وەك تێبگەین( لێیان پسیكۆلۆژییانە
ڕووننەكراوەی تێگەیشتنێكی ڕۆژانەدا پەرچاندنی لە هەروەها بوون، كردۆتە ڕووی
بە ،1934 دوای هایدگەر هەیە. بوونی – پێشئۆنتۆلۆژییانەی تێگەیشتنێكی –
بێگومان ئەمە تەوەرەیەك، بە دەكات خۆپەرچیو وەك بوون »وەرچــەرخــان«،
لەومەغزایەداكەئەوئێستابەواتایوشەوەكشۆڕشیبەردەوام،وەكچوونی
بەردەوامیتەوەرەكانیبوونوهیچبۆنێویەكتری،لەبووندەهزرێت،بەاڵمبوونو
هیچبەمەرجێكدەبنبەیەكتری،گەرئێستالەبوونەوەریڕۆژانەوەپرسیارلەبارەی
بووننەكرێت،بەڵكولەبوونەوە)لەزاینەوە=Sein(كەهایدگەروەك)زاین=

Seyn(دەینووسێت،پرسیارلەبارەیزاین)Seyn(بكرێت.
هایدگەرجگەلەوەویستیپیشانیبداتكەتیۆلۆژییكریستیانیبەندەبەفەلسەفەی
ئەریستۆتێلیسەوە. فەلسەفەی ڕاڤەیچەرخی-ناڤینانەی بە یان ئەڕیستۆتێلیسەوە،
گەرفەلسەفەبیەوێتسەربەخۆلەئیمانیكریستیانیهەڵوێستێكیخۆییوەربگرێت،
ئەڕیستۆتێلیس كریستیانەی ڕاڤەی لە و تیۆلۆژییە لەم ماڵئاوایی ناچارە ئەوسا
هەردووكیان ناچارە دەرببڕین: كات« و »بــوون زمانی بە ئەمە با یان بكات،
هیچ هایدگەر بكاتەوە. بینایان سەرلەنوێ هاوكات و »هەڵبووەشێنێتەوە«
گومانێكیسەبارەتبەوەنەهێشتەوەكە»بوونوكات«دەیەوێتسەرجەمتوخمە
كریستیانییەكانلەتێگەیشتنیمەغزایبووندالەكاربخات،لێرەشدامەسەلەكەهیچی
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دیكەنییەجگەلە»دەستهەڵبڕیندژیخودا«.بەاڵمهایدگەرنایەوێتئێمەلەمكارە
ئاتێیزمێكلەمەغزایترادیسیۆنیداتێبگەین.ئەوەكەلێرەولە»بوونوكات«دا
لەمەترسیدایە،خۆیلەوبەردژبەرییەكەینێوانتێیزموئاتێیزمەوەدەبینێتەوە.

پرسیارە بەم كورتسەبارەت تێبینییەكی ڕێبەرییەدا لێهزرینە لەم پێویستە بەاڵم
بدەین:»ئایا،بەدەرلەوە،چیلەهایدگەردەمێنێتەوە؟«.ئێمەتەنیابەوەاڵمێكی

دابەشێنراودەتوانینوەاڵمیئەمپرسیارەبدەینەوە.
پرسیارەكانی بە سەبارەت هەمەالیەنی ئیشی بە ئەمڕۆ هەتا زانستەكان جیهانی
هایدگەر پێشسۆكراتییەكان، و »هایدگەر بە سەبارەت كات«، و »بوون ڕاڤەی
دەكات. كتێب پەخشی دەزگاكانی و گۆڤار خزمەتی هتد«، و ئەڕیستۆتێلیس و
فەیلەسوفی سیی لە پتر ئیشەكانی شرۆڤەی هایدگەر« لە تێگەیشتن »رێنومای
بەواتادەكاتلەڕوویپەیوەندییانبەهایدگەرەوە.بێگومانلەنێوئەمفەیلەسوفانەدا
الیەنگرودژبەریسەختهەن.بەاڵملەڕوویئۆبژێكتیڤییەوەهەمووالیەكلەوەدا
كۆكنكەهایدگەركاریگەرییلەسەرهێرمینیۆتیكهەیە،ئەمەشلەوشێوەیەداكە
گادامەرگۆڕانیپێداوئەمڕۆشپەیوەندبەفێنۆمێنۆلۆژییەوەدرێژەیپێدەدرێت.

هەروەهاپێشترلەڕوویواتایسیستەماتیكییانەیئیشەكەیهایدگەرەوەبینیمان
كەئیدێیهەڵوەشاندنەوە)دێـ)كۆن(ستروكسیۆن(لەناوچەیزمانیفەڕەنسیدازۆر

سەركەوتووبوو.
ئەوجاپرسیارێكیدیڕوودەكاتەهایدگەریئەنتی-فەیلەسوف.

هایدگەر،هاوشێوەیڤیتگنشتاینونیتچە،هەوڵدەداتپەیوەندییخۆیبەترادیسیۆنی
ترادیسیۆنە ئەو بەشێكی وەك ئەمە ســەرەڕای ئەو بەاڵم بپچڕێنێت، فەلسەفەوە
دەمێنێتەوە.ئێمەناتوانینهێندەزووببێژینكەداخۆلەوخۆپچڕاندنەكەللەڕەقەی
هایدگەرلەڕاسیۆنالێتییكالسیكی،چیبمێنێتەوە.بەاڵمواتایقۆناغییانەی»بوون
وكات«،هەروەهائەوهەمووبابەتەكەهایدگەرلەدانوستاندنیپڕناكۆكیدالێیاندوا،
بۆ جیهان، ژین و مەعریفە پەیوەندیی مێژوو، تێگەیشتن، هونەر، زمان، لەوانە
مسۆگەر ئەو ئیشەكەی سەرجەم بۆ فەلسەفەیی ئاگامەندیی درێژخایەن ماوەیەكی

دەكەن.

بوونوكات
پرۆگرامەی ئەم هایدگەر بەاڵم وكات«ە. پرۆگرامی»بوون لەدەستپێكدا، ئەمە،
هەڵوەشاندنەوەنەكتەنیابەسەرترادیسیۆندا،بەڵكوبەهەمانشێوەبەسەرهزریخۆیدا
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بەكاردەهێنێت،ئەمەشهۆیەكەبۆئەوەكەبۆچیئەونەیتوانیدرێژەبەنووسینی
بەشیدووەمی»بوونوكات«بدات.هەڵوەشاندنەوەلەفۆڕمیلێكۆڵینەوەدا،لە
فۆڕمیئاخافتنیدیسكورزیڤدا،ئەنجامنادرێت.ئەوجالەكۆتاییدائەوەڕادیكالێتیی
و دەكات ئاوەاڵ نوێ ئاسۆی لەنوێوە هەمیشە كە نییە هزرییە سەرەتاگرییە ئەم
بەردەوامتێڕوانینەسەرەتاییەكانیخودیهایدگەروەردەچەرخێنێت،كەئیتروەك

سەرەنجامیئەوەهزریئەوببێتبەسوڕمێنەرێكیوەكخۆماوە.
پارمێنیدێس، وەك پێشسۆكراتییەكانی هەروەها بەڵكو ئەڕیستۆتێلیس، تەنیا نەك
هێراكلیتێسوئاناكسیماندەرواتابۆپرۆژەكەیهایدگەروەردەگرن.لێرەدادەردەكەوێت
)geschichtlich(كەهەتاچەندهزریهایدگەرمێژووییە–بێگومانمێژوویی
فۆڕمی لە بریتییە هایدگەر بۆ هیستۆری  .)historisch( هیستۆریانە نەك
داتەكان، تۆماری بە گرنگی هیستۆری  :)Geschichte( مێژوو داوەشــاوی
تەنیا پێچەوانەوە بە مێژوویی بەاڵم دەدات، دیكە فاكتی و گرێبەست و قۆناغ بە
لە چ و سەرەتاكانمان لە چ دەدات یارمەتیمان كە دەگەیەنێت شتە ئەو واتای
فەلسەفەی هایدگەر بۆیە تێبگەین. ئەمڕۆمان دۆخی لە بەهەمانشێوە ئایندەمانەوە
پشتمانەوەن، لە تەنیا نەك كە دەبینێت سەرەتایانە ئەو وەك پێشسۆكراتییەكان
بەڵكوهەروەهالەپێشمانەوەن.ئیترلێرەبازنەكەدادەخرێت.هایدگەرلەپاشخانی
سەرجەمبێخەوشییمێژووییوفیلۆلۆژیانەوەكەلەتوێژینەوەیمێژوویفەلسەفەدا
بوون، لەبارەی پرسیارە فەلسەفەدا لە گرنگ پرسیارێكی تاكە دەبێژێت: هەیە،
بێگومانپرسیارێككەهەرگیزنەكراوە.ئەودرەنگترئەرگومێنتدەهێنێتەوە،كە
هەرگیز بەاڵم كردووە، بوون لەبارەی پرسیارەكەیان ئەزموونی پێشسۆكراتییەكان
ئەڕیستۆتێلیس و پالتۆن ئــەوەدا بــەدووی ئەوجا نەهزراندووە، پرسیارەیان ئەو
پرسیارەكەیانلەبیرچۆتەوە.پاشانتیۆلۆژییكریستیانییچەرخیناڤینفەلسەفەی
ئەڕیستۆتێلیوەردەگرێتوبەووەرگرتنەبەتەواویپرسیارەكەلەبارەیبوونلەهزری
پرسیارمان ئێمە كە لەبیرمانچۆتەوە ئێمە دەبێژێت: هایدگەر دووردەخاتەوە. ئێمە

لەبارەیبوونلەبیرچۆتەوە.
»بوون بە وەردەگرێت: هەڵوێست جووتەنییە لەبیرچوونەوە ئەم لەدژی هایدگەر
دەهێنێتە بوون لەبارەی سەرچاوەییە پرسیارە ئەو بەرەو گەڕانەوەیەك كات« و
نێوانەوە.بەاڵمتەنیاكاتێكئەمپرسیارەبەشێوەیەكیسەرگرتوودەكرێت،گەر
ئێمەلەدژیدۆڕاندنیهزرینلەبارەیشوێنەواریڕۆژانەمانوپەیوەندییپراكتیكیمان
پێوەی،پرسیاریبناغەییلەبارەیدازاینوبوونبكەین.هایدگەرئەمەناودەنێت
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ئۆنتۆلۆژییبناغەییكەڕوولەدووجۆریكێشەدەكات:
لە )نەك پراكتیكیانەیدا وەرگرتنی ئاڕاستە لە دازایــن، كە بدرێت پیشان )1  

بەرپرسیارییتیۆریانەیدا(بناغەیپرسیارەلەبارەیبوون.
2(بسەلمێنرێتكەدازاینلەمپرسیارەدالەسەرشێوازیخۆپەرچیوییدەڕوات،ئەو
تەنیاڕوودەكاتەوەخودیخۆی.ئاڕاستەوەرگرتنیپراكتیكیخۆیشیلەسەرەتاوە
پێشئۆنتۆلۆژیانەیە،لێرەشداگەرەكەئۆنتۆلۆژییبناغەییئەوزانستەبێتكەبناغە

بەسەرجەمزانستەكانیدیكەبدات.
ڕووناكاتە بناغە واژەی بە هایدگەر بەئاگابین: كێشەیەك لە ئەوەیە گرنگ بەاڵم
شتێكیسرەوتوو،شتێكیوەكبناغەدانراو،بەڵكوڕوودەكاتەشتێككەبەردەوام
لەبزووتندایە،واتائێمەدەبێتلەكاتەوەلەدازاینتێبگەین–دازاینوەكبابەتی
لە بریتییە ئەمەپیشاندەدرێت، لەژێریدا ناونیشانەكە ئەو بناغەیی. ئۆنتۆلۆژیی
»بوون«و»كات«،بەمەشهایدگەرداواكارییەكیشۆڕشگێڕیبەرزدەكاتەوە.ئاخر
لەترادیسیۆنیئۆنتۆلۆژیداوادادەنراكەتەنیانەگۆڕ،تەنیابوونیهەمیشەوەكخۆ

ماوە،بابەتیڕەهایبااڵترینهزرینە.
كاتبەدیدیهایدگەربناغەبەبوونوبەمەشبەمەغزایبووندەدات.بەاڵمپێویستە
بۆتێگەیشتنلەبوونبزانینكەبوونبەهیچەوە/نەبوونەوەبەستراوەونەشیاوەلێی
جیاببێتەوە،بەڵێهیچبوونیتەنیوە.شیمانەوڕیالێتیینە-بوونلەكرۆكەوەدازاینی
ئامادەیە. هەمووچركەیەك كە نە-بوونە ئەوشیمانەیەی مەرگ دیاریدەكەن. ئێمە
درێژخایەن ماوەیەكی دەزانین ئێمە كە نە-بوونە، مەغزایەدا لەو ڕیالێتی بێگومان
ئاراوەكەتێیدائێمەچیدی نەبووینوكاتێكیدرێژخایەنیشدێتە زایینمان پێش
لێرەنابین.ئێمەهەروەهادەتوانینببێژین:ئێمەلەنێوهیچداڕاگیراوین،ئەمەشلەو
شێوەیەداكەچۆنهیچئێمەدەتەنێت.یانباكەمترسۆزمەندانەبدوێین:دازاینتەواو
كاتەكییە.ئێستاشمەغزایبوونلەوەدایەكەئێمەبەردەوام»ئەویدی«ڕووەوبوون،
،)eigentlich(واتاهیچ،لەنێوئامادەداڕادەگرین–ئێمەتەنیاكاتێكخۆیین
گەرئێمەبریتیبینلەبوون-رووەو-مەرگ.بەاڵمئێمەنابێتلەمەوەكگۆجبوون
وەك دەبێت ئێمە پێچەوانەوە، بە بكەین، پراكتیزەی و تێبگەین وشكهەڵهاتن و
لێیتێبگەین،ئەمبزواوییەشواتایەكیسۆزمەندینییە)واتایەكی ئەوپەڕیبزواوی
خۆش-میزاج(،بەڵكوبریتییەلەمیزاج-مەندی)Gestimmt-sein(لەشێوەی
خۆپەرچاندنیبەردەوامداكەبۆئامادەییشیمانەوناشیمانەی)مەحاڵێتیی–و(

بوونئاوەاڵماندەكات.
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ئاوەاڵهێشتنەوەیپرسیارلەبارەیبوون،وەك»تێگەیشتن«یفاكتیسیتێیدازاین
ڕیالیزەدەبێت.ئایائەمەچواتایەكدەگەیەنێت؟هایدگەربەواژەی»تێگەیشتن«
لێهزرینەكانیخۆیدەخاتەپاڵهێرمینیۆتیكیكالسیكی.ئەودەمەهێرمینیۆتیكی
فریدریششالیەرماخەرلەبەردەمهایدگەریفێرخوازیتیۆلۆژیدابوو.ئەوهەروەها
لەتێگەیشتنیمەغزاداڕوانگەیمێژووییبەجیدی لەمهێرمینیۆتیكەوەفێربووكە
وەربگرێت.هایدگەرهێرمینیۆتیكیكالسیكییلكاندبەداواكارییەكەیفێنۆمێنۆلۆژییەوە
كەبریتیبوولە»رووكردنەخودیشتەكان«.»خودیشتەكان«كەلەالیهوسەرل
واتایناوەڕۆكیئاگابوونیانواتایپێشبینییشتەكانیڕۆژانەدەگەیەنن،الیهایدگەر
وەكفاكتیسیتێدەردەكەون،واتاوەكشتیژیانراووموئایەشەكراو،بەكورتی:وەك
ژیان.بێگومانهایدگەرهەمووشێوەتێگەیشتنێكیبیۆلۆژییانەلەمحاڵەتەبەدوور
دەگرێت،بەڵێتەنانەتلەكاتیئەنگاژمۆناسیۆنالسۆسیالیستییەكەیدادەستبەرداری
ئەگەرە بە قایلبوون لە دەیپارێزێت هەڵوێستەش ئەم و نابێت میانەگیرییە ئەم
بیۆلۆژییەڕەگەزگەراییەكانینازییەكان.هایدگەربۆیەكەمجارلەموحازەرەیەكداكە
زەمێستەریهاوینەیساڵی1925بەناونیشانی»رێبەریبۆمێژوویتێگەیكات«
خوێندییەوە،لەبریی»ژیان«،»دازاین«دادەنێتو»دازاین«وەكلە-بزووتندا-بوون
وفاكتیسیتێدیاریدەكات.كەواتەئێمەدەتوانینهزریهایدگەرلە»بوونوكات«دا
ناوبنێینهێرمینیۆتیكیفێنۆمێنۆلۆژیانەیفاكتیسیتێ،یانبەناونیشانیموحازەرەكەی
زەمێستەریهاوینەی1923ناویبنێین»ئۆنتۆلۆژی.)هێرمینیۆتیكیفاكتیسیتێ(«.
كات« و »بوون باڵوكراوەكەی بەشە بۆ چواندنی تەنیا دیاریكردنە ئەم بێگومان
فەلسەفەی )دێـ)كۆن(ستروكسیۆنی( هەڵوەشاندنەوەی دەبوو دووەم بەشی هەیە.
ترادیسیۆنیتەواوبكات.ئێمەدەتوانینببێژینكەهایدگەرئەمهەڵوەشاندنەوەیەی
كردبەئامانجیخۆی.ئێمەپێویستەهێرمینیۆتیكیفاكتیسیتێوەكئامادەكارییەك

بۆئەممەبەستەشۆڕشگێڕییەتێبگەین.
ئایامەسەلەكەلەحاڵەتیئەمئۆنتۆلۆژییەداچییە؟كێپەرەگرافی)8(ی»بوونو
كات«بكاتەوە،نەكتەنیادەبینێتكەلێرەدامەسەلەكەڕوولەچیدەكات،بەڵكو
بەتایبەتی كەسە ئەو بكات. لەچی ڕوو مەسەلەكە دەبوو كە دەبینێت، هەروەها
دەبینێت،كەلەبەشیدووەمیپالنبۆدانراوهیچباڵونەكرایەوەولەبەشییەكەمیش
لەكۆیسێتەوەرتەنیادووتەوەرباڵوكرانەوە.هایدگەرڕایگەیەندبووكەتەوەری
كاری ئەو بەاڵم لەخۆدەگرێت، بوون« و »كات كێشەی یەكەم بەشی سێیەمی
كە دانا فێنۆمێنۆلۆژی«ی بناغەییەكانی تەوەرە،»كێشە ئەم لەبریی و تێدانەكرد
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موحازەرەیەكبوووزەمێستەریهاوینەی1927لەماربورگخوێندبوویەوە.
بەشیدووەمدەبووسێتەوەرلەخۆبگرێتوهایدگەرنیازیوابوولەوتەوەرانەداخۆی
بەكانتودێكارتوئەڕیستۆتێلیسەوەخەریكبكات.بەڕوونیدیارەكەهایدگەر
گریكەكان. الی بۆ بباتەوە پاش بەرەو مۆدێرنەوە لە فەلسەفە مێژووی دەیویست
كە هەڵبگرێت، مێتافیزیك« كێشەی و »كانت ناونیشانی دەبوو یەكەم تەوەری
هایدگەرلەموحازەرەیەكیزەمێستەریزستانەی1925/26داگۆڕانیپێدا،پاشان
)1929( دافۆز لە كاسیرەر ئێرنست لەتەك بەناوبانگەكەیدا دانوستاندنە لەكاتی
خوێندیەوەوهەمانساڵوەكئیشێكیسەربەخۆباڵوكرایەوە.پەرەگرافەكانی19
هەتا21ی»بوونوكات«یەكەمئاماژەیەكڕووەوتەوەریدووەملەخۆدەگرن.
پێدەچێتتەوەریسێیەمیبەشیدووەمئەوتێكستەبێتكەنووسینی»راڤەگەلی

فێنۆمێنۆلۆژیانەیئەڕیستۆتێلیس«هەنگاوەسەرەتاییەكانیپێكدەهێنن.
كەواتە»بوونوكات«ئیشێكیتەواونەكراومایەوە.پێدەچێتلەبەرئەمەبووبێت
كەهایدگەرلەنامەیەكدابۆماكسكۆممەرێل)4یئۆگوستی1942(ئەمتاكە
»پێش دەنووسێت هایدگەر وەك كتێبەكە، »شكستێك«: ناونا خۆی كتێبەكەی
هەنگاوەبەواتاكەدەپچڕێت«.كەواتەهایدگەرلەكاتیباڵوكردنەوەیدادەیزانیكەئەو
)Kehre(«ناتوانێتپرۆژەكەیبەگوێرەیپالنئەنجامبدات.پاشان»وەرچەرخان
ئاشكرایدەكاتكەبۆچیپرۆژەی»بوونوكات«بەتەواونەكراویمایەوە.ئێمە
دەتوانینبەپوختیببێژینكە»وەرچەرخان«چیلەخۆدەگرێت:ئەوەبەسنییە
واتایە ئەو ئەمەهەروەها بەاڵم بكرێت. بوون لەبارەی پرسیار بوونەوەرەوە لە كە
بكرێت،وەك بوون لەبارەی دازاینەوەپرسیار لە نییە ئەوەبەس دەگەیەنێتكە:
چۆنهایدگەرلە»بوونوكات«دادەیكات،بەپێچەوانەوە،مرۆدەبێتلەزاینەوە
/بوونەوە)Seyn(لەبارەیبوون)Sein(بپرسێت.بێگومانمەسەلەكەلێرەدا
ئەو  )Seyn(بوونەوە لە پرسیاركردن بەڵكو نییە، ڕوانگەكە گۆڕینێكی تەنیا
واتایەدەگەیەنێتكەلەكاتەوەپرسیاربكرێت–بەڵێزۆرتریشلەمە:ئەوواتایە

دەگەیەنێتكەلەجیاوازییئۆنتۆلۆژییەوەپرسیاربكرێت.
لەسەری و وەربگرێت بناغە وەك كالسیكی فەلسەفەی نەیتوانی هایدگەر كەواتە
ئەو بێگومان بگێڕێت. بوون پرسیاری لەبیرچوونەوەی لەدژی خۆی شۆڕشەكەی
مەبەستیبووڕەخنەیەكیشۆڕشگێڕلەترادیسیۆنبگرێت،بەاڵمگەرئەوڕەخنەیەی
دیسكورزیڤی داڕشتنی و شرۆڤەگەل و كۆنسەپتگەل ڕەخنەكە ئەوسا بگرتایە،
و »Beiträge zur Philosophie« ئیشەكانی چۆن وەك دەتەقاندەوە،



281

دیاریكردنی هەروەها دەدەن. پیشان ئەوە بەدواوە لە1936 »Besinnung«
تێگەی»بوون«لەپەرەگرافەكانیسەرەتای»بوونوكات«داپیشانیدەداتكە
هایدگەرچەندزۆرهەرلەسەرەتاوەخۆیلەسەرئەمڕێگەشۆڕشگێڕییەدەبینییەوە.
بەوشێوەیە لەبارەی»بوون« ناتوانێت بداتكەمرۆڤ پیشانی ئەوهەوڵیدەدا
پرسیاربكاتكەلەبارەیئەدگاریشتەكانبەگوێرەیفۆڕمەباوەكانیبڕیاردەیكات.
گەرئێمەببێژینشتێك»هەیە»)ist(،ئەوائەمەئاماژەبۆواتایەكدەداتكە
جیاوازەلەهەرمۆركێكلەمەغزایەكیئەمپیریدا،یانوەكهایدگەردەبێژێت،جیاوازە
بڕیاری»مێزەكە دەدرێت. بەشتەكان كایەی»ئۆنتی«دا لە لەهەرمۆركێككە
سەوزە«،بڕیارەلەكایەیئۆنتیدا،ئەمبڕیارەشدەشێتدروست)صحیح(یانهەڵە
بێت،بەاڵمگۆتەیمێزەكە»هەیە«،بەتێڕوانینیهایدگەرلەدووانەیدروست/هەڵە
مەسەلەكە دەگرێتەوە. گۆتەكە )Wahrheit( ڕاستیی »بوون« دەكات. تێپەڕ
لێرەدابریتییەلەئۆنتۆلۆژێتی،واتاكێشەكەڕوودەكاتەشتێكیترانسێندێنت.ئاخر

»بوونتەواوترانسێندێنتە».

دازاین
پەیوەندییەكی كە هزرینە بوونەوەرێكەوەشیاوی الیەن لە تەنیا ترانسێندێنتە ئەم
ئەنجام ئاڕاستەیخودیخۆی بە پەرچاندن كە بوونەوەرێك هەیە، خۆیدا لەتەك
دەدات.ناویئەمبوونەوەرەدازاینە.بابەتەسەرەكییەكەی»بوونوكات«بریتییەلە
»شرۆڤەیدازاین«،ئەمەشواتایەكیئەوتۆدەگەیەنێتكەدازاینتەنیاخۆیكردووە
بەبابەتنەكشتێكیدیكەیجیاوازلەخۆی،ئەوشرۆڤەیخۆیدەكاتوتەنیاو

.)existiert(بەردەواملەنێوئەمشرۆڤەیەدائەكزیستێنسدەكات
فەلسەفەدا ترادیسیۆنی لە كە نییە سەبژێكتە ئەو هایدگەر الی دازایــن كەواتە
خۆپەرچاندن، شیمانەی ڕوودەكاتە هایدگەر مەبەستی نەخێر، لێكراوەتەوە، بیری
وەك پرسیاركردن و كراو بارەوە لە پرسیار و پرسیارلێكراو خۆپەرچاندنەش ئەم
و ئەبستراكت بڕیاری( )واتا كاتیگۆریی لەنێو نەك دەكات دیاری یەكایەتییەك
گشتێنەردابیانچەسپێنێت.ئێمەلەمجێنێوەندییەدابەپێشبینییەكیزۆرنائاسایی
لە دەبوو مرۆڤ كە نەدەكرا لەوە گومانێك هیچ ئێستا هەتا دەگەین. هایدگەر
و مێتۆد و بابەت لەنێوان جیاوازی بەڕوونی زانستیدا و فەلسەفەیی توێژینەوەی
هیپۆتێزدابكات،بەاڵمئێستاهایدگەربەپێشنیارێكیسانابۆئەوە،كەئەمجۆرە
خۆپەرچیوی پەیوەندیی جێگەیدا لە و هەڵبوەشێنرێتەوە بناغەییە تێگەیشتنە
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پرسیاركەروپرسیارلێكردنوپرسیارلەبارەوەكراودابنرێت،تەحەدایترادیسیۆنی
فەلسەفەوبەمەشسەرجەملۆگیكدەكات.ئەوتێكستانەكەتێیاندا»وەرچەرخان«
دەردەكەوێت،پیشانیدەدەنكەچمەعریفەیەكبەمپەیوەندییەخۆپەرچیوەشیاوی
پێگەیشتنە،بەاڵمهاوكاتپیشانیدەدەنكەمرۆدەبێتلەپێناویگەیشتندابەو
هاوینەی1927دا زەمێستەری موحازەرەی لە هایدگەر بدات. هەقێك چ مەعریفانە
كێشەیە بەم سەبارەت بەركوڵێكمان فێنۆمێنۆلۆژی«( بناغەییەكانی )»كێشە
لەبیرچووەوە، تەنیا »نەك لەبیرچوونەوە كە ئەوە هۆی دەبێژێت: ئەو پێدەدات.
»كرۆكی بۆ دەگەڕێتەوە لەبیردەچێتەوە«، لەبیرچوونەوەی خودی تەنانەت بەڵكو
ئێكستازیانەیلەبیرچوونەوە«.ڕەخنەیهایدگەرلەترادیسیۆنیفەلسەفەئەوەیە،كە
ئەولەالیەكبوونولەالیەكیدیپرسیارلەبارەیبوونیكردووەبەبوونەوەرێك،

بەئۆبژێكتێك،بەمەشلەخۆپەرچاندنیدەركێشاونودازاینیشتاندووە.
و هەیە تایبەتییان حاڵەتێكی بــوون، لەبارەی پرسیار و دازایــن بــوون، كەواتە
Das(دەتوانینلەمحاڵەتەمەغزایبوونتێیبگەین.»مەغزابریتییەلەئاڕاستەی
Woraufhin(پرۆژەكەبەڕێیمەبەستوئاگاداریوبەشداریكردنەوەبونیادنراوە
ولێوەیشتێكوەكشتێكشیاویتێگەیشتندەبێت«.شرۆڤەیدازاینوتێگەیشتن
ناوبنێت ئەمە هایدگەر گەر دەدرێن. ئەنجام بەردەوام ئەوان نابن، تەواو هەرگیز
نابێتلەمەغزایبناغەڕشتنیكالسیكیدالێیتێبگەین. بناغەیی،ئەوا ئۆنتۆلۆژیی
»بناغە«شیمانەیە)كەلەڕوانگەیهایدگەربااڵترەلەهەقیقەت(بۆپرسیارلەبارەی
مەغزایبوون.ئۆنتۆلۆژییبناغەییهەروەهاپیشانیدەداتكەئەوخۆیدەتوانێت
بكات. دەڤەرییەكان( زانستییەجیاوازەكان)ئۆنتۆلۆژییە بەشە ڕێنومایی دەبێت و
بەاڵمهایدگەردوایكۆتاییهێنانبەنووسینی»بوونوكات«وازلەمداواكارییەی

فەلسەفەدەهێنێت.
دازایننەكتەنیاتوانستیتێگەیشتنیهەیە،ئەوخۆیتەنیاوەكتێگەیشتنشیاوی
تێگەیشتنە.بێگومانئەمەواتایەكیئەوتۆناگەیەنێتكەدازایننەتوانێتئەمجۆرەی
بوون،كەلەڕاستیداسەرچاوەییە،پشتگوێبخاتیانتەنانەتئاگامەندانەبیچێنێت،
بەاڵمگەردازاینئەمكارەبكات،ئەوساجۆریبوونیخۆیلەبیردەچێتەوە،ئەوسا
ئەوچیدیخودیخۆینییە،بەڵكوبەربۆتەوە)verfallen(.دازاینپێشهەموو
شتێكئاوەاڵییەبۆبوون،كێشەیئەوخودیبوونە.هایدگەرلەسێڕووەوەئاوەاڵیی
دیاریدەكات:دۆخوتێگەیشتنوقسە.دۆخئاماژەیەبۆمیزاجمەندی،بەاڵمڕووی
میزاجمەندینەكراوەتەئەمیانئەوموئایەشەیە،بەڵكوڕوویكراوەتەشیمانەبۆ
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ئەزموونكردنیسەرجەمێتییلێرەبوونیخۆمانوشوێنەوارەكەمان.ئەوسەرەنجامەكە
لەبەرانبەریەكدانانی»موئایەشە«)كەبۆهایدگەریزاهیدوشەیەكەبۆدێكادێنس(
وئەزمووندەكەوێتەوە،ئەوەیەكەئێمەلێرەمەبەستمانە.ئەزموونوشەیەكیدیكەیە
بۆئەویەكایەتییەكەلەنێوانئاوەاڵییخۆپەرچیویدازاینوبوونداهەیە.هایدگەر
لە ئێمە ڕووندەكاتەوە. مەلەل( / Langeweile( خایاندن نموونەی بە ئەمە

خایاندنداقێزمانلەئەمیانلەئەونابێتەوە،بەڵكولەسەرجەم.
)رێس و هزری شتی و ئێكستێنزا( )رێس كشاو شتی جیابوونەوەی بە دێكارت
كۆگیتانس(ترادیسیۆنێكیچەندسەدساڵییهێنایەگۆڕێ،بەاڵمهایدگەردەیەوێت
بەهزریدازاینخۆیلەمجیابوونەوەیەبەدووربگرێت.دێكارتمنیهزریویوەك
هزریوە ئەمشتە هزریو(. كۆگیتانس)شتی ڕێس نا ناوی و كرد دیاری جەوهەر
بەتەواویلەدازاینیجەستەییپەتیجیابۆتەوەووەكئەمەشناشێتخاوەنیهیچ
مۆركێكیجەستەییبێت،بەمەشلەسەرجەمشتەئەستووییەكان،كەلەنێولەشدا
وەكشتێكیكشاوسەرهەڵدەدەن،جیابۆتەوە.بەمەشئەستوویپەتی،وەكشتی
كشاو،بەتەواویلەشتیهزریوجیابۆتەوە.هایدگەرلەسەرەتای»بوونوكات«ەوە
)پەرەگرافی8-11(دژیپێشبینییەكدەوەستێتەوەكەبەبڕوایئەودەگەڕێتەوەبۆ
دێكارت،ئەوپێشبینییەشداواكارییەكەبۆدانانیسەبژێكتوەكبناغەییانتەنانەت
وەكسەنتەریفەلسەفە.بەدیدیهایدگەركێبەمچەشنەبەزرێت،ئەوكەسەبە
هیچشێوەیەكبەپرسیاریبوونودازاینناگات،چونكەئەوئۆنتییانەدەهزرێت.بەم
تێڕوانینەیهایدگەركێشەیەكیدیڕووندەبێتەوە:ئەووایدەبینێتكەلەترادیسیۆنی
فەلسەفەداهەرگیزبەگونجاویپرسیاریڕاستینەكراوە.لەمترادیسیۆنەدابنەمای
بوو بریتی دەدوێین( لێی پاشان و بڕدەكات پارمێنیدێس لێوەدەرچوون)كەهەتا
لەجیابوونەوەیهزروبوون،جیابوونەوەیەككەبێگومانوەكگریمانەدانرابووو
پاشانسكۆالیستەكانهەوڵیاندابەگریمانەییەكگرتنەوەیەكیهۆش/زانینلەتەك
adaequatio intellectus ad( بگونجێننەوە پێكەوەی شتەكان/بووندا

.)rem
هایدگەرلەدژیئەمەهزرێكدادەنێتكەنەكتەنیاڕەچاویجیاوازیینێوانبوونو
بوونەوەردەكات)بوونبوونەوەرنییە(،بەڵكوئەمجیاوازییەهاوكاتوەكیەكایەتی
/ئیدێنتیتێدادەنێت،چونكەپرسیارلەبارەیبوونپرسیارنییەلەبارەیبوونەوەر–
genitivusobjectivus/(پرسیارەكەسەربەبوونە،پرسیاركردنێكیبوونە
genitivussubjectivus(.كەواتەئەوەكەهایدگەرناویدەنێت»جیاوازیی
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ئۆنتۆلۆژیانە«)DieontologischeDifferenz(،بریتییەلەجیاوازییبوون
وبوونەوەر،بەاڵمهاوكاتبریتییەلەیەكایەتییان،بێگومانیەكایەتییەككەهایدگەر
وەكبزۆكدایناوە.ئەمیەكایەتییەشیاویدیاریكردنیانپێناسەكردننییە،بەڵكو
لەئاسۆدەچێت:گەرمرۆهەوڵبداتلێینزیكبكەوێتەوە،ئەودووردەكەوێتەوە.
لێرەشدائەوەكەبۆبوونچواندنیهەیە،بۆدازاینیشهەیەتی»بێگوماندازاین
لەڕوویئۆنتییەوەنەكتەنیانزیكییەیاننزیكترینە،بەڵكوتەنانەتئێمەخودی
ئەوین.سەرەڕایئەمەیانلەبەرئەمهۆیەئەولەڕوویئۆنتۆلۆژییەوەدوورترینە«.
بناغەیەبۆئەوەكەهایدگەروەك نامۆ، نزیكترین،ئاشناو دوانەتییدوورترینو
جیاوازییئۆنتۆلۆژیانەدیارییدەكات.هەمووهەوڵێكبۆدیاریكردنییانئاشناكردنی
تێگەییانەیئەوجیاوازییەشكستدەهێنێت،چونكەئەوهەوڵەهەمیشەتێگەییە.
پاشانهایدگەربەشرۆڤەیكۆنكرێتیفێنۆمێنۆلۆژیانەپیشانیدەداتكەپێویستە

بەپێچەوانەیترادیسیۆنەوەبیرلەڕۆژانهێتیبكرێتەوە.

زۆرگە،كراوەیی،ساما
بكەین ڕەچاوی بەبێئەوەی لێرەیە و دەیبینینەوە خۆماندا پێش لە ئێمە كە ئەوە
یانبەكاریبهێنێن)ئەمچەكوشەكەلەمالیانلەوالكەوتووە(،هەروەهابەردەستی،
ئامراز)ئەمچەكشە(كەئێمەلەژێرزەمینەكەهێناومانەبۆئەوەیكاریپێبكەین،
گرنگییەكیان هەمیشە دەبێژێت، هایدگەر وەك بەڵكو، نین، لێرە ئاسان هەروا
)Bewandnis(هەیە:هەمووبابەتێكپێشئەزموونیانە)بەئاپریۆری-و(لە
هەبووییەكەیتێپەڕدەكات،چونكەئێمەهەمیشەلەسەرەتاوەلەجیهانیدەورمان
تێگەیشتووین.گەرچیدازاینهەمیشە»هیخۆمییە«،بەاڵمئەمتێگەیشتنەهێشتا
هەرلەالیەنمنێكیدابڕاویدێكارتییەوەناهێنرێتەئاراوە.دازاین»لەجەوهەرەوە
لەتەكبوونە«.بێگومانئەمدیاریكردنەئۆنتینییە،مەبەستیلەوەنییەكەگوایە
مرۆڤانیدیكەهەن.گەرمەبەستیهایدگەرئەمەبووایە،ئەوسادیاریكردنەكەبەڕاستی
ئەكزیستێنسیال- مەغزایەكی پێچەوانەوە بە دیاریكردنە ئەم نەخێر، دەبوو. پووچ
ئۆنتۆلۆژیانەیهەیە:نەشیاوەبەبێئەوانیدیبیرلەدازاینبكرێتەوە.تەنانەتلەو
كاتەداكەمنبەتەنیام،ئەواتەنیالەبەرئەوهۆیەكەسانیدیلەوێنین،چونكەمن
لەكرۆكەوە»لەتەك-بوون«م.ئەوجاهایدگەرپەیوەندییئێمەبەشتەبێگیانەكانەوە،
دیاری )Besorgen(بێزۆرگن وەك بەردەستییەوە، و هەبوو لەپێشدەستدا بە
دەكات،بەاڵمپەیوەندیبەئەوانیدییەوەوەكفیورزۆرگە)Fürsorge(،ودازاین
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وەكزۆرگەدیاریدەكات.واتایزۆرگەالیهایدگەرئەوەنییەكەئێمەلەژیانی
ڕۆژانەدالێیتێدەگەین،واتاوەك»هەبوونیخەم/مشووربۆ...«وبەتەنگەوەهاتن،
ئەوەی پێش دەدات. پیشان كاتەكیمان بوونی شێوازی و جۆر »زۆرگە« نەخێر،
ڕووبكەینەئەمدیاریكردنەتایبەتمەندە،پێویستەببینینكەهایدگەربەڕوونكردنەوەی
لەڕوانگەیەكیفەزاییەوەپێشبینیی لەتەكبوون، پێشدەستهەبوووبەردەستیو
دازاینیكردووە.مایەیسووڕماننییەگەرلێرەكاریگەرییئەوڕوونكردنەوانەببینین
كەكانتسەبارەتبەلێڕوانین)Anschauung(ئەنجامیداون،ئاخرهایدگەر
ساڵی1929ئەمبابەتەیلەنووسینی»كانتوكێشەیمێتافیزیك«دا)واتا،وەك
هایدگەرخۆیلەپێشگۆتندابۆچاپییەكەمدەبێژێت،لە»یەكەمداڕشتنیبەشی
لە كانت باس. بەر خستە بەفراوانی كات«دا( و »بوون )باڵونەكراوەی( دووەمی
»رەخنەیئاوەزیپەتی«دافەزاوكاتوەكفۆڕمیلێڕوانینیپەتیپێناسەدەكات.
فەزابریتییەلەفۆڕمیلێڕوانینیدەرەكی،كاتبریتییەلەفۆڕمیلێڕوانینیناخەكی.
ڕوودەكاتە دازایندا حاڵەتی لە  )das Da( »لێرەكە« سەرەتا هایدگەر الی
لەنێو-جیهان-بوون-یفەزایی.ئاخافتنلەبارەیلەنێو-جیهان-بوونیانلەبارەیلەنێو-
تۆپۆگرافیانە تەنیا »لەنێو«ەكە كە هەیە ڕەهەندەی ئەو سەرەتاوە لە هەر بوون
دیارینەكرێت.دازاینلەنێوجیهاندانییەهاوشێوەیسەموونلەنێوزەرفدا.دازاین
لە »لەنێو«ەكە واتا هەیە، جیهانەوە بە )رێفلەكسیڤی( پەرچیوی پەیوەندییەكی
ئاشنا-. مامەلەی مەغزای لە لەنێوجیهاندایە دازاین تێپەڕدەكات.»بەاڵم فەزاێتی
زۆرگەخۆرلەتەكبوونەوەرینیۆجیهانییانەپێگەییودا«.ئەمسیتاتەبەئاماژەوەبۆ
بێزۆرگنپیشانیدەداتكەكات،وەكفۆڕمیپەتییلێڕوانین،بۆهایدگەرزۆرلەفەزا
گرنگترە.كاتبۆئەو،هەروەهابۆكانت،بریتییەلە»فۆڕمیسێنسیناخەكی«،
بۆ بەڕاستیمەسەلەكە ناخەكیمان«. لەدۆخی و لەخۆمان فۆڕمی»روانین واتا
هایدگەربەچەشنێكەكەكات،وەكفۆڕمیسێنسیناخەكی،نەكتەنیابناغەییە
بۆدیمەنزیۆنی)دووریی-و(فەزاییانەیئەزموونكردن،بەڵكوهەروەهاپێكهاتەیەكی
بناغەییمەعریفەیەبەتەواوی.هایدگەربەوەدالەتەككانتدایەكدەگرێتەوە،كەئەمیش
هاوشێوەیكانتدەبێژێت:»كاتپێشئەزموونیانە)بەئاپریۆری–و(بریتییەلە

مەرجیفۆرمالیسەرجەمدیاردەكان«.
پەیوەندییە ئــەو  )das Da( »لێرە«كە ــای وات كە ــت ــەوێ دەردەك ئێستا
ئاوەاڵیی دەنێت نــاوی هایدگەر كە جیهانەوە و خۆی بە دازاینە تایبەتییەی
)Erschlossenheit(.ئەوئاوەاڵییەلەزۆرگەدادەردەكەوێت،واتایزۆرگەش
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)ی بوون-لەال وەك )جیهاندا( »خۆ-لەسەرەتاوە-هەر-هەبێت-لەنێو لە: بریتییە
كەواتە »خۆ-لەسەرەتاوە«، پێكەوەدانانی پێگەییودا(«. نێوجیهانییانە بوونەوەری
»هەر-هەبێت«، پێكەوەدانانی هەروەها ،)Vorgreifen( دەستپێشخەری هینی
پیشانی گەرەكە بەردەوامدا، ئامادەیی لەتەك »هەمیشە-هەر-هەبوو-بێت«، واتا
ئامادە،هاوكاتو ئایندەو ڕابردووو كاتدا: لەسێدوورییەكەی دازاین بداتكە
دەرپەڕینی وەك ئەو، نییە، زۆرگەی دازاین دەكات– ئەكزیستێنس بەهەمانشێوە

ئەكزیستێنسیەلڕووەوكات،بریتییە)ist(لەزۆرگە)...(.
هەروەها دەردەكەوێت«، خۆیی زۆرگەی مەغزای وەك »كاتێتی بینیمان: پێشتر
بینیمان:»یەكێتییەسەرچاوەییەكەیبونیادیزۆرگەخۆیلەكاتێتیدادەبینێتەوە«.
»بوون- زۆرگە ببێژێت دەتوانێت هایدگەر بۆچی كە دەبینین، ئێستا ئێمە بەاڵم
تێگەیشتن و دۆخ وەك كە دازاین« تایبەتییەی »كراوەییە ئەو ــەرگ«ە. رووەو-م
ئەم سەرچاوەیی«. »سەرجەمێتیی ڕوودەكاتە دەردەكەوێت، )Rede( قسە و
سەرجەمێتییەلەسێدوورییەكەیكاتداشیاویدەركەوتنە.فاكتیسیتێوفڕێدراوی
پەیوەندیبەڕابردووەوەدەكەن،بوون-رووەو-مەرگپەیوەندیبەئایندەوەدەكات،
هەنووكەوە بە پەیوەندی ،)das Da( »لێرە«كە واتا )ئامادەیی(، پرێزێنس
و درشتن تەوەرەی دوو ئەكزیستێنس)پرۆژە( و )فڕێدراوی( فاكتیسیتێ دەكات.
هەردووكیانمەرجییەكترین.»لێرە«كەئەو»نێوان«ـەزۆرجارجەختلێكراوەیەكە

بناغەبەجیاوازیویەكایەتییەكاندەدات.
جووڵێنەر شێوەیەكی ،)Entschlossenheit( ورەیە هاوكات كە ئاوەاڵیی
وەردەگرێت،چونكەهایدگەروەكبوون-رووەو-مەرگلێیتێدەگات.ئەمەلەشێوەی
»سام«دا)Angst(دەردەكەوێت.سام،جیاوازلەترس)Furcht(كەبەڕێی
شتێكیكۆنكرێتەوەدەەێنرێتەگۆڕێ،هیچهاوبەندێكیئەمپیریینییە.ئێمەساممان
نییە،ئێمەبریتینلەسام،بێگومانگەرهاتووئێمەئاوەاڵبین.ئێمەدەبێتئەم
سامە،واتابوون-رووەو-مەرگ،قبووڵبكەین.دازاینیخۆییورەیەبۆقبووڵكردنی
هیچ/نەبوون.بێگومانئێمەبۆنێودازاینفڕێدراوین،بەاڵمگەردازاینمانبریتی
بێتلە»رەوتبەستنڕووەومەرگ«،ئەوسائێمەهەروەهاپرۆژەین.ئەمڕەوتبەستنە
بۆخۆییترینشیمانەی ئازادبوونە ئازادبوونە.»دازاینشیمانەی بااڵترینشیمانەی
بوون)fürdaseigensteSeinkönnen(«.هەروەهاناشیمانەبۆبوون
هاوبەهایەبەشیمانەبۆبوون.ڕەوتبەستنبۆنێومەرگئەزموونێكیسنوورییە/

ئەوپەڕینادیارە)Grenzerfahrung(لەتەكئەم)نا(شیمانانەدا.
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»مرۆ«وویژدان
ئاساییتر شتێك هیچ كەواتە ناكات. سنووری ئەزموونی بەردەوام مرۆڤ بێگومان
بۆ هایدگەر خۆ. خودی لەسەر ئەزموونە ئەو باری البردنی بۆ هەوڵدان لە نییە
خۆبەدوورگرتنلەمئەزموونەسنوورییە،فۆرمولەكردنێكیشایانیسەرنجدەدۆزێتەوە:
»دازاینلەنێوخۆیەوەبۆنێوخۆیبەردەبێتەوە،بۆنێوبێزەمینەییوهیچێتیی

ڕۆژانەیناخۆیی«.
كات«دا و »بوون 35-38ی پەرەگرافەكانی لە »ناخۆیی« جێناوی بە هایدگەر
هەمووشێوەكانیبەربوونەوە)Verfall(یخۆیی،وەكچەقەچەق،فزوولییەتو
دوواتایی،پیشاندەدات.بەربوونەوە)Absturz(بۆنێوبێزەمینەییبوونیناخۆیی
دی جارێكی »مرۆ«وە بەرێی دەردەكەوێت. بەناوبانگدا )»مــرۆ«(ی »مان« لە
ڕووندەبێتەوە:هایدگەرسەرجەمفەلسەفەترادیسیۆنییەكانكەمرۆڤ)سەبژێكت(
دەروونــی، )دۆخی دەروونییەوە فێنۆمێنی لە لێرەشدا و دادەنێن سەنتەر وەك
بە دادەنێن، لۆگیكوەكپێور ئاخافتنیدیسكورزیڤو یان موئایەشە(دەردەچن
بەڵگەیەكی »مرۆ« فێنۆمێنی هایدگەر ڕوانگەی لە دەزانێت. سەرنەگرتوو هەوڵی
نەشیاویهەڵوەشاندنەوەیەبۆئەوتێڕوانینەكەدۆخیئەمڕۆوەكسەرجەمهیچی
دیكەنییەجگەلەفۆڕمیكیبەربوونەوە.ئەمدیاریكردنەتەنیاكولتووری-رەخنەیی
خەوشداری فیگورێكی »مرۆ« سیستەماتیكییە. پالەێزێكی هەروەها بەڵكو نییە،
دازاینە.دازاینبریتییەلەوبوونەتایبەتییەكەپرسیارلەبارەیمەغزایبووندەكات.
دازاینهاوكاتئەوەیەكەپرسیاردەكاتوهەروەهاپرسیارلەبارەیدەكرێت.بەاڵم
»مرۆ«بەپێچەوانەوەپرسیارناكات،ئەوقایلەبەوەاڵم،بەچەقەچەق.»مرۆ«،
هیستۆریانەیە(، و كاتەكی پرسیاركردنەوە)كە بەردەوامی بزووتنی پێچەوانەی بە
وشكەهلهاتووە.بەاڵمكاتێكئێمەهایدگەردەخوێنینەوە،نابێتبەئاخافتنیئەولە
»مرۆ«بەسەهوودابچینوبیرلەجەماوەریسەرجادەكانبكەینەوە.»مرۆ«ئەو
دازاینەیەكەخۆپەرچیوییەكەیخۆیلەدەستداوە،ئەوبریتییەلە»غوربەت«بە

ئێمەوەولەنێوئێمەدا.
تێڕوانینیهایدگەرسەبارەتبەهەبوونی»مرۆ«تێڕوانینێكیقەدەریینییە.هایدگەر
)Zerfall( بەربوونەوەدا لە بەتایبەتی كە دەبێژێت تایبەتمەندەكەی لۆگیكە بە
دەبێت ئێمە هەڵەن. زۆر بڕیارەكانمان ئاخر دیاردەدات. پێچەوانەكەی بۆ شیمانە
كە ئەوە یان پێ، بۆسەر هەڵبگێڕینەوە لەسەرسەرەوە مەئریفەكانمان و جیهان
ناخەكیترینە،ئاڕاستەیدەرەوەیبكەینبۆئەوەیڕاستیببینین.تەواوئاشكرایە
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كەهایدگەردۆخیسیاسیوكولتووری)وفەلسەفەیی(یسەردەمەكەیبەگەندەڵ
دادەنا.بەاڵمهیچچاكسازییەكلەدژیگەندەڵییهەمەكییانەیپەیوەندییەكۆمەاڵیەتی
وسیاسیوكولتوورییەكانیارمەتیماننادات،تاكەیارمەتیدەرێككەهەبێت،شۆڕشە.
دەتوانینببێژینكەهایدگەرهەوڵدەداتئەمشۆڕشەلە»بوونوكات«دابەبێ
هیچحوكمێكیمۆرالییانبەبێدیاریكردنێكینێگەتیڤئەنجامبدات،هەروەهائەو
تێبینییەشڕاستە،كەكاتێكئەوهەوڵدەداتخۆیلەدەنگێكیگەڤكەریمۆرالی
ویژدان«ـهكەی »بانگی لە دەتوانین بۆیە نییە، متمانە جێی هێندە بەدووبگرێت،
هایدگەرداهەروەهابانگەوازێكببیستینكەلەوەسفكردنی)دێسكریپسیۆنی–و(
پەتیتێپەڕدەكات.هایدگەرلە»بانگیویژدان«دالێهزرینەكانیپێشینیكۆدەكاتەوە.
ویژدان تێبگەین. »شتێك« لە ئێمە كە دەكات وا ویژدان هایدگەر تێڕوانینی بە
ئاوەاڵكەرە.كاتێكویژدانبانگدەكات،ئیتربەوبانگكردنە)دازاین–و(ئاوەاڵدەكات.
ئەوەخودیدازاینەكەبانگدەكرێت–ئەوبانگدەكرێتبۆتوانستیخۆییترین
هەمانشێوەی بە ویژدان، پێیە بەم گوناهباربوون. خەتابار خۆییترین و خودبوون
دازاین،خۆپەرچیوە.هایدگەردەبێژێت:»دازاینلەنێوویژداندابانگیخۆیدەكات«.
بریتییە نییە،بەڵكو ئێمەدەتوانینئەودەرەنجامەدەربكێشین،كەدازاینویژدان
)ist(لەویژدان،بەاڵمئەوتەنیاكاتێكویژدانە،گەرئەوئاوەاڵبێت،ئەمەش،لە
ڕوویكاتەكییەوە،ئەوواتایەدەگەیەنێتكەدازاین»بوون-رووەو-مەرگ«ە.بێگومان
بانگیویژدانشتێكنییەومرۆڤبەكەیفیخۆیخاوەنیبێت.ئاشكرایەكەئەو
بانگە»لەنێومنەوە«دێت،بەاڵمهەروەها»بەسەرمندا«دێت.لێرەدادەردەكەوێت
لەدەسەاڵتخستنی و ڕێژەیی ئۆتۆنۆمییەكی نێوان لە هایدگەر شرۆڤەكەی كە
)لەسەنتەردەرهێنانی(دازایدائەمسەروئەوسەردەكات–)لەنێومندا(بانگدێت
)”Es”ruftinmir(.هایدگەرتێبینیدەداتكە»بانگبەشێوازیمەترسیی
بێدەنگبووندەدوێت«،بەاڵمئەوهاوكاتبەمتێبینییەوەڕەتكردنەوەیپێشبینییەك
دەلكێنێت:گوایەویژدانڕێنماییەكیكۆنكرێتبۆنواندنیكردارڕابگەیەنێت.بانگی
ویژدانڕوودەكاتەبوون-رووەو-مەرگیخۆیی)authentisch(وەكسەرجەم

وبەمەشڕوودەكاتەسامكەبریتییەلەسەرچاوەییترینكراوەییهیچ.

كاتوكاتێتی
دەتوانینببێژین،كەبانگیویژدانبۆئەو»نێوان«ـەبانگماندەكاتكەپێویستە
وەكنێوانیفاكتیسیتێوپرۆژە،بوونوبوونەوەر،لێیتێبگەین–بانگماندەكات
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ئۆنتۆلۆژیانە.ئەم»نێوان«ـەهاوكاتیەكایەتیوجیاوازییئەو بۆنێوجیاوازیی
و »بوون لە »نێوان«ە، ئەم جیاوازییە، ئەم ناوبران. ئێستا كە »تەوەر«انەیە
كات«دابریتییەلەشوێن)Ort(وكاتیپرسیارسەبارەتبەمەغزایبوون،لێرەشدا
چونكە هەڕەشەكەر، وشكهەڵهاتنێكی لە بەدوورگیراوە خۆپەرچیوە جیاوازییە ئەم
گرنگپرسیاركردنەنەكوەاڵمیشیاوكەشتێكیچەسپیووەكڕەسەنوڕاست
بسەپێنێت.بێگومان»نێوان«ـەكەتەنیاشێوەكییانە)فۆرمال/صوری(لەواتای
باودادیاریكراوە،بەمەشەوەدیاریكردنێكیژێرینەییئامادە،واتادیاریكردنیئێستا،
هایدگەر پەیوەندیدایە. لە پرۆژە و )فڕێدراوی( فاكتیسیتێ نێوان سنووری وەك
زەمێستەری ناوبراوەكەی موحازەرە لە ئەو وەرگرتووە. ئەڕیستۆتێلیس لە ئەمەی
هاوینەی1927داكەبەناونیشانی»كێشەبناغەییەكانیفێنۆمێنۆلۆژی«خوێندییەوە،
بەفراوانیلەتەكتێڕوانینیئەڕیستۆتێلیسدابۆكاتخەریكدەبێت.ئەڕیستۆتێلیس
پێناسەیكاتدەكاتوەكسنوورینێوانڕابوردوووئایندە.الیەنیهاوبەشیئێستا
لەتەكڕابووردووداكەچیدینەماوە،هەروەهالەتەكئایندەداكەهێشتانییە،ئەوەیە
ئەوچیدی ئێستا، ڕوودەكرێتە كە لەوساتەدا ئاخر نییە. ئەوان ئەویشوەك كە
نەماوە.ڕەخنەیهایدگەرلەئەڕیستۆتێلیسئەوەیەكەگوایەئەوبەمتێڕوانینەی
بە هایدگەر تێپەڕناكات.خۆخەریككردنەوەی كات ڕۆژانەی تێگەیشتنی لە كات بۆ
ئەڕیستۆتێلیسەوەهاوكاتهەڵوەشاندنەوەی))دیـ)كۆنـ(ستروكسیۆنی((تیۆرییەكەی
ئەوە.هایدگەرفەلسەفەیكاتیئەڕیستۆتێلیسبەوەتیژدەكاتەوەكەئەولەدژی

»كات«،»كاتێتی«)Zeitlichkeit(دەهێنێتەنێوانەوە.
ئێمەلەژیانیڕۆژانەدادەبێژین:»ئێستا«،بەاڵم،لەڕوانگەیهایدگەر،گەرئێمە
،»... بۆ هاتووە كات »ئێستا دەبێژین: ئەوسا دەرببڕین، بەپەرچیوی خۆمان
»ئێستاجارێكاتماوەبۆئەوەی...«.ئێمەلێرەداڕووماننەكردۆتەئێستاكە،
»بەڵكوڕوومانلەوەكردووەكەبۆچیولەبەرچیئێستا)هێشتا–و(كاتماوە
das )»بەرەوڕووبۆوەیی» ئایندە )»هێشتنەوە«(، ڕابوردوو )ist( هەیە« /
Gewärtigen(وهەنووكە)»ئامادەیاندن«dasGegenwärtigen(،كە
هایدگەربەپێچەوانەیئێستایڕۆژانەوەناویاندەنێت»سات«،دەبنبەدیاریكەری
ئەوجا دیاریدەكات. كات كاتێتی .)Weltzeit( جیهانی كاتی یان جیهان واتای
هایدگەرهەنگاوێكیدیبەئاڕاستەیهەڵوەشاندنەوەی)دێكۆنسترۆكسیۆنی(هزری
ترادیسیۆنیانەیكاتدەنێت:ئەوپیشانیدەداتكەسێ»دوورییەكەیكات«دابڕاو
دوورییەكیان هەر لەنێویەكتریدان. بەڵكو ناكرێن، ئەزموون و بیرناكرێنەوە لەیەك
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وەك ئێك-ستازییە، – زیتبۆتەوە ئەواندا بەنێو دەدات، دی دوانەكەی بۆ ئاماژە
چۆنهایدگەرناویدەنێت.ئەمئێكستازەتەنیاتاكەدوورییەكانناگرێتەوە،بەڵگو

هەروەها،بەگوێرەیلۆگیكیخۆپەرچیویهایدگەر،خودیكاتێتیدەگرێتەوە.
ئەم ئێمە كشاوەتەوە. خۆی نێو بۆ هەنووكە و هەبوویی و ئایندە وەك »كات
كارەكتەرەیكشانەوە)Entrückung(بەشێوەیەكیفێنۆمێنۆلۆژیانەناودەنێین

كارەكتەریئێكستازیانەیكات«.
كەواتەپێویستەڕەچاویئەوەبكرێتكەنەكتەنیادازاین،بەڵكوهەروەهاكاتیش
ئێكستازییە،ئەوجاهایدگەرجەختدەكاتكەئەمئێكستازێتییەشێوەیەكیهەژان
نییە،بەڵكوئاماژەبۆئەكزیستێنسیدازاین،بۆیەكێتییسەرچاوەییسێدوورییەكەی
كاتدەدات–بەڵێمەرجیپێكهاتەیبوونیدازاینە.ئێكستازێتییكاتێتیهیچی
دیكەنییەجگەلەمەرجبۆشیمانەیترانسێندێنسیدازاین.كەواتەئێمەدەبینین،
موحازەرەكەیزەمێستەریهاوینەی1927كەتەوەریسێیەمیبەشییەكەمی»بوون
وكات«پێكدەهێنێت،پاساوێكبۆئەوفەزلەیكاتبەسەربووندالەخۆدەگرێتكە

هایدگەرجەختیلێدەكات.
و بوون پەیوەندیی بە سەبارەت پرسیار بۆ دەمانگەڕێنێتەوە كاتێتی دیاریكردنی
دوای كورت ماوەیەكی هایدگەر ئۆنتۆلۆژیانە. جیاوازیی بە سەبارەت بوونەوەر،
باڵوبوونەوەی»بوونوكات«دەگاتبەوتێڕوانینەكەئەوجیاوازییئۆنتۆلۆژیانەی
ترادیسیۆنی كاتیگۆرییەگەیەنراوەكانی بە زۆر ڕادەیەكی تا ئەم»نێوان«ـەی یان
ئۆنتۆلۆژیانە جیاوازیی بە بزووتنێك ئەمەدا بەدووی هایدگەر هزراندووە. فەلسەفە
Die( »وەرچەرخان« دوای كە خۆی، فەلسەفەكەی ڕێیەشەوە بەم و دەدات

Kehre(ناویدەنێت»هزرین«،وەكشۆڕشیبەردەوامدەفۆڕمینێت.
ئێمە داخۆ ئەوپرسیارەكە بەردەم دەمانخاتە باس بەر بۆ ویژدان بانگی هێنانی
بەڕاستیگوناهباریهیچبوونیخۆمانبین.ئایائەمەچواتایەكدەگەیەنێت؟ئایا
دەبێت بێگومان كراوین؟ مەرگ تەسلیمی ئێمە چونكە گوناهبارین بەڕاستی ئێمە
لێرەدائاماژەبۆئەوەبدەین،مەبەستیهایدگەرئەوەنییەكەگوایەئێمەبەهۆی
»بوون- ئاگامەندانە ئەوەی لەبەر گوناهبارین ئێمە بەڵكو گوناهبارین، بمریمانەوە
رووەو-مەرگ«قبووڵناكەین.بەاڵمئایادەشێتئەمگرنگیپێنەدانەهەمانواتای
ئەوگوناهبارییەیهەبێتكەئێمەوەكباوەلێیدەدوێین؟ئایائەركیدازاینئەوەیەكە
بەردەوامییەكینەبڕاوەبە»بوون-رووەو-مەرگ«بدات،ئەمەشوەكخۆپەرچاندنی
دازاینبەهەر ناتوانین ئێمە لەمەشگرنگترە،چونكە میزاجی؟ئەمپرسیارەزۆر
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فۆڕمیكیسەبژێكتیڤێتیهاوتابكەین.هەردەربڕینێكیهایدگەرلەبارەیدازاینبگرین،
ئەودەربڕینەهیچیدیكەنییەجگەلە»پشاندانیفۆرمالی«پرسیارلەبارەیمەغزای
بوون.بەاڵمئایاپرسیاركردنێك،كەنەپرسیاركردنیسەبژێكتێكەونەپرسیاركردنە
لەبارەیشتێكیكۆنكرێت،بەڵكوپرسیاركردنەلەبارەیخۆییترینشیمانە،دەكەوێتە

ژێرنرخاندنیگوناهبار/بێگوناهەوە؟
پەیوەندییەكانەوە ڕیشەیی بۆگەنبوونی لە ئەوهزرمەندانەكە هایدگەر،هاوشێوەی
دەردەچن،لەبەردەمكێشەیەكدایە:ئەوناچارەڕوونیبكاتەوە،كەچۆنهەقیقەتی
ڕەسەن،واتاهەقیقەتیخۆیی،بریتییەلەبناغەیفۆڕمیبەربوونەوەیانناخۆیەتی.
لێرەداپرسیارئەوەیە،چۆنكەسێككەلەنێو»ناڕاستی«دادەژی،دەتوانێتبەو
ئیدێیەبگاتكەئەولەنێوناڕاستیدادەژی؟ئاخرژیانلەنێو»ناڕاستی«داڕێلەمرۆڤ
دەگرێتبەكوێربوونیخۆیبزانێت.هایدگەرپابەندبەمكێشەیەوەدەبێژێت،كێشەكە
شیاویچارەسەركردندەبێت،گەرئێمەوەكترادیسیۆنلە»من-سەبژێكتێك«ی
دابڕاوەوەدەرنەچین،بەڵكولەدیاریكردنی»لەنێو-جیهان-بوون«ـەوە.گەرئێمەئەمە
بكەین،وەكهایدگەردەبێژێت،ئەوسافێنۆمێنیبەربوونەوە»توخمیترینبەڵگەیەبۆ

ئێكزیستێنسیالێتییدازاین«.
گەرئەمەبهێنینەپێشچاومان،ئەوساباشترتێدەگەینكەبۆچیهایدگەروەسفكردنی
دازاینناودەنێت»ئۆنتۆلۆژییبناغەیی«.كێشەیهایدگەربریتینییەلەڕوویەكی
بوونەیەكە ئەو هایدگەر بەڵكوكێشەی ئێمە، بوونی و( ئۆنتیانەی)ئەمپیریی–
لەبارەی»خۆیەتی«،لەبارەیمەغزایبوون،دەپرسێت.بێگومانتەنیالەئاسۆی
كاتدادەشێتپرسیارلەبارەیئەممەغزایەبكرێت،لێرەشدادەبێتبەئاگابینلەوەكە
ڕابوردوووئامادەوئایندەكاتیگۆرییشرۆڤەیینین.كاتێكدازاینئاوەاڵییوورە
)Entschlossenheit(ڕیالیزەدەكات،ئەوالێرەداخۆیوەكبوون-رووەو-
دەگەیەنێت واتایە ئەو واژەی»ئۆنتۆلۆژیانە« لەمە پرۆژە.جگە بە دەكات مەرگ
كەمەسەلەكەلێرەدابریتینییەلەڕوویەكیپسیكۆلۆژیانەییانئەمپیرییدازاین،
فۆرمال دازاین. فۆرمال«ی »پیشاندانی دەنێت ناوی هایدگەر كە ئەوەیە بەڵكو
)وەرگرتنی( ڕێسەپسیۆنی لە هەقیقەتە ئەم جار زۆر هاوواتان. ترانسێندێنت و
هایدگەرداڕەچاونەكراوە،ئەمەشسەرەنجامێكیئەوتۆیلێكەوتۆتەوەكە»بوونو
كات«بەشێوەیەكیسۆسیۆلۆژیانەوپسیكۆلۆژیانەوەرگیراوەنەكبەشێوەیەكی
ئۆنتۆلۆژیانە.هایدگەربەشێوەیەكوەسفیدازاین،خۆیەتی،ناخۆیەتیوتێگەیشتن،
دەكاتكەدەتوانینلێوەیدەركبەبوونیادێكیخولگەییبكەین–هایدگەرخۆیشی
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ئەمەدەبینێت،بەاڵمئەوبەئاماژەدانبۆدانوستاندنیئەمكێشەیەلەهێرمینیۆتیكدا
دەبێژێت:

»ئەوەگرنگنییەكەلەخولگەكەبێینەدەرەوە،بەڵكوئەوەگرنگەكەبەشێوازێكی
گونجاوبچینەنێویەوە«.

ئەمدەربڕینەدەشێتببێتبەزامنێكبۆئەوتانووتەكەلەهایدگەردەدرێت:ئەو
بڕوانین گەر دەبێت، بەهێزتر ڕەخنەییە تێڕوانینە ئەم ڕەتدەكاتەوە. لۆگیك گوایە
گۆتەی لە ئەو كە دەدات، پیشانی كــات«دا و »بــوون لە تەنانەت هایدگەر كە
كرۆكەوە لە دازاین ئەوەی »لەبەر دەبێژێت: نموونە بۆ ئەو ناسلەمێتەوە. دژبێژ
بەربوونەوەیە،ئەوائەو،بەگوێرەیپێكهاتەیبوونی،لەنێو»ناڕاستی«دایە«.بەاڵم
هایدگەرهەروەهادەبێژێت:»دازاینلەنێوڕاستیدایە«.بۆیەپرسیارێكسەبارەتبە
ئیشەكەیهایدگەر،بەتایبەتیسەبارەتبەئیشەكەیكۆتایی،هێشتاهەنووكەییە:
بە ڕێ گۆڕێ، هێنراوەتە دژبەرەوە هێزی بەڕێی كە دۆخێكدا وەسفكردنی لە ئایا
دژبێژییلۆگیكیدەدرێتیاندەبێتوەسفكردنەكەبەپێورەكانیلۆگیكیدووبەهایی

بگونجێت؟
ئۆنتۆلۆژێتیبریتییەلەئاپریۆرییەك.تەنیالەبەرئەوەیشتێكیوەكبوونهەیە،
ئەوادەتوانینبوونەوەروەكخودیخۆیدەركپێبكەینوبیهزرێنین.بەاڵمكارەكتەری
دینامیكییانەیهزرینلەوەوەدەكەوێتەوە،كەئێمەتێدەگەین،بوونوبوونەوەرلە
الیەنیخۆیانەوەسەرچاوەیینین،بەڵكو،وەكهایدگەردەبێژێت،ئەوانلەجیاوازیی
پاشان ئێمە هەڵدەقوڵێن. بوونەوەرەوە، و بوون جیاوازیی لە واتا ئۆنتۆلۆژیانەوە،
جیاوازییئۆنتۆلۆژیانە،كەبە»وەرچەرخان«واتایتەواوەتییخۆیئاوەاڵدەكات،
بەفراوانیدەهێنینەبەرباس.بەاڵملەمپەیوەندییەیئێرەدائەوەندەبەسەبزانین،
لە بەڵكو ناهزرێت، جیاوازی لە پێناسەكراوەوە بەڕوونی تەوەرەی لە هایدگەر كە
جیاوازییەوەلەتەوەرەكانیبوونوبوونەوەردەهزرێت،لێرەشدادەبێتلەوەبەئاگابین
كەئۆنتۆلۆژێتیفەزلیبەسەرئۆنتێتیداهەیە.بەاڵمهەڵەدەبێتگەرجەوهەرگەرایانە
بیرلەئۆنتۆلۆژێتیبكەینەوە.ئۆنتۆلۆژێتیوەكشتێككەبەرپرسەلەكرانەوە،لە
ئاوەاڵكردن،نابێتسنوریبۆدابنرێتیانپێناسەبكرێت،بەڵێ،تەنانەتزۆرجار

لەوەدەچێتكەهەروەكبوونوجیاوازییئۆنتۆلۆژیانەلەیەكجیانەكرێنەوە.
مەغزایەدا لەو ئەمەش بناغەییە، تێگەیەكی ئۆنتۆلۆژیانە« هایدگەر»جیاوازیی بۆ
بناغەیی«( )»تێگەی 1941دا هاوینەی زەمێستەری موحازەرەكەی لەو ئەو كە
لە نین بریتی موحازەرەیە، ئەم بەگوێرەی بناغەییەكان، تێگە دەكاتەوە. ڕوونی



293

ئەبستراكتەكانیوەك»دەوڵەت«،»ماف«،»مرۆڤ«،بەڵكوپێویستەبەوتێگانە
بەڵێ ،)fassen(بكەین ڕاگیری ،)greifen( بیگرین تێبگەین، »بناغە« لە
بناغە« لە »تێگەیشتن هەبێت. بۆی خورپەیەكمان تەنیا سەرەتا یان پێیبگەین،
بەڵكو تێبگەین، دەرەكــی خۆمان بە شتێكی لە ئێمە كە ناگەیەنێت واتایە ئەو
شتەكان »بناغە«یسەرجەم بە پەیوەندیدا »لە ئێمە كە دەگەیەنێت واتایە ئەو
بگەین«.هایدگەرلەدیاریكردنی»بناغە«داهەمووپێشبینییەكیبناغەوەكهۆكار
یانوەكشتێكیشیاویپێشبینیكردنڕەتدەكاتەوە.كەواتە»بناغە«نەكتەنیا
شیاوی شتێك وەك هەروەها بەڵكو دەیگرین، و تێدەگەین لێی ئێمە كە شتێكە
تێگەیشتنەكە»ئێمەدەخاتەنێوكرۆكیخۆیەوە«.كەواتەمەسەلەكەشتێكەكە
هاوكاتشتێكیجیاوازەلەئێمەو»سەرەڕایئەمەسەروەرەبەسەركرۆكماندا«.
ئەمالیەنە،كەلەخۆیدانەسازە،هەروەهاتێگەبناغەییەكەیجیاوازییئۆنتۆلۆژیانە
دیاریدەكات.ئەمیش،وەكچۆنپاشانبەفراوانیپیشانیدەدەم،شتێكەكەهاوكات
ئەوداین. »لەنێو« ئێمە لەمە جگە ئێمەدایە. »لەنێو« و ئێمە دەرەوە«ی »لە
هایدگەربەمدیاریكردنانەهەوڵدەداتشۆڕشگێڕێتیبداتبەدیاریكردنەباوەكانی
بەپەیوەندییە زانینوڕاستی،هەروەها بۆ تێگەیشتنمان بە تێگەیفەزاوكات،

ترادیسیۆنییەكەیتیۆرییوپراكسیس.
... -2

3-مێتافیزیك.ئایائەمەچییە؟
بەڵكو نییە، پێناسە مەسەلەی مێتافیزیك لەبارەی پرسیار هایدگەر دیدی بە
لە خۆتێگەیشتمان ناشیمانەی یان شیمانەی بە سەبارەت نێوەندییە پرسیارێكی
پیشانی هایدگەر تێكستی زۆر ژمارەكی هزردا. لە ببێژین: باشتر یان فەلسەفەدا،
دەدەنكەئەمپرسیارەماوەیەكیدرێژخایەنكاریگەرییلەسەرهزریئەوهەبووە.
سەرەتایكاریگەرییئەمپرسیارەنووسینێكیهایدگەرەلەبارەیبڕگەیشەشەمی
شێماتیزملە»رەخنەیئاوەزیپەتی«دا)ffB176/A137.(.ئەمنووسینە
لە بەاڵم پێكبهێنێت، كات« و »بوون تەوەرێكی هایدگەر پالنی بەگوێرەی دەبوو
كۆتاییدانەیخستەنێونووسینەكەوە،بەڵكودرەنگترلەفۆڕمیكتێبدابەناونیشانی
»كانتوكێشەیمێتافیزیك«باڵویكردەوە.بەدوویئەمەدائەوموحازەرەیەدێتكە
هایدگەر1929/7/24پاشدامەزراندنیلەزانكۆیفرایبورگبەناونیشانی»مێتافیزیك
چییە؟«پێشكەشیكرد.پاشانهایدگەرساڵی1949»رێبەری«یەكیخستەسەر
ئەمموحازەرەیەوتێیداتێڕوانینیخۆیسەبارەتبەمێتافیزیك،بەمەشسەبارەت
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بەفەلسەفە،دەردەبڕێت:فەلسەفەهەرلەسەرەتاوەئامانجیخۆینەهەنگێوتووەو
هەتائەمڕۆبەمەینەزانیوە.هایدگەربەمتێڕوانینەتێزێكدادەنێتكەبۆفەلسەفەی
ڕوودەدات«. هیچ هیچاندنی بوونەوەردا بوونی »لەنێو بوو: فەزیحە ئەكادیمییانە
هایدگەرسەرجەمترادیسیۆنیفەلسەفەیبەشێوەیەكینێگەتیڤدەنرخاندوهاوكات
بەهایەكیكەمیبۆلۆگیكدادەنا،ئەمەشپێكەوەلەتەكتووڕەبووندالەڕابوردووی
نازیانەیئەووایكردكەماوەیەكیكورتپاشتێكشكانیڕژێمینازیداواكارییەك

بەرزبكرێتەوە:هایدگەرگەرەكەفڕێبدرێتەدەرەوەیفەلسەفە.
هاوینەی زەمێستەری كە مێتافیزیك«دا بۆ »رێبەرییەك موحازەرەی لە هایدگەر
1935خوێندییەوەوساڵی1953باڵوكرایەوە،پرسیاركردنیخۆیلەبارەیمێتافیزیك
بە 1946دا و 1936 لەنێوان هایدگەر دەڕێژێت. بناغە و ڕووندەكاتەوە بەفراوانی
بوو، خەریك دەیگۆت( خۆی )وەك خۆیەوە گەمژەیەتی«ی »گەورەترین كێشەی
تا ئەو ناسیۆنالسۆسیالیزم، بۆ ئەنگاژمۆكەی لە بوو بریتی گەمژەیەتییەش ئەم
دانانی لەگەڵ هاوكات ئەنگاژمۆیەو ئەم بەكێشەی پابەند ماوەیەدا لەم ڕادەیەك
ستراتیژییەكدابۆئەوەیمۆنۆپۆڵینازییەكانلەڕاڤەكردنیهوێلدەرلینونیتچەدالەق
بكات،تێكستیجیاوازكۆدەكاتەوەكەبەناونیشانی»كۆتاییهێنانبەمێتافیزیك«
هاوكات هایدگەر باڵوكراونەتەوە. كتێبی»VortägeundAufsätze«دا لە
خۆیلەتەك»بەسەرسنووردا«یئێرنستیونگەرخەریكدەكاتوساڵی1958ئەم
ئیشەیبەناونیشانی»سەبارەتبەپرسیاریبوون«باڵودەكاتەوە.ئەوساڵی1962
سەرلەنوێبەنووسینی»تێزەكەیكانتلەبارەیبوون«ڕوودەكاتەوەئەمكێشەیە.

كانتوكێشەیمێتافیزیك
یەكەمتەوەریبەشێكیدووەملە»بوونوكات«داكەهایدگەرپالنیبۆدانابوو
كات و شێماتزیم »تیۆریی هەبێت: ناونیشانەی ئەم بوو گەرەك باڵونەكرایەوە، و
الیكانتوەكپلەیسەرەتاییكێشەیتێمپۆرالێتی«.هایدگەرلەموحازەرەیەكی
زەمێستەریزستانەی1925/26ولەكۆرسەزانكۆییەكانیدافۆسداكەئەولەساڵی
1929لەتەكئێرنسكاسیرەردادانوستاندنیكرد،پرۆژەیەكیبۆڕاڤەیكانتدانا.
ئەمڕاڤەیەنەكتەنیادەرفەتدەڕەخسێنێتبۆئەوەیبەڕوونیڕەخنەكەیئەولە
ئۆنتۆلۆژییترادیسیۆنیببینین،بەڵكوهاوكاتبڕوایئەوبەزەروورەیمێتافیزیك
پیشاندەدات.ئەمتێكستەهەمانساڵوەككتێببەناونیشانی»كانتوكێشەی

مێتافیزیك«باڵوكرایەوە.
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بێگومانناونیشانیئەوتەوەرەكەدەبووبەگوێرەیپالنیهایدگەرلە»بوونوكات«دا
باڵوبكرێتەوە،خرایەنێوكتێبەكەوە،بەاڵمئەمكارەبەدەگمەنپرسیاردەخاتەوە.
ئاوەزی لە»رەخنەی تەوەریشێماتیزمە ڕاڤەیەكی بنەڕەتدا لە تێكستەكە خودی
پەتی«دا.بەاڵمتێكستەكەوەككتێبوبەناونیشانی»كانتوكێشەیمێتافیزیك«
ئایا دەخاتەوە. پرسیار ڕیزێك ناونیشانەكەیەوە لە تەنیا و تێپەڕدەكات لەوە زۆر
مەبەستیهایدگەرلە»كێشەیمێتافیزیك«چییە؟ئایامێتافیزیككێشەیهەیەیان

خۆیكێشەیە؟ئەوجا:ئایائەمكێشەیەچییەوبۆكێكێشەیە؟
یەكەمكێشەكەهایدگەرلەتەكمێتافیزیكداهەیەتی،بەئاسانیفۆرمولەدەكرێت.
مێتافیزیكلەسەرەتاوە،واتالەكاتیهێراكلیتێسوپارمێنیدێسەوە،هەمیشەوای
ڕاگەیاندووەكەگوایەبووندەهزرێنێت،كەچیلەبرییئەوەتەنیالەبارەیبوونەوەر
دەدوێت.كەواتەمێژوویمێتافیزیكمێژووینەهەنگاوتنیپرسیاریبوونوڕاستییە.
كێشەیەكیدیكەپرسیاریدوایەكێتییبوونەكەهایدگەرلەكۆتاییكتێبەكەداوەك
پرسیاریئەنترۆپۆلۆژیپێوەیخەریكدەبێت.هایدگەرسەرەتاهزریخۆیوەك
بەشێكیفەلسەفەدەبینێت،فەلسەفەشتەنیامێژوویفەلسەفەنییە،بەڵكوهەروەها
فەلسەفەیە، مێژووی بەشێكی تەنیا نەك هایدگەر هزری بەاڵم مێژووە. فەلسەفەی
بەڵكوهەروەهاهەوڵێكەبۆكۆتاییهێنانبەممێژووە.بێگومانهایدگەرلێرەدابەئاگایە
لەوهەقیقەتەكەئەوناتوانێتهەروائاسانلەفەلسەفەیترادیسیۆنیبدات.تەنانەت
ڕیشەییترینلێدانیئازادیخوازانەهێشتاهەربەئەوبابەتەوەپابەنددەمێنێتەوەكە

خودیلێدانەكەدەیەوێتخۆیلێئازادبكات.
لەنێوەندینووسینی»كانتوكێشەیمێتافیزیك«دائەمپرسیارەخۆیدەبینێتەوە:
ئاوەزی »رەخنەی دووەمی چاپی لە كانت كە دەگەیەنێت واتایەك چ ئەوە ئایا
پەتی«دا)1786(هەڵوێستیخۆیسەبارەتبەكۆتێزیلێڕوانینوهزردەگۆڕێت،
واتاچیدیئەوكۆتێزەوەكتوانستیترانسێندێنتالیوێناكردننابینێت،بەڵكووەك
گۆڕینەی ڕوانگە لەم ڕەخنە هایدگەر دایدەنێت؟ )Verstand( زەین توانستی
كانتدەگرێت،چونكەبەتێڕوانینیهایدگەرتوانستیوێناكردنئەوتوانستەیمرۆڤە
كەتێیداپەیوەندییەكیتایبەتیبەكاتەوەدەردەكەوێت.منلێرەدانەدەتوانمڕوو
بكەمەئەوپرسیارەكەداخۆئەمڕەخنەیەیهایدگەرلەكانتشیاویقبووڵكردن
بێت،نەدەتوانمڕووبكەمەبەزەبرییڕاڤەكەیهایدگەركەچەندینڕەخنەیلێگیراوە
وهایدگەرخۆیشیدركاندوویەتی-جاگەرچیبەجۆروشێوازێكیدوواتایی.من
سەرەكییەكانی هێڵە درشتی پیشاندانێكی بۆ بكەم تەرخان خۆم دەبێت لێرەدا



296

ڕوونكردنەوەیمەئریفەلەالیەنكانت،هەروەهاپیشاندانیپەیوەندیینێوانئۆنتێتی
وئۆنتۆلۆژێتیلەوشێوەیەداكەلەدیاریكردنیتوانستیترانسێندێنتالیوێناكردندا

دەردەكەوێت.
لێڕوانین شێماتیزمدا بڕگەی لە كانت كە یاد بهێنمەوە ئەوە پێویستە سەرەتا
)Anschauung(وهزرینوەكدووتوخمیمەئریفەیئێمەدیاریدەكات.بەاڵم
لەڕوانگەیكانتپێویستەلەهەردووكیانكۆتێزێكچێبكرێت.كانتئەمكۆتێزەبە
نموونەیدووقەدپیشاندەداتكەیەكڕەگیهاوبەشیانهەیە.ئەمڕەگەبریتییە
لەتوانستیترانسێندێنتالیوێناكردن.ڕەگەكەترانسێندێنتالەچونكە–بەزمانی
هایدگەر–پەڕینەوەیەكلەبوونەوەڕووەوبوونەوەربەدیدەهێنێت.كەواتەپێویستە
ڕەچاویحاڵەتێكبكەین:كاتێكهایدگەرلەترانسێندێنسدەهزرێت،ئەوائەولێرەدا
لەبوونەوەرەوە»بەرەوژوور«ڕووەوبوونئاڕاستەوەرناگرێت،بەڵكولەبوونەوە
بە بەندە بەزەرورە ئۆنتی »راستیی لێیدەهزرێت. بوونەوەر ڕووەو ژێر« »بەرەو
ڕاستییئۆنتۆلۆژیانەوە«.كەواتە،بەدیدیهایدگەر،توانستیوێناكردنتوانستێكی

ئۆنتۆلۆژیانەیە.
لێڕوانین،وەكچاالكییئەمپیرییانسێنسی،بەندەبەهەقیقەتیدراوەوە.چاالكییەكە
وەرگرە)موستەوعیبە/ڕێسەپتیڤە(.پێدەچێتئەمەوەكڕۆشندەربكەوێت.بەاڵم
ناشێتلەمچاالكییەوهزریانلەمچاالكییەدوایەكییەوەكۆتێزێكچێبكرێت،بە
پێچەوانەوەبۆئەوكۆتێزەلێڕوانینێكیپەتی)كەئەویشسێنسییە(پێویستە،بەاڵم
دەبێتبۆخاتریهاتنەئارایمەعریفەلەخودیئەملێڕوانینەشكۆتێزێكچێبكرێت،
ئەمەشبێگومانلەالیەنتوانستێكیپەتییترانسێندێنتالیوێناكردنەوە.بەاڵمئێستا
ناوی كانت كە دەكات لەوە ڕوو بەڵكو بوونەوەر، ڕووناكاتە پەتییە لێڕوانینە ئەم
ڕێكخراوی كاتێك بەاڵم فەزا. و كات دەكاتە ڕوو – لێڕوانین فۆڕمەكانی دەنێت
بە تایبەتە كاتەكی ڕێكخراوی ئەوا ــی«، »دەرەك سێنسی بۆ حاڵەتێكە فەزایی
سێنسی»ناخەكی«.كانتئەركیسەرەكیبۆچێكردنیمەعریفەدەداتبەمسێنسە
یەكدەگرێتەوەو لەتەككانتدا لەفەزلیكاتدابۆمەعریفە »ناخەكییە«.هایدگەر
ئەمەشهیچمایەیسوڕماننییە.هایدگەردەبێژێت:»لەبنەڕەتداكاتلەشێوەی

فەزادالەناخیسەبژێكتدایە«.
توانستیترانسێندێنتالیوێناكردنكەتێگەكانبەرجەستەدەكات،بۆهایدگەرئەو
توانستەیەكەنەكتەنیامەعریفەیبوونەوەر،بەڵكوهەروەهادەرفەتبۆمەعریفەیی
بووندەڕەخسێنێت.بەاڵمهایدگەرلەوبڕوایەدایەبتوانێتپیشانیبداتكەكانتلە
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چاپیدووەمی»رەخنەیئاوەزیپەتی«دالەئەولەویەتیتوانستیترانسێندێنتالی
وێناكردنكەهیچیدیكەنییەجگەلە»كاتیسەرچاوەیی«،»پاشگەزبۆتەوە«.
بەمەش زەین، بە داوە بۆكۆتێز« هایدگەر:كانت»رۆڵیسەرچاوەیی بەگۆتەی
قوربانییداوەبەوتێڕوانینەشۆڕشگێڕەكەدەڵێت:كاتبوونومەعریفەیبوون،
واتائەوقەنائەتەترادیسیۆنییەكەبوونلەڕوویئۆنتۆلۆژییەوەئەولەویەتیهەیە،

دیاریدەكات.
بەمەگەیشتینبەمەبەستەسەرەكییەكەیهایدگەرلەڕاڤەكردنی»رەخنەیئاوەزی
پەتی«دا.ئەوڕاڤەیەتەنیابەڵگەیەكەبۆئەوەكەهایدگەرلەمكارەیداهەوڵدەدات
»بناغەیمێتافیزیكبڕێژێت«،لێرەشدامێتافیزیكئەمواتایەدەگەیەنێت:»پرسیار
سەبارەتبەبناغەیشیمانەیناخەكیانەیسەرجەمكرۆكیمەئریفەیئۆنتۆلۆژیانە«.
وەك وێناكردن ترانسێندێنتالی توانستی گەر دەهێنێت شكست هەوڵە ئەم بەاڵم
هایدگەر بسڕدرێتەوە«. بناغەیی خۆیی توانستی »وەك و سەرچاوەیی« »كاتی
بۆ هەوڵ سڕینەوەیە ئەم لەدژی و وەردەگرێت هەڵوێست كــات«دا و »بوون لە
بناغەڕشتنێكیڕاستەقینەیمێتافیزیكدەدات،لێرەشدابناغەڕشتنواتای»بزووتنی
فەلسەفاندن«دەگەیەنێت،بزووتنێك»كەداتەپینیبناغە)Grund(وبەمەش
نابناغەی)Abgrund(مێتافیزیكئاشكرادەكات«.نابناغەبریتییەلەدوایەكێتی
لەنێومرۆڤدا،هەروەهابریتییەلەزەروورەیپرسیارسەبارەتبەدوایەكێتی.ئەم
جەوهەرییە، ئەدگارێكی بەڵكو نییە، مرۆڤ بەڕێكەوتی ئەدگارێكی دوایەكێتییە
ئەمەشبۆیەئاوهایە،چونكەمرۆڤبەهیچشێوەیەكناتوانێتبەبێتێگەیشتنێكی
دوایەكێتی. تێگەیشتنی لە جگە نییە دیكە هیچی تێگەیشتن بەاڵم ببێت. بوون
ئێمە بەمەش خۆیدا«. ئەو لەنێو دازاینە دوایەكێتیی مرۆڤ، لە »سەرچاوەییتر
گەیشتینبەوئۆنتۆلۆژییەبناغەییەكەهایدگەرلە»بوونوكات«داگۆڕانیپێدا.

و »بوون تەواوكردنی لە واز بوو ناچار هایدگەر بۆچی كە ڕوونە ئەوەش ئێستا
كات«بهێنێت.ئەولە»بوونوكات«دالەدازاینەوەپرسیارلەبارەیبووندەكات،
ئەمەشپڕكێشەیە،چونكەئێستالێرەوەدەرفەتدەڕەخسێتبۆئەوەیناونیشانی
دروست وەك ترادیسیۆنییەوە مێتافیزیكی سۆنگەی لە بناغەیی« »ئۆنتۆلۆژیی
دابنرێت،لێرەشەوەئەمناونیشانە»مرۆڤیبەسەهوودادەبرد«،چونكە،بەدیدی
لە و جێبەێڵێت ئۆنتۆلۆژی كایەی بوون« ڕاستیی لە »هزرین پێویستە هایدگەر،
كە بكاتەوە ڕوونی دەدات هەوڵ هایدگەر بەزرێت. بوون لە بوونەوە دوایەكێتیی
لێرەدامەسەلەكەڕوودەكاتەبوونێكی»دیكە«،بۆیەكاتێكلەنووسینی»لەبارەی
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پرسیاریبوون«داوشەیبووندەنووسێت،هاوكاتزەربیبەسەردادەهێنێت.

مێتافیزیكچییە؟
مێژوویباڵوكردنەوەیموحازەرەیدامەزراندنپیشانیدەداتكەهایدگەربەدرێژایی
چەنددەیەیەكگرنگییەكیزۆریبەمێتافیزیكدابوو:نووسینەكەساڵی1929وەك
بە 1949 چوارەمی، چاپی سەر خرایە پاشگۆتنێك 1943 خوێنرایەوە، موحازەرە
ڕێبەرییەكپەرەیپێدراو1960پێكەوەلەتەكهەردووكیاندا)پاشگۆتنوڕێبەری(
وەكچاپیهەشتەمباڵوكرایەوە.هایدگەربەمموحازەرەیەئەوپەیوەندییەیگۆڕیو
تایبەتێتییپێدا،كەهزریئەولەكاتیوەرچەرخاندا،كەواتەسەرەتایسییەكان،بە
مێتافیزیكەوەهەیبوو.هایدگەرسەرەتاوایدەبینێتكەفەلسەفەكەیبەشێوەیەكی
تایبەتیبەردەوامیبەترادیسیۆندەدات.ئەولە»بوونوكات«داڕەخنەدەگرێت:
لەمێتافیزیكیترادیسیۆنیداهەرگیزبەڕاستیپرسیارلەبارەیبووننەكراوە،پاشان

ساڵی1949هەمانڕەخنەلە»رێبەری«دادووبارەدەكاتەوە:
»لەبەرئەوەیمێتافیزیكهەمیشەپێشبینییبوونەوەروەكبوونەوەردەكات،ئەوا

لەخودیبوونناهزرێت«.
هەرلەمڕەخنەیەوەهایدگەرلە»ئۆنتۆلۆژییەبناغەییەكە«یخۆیدەڕوانێت:وەك
نوێكردنەوەیەكیشۆڕشگێڕانە،بەاڵمئەولەالیەكیدیكەوەهەوڵدەداتپەیوەندیی
لە هایدگەر كە دەردەكەوێت، بەوەدا ئەمە بكات. مسۆگەر مێتافیزیكەوە بە خۆی
موحازەرەیدامەزراندندادەبێژێت:ئەولەبارەیمێتافیزیكنادوێت،بەڵكو»پرسیارێكی
تایبەتیلەبارەیمێتافیزیكدەكات«.لێرەدایەكگرتنەوەیەكمانلەتەكمێتافیزیكدا
هەیە،بێگومانهێندەنەبێتكەهایدگەریەكسەرڕێژەیەتییپێدەدات،ئەویشبەوە
بە ڕێبەریدا و پاشگۆتن لە پاشان دیاریدەكات. ڕواڵەتی وەك یەكگرتنەوەكە كە
،)destruieren(تێكبشكێنێت ترادیسیۆن داوە بڕیاری كە دەگەین هایدگەرێك
لێرەشدابێگومانلەوهەقیقەتەبەئاگایەكەئەوبەمداواكارییەشۆڕشگێڕییەیهێشتا
هەربەترادیسیۆنەوەپابەندماوەتەوە.سەرچاوەگرتنێكینوێیڕیشەیینەلێرەونە
لەجێیەكیدیدەشێت.هێرشبۆسەرترادیسیۆنهێشتاهەرپەیوەندبەخودی

ترادیسیۆنەوەڕوودەدات.
پرسیار كە دەبێژێت، دامەزراندن موحازەرەی بۆ پاشگۆتندا لە هایدگەر ئەوجا
لەبارەیمێتافیزیكلەخودیمێتافیزیكتێپەڕدەكاتوئەوپرسیارەلەهزرێكەوە
هەڵدەقوڵێتكە»هەنگاویناوەبۆنەهێشتنیمێتافیزیك«،بەاڵمئەوهزرەسەرەڕای
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یارمەتییدەدات بدوێتكە ئەوە زمانی بە ڕادەیەكهێشتاهەر تا ئەمە»دەبێت
بەسەرخودیئەودازاڵببێت«.ئاخرگەروانەبێت،ئەوسابەهیچشێوەیەكوەك
زاڵبوونێكیبەوچەشنەدەركپێناكرێت.تێكشكاندن)دێستروكسیۆن(وپێكهێنان

)كۆنستروكسیۆن(مەرجییەكترین.
بەناوی دامــەزرانــدن مــوحــازەرەی سەرەكییەكەی تێكستە ڕوودەكەینە سەرەتا
»مێتافیزیكچییە؟«.موحازەرەیەكیدامەزراندنگەرەكەئەوپرۆگرامەپێشكەش
بكاتكەپڕۆفیسۆرینوێبۆتوێژینەوەوڕێبازیخۆیكردوویەتیبەپرۆژە.هایدگەر
بەتەواویئەمكارەدەكات.هێرشیئەوبۆسەرمێتافیزیكیترادیسیۆنی،كەئەو
ناویدەنێتنوێكردنەوەیمێتافیزیكلەناخەوە،سەرەتابەشێوەیەكینیازباشانە
ئەوەدیاریدەكاتكەبریتییەلەڕەفتاروهەڵوێستیئێمەبەرانبەربەجیهانو
زانستەكان.لێرەداهایدگەرڕێبەهیچجیاوازییەكناداتلەنێوانواتا)مەغزایلە
هزردادەربڕراو(وشتداكەواتاڕوویتێدەكات،ئەمەشگرنگییەكیسەنترالییهەیە.
بانگەوازی كە دەگەیەنێت و دەگەیاند واتایەی ئەو هایدگەر بۆ »فێنۆمێنۆلۆژی«
»خودیشتەكان«هیچواتایەكیدیكەینییەجگەلەدەروویئێمەڕووەوشتەكان.
ڕەخنەیی هەڵوێستێكی بە هاوكات و كات«ـەوە و »بوون لە دەرچوو هایدگەر،
بەرانبەرئەمئیشەی،لەواتایهیچ/نەبووندەتوێژێتەوە.ئەودەبێژێت:زانستەكان
پراكتیكیمانەوە ئێكزیستێنسی ڕووی لە هەر هێشتا ئێمە«، بەسۆزی كە»بوون
ڕابەرن،بەاڵمئەوان»هیچ«ڕەتدەكەنەوەولەبەرئەمهۆیەكەمیانزۆریەكالیەنین.
ئەواندەرەقەتیهەڵكەوتیدۆخیبووننایەن–بوونكەبێگومانهاوكاتهیچە.بۆ
زانستەكانكەلەبوونەوەردەتوێژنەوە،هەمیشەلەكاتیتوێژینەوەیاندالەبوونەوەر
»شتێك«وەكپاشماوەدەمێنێتەوە.ئەمپاشماوەیە،بەگوێرەیئاشنایەتیمانبە
»بوونوكات«ـەوە،بریتییەلەبوون،بەاڵمئێستالێرەبووننییە،بەڵكوبریتییە
نیازباش وەك ڕوالەت بە هایدگەر دیاریكردنەكەی سەرلەنوێ نەبوون. / هیچ لە
دەستیپێكردەوە:»زانستەكانپێویستەتەنیالەبوونەوەربتوێژنەوەو–هیچ–ی
دی؛تەنیابوونەوەرو–هیچ–یدی؛بەتەنیابوونەوەروجگەلەوە–هیچ«.لەم
دەربڕینەوەكەبەڕواڵەتوەكپووچدەردەكەوێت،ڕەوتیهزرۆكەكاندرێژدەبێتەوە،
ئاشناوە ئێمە بە جیهانی لەپشت جیهانێك بۆسەر دید ئێستا كە بەوە ئەویش
ئاوەاڵدەبێت.هایدگەرلەسەرەتایموحازەرەكەیدا،كاتێكلەهێگلدەدوا،گوتی:
»گەرلەزەینیسەلیمیمرۆڤەوەبڕوانین،ئەوافەلسەفە»جیهانیئاوەژوو«ە».
وایدەبینێت،ئەوجیهانەكە لەماربورگالییۆناسناسیی، گنۆزیسكەهایدگەر
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ئێمەتێیدادەژین،جیهانێكیچەوتە.هایدگەرلەموحازەرەی»كێشەبناغەییەكانی
فێنۆمێنۆلۆژی«دا)زەمێستەریهاوینەی1927(دەبێژێت:

زانستەكانی پێچەوانەی بە بەگشتی، فەلسەفە یان ئۆنتۆلۆژی هۆیە ئەم »لەبەر
بوونەوەرەوە،زانستیڕەخنەییەیانزانستیجیهانیئاوەژووە».

ئێستاشهایدگەرپیشانیدەداتكەچجیهانێكیڕاستەقینەخۆیلەپشتجیهانی
جیهانی بەڵكو نییە، فەلسەفە جیهانی بێگومان ئەوە - حەشارداوە ــاوەژووەوە ئ
هزرە.گەربمانەوێتئەمجیهانەببینین،ئەوادەبێتئاوەژووەكەسەرلەنوێئاوەژوو
بكەینەوە،ئەوجادەبینینكە»تەنیانەرێنیكردنونییە)dasNicht(هەن،
ئەویشچونكەهیچ)dasNichts(هەیە«.هایدگەردەبێژێت:»هیچلەنییە
ونەرێنیكردنسەرچاوەییترە«،هەروەهالەپاشگۆتنداڕوونیدەكاتەوەكە:»ئەم

.»)west/هیچەوەكبووندەكرۆكێت)ڤێزت
ئێمەدەبینینكەهایدگەرلە»هیچ«یبەسمۆڵنووسراو)واتا:nichts(هیچ/نەبوون
)dasNichts(تێدەگات،لێرەشەوەوەك»نەرێنیكردنیتەواوەتییهەمەكێتیی
لە دیارییدەكات،بەمەشخۆپەرچیویی)Selbstreflexivität(كە بوونەوەر«
ژێر دەخاتە نەرێنیكردنی بە )dasGegebene(ڕیالێتی خۆیدا پەرچاندنی
پرسیارەوە،وەكهێزیبەردەوامكارادیاریدەكات.ئەمەلەتێگەیشتنیهایدگەرەوە
)بێگومان »wesen / ڤێزن / »كرۆكاندن لە بریتییە هاوكات كە بوون، بۆ
نەكوەكئیدێیسرەوتوویپالتۆنی،بەڵكووەككردار)Verb(وبەمەشوەك
ڕوودان(،سەرەنجامێكیلۆگیكییە.دێتەوەیادمان:ئێمەچەندبناغەییوچەندزۆرلە
بوونەوەربتوێژینەوە،هێشتاهەربووننابینینەوە.هاوشێوەیئەمە:ئێمەچەندزۆر
»نییە»)nichts(لەجیهانیئەمپیریدائاشكرابكەین،هەرگیزبەهیچ/نەبوون
)dasNichts(ناگەین.ئۆنتێتیوئۆنتۆلۆژێتیلەبناغەونابناغەوەجیاوازن
لەیەكتری.بێگومانئاشكرایەكەبوون»بوونمەزنترە«لەبوونەوەریبەڕێكەوتو

تایبەتبەلەناوچوون،بەاڵمئەمەهەروەهاچواندنیبۆهیچیشهەیە.
بابڕوانینكەچۆنهایدگەردرێژەبەلێهزرینەكانیخۆیدەدات.سەرەتاهایدگەر
ئێمە لەالیەن بوونەوەر نێوان:ڕەچاویتاكە لە گرنگیبەجیاوازیكردنێكدەدات
كەهەمیشەوەكهەبوولەنێوسەرجەمێكیگشتگیردائەزموونیدەكەین،هەروەها
بە بیكەین ناتوانین ئێمە شتێكە كە سەرجەمە ئەو ڕووەو ئێمە ئاڕاستەوەرگرتنی
ئەوتۆ واتایەكی دوایی ئەمەی بێگومان بكەین. دیاریی و پێوەخەریكبوون بابەتی
ناگەیەنێتكەگوایەئێمەنەتوانینئەزموونیئەوسەرجەمەبكەین،بەپێچەوانەوە.
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هایدگەربۆئەمئەزموونكردنەئاماژەبۆسێنموونەدەداتكەبریتینلەخایاندن
)مەلەل(،خۆشەویستیوسام.»خایاندنیقووڵكەلەنێونابناغەكانیدازاینداوەك
لەتەكیاندا و مرۆڤان و هەمووشتەكان ڕادەكێشێت، الدا و بەمال بێدەنگ تەمێكی
هەروەهاخودیكەسێكبۆبێموباالتییەكیسەیركۆدەكاتەوە«.هایدگەرلەنموونەی
خۆشەویستیداكەمتروشەیهۆنەریانەیپێدەدۆزرێتەوە.ئەولەمپەیوەندییەداتەنیا
ئاماژەبۆئەوەدەداتكەئامادەییمرۆڤێكیخۆشەویستبریتییەلە»شیمانەیدیكە

بۆدەركەوتنێكیبەوچەشنە«یسەرجەم.
هایدگەرئەوجۆروشێوازەكەتێیداسەرجەمشیاویئەزموونكردنە،ناودەنێتمیزاج
/شتیمونگ)Stimmung(یانمیزاج-مەندی)Gestimmt-sein(.میزاج
فێنۆمێنێكیفیزیكینییە،هەروەهاهەستێكیخۆیینییە.ئاخرنەشیاوەسەرجەم
تێیدا كە میزاجە ئەو ئەزمووندەكرێت. تەنیا بەڵكو دیاریبكرێت، بڕیارێكدا لەنێو
سەرجەمبەشێوازێكیتایبەتی)هایدگەرناویدەنێتسەرچاوەییتر(وبەمەشباشتر
وەكلەحاڵەتیخایاندنداشیاویئەزموونكردنە،بریتییەلەسام)Angst(.هایدگەر
بۆئەوەیڕوونیبكاتەوەكەمەبەستیئەولێرەدامیزاجیڕۆژانەنییە،جەختدەكات
كەسامیبنەڕەتیتەنیاساتییە.دێتەوەیادمانكەئەڕیستۆتێلیسبااڵترینفۆڕمی
مەعریفە،واتاتێگەیشتنیئاوەزمەندانەیتێگەیشتن)نۆئێزیسنۆئێزووس(،هەروەها
وەكئەزموونێكیساتیی،یاندەتوانینببێژین:وەكئەزموونێكیئەوپەڕینزیك،
دیاریدەكات.هایدگەردەبێژێت:دازاینلەسامدائەزموونیهیچدەكات.»هیچخۆی
چواندن لە سەرجەم وەك بوونەوەر واتای بەمەش دەكات«، ئاشكرا سامدا لەنێو
دەكەوێت.بەاڵمئێستاهایدگەرهەنگاوێكیگرنگدەنێتودەبێژێت:لەچواندنكەوتنی
بوونەوەروەكسەرجەمبریتییەلە»كرۆكیهیچ.ئەوەخودیهیچەكەدەەیچێنێت
)nichtet(«.ڕودۆلفكارناپكەسەربەئەڵقەیپۆزەتیڤیستەلۆگیكییەكانبوو،
ئەمئیدێیەیوەكبێمەغزادانا.بەاڵمئەمهەنگاوەیهایدگەرلەبنەڕەتداگرنگە،
چونكەئەوئێستانەكتەنیائاماژەبۆكاریگەرییهیچدەدات،بەڵكوئەمكاریگەرییە
ئیدێی بە دەیەوێت ئەو دادەنێت. )Selbstreflexivität( خۆپەرچیویی وەك
گەیشتن شێوەیە بەم ئێمە چییە. ترانسێندێنس كە بكاتەوە ڕوونی خۆپەرچیویی
بەوپرسیارەسەنترالییەكەهایدگەرلەموحازەرەیزەمێستەریهاوینەی1935دا

دەیكات.
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رێبەرییەكبۆمێتافیزیك
بە پەیوەند ڕاستەوخۆ موحازەرەیە، ئەم و مێتافیزیك بناغەییەكەی پرسیارە
الیبنیتسەوە،ئەمەیە:»بۆچیبەگشتیبوونەوەرهەیەنەكبەپێچەوانەوەهیچ؟«.
ئێمەبەتێڕوانینیهایدگەرناتوانینڕاستەخۆلەتەكئەمپرسیارەداخەریكببین،
بەڵكوپێشئەوەپێویستەپرسیارێكیدیكەبكەین:»ئایاپرسیبوونچۆنە؟«،
بەاڵمئەمپرسیارەلەبارەیبوونبەهیچشێوەیەكستراتیژییەكیئامادەكەرنییە
نییە، مێتۆدۆلۆژیانەش پرسیارێكی هەروەها كێشەكەوە، نێو بەێنێتە پرسیاركەر و
بەپێچەوانەوەمەسەلەكەلێرەداهیچیدیكەنییەجگەلەقەدەریئەوروپا،جیهان،
چەقە ئەم دەردەكەوێت«. ئەوروپا چەقی وەك مێژووییمان لێرەبوونی »لێرەشدا
ژێر دەخرێتە ئەمەریكاوە و ڕووسیا لەالیەن ئەوروپا مەترسیدایە. لە كە شوێنێكە
پەستانەوە،هەردووكیان،لەڕوویمێتافیزیكییەوە،وەكیەكن.چلێرەوچلەوێ
»هەمانهەڵپەیناكامیانەیتەكنیكیبەردراووڕێكخراویبێزەمینەیمرۆڤانیئاسایی
سەروەرە«.كەواتەپرسیارلەبارەیبوونپرسیارێكیئەبستراكتیفەلسەفەیینییە،
پرسیارە ئەم هایدگەر ئەوجا لێرەبوونییە. و سیاسی ئەوپەڕی پرسیارێكی بەڵكو
دەبێت بەاڵم مرۆڤ. لەبارەی پرسیارەوە بە دەلكێنێت ئەوروپا قەدەری لەبارەی
ئێمە واتا مێژووییە، پرسیارێكی بوون لەبارەی پرسیار كە بكەین سەرەتاجەخت
پێویستەلەپرسیاركردنیئەمڕۆمانپرسیارێكتێبگەینكەبەئاڕاستەیترادیسیۆن
كراوە،واتابەئاڕاستەیپرسیارەترادیسیۆنییەكەلەبارەیڕاستیكراوە.هایدگەر
سەرەتایئەمپرسیاركردنەلەفەلسەفەیپێشسۆكراتیدادادەنێت.لەنێوەندیئەم
هزرەداپرسیارسەبارەتبەفیزیسخۆیدەبینێتەوە.فیزیسبۆهایدگەربریتییەلە
»خودیبوونكەبەڕێیەوەبوونەوەرشیاویڕەچاوكردنەو)وەكشیاویڕەچاوكردن
–و(دەمێنێتەوە«.بەاڵمقەدەریئێمەئەوەیەكەلەتەكپالتۆنوئەڕیستۆتێلیسدا،
پاشانبەوەرگێڕانیفیزیس)یگریكی(بۆسروشتی)ناتورای(التینی،نامۆبوونی
كرۆكیانەوداوەشانیفەلسەفەیگریكیدەستیانپێكردوهەتانوێسەردەمبەردەوام

دەبن.
ئەمەبەتایبەتیلەوەدادەردەكەوێتكەبەوەرگۆڕینیواتایفیزیسچیلەلۆگۆسی
گریكیدێت.واتایلۆگۆسبەتێڕوانینیهایدگەربریتییەلەخڕكردنەوە،پەیڤینی
.)Wahrheit(دروست،ڕوودانینەشاردراوە.كەواتەلۆگۆسلەبنەڕەتداڕاستییە
بەاڵمپاشانواتاكەیبەسەرەنجامێكیستەمەوەوەردەگۆڕرێت،لۆگۆسدادەوەشێت،
واتادەبێتبەگۆتە،بڕیار)قچیە(،بەمەشدەبێتبەدروست)صحیح(یپەتی،
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بەجیاكردنەوەیدروستوهەڵە.»دروست«ئەوواتایەدەگەیەنێت)ئێمەدەبێت
بەڵكو ڕاستی، ڕووناكاتە چیدی مەسەلەكە كە تێبگەین( هایدگەر لە شێوەیە بەم
تەنیاڕوودەكاتەزانیاری)ئینفۆرماسیۆن-و(.زماندەكرێتبەئامراز.وەاڵمیئەو
پرسیارە،كەداخۆچۆنمرۆڤبتوانێتبۆوێستگەیشەمەندەفەربڕوات،دەبێتبە

دەسوێژبۆمەبەست.
هایدگەرلەدژیئەمزمانەكەبەدیدیئەوزمانیئاڵوگۆڕیزانیارییە،زمانیبوون،
زمانینەشاردراوە،دادەنێت.زمانوەكئاڵوگۆڕیزانیاری،جیابوونەوەیسەبژێكت
وئۆبژێكتلەخۆدەگرێت:لەبڕیارداشتێكلەالیەنكەسێكەوەلەبارەیشتێك
زمانێكی بنەڕەتی، پرسیاركردنی و ڕاستی و نەشاردراوە زمانی بەاڵم دەوترێت.
پرسیاركردن زمانەدا ئەم لەنێو  .)selbstreferentiell( خۆڕاگەیەنەرە
گەر پێكدەەێنن. پەرتكردن نەشیاوی یەكێتییەكی پرسیارلێكراو و پرسیاركراو و
تەنیا نەك بێگومان ئەمەش بچەپێنێت، زمانی»سەرچاوەیی« بەئامرازكراو زمانی
لەومەغزایەداكەزمانیسەرچاوەییدەخرێتەكەنارەوە،بەڵكولەومەغزایەشداكە
ئەوەی بۆ نامێنێتەوە دەرفەتێك هیچ ئیتر ئەوسا »لەبیردەچێتەوە«، زمانە ئەو
بەگونجاویموخاتەبەیبوون)راستی(بكرێتوبهزرێنرێت.هزریهایدگەر،بەگوێرەی
خۆتێگەیشتنیئەو،هەوڵێكەبۆڕزگاركردنیبوونلەمبیرچوونەوەیە.لەبەرئەوەی
وەرگۆڕینیواتایڕاستیبۆدروست)صحیح(یەكسەرلەتەكسەرەتایمێتافیزیكدا
ڕوویداوە،ئەواسەرجەممێژوویمێتافیزیكبریتییەلەمێژووینەهەنگاوتنیڕاستی.
هزری واتا تێدەگات، مێژوویی تەواو هزرێكی هزریخۆی لە هایدگەریش بێگومان
گۆڕانەچەوتەهەمیشە ئەو كەواتە مێژوو، دەرەوەی بخاتە ناتوانێتخۆی ئەویش
ئەمیشدەگرێتەوە،بەاڵمهێندەنەبێتكەهایدگەرهاوكاتهەوڵدەداتهزریخۆی
لەدانانیڕاستیبەدروست،بوونبەبوونەوەر،ڕزگاربكات،لێرەشدائەوبەجەختی
داواكارییەی بەم هایدگەر مێتافیزیك. ناوبنرێت ئەو هزری دەبێت كە دەكات، داوا
دەیەوێتپیشانیبداتكەئەوبەردەوامبەئاگایەلەنەبوونیشیمانەیقوتاربوونلەم

میراتەوسەرباریئەمەبڕیاریداوەخۆیلێڕزگاربكات.
كەواتەئێستاواژەی»مێتافیزیك«بووەبەواژەیەكیدوواتایی.ئەمواژەیەنیشانەیەكە
بۆداڕمانیهزروهەروەهابۆدووبارەكردنەوەیسەرەتایپێشسۆكراتییەكان،ئەم
پرسیار بەگونجاوی ئەوەی بۆ دەیدات هایدگەر كە هەوڵێكە دووبارەكردنەوەیەش
ئێمە بەاڵم بكات. بوونەوەر( بوونی لەبارەی تەنیا نەك )بێگومان بوون لەبارەی
ناتوانینبەمێتۆدەباوەكانیفەلسەفەلەدوواتاییئەممێژووەدەربازببین،ئێمەبە
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ئەزموونی هایدگەروەك»تەژماندنیجیهان« كە دەمێنینەوە پابەند مێژوویەكەوە
دەكات.ئێمەئەزموونی»هەاڵتنیخوداكان،كاولكردنیزەمین،توانەوەیمرۆڤلەنێو

جەماوەرداوفەزلیمامناوەندێتیدەكەین«.
دووربكەوینەوە، كایەیە لەم دەدەین هەوڵ ڕستە یەكەم »بە ئێمە كاتێك بەاڵم
ئەم سەرەڕای ئەوا دیدمان«، بەر بەێنینە دی كایەیەكی پرسیاركەرانە ئەوەی بۆ
بریتییە مەسەلەكە كەواتە دەمێنینەوە. پابەند دۆخەوە بەم هەر هێشتا هەولەمان
لەهەڵوەشاندنەوە)دێكۆنستروكسیۆن/avantlalettre(.ئێمەبەچەشنێك
ڕوودەكەینەترادیسیۆن،كەئێمەهەڵەتێكدەشكێنینبۆئەوەیڕێگەیەكبۆڕاستی
خۆشبكەین.بەاڵمئەمەبۆهایدگەر،وەكچۆنئەولەجێیەكیدیكەدادەبێژێت،
نێگەتیڤ شێوەیەكی بە تەنیا هەڵە دەبێت گوایە كە ناگەیەنێت ئەوتۆ واتایەكی

بنرخێنرێت.ئاخرهۆیپرسیاركردنمانلەبارەیبووندەگەڕێتەوەبۆهەڵێتی.
لەكاربخەین. ترادیسیۆن كۆنەكاندا پارادیگما چێوەی لەنێو ناتوانین ئێمە بێگومان
ئەمەڕوونیدەكاتەوەكەبۆچیهایدگەربەئاشكرادەبێژێت،ئێمەناتوانینڕاستەوخۆ
لەتەكپرسیارەپێشیانییەكەدالەبارەیبوونخەریكببین.ئێمەناچارینپەیوەندیمان
بەترادیسیۆنەوەبپچڕێنین.بائەمەبەمێتافۆرڕوونبكەینەوە:كاتێكئێمەپرسیار
بەردەوام كاتی وەك كە كاتەوە لە بازێك – بدەین بازێك دەبێت ئەوا دەكەین،
ڕەوتبەستوودیاریكراوە.پرسیاركردنوەكبازدانهاوكاتلەنێوبازداندایە،بریتییەلە
یەكەمبازدان)Ur-sprung(ووەكئەمەشبازدانەبۆنێوبناغە،كەوەكپێشتر
كە پرسیاركردنە ئەو لەمە جگە  .)Ab-grund( نا-بناغەیە هاوكات بینیمان،
.)selbstreferentiell( خۆڕاگەیەنەرە پرسیاركردنێكی لێیدەڕوانێت، هایدگەر
و پرسیاركراو هاوكات بەڵكو نییە، پرسیاركردن ئەكتی تەنیا پرسیاركردن
پارمێنیدێسدا فراگمێنتی هەشتەم لە خۆڕاگەیاندنە ئەم هایدگەر پرسیارلێكراوە.
)noein(دەبینێتەوە.پارمێنیدێسلەمفراگمێنتەدالەوەدەدوێتكە»تێگەیشتن

وئەوەشكەلێتێگەییوە)noema(«،وەكیەكن.
هایدگەرلەچوارڕووەوەپرسیارلەبارەیبوونڕووندەكاتەوە:1(بوونوئارایی،2(
بوونودیاردە،3(بوونوهزر،4(بوونوگەرەك)dasSollen(.هایدگەر
ئاراییودیاردە،هزروگەرەك،ناودەنێتئاستەنگ،چونكەگەرئێمەبمانەوێتبوون
بهزرێنین،ئەواناچارینهەمەالیەنێتییبوونكورتبكەینەوەبۆئەمڕوانگەتایبەتییانە،
لە هەر هێشتا ئێمە چونكە دەمێنێتەوە، كورتەێن هەر هێشتا هزرە ئەم لێرەشدا
بوون ناهزرێین.كەواتە ترانسێندێنس بە بەمەشگونجاو و بوونەوەرەوەدەهزرێین
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»لەسەرچاوەدا«بەشنەبووەودەستپێڕاگەیشتنێكیبەزەبرپێویستەبۆئەوەیئەم
هەمەالیەنێتییەبكاتەوە.

بە فۆڕم تەنیا نەك ئــەوان كە دەبێژێت بوون ئاستەنگەكانی لەبارەی هایدگەر
ئێمە كردارمان. و گۆتن و زانین سەرجەم بە هەروەها بەڵكو دەدەن، فەلسەفە
لێرەدابەپێویستینازانینخۆمانبەهەریەكەیئەوئاستەنگانەوەخەیكبكەین،
واتایەداكەهایدگەر لەو بۆئەمڕوونكردنەوەیەیمێتافیزیك)بێگومانمێتافیزیك
لێیتێدەگات(كەلێرەئەنجامیدەدەین،شرۆڤەیبوونوهزرگرنگترینە.هایدگەرلەم
ئەو هێراكلیتێس، و پارمێنیدێس لێهزرینەكانی ڕوودەكاتەوە ناسێنەرانە شرۆڤەیەدا
بەتایبەتیپشتبەپێنجەمفراگمێنتیپارمێنیدێسدەبەستێتكەتێیدادەگۆترێت،
بوونوهزریەكن.هایدگەربەشێوازێكیسەرنجڕاكێشڕاڤەیئەمگۆتەیەدەكاتو
پیشانیدەداتكەچۆنئەوهزریسەرچاوەییپێشسۆكراتییەكانوداوەشانیئەو

هزرەدەنرخێنێت.
ئێمەیمۆدێرننزیكەیدەتوانینلەجیابوونەوەیبوونوهزرتێبگەین،الیەنیكەم
ئەوكاتەكەئێمەلەبوونڕیالێتیولەهزرچاالكییەكیزەینی)ئینتەلەكتوێلی-و(
تێدەگەین.هایدگەروایدەبینێتكەتێزەكەیپارمێنیدێسلەمەڕیەكایەتییبوونو
هزربەڵگەیەكەبۆ»پێكەوەبوونیناخەكی«یان،ئەمەشواتایەكیئەوتۆدەگەیەنێت
كەیەكایەتییەكیسەرچاوەییهەبووەوهزریسەردەمانیدرەنگترچیدینەیتوانیوە
بیەزرێنێت،هزریەكایەتییەسەرچاوەییەكەیلەیەكجیاكردۆتەوە،واتاكردوویەتی
بەهزریئامڕازیوڕیالێتی،بەمەشڕێیلەخۆیگرتووەبۆئەوەیبەڕوونییەكەم
بەڕێی كە نەشارراوەیی واتا هزر، سەرەتای یان هزر )Ur-sprung( بازدانی

لۆگیكینوێسەردەمەوەبزربووە،پێشبینیبكات.
ئەڕیستۆتێلیس و پالتۆن الی هزر كە دەكاتەوە ڕوون بەوە تێزە ئەم هایدگەر
پێشبینییبووندەكات)»vor-stellt«/لەبەردەمخۆیدادەنێت-و(.هزر
بڕیاردا لە ئاشنایە. ئێمە بە ئەمەش بڕیار، فۆڕمی بە دادەنرێت هاوتا ئەوان الی
دەكرێت، پێناسە و دیار و پێشبینی دەكرێت، بەرجەستە ڕەوشێك یان بابەتێك
بەمەشسەبژێكتێككەدەهزرێتوئۆبژێكتێككەهزرینلەبارەیئەنجامدەدرێت
یانبڕیاربەسەریدادەدرێت،لەیەكتریجیادەكرێنەوە.بەاڵمئەوەكەبۆتێگەیشتن
چونكە كێشەیە، بوون هزری بۆ نییە، كێشە بەسەریدا بڕیاردان و بوونەوەر لە
بوونبوونەوەرنییە،پێشخۆدانراو)Gegen-stand=بابەت(نییە.لۆگیككە
پالتۆنودوایئەوئەڕیستۆتێلیسگۆڕانیانپێدا،بەتێڕوانینیهایدگەربەرپرسیارە
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لەمگۆڕانە.ئایاچۆنلەسەردەمانیدرەنگتردادەسەاڵتیخۆسەقامگیركەریلۆگیك
ڕوویدا؟هایدگەرتاڕادەیەككتوپڕوەاڵمیئەمپرسیارەدەداتەوە:ئەمدەسەاڵتە
نەبوو. ڕاگیركردن شیاوی چیدی ڕستە سەرچاوەیی ڕاستیی چونكە ئاراوە، هاتە
كەواتەتەنیائەوەدەتوانێتبەدەسەاڵتبگات،كەچیدی)لەمەغزایسەرچاوەییدا(
ڕاستنییە.ڕاستیتەنیابۆئەو»بەهێز«انەهەیەكەدەتواننبەرهەڵستییچواندنی
و جووتبەهایی لە دەتوانن ئەوان بكەن. سەروەرەكان بڕیارە ناسێنراوی بەگشتی
زەبرە بەردەم لە و تێبگەن سەرچاوەیی ڕاستییەكی نیشانەی وەك دژبێژییەكان
ئەویش پێویستە، ئەمە دانەدەن. چۆك لۆگیكیدا دژبێژیی یاساغی سەروەرەكەی
تەنیابۆئەوەیمرۆڤبتوانێتلەنێو»یەك-ێتییسەرچاوەییدا«بەرگەی»زەبری
پێكهاتەی داخۆ بپرسین، پێویستە ئێستا بەاڵم بگرێت. دژەتەقەال« گرژییەكەی
لە هایدگەر بگرن. دژبێژییانە ئەم بەرگەی بتوانن تاكو بێت چۆن »بەهێزەكان«
لە ڕوانین )334-333 )دێڕی سۆفۆكلێسدا »ئەنتیگۆنە«ی كۆری گۆرانیی یەكەم
كرۆكیمرۆڤدەبینێتەوە.لەوێدادەگۆترێت:»زەبەالحزۆرە،بەاڵمهیچشتێكلە
»ترسناكی چەشنەیە: بەم هایدگەر وەرگێڕانەكەی بەاڵم نییە«. زەبەالحتر مرۆڤ
پێیە بەم ناجمێت«. مرۆڤەوە سەرووی لە ترسناكترێك هیچ بەاڵم هەمەالیەنییە،
بە-زەبرە،چونكە،بە مرۆڤنەكتەنیاخاوەنیزەبرە،بەڵكوئەولەجەوهەرەوە
دیدیهایدگەر،مرۆڤبۆخۆزاڵكەرییبوونەوەروبەمەشبۆبوونفڕێدراوە.دازاین
ناتوانێتخۆیلەبوونئازادبكات-ئاخرهەردووكیانمەرجییەكترین.دازاینبۆ
ئەوەیبتوانێتخودیخۆیبێت،دەبێتخۆیبۆشەڕی)یانزۆرانی،وەكهایدگەر
ئاشكراكردن،كەواتە:ڕاستی، خۆلكاندووبەهێراكلیتێسەوەدەبێژێت(شاردنەوەو
بەربدات.مەسەلەكەلەكۆتاییداشەڕیبوونوهیچە/نەبوونە.بەتایبەتیلەمشەڕەدا،
لەمدژەتەقەالیەدا،بوونودازاینبەیەكدەگەنولەیەكتریجیادەبنەوە.هایدگەر
ئەمبە-زەبرییە)deinon(وەكنەشارراوەیی)dasUn-heimliche(یان
تەنانەتوەكنەشاردراوەییترینینەشاردراوەییوەردەگێڕێت،ئەمەشبێگوماننەك
دەكات ئەمە بەڵكو هەستمەندانەیە، نرخاندنێكی ئەو بۆ مەسەلەكە ئەوەی لەبەر
بۆئەوەیڕایبگەیەنێتكەپچڕانێكیڕیشەییلەئاشنایەتی)لەئەوەكەبەئێمە
و وشكهەڵهاتن و سرەوتن هەیە. لەمەترسیدانەبوویی، و خۆماڵێتی لە ئاشنایە(،
مسۆگەریهەمیشەنیشانەیناڕاستیوناكرۆكێتین.ئێمەگەرەكەلەبوونودازاین،
هەروەهالەپەیوەندییان،تەنیاوەكمێژوویی،ئەوجاوەكخەبات،بەزرێین.كەواتە
ئەركیئێمەئەوەیەكەلەهیچكوێلەماڵیخۆماندانەبین)خۆماڵینەبین–و(و



307

بەمەشبەردەوامتێپەڕكردوولەسنوورەكانبهزرێینوكرداربنوێنین.بەاڵمبڕینی
سنوورەكانئەوواتایەدەگەیەنێتكەئێمەبە-زەبربین.

تایبەتمەندی تێگەیشتنێكی هایدگەر كە لەوە بەئاگابین جێیەدا لەم دەبێت ئێمە
سروشت و مرۆڤ لەدژی مرۆڤ زەبری شێوەیەكی هەموو ئەو هەیە: »زەبر« بۆ
ڕەتدەكاتەوە.زەبرێكیبەمچەشنەیمانیپولەكەروچەوسێنەرەوەكەهەمووشتێك
ئەوەدا بەردەم لە بیڕووتێنێتەوە،چاووهزرمان بابەتوهەوڵدەدات بە دەكات
دادەخاتكەئێمەزەبریبەسەردادەنوێنین–هەروەهالەبەردەمخۆماندا.زەبری
مەبەست-دەسوێژ. ئاستی سەر بۆ كورتدەكاتەوە پەیوەندییەكان سەرجەم مرۆڤی
هزری لەوبەر هزرێك لە هاوشێوەدا ئەوپەڕی كۆنتێكستێكی لە هۆركهایمەر ماكس
ئامڕازییەوەدەدوا،بەاڵمدەتوانینكۆنسەپتیكردارالیهایدگەروەككۆنسەپتێك

لەوبەرسەرجەمزەبریمەبەست-دەسوێژەوەدیاریبكەین:
كرداری پێگەیاندنیدروستكەرانە، پرۆژەیهزرمەندانە، پەیڤینیهۆنەری، »زەبری
هەیەتی، مرۆڤ كە نین توانستانە ئەو چاالككردنی ئەمانە دەوڵەتی، ئەنجامدەری
بەڵكوجڵەوگرتنوڕێكخستنیزەبرنوبەڕێیانەوەبوونەوەرخۆیبەتەواویئاوەاڵ

دەكات،ئەویشبەوەكەمرۆڤدەچێتەنێویەوە)نێوبوونەوەرەوە–و(«.
كردنیئافرێنەرانەبەزەبرە،چونكەدەبێتفۆڕمینەرانەلەتەكئەستوویبێفۆڕمدا،جا
ڕەنگبێت،یاندەنگوبەردوزمانبێت،مامەڵەبكات.بەدیدیهایدگەرمرۆڤی
ئافرێنەرزەبرمەندانەدەچێتەنێولێنەڕوانراوولێنەهزرراوونەگۆتراوەوەوبەسەر
فراگمێنتی پێنجەم وگۆتنە)...(. هزرین و بینین دەبێتكەشیاوی زاڵ ئەوەدا
پارمێنیدێسماندێتەوەیادكەتێیدادەگۆترێتبوونوهزریەكن،هەروەهابینیمان
وەك بهزرێین یەكایەتییە لەم نەكسرەوتوو بزۆك بەشێوەیەكی دەبێت ئێمە كە
پەیوەندییەكینێویەكیلەنێوانشاردنەوەوئاشكراكردندا.ئەمپەیوەندییەنێویەكییە
دیاریكردنێكیئەمسەروئەوسەریانەیناسكنییەلەتەوەرەیەكەوەبۆتەوەرەیەكی
دی،بەڵكودیاریكردنێكیئەمسەروئەوسەریانەیبەزەبرە.بوونتەواوژێرخەرە.ئەم
ژێرخەرە،بۆئەوەیبەنەشارراوەبگات،پێویستییبەهزروهونەرهەیە.نەشیاوە

هەردووتەوەرەیبوونوهزربەبێیەكتریهەبن.
لە بریتییە شاردنەوە ــردووە ڕووك نەشاردراوەی هێشتنەوەی ئامادە هایدگەر بۆ
بەڵكو بەدیهێنراوە، جارێك كە نییە ئەوە ڕاگیركردنی ئەمیش كەواتە مرۆڤبوون.
شێوەیەكی بە ئەمە با پێدێت. كۆتایی مەرگ بە تەنیا دازاین بۆ كە پرۆسەیەكە
»لێرە- بووندا. لەتەك دازاین زۆرانی لە هەڵمەتە دوایەمین مەرگ دەرببڕین: دی
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نەبوونبااڵترینسەركەوتنەبەسەربووندا«.بەاڵمئەمسەركەوتنەشخۆڕاگەیەنەرە
)selbstreferentiell(،چونكەلەبااڵترینكرداریبەزەبریدازایندادژیخودی
خۆیبەدەستدەهێنرێت.بێگومانلەڕوانگەیهایدگەرئەمبااڵترینكردارەبەزەبرە
شیمانەیەكیپەتینییەكەدازاینهەیبێتیانبۆیبەردرابێت،بەڵكو،وەكهایدگەر

دەبێژێت،دازاینبریتییە)ist(لەخودیئەمشیمانەیە–ئەمەشبەردەوام.

هایدگەر–نیتچە–مێتافیزیك
ئەوەمایەیسووڕماننییەكەهایدگەرنزیكییەكلەنێوانخۆیونیتچەدادەبینێت.
و فەلسەفە بە شۆڕشگێڕێتی دەیانویست بوون، ڕادیكاڵ هزریاندا لە هەردووكیان
كولتووربدەن،هەردووكیانلەوبڕوایەدایەكیاندەگرتەوەكەچیدیناشێتفەلسەفە
وەكسیستەمبینابكرێتوهەروەهامێژوویخۆرئاوابەكارەساتێكتەواودەبێت،
كە هەبوو بۆچوونەیان ئەو تێڕوانینە، ئەم سەرەنجامی وەك هەردووكیان، بۆیە
لەو خۆقوتاركردن بۆ مەرجێكە كولتووری و فەلسەفەیی ترادیسیۆنی تێكشكاندنی
پێكەوە ئەو تێڕوانینەی ئەم نیەیلیزم، ناودەنا مێژوویی ڕەوتی نیتچە كارەساتە.
لەتەكداواكارییەكەیدابۆ»لەبەهاخستنیسەرجەمبەهاكان«،بۆهایدگەرتەریببوو
بەتێڕوانینەكەیخۆیلەمەڕ»مێژوویلەیادچوونەوەیبوون«و»كشانەوەیبوون«
هایدگەری نیتچە مــردووە»»ی »خودا گۆتەی .)Seinsverlassenheit(
هۆشسامكردولەڕاڤەكردنینیتچەدا)»گۆتاردانیڕێكتۆرات«(بەئاشكراهۆشسامی
خۆیبەئەوپیشاندەدات،لێرەشدانیتچەوەككەسێكدادەنێت»كەسۆزمەندانە
بۆخودا«گەڕاوە.ئایائەوڕاڤەیەینیتچەلەالیەنهایدگەرچواندنیبۆئەوخۆی

نەبووكەبۆبوون)Seyn(دەگەڕا؟
هایدگەرلە»سااڵنیبزوێنەر«دا)1910هەتا1914(»ویستبۆدەسەاڵت«ینیتچەی
خوێندبۆوە،بەاڵمئەودەمەدەركیبەوهەقیقەتەنەكردكەسەرجەمئیشەكەینیتچە
لەئایندەداچواتایەكیڕاستەقینەبۆئەووەردەگرێت.دەربڕینیئەمهەقیقەتەلە
»گۆتاردانیڕێكتۆرات«دایەكەمئاماژەیەبۆنزیكییدەروونیانەیهەردووكیان،بەاڵم
ئێمەهەروەهادەتوانینئەمئاماژەدانەوەكتاكتیكبنرخێنین.بەهەرحاڵ،نیتچە
بۆهایدگەربریتیبوولەدوایەمینمێتافیزیكییەكودەبوو،بەهەمانشێوەیسەرجەم

مێتافیزیك،لەدژیئەویششەڕبكرێت.
نەبووبۆڕەخنەی ئیلهام نیتچەسەرچاوەی هیچفەلسەفەیەكهێندەیفەلسەفەی
بوو. تەحەدا ئەو بۆ هاوكات فەلسەفەیە ئەو بەاڵم كولتوور، و مێژوو لە هایدگەر
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Aus-( هەڵ-وەشاندنەوە-یەكی بەڵكو نەبوو، ڕاڤــەكــردن لێرەدا مەسەلەكە
einander-setzung(خەباتگێڕانەبوو،هەروەهاهایدگەردەیگۆتكەنیتچە
»ئەویتێكشكاندووە«.بەاڵمئەولێرەش،هاوشێوەیڕەخنەكەیلەكانت،دركاندی
كەخەریكبوونەهۆشەكییەكەیبەنیتچەوەبەزەبرە.جگەلەمەهایدگەرلێرەداخۆی
بەتایبەتیبەوكۆمەڵەتێكستەوەخەریكدەكاتكەخوشكینیتچەلەژێرناونیشانی
»ویستبۆدەسەاڵت«داباڵویكردنەوەوبەڕێیەوەبراكەیگەیاندبەناوبانگێكی
ساغكردنەوەی دەستەی ئەندامی كە كاتە ئەو تەنانەت هایدگەر بەاڵم جیهانی.
ئیشەكانینیتچەبووبەمەبەستیباڵوكردنەوەیەكینوێیسەرجەمئیشەكەیئەو،
لەمڕەوتەشداهایدگەربۆیدەركەوتكەكۆمەڵەتێكستی»ویستبۆدەسەاڵت«
ئیشێكیتەزویركراوە،هێشتاهەرلەڕەوتیخەریكبوونیدابەنیتچەوەپێوەیپابەند

مایەوە.
شكستی فرایبورگ زانكۆی سەرۆكی وەك هایدگەر كە ئــەوە دوای بەتایبەتی
دوای هایدگەر هەڵوێستی پەیداكرد. ئەو بۆ مەزنی واتای نیتچە ئیشەكەی هێنا،
ئەم لەسەر بوو كاریگەر كات« و »بوون »شكست«)Verunglückung(ی
واتایەینیتچەبۆئەو.یەكەمباڵوكردنەوە)1935(كەهایدگەرتێیداخەریكبوونی
لە نیتچە« مردووەی »خودا نووسینی لە بوو بریتی پیشاندا، نیتچەوە بە خۆی
Vorträgeund« لە 1954 ئەوجا .)1959( »Holzwege«دا نووسینی
Aufsätze«دانووسینێكیبەمناونیشانەباڵوكردەوە:»ئایازەردەشتەكەینیتچە
الیەن لە نیتچە )رێسەپسیۆنی( وەرگرتنی بۆ كە تێكستانە ئەو بەاڵم كێیە؟«.
هایدگەركرۆكین،بریتینلە:ئەوموحازەرانەكەلەنێوانسااڵنی1936هەتا1940
كۆمەڵە بە و باڵویكردنەوە 1961 ساڵی كە موحازەرانە ئەو كردوون؛ پێشكەشی
تێكستی»1940AbhandlungenausdenJahren/1946»پەرەیان
پێدرابوو.ئەمموحازەرەباڵوكراوانە،بێگومانبەگۆڕانكارییەوەلەداڕشتنەكەیكاتی
هایدگەر بەردەستدان. لە هایدگەردا ئیشی سەرجەم لەنێو ئەمڕۆ خوێندنەوەیاندا،
كاتیخۆینەیتوانیبوولە»بوونوكات«داجێیهونەربكاتەوە،بەاڵمئێستالەم
پەیوەندییەیئێرەدانیازیوابوولەنێوهزریخۆیداشوێنێكیگونجاوبۆهونەریش
تەرخانبكات.موحازەرەوگۆتارەكانیئەوسەبارەتبەسروودەكانیهوێلدەرلینكە
لەزەمێستەریزستانەی1934/35بەدوواوەهەتا1942خوێندنیەوە،كەواتەهاوكات

لەتەكموحازەرەكانیدالەسەرنیتچە،بەڵگەنبۆئەمتێڕوانینە.
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پۆلیتیكوئێتیك
»هەڵەیەكیگەورەیەبگۆترێتگوایەلەزانكۆیئەڵمانیداڕێئەكسیۆن)پاشڤەرۆیی–
و(هەیە.هیچپاشڤەرۆییەكنییە،چونكەهیچوەرچەرخانێك)شۆڕشێك(لەگۆڕێدا
نییە،ئەمیشبۆیەلەگۆڕێدانییە،چونكەمرۆهێشتانەیزانیوەلەكوێوەدەستپێبكات«.
ناسیۆنالسۆسیالیزم و هایدگەر واتــای بەتایبەتی ئەمە – پۆلیتیك و هایدگەر
دەگەیەنێت.ئایاهەرگیزكۆتاییبەمبابەتەدەهێنرێت؟زۆركەم،چونكەمرۆدەتوانێت
لە هایدگەر ئەوهەقیقەتانەكە مێژووییەكانیسااڵنی1933/34،هەروەها ڕووداوە
)»TatsachenundGedanken«(نووسینەڕەوایەتیدەركەیدابەخۆی
دایاندەڕێژێت،هەمیشەلەنوێوەوجیاوازبنرخێنێت.بۆیەجێیسووڕماننییە،دوای
لێشاویئەوگۆتاروكتێبانەكەكەمیانزۆرهێرشبەربوون،لەسااڵنیڕابوردوودا

دووكتێبباڵوكراونەتەوەكەتەواوپێچەوانەییەكترین.
Heidegger.L›introduction(سەرەتائێمانوێلفایێساڵی2005نووسینی
duNazismedanslaPhilosophie(یباڵوكردەوە.ئەوبەمكتێبە
لەچەندكتێبێكیباوكی،ژۆپییافایێ،تێپەڕدەكات،ئەویشبەوەكەدەنووسێت:
لەسەرجەمئیشەكەیهایدگەردایەكتاكەڕستەنییەكەتێیدائەوڕەوایەتیبە
فێرگەییدا وانەی لە هایدگەر ئیشەكانی گەرەكە بۆیە نەدات، ناسیۆنالسۆسیالیزم
یاساغبكرێنولەكتێبخانەكان)بیبلیۆتێكەكان-و(دووربخرێنەوە.ئەمتێڕوانینەی
فایێبەفراوانیدژبێژیكرا.پاشدووساڵكتێبێكیپێنجسەدالپەڕەییبەناونیشانی
)Heideggerà plusforteraison(باڵوبۆوەكەتێیداپازدەپسپۆڕ
بێگومان دەسەلمێنن. ڕەوایانە، جار زۆر بێگومان فایێ، چەوتەراڤەكانی و هەڵە
مرۆبەبێشارەزاییەكیگشتگیریهایدگەریشدەتوانێتببینێتكەتێزەكەیفایێ
چەندبێواتایە.بەاڵمساغكردنەوەیئەوهەقیقەتەكەفایێبەهیچشێوەیەكنیشان
هەقیقەتە ئەو یادهێنانەوەی بۆ زەروورەیــەك بە ڕێژەیەتی هەر هێشتا ناپێكێت،
زانكۆ)و لەكاتیسەرۆكێتیی ئابڕووبەرخۆی بەچشێوەیەكی هایدگەر ناداتكە

درەنگتریشدا(دەربڕیوە.
»بانگەوازبۆفێرخوازانیزانكۆییئەڵمانی«)3ینۆڤەمبەری1933(،»كۆبوونەوەی
هەڵبژاردنیزانست«لەالیپتسیگ)1ینۆڤەمبەری1933(،گۆتاردانێكلەتیوبینگن
)30ینۆڤەمبەری1933(بەناونیشانی»زانكۆلەدەوڵەتیناسیۆنالسۆسیالیستیدا«،
هەروەها»بانگەوازبۆڕۆشنبیرانیجیهان«)13یدیسەمبەری1933(بەڵگەنبۆ
پارتەوە. و هیتلەر ڕكێفی ژێر ئاسانخستبووە و هایدگەرخۆیسووك كە ئەوە
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نموونەیەكبۆئەمەگۆتاردانەكەیەتیبەناونیشانی»بڕواهێنانبەهیتلەرودەوڵەتی
ناسیۆنالسۆسیالیستی«كە1933لەدرێزدنپێشكەشیكرد.

هایدگەردرەنگترهەوڵیدالەبایەخیڕۆڵیخۆیوەكسەرۆكیزانكۆیفرایبورگو
سروودهەڵدانەكانیبەسەر»شۆڕش«یناسیۆنالسۆسیالیستیوهیتلەرداكەمبكاتەوە.
بەاڵموەكنموونەبۆبیروباوەڕیهایدگەرئاماژەبۆئەوگۆتاردانەدەدەینكەئەو
لەبۆنەییادیئالبێرتلیۆشالگەرتەرداپێشكەشیكرد.شالگەرتەرساڵی1913لە
الیەنسوپایفەڕەنسییەوەبەتۆمەتیپیالنگێڕیحوكمدراووئیعدامكرا،پاشان
نازییەكانبەرزیانكردەوەبۆسەرئاستیپالەوان.هایدگەرلەگۆتارەكەیدامەرگی
شالگەرتەربەسۆزیناسیۆنالسۆسیالیستیومەزنكردنیمێتافیزیكیانەیشڤارتسڤالد
دەدرەوشێنێتەوە.ئەوبۆنموونەلە»سەختترینومەزنترینمەرگ«دەدوێت،یان
بە پاییزەیشڤارتسڤالد«كە»دەمێكەخۆراك پۆاڵیین«و»خۆری لە»ویستی

ڕوونییدڵدەدات«.
زانكۆ سەرۆكی وەك دامەزراندنیەوە بۆنەی بە گۆتاردانەكەی بۆ هەروەها هایدگەر
)ئەپریلی1933(ڕایگەیاندكەدەبێتگۆرانییهۆرست-ڤێسلببێژرێتومیوانەكان
لەكاتیبێژتنیبەیتیچوارەمدادەستیڕاستیانبەرزبكەنەوە،جگەلەمەفەرمانی
دەستی موحازەرەیەك هەموو سەرەتای وانەبێژان و فێرخوازان دەبێت كە دەركرد
ڕاستیانبۆساڵویهیتلەربەرزبكەنەوە.گەرئێمەبەڕاستیبمانەوێتوێنەیەكلەسەر
هەڵوێستیهایدگەرلەكاتیدیكتاتۆرییهیتلەرداچێبكەین،ئەواپێویستەبۆكێشەی
یەكگرتنەوەیئەولەتەكناسیۆنالسۆسیالیزمداڕەچاویئەونموونەیەونموونەگەلی
دیكەبكەین.ئێمەدەبێتلێرەدائەوەشلەبەرچاوبگرینكەگەرچیكرداریبەزەبر
زۆر كراوەبوو. دی گۆڕانی زۆر ئەگەری جارێ بەاڵم بەگەڕخرابوو، جولەكە لەدژی
كەس،تەنانەتئەوهاوچەرخانەكەبۆدۆخیسیاسییئەودەمەبەتایبەتیسێنسیبل
بوونوكێشەكانڕاستەوخۆئەوانیاندەگرتەوە،لەوانەماكسهۆركهایمەر،تیۆدۆر
ڤ.ئادۆرنۆوڤیكتۆركلێمپەرەر،بەهیچشێوەیەكباوەڕیاننەدەكردئەوئامانجانە
بەدیبهێنرێنكەهیتلەرپرۆپاگەندەیبۆدەكردن،جانەخوازەبیتوانیایەماوەیەكی

درێژخایەنوەككانسلەربمێنێتەوە.
داخۆ كە بكەینەوە ڕوونی جێیەدا لەم دەدەیــن هەوڵ شتێك هەموو پێش ئێمە
ئامانجە گرنگترین و هایدگەر هــزری لەنێوان سیستەماتیكی یەكگرتنەوەیەكی
ئیدیۆلۆژییەكانیناسیۆنالسۆسیالیزمداهەبووبێت،كەواتەداخۆپەیوەندییەكیتایبەتی
چەند هەتا كە بكرێت، پرسیار پێویستە پاشان هەبووبێت. هەردووكیاندا لەنێوان
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ئێتیكی ئێتیكەكەیئەو)گەرئەو هەڵوێستیسیاسییهایدگەركاریگەرییلەسەر
هەبووبێت(نواندووە.منلەمجێیەداتەنیادەتوانمبەگشتیڕووبكەمەپرسیارگەلی

زۆرئاڵۆزكەلێرەداسەرهەڵدەدەن،بەاڵمسەرەتاڕوودەكەمەفاكتەكان.
لە ئالبێرت-لودڤیگ زانكۆی سەرۆكی بە هەڵبژێررا 1933 ئەپریلی 21ی هایدگەر
پێچەوانەكەی درەنگتر )بێگومان باڵوكردەوە وای خۆی ئەو فرایبورگ/برایسگاو.
بەاڵم هەڵببژێردرێت، زانكۆ سەرۆكی بە نەیویستووە سەرەتا گوایە كە سەلمێنرا(
پاشانلەژێرپەستانیزەمیلەكانیداوهەروەها»بۆئەوەیڕێلەسەرەنجامینالەبارتر
توێژینەوەكانی ماوەیەكەسەرەنجامی وەربگرێت. ئەوپۆستە بووە ناچار بگرێت«،
هوگۆئۆتسسەلماندوویانە،كەئەمپاساوەیهایدگەرناتەواوە.ئەو23یئەپریلی

1934لەپۆستەكەیكشایەوە.
زانكۆ سەرۆكی وەك بكاتەوە لــەوە بیر ــەوەی ئ پێش زۆر ماوەیەكی هایدگەر
هەڵببژێرێت،زۆرنزیكبوولەوهەڵوێستوبزووتنەوەوڕێكخراوانەكەلەسەردەمی
ناسیۆنالسۆسیالیزمیشداڕۆڵێكیگەورەیانگێڕا.ئەولە1930بەدواوەپەیوەندییبە
»یەكێتییفێرخوازانیناسیۆنالسۆسیالیستییئەڵمانییەوە)NSDStB(«هەبوو.
»سیستەم«ی و لیبرالیزم و كۆمونیزم سەرسەختی دژبەرێكی هایدگەر هەروەها
كاتۆلیسیزمبوو.ئەوبۆنموونە6یفێبریوەری1934نامەیەكیبۆڕابەریفێرخوازانی
ئەڵمانییڕایشنووسی:»مرۆهێشتاهەرتاكتیكیكاتۆلیكیناناسێت.مرۆدەبێت
ڕۆژێكبەسەختیهەقیئەمەبدات«.هایدگەرمەیلێكیزۆریبۆبزووتنەوەیالوانی
-»Wandervogel«ڤاندەرفۆگل هاوشێوەی دەیویست– كە هەبوو ئەڵمانی
و وشكهەڵهاتوو بەهاییە پێشبینییە لە و( – زانكۆیی و فێرگەیی )ی فێرخوازان
تۆزلێنیشتووەبۆرژوازییەكانئازادبكات،پاشانهەرئەمڕێكخراوانەبوونهەوڵیان
دەداڕیفۆرمیزانكۆ،كەهایدگەروەكزەرووییدەیبینی،پێشهایدگەروسەربەخۆ
لەئەوئەنجامبدەن.داواكارییەكەیڕیفۆرمیزانكۆبەتایبەتیئەوەبووكەدەبێت
فێرخوازانووانەبێژانمافیبەشداریانلەبڕیاردانداسەبارەتخۆبەڕێوەبردنیزانكۆ
هەبێت،هایدگەریشتەواولەگەڵیدابوو،بەاڵمئەمهەڵوێستەلەزانكۆیپرۆفیسۆراندا
سەرەنجامێكیئەوتۆیخستەوەكەزۆرزەمیلیدژیوەستانەوە،چونكەهەستیان
ئاستگەرای زانكۆی لە بێڕێزی بە لەمەترسیدایە.هایدگەر ئیمتیازاتەكانیان دەكرد
بە بوون ئاستی دازنابووبۆسەر ئەو تێڕوانینی بە ترادیسیۆنییدەڕوانی،چونكە
دوكانیخزمەتكردنیوانەبێژان.هۆیەكیدیكەیئەوبێڕێزییەیئەوبەرانبەرزانكۆی
تەرقیە بۆ لەباریان هەلی ئەو وەكو گەنجی وانەبێژانی كە بوو لەوەدا ترادیسیۆنی
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دەرفەتی وەك و دەبــۆوە ئەكادیمیانە ئازادیی لە قێزی زاهید هایدگەری نەبوو.
ڤایمار كۆماری لە كینی ئەو دەیبینی. هێدۆنیزم و بێسەروبەری بۆ ڕەخسێنراو
واتایەكی ئەمە كەمەوە. كاراییەكی بە بوو پەرلەمانی دیموكراتییەكی كە دەبۆوە
ئەوتۆناگەیەنێتكەهایدگەرگوایەالیەنگریپەرلەمانتاریزمێكیباشتربووبێت،بە
پێچەوانەوە،ئەوهاوشێوەیزۆرهاوچەرخیهیوایبۆسەرەتایەكینوێینەتەوەییو
ڕابەرێكیبەهێزدەخوازت،ڕابەرێككەگەرهاتووداواكاریبۆیەكانگیربوونلەتەگ
گەلدابەرزبكاتەوە،ئەوسابەتێڕوانینیئەودەسەاڵتیڕاستەقینەیگەل،دیموكراتیی
ماگازینی لەتەك هەڤپەیڤینێكدا لە تەنانەت هایدگەر دەكات. ڕیالیزە ڕاستەقینە،
دێرشپیگلدا)1966(كەلەسەرداواكارییخۆیپاشمردنیلە31یمای1976

باڵوكرایەوە،بێمتمانەییخۆیبەدیموكراتیدەربڕی.
ئەوجالەكۆتاییدا:هایدگەرلەوبڕوایەدابووكەفەلسەفەیترادیسیۆنیهەرلەسەرەتاوە
پرسیاریهەڵەیكردووەوبۆماوەی2000ساڵەخزاوەتەنێوخۆفریودانەوە.بەاڵم
بەتێڕوانینیئەوهیچڕیفۆرمێكئەمدۆخەڕزگارناكات.سەرجەمتێڕوانینەكانمان
بۆگەنیانكردووە–كەواتە:شۆڕشێكپێویستە!ناسیۆنالسۆسیالیزمیسەرهەڵداو
چاالكییەكی لە بوو بریتی هایدگەر بۆ دەكــرد، شۆڕشی داوای بەهەمانشێوە كە
ئێمە خۆیدا. تێڕوانینەكانی لەتەك یەكگرتووەوە چاالكییەكی تەنانەت یان تەریب
بێگوماندەتوانینلەمەسەلەیەكدالەتەكئەوداكۆكبین:ئەولەكاتیبڕیاردانیدا
بۆپۆستیسەرۆكیزانكۆمرۆڤێكیسیاسینەبوو.بەاڵم،سەرباریئەمە،هایدگەر
لەوالیەنەدازۆرساویلكەبووكەوایداناگوایەكۆنسپەتەكەیخۆیلەمەڕشۆڕشی
فەلسەفەوەكدووپاتكردنەوەیسەرەتاكەیفەلسەفەیگریكی،لەتەك»شۆڕش«ی
ناسۆنالسۆسیالیستیدایەكدەگرێتەوە.بێگوماننەهایدگەرونەنازییەكانمەبەستیان
هایدگەر كێشەی ڕیالیزەبكەن. ــەزراوە دام یاریدەی بە سیاسی پرۆگرامێكی بوو
هەرشێوەیەكی لەوبەر و بوو كولتووری بەڵكوشۆڕشی نەبوو، پرۆگرامیسیاسی
كرداریڕۆژانەوەداینابوو.ئەوچلە»بوونوكات«وچلەسەردەمیدرەنگتردا
هیچپێشبینییەكیسەبارەتبەپەیوەندییەكیپراكتیكیلەنێواندازاینوشوێنەوارە
كۆمەاڵیەتی-سیاسییەكەیدانەبوو.كاتێكئەوخۆیبۆناسیۆنالسۆسیالیزمچاالككرد،
ئەوالێرەداشۆڕشەفەلسەفەییەكەیخۆیخستەخزمەتیسیاسەتێكیپراكتیكیو
هەروەهائەوجیهانبینییەوەكەوایدادەنێتگوایەمافتەنیالەالیەنیاسادانانەوە
دەسەپێنرێت)Dezisionismus(.ئەوەلەبنەڕەتدابەریەككەوتنێكیفەلسەفە
وپراكسیسبوووهایدگەربەمبەریەككەوتنەناوەندیارێتینەبوویفەلسەفەیگەیاند.



314

پالنینازییەكانئەوەبووكەزانكۆدابەزێننبۆسەرئاستی»زانكۆیتەكنیكی«ی
ڕووكردووەپراكسیس،بەاڵمهایدگەربەپێچەوانەوەدەیویستزانكۆلەودابەزاندنەی
سەروەر تایبەتییەكاندا زانستە بەسەر فەلسەفە هاوكات و بپارێزێت ئاستەكەی
ئامڕازی تێگەیشتنی كە بوو، بڕوایەدا لەو ئەودەمەش تەنانەت هایدگەر بكاتەوە.
وسروشت، مرۆڤ كارەساتاویی ڕووتاندنەوەیەكی بۆ هۆیەك بە دەبێت زانست لە
ڕووتاندنەوەیەككەتەنیالەالیەنبەرژەوەندییئابوورییەوەدیاریكراوە.بەاڵممرۆ
دەتوانێتبەشۆڕشیبەردەوامبەرهەڵستییئەوجۆرەتێگەیشتنەبكات.لەبنەڕەتدا
هەرئەمشۆڕشەبەردەوامەبووكەهایدگەردەیویستلەهزریخۆیداڕیالیزەیبكات.
نەسەندبوو، دەسەاڵتیان جارێ ناسیۆنالسۆسیالیستییەكان كە كاتە ئەو تا بەاڵم
فونكسیۆنێرەكانیانشۆڕشیانوەكئەگەرێكدەبینی،ئەوانلەمەبەستەكەیهایدگەر
تایبەتی ناسیۆنالسۆسیالیزمی ئەو گوایە كە كرد بەوەسەرزەنشتیان و تێگەیشتن

)پریڤات-و(پیادەدەكات.
زانكۆ سەرۆكی بە هایدگەر چۆن ئایا مێژووییەكان. فاكتە بۆ بگەڕێینەوە با
هەڵبژێردرا؟ئەوخۆیدەبێژێت:سەرۆكیپێشوویزانكۆ،ڤیلهێلمفۆنموێلندۆرف،
پاشان كشاوەتەوە، وەزیر بڕیارێكی لەسەر پۆستەدا لەو كورت ماوەیەكی پاش
پێكەوەلەتەكجێگریسەرۆكیزانكۆدا،یۆزێفزاوەر،داوایانلێكردووەئەوپۆستە
وەربگرێت،بەاڵمئەوگومانیهەبووە،چونكەزانیویەتیگەرئەوپۆستەوەربگرێت،
ئەوساڕووبەڕوویدوودژبەریخاوەننفوزدەبێتەوە:نوێنەرانی»كۆن«و»نوێ«.
مەبەستیهایدگەرلە»كۆن«زانستیترادیسیۆنیوزانكۆیە،بەقسەیخۆیگوایە
و تایبەتییەكان زانستە مەعریفەی پێشكەوتنی لە داكۆكییان كۆن بەرگریكەرانی
بەگەڕخستنیپراكتیكییانەیئەوزانستانەكردووە،هاوكاتئەوانلەوبڕوایەدابوون
كەمەسەلەسەرچاوەییەكە،واتا»تێگەیشتنلەبناغەكرۆكییەكان«،تێگەیشتنێكی
ئەنجامی نەك كردۆتەوە، ڕەتیان هۆیە ئەو لەبەر و فەلسەفەیی«یە »ئەبستراكتی
بدەنو»لەنێوئەمئەنجامدانەدا«)Vollzug(بەزرێن.كەواتەئەوەكەلەدیدی
زانستیئاساییەوەئەبستراكتە،واتاپرسیارلەبارەیبوون)بێگومانلەوشێوەیەداكە
هایدگەرلە»بوونوكات«داكردی(،بۆهایدگەربریتییەلەكۆنكرێتوپراكتیكێتی

وەكسەرجەم.
بە دەگەین ڕووندەكاتەوە، خۆی سیاسیی ئەنگاژمۆی هایدگەر كە جێیەدا لەم
ستراتیژییەكەیئەولەهەڵگێڕانەوەیپێشبینییەباوەكاندا،ستراتیژییەككەماوەیەكە
پێیئاشنابووین.تەنیادەرەنجامیئاوەژوو)دژەدەرئەنجام-و(دەرفەتبۆناسینی
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بە سەرەتا كە ئەوە دەكەوێتەوە: سەرەنجامێك لەمەشەوە دەڕەخسێنێت، ڕاستی
بڕوای لێرەدایەڕەگی بەپێچەوانەوە.هەر ناڕاستییەوهەروەها ڕاستیدادەنرێت،
هایدگەربەوەكەبەگەڕخستنیپراكتیكیانەیمەعریفەدەبێتبەلەمپەرلەبەردەم
كە »نوێ« هەروەها بەاڵم خۆمان. و جیهان ئاڕاستەی بە ڕاستەقینەدا دیدێكی
وەك»زانستیسیاسی«)هایدگەرلەئاوڕدانەوەیداوایناودەنێت(دەردەكەوێت،
بەهەمانشێوەڕاستیناهەنگێوێت،چونكەئەمیشمەعریفەدەكاتبەشتێكیشیاوی
)Vollzug(»بەگەڕخستن.كەواتەڕۆشنە:مەبەستیهایدگەرلەواژەی»ئەنجامدان
نەكردۆتە ڕووی كە چاالكییەكە واتا تێدەگەین، لێی بەگشتی ئێمە كە نییە ئەوە
گەیشتنبەئامانجێك،بەڵكوڕوویكردۆتە»چاالكبوون«)وچاالكمانەوە(،كەواتە
ڕوویكردۆتەمانەوە-لە-بزووتندابەبەردەوامی،هەرئەمهەڵوێستەشەكەپیشانی

دەداتوشكهەڵهاتنیباوناڕاستییە.
هایدگەرساڵی1945بەسێئەرگومێنتڕەوایەتییدابەخۆكاندیدكردنیبۆپۆستی
سەرۆكیزانكۆ:ئەووایبینیوە»كەبزووتنەوەیبەدەسەاڵتگەیشتووشیمانەیەك
بێتبۆكۆكردنەوەیناخەكیانەیگەلونوێكردنەوەی،هەروەهاڕێگەیەكبێتبۆ
قەدەریمێژوویی-خۆرئاوایی«،جگەلەمەئەولەسەرۆكایەتییزانكۆداشیمانەیەكی
بۆئەوەبینیوەكە»سەرجەمهێزەبەتواناكان،سەربەخۆلەپابەندبوونبەپارت
)سێیەم( هەروەها نوێبوونەوە«، و لێهزرین بە بگەیەنرێن پارتەوە، دۆكترینی و
شیمانەیەكیبۆئەوەبینیوە»كەدەرفەتبڕەخسێتبۆئەوەیمرۆڤبەرەنگاری
و پارت دەزگای هەڕەشەكەری سەروەریی و ناشایستە كەسانی پێشەوەی هاتنە

دۆكترینیپارتببێتەوە».
بەدەسەاڵت »بزووتنەوە«ی لە هایدگەر كە دەردەكەوێت یەكەمدا ئەرگومێنتی لە
گەیشتوودەدوێتنەكلەپارت.بەڕاستیهایدگەرجیاوازیلەنێوانبزووتنەوەو
پارتدادەكات.ئەولەمئەرگومێنتەودەربڕینیدرەنگتریداوایدادەنێتكەبزووتنەوەكە
بەهەمانشێوە دەكاتەوە. پارتجیای لە بەمەش و پاڵهێزێكیشۆڕشگێڕانەیهەیە
كاتێكئەوساڵی1953بۆیەكەمجارموحازەرەكەیزەمێستەریهاوینەی1935
)»رێبەرییەكبۆمێتافیزیك«(یباڵوكردەوە،ڕستەیەكیئابڕووبەریهێنایەنێویەوە،
كەتێیدالە»مەزنییناخەكیوڕاستییبزووتنەوەكە«دەدوێت.ڕاینەرمارتنساڵی
و نەبووە موحازەرەكەدا سەرەتایی داڕشتنی لە ڕستەیە ئەم كە گێڕایەوە 1987

هایدگەرلەكاتیباڵوكردنەوەیداهێناویەتەنێویەوە.
لەئەرگومێنتیدووەمدادەردەكەوێتكەهایدگەرپارتیوەكشێوەیوشكهەڵهاتووی
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بزووتنەوەكەبینیوە.هایدگەرلێهزرینونوێبوونەوە)كەبۆئەوواتای»شۆڕش«
هزر دامەزراوەیی فۆڕمی وەك پارت – دەكاتەوە پارت بەرەنگاری دەگەیەنێت(
)دۆكترین(.بەاڵمئەمەدووكۆنسەپتنكەبەزەحمەتدەخرێنەفۆڕمیدامەزراوەییەوە.
ئەوجاهایدگەرلەكۆتاییدابەئەرگومێنتیسێیەملە»كەسانیناشایستە«دەدوێت،
لێرەشداپێدەچێتمەبەستیلەئیرنستكرییكوئالفرێدبۆیملەربێتكەهەردووكیان
دەكرد.جگە ئەویان ڕكابەریی پارتدا لە نفووز سەندنی بۆ و بوون زەمیلیخۆی
لەمەهێندەمەزەنەیینابێتگەرگریمانەبكەینكەهایدگەرلەشۆڕشیسیاسیدا
هەلێكیبینیوەبۆئەوەیپایەگایەكیمۆنۆپۆلیبەفەلسەفەكەیخۆیبدات.وەك
پشتگیرییەكبۆئەمگریمانەیەدەتوانینئەوكۆنسەپتەیئەكادیمییەكبەنموونە
وەربگرینكەهایدگەردایدەنێتبۆئەوەیلەوئەكادیمییەدابەگوێرەیڕێساڕاهێنانی
هزری)واتاهایدگەری(بەسەرجەممامۆستایانیزانكۆبكرێت.بەاڵمئەمپرۆژەیە،

هاوشێوەیپۆستیسەرۆكیزانكۆ،شكستیهێنا.
سەرەنجامیتوێژینەوەكانیئۆتجیاوازنلەوەكەهایدگەرسەبارەتبەكاتیپێش
هەڵبژاردنەكەدەیگێڕێتەوە.بەمپێیەهیچڕاستنییەكەڤیلهێلمفۆنموێلندۆرف،كە
پێشهایدگەرسەرۆكیزانكۆبوو،لەسەرداوایوەزیروازیلەپۆستەكەیهێنابێت،
بەپێچەوانەوە،ئەوكەمەیلیبۆسۆسیالدیموكراتیهەبوو،لەپۆستەكەیكشایەوە،
نە نازیەكاندا. لەتەك ناكۆكییەوە كەوتە دیموكراتییەكانییەوە تێڕوانینە بە چونكە
ئەوونەیۆزێفزاوەركەپێشئەوسەرۆكیزانكۆبوو،داوایانلەهایدگەركردووە
كە ڤۆلفگانگشادەڤالد و زاوەر كێشەیەوە بەم پەیوەند زانكۆ. بەسەرۆكی ببێت
گفتوگۆیەدا لەو زاوەر و دەكەن گفتوگۆیەك بوو، بەبڕوا ناسیۆنالسۆسیالیستێكی
وەك چونكە، دەردەبڕێت، پۆستە ئەو بۆ هایدگەر گونجاویی لە خۆی گومانی
بەڕێوەبەرایەتیدا كاروبارەكانی لە ئەزموونێكی هیچ هایدگەرجارێ دەبێژێت، زاوەر
نییە،بەاڵمبۆشادەڤالدبەزۆرییئەوەگرنگبووكەسەرۆكینوێیزانكۆخێرایی
بدایەبەدووپالنیدانراو:یەكەمئەوەكەلەبایەخیكەمدەكرایەوەوناودەنرا
»هاوفورمكردنی«زانكۆ،دووەمدەركردنیزەمیلە»نا-ئاریەكان«.جگەلەمەچەند
ئەوپەڕی بە هەبوو، ناسیۆنالسۆسیالیستییان بیروباوەڕی كە هایدگەر زەمیلێكی
تواناوەپشتگیرییخۆكاندیكردنەكەیئەویاندەكرد.هەروەهاگومانلەوەناكرێتكە
هایدگەرچبۆفەلسەفەكەیوچبۆخودیخۆیهەوڵیدەدابەنفووزبگات.لێرەدا
هاوكاتدەشێتتەماحیئەلفریدەیهاوسەری)1893-1992(كەهەتاسەرەمەرگ

ناسیۆنالسۆسیالیستێكیبەبڕوامایەوە،ڕۆڵێكیگەورەیگێڕابێت.
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ئەوەبووئیترهایدگەربەگوێرەیپالن،نزیكەیبەكۆیدەنگ،هەڵبژێردرابەسەرۆكی
زانكۆ.بەاڵمدەبێتلێرەداتێبینییەكبدەین:پێشهەڵبژاردنەكەلەكۆینەوەدوسێ
ناسیۆنالسۆسیالیستییەكانی یاسا بەگوێرەی پۆستەكانیان سیازدەیان پڕۆفیسۆر
ڕەگەزلێسەنرابۆوە.جگەلەمەزۆرینەیسێناتۆرەكاننەیاندەزانیكەهایدگەرمەیلی
ئیجرای لە فەیلەسوفە ئەم كە بوون هیوادار بەئاشكرا ئەوان هەیە. نازییەكان بۆ
ڕیشەییتربیانپارێزێت.بەمشێوەیەهایدگەربەئامانجیخۆیگەیشت:ئێستاناوی
خۆینا»رابەرڕێكتۆر«ووەكئەمڕابەرەهەنگاوینابۆئەوەیلەسەرپاژنەی
فەلسەفەكەیزانكۆپینەبكات.یەكەمپرۆبەیئەمهەنگاوەیبریتیبوولەگۆتاردانی
دامەزراندنیبەسەرۆكیزانكۆكەناسراوەبە»گۆتاردانیڕێكتۆرات«و27یمای
1933پێشكەشیكرد–دوایئەوەكەلە1یمایهەمانساڵدابووبەئەندامی

NSDAP)پارتیكرێكارانیناسیۆنالسۆسیالیستییئەڵمانی).

گۆتاردانیڕێكتۆرات
گۆتارێكی هەڵبژێردرا، فرایبورگ زانكۆی سەرۆكی بە هایدگەر كە ئەوە دوای
بەناونیشانی»خۆڕاگەیاندنیزانكۆیئەڵمانی«پێشكەشكرد.لەمگۆتارەدابەڕوونی
دەردەكەوێت،كەئامانجەفەلسەفەییوسیاسییەكانیئەولەتەكئەمانجەكانیشۆڕشی
ناسیۆنالسۆسیالیستیدا،كەئەوخۆیگریمانەیكردبوون،یەكدەگرنەوە.لەمگۆتارەدا
بۆ فرانتسدروستوەك»تاسە ڤینفرید ئەوسۆزەخەباتگێڕییەدەردەكەوێتكە
دەستیپۆاڵیینوبەرپرسیاری«دیارییكرد.گۆتارەكەپڕەلەئاخافتنسەبارەت
بەخەبات،پاڵەوانێتی،قەدەر،ویستیكرۆك،سەختییڕاسپاردەهۆشەكییەكەمان،
هەروەهاشێوەیمێژوو.ئێمەلێرەداتێكەڵێكیتایبەتیلەبانگەوازیچاالكیگەرایی
وخۆخستنەژێرقەدەردەبینین،ئەمەشلەوشێوەیەداكەلە»بوونوكات«ـەوە

وەكهاوكاتێتیی»میزاج«و»فڕێدراوی«دەیناسین.
دروشمی نێوان لە تایبەتییە بریسكانەوە ئەم گۆتی، ئاگامەندانە لوێڤیت وەك
خەباتگێڕیوڕاڤەیپێشسۆكراتیانەداسەرەنجامێكیئەوتۆیخستەوەكەئیتردوای
ئەوەیمرۆگوێیلەگۆتارەكەگرتبوو،نەیدەزانیداخۆبۆماڵەوەبڕواتەوەبۆئەوەی

.)SA(پێشسۆكراتییەكانبخوێنێتەوە،یانبچێتەڕیزیماڕشیئێس-ئا-وە
هەڵدەهێنجێت. پالتۆن »پۆلیتێیا«ی لە ئیلهام ڕادەیەك تا ڕێكتۆرات گۆتاردانی
هایدگەرهاوشێوەیپالتۆنسێگرووپلەنێودەوڵەتداجیادەكاتەوە.لەدەوڵەتدائەو
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كەسانەهەنكە»خزمەتیسەربازی«،هەروەهاكەسانیدیكەهەنكە»خزمەتی
كار«وكەسانیدیكەشهەنكە»خزمەتیزانین«بەجێدەگەیەنن.ئەمسێگرووپە
تێدا گومانی هیچ بەاڵم پێكبهێنن. فۆڕمینەر« هێزی یەك بنەڕەتدا »لە گەرەكە
بێگومان لوتكەدان. لە بەجێدەگەیەنن، زانین« »خزمەتی كە كەسانە ئەو نییە،
حوكمداریی داوای هایدگەر گوایە كە ناگەیەنێت ئەوتۆ واتایەكی تێڕوانینە ئەم
فەیلەسوفەكانبكات،بەپێچەوانەوەڕابەرییەكەیئەوانناڕاستەوخۆیە،ڕابەرییەكی
هۆشەكییە،»هۆشەكێتیـ«شبۆهایدگەرشتێكیسرەوتوونییە،ئەبستراكتنییە،
یانلەهەقیقەتدابڕێنراونییە،بەپێچەوانەوەزەبرمەندە.ئاشكرایەكەهایدگەرلە
گۆتاردانیڕێكتۆراتدابەزۆرییلەكولتووردەدوێتنەكلەكاریڕۆژانەیسیاسی،ئێمە
دەبێتهەرلەممەغزایەشدالەپێشبینییساویلكانەیئەوتێبگەینكەگوایەبتوانێت
»رابەرییڕابەر)هیتلەر–و(بكات«.هایدگەرڕاڤەیەكی»لێچواندنیئەشكەوت«ی
پالتۆنیكردوتێیداجەختدەكاتكەبەرزكردنەوەیداواكاریبۆڕابەرایەتییەكیبەو
چەشنەواتایەكیئەوتۆناگەیەنێت»كەگوایەگەرەكبێتپڕۆفیسۆرەكانیفەلسەفە
ببنبەكانسلەر،ئاخرئەمەهەرلەسەرەتاوەنەكبەتیدەهێنێت،بەپێچەوانەوەئەو
واتایەدەگەیەنێتكەدەبێتمرۆڤانیهەڵگریدەسەاڵتیدەوڵەتفەلسەفێنەربن«.
گەڕانەوەبۆپالتۆنومێژوویفەلسەفەپیشانیدەداتكەهایدگەرچواتایەكیبە
»مێژووێتی«دەدا.»مێژووێتی«دەرفەتیبۆدەڕەخساندكەلەبەردەمجەماوەرێكی
فراوانداتێزەكەیخۆیلەمەڕ»سەرەتا«یلەدەستچووڕابگەیەنێت.بەهۆیسەرەتای
لەدەستچووەوەبووكەدەرفەتبۆ»خوێندنەوەیكریستیانی-كاتۆلیكیانەیجیهان«
و»هزریماتماتیكی-تەكنیكی«ڕەخساسەركەوتنبەدەستبهێنن.كەواتەئێمەدەبێت
سەرلەنوێهەوڵبۆئەمسەرەتانەهەنگێوتووەبدەینەوە،دەبێت»خۆمانبخەینەژێر
دەسەاڵتی»سەرەتا«یهۆشەكی-مێژووییمانەوە«.بێگومانسەرەتالەپشتمانەوە
نییە،بەڵكولەپێشمانەوەیە.هایدگەربۆئەمجۆرەهەوڵدانەڕەوانبێژییەكیبەهێزو
تاڕادەیەكدوواتاییبەگەڕدەخات:ڕەوانبێژییویستن،خەبات،زەروورە،قەدەرو
گوێرایەڵی.»تەنیاگەرئێمەبەبڕواوەگوێرایەڵیئەوقەدەرەدوورەببین،ئەویشبۆ
ئەوەیسەرلەنوێمەزنییسەرەتادەستگیربكەینەوە،ئەوسازانستبۆئێمەدەبێت
وەرگێڕانی لە بریتییە گۆتاردانە ئەم كۆتایی دازاین«. زەروورەی ناخەكیترین بە
»سەرجەم گەیشتووە: ناوبانگ بە ماوەیەكە كە پالتۆن »پۆلیتێیا«ی بڕگەیەكی
مەزنیلەهەڵمەتدایە«)9d497(.ئەموەرگێڕانەجێیگومانە،بەاڵمگەرهایدگەر
ئەمبڕگەیەیدروستوەربگێڕایە،ئەوسابەدڵینازییەكاننەدەبوو،بەپێچەوانەوە
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وشەیهەڵمەتزۆرچاكبەوكەشەپاڵەوانییەدەگونجاكەئەودەیویستهۆشسامی
خۆیبۆدەرببڕێت.

و مێژووێتی واتای لە جەختكردن و گریكەكان بۆ گەڕانەوە بە ویستی هایدگەر
سەرەتاپیشانینازییەكانیبداتكەهزریئەوپێیدەكرێتپشتیوانیوڕابەرایەتیی
ئەوان بۆ هەوڵەی ئەم پێدەچێت بەاڵم بكات، ئەوان شۆڕشگێڕییەكانی مەبەستە
لەكاتی هایدگەر دەربڕینی زۆر هەوڵەوە، ئەم پێچەوانەی بە بووبێت. سووڕهێنەر
سەرۆكایەتییەكەیدا)ئەپریلی1933هەتائەپریلی1934(بەڕوونیلەنێوكۆنتێكستی
زەمێستەری سەرەتای گۆتاردانێكی لە نموونە بۆ ئەو بوون. ڕۆژانــەدا سیاسەتی
زستانەی1933/34دادەبێژێت:»رێنماییهزریو»ئیدێ«ڕێسایبوونیئێوەنین،
تەنیاخودیڕابەر)هیتلەر–و(بریتییە)ist(لەهەقیقەتیئەمڕۆوئایندەی
ئەڵمانیویاسای)ئەوهەقیقەتە–و(«.هایدگەرتەنانەتدوایشكستهێنانیوەك
سەرۆكیزانكۆوهیوابڕكردنیلەالیەنڕژێمینازییەوە،هێشتاهەرسووربوولەسەر
داواكارییەشۆڕشگێڕییەكەی.لەموحازەرەی»لۆگیكوپرسیارسەبارەتبەكرۆكی
زمان«داكەزەمێستەریهاوینەی1934خوێندییەوە)هایدگەربۆئەوزەمێستەرە
پالنیبۆخوێندنەوەیموحازەیەكیدیكەلەبارەی»دەوڵەتوزانست«دانابوو،بەاڵم

وازیلەممەبەستەهێناوئەمموحازەرەیەیلەبرییئەودانا(دەبێژێت:
»هەڵەیەگەربگۆترێتلەزانكۆیئەڵمانیداڕێئەكسیۆن)هەڵوێستیپاشڤەرو-و(
هەیە.هیچڕێئەكسیۆنێكنییە،چونكەهیچوەرچەرخانێك)شۆڕشێك(لێرەنییە،
ئەمیشبۆیەلێرەنییە،چونكەمرۆهێشتاتێنەگەیشتووەلەكوێوەدەستپێبكات.جگە
لەمەهەندێككەسبەهیچشێوەیەكشۆڕشیانناوێت؛ئاخرپێدەچێتدەربكەوێت

كەئەوانلەوحاڵەتەدائەوپەڕیزیادەن«.
كە زەمیالنەیە ئەو و پارت كادیرەكانی كەس« »هەندێك لە هایدگەر مەبەستی
زانكۆڕەتدەكردەوە.پێدەچێتئەوان پالنەڕیشەییەكانیئەویانبۆهاوفۆڕمكردنی
وەك»زیادە«دەربكەون،گەرهاتووسەرەڕایهەمووشتێكشۆڕشیڕاستەقینەی
نەگۆڕی، بۆچوونی بەگوێرەی ئەو، ئاشكرایە كە ڕوویبدایە، ناسیۆنالسۆسیالیستی
خۆیلەلوتكەیئەوشۆڕشەدادەبینی.هەروەهاكاتێكهایدگەرلە»دەستپێكردن«
دەدوێت،ئەوالێرەداپێكەوەلكاندنیشۆڕشیسیاسیوفەلسەفەییپیشاندەدات.
لەفراگمێنتی53یهێراكلیتێسدادەگۆترێت،كەشەڕباوكیسەرجەمشتەكانە،بەاڵم
ئەم بۆ گوێمان ئێمە »گەر دەبێژێت: فراگمێنتەوە ئەم ڕاڤەی بە پابەند هایدگەر
سەرەتاگریكییەهەڵبخەینەوە،ئەوائەمەهەوەسیاننەریتێكیزانایانەنییە،بەڵكو



320

»قووڵترینزەروورە«یلێرەبوونیئەڵمانیمانە،واتا:فێرببینتێبگەینكەئەوسەرەتا
كە ئەوەیەك وەك فڕێدراوە خۆمان پێش بۆ ئێمەدا بەسەر لێرەبوونمان مەزنەی
گەرەكەپێیبگەینەوە،بێگوماننەكبۆئەوەیتەكمیلەیگریكایەتیبكەین،نەخێر،
بەڵكوبۆئەوەیشیمانەبناغەییەكانیڕەچەڵەكیهەرەجەرمانێتیمانهەڵبەێنجینو

بەدەسەاڵتیبگەیەنین«.
»سەرەتا«نەكتەنیالێرە،بەڵكوبەگشتیوشەیكلیلییەبۆتێگەیشتنلەهزری
دەبێت بریتی بڕۆین)ئەمە پێش بەرەو بدەین هەوڵ نییە پێویست هیچ هایدگەر.
بەرەوئەو بگەڕێینەوە: بەرەوسەرەتا بەڵكوگەرەكە لەمۆدێرنە(، لەپێشكەوتن،
سەرەتایەكەگریكەكانلەئەزموونكردنیبووندائەنجامیاندا-جاگەرچیبێگومانلە
هزردانەیانكرد.بەاڵمڕاسپاردەكەبۆبەدیهێنانیئەمسەرەتایە،لەڕوویفەلسەفەییەوە
كەمێكئاڵوزكاوترە،چونكەهایدگەردەیەوێتبەردەوامیبەمهزرینەیسەرەتابدات،
واتادەبێتئەمسەرەتایەهەمووساتێكبەزرێنرێت.سەرەتاكە)وەكلەدەستچوو(
لەنێو بەردەمماندایە، لە ئەرك( ئەوسەرەتایەكە)وەك لەپشتمانەوەیە،هەروەها
ئیتر »خۆیی«ن، كە كاتە ئەو كەم الیەنی ئێمە لێرەیە. »ئێستا«یەكدا هەموو
و سەرەتاگرن بن، ڕەسەن گەر بێگومان فەیلەسوفەكان، هەموو »سەرەتایین«.
هەرئاوهادەمێننەوە.گەرچیهایدگەردوایكشانەوەیلەپۆستیسەرۆكیزانكۆ
بەناكامیڕوولەپارتوەردەگێڕێت،بەاڵمئەوهێشتاهەرڕەخنەلەپارتدەگرێتكە

گوایەدەستپێكردنێكیهێناوەتەگۆڕێنەكسەرەتایەك.
لە ڕەخنەی بەتوندی زانكۆ، سەرۆكی پۆستی لە شكستهێنانی دوای هایدگەر
ئیدێكانیناسیۆنالسۆسیالیزمدەگرتوڕەخنەكانیدەمەوەرییانپێوەدیاربوو.ئەو
لەموحازەرەكانیدالەبارەیهوێلدەرلینونیتچە،كەنازیەكانكردبوویاننبەداشی
تاشراویئیدیۆلۆژیانەیخۆیان،پیشانیدەداتكەئەمئاوەژووكردنەوەئیدیۆلۆژییانە
چەندبێبنجن.بەهەرحاڵ،هایدگەرلەمەسەلەیهوێلدەرلینداخۆیشیفریودەدات،
ئەویشبەوەكەپەیوەندییەكیتایبەتیلەنێوانخۆیوهوێلدەرلیندادیاریدەكات:
ئاماژەبۆئەوەدەداتكەباپیریلەكاتیسەرهەڵدانی»سروودیئیستەر«)ئیستەر
دۆناوتال لە هوێلدەرلیندا، ــادەوەری«ی »ی و دۆناوە( ڕووباری گریكییەكەی ناوە
هاتۆتەجیهانەوە.ئەوجاهایدگەربەئاوڕدانەوەیلەپۆستیسەرۆكیزانكۆدەگات

بەمتێڕوانینەتاڵە:
پۆستی وشكستی ڕەچەڵەك بە بڕوابووندا لەتەك تیر،خەریكبوون دوو من »بۆ

سەرۆكیزانكۆ،ئەوەندەقووڵنكەدەبێتبرینەكانیانبەڕاستیساڕێژبكرێن«.



321

هیچگومانیتێدانییەكەڕەوانبێژییەكەیهایدگەرلە1933بۆ1934بەبێكەلێن
گونجابووبەژارگۆنینازییەكان،ئەوتەنانەتدرەنگتریشبەسووكیلەجوولەكەدەدوا.
بەاڵمسەرباریئەمەدەبێتجەختلەهەقیقەتێكبكەین:ئەولەپرسیاریشیمانەی
بەهەڵەتێگەیشتنێك قوربانیی بە بوو پارت بۆسیاسەتی فەلسەفەكەیدا وەرگێڕانی
لەالیەنخودیخۆیەوە.هایدگەرباوەڕیدەكرد،گەرلەئەرێنییەكەیبۆشۆڕشی
ناسیۆنالسۆسیالیستیپاشگەزببێتەوە،ئەوساخیانەتیلەداواكارییەشۆڕشگێڕییەكەی
هزریخۆیكردووە،بەاڵملێرەدائەوهەقیقەتەینەبینیكەپارتتەقەالیبۆئامرازاندنی
بێجلەویمەعریفەكانماندەدا،ئەمەشلەبنەڕەتدابەتەواویئەوەبووكەهایدگەر
پێشسۆكراتییەكان. لە ڕەخنەكەی بابەتی بە كردبووی بوون لەبیرچوونەوەی وەك
كەواتەلەوساتەداكەهایدگەروایبۆچوو،ئەودەتوانێتودەبێتهزریخۆیبخاتە
خزمەتیپارتەوە،فرەتوێژییەكەیهزریخۆیلەبیرچۆوە:ئەوهزرەكەتاكەئەركی
هەڵە، دروست/ دووبەشاندنی ئاستی سەر بۆ هزر كورتكردنەوەی لە بوو ڕێگرتن
پارت/دژە-پارت.گەرئەولەئەنگاژمۆنازییەكەیپاشگەزببوایەتەوە،ئەوابەوكارە
)ئەمەبەڕاستیمایەیتەوسە(تێڕوانینەبنەڕەتییەكەیخۆیبەتەواویڕزگاردەكرد،
بەرانبەربە لەقەرەیئەمداواكارییەبدات،گەر بەاڵمئەوكاتێكدەیتوانیخۆی
هەڵوێستەسیاسییەكانیشیهەمانئەوهەڵوێستەڕەخنەییەیهەبووایەكەبەرانبەر

بەڕوانگەفەلسەفەییەكانیخۆیوەریگرتبوو.

بۆچیهایدگەروەكسەرۆكیزانكۆشكستیهێنا؟
خۆی ئەو بەاڵم هەیە، هۆیەكی چەند زانكۆ سەرۆكی وەك هایدگەر شكستەێنانی
گرنگترینهۆیە.ئەوبەچاالكییەبێئەندازەكەیبۆهاوفۆڕمكردنیزانكۆیفرایبورگ
تەنانەتپێشدەرچوونییاسایپابەندبەومەبەستەوە،زۆرپڕۆفیسۆریكۆنسەرڤاتیڤ
كۆنفرانسێكی بــەرواری وێڕای تەنانەت هایدگەر لەمە جگە تووڕەكرد. لیبرالی و
ڕێكتۆرانبەوئامانجەناوبراوەیسەرەوەتەزویربكات.هەرچۆنێكبێت،زۆرینەی
بەمەش و ناسیۆنالسۆسیالیزم بە بەرانبەر گوماناویی هەڵوێستێكی پڕۆفیسۆرەكان
هیچ گەرچی جا – وەرگرتبوو ئەودا لەتەك هایدگەر یەكگرتنەوەی بە بەرانبەر
بەرهەڵستییەكیاندژیلەكارخستنیزەمیلیجوولەكەوزۆركرداریشەرمەزارانەی
دیكەیوەكسووتاندنیكتێبنەنواند.هایدگەربەبێقبووڵكردنیهیچڕێگەچارەیەكی
نێوانیهەوڵیدەدافێرخوازانلەسەمیناروموحازەرەكانبهێنێتەدەرەوەوئەركی
لە هەوڵەی ئەم بەاڵم بسەپێنێت، بەسەردا كاریان خزمەتی و سەربازی ڕاهێنانی
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الیەنزۆرزەمیلییەوەنزمدەنرخێنرا.بەتایبەتیوانەبێژانیكۆلێژیپزیشكیكارێكی
ڕێكخراوینێوالبۆریانهەبوووبۆیەهەستیاندەكردكەپێگەیاندنیفێرخوازەكانیان

بەڕاستیلەمەترسیدایە.
ئەو بۆ ناگەڕێتەوە زانكۆ سەرۆكی وەك هایدگەر شكستهێنانی بێت، چۆنێك هەر
هۆیانەكەئەولە»TatsachenundGedanken«دادیارییاندەكات.ئەو
گۆتی،كەگوایەوەزیرداوایكردووەهەردووڕاگرموێلندۆرفوڤۆلفلەپۆستەكانیان
پۆستەكەی لە هۆیە ئەم لەبەر و نەكردووە وەزیری گوێرایەڵیی ئەو بەاڵم البدات،
كشاوەتەوە.ئەمەڕاستنییە.لەحاڵەتیئێریكڤۆلفدابەڕاستیبەگوێیهایدگەردا
درالەپۆستەكەیالیبدات،بەاڵمئەمەنەكلەبەرهۆیسیاسی.ڤۆلفئەودەمە،
جیاوازلەسەردەمیدرەنگتر،بەباوەڕناسیۆنالسۆسیالیستوالیەنگرێكیدڵسۆزی
هیتلەربوو،بۆیەبۆوەزارەتهیچهۆیەكلەگۆڕێدانەبووتاكولەدژیئەوهەنگاو
بنێت،بەپێچەوانەوە:ڤۆلفتەقەالیەكیزۆریدابۆئەوەیكۆلێژییاسابەگوێرەی
پرەنسیپیڕابەر)هیتلەر–و(ڕێكبخات،بەاڵمئەمەكارێكبووكەزۆرزەمیلیوەك
تێپەڕینلەسنووردەیاننرخاند،بۆیەڤۆلفمتمانەیئەوانیلەدەستداوچیدیلە

زانكۆشیاویهێشتنەوەنەبوو.

ئایافەلسەفەیهایدگەرناسیۆنالسۆسیالیستییە؟
تاكە یەك ئەو تێڕوانینی بە »بەڵێ«. دەبێژێت: فایێ ئێمانوێل بیستمان، وەك
تێكستیهایدگەرنییەكەناسیۆنالسۆسیالیستینەبێت.پێشفایێتوێژەرانیوەك
فاریاس،شنێبێرگەروئێبەلینگهەمانتێڕوانینیانهەبوو.بەاڵمنووسەرانیكتێبی
»Heideggerà plusforteraison«دەبێژن:»نەخێر«.زۆرنووسەری
بوفرێت، ژۆ لەوانە هەموویان، بەاڵم هەیە، تێڕوانینیان هەمان فەڕەنسی دیكەی
ناتواننبەسەركەوتووییبەرگریلەخۆیانبكەندژیئەوڕەخنەیەكەگوایەئەوان
ڕێڤیزیۆنیستیتوندڕاستڕەون.هەروەهانووسەرانیئەڵمانییوەكڤییتوپوێگەلەر

هەمانتێڕوانینیانهەیە.
لە ئەوادەبێت ڕوونبكەینەوە، یان»نەرێ«یەك بمانەوێت»ئەرێ«یەك ئێمە گەر
خۆمانبپرسینكەداخۆیەكگرتنەوەیەكلەنێوانفەلسەفەیهایدگەروئیدیۆلۆژیی
ناسیۆنالسۆسیالیزمداهەبێتوگەروابێت،ئەواداخۆئەویەكگرتنەوەیەكامەبێت.
ئەمیانبەتایبەتیبۆكاتینێوانپۆستیسەرۆكیزانكۆگرنگەوهێندەئاساندیاری
ناكرێت،چونكەلەسەرەتایدەسەاڵتینازییەكاندازۆرجەرەیانیجیاوازوناكۆكیی
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سەختسەبارەتبەڕێبازیڕاستەقینەیپارتلەگۆڕێدابوون.باپەیوەندبەمەوە
تەنیابیرلەفراكسیۆنیناسیۆنال-شۆڕشگێڕبكەینەوەكەهەردووبرائۆتۆشتراسەر
وگرێگۆرشتراسەرڕابەرایەتییاندەكردوساڵی1934بەهۆیكوشتنیئێرنستبوێم

وڕابەرانیدیكەیئێس-ئا-وەتێكشكێنرا.
لەسەریان ناسیۆنالسۆسیالیزم كە بكەین دیاری پایە دوو بەئاسانی دەتوانین ئێمە
و هایدگەر نێوان جیاوازیی و یەكگرتنەوە ساغكردنەوەی بۆ گرنگن و وەستابوو
ناسیۆنالسۆسیالیزم:پرەنسیپیڕابەروڕەگەزگەرایی.بنەمایەكیسێیەمبریتییەلە
پرسیارە تێبكرێت، ڕووی گەرەكە كە چوارەم بنەمایەكی زانستەوە، بە پەیوەندی

لەبارەیتێگەیشۆڕشالیهایدگەرولەئیدیۆلۆژیینازییەكاندا.
1(پرەنسیپیڕابەر:ئێمەلەمبنەمایەدایەكسەردەگەینبەجیاوازیلەنێوانئەگەرە
سەرۆكایەتیی »پــرۆژەی لە ئەو هایدگەردا. كەسی-سیاسییەكانی و فەلسەفەیی
زانكۆ«دابەڕوونیداوایڕابەرایەتییكرد،ئەوتەواوسەرسامبووبەهیتلەر،ئەمە
تەنانەتماوەیەكیزۆرپاششكستهێنانەكەی.بەاڵمئەمئەرێنییەسیاسییەی»پیاوی
بێگومان كات«دا، و لە»بوون دازاین ناگونجێت. هایدگەر فەلسەفەی بە بەهێز«
گەرئەوخۆیی/ڕەسەن)authentisch(بێت،نەكتەنیا»پرۆژە«یە،بەڵكو
هەروەها»فڕێدراوی«یە،كەواتەبەهیچشێوەیەكسەربەخۆنییە.ئەوجا:»دازاین«
لێتێگەیشتن شیاوی ئۆتۆنوم، تاكەكەسی»مۆدێرن«، وەك كات«دا و »بوون لە
تێبگەین، لێی بوون مەغزای لەبارەی پرسیاركردن وەك تەنیا دەبێت بەڵكو نییە،
جگەلەمە»بوونوكات«هیچدەسوێژێكبۆشرۆڤەیكۆمەاڵیەتیوسیاسیناخاتە
بەردەم.سەبارەتبەمكێشەیەنابێتئەوتێكستانەلەخشتەمانبەرنكەلەزۆرگە
دەدەن، پیشانی بەتایبەتی تێكستانە ئەو پێچەوانەوە بە دەدوێن، لەتەكبوون و
ئەو ئامانجی بەڵكو نییە، سیاسی و سۆسیال پرسیاركردنی هایدگەر كێشەی كە
بەدووی هەروەها »وەرچەرخان«دا، لەگەڵ هایدگەر ترانسێندێنسە. ڕوونكردنەوەی
دژبەرییەكان سەرجەمی دادەنێت. هاوتا ناڕاستی، و ڕاستی هیچ، و بوون ئەودا،
)rockbottom(بەردەوامبەیەكتریدەبن.شۆڕشبەردەوامییپێدەدرێت.نە
ێكلەڕوویتیۆریونەبااڵتریندامەزراوەیەكلەڕوویپراكتیكییەوەهەیە.كەواتە
لەوێدانەجێیڕابەرونەجێیئێتیكێكدەبێتەوە،بەڵێبەهیچشێوەیەكناشێت

لەژێرئەممەرجەداگۆڕانبەئێتیكبدرێت.
2(ڕەگەزگەرایی:ئێمەدەتوانینلەمەسەلەیڕەگەزگەراییداهاوڕابینلەتەكمارتندا
بیۆلۆژیانەی ڕەگەزگەرایی لەنێوان یەكگرتنەوەیەك هیچ كە ببێژین، و )1987(



324

ڕووبەرە ئەو نییە. هایدگەردا كولتووریانەی ئەنتیسامێتیی و ناسیۆنالسۆسیالیزم
لە نەبوو بریتی ئەو كێشەی بوو. كولتوور ڕووبەری دەبزوا، لەسەری هایدگەر كە
Wesen«لە بوو بریتی بەڵكو ماتەریالیزم، جۆرێكی هەر لە یان »سروشت«
وەك ،)Verb(ڤێرب وەك ڤێزنە ئەم دەبێت ئێمە مرۆڤ. )كرۆكی( ڤێزن«ی /
كراوەییبۆبوون،وەربگرین.هایدگەرهەمیشەلەنوێوەجەختدەكات،كەكۆئەندامی
ئاژەڵشتێكیتەواوجیاوازەلەلەشیمرۆڤ.ئەودەبێژێت،كەتێڕوانینیترادیسیۆنی
مرۆڤە. پڕمەترسیی نزمنرخاندنێكی ئاوەزمەند ئاژەڵی وەك مرۆڤ بە سەبارەت
ئاستی سەر بۆ مرۆڤ كە لەوە بوو دوور زۆر درەنگتریش و دەمە ئەو هایدگەر
نەدەهزرا، »گەل« لە بیۆلۆژیانە هەرگیز هەروەها ئەو كورتبكاتەوە، »سروشت«
بەڵكوكولتووریانە.ئەڵمانەكان/دۆیچەكان)بەاڵملەڕاستیداتەنیائەلەمانەكان(

میراتگریڕاستەقینەیگریكەكانن.
بێگومانئەوەجەختەكەهایدگەرهەڵوێستیئەنتیسامیانەیهەبوو،بەاڵمپێویستە
لەمكۆنتێكستەدائاماژەبۆهەقیقەتێكبدەین:ئەولەوماوەیەداكەسەرۆكیزانكۆ
بوو،لەالیەكپشتیفێرخوازانوزەمیلیجوولەكەیگرت،لەوانەڤێنەربرۆككە
لە خیانەتی هۆ بەبێ دیكەوە الیەكی لە ئەو بەاڵم بوو، خۆی زانستیی هاوكاری
)یان هەروەها شتاودیگەر. و باومگارتن لە نموونە بۆ كرد، دیكەیخۆی زەمیلی
پڕۆفیسۆری زۆری ژمــارەی دەست لە كرد سكااڵی 1950 ساڵی ئەو سەرلەنوێ(
لەمەوە كەواتە دەكرد. وانەبێژییان كاری زانكۆكاندا لە سەرلەنوێ كە جوولەكە،
وێنەیەكیسەرجەمییانەدەكەوێتەوە،بەاڵمهیچشیمانەیەكنییەبۆئەوەكەئەم

ئەنتیسامێتییەكولتوورییەیهایدگەربخزێنرێتەنێوفەلسەفەكەیەوە.
3(زانست،تەكنیك،سیاسەتیزانكۆیی:ئێمەدەتوانینببێژینكەهایدگەرلە»بوون
كات«دا،لەپاڵهەندێكداواكاریدا،ئەمداواكارییەیبەرزكردەوە:پێویستەفەلسەفە
فەلسەفە ئەو دیدی بە بكات. دیاری فێركاری و توێژینەوە ڕێنوماكانی سەرلەنوێ
ئەمسەروەرییەیلەدەستداوە،چونكەزانستەكان،بەتایبەتیزانستەتەكنیكییەكان،
و بەدیهێناوە پراكتیكییەكاندا كێشە چارەسەری لە مەزنیان یەكجار سەركەوتنی
زانستە و فەلسەفە ڕێیەشەوە بەم بدەن، پیشان سەركەوتنانەیان ئەو دەتوانن
كولتوورییەكانخزاونەتەپشتەوە.سەرەنجامیئەمپاشەكشەیەیفەلسەفەئەوەیە
كەهەمووشتێكدەخرێتەژێرفەرمانیبەگەڕخستنوئەنجامخوازیوبەكارهێنانەوە.
ئەمەشبەواتای:ئەوەكەبەڕاستیلەژیانداگرنگەوبریتییەلەپەیوەندییمرۆڤ
بەخۆیوبوونەوە،لەبەردیدبزردەبێت.بێگومانئەمگۆڕانەنوێنییە،تەنانەت
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كە فەلسەفە ڕاستەقینەی پرسیاری تاكە لە ڕێیاندا هێراكلیتێس و پارمێنیدێس
بەگەڕخستنی بەردەم لە ڕێیاندا ئەوانیش دووربخرێنەوە، بوون، لەبارەی پرسیارە
مەعریفەكاندالەخشتەببرێنوبەمەش،بەبێئەوەیلێیبەئاگابن،پرسیاریانلەبارەی
بووننەكرد،بەڵكولەبارەیبوونەوەركردیان.ئەمبەهەڵەداچوونەمێژوویخۆرئاوای

بەشێوەیەكیكارەساتاویدیاریكرد.
بەدیدیهایدگەرنەشیاوەئەومەعریفانەكەبەگەڕدەخرێن،وەكڕاستیبناسێنرێن،
بوون ئەوان ناساندنن، لەهەمووحاڵەتێكداوەكدروست)صحیح(شیاوی بەڵكو
بەدەسوێژبۆمەبەست.مەسەلەكەتەنیاكاراییە.تەكنیكوتەكنۆلۆژیایمۆدێرن
بریتینلەلوتكەیئەمگۆڕانەونەكتەنیابەهەڵەماندادەبەن،بەڵكوتەنانەتئەم
لە جووتەنییەی ڕەخنە ئەم سییەكانیشدا لە هایدگەر دەشارنەوە. بەهەڵەدابردنە
تەكنیككردبەپرۆژەولەپەنجاكاندائاگامەندانەلەكایەیتەكنۆلۆژیایجینەكاندا

بەگەڕیخست.
ئێمەتێناگەینچۆنهایدگەرتوانییوایدابنێت)هانائارنتئاماژەیبۆئەمەداوە(كە
ناسیۆنالسۆسیالیزمهاوخەباتێتیلەدژیتەكنیكوتەكنۆلۆژیا،بەمەشبزووتنەوەیەكە
چەوتنرخاندنە ئەم چۆن ئایا كەڵكخوازی. هزری مسیبەتییانەی سەروەریی لەدژی
پرسیارە، ئەم وەاڵمی ئــاراوە؟ هاتە وەهمییە هاوهەڵوێستییە ئەم پڕمەترسییە،
هەڵە مەزەنەییە. )پرۆێكسیۆن(، وێنەدانەوە هۆكارەكانی لە توێژینەوە هاوشێوەی
نییەگەرئەمگریمانەیەبكەین:نازییەكانڕەوانبێژییەكیتایبەتمەندیانبەگەڕخست
وتێیدابەخووونەرێتیگەرمانییەكانوترادیسیۆنیمیللییناوچەكانیانداهەڵدەدا،
ئەوەشبۆهایدگەرڕاستاندنیهەڵوێستەكەیخۆیبوو:بەرزنرخاندنیئەلەمانێتی.
»ئەلەمانێتیی لە ئەلەمانی«، گەلی بەناونیشانی»گەڤكردنی گۆتاردانێكدا لە ئەو
گەنج«دەدوێتكەنەسازەبە»مەدەنێتییپیربوووبەبێموباالتییبێزیانبەرانبەر
دانانێكی كە ڕاست و ڕەسەن و سەرچاوەیی بە ئەلەمانێتی دانانی دەوڵەت«. بە

حەشاردەرە،تەریبەبەڕەتكردنەوەیمۆدێرنەوەكنوێنەریگشتیدان.
بەاڵم داگیركردووە، ڕۆژانەمانی جیهانی مۆركێتی، گرنگترین تەكنیك كە گشتیدان
پێویستەلەدژیئەمداگیركردنەجەختلەخۆوخۆیەتیبكرێت،ئەمەشتەنیاكاتێك
دەشێت،گەرفەلسەفە)بێگومانفەلسەفەیهایدگەری(سەرلەنوێبخەینەوەسەر
لوتكەیتاكەزانستەكان،چونكەتەنیافەلسەفەدەتوانێتئەوكوێركردنەكەتەكنیك
كوێربوونە، ئەم شاردنەوەی هەروەها ئاراوە، هێناویانەتە تەكنیك بەگەڕخستنی و
ئاشكرابكات.ئێمەدەتوانینبەسەهووداچوونیهایدگەرلەنرخاندنینازییەكانداوەك
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هەڵەیەكیڕاچڵەكێنەردیاریبكەین،چونكەئەوسەرسامیینازییەكانیبۆتەكنیك
نەدەبینی.بێگومانئەمتێڕوانینەواتایەكیئەوتۆناگەیەنێتكەئەوبەرپرسیارنەبێت
لەمهەڵوێستەی.جگەلەمەڕستەكەینێو»رێبەریبۆمێتافیزیك«پیشانیدەدات
كەهایدگەرلەمڕووەوەتەنانەتدوای1945چەندبێئاگابوو؛ئەوجاڕستەیەكیدیكە
كرۆكدا لە تێركردنە، ئیندوستریی تەنیا ئەوڕستەیە:»ئێستاكشتیاری پاڵ دێتە
هەمانشتەوەكبەرهەمهێنانیالشەلەگازخانەكانوئۆردوگاكانیقەالچۆكردندا،
بەرهەمهێنانی وەك شتە هەمان واڵتان، برسیكردنی و دابڕاندن وەك شتە هەمان

بۆمبیهایدرۆجینی«.
4(شۆڕش:هایدگەرتاڕادەیەكلەسیاسەتیزانكۆییدادەروازەیەكیبۆپێشبینییەكانی
خۆیلەمەڕشۆڕشبینییەوە،چونكە)NSDAP(هێشتالەبواریسیاسەتی
زانكۆییداستراتیژییەكیسیاسیینەبوو.هیتلەربەرانبەربەزانكۆ،بەگشتیبەرانبەر
بەهزرمەندان)ئینتەلەكتوێلەكان–و(،هەڵوێستێكیئەوپەڕیگومانداریهەبوو.
ئەو شاردەوە. جیاوازییەی ئەم بەاڵم بوو، جیاواز هیتلەر لە پنتەدا لەم هایدگەر
دەیویستزانكۆكانوەكخۆیانبهێڵێتەوە،بەاڵمهاوكاتشۆڕشگێڕێتییانپێبدات.
دەبوو هەروەها هایدگەرەوە، فەلسەفەی ڕابەرایەتیی ژێر بخرێنە دەبوو زانستەكان
هەڕەمیترادیسیۆنییزانكۆ،واتازانكۆیئۆردینارەكان،نەهێڵرێت.مەبەستیئاشكرای
هایدگەرئەوەبووكەلەخۆبەڕێوەبردنیزانكۆدامافیبەشداریكردنبداتبەوانەبێژان
وفێرخوازان،ئەمەششۆڕشێكبووكەپڕۆفیسۆرەكانبەسەختیدژایەتییانكرد،
بەاڵمهایدگەربەپشتیوانیییەكێتیفێرخوازانیناسیۆنالسۆسیالیستیووەزارەتی
فێركاریبۆیلوا،یاسایزانكۆبەگوێرەیتێڕوانینیخۆیبگۆڕێت.هایدگەرهاوكات
بهێنێت، بەدەست دەسەاڵت ڕایشدا زانكۆیی لەسیاسەتی ئەوەی بۆ كرد هەڵپەی
بەاڵمكرییكوبۆیملەروڕۆزنبێرگبەرهەڵستییئەمنیازەیئەویانكردوبۆیەبەبێ
خستنەوەیبەرهەمێكشكستیهێنا.هایدگەرهەرگیزنەیتوانیئەمشكستهێنانەی
بەتەواویبڕەوێنێتەوە.ئەوجائەولەكۆتاییدابەجرپنییدیكەئەوەندەزەمیلیدیكەی
تووڕەكرد،كەئیترفێبریوەری1934بڕیاریدالەپۆستەكەیبكشێتەوە.بەاڵمئەمە
هیچشتێكلەپەیوەندییفەلسەفەیئەوبەبزووتنەوەیناسیۆنالسۆسیالیستییەوە
ناگۆڕێت.ئەوهێشتاهەرتەریبێكیپڕواتایلەنێوانشۆڕشەفەلسەفەییەكەیخۆی
لە دەكــرد بــاوەڕی ئەو كە بوو شۆڕشێك ئەمەش دەبینی، سیاسیدا شۆڕشی و
بزووتنەوەكەدابینیبێتییەوە.ئەوبۆنموونە3ینۆڤەمبەری1933ڕایگەیاند:»شۆڕشی

ناسیۆنالسۆسیالیستی،وەرچەرخانیتەواوەتییدازاینیئەڵمانیماندەهێنێت«.
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هایدگەریەكسەردوایشكستیهێنانیوەكسەرۆكیزانكۆئەوموحازەرەیەیالبرد
كەنیازیبوولەبارەیدەوڵەتبیخوێنێتەوەولەبریئەوموحازەرەیەموحازەرەیەكی
دیكەیلەبارەیلۆگیكخوێندەوە،بێگوماننەكلەبارەیئەولۆگیكەكەئێمەئەمڕۆ
لۆگۆسی تایبەتیی ڕاڤەیەكی لە بوو بریتی بەڵكوموحازەرەكە پێشبینییدەكەین،
گریكی.لەمموحازەرەیەدادەردەكەوێتكەهایدگەرپشتدەكاتەلۆگیكیدووبەهایی،
ئەمەشبەوەدادەردەكەوێتكەئەوگاڵتەبەیاساغیڕوونكردنەوەیخولگەییدەكات
ودەبێژێت،بەتایبەتیئەوەگرنگەكەئێمەبچینەنێوخولگەكەوە.لەمداواكارییەوە،
وەكپێشتربینیمان،سەرەنجامێكیئەوتۆدەكەوێتەوەكەهایدگەرببێژێت:بوون
هیچەوڕاستیناڕاستییە،واتائێمەهەمیشەلەسەرئاستیدیسكورزیڤتەنیادروست
)صحیح(دەدۆزینەوەوهەرگیزڕاستینادۆزینەوە.ڕاستیهەرگیزشتێكیچەسپیو،
شیاویپێناسەكردن،تەواوكراو،نییە،بەڵكوهەمیشەئەوەیەكەپێویستە»بەزرێنرێت«.
یەكایەتیی»قووڵ«ییانیەكایەتییترانسێندێنتینەسازییەتەوەرەییەكان)بوون/
هیچ،ڕاستی/نا-راستی(واتاییەكایەتییدینامیكیانەینەسازییەكاندەگەیەنێت،كە
لێوەیدەشێتفێنۆمێنەلۆگیكیوڕۆژانەییەكاندیاربدەن،ئەمەشبێگومانتەنیا
وەككورتكراوەیەكیدەستگیركراولەویەكایەتییەوە.هەربڕیارێكلەسەرئەمئاستە
بدرێت،تەنیادروستە،بەاڵمهەرگیزڕاستنییە.بێگوماندەشێتئەوبڕیارەكارایی
هەبێت،سەرەڕایئەمەهەرگیزكرۆكناهەنگێوێت.بەاڵمگەرمەسەلەكەبریتیبێت
لەبوون/هیچ،ئەوساچیدیگرنگنییەكەداخۆدروستیاننادروستبڕیاربدرێت،

بەڵكوئەوەگرنگەكەبڕیاردەدرێت.
و باودا مەغزای لە نییە كردارێك »كە« ئاستەی ئەم لەسەر كێشەكە هەروەها
مرۆڤبتوانێتلەبارەیببێژێت،گوایەئەوكردارەهەڵبژاردنێكەلەنێوانئەلتەرناتیڤی
جیاوازدایانگوایەبریتییەلەچێكردنیشیمانەیكردار.كردارەكەلەسەرئەمئاستە
هزرێكەوهزرەكەكردارێكە،ئەوجابەدوویئەمەدادەردەكەوێتكەداخۆئەوخۆی
یان واتا:داخۆبوونبۆئێمەدەربكەوێت ببینێتەوە، نا-ڕاستیدا یان لەنێوڕاستی
مەزن دەبێت بەزرێت، مەزن »كێ دەبێژێت: هایدگەر بەدووربگرێت. لێمان خۆی

بەهەڵەدابچێت«.
جۆرێكی ــە ل بریتین »كــــردار« و )Entschlossenheit(»ورە«
دەبینێت،كە ئەنجامدانەدا ئەم لەحاڵەتی كراوەیی  .)Vollzug(»ئەنجامدان«
تەواو خۆی ڕاستی خۆ-شاردنەوەی و دەشارێتەوە خۆی ڕاستی خۆ-ئاشكراكردنی
پیشاندەدات.گەرسیستەماتیكیانەبڕوانین،دەبینینكەهایدگەرهیچپەیوەندییەكی
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بەسیاسەتیناسیۆنالسۆسیالیزموتێگەیشتنیئەوەوەبۆسیاسەتنەبوو.دەوڵەتی
ڕێكدەخست. لۆگیستیكی و دادەنا ئامانجی دەكرد، كاری پرۆگرام بەگوێرەی نازی
بەاڵمهایدگەربەپێچەوانەوەلەسەرئاستیترانسێندێنتهەوڵیبۆنزیكبوونەوەو
ناسینێكدەداكەلەسەرئەوئاستەشیاویدەستگیركردننەبوو.ئەووایبۆدەچوو
كەهزریخۆیوسیاسەتینازیانەیەكبگرنەوە،بەاڵمئەمبۆچوونەیهیچبنەمایەكی
نەبوو.نازییەكاننەیاندەتوانیهیچشتێكبەهزریهایدگەرئەنجامبدەن.ئەوانبۆ
ماوەیەكباوەڕیاندەكردكەڕەنگەناوبانگیهایدگەربۆیانسوودمەندبێت.لەڕووی
ناوەڕۆكەوەجیاوازیینێوانهەردووالشیاوییەكالكردنەوەنەبوو.هایدگەرجەختی
لەئاستێكیخۆپەرچیویڕەوشگەلیفرەواتادەكرد،لێرەشدابێگومانبەئاگابوولە
خودیتەوەرەكانكەبناغەییەكتریدەڕێژنولەپەیوەندییبەردەوامینێویەكیدا
بەیەكتریدەبن،بەاڵمئەمەبۆدەسەاڵتدارانزۆرناسكبوو،جگەلەمەچلەڕووی
تیۆریوچلەڕوویپراكتیكییەوەهیچسوودێكیبۆئەواننەبوو.گەرمرۆبیتوانییایە
هزریهایدگەربۆمەبەستیسوودلێوەرگرتنكارابكات،ئەوسائەوهزرەبەڕاستی

دژبێژیخۆیدەكردوخۆیلەكاردەخست.
بەاڵمئەمكێشەیەلەڕوانگەیهایدگەرەوەجیاوازبوو.ئەوالیەنیكەمهەتاساڵی
1936هەمیشەلەنوێوەجەختیدەكردكەپەیوەندییەكیناخەكیلەنێوانفەلسەفەی
خۆیوناسیۆنالسۆسیالیزمدا)درەنگتر»بزووتنەوەكە«دا(هەیە.ئەوساڵی1936
گفتوگۆیەكیلەڕۆمالەتەككارللوێڤیتدائەنجامداولەمگفتوگۆیەدادەیدركێنێت
كەالیەنگرییئەوبۆناسیۆنالسۆسیالیزملەنێوكرۆكیفەلسەفەكەیدایە.بەاڵمئێمە

دەتوانینپیشانیبدەینكەئەمەبەهەڵەتێگەیشتنێكییەكجاردرشتبوو.
داواكارییەكانی لەتەك پــارت شۆڕشگێڕییەكانی داواكارییە ویستی هایدگەر
دەوڵەتی و هیتلەر ئادۆلف بۆ »بڕیاردان نووسینی لە ئەو بگونجێنێت. خۆیدا
ناسیۆنالسۆسیالیستی«دادەبێژێت:»شۆڕشیناسیۆنالسۆسیالیستیتەنیاوەرگرتنی
دەسەاڵتێكیهەبووینێودەوڵەتنییەلەالیەنپارتێكیپێگەییوەوەبۆئەومەبەستە،
بەڵكوئەمشۆڕشەوەرچەرخانیتەواوەتییدازاینیئەڵمانیماندەهێنێت«.هایدگەر
گۆتاردانی لە گەل و مێژوو و پێكەوەبەستنیشۆڕش 1934 ئۆگوستی 15/16ی
»زانكۆیئەڵمانی«دادەردەبڕێت:»بەاڵمهەنووكەیئەڵمانیمانبەوەرچەرخانێكی
مەزنپڕبۆتەوەوبەنێوسەرجەمدازاینیمێژووییگەلماندادەتەنێتەوە.ئێمەسەرەتای

ئەموەرچەرخانەلەشۆڕشیناسیۆنالسۆسیالیستیدادەبینین«.
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ئایاشۆڕشەكەیهایدگەرچشێوەیەكیدەبوو؟
گەرپێشبینیبكەینكەشۆڕشەكەیهایدگەرلەچیجیاوازە،ئەوادەتوانینبەپوختی
ببێژین:ئەوشۆڕشەدژیجیهانگەراییە،بەتایبەتیدیاریكردنێكینێگەتیڤیپێدراوە،
ئەنتیپەرلەمانییە،واتادژیهاوڕاییچێكراوەبەڕێیئەرگومێنتەوە)یانالیەنیكەم
بڕیارانە بەو ڕەوایەتی كە دامەزراوانەیە ئەو دژی كەواتە زۆرینەیە(، بڕیاری دژی
واتا ئەنتیمۆدێرنە، شۆڕشە ئەو ئاراوە. هاتوونەتە پرۆسەدا ڕەوتی لە كە دەدەن
دژیكۆنسەپتیتاكەكەسیئۆتۆنۆموكۆمەڵگایپڕجیاوازییە،بەاڵمبەتایبەتیدژی
تەكنیكە،چونكەتەكنیكبۆهایدگەربریتییەلەڕەوایەتیدانیمرۆڤبەخودیخۆی،
تەكنیك بەمەش و وسروشتدا مرۆڤ بەسەر دەسەاڵت بۆ تەقەال لە بریتییە واتا
خۆمەزناندنیسەبژێكتە–بریتییەلەدانانیخۆیەتیبە»تاجیخولقاندن«.هایدگەر
ئەمكێشەیەبەمچەشنەدەردەبڕێت:مرۆڤسەروەریبوونەوەرنییە،بەڵكو»شوانی
بوون«ـە.گەرمرۆڤخۆیبەسەربوونەوەرداسەوەربكات–یانتەناتەتبەسەر
بووندا-،ئەوساجیاوازییسەبژێكتوئۆبژێكتدەچەسپێنێتوبەمەشڕێلەخۆی

دەگرێتلەبوونەوەپرسیارلەبارەیبوونبكات.
بەاڵمگەربمانەوێتشۆڕشەكەیهایدگەرتەنیابەوڕێیەوەدیارینەكەینكەئەوچی
ڕەتدەكاتەوە،بەڵكوبەوڕێیەشەوەكەئەوچییدەوێت،ئەوسادەتوانینببێژین:
ئەوشۆڕشەنوێنەرایەتییڕوانگەیناوچەگەراییدەكات،لێرەشدابەروونیدەبینین
كەهایدگەرمۆركیپاڵەوانێتیبەگەلیئەڵمانی/دۆیچدەداتوەكتاكەگەلێكی
سەرئەمزەمینەكەشایستەیئەوەیەناویپاڵەوانیلێبنرێت،چونكە،تەنیاچونكە،
گەلیئەڵمانیمیراتگریڕاستەقینەیكولتووریگریكییە.ئەمتێڕوانینەبۆهایدگەر
بناغەیەكیفەلسەفەییانەیهەیە:گریكەكان،بەتایبەتیپێشسۆكراتییەكان،بناغەی
كولتووریئەوروپییانڕشتووە،لێرەشداتەنیائەڵمانەكانكولتووریانهەیە،بەاڵم،
وەكئاشكرایە،فەڕەنسییەكانتەنیاسیڤیلیزاسیۆنێكیدێكادێنتیانهەیە.بێگومان
بۆهایدگەرزۆرخوازراوتردەبووكەئەمناونیشانیشەرەفەیتەنیابە»گەل«ی
ئەلەمانەكانبدایە،بەاڵمگەرئەمكارەیبكردایە،ئەوساپێدەچوولەالیدانیشتوانی
دیكەیڕایشهێندەسەرسامیینەخستایەتەوە.هەروەهائەوەشئاشكرایەكەهایدگەر

بەپێچەوانەیشاریمۆدێرنەوەواتایەكیپۆزەتیڤبە»گوند«دەدات.
هایدگەربەدرێژاییژیانیسووردەبێتلەسەرمەبەستەشۆڕشگێڕییەكانی،واتالەسەر
»راسپاردەیهۆشەكی«و»رابەرایەتییهۆشەكی«كەلەگۆتاردانیڕێكتۆراتداجەختی
لێكردبوون.هایدگەر30نۆڤەمبەری1933تەنانەتدژیهیتلەرئەممەبەستەیخۆی
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بەشێوەیەكیڕەخنەییپیشاندا.ئەو30نۆڤەمبەرلەتیوبینگنگۆتارێكیبەناوی
دەبڕینێكی لەوێدا كرد، پێشكەش ناسیۆنالسۆسیالیستی«دا دەوڵەتی لە »زانكۆ
گەرەكە و هاتووە كۆتایی شۆڕش گۆتبووی كە دەهێنێتەوە، سیتات وەك هیتلەر
شۆڕش كە دەبێژێت، پێچەوانەوە بە هایدگەر بەاڵم جیابكرێتەوە، ئێڤۆلوسیۆن لە
جارێ تەنانەت بەڵێ نەهاتووە– كۆتایی شێوەیەك هیچ بە ئەڵمانیدا زانكۆی لە

دەستیپێنەكردووە.
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بەربوونەوە:)فێرفالن/Verfallen(.واتایوشەیفێرفالنبەگوێرەیفەرهەنگ
دیاریبكرێت تیۆلۆژییانە دەشێت هەروەها كەوتن، داوەشان، داڕزین، لە: بریتییە
وەكژێرپەڕینیمرۆڤبەهۆیگوناهەڕەچەلەكییەكەیەوەكەلەبەهەشتیخودایەتی
ئێكزیستێنسیالێك: لە بریتییە هایدگەر لەالی وشەیە ئەم بەاڵم داوە. ئەنجامی
»بەربوونەوەبریتییەلەجۆرێكیئێكزیستێنسیاالنەیلەنێو-جیهان-بوون«)§38.
S.176(.بەربوونەوەبریتییەلەناخۆیەتییدازاین)§S.38.176(.بەربۆوەیی
سەرەتایی« هەرە »دۆخێكی لە )Fall( »ژێرپەڕین« لە نییە بریتی دازایــن
بوونی بە سەر كە جیهان )نێو( بۆ و دازنــاوە خۆی خودی لە دازاین بااڵترەوە.
لەنێو-جیهان-بوون تەنیا نەك ئێكزیستێنسیاالنە بەربوونەوە بەربۆتەوە. خۆیەتی،
بۆیە بەربوونەوە .)179.S فڕێدراویش)§38. هەروەها بەڵكو دەكات، دیاری
كەواتە خۆیەتی. خودی لەنێو-جیهان-بوونـەكەی دازاین كێشەی چونكە دەشێت،
.S .38 §( بكات دژبێژیی نەك دەڕاستێنێت دازاین ئێكزیستێنسی بەربوونەوە
179-180(.دازاینبەردەبێتەوەبۆنێوقوواڵییوهیچێتییڕۆژانەیناخۆیی)§38.
)178.S.38§(.هەیە)Wirbel(بەربوونەوەكارەكتەریگێژاوی.)178.S
بەربوونەوەهەاڵتنیدازاینەلەخودیخۆی)§S.40.184(.بوونلەبەربوونەوەدا
نەسڕدراوەتەوەوبەمەشبووبێتبەبوونەوەر،بەڵكوبێڕیشەبووە،بێگومانلێرەدا
بوونەوەرئاشكراكراوە،بەاڵمشێوێنراوە)وەكڕواڵەتخۆیپیشاندەدات(.دازاین
لەنێو»ناڕاستی«دابەربۆوەیە.داخراویوداپۆشراویسەربەفاكتیسیتێیدازاینن
)§S.44.222(.بەربوونەوەئاماژەبۆهیچێتیدەدات:دازاینخودیخۆینییە
)§S.58.284(.بناغەیبەربوونەوەلەهەنووكەدایە.دازاینیبەورەخۆیلە
بەربوونەوەدادەگرێتەوەوئەولە»سات«دا)»چاو-تروكاندندا«(»لێرە«یە)§

.)328.S.65
پارادیگما:نموونە

پرۆژە:پرۆژە)ئێنتڤورف/Entwurf(:پرۆژەبریتییەلەبونیادیئێكزیستێنسیالی
بێت بریتی نەك بوون، بۆ فاكتی توانینی بۆ كــردارە فەزای پرۆژە تێگەیشتن.
.)145 .S .31 §( دانرابێت بۆ پالنی سەرەتاوە لە كە خۆ بە گۆڕاندانێك لە
.)148.S.32§(پرۆژەیاندنیتێگەیشتنشیمانەیخۆییبۆخۆپێگەیاندنهەیە
.)221.S.44§(پرۆژەبریتییەلەبوونیئاوەاڵكەربۆتوانینیخۆیبۆبوون
پرۆژەلەتەكخۆیداكارەكتەریهیچیهەڵگرتووە،چونكەهەڵبژاردنیشیمانەیەك

.)285.S.58§(واتایدەستبەرداربوونیشیمانەیدیكەدەگەیەنێت
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یان »كۆمار« بۆ وەرگێڕراوە كە پالتۆنە بەناوبانگەكەی دیالۆگە ناوی پۆلیتێیا:
»دەوڵەت«.بەاڵمهەروەهادەشێتوەربگێڕدرێتبۆ»دەستوور«
پەرەگراف:بڕگەلەتێكستییاسایییانلێكۆڵینەوەیزانستیدا.

ترانسێندێنیس:تێپەڕینلەسنوورەكانیئەزموون.
تۆپۆگرافی:تۆماركردنووەسفكردنیناوچەیجیۆگرافی.

تێیزم:جیهانبینییەككەخودایەكیخولقێنەرلەدەرەوەیجیهانگریمانەدەكات.
تیۆلۆژی:زانستیخوداناسی،كەلەهەبوونومۆركەكانیخودادەكۆڵێتەوە.

جیاوازییئۆنتۆلۆژییانە:جیاوازیكردنلەنێوانبوونوبوونەوەردا.بوونبۆهایدگەر
بریتییەلەئاسۆیتێگەیشتنكەمرۆڤدەتوانێتلەسەربناغەكەیبەشتەكانیان

بەبوونەوەربگات.
ترادیسیۆن:)بەعەرەبی»تقلید«(،ئەوەیەكەلەڕابوردووەوەگەیەنراوەوسەروەری

هەیە.ترادیسیۆنیفەلسەفەبەواتایدابیكاركردنیفەلسەفەیی.
»ئاماژەیەكی تەنیا نییە، من-سەبژێكتێك هایدگەر بۆ دازاین لێرەبوون. دازایــن:
فۆرمالە/شێوەكییە«.دازاینئەوبوونەوەرەیەكەمنهەردەمئەوم.)دازاینئەم
مۆركانەیهەیە:1(ئەودەتوانێتدەركیخۆیوجیهانبكات.2(ئەولەبوونەوەر
تێدەگات.3(ئەوگرنگیبەبوونیخۆیدەدات)كێشەیئەوخودیبوونیخۆیەتی(.
دازاینبوونەوەرێكیلەگۆڕێدابوونیییە،بەڵكوبەڕێیئێكزیستێنسوهەردەمخۆمییەوە
كارەكتەریزەدەكرێت)§S.9.43(.لەشرۆڤەیدازاینداخۆتەواوئاگامەندانە
لەوشەكانی»مرۆڤ«،»سەبژێكت«،»ژیان«،»دەروون«،»هۆش«،»كەس«
تایبەتیی ناوچەی ئەوان بۆیە،چونكە ئەمەش بەدووردەگیرێت، و»بەئاگابوون«
فێنۆمێندیاریدەكەن)§S.10.46(.پابەندیلەكرۆكەوەسەربەبوونیدازاینە
)§S.18.87(.دازاینتەنیابۆخاتریخودیخۆینییە.ئەووەكلەتەكبوون
بۆخاتریئەوانیدیكەشە)§S.26.123(.دازاینسەرەتاوبەزۆرییمرۆیە/مانە
)§S.27.129(.دازاینلەجۆریبوونیپرۆژەداناندابریتییەلەفڕێدراو.دازاین
هەرلەپێشەوەخۆیكردووەبەپرۆژەوهەمیشەپرۆژەدانەرە.دازاینهەمیشەوەك
شیمانەلەخۆیتێدەگات)§S.31.145(.كارەكتەرەئۆنتۆلۆژییەبناغەییەكانی
.)191.S.41§(دازاینبریتینلەئێكزیستێنسیالێتی،فاكتیسیتێ،بەربۆوەیی

دۆكترین:دۆگم،بنەما
argumentum e التینی: )بە دەرەنجام دژە یان ئــاوەژوو: دەرەنجامی
contrario(لەبنەڕەتداتێگەیەكییاساییە.بۆنموونە:»كچیلەچكبەسەربۆی
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نییەلەزانكۆبخوێنێت«،دەرەنجامەئاوەژووەكەی:»كچیبێلەچكدەتوانێتلە
زانكۆبخوێنێت«.

دەرەنجامیخولگەیی:هەڵەیەكەلەسەلماندندا.لەمهەڵەیەدادەربڕینەسەرلمێنەرەكان
ئەرگومێنتگەل بە تێزێك كەواتە بسەلمێنرێت، گەرەكە كە دەگرن خۆ لە ئەوە

دەرئەنجامێنرێتوئەمئەرگومێنتانەشلەهەمانتێزەوەدەرئەنجامێنرێن.
دیسكورزیڤ:ئیستیداللی،واتاهزرینێككەبەزەروورەیلۆگیكیلەپێشبینییەكەوە

بۆپێشبینییەكیدیبەرەوپێشدەچێت.
دێكادێنت:تێكچووبەڕێیگەیینیكولتوورییەوە،كەنیشانەیداوەشانە.دێكادێنس،
تێكچوون،دەبێتلەبۆگەنبوونیكۆمەاڵیەتیلەواتایدازنانداجیابكرێتەوە،چونكە
مەرجنییەلەگەییكولتووریدابۆگەنیكردبێت.بۆنموونەئەمڕۆواڵتانیئیسالمی
واتای ئەمە بەاڵم كردووە، بۆگەنیان مۆرالییەوە و كۆمەاڵیەتی ڕووی لە بەگشتی

دێكادێنسناگەیەنێت.
كاتیگۆری:تێگەیبناغەیی

كانسلەر:سەرۆكوەزیرانیئەڵمانیا
كریتێر:مۆرك،سەنگیمەحەك.

بوون واتا بوون كشانەوەی  )Seinsverlassenheit( بوون: كشانەوەی
بوونەوەریبەجێهێشتووە،بوونپەیوەستبوونیخۆیبەبوونەوەرەوەهەڵوەشاندۆتەوە
وبۆنێوخۆیكشاوەتەوە،بۆیەچیدیشیمانەنەماوەبۆئەوەیجگەلەبوونەوەری
بابەتیهیچشتێكیدیبەگرنگدابنرێت.هەرشتێككەهەیە،وەكبابەتیتەكنیك

دەبینرێت.
كۆتێز:)پێكهێنان(مرۆڤبۆنموونەدەربڕینێكیوەكتێزهەیە،پاشانئەنتیتێزێك
خۆی ئەو یان دەبێتەوە ئەو دەربڕینەكەی ئاڕاستەی دیكە دەربڕینێكی دژە یان
بەرەنگاریدەكاتەوە.مرۆڤئێستادەتوانێتلەوتێزوئەنتیتێزەكۆتێزێكچێبكات.

كۆنتێكست:)سیاق(
كۆنسەپت:پالنییانخشتەییانئەسكەالیتیۆریی.

ئەزموونی خودا لە ڕوانینەوە بەڕێی دەدات هەوڵ كە هزرییە ڕێبازێكی گنۆزیس:
جیهانیسەرسروشتیبكات.

لۆگیكیدووبەهایی:لەلۆگیكیكالسیكیداهەمووگۆتەیەكتەنیادووبەهایڕاستیی
هەیە:دروستەیانهەڵەیە.بنەمایلۆگیكیدووبەهاییبریتییەلە»رێسایسێیەم
هەبێت. ناشێتسێیەمێك گۆتەیەكدا هەڵەی و دروست لەنێوان واتا بەردەركەر«،
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گۆتەكەیاندروستەیانهەڵەیە.
فاكتیسیتێ:هەقیقەتیدراویلێرەبوون.بەاڵملەڕوویئۆنتۆلۆژییەوەتەواوجیاوازە
لەهەبوونیهەقیقی.فاكتیسیتێیدازاینبریتییەلەدەرككردنیدازاینپێكەوەلەتەك

.)56.S.12§(تێگەیشتندالەوەكەمنودازاینیەكین
فراگمێنت:كەرتەئیش،ئیشێكی/لێكۆڵینەوەیەكیتەواونەكراو

فزوولیەت:)نۆیگییر/Neugier(واژەیفزوولیەتتاڕادەیەكیلەبارمەبەستەكەی
هایدگەردەداتەوە،بەاڵمهێشتاهەرپێویستەڕوونبكرێتەوە،چونكەتێیدائەوحەزە
/خواستە)Gier(بۆنوێ)Neu(بەتەواویدەرناكەوێتكەهایدگەردەیەوێت
هەڵیبداتەوە.لەكوردیداواژەینوێخوازیواتایشێوازەهەڵوێستێكیناترادیسیۆنی
پوختتر واژەیــە ئەم بنەڕەتدا لە بەاڵم نوێیەك، هەر بۆ كراوەیە كە دەگەیەنێت
دەركەوتەی و هەواڵ ئەوداڵبوونی یان خوازیاری دەداتەوە: هایدگەر مەبەستەكەی

نوێ.
فۆرمال:شێوەكی)بەعەرەبی:صوری(
فونكسیۆنێر:هەڵسوڕاوانیبااڵیپارتێك

پالتۆنی ئیدێی یان )ماهیەت(، ئێسێنس جەوهەر، كرۆك، واتای ناو وەك ڤێزن:
دەگەیەنێت،بەاڵمهایدگەر)وەككردار/ڤێرب(بەكاریدەهێنێت،واتاوەككرۆكاندن،

بەكرۆكبوون.
راستی:

راسیۆنالێتی:ڕاسیۆواتایئاوەزدەگەیەنێت،بەاڵمڕاسیۆنالێتیهزرینیئاوەزمەندی
و نوێسەردەم مۆركێكیهزری ئەمەش ئەنجامخوازییەوە، بە كاراییەوە، بە پابەندە
مۆدێرنیئەوروپییە.هەرلەمڕوانگەیەوەناشێتڕاسیۆنالیزمینوێوەربگێڕرێتبۆ

ئاوەزگەرایییانئەقڵگەرایی.
رایش:دەوڵەت

رەگەزگەرایی:دانانیڕەگەزێكیمرۆڤی،بۆنموونەڕەگەزیسپیپێست،یانڕەگەزی
گەلێك،لەسەروویڕەگەزیدیكەیمرۆڤوگەالنیدیكەوە.

رێڤیزیۆنیست:هەوڵدانبۆگۆڕینیدۆخێك،بۆنموونەلەمكۆتێكستەیئێرەدابۆ
گۆڕینیڕاستڕەوانەیكۆمەڵگا.

رێكتۆر:سەرۆكیزانكۆ
رێكتۆرات:سەرۆكایەتییزانكۆ

زۆرگە:)Sorge(بریتییەلەبوونیدازاین)§S.39.182(.زۆرگەناونیشانێكی
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ئۆنتۆلۆژی–ئێكزیستێنسیالە،نەكئۆنتیانە)ئەمپیریانە(بریتیبێتلەخەمیان
بێخەمی.زۆرگەبریتییەلە:خۆ-هەر-پێشتر-هەبێت-لە)نێو-جیهاندا(وەكبوون-لەال
ڕەفتارێكی زۆرگە  .)192 .S .41 پێگەیودا(.)§ نێوجیهانیانە بوونەوەری )ی
مننییەلەتەكخودیخۆیدا.ڕەفتارلەتەكخودیزۆرگەدالەخۆ-پێشتر-هەبێتدا
لەبوون-لەنێو)...(وبوون-لەال)§ بریتییە دەردەكەوێت،بەاڵمزۆرگەهەمیشە
S.41.193(.بناغەیویستنوخوازتن،تاسەومەیل،لەزۆرگەدایە)§41.
زۆرگەیە بناغەی گوناهباربوون زۆرگە. بانگی لە بریتییە ویژدان بانگی .)194.S
فیورزۆرگەكە بەپێچەوانەی )§S.58.287(.زۆرگەڕوودەكاتەخودیخۆ،
بەربوونەوە و فاكتیسیتێ و ئێكزیستێنسیالێتی زۆرگەدا لە ئەوانیدی. ڕوودەكاتە

سەرجەمێكپێكدەهێنن.
زۆرگاندن:)بێزۆرگن/besorgen(واتای»بێزۆرگن«پێشزانستیانە،ئۆنتیانە
،)erledigen(بریتییەلەئەنجامدان،بەجێگەیاندن،تەواوكردن،)ئەمپیریانە-و(
بۆخۆهێنانیشتێك،بەاڵمهەروەها:سڵەمینەوەلەشتێك.»بێزۆرگن«ئۆنتۆلۆژییانە
.S.12§(»بریتییەلەئێكزیستێنسیالێك:بوونیلەنێو-جیهان-بوونێكیشیاو

.)57-56
زمانی نموونە بۆ زانستی، یان پیشەیی گرووپێكی تایبەتیی زمانی ــۆن: ژارگ

فەلسەفەكاران،یاساناسان،پۆلیسیانبیناسازان.
سكۆالیست:سكۆالیزمشێوازیهزرینیكریستیانیبوولەكۆتاییچەرخیناڤیندا،
واتایهزرینیفێرگەیی)سكۆالیی(دەگەیەنێتكەهەمیشەپابەندبەسێدەسەاڵتە

گومانلێنەكراوەكەیبیبل،باوكانیكڵێسەوئەڕیستۆتێلیسەوەدەهزرا.
سیتات:)اقتباس(

سیڤیلیزاسیۆن:ژیارییەككەتێیدامەرجەماتەریاڵەكانبەڕێیپێشكەوتنیتەكنیك
وزانستەوەئامادەوچاككراون.

سەبژێكت:بكەریئاگامەندكەمێتۆدیانەزانستبینادەكات.
ئاژەڵە و مرۆڤ لەنێو فیزیۆلۆژیانە چاپاندنی یان تۆماری لە بریتییە سێنس:
پێشكەوتووەكاندا.سێنسەكانبریتینلەسێنسیبینین،بیستن،چێژتن،بۆنكردن،

گرتن.
و كاریگەری لەالیەن و هەیە وردی دەرككردنی توانستی كە كەسێك سێنسیبل:

گۆڕانەكانیشوێنەوارەوەبەتایبەتیدەوروژێنرێت،بۆنموونەهونەرمەندان.
شتاندن:بەشتكردن)یهزر(كەواتاینامۆبوونیهزردەگەیەنێت.
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لە بریتییە شێماتیزم وێنەیی، داڕشتنی یان فۆڕم، نموونە، واتا شێما شێماتیزم:
الساییخۆبەخۆیشێمایەك.

لە»مشوور بریتییە فەرهەنگەوە ڕووی لە واتاكەی  )Fürsorge(:فیورزۆرگە
ئۆنتۆلۆژییەوە، لەڕووی بۆ...«،»خەمخواردنبۆ...«،بەاڵمئەمدووتێگەیە
لە بریتییە فیورزۆرگە سەرهەڵدەدەن. فیورزۆرگە بناغەی لەسەر هایدگەر، الی
فیورزۆرگە نێوجیهانییەكان. هاولێرەبووە بۆ زۆرگە لە بریتییە ئێكزیستێنسیالێك،
فێنۆمێنەتەریبەكەیبێزۆرگنە)زۆرگاندنە/زۆرگەخواردنە(،ئەمیشخۆیبریتییە
فیورزۆرگە .)121 .S .26 §( نێوجیهانیدا بوونەوەری لەتەك مامەڵەكردن لە
.S ئەوانیدی)§41. هاولێرەبوونێكی لە بریتییە بوون-لەالكەی كە زۆرگەیەكە

.)193
بۆرژوابوو زانكۆییڕەچەڵەك بزووتنەوەیەكیفێرخوازانیفێرگەییو ڤاندەرفۆگل:
كەساڵی1896لەشتێگلیتسینزیكبەرلینهاتەئاراوە.ئەندامانیئەمبزووتنەویە
لەنێو دەدا هەوڵیان و جیاكردەوە كۆمەاڵیەتییەكان و فێركاری ڕێنوما لە خۆیان

سروشتداگۆڕانبەشێوازێكیخۆییژیانبدەن.
مێتافۆر:)مەجاز(

ناسیۆنالسۆسیالیزم:كورتكراوەتەوەبۆنازیزمكەئیدیۆلۆژییەكیفاشیستیبووبە
مۆركەتایبەتمەندەئەڵمانییەكەیەوە.

نیەیلیزم:جیهانبینییبێهودەییسەرجەمبوونەوەر؛نەرێنیكردنییانهیچاندنینۆرم
وبەهاكان.

وەرچەرخان)DieKehre(:گۆڕینیڕوانگەیهایدگەرلەئۆنتۆلۆژییبناغەییەوە
بۆپرسیاریبوون،واتاكێشەیئەوچیدیپرسیارنییەلەبارەیمەغزایبوونیان
كاتوەكئاسۆیترانسێندێنتالیبوون،وەكچۆنلە»بوونوكات«دادەیكات،
بەڵكوئێستاهزرینیئەولەبوونبەنددەبێتبەوپرسیارەوەكەچۆنبوونلەنێو

خۆیەوەخۆیچئاشكرادەكاتوچدەشارێتەوە.
ئۆبژێكت:بابەتییانڕەوشییانكێشەیدانراولەالیەنسەبژێكتیئاگامەندەوە.
ئۆتۆرێتی:دەسەاڵتدارییەكیوەرگیراوبەڕێیسومئەیەوە،هەروەهالێترسراوییەوە.

ئۆنتۆلۆژی:بوونناسی
ئەبستراكت:)بەئەرەبی:مجرد(

ئەزموونیسنووری:ئەزموونێكەلەسەرسنووریدووشیمانەیەوبۆیەبەزەحمەت
بڕیاریبۆدەدرێت.ئەمجۆرەیئەزموونجیاوازەلەئەزموونلەواتایەكیئەمپیریدا.
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شوێنی و دۆیچن ئەمڕۆ ئەوانیش كە گێرمانین، ئەڵمانین، هۆزێكی ئەلەمان:
نیشتەجێبوونیاندەكەوێتەباشووریخۆرئاوایئەڵمانیاوە.

ئەنتیسامی:هەڵوێستیدژبەریاندوژمنانەبەرانبەربەجوولەكە.
ئەنگاژمۆ:)ئیلتیزام(

هابیلیتاسیۆن:پلەیەكلەدكتۆرابەرزترە،لێكۆڵینەوەیەكەكەپاشانبەزاناپلەی
هۆرست- دانەرەكەیەوە، بەناوی گۆرانییە ئەم هۆرست-ڤێسل: دەدرێت. پڕۆفیسۆر
ڤێسل،ناونراوە،كەلەنێوان1927و1928داداینا.سەرەتاگۆرانییخەباتگێڕانەی

.)NSDAP(بوو،پاشانبووبەسروودی)SA(ئێس-ئا
هێدۆنیزم:هەڵوێستێكیفەلسەفەییەكەبااڵترینبنەمایئێتیكلەتەقەالداندابۆچێژ

دەبینێت.
هێرمینیۆتیك:فەلسەفەیتێگەیشتن
هیچاندن:)نێگاسیۆن،نەفیكردن(

ئینتوئیتیڤ:)ئینتوئیسیۆنواتاحەدەس(،ڕوانینێكیڕوونوئاشكرایكرۆكێكیان
ڕەوشێك.

ئیندوستری:كۆیفابریكەدروستكەرەكانی/بەرهەمهێنەرەكانیشمەك.
ئێڤۆلوسیۆن:گۆڕانێكیهێواشپێشڤەچووكەپێچەوانەیشۆڕشە.

ئێكزیستێنس:واتاكەیبەگوێرەیفەرهەنگبریتییەلەلێرەبوون،وجود،بەاڵمالی
هایدگەرواتایهەڵچوون،زیتبوونەوە)Aus-stand(بۆنێو»بوون«دەگەیەنێت،
ئەوهەروەهاوەك»شێوازەبوونیلەبوونتێگەیەر«یدازایندیارییدەكات.ئێك-
زیستێنستەنیالەئەزموونكردنیبوونەوەشیاویتێگەیشتنە.كرۆكیدازاینخۆی
لەئێك-زیستێنسیئەودادەبینێتەوە،ئەمەشلەواتایئێكزیستێنسكردندا.هایدگەر
دژیئەوتێڕوانینەیەكەگوایەمرۆڤ)دازاین(هەبوویەكە)مەوجودە(،ئاخرمرۆڤ
دەبێتژیانبەڕێوەبەرێت،ئەولەكرۆكەوەئەمبەڕێوەبردنەییانبەجێگەیاندنەی

ژیانە)Lebensvollzug(،بریتییەلەشیمانە.
لەنێوخودی دەرپەڕین واتایوشەیی: حاڵلێهاتن، فەرهەنگییەكەی: واتا ئێكستاز:
خۆوە.ئێكستازەكانیكاتێتیلەالیهایدگەربریتینلەئایندە،هەبوویی)رابوردوو(،
ئامادە)§S.65.329(.كاتێتیسەرەتابوونەوەرێكنییەكەلەنێوخۆیەوە
.S.65§(دەربپەڕێت،بەڵكولەكرۆكداكاتاندنەلەنێویەكێتییئێكستازەكاندا
سێ هەر گەرچی جا هەیە، فەزلی ئامادەوە و هەبوویی پێش لە ئایندە .)329

.)329.S.65§(ئێكستازەكەهاوسەرچاوەن
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ڕێكخراوێكی ڤایماردا كۆماری لەكاتی :)Sturmabteilung=SA(ئێس-ئا
نیمچەسەربازیی)NSDAP=پارتیكرێكارانیناسیۆناسۆسیالیستییئەڵمانی(

بوووڕۆڵكێكیگەورەیگێڕالەدەسەاڵتسەندنی)NSDAP(دا.

كاوهجهالل
ماگیستهرئارنتیوملهفهلسهفهدا،لهزانكۆیئۆتۆفریدریش)بامبێرگ-ئهڵمانیا(

بهرههمهكانینوسهر:ژۆن-ژاكڕوسۆ)كتێب(لهتهكفینۆمینهئهدهبییهكاندا)كتێب(،رێنێ
دیكارت)لێكۆڵنهوه(،بناغهیهكبۆنزیككهوتنهوهلهدیالهكتیكیئادهرنۆ)لێكۆڵینهوه(،
تێگهیمیمێزیسالیئهرستۆتێلیس)لێكۆڵینهوه(،تیۆریكاتوشوێنالیپالتۆن،
ههروههاچهندوهرگێرانێكیوهكوو:ڕێنێدیكارت)كتێب(،ڕێبهرێكبۆئێستێتیك،

ئانیماریگێتمان-زیفهرت)كتێب(
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ئینگلیزیەوە:عەلیزەڵمی

بۆژیژهك؟
خوێندنەوەووەرگێڕانیكارەكانیژیژهكماندوكەروحەوسەڵەیدەوێت،ئەو
بەشێوازێكیزۆرنائاسایدەنووسێتودەدوێبگرەدەركەوتنیشینائاساییە.
ئەمچاوپێكەوتنەیسالڤۆیژیژهكلەالیەنگۆڤاریكەلتووریورەخنەی
ورژێنراوەكانی بابەتە لەبەرچڕوپڕیوهەمەالیەنی بلیڤەرەوەسازدراوە،
بەباشمانزانیخوێنەریكوردیپێئاشنابكەین.ژیژەكوەكئادەمكریش
قسە بەجۆرێ ڕۆژئاوایە، هەنووكەی فەیلەسوفی مەترسیدارترین دەڵێت
ئەو و دەیبینین فیلمەی ئەو و دەیكەین پیساییەی ئەو لەسەر دەكات
كااڵیەیدەیكڕینوئەوخەونەیشەوانەدەیبینوخەیااڵنەیدەمانبزوێنێت.
فەیلەسوفیشتەوردوقەبەكانە،ئەمفەیلەسوفەسلۆڤینییە،توڕەبەاڵم
ئێسكشیرینەبەیەكێكلەرەخنەگرانیسەرسەختیكەپیتالیزمینوێ،
رەخەنەگریفیلموكەلتووروهەروەهاكۆمەڵناسیودەروونشیكاریو
21ئازاری بەرواری لە دەژمێردرێت. نوێ فەلسەفەی و رەخنەی تیۆری
1949دالەشاریلوبیلنایكۆماریسۆسیالستیسلۆڤیناویوگۆسالڤیای
جارانلەدایكبووە.وەكخۆیئاماژەیپێدەكاتئەولەسەرسێپێگەو
میراتیفیكرییسەرەتاكاریكردووە،هیگلیزموماركسیزمودەروونشیكاری
جاكالكان،كەدواترسێچەمكیگرنگوبەپێزیلەبواریناسینەوەی
ئەوروپای واڵتانی پێكدادانەكانی لەمیانی ڕایسیزم و شەڕانگێزی و ڕق
ڕۆژهەاڵتبەرهەمهانی،ئەوانیشچەمكەكانی:ڕاستی،رەمز،وێناكردن.
سۆلڤۆنی، بەزمانەكانی و گرنگە كتێبی 84 لە زیاتر خاوەنی ژیژەك
كرواتی،ئینگلیزی،فەڕەنسیوئەڵمانیوئیتاڵیدەنووسێتوبەباشی

دیداریفەیلەسوفەناوازەکە:سالڤۆیژیژک



340

دەدوێت.بەرنامەیتەلەڤزیۆنیوستونیڕۆژنامەوانیبەردەوامدەنووسێتلەڕۆژنامەكانی
ئەوروپادا.لەساڵی2005ەوەئەندامییەكێتیئەكادیمایسۆلڤانیبۆزانستوهونەر،
هەروەهاپڕۆفیسۆرەلەزانكۆینیۆیۆرك.ئەمچاوپێكەوتنەمانبۆیەهەڵبژاردووە،چونكە
بەكورتیوبەپێزیژیژەكلەالیەنڕۆژنامەنووسدایانادیلۆرسدوێنراوە.لەسەرپێنج
بواریگرنگئەمفەیلەسوفەناوازەقسەمانبۆدەكاتوبۆچوونەكانیدەخاتەڕوو،وەك
پۆلێنكراوەلەخوارەوەئەوانیش:ستالینزمونازیزم،لیبراڵیزم،قۆناغینوێیڕۆحگەرایی،
ئاینوڕۆحیڕۆژهەاڵتیوفیلم.بەوهیوایەیدەروازەیەكبێتبۆناسینیبەرهەمەكانی

ئەمبیریارەڕادیكاڵەیسەدەیبیستویەكبەخوێنەریكورد.
)وەرگێڕ(

1-بۆچیستالینزمخراپتربوولەنازیزم
بلیڤەر:بەهۆیبیروبۆچوونەناوازەكانتەوەوتێڕامانەفەلسەفییەكانتلەئەمڕۆداخەڵكێكی
زۆرتتووشیسەرسوڕمانكردووە.بۆنمونەتۆئەڵێیتستالینیزمخرابتربووەلەنازیزم،
سەرباریكارەساتیهۆلۆكۆست.ئەكرێتبۆمانیڕوونبكەیتەوەكەچۆنسەرنجتانبەالی
ستالینداڕۆیی،هەروەهابۆمانباسبكەیتكەچۆنچۆنیڕژێمەكەیستالینلەڕووی

فەلسەفیەوەلەڕژێمینازیزموێرانكەرتربووە؟
سالڤۆیژیژەك:شتێكیچاوەڕوانكرابوولەفەلسەفدالەدواییشەڕیدووەمیجیهانیكە
نازیزموهۆلۆكۆستبەشێوازیكبهێنرێتەگۆڕێكەوەكخرابترینئەهریمەنوێنابكرێت.
بەهەرڕێگاوستراتیژیكیئەقاڵنیناتوانینلەمەتێبگەین.ئایدیاكەوابووكەگوایائەزموونی
هۆلۆكۆستتەواویبەهاوترادیسیۆنیفەلسەفەدەڕمێنێت،كەلەبنەڕەتدابریتییەلە
ڕێكخستنیئاسمانیوخواوەندی،ئایدیاككەتەنانەتشتەكانگەرچیپاكدیاربنهەر
دەڕمێن،دۆڕاون،هەتادوایی،دواجارئەمەشتێكەبریتییەلەئەقاڵنیەتیگشتگیر،هەموو
ئەمتراژیدیانەئەكرێتپەیوەستبنلەپرۆژەیەكیهاوشێوەدا.ئەكرێتپالنێكیئاسمانی
بێت،ئەشكرێتبەبەرەوپێشچوونیمرۆڤایەتیدابنرێتیانهەرشتێكیدیكە.ئایدیاكە

ئەوەیەلێرەداكەهۆلۆكۆستناكرێتبەعەقاڵنیبكرێتلەڕوویفەلسەفیەوە.
بەدڵنیاییەوە،منبڕواموایەهۆلۆكۆستكردەیەكیترسناكبوو)ئەیخوایە،لەوەش
زیاتربووكەدەوترێت(،بەاڵمبەالیمنەوە،ستالینزملەروویفەلسەفیەوەزۆرتردژوارتربوو
لەرووی نازیزم و ستالینزم نێوان لە هەیە سەرەكی جیاوازی نمونە، بۆ نازیزم. هەتا
باریقوربانییەوە.لەگۆشەنیگایڕێبازیدیاردەناسییەوە.زۆربەسادەییئەگەرجولەكە
بەهیچ پێوستی و نەدەكرا لێ پرسیارت ئەكوژرایت، نازیزمدا دەسەاڵتی لەژێر بوویتایە
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بەڵگەیەكنەبووبۆكوشتنت.ئیدیتۆتاوانباربوویتلەسەرئەوەیكەهەبوویت،هەر
لەبەرئەوەیتۆجولەكەبویئیدیتۆدەكوژرایت،ئابەوشێوەیە.لەژێردەسەاڵتوڕژێمی
دەكران، تاوانبار ڕەوا نا بە لەدادگایكردندا قوربانییەكان هەموو بێگومان، ستالینزمدا،
بەاڵمزۆربەیزۆریاننەتاوانكاروونەخاینبوون.سەرباریئەمەشتێكیسەرسوڕهێنەر
وسەیرهەبووئەویشزۆربەیقوربانییەكانیانبەپارەلەخشتەبرابوونیانبەهۆی

ئازاروئەشكەنجەدانەوەبەزۆروایانلێكردبووندانبنینبەوەداكەخۆفرۆشبوون.
بلیڤەر:كەواتەتۆئەوەیبەالتەوەگرنگەپرسیاكردنەلەئەداوكاریسیستەمكە؟

سالڤۆیژیژەك:بەڵێ،بۆچیئەمشتەسەیرەدەكەیتهەتاوابكەیتكەسێكبەناچاری
دانبنێتبەتاواندا؟بەاڵمبۆچیئەمەونەلەتەواویڕژێمیفاشیزمدا؟لەفاشیزمدا،
ئەگەرتۆجولەكەبیتئیدیتۆدەكوژرێت،ئیتركەسبیریلەوەنەدەكردەوەجولەكە
بگیرێتوئەشكەنجەیانبداتهەتائیعترافیانپێبكات.لەبەرئەوەیالیفاشیزمتۆ
ئیعتراف كە لێبكات وا تۆ كە ئەوەی كەهەیت. بوونیخۆت و وجود لەبەر تاوانباری
بكەیتوادەكاتكەسیستەمیستالینزمدژواروالدەردەركەوێت.ئایدیاكەئەمەیەكەلە
ڕێگایەكیسەیرەوە،واپیشاندەداتكەتۆهێشتاكەسێكیئازادیوخاوەنیهەڵبژاردنی
لە ناكات وا ئەمە هەڵبەتە بنێیت. پیا دانیشی دەبێت تاوانباری، تۆ ئیدی خۆتی.
سیستەمیستالینزمكەمترئازاردەربێت،هەرچۆنبێتئەمەجۆرێكەلەكردەنەئامانجی
ڕیشەییوڕادیكالی.»تۆجولەكەیتئیدیتۆتاوانكاریهەرلەسەرجولەكەبوونت«لە
ستالینزمدابوونینییە.بەشێوازێكیگشتگیرییالدەرانە،ڕێگایەكیپێچەوانەهەندێلە
مافەكانیئازادیمرۆڤدانیپیادەنرێتلەژێرڕژێمیستالیندا.كەواتەبیروبۆچوونەكە
ئاوهایەكەلەستالینزمدا،هەمووانبەشێوەیەكیقووڵوسەرتاسەریئەبینەقوربانی.
بلیڤەر:كەواتەتۆزیاترگرنگیبەدووبارەخوێندنەوەیستالینزمدەدەیتهەتاخودی

نازیزم؟
سالڤۆیژیژەك:بابەسادەیدەریبڕین،فاشیزمبەشێوازێكیڕێژەییئاسانەخوێندنەوەی.
چەند هەڵگری و خرابەكاربوون كەسێكی چەند نازیزم  كۆنەپەرستییە. دیاردەیەكی
بیرۆكەیەكیخراببوون،كەبەداخەوەسەركەوتووبوونهەتائەوئایدیاخراپانەبچەسپێنن.
بەاڵملەستالینیزمداكارەساتەكەلەوەدابووكەبنەمایسەرچاوەیئایدیاكانیانچەند
پرۆژەیەكیئازادیخوازانەڕادیكاڵبوون.بەڵێلەسەرەتاداتۆجۆرێكلەپرۆژەیڕاپەڕینی
بە ئاوها ڕزگاریخوازییە پرۆژە ئەو كەچۆن ئالێرەدایە كوێرەكە گرێ هەیە، كرێكاریت
ڕێگایەكیهەڵەداچوو.ئەمەگەورەترەلەگرێكوێرە.گەورەتریننوێنەرایەتیكردنیبیریی
ماركسیزملەچاخیبیستەمدا–تیۆریڕەخنەگرانەیقوتابخانەیفرانكفۆرت-نیگەرانی
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بابەتیستالینزم ئیدی بابەتانە، لەو دژەسیمتیزم)سامیەت(، فاشیزم، بەرامبەر بوو
پشتگوێخرابوو.ڕاستەلێرەداتەنهایەكدووكتێبێكهەیەلەوبارەیەوە،بەاڵمهیچجۆرە
تیۆرییەكیسیستەماتیكینییەسەبارەتبەستالینیزم.ئیتربەالیمنەوە،ستالینیزم
بگیرێت. وەر گرنگییەوە بە دەبێت بیستەمدا سەدەی لە سەرەكی دیاردەیەكی وەك
لەبەرئەوەجارێكیدی،فاشیزمزۆرسادەیە،كاردانەوەیەكیپارێزگاركارانەبووبەهەڵەدا

چوو.بەاڵمگرێیڕاستەقینەئەوەیەبۆچیستالینیزمیاكۆمینیزمبەهەڵەداچوو؟
بلیڤەر:ئیدیدەرئەنجامەكەی؟

سالڤۆیژیژەك:زۆرزەحمەتە،منتائێستاشكاریلەسەردەكەم.دەرئەنجامەكانیمن
نەدەرئەنجامیپاریزگارنونەهیئەوجۆرەلیبڕالەیكەبەالیەوەوایەكەستالینیزم
كە پرۆژەیەك، هەر بەیانكردنی لۆژیكی لە جۆرێك وەك كە بكرێت سەیر وا دەبێت
بەسەرچووە، پرۆژەكان سەردەمی ئیدی واتە سیاسی، كۆتایی سەردەمی پێیدەوترێت
سەرمایەداریی بازاڕی جیهانی بە ڕازیبین كە ئەوەیە دەكرێت پێمان ئەوەی هەمووی
ئابووریوجیهانگیریی.ئەمڕۆ،هەركاتهەركەسویستیهەرترسێتاقیبكاتەوەلەرووی
سیاسییەوە،ئیتریەكسەرتۆئەمەتدەستگیردەبێ،»ئۆ،چییەئەڵێیتۆهیچلەمێژووە
فێرنەبوویت،ئەمەبەهۆلۆكۆستكۆتاییدێت.«ئەمەبووەتەبابەتێكیبێكۆتاالیبیریی
لیبراڵ-پارێزگار،ئەمەئەودەرسەیەلەسەدەیبیستەمداكەهەرهەوڵێكیڕادیكاڵیبۆ
بۆ دەگەڕێتەوە بۆچوونەكانیان دێت. كۆتایی كۆمەڵكوژی بە كۆتایەكی كۆمەڵ گۆڕانی
پراگماتیزم»بائەسپاییجیاكاریەكبكەینلەنێوانسیاسەتوئاكار،سیاسەتئەكرێت
كاری من كە ئەوەی ڕەهایە.« كە ئاكارە تەنها ئەوە بێت، پراگاماتیك دیاریكراوبێت،
لەسەردەكەملەتێڕوانینەكانمدائەوەیەكەبەهۆیهەمووئەمكێشانەوەناكرێتهۆكارێك

ودەرەئەنجامێكبخەینەڕوو.

2-كۆتاییهاتنیلیبراڵیشەرمن
ئەو بۆ لیبراڵ خوێندنەوەی لەگەڵ ناتەبایت توند شێوەیەكی بە تۆ ئیدی بلیڤەر:
بیر كە لێدەكات وام ئەمەش بوو. جیهانی دووەمــی شەڕی پشت لە ئایدیۆلۆژیایەی
لیبراڵیزم،كەخۆی لە ناسراویبەڕەخنەگرتن لەكارەكانیتۆبكەمەوەكاتێكەتۆ
دەبینێتەوەلەسیاسەتیڕاستكردنەوەوپراگماتیزموئەكادیمیاییئەمەریكیو..هتد.ئایا

ئەمەیەشێوازیكاركردنوڕەخنەگرتنیتۆ؟
سالڤۆیژیژەك:پێشهەمووشتێك،منهیچجۆرەكێشەیەكیگەورەملەتەكلیبراڵیزمدا
نییە.لەبنەڕەتدا،لیبراڵیزمپرۆژەیەكیناوازەوگرنگبووگەرلەوڕووەوەسەیریبكەیت
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كەچۆنسەریهەڵدا.ئەمڕۆبووەتەڕەخنەگرتنێكینمایشەگەرانە،لەتەكفیمینیزم،دژە-
لیبراڵیزم،لەبنەڕەتدابۆڕێگرتنەبەربووبۆ سەنتراڵیئەوروپی،هتد.بۆقوتاركردنی
یەكسانیبۆهەمووالیەكلەكۆمەڵدا،بەاڵملەڕاستیدابووەجۆرێكلەقازانجیمرۆڤی،
نێریسپیپێستلەدەستخستنیسەروەتدا،هەروەهاچارەسەركردنیكەموكورتییەكان.
پاشانیەكێكیترلەتۆمەتەكانلیبراڵیزمبەشێوەیەكیسەرەكیلەالیەنئەوكەسانەوە
دۆزرایەوە،كەزۆرینەیئەمەریكایە-ئەخالقییەئاینییەكان،پێیانخۆشبووناویانبەرن
بەسیكۆالریهیومانیزم:ئایدیاكەئەمەیەكەهیچبوونێكیبااڵنییەیانشتێكیشاراوەلە
جیهاندابوونینییە.ڕەخنەكەیانئاوهابوو–دواجارمرۆڤتوانیدەستبگرێتبەسەر
چارەنووسیخۆیدا-ئائەمەخۆبەزلزانیمرۆڤە،ڕەخنەگرتنلەمەهەمووكاتهەڵەیەو

شتیلەمبابەتە.
سەرەتا،منوانازانمهەروائاسانبێتئەمشتە،لەبەردووهۆ.ئەمەخۆیڕاستییەكی
شتانەی ئەو هەموو و مرۆڤ مافەكانی لەمەڕ بۆچوونەكان لەسەرەتادا، هەر میژووییە
لەمەڕسەربەستینەتەوە،بەشێوەیەكیكاریگەرورێگایەكیكڵۆمدراووناڕاستەوخۆ
و دەركەوتن نێوانی گرژی لە ئەمەشدا، لەگەڵ بوو. خەڵك هەندێ دوورخستنەوەی
واقیعدا)دەركەوتن:هەمووكەسمافیمرۆڤیهەیە؛واقیعكەچیهەندێبەهۆیچەند
یاسایەكیناڕاستەوخۆوەهەندێكلەممافانەبێبەشدەكرێن(.هەڵبەتەگرژییەكیڕوون
واقیعێكی ماسكێكی تەنها دەركەوتنە ئەو بڵێیت سانایی بە ناتوانی تۆ كە لەوێدایە
سەركوتكەرە.دەركەوتنپێوستیبەهێزیسەربەستیكۆمەاڵیەتیتایبەتبەخۆیهەیە.
بۆنمونە،لەسەرەتاداهەڵبەتە،ژنانبێبەشبوون،پاشانهەرزووژنانوتیانباشەبۆ
ئێمەشنەبین؟هەروەهاڕەشەكانیشوتیانهەروەهابۆئێمەشنا؟پاشانكرێكارانیش
بەهەمانشێوەو..هتد.مەبەستیمنلێرەدائەوەیە،هەمووئەوگرووپانەیكەڕەخنەلە
لیبراڵیزمدەگرنلەدەرەوەیترادییسۆنیبۆرژوازیهاتوون.كۆمەڵێكیاسانكە-وێنەی
كە یەكەم ئەمەشتی بەمشێوەیە- و مرۆڤجیهانین مافەكانی كە ترادیسیۆنەیە ئەو

بیڵێینسەبارەتبەلیبراڵیزم.

بلیڤەر:هەتائەگەرچیلیبراڵیزمبەكەمیوچوارچێوەداردەستیپێكرد،لەناخیخۆیدا
شتێكیئاوهایبیناكردكەهەمووانبتواننبەكاریبهێننسوودیلێوەرگرن؟

سالڤۆیژیژەك:بەڵێ،دووەمشتكەبیڵێینسەبارەتبەلیبراڵیزمسەرەتاولەبنەڕەتدا
هەڵسوكەوتی بوو، شەرمن و ساكار تاڕادەیەك بەاڵم نەبوو، خۆبەزلزانی هەڵسوكەوتی
ڕاستگۆیانەیهەبوولەبەرەنگاربوونەوەیكێشەیلێبوردەییئاینیدالەماوەیسیساڵی
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شەڕدا.لەسەدەیهەڤدەهەمدا،ئەوكاتهەموویئەوروپالەسەرسامیوشۆكدابوو،
ئیدیدواییئەمدۆخەگرژوونیگەرانیە،تێڕوانینیلیبراڵیسەریهەڵدا.ئایدیاكەئەوەبوو
كەهەریەكلەئێمەهەندێباوەڕیوجودیوئاینیهەیە،بەاڵمئەگەرچیئەمەجۆرێكە
لەپابەندبوونیئێمەبەشێوەیەكیبنەڕەتی،بەاڵمهەرگیزناكاتەئەوەیكەدەبێتیەكتر
بكوژینلەپێناوئەوشتانەدا.بۆپێكەوەژیانیبونیادیكۆمەاڵیەتی،واتەئەوشوێنەیكە
هەمووالبیروڕاجیاوازەكانمانبەیەكەوەپراكتیكدەكەین.دووبارەدەیڵێمەوەكەهێچ

شتێكیخراپوەكبۆماوەیەیلەمیراتیپرۆژەیلیبراڵیزمدابەدیناكەم.
بلیڤەر:منیشهەروەها،بەاڵمساڵیپارمنئامادەیوتارێكبوومتۆپێشكەشتكرد
بەشێوەیەكیتوندهێرشتكردەسەرلیبراڵیزم.ئەكرێتیارمەتیمبەیتوئەمەمبۆزیاتر

ڕوونبكەیتەوە؟
سالڤۆیژیژەك:كێشەیمنهەنووكەلەتەكلیبراڵیزم،كێشەیئابورییلیبراڵیزمنییە،
بەڵكومافەكانیمرۆڤیڕادیكاڵیلیبراڵیزمە،واتەڕێبازیفەلسەفی.هەروەكدڵتەزێنترین
ساڵی لەماوەیسی كۆمیۆنیزم بە بڕوامان لەدەستدانی بوو ئەوە بوو هەمان كە شت
ڕابردوودا،بگرەبەدەوڵەتیسۆشیال-دیموكراسیخۆشگوزەرانیلەڕۆژئاوادا،ڕازییبوون
بەوواقیعەیكەكەچارەنووسیمرۆڤایەتیهەروابەساناییچارەنووسێكینادیارنییە.ئەو
بڕوایەیكەهەندێقەدەریكوێرناتواننكۆنتڕۆڵیئێمەبكات،ئەوەئەگونجا،لەڕێگەی
كردەیهەماهەنگیمرۆڤەكانەوە،بۆپێشەوایكردنیبەرەوپێشچوون،ئیدیڕۆی.منبڕوام
وایەئەوەیڕوویدالەمسااڵنەیدوایدا،ئەوەیەكەلۆژیكیقەدەریكوێرەگەڕایەوەناومان.
كەپیتالیزمیجیهانیوەكواقیعێكیلێهاتووەوهەمووڕازییەلەسەرئەمەوناكرێتهیچ
بكرێتبەرامبەری.تەنهاپرسیارئەوەیە،ئایاتۆخۆتیتیادەبینیتەوەوڕاهاتوویلەگەڵی،
یانتۆبەرەنگاریدەبیتەوەوئیدیهەڵبەتەپەراوێزدەخرێت؟جۆرێكتایبەتلەپرسیار،
هەروەهامەرجنییەبیخەینەمۆدێلێكیكۆنیماركسیانەوەوەكملمالنێیچینەكان،بەڵكو

بەگشتیپرسیاریدژە-كەپیتالیزم،لەڕاستیدائەمەونبووەونابینرێتئەمڕۆ.
بلیڤەر:گەربەگشتیقسەبكەینوایە،بەاڵممنهاوڕانیملەگەڵت،واشدەزانمكەسانی
تریشهەنهاوڕانەبن،كەگوایاهەمووانبەكەپیتالیزمیجیهانیقایلبووین.ئەیچی
و دەدەن ڕوو لەسەرتاسەریجیهاندا كە ئەنتی-گڵۆبالیزم بزاڤەكانی دەربارەی دەڵێیت
بوونیانهەیەلەدەساڵیڕابردوودا؟شاریسیتڵ،جنیوا..هتد،ڕاتچییەدەربارەیئەو

گرووپانە؟
دیاریكراوەو ڕێگایەكی لەچەند گڵۆبالیزم، ئەنتی بزاڤەكانی دەربارەی ژیژەك: سالڤۆی
دەرئەكەونەوە.بەاڵمئایدیاكەئەوەیەكەجێگایبەرەنگاربوونەوەیبنەڕەتیچیدیستونی
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نییەواتەسەرەوەدژیخوارەوەلەملمالنێكۆمەاڵیەتیدا،بەڵكوزیاترجیاوازییەكەئاسۆییە
لەنێوانمنوتۆدا،لەنێوانگرووپەكۆمەاڵیەتییەجیاوازەكاندا:گرفتیلێبوردەیی،گرفتی
گرفتێكی ئیدی بەمشێوەیە. ئاینییەكان، كەمایەتییە تر، ڕەگەزی بەرامبەر لێبوردەیی
سادەدەبێتەمەسەلەیقبوڵكردنیجیاوازییەكان.منناڵێمئەمەشتێكیخراپە،بێگومان
دەبێتخەباتبكەینلەمپێناوەدا،بەاڵمباوەڕمبەوەنییەكەئاسۆییبێت،ئەمەجێگای
پرسیارێكیجەوهەرییە.كێشەیمنلەگەڵلیبراڵیزمكێشەیەكیبنەڕەتییە.ئەمەشچەپی
نوێوڕادیكاڵینویبەجێدەهێڵێتبەرەوكێشەیناسنامەیسیاسی)كەمینەیسیاسی،
مافیهۆمۆسێكسواڵ،هتد(كەناتوانێبەروونیزیاترڕادیكاڵبێتلەناخیدابۆكاراكتەری

دژایەتیكۆمەڵگا.ئەمجۆرەلەپرسیاریڕادیكاڵیهەنووكەونبووە.
دژی دەكاتەوە لێوی بەناو ناو ئەو بێگومان وەرگرە. باتلەر جوتس هاوڕێم نمونە بۆ
كەپیتالیزم،بەاڵملەڕاستیداهەموویشتێكیكورتودابڕاوە،بەكورتیئەوەیئەودەیڵێت
ڕەگەزییەوە لەرووی كە تر كەمایەتییەكانی و )هۆمۆسێكسواڵ( لەسبین سەیری چۆن
سەركوتكراونبكرێتوشوێنگەیاننەكوەكسووربوونلەسەرجۆرێكلەناسنامەی
ڕەگەزیبەرچاو،بەاڵموەكبونیادنانیناسنامەیەككەسەربەخۆنەبێت،ئەمەشمانای
وایەكەئەوەیپێیدەوترێتڕەگەزیئاساییهەرسەربەخۆنییە،هەروەهاهەمووكەس
جۆرێكلەڕێگایناسەربەخۆیگرتووەتەبەر،هەمانشێوە،ئیدیبەمجۆرە،هیچكەس
ئەو ڕۆڵی. فرە و ئاسایی ناسنامەی لەنێوان نییە گەورە جیاوازییەكی وەدەرناخرێت.
كێشەیمنلێرەدادەیبینمئەوەیەهیچشتێكلەبنەڕەتەوەنەهاتووەدژبەكەپیتالیزم.
بەاڵملەمەخراپترئەوەیەكەچجۆرەسیاسەتیڕاستكراوەهەوڵدەدابۆلێبوردەییو
شتیلەمبابەتە،لەبنەڕەتدانەكهەرلەملمالنێدانییەلەگەڵویستیجیهانیكەپیتالیزمی
مۆدێرن،بەڵكوتەواوبەباشیلەگەڵیئەگونجێت.ئەوەیمنبیریلێدەكەمەوەئەوەیە
تەنانەت ئەوەیەكە مەبەستم بەجیاوازییەكان. ئەدات برەو ئەمڕۆدا لە كەپیتالیزم كە
هەنووكە بڵین پێمان كە ئەوەدان لەهەوڵی پۆسەتیڤەكانیش دەروونناسە خۆشباوەڕە
خۆی هەردەم كە خودەی ئەو وەستاو، ناسنامەی خودییەوە، فرە لەڕووی خودیەتی
وێنەكێشانی ئەمە لەگەڵ هەیە گەورەم كێشەی من لەراستیدا هەروەها. دائەهێنێتەوە،
دوژمنوەكجۆرێكلەخود-ناسینەوەوڕاوەستاووبەهێزكەئەمناسنامەفرەییانەو
خودەخۆداهێنانەكاندەبێتپێچەوانەبێت.منپێموایەئائەمەكێشەیەكیهەڵەیە،من
هەرگیزسەرسامنیمبەمجۆرەلەكێشە.بڕواموایەكەئائەمەلۆژیكێكیدیاریكراوە،
بەجۆرێتەواویچوارچێوەیكەپیتالیزمیئەمڕۆینەخشاندووە.كەپیتالیزم،لەپێناوخۆ
بتوانێتكاریخۆیبكاتلەژینگەیئەمڕۆیكۆمەڵگەی بەرهەمهێنانەوەدا،بۆئەوەی
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مەسرەفگەرادا،دینامیكیەتیشێتانەیبازاڕ،چیدیناكرێوپێوستیشناكاتلەگەڵبابەتی
تەقلیدیباوكساالریدتەبابێت.بەڵكوپێوستیبەبابەتێكەكەهەردەمخۆیدابهێنێتەوە،

ئیدیهەرچیبێتگرنگنییە،گرنگخۆبەرهەمهێنانەوەیەبەالیكەپیتالیزمەوە.

ئۆتۆمبێلی هەروەها ڕۆحگەرایی، سەردەمی-نوێ، )ئۆرگانیك(، سروشتی خواردنی -3
مۆدێلنوێ

بلیڤەر:باشە،كەواتەتۆپێتوایەئەوجموجواڵنەیبەنێویئەنتیگڵۆبالیزەیشنهەڵگری
پرسیڕاستودروستنین،هەروەهائەشیئەمەشزۆرترسناكبێت.مندەزانمتۆچی
دەڵێیت.ئەمەئەوەمبیردەخاتەوەكاتێكەتۆنمونەیخواردنیتەندروستتهێنایەوەلە
بازاڕدا.چۆنخواردنیئۆرگانیك)بەسروشتیڕواندن(بكڕین،وادیارەكەنییەتپاكی
بێت،ئایائەگونجێتئەمەببێتەشتێكیخراپ،ئەكرێتبۆمانڕوونبكەیتەوەكەئەمە

چۆنە؟
سالڤۆیژیژەك:هەنووكە،هەتابێتبەشێوازێكییەكالكەرەوەبازاڕیتایبەتوتەرخانكراو
زۆردەبێت،ئیترلەمڕوانگەوە،منبڕواموایەكەزۆرخۆشئەبێتكەبزانینكەئاڕاستەكان
ئەگونجێنرێنەوە تر جارێكی ڕەخنەگرانەبوون و پێشڕەوی مانای بنەڕەتەوە لە وەك
خۆراكی )ناكیمیایی(، ژینگەیی خۆراكی خەرجكردن. زۆر مەرامی بۆ ڕێكدەخرێنەوە
ئۆرگانیك،بەرهەمیسەوز،هتد.،ئەمڕۆبوونەتەیەكێكلەگومەزیوڕووگەكانیبازاڕ.
باكەسێكوەربگرینكەخواردنیئۆرگانیكدەكڕێت:ئەوخواردنەئۆرگانیكەكەناكڕێت
هاوخەمی و هاوسۆزی هەتا بەڵكو بژی، تەندروست ئەوەیوەككەسێكی بەمەبەستی
ئایدیۆلۆژیبكڕێت.ڕاستوەك خۆیپیشانبداتبۆسروشت.هەروەكهەڵوێستێكی
لەبەر تۆ ئیدی دەكڕی، بەرهەمییەكان لەپاشماوە دروستكراو كابۆیەكی كە وایە ئەوە
خاتریخودیپانتۆڵەكەنایكڕی،بەڵكوتۆئەتەوێتلەوڕێگەوەناسنامەیكۆمەاڵیەتی
نایكڕێت، بەرهەمەكەخۆی لەبەرخاتری تۆ بەهەمانشێوە ئەویش بدەیت. پیشان خۆت
بەڵكولەبەرپێگەیەكیكۆمەاڵیەتیخۆت،یائایدیۆلۆژی،شتەكەدەكڕیوهەروەها.

ئایائەمەیتۆدەیڵێتئەومۆدێلەنوێیەلە‹بودیزمیڕۆژئاوایی‹دەگرێتەوە بلیڤەر:
وەكسەردەمێكینوێیفەلسەفیكەبەرهەمهاتبێتكەبتوانرێتبیكڕیلەكەپیتالیزمدا
بەدیار ڕۆژهەاڵت لــەدەرەوەی نابێت و ناكرێت هەرگیز ڕاستەقینە بودیزمی )هەڵبەت

بكەوێت(؟
بودیست سەرەتاییەكانی ڕێنماییە لە چونكە بۆچی؟ ئەزانی بەڵی، ژیژەك: سالڤۆی
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ئەوەیەكەخودیبەردەوامنییە،بابەتیبەردەوامنییە،تەنهاڕووداوەئیدیبەمشێوەیە.
لەڕێگەیەكیزۆرسەیرەوەبەگونجاویئاوێنەیئەمدیدوبۆچوونەیەكەبەرهەمەكانخۆیان
گرنگنین،بەڵكوگرنگییەكەلەوئازادییەدایەكەتۆچۆنبەرهەمەكەدەكڕیوهەرەوەها
نابێتسەیری ئیتر بەرهەم. بخاتەسەر تیشك نابێت بازاڕ كەچیتر دیدوبۆچوونەی لە
ئەوەبكرێتئاخۆئەمئۆتۆمبێلەچجۆرەكوالێتیوباشەیەكیتیایەلەمجۆرەقسانە،
نەخێربەڵكوتۆچیدەكەیتلەئۆتۆمبێلەكەوبۆچیبەكاریدەهێنیت؟ئەوانهەوڵدەدەن
تۆ نمونە بۆ بفرۆشن، تۆ ئەزموونەكانی كە بۆیانسەربگرێت و بكرێت پێان ئەوەندی
چیدەتوانیبكەیتلەگەڵئەمئۆتۆمبێلەدا،نەكخودیئۆتۆمبێلەكەوەكبەرهەمێك.
زۆر كە ئابوورییە، هەنوكەیی تیگەیشتنی و چەمك لەمڕوەوە ئاشكرا و ڕوون بەڵگەی
بەسانایتۆهەڵدەسنگێنێتودەتنرخێنێبەنرخێككەوەكهێزێكیكڕیاربیتبۆكڕینی
خودیژیانیخۆت.وەكئەوەیتۆچەندەدەهێنیت،لەوپێودانگەوەكەهەموویئەوەی
خەرجیدەكەیتبۆكڕینەوەیژیانیخۆتوەكجۆرێكلەچۆنایەتیژیان.تۆچەندەبۆت
بكرێتخەرجدەكەیتالیدكتۆر،بۆخۆجوانكردن،بۆبەرزبوونەوەوڕاهێنانیڕۆحی،بۆ
میوزك،ئابەمشێوەیە.ئەوەیدەیكڕیجۆرێكەلەوێنەوپراكتیكیخودیژیانیخۆت.

واتەهێزیبازاڕیتۆچییەوكامەیە،وەككڕیارێكیژیانیخۆتلەمبارەوە؟
بلیڤەر:باشە،بەشێوەیەكیزۆرسەیر،كاتێڕۆژئاواییەكانتێگەیشتنیبوداییدەكڕن،
ئیدیوادەكەنلەخۆیانكەببنەكڕیارێكیزۆرلەباروگونجاولەسیستەمیكەپیتالیزمی
هاوچەرخدا.لەڕاستیداشتێكیسەیروسەمەرەوخەمباریشەلەیەككاتدا.لەمیانیگەڕانیاندا
بۆڕۆحگەراییوخواوەند،كەچیدەبنەكڕیارێكیلەبارلەبازاڕەكاندا.ئەمەڕاستوەك

چیرۆكەخەیاڵییەكانوایە.

4-ترسناكیڕۆحگەراییڕۆژهەاڵتلەڕۆژئاواداوهەروەهاشۆڕشیسانتپۆڵسیمەسیحی،
ئەمانەهەموویلەدیدیكەسێكیبێباوەڕەوە

بلیڤەر:ئایاتۆبڕواتبەخواهەیە؟
سالڤۆیژیژەك:نەخێر،منكەسێكیتەواوبێباوەڕم.

بلیڤەر:كتێبێكیتۆدەربارەیسانتپۆڵسبەناوی‹بووكەشوشەكەووقەزەم‹،لەڕاستیدا،
مەسیحیەتیسانتپۆڵسبەرزڕادەگرێتلەبەرامبەرهەمووشێوازەڕۆحییەكانیترەوە.
نمونەیڕێبازیجینۆتیزم،قۆناغینوێ-ڕۆحگەری،هتد،باشەبۆئەبێتكەسێكیبێبڕوا

بەرگریلەكرستیانیەتیبكات؟
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سالڤۆیژیژەك:ئەمڕۆ،ڕۆحوڕۆحگەراییبووەتەشتێكیمۆدێلوالساییكردنەوە.یان
هەندێلێبوردەییڕۆحیبتپەرستیلەسەربنەمایمێینەیی،ڕێبازییەكگیرییدژیتەوژمی
پیاوساالریلۆژیكیئیمپریالیڕۆژئاوایی،هەرلەناوترادیسیۆنیڕۆژئاوایدا،هەندێجۆرو
شێوازیپەیدابوونەوەیجودیزم)ئاینیجولەكە(هەیەكەڕێزلەئەوانیدیكەبگرێت،
هتد.یاخوددەبێتتۆكریستیانیەتیخۆتبكەیت،بەاڵمبەمەرجییەكدووشتدەبێ
بكەیتلەپێشداكەڕێگەیانپێدراوە.یەكێكیانئەوەیەكەئەوترادیسیۆنەسەركوتكراوەی
لەمێژینەیهەڵگرانیكتێبیئینجیلیاخودگروپەسۆفیەسەرەتاییەكانكەتیایداماوەی
نێوانیناهەژموونی/باوكساالریودەردەكەوێت.یادەبێتبگەڕێتەوەبۆئەسڵیعیسا
كەدژیسانتپۆڵسە.بۆچوونەكەئەمەیەكەسانتپۆڵسلەراستیداخراپبووە،ئەو
كریستیانەتیوەرگێڕاوەتەسەرهێزودەسەاڵتێكیپیاوساالری،بەاڵمعیساخۆیشتێكی
جیاوازبوو.ئەوەیمنپێمخۆشە،بینینیهێزیڕزگاریخوازیبەدەزگایكراویكریستیانەتی،
بێگومانمەبەستمدەوڵەتیئاینینییە،بەڵكومەبەستمچركەساتیسانتپۆڵسە.كە
منچەندشتێكملێهەڵكڕاندووە.بیروبۆچوونلەمەڕئینجیل،یانمژدە،كەبەتەواوەتی
لۆژیكیجیاوازەلەڕزگاری،ئازادی،یەكسانی.هەربۆنمونە:لەدابونەریتیبتپەرستیدا،
كۆندا، هیندۆیزمی ئاینی لە سروشتی. فەرمانی بۆ دێت ناڕەزای مانای بە نایەكسانی
تەنانەتالیئەفالتونیشیەكسانیواپێناسەكراوەبەواتایئەوەیئەمڕۆدەناسرێتەوەبە
چەمكیفاشستی،هەریەكلەشوێنیخۆیدایاسایەكییەكسانیهەبێ.ئیدیپیاوببێتە
خێرخوازوبژێویپەیداكەرباوكبۆخێزان،ژنانكاریخۆیانبكەنوئاگایانلەخێزان
بێت،كرێكاركاریخۆیبكاتوئیترئابەمشێوەیە.هەمووكەسلەوەزیفەوپێگەی
خۆیەوە،ئەوكاتنایەكسانیدەبێتەشتێكیتەلەزگەكاتێیەكێكلەهۆكارەكانویستی
بێتەمەیدانەوە،بۆنمونە،لەبەریئەوەیبەڕێگایەكیباوكودایكانەوەبێتئاگایلە
كۆمەڵودانیشتوانبێت،كەچیپادشاهەربیرلەهێزودەسەاڵتیبكاتەوەكەچۆنخراب

بەكاریبهێنێت.هەڵبەتدواتریشلەڕێگەیەكیتوندوتیژیەوە..هتد.
ئایدیای لە ڕادیكالی خۆپەڕاندنەوەی لە جۆرێكە ناردی ئینجیل نامەیەی ئەو بەاڵم
هاوسەنگیسروشتی؛بۆچوونیئینجیلوهەندێلەهەڵەكانیئەوەیەكەئازادیسفرە.
لەبنەڕەتدا كە خاڵەیە ئەو كەمەوە بەالی كە دەستپێدەكەین، سفرەوە خاڵی لە ئێمە
یەكسانیڕادیكالیە.سەیركەبزانەسانتپڵسچینووسیوەوچجۆرەدەستەواژەیەكی
بەكارهێناوە،كەیەهودیومەسیحیە،كۆتاییهێنانیكات،جیاوازییەكانهەڵپەسێردراون.
لەڕاستیداجیهانێكیتەواوجیاوازەكەبونیادیفەرمیئەوەیەكەشۆڕشیڕادیكاڵیبكات.
هەتالەیۆنانیكۆندا،ئەمەنابینیت-ئەوەبۆچوونەیكەگوایاجیهانئەكرێتسەربەرەو
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خواربكرێتەوە،بەمانایئێمەبەشێوازێكیهەرگیزدانەبڕاونەبەسراوینەتەوەبەزنجیرەكانی
ڕابردوومانەوە.ئەشێڕابردووبسڕدرێتەوە،دەكرێتئێمەلەخاڵیسفرەوەدەستپێبكەین
وهەروەهایەكسانییەكیڕادیكاڵفەراهەمبهێنین،خۆیئەمەیەلۆژیكیسەربەستی.هەر
لەبەرئەمەیەمنهەرجۆرەموغازەلەیەكیئەوەیپێیدەوترێتقۆناغینوێڕۆحگەراییبە
ترسناكدەزانم.زۆرچاكەدیویتریچیرۆكەكەبزانین،بەالیكەمەوە،كاتێقسەلەسەر
بودیزمدەكەینوهەمووئەوجۆرەلەڕۆحگەرایی.داوایلێبوردندەكەم،نازیەتهەموو
ئەمانەیكرد.بەالیهیتلەرەوەباگڤادگیتاكتێبێكیپیرۆزبووە؛هەموودەمئەمكتێبەی
لەگیرفانیداهەڵگرتبوو.لەنازیەتیئەڵمانیاداسێپەیمانگایتوێژینەوەیتبتیهەبوون

وهەروەهاپێنجپەیمانگاشبۆلێكۆڵینەوەلەچەندگرووپێكیبودیزم.
بلیڤەر:لەڕاستیدائەمەخاڵیكیسەرنجڕاكێشە،منكەسێكیئاینیینیمهەرگیز،بەاڵم
كاتێكەقسەدێتەسەرئاینمنهەمووكاتبێمتمانەیخۆممدەربارەیقۆناغینوێی

ڕۆحگەرایینیشانداوە.
سالڤۆیژیژەك:منلەگەڵتام،بەالیەنیكەمەوەڕوونیبكەینەوەكەكوێیڕۆژئاوامەفتونە
لەڕۆحگەراییڕۆژهەاڵتەوەسەرچاوەیگرتووە.بەدڵنیاییەوەبانگەوازیمنبۆكەلتووری
كۆنیكرستیانەتی،منزۆربەڕوونیباسمكردووەكەئەوكەلتووروتوراسەئەمڕۆزیندوو
كەسێكی من كە لێرەدایە ئا تر. كەنیسەیەكی هەرجۆرە یان و كاسۆلیك لە چ نییە
ستالینیخراپەكارم:واتەكەنیسەكانیادەبێتبڕوخێنرێنیاخودبكرێنەخانووئەنتیكە
وانییە، هەرگیز نەخێر، نەخێر، )بەپێكەنینەوە(. ترسناكەكان فلیمە بۆ مۆزەخانە و
بەاڵملەگەڵئەوەشدا،جۆرێكلەلۆژیكیئازادیڕادیكالیلەوێدادەتەقێتەوە.هەروەها
هەمووجموجوڵەئازادیخوازەڕەسەنەكانلەوێداوەستاون.هەڵبەتدەبێتدانبنرێتبەم
ڕاستیەدا،خاڵەكەئەوەنییەكەئێمەبگەڕێینەوەبۆكەنیسە،بۆهێنانەوەیكریستیانەتی،
بەڵكوبۆزیندووكردنەوەیئەوجۆرەلەلۆژیكیشۆڕشگێڕانە.مندەڵێمئەوەهەواڵێكی
خۆشەكەئینجیلواتای:تۆدەتوانیبیكەیەت،ئیدیمەترسییەكەبگرەبەروئەنجامی

بدە.

5-تەماهیبوونلەگەڵفلیمیخەیاڵیولەتەكبكوژدا

بلیڤەر:ئیدیتۆكێشەتلەگەڵهەمووكرستیانەتیهەیەواتەئایدیۆلۆژیایبەدامەزراوەكردنی
ئاین؟

تایبەتییە. ئایدیۆلۆژیاچەمكێكی منەوە بەالی نییە. ئایدیۆلۆژیا ئەمە ژیژەك: سالڤۆی
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ئایدیۆلۆژیالەڕوانگەیماركسیزمیكالسیكییەوە،هیچپەیوەندییەكینییەلەگەڵئەوەی
ئێمەئەوڕۆوەریدەگرینوەكپرۆژەیەكیئایدیۆلۆژی.پرۆژەیگۆڕانیكۆمەاڵیەتیڕادیكااڵنە،
ئەمەئایدۆلۆژیانییەلەخۆیدا.ئەشێتزۆرترینوابەستەبوون،نەرمیهەڵسوكەوتببێتە
تۆ جێگایەی ئەو و جیهاندا لە تایبەتە ئەزموونی لە جۆرێك ئایدیۆلۆژیا ئایدیۆلۆژیا.
خزمەت بتوانێ هەتا چەمكەوە، ستانداری چوارچێوەیەكی بیخەینە ئەوەی بۆ تیایدا،
بەبەرهەمهێنانیپەیوەندییەكانیدەسەاڵتبكات..هتد.منلەسەرئەوەپێدادەگرمكە
كەمترینپێوستیگرنگیخۆراكیبونیادنانیهەرئایدۆلۆژیایەكئەوەیەكەخۆیبەدوور
بگرێتلەئایدیۆلۆژیایدیكەوە،هەتائەویدیخەتاباربكاتكەئەوئایدیۆلۆژیایە.هەموو
خۆی كە ئەوەیە ئایدیۆلۆژیا خراپترین ئەمڕۆ بۆیە هەر دەكات، ئەمە ئایدیۆلۆژیایەك
بەپاش)پۆست(ئایدیۆلۆژیاناوزەددەكات.واپیشاندەدەنكەئەوانداوایچوونە
ناوەوەیسەردەموقۆناغێكینوێدەكەن،دانوستانەكان،ویستیفرەیی،چیدیباوی

بانگەشەیپرۆژەیئایدیۆلۆژیاگەورەكاننەماوە.
بلیڤەر:كەواتەتەنانەتپاشئایدیۆلۆژیاكانیشهەرئایدیۆلۆژین؟

سالڤۆیژیژەك:بەالیمنەوە،ئایدیۆلۆژیاتەنهاكاتێپێناسەدەكرێتكەچۆنچۆنی
لە تۆ پێگەی و جێگا هەروەها تۆدا، جیهانی ماناداری ئەزموونی لە دەكات هاوكاری
ڕێساكانی دوژمنایەتیكردنی و سەرەتاییەكان گرژییە بە پەیوەندیدارە كۆمەڵگەدا، ناو
تۆ بێت. پێشوەخت ئایدیۆلۆژیای ناوی نییە ئاكارێك هیچ من بۆ بۆیە هەر كۆمەڵگە.
ئابووریی وابێتكەگەشەی بیت،پێت ماتریالست ئێسقان تاسەر ئەتوانیتكەسێكی
هەمووشتێكدیاریدەكاتوبنەمایهەمووشتێكە،ئیدیتۆبەڕاستیئایدیۆلۆژیت.تۆ
ئەكرێتكەسێكیتوندڕەویئاینییچاخەكۆنەكانبیت،ئیترتۆبەجۆرێكلەجۆرەكان
لەدەرەوەیئایدیۆلۆژیانیت.ئەشێتپێگەیتۆزۆربەچاكیبەداتابخوێنرێتەوەواتە
زانستیبیت،كەچیلەگەڵئەمەشدائەكرێتمەبەستەكەتئایدیۆلۆژیبێت.بۆنمونەمن
لێرەداپێمخۆشەنمونەیەكیجوانیالكانبهێنمەوە.وایدانێكەتۆكەسێكیهاوسەرداری
وبەشێوازێكیمەترسیدارتۆخانەگومانیوغیرەئەكەیت،وابیرئەكەیتەوەكەژنەكەت
لەگەڵپیاوانیدەوروبەرتدەخەوێ.باشەباوادابنێینكەتۆزۆرڕاستیتوئەویش
لێدەكات.سەیركەالكانهێشتاپێیوایەكەخانەگومانییەكەیتۆنەخۆشییە. خیانەتت
ئەمە دەكات وا ئەوەی نەخۆشییە،چونكە ئەمە هەر بێت ڕاست هەمووشت ئەگەرچی
نەخۆشیبێتپەیوەندینییەبەڕاستیودرۆییشتەكەوە،بەڵكوپەیوەندیهەیەبەوەی
كەتۆبۆئەوەندەلەوپێناوەداخەرجدەكەیت؟هەمانشتینازییەكانوجولەكەكانە.
پرسیارەكەئەوەنییەكەئەوانتایبەتمەندیخراپیاندابوولەجولەكەكان،بەڵكوخاڵەكە
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ئەوەیەبۆچینازییەكانهاتنجولەكەیانخستەناوپرۆژەئایدیۆلۆژیەكەیانەوە؟زۆرڕوونە
بۆچی:پرۆژەكەیانئەوەبووكەكەپیتالیزمیاندەیویستبەبێپرۆژەیتاكگەریی،بەبێ
گرژی،كەكەپیتالیزمئەتوانێتبەشێوەیەكیسیحرئاساپارێزگاریبكاتلەوەیپێیدەوترا
ماوەیهاوبەش،هەستیجڤاتیخۆرسكوشتیلەمبابەتە.ئیتربۆئەوەیئەمشتە
دەستبخەن،تۆدێتجێگایسەرچاوەكانیئەهریمەنوشەڕەنگێزیدەكەیتەوەنەكلە

خودیكەپیتالیزمدا،بەڵكولەناوهەندێبێگانەدا.
بلیڤەر:ئیدیهیچدەربازبونێكنییەلەئایدیۆلۆژی؟ئێمەهەردەمبەشداریتیادادەكەین؟
سالڤۆیژیژەك:منئەكرێتبڵێمهەمووجارئەمەجۆرێكلەویستوداوامانبۆدەهێنێت
كەهەردەملێرەدائامادەیە.وەكئەوەیئەگەرمنبەگشتیبدوێمبۆنمونەدەربارەی
دیاردەیڕیاڵەتیتیڤی،ئەووانەیلێوەردەگرینزیاترئاڵۆزە،چونكەمەفتوونبوونەكە
لەوێدایەكەهەندێپەرچەكرداریشاراوەخۆیحەشارداوە.لەراستیداهەرئەوەنییەكە
ئێمەسەرنجیدیمەنێكیخێرادەدەینكەكەسەكانشتیڕاستیدەكەن.بەڵكوقسەكە
ئەوەیەكەئێمەدەزانینكەئەواندەزاننوێنەدەگیرێنوكارەكانیانتۆماردەكرێت.
لەراستیداڕیالەتیتیڤیڕاستەقینەئەوەیەكەكامێراكەبەشاراوەییدانراوەلەشوێنێكدا

ووێنەیاندەگرێتئەواننازاننكەسەیردەكریندواتر.
بلیڤەر:ئایائەوەهەبووەپێشتر؟

سالڤۆیژیژەك:مننازانمئایائەوانئەتواننبگەنەئەوئاستەیكەوەكبەرهەمهێنانی
فیلمیكوشتنیڕاستەقینەنەكدروستكراو.منپێموایەكەشێوازیناسینەوەیئێمەبۆ
جۆریفیلمیخەیاڵی،لەگەڵكوشتندا،ئەوەهەرگیزناسینەوەینییە،نەخێر:هۆشیارییەكە
ڕاستنییەبەڵكوجۆرێكەلەتەماهیبوون.هەتائەگەرچیكاتێبۆیدەگرێنولەمجۆرانە.
چونكەوابزانەكەتۆسەیریفیلمیكیچیرۆكیبەدواداچوونیڕووداویكوشتندەكەیت،
كەكەسێكتەقەیلێكراوەكوژراوە.ئەگەرتۆبۆئەوەیلەوێیتكەبزانیبەڕاستیئەو
كوژراوەمانایوایەتۆسەیركردنەكەتلێتێكچوولەكاتیسەیركردنەكەدابۆچیرۆكەكە.
مێژوویی دیمەنێكی شەستەكاندا، ناوەڕاستی لە هەبوو پۆڵۆنی فیلمێكی خۆی كاتی
كوشتنی چۆنیەتی هەروەها قوربانی. دەكەنە ئەسپێك كاتێ كە فیرعەونێك دەربارەی
كاتێكەڕمەكاندەهاوێژنبۆئەسپەكە،چۆنخوێنەكەیدەبینێتدەچۆڕێ.بەڕوونی
دیاربووكەئەوانبەراستیئەسپەكەیانكوشت.لەوێداخاڵێكیدراماتیكیبوو،خەڵكی
لەپۆڵەنداناڕەزاییاندەربڕی،خەڵكیلەواڵتانیڕۆژئاوانەیانویستفیلمەكەببینین.ئیتر

ئەزانیتۆچەندەتەماهیبووندووبارەدەبێتەوەلەفیلمدا.
بلیڤەر:ئێمەزیاترتەماهیبووینلەگەڵفیلمیخەیاڵیدا؟
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سالڤۆیژیژەك:ئەوەیمندەمەوێتبیڵێمئەوەیە؛كێشەكەلەڕۆڵبینینە.منبڕواموایە
ئێمە كە تیڤییەكان، ڕیالەتییە زنجیرە دەربــارەی هەیە، ئەنجامگیرییەك تەنها لێرەدا
خەڵكانێكدەبینینكەڕۆڵیخۆیاندەبیننین.هەروەهادەرئەنجامێككەمنئەمەدەڵێم
ئەمەئەوەنییەكەدروستكراوبێت،بەڵكوئەوەیەكەلەمیانیهەمووڕۆژێكیژیاندایە،ئێمە
ڕۆڵیتیادەبینین،لەوسۆنگەوەكەئێمەهەریەكجۆرێكلەوێنەینمونەییمانداناوەبۆ

خۆمانوئێمەدەوریئەوكەسەدەگێڕین.


سەرچاوە:
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لە1993وەدەنوسێتسەرەتابەڕەخنەیهونەریوئەدەبیدەستپیکردوە.سالی
1999لەکۆمەلێکهاورێسەنتەریلیکۆڵینەوەیفیکریژیاریاندەرکردودەستەی
فەلەسەفی و ئاینی ڕەخنەی بە گرنگی کە ببوو گۆڤارە ئەو گۆڤاری منوسەرانی
یئاینیدەدات.سالی2000وەلەدەروەیوالتدەژیلەشاریبرستۆل،هەرلەزانکۆی
ئەوشارەبەکالیۆریسیلەکەلتورناسیوکۆمەلناسیخویندوەوپاشانماستەرلە
پەیوەندیەنێوکلتوریەکان.خێزاندارەوخاوەنیدوومداڵە،ئەندامیچەندیندەزگای
ئەکادیمیوپیشەییەوەککۆمەڵگەیکۆمەلناسان،تۆڕیڕۆژنامەنوسانیگەڕیدە،

ئەمنستیئانتەرباسیۆنال...خۆتئەتوانیهەلینژێریوچاکیبکەیەت
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ئینگلیزیهوه:ئاالنعهتوف

پێشەكی:

پێچەوانەی وەك ئێمە چونكە ئایدیۆلۆژیە، بەرهەمێكی دانەر
لــەرووی ئەكەین نوێنەرایەتی خۆی ڕاستەقینەكەی وەزیفە

مێژووییەوە.
فۆكۆ،وتاری»دانەرچییە؟« 

لەسااڵنی1978-79داولەكاتیشۆڕشێكیمەدەنیگەورەی
ڕەزاشا ڕژێمیمحەممەد ئێران ملیۆنكەسیدا،خەڵكی چەند
پەهلەویانڕووخاند)كەلە1941تاكو1979حوكمڕانیكرد(
كەپەیڕەویلەبەرنامەیەكیستەمكاریانەینوێگەرییئابووری
وكەلتوریدەكرد.لەكۆتایی1978دادەستەیئیسالمگەرای
خومەینییەوە ڕووحــوڵــاڵ ئایەتوڵاڵ ــەن الی لە كە تــونــدڕەو
سەرۆكایەتیدەكرا،دەستیگرتبەسەرڕاپەڕینەدژەڕژێمەكەدا
تێیدا چەپەكانیش و لیبراڵ و عیلمانییەكان ناسیۆنالیستە كە
شا دژی لە خۆیان ملمالنێی ئیسالمگەراكان بوون.1 بەشدار
بەشێوەیەكڕێكخستوەكدووبارەكردنەوەیەكیڕووداوەكانی
هەموو شیعە موسڵمانانی ئەمەش ز(، 680( كەربەال شەڕی
ئیمام شەهیدبوونی یادی  لە موحەڕەمدا مانگی لە ساڵێك
دەكەنەوە. یادی موحەممەد( پێغەمبەر )كچەزای حوسەیندا

فۆكۆوشۆڕشیئێران

جێندهروفریویئیسالمیزم

نووسینی:جانێتئافاریوكێڤنب.ئاندرسن
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ئیمامحوسەینبەدەستییەزدیدوژمنیلەبیابانیكەربەالدا)كەئێستا
بۆ خەالفەتی جێنشینیی كە شەڕێكدا لە كوژرا، عێراق( واڵتی دەكەوێتە
)یەزد(زامنكرد.لەساڵی1978دا،خومەینیحوسەینیبێتاوانیلەخۆیدا
بەرجەستەكردوشایئێرانیشوەكیەزدپیشاندراوئەوخۆپیشاندەرانەشی
كەبەهۆیسەركوتكردنیدڕندانەیشاوەكوژران،وەكشەهیدتەماشاكران.
ئەمەشلەسەرعورفیشوێنكەوتووانیحوسەینلەسەدەیحەوتەمیزاییندا.

عیلمانی داواكارییە لە گوزارشتكردن نیشتمانییەوە، یەكێتی نــاوی بە
زیاتر شا دژی خۆپیشاندەرانی لە زۆرێك ناسیۆنالیستییەكانی و چەپ و
حوسەینەوە مردنی یادكردنەوەی سرووتەكانی لەرێی و ئاینیی ڕووی لە
ئەنجامدەدرا.ئیسالمگەراكاندەستیانگرتبووبەسەردروشموڕێكخستنی
كە عیلمانیانەی ژنە لەو زۆر ئەوەبوو مانای ئەمەش خۆپیشاندانەكاندا،
وەك بكەن لەچك لێكرا فشاریان كرد خۆپیشاندانەكانەوە بە پەیوەندیان
موحەڕەم مانگی تەقلیدییەكان. موسڵمانە هاوپشتیكردنی بۆ گوزارشتێك
و بوو ڕاپەڕینەكە گەرمەی كە ەوە 1978 ساڵی یەكەمی كانوونی كەوتە
ئاهەنگێڕانیشیملیۆنێكخەڵكیهێنایەسەرشەقامەكان.لەمانگیشوباتی
ئەوەی بۆ گەڕایەوە تاراوگە لە خومەینیش و هەڵهاتبوو شا دا، 1979
نیشتمانی ڕیفراندۆمێكی خومەینی دواتر، مانگی دەست. بگرێتە دەسەاڵت
ڕێكخستوتیایداڕایگەیەندراكەئێرانكۆمارێكیئیسالمیە.ڕاستەخۆدوای
ئەوە،كاتێكخومەینیبەنزیكەییدەستیكردبەگرتنەدەستیدەسەاڵتی
ڕەها،سەردەمێكلەترسبەدوایداهات.سەرەتاڕۆشنبیرەپیشكەوتنخواز
بۆ هەڵسەنگاندنەكانیاندا لە بەرەوە دوو بە بوون بوو جیهان چەپەكانی و
كەمتر دەكرد، شایان ڕووخانی پشتگیری كاتێكدا لە ئێران. ئەوشۆڕشەی
هەاڵوێركردنێكی ئیسالمی. كۆمارێكی بەچەمكی بەرامبەر بوون پەرۆش بە
سەرەكیئەمكاردانەوەجیاجیایانەمیشێلفۆكۆبوو.فۆكۆلەساڵی1978
لەبارەی ڕەخنە بێ و پەرۆشی بە و كرد ئێرانی سەردانی جار دوو دا
شۆڕشەكەوەنووسیودوا.لەسەرانسەریژیانیدا،چەمكی)ئەسڵیەت–
كە بارودۆخانەی لەو ڕوانین لە بووە بریتی فۆكۆ الی )authenticity
ئەمەش كردووە، مردنیان موغازەلەی و ژیاون مەترسیدا لە تیایاندا خەڵك
عورفی لەسەر هەر گرتووە. سەرچاوەی لێیەوە داهێنان كە شوێنەیە ئەو
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گرتووە ئامێز لە هونەرمەندەی ئەو فۆكۆ باتای، جۆرج و نیتشە فریدریك
كەپاڵبەسنوورەكانیعەقاڵنیەت)rationality(یەوەدەنێتوزۆربە
سنوورە كە كردووە، ناعەقاڵنیەتانە لەو بەرگری نووسیندا لە هاوسۆزیەوە
تازەكان)تازەدانراوەكان(دەشكێنن.لەساڵی1978دا،فۆكۆئەمجۆرە
ملیۆنان لەو و خومەینی شۆڕشگێڕی كەسایەتی لە سنوربەزێنانەی هێزە
خەڵكەدابینییەوە،كەئامادەبوونتامەرگسەركێشیبكەنكاتێكلەماوەی
ئەزموونانەی جۆرە ئەو كە دەیزانی فۆكۆ دەكەوتن. شوێنی شۆڕشەكەدا
)سنوور(دەشێتلەئاكامدافۆڕمینوێیداهێنانیانلێبكەوێتەوەوزۆربە
پەرۆشەوەپشتگیریخۆیبۆئەمەدەربڕی.ئەمەتاكەئەزموونیڕاستەوخۆی
فۆكۆبووبۆشۆڕشوهەرئەمەشبووەمایەیبەرهەمهێنانیبەرفراوانترین

ژمارەلەنووسینەكانیسەبارەتبەكۆمەڵگەیەكیناخۆرئاوایی.

لە پاشان و كرد ئێرانی سەردانی دا 1978 ئەیلولی لە یەكەمجار فۆكۆ
نیشتەجێبوونی شوێنی لە كەوت خومەینی بە چاوی یەكەمدا تشرینی
تاراوگەیلەدەرەوەیپاریس.فۆكۆبەمەبەستیدووەمسەردان،لەتشرینی
دووەمداسەفەریبەرەوئێرانكردكاتێكبزوتنەوەیشۆڕشیدژیشالەوەدا
پەیامنێری وەك فۆكۆ سەفەرەدا، دوو ئەم لەماوەی لوتكە. بە بگات بوو
تایبەتییڕۆژنامەی)Corrierdellasera(ڕاسپێردراكەڕۆژنامەیەكی
ڕۆژنامەیەدا ئەو یەكەمی الپەڕەی لە وتارەكانیشی و بوو ئیتاڵی سەرەكی
باڵودەكرانەوە.مەراقیفۆكۆبۆشۆڕشیئێرانزۆرزیاتربوولەفزولیەتێكی
هەرچەند ڕەنگ، یەك پەیوەستبوونێكی پێشینەكانی كارە ڕۆژنامەنووسیی.
زۆروردیان،پیشانداوەبۆخۆرهەاڵتوبۆنۆرمەكۆمەاڵیەتیەتەقلیدیترەكانی
پڕجۆش خۆرهەاڵتی فیكری بە  سەرقاڵبوونێك بۆ هەروەها و خۆرهەاڵت
1960كاندا لە كۆڵۆنیالیزم نەمانی كە وابوو بــاوەڕی فۆكۆ خرۆشەوە. و
فیكریخۆرئاوایهێنایەبەردەمخاڵێكیوەرچەرخانوقەیرانەوە.لەكاتی
یابان، لە پەرستگایەكی)زێن(دا لە دا ڕووبەڕووبوونەوەیەكیساڵی1978
فۆكۆئاماژەیداكەئەوە»كۆتاییسەردەمیفەلسەفەیخۆرئاوایە.بەوپێیە
ئەگەرفەلسەفەیداهاتووبوونیهەبێت،ئەشێتلەدەرەوەیئەوروپایاخود
و ئەوروپا نێوان كاریگەرییەكانی و پێگەیشتن بەرەنجامی لە یەكسانی بە

نائەورپالەدایكبێت«)113،1999(.
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دواترلەوساڵەدا،فۆكۆچووەئێران»بۆئامادەبوونلەكاتیلەدایكبوونی
بیرۆكەكاندا«.لەنووسینێكدادەڵێتشێوازی»ئیسالمیانە«ینوێیسیاسەت
سیاسی«، »رۆحانیەتی نوێی فۆڕمێكی سەرەتای بە بدات ئاماژە دەشێت
نەكهەربۆخۆرهەاڵتیناوەڕاست،بەڵكوبۆئەوروپاشكەلەكاتیشۆڕشی
فەڕەنسییەوەسیاسەتێكیعیلمانیگرتووەتەبەر.وەكلەتشرینیدووەمی

1978دالە)Corrierdellasera(دادەنووسێت:
دەكــەن. وێنای ڕۆشنبیران لــەوەی هەیە زیاتر بیرۆكەی زەوی، لەسەر
لەوەی پڕجۆشترن و بەرهەڵستكارتر و بەهێزتر و چاالكتر بیرۆكانە ئەم
»سیاسییەكان«بیریلێئەكەنەوە.پێویستەلەكاتیلەدایكبوونیبیرۆكەكاندا
كاتی لە نەك دەرەوە: بــەرەو هێزیاندا تەقینەوەی كاتی لە بین، لەوێ
دەربڕینیانلەكتێبەكاندا،بەڵكولەكاتیدەربڕینیانلەوڕووداوانەداكەئەم
هێزەمانیفێستدەكەنیانلەكاتیدەربڕینیانلەوململێیانەداكەدەوامیان
كێشاوەبەرمەبنایبیرۆكەكان،لەپێناویانلەدژیاندا.بیرۆكەكانحوكمڕانی
)و بیرۆكەكانە خاوەنی جیهان كە لەبەرئەوەیە ئەمە بەاڵم ناكەن. جیهان
ناكارا شێوەیەكی بە كە جۆرێك بە دەهێنێت( بەرهەمیان بەردەوامی بە
الیەن لە یان دەكــەن سەرۆكایەتی ئەوانەی الیەن لە ناكرێت حوكمڕانی
چی لە بیر )جیهان( كە بڵێنەوە ئەوە وانە وەك دەیانەوێت كە ئەوانەی
دەكاتەوەتاهەتاهەتایە.ئەوەئەوئاڕاستەیەیەكەدەمانەوێت»ئەمڕاپۆرتە
ڕۆژنامەنووسیانە«بیگرنەبەر.تەحلیلێكیفیكریدەبەسترێتەوەبەتەحلیلی
ئەوەیكەڕوودەدات.ڕۆشنبیرانپێكەوەلەگەڵڕۆژنامەنووسانداكاردەكەن
CitedinEribon(.لەساتێكداكەبیرۆكەوڕووداوەكانیەكتردەبڕن

)282.1991

باڵوكراوە و ڕۆژنامە لە فۆكۆ ،)Corrier della sera( سەرباری
Le( ڕۆژنامەی وەك هەبووە، نووسینی ئێران لەسەر فەڕەنسییەكانیشدا
كە )Le Nouvel Observateur( و ـــە ڕۆژان Monde(ی
چاالكوانە باڵودەكرایەوە. بەرفراوان ئاستێكی بە و بوو چەپ هەفتانەیەكی
سەر وەرگێڕایە فۆكۆیان وتارەكانی لە یەكێك النیكەم ئێرانییەكان قوتابیە
تاراندا. زانكۆی دیوارەكانی بە هەڵیانواسی دا 1978 پاییزی لە و فارسی
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فۆكۆیان چاوپێكەوتنێكی ئێران نووسەرانی كۆمەڵەی دا 1979 بەهاری لە
ڕۆڵی و شۆڕش چەمكی لەسەر پێشوودا ساڵی ئەیلولی لە كە باڵوكردەوە
ڕۆشنبیرلەگەڵیانسازكردبوو.هەموونووسینوچاوپێكەوتنەباڵوكراوەكانی
بە یەكەمجار بۆ بەرگەدا ئەم پاشكۆی لە تەواوی بە ئێران لەسەر فۆكۆ
ئینگلیزیدەبینرێنهاوشانلەگەڵنووسینیهەندێكلەڕەخنەگرەكانی.

تیۆری و سیاسی هەڵوێستی لە زنجیرەیەك سنوورەكانی لە بەرگری فۆكۆ
بوو لەبەرئەوە بەشێكی ئێرانی. شۆڕشی لەسەر كرد تایبەت و دیاریكراو
بە هەیبوو ئێران لەسەر چاوپێكەتنەی و وتار پانزە لەو سیان تەنها كە
ئینگلیزیدەركەوتبوون،ئەمەشبڕێكیكەمیگفتوگۆیلەدونیایئینگلیزی
چنگكەوتنی سەرباری فزوڵیەتە. لەخۆیدا ئەمە بەاڵم دروستكردبوو. زماندا
ئەم بۆچی ئینگلیزی، بە تری الوەكییەكانی نووسینە و چاوپێكەوتنەكانی
زمان ئینگلیزی جەماوەری بۆ نەكراون دەستەبەر پێشتر فۆكۆ تێكستانەی
لەالیەن فۆكۆ بۆ زۆر ئارەزویەكی لەبەرچاوگرتنیهەبوونی بە تایبەتی بە
لێكۆڵەرەوانلەسەرفۆكۆ لە نائەوروپییەكانەوە.زۆر لێكۆڵەرانیكۆمەڵگە
ئەونووسینانەوەكالدانلەپێوەرەقبوڵكراوەكانیانبەرهەمیهەڵەیەكی
سیاسیسەیردەكەن.پێشنیازیئێمەئەوەیەكەنووسینەكانیفۆكۆلەسەر
ئێرانلەراستیداپەیوەندیانهەیەبەنووسینەتیۆرییەگشتییەكانییەوەلەسەر
گوتارەكانیدەسەاڵتومەترسییەكانیمۆدێرنیتی،هەروەهامشتومڕیئەوە
بەجێهێشت هەمیشەیی كاریگەرییەكی ئێران لە فۆكۆ ئەزموونی كە دەكەین
بەسەركۆیكارەكانیدواتریەوەومرۆڤتێناگاتلەووەرچەرخانەلەپڕەكە
لەنووسینەكانیفۆكۆدابەدیدەكرێتلە1980كاندابەبێداننانبەگرنگیی
شێوەیەكی بە خۆرهەاڵتەوە بە سەرقاڵبوونی زیاتر و ئێران بەسەرهاتی

گشتی.
زۆرپێشزۆربەیكۆمێنتدەرەكانیتر،فۆكۆتێگەیشتكەئێرانجۆرێكیناوازە
لەشۆڕشبەخۆیەوەدەبینێت.هەرزووپێشبینیئەوەیكردكەئەمشۆڕشە
پەیڕەویمۆدێلیشۆڕشەمۆدێرنەكانیترناكات.لەنووسینێكیدادەڵێتكە
كە ڕێكخستووە، خۆی جیاوازدا یەكجار چەمكێكی دەوری بە شۆڕشە ئەو
ناوینا»رۆحانیەتیسیاسی«.فۆكۆدركیبەهێزیقەبەیگوتارینوێی
ئیسالمیتوندڕەوكرد،نەكتەنهالەسەرئێران،بەڵكولەسەرهەمووجیهان.
كلتوری پچڕانێكی نوێ ئیسالمی بزووتنەوەی ئامانجی كە ئەوەیخستەڕوو
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و مۆدێرن خۆرئاوایی ئۆردەری لەگەڵ بنەڕەتیە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و
هەروەهالەگەڵیەكێتیسۆڤیەتوچیندا.

وەكبزووتنەوەیەكی»ئیسالمی«،دەتوانێتئاگربەرداتەهەمووناوچەكە،
ناسەقامگیرترینڕژێمەكانقڵپكاتەوە،پتەوترینسەغڵەتبكات.ئیسالم–
ژیانە،خۆئااڵندنێكە تەواوی بەڵكوشێوازێكی نییە، ئاینێك بەسادەیی كە
ئەوەی بۆ هەیە باشی دەرفەتێكی – شارستانیەتێكەوە و مێژوویەك بە
ببێتەبەرمیلەباروتێكیزۆرگەورە،لەسەرئاستیسەدانملیۆنكەس....
شەرعییەكانی »مافە داواكردنی كە بكەیت بەوە درك گرنگە ڕاستیشدا لە
خەڵكیفەلەستین«بەزەحمەتگەالنیعەرەبیهەژاند.چیدەبێتئەگەر
ئەممەسەلەیەدینامیەتیبزووتنەوەیەكیئیسالمیلەخۆگرتبێت،شتێكزۆر
بەهێزترلەوانەیكەكارەكتەرێكیماركسیستی،لینینستی،ماویستیانهەیە؟

2)241..app»،بەرمیلەباروتێككەپێیدەڵێتئیسالم«(
گوتارە چەشنە ئەم كە كرد ئەوەشی تێبینی بەسیرەتەوە بە هەروەها

.).ibid(هاوسەنگیستراتیژیجیهانیی«دەگۆڕێت«
وەرچەرخاندا دروستكردنیخاڵێكی لە بەشداربوو ئێران لە فۆكۆ ئەزموونی
تەكنەلۆژیاكانی بە سەرقاڵبوونییەوە لە دا، 1970 كۆتایی لە فیكریدا. لە
زاڵبوونجواڵبەرەوئارەزوویەكینوێكەئەوناویناتەكنەلۆژیاكانیخود
)self(،وەكبنەڕەتێكبۆفۆڕمێكینوێیڕۆحانیەتوبەرهەڵستیبەرامبەر
دەسەاڵت.3شۆڕشیئێرانبەچەندینشێوەكاریگەرییەكیهەمیشەییبەسەر
نووسینەكانیدواتریەوەهەبوو.لەنووسینەكانیدالەسەرئێران،فۆكۆتەئكیدی
بۆ هۆكارێك وەك مۆدێرنیتی دیاریكراوی ئامڕازی باڵوبوونەوەی كردەسەر
ئیسالمییەكان چۆن كە ڕاكێشا ئەوە بۆ دەوربەری سەرنجی بەرهەڵستی.
وەرگرت. دەرەوە لە ڕادیۆیی پەخشی و كاسێت لە سوودیان داهێنەرانە
ئەمتێكەڵكردنەیگوتارەئاینییەتەقلیدیترەكانلەگەڵئامڕازەمۆدێرنەكانی
و شۆڕشگێڕییەكەیدا بزووتنەوە چاالككردنی یارمەتی )اتصاالت( گەیاندن

دواجارڕژێمیپەهلەویمۆدێرنوستەمكاریئیفلیجكرد.
فۆكۆشەیدایئەفسانەكانیشەهیدبوونوسروتەكانیتۆبەبووالیشیعە،كە
لەالیەنبەشێكیزۆریبزووتنەوەشۆڕشگێڕییەكەوەبەكاردەهێنرانوهەروەها
شەیدایئامادەییانبووبۆڕووبەروبوونەوەیمەرگلەپێناوتاكەئامانجیانكە
ڕووخاندنیڕژێمیپەهلەویبوو.دواتر،لەگفتوگۆیدالەسەر»ئیستاتیكای
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بوون«–كەبریتیبوولەونەریتانەیكەدەشێتدووبارەپێكبهێنرێنەوە
بكەن خزمەت ڕوحانیەت نوێی فۆڕمێكی بنەڕەتی وەك و ئێمە زەمەنی بۆ
–فۆكۆزۆرجارئاماژەیدەدابەتێكستەگریكۆ-رۆمانییەكانونەریتەكانی
لێكچوونێكیبەهێزیان مەسیحیەتیبەرایی.هەرچەندە،زۆرێكلەمنەریتانە
لێكۆڵەرەوەكان لە زۆر هەروەها، بینی. ئێران لە ئەو ئەوەی لەگەڵ هەبوو
گریكۆ-رۆمانی جیهانی بەرەو فۆكۆ لەپڕی وەرچەرخانی لە سوڕما سەریان
كۆنلەبەرگی2و3یكتێبی)مێژوویسێكشواڵیتی(داولەحەزیئەو
سەردەمە. ئەو نێرینەكانی هۆمۆسێكسواڵە نەریتە لەسەر پــەردەالدان بۆ
دەكەین. »خۆرهەاڵتی« تایبەتمەندخوازییەكی پێشنیاری لێرەدا ئێمەش
گریكۆ-رۆمانیدا جیهانی لە نێر خۆشەویستی« »ئاكاری بۆ فۆكۆ وەسفی
خۆرهەاڵتی نێرینەیی هۆمۆسێكسواڵیی ئاراداهەبووی لە نەریتی هەندێ بە
تێوەگالنی پێدەچێت ئەوە لەبەر دەشوبهێت. باكوور ئەفریقای و ناوەڕاست
بە هەبووبێت پەیوەندی گریكۆ-رۆمانیدا جیهانی لە فۆكۆ حەماسەتی پڕ
بە و )ars erortica- چێژ )هونەری بە درێژخایەنیەوە شەیدابوونی
ئەو جار هەندێ چونكە خۆرهەاڵتەوە، ئیرۆتیكییەكانی هونەرە تایبەتی
گفتوگۆینەریتەجنسییەكانیخۆرهەاڵتیهاوچەرخیبەستووەتەوەبەوانەی

كۆمەڵگەیگریكۆ-رۆمانیكالسیكییەوە.
ئەزموونیئێرانهەندێپرسیاریشدەوروژێنێتسەبارەتبەڕێبازیگشتیفۆكۆ
بەرامبەربەمۆدێرنیتی.یەكەمیانئەوەیەكەلێكۆڵەرەوانزۆرجارگریمانە
دەكەنكەبەدگومانیفۆكۆلەیۆتۆپیانیزمودوژمنایەتیئەوبۆحیكایەتە
)grant narratives & universals( كولییاتەكان و گەورەكان
وجەختكردنیئەولەجیاوازیو)تاقبوونەوە–Singularity(لەبری
لەچاوپێشینەكانی ئەوەیهەبێت، ئەگەری هەمەگیری)totality(كەمتر
خۆیدا،حیساببێتلەسەر)چەپ(بەپێناوبەمیسالیكردنیسیاسەتێكی
فیكری و ژیان پێكهێنانەوەی دووبارە پەیمانی ڕادیكااڵنە كە ستەمكارانە
خەڵكانێكیداوەلەپێناوقازانجیڕووكەشیخۆیدا.هەرچەندە،نووسینەكانی
جۆرە ئەو بەرامبەر نییە پارێزراو فۆكۆ كە پیشاندا ئەوەیان ئێران لەسەر
یەكێتی بە سەبارەت هەیانبوو خۆرئاوا چەپەكانی لە زۆر كە وەهمانەی
دەوڵەتێكی دووبارە لەدایكبوونی پێشبینی فۆكۆ چین. دواتریش سۆڤیەت،
كۆنەكانی ئاینییە تەكنەلۆژیا تیایدا دەشێت كە نەدەكرد مۆدێرنی تری
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دەوڵەتێك ئەمە بكرێن، دامەزراوەیی بە و پێكبهێنرێنەوە دووبارە هەیمەنە
بەاڵم دەخستەڕوو، )traditionalsit(ی عورفیانە ئایدیۆلۆژیایەكی بوو
و كۆنتڕۆڵ و ڕێكخستن مۆدێرنەكانی تەكنەلۆژیا بە كردبوو پڕچەك خۆی

جەنگوپڕوپاگەندە.

دووەمیان،پەیوەندیپڕكێشەیفۆكۆلەگەڵفێمێنیزمداكێشەیەكیگەورترە
لەبۆشاییڕۆشنبیریدالەحاڵەتیئێراندا.لەچەندبۆنەیەكدا،فۆكۆهەندێ
وتەیدووبارەبەرهەمدەهێنایەوەكەلەكەسایەتیەئاینییەكانەوەبیستبووی
شیمانەیی ئیسالمی كۆمارێكی لە جێندەرییەكان پەیوەندییە لەسەر
داهاتوودا،بەاڵمهەرگیزگومانیلەپەیامی»لێكجیاكەرەوەبەاڵمیەكسان«ی
نــەدەدا فێمێنیستەكان خەمی بە گوێی فۆكۆ نەدەكرد. ئیسالمییەكان
سەبارەتبەوەیشۆڕشەكەبەرەوئاقارێكیمەترسیدارملئەنێت،پێدەچوو
ئەوئاگاداركردنەوانەبەتۆزێكزیاترلەهێرشیخۆرهەاڵتیانەلەقەڵەمبدات
لەسەرئیسالم،بەمپێیەخۆیمەحرومدەكردلەبیروبۆچوونێكیهاوسەنگتر
ناهەستیار فۆكۆ تر، گشتی ئاستێكی لەسەر ئێران. ڕووداوەكانی لەسەر
تیایاندادەسەاڵت ئەوشێوازەهەمەچەشنانەیكە بەرامبەر خۆیهێشتەوە
كاریگەریهەبوولەسەرژنانلەبەرامبەرپیاواندا.ئەوڕاستیەیپشتگوێخست
پێش- ئینزیباتیە نەریتە بەهۆی بوون سەدمە تووشی زیاتر ئەوانەی كە
مۆدێرنەكانەوەزۆربەیكاتژنانومندااڵنبوون،كەبەناویعورفوئەرك
یانشەرەفەوەچەوسێنراونەتەوە.لەچاپتەرییەكدا،دەچینەبنجوبناوانی
گیروگرفتئامێزانەیدا هەڵوێستە لەو ئێران ژنانی بەرامبەر فۆكۆوە بێباكیی
بەرامبەرجەندەرلەنووسینەناسراوەكانیدا،لەكاتێكدالەچاپتەریسێو
چواردا،مشتومڕلەسەروەاڵمیفۆكۆبۆئەوهێرشانەدەكەینكەفێمێنیستە
دەیكەنە ئێران لەسەر نووسینەكانی بە سەبارەت فەڕەنسییەكان و ئێرانی

سەری.
زیاتر پشتگیرییەكی فۆكۆ نووسینەكانی ئیمتحانكردنێكی سێهەمیان،
فەراهەمدەكاتبۆئەوڕەخنەیەیكەزۆرجارگوزارشتیلێدەكرێتكەڕەخنەی
یەكالیەنەیفۆكۆلەمۆدێرنیتیپێویستیبەوەیەدووبارەبەشێوەیەكیجیدی
لەبەرچاوبگیرێتەوەبەتایبەتیلەدیدگایزۆرلەكۆمەڵگەناخۆرئاواییەكانەوە.
لەڕاستیداچەندنیشاندەرێكهەنكەفۆكۆخۆیبەرەوئەمجۆرەئاڕاستەیە
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دەڕۆیشت.لەوتارێكی1984یدابەناوی»رۆشنگەریچییە؟«هەڵوێستێكی
دەرخستلەسەرڕۆشنگەری،كەجیاوازتربوولەهەڵوێستەكانیپێشووی،
و مەعریفە دەربارەی جەمسەرەوە دوو فەلسەفەیەكی لە جواڵنی هەروەها
دەسەاڵتبەرەوەفەلسەفەیەكیسێجەمسەركە)ئاكار(یشیلەخۆگرتبوو.
هەرچەندە،سنووریئاكارەكانیمیانڕەوبوونالیئەوسەبارەتبەجێندەر
دوا بابەتی ئەمەش كە پشكنینە و لێوردبوونەوە بە پێویستیان سێكس و

چاپتەریئەمكتێبەیە.
زۆر لەسەرەتاوە هەر فەڕەنسییەكان چەپە لە هەندێ فۆكۆدا، بەرامبەر لە
ڕەخنەگربوونلەشۆڕشەكەیئێران.لەسەرەتایكانوونییەكەمی1978دابە
باڵوكردنەوەیزنجیرەیەكوتارلەالپەڕەییەكەمیڕۆژنامەی)لومۆند(دا،
لێكۆڵەریدیاریبواریخۆرهەاڵتیناوەڕاستوكۆمێنتنووسیچەپماكسیم
چەند محەممەد، لەسەر ناسراوە كالسیكیەی بایۆگرافیا بە كە ڕۆدینسن،
ڕەخنەیەكیزمانزبریلەسەرئیسالمیزملەئێرانباڵوكردەوەوبە»مۆدێلێكی
..IslamResurgentapp«(سەرەتاییفاشیزمیكۆن«ناویبرد
لە مەبەستی بەدیاریكراوی دەكات، كەشفی دوایی ڕۆدینسن وەك .)»233
فۆكۆبووەلەووتارانەدا،كەپشتیانبەچەمكیكاریزماالیماكسڤیبەر
لێكۆڵینەوە زنجیرەیەك و ماركس الی ئایدیۆلۆژیا و چین چەمكەكانی و
فۆكۆ نووسینەكانی دا، ئازاری1979 لە بەستبوو. ئیسالم و ئێران لەسەر
پیاوە لەسێدارەدانی دوابەدوای زیاتر هێرشێكی بەر كەوتنە ئێران لەسەر
خۆپیشاندانە ئەو تایبەتی بە و نوێوە ڕژێمی لەالیەن هۆمۆسێكسواڵەكان
ئەنجامدەدران تاران لەسەرشەقامەكانی ئێرانەوە ژنانی الیەن لە گەورانەی
هەروەها، زۆرملێ. بە حیجاب كردنی بۆ خومەینی ڕێنماییەكانی لەدژی
بۆڤوار دو سیمۆن وجودی فەیلوسوفی و فەڕەنسا بەناوبانگی فێمێنیستی
ناڕەزاییخۆیپیشاندادژیچەوساندنەوەیمافەكانیژنانلەالیەنڕژێمەكەی
)»وتەی كرد ئێران ژنانی ئاڕاستەی هاوپشتی پەیامێكی و خومەینیەوە
نوێیەكانی هێرشە وەاڵمی فۆكۆ .)47-246..app بۆڤوار،« دو سیمۆن
لە مرۆڤ مافەكانی بارودۆخی لە گرت نەرمی ڕەخنەیەكی تەنها نەدایەوە،
پاش و هاوڕەگەزەكاندا مافی و ژنان مافی الی بە نەچوو هیچ كە ئێران

ماوەیەكیكەمبێدەنگبوولەسەرمەسەلەیئێران.
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ناویەتییەوە ئێران لەسەر فۆكۆ نووسینەكانی مشتومڕەی ئەو فەڕەنسا، لە
زانراوەوبەردەواملەسەرناووناوبانگیدەكەوێت.بۆنموونە،لەماوەیئەو
جەدەلەیكەسەبارەتبەهێرشەتیرۆریستییەكانی11یسێپتەمبەری2001
بۆسەرنیویۆركوواشنتۆنهاتەئاراوە،كۆمێنتدەرێكیفەڕەنسیدیاربە
شێوەیەكیتوندوبێهیچڕوونكردنەوەیەكیئاشكرا،لەوتارێكیڕاوسەرنجدا
داكە»میشێلفۆكۆ، ئاماژەی باڵوكرایەوە، لومۆنددا یەكەمی كەالپەڕەی
تیۆریشەوە ڕووی لە لەبەرئەوە و  ئێران لە خومەینیزمە داكۆكیكاری كە
سەپێنەریەتی«)2001Minc(.4تەنانەتئەوكۆمێنتدەرەفەڕەنسیانەیكە
هاوسۆزتربوونبۆفۆكۆ،دانیانبەسروشتیپڕگیروگرفتیهەڵوێستەكەیدا
نالەسەرئێران.ژیاننامەنووسدیدیێئێریبۆن،كەخۆشیموحەریربوولە
)LeNouvelObservateur(وهاوڕێیفۆكۆبوو،لەنووسینێكدا
بووەوە فۆكۆ )هەڵەی( ڕووبــەڕووی مەسخەرەیەی و ڕەخنە »ئەو دەڵێت
پێشوازییەكی ئەوەی پاش كرد زیاتر بێئومێدبوونەكەی ئێران، دەربارەی
ڕەخنەگرانەیگونجاوكرالەبەرگییەكەمیكتێبی)مێژوویسێكسواڵێتی(
بە فۆكۆ بەدواوە لەوكاتە درێژ ماوەیەكی »بۆ وت: ئەوەشی ئێریبۆن دا.
دەگمەنكۆمێنتیلەسەرسیاسەتوڕۆژنامەنووسیدەدا«)291،1991(.
هاوسەنگترین و وردترین ئێستا تاكو بەوەی كردین دەوڵەمەندی ئێریبۆن
ژیاننامەنووسەكان،جیانێت لە ئێران.یەكێكیتر گفتۆگۆیەلەسەرفۆكۆو
كۆلۆمبێڵ،كەئەویشهەرهاوڕێیفۆكۆبوو،ئاماژەدەداتبە»هەڵەكەی
كرد« »برینداری مشتومڕە ئەو دەڵێت ئاكامدا لە و ئێران لەسەر ئەو«

.(216،1994(
فۆكۆ لە هەبووە ئارادا لە كەمتر ڕەخنەیەكی زماندا، ئینگلیزی دونیای لە
حاڵەتە ئەم هەاڵوێردنەكانی لە یەك ئێران. بە تێوەگالنیەوە بە سەبارەت
بواریسیاسەتەكە ژیاننامەڕەخنەئامێزەكەیجەیمسمیلەریفەیلەسوفی
دەكات)1993، وەسف »نەزانیی« بە ئێران لەسەر فۆكۆ بەسەرهاتەكەی
مەفتونبوونی كە خستەڕوو، ئەوەی بوو ژیاننامەنووس تاكە میلەر .)309
فۆكۆبۆمەرگڕۆڵیهەبووەلەپەرۆشیئەودابۆئیسالمگەرائێرانییەكان
كەجەختیانلەشەهیدبوونیبەكۆمەڵدەكردەوە.لەگفتگۆیەكیكتێبەكەی
میلەردا،)ماركلیال(یفەیلەسوفیكۆمەاڵیەتیئەمبیرۆكەیەیهەڵبژاردو
دەنگی لە »گوێی دووبارە فۆكۆ ئێراندا، بەسەرهاتی ماوەی لە كە نوسی



263

لەسیاسەتدا«)2001،154(. بووەوە ئینزاری»ئەزموونیسنورداریكردن«
فۆكۆ نووسینەكانی كە خستەڕوو ئەوەی كۆهن میشێل سیاسی تیۆرناسی
ئەو جۆری لە بوون سەری دەردە پڕ شتێكی »نیشانەی ئێران لەسەر
بیركردنەوەچەپگەرایەیكەپۆستمۆدێرنیزموجیهانیسێهەمگەراییساكار
دانەری مەیسی، دەیڤد 5.)13 ،2002( تێكەڵدەكات« نالیبراڵ مەیلی و
ڕوونكردنەوەكەیدا. لە بوو ئاڵۆزتر ئەمڕۆ، تاكو فۆكۆ ژیاننامەی تەواوترین
مەیسیهێرشەفەڕەنسییەكانیبۆسەرفۆكۆسەبارەتئێرانبەگەورەكراو
ناكەفۆكۆزۆر وبەخیلهەژماركرد،بەاڵمسەرباریئەوەشدانیبەوەدا
»سەرسام«بووەبەوەیلە1978دالەئێرانبینیویەتیبەشێوەیەككە
بەهەڵە»ئەوپەرەسەندنەشیمانەییانەیداهاتوویلێكدایەوەكەشایەتبوو

بەسەریانەوە«)410،1993(.
لەالیەكیترلەدونیایئینگلیزیزمانداكەنووسینەكانیفۆكۆلەسەرئێران
بۆیان هاوچەرخەكان فەڕەنسییە وەاڵمە و وەرگێڕدراون هەڵبژاردە بە تەنها
ئێران لەسەر فۆكۆ نووسینانەی ئەم وەرنەگێڕدراون، شێوەیەك هیچ بە
كە ئێران، لەسەر وتاری دوو دوا كراوە. لەگەڵ مامەڵەیان تر میهرەبانانە
لەوێدازۆردرەنگوەختچەندڕەخنەیەكئاڕاستەیڕژێمیئێراندەكاتلە
فەڕەنسی ڕۆشنبیرانی الیەن لە هێرشانەی ئەو بەرامبەر ڕووبەڕووبوونەوەدا
دیكەوەكرایەسەری،تاكەوتاربوونكەبەبەرفراوانیباڵوكراونەتەوەلەنێو
لێكۆڵەرەوەیەكی كە بیرنۆێر، جەیمس ئینگلیزی. بە كراون كە ئەوانەیدا
هاوسۆزەلەگەڵفۆكۆ،نزیكەیدوودەیەلەوەوپێشیەكێكلەودوووتارەی
وەرگێڕاوە)فۆكۆ1981(.ئەموتارەویەكێكیتریتاڕادەیەكڕەخنەئامێز،
كەهەردووكیانشتێكیانلەجیاییتیایەلەنێونووسینەكانیفۆكۆدا،تەنها
نمونەنلەنێوئیشەكانیدالەسەرئێرانكەلەكۆكراوەیەكیتەواویئینگلیزی

نووسینەكورترەكانیدادەرئەكەون)فۆكۆ،أ2000(.
لەپیاچوونەوەیەكیئەوبەرگەدا،ڕەخنەگریئەدەبیئیدواردسەعید،كەبە
ئاستەمتاڕاددەیەكهاوسۆزبوولەگەڵفۆكۆدا،بەشوێنئەوەوەبووكە
خۆیكەناربگرێتلەهەردوونووسینەكەلەسەرئێرانكەلەوبەرگەداهەبوون
بەهۆیپێشنیازكردنیئەوەیكە»وادێنەپێشچاووادەیانبەسەرچووبێت«

)ب17-16،2000(.
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فۆكۆ نووسینەكانی گفتوگۆیەی ئەو كرد وای كە ئەوەی تری فاكتەرێكی
مەیلی زماندا، ئینگلیزی دونیای لە بكاتەوە بچووك ئێران دەربـــارەی
دەربــارەی نووسینەكانی دانانی بۆ بوو فۆكۆ هاوسۆزەكانی لێكۆڵەرەوە
لە سیاسی مەسەلەیەكی چەند لەسەر تردا وتاری كۆمەڵێك لەگەڵ ئێران
هەمانسەردەمدا.مەیسیئەمەیئەنجامدالەژیاننامەكەی1991یدا.پاش
شۆڕشی كە نووسیان ماهۆن مایكڵ و بیرنۆێر جەیمس كورت، ماوەیەكی
ئێرانو)سۆڵیدارنۆسك(یپۆڵەندا»دووڕووداوبوونلەكایەیسیاسیدا«
لەماوەیدواساڵەكانیتەمەنیدا)1994، كەفۆكۆكۆمێنتیلەسەرداون
دەسەاڵت، لەسەر فۆكۆ كورترەكانی نووسینە بۆ پێشەكییەكەیدا لە .)144
ئەوەیخۆهەڵقورتانیساڵی بۆ درێژكردەوە لیستەی ئەم فاوبیۆن جەیمس
1979یتێبكاتكەفۆكۆلەبریئەوپەناهەندەڤێتنامیانەشیكەبەبەلەم

.)2000a.XXXviدەیانویستڕزگاریانبێت)بڕوانەفۆكۆ
ئەم سیاسی گرنگیی بچووككردنەوەی بێت هەرچۆنێك كاتێكدا لــە
خۆتێهەڵقورتاندنانەسەبارەتپۆڵەنداوپەناهەندەكانیڤێتنام،هەریەكەیان
كاریگەریخۆیهەبوولەسەرسیاسەتیفەڕەنسی،پشتگیریلەوەدەكەین
كەسروشتكیزۆرجیاوازیانهەبوولەچاونووسینەكانیفۆكۆلەسەرئێران.
ئەگەرلەروویبڕەوەسەیربكەین،فۆكۆزۆرزیاترینووسیلەسەرئێرانلەچاو
بووەستێت. لەوالوە هەر ڤێتنام پەناهەندەكانی مەسەلەی ئەوە پۆڵەندادا،
ئەگەرلەروویجۆرییەوەسەیربكەین،جیاوازیگەورەبەدیدەكرێتلەنێوان
بە سەبارەت تردا. خۆتێهەڵقورتاندنانەی ئەم و ئێران لەسەر نووسینەكانی
پەناهەندەكانیڤێتنام،كەمەسەلەیەكبوولەبەهاری1979داهاتەپێش،
فۆكۆلەگەڵچەندئەستێرەیەكیڕۆشنبیروەكژانپۆڵسارتەروڕایمۆند
لە ئەوخەڵكانەیكە بۆ پەنابەرێتی مافی داواكردنی بۆ یەكیگرت ئارۆن
دەستیدیكتاتۆریەتەستالینیەچەوسێنەرەكانهەڵدێن.دەربارەیپۆڵەندا،
ناودار ئەكتەری كچە و بۆردیۆ پیێر بەناوبانگ كۆمەڵناسی لەگەڵ هاوشان
سیمۆنسینۆرێت،لەنێوانئەوانیتردا،لە1981–1982داكاریكردبۆ
نهێنی بە كە هاوپشتی( بزوتنەوەی یاخود )سۆڵیدارنۆسك پشتگیریكردنی
زۆر هەڵوێستێكی پێیە، بەم دا. 1981 یەكەمی كانونی لە دەكرد ئیشی
ئەم لەوانەیە ڕاستیدا لە و مەسەالنە ئەم لەسەر وەرنەگرت نایابی)ممیز(
لە خۆی پایەی بەدەستهێنانەوەی بۆ بەكارهێنابێت خۆتێهەڵقورتاندنانەی
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جیهانیڕۆشنبیرییفارسیدا،پاششەرمەندەبوونیلەبەسەرهاتیئێراندالە
1978-79دا.هەروەها،سەبارەتبەپۆڵەنداوڤێتنام،هەڵوێستەكانیفۆكۆ
بەشێكبوونلەگۆڕانێكیفراوانترلەناوچەپیڕۆشنبیریفەڕەنساداپاش
چیندا. كۆمۆنیزمی پاشان و ڕوسیا بەالی مەیل هەبوونی لە دەیە چەندین

بەاڵملەسەرمەسەلەیئێران،فۆكۆبەفیعلیتەنیامایەوە.
خۆتێهەڵقورتاندنە ئەم لەگەڵ ئێرانیی بەسەرهاتی تێكەاڵوكردنی لەبری
– )تاقبوونەوە لە جەخت ئێمە تردا، گیروگرفتئامێزانەی كەمتر سیاسیە
singularity(یدەكەینەوە،ئەمەهەربۆئەوەیزاراوەیەكیپەسەندكراوی
چڕوپڕترو ڕێكخەرە چاالكییە لە بێجگە باوەڕەداین لەو بەكاربهێنین. فۆكۆ
لەزیندانییەكانلەماوەی بزووتنەوەیپشتگیریكردن ودرێژخایەنەكانیبۆ
و گرنگترین نوێنەرایەتی ئێران لەسەر نووسینەكانی حەفتاكاندا، سەرەتای
پڕجۆشترینپابەندبوونیسیاسیدەكەنلەژیانیدا.ئەمەبەسەرهاتێكبوو
كەبەشكستكۆتاییهاتهەروەكلەوەدەچووخۆیدانیپێدابنێتلەو
بێدەنگیەیداكەلەدوایئایاری1979داهەڵیبژارد.هەروەهالەوباوەڕەشداین،
سزا، مۆدێرنەكانی فۆڕمە بە دژ چاالكوانبوونی و نووسین بەهەمانشێوەی
فۆكۆ جیهانبینی جیاكەرەوەكانی الیەنە لە گوزارشت ئێرانی نووسینەكانی

دەكەن.
نەمانتوانیوەهیچگفتوگۆیەكیفۆكۆبدۆزینەوەدەربارەیشۆڕشینیكاراگوای
1979،كەشۆڕشێكبووسیمایفۆڕمێكیڕوحانیەتیسیاسیوالهوتیەتی
ڕزگاریخوازیهەبوووكراوەتروهیومانیستیانەتربوولەئیسالمگەراییەكەی
ئاینزایەك)كەڵتێك(ی نە التین ئەمەریكای ڕزگاریخوازی الهوتیەتی ئێران.
لە بزووتنەوەیەكیستەمكاربوو. ئاراوەونە شەهیدبوونومەرگیهێنایە
گرنگە. تر هۆكارێكی لەبەر ڕزگاریخوازە الهوتیەتە نمونەی ئەم هەمانكاتدا
سیاسی ڕوحانیەتی فۆڕمی لە بێشومار ژمارەیەكی ــردوودا، ڕاب لەسەدەی
هاتوونەتەئاراوە.هەندێكیانوەكالهوتیەتیڕزگاریخوازوغاندیانیزم،یاخود
سیاسەتێكی ئەمانە ئەمەریكا، لە مەدەنییەكان مافە بزووتنەوەی زۆربەی
دیموكراسیولێبوردەییوهیومانیزموتاڕادەیەكیشمافەكانیژنانیانلەال
پەسەندبووە.6دەكرێتهەمانشتبوترێتدەربارەیبیرمەندەموسڵمانە
بزووتنەوەی بە كردووە پەیوەندیان 1997ەوە لە كە پێشكەوتنخوازەكان
ڕیفۆمخوازیئێرانەوە.ئەوانەیدیوەكئیسالمگەراییئێرانیسااڵنی1978
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و ئیتنییەكان و ئاینی كەمینە كە بوون، ستەمكاری بزووتنەوەی 79 –
فۆكۆ پەیوەندی بۆ ئێستاماندا گەڕانی لە ئامانج. كردە ژنانیان هەروەها
بەبەئیسالمگەراییئێرانەوە،ڕەخنەیخۆمانلەڕوحانیەتیسیاسییبەم
ئیسالمی جیهانی لە دەكەین. سنوردار ستەمكاری فۆرمی لە چەشنانەوە
مەسیحی بنەڕەتخوازیی بە بەراوردبكرێن فۆڕمانە ئەم دەشێت ئەمڕۆدا،
خۆرئاواوشەپۆلەتوندڕەوەكانیناوزایۆنیزمویاخودبەبوژاندنەوەگەرایی

ستەمكاریهیندۆسلەهیندیهاوچەرخدا.
هەندێلەالیەنگرانیفۆكۆلەدونیایئینگلیزیزمانداهەوڵیانداوەلەڕێی
زیانانە و زەرەر ئەو كۆنتڕۆڵی ئێران بەسەرهاتی لەسەر گفتوگۆكانیانەوە
بكەنكە)كەلەبۆچوونەكانیفۆكۆكەوتووەتەوە-وەرگێڕ(7.هەرچەندە
فۆكۆ الیەنگری و ئاین دیراساتی بواری زمانەكانی ئینگلیزی لێكۆڵەرەوە
ئێرانی. نووسینەكانی لەقەرەی داوە زیاترەوەخۆیان وریایی لە بەجۆرێك
جەیمسكارێت،كەدووبەرگیلەسەرفۆكۆوئایندەركردووە،خۆیكەنارگرت
و هەیبوو ئێرانییەكان ئایەتوڵاڵ بۆ فۆكۆ كە كوێرانەیەی ئامێزكردنە لەو
ئێرانو ئاشكراحیساباتیهەڵەیگەورەهەبوودەربارەی دەنووسێت»بە
ئیسالملەكاریڕۆژنامەوانیفۆكۆدا،بەاڵمهێزیمەراقیئەوبۆدەسەاڵتی
.2000Carrette(»زاتیەتیئاینییلەپێناوشكڵدانبەژیانیمرۆڤڕوونە
1999seeasloCarrette;140(.میشێللیزنبێرگیفەیلەسوف،كە
دانیشتوویئەمستردامە،دەڵێت»فۆكۆبەڕاستیودروستیڕەچاویگرنگی
یەكالكەرەوەیئیسالمیسیاسیكردلەخۆپیشاندانەكانی«1978دا،بەاڵم
ئەمتێگەیشتنە»هاوجووتبوولەگەڵژمارەیەكوتەیپڕلەكەوزۆرسادە
كراوەلەسەرشیعەگەرایی«)79.1998(.چەمكیئەوەیكەفۆكۆهەندێ
»حیساباتیهەڵە«یلەسەرئێرانكردووە،ئاماژەیەكەبۆئەوڕاستیەیكە
دڕندە ئاینیی( بووەسیۆكراسیی)حوكمڕانییەكی ئایەتوڵاڵكانخێرا ڕژێمی
قووڵتر لێوردبوونەوەیەكی نەكردبوو. پێشبینی فۆكۆ بوو شتێك ئەمە كە
و ئیسالمگەرا ڕۆحانی« »سیاسەتی بەرامبەر فۆكۆ گشتی حەماسەتی بۆ
ڕەتكردنەوەیتوندیبۆهەبوونیبەدیلیتربۆڕژێمیشا،ئیدیئەوبەدیالنە
نادۆزرێنەوە. لێرەدا بن، دیموكرات سۆشیال یان ناسیۆنالیست لیبراڵ،
مەسەلەیەكیتریپەیوەندیداربەبەپرۆژەكەیفۆكۆخۆیەوەئەوەیەكەئایا
ڕەغبەتیئەوبۆشۆڕشیئێرانیپەیوەندیهەبووبەگەڕانێكبۆدۆزینەوەی
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فۆڕمیبەدیلبۆمۆدێرنیتینا-خۆرئاواییكەبیتوانیایەڕۆحانیەتوسیاسەت
ببەستێت. پێكەوە

وەك ئێران لەسەر فۆكۆ نووسینەكانی پۆلێنكردنی بۆ باوترەكان هەوڵە
»حیساباتیهەڵە«وهەندێجاریشبەومەودلولەوەكەلەراستیدافۆكۆیی
بەناوبانگەكەی وتارە لە خۆی فۆكۆ كە دەهێنێتەوە بیر ئەوەمان نین،
كە ئەمە لێگرتووە، ڕەخنەی چییە؟« ــەر »دان بەناوی ــدا 1969ی ساڵی
پیشەكەیدا لەماوەی وەردەگرین نووسەرێك كارەكانی لە هەندێك كاتێك
نووسراون نزم« »ئاست یان جیاواز« »ستایڵێكی بە كە تری ئەوانی و
یەكانگیریەكی لەمەدا ئەوا ،)111 .1969 .Foucault( وەدەرئەنێین
لەرێی شێوازییوهاوبیرییەكیتیۆریدروستدەكەین.ئەمەئەنجامدەدەین
مومەییزكردنیهەندێنووسینوەكئەسڵیووەدەرنانیئەوانەیتركەلەگەڵ
ئەوبۆچوونەیئێمەكەدانەردەبێتچیبێتناگونجێن:»لەبەرئەوە،دانەر
ئەوكەسایەتیەئایدیۆلۆژیەیەكەلەڕێیەوەیەكێكئەوڕەفتارەدیاریدەكات
.1969.Foucault(»مانا لەتەشەنەسەندنی بەهۆیەوەدەترسین كە
110(.لەبەرئەمهۆكارانەوهەروەهائەوانەیپێشترباسكران،بانگهێشتی
فۆكۆ نووسینەكانی لە لێوردبوونەوە لە بێت لەگەڵمان تا دەكەین خوێنەر
یادی كە دەنووسین، دا 2004 لە دێڕانە ئەم ئێمە ئێران. شۆڕشی لەسەر
بیستوپێنجەمین یادی و فۆكۆیە میشێل دوایی كۆچی ساڵڕۆژی بیستەمین

ساڵڕۆژیشۆڕشەكەیئێرانیشە.
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بەشییەكەم

گوتاریفۆكۆ:دەربارەیترۆپكوتەڵەزگەكان




چاپتەری1

دونیایپارادۆكسییفۆكۆ
نیزامە)ئۆردەر(ەكۆمەاڵیەتییەمۆدێرنوتەقلیدییەكان

شۆڕشی لەسەر و بكات ئێران سەفەری ــار دووج بڕیاریدا فۆكۆ بۆچی
بۆ هاوشێوەی ئارەزوویەكی هیچ كاتێكدا لە بنووسێت ئێران 1978=79ی
بە زیاتریدا گرنگییەكی تۆز یەك تەنها نەدا، پیشان نیكاراگوا شۆڕشی
لەسەر نووسینەكانیدا لە بۆچی، پۆڵەندا؟ )سۆڵیدارنۆسك(ی بزووتنەوەی
پێدەچوو دەكرد؟ ئیسالمیستەكەی باڵە پشتگیری تەنها ئێرانی، شۆڕشی
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بزووتنەوە لەگەڵ بێت هاوسەدا فۆكۆ  كارەكانی سەرجەمی ڕووی هەندێ
شۆڕشگێڕییەكەداكەلەئێرانخۆیدەردەخست.نزیكایەتییەكیسەرلێتێكدەر
ڕەخنەگرە و پۆست-بونیادگەرا فەیلەسەفە ئەم لەنێوان بوو لــەئــارادا
سەر دژەمۆدێرنیستەكانی ئیسالمیستە ڕادیكاڵە و مۆدێرنیتی ئەوروپیەی
شەقامەكانیئێران.1هەردووالبەدوایفۆڕمێكیتازەیڕۆحانیەتیساسیدا
دەگەڕانوەكدژەگوتارێكبۆجیهانێكیتەواوماتریالیستی،هەردووالتوند
پێش- كۆمەاڵیەتیە نیزامە ئایدیاڵەكانی چەمكە بە هەڵواسیبوو خۆیان
قەزاییە سیستەمە سەیری سوكەوە چاوێكی بە هەردووال مۆدێرنەكانەوە،
لیبراڵەمۆدێرنەكانیاندەكرد،هەردووالسەرسامبوونبەوكەسانەیكەتا
تر. ئەسڵی وجودێكی بە گەیشتن بۆ هەوڵیاندا لە دەكرد ڕیسكیان مەرگ
بە زۆرجار كە ئێرانیەكاندا، ئیسالمیستە لەگەڵ فۆكۆ نزیكایەتی لەوانەیە
»هەڵە«كەیدەربارەیئێرانلێكدراوەتەوە،هەندێكدەرئەنجامیگەورەتری

نیتشەیی-هایدگەریەكەشیدەربخات. گوتارە
فۆكۆ ئەسڵییەكانی بەشداریە لە لێوردبوونەوەیەك بە چاپتەرە ئــەم
ئارەزووی دەشڕوانینە جەستە. و گوتار و دەسەاڵت لەسەر دەستپێدەكات
كە ڕوو ئەوەدەخەینە و زوهدییەكان تێفكرینە فۆڕمەخۆرهەاڵتییەكانی بۆ
فۆكۆ كاری كۆی بۆ گرنگ كرۆكێكی دواتریان ئەمەی لەسەر كۆمێنتەكانی
پێكدەهێنن،هەرچەندەدابڕاویشبووبنلەیەكدی.پاشاندەچینەسەرمیتۆدی
جینالۆجیفۆكۆ،كەخۆیوابانگەشەیبۆكرد،بەهۆیمیتۆدێكیسەروو-
كە دەكەین ئەوەش مشتومڕی بەاڵم پچڕاوە. هیستۆریۆگرافیەوە مێژوویی
دەكرێتمیتۆدۆلۆژیایفۆكۆخۆیوەكحیكایەتێكیگەورەیسەروو-مێژوویی
لێیبڕوانرێت.جیاوازینێوانحیكایەتیگەورەیفۆكۆییوحیكایەتەلیبراڵ
وماركسییەكانئەوەیەكەحیكایەتیفۆكۆپایەنابەخشێتبەمۆدێرنیتی،
بە تەقلیدییەكان. كۆمەاڵیەتییە ــۆردەر(ە )ئ نیزامە دەیبەخشێتە بەڵكو
ڕەهبانی ئەدەبیاتی دەربارەی فۆكۆ نووسینەكانی دەڕوانینە دیاریكراوی،
ئێران بۆ سەفەرەكەی پێش كە موحازەراتانەی ئەو لەوانەش مەسیحی،
وتنیەوەكاتێكلەخۆئامادەكردندابووبۆنووسینیبەرگی2و3یمێژووی
سێكسوالێتی.بەگوێرەیترادسیۆنیمارتنهایدگەر،فۆكۆحەزیهەبووبۆ
خوێندنەوەیەكیعیلمانیوهیرمێنیۆتیكیبۆمەسیحیەت،بەتایبەتیبۆئەو
سروتوتەكنیكانەیكەدەكرادووبارەدابهێنرێنەوەبۆڕۆحانیەتێكیتازەو
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فۆڕمێكیمۆدێرنیتۆبە.هەروەهافۆكۆچەمكێكیتریهایدگەرییبەتایبەت
بوووەكشوێنێكیدەستپێك ئەویش»ئازادی-بەرەو-مەرگ« وەرگرت،كە
بۆئەفراندنیهونەریوسیاسی.دوابەشیئەمچاپتەرەدووبارەدەچێتەوە
سەرئێرانلە1978داكاتێكئایەتوڵاڵخومەینی،سەركردەیشۆڕشەكەی
ئێران،ملیۆنەهایقایلكردڕیسكبەژیانیانەوەبكەنلەخەباتیاندادژیشا.
»ئیرادەی بەرجەستەبووی بووبێتە خۆی )خومەینی( پێدەچوو فۆكۆ، الی

دەسەاڵت«ینیتشە.

بەشداریەئەسڵییەكانیفۆكۆ:دەسەاڵت،گوتار،جەستە
تەنانەت نەكرێت، موقاوەمە بێت بیرمەندێك كە دەكات فۆكۆ لە وا ئەوەی
لەسەر ئەسڵیەكانیەتی هاوكێشە ڕەخنەگرەكانیشیەوە، لە زۆر بــەالی
پێیاندەڵێتگوتارەكانیمۆدێرنیتی.دەسەاڵتیمۆدێرن دەسەاڵت،كەخۆی
نەكتەنهاداپڵۆسێنەروسلبیوكۆتوبەنددروستكەرە،وەكخۆیباسی
لەهەمانكاتیشدا. ئەفرێنەرە و بەرهەمهێن و ئیجابی بەڵكو دەكات، لێوە
فۆكۆلەكتێبیدیسپلینوسزادادەنووسێت»دەسەاڵتواقیعەكانبەرهەم
دەسەاڵت گەمەكانی دروستدەكات. حەقیقەت« »سروتەكانی و دەهێنێت«
تەنهالەپەیوەندینێواندەوڵەتوڕەعیەتەكانیدایانلەنێوانئەندامانی
چینەكۆمەاڵیەتیەجیاجیاكانداخۆیانمانیفێستناكەن.دەسەاڵتزۆرلەوە
پەیوەندیە هەموو تۆڕی ناو ڕۆدەچێتە دەسەاڵت دەهاوێت. پەلوپۆ زیاتر
كۆمەڵگەوە« قواڵیی »تەواو تا ئابوورییەكانەوە و سیاسی و كۆمەاڵیەتی
بواری تیۆرناسی لە نەوەیەك تــەواوی .)27 .1977a Foucault(
فۆڕمەكانی كە كردووەتەوە لەوە جەختیان پۆستكۆڵۆنیاڵیزم و فێمینیزم
مەعریفەسەربەخۆنینلەدەسەاڵت.فۆكۆلەهاوكێشەیەكیتیۆریڕۆشندا
گوزارشتیلەمبیرۆكەیەكردووە.»هیچپەیوەندییەكیدەسەاڵتبوونینییە
مەعریفەیەكیش هیچ مەعریفی، كایەیەكی الیەنەی دوو پێكهێنانێكی بەبێ
بوونینییەئەگەرلەهەمانكاتداپێشترگریمانەیپەیوەندییەكانیدەسەاڵت

نەكاتوپێكیاننەهێنێت.«)27(.

نەخۆشیە دەزگــای لەسەر مێژووییەكانیدا دیراسە لە ــراوە، زان باش وەك
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فۆكۆ بەندیخانە، نەخۆشخانە، قوتابخانە، سەربازی، دەزگای عەقڵییەكان،
مشتومڕیئەوەیكردكە»تەكنەلۆجیا«مۆدێرنەكانی»دەسەاڵت«كائینی
دەستەمۆوسوودگەرادروستدەكەن.ئامڕازەكانیدەسەاڵتیمۆدێرنئاسانن:
یان لەدەزگایسەربازیوقوتابخانە »شێوازێكیهەڕەمیچاودێریكردن«
ڕوانین تاكە یەك بۆ بێت موكین دەكات وا »كە ــەزراوە دام بەندیخانەدا
ئینجا .)173 .1977a Foucault( ببینێت.« شتێك هەموو هەمیشە
»حوكمدانێكیئاساییكەرەوە،«كەپێكهاتووەلەكۆمەڵێكیاساوڕێساكە
پێویستیانبەچاودێریبەردەوامە،دادەنرێت.قوتابیوسەربازونەخۆشی
دەكەن بیروبۆچوونیان داخڵی ڕێسایانە یاساو ئەم زیندانییەكان و عەقڵی
سزایی میكانیزمێكی بۆ موعەرەزن هەموویان ئێستا دەكەن. ناوەكی بە
جیاوازی دەكات، »بەراورد دەسەاڵتە( ئەم )واتە ئەمە بچووك. )جزائی(
ئەنجامدەداتووەدەر ڕیزبەندیهەڕەمیدروستدەكات،هاوتوخمی دەكات،
theorginal;183(».دەنێت.بەكورتی،هەڵدەستێتبەئاساییكردنەوە
لە بریتییە كە ئارادایە، لە »تاقیكردنەوە« دواجــار، .)emphasis
سزای و دەداتــەوە پاپەندەكان پاداشتی كە سروتیی یەكجار پرۆسەیەكی
كاردەكات ڕووكەشانە مۆدێرن دەسەاڵتی پێیە، بەم دەدات. ناپابەندەكان
)قوتابیان، تاكەكان ــارەی دەرب مەعریفە كۆمەڵێك كۆكردنەوەی بەهۆی
نەخۆشەعەقڵییەكان،سەربازەكان،زیندانییەكان(كەلەڕێیەوە)ئەوتاكانە(
كاتێك دەبێت سەركەوتووتر سیستەمەكە دەكرێن. چاودێری بەردەوامی بە
مامۆستا، لەالیەن تەنها نەك تازەكەدەسەپێنرێت ئینتیزامیە« »دەسەاڵتە
خۆشیەوە تاكەكە لەالیەن بەڵكو بەندیخانەوە بەرپرسی نیزام، ئەفسەری
هەم مۆدێرن مەبەستیدەسەاڵتی كردووە. بیروبۆچوونی داخڵی ئەمەی كە
بەدەستهێنانی»ئەوپەڕیشیدەت«ەوهەمكردنیئەمەیەبەكەمترینتێچوون
لەروویئابووریوسیاسیشەوە.ئامانجەكەگردكردنەوەیژمارەیگەورەیەلە
تاكەكانلەدەزگایەكدا،بەاڵمبەكارهێنانیئەممیتۆدەشاراوەونادیارانەی
مەبەست كورتی، بە بوروژێت. كەم« ئەوەی«بەرهەڵستكاری بۆ كۆنتڕۆڵە
لەتەكنەلۆژیاینوێیدەسەاڵت»زیادكردنیدەستەمۆكردنوسوودوەرگرتنە
لە .)218 .1977a Foucault( سیستەمەكە« توخمەكانی هەموو لە
كە خستەڕوو ئەوەی فۆكۆ 1976یــدا، ساڵی پێش نووسینەكانی زۆربەی
و تەوحیدی دەسەاڵتی بەرامبەر ببێت ناشێت تەحەدیەكیسەركەوتوو هیچ
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ئینتیزامیمۆدێرنیتی.بەاڵمدواتر،ماترێكسیدەسەاڵتیبەتەواوەتیخاڵی
كە دەبینرێت سێكسوالێتیدا مێژووی لە وەك بەرهەڵستكاریش، لە نەبوو
ناوچە ئاستی لە دەسەاڵت لەبەرئەوەی باڵوكرایەوە. 1976دا لە یەكەمجار
دیاریكراوەكانیكۆمەڵگەدالەگەڕدایە،ئەواشوێنەكانیبەرهەڵستی،كە»لە
.1978aFoucault(»لەتۆڕیدەسەاڵتدامەوجودن هەمووشوێنێك
95(،ناوچەییشدەبنولەمەشقەڕۆژانەییەكانداخۆیانمانیفێستدەكەن.
تێكبشكێننوڕێگری نۆرمەكان بەرهەڵستی دەشێتشوێنەهەمەالیەنەكانی
فۆكۆ هەروەها هاوتوخمەكان. و هاوشێوە كۆمەڵگە دروستبوونی لە بكەن
لە »بەرهەڵستییەكان بەرهەڵستكارییەكان«: »فرەیی بە داوە ئاماژەی
كەمەوە )هێترۆجینیەس(ی ناهاوتوخمی پرەنسیپێكی چەند ئەنجامی
دروستنابن،هەروەهاهەڵفریواندنێكوپەیمانیپێویستیەكیخیانەتلێكراو
وەك ئەوان دەسەاڵتەوە، بە پەیوەندیدا لە نامۆكەن گوزارشتە ئەوان نین.
پێچەوانەینكۆڵیلێنەكراو)irreducibleopposite(لەسەردەسەاڵت
هەڵكۆڵراون)emphasisadded;96(.دووساڵدواترنووسینەكانی
فۆكۆلەسەرئێرانتەركیزیانكردەسەربزووتنەوەیئیسالمگەرا،كەوەك
لەدواییدادەبینین،وەكفۆڕمێكیبەرهەڵستی»نكوڵیلێنەكراو«بەرامبەر

بەهەیمەنەیخۆرئاواجیایكردنەوە.
و لیبراڵیزم، بەرامبەر فۆكۆ الی تووڕەكەرترەكان تەحەدیە لە یەكێك
بۆ بوو ئەو ڕەتكردنەوەی ئۆرسۆدۆكس، ماركسیزمی بەرامبەر  كەم النی
چینە كە كرد ئەوەی مشتومڕی ڕۆشنگەری. سەربەستیخوازەكانی بانگەشە
دەسەاڵتدارەكانیكۆمەڵگەخۆرئاواییەكانبەرەبەروازیانلەفۆڕمەتەقلیدی
لەبەرئەوەیچینیهەڵبژاردەبوونە وتوندوتیژترەكانیدەسەاڵتهێنانەك
چینێكی»مەدەنی«تروخەمخۆرتر،بەڵكولەبەرئەوەیلەسەدەیهەژدەدا
تەكنەلۆژیایەك داهێنا، زیرەكانەتریان كۆیالیەتی« »تەكنەلۆژیایەكی
بۆچوونی بە ــە. ــدان دڕن ــزای س لە بــوو بەرهەمهێنتر و كاریگەرتر كە
فۆكۆ،«)رۆشنگەری،(كەكەشفیئازادیەكانیكرد،دیسپلینەكانیشیداهێنا«
شۆڕشی یەكسانخوازی یاسایی چوارچێوەی زیاتر هەتا .)222 .1977a(
فەڕەنسیدەشاردرایەوە،میكانیزمیكۆنتڕۆڵكەریدەسیسەئامێززیاتردەبوو

لەكارگەودەزگایسەربازیوقوتابخانەوبەندیخانەدا:
تری تاریكەكەی الیەنە ئینزباتییەكان میكانیزمە گشتاندنی و پەرەپێدان
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بە هەستاوە كە گشتیەی، یاساییە فۆڕمە ئەو دەردەخــەن. پرۆسانە ئەم
زامنكردنیسیستەمێكلەومافانەیكەبەشێوەیەكیسەرەتایییەكسانخواز
بوون،لەالیەنئەممیكانیزمەبچووكەڕۆژانەییەفیزیكیانەوهەروەهاهەموو
نە و یەكسانخوازن نە بنەڕەتدا لە ئەوسیستەمانەیدەسەاڵتیجوزئیكە
هەروەها كراوە. پشتگیری دیسپلینەكان، دەڵێین پێیان ئێمە و هاوسەنگن
بەشێوەیەكیڕەسمیڕژێمینوێنەرڕاستەوخۆوناڕاستەوخۆ،بەهەبوونی
ئەوەی بۆ هەمووان ئیرادەی بۆ دەكات شیاوی گەیەنەر، بەبێ و گەیەنەر
بۆ گەرەنتییەك بناغەدا لە دیسپلینەكانیش پێكبهێنن، سەروەری ئۆتۆریتی
ملكەچبوونبۆهێزەكانودەزگاكانفەراهەمدەكەن.دیسپلینەڕاستەقینە
جەستەییەكانبنەڕەتیئازادییەڕەسمییەیاساییەكانیانپێكهێناوە.)222(2.

لەمۆدێرنیتیوڕۆشنگەریچەندین فۆكۆ یەكجارڕەخنەگرانەی هەڵوێستی
دەیەیەمشتومڕیلەسەركراوە.دیارترینڕۆشنبیرەنەیارەكانیشی،یۆرگن
هابرماس،ڕەخنەیگرتووەلەعەقاڵنیەتیئامڕازییڕۆشنگەریوهەیمەنە
و ڕۆشنگەری دەستكەوتەكانی ئامادەنەبوو هابرماس بەاڵم تەكنەلۆژیەكەی.
میتۆدی كە كرد ئەوەی مشتومڕی ئەوە، لەبری بكاتەوە. ڕەت مۆدێرنیتی
دامەزراوە. غەفڵەت و بۆشایی لەسەر مێژوو نووسینی بۆ فۆكۆ جینالۆجی
ڕۆشنگەری سەردەمی ڕیفۆرمەكانی لە باسی فۆكۆ كاتێك بوو چی لەبەر
دەكردلەسەدەیهەژدەوسەرەتایسەدەینۆزدەدا،چەندمەسەلەیەكی
پەرەسەندنی كانت، الی ئەخالقی تیۆری كێشەكانی وەكو كــردەوە جیا
سوودگەرا، فەلسەفەی هاوكێشەی )تاوان(جینایات، دادوەریی سیستەمی
لەسەر گفتوگۆ جەوهەری بەشێوەیەكی ئەوەی بۆ نەبوو سەركەوتوو بەاڵم
دامەزراندنیفۆڕمەدەستوورییەكانیحكومەتبكاتكەدەسەاڵتیدەوڵەتیان
خەڵك« سەروەری بۆ ئەمیرەوە سەروەری لە دەگواستەوە »ئایدۆلۆژیانە

)289.1995Habermas(؟

یاسا لە دەبینییەوە كەمی زۆر گرنگییەكی فۆكۆ بوو چی لەبەر هەروەها
ئازادیە بەرچاو بەشێوەیەكی كە ڕابـــردوو، ســەدەی دوو مۆدێرنەكانی
مەدەنییەكانیانبۆزۆرێكلەوئەندامانەیكۆمەڵگەبەرفراوانكرد،كەپێشتر
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بێبەشومەحرومبوون،لەوانەشژنانوكەمینەكان؟بۆچیئەمجۆرەیاسا
مەدەنیانەیتەنهاوەكسەرچاوەیفریوداندەبینیەوە»نابێتهەڵخەڵەتێین
شۆڕشی دوای لە جیهاندا لەسەرانسەری كە دەستوورانەی ئەو هەموو بە
فەڕەنسییەوەداڕیژراون،یاساكاننووسراونەتەوەوپیاچوونەوەیانبۆكراوە،
ئەو ئەمانە دەنگە: دەنگە پڕ و نەوەستاو تەشریعی چاالكییەكی سەرجەم
كرد ئاساییكەرەوە بنەڕەتدا لە دەسەاڵتێكی لە وایان كە بوون فۆڕمانە
بەوەدا دانی هابرماس .)144 .1978a .Foucault( بێت« قبوڵكراو
ناكەمیكانیزمەیاساییەكان،كەئازادییەكانلەدەوڵەتیڕەفاهیمۆدێرندا
»ئازادی كە یاساییانەن میكانیزمە ئەو هەمان دەكەن، زامن هاواڵتی بۆ
لەمشتومڕیدا بەاڵم مەترسییەوە.« دەخەنە گریمانكراوەكان سوودمەندە
ئەمكێشانە بۆ ئەوەیڕەخنەگرانەچارەسەر لەبری ئەوەشیخستەڕووكە
شت ڕۆشنگەری سەربەستیخوازەكان«ی »جموجۆڵە لەسەر و بدۆزرێتەوە
دەهێنێتە مۆدێرنەكردن ئاڵۆزیی »ئاستی جۆرێك بە فۆكۆ بنرێت، بنیات
كەرت ئاركۆلۆجیە دیراسە لە سادەیی بە جیاوازیانە ئەم كە خــوارەوە«

.)290.1995Habermas(كەرتبووەكانیدابزردەبن

كرۆكێكیئیستشراقیهایدگەریانە؟
پێدەچێتزیاترلەهەرهەڵوێستێكیتریفەلسەفی،ڕەخنەیمارتنهایدگەر
هایدگەر فۆكۆ. كاری كردبێتەسەر كاریگەری مۆدێرنیتی و تەكنەلۆجیا لە
هەوڵیداخۆیلەهەردووترادسیۆنی)میتافیزیكیوعەقاڵنیەكان(وترادسیۆنی
)زانستیوتەكنەلۆژییەكان(یخۆرئاوابەدووربگرێت.لەنەخشەكێشانیدابۆ
وەگەڕخستنی بە هەستا دژەمێژووگەرا، و ئۆنتۆلۆژی نوێی بیروبۆچوونێكی
ڕووكەش بە بەدواداچوونە بۆ زۆر ڕۆمان-كاسۆلیكی الهووتی چەمكگەلێكی
Heidegger( مۆدێرن مرۆڤی »شكستی« لەسەر عیلمانییەكەی
وەسفكرد )Subjectivity( زاتیبوون بە مۆدێرنیتی هایدگەر .)1962
چەندین بۆ تەقلیدیانەی و سیۆكراتی بەها لەو دوور بوو هەنگاوێك كە
مانا كە تەقلیدانەی ئەو غیابی لە پێناسەكرد. سیاسەتیان و ئاكار سەدە
وبونیادویەقینیانبەجیهانبەخشی،بابەتیمۆدێرنپشتیبەئیدراكی
مرۆڤوهەستوعەقاڵنیەت)rationality(بەست.بااڵدەستبوونبەسەر
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بەدواداچوونە ژیان. ئامانجی بووەتە كارەوە و زانست ڕێی لە سروشتدا
مێژووییەمۆدێرنەكانچەمكێكیپێشكەوتنیانبەرهەمهێناكەپشتیبەچنگ
بە هەرچەندە، بەستووە. سروشت كۆنتڕۆڵكردنی بە و تەكنەلۆژیا كەوتنی
بااڵدەستبوون بۆ نەهاتووە كۆتایی هەرگیز بزوێنەرە ئەم هایدگەرەوە، الی
بەسەرئۆبجێكتەكاندا)وبەسەربابەتەكانیتریشداگەرپێناسەیانبكەین(
جیهانی لە مرۆڤایەتیدا بــەدوای گەڕان هەبووە. كارەساتئامێزی ئاكامی
مۆدێرندابەتەواوی»نامرۆڤایەتی«بەرهەمهێناوەتەوە.زاتیەتومۆدێرنیتی
ڤێرژنە لە ئیدی لوتكە، تۆتالیتاریدا«دەگاتە لە»تەكنەلۆژیایەكیجیهانی
هەرچەندە نازییەكەیدا، و سۆڤیەتی ڤێرژنە لە یاخود بێت ئەمریكییەكەیدا
.1987Steiner(هایدگەرناهاوسۆزنەبوولەگەڵئەوەیدواهەمینیاندا
127.1984seealsoGillepsie;28–28(.تەنهالەڕێیداننان
مەرگی ڕووبەڕووبوونەوەی سەرەنجام ڕێی لە و ئینساندا سنوورەكانی بە
ئازاد تەكنەلۆژیا و زانست دۆگمای لە خۆیان دەتوانن مرۆڤەكان خۆیانەوە

بكەنوژیانێكیڕەسەنبژین.
بانگەشەیهایدگەربۆویژدانوپرسینەوەلەمۆدێرنیتیخۆرئاوابەفۆڕمە
خۆرهەاڵتییەكانیتێڕامانتەشبیهكراوە،لەوانەشنەریتەیابانیەكانیئەندێشە
ئەم .)174 .1984 Gillepsi ;33 .1987 Steiner( زوهدییەكان
تایبەتی بە كۆمێنتدەر، چەندین فۆكۆ. بە شوبهێنراوە دووبارە حاڵەتەش
ئواشاوبئاماژەیبەسەرقاڵبوونیفۆكۆداوەبۆچەندینفۆڕمیجیاجیای
سۆفیگەری)چمەسیحیوچجولەكە(وهەروەهاجادووگەری،غەیبناسی،
عیرفانناسی)306.1989Schaub(.هەندێكیتربەدواداچوونیانبۆئەوە
كردووەكەداخۆسەرقاڵبوونێكبەفیكریخۆرهەاڵتییەوە،لەوانەشبودیزم،
خۆرئاواییەكانی تەكنەلۆژیا لە فۆكۆوە ڕەخنەی پشت لە بووبێت كاریگەر
تەحقیقكردنی كە دەخاتەڕوو ئەوە شاوب  خۆرئاوا. ئەخالقی و دەسەاڵت
بەردەوامیفۆكۆلەسنوورەكانوئیكتشافیئەوبۆسنوورشكاندنەكانلەالیەن
»دژە-گوتارێكیخۆرهەاڵتییەوەكەمەعریفەیخۆرهەاڵتیوەردەگرێتدژبە
كە خۆرهەاڵتێك تێكراوە«، كاری كۆنتڕۆڵكردن خۆرئاواییەكانی ستراتیژە
بەشێوەیەكیگریمانكراوهەربەنامەفهومیمایەوەبۆدنیایئەوروپیمۆدێرن
لە هەر فۆكۆ پێدەچێت توند، ڕۆمانسییەكی وەك هەر عەقاڵنی)308(. و
دوورەوەونامۆیانەستایشیخۆرهەاڵتیكردبێتوپێیسەرسامبووبێت،لە
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.1967Brinton(كاتێكدالەژیانیخۆیداهەروەكخۆرئاواییەكمایەوە
.)206

سەرباریئەمە،فۆكۆلەپێشەكییئەسڵیكتێبی)شێتیوشارستانێتی(
دا)1961(،ڕەخنەیگرتلەچەمكەخۆرهەاڵتییەكانووەك»ئەویدی«

موتڵەقلەخۆرئاوایعەقاڵنیفراوانخوازسەیریكردن:

ئەو خۆرهەاڵتە، كە هەیە، بەشێك خۆرئاوادا ڕێژەیی گەردوونیبوونی لە
خۆرهەاڵتەوەكئەسڵبیریلێدەكرێتەوە،وەكخاڵیگێژبوونخەونیپێوە
دەبینرێتكەشوێنیهاتنەدونیاونۆستالژیاوپەیمانەكانیگەڕانەوەیە،ئەو
خۆرهەاڵتەیكەخۆیبۆهزریئیستعمارییخۆرئاواپێشكەشدەكات،بەاڵم
لەهەمانكاتدابەدەستگەیشتنیناكۆتاسەختە،چونكەهەمیشەوەكسنوورێك
تیایداخۆرئاوادروستبوو،بەاڵم دەمێنێتەوە،وەكشەویدەستپێكردنكە
هەرلەوێشداهێڵێكیجیاكەرەوەیكێشا.خۆرهەاڵتهەمووشتێكەبۆخۆرئاوا
لەكاتێكداخۆرئاواهیچنییە)بۆخۆرهەاڵت(بەاڵملێرەدایەكە)خۆرئاوا(
پێویستیبەگەڕانەبۆهەرشتێككەدەشێتحەقیقەتەدروستكەرەكەیبێت.
Foucault(.پێویستییەلەمێژوویئەمدابەشبوونەگەورەیەبكۆڵیتەوە

)iv.1961

لە جۆر هەمان بەدەست دەناڵێنێت خۆشی فۆكۆ كاری ئەمە، سەرباری
دوالیزمەوە.هەرچەندەلەوەرچەرخانێكیسەیردا،پێدەچێت»رۆژهەاڵت«ی
مۆدێرنیش خۆرهەاڵتی دونیای هەروەها و گریكۆ-رۆمان دونیای فۆكۆیی،
بەشێوەیەكی وێنەیدەكێشێت، ئەو ئەوكۆنتراستەی لەخۆبگرێت،چونكە
سەرەكیلەنێوانتەقلیدومۆدێرنیتیدایەوەكلەوەیلەنێوانخۆرهەاڵتو
خۆرئاوادابێت.جۆرەپۆلێنكردنێكیپەیوەندیدارلە)جینالۆجیایئەخالق(ی
نیتشەدابەدیدەكرێتكەلەوێلەپۆلێنكردنیدابۆ»نەژادەخانەدانەكان«
ژمارەیەك  – توندوتیژی زەروورییەكانی دەركەوتنە بۆ وەسفیدا لە – و
شكست »ناتوانیت دەهێنێت: ناو فرەچەشن پێش-مۆدێرنی كۆمەڵگەی لە
بهێنیتلەبینینیئەوەیكەلەژێرهەمووئەمنەژادەخانەدانانەدا،دڕندە
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كێویەكە،دڕندەسپیڕوخسارەشكۆمەندەكەبەتاسەوەخۆیمەاڵسداوە
ناو بە ناو شاراوەیە كرۆكە ئەم سەركەوتن. و غەنیمەت بۆ لەگەڕاندایە و
پێویستیبەتەقینەوەهەیە،پێویستەگیانەوەرەكەدووبارەبێتەوەدەرەوە
وبچێتەوەناوژیانیكێوی:خانەدانییڕۆمانی،عەرەبی،جێرمانیویابانی،
قارەمانەهۆمیرۆسییەكان،جەنگاوەرەئەسكەندەناڤییەكان.ئەمپێویستیەلە

نێوهەموویانداهاوبەشە«)41-40.1967(.

الیفۆكۆ،دوالیزمێكسەرهەڵدەداتكەتیایدانیزامی)ئۆردەر(یكۆمەاڵیەتی
پێش-مۆدێرن)كەوادانراوەلەزۆرلەكۆمەڵگەكانیخۆرهەاڵتیناوەڕاستو
ئەفریقاوئاسیایئەمڕۆئیشیپێبكرێت(ئیمتیازیزیاتریپێدەدرێتلەچاو
تەنها نەك گرفتئامێزە، بیركردنەوەیە ئەم مۆدێرنەكەدا. خۆرئاواییە نیزامە
لەبەرئەوەیفۆكۆگریمانەیخۆرهەاڵتێكیبێگەردیشاعیریدەكاتلەبەرامبەر
بێ هیستۆریۆگرافیای كە لەبەرئەوەش بەڵكو »عەقاڵنیدا« خۆرئاوایەكی
بابەتوخۆرهەاڵتیئایدیاڵالیفۆكۆئەوتەرزانەیگوتاردووبارەبەرهەم
چاوپێكەوتنێكی لە نموونە بۆ پیاو. دەخەنەسەر تەركیز كە دەهێنێتەوە،
هەندێك بە بەستەوە »شەرق« بۆ سەرسامبوونی فۆكۆ دا، 1982 ساڵی
نۆستالژیاوەبۆسیستەمیڕیعایەتكردنیفەرمانپێكراوەكانیكەسیستەمێكی
ئەرستۆكراتیوباوكساالرەومۆدێرنیتیبەفۆڕمێكیبێڕەحمانەیتاكگەرایی
جێگەیگرتووەتەوە.ئەمجۆرەنەریتەپڕپلەبەندیەهەستاوەبەڕێكخستنی
و ســەرەوە چینی ژنان، و پیاوان گەنجەكان، و گەورە نێوان پەیوەندی
خوارەوەلەكۆمەڵگەپێش-مۆدێرنەكاندا،كەئەمەشتێكەلەوەدەچێتفۆكۆ

لەمستایشەیالیخوارەوەدابۆبێدەنگیزۆرلەبارەیەوەبێئاگابێت:
لەوانەیەبێدەنگیڕێگایەكیزۆرسەرنجڕاكێشتربێتبۆدروستكردنیپەیوەندی
داخەوە بە كە شتانەی لەو یەكێكە بێدەنگی پێموایە خەڵكدا.... لەگەڵ
البراوەلەكلتورماندا.ئێمەخاوەنیكلتورێكیبێدەنگینین،هەروەهاخاوەنی
كلتورێكیخۆكوژیشنین.وابزانمیابانییەكانهەیانە.ڕۆمانیەسەرەتاییەكان
یاخودیۆنانیەسەرەتاییەكانفێركرانكەبەڕێگەیزۆرجیاوازبێدەنگبن
بەگوێرەیئەوخەڵكانەیكەلەگەڵیانداتێكەڵدەبوون.بەمپێیەبێدەنگی
تردا. ئەوانی لەگەڵ بوو پەیوەندیەك ئەزموونكردنی دیاریكراوی فۆڕمێكی
من پێبدرێت. گرنگی ئەوەیە شایەنی ڕاستیدا لە كە شتێكە ئەمە پێموایە
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)ethos( ئیسۆسێكی وەك ئەكەم بێدەنگی پەرەپێدانی لە پشتگیری
)40.1999citedinCarrette(3.كلتوری

دووبارەلێرەشدا،سەدایهایدگەرهەیە،كاتێلە)بوونوكات(دادەنووسێت
ئەوگوتارەیدواجارلەڕێیەوەخودلەقسەكردنیبەرزیبێهودەیئەوانی
»مانەوە بێدەنگییە. گوتاری دێت، بەدەست ویژدان و دەهێنرێتەوە دیەوە
بەبێدەنگیوەكئەگەرێكیسەرەكیگوتاروەسفكراوە....گوتاریویژدان
كۆی لە هەروەك .)246 .1962 Heidegger( گۆ« نایەتە هەرگیز
ئیستیشراقی كرۆكێكی كە ڕادەیەی ئەو تا دەیبینین، لێكۆڵینەوەیەدا ئەم
بە پەیوەست نییە گوتارێك گوتارەكە دەكرێت، دی بە فۆكۆدا كاری لە
بەڵكوگوتارێكیفەلسەفیوزەمانییە،گوتارێككە جوگرافیاوشوێنەوە،
بەنێودابەشبوونیخۆرهەاڵت/خۆرئاواداگوزەردەكاتوزۆربەچڕیشپشت
بەنیتشەوهایدگەردەبەستێت.»خۆرهەاڵت«یفۆكۆبەشێوەیەكیشاراوە
بێدەنگی )بڕوانە بێدەنگی و )intuition( بەسیرەت بە دەدات ئیمتیاز
پێش- كۆمەاڵیەتیە نیزامە لە خوارەوە چینەكانی و ژنان گەنجان، زۆربەی
مۆدێرنەكاندا(وەكشێوازەپەسەندكراوەكانیگوتارودەرگایئەوئەگەرەش
دەخاتەسەرپشتكەفۆڕمەپێش-عەقاڵنییەكانیفیكردەشێتبەهەڵەوەك

لێكبدرێنەوە.4 فۆڕمەسەرو-عەقاڵنییەكان
گوتاری لە ە دراو بێدەنگی بە بایەخ تایبەت شێوەیەكی بە فۆكۆ، الی
لەسەر ئیشی فێمێنیستەكان ئەوەی )واتە، سێكس سەبارەت خۆرهەاڵتیدا
كتێبی لە تەحەدی(. بۆ سەرەتایەكە تەنها خۆرهەاڵتەوە لەبارەی ئەكەن
گەورە ئیجرائاتی دوو كە دەنووسێت فۆكۆ سێكسواڵێتی(دا، )مێژووی
سێكس زانستێكی خۆرئاوا سێكس. حەقیقەتی بەرهەمهێنانی بۆ هەبووە
بۆ بوون ئیجرائاتێك چەند كە بەرهەمهێنا، scientia(ی sexualis(
وتنیحەقیقەتیسێكسبەئاڕاستەیفۆڕمێكلەمەعریفەوەكدەسەاڵت،
لەكاتێكداخۆرهەاڵتشتێكیزۆرجیاوازیبەرهەمهێنا.بەاڵمتێبینیئەوە
بكەكەلێرەداچۆنڕۆمابەیەكەوەلەگەڵكلتورەكانیئاسیاوخۆرهەاڵتی

ناوەڕاستداڕیزكراوە:
هونەری ... عەرەبی-ئیسالمییەكان كۆمەڵگە ڕۆما، هیند، یابان، چین،
ئیرۆتیكا)arserotics(یانبەخۆیانبەخشیوە.لەهونەریئیرۆتیكادا،
كە پێكدێت، مەعریفەیەك وەردەگــیــرێــت... خۆیەوە چێژ لە حەقیقەت
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دەبێتبەنهێنیبمێنێتەوە،نەكبەهۆیتوخمێكیبەدناویەوەكەلەوانەیە
لەبەرپێویستیهەڵگرتنیلەمەزنترین بخرێتەپاڵمەبەستەكەیەوە،بەڵكو
و كاریگەرییەكەی دركاندنەوە بەهۆی عورف، پەپێی چونكە، زەخیرەدا،
چاكییەكەیلەدەستدەدات.لەدەرەنجامدا،پەیوەندییەكەلەگەڵبااڵدەست،
كەنهێنییەكانالیخۆیهەڵدەگرێت،گرنگییەكیزۆریهەیەوتەنهائەو،
كەبەتەنیائیشئەكات،دەتوانێتئەمهونەرەپەخشكاتەوەبەشێوازێكی

)58-57.1978aFoucault(.نهێنی
ئەوانەی فۆكۆ الی كە بهێنرێت بەدەست دەرەنجامە ئەو دەكرێت لێرەوە،
،)ars erotics( ئیرۆتیكا هونەری ڕۆمانسیكردنەی بە لەم بەدگومانن
یاهیواخوازبوونپەردەالدەنلەسەرئەمبێدەنگیانەبەساناییهەڵوێستی
ئەگەر بەرهەمهێناوەتەوە. دووبارە سێكس بەرامبەر مۆدێرنیان خۆرئاوایی
خۆرهەاڵتناسیمانایلەقاڵبدانیخۆرهەاڵتوشێوازیخۆرهەاڵتیانەیژیان
بێت)ئیدیلەرێیشكۆمەندكردنییەوەبێتیابەدناوكردنییەوە(،ئەگەرمانای
بەڕۆمانسیكردنیسێكسینامۆیخۆرهەاڵتبێت)چسێكسیفرەڕەگەزبێت
یاخودهاورەگەز(،ئەواڕەنگەفۆكۆخۆرهەاڵتناسبووبێت.ئەمەحاڵەتەكەیە،
خۆرهەاڵتا بەالی فۆكۆ سیاسی و فیكری هاوسۆزی پێدەچوو هەرچەندە
بڕواتبەهۆیشێوەژیانیپێش-تەكنەلۆژیاییتروخۆبەختكردنییەوەلەڕێی

خۆرئاواوە. ئیمپریالیزمی
بۆ فۆكۆدا تەحلیلی لە دووفاقیە جیهانبینییە ئەم دووەمی دەرەنجامێكی
كتێبی لە هەر كە دەردەكــەوێــت مۆدێردنەكان ئەوروپییە سێكسواڵێتیە
مێژوویسێكسوالێتیداهەیە.لەكەشفكردنیڕیشەكانیتەكنەلۆژیاتازەكانی
سێكسواڵێتیسەدەكانیهەژدەونۆزدەدا،فۆكۆبەكورتیباسیكاریگەری
كۆڵۆنیاڵیزمیلەسەربانگەشەزانستییەكانكردووەوتەحلیلینەژادپەرستی
ستۆڵەر ئان وەك لێكراوە. گوزارشتی خۆرئاوا لە كە ئەوەی وەك كردووە
دەڵێت،گوتاریئەوروپیمۆدێرنلەسەرسێكسواڵێتی،النیكەمبەشێوەیەكی
كە بنیاتنراوە كۆمەاڵیەتی )تەتبیقی( نەریتی هەندێ مەبنای بەر جوزئی،
ئابووری تری الیەنی زۆر ڕاستیدا، لە خۆرئاواییە. ئیمپریالیزمی ئەنجامی
دروستبوون. پەیوەندیەوە ئەم ڕێی لە ئەوروپیش كلتوری و سیاسەت و
و موستەعمەرە هەردووك لە بۆرژوازییەكان شووناسە دەنووسێت ستۆڵەر
نەژاد« بە بوون موشەففەر توند »بەشێوەیەكی ئیمپریالییەكاندا پایتەختە
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وڕەنگدانەوەیكۆمەڵێكمەراقبوونكەلەپەراوێزەنائەمینەكانینێوان
نوخبەیئەوروپیوڕەعیەتەكانیانلەموستەعمەرەكانداسەرچاوەیگرتووە،
ئەوسنورە تێكەڵەكانداكە منداڵەخوێن و لەگەڵسپیپێستەهەژارەكان
وادانرانهێڵێك تازەكانیسێكسواڵێتی پێناسەدەكەن.چەمكە هەڕەمەكیە
Stoler(5بكێشنلەنێوانئەمپولێنكردنەكۆمەاڵیەتیەبەردەوامگۆڕاوانەدا

.)100.1995
خۆرئاوادا، تازەكانی تەكنەلۆژیا لە كە كرد ئەوەی مشتومڕی فۆكۆ بەاڵم
ئامانجیگوتاریسێكسئەوەنەبووهەستێتبەكۆیلەكردنوئیستغاللكردنی
دووپاتكردنەوەی ئامانجی تەنها تر، ژێردەستەكە(ی یان كارگەرەكە )چینە
خودیبۆرژوازیبوو.هەرچەندەتامەزرۆییانەنزیكبوەوەلەدانپیانانێككە
دیانە«، لەم»ئەوی بكرێت« دەبوایە»تەریك بۆرژوازی دەڵێتجەستەی
فۆكۆهەڵنەستابەدەستنیشانكردنیسروشتینەژادییئەوەیكەگەیشتووەتە

:)métissage–ترسێكلەدوورەگبوون)هەجینبوون

ئــەوەی بۆ نەبوو چینەكان سێكسی سەركوتكردنی گــەورەكــە مــەراقــە
ئیستغاللكرێن،بەڵكوجەستەوقودرەتودرێژیتەمەنوفرزەندونەسەبی
چینەكانبووكە»حوكمیاندەكرد.«..پێویستەوەكخود-دووپاتكردنەوەی
بۆرژوا دی.. یەكێكی بەكۆیلەكردنی وەك نەوەكو بڕوانرێت لێی چین یەك
پەرەی بپارێزرێت، بكرێت، ڕیعایەت كە فەراهەمكرد بۆخۆی جەستەیەكی
پێبدرێت،ئیدامەیپێبدرێتبەرامبەرچەندینمەترسیوبەریەككەوتنیزۆر
و جیاواز بەها هێشتنەوەی پێناو لە دی لەوانی بكرێت تەریك بۆئەوەی و

)123.1978aFoucault(.نابەرابەرەكەی
ڕستەیەی لەم بكەرنادیار بەكارهێنانی پێدەدات، ئاماژەی ستۆڵەر وەك
فۆكۆدائەوڕاستیەیداپۆشیوەكەئەمنازهەڵگرتنوپەرەپێدانەیجەستەی
بۆرژواپێویستیبەكۆمەڵێكیتەواوكەنیزەكوخزمەتگوزاروخزمەتكاری
ئەركانەیان ئەم موستەعمەرەكاندا لە كە هەبوو دایەنەكان و سەرەكی
ڕادەپەڕاند.ئەمتەكنەلۆژیاتازانەیجەستەپشتیانبەستبووبە»كۆمەڵێك
پەیوەندیسێكسیوخزمەتگوزاریگەرموگوڕیئیستغاللكەرلەنێوانپیاوانی
پیاوانی و ئەوروپی ژنانی لەنێوان شوێنەكان، ئەسڵیی ژنانی و ئەوروپی
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ئەسڵییشوێنەكان،كەئەمەشبەهۆیسیاسەتیسێكسییچینونەژادەوە
.)111.1995Stoler(»بەرجەستەكرابوو

بەاڵمبۆچیفۆكۆلەگفتوگۆیەكیقووڵتریكلتوریكۆڵۆنیاڵیخۆیبەدوور
خەریك تەواو هاوچەرخ فەڕەنسی بیرمەندی ژمارەیەك كاتێكدا لە گرت،
بوونبەمجۆرەپرۆژەیەوە؟لەوانەیەشەیداییفۆكۆبۆنۆرمەكۆمەاڵیەتییە
نیزامە لەنێوان كە دووفاقیەی جیاكاریە ئەو و خۆرهەاڵت تەقلیدیترەكانی
نەیهێشتبێت پێدەدا، بەردەوامی پێش-مۆدێرنەكاندا و مۆدێرن كۆمەاڵیەتیە
ئەوروپییەكانی تەكنەلۆژیا كۆڵۆنیاڵیەكانی ڕیشە كەشفكردنی بە هەستێت
ئیمپریالیزمپێویستییبەگفتوگۆیەك سێكسواڵێتی.كەشفكردنێكیوردتری
و مۆدێرنیتی بەهۆی خۆرهەاڵت بەرەبەرەی تەحەولكردنی لەسەر دەبوو
نێوان فرەنەژادییەكانی سێكسییە پەیوەندیە و خۆرئاواییەكان مۆداڵیتیە
دانیشتوانە لەگەڵ خۆرئاواییەكان گەشتیارە یان كۆڵۆنیالیست ڕۆشنبیر،
ئەسڵییەكاندا.هەمووئەمەدەكراوایلێبكاتدووبارەبەشێوەیەكیجیدی
ئاڵوگۆڕێكی فۆكۆدا گوتاری لە بێت، پێیە بەم بكاتەوە. پرۆژەكەی لە بیر
بزرە، خۆرئاوادا و خۆرهەاڵت لەنێوان هەجینتر و ناجێگیرتر و نائەمینتر
بكرێت، بەدی هاوچەرخەكانیدا لە زۆرێك نووسینی لە دەكرێت هەرچەندە
دەروونشیكارییەكانیان تێڕوانینە كە مێمی ئەلبێرت و فانۆن فرانز لەوانەش
و الكان و فرۆید بە پشتی نەژادییەكاندا دابەشبوونە لەناو سێكس لەسەر
1967،مێمی فانۆن )بڕوانە بەستووە سارتەر و ماركس و هیگڵ هەروەها

.(1965
حیكایەتیمەزنـیفـۆكۆ

وەكفۆكۆلەساڵی1971دالە»نیتشە،جینالۆجیا،مێژوو«دادەنووسێت،
هەیمەنەی پرۆسەی ناكۆتای دووبارەبوونەوەیەكی كۆمەاڵیەتی دونیای
ئەركیان و ماف كە دەكات ئاشكرا خۆی سرووتانەدا »لەو كە نیشانداوە،
لەناو سەپاندووە«)85.1971Foucault(.گەڕانبەدوایحەقیقەتدا
مێژوودامومكیننەبووە.هەبوونیئارەزووبۆمەعریفە،كەئەركیموتڵەقی
مێژووە،بێكەڵكوتەنانەتوێرانكەربووە،چونكە»لەوانەبوودواجارمرۆڤ
بەهۆیئەمحەزەوەبۆمەعریفەتیاچێت«)96(.لەبەرئەوە،خاڵیسەرەكی
.)discontinuities( پچڕانەكانە كەشفكردنی مێژوودا ئەنجامدانی لە
لەمشێوازەتازەیەینووسینەوەیمێژوودا،كەئەولەباتیئەودەستەواژەیە
ناوینا»جینالۆجیا«یا»مێژوویكاریگەر-فعال«،فۆكۆئەوەیخستەڕوو
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كەجینالۆجیستواپیشانناداتكەدەتوانێتلەكاتیخۆیداتەنهابگەڕێتەوە
بۆ»نوێكردنەوەیبەردەوامییەكیلێكنەپچڕاو.«كاریئەو)جینالۆجیست(
لە»گەشەسەندنیجۆرێك،«ناچێتوگرنگیشناداتبەكێشانینەخشەی
)رووداوەكان بۆ جینالۆجیست خەمی بەڵكو خەڵكانێك.« »چارەنووسی
ئەو بۆ جینالۆجیست خەمی گچكەكانە«، »الدانە و )accidents –
و دەسەاڵت مۆدێرنەكانی میحوەرە زانی مایەی بوونەتە كە »هەاڵنە«یە
مەعریفە)81(.بەمبەپێیە،بەگوێرەیعورفینیتشە،فۆكۆبانگەشەیبۆ
جۆرێكیترلەمێژووكردلەگەڵپچڕانێكلەوەداكەئەوبەهیستۆریۆگرافیای

»سەرو-مێژوویی«وەسفیكرد.

بەاڵمتێڕوانینێكیوردترلەنووسینەجینالۆجییەكانیفۆكۆپێشنیاریئەوە
دەكاتكەفۆكۆزۆرجارحیكایەتەمەزنەكانیپێشووتریلەسەرمۆدێرنیتی
جێگەگرتووەتەوەبەمیتا-حیكایەتیخۆی،كەئەمەشتەرحێكیدووفاقیە
چاو لە پێبەخشراوە ئیمتیازیان تەقلیدییەكان كۆمەاڵیەتییە نیزامە تیایدا
حیكایەتە جێگرتنەوەی بە هەستا فۆكۆ مۆدێرنەكاندا. كۆمەاڵیەتیە نیزامە
لەسەر گوتارێك بە دەرونشیكارییەكان و ماركسیستی و لیبراڵی مێژوویە
تەوەرە كە بەرهەڵستی(، جاریش هەندێ )و چێژ و مەعریفە و دەسەاڵت
سەرەكییەكەیئەم)گوتارە(كۆنتراستێكیانتەرحێكیدووفاقیبوولەنێوان
كۆمەڵگەئەوروپییەمۆدێرنوپێش-مۆدێرنەكاندا.لەهەریەكێكلەدۆزینەوە
جینالۆجیەتەجریبیترەكانیدا،فۆكۆهەوڵیدائەوپرۆسەیەپیشانبدات،كە
جێیان سزا و سەركوتكردن پێش-مۆدێرنەكانی فیزیكییە فۆڕمە ڕێیەوە لە
گیراوەتەوەبەفۆڕمیمۆدێرنیسایكۆلۆژیتروبورهانیتر.ئەمفۆڕمەتازانەی
كۆتوبەندكردنمرۆییانەتردەركەوتن،بەاڵملەراستیداسەراپاگیرتروبەهێزتر
بوون،چونكەهەستانبەپۆلێنكردنوشتخستنەپاڵوتەشخیسكردنی
پزیشكی)diagnosed(وچاودێریكردنبەگوێرەیڕژێمێكیعیالجیی.

ئەوەیكرد لەكتێبی)شێتیوشارستانێتی(دا)1961(،فۆكۆمشتومڕی
كەلەخۆرئاوایئەوروپادالەكاتیڕێنیسانسدا،شێتییڕاستییەكیئاسایی
ئاماژەی فۆكۆ دەڕوانی. لێیان ڕێزیشەوە هەندێك بە تەنانەت و بوو ژیان
داوەبەشكسپیروسێرڤانتسبۆپیشاندانیئەوەیكەشێتەكان»بوونێكی
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یان كراوە دێهاتیی ناوچەی لە سەر بردووەتە سەرگەردانیان« و ئاسان
لەسەر»كەشتیگەمژەكان«)8.1965Foucault(.شێتییشوێنێكی
پەنجەرەیەك ببووە جار هەندێ كۆمەڵگەیانەدا. لەم لەخۆگرت دەستپێكی
لەسەرجیهانێكیدی.)بۆ دەدایتێ ئاماژەیەكی كە مەعریفە، و دانایی بۆ
بە درك شكسپیر )لیر(ی شا بوو، شێت كە كاتەدا لەو تەنها نموونە(
سروشتیڕاستەقینەیكچەبێڕەحمەكانیدەكاتوتێدەگاتلەوەیكەبەچ
لەیدی كردووە. بچووكەكەی)كۆردێلیا(دا لەگەڵكچە مامەڵەی گێلییەكەوە
ماكبێسكاتێكداڕمایەناوشێتییەوە،حەقیقەتیتاوانەكەیخۆیبۆكەشف
بوو.لەكاتیتردا،شێتیچارەنووسێكیتراژیدیبووەوشایانیبەزەییمان
پێش-مۆدێرندا، دونیای لە لە)هاملێت(دا. ئۆفیلیا هەروەكحاڵەتی بووە،
و خەیاڵدا بەسەر كردووەتەوە پەنجەرەیەكی تاڕادەیەك هەمیشە شێتی
دێوانە«ی »خەیاڵی قەرزاری هونەر« »داهێنانەكانی لە گەلێ هەروەها

شاعیرانووێنەكێشانومۆسیقارەكانن)29(.
ئەشكەنجە دەكــران، دەستگیر شێتەكان حەڤدەدا، سەدەی سەرەتای لە
لەماوەودوای ئەوەیكردكە ئەزیەتدەدران.فۆكۆمشتومڕی دەدران،
شۆڕشیفەڕەنسی،ئەزیەتدانیجەستەییكەمبووەوە،بەاڵمبەئەزیەتدانێكی
سایكۆلۆژیجێیگیرایەوە.الیفۆكۆ،وەكجەیمسمیللەرتێبنییدەكات،
بووە ڕاستیدا لە زانستی مەعریفەی مرۆییانەی بەكارهێنانی بەرووكەش
كۆمەاڵیەتی« كۆنتڕۆڵی تەفرەدەری و پێنەكراو هەست نوێی »فۆڕمێكی
)14.1992(.لەفەڕەنساوئینگلتەرا،شێتەكانلەزنجیرەكانڕزگاركران
وهێنرانەنەخۆشخانەدەروونییەكانەوە.بەنزیكەییفۆكۆهیچپشتگیرییەكی
)ویلیەم ســەردەمــە، ئەو ڕیفۆرمخوازی گــەورە ــەردوو ه بۆ نــەدا پیشان
پینێڵ(ی )فیلیپ و ئینگلتەرا لە )1822 – 1732( كوەیكەر تیوك(ی
سانایی بە ڕیفۆرمخواز هەردوو .)1826 – 1745( فەڕەنسی شۆڕشگێڕی
بەرە دی«. »ئەوی زۆری یەكجار لێڕوانینی بۆ كرد موعەرەز شێتەكانیان
ڕێی لە و ڕێكخراوە چاودێریكردنی و تێبینیكردن و ئیشكردن لەرێی بەرە،
گۆڕانكاریهێنانبەسەرپاداشتوسزادا،هەستانبەچاندنیسیستەمێكی
باشتر تازەیە تیماركردنە لەم مەبەست زاتی. زەبتكردنی و زاتی چاودێری
یاخود دەیاننااڵند نەخۆشیعەقڵییەوە بەدەست لەوانەی نەبوو تێگەیشتن
ڕەفتار كۆنتڕۆڵكردنی مەبەست بەڵكو نەبوو، دەروونیان زەبری سووكردنی
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ئاساییكردنەوە كۆدەكانی بۆ بكەیت ملكەچیان ئەوەی بۆ بوو ڕەوشتیان و
كەوتەوە نیتشە فۆكۆشوێن لێرەدا دیسان كۆمەڵگە. گونجاوی ئەخالقی و
مشتومڕی نیتشە فەڕەنسی. شۆڕشی بۆ نێگەتیڤەكەیدا هەڵسەنگاندنە لە
ئەوەیكردكەشۆڕشیفەڕەنسینوێنەرایەتیسەركەوتنیئەخالقیكۆیلەی
كرد،نوێنەرایەتیسەركەوتنی»یەكئاستكردن«و»ویستیینیاتنانیمافە
بااڵكانیزۆرینە«یكرد)54.1967Nietzche(.فۆكۆڕەخنەیگرت

لەدەسەاڵتیمیعیارییشۆڕشیفەڕەنسیودامودەزگاتازەكانی.6
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لویسئهڵتوسێر
لهئینگلیزییهوه:سهالمعومهر

الكان باسكردنی لەسەر لێم لەڕەخنەگرتنیاندا بوون ڕاست هاوڕێیان
بەسێدێڕ.ئەمەزۆربووبۆئەوەیوتمدەربارەیالكان،كەمیشبوو
بۆئەودەرئەنجامانەیلەوەوەهەڵمهێنجابوون.داوایانلێكردمتاچەند
وشەیەكیكەمبنووسمبۆڕەوایەتیدانبەوەهموبابەتەكەشی.ئەمەی

خوارەوەئەوچەندوشەكەمەیەكەپێویستیبەكتێبێكبوو.
لەمێژوویعەقاڵنیەتیخۆرئاوادا،هەرچاودێریكردنێك،پێشبینیكردنێك،
بۆ تــەرخــانــكــراوە ئــاگــاداركــردنــەوەیــەك و ڕێوشوێنگرتنەبەرێك
لەدایكبوونەكان.چارەسەریبەرلەدایكبوونكارێكیشەرعییە.كاتێك
زانستێكینوێلەدایكدەبێت،بازنەخێزانییەكەهەمیشەئامادەیەبۆ
مەراسیمی )تەعمیدكردن: باپتیزم و دەربڕین خۆشی سەرسوڕمان
ماوەیەكی بۆ مەسیحی(. ئاینی ئەندامی بوونە بۆ لەئاوهەڵكێشان
كوڕی كە دەوترا بێالنەیەكیش تەنانەت مناڵێك؛ بەهەر دوورودرێــژ،
باوكێكە،كاتێكیشئەگەرمناڵەكەبلیمەتبووایە،باوكەكانلەبەردەرگا
دەبووەشەڕیانئەگەرئەومناڵەبەهیدایكیئەژمارنەكرایەوڕێزەكەبۆ
ئەوبگەڕێنرایەتەوە.لەمجیهانەجەنجاڵەمانداجێگەیەكتەرخانكراوە
بۆلەدایكبوون،تەنانەتجێگەیەكیشتەرخانكراوەبۆپێشبینیكردنی

لەدایكبوونێك»پێشبینیكراو«.
بەگوێرەیزانیارییمن،سەدەینۆزدەیەملەدایكبوونیدوویانسێ
فرۆید. نیتچەو ماركس، كەپێشبینینەكراوبوون: بەخۆوەبینی منداڵی
سەرپێچیی كەسروشت واتایەی بەو »سرووشتی«یەكان، منداڵە
نەریتەكان،پرەنسیپەكان،ئەخالقیەتوپەروەردەیەكیباشدەكات:

فرۆیدوالكان
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سروشتئەویاسایەیەكەپێشێلكراوە،دایكێكیبێمێردە،لەمەشەوەدەزانینباوكی
باجێكی بێباوك مناڵێكی دەكات وا خۆرئاوا عەقاڵنییەتی نییە. ئامادەیی شەرعی
قورسبدات.ماركسونیتچەوفرۆیدناچاربوونزۆرجارباجیمانەوەبدەن:باجێك
كەلەوەالنان،ئیدانەكردنوئیهانەكردن،هەژارییوبرسێتیومردنیانشێتیی؛

لەخۆگرتبوو.
تەنیاباسیئەواندەكەم)دەكرێتناویبەدبەختیدیكەبهێنرێنكەسزایمەرگی
خۆیانبەدەنگوڕەنگوزۆربەجوانیبینیوە(.تەنیاباسیئەواندەكەم،چونكە

ئەوانلەدایكبوویزانستەكانڕەخنەن.
فرۆیدهەژارییوناوزڕاندنوچەوساندنەوەیبینیوەبەشێوەیەكڕۆحیزۆربەباشی
ئەو ئیهانەكردنەكانی هەموو لێكدانەوەی و خۆڕاگرتن و بەخۆگریی پەیوەستبووە
و سنوربەندیی لەو بەهەندێك هەبێت پەیوەندییان پێدەچێت شتانە ئەم سەدەیە،
پەلەی پەلە پێدەچێت خاڵە ئەم تاقیكردنەوەی بلیمەتییەكەیەوە. ڕێگەداخراوانەی
پێوەدیاربێت.بالەبریئەوەبیرلەتەنیاییفرۆیدبكەینەوەلەكاتەتایبەتەكانی
هەرچەندە هەبوون، هاوڕێی )مامۆستاو نییە مرۆڤ تەنیایی مەبەستم خۆیدا.
بۆیە تیۆرییە. تەنیایی مەبەستم بووەوە(، برسێتی ڕووبــەڕووی ئەوەش سەرەڕای
دۆزینەوە ئەو دەربڕینی بۆ دیكە بەواتایەكی بیربكاتەوە، ویستوویەتی كاتێك
ڕۆژێك هەموو كە ئەبستراكدا چەمكی زۆروردی سیستەمێكی فۆڕمی لە نائاساییە
بەپراكتیكیڕووبەڕوویبۆتەوە،یانلەكاتیگەڕانبەدوایپێشینەتیۆرییەكانیدا،
باوكەتیۆرییەكانی،هیچیلێسەوزنەبوو.پێویستبوولەگەڵئەمبارودۆخەداهەڵبكات:
كە بخوڵقێنێت تۆرییە بوارە ئەو ڕەنگینەكانی بەدەستە باوكیخۆی، ببێتە خۆی
دۆزینەوەكەیتیاداجێبكاتەوە،ئەوتۆڕەمەزنەیبەدەزوویەكچنیوەكەخۆڕسكانە
ئەزمووندا تاریكەكانی لەقوواڵییە بەهۆیەوە تا بەالیڕاستوچەپداجواڵندوویەتی
لەكاتی چونكە دەبەن، ناویان بەدەبەنگ خەڵك كە ڕاوبكات نەست ماسی پۆلە

نووستنیشیاندائەوهەرقسەدەكات.
لەدۆزینەوەكەی بیر فرۆید پێویستبوو دەرببڕین: كانتییانە بەزاراوەی ئەمە ئەگەر
لەفیزیای ئەوچەمكانەی هاوردەكراوەوە، لەڕێیچەمكی بكاتەوە پراكتیزەكردنی و
بایۆلۆژییدا و سیاسیی ئابووریی لەبواری ئەوسا و وەرگیرابوون سێرمۆداینامیكەوە
باوبوون.لەگەڵئەوەیمیراتێكیشەرعیبۆبەجێنەمابوو،جگەلەچەپكێكچەمكی
فەلسەفی)هەست،بەرلەهەست،نەست،هتد(كەئەوانیشزیاتروەكڕێگرییەك
وابوونلەبریئەوەییارمەتیدەربن،چونكەئەوانیشئامادەییهەستوەككێشەیەك
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پێیانەوەدیارەتەنانەلەهەڵوێستەكردنەكانیاندا)بێهیچگەنجینەیەككەبۆیمابێتەوە
جاهەرچییەكبێتلەپێشڕەوانونووسەرەكان:سۆفۆكلیس،شەیكسپێر،مۆلێر،گۆتە
یانپەندیپێشینانو...هتد(.لەڕوویتیۆرییەوە،فرۆیدبەتەنیابناغەیكارەكەی
چەمكی پارێزگاریی لەسایەی بەرهەمهێنا لە»ماڵەوە-داڕێژراو«ی چەمكی دانا:
لەباوەشی هەروەها بوترێت، ئەوەش پێویستە هەبوون، زانستانەی لەو هاوردەكراو

ئاسۆكانیجیهانیئایدیۆلۆژیداكەئەمزاراوانەتیایاندامەلەیاندەكرد.
ئابەوشێوەیەفرۆیدگەیشتەئێمە.زنجیرەیەكیدرێژلەتێكستیواتادار،هەندێكجار
ڕوون،هەندێكجارناڕۆشن،زۆرجارتەماوییودژبەیەكوپڕكێشەكەباركرابوون
بەوچەمكانەیژمارەیەكیزۆریانلەیەكەمدەركەوتنیانداالیئێمەوادەكەوتنەوەكە
بەسەرچوووناتەبابنلەگەڵناوەڕۆكەكانیاندایانزیادەڕۆییانتیادابێت.بەاڵمئەمڕۆ
ناتوانینگومانلەبوونیئەمناوەڕۆكەبكەین،واتەپراكتیزەكردنیشیكارییخۆیو

كاریگەرییەكەی.
بائێستاكاكڵەیئەوەوەربگرینكەفرۆیدبۆئێمەچیدەگەیەنێت:

)میتۆدی تەكنیك دووەم؛ شیكاریی(. )چــارەســەری پراكتیزەكردن یەكەم؛
لەگەڵ ئەبستراكت خستنەڕوویەكی سەرهەڵدانی هۆی دەبێتە كە چارەسەركردن(
دەركەوتنیتیۆرێكدا.سێیەم؛تیۆرێككەلەپەیوەندییدایەلەگەڵپراكتیزەكردنو
تەكنیكدا.ئەمپێكهاتەئۆرگانییەپراكتیكییە:1.تەكنیكییە2.تیۆرییە3.بەیەكەوە
ئەوەی بەفەرمی، بیردێنێتەوە. زانستیمان دیسپلینێكی هەر پێكهاتەی پەیوەستەو
ئاستەنگەكانی بەهۆی بەفەرمی، زانستێكە. پێكهاتەی بەردەستمان دەیخاتە فرۆید
و چەمكەكانی لەنێوان مادیی نەگونجانی هەندێكجار فرۆید، چەمكی زاراوەسازیی
پراكتیكی ئۆرگانییە پێكهاتە لەم ئایا دەكات: پرسیارێك پێشنیازی ناوەڕۆكیاندا،
بەڕاستیسەقامگیربێت تەواومانهەیەكە پێكهاتەیەكی تیۆریی(یەدا ــ )تەكنیكی
تیۆرە بەڕاستی تیۆرییەكە ئایا تر بەواتایەكی دامەزراوبێت؟ زانستیدا لەئاستی و
سادەیە گۆڕانكارییەكی بەپێچەوانەوە نییە، وا یان زانستییەوە؟ لەگۆشەنیگایەكی
لەڕیزبەندیتیۆرییمەنهەجیەتیپراكتیزەكردن)چارەسەركردن(؟لێرەوە،بۆچوونی
ئێمە لەوبارەیەوە )كە تیۆرییەكەی ڕووكەشە لەسایەی كە ئەوەیە باو مۆدێرنی
دەروونشیكاریی خۆین( فرۆید بێسوودەكانی بەاڵم ڕێزە، خاوەن ئیدعا قەرزارباری
بەاڵم بەدەستەوە، ئەنجامدەدات پراكتیزەكردندەمێنێتەوەكەهەندێكجار بەتەنیا
میتۆدی )یاساكانی تەكنیك سنووری دەگاتە پراكتیزەكردن كتومت نا، هەمیشە
پێیدەوترێت ئەوەی ڕاستەقینە: تیۆرێكی بێ النیكەم تیۆر، بێ بەاڵم شیكاریی(،
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پراكتیزەكردن یاساكانی لێیانەوە كە تەكنیكییەكانن كوێرە چەمكە كتومت تیۆر
تیشكدەدەنەوە.پراكتیزەكردنێكیڕووتیبێتیۆر...پێدەچێتئەوسازۆربەئاسانی
بەهۆی تر، سیحرێكی هەموو وەك سەردەگرێت، ئەوە لەسیحر؟ جۆرێك ببێتە
پێگەكەیەوە،پێگەكەشیبەكاردێتبۆبەدەستهێنانیپێداویستییەكیانداواكارییەكی
لیڤی كۆمەاڵیەتی،ئەوەشتاكەپاساویەتی،تەنیاپاساویڕاستەقینەیەتی.دواتر،
شتراوسئەمسیحرە،پراكتیزەكۆمەاڵیەتییە،دەروونشیكارییەیتیۆریزەكردلەڕێی

ئاماژەدانبە)شامان(وەكباووباپیریفرۆید.
بەتیۆرێكینیوەبێدەنگ؟پراكتیزەكردنشانازیدەكاتیان پراكتیزەكردنسكپڕە
شەرمەزاردەبێتكەتەنیاسیحریكۆمەاڵیەتیسەردەمیمۆدێرنبێت؟ئینجادوای

ئەوەدەروونشیكارییچییە؟
یەكەموشەالكانلەوبارەیەوەبیڵێتئەوەیە:بەشێوەیەكیگشتی،فرۆیدزانستێكی
نەستە. كە: بوو نوێ )Object(بابەتێكی زانستی كە نوێ زانستێكی بنیاتنا.
بێت زانست دەروونشیكاریی ئەگەر ئەوەیە: لەوبارەیەوە ورد تــەواو لێدوانێكی
لەبەرئەوەیەكەزانستیبابەتێكیجیاوازە،زانستیشەچونكەپێكهاتەكەیوەكهەموو
لەگەڵتەكنیك)میتۆد(كەوادەكاتمەعریفەیهەبێتو تیۆریهەیە زانستەكانە.
گواستنەوەیبابەتەكەشیپراكتیزەكردنێكیدیاریكراوبێت.وەكلەهەرزانستێكیتری
ڕەسەنیدامەزراودایە،پراكتیزەكردنتەواویزانستەكەنییە،بەڵكوساتێكیتیۆریی
ساتی دەگاتە )تەكنیك(، میتۆد دەبێتە كە تیۆر كەتیایدا ساتێك كەمبایەخترە،
پەیوەندییكردنیتیۆریی)مەعریفە(یانپەیوەندییكردنیپراكتیكی)چارەسەركردن(

لەگەڵبابەتەدیاریكراوەكەیدا)نەست(.
ئەگەرئەمگریمانەیەڕاستبێت،پراكتیزەكردنیشیكاریی)چارەسەركردن(كەتەواوی
سەرنجیئەوشرۆڤەكاروفەیلەسوفانەیبەالیخۆیداڕاكێشاوەكەپەرۆشنبۆلێكنزیكی
وهاوسۆزییدووانەنهێنییەكەكەنەخۆشكەوتنیئاشكراونهێنییپزیشكیپڕۆفیشناڵ
ئاڵوگۆڕدەكەن، بابەتییبوون نێوانخۆییبوونو بارودۆخی بەڵێنەپیرۆزەكانی
نهێنییەكانیدەروونشیكارییلەخۆناگرێت،تەنیابەشێكلەحەقیقەتیدەروونشیكاریی
لەخۆدەگرێت.نهێنییەتیۆرییەكانیلەخۆناگرێت.ئەگەرئەمگریمانەیەڕاستبێت،
تەكنیكومیتۆدیشنهێنییەكانیدەروونشیكارییلەخۆناگرن،جگەلەوەیوەكهەر
میتۆدێكیدیكەدەیكەنبەلەجیاتییداناننەكلەپراكتیزەكردنەوە،بەڵكولەتیۆرەوە.

تەنیاتیۆرئەوانەیلەخۆگرتووە،وەكهەردیسپلینێكیزانستیتر.
لەسەدشوێنلەكارەكانیدا،فرۆیدخۆیبەتیۆرسێنناوزەدكردووە.دەروونشیكاریی،تا
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ئەوئاستەیالیەنەزانستییەكەیپەیوەندیداربێتبەراوردكردووەبەزانستەفیزیاییەكان
كەلەگالیلۆوەسەرچاوەیانگرتووە.جەختیلەوەكردۆتەوەكەتەنیاپراكتیزەكردن
)چارەسەركردن(وتەكنیكیشیكاریی)میتۆدیشیكاریی(ڕەسەنن،چونكەلەسەر
تیۆرێكیزانستیبنیاتنراون.فرۆیدچەندینجاردووبارەیدەكاتەوەپراكتیزەكردنو
تەكنیك،تەنانەتئەگەرئەنجامیشیانهەبێتشایەنیناویزانستنینمەگەرتیۆر
ئەومافەیانپێببەخشێت،نەكتەنیابەئیدیعاكردنبەڵكوبەبەڵگەیحاشاەڵنەگر.
خۆی وەك كتومت قسانەی ئەم دەبێت پێیوایە كە ئەوەیە الكان وشەی یەكەم
لێوەربگرن،لەگەڵئەوەشدائەودەرئەنجامەبدەنبەدەستەوەكە:گەڕانەوەبۆفرۆید
ئەوەی هەموو لێیەوە كە لەودا بێت تیۆرە ئەو هەاڵوێردنی جیاكردنەوەو و گەڕان

ماوەتەوەلەهەردووبواریپراكتیكییوتەكنیكیڕەگیداكوتاوە.
الكان گەڕانەوەی بۆچی؟ بۆسەرچاوەكە نوێیە گەڕانەوە ئەم فرۆید. بۆ گەڕانەوە
ڕاوكردنی بۆ سەیڵز یان گالیلۆ بۆالی نییە هەسێرڵ گەڕانەوەی وەك فرۆید بۆ
لەدایكبوونێكلەساتیلەدایكبوونیدا،بەواتایەكیتربۆدەستكەوتنیئەو)بۆچوونە(
لــەزەوی ئاوێك هەموو وەك كە پاكییە كە فەلسەفییە ئاینییە پێشوەختە ڕا
لەڕاڕەوی لەدایكبوون، ساتی پاكیی پاكە، یەكەمەوە لەساتی تەنیا هەڵدەقوڵێت
پیسە: هێشتا نییە، پاك ڕاڕەوە ئەم الكان، بەڕای زانست. بۆ نازانستەوە پاكی
پاكیئەوساتەدێتكەئەوڕاڕەوەهێشتاقوڕاوییە)ئەوقوڕەنەبینراوەیڕابردووی
لەدایكبووەجیابكرێتەوەكەئیدیعایشەفافیەتدەكات،بەواتایەكی ئاوەتازە لەو
دیكەبێتاوانی(.گەڕانەوەبۆالیفرۆیدواتایگەڕانەوەیەبۆئەوتیۆرەیبنیاتنراوە،
جێگیركراوەوبەشێوەیەكیتوندوتۆڵدامەزراوەلەفرۆیدخۆیدا،گەڕانەوەبۆئەوتیۆرە
تیۆرە ئەو بۆ گەڕانەوەیە سەلمێنراوەیە. پشتگیریكراوە پەخشبووە، پێگەیشتووە،
لەناوژیانداجێگیربووە)بەژیانیپراكتیكیشەوە(بۆدروستكردنی پێگەیشتووەكە
گەڕانەوە پراكتیزەكردنەكەی. لەدایكبوونی و میتۆدەكەی بەرهەمهێنانی و ماڵەكەی
بۆفرۆید،گەڕانەوەنییەبۆلەدایكبوونی:بەڵكوگەڕانەوەیەبۆپێگەیشتووییەكەی.
گەنجێتیفرۆیدڕاڕەویگواستنەوەلەهێشتازانستنەبوونەوەبۆزانست)سەردەمی
پەیوەندییەكانلەگەڵچاركۆت،بێرنهایموبریوێرتادەگاتەلێكۆڵینەوەیهیستیریا
1895(پێدەچێتمایەیگرنگیپێدانیئێمەبێت،بەاڵملەئاستێكیتەواوجیاوازدا:
كە ناپێگەیشتوویی، بەڵگەیەكی وەك یان زانستێك ئاركیۆلۆژیی نموونەیەكی وەك
لەڕێیەوەبەوردیمێژوویپێگەیشتووییوگەیشتنیدیاریبكەین.گەنجێتیزانستێك
لوتكەیژیانییەتی،پێشئەمتەمەنەبەسااڵچووە،تەمەنتەمەنیبیرۆكەیەكیپێشتر
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و لێی بەشێكە پێشوەخت ڕای كە مناڵێك وەك دەژی، بەهۆیەوە كە هەڵقواڵوە
لێرەشەوەسەردەمیدایكوباوكییەتی.

گەنجێك؛كەلێرەداتیۆرێكیپێگەیشتووەدەكرێتبچێتەوەقۆناغیمناڵیی،بەواتایەكی
ئەوەش باوباپیرانی، بەتەمەنترو كەسانی پێشوەختی ڕای سنووری بچێتەوە تر
قووڵترەی مانا ئەو ئەمە دەروونشیكارییەوە. مێژووی هەموو لەالیەن سەلمێنراوە
گەڕانەوەیەبۆالیفرۆیدكەالكانباسیلێوەدەكات.پێویستەبگەڕێینەوەبۆفرۆید
بۆئەوەیبگەڕێینەوەبۆپێگەیشتووییتیۆریفرۆیدی،نەكمناڵیی،بەڵكوبۆلوتكەی
ژیانیئەوكەگەنجێتیڕاستەقینەیەتی.پێویستەبگەڕێینەوەبۆفرۆیدبەدەرلەقۆناغی
مناڵییتیۆریی،گەڕانەوەبۆمناڵییكەتیایداهەموویانبەشێكلەدەروونشیكاریی

هاوچەرخ،بەتایبەتیلەئەمریكا،تامیسوودەكانیخۆبەدەستەوەداندەكات.
ڕاستەوخۆ فینۆمینۆلۆژی زانایانی كە هەیە ناوێكی مناڵی قۆناغی بۆ گەڕانەوە
ڕاستەوخۆ ماركسیستەكان كە تر ناوێكی یان سایكۆلۆژیزمە ئەویش: تێیدەگەن
تێیدەگەنئەویش:پراگماتیزمە.مێژوویمۆدێرنیدەروونشیكارییبۆچوونەكەیالكان

ڕووندەكاتەوە.
عەقاڵنیەتیخۆرئاوا)یاسایی،ئایینی،ئەخالقیوسیاسیوزانستیش(قایلدەبێت
بەگەیشتنەڕێككەوتنێكیپێكەوەژیانیئاشتیانەلەگەڵدەروونشیكارییدوایچەندین
ساڵلەدانپیادانەنان،ڕقلێبوونەوە،سووكایەتییپێكردن)ئەوەواتایئەوەیەبەهەرحاڵ
پێكەوەلكاندنی بەمەرجی خواردبێت. شكستیان تریش ئەوانی ئەگەر ماون هێشتا
ڕەفتارگەرایی جائەگەر بەسایكۆلۆژیا سەبارەت ئەفسانەكانی: یان بەزانستەكانی
بۆ بێت. )سارتەر( وجودییەتی یان پۆنتێ(، )مارلۆ فینۆمینۆلۆژیای )داڵبیەی(،
سۆسیۆلۆژیایكەڵچرەڵیستوئەنسرۆپۆلۆژی)كەلەویالیەتەیەكگرتووەكانیئەمریكا
زاڵن:كاردینێر،مارگرێتمید،هتد(،تافەلسەفەش)دەروونشیكارییوجودی(سارتەر،
»دەیسنئەنەلیسیس«یبینسوانگەر،هتد(.سەبارەتبەمسەرلێشێوانانە،سەبارەت
لەسەر دانیپیادانراوە بەفەرمی دیسپلینێك دەروونشیكاریی، بەئەفسانەكردنەی بەم
حیسابیهاوپەیمانێتییەدەستبەرداربووەكانكەمۆركراوەبەڕاهێڵەكانیلەخۆگرتنی
خەیاڵی،بەاڵمبەدەسەاڵتیزۆرەوە،هەندێكلەدەروونشیكارەكانكەبەشدارییانكرد
تاوەك دەرچوون خۆیان تیۆرییەكەی لەگێتۆ دواجار ئەوەی بوون دڵخۆشیش زۆر
ئەندامێكیتەواودانیانپێدابنرێتلەخێزانیگەورەیسایكۆلۆژیی،پزیشكیدەمارناسی،
پزیشكیدەروونی،پزیشكی،سۆسیۆلۆژیی،ئەنسرۆپۆڵۆژیی،فەلسەفە،تەنیابەوەش
تیۆرییە دانپیادانانە بەم بسەلمێنن خۆیان پراكتیكی كەسەركەوتنی بوون دڵخۆش
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كەدواجاردوایچەندیندەیەلەسووكایەتیپێكردنونەفیكردنمافیهاواڵتیبوونیان
پێدەبەخشێتلەجیهاندا:جیهانیزانستوپزیشكیوفەلسەفە.ئاگادارنەكرابوونەوە
لەدیوەگوماناوییەكەیئەمڕێككەوتنە،لەوباوەڕەدابوونجیهاندەخولێتەوەتابگاتە
پێگەیئەوان،لەكاتێكدائەوانخۆیانبەمشانازییكردنەوەدەخوالنەوەبۆئەوەیبگەنە
پێگەكانیجیهان)شانازییەكانیانلەبریسووكاتییەكردنەكەی(بەالوەپەسەندتربوو.
ئەگەر زانستە كاتە ئەو تەنیا زانست كە بیرچۆتەوە ئەوەیان بەوشێوەیە ئەوان
ئیدیعایخاوەنێتیبابەتێكیخۆیبكات.بابەتێككەهەرهیخۆیەتیوتەنیاهی
خۆینەكتەنیاجێپێیەكلەبابەتێكداقەرزكرابێت،دەستیلێهەڵگیرابێت،وازیلێهێنرا
بێتلەالیەنزانستێكیدیكەوە،یەكێكلەتێڕوانینەكانیئەمەیدواییانئەوەیەئەو
پاشماوانەیكەلەمەتبەخداندەكرێتكۆبكرێنەوەپاشئەوەیگەورەیماڵەكەتێری

خوارد.
فۆڕمی ڕەفتارگەراو بۆ كورتبكرێتەوە دەروونشیكاریی هەموو ئەگەر بەدیاریكراویی،
بۆ كورتبكرێتەوە ئەگەر فێردەبین، زووەوە لەمناڵییەكی كە پاڤڵۆڤیان فێربوونی
میتۆدیبەراوردكارییقۆناغەكانكەزاراوەسازییفرۆیدبەدەمیی،كۆمیی،ئەندامانی
ناساندوونی،ئەگەردواجاركورتكرایەوەبۆئەزموونی باڵقبوون زاوزێ،پووكانەوەو
بەراییخەباتیهیگڵ،فینۆمینۆلۆژیایئەوانیتر،یانلە»كەنداویبوونیهایدگەردا«،
زانستی پاشماوەكانی تێكەڵكردنی هونەری ئەم دەروونشیكاریی هەموو ئەگەر
دەمارناسی،بایۆلۆژیی،سایكۆلۆژیی،ئەنسرۆپۆڵۆژییوفەلسەفەبێت،دەتوانێتچی
بكاتەبابەتیتایبەتیخۆی،بەڕاستیچیجیایدەكاتەوەلەمدیسپلینانەووادەكات

بەتەواوییببێتەزانست.
ئالێرەداالكاندێتەناوبابەتەكەوە:ئەوبەرگرییلەبەكەمسەیرنەكردنیشیكاركردن
لێكدانەوەی زۆربەی بەسەر زاڵە كە لەڕێالدانانە بچووككردنەوەو ئەم دژی دەكات
بەكەم واتای كە دەكات، سەیرنەكردنی كەم بە لە بەرگریی هاوچەرخدا. تیۆریی
سەیرنەكردنیبابەتەكەیەتی.ئائەمبەرگریكردنەپێویستیبەڕوونیوجێگیرییهەیە
پێشتر كە دیسپلینەكان كراوەیەی چاوچنۆكە پەالمارە ئەو بكات ئەوە بەشی كە
ڕیزمكردونڕەتبكاتەوەوناكرێتگومانیلێبكرێتلەالیەنهەركەسێكەوەكەلەژیانیدا
پێوانەیپێویستیبۆئاساییش)تیۆریی،ئەخالقی،كۆمەاڵیەتییوئابووریی(كردووە،
بەواتایەكیتر،نیگەرانیئەودامەزراوانەی)كەبارودۆخیانبەشێوەیەكیلێكدانەبڕاو
زانستی-پرۆفێشناڵی-یاساییوئابوورییە(كەهاوسەنگییوئاسوودەییەكەیلەبەردەم
دووبارە هەموویان زۆریانلێدەكات كە ناوازەدایە دیسپلینێكی دەركەوتنی هەڕەشەی
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لێكۆڵینەوەبكەننەكتەنیالەدیسپلینەكانیخۆیان،بەڵكولەوهۆكارانەشكەبۆچی
زانستێكەوە دەركەوتنی لەڕێی لێبكەن، گومانیان تر بەواتایەكی پێیانە، باوەڕیان
ئەو بۆپێشێلكردنی ببێتەهەڕەشە باوەڕدەكرێتكە كەهەرچەندەبچووكە،بەاڵم
سنوورانەیبوونیانهەیەولێرەشەوەئەوبارەچەقبەستووەیهەندێكلەدیسپلینەكان

بگۆڕێت.
لێرەوە،ئەوحەزوتامەزرۆییەقەتیسماوەوسۆزەپڕناكۆكییەیزمانیالكانناتوانێت
زمانی تۆمەتباركردندابێت: و ئامادەباشیی لەبارێكی لەوەی بمێنێتەوەجگە و بژی
پیاوێككەپێشڕەوانیگەمارۆدراون،سەركۆنەشكراوەلەالیەنئەوهێزەزەبەالحەی
النیكەم یان گورزەكانیان لەباربردنی بۆ دامەزراوانە هەڕەشەلێكراوە ستراكچەرە
پێدانیوەاڵمێكیهەڵخەڵەتێنەرپێیانپێشئەوەیبگەنەجێ،بەوشێوەیەشورەی
ڕكەبەرەكانیبەردەدالەوەیبتواننوردوخاشیبكەنلەژێرپەالمارەكانیاندا.لێرەشەوە
هەروەهازۆرجارئەوپەنابردنەپارادۆكسییەبۆئاسایشكەلەالیەنفەیلەسوفەكانەوە
باسیلێوەكراوەبەتەواویدوورەلەئەركەزانستییەكەیەوە)هیگڵوهایدگەر(،وەكئەو
ژمارەزۆرەیشایەتحاڵەترسێنەرانەیلەبەردەمبەشێكلەبینەرانیداقوتكراونەتەوە
پیشاندانی بۆ شایەتحاڵ زۆرەی ژمارە ئەو هەیانەو ڕێزەی لەو پارێزگاریكردن بۆ
بابەتیبوونێكیچاوەڕوانكراوكەهاوپەیمانێكیسروشتیئەندێشەیئەوەبەمەبەستی
دڵنیاكردنەوەوپەروەردەكردنیئەوانیتر.لەبەرئەوەیئەمپەنابۆبردنەكارێكیبنەڕەتی
پزیشكی ڕوویپیشەی بەرەو تەنیا لەناوەوە كە گوتارە بەو بەردەوامیدان بۆ بوو
چەمكەكانی لە كە بەالوەبنێت الوازییە ئەو مرۆڤ بوو پێویست دەكرێت، ئاڕاستە
تیۆر بۆ قووڵەی پێویستییە ئەو لەگەڵ دەبینرێت بەگشتی پزیشكییدا خوێندنی
لەالیەنباشترینزاناكانیپزیشكییەوەهەستیپێدەكرێتتابێبیركردنەوەیەكیزۆر
سەركۆنەبكرێت.لەبەرئەوەیمنمامەڵەلەگەڵئەوزمانەیئەودادەكەم،ئەوزمانەی
دەروونشیكاریی«، هەواداران)»گۆنگۆرەی هەندێك بۆ پێگەیەتی كۆیگشتی كە
»دراگۆنیمەزن«(كەپێشڕەوێكیمەزنیتایەفەیەكیبچووكەكەتیایدائاماژەكردن،
نەرمونیانیوجیدیەتدەبێتەبنەمایسرووتێكبۆپەیوەندیكردنێكیڕاستەقینە-یان
سیحرێكیتەواوپاریسیانە-وبۆئەوانەیتریشكەدەمێنێتەوە)لەسەرووهەموویانەوە
»هێرمێتیسیزم«ەكەی، و نامۆییەكەی فڕوفێڵەكەی، فەیلەسوفەكان( یان زاناكان
مامۆستا: وەك كاركردنییەوە بارودۆخی بە هەیە پەیوەندی هەندێك كە ئاشكرایە
لەبەرئەوەیپێویستەتیۆرینەستبەپزیشكان،شرۆڤەكاروئەوكەسانەشبڵێتەوە
كەدەروونشیكارییانبۆدەكرێت.لەرەوانبێژیگوتارەكەیداجۆرێكنمایشیبێدەنگهەیە
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كەهاوواتایزمانینەستە)وەكئەوەیپێیناسراوەلەقوواڵییناخی»ویتز«دایە،
:)Metaphor(سەركەوتوویانشكستخواردوولەیاریكردنبەوشەكانوخواستن
هاوواتاییئەزموونێكیزیندوویپراكتیكیئەوان،جاوەكشرۆڤەكاریانئەوكەسەی

دەروونشیكارییبۆدەكرێت.
تر بەواتایەكی زمان، پەروەردەییانەی و ئایدۆلۆژیی پێشمەرجە لەم تێگەیشتن
توانایپارێزگاریكردنمەوداینێوانڕووەمێژووییوتیۆرییەكەیدەرەوەیلەگەڵ
لەواتای تێبگەین پێبدات ڕێمان ئەوەی بۆ بەسە ناوەوەی پەروەردەییەكەی ڕووە
بتوانین تا بنەڕەتییەكەی بەپێشنیازە داننان و مەوداكەی و بابەتییبوونەكەی
پێناسەكردنی لەڕێی تیۆرییەكان لەچەمكە فرۆید دۆزینەوەكەی بدەینە پێوانەیەك
نەستویاساكانیواتە»تەواویبابەتەكەیخۆی«بەشێوەیەكیزۆروردوئەوەندەی

بكرێتلەئێستادا.

بابەتیدەروونشیكارییچییە؟ئەوەیتەكنیكیشیكارییمامەڵەیدەكاتلەپراكتیكی
خۆی چارەسەركردن تر بەواتایەكی بابەتەكەیەتی، چارەسەركردندا شیكاریی
بۆ دروستكراوە بەگونجاویی كەزۆر نا گریمانكراوەش دووانەییە سیستەمە ئەو نا،
بۆ بووەوانەیە درێژ كاریگەرییە ئەو بەڵكو مۆراڵێك، یان فینۆمینۆلۆژیایەك هەر
كەسێكیپێگەیشتووكەتوانایمانەوەیهەیە،بۆئەوسەركێشییەنائاساییەكەلە
لەدایكبوونەوەهەتادیارنەمانیقۆناغیئۆدیبیگیانلەبەرێكیبچووككەپیاوێكو

ژنێكدروستیانكردووەدەبێتەمناڵێكیمرۆڤیبچووك.
یەكێكلەكاریگەرییەكانیبەمرۆڤكردنیئەوزیندەوەرەبایۆلۆژییەبچووكەكەلەئەنجامی
دەروونشیكارییە، بابەتی خۆیدا لەشوێنی هەر ئەوە مرۆڤەوەیە: لەدایكبوونی ژانی
ئەم ئەوەیە تریش شتێكی »نەستە«. ئەویش هەیە سانای ناوێكی كە بابەتێك
بوونەوەرەبچووكەبایۆلۆژییەدەمێنێتەوە،نەكوەكوبەچكەگورگێككەبۆتەگورگێكی
بچووكیانورچێك)وەكئەوەیپیشاندراوەلەدادگاشاهانەكانیسەدەیهەژدەدا(،
مردنی زۆریان كە هەاڵتووە، مردنەكان هەموو لە مرۆڤ)كە مناڵێكی وەك بەاڵم
مرۆڤانەن،مردنێككەسزایشكستیبەمرۆڤبوونن(،ئەوەشتاقیكردنەوەیەكەكە
هەموومرۆڤێكیپێگەیشتووپیایداتێپەڕیوە:ئەوانشایەتحاڵیهەرگیزلەیادنەچوون،
زۆرجاریشقوربانیئەمسەركەوتنەنكەلەوپەڕیناخیانداهەڵیانگرتووە،بەواتایەكی
ترلەبەشەزۆردەركەوتووەكانیاندا،برینەكان،الوازییەكانوئەوخۆڕاگرییەیكە
ئەنجامیئەمخەباتەیەبۆژیانیمرۆڤیانمردنی.هەندێك،زۆرینەكەمتازۆربێ
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جەنگاوەرە لەو زۆر ژمارەیەكی دەرچووە بەمشێوەیە النیكەم یان دەرچوون، زیان
شەڕكردنیاندا لەكاتی هەندێك ژیانیان، بەدرێژایی نیشانانەن ئەو هەڵگری كۆنانە
لەتەقینەوەی دووبــارە لەناكاو كۆنەكان زامە ئەوالتر كەمێك هەرچەندە دەمــرن،
نەخۆشییەكیدەروونییدادەكولێنەوە،لەشێتیدادەرپەڕاندنییەكجارەكیكاردانەوەیەكی
چارەسەركردنینێگەتیڤ.ئەوانیدیكە،ژمارەیانزیاترە،ئەوەندەشسادەنكەتۆ
حەزیپێدەكەیتلەبەرگیبۆگەنكردنێكیئۆرگانیدا.مرۆڤایەتیتەنیاناویمردووە
فەرمییەكانیلەسەرپەیكەرییادگارییەكانهەڵدەكۆڵێت:ئەوانەیتوانیویانەلەكاتی
خۆیدابمرن،بەواتایەكیتر،ئەوانەیدواكەوتوونوەكمرۆڤلەجەنگەكانیمرۆڤدا
كەتیایانداتەنیاگورگیمرۆڤانەوخواكانیەكترلەتوپەتدەكەنویەكتردەكەن
تر، بەملمالنێیەكی دەدات گرنگی دەروونشیكاریی ماون، لەوانەی تەنیا بەقوربانی.
گرنگیدەداتبەتەنیاجەنگێككەبێیادەوەرییوپەیكەریییادگارییە،ئەوجەنگەی
مرۆڤایەتیواخۆیدەردەخاتكەهەرگیزهەڵنەگیرساوە،ئەوجەنگەیكەهەمیشەوا
بیریلێدەكرێتەوەپێشتربەالداخراوە،بەسادەییشلەبەرئەوەیمرۆڤایەتیهیچنییە
جگەلەڕزگاربوونلەمجەنگە،ژیانومناڵگەورەكردنوەككەلتورێكلەكەلتوری
مرۆڤانەدا:جەنگێككەبەبەردەوامیلەهەریەكێكلەكوڕەكانیداهەڵگیرساوە،ئەو
كوڕانەیدەخرێنەڕوو،دەشێوێنرێنوڕەتدەكرێنەوەوداواكراوەلێیانهەریەكەوالی
خۆیەوەبەتەنیاییودژیمردندرێژەبداتبەوڕێپێوانەزۆرەملێیەكەقۆزاخەیەكی

شیرخۆردەكاتەمناڵیمرۆڤ،بابەتینێرومێ.

ئەمبابەتەكاریزانایبایۆلۆژیینییە:ئەمچیرۆكەبەدڵنیاییەوەبایۆلۆژیینییە!-
لەبەرئەوەیهەرلەسەرەتاوەسنوورداركردنیڕیزبەندیسێكسیمرۆڤزاڵەبەسەریدا،
ئەویشئەوەیەكەهەردایكێكپەیوەستەبەگیانلەبەرێكیمرۆڤیبچووكەوەلەڕێی
ڕاهێنان و بەشێوازیخۆراكپێدان كە ڕقلێبوونەوە یان دایكانەوە خۆشەویستییەكی
كارێكیان هیچ لێرەدا ئەنسرۆپۆلۆژیی یان »كۆمەڵناسی« مێژوو، دەستپێدەكات.
نییە،ئەمەشموفاجەئەنییە،چونكەئەوانسەروكاریانلەگەڵكۆمەڵدایە،لەوێشەوە
بچووكە گیانلەبەرە ئەم چیتر كە ئەوەی لەگەڵ تر، بەواتایەكی كەلتور، لەگەڵ
دابەشبوونە بەو تێپەڕین لەڕێی سێكس خاوەن مرۆڤێكی دەبێتە تەنیا كە نییە،
ناكۆتایەیكەژیانلەمرۆڤایەتی،بایۆلۆژییلەمێژوویی،»سروشت«لە»كەلتور«
نامۆیە، زۆر تاڕادەیەكی ئەمەش لەدەستچووە، سایكۆلۆژیی لێرەدا جیادەكاتەوە.
چونكەوابیردەكاتەوەكەلە»بابەتە«كەیدامامەڵەلەگەڵهەندێك»سروشت«ی
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یان»ناسروشت«یمرۆڤدەكاتكەبنەڕەتیئەمبوونەیلەالیەنكەلتورخۆیەوە
)لەالیەنمرۆڤەوە(پێناسەدەكرێتوپەسەنددەكرێت-كاتێكبابەتیدەروونشیكاریی
ئەوپرسیارەیەلەوپەڕیپێویستییدا،لەدایكببینیاننەبین،ئەوخەرەندەپشتبە
بەختبەستووەیمرۆڤیخاوەنسێكسخۆیلەهەرنەوەیەكیمرۆڤدا.لێرەدا،فەلسەفە
لەبەرئەوەی لەدەستدەدات- ڕووپۆشەكەی و پەیوەندییەكان سروشتی بەشێوەیەكی
ئەمبنەڕەتەبێهاوتایانەلەوتەنیابنەڕەتانەدەدزێتكەشایستەیڕێزنبۆمانەوەی:
خودا،ئەقڵ،هەست،مێژووكەلتوور.ئەوەئاشكرایەپێدەچێبابەتیدەروونشیكاریی
دیاریكراوبێتوشێوازیمادەكەیهەروەهادیاریكراویی»میكانیزمەكان«ی)ئەگەر
مادەو ئەو لەچاو ترن جۆرێكی بەتەواوی بەكاربهێنم( فرۆید لەزاراوەكانی یەكێك
میكانیزمانەیكەالیزانایبایۆلۆژیی،پزیشكیدەمار،ئەنسرۆپۆلۆژیی،كۆمەڵناس،
دەروونناسوفەیلەسوفناسراون.تەنیاپێویستمانبەناسینیئەمدیاریكراوییەیەو
لێرەشەوەجیاوازییبابەتەكەكەلێوەیهاتووەبەمەبەستیناسینەوەیمافیبنەڕەتی
بەدیاریكراویی هاوتەریب لەچەمكەكانیدا لەدیاریكراویی جۆرێك بۆ دەروونشیكاریی

بابەتەكەی:نەستوكاریگەرییەكانی.
الكانیەكەمكەسەدانبەوەدابنێتئەوهەوڵیبەتیۆركردنەیئەستەمدەبووئەگەر
بەمەبەستیدەركەوتنیزانستێكینوێنەبوایەكەزمانەوانییە.ئەوەلەسروشتیمێژووی
زانستەكاندایەكەزانستێكزۆرجارپێناچێتببێتەزانستجگەلەڕێیپەنابردنەبەر
بوونیان كە زانستانەی ئەو نەك ترەوە، زانستەكانی لەڕێی ناڕاستەوخۆ ڕێگایەكی
هەبووەلەكاتیباپتیزمكردنیدا،بەڵكوهەندێكزانستیترینوێلەنێوزانستەكاندا
كەپێویستیانبەكاتبووەپێشئەوەیبتواننلەدایكبن.ئەولێڵییەكاتییەیئەو
سێبەرەیبەسەرتیۆریفرۆیدەوەبوولەالیەنمۆدێلەكانیهێڵمۆڵتزوسێرمۆداینامیكی
فیزیایماكسوێڵڕەویوەتەوەبەهۆیئەوڕووناكییەیزمانەوانیستراكچەرییدەیخاتە
سەربابەتەكەی،ئەوەشوادەكاتڕێڕەوێكیئاسانهەبێتبۆتێگەیشتنیئەوبابەتە.
فرۆیدخۆشیوتوویەتیهەمووشتێكپشتیبەزمانبەستووە.الكانیشوردترباسی
كاری لەیەكەم دامەزراوە«. زمانێك شێوەی لەسەر نەست »گوتاری دەكات ئەمە
نییە دروستكراو و تایبەتی گێڕانەوەیەكی )كە خەونەكان« »لێكدانەوەی مەزنیدا
یاسای و میكانیزم فرۆید هەیە(. بنەمایەكی بەڵكو دەكرێت پێشنیاز زۆرجار وەك
خەونەكانیخوێندووەوئەوهەمەچەنییەشكەهەیانەكورتیكردوونەتەوەبۆدوودانە:
قسەكردن بنەڕەتی فیگەری دوو وەك دوانەی ئەم الكان چڕكردنەوە. وەدەرنــان،
ناساندووەكەلەزمانەوانییداپێیاندەوترێت)مێتۆنمی-ناوهێنانیشتێكیانچەمكێك
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بەناوییەكەمیخۆیەوەنا،بەڵكوبەناوێكیترەوەكەزۆرلەوشتەیانچەمكەنزیكە(
دەرچوون، لەدەم قسە لێرەوە، .)Metaphor( خواستن )Metonymy(و
شسكتهێنان،نوكتەكردنودەرهاویشتەكانیلەوانەپێكهاتەكانیخەونەكانخۆشیان
نەستدا گوتاری لەزنجیرەی خۆیان كە ،)Signifiers(دەرەكان ئاماژە بوونەتە
دەبیننەوەكەبەبێدەنگیدووئەوەندەئەبن،بەواتایەكیترزۆربەئاشكراییلەداننەنان
بە»چەپاندن«،زنجیرەیگوتاریی)زارەكی(شەفەییبابەتیمرۆڤ.لێرەوەئێمە
ئاشنابووینبەپارادۆكسێكپێشترزمانەوانیپێیئاشنابووەكەگوتارێكیدووانەیی،
بوارە بۆ شەفەییە، )زارەكییشە( هاوكات بەاڵم نەستییە تاكیشە، هاوكات بەاڵم
دوانییەكەشییەكبواریهەیە،بێهیچسنوورێكجگەلەوەیناوخۆیدایە:بواری
لێرەداگرنگتریندەستكەوتەمەعریفییەكانیدیسێسوێرو ئاماژەكردن«. »زنجیرەی
)دیسوسێر(ئەوزانستیزمانەوانییەیلەوەوەداكەوتووەڕۆڵێكیدادوەرانەدەبینێت
لەتێگەیشتنیپرۆسەینەستدالەگەڵگوتاریشەفەییبابەتەكەوپەیوەندینێوانیان،
تر، بەواتایەكی ناپەیوەندییەكانیان و هاوشێوەكانیان لەپەیوەندییە تر بەواتایەكی
فەلسەفییە لێكدانەوە بەوشێوەیە، گۆڕینەوەیان. شوێن كۆپیكردنەوەو لەدووبارە
ئایدیالەكانینەستوەكدووەمهەست،هیهەستوەكباوەڕێكیخراپ)سارتەر(،
یاننەستوەكمانەوەیەكیمەترسیداریستراكچەرێكینائامادەیانبێهەست)مارلۆ
)Id()پۆنتێ(،هەموولێكدانەوەكانینەستوەكبابەتێكیبایۆلۆژیینمونەیی)ئەو
)یۆنگ(بوونەتەئەوەیكەهەبوون:نەكسەرەتاكانیتیۆرێكبەڵكوتیۆرییبەتاڵ

وناكاریگەر،لێكتێنەگەیشتنیئایدیۆلۆژیی.

ئەوەیمایەوەپێناسەكردنی)ناچاركرامبكەومەناوسادەوگشتگیرترینپالنداڕێژییەوە،
بەاڵمچۆنلەوتارێكیئاوهاكورتداخۆمیلێبەدووربگرم؟(واتایلەپێشینەییو
دەردەكەون ئەوەی وەك میكانیزمەكانییەتی و زمان فەرمی ستراكچەری گرنگیی
ئەم بنەڕەتی هەرە ئەركی وەك لێكدانەوەیشرۆڤەكارییدا، پراكتیزەكردنی لەكاتی
ئامادەن هێشتا كە كاریگەرییانەی ئەو تر بەواتایەكی بابەتەكەی، پراكتیزەكردنە:
لەوانەیڕزگاریانبووەلەبەزۆرمرۆڤكردنیئەوگیانلەبەرەبچووكەمرۆڤەبۆپیاو
یانژن.ئەمپرسیارەناكرێتوەاڵمبدرێتەوەتەنیالەڕێیپەنابردنەبەرئەوگرنگییە
شرۆڤەكاریی. پراكتیزەكردنی هۆكاری و بابەت تەنیا وەك زمان حاشاهەڵنەگرەی
هەرشتێكڕوودەداتلەچارەسەركردندالەناوولەڕێیزمانەوەدەبێت)كەبێدەنگی،
ڕیتموپێوانەكردنیكێشیشیعریشلەخۆدەگرێت(.بەاڵمپێویستەئەوەشبخەینەڕوو
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بەشێوەیەكیگشتیڕۆڵیحەقیقیزمانبۆچیوچۆنەلەچارەسەركردنداوەكهەردوو
مادەیخامیپراكتیزەكردنیشیكارییوهۆكارەكانیبەرهەمهێنانیكاریگەرییەكانی
)ڕاڕەوێكەوەكالكانناویناوە،لە»قسەیەكیبەتاڵ«ەوەبۆ»قسەیەكیتەواو«(
بەڕاستیتەنیالەپراكتیزەكردنیشیكارییدادامەزراوە،چونكەبەشێوەیەكیگشتی
بابەتەیلەدوایینشرۆڤەكارییدائەمپراكتیزەكردنەو بابەتەكەیدادامەزراوە،ئەو لە
تەكنیكەكەیدەدۆزێتەوە:لێرەدالەبەرئەوەیزانستەلەتیۆریبابەتەكەیدا.ئالێرەشدا،
گومانیتیادانییەئەوەگرنگترینالیەنیبنەڕەتیكاریالكانە،كەدۆزینەوەكەیەتی.
الكانئەوەیدەرخستووەكەئەمگواستنەوەیەلەبوونەبایۆلۆژییە)تائەوپەڕیپاكی(
یەكەیەوەبۆبوونێكیمرۆڤانە)منداڵێكیمرۆڤ(لەچوارچێوەییاسایڕێكخستندا
)LawofOrder(بەدەستدێت،ئەویاسایەیكەمنپێیدەڵێمیاسایكەلتور.
لەگەڵ فەرمییەكەی لەناواخنە تیادایە سەرلێشێواوییەكی ڕێكخستنەش یاسای ئەم
لەیەكەم كە پێكهاتەكەیەوە، لە تێبگەین چی ئێمە دەبێت زماندا. ڕێكخستنی
لەڕێی تێبگەین گواستنەوەیە ئەم لەهەموو دەكرێت یەكەم، ناڕۆشنە؟ زۆر بینیندا
كەسانی زمانی لەالیەن ناونراوە ئەوەی وەك دووبارەبووەوە، زمانێكی زاراوەكانی
پێگەیشتوویانمنداڵەوەلەبارودۆخیچارەسەركردندا،كەناونراوەوئەركیخراوەتە
ڕێكخستنی هەموو تیایدا كە زماندا یاسای لەچوارچێوەی بەلۆكاڵیكراوە ئەستۆو
دووەم، مرۆڤانە. ڕۆڵێكی هەر تر، بەواتایەكی پێشكەشكراوە، دامــەزراوەو مرۆڤ
ئالەمئەركپێسپاردنەشدالەالیەنزمانیچارەسەركردنەوەئامادەبوونێكیبەردەوامی
تەواویكاریگەرییڕێكخستنلەگواستنەوەخۆیدادەردەكەوێت،واتاهیزمانیكەلتور

لەپرۆسەیبەمرۆڤبووندا.
ئاماژە بدوێم، هەندێك بیرۆكەیە ئەو لەسەر كەمدا وشەیەكی لەچەند ئەوەی بۆ
بەدووساتیمەزنیئەمگواستنەوەیەدەدەم.یەكەم؛ساتیپەیوەندیدووانیبەر
لەقۆتاغیئۆدیبیكەتیایدامناڵەكەگرنگیبەهیچناداتجگەلەتەنیایەكمنی
نائامادەیی و ئامادەبوون لەڕێی ژیانیشی دایكەكەیە كە ،)Alter-ego( دووەم
ئەوەوەدووپاتدەكاتەوە،ئەمپەیوەندییەدوانییەشلەشێوەیسیحرێكیخەیاڵی
من)Ego(دەژی،كەخۆیدەبێتوئەویتریش،هەریەكێكیتر،هەموویەكێكی
ئەو ناتوانن هەرگیز نێرجسییەت سەرەتایی هاوشووناسی تری ئەوانی هەموو تر،
دووەم؛ پڕبكەنەوە. خۆیەوە یان بەویترەوە لەپەیوەندیدا سێیەم بابەتی دوورییەی
پاشخانی لــەدژی سەرهەڵدەدات سیانی ستراكچەرێكی كەتیایدا ئۆدیبی ساتی
ستراكچەرەدوانییەكە،كاتێكسێیەم)باوكەكە(خۆیلەئاسوودەییخەیاڵیسیحرە
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دوانییەكەهەڵئەقورتێنێت،ئابوورییەكەیژێروژووردەكات،سیحرەكەیلەناودەبات،
لەگەڵئەوەشدامناڵەكەبەئەوەیالكانپێیدەڵێتڕێكخستنیسیمبولیدەناسێنێت،
ڕێكخستنیزمانیبابەتەكەكەدواجارڕێیپێدەداتبڵێت:من،تۆ،ئەو)كچ(،ئەو
)كوڕ(،یانئەو)بێگیان(كەبەوهۆیەشەوە،ڕێبەمناڵەبچووكەكەدەداتكەخۆی

وەكمناڵێكیمرۆڤلەجیهانیپێگەیشتووەسیانییەكاندابنێت.
ئەمەشدووساتەمەزنەكەن:1-ساتیخەیاڵی)بەرلەقۆناغیئۆدیبی(2-ساتی
سیمبولی)گۆڕانكارییئۆدیبی(یانئەگەرزمانێكیجیاوازبەكاربهێنین،كەئەویش
نەزانراوە هێشتا بەاڵم دەناسرێتەوە، ڕەمزییەكەیدا لەبەكارهێنانە بابەتیبوونە
)مەعریفەیبابەتیبوونلەتەمەنێكیتەواوجیاوازوهەروەهالەپراكتیزەكردنێكیتەواو

جیاوازدادەردەكەوێت(.
ئەوخاڵەگرنگەشكەالكانڕووناكییخستۆتەسەرئەمەیە:ئەمدووساتەتەنیا
یەكیاسازاڵدەبێتبەسەریاندا،حوكمیاندەكاتونیشانەیاندەكاتئەویشیاسای
باسمكردووەو ئێستا هەر چاكەدا لەپێناوی خەیاڵییش، ساتی تەنانەت سیمبولی.
پێشساتیسیمبولیكەوتووە،وەكجیالێی-لێرەداوەكیەكەمساتكەمناڵەكە
یەكەمجووتبوونیڕاستەوخۆدەژیلەگەڵمرۆڤێكدا)دایكی(بێئەوەیبەپراكتیكی
مناڵێكی جووتبوونی وەك تر )بەواتایەكی وایە ڕەمزی جوتبوونێكی وەك بزانێت
مرۆڤیبچووكلەگەڵدایكێكیمرۆڤدا(كەنیشانەكراوەودامەزراوەلەجەدەلیەتییەوە
لەالیەنجەدەلییەتیڕێكخستنیڕەمزییخۆیەوە،بەواتایەكیتر،لەالیەنجەدەلیەتی
خۆراك كاتیی ڕیتمی )نۆرمەكانی مرۆڤانەوە نۆرمی هی مرۆڤانەوە، ڕێكخستنی
ـ دانپیادانان كۆنكرێتییەكانی هەڵوێستە ڕەفتاركردن، خاوێنی، و پاك پێدان،
بچووك، گۆڕانی تەنیا وەك نەخێر و بەڵێ مناڵەكە، ڕەتكردنەوەی پەسەندكردن،
ئەركی مافی یاساو ڕێكخستنی بناغەییە، ڕێكخستنە ئەم ئەزموونییەكانی شێوازە
پەیوەستبوونووەدەرنان(،لەفۆڕمیڕێكخستنیئاماژەدارخۆیدا،بەواتایەكیدیكە،

لەسەرفۆڕمیڕێكخستنێككەهاوشێوەیڕێكخستنیزمانبێت.
بینینی تەنیا فرۆید بۆ كورتبینانە و ڕووكــەش خوێندنەوەیەكی كە لەشوێنێك
مناڵییەكیبەختەوەروبێیاسابێت،بەهەشتێكیشێوەهەمەڕەنگیلەڕێالدانبێت،
جۆرێكلەحاڵەتیسروشتیكەتەنیاجەختیلێدەكرێتەوەلەالیەنقۆناغەكانیجۆری
بایۆلۆژییكەپەیوەستەبەپێشینەییئەركیهەندێكبەشیجەستەیمرۆڤ،شوێنی
لەكاریگەریی باس الكان زاوزێ(، ئەندامی كۆمی، )دەمی، گرنگ پێویستییەكی
ڕێكخستن،یاسادەكات،كەدانراوەلەچاوەڕوانیهەرساوایەكداكەلەدایكدەبێت
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لەكاتیپێشلەدایكبوونییەوە،بۆهەڵگیراوەبەرلەیەكەمقیژەیوشوێنێكوڕۆڵێكی
بۆدیاریدەكاتولەمەشەوەچارەنووسێكیدیاریكراو.هەرقۆناغێككەلەالیەنمناڵە
خاوەنسێكسەكەوەتێدەپەڕێنرێتلەجیهانییاساداتێدەپەڕێنرێت،جیهانیكۆدەكانی
ئەركیمرۆڤ،پەیوەندییەكانوناپەیوەندییەكان.»قەناعەتەكانی«هەڵگریهێمای
لەناونەچوونوبەربنەماییاساكەیە،هیئیدیعاكانییاسایمرۆڤە،ئەوەیوەكهەموو
یاسایەكیتر،ناكرێتپشتگوێبخرێتلەالیەنهیچكەسێكەوە،النیكەملەالیەنئەوانەی
بێئاگانلێی،بەاڵمپێدەچێخۆیلێبەدووربگیرێتیانپێشێلبكرێتلەالیەنهەر
یەكێكەوە،لەسەرووهەمووشیانەوەلەالیەنهەرەشوێنكەوتووەدڵسۆزەكانییەوە.بۆیە
هەركەمكردنەوەیەكلەشۆكیدەروونیمناڵیبۆتەنیاهاوسەنگییەكی»بێئومێدی
بایۆلۆژیی«لەبنەڕەتداهەڵەیە،چونكەئەویاسایەیبەسەریداجێبەجێدەبێت،وەك
یاسایەكخاڵییەلەهەمووناوەڕۆكەكانكەبوونیانهەیەوڕەفتاردەكەنوەكیاسایەك
بەم پابەندبوون ژێرباری مناڵەكەشدەچێتە دابڕینەوەو ئەم لەالیەن و لەناو تەنیا
یاسایەولەگەڵیەكەمهەناسەشیداوەریدەگرێت.ئەمەسەرەتایەوهەمیشەشسەرەتا
بووە،تەنانەتئەوكاتەشكەباوكیزیندووئامادەیینییە،ئامادەبوونیفەرمییئەو
تر بەواتایەكی ئاماژەدەریمرۆڤ، ڕێكخستنی بەواتای لێرەدا یاسایە(، باوكە)كە
هییاسایكەلتور:ئەمگوتارە،پێشمەرجیبێچەندوچوونیهەرگوتارێكە،ئەم
گوتارەلەسەرەوەئامادەییهەیە،بەواتایەكیترلەقوواڵییدائامادەیینییە،لەهەموو
گوتارێكیشەفەهیدا،گوتاریئەمڕێكخستنە،گوتاریئەویتر،هیسێیەمیمەزن،كە
ئەمڕێكخستنەخۆیەتی:گوتارینەست.ئەمەتێگەیشتنێكماندەداتێ،تێگەیشتنێك
لەچەمكینەست،كەلەهەموومرۆڤێكداكتومتئەوشوێنەیەكەگوتاریتایبەت
بەكەسەكەبەدوایشوێنیخۆیدادەگەڕێت،دەگەڕێت،لەڕێالدەدات،لەڕێالدانیشدا
شوێنیخۆیدەدۆزێتەوە،لەنگەردەگرێتبەرەوشوێنیخۆی،لەسەپاندن،فریودان،

دەستتێكەاڵوكردنونكۆڵیكردنلەسیحرەخەیاڵییەكانیخۆی.

لەقۆناغیئۆدیبیدامناڵەخاوەنسێكسەكەدەبێتەمناڵێكیمرۆڤیسێكسی)پیاویان
ژن(لەڕێیتاقیكردنەوەیسیحرەخەیاڵییەكانلەبەرامبەرسیمبولیدا.ئەگەرهەموو
دەكاتوەك دروستدەبێتوخۆیپەسەند لەكۆتاییدا بەڕێوە بڕوات بەباشی ئەمە
ئەوەیهەیە:كوڕێكیبچووكیانكچێكیبچووكلەنێوگەورەكاندا،لەگەڵبوونی
مافەكانیمناڵێكلەمجیهانەیگەورەكاندا،وەكهەموومنااڵنیش،لەگەڵبوونیمافی
تەواویئەوەیڕۆژێك»وەكبابەی«لێبێت،بەواتایەكیترمرۆڤێكینێركەژنێكی
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هەیە)كەچیترتەنیادایكنییە(،یان»وەكدایە«،بەواتایەكیترمرۆڤێكیمێ
كەمێردێكیهەیە)كەچیترتەنیاباوكنییە(-ئەمشتانەتەنیاچارەنووسیئەو

ڕێڕۆیشتنەدوورودرێژەزۆرملێیەیەبەرەوقۆناغیمناڵیمرۆڤ.
هەموومەتریاڵیئەمدرامابنەڕەتییەلەالیەنزمانێكیپێشترداڕێژراوەوەدابینكراوە
چەقی  )Phallus( چووك دەری ئاماژە لەدەوروبەری ئۆدیبیدا لەقۆناغی كە
بەستووەوبەتەواویڕێكخراوە:كەهێمایباوكە،هێمایمافییاسایە،وێنەیخەیاڵی
هەموو بەاڵم دەركەوێت، هەڕەمەكی سوڕهێنەرو ئەمە پێدەچێ مافێكە- هەموو

دەروونشیكارەكانوەكحەقیقەتیئەزموونشایەتیبۆدەدەن.
دوایینقۆناغیئۆدیبیكەخەساندنە)Castration(پێماندەڵێتبۆچیكاتێك
كوڕێكیبچووكبارودۆخیتراژیدییوبەسوودیخەساندندەژییوتێیدەپەڕێنێت،
باوكی، وەك )چووك( نییە مافی هەمان ئەو كە دەكات پەسەند حەقیقەتە ئەو
كە دایكیدا، بەسەر باوكی وەك نییە مافەی ئەو هەمان كە ئەوەی بەتایبەتی،
ئەمیانبەمشێوەیەوادەردەكەوێتوەكئەوەیگیرۆدەیبارێكیقبوڵنەكراویدوو
بەكارهێنانبێت،دایكیكوڕەبچووكەكە،ژنیباوكەكە.بەاڵمبەپەسەندكردنیئەوەی
هەمانمافیوەكباوكینابێت،دڵنیادەكرێتەوەكەڕۆژێك،دواتركەگەورەبوو،ئەو
مافەبەدەستدەهێنێتكەئێستالێیبێبەشكراوەبەهۆینەبوونی»هۆكارەكانەوە«.
بێت گەورە خۆشی ئەو ئەگەر دەبێت، گەورە كە هەیە بچووكیشی مافێكی تەنیا
لەڕێیگرنگیدانبەباشترینشێوەیهەڵسوكەوتكردن.دەربارەیڕۆڵیكچەكە،كاتێك
كچەبچووكەكەبارودۆخیتراژیدییوبەسوودیخەساندندەژیوگریمانەیدەكات،
بەتەواویئەوەپەسەند لەمەشەوە نییە، ئەوەپەسەنددەكاتهەمانمافیدایكی
لەبەرئەوەیدایكیئەممافەی باوكی دەكاتكەهەمانمافینییە)چووك(وەك
نییە)چووكینییە(،هەرچەندەژنیشە،لەبەرئەوەیكەژنەئەوەشپەسەنددەكات
ژن دایكی ئەوهێشتاوەك تر، بەواتایەكی نییە، دایكی مافیوەك كەئەوهەمان
نییە.بەاڵملەبەرامبەردالەبریئەوەمافێكیبچووكیخۆیوەردەگرێت:مافیكچێكی
بچووكلەگەڵبەڵێنیمافێكیگەورە،مافیتەواویژنبوونكاتێكگەورەدەبێت،
ئەگەرگەورەبوویاسایڕێكخستنیمرۆڤیپەسەندكرد،بەواتایەكیتر،ملدانبۆی
ئەگەرپێویستیكردئاڕاستەیبگۆڕدرێت-لەڕێیبەڕێكوپێكیهەڵسوكەوتنەكردنەوە.
لەهەردووباردا،ئەگەرساتیسیحریدووانەیخەیاڵییبێت)1(یانساتی)ئۆدیبی(
ناووڕێكخستنیسیمبولیبێت)2(،تەواوی بێچەندوچوونیچوونە دانپیادانانی
دیالێكتیكیئەوگواستنەوەیەبەهەموووردەكارییەگرنگەكانییەوەمۆركراوەبەمۆری
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ڕێكخستنیمرۆڤ،هیسیمبولی،بۆئەوەشزانستیزمانەوانییاسافەرمییەكانیبۆ
فەراهەمكردووین،بەواتایەكیترچەمكیفەرمی.

هەر دەكات كەوا بكات فێر ئەوەمان بەمشێوەیە دەكرێت دەروونشیكاریی تیۆری
جەوهەری پێناسەی بێت: زانست بەڵكو نەبێت، ڕووت گریمانەكردنێكی زانستێك
فەرمیبابەتەكەیبێت،پێشمەرجیهەرپراكتیزەكردنێك،جێبەجێكردنێكیتەكنیكی
دژیەكییە لەو دەروونشیكاریی تیۆریی بەوشێوەیە، بێت. كۆنكرێتییەكانی بابەتە
كالسیكیوئایدیالییانەیلەالیەنپۆڵیتزەرەوەداڕێژراونهەڵدێت،بۆنموونە،كاتێك
كەیەكەم ئەو تیۆرییشۆڕشگێڕانەكەی بواری )كە دەكرێت لەدەروونشیكاریی داوا
كەسبووەلەفەڕەنسالەبارەیەوەبدوێت(كەزانستیڕاستییەكیكۆنكرێتیبێت،
تەجریدبوونەكانیەوە: بەهۆی سەر هێرشیكردۆتە ئەو كۆنكرێتی، سایكۆلۆژییەكی
نەست،گرێیئۆدیب،گرێیخەساندن،هتد.پۆڵیتزەردەیوتچۆندەروونشیكاریی
ئەگەر لەتوانایدایە، و ئامانجییەتی كە بكات كۆنكرێتییە ئەو بانگەشەی دەتوانێت
سووربێتلەسەربیرۆكەئەبستراكتەكانكەتەنیابەشێوەیەكیكۆنكرێتیوەدەرنراون
باری بگاتە دەتوانێت كەسێك چۆن ئەبستراكتدا؟ و میتافیزیكی لەسایكۆلۆژیای
بێ زانستێك هیچ لەڕاستیدا، ئەبستراكتەوە؟ لە ئەبستراكتانەوە، لەو كۆنكرێتی
پراكتیزەكردنی )كە پراكتیزەكردنیشیدا لەكاتی تەنانەت كارناكات، ئەبستراكتەكان
تیۆرییئەوزانستەنییە،بەڵكوپراكتیزەكردنیجێبەجێكردنیكۆنكرێتییەتی(،تەنیا
مامەڵەلەگەڵگۆڕاوەنامۆودەگمەنەكانكەپێكهێنەریهەرتاكە»درامایەكە«.وەك
ئەوەیالكانبیریانلێدەكاتەوەلەفرۆیددا-الكانبیرلەهیچناكاتەوەجگەلەچەمكەكانی
فرۆید،فۆڕمیزانستییانەماندەداتێ،تەنیافۆڕمیزانستییانەدەبێت-ئەبستراكتەكانی
دەروونشیكارییلەڕاستییداچەمكیزانستیڕەسەنیبابەتەكانیانن،لەمەشەوەوەك
ئەبستراكتەكەیان پێویستی بنەمای پێوانەو كەئاماژە، بابەتەكەیان، چەمكەكانی
لەخۆگرتووە،بەواتایەكیتر،پێوانەیپەیوەندییانبە»كۆنكرێتبوونەوە«،لەمەشەوە
باو بەشێوەیەكی كە جێبەجێكردنەكەیان بەكۆنكرێتبوونی دیاریكراوییان پەیوەندی

پێیدەوترێتپراكتیزەكردنیشیكاریی)چارەسەر(.
كەم قسەكردنی و نەست لە تەنیا كە نییە شاراوە ئۆدیبیواتایەكی قۆناغی بۆیە
جارێكیتر بتوانرێت هەمیشە و حەشاردرابێت لەڕابردوودا نییە ستراكچەرێك بێت-
ستراكچەریدابڕێژرێتەوەیاندەربكەوێتبەدووبارەچاالككردنەوەیواتاكەی.گرێی
یاسای لەالیەن دروستكراوە« »ماكینەیەكی دراماتیكییە، ستراكچەرێكی ئۆدیب
كەلتورەوەبەسەرهەمووكاندیدێكیمرۆڤایەتییداكەبێویستیخۆیناونووسكراوەو
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ئەوەیە، ئەگەری هەڵگری نەك لەخۆیدا كە ستراكچەرێكە سەپێنراوە، بەسەریدا
بەڵكوهەڵگریپێویستیبۆگۆڕاوەكۆنكرێتییەكانكەتیایدابوونیهەیە،بۆهەر
تاكێككەدەگاتەسەرەتاكەی،تیایدادەژییوبەسەالمەتیلێیدەردەچێت.لەكاتی
جێبەجێكردنیدائەوەیپێیدەوترێتپراكتیزەكردن)چارەسەركردن(،دەروونشیكاریی
كارلەسەركاریگرییە)effects(كۆنكرێتییەكانیگۆڕاوەكانیدەكات،بەواتایەكی
ترلەسەرشێوازیدیاریكراووبەتەواوییناوازەیڕایەڵەیەككەتیایداگواستنەوەی
ئۆدیبیدەستیپێكردووەودەستپێدەكات،تەواودەبێت،تووشیلەڕێالداندەبێتیان
خۆیلێدەدزرێتەوەلەالیەنهەندێككەسیدیاریكراوەوە.ئەمگۆڕاوانەدەكرێتبیریان
لێبكرێتەوەوبناسرێنەوەلەجەوهەریاندالەسەربنەمایستراكچەرینەگۆڕاویئۆدیبی،
بەدیاریكراوییلەبەرئەوەیهەمووئەمگواستنەوەیەلەسەرەتاوەلەسیحرەكەیدایە،
ستراكچەرەوە، ئەم یاسای لەالیەن ئاساییدایە، هەروەها نامۆو شێوازی لەئەوپەڕی

فۆڕمیبنەڕەتیبەرەوساتیسیمبولیلەناویاسایسیمبولیخۆیدا.
ئەزانمئەمپێشنیازەكورتانەتەنیاوادەرناكەونبەڵكوهەرواشنكەپوختەوپالنڕێژیی
بەگەشەپێدانی پێوستیان خراونەتەڕوو لێرەدا كە بیرۆكە ژمارەیەك واتە بۆكراوە،
ئەگەر تەنانەت دابمەزرێن. و بسەلمێنرێت بوونیان بەهانەی بۆئەوەی هەیە زیاتر
بیرۆكانەوە لەو بەكۆمەڵێك هەیانە پەیوەندییانەی ئەو و دامەزراندنیشیان بەباشی
كەبەبناغەیاندادەنرێنڕوونكرابنەوە،تەنانەتئەگەربەراوردیشكرابنبەنامەكەی
فرۆیددەربارەییشیكاریی،یەكدواییەككێشەیخۆیاندەخوڵقێنن:نەكتەنیا
كێشەی بەڵكو ڕوونكردنەوە، و پێناسەكردن چەمكەكان، دروستبوونی ئاریشەی
حەقیقیونوێوەكپێویستییەكلەالیەنگەشەكردنیكاریتیۆریزەكردنەوەدروست
دەبێتكەهەرئێستاباسمانكرد.بۆنموونە،چۆندەتوانینبەوردیپەیوەندینێوان
دابڕێژینەوە، ڕوونینەست ستراكچەریفەرمیزمانوپێشمەرجیڕەهایوجوودو
لەالیەكی )Kinship( نزیكایەتیش كۆنكرێتی ستراكچەری لەالیەكەوە، ئەمە
ئایدیۆلۆژیانەدەخرێنەڕووكەتیایاندا لەكۆتاییشدائەوپێكهاتەكۆنكرێتییە ترەوە،
دایكایەتی، )باوكایەتی، نزیكایەتییەوە پێكهاتەی لەالیەن دیاریكراوەكان كردارە
ئەم مێژووییەكانی گۆڕاوە كە بكرێت ئەوە پێشبینی ئەكرێت ئایا دەژین. منداڵی(
ستراكچەرانەیدوایی)نزیكایەتی،ئایدیۆلۆژیا(پێدەچێتلەڕوویمادییەوەكاریگەری
بكەنەسەرهەندێكیانالیەنیتریئەونموونانەیلەالیەنفرۆیدەوەجیاكراونەتەوە؟
یاندووبارە،تاچئاستێكپێدەچێپێناسەیسادەیبابەتوپێگەیدۆزینەوەكەی
فرۆید،بەشێوەیەكیعەقاڵنیهەوێنیگرتووە،كاردانەوەیهەیەبۆئەودیسپلینانەی
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نمونە،دەروونناسی،دەروونناسیكۆمەاڵیەتی، كەلێیانەوەخۆیجیاكردۆتەوە)بۆ
پڕكێشەی بارودۆخی ئاڕاستەی زۆرجار پرسیارانەی ئەو وروژاندنی كۆمەڵناسی(و
زۆر ژمارەیەكی لەنێو تر پرسیاری یەك ئەوەشدا لەگەڵ دەكرێت؟ بابەتەكانیان
پرسیاریترداكەئەكرێتبكرێتئەوەیە:ئایائەوپەیوەندییانەچینكەلەئارادان
پێش .2 و دەركەوتنی مێژووییەكانی پێشمەرجە .1 و شیكاریی تیۆریی لەنێوان

مەرجەكۆمەاڵیەتییەكانیجێبەجێكردنیدا؟
1.باشەكەواتەفرۆیدكێبووە،هاوكاتدامەزرێنەریتیۆریشیكارییوناسێنەری
بووە،وەكشرۆڤەكاریژمارەیەك،ئەوكەسەیشرۆڤەكارییبۆخۆیكردووەوباوكی

ڕەسەنیئەوڕیزەدرێژەیپزیشكانەكەخۆیانبەنەوەیئەودەزانن؟
ئاماژەی بەدیاریكراویش گەر هاوكات كە كێن، دەروونشیكارەكان ئەی باشە  .2
پێنەكەینتیۆریفرۆید،ترادیسیۆنیدیالێكتیككەلەفرۆیدەوەبۆیانماوەتەوەلەگەڵ
هەلومەرجەكۆمەاڵیەتییوئابوورییەكانپەسەنددەكەن)حاڵەتەكۆمەاڵیەتییەكانی
»كۆمەڵەكانیان«كەبەتوندیپەیوەستنبەهەلومەرجیدامەزراوەپزیشكییەكانەوە(
كەلەسایەیانداپراكتیزەیدەكەن؟تاچئاستێكبنەڕەتەمێژووییەكانوهەلومەرجە
بۆ كاردانەوەیان دەروونشیكاریی پراكتیزەكردنی ئابوورییەكانی كۆمەاڵیەتییە-
تیۆرییشرۆڤەكارییوتەكنیكدەبێت؟لەهەموویگرنگترتاچئاستێكبێدەنگی
تیۆرییدەروونشیكارەكاندەربارەیئەمپرسیارانە)لەبەرئەوەیبەدڵنیاییەوەئەمە
بارودۆخەكەیە(وچەپاندنیتیۆرییئەمكێشانەلەچوارچێوەیجیهانیشرۆڤەكردندا
تەكنیكی و تیۆرییشیكاریی هەردوو لەسەر دەبێت كاریگەرییان و دەگەن بەیەك
»كۆتایی سەرمەدی پرسیاریی ناكرێت خۆیاندا؟ خودی لەناوەڕۆكی شیكاریی
شیكاریی«،لەنێوئەوانیتردا،پەیوەندیداربێتبەمچەپاندنەوە،بەواتایەكیتربۆ
بیرنەكردنەوەلەمكێشانەكەڕیشەكەیانلەمێژوویئەبستمۆلۆژییدەروونشیكارییو

مێژوویكۆمەاڵیەتیو)ئایدیۆلۆژیی(جیهانیشرۆڤەكردندایە؟
ئەمانەژمارەیەكپرسیاریواقیعین،كەبەواقیعیئاڕاستەكراونوبەنزیكەییژمارەیەكی
یەكسانیبواریتوێژینەوەپێكدێنن.پێدەچێتلەداهاتوویەكینزیكداهەندێكبیرۆكە

سەرهەڵبدەنكەلەمتاقیكردنەوەوەسەریانهەڵدابێت.
لەبوارەكەیخودی فرۆیدەوە لەتاقیكردنەوەی ڕەگوڕیشەكەی تاقیكردنەوەیەش ئەم
خۆیداكەجێبەجێدەبێتبەسەربوارێكیدیاریكراویییاسایی،ئیتیكیوفەلسەفی،
»بابەتێك«ی »پیاوێك«، ئایدیۆلۆژیی وێنەیەكی بەدیاریكراوی تر بەواتایەكی
پێشوازیكردنی لەنێوان دەكات بەراورد فرۆید هەندێكجار نییە بەخۆڕایی مرۆڤانە.
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شۆڕشی بومەلەرزەئاساكانی گۆڕانكارییە لەگەڵ دۆزینەوەكەی ڕەخنەگرانەی
كۆپەرنیكۆس.لەسەردەمیكۆپەرنیكۆسەوە،زانیومانەزەوی»سەنتەر«یگەردوون
نییە.لەسەردەمیماركسەوە،زانیومانەكەبابەتیمرۆڤ،من)Ego(یئابووریی،
سیاسییانفەلسەفی»سەنتەر«یمێژوونییە-تەنانەتبەپێچەوانەیفەیلەسوفەكانی
هەیە ستراكچەرێكی بەاڵم نییە، »سەنتەر«ی مێژوو هیگڵیشەوە، و ڕۆشنگەریی
كە»سەنتەرێك«یپێویستنییەجگەلەدانپیادانەنانیئایدیۆلۆژیی.دوابەدوایئەوە،
فرۆیدبۆیئاشكراكردینكەبابەتەڕاستەكە،تاكلەجەوهەرەناوازەكەیدا،فۆڕمێكی
ئیگۆینییەلە»ئیگۆ«داچەقیبەستبێت،لە»هەستدا«یانلە»وجوود«دا-جائیتر
ئەمەوجوودیبۆخودیخۆیبێت،هیجەستەیەكیتەندروستیانهی»ڕەفتار«-
بەواتایئەوەیبابەتیمرۆڤبێچەقكراوە،لەالیەنستراكچەرێكەوەدروستبووەكە
»سەنتەر«یشینییە،جگەلەدانپیادانەنانیخەیاڵیی»ئیگۆ«وەنەبێت،بەواتایەكی

ترلەپێكهاتەئایدیۆلۆژییەكانیكەتیایاندادانبەخۆیدادەنێت.
پێویستەئەوەئاشكرابێتئەمەیەكێكلەوڕێگایانەیكردەوەكەپێدەچێتڕۆژێك
مایەی كە دانپیادانەنانە ستراكچەری لەم بەرێت باشترمان تێگەیشتنێكی بەرەو

نیگەرانییەكیتایبەتەبۆهەموولێكۆڵینەوەكانلەئایدیۆلۆژیا.

Freud and Lacan _Louis Althusser.)Lenin and 
Philosophy and other essays- Translated from the

1977FrenchbyBenBrwester_NLBSecondedition
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پێشگوتن

2007 هاوینی هەڤپەیڤین!( بنێین ناویان هەبێ بۆمان )گەر هەڤپەیڤینانە ئەم
لەگەڵگارا،شیروانخانوئاڤانسدیقلەئەڵمانیائەنجامدران.لێرەدائامانجی
سەرەكیبریتیبوولەهێنانەگۆڕێیدانوستاندنلەبارەیهونەریشێوەسازی)(و
كاراییەكولتوورییەكەی.بەاڵملەبەرئەوەیلەسەرەتاوەتەوەرەكانیهەڤپەیڤینێك
نەچەسپێنرابوون،بەڵكوكێشەكانلەڕەوتیخۆدەربڕینەكانیئەوانەوەوەكپرسیار
دەگیرانیانگۆڕانپێدەدران،ئەواوەكسەرەنجامئەوەیلێكەوتەوەكەئەوانبەسەر
كێشەیهونەروهونەرمەندیشێوەسازییەوەهاوكاتهەڵوێستلەسەرهونەرەكانی

دیكەوەردەگرنوبەتایبەتیشدەپەڕێنەوەبۆڕەخنەیكولتوور.
ئەمهەڤپەیڤینانەبەرهەمیپێكەوەكاركردنیڕاستەوخۆن»گفتوگۆكان«وەكئەنجامی
دانیشتنلەگەڵهەریەكەیهونەرمەندانگاراوشیروانخانوئاڤانسدیقدالەسەر
هەڤپەیڤینانە ئەم كەواتە دەدوێن، ڕاستەوخۆ خۆیان ئەوان كراون. تۆمار كاسێت
ڕاستگۆیانەن،واتاپرسیارەكانیانبۆنەنێردراونەتەماڵەوەوئەوانیشبەئیسراحەت
نەخێر. بكەنەوە. پوختی گوتار وەك و بنووسنەوە وەاڵم كتێب یاریدەی بە و
یەكەی هەر لەگەڵ پێكەوە هەڤپەیڤینەكان، سەرجەم نووسینەوەی دوای بێگومان
هونەرمەندەكاندابەجیا)جگەلەئاڤانسدیق(بەسەردەربڕینەكانیانداچووینەوەو
ئەوەیئەوانبەكەمیانبەزیادەڕۆییانزانیبێ)ئاخرئەوانڕاستەوخۆدەدوان(،
كوژێنراوەتەوە،یانگەرگوزارشتێكیپوختتریانلەگوزارشتێكیدەربڕدراویسەر
كاسێتەكەهەبووبێ،وەكلەبرییدانراوە.بەاڵمتۆماریهەڤپەیڤینەكەلەتەكئاڤان
سدیقداكێشەیەكیتەكنیكییلێكەوتەوە:تۆماریسەركاسێتەكەلەجێیەكیتایبەتی
بەدوواوەهێندەتیژدەبێتەوەكەئیترتێگەیشتنلێیپڕئەركبووونووسینەوەی
لەسەركاغەزپێویستییبەڕێكخستنەوەیزمانییانەهەبوو.بەاڵمئەمكێشەیەتەنها
توانرالەدووپرسیارداچارەسەربكرێ،چونكەتاڕادەیەكشیاویلێتێگەیشتنبوون،
واتاتوانرادەربڕینەكانبەیاریدەیگونجاندنیڕێزمانیپێكەوەبلكێنرێنبەبێئەوەی
ڕستەیزیادەیانپێوەبنرێ.بەاڵمنووسینەوەیدەربڕینەكانیدیكەیئەونزیكەی

مەحاڵبووولەبەرئەمهۆیەوازمانلێهێنان.
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كاوەجەالل
رێبەری1

الی لە و وەربگرێ كولتووری كارایی كورد الی لە توانیویەتی بەدەگمەن هونەر
وەرگر)رێسیپیەنت(وەكجیهانێكیوێنەیی-ئەندێشەییئەوتۆدەربكەوێكەلەنێو
خۆیەوەبۆوەرگرببێبەشیمانەگەلیهەڵوێستوەرگرتنیڕەخنەیی.بەاڵمبۆپاڵ
ئەمكێشەیەكەڕیشەیلەنێوشێوازیترادیسیۆنییانەیهزرینیكوردیداداكوتاوە،
عێراقدا)واتا پیربوونی»كۆمەاڵن«یكوردی لەگەڵ كێشەیەكیدیخڕدەبێتەوە:
ئەوەكەئەوانسۆزمەندانەناویدەنێن»كوردەواری!«(،ئینجالەتەكیداپەككەوتنی
قەدیمی« »ئیشكەرانی پتر هەمیشە كۆمەاڵیەتییەكانیان، بەها و نەریت سەرجەم
نێوەندیهونەریشداهێشتاوەك لە بەرزدەكەنەوەو بۆهونەرمەندبوون داواكاری
هونەرمەندچواندنیانپێدەدرێ؛ئەم»چاالكەقەدیمییانە«زۆرجارلەبواریهونەرە
و دەكەنەوە هونەری نوێی دیدی ئاڕاستەی دوژمنكارانە دژەهەڵوێستێكی جیاكاندا
لێرەشدازۆرجارهەڵوێستەكانیانلەسەردەستووری»پشتبەستنبەدەسەاڵتیبااڵ«

دەپارێزن.
بپشكنرێ. ڕەخنەییانە پێویستە و توخمییە كێشەیەكی بنەڕەتدا لە حاڵەتە ئەم
چاكترینپنتیلێوەدەرچوونبۆئەمپشكنینەڕەخنەییەبریتییەلەهەوڵدانبۆگرتنی
خودیهونەر:هونەروەكدیاردەیسێنسی)دیارووێنەیی(كەهەردەملەخۆیەكی

ئازادەوەسەرهەڵدەدات.
ئێمەلەمڕوانگەیەوەخۆمانلەبەردەمسێكێشەیتوخمیدادەبینینەوە:فێنۆمێنی

هونەر،ئەقڵیەتیترادیسیۆنییبەرهەمهێنەرووەرگر،ڕەخنەوزانستیهونەر.
ڕوونی دیاریكردنێكی هونەر فێنۆمێنی كە دەبینین ڕەخنەیی سەرنجێكی بە ئێمە
ئێستێتیكییانەیلەترادیسیۆندانییە،واتاهونەروەكدیاردەیسێنسینەكراوەبە
كێشەیەكیهزر.هونەركەلەكاتیئەڕیستۆتێلیسەوەكایەیەكیخۆمەندیئەفراندنە
كردارە زانستەكانی كایەی بە سەر نە و )مەعریفە( زانین كایەی بە سەر نە و
)رەوشتناسی(،بۆخۆیوەكبوونەوەرێكلەپاڵزانستەتیۆرییوپراكتیكییەكانەوە
كە هونەر پێچەوانەوە بە بسڕدرێتەوە. مرۆڤ ژیانی لە نەشیاوە هاوكات و هەیە
خۆمەبەستە،بەواتایەكیدیبەدەرەلەمەبەستیدەرەكی،لەپێكەوەگەرییئازادی
هەستیسێنسیوزەینەوەئاوەاڵدەبێوسستبوونیهەریەكەیئەمدووتەوەرە
واتایبەهێزبوونیالیەنێكیاندەگەیەنێكەپاشانوەكسەرەنجامشتێكیدیكەی
جیاوازیلەهونەرلێدەكەوێتەوە:یانبەرهەمێكیسۆزمەندكەبەهۆیالوازییزەینەوە
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نوقسانییلەفۆڕمداهەیە)ئاخرئەوەزەینەكەدەفۆڕمینێ(،یانبەپێچەوانەوە
كارێكیزەینییەكەلەزانستنزیكیدەخاتەوە.

ئێمەلەڕوویپرسیاریبەرهەمهێنانووەرگرتنەوە)پرۆدوكسیۆنوڕێسەپسیۆنەوە(
پوختتردەتوانینكێشەیهونەردیاربهێنین.هونەرمەندلەخۆیەكیئازادەوە،واتا
بە بەهرەمەند و موعانات خاوەن كەسێكی وەك وەرگر، ڕوانگەی و دید لە ئازاد
ڕۆشنبیرییەكیتایبەتییەوەدەئافرێنێ،كەواتەدەتوانێودەوێرێخۆیبۆوێنەكانی
تەرخانبكات،بەڵێتەنانەتڕێدەداتوێنەكانیلەتەكخۆیانداكێشیبكەن.ئەم
هونەرمەندەجیاوازەلەوكەسەسۆسیۆكولتوورییەكەلەبەهرەیهونەریوبڕێك
تاكە ئیشی وەك كە جیهانییانە هونەرییە دیاردە ئەو بڕیوەتە چاوی ڕاهێنانەوە
بۆ مۆدێل وەك جیهانییەكان ئیشە واتا گۆڕێ، هێنراونەتە هونەرمەند یاخیبووانی
بێ، بەردەستدا لە خۆمەندی كەرەستەیەكی گەر یان وەردەگرێ، خۆیی كاركردنی
ئەوالەجیهان-بینییەكیوەرگیراوەوەبەبێبەئاگابوونلەفۆڕماندنیهونەری»رێكی
دەخات«–فۆڕماندنیهونەریكەهەمیشەخستنەوەی»هەقیقەتێك«یتایبەتیی
»من«ێكی كە ئەوەیە سۆسیۆكولتوورییە كەسە ئەم مۆركی گرنگترین هونەرییە.
پێنەگەیویهەیەوئەومنەیلەپشتیكرداریڕۆژانەوەمتكراوە.كەسلێرەداوەك
یەك-ێكیسەربەئاپورەلەڕوانگەیڕەزامەندییگشتییەوەكاردەكات)ئاخردەبێ
وەكئەمكەرتەئاوهابێ(وهەوڵدەداتپرێستیژێكلەنێوبینایكۆمەاڵیەتیدادابین
بكات.لەمپەیوەندییەداتوخمێكیهەرەسەرچاوەییئەفراندنیهونەریسڕدراوەتەوە
لەو تاك ئازادیی ئــازادی. نەهاتۆتەوە: بەئاگا لێی شێوەیەك هیچ بە كەس یان
ئاڕاستە خۆیدا لە ئەمەش هەیەتی، هۆشی نێو وێناكانی بۆ ئەو كە كراوەییەدایە
وەرگرتنێكیسەبژێكتیڤییەكەبەهیچشێوەیەكڕەچاویوەرگریهونەریناكات.
ئاخرهەركاركردنێكیهونەری،ڕەهەندیوەرگرلەخۆبگرێ،نشوستیدەهێنێت،
چونكەدەبێبەئاستەنگلەبەردەمخۆتەرخانكردندابۆوێنەكان،هەروەهاكەسەكە
بەزەروورەدەخزێنێتەنێو»موراعاتەوە«،لێرەشەوەكەسناچاردەبێزۆروێنەی
جەوهەرییڕەسەنلەئیشەكەیبقرتێنێوحاڵەتە-وێنەیبەگشتیخوازراویبخاتە
بەدەركرابێ،حاڵەتێكەكە بەپێچەوانەوەئیشكردنێككەوەرگریلێ سەر.بەاڵم
تێیداهونەرمەندبەتەواویئاڕاستەڕووەووێناكانیوەردەگرێولەنێوپێكەوەگەریی
بریتییە فۆڕماندن ئاخر دەفۆڕمینێ. وێنەیی تایبەتی جیهانێكی شعوردا و زەین
لەنێو وێنەییمان داڕشتنێكی ئێمە دی، واتایەكی بە هونەری، سەرەكیی كاری لە
ناوەڕۆك یان كەرەستە و سەرەكییە فۆڕم لێرەشدا هەیە، هونەریدا سەرجەمێكی
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الوەكییە:زۆردەشێحاڵەتیئەوپەڕیگچكەیمرۆڤیكەوەكجوانیهۆشسامكەر
كەسیهونەرمەنددەپێكێت،ببێبەكەرەستەیفۆڕماندنیجوان،بەاڵمهەروەهابە
بە نەبێ گەلێك تایبەتیی كاتشوێنێكی نەكبەتیی زۆردەشێسەرجەم پێچەوانەوە
هونەریمەزن،ئەمەشبەتایبەتیكاتێكڕوودەدات،گەرڕووداوەكانسەرجەمییانە
دەركنەكرابنووەكدەرككراونەبووبنبەجیهانێكیناڕێكخراویوێنەیی)خەیاڵی(
ببزوێنن–جا بۆفۆڕماندن ئازادەوە لەنێوخۆتەرخانكردنی كەپاشانهونەرمەند
تەنهاكەس بەپێچەوانەوەڕووداوەكان بەڵكو هەرجۆرێكیفۆڕماندنبێ،نەخێر،
وەكئەڵقەیەكیكۆمەاڵیەتیبەهژێنن،یانكەسبۆنموونەلەبەئاگابوونیگشتیی

نەتەوەییەوە»بەزۆر«پێكەوەیانبلكێنێت.
هونەرییەوە )پرۆدوكسیۆنی( بەرهەمهێنانی بە پابەند گەرەكە هاوكات ئێمە بەاڵم
كێشەكیدیدیاربهێنین.لەوهەقیقەتەوەكەهونەرزۆرئاسانبۆیدەلوێبەسەر
سنوورینێوەندەكولتوورییەكەیخۆیدابپەڕێتەوە،ئەواشیاوەودەشێبەتایبەتی
لەكۆمەڵەترادیسیۆنییەداخراوەكاندا،بۆنموونەلەكۆمەڵەئیسالمییەكاندا،بكرێ
بەمۆدێلبۆكاركردنیخۆیی.ئەمەلەبنەڕەتداهەڵوێستێكەكەبەرەهاییئەفراندنی
بەڵكو ئاراوە، نەهاتوونەتە لێرەداهۆشسامبوونوپرسیار خۆییدەكوژێ،چونكە
لێرەداتەنها»ئەندامێكیكۆمەاڵیەتی«كاردەكاتكەبەزۆریی)باالیەنیبەرژەوەندیی
ئەو واتا دەبێ، چاالك وەرگرەوە خۆزگەی و دید بە پابەند بنێین( وەالوە مادیی
»عەوام«ەیە ئەو بەڵكو نییە، هونەر كایەی نێو چاالكەكەی كەمینە كە وەرگرە
یان پاكژێنراو چێژی كەمترین و دەبینێ )Kitsch( كییچ لە چێژ بەزۆریی كە
كە ناخێكەوە بە ترادیسیۆنیە كەسێكی تەنها بەڵكو نییە، هونەریی كارتێداكراوی
تەشیڕێسە«، یان فرمێسیك بە چاو »ژنی وێنەی لە حەزی دەخرۆشێ: كچ بە
گۆرانییەكی بە هاوكات بەاڵم دەتكێت«، لەشی لە كەخوێن پیاوی»كوژراو یان
میللیوبەبێهیچسەلیقەیەكی»شایی«دەستدەگرێوتەنها»شاییچەپی«
گۆرانیبێژانی مازۆخیستییانەی كڕووزانەوەی لە بەزۆریی حەزی هەروەها دەزانێ،
عەوامە،ئینجابەدیار»بەرنامەیبەرنامەوە«قاقاپێدەكەنێ!بەاڵملەمپەیوەنییەدا
پێویستەهاوكاتئاماژەبۆئەووەرگرەكەمینەیەبدەینكەدەبوولەبواریهونەردا
چاالكبێ.گەرچیئەموەرگرەتاڕادەیەكچێژدەبینێ،بەاڵمكێشەكرۆكییەكەی
لەوەدایەكەپەروەردەیەكیئێستێتیكیینییە:ئەوهێشتاتێگەیشتنێكیتایبەتمەندی
ئێستێتیكیانەینییەولێوەیبڕیاربەسەرهونەردابداتكەبەڕێیەوەدانوستاندنی
نێوبكەریی)ئینتەرسەبژێكتیڤیی(هونەریبێتەئاراوە،بەپێچەوانەوەدەربڕینەكانی
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ئەموەرگرەشلەسەرهونەربەزۆرییسۆزمەندنیانجیهانبینییانەنیانسووكو
ئاسانلەئەقڵیەتیكوردی-ئیسالمی-خۆرهەاڵتییەوەدەردەبڕدرێن،واتا:بەبێبینینی

بابەتبەزۆربەسەربابەتەكەدا»دەكێشرێن«.
ئێمەبەمپێیەدەگەینبەتوخمیسێیەمیكێشەتێماتیزەكراوەكەمان:زانستیهونەر،
ڕەخنەیهونەریوئەدەبی.بەاڵملێرەداگەرەكەسەرەتاڕووبكەینەخەریكبوونە
چ و ڕۆشنبیری نێوەندی لە چ ئەمەش هونەرەوە، و ئەدەب بە »زانستییەكان«
خۆرهەاڵتی- دیدی بەتایبەتی حاڵەتەدا لەم ئێمە زانستییەكاندا. ــەزراوە دام لە
ئیسالمییانەیهونەردەبینینكەكارەسەرەكییەكەیبریتییەلەتەفسیر)یپەیڤی
هونەروەكهونەرمەندیسەرەكی(.گرنگترینلەنگییئەمجۆرەتێڕوانینەلەوەدایە
كەهزرێكیمێتۆدییانەینییەوهەوڵبداتلەپەیوەندیینێوانخۆیوتێكستەوە،
لەسەبژێكتیڤێتییەكەیەوەپابەندبەدەركراوییەسەبژێكتیڤییەكانیخۆیەوە،كێشەی
نوێبەبێڕەچاویهیچسەرچاوەیەكئاوەاڵبكات.بەپێچەوانەوەئەمجۆرەتێڕوانینە
كار )پێش-نموونە( »شابلۆن« یاریدەی بە دەكرێ پێی »تەنها« ترادیسیۆنییە
بكات:ڕوانگەیئەدەبییانهونەریلەشێوەیدۆگمداوەردەگرێولەسەربناغەكەی

بابەتەكەیبەسەر»مەبحەس«و»مەتلەب«دادابەشدەكاتوتەواو.
كەواتەئاشكرایەبۆچیڕەخنەیئەدەبیوهونەری،هێنانەگۆڕێیپرسیاردەگمەنە،
ئەمەشچلەنێوەندیڕۆشنبیریوچلەنێو»دامەزراوەزانستییەكان«دا.بۆپتر
ڕوونكردنەوەیئەمكێشەیەپێویستەسەرەتائاماژەبۆهەقیقەتەبدەینكەهەڵوێستی
ڕەخنەییلەالیكوردەكان)یانلەكولتوورەداخراوەهاوشێوەكانیدا(وەكتێكدەر،
وەكالدەرلەڕێچكەیگەیەنراویترادیسیۆنی،وەكدوژمنكارییناهونەروهونەری
لەتەك خۆگونجاندوو »هونەرمەندانی« تایبەتی بە لێرەشدا و دادەنرێ سەروەر،
دۆخدا،بەاڵمهەروەهاپیاوانیئایین،چەكیبەرەنگاریبەرزدەكەنەوە.ئێمەلێرەدا
ڕاستەوخۆ كردەوە، ڕوونمان سەرەوە لە وەك كە هەیە هونەریمان ترادیسیۆنێكی
وئاگامەندانەهەوڵدەداتبەگوێرەیڕەزامەندییگشتیكاربكات.بەاڵمچئەم
هونەروناهونەرەترادیسیۆنییەوچهونەریخۆیئازاد،بێپەیوەندیماونەتەوەبە
هزرێكیڕەخنەییەوە.بێگومانلێرەدائەوەجەختەكەئەقڵییەتیكۆنیخۆداكوتیو
كاری شیمانەكانی كراوەی دانوستاندنی قەرەی لە خۆی دەوێرێ نە و دەزانێ نە
قەدیمییە هزرینە شێوە ئەم چونكە ئەویش بدات، هونەری وەرگرتنی و هونەری
عێراقی ئێستێتیكی پەرەپێدانی لەسەر ئیسالمی، زانست-كردنی دەستووری لەسەر
وبەعسی،لەكەسیسۆسیۆكولتوورییەوەئاوەاڵدەبێوزۆرجاردەشێئەوخۆی



413

لەوحاڵەتەیبەئاگانەبێ.ئەمجۆرەئەقڵیەتەنازانێكەمرۆڤلەنێودامەزراوەی
زانستیدا،بەدیراسەكردنیزانكۆیی،نابێبەڕەخنەگریهونەر،بەڵكودەشێلەم
پەیوەندییەدافێریهەندێكڕوانگەیڕەخنەییوتەكنیكیداڕشتنیڕەخنەییببێ.
ئاخرئەوەپێشهەمووشتێكهۆشێكیڕەخنەییەكەسەرەتالەهەڵوێستیژیانییانەی
كەسدادەردەكەوێو»رەنگە«،گەرئەوخۆیبیەوێ،بۆڕەخنەیهونەریخۆى
ناسكە، تەنراوە،هەروەها بەگومان ناخییەوە لە پێیبگەیەنێ.هۆشێكیڕەخنەیی
لەنێو قووڵبووەیە هۆشێكی كەسەكەوە، خودی الیەن لە ڕاهێنانپێكراوە چێژبینە،
جیهانیجوانیدا:لەنێوهونەردا،هەربۆیەدەتوانێجوانوناشرینوناجوانچلە
پەیوەندییەنێوكەسیوكومەاڵیەتییەكانوچلەنێوكایەیكاركردنیهونەریداببینێ.
ڕەخنەیی دیدێكی بە گۆڕان جوانی بە سهرسامبوونەوە لەنێو دەتوانێ كەسە ئەم

هونەربداتوئینجاكاراببێ.
بێگومانئەوەتەنهاڕەخنەگرانوزانایاننینكەلەتەكفێنۆمێنیهونەروكێشە
كولتوورییەكانیهونەرداخەریكدەبن،بەڵكوزۆرجاردەشێهونەرمەندانخۆیان
هەڵوێستیڕەخنەییڕووەونێوەندیكولتووریوەربگرن:»زۆرجارڕوودەداتكە
هونەرمەندانخۆیانهەوڵیتێماتیزەكردندەدەن،ئەوانوەكهونەرمەنددەیانەوێ
لەسەرشێوازیتایبەتمەندیانیانشێوازیبەخۆییگۆڕانپێدراویانكۆمونیكاسیۆنێك
ئیدیالیزمی لە چۆن وەك یان، ڕابكێشن، جیهان ڕاڤەی بۆ پردێك گۆڕێ، بهێننە

ئەڵمانیدادەگوترێ:دەیانەوێ»جیهانبینییەك«بگەیەنن«.
كارێكی ترادیسیۆنییەكاندا كۆمەڵە لە خۆتێماتیزەكردن هەوڵێكی هەموو ئاشكرایە
ڕەخنەییهەڵوەشانگەرانەیەبەئاڕاستەیئەوكولتوورە،ئەویشچونكەكەسلەم
پەیوەندییەدابەڕێوەیەبۆگۆڕاندانبەخۆیەكیئازاد،یانكەسخۆیلەوترادیسیۆنە
ئازادكردووەوبەدوویئەمەدابەڕوانگەكەیخۆیگەیشتووە.بەاڵملێرەداپێویستە
و هونەری پرسیارە بە هونەرمەند خەریكبوونی كە بكەین هەقیقەتە لەو جەخت
ئێستێتیكییەكانەوە،یانبەكێشەكولتوورییەكانیهونەرەوە،جیاوازەلەخەریكبوونی
زانستیلەتەكهەمانئەوكێشانەدا،جاگەرچیهیچگومانیتێدانییەكەلێرەدا
پێوەیان زانایان كە وەردەگرێ كێشانە ئەو هەمان ڕووەو هەڵوێست هونەرمەندیش
خەریكن.بەاڵمكاتێكزانایانلەخۆتێگەیشتنیتایبەتمەندیانەوەبۆدیسپلینەكەیان
لەتەكهونەرداخەریكدەبن،ئەواهونەرمەندانسەرەتالەئەزموونیهونەرییەوە،
جاخۆییبێیانڕەچاوكراو،هەڵوێستڕووەوكێشەكانوەردەگرن.ئەوانخۆیان
تێماتیزە خۆیان ڕادەیــەك تا ئەوان بەڵێ، تێماتیزەكراوەكان، كێشە لە بەشێكن
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دەكەن.بەاڵمئەوانلێرەدالەخۆیاننادوێن)گەچیدەشێئەمەشبكەن(،بەڵكو
دەچنەنێوخەریكبوونیسەبژێكتیڤییەوەلەتەككێشەكانیهونەر،لەتەكئەقڵییەتی
سەروەریكاركردنیهونەریوئەوبڕیاردانوخۆدەربڕینانەداكەمۆركیتایبەتمەندی

كولتوورییانهەیە.

2
گاراسەرەتاپەیوەستبەهونەرەوەئەوڕوانگەیەیهەیە،كەهونەرژیانەووژیان
هونەرە.ئەمدووتەوەرەیەیژیانوهونەرلەیەكتریجیاناكرێنەوە.بێگومانلێرەدا
كارەكتەری بە گۆڕانی كە هونەرمەندە ئەوە فاكتەریسەرەكییە. هونەرمەندخۆی
مۆركێكی ئاخر كردووە؛ خۆیدا لە كاری سەرەتا واتا داوە، خۆی هونەرمەندانەی
كرۆكییهونەرمەندبریتییەلەكراوەییەكەی.ئەو،وەكهونەرمەند،گەرلەنێوەندێكی
ڕەهەندی مۆدێرن-بوونیش بێ، مۆدێرن دەتوانێ هەر هێشتا بژی، ترادیسیۆنیشدا
ئازادیلەخۆدەگرێ.كەواتەكەسیخەمڵیوینێوترادیسیۆنناتوانێداواكاریبۆ
لێرەدائەوەیەكەهەتاچەند مۆدێرن-بوونبەرزبكاتەوە،ئەویشچونكەكێشەكە
تاكەكەسوەكئازادێكبۆژیانیمۆدێرن،بۆقبووڵكردنیژیانیمۆدێرن،كراوەیە.
كەواتەكەسبێچەندوچوونهەڵوێستێكیڕەخنەییبەرانبەركۆمەڵگایمێگەل،
شێوەیژیانیمێگەل،وەرگرتووە،ئەمەشلەخۆدادڵسۆزییەبۆئەوڕەهەندەنوێیە
كەلەناخیئەوخۆیداهاتۆتەگۆڕێ.بەاڵمنەشیاوەبەبێبەئاگابوونێكیڕەخنەیی،
واتابەبێخۆشیكاریی،پەرەبەممۆركەژیانییەبدرێوببێبەهەڵوێست.بێگومان
مەرجنییەمۆدێرنونامۆدێرندووتەوەرەیپۆزەتیڤونێگەتیڤبن،بۆنموونە
مەرجنییەتاكێكیدەركەوتووكەسێكیكراوەبێبۆهۆشیمۆدێرنە،بەڵكودەشێ
دەركەوتووییەكەیتەنهالەتەنیاییەوە،لەنامۆییەوە،هاتبێ.هەستكردنبەمۆدێرنە
بناغەكەیە،پاشانڕادەیكاركردنلەخۆدادێتەپاڵیوكەسبەوڕێیەوەدەرفەتبۆ
خۆیئاوەاڵبكاتفێرببێئەوهەستەمۆدێرنەبكاتبەبەئاگابوونلەمۆدێرنە.لەم
ڕوانگەیەوەئازادیلەهونەرجیانابێتەوە.هونەرشیاویجیاكردنەوەیەلەئیدیۆلۆژی
ڕۆشنبیرییەكی ئەمە پاڵ بۆ بێگومان جیانابێتەوە. ئازادی لە بەاڵم ڕەوشت، و
گەر چونكە بگرێ، ڕەخنە و بكات پرسیار كە ڕۆشنبیرییەك پێویستە، ئازادیش
ئەمڕۆشنبیرییەلەگۆڕێدانەبێ،ئەوسازۆردەشێدەرفەتبۆكەسانیناڕاستگۆو
خۆهەڵواسیوبەهونەرەوەبڕەخسێ،كارەكانیخۆیانبەخشكەییوەكهونەرساغ
بكەنەوە،یانئەوسازۆردەشێكەسانیناڕاستگۆخۆیانبەبابەتەنەتەوەییەكانی
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وەكڕووداویهەڵەبجەوئەنفالیانشەهیدەوەبگرنوجێگەیخۆیانخۆشبكەن.
بێگومانلێرەداهیچمەرجنییەكەئەوجۆرەكارانەكەبەتێمەنەتەوەییەكانەوە
خەریكدەبن،هونەرنەبن،بەاڵمسەرباریئەمەلێرەداالیەنێكگرنگە:لەهونەری
خۆی گرنگییەكەی هونەرییەكە پرۆسە هەرگیز فۆڕمدا، لەپاڵ نەشیاوە، ڕەسەندا
لەدەستبدات.بەاڵمساغكردنەوەیئەمكێشەیەهێندەئاساننییە.كەیهونەرلە
كوردستانچووەنێودانوستاندنەوە،یانپرسیارودانوستاندنیهێنایەئاراوە،ئەو
كاتەدەروازەیتێگەیشتنلەهونەردەكرێتەوە،وەرگریهونەرییساغدروستدەبێ

وسەرەنجامەكەیدروستبوونیكولتوورێكیساغدەبێ.
نامەزن و مەزن بەحوكمی ئەمڕۆ هونەرییەكانی كارە زەحمەتە گارا تێڕوانینی بە
بنرخێنرێن.هەرلەمڕوانگەیەوەتەنهادوایهاتنەئارای»هونەر«وكاركردنیتیۆرییانە
خۆیەوە خودی لە هونەرەكە كە پرسیارانە ئەو دانوستاندنی دوای تەنها تێیدا،
هێناونییەتەئاراوە،دەرفەتدەڕەخسێهونەریمەزنوهەروەهائەوئیشانەكەكەم
یانزۆرمۆركیهونەریلەخۆدەگرن،بەاڵملەبەرنوقسانییتایبەتیناشێمەزنبن،
لەیەكتریجیابكرێنەوە،بەاڵمئەمەهاوكاتئەوواتایەدەگەیەنێ،كەتەنهابەدووی
كولتوورییەوە بەئاگابوونی لە دەڕەخسێ، دەرفەت دانوستاندنەدا ئەم سەرهەڵدانی
مۆزەخانەبۆهونەریمەزندروستبكرێ.كەواتەدروستكردنیمۆزەخانەیهونەر
پێشدانوستاندنیهونەركەبەزمانیهونەریشێوەسازیئەنجامبدرێ،ڕێگەیەكی
تەنها و هاتووە الساییەوە و ڕواڵەتخوازی لە كارە ئەو بەڵێ هەڵەیە، و پێچەوانە
نەتوانن گەر دەكرێن، هونەردا بواری لە كە كارانە ئەو ئاخر دەشێوێنێ. كولتوور

دانوستاندنبهێننەگۆڕێ،مافیئەوەیاننییەبخرێنەمۆزەخانەوە.
ئەمپرسیارەهاوكاتئاڕاستەیەكڕووەوئەوهۆنەرونووسەرەكوردانەوەردەگرێ،
كەبەزاراوەیئەدەبیلەبارەیهونەریشێوەسازیدەنووسنوبەهیچشێوەیەك
لەتەكهونەریشێوەسازیدانەژیاون،ئەمەشكێشەیەكەكەتایبەتمەندنییەتەنهابە
كوردەكان،بەڵكوتایبەتمەندەبەسەرجەمجیهانیئیسالمی.هۆیئەمەدەگەڕێتەوە
بۆئیسالم.بێگومانئاشكرایەكەئیسالمئەدەبیمەزنیهێناوەتەئاراوە،بەاڵمهونەری
شێوەسازییمەزنینەهێناوەتەئاراوە.بۆیەزۆرگرنگەكەزانایانیئیسالمسەرلەنوێ
دیراسەیقورئانبكەنەوە،تاكوبەوڕێیەوەدەرفەتبۆهەڵهێنجانیتێڕوانینینوێ
بڕەخسێننكەدەشێبەرهەمەكەیلەسەرەنجامدا،لەپاڵكارەكانیئەواندا،بریتیبێ

لەسەرهەڵدانیئێستێتیكێكینوێلەنێوەندیكولتووریئیسالمیدا.
بێگوماندەشێجارێپرسیاربكرێكەبۆچیخۆرهەاڵتئەوەندەپابەندیئەوجۆرە
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هزروئاڕاستەهونەریوئەدەبییانەیەكەلەخۆرئاوادەمێكەبوونبەفێرگە،لەوانە
گارا ڕوانگەی لە پابەندبوونە ئەم هۆی هتد. و سوریالیزم سیمبۆلیزم، ڕۆمانتیك،
لە»فوگر«ەوەدێ،واتالەهەژارییكولتووریوهونەرییەوەسەرهەڵدەدات.ئاخر
فێرگەهونەرییەمەزنەكانیخۆرئاوالەالیەنكۆمەڵێككاریئاگامەندانەوەهاتوونەتە
كولتوورەكانی كەسانی نییە جوان لێرەشدا بووبن، دروست خۆوە لە نەك ئاراوە
كەسێك دەشێ بێگومان بكەنەوە. هونەرانە جۆرە ئەو السایی خۆرئاوا دەرەوەی
جەخت خۆی كەسە ئەو دەبێ بەاڵم بەكاربهێنێ، هونەرییانە شێوازە جۆرە ئەو
هونەریی فێرگەیەكی بە خۆهەڵواسین پێچەوانەوە بە بكات. بەكارهێنانەوەیە لەو

خۆرئاواییەوەكارێكەكەزەحمەتەناویهونەریلێبنرێ.
كە ئەوەیە، عەرەبیشەوە و كوردی بە ئیسالمیدا كولتووری لە كرۆكی كێشەیەكی
مامەلەكردنیهونەرمەندانلەتەكخۆرئاوادابەچەشنێكەكەئەوانشتەكاننابینن
یانلەتەكیانداناژین)موعایەشەیانناكەن(،كەئیترپاشانلەئەنجامیئەملەتەك
ئایین لێرەدا دەشێ بێگومان ئاراوە. بهێننە خۆیان بە تایبەتمەند شتێكی ژیانەدا
كەسەوە. تاكە خودی بە بەندە كێشەكە ئەمە سەرباری بەاڵم هەبێ، كاریگەریی
بێگومانئاشكرایەكەئاینیئیسالمپشتگیرییتەالرسازییكردووە:هینیمزگەتی
گەورەبەزەخرەفەوتەالرسازیوالیەنەكانیدیكەوە،هەروەهائیسالمپشتگیریی
گرافیكیكردووە،بەاڵمپشتگیرییهونەریشێوەسازیینەكردووە.ئایاهۆیئەمە
لەچیدایە؟ڕەنگەهۆسەرەكییەكەیئەمەلەهەڵوێستییەكالیەنییپیاوانیئایندا
كە نەبۆتەوە ساغ ئەمڕۆ هەتا بنەڕەتدا لە بەاڵم مرۆڤ. وێنەی بە بەرانبەر بێ
داخۆلەئیسالمداوێنەیمرۆڤحەرامیانحەالڵبێ.بەگشتیكۆمەڵگائیسالمییە
خۆرهەاڵتییەكانهونەرمەندیشێوەسازیاننەگرتۆتەخۆیان،نەخێر،لەوكۆمەڵگانەدا
هونەرمەندیشێوەسازنامۆیە،سەرەنجامەكەشیسەرهەڵدانیتەنگژەیسایكۆلۆژییە

لەناخیهونەرمەندانیشێوەسازدا.
دەترسن: ئیسالمییەكان كۆمەڵگا كە ئەوەیە ئیسالمی جیهانی كرۆكیی كێشەیەكی
ئەواندەترسنشوناسەكەیان،ئاینەكەیان،لەدەستبدەنوهەمووشتێكببێبە
خۆرئاوایی.بەاڵمكۆمەڵگائیسالمییەكانبەشێوەیەكیپۆزەتیڤمامەڵەلەتەكئەو
ترسەداناكەن،كەئیترلەسەرەنجامداترسەكەببێبەهێزێكیپاڵنەربۆكاركردن
لەخۆدا.بێگومانخۆرئاواشدەترسێ،بەاڵمكاتێكخۆرئاوالەترسداكارلەخۆیدا
دەكات،ئەوائیسالمبەپێچەوانەوەدەترسێولەترسداخۆیدادەپۆشێ.ئیسالم
لەترسداتۆقیوە.ئاخرخۆرئاوالەهەمووكونێكیخۆرهەاڵتداكاردەكات.تەالرە
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بەرزەكانیدوبەیوڕیازبەرهەمیخۆرئاوان،گهلەرییەكانیئەسكەندەریەخۆرئاوایین.
نەیتوانی مۆدێرنە كە ئەوەیە عەرەبییەكاندا واڵتە خودی لەنێو مۆدێرنە كێشەی
نكۆڵی نەشیاوە بێگومان هێنا. نشوستیی بۆیە و بكات ترادیسیۆن بەرهەڵستیی
ڕووەو خۆیاندا كولتوورەكەی لە كاریان ڕۆشنبیر هەندێك كە بكرێ هەقیقەتە لەو
مۆدێرنیزەكردنكردووە،سەرباریئەمەشسەرجەمموفرەداتیمۆدێرنە،بۆنموونە
تەلەڤیزیۆن،جادەوئۆتۆمۆبیل،پانتۆڵومێزوكورسیوهتد،نەبوونبەبابەتی
بۆیە نییە، لەكۆمەڵگاخۆرهەاڵتییەكاندا دانوستاندن ئاخركولتووری دانوستاندن.
ئەودەگمەنەكەسانەكەدەیانەوێكاریڕەخنەییلەكۆمەڵگاكانیخۆیاندابكەن،

دەكەونەبەردژایەتییسەلەفییەكان.

شیروانخانسەرەتاڕوودەكاتەكێشەیپەسەندكردنیهونەریواڵتانیدەرەوەی
دراوە هەوڵ بەدوواوە »10 »دۆكومێنتای لە دەبێژێ ئەو گلۆبالدا. لەنێو خۆرئاوا
جارێ بەاڵم بكرێ، پەسەند خۆرئاوا لە دیكەش واڵتانی شێوەسازیی هونەری
لەنێوگلۆبالدا لەوەدایەكەداخۆچۆنهونەریئەوواڵتانەجێیخۆی پرسیارەكە
هونەری ئەوروپی هونەری مێتۆدی بۆ گەڕانەوە بە دەتوانین ئێمە ئایا بكاتەوە.
دیكە پرسیارێكی سەرەتا باشترە پرسیارە ئەم وەاڵمی بۆ هەڵببژێرین؟ ناوچەیی
بەئاگابوونی ئاشكرایە بهێنرێتەگۆڕێ؟ ئایاچۆندەتوانرێڕەخنەیهونەر بكرێ:
پرسیارەكە پێویستە بەڵكو ناكرێ، ئەوەی ئەوروپی هونەری مێژووی و ئەوروپی
پرسیارێكی مرۆڤ كە دەبێ چاكتر بۆیە بكرێتەوە. خۆیی بەئاگابوونی ئاڕاستەی
هونەرمەندی كوردەكان، الی ئێمە«، »الی ئایا بكات: سادە و سەرەتایی هەرە
شێوەسازهەیەهەتائیترهونەریشێوەسازیهەبێ؟ئەمپرسیارەئێكسپێریمێنتییە
دەرفەتمانبۆدەڕەخسێنێپرسیارێكیدیكەبكەین:ئایاهونەرمەندیئازادهەیە؟
پێدەچێگەڕانەوەبۆمێژوودەرچۆیەكبۆوەاڵمیئەمپرسیارەبدۆزێتەوە:سەرەتا
هونەر و هات بەڕێیعوسمانییەكانەوە ئەوروپی هونەریكالسیكیی بیستەكاندا لە
لە پاشان بوو، ئەڵمانیدا كالسیكی هونەری كاریگەریی لەژێر ڕووەوە هەندێك لە
سیوچلەكانداهونەرمەندانیعێراقبەرهونەریمۆدێرنیئەوروپیكەوتن،بەاڵم
هونەری پەرەسەندنی بۆ پاڵنەر بە بوو عێراقی هونەرمەندانی تێگەیشتنی جۆری
ناسیۆنالیستی،كەدوایگەڕانەوەی»هونەرمەندانیشاخ«لەنەوەدەكانداجارێكی
دیزیندوودەبێتەوە.بەاڵمگرنگلەمگۆڕانەدائەوەیەكەبەئاگابوونیخۆییهەمیشە
ناكاریگەرماوەتەوە،بەڵێتەنانەتشكۆفەینەكردووە.بۆیەپرسیارسەبارەتبە



418

بەگوێرەی لەوحەیەك ئایا نرخاندنی: كێشەی بەردەم دەكەوێتە مۆدێرن هونەری
ئەم بەهونەریالیخۆمانەوە؟ یانپەیوەست ئەوروپیمۆدێرنە مێژوویهونەری
ناشێ نادیاركە بەردەمكێشەیەكیهەرەكرۆكی:»خۆ«ی پرسیارەدەمانخاتە
هەبوونەكەیهەرواسووكوئاسانخۆمەندانەبسەپێنرێ:»ئەمكارەمخۆییە«.
ڕەنگە نەبۆتەوە، لە»ترادیسیۆن«ساغ ئەمڕۆ»خۆ«وجیاوازییەكەی ئاخرهەتا
هۆیئەمەشلەوەدابێكەهەتائەمڕۆپرسیارەكانیفۆڕموڕاوم)فەزا(وهتدبە
نوێكانیهونەر تیۆرییە بەزۆرییشوێن بەڵكومرۆڤ نەكراون، شێوەیەكیمێتۆدی
نەشیاوی كرۆكی دیكەی پرسیارێكی كێشەیەوە بەم پەیوەست بەاڵم كەوتووە.
دەستبەردارییە:ئایاهونەرمەندیكورددەتوانێلەترادیسیۆنبچێتەدەرەوە؟وەك
ئاشكرایە،كۆمەڵگاوخێزانترادیسیۆنین،جادەوتەالرسازیترادیسیۆنین،تەنانەت
خودیفۆڕمترادیسیۆنییە.بۆیەكاتێكمرۆڤفۆڕمێكینوێیتەالرسازییانهەر
دیاردەیەكیدیكەینوێدەبینێ،ئەوادەشێلەالیپرسیارێكبێتەئاراوە،كەداخۆ
ئەودیاردەیەپەیوەندییبەبازاڕیگلۆبالەوەنەبێ.ئەمپرسیارەشگونجاوە،چونكە
ئایاكەسیترادیسیۆنیكەگەرخۆكەینەگرتبێتاكوكاریتێدابكاتوبەمڕێیەوە
نوێیبكاتەوە،لەكوێوەئەوفۆڕمەنوێیەیهێنا؟گەرئەولەوترادیسیۆنەوەڕووەو
ئازادیوداهێنانینوێیئازادنەچووبێ،بەڵكوتەنهالەنێوفەزایترادیسیۆنیدابژیو
بەزرێ،جاگەرئەوتەنانەتلەخۆرئاوابژی،ئەواناتوانێئەفراندنیئازادبكات.ئاخر
ئەوفەزاترادیسیۆنییەشرۆڤەیگەرەكە،كەواتەمێتۆدێكپێویستدەبێومەرجی
ئەممێتۆدەیشبریتییەلەبكەرێكیهەمەالیەنیوئازاد.پرسیارێكیدیكەیكرۆكیڕوو
دەكاتەدروستنەبوونیبەئاگابوونیفۆڕمیانساغنەكراوەییئەوبەئاگابوونە،ئەمەش
تەنهاكێشەیەكیكوردینییە،بەڵكوكێشەیكۆمەڵگائیسالمییەكانیدیكەشە،بەڵێ
تەنانەتكێشەیهەمووكولتوورەكانیدەرەوەیخۆرئاوایە.بەاڵمهەتادەرككردنی
خۆییبۆفۆڕمشرۆڤەنەكرێ،پرسیاریفۆڕمساغنابێتەوە.ئاخرئاشكرایەبینینی
خان شیروان و گرانە پرسیارێكی ئەمەش جیاوازن، فۆڕم بۆ ئەوروپی و ئاسیایی
بەكراوەییدەیهێڵێتەوە.بەاڵمالیەنێكجەختە:كەسیچاالكینێوهونەر،تەنانەت
هونەرمەندیش،لەژێركاریگەرییهونەریدەرەكیدایەوئەویشپێینازانێیاندان

بەوەدانانێكەئەوفۆڕمەهینیئەونییە.
شیروانخانهاوكاتكێشەیەكیكرۆكییهونەرمەنداندەهێنێتەنێوانەوە:كێشەی
پەیوەندییانڕاستترناپەیوەندیلەنێواننەوەكاندا.كوردەكانلەترادیسیۆنەوە
بەئاگابوونینەوەییاننییە.بەاڵمشیروانخانئاماژەبۆنەوەكەیخۆیدەداتكەلە
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الیجۆرەبەئاگابوونێكینەوەییهاتەئاراوە،بێگومانبەبێئەوەیمێتۆدێكیخۆیی
بۆكاركردنلەوبەئاگابوونەنەوەییەداهەبووبێ.هێشتائەوەڕووننەبۆتەوەكەئەو
لەگەڵ دیالۆگێك نەیتوانی نەوەیە ئەو لەمە جگە بوو. چۆن نەوەدەكان نەوەیەی
نەوەیهەشتاكانوحەفتاكاندابهێنێتەگۆڕێوبەڕێیئەودیالۆگەوەبتوانێپوختتر
بە هۆكەی بەاڵم پێبدات. گۆڕان جیاوازییەكان خوێندنەوەی بۆ خۆی بائاگابوونی
تێڕوانینیشیروانخاندەگەڕێتەوەبۆنەوەیهەشتاكانكەلەناخییەوەبەئاگابوونی
كە هەبوو كراوەیی هێندە نەوەدەكان نەوەی بێ هەرچۆنێك ئاخر نەبوو. نەوەیی
دەرفەتیبۆڕەخساندبتوانێلەتەكنەوەیپاشخۆیداشێوەیەكیپەیوەندیدروست
نەوەیەشداكێشەیدیالۆگهەیە،هۆیئەمەش نێوانئەودوو لە بێگومان بكات.
هەڵوێستێكی نەوەدەكان نەوەی گەرچی كە، لەوەدایە خان شیروان تێڕوانینی بە
بەبەرهەمیبەرانبەربە»من«وەرگرت،سەرباریئەوەبۆئەوهێشتاهەرپرسیاری
شوناسیخۆییوهونەریساغنەبوونەتەوە.هەمانكێشەنەوەكەیپاشاخۆیشی
دەگرێتەوە.بەاڵمهەرچۆنێكبێئەوانتوانیویانەهەتائەمڕۆدرێژەبەهاوكارییە
هونەرییەكانیانبدەن،لێرەشدائەوانلەكاتیكاركردنیهونەریداهەوڵدەدەندیالۆگ
لەئەنجامیدانوستاندنەوە.لەمدیدەوەالیەنێكئاشكرادەبێ: بهێننەگۆڕێنەك
نەوەیحەفتاوهەشتاكانبەپەككەوتەییژیانەسادەوناڕەخنەییەكەیخۆیبەڕێوە

دەبات.

بەتێڕوانینیئاڤانسدیقهونەرلەدەرەوەیهەرمەبەستێكیدەرەكیدایە.هونەر
ئەوتۆ واتایەكی ئەمە بێگومان خۆیەتی. مەبەیتی خۆی ئەو خۆی، بۆ كایەیەكە
وەك نەك بەاڵم ژیانە، دیوێكی هونەر ژیاندایە. دەرەوەی لە هونەر كە ناگەیەنێ
دیوێكیڕوونوئاشكراكەبەمرۆڤبڵێ»ئەمەڕاستەوئەوەهەڵەیە«.ئاخرگەر
هەوڵبدرێهونەروەكڕۆڵێكیڕێفۆڕمیستیوەربگرێ،ئەوسابەمهەولەیكارێك

ئەنجامدەداتكەناچێتەچێوەیهونەرەوە.
ئاڤانسدیقمێژوویهونەریشێوەسازیلەعێراقوەكمێژوویەكیزۆرنوێدەبینێ.
ئەممێژووەلەوكاتەوەسەرچاوەدەگرێ،كاتێكهونەرمەندانیعێراقلەسییەكاندا
لەگەڵ نوێ دەگەڕێنەوە،»هەندێكشتی كە پاشان و عێراق دەرەوەی بۆ دەڕۆن
كوردی- هونەرمەندی داخۆ كە ئەوەیە لێرەدا پرسیار بەاڵم دەهێننەوە«. خۆیاندا
خۆرهەاڵتیبۆیهەبێپشتبەهونەریئەوروپیببەستێیاندرێژەپێدەریهونەری
ئەوروپیبێ.ئەمەلەڕوانگەیئاڤانسدیقنەشیاونییە،هۆیئەمەشئاشكرایە:
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گەرچێوەیەكتەنهاسنوورێكیمرۆڤییهەبێ،ئەوامرۆڤزۆرچاكدەتوانێلەسەر
مێژوویهونەریئەوروپیكاربكات،بەاڵمنەكبەشێوەیالساییكردنەوە،بەڵكو
مرۆڤدەتوانێئازادانەوبەتێپەڕاندنكاربەهەمووشیمانەهونەرییەكانبكات،
وەكبۆنموونەئیشیڕیالیستی،ڤیدیۆ-ئینستاالسیۆنیانڕاوم-ئینستاالیۆن،ڕەسم
بەاڵم )تەعبیرییەكەی(. ئێكسپرێسیۆنیستییەكەی یان ئەبستراكتەكەی شێوە بە
نوێدا فۆڕمێكی لە ئیشەكەی خۆیەتی، ئاوەاڵكردنی بەبێ بتوانێ مرۆڤ زەحمەتە
كەواتە درێژەپێدان. نەك نوێیە ئیزافەكردنێكی لێرەدا گرنگ چونكە بدات، ئەنجام
پێویستەتاكخۆیداببڕێ،تاكوخۆیبگەیەنێتەئاستێكیئەوتۆكەئیترڕەخنەی

خودیخۆیپێبێ،ئەمەشلەوواتایەداكەئەولەپێشینەیخۆیتێبگات.

ڕوانگەی لە بۆهونەرمەندگرنگە.چۆنئەمكێشەیە ژیان ئەزموونی كاوەجەالل:
خۆتەوەدەبینیت؟

هونەرە ژیان دەڵێن كە كۆنانە كتێبە ئەو بۆ دەگەڕێمەوە لەمحاڵەتەدا من گارا:
وهونەرژیانە.پەیوەندییهونەربەژیانەوەئەوەیەكەلەیەكتریجیاناكرێنەوە،
ئەوەشدەكەوێتەسەرهونەرمەندخۆیكەئەزمووندەكات.منحەزناكەمبڵێم
پێویستەهونەرمەندئاوهایانئاوهابێ.هونەرمەندتاهونەرمەندكەوتووە،هونەریش
ئەوەش هونەرمەندە، بێ، كوێ هەر لە ئەو نابێتەوە. جیا هونەرمەند خودی لە
زەحمەتەكەئەوخۆیبڕیاریلەسەربدات.كارەكتەریهونەرمەندیەكێكەلەبەرهەمە
سەرەكییەكانیئەوخۆی.ئەوكارەكتەرەكەهونەرمەندهەیەتی،بەشێكیگرنگی

كارەكەیخۆیدروستیكردووە،یانپەیوەندییبەكارەكەیخۆیەوەهەیە.

كاوەجەالل:كێشەیەكیگرنگتهێنایەنێوانەوە:كارەكتەریهونەرمەند.دەتوانین
بڵێینهونەرمەنددەشێداخراویانكراوەبێ،دەشێزۆرخۆویستانەویەكچاوی
دوایمەبەستەكانیخۆیبكەوێ،هونەرمەندهەروەهادەشێبەپێیكارەكتەریبۆ
نێوەندەكولتوورییەجیاوازەكان،بۆنموونەكولتوریخۆرئاوایی،كراوەبێ.ئایاتۆ

چۆنئەمەدەبینیت؟
گارا:بۆمنهونەرمەندمرۆڤێكەكەهەمیشەكراوەیە.منهونەرمەندیداخراوناناسم.

كاوەجەالل:ئایائەمەجیاوازییەكەلەنێوانهونەروناهونەردا؟
گارا:نەخێر،منلەهونەروناهونەرنادوێم،منلەكارەكتەریهونەرمەنددەدوێم.
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هونەرمەندوەكهەموومرۆڤێكیسێنس-ناسك)حەساس(ترسێكیوجودیهەیە،
بەاڵمئەوهەمیشەكراوەیە:كراوەیەبۆئەزموونینوێ،بۆمرۆڤیدیكە،بۆكارەكتەری
نوێ،ئەوتەنانەتبۆكارتێكەرییسروشتوڕیالێتی)واقیع(لەسەرخودیخۆی،
لەسەركارەكانی،كراوەیە.ئەوكراوەیە.ئەمەیەكەڕەهەندەكانیهونەرمەندفراوان

یانئازاددەكات.منهونەرمەندیداخراوناناسم.

كاوەجەالل:لەكوردستانیانبەگشتیلەجیهانیئیسالمیداباسلەترادیسیۆنو
مۆدێرنەدەكرێ.ئایاداهێنانیمۆدێرنلەكەسیتاكجیادەبێتەوە؟ئایابۆنموونە
كوڕێكیشاریسلێمانی،كەكتومتكوڕیشارەكەیخۆیەتی،دەتوانێمۆدێرنبێ؟
ئەكادیمییەكەی واتا بە مۆدێرنە گەرچی بێ. مۆدێرن دەتوانێ ئەو بەڵێ گارا:
پرۆسەیەكەلەنێوكۆمەڵگایمەسیحییخۆرئاواداهاتۆتەگۆڕێ،بەاڵمئێمەلێرەدا
پەیوەستبەمپرسیارەوەدەتوانینباسلەڕۆحیمۆدێرنەبكەین.ڕۆحیمۆدێرنە
چەمكێكە)تێگەیەكە(كەهینیمننییە،بەڵكوكەسانیدیدۆزیویانەتەوەوكاریان
لەسەركردووە؛بەاڵممەرجنییەمەسیحییانجولەكەییبێ،بەڵكوزۆردەشێكەس
خۆیلەسروشتییەوەبەرانبەرمۆدێرنەپۆزەتیڤبێ.جگەلەمەمۆدێرنەڕەهەندی
ئازادیلەخۆدەگرێ.لێرەوەئەوكەسەدەتوانێ،جاكوڕبێیانكچ،لەكەركوكبێ
یانڕیازیانمەراكیش،لەواڵتەكەیخۆیشیدامۆدێرنبێ.بەاڵمدەبێلێرەدابزانین

مۆدێرنومۆدێرنەدووچەمكیجیاوازنلەیەكتری.
لەنێو كەس نابێتەوە. جیا كەس خودی لە مۆدێرنبوونیش بەاڵم جــەالل: كاوە
ترادیسیۆنداپێگەیشتووە،پەروەردەیەكیترادیسیۆنیكراوە،كەواتەبۆمۆدێرنبوون
پێویستییبەپرۆسەیەكیخۆنوێكردنەوەهەیە،ئەوبەدوویئەمەدادەتوانێدیدێكی
گشتیبەرانبەرترادیسیۆنگۆڕانپێبدات،ژیانێكیمۆدێرنبەڕێوەبەرێیانكاری

مۆدێرنبخاتەوە.
گارا:كرانەوەبۆمۆدێرنەیانمۆدێرنبوونشتێكیدەستكردنییە،یانبڵێین،كەسەكە
مۆدێرن و ترادیسیۆنی كۆمەڵگای باسی تۆ بكات. دروست بەزۆر شتە ئەو خۆی
دەرەوەی كۆمەڵگاكانی لە تایبەتی بە دەكرێ، لەسەر قسەی زۆر ئەمە دەكەیت،
دەكات ڕادەیەككەسخۆیهەست هەتاچ ئەوەیەكە لێرەدا پرسیار مۆدێرنەدا.
ژیانی قبووڵكردنی بۆ كراوەیە ڕادەیەك چ هەتا مۆدێرن، ژیانی بەرانبەر كراوەیە
بژی. ترادیسیۆنیدا زۆر كۆمەڵگایەكی لە خۆیشی ئەو تەنانەت گەر جا مۆدێرن،
دەشێبۆنمونەكەسانهەبنشازبن،پەروەردەیەكیترادیسیۆنیقبووڵنەكەن،
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یانهەستبەنەگونجانبكەنلەگەڵكۆمەڵگاترادیسیۆنییەكەدا.ئەمدیاردەیەلە
كۆمەڵگائیسالمییەكاندابەدیدەكرێ،ئەمەلەمەودایتاكەكەسداهەیە،زۆرهەیە؛
و مێگەلە كۆمەڵگای خۆی ئەو هەیە، مێگەل ترادیسیۆنیدا كۆمەڵگای لە ڕاستە
خەڵكەكەلەگەڵیدادەڕۆن،بەاڵمهەمووكاتكەسانهەنكەلەوترادیسیۆنەیاخی
بوون؛ئیتردەشێكەسلێرەدافۆڕمێكیهونەریبەویاخیبوونەیبدات،جائەمەلە
بواریهونەریانئەدەبدابێ،یانبەژیانیڕۆژانەوفۆڕمیخۆپۆشینئەوفۆڕمەی
پێبدات.كەسەكەخۆیهەستدەكاتهەتاچەنددڵسۆزەبۆئەوڕەهەندەڕاستگۆیە
نەیدات، یان پێبدات پەرەی ئێستا ئەو گەر ئینجا ئــاراوە. هاتۆتە ناخیدا لە كە
ئەمەیانمەسەلەیهوشیارییە؛ئەودەتوانێبەخوێندنەوە،بەبینینوهتد،توانای
ڕەهەندی یان بێ مۆدێرن كەسێك گەر سەختە بێگومان بكات. ئاوەاڵ پەرەپێدان
مۆدێرنیتێدابێ،لەنێوكۆمەڵگایەكیترادیسیۆنیدابژی،بەاڵمئەوجۆرەكەسانە
هەن.بەپێچەوانەشەوەدەبینین،كەكەسانیزۆرترادیسیۆنیلەنێوكۆمەڵگامۆدێرنە

خۆرئاواییەكانداهەن.ئەمانەخەونبەژیانیترادیسیۆنییەوەدەبینن.
بتوانێ تاكو هەبێ، بەئاگابوونیخودیخۆی پێویستە كەواتەكەس كاوەجەالل:
بەسەرئەوناخەشدابەرزببێتەوەكەسەرەتابەڕێیپەروەردەوەخودیكەسێتیی
ئەویپێكەێناوە.ئایاهەرئەوەندیلەنێوخودیكەسداپرسیاریجیاوازسەریانهەڵدا،
سەرەتاپێویستنابێئەوهەوڵبداتبەشێوەیەكیڕەخنەییبەسەرخودیخۆیدا

بچێتەوە؟
گارا:ئەوەدەكەوێتەسەركەسەكە.منهەموومرۆڤێكبەمۆدێرنونامۆدێرندیاری
ناكەم.مەبەستملەوەیەكەمەرجنییەمۆدێرنپۆزەتیڤبێونامۆدێرننێگەتیڤبێ.
مۆدێرنئەوەنییەكەمنهەمیشەبەپۆزەتیڤبیبینم.ڕاستەڕەهەندییانتوخمی
تاكیانتاكەكەسبۆمۆدێرنەزۆرگرنگە،بەاڵمتاكهەیەوتاكهەیە.جگەلەوە
مەرجنییەئەوشێوازەكراوەییبێبۆڕۆحیمۆدێرنە،دەشێكەسكێشەیدیكەی
هەبێ،دەشێئەوتاكبێ،تەنیابێ،یانغەریببێ.منوایدەبینم،ئەوەسەرەتا
هەستكردنەبەمۆدێرنە،پاشانڕادەیكاركردنەلەخۆیدا،تاكوبتوانێزۆرتربكەوێتە
دوایئەوهوشیارییەییانئەوحاڵەتانەیكەئەوخۆیهەستیانپێدەكات؛ئەوە
جوانە،گەرئەوڕاستگۆبێلەگەڵخۆیداوكاریبۆبكات،مستوماڵیبكات)صقلی

بكات(تاكودەگاتەئەنجامێكیانناگات.
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كاوەجەالل:تێڕوانینێكئەوەیە،كەمۆدێرنەلەفۆڕمجیانابێتەوە.ئایالەمحاڵەتەدا،
كەباسلەكێشەیفۆڕمدەكەین،دەشێفۆڕموەكهەڵهاتنیئیدێبەنێوكەرەسەدا
و فۆڕمسووك یان دەكات، دیاریی ئەڕیستۆتێلیس نموونە بۆ وەكچۆن ببینین،

ئاسانشێوەیە؟

گارا:بێگومان!فۆڕمبەكوردیواتایشێوەدەگەیەنێ،یانبەعەرەبیواتای»شكل«
فۆڕم گرنگە. ئەزموونیخۆم من بۆ نیم، ئەڕیستۆتێلیس شارەزای من دەگەیەنێ.
شێوەیە،ئەمەشنەك)تەنها(بەواتازمانەوانییەكەی،بەڵكوبەواتاكانتییەكەشی.
بێگومان بێ. ناوەڕۆك فۆڕمدەشێ هەروەها بخرێ. هەرگیزپشتگوێ ناشێ فۆڕم
زەحمەتەبڵێینناوەڕۆكفۆڕمە،بەاڵمدەشێفۆڕمناوەڕۆكبێ.فۆڕملەهونەری
شێوەكاریدازۆرگرنگە،هەربۆیەئەمهونەرەناودەنرێهونەریشێوەكاری،واتا
فۆڕم بە قوربانی هونەریشێوەكاریدا لە زۆرسەختە فۆڕمدا. لەگەڵ مامەڵەكردن
بدرێ؛ناوەڕۆكشتێكیدیكەیە،ئەمەدەكرێبەشێوەیەكیدیكەدانوستانیلەسەر
بكەین:ناوەڕۆكیكارەكانچۆنەوچۆننییە،بەاڵملەهونەریشێوەكاریدافۆڕمبە

ڕادەییەكەمدێت.
لەیەكەمچركەساتدابەرچاودەكەوێ. شێوەئەوحاڵەتەگشتییەیەكەیەكسەر
شێوەزوودەبینرێیانزووهەستیپێدەكرێ.ئەوەیەكەمجارشێوەیەكەكاریگەری
دەنوێنێ،پاشاندوایئەمەناوەڕۆكدێت.ئەمەشدەشێشێوەیڕەنگ،شێوەی
هێڵ،شێوەیفەزا،شێوەیگشتییكارەهونەرییەكەبێت،پاشانناوەڕۆكدێت.
پاشانكەسەكەدەتوانێبەهوشیارییەوە،بەهۆشییەوە،بەبینینەوە)منباسلە
بینینیچاوناكەم،باسلەبینینیئەقڵدەكەم(لەناوەڕۆكداقووڵببێتەوە،ئەو
لەوانەیەنەتوانێپێیبگات،لەوانەیەبگاتبەحاڵەتێكبڵێ:»لێیتێگەیشتم«،
بەاڵمئەمەزەحمەتە،سەختە،بەتایبەتیلەحاڵەتیهونەریشێوەكارییانموزیكدا.

كاوەجەالل:ئێمەدەتوانینساغكردنەوەیەكدابینبكەین:كاریهونەرییمەزنخۆی
خۆیلەژیاندادەهێڵێتەوە.لەمڕوانگەیەوەمەسەلەكەچیدیئەوەنییەكەمرۆڤ

بتوانێبەكردنەوەیمۆزەخانەیهونەریهەنگاوبنێبۆمەزنیدانبەهونەر.

گارا:سەرەتامنناڵێمچكارێكیهونەریمەزنەوچكارێكیهونەریمەزننییە.من
ئەوەندەمتمانەمبەمێژوویهونەرنییە.ئەمڕۆهەندێككاریهونەریهەنچوونەتە
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مێژووەوە.بەاڵمئەوكارانەیئەمڕۆدەكرێن،زەحمەتەلەبارەیانبگوترێكەگوایە
هەندێكیانمەزننوهەندێكیدیكەیانئەوهانین.پاشانحوكمدانلەهونەردایەكێكە
لەهەرەهەڵەگەورەكان.بەنیسبەتمۆزەخانەوكاریهونەرییەوەمنبڕواموایە
كەهەمیشەناوەڕۆكشێوەبۆخۆیدروستدەكات،لەبواریهونەریشێوەكاریدا
پێویستەجارێهونەرهاتبێتەئاراوە،خەماڵبێ،دانوستانیلەسەركرابێ،هونەرەكە
زۆری تیۆریانەی كاری هەبێ، هونەرەكە لەسەر پرسیار كردبێ، دروست پرسیاری
تێداكرابێ،ئەوكاتەهوشیارییكولتوورەكەدەتوانێمۆزەخانەدروستبكات،بۆ
ئەوەیئەوكارەهونەریانەلەخۆبگرێ.بەاڵمهەڵەیەكیگەورەدەبێ،گەرپێش
هاتنەئارایهونەرودانوستاندنلەسەرهونەر،ساختمانیمۆزەخانەدروستبكرێ،
لەسەر دانوستانكردن بەبێ هونەر نەشیاوە بكرێ، دروست هونەر نەشیاوە چونكە
هونەربێتەئاراوە.كولتوورێككەنەتوانێدانوستاندنلەسەرهونەربهێنێتەگۆڕێ،
بۆینییەمۆزەخانەدروستبكات.كولتوورێكنەتوانێپرسیارەهەرەڕاستەقینەكان،
ئەگەر بكات، دروست مۆزەخانە ناتوانێ بكات، هونەرمەند لە گرنگەكان، هەرە
كە هونەرێك یان هونەری كاری كــردووە. هەڵەی كارێكی ئەوا كرد، دروستیشی
نەتوانێجەماوەرێكبۆخۆیدروستبكات،یاننەتوانێپرسیارێكبخوڵقێنێ،چەند
دانوستاندنێكبهێنێتەگۆڕێ،بۆینییەبچێتەمۆزەخانەوە.كێشەیمۆزەخانەزۆر
گرنگە،خۆرئاوائەزموونیتێیداهەیە.ڕەنگەهەندێكدەوڵەتیخۆرهەاڵتیشهەبن
مێژووەوە، چوونەتە كە هەبێ كارانە، لەو هەندێك بۆ مۆزەخانە، بۆ ئەزموونیان
وەكمۆزەخانەیكارەهونەرییەمێسۆپۆتامییەكان،جابابلییانئاسوریبن،یان
مۆزەخانەیكارەهونەرییەفیرعەونییەكان.ئەمەئاساییە.بەاڵممەبەستیمنهونەری
نوێیە،ئەوبوارەشكەمنكاریتێدادەكەم،هونەرینوێیە،یانهونەریهاوچەرخە.
منئەمەدووپاتوسێپاتدەكەمەوە،بەبێدانوستاندنیگەورە،بەرفراوانوقووڵ،
زمانی بە بەڵكو نەدرێ، ئەنجام كولتووری و ئەدەبی زمانی بە كە دانوستاندنێك

هونەریشێوەكاری،چوونیئەوهونەرەبۆنێوساختمانیمۆزەخانەهەڵەیە.

كاوەجەالل:كەواتەگەرئێستائەمپرسیارەبەكولتووریكوردییەوەپابەندبكەین،
ئەوادەتوانینبڵێین،كەلەبەرئەوەیكوردەكاندانوستاندنیانلەوبوارانەدازۆركەمە،
ئەویشچونكەزمانیهونەریهێشتادروستنەبووە،زانایجیاوازیلێتوێژەرەوەی
لێتوێژەرەوەی یانوەككاریكەسانی زانكۆبێ لە نییە،جا بابەتەهونەرییەكان
لێتوێژینەوەوخەریكبوون بەوحاڵەتەدەگەین،كە لێرەدا ئەوا بەربخرێ، سەرخۆ
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بەبابەتەهونەرییەكانەوەكەموكورتییانهەیەلەبواریزانستیهونەریدا،هەروەها
كەموكورتیهەیەلەتیۆریزەكردنلەبواریهونەریدا،بۆیەگەربەكوردیلەسەرزۆر
كێشەیهونەریبدوێین،ئەوسادۆشدادەمێنینبۆتێگەبناغەییەكانیهونەر.ڕای

تۆسەبارەتبەمەچییە؟

كوردیدا كولتووری لە منشارەزاییم هەروەها نیم، كولتوورناس بەگشتی من گارا:
كەمە،بەاڵمهەندێكلەونووسینانەیلەسەرهونەردەیانخوێنمەوە،بەگشتیسەیرن؛
ئەوانەیهونەرمەندەشێوەكارەكانخۆیاندەیاننووسن،تاڕادەیەكدەشێزانستیان
كوردەكاندا نووسەرە و شاعیر نووسینی لە بەتایبەتی كێشەیەك بەاڵم بێ. تێدا
هەیە،كەمنهەروەهابەگشتیلەكولتووریئیسالمیداتێبینییدەكەم.مەبەستم
هەر دەبینم. كێشەیەك وەك ئەمە من شێوەكاری. هونەری لەبارەی نووسینە لە
نووسینێكلەبارەیهونەریشێوەكاریبنووسرێ،بەبێئەوەیكەسەكەلەتەككارە
هونەرییەكەداژیابێ،نووسینێكیهەڵەیە،پاشانتێكەاڵوكردنینووسینیانتێكستی
ئەدەبیلەگەڵتێكستیهونەریشێوەكاریداكێشەدەخاتەوە.ئەونووسینانەكەمن
لەڕۆژنامەوگۆڤارەكاندا،یانتەنانەتلەكتێبدا،دەیانبینم،بەزاراوەیئەدەبی
شێوەكاری هونەری چونكە هەڵەن، بەاڵم نووسراون، شێوەكاری هونەری لەسەر
خودی لەتەك مامەڵە واژانە ئەو و هەیە خۆی تایبەتمەندی واژەی كە هونەرێكە
هونەریشێوەكاریدادەكەن.هەتائەمچركەساتە،كەمنقسەدەكەم،ئەمزمانەم
بەدینەكردووە.خۆرئاوائەمزمانەیهەیەوبەمزمانەشلەبارەیهونەریشێوەكاری

دەنووسێ.
كاوەجەالل:هۆیئەمەلەچیدایە؟

یان ئیسالمییە كوردیشەوە، بە بێگومان كولتووریخۆرهەاڵتی، كە لەوەدایە گارا:
لەژێركاریگەرییئیسالمدایە.ئاینیئیسالمئەدەبێكیمەزنیهێناوەتەئاراوە،بەاڵم
هونەرێكیشێوەكارییمەزنینەهێناوەتەئاراوە.منلێرەداڕەخنەلەئیسالمناگرم،
بەاڵمدەشێدیراسەیئیسالمسەرلەنوێبكرێتەوە،دەشێزانایانیقورئانیانئیسالم
بەگشتیهەبن،كەچەندجارەبەقورئانوتێكستەئاینییەكاندابچنەوەوتێڕوانینی
نوێهەڵبهێنجن،ڕەنگەلێرەوەبشێئێستێتیكێكیئیسالمیبینابكرێ؛ڕەنگەئەمە
بتوانێزمانەكەیبگۆڕێ.منڕێزلەونووسەرانەدەگرمكەخۆیانهێندەلەهونەری
شێوەكاریهەڵناقورتێنن،چونكەدەزاننكەهونەریشێوەكاریزمانیتایبەتمەندی
خۆیهەیە.منڕێزلەونووسەرانەشدەگرمكەهەوڵدەدەنلەهونەرمەندیشێوەكار
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وجیهانەكەینزیكبكەونەوە.
كاوەجەالل:ڕاتچییەسەبارەتبەوتێڕوانینەكەدەڵێلەنێوانفەلسەفەوهونەردا

خزمایەتیهەیە؟

گارا:بێگومانخزمایەتیهەیە،چونكەهونەریئەمڕۆهونەریسەردەمیفیرعەونەكان
نییە،بەڵكوهونەریئێستایە،ئەمەشبەواتایهونەرێكیئاڵۆزە.ئەقڵێكیفەلسەفی
هونەرمەندی دەشێ بڵێین، دەتوانین بكات، هونەردا لە كار دەتوانێ ڕادەیەك تا
شێوەكارفەیلەسوفبێوبەپێچەوانەشەوە.سنوورەكانلەنێوانهونەریشێوەكاری
وفەلسەفەداهێندەڕەقنین.منبێگومانلێرەدابەزۆرییباسیفەلسەفەیخۆرئاوا
هەتا كە فەلسەفەیەكە هەبێ، هونەرەوە بە پەیوەندیی كە فەلسەفەیەك دەكەم.
ڕادەیەكئاشنایەبەوێنە؛هەروەهاهونەرمەندیشێوەكاریخۆرئاواشزۆرپەیوەندیی
بەتێكستیفەلسەفییەوەكردووە،واتابەڕۆشنبیرییەكەوەكەئەوخۆیتێیداژیاوە

ولەگەڵیداهونەرەكەیپێشخستووە.

دەبێتەوە: زیت بەردەمماندا لە كێشەیەك كوردستان لە جار زۆر جەالل: كاوە
كێشەیڕاستگۆییلەداهێنانیهونەریدا،بەاڵمبەزۆرییكێشەیناڕاستگۆییهەیە،
ناڕاستگۆیشدەشێبچێتەنێوقاڵبیهەوڵدانبۆخۆجێكردنەوەلەنێوپەیوەندییە

كۆمەاڵیەتییوسیاسییەكاندا.
گارا:یەكێكلەفاكتەرەهەرەگرنگەكانبۆكاركردنلەهونەردا،یانبۆژیانلە
هونەردا،بریتییەلەئازادی،واتائازادییقسەكردن،ئازادییپرسیارووەاڵم.ناشێ
هونەرلەئازادیجیابكرێتەوە،بەاڵمدەشێلەهەندێكشتجیابكرێتەوە،بۆنموونە

لەئایدیۆلۆجیا،لەسیاسەت،لەڕەوشت،بەاڵمناكرێلەئازادیجیابكرێتەوە.
لە كێشەیەكە ئەمە دەڵێم، ناڕاستگۆ و ڕاستگۆ هونەرمەندی كێشەی بە سەبارەت
هەمووكۆمەڵگاكانداهەیە،بەاڵمئەمەلەكۆمەڵگاخۆرئاواییەكانداكەمترە،چونكەچ
هونەرمەندوچبوارەهونەرییەكەبەگشتیشارەزان،دەتواننئەوشتانەتاڕادەیەك
جیابكەنەوە،بەاڵملەكۆمەڵگایەكداكەتاڕادەیەكبەهونەریشێوەكارینامۆبێ،
دەشێكەسبتوانێكارەناهونەرییەكانیخۆیوەكهونەرساغبكاتەوە.گەركەسێك
الفیهونەریتازەلێبداتیانشتیلەمچەشنە،ئەوائەگەربێتوڕۆشنبیرییەكی
ئازادنەبێتكەئەوناڕاستگۆیەلێیبترسێ،ئیترئەوكارەكەیخۆیدەكات.بەاڵم
سەر دەكەوێتە ئەمە هونەرمەندە، كەسێك چەند هەتا كە بەوە سەبارەت پرسیار
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خودیكەسەكە،یانبابێمەوەسەركێشەیكارەكتەر:تاچەندكەسەكەهونەرمەندە
یانهونەرمەندنییە.گەركەسەكەهونەرمەندبێ،ئیترترسینییە،پێویستییبەو
ناڕاستگۆییەنییە،بۆنموونەپێویستییبەوەنییەكەخۆیبەهەندێكبابەتیسیاسی
بگات.هونەرمەند ئەنجام بە تاكو یانكۆمەاڵیەتییەوەهەڵبواسێ، نەتەوایەتی یان
لەگەڵخۆیدا،لەگەڵهونەرەكەیدا،ڕاستگۆیە،ئەولەگەڵخێزانەكەیدا،هاوسەرەكەیدا،
ژیانێكیهاوسەنگدەژی،كەپڕەلەجوانیوئازادی،پڕەلەبەرهەمیجوانوئازاد.
ئەمڕۆمرۆڤچەمكی)تێگەی(ئێستێتیكلەكۆمەڵگاعەرەبیئیسالمییەكاندا،لە
كۆمەڵگایكوردیئیسالمیدا،دەبیستێیاندەخوێنێتەوە.زۆركەسواژەیئێستێتیك
بەكاردەهێنن.بەاڵمپرسیارەكەئەوەیەكەئایائەوكەسانەبەڕاستیتاڕادەیەك
لەئێستێتیكتێگەیشتوونوخۆیانتاڕادەیەكژیانێكیئێستێتیكییانەیانهەیە؟
ئەمانەهەمووپرسیارن.بەاڵمخۆهەڵواسینزۆرە،بەتایبەتیلەكوردستانداكەسان
هەنكەخۆیانبەڕووداویگەورەوەهەڵدەواسن،وەكبۆنموونەڕووداویهەڵەبجە
یانئەنفالیانبابەتیشەهید.منلێرەداحوكمبەسەرهیچكارێكیهونەریدانادەم،
هەڵدەواسێ،چونكە ڕووداوانــەوە بەو وخۆی هەیە هونەرمەند كە ئاشكرایە بەاڵم
دەیەوێجێگەیخۆیلەنێوكۆمەڵگادابكاتەوەیاندەیەوێبگاتبەپایەومەقام،
یانبەناو.بەاڵمئەمەشبێگوماندەكەوێتەسەرهونەرمەندەكە.منناڵێمگشت
ئەوكارانەیلەبارەیهەڵەبجەوئەنفالدەكرێن،ڕاستگۆنیانڕاستگۆنین،بەاڵم
ئەمجۆرەكارانەبەتایبەتیلەوجۆرەكۆمەڵگایانەداهەنكەڕووداویتراژیدیڕوو
دەدات،وەكلەالیكوردەكانهەڵەبجەوئەنفال.بەاڵملەهونەریڕەسەندا،لەپاڵ
فۆڕمدا،هەرگیزپرۆسەهونەرییەكە،كارەكتەرەهونەرییەكە،گرنگیلەدەستنادەن.
كاتێكپەیكەرێكیمامەڕیشەیانشەهیدێكیدیكەیكوردستاندەكرێودەخرێتە
بەرچاویبینەر،ئەواپرسیارلێرەدائەوەیە،كەئایابینەرشەهیدێكیكوردستان
لە ئەمڕۆ هەتا هونەر كە دەڵێم بەمەوە پەیوەست دەبینێ؟ هونەری كارێكی یان
كوردستاننەچۆتەنێودانوستاندنەوە،یاندانوستاندنوپرسیارینەهێناوەتەئاراوە،
پرسیاریگەورەوپوختلەهونەردایەكجاركەمن.بەاڵمكەیئەمپرسیارانەدروست
بوون،ئەوكاتەدەروازەبۆتێگەیشتنلەهونەردەكرێتەوە،بینەریساغدروست
دەبێ،ئەوسائەنجامەكەشیدەبێبەهۆیدروستبوونیكولتوورێكیساغ.منڕێزی
كولتووریخۆرئاوادەگرم،بەاڵممنسەربەخۆرئاوانیم؛منلێیدەژیم،بەاڵمڕێزم

هەیەبۆئینجازەكانیانكەپەیوەندییەكیزۆریانبەئازادیوزانستەوەهەیە.
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كاوەجەالل:گەلژیانیخۆیداوەتەدەستفرەخۆری،هەڵپەڕكێ،ئینجاكەسانێكی
فرەكەلەبواریكولتوورداكاردەكەن،پابەندیدەسەاڵتدارانن،لەبواریدەسەاڵتداریدا
لە تەنانەت ئەمەش دەكرێ، پیادە دیوەخان نێو سیاسەتی كتومت كە دەبینین
ژووریسەرۆكەكان،پارێزگارەكانیانبەرپرسانیحیزبدا،هەروەهاواڵتەكەئەوەندە
دراوسێكانی كولتووری بەر تەزویركراو شێوەیەكی بە بەزۆریی مرۆڤ كە داخراوە،
دیالێكتەكەی یان زمانەكەی لە تەنانەت شارەزاییان بەگشتی خەڵكی دەكــەوێ،
خۆیانداكەمە،بەڵێتەنانەتزۆرینەیئەكادیمییەكانیانبەدەگمەنزمانێكیبێگانە
شارەزان،دەتوانینئەملیستەیبەدپەیوەندییەكانپتردرێژەپێبدەین،بەهەرحاڵ،
مێنتالیتێی بۆ بەڵكو ناگەڕێتەوە، سیاسی كایەی بۆ تەنها ئەمە سەرجەمی هۆی
خەڵكەكەشكەناتواننئەقڵییەتێكیڕەخنەییبهێنێتەئاراوە،بەپێچەوانەوەهێشتا
هەرلەنێوئەقڵییەتوچێژیجوتیاریداوشكهەڵهاتوونوژیانزۆربەسادەییبەڕێوە
دەبەن،جاگەرتەنانەتخاوەنیشێڤرۆلێتوخانوویسێنهۆمیبنوهەمووڕۆژێك
گۆشتوبرنجیچەوربخۆن؛بەڵێلەواڵتیكوردەكانداتەنانەتئەدەبەكەیخۆیان

ناخوێنرێتەوە!
گارا:پەیوەستبەسەرجەمئەمكێشەیەوەدەڵێم:ئەوەیبەالیمنەوەگرنگە،تاكە
كەسە،جاكەسیتاكیئاساییبێیانهونەرمەند.زەحمەتەمنچەمكیبەكۆمەڵ
بۆقسەكردنلەسەرهونەربەكاربهێنم.منناتوانمبڵێم،هونەرمەندیكوردبەگشتی
ئاوهایە،یانئیسالمبەگشتیئاوهایەوخۆرئاوائاوهایە،مندەتوانمبڵێم:»ئەم

هونەرمەندە«،بۆنموونەئەحمەد،محەمەد،ئازاد،ئاوهایەیانكارەكانیئاوهان.
پرسیاریدیوەخانكەلەكوردستانلەژووریمەسئولەكانیانوەزیرەكاندەبینرێ،
ئەمەحاڵەتێكەكەهونەرمەنددەتوانێبیكاتبەكاریهونەری.كەمنلێرەداباسی
كاریهونەریدەكەم،ئەواتەنهالەڕەسموپەیكەروهێڵكارینادوێم،بەڵكوباسی
یاندەشێتێكستێكبێ،كەشێوەكاریبێنەك فیلموپێرفۆڕمانسیشدەكەم،
ئەدەبی.ئەمەدەشێ.هەروەهاكاریهونەریشێوەكاریهەیەكەزۆرترلەئەدەبەوە
بگۆڕێ، واقیع بتوانێ هونەرمەند زەحمەتە شێوەكارییەوە. هونەری لە نەك نزیكە
بەاڵمهونەرمەندلەگەڵواقیعدادەژی،ئەوكاردەكاتبەپێیكارتێكردنیڕووداوەكانی
ژیانیڕۆژانە،بەپێیهوشیارییخۆی،بەپێیهەستیخۆیبۆشتەكان.هونەرمەند
هەیەكەكارەكانیهەمیشەڕەهەندیڕەخنەییلەخۆدەگرن،هونەرمەندیشهەیە
جیاوازن، حاڵەتی ئەمانە دەكات؛ شتەكان ڕاڤەی دەكات، جوانی كاری تەنیا كە
نازانمچییانناوبنێم:تەقلیدی،كۆمەاڵیەتی،دینی!منخۆمبەالمەوەسەیرەكە
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چۆنمەسئولەكانلەهۆڵێكیگەورەدادادەنیشن،زەالمێكیاندوانلەتەكیانەوەن
...منلەڕوانگەیهونەریشێوەكارییەوەدەدوێم.ئەوكەسانەكەبەوچەشنەلە
دیوەخاندادەنیشن،ئەمدانیشتنەیانشێوەیەكیچاالكبۆدیالۆگدروستناكات،
تەنیاسەركردەكەیانوەزیرەكە،كەسێكیئەمالییانئەوالی،دانیشتوونوقسە
دەكەن.ئەمەدەشێهونەرمەندیشێوەكاروەكفیلمێكنیشانیبدات،وەكفیلمێكی
شێوەكاری،بیكاتەكارێكیڕەخنەیی،ئەمەشتێكەكەهونەرمەندێكیاننووسەری
ڕادەیەك تا دەزانم پێویستی بە من بهێنێ. بەكاری دەتوانێ یانچیرۆك هۆنراوە
جیاوازیلەنێواندیاردەسیاسیوكۆمەاڵیەتییەكانلەالیەكوكاریهونەریلە
الیەكیدیبكەین.كۆمەڵێكدیاردەهەن،كۆمەڵێكڕووداوهەنكەسیاسینیان
كۆمەاڵیەتین.هونەرمەندكاردەكات،ئەوبەكارەكەیلەنێوكۆمەڵداكاریگەردەبێ،
ئەوكارەشئەنجامیهوشیارییخۆیەتی،ئەنجامیئەزموونوتەكنیكیخۆیەتی.ئیتر
چڕووداوێك،چكارەساتێكزیاتركاریتێبكات،ئەوەزۆرتردەیبزوێنێ،ئەمەشلە
هونەرمەندێكەوەبۆهونەرمەندێكیدیكەدەگۆڕدرێ.هونەرمەندهەیەوەكئەوەیلە
خۆرئاواداهەیە،هونەرمەندیشهەیەكەهونەرمەندینیشتمانەوڕەسمیدیوەخان
بەبێئەوەیڕەهەندیڕەخنەییهەبێ،هونەرمەندیش لەمجۆرانەدەكات وپاشاو
من گرنگە؛ بەالوە خۆی زاتی و ژیاوە زیاتر خۆیدا حاڵەتەكانی لەگەڵ كە هەیە
بێگومانلەگەڵئەمەیاندام،بەاڵمهونەرمەندیشهەیەكەهەستبەمەناكات،ئیتر
ئەمەلەكۆمەڵگایەكیكوردییانعەرەبیدابێ.ئەمجیاوازیانەهەن.بەاڵملێرەدا
پرسیارەكەئەوەیەكەچكارێكزیاترلەڕۆحیهونەرەوەنزیكە.ئەوەیگرنگەزاتی
هونەرمەندەكەیە،یانگونجاوییهونەرمەندەكەلەگەڵئەوكارەداكەئەودەیكات،یان

پرسیارئەوەیە،تاچڕادەیەكڕووداوەكەكەئەودەیبینێ،كاریتێدەكات.

كاوەجەالل:بەڕایتۆهۆیچییەكەخۆرهەاڵتئەوەندەپابەندیئەوناوەڕۆكەیان
ئاڕاستەهونەریوئەدەبییانەیخۆرئاوایەكەدەمێكەبوونبەفێرگە،بۆنموونە
ڕۆمانتیك،سیمبۆلیزمیانئێكسپرەسیۆنیزم؟ئایائەمەلەهەژارییهزرەوەدێ،لە

پابەندبوونبەترادیسیۆنەوە؟
گارا:بێگومانئەمەلەفوگرەوە)هەژارییەوە(دێ،ئەمەلەهەژارییكولتووریو
ئاشكرایەخۆرئاواجێی دواكەوتووییەوەدێ. لە واتایەكیدی بە هونەرییەوەدێ،
لەدایكبوونیژمارەیەكستیلوفێرگەیهونەرییمەزنە،بەاڵمزەروورەئەوفێرگانەی
بەبێ تەنانەت یان بوون موعاناتێك دەربڕینی بڵێین دەشێ یان ئاراوە، هێناوەتە
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فێرگانەی و شێواز ئەو هۆشمەندانە كاری كۆمەڵێك ئاراوە. هاتوونەتە موعانات
هێناوەتەئاراوەنەكلەخۆوەدروستبووبن.جواننییەگەرهونەرمەندێكیدەرەوەی
ئەوكولتوورەبێتالساییئەوشێوازوفێرگانەبكاتەوە.بێگوماندەشێكەسەكە
ئەوشێوازەبەكاربهێنێ،بەاڵمپێویستەخۆیشیدانبەوەدابنێكەئەوشێوازەی
بەكارهێناوە.لێرەداهونەرمەندبوونحاڵەتێكیجوانە،حاڵەتێكەكەچێژێكیگەورە
كاری ئەنجامدانی بڵێم یان هونەرەوە، بە خۆهەڵواسین بەاڵم دەدات. كەسەكە بە
هونەریلەژێرناویئەوفێرگەهونەرییەخۆرئاواییانەداكارێكەكەزەحمەتەهونەری
پرسیار نییە. دووپاتكردنەوە هونەر داهێنان، واتای بە هونەر چونكە پێبگوترێ،
ئەوەیەكەهەتاچەندداهێنانلەوكارەداهەیە؛مەرجنییەكەسەكەشارەزاییەكی
چاكیلەبەكارهێنانیڕەنگوخەتوتوخمەئەكادیمییەكانداهەبێ،نەخێرئەمە
مەرجنییە؛هونەرمەندبوونحاڵەتێكەكەپەیوەندییبەكارەكتەریهونەرمەندەكەوە
هەیە،ئەمەلەهونەرمەندەكەدایەكەشتەكانبەئامرازەكانیڕەنگوشێوە،هێڵ
ماتەریالدەردەبڕێ،هەروەهادەرككردنەكانیخۆی،هەستوهوشیارییخۆیی و
و عەرەبی بە ئیسالمیدا، كولتووری لە گرنگن. خەمڵێنراوەوە ئەزموونێكی بە ئەو
بە خۆرئاوادا لەگەڵ هونەرمەندان مامەڵەكردنی كە ئەوەیە كێشەكە كوردیشەوە،
چەشنێكەكەئەوانشتەكاننابیننیانلەتەكیانداناژینوپاشانلەئەنجامیئەم
بینینولەتەكژیانەداشتێكیتایبەتمەندبەخۆیانبهێننەئاراوە.ئەمەیانبێگومان
كێشەیە، تیۆری نەبوونی هەروەها كێشەیە، بەڕاستی بەاڵمالسایی باشە، كارێكی
مەبەستملەوەیە،ئەوهەمووكارەهونەرییەوەكپەیكەریانتابلۆهەن،بەاڵمبەهیچ
شێوەیەكدانوستاندنێكیانتیۆرییەكیانفەلسەفەیەكنییەكەساغیبكاتەوە،

كارێكهونەریڕەسەنەوالسایینییە.
بەاڵمپرسیارێكیدیكەشهەیە:گەرئێمەبەگشتیباسیمۆدێرنەبكەین،ئەوادەكرێ
هەمووكارێكیهونەریبەراوردبكرێبەشاكارەكانیخۆرئاوا،بەاڵمپێویستیشەتا
لەخۆرئاوا بكرێ،چونكەكۆمەڵێككاریهونەریهەنكە بەراورد ڕادەیەكپێی
ئەنجامدراونوتەجاوزكراون،وەكڕیالیزم،ئیمپرەسیۆنیزمیانئێكسپرەسیۆنیزمی
ئەڵمانی،یانهەندێكلەوكارانەكەلەترادیسیۆنیسوریالیزمەوەدروستدەكرێن.
خۆرئاوایی هونەرمەندێكی لەمەوبەر ساڵ حەفتا كە بكات تابلۆیەك كەسێك بەاڵم
كردوویەتی،ئەمەكارێكەكەپێویستنییە.ئەمشتەلەواڵتەعەرەبییەكاندایانواڵتە
ئیسالمییەكانداباوە.لە1970كانداگرووپێكیانناوێكیوەك»االنگباعیونالعرب«
ئەمە كوردەكان، ئێكسپرەسیۆنیستە یان كوردەكان ئینتیباعیە یان دەردەكــەوێ،
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سەیرە.ئێمەپێویستەلەمحاڵەتەداپرسیاریئەوەبكەینكەئیمپرەسیۆنیزمچییە،
كاتیئیمپرەسیۆنیزمچییە،یانداخۆئەوگرووپەگرووپێكیئیمپرەسیۆنیستیینوێ
بێیانئەوئیمپرەسیۆنیزمەیەكەمۆنێهێنایەئاراوە،یانئێكسپرەسیۆنیزمێكینوێیە
كەتایبەتمەندییخۆیهەیە.لێرەدائاساییەواژەیئێكسپرەسیۆنیزمبەكاربهێنرێ.
هونەری كاری لەسەر قسەكردنیش جۆرێكە، بەگشتی مۆدێرنە لەسەر قسەكردن
جۆرێكیدیكەیە.منبێگومانناتوانملێرەداهیچمەرجێكدابنێم،بڵێمدەبێئاوها
یانئاوهابێ.یەكێكلەووشانەیسەغڵتمدەكات،وشەی»دەبێ«یە،هەروەكچۆن
دەگوترێ:»دەبێهونەرمەندئاوهابێ«.ئەمەبەڕاستیكەسێكنایڵێتكەهونەری
خۆشبوێیانپەیوەندییئازادیلەگەڵهونەرداهەبێ.گەرئەموشەیەلەدەمی
مندەربچێ،ئەواهەمووڕەخنەیەكقبووڵدەكەم.ئەمدەربڕینەئازادیدەكوژێ.
هونەرپەیوەندییبەئازادییەوەهەیە،پێویستەكەسەكەئازادبێ.پرسیارئەوەیە،
ئایائەودەبینێیاننا،یانمامەڵەكردنلەگەڵحەدەسەكانداچۆنە،لەگەڵجۆری
ژیانیڕۆژانەداچۆنە،ئایالەئازادییەوەهاتووەیاننا،ئەمەشبێگومانوەكتاكە
كەس.دەشێچەندكەسێكوەكگرووپكاربكەن،كەلەنێویداهەركەسێكیتاك
تایبەتمەندییخۆیهەبێ؛گرووپیهونەریڕەسەنێتییخۆیهەیەوتێیداهەریەكێك

تایبەتمەندییخۆیدەپارێزێ.
كاوەجەالل:دەشێپەیوەستبەمەوەئاماژەبۆدەربڕینەكەیهیگڵبدەینكەدەڵێ
زاناموسڵمانەكانلەخۆیانەوەهیچكارێكیمەزنیاننەهێناوەتەئاراوە،بەڵكوئەوەیان
بەزۆرییداوەتەوەكەكولتووریگریكیهێنابوویەئاراوە.ئەوبێگومانپەیوەستبە
فەیلەسوفەموسڵمانەكانەوەئەمدەربڕینەیكردووە،بەاڵمدەتوانینبەروونیببینین،
كەئەمڕۆشلەسەرجەمجیهانیئیسالمیداهەركاربەدەستكەوتەمەزنەكانیخۆرئاوا
دەكرێ،ئەمەشبەزۆرییلەشێوەیالساییدا.ئایائەمەبەبڕوایتۆڕەگیلەنێوئاین

وپەروەردەیئایینیانەیناوچەئیسالمییەكاندانییە؟
گارا:دەشێئاینلێرەداكاریگەربێت،یانسەرجەمكولتووریئەوناوچانەكاریگەر
وەاڵمی ناتوانم لێرەدا من هەیە. بەخودیكەسەكەوە پەیوەندیی ئەمە بەاڵم بێ،
هیگڵبدەمەوە،چونكەئەوتوانازانستیوفەلسەفییەمنییە،بەاڵمپێشبینیدەكەم
كەئیسالملەهەندێكبوارداهەندێكئینجازیكردووە،بەاڵمگەرباسلەهونەری
شێوەكاریبكەین،ئەوەلێرەدابەكێشەدەگەین.ئاینیئیسالمپشتگیرییدروستكردنی
لێرەدا مزگەوتیكردووەبەزەخرەفەوتەالرسازیوهەمووالیەنەكانیدیكەیەوە،
مزگەوتیگەورەوچاكهاتوونەتەئاراوە،وەك»قبە الصخرە«،مزگەوتەكانیهیند،
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یانهەندێكمزگەوتلەمەغریبوسەمەرقەندوبوخارا؛ناشێنكۆڵیلەمەبكرێ.
ئاینیئیسالمپشتگیرییگرافیكیكردووەكەپەیوەندییبەقورئانەوەهەیە،بەاڵم
كێشەی كۆمەڵێك ئیسالمیدا ڕۆشنبیریی لەنێو بەگشتی یان ئیسالمدا ئاینی لەنێو
مەزنهەنكەهەتائێستابەتەواویڕووننەكراونەتەوە.یەكێكلەوكێشانەوێنەی
مرۆڤە،كەئایاحەاڵلەیانحەرامە.هەتائەمڕۆلەسەرئەمەمشتومڕهەیە،بەاڵم
زانایانیخۆرئاواتاڕادەیەككاریباشیانتێداكردووە،سەرباریئەمەشكێشەكە
هونەرمەندی ئیسالمییەكان كۆمەڵگا هۆیە ئەم لەبەر نەبۆتەوە. ساغ تەواوی بە
ئیسالمییەكاندا كۆمەڵگا لە شێوەكار هونەرمەندی خۆیان، نەگرتۆتە شێوەكاریان
شێوەكار هونەرمەندی بۆ كۆمەاڵیەتیی و سایكۆلۆژی تەنگژەیەكی ئەمەش نامۆیە،

دروستكردووە.
كاوەجەالل:كێشەیەكیگەورەئەمڕۆلەكوردستانیباشوورئەوەیە،كەهەڵپەیەكی
لەڕادەبەدەربۆخۆدەربڕینلەبوارەكانیئەدەبوهونەروهزرداهەیە.ئایاهەڵپە

بەشێكەلەكاریئەدەبیوهونەرییانهزری؟
گارا:بەپێچەوانەوە،هەڵپەهەرگیزسەربەكاریهونەرینییە.گەرباسیداهێنان
ناكات. بۆهیچشتێك داهێنەرهەرگیزهەڵپە لێرەدامرۆڤی ئەوا بكەین، بەگشتی
نییە، خۆیان بە متمانەیان كە ئەوتۆن كەسانی دەكەن، هەڵپە كە كەسانە ئەو
لەگەڵ نموونە بۆ یان دەوروبەریاندا، و خۆیان لەگەڵ پەیوەندییاندا لە ئەمەش
هاوسەرەكەیاندابەختەوەرنین؛ئەمەحاڵەتێكیسایكۆلۆژییە.بەاڵممرۆڤیداهێنەر
بەپێچەوانەوەخۆیلەئازادیجیاناكاتەوە،ئەولەگەڵخۆیداگونجاوە،لێرەشەوە
بەهیچشێوەیەكپێویستییبەهەڵپەنییە.لێرەداپێویستەجیاوازیلەنێوانكارە
هونەرییەكاندابكەین،هەروەهالەنێوانهونەرمەندەكانیشدا.ئێمەپێویستەبپرسین
كەتاچڕادەیەككارەكەلەهونەرەوەنزیكە،تاچڕادەیەكهونەرییە،تاچڕادەیەك
دوورەلەهونەرەوە،تاچڕادەیەكبریتییەلەمۆدە.ماوەیەكئینستاالسیۆنهێرشی
هێنایەنێوهونەرەوە،بووبەبەشێكیگرنگیهونەریشێوەكاری،بەاڵمئەمەوەك
زەروورەیكاتەكە.مرۆڤئەمڕۆناتوانێبڵێكاتیئینستاالسیۆنوڕەسمنەماوە،
یانكاتیڕەسمگەڕاوەتەوەوكاتیئینستاالسیۆننەما؛ئەمەهەڵەیەكیگەورەیە،
چونكەهەمووئەمبوارەهونەرییانەهەردەمێنن،ئەوەشدیسانەوەدەكەوێتەسەر
هونەرمەندەكە،دەكەوێتەسەرڕادەیبینینولەنێوداژیانیئەو،ئەمانەدەریدەخەن

كەتاچڕادەیەكئەوكارەهونەرییەڕەسەنە،لەزەروورەوئازادییەوەهاتووە.
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كاوەجەالل:بەگشتیلەكاركردنلەبواریهونەردا)بێگوماننەكتەنهالەكاركردنی
هونەریدا(كێشەیەكیدیكەشلەكوردستانهەیە:مرۆڤبۆنموونەپەیكەریئەو
ئەو شێوەی بەبێئەوەی بەاڵم هەبوون، ڕابــردوودا لە كە دەسازێنێ مەزنانە پیاوە
وێنەیهۆنەرێكدەسازێنێكەڕەنگە ئەندێشەوە لە ئەوكەسە بینیبێ. كەسانەی
پێشدووسەدساڵلەمەوبەرژیابێوهیچفۆتۆیەكینییە،یانپەیكەریسیاسییەكی
ناسراویدێریندروستدەكات.ئایائەمەهەتاچەنددەچێتەنێوچێوەیهونەرەوە؟
گارا:ئەمەزەحمەتە.هونەربەواتاپوختەكەی،بەرفراوانەكەی،بریتییەلەداهێنان.
كە پێنەداوم هەستەیان ئەو نەبینیوە، هەندێكیانم بێگومان من كە كارانە ئەو
هونەرن،جوانیشیانتێدانییە.ئەوكارانەدەشێوەكڕاسپاردە)Auftrag(بە
لە كە )موعتەریفانە( پرۆفیسیۆنێالنە هونەرمەندە بەو واتا درابن، هونەرمەندەكان
بواریسیاسییانكۆمەاڵیەتیداچاالكن.بەاڵمزەحمەتەئەوكارانەوەكداهێنانی
شێواندنی لە بەشداری ڕادەیەك تا كارانە جۆرە ئەم هەروەها ببینرێن. هونەری
كولتووردادەكەن.ئەمەدەشێپاشماوەیكاریگەرییئەومامۆستایانەبێكەزۆر
فێریشتە پاریس، یان لەندەن فلۆرێنسا، بۆ عێراق:چوون زووچوونەدەرەوەی
ئەكادیمییەكانبوون،ئینجاگەڕانەوەولەقەبیپڕۆفیسۆریانمامۆستایهونەریان
وەرگرت،پاشانهەندێكخەڵكیانفێریشتەئەكادیمییەكانكرد،ئەوخەڵكانەش
شارەكەدا جوانیی بواری لە ئەمانە بەاڵم دەكــەن. دروست پەیكەرانە و بت ئەو

بەشداریناكەن،تەنانەتلەبواریچاالكییهونەریشدابەشداریناكەن.
كاوەجەالل:لێرەداكێشەیەكیدیكەهەیەوبەڕاستیپێویستەبهێنرێتەژێرباسو
دانوستاندن.ئێمەلەكوردستانداپاركمانبەواتایپاركنییە،ئەوەیئێمەبەزۆریی
هەمانە،بریتییەلەئەتككردنیسروشت،بۆنموونە»پاركیئازادی«لەسلێمانی.
ئایاهونەریپاركسازیبریتینییەلەئەنجامدانەوەیئەوەكەسروشتخۆیلەگەڵ
دەنێتە ڕێزمەندانە پاركسازیدەستێكی هونەری بە ئینجامرۆڤ و دەیكات خۆیدا

نێوییەوە؟
گارا:پاركحاڵەتێكەیاندیاردەیەكیكولتورییەكەخەڵكیشارپێویستیانپێیەتی.
مرۆڤدەتوانێلەجۆریپاركەكانبزانێكەخەڵكیئەوشارەچۆندەژین.زۆرلە
كولتوورەكانبەخۆرهەاڵتیشەوەپاركیانهەبووە،واتاكولتووریپاركتەنهاخۆرئاوایی
نییە.بێگومانلەشارەكانیخۆرئاواداپاركیجوانهەیە،لەپاریس،بەرلین،لەندەن،
كوێلن،بەاڵمتارانیشپاركیجوانیتێدایە.هەروەهابەغدازووپاركیتێدابوو.ئەمە
شتێكنییەتایبەتبێبەكولتوورێك.بەاڵمبەگشتیلەهەندێكشارداكەزۆربە
پەلەگەورەدەبن،هێرشێكیچیمەنتۆوبلۆكیچیمەنتۆهەیەكەیەكجاردڕندانەو
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ناشیرینە،یەكجاردژبەسروشتە،دژیچێژیساغودروستیمرۆڤە.لێرەدادەشێ
پاركیجوانوەاڵمیئەوهێرشەبداتەوە،كارمەندانیشارەكەكەشارەكەیخۆیانیان

خۆشدەوێ،دەتواننپێكەوەلەگەڵهونەرمەندانداهاوكاریبكەن.
كاوەجەالل:باسیچێژدەكەیت.چێژیەكێكەلەمۆركەكانیژیانیئێستێتیكیو
داهێنانیهونەری،بەاڵمهەروەهاوەرگرتنیكارەهونەرییەكانیشدەگرێتەوە.بەاڵم
چێژدەچێتەكایەیخۆراكوخۆپۆشینەوە،كایەیبیناسازیوپاركسازییەوە.بەاڵم
گەرسەرجەمئەمكایانەتێكچووبن،ئەوائەمەواتایەكدەگەیەنێكەچێژنییە.ڕات

چییەسەبارەتبەكێشەیچێژلەالیكوردەكانیباشوور؟
گارا:چێژبەواتافراوانەكەیهەیە،بەاڵمچچێژێك؟منلەمەبەستیتۆتێدەگەم.من
تێدەگەمكەتۆمەبەستتلەچچێژێكە:چێژێكیمرۆڤێتیكەپەیوەندییبەمرۆڤەوە،
بەهێمنییەوە،بەقووڵبوونەوەیئیحساسەوە،بەپێداویستییەكانیمرۆڤەوە،هەیە،
جۆری ماچكردن، جۆری بە ڕۆیشتن، و نانخواردن و دانیشتن جۆری بە هەروەها
خۆشەویستیلەنێوانژنوپیاودا.منلێرەدالەبارەیئاستەكانیچێژدەدوێمكە
لەمرۆڤێكەوەبۆمرۆڤێكیدیكەدەگۆڕدرێن.مرۆڤێككەكارلەخۆیدادەكات،لە
ئەمانە دەبینێ، فیلمیچاك دەخوێنێتەوە، تێكستیچاك دەبێتەوە، قووڵ خۆیدا
هەمووئاستیچێژیئەودەگۆڕن،ئاستیچێژیئەوكەسەبەرزدەبێتەوە،لێرەشەوە

وردەكارییەكانلەنێوناخیداپەرەدەسێنن...
كاوەجەالل:كەواتەئێمەدەتوانینجیاوازیلەنێوانئاستینزموبەرزیچێژدا

بكەین،یانبەگشتیلەنێوانچێژیجوتیاریومەدەنیانەدا،شاریوگوندیدا!
گارا:بێگوماندەتوانینجیاوازیبكەین،بێگومانئەوجۆرەچێژانەهەن،بەاڵمئەمە
واتایەكیئەوتۆناگەیەنێكەچێژیشاریباشەوجوتیارینزمە.هەندێكجوتیار
هەنچێژیانزۆربەرزە،لێرەدابابەتیچێژیەكجارگرنگە؛ئاستیچێژلێرەدا،وەك
گوتم،دەوەستێتەسەرئەوەكەهەتاچەندكەسەكەكاریلەخۆیداكردووە،هەتا
چڕادەیەككەسەكەبۆخۆیهەندێكئاستقبووڵدەكاتیاننایكات.هەتاچەند
مرۆڤەكانكارلەخۆیاندابكەن،ئەوەندەشئاستیچێژیانبەرزدەبێتەوە،لێرەشدا
دەشێمرۆڤەكەجوتیاربێ،كەسێكبێكەلەگوندبژی،بەاڵمزۆرچاكلەگەڵ
خۆیدا،لەگەڵهاوسەرەكەیدا،لەگەڵدەوروبەرەكەیداگونجاوبێ،بەاڵمدەشێلێرەدا
مرۆڤەكەمامۆستایەكیزانكۆبێیانلەبواریهونەرداكاربكاتولەشاربژی،
بەاڵمئاستیچێژینزمبێ.لەكۆنتێكستیچێژداڕاستگۆییلەگەڵخۆدازۆرگرنگە.
بێگومانڕاستە،كەشاربەبەراوردلەگەڵژیانیگونددائاڵۆزترە،پەیوەندییلەگەڵ
سروشتداكەمترە،بۆیەچێژەكانجیان،ئەوەشدەكەوێتەسەركەسەكە،كەخۆیلە
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چجۆرەچێژێكدادەدۆزێتەوە،لەچجۆرەچێژێكەوەنزیكەولەچجۆرێكەوەدوورە،
یانتاچڕادەیەككەسەكانلەسەربناغەیلەیەكچوونیچێژیەكتریقبووڵدەكەن،
یانیەكتریلەسەربناغەیجیاوازیچێژڕەفزدەكەن.چێژفاكتەرێكیزۆرگرنگە
بۆژیان،چێژپەیوەندییەكیڕاستەوخۆیلەگەڵهونەرداهەیە.زەحمەتەمرۆڤیشار
بتوانێئاستیچێژیخۆیبەرزبكاتەوە،ئەگەرپەیوەندیلەگەڵكولتووردا،لەگەڵ
بەشەكانیهونەردابەشێوەوئەدەبوموزیكوشانۆوەنەبێ،بەڵیتاڕادەیەك
دەتوامبڵێمئەوەمەحاڵە.بەاڵممرۆڤیگونددەتوانێتاڕادەیەكپەیوەندییلەگەڵ
سروشتدابكات،چونكەسروشتهەیەوشاریشهەیە،سروشتهەیەوهونەرهەیە،
بەردێكدا، كانییەكدا، لەگەڵ دەشێ ئەو هەیە، سروشت گوندییەكە الی لە بەاڵم
چیایەكدا،پەیوەندییزۆربەهێزببەستێوئاستیچێژیخۆیبەرزبكاتەوە.ئەمەبۆ
مرۆڤیشارزۆرزەحمەتە،ئەولەگەڵشەقاموئۆتۆمبێلدادەژی،لەگەڵدامەزراوێكی
زانستیدادەژی،لەگەڵهۆڵەكانیئاهەنگوپێشانگاوكۆڕیئەدەبیدادەژی،لەگەڵ
پەیوەندییان هەموو كە دیكەدا شتی زۆر لەگەڵ كافیتەریادا، لەگەڵ ساختماندا،
چەند هەتا هونەرییانە، و كولتووری بەرهەمە جۆرە ئەو هەیە. شارەوە ژیانی بە
ئاستیانبەرزبێ،ئەوەندەشكاریگەرییانبەهێزتردەبێلەسەربەرزكردنەوەیئاستی
مرۆڤی چێژی لە جیایە بەگشتی نیویۆركی مرۆڤی چێژی بڵێین، دەتوانین چێژ.
شارۆچكەیەكیبچووكیوەكدیمەشق،یانچێژیپاریسجیایەلەچێژیلەندەنیان
مۆسكۆ.ئەمانەئاستیكولتوورییجیاوازن،نەكتەنهازمان،بەڵكوئاستیهونەریی
جیاوازنوهەتاڕادەیەكئاستیدیكەیچێژیجیاوازیانبۆكەساندروستكردووە،
ئەمانەمێنتالیتێیانجیایە،كارەكتەریانجیایە،واتابریتییەلەكارەكتەریبەرلینی،

مۆسكۆیی،قاهیرەیی...
كاوەجەالل:حەسەنزیرەكگۆرانیبێژێكەكەهیچشارەزاییەكیلەهونەردانییە،
بەڵكوتەنهادەنگخۆشە؛گۆرانییەكانیئەوبەزۆری،گەرنەڵێینبەڕەهایی،خۆرسك
دێنەئاراوە.هەروەهاجەماوەرەكەیچلەنێودانیشتوانیشاروچلەنێودانیشتوانی
گونددایە.بەاڵمهۆمهردزەییهونەرمەندێكینوێیەوگەرچیگۆرانییەكانیبەندنبە
موعاناتیگوندییەوە،كەچینوێنوجەماوەرەكەیشینزیكەیتەنهالەنێوشاردایە،
هونەری بۆ بەگشتی كە كەسانەدایە، ئەو لەنێو تەنها نزیكەی شاریشدا لەنێو
كولتوورەكانیدیكەكراوەن.ڕاتچییەبەهونەرەسادەو»سروشتییەكەی«حەسەن

زیرەكلەالیەكوهونەرەنوێكەیهۆمهردزەیی؟
گارا:منڕایزانستیملەوبوارەدانییە،بێگومانگەرمنلەسەرئەمپرسیارەقسە
بكەم،ئەوازۆربەڕاشكاوی،بەساكاریدەدوێم.حەسەنزیرەكگۆرانیبێژیمننییە،
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بەاڵمعومەردزەییتاڕادەیەك؛ئەمهەندێكگۆرانیگوتووە،كەكاریانتێكردووم.
زانستی بواری دەچێتە ئەمە بییانسەنگێنم، هیچشێوەیەك بە ناتوانم من بەاڵم

موزیكوگۆرانییەوە.
كاوەجەالل:ڕاتچییەسەبارەتبەكولتووریپرسیار؟

گارا:پرسیاریچاككولتوورێكیچاك،كولتوورێكیزیندوودروستدەكات.نەشیاوە
كولتووربتوانێبەبێپرسیارخۆینوێبكاتەوە،ئەگەرنوێكردنەوەشلەكولتووردا
هۆی دەكات. چاوەڕێی مردن نزیكەی ئیتر نەبێ، هونەردا بەشێكی لە یان نەبێ،

ئەمەشدەگەڕێتەوەبۆنەبوونیپرسیار.
كاوەجەالل:هۆیچییەئێمەلەكۆمەڵیكوریدازۆرجارنازانینپرسیاربكەین؟

بێگومان ئەمە جوانی. لە چێژ، لە هوشیاری، لە بەرزە ئاستێكی پرسیار گارا:
دەوەستێتەسەرجۆریپرسیارەكەش.ئەومرۆڤەكەئیشیچاكیلەخۆیداكردبێ،
پرسیاریچاكدەهێنێتەئاراوە.كولتوورەزیندووەكانهەمیشەپرسیاریزیندوویان
هەیە،كولتوورەجوانەكانهەمیشەپرسیاریجواندروستیكردوون؛بەبێپرسیار
نەشیاوەكولتووردروستببێ؛ئەگەرپرسیارنەبوو،ئەواكولتوورەكەناتوانێخۆی

نوێبكاتەوەومردنچاوەڕێیدەكات.
كاوەجەالل:بەاڵمئایابۆپرسیارچئازادیوچئاگابوونپێویستنین؟

بابەتەی ئەو بۆ خۆشەویستی موتابەعە، زانست، ئازادی، هوشیاری، بەڵی، گارا:
كەسەكەكاریتێدادەكاتوپرسیاریتێدادەكات،دڵسۆزیبۆبوارەكەی،ئەمانە
كە مرۆڤێك پرسیارەكان. دروستكردنیجۆری بۆ گرنگن توخمی كۆمەڵێك هەموو
موتابەعەوخوێندنەوەوگرنگیپێدانێكیجوانیبەشتەكاننەبێ،ناتوانێپرسیاری
جواندروستبكات.پرسیارتاڕادەیەك،چلەنێوژیانیڕۆژانەوچلەئاستێكی
بەرزیهونەروكولتووردا،كارەكتەرومرۆڤێتیوئاستیچێژیكەسەكەدەردەخات،
واتائەوكەسەچجۆرەپرسیارێكدەكات.ئایاپرسیاریجوانلەكەسێكدەكات،
ناشیریندەكاتكەدەبێبە یانپرسیاری ئاراوە، بێتە بۆئەوەیدیالۆگیجوان
مایەیسەغڵەتبوونیكەسەكە،كەدەبێبەمایەیخستنەوەیناكۆكی؟پرسیارئیتر
بەفۆڕمێكیئێستێتیكییەوەبێیانبەفۆڕمێكیجەلەبییەوە،گرنگەبۆدروستكردنی
لە مرۆڤ گەر مــردن. بۆ یان ژیان بۆ ناكۆكی، چێكردنی یان جوانی و تەبایی
بوارێكداكاریدڵسۆزانەبكات،نەشیاوەپرسیارینابەجێبكات؛ئەوكەسەهەمیشە
چاوەڕوانیپرسیارە.كولتووریچاكهەمیشەچاوەڕوانیپرسیاریچاكە،وەكودی

دەمرێ.بەڵێكولتووربەبێپرسیاردەمرێ.
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بە بووە كەجیهان لەمسەردەمەدا، ئیسالمی كولتووری كاوەجەالل:هۆیچییە
بكات، دانوستاندنیكێشەكرۆكییەكانیخۆی بەقووڵی توانایزۆركەمە گوندێك،

كاریمۆدێرنبەزانستەكانبكات،گەرچیزانكۆیفرەلەمكولتوورەداهەن؟
گارا:كۆمەڵگایئیسالمیدەترسێ.ئێستازۆرباسلەشوناسدەكرێ،واتاكۆمەڵگای
ئیسالمیدەترسێشوناسەكەی،ئاینەكەیخۆیلەدەستبداتوهەمووشتێكببێ
بەخۆرئاوایی.بەڵێئەمترسەیەكەزۆركاریگەرە،بەاڵمئەوبەشێوەیەكیپۆزەتیڤ
مامەڵەلەگەڵئەوترسەداناكات،كەئیترترسببێبەپاڵهێزبۆكاركردن،وەك
چۆنداهێنەریانخۆرئاوادەیكات.خۆرئاوادەترسێ،بۆیەكارلەخۆیدادەكات،
ئیسالمدەترسێ،بۆیەخۆیدادەپۆشێ؛ئیسالملەترسداتۆقیوە.بۆنموونەدوبەی،
ئیمارات،واخەریكەكولتووریعەرەبی-ئیسالمیلەدوبەیدانامێنێ،یانبڕوانەهەندێك
لەتەالرەنوێكانیڕیاز؛ئایاكێئەوتەالرانەدروستدەكات؟ئەوەخۆرئاوایەكەلەو
واڵتەعەرەبییانەداكاردەكات.ناوەندیچاالكیهونەری،گالەرییەكانیئەسكەندەرییە،
كازا گالەرییەكەی سویسرییە، ژنێكی بالنكا كازا مۆزەخانەی ڕابەری خۆرئاوایین.

بالنكالەالیەنپیاوێكیفەڕەنسیوژنێكیئۆكرانییەوەبەڕێوەدەبرێ.

كاوەجەالل:ئایامۆدێرنەلەواڵتەعەرەبییەكاندانشوستییهێناوە؟
گارا:بەڵێ.مۆدێرنەیعەرەبینەیتوانیبەرهەڵستییترادیسیۆنبكات.ئەمەبەڕاستی
كارەساتە.بەاڵمپرسیاریئەوەكەداخۆماوەیەكیدیشەپۆلێكینوێبێتەئاراوە،
منناتوانمئەمەیانبزانم.بێگومانهەندێكنووسەروهونەرمەندیڕۆشنبیركاری
باشیانلەكولتوورەكەیخۆیانداڕووەومۆدێرنیزەكردنكردووە،جگەلەمەمەسەلەی
مۆدێرنەقبووڵكردنوڕەفزكردننییە،بەڵكوپێشهەمووشتێكلەخۆتێگەیشتنە،
لەیەكتێگەیشتنە؛پرسیارەكەئەوەیەكەهەتاچڕادەیەككەسلەخۆیتێدەگات
ولەخۆیداكاریكردووە،ئینجابەدوویئەمەدالەمۆدێرنەتێدەگاتودەزانێچۆن
لەگەڵكۆمەڵگایمۆدێرندامامەڵەبكات.ئەمانەگرنگن.مۆدێرنەچۆتەنێوگشت
چۆتە كارەبا(، و )میكرۆفۆن مزگەوتەوە نێو چۆتە تەنانەت ژیانەوە، بوارەكانی
جێیەك هەموو لە هەیە، تەلەڤیزیۆنیان هەموو جێیەكییانەوە؛ هەموو و گوند نێو
جادەوئۆتۆمبێل،كورسیومێزهەن،لەهەمووشوێنێكپانتۆڵهەیە،ئەمانەش
هەمووموفرەداتیمۆدێرنەن.بەاڵمئایائەمەدەكرێبەبابەتیدانوستاندن؟نەخێر،
دانوستاندننییە،ئەمەشپرسیارێكیگەورەیە.كولتووریدانوستاندنكولتوورێكی
خۆرئاواییە.دانوستاندنهەروەهاپەیوەندییبەپڕیوكراوەییەوەهەیە.كۆمەڵگای
ئیسالمیبەبەراوردلەگەڵكۆمەڵگایخۆرئاوایی-مەسیحیداكەمتركاریلەخۆیدا
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دژایەتیی بەر دەكەونە بكەن، تێدا كاری دەیانەوێ كە كەسانەش ئەو كــردووە،
سەلەفییەكانولێرەشەوەژیانیانسەختتردەبێ،ڕەنگەتەنانەتژیانیهەندێكیان
بكەوێتەمەترسییەوە.لەمەدایەكارەساتەكان.ژمارەیەكیزۆرلەوانەیبەڕەهەندی
ڕەخنەییەوەكاردەكەن،یانلەواڵتەكانیخۆیاندازیندانین،یانكۆمەڵێككێشەی
سیاسیوكۆمەاڵیەتییانبۆدروستكراوەكەبوونەتەتەگەرەلەپێشبەرهەمهێنایان،
بەڵێتەنانەتتۆمەتیئەخالقیشیاندەخەنەپاڵ،یانئەوكەسانەدەبێلەتاراوگە

بژین.

كوردەكان، لەالی نموونە بۆ خۆرئاواش، دەرەوەی لە مرۆڤ ئەمڕۆ كاوەجەالل:
یان مەزنەكانەوە بەناوە خۆگرتن ئایا دەبێ. »پۆستمۆدێرنە« وشەی لە گوێی

ناونیشانەكانەوەنیشانەیەكنییەبۆمۆدەخوازییانبێڕیشەییخودیكەس؟
گارا:منبەڕاستیئەمەمبەالوەسەیرە.منلەخۆرئاوادەژیم،بەاڵمناتوانمبەوردی
وەاڵمیپرسیاریلەمچەشنەبدەمەوە.منتەنانەتناتوانمبەخۆمبڵێمكەگوایە
هونەرمەندێكیمۆدێرنیانپۆستمۆدێرنم.بەالیمنەوەگرنگەهونەرێكیباشدابهێنم،
بەالیمنەوەچۆنێتییهونەرەكەگرنگە.ئینجاگەركەسانیدیلەئەفغانستانیان
كوردستانخۆیانبەپۆستمۆدێرندابنێن،ئەمەكێشەیەكەكەپەیوەندییبەمنەوە

نییە.
بێگومانناویباشهەیە،ناویبەرزلەهونەریخۆرئاواداهەیە.گەرهونەرمەندێك
بە ئیدیگەرئەوخۆی نزیكن، بەرزەوە لەهونەرمەندێكی بكاتكارەكانی هەست
كارەكانیئەوهونەرمەندەبەرزەوەخەریكبكات،ئەوەمنبەشتێكیباشیدەزانم؛
بەڵكو بهێنێت، بەكار گەورە ناوی تەنها كە ئەوە وەك السایی، وەك نەك بەاڵم
لە كارەكانم دەزانم دەبێ، تووش هونەرییم كێشەی جار زۆر من زەروورە. وەك
كاریچهونەرمەندێكەوەلەنێومەزنەكاندانزیكن؛منبەدوویئەمەدادەگەڕێمەوە،
دەڕۆمبۆكتێبخانە،كتێبیئەوهونەرمەندانەدەردەكەم،سەیریكارەكانیاندەكەم
هاتووم، كێشە تووشی جار چەندین دەكەم. چارەسەر خۆم كێشەكانی دوایی و
بەاڵمنەمتوانیوەچارەسەریكێشەكانبكەم،لێرەشدامەسەلەكەتەواودەبێ،ئیتر
دەزانمكارەكەملەكاریچهونەرمەندێكیگەورەوەنزیكە،بۆنموونەهونەرمەندی
سەیری كردووە، كارەكانیانم سەیری ئیتر شوماخەر. یان كیفەر، ئانزێلم ئەڵمانی
من الی لە بكەمەوە. الساییان بەبێئەوەی كردووە، فۆڕمەكانیانم یان ڕەنگەكانیان
السایینییە،بەڵكوكاریگەریهەیە،ئەمەشپۆزەتیڤە.زۆرشیاوەكەهونەرمەندێك
نییە. الساییكردنەوە ئەمە بەاڵم دیكەوە، هونەرمەندێكی كاریگەریی ژێر بكەوێتە
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هونەرتایبەتمەندییخۆیهەیە،ئەمیشبەئاسانینایەت،شتێكیدروستكراونییە؛
مرۆڤناتوانێتەسەنوعبكات،بەڵكوڕێگەیكاركردنەكەهونەرەكەدروستدەكات.
بەردەوامییكاركردنبەهوشیارییەوە،بەهێمنییەوە،بەڕاستگۆییەوە،تاڕادەیەك

ڕاڤەیئەوەدەداتكەهونەرمەندەكەڕێگەیتایبەتمەندیخۆیبدۆزێتەوە.

كاوەجەالل:ئایاچۆندەكرێمافیژیانێكیگونجاوبەومرۆڤانەبدرێ،كەدەكەونە
نێواندووكولتوورەوە؟

گارا:دادپەروەریشتێكەكەوجودیزۆركەمە.دادخوایە،بەاڵملەسەرزەمینداد
بواریهونەری لە نییە.تۆلەسەرزەمینكاردەكەیت،هاڤركێدەكەیت.هاوكات
ئەو بەزەحمەت خۆرئاوایی هونەریی سیستەمی هەن. كێشە كۆمەڵێك شێوەكاریدا
هونەرمەندەشێوەكارانەقبوڵدەكاتكەسەربەكولتوورەكانیدەرەوەیخۆرئاوان،
بۆ نین بەردەوامبوون هونەرمەندانە ئەو كارەكانی ئــەوەوە تێڕوانینی لە چونكە
خۆیان كۆمەڵگاكانی لە هاوكات هونەرمەندانە ئەو بەاڵم مۆدێرنە. جەرەیانەكانی
تووشینامۆبوونهاتوون،كەواتەلەهەردووالتووشینامۆبوونهاتوون،ئەواننە
سەربەكولتووریخۆرئاواونەسەربەكولتووریخۆرهەاڵتن،نەسەربەئەردونە
سەربەئاسمانن.تراژیدیاژیانیئەوهونەرمەندوداهێنەرانەیەكەكارەكتەریانلە
كولتووریخۆرهەاڵتی-ئیسالمیداشكۆفەیكردووەوژیانیانلەتاراوگەبەسەردەبەن.
كاوەجەالل:تۆنموونەیخۆتتهێنایەوە.تۆخۆتقۆناغقۆناغبەئۆبژێكتێكەوە
)مەوزوع(خەریكدەكەیت،واتابۆماوەیەكیدرێژخایەنیەكئۆبژێكتتهەیە،بەاڵم

بەڤاریاسیۆنیجیاوازدایدەڕێژیتەوە.
گارا:منخۆمبابەتهەڵنابژێرم.گرنگبەالیمنەوەئازادییە،خۆشلكردنەبۆئەو
بەڵكو نابەستمەوە، بابەتێكەوە بە خۆم من گۆڕێ. دێنە ناخمدا لە كە مەیالنەی
بابەتەكەخۆیبەمنەوەدەبەستێتەوە.منكارلەبابەتەكەدادەكەم.بۆمنگرنگە
كاربكەم.كاتێككارلەنێوڕەنگیانشێوەدادەكەم،ڕەنگەكانمشێوەیەكوەردەگرن،
ئینجاپاشماوەیەكدەزانم،كەبۆچیئەوفۆڕمانەیانجۆرەئەتمۆسفێرێكلەنێو
كارەكانمداهەن.دوایكارەكە،دوایتەواوبوونیلەوحەكانم،كارەكەمتیۆریزەدەكەم.
بێگومانپەیوەستبەهونەرمەندیشێوەكارەوەتیۆریزەكردنپێشكاركردنهەڵەیە.
بەچەندقۆناغێكداڕۆیشتوون:قۆناغیشین،ڕەش،پاشانقۆناغی كارەكانیمن
ڕەنگەخاكیوكراوەكانیوەكسپی،زەرد.بەاڵممنخۆمبەدوویئەوقۆناغانەدا
نەگەڕاوم،هەڵمنەبژاردوون،بەڵكوئەوئەتمۆسفێرانەخۆیانهاتوون،بۆنموونەمن
ماوەیەكمەیلمبۆڕەنگیشینڕۆیشتووە،یانشینبەسەركارەكانمدازاڵبووە،ئیتر
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بەگوێرەیئەوئەتمۆسفێرەیخۆمتێیدادەژیم.بێگومانهونەرمەندیانكاریهونەری
سنوریهەیە.ڕاستە،ئازادییجوانئەوئازادییەیەكەسنوریهەیە،ئازادییەككە
سنورینەبێ،زەحمەتەمنپێیبڵێمئازادی.مەبەستیمنلەسنورپابەندبووننییە،
بەاڵمسنورێكهەیە.مننامەوێخۆمشلبكەمبۆخەموپەژارە.گەربزانمخەم
وپەژارەبۆالیمندێن،ئەوامنهێندەبەرەنگارییانناكەم.هونەرژیانە،ژیانیش
گشتشعورەكانلەخۆدەگرێ.ژیانلەنێومردندایەومردنلەنێوژیاندایە.دەشێ
مرۆڤبەزمانێكیفەلسەفیلەسەرئەوكێشانەقسەبكات،بەاڵمزمانیمنفەلسەفی
نییە،بۆیەزۆربەساكاریدەڵێمهونەرژیانەوژیانیشمردنە.واتالەبەرئەوەیهونەر
ژیانە،ئەواگرنگەتابلۆكانتاڕادەیەكهەستیژیانبدەن،جائەمەبەڕەنگەكانیان
بێیانبەفۆڕمەكانیان.بێگومانماوەیەكمردنلەكارەكانمدابابەتێكیسەرەكی
بوو،تابلۆمهەیەبەناونیشانی»پێشمردن«،تابلۆمهەیەبەناونیشانی»دوای
مردن«،چونكەمنخۆمحەزملەمردندەكرد،حەزمنەدەكردبژیم.بەاڵمهاوكات
ژیانیش،تروسكایی،لەنێوڕەنگەكانمدادەبینرێ،تیشكهەمیشەلەقۆناغیڕەشمدا
هەستی كە بووە قۆناغێك ڕەشم قۆناغی هەرچەندە هەبوو، بەرجەستەی ڕۆڵێكی

مەرگبەسەریدازاڵبووە.
كاوەجەالل:پەیوەستبەهەمانكێشەوە:تۆماوەیەكتەنهالەگەڵ»كەالوە«دا
خەریكبوویت،كەالوەبابەتیكاركردنتبوو.ئایاكەالوەتۆیبۆالیخۆیڕاكێشا

یانئەوەیادوەرییەكیدێرینبوو؟
گارا:وەكگوتم،منبەدوویبابەتداناگەڕێم،بەڵكوخۆشیمبەچیداهات،دەیكەم،
واتاكاتێكدەچمەسەرتابلۆكەم،خۆمشلدەكەمبۆئازادییەكانیناخم.منئەمەم
بەالوەگرنگە،ئازادییكاركردنلەسەرتابلۆكەبەالمەوەگرنگە.كاتێكمنباسلە
ئازادیدەكەم،مەبەستملەوەیەكەمنئازادییسەرتابلۆكەبەهیچشتێكەوەپابەند
ناكەم.ڕاستەمنشێوەیبۆدادەنێم،بەاڵمشێوەكانمپابەندینین،واتاتەحدیدكردنی
ئازادینین.ئیدیكەزیاترخۆشەویستییانزیاترمەیلمبەالیكەالوەوەچووبێت،
ئەوەشتێكنییەمنهەڵمبژاردبێ!منپاشانلەخۆمدەپرسم:بۆچیكەالوە؟بۆچی
شوێنیجێهێڵراو؟دەتوانمبڵێم،تەنانەتكارەكانملەوئیشانەشمدازۆرترڕوخساری

كەسیخۆمن،جاگەرتەنانەتڕوخسارێكیانوێنەیمرۆڤیشیانتێدانەبێ.
شتی پاشماوەی كەالوە، ژیاوەكان، بەتەنیا بەجێهێڵراوەكان، ڕادەیەك هەتا بەاڵم
ڕوخاو،شكستی،تێكچوونوڕماندن،هەمووئەمجۆرەڕووداوانەڕەنگیاندەدەمێ،
فۆڕمیانپێدەدەم.منخۆمحەزملەمجۆرەژیانەنییە،هیچكاتێكحەزملەژیانی
شكستیوڕوخان،ئازاروخەمنییە،بەاڵمگەرئەمانەهەبن،مننامەوێبەدەوریاندا
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بسووڕێمەوە،بەالیاندابڕۆم،بەڵكودەمەوێڕووبەڕوویانببمەوە،فۆڕمیانبۆدابنێم،
كاریهونەرییانلێدروستبكەم.منبەهیچجۆرێكنامەوێلەڕابوردوودابژیم.
كارەكانمهەوڵنبۆتازەكردنەوەیخۆم،بۆهەنووكەییكردنیڕابوردوو،بەاڵمئەمە
واتایئەوەناگەیەنێكەمنلەڕابوردوودادەژیم.كاركردنیمنلەڕابوردوودانییە،
بەڵكوهەنووكەییكردنیمێژووەیانڕابوردووە،چونكەڕابوردووژیانیتێدانییە،ژیان
مێژووش كە ئێستایەك بەاڵم ئێستان، دەربڕینی كارەكانم هەمیشە ئێستادایە، لە
ئەو ئینجا ئێستا. نێو لەگەڵخۆیدادەهێنێ.منهەموومێژوویخۆمدەهێنمەوە
تابلۆیەكەتەواودەبێ،بریتییەلەدەربڕینیڕۆحیئەوكاتەكەتابلۆكەیتێداتەواو
بووەیانلەسەرجەمیئەوكاتانەكەتێیانداكارملەتابلۆكەداكردووە.بۆیەفۆڕمی
كەالوەفۆڕمیكنییەكەمنحەزیلێبكەمیانهەڵمبژاردبێ،بەڵكوفۆڕمێكەكەخۆی
دێت.ئەمەهەمیشەهۆیخۆیهەیە.دەشێكەسێكیڕۆشنبیر،بینەرێكیچاالك،
فەیلەسوف،چەندڕاڤەیەكیدیكەیبۆدابنێن،بەاڵمهیوادارمڕاڤەكاندوورنەبنلە
ژیانیتایبەتمەندیخۆمەوە.سەرجەمژیانیتایبەتمەندیخۆملەلەدایكبوونمەوەلە
گوندیشۆراووژیانیكەركوكوهەندەرانوسەرجەمئەوڕووداوانەیبەسەركەسی
خۆمداهاتوون،بابەتیكارەكانمن.منئەوەندەناچمبۆبابەتینیشتمانیونەتەوەیی
وسیاسی.ئەمانەبابەتیمننین.منهونەرمەندینیشتماننیم،منهونەرمەندی

سیاسەتنیم،نەخێر،بەهیچجۆرێك.
كاوەجەالل:بەاڵملەهەندێككارتداهەستدەكەمپەیوەندییەكتبەكەركوكەوە

هەیە!
گارا:بەاڵمنەكوەكسیاسەت،بەڵكووەكجێگایەككەلێیژیاوم.جێگەكانبۆمن
گرنگن.نەكتەنهاكەركوك،بەڵكوشۆراویش،هەموویاندەگەڕێنەوەنێوتابلۆكانم
وشێوەینوێوەردەگرن:شێوەیەككەهەستیجێهێڵراوییبگەیەنێ.جگەلەمە
منخۆمزنجیرەیەكتابلۆمهەیەكەناومناون»كەركوكیەك«،»كەركوكدوو«
هەتا»كەركوكبیست«)یانسیی،تەواولەبیرمنەماوەچەندن(،بەاڵممندوای
تەواوبوونیكارەكانناوملەتابلۆكانناوە.كاتێكمەیلمدەچێبەالیدروستبوونی
پەیوەندیی تەنیاشارێككە ئەوا ڕماودا، كاولبوودا،شارێكیجێهێڵراودا، شارێكی
شاری هەندێك لە ڕاستە كەركوكە. شاری ڕادەیەك تا هەبێ، لەگەڵیدا مێژووییم
ناكەم بڕوا دەرنەكەوتووە. تابلۆكانمدا لە ئەوەندە شێوەیان بەاڵم ژیاوم، ئەڵمانیا
ڕۆژێكتابلۆیەكمكردبێكەسیمایشارێكیئەڵمانیایتێدابووبێ.بەاڵمتاڕادەیەك
كولتووریخۆرهەاڵتی،ڕۆحیخۆرهەاڵتی،هەستیخۆرهەاڵتی،ناوەڕۆكیكارەكانمن.
پێشكەوتوویی واتای تەنها خۆرئاوایش و دواكەوتوویی واتای هەمیشە خۆرهەاڵت
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گرنگ بە فیكریخۆمەوە، لە لەهەستیخۆمەوە، كارەكانم لێرەدامن ناگەیەنێ.
لەگەڵ بم گونجاو من كە گرنگە ئەوە دەزانــم. پێویست بە ئەمەیان من دەزانــم.
لەگەڵ پێكەوە بین، هاوتا ئێمە بن؛ منداگونجاو لەگەڵ كارەكانیشم و كارەكانمدا
كارەكانمداهاوڕێبین؛ئەوەبەالیمنەوەگرنگەكەكارەكانممۆركیجیهانیناوەوەی

خۆمبن،هینیجیهانیناوەوەودەرەوە،خۆموپەیوەندییەكانم.

كاوەجەالل:گەرتۆئەمڕۆڕووبكەیتەوەئەونێوەندەكولتوورییەكەلێوەیهاتوویت،
مەبەستمنێوەندیكولتووریخۆرهەاڵتیئیسالمییە،پاشانڕووبكەیتەوەنێوەندی

ژیانیڕابوردوویخۆتكەكوردستانە،ئەواچۆندەیاننرخێنیت؟
گارا:هیچنرخاندنێكمنییە.

كاوەجەالل:هەستیتۆبەرانبەربەژن؟
خوێندەوە؛ والسوریالیە« »الصوفیە بەناونیشانی ئەدۆنیسم كتێبێكی ئەمڕۆ گارا:
یانخۆشەویستیدەخوێنمەوە، ئافرەت لەبارەی ئەوشاعیرە نووسینەكانی كاتێك
یان من هەستی ئەدۆنیس بڵێم دەتوانم لەگەڵیاندا. گونجاوم زۆر دەكەم هەست
هەڵوێستمیانمەیلیمنبۆژنجواندەردەبڕێ.منخۆمناتوانمهەستمبەوجۆرە
بەهێزدەكات.من ژیانمدا،مرۆڤبوونموهونەرمەندبوونم لە دەرببڕم.هەبوونیژن
هەبوونیخۆملەخۆشەویستیدابۆژندەبینمەوە،هەبوونبەواتاگەورەكەی،بە
فرەڕەهەندەكانییەوە.هەتاچەندخۆشەویستیمبۆژنقووڵبێت،بەرفراوانبێت،
ئەوەندەمەیلمبۆژیانبەرفراواندەبێت؛هەتاچەندخۆشەویستییەكەمكەمبێت،
ئەوەندەهەبوونمكەمە.جیهانیمنجیهانیخۆشەویستییە،تەنانەتدەتوانمبڵێم،
هونەرلەچاوخۆشەویستیدابۆژنشتێكیالوەكییە.بێگومانمننامەوێشتەكان
لەوێداكۆتاییپێبهێنمكەئەدۆنیسنووسیونی.ڕاستەئەوهۆنەرە،ئەوبەزمانە
دەدەم هەوڵ منیش بەاڵم دەبڕێ، دەری جوان فیكرییەكەیخۆی، هۆنەرییەكەی،
بەمزمانەهەژارەیخۆم،لەچاوئەدۆنیسیانكەسانیڕۆشنبیردا،تاڕادەیەكئەوە
دەرببڕم،كەژن،كاتێكمنخۆشمدەوێ،دەبێبەهەمووشتێكوواتابەهەموو

بەشەكانیدیكەیژیانمدەدات.
كاوەجەالل:ئایاتەنیاییدۆخێكیسروشتییەبۆمرۆڤ؟

گارا:ئەوتەنیاییەكەهونەرمەندخۆیهەڵیدەبژێرێ،تەنیاییەكیپۆزەتیڤە،چونكە
هونەرمەندتێیداپەیوەندییخۆیلەگەڵخۆیداپتەوتردەكاتوئەنجامەكەیكاری

هونەرییباشدەخاتەوە.
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كاوەجەالل:تۆهەتائەمتەمەنەیشهەرفێرخوازیزانكۆیت.پێشترچەندساڵێكی
درێژخایەنتوەك»قبووڵكراویمیوان«بەدیراسەلەزانكۆبەسەربردووە.ئایائەمە

ئامانجێكەكەتۆلەپاڵكاركردنیهونەریدابۆخۆتتداناوە؟
گارا:منئەمەوەكڕەهەندێكلەڕەهەندەكانیكاریهونەریدەبینم.تێگەیشتنیمن
بۆكاریهونەریئەوەنییە)منئەمەپەیوەستبەخۆمەوەدەڵێموفەرزیناكەم
بەسەرهونەرمەندانیدیكەدا(كەلەنێوئاتەلییەكەمدادابنیشموڕەسمبكەم،ئینجابە
خۆمبڵێمهونەرمەندم.دەشێمرۆڤڕۆحیئاتەلییەكەیلەگەڵخۆیدابەرێبۆهەر
جێیەك؛دەشێمنلەسەرجادە،لەنێوپاركێكدا،لەسەفەردالەنێوئۆتۆمبێلێكیان
پاپۆڕێكیانفڕۆكەیەكداهونەرمەندبم،بەاڵمدەشێلەنێوئاتەلییەكەیخۆمدابمو
هونەرمەندنەبم.هونەرمەندبوونلێرەداكارەكتەرێكە،مێنتالێتییەكە،هوشیارییەكە،

كۆمەڵێكهەستە.
بوونمبەفێرخوازڕەهەندێكەلەڕەهەندەكانیهونەرمەندبوونم.منهونەردەخوێنم،
مێژوویهونەر،پەروەردەیهونەر،زانستیئیسالمدەخوێنم.ئەمدیراسەیەهۆشم
بەرفراواندەكات،دەیكاتەوە.بۆچیمرۆڤبۆنموونەكارلەهونەردادەكات؟بۆ
كرانەوەیهۆش،دەروون،بەرفراوانكردنیڕەهەندەكان.گەرئاتەلییەكەمئەمەنەكات،
دەچملەهۆڵیزانكۆدادەنیشمولەسەمینارەكاندابەشداریدەكەم،لەگەڵخوێندكار
ومامۆستاكانداكاردەكەموخۆمبەرەوپێشدەبەم.گرنگئەوەیەهەستبكەم
جوواڵنەوەیەكلەژیانمداهەیە،هەستبكەمدەژیم،بەگرنگیشیدەزانمهاوكاتلە
واتابڵێم ناتوانمبەزۆربیكەم، هونەرجیانەبمەوە.بێگومانئەمەشتێكەكەمن
لەهونەرجیانابمەوە.گەرهونەرماڵئاواییلەمنبكات،ئەوابەبێبێگومانپێم
ناخۆشە،بەاڵممنهەمیشەهەوڵدەدەمكەهونەرلەمنجیانەبێتەوە.منهونەرم
خۆشدەوێ،جاگەرخۆیشممومارەسەیهونەرنەكەم.كۆمەڵێكواتایجوانیو
ئاستیبەرزلەهونەردان،نەكبگرەتەنهاجوانی،بەڵكوتەنانەتواتابۆژیانیش،
بۆچاالككردنیهزرینوهەستكردنوپەیوەندیلەگەڵشتیجوان،لەگەڵمرۆڤی
جوانوجێگەیجواندا.ئەگەرمرۆڤهونەرمەندیشنەبێ،دەشێخۆیجوانبكات
لەپەیوەندیدالەگەڵهونەریانهونەرمەند.كەسانێكیفرەهەنلەخۆرئاوا)ئەم
دابنیشن؛ هونەرمەندەكەدا لەگەڵ تاكو ئاتەلییەیەك بۆ باڵوە(دەچن زۆر دیاردەیە
ئەوانلەگەڵئەودادەخۆنەوە،یانهاوڕێیەتییلەگەڵدادەبەستن،تاكوتاڕادەیەك
ئیسالمییەكاندا كۆمەڵگا لە داخەوە بە بەاڵم ببەخشن. خۆیان بە جوان ڕەهەندی
ئەمدیاردەیەنییە.ئەمكۆمەڵگائیسالمییانەحاڵیحازربۆهونەرمەندیشێوەكار
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دۆزەخن.كۆمەڵگایئیسالمییترادیسیۆنیهونەرمەندیشێوەكاریلەخۆنەگرتووە،
بەڵكوبەشەقوزللەدەریدەكاتەدەرەوە.حاڵیهونەرمەندیشێوەكار،بێگومان
دەشێفەیلەسوفیش،لەكۆمەڵگائیسالمییەترادیسیۆنییەكاندایەكجارخراپە.چونكە
خوێندنەوەیترادیسیۆنیبۆقورئانوحەدیس،بۆزاڵبوونیقسەیمەالوداعیەوئەو
زەالمەدەجالوتێكدەرانە)موخەریبانە(،تەخریباتكەرانە،كەبەناویدینوكولتووری
ئیسالمییەوەكاردەكەن،كۆمەڵگایئیسالمییانكردۆتەدۆزەخێكبۆهونەرمەندی
شێوەكار.ئەمەحاڵەتێكیترسناكە.هیچكۆمەڵگایەكناتوانێبەشێوەیەكیساغو
سەلیمپێشبكەوێ،ئەگەرئەوژمارەبچووكەزیرەكوهەستیارەلەبەشداریكردنی
ژیانیكۆمەاڵیەتیداڕەچاونەكات.سەرەنجامیئەمهەڵوێستەكۆمەڵگایەكیناشرینە.
حاڵیحازركۆمەڵگائیسالمییەكانلەمەغریبەوەهەتاپاكستانجواننین،هۆكان
بۆئەمەزۆرن؛منناچمەبنوبنچینەیالیەنەسۆسیۆلۆگیوسیاسییەكانەوە،ئەمە
كاریمننییە،هەروەهاناڵێمئەمەشتاكەهۆیەكەكەواهونەرمەندیشێوەكاردەوری
تێدانییە،بەاڵممنئەمالیەنەدەبینم؛بێگومانمنالیەنێكیدەكەشدەبینم:من

غەدردەبینم،غەدرتەنانەتلەژنومنداڵیش.
كاوەجەالل:بڕێكیواڵتانیئیسالمی،وەكنێوەندیكولتوورییعەرەبی،فارسی،لە
بواریكولتووردا،هیچنەبێلەنێوخۆیاندا،سەرانیمەزنیانتێداهەڵكەوتووە.هۆی

چییەكوردهەتائێستالەهەنگەشەلێدایەبەدوویئەوسێدراوسێیەیدا؟
گارا:نازانم.منناتوانمبڵێملەهەنگەشەلێدایە،بەاڵمدەتوانموەاڵمێكیسەرپێیی
بدەمەوە.فارسوعەرەب،منباسلەتوركناكەم،خاوەنیكولتوورێكیدێرینن،
كولتوورەكانیانیەكجاربەهێزنوزمانێكیانهەیەكەكاریانتێداكردووە؛قورئانبە
زمانیعەرەبیبۆپێغەمبەرهاتۆتەخوارەوە،دواییخەڵكانێكیزۆریبیركار)هزرڤان(
یعەرەبكاریانبەوزمانەكردووەوپێشیانخستووە.واڵتانیعەرەبیهەرچەندە
ئابووریشەوە، هەروەها كۆمەاڵیەتییەوە، و سیاسی ڕووی لە مادییەوە، ڕووی لە
هێندەپێشكەوتوونین،بەاڵمدەوڵەتیسیاسییانهەیە،دەوڵەتیشسنورێكیهەیە.

هیوادارمكوردیشڕۆژێكلەڕۆژاندەوڵەتیسیاسییخۆیهەبێ.
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شیروانخان
كاوەجەالل:بابەكێشەیمۆدێرنەسەرەتابگرین...

شیروانخان:سەرەتائەوتێڕوانینەهەبوو،كەمۆدێرنەموڵكیئەوروپایە،بەاڵمدوای
»دۆكومێنتای10«ولەژێرڕابەرایەتیكاترینداڤیدداهەوڵدراهونەریشێوەكاریی
واڵتانیدیكەیشپەسەندبكرێ.بەاڵمپرسیارئەوەیەكەئایاهونەریواڵتانیدی
بەچیدێتەناوەوە؟ئێستاگەورەترینكێشەئەمەیە:ئایابۆمێژوویهونەریئەوروپی
دەگەڕێینەوەوبەمیتۆدیهونەریئەوروپیهونەریناوچە)لۆكاڵ(هەڵدەبژێرین،
یانئایاچۆنهونەریناوچەدەتوانێوجودیخۆیلەنێوگڵۆباڵدادابینبكات؟ئەم
پرسیارەكەنەكتەنهالەكوردستان،بەڵكولەواڵتانیدیكەشداهەیە،تاهەنووكە

الیكەسماننەكراوە.
كاوەجەالل:بەاڵمئاخرپرسیارەكەشئەوەیەكەچۆنئەمەدەكرێ!كەئەوپرسیارە
دروستنەبووە،ئەوائەمەئەوواتایەدەگەیەنێكەپرسیارەكەنییە،یانئەوپەڕیلە
كەناردالەالیكەمینەیەكیزۆربچووكهەیە،بەاڵمكەناتوانرێجارێپرسیارەكە
بكرێ،ئایائەمەهەمانئەوكێشەیەنییەكەپرسیاربكرێداخۆچۆنتیۆریهونەری

وپاشانڕەخنەیهونەریبێنەئاراوە؟
گۆڕێ! بهێنرێتە هونەری ڕەخنەی دەتوانرێ چۆن چۆن! پرسیاری خان: شیروان
جارێهوشیاریئەوروپیومێژوویهونەریئەوروپیئەوەیپێناكرێ،ئەوەشتێكی
هوشیاریی سەرەتا لێرەدا پرسیار بەاڵم پێویستە، هوشیاری بێگومان نەشیاوە.
خۆمانە.بەپێشبینییمنالیەنەقورسەكەیالیخۆمانە.باشترەسەرەتابپرسین،
ئایاجارێهونەرمەندیشێوەكارهەبووە،تاهونەرهەبێ؟ئایاجارێئەوهونەرمەندە
ئازادەهەیە؟سەرەتالەبیستەكاندا،كاتێكلەعێراقبەڕێیعوسمانییەكانەوەهونەری
كالسیكیهات،لەهەندێكڕووەوەلەژێركاریگەرییكالسیكیئەڵمانیدابوو،بەاڵم
دوایئەوەیئێمەلەسییوچلەكاندا،تاپەنجاكانیش،بەرهونەریمۆدێرنیئەوروپی
كەوتین،ئەواتێگەیشتنمانلەوهونەرەمۆدێرنەبووبەپاڵهێزیپەرەسەندنیهونەری
دووجاری نەوەدەكانیشدا لە تەنانەت ناسیۆنالیستییە هونەرە ئەم ناسیۆنالیستی.
دیزیندوودەبێتەوە:جارێكالكۆنەكەیهونەریناسیۆنالیستیدەگەڕێتەوە،واتا
هونەرمەندانیشاخدەگەڕێنەوە،ئینجاالیەكەیدیكەیكەنۆستالجیدروستكەرێتی،
دی جارێكی گڵۆباڵ ئێستا گەڕاونەتەوە. ئەوروپاوە لە كە هونەرمەندانە ئەو واتا
ناسیۆنالیزملەفۆڕمێكینوێدازیندوودەكاتەوە.دەبووجارێئەمكێشەیەبخوێنرێتەوە.
جگەلەمەبەبڕوایمنكێشەكەتەنهاهینیسلێمانییانكوردستانبەگشتینییە،
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بەڵكوكێشەیكولتوورەكانیدیكەشە،مەبەستملەهەمووكولتوورەكانیدەرەوەی
خۆرئاوایە.

كاوەجەالل:بەاڵمتێڕوانینەكەیتۆئەوەبووكەجارێالیخۆمانكێشەیهوشیاری
و هونەر لە شارەزایی پێویستە مرۆڤ هاوكات گرنگترەكەیە. الیەنە ئەمە هەیە.
هزریئەوروپیداهەبێ.بەاڵمئێستاپرسیارەكەپەیوەستبەهونەرمەندێكیكوردی-
خۆرهەاڵتییەوەئەوەیەكەداخۆپێویستبێئەوخۆیلەترادیسیۆنئازادبكات،
بچێتەوەنێوناخیخۆی،تاكوهزرێكینوێگۆڕانپێبدات،واتالەخۆیداكاربكات
تاكوخۆیبكاتبەهونەرمەندێكیئازاد؟یانگەرپرسیارەكەبەچەشنێكیدیكە
و نووسین هونەرەكانی خەریكی بــوارەدا لەو ئێستا كە كەسانە ئەو ئایا بكەین:

شێوەسازیوموزیكن،دەتواننمۆدێرنبن؟

لەوحەیە ئەو ئایا مۆدێرن؟ كام ئایا دەكەمەوە: پرسیارە ئەم من خان: شیروان
مۆدێرنەكەبەپێیمێژوویهونەریئەوروپیمۆدێرنە،یانئایائەوهونەرەهەیەكە
پەیوەستبەهونەریالیخۆمانەوەمۆدێرنبێ؟هەندێكجارهونەرمەندێكیالی
خۆمانلەبارەیكارەكەیدەبێژێ،كەئەوكارەی»خۆ«ییەیانبەرهەمیخۆیەكی
ئازادە،بەاڵمپرسیارلێرەدائەمەیە:ئایا»خۆ«كامەیەوجیاوازییەكەیلەترادیسیۆن
ڕزگارمان تێكەڵبوونە لەم جارێ ئێمە كامەیە؟ ترادیسیۆن ئەی هەروەها چییە؟
نەكردۆتەوە. شی كوردیمان موزیكی مۆدێرن دیدێكی بە ئێستا تا ئێمە نەبووە،
ئایاكامەیەموزیكیكوردی؟واتائەوموزیكەكەبڕێكیزۆركاریگەرییفارسیو
توركی،هیندیوئەفغانیوئەرمەنیبەسەرەوەیە؟كێشەكەلەوەدایەكەكاتێكمن
خۆمبۆئەومنەدەگەڕێم،ئەواپرسیارێكدێ:ئایائەومنەهەیە،تالەممنەوە
پەیوەندییەكلەگەڵهونەریئەوروپادا،لەگەڵهونەریگڵۆباڵدا،بهێنمەئاراوە؟بە
پێشبینییمنپێویستەژمارەیەككێشەیدیكەڕوونبكەینەوە.ئایاتەكنیكیهونەر
دروستبووە،تاهوشیارییهونەردروستبووبێ؟یانكێشەی»راوم«)فەزا(؛ئایا
هەتائێستاهوشیاییڕاومبووەبەكێشەیەكلەالیئێمە،هەتالەمكێشەیەوەبەر
كۆمەڵێكتیۆریینوێبكەوین؟یانمەسەلەكەزۆرترئەوەیەكەئێمەهەردەمدوای
تیۆرییەتازەكانیهونەركەوتووین؟یانئێمەبۆنموونەباسیتاكدەكەین.بەاڵمئایا
خۆیەتییەكیئازادهەیە،هەتاتاكهەبێ؟ئایاڕاومیتاكلەنێوكۆمەڵگادادروست
بوو؟سادەترینپرسیارئەوەیە،ئایاجارێخانووبۆتاكەكەسدروستبووە،ژوور
بۆتاكەكەسدروستبووە؟ئایالەنێوخێزانداڕاومییەككەسیدروستبووە،هەتا
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ئیترهونەرمەندێكیخۆئازاددروستببێ؟

كاوەجەالل:بەاڵمئەوپرسیارەیشهەربەكراوەییدەمێنێتەوەكەداخۆمەرجی
گەردوونییەوە نوێی هوشیارییەكی بەڕێی )فەزا( ڕاوم سەرهەڵدانی بۆ زەرووری
نەیەتەئاراوە!ئایاكەسێكیناوچەیكوردی-ئیسالمیلەتیۆرییگەردوونێكیسێ
ترادیسیۆنی دەستووری لەسەر تەنها ئەو یان تێدەگات بوعدی( دیمەنزیۆنی)سێ
پرسیارە ئەم دەكــات؟ ڕاڤەی زیرەكانە پاشان و دەكەوێتەوە نزیك لێی كەمێك
بەدوویهوشیاریی پێویستەهونەرمەند ئایا دەگرێتەوە. هونەرمەندیشێوەسازیش
ڕاومدالەدەرەوەڕووبكاتەكێشەیڕاوملەناوەوە،واتالەناخیخۆیدا؟بەزمانێكی
دیكەببێژم،ئایاپێویستەهونەرمەندسەرەتاخۆیلەكۆمەڵگایترادیسیۆنیئازاد
بكات،ئینجادوایپرۆسەیەكیدرێژخایەنیكاركردنڕوویتێبكاتەوە؟بێگومانئەم

پرسیارەهەمووهونەرەكان،بەڵێتەنانەتكایەیهزریشدەگرێتەوە.

خۆمان الی هونەرمەندی ئایا كە لەوەدایە، من كێشەكەی بەاڵم خان: شیروان
خۆی كۆمەڵگا ئاشكرایە وەك دەرەوە؟ بچێتە ترادیسیۆنی كۆمەڵگای لە دەتوانێ
ترادیسیۆنییە،خێزانترادیسیۆنییە،تەنانەتجادەوتەالرسازیترادیسیۆنین،خودی
فۆڕمترادیسیۆنییە،ئینجاكاتێكئێمەفۆڕمێكیتەالرسازینوێدەبینین،یانهەر
دیاردەیەكینوێ،ئەواپرسیارێكدێتەپێشەوە،كەئایائەمدیاردەنوێیەپەیوەندیی
بەبازاڕیگڵۆباڵەوەهەیەیاننا.بەپێشبینییمندیاردەكەپەیوەندییبەگۆڕانی
ئیدراكی)Wahrnehmung(خۆییەوەنییە.بەبڕوایمنبۆهونەرمەندقورسە
لەوترادیسیۆنەبێتەدەرەوە،چونكەپرسیارەكەئەوەیەكەئایائەولەترادیسیۆن
ئەو نموونە بۆ دیكەوە؟ ڕاومێكی دەچێتە ئەمەدا بەدووی ئینجا و دەرەوە دێتە
هونەرمەندانەكەلەوێوەبۆئەوروپایدێن.یانباپرسیارەكەبەمشێوەیەبكەین:
ئایائەوهونەرمەندانەیالیخۆمانكەلەئەوروپادەژین،لەترادیسیۆنهاتوونەتە
دەرەوە؟پرسیارێكیگرنگبەبڕوایمنئەوەیەكەچۆنئەوڕاومەترادیسیۆنییە
شیبكرێتەوە!بەچمیتۆدێك؟ئایابەمیتۆدێكیئەوێڕووندەكرێتەوە)ئاخرئەوان
میتۆدیانهەیە؟(یانبەمیتۆدێكیئەوروپی؟كاتێكمنگەشەبەهوشیاریخۆمبۆ
ڕاومبدەم،ئایالێرەداپێویستمبەوەدەبێكەڕوانگەكانلەئەنتیكەوەهەتاتیۆرییە
تازەكانڕەچاوبكەم،یانپێویستمبەتیۆرییدیكەیڕاومدەبێ؟ها؟ئاخرتیۆریی
دیكەیڕاومهەیە،بەتایبەتیتیۆرییەئاسیاییەكان.ئاشكرایەئەمپرسیارەیڕاوملە
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هزریسۆفیزمیشدا،یانهیندوئیزموبودیزمیشداهەیە.كەواتەپرسیارەكەئەوەیە
كەچۆنخۆمانبەهوشیاریڕاومدەگەین،هەتائیتربەدوویئەمەدابتوانینلەگەڵ

تیۆرییەنوێكانیڕاومدالێرەخەریكبینوبەشتێكبگەین.

كاوەجەالل:بابۆپاڵئەمكێشەیەیڕاومپرسیارێكیدیكەیگرنگبهێنینەنێوانەوە:
پرسیاریفۆڕم.ئایابەڕایتۆئەوهوشیارییەیفۆڕملەالیكوردەكان،بەتایبەتی
كوردەكانیباشوور،لەچیدایە؟یانبابوێرینپرسیارەكەبەمچەشنەیشبكەین:ئایا

هوشیارییەكیمۆدێرنیفۆڕم،مەبەستملەفۆڕمیسێدیمەنزیۆنییە،هەیە؟

شیروانخان:ئەمەبۆمنپرسیارێكیقورسە.بەاڵمپێشبینیدەكەم،كێشەیفۆڕم
الیخۆمانجارێدروستنەبووەیانساغنەكراوەتەوە.باشترەئەمپرسیارەگشتیتر
بكەین:كێشەیهوشیارییفۆڕمتەنهاكوردینییە،بەڵكوفۆڕملەكۆمەڵگاكانیئەو
ئێرانییانتوركیكێشەیەكیگەورەیە. ناوچانەشدا،وەككۆمەڵگایئەفغانییان
گۆڕانە ئەو من بڕوای بە بەاڵم بێ، گــۆڕدرا شێوە بەزۆر كۆمەڵگا فۆڕمی ڕەنگە
بەڕێیئاڵوگۆڕیكولتوورییەوەنەبووە،بەڕێیتێگەیشتنەوەنەبووە،بەڵكوبەڕێگەی
بەزۆركردنەوەبووە،جائایائەمەبەهۆیكۆلۆنیالیزمەوەبێیانڕێگەیبەمۆدێرنكردنی
ئەوێوە،وەكلەتوركیالەالیەنئەتاتورك.لەئێرانیش،بەكوردستانیشەوە،پرۆسەی
مۆدێرنیزەكردنبەگەڕخرا،بەاڵمئایادەتوانینئەوفۆڕمەناوبنێینفۆڕمیكوردی؟
ئەمەبابەتێكیزۆرگرنگە.ئەمكێشەیەیفۆڕملەكۆمەڵگاكانیدیكەشداهەیە.ئایا
تێگەیشتنیئاسیایی،عەرەبی،ئەفریقایی،بۆفۆڕمچییە؟ئەوفیكرەئاسیاییەیان
بەسەرەوەیە، كاریگەرییگەورەیان ئەوانیش ئاخر ئەفریقاییەچییە؟ یان عەرەبییە
ئەوەشكەناودەنرێفۆڕم،جارێدیراسەنەكراوە،تاكوپێمبڵێ»كامەیەفۆڕمی
من«.ئەمەبەپێشبینییمنلێنەتوێژراوەتەوەكەئیترئەوتوێژینەوەیەپێمانبڵێ:
ئەمەئەوفۆڕمەیەكەدەمانەوێهەمانبێ.منناتوانمئەوفۆڕمەدەستنیشانبكەم،
پێشئەوەیدەرككردنی)Wahrnehmung(خۆمانبۆفۆڕمشیبكەینەوە.
ئایابینینیئاسیاییبۆفۆڕمهەمانبینینیئەوروپییەبۆفۆڕم.منئەمپرسیارە
زانیارییەكانی)مەعلوماتەكانی(دەوروبەریفۆڕم بەقورسدادەنێم،چونكەجارێ
الیئێمەدروستنەبوون،ئەمزانیاریانەشبریتینلەنوقتە،هێڵ،ڕووبەر،دەنگ،
دروستبوونیڕەنگ.ئایاپێرسپێكتیڤەجیاكانبۆفۆڕمكامانەن؟لەجیهانیئیسالمیدا
دەگوترێكەگوایەكۆمەڵێكپەیوەندیپتەولەنێوانهونەریئەبستراكتیئەوروپی
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وهونەریئەبستراكتیئیسالمیداهەیە،گوایەنزیكییەكهەیە.بەاڵمبەپێشبینیی
منڕوئیایئیسالمبۆئەبستراكتجیاوازەلەڕوئیایئەوروپابۆئەبستراكت.هونەری
ئەبستراكتەكەی هونەرە لە ئەمەجیاوازە بەاڵم دەكات، تەجرید ئیسالمیسروشت
ئەوروپا،واتالەوهونەرەئەبستراكتەكەفۆڕملەهەمووئیدیۆلۆژییەك،لەهەموو
هزرێك،دادەبڕێ.بەاڵمبەپێچەوانەوەئەوفۆڕمەئەبستراكتەلەهونەریئەبستراكتی
ئیسالمیدامانایەكیهەیە،واتازۆرجارئەبستراكتێكیسیمبۆلی)رەمزی(دروست
دەبێ،وەكبۆنموونەئەوهونەرەئەبستراكتەیالیشاكیرحەسەندروستبوو،كە
هونەرێكیئەبستراكتبوولەتەسەوفەوەهاتبوو،ئەویشچونكەئەودەگەڕێتەوەبۆ
پیت،بۆوشە،بۆسیمبۆل،بۆمانا.ئەمهونەرەئیسالمییەبەرەوئەبستراكسیۆنێكی

دیكەدەڕوات،كەنەیتوانی،یانناتوانێفۆڕملەماناوسیمبۆلئازادبكات.
منپێشبینیدەكەم،ڕەنگەجارێزووبێئێمەبەدوویفۆڕمێكدابگەڕێین،چونكە
گرتنیهەرفۆڕمێكلەالیەنئێمەڕاستەوخۆمردنیفۆڕمەكەلەگەڵخۆیدادەهێنێ.
بەپێشبینییمنئێمەجارێپێویستمانبەهوشیارییەكیفراوانهەیە،تاكوبتوانین
فۆڕمێكیجوانبگرینوبتوانینبڵێین»ئەمەیانەكەمندەمەوێ«،ئەمەبێگومان
بەاڵم بگرین. فۆڕمە ئەم ئێمە كە بێ ئەوە ئامانجەكە لێرەدا گەر مەرجێك، بە
هونەرمەندیئێمە،لەوانەیەئەمنەوەیەیئەمڕۆ،یاننەوەیئێمەكەلەنەوەدەكاندا
دروستبووین،ڕەنگەجارێنەوەیئەوەنەبووبێكەفۆڕمێكیتایبەتیمانداهێنابێ.
پەیوەستبەنەوەیخۆمانوئەمڕۆوەدەڵێم،لەوانەیەئێمەنەوەیەكنەبینكەبڕیار
بدەین»ئەمەهونەریئێمەیە«.بەاڵمدەبێبڵێم،نەوەیمنبە»نەئـ«،بەنوقتەی
سفر،هەڵوێستماننیشاندا،ئەویشكاتێكگوتمان»ئەوفۆڕمەمانناوێ،هەروەها
حاڵەتەكە سەرەتا جارێ با گوتمان ئێمە ناوێ«. دیكەشمان ئەوی و فۆڕمە ئەم
دروستببێ،بامنەكەدروستببێ،ئینجادوایئەوەبڕیاردەدەین.بڕیاریفۆڕمگرتن
لەهونەرخۆیەوە،لەپراكتیزەكردنیهونەرەوەدێ،نەكهوشیارییەكلەدەرەوە
دیارییبكات.ڕەنگەئەمەكێشەیەكبێتلەنێوانهونەرمەندوتیۆریستدا،واتا،
یان بكەین، دروست جوان هونەری بتوانین ئەوەی بۆ پێویستە هوشیارییەك ئایا
كارەهونەرییەكەتیۆرییەكینوێدروستدەكات؟بەاڵمدەبێلێرەدائەوپرسیارەش
ئیتر كە دەردەچێ ئازاد ئەوەندە ئایا كوێدایە؟ لە هونەرییە كارە ئەو كە بكەین،

تیۆرییەكینوێبهێنێتەئاراوە؟
كاوەجەالل:بەاڵمخۆهونەرمەندنائاگامەندانەدەئافرێنێ...

دەرەكیی كاریگەرییەكی هیچ هەبێ هونەرمەندێك گەر خۆشە خۆی خان: شیروان
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بەسەرەوەنەبێ،واتاكەسێكهەبێكەلەخۆیەوەخەریكیهونەربووبێبەبێئەوەی
لەژێركاریگەرییهیچهونەرێكدابووبێ.منزۆرڕێزیئەمئازادییەدەگرم،بەاڵمڕێزی
ئازادییەكناگرمكەخۆیبەئازادیدادەنێوهاوكاتلەژێركاریگەرییكۆمەڵێك
هونەری لە یان بێ موزیكدا هونەری لە ئەمە جا فارسیدایە، یان عەرەبی فۆڕمی
لە كە نییە فۆڕمە ئەو بەرانبەر هوشیارییەكی هیچ كەسەكەشخۆی شێوەكاریدا،
هەقیقەتدائازادنییە.ئەوفۆڕمەلەئەسڵداهینیئەونییە،كەچیئەوشووناسی
خۆیپێوەدەبەستێتەوەودەڵێ:»منئازادم«.منمەبەستملەوهوشیارییەیەكە
نییە.بەاڵمڕەنگەهەبوونیئەوهوشیارییەالیئەوكەسەئازادە،كەخۆیلەخۆیەوە
كاردەكات،زەروورنەبێ.گەربەپێچەوانەوەهوشیارییەكوئازادییەكنەبێ،چاكترە
نائازادییەكیشنەبێووابزانێئازادە،چاكترەخۆیهوشیاربكاتەوە،تاكوبزانێ
نائازادە،نەكوەكنائازادێكشەڕیئازادییەكەیبكات.كەواتەپرسیارەكەئەوەیە
كەداخۆئەوهونەرمەندەدروستبووبێ،لێرەشدامەبەستملەهەردووحاڵەتەكەی
هونەرمەندە:ئەوهونەرمەندەكەئاگامەندەبەرانبەربەهەمووشتەكان،هەروەهائەو
هونەرمەندەشكەلەناخیخۆیەوەشتەكاندەكات،بەبێهیچئاگابوونێكلەتیۆریی

تازە.بەڕایمنهەنووكەئەمدووحاڵەتەیهونەرمەندكێشەیەكیگرنگن.
كاوەجەالل:خۆلەهونەریشێوەسازیودەرەوەیدا،واتالەهونەرەكانیموزیكو
هۆنراوەدا،هەندێكهونەرمەندیبەواتاهەنكەكەمیانزۆرگرنگێتیخۆیانهەیە،
جاگەرچیدانوستاننەكراون،بۆنموونەحەسەنزیرەكلەموزیكدا،یانتاڕادەیەك،

سەرباریمیانەیمێژووییومۆركیتایبەتمەندیهونەری،الیعومەردزەیی...
شیروانخان:یانحەیران،یانفۆڕمێكلەفۆڕمەكانیحەیران...

كاوەجەالل:بەاڵملێرەدادەچینەنێوفۆلكلۆرەوە.منمەبەستملەهونەریخۆییە.
شیروانخان:منكەمێكدەترسملەسەرموزیكبدوێم،گەرچیلێرەساڵێكخەریكی
موزیكبووم،یانبەهۆیپەیوەندیمەوەلەگەڵئاریوهیواداكەمێكشارەزاییمهەیە.
ئێمەدەتوانینئیشكردنیكولتووریئێمەبۆئەدەبوموزیكجیابكەینەوەلەهونەری
بەهێزترە. شێوەكاری هونەری كولتووری لە موزیك كولتووری چونكە شێوەكاری،
موزیكالیئێمە،بۆنموونەلەئێران،چەندسەدەیەكەژمارەیەكترادیسیۆنیچاكی
موزیكهەن،لەوێچەندفێرگەیەكیموزیكهەبوون.بەاڵملەحاڵەتیموزیكیشدا،
ئایائێمەجەختینلەوە بۆنموونەكاتێكئێمەلەحەسەنزیرەكدەدوێین،ئەوا
كەگۆرانییەكانیهینیئەوخۆین؟چونكەچەندینگۆرانیحەسەنزیرەكهەنكە
لەئەسڵدائەرمەنینیانئازەرین،بەاڵمئەمەهەتائەمڕۆدیراسەنەكراوە.بێگومان
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حەسەنزیرەكگۆرانیجیاوازیگوتووە،بەاڵمئایالەموزیكەكەیداگۆڕانیهونەریی
ڕوویداوەیانسوللەمەكەیلەنێوانئەوچەندسوللەمەیخۆرهەاڵتدادەمێنێتەوەكە
لەموزیكیكوردیداباوە؟منتەنهادەتوانمئەوەندەبڵێمكەفۆڕمیموزیكەكەیئەو
مۆدێرننییە.قەیناكاتئاوازەكەیخۆشترە،خەفەتبارترە،یانتێكستەكەیجۆرێكی
خودی چەند هەتا كە بپرسین دەبێ ئەمڕۆ بەاڵم لێیەتی. حەزمان و تایبەتیترە
موزیكەكەگۆڕانیبینینوە؟ئایا،وەكبۆنموونەموزیكیجازكەبەدوویكالسیكدا
موزیكییانەی گۆڕانێكی كورد ئێمەی كرد، كالسیكدا موزیكی لە گۆڕانی و هات
هاوشێوە،بەاڵمبێگومانتایبەتمەند،لەالیحەسەنزیرەكدەبینینبێجگەلەئاواز
وتێكستیخۆش؟منلەدانیشتنەكانمەوەلەگەڵكەسانیشارەزایموزیكدادەگەم
لێرەوەبەر بڕیارەكەموزیكیكوردیگۆڕانكاریلەخۆیدانەكردووەكەئیتر بەو
ئاكۆردەكانیدیكەشكەوتبێ،وەكبۆنموونەلەجازداكەبەرئاكۆردەكانیحەوت
دەكەوێ،بەاڵمگۆڕانێكیهاوشێوە،بێگومانتایبەتمەند،لەموزیكیكوردیدانییە
كەبەرەوكۆمەڵێكئاكۆردوسوللەمیدیكەتبەرێ،كۆمەڵێكجیهانتلەالئاشكرا
بكاتنەكهەمیشەبگەڕێتەوەسەرئەونوقتەیەیكەلێوەیدەستیپێكردووە.ئاخر

لێرەدایەكەتاكیموزیكیدروستدەبێ.

شێوە ئەو هەیە: پرسیارە ئەم موزیكەوە كێشەیەی بەم پەیوەست جەالل: كاوە
موزیكەیلەشەستەكانەوەدروستبوو،وەك»تیپیمۆسیقایسلێمانی«،بریتیبوو
لەوەرگۆڕینێكیپاشڤەرۆیانەیچێژیشاربۆچێژیگوندییانە.ئەوهونەرمەندانە،
لەوانەئەنوەرقەرەداغی،لەشارداپەرەیانبەچێژیالدییانەدا،ئەوچێژەیانكردبە

مۆدە،نەكشارییانەموعاناتیخۆییدابڕێژن!
مۆدێرنە بەر تۆ كاتێك دەبینم. هونەریشێوەكاریشدا لە ئەمە من شیروانخان:
بەراورد ئێمەدەبێمۆدێرنە زیندوودەبێتەوە. ترادیسیۆن لەوێداالیەنی دەكەویت،
بكەینبەترادیسیۆن.لێرەدادۆستایەتیودژایەتییغوربەت)غەریبێتی(دێتەئاراوە:
چتوخمێكلەگەڵترادیسیۆندایەكبگرێتەوە،منئەوەدەهێنم،چتوخمێكلەگەڵ
مندانییە،منئەوەیانناهێنم.ئەوفۆڕمەنوێیانەكەهاتوون،هەمیشەبەراوردێكیان
لەگەڵترادیسیۆنداپێكراوە.گەرئێمەلەپەنجاكانبڕوانین،دوایئەوەكەلەكۆتایی
سییەكانەوەیەكەمبەعسەیئەكرەمشوكری،جوادسەلیموفایەقحەسەنچوون
بۆخۆرئاوا،ئەوكێشەیەمانبەڕوونیالدەردەكەوێ.ئەواندەگەڕێنەوەوهونەری
بەحیسابمۆدێرنیعێراقدروستدەكەن،بەاڵمكێشەیئەمزانیاریهێنانەلەوێوە
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چەندهۆیەكیهەیە:یەكەمكێشەیچوونەنێوكولتووریخۆرئاواییەوە،كەئەولەوێ
لەالیەكهێندەئاسانوەرناگیرێوئەویشخۆیناتوانێبچێتەنێوییەوە،دووەملە
عێراقیشداپرسیاریدروستبوونیهوشیارییەكیناسیۆنالیستیهەیە،كەسیاسییەكان
ودامەزراوەحكومییەكانیشدەگرێتەوە،لەوواتایەداكەئەواندەڵێنئێمەپێویستمان
ئەممەبەستەخوێندكاریاندەناردەدەرەوەی بۆ ئەوان بەهونەریمۆدێرنهەیە.
كولتووری ئاڵوگۆڕی ئەوەندە بوو، سیاسی ئینتەرەسەكە ئەوەندەی بەاڵم عێراق،
نەبوو.خوێندكارانبەوئەركەدەڕۆنبۆخۆرئاواكەهونەریخۆرئاواییبهێننەوەو
لەگەڵترادیسیۆنیخۆیانداكاریپێبكەن،ئێستاشهێندەبەرەوڕابوردوودەگەڕێنەوە
كەئیترهونەرەكانیمیسۆپۆتامیائاشكرادەكەنولەگەڵهونەریئیسالمیدادەیخەنە
پەیوەندییەوە،بەبێئەوەیهوشیارییەكیانبۆئەودابڕانەمێژووییەبەرینەهەبێ،كە
دەكەوێتەنێوانئامادەوڕابوردوویدوورەوە.لێرەشداهونەرمەندانكاربەومۆتیڤانە
دەكەنكەلەڕاوموكاتێكیتایبەتمەندیخۆرئاوادادروستبوون،واتاپەیوەندییان
بەهوشیارییخۆرئاواییانەوەبۆڕاومهەیە.بەاڵملێرەداهونەرمەندەگەڕاوەكانبۆ
عێراقهوشیارییەكیانبۆهوشیارییخۆرئاواییانەیڕاومنییە.ئەوانلەنێوخۆیاندا
نادۆزنەوە،ئەوانبەراوردكارانەفۆڕمێكوەردەگرنكەداهێنراویهزری ئەوفۆڕمە
خۆرئاواییە.بۆنمونەئەوانپەیوەندییەكلەنێوانهونەریئەبستراكتیخۆرئاوایی
بنەڕەتدا لە دووانە ئەم بەاڵم ئاراوە، دەهێننە ئیسالمیدا ئەبستراكتی هونەری و
ئیسالمیدا ئەبستراكتی هونەری لە فۆڕم گوتم، پێشتر وەك چونكە جیاوازن،
هونەری پێچەوانەی ئەمەش دەدات، نیشان سیمبۆلێك و مانا بەڵكو نییە، ئازاد
كە ئەوەیە لێرەدا پرسیار دەكات. ئازاد مانا لە فۆڕم كە ئەوروپییە، ئەبستراكتی
بۆچیئەوهونەرمەندانەهونەرێكناهێننكەالیەنەكەی»من«یتێدابێ،بۆنموونە
پرسیاری لە بەڵكو نییە، »چی-كردن« هونەرەدا لەم مەبەستەكە پێرفۆڕمانس.
»چۆنكارەكەمئەنجامدەدەم؟«پرسیاریدیكەدەكرێتەوە،وەكپرسیاریلەش
كەگەورەترینپرسیاریپێرفۆڕمانسە،لێرەشەوە،لەمپرسیارەوە،هونەردەگەڕێتەوە
بۆنێوژیان،واتاهونەرمەندلەشوناسیگرووپەوەدەگەڕێتەوەبۆشوناسیتاك.
گەربەگشتیبڕوانین،دەبینینكەنزیكەیهەمووهونەریعێراقیهونەریگرووپە
نەكهونەریتاكبێلەنێوژیاندابەبێهیچئوتۆپیایەكیكۆمەاڵیەتییانسیاسی.
بەبڕوایمنلێرەوەیەكەئەوجوڵەسەرەتاییەتاكگەراییانە،وەكوجودییەت،كەلە
حەفتاكانداهاتنەئاراوە،نەیانتوانیبەهێزببن،چونكەتاكەكانیكۆمەڵخۆیانییان
لەگرووپدادەبینییەوە.لێرەوەدەتوانینتێبگەینكەبۆچیهێزەچەپەكانوڕاستە
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ناسیۆنالیستەكانتوانییانپەرەبسێننوهێزپەیدابكەن.بۆیەڕێكخراوەسیاسییەكان
لەسەربناغەیكولتووریدروستنەبوونونابن،بەڵكوبەپێچەوانەوەكولتوورلەسەر
بناغەیئوتوپیایسیاسییانتێڕوانینیهێزەسیاسییەكاندروستدەبێ،بۆنموونە
سەرەتاییانەی هەوڵی ئێمە الی بێ چۆنێك هەر بەاڵم هونەرمەندان«. »یەكێتی
تاكگەراییهەربەردەوامبوو،وەكلەهەشتاكانونەوەدەكاندا.بەتایبەتینەوەیەكی
هوشیارییە لەگەڵ پێویستە گوتی شێوەكاریدا، هونەری لە نموونە بۆ نەوەدەكان،
نوێكەی»من«دا،كەلەالیئەودروستبووبوو،بەهەمووالیەنەسایكۆلۆژیو

كولتوورییەكانییەوەخەریكببێ،نەكخۆیلەهێزێكیسیاسیداببینێتەوە.
كاوەجەالل:ئایائەمەكێشەیەكینەوەییدروستكردووە؟

نەبووە، نەوەیی ترادیسیۆنەوەهوشیاریی لە ئێمە لەالی بێگومان. شیروانخان:
بەاڵملەالیئێمە،نەوەیخۆمان،هوشیارییەكینەوەییمانلەالدروستبوو.ڕاستە
ئێمەمیتۆدێكیخۆییماننەبووكەلەسەریلەوهوشیارییەداكاربكەین.بۆنموونە
ئەوپرسیارەبەكراوەییدەمێنێتەوەكەلەنەوەدەكانداچنەوەیەكدروستبوو،
بە دیالۆگچێبكرێ. یانحەفتاكانیشدا نەوەیهەشتاكان لەگەڵ نەتوانرا هەروەها
پێشبینییمنئەمڕۆئەودیالۆگەدروستنەبووەكەئێمەخوێندنەوەیخۆمانمانبۆی
هەبێوئیشەهونەرییەكانیشئەوگۆڕانكارییانەلەخۆبگرن.بەاڵمدەمەوێلێرەدا
ئاماژەبۆئەوەشبدەمكەئەمكێشەیەتەنهاكوردینییە،بەڵكوبەپێشبینییمن
كێشەیەكیكرۆكییانەیواڵتانیدەرەوەیخۆرئاوایە.ئەمكێشەیەیدیالۆگكایەی
هونەریموزیكیشدەگرێتەوە،هەروەهاهۆنراوەوتیاتەریش.منبێگومانبەتایبەتی

لەبواریهونەریشێوەكاریدالەمكێشەیەئاگادارم.
دیالۆگی دیكەشدا هونەرییەكانی بوارە لە ئاوهایە. ئەمە بێگومان جەالل: كاوە
نەوەیینییە،تەنانەتهۆنەرانیش،بەتایبەتیئەوهۆنەرانەكەلەشەستەكانەوەهەتا
ئەمڕۆدەركەوتوون،لێنەتوێژراونەتەوەوپڕۆفیسۆرەكوردییەكانیزانكۆشگرنگییان
پێنادەن.بۆنموونەكواندەیاندكتۆراكەلەسەرهەریەكەیهۆنەرانونووسەرانی
وەكحسێنعارف،شێرزادحەسەن،ڕەفیقسابیر،شێركۆبێكەسوهتد؟منوای
بۆدەچمخەریكبوونبەنەوەكانینوێوە،یانڕووكردنەنووسەرانیبۆنموونەناوبراو،
وەكخۆسووككردنتەماشابكرێ،یان»مرۆڤبێزینایەتڕوویانتێبكات«،یان
ئەوپەڕیهەندێكجاردەبینینكەزۆربەناچاریلێكۆڵینەوەیەكییەكجارترادیسیۆنی
مۆدێرن دیدی بە هونەر ناتوانین ئەمڕۆ هەتا ئێمە دەنووسرێ. هۆنەرێك لەسەر

بخوێنینەوە.
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ئەمڕۆكە نەوەی تەنانەت پێویستە. زۆر نەوەیی دیالۆگی شیروانخان:پرسیاری
دوایئێمەهاتووە،ئەمپرسیارەلەئێمەدەكات،هەوڵدەداتلێمانتێبگات.ئێمە
خۆمانتائەمڕۆنەمانتوانیوەنەوەیپێشخۆمانبناسین،چونكەنەوەیپێش
بەرهەممان بە هەڵوێستێكی نەبێ هیچ ئێمە بەاڵم نەبوو. نەوەیی هوشیاریی ئێمە
نامەوێخەتایەكبخەمەسەرنەوەیپێش بەرانبەر»من«وەرگرت،بێگومانمن
خۆمان،چونكەڕەنگەهەلومەرجەكانلەنێوئەوسەردەمانەدانەبووبن،بەاڵمنەوەی
ئێمەونەوەیپاشخۆمانشێوەپەیوەندییەكماندروستكرد،ئەمڕۆشگرنگیبەو
نێوانمانداهەر لە بڵێم،ئێستاشكێشەیدیالۆگ پەیوەندییەدەدەین،بەاڵمدەبێ
الی لە نە و ئێمە الی لە نە هونەری و خۆیی شوناسی پرسیاری چونكە هەیە،
هاوكارییە بە درێژە ئێمە كە ئەوەیە لێرەدا گرنگ بەاڵم نەكراوەتەوە. ساغ ئەوان
دێتە هونەریدا كاركردنی لەكاتی دیالۆگە ئەو لێرەشەوە دەدەین، هونەرییەكانمان

گۆڕێنەكلەئەنجامیدانوستانەوە.
كاوەجەالل:باڕووبكەینەكێشەیسروشتوهونەر.ئایالەكوردستانداسروشتێتی
ماوەكەئیترمرۆڤبتوانێخۆیبدۆزێتەوە؟ئایائێمەلەكوردستاننامۆبوونێكی
هەمەكیمانلەسروشتێتینییە،واتالەخودیخۆ؟مەسەلەكەئەوەیە،كەگەرمرۆڤ
هێندەبەهێزبەكۆمەاڵیەتیكرابی،كەئیترتەنهانزیكەیبتوانێكۆمەاڵیەتیبێ،ئایا

ئەمەواتاینامۆبوونیهەمەكیلەسروشتێتیناگەیەنێ؟
سروشتدایە لەنێو ــەردەوام ب ئێمە الی مرۆڤی كە دەبینم وای من خان: شیروان
بەبێئەوەیهەڵوێستێكیهوشیاریبۆئەوسروشتەهەبێت!گەرمنئەوهوشیارییە
ئەو ئەوا نــەدۆزمــەوە، توپۆگرافییەشم و جیۆلۆجی هەروەها مرۆڤییە، خۆییە،
هوشیارییەشنایەتەئاراوە.مرۆڤبەدوویئەمەداسروشتدەناسێ،بۆنموونەلە
جوانییەكەییانزەبریدا،یانلەنەخۆشخراوییەكەیدا،وەكبۆنموونەژەهراویكردنی
سروشتلەالیەنبەعسەوەلەهەشتاكاندا.بەاڵمپەیوەستبەمپرسیارەوەپێویستە
ڕەچاویهزرینیئاینیی،یانلەڕوویفەلسەفییەوە،ڕەچاویمێتافیزیكیشبكەین،
چونكە،لەبەرئەوەیلەهزرینیمێتافیزیكیداتاككەرتێكەلەسروشتولێرەشدائەو
تاكەهەرگیزپرسیارناكات،بەڵكومێتافیزیكتەنهادەرفەتیپێدەداتبەهەبوونە
خوایەتییەكەیناخییەوەخۆیلەسەرڕێگەببینێتەوە،ئەوائەوجۆرەهزرینەدەرفەت
بەوئاڕاستەیەڕووەوناسینیتاكییانەیسروشتنادات.لەهزریئاسیاییوئیسالمیدا
كەسجیاكەرەوەیسێدیمەنزیۆنەكەنییە،بەڵكوئەولەنێودوودیمەنزیۆنیپانی
ودرێژیداخۆیدەبینێتەوە،واتاهزرینەكەیلەكاتدایەنەكلەڕاومدا.بەپێشبینی
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منئەمەیەكێكەلەڕێگرەسەرەكییەكانیدروستبوونیتاك،چونكەوەكگوتمكەس
بیەوێونەیەوێكەرتێكەلەگەردوون،هەمیشەبەشێكیخوداییتێدایەكەڕێگرە

لەسەرهەڵدانیتەعەجوب.

كاوەجەالل:بەاڵمئەمەكاریگەرییلەسەر»چێژ«یشهەیە.ئایابەڕایتۆچجۆرە
مرۆڤەكانخۆیان لەخودیخۆسەریهەڵداوە؟خۆ نامۆبوونەوە ئەو لەنێو چێژێك
داوەتەدەستڕواڵەتخوازی.ئێمەلێرەدالەبەردەمكێشەیچێژداین.ئەوچێژەكە
یان ڕواڵەتخوازی فرەخۆری، لە بریتییە ســەروەرە، كوردستان هەرێمی لە ئێستا
تەنانەتچڵێسیلەتەالرسازیشدا،بەبێئەوەیزۆرینەیبیناوتەالرەكانستروكتوریان
هەبێ،بەڵكوبەزۆرییبەشێوەیەكیئەندازەییدروستكراونوئینجافاسادەكەیان
پێداهەڵواسراون،واتافاسادەكەبەنێوبیناكەداهەڵنەهاتووە،هەروەهاموخاتەبەی

لێڕوانەرناكات!
شیروانخان:دەتوانینبپرسین:ئایاالیئێمەچێژیهونەریلەسەروویدەسەاڵتەوەیە
بەپێشبینیمنهزری لەالیەندەسەاڵتەوەدروستدەكرێ؟ یانچێژیهونەری
سیاسیبناغەییەبۆدروستبوونیهزریهونەری.ئەمڕۆكەباسلەوهونەرەناسیۆنالە
بونیادی ئەوە دەبینین، بووە، دروست كوردستانیشەوە بە عێراقدا لە كە دەكەین
هزریناسیۆنالیستییەكەهونەرەكەیدروستكردووە،هەروەهاحیزبەناسیۆنالەكانیش
پشتگیرییئەوجۆرەهونەرەدەكەن.ئێستاشیەكێتیهونەرمەندانلەسلێمانییان
لەهەولێرڕێكخراویحیزبین،هەردووكیانیارمەتیداراییانلەحیزبەوەبۆدەهات؛
هەموویماوەیدووساڵێكەچوونەتەسەروەزارەت.ئینجاهونەرمەندیشاخهەبووە.
لەشاخهونەرمەندوسیاسیبەردەوامبەیەكەوەكاریانكردووە.بەاڵملەبەرئەوەی
نەبووە، دروست كولتووری و هونەری بونیادێكی لەسەر هزریسیاسی ئیشكردنی
بەڵكوبەپێچەواوە،ئەوائەوچێژەسیاسییەیانچێژەیدەسەاڵتهەتائەمڕۆهەر

كاریگەرماوەتەوە.
یانبابڕوانینەهوشیاریتاكبەرانبەربەلەش،ئەولەشەكەلەشەڕەكاندادەیبینینەوە؛
لێرەدالەشلەئەوپەڕیحاڵەتیقوربانیدایە.خودیكەسهیچگرنگییەكبەلەش
نادات،بۆنموونەچەندینكەسدەچوونەئەودیوسنورەوەودەگەڕانەوە،یانكەسان
هەبوونبەهەویەیتەزویرلەكوردستانەوەدەچوونبۆبەغدا،بۆئەوەیشەوێك

لەوێبن،بەاڵمڕەنگبوولەڕێگەبمرن.
لەخۆ پەروەردەییش و سایكۆلۆژی الیەنی ئاڵۆزن،چونكە من بۆ پرسیارانە ئەم
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دەگرن.بەاڵمئەوەهوشیارییتاكەكەكاریگەریلەدروستبوونیچێژیخۆیداهەیە.
دروست ئێمە تەالرسازیالی پوختی هوشیارییەكی نموونە بۆ بۆچی كە لەمەدایە
بنەڕەتدا لە دەگرێتەوە. شێوەكاریش هونەری و موزیك بەهەمانشێوە ئەمە نابێ،
پەیوەندییەكلەنێوانهوشیاریفەلسەفی،موزیكی،شێوەكاری،شانۆوتەالرسازیدا
و بنوێنێ موزیك لەسەر كاریگەری دەتوانێ شێوەكاری هونەری نموونە بۆ هەیە.
چێژێكینوێدروستبكات،وەكچۆنلەتیاتەرداپێرفۆڕمانسیدروستكرد.ئەم
دیالۆگەینێواندیسپلینەكانزۆرگرنگە،بەاڵملەالیئێمەجارێئاڕاستەییەكتری
نەكراون،هەتائیترلێرەوەبتوانینباسلەوەبكەینكەچێژەكانچۆندروستبوون،

چونكەئەوچێژەپەیوەندییبەچێژەكانیدیكەشەوەهەیە.

كاوەجەالل:حەزدەكەمبەتایبەتیلەبواریتەالرسازیدابمێنینەوە،چونكەئەمڕۆ
بینا جێیەكدا هەموو لە كوێرانە تەقیوەتەوە! تەالر و بینا الیەنی كوردستان لە
دروستدەكەنوبەهیچشێوەیەكڕەچاویڕاومناكەن.هەمووپارچەزەوییەكلە
هەمووجێیەكداوەكشیاوبۆدروستكردنیبینادەبینن،یەككەسنییەلەدژیئەم
ساویلكەییودڕندەیەتییەیدەسەاڵتداراندەنگهەڵببڕێ.تۆكێشەیتەالرسازیو

ڕواڵەتچۆندەبینیت؟
كە بكەم تەالرسازییە چێژی لەو باس ئەوێ چێژی بە ناتوانم من خان: شیروان
دەخرێ. بەگەڕ عەرەبی یان توركی تەالرسازی چێژی لەوێ هەیە. كوردستان لە
بێگومانئەمبەگەڕخستنەشپەیوەندییبەبازاڕەوەهەیە.جاریواهەیەكەرەستە
بڕیاردەداتكەفۆڕمیبیناكانچۆنبێت.ئێستاپەیوەندییگڵۆباڵبەڕێیبازاڕەوە
هەیە.كاتێكبڕیاریماستەرپالنیسلێمانیدرا،بەڵێندەرایەتییەكیبینالەئەڵمانیا
سلێمانی ئەندازیارەكانی نێوان لە ئەنجامدانەش ئەم بدات، ئەنجامی ڕاسپێردرا
یان بینا فیرمایەكی لەالیەن شارێك پالنی ماستەر ئایا بەاڵم بوو. ئەڵمانیادا و
بەڵێندەرایەتییەوەدروستدەكرێ؟ئەمەلەبنەڕەتدائەركیكۆمەڵێكئەنستیتوت
وپڕۆفیسۆریزانكۆیە،چونكەماستەرپالنپەیوەندییبەكولتووریئەوشارەوە
هەیە،نەكپەیوەندییبەبەڵێندەرێكەوەهەبێكەبچێلەوێوەكبازاڕكاربكات،
ڕاسپاردەیبەڵێندەرایەتییەكەیبدرێتیوماستەرپالنەكەدابنێ.لەوماستەرپالنە
پێویستەڕێكخراوەكانیژنانیكورد،دامەزراوەكولتوورییەكان،الوانو..هتدئاگادار
بن،چونكەئەوانبەشێكنلەوشارە.لەبنەڕەتداتەالرسازیتەنهابینانییە،بەڵكو

الیەنەكولتوورییەكەشلەخۆدەگرێ.
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كاوەجەالل:ئایاتاچڕادەیەكئایندەوریلەمئاڵۆزكاوییانەداهەیە؟خۆمرۆڤ
تەنهاپەروەردەیەكیكولتووریینییە،بەڵكوهاوكاتپەروەردەیەكیئاینیشیهەیە!
شیروانخان:كێشەكەلەوەدایە،كەئاینشیكارییخۆینەكردووە،ڕۆشناییخۆی
چیدی ،)ALLTAG( ڕۆژانە بە بووە ئاین كە ئەوەیە كێشەكە نەداوە. ئەنجام
سیستەمێكیئاینینەماوەتەوە،بەڵكوسیستەمێكەكەلەدەرەوەیخۆیكاردەكات.
بۆنموونەئێمەدكتۆرمانهەیەكەموسڵمانە،یانفیزیكیوكیمیاییوسایكۆلۆژمان
هەنكەموسڵمانن،تەنانەتئەوسوننەتە،كەكاتێككەسێكدەچێتەدەرەوەو
ساڵولەدراوسێكەیدەكات،ئاماژەیەكەبۆڕۆژانەیبوونیئاین.بەاڵمپەیوەستبە
ئاینەوەپێویستەئاماژەبۆتەسەوفبدەینكەزۆركاریگەرییبەسەرهونەرەوەهەیە،
چونكەكەمێكباسیكەسایەتیدەكات.بەاڵملێرەشداكێشەیەكهەیە:ئەوكەسە
هەمیشەلەنێواندوالیزمەكەیچاكەوخراپەدایە،ئەوكەسەئیندیڤیدوێل)تاكمەند(
نییە،بەڵكوهەمیشەبەشێكیخواییتێدایە.گەرپەیوەندییەكلەنێوانهونەرو
ئایندادروستبكرێ،یاندیالۆگدروستببێ،لەوانەیەبەڕێیتەسەوفەوەبكرێ،
ئەمەشنەكتەنهالەموزیكوئەدەبدا،بەڵكولەهونەریشێوەكاریشدا،بۆنموونە
الیشاكیرحەسەن،الیسامانكەریم.بەاڵمكێشەیهزریتەسەوفلەوەدایەكە
ڕێگرەلەدەركەوتنیهزری»من«ەكە،واتائەومنەكەمنخۆمبم.ئەمەیەكەبۆ

هونەرزۆرزەروورە.
كاوەجەالل:هەڵپەبۆنووسینیانبۆهونەرلەكوردستانبەگشتیزۆرباڵوە)با
باشمانهەیە(.بەاڵم ڕادەیەكهەندێكنووسەری تا بنێینكە ئەوحاڵەتەوەالوە
مرۆڤزۆرهەڵپەدەكاتبۆدەركەوتن،زۆربەیجارپێشساغكردنەوەیخودیخۆی
لەگەڵهونەرەكەیدا،پێشگەیشتنیبەڕوانگەیەكیچەسپ،بەبێئەوەیهەرزانیبێتی
فۆڕمكرۆكییەبۆنووسین،خۆیوەكنووسەریانهونەرمەندیانزاناوتەنانەت

فەیلەسوفڕادەگەیەنێ.ئەمنەخۆشییەزۆرتەنیوەتەوە!
شیروانخان:لەهونەریشێوەكاریداچەندینهونەرمەندهەبوونكەزۆرییبەرهەم
ئەو هۆی لەوانەیە بەجێهێشتووە. ئیشەكانیانەوە بەسەر نێگەتیڤی زۆر كاریگەریی
ئەو بێ. هونەر بازاڕی هۆكەی بێ، كڕین واتا بێ، لەوحەكان داواكردنی هەڵپەیە
كۆمەڵێك كە بووە، دروست بازاڕێك لەوێ تێدایە. خراپی كاریگەرییەكی بازاڕەش
و دەسەاڵتێكە كە سیاسییەی خراپە چێژە ئەو یان دەكڕێ، ترادیسیۆنی هونەری
لەوحەدەكڕێ،لەبەرئەوەیسیمبۆلەكانیخۆیتێدادەدۆزێتەوە،ئەمەشكاریگەریی
بووە دروست كوردستان لە هەڵپەیەی ئەو دەكەم پێشبینی هەیە. هونەر لەسەر
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وەكئەوەیئێرەنییە،كەكێشەیخێراییە،واتاخێراییژیان.بێگومانلەوانەیە
ئەوخێراییەیژیانلەكوردستانیشتۆزێكدروستبووبێ،بەاڵممەسەلەكەئەوە
و بكرێنەوە هەولێر یان سلێمانی لە پێشانگا چەندین ڕۆژی نموونە بۆ كە نییە
لەوێ نەخێر، پەیداكردن. ناوبانگ هەڵپەی كێشەی بەر بكەونە هونەرمەندەكانیش
ئاڵۆزكانێك بڵێین دەتوانین بەگشتی ئێمە نییە، ئێستێتیكی یان فیكری هەڵپەی
لەئارادایەوڕووەئاشكراكەشیبازاڕە،كەبێگومانبازاڕێكیهونەرینییە،بەڵكو
حكومییەكان دەزگا یان ماڵ نێو ڕازاندنەوەی بۆ دیكۆر وەك هونەر كە بازاڕێكە
دەبینێ.بەاڵمچێژیهونەرییانبازاڕیهونەرپێویستەبەپێشبینیمنپێوەری

هەبێوئەوپێوەرانەیبەندبنبەگۆڕانكارییەكانیهونەرخۆیەوە.
كاوەجەالل:لەبنەڕەتدائەوەسیاسییەكەبڕیاردەدات،دەڵێ،بۆپێشانگاپێویستت

بەنوقڵهەیە،ئینجاتۆشبۆ»میوانەكان«)نەكجمەور!(شیرینیدەگێڕیت.
شیروانخان:ئاخرلەوێهونەرێكیدیكەنییەكەلەوئادەتەیانلەجمەوربدات،
ئەوەیلەوێهەیەهونەرێكەكەهەمیشەلەڕازیبووندایەلەگەڵجەماوەردا.تۆهەست
دەكەیت،هەمووئێوارەكەئەوپێشانگایەسەغلەتینەكردوویت،چونكەئەوەیلەوێدا

هەیەمیواندارییە.
كاوەجەالل:ئایاكردنەوەیمۆزەخانەیهونەریلەكوردستانداكردارێكیهونەرییە
لەو شتی ئێمەیش »ئەها، بڵێین، هــەروەك خۆرئاوایە، گۆڕانەكەی السایی یان

بابەتانەمانهەیە«؟
شیروانخان:لێرەدەمێكەپایەگایمۆزەخانەنەماوە،مۆزەخانەئەوفونكسیۆنەی
بۆئیشیتازەنەماوە،بەڵكوئیشەكانئەرشیفدەكات،هەروەهافونكسیۆنیبازاڕ
وەردەگرێ.منهیوامبەمۆزەخانەلەكوردستاننییەكەبتوانێكەشیهونەریبگۆڕێ.
جگەلەمەمرۆڤمۆزەخانەبۆكامئیشانەدەكاتەوە؟كێئیشەكانهەڵدەبژێرێ؟
كامئیشیهونەرییەكەمنبتوانموەكمێژوویهونەریخۆمبونیادەتیۆرییەكانی
خۆمیلەسەربینابكەم؟ئەمەپرسیارێكە.بەاڵمڕەنگەلەالیەكیدیكەوەباشیی
مۆزەخانەیهونەریلەوەدابێكەئیشەهونەرییەكانكۆبكاتەوەولەلەناوچوون
بیانپارێزێ،هەروەهالەدەسەاڵتیسیاسییەكانیانبهێنێتەدەرەوە.زۆربەیلەوحەكان
الیسیاسییەكانن.بەاڵمڕەنگەڕێكخراویهونەرییبچووككەیارمەتییهونەرمەندان
بدەن،لەمۆزەخانەیهونەریباشتربن.بێگومانمەبەستملەوڕێكخراوانەنییەكە
هونەرمەندانكاریانتێدادەكەنیانكاریانتێدابكەن،بەڵكومەبەستملەكۆمەڵێك
ڕێكخراویهونەرییسەربەخۆیەكەیارمەتییپرۆژەیهونەریبدەن.ئەمەدەبێبە



459

لەبرییەكبۆئەویارمەتییەكەلەحیزبووەزارەتەكانەوەئاڕاستەیهونەرمەندان
دەكرێ.

ئاڤانسدیق
كاوەجەالل:هونەروەكئامڕازبۆمەبەستیدەرەكی!ڕاتچییەلەسەرئەمكێشەیە؟
یان سیاسی چێوەیەكی بخرێتە دەستوێژ، بە بكرێ هونەر ئەگەر سدیق: ئاڤان
لەوەیەكەمەوزوعیژیانیشهەردەچێتەوە ئاینییەوە)كەئەمەدەڵێم،مەبەستم
الیچێوەكۆمەاڵیەتییانئاینییانسیاسییەكە(،مندەڵێم،گەرهونەربكرێبە
ئامڕاز،بەدەستوێژبۆدەربڕینلەسەرئەمجۆرەشتانە،ئەواهونەرلێرەدابچووك

دەكرێتەوە،چونكەئیشكردنلەهونەردالەدەرەوەیهەمووئەوشتانەیە.
كاوەجەالل:چۆنلەدەرەوەیە؟

ئاڤانسدیق:زۆربەیكاتوەاڵمیئەمپرسیارەبەپرسیاردەدەمەوە،پرسیارەكەش
لەسەرموزیكە،بۆیەدەڵێمموزیك،چونكەموزیككەمێكزیاترلەڕەسم،كەمێك
دیوێكی بە دەتوانین پێچەوانەشەوە بە كۆمەڵگادایە، دەرەوەی لە لەشانۆ، زیاتر
تردابڵێین،لەهەموویانزیاترلەنێوكۆمەڵگادایە.كەدەڵێمموزیك،ئەواپێویستە
بزانینكەموزیكخۆیئەبستراكتە،جگەلەنۆتە،لەئاواز.بۆنموونەلەنێوڕەسمدا
دەتوانینفۆڕمێكببینینكەگوزارشتبێلەحاڵەتێكیسیاسییانكۆمەاڵیەتیی
باو،بەاڵملەموزیكداقەدناتوانینئەوسیمبۆلەدەقیقەباوەببینین.مندەتوانم
كوێی لە ژیاندایە، كوێی لە دەكات، ژیان لە چی موزیك كە بپرسم، نموونە بۆ
كاریسیاسییانكۆمەاڵیەتیدایە،لەكوێیئایندایە.خۆیماوەیەك،گەرواباسی
لێبكەینەوە،موزیكلەمێژووەكۆنەكاندا،یانئێستاشلەنێوكلێسەكاندا،بەتەنیا
وتم پێشتر وەك لەوەیە، مەبەستم )خاڵس(، پەتی موزیكی دەڵێم كە بەكاردێ،
كەلەنێوڕەسمدافۆڕمەكەمەئلوفە،واتابۆچاو،بۆبینینڕوونترە)وازحترە(؛لە
شانۆدا،كەتاڕادەیەكتێكەڵێكیزۆرتریلەگەلبینەردا،لەگەڵكۆمەڵگاداهەیە،
مەئلوفترە.بەاڵمبەپێشبینییمنكێشەیەكیزۆرگەورەكەلەكوردستانهەیە،
تێكەڵكردنیئەوحاڵەتانەیهونەرەبۆنێوحاڵەتەسیاسیوكۆمەاڵیەتییەكان؛یان
گەرسەیریمێژوویهونەریعێراقیبەگشتیبكەین،دەبینینكەسیاسەتزۆردەستی
ناوەتەنێویەوە،كاتێكیشكەئۆپۆزسیۆندروستبووە،ئەوئۆپۆزسیۆنەدیسانبە
هونەرمەندەكانهونەریبەكارهێناوەتەوە،كەحاڵەتێكیگوزارشتیانەی)تەعبیری(
وەرگرتووەبۆبەرگریكردنلەخۆیانیانبۆئەوەكەشتەكانهێندەڕوون)وازیح(
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كێشەكە بەاڵم ڕەمزی. یان گوزارشتی حاڵەتێكی بە بووە هونەر نەدرێن، پێشان
لەوەدایەگەرئەمحاڵەتەبەمشێوەیەیئێستایبمێنێتەوە.گەرهەتائێستاسەیری
كۆڕوسەمینارەكانبكەین،یانلەنووسینەكانلەسەرهونەریشێوەكاریبڕوانین،
دەبینینكەهیچكەسباسیئەوپەتییەتییەی)خاڵسییەی(هونەرناكات.بێگومان
كاتێكمندەڵێمهونەرپەتییە،ئەوامەبەستملەوەنییەكەهونەربەتەواوەتیلە
دیكەی دیوێكی بەاڵمهونەر نییە. ژیانەوە بەسەر وهیچهەقی ژیاندایە دەرەوەی
ژیانە؛بێگوماندیوەوازیحەكەنییە،كەپێتدەڵێئەمەڕاستەیانهەڵەیە،یانئەمە
دەكرێوئەوەناكرێ؛هونەرهەرگیزڕیفۆرمیستنییە،ئەوكەسانەیشكەهونەروەك
دەیكەن هونەردا لە كارەی ئەو ناكەم باوەڕ بەكاردەهێنن، ڕیفۆرمیستی حاڵەتێكی
بچێتەچێوەیهونەرەوە،یانچێوەیگۆڕانیزنجیرەییمێژوویهونەرەوە.بۆنموونە
بڵێینقۆناغێكوەكالیڕیالیزمهەبووە،دەتوانینواسەیریبكەینكە ناتوانین
بەاڵممن قۆناغێكیهونەرییەوەهەبووە، بەسەر كاریگەریی زۆر گۆڕانێكیسیاسی

پێشبینیناكەمهونەرلەویازۆرلەدەرەوەیئەوەئیشیكردبێ.

لەگەڵ بەراورد لە شێوەكاری هونەری كە ئەوەیە، لێرەدا كێشەیەك جەالل: كاوە
موزیكوگۆرانیدازۆرنوێیە.پرسیارێكلێرەدائەوەیەكەئایائەمهونەرەتەواونوێیە

یانلەنێوئێمەداڕەگێكیمێژووییشیهەیە؟
ئاڤانسدیق:گەرمێژووییانەبڕوانین،ئەوامنلێرەداباوەڕدەكەم،لەوەتەیمرۆڤ
لەسەرزەمینهەیە،هونەریشێوەكاریشزەروورەیەكبووە،منباوەڕناكەممرۆڤ
لەهونەرداكارینەكردبێ.بەاڵملەزۆرجێدامێژوویئێمەگومەودیارنییە،ئەمەش
شتێكەنكۆڵیلێناكرێ.هەندێكشتیكەمتائێستالەمالوالكۆكراونەتەوە،بەاڵم
ئەمەئەوەنییەكەتەواوپشتیپێببەسترێ.مێژوویهونەریشێوەكاریهاوچەرخلە
عێراقدازۆرنوێیە،لەوكاتەوەیەكەبۆنموونەكۆتاییسییەكانهونەرمەنداندەچنە
لەگەڵخۆیاندادەهێننەوە،بەاڵمكەڕژێمی دەرەوەیعێراقوهەندێكشتینوێ
بەعسدێ،هەمووئەوشتانەسەركوتدەكرێن.وەكگوتم،دەسەاڵتەسیاسییەكە
دەرفەتیدەركەوتنیشتیتازەنادات،بەاڵممێژوویهونەریعێراقییان»كوردی!«
زیاترپشتیبەفێرگەئەوروپییەكانبەستووە؛باسلێمانیوەكنموونەبهێنمەوە،
چونكەتاڕادەیەكلەبارەیهەولێرودهۆكەوەشارەزانیم،چونكەلەوشارانەنەژیاوم،
بەاڵمڕەنگەئەوانیشهەروەكسلێمانیبن.مێژوویهونەریی،لەوسەردەمانەداكە
منلەوێژیاوم،بێجگەلەوكتێبانەكەلەسەرهونەریشێوەكاریلەبازاڕداهەبوون،
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زۆركەمبوون.ئەومێژووەكورتەناكامڵەیهونەرزۆرقووڵنەبووكەلەپەیمانگا
وئەكادیمییەكانداخوێنراوە،هەرلەهونەریقیبتییەكانەوەهەتاداداییەكان،ئێمەش
ئێمە ئایا بەاڵم نەدەخوێنرا. زیاتر لەوە ئێمە الی دەبەست. بەوە پشتمان تەنها
وەكهونەرمەندیخۆرهەاڵتی،گەرپرسیاریدیبێنەپێشەوە،ئەوائایادەتوانین
پشتبەشتیئەوروپیببەستینیانئێمەدرێژكراوەیئەوێبین؟مندەڵێمبۆنا!
بێ، ئینسانی تەنها بەڵكوسنورەكەی نەبێ، چێوەیەكخۆیسنوری گەر چونكە
ئەوادەتوانینپشتبەوەببەستێنكەلەسەرئەومێژووەكاربكەین،بەاڵمنەكبە
شێوەیالساییكردنەوە.بۆنموونەئێستادوایمۆدێرنەیدووەمهەمووئیحتمالەكان
شیاون،بۆنموونەهەرلەئیشیڕیالیستییەوەهەتاڤیدیۆئینستاالسیۆنیانڕاوم-
ئینستاالسیۆن،ڕەسمبەشێوەئەبستراكتەكەی،یانئێكسپرێسیۆنیستییەكەی،وەك
الیبازیلوسوئەوان؛هەموویشانبەشانییەكلەجیهاندادەڕوات،واتادەشێكار
ئایا بەهەمووئەوشیمانانەبكرێ.كەواتەئیترپرسیارەكەزۆرقورسدەبێتەوە:
ئێمەئیشبەچیبكەین،ئایابۆنموونەوەكهونەرمەندەكوردەكانلەكوردستاندا
كاربكەین،تاكوتازەگەربین؟ئایاوەكباقییەكەیجیهانكاربكەینیانتەنهاسوود

لەجیهانوەربگرین؟
كاوەجەالل:كاتێكئێمەدەڵێین»كاریمۆدێرن«،ئەوابەئاگاینلەوەكەئەوكارە
مۆدێرنەلەخۆیەتییەكیئازادجیانابێتەوە.بەاڵمئایامرۆڤیكوردكەئەوپەڕی
كۆمەاڵیەتییەوتاكێتیناناسێ،پێویستنییەسەرەتافێرببێئەوخۆیەتییەیباش

بناسێوئینجابەدوویئەمەدادەستبكاتبەكاریهونەری؟
ئاڤانسدیق:بەجەختیئاوایە!نەكتەنهاكەسێكیكورد،هەمووكەسێكیدیلە
جیهاندا،پێویستەبگاتبەخۆیەتی.بەاڵمگەربمانەوێپێناسەیمۆدێرنبكەین،
بمانەوێبزانینمۆدێرنچییە،ئەوائەمەلەخۆیدائیشكالییەتێكیگەورەیە.لەدوای
ڕێنیسانسەوە،دوایئەوەكەڕیالیزموڕۆمانتیكوئیمپرەسیۆنیزمدێن،هەمووباس
لەمۆدێرنەدەكەن.ئەومۆدێرنەیەكەلێرەدروستبووەڕەگێكیقووڵیلەمێژوویاندا
هەیە.گەرباسیكەسیتاكیشبكەین،ئەوالێرەشئەوئیشكالییەتەهەیە.ئێمە
ئەوە لێرەدا دابنێین، مۆدێرن یان نوێ ئێرەوەك تازەی ئیشێكی ناتوانینهەموو
گرنگەكەهونەرمەندچئیزافەیەكینوێیداهێناوە.هەتاتاكنەگاتەدابڕان،ناتوانێ

هیچكارێكینوێدابهێنێ.
كاوەجەالل:واتاتاكدەبێخۆیسەرەتالەسەرجەمجیابكاتەوەوپاشانڕووی

تێبكاتەوە!
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ئاڤانسدیق:منواپێشبینیدەكەم.هەتاتاكنەگاتەئەوەكەڕەخنەیپێشووتری
خۆیپێبێ)رەنگەوشەیڕەخنەكەمێككۆنبێ(،بابڵێینهەتاتاكنەگاتەئەوە
كەلەپێشینەیخۆیتێبگات،نەگاتەئەوپلەیەكەئیشكالییەتەكانییانتێگەیشتن
خۆی نین(، باش خراپ و چاك وشەكانی )لێرەدا نەبێ خۆی بۆ خوێندنەوەی و

هەڵنەسەنگێنێ،ناتوانێبگاتبەوئاستەكەبەرهەمینوێبخاتەوە.
كاوەجەالل:بەاڵمنێوەندیكولتووریئیسالمی،كەزۆرپشتگیرییهەندێكهونەری
كردووە،بۆنموونەزەخرەفە،موزیك،گرافیك،بەهیچشێوەیەكپشتگیرییهونەری
لەسەر كاریگەریی ئەمەش یاساغكراوە، وێنە ئیسالمدا لە نەكردووە. شێوەكاریی
ئەوەهەبووە،كەهونەریشێوەسازیترادیسیۆنێكیقووڵیلەڕابوردوودانەبێ.ئایا

كێشەكانتاڕادەیەكبەندنینبەممێژووەكورتەیهونەریشێوەسازییەوە؟
شێوەكاریدا هونەری لە قووڵت مێژوویەكی تۆ گەر چونكە بەڵی، سدیق: ئاڤان
نەبێ،تێگەیشتنێكیتەواوتبۆینەبێ،دابڕانێكلەنێوانزەمەنەكانداهەبێ،ئەوا
كێشەیلێدەكەوێتەوە،مەبەستملەوەیە،كەتۆنزیكەیبەتەواویپشتبەدەرەوەی
بە بینینێكیدووردەگەیت بە یان بینینیكوڕاسەكان بە بەاڵم خۆتدەبەستیت،
تێگەیشتنێك،یانیەكێكلەدەرەوەیخۆتكۆمەڵێككتێبدەهێنێ،كەگەرخراپ
لێرەدا چونكە دەگەن، تۆ بە دی جۆرێكی بە شتەكان هەموو ئەوا وەرگێڕدرابن،
كەسانیالیخۆتدیراسەیتەواویشتەكانیاننەكردووە،ئەمهەمووزانیاریانەكە
ڕەنگەبەهەڵەیاننیوەناچڵیبەتۆبگەن،كاریگەرییانلەسەرئەوپاشخانەهەبووە

كەهونەریشێوەكاریتێیدابووەیانلەسەریدروستبووە.
كاوەجەالل:نووسەرانیباشهەنكەهەتائەمڕۆبەزانستیمۆدێرننەتوێژراونەتەوە،
موزیكیكوردیزۆركۆنە،بەاڵمهەتائەمڕۆبەدیدێكیمۆدێرننەخوێنراوەتەوە،ئەمە

بەهەمانشێوەهونەریشێوەكاریدەگرێتەوە.هۆیئەمەبەڕایتۆچییە؟
هۆكەی دەدەمــەوە. وەاڵم شێوەكارییەوە هونەری بە پەیوەست من سدیق: ئاڤان
نەبوونیڕۆشنبیرییشێوەكارییە،هۆكەینەبوونیئەوزەمەنەمێژووییەیەكەئیسالم
دروستیكردووە:ئیسالمداپچڕانێكیدروستكردووە.ڕەخنەیهونەرهەرگیزدروست
نەبووە؛پسپۆڕییەكنەبووەكەلەهونەریشێوەكاریبكۆڵێتەوە.منبەڕاستیپێم
خۆشنییەئەدیبەكانباسلەهونەریشێوەكاریدەكەن؛تائێستاچەندشتێكی
بچكۆلەوكورتنووسراون،جاریواهەیەهەندێكنووسەرسەرەقەڵەمێكیانلە
سووچێكەوەشتێكلەسەرهونەریشێوەكاریدەنووسن،بەاڵمبەڕایمنچاكترە
ئەوكارانەنەنووسن،چونكەزۆرلەهونەریشێوەكارییەوەدوورنیانتەنانەتهەر



463

بە نییە. شێوەكاری هونەری زمانی زمانەكەیان چونكە نییە، بەسەرییەوە فڕیان
پێشبینیمنپێویستەجارێكەسانیپسپۆڕ)سپێسیالیست(لەمبوارەدادروست
ببن.كەسانهەنلەفەلسەفەدادیراسەیچاكیانكردووە،بەاڵمئەوكەسانەكەلە
فەلسەفەداتێگەی)چەمكی(هونەریشێوەكارییانگرتووە،زۆركەمنیانتەنانەت
دەتوانینبڵێینئەوانەلەڕاستیداهەرنین.هونەرمەندانیشێوەكارتەواوپشتیانبە
خۆیانبەستووە،تائێستا،ئەوەندەیمنئاگاداربم،هیچلێكۆڵینەوەیەكلەمبوارەدا
نییە.كاتێككەسێكالیئێمەپێشانگایەكدەكاتەوە،ئەواهیچباسكردنێكیئاقاڵنە
لەسەرئیشەكانینایەتەئاراوەبەقەدئەوەیباسكردنەكەیئەوخۆیباسكردنێكی
ڕۆحیانەیانشاعیریانەیە،كەگوێتلێیدەبێ،دەخوازیتبڵێیت:»برام،كاكە،تۆ
ئەمقسەجوانانەلەسەرئیشەكانتدەزانیت،ئیتربۆچیڕەسمدەكەیت؟ئەوەخۆ
هەمووتهێنایەدەرەوە!«.یەكشتلەالیئێمەزۆرسادەیە،بەاڵمزۆرلەبیركراوە:
موزیكگوێدەیبیستێ،شانۆچاووگوێبەیەكەوەوەریدەگرن،بەاڵملەهونەری
لەگەڵیاندا كە هەن تازە ئیشی كۆمەڵێك ئێستا ڕاستە وەرگرە. چاو شێوەكاریدا
تێكستزۆرزەروورە،چونكەئیشەكانبەبێتێكستنیوەناچڵدەبنوزەرووریشە
تێكستلەسەرئەوجۆرەئیشەتازانەهەبێ،هەتابزانینئەوهاوسەنگییەكەهەیە،
ئەقڵیوفۆڕمییە.ئەمەبەپێشبینییمنڕۆڵێكینوێدەبینێ،وەكبۆنموونەلە
ڤیدیۆئینستاالسیۆنیانڕاومئینستاالسیۆندا،كەگەرفۆڕموتێكستەكە)قسەكردنەكە(
لەیەكئاستدانەبن،ئەواخەلەلێكیگەورەلەئارادادەبێ.بەاڵمكەمنلەكوردستان
كۆڕی گوایە كە ڕۆیشتم، دانیشتن كۆمەڵێك بۆ كرابۆوە، پێشانگا كاتێك بووم،
ڕەخنەییبوونبۆپێشانگاكە.بەاڵملەقسەیجوان،لەبەشانوباڵییەكهەڵداندا
بریتی نەدەكرا، باس ئەوەیكە نەبیست. زیاتر،هیچم نالۆگیكی لەقسەی زیاتر،
بوونلەڕەنگ،تیشك،كۆمپۆزیسیۆن)تەركیب(،تابلۆكە،یەكەكانی)دێتایەكانی(
نێوئیشەكە،تەكنیكیئیشەكە،حەجم،واتاهەمووئەوشتانەكەپەیوەندییانبە
هونەریشێوەكارییەوەهەیە،باسنەدەكران،بەقەدئەوەیشتیشاعیرییانڕۆحی
دەردەبڕدرانكەهەرفڕیانبەسەرهونەریشێوەكارییەوەنییە.ئەمەشوەكسەرەتا
گوتم،خەلەلەكەتەنهالەشێوەكارەكاندانییە.بێگومانڕاستە،كەشێوەكاركارێك
لە لەبەرچیدەیكات،بەاڵم ئاستێكدایە، لەچ بزانێچۆندەیكات، دەكات،دەبێ
الیەكیدیكەوە،كاتێكڕەخنەگریشنییەكەئەوپرسیارانەبخاتەبەردەمیانولە
ئیشەكانبكۆڵێتەوە،ئەوائیترخەڵكانقسەیزیادەدەكەنبەبێئەوەیلێپرسینەوە
هەبێ.هەستیبەپرسیارینییە،چونكە)هونەرمەند(وادەزانێجەماوەرساویلكەیە
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وگوێیلەئەوگرتووە.جەماوەریشوافێربووە،بەاڵملەبەرئەوەیخەلەلەكانهەر
لەسەرەتاوەلەنێوتوێژەكەیڕۆشبیراندان،ئەوالێرەدالۆمەیخەڵكانناكرێ.خەڵك
ئاوایلێهاتووە...بەاڵمجمهورساویلكەنییە،ئەوزیاترچێژیهەندێكشتدەكات،
گەرباسیكۆمەڵێكبابەتیزاستیولۆگیكییانەیبۆبكرێ،ئەوسائەوزیاترچێژ
دەبینێوزیاتریشپێیخۆشدەبێوئەوشتانەشوەردەگرێ.بەاڵمنەقسیئەو
شتانە،كەپێشترباسمكردن،وایكردووەكەلۆگیكلەئیشكردنوقسەكردنو
ناتوانێ داڕشتندانەبێ.هونەرمەندیەكتەنئیشیلەلەوحەكەداكردووە،كەچی

باسیبكات؛ئەوباسیداڕشتنناكات،باسیڕەنگوتیشكناكات...
كاوەجەالل:پێویستەئاماژەبەكێشەیەكیدیبدرێ:تۆباسیجەماوەرتكرد.ئایا

ئەوجەماوەرەكەزۆرجارپاسیڤدەمێنێتەوە،نازانێچیبلێ؟
ئاڤانسدیق:منسەرەتاگوتمئیشكالییەتەكەلەڕۆشنبیرەكاندایە،ئەوانبەتەواوی
تێگەیشتنیانبۆحاڵەتەكانیخۆیاننییە.گەرمنلەخۆمتێنەگەم،چۆنبتوانملە

تۆتێبگەم؟

كاوەجەالل:بەاڵمئایائێمەلەبەردەمپرسیاریفۆڕمدانین؟ئاخرئەوەفۆڕمەكە
خوێنەریانلێڕوانەردەگرێ؟

ئاڤانسدیق:ئێمەناتوانینئەمكێشەیەبگشتێنین)تەعمیمبكەین(،چونكەبەڕاستی
موتابەعەیكەسی هەڵكەوتوون،خۆیان باش بەكۆششیخۆیان كە كەسانهەن
خۆیانیانكردووە،بەاڵمسەرەڕایئەمەبەتەنیاییماونەتەوە.بەبڕوایمنناشێ
هونەرمەندەكانبخرێنەتایتەرازوویەكەوە،چونكەچەندكەسانێكدروستبوونكە
سەرەدەزوولەیمۆدێرنیتەیانتێدایە،لێرەشدائەوكارانەیهاتوونەتەبەردەممان،
كاریكۆششیكەسن،بەاڵمكاریڕەخنەگرانەیانبۆنەكراوە،ئەمەشتاڕادەیەك
و هێشتۆتەوە گۆشەگیریدا لە خۆیان كە دەگەڕێتەوە، خۆیان هونەرمەندەكان بۆ

نەیانتوانیوەبچنەنێودیالۆگێكیعەقالنییەوەكەبەرانبەریهەبێ.
كاوەجەالل:حەزدەكەملەپرسیاریفۆڕمدابمێنینەوە.ئایاتۆكێشەیفۆڕملە

كوردستانچۆندەبینیت؟
ئاڤانسدیق:كێشەكەبەسادەییزۆرجارلەفۆڕمدانییە،بەقەدتێگەیشتنمانبۆ
تیشك.دەڵێمبەسادەیی.تیشكدەبێسادەییبێ،گەرتیشكنەبێ،ڕەنگنابێ،
گەرڕەنگنەبێ،فۆڕمنابێ،گەرفۆڕمنەبێ،ئەواكاریهونەریهەرلەبناغەوە
دەبێ، دروست كە فۆڕم نین. فۆڕم تەنها گرنگن، زۆر كە شتانە ئەو ناتەواوە.
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دەوریهەیە،فەزایهەیە،ئینجاتیشك،ڕەنگ،حەجم،كۆمپۆزیسیۆن.ئەمتوخمانە
پێویستەبتواننپێكەوەلەناوبۆشاییداجێگیربن)جاگەرجێگیرێكیناجێگیریش
بن،ئەمەیشدەشێ(.هەمووتوخمەكانیناوئیشەكەپێكەوەفۆڕمدروستدەكەن.
ئیشكالییەتەكەیفۆڕملەوێدایە،كەئێمەئاگامانلەدەوریفۆڕمنییە–ئایامنچ

فۆڕمێكدروستدەكەم؟

كاوەجەالل:زۆرجاردەبینرێكەمرۆڤخۆیپەرشدەكاتەوە،ئەمەلەسەرجەم
بوارەهونەرییەكاندابەدیدەكرێ،تەنانەتلەهزریشدا.لێرەداپرسیارەكەئاڕاستەی
كێشەیفۆڕموخۆهەڵڕشتندەبێتەوە.ئایاهەستناكەیتخۆهەڵڕشتنسەروەرە؟

دەگەڕێتەوە ئەمەش ئەقاڵنییەكە، نەك عاتیفییەكە حاڵەتە بەڵێ، سدیق: ئاڤان
نموونە بۆ بەهێزترە، ئێمە ڕۆحییەكەالی الیەنە هونەرمەندەكان. بۆ كەسەكە، بۆ
ئەوپەڕی پیاودا.كەسەكەدەكەوێتە و نێوانژن پەیوەندیی لە لەخۆشەویستیدا،
شیعراندنوشیعراندنەكەشیئەوپەڕیئاماژەیەبۆحاڵەتەتایبەتییەدەروونییەكانی
وبەدەرەلەجیهانیزانستیئەوشتە،زانستینووسین،ڕەسمكردن،ڕۆمان.ئەوە
لەنێو تاك بچووكە، ئێمە الی لە زات ئاخر خۆیەتی. زاتی تەواو پێشبینییەكی
نەیانتوانیوە ئەوان نەبووە،چونكە بۆیەدروست زاتە ئەو كوژێنراوەتەوە. كۆمەڵدا
بۆ نەبوونیمن ببێتەشتێكیالوەكی. تەعمیم كە ئاراوە بهێننە ئەوتۆ حاڵەتێكی
ئەوەدەگەڕێتەوە.بەاڵملەالیمنپرسیارێكیدیكەدروستدەبێ:پرسیاریمنو
جیهان–منوەكهونەرمەند.منواباوەڕدەكەمكەپێویستەشتەكانتەواولەزاتی
هونەرمەندخۆیەوەبێنەدەرێ،منبڕوامبەوەنییەكەكێشەشەخسییەكانیكەسێك
پەیوەند ڕاستەكەدەشێكێشەسەخسییەكان كارێكیهونەری. بیرۆكەی بە ببن
بكرێنبەكێشەكانیجیهانەوە،بەاڵمدەبێئەوەشبڵێم،كەنەكتەنهاپەیوەندكردن
بەكێشەكانەوەشیاوە،بەڵكوهەروەهابەوشتانەشەوەكەلەجیهانداڕوودەدەن،
بدرێنەوە. نیشان خۆیان وەك ڕواڵەتییەكان شەخسییە شتە ناشێ لێرەدا بەاڵم
بێگومانئەمەدەكەوێتەسەرئاستیڕۆشنبیری،واتاكەسبەچڕۆشنبیرییەككار
دەكات.بەڕاستیگۆرانیواهەیەكەزۆرموزعیجە،یاندروستكردنیڕەسمیشێخ
مەحمود.ئایاجیهانچئینتەرەسەیەكیبۆئەمڕەسمەهەیە؟ئەمڕەسمەشتێكەكە
تەنهالەقاڵبێكیبچووكیداخراودادەمێنێتەوە.بەاڵمبالەنموونەیەكیدیبدوێین:
جەنگێكی حاڵەتی لە نین گوزارشت تابلۆیانە ئەو ئایا پیكاسۆ! تابلۆكانی بڕوانە
ناوخۆ؟بۆپیكاسۆتوانیوییەتیئەوئیشەیخۆیبەجیهانیبكاتوئێمەناتوانین؟
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حاڵەتی لە ئەوا بكەین، ئیش ئەوەدا و ئەمە و ئەنفال و هەڵەبجە لە گەر ئێمە
هەڵەبجە گەر دەبینین. سیاسیدا حاڵەتێكی لە ئەوانە ئێمە دەیانبینین، بچووكدا
تەنهاوەكهەڵبجەبهێڵرێتەوەومەوزوعەئێستێتیكییەكەی،مەوزوعیجوانییەكەی،
بقرتێنین،ئەوائێمەغەدرێكی هونەرییەكەی،پەیوەندییەكەیبەهەمووجیهانەوە،
لێرەدازاتهوشیاریی نادەین.گەر ئەنجام لێدەكەینوكارێكیهونەریش گەورەی
لەسەردەرەوەنەبێولەخۆیدائیشبكات،ئەوسائیشكالییەتێكیهونەرییگەورە
دروستدەكات.بەاڵمگەرزاتلەزاتێتییخۆیەوە،لەتەنیاییخۆیەوەئیشبكات،
گەرهوشیاربێلەدەرەوەیشتەكانیخۆی،ئەوساشتەكانیخۆیبەشێوەیەكی
گەورەتردروستدەكات.منلەمحاڵەتەدادووشێوەیمندەبینم.الیئێمەمننییە
وكەچیهەموویانباسیمندەكەن.بەاڵمچمنێك؟ئایائەومنەكەگوزارشتلە
خۆیدەكاتیانمنێكیڕواڵەتی؟ئەومنەكەبەهەمووجیهانەوەبەندەیانمنێك

لەنێوچێوەیچەپاندنوڕواڵەتدا؟
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پاشكۆ

ژیاننامەیهونەرمەندەكان

گارا

1955لەشۆراو/كەركوكهاتۆتەجیهانەوە
خوێندنیسەرەتاییوئامادەییلەكەركوك

1982تەواوكردنیكۆلێژیزانست،بەشیجیۆلۆجیلەزانكۆیموسڵ
فێربوونوخوێندنیهونەر:

-1973الیمامۆستافەخریجەالل/كەركوك
-1976-1982الیمامۆستایاننەجیبیونس،زرارئەلقەدۆ،ڕاكاندەبدوبلە

زانكۆیموسڵ
هەڵبژاردەیەكلەپێشانگاهاوبەشەكان:

1973قوتابخانەیئیمامقاسملەگەڵئەیوبشەریفوئاریبابان)یەكەمپیشانگا(
1979فیستیڤاڵیزانكۆكانیعێراق–زانكۆیموسڵ
1980فیستیڤاڵیزانكۆكانیعێراق–زانكۆیبەغدا
1981فیستیڤاڵیزانكۆكانیعێراق–زانكۆیبەسرە

1983پێشانگایەكیهاوبەشلەسورداش
1983پێشانگایەكیهاوبەشلەكۆتەڵ

سااڵنی1990،1989،1988،1987،پێشانگایهاوبەشلەگوندیلۆرهاوپتنلە
هەرێمیهێسن/ئەڵمانیا

1990/1989/1988پێشانگایسااڵنەیهونەرمەندانیگوێتینگنلەخانەیهونەرمەندان
لەشاریگوێتینگن/ئەڵمانیا

شاری گەلەری لە ئاشافنبورگ/ئەڵمانیا، شاری لە هاوبەش پێشانگایەكی 1988
ئاشافنبورگ

1990لەخانەیهونەر)Kunsthaus(لەهامبورگ/ئەڵمانیا
1991گالەریشاریئاشافنبورگ/ئەڵمانیا
1991مۆزەیشارلەشاریسۆفیا/بولگاریا

1991ئەنستیتویگوێتەلەشاریئەسینا/یۆنان
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1991گەلەرینواسا)Naussa(لەیۆنان
1991مۆزەیتێسالونیكیبۆهونەریهاوچەرخلەشاریتێسالونیكی/یۆنان

1991،1992پێشانگایسااڵنەییەكێتیهونەرمەندانیفرایبورگلەشاریفرایبورگ/
ئەڵمانیا

1993بینالەیگۆڕینەوەیهزر)exchangethought(لەشاریجانمای/
تایالند

1996گەلەری6811لەشاریكۆلۆنیا/ئەڵمانیا
GalerieElisabethdenBiemandeHaas2001،لەئەمستەردام/

هۆلالند
GalerieLargus2006،2003لەكۆلۆنیا/ئەڵمانیا

2005،2006گەلەریكالیگالەتونس/تونس
2007فێستیڤالیهونەریشێوەكاریلەشاریمحرس/تونس

هەڵبژاردەیەكلەپێشانگاتایبەتییەكان
1980یەكەمپێشانگالەمۆزەیهونەر،زانكۆیموسڵ

GalerieinderWeststadt1987لەشاریهۆخهایم/ئەڵمانیا)یەكەمین
پێشانگایتایبەتیلەئەڵمانیا(

Freie( فــرایــبــورگ/ئــەڵــمــانــیــا ــە ل ـــازاد ئ هــونــەرمــەنــدانــی یەكێتی 1993
)KünstlergruppeFreiburg

1994و2004گالەریییوتافینك)GalerieJuttaFink(لەهایتەرسهایم/
ئەڵمانیا

1996گالەریئارتینگ)Galeriearting(لەشاریكۆلۆنیا/ئەڵمانیا
1997هۆڵیكونستفۆروم)Kunstforum(لەشاریبۆن/ئەڵمانیا

2004پێشانگایەكیبچووكبەبۆنەیبنینیەوەیشاریكەركوكپاش22ساڵلە
قشلەیشاریكەركوك.

2005هۆڵیسەندیكایهونەرمەندانلەشاریكۆلۆنیا/ئەڵمانیا

ئێستافێرخوازەلەزانكۆیكۆلۆنیا،ئەڵمانیالەبەشەكانی:
-مێژوویهونەر

-پەروەردەیهونەر
-زانستیئیسالم



469

نووسینەكانی:
1-هونەریشێوەكاریمۆدێرن،هەولێر2005

2-چەندنووسینێكلەگۆڤارەكانی»یەكگرتن«،»رەهەند«،»شێوەكار«،»ئایندە«.

سیمینارەكانی:
ڕیالیزمی قوتابخانەی هونەری و نازی هونەری نێوان لە لەیەكچووەكان 1-الیەنە

سۆسیالیستیلەسلێمانیوهەولێر)ساڵی2004(
2-فەزا)راوم(لەهونەریشێوەكاریمۆدێرندا)بلۆكسیمینار(لەشاریسلێمانی.

شیروانخان

1979لەسلێمانی/عێراقهاتۆتەجیهانەوە
1990-1995خوێندنلەپەیمانگەیهونەرەجوانەكانلەسلێمانی

1998-2001خوێندنلەئاكادیمیایهونەر،زانكۆیماینتس/ئەڵمانیا)لەالیخانمی
پڕۆفیسۆركریستابیدەربێك(

2001-2003خوێندنلەشتێدلشولە)Städelschule(لەفرانكفورت)فێرگەی
پێگەیاندنیمامۆستالەالیهێرماننیچ(

هەڵبژاردەیەكلەپێشانگاكان
1998پێشانگایەكیتایبەتیپەیكەرلەسلێمانی

1999ئینستاالسیۆنیڕووناكیلەسلێمانی
1999ئینستاالسیۆنلەمۆزەیشارەوانیلەسلێمانی

2000سیمپۆزیومیپەیكەرلەڕۆم/ئیتالیا
2001سیمپۆزیومیپەیكەرلەساالمانكا/ئیسپانیا

2002پێشانگای»پۆئیزیس«لەكرۆیتسگانگیسانكتشتێفانلەماینتس/ئەڵمانیا
)پێكەوەلەتەكفرێدهێلممێنێكس(

2003پێشانگایتایبەتلەبیففارشتودیۆلەفرانكفورتئامماین/ئەڵمانیا
2003ئەبزۆلڤێنتلەشتێدلموزیۆملەفرانكفورتئامماین/ئەڵمانیا

2003ئارتبینالەلەشاریقە
2004Largusm2150لەكۆلۆنیا/ئەڵمانیا
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2005پێشانگالەكونست-شتاتسیۆنلەزانكتپێتەر،كۆلۆنیا/ئەڵمانیا
2006فیستیڤاڵیئینتەرناسیۆنالیفیلم)TiranaInternationalFilm(لە

تیرانا/ئەلبانیا
هەڵبژاردەیەكلەڤیدیۆفیلمەكان

2002ڤیدیۆئینستاالسیۆن،بێناونیشان،لەماینتس/ئەڵمانیا
2003پێرفۆڕمانس،بێناونیشان،لەعێراق
2005فیلمیئێكسپێریمێنتال،گولەبەڕۆژە

2006ڤیدیۆپێرفۆڕمانس،بێناونیشان،لەعێراق
)WaterWell(2006فیلمیئێكسپێریمێنتالیدۆكومێنتار،واتەروێل
)ArtArtLabor(پرۆژەكانیلەچێوەیتاقیگەیهونەرهونەردا

زانكت مێنێكس)كونست-شتاتسیۆن فرێدهێلم د. لەتەك پێكەوە پرۆژەیەك 2003
پێتەر،كۆلۆنیا/ئەڵمانیا(

وۆركشۆپ»61،5*58*47،7«لەعێراق
MIT بەڕێوەبەری و )پڕۆفیسۆر باوەر مێتا ئوتە خانم لەتەك پرۆژەیەك 2005
ویالیەتە / كامبریج تەالرسازی، ئەنستیتوی لە ،Visual Arts Program

یەكگرتووەكانیئەمەریكا(
2006پرۆژەیەكپێكەوەلەتەكئینگۆمێلەر)ئەنستیتویگرافیكوهونەریكتێب/

الیپتسیگ(ود.فرێدهێلممێنێكس
بواری لە )پڕۆفیسۆر دۆدەرەر پ. ئیڤۆن خانم لەتەك پێكەوە پرۆژەیەك 2006

GanderMediaDesignلەزانكۆیتەكنیكیدیوسلدۆرف(
2006پرۆژەیەكلەتەكد.مێمەتسیرای)دكتۆرلەكایەیپێرفۆڕمانسوتیاتەردا،

ئیستەنبول/توركیا(
2007پرۆژەیەكلەتەكد.چارلسمێروێزەر)بەڕێوەبەریهونەریوكوراتۆرد(لە

بینالەی2006یسیدنی/ئوسترالیا
2007-وۆركشۆپسەبارەتبەكێشەیڕاوم)فەزا(پێكەوەلەتەكلێڤێنتكونت

)لەعێراق(
-پرۆژەیەكپێكەوەلەتەكهونەرمەندانیكوردلەزانكۆیگرافیكوهونەریكتێب،

الیپتسیگ/ئەڵمانیا
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ئاڤانسدیقحەسەن

1974لەسلێمانیهاتۆتەجیهانەوە
1994تەواوكردنیدیراسەلەپەیمانگایهونەرەجوانەكانلەسلێمانی

2004تەواوكردنیدیراسەیهونەریشێوەكاریئازادلەزانكۆییۆهانسگوتنبێرگ
)ماینتس/ئەڵمانیا(

پیشانگاكان:
2000لەمۆزەیشارەوانیسلێمانی

2001لەگەڵپڕۆفیسۆرتسینیوكلەشاریمیونشن/ئەڵمانیا
2002گالەریM-Artلەشاریڤین/نەمسا

InternKunstvonFrauen2003لەشاریڤین/نەمسا
KunstauktionSOS–Mitmensch2003لەشاریڤین/نەمسا
Kreuzgang2004لەSankStephanلەشاریماینتس/ئەڵمانیا

Largus150m32004لەشاریكۆلۆنیا/ئەڵمانیا
KommunaleGalerie2005لەشاریدارمشتات/ئەڵمانیا

ZeitundRaum2007لەگالەرییسەردەم/سلێمانی
Kunsthof2009لەكایزەرسالوتەرن/ئەڵمانیا
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شیروانخان
)TheCure(لەگۆرانییەكیگرووپی ئەگرت ڕۆژانەداگوێم لەم
ناومۆسیقایشەپۆلی لە ناونیشانی)Lullaby(.ئەمگرووپە بە
ڕەشپۆش هەمیشە  و بەناوبانگن دا »Darkwave« تاریكدا
دەرئەكەون.ئەمگۆرانیەباسلەكەسێكدەكاتكەلەشەوێكیتەنهادا
جاڵجاڵۆكەیاكهاتۆتەژوورەكەیەوەوخەڕیكیبەخوانكردنیجەستەی
ئەوە.ئەمیشلەنێوترسیخۆیدابێهیواماوەتەوەوهەستبەپرۆسەی
خواردنەكەئەكاتكەچۆنجەستەیلەالیەنجاڵجاڵۆكەكەوەهەزاران
كونیتێئەبێت.لەكۆتاییگۆرانییەكەدائەڵێتخۆئەزانمكەبەیانی
لەخەوهەڵئەستم،بەاڵمجاڵجاڵۆكەكەهەربەبرسێتیلەژوورەكەمدا
ماوەتەوە.)لەكاتێكیشداكەدڵنیایەكەتەواویڕووداوەكانیپێشوو
بابەتێك بەشێكبوونلەخەونێك،بەاڵمدواجارترسخۆیوەك
الیئەمماوەتەوە،تائەوكاتەیلەخەوەكەیبەخەبەرهاتووەو
هەستبەبوونیهەمانترسەدەكات،نەوەكلەگەڵبەخەبەرهاتنیدا
ئەوترسەشڕەویبێتەوە.واتامانەوەیئەمترسەپابەندەبەمانەوەی

جاڵجاڵۆكەكەلەژوورەكەدا(.
لەگەڵگوێلێبوونلەمگۆرانییە،بیرملەمێژوویدەسەاڵتیستەمكاری
لەكوردستاندادەكردەوە،ئەودەسەاڵتەیكەتائەمڕۆچۆنكاریگەری
لەسەرتێكشكاندنیكەسێتیتاكیكوردكردووە.لەپاڵدادەبینینكە
چۆنلەساڵەكانیهەشتاكانیسەدەیپێشوودا،لەڕێیسەركوتكاری
ئەوڕژێمەیپێشووەوەچۆنتاكیكوردتووشیبێهیواییەكیگەورە
ببوو.پاشانلەدوایڕاپەڕینەوەواماندەبینیكەهیوایەكهەیەلەپاش
ئەوڕژێمەیپێشوو لەدەرەنجامیسەركوتكاری بێهیواییەیكە ئەو

ئایاهونەرمەندانچڕۆڵێکدەبیننلەمگۆرانکاریانەدا؟

شیروانخان
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پراكتیزەیدەكرد.بەاڵمئەمڕۆپاشدوودەیەلەئەزموونمانلەمهەرێمەدا،دەبینین
هێشتالەسایەیدەسەاڵتێكداژیاندەگوزەرێنینكەبەهیچشێوەیەككەنەوەكو
یاریدەدەرنییەبۆئەوەیخەونببینینوهیوامانبەداهاتووهەبێت،بەڵكوزەحمەتە
لەبێهیواییكەڵەكەبوویڕابردوولەگەڵبێهیواییئەمدوودەیەدادەربچین.كەواتە
دەتوانینبڵێینكەئەمدوودەیەیەیپاشڕاپەڕینهیچهیوایەكیتیاماندانەچاند
هەربۆیەبەهیچجۆرێكئەمدوودەیەیەناچێتەئەوئاستەیكەبڵێینشتێك
شوێنێكی دروستكردنی هۆی نەبوونەتە تائێستا چونكە گۆڕانەوە، بەناوی هەبێت
كۆمەاڵیەتی/كلتووریجیاوازكەكەسایەتییەكیجیاوازتریلەوكەسایەتیەبێهیوایەی

بەرلەخۆیبەرهەمهێنابێت.
لێرەداوەكبەراوردێكیبچووك،گەربەشێوەیەكیكورتباسێكلەوگۆڕانكاریانە
بكەینكەلەشەستەكاندابەسەركلتووریخۆرئاواداهات،بەخۆپیشاندانی)68(
كۆمااڵیەتی جیاوازەكانی بوارە لە كە گۆڕانكاریانەی ئەو هەموو تا قوتابیانەوە ی
و گشتی بە كۆمەاڵیەتییەكان دۆگما هەموو لە رەخنەگرتن بۆنمونە ڕوویــانــدا،
بەرامبەركۆمەڵێكپەیوەندیوەكپەیوەندی)خێزانی،نێوانجەستەیژنوپیاو،
خوشەویستی،سێكس(وهەروەهالەسەرئاستیسیاسیشرەخنەگرتنلەسیستەمی
سەرمایاداریلەهزریناسیۆنالیزموكۆلۆنیالزم،لەسەرئاستیكلتووریرەخنەگرتن
لەهزریڕاسیۆنالیمۆدێرنكەسیستەمێكیداخراوبووبۆدەستەبژێرێكیدیاریكراو
ئەگەر ڕۆژانە. ژیانی بۆناو كلتوور گەڕاندنەوەی بۆ هەوڵدان لەهەمانكاتدا مابۆوە،
بەنمونەباسلەمۆسیقایڕۆكبكەینلەدوایشەستەكانەوە،ئەتوانینباسلەدوو
Rolling(و)TheBeatles(گرووپیسەرەكیمۆسیقیبكەینكەئەوانیش
stons(ە.منلێرەداباسلەوگۆڕانكاریەیناومۆسیقایڕۆكناكەمكەبەسەر
ڕتموسیمۆسیقایپێشخۆیداكردویەتی،بەڵكوباسلەبەشداریكردنیئەمشێوازەلە
مۆسیقایەدەكەملەسەرجەمئەوگۆڕانكاریانەیلەكاتیخۆیانداهاتووتەكایەوە.لە
كاتێكداگرووپی)TheBeatles(لەگۆرانییەكانیاندازیاتربەشێوازێكینەرم
دەكەن. دژبەجەنگ هەڵوێستی مرۆڤ،خۆشەویستی، ئازادی لە باس مۆسیقا لە
زبر( )توندو شێوەیەكی بە )Rolling stons( گرووپی بەپێچەوانەوە بەاڵم
الڕەشوتێكشكاوەكەینێوژیانبەهەمووبێماناییوبێئومیدیەكییەوەپیشان
ژیان رەنگەكانی هەموو ئەیانەوێت  )Paint it Black( گۆرانی لە دەدات،
Rolling( كاری بێهیوایی. ئترۆپكی پیشاندانی بۆ هەوڵدەدەن و رەشبكەنەوە
stons(رەخنەگرتنەلەسەراپایمۆڕاڵوئەوماناچەقبەستوانەیناوژیانخۆی
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وڕشانەوەیەبەسەرهەمووئەوترادیتسیۆنەداكەئەودۆخەیبەرهەمهێنابوو.هەربە
تەنهابەرەخنەگرتنلەدەسەاڵتیسیاسینەوەستانەوە،بەڵكوئەوتوڕەییەبۆناو

فۆڕمیمۆسیقاخۆشیانئاڕاستەكرد.
كە بكەین ”فلوكسوس” ڕێڕەوی لە باس بەنمونە شێوەكاریدا هونەری لە ئەگەر
ئەوانیشلەژێركاریگەریئەوگۆڕانكاریانەیكەلەشەستەكانداڕوویاندادروسبوون.
گرتووە، كاریگەریان زۆر كۆمەاڵیەتی و سیاسی رەخنەی لەوەی جگە فلوكسوس
هەبووە. خۆشی هونەر بنەماكانی لەسەر كاریگەری رەخنەكانیان هەمانكاتدا لە
رەخنەگرتنلەهونەریدەستەبژێر،هونەرمەندوەكخالق،یانلەپەیوەندینێوان
هونەرییە” كاری ژیانش و ژیانە هونەر ”كاری ئەمان بۆ چونكە خەڵك، هونەرو
كەواتەهونەرفۆڕمێكیوەستاوینییە،بەڵكووەكڕووداوێكسەیردەكرێت،پرۆسە
ئامێزە.فلوكسوسجگەلەوەیرەخنەیەكیتوندیئاڕاستەیپێگەیهونەریمۆدێرن
دەكاتبەوەیكەپێوەندیلەگەڵژیاندانەماوە،لەهەمانكاتدارەخنەلەفۆڕمیناو
هونەروپرسیارەكانیناوئێستێتیكدەگرێت،چونكەكاریهونەرییبەرهەمیخالقێك
چەند نێوان لە كۆلێكتیڤە ڕووداوێكی بەڵكو نییە، رەها سوبیەكتێكی یان نییە،
رەخنەیە ئەم كاتێكدا لە بەرهەمدێت. جیاوازدا گرووپێكی یانچەند سوبیەكتێكدا
لەنێوكایەیهونەریداسەریهەڵداوە،بەاڵمكاریگەریشیبەسەركلتووریسیاسیئەو
گەڕاندنەوەی هەوڵی زیاتر دەوڵەت هەفتاكانەوە دوای لە هەبووە، سەردەمەشەوە
هونەربۆنێوژیاندەدات،لەڕێیكردنەوەینێوەندیكلتووریلەناوگەڕەكەكاندا
خەڵك گەشەپێكردنی لە یارمەتیدەربوو كە كلتووری ستروكتورێكی دابینكردنی و
كلتووری دەزگا ناو لە تەنها كە كارێك ببێتە كلتوور نەوەك داهێناندا. بواری لە

نوخبەیەكانداوەكگەلەری،مۆزەخانە،بەرهەمبێت.
ڕوودەدات كوردستاندا لە ئێستا كە گۆڕانكاریانە لەم پێدەكەم هەستی من ئەوەی
ئەم بەرامبەر لە دەیەوێت كە بارێكدایە، لە هونەرییەكان گرووپە زۆری ڕۆڵی و
دۆخەهەڵوێستێكیسیاسیوەربگرێت،لەڕێیمانیفیستنووسینەوەیانچاالكییە
ئەم هاواڵتییەك هەر وەك ئەتوانن كاتیدا هەموو لە ئەمان كە هونەرییەكانیانەوە.
هونەرمەند وەك دەیانەوێت گرووپانە ئەم بەاڵم هەبێت، سیاسیەیان هەڵوێستە
هەڵوێستوەربگرن.پرسیارەكەئەوەیەئایائەوهەمووهەڵوێستەجیاوازانەچڕۆڵێك

دەبیننلەوگۆڕانكارییانەدا؟
بۆوەاڵمیئەمپرسیارەئەتوانینبچینەالی)نیكۆالسلومان(كەپێیوایەكۆمەڵگا
پێكهاتوەلەسیستەمێكیكۆمۆنیكەیشن،ئەمسیستەمەبەهۆیپەیوەندینێوانچەند
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كایەیەكییانسیستەمێكیجیاوازوەككۆمەاڵیەتی،سیاسی،ئابووری،كلتووریو
بۆ دەكەن. دروست كۆمەڵگا سیستەمی بەیەكەوە كە بووە، دروست خێزان..هتد
هەموو ئەو ناو لە ئۆتۆنۆم شوناسێكی وەك ئەوەی بۆ هەمووسیستەمێك لومان
سیستەمانەیتردابمێنێتەوەدەبێتتوانایئەوەیهەبێتكەلەناوجیاوازییەكانی
خۆی سیستەمەكەی خۆیدا دەرەوەی لەگەڵ پەیوەندی لە هەمانكاتدا لە و خۆی
سەربەخۆ كایەیەكی وەك ئەگەر سیستەمێك هەموو كەواتە بهێنێتەوە، بەرهەم
”دەرەوە”ی و ”ناوەوە” لەگەڵ بێت ئەكتیڤدا پەیوەندییەكی لە دەبێت بمێنێتەوە
پێكهاتووە، كۆمەڵێكسیستەمیجیاواز)هیتروگێن( لە كۆمەڵگا لومان بۆ خۆی.
سیستەمێكی لە نەك دەبێت، دروست كۆمۆنیكەیشن جیاوازیانەوە ئەو هەموو بە

)هۆموگێن(لەیەكچوو.
لێرەوەبەشداریكردنیهونەرمەندانلەمخۆپیشاندانەدالەرێیئەوچاالكییەجیاوازانەوە،
خۆیان سیستەمەكەی دەرەوەی بەڕووی كە خۆیانە سیاسی هەڵوێستێكی بەتەنها
نیشانیدەدەن.بەاڵمكێشەكەلەوەدایەئەمهەڵوێستەبەرەو”دەرەوە”رەنگدانەوەی
”ناوەوەی”سیستەمیناوكایەهونەرییەكەیخۆینییە،بەڵكوبەتەنهاهەستكردنە
بەئامەدەییدەسەاڵتێكیسیاسیلەدەرەوەیخۆی.ئاخرخۆئەمسیستمەلەگەڵ
ئەو دانوستان، بەر نەكەوتووەتە خۆیەوە سیستەمەكەی ناو لە دەسەاڵت چەمكی
دەیەوێتبەرەودەرەوەیخۆیهەڵوێستێكیشۆڕشگێڕانەیهەبێت،بەاڵمتائێستا
چەمكیدەسەاڵتلەناوكایەكلتوورییەكەدابەبەردەوامیبەرهەمدێتەوە.لەكاتێكدا
دەیەوێتلەمساتەوەختەدالەگەڵهەمووچینەكانیكۆمەڵگادابەشداربێت،بەاڵم
داخراودایە. دۆخێكی لە كۆمەڵگادا بەڕووی خۆی كلتوورییەكەی كایە سیستەمی
لەگەڵ ناشتوانن ناوەوە،كەواتە بەرەو ئەكتیڤدانین دیالۆگێكی لە ئەمهەڵوێستانە
جیاوازییەكانی لەناو گرووپانە ئەم لەهەمانكاتدا دیالۆگدابن. لە خۆیاندا دەرەوەی
لەناویەكهەڵوێستیگشتیدادەبیننەوە، ناكەن،بەڵكوخۆیان خۆیاندابەشداریی
بۆیەهەموویانلەدۆخێكیهۆموگێندان.كەواتەكۆمۆنیكەیشنلەمبەشداریكردنەدا
لەنێوانئەوانوخەڵكدالەئارادانییە.هەمووئەوگرووپەجیاوازانەوەككایەیەكی
هونەریئامەدەنین،بەڵكووەكهەرهاواڵتیەككەدەخوازنهەڵوێستێكیسیاسیان

هەبێت.
كە نییە فیزیكی پێكهاتەیەكی شوێن لیفیڤرە هینری فەڕەنسی سوسیۆلۆژی بۆ
ژیانی و كۆمەاڵیەتییەكانەوە پێكهاتە ڕێی لە شوێن بەڵكو بژین، تێدا مرۆڤەكان
بەڵكو دەژی تێدا مرۆڤی هەیەو نەك شوێن كەواتە دروستدەكرێت، ڕۆژانەییەوە
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شوێنبەرهەمدەهێنرێت.دەكرێتبۆلێفڤرە”هەرشۆڕشێككەنەیتوانیشوێنیكی
بەبی چونكە دۆڕاندویەتی”. ئەوا بەرهەمبهێنێت پێشخۆی لە جیاوازتر كۆمەاڵیاتی
لەڕێیمیدیاكانەوەدەیبینم،ئەمویستی شوێنهیچشتێكڕوونادات.ئەوەیمن
گۆڕاندنیسیستەمیسیاسیەزۆرجیاوازترنییەوەكلەویستینەوەداكاندا،چونكە
ئەوانیشسیستەمیدەسەاڵتیانگۆڕی،بەاڵمچەمكیدەسەاڵتلەناوكایەكولتووری،
كۆمەاڵیەتی،پەروەردە،خێزان...هتدبەبەردەوامیوەككەلوپەلیپێویستیڕۆژانە

هەردەمبەرهەمهێنراوەتەوە.
چۆنێتی پرسیارلە دەبێت هەبێت، هەڵوێستمان ڕووداوەكە لە ئەوەی پێش كەواتە
دروستبوونیئەوشۆینەكۆمەاڵیەتیەیبكەینكەلەدواینەوەدەكانەوەدروستمان
كردووەوئێستاخواستیئەوەمانهەیەكەشوێنێكیدیلەبریئەوبەرهەمبهێنین؟
ئایائەوگرووپەكلتووریەجیاوازانەبەوسیستەمەیكەكاریپێدەكەنچیئەتوانن

بۆداهاتووبەرهەمبهێنن؟
ئەگەرلێرەدابەگشتیباسلەمێژووییهونەریشێوەكاریبكەینلەكوردستان،
بووە هونەرمەندەكە تاكەكەسی دەربڕینێكی زیاتر هونەرمەندان ڕۆڵی من بەبڕوای
ناو بۆ وەاڵمێك وەك وێنەیەك دروستكردنی تر بەشێوەیەكی ــان، ــەرووداوەك ل
بەرهەمدێنێت، خۆی دەرەوەی بۆ وەاڵم هونەرمەندەكان ئەوەندەی ــان. ڕووداوەك
ئەو كە نییە خۆی هونەرییەكەی كایە سیاقی لە)كۆنتێكست( پرسیاری ئەوەندە

وەاڵمەیتێیدابەرهەمهاتووە.
پێشوودا سااڵنەی لەم كە بكەین رەخنانە لەو باسێك ئەگەر دی، جۆرێكی بە 
كە ئەوەیە پەیكەرسازیدا، هونەری لە بەتایبەتی كراون شێوەكاریدا هونەری لە
هونەرمەنداندەبێتزیاتركاریگەریانهەبێتلەبونیادنانەوەییادەوەرەمێژووییەكاندا
ویانلەجوانكردنیشاردا،لەڕێیدروستكردنیمۆنۆمێنتلەوشوێنەیڕووداوەكان
تیاداڕوویداوە،یانپەیكەردروستكردنبۆشوێنەگشتییەكان.لەهەمانكاتدادەبێت
لە نەك هەڵبژێرن كارە ئەم بۆ پەیوەندیدارەكانكەسیشیاو كلتووریە دامودەزگا
كە ئەوەیە رەخنەكە هونەریش ئاستی سەر لە حیزبییەوە. دەستتێوەردانی ڕێی
هونەرماندەكانبۆدروستكردنیمۆنۆمێنتێكیانپەیكەرێكدەبێترەچاویشوێنو
ئەوتەالرسازیانەبكەنكەلەوشوێنەداهەنیاندەبێتئەوپەیكەرانەبەماتیریالی
بابەتی لە رەخنەكان كەواتە بمێننەوە. زیاتر كاتێكی بۆ ئەوەی بۆ بكرێن باشتر
ماتریالیهونەریوهونەرمەندانیشارەزالەسەرئاستیتەكنیكیداخۆیدەبینێتەوە.
لە بابەتیرەخنە ئەمەلەكاتێكداهونەرمەندپرسیاریهەیەكەتائێستانەبۆتە
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الی،ئایاكارەساتێكیانڕووداوێكیمێژووییدەكرێتبەپەیكەرێكیانلەفۆڕمێكدا
بیرەوەرییە ئەو لەگەڵ مامەڵەكردن بۆ حكومییەكان دامــەزراوە ئایا دابڕێژرێت؟

گشتیانەداچستراتیژییەكپەیڕەودەكەن؟
دەزگا لە یان بگیرێت، هونەرییەكان كارە ماتریالی لە رەخنە پێشئەوەی كەواتە
دەبێت بدۆزێتەوە. پەكەرانە ئەو دروستكردنی بۆ كەكەسیشیاوتر كلتوورییەكان
بۆنمونە بكرێت. هونەرییەكان كارە هونەری سیستەمی ئاڕاستەی لەالیەك رەخنە
ئەوپەیكەرانەیكەبۆكارەساتیهەڵەبجەكراوەئەگەربەباشترینماتریالییانلە
گونچاوترینشوێنیهەڵەنجەدادابنرێت،دەتوانێتئەوكارەساتەپڕلەگرێیاویەلە
فۆڕمێكیوەستاودابۆئێستاوهەموونەوەكانیدوارۆژوەكڕاستیەكنیشانبدات؟
چونكەمێژووخۆیڕاستییەكیوەستاوونەگۆڕنییە،مێژووهەردەملەئێستامانەوە
بەجۆرێكیتردەخوێندرێتەوە.وەك)سگرتسیگرسۆن(دەڵیت”رابردووداهاتوویەكی
درێژخایانیهەیە”.بۆنمونەكارەساتیهەلەبجەلەمسااڵنەدانەكوەكدەستدرێژی
كردنێكیدوژمنكارانەیدەرەكیبووبەبابەتیناومیدیاكان،بەڵكووەكهەڵەیەكی
سیاسیناوخۆییحیزبەكوردییەكانلەبەینییەكێتیوگۆڕاندالەكاتیهەڵبژاردندا.
دوایزیاترلەبیستساڵكارەساتیهەڵەبجەبەجۆرێكیترخوێندرایەوە.كەواتە
هەموو ساتێكدا هەموو لە ئەتوانن كراون هەڵەبجە بۆ كە پەیكەرانەی ئەو ئایا

نادیارەكانیئەوكارەساتەبەبینەرپیشانبدەن.
لەالیەكیدیدەبێترەخنەئاڕاستەیسیاسەتیكلتووریلەكوردستاندابكرێت،چۆن
لەڕێیكایەهونەرییەكانەوەمامەڵەلەگەڵئەوبیرەوەریەمێژووییانەدادەكات.كەزۆر
نزیكایاتیلەگەڵسیاسیەتیمۆنۆپۆڵكردنیسەردەمیدەسەاڵتەناسیۆنالزمەكانیان
واڵتەسۆسیالستاكانداهەیە.كەدەسەاڵتهەردەمهەوڵدەداتلەڕێیدروستكردنی
مۆنۆمێنتێكەوەوێنەیەكیخۆیبۆئەوڕووداوەبكاتەوێنەیەكبۆبیرەوەریگشتی.
لەسنوری مێژووییەكان ڕاستییە كە دەیبینین كوردستان لە بەڕاشكاوی ئەمە كە
مۆنۆپۆڵ گشتی بیرەوەری  دەخوێندرێتەوەو جۆرێكیتر بە بێت هەردەسەاڵتێكدا
دەكرێتوسمبۆلەكاندابەشدەكرێتبەسەردیدەسیاسییەكاندا،نەكخەڵكخۆی
وەكتاكێكیئازادلەگەڵمێژوووبیرەوەریگشتیدالەبەركەوتنێكیئەكتیڤدابێت،
بەڵكوئێمەڕووداوەمێژووییەكانیخۆمانلەڕێیئەووێنانەوەدەبینینكەمیدیای
حیزبیبۆماندروستدەكرێت.)بۆنمونەئەووێنەیەیكەیەكێتیبۆشێخمەحمودی
دروستكردبووبەمەلیكمەحمودناودەبرائەوەیپارتیبەخولەقۆپچە(كەواتە
بخاتە هونەردا لەگەڵ سیاسی دەسەاڵتی مامەڵەكردنی جۆنێتی دەبێت هونەرمەند
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بەرهەمهێنانەوەی دووبارە یاریدەدەری وەك هونەری هەردەم كە پرسیارەوە، ژێر
سمبۆلەكانیدەسەاڵتیخۆیلەشوێنەگشتییەكانداسەیركردووە.

لەهەمانكاتداستراتیژوسیاسەتیكلتووریدامەزراوەكلتووریەحكومییەكانبخەینە
ژێرپرسیارەوەكەخۆیلەسیستەمیدامەزراوەیەكیسەنترالیستیوەكوەزارەتی
ماوەتەوە، جاران خۆرهااڵتی بلۆكی سۆسیالستەكانی دەوڵەتە وەك كە ڕۆشنبیری
كەزۆرترینپرۆژەبۆیادەوەرییەنەتەوەییەكانبۆدیدێكیتایبەتیحیزبیدەكات.
ڕێكخراویهونەرمەندانكەتائێستاشنەیانتوانیوەلەژێركاریگەریئیدولۆگیحیزبی
دەربچنوسەربەخۆكاربكەن.كەكاریسەرەكیئەمدەزگایانەڕێكخستنیفیستیڤاڵی
بۆ دیاریكراو وێنەیەكی و سیاسی پڕوپاگەندەیەكی وەك پرۆژەكان كە نەتەوەییە
ڕووداوەكاندروستدەكەن.كەئەمسیاسەتیكلتووریەوایكردووەكەدەسەاڵتهەردەم
ئەوبودجەیەیكەبۆالیەنیكلتووریتەرخاندەكاتلەڕاستیدابۆمانەوەیماناكانی
خۆیەتیلەناوڕۆژانەدا،نەككلتووروەككایەیەكیسەرەكیهەوڵیكارئاسانیو
ڕێخۆشكردنبۆداهێنانبداتلەناوكۆمەڵگادا.بەاڵمبۆمنڕەخنەكەبەتەنهاخۆی
لەوەدانابینێتەوەكەبڵێمئەوستراتیژیەیكلتووریسیاسییانپرۆگرامەكانیئەو
دامەزراوانەكەنابنەهۆیدروسبوونیداهێنان،كاریگەرینێگەتیڤیبەتەنهالەسەردۆخی
هونەریبەجێدێڵیت،بەڵكوداهێنانیەكێكەلەكایەهەرەسەرەكییەئابوورییەكان
بەرهەمهێنان پیشەسازیدا كۆمەڵگای لە چونكە زانیاریدا”، ”كۆمەڵگای ئێستای لە
بە دوایهەشتاكانەوە لە بەاڵم دەبینییەوە، ماتریاڵدا)هارتوێر(خۆی لەشێوەی
وێر( بەرهەمهێنانی)سۆفت بۆ دەگۆڕدرێت دۆخە ئەم دیجیتاڵ، شۆڕشی هاتنی
لێرەدابۆپێشكەوتنیئابووریوەكلەسەردەمیپیشەسازیداكەزیاترپێویستیبە
توانایجەستەییبوو،لەسەردەمیزانیاریداپێویستیبەزانینوداهێنانهەیەبۆ
بەرهەمهێنان.بۆنمونەپرۆگرامەكانیانبەرهەمەدیجیتاڵییەكان.بۆنمونەلەدوای
نەوەدەكانەوەباسلە”ئابوورییەكیداهێنەر”دەكرێتكەزۆربەیشارەكانلەسەر
ئەوسیستەمیئابوورییەكاردەكەن،وەكلەندەن،ڤییەننا،ئەمستەردام،بەرلین،،
بۆنمونەلەبەرلینلە2009دا21%داهاتیشارلەبەشەكلتوورییەكانەوەهاتووە
وەكمیدیاتازە،دیزاین،مۆسیقا،مۆزەخانە.لێرەداداهێنانوەككایەیەكیئابووری
كۆمەاڵیەتیسەیردەكرێت،لەهەرشارێكوزەیداهێنانیزۆربێتئەوائابوورییەكی
بەهێزیدەبێت.كەواتەئەگەرسەیریدۆخیكلتووریشاریسلێمانیبكەینوەك
شارێكیكلتووری،دەبینیننەكسیاسەتیكلتووریئەموزەكلتوورییەهەردەموەك
نمایشكردنیئیدۆلۆگیسیاسیبینیوە،ئەمەلەالیەكنەهێشتنیجیاوازییەكانیناو
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شاردا كۆمەاڵیەتی و سیاسی فەزای لەسەر نێگەتیڤی كاردانەوەی كە كۆمەڵگایە
دەبێت،لەالیەكیتربایەخنەدانبەووزەكلتووریەكاریگەرینێگەتیڤیلەسەردۆخی
لە 90 بكەین% ئێستایكوردستان داهاتی ئەگەرسەیری دەبێت، ئابووریشاردا
فرۆشتنینەوتەوەدێت،نەكلەبەرهامهێنانیناوخۆیی،پرسیارەكەلەوەدایەكاتێك
كوردستان شارانەی ئەم بچێت كەمبوونەوە بەرەو نەوت كە ساڵیتر ۵0 بۆ 40 لە
بەچیدەژین؟!كەواتەسیاسەتیكلتووریدەتوانێتپالنێكیبۆكلتوورهەبێتكە
وەكفاكتەریكیئابووریشارببینرێت.منلێرەوەنامەوێتهونەربەتەنهابەالیەنی
هونەر كاریگەری دەتوانین نمونەیەوە ئەو ڕێی لە بەڵكو گرێبدەمەوە، ئابوورییەوە
لەسەرژیانیڕۆژانەیخەڵكبەشێوەیەكیترپیشانبدەینكەهونەردەتوانێت
لەقەیرانەكۆمەاڵیەتی،ئابووری،سیاسییەكانداكاریگەرییەكیڕاستەوخۆیهەبێت.
پەیوەندییەكی كە بكات سەرەكییەكان هەر كێشە لە پرسیار لە دەتوانێت هونەر

ڕاستەوخۆیبەسەرئێستاوداهاتوویهەمووكۆمەڵگایەوەهەیە.
ئەگەرلەكۆتاییدابەنمونەباسلەهونەرمەندیئەمەریكیماركلومباردیبكەمكە
لەڕێیكارەهێڵكارییەكانییەوەچكاریگەرییەكیهەبووەبەسەرستراكتۆریدەسەاڵت
لەئەمەریكا.لومباردیلەدوایلێكۆڵینەوەوكۆكردنەوەیزانیارییەكیزۆرلەسەر
سیستەمیسیاسی/ئابووریلەئەمەریكا،ئەمزانیاریانەدەكاتەلەكارێكیهێڵكاریی
وهەمووئەوپەیوەندیانەینێوانكەسایەتییەسیاسییەكانوكارگەپیشەسازییەكان
كەلەلێكۆڵینەوەكانیداكۆیكردۆتەوەپیشانیدەدات،لەڕێیئەوهێڵكارییانەوە
هەمووپەیوەندییەشاراوەكانیدەسەاڵتیسیاسیدەردەكەوێتئەمەلەكاتێكدائەم
هێڵكارییانەوەككارێكیهونەرییسەیردەكرێت،لەهەمانكاتدائەوزانیاریانەیكە
سیستەمی لەسەر ئەوەندەی كاریگەرییەكی بینەر، دەیبەخشێتە هونەرییەكە كارە
سیاسی،ئابووریئەمەریكاهەبوو،تائەوەیلەساڵی2000لەالیەندەسەاڵتەوە
لومباردیدەكوژدرێت،لەواڵتێكداكەخۆیبەدیموكراتیترینسیستەمیسیاسیلە

جیهاندادەزانێت.
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و سینهماكار كۆمهڵێك پرسیاری وهاڵمــی له بریتیيه بابهته ئهم
ڕۆژنامهنووسیهونهریكهچهندينجارڕووبهڕوومكراونهوه.منویستم
دهرگایهك ههم و بدهمهوه وهاڵمیان كراوهدا دیالۆگێكی شێوهی له
بۆنووسینولێكدانهوهینووسهرانوسینهماكارانبكهمهوه.لهگهڵ

ئهوانهشدامنوهكبابهتێكیسهربهخۆكارمتێداكردووه.

جهبارجهمالغهریب

*گێڕانەوەلەنێوانڕۆمانوسینەمادا:
تاكەپەیوەندینێوانسینەماوچیرۆك»گێڕانەوەیە«،چیرۆك،سینەما
هەریەكەیانبەشێوازیخۆییحیكایەتێكدەگێڕێتەوە،بەاڵمئالیەتی
گێڕانەوەلەنێوانیاندازۆرجیاوازە.تاكەئالیەتیچیرۆكبۆگەیاندنی
بابەتەكەیوشەیە.وشەوێنەكانیدەكێشێوهەستسۆزدەگوازێتەوە.
كایەی دەوڵەمەندترین سینەما دەنووسێتەوە. مردن و ژیانی وشە
گێڕانەوەیەكەئێستامرۆڤناسیبێتی.هەمووهونەربەرهەمهاتووەكانی
دونیابێبەرانبەرداهێنراوەكانیخۆیانخستۆتەخزمەتسینەما.هەر
بۆنموونەتەكنۆلۆژیائەوەندەیخەریكیداهێنانیئامێریپزیشكیو
كامێرای بەرهەمهێنانی خەریكی ئەوەندەش فڕۆكەوانیە و بیناسازی
پیشكەوتوو،پێداویستییەكانیدیكەیسینەمایە.ئەوەجگەلەوخزمەتە
وچیرۆكخزمەتكارە ڕۆمان كردووە، بەسینەمای مۆسیقا گەورەی
نازدارترینكچی و بەنازترین تائێستا پێشەكانیسینەمان. لە هەرە
دونیاسینەمایە.لەگەڵهەمووئەوانەشداسینەماچەندهونەرێكەبۆ
گێڕانەوەئەوەندەشپیشەسازیوسەنعەتوبازرگانییە.سینەماپێش
بێ ئەوانەشداسینەما لەگەڵ پیشەسازییە. بێت هیچشتێك ئەوەی

چیرۆكبهوشه...

چیرۆكبهڕهنگوسینهما.
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چیرۆكپەیكەرێكەلەئاسنوبەرد.واتەچیرۆكدڵیسینەمایە.
بەاڵمكامچیرۆك؟

دۆزینەوەیزمانیسینەمالەچیرۆكیكوردیداكارێكیقورسە،چیرۆكنووسانیئێمە
چونكەشارەزاییهونەریكامێرانینیانیمەبەستیاننییەخۆیانبەتوانایدیاریكراوی
و كێشە سینەما بۆ كوردی چیرۆكێكی ئامادەكردنی لەكاتی ببەستنەوە كامێراوە
ئاستەنگیگەورەدێنەپێشێ.نووسینیچیرۆكبۆخوێندنەوەونووسینیچیرۆكبۆ
سینەمادووكاریزۆرلەیەكجیاوازن.دەكرێهەمووكەلەپوریحیكایەتوئافسانەو
چیرۆكیكوردیوەككەرەستەیەكیخاودابنێینكەلەتواناداهەیەبۆسینەمائامادە

بكرێن.نەكهەرئەوەمنبەكەرەستەیەكیزۆردەوڵەمەندیشیدەزانم.

*فیلمسازوچیرۆكنووس
پەیوەندیپرۆسەیەكیهاوبەشە،واتاپرۆسەیەكەزیاترلەالیەنێكتێیداهاوبەشە.
مەبەست بێگومان ڕۆماننووسان، و فیلمسازان هەن پەیوەندی تەوەری دوو لێرەدا
لێرەدائەوەیەئەوانەبەفیلمسازناسراونلەگەڵئەوانەیبەڕۆماننووسناسراون.
فیلمسازە هەموو زەحمەتیشە. و تازەیە كارێكی كوردی بۆ فیلم بەرهەمهێنانی
كوردەكان،هیچنەبێئەوانەیكەدیارنوخەاڵتكراونبۆنموونەبەهمەنیقوبادی
هەن، دیكەشمان فیلمسازی لە بێگومان ئەمین وشەوكەت عەلیدی وشەهرامی
فیلمی دوایدا كورتەی ماوە لەو چونكە دەهێنم هاوڕێیانەم ئەو ناوی بۆیە بەاڵم
گێڕانەوەیانبەرهەمهێناوەوەتا»ناكرێئەوسەركەوتنەگەورەیەیفیلمی»دایكانی
منی«زەهاویسنجاویوبرایمیسەعیدبەدەستهێناوەلەبیربكرێ«.بازۆرلەو
فیلمی بەرهەمهێنانی خەریكی دوایدا سااڵنەی لەو ئەوانەی دوورنەكەومەوە بابەتە
گێڕانەوەیچیرۆكبوون،ئەوبرادەرانەكەمترشارەزایهونەریگێڕانەوەنبەوشە،
كەمترهاوڕێیڕۆمانن،ئەوانلەرێگایكامێراوهونەریتەكنۆلۆژیاوەهاتوونەتەناو
سینەما.سینەمالەشوێنێكدائەوانیناچاركردووەبگەڕێنەوەناوڕۆمانووشە.ئەو
ناگەیەنێكەئەوانڕۆشنبیروخوێنەرنینبەاڵمڕۆحیئەوانلەگەڵلێنزوفیلتەر
وبرغودایەدەستیانلەناووشەدایە،یانچاویانلەسەرشاشەوڕووناكیئەكتەرەو

پێیانلەناوكتێبوكاغەزدایە.
و كاغەز بەناو وشــەدان، قوواڵیی لە ڕۆماننووس و چیرۆكنووس لەبەرانبەریشدا
مەرەكەبداباڵوبوونەتەوە.تائەمڕۆبەشێكیزۆرلەنووسەرانیگێڕانەوەلەكورددا
ئاگایلەسینەمانییە،گرنگیبەوەناداتكەچیرۆكەكانیجگەلەخوێندنەوەبە
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كەڵكیوێنەگرتنیشدێن.لەشوێنێكدائەوەخاڵێكیوزەبەخشوگرنگەبۆنووسەر
كەتەنهاوشەدنیایەكیدیكەڕەسمدەكاتوفەزایەكیدیكەبگوازێتەوە،لەالیەكی
دیكەوەئەوەخۆمەحرومكردنیشەلەكایەیەكیگرنگیوەكسینەما.ڕاستەنووسەری
هەمیشەلەدڵەوەچاویوشەكانەبەچڕەنگوشێوازێكدەگەنەسەرشاشە.واتا

نووسەریسینەمادەستیبەقەڵەمەوەیەودڵیلەسەرشاشەیە.
دیارترینیان نووسراون، دەركەوتنیسینەما زۆرپێش وچیرۆكهەن ڕۆمان هەندی
برۆنتێ ئیمیلی دیمەن و وشە سیحربازی نووسەری وێزەینگ«ی »بەرزاییەكانی
پەڕی ئەو عەقڵێكی بە كە ،WutheringHeights«EmilyBronte«
كێشاونی. كامێرا دەڵێی هەر وشە جیاتی لە دیمەنەكان نووسراوە. سینەماییەوە
ڕۆمانیانەن و وشەڕانی هێمن ڕاوڕاو، ڕۆحیەتە ئەو تەواو كارێكتەرەكان ڕۆحیەتی
كەدیمەنیسینەماییدەیەوێ.لەكوردیداڕۆحیەتیسینەمالەچیرۆكیپەنجاكاندا
بەڕوونیدیارە،چیرۆكیپەنجافلسیمحەمەدمەولودمەم،سەیرانیئەزمڕیموحەڕەم
كۆمەڵە دیارترین منەوە بەالی عارف، حسێن چیرۆكێكی چەند و ئەمین محەمەد

چیرۆككەڕۆحیەتیسینەمایتێدایە.پێكەنینیگەدایحەسەنیقزڵجییە.
راستەسینەماداهێنراوێكیتازەیەبەبەراوردلەگەڵنووسین،بەاڵمخەیاڵوخولیای
بوونیسینەمالەگەڵنووسینییەكەمچیرۆكهەبووە.هەمیشەپەردەیەكیگەورەتر

لەپەردەیسینەمالەبەرچاوینووسەرداهەبووەبەاڵمپەردەیەكیوەهمی..
ئەوەیتائێستانووسیومەقسەیئەمڕۆیەبەسبۆنیدوێنێیلێدێت.قسەیئەمڕۆ

ئەوەیەئەوپەیوەندییەكەلەڕاستیداهەیە؟
سینەمابەهەمووفیزیخۆیەوەهێرشیبردۆتەناوماڵیكەلتووریهەموونەتەوەكان،
ئەوەتائەوهێرشەلەناوكوردیشدەستیپێكردووە.بۆئەوپەیوەندیەدووڕێگامان

لەبەردەمدایە:
یەكەم:یانسینەماكاریڕۆشنبیریودانا،شارەزالەچیرۆكوڕۆمانوئەفسانەو
بەندیكوردیلەناویانداهەڵدەبژێرێوئامادەیاندەكاتەوەبۆسینەماودەیانكاتە
سیناریۆ.لەوەشدڵنیامكاتێكسینەمادەبێتەسەنعەتێكیكوردیئەوبەرهەمانە
دەبنەپاڵپشتوسەرچاوەیكاریسینەمایی.لەحیكاتەكانیناوتوحفەیموزەفەرییە

تابەندیئاسۆسیسەیدعەلیوشێخفەرختاڕۆمانوچیرۆكیتازەیكوردی.
دووەم:دەشێنووسەریكوردیشبەجیدیبیرلەوكایەسیحریەبكاتەوەوكەڵكلە

ئەزموونوتوانایبیركردنەوەیخۆیوەرگرێتوبۆسینەمابنووسێت.
لەنێوانئەودووڕێگایەداڕێگایسێیەمیشهەیەئەویشدروستبوونوسەرهەڵدانی



484

كۆمەڵەنووسەرێكەكەهەملەبواریسینەماشارەزابنوهەملەزمانینووسینیش
بەتواناولێهاتووبن.

*منوفیلمی»سرتەلەگەڵبا«داكەبەفیلمیدووهەزارونۆیكوردیناسرا.
بەكاریگەریوسیحری ژانەرێكیگرنگیهونەریدەزانموهەست منسینەمابە
بواری بەاڵم بخوێنم زۆرهەوڵمداسینەما بیستساڵیمدا لەتەمەنی شاشەدەكەم،
سیاسیئەوكاتەڕێگایپێنەدام.منیەكەمفیلمبۆتەبەشێكلەیادەوەریمنداڵێم.
منئەوكاتەئۆلیڤەرڕیدمناسیووەكهاوڕێیەكلەگەڵمژیا.منئەوكاتەلەگەڵ

الیەنیكۆمەاڵیەتیوسینەماڕەنگووێنەوجوڵەیشاشەتێكەڵبووم.
زۆریش ماوەیەكی بایە، لەگەڵ سرتە فیلمی دەرهێنەری كە عەلیدی شەهرامی
دەستپێكردنبەوێنەگرتنیفیلمەكەچیرۆكیفیلمەكەیهێنابۆالمودەیاندانیشتن
وتوێژیدوورودرێژمانلەسەركردوچەندانجاروێنەوسكانسەكانمانگۆڕیو

زیادوكەممانكردن.بەراستیشەهرامیشلەگەڵئەوفیلمەماندووبوو.
یەكەمهۆكارهانیدامدیالۆگیئەوفیلمەبنووسمخراپیدیالۆگەلەسەرجەمفیلمە
كوردییەكان.بەشیهەرەزۆریتەمسیلەكوردییەكانكەمترینگرنگیانبەدیالۆگداوە
كەزمانیفیلمە.ڕاستەئەودیالۆگانەبەتەواویبەدڵیمنجێبەجێنەكرالەبەرزۆر
هۆكار،بەاڵمبەراستیشێوازێكیزۆرسەركەوتووبوولەسینەمایكوردیدا،ئەویش
بووەخاڵێكیبەهێزبۆفیلمەكەشانبەشانیجوانیوێنەگرتنودانانیدەنگوباشی

دەرهێنان.
كاتێكسینەماكارێكتەریزیندوووئامادەمدەداتێمنتەنهائەوەندەملەسەرەدڵی
ئەوكارێكترەبەدیالۆكودەنگووشەبخەمەقسە.ڕێزیشمبۆشەهرامهەیەكە
گرنگیبەزمانودیالۆگیفیلمەكەیداوە،ڕۆژبەڕۆژچاوەڕوانیدیالۆگەكانیكردووە.

*كارەكانیمنوبەسینەماكردنیان.
راستەسینەماكوریواقیعە.سینەماكارلەگەڵدنیایبینراودادەكات،بەاڵمداهێنان
وكامێرائەوئەستوورەیانسینەمایتەقلیدیانبەزاندووەئێستاسینەماكایەیەكی
ئەوپەڕیفەنتازیاییەوكارەهەرەگرنگەكانیئەوبیستساڵەیڕابردوویسینەما
لەسەرمیتۆلۆژیاوئەفسانەبووە.سینەمامیتۆلۆژیایوەكدنیایەكیبینراوڕاستی

هێنایەسەرشاشە.
ئەوقسانەیسەرەوەمبۆئەوەیەكەبێمەسەربابەتەگرنگەكە)پەیوەندیسینەما
وئەفسانە..بەئومێدەیلەشوێنێكیدیكەدازیاترلەوپەیوەندیەبدوێم(چونكە
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توندی و بەگەرمی زۆر سیحر و میتۆلۆژیا و ئەفسانە ڕۆحی مندا نووسینی لە
ئامادەیەئەوەشوەرگێڕانیڕۆمانەكانیمنوگواستنەوەیبۆسەرشاشەگراندەكات
بەتایبەتیبۆئەودەرهێنەرانەیكەكوڕیكتێبوڕۆمانوخوێندنەوەنین.ئەوەلە
ڕوویزمانەوە.بەدیوێكیدیكەداتەكنیكیڕۆمانەكانیمنلەسەروێنەبنیاتنراون
كەوێنەڕۆحیسیناریۆیە.سەرەڕایهەمووئەوانەدەرهێنەرلەگۆشەنیگایخۆیەوە
ڕۆمانیانحیكایەتیناوڕۆماندەبینێ.لەونیگایەشەوەڕۆمانەكەدەگێڕێتەوەهەر
دەرهێنەرێكبیەوێلەگۆشەنیگایخۆیەوەكارلەسەرڕۆمانێكیمنبكاتمنپێش
ئەوەیبچمەناووردەكاریكارەكەیدەستخۆشیلێدەكەم،چونكەدەزانمكاركردن
لەسەرڕۆمانێكیمنچماندووبوونوچچاوێكیوردوچڕۆحێكیخوێنەریمەزنی
خوێندنەوەیەكی خۆی بۆ دەرهێنەرێك ئەگەر دەكەم هەست وا من بەاڵم دەوێت.
تایبەتیهەبێتوحەزبكاتمنیارمەتیبدەمدڵنیامفیلمێكیئەوەندەگەورەو
بەراستی كارێكە ئەوە بێت. كەجێگایسەرنجیشارەزایان دروستدەكەین تایبەت
حەزدەكەمهاوبەشیتێدابكەمئەوەشناشارمەوەمنلەسینەماداحەزملەكوالێتی
هەرەبەرزە،حەزملەوێنەوهونەروفێڵەكانیسینەمایە.كەڕۆمانەكانیمنپڕنلەو

وێنانە،بەاڵمدۆزینەوەوپیشاندانیانئەوەندەئاساننییە.

*پەیوەندیمبەسینەماكارانەوە
زۆرترینوگەورەترینهەوڵیمنلەژیانیخۆمدابۆئەوەیەبەشیزۆریژیانمبۆ
ئەدەبوخوێندنەوەونووسینتەرخانبكەم،لەوپێناوەشداڕێگابەهیچشتێك
هێزێكەوە بەچ نازانمسینەما بشێوێنی. نووسینم هێمنی و داگیركات كاتم نادەم
توانیویەتیبێتەناوژیانوكاتەكانمبۆخۆیبەرێت،هەربۆنموونەدوومانگیتەواوی
ژیانیخۆمداناوەبۆكاركردنلەگەڵهونەرمەندودەرهێنەرهەڵكەوتمستەفادا،
بۆئەوەیپێكەوەسیناریۆیفیلمی»دڵیسوور«بنووسین.بۆمنئەوەكاتێكی
هێجگارزۆرەتەنهاسینەمادەتوانێئەوكاتەلەمنبەرێت.فیلمیدڵیسوورفیلمێكی
ڕیالیتەوبەكامێرایڕێدوستافێكینەرویجیناسراولەسەرئاستیسینەمادنیایی

وێنەیگیراوە.
چیرۆكەكەیچیرۆكێكیسادەیەونووسینیسیناریۆشبۆچیرۆكیسادەیڕۆژانەبە
ئاستێكیتاڕادەیەكبەرزبەراستیقورسە.ئەوەشناشارمەوەكەكاركردنیڕۆژانەم
لەوفیلمەدابەتایبەتیلەروویماتماتیكیفیلمەوەفێریزۆرشتیكردم.ڕاستەئەو
شتانەزۆرسادەوتاڕادەیەكبێبەهادیارن،بەاڵمسیستەمێكیگشتیفیلمتەواو

دەكەن.
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ئەو وایكردووە و كردم تەمبەڵی ئــەوەی بنووسم، سیناریۆ دەكــەم ــارەزوو ئ من
الیەنەتۆزێكفەرامۆشبكەمنەبوونیسیستەموڕێگایدیاریكراووبێواستەو
سەرئێشەیەكلەبەفیلمكردنیسیناریۆدا،حەزیشمنەكردووەسیناریۆبۆهەڵگرتنو
ناومەكتەبەبنووسم.باوەڕموایەسیناریۆبۆسەرشاشەیە،لەگەڵئەوەشدانیمكە
سیناریۆبۆداهاتووبنووسم،ئەوەڕۆمانەیانچیرۆكەبۆداهاتوویدەنووسرێ،بەاڵم
سیناریۆناهەرچەندئەوەبیركردنەوەیەكیتەندروستنییە،بەاڵمتائێستالەسەری
سوورم.لەرۆحیخۆمداوابیردەكەمەوەكەلەسااڵنیداهاتوودازیاتركارلەسینەمادا
خەریكە پێشێ بچێتە گەورە بەهەنگاوی كوردی سینەمای ئومێدەواریشم دەكەم.

دەڵێمسینەماشئەوەندەیدروستبوونیدەوڵەتیكوردیگرنگە.

*كتێبوفیلم.
نووسیم، یانڕۆمان نێوانسینەماوچیرۆك لەسەرپەیوەندی ئەوانەی سەرەڕایی
ڕۆژئاواییە، یان ئەوروپی هونەرێكی سەد لەسەدا سینەما ئەوەیە: گرنگی قسەی
ئاستی گەشەكردنی و )skull( شارەزایە و كەلتوور سینەمادا لە گەشەكردن
پیشەسازیوشارستانیودەیانكایەیدیكەیدەوێتكەپەیوەندییانبەجەستەوە

هەیە.بۆئەوەشدووپرسیاریگرنگدەبێت،دەبێوەاڵمبدرێتەوە.
وەك هەیە فیلمەوە بەرهەمهێنانی بە پەیوەندی تەنها كە بەشەی ئەو یەكەمیان
كارێكیهونەریلەرووی)پیشەسازیوسینەماوهونەروجەستە(كورددەكرێلەو
بوارەداچۆنبەشداربێتیانبچێتەناودنیایسینەماوە.ئەوبەشەیپرسیارەكەمن

بۆبوارێكیدیكەیانكەسانیدیكەیجێدەهێڵم.
پرسیاریدووەمئەوەندەپەیوەندیڕاستەوخۆیبەوبابەتەوەهەیە:نووسەریكورد
چەندلەسینەماوەنزیكە،ئایادەكرێهەرنووسەروڕۆماننووسوچیرۆكنووسەكانمان
هەرئەوانسیناریۆنووسبن؟ئایائەوانلەوبوارەداتاچەنددەكرێسەركەوتووبن؟
یاندەكرێسینەماكاریكوردتەنهاپشتبەودەقەئەدەبیەكوردیانەببەستێكەتا

ئێستانەیبەستووە؟
خوێندنەوە بۆ نووسین لەگەڵ سینەما و فیلم بۆ نووسین كە ــاوەردام ب لەو من
)چیرۆكوڕۆمان(تەواولێنزجیاوازندەشێلەزۆركاتداپەیوەندیشیانبەیەكەوە
كورد نووسەری كورد، نووسەری بیركردنەوەی لە بەشێك نەبۆتە سینەما نەبێت.
)lens(تەنهاخەیاڵیالیڕستەووشەیەوێنەیپێدروستكات.ئەوهونەریلێنز
ناناسێ،ئاڕاستەیكامێراوگۆشەیكادیروكاریگەریڕییەڵوەی)railway(بەوە
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گرنگنییە.دەشێتاڕادەیەكبتوانمبڵێمئامادەكردنیڕۆمانێكیانچیرۆكێكیكوردە
بۆسینەمالەنووسینیسیناریۆیەكیتازەزەحمەتترە.هەمووئەوانەڕێگایئەوەمان
لێناگرنكەبڵێم،ناكرێسینەمایكوردیشبەدەردیهەندێكایەیهونەریدیكەبچێ
وبنووسرێلەئاوازودەرهێنانوهۆنراوەوگوتنی)فاڵنكەس(.سینەمابەرگەی
ئەوگەمەیەناگرێ.زۆركەمنئەوانەیلەهەمووهونەرەكانیبەشدارلەفیلمێكدا

بەهرەمەندبن.
ئەوەشئەوڕاستیەدووبارەدەكاتەوەكەسینەماهەرلەسەرەتایدەستپێكردنییەوە
ئێستا كورد جیهان. بۆ نوێیە ڕوئیایەكی و شارستانی كارێكی هاوبەشە. كارێگی
لەهونەریسینەمادالەقۆناغی)imitate(دایە،ڕاستەئیمیتەیتزۆرسەرەتا،
بەاڵمنیشانەیدەستپێكردنە.وەختێككورددەستپێدەكاتكەئەوهونەرەجیهانییە

قۆناغیهێجگاردوورودرێژیبڕیوە.
سەدانفیلمییەكجارنایاببەرهەمهاتوون.ئەمڕۆسینەمابەشدارێكیڕاستەقینەی
ئابووری،دینو و ئاڕاستەكردنیسیاسەت لە كەلتووریگەالنە، ئاڕاستەكردنی لە
فەلسەفە.ناكرێناویئەوسەدانئەگەرنەڵێمهەزارانفیلمەڕیزبكەمكەئەمڕۆبوونە
The(شاكاریمرۆڤایەتی.لەڕۆبنهودودڵەئازاكەوەبگرەتادەگاتەتایتانیكو
1900legendof(تادەگاتەئەڤەتار.فیكروفەلسفەیگەورەیمرۆڤایەتیبەدیان
شێوازیهونەرییلەوبوارەداكاریلەسەركراوەونیشاندراوە.لەوكاتەداكەمنئەو
وتانەدەنووسمسینەماشئەوقۆناغەگەورانەیپڕیوەلەشارەكانیواڵتەكەیمندا
ئەوهۆڵەنابووتانەیهەشبوونوێرانكرانوكرانەباڵەخانەیپڕفڕوفێڵوتەڵەكەبازی

وگەراجیئۆتۆمبێلیژینگەوسینەماپیسكەر.
دەشێهەوڵیدروستكردنیسینەماهەبێت،بەاڵمسینەماكەنگێدێت؟

خەڵكی گوێی مۆسیقا كە بێت، پێشوازیدا لە مۆسیقا كە دێت كاتێك سینەما
كردبێتەوە،سینەماكاتێكدێتكەمۆسیقادەروونیخەڵكیئارامكردبێتەوە،ڕۆحی

پڕكردبێتلەخۆشنوودی،گیانیپڕكردبێتلەلێبووردەیی.
ئەو پێشوازی بۆ شوێنێكی ژیان تەكنیكی ژیان، نەخشەی دێت كاتێك سینەما
بانگی واڵت بااڵكانی پەیكەرە و شێواكاری ڕەنگ، كاتێك سینەما تەرخانكردبێت.

بكەن.شارستانیەتوپیشەسازیڕێگایانبۆخۆشكردبێت.
سینەماكاتێكدێتكەكوڕوكچانیواڵتێك،باڵندەوكۆترەكانی،بۆقوپشیلەكانی

شەرمنەكەنوهەروابێپەروالەسەرڕەقیجادەیەكترماچبكەن.
مندەبینمفیلمگەلێكلەوواڵتەدروستدەكرێت،بەاڵمئەوانەفیلمیژووریداخراو
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وچەندكەسێكنزیاترمنداڵیناوئەنبوبدەچن.سینەما،مۆسیقا،ڕەنگنایەتەناو
واڵتێكەوەهەرهەموویهەواربكات،هەرهەمووییەكتربەتاوانكاروبەكرێگیراوو

جاشبزانێت.
ببوورنمنلەوتارەكەمدووركەوتمەوەبەوئومێدەیلەبابەتێكیداهاتوودابتوانملە

پەیوەندینێوانئەدەب)رۆمانوچیرۆك(وسینەمابدوێم.
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كاوهجهالل

جەنگدەشێتبەڕوانگەیجیاوازلەئیشیهونەریداتێماتیزەبكرێت:
سكااڵلەدەستنەهامەتییەكانیجەنگكەبەسەرمرۆڤانداهاتوون،
لە دادەڕێژێت. بەدەست چەك پاڵەوانانی كە جەنگ بە مەزنیدان
بنەڕەتداهونەریپێشمەرگەیقارەمانوكیژیزنجیرپچڕێندێنەنێو
ئەمكایەیەیتێماتیزەكردنیجەنگەوە.ئەمەبەگشتیلەهونەرەكانی
ڕووبكاتە پەیوەندییەدا لەم مەسەلەكە گەر بەاڵم باوە، شێوەسازیدا
ئینستاالسیۆن،ئەواچەندپرسیارێكیكرۆكیزیتدەبنەوە.گرنگترین
پرسیارئەوەیەكەئایائینستاالسیۆنترانسفۆڕماسیۆنەلەنێوكۆمەڵگا
چۆن داخــۆ كە ئەوەیە دی پرسیارێكی هونەرمەنددا. لەنێو یان
بەگشتی لێڕوانەرەوە لەالیەن دەخوێنرێتەوە: بەگشتی ئینستاالسیۆن
مەبەستی ئایا بەتایبەتی. كولتوورییەوە نێوەندی چاالكڤانانی و
ئینستاالسیۆنیادهێنانەوەیەیانخۆیوەكهونەرلەمەگەورەترە؟
ئاخرئینستاالسیۆنالیەنێكیئێستێتیكیشلەخۆدەگرێتولەبنەڕەتدا
مەزنترەلەوەكەتەنهاناوەڕۆكێكبێتبۆیادهێنانەوەیحاڵەتگەل،

بۆكێشەگەلیسۆسالیانمرۆڤیوئیكۆلۆژیوهتد.
لێڕوانەردەگرێت.بەاڵم ئینستاالسیۆنڕاستەوخۆیە،كەواتەیەكسەر
كەسی وەك لێڕوانەر، دەبێت حاڵەتێكدا هەموو لە لێڕوانەرێك؟ چ
گرنگیدەربەهونەریانوەكڕەخنەگریكولتوور،پاشخانێكیقووڵی
مەعریفییهەبێت،هەروەهائەوتەنهابابەتێكیتێماتیزەكراونەبینێت،
بابەتەكەوەك لە گەرەكە ئەو واتا ئێستێتیكییەكەش، الیەنە بەڵكو

فۆڕمێكبڕوانێت.
ئیشەكەیزاناڕەسوڵكە»ئینستاالسیۆنێكەلەمەڕتێمیجەنگ«بە

ئیشیهونهریوهكدابڕینلهڕابوردوو



490

سندوقیفیشەكوكتێب،پەیوەندیینییەبەهونەریجەنگەوەكەبەمەبەستێكی
نییە كییچە ئەو نییە، نیشتمان هونەری ئیشە ئەم دەدرێت. ئەنجام ئاپۆلیۆگیانە
كەناونراوە»هونەریشاخ«.چاكدەبێتگەرئێمەبەرانبەربەئاپۆلۆگی،تێگەی
ڕەخنەدابنێین،جاگەرچیتێگەیڕەخنەبەڕاستیبەسنییەبۆئەوەیئیشەكەی
زاناڕەسوڵدیاریبكەین.ئاخرئەمئیشەتەنهادۆكیۆمێنتكردنیكاتێكیمێژوویی
چەند هەتا كە جێبهێڵرێت هونەر ڕەخنەگرانی بۆ پرسیارە ئەو با نییە. تایبەتی
ئیشەكەیئەولەبواریڕەخنەیئینستاالسیۆندادانوستاندنیهەمەالیەنییپێدەبڕێت،
هەتاچەندئیشەكەترانسفۆڕماسیۆنەلەنێوهۆشیئەوخۆیەوەنەكلەدەرەوە،بەاڵم
گرنگلەمئیشەیئەودائەوەیەكەلەالیئەومەستیبۆجەنگنییە.ئەوبێگومان
ماتەریالێكیجەنگی)سندوقیفیشەك(یئێستێتیزەكردووە،بەاڵمبەبێئەوەیئەو
ماتەریالەبێوەیبكاتیانجوانییپێبدات.جگەلەمەهونەرمەندسەرباریمەبەستە
ناكەوێتەنێوداوی»تەشویقكردنی«ڕووداویجەنگەوە،ئاخرلەوە ڕەخنەییەكەی
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دەچێتكەلەمسەردەمەداترادیسیۆنیدێرینیتەشویقبەنەهامەتییەكانیجەنگ
)لەقەنارەدانیمەزنێك،شەهیدكەلەباوەشیدایكیداخوێنلەلەشیدەتكێت،كیژی
دەربەدەروهتد(قرچەڵوكبووبێت،بەڵێتەنانەتبەسەرچووبێت.چیدی»خەباتی
مەزنیگەلەچەوساوەقارەمانەكە«تێمیداڕشتننییە،جگەلەمەبەڕاستینەشیاوە
ئەوموعاناتانەكەجەنگبەسەرخەڵكیئەمناوچەیەیداهێنا،لەهونەردادابڕێژرێن،
تەنانەتناشێتلەشێوەیلوغزدابخزێنرێنەنێوڕاومی)فەزای(وێنەیەكەوە.ئاخر
ئایاچۆنهەڵەبجەوئەنفالدادەڕێژرێن؟ئەمەڕەنگەئەوپەڕیلەشێوەیكۆكردنەوەی
چیرۆكیزارەكییخەڵكوفۆتۆگرافییەوەبشێتنەكلەداڕشتنیهونەریدا.ئێمە
لێرەپچڕانێكمانلەترادیسیۆنهەیە:ترادیسیۆنیمەزنیدانبەچەكونەهامەتیو

لێرەشەوەخستنەوەیكییچ،بەكورتی:هونەرینیشتمان.
كۆنتراستێك دانانی بە ڕەسوڵ زانا ئیشەكەی بزانم »بەپوختی« نامەوێت من
)سندوقیفیشەكوكتێب(ئاماژەبۆچیدەدات،ڕەنگەلەمئیشەداشتێكببینم،
ڕەنگەئەمئیشەچەندپرسیارێكملەالدروستبكات،بەاڵمئەمپرسیارانەبۆخۆمن.
منئەمەندەمبەسە.ئەمدژبەرییەكەدانانێكیپاڵیەكینییە،بەڵكوكەرەستەیەك
و نێوییەوە دەچێتە )كتێب(ە دژبەرەكەی كە فیشەك( )سندوقی هەڵبژێردراوە
وەرگرتووە. سەربەخۆی بوونێكی خۆی بۆ فەزاییدان، ڕێكخستنێكی لەنێو پێكەوە
تێیدا دابڕراون:سندوقیفیشەككە لەالیەنیسوودمەندی هەردووكیان،پێكەوە،
فیشەكدەپارێزرێتودەگوێزرێتەوە،كتێبكەتێیداجیهانیهزرتۆماركراوەودەشێت
دەسوێژیپێگەیاندنیمەعریفەیكەسییبێت:هینیمرۆڤ،كەسیهونەرمەندەكە.
بەاڵمهونەرمەندپەیوەندیی»خۆی«بەكتێبەكانی»خۆ«یەوەنەهێشتووە،نەفیی
كردووە،كتێبەكانیلەنێوبابەتێكداداناوەكەجارێكلەنێوكۆمەڵدا،لەماڵیكەسێكی
خۆیوەكئیشێكیئاتاجیانەیمرۆڤ،ئەزموونیكردووە-بەاڵملەخۆیدایبڕیون.
لەمپێكەوەبوونەیسندوقیفیشەكوكتێبداچیدیهیچكامیانپەیوەندنییەبە
ڕابوردووەوە،هەردووكیان،پێكەوە،خۆیان»لەنێودۆخیئاماژەدان«دادەبیننەوە.
ئایائیشەكەئاماژەبۆچیدەدات؟ئەمەپرسیارە،بەاڵمئەمەهەروەهاخوێندنەوەیەكە.
ئەمئیشە،ئەمجۆرەئیشانە،پێویستەبخرێنەنێودانوستاندنیهونەرییەوە-نەك
هۆنەری!باهونەربزووێنەریئەندێشەشبێت،بەاڵمئەمئەندێشەیەپابەندبەجیهانە

بۆخۆهەبووەكەیخودیهەرهونەرێكەوەبزوێنراوە.
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فەرهەنگۆك
ئاپۆلۆگی:داكۆكییانبەرگریكردنێكیالیەنگیرانە

ترانسفۆڕماسیۆن:وەرگۆڕینییانوەرفۆڕماندنیشێوەیانبونیاد
و شوێن بە بەندە و فەزادایە لە كە سێدورییە هونەریی ئیشێكی ئینستاالسیۆن:

دۆخێكەوە.
ئاوەاڵبوو شاخدا و ژێرزەمینی خەباتی لە كە هونەرەیە ئەو نیشتمان: هونەری
شێوە لە كەم )الیەنی نیشتمان هونەری كییچ. لە بریتییە مۆركی گرنگترین و
كوردییەكەیدا(لەخۆیەتییەوەئاوەاڵنابێت،بەڵكوئاپۆلۆگییانەیەوكەسیبەرهەمهێن
خۆیخستووەتەخزمەتیمەسەلەیەكەوەنەكخۆیڕەخنەییانەپێگەیاندبێتوئەو

خۆیەتییەشیلەهونەرەكەیدابەرجەستەبووبێت.
كییچ:تێگەیەكیئەڵمانییەكەبووەبەتێگەیەكینێونەتەوەیی.مۆركەكانیهونەری
لەالیەنخوێنەر ئەوەكەپێشتر لە:1(چەندپاتكردنەوەی بریتین بەگشتی كییچ
یانلێڕوانەرەوەناسراوە،بەپێچەوانەیئیشیهونەرییڕەسەن/خۆیی؛2(كاتی
كەواتە زەمینە«، سەر بەهەشتی »كوردستان وەك گۆرانییەكی نموونە بۆ هەڵە،
جیهانێككەلەبنەڕەتدانییە؛3(بەكارهێنانیڕواڵەتلەبرییهەستیڕاستەقینە،
بۆنموونە»منتینوێتیمبەگڕدەشكێت«؛4(ناسكاندن،بۆنموونە»دڵەكەممن
بەبێتۆناژیم«؛كییچلەهونەریشێوەسازیدابۆنموونەبریتینلە:بەرهەمەكانی
پیشەسازییهونەری)فریشتەیدروستكراولەشووشەیانپالستیك(؛پەیكەریدایك
لەسلێمانیكەلەهەستێكیهەڵئاوساوەوەدروستكراوە،یانبۆنموونەپەیكەری

»كیژیزنجیرپچڕێن«.
ئەم ئێستێتیكیدا، )سیاقێكی( كۆنتێكستێكی لە بابەتێك دانانی ئێستێتیزەكردن:
جۆرەدانانەشجیاوازەلەمامەڵەكردنلەتەكبوونەوەرەزەروورییەكانیژیاندا،چونكە
ناشیرینەوە و ڕوانگەكانیجوان لە كۆنتێكستەدا ئەو لەنێو ئێستێتیكییەكە بابەتە

دەركدەكرێت.
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قێزهوهنییهكیدڵگیر.....!

نههرۆشهوقی

سهرچاوهیان سروشتهوه له پێشتر لهوانهی ههندێك تهكنۆلۆجیا، دهركردهكانی 
گرتووهوهكبهردودار،مێتالوشووشه،جارێكیتربهكاردههێنرێنهوه،جێیان
بهالم دهگونجێنرێنهوه، شێوهكان له شێوهیهك به و دهكرێتهوه بۆ سروشدا له
ئهوانهیكهبهدهردهكرێنلهمراستیه،گرنگترینیانئهودهركردانهنكهوابهستهنبه
سیاقیجهنگهوه،واتهههڵگریماناوبیروهرییكوشتنووێرانكاریودهربهدهرین،
وهك جهنگدا، دیكهی ئامێرهكانی و تهقهمهنی و چهك ئاسهواری له خۆیان كه
دهبیننهوه. زرێپۆشهكان، و تانك بهرماوهی و سهربازی گواستنهوهی ماشێنهكانی
هاوچوونهكانیاندا لهگهڵ و دهناسرێنهوه كهرهسهكان سیاقهوه روانگهی له بۆیه
دیاریدهكرێن!ئهگهرچیبهرماوهیئهوچهكوتهقهمهنیهیكهرۆژانهلهسروشتی
دروستكردنی بۆ دیكه شێوهیهكی به بهكاردههینرێنهوه دهدۆزرێنهوه، كوردستاندا
سهرلهنوێیخانووهكانیان،بۆدیاریكردنیزهویهكانیانوبهسیاجكردنیباخهكانیان،
ههروهها دهشێوێنێت، فهزاكه ئیقاعی و دهمێنێته بهنامۆیی ههر بوونیان بهاڵم
ئۆبژێكتانه ئهم كهسهر. و وخهم پڕمهینهتی بهردهوامی یادهوهرییهكی به دهبێت
نهسبئاسامیژوویمهرگهساتووێرانكاریهكاندهگێرنهوه،یانداستانیپاڵهوانیی
كهمینهیهكیزۆرلێكراوكهچۆنبهرهنگاریزلهێزێكیشهرخوازبووهتهوه،)مرۆڤ(له
سروشتهكهدادۆكومێنت)یان(دهكات،كهدواجاربۆداهاتوولهبهئهرشیفبوون)یاندا(
سوود)یان(لێوهردهگیرێت.بۆیهماڵێكلهمشێوهیهوبهمكهرهستانهدهبێتههر
لهسروشتیكوردستانێكیوێرانیدوایجهنگهیهكلهدواییهكهكاندادروستبكرێت
نهكلهجێیهكیدیكه!بهاڵمئهوتهالرانهیكهبهتایبهتیبۆونكردنوكوشتنو
له هۆڵۆكۆست، وهك زۆرهملیهكان ئۆردوگا تهالری وهك دروستكراون، لهناوبردن
یا خهستهخانه بۆ بگۆڕدرێن تهالرانه ئهم وسهختیشه ناچن دیكه تهالرێكی هیچ
تهالریقوتابخانهیهكیاگوزهرانكردن.خۆشبهختانهنموونهكانیمامهڵهكردنلهگهڵ
مهتریالدازیندووهودهتوانرێتالیخۆمانبهئاشكراببینرێتوههستیپێبكرێت،
بۆیهههستكردنئاسانهبهوجیاوازیهگهورهیهكهلهنێوانمامهڵهكردنیشارییهكو
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الدێییهكلهگهڵكهرهسهداههیه،گهربمانهوێتگشتگیرتریبكهین،دهڵێینلهنێوان
ههردهم دووهم گرووپی ههیه! نهداردا كۆمهڵگهیهكی و مهسرهفگهر كۆمهڵگهیهكی
ئاشتوتهبایهلهگهڵكهرهسهدا،ئهگهرچیئهوكهرهسهیهنێردرابێتبۆكوشتنو
وێرانكارییئهوخۆی،یانبۆپیسكردنوتێكدانیژینگهكهی،هۆكاریئهمتهباییهش
دهگهرێتهوهبۆپێداویستیرۆژانهیئهوبۆكهرهسهجیاوازهكانوفزولیبهكارهێنان،
نامۆكانبهژینگهكهیئهو،بۆیهفهنتازیایئهو بۆئهزموونكردنیكهرهسهنوێو
دێتهگهڕوجارێكیدیبۆداهێنانوئهنجامدانیپێداویستیهكانیڕۆژانهیخۆیان

لهفۆڕمێكینوێدا.
ئهمئۆبژێكتهكهزانارهسوولدروستیكردووه،هێنانینێوهندهكانیگواستنهوهی
مهرگهوكۆكردنهوهیهتیلهگهڵدژبهرهكهیداكهئهویشنێوهندهكانیبهخشینیژیان
ودروستكردنیپاشخانێكیمهعریفییه،ئهویشبێگومانكتێبه!زاناپهیوهندییهكی
دژبهرهكانهوه كۆكردنهوهی له و دهكات دروست كتێبخانهكهیدا له دیزهارمۆنی
ئهو تاقهی ئهو بێشك كردووه، دروستی كه فۆرهی بهو دهبهخشێت هارمۆنییهك
به بهتایبهتی كه كتێبخانهیهك تاقی له جیایه كــردووه، دروستی كتێبهكانی بۆ
دروستكردنیدرابێتیابهتهواویكڕرابێتودانرابێت.ئهمكارهئۆبژێكتیكارهكهی
بۆلتانسكیمدێنێتهوهیادكهبهباوڵییههودیهكاندروستكراوهوچیرۆكیمهرگهساتی
ئهواندهگێڕێتهوه،گوزارشتلهراپێچكردنیاندهكاتبهرهوسهفهرێكیههتاههتایی،
بهرهوئۆردوگاكانیمهرگ،بهالمئهمهیالیزاناجیایهوئهوهیجێیسهرنجراكێشانه
ئهوهیهكهئهووهكتاقیكتێبخانهیهكبهكاریدههێنێتولهفهزایژوورهكهیخۆیدا

دهیگونجێنێت،نهكوهككارێكیهونهریبۆمۆزهخانهیهك.
جائیترئهوئۆبژێكتهبهزیندووهێشتنهوهوئهرشیفكردنییادهوهریهكانیكوشتنو

ماڵوێرانیهكانهیاندهستهمۆكردنیمهرگوترسهلهوێرانكاری!!
لێرهداپرسیارێكیزۆرگرنگدێتهكایهوه،كهئایاكارێكیهونهرییانئۆبژێكتێكی
گهوره وا مهرگهساتێكی له گوزارشت زانا،چهند كارهكهی لهمشێوهیهی هونهری
مامهڵهكردن بۆیه ههڵدهدات.جا زامهدا ئهو گهورهیی بااڵی به هێنده یان دهكات
كاره ئهم باشتره بۆیه لێدهكرێتهوه، سڵی و نیه ئاسان وههادا بابهتێكی لهگهڵ
هونهریهوهكبهزیندووهێشتنهوهیمهرگهساتهكانسهیربكرێتوتهباییولێبووردهیی
به كه وێرانكاریانهی و زۆرلێكردن ئهو ههموو بهرامبهر كهمینه ئێمهی ههردهمی
درێژاییمێژوودووچاریمیللهتهكهمانبوونلهپێناویخۆشهویستیوبهردهوامیمان

بۆژیانبناسرێت.
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فیشهكوكتێب
رێبینههردی

لهمیانهیچاالكیهكانی»فێستیڤاڵیكلتوریدوایجهنگ«داكهمانگیرابردووله
بهرپاكرا، نیشتمانی موزهخانهی له ناوهندیخاكهوه و رۆڵ ئارت رێكخراوی الیهن
هونهرمهندزانارهسوڵبهچاالكیهكبهشداریلهمفیستڤاڵهداكرد.نمایشهكهیزانا
رهسوڵئامادهیكردبووبریتیبوولهپیشاندانیچهندكتێبخانهیهككهبهسنوقی
بۆ جهنگدا لهكاتی سهربازهكان كه كۆن فیشهكی سنوقی دروستكراون. فیشهك
زهخیرهیفیشهكبهكاریدێنن،لهمنمایشهدابهشكڵیجیاوازولهسهریهكدانراون
وپڕكراونلهكتێب.كتێبحانهیهكبهسنوقیفیشهك.چهندانسنوقیفیشهككه
لهبریئهوهیبهفیشهكوكهرهسهیجهنگیپڕبكرێنهوه،بهكتێبپڕكراونهتهوه؟
زهخیرهیجهنگ!بهاڵمئایاكتێبخۆیزهخیرهیهكیجهنگینیه،ئایاجهنگێكههیه
بهبێكتێبوبهبێنوسینبهرپابووبێت؟ئایاكتێبههمیشهپێشفیشهكوجهنگ
وكوشتارنهكهوتووه؟ئایائهوهیلهنمایشهكهیزانارهسولدالهبریفیشهكچوته
بۆ پێشنیاره پێچهوانهكهی؟ یان فیشهكه بهردهوامی فیشهكهوه، سنوقهكانی ناو
بهجێهیشتنیئهوجیهانهیفیشهكوپاشهاتهكانیدروستیئهكات،یاندرێژهدانو
راستربهردهوامیودهستپێشخهریئهوجیهانهیه؟پهیوهندیفیشهكوكتێبچیهو

چۆنئهودوانهبهیهكئهگهنولهیهكجیائهبنهوه؟
ههستئهكهمپرسیارلهپهیوهندهیفیشهكوكتێبلهپرسیاریپهیوهندیفكر
شوێنه كلتورو بهپێی بهیهكهوه دوانهش ئهم پهیوهندی نابێتهوه. جیا جهنگ و
جیاوازهكانئهگۆڕێن.بهپێیئهوهئهگۆڕێنكهئهوكتێبانهچینوبهچئاراستهیهكدا
هوشیاریمرۆڤهكانپێكئههێننوبهچئاقارێكدائهیبهن.رویكتێبهكانلهچجۆره
پهروهردهكردنوفێركردنێكه.كتێبهكانئازادنیانلهناودنیاییهكیدیسپلینكراودا
كاربۆدیپسلینیزیاتروداخرانیزیاترئهكهن؟چونكهئهوبۆچونهراستنیهكه
جیهانیكتێبوفكروهكجیهانێكیپێچهوانهیجهنگوكوشتاروێنائهكات،ئهوه
ئاماده توندوتیژی و جهنگ ئامادهبوون، فكر و كتێبی ههركوێیهك له نیه راست
ئهزمونه زوربهی لهگهڵ و بێت راست بۆچونه ئهم پێچهوانهی رهنگه بگره نابن.
مێژووییهراستهقینهكانیشدابێتهوه.جهنگوشهڕوملمالنێتوندوتیژهكانلهكتێب
ونوسینهوهدهستپێئهكهن.چیرۆكیسهركوتكردنێكنیه،گهرپێشتركتێبهكان
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زهمینهوئامادهكاریانبۆنهكردبێت.یهكێكلهگرنگتریندهستكهوتهكانیفكریمیشل
فۆكۆیفهیلهسوفیبهناوبانگیفهڕهنسیئهوهبووسهرنجیههموانیبۆئهوهراكێشا
گهمهكانی دهسهاڵتو چاالكی بهشدارێكی بهڵكو نابینێت، ئازادكردن ئهركی گوتار
دهسهاڵته.گوتاررێكئهخات،لهقاڵبئهداتوسنوردارئهكات.ههندێكشتئاشكرا
ئهكاتوههندێكیدیئهشارێتهوه.لهههندێكشتبێدهنگولهههندێكیشئهدوێت.
بگره پێكئههێنن. دهسهاڵت كاركردنی ستراتیژی گرنگی بهشێكی ئهمانهش ههموو
ئهمفهیلهسوفهبۆگۆڕانیشێوازهكانیدهسهاڵت،گۆڕانلهگوتارهكاندائهپشكنێت
وههمووئهوگۆڕانانهشنهكبهپێشكهوتنوئینسانیبوونیتریدهسهاڵت،بهڵكو
دهسهاڵتێك شێوازی كاتێك ئهكات. تهفسیر چاالكبوونی دهسهاڵتو بهكاراتركردنی
ئهگۆڕێتبۆشێوازێكیتر،ئهمگۆڕانهزۆرترئهگهڕێتهوهبۆئهوتهكنیكوهونهرانهی
چاودێریكهگوتارهكانلهزیادلهبوارێكیفكریوتیوریدابهرههمیانهێنا.كتێبو
فكرههرگیزلهگهمهیدهسهاڵتهوهدوورنهبوونوبگرهبهشێكیسهرهكیپێكهێنهری
دهسهاڵتوئاراستهكانیكاركردنین.تهكنیكهكانیدهسهاڵت،ئهوتهكنیكانهنكهله

كتێبوفكرهوهلهدایكبوونوستراتیژیكاركردنیدهسهاڵتیاندیاریكردووه.
لهمهشبترازێتئهوسیستهمهسیاسیهپاوانخوزانهیلهسهدهیبیستدادروستبوون
كاریگهری لهژێر دهست، كهوته واڵتێكیان له زیاد حوكمڕانی زۆر ماوهیهكی بۆ و
تیورهسازو و بیریار لهالیهن پێشتر كه بوون ئایدۆلۆژیانهدا و بۆچون و تێز ئهو
چهندانفهیلهسوفهوهبهرههمهاتبوون.كهمرژێمیتۆتالیتاریسهدهیبیستهمههیه،
دهرئهنجامیبهرههمهكانیفكروكتێبونوسیننهبووبیێت.بگرهئهمئهزمونانه،
ترسناكیوهێزوكاریگهریگهورهیكتێبیانلهئاراستهكردنورێكخستنولهقاڵبدانی
دهوری ئهتوانێت كتێبچهند دهرخست ئهوهی كرد. ئاشكرا مرۆڤهكاندا هوشیاری

گهورهلهكۆكردنهوهورێكخستنودروستكردنیبیروباوهڕداببینێت.
جیهانیكتێبههرگیزلهجیهانیدهسهاڵتوگهمهكانهوهدورنهبووهوبگرهبهشێكی
ئهڵتهڕناتیڤێكی وهك كتێب نێوان ریزبهندی دروستكردووه. دهسهاڵتی پێكهێنهری
فیشهكوجهنگ،خهیاڵێكیدرۆزنانهیهولهگهڵئهوپێدراوهواقعیانهدانایهتهوه،كه
پهیوهندیبهگێڕانهوهیچیرۆكیمێژوویدهسهاڵتودروستبوونوفراوانبوونیهوه
بزوتنهوه ئهو سهرهكیهكانی دروشمه له تهنانهت راستیه ئهم ئهتوانین ههیه.
شۆڕگێڕانهشداببینینكهدوانهیقهڵهموچهكوهكئامرازهسهرهكیهكانیخهبات
قهڵهم ههیه، رابردوو سهدهی بهرگری بزوتنهوهی شۆڕشو كهم ئهكهن. تهماشا
وهكدیوێكیتریچهكتهماشانهكاتكهكاریسهرهكیخهباتوتێكۆشانه.به
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زوربهی گهردونیهكانی دروشمه له یهكێكه قهڵهم، دهستێك به و چهك دهستێك
به كوردستان سیاسی ژیانی كه بهوهشدا دنیا. سیاسیهكانی چهكداریه بزوتنهوه
خهباتێكیچهكداریدورودرێژیپڕلهههورازونشێوداتێپهڕییوه،ئهوابهردهوامئهم
دروشمهیهكێكبووه،لهههرهئهودیدهسهرهكیانهیتهماشاكردنیئێمهیبۆكتێب
چاالكی ئامرازێكی و بهرگریكردن چهكێكی وهك كتێب بینینی دهستنیشانكردووه.

خهبات،وهكدرێژهپێدهریههمانئهوكارهكهفیشهكئهبێتئهنجامیبدات.
لهراستیداكتێبهكانلهسنوقیفیشهكدا)وهكلهنمایشهكهیهونهرمهندزانارهسولدا
هاتووه(ئاشكراكردنیجیهانێكنیهكهتیایداكتێبلهبریفیشهكدانیشتووه،گۆڕانێك
نیهلهشێوازیحوكمڕانیتوندوتیژهوهكهفیشهكرهمزهكهیهتی،بۆحوكمڕانیهكی
مهدهنیوكراوهكهكتێبرهمزهكهیهتی،بهڵكوبهپێچهوانهوههێمایهبۆئهوهیكتێب
درێژهپێدهریههمانئهوشێوازیحوكمڕانیهیهكهفیشهكبهرههمیدێنێت.كتێبهكان
وهكفیشهككارئهكهنوههمانئهومهبهستانهشئهپێكنكهفیشهكبهدوایهوهتی.
نمایشهكهیزانارهسولستایشیقۆناغێكیتازهیحوكمڕانینیهكهلهبریفیشهك،
كتێبیداناوه،بهڵكورهخنهكردنێكیرادیكالیسیستهمێكهكهكتێبوهككهرهسهو
درێژهپێدهروجێگرهوهیفیشهكتهماشائهكات.رهخنهیسیستهمێكیحوكمڕانیه
كهكتێبوهككهرهسهیجهنگوكوشتاروفیشهكبهكاردێنێت.كتێبهكانتالهناو
سنوقیفیشهكدابن،ههمانئهوئهركانهئهبینننكهفیشهكئهنجامیئهدات.ئهوهی
لهمنمایشهدارهخنهئهكرێتئهوجیهانهسیاسیهیدوایراپهڕینهكهتیایداكتێب

دهوریفیشهكوبهرههمهێنانیدنیایهكیتوندوتیژدهبینێت.
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كانڤاس لهسهر بهچاپیسكرین لهزهتوساردوسڕ بێ نوكتهیهكی
لهالیهن كه نوكتهیهی چهندین لهو یهكێكه كه نوكتهكه، نووسراوه.
دهستبهجێ كۆكراونهتهوه، سهرچاوهوه چهندین له خۆیهوه پرینس
پێكهنیناوینیهبهاڵمدیقهتدانێكیوردتربێهودهییهكهیدهرئهخات.
پرینسخۆی نادڵنیایی بۆ ئاماژهیه ههڵه وشوناسی الیهنیشوێن
نیه ئهوه ههرگیز تیایدا شتێك هیچ كه قهلهقدا پڕ جیهانێكی له
كهوادهرئهكهوێت.ههروههادهاللهتهبۆئهوهیكردهیئهنجامدانی
ئهمجۆرهتابلۆیهخۆیلهخۆیدانوكتهیهكه،گاڵتهجاڕیهكهبهرامبهر
)تاك مۆنۆكرۆماتیكیهكانیان تابلۆ كه مینیماڵیستهكان جیدیهتی
له پرسیار پرینس ههروهها ئهمه. وهك بهرههمهێنا ڕهنگهكانیان(
ئایدیای)تهئلیف–دانان(وڕۆڵیتهقلیدییهونهرمهنددهكات،كه
بۆ تهحویلكردنی و ڕۆژانه دونیای له شتێك بردنی به ههڵدهستێت
پۆستمۆدێرنیستی تهكنیكی كارهكانی زۆربهی هونهری. ئۆبجێكتێكی
بردنلهخۆدهگرنكهبریتیهلهقهرزكردنیانوهرگرتنیوێنهیبێ
ناوونیشانیگۆڤاروڕیكالمهكان)ئیعالنات(.ههروههاپرینسناسراوه
بهشهیدابوونیبۆئهوخهڵكانهیكهلهپهراوێزیكۆمهڵگهدادهژین
وهكشوانیمانگاكان)Cowboys(،ماتۆڕسوارهشهقاوهكانكه
لهزنجیرهیهكفۆتۆدابهناویئهمریكایڕۆحانییادیكردوونهتهوه.

تێبینی:

ڕۆژی11/17لهسلێمانی،گروپیهونهریسولیئۆنسیمینارێكیانبۆكۆمهڵێكهونهرمهندی
هونهرو نێوان پهیوهندی بابهتی لهسهر سیمینارهكه یهكهمی بهشی ڕێكخست. شێوهكاری
كامپینیمیدیاییبوووبهشیدووهمیشدهربارهیتێكستوفۆرمبوو.سیمینارهكهلهالیهن
ئاالنعهتوفوترایهوه.گۆڤاریكۆنسێپتبهپێویستیزانیههندێكلهبابهتهكانلهمژمارهیهدا

باڵوبكاتهوه.
PhaidonPressLimited)The20th-CenturyArt 1996 ، سهرچاوه:

)Book

وهرگێڕانوئامادهكردن:ئاالنعهتوف
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دهقینوكتهیسهركارههونهریهكه:
ڕێگایهكی لهسهر فرۆشیارێكیموسافیرپهكیدهكهوێت ئۆتۆمبیلی ئێوارهیهك «
چۆڵوپرسیارلهوتاكهماڵهدهكاتكهلهكێڵگهكهدالهچاوهوهدیاره.»ئهتوانی
ئهمشهوڕێمبكهیت؟«»وابزانمئهتوانم،«جوتیارهكهدهڵێت»بهاڵمدهبێتژوورهكه
لهگهڵكوڕهبچووكهكهمهاوبهشیپێبكهیت.«فرۆشیارهكهههناسهیهكههڵدهكێشێت

ودهڵێت»چۆنهئهمه!«.»منلهنوكتهیهكیههڵهدام.«

)نوكته(یبێناو.1987.ئاكریلیكلهسهركانڤاس.بهرزیX142.2پانیپرینس،ڕیچارد–)نوكته(یبێناو

121.9سم.بهرزیX56پانی48ئینج.كۆكراوهیتایبهت.
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لهسهرمێزێكیسێگۆشهیسیرامیك،چهندتاقمێكیناخواردنچاوهڕێیهاتنیچهند
میوانێكیتایبهتدهكهن.ناویژنێكیبهناوبانگبۆههریهكێكیاندانراوه.لهههمووی
سهرنجراكێشترقاپهكانخۆیاننكهقهدكراونلهسهرشكڵیلێو.ئهمپارچههونهریه
گرنگهئاههنگیمێینهیهتیدهگێڕێتوماناڕهمزیهكانیفۆرمیئهندامیزاوزێیئافرهت
ناویشوێنی هونهرمهند و بووه لهدایك لهشیكاغۆ كۆهن دهكات.جودی كهشف
لهدایكبوونییخۆی)وهكنازناوبهكارهێناوه(بهئامانجیدروستكردنیشوناسێكی
سهرهتای فێمینیستیهكانی هونهریه تیۆره قهرزاری گهلێك كارهكانی سهربهخۆ.
حهفتاكانهكهتیایاندافۆرمهتهقلیدیهكانیئیشیژنانوهكدوورمانولێفهدوورین
هونهرمهندو نوێی نهوهیهكی دواتر، هونهری. پایهیهكی ئاستی بۆ بهرزكراونهتهوه
ڕهخنهگریژن،كهسهربهخۆییداراییانبردنیهدهرهوهیفهزایماڵوخێزان،ئهم
و زهخرهفهلهسهركراوهكان چنراوه زۆریی ئهمه، سهرباری كردهوه. ڕهت ڕێبازهیان
بۆگۆڕانێك بوون ئاماژهیهك لهمماوهیهداسهریانههڵدا لێفهكانكه سیرامیكو
گهورهتری مشتمومڕێكی بهرهو هونهرهوه داخراوهكهی جیهانه دووپاتكردنهوهی له

مهسهلهیجێندهروسێكشواڵیتی.

شیكاغۆ،جودی
خوانیئێواره

خوانیئێواره.MixedMedia.1979.بهرزیX14.6پانی14.6م.
بهرزیX48پانی48پێ.كۆكراوهیهونهرمهند.
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ئهمفۆتۆیه،كهههردووهونهرمهندپشتلهیهكوهستاونوقژیانپێكهوهلولدراوه،
لهپێرفۆرمانسێكیجێگیرهوهوهرگیراوه.بهشیناوهندیكارهكهبریتیهلهچهمكی
هاوسهنگی،ئهوقژهپێكهوهبادراوهپهتێكیوهكپهتیوێاڵشپێكدههێنێتلهنێوان
نێرهمووكئامێزه. بهشێوهیهكیسهیروسهمهره ئهنجامهكهش نێرومێدا. جهستهی
ههرچهندهپهیوهندیهجهستهییهكهههمیشهئامادهیه،بهاڵممهبهستلهمپارچهیه
ئهوهیهكهههردووهونهرمهندبگهنهخاڵێككهلهڕوویعهقڵیهوهدووبارهخۆیانبه
تاك)فهرد(دابنێنهوه.بۆزاڵبوونبهسهرالیهنیجهستهییدابهمشێوازهپێویستی
گرتن مانهوهیه)بهرگه كردارێكی كارهكه ڕووهوه، لهم ئهندازهیه. بێ تهركیزی به
دهكهن. دروست جیابوونهوهسووڕهكانیچاالكی و پهیوهستی تیایدا كه بقاو(ه -
وهكهاوسهر،ئۆالیوئهبرامۆڤیچتهحهدایڕۆڵهلهقاڵبهدهرهكاندهكهنبۆههردوو
موتهبادهل.وهك بهپشتبهستنی ئهستوورن پێرفۆرمانسانهداكهپشت لهو ڕهگهز
ئهوهیبهسترابنبهتیروكهوانێكهوه،ههردووكیاندهبنهبارستاییهاوسهنگكهرله
لهباوهشكردنێكیپڕسۆزدا، له ئامادهكراوه. گهمهیهكداكهبهشێوهیهكیمهترسیدار
ئۆكسجینلهدهمییهكدیهوهههڵدهمژنبهههناسهدانێككهلهههمووكاتێزیاتر
مهئیوسه.لهكارهكهیاندا،ئایدیایئهمكهپڵهشهپۆلدهداتلهنێوانژیانبهخشین

ومشهخۆربووندا.
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لهمفۆتۆیهیواباشئاڤێنیویباشووردالهشیكاغۆ،تاڕاددهیهكئهوههستهمانلهال
دروستدهبێتكهئێمهئهمشهقامهدهناسینكهوێنهیگیراوه.بۆردهگهورهكانی
ڕیكالمكردنوقیتعهیدوكانهكانوئهودیمهنهیلهدووریهكیناوهندیهوهپیشاندراوه
وامانلێدهكاتههستبكهینكهئێمهبهراستیلهسهرشۆستهكهوهستاوین.نهبوونی
خهڵكوجووڵهئینتیباعیشارێكیپڕخێوماندهداتێ.هونهریفۆتۆگرافتوانای
دۆكیومێنتكردنیشوێنوخهڵكوئهزموونهشهخسیهكانیههیهبهوجۆرهدیققهتهی
كهوێنهكاندهشێتبههێزتروسهرنجوروژێنهرتربنلهیادهوهریڕاستیمان.بهم
ئیشه،سترهستائهوپهڕیهێزیناوهند)وسگ(پاڵپێوهدهنێت.پۆرترێتهكانیلهسهر
لهرێیوهزعیهته تێدایهكه ئامادهییبوونیان و واتایهكیهاوشێوهیگرنگیی خهڵك
له پێوهدیاره. مۆمیهكانیان بووكهڵه سهمهرهی دهركهوتهیهكی وهستاوهكانیانهوه
كۆمهڵهزنجیرهیهكیتردا،سترهسههستاوهبهوێنهگرتنیسهردانكهرانیمۆزهخانه
ئهفسوناوی پهیوهندیهكی بهمهش تابلۆكاندا، سهیركردنی لهكاتی گهلهرهیهكان و

لهنێوانبینهروئیشههونهریهكاندادروستكردووه.

سترهس،تۆماس-
”واباشئاڤێنیوی
باشوور”شیكاغۆ

1992

واباشئاڤینیویباشوور‘شیكاغۆ1992.1992.فۆتۆیڕهشوسپی.بهرزی45.4
Xپانی58.7سم.بهرزیX8/717پانی8/123ئینج.چاپی10.
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جهستهیهكینێرومێتواونهتهوهبهسهریهكدالهمپهیكهرهگهورهیهداكهمامناوهندانه
و ڕهنگكراون بریقهدارانه كه كانزا لێكئااڵوی تهبهقی له بڕڕاون ئیرۆتیكیه.پارچهی
ڕێدهدهنبهڕووناكیپیایانداتێپهڕێتوئهوئینتیباعهتدهدهنێكهسهماكهرهكان
لهبۆشاییدامهلهدهكهن.بههرهمهندبهخوێندنهوهیجۆنزبۆفهیلهسوفیئهڵمانی
ئهم یهنگ، سویسری دهروونناسی و فرۆید نهمسایی دهروونشیكارناسی و نیتشه
ئیشهتوخمهنێرینهومێیینهكانپێكهوهدهبهستێتلهههوڵێكدابۆئاشتكردنهوهی
سروشتیگوایا)بایسێكشواڵ(ی)دهروونی(مرۆڤ.بهنماییشكردنیبۆچونێكیبه
ڕۆمانسیكراوییهكبوونیژنوپیاو،ئهمئیشهنمایندهیجۆنزدهكاتبههۆیئهوهی
كهئیشهكهجهختلهسێكشواڵیتیدهكاتهوه.هونهریجۆنزئیمتیحانیڕهغبهتی
نماییشدهكاتوهك ژنان ئاشكرای و ئیستفزازی وێنهی زۆرجار سێكسیدهكات،
ئهوهیلهفهنتازیایئیعالناتوخهیاڵینێرینهداوێنادهكرێت.وهرگرتنیوێنهله
دونیایماسمیدیاوه،جۆنزدهبهستێتهوهبهبزوتنهوهیپۆپئارتهوه.جۆنز،كه
جلوبهرگیشی و شانۆ تهختهی سهر دیكۆری دیزاینی )هۆكنی(یه، هاوچهرخێكی

كردووهوههروههاهونهرمهندێكیگرافیكییبههرهمهندیشبووه.

جۆنز،ئالن-
سهماكهران

پێ. 24 بهرزی م. 7.3 بهرزی ڕهنگكراو. )Cor-Ten( ستیلی سهماكهران.
ئاتریهمیكۆتۆن،لهندهنبریجسیتی،لهندهن.
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پرۆسێسیخوێندنلەفێرگەكانبەئاستییەكەملەڕێیفێركەرەكانەوەیە
ئەوانڕێنماییئەوەدەكەنكەفێرخوازانچیفێربنتەنانەتڕێنمایی
تیۆریپرۆسەیفێربوونخۆی،واسەیردەكرێتكەپرۆسەیفێربوون
دەكرێت، سەیر جەنگەڵی بەفێربوونێكی )مامۆستا( فێركەر بەبێ
هەروەكلەوكاتەداكەفێرخوازشتێكبەبێفێركەربزانێتدیسانەوە
لە فێركردن ئەركی كە دەزگایەی لەو فێركەرەكە، بۆ دەیگەڕێننەوە
پرۆگرامی بۆ كە میتۆدانەی ئەو سەرەتا دەگرێت، خۆی ئەستۆی
خوێندندادەنرێتلەگەڵفێركەرەكانباسدەكرێتكەچۆنئەوانبەو
میتۆدانەكاربكەنوفێرخوازفێربكەن.واتەهەرلەسەرەتاوەلەناوئەو
دەزگایەپەیوەندیڕاستەوخۆبۆفێرخوازەكانلەگەڵفێركەرەكاندایە.
لەوپرۆسەیەدائەومیتۆدانەدەبێترەچاویزانستیفێركردنلەگەڵ
سۆسیۆلۆگیوپسیشیۆلوگیئەومیتۆدوتیۆریانەدەبێتبەفیلتەرانەدا
تێپەڕن،دەبێتسیاسەتیپیتاگۆگیبپێكێت.بەاڵملێرەداپرسیارێك
دێتەپێشەوەئەیكوافێرخوازانلەمپرۆگرامەدا،لەسەرێكەوەئەگەر
سەیربكەینئەمپرۆسێسەلەبەرفێرخوازاندەكرێتوفێرخوازاندەبێت
لەفێرگەكانەوەفێریئەوەبنژیانێكیتەندروستودەستڕەنگینیو
مرۆڤێكیئومێدەواروكامڵیانلێدروستببێت.ئەوەیكەباسمانكرد
ئەوڕایانەنكەدەڵێنلەرێیپرۆسەیخوێندنەوەدەبێتفێربن،بەاڵم
ئەگەرسەیریالكەیتریبكەینفێرخوازانلەمپرۆسێسەداكارەكانیان
وهەوڵەكانیاندیارنییەئەواندەبێتبۆپرۆسەیفێركردنزۆریانلێ
بكرێتبۆئەوەیبچنەناوفێرگەكانەوەیاخودبۆبەشداریكردنیانلەو
پرۆسێسەكە ناو بۆ بەزۆرەملێ ڕێنادەن فێرخوازان بەاڵم پرۆسێسە،
لەگەڵ ئەوانەشی و دژایەتیكردن بە دەستدەكەن بۆیە ڕابكێشرێن
پرۆسێسكەكاردەكەنیاخودئەوانەشیلەگەڵیدەگونجێتهەرهێشتا

پهكخستنیپرۆسێسیفێركردێنلهڕیفێركهرهوه

سۆرانڕهفعهت
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هەستبەدڵەڕاوكێدەكەنلەوەیكەبەرامبەریاندەكرێت.
كە پێدەكەین هەستی ئەوە بكەین سەیر ئیتنۆلۆگی چاوێكی بە ئەوە ئەگەربێین
ئەوان تێكدەدەنچونكە فێربوون ئەوانپرۆسەی بەڵكو فێربوون، فێرخوازاننەك
بەهۆیئەوكۆنتڕۆڵكردنەیدەزگاكەدەشێوێنندەزگاكەشئەوەقبوڵناكاتلەسەروی
بەخێرهاتن فێركردنەكانجێی دەزگای لە فێرخوازان بۆیە هەبێت، دی هیچی ئەو
حوكمی كێ ئاستی دەچێتە فێرخواز دەزگاو نێوان لە كێشە لێرەدا چونكە نین،
هەیەلەوجێگایەداودەزگادەستدەكاتبەهەڵوێستوەرگرتنبەرامبەرفێرخواز.
لێرەداكێشەكەكاردەكاتەسەركارەكتەریفێرخوازەكەچونكەسیستەمەكەوەك
فێرخواز بۆ كە ئەوسیستەمەی دەبێت فێرخواز تاكایەتی بەرامبەر نواندن رەفتار
دروستكراوەدەبێتهەربەوكۆنتڕوڵیدەزگایەدژایەتیفێرخوازدەكرێت،دیسانەوە
فێركەرواهەستدەكاتكەفێرخوازدژیپالنەكەیئەوكاردەكاتهەوڵدەداتئەو
پالنەیكەبۆیداڕێژراوەتێكیبداتیاخودپەیڕەوەینەكات،لێرەدادووفاقییەكە
دەردەكەوێتپالنیفێركەرەكەفێرخوازەكەقبوڵناكان،چونكەئەوهیچبەشدارنەبووە
تەنها فێركەر بەڵكو نەبووە، بەشدار فێركەرەكەشت تەنانەت پالنە ئەو دانانی لە
لێرەداهیچدژایەتییەك بۆیە ببرێت بەڕێوە ئاگاداربووەكەئەوپالنەهەیەدەبێت
بەو فێرخوازەكەدەبێت ئەو بەڕای فێركەرەكە،چونكە بەڕای ببێت نابێتدروست
ڕێسایەدابڕواتئەمەشئەوپەستانەپسیۆلۆگیەدروستدەكاتكەوالەفێرخواز

بكرێتئەوەبكاتكەفێركەردەیەوێت.
ئەوەیەكە ئۆبێكتەوەئەوەش ئەوەڕوودەداتكەسوبێكتدەچێتەڕیزی لێرەوە
ئەوپالنەبەسەبێكتدانراوە،بەاڵملەكاتیپەیڕەوكردنیپالنەكەگرنگتردەبێتلە

سوبێكت.
ئەگەربێینپێگەیفێركەرشیبكەینەوە،ئەوەنابێتهەمانپێگەیهەبێتلەمیتۆدی
فێركردن،بەڵكوئەومیتۆدەدەبێتبێتەپێگەیفێركەرچونكەئەوپێگەیخۆیهەیە
زانستپەخشدەكات،دواتر یاخودئەوسەرچاوەكەیەكە ئەومیتۆدەدابەشدەكات
فێرخوازەكەدێتكەدەبێتوابكاتچۆنفێركەرەكەئەوزانینەیداوەتیدەبێتئەو،
ئەوزانینەبۆواقیعیخۆیوایوەربگرێتئەوەشوادەكاتفێرخوازەكەئەوواقیعەی
كەدەبێتكاریپێبكاتسەرچاوەكەیئەوەبێتكەبەپرۆسەیوەرگرتنیزانینەوە
بۆدەردەكەوێت ئەوسەبەبەمان لێرەوەش فێركەرەكەوەوەریگرتووە، لە بچێتكە

بۆچیفێرخوازەكەئەگەرئەوەقبوڵنەكاتدواترناتوانێتدەربچێت.
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ئەو ناوكۆمەڵێككێشەوەكەحەزەكانی بخاتە وادەكاتكەفێرخوازەكە فێرگەكە
دەبێتبەهەرشێوەكبێتپەیڕەوبكرێتوفێرخوازەكەوادەكاتكەكێشەلەگەڵ
فێركەرەكەدادروستبێتوهەروەهالەگەڵفێرخوازەكانیدیلەگەڵدایكوباوكیدا،
چونكەفێرخوازەكەئەوەواقیعینییەبەڵكوفێرگەكەئەوەیبەزۆردەیداتێدەیكات
بەژیانیڕۆژانەی.بۆئەوەیتووشیئەوكێشانەنەبێتدەبێتپەیڕەوەیئەوشتانە
بكاتكەهیئەونییەوژیانیڕۆژانەیئەوپێكناهێنن!ئەمەشەهەروادەكاتئەو
كێشەئینتەرناسیۆنالەدروستدەكاتكەئەمپەیڕەویپیتاگۆگیەلەناوبازنەیەكدا
كێشەكانی لەگەڵ نەك بكات سەرقاڵ خۆی كێشەكانی لەناو هەمیشە بسوڕێتەوە
فێرخوازداسەرقاڵبێت،بەڕایمندەبێتئەودەزگایەئەوكێشانەیكەمیتۆدەكە
دروستیكردووەئەوەچارەسەربكاتوهەوڵیئەوەبداتوەاڵمبۆئەوانەبدۆزێتەوە
نەخۆیبەكێشەكانیخۆیەوەخەریكبێتبۆنمونەكەلەقوتابخانەبوومئەبوایە
ئێمەمامۆستاكەمانڕازیبكردایەئێمەلەگەڵكێشەكانیئەوبڕۆشتینایەنەكئەو
لەگەڵكێشەكانیئێمەئەوەشئەوەیدروستكردكەهەمیشەهەوڵیئەوەماندەدا
ئەوڕازیبێتلێمان،ڕازیكردنەكەشتەنهائەوەنەبوو،بەڵكوئەوەیئێمەترسمانلێی

هەبووئەمانویستبەهەرشێوەكبێتئازارنەدرێین.
بۆیەهەمیشەئێمەلەوكاتەیكەلەفێرگەبووینهیچپەیوەندییەكماننەبووبەئەو
كاتەیئێمەتێیدادەژیان،مەبەستمئەوەیەئەوتەمەنەیكەهەمانبووبەڵكودەبوایە
نەماتتوانی لەبەرئەوە ئاستێكدایە لە فێركەرەكەمان بكردایە ئەومان رەچاوی تەنها
هیچبەهەمێكبۆئەوكاتیئەوتەمەنەیكەهەمانبووبەدەستبهێنین،هەروەها
هیچبەهەرمێكدروستنەدەبووچونكەئێمەلەگەڵمیتۆدێكداكارماندەكردكە
فێركەرەكەماندەیویست.تەنهائەودەیزانیكەئەوبابەتەبۆئێمەبەسوودەئەو
بڕیاریئەوەیدەدائەوبابەتەبۆچیبەكاربهێنینیاخودكەیبەكاریبهێنین،كە
ئێستابیرلەوبابەتەدەكەمەوەهەرئەودەرئەنجامەمدەستدەكەوێتلەوانەیەبەس
فێركەرەكەسوودیلێبینیبێتیاخودتەنهائەوشارەزاییلێبووبێت.ئەممیتۆدە
وایكردووەلێمانكەتێیدادەرچینیاخودلەبەریبكەین،بەاڵمهەرنەمانتوانیلێی
تێبگەینبەاڵمئەگەربێینباسیئەوەبكەینئەوەمیتۆدەچەندكاریگەریكردەسەر
كارەكتەرمانچەندبیركردنەوەیگۆڕینسەرئەجامهەرئەوەمانبۆدەردەكەوێتكە
ئەومیتۆدەڕۆحیدژایەتیتێدازاڵكردینڕۆحیبەرەنگاربوونەوەدژیئەومیتۆدە.

لێرەداكەباسلەوبارودۆخەدەكەممەبەستمتەنهائەوپەیوەندییەكەپەیوەندی
ڕابردووی ئاوڕێكلەهەموو نامەوێ لێرە زانیارییە بەپرۆسەیزانستوگەیاندنی
پەیوەندیە لەو باس ڕاستەخۆ بابەتە ئەم ئەوەیە مەبەستم بدەمەوە، سۆسیۆلۆگی

دەكاتكەپێشترباسمكرد.
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وانەكانیاندا لە لەوانەیە كە نییە فێرخوازانە ئەو لەسەر تەنها باسەكەمان لێرە
باشنەبنیاخودهەندێكێشەیتێگەیشتنیانهەبێتلەوانەكاندایاخودلەسەرتاپای
یاخود وانەكان هەموو لە كە دەكەین فێرخوازانەش لەو باس بەڵكو میتۆدەكان،
میتۆدەكانكێشەیتێگەیشتنیاننییە،واتەلەمنووسینەالیەنگیریناكەم،بەڵكو
دەمەوێئەوالیەنەباسبكەمكەهەموومانپێیداڕۆشتووینوهەستمانپێكردووە.

بە لێكۆڵەرەوێك لەالیچەند كراوە پیتاگۆگی لەسەرمەسەلە تاقیكردنەوە هەندێ
نمونە)1(.ئەومندااڵنەیلەكاتیرەسمكردندابەجۆرێكلەقەڵەمیرەنگاورەنگ
رەسمدەكەنزۆرالیانخۆشەئەوكاركردنەوئەوئیشەئەگەرلەكاتیكاركردنیاندا
پێیانبوترێتباشەیاخودخەاڵتبكرێن،چونكەئەگەرخەاڵتبكرانایەئەواتووشی
گوماندەبوونلەكارەكەیانئایائەورەسمەلەزەتیبۆخۆیانهەبوویاخودبۆئەو
فێرگەیەكەلەناویدانودەرسیوێنەكێشانیانهەیە،چونكەئەگەرلەناوئەوفێرگەیە

ئەوەبكرێتكەواتەئەوەبۆژیاننییەبەڵكوتەنهابۆئەوفێرگەیەیە.
بەرئەنجامی لە كە بكەین زانیاریانە ئەو بەرهەمهێنانەوەی باسی بێین ئەگەر لێرە
خوێندنماندروستدەبێتئەوڕایانەیكەلەكاتیوانەوتنەوەكانداهەندێجارڕاستە
كەفێركەرەكەڕایلەسەرهەبێتیاخودئاگاداریبێتولەكاتێكیشدائەوەڕاست
دەبێتكەفێركەرەكەئیشارەتێكبداتئەوەڕاستەئەوسافێرخوازەكەدەزانێتزیاتر
لەسەرئەوبابەتەقسەبكاتوهەروەهاهەندێكجارڕایخۆشیبڵێت،كەواتەلێرە
دووەمهەنگاو ڕازییە ئەو كاتەشیكە ئەو فێركەرەكەیە ڕازیكردنی تەنها یارییەكە
دروستدەبێتكەرەنگدانەوەیپسیۆلۆگیەكەواپیشاندەدرێتكەفێرخوازەكەش
دڵخۆشەبەودەرئەنجامە،بەاڵمئایاهەمووفێرخوازەكانهەستبەوەدەكەننەخێر
چونكەئەوانناكەونەژێرئەوپەستانەپسیۆلۆگیەئەمەشواتایئەوەنییەكەئەوانی
ترهەستیپێناكەن،بەڵكوهەمووفێرخوازێككەئەچێتەئەوحاڵتەوەهەستبەوە
دەكات،بەاڵمئەوانیترلەدەرەوەیئەوحاڵەتەوەنبۆیەشتەكانبەبێپاڵپەستۆ
چەند بەدوایدا هات ڕاست نیوە وەاڵمێكی وانەكەدا كاتی لە ئەگەر بەاڵم دەبینن
پرسیارێكیدیدروستدەبێتبەاڵمئەگەروەاڵمێكیڕاستهاتئەواكپدەبێت
بووە ڕازی وانەكە لە فێركەرە ئەو ئەوەشپیشاندەداتكە وانەكە هەتاكۆتایی
ئیتر ئەركەكەیانتەواوبووە وەاڵمیخۆیوەرگرتووەفێرخوازەكانهەستدەكەنكە
پێویستبەپرسیاریترناكات.لەوێشئەوانەیترنازاننبۆئەووەاڵمەڕاستەچونكە
وادەركەوتووەكەتێنەگەیشتوون،بەاڵمفێركەرەكەزیاترلەسەرئەومەسەلەیەناڕوات

بۆئەوەیهەموویبەتەواوەتیتێبگەن.
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لێرەكێشەكەئەوەنییەزانینەكەبەتەواوەتیبەهەموویبگات،بەڵكوگرنگئەوەیە
كە40دەقیقەیوانەكەتەواوبووكێشەیئەووانەیەچووەڕابردووەوە.

فێركەرەكەنازانێتئایاهەمووئەوانەیلەوانەكەدانچیانلەمێشكداهەبووناشیەوێت
بزانێت،چونكەئەوكاتیواینییەوبەشیئەوهەمووپرسیارووەاڵمانەناكات،چونكە
ئەوتەنهاكاتێكیدیاریكراویهەیەومەنهەجێكیهەیەئەبێتئەولەماوەیساڵێكدا
تەواویبكات،كەواتەلێرەكێشەنییەچەندكەستێگەیشتووەبەڵكوكێشەكەكاتە،

چونكەلەوكاتەناتوانرێزیاتربكرێت.
نمونەیەكیترلەسەرسیستەمیپەروەردەشساڵی1818مامۆستاجۆزسفیاكۆت
هۆڵەندی زانكۆیەكی لە دەبوایە لۆڤین لەزانكۆی فەڕەنسی ئەدەبی مامۆستای كە
هەندێوانەیلەسەرئەدەبیفەڕەنسیبوتایەتەوە،بەاڵمفێرخوازەكانلەهۆڵەندا
هیچیانفەڕەنسییاننەدەزانی،مامۆستاكەشتەنهافەڕەنسیدەزانیبەاڵمفێرخوازە
ئەوەی پێش لەبەرئەوە بوو مامۆستایە ئەو وانەی لە حەزیان زۆر هۆڵەندییەكان
مامۆستاكەبچێتبۆئەوێهەموویانخۆیانفێریفەڕەنسیكرد،بەاڵمفەڕەنسیەك
كەتەنهالەومامۆستایەتێبگەن،كەمامۆستاكەدەچێتبۆئەوەێكەسەیردەكات
لە ئەوبوو من ئیشەكەی هەموو دەڵێت ئەسا فێربوون فەڕەنسی هەموویان ئەوان
سمینارەكەباسیئەدەبیفەڕەنسیتانبۆبكەمكەئێوەفێریفەڕەنسیبوونكەواتە
ئەوەئەوەیەكەمنبۆیهاتم.كەواتەزانینشتێكنییەهەرلەالیفێركەربێتلەالی

فێرخوازنەبێت،بەلكوئەوەكارێكەكەبەهەردووالپێدەگەن.
ئەمەوێتئێستالێرەنموونەیەكیخۆملەكاتیخوێندنیماستەرەكەملەزانكۆی
بەرلینباسبكەم،لەالیمامۆستاكالودیاهومل.ئەممامۆستایەلەمامۆستایانەیەكە
بڕوایبەسیستەمیتازەیوانەوتنەوەهەیەلەكاڵسەكەیئەوداخوێندكارئازادەكە
هەمووشتێكبڵێتیاخودئەتوانێتبابەتیسمینارەكەهەڵبژێرێتوخۆشیهەندێ
جاروەكمراقیبێكبەسەرئەووانەیەوەدادەنێتبۆمنهەندێجارقورسەكەئەو
ئازادیەتەواوەمهەبێت،چونكەمنلەناوئدمۆسفێرێكیتریپەروەردەییگەورەبووم
هەمووجارێپێویستمبەفشاردەبێتبۆئەوەیهەندێكاریوانەكەڕاپەڕێنم،بۆیە
لێرەدازۆربەگرنگیدەزانمكەسیستەمەكەیمنتیاپەروەدەكراومنامەوێتهەندێ
جیلیتریتیاپەروەردەبكرێ،چونكەمنلەسیستەمەهیچزانیارییەكبۆژیانفێر
نەبوومئەوزانیارییانەیكەلەناوسیستەمیپەروەردەفێربوومتەنهابۆڕازیكردنی

فێركەرەكەمبووهەروەهاشبۆئەوەیبتوانمئەوپۆلەببڕموتێیدانەمێنمەوە.
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فۆیلیتۆیانفۆیلیتۆنFeuilletonوشەیەکەلەبنەڕەتدافەڕەنسییە
ئەدەب، فەلسەفە، بە دەدات گرنگی کە دێت پەڕاوێک بەمانای و
وەک فۆیلیتۆ دنیادا لەهەموو سیاسی.. کلتوری شێوەکاری، شانۆ،
وشەیەمان ئەم ئێـمە کلتورییەکان.. پەڕاوە بۆ بەکاردێ چەمکێک
بە مامەڵە لێرەبەدواوە و هەڵبژارد بەشە ئەم بۆ )تێکست( لەبری

فۆیلیتۆوەکناوێکیجیهانییدەکەین.

فۆیلیتۆن

ڕێكخهریبهش:توانائەمین
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گفتوگۆیكۆنسێپتلەگەڵیوستاینگاردەر

سهالحگوڵئهندامی


هاوكاری بە توانیم مانگچاوەڕوانی 2005پاشهەشت ساڵی
كچە ماریانا بكەوێ، گاردەر یوستاین بە چاوم ماریانا خاتوو
پورییوستاینگاردەرەوئەگەرزەحمەتەكانیئەونەبابێشك
ئەوبەختەمنەدەبوووەهامالقاتێكمببێت،دیتنوقسەكردن
دونیا زبانەكانی زۆربەی بە كتێبەكانی كە نووسەرێك لەگەڵ
تەرجومەكراوەویەكێكلەنووسەرەبەناوبانگەكانیجیهانە،
بۆمنجێگایخۆشحاڵیبوو،یوستاینگاردەرئەونووسەرەیە
لە دایەدەرێوپتر كەساڵی1991كتێبیجیهانیسۆفیای
بیستملیۆندانەیلێفرۆشراوبەزیاترلەچلوپێنجزبان
تەرجومەكراوە،زبانیفەلسەفیسادەبۆمێرمنداڵومندااڵن
ئاگاداری بیبینم ئەوەی پێش ئەون، چیرۆكەكانی پۆی و تان
زۆر بۆیە هەر بێزارە، ڕۆژنامەوانی وتووێژی لە كە كردبووم
دۆستانەوبەشێوەیەكیسادەوسەمیمیئێمەیبۆنانینیوەڕۆ
چاوپێكەوتنی لەگەڵ كرد، دەعوەت )ئۆسلۆ( لە هۆتێلێك لە
كە كرد هەڵسوكەوتی من لەگەڵ ساكار و سادە وەها یەكەم
لەگەڵیەكدۆستین،رەزاسوكوهەتاحەز گوایاساڵەهایە
دەكاتسادەولەبەرداڵن،چاوەكانیبێئاراموبێئۆقرە
وەكمناڵێككەبۆیەكەمجاربڕوانێتەدونیا،پڕلەپرسیارو
زیندوووپەتین.كۆیئەوچاوپێكەوتنەكە3سەعاتیخایاند
كات هیچ ڕاستیدا لە كراوە، تۆمار فیلم شێوەی بە بەشێكی
سەر لە بەاڵم باڵوبكەمەوە، چاوپێكەوتنە ئەو نەبووم بەتەما
داوایچەنددۆستێكیبەڕێزموهاوڕێیانملەگۆڤاریكۆنسێپت

منمیوانیحهقیقهتنیم..حهقیقهتخودیمنه
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وبەتایبەتتوانائەمینئەوكارەمدەستپێكرد.منوەكڕۆژنامەنووسێككە
بەهۆیڕاپۆرتێكسازكارقسەمنەكردووە،بەڵكووەكنووسەرێكدیدارێكی
ئاساییمهەبووە،هەربۆیەلەزۆرجێگەیوستاینگاردەریشپرسیاریجۆراو
جۆریلەمنكردووە،بۆنمونەداواملێدەكاتلەسەرئەوكورتەچیرۆكەی
خۆمقسەبكەمكەپێشتریوستیانخوێندبوویەوە،یانپێوندیدونیامنداڵی
ئەگەر و نەكردووە باسیم لێرەدا من كە و..هتد، نووسین تەجروبەكانی و
پێوستبوولەداهاتوودائەوكارەدەكەموباڵویدەكەمەوە.لێرەدابەشێك

لەچاوپێكەوتنەدەخەمەبەردیدیخوێنەران.
سهالحگوڵئهندامی:بابزانینیوستاینگاردەربۆدەنووسێ؟

دەنووسم، بۆ كە دەكرێت لێ پرسیارەم ئەو جار زۆر گــاردەر: یوستاین
كاتێكمنداڵێكیدوازدەیانسیازدەساڵەبوومتەجروبەیەكیزۆربەهێز
وقووڵمپەیداكرد،ژیانلەناوحەقایەتێكیجادوییدا.ژیانبەشێوەیەكی
باوەڕپێنەكراورەمزاویوهەرلەوكاتەشداكورتە.لەخۆمدەپرسیئێمەلە
كوێوەهاتووینوژیانبەرەوكوێدەڕوات،ژیانچییە،چۆنجیهانشكڵی
و كەس بە كەس یان پشتە لە زانستی هەبوون بنەماكانی ئاخۆ گرتووە،
هەرچیپەرچییە؟بیرملەژیانلەناوئەستێرەدوورەدەستەكاندەكردەوە.
ئێستاشسەرقاڵیهەمانچەشنەپرسیاریكاتیمنداڵێمولەخۆمدەپرسم
ژیانچییە؟حەزدەكەمئەوتەجروبەیخۆمكەژیانحەقایەتێكیجادوییە
كە ئەوەیە نووسینم هۆكاری سادە زۆر بكەم. بەش دیدا خەڵكانی لەگەڵ
سەردەمی پرسیارەكانی درێژەی ئێستاش و ناژیم ئاسایی ئینسانێكی وەك
منداڵیملەچیرۆكەكانماندەدەمەوە.منحەزمزۆرلەڕێپێوانوكێوبڕینە،
زۆردەچمەناوسروشتوپیاسەدەكەم،لەكاتیڕۆیشتنداهەمیشەسەر
جار زۆر لەوكاتەدایە ئا دەكەم، قسە لەگەڵخۆم و پرسیارانەم ئەو قاڵی
یەكەمتروسكەیچیرۆكەكەمدەروونمڕووناكدەكاتوچیرۆكشكڵدەگرێ،

دواتردادەنیشمودەیهێنمەسەركاغەز.
یان كتێب دەكردە ڕووت پرسیارەكانت وەاڵمی بۆ ئهندامی: گوڵ سهالح

چاوەڕواندەبوویلەدەروونیخۆتەوەوەاڵموەربگرێ؟
یوستاینگاردەر:منكتێبیجۆرواجۆریئەدەبیدەخوێنمەوە،هەمنەوروێژی
لە حەزم زۆرتر و زۆرتر ئاخرانەدا لەو بەاڵم دیكە، واڵتانی هی هەمیش
خوێندنەوەیكتێبیزانستییە،وەككتێبیفیزیك،یانئەستێرەناسی،ئەوە
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جۆرێكگەڕانبەدوایوەاڵمیپرسیارەكانمە،فیلمیشتەماشادەكەم.
سهالحگوڵئهندامی:تاچڕادەیەكفیلمكاریگەریلەسەرژیانیتۆداناوە؟
بۆ )ساتێك بینی كوردیم فیلمێكی پێش لەوە ماوەیەك گاردەر: یوستاین
مەستییئەسپەكان(،زۆرمپێخۆشبوو،بەاڵمفیلمێككەبەردەوامكاری
باسی چارڵی دەزانــی چاپڵینە، چارڵی فیلمەكانی كردبێ ژیانم سەر لە
گەورەترینعەشقەكانورەمزوڕازیژیاندەكات،كاتێكیشبۆیەكەمجار
جیهانیسۆفیامدی،سەیركاریتێكردم،ئەزموونێكیئێجگاربەنرخوتازە
بووبۆمن،منچاوملەفیلمێكدەكردكەلەڕاستیدالەكتێبیمنوەرگیرا

بوو.
بە زۆر كارێكی كردەوە تەماشام جار چەند منیش ئهندامی: گوڵ سهالح

نرخە،ئەیئەگەركەسێكویستیژیاننامەیتۆبكاتبەفیلم؟
یوستاینگاردەر:لەچەندجێگایدیكەشوتوومە،حەزدەكەمودیئالێن
بكاتمن لەوە باس فیلمەكە بم، ئەكتەر بێت،خۆشم فیلمەكە دەرهێنەری
كتێبەكانیخۆملەبنهەنگڵدابێوبەدەوریدونیادابگەڕێمولەبارەیانەوە
بدوێم،واهەستدەكەمتوانایئەودەورگێڕانەمهەبێ.تەجروبەیژیانوام

پێدەڵێت.
ئەگەر ژیانداهەیە؟ لە بەتەجروبە باوەڕت تاچەند ئهندامی: سهالحگوڵ
دەتوانی تۆ چییە، ژیاندا لە تەجروبەت گەورەترین بكات پرسیار كەسێك

وەاڵمدەربیت؟مەبەستمئەوەیەئاسانەبۆت؟
یوستاینگاردەر:بڕێكسەختەوەاڵمیئەوپرسیارەرەنگەسەیروسەمەرە
بێ،بەاڵمگەورەترینتەجروبەیژیانمئەوكاتەبووكەلەدایكبووم!بیست
وچەندساڵبەسەرئەوڕۆژەداتێپەڕدەبێكەمنبۆهەوەڵجاركتێبێكی
چاپكراویخۆمبەدەستەوەگرت،ئەوەشتەجروبەیەكیگەورەوخۆشبوو
لەژیانمدا.ڕووبەرووبوونەوەلەگەڵحەقیقەتیشخۆیلەخۆیداتەجروبەیەكی

نایابە.
سهالحگوڵئهندامی:دەبینمسەیرغەرقیرەمزوڕازیهەبوونی..؟!

حەقیقەت میوانی من دونیام، خۆم نیم، دونیادا لە من گاردەر: یوستاین
نیم،حەقیقەتخودیمنە،فەلسەفەبەپرسیاریبچووكوگەورەتەندراوە،
كەسێككەلەسەرەمەرگدایەبۆیگرنگنییەكەدونیالەچیسازكراوە،
گرنگترین ئەو بۆ دەوێم؟ خۆشی فاڵنی ئایا وەك بچووكی پرسیاری بەاڵم
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پرسیارە.ئەوەیكەئێمەلەكوێراهاتووینوبەرەوكوێدەچینپرسیاری
گرنگە زۆر منەوە الی بە بەاڵم بوون، فەیلسوفان مێژینەی لە و گەورە
و خۆشبووێ منی كە بكەم پەیدا كەسێك چۆن بپرسێ خۆی لە كەسێك
مانایعیشقبۆئەوگرنگبێ.یائەوكەسەلەكوێیەكەشیاویئەوەبێ
باقیژیانمیلەگەڵدابەشبكەم،هەرئینسانەیجۆرەوەاڵمیخۆیهەیە
كەم بۆ فەلسەفە زبانی هەوڵمداوە كە كەسێك وەك پرسیارانە. ئەو بۆ
بە ئێمە شتێك چ كە گرنگە المەوە بە بكەمەوە ئاسان ئەوە تەمەنەكان

رەهاییدەگەیەنێت؟عیشق؟دینومەزهەب؟

كۆیالیەتی دین پێیانوایە هێندێك كرد، دینت باسی ئهندامی: گوڵ سهالح
دێنێ،پێمخۆشەبزانمتۆوەكچیرۆكنووسێكڕوانگەتبۆدینچییە؟

نەبوون و هەبوون لە پرسیار بە كە فەلسەفە بنەمای گــاردەر: یوستاین
دەستپێدەكاتخۆیزۆرنزیكەلەدین،فەیلەسوفدەپرسێدونیاچۆنساز
یەكشت فەیلەسوف وەاڵمەكانی بەاڵم دەكات، پرسیارە ئەو دینیش بوو،
نییەولقوپۆپیزۆرلێدەكەوێتەوە،كەچیدینوەاڵمێكیبۆهەیەوهیچ
كاتیشئەووەاڵمەناگۆڕدرێ،حەزدەكەیبزانیمنبۆچیوابیردەكەمەوە؟

سهالحگوڵئهندامی:بۆمنزۆرخۆشەبزانم..
یوستاینگاردەر:منلەبنەماڵەیەكیفەرهەنگیودەرگائاوااڵگەورەبووملە
شاریئۆسلۆ،دایكمجگەلەوەیمامۆستابووزنجیرەچیرۆكێكیمندااڵنەشی
جۆرە هەموو ماڵی بوو، كۆتایی قوتابخانەی مودیری بابم باڵودەكردەوە،
دەستە و مەزهەبی تا بگرە ڕا چەپ ئینسانی لە تێدەكرد، ڕووی كەسێك
ڕاستیو..هتد،ئەوەبووكەمنخۆمبەهیچبیرۆكەیەكیتایبەتنەبەستەوە،

نازانمتۆئەوكتێبەیمنتخوێندۆتەوەیانا،ژیانكورتە؟
سهالحگوڵئهندامی:بەڵێمنبەكوردیخوێندومەتەوە..

یوستاینگاردەر:كراوەبەكوردیش؟
سهالحگوڵئهندامی:بەڵێچەندكتێبێكیتۆكراوەبەكوردی.

خودا بە عیشق دەكــەم، عیشق باسی كتێبەدا لەو من گــاردەر: یوستاین
پشت خودا بە عیشقی بەر لە چیرۆكەكە قارەمانی ئینسان، بە عیشقی و
بە حەق بڵێم و قازی ببمە نەهاتووم لێرەدا من دەكات، خۆی خێزانی لە
كامەیانە،خوێنەرخۆیبەوئاكامەدەگات،ئەوجۆرەبیركردنەوەیخۆملەو
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ماڵەیخۆماندەزانمكەمیوانداریهەرجۆرەفیكرێكبوو.
سهالحگوڵئهندامی:كاتێكبیرلەچیرۆكەكانیتۆدەكەمەوەدەبینمزۆربەیان
بەشێوەیەكدەیانەوێزیەنیمنداڵومێرمندااڵنبەبیریفەلسەفیڕابهێنن،
وەزارەتی بە عەملی تەرحێكی ئیسالمی ئیدریس ناوی بە من ڕەفیقێكی
پەروەردەلەئێرانپێشنیاركردووەكەمندااڵنفەلسەفەبەزبانێكیسادە

بخوێنن،یانیفەلسفەببێتەكتێبێكیدەرسیمندااڵن.
نییە، وامان شتێكی لێرە ئێمە نرخە، بە زۆر شتێكی گــاردەر: یوستاین
دەتوانێ وا تەرحێكی ببینم، تەرحە ئەو نوسخەیەكی دەبم خۆشحاڵ زۆر
ئەگەر بكات، ساز مندااڵندا پەروەردەی لە گەورە و جیدی گۆڕانكارییەكی
قسەتلەگەڵئەوڕەفیقەتكرد،لەالیەنمنەوەدەستخۆشانەیلێبكە،
حكومەتی، دەسەاڵتدارانی گرنگە زۆر هەنگاودا هەوڵو لە من بڕوای بە
تێبگەن، كارەكە بایەخی لە تەرحانەیە جۆرە ئەو تەئیدی كاریان ئەوانەی
ئەوجۆرەكارانەبۆهەوەڵجارزۆردیواریسەختوبڵیندیاندێتەپێش،

هەمووكارێكیچوارچێوەشكێنونوێئەوموشكیالنەیهەیە.
بیرت كات هیچ دەنووسی سۆفیات جیهانی كاتێك ئهندامی: گوڵ سهالح
دەكردەوەكەمندااڵنلەمەبەستەفەلسەفییەكاننەگەن؟ئەودیوارەیباسی

دەكەیلەپێشكارەكەتدابەرزبۆوە؟
كتێبە ئەو جەزبی مێرمندااڵن و مندااڵن كە دەمزانی من گاردەر: یوستاین
نەمویستووە من دەمنووسی، مندااڵنەوە ڕۆحیەیەكی بە من چونكە دەبن،
بۆ مندااڵن سەرنجی ڕاكێشانی گرنگ بــدەم، فەلسەفە مێژووی دەرســی
لەزەتەكانیفەلسەفەیە،چێشتنیتامیشیرینیفەلسەفە،ئەوەیەمەبەستی
نەك دەخوێنێتەوە چیرۆك بزانێ خوێنەر كە گرنگە زۆر بەاڵم سەرەكی.

مێژوویفەلسەفە.
و كوت خوێندەوە سۆفیاتم جیهانی كتێبی كاتێك ئهندامی: گوڵ سهالح
ئابوتكە قارەمانیچیرۆكجودی درێژ، لینگ بابە بیركتێبی پڕكەوتمە
منداڵێكەلەڕێگاینامەوەلەگەڵكەسێكینادیاردەبێتەدۆست،لەجیهانی
دەبێتە ناسراو نە پیاوێكی لەگەڵ نامەوە ڕێگای لە منداڵێك سۆفیایشدا

دۆست.
ئاماژەی ئێستا تا تازەیە،كەس بۆمن و بیرێكیجوانە گاردەر: یوستاین
دەبێتە نەناسراو، پیاوی لەگەڵ بوونیسۆفیا ئاشنا بەاڵم نەكردووە، بەوە
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تەنانەت نەناسراو، و گەورە دونیایەكی ناو بچێتە سۆفیا كە ئەوە هۆی
سۆفیاخولیایزانینیزۆرترلەبارەیدونیایفەلسەفەدایە،بۆسۆفیاگرنگ
پێنەبا فەلسەفەی چیرۆكی پیاوەكە ئەگەر رەنگە كێیە، پیاوە نییە ئەوە
وسەرنجیسوفیڕانەكێشابا،ئەوپێوەندیەبەردەوامنەبا.لەبابەلینگ
درێژدا،جودیئابوتمنداڵێكیبێبابودایكە،دەیەوێبخوێنێوبچێتە
قوتابخانە،بەڵكولەوڕێگاوەبتوانێبۆشاییهەتیوبوونیخۆیپڕبكاتەوە،
تاجودیوەك یارەمەتیمەعنوییومادییجودیدەدات درێژ لینگ بابە
ئەوانیدیكەبژی،بەاڵمسۆفیادەیەوێوەكئەوانیدیكەنەژیولەڕاستیدا

پێدەنێتەدونیایەكیتەواوجیاواز.
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ئاواتمحهمهد

چیرۆکەکان:
دوایەمینناو..عەتامحەمەد

جیابوونەوە..ئارامکاکەیفەالح
منلەبلورایاننارەوەنێکلەسەرئاو..توانائەمین

گریڤ..ڕامیارمەحمود

ئاساننییەچوارئەزموونوچوارتێڕوانینلەیەكلێكدانەوەدا
خوێندنەوەیبۆبكەیت،جائەگەربشتەوێتلەسەرئاستیچەمك
لێكدانەوەشیبۆبكەیت،لەبەرئەوەیهەریەكلەوئەزموونانە
لەكەمترینخاڵدادەچنەوەسەریەك،مەگەرئەوەیبڵێینهەر
ئاماژەسازیو لەشێوەیگێڕانەوەو بەاڵم چواریاننچیرۆكن،
لەیەكترجیاوازن،ئەمەش لێكدانەوەیماناوزمانوگوتاردا
هەندێك یەكەیان هەر لەسەر جار هەندێك بم ناچار وادەكات
هەڵوەستەبكەم،بۆنمونەلەسەرئاستیگێڕانەوە،گێڕانەوەی
زەمەنلەچیرۆكی)دوایەمینناو(یعەتامحەمەددا،جیاوازترە
لەیەكەمیاندا فەالح، كاكەی ئارامی الی زەمەن لەگێڕانەوەی
كە لەدرووستبوون، بەر بۆ واتە دەچێت، وشە بەرەو زەمەن
جێگەی خوڵقاندن و دەبێت ون گێڕانەوە چركەساتەدا لەو
چەند بۆ فەالح كاكەی ئارامی چیرۆكەكەی بەاڵم دەگرێتەوە،
ئاستێكیزەمەنیدەمانگوازێتەوە،لەئایندەوەبۆئێستاوپاشان
هەیە، گێڕانەوە لەسیمۆلۆژیای شێوەیەك واتە ڕابــردوو، بۆ
دەكرێتلەهەمووڕووەكانەوەنیشانەكانلێكبدەینبۆئەوەی

پێكهاتهكانیچیرۆكلهچوارئهزموونیجیاوازدا
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ڕووداوەكانالمانڕوونببنەوە،ئەمەجگەلەوەیكارەكتەرەكانبەئارەزووی
خۆیانگەمەدەكەن،یەكێكگەمەلەسەرسایكۆلۆژیەتیبەرامبەردەكات،
ئەویتریانلەسەرخەونەبچووكەكانی،سێیەمدەیەوێتبیسەلمێنێتكەژیان
پێرفێكتنییە،بەڵكوكەلێنزۆرنبتوانینئاشكرایبكەین،دواجاردەگەینە
ئەوبڕوایەیئاشكراكردنیئەوكەلێنانەچیبەمندەبەخشێت؟!الیڕامیار
یەك هەردووكیان كە هەن، سایكۆلۆژی ئاستی لەسەر گێڕانەوە جۆر دوو
خولیایانهەیە،ئەویشچۆنیەتیخۆدەربازكردنەلەچیرۆكەكانوخۆونكردنە
دەبێت، ژیانیان تووشی ڕسكانەی لەهەموو دزینەوە خۆ حەزەكاندا، لەناو
كامیان و نەخۆشە كامیان بەاڵم چارەسەركەر، یەكێك و نەخۆش یەكێك
چارەسەركەر؟ئەوەخوێنەرخۆیدیاریدەكات،نەكنووسەرلەبەرئەوەی
نووسەرئاماژەكانیداوەنەكوردەكارییەكان،هەروەهاالیتواناگێڕانەوە
چیرۆكی كەسێكەوە لەڕێگەی ڕووداوەكانە رەوەندی دیاریكردنی لەشێوەی
منبۆخۆمدەگێڕێتەوە،كەئەمجۆرەلەگێڕانەوەناچارمدەكاتبەرەوئەو
شوێنەبچمكەئەودەیەوێت،ئەمەجگەلەوەیهێشتاكۆكردنەوەیئاماژە
گێڕاوەكانلەناوجۆرێكلەگەمەیڕستەسازیدادیارنامێنن،لەهەندێكباردا
خۆی لەتایبەتمەندییەكانی هەندێك گێڕانەوە شێوەی و ڕیتم وەك چیرۆك
لەدەستدەداتودەبێتەگەمەیەكیزمانەوانی،كەئەمحاڵەالیعەتاش
توانا الی لەوەی جیاوازترە مەسەلەكە عەتا الی بەاڵم دەكەوێت، بەرچاو
ئەمینهەیە،ئەوبەرلەدروستبوونتەنهاوشەیهەبووە،كەئەمچیرۆكە
كە دروستبوون، زەمەنی پێش دەكەوێتە خولقاندن هەنگاوەكانی بەپێی
ئەمەشخۆبەخۆگێڕانەوەیبەشێوەیەكیسیستەماتیكتێداونەیانهێشتا
لێرەدا خولقاندنە، لەزەمەنی بەر واتە سەریهەڵنەداوە، گێڕانەوە زەمەنی
كاتێكتەنهاوشەتهەیەوهیچیترناكرێتگێڕانەوەخاوەنیئەوڕیتمە
بێتكەلەهەردەقێكیترداهەیە،واتەگێڕانەوەلێرەداتەنهابۆدۆزینەوەیە،

نەككتوپڕییانبونیادنانیدەقێكلەسەربنەمایشوێنكات.
گێڕانەوەلەالیتوانالەوئاستەداخۆیدەبینێتەوەكەدەقدەبێتەگەمەیەكی
زمانەوانیودەیەوێتلەشاردنەوەیڕستەكانئاماژەیەكمانپێبداتلەگەمەی
ئاماژە ناتوانێت دەقدا لەناو هەندێكجار ئەمەش كە بچێت، چیرۆكنووسین
دەقێكدا لەبەردەم خوێنەر و دەربخات تیوار بەشێوەیەكی ئاماژەپێدراو و
خۆیببینێتەوەكەشیكردنەوەیئاساننەبێت،كەئەمەشكاریگەریلەسەر
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بونیاددادەنێت.
كە خۆیەتی ئاستەنگی كۆمەڵێك هەڵگری چیرۆكەكەدا چوار لەهەر زمان
دەبێتە زمان یان ڕووداو، لێكدانەوەی بۆ هۆكارێك نابێتە دەق بوونیادی
عەتا لەچیرۆكەكانی بەتایبەتی وێناكردن، نەك گوزارشتكردن بۆ هۆكارێك
وڕامیار،هەمانحاڵەتجگەلەبەكارهێنانیڕاناویكارەكتەر،چیرۆكەكەی
تواناشلەهەمانجوغزدایە،بەاڵمئەوەیجیاوازترەچیرۆكەكەیئارامەكە
زمانلەوچیرۆكەدالەسەرچەندئاستێكدەردەكەوێت،یەكێكلەئاستەكان
زمان كارەكتەرەكاندا لەوێناكردنی هەروەها ــە، ــان ڕووداوەك وێناكردنی
بگەینە زمانەوە بەكارهێنانی لەڕێگەی دەتوانین كە هەیە باشی ڕۆڵێكی
تێگەیشتنیخودیكارەكتەرەكانولێكدانەوەیئەوخۆپەرستیەیهەریەك
لەكارەكتەرەكانهەیەتی،ئەگەرچیهەریەكەیاندەیەوێتخۆیبەپێرفێكتو
ئایدیاییوێنابكات،بەاڵمئەمدرۆیەزووئاشكرادەبێت،الیعەتاوشەجێگەی
زماندەگرێتەوەكەدەیەوێتلەچیرۆكەكەیداپێشڕستەبنووسێتەوە،واتە
ئەیەوێتلەوەسفداماتریالبدۆزێتەوە،كەبەمتێڕوانینەیئەمانباتەوەالی
بیركردنەوەیئایدیالیستیانەیكەبەرلەبووندنیاوشەبووە،كەلەخودی
رەهاوەدەرچووە،بەاڵمزمانالیڕامیارهەواڵێكەبۆدۆزینەوەیكارەكتەر
لەخودی زمانەوە یەكەكانی بەكارهێنانی لەڕێگەی ئێمە كە بەكاربهێنێت
زمان بۆ لەلێكدانەوەی ڕامیار لەوەی جگە ئەمە دەگەین، كارەكتەرەكان
دەیەوێتوێنایئەوشوێنەمانبۆبكاتكەكارەكتەرێكدەیەوێتلەنەستیدا
وێنەیبكێشێتورەهەندیواقیعیپێببەخشێت،بۆنمونەناونیشانیماڵی
سەرۆكوئەوشوێنەیداگیریكردووە،الیتوانازمانلێكدانەوەیەبۆحاڵەت
یان ناسیستەمیی لە دەبێتەجۆرێك دەقدا لەناو ئەمەش كە ڕووداو، نەك

ڕیتمێكیجیاوازلەچیرۆك.
دەبنەوە، نزیك لەزمانیشیعر جار زۆر چیرۆكانەدا لەم دەق پێكهاتەكانی
ئەو بەرچاو،وەكچۆن لێكدانەوەیەكینەستیدێتە هەندێكجاردەقوەك
بەكاریدەهێنێت،ڕاستەگێڕانەوە لەگێڕانەوەیڕووداوەكاندا ئارام ڕیتمەی
پێكهاتەیەكی خاوەنی لەهەمانكاتدا تایبەتە، ڕیتمێكی خاوەنی لەوێدا
شیعریانەیە،كەئەمەئاسانكاریبۆخوێنەردەكاتكەبتوانێتبەشێوەیەكی
باشتر توانادا و عەتا لەچیرۆكەكانی زمانە ئەو تێبگات، دەقە لەو ورد
ڕاستەوخۆ بەگێڕانەوەی پشتیان دەقە دوو ئەم لەبەرئەوەی دەركەوێت،
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نەبەستووە،بەڵكوباسدەكەنیانشیكردنەوەبۆلێكدانەوەیمەسەلەیەك
دەكەنكەلەوانەیەلەدەقێكیتردایانلەشێوەمەتنێكیترداجێگەیببێتەوە،
ئەمەوێتلێرەداكەمێكلەسەرئەمدوودەقەبوەستم،كەئەمجۆرەلەدەق
التینی لەئەدەبی بەشێك كە دەكاتەوە نزیكمان سیحرییە زمانە لەو زیاتر
داگیركردووە،بەاڵمجیاوازییەكەلەوەدایەئەماننەیانتوانیوەلەولۆكاڵیەتی
نووسینكەالیئێمەهەیەخۆیانڕزگاربكەن،واتەتەكنیكەكانلەئاستێكی
دیاریكراودابەكارهاتووە،ئەمەشوادەكاتوەكدەقێكیلۆكاڵیلێكدانەوەی
بۆ گرنگە هۆكارێكی تەكنیكە لەو وەرگرتن سوود نا ئەگەر بكەین، بۆ
گێڕەرەوە هەم كارەكتەر هەم كە تردا، لەئاستێكی دەقێك بەرهەمهێنانی
هەمپێكهاتەكانیتربەرەوكتوپڕییەكیسەیریانلێكدانەوەوتێڕامانێكی
ترماندەباتكەبۆساتێكلەبەردەمحاڵەتێكینائاساییدەمانوەستێنێت،
لەئاستی كتوپڕیە ئەم ئامادەیی بەدیدەكرێت چیرۆكەدا دوو لەم ئەوەی
پڕ بەتەواوەتی الیەنە ئەم ناتوانن تر توخمەكانی بەمەش نییە، داواكراودا
دەكەیت دەكەیت،هەست ئارام دەقەكەی تەماشای كاتێك بەاڵم بكەنەوە،
تێپەڕیوویت، پێیدا یان خوێندووەتەوە بابەتەت لەم چیرۆكێكی پێشتر
هەڵوێستێكدا لەبەردەم دواجار ڕاتدەگرێت، بڕگەدا لەهەندێك لەبەرئەوە
تا دەكرد تەواو چیرۆكەكەت دەكرد، چیت بوویتایە تۆ ئایا ڕاتدەگرێت،
یان نەدەكرد، زەرفەكەت دەستكاری یان بگەن، لەئابڕوچوونەكان هەموو
ئەوەتاهەستتدەكردپێویستەلەسەرتدرۆیەككەشفبكەیت،یاندوای
كەشفكردنئایادرۆكۆتاییپێدێت؟ئەمچیرۆكەهەڵگریچەندەهاپرسیارە
كەپێویستەخوێنەربەشێوەیەكیجیاوازبیرلەچەندچارەسەرێكبكاتەوە،

نەكابگاتەئەوەینازانمچیبكەم.
چیرۆكانەی ئەو دەردەكەوێت، ئاستێك چەند لەسەر لەچیرۆكەكاندا ریتم
پێشتر وەك شیعر لەزمانی هەندێكجار دەبەستن وشە و بەزمان پشت
لەلیركیەت هاوشێوەیجۆرێك دەكرێت كە دەبنەوە، نزیك پێدا ئاماژەمان
ئاڕاستەكەر و وەرگر بنەمای لەسەر گێڕانەوە چیرۆكانەی ئەو بەاڵم بێت،
واتە دەبنەوە، نزم و بەرز ڕووداوەكــان بەپێی ڕیتم لێرەدا بووە دروست
بۆ هۆكارێك دەبێتە و الدەدات ئاڕاستییە یەك رەوتــە لەو ڕیتم لێرەدا
بۆ لێكدانەوە و بوەستێت نەتوانێت پێگەدا و ئاست لەیەك وەرگر ئەوەی
لەم بنەمایەك لەسەرچەند ڕیتم بكات،كەواتە ئاماژەپێدراوەكان و ئاماژە
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چیرۆكانەدابوونیهەیەوكالێكلەگەڵهارمۆنیتیەیڕستەدەكەنوجۆرێك
لەئاڵوگۆڕیمیلۆدیانەدروستدەكاتكەبۆخودیوەرگرپێویستە،بەاڵم
لەودووچیرۆكەیعەتاوتواناداڕیتمناكرێتبەهەمانشێوەلێكدانەوەیبۆ
بكرێت،لەبەرئەوەیزمانلەوێدالەنەستەوەنزیكەونایەوێتوێناكاننیشان
بدات،وەكئەوەیپێشترباسمانكردكەزمانلێرەداگێڕەرەوەنییەبەڵكو
ئاماژەیەبۆحاڵەتیناماتریالی،كەئەمەشبەتەواوەتیلەدەقەكەیعەتادا
بەدیاردەكەوێت،بەشێوەیەكدەتوانینڕیتملەمچیرۆكەدالەسروتێكیبەر
لێرەوە دەچێت، گۆرانی دەربڕینی پڕ لەسروتێكی واتە دەچێت، خەلیقەت
جیاوان لەیەكتر ڕوویەكەوە لەهەموو ئەزموونە چوار ئەم بڵێین دەكرێت
دەكرێت بەاڵم نییە، ئاسان كارێكی پێكەوە چواریان هەر خوێندنەوەی و
لەنێوانیاندا لەجیاوازی زۆرێك لەگەڵ لێكچوون هەندێك ڕاستادا لەهەمان

بدۆزینەوە.
یەكێكلەخاڵەجیاكانیئەمئەزموونانەئەوەیەهەریەكەیاندەیەوێتشتێكمان
بەهەمانشێوە ناچێت لەویتر كەسێك هیچ ژیانی وەكچۆن بگێڕێتەوە، بۆ
چیرۆكیهیچكاملەنووسەرانەشلەویترناچێت،ڕاستەهەرچواریانچیرۆك
دەنووسن،بەاڵمهەریەكەیانبەشێكلەژیانوبووندەگێڕنەوەكەئەمەش
چیرۆكەكانمان بازنەدا یەك لەناو ئەوەی بۆ هۆكارێك دەبێتە خۆی بۆ
نەنووسینەوە،جۆرێكلەگێڕانەوەماننەبێت،ساروبیركردنەوەكانجیاواز
بێت، جیاواز ئەزموونێك لەهەر چێژوەرگرتن گرنگە ئــەوەی بــەاڵم بن،
لێرەدادەقلەنووسەرەوەبۆمنیخوێنەردەگوازرێتەوەودەتوانمبەشێك
لەالی و تر لەشوێنێكی بەاڵم بكەم، زاڵ بەسەردا خۆمیان لەتێگەیشتنی
وەرگرێكیترمەسەلەكاندەگۆڕێت،لێرەوەیەخوێنەروخوێندنەوەیجیاواز
بۆدەقدروستدەبێت،وەكلەسەرەتاوەگوتمخوێندنەوەیچوارئەزموون
نابێت، كەموكورتی بێ خوێندنەوەكەش لەهەمانكاتدا نییە ئاسان كارێكی
بەاڵمهیوادارمتوانبێتمچەندسەرخەتێكلەبارەیئەوچواردەقەوەبدەم
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فەڕەنسا، لە بوو ڕووسیا میواندارێتی 2010ساڵی 
لە پێشوازی پاریس لە ڕۆمانتیزم ژیانی مۆزەخانەی
75بەرهەمیهونەرییهەمەجۆركردبوو.بەوبۆنەیەوە
هونەرمەندە تابلۆی و ئیكۆن و پەیكەرێك چەند
لە بەرهەمەكان هەموو كرابوون. نمایش ناودارەكانیان
بۆ واتە نۆزدەدا، بۆسەدەی هەژدە نێوەندیسەدەی
سەردەمیقەیسەرئەلكسەندەرییەك1777-1825و
كۆی دەگەڕێنەوە. 1803-1799 یەك نیكۆالی براكەی
بەرهەمەكانلەمۆزەخانەیتریتیاكۆڤلەمۆسكۆوەبۆ

پاریسگواسترابوونەوە.
هەتا ئــەوروپــا لە ڕووســەكــان ڕۆمانتیزمە بەرهەمی
سەدەی لە یەك ڕۆمانۆڤی میشێل قەسەر سەردەمی
حەڤدەدانەناسراوبوون،ئەمناسینەوەیەشلەئازایەتیی
میراتگریی وەك لەهەمانكاتدا ئەوەوەیە. بلیمەتی و
سەدەناوەڕاستەكانیشە.ئەمقوتابخانەیەبەدەستپێكی
لە ئەوروپی بارۆكی ستیلی ڕووناكییەكان ســەدەی
خۆگرتوگەشەیبەخۆوەبینیهەتابەشییەكەمی
سەدەینۆزدەولەوەدوا»نیوكالسیزمی«لەخۆگرت.
پایتەختە دامەزراندنی بە ڕووسیا نوێی ئیمپراتوریەتی
یەكەم پێیری قەیسەر كە پترسبۆرگ سان نوێكەی

بهیانسهلمان

نتیزمیڕووسهکانلهسهردهمیگۆگۆلوپوشکین
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ئەم لەگەڵ پێكرد. دەستی لەسەردا، بڕیاری 1703 ساڵی لە
پەیكەری دروستكردنی فەرمانی دوو كاترینی شازادە دامەزرانەدا،
دەستی بە ئاسن«، »شۆڕەسواری یاخود ئێغا« كەڤالییە »لو
ئەندێشەی دواتر پەیكەرە ئەم بەكرددا. »فالكۆنیە« هونەرمەند
شاعیریبەناوبانگیڕووسیپۆشكینیهەژاند،ناوبراوهەڵبەستێكی
فەڕەنسی نووسەری و باڵوكردەوە ناونیشانەوە هەمان بە درێژی
قەیسەر دەسەاڵتی سەردەمی لە دیوما« »ئەلكسەندەر ناسراو
خوێناوییەكانی شەڕە كاتی لە تایبەتی بە و یەك ئەلكسەندەری
بازنەی بە لەگەڵڕووسیادا،وەریگێڕایەسەرفەڕەنسیو ناپلیۆن

ئەدەبییفەڕەنسییئەوسەردەمەیناساند.
وهەتاساڵی1855كۆمەڵە یەكەوە نیكۆالی لەسەردەمی دواتر
جۆرە نوێكردنەوەی لە دەستپێشكەرییان ڕووسی هونەرمەندێكی
هۆڵ نێو هونەری بۆ تەنها كاتە ئەو هەتا كە كرد هونەرییەكاندا
تەرخانكرابوو. زستان«دا »كۆشكی مۆزەخانەی ڕارەوەكانی و
بە سەبارەت نوێیان بۆچوونی و ڕوانگە هونەرمەندە كۆمەڵە ئەو
هونەرپێكهێناوبەرهەمەكانیانبەرەواییلەدەرگایڕۆمانتیزمی

ڕووسیەوەهاتەنێومێژوویهونەریجیهانەوە.
ئەگەرباسیسااڵنینێوان1820بۆ1840بكەینئەوەجیاوازییەكی
ئێجگارگەورەمانبۆڕووندەبێتەوەلەنێوانڕۆمانتیزمیڕووسەكان
وواڵتەئەوروپییەكانیدی.هەرگیزناتوانینڕۆمانتیزمیفەڕەنسی
وئیتاڵیوئینگلیزیلەهەمانپلەیڕۆمانتیزمیڕووسیدادابنێین.
ڕووسەكان ڕۆمانتیزمی لەگەڵ ــەراورد ب بە واڵتانە ئەو چونكە
هەبووە. ئەدەبدا و هونەر لە درێژیان و دوور زۆر ڕابردوویەكی
هەڵبەستدا و هونەر و موزیك لە ڕووسەكان بەرهەمی لەكاتێكدا
تەنهابۆسەرەتایسەدەیهەژدەدەگەڕێتەوەوبەهاندانی»پێیری

مەزن«ئەمالیەنەگەشەیپێدرا.
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هەژدە سەدەی سەردەمی هەتا كە بكەین بەوەش ئاماژە دەبێ
كڵێسە ئاینییەكانی پیاوە دەسەاڵتی كە بووە ئەوە تەنها هونەر
چەقی ئاینییەكەیدا قاڵبە لە هونەر بۆیە هەر پێدابوو، ڕێگایان
گرتبوووهونەرمەندیئازادوسەربەستوداهێنەرمایەیگفتوگۆ

نەبووەونەزاندرابوو.
هونەرمەندە بینی، خــۆوە بە وەرچەرخانێكی ــەژدە ه ســەدەی
بیانییەكانبەرەبەرەدەگیشتنەڕووسیاوهونەرمەندەڕووسەكانیش
بەرهەمەكانیئەوانیانكۆپیدەكردەوەولەالیخۆشیانەوەئەوانیش
تایبەتی بە ئەوروپییەكان واڵتە بەرەو بچووكەكانیان گەشتە ئیتر
فەڕەنساوئیتاڵیاوگەشتەگەورەكانیانبەرەوڕۆژهەاڵتدەكرد،
ئەو ئەدەبی و هونەر بواری هەموو لە سوود وایكردبوو ئەمەش
هونەرمەندە و نووسەر ئەو و كەمیخایاند زۆر وەربگرن. واڵتانە
كرد، سەرسام هونەری پسپۆڕانی كە ئەندازەیەك بە ڕووسانە
هونەری و ئەدەب كاریگەریی لە دوور خۆیان تایبەتی شێوازی

ئەوروپیپێكهێناوسەربەخۆییخۆیانسەلماند.
شاعیری نووسەرانە، لەو یەكێك ئەدەب، رەخنەگرانی بڕوای بە
گەورەیڕووسیپوشكینەكەبەیەكەمنووسەریشیاندادەنرێ،تەنها
بەرهەمەكانیئەوبەبەراوردلەگەڵهەموونووسەرەئەوروپییەكانی
ئەوسەردەمەشوێنڕێزوسەرسوڕمانە.وێڕایئەوەیساڵی1820
قەیسەرئەلكسەندەرییەكحوكمیدوورخستنەوەیپوشكیندەدا،
نووسەرلەماوەیئەوشەشساڵەیلەتاراوگەگرنگترینبەرهەمە

ڕۆمانسییەكانیوەك»زیندانییەكەیقوقاس«دەنووسێتەوە.

نووسینانەمان ئەو ئەوە گۆگۆل، ناوداریان نووسەری باسی بە
لە بێجگە نووسیوێتی، 1830 لەسەرەتایساڵی كە وەبیردێتەوە
بەرهەمیڕۆمانەشیعرییەكەی»رۆحەمردووەكان«بەبەراوردلەگەڵ
و »بەلزاك« سەردەمە ئەو فەڕەنسای نووسەرانی بەرهەمەكانی
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»ستندال«تەواوشوێنسەرنجە،چونكەئەزموونینووسینیئەدەبی
بەرهەمەكانی كەچی بووە پێشتر لە زۆر ستندال و بەلزاك لەالی
گۆگۆلبەماوەیەكیكەمبەهەمووجیهانناسرا.نكۆڵیلەوەناكرێ
گەشەكردنی لەسەر زۆری كاریگەریی واڵتان نێوان هاتوچۆی كە
ڕووسەكانیش ڕۆمانتیزمە بەرهەمی وایكرد ئەمەش هەبووە، هونەر

ببێتەبەشێكلەمیراتگەریینێونەتەوەیی.
بە ڕووسانە نووسەرە و هونەرمەند ئەو ئایا دەپرسین لێرەوە

ڕۆمانتیكدادەنرێن؟
دراون. لەقەڵەم كالسیكیش بە ئەوان لەهەمانكاتدا بەاڵم بەڵی، 
ڕوونەلەالیپسپۆڕانیئەوبوارانەكەڕۆمانتیزملەهاودژیكالسیك
و پشتگوێخراوە الیەنە ئەم ڕووسیا لە كەچی كایەوە، هاتۆتە
هونەرمەند ئەو الیەكەوە لە چونكە تێكەڵبووە، ڕادەیەكیش هەتا
بكەون، ڕۆمانتیزم نوێی ئەزموونی وەدووی دەبوایە نووسەرانە و
قاڵبەكالسیكەكان یاساو لەهەندێ ڕێز لەالیەكیدیكەوەدەبوو
بگرن.هەرئەمدووالیەنەشەتایبەتمەندیبەقوتابخانەیئەدەبو
هونەریڕووسیداوەولەبەرهەمیئەوروپییەكانیجیاكردۆتەوە.

هەروەكباسمانكردكەوێنەكێشانیشلەڕووسیابەچەشنیموزیك
وئەدەببەگەشتكردنیهونەرمەندەكاندەستیپێكرد.هونەرمەند
»كارلباڤلۆڤیتشبریۆلۆڤ«نموونەیەكەلەوهونەرمەندانەكەلە
ساڵی1821ولەتەمەنی21ساڵیدالەالیەنكۆمەڵەیپشتگیریی
تابلۆی 1830 ساڵی لەوێ هەر و ڕۆما بۆ نــاردرا هونەرمەندان
»دواڕۆژیپۆمپێیەی«كێشاوتابلۆكەبووەمایەینەمرییئەو
هونەرمەندەكەلەوبارەوەوتراوە:«تابلۆی»دواڕۆژیپۆمپێیە«

سەرەتایهونەریوێنەكێشانیڕووسیە«.
هونەرمەندێكیتریهەمانماوەبەاڵملەتۆماركردنێكیتەواوجیاواز
یەكەم بە كە تاتشیدرین« »سیلڤیستر هونەرمەند بریۆلۆڤ، لە
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هونەرمەندە ئەو هەستیاری دادەنــرێ. سروشتیشیان وێنەكێشی
پاشماوەی واتە وێرانە، شیعریەتی و ئاسمان جوانی بە بەرامبەر
بەرهەمەكانی. سەر خستۆتە ئیستاتیكی پلەیەكی شوێنەوار
و رەشبینی چاكیی بە ناپل« لە مانگ »خەرمانەی تابلۆی لە
رەنگدانەوەیخەواڵوییشوێنەكەتێبینیدەكرێ.دەپرسینئەگەر
ئەمەشڕۆمانتیكە؟بەڵێ،وەلێبەفیلتەرێكیسروشتیكالسیكی

ڕووسیداتێپەڕیوە.
فڵچەی بە پۆشكینە یەكێكیان كە دیكە تابلۆی دوو لە جگە 
»ئوتكین«وگۆگۆلبەفڵچەی»مۆلەر«،چەندینتابلۆیتریش
شوێندەستیئەوهونەرمەندەڕۆمانتیكانەیڕووسیاڕووندەكەنەوە.
رەنگی كە بریۆلۆڤ دەستی بە شــازادە« خانمی »دوو تابلۆی
دانیشتنی شێوەی بە خانمەكە هەردوو و بەكارهێناوە تێدا ئاویی
و جلوبەرگەكانیان رەنگی بە تریان، ئەوی ڕاوستانی و یەكێكیان
پشتلەسروشتێكیهێمن،نمونەیەكیترەلەئەزموونیڕۆمانتیزمی

هونەرمەندەڕووسەكان.
»كیپنیسكی« فڵچەی بە ئیڤراڤۆڤیتش« »ئیگۆر پۆرتریتی لە
ڕووناكیخراوەتەسەردەموچاویسەربازەالوەكە،لەتەماشایەكی
خەواڵوودارەنگەكانلەتۆنێكیكاڵوهەتاڕادەیەكبۆرباونزیكلە
پێنووسیرەش،رەهەندێكیتایبەتیبەمتابلۆیەداوە.هونەرمەند
ڕۆمانتیزمەكان لە یەكێك وەك خۆی ستیلی شێوەیە بەو تەنها

دەسەلمێنێ.

ڕۆمانتیكی شێوەیەكی بە ڕووسیمان سروشتی تابلۆیانەی لەو
هونەرمەند دینیپر« لە »پەڕینەوە تابلۆی بەرچاو دەخەنە بۆ
»ئیڤانۆڤئەنتۆنئیڤانۆڤیتش«،سێكەسایەتیلەسەربەلەمێك
نووسەر تریان یەكێكی و خۆیەتی ئیڤانۆڤ یەكێكیان كێشاوە،
گۆگۆلە.لەڕووبارێكیهێمنولەئێوارەیەكیهێمنتر،رەنگەكانو
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كەسایەتییەكانلەڕووبارەكەدارەنگدەدەنەوە،دواتیشكیخۆرەتاو
خەون پڕ وێنەیەكی و كێشاوە ڕووبارەكە ناخی بەرەو هێڵێكی
ڕۆمانتیكیەتیسەدەیەك بۆ ئامێز تایبەتیدا پێناسەیشەوێكی لە

كردۆتەوە.
هونەرمەند دەستی بە پێشەنگایە، ئەم تری گرنگی تابلۆیەكی
هونەرمەند لێرەدا تریشقە«یە، »هەورە تابلۆی »ڤۆروبیێڤ«،
ڕاپەڕینێكیدژبەسروشتداهێناوە،تێیداهەورەتریشقەیەكبە
هێڵێكیسپیلەدارێكەوەتێپەڕیوە.ئەمیارینێوانسێبەروڕووناكی
ئاگاداركردنەوەی نیشانەی سروشتدا سەر بە زاڵ تاریكییەكی و
مرۆڤەبەرامبەربەمەترسیسروشت،لەهەمانكاتدابێدەسەاڵتیی

مرۆڤیشەوسیمبۆلێكەبۆكارەساتەجیهانییەكان.
لەهەردووتابلۆی»دیمەنێكیناوەوە«،هونەرمەند»تیخوبرازۆڤ«
دوو ئەو دانیشتوون، ماڵدا نێو لە كێشاوە خانمی دوو دیمەنی
وێنەیەبەڵگەنامەیەكەلەسەرژیانیئەریستوكراتەڕووسەكانیئەو
نێو كەلوپەلی بەالیەنی بایەخی هونەرمەند لەالیەكەوە سەردەمە،
جیهانی داخراویی بۆ وێنەیەكە تریشەوە لەالیەكی داوە، ژوورەكە

ئەریستوكراتەكان.
لەتابلۆی»سروشتیشارێك«لەودیوكاغەزێكیشەفافدا،هونەرمەند
»تۆلیستویفیۆدۆربیترۆڤیتش«تابلۆیەكیبۆهەڵخەڵەتانیچاو
كێشاوە،دیمەنیشارێكلەودیوكاغەزێكیچرچولۆچەوە،ڕاستی
وئەندێشەیتێداتێكەڵكردووە،ئەمتابلۆیەهەستیئەوەمانلەال
دروستدەكاتكەتابلۆكەتەواونەبووە،بەوجۆرەڕۆمانتیكیەتی

كارەكەدەسەلمێنێوپلەیەكدەخاتەسەرئاستیداهێنانی.
گرنگیشەباسی»بۆڵشۆی«بكەینكەبەڕۆحیڕۆمانتیزمیڕووسەكان
لە گەورە«یە، »شانۆی واتای بە »بۆڵشۆی« شانۆی دادەنرێ،
هۆی بە و دامــەزرا پیترۆڤیسكی شانۆی شوێن لە 1825 ساڵی
وەرچەرخانێكی شاكارە ئەم ناوچووبوو. لە تەواویی بە ئاگرەوە
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لەو دروستكرد.»بۆڵشۆی« ڕووسیا هونەری مێژووی لە گەورەی
ساتەوەختەوەبۆیەمەڵبەندیئۆپێراوهونەریكۆریگرافیونمایشی

موزیكودەیانشاكاریئەدەبیڕۆمانتیكەكانیلێنمایشكرا.

پووختەیئەمماوەیەلەسەردەمیڕۆمانتیزمیڕووسەكانلەهونەردا
خۆیلەچەندبۆچوونێكداكورتدەكاتەوە:سروشتلەالیئەوان
وەلێ باو، تاریك ئاسمانێكی و داپۆشراوە زیوی ڕووناكییەكی بە
بەرهەمی وێناكراوە.كاریگەرییگەشتو شەوێكبەرەنگیسپی
دواتریش و ڕووسەكان بەسەر ترەوە واڵتانی ئەدەبی و هونەریی
بەرهەمەكان جۆریی هەمە ئەوانەوە. كلتووری بەسەر ئەمان هی
بایەخێكیزۆریخستۆتەسەرجۆریهەڵبژاردنی لەوسەردەمەدا
ئەمانە داوە. بەخۆی تایبەتی ناوەڕۆكێكی و فۆڕم تا بابەتەكان
هەموویفڵچەیئەوهونەرمەندانەكێشاوێتیوپەڕیئەونووسەرانە
دایڕشتۆتەوەكەلەناخیڕۆمانتیزمەوەبەهرەیانسەریهەڵدابوو.



534



535

گهشتێکیسهیره
لهپانتاییهکینێوانبهههشتودۆزخدا

بازنهبازنهسهردهکهوتمودهگهڕام
بۆخاکێکدهگهرام

خشتهکانیکهسیپیرۆزنهبن
ونه»میتێک«ڕابهریانبێ
ئالهوێدا،واتابهرههمدێو

بهریڕووباریسهحهرێکبهردهبێ
ئهوکاته

وشهیهکیشلهوقوژبنیکهونهدالهدایکدهبێو
لهباخچهیهکیزستانیششهودهکاتهوه

منچاوهڕوانیشهوناکهمتا
بهئهزموونیخێڵڕۆژکهمهوه،نه

پهیمانییهقینلهگهڵپهڕهیپیرۆزدادهبستم
کهسلهوێههڵهنیه،نهکهسیشیاخیی

نهکهسمردووونهکهسیشزیندوو
ئهوێپانتاییهکیڕههایه

پڕسیاریئیبلیسهکانبهڕێوهیدهبهن
ههردهبێبۆشیبڕۆین

چاویڕۆحبکهنهوهوبڕواننئهوێکوێیه!؟
دهشتودهڤهریبههانهنو

لهئێمهوهڕسن،ئێمهشههمیشهوهڕسین
کێیهئهوڕهچهڵهکهی...

بهیانسهلمان

بهرزهخوپێچهکانیپاکبوونهوه
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لهخواوهندێکهوهدادهبهزێ
بۆجاریکیشفهرمانهکانیدهگهێنێ؟!
تۆهیچناڵێیووهکمندهگهڕێی
بۆشهپۆلێکخۆیلهڕۆحبداتو

بهیهکجارپاکیکاتهوه

تۆومن
بۆخواوهندێکدهگهڕێن

ئاسنگهرنهبێ،شیرهکانی
لهقینیڕۆحتیژنهکاتهوه

لهبیرتاننهچێئێمه
سهردهکهوینوڕێگای

دابهزینچیترنیه

منوشاعیروێنهیهکیفاوستین
وێرایجوانیبهدویشتێکداوێڵین

نهخۆشیدهبهینهوه،نهڕۆحیشدهکڕینهوه
لهکۆتاییشداههردووکمان
لهیهککاسهدهتوێینهوه


منجۆگهلهیهکیشم

لهڕۆحیشاعیرێکهوهههڵدهقوڵێمو
بهبهرزهخداتێدهپهڕم،ئهوجا
لهناخیدۆزخدهگیرسێمهوه

بهههشتیشمههرناوێ

منوهاوڕێشاعیرهکهم
لهدهربهندێکیدڕکاویو

پڕلهئاخبهڕێکهوتینتا
دواجارلهئاویپاکبوونهوهبخوێنهوهو



537

دیسانتویههتاوبڕوێنینهوه
ئهوێچاویئاسمانهودهرگاکانی
بهسهرچاویههستمداداخستووه
بڕوابهوپاڕانهوانهناکات،پشتیش
بهههڵبهستیشاعیرێکنابهستێ

چخاکێکینهخۆشهئهوێو
چاوهڕوانیتۆفانێکهتادیسان

لهسفرهوهدهستپێکهینهوه

منوشاعیریهاوڕێمدهگهڕاین
پاشدۆڕانیههمووشتێههردهگهڕاین

بۆئهوسنوورانهیکهشتیهکبهڕێدهکهن
تابگهینهوهلێواریحهق

دیساندهگهشتینهوهڕووباریپاکبوونهوه
ئهوێبهرزخهوئێڕهبهرێکیتاریکیبهههشت

ههرکۆتاییدواماندهکهوێ

نهبهریدهریا،نهسنووریهیچ،دیاره
نهدهنگ،نهگۆڕانیونهشادی
ئێرهکهناریفرمێسکهوتهنها
رووبارێکئاویلێدهخواتهوه

منوهاوڕێناسکهکهم
بۆئهوهیبگهینهوهئهوسهریبهرزهخ

تاقهدهرگایباوهڕمانشکاند
گۆڕیههمووههڵهکانمانههڵدایهوه
تاجهستهبدۆزینهوهوئهمجارهش

بۆگۆڕیژیانیبهرینهوه
ئایهاوڕێکهم!
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چهندوشکبووئهوڕووبارهپیرۆزه
وشهیلهسهرلێومڕهقدهکردو

ههرچیوێنهبوولهڕۆحمدادهیسڕیهوه

گۆناهوپاکبوونهوه
شوێنهواریپهنجهیهکیبێنینۆکن

چیترئاماژهیپێناکرێ
نهتامیدۆشاویپێدهکرێ

منوهاوڕێشاعیرهکهم
جارێکیدیکهوتینهوهڕێ
بهشوێنوشهیهکهداگهڕاین

پشتمانبهههمووساتهخۆشهکانبهست
نهوشه،نهشیرینی،

نهتارماییخهونێکشمانبهدینهکرد
پاششهڕهخوێناویهکانیدڵمان

بێوچاندهچووینهوهسهرڕێگایهزر
بهردماندهگرتهوهشارودیسان
گۆڕینامهکانمانههڵدهدایهوه

ئهوجاڕێگایشێتیماندهگرتهوهبهر

لهگهڵشاعیریهاوڕێم
پێمانلهبازنهیئهوکهنارانهگیردهکرد

ودهپسان
خۆمانلهههرچیئاوههیهدهداو

مهلهماننهئهزانی
دهمانویستبگهینهئهوپهڕیپردێکو

دهڕوخا
بهنێومهیتیوشهکاندادهڕۆیشتین
ئهوجاچنگمانلهڕهگیهیوادهگرت
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ههرئهوساته
چاومبهئهستێرهیهکپۆشی
کهچیمانگپشتیتێکردم

هاوڕێشاعیرهکهمومن
دوورلهخاکیدایک

پارچهشیعرێکیسهوزین
رهبهنێکیسرووشتینوخۆردهپارێزین
تهنهالهوپانتاییهدا،خوالێماندهگهڕێ

بهههوهسیخۆمانبیرکهینهوه
ههرلهوێبهخۆمانبگهینهوه

ئهوێدهشتێکیونهو
شاعیریشههرلهوێخۆیدهدۆزیتهوه



هاوڕێم
چاوبنووقێنهوسهرکهوه

دڵنیاییلههیچکوێيهکنیه
گومانیشپهڵهیهکیکوێرهو

بهدویڕووناکیداوێڵه

تۆشاعیریو
ئهوێشدهشتێکیقوربانیه

ئهمهشههڵهیهکیڕاستیخهیاڵهکه
لهخوارهوهبهرهوسهرهوهدهجووڵێو

لهکۆتاییهوهدهستپێدهکات
تۆچهقۆیئهو»زیکرانهت«لهبیرچووکه

حاڵیپێدهکردیولهپهنایئیشقدا
ههربڕواتبهتاریکیمرۆڤدهکرد؟
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تۆیشاعیر
نهلهخوارویکهسهوهی،نهلهسهروو
نهلهباشترینمرۆڤهوهپهیدابوویو
نهلهخراپترینبوونهوهرهوههاتووی
تۆلهمردننهرمتریولهژیانڕهقتر
ههڵبهستهکانمبهدیواریتۆدهشکێن

هیندبهحهسرهتهوهڕهقی
ژیانیشدهستبهردارتدهبێ

دویههنگاویشوپۆلهکانمکهوهووهره
لهبازنهکانیبهرزخهوهسهرکهوه

ئهوێپاکبوونهوهیلێنیه
ئێرهشبهگهشییپیرتدهکات
لهههردووالشلێبوردوننیه

تۆیهاوڕێ
تامیمیوهیهکدهکهیکه
بهکرمیئادهمیزادبهنه

دهرگایوهرزێکدهکهیتهوهکه
بهڕوونینابینێ

ههندنزیکهوههرهیچنابینێ
تۆش...

توینیتهوڕووبارنابینی
سهرماتهوخۆرنادۆزیتهوه

وهره...و
قاچتلهقووڕیئهوملمالنێیهدهرکه
پهندێکلهڕۆحیئاگرهوهوهرگره

و...وهره
دهستبهردارییئهوپهتاڕهشهبه
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ئهوههموومهراقهڕیسواکهو
بهبازنهکانداسهرکهوه

ئهگهرئهوێبهههشتیشبێ
ههرپاکبوونهوهیلێنیه


دهنگیتۆ

جاڕیقوژبنێکیبهرزهخهو
بهتهمایڕهوانییمهبه

بڕۆ...

لهوپێچیحهسرهتانهمهوهسته
پێمگووتی...

پاکبوونهوهلهوێنیه
فیردهوسیئیشقیشدووره

سهرکهوهبهرهوجوغزیبهندهرێک
کهگوێتلهدهنگیپێغهمبهرێکبوو

بڕۆ،مهوسته،ئهوێسهرهتاییکۆتاییه
حهیالهغهمیمرۆڤدادێتهشهرمو

دڕندهکانیشدهبنهباڵندهیهکوتاردهبن
هیواشبهرهودۆزخدهپهڕێتهوه

ئالێرهدا
کهسپاڵهپهستۆناکات،

نهکهسیشبیرلهیاخیبووندهکاتهوه
ههموولهباوهشییهکداینو

ههمووشتاقوتهنیا
لهوانهیهشاعیرێکبمێنێتهوهو

باسیدواگهشتیزستانیبگێڕیتهوه
ئهوساسهرلهنوێ
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ئهگهرتاریکییبهرهنگارماننهبۆیهوه
ئهوهوانهکانیوشهدهسپێکهینهوه
لێرهداگهشتهکهمانکۆتاییپێدێو
بهتهواویدهرگایدۆزهخدهبهینهوه



پاریس2011











بهیانسهلمان
ماجستێرلهئهدهبیفهرهنسیوئهدهبیهاوچهرخ

باڵوکراوهکانی:
رۆمانی‹‹بوراق‹‹بهزمانیعهرهبی

رۆمانیژیاننامهیڕهو‹‹تلكالغیمهالساکنـه‹‹بهعهرهبی
دیوانیشیعربهعهرهبی‹‹اناکمافیحکایاتالجنیه‹‹

وهرگێڕانیڕۆمانیسهلیمبهرهکاتلهعهرهبیهوهبۆفهرهنسی‹‹کهوفهایدراهوداهوس‹‹
دووبابهتیکوردیتهواوبوونهوبۆچاپکردنئامادهیدهکهم:

رۆمانێک
یهکهمدیوانیشیعر
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دەساڵجارێ
بەرلەنەورۆز

باوکەمۆڵەتیدووسێڕۆژ
لەخوایگەورەوەرئەگرێتو

ئەگەڕێتەوەبۆماڵێ!
بۆنیباوکموەکوبۆنی

خۆشیمۆردو
بۆنینێرگز

دووردوورئەڕوا
بۆیەئیتر

وەختێزانیمانوائەگا
هەمووئەچینەبەردەرگا

دایکمپۆشاکەکوردییەکەی
لەبەرئەکا

بەاڵمشەرموسەرپۆشەکەی
لەژوورەوەفڕێئەدا

هەمووئەچینەبەردەرگا
خوشکەکانموەکوئەستێرەیسەوزوسوور

بەناویەکدادێنودەچنو
ئەیکەنبەگۆرانیوسەما.

لەسیلەیکۆاڵنیشەوە
وەختێباوکمدەرئەکەوێ

شێرکۆبێکەس

فایەقبێکەس

ئەگەڕێتەوەبەردەرکیسەر!
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چاومانلێیە
قاتێکیسپیلەبەرداو

هەاڵڵەیەکبەدەستییەوەو
چەندبولبولێلەسەرشانی

نیشتوونەتەوەو
شانبەشانیشئەرخەوانێ
لەگەڵیایەووردوردئەڕوا
باوکمئەگاتەبەردەرگا

لەخۆشیاندا
دایکم»هەلهەلە«لێئەدا
هەلهەلەکانزۆردرێژنو
تیایاندایەتائەوپەڕی

گەڕەکئەڕوا
دایکملەڕەشەڕێحانەی
ناوحەوشەکەیخۆمان

سێچوارپەلكیپێشکەشئەکا.
ئێمەیشبەماچوبابەگیان

بەتریقەوبەقریوەدایئەپۆشین.

لەپاشتۆزێ
بەبولبولوئەرخەوانو
بەهەلهەلەوبەشیعرەوە
هەمووئەچینەژوورەوە.

باوکملەسەرکورسییەکەیجارانی
دائەنیشێ

لەپشتسەریەوەئەرخەوان
وەکوبوبێبەپاسەوان

ڕائەوەستێ.
دایکمڕوویتێئەکاوئەڵێ:
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-فایەقەفەندی!الوازبووی
زۆرالوازبووی!

وەکوتوابیتەوەوایە!
باوکمئاوئەزێتەچاویو

لەدواییدابەگوڵێکیدارئەرخەوان
چاویئەسڕێو
ئینجائەڵێ:

-بۆمەراقیکوردئەهێڵێ؟!
شەفیق!لەوێشخەمیئێوە

وەکوسەیوانلەگەڵمایە
شەفیق!لەوێش

لەمەملەکەتیخودایشدا
ئەمکوردستانەتەنیایە!

ئەوشەوانە،دووقوربانیی
زۆرگەنجوقۆز
بوونەهاوسێم

لەنووکەوە،لەحەڤدەیدوویگواڵڵەوە
چیڕویدابوو،هەمویانبۆگێڕامەوە!

شەفیق!منهەربەناولەوێم
بەاڵمبەجەوهەروبەڕوح..بەدەنگ

عەشقوشیعروخەیااڵتم
والەبەردەرکیسەرایە!.
باوکمتۆزێبێدەنگئەبێ

لەدواییدا
داوایقەڵەموکاغەزوالستیکیخەتکوژانەوەو

قەڵەمدادانمانلێئەکا
ئەسائیتر

منهەڵئەسم
ئەوەیداوایکردئەیهێنم

دایکمئەڵێ:
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-فایەقەفەندی!بۆئێستاش
شيعرئەنووسێ؟!

باوکەئەڵێ
-ئەیچۆنشەفیق؟!بۆنازانی

لەوەدنیاش
خودایشبەبێشیعرناژی؟!
باوکمدەستئەکابەنووسین

ناوبەناوێدارئەرخەوان
شتێکیبیرئەخاتەوە.

هەرئەنووسێتوئەنووسێ
چوارپێنجپەڕەتەواوئەکا
لەدواییداقەدیانئەکاو
ئەیانخاتەبەرباخەڵی.

لەپڕێکداباوکمهەڵئەسێتسەرپێیان
دایکمئەڵێ:

-ئەوەبۆکوێ؟!فایەقەفەندی!
ئەوەندەنابێگەیشتی

ئاخربۆکوێ؟
-شەفیق!ئەڕۆم!ئەبێبڕۆم.
بۆبەرسەرایجارانیخۆم
بۆناوئاپۆرەیئازادی.

دوایهەشتاساڵ
دیسانەوە»وەتەن«ەکەم
شیعرێکیتازەیپێنووسیم!

ئاخرشەفیق!
ئەوبەرسەرایئازادییە

بێ»فایەقبێکەس«چۆنئەبێ؟
ئەبێبڕۆم..

شیعرەکەیخۆمبخوێنمەوە.
شەفیق!تۆیشئەبێبێی
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لەبیرتچوو؟!
»مەلیشبەباڵێکنافڕێ!«
ئەبێبڕۆین..هەمووبڕۆین
بەمنداڵوبەپەپوولەو

بەشیعرەوە
هەرئائێستا

بۆبەرسەرا!.


نیسانی2011
سلێمانی
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مهدهۆشبووم ئاگرپهرستێکی
لهپهرستگاکانیسهردهشت،

مێزهرکهمتهنهاخوناوو
پژدێنهکهمئااڵبووهجوانیی.

ئاگرپهرستێکبووم
لهههیوانهکانیپهنگر

دڵیخۆمبهوهدهدایهوه
توێشویان باوباپیرانم

گزنگو
لهجیاتیبازوو

پهڕوباڵیانلێدهڕوا.

شهوانههردوولهپم
تێرڕووناکیدهبوون
دڵۆپدلۆپتاریکیی

میهرهبان
بیلبیلهکانمهوه. دهڕژانه

جهژنان
خۆمبهسوتماکههێورهکان

سواغدهدا
لهبهرمدهڕۆیشت

ئهحمهدیمهال

رامانهکانیئاگرپهرستێک
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خهتوختووره
دهرژانهبیرهکهیبرایمهوه.

ئاگرپهرستم
لهسهرئهمسهکۆیانه
لیمۆوشهمامهکان

بهسهرلبادیئهبهدییهتدا
غلدهکهمهوه...

رۆندکیمۆمێکم
یاپزیسکێ

سێبهرهکاندهلهرێنمهوه
تارماییلهبهرپێملهدایکدهبێ...

دواخهونهکانم
بهسهرتهنافیمااڵنههڵواسی

مێروولهگڕێ
هێڵهکانیئاسۆیشهقدهکرد.

شهههوهتیگڕ
لهنێرگزهوهتابهههشت
موژدانهیدهبهخشییهوه

ههمووڕچهکانبهبێئامان
ناولهپم... دهگهیشتنهوه

عهباشینهکهیئاسمانم
دایهسهرشانو

بهبیابانهسهرابییهکاندا
ئاوابووم.
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ئهستێرهیهکههڵهات
لمکهوتهگۆرانی

دروودێکبهژێرزمانما
ژیلهموو

دونیایهکداگیرسا.

گهڕامهوه
نێوسرووتهکانیسهرهتا

مێزهرمخووناو
پژدێنهکهمئااڵبووهجوانی.

دهگریاموهۆنهۆن
شیعر

بهبااڵییجهستهمدا
دادهباری...

2011
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تۆدهزانیتئێمهلهکوێين؟
چهنددوورچوینو

بهرهوکوێباڵمانگرتووه؟
تۆدهزانیتئهشقتاکوێ
ئێمهیلهگهڵخۆیبردووه؟

ئێمهڕۆحمانبهیهکتریسپاردووه.

قهتناپرسملهکوێبوویتو
بۆکوێدهچیت
لهههرجێبیت

ئاساییه
چهندلێمدووربیت

ههرنزیکیت
دووریچییه؟


گهربهجهستهالیمننهبیت

الیههرکهسبیت
گرنگنییه

ههرتۆشادبیتبهرگهدهگرم
جهستهچییه!

ئێمهڕۆحمانتاههتایه
یهکترییه. ئاوێزانی

رهفیقسابیر

ئاوێزانبوون
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ئازیزهكهمگریمانیڕۆژێكیخۆشبكه
دونیازۆربهرهوخراپیدهچێت

منكهسنیمئهگهرتۆیهكێكیبهمنیشبڵێكێم
دڵمخۆشینازانێتچیئهوێت
ئازارهكانمنابهڵهدیكردووم

گریمانیژیانبكهوهكخۆیچۆنه
بهاڵممنكهسنیم

ههتازیاتربنوسمزیاترلهخۆمونئهبم
ههستئهكهمبهردهوامبهجێئهمێنم

ئهوههستهناخۆشهچییهههستئهكهیتجیهانلهدهرهوهی
تۆیه

ئایابهڕاستتۆلهدهرهوهیجیهانیت
ئهگهرهیوایهكیبچوكیشههبێت

ئهتوانممنیشبێمهڕیزهوه
ئینسانئهگهربهتهنهاعهقڵبوایه

ئیشهكهئاسانترئهبوو
ئێستاژیانمخۆشهئهگهروازملێبێنن

نازانمئهمدهردوئازارهبۆبهرۆكمبهرنادات
ئهوپاساوانهیمرۆڤبۆكۆیلهبوونههیهتیزۆرالوازه

ههموومرۆڤێكچهندخولهكێكپێشمردنئهڵێت:
ئاخبۆبهشوێنئازادییهوهنهبووم

منوهكههمووكهسێكڕۆژێكلهڕۆژانئهمرم
بهاڵمههمووكهسئهوژیانهناژیكهخۆیههڵیبژاردووه)سوپاس

بۆسارتهر(

ڕامیارمهحمود

منكهسنیمئهگهرتۆیهكێكیبهمنیشبڵیكێم
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ئێستاخهریكهبێزارئهبم
لهنوسینهوهیئهوشتانهیبهجێیانهێشتووم

چونكهبروامبهوهنییهنوسینمرۆڤلهبهجێمانڕزگاربكات
ژیانكهڵكیئهوهینییهبیریلێبكهیتهوه

تهنهائهتوانیبیكهیت
ئهگهرژیاندرۆنهبوایه
ئهمردینلهپێكهنینا

خوایهگیانئهوهندهبیزارمخهریكه
گوولهدهموقنگمهوهدێتهوهدهرهوه

حهزئهكهملهسهرههندێكشتڕێككهوین
منشهودهرنگئهنووم

بهاڵمڕاستیهكهیئهوهیهكهبیدارموبهزهحمهتخهوملێئهكهوێت
منكۆمهڵێكشتیخۆمههیه

بهاڵملهڕاستیدامنشتمنیيه،تهنهاخۆممههیه
ئادهمهكانئهبینمبهكۆمهڵسێوئهخۆنو

لهبهردهركیسهراوهبهردئههاونبۆبهههشتیدرۆ
بهمنبێتحهزئهكهمجیهانههموویبڕوخێت

باسهمابهخۆڵهمێشهكهیبكات
ههمووڕاكهینلهژیانبههۆیخهریكبونمانپێوهی

گریمانڕۆژێكشادمانئهبین
ههمووماندڵمانئهبێتبهدرواسێییهكتر

بهاڵمژیاننابێتگریمانبكرێت
بهڵكووئهبێتبكرێت.

نیسانی2011
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»پیریدهریا«

لهبهرئاوێنهیپیریدهریا
بارانپرچیكردهوه

ئاوبهلهنجهیهككهدڵدهبا
كهچاومهستدهكا

كۆاڵنكۆاڵن
دهستیماسییهكاندهگرێ

لهژێرتاشهبهردێكداماچبهماچهوهدهكهن
ژیانبهژیان

زهویدهخهنهسهمایهكیشین
ئاسماندهخهنهسهمایهكیشین

كۆاڵنكۆاڵن
سهیریماسییهكانبكهو

دهریابگۆڕهوهبهبا

»پیریبا«
لهبهرئاوێنهیپیریبا

بهرلهوهیدنیابخهیتهدهرهوهیخۆت
بهرلهوهیتهوقهلهگهڵشهوبكهیت

بهسپێدهیخهیاڵدابڕۆ
بزهیهكههڵدهبهتامیسهفهر
گوڵهكانیئاولهئامێزگره

عهبدوڵاڵ عهبدولموتهڵیب

كۆالنهكانیپیری
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كۆاڵنكۆاڵن
سهیریبارانكهو

ئهوساتانهیادكهوهكه»با«و»با«جێما
ئهوساتانهیشهپۆلشهپۆلسهرمادهیبردی

ئهوساتانهبهكراسێكیسپی
شهڕتبهههتاودهفرۆشت

وهكئهوهیدڵتلهدڵۆپێكڕاستبكهیتهوه
كۆاڵنكۆاڵن

سهیری»با«بكهو
بڵێژیانپێشبڕكێیهكاتدهیچنێ

یانبهیهكجاریبڵێ
ئهگهرخهیاڵنهبێت
ههڵدهوهرێمرۆڤ

سهیریئاوێنهكانیژیانبكهو
تهنیاییدڵۆپهئاوێ

كهحهزیكهوتنلهئاسمانشۆڕدهكاتهوه
كهپهیامیزهویبهبادهكا

بهباخێكبچوێنهكهپڕهلهسپێده
بهدڵێككهپڕهلهخهون

كۆاڵنكۆاڵن
تهنیاییدڵۆپهئاوێ

لهخهمیبهفرڕاستكهوه.

»پیریبهفر«
لهبهرئاوێنهیپیریبهفر
سپیسپیبیرمدهكردهوه

وهكئهوهیتهمهنمدرێژكرنهوهیسپێدهبێ
وهكئهوهیبهفربهدزییهوه

الساییتهنیایمبكاتهوه
لهتریقهیپێكهنیمدا
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لهدڵیخۆمگوتمئهمڕۆزۆرنووستم
شهوپێنازانێ

لهدڵیخۆمگوتم
وهكبهفرلهشهوڕاستدهبمهوه

كۆاڵنكۆاڵن
خۆمبهباوهدهكهم

خۆمبهژیانهوهدهكهم
دهچمهوهبهردهمئاوێنهكانیدهریا

بارانلهئاودرێژدهكهمهوه
تاقڵپهیپێكهنین.

ههولێر
تشرینییهكهمی2009
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تهنها،وهكوباران
تهنها،وهكونهورهس
تهنها،وهكوگوڵ.


نهپشتێكشكدهبهمنهپهنا

دهبارێمبهسهرزهمهنێكیلنگهوقوچا
دهبارێمبهسهرخاكێكیبهیاریبێپرسیار

بێعهشق
بێمیوه..


دهبارێمبهسهرخۆما
دهبارێمبهسهردنیادا

دهبارێمبهسهرنیشتیمانا..


دهبارێمووندهبم
ئیتربۆههتاههتایهنابارێم

وشكدهكهم
چاوهڕێمبارانبهسهرماببارێت
ئهوهتابارانهنمنموتاوتاو

خوڕهیسۆزێكیپڕلهگریانملێدێت
بارانهوههستاوهالفاو

پڕملهورشهیئهسرینێكبۆپووچیزیندهگی
بارانهولهدهالقهیههورێكهوهههتاو

یاسینعومەرئیبراهیم

بارانلهپێچیخهمێكیگوندییانهدا
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دهركهوتووهو
منیشدهبمهوهبهئاو
دهبمهوهبهشهتاو.


بارانهو

دهچینهوهناوپیاسهیشهپۆلهخهوتووهكانیباران
بهسهرشهقامهبهرزونزمهكانیشاردا

تامهدهدههیهسهیریبێهودهییدهكهین
تائاسۆچاومانقبوڵدهكاتگاڵتهبههیوادهكهین

قهشمهریبهخۆمانو
بهڕۆژنامهوبهتیڤیو

بهئهسڵوبهفهسڵیخۆماندهكهین،
بارانهوئێمهوهرزیههڕاجیخۆماندهگوزهرێنین

ههڕاجیدڵمانكهلهسهردهسهسڕیسینهماندامانناوه
ههڕاجیڕۆحمانكهلهالشهمانداقوتدانیشتووه

ههڕاجیچاومانكهلهسهرتهختیناوچاومانبۆجوانیدهڕوانێت.


ئێمهوهرزیگهڕهالوژهیبیركردنهوهو
ساردیمامهڵهیبازاڕو

فرتوفێڵیئهمنووسینانهدهژین.


كێدهزانێتبهڕاستیئێمهچوهرزێكدهژین؟


كهسنازانێت
چقۆناغێكئێمهیلهخۆیدانیشتهجێكردووه!

مهردوومێكنییهپێمانبڵێتئێمهلهچزهمهنێكداین
خۆشمانلهخۆمانناپرسین

خۆشمانبهتهنگئازاریئهمجهستهیهوهنیین
كهلهتاوقورسبوونیڕۆحماندهزریكێنێ

خۆشماننهخواردنێكدروستدهكهین
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نهكتێبێكدهخوێنینهوه
نهخانوویهكتێكدهدهین

نهبیرێكلهخوشكهكانماندهكهینهوه،
كێدهزانێتئێمهبهسهرپشتیئهسپیچههرێمێكهوهغاردهدهین؟


بارانهوگهڕهكپڕهلهدڵۆپیمنداڵیی

پڕهلهقهترهئاوییهكانیخهیاڵ
پڕهلهئهوان،خاڵییهلهئێمه

تژییهلهمناڵ،
منااڵنێك

ئهنفالـیجهستهمانبهئهفسانهو
ژههراوییبوونیچاومانبهحهكایهتو

پرسیارهكوشندهكانیناوئهپارتمانهداپڵۆسێنهرهكانوهكفشهیهكیمهعقول
ڕوخسارههێشتاگهنجهكانیئێمهشبهغهریبهدادهنێن،

كۆاڵنپڕهلهمنااڵنیبهنازگهورهبوو
منااڵنێككهئێمهسیابهختیگهورهییخۆمانیپێدهپێوین

پڕهلهمنااڵنێكتێكهڵلهڕهگهزیئهفسانهو
لهڕهگهزیمێ

لهڕهگهزیڕۆمانو
لهڕهگهزینێر

هێندهبێگرێوگۆڵقالهقومبهلهدهكهن
خهریكهئاگریئارهزوویعهشقێك

لهسهرو
لهگیانو

لهجهستهمبهرببێت.


ئیتربارانخۆشناكاتهوه
دایكمدڵهخورپهیهتیتهڕنهبم

منتهڕبووم
بارانمنیلهههمووگوزهشتهیهكشتۆتهوه
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حهیرانم
لهههوهسیئێمهبۆبهرزترفڕینو

ئهوههمووئارهزووهیبارانبۆڕۆچوون
حهیرانم

لهخێراییخۆكوتانیبارانبۆپیاسهیشهقامهتهسكهكانیشارو
لهحهزیبێسنووریئێمهشبۆپیاسهیگهردوون..


سهیردهكهم،سهیریباران

ئهودۆستهئازیزوسهنگینه
چۆنیادهوهرییهكانمانلهسهردیوارهكانو

جێپهنجهمانبهسهرپهنجهرهو
چۆنڕهنگیپێیهكانیپیاسهمانلهشهقامو

چۆنیشڕوانینهكانمانلهئاسماندهستێنێتهوه
ئێمهشدهبینینخۆمانلهشێوهییادهوهریدا
چۆنچۆنیتێكهڵبهگهردهكانیبارانبووینو

بهقهراغشۆستهیهكینائهندازهییشارا
ڕووهوخوار

بهئاڕاستهیباشووریپهراوێزكهوتن
بۆگهڕهكیتهنیایی

بۆكووچهیلهیادچوونهوه
بۆسووچیبوونهغوباردهڕۆین.


تۆسهیركهبارانچسهنگینه

تۆسهیركهچهندهجوانه
تۆبنواڕهچهندنگینه.


لهگهڵباراناشهڕناكرێت

لهگهڵبارانمشتومڕناكرێت
دهبینیتبێدهنگ

زۆرناسك
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لهههمووشتێكدهمانشواتهوه
لهئازارهزۆرهكانمان
لهچێژهكهمهكانمان

لهخزمهكانمان،كهبهدزیئێمهوهڕۆیشتوونبۆبهههشت
لههاوڕێكانمان،كهلهبهرهاوسهرهكانیانئێمهیانبیرنهماوه

ههرخۆماندهمێنینهوهو
دهبینیتبهتهنهاین

ڕووتبوهوهلهخۆمان
داماڵراولهعهشقهكانمان
لهگوناهولهبهرائهتو

لهڕابووردومان....


ئیدیباراندهڕواتوئهوهیدهمێنێتهوهئێمهین
بێباكلهدنیا
بێباكلهژیان

بێباكلهوهیكوكوختییهكانهێالنهیهكنییهتیایداجووتببن
بێباكلهكهنناسهكانیشار

كهناتواننئهوههمووزبڵهڕژاوهیعهشقكۆكهنهوه
بێباكلهشاركهههرگهورهدهبێتوكهچی

هێندهیهێالنهیكواڵوكوڕهیهكیشئهوینلهئهپارتمانهكانیدانییه
بێباكلهخۆمان

بێباكلهمهرگكهپێنجفهرزهبانگیخۆیدهداتو
كهسێكیشنییهكوفریژیانبهئاشكراییبخوێنێت

بێباكلهشهقامهكان
كهلهنهبوونیپیاسهكهرانداتهسكتردهبنهوه

بێباكلهخۆمان
بێباكلهگۆرانیولهئاوازهكانمان

بێباكلهبارانكهجارێكیتـرزیارهتیماڵهكانمانناكات.


بارانگۆشهنیگایپهنجهرهكانیبهدڵنییهبۆڕوانینهئهزهل
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بارانلهسهربانیئێمهوهداناكات
ئاههنگیشهكراوخواردنهوهیهكیپێجوانتره

لهكهرنهڤاڵیئهمخوێنڕژانیشیعره
بارانئاهـلهباران

داخلهباران
یاخیبووهونایهتهوهلهدهشتوكۆساران

تامینییهوهكوجاران
گوێمانبۆناگرێتو

مهستهبهگرمهیبرووسكه
سهرخۆشهبهنهرمیباوهشیههوران

لهئاسمانهباران
لهزهوییهباران

لهپێچیخهمێكیگوندییانهدایهباران.


ئهیبارانئێمهوهكوتۆنیین؛
نهماڵمانههیهنهنشینگه

ئێمهوهكوتۆنینههركهویستمانبتوانیینبێینهدهر
ئێمهكرێچیینئهیباران

ئێمهكرێچیین
كرێچیههمیشهییخودا
كرێچیمرۆڤهكانیتـر

كرێچیههمووشتێكجگهلهخۆمان
ئێمهههرساڵهیلهسووچێكهوه
ئێمهههرڕۆژهیلهبندیوارێكهوه

ئێمهههرساتهیلهكونیدهرگایهكهوه
حهقیقهتوجوانیدهبینین.


بهاڵمئهیبارانئێمهوهكوتۆلهباوهشیههورێكهوهناڕوانیینبۆئاسمان

ئێمهلهبنیژێرهوهیئهپارتمانهكانهوهئهستێرهكاننابینین.
ئێمهوهكوتۆنابارێین
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تۆدهتهوێتعاشقانهببارێیت
بهاڵمسیاسییانهدهبارێی

سیاسییانهببارێ،كهئێمهناتوانینلهسهرڕیتمیچڵهزهیتوونێك
بهبوولبولببێژین»بهیانیتباشئهیخۆشهویست«

سیاسیانهببارێ
كهئێمهناتوانیندۆستانهبهگوێسووكهكانیكانییهكیدرهوشاوهدابچپێنین

»ساڵوئهیكهمێكلهمانگدرهخشانتر«
سیاسییانهببارێ

كهناهێڵنعاشقانهئهمجهنگانهكۆتاییپێبهێنین
سیاسییانهداكهرهسهرمان

كهپهرژینڕێگرهلهوهیزیندهگییپهرستانهگوڵوباخچهبهیهكهوهماچكهین.
سیاسییانهببارێئهیباران

كهعاشقانهبارینتهیچكۆمهكییهكبهئینسانیبوونمانناكات.


سهرهنجامبهجهستهیهكیشهاڵڵلهحهزیتهڕبوونو
بهڕۆحێكیسیخناخلهئیرادهیپاكبوونهوه

لهگهڵبارانا
وهكودووئهستێرهبهرهوماڵدهكشێین
ئهوپڕبهدهم»ئهیموتریبیحهریفان«

منبێدهنگ،زۆربێدهنگ.
ئهوتهڕبهخهنده

منتێربهههنگوینیخهم
ئهوخۆیدهكاتبهماڵهكهی)حاجی(یا

منخۆمدهكهمبهماڵهكهیخۆمانا
منقورس،غهریبانهڕادهكشێم

ئهولهشسووكانه،وهكغهزهلێكپاڵدهكهوێت
منوهكدۆندرمهیهكلههاوینێكیبێكارهبادا

بهسهرجێگهكهمادهتڵیسێمهوه
ئهووهكونێرگزێكدهپشكوێت،

ئهوباڵدهگرێتودهفڕێتبۆئاسمانیشین
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بۆگهردوونیبێبن
منیشبهسهرسیسهمهكهمادهتوێمهوهوون.

ئیترههمووتانتێدهگهن
ههرههمووتاندهزاننچدڵشكاوانهڕاكشاوم

ئهوههمووبرینهلهسهرالشهمدهبینن
برینیڕهنگیسهوز
برینیئااڵیزهرد

برینیڕهنگماتیقاوهیی،
دهمبینن..

بهوههمووپرسیارهوهدهمبینن
بهوههمووگوڵهوهدهمبینن
بهوههموولێزمهیهیبارانو
بهوههمووشهستهیهیبارانو

بهوههمووئازارهیبارانهوهدهمبینن...


ئهوبارانهنهباریوانهیناوهوهمدهبینن
ئهوبارانهیگهرپێیانبگرتایهوبهرهوكیشوهرهكانیخوارووبفڕینایه

هێمنانهههروهكوئهوبارینهیناوڕۆحمببارینایه
ڕهنگبێتمنااڵنێكیزۆریتهنزانیا-یانبخستایهتهسهرسهما
ڕهنگبێتئافرهتانێكیڕهشپێستیزۆریانبخستایهتهنهشوه


ڕهنگبێتلهودوورانه

لهزهویخهندهیزۆریانبڕواندایه
ڕهنگبێتلهسهربهردنانیزۆریانبهێنایهتهدهر

بهاڵمئێوهئێستاكهدهمبیننچشكستخواردووانهگینگڵدهدهم،
بیرتاندێتئهوساچهندگوندییانهئهڤینداربووم

ئێستانیگامدهكهنچهندشارستانییانه،
بێهوده
پڕجهفا
وامردووم.
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مردوومو

یهكێكتانگوماندهكاتخهیاڵبردبێتمیبۆخۆی
یهكێكتانبڕوایوایهدوێنێكه

پاشگهڕانهوهملهئامێدیههرلهوێڕۆحممبیرچووبێت
مردووموخۆشمدهزانمكهمردووم.


مردمولهمواڵتیشهڕبازاڕهداشهڕێكمنهكرد

لهوههمووشهڕههڕاجهداشهرهفیشهڕێكمبهرنهكهوت
مردمووتهیدێرینیدۆستێكیدێرینمبیركهوتهوه

»سهرهنجامتۆبهبێشهڕدهمریت«.


قهدهریمنبووكۆترئاسابمرم
چارهنووسیمنبووبهبێخوێنسهروهنێم

مردموشهڕێكملهگهڵئهمههمووسوڵتانانهدانهكرد
مردمولهگهڵئهمههمووستهمهیشارهوانییاشمشێرێكمنهوهشاند

لهگهڵئهمههموونازهیحكومهتاڕمبازێنێكمنهكرد
لهگهڵئهمههمووشۆڕشگێڕانهداپێكیسووریزۆرانبازییهكمههڵنهدا.


مردم؛

بهبێجهنگمردم
بهسپێتیمردم
ترسنۆكانهمردم

شكستخواردووانهبهرامبهرئهمههمووگومانه
بهرامبهرئهمههمووپرسیاره

بهرامبهرئهوههمووئازارهمردم.


سلێمانی
2004/11/8
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1
شهمهندهفهرهكهكهوتهگهڕ

بلیتیدۆزهخمانپێبوو،
جانتاكانپڕبوونلهوكتێبانهی،

پیتهكانیانبهچهخماخهیههورهبروسكهنووسرابوون،
بهتاسهوهدهمانخوێندنهوه

حهرفهئاگرینهكانمانتیالوهتئهكرد
دێڕهئاگرینهكانمانتهفسیرئهكرد
مناڵهلهئاگرخولقاوهكانبووین

كراسیگڕمانلهبهردابوو
بۆمهستبوونپێكیگڕمانئهخواردهوه

سهیریئهتڵهسیدۆزهخهمانئهكرد
جوگرافیایدۆزهخئهگهڕاین

دۆزهخدهكهوێتهباشوریخهیاڵیئێمهوه
كچهكانئاویئاگرئهكهنهگۆزهوه

دۆزهخدهكهوێتهكوێستانیخهیاڵیئێمهوه
كوڕهكانگوڵیئاگرئهچنن

2
كچهكانیئاگر،

چهنجواننئافهریدهكانیدۆزهخ.
كوڕهكانیئاگر،

چهنمیهرهباننمهخلوقهكانیخهیاڵیئێمه.


حسهینلهتیف

مناڵهكانیدۆزهخ
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3
شهمهندهفهرهكهكهوتهگهڕ
بهرلهوهیبگهینهمهنزڵ

گهمژهیهكپرسی:بهڕاستئهمشهمهندهفهرهبۆكوێدهڕوات
منبلیتیبهههشتمبڕیوه!

4
گهمژهكانسۆراغیخوادهكهنلهئاسمان

نازاننخواحهوسهڵهیدانیشتنیلهبۆشاییدانییه
لهبهندهنهكانگوێبۆدهنگیههڵدهخهن

نازاننحهوجهتیبهكۆساراننییه
لهبیابانهكانداعهوداڵیشوێنپێیهكیخودان

نازاننخودابهرگهیبینینیلێویلهتینواوشكههاڵتوویخڕنوكێناگرێ
لهقهراغدهریاكان
لهشورایباغهكان

بۆیدهگهڕێن
نازاننئهوچهننیگهرانهلهوههمووترسهیماسیلهكهنارههیهتی

لهوههمووترسهیباڵندهلهباخهوانههیهتی
چیپهناوپهسێوهدهگهڕێن

نازاننگوندچكوخێكیساردوسڕهبۆخوا!
چیمیترۆوئۆفیسهدهگهڕێن

نازاننشارچزیندانێكیتاریكهبۆی!
خودانیازیبههاتنهگوندنییه

نیازیبههاتنهشارنییه
لهگوندئهمرێ
لهشارئهمرێ

لهناوكتێبهكاندا.
خودالهدڵیمنااڵنیئاگردالهدایكئهبێ

5
شهمهندهفهرهكهكهوتهگهڕ

دایكمگریانیڕاگرت..و
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له
پهنجهرهیفارگۆنهكهوهپێیوتم:

سهفهرتخێر،
پێتنهوتم:منتخۆشئهوێیانخودا؟

منوتم:
ڕهنگهدڵمبهشیههردوكتانبكا

ڕۆژێلهڕۆژانلێرهبوو
»قوربانیناویبمناویلهناوانهماخودا«

ئهووتی:لهسهفهرچهندتپێئهچێ؟
منوتم:

تائاشتبوونهوهیماسیوكهنار
باڵندهوباخهوان

تادڵیدراوسێكانپڕدهبێتلهخودا.


ئهوهیناوكهوانهكهدێڕهشیعرێكیمهحوییه. •

2010\11\28
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1

كهبیرلهخڕیزهویئهكهمهوه
دڵمتێكئهچێت....

تۆلهكوێیتومنلهكوێ؟؟

2
كۆاڵنهكهیماڵیباپیرهبونبهسبوو

داپیرهشتامردههربهژنیباپیرهمایهوه
منماڵێكمئهوێسهقفینهبێ

لهههورائاوبێنمبهشان
لهههتاوئاگردانهپێكهم

لهبهرچاویمانگهشهواڕووتبمهوه
ههركاتیشویستمبدهملهشهقهیباڵ

داپیرهشبكهمبهمێژویتاڵ...

3
دوینێشهولهخهومدا

شهكردانهكهقسهیبۆئهكردیو
شهكرلهزاریدههاتهخوارێ
كهچیتۆههرتوڕهئهبوویت
داخۆئهمڕۆچیڕووبدات؟!

ئهگهربزانیئهمههمووساڵه
درۆمكردووه!...؟!

نهشمیلعهلیبهرزنجی

لهمانهشكورتتر
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4

شیعروهكمێزیكۆبوونهوهنییه
قسهكاندرێژبكاتهوه...

كهچیشاعیر
وهكسیاسهتمهداردرۆزنه!

5
دیوارههرئهمهیه

بهمنئهڵێنزهعیفهو
تۆشجوامێر...

6
لهوفێڵهیشهیتانناگهم
چۆنئهتوانێگوڵنهگرێ؟
ئهوههمووتفهیتێئهكهن.

7
گهنمیشبڕوێلهسهرم
نازانمكولێرهبكهم

ههركهسبهجۆرێكههژاره.

8
پێكهنینیسێووتهماتهكانزۆرینهبرد

دوكانهكهیڕهشكردبهباینجانبهقاڵهكه...
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9
عیساهاتوموساوهكیادگاریمایهوه
پێتوایهدوینێیمنوتۆهێشتازیندووه؟

پهلهشنهكهینههربهجێنامێنين...

10
هاوسهنگییهعنی

بۆقبهودهمهزلهیهوهمیشولهیبچوكبخوا
مێشولهشخوێن

11
ڕهنگبهشكراتامنلهوێبووم

مناڵهكانههرئهگریان
ڕهنگیانبۆنهمابوو

بهڕهشهكهیئێمهقایلنهبوون
پیاوهكانیش

توندسوورهكهیخۆیانلهباوهشكردبووو
منداڵهكانههرئهگریان.....
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واڕێدهکهوێتڕۆژێکلهڕۆژانکۆمهڵێکمنداڵپێکهوهکۆببنهوهو
یارییهکیئهندێشاویدابهێنن.سهرهتامنداڵهکانلهویارییهداالسایی
و قوڕاوی پاتهی به چۆن که دهکهنهوه؛ ئازادیخواز جهنگاوهرانی
خهندهیشیرینیانهوهبهخۆیانوتفهنگهشڕهکانیانهوهلهشاخهوه
دێنهخوارێوئازادیبۆنیشتماندههێنن.منداڵهکانداوایانلهبرا
وخوشکهبچۆلهکانیانکردبوو،ههرئهوهندهیبهخۆیانوتفهنگه
کردهوه خۆیان خۆاڵوییانهوه پۆتهاڵکی سهرو به و دارینهکانیانهوه
بهکۆاڵنهکاندا،لهودیوویپهنجهرهودهمدهرگاکانهوهبێنهدهرێو
گوڵبارانیانبکهن.کاتێکمنداڵهکانتێکهاڵوییارییهکهبوونووهک
ئهو لێشاوی لهناو هێنا، بهدهست ئازادیان دێرینهکان، جهنگاوهره
حهشامهتهداکهبهدووڕیزلهمبهروبهریشهقامهکانهوههاتبوونه
تهماشایانوبهسهرسوڕمانهوهلێیانورددهبوونهوه،دهستیانلهسهر
پهلهپیتکهیتفهنگهکانیاندانابووووهکسوپایهکیدڕوجهربهزهو

سهرکهوتووهێواشهێواشبهرهوخوارهوهملیاندهنا.

الیهکی لهههموو که گوڵبارانهدا ئهو پێشوازی لهناو نهبوو ئاسان 
دونیاوهلێیاندهکرا،ددانبهخۆیاندابگرنووهکباڵندهلهخۆشیاندا
گهپه و گاڵته لهو زۆریان منداڵهکانچێژێکی باڵ. نهدهنهشهقهی
وا ههر نهبوون ڕازی دی وچی بینی خۆیان وسهمهرهیهی سهیر
ئهو سنورهکانی له ورده ورده بهڵکو بن. دهسبهرداری بهسادهیی
یارییهدهچوونهدهرێوجیهانێکیدیانتاقیدهکردهوه،جیهانێککه
چیدیدهروازهکانیخۆیبۆیارییهکیڕووتوسادهنهخستبووه

فاروقهۆمهر

یاری
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سهرگازهرایپشت،بهڵکوتادههاتیارییهکیترسناکلهسینهیداگڕیدهگرتوله
لێوارهکانیجهنگێکیههقیقینزیکیدهخستنهوه.

منداڵهکانلێرهولهوێبهتفهنگهدارینهکانیدهستیانهوهخۆیانلهپهناوپهسێوی
کۆاڵنوکهالوهکانداحهشاردابوووچاوهڕوانیههڵگیرسانیجهنگهکهیاندهکرد.بهر
لهوهشجهنگههڵبگیرسێت،منداڵێکیانکهڕۆڵیسهرههنگێکیسهربازیدهگێرا،
ئاگریئۆقرهههڵیگرتبوووهیوایدهخواستههرچیزووترهیارییهکهدهستپێبکات
وجهنگبهرپابێت،وهکدهروێشێکلهنێوسهنگهرهکهیخۆیههستابووهسهرپێ
ولهسهرقاچێکسهمایدهکردولهبهرخۆیهوهوبێئاگایانهتاهێزیتیابووتفهنگه

دارینهکهیدهستیبهچواردهوریخۆیداههڵدهسوراندوخولیدهدا.
زۆرنابات،پارچهدارلهدهستیسهرههنگبهردهبێولهئاسمانداخوولدهخوات.
پارچهدارشێوهیتهڵهزگهیهکیئاگراویلهئاسماندادێودهچێودهخولێتهوه.
منداڵهکانبهحهزێکیسهرشێتانهوهلهوپارچهدارهئاگراوییهیاندهڕوانیکهلهژێر

پانتاییئاسمانیشیندادهدرهوشایهوه.

دونیای نێو بکهونه مندااڵن و دهستپێبکات یارییه ئهو چرکهساتهکانی بهرلهوهی
خۆیانهوه،بهرلهوهشپارچهداریلهئاسمانداگێژخواردووبکهوێتهوهخوارێ،له
شوێنێکیدیئهوشارهوهوکهمێکدوورترلهوگهڕهکهیمنداڵهکانیارییانتێدا
ڕۆژگارێکی له دهشێت که جهنگێک ههڵدهگیرسێت، ڕاستهقینه جهنگێکی دهکرد،
دیدائهویشبۆخۆیبهشێکبووبێتلهویارییهولهخۆوهدرێژهیکێشابێتیاخود
ئهوجهنگهشههربۆخۆییارییهکبووبێودونیاوسنورهکانیخۆیگهورهتر
کردبێت.هێندهیچاوتروکانێکشریخهیگوللهوهاواروههڵالیخهڵکیودوکهڵی
شهڕوقریوهوشادیمندااڵنههمووپێکهوهتێکهاڵوییهکدهبن.لهنێوقواڵیی
ئهوههرایهداولهپڕێکاقریشکهیمنداڵێکدێتوئهوهندهیببیسترێونهبیسترێت،
هاواردهکاتودهڵێت»ئایخودایهکوێربووم«ئێستاشمنداڵهکانئهوڕۆژهیان
لهیادهبۆتاوێکقریشکهیهکیتاڵوترسناکهاتوکپبۆوه،بۆتاوێکشریخهیهکله
ئاسمانیکشوخامۆشیئهوشارهدادڕیبهدوکهڵوتاریکیئهودونیاوڕۆژگارهدا

وبهدوایدامنداڵێکچاوێکیکوێربوو.
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ئیدیئهویارییهسهرشێتهلهنێوانسنوورهکانیچاوهڕوانیوبهرپابووندابۆههتا
ههتادرێژهدهکێشیوقهتیسدهخوات.ئهفسونهکانیئهویارییه؛ئهوچهندخولهکه
پرلهگاڵتوگهپهجێدههێڵێتولهچوارچێوهیئهوگهڕهکهخۆیدهربازدهکاتو
دهڕواتهناومێژووهوه.مێژووییارییهککهدهشێلهشوێنێکیئهمدونیایهدادهستی
منداڵێکی چاوی خۆیا لهگهڵ ڕهنگه یارییهک پێنهکردبێت، دهستی و پێکردبێت
کوێرکردبێتوکوێرنهکردبێت؛دهکاتهئهفسانهیهکولهگهڵخۆیدادهیباتو
دهیهێنێت.دهمێکوهکههقیقهتودهمێکوهکئهفسانهلهبارهیهوهدهدوێت.تاوێک
وهکڕوداوێککهلهڕابردوداڕویدابێتوکۆتاییپێهاتبیت؛تاوێکوهککارهساتێککه
دهشێتڕووینهدابێتولهئانوساتاڕووبدات.ئیدیههریهکهبهجۆرێکلهویارییه
دهڕوانن.بهشێکلهمێژوونووسانواڕادهگهیهننئهویارییهلهکۆالنوگهڕهکێکی
ههژارنشینیئهوشارهدادهستیپێکردوزۆرینهخایاندوتهواوبوو.بهشێکیدیش
لهمێژوونووسانپێیانوایهئهویارییههێشتادهستیپێنهکردووهوههموومندااڵنی
ئهوگهڕهکوشارودونیایهتێکراچاوهڕواننههرچیزووترهوئهمڕۆبهرلهسبهی
ڕووبدات.بهاڵمیاریدهستیپێکردبێتیاننا،ئێمهمنداڵێکمانههیهلهنێوئهو
ڕووداوهپڕلهکارهساتبارانهیئهوڕۆژگارهدابهدهمکوێربوونیچاوێکیهوهدهناڵێنێت.
منداڵێکچیدیناتوانێژیانیسروشتیخۆیبژیوخهڵکیلهههموودونیاوهو
بهدرێژاییساڵوڕۆژگارهیهکلهدوایهکهکاندێنهتهماشایوبهسهرسوڕمانهوه

لێیدهڕوانن.منداڵێکههروهکئهفسانهکانلهبارهیهوهدهدوێن؛ناویکوێرهیه.

کوێرهناویئهومنداڵهیهکهدهشێهێشتالهدایکنهبووبێتوئهمڕۆیانسبهیله
کوچهوکۆاڵنهخۆڵینهکانیگوندێکیانلهیهکێکلهوشارهپهڕپوتانهیکهبونهته
بیابانوچیدیسیمایشاریانپێوهنهماوهوچۆلهکهکانلهکانیودهریاچهی
واڵتانیدراوسێوهبهدهنووکئاویبۆدههێنن،لهدایکببێت؛یاوهخودناویمنداڵێکه
نابێت. وایهوگهوره لهوهتهیههیهوهکخۆی لهدایکبووهو لهدێرزهمانهوه و
نهوهکانیهکلهدواییهکدێنودهڕۆنکهچیکوێرهههرلهجێیخۆیهتی،نهگهوره
دهبێونهدهمرێ.خهڵکیپیردهبنودهمرنکهچیکوێرههێشتالهناوبێشکهیهکدا

دهژیودهمیگهورهبوونینههاتووه.

حیکایهتیکوێرهبهچهندینگێرانهوهیجیاوازکهوتۆتهسهردهموزاریخهڵکی
ولهنێوانڕاستیوئهفسانهدابهههڵواسراویماوهتهوه.ههرئهوهشهوایلێکردوه
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کهتاکوبهڕۆژگاریئهمڕۆماندهگاتدۆکۆمێنتێکینوسراولهبارهیژیانیکوێرهوه
لهبهردهستانهبێتوحیکایهتهئهسڵیهکهبهوجۆرهیههیهوڕویداوهلهنێوتهمومژو
نهێنیابهێڵێتهوه.بهاڵمئهوهیتائیستاشکهسێکبۆیناکرێحاشایلێبکاتو
وهکئهندێشهوخهونیشاعیرانهیبداتهقهڵهمبوونیکوێرهیه.کوێرهمنداڵێکهو
لهشوێنێکیئهوشارهدادهژی،ئهوشارهیکهتائیستاشمنداڵهکانبهعهشقهوه
چاوهڕێیههڵگیرسانیئهوجهنگهنولهناوگوڵبارانیخوشکودایکهکانیاندائامادهن

بهرهوپیریمهرگهوهبچن.

و مێوژ و گوێز خواردنی بهدهم پیرهمێردهکان که حیکایهتانهدا لهو لهبهشێک
بادامهوهلهدهمگوێئاگردانهکانیشهوانیزستانبۆنهوهکانیانیدهگێڕنهوه؛دهڵێن
پیریخۆی تهمهنی دوایین و نهدیوه لهخۆ خێر ئهفسانهیی پیرهمێردێکی کوێره
و ئازار بهدهم سبهی یان ئهمڕۆ نییه دووریش دهگوزهرێنێت؛ بێشکهیهکدا لهناو
ئهشکهنجهیئهوژیانهپڕلهکولهمهرگیهوهکهلهنێوجهنگهیهکلهدوایهکهکاندا
بهسهریبردوهبۆههتاههتاییسهربنێتهوه.جارجارهشلێرهولهوێگوێبیستی
نازاننوههوڵدهدهنبهسهرهاتهکهی کهسانێکیدیدهبین،کوێرهبهحیکایهتێک
لهکلکوگوێیئهوئهفسانانهخاوێنبکهنهوهوبهرگهههقیقییهیخۆیبکهنهوه
بهبهرا؛الیئهوانکوێرهههرئهومنداڵهساوایهیهکهلهدوایکوژرانیدایکییهوه
دهیانساڵهلهناوبێشکهکهیخۆینههاتۆتهدهرێوپێشیانوایهههتادونیادونیا
بێتوهکوڕۆشناییهکلهنێوانمردنوژیاندابهوجۆرهیئیستایدرێژهبهژیانی
خۆیبدات.لهودهمهوهیکوێرهلهدایکبووهدونیایدهرهوهیخۆینهدیوهولهنێو
بێشکهیهکداژیاندهباتهسهر،بێشکهیهکلهههیوانێکیساردوسڕیخانوویهکی
کاولکراویجێماوینێوجهنگهکانفڕێدراوه.نهزمانیگرتوهونهپێ.نهپێدهکهنێ

ونهدهگری.

ئهوانهیبهسهرهاتیکوێرهلهناوحیکایهتێکدابهنددهکهن،لهوخهڵکانهپێکهاتوون
کههیچئاگادارییهکیانلهیاریمنداڵهکانوئهوجهنگهیهکلهدواییهکانهوهنییهکه
لهناوجهرگهیئهویارییهوههاتوونهتهدهرێودرێژهیانبهژیانیخۆیانداوه،بهڵکو
لهدایکبوویڕۆژگاریدوایڕوداوهپڕلهکارهساتبارهکاننودهڵێنپیرهبۆخۆی
چێژلهوبێشکهیهوهردهگرێودهیانجاردهرهێنراوهولهبێشکهکهیدورخراوهتهوه
لهگهڵدهکهیڕۆشناییوفراوانیدونیایدهرهوه ناگرێوههرچی ئوقره کهچی
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جێدههێڵێودهچێتهوهنێوبێشکهکهیخۆی.ئهوانیدیشکهنایهنهوێکوێرهلهناو
حیکایهتێکدابهێڵنهوهلهوخهڵکانهپێکهاتوونکهبۆخۆیانلهنێوکارهساتهکاندا
ژیاونوچاودیتیڕووداوهکانیئهوڕۆژگارهنودهڵێنلهوکاتهوهیدایکی؛کوێرهی
خستۆتهوهنێوبێشکهکهیههتابهئهمڕۆماندهگاتکهسێکنییهلهخۆیببورێو

بوێریئهوهبکاتلێینزیکبێتهوهوبیهێنێتهدهرێ.

خهڵکانێکههن،کوێرهبهئهفسانهدهزاننوبهپهرجوشیدهدهنهقهڵهم.بهشێکیش
لهوانهبهنهفرینوتوڕهبوونیخوداوهندلهمرۆڤیدادهنێنوههموونههامهتییهکانی
براکوژیش بووهشهری لهدایک ئهو لهوهتهی دهڵێن، و کوێره پاڵ دهخهنه دونیا
تهنگیبهمواڵتهههڵچنیوه،تائهویشلهژیاندامابێخۆشیوئاوهدانیڕووناکهته
هیچشوێنێک.ئهوهتاشهڕلهدوایشهرههڵدهگیرسێوههرشهرێکیشسهدانڕۆڵه
وجوانیئهمواڵتهیلهگهڵخۆبردووهولهوسهرهوهتهنیاکۆمهڵێالشهیساردو
سڕیبۆخێزانهبهدبهختهکانیانگهڕانۆتهوه.دایکهڕهشپۆشهکانبهدهمسنگکوتان

وخۆلهقوڕههڵکێشانهوههاواردهکهنودهڵێن:
»کوێره..خودالهوهکوێرترتبکا«

»کوێرهخوداتهمهنتکورتبکاوخێروخۆشیلهخۆتنهبینیت«
»کوێرهپیریکردین«

»نهفرینیکوێرهیهئهمشارهتادێتتاریکوتاریکتردهبێت«

کۆنترینحیکایهتێکلهبارهیکوێرهوهبیستبێتم،لهدهمیئهوپیرهمێردهوهبووکهله
دوکانێکیقوڕینیشهقامێکیدێرینداکهدهشێتئیستالهوشارهداهیچئاسهوارێکی
نهمابێت؛لهقوڕبولبوولیبچکۆلهبچکۆلهیدروستدهکردوبهمندااڵنیدهفرۆشت.
پیرهمێردپشتیچهمابۆوهودهتگووتخوداههربۆخۆیلهقوڕدروستیکردووه.
دهخوڵقاندن. بۆ حیکایهتێکیشی بولبوولهکانیدا دروستکردنی لهگهڵ ههمیشهش
ئێمهیمنداڵکهبوولبوولهکانمانلێدهکڕیکهمێکیشلهالیهوهدهوهستاینوخۆمان
دوادهخستتاوهکوئهوحیکاتانهشمانلهگهڵیابۆبگێڕێتهوهکهبولبولهکهیئێمه
پاڵهوانیبوو.ههندێکجاربولبوولهکانپێشتربۆخۆیانمنداڵهکانیانههڵدهبژارد،
پیرهمێردبهدهمخهندهیهکیگوڵینهوهکهبۆنیگوڵهباخیلێدههات؛پێیدهگوتین..
لهگهڵ و بێیت دهکات تۆ چاوهڕیی لهبهیانییهوه دهبینیت، خهمباره بولبوله ئهم
خۆتیبهریت..یاخوددهیگووت..ئهوهتۆبۆئهمڕۆدواکهوتیت،کهمێکدرهنگتر
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بهاتیتایهئیتربولبولوکهتبهتهمابووتامردنلهگهڵتائاشتنهبێتهوه.ئاتۆ..سبهی
نیوهڕۆلهگهڵخۆتاپێنجفلسبێنهوباڵندهیهکتلهتهختهبۆدروستدهکهم.
ئهگهرزۆریشمپارهبۆبهێننوپهلهشملێنهکهنئهواههڵۆیهکیزێرینتانلهبهرد
بۆدادهتاشم.زۆرجاربهبێئهوهیپارهشمانپێبێ،دهچووینهالیهوهدادهنیشتین
ولهگهڵفرۆشتنیئهوبولبوالنهداکهخۆزگهماندهخواستهیئێمهبوونایهوهی
مندااڵنیدیبوون،یاخودههربهئهندێشهبههیخۆماندهزانی؛گوێمانبۆئهو
حیکایهتهسهیروسهمهرانهڕادهگرتکهڕۆژانهلهناوسنگیالهدایکدهبوون.لهو
کاتهداکهههوڵیدهداکهسێتیکوێرهلهسیمایهکدابنهخشێنێتدهیگووت،کوێره
لهدایکبووه.کهمێکدهوهستاو لهمشارهدا نییه،کوێرهمنداڵێکبوو ئهفسانه
بهدهمکۆخهیهکهوهکهمهکێکقوڕیسووریلهنێودهستهکانیادههێناودهبردو
تهماشایگومهزیئهوحهمامهیدهکردکهوتبووهئهوبهریدوکانهکهیهوهودهیگووت
ئالهوێدالهکۆاڵنیحهمامهکهدالهدایکبووه..جارجارهشفرمێسکێکلهچاوهکانی
پێموابوو دهمانهوه..من پێڵوویدا ناو له و نهدههاتهخوارێ و دهردههێنا سهری
ئهوفرمێسکانهلهوێدادهبنهسههۆڵ.بهدهمئهوفرمێسکانهوهکهنازانمبۆکوێرهی
پاڵهوانیحیکایهتهکهیبوویانبۆئهوکوێرهیهیکهدهیویستبهدهمئهندێشهوه
بیخوڵقێنێت،درێژهیبهقسهکانیخۆیدهداودهیگووت،ئهوڕژگارهیکهمنداڵهکان
سهرقاڵیئهویارییهئهندێشاوییهبوون؛کوێرهشهشڕۆژبوولهدایکببوو..تهنیا
ڕاست کردووه، منداڵهکانی یاری هاوبهشی کوێره دهڵێن که ئهوانهی ڕۆژ. شهش

ناکهن..
ئێمهیمندااڵنبهدهمگوێگرتنهوهبۆحیکایهتهکانیتهماشایکلکیزهردوسور،
ژێرملیئاڵتونی،سهرباڵیڕهنگینیئهوبوولبوالنهماندهکردکهبێنازلهجامخانهی
پێمان نهدهزانی، دهربارهیان حیکاتێکمان هیچ هێشتا و فڕێدرابوون دوکانهکهیدا
وابووئیستاناتۆزێکیدیبولبوالنیناشادوخهمبارلهتاوبێحیکایهتیخۆیان
بهکوڵبکهونهقوڵپیگریان،یاوهخودلهداخاندابدهنهشهقهیباڵولهوچنگه
ئاسمانهچکۆلهیهداکهدونیایمنداڵیئێمهیانداپۆشیبوو،لهداخیئێمهیبێوهفا
وجارێکیدی بفڕن ماڵێ؛ بهرینهوه لهگهڵخۆمانیان و بیانکڕین نهماندهکرد که

نهگهڕێنهوه.
بهاڵممنجارجارهدهستێکمتێوهدهدانوبههێواشیهوهدهمچرپاندبهگوێیاندا
ئهوا دهست بێته پارهیهکم و بلوێ بۆم ئهوهندهی ههر که دهدانــهوه دڵنهوایم و
ههموویانبکڕمولهگهڵخۆمیانبهرمهوهماڵێ..بهڵێنمپێدهدانوپێمدهگووتنههر
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ههمووتاندهبهمهوهماڵێولهقهفهزیشتاندانانێم..ههربۆخۆتانلهژورهکهمدا
بفڕنوگۆرانیپڕشادیودڵفرێنمبۆبڵێن.بهاڵمنهکهنلهدرزیدهرگاوپهنجهرهی
کراوهوهڕابکهنهدهرێوبڕۆن.ئهگهرهاتووبیریشتانلهڕۆیشتنکردهوه،ههرهیچ

نهبێپێشترپێمبڵێن..یاوهخودتاوێلهدهرهوهبفڕنووهرنهوهماڵێ.

پیرهمێردهێشتاسهرقاڵیدروستکردنیکهپوویخڕوگۆشتنیکوێرهبوو،دهیگووت،
باوڕموایه بینیانههبێت،ئهوا لهتهمهنیشهشڕۆژهیانداتوانای ئهگهرمندااڵن
کوێرهشلهبێشکهکهیخۆیهوهلهویارییهیڕوانیبێت.لهبهرخۆمهوهدهمگوت
بۆنا..ئهوهنییهداروبهردیئهمدوکانهئهفسوناوییهدهکهونهقسهوحیکایهتی
تایبهتبهخۆیانههیه.بۆنابێمنداڵێکیشهشڕۆژانهشچاوهکانیبپشکوێتو
تێرتهماشایدونیابکات.ئاخرلهوانهیهپێیگوترابێتکهتۆدوایشهشڕۆژیدی
چاوهکانتکوێرهدهبنوچیدیدونیانابینیت..منهێشتابیرملهوهدهکردهوه

مندااڵنلهدوایچهندڕۆژچاوهکانیاندهپشکوێن..
تێدا یادهوهرییان تهمهنهیاندا لهو ڕۆژه شهش مندااڵنی ئهگهر دهیگووت.. ئهو
ئهو بوونی کوێر هۆکارهکانی دۆزینهوهی و ڕووداوهکان بهدواچوونی بۆ برسکێت،
منداڵهکهئیترلێرهبهدواوهناویلێدهنێینکوێره،دهشێتبۆمانبکرێتپهنا
نابینا..ڕهنگهئهو یادهوهرییهکانیمنداڵێکی یادهوهرییهکانیخۆیبهرین.. بهبهر
دارهیکهلهدهستییهکێکلهمنداڵهکانترازاوهوبۆتاوێکلهئاسمانیئهوکۆاڵنهدا
ئاڕاستهی کاتێک یاخود بێت کرد کوێری و کهوتبێت چاوێکی بهر خوالوهتهوه
یارییهکهگۆڕاوهومنداڵهکانبوونهتهدووبهشهوهوجهنگێکیسهختیانلهدژی
یهکدیبهرپاکردووهگوللهیالیهنێکیانبهرچاویکهوتبێتوکوێریکردبێت.من

لهبهرخۆمهوهدهمگوتکێدهزانێ..

ئهوانهیلهنزیکهوهبهژیانیکوێرهئاشنابوون،دهیانگووت؛دهبێههمووخهجاڵهتی
ئهم نێو نهخستبوه پێی بهتهواوی هێشتا که بین نهدیوه خێرلهخۆ منداڵه ئهو
خۆشی بۆ و مرد جهنگدا ئاگربارانی لهناو دایکی لهبهرهبهیانییهکدا دونیایهوه
گوللهیهکبهرچاویکهوتوکوێربوو.ئیدیبۆههتاههتایهڕۆژگارودونیاشئهو

منداڵهیبهفهرامۆشیسپارد.
نهخشهکهوادارێژرابووههرکهیارییهکهدهستیپێکرد،جهنگاوهرهکانببنهدوو
دهستهولهدووقۆڵهوههێرشبکرێتهسهردوژمنوبهکتوپڕیشارلهپیاوخراپهکان
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پاکبکرێتهوهوههرچیزووترهبارهگاکانیانپێچۆڵبکرێت.بهرلهوهشیارییهکه
دهستپێبکاتمنداڵهکانههمووڕۆڵیئازادیخوازانیانههڵبژاردوکهسئامادهنهبوو
ڕۆڵیدوژمنببینێت.کاتێکپێشرهویمانکردکهسنهبووبهرگریبکاوشارهکهمان

سووکوئاسانکهوتهبهردهست.

»جهنگکۆتاییهاتوشارئازادکرا«سهرکردهکهلهوسهریکۆاڵنهکهوهگهڕابۆوه
ودووجهنگاوهریبچکۆلهشلهدوایهوهبهسنگیدهرپهڕیوهوهپاساوانیانلێدهکرد
نیمچهسهرسامونیمچهحهپهساووایگووت.ئهوڕوویکردهئهودووجهنگاوهره
لێکردن داوای سهیرهوه بهخرۆشانێکی و ڕاوهستابوون پشتییهوه له بچکۆلهیهی
بۆ خۆمان بهمزوانه بڵێین پێیان و بیاندۆزنهوه بدۆزنهوه، هاوڕێکانیان و بڕۆن

کۆبوونهوهیهکئامادهدهکهین.
»جهنگکۆتاییهاتوشارئازادکرا«دووجهنگاوهرهبچکۆلهکهدوایخامۆشییهکی
کتوپڕ،بێوچانوبێسهبرکهههریهکهیانڕوویکردبووهالیهکیکۆاڵنهکهوبهدهم
به جهنگاوهران نهبرد زۆری وایانگووت. ههڵدههاتن، و ڕایاندهکرد ههناسهبرکێوه
گهڕانهوه. شارهوه کونوقوژبنێکی ههموو له شۆڕشگێرانهوه هوتافی و ههڵچوون
ڕوخساریخواڵوییهوهخۆیان و قژ به ههڵچوو دهریایهکی وهکو گڕگرتوو سوپای

کردهوهبهنێوئهوگۆڕهپانهداکهدهبووکۆبوونهوهکهیتێداسازبکرێت.

شوێنی هاوینهدا چلهی لهو وا بارانێکی دایکرد. سهیر بارانێکی شهسته لهپڕ
سهرسوڕمانبوو..لهپردایکردولهپریشخۆشیکردهوه.جهنگاوهرێککهچاوی
بهناومنداڵهکانیهاوڕێیدادهگێڕا؛هاواریکرد»بارانیئازادییه«باڵندهکانیسهر
دهرختهکانکهتائهوکاتهچاودیتیسهرکهوتنهکانمانبوونوکۆاڵنکۆاڵنلهگهڵماندا
هاتبوونوبهشوێنمانهوهبوون،زۆرنهبووگهڕابوونهوهوتهماشایاندهکردین،لهوه
دهچووئهوانیشلهگهڵئێمهداههوایئازادییانههڵمژیبێت؛پۆلپۆلههڵفڕینو
دوورکهوتنهوه.ههرزوولوتمانپڕبوولهبۆنیخاکوخۆڵیتهڕ.ههموومانبۆ
لهقهفهزهیسنگمانهوه لهخۆشیانداخهریکبوودڵمان بێدهنگبووینو تاوێک
بهدهستهسڕێک ههڵدهلهرزی، بارانهکهدا لهژێر کاته ئهو تا سهرکرده دهر. بێته
تاوێک بۆ دهموچاوی. وشکردنهوهی کهوته دهرهێنا شهڕواڵهکهی لهگیرفانی که
غهمگینیهکیترسناکنیشتهسهرڕوخساریوبهدهمسڵهمینهوهیهکهوهلهشوێنی

خۆیڕاپهڕیوگووتی:»ئازادی«
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کهبۆیهکهمجارلهدهمیسهرکردهوهگوێملهوشهیئازادیبوو،بهوجۆرهیئهو
بهتێکهڵهیهکلهخۆشیوخهمگینیهوهدرکاندی،بهوجۆرهیئهوبهڕوخسارێکی
تهڕهوهکهنائارامیلێدهباری؛خهریکبوولهخۆشیانبدهمهپرمهیگریان.ههستم

کردبۆتاوێکچاوهکانیلهنێوبارانهکهدادهدرهوشانهوه.

و ئاسمان کرده تفهنگهکانیان لوولهی نیمچهشێتهکان و توڕه نیمچه جهنگاوهره
دونیایانپڕکردلهگولله.

»یاریتهواو..«ئهومنداڵهیکهتائهوکاتهڕۆڵیسهرکردهییاریدهکردبهدهم
لهبهر ئارامی تهڕبووهکانی جلوبهرگه دهچوو لهوه که شانهکانییهوه ههڵتهکاندنی
ههڵگرتبێئهوهیگووتوبهردهوامبوو،»ئهمڕۆلێرهدانیشتمانپێویستیبهئێمه
نهما،ئیدیدهتواننههریهکهتانڕووبکاتهوهنێوماڵومنداڵیخۆیوبۆههتا
ههتایهبهئازادیبژین«کشوماتییهکیسهیرههموومانیداگرتبوو.چۆندهبێت

شۆرشواسادهوئاسانکۆتاییپێبێت.
منداڵێکیمهچهکئهستوورولهشکهڵهگهتکهتائهوکاتهمنگوێملهدهنگینهبوو
بووهاتهبهردهمسهرکردهوچاویبریهخۆرکهلهودهمهدابهرهوئاوابووندهچوو؛
کهوتهپاککرنهوهیقورگیوبهدهنگێکیگیراوهوه،دڵگهرمانهگوتی:»یاریتهواو

نهبوو..یاریتازهدهستپێدهکات«.
لهودهموساتهداکهبێدهنگبێدهنگلهشوێنهکانیخۆمانداڕاوهستابووینوباران
قهدهرێک بۆ واقوڕمانکرد. تووشی ههموومانی دهکرد، تهڕ جلهکانمانی لهسهرخۆ
دونیاکشوماتیدایگرت..چکشوماتییهکیسهیربوو..لهوهیدهکردبیهوێ
ههتاههتایهدرێژهبکێشێت.کهسێکلهشوێنیخۆینهبزوا.شارلهنێوانسوتان

وبارانباریناشادومانیتیانهمابوو.
لهوسهریکۆاڵنهکهوهپیاوێکینائومێد،نیمچهگێژوخهواڵووبۆتاوێکدهرکهوتو
دیارنهما،دیاربوولهوتاریکیهداولهناوالشهیمردوواندابهدوایکهسێکینزیکیا
بۆکروزی و دووکهڵ ئهو لهناو درهنگهدا ئێواره لهو تهڕ قهڵهڕهشکهیهکی دهگهڕا.
سهرکرده دهیقاغاند. داپۆشیبوو ژوور و خوار شارهکهی سهرتاپای که سوتانهدا
نیگایهکیبێهودهیبرییهئهوئهڵقهیدووکهڵهیلهپشتیهوهحهوادهچوو،ویستی
شتێکبڵێووهستا،جارێکیدیسهرێکیههڵبریوویستیقسهیهکبکات،بهاڵم

لهپڕژاوهژاوێکقسهکانیپێبڕی.
»یاریتهواونابێت«گهلێکلهمنداڵهکانوایانگووتویهکلهدواییهکچوونه
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پشتیئهومنداڵهوهکهمێکلهمهوبهربهردهوامیشۆرشیڕاگهیاند.منداڵهکهگوتی،
کهسێکههمووژیانیلهنێوکارهساتوشهڕوشۆردابهسهربردبێت،بڕواناکهم

ئیترههرگیزتامیئارامیبکات.
ئێوهدهڵێنچیهاوڕێیان؟کهسێکقسهینهکرد.لهوهدهچوولهودهمهداتێکرا
دونیالهسهرئهوههاوڕابووبنکههیچنهڵێن.تهنانهتگهاڵیهکیشچییهلهجێی

خۆیدانهدهبزوا.
له دهکرد لهوهی بداتهوه. وهاڵم نهیدهویست بوو. بێدهنگ خۆی بۆ سهرکردهش

ههمووژیانیاکاتیواپڕدهردومهینهتینهگوزهراندبێت.
منداڵهکهکهمێکلهشوێنیخۆیجواڵوچاوێکیبهناوههموومانداگێراوجارێکی
زهحمهته زهنگ زهبرو و دڵرهقی له بووه لێوانلێو که دونیایهدا لهو گووتی، دی
ههرگیزمیهرهبانیپهیداببێت.ئێمهچیدیناتوانینبهوتێکشکاویووێرانییهوه
ڕووبکهینهوهنێوماڵهکانیخۆمان..تازهئێمهبهکهڵکیشهڕنهبێتبهکهڵکیهیچی

دینایهین.

ئهندێشهی له منداڵێکم وێنهی دهگێرمهوه، تۆ بۆ چیرۆکه ئهم من که ئێستاش
منداڵێکههردوودهستی لێبنێنمکوێره، ناوی خۆماههڵکۆڵیوهوههوڵدهدهم
گوللهیهک قهوانی ئاشکرا و ڕوون لهچاوێکیا و پێچراوه توند بێشکهکهیدا لهناو
دهدرهوشێتهوه.کوێرههێواشهێواشدهداتهپرمهیگریانوژیرنابێتهوه..بهکوڵ
دهگریوکهسگوێیلهگریانینابێت.شارلهودهمهداسهرقاڵیوێرانبوونیخۆی
بوو..شپرزهونیگهراندهسوتاولێشاویدوکهڵخهریکبووتهواوێکدایدهپۆشی..
پۆلێ لهوکاتهدا ئێش.. و ژان له دهبێ پڕ بچکۆالنهکهی ڕۆحه و دهگری کوێره
چۆلهکهیڕهشههڵگهڕاوکهلهوهیدهکردبۆنیدوکهڵههراسانیکردبنیاوهخود
قهدهرێک پاش و بهحهوشهکهدا دهکهن بن،خۆ تهنی گیانی دڵهڕاوکێ و ترس
باڵهفڕهوگهڕانلهگوێسوانهیههیوانهکهدادهنیشنهوه..پۆلهچۆلهکهبهسهرسهری
بهکوڵهوه گریانێکی بهدهم کوێره جریواندن.. دهکهونه و دهنیشنهوه کوێرهوه
دهڕوانێتهچۆلهکهکانوتاوێکگوێبۆجریوهیانڕادهگرێوتاوێکژیردهبێتهوه..
لهوهدهکاتجریوهیچۆلهکهکانلهوبهرهبهیانییهدائارامیانبهڕۆحیبهخشیبێت
وژانوئێشیدڵهبچکۆلهکهیانسارێژکردبێ..کوێرهچیدیناگریودڵنیادهبێت
لهوهیلهودنیایهداگریانچدادێکینادات..دواترههربۆخۆیلهنێوبێشکهکهی
ئازارێکهوهکهلهقواڵییگیانوڕۆحیهوهههڵدهقواڵدهڕواته دێتهدهرێوبهدهم



589

دهمههیوانهکهودهڕوانێتهئاسمان.ڕهنگهلهوکاتهداکوێرهبیریلهوهکردبێتهوه
تیا ئهم منداڵی بۆ جێگهیهکی که بهجێبهێڵێت جیهانه ئهو و چۆلهکهیهک ببێته
نابێتهوه..چهندچرکهساتێکتێدهپهڕێوکشوماتیدونیادادهگرێت.دهشێت
ئهوچرکهساتانهئاسایینهبووبنوسااڵنێکدرێژبووبێتهوه.لێرهداکوێرهچیدی
منداڵێکیساوانییهووهکگهنجێککهههمووژیانیلهنێوجهنگهکانبهسهربردبێ
وتاسهرئێسقانڕقیلهجهنگوتوندوتیژیبووبێتهوه؛ڕادهوهستێت.دهست
دهباتوقهوانیگوللهکهلهچاویدهردههێنێتوفڕێیدهدات..چاوهکانیبۆتاوێک
وهکدووکوژهکهیشیندهدرهوشێنهوه..ئهوبهیانییهئاسمانیشارپڕبوولهگریان
وجریوهودووکهڵ.کۆاڵنهکانیبۆنیخوێنوژانوئازاریمرۆڤیانلێدههات.کوێره
لهبێشکهکهیخۆیهوهدێتهدهرێ.بونهوهرێکیسیسهڵهوبێگیان،ئهوهندهیکه
لهئاژهڵێکدهچێت،لهبنیادهمنا؛دێتهبهردهمههیوانهکهوتهماشایئهودونیایه
دهکاتکهدوکهڵوڕهشاویلێبهرزدهبێتهوه.تهماشایئهوحهشامهتهدهکاتلهو
کۆاڵنهپیسوپۆخاڵنهداتاچاوبڕکاتزبڵوخاشاکدایپۆشیوه،لهپیاوێکیپۆشته
وگۆشتنکۆبوونهتهوهوبێدهنگوسهرسامگوێیانبۆوشهسیحراوییهکانیڕاگرتوه.
»خودائاگایلێیهئهمجهنگهئێمهدهستمانپێنهکردوحهزیشمانلێینهبوو،خودا
ئاگایلێیهلهدهرهوهولهسنورهکانیواڵتانیبێگانهوهبۆیانڕهوانهکردین.ههر
خودابۆخۆیدهزانێت..«ئهمجاکهمێکدهوهستێوخۆیخهمبارنیشاندهدات..
»بهاڵمخۆنابێتدهستهوئهژنۆلێیدابنیشینوتهماشابکهین«ئیدیحهشاماتگڕ
دهخواودهکوڵێوشهپۆلدهدات.گهنجهکانکهلهههرچوارالوهڕاستوچهپ
ئاسماندا له تفهنگهکانیان و دهکرد هاواریان بهستبوو خۆ له گوللهیان پشتێنهی
ئهو بهرهو ئاماژه و ههڵدهبڕی دهستێکی پهرداخ و پۆشته پیاوهی ڕادهوهشاند.

شوێنهیکهجهنگهکهیلێیهدهڵێت:
»دهیکوڕینهئهمهجهنگهویاریمندااڵننییه.ئهمهجهنگهودهمهوێتسهربه

دوژمنانمانشۆڕبکهن«

ئهوهی چاوهڕوانی کهس نیگهرانی، و پهژاره له پڕبوون شاره ئهو ههناسهکانی
نهدهکردخواوهندبێلهنهفرهتشتێکیدیبهسهردابرژێنێ.پێموایهخواوهندیش
بۆخۆیلهکاروکردهوهکانیئهوجهنگاوهرهنامهردوبێشههامهتانهبێزاربووبێت.
خۆیاندا ڕۆڵهکانی به باوهشیان گریانهوه کوڵی بهدهم لهوێ، و لێره دایکهکان
لێدهکردن. ماڵئاواییان جهنگ بهرهو ڕاموسانیانهوه و ماچکردن بهدهم و دهکرد



590

دهزگیرانوخۆشکهکانیشکهڕوویاننهدههاتباوهشبهدۆستوبراکانیاندابکهن
و دایکان گریانی نێوان له و دهشهکانهوه ئاسماندا له سپییهکانیان دهستهسڕه
هوتافکێشانیگهنجهکانداسهرساموێستابوون.زۆرینهخایاندگهنجهکانبهخۆیانو
بزهیسهرلێوهکانیانهوهکهلهناوگالیسکهکاندادانیشتبوونودهستیخواحافیزیان
ڕادهوهشاند،بهرهوجهنگکهوتنهڕێوسهرکردهشبهرهوماڵهوهگۆڕهپانهکهیان

چۆڵکرد؛بێدهنگییهکیدڵتهنگیشههموودونیایداپۆشی.

ژورهکهی پهنجهرهی شووشهی به نابوو ڕوخساری کیژۆڵهیهک بهرهبهیانییه ئهو
ئیدی و ههڵفرین بارانهکهدا لهناو که دهکرد کۆترهکانی تهماشای و خۆیانهوه
نههاتنهوه.لهناوباڵهفرهیههزارانکۆترا،کوێرهیبینبوولهدهمههیوانهکهیانهوه
تهماشایئاسمانیدهکرد.کیژۆلهکهبۆدایکیدهگێرایهوهکهچۆنکوێرهسهری
و گریاوه بهکوڵ قهدهرێک بۆ و دهرپهڕاندوه وههردووچاوهکانی کردۆتهوه بهرز
قاقاپێکهنیوه.دایهبهههردووچاویخۆمبینیم،تۆبۆتاوێکلهقواڵییئهمچاوه
ناشادانهمبڕوانه؛لهچاوهناشادهکانیشادهیبچکۆلهتبڕوانه.دایهتۆبۆتاوێک
دڵتبنێبهدڵیئهمشادهیهیکچتهوهکهبۆدونیایهکتهێناوهتامردنپرچی
سپیقهیرهییتیابهۆنێتهوه..لێیبڕوانهولێیوردبهرهوه،لهوگوڵهیخۆتوردبهرهوه
کهلهباخچهکانیشارێکداڕواندتتۆزقاڵێکجێچییهبۆشادومانیتیاشکنابات.
لهپێشههیوانهکهیماڵیخۆیان بینی بهمدووچاوانهیخۆمکوێرهم لێمبڕوانه،
لهبهردهمالشهیڕۆحتیانهماویدایکیا،دهستیبردوقهوانیگوللهیهککهبهم
دووچاوانهیخۆمبینیملهدورهوهسووردهچۆوه؛بهتوڕهییهوهلهچاوهکانیخۆی
دهرهێناوتووڕیداوتاهێزلهقورگیابووقیژاندی.کوێرهقیژاندیوهاوارێکله
قورگییهوهدهرپهڕی،دونیایهکئهشکهنجهوئازارلهقوڕگیهوهشهپۆلیداوڕژانه

دهرێ.
لهحهوشهیئهوماڵهوههاوارلهدوایهاوارههڵدهستێتوهێواشهێواشبهرز
دهبێتهوهودهڕوات،شهپۆلیگریانوئازاربهناوههمووشارداگڕێکدهخواوبهرز
دهبێتهوه.هاوارێک،ههمووئهوانهیئهوڕۆژگارهگوێیانلهوهاوارهبووه؛دهگێرنهوه
ودهڵێن،هاوارێکیئهفسوناویبوولهجێگهیهکیئهمشارهوههاتوبهرهوئاسمان
ڕۆی.بۆتاوێکههموودونیابێدهنگبوو،سهرتاپاشارئاراموهیۆرگوێیبۆئهو
هاوارهڕاگرتبوو.باڵندهودرهختوماسییهکانینێوئهوچهموشیووودۆاڵنهش،
ههمووتێکڕاببوونهیهکپارچهگوێوگوێیانبۆئهوهاوارهشلکردبوو.دایهچۆنم
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بینیئاوابۆتدهگێرمهوه،کوێرهههرکهلههاوارهکهیبۆوهئیدیوهکئهوهی
شاخێکبێوههناسهیلهبهربڕابێتلهوچهندبستهخاکهداکهکهوتبووهنێوان
بێشکهکهودهمیههیوانهکهیماڵیخۆیانبچوکبۆوهونهما.بچوکبۆوهوگهڕایهوه
بۆناوجهستهیئهومنداڵهساوایهیکهتهنیاتهمهنیشهشڕۆژانبوو.بچوکبۆوه
وگهڕایهوهنێوبێشکهکهیخۆی.ناوئهوبێشکهیهیکههێشتاچۆلهکهکانلهژوور

سهریهوهنوقمیجریوهیپرئاهونزولهیخۆیانبوون.


دایهشتێکیدیشتبۆدهگێرمهوه،بهاڵمئهمهیکهئیستابۆتدهگێرمهوهڕهنگه
نازانم دایه دی، هیچی و بێت بوو خۆم خهونێکی بهتهنیا ههر و نهبێت ڕاستی
لهوهی نیم دڵنیا و شۆڕبۆتهوه گیانما و ڕۆح بهناو سێبهرێک وهک و ڕووداوێکه
یان ڕوویداوه لهوهی نازانم نازانم. ڕوویداوه، لهکوێ لهوێ. یان داوه ڕووی لێره
ڕووینهداوه،بهاڵمشتێکیوامدیووهونامهوێتچیدیلهناوخۆمابهندیبکهمو
بیهێڵمهوه.دواترلهشوێنێککوێرهمبینی.باوهشیبهجهستهیدایکیلهخوێن
ههڵکێشراویاکردوبهرزیکردهوهوبردی.لهدهرگایحهوشهیماڵهکهیخۆیانهوه
هاتهدهرێوڕۆیشت.نانانهرۆیشت.ههروائاساننهڕۆیشت،کوێرهکهمێکله
بهخوار وچاوێکی ژورێ ڕوانییه و دواخست دهرگایحهوشهکهیانداخۆی پێش
وژووریماڵهکهیانداگێرا.هێشتادایکیبهباوهشهوهگرتبوو،قژهخاوونهرمو
درێژهکهیدایکیشۆرببونهوهسهرئهرزهکهولهخۆڵوخاکیئهرزهکهدهخشا.باکه
بهئارهزوویخۆییاریبهتاڵهقژهخوێناوییهکانیدهکردولهگهڵخۆیادهیهێنا
ودهیبرد.کوێرهتۆزێکلهدرهختهکانیڕوانی..لهبهرمیلیئاوهکهیانکهتهڕایی
تیانهمابوو..لهوجالنهیڕوانیهێشتادایکیلهتهنافهکهینهکردبوونهوه..دواتر
ڕۆیشتودهرگاکهیبهکراوهییبهجێهێشت.تامنلهژوورهکهیخۆمهوههاتمه
بهرهوکوێچوو. و لێهات نهمزانیچی دهرگایحهوشێ، گهیانده دهرێوخۆم
هیچئاسهوارێکیکوێرهمبۆنهدۆزرایهوه.کوێرهبووهسێبهرێکودیارنهما.کوێره
چیلێهات،نازانمدایه.دهشێبووبێتهباڵندهیهکیسپیوالشهیدایکیبهرهو

دونیایهکیدیبردبێت.دونیایهکلهمشاروجیهانهیئێمهمیهرهبانتر..
ههریارییهکهدهستیپێکرد،پهالماریبنکهوبارهگاکانیدوژمنمانداوئهوانهی
بهردهسترێژیگوللهوکوژران.کۆاڵنو لهخۆکردکهوتنه بهرگرییان و وێرایان
تۆزێک جوانهی شاره ئهو کــوژراو... و بریندار لهالشهی کرد پڕ شهقامهکانمان
لهمهوبهرپڕیشادیوژیانبوو،پڕمانکردلهدوکهڵوئاگر.لهپشتمانهوههێواش
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هێواششاردهسوتا..دونیانیشتبووهسهرئاگرودوکهڵیلێبهرزدهبۆوه.ئیدی
زۆرینهخایاندههمووشارمانئازادکرد..دونیامانئازادکرد..لهوکاتهداکهبهرهو
دهکهوتینهوه؛ نزیک یهکجارهکی لهسهرکهوتنی خهریکبوو و دهڕۆیشتین پێشهوه
لهپڕتوشیسهرسوڕمانبووینولهشوێنێکداههمووڕاوهستاین.بهوههمووگولله
لهگهڵخۆمانههڵمانگرتبوودهستهوسانودهمداچهقیوو ئاگرهی بارووتو و
نازانم لهوشوێنهداکه نهچووینهپێشێ..ههموو ڕاوهستاینو لهشوێنیخۆمان
کوێبووئێستێکمانکردولهیهکدیورددهبووینهوه.ترسودڵهڕاوکێسهرتاپای
بوون. خۆمان هاوڕێکانی وهستابوون لهبهردهمماندا ئهوانهی تهنیبوو.. گیانمانی
تفهنگهکانیانڕووهوئێمه..ڕووهوڕوخساروسهرسنگیئێمهڕاگرتبوووپێیان
دهگوتینڕاوهستین.لهنێوانڕاوهستانوڕانهوهستانداسهرتاپاگیانماننیشتبووه
نهمابوو هێندهی و لێیدهدا توند سنگمانا قهفهزهی ناو له دڵمان ئــارهق. سهر
بتۆقین..منهیچکاتێکلهژیانماهێندهیئهوساتهنهترسابووم..ئایخودایهلهو
دهمهداکهتهنیابووم.ئایخودایهکهبوودهڵهوترسونۆکبووم.ئهگهرپهڕوباڵم
ههبوایه،دهمدالهشهقهیباڵوکۆچمدهکردوبۆئهبهدسهرمبهمدونیاوێرانبووهدا
نهدهکردهوه.لهبهرخۆمهوهدهپارامهوهودهمگووتخودایه؛سهرکردهدڵینهرمبێ
وبڵێتفهنگهکانتانفڕێبدهنوخۆتانبدهنبهدهستهوه.بهاڵمسهرکردهئهوهی
ئێمهش ڕانهوهستین.. دا بڕیاری سهرکرده خودایه.. ئای سهرکرده.. نهگووت..
ههوڵماندهداخۆمانوانیشانبدهینکهجهربهزهوپاڵهوانیین..ڕانهوهستاینوبه
ترسهوهبهرهوپێشهوهملماننا..ئیدیئهوهیکهنهدهبووڕووبداتڕوویدا..گولله
وهکبارانبهسهرسهرمانداباری..منئاگاملهخۆمنهما..چاومکهوتهڕێشکهو
پێشکهوبهتهواویبۆمنهدهکرالهوهدڵنیابمکهئایائهوهیبهسهرماندادهبارێو

دهرژێتهخوارێڕێژنهیبارانبوویانڕێژنهیگوللهیهاوڕێکانمان.

ئهومندااڵنهیکهلهباکورهوهبهرهوباشورپێشرهوییانکرد،هێندهیچاوتروکانێک
بهردهمیخۆیانخاوێنکردهوهولهپڕێکالهشوێنێکداوێستان.لهوشوێنهداکهوێستان
بڕوایانبهبینینیخۆیاننهدهکرد،چونکهچیدیدوژمنلهبهردهمیاندانهمابوو؛
بهڵکوئهوانهیوهکدیوارێکیئهستووربهردهمیانپێگرتبوونونهیاندههێشتبێنه

پێشێهاوڕێکانیخۆیانبوون.

ههرئهوهندهیشادهیبچکۆلهخۆیلهدهستکابرایکورتهبنهدهربازکردوههڵهات،
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بۆخۆشینهیدهزانیبهرهوکوێبڕوات.ئهودونیاگهورهوفراوانهلهبهرچاویئهودا
هێندهیتۆزقاڵێکیلێمابۆوه.شادهههڵدههاتولهبهرخۆوهڕهتیدهبرد،لهوهدهچوو
بهخهنجهرهکهیدهستیکهوته و گرتیهوه کابراجارێکیدی داهاتبێت. کوێرایی
بڕینهوهیپرچهکانی..شادهڕووتوقوتههڵدههاتوکابراشزووزوودهیگرتهوه..
ئهتکراوت بکاتهکوێ،شادهی ڕوو ناشادت بڵێشادهی تۆ دایه، بڕۆم، بۆکوێ
بهرهوکوێسهریخۆیههڵبگرێ.ڕامدهکردوخوێنملێدهچۆراوهاوارمدهگهیشته
کهشکهالنیفهلهک..کابراشپهیتاپهیتاپرچهکانیدهبڕیمولهدوایخۆیهوهفڕێی
دهدانوباکهشلهگهڵخۆیدهیبردن.منلهنێوسهنگهرهکهیخۆمادهگریاموله
پرچهکانیشادهمدهڕوانیکهباکهلهگهڵخۆیدهیهێنانوتاوێکبهرهوئاسمان
بهرزیدهکردنهوهوتاوێکیشدهیهێنانهوهخوارێولهناوقوڕوچڵپاویکۆاڵنهکاندا

بهجێدهمان.

دایهنازانملێرهئهوهڕوویدایانلهوێ..نازانمهێشتازیندووبوومیانگیانمڕۆیی
بوو..تهنیاوهکخهیاڵێکیدوورئهوهمبهبیردههاتهوه..منههڵدههاتموسهرتاپای
جهنگاوهرهکان دهسوتا.. دایه..سهرتاپایجهستهم دهسوتام من ئاگربوو. گیانم
کڵوکۆم و دهسوتام من دابوو.. مهاڵس وخۆیان دهڕوانیم لێیان بهرهوه لهمبهرو

دادهمرکایهوه.

تفهنگهکانمان و ڕابوهستین خۆماندا لهشوێنهکانی کرد ئێمه له داوایــان ئهوان
فڕێبدهین..دهیانقیژاندبهسهرمانداکهچیدیپێشرهوینهکهینوخۆمانبدهین
زۆرمان خوێنێکی شهڕهدا لهم ئێمه نهبووین. ڕازی بهوه ئێمه بهاڵم بهدهستهوه.
ڕشت.منداڵێکهاواریکرد»بالێرهدائهمیارییهڕابگرین.ئهمیارییهدهبێلێرهدا

کۆتاییپێبێتوچیدیبهردهوامنهبێت«
»تۆباسیچیدهکهیت،یاریچی.ههرئیستاتفهنگهکانتاندابنێنوخۆتانبدهن

بهدهستهوه«
»یاریکۆتایینایهتوبهردهوامه«

»کێقایلدهبێتدوایئهوههمووڕهنجوماندووبوونهتفهنگفڕێبداودهستبهرداری
ئهوههمووسهروهریوئازایهتییهبێکهبهدهستمانهێناوه«

»تهنیادووئهگهرتانلهپێشدهمدایه،یانتفهنگهکانتانفڕێبدهنوخۆتانبدهن
بهدهستهوه؛یاخودئهمخاکهبهجێبهڵنوبڕۆن«
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»بهاڵمئێمهبههیچیانڕازینابین«
»ئهگهریسێههملهئارادانییه«

»ئهگهریسێههممردنه«
»کهواتهبالێرهدایارییهکهکۆتاییپێبێت«
»چیدیشتێکنهماوهناوییاریبێت«

ئیدیلهههمووشوێنێکهوهگوللهداباری،شارپڕیبوولهالشهیکوژراو..شوێنێکی
تریبۆالشهتیانهمابوو..شارپڕیبوولهخوێن..بهرگهیخوێنیترینهدهگرت.

لهدورهوه ڕهنگپهریوو.. سیسهڵهی منداڵێکی بوو، خۆمان هاوڕێکانی له یهکێک
ئێمهدههاته چاوهکانیخۆڵهمێشیدهینواند،بهشهلهشهلکهمێکبهرهوڕووی
خۆی پشتهوهی له ئاوڕێکی و دواوه دهگهڕایهوه دهوهستا.. ناوه ناوه و پێشێ
دهدایهوه..لهوهدهچوودڵنیانهبێتلهوهیکهپۆلهجهنگاوهرهکانیهاوڕێیهێشتا
لهپشتیهوهماونیاننا،بهدهمتوڕهبوونهوهدارهکهیدهستیبهچواردهوریخۆیدا
ڕابوهستنوههنگاوێکچییه خوولدهداوهاواریدهکرد»لهشوێنهکانیخۆتان

نهبزوون«
لهپرێکنازانمدارهکهبهههڵهلهدهستیبهربوویاوهخودبهئهنقهستبهرهوئێمهی
ههڵداولهئاسمانداگێژیخوارد.پارچهداریخولخواردووزۆرینهخایاندبهرچاوی

یهکێکمانکهوتوکوێریکرد.

لهدورهوهبایهکههڵیکردوههرچیخۆڵوخاشاکیناوشهقاموکۆاڵنهکانبوو
لهگهڵخۆیههڵیدهگرتودهیهێنایهنێوئهوگۆڕهپانهیکهئێمهتیاببوینهدوو
بۆمان کهسمان خۆبڕیبوو. له متهقمان نادڵنیایدا و دڵنیایی لهنێوان و بهشهوه
نهدهکرابڕوابهوهبهێنینئهوهیکهڕوودهداتڕاستییهیاننا.منداڵهیڕهنگپهڕیوو،
پاشهوپاشکشایهوهدواوهوهێندهینهمابووبچێتهوهنێوڕیزیهاوڕێکانیڕێژنهی
گوللهکاسهسهریههڵگرتولهشوێنیخۆیفڕێیدا.ئیدیڕوودانیجهنگودرێژه
پێدانیمهحاڵنهبوو.خوێنیسوورفیچقهیکردوبهسهرخاکهکهداڕژا.ئهوهیهکهم
ڕووبهڕووبوونهوهیهاوڕێکانبوو..یانڕاسترئهوهسهرهتایجودابوونهوهیهکبوو

کهئیدیکۆتاییهکهیڕووننهبووبهرهوکوێدهڕوات.
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ژیان بوو،هێشتادونیاجوانبووو ئاسایی بهرهبهیانییهکیزۆر بهرهبهیانییه، ئهو
بهئارامییهوهسترانیخۆیدهچڕی..دایکهکهلهناوجێگهکهیخۆیلهخهوڕادهبێ
ولهتهنیشتیشیهوهلهگۆشهیهکیههیوانهکهوهمنداڵهکهیلهناوبێشکهکهیداوله
خهونێکیقووڵدائارامئارامههناسهیدهدا..کهمێکدهوهستێولێیدهڕوانێت..له
منداڵهکهیدهڕوانێت..گزنگێکلهدورهوه..لهناوچڵولقوپۆپیدرهختهکانی
نێوحهوشهکهوههاتبووهههیوانهکهوهوزۆربهناسکیشکابۆوهسهرڕوخساریکوڕه
تاقانهکهی.بزهیهکیزێرینیشکهڕهنگهدواینبزهیبهرلهخهوتنیبووبێت،ههر
بهسهرلێوهکانییهوهدهگهشایهوه.هێشتاجهرگهکهیلهپرخهیشیرینخهودابوو.

دایکهکهلهوێدالهنزیکبێشکهیکوڕهکهیهوهڕاوهستابوونهیدهزانیچیبکات،بایهک
خێرابهناودرهختهکانداڕهتدهبێولهههیوانهکهوهبهرهوژورهوهتێدهپهڕێ،باکه
خۆیدهکاتبهنێوقژهنهرموخاوهکهیداوتاڵهقژهکانیلهسهردهمولێوی
پهرشدهکاتهوه..تاڵهقژهکانلهسهرڕوخساریالدهباتوپێدهکهنی..دهیهوێ
پهشیمان و دهوهستێ کهمێک دواتر ههستێنێ، لهخهوی و بکا ماچ منداڵهکهی
دهبێتهوه.بهدهمزهمزهمهیهکهوهخۆیبهلێکردنهوهیئهوجالنهوهخهریکدهکات
کهبهتهنافهکهوهوشکببوونهوه.بهباوهشێجلهوهدهڕواتهژورێوبهدهستیبهتاڵهوه
دیتهوهدهرێ.دایکهکهدێودهڕوات..گسکدهدات،تهماشایئاسمانیشینو
درهختهسهوزهکانیحهوشهدهکات،لهباڵندهکانیقهراخگوێسوانهکانڕادهمێنێت..
دهستێکلهههوادادهجوڵێنێویاریبهقژهخاوونهرمهکهیدهکات.چاییدهمدهکا
ولهبهرخۆوهگۆرانیدهڵێ..پهیتاپهیتاوشهدهکهونهسهرزاری..لهگهڵئاوازێکی
سیحراویتێکهڵدهبنولهناوئاههنگێکداوندهبنونامێنن..چاییهکتێدهکاوجارێ
نایخواتهوه..کڵۆیهکشهکرلهشهگرداندهردێنێودهوهستێوتێرتێرلهکڵۆ
شهکرهکهدهڕوانێ..کڵۆکهههڵدهداتوبهلێوهچیلکهییهکانیدهیگرێتهوه..ئهوجا
قومێکلهچاییهکهدهخواتهوهوکڵۆکهلهنێودهمیادهتوێنێتهوه..تهماشایئاسمان
دهکاوبهشیرینییهوهلهگهڵخودادهدوێ،ئایخودایهتۆبۆمنشێتناکهیبهدهم
پهلهوهره ئهو خهوتنی بهدهم و جوانی بهدهم خودایه ئای ئارامهوه.. ژیانه ئهم
ناسکهوهلهناوئهوبێشکهیهدابۆشێتمناکهی..بێشکهیهکلهناودڵما..لهناوئهو
ههیوانهفێنکهداکهباڵندهکانپڕیانکردووهلهجریوه..ناخودایهشێتممهکهبا
کوڕهشیرینهکهم،پهلهوهرهبچکۆلهبێپهڕوباڵهکهملهخهوههستی..ئهوجاشێتم
که..ناخودایهشێتممهکه،ناخودایهشێتمبکه..منشهشڕۆژهدهڵێیماسیمو
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لهمزهریایهداجێبهخۆناگرم.منبێتۆئهیدڵیدایهچدڵشکاوم..کهتۆدیار
نیت..مندهمرم..کهتۆههڵدهستیوخهریکهفێریبزهودهمپانکردنهوهدهبی

دهژێمهوه..لهپڕدایکهدهوهستێ..دهوهستێودهڕوانێته
دێنهپێش ناکاتکه دیمهنانه بهو بڕوا پێڵوهکانیچاویههڵدهگڵۆفێت.. دوور..

چاوی..بڕوابهودهنگیگولالنهناکاتکهدێنهبهرگوێی.

دایهمنلهپهنچهرهوهتهماشامدهکرد،لهپڕدهنگێکهاتوههرچیشووشهبوو
دونیادا له بوو شووشه ههرچی چاوتروکاندێک هێندهی شکاندی.. ماڵهکهدا له
وردوخاشیکرد.دایهبهههردووچاویخۆمبینیم..ئهوهیمنلهههیوانهکهدا
لێویهوه بهسهر ڕۆشن زهردهخهنهیهکی بوو.. خۆی بهڵکو نهبوو.. تارمایی بینیم
بوو..باوهشیبهمنداڵهکهیداکردوفڕاندی..لهحهوشهکهداباراندهباری.بهدهم
له بێ ئیدی بوو.. تاریک ژورهوه ژوورهوهچوو.. بهرهو منداڵهکهیهوه ماچکردنی
تارماییهکبۆمنهدهکراهیچدیببینم.بهاڵمهێشتاگوێملهدهنگیبوو..گۆڕانی
وهکو ئیدی دهبوو.. کز دهنگهکهش دا کهوتنهوهی دوور لهگهڵ بهاڵم دهگووت..

نوزانهوهیهکدههاتهبهرگوێم.وهکودهنگێکلهبنیبیرێکهوهبێتهگوێم.
ئهوڕۆژهههموودیتمانباڵندهکانچۆندهستهدهستهفڕینوکۆچیانکرد..لهدورهوه
قیژهقیژیاندهبیستراوتادووردهکهوتنهوهباکهوهکگریانێکدههێنایهوهبهر
گوێمان.ئهوخۆمهاڵسدانهتادههاتدرێژودرێژتردهبۆوهوبۆنیترسێکیغهریبی
لێدههات..ئومێدێکبۆئهوهنهمابوولێرهداجهنگڕابوهستێوکۆتاییپێبێت..
دیاربووههریهکهلهشوێنیخۆیهوهجێوشوێنیپهالماردانیدهستنیشاندهکرد..
تۆزوغوبارودوکهڵبهریئاسمانیداپۆشیبوو..ئهوهمدههاتهپێشچاوئیستانا
تاوێکیدیههریهکهلهبۆسهکهیخۆیهوهدهردهکهوێووهکگورگیهاروبرسی
بهزهبریچهپۆکوچنگیخوێناوییهوه،بهدهمههناسهبرکێوهدهکهونهپهالماری
یهکدیویهکدیلهخوێنادهگهوزێننوبهددانیتیژالشهییهکدیههنجرههنجر
دهکهن.بهترسوسڵهمینهوهیهکهوهکهتادههاتلهناودڵوگیانماگهورهدهبوو
جێیددانوقهپاڵهکانیانملهسهرجهستهیخۆمدههێنایهپێشچاو..وردهوردهڕۆژ
بهرهوئاوابووندهچوووتادههاتتاریکیشبهشێنهییباوهشیبهشارهکهدادهکرد.
شهوێکیڕهش..نهمانگونهئهستێرهبهئاسمانهوهدیارنهبوون.لهدورهوهههستم
بهتروسکاییچاوهکانیاندهکردلهناوئهوتاریکییهئهنگوستهچاوهداوهکچاوهکانی

ڕهوهیهکئاژهڵیدڕندهوکێویدهبریسکانهوه.
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بادهیهاژاندوداڵهکانبهنزمیبهئاسماندادهفڕین...دیاربووبۆنیکهالکلهدورهوه
حهشاردابوو.. سهنگهرهکاندا لهنێو خۆمان ههموومان بوونی.. هێنا خۆیدا لهگهڵ
باران ئــاوازی و دهنگ له بێ بێت. ئومێدمان دوا و پهناگه دوا دهکــرد لــهوهی
چاوهڕوانی دهکردین، تهڕی هێواش هێواش و گوێمان بهر دههاته بهئارامی که
تا که خوڵقاندبوو ڕۆحماندا له گیانکێشی و کوشنده بێدهنگییهکی نائارامییش و
ماتی و کش کیژۆڵهیهک قریشکهی و هاوار لهپڕ دهبۆوه. درێژتر و درێژ دههات
ئهوئێوارهیهیلێههژاندین،کیژۆڵهیهکبهکراسێکیتهنکهوهکهبهلهشوالرییهوه
نوسابووسهرنجیههموومانیبۆخۆیڕاکێشاولهگۆشهیکۆاڵنێکهوهکهکهوتبووه
ئهو لهدهست خۆی دهیویست و دهرکهوت المانهوه ههردوو سهنگهرهکانی نێوان
پیاوهبنهمۆمهقوتاربکاتبهدهمههڵکێشانهوهیشهرواڵهکهیهوهشوێنیکهتبوو.
ههڵدهسایهوه. و دهکــهوت جاره جار و دهیقیژاند ههاڵتنهوه بــهدهم کیژۆڵهکه
ههڵدهسایهوهوبهپێیپهتیڕایدهکردوههڵدههات..کیژۆڵهکهلهپڕخۆیدهکردبه
کۆاڵنێکداوبۆماوهیهکیدرێژخایهنوندهبوو،لهگهڵونبوونیائێمهشههموودڵخۆش
دهبووینوئۆخهیهکئارامیدهکردینهوهبهاڵمهێندهیپێنهدهچووبهدهمپاڕانهوه
لهگهڵدهرکهوتنهوهشیاههموو و ترسهوهدهردهکهوتهوه له پڕ وئاوڕدانهوهیهکی
دهرونیئێمهیپڕدهکردلهخهمودڵهڕاوکێ.کیژۆڵهکههێندهکهوتبوووههستابۆوه
ههمووگیانیلهقوڕههڵکێشرابوو..لهپڕێکاڕێیکهوتهناوکۆاڵنێکیدهرنهچوهوهو
بهدهمههناسهبڕکێوهدهستیبۆبهردێکبردوبهرانبهرپیاوهیبنهمۆموهستا..
ههموولهدیمهنهکهماندهڕوانی..کابراتادههاتلهکیژۆڵهکهدهچووهپێشێو
هاته ڕوخساریا به وخوێن کهوت کهللهیسهری بهر بهرد نهبوو، هیچ به باکی
خوارێ..باکیبههیچنهبوو.کابراڕاناوهستێوبهرهوپێشهوهدهڕوات..دیاربوو
ئێشیزۆریپێگهیشتبوو.کیژۆڵهکهههنسکدهداوبهدوایفریادڕهسێکادهڕوانێته
ئاسمان..کابرادهگاتهکیژهکهوباوهشیپیادهکاتودهمولێویدهلێسێتهوه..
دهیخاتهژێرخۆیوسواریدهبێت..کیژهکهلهزهوییهکهداتهختدهبێوهاواردهکا
ودهقریشکێنێت..دهنگیدهگاتهئاسمانوکهسێکنییهبگاتههیمدادی..لهپڕا
کیژۆڵهیبهزۆرگایراوبهدهمدڵهکوتێوترسهوهخۆیلهدهستیکابراڕادهپسکێنێ
وههڵدێت..ههڵدێوبهبهردهمسهنگهرهکانیئێمهداڕهتدهبێت.کیژۆڵهکهمدی
بهالیمنداهاتوتێپهڕی..ڕووتوقووتوبهپێیپهتیبهرهوخوارهوهتێپهڕی.
کابرایبنهمۆمیشبهدوایاههڵدههات..لهدورهوهبادهیهاژاندوجگهلهتاریکیبۆم

نهدهکراهیچیدیببینم.
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سیانزەڕۆژە:

هەموو ژیان، بۆ تیانییە ڕێگای دونیا سووڕدەمێنێت، سەرم
بووە، زۆر مرۆڤەکاندا نێوان لە جیاوازی تاریکن، شتەکان
و خەونێک لە بیر و هەرکەسە هەیە، دونیایەکی و هەرکەسە
کاتانەدا لەم تەنها من دەکاتەوە. جیاواز خاکێکی و زەوییەک
بیست هەفتانە و دەمێنێ سووڕ سەرم دەمێنێت. سوڕ سەرم
لەم لووت جاریش هەشت و چل دەدەم. جنێو جار پێنج و
ئەستێرەبێکەڵکەدەکەموتێدەگەممرۆڤچەندێکلەگەڵخۆیدا
ناتەبابێت،ئاسانترلەگەڵحەیوانەکاندادۆستایەتیدەکات.سەگ
لەئەوروپادازیاترلەمرۆڤێککاریگەریبۆباریدەروونیتاک
هەیە.هەربەمپێیەبیرلەوگوتەیەیپیارشارۆندەکەمەوەکە
مرۆڤداجیاوازیکوشندەترهەیە و نێوانمرۆڤ دەڵێت:))لە
وەکلەنێوانمرۆڤوحەیواندا...((کەمتیارێکسادەترلەمن
بیرلەدڵشکاندنناکاتەوە.سەگێکپەنجاوپێنججارباشترلە
منماستاودەکاولەوەشداهۆشمەندەکەدڵیئادەمیانبۆخۆی
بێجارە تولەسەگی یەک بەقەدەر ڕۆژانە من بێنێت... بەدەست
قورساییملەسەردەروونیتاکنییە..بەقەدەرمشکێکیشتواناییم
ناگاتەئەوشوێنەیبیرکردنەوەیدووکەسلەسەروجودیخۆم
ڕاوەستێنم...موسیبەتیئینسانلەوشوێنەوەدەستپێدەکات
تەنهاییە.. ئەمە نامێنێت.. جادەکانیشدا لە حیسابی ئیتر کە
تەنهاییبەماناهەرەوێرانەکەی..کەواتەمنئێستانیشتیمانم
لەئاسودەگیدانەماوە.بەوێنەیەکتەنهام..تیریکەسناگاتە

حسێنئەحمەد

سیانزەڕۆژە،سەرمسووڕدەمێنێت...
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دڵم..سینەیمنبەرشیریدوژمنیشناکەوێت..ئەمەخاڵیڕەنجانیومن
پێکردووە. دەستی ناکۆتا مندا لە کە ئاشووبێکە خاڵێ خەڵکەیە... ئەم و
تۆش دەخۆم سوێند نازانیت... ئەمە تۆ دەخۆم سوێند نازانیت.. ئەمە تۆ
وەکدراوسێوهاوڕێیوباڕمانەکان..قاقاپێدەکەنیوپێمدەڵێیت:هەی

هەڕاج...هەیهەڕاج..هەربۆئەوەی:
بۆشایدا لە دەستت پەیکەرێکی نوستوویت.. بوکەشووشەیەکی تەنها تۆ 
وەکوهەوا مەغزت تــەواو.. هەڵگرتووەو چاوتی تەنها سەرت وەستاندووە.
هەموو دەکەمەوە. الساییجەستەت بێشعورانە جار بڕێک من بەاڵم بۆشە..
ئاگاییمدەخەمەسەرقژت...ئەمەوێتوەکوتۆلەسەرپەتەکانبووەستمو
تەماشایهیچنەکەم..تەماشایهیچنەکەموبڵێمکەمنئیتردڵمهەیە..
منجارجارعاشقبووندەمباتوگەمژەییئەمگەڕێنێتەوە..جارجارخودا
دەمدزێتوئەهریمەنئەمهێنێتەوە..منپڕدەورم..پڕپڕملەچەرخ..پڕ
وەکو خوێنمدا لە هەمووسەدەکان لۆفەیسەیر.. نەبینراوو پیستی لە پڕم
بە بەدشەنسیما..شەو بەسەر بەربۆتەوە ئاسمان هەموو کەوتوون.. پرسیار
لە و تر کیژێکی بۆ کچێکەوە لە کەو مەلهایەکی بۆ مالهایەکەوە لە شەو
نەسلیخۆیان لە بەسینگێکیدیکە..هەمووشتەکان سینگێکەوەدەیگۆڕم
دەگوێزمەوەوەککەناڵێکیخراپلەبیرکردنەوەمدادەیانگۆڕم..هەمووئەم
کەونەدەگۆڕمبەتاقوپەنجەرەکانییەوە..منتەنهاکەسممایلیئەوەنیمکە
تۆوەکخۆتبچیتەسەماوە.منئەمەوێتتۆشبگۆڕێیت..دەموچاویدیکە
میوانی.. بچیتە پێيەوە بیت. غەمگین و ئاسودە لەناویدا و کەیت درووست
پێیەوەیارینوێڕاکێشیونیشانیخۆتلەگەڵنیشانەکانیداتەباکەیت..من
دەمەوێتبەجۆرێکبگۆڕێیتبۆسەردەمیتازەبشێت..بشێیتوپێمبڵێیت
کەمرۆڤیتازەیت..کەپیشیلەیەکیبەئامێروتەلەفۆنوکۆمپیوتەرەکەت
سێکسدەکەیت.مندەمەوێتبتگۆڕمولەئینسانەوەبتکەمبەحەیوانوبت
ڕەنجێنمکەئیترئینسانیشنیت..مرۆڤیتازەپڕدیوە.پڕزمانە..پڕدەنگ
وهاوارەووەکموشەکدەتوانێتبەیەکدەرچوونبیستوهەشتنەفەر
بکوژێت.بیستوهەشتنەفەریبیستدیو.بیستوهەشتنەفەریئاساییو
نەزانوجەڵدەدار.ناااا..جەڵدەنەدار..دایکمبانگمدەکات..منسەرموەک
کیسەڵخستۆتەوەناوخۆم.بەخۆمدادەگەڕێموواوەیالیدرێژمە.یەکتۆزی
دایکم لەشوێن.. پڕدەبم شار. لە دەبم پڕ ڕێگا. لە دەبم پڕ لێمگەڕێن تر
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هەرایەتی..بەزمیناوەتەوە.پێمدەڵێت:دیساننابودییە..کوڕەهاوڕێیتۆ
گەیشتونەسەرمانگ..قسەکانیدایکمئفلیجیانکردووم.سەرمخستۆتەسەر
بنووسم. چیرۆکێک مانگ لەسەر لەوانەیە کردووە. کسکۆڵەم بەالدا و شانم
چەپی پێی ڕەوتدا یەکەمین لە پیاوەی ئەو ئارمسترونگە. نێیل الی بیرم
مرۆڤانەی ئەو زۆرن سوتفەیە. کە دەڵێم بەدایکم من مانگ.. سەر خستۆتە
سەرمانگ بچنە دەبێت ئەوکەسانەی بۆئەوەی هەر سەرمانگ. نەچوونە کە
یەکتەنلەزەوییەوەدوورن..داهێزراووم.لەتلەتبوومودەستەکانموەک
تەرزەسەهۆڵیانگرتووە.بەخۆمدەڵێمهەردەبێتبڕۆمەسەرمانگ..تکایە
کەسئەمفیکرەیەملێنەبات..مندەمەوێتشتێکیئاوابنووسم..پیاوێککە
دەچێتەسەرمانگ..پێرسۆناژەکەشخۆمدەبم..مۆڵەتملەئارمستروونگوەر
گرتووەوهەردەڕۆمەسەرمانگ..دەڕۆمەسەرمانگوبیریتۆمدەکەوێتەوە
کەجێماویت..لەسەرمداشتێکپەلەقاژێیەتی..لەگرێژنەچووم..هانکەهانک
بەسەر پەتی پێی بە دەمەوێت و پساندووە زینجیرەکانمم ڕادەکەم. خەریکم
کاشیهەتاویداتێپەڕم،بڕۆمەسەرلمیدەریاکانوهێشتاشهەرلەخەمتا
تۆدەکەم بیری سواندووە. ڕستەیەم ئەم تۆبکەم.. هەربیری هێشتاش بمرم.
ببێتەهیتۆ...ڕێکتەپوتۆزی دەگۆڕم.دەیگۆڕمبەشتێکتازەبێتوڕێک

تۆیلێنیشتبێتوکەسنەتوانێتلەمنوتۆیبـبـــات.
هیخۆت. بە بیکەیت تۆ هەبێت دیکەش دڵت..شتی وەکو دەمەوێت من 
ئەمەوێت من زەوی.. لە دوورتر ئەستێرەی جیاواز. ئاسمانی تر.. ناڵینی
هەمووئەوشتانەهەتیوبنکەهیتۆنین..سەیرکەمنبیرلەتۆدەکەمەوە..
بە تاڵ تاڵ خوا کە پرچت بیری ڕستە. یەک بە کەمەرت پەنجەو لە بیر
نەبێت.. بیرکردنەوەت هەمووشتێکتەکەم بیری من ڕوخێنێت. دەیان سەرما
بە ئەستێرەیە ئەم هەموو بەقەد بیرکردنەوەت زەخمە... بیرکردنەوەت
ئەترسم.. کردنەوەت بیر لە من ئەسەنێتەوە. لێ ئاوزانم شەیتانەکانییەوە
لەوەشبەیەکگوفتارهەمووبەدەنمبکەیتبەتەپوتۆز..هەمووئەعزاملە
غوبارداونکەیت..تۆئەیئەستێرەیوەریوبەسەردەریاکاندا.ئەیفریشتەی
مەستبووبەدەنگیئاو..ئەیسپیترلەسەرسینگیقارچک..بیرلەهەموو
تەنهابوون لەسەر ئاوەزم تێدەپەڕیت جۆرێک بەهەر تۆ دەکەمەوە. بەدەنت
شلدەکەیت..خەیاڵمبەعەزابدەلەرێنیتەوە...لەهەرجێگایەکمەوەبڕۆیت
شتێکمدەخەیتەسەرتەوە..بەسێبەرەکانتمردنمقورسدەکەیت..وادەکەیت
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تۆ عەیار.. هەی عەیار... هەی بکەمەوە. عەیارییت لە بیر تەنها بە کە
و دیوارەکانەوە بە غەمگینیت وێنەیەیەکی تەنها بوکەشوشەیەکیت.. تەنها
منبەتەنێدەتوانمبەهەبوونتبمرم...دەتوانمبەوخااڵنەتبمرمکەوەک
بمرم.. کەش شتی بە دەتوانم گیرساونەتەوە.. ڕووتا لە دوور ئەستێرەی
دەتوانمبەوەشبمرمکەتۆڕێژەیعەزابتبەرزدەبێتەوەومنلەجێتزەجر
دەکێشم..منلەجێتدێمەئێش.چەندتەنهاموچەندبەدەنمئێشێت..سەرم
ئێشێت..بیرکردنەوەملەمهەمووقەرەباڵخییەدێشێت..خەیاڵمئێشێت..کە
دەرگالەسەرخەیاڵیتۆناکاتەوە..وەکوەفامبۆدرەختوگیا..بۆجادە
ناوی لەبستبەبستیدونیادا وقاچ..بۆوێنەکیشانوڕەنگ..دەمەوێت
تۆبنووسم..دەمەوێتئاسمانڕازیبکەمکەتۆناتەوێتئاسمانبیت..دڵی
گیاخۆشبکەمکەتۆگیانیتوەلێبەباخدۆستیت..دەمەوێتفریشتەکان
بەباڵەکانیانەوەهیتۆبن..دەمەوێتتۆسەرکردەنەبیت،وەلێسەرکردەکان
لەژێرسمیئەسپەکانتابمرن.دەمەوێتتۆمبوێت.دەمەوێتتۆبکەمبەوەی
کەخەڵکیدیکەشبیرلەوەدەکەنەوە،کەڕۆژێکبیرێکیدرێژیلێبکنەوە..
بەقەد بۆخوارەوە.. تەنوورەکەت بەقەدخزانی قژت.. بەقەد درێژ.. درێژ..
بەو بە...قوفڵم پاشەڕۆژەکان...قوفڵم دەستتکەدەگاتەدەرگایگشت
بانگمکە..شەرەفم لەیادببەرەوەو ناموسم بەدرێژی بانگمکە... بەدرێژی
بشکێنەوبانگمکە..لەمەلهاکانەوەتامزگەوتەکان..لەحەجەوەتاکوفرکردن
سۆزانییەکاندا لەناو ناوم و بانگمکە کە.. بانگم قۆڕدا قۆڕ عەبەسێکی لە
بانگم و وخائینەکان فرۆش نیشتیمان لیستی بخەسەر ناوم باڵوبکەرەوە..
دەزانم من زیندووم.. دەمتا لەناو دڵنیام من دەکەیت.. بانگم تۆ کە کە...
شەڕیمنلەهەمووشوێنێکتە..لەخانەبەخانەتداپلەدەم.ئەیسپیترلە
بەسەرخەیاڵیشاعیرەکاندا با..کە لە تەنکتر ئەی عەمامەیحاجییەکان..
تێدەپەڕێت..تۆوابکەبیرلەخۆموبیرلەتۆوبیرلەوسەگانەبکەمەوە...

بیرلەوپیشیالنە...بیرلەوکرمانەیخەڵکیپێیانعەیبن..
هەربەراستخەریکمخوداملێدەنیشێت.گارەگارمە..وەککیژیپاشحەیا
و ڕەشکەم سەرلووتم ئەمەوێت بڕۆم.. تێکستە لەم ئەمەوێت دێت.. زیکەم
بچمبەواڵتدا..دڵمگەرمە..ئەعزایگیانمببووەبەدڵۆپە..بەدەمەوەدیارە
بەهەرچیپیرۆزیداهەیەتکەدەکەم..بەهەرچیموقەدەسداهەیەدەڕژێم...
پێتان دایکم پێناکەن باوەڕم ئەگەر لێمە.. ئاگای دایکم دەڕژێم.. دەڕژێم..
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کەسێک کردندا.. تاڤگە لە سوکم کەچەند حەیابەرەیەکم... چی کە دەڵێت
دەڵێتتۆحەیابەرەنیت؟؟؟مندەلێمحەیالەوڕۆژەداشکستیخواردکە
نییە... حەیای کە بەوەدا بێعەیبە... تازە مرۆڤی تازە... مرۆڤی بە بووین
بەوەداکەنازانێتچیدەبێتەعەیبەبێکێشەیە؟هەڵبەتمنچەندسەعاتێکە
یانی شوورەییە.. تازە مرۆڤی بۆ عەیبە... )خودی بووم دێڕە ئەم فێری
مرۆڤینوێعەیبینییە...یانیکاملئۆپشنیسەردەمە..(سەیرمکە..چۆن
بەمتێکستەداهاتووم...مرۆڤینوێکاملئۆپشنیسەردەمە...سیویەکجار
ئەمدێرەمنوسیووە.دایکملەودیوخۆمەوەتێمدەژەنێت..دێتەناوسەرمەوە
ولەدەممداگڵۆپبەشپرزەییمدەکات..گڵۆپبەبۆگەنیمدەکاومنبیرم
بەدەستەکانیدادەکەموتێیدەگەیەنمکە پڕ تازەم... دەچێتکەمرۆڤی

عەیبە...عەیبە...عەیبە...
هەمووئەوڕستانەیلەدوایئەمکریتیکەوەن،تیۆریمندەبنبۆقەرەباڵخی
ئەمسەدەیە؟عەیبەلەشوێنێکداعەیبەکەعەیبەوەکپەیوەندیمنوتۆ
ڕوداودرووستبکات...هەمووعەیبەیەکبەجۆرێکبەستراوەبەڕووداوەوە..
بەسراویشەبەوەوەکەمرۆحەێکبەئاشکرالەپێشڕوداوەکانەوەڕووبدات..
مرۆڤێکڕوودەدات...مرۆڤێکڕووبدات..ئەمدێڕەمبیستجارنوسیوە،من
لەنوسینیئەمدێرەوەدەمەوێتڕووبدەم؟دەمەوێتلەناوڕودانیخۆمداوا
بکەمتۆشڕوبەیت..ڕووبدە..ڕووبدە...لەسەردەمێکداڕووداوبەتەنێلە
سەرشاشەکانە..دەبێتئەوکەسانەشتۆبیتکەلەسەرجادەکانڕوودەدەن.
لەناوماڵەکاندا..لەخەیاڵیمندا.لەفۆرمێکیشیعریداڕوودەدەن..تۆڕووبدە
ووابکەخوداشڕووبدات..وابکەدوایئەوەیمنڕوومداووتۆشمکردبە
ڕووداو،هەمووجادوویئەمسەدەیەشڕووبدات..هەمووبێخیکوژراویئەم
قەڕنەبخرێنەسەرەوەوڕووبدەن..کاتێکهەمووزەمانبەزیندووەکانییەوە
چیرۆکێک دەکەمەوە لەوە بیر من ڕوویاندا.. تۆ و من ــی ڕوودان دوای لە
فیکرەی بە کە ئێرانیەک نا ئەوروپی.. هاوچەرخی چیرۆکێکی بنووسم..
چیرۆکەکەم دێڕی یەکەمین و فەرەنسام عاشقی من دەنووسن.. فەرەنسی
بەمشێوەیەدەبێت:کوڕێکلەسەفەردایەبۆسەرمانگ..دایکمنیگەرانە...
دەڵێتئەوکوڕەهەرتۆنەبوویتڕۆڵە....مندەڵێمدایەبەسیکە...دایەبا
کوڕەخەریکی دەلێت... پێم دەمەوە لەژێر و ناڵێت هیچ دایکم بینووسم...

چیتبەخواقەتناچیتبۆسەرمانگ....
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تێبینی:
یەکەمجار بۆ بیستەمدا..کە لەسەدەی یەکەمینمرۆڤە ئارمسترونگ نێیل
کەلە گاگارینەوە یوری لەدوای هەڵبەت مانگ.. سەر خستۆتە چەپی پێی
یەکێتیسۆڤێتەوەبەبۆشاییئاسماندافڕی.دواجاروەکتۆڵەیەکلەیەکێتی
سۆڤێتلەڕێگایبەرنامەڕێژییەکیتۆکمەیتەکنۆلۆژییەوە،دەزگایئاسمانی
ئاپۆلۆ11یئەمریکیتوانیبۆمێژوویمرۆڤایەتیبسەلمێنێتکەدەتوانێت
باشترلەیوریگاگارینپیاوێکدروستبکاتنەکتەنهابەرەوفەزابروات...
بەڵکوبچێتەسەرمانگوبەیداخیئەمریکالەسەعات3:33دەقیقەبەکاتی

ناوخۆیپاریسلەسەرڕوبەریمانگبچەقێنێت...
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ساڵی1993لەسێدارەدرام..لەچەقیشاردالەسێدارەدرام.
نکوڵییەکم هیچ خۆم من نەناسیت.. من واباشترە تۆ بۆ
هەرئەوەندەی دەزانم دەڵێم، تۆ بەخاتری نییە، لەخۆناساندن
منتناسیژیانتدەشێوێ..دەشزانمجارجارەئادەمیزادحەز
بەڕاستی هەرگیز بەاڵم دەکات، خۆی ژیانی شێواندنەی لەو
گرتووە، خۆمانەوە بەژیانی خوخدەمان ئێمە ناوێت.. ئەوەی
ڕێنادەینکەسپێبخاتەئەوحەرەمەوە،ژیانیانینەزم..
ئەم دەستکاری ویستم خۆم لێ نەزم، یانی دەمزانی منیش
نەزمەبکەم..منپیاوینهێنیەکانم،پیاوێکیلەسێدارەدراو.
عەسرێکی ناوەنديی، خوێندکاری کچۆڵەیەکی لە حەزکردن
چیای لەنزیک ئێمە قەبزەکەی شارۆچکە لە زستان تاریکی
دا خۆی بــەدوای دنیای خوێنی ئێران، سنوری لە )شێنێ(
هێنا..تازەتاوێکیباڕێزەخۆشیکردبووەوەکەلەسەدرێیەکی
ئیتر تێپەڕی.. دا بەردەمم بە دا سپی کراسێکی و ڕەساسی
هەمووشتەکانلێرەوەدەستیانپێکرد..هەمیشەڕووداوەکان
من سەرەتای هەستی دەستپێدەکەن. کچێکەوە تێپەڕینی لە
کچە ئەو ئەوعەسرە کە من تر؛ عاشقێکی لەهەموو جیاوازبوو
بەلەنجەیەک؛کەهەرکچانخۆیاندەزاننچۆنلەساتگەلێکی
ئاوهادابیکەن،بەبەردەممداتێپەڕی..هەستمکردقورسبووم،
خۆم لەجێی نەمدەتوانی سەنگین.. بەردێکی قوتدانی مینا

جوڵەبکەم.
بەردەی ئەو قوتدانی هەستی خانمە ئەو عەشقی من ئەگەر
تفێکی و هەڵدەگرت خۆمم سەری ڕۆژان لە ڕۆژێک نەداباما،

ئەمیــن تــوانــا

سێدارەیزستان
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نەدەکرد،بەاڵمبەجۆرێ زایە ئاوهاخۆم نیشتیمانەدەکردو لەم خەستم
لەئانی عەسرە ئەو شــەوی هەڵنەدەپچڕام.. خاکە لەم کە قورسببووم
من بــەردەوام شەوەوە لەو هەستم، ناتوانم کە زانیم دا میوان بەڕێکردنی
لەو خۆم هەڵمستێنن. و باڵم دەستبدەنە تا هەبوو دووکەس بە پێویستم
ئادەمیزاد کە بیستبووم من سوڕمابوو، سەرم خۆم ناسروشتییەی حاڵەتە
عاشقدەبێكێشیلەدەستدەداتوبەجۆرێسووکدەبێ؛وەکپوشو
پەاڵشێکدەچێتەگۆرانییەوەولێرەولەوێلەکوچەوکۆاڵنییاردابەئاسانی

بـــادەیفڕێنێ.
ئەبێببورنمنزمانیوەسفمئاواکورتە،هەمیشەکەئیشمکەوتبێتەئەم
زارەپوچەمئاواشەرمندەیکردووم،مننازانمچۆنئازاریئەوعەشقەتان
بۆبگێڕمەوە،چونکەگێڕانەوەیئازارشتێکەوچەشتنیئازارخۆیشتێکی
پەنجەیەک سوتانی ناتوانێ دونیا وشەی هەموو ترسنۆکن، وشەکان تر..
پێستی ڕاگیراوە.. لەسەرپەنجەت دڕ و شین خۆش، ئاگرێکی بگێڕێتەوە،
یەکەمتگورجوترپترپئازاردەگوازێتەوە..ئەودەسوتێوگڵۆپدەکات
ودەتەقێوئازارتچووەبۆعەرشیعەزیم..گۆشتەکەتدەسوتێوچینێ
بۆگەن و تیژ بۆچڕوکێکی هەڵدەشاخێ.. ڕۆحتا بە پەیتا پەیتا چڕ ئازاری
و هەردەگڕێ و نییە سرەوتی شین ئاگری کونەلوتەکانت.. هەڵدەماسێتە
ڕەش بەرچاوت زریکە.. لە پڕکردووە خۆت دونیای لەناوەوە تۆ و دەگڕێ
گڕ مات.. و دنیاکش و تەواودەبێ هەمووشتێک ئێستا وادەزانی دەبێ..
هەردەتسوتێنێوتۆهەردەقریشکێنیودڵتکەفدەکاوئازارهەردێو
هەردێوهەر......ئەوەپەنجەیتۆنەبوودەسوتا،نــــــا..ئەوەئاگرێک
بوومنلەسەرئەمکاغەزەکردبوومەوە..ئەمەئازارێکیدرۆینەبوو،ئازارێکی
سووکوچرووک..بۆئەوەیلەئازارخۆیتێبگەیتنوسینهیچکۆمەکێکت

ناکات،هەستەبڕۆدەستتلەسەرئەوپشکۆیەڕاگرە.
شەیداییمنبۆئەوکچەیعەسرێکیباراناویزستانبەبەردەممداتێپەڕی،
ڕۆژبەڕوژ من پشکۆیە، ئەو لەسە ڕاگرتن دەست وەک بوو شتێک دروست
سوختەییە ئەم تەواوکردنی بۆ دیسان و خۆڵەمێش دەبوومە و دەسوتام
یەک کوڕی من بڵێم پێتان لەسەرەتادا لەیادمکرد دەبوومەوە.. دروست
لەخێڵەگەورەودڕەکانیناوچەکەموبینینیمنبەوالوازیونەحیفییەم
شەرمێکیگەورەبوولەپێشدابۆخۆمودوایشوبۆئەوان..وابزانمیەکەم
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نیشانەیعاشقبوونئەوەیەمرۆڤڕقیلەئاوێنەدەبێتەوە..نالەبەرئەوەی
بەڵکو دەکات، خۆی ڕوخساری ڕوانینی لە شەرم ئیتر و بینیوە جوانێکی
خەیاڵم هێندە ترەوە دونیایەی لەم ئێستا دەترسێ.. لەخۆی ئەوەی لەبەر
پەرتەبیرمچۆتەوەدەبیبەچیی..؟بەاڵمدڵنیامئادەمیزادکەعاشقدەبێ

لەئادەمیزادەوەدەبێبەشتێکیتر..منببوومبەوشتە.
من بوو، شتێک هەموو شێواندنی دەسپێکی بەهار خۆرەتاوی بەیانییەکی
لەوساتەوەتائێستاشکەلەژیانێکیتردامڕقملەبەهارە،سەعاتهەشتو
نیویبەیانیدەستەیەکلەکوڕوکاڵیگەڕەکلەسەرمخڕبوونەوە،کەسیان
ناوێک )ئەوە زستان کچی کە بڵێن من بە هاتبوون بۆکار.. نەچووبوون
بوومنبۆخانمیخوێندکارمداتاشیبوو(ڕەدوویعەبوسترینوناچیزترین
هەر بوو.. من شێتێتی سەرەتای ڕۆژانە ئەو کەوتووە. شارۆچکەکە کوڕی
گەیشتم.. وفەرهادیش قەیس لەدانەکێوی لەوێ کێو.. دابوومە بەڕاستی
پەیوەندی لە بیر کەوتم فریا دا خۆم جەنجاڵییەی ئەو ناو لە ڕۆژانە ئەو
نێوانفیراقوکۆهسارانبکەمەوە..ئەوچەندمانگەلەپلەیەکدابوومکە
بیرمەیەکدووجارسەرمبۆئاسمانبەرزکردەوەوگوتم»لەهەمووجێگایەک

جێتهێشتبێتملێراجێممەهێڵە..بەرگەناگرم..خۆشتدەزانی..!«
ئەوڕۆژانەیمنیتێداکرامبەداراخەڵکبرسیبوو،فرسەتێکتگەورەییەکتر
خواردنبوو،لەهەمووالوەسنوریئەمشارەوەکئەژدیهایەکیزەبەالحزاری
دادەچڕیوبروسکەیدەدا..شەڕبوو..یەکیەکیدەکوشتوپێویستیبە
زەحمەتیئەوەنەبوولەخۆیبپرسێ)بـــۆ..!(ئەوڕۆژگارەخەڵکیئەمشارە
بەنان..بەئاو..بەئازادینەدەژیا..نــــا..بەکۆمەکیهێزێکیتردەیتوانی
بووم.. مەحروم لێی من کە توانایەک ئەفەرۆزکردن، هێزی بێت؛ بەردەوام
لەپێشیپێشەوەئەودووپیتەپچووکەیانفەرامۆشکردبوو:بــــــــــــۆ..؟
لەسەر مەیدانەکەیا لەناوەڕاستی دەکــەن..؟ لەمن وا بۆ نەیپرسی کەس
قەاڵچۆکێکیقوتوخشپیلەڕایانگرتم..منلێرەشپێویستمبەدووکەس
بووتابەرزمبکەنەوەبۆسەرئەوتەپڵەکەیکەدەبووقاچمبخەمەسەری
تەپڵەکەکەی لە هەڵدانیان شەق زەحمەتی برادەرە ئەودوو هەر دوایش و
ژێرپێمگرتەئەستۆ؛کەلەسەرەوەوەستاندیانمتاهەدەریچاوعەشامات
مەوجی واقەوە هەڵماتی دوو بە ئینسان بۆشی سەری دەکردەوە.. ڕەشی
ئەداوئەهاتەوەیەک..بۆیەکسات..ساتێکیکورت..پێکەنینمهات..ئەوە
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ناجۆرییەکی بۆ خەیاڵی کەس جێگایانەی لەو بوو؛ خۆم هەمیشەی خدێی
دەزانم بەاڵم پێکەنیم، بەچی نازانم ئێستاش دەمکرد. من نەدەچوو، وا
پێکەنینەکەموەختەبووببێبەقاقاوئەگەرنەمگرتبایەوەئەوەدەبووەبێ

حورمەتییەکیگەورەلەئانێکیوادائادەمیزادبەمەرگیخۆیبیکات..
من بەتەنیا ڕژا، واڵتەدا لەم لەمەوپێش ساڵ حەڤده خوێنەی هەموو ئەو
هۆکارینەبووم!لەڕاستیداهیچجەنگێکیسەرئەمهەسارەیەبەبێدەستی
ژندەستیپێنەکردووە..وابزانمجارێکلەسفریتەکوینیتەوراتدابەرچاوم
کەوتووە؛کەخوداژنودۆزەخیلەیەکڕۆژدادروستکردووە..دۆزەخیئەم
ئەوەدەچێ بۆ کێ ئێستا دایگیرساند.. کچێک منیش قەبزەی نیشتیمانە
یەکەمپزیسکیئەمئاگرە،کچێکلەشارۆچکەیەکیئەوبناریسەرسنورەوە

هاویشتبێتی..
دەزانمدەبێڕێزلەکاتتانبگرموئەوەندەعەشقیمەلولیخۆمنەگێڕمەوە،
عەشقێککەملیباریکیمنیبردبۆئاسمان..شەوێکیکۆتاییئەوبەهارە
شوومە،کاغەزێکملەدرزیدەرگایماڵیكچەوەخستەئەودیوەوەوبەناوی
هەمووخەڵکیشارۆچکەکەوەداواماکردبوو:)ئەگەرڕەدووکەوتنیکچەکەتان
و بدۆزنەوە کچەکەتان ئەوا خانەوادەکەتانەوە، بەسەر دەزانن لەکەیەک بە
و هەموومان شەرەفی سەر بۆ لەکەیەکە ئەوە نا ئەگەریش بیهێننەوە..
خۆتان لەگەڵ شەرەفییەتان بێ ئەم و چۆڵکەن شارۆچکەیە ئەم فەرموون

ببەنبۆجەهەننەم(.
من..!ئاهــ..لەزەینیپەرتیمن..!!

لێ منی شارەی لەو زستان کچەی برایەکی بڵێم پێتان پێشتر چوو بیرم
بەوەدا بوو، ئەمنی زەبەالحی دەزگایەکی بااڵی ئەفسەرێکی لەسێدارەدرام
جێی دەبنە ئەوانەی و مەترسی »دۆزینەوەی ئەوان پسپۆڕایەتی بواری
مەترسیبەسەرهاوواڵتیانیئازیزەوە«بوو،دۆزینەوەیمنلەخواردنەوەی
پەرداخێکئاوئاسانتربوو..دیساندەمەوێکاتتاننەگرموباسیحەشاردان
خۆمتان جەستەییەکانی و ڕۆحی ئەشکەنجە دڕەندەترین و سووکایەتی و
ناتوانم بۆنەکەم،کەمنتائێستالەدونیاکەیتریشنەمبینیووە..بەاڵم
بازبدەمبەسەرئەوچاوپێکەوتنەتەلەفزیۆنییەیتێیدامنوەکتەلبڕودز
هاوڕێیان و ناساندن هاتمە واڵت« نیشتیمانییەکانی »سامانە جەردەی و
درێغیاننەکردکەبەدەنگیبێژەرێکیگڕوگەمژەبشڵێن»دەستیانگرتووە
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بەسەرچەندینبەڵگەنامەداکەدەیسەلمێنێمنسەرۆکیگروپێکیسیخوڕیم
وکاربۆبەرژەوەندیواڵتێکیدراوسێدەکەم«بەمتۆمەتەقەبانەکەمن
قاقامپێیاندەهات،بێدادگاییلەناوەڕاستیمانگیشەشیساڵی1993

بەبەرچاویخواوخەڵکەوەمنیانلەناوەڕاستیشاردالەسێدارەدا.
خێڵیئێمەپێشترزۆریانهەوڵدالەودەزگازەبەالحەئەمنییەمڕزگاربکەن،
بەاڵمبەوەداتەونەکەواچنرابووکەمنتەنیاڕێگەیچوونەژوورەوەمهەبێو
تەواو..هەوڵەکانبۆهێنانەدەرەوەیمنلەوەبێئەنجامتربوولێرەدابۆتان
بگێڕمەوە..نەفرەتوتوڕەییخەڵکیگەمژەنەیهێشتمنسێڕۆژلەودارە
بکرێمەوە،پاشئەووادەیەوبەبردنەوەیتەرمەکەیمنبۆشارۆچکەکەی
توڕەیی و کوڕەکەیان مەزڵومی جەنازەی پێشوازی لەمەراسیمی خۆمان،
کوڕانیخێڵیئێمەوهەڵکوتانەسەرماڵیکچەیزستان..یەکەمینتەقەی

شەڕیناوخۆدەستیپێکرد.
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دهنگهنوێكان
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چهندترۆمبێالتهكسییامۆدێلههشتێوسێ،جههدهیاژخیزی
ڕاستیێ ههلشكافتنا نزیكی پتر تو شهقاندبا، تێكهل بهران و
دبووی،ڕاستییهكالدرێژییاژیێتهیێكورت،مینانهێنییهكا
وێ دهستڤهدانا مهزنه، گونهههكا وێ ل لێگهریان بوو، مژدار
ئاوڕێن ڕا، ترومبێلێ وێنهیه.دخودیكا بێ تاوانهكا ژیههما
تهژڕێزێنوانترومبێلێنمۆدێرندوورنهدكهفتن،ههریهكژ
وانژیلگۆرپێچێبوونێنترومبێالخوه،هندیشیایترومبێال
خوهبتهرزێبهركێتوپافتارێلسهرجههدهیادهولهتسهرێ
نزیكبووناهلبژارتنان،هندهكشهفهروقهالبهلهاویدۆراوێ
دخرڤهبووی،دهاژۆت.وێههنێتهكسیكوردستاندهاژۆت،
یێدیپیكهپاجۆتیاران،یێدیبیئێمامودێلنوو،یێدی
بازرگانێن لۆریێن و ترومبێل ههموو ئهوا ڕهش جام مۆنیكایا
تۆرك،لپشتتۆزاخوهڕادهێالی.ههردهمتودوێباوهری
دهبوویكوگهریانلڕاستیێتشتهكێپڕبزهحمهته،ژخوه
ههماگههشتناوێتشتهكێئهستهمه،تهدزانیژیڕاستیل
و كاودان دووڤ ل ڕێژهداره، تشتهكێ فهلسهفی پیڤانێن گۆر
پیڤهرێندادپهروهریێدمینیت،لێلبامه)ئهمیێنڕۆژههالتی(،
یهكڕاستیویهكبۆچوونویهكئهنجامههیه،ئهوئهنجامه
یێژڕڤشتهكێبۆیهكێدندهێتهڤهگوهاستن،ئهنجامهكێبێ
بێدهنگیێ،شۆفێرێ ژ ڤهبره.پشتیچهندهك ڤهكۆلینهویێ
دۆستێتهدبهرراجارجارئاڤریدوهشاندنهناڤچاڤێنتهیێن
بسایاسیهوپێنجسالێنڕهزالهتێدناڤئێكدهچووینو

سیپانعهبدولال

گهڕیده
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ژكهرهماتاڤاهاڤینێیاپالهتیێژتهراكریهدیاری،میناتهنییاسێالدهیكا
دلواریلێهاتین،بئاخفتنهكانهرمدیوارێبێدهنگیێلڤاند:

-هلۆڤانێمن،چماتهباژارهكێنهییهلبژارت،دلێمننهبپانزینێڤه
یه،بڕاددێكودلێمنبویوهختیڤهیهیێبههروهییژمهدچیت،
توژمنباشتردزانی،نهبتنێدڤیوارگههیده،بهلكولبهرفرههییا
ده مه ناڤ د ڕاستیی ل لێگهریان باژاری. وی ناگههیه تو مه هاویردۆرا
تشتهكێبێوجه،وهختبۆراندنهكابێڕامانه،ههلشكافتنهكابێئهنجامه.
تهبتیێچاڤانلێنێریوبێیموویهكێژخوهشاشبكهی،پشتیچل

خولهكێنژهزركرنێوبێدهنگیێ،لداویێتهلێڤاسهریلیابنیدا:
-هیشامێبهرێز،چاخێئهمهاتینهسهرڤێدنێ،ههرژدهستپێكێئهم
نهدپێشوازیكریبووین،یارونهیارانبچاڤێگۆمانێلمهدنێرین،ئهڤ
گۆمانێنوانژمه،بووینهسهدهمێچاندناتۆڤێڕاستییا)ئهبسولیوت(د
ناڤمێشكێمهده،وێههنهحاكم،یێدنههلبژێر)موختار(،یێدنمهال،
یێدنسهرۆكویێدنپادشاه،ئهمژیلدرێژاهییاژیاناخوهژوانڕا

دبینهكۆلهدار.
بڕی.جارهكا ههوه ئاخفتنا نهفهرههلگرجارهكادن هۆڕناكۆستهرا دهنگێ
دنسهمتائاوڕێنتهكهفتنهپهنجهراترومبێلێ،هندهكچپكێنبارانابهارێ،
هندهك و دبیت شین لێ گیا هێدی هێدی ئهوێ عهباسی حهجی بیستانێ
دئیننه شهرمین دێمهكێ ب خوه سهرێ پیچه پیچ بشكفتی نوو كولیلكێن
دخواست، ده خوه دلێ د ته دخهمالند. دنێ، ڤێ دكهنه وسالڤ دهرێ
ئهڤبارانه)یانداڕاستتربێژینئهڤتاڤییه(لگهلچپكێنخوهههموو
ته گۆمانێ، بهربجیهانا دهرازینكهك بكهته هێوربووی، و ڕهها ڕاستیێن
حهزدكرههمووشاشیوحوكمێنزۆردارودهستههالتدارانلگهلچپكێن
و ڕهشبینیێ باتی ل هیڤییهكێ و ئومێدهكێ دڤیا ته بكهت، غهواره خوه
بێزارییێبچینیت.ئێدیچهندترومبێلدهربازدبوو،تهههستدكرتوپتر
ژشاهنشیناڕاستیێدووردكهفتی،تهدگۆتئهزنهئێكهمگهڕیدهمهلوێ
شاهنشینێ،ئهوادوورژوێشاهنشینابخوونوزهندوباسكێنههژارێن
بێبهختئاڤابوویوبوویهوارگهههكبۆهندهكێندندابهێنخێروبێرێن
وێبخۆنولسهرناڤێخوهتاپۆبكهن،بهلكوتویێڕژدبوویلسهرهندێ
كوچهندینگهڕیدهیانههڤچهپهرێتهگرتبوون،ههریهكژوانژیچهند
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نزیكیوارگههێڕاستیێببا،پترژێدووردكهفت،چنكوشویرهێنپیالیو
دهرگههێنئاسێوسینۆرێندهستكرد،لههمووجهاندبهالڤبوون.دناڤ
كۆژهك بێزارییا ته مینا ئهوێ خوه دۆستێ هێڤدكره ته ڕا، بهینهكێ ههر
لێمێهڤانبووی،تهدڤیاتشتهكێبێژیێ،ژبهریدهڤێخوهڤهكهیتوب
گۆمانبووی،لێتهدگۆتئهڤگۆمانهژیبنواشێوێهیڤییێیهئهوائهز
پێهاتیموسهخمهراتیوێلههموودهراندگهڕمودگهڕمههیاڕۆژهكێ
ئهزبگههمێ.تهچهندهكێلچیایانهێڤكر،ئهوچیایێنبووینهسیمبۆلێ
بهرخوهدانێوجهڤهنگێڕزگاریێ،دوێكێلیكێدهبیرهاتنێنزارۆتیێدهاتن
چیایان میناسڤۆهریانبسهر هوون ڕهبهن،چاخێ یێن ته چاڤێن پێش
دكهفتنوههوهیاریێنخوهشلسهردكرین،ئهوزارۆتییاتهژبلیههژارییێ
وكنجێندریایوشیرێنیدۆ،چتشتێدنزێدهترژێنهدیتی.ژدوورڤه
نزیك ترومبێل دبوو،چهند خۆیا پیچه پیچ ههوه چاڤێن پێش ل باژارهك
دبووپترتهچاڤێنخوهزیقدكرن،ژدوورڤهتهههستپێدكركوباژارهكه
بكراسهكێنوو،بئاڤاهیوجههدهوخزمهتگۆزاریێننوو،لێههرلگهل
دهنگێگڕگڕائهورانچاخێبسهرههموودهنگاندكهفتی،تهخوهدووری
وێشاهنشیناتهدڤیایقهستبكهیێوببییهگهڕیدهلێددیت،تهخوه
دووریهیڤیوئارمانجێنتهخوهقۆربانیوانكریددیت.ترومبێلهێدی
هێدینزیكدبوووتوژیلگهلهندێجارهكادندامایوپۆسیدهدبووی،
ههرچهندههندهكبشكۆژێنلئالیێدنژنووڤهبووینوپێكۆالژیانهكانوو

دكهن،پیچهكئۆمێدددلێتهدهدچاندن.
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دابوو ڕهقهكهدا بهدیواره پشتی زینده-مردوو پهیكهرێكی
وپهڕاوهكهی پێنووس لهسهر لهحهسرهتی پڕ كراوهی چاوی
بهردهمیبوو،سهریبهسهرشانیڕاستیداشۆڕببۆوهپرچێكی
ماسولكهكانی تێكچڕژاو، ئاڵۆزوو ئاسا شێت)ئهنیشتاین(
ترسێكی شێوهی دهدا، پیشان خاوبوونهوهی دهمــووچــاوی
بهڕووباری بوون و عهقڵ داخورانی ئێشی بهفهنتازیاو تێكهڵ
داهێنهرانهلهچاویادهخوێندرایهوه،ئهگهرتۆزێلهقووڵبوونهوهی
داهێنهرانتێگهیشتباییهكهمنیگاشێتبوونیداهێنهرانهتتیا
دهخوێندهوه،دهتگووتئارسهرڕامبۆیهوهلهسهفهرییاخیبوون
هاتۆتهوه،یانیچهیهوبۆمهملهكهتیخۆكوژیدهڕوات،خهندهكهی
دهیهوێت كاتێك هێنامهوه، وهبیر كانتی ئۆگۆست سهرلێوی
خۆی و سهربخات فهلسهفهكهی تاوهكو بڵێت شتێك بهدرۆ
وهكو تهوهالبكا،خۆی لهشێتیهكهی خۆی نیشانبداو خۆشحاڵ
مرۆڤێكیئاساییبنوێنێ!كاتێكسهیریئهودهستهڕهقبووهت
دهكردوابههێزپێنوسهكهیگرتبوووتۆڵستۆیوهبیردههێنایهوه
كهلهكاتیجهنگیكوژكاریمرۆڤهكانبهوپهڕیخۆشهویستییهوه
پێنووسهكهیههڵدهگرێلهدوایماچێكیڕووحیبهڕهشیهكهی
سپیدهچنێ،وبهچڕنوكیعهقڵیمرۆڤهكانئاگاداردهكاتهوه،
ڕق شــهڕو منداڵی و پڕنهكات، زگیان نغرۆبوون تــاوهكــو
لهعهوڕهتیانهوهدهرنهپهڕێت،پهنجهكانیدهستهكراوهكهیتری
پهروانهیهو دهتگوت پانكردبووهوه، پهڕاوهكهدا لهسهر وابههێز
بهرهوسووتانڕوولهچرادهكات،واخۆیبهچراكهوهنوساندووه

تاقهرهبرووت!

دابانبهرزنجی

ڕتك..دتك
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)چاوه(..بانگمكرد.خۆیناویچاوانبوولهبهرناسككردنهوهیبهمشێوهیه
بهفوویهك چهمانهوه تاپلهی شێتهكان كه وامدهزانی چونكو دهكرد، بانگم
ناسكن!گوێملهدهنگیخۆمبووكهداوایوهاڵمدانهوهیله)چاوه(دهكردبێ
نازبێوهاڵممامهوه..بهپهلهوبهڕاكردنخۆمگهیاندێبهدهستهكانمدووسێ
جارڕاموهشاند،هیچخاڵێكیژیانیتێدانهمابووبۆتهواوكردنیوشهیژیان.
ههست دهنگێكم هیچ دانا دڵی لهسهر دهستێكم سارد وشكو جهستهیهكی
زیاتر دهچوو. لهپهڕجوویهك زیاتر بوو! سهیر مردنێكی پێنهكرد.بهڕاستی
لهگۆڕانیژیانێكبۆپهیكهردهچوو.پهیكهرێكخهریكهشتێكدهنووسێت!
دهتگووت)دانتی(یهولهلهكاتیدرووستكردنیپهیكهرێكیخهیاڵیداخۆی
بۆتهپهیكهر!دهبێچینووسیبێ...بهزۆرتوانیمپهڕاوهكهلهدهستیدهربهێنم
لهوپهڕهیهدانووسرابووڕتكدتك..ڕتكدتك..ئهوپهڕهیهتهنهائهووشهیه
نووسیبووی بهشێواوی زۆر پهڕهكهدا كۆتایی له نووسرابوو، لێ بێمانایهی

ئهسپهكهگهیشتهجێ...
نووسیبێتی، تهزیوهكان ددانــی ــهرزهی ل وهكــو نووسیبووی بهشێوهیهك
نیوه به نیوهمردوو كهسێكی ئهوهی وهك ناڕێك ئهوهنده بهشێوهیهكی
زیندووهكهیخهریكهدهنووسێ،كاتێمردندهگاتهنیوهكهیتریدهوهستێ
وبهلهرزهینووسینهكهوهڕهقدهبێت!نووسینهكهیزۆرسهیربوو،لهوكاتهیا
كهبینیمبهشێوهیهكخهیاڵیبووموهكئهوهیمامۆستایهكیشارهزامنی
خهواندبێوگهیشتبمهقۆناغهكانی6و7هیپنۆتیزم،بیهوێدهروونهجووڵهو
بێدهنگی یهكانی قوواڵیی بگهمه نهمابوو زۆری پێبكات، دهرئاسام كاری
)ههرلهوكاتهیهمرۆڤدهگاتهلووتكهیعهقڵسازی(.وهكدهروونناسێك
دهتباته لهدهروونهكان زیاتر كهبێدهنگی بكهم ههست یهكهمجارمبوو ئهوه
خوارهوهوههستیدۆزینهوهیالیهنهناخودئاگاكانیمرۆڤتنیشاندهدات.
پێشئهوكاتهوامدهزانیكهبهقسهكردنبگهمهئهوشوێنه.بۆیهئهوهندهم
قسهدهكردلهگهڵئهوكهسانهیكهههستیاندهكردنهخۆشن،ئێستادهزانم
قوواڵیی)كهقوواڵیی بگهمه نهمابوو زۆرم لهبیردهكرد... خۆم ئهوكاتهی تا
هاوارێك دهرهوه هاتمهوهجیهانی و ڕاچهنیم دهكات( ئاسایی كاریسهروو
لهدهممبهرزبۆوه»فریاكهون«لهگهڵئهودهنگهیكهلهدهممهاتهدهرهوه..
جادووه لهنهێنیهكهی، تاوهكو وهشارم، پهڕاوهكه كهدهبێ هاتهوه وهبیرم
قووڵهكهیتێبگهم.نهخۆشهكانلهدهرهوهكۆمهڵیانكردبووپۆلیسوپزیشكی
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لێكۆڵهریشخهریكیكاریخۆیانبوون،ئهوڕۆژهبهتهواویتاسابووم،لهدوای
ئهوهوهتهنهائهوهندهبههۆشهاتمهوهكهیهكێلهشێتهكانینهخۆشحانهكه
ڕای توند تاوهكو ئهوكاتهش گرت، یهخهمی توند ــه ژوورهك ــهدهرهوهی ل
لهسهر خهیاڵهكان، لهمهملهكهتی بهڵكو نهبوو لهخۆم ئاگام نهوهشاندم
)خهیاڵ جادووكارانه(، چهكی )خهیاڵ دهخوالمهوه جادووكاران دوورگهی
)ئهسپه فهیلهسوفانه(، )دهریــای ههژارانه(، )نانی داهێنهرانه(، فڕینی
خهیاڵیهكهیچاوانه(.كتابهكهمدهوێت.»كتابیچی؟شێتهكه»گووتیئهو
ژیام)چهندخۆشه لهخهیاڵدا تهنها ئهوڕۆژه نووسیویهتی.. كتابهیچاوه
له چاوان بهخوێندنهوهی دهستمكرد ڕۆژێك چهند دوای خهیاڵدا(. له ژیان
له بوو، نووسین بێ سپی پهڕهیهكی ههڵدایهوه پهڕهم پهڕاوهكهیدا.یهكهم

پهڕهیدووهمبهمشێوهیهدهستیپێكردبوو:
خۆم ڕتــك..دتــك..ڕتــك..دتــك.. ــرد... ك بهغاردان دهستی ئهسپهكه ..
نهمتوانیلهنووكهوهدانهبهدانهیڕتك..دتكهكانبخوێنمهوه،تهنهاچاوێكی
نووسرابوو جارجار دهبینی ڕتك..دتكم كهتهنها بهپهڕهكانی خشاند خێرام
خوارهوه، كهوتبووه پهیژه وهك جارجار)ر،ت،ك..د،ت،ك( حـــــیـــــــــل،
جارجاریشڕتك..دتكخرابووهناوچوارچێوهوه.ئهوهیڕاستیبێئهوهنده
گهوره شتێكی دهكرد ههستم لهههمانكاتدا تێنهدهگهیشتم، نووسراوهكه له
لهپشتڕتك..دتكهوهههیهنازانمبۆوامههستكرد..دهبێبههۆیئهوهوهنهبێ

كهههستێكیشاعیرانهمههبوو؟نازانم.
برادهری لهكۆبوونهوهیهكی پیشاندهم. شارهزای كهسێكی بهچهند بڕیارمدا
فهلسهفهكارێك.. دهرونناسێك، ڕۆماننوسێك، شاعیرێك، له كهپێكهاتبوو
پێشترههریهكهیاننووسینهكهیانخوێندبووهوهلهڕوانگهیخۆیانهوهتێبینیان
باسكرد نووسهر لهسهر لهپێشههموویانهوهكوورتهیهكم نووسیبوو، لهسهر
بۆئهوهیچاوڕۆشنیهكبێبۆڕوانینهكانیان...نووسهرناوی)چاوان(هسێ
داوی دهكهوێته و دهبــێ ــی دهروون نهخۆشیهكی تووشی لهمهوبهر ساڵ
دهیهێننه دهووروبهرهكهیچهندجارێك لهگهڵ نهگونجانی بههۆی شێتیهوه..
نهخۆشخانهالیئێمه،جارێكیاندوومانگلهالیئێمهبوو.ڕۆژێكیاندیارنهما
دیاربووڕایكردبوونازانمچۆنڕایكردبوو..پێشئهوهشبمرێسێمانگ
تهنها بوون پێكردن دهست ئامادهی گشتیان كردن سهیرێكم بوو، لهالمان
فهلسهفهكارهكهخهریكینووسینبووشێوهیهكیپیشاندهداكهوهاڵمییهكێ
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لهپرسیارهگهورهكانیدۆزیبێتهوه.سهرهتاشێوهیپرسیارێكملهدهمووچاویا
خوێندهوه،دهتگووتقوتابیهكهبیرلهپرسیارێكدهكاتهوهكهپێشتردهیزانی
كهوته وروژێنهر خهندهیهكی ئهودیمهنه دوای چۆتهوه.. لهبیری ئێستا و
سهردهمووچاویكهترسیگریانێكیقووڵیزووڵمهتلهچاویادهبینرا.زیاتر
نووسینهكه ئهوهی لهبهر دهچوو.. خواردوو پهنگ بێدهنگی قیژهیهكی له
لێكرد.. فهرمووم ڕۆمانننوسهكهكردوو له ڕووم دهچوو لهڕۆمانێك زیاتر
دهستیپێكرد:مندهمهوێلهڕوویتهكنیكیهوهدهستپێبكهم،ههستدهكهم
ئهوچیرۆكهدهربڕینیچهندڕاستیهكهكهلهناخینووسهرههبووهونهیتوانیوه
بهزمانیسادهدهریبڕێلهبهرئهوهبههۆیتهكنیكهوهدهریبڕیوهبهڵگهشم
ئهوهیهكهلهچهندجێگایهك)ڕ،ت،ك..د.ت.ك(وهكپهیژهكهوتۆتهخوارهوه
تریش شوێنێكی لهچهند پله، به پله بهرزبۆتهوه جێگایهكیش لهچهند وه
خراونهتهوهناوچوارچێوهوهكاتێكئهوقسهیهلهدهمیهاتهدهرهوهوێنهیهك
بهمێزهكهدا مستهكۆڵهیهكی بوو فهلسهفهكارهكه ئهویش ڕاكێشام سهرهنجی
كێشا،كهئێمهیبینیواسهیریدهكهینداوایلێبووردنیكرد.بهردهوامبه..
لهوبڕوایهشدامئهونووسینهبهشێوهیدهستنووسمانایزیاتریدهبێنهوهك
باسی تهكنیكهكهیهتی دیكۆرو ئهوه چوونكه كۆمپیوتهری تایپی بهشێوهی
لهوبڕوایهشدام نــاوهڕۆكــهكــهی، نهوهكو نووسهردهكا دهروونــی حاڵهتی
بهكارهێناوه، نیشانهی هێماو زمانی زیاتر پڕوێنهشبێچونكه نووسینێكی
وهزۆرتریشههڵدهگرێلهوهیئێمهتێیدهگهین.دهتوانینوهكئامێرێكیش
نۆرهی ئهوجار لهیهكتری. نهزان زاناو جیاكردنهوهی بۆ بهێنین بهكاری
شاعیرهكههاتبهمشێوهیهدهستیپێكرد)مانالهدڵینووسهردایه(بۆیه
باشترین بۆجیاكردنهوهش بهڵێ تێیدهگهین، ئێمه لهوهی ههڵدهگرێ زۆرتر
حهقیقهتی زاناكان بهاڵم دهدهن فرێی بهگاڵتهوه نهزانهكان چونكو ئامێره،
نووسهر ئهوهیه: ههمه لهسهرچیرۆكهكه من ئهوتێبینیهی دهدۆزنــهوه تیا
بههۆیئاوازهوهچهندههاوێنهدێنێتهبهرچاویخوێنهر.زۆریدهوێمرۆڤ
بتوانێبهدوووشهیبێمانایڕتك..دتكئهوههمووهوێنهیهدروستبكات.
بهربهستهكان، خێرابوون، خاوبوونهوه، وهستان، نزمی، بۆنمونه:بهرزی،
وردهوورده.. بهههڵبهزهوه، كۆڵنادهن، دهڕۆن ئامانج بــهرهو ئهسپهكان
بۆ سهرێكی فهلسهفهكاربوو، نۆرهی ئهوجار ئامانج.. تاكو بهرهنگارن..
:بۆچی دهكهم بهقسهكانم دهست بهپرسیارێك : پێكرد دهستی خوراندوو
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بهپرسیار ئاوان )فهیلهسووفهكان هێشتووه بهجێ بهسپی یهكهمی پهڕهی
لهدووایجهوههرووحهقیقهتدهگهڕێن(.بۆچیلهپهڕهیدووهمیشداڕاستهوخۆ
دهستیبهنووسیننهكردووهبهڵكودوایچهندخاڵێكیلهبچووكهوهبۆگهوره
دهربارهی كورتهیهك ویستوویهتی تێگهیشتووم وای پێكردووه؟من دهستی
فهیلهسوفهكان وهكو شێت )بهڕاستی چاو. پێش باداته بوون سهرهتای
بهزمانیجیاوازدهدوێت(پێشئهوهببینژیانچۆندهستیپێكرد؟یانئایا
ژیانیپێششێتیهكهیبهسپیوخاڵیزانیووه..سپیچهندمانایهكیههیه
سپیوهكهیچ،یانسپیوهكپاكی..چونكهبۆمدهركهوتووهههرلهگهڵ
كراوه، نووسراوه ئهو بهنووسینی دهست نووسهرهوه دهروونی تێكچوونی
ههروهكوپیێشمنیشقسهیلهسهركراڕوونبووهوهكهنووسینهكهباسله
ژیانینووسهردهكات،باچهندپرسیارێكیژمارهییبكهین»چهندوشهلهو
نووسینهبهكارهاتوون؟ئایامهبهستیانلهپشتهوهیهیاننا؟ئهووشانهیكه
بهكارهاتوونجگهلهحیلو)دهستیبهڕۆیشتنكرد(،)گهیشتهجێ(ئهگهر
ئهگهر كه كراوهتهوه دووباره )2190(جــار وشهدابنێین بهیهك ڕتك..دتك
بۆماندهردهكهوێتساڵی)730(ووشه بكهین دابهشیسهرسێساڵهكهی
نووسراوهكهدهكاته)2*365(بهمهشبۆماندهردهكهوێتبهڕۆژوشهیهكواتا
1ڕتك..دتكبهشهویشوشهیهكینووسیوه!بهوقسانهیگشتمانیسهرسام
كردبوو)پرسیارچجادوویهكه؟!(.كهواتهههروشهیهكگووزارشتدهكاتله
گووزارشتی توانیویهتی بهجوانیش زۆر بڵێین دهتوانین ژیانی! ڕۆژێكی
بهندیه! ڕۆژێكی چهند چوارچێوهدایه؟ لهناو ڕۆژ چهند ئهوهتا لێبكات،
كردبێ گۆڵێكی وهكوئهوهی و بهرزكردهوه دهستی دهروونناسهكه لهوكاتدا
هاواریلێههڵسابهلێ!كهسهیریئێمهیكرد!بهشهرمێكهوهگووتیببوورن
جارێك پێكردهوه: دهستی فهلسهفهكارهكه بكه... تهواو قسهكانت فهرموو
)65(ڕتك..دتك،لهناوچوارچێوهیهوجارێك)93(كهژمارهیئهوڕۆژانهش
ڕووی كردبوو بهندتان دهروونیدا لهنهخۆشخانهی كه ڕۆژانهیه ئهو ژمارهی
تفێكم بۆنهگیراو خۆم وانیه؟ ئهی گووتی نهرمیهكهوه به كــردو لهمن
بۆچارهسهری بهندیخانه كه لهئێمه تف گووتم فڕێداو مێزهكه بۆخوارهوهی
دادهنێین..كاتێدكتۆرئهوقسانهیدهكردفرمێسكلهچاویهوهدههاتهخوارێ
لێكرد زۆرم دێتهخوارهوه! ههورهكانهوه گووشینی له بارانهوه دهتگووت
ههموومانی فهیلهسووفهكه بڵێم چی بكات.. زیاتر قسهی بتوانێ تاوهكو
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زمانی )پرسیار بۆمدهركهوت لهوكاتهوه شیكاریهكانی پرسیاره به تاساند
بهند لهماڵهوهش كه دهردهكهوێت گووت دهشی فهیلهسووفهكه حهقیقهته(
كراوهبهاڵمئهوئهوبهندییهیپێخۆشتربووهلههینهخۆشخانهدهروونیهكه!
چونكوجگهلهوچوارچێوانهلهچهندشوێنێكیسهربهستیشچوارچێوهههیه
بهتاكودوودوو..بهاڵمچوارچێوهكانكهلێنێكیتێدایهبۆئازادی.خۆتان
بهراوردلهنێوانچوارچێوهكاندابكهن..لهكاتیقسهكانیدامستیتوندكردبوو
وقسهیدهكردتووڕهییلهناخیدادهبینرابهرامبهرئێمه..دهیویستبڵێت
ئێوهیدكتۆرهكانمرۆڤهكانزیاترشێتدهكهن.پرسیاریكۆتایی»بۆچی
هاته دهروونناسهكه ئهویشدا لهدوای گهیشتهجێ؟ نووسیویهتی لهكۆتاییدا
قسه،ئهوبرادهرانهزۆرشتیانڕوونكردۆتهوهبۆنموونهئهوچیرۆكهژیاننامهیهكه.
دهستی ئهسپهكه بخوێنینهوه، چاوان دهروونــی دهتوانین لهوڕوانگهیهوه
بهڕۆیشتنكرددهتوانینبلێینمرۆڤهكهدهستیبهژیانكرد.ڕتك.دتكبڕینی
بهگهورهیی ههست مرۆڤهكان )پێویسته حیلهكردن ههندێكجار ژیانه ڕێگای
مهبهستم بهڵكو و بن لووتبهرز كه نیه ئــهوه مهبهستم بكهن( خۆیان
بهگهورهزانینیتواناكانیمرۆڤهبۆگهیشتنهجێ.دهتوانیندووحیلهببینین
كهزۆربهگهورهیینووسراونوشهیهكبهرلهشكانیبهندیییهكهموڕاكردن
حیله، كهوتن، ــان، ژی نزمی و ــهرزی ب پیشاندانی وه نهخۆشخانه.. له
دهمــهوێ نیه. چــارهســهر بهندی كه ـــهوێ دهردهك بۆمان ههڵسانهوه..
لێكۆڵینهوهیهكیبچووكبخهمهبهردهستتانكهنووسهریئهمریكیوایندایر
دهكات: باسی دا بكه( خۆت بهگهورهیی )ههست بهناوی لهكتێبهكهیدا
خهریكی تێكساس سایمۆنتۆنی له شێرپهنجه لهئهنیستیتۆی زۆر ماوهیهكی
هاتنی كۆتایی پاش شێرپهنجه، لهسهر بــووم لێكدانهوه لێكۆڵینهوهو
به بهژێرپهنجه تووشبوو كهسی كه گهیشتم ئهنجامه بهو لێكۆڵینهوهكان
مرۆڤایهتی كۆمهڵگای بهئهندامێكی خۆی خهیاڵ لهتوانای وهرگرتن كهڵك
سۆزدارانه ئهندێشه ئهو لهبهرامبهر ئهوكهسه جهستهی خانهكانی بزانێت،
دهبێت، دروست لهخانهكاندا گۆڕانكارییانهی ئهو و دهبێت كاردانهوهیان
چارهسهردهبێت. نهخۆشیهكه و زاڵدهبێت شێرپهنجهییهكاندا لووه بهسهر
پێچهوانهیئهوسیستهمهههرڕاسته..بابزانینئهولێكۆڵینهوهیهپهیوهندی
چییهبهئێرهوه،دهتوانمبڵێمشێرپهنجهبههۆیتێكچوونیپهیوهندیخانهكان
تێكچوونیكرداری)سێڵكۆمونیكهیشن(واتا)پهیوهندییانهاوڕێیهتیخانه(
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بهمهشخانهكانپهیوهندیانبهیهكهوهنامێنێ،ئهوكارهشبههۆیتێكچوونی
بوون(، )شێت وه میمۆری( سێل وه برهین )سێڵ خانهكانهوه عهقڵی
وهدابڕانیلهكۆمهڵگاوهدهبێتلێرهدابهندكردنیخانهكهبهدهرزیكیمیاییو
كهمدهكاتهوه، دهورووبهرهكهی بۆسهر خانهكه زیانی تۆزێ تهنها تر شتی
لهڕێگای عهقڵه ئهو چاكبوونهوهی بهڵكو چاكبكاتهوه، خانهكه وهناتوانێ
خهڵكی لهگهڵ پهیوهندی كه پێی ئاماژهدان لهڕێگای دهبێ دهروونیهوه
بخوازێت سهركهوتن چاكبوونهوهو هیوای و خۆشیاندهوێت چاكدهبێتهوهو
ئهوهشبههۆیدروستكردنیخهیاڵهوهچوونكهههمووعهقڵهبچووككراوهكانی
دهگهینه بهمشێوهیه گهورهترهوهههیه! بهعهقڵێكی پهیوهندیان ناوخانه
كۆمهڵگادا لهگهڵ كرانهوه بهڵكو نییه چارهسهر بهندكردن كه ئهوڕاستییه
نووسراوهكهم گهورهیی ئینجا تهواوبوو قسانه ئهو كاتێك چارهسهره.
لهسهر لێكۆڵینهوهی ئهو لهگهڵ باڵوكردهوه نووسراوهكهم وه بۆدهركهوت
بارهیهوه. لهو تر لێكۆڵینهوهیهكی چهند لهگهڵ كردبوومان نووسراوهكه
ڕۆژێك ههموو كه دهروونی قوتابخانهیهكی بكهمه نهخۆشخانهكه وهبڕیارمدا
شێتهكانئێستانامهوێبڵێمشێتبهڵكو...ههمووڕۆژێكبهێنرێنهالمانبۆ
بیانبهینهوه تهواوبوونیدهوامهكه فێربكهیندوای ئهوهیهونهریخهیاڵیان
ڕۆژێك لهنهخۆشهكان یهكێ پڕهیوایه! زیندانیهكی ئهوێ چونكه ماڵهوه
ئهو ههمان نایەیتەوە؟ )چاوان(ت كتابهكهی ئهرێ گووتی و گرتم یهخهی
كهسهبووكهڕۆژیمردنیچاوانیهخهمیگرتبوو..لێمپرسی»چشتێكلهو
كتێبهدایهكهتۆئهوهندهبهدوایدادهگهڕێی؟بهنیگایهكیمنااڵنهسهیری
كردموبهترسهوهگووتیچونكهچاوانههمووجارێكهكتابهكهیپیشاندهدام
دهیگووتدهبێئازادتانكهم..كهئهوقسهیهمبیستسهرمسوڕماباشهچۆن
شێتێكدهتوانێوابهڕاشكاوانهبهنووسینهكهیخۆیداههڵداودڵنیابێكه
فهیلهسوفێك؟ یان بووه شێتێك ئهو ئایا مرۆڤهكان! ئازادی هۆی دهبێته
وهنووسینهكهمباڵوكردهوهولهالیهكینووسینهكهوهنووسیمئهونووسراوهی
زۆربهیخوێنهرانناتواننپیتبهپیتیبخوێنێتهوهوتتێیبگهنچونكهزۆربهی
مرۆڤهكانبیرناكهنهوه..زۆربهیانتێناگهن..»سوپاستدهكهمبۆئهوقسانهت
لێبكهم؟« پرسیارێكت چهند دهتوانم ئێستا نووسراوهت ئهو ــارهی دهرب
كهس ههندێك لهالی كه ئهوكتێبهی پەیداکردنی ناوبانگ »باشه فهرموو.
جیاكردنهوه، بۆ ئامێره باشترین بڵێم دهتوانم دهگهیهنێت؟« چی بێمانایه
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بهدوای شتدا بچووكترین له كه دهبن بههرهوهر لێی ئهوكهسانه وهتهنها
لهحهقیقهت ناو و دهدهن ماناكان بهبێ مانا ئهوانهن دهگهڕێن.. جهوههردا
لهناخمداپاڵیپێوهنامكه بۆكردمشتێك ئهوقسانهی ئهوهی دهنێن.دوای
لهباوهشیبگرموپێیمگووتنیچهبهیهكلهبرادهرهكانیگووتبوو)ههندێك
كهسلهپاشمردنیانلهدایكدهبن...(كاتێكدكتۆرگوێیلهوقسهیهیمن
بووپاڵێكیپێوهناموخۆیلهباوهشمدهرهێناوههڵسایهسهرپێوهاوارێكی
لێبهرزبۆوهولهتوورهییداسهریبهدیوارهكهداكێشاوكهوتهسهرزهوی.

1990
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لهحهمامهكهدائاودهڕوا

كهسێك...
لهبندهرگایحهمامهکهدا،

كونێكدهدۆزێتهوهو
تهماشادهكا...

یهكێک،
لهوانهیهژنێك

یاننازانمكێبێت
حهمامهكه

ئاویلێدهڕوا...

كهسێك...
لهكنبۆشایییبندهرگاكه
گوێیلهدهنگێكڕاگرتووهو

خهریكیخۆیهتی...
یهكێک،

لهوانهیهژنێك
یاننازانمكێبێت
لهحهمامهكهدا

گۆرانیدهگوترێ...

بەشدارسامی

شكاندنیشاشەیەک
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ئهوهی
لهسهرهوهبووهبهكهسێك،

بێتاقهتدهبێو
دهڵێ:

ئهوهندهبهسه،
منبزانمههريهكهوبهجۆرێك

لهسهرزهویدادهجوڵێ.
جگهرهیهكدادهگیرسێنێو

لهكنحهمامهكهدا
ههڵدهستێ،
دهڕوا...

هێشتالهحهمامهكهدائاودهڕژێ،
هێشتالهحهمامهكهداگۆرانیدهگوترێ

هێشتاكهسێك
لهوانهیهژنێك

یاننازانمكێبێ
لهحهمامهكهدا

سهعاتدرهنگیشهوه

باوكهدنیازۆرسارده
ــدهزانمكوڕم

باوكهمنبهقهستیوههامگووت
دنیاهیچساردنییه

ــدهزانمكوڕم
باوكهتۆتهماشایفیلمدهكهی؟

ــبهڵێكوڕم
باوكهفیلمهكهباسیئهوژنهدهكاتن؟
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ــبهڵێكوڕم
باوكهئهوژنهڕووته...
بزركردییه؟ شمهكهكانی

ــبهڵێكوڕم
باوكهدوێنێئهوژنهڕووتهبهكنماڵیمهداهات

ــدهزانمكوڕم
باوكهمنبهقهستیوههامگووت،
ئهوژنهبهكنماڵیمهدانههاتییه.

ــدهزانمكوڕم،
تۆبهقهستیوههاتگووت.

باوكهتۆپیاوێكیسهیری!
ــدایكیشتجارێكوههایگووت.

باوكه،منماندووبووم
ــمنیشكوڕهكهم

ئهكتهرێك

وێرانبوومئهوهندهیبهتهنیابسوڕێمهوهو
بیرلهشوێنهكهتبكهمهوهو

جگهرانبكێشم.

پێاڵوهكانمدڕان
ئهوهندهیبهكۆاڵنهكاتانداتێبپهرمو

ئهوهندهیتهماشایدهرگایماڵهكهتانبكهمو
ئهوهندهیبهمنداڵهكانیكۆاڵنبڵێم:

ئهرێئهودهرگایهسهعاتچهنددهكرێتهوه
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1
زهویپشتیكهوتهژان
بهئاسمانێكمهراقهوه
بهسهریداههنگاومدهنا

2
زهویسكپڕبووبهئاگر

منلهدایكبووم.

3
زهویبهردێكیگهورهیه

لهدهستیخودابهربۆتهوه.

4
مرۆدڵڕهقن

بهزهییانبهزهویدانایهتهوه
ههزارانكوندهكهنهسهردڵی.

5
ڕۆژێكئهمزهوییهكۆنه

لهماندوێتیوهڕسدهبێت
خۆیدههاوێتهناوئاگر

داستانبهرزان

زهویخهوندهبینێت
یان

لهزهویچیبكهین؟
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ئهوهیهكۆتاییدونیا.

6
لهكاسهیسهرمهوه
ئاگردهڕژێتهناوزهوی

لهناواخنیزهویشهوهبیرهوهریی
بۆناوسهرم.

7
سهریمنوزهوی

لهساتێكداقڵیشدهبهن
لهسهرمهوهوێنهیدرزبردوویبوونم

لهزهوییهوهخوێنیخودا
دهڕژێتهگهردوونهوه.

8
خودالهمێژهزهویلهبیركردووه

دهنابۆچیلهسهركۆڵماندایناكرێت.

9
منمناڵیڕۆژههاڵتم
خهیاڵملهڕۆژئاوایه

منلێرهخهوندهبینم
لهوێدهبێتهواقیع

ئهمهچارهنووسیمنه
دهبێتتاماوم

بهكۆڵێكخهونهوه
زهویتهیبكهمو

ماندوونهبم.
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10
خۆمانبهزهوییهوهسهرقاڵدهكهین
زهویخۆیبهئێمهوهسهرقاڵدهكات

سهرقاڵیئێمهوزهوی
دێرینه. سهرقاڵییهكی

11
دووبارهیهئهمپوچییهیئێمه
زهویشبێزارهلهبوونمان.

12
مرۆلهئاسمانبیریكردهوه

زهویبهرههمهێنا
لهزهویبیردهكاتهوه
وهختهلهناویبهرێت.

13
مناڵێككهوتهسهرزهوی

چوومهپهناگوێیو
پێمگوت:

بۆخۆتخۆشبیت.

14
زهویسێوێكیڕهشوسپییه

ڕهشسپیدهخوات
سپیڕهش

ئهمهجهنگێكیئهبهدییه.
15

خوداوزهویدووانهن
مرۆلهنێوانیانداتهنیایه.



630



631

بێئهوهیلهئیسپانیابم
لێرهنهبووم،
»گا«مبینی.

لهباتیچهکوچوهشاندن،
ڕقملهتهرمهکانیخۆمههڵگرت.

ئێستایش
شهقاموکتێبدهنوشتێنمهوه،

لهباتیسهوزهوشمهک
بۆمنداڵهکانم
دهیانبهمهوه.

تهنیالهبهرزاییدانازانمسروودبڵێم.

گوڵێکیکاغهزینمبۆکیژێکنارد،
ئهوقهرزهملهکنههموومێیینهیهکماوه.

لهکۆنهوهمهسیحبهدوامدادهگهڕێ.

تهنیاگورگدهزانێ:
لهپهنایههرموویهکیلهشمدا،

سێبهریدێوێکخهوتووه.
فریشتهکانیشلهبنپێستمهوه،

گۆرانییمردوواندهڵێنهوه.
قورئانوئینجیلومن،لهتاقهوهفریادڕهسنین.

ڕابهرفاریق

دارستانیڕهش
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بهردهبچکۆلهکان،پهنجهکانیمنن
نازانێ: هیچکهسیش

گۆڕستانیفراوانملهگهردووندا.

تهنیاقوواڵییلهخۆمدادهنێژم.

لهگۆڕهکهوهسهردهردێنم:
ئاسماننادیاره!

زایهڵهیکێلهبۆگهنهکاندهبیستم؛
داهاتووناخهوێ،

جوانییشلهپاڵگۆرهوییهبهردینهکانمهوه،
لهچاڵیچهنهمدهڕوانێ.

تهنیاگوناحهکانمبۆزستانههڵدهگرم.

تفهنگلهشاندهکهم،
دهچمهڕاوهماسی

لهدارستان،
وهکنیشانهگرتنلهقازیکێوی،

تهوێڵمفیشهکڕێژدهکهم.

تهنیالهدهرهوهڕاوههیه.

لهداهاتوودا
زهنگوڵیبزنێکدهڵێ:

خوشکیخۆتی.

کهپوومئیباپیرمه.
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قهیتانیپێاڵومکۆنه،
شهرابو

ئێستاوتۆیش.

تهیرهلئهبابیلهکان
بهرهو»هیچکوێ«مدهبهن،

ئاشنایهکلهوێیه.

پهڵهههورلهسهرشانمبهجێماوه.
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لهنێوانمانگوئهمدرهختانهدادێموئهچم
ئهمڕۆلهژێرتیشكیتواناكانیكهسێكدابیرئهكهمهوه

دوێنێشكهلهدایكبوومئهبووكهسێكبكێشێبهپشتمدا
ناوكمببڕێناوچهوانمبپێچێت

منناڵێممرڤبهسرووشتئازاده
بهڵكومرۆڤبهلهدایكبوونیئهكهوێتهبهردهستیئهوانیتر

منكوردملهڕۆژێكیتهمتوماندالهدایكبووم
ناوچهكهمانئهكهوێتهدهرهوهیشار

دایكموباوكمخهڵكییهكگووندنپێشیانوایهسهگگاڵوه
كهروێشكشووممهكۆترڕاگرتنیباشنییه

نههێنمه قڕژاڵ نهكهمهوه بیرلهكوندهپهپوو ناگونجێ بۆمنیش
ماڵهكهم

چووبێتمه كۆلالرهیهكدا ههڵدانی وامنییهلهگهڵ ههستێكی
ئاسمان

بهبیرمنایهتلهوێنهیهكداورچێكیپهڕۆمكردبێتهباوهش
ماشێنێكیباغهلهدهستهكانمدائارهقهیكردبێت

ئاخمناڵیانلهباربردم
ههربهتهنهائهوخواردنانهناكهگهورهكانئامادهیانئهكرد

بهعهقڵییهتێكی لهقوتابخانه كــه ــهش ــان وان بــهڵــكــوئــهو
گهورهترئهوترانهوه

پشتیوانعلی

مرۆڤبهلهدایكبوونیئهكهوێته
بهردهستیئهوانیتر
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ههمووبهیانییهكئاشنائهبمبهدێوانهیی
سهردهكێشمبهودیوارهبێدهنگانهداكهچاونایانبینێت

چاوانمئهبڕمهشتێككهئاسمانلهبیریكردووه
ڕۆژیلهدایكبوونمئێرهیههیچشتێكیگرنگیشمنییهیادیبكهم

بهبیرمنایهتلهگهڵدرهختێكانوستبمپێشموانییهمیللهتكوڕیمننهبێت

ڕۆژانهچهندسهعاتێككتێبی)با(ئهخوێنمهوه
چهندسهعاتێكگوێلهدهنگیبارانئهگرم

چهندسهعاتێكخۆمبهسهیركردنیههورهوهئهخافڵێنم
ههفتانهخۆمڕادێنملهسهرهاتنیپایزلهسهردۆزینهوهیلمیسور
مژدهبۆئهوانهیهاوارهكانمنابیستنبێدهنگیمكتێبێكینوێیه

خۆمنیشانیشارهجواڵوهكانی)با(ئهدهم
بهڕووتیئهچمهسهرشهپۆلهكانیباران

لهسهركێڵگهنیشتووهكانیشارئهدوێمژوورهكهمپڕئهكهملهكۆتر
پهیوهندیلهگهڵژنێكدائهگرملهگهڵدنیائاشتئهبمهوه

درهختێكئهڕوێنمكاتژمێرهكهمئهكهمهوهدهستم
پارهكانمئهنێرمهبانكێك

پهنجهرهكانووتراوێكنلهدهمیشارهكانهوهدێتهگوێم
منئهمشارانهبهڕووداوهكانیاندائهناسمهوه

گهاڵیهكوهریوهتهدڵمهوهلهپێكردنیپێاڵوهكانمدهنگێكدروستئهكات
لهژوورینوستنهكهمداسۆزانییهكبێداره

وهكههمیشهلهماڵهكهمداجێگایهكههیهبۆبهرماڵهكهیدایكم

مانگشهوێكیههیهبۆئهوهیبمانباتهوهسهرخۆی
درهختشوێنێكیههیهبۆئهوهیلێیهوهسهیرمانبكات

ئهمكهشتیهدوورانهچماڵێكیدرهوشاوهن
نا

زهمینیمنلهتبووهههفتهیهكبهباڵهشكاوهكانییهوهلهسینهمدایه
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وێنهیهكی جێدهمێنێ لهمرۆڤ ئهوهی فهرامۆشییه من هاواری دواههمین
جوواڵوه
ئاساییه

سێبهریشارێكبێتبهسهرمدابۆنیخواردنێكیڕۆژئاواییڕاكێشمبكات
ئاساییه

پیاوێكلوولهیتفهنگهكهیبكاتهمنژنێكگوڵێكمبۆبێنێت
بۆمنههستێكیسهیرنییه!

منههمكهواتامنبهرشتهكانئهكهوم

ئهمڕۆ
لهوێستگهیهكیكۆنینهوهكهشتییهكبهرهوبۆشاییئاسمانبهڕێكرا

باریزهویجێگیره
وهكڕۆژانیئاسایئهبێتكاتژمێر)8(لهسهركاربم

گوڵهكانلهكاتیخۆیدائاوبدهم
بۆمنلهههركوێبمئاسمانههرناویئاسمانه

كهواتاهێشتانهمتوانیوهكرملهوادهیخۆیدوابخهم.
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لهچهقیبێئومێدییهوه
ساڵولهتۆ

ئهیباڵندهیموسافیر
تۆبهوگهرووهتهنگوبچووكهوه

چمۆسیقایهكدهژنی
تۆفلووتیئاسوودهیی

منمۆسیقایدڵێكیتاریك
تۆمۆزارتێكیسپیو
منمۆزارتێكیڕهش.

تۆباڵهفڕلهسهرڕۆحیگوڵدهكهیت
منلهسهردركپهلهقاژێمه

ماڵیتۆ
لهنێواندووگهاڵیه

گۆڕیمن
لهنێواندوومهمكدایه

من
لهبهرچرایهكداوشهكوژراوهكان
بهفرمێسكیچاومدهشۆم

تۆلهسهرچڵیچناردهخوێنی
ئهیباڵندهیموسافیر

پێمبڵێتهمهنیئهمسهردهمهبێتامهچهندوهرزه
پێمبڵێڕهعناچهندسهدهیترلهخهوههڵدهستێ

پێمبڵێكهیمتمانهبهراوچیدهكهیت

مهحمودنهجمهدین

باڵندهیموسافیر
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پێمبڵێكهیخهنجهرهكانكولدهبن
پێمبڵێكهیمنوتۆوڕهعناوخودا
لهسهریهكسفرهبۆنۆشینیشهرابی

بهختهوهریكۆدهبینهوه.
پێمبڵێ

نهێنیئاسمانیتهماویمپێبڵێ
باوهكدرهختیپاییزگهاڵكانی

جوانیمههڵنهوهرێ
باوهكدۆزهخنهسووتێم
ئهیباڵندهیموسافیر

تۆباڵهكانتئاسماندهپێوێ
منپێیهكانملهقوڕهلیتهیشارێكداچهقیوه.

تۆكهئارهزووتلێنهبێتبۆخوداش
ئاوازێكتنییه

منبهبێویستیخۆم،گۆشتملهسهرئاگردانی
خودایهكدهسووتێ.

تۆلهئاسمانعهشقدهكهیت
منلهسهرزهوی

تهنانهتبهدزیگهاڵكانهوه
عهشقدهكهم.

ئهیباڵندهیموسافیر
منلهزهویمو
تۆلهئاسمان

بابهیهكئاراستهبڕۆین
تۆڕێگالهوخودایهبگرهكهبۆدزینیڕۆحیمندێت

منئهوڕاوچییهڕاودهكهمكهعهشقكوژه
ئهیباڵندهیموسافیر

وهرهباغوالمیمۆسیقابین
مۆسیقانهغمهیعهشقه
ئاسماندێنێتهسهما
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مۆسیقاسیحرێكهجهنگ
لهنێوئاوازهكانداوندهكات.

ئهیباڵندهیموسافیر
هاورێگامبه

تاناوڕۆحیگهردوون
تائهوپهڕیسهراب

تانێوانددانهبرونزییهكانییار
تانێوانماچوگاز
تاسپێتیحهقیقهت

تاتاریكیغهم
تانێودڵیگیتار

ئهیباڵندهیموسافیر
منخهمێكمبهكۆڵهوهیه

تاقهرهیقیامهتلێمنابێتهوهو.
رۆحمنوقمیسهرابه
خهمدهمكوژێو

ئومێدزیندوومدهكاتهوه
وهكبیابانێكیخنكاو
جگهلهسهربازهبریندارو

رێبوارهونبووهكان،كهسێكبهناخیمنداگوزهرناكات.
لهكولبهیدرۆیهكداگهمارۆدراوم

پێیدهڵێنژیان
تهنهام

ئهیباڵندهیموسافیر
تهنهاموهكخوداونملهچاوهكان

تهنهاموعاشقمبهوههم
تهنهامویاخیملهكۆاڵنهكانیشار

تهنهاموزیندووملهنێومهرگدا
تهنهامولهقهرهباڵغیداگهمارۆدراوم

ئهیباڵندهیموسافیر
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ئۆقرهمهگرهلهسهردرهختێك
كهلهودیویوهرزێكهوهدهمرێ

باڵهكانتپربكهلههێزو
بهسهرئۆقیانووسهكاندابفڕه

ژیانلێرهسووتانهلهنێودرۆیهكیقهشهنگدا
ژیانلێره

دهریایخوێنهووێژدانتێیداخنكاوه
ژیانلێره

مردنێكهلهئێوارهیهكدا
لهدایكبوونهوهیهكهلهكازیوهیخهمدا

ئهیباڵندهیموسافیر
دهنگیدههۆڵیجهنگاوهرهخوێنخۆرهكان

كهڕیكردین
پێمبڵێ

چهندیتربههاریئێرهبهئهندازهیپاییزی
ههسارهونبووهكانجواندهبێت

ئهیباڵندهیموسافیر
لهگهروومدائاوازێكبهزیندوویینهماوه

خنكاند ههمووئاوازهكانیان
وهرهئهیلهبتهۆڤنخۆشئاوازتر

وهرهئهیپاگانینییهشێتهكهیئاسمان
پڕپڕمكهلهمۆسیقا
باڵندهیمۆسافیر

تۆدهتوانیئهتڵهسهكانببڕی
منههنگاوهكانملهكۆاڵنهكانیشاردهرناچێ

بهرۆحێكیههژارهوه
ههنگاودهنێمبهكۆاڵنیتاریكیشاردا

كۆاڵنێكتاریك
وهكپرچیڕهعنا

كۆاڵنێكدهرگاكانیداخراون
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كۆاڵنێكتهواویپهنجهرهكانیپهردهپۆشن
كۆاڵنێكساڵدوانزهمانگپاییزێتی

بۆساتێككهسێكنایاتهبهرپهنجهره
كهسێكلهڕۆحیههژارمناپرسێ
كهسێكناپرسێئهیئهوڕێبوارهی

لهژیانیاخیبوویت
بۆكوێههنگاودهنێیت
ئهیباڵندهیموسافیر

تیژبڕۆ
باتیریڕاوچینهگاتهسهردڵت

باباڵهكانتنهسووتێ
هۆباڵندهیموسافیر

دۆزهخسهخته
سهخترئهوهیهبهدارستانهكانیبهههشتدا

بهكهلهپچهكراویبۆدۆزهخبتبهن
ئهیباڵندهیموسافیر
عاشقبوونچهندسهخته

گهاڵیهكینیانبووم
بهزهردهخهنهڕۆحیاندهرهێنام

پڕبووملهسۆزوئهوین
پڕپڕیانكردملهڕقوكینه

ئهیباڵندهیموسافیر
ئهمجارهیانعاشقهكان

خهنجهرلهسهردڵهكاندهچهقێنن
هۆباڵندهیموسافیر

دڵملهسۆراغیهێالنهیهكداونبوو
رۆحملهژێرپێیپۆستاڵڕهشێكداتاسا

پێیهكانمبهرێگایهكداگوزهریانكرد
ئهوسهریتارماییبوو.

چاوهكانمفرمێسكخنكاندنی
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دهستهكانملهنێوانمهمكیڕهعنابهجێما
سهرتاپاملهگهردهلوولیخهمێكدانووقمبوو

ئهیباڵندهیموسافیر
تیژبڕۆ
تێژبڕۆ

ئێرهدۆزهخه
گیانداریدڵناسك

لهمقهسابخانهیهداچلۆندهژی
كهبستبهبستیئاسمانیشی

موڵكیجهالدهكانبن
لهودیویمردنهوه
لهپشتیدونیاوه

كولبهیهكههیهبۆخهویڕهعنا
باخچهیهك
درهختێك
دیوارێك

بۆنیشتنهوهیباڵهماندووهكانیتۆ
ئهیباڵندهیموسافیر

لێرهمۆسیقادههۆڵیجهنگه
هاواریڕۆحێكیبرینداره

لێرهكۆاڵنوهكچاویكوێرێكتاریكه
لێرهئایهتهلكورسیخهنجهرهلهسهر

دڵماندهچهقیوه
لێرهبهژێیكهمانچهمۆسیقادهخنكێنرێ
پاگانینیلهنێوئهمكهڕوكاسانهدا

چهندغهریبه
ئهیباڵندهیموسافیر

تیژبڕۆ
بادهنووكتنهشكێنن

مۆسیقایگهروویتۆوهرسكهرهبهگوێیعهوامێك
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كهعهشقیخوێنوجهنگن
ئهیباڵندهیموسافیرگوێلهئاوازێكمهگره

كهخهنجهربهدهستێكژێیهكانی
گیتارئازاردهدا

بڕۆ
زووبڕۆ
تیژبڕۆ

باوهكومنلهخهونیڕهعنایهكدا
وننهبی

باوهكومنلهباڵهكانتنهدهن
بڕۆ
تیژبڕۆ

مهژی لهمهملهكهتێكدا
منداڵێكتێیدابۆكوتهنانێك

دهیكاتبهتراژیدیایهك
لهسهرچڵیدرهختێكمهنیشهرهوه

كهپهتیسێدارهیدڵێكی
پێوهههڵواسراوه

ئهوهندهبهسهرڕۆحیڕووبارهكاندامهیهومهچۆ
چاوهڕوانیگهمهیماسییهكمهكه
لهسهرئاگردانیكۆشكیخوداكان

بۆئاههنگیلهدایكبوونیجهلالدێكدهبرژێ
بڕۆ

لێرهدڵههمیشهقهلغانهبۆتیریجهلالدهكان
لێرهپهنجهكانمۆسیقادهخنكێنن
لێرهگهروویكانییهكانخوێنیلێ

ههڵدهقوڵێ.
لێرهموشهكهكانیجهنگ

منداڵێكیبهحهزیپاسكیلهوه
و
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كچێكیبهخهونیژوانێكهوه
و

لهدهمیكۆاڵنێكدالهودیوی
پهرژینێكهوه

ژنێكیلهسهربهرماڵیئاشتبوونهوه
كوشت

ئهیباڵندهیموسافیر
بهزهمهنیههسارهیعهشق

سهدهیهكه
لهبهردهرگایكڵۆمدراویماڵی

ڕهعنایهكدا
ئهشكئهرێژم

وهنهوزدهدهموخهیاڵدهمباتهوه
شهمهندهفهریخهیاڵ

لهپایزێكهوهبۆپایزێكیتردهمباتهوه
ئهیباڵندهیموسافیر

مۆسیقالهدهنگیموشهكهكاندا
خنكا

ڕهعنالهپایزێكدابۆههمیشه
پهنجهرهیداخست

جهنگهڵستانه
باڵندهیموسافیر

گۆشتیمندااڵنیبێالنه
لهگهڕهكیجهلالدهكاندهبهخشرێتهوه

مهمكیكچهبێنازهكان
سهرینیجهلالدهكانه
ئهیباڵندهیموسافیر

تیژبڕۆ
لهنێوئهمتهمومژهدامهفڕه.

بهسهرئاسمانێكدامهفڕه
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كهخاكیسوورسووره
لهخوێنیئهودڵهپاكانهی
كهبهناحهقدوولهتكران
ئهیباڵندهیموسافیر

بهالیگشتدارچنارهكانداگوزهرم
كردوونهیانهێشت

لێومبهرڕوومهتیگهاڵیهكبكهوێ
ئایدارچنارهكان

گشتتهمهنیمنڕوانینهله
ئێوه

جوانیهكوئازارێكوجادوویهك
لهههموودارچنارهكاندادهبینم

ئهیباڵندهیموسافیر
لهسهرچڵیدارچنارهكانمهنیشهرهوه

باوهكومنجادووتلێنهكهن.
نهتكهنبهههڵم

تیژبڕۆ
بهناوئاسمانێكدابفڕه

كهمنوڕهعناودارچنارهكان
لهژێریدالهمپاییزبۆئهوپاییز

زهمهندهكوژین
ئهیباڵندهیموسافیر

دڵملهزهردهپهڕێكداسووتاو
خۆڵهمێشهكهی لهكازیوهیهكدا

بهسهردارچنارهكانداباڵوبووهوه
ڕهعنالهوكاتهدا
لهژێرچهترێكهوه

هێدیهێدیبۆباخچهگهورهی
شارههنگاویدهنا

دایكملهپاش
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ههڵوهرینیپانزهههمینجاری
گهاڵكانیدرهختهوه

لهنێوبێدهنگیداگهمارۆدرابوو
كهچیئهوكازیوهیه

بۆسووتانیڕۆحیمن
دهنگیالیالیهیگشت

درهختهكانیغهمگینكرد
چاوهكانیئاسمانفرمێسكی

دهباراند
ئهیباڵندهیموسافیر

كازیوهكانگشتیانئاوهها
شوومن

كازیوهیهكئومێدێكیچكۆلهمبووبه
خۆڵهمێش

كازیوهیهكدایكمبهبێویستیخۆی
بهجێیهێشتم

كازیوهیهكڕهعناملێونبوو
كازیوهیهكدارچنارهكانیخهیاڵمیان

بڕییهوه.
كازیوهیهكدڵموهكسێوێك

لهتكرا
ئهیباڵندهیموسافیر

كۆاڵنبارانه
ژنێكبهكراسیئاوییهوه

لهژێربارانداههنگاودهنێو
لهدرهختدهڕوانێودهڵێ

)منیشوهكتۆڕووتوڕهجاڵ
بارانتهڕمدهكاتو

دڵیسیسبوومڕهشهبایناههق
بهكۆاڵنهكاندادهیباتودهیهێنێت(.
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من
خهیاڵێكهوه لهبهلهكۆنهی
گۆرانیمبۆڕێحانهدهگوت

دایكملهودیویكاتژمێرهكانهوه
بهخودایگوت

)بۆچیملیمنتاڵه
دهزوویهكبێتلهبهردهم

چهقۆیتۆدا(.
باراندهباری

كۆاڵنڕێگایهكیخوساوبوو.
كۆتاییهكهیسهرهتایهكبوو

كۆاڵنلهژێرنمهنمهیباراندابوو
منلهیادهوهریدارچنارێكدا

بهالیگشتدارچنارهكانداگوزهرمكرد
ئاهباڵندهیموسافیر

ئهوهمنبوومههالههالیانكردم
كهگریامچاویاندهرهێنام

كهعاشقبوومدڵیاندهرهێنام
كهبهئاسماندافڕیمباڵیانشكاندم
كهگۆرانیمگوتزاریانقرتاندم

كهگوێملهمۆسیقاگرتكهڕوكاسیانكردم
كهلێومبۆماچێكبرد
كردیانبهكانیخوێن

كهدارچنارێكمخۆشویست
بهبااڵیداههڵیانواسیم
ئهیباڵندهیموسافیر

بڕۆبڕۆ
ئهمزهلكاوهبهجێبهێڵه
تالهباڵیاننهداوی

بفڕهبۆگوڵستانێكدوورلێره
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تاچاویاندهرنههێناوی
بڕۆلهودیویئاسمانهوه
لهئهستێرهكانبروانه

بڕۆتاكهڕوكاسیاننهكردووی
گوێلهسهمفۆنیایههورهتریشقهبگره

بڕۆتازمانیاننهبڕیوی
سترانبۆمانگبڵێ

بڕۆتادهنووكیاننهشكاندووی
دهنووكلهدهنووكی
رهعناكهیخۆتبده

بڕۆ
بڕۆبڕۆ
تیژبڕۆ

باڵندهیموسافیر
بهخۆڵهمێش بانهبی

ئێرهدۆزهخه.

هاوینی2006
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)خوێندنەوەیەکیڕەخنەگرانەبۆقەسیدەیباڵندەی
موسافیریمەحمودنەجمەدین(

دڵسۆز ئەوەیە، ئەدیب وەک ئەخالقیەکانمان لەئەرکە یەکێک
بینبۆچێژیئەدەبی،چێژیئەدەبیشبەهەمانشێوەلەکونجە
تاریکەکانەوەبخەینەبەرڕۆشناییخوێنەرانیئەدەب،تێکستە
جوانەکانلەخوێنەریئازیزنێزیکبکەینەوە.بەتایبەتکاتێک
هەستدەکەینشتێکمانلەڕێزیخوێنەرپچڕیوە،ئیدیبەشێک
مامۆستایەکی وەکو نەک دەبێت ئەوەیە: نوسەریمان لەئەرکی
تەقلیدی،بەڵکووەکچێژبینەرێکیئەدەب،نەکئاوڕ،بەڵکو
بەژمارەیەکی نەبین نەبینو نقووم خۆماندا لەنێو بۆئەوەی
ئەم ڕۆشنبیریەکانی و ئەدەبی نێوەندە خرفەکانی دیکەی
کەلەزەمەنی بدەینەوە ئەدەبیە نوێیە نەوە لەو ئاوڕ دنیایە،
دەنوسێتەوە، خۆی تێڕوانیەکانی بۆچوونو خــەونو ئێستا
لەسەرووهەمووشیانەوە،کەجێگەیبایەخدانەبۆیەکێکیوەک
نەوەیەکە کوردیە، ئەدەبی ئێستای ئەدەبیەی نەوە ئەو من،
تێکستیئەدەبیلەمفەوزایسیاسەتوشەڕەجنێویڕۆژنامەو
هەرایەدابەرهەمدەهێنێت.بەمەرجێکبێهودەنلەوخوێنەرانەی
گەنجانەن ئەو ئەوانە دەکەون. دیارەکان ناوە دوای کەتەنها
لەو یەکێک دەخوێننەوە، بەهێمنیش و دەنوسن بەهێمنی
نوسەرانەکەبەهێمنیدەنوسێت،بێئەوەیهیچهەرایەکیوەک
ئەوەیئەمڕۆباویەتیبەدوویخۆیدابهێنی،ئازیزمان)مەحمود

حەمەئەمین ئیسماعیل

سەمایمەمکەونبووەکان



652

نەجمەدین(یچیرۆکنوسوشاعیرە.دەبێتئەوەشبڵێمکەسوپاسبۆدنیای
کۆمنیکاسێۆن،زۆربەیئەودەنگەنادیاروهێمنانەمانپێدەناسێت،چەندانی
و سدیق ئارام و نەجمەدین مەحمود و ئەمین توانا و قانع زمناکۆ وەک

موحەمەدحوسێنوچەندانیدیکە.
)دەنگەکان( ڕۆشنبیری کەلەماڵپەڕی موسافیر( )باڵندەی قەسیدەی
باڵوبۆوە،جێگەیڕاچڵەکینوچێژبینێکیئێجگارسەیربووبۆمن،لەوانەیە
بەوەی ڕاچڵەکینێک بەڵێ بنوسم. دێڕە چەند کەئەم وایلێکردبێتم ئەوەش
ماسۆشیەتێک، گۆشەگیریەک،خۆکوژیەک، تەنهایەک، ڕەشبینیەک، لێرەوە:
نەک قەسیدەیەدا لەو سۆز و لەوشە فەوزایەک ونبونێک، بۆهیمیەتێک،
بەبەرجەستەییبەڵکوبەلێواریهێمنیەوەخۆیشۆڕکردۆتەوەوحەالجوقیەکەی
)حوسێنمەردان(یشاعیریئێراقیمانبیردههێنێتهوه.نەکهەرئەوەبەڵکو
زەمەنی شیعریهتی زەمەنی هاوڕێیەکی و خۆشەویست شاعیرێکی تێکستی
جەنگیبیرهێنامەوە.هەروەکئەوەینەوەکانلەوساتەوەختهڕەشبینیهدا،

زەمەنەکانینانتێکەڵییەکتریبووبێت..

لەچەقیبێئومێدیەوە
ساڵولەتۆ

ئەیباڵندەیموسافیر


)مەحمودنەجمەدەین:قەسیدەیباڵندەیموسافیر(

ئەمقەسیدەیە)لەچەقیبێئـومێدیەوە(دەستپێدەکات،ساڵوێکلەباڵندەیەکە
نەکلەهەمووباڵندەکان،ساڵوتەنهاوتەنهالەیەکباڵندەیەوکۆییئەوانی
دیکەفەرامۆشدەکات،کۆییباڵندەکۆچەرەیەکانیشفەرامۆشدەکات،تەنها
باڵندەیەکیموسافیرەکەلەچەقیبێئومێدیەوەشیعرساڵویلێدەکات.ڕۆحی
مرۆیە ئەوە چونکە نایبنن، دیکە کەئەوانی دەبینێت باڵندەیە ئەو قەسیدە
دنیایە ئەم زۆری ئەدەبێکی ئەوە )باڵندەکۆچەریەکانە(، بینینی بە حەزی
بەرەو کۆچکردن )وەرزی ڕۆمانی لێرەدا باڵندەکان، بەکۆچی کەسەرسامە
باکور(یڕۆمانوسیسودانی)تەیبساڵح(لەیادەوریمداخۆیئامادەدەکات،
یەک بەتەنهایی سەرسامە شاعیر موسافیر(، )باڵندەی لەقەسیدەی بەاڵم
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باڵندەیموسافیر!.لێرەوەکۆچوتەنهاییوبێئومێدیوباڵندەکۆچەریەکان،
دەیانجوڵێنێ، لەسەرەتادا کەدەقەکە وسایکۆلۆژیانەن ئەدەبی ڕەگەزە ئەو
باڵندە لەبەردەم ئێمە ئەوەیە: ئەویش خاڵ، یەک بەجیاوازیەکی بەاڵم
کۆچەرین، باڵندەی یەک تەنها لەبەردەم ئێمە نەخێر!، نین، کۆچەریەکاندا

تەنهایەکباڵندەوهیچیتر..
ئەمدێڕەیسەرەتایقەسیدەکەبەشێکەلەزنجیرەیەکتۆنیمۆسیقیشیعری
تایبەتی شێوازێکی بەرهەمدەهێنێت،مانایەک مانا کەبەهێمنیەوە ناوەکی،
کەبەرهەمهێنانی ئهوهبڵێم پێویستە لێرەدا فۆرمولەدەکات. خۆی شیعری
ماناووێنەیشیعریبەشێکەلەوقەیرانەقوڵەیشیعریکوردیئەمڕۆمانی
پێـناسراوە،زۆربەیئەوشیعرانەیباڵودەبنەوەلەڕۆژنامەوگۆڤارەکانکێشەی
شیعرەکان زۆربەی جگەلەوەی ئەمە هەیە. شیعریان وێنەی دورستکردنی
بەڕۆحێکیمیکانیکیوتەکنیکیمەعریفیەوەنوسراون،جواننبەاڵمدوورن
ئەم شیعرەکانی زۆری بەشێکی نیە سەیر لەبەرئەوە سروش. و لەئیلهام
ئەوەی وەك هەڵگرتبێت سەرچاوەیان نوسەرەوە لەخوێندنەوەی سەردەمە
خۆی، بااڵی خەمی کردۆتە دنیای شیعریەتی مۆتیڤانەی لەو بن بەشێک

بەمانایدوورنلەڕۆحیانەتیشیعریی،دوورنلەئیلهام.
لەو یەکێکە موسافیر( باڵندەی )ئەی قەسیدەی ئەمانەوە بەپێچەوانەوە
خۆیەتی، ئیلهامی و سروش خاوەنی خۆیەتی، ڕۆحی خاوەنی قەسیدانەی
خۆیەتی. تایبەتی ژیانی خاوەنی خۆیەتی، بێهودەی و المسەالیی خاوەنی
بەهیچشێوەیەک)تەنهالەهەندێکشوێندانەبێت!(،هەستبەزۆرلەخۆکردن
کەکێشەی هەبێت نەرجسیانە هێزێکی ناکەین هەست لەنوسیندا، ناکەین
نوسینی ڕاپێچی کۆمەاڵیەتیدا، مێگەلی قەرەباڵغی لەنێو شاعیر لێرەبوونی
كردبێت.بەتۆبزیلەقودەرەتیخوێندنەوەشیعربەرهەمهێنرابێت،نەکتواناو
بەتەنهایی شاعیر دەقەدا لەم نەخێر، بنوسێت، بنێت پێوە پاڵی ئیلهام
موسافیرە باڵندە و خۆی دنیای تەنها دەبێتەوە، خۆی دنیای بەرامبەر

تەنهاکەی.

ئەیباڵندەیموسافیر
منلەزەویموتۆلەئاسمان
بابەیەکئاڕاستەدابڕۆین
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تۆڕێگەلەوخودایەبگرەکەبۆدزینیڕۆحیمندێ
منیشئەوڕاوچیەڕاودەکەمکەئەشقکوژە.

)مەحمودنەجمەدەین:قەسیدەیباڵندەیموسافیر(

لەڕێگەی خود بۆ پۆرترێک وێنەکێشانی بۆ هەوڵدانێکە قەسیدەیە ئەم
کەبەنێو ڕەگەزانەی، ماناو ئەو بۆنێو دەرەوە ڕەگەزەکانی ڕاپێچکردنی
خودیشیعریدالەملمالنێدان.هەوڵدەداتهاوسەنگبوونێکبدۆزێتەوەلەنێوان
هەردووخود)سوبێكت(،سوبێکتێکیکۆمەاڵیەتیکەبەرەودەرەوەیخۆی
نەرجسیانەوەکخودێکیکۆمەاڵیەتیکاردەکاتبۆئەوەیبڵێت:ئاهائەوە
بوونێکیسۆسیۆ لەنێوەندێکدا نوسەرێک خودی وەک دەمەوێت لێرەمو من
خۆخەریکردنە ئیلهامەو کەزیاتر سوبێکتێكە دیکە ئەوی هەبێت. فیزیکیم
ئەم پێموایەچیرۆکی من بەئیگۆسینتراڵی)خۆپەرستسێنتراڵیشیعری(.
لەڕۆحی سێنتراڵیە( ئیگۆ و خودە)سۆسیۆفیزیکی دوو ئەم دووسوبێکتە،
ئاوتۆبیۆگرافی بە کورت چاوگێڕانێکی دەبینرێت، دنیادا هەموو ئەدەبی
دیاری بۆ سەختەمان زۆرانبازیە نەخشەی ئەو دنیادا، و ئێمە نوسەرانی

دەکات.
لەڕێگەی کەدەوێت دەبینین سێنتراڵی خۆپەرست خودێکی لەقەسیدەکەدا
دووبارەتەشکیلەکردنەوەیدنیایدەرەوە،خۆینیشانبدات،بەمانایدەیەوێت
جارێکیدیکەجیهانیهەبوویدووبارەبینابکاتەوەبۆئەوەیبگاتەئاستی
کۆمەاڵیەتی( بینراوی )خودی یان دیار، خودی ئەوەی لەبەر هیواکانی،
نەماوە، ژیانی توانای ژینگەیەدا ناوزەدمانکرد،لەو کەبە)سۆسیۆفیزیکی(
چارچیەجگەلەگەڕانەوەبۆ)ئیگۆسێنتراڵیشیعری(بۆئەوەیلەیۆتۆبیای
شیعریدابتوانێتدنیایەکیدیكهبۆخۆیبینابکات،دنیایەکیتەواوجیاواز

لەدنیایڕۆژانەژیان..

تەنهاموئاشقمبەوەهم
تەنهامویاخیملەکۆاڵنەکانیشار
تەنهاموزیندوملەنێومەرگدا

تەنهامولەقەرەباڵغیداگەمارۆدراوم..
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)مەحمودنەجمەدەین:قەسیدەیباڵندەیموسافیر(

خودیشیعریتەنهایەوبەقەرباڵغیگەمارۆدراوە،ئەمەشئەو)خۆپەرستیە
شیعریە(کەباسیلێوەدەکەین،ئەوخۆپەرستیەیشیعرنایەوێتهیچمانایەک
ئەو تەنها گرنگە شیعریەوە خودە ئەو بەالی ئەوەی بەقەرەباڵغی، بدات
ڕەگەزانەیدنیایهەبوویهکەلەخزمەتچێژیشیعریدان.نەکهەرئەوەندە
بەڵکودەیەوێتمەرجەکانیخۆیبۆئەوباڵندەیەشنەخشەڕێژبکاتکەئەو،
لەڕێگەیەوەبۆدنیادەدوێت.چنەبێتلەڕێگەیئەوفیگورەوە)خۆپەرستی
باڵندە بۆ هەیە مەرجی ئەوەتا بکات، لەخۆی تەعبیر دەتوانێت ) شیعری

تەنیایەکەودەڵێت:

ئەیباڵندەیموسافیر
ئۆقرەمەگرەلەسەردرەختێک
کەلەودیویوەرزێکەوەدەمرێ

)مەحمودنەجمەدەین:قەسیدەیباڵندەیموسافیر(

ئیدیباڵندەیموسافیریشهەمانکۆیلەیئەوخودەشیعریەخۆپەرستەیە
کەدەیەوێتدنیایئێمەپڕبکاتلەخەموڕەشبینی،بەاڵمهەمووئەمڕەشبینیە
خۆی بەپێوانەکانی لەوێ کەلێرەو شیعریە سێنتراڵی( )ئیگۆ تێرکردنی بۆ
ئەوانەشەوە هەموو لەپشت دەنەخشێنێ. خۆی دەرەوەی هەبووی دنیای
کەدنیای هاتووە فیزیکیەوە( )سۆسیۆ لەتێکشکانە شیعری ئیگۆسێنتراڵی
دەرەوە،)کۆمەڵگەونۆرموئاینودەسەاڵت(،بەقوڵیئەوخودهکۆمەاڵیەتیان
نوێنەری بۆتە خۆیدا کەلەتەنهایی هەیە هەستێک ئیدی کردووە، بریندار
دەنگینەوەیەکینوێیکوردی،بەجۆرێکواهەستدەکەملەجیاتیهەزرارەها

گەنجیواڵتەکەمقسەدەکات:

باڵندەیموسافیر
تۆدەتوانیئەتلەسەکانببڕی

منهەنگاوەکانم
لەکۆاڵنەکانیشاردەرناچێت
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)مەحمودنەجمەدەین:قەسیدەیباڵندەیموسافیر(

ئەمەئەوتراژیدیایەسایکۆلۆژیەکەبەلێواریژیانیکۆمەڵگەیکوردیداپیاسەی
المسەالییخۆیدەکات،ئەوەوێنەیئەوگەنجانەنلەبێهودەییبێهودەترن.
خۆی ئەبستراکدا شیعری لەبابەتی تەنها شیعری سێنتراڵی ئیگۆ لێرەوە
پێچەکانیخۆشبەختی، نێو پەلبهاوێتە هەوڵدەدات بەپێچەوانەوە گێژنادات،
دەتوانێت هەیە مێینەیەک مادامەکی بەختەوەریدا، بەمەوداکانی بکات خۆی
ئاڵۆشی نێت، لەئامێز خۆیدا لەجەستەی لەخۆیدا، تێکشکانە ئەم هەموو
و گەنجێتی ساتەکانی نێوان پڕلەخومارەکانی شەهوەتە بەدڵۆپە بکات

ساتەوەختەکانیبێهودەیی،ئەوەتادەڵێت:

دەستەکانملەنێومەمکیڕەعنابەجێما..
)مەحمودنەجمەدەین:قەسیدەیباڵندەیموسافیر(

دیکە جارێکی بەجەستەیه، مەستبوون و بەئاڵۆشی هەستە ئەو کەچی
جارێکی بەمانای دەکــاتــەوە، شێوەباز خۆی شیعریدا لەئیگۆسێنتراڵی
فیزیکیە خەمە تێپەڕبوونی بۆ ــەک ــەدەروازەی ب دەبێتەوە جەستە دیکە
ببینرێت، خۆی وەک شتەکان کەنایەڵێت برینداریەی ئەو کۆمەاڵیەتیەکان،
دیسانەوەئیگۆیشیعریزاڵترەبەسەرتوخمەکانیدیکەیئەمدەقەوبواری
جەستەیمێینەنادات)پالتۆنیانه(خۆیبەسەرتەوەرەکاندابەختەورەبکات،
بەو دەکاتەوە جەستەی هەموو سێنتراڵ ئیگۆ شیعری نێرینەیەکی بەڵکو

ڕەمزەشیعریانەیکەلەدنیایماتریاڵیدەرەوەیخۆیوەریگرتووە..

کۆالنێکتاریک
وەکپرچیڕەعنا

کۆاڵنێکدەرگاکانیداخراون
کۆالنێکساڵدوانزەمانگپایزێتی

)مەحمودنەجمەدەین:قەسیدەیباڵندەیموسافیر(
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لەمچەنددێڕەوچەندەهادێڕیدیکەیبەرهەمهێنانیمانالەوئیگۆسێنراڵیە
شیعریەوەسەرچاوەیهەڵگرتووە،وایکردووەقەسیدەخۆیلەخۆیداولەنێو
جیهانیناوەکیداخۆیچەندەهاجارتەشکیلەبکاتەوە،لەهەمووالیەکیئەم
یۆتۆبیاو ڕیاڵستیوخەیاڵ، دەرەوەی دنیای ڕەمزەکان، ماناو قەسیدەیەدا
ژیانی لۆجیکی ڕۆشنایەکانی نەستو هۆشمەندی، وەحشیەکانی ڕەگــەزە
مانای یەکترنو هاوتەریبی هەمووی ئەمانە ڕەشبینی، ڕۆمانسیەتو ڕۆژانە،

بەرهەمدەهێنن. خۆیان

هۆباڵندەیموسافیر
دۆزەخسەختە
سەختترئەوەیە

بەهەشتدا بەدارستانەکانی
بەکەلەپچەکراوەیبۆدۆزەختبەرن.

یاخولەمچەنددێڕەداموتوربەیخەیاڵێکیبەپێزلەنێوئەمدێڕانەداخۆی
شاردۆتەوە:

ئەوەندەبەسەرڕۆحیڕووبارەکاندامەیەومەچۆ
چاوەڕوانیگەمەیماسیەکمەکە...

.....
کازیوەکانگشتیانئاوەهاشوومن

کازیوەیەکئومێدێکیچکۆلەمبووبەخۆڵەمێش
کازیوەیەکدایکمبەبێویستیخۆیبەجێیهێشتم

کازیوەیەکڕەعناملێونبوو
کازیوەیەکدارچنارەکانیخەیاڵمیانبڕیەوە

کازیوەیەکدڵموەکسێوێکقاشکرا..
)مەحمودنەجمەدەین:قەسیدەیباڵندەیموسافیر(

لەمخوێندنەوەتێپەڕییەدابەنێوقەسیدەی)باڵندەیموسافیر(ی)مەحمود
نەجمەدین(یچیرۆکنوسوشاعیر،ئەوخودەلەخۆباییوخوپەرستەشیعریە
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دەناسینەوەکەلەنێوهەموودەقێکیئەدەبیداهێنەرانەداخۆیپاڵخستووە،
خاوەنی کوردی گەنجێکی وەک کەمەحمود نەکەین لەیاد ئەوەش ئەبێت
بۆ تانو ئەو نوێنهری خۆیهتی، نەوەکەی کەشیگەرایی و سەردەم خەونی
و شیعری ئیندڤیدوالی نێوان بەملمالنێەکانی سیخناخدراوەیە کۆمەاڵیەتیە

کۆمەڵگەیەکیئاوسبەسیاسیەتەکانیخێڵ.
غەمباریەک کرد، قوڵ بەغەمباریەکی هەستم خوێندەوە قەسیدەم کەئەم
ئەدەبیەکانی نوێیە نەوە بــەوەی، بریندارکردووم، ڕۆحی ئاستەی تائەو
بێهودەیەدا ئەو لەنێو جەنگ نەوەی ئێمەی وەکو هەر سەردەمەش ئەم
پەلەقاژێیانە.بێهودهیهك،ڕەشبینیەکیترسناکلەگەڵخۆیداڕاپێچدەکات.
گەرهاتووئێمەئەوزەمەنەئەوبێهودەیەمانبەپاشەڕۆژێکیدوایتەواوبوونی
ڕاونابێتو شاخ و بەعس ژەنرااڵکانی پڵنگەپەڕۆینەکانی جەنگەبێهودەکانی
باشتروایەبڵێممەشروعدارکردبێت.ئەوالەمقەسیدەیەدانەوەینوێیکوردی
لەبەردەمبەتاڵیەکیگەورەداپەالقاژێتی،لەنێوبۆشایەکینادیارداپێمەلەیەتی،
کەبتوانێت ڕەشبینیشی،ئەوساتانەنین ساتەکانی تەنانەت پاشەڕۆژ، کەنەک
دیكه، بەمانایهكی بکات. قاش سێوێک وەک یۆتۆبیایەکدا لەبەردەم خۆی
گەرنەوەیجەنگیئەدەبی،نەوەیئێمەکازیوەیەکمانلەخەیاڵداهەبووبێت،
کازیوەکانیشیان بەڵکو نیە، کازیوەی هەر نەک کوردی نوێی نەوەی ئەوا
شیعری ئیگۆسێنتراڵیەکی و بریندار ڕۆحێکی قەسیدەیەدا لەم البێزراوە.
تەنیاو بۆشایەکی لەنێو بێهودەیدا،سەمایەک لەنێو دەکات،سەمایەک سەما
جەنگانەی ئەو پاشماوەی و خەیاڵ زەوتکردنی لەنێو سەمایەک بێهودەیدا،
بەسەرچوونوداروپەردووەکانیانبۆنەوەینوێیماوەتەوە،سەمایەکەلەنێو
ونبوونەکانی مەمکەکانی لەنێو سەمایەکە مێژوو، شکۆداریەکانی خرفبوونی

ڕەعنادا..

نورنبێرگ
2007August.10
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بهبۆچوونیمن،ههمووبزووتنهوهیهكیكۆمهاڵیهتی،یانههموو
بزووتنهوهیهكیسیاسی،زیادلهئاستێكداكاردهكات.سیاسهت
ههیهو خۆی تایبهتمهندیی كایهیهكه تایبهتی، كایهكی وهكو
ههمووبزووتنهوهیهكیسیاسیكهدێتهگۆڕێ،كاریگهرییهكانی
پاڵ له بهاڵم بهجێدههێڵێت. خۆی سیاسهت كێڵگهی لهسهر
دروشمه پاڵ له سیاسهتداو كایهی ناو له كاریگهرییهكانی
سیاسییهكانیشدا،كۆمهڵێككاریگهرییودهرهنجامیتریدهبێت
كهلهسهركۆیكایهیكۆمهاڵیهتیوكولتووریكۆمهڵگهیه.واته
بهئاستیكارتێكردنیسیاسییهوهناوهستێت.بۆنموونه:ئهگهر
ئێستاتهماشابكهین،دروشمهدیارهكانیئهوبزووتنهوهیهیكه
ئهمڕۆههیه،كهبریتییهلهدژایهتیكردنیگهندهڵی،گێڕانهوهی
كــوردیو كۆمهڵگهی بۆ كۆمهاڵیهتی عهدالهتی له ههندێك
سیستهمی ڕیكخستنهوهی سیاسیو ماڵی دهستكاریكردنهوهی
دیموكراسیو...ئهمدروشمانهئهگهرههندێكجاربهخراپییش
دارێژرابن،یانئهودروشمانهڕوونیشنهبن،بهاڵمئهمانهله

جهوههردائامانجهسهرهكییهكانییهتیلهئاستیسیاسیدا.
راستییهكهیگرنگییبزووتنهوهیهكبهتهنیابهوئاستهسیاسیو
لهوهدا بزووتنهوهكه ناوهستێت.گرنگیی دروشمهسیاسییانهوه
نییهدژایهتییگهندهڵیدهكات،یانتهنهاداوایڕێكخستنهوهی
به بهڵكو كوردیدا، كۆمهڵگهی ههناوی له دهكــات سیاسی
لهسهر تایبهتمهندییهكانی یان گرنگییهكهی من، بۆچوونی
دهكات، ئیش تایبهتی شوێنی ههندێك خاڵ جومگهو ههندێك
چهقبهستووو ئهندازهیهك تا ئێمه كۆمهڵگهی له پێشتر كه

بەختیارعلی

تایبەتمەندیەکانیئەمساتەوەختەمێژووییەی
کۆمەڵگایئێمە
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گرنگ گۆڕانكاریی كۆمهڵێك لهسهر دهرگا واته دهركهوتوون. لهقاڵبدراو
دهكاتهوهلهژێرهوه.

لهسهر دهكات كار چهند كه لهوهدایه، كۆمهاڵیهتی بزووتنهوهیهكی گرنگیی
خۆی بۆ كۆمهڵگه وێنهی دهكات كارێك واته خۆی. بۆ كۆمهڵگه وێنهی
بگۆرێت.ههروههاوێنهیتاكبۆخۆیبگۆڕێت.ههروههاوێنهیدهسهاڵتیش
بۆخۆیبگۆڕێت.بزووتنهوهیهكیسیاسیئهگهرلهمئاستانهداكاریگهرییهكانی
هۆی نهبێته ئهگهر واته وهرناگرێت. خۆی بایهخی كات هیچ دهرنهكهون،
دهستكاریكردنیوێنهیكۆمهڵگهیئێمهبۆخۆیوتائهندازهیهكیششوێنی
دهسهاڵتیش شوێنی ههروهها نهكاتهوه، پێناسه كۆمهڵگهیهدا، لهم تاك
پێناسهنهكاتهوه،یانوێنهیدهسهاڵتبۆخۆیدهستكارینهكات.دهبینین
ئهوهی قودرهتی كهمدا ماوهیهكی له لهئارادایه، ئێستا بزووتنهوهیهی ئهم
ئهو بكات. لهق خۆی به دهسهاڵت سیقهی زۆر، ئهندازهیهكی تا ههبووه
وێنهمێژووییهبشكێنێت،تائهندازهیهكبۆخۆیدروستیكردووه.ههروهها
وێنهیكۆمهڵگهیئێمهیشكهكۆمهڵگهیهكیپاسیڤهوچاالكییسیاسیتیایدا
ئهندازهیهك تا حیزبیدایه، كاری چوارچێوهی له سنوردارهو یان بچووك
گۆڕانكارییانبهسهرداهاتووه.تاكیئێمهلهتاكێكیپاسیڤهوهكهقودرهتی
بهو لهسهرشهقامههست ئهمڕۆدهیبینین بكات، مێژوو له كاریگهری نییه

هێزهدهكاتكهبهراستیدهتوانێتشتێكبكاتوشتێكبگۆڕێت.

ئهمانهسهرهتایدهستكاریكردنیوێنهكهن.دهستكاریكردنیوێنهیكۆمهڵگه
بۆخۆیوتاكبۆخۆیودهسهاڵتبۆخۆی.ئیشكردنلهمئاستانهدا،گرنگه.
ههوڵدهدهمباسهكهم،سهبارهتبهوهیئهوهیئهمبزووتنهوهیهكاریلهسهر
بكاتیانئهودهرهنجامانهیكهلهمكایانهبكهونهوه،لهپێنجخاڵیسهرهكیدا

كۆبكهمهوه:
یهكهم:بهدرێژاییمێژوو،خهباتیسیاسییكورد،خهباتێكبووهلهپێناوی
گوتاره ئهو كوردیدا، سیاسیی كایهی له سهرهكی گوتاری واته مانهوهدا.
بووهكهپێمانوتووهگوتاریمانهوه.واتهكۆیبزووتنهوهیسیاسییكوردی
ئامانجی خود، پاراستنی كورده. ناوی كه بووه كیانه ئهو پاراستنی بۆ
سهرهكیبووه.ههرلێرهوهمنزۆرجارباسلهگوتاریمانهوهدهكهم.له
بزوتنهوهی لهوهدهدهمكهكێشهیسهرهكیی لهكارهكانمداسهرنج زۆرێك
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ناسیۆنالیستیكوردیلهناوسترهكتۆریئهمگوتاریمانهوهیهدایه،پاراستنی
كه لهوهدایه گوتاره لهم سهرهكی كێشهی بهاڵم كورده. نهتهوایهتیبوونی
درێژایی به جیادهكاتهوه. گهشهكردن گۆڕینو كێشهی له پاراستن كێشهی
پهنجاساڵیڕابردوو،ئێمهلهبهردهمئیشكردنێكداینكهخۆمانلهدوژمنو
ئهی نهمانه.« یان »كوردستان سهرهكیمان دروشمی دهپارێزین. فهوتان
ڕهقیبماوهقهومیكوردزبان،واتهمانهوهگوتاریسهرهكییه.بهبێئهوهی

پرۆژهیمانهوهبهپرۆژهیگۆڕینهوهگرێبدرێتهوه.
جیاكردنهوهیپرۆژهیمانهوهلهپرۆژهیگۆڕین،یانپرۆژهیمۆدێرنیزهكردن
لهپرۆژهینوێگهری،جهوههریگوتاریناسیۆنالیستییكوردیبووهلهچهند
ساڵیڕابردوودا.گوتاریمانهوهكێشهكهیلهوهدایهكهپاراستنینهتهوه،له
گۆڕینینهتهوهجیادهكاتهوه.ههرلێرهوهیهجهوههریناسیۆنالیزمیكوردی
لهبنهڕهتداجهوههرێكیكۆنزهرڤاتیڤانهیه.گوتاریناسیۆنالیزمیكوردی،هیچ
كاتوساتێكلهساتهكانیمێژوویخۆیدا،هاوشانویهكسانوتهریبنهبووه
لهگهڵپرۆژهیتازهكردنهوهومۆدێرنیزهكردنهوهیكۆمهڵگهیكوردی.بهڵكو
سهرهكییهكانی ئیشكردنه لێرهوه بووه. كوردی كۆمهڵگهی پاراستنی تهنها
بنهما ئهو ترادسیۆنو فۆلكلۆرو پاراستنی زیاتر كولتووردا، ئاستی لهسهر
تهقلیدییانهیبوونیكوردبووه،كهتهنهائاماژهبهبوونێكیڕووتدهكهن.

بهبێبوونێكلهئاستیگۆڕاندایانلهئاستیگهشهكردنیبهردهوامدا.
بزووتنهوهی یهكهمین بزووتنهوهیه ئهم كه ئهوهیه دهیبینین، ئهمڕۆ ئهوهی
سیاسییكوردییه،كهڕاستهوخۆلهسهرپارستنینهتهوهئیشناكات،بهڵكو
ئیشدهكات. وێنهیخود گۆڕینی لهسهر ئیشدهكات. نهتهوه گۆڕینی لهسهر
ئێستادروشمیسهرهكیلێرهئهوهنییهكهئێمهوهكونهتهوهتهنهاخۆمان
دهدرێتهوه گرێ گهوره، بهشێوهیهكی نهتهوه پاراستنی بهڵكو بپارێزین،
ئیشكردنێكی له بریتییه دهیبینن ئێستا ئهوهی خود. لهسهر ئیشكردن به
بهردهواملهسهرخودینهتهوایهتییئێمه.ئهمهیهكهمینجارهبزووتنهوهیهكی
سیاسییجهماوهریگهورهببێتهمهیدانیسیاسییهوهكهلهبنهڕهتدائیش
لهسهرخودبكاتنهكتهنهالهسهرپاراستنیخود.ئهمهگۆڕینێكینهوعییهو
كوردستاندا. مانهوه گوتاری ئیشكردنی سروشتی له ڕیشهییه گۆڕینێكی
چهمكه ههموو پاراستنی گوتاری له گۆڕان. بۆ خۆپاراستنهوه گوتاری له
ترادسیۆنهكانهوهبهرهوگرێدانهوهیبهپرۆژهیهكیمۆدێرنهوه.بهبۆچوونی
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من،ئهمهیهكێكهلهههرهخاڵهپۆزهتیڤهكانكهدهشێتلهمساتهداڕهچاوی
بۆ ئهگهرێكه بڵێین یان زیاترشیمانهیه. دهكهم، باسی من ئهوهی بكهین.
یهكهمجاربزووتنهوهیهكیسیاسیلهههناویكۆمهڵگهیئێمهدروستببێت،
كهڕۆحێكیمۆدێرنیههبێت.بهپێچهوانهیههمووبزووتنهوهسیاسییهكانی
لهگهڵ ڕاستهوخۆ پهیوهندییهكی له خاڵییه ئێستا تا كه كوردوه، مێژووی
پرۆژهیمۆدێرنهوپرۆژهینوێكردنهوهیكۆمهاڵیهتی.ههرلێرهوهبایهخیئهم
بونیادو لهسهر ئیشكردنه ئومێدی، نیازو كه دهردهكهوێت، لهوهدا پڕۆژهیه

پێكهاتهیكۆمهڵگهیكوردی.
دووهم:یهكێكیترلهسیفهتهگهورهكانیئهمبزووتنهوهیه،غیابیئایدۆلۆژیایه.
ئهگهرتهماشابكهینلهشۆڕشیتونسومیسرولیبیادا،بهگشتیئهمبزووتنهوه
سیاسییانهیلهئێستاداههن،تائهندازهیهكیزۆرئایدۆلۆژیانادیاروغایبهو
بوونینییه.بهپێچهوانهیزۆربهیئهوبزووتنهوهسیاسییانهیكهلهسهدهی
دهكهوین بزووتنهوهیهكیسیاسی بهر ئێمه بهدهگمهن كه بینیمانن، بیستدا
یان نهبێت، بزوێنهری ئایدۆلۆژیا یاخود بێت، غایب تیادا ئایدۆلۆژیای كه
كه لهوهی بریتییه ئایدۆلۆژیا نهكردبێت. تیۆریزهی پێشوهخته ئایدۆلۆژیا
تۆپێشوهختدهستبهچاالكییسیاسیبكهیتووێنهیهكیپێشوهختتبۆ
فۆڕمی دهوێت. پێشوهختچیت دیارهكه واته كۆمهڵگهههیه. پاشهڕۆژی
پێشوهخت ههموو چاوته. لهبهر پێشوهخت دهتهوێت، كۆمهڵگهیهی ئهو
دهزانینكهماركسییهككهشۆرشدهكات،چجۆرهفۆڕمێكیكۆمهاڵیهتیی
دهوێتودهیهوێتكۆمهڵگهبهرهوچشێوهیهكبهرێت.یانكهكهسێكسهر
بهئیسالمیسیاسییه،پێشوهختدهزانینفۆڕمیئهوكۆمهڵگهیهیدهیهوێت
بونیادیبنێت،چجۆرهفۆڕمێكه.یانناسیۆنالیستێكیتوندڕهو،پێشوهخت
لهچوارچێوهیخوێندنهوهمانبۆهێڵهئایدۆلۆژییهگهورهكانییهوه،دهزانین

چۆنوێنهیكۆمهڵگهدهكاتوڕهنگڕێژیدهكاتهوه.

غیابیئایدۆلۆژیایهكێكهلهسیفهتهسهیروگهورهكانیكهئهمساتههێناویهته
ههرهسیسیستهمی لهگهڵ ئایدۆلۆژیاكان ههرهسیی دهزانین ئێمه پێشهوه.
خۆرههاڵتدا ئهوروپای له كۆمۆنیسی سیستهمی دهستپێدهكات. كۆمۆنیستی
ههرهسیهێناوسهدایئهوههرهسهگهورهیهبهشێوهیهكلهشێوهكاندهگاته
كۆمهڵگهكانیئێمه.ئایدۆلۆژیاكانتائهمساتهشلهواڵتانیئێمهدازیندوون.
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یاخود ماركسیهت، یان عهرهبییهكان، ناسیۆلیستییه ئایدۆلۆژیا نموونه: بۆ
ئیسالمیسیاسی.

چهند كۆمۆنیزمهوه، بلۆكی ههرهسهێنانی لهدوای خۆرههاڵتدا ئهوروپای له
شۆڕشێكدهبینین.شۆرشلهسڕبیاوئۆكرانیا،جۆرێكلهشۆڕشبوون،كهتا
ئهندازهیهكئامادهییئایدۆلۆژیا،كهمبوون.بهاڵملهخۆرههاڵتیناوهڕاستداو
ئایدۆلۆژییهكان، زهلكاوی بنێین ناوی دهتوانین كه ئێمه، وهكو واڵتانی له
كهئایدۆلۆژیاگهورهكانلهمواڵتانوشوێنانهداقهتیسبوونوهێزیخۆیان
لێرهتاقیدهكهنهوه،دهبووخهونبهشۆڕشێكیانبزووتنهوهیهكیسیاسیی
گهوره شهپۆلێكی دهبینین ئهمڕۆ بهاڵم ببینین. ئایدۆلۆژیاوه بێ گهورهی
پرسیارهكه نییه. لهپشتی دیاریكراو، ئایدۆلۆژیایهكی شهپۆله ئهم ههیه،
یان بكهین؟ ئایدۆلۆژیا بهبێ شۆڕش دهتوانین بهراستی ئایا كه لهوهدایه
سیستهمبهبێئایدۆلۆژیابگۆڕین؟ئایاكێشهیشۆڕشلهگهڵئایدۆلۆژیادا،
پرسیارێكی پێموایه تهنها، به ئێمه بۆ نییه پرسیارێك ئهمه كوێدایه؟ له

گرنگهبۆههموومرۆڤایهتی.
ههرهسیئایدۆلۆژیاگهورهكانتاچئهندازهیهكوادهكاتئهگهریشۆڕشبهبێ
ئایدۆلۆژیامومكینبێت.ئایابهدیلێكبۆئایدۆلۆژیاههیه؟ههڵبهتبهبۆچوونی
من،دهبێتبهدووحاڵهتهوه.حاڵهتێكیانئهوهیه،نهبوونیئایدۆلۆژیاڕهنگه
وابكاتههندێكمهترسیخۆشیههبێتلهوهیكهگۆڕینتهنیالهسهرئاستی
نایانهوێتسیاسهتبگۆڕن.بۆ ئایدۆلۆژیاكانتهنها سیاسیداقهتیسببێت.
نموونه:ماركسیهتتهنهانهیدهویستقهیسهریهتبگۆڕێت،بهڵكودهیویست
ژێرخانی بهرههمهێنانو پهیوهندییهكانی كۆمهاڵیهتیو ئابووریو سیستهمی
كۆمهڵگهوسهرخانیكولتووریوئاستیپهیوهندییفيكریلهنێوانقوتابخانه
دهكات، دهستكاری سیستهمهكه تهواوی ئایدۆلۆژیا بگۆڕێت، فیكرییهكاندا
نهكتهنهاههرهمیسیاسییانبهشیسهرهوهیسیستهمیسیاسی.تهنها
ئایدۆلۆژیاكان، بهبێ ئێمه ئێستا بهاڵم ناگۆڕێت. سیاسییهكان دهموچاوه
لهبهردهمئهومهترسییهداینكهتهنهاسیاسییهكانودهموچاوهكانبگۆڕین،

بهاڵمخودیسیستهمهكهلهژیرهوهوهكخۆیبمێنێتهوه.
ئایادهكرێتسیستهمبهبێئایدۆلۆژیابگۆڕین؟ئهمهپرسیارهگهورهكهیه.به
بۆچوونیمن،دهكرێتلهڕێگهیفهزایكراوهوكارلێكیبهردهواموئامادهبوونی
واته بدۆزینهوه. ئایدۆلۆژیا بۆ بهدیلێك ڕهخنهییهوه، فيكری بهردهوامی
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به تهنها بكهینوشۆڕش پێشنیار كۆمهڵگه بۆ فۆڕم یهك ئهوهی لهجیاتی
كراوه فهزایهكی به ببێت بهڵكو كایهیهوه، بێته پرۆژهیهكهوه تیۆرییهكو
دهكرێت بۆچوونهكاندا. ههموو لهنێوان بێت ڕهخنهیی فهزایهكی تیایدا كه
ئێمه ئێستا كهمبكهینهوه. ئایدۆلۆژیا نهقسی غیابو زۆر ئهندازهیهكی تا
لهبهردهمبزووتنهوهیهكیسیاسیداینلهكۆمهڵگهیكوردیدا،كهئایدۆلۆژیای
نییه.ئایدۆلۆژیاكانلهوبزووتنهوهیهداههن،بهاڵمناوێرنبیكهنبهشۆڕشی
خۆیان.ماركسییهكانلهبهردهركیسهراههن،بهاڵمناتواننوناوێرنبڵێنئهمه
شۆڕشێكیماركسییه.ئیسالمییهكانههن،بهاڵمناتواننوناوێرنبڵێنئهمه
بهاڵم ههن، توندڕهوهكانیش ناسیۆنالیسته ههروهها ئیسالمییه. شۆڕشێكی
ئهوانیشناتواننبیكهنبههییخۆیان.هیچكهسێكناتوانێتوناوێرێتبڵێت
ئهمههییمنهبهتهنها،لهبهرئهوهیفهزایهكیسیاسییكراوهههیهكهلهناو
ئهوفهزایهدا،ئهگهریژیانهوهومانهوهئهوهیهتهنهاوهكخاڵێكتهماشای
خۆتبكهیت،نهكتهواویدیمهنهكهداگیربكهیت.كێشهومهترسییهكهئهو
داگیربكات. دیمهنهكه تهواوی ئهگهرهكان له یهكێك كه دروستدهبێت ساته
بۆیهئهمساتهجگهلهكارلێكیفیكریودیالۆگوبیریڕهخنهیی،ئهگهرێكی
تروئهڵتهرناتیڤێكیترمانلهبهردهستدانییهكهئهونوقسانییهپڕبكهینهوه

كهنهبوونیئایدۆلۆژیادروستیكردووه.
خاڵیسێیهم:ئهمفۆڕمهلهخهباتكۆتاییبهشێوهیهكیزۆردێرینوبنبهستی
خهباتیئێمههێنا،كهخهباتینهێنییه.ههمووشۆڕشهكانیپێشوویكوردو
بزووتنهوهسیاسییهكانیتریكورد،تائهندازهیهكفۆڕمیسهرهكیوشێوازی
خهباتیان،خهباتینهێنیبووه.لهخهباتینهێنیداتاكئهوئامادهگییهله
دهموچاوی دیاره ئهوهی نین، دیار دهموچاوهكان نییه، ئاشكرایهی ڕووو
سهرهكیحیزبه.لهساتێكداحیزبدهبێتهبكهرییهكهموشێوهپیرۆزییهك
وهردهگرێت.بهبۆچوونیمن،پیرۆزییحیزبكهلهمێژوویچهندساڵهی
كوردیدادهژی،لهماوهیحهفتابۆههشتاساڵیڕابردوودا،حیزبشوێنێكی
زۆرگرنگوسهنتراڵیههبووهكهبۆخهباتینهێنیدهگهڕێتهوه.لهخهباتی
دیاره. لهگهڵحیزبدا تهنهاسهرۆك تارمایین. نینو دیار مرۆڤهكان نهێنیدا
ههموو ئاشكرا خهباتی فۆڕمی له دهبینین، سهیر زۆر جیاوازییهكی ئێستا
ئهوانهیكهقسهدهكهین،دهموچاوماندیاره.بهاڵمئهوانهیكهناڵینالیایان
سووتاند،سوڵتهنودهموچاویاندیارنییه.لهكاتێكدالهپێشتردادهسهاڵت
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پرۆسهكه ئێستا نهبوو. دیار بهاڵمخهڵكدهموچاوی بوو، دیار دهموچاوی
ئێمهدهموچاوودهنگوقسهكانماندیارن،بهاڵم بووهتهوه. تهواوپێچهوانه

دهسهاڵتناچارهدهموچاویخۆیبشارێتهوه.
گۆڕانكارییهكی ئاشكرا، خهباتی بۆ نهێنییهوه خهباتی له گۆڕانكارییه ئهم
ستراتیژیوگرنگه.لێرهدادهكهوینهبهردهمدووحاڵهتهوه:بهبۆچونیمن
ئایاگواستنهوهلهخهباتینهێنيیهوهكهتیایداحیزبوسهرۆك،موقهدهسو
ڕهنگو بهدهنگو تاك تیایدا ئاشكراكه بهرهوخهباتێكی یهكهمن، بكهری
لهئێمهبهدهنگوڕهنگیخۆمان ئامادهیهوههریهكێك جهستهیخۆیهوه
لێرهئامادهین،بهرهوچیماندهبات؟ڕاستییهكهیمهترسییهكههیه،ئهویش
ئهوهیهكهئهمهگواستنهوهیهكبێتلهقودسیهتیحیزبهوهبۆقودسیهتی
ئهوه ئاگاداری بكهینو ڕهچاوی سهرهتاوه له دهبێت حاڵهتێكه ئهمه تاك.
ببین.دهشێتیهكێكلهتاكهكانكهكهسایهتییهكیكاریزمیههیه،بتوانێت
لێرهوهزۆرگرنگه دابپۆشێت. تر بێتهجێگهیپێشهوهوههموودهنگهكانی
ڕۆحیئهوچركهساتهتێبگهینكهچركهساتێكه،تیایداگواستنهوهلهخهباتی
یهكڕهنگییهوه له گواستنهوه له بریتییه ئاشكرا، خهباتی بهرهو نهێنییهوه

بهرهوبێشومارڕهنگی.
بۆئهوهیههموومرۆڤهكاندهنگیانههبێت،بالێبگهڕێنینمینبهرهكانئهو
به نا سیاسی پلۆرالیزمی بێت. دیار پێوه پلۆرالیزمهی فرهڕهنگیو شێوه

تهنها،ههتاپلۆرالیزمیتاكییش.
ئهوان. به بدهین مینبهرهكان پێویسته نهدهبیستران، سادهكان مرۆڤه
پێویستهئهوانقسهبكهن.ئهوهیچهندساڵهلهمێژوویئێمهكپدهكرێتو
لێرهدا ئا بێتهوهسهرهوه. ئهوان دهنگی گرنگه ئهوانه. دهنگی دهكوژرێت،
بدهم، بنیامین والتهر چهمكێكی به ئاماژه كه دهزانم زهروریهتی به من
ناونیشانی نۆڤۆز ئهنگلۆز فيكردا له بهناوبانگه. نۆڤۆز( )ئهنگلۆز به كه
تابلۆكه كلیڤ(ه. )پاوهر بهناوبانگ، شێوهكاری هونهرمهندی تابلۆیهكی
له دهشوبهێنرێت. مێژوو فریشتهی به جار زۆر كه فریشتهیهكه ڕهسمی
دهمی كردوونهتهوهو زهق چاوهكانی كه ههیه فریشتهیهك وێنهی تابلۆكهدا
ژێریهوه له بهاڵم دهیبات. بایهك كردوونهتهوهو باڵهكانی داچهقاندووهو
بنیامیندهڵێت وێرانهیهكیگهورهههیه.وێرانهیهككهڵهكهدهبێت.ڤاڵتهر
ڕابردوودا، خۆیو پێی ژێر له دهبینێت مێژووه. فریشتهی فریشتهیه، ئهم
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دهنگی چهند كراوو كپ دهنگی چهند كــوژراوو شتی چهند وێرانهیهكو چ
كه دهنگانهیه ئهو خۆیان. له گوزارشت نهیانتوانیوه كه ههیه، شاراوهت
كوژراونوفهرامۆشكراون،بهبێئهوهیدهنگیانببیستێتهوه،فریشتهیمێژوو
بایهك ئهوهی لهبهر بكات، بۆ هیچیان ناتوانێت بهاڵم دهكات، تهماشایان
ههیهدهیفڕێنێت،كهبایداهاتووه.چهمكیئهنگلۆزنۆڤۆزلهفيكریڤاڵتهر
گرنگه. چهمكێكی سیاسیدا، سۆسیۆلۆژیای كۆی له سهنتراڵییهو بنیامیندا
كه فریشتهییهیه نیگا ئهو ئێستا بۆ سهرنجڕاكێشه، من الی ئهوهی بهاڵم
بهوهی وهستاوین، كپكراو دهنگی له گهوره وێرانهیهكی لهسهر ئێمه ئێستا
ئهم گرنگیی بێدهنگكراو. مرۆڤی كوژراوو دهنگی له پڕه ئێمه مێژووی كه
ئهو ئهوهیه مرۆڤهكانه، ئاشكرای خهباتێكی ساتهوهختی گرنگیی كه ساته
سهرسامهی نیگا ئهو بێنهوه. بكهنهوهو قسه سهرلهنوێ كوژراوانه دهنگه
فریشتهیمێژوونهبێتههۆیئهوهی،بایداهاتووبهشێوهیهكبێت،دهنگی
كوژراوهكانیڕابردووشمانلهبیرباتهوه.ئهمهساتێكهكهتیایدائهگهرهكانی
پاشهڕۆژلهگهڵدهنگهكوژراوهكانیڕابردوو،پێكهوهدهبن.چونكهئهوهیله
قوربانییهكان. ڕابردووی نهوهك جهلالدهكانه ڕابردووی ناشیرینه، ڕابردوودا
بێدهنگكراونو ئهوانهی ڕابردووی بكهینهوه. ڕهفز ڕابردوو ههموو ناتوانین
تهنها ئهمه بكاتهوه. خۆی قسهی بێتهوهو سهرلهنوێ دهبێت قوربانین،
ئهگهریشه،تهنهاساتێكیشهلهمێژووداكهدهشێتلهبهردهمئهوئهگهرهدا
ببین،كهبتوانینئهودهنگوئهگهرهكوژراوانهسهرلهنوێزیندووبكهینهوهو

بیهێنینهوهسهرشانۆیسیاسی.
چوارهم:خاڵێكیگرنگیتركهلهمپرۆسهیهیكهئێستالهواقیعیسیاسیی
پهیوهندیی دووبارهڕێكخستنهوهی له جۆرێك ئهوهیه ڕوودهدات، كوردیدا
سهدهی چهرخی بهدرێژایی كۆمهڵگهدا. له ئهنارشییهته دیسپلینو نێوان
پێچهوانهی به دیسپلینه. پڕ زۆر واقيعێكی ئێمه، سیاسیی واقیعی بیست،
زۆربۆچوونهوهكهدهڵێنواقیعیسیاسییئێمه،واقیعێكیناڕێكوفهوزایه.
ههمیشهواقیعیئێمهواقیعێكبووه،بهئاڕاستهیدیسپلینئیشیكردووه،
ئێمهدا، كۆمهڵگهی له دهیبینین ئێستا حیزب كه گهورهی كۆنتڕۆڵه ئهو
نامومكین ئهستهمو تاڕادهیهك شكاندنی كه گهورهیه، زۆر كۆنتڕۆڵێكی كه
دیاره.چونكهحیزبچووهتهناوههمووپێكهاتهیكۆمهاڵیهتییهوه.لهههموو
بهرهنجامی ئهمه ههیه. فهرمانگهیهكدا كۆمهاڵیهتیو خانهیهكی خێڵو ماڵو
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پرۆسێسێكیدیسپلینیدوورودرێژه،كهلهیهكساتدادهستیپێنهكردووه.
دیسپلینی پرۆسهیهكی بهناو حیزبهوه لهالیهن ئێمه كۆمهڵگهی سهدهیهكه
بڕوایئێمه،ههموو سهرتاسهریدادهڕوات.مۆدێلیحیزبیستالینی،كهبه
حیزبهكانیئێمهحیزبیستالینین،بهوحیزبانهشهوهكهماركسینین،ههتا
ئیشیان لینین فۆڕمی به شێوهكان له شێوهیهك به ئیسالمییهكان حیزبه
كردووه.فۆڕمیڕێكخراوهییان،فۆڕمێكیلینینییه.بهبڕوایمن،دیسپلینله
كۆمهڵگهیئێمهدا،یاسایهكیسهرهكیبووه.مێژوویئێمهئهوساتهیتیادا
نییه،كهئهنارشیهتوناڕێكیبیگێڕینهوهبۆی.ئێستائهوشاتهیهكهشتێك
لهناڕێكیدێتهوهناوسیستهمهكه،كهزۆرگرنگه.چونكهههمووكۆمهڵگهیهك
ئهنارشیهتیشو له شتێك به بهڵكو تهنها، به ناكات ئیش دیسپلین به
پێویستیمان چهنده كۆمهڵگهدا لهناو دهكات. ئیش ناڕێكی له شتێك به
كه ههیه هێزێك به پێویستیمان ئهوهندهیش ههیه، دیسپلین ڕێكیو به
ڕێكبخهیتهوه، كۆمهڵگه بتوانیت ئهستهمه چونكه ڕیكخستنهوهیه. هێزی
ئهم بكهیت. دروست فهوزا له ساتێك ناڕێكیو له ساتێك نهتوانیت ئهگهر
فهوزایه،فهوزایهكیداهێنهرانهیهوتێكشیكێنهرانهنییه.فهوزایهكهكۆمهڵگه
دهربازی خۆی دیسپلینهكانی پێشینهی سنوری له تا پێیهتی، پێویستی
له ئهندازهیهك تا ئێستادهیبینین،گهڕانهوهیساتێكی ئهوهی بۆیه ببێت.
ئهنارشیهتانهیهبۆناومێژووكهزۆرگرنگهئامادهبێت.ئێمهلهسهدساڵی
فيكرو بۆ حیزبین تهواوهتی كۆنتڕۆڵكردنی دیسپلینو كوشتهی ڕابــردوودا

بیركردنهوهوخهیاڵ.
ههیه، ئــازادی له ساتێك به پێویسی خهیاڵ بیركردنهوهو فیكرو ئێستا
ڕاستگۆ ئهگهر لێرهوه ههیه. قاڵبانه سنورو ئهو تێكشكاندنی به پێویستی
كه ساتهیه ئهو ئهمه بێت، تیادا داهێنانمان توانای خۆمانو لهگهڵ بین
بهراستیههموومرۆڤهكاندهتواننداهێنهربنبهشێوهیهكلهشێوهكانوكارا
باوكو بن.چونكهساتێكههیهكهساتیالوازبوونیدیسپلینهكانومردنی
الوازبوونییهتی.زۆرگرنگهكۆمهڵگهئهوساتهئۆدیبییه،ئهوساتیكوشتنی
دوێنێ باوكی كه لهوساتهدایه مهترسییسهرهكی بژی. بهچێژهوه باوكه
الوازوپیردهبێت،تۆیهكسهرلهبیریدروستكردنهوهیباوكیدووههمدابیت.
ئێستائێمهپێویستیمانبهوساتهیهكهساتیمردنیباوكبژینوچێژیلـێ
ببینین،نهوهكبیرلهوهبكهینهوهباوكیدوایئهمهكێیه.حهتمهنكۆمهڵگه



670

خۆیڕێكدهخاتهوه،باوكیدووههمدێتهوهپێشێبهاڵمدهبێتباوكێكبێت
بهسیفهتهكانیباوكیپێشووهوهنهبێت،بهاڵمئهمساتهلهئێستابۆئێمه
گرنگه،كهچێژلهنهبوونیباوكوالوازبوونوزهلیلبوونیببینین.ئهمهئهو
كۆمهڵگه، وهك چ مرۆڤو وهك چ حهقمانه ئێمه كه ئهنارشییهتهیه ساته
ساتێكی ههم دهبێت، داهێنهرانه ساتێكی ههم چونكه ببینین. لـێ چێژی
دهبێت. داهاتوومان لهسهر قووڵی دهرهنجامی كه دهبێت فیكریش ڕۆحیو
مومكین دهكات،چونكه تهجاوزی كۆمهڵگه وتم وهكو دهبێت ئهمهساتێك
بژی. ئهنارشییهتانهدا ساته ئهم لهناو كۆتایی تا بتوانێت كۆمهڵگه نییه
ئهو دهمێنێتهوهو یادهوهریماندا له ههمیشه چونكه گرنگه، ساتێكی بهاڵم
بانگكردنهوهی قودرهتی بكهینهوه. بانگی دهتوانین كه دهداتێ هێزهمان
ئهنارشییهتهو ساته ئهو پێشینهماندا مێژووی له ئێمه گرنگه، ساته ئهم
ناڕێكییهماننییه.بهاڵمكهدهگهینهساتێكیمێژوویوهها،ههستدهكهین
ئهم ههمووسیستهمێكدا لهگهڵ بهردهوام دهتوانین ههیه. مێژوویهكمان كه
لهسهر مهترسییهك وهكو ههمیشه بكهینهوهو بانگی زیندووبكهینهوهو ساته

ههمووباوكهكانئامادهببێت.
پێنجهم:ههوڵدهدهمبهكورتیتهواویبكهم،ئهویشئهوهیهكهیهكێكلهو
تیۆرو لهنێوان پهیوهندییه لێرهدهیبینم،گۆڕینی ئێستامن گرنگانهی شته

پراكسیزدا.
كورد، پێشینهی سیاسییهكانی بزووتنهوه ههموو بكهین، تهماشا ئهگهر
ههمیشه ناوهڕاستدا، خۆڕههاڵتی له سیاسییهكان بزووتنهوه سهرجهم یان
دهڵێت كه لینین بهناوبانگهی قسه ئهو ههبووه. تیۆرییهكیشۆڕشگێڕانهی
له تیۆرییهكیشۆڕشگێڕی.« بهبێ نییه بزووتنهوهیهكیشۆڕشگێڕی »هیچ
هیچ بووه. چاالك ناوهڕاستدا، خۆڕههاڵتی تهواوی ئێمهو سیاسیی واقیعی
بزووتنهوهیهكیسیاسیلهواڵتانیئێمهبهبێتیۆرییهكیشۆڕشگێڕانه،نییه.
كایهیی له دهبینین پراكسیزه كایهیی سهربهخۆیی له جۆرێك ساته ئهم
پێشتریش نییه. زهقمان سیاسیی تیۆرییهكی دهبینین یهكهمجاره تیۆردا.
كه نییه زهقیشمان تیۆرییهكیسیاسیی نییه. زهقمان ئایدۆلۆژیایهكی وتم:
بێت. وهكیلی دهلیلو یان بكات لهسهر ئیشی سیاسییه بزووتنهوه ئهم
مادامتیۆرییهكیسیاسییزهقماننییه،بهاڵمپراكسیزێكیسیاسیمانههیه،
ئهوهیكهئێستادهیبنینپترئیرادهیهكیسیاسییه،كهپاشخانێكیتیۆریی
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لهپشتهوهنییه.بهاڵمدهبێتئهوهمانلهبیرنهچێت،ونبوونیپاشخانیتیۆری
بهمانایونبوونیفيكرنایهت.دهشێتفيكریشۆڕشگێڕییانفيكرێككه
جیاوازی بهاڵم بێت. ئاماده لهپشتهوه ههمیشه گۆڕینه، پرۆژهی ههڵگری
نییه بریتی فيكر زۆرگهورهیه. تیۆرهدا،جیاوازییهكی لهگهڵ فيكر لهنێوان
ڕهسم دیمهنهكهی ههموو پێشوهخت كه پرۆژهیهك داخــراوو قاڵبێكی له
دهكات. ڕهسم دیمهنهكه تهواوی كه هێزهی لهو بریتییه تیۆره كردبێت.
تهواویئهوحاڵهتهیكهدهبێتشۆڕشلهسهریبڕواتوشۆڕشگێڕڕهچاوی
بكات،لهسلوكیشهخسییشۆڕشگێڕهوه،تاوهكوئهوپرۆژهكۆمهاڵیهتییهی
ناكات، ئهمه فيكر بهاڵم دهستنیشاندهكات. ههمووی تیۆره پێیهتی، كه
بهڵكوتهنیابهرگریلهههندێكبههادهكاتوجۆرێكلهئێتیكدێنێتهناو
ههندێك له بهرگری بهوهی دهكات ناچار شۆڕشگێڕ خهڵكی سیاسهتهوهو
بنهمایئهخالقیناوشۆڕشبكهن،یانلهناوبزووتنهوهیسیاسیدا،نهوهك
بهرگریلهفۆڕمێكیدیاریكراویكۆمهڵگهبكهن.زۆرجیاوازهبهرگریلهیهك
شێوهیتایبهتیكۆمهڵگهبكهیتیانبهرگریلهفهزایهكیكراوهبكهیت،كه
تیایداههمیشهههمووئهگهرهكانقابیلیگفتوگۆن.ئهمهساتێكهكهتیایدا
دوێنێ تا دهترازێن. یهك له ئهندازهیهك تا پراكسیز كایهی تیۆرهو كایهی
ئهو تهنیا وابووه. كۆیله وهكو تیۆرییدا، كایهی لهبهردهم پراكسیز كایهی

شتانهیجێبهجێكردوون،كهكایهیتیۆرهپێشكهشیكردوون.
پهیوهندیینێوانپراكتیكوتیۆره،وهكپهیوهندیینێوانخزمهتكاروئاغهكهی
وابووه.لهمساتهداجۆرێكلهسهربهخۆییبۆكرداریسیاسیدهگهڕێتهوه.
جۆرێكلهسهربهخۆییبۆپراكسیزیسیاسیدهگهڕێتهوه.پراكسیزیسیاسی
لهوهدهكهوێتتهنیاملكهچیتیۆرییهكیدیاریكراوبێت،بهڵكوسهربهخۆیی
بهاڵم شتێكه، ههموو ساته ئهم من، بۆچوونی به بۆیه وهردهگرێت. خۆی
ساتێكیماركسییانهنییهلهمێژوودا،بهڵكوساتێكینیچهوییهزیاتر.ساتی
گۆرین ئیرادهیهكی تیۆره. ئیشكردنی ساتی نهوهك ئیرادهیه، ئیشكردنی
ئیشكردن ئیرادهیهكی گۆڕان. ڕاستهقینهی تیۆرییهكی بهبێ بهاڵم ههیه،
لهههمووكۆمهڵگهیهكداههبێت.دهبێتكۆمهڵگه ههیه،كهزۆرگرنگهكه
قودرهتیههبێتپهرچهكرداریخێراوههنووكهییههبێتوچاوهڕوانیتیۆره
نهكات.ئهمهبهمانایدهركردنیفيكرنایهت.ئهگهربگاتهئاستیدهركردنی
بهو ئهگهر بهاڵم بێت. كۆتایی فاشیهت به ڕهنگه چونكه ترسناكه، فيكر،
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ئاستهبێتكهنههێڵێتفيكرڕێگربێتلهبهردهمبیركردنهوه،ئهوهساتێكی
گرنگه.بۆیهمنواتێدهگهمئهوساتهدهگهڕێمهوهبۆیهكێكلهتێكستهكان
كه)هاملێت(یشكسپیره.ئهمساته،ساتیئهنتیهاملێتییه.هاملێتئهو
پاڵهوانهیهكهبیركردنهوهناهێڵێتئیشبكات.ڕستهبهناوبانگهكهیهاملێت
كهدهڵێت»بیركردنهوهوامانلێدهكاتكهترسنۆكبین.«ساتێكلهمێژوودا
ههیه،كهدهبێتنههێڵینبیركردنهوهوامانلێبكاتترسنۆكبین.ئهمساتهی
ئیرادهیهكی بهاڵم نییه، ئێمهتیۆرهیهكمان ساتانه. لهو یهكێكه ئێستایش،
ڕێكخستنهوهی به پێویستی ئیشكردنه، ئیرادهی ئهم ههیه. ئیشكردنمان

كێڵگهیكاركردنیسیاسیمانههیه.

له 2011-3-19 ڕۆژی كه عهلی(ه، )بهختیار كۆڕێكی دهقی ئهمه تێبینی:
دانیشتنێكلهگهڵكۆمهڵێكنووسهروڕوناكبیرلهسلێمانیپێشكهشیكرد.

بهڕهزامهندیخۆیلهكۆنسێپتباڵودهكرێتهوه.
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دهخاته شت دوو گریمانهی »نوێنهرایهتیکردن« وشــهی
که کهسێك و نوێنهرایهتیدهکات که کهسێك بهردهستمان.
و نوێنهرایهتیدهکات که گرووپێك یاخود نوێنهرایهتیدهکرێت
گرووپێكکهنوێنهرایهتیدهکرێت.تهنهائهوکاته»نوێنهرکار«
کۆپیيهکی ههمووچرکهسیاسیيهکاندا له که شهرعیهتیدهبێت
دروستی»نوێنهرکراو«بێتووهكئهوقسهبکاتووهكئهو
بیربکاتهوهووهكئهوحهزوویستوپێداویستیوئارهزووهکانی
و الیدا مۆدێله لهم »نوێنهرکار« چرکهیهك ههر دهرببڕێت.
»خیانهت« چهمکی ئیدی کاریکرد، دیکهدا ئاڕاستهیهکی به
که پهیوهندیهی ئهو بهسهر فهرزدهکات خۆی و دهردهکهوێت
نوێنهرکار بهیهکهوهدهبهستێتهوه.که نوێنهرکراو نوێنهرکارو
وهك نوێنهرکراوهکان بهرژهوهندیيهکانی له گوزارشت نهیتوانی
ئهوهیکهههنبکات،کهنهیتوانیوهكئهوانقسهبکات،وهك

ئهوانخهونببینێت،واتهخیانیلێکردوون.
کۆمهڵگهیهك، تاکهکانی نوێنهرایهتیکردندا، دیمۆکراسی له
یهكبهیهكبهردهوامقسهناکهن،ئهوهیبهردهوامقسهدهکات،
لهبریئهوانوبهناویئهوانهوه،ئهوکهسانهنکهشهرعیهتی
له مۆدێله ئهم مهترسی پێبهخشیون. نوێنهرایهتیکردنیان
ئامادهیه ههمیشه ئهگهرێکی خیانهت که لهوهدایه دیمۆکراسی
ساتهوهختێکدا لهههر بهردهوام چاودێریی دهزگاکانی بهبێ و

دهتوانێتئاڕاستهیپرۆژهوئهکتهرهکانبگۆڕێت.

د.عادلباخهوان

پرسینوێنهرایهتیکردنیسیاسیلهکۆمهڵگهیکوردیدا

کۆمەڵگایئێمە
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لهههمانکاتدادیمۆکراسیناتوانێتچوارچێوهیهکیکۆنکرێتیبهخۆیببهخشێت
که مانایهی بهو نوێنهرایهتیکردن، ئیشکالیهتی ههمیشهیی ئامادهیی بهبێ
ئهو لهنێوان ئیختیار له سیاسیيهکاندابریتیبێت حیزبه نێوان له ئیختیار
ئهکتهرانهداکهبهرگریلهچهندناوهندێکیبهرژهوهندیوخهونوخواست
وپێگهیکۆمهاڵیهتیجیاوازدهکهن.لێرهدابهتهنهاگرفتدیمۆکراسینیيه،
بهرژهوهندیانه ئهو گهر کۆمهاڵیهتيیهکانیشه. بهرژهوهندیيه سروشتی بهڵکو
دیاری سنورهکانیان دانهڕێژرابێت، بۆ چوارچێوهیان نهکرابن، بهدهزگایی
الوازدهبێت. تهواو نوێنهرایهتیکردنیان گریمانهی نهناسرێنهوه، و نهکرابێت
کۆمهاڵیهتیيهکاندایه گرووپه خودی لهئهستۆی زۆری بهشێکی کارهش ئهم
داواکاريیهکانیانه، بهدهزگاییکردنی ئهوان ئهرکی سیاسيیهکان. حیزبه نهك
ئهرکیحیزبهسیاسیيهکانیشبهدهزگاییکردنیوهاڵمیئیجابیهبهوداواکاری
سهرشانیان ئهرکهی بهم کۆمهاڵیهتیيهکان گرووپه چهند بهرژهوهندیانه. و
ههستن،هێندهشدیمۆکراسیبههێزدهکهن،چهندیشئهمئهرکهبهحیزبه
سیاسیيهکانببهخشن،هێندهشبهشداریدهکهنلهالوازکردنیدیمۆکراسیدا.
گرووپی ڕۆشنبیران، گرووپی نموونه )بۆ کۆمهاڵیهتیانهی گرووپه ئهو
ڕۆژنامهنووسان، گرووپی کرێکاران، گرووپی ژنان، گرووپی خوێندکاران،
گرووپیالوان،هتد.(کهدهتواننچوارچێوهبهداواکاریوبهرژهوهندیيهکانیان
ببخهشن،دهبنبهدینهمۆیملمالنێکۆمهاڵیهتیيهکانکهیهکێکهلهمهرجه
سهرهکیيهکانیههرسیستهمێکیدیمۆکراسیبههێز.بێگومانئێمهجیاوازی
ئهو شۆڕش »ملمالنێ«وه. چهمکی و »شۆڕش« چهمکی نێوان دهخهینه
ئامانجی کاردهکات. دیمۆکراتیيهکاندا پانتاییه لهدهرهوهی که چرکهساتهیه
شۆڕشبریتینيیهلهدهستنیشانکردنیقهیرانێکیکۆمهاڵیهتیکهلهڕێگای
ملمالنێوهشیاویچارهسهربێت،شۆڕشباوهڕیبهڕیفۆرمنیيه،بهپێچهوانهوه،
ئامانجیئهوبریتيیهلهههڵوهشانهوهیسهرلهبهریسیستهمێكودامهزراندنی
سیستهمێکیدیکهیگونجاویگونجاوکاریگونجاوکراوییهكڕهنگویهك
دهنگوههرئهکتهرێكبڵێت»نهخێر«وهكدوژمنێکیناپاكتهماشادهکرێت

ودهبێتلهناوببرێت.
بهتهنها دهتوانێت و ڕهددهکــاتــهوه شۆڕش چهمکی دیمۆکراسی لێرهوه،
چهمکیملمالنێیحیزبهکانوگرووپهکۆمهاڵیهتيیهکانههرسبکاتوئهمهش
ناودهنرێت کۆمهاڵیهتيیهکاندا زانسته له که شتهی ئهو ئامادهیی بهبێ
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تهنها مهدهنی کۆمهڵگهی ئهستهمه. لهدایکبوونی مهدهنی« »کۆمهڵگهی
پراکتیکیه و کۆنکرێتی چوارچێوهیهکی بهڵکو نیيه، ئهبستراکت چهمکێکی
دهکهین. ئهزموونی و دهکهوێت ههستمان بهر ڕۆژێکدا ههموو ژیانی له و
کۆمهڵگهیمهدهنیچوارچێوهیهکیسهربهخۆیهلهکۆمهڵگهیسیاسیوله
دهسهاڵت.ئهوچرکهیهیکۆمهڵگهیمهدهنیخۆیدهداتبهدهستدهسهاڵت
یانکۆمهڵگهیسیاسیهوه،ئیدیدیمۆکراسیدهبێتبهدروشمێکیکارتۆنی

ولهماناکانیبهتاڵدهکرێتهوه.
پێکهاتهیهکه مرۆیی، دیکهی کۆمهڵگهیهکی ههر وهك کوردی، کۆمهڵگهی
گرووپانه لــهو ههریهکێك و جــیــاواز کۆمهاڵیهتی گــرووپــی چهندین له
زۆر جیاوازه. پهروهردهیی و ئابووری و ئهخالقی ستراکتۆرێکی ههڵگری
نوێنهرایهتی لهیهكکاتدا بتوانێت حیزبێکیسیاسی کوردستاندا له ئهستهمه
کارێکی بکات. جیاوازانه کۆمهاڵیهتیه گرووپه ئهو کۆی بهرژهوهنديیهکانی
یان بێسنورهکان دهمانباتهوهسهرخهونوخهیاڵه ئهفسانهیهکهو یان وا
فیکری سهر دهمانباتهوه و سیاسیه ئهکتهرێکی زهبروزهنگاوی خواستێکی
تۆتالیتاریستێكکهلهداروینیسمیکۆمهاڵیهتیيهوهسهرچاوهیگرتووهوبه
کهرهستهکانیداپڵۆساندنکۆمهڵگهبهکوشتنیجیاوازیيهکانیناچاردهکات.
تازهکان بۆرژوا ورده به دهکرێت که کۆمهاڵیهتیهی، گرووپه ئهو ئهندامانی
و وسلێمانی پارێزگاکانیههولێر ڕاقیيهکانی گهڕهکه له که بهرین، ناویان
و بهرژهوهندیيهکانیانسهد و وخواست دهژین،خهون کهرکوکدا و دهۆک
ههشتپلهجیاوازهلهخهونوخواستوبهرژهوهندیئهندامانیئهوگرووپه
کۆمهاڵیهتیهیکهدهکرێتبهههژارهتازهکانیکوردستانناویانبهرین.گهر
خهونیههژارهتازهکانئهوهبێتکهسهیارهکیسااڵنینهوهدهکانبکڕنبۆ
ئهوهیبیانگهیهنێتهسهرشوێنیکارهتراژیدیهکانیان،خهونیبۆرژواتازهکان
بریتیيهلهگۆڕینیئهوسهیارهیهیکهمۆدێلی2010یهبهمۆدێلی2011گهر
نالهڕوویکۆمهاڵیهتیيهوهلهسهریدهکهوێت.گهرخهونیههژارهتازهکان
خێزانهکانیاندا لهگهڵ ئهوهی بۆ ههینی ڕۆژی چاوهڕوانکردنی له بریتیبێت
سهردانیدهرهوهیشارهکانبکهنوڕێگایدووریانسهیرانگاکانیکوردستان
بێت،بهدووکیلۆگۆشتوچهندنانێکهوه،خهونیبۆرژواتازهکانیکوردستان
و پاریس و دوبهی و ئهستهمبوڵ سهردانی بۆ بهردهوامه خۆئامادهکردنی
تازهکانی ههژاره خواستی گهر هتد. و ئهمستهردام و مهراکیش و لهندهن
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و سلێمانی زانکۆکانی به مناڵهکانیان گهیاندنی له بریتیبێت کوردستان
گهیاندنی کوردستان تازهکانی بۆرژوا خواستی بێگومان دهۆک، و ههولێر
مناڵهکانیانهبهزانکۆکانیفهڕهنساوبهریتانیاوئهمهریکاوئهڵمانیا.گهر
ههژارهتازهکانیکوردستانبهردهواملهخهمیئهوهدابنکهئهوتاکهکارهی
که لهوهدایه تازهکان بۆرژوا خهمی نهدهن، دهستی له ههیانه ئێستا که
چۆنڕووبهرهکانیپێنجهموشهشهمیسهرچاوهیداهاتیانفراوانتربکهنو
بیکهنبهحهوتوههشتونۆوتهنانهتدهش.لهگهڵسهدانجیاوازیتردا
ههژاره کوردستانی له جیادهکاتهوه تهواو تازهکان بۆرژوا کوردستانی که
کۆمهاڵیهتی دیکهی گرووپی دهیان به نموونه دهتوانین بێگومان تازهکان.
لهیهكجیاوازبێنینهوهکهبههیچشێوهیهكولههیچجێگایهکدابهرژهوهندی

وخهونوئارهزووهکانیانبهیهكناگات.
له دهتوانێت که موعجیزهکارهی ئهوحیزبه کامهیه ئاوادا، لهههلومهرجێکی
یهککاتداگوزارشتبکاتلهبهرژهوهندیوردهبۆرژواتازهکانوههژارهگهوره
که کوردیدا، کۆمهڵگهی ڕابــوردووی سااڵنی له گهر کوردستان؟ تازهکانی
سااڵنیخهباتلهپێناویڕزگاریدابووه،حیزبیکوردیتوانیبێتی،بهناوی
ڕزگاریيهوه،بهشێکیزۆرلهگرووپهکۆمهاڵیهتیيهکانکۆبکاتهوه،لهئێستادا
کارێکیوابهشێکهلهموستهحیل.ههرحیزبێكپێیوابێتدهتوانێتبهناوی
کۆمهڵگهی ههموو نوێنهرایهتی و قسهبکات کوردیيهوه کۆمهڵگهی ههموو
کوردیبکاتخۆیلهخۆیدامهترسيیهکیگهورهیهبهسهرخودیکۆمهڵگهی
باسێکی و قسه ههرچهند کوردستان، 2009ی ههڵبژاردنهکانی کوردیيهوه.
زۆرههیهلهسهرکردهیتهزویر،بهاڵملهگهڵئهوهشداڕهنگهلهسهرئاستی
باسمان که تێزهی ئهو سهلماندنی بۆ باشبێت عهینهیهکی سۆسیۆلۆژیا،
کرد.هیچیهکێكلهوهێزانهیکهبهشداریههڵبژاردنهکانیانکردنهیانتوانی
دهرهنجامهکانی نهخشهی بهپێی بهدهستبهێنن. دهنگهکان ههشتای لهسهدا
ههڵبژاردن،پارتیویهکێتی،وهكگۆڕانویهکگرتوووکۆمهڵ،ههریهکهیان
بهتهنهانوێنهرایهتیبهشێكلههاواڵتیانیکوردستاندهکهنوهیچالیهکیان
مافیئهوهیاننيیهبهناویههمووهاواڵتیانیکوردستانهوهقسهبکهن.بهپێی
ئهودهرهنجامانهیکهسایتیفهرمیپهرلهمانیکوردستانباڵویکردووهتهوه
نهخشهیسیاسیکوردستانیپارتیویهکێتیوگۆڕانوکۆمهڵولیستی

نیشاندراوه. خزمهتگوزار
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کێدهتوانێتبڵێتئهمبازنهیهتهنهالهیهكڕهنگپێکهاتووهوتهنهایهك
یهکێتی، پارتی، پێوهرێك بهچ دهکات؟ بازنهکه ههموو نوێنهرایهتی ڕهنگ
و خواست بهناوی دهتوانن شيوعی بزووتنهوه، کۆمهڵ، یهکگرتوو، گۆڕان،

بهرژهوهندیگشتیکۆمهڵگهیکوردیيهوهقسهبکهن؟
ههیمهنهی سهردهمی که لهوهتێبگهن پێویسته کوردستان حیزبهکانی
و تونسی شۆڕشی هــهردوو بهڵگهش باشترین بهسهرچوو، ئایدۆلۆژیاکان
هیچ شته ئهو شتێك، بۆ ئاماژهبن بهتهنها گهر شۆڕشانه، ئهو میسريیه.
بیهوێت گهر کوردی، حیزبی ئایدۆلۆژیاکان. ههموو ههرهسی له جگه نيیه
کوردی کۆمهڵگهی له گرووپێك چهند یان گرووپێك نوێنهرایهتی بهڕاستی
و ویست و دروستیخهون کۆپیيهکی که دهتوانێت کاته ئهو تهنها بکات،
بهدڵنیاییهوه، الیدا، میکانیسمه لهم کاتێك ههر بێت. بهرژهوهندیيهکانیان
نهوهینوێیکوردینهفرهتیلێدهکاتووردهوردهفڕێیدهداتهنێوزبڵدانی

مێژووهوه.
ئهوهیدهستنیشانیبڕیارهکانیئهمنهوهتازهیهدهکاتئاڕاستهئهخالقیو
ئاینيیوئایدۆلۆژيیهکاننیيه،بهڵکوستراکتۆریخهونوبهرژهوهندیوحهز
وخهیاڵدانیانه.ئهوحیزبهکورديیهیکهلهم»بهڵگهنهویسته«تێنهگات،به
ئیسالمیوعهلمانيیهوه،له10ساڵیداهاتوودایان»ئینقراز«دهکاتیاخود

دهبێتبهبابهتینوکتهیبازاڕهکان.

چوونهدهرهوهلهکۆمهڵگهیحیزب
لهپانتاییکوردیداکێڵگهیسیاسیوکێڵگهیکۆمهاڵیهتیدووچوارچێوهی
سهربهخۆوئۆتۆنۆمنینوههیمهنهییهکهمبهسهردووههمداهێندهبههێز
وکارایهلهههرجومگهیهکدابهرههستماندهکهوێت.کێڵگهیکۆمهاڵیهتی
ههڵگریستراتیژیهتوبهرژهوهندیوخهونوخواستوداواکاریسهربهخۆ
نیيه،ئهوهئهکتهرهسیاسيیهکاننکهدهستنیشانیسروشتیههریهکێكلهو
پێیدهوترێت کۆمهاڵیهتيیهکاندا زانسته له کردهیه ئهم دهکهن. ڕهگهزانه
یهکهی بچووکترین ههره نێو بۆ دابهزینیحیزب واته کۆمهڵگه، حیزباندنی
پاشانان و بهڕێوهبرنی سیستمهکانی نێو دهستخستنه و کۆمهاڵیهتی
یهکه ڕهوتــی لهگهڵ هاوئاههنگبێت که ئاڕاستهیهکدا به داڕشتنهوهیان
ههر ئــاوادا ههلومهرجێکی له حیزبدان. کۆنتڕۆڵی لهژێر که گهورهکاندا
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تێکچوونێکی ههر کۆمهاڵیهتی، ملمالنێی به دهبێت سیاسی ملمالنێیهکی
سیاسی بهریهککهوتنێکی ههر کۆمهاڵیهتی، تێکچوونی به دهبێت سیاسی
ناوخۆدهبێت دهرهنجامیشجهنگی و بهریهککهوتنیکۆمهاڵیهتی به دهبێت
بۆ کارناکهن که سیاسیانهی ئهکتهره ئهو ئاماده. ههمیشه ئهگهرێکی به
سهربهخۆکردنیکۆمهاڵیهتیلهسیاسیوبهپێچهوانهوهکاردهکهنبۆبهیهکهوه
دهرهنجامه له تێناگهن و کولتوورین ئهحمهقی کۆمهڵێك یان گرێدانیان،
ڕاهاتوون و وشیارن ئهکتهری کۆمهڵێك یاخود پرۆژهکهیان، تراژیديیهکانی
لهگهڵجهنگیبراکوژیوبهبێئهوجهنگهپڕلهکارهساتانهوبهبێڕژانی
ئهم ئایا نابێت. تێر ئارهزووهکانیان جادهکاندا بهسهر الوان ئاڵی خوێنی
له و پهروهردهنهکراوه کاتیگۆريیهکی که سیاسی، ئهکتهری له کاتیگۆريیه
هاوڕێیهتی دهتوانێت هاتووه، کولتوورهکانهوه بێ بهرهاڵکراوه کۆاڵنه نێو
پرۆسێسیدیمۆکراتیزاسیۆنیکۆمهڵگهیکوردیبکاتونهوهینوێمانلهسهر
بنهمادیمۆکراتهکانبۆپهروهردهبکاتوکێڵگهکانیسیاسیوکۆمهاڵیهتیو
کۆمهڵگهیهکی هیچ له جیابکاتهوه؟ لهیهکتر ئاینی و ڕۆشنبیری و ئابووری
و نێوانچین کۆمهاڵیهتی ملمالنێی ئامادهبوونی بهبێ دیمۆکراسی مێژوویدا
توێژهکانیکۆمهڵگهلهدایکنهبووهولهدایکنابێت.تراژیدیایکوردستانیئێمه
ملمالنێی سهر وهرگێڕدراونهته کۆمهاڵیهتيیهکان ملمالنێ ههموو لهوهدایهکه
جیاوازی، بهبێ کورديیهکانن حیزبه خودی یهکهمیش بهرپرسی و سیاسی
بهناسیۆنالیستوئیسالمیستوچهپهکانیشهوه.حیزبهکورديیهکاننایانهوێت
کۆمهاڵیهتیمان چینی و توێژ و گرووپ ئهوان لهدهرهوهی کوردستانداو له
کام بکهن. ملمالنێ خۆیاندا سهربهخۆکانی داواکاریيه لهپێناوی و ههبێت
ڕێکخراوێکی کۆمهاڵیهتی گرووپێکی هــهر بۆ که ههیه ــوردی ک حیزبی
دروستنهکربێتولهڕێگایئهوڕێکخراوهوهههوڵینهدابێتبهرژهوهنديیهکانی
دوو خێرا بهشێوهیهکی لێرهدا ئێمه دهکرێت کۆنتڕۆڵبکات؟ کاتیگۆریه ئهو
مۆدێلبخهینهڕوو،مۆدێلیئهوروپیومۆدێلیئهمهریکایالتین.لهئهوروپادا،
بهتایبهتیلهفهڕهنساوبهریتانیادا،سهربهخۆبوونیکێڵگهیکۆمهاڵیهتیله
کێڵگهیساسیوئامادهبوونیملمالنێیهکیکۆمهاڵیهتیبههێزلهنێوانچینه
کۆمهاڵیهتيیهکانداهۆکارییهکهمیدیمۆکراتیزهکردنیکۆمهڵگهئهوروپیيهکان
بووه.بهاڵملهئهمهریکایالتیندا،لهبهرئهوهیوهكئێمهخاوهنیمێژوویهکی
درێژلهدیکاتۆریهتوتۆتالیتاریسمنوئێستاوردهوردهلێیاندێنهدهرهوه
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ولهچرکهیهاتنهدهرهوهشداسیاسیيهکانئهکتهرییهکهمیدامهزراندنی
هێنده ديمۆکراسی کۆمهاڵیهتیيهکانن، پێگه بیناکردنی و ئابووری ژێرخانی
الوازهبهدهنکهشقارتهیهكگڕدهگرێتوکۆیکۆمهڵگهدهسووتێنێت.لهم
جۆرهسیستهمانهدا،دروستوهكئهوهیلهکوردستانداکاردهکات،ئهوهی
»ملمالنێی نهك »دهســهاڵتــه« الیهکه ههموو یهکهمی بایهخی جێگای
کۆمهاڵیهتیدروست«کهدهمانباتبهرهوپرۆسێسیخۆ-دیمۆکراتیزهکردن.
پهیوهنديیهکانینێوانکێڵگهیکۆمهاڵیهتیوکێڵگهیسیاسی،لهکۆمهڵگهی
ــوردوودا ڕاب له له ئێمه که تێدهپهڕێت »وهسیتێکدا« به دیمۆکراتیکدا،
ئهکتهره بــهردهم له دهرگاکان ههموو وهسیتهش ئهو بهبێ و نهمانبووه
وهسیتهش ئهو ههیمهنهیان. و کۆنتڕۆڵ فهرزکردنی بۆ وااڵن سیاسيیهکاندا
بریتيیهلهسهندیکاکانوڕێکخراوهسهربهخۆکانیاخودئهوهیکهئێمهله
بیست له کۆمهاڵیهتی. بزووتنهوهی دهنێین ناوی کۆمهاڵیهتيیهکاندا زانسته
بۆ کار خستووهته تواناکانی ههموو کــوردی، حیزبی ڕابــوردوودا، ساڵی
دروستنهبوونیبزووتنهوهیکۆمهاڵیهتیولهباربردنیههرههلومهرجێککه
ئهمجۆرهبزووتنهوهیهیتیادادروستببێت.بۆنموونهبزووتنهوهیخوێندکاران!
ههرحیزبێکیکوردیڕێکخراوێکیههیهبهناویبزووتنهوهیخوێندکارانهوه.
ئهو چوارچێوهی نوێنهرایهتی بهتهنها ڕێکخراوانه ئهم ههموو لهڕاستیدا
داواکاریوبهرژهوهندیوخهونوئارهزوانهدهکهنکهحیزببۆخوێندکارانی
دهستنیشاندهکات.هیچیهکێكلهمڕێکخراوانهنوێنهرایهتیڕاستهقینهیئهو
گرووپهکۆمهاڵیهتیهناکهنکهپێیدهوترێتخوێندکار.ئێمهباتهنهاعهینهیهك
وهربگرین.ئهوخوێندکارانهیکههاتوونهتهدهرهوهولهفهڕهنسادهخوێنن،
ههرههموویانیانپارتینیانیهکێتیولهولیستهدرێژهداتاکهخوێندکارێك
نهبێت. حیزبه دوو لهم یهکێك بۆ ئینتیمای و بێت سهربهخۆ نادۆزیتهوه
بهشێكلهوخوێندکارانه،کهالیمنوانهیمیتۆدۆلۆژیادهخوێنن،دانبهوهدا
خهیاڵیش به حیزبه دوو لهو یهکێك بۆ بوونیان ئینتیما بهبێ که دهنێن
ئێمهههرگیز نهبوایه ڕێکخراوهکهمان گهر پێمدهڵێن: و نهدهبینی پاریسیان
دهمانخهنهوه ڕاستهوخۆ چونکه گرنگن، زۆر ڕستانه ئهم قبوڵنهدهکراین.
بهردهمئهوواقیعهیکهڕێکخراوهکانیخوێندکاران/قوتابیاننوێنهرایهتیئهو
گرووپهکۆمهاڵیهتیهناکهنکهپێیدهوترێتخوێندکار،بهڵکوتهنهانوێنهرایهتی
ههموو و ههیه دیاریکراو بۆحیزبێکی ئینتیمای که دهکهن ئهوخوێندکاره
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حیزبهدا ئهو چوارچێوهی له که بۆئهوهی کار دهخهنه میکانیسمهکان
به دهبێت کوردستاندا له ئینتیما پرسیاری دیکه بهدیوێکی بیتوێننهوه.
تاکه خواستی لهسهر بیناکراو ئیختیاری نهك فرۆشتن و کڕین کهرهسهی
که کاتێك ڕوودهدات چی ڕوودهدات؟ چی ئاوادا ههلومهرجێکی له کهس.
و کۆمهاڵیهتی داواکاریيه له گوێ ڕێکخراوهکانیشیانهوه به حیزبهکان
خۆیان بهپێچهوانهوه و ناگرن کۆمهاڵیهتيیهکان ئهکتهره بــهرژهوهنــدی
دهکهن؟ دهستنیشان بۆ بهرژهوهنديیهکانیشیان و داواکــاری چوارچێوهی
بیناکردنی بۆ ههوڵێك ههر لهناوبردنی دهکرێت خراپ دهرهنجامێکی یهکهم
ساڵی بیست کوردستانی له که ئــهوهی وهك بێت، مهدهنی کۆمهڵگهی
کۆمهڵێك له نیيه بریتی مهدهنی کۆمهڵگهی کرد. تێبینیمان ــوردوودا ڕاب
دروشمیبۆشوالستیکیولهبۆنهوسهردانهفهرمیيهکاندابۆئهوروپاو
بێگانهکاندا. بهگوێی بدرێتهوه و بنووسرێت و دووبارهبکرێتهوه ئهمهریکا
و ههستپێکراو »سۆسیۆپۆلیتیکی« واقیعێکی مــهدهنــی کۆمهڵگهی
ئهزموونکراویژیانیههمووڕۆژێکه،لهساتهوهختیئامادهبوونیدابهگوتار
ودروشمناشاردرێتهوه،ههروهكلهکاتیئامادهنهبوونیدابهگوتارودروشم
دهرناکهوێت.کهکۆمهڵگهیمهدهنیشدروستنهبوو،دووهمدهرهنجامیخراپ
دهبێتبهدروستنهبوونیبزووتنهوهیکۆمهاڵیهتی.بێگومانههرکۆبوونهوهیهکی
بزووتنهوهی به نیيه یهکسان »کۆلێکتیف« کردهیهکی ههر و جهماوهری
کۆمهاڵیهتی.بهبێئامادهبوونیچهند»ئامانجێکی«ڕوونیقابیلبهدانوستان
وبهبێکاراکردنیچهمکی»بهرگریکردن«وبهبێمێکانیسمی»ملمالنێ«ی
مهدهنیانههیچخرۆشانێکیجهماوهرینابێتبهبزووتنهوهیکۆمهاڵیهتی.که
دیمۆکراتیزاسیۆن پرۆسێسی دروستنهبوو کۆمهاڵیهتیش بزووتنهوهی
بهکاردههێنم، دیمۆکراتیزاسیۆن وشهی دیمۆکراسی لهبری پاشهکشهدهکات.
و ئان له مهکانێکدا، و زهمان هیچ له دیمۆکراسی، که پێموانیه چونکه
له و کۆمهڵگهیهکدا بهسهر ببارێت ڕهحمهت بارانی وهك بتوانێت ساتێکدا،
کتوپڕێکدابیکاتبهکۆمهڵگهیدیمۆکرات.بهپێچهوانهوه،پێموایهدیمۆکراسی
لهنێوپرۆسێسیدیمۆکراتیزاسیۆن)دیمۆکراتیزهکردن(دادروستدهبێتوئهم
پرۆسێسهشپێویستیبهمێژوویهکیدرێژلهئهزموونوتاقیکردنهوهههیه
کاتێك ههر بینادهکات. خۆی کۆمهڵگهدا کۆمهاڵیهتی چیرۆکی نێو له و
کۆمهڵگهیهكگهشتبهمقۆناغهمێژووییه،قۆناغیپاشهکشهکردنیپرۆسێسی
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دیمۆکراتیزاسیۆن،بهدڵنیایهوهگهندهڵیباڵدهکێشێتبهسهریداودادهبهزێته
نێویهكبهیهکیخانهکانیيهوه.مرۆڤێكکهنوێنهرایهتیبهرژهوهندیئهکتهره
کۆمهاڵیهتيیهکانینهکرد،ئیدیههمووکهرهستهکانبهکاردههێنێتبۆمانهوه
لهدهسهاڵتدا.خراپترینگهندهڵیئهوهیهکهحیزبێك،لهدهرهوهیئابونهوه
سهرچاوهیهکی چهند خاوهنی به ببێت الیهنگرانی، و ئهندام هاوکاری و
ئابووریولهڕێگایانهوهکردهیکڕینوفرۆشتنیمرۆڤهکانوئینتیماکانیان
ئهنجامبدات.بهداخهوهلهبیستساڵیڕابوردوودا،کۆمهڵگهیئێمهجگهلهم
مۆدێلهلهحیزبایهتیکردنوسیاسهتکردنئاشنانهبووهبهمۆدێلێکیدیکه.
لهههلومهرجێکیئاواشداکۆنسێپتی»سنوردارکردنیدهسهاڵت«فڕێدهدرێته
ههر له بێدهنگدهکرێت. کــهوانــهدا دوو لهنێوان و پهراوێزهکانهوه نێو
پانتاییهکیشدادهسهاڵتسنوردارنهکراونهبهسترایهوهبهکۆمهڵێكبنهماو
مهرجهوهئیدیههلومهرجیگشتاندنیدهسهاڵتیسیاسیبهمانایتۆتالیتاریسم
دروستدهبێت،لهههرجێگایهکیشداتۆتالیتاریسمدروستبووئیدیدیکاتۆریهت
گرافیکهکهدا له وهك دهکــهوێــت. ئــاو ســهر ئاسایی بیناکردنێکی وهك
دهرناکهوێت(، فهیسبووک لهسهر گرافیکهکه )بــهداخــهوه دهردهکــهوێــت
پهیوهنديیهکیدامهزراولهسهر»ڕاکێشان«یبههێزلهنێوانههریهکێكلهو
ڕهگهزی لهنێوان که پهیوهندیهی ئهو سروشتی واته ههیه. ڕهگهزانهدا
لهسهر ههیه »گهندهڵی«دا ڕهگــهزی و کۆمهاڵیهتی« »دهستهمۆکردنی
کۆمهاڵیهتی دهستهمۆکردنی که مانایهی بهو دروستکراوه، »ڕاکێشان«
زهبروزهنگ. بهرهو ڕاماندهکێشت گهندهڵی گهندهڵی، بهرهو ڕاماندهکێشت
بهاڵم بهدیناهێنێت، خۆی میکانیکی بهشێوهیهکی پهیوهنديیه ئهم ڕاسته
ههلومهرجی یهکهم ڕهگــهزی ڕێژهیی، بهشێوهیهکی که، ڕاسته ئــهوهش
لهدایکبوونیڕهگهزیدووههمخۆشدهکات.لێرهوه،ناکرێتئێمهکارلهسهر
کهمکردنهوهیزهبروزهنگلهکۆمهڵگهیکوردیدابکهین،بهبێکارکردنلهسهر
لهکۆمهڵگهیهکدا گهندهڵیش گهندهڵی، ڕادیــکــااڵنــهی ســنــوردارکــردنــی

سنوردارناکرێتکهتاکهکانیدهستهمۆوبێدهنگکرابن...
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دیارهقسهکردنلهسهرخۆپیشاندان،لهئێستاولێرهدا،وهک
قسهکردن بهرهو دهکات ڕاپێچمان پێشدهممان پێشخانێکی
خهڵک ئێستا ئهوهی واته پشتمانهوه. پشتخانهکانی لهسهر
ناڕازییوتوڕهیهلهشێوازیدهسهاڵتیسیاسیلهکوردستاندا
مۆرالی و سیاسی ههڵهی کهڵهکهبوونی بهرهنجامی پێشتر
ڕاستتر کۆمهڵگایه، ئهم کۆی و تاک به بهرامبهر دهسهاڵته
بهههڵهبردنی و ژیان شێوازی شێواندنی به بهرامبهر بڵێین
ڕێگایڕاپهڕینی1991.ئهوهیدهسهاڵتبێڕێزیوسووکایهتی
ڕاپهڕینهوه،شتێکی لهدووای کردووه کۆمهڵگایه ئهم مرۆڤی به
به بهرامبهر توڕه پهرچهکارێکی ببێته کۆمهڵگاش لۆگیکییه

دهسهاڵت.
گهرلهڕوویپسایکۆلۆژیایسیاسییهوهڕاڤهیهکیئهوتوڕهییه
بکرێت،ئهواڕاستییهکیمرۆناسیمانچنگدهکهوێتکهبریتییه
ناوهکی لهوهیههردهسهاڵتوههرکولتورێکیسیاسیهێزه
و بچهپێنێ مرۆڤ ڕۆحییهکانی کاریگهرییه و دهروونی وزه و
تهنیاکاربۆئهوهبکاتنوقسانییهماتهریالییهکانیپڕبکاتهوه
بهمه بکات، بهرپا تێدا ماتهریالی ئیرۆسی له جۆرێک و
چنۆکی توندی ملمالنێیهکی چاڵی نێو بهردهبێتهوه کۆمهڵگا
وحهزیههبووندارییهوهوتاکهکانینوقمیزهلکاویکولتوری
بهکاربهریوکونزومگهریدهبن،واتهحیزبیکوردیههوڵیداوه
ژیانێکی و شتهکان ههبوونداری بۆ کــورد مرۆڤی ئیرۆسی

بهکرعهلی

خۆپیشاندان

لهنێوانئیرۆسوتیمۆسدا
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پرۆسێسی لهڕێی ئهویش بوروژێنێت، توند کهلوپهلهکان بهکاربهری خێرای
گهندهڵی. بهرهو کردنی بۆخۆش ڕێ دواتر و حیزبدا لهناو بهکۆیلهبوونی
و خانووبهره و زهوی ماتهریالییهوه،وهک گومڕایی کۆمهڵێک لهڕێی دیاره
ئۆتۆمبیلوپۆستیدهسهاڵتدارییهوهحیزبتوانیویهتیجۆرهگومڕاکردنێکی
مادییانهپیادهبکاتولهڕوویدهروونییهوهئیشتیهاوچێژیمرۆڤهکانبۆ
ههبونداریبوروژێنێت.ئیتربهمپێیهئیرۆسدهبێتهمۆتۆڕوپاڵهێزیهاندانی
تهنیا کوردیش حیزبی نیمانه، شتانهی ئهو ههبوونی به حهزکردن ههستی
حیزبایهتی تر مانایهکی کۆمهڵگابووه،به ئیرۆتیکیانهی تێرکردنی خهریکی
و خۆشگوزهرانی حهزهکانی بۆدابینکردنی پڕوپاگهندهکردن جۆرێک بووهته
خۆشنوودی،وهکلهکردنهوهیشارینازوگوندیئهڵمانیوشتیلهمجۆرانهدا
ههموو بۆیه دهدهن. پیشان ئیرۆسییهمان پرۆژه ئهم سهرکهوتنی لوتکهی
کوردیدا حیزبی فهرمانڕهوایی لهسایهی بهرڕاپهڕین سهروهرییهکانی پاڵهێزه
لهالیهن بیماری کولتوری داهێنانی دهبینین بهمجۆره کران، پاسیڤ تهواو
حیزب نهخۆشه،چونکه جهسته ئهم شانیشانهی له دهبێت بریتی حیزبهوه
تهنیا پزیشکهکهی که بیمارێک نهخۆشێک،بۆ بۆ کردۆتهوه کورت تاکی
بارهگاکانبێت.سلۆتهردایکپییوایه حیزببێتونهخۆشخانهکهشیتهنیا
کۆمهڵگایبیمارکۆمهڵگایهکهتاکهکانیلهههموو))شکۆ((یهکدادهماڵرێت،
ئهوئهمهناودهنێتبهتاکی))بێشکۆ((.لێرهدایهئهوئیرۆسبهجۆرێکله
ههستکردنیمرۆڤبهنوقسانییهکانپێناسدهکاتووادهکاتمرۆڤببێته
بکاتهوه پڕ کهموکوڕییهکانی خولیایهدابێت لهو تهنیا چڵێسێک و چنۆک
کوردی حیزبی ئهوهی بکهوێت. شتێک ههموو بهکاربردنی فریای خێرا و
بووه بریتی ئهمکۆمهڵگایهیکردووه بهتاکوکۆی ڕابوردوودا لهماوهی
و کهماسییهکانی پڕکردنهوهی به حهزکردن و ئیرۆس ههستی بزواندنی له
و ئیرهیی ماتهریالییهکان،لهمهشدا شته پهرۆشبوونی و غهمخواردن دواجار
کۆمهاڵیهتییهوه ملمالنیی کایهی نێو دێته سامناک کینهیهکی و خانهدڵی
لهکایهدژهکانیخۆیپهیدادهکاتهوه. ناوکۆمهڵگاخۆیداجۆرێک له که
و کۆمهڵگا : ناونیشانی ژێر له وتارێکماندا له ئێمه تێمایه ئهم ))لهسهر
ئیرۆس لهکاتێکدا نووسیومانه((. بهچڕی چاودێر.2007 دژهکهی.ڕۆژنامهی
ڕێگابهرهوئهوشتانهلێدهداتکهنیماننوبهههبووندارییانئێمهههست
بهکامڵبوونیدازاینماندهکهین،ئهواتیمۆسبهوڕێگایانهماندهبهستێتهوه
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دهتوانین و دهوێت چیمان ئێمه و چین ئێمه بهوهی دهکهن کارامان که
له دهبێت بهردهوام کۆمهڵگا ههڵهیهدا، ههموو ئهم لهبهردهم چی. ببینه
و وشکۆ خۆڕاگهیاندن ههستهکانی دهیهوێت و توڕهییهکانی گردکردنهوهی
بهرخۆریو لهدهستیوهحشیهتیمشهخۆریو ببوژێنێتهوهو لهخۆیدا ڕێز
چهپهڵیوچنۆکیوئیرۆسیماتهریالیدهربهێنێت.واتهههمووئهوههسته
مرۆڤ مهردایهتی و نهبهردی و وجوامێری لهشکۆ بهرگری ئهفرێنهرانهی
دهکهنولهئۆرگانێکیدهروونیداخۆیدادهڕێژێتوپێیدهگووترێتتیمۆس.
دیارهفیلۆسۆفپیتهرسلۆتهردایکبهچڕیکاریلهسهرئهمدهستهواژهیه
و مێژووی وردهکارییه ههموو دا کات(( و ))توڕهیی کتێبی له و کردووه
ڕوو. خستۆته مرۆڤایهتیدا مێژووی درێژایی له ئیتیکییهکانی و دهروونی
ڕادهگهیهنێت خۆی لێوهی مرۆڤ ههستانهی ئهو لهههموو بریتییه تیمۆس
وبهرگریلهدازاینوژیانیخۆیوڕیزیمرۆڤانهیخۆیپێدهکات.واته
لهتیمۆسدامرۆڤبوونهوهرێکیههژارنییهوبرسیشتهماتهریالییهکانی
ههبێت،وهنهدارێکیشنییهچنۆکیوحهزۆکیبۆئهوشتانهههبێت،وهکله
ئیرۆسدادهبینرێت.بهڵکولهتیمۆسدامرۆڤوهکبوونهوهرێکیدهوڵهمهندی
و وزه ئهو ههموو تیمۆتیکیدا ههستی له مرۆڤ دهکرێت. هزر ئهکتیڤ
هێزانهشکدهباتکهبتوانێتلێوهیخۆیبسهلمێنێت.لهئیرۆسدامرۆڤ
کۆیلهیچنۆکییهکانوچڵێسییهکانه،لهههمووئاستێکدا.وهکچڵێسیمادی
لهبهرئهوهی خۆرئاوادا لهکولتوری پێیوایه سێکسی،سلۆتهردایک چڵێسی و
ئیرۆسگهلێکتوندوپڕئهکتیڤهئهوامرۆڤیکردۆتهقهرهقۆزیحهزهکان،
تیمۆس لهکاتێکدا شههوهت. له پڕ گونداری بوونهوهرێکی کردۆته مرۆڤی

مرۆڤدهکاتهئاغاوسهروهیخۆی.

سهرهکی پاڵهێزی تیمۆسه ئهم کورد خهباتی ههموو 1991 ڕاپهڕینی تا 
ڕۆحیمرۆڤیکوردبووه.لهدووایڕاپهڕینهوهوبهتایبهتلهکهوتنیڕژێمی
ههوڵی کوردی حیزبی و دهکریت پاسیڤ تهواو تیمۆس ئیدی بهعسهوه
ناعهقالنیسامناکدهداتبۆبهئیرۆساندنوئیرۆتیکاندنیوزهکانوههسته
چنۆکییه و چڵێس هێزه ئهو کردۆته ژیانیان تهواوی بگره و مرۆییهکان
ئیرۆسییهیکهزهقتریندهرهنجامهکهیئهوهیهکهپێیدهگوترێتگهندهڵی.
که ئیرۆسه فهرههنگی بهرباڵبوونهوهی بهرهنجامی گهندهڵی دواجار کهواته
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لهسایهیدهسهاڵتیکوردیداداهێنراوه.بهاڵملهدرێژاییئهمماوهیهدائهگهر
به پابهسته سهرهتا مهسهلهکه نهبوو،دیاره توڕه بۆ کۆمهڵگا بپرسرێت
کۆمهڵگا لێپرسینهوهی ڕۆژی تاوهکو توڕهیی گردکردنهوهی و کهڵهکهکردن
و دهبینێت تێدا ڕۆڵی یهزدان حاڵهته ئهم ئایینهکاندا له لهدهسهاڵتداران.
یهزدانی لێپرسینهوه،که فیگوری له بریتییه دوایی(( دهستهواژهی))ڕۆژی
چاکه و لهباشه دهڵێت،که سلۆتهردایک وهک ))ژمێریارێک(( دهبێته توڕه
وخراپهوههڵهکانماندهپرسێتهوه.تاکیشوکۆمهڵگاشبهههمانمۆدێل
بانکیگردکردنهوهیتوڕهییخۆیانههیهبۆتۆمارکردنیشتهتوڕهکهرهکان
لهدوواڕۆژدا.لێرهوهیهئهوهیلهئێستاداچلهکوردستانوچلهواڵتانیتری
دژی له سیاسی تیمۆسی بهشۆڕشی پتر دهشێت دهگوزهرێت، ناوچهکهدا

ئیرۆسیسیاسیناوببرێت.

بۆیهله17یفێبرواربهدوواوهبڕوایئهوهمتێدادروستبووهکهچیترسیاسهتی
بهئیرۆساندنیمرۆڤلهدنیایئێمهشداشکستیهێنا.چیترمرۆڤیکورد
پاراستنیشکۆی بژی((.چیتر بهاڵمکهڵ بژی دیسانهوهدهخوازێت))کهم
مرۆڤپهیوهندهبهدلێرایهتیونهبهردیمرۆڤهوه.چیترمرۆڤیکوردئهو
بوونهوهرهئیرۆسییهچڵێسوچنۆکهنییهههستبهکهموکوڕیخۆیبکاتو
جڵهویبهدهستحهزهئیرۆتیکییهکانیهوهبێتوبیهوێتمشهخۆروبێبهرههم
ژیانیبژێنێت،بهڵکوئهوبوونهوهرهتیمۆسییهیهکهباوهڕیبهدهوڵهمهندی
هێزهئهفرێنهرهکانیژیانووزهلهبننههاتووهکهیشهڕکردنبۆدادوهریو
پرۆسهیهکی بووهته خۆپیشاندان ئهمڕۆ مندا چاوی له ههیه. بۆشکۆداری
وجودییانهیکۆمهڵگاولێوهیههمووتاکێکلهکۆڕاڵێکیمۆسیقیدادهیهوێت
دهبێته بهمپێیهخۆپیشاندان ڕابگهیهنێت. دهربڕێت،واتهخۆی دهنگیخۆی
خۆڕاگهیاندن.ئهوهشیبیهوێتخۆیڕاگهیهنێتدهبێتخۆیپیشانبدات،
له بریتییه خۆپیشاندان واته دهر. بچێته لهخۆی و دهربخات خۆی واته
میدیۆمیبهجێهێشتنیههمووههلومهرجهکانیئێستاوخۆگهیاندنبهدۆخو

شێوازێکیتریژیانودازاینیمرۆیی.
ئهوهشڕاستهداخوازیخۆپیشاندهرانههمیشهئاراستهیدهسهاڵتیسیاسی
دهکرێت،بهاڵملهبیرماننهچێتئهوداخوازییهسیاسییانههیچنینجگهله
بانگهێشتێکبۆدابینکردنیدادوهریلهنێوانمرۆڤهکاندا،وهگهڕانهوهیشکۆ
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بۆمرۆڤهکانبهشێوهیهکیدادوهرانه،بۆبهرزکردنهوهوههڵبڕینیپێگهی
و ئیتیکی پرۆسێسه ئهو دهبێته خۆتێپهڕاندن و خۆپیشاندان لێرهوه مرۆ.
وجودییهیکۆمهڵگاوهک))ههڵکشانیستوونی((پیادهیدهکات.لهڕووی
بۆ تر هاوناوێکی دهبنه خۆپیشاندان و ههستان و ڕاپهڕین زمانهوانیشهوه

))خۆههڵکشان((وبهرزکردنهوهیئاستیژیان.

ساڵی دوو لهماوهی دیاره ئۆپۆزیسیۆنه، ههبوونی به سهبارهت ئهوهشی 
بایهخی و پێویستی ههموو ســهربــاری ــۆڕان گ بزووتنهوهی ـــوردوودا ڕاب
مێژووییانهیخۆی،بهاڵمهێشتائهوهیپێنهکرامرۆڤێکیناحیزبیبهرههم
ناحیزبی هاونیشتمانییهکی پهروهردهکردنی ئیرادهی نیازو بهێنێت،یاخود
پیشانبدات،لهچاویمندائهمهشدهگهڕێتهوهبۆههژاریعهقڵیفهلسهفیو
عهقڵیسیاسیئهمبزووتنهوهیه،کهجگهلهسیاسهتکردنلهنێودامودهزگا
حکومییهکاندائاگاییناداتهئیشکردنیسیاسهتلهنێوکایهکانیژیانخۆیدا.
چاالکانه دیار فهلسهفی فیگورێکی خۆپیشاندانانه ئهم خۆشبهختانه بهاڵم
تیایداکاردهکاودهژیوبیریبۆدهکاتهوه،ئهویشبیرمهندیکوردفاروق
ڕهفیقه.ئهگهرچیئهولهخوێندنهوهیبۆپالتۆگهلێکجارباسیلۆگۆسو
ئیرۆسدهکات،بهاڵمهێشتالێمنهبیستووهباسیتیمۆسبکات،منپێشنیاری
ئهوهیبۆدهکهم،ئهگهرلێرهداڕێمپێبداتئهمپێشنیارهیپێشکهشبکهمکه
پیتهرسلۆتهردایکبخوێنێتهوه.بهوهدافاروقڕهفیقمهسهلهیهاونیشتمانی
باسی گهلێکجار و فهلسهفییهکانێتی پهرۆشییه و سهرهکی غهمی جڤات و
حیزبی که دهکات مرۆڤ نهبهردییهکانی و دلێری و سهروهری و جوامێری
تیمۆسهسیاسییهی لهو کردووه،جۆرێک وپاسیڤ کوردیههموویزهوت
وهها ساتهوهختێکی لهههموو کولتور ڕۆحی که بوژاندۆتهوه کۆمهڵگادا له
ئاراستهیهکی لێدهکرێت ئهوهی ئومێدی پێیهتی، پێویستی یهکالکهرهوهدا
خوڵقێنهرانهبداتهئهمتیمۆسهکۆمهاڵیهتییهسیاسییه،وئیدیبۆههمیشه
دهرگایئهوخوێندنگاکالسیکییهکڵۆمبدرێتکهخوێندکاریحیزبیومرۆڤی
ئیرۆتیکیپهروهردهدهکرد.ئهمڕۆزانستێکیترهاتۆتهنێوکایهیتێگهیشتن
ئیدیۆلۆژیاکان ههموو له که پهیدابووه ژیان تری شێوازێکی و مرۆڤ له
له سهرههڵدهدات ژیانهوه دهراخنی و ناواخن له ئهوهی چونکه بڵندتره.
شیعرێکی پارچه لێرهدا نایخوێنینهوه. مێژوودا کتێبێکی هیچ دووتوێی
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شاعیریئهڵمانیهاینریشهاینهههرگیزلهیادهوهریمئاوانابێت،بۆههمیشه
وبۆئهمساتهوهختهمێژووییهڕۆشنترینئاوینهیه:

بهبێهیچترسێکتهپڵیخۆتبکوتهو
ماچیژنهفرۆشیارهکانیشبکه.

ئهمهتهواویههرههمووزانستهکانه،
ئهمهقوڵترینمانایکتێبهکانه.
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لهشۆڕشێکیڤیرتوهڵهوهبۆشۆڕشێکیکۆنکریتیی،چۆنبوونی
جهماوهرێکیڕاستهقینهدهگۆڕدرێبۆئامرازێکیشۆڕش،کاتێک
یهکهکانیتهنهالهنێودهقیکوورتکراوهیفهیسبووکوتوویتهر

جێیاندهبێتهوه؟
شهقامی ههڵچوونی چاوەڕواننەکراویی ڕادهیهک تا و ئاڵۆزیی
عهرهبییبەپلەییەکەم،پاشانشگۆڕانیبونیادیئهوڕاپهڕینه
هێزهسەربازیهکانی و میللهت سهرتاپای کە شۆڕشێک بهرهو
لهترسی ئــهوان زلهێزەکان. بۆ سهخته کارێکی بگرێتهوه،
ئهو ههمیشهپاڵپشتی ئیسالمیهکان، بزووتنهوه زیادبوونی
ڕژێمهتۆتالیتاریانهیانکردوه.سهڕهڕایوردهکارییزۆرلهپالن
بهواڵتهعهرهبیهکان، سهبارهت ستراتیژیهکانیاندا نهخشه و
حیساباتی لــه و خستبوو پشتگوێ میللهتیان ــی هــهژاری
لهقۆناغی نهدهکرد ئهوهشیان چاوڕێی نهبوو، ئێستاکێیاندا
»ئێستادا«شۆڕشبێتهئاراوه.لهحیساباتیئەواندامانگرتن،
فۆرمێکی جۆره ههموو و ڕاپهڕین تێههڵچون، خۆپێشاندان،
نالهبارترین له بکێشن، نهخشهکهی ــهوان ئ دهبــێ شــۆڕش،
الچوونی هــاواری یهکهم ئهوان ئاماژهی لهسهر دەبێت باردا
کە لەوەدایە پرسیار دهسپێکات. ڕژێمانه ئهو سهرکردهکانی
ئاخۆئهمبارهنوێیهیواڵتهعەرەبیەکانچاوڕێدهکرایاننا؟
بگۆڕدرێ. دهبوو ههبوو ناهەموار بارێکی عهمهلیهوه لهڕووی
سەپاند. خۆی تونسهوه شۆڕشی چرکهی له ههلومهرجهکهی

بهیانسهلمان

شۆڕشیڤیرتوهڵیاشۆڕشیڕاستی؟



690

ڤێرتوەڵ بهشۆڕشێکی بایهخ هێزانه ئهو بۆچی ئهوهیه ئێستاقسهلهسهر
دهدهن؟لەمجۆرەشۆڕشەداشووناسیبهشداربووانتهواوونهوپارێزراوه.
بهشدارییەکهکەکاریگهرییڕاستهقینهینیه،جهستهیهکینیه،بەرزکردنهوهی
بهشداربوونێکهبێ بهڵکوو نیه، شهقامهکان سهر ڕاستی هاوارێکی دەنگی
‹‹زیانە‹‹،کۆیئهودەنگانهیهکهکاریگەرییڕاستهقینهیانلهسهرزهمێنهی
دهڵێن بێدهنگن، و دهکهن هاوار لهوێن، و لێرەن نین، و ههن نیه، واقیع
وەرنهسهرشهقاموبهفیعلیلهنێوهێڵهکانی‹‹فهیسبووکوتوویتهر‹‹
ئهو بیرۆکهی زلهێزانهلهئاسمانهوه واتایهئهو ئهو بهههمان ماونهتهوه.
‹‹فهعال‹‹ ڤیرتوهڵی شۆڕشگێڕی جهماوهرێکی قوازتهوهکه ئامرازانهیان
بهرامبەربهجهماوهرێکی»نافهعال«یڕاستهقینهدرووستکهن.ههرلێرهوه،
خهڵکدا کۆکردنهوهی و هاندان خەیاڵیی ههیهلهبازنەیەکی جهماوهرێک
دەخولێتهوه. شۆڕشێکدا »رۆمانتیکی« بیرۆکهیهکی له و دهسوڕێتهوه
ئهوهێزانهدهردهخات،هیپوکرێتیی ڕاستهقینهی نیازی و ڕاز ئهمهشه ههر
میللهتان ئازادیی بهئەزموونی یــاری که ئاشکرادەکات وتهبێژهکانیان
دهکهن.هاندانیهیالریکلینتونبۆتهرخانکردنیبڕێکپارهیوهبهرچاوبۆ
گهشهپێدانبهوئامرازیپهیوهندیهنوێیانهتهنهائهمالیهنهدهسهلمێنێکه

ئاماژهمانپێدا.
که پهیدابووه نوێ نهوهیهکی نیه. کهم ڕووداوانــەدا لهو ئینتهرنێت ڕۆڵی
بهرههمێهنانهوهی بیروڕایان نابەستن، ئیدیولوژیایهکیپێشووترهوه به پشت
گوتارهکانیپێشوویخۆیاننیه.ئهمهگرنگهلهبهرچاوبگیرێ،بهاڵممەترسی
لهوهدایهئەمنەوەیەبهڕههاییپشتبهوتۆڕهکۆمهاڵیتیانهببهستنوڕۆڵی
تێدا گوومانی پشتگوێخهن. شۆڕشێکدا لهپێگهیاندنی جهماوهر ڕاستهقینهی
لهنێوان ئهوجیاوازیهههرهگهورهیهیی بههێز، ئۆپۆزیسیۆنی نیهونبوونی
بهرفراوانتر کۆمهاڵیهتیانهی تۆڕه ئهو پانتایی ههیه، ههژاردا و دهوڵهمهند
کردوه،کهچیکهشۆڕشکۆنکریتانهبەرجهستهدەبێ،بهنموونهی»خدج«
پێ منداڵی تاپێناسهی پێویسته ماوهیهکی ناکامڵ واتهمنداڵێکی ئهچێ،

دهبخشرێ.
ئهو ڕێکخهری ڤێرتوەڵی پانتاییهکی ههروهها کۆمهاڵیهتیانه، تۆڕه ئهم
خهونانهیهکهبهزنجیرهوبێسانسۆرخۆیانخۆیاندهگێڕنهوهولهشووناسی

بازنهی»هاوڕێ«داخۆیانکوورتدهکەنەوه.ڕاسته
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»فهیسبووکوتوویتهر«بێالیهنن،ژینگهیهکنبۆچاندنیتۆویوشهیئازاد،
وهلیئهوهێزانهپێویستیانبهوبێالیهنیهیهبۆئهوهیپڕوپاگهندهبۆخۆیان
Big«بکهنوڕێنماییخهڵکیلێوهبکهن.ئهوێگهردوونێکهدهستکردی

Brother«هوڕهنگهئهمهڕووهترسناکهکهیئهوتۆڕانهبێ.


ئهمهتهنها پهتایهکه. ڕادهیــهک تا تۆڕانهوه لهو زانیاریی باڵوبوونهوهی
پێشێلکردنیمافناگهینێ،گوایهتاکهکاندهنگیانلهوکهشوباپاڵێوراوه
بهڵکووسهنتراڵبوونی پێکدههێنن، تــهوژم به وشهپۆلێکی دهدۆزنـــهوه
له دواتر و دهردهچێ هێزانهوه ئهو لهدهم گوتارهکهی ناوهڕۆکی زانیاریه،
گوتارهبه ئهو ستروکتووری تهنانهت دەتهقێتهوه. جهماوهرێکدا قوڕگی
خۆی ڕێی ئهستوونیی کهناڵێکی بهچهند و تێدەپهڕێ قۆناغێکدا چهند
دهگڕیتەبهر،پاشانفۆرمێکیدیلهخۆدهگرێودهبێتهکهناڵێکیئاسۆیی
ولهنێوشهقاموگهورهپانداخۆیدەنوێنێ.ناوڕۆکیئهوئهزموونهنوێهله
»سیبەرسپاس«تێناپهڕێ.لهئهنجامدا،خهباتیڕاستهقینهدهگوازرێتهوه

بۆخەباتێکیدیژیتاڵ.
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ئاماژهبهمدانراوهیبنیامینلێرهداهیچپێویستنهبوو،بهاڵمشهرت
نییهههمووشتێپێویستبێت.

بوو دروستكرا شێوهیهك به وا قوڕمیشی بوكهڵهیهكی له دهگێڕنهوه
ههر و بكات یاری دا شهترهنج له شارهزا كهسێكی لهگهڵ دهیتوانی
خۆی داشێكی بهجواڵندنی بهرامبهری كهسی داشهكانی جواڵنێكی
توركی جلێكی کە بووكهڵهیهك بداتەوە، وهاڵم شێوه بهجوانترین و

لهتهنیشتیدا، نێرگهلهیهك لهبهردایهو
رووبهڕوویشهترهنجێكوالهسهرمێزێكیبهرینداچنرابوو.

چهندئاوێنهیهكیچێندراوبەدەوریمێزەکەدائهووههمهیاندهخوڵقاند،
وائهممێزهلهههرالیهكهوهسهیربكرێتڕووندیاره،بهاڵملهڕاستیدا
پیاوێكیپشتچهماوهیوردیالنهکەشهتڕهجزانێكیلێهاتووبوولهنێو
دڵوجهستهیئهوداخۆیحهشاردابوو،ئهوپیاوهوردیالنهبههۆی
چهنددهزوویهكوابهدهستیبووكهاڵنهكهوهبهسترابوون،بووکەاڵنهكهی
دهمامكی لهپشت بهاڵم دەکرد یاری ئەوبوو ڕاستیدا له و دهجواڵند
بووكهاڵنهكهوهخۆیشاردبۆوه،دهتوانینجۆرێلههاوشێوهیفهلسهفی
بۆئهمسیستهمهبدۆزینهوه،بوكهڵهیهكواناوی)ماتریالیسمیمێژووی(
یهودهبێتبهردهوامئهویارییهكانبباتهوه،ئهوبهئاسانیدهتوانێ
بخاتهوه، دووریان لهیارییهكه و بباتهوه خۆی ڕكابهرهكانی لهههموو

بهاڵمبەومەرجەیلەخزمەتگوزارییەکانیئیالهیاتكهڵكوهرگرێت.
ئهوئیالهیانهیكهدهزانینئهمڕۆكهڕهنگیكاڵبۆتهوهووهكخۆی

نهماوهودهبێخۆیلهبهرچاویدادووربخاتهوه.
»چهنددانراوهیهكسهبارهتبهفهلسهفهیمێژوو«

واڵتربنیامین

دانامهنووچههری

درمناسیههنووكهیییان

پهلهقاژهدانیشهقاملهژێرهروشمدا
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هیچ وا ئهوهی بهوتنی بهبابهتێك، ئاماژهكردن بۆ ئامرازێكه )ئاپۆفاسیس(
شێوهیهك بههیچ )من نموونه بۆ ناکات، بابهته ئهو بهخودی ئاماژهیهك
ڕازینابمسهبارهتبهگهندهڵییهكانوناكارامهبوونیوهزیرهیچشتێكبڵێم(
گوتاردا لهنێو لهكهلێن جۆرێ )apophasis(ئاپۆفاسیس شێوهیه بهم
دروستدهكات،بهوتنیئهوهیكهواهیچئاماژهیهكبهوبابهتهناكات.

پێ ئاماژهیهكی هیچ بڕیاره وا شتهی لهو وێنهیهك ئاپۆفاسیس لهڕاستیدا
نهكات،دهكێشیووانیشانماندهدات.

دهركهوتنیناویسیاسهتبهخێراییبهرهوناوهندهكانیدهسهاڵتوپیاوهكانی
ڕاماندهكێشێلهدهستگرتنیئهمناوەندانەبۆخوازیارهنوێکانیوپاراستنی

بۆبهرپرسهپێشووهكانی،ئهوشتهیهوادهبێتههۆیدڵهڕاوكێ.
ڕیفۆرم وهك گهلێك بهناو دهســهاڵت تازهكانی خوازیاره كاتدا لهزۆربهی
بانگهشهی گێڕهوه شۆڕش بهناوی دا سێیهم جیهانی واڵتانی له خوازیان
ئهوهدهكهنوادهسهاڵتلهژێردهستیكهسانیشیاودادهتوانێگۆڕانكاری
بهرچاولهبهكارهێنانیدابهدیبهێنێ،ئاشكرایهبابهتێكیلهمجۆرهدهتوانێ
بۆبهكارهێنانیتوندوتیژیشپاساوێكیههبێ،ناوهندهكانیدهسهاڵتداگیر
دەکرێنههزارانكهسگیانیانلهدهستدهدهنخاوهنهنوێیهكانیدهسهاڵتیش
لۆمهیاندهكردڕهفتاردهكهن،گوێڕایهڵ بهوشێوهیهیواسااڵنێكیزۆر

بوونسهركوتكردنئهوچیرۆكانهیەوابهردهوامدووبارهدهبنهوه.
بۆئهمكاتهیئێمهباسوكێشهكهلهبابهتێكیتیۆریكزیاتره،ئێمهئێستا
بهرانبهربهیهكێكلهگهورهڕووداوهكانیژیانیسیاسیئهمچهندساڵهماندا

وهستاوین.
ئێمهئیستاههندێكمانسهیردهكهینوههندێكیشمانلهههوڵداینجیهانێكی
بهدی تر خهونێكی دهسهاڵت البردنی یان بەگرتنەدەست بخوڵقێنین، تر
و هێز بهكارهێنانی كهواته بهنرخن، ئامانجهكان و ئاوات چونكه بهێنین،
ڕاسته پێوهره چونكه پێویسته، ئامانجهكان به گهیشتن بۆ توندوتیژیش
بۆ واشهڕ دهبینین ئهمسااڵنه بهتێپهڕبوونی بوون، قهیران توشی قینهكان
دهسهاڵتوناوهندهكانیبڕیارداندرێژهیههیهوتوندوتیژیوئاژاوهكانیش
وهكخۆیانماونهتهوه،بهاڵمچیترناتوانینلهوڕاستییهخۆمانبشارینهوه
كهواكێشهوگرفتهكانلهشوێنێكیتردایهوبەتەنیالهدهستگرتنیدهسهاڵت
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وناوهندهكانیناتواننچارهسازبن،ئهموتارهدهیهوێتههندێكلهناكۆكییه
دهروونیهكانیههنووكهییدهستنیشانبكات.

*ترافالیتهكانبۆوادهكهن؟
كێشهكه وا كاتهی ئهو و خوازهكاندا ڕیفۆرم و دهسهاڵت شهڕی لهنێوان
ئاڵۆزدهبێوشێوهیجۆراوجۆربهخۆوهدهبینێ،وهكخۆپیشاندانیان
سهروهرییهكانی یاساو كاتهدا لهو دهسهاڵت، ناوهندهكانی سهر هێرشكردنه
یانچهندڕۆژێكپشویهكیسیاسیدهدهنودهحهسێنهوه، بۆچركهسات
ئیترلهمساتانهدایهكهیاساسهروهریخۆیلهدهستدهداتووهكههموو
لهیاساو دهرچوون ڕۆحیهتی كه كاتهدایه لهم ههر دێت، لێ تری شتهكانی
لهبهرچاونهگرتنیكهلهدهروونیههرهاواڵتییهكدابهجۆرێكخۆیحهشار
داوهمهجالێكبۆدهرچووندهدۆزێتهوه،ئهمدۆخهبهجۆرێلهوكاتهدهچێ
چركهیهكی چهند سوربووندا سهوزو نێوان له الیتهكان تراف چرای كهوا
پێدهچێوههربڕیارێكبۆچوونههمیاساییوههمدژهیاساییدهنوێنێ،
ئاوێزان یاسا تێیدا و یاسایهكه ههر ونبوونی چركهساتی ههمان ئهوهش
كێشهی كاتهدا لهم یە، یاسا دژه و یاسایی ههم شتهكان ههموو و دهبێ
سهرهكینهبوونیپێوهرێكهبۆدیاریكردنیئاستییاسایبوونیڕهفتارهكان،
باسكردنلهمپێشهكییهسهبارهتبهیاساوڕهفتارییاساییبۆدیاریكردنی
وێسگهیهكنهبوو،بهڵكوتهنیاجۆرێكڕوانگهیبهزهییانهوخهمخۆرانهبوو
بۆخودیچهمكییاسابهبێهیچالیهنگریهكیسیاسیهوه،ههرجۆرێكله
دهربڕینیتوندوتیژیچفهردیوچدهستهییبهشوێنئهوهدایهبهجۆرێ
خۆیبهیاساییدهربخاتیانبهیاسابكرێتوسهرچاوهوبنهماوپاڵپشتی
دراوه پێ شهرعییهت باو كۆمهاڵیهتییه تیژی توندو ههمان له دهتوانرێ
بێتواتهبهردهوامئاستیلهتوندوتیژیلهکۆمەڵگاداقبووڵكراوه،بۆیه
لهكاتیپشودانییاساچونكهپێوهرهكانیدیاریكردنیئاستییاساییبوونی
ڕهفتارهكانتووشیقهیراندهبن،ڕێژهیتوندوتیژیبهرچاوتردهبێ،ئیتر
ڕهفتار خۆی یاساكانی به دهسهاڵتیش )نه و دهبن نهیاسایی ڕهفتارهكان

دهكات(.
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-ئهوێلهكوێیه؟
سهبارهت تایبهت به و شیكاری دهروون بۆ فرۆید ڕوانگهی به سهبارهت
بهش یان ئاست سێ به ئاماژه دهتوانین خهون ڕاڤهی و كردنهوه بهشی
واقعیوهێماین واتهخهیاڵی لهگهڵسێچهمكیالكانی بكهینوهاوشان
باسبكرێتئهمسێئاستهبریتینلهیهكهم:خودیخهونبهوشێوهیهیكه
دهگوترێتهوهوكهسهكهبۆدهرونشیكاردهگێڕێتهوهكهبریتیهلهكۆمهڵێ

ڕووداوكهلهوانهیهئاڵۆز،نامۆو......بن.
له دووههم ئاستی بینیویەتی لهخهودا كهسهكه وا شته ههمان ههر بهاڵم
پێوهندی كه خهونه، گێڕاندنهوهی كردنهوهی مانا ڕاڤهو ههمان دا ڕاستی
دا ئهمهریكی شیكاری دهروون له لقێك له وا دایه هێمایین ئاستی لهگهڵ
وهك)چارهسهر(ودهرمانیانفهنێكبۆكهمكردنهوهیكونتاكتینێوان
ئهو یان ڕاستیه لهو كهسه تهواویهتی تێكهڵكردنی و کۆمەڵگادا و كهس
جیهانهنمادینەیەكهوهكجیهانێكیتهواویهكدهستونهگۆڕسهیردهكرێ.
لهگهڵ كهسه ڕێخستنی و ساز هاو شیكار دهروون ئهركی ئاستهدا لهم
جیهانیواقعیوقبووڵكردنیئهوجیهانهیهئهویشلهڕێیبهدهستهوهدانی

ڕاڤهیهكیباوومتمانهپێكراولهڕێگایبهماناكردنهوهیخهونه.
لهئاستیسێهمداكهناوهڕۆكیسهرهكیبیردۆزهكهیفرۆیدیشلهخۆدهگرێت،
چونكهلهڕوانگهیهداخهونشتێكنییهغهیریبهدیهاتنیخهیاڵیحهزێكی
سهركوتكراویانشاراوه.ههرلێرهداڕووبهڕوویئاستیسێههمدهبینهوهكه
دهبێ ئاسته ئهم و بكرێت دیاری الكانی واقیعی ئەمی هاوشانی دهتوانرێ
دهروون ههر بێ، ڕاڤهوشیكردنهوهی یان لهگێڕانهوهیخهون زیاتر شتێك
شیكاریانههركهسێكیتردهتوانێلهسهربنهماكانیشرۆڤهكردنیخهون
فهردی خهیاڵی سهرهڕای بۆیه یه چی خهونهكهمان مانای كه بڵێ پێمان
بین هێما ڕاستی بنهمای لهسهر دهتوانرێ كه جۆرهكانی جۆراو شرۆڤه و
ئاماژهیانپێبكرێتتوخمیبنهڕهتیخهونههیهواتهههمانمهیلیشاراوه
وسهركوتكراوكهخهونتهنیاڕوداوێكیخهیاڵیانهیهلهومهیلهسهركوتكراوه
ئهوی مهیلی ههمان ههر مرۆڤ مهیلی ڕاستهقینهی سهچاوهی یان ڕاستی

دییه.
ئهوشرۆڤهیهوامنخۆملهخهونیخۆمئاماژهیپێدهكهم،هیچشتێنی
مهیلی من، ڕاستهقینهی مهیلی یان من مهیلی ڕاستی مانا یهك غهیری یه
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ئهویدیههرلهمنشاراوهدهبێلهوانهیهتهواویئهركیدهروونشیكارئهوه
سهچاوهو ئهو بۆچی و خۆمان له بهشێكه یه ئهویدی ئهو بزانین كه بێ
توخمهسهرهكیوشاراوهیهلهچوارچێوهیئهوگێڕانهوهداخۆیحهشارداوه
بۆیهشرۆڤهوماناكردنهوهیخهوكێشهیسهرهكینییهئهویشبهوجۆرهی
خاڵه بهڵكو یــان..... بووه باوكت دیوته خهوندا له وا كهسهی ئهو كهوا
لهژێردهستوچاودێری مهیلهسهرهكییهكهیمن ئهوهیهكه سهرهكییهكه
ڕاستی كێشه بهڵكو یه، نی من مهیلی مانای كێشهكه دهبێ دروست كێدا
دهستیهوه به من له مهیله ئهو بهدیهاتنی وا وێنانهی ئهو واته مهیلهكهیه
دهداتئهموێنایهبهدهستیچكهسێكولهژێرچاودێریكێدادهبێ؟بۆیه

ئوبژهیمهیلوئوبژهیهۆكارهكهییهنینویهكناگرنهوه.

-بۆخهونبهدیمۆكراسیهوهنابینم؟
ئهفالتونوتهنیههریهكلهشێوهكانیحكومهتبههۆیزێدهڕهویلهبنهماو
به ئهریستۆكراتی دهچێ بوون فهنا بهرهو خۆیدا سهرهكییهكانی پێوهره
ڕوخانی دهچێ بوون فهنا بهرهو خۆی دهسهاڵتی بازنهی كردنهوهی تهنگ
دهسهاڵتوحكومهتیبورژواكانبههۆیزێدهڕهویلهبهدهستهێنانیقازانجی
شۆڕش مودێله لهدوو ههركام سهرهنجامی دایهو بهرژهوهندییهكانی زیاترو
نرخیش بچوكوبێ بهههرهۆیهكی ئهوا هاتبی ئهگهركاتیشۆڕش دهبێ
بێ، جۆر جــۆراو گهلێكی ههڵه دهتوانێ هۆكهشی دهكــاو پێ دهست بێ
دهبن زاڵ دهوڵهمهندهكاندا بهسهر هەژاران : دێت دیمۆكراسی پاشان بۆیه
ههندێكدهكوژنوههندێكلهوواڵتدهردهكهنوخهڵكیبهیهكسانلهئازادی
بنهماكانی له زێدەڕۆیی بههۆی دیمۆكراسیش خودی بهاڵم دهبن بهشدار
دیمۆكراسیدالهناودهچێبنهمایسهرهكیدیمۆكراسیبریتیهلهوهكهخهڵك
لهئیدارهی و دهسهاڵتدا و حكومڕانی پایهكانی پلهو ههموو لهدهستگرتنی
واڵتداوهكیهكهاوسانبنلهنیگاییهكهمدائهمهزۆرجوانوئهخالقیانهو
چونكه دهبێ نالهباروشوم سهرهنجامهكهی بهاڵم دهنوێنێ خۆی سیاسیانه
دهسهاڵت گرتنی بهدهست بۆ كهسهكان باشترین دیاریكردنی بۆ خهڵكی
توانایئهقڵیوشیاریتهواویاننییه)خهڵكیزانیاریوئاگاییتهواویان
نییهوتهنیائهوشتهیكهدهسهاڵتدارانبۆدڵخۆشكردنوڕازیكردنی

ئهواندهیڵێندووپاتدهكهونهوه(.
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لهمودیلیحكومهتیعهوامدابهلهمیحكهمهتبهسهردهریایهكیشهپۆالویو
پهریشاندامهلهدهكاتوبهههروتاروقسهوشوعارێكیخۆشئهوبهلهمهلهرێ
بهدهردهچێدیمۆكراسیئهوهنییهكهواكهسانێكبهڕووداویانبەردەوام
لهبنكهی دهتوانن كهسانێك تهنیا بهڵكه لهدهستبگرن دهسهاڵت دهتوانن
سهرهكیدهسهاڵتدابنكهلهتهواویئهزموونهكاندابهسهركهوتوییدەرچووبن
كاربهدهستانی وهك كهسانه ئهم ههڵبژاردنی سەلماندبێ خۆیان توانایی و
پلهیهك ناتوانێ تواناییكهسهكانهوهدهبێ،هیچكهسێك لهڕووی حكوومی
بهدهستبێنێمهگهرئهوهیپێشترلهههمووبوارهكانداخۆیئامادهكردبێپله
سهرهكییهكانبۆكهسانیدیاریكراوتایبهتیهههرههمانشێوهلهحكومڕانی
ئهرستۆكراتهبهاڵمبهناوێكیترهوهكهتایبهتهبهبیردۆزهكانیئهفالتوونواته
)ئهریستۆكراتیدیمۆكراتیك(مودیلیحكومڕانیدیموكراسیانهالیئهفالتوون
مودیلیكی بهدیهێنهری خۆیدا لهئهنجامی چونكه نهبوو شیاو مودیلێكی
دهسهاڵتبووكهدژبهشێوهیبیركردنهوهوبهرژهوهندییهفیكرییهكانیئهو
بووئهومودیلهلهحكومڕانیودهسهاڵتدارێتیكهپهسهندیئهفالتوونبوو
دیاری بۆ ئهفالتوون پێوهرهكانی جا بوو زاناكان دهسهاڵتدارێتی مودیلێكی
ودهستنیشانكردنیكهسهزیرهكوشیاوهكانچیبوونوئایائێستاش
دهتوانرێبهوپێوهرانهڕهفتاربكرێباسێكیترهئایابانگهشهیهكیشاراوه

بۆئهممودیلهدهتوانێبهرهوچئاقارێكمانببات؟

-ئهوانیترلهكوێن؟
نهبووه خۆش ئهوهنده بهتهنیا كات هیچ تر ڕوداوێكی ههر یان یاریكردن
پەندە لهنێو دهبێ خۆشتر و دهنوێنێ خۆی خۆشتر كۆ كهبهشێوهیهكی
وهك و هاوماڵ و هاوسێ لهگهڵ مهرگ كهوا هاتووە ئیمهدا پیشینهكانی

شاییه.
جیالهوبارهمانایهیكهوهكپهندێكخۆیدهنوێنێالیهنێكیشاراوهیئهم
كهسانێكی پێویسته لهڕووداوهكان چێژگرتن بۆ كه دەردەخات پهندهخۆی
ترلهمیارییهدابهشداربنئهمهشجۆرێكهلهگهورهكردنیپانتایییارییهكهو
كهمكردنهوهیمهترسییهكانیئهمیارییهبۆسهرخۆجائهگهرئهوكهسهیوا
بانگێشتییارییهكهدهكرێبهجۆرێشارهزاییارییهكهبێوبتوانێیارییهكه
ناخۆشییهكانی بۆ دراوسێ كردنی بانگێشت و هێنان بكات گهرمتروخۆشتر
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هاتنی تهنیا گرنگ خاڵی دهژین تێیدا ئێمه كلتورهی لهو بهشیكه خۆمان
بهقبووڵ ناچاردهبێ ئهواخۆی یارییهكه نێو هاتنه ئیترپاش یه دراوسێ
دراوسێ بانگێشتی هاوشێوهی ڕووداوێكیسیاسی وهك ئهركهكانی كردنی
دهتوانینئاماژهبكهینبهڕهفتاریئهوكهشتیوانانهیبهریتانیاكهلهكاتی
شهڕانهدا تالهو دهكرد ناچار ئهمهریكییهكانیان كهشتیوانه ناپلیۆندا شهڕی
لهگهڵئهواندابۆبهرژهوهندییهكانیبهریتانیاشهڕبكهنواتهبهجۆرێكبێنه
ناویارییهكهوهپاڵپشتیئهوكهشتیوانهبهریتانیانهبۆئهمڕهفتارهیانئهوه
لهپێناو دهبێ وبۆیه بهریتانیان خهڵكی لهبنهڕتدا ئهمهریكییهكان كهوا بوو
ئهوا بێت هۆیهك بهههر و بێت جێیهك لهههر بهریتانیا بهرژهوهندییهكانی
بكرێ ڕازی دراوسێ دهبێ یاری پانتایی كردنی گوره بۆ بكهن دهبێشهڕ
لێرهدا بێ بهههڵخهڵهتاندنیش ئهگهر تهنانهت بهشداریكردن یان بهپاڵپشتی

)هێز(زۆرماناداردهبێ.
پێشتر سهردهمانی وهك نهیدهتوانی عێراق سهر هێرشكردنه بۆ ئهمهریكا
بهشێوهیهكیشهڕێكیپڕتوندوتیژیوتهنیابهپاڵپشتیهێزیسهربازیو
پشتكردنلهههمووبابهتهكانیترهێرشبكاتهسهرعێراق.
بهپێچهوانهوهئهمهریكادهبوایهنهتهوهیهكگرتووهكانوهككۆگایدراوسێكان
ڕازیبكاتئیترگرنگنییهكهئایابڕیارینهتهوهیهكگرتووهكاننرخێكیبۆ
ئهمهریكاههیهیاننالێرهداههوڵدانبۆڕازیكردنیدراوسێخاڵیسهرهكییه.

ئایاجارێكیترتووشتدهبمهوه؟
یهكێكلهگرفتهسهرهكییهكانچلهڕوویڕەفتاریسیاسیوچلهڕوانگهی
لهنێو دووبهرهكییهتی شێوهی بنهماو ههمان وابهردهوام ئهوهیه فیكرییهوه
گوتارهكانیبزوتنهوهكۆمهاڵیهتیوسیاسییهكاندادوپاتدهبنهوهبۆنمونه
ماركسی گوتاری كرێكاری چینی لهجێگای ژنان دا فمنیستی گوتاری له
دادهنیشنوپیاوانیشوهكنوێنهرایهتیبورژوازیدهوردهگێڕنستراكچهری
یارییهكهكهههرههمانشێوهیهوتهنیاكهسایهتیوناوهكاندهگۆڕدرێتو
ههماندیالیكتیكدهستپێدهكاتهوهومێژووهكهشیبۆدروستدهكرێت
ههروههالهگوتارهكانیئێمهداشهڕیناوخۆبهشێوهیهكڕهفتاریكردكهوا
زۆرجارلهزمانییهكترنهدهگهیشتینڕهنگهكان،وشهكان،ناوهكان،شارهكان،
وابهشێوهیهكه گوتارهدا ئهم مێژووی له دراوسێیهتی و براكان شهقامهكان
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بیر شێوازی گرنگ خاڵی ناوخۆدا لهشهڕی كردبوین قهیرانی توشی سهیر
ئهو تاڕادهیهك بهڵكه دهگێڕا كهدهوری نهبوو شاراوهكان هزره و كردنهوه
وێسگهجوغرافیهبووكهلێیوهستابوویندیكتاتۆریهتیشهڕیناوخۆوئهوهی
بۆسهلماندینكهبوونیئێمهبهتهواوهتیبوونێكیسیاسییهوئهوههواڵنهی
كهكهسانێكبۆدهرچوونلهوبوونهسیاسیهكهبههۆیوێستگهیجوغرافی
ودووبهرهكینێوسیاسهتداتوشیببووینئهویشبهپهیڕهونهكردنیئهو
پێوهرانهئهوائهوههواڵنهشبهجۆرێكیترتوشیشكستبوونئهمجارهش
بێئهوهیبمانهوێدابهشدەکرێتەوەچونكهپانیاتاییوئاقارییارییهكهوا

وردتربۆتهوهكهمهجالهكانچڕتردهكات.
ئێستادهبێتوێستگهیهكبۆخۆتدیاریبكهیتڕهنگهئهوپێوهرانهسهرقاڵی
ئهوهنجارێكیترخۆیاننیشانبدهنوئهگهروابێئهوابزوتنهوهسیاسی
ناوخۆوه شهڕی چاڵی نێو بمانخهنه دیسان دهتوانن كۆمهاڵیهتییهكان و
بكهریان و بدۆزنهوه گشتی ڕێسایهكی كهبیانهوێ ڕوانگهیهوه لهو بهتایبهت
به ئیتر بكرێت دیاری بهرێت بهڕێوه ڕێسایانه كهئهم گشتی سوژەیەکی
ڕهوته ئهم بۆ فیكری پاڵپشتێكی دبێته كه لۆژیكانهوه بهو بهستن پشت
ئهوادهتوانرێههركهسێكیئهمواڵتهیانبكوژرێیانلهیارییهكهدهربكرێ
وهكئهوهیبهكۆكردنهوهیئیمزادهتوانرێدیاریبكرێكهئایابوونیئیمه

پێویستهیاخودنا؟


-ئهیكێشهلهكوێدایه؟
مورادفهرهادپورنوسهروڕوناكبیریئێرانیلهوتوێژێكدادهڵێ:

كرێكارانه ئهم ههر لهوانهیه لێكراوه زوڵمیان كرێكارهكان تهنیا دهڵێ كێ
بزوتنهوه زۆربهی كردبێت ژنان یان پێستهكان ڕهش له زوڵمیان ههزاران
لهناو ئێمهش وا ئهوهیه بۆ دهكــهن ــاوار ه ئهمڕۆ كه كۆمهاڵیهتییهكان
سیستمهكهداجێبكهنهوهمهجالمانپێبدهنلهخۆشیسودهكانیسیستمدا
بهشێكمانههبێبۆیهكێشهلهبنهڕهتدائهوهنییهكهبهرهودادپهروهرییهكی
گشتیكۆمهاڵیهتیههنگاوبنێینبهڵكوبهرهوئاقارێكهكهههموومانبتوانین
لهمنابهرامبهرییهبهشمانههبێوقازانجیلێبكهینیانبهالیهنیكهمهوه
كهمترمان ئازارێكی كه وابێ ئێمهش بۆ سیستهم نێو نابەرابەریانەی ئهو
پێبگهیهنێبهشێوهیهكیترئهمڕۆخهڵكیچاكدهزاننكهدادپهروهریو
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بهرابهریلهبنهڕهتداچهمكێكیدەرهەستییەولهواقیعداههڵگریجۆرێك
لهنابهرانبهرییهبۆیهلهئهنجامداپشگیریكردنلهمچهمكهیانتهنانهت
ڕوودانوهاتنهدیئهمچهمكهلهچوارچێوهیسیستهمێكیكۆمهاڵیهتی–
ئابووریدانهتهنیاچارهسهرنابێبهڵكولهوانهیهببێتههۆیقوڵتربوونی

برینیئهمدۆخهههمووئهمڕوداوانهوامانپێدهڵێن.
كهچهمكیبهرابهری،بهشێوهیهكلهناخیچهمكیئاڵوگۆڕهوهههڵقواڵوه
شێوهیهك بههیچ دهردهكــهوێ گۆڕهوه و ئاڵ كهلهدڵی ڕادهیــهش تائهو و
پاڵ كۆمهڵگایهكی و لهژیان گرتن ڕهخنه بۆ وێسگهیهك یان و سهنگهرێك
بهستراوبهناڵوگۆرهوهبهریناهێنێبهڵكوبهردهوامههرههمانمیتۆدله
ڕووبهرێكیدهرههستردادوویاندهكاتهوهئهمهشههرههمانڕهخنهیهكهبۆ
دریارلهماركسیزمیدهگرێكهخودیمارکسیزمگشتپرۆسەیبەهەمهێنانی
بەرابەریی ویستی هەوڵدان بۆیە دەکاتەوە دووپات لەخۆیدا سەرمایەداری
نەتەنیاکێشەیلەگەڵسەرمایەداریدانەبووە،بهڵكوخۆیبهشێكهلهڕهوتی
فێر لهمێژووهوه كهوا ئهوهی ئیتر گۆڕ و ئاڵ سیستهمی گۆڕانكارییهكانی
ئهبینئهوهیهواههرجۆرهسیاسهتێككهبیهوێلهسهرچهمكیدادپهروهری
وبهرابهریدابمهزرێ،ئهواجگهبهئاقاریسیستهمیدهسهاڵتدابهرهوهیچ

ڕێگایهكیترناچێت.


)پاشهكی(:
هاتووهكهدهسهاڵت دا ڕۆشتگهری( دووهمی)دیالیكتیكی لهپێشهكیچاپی
دیكتاتۆریشهوه شهڕو لهودیو هیتلهرو پاش تهنانهت دهتوانن توندوتیژی و
درێژهیانههبێبهاڵمڕهخنهیهزریوشهڕیكرداریلهگهڵیدالهههردۆخێكدا
بێتئهواهیچپێوهروبنهمایهكینییهبێجگهئومێدوچاوهڕوانیكهلهدڵی
مێژوویالههاودڵیلهگهڵئهومێژووهداسهرچاوهدهگرێتهنانهتناكۆكییه
چارهسهر مێژوویهدا ڕاستییه ئهو دڵی لهنێو دهبێ عهقڵیش دهروونیهكانی
بكرێتاپاشانبتوانرێبیردۆزیهكیدوورلهناكۆكیدهربارهیعهقاڵنیهت

بدۆزینهوه.
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سهچاوهكان:
1-ئسالویژیژهك–تونیمایرز-وهگێڕانیبۆفارسی)احساننوروزی(
2-فهلسهفهیسیاسی-ئادامسویفت-وهرگێڕانیبۆفارسی)پویاموحد(

3-بادهایغربی-مرادفرهادپور
4-تفكراچگراری–امیرمهمرگان

5-پاریس–تهراندیالوگمرادفرهادپورومازیاراسالمی
6-گوڤارینهریكار–سهبارهتبهژاكالكان–پیتیزباری

7-فصلنامهارغنون-ژماره12-11
8-تارخفلسفه–ویلدورانت.وهرگێڕانیبۆفارسیعباسدریاب

9-قدرت،زبان،زندگیڕوزمره–احمدخالقی
10-فلسفهسیاسی-جینهمپتین–وهرگێڕانیبۆفارسیخشایاردیهمی

11-گۆڤاریڕخداد-قانونوخشونت–پێشهكی–مرادفرهادپور
12-گوڤاریڕخداد-قانونوخشونت:قدرتحاكموحیاتبرهنه-جورجو

اگامین–وهرگێڕانیبۆفارسیمرادفرهادپورامیدمهرگان.
13-خشونتسیاسی-ناصرفكوهی.
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ڕۆژهەاڵتی لە لەسەر»دەوڵەت دكتۆراكەتان تێزی كۆنسێپت:
تێزەكە، ناونیشانی هەڵبژاردنی بە سەبارەت ناوەڕاست«،
هەستناكەیتمانایەكیگشتگیریهەبێت؟لەالیەكیدیەوەگەر
بكرێتباسیدەوڵەتبكەنلەڕۆژهەاڵتیناوەڕاستسەرەتالە

كوێوەدەستپێدەكات؟
سەردارعەزیز:منكەبیرمكردەوەلەتێزیدكتۆراكەم»دەوڵەت
لەڕۆژهەاڵتیناوەڕاست«كێشەمئەوەبووكەئەڵێمڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستمەبەستمكوێیە؟كێشەشهەیەلەسەرئەمناونانەو
كێئەمناوەیناوەوبۆچیئەمناوەیناوە؟كوێدەگرێتەوە؟

جوگرافیایكوێیە؟.
ئەمەریكییەوە ئەفسەرێكی لە ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی ناوی 
هاتووە.گەرخوێندنەوەیتریبۆبكەینڕۆژهەاڵتیناوەڕاست
بۆكێ؟ئەگەرلەڕۆژئاواوەبێیتئەمەناوەڕاستەوئەچیتبۆ
ئەو هەیە، بوونی دەسەاڵتیش لە جۆرێك كەواتە ڕۆژهــەاڵت.
لەڕوویشوێنەوەجیاكردۆتەوە. ئێرەی ناوە ناوی كەسەیكە
ئەوجوگرافیایەدەریدەخاتكەچەقێكهەیەئێرەناوەڕاستو
پاشانكۆتاییەكیشهەیە،بۆیەزۆرئاڵۆزبووناونانیتێزەكەم.
لەالیەكیترەوەئەوەیپێیدەڵێنڕۆژهەاڵتیناوەڕاستدەشێلە
مەغریبەوەبیگرێتەوەتاپاكستان.هاوكاتلەمفراوانییەداهەر
یەكێكلەواڵتانیڕۆژهەاڵتپڕیەتیلەجیاوازیولێكنەچوون،
و مرۆڤ مافی پێشێلكردنی لە پڕیەتی دەوڵەتەكان هەموو
دیكتاتۆریەت،بەاڵمسیستمیسیاسیزۆرجیاوازبوونیهەیە.

ههرێمعوسمان
دكتۆرالهدهوڵهتدا_ئایرلهندا

دیدارلهگهڵسهردارعزیز
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بەاڵمدەشێسوودلەمچەمكەوەربگیرێت»ڕۆژهەاڵتیناوەڕاستیعەرەبی«
یەمەن و فارس كەنداوی واڵتانی ئەفریقاو باكووری لە دەكرێتەوە جیا كە
بەمانا »لیڤانت« هەیە فەڕەنسی چەمكێكی و... عێراق میسرو سوریاو و
بەكاردێتهاوكاتئەمەكراوە فەڕەنسییەكەیبەمانایشامدێت،ئەمەش
بەچەمكێكیتركەقسەیلەسەردەكرێت»لیڤانتیزم«كەواتایكەسێك
ئەوروپای ڕووكەشی زۆر كەلتوورێكی لەدەستداوەو خۆی كەلتووری كە
ڕووكەش لە لەجۆرێك بووەو كەلتوورەكە هەردوو لە بەواتا بەدەستهێناوە،
دەژی،زۆرلەڕووكەشدادەژیورەگینەماوەوبەهاینەماوە.بەاڵمئەگەر
قسەلەسەردەوڵەتبكەینلەمناوچەیە،ئەواپێویستەباسیخاڵیسەرەتا
بكەین،كەبۆمنخاڵیسەرەتالەمحەمەدعەلییەوەبوو.محمەدعەلیئەو
سەرچاوەكەی هەمانە ئێستا دەوڵەتەی ئەمجۆرە كە وەرچەرخانەیە خاڵی
ئەوروپی مۆدێرنی سیستمی كەویستوویەتی ئەو ئــەو. بۆ دەگەڕێتەوە
دیو جارێكی ڕێكخاتەوە ڕۆژهەاڵتی كۆمەڵگایەكی ئەوەی بۆ بەكاربهێنێت
ئیمپراتۆریانفەرمانڕوای.لەالیەكیدیەوەكاركردنبۆئەو خۆیببێتبە
كەلتوورەیكەبەلەناوبردنیئۆپۆزسیۆن،ئەوەیكەنەیاریبووەمیوانداری
دەكاتبۆكۆشكەكەیپاشانهەموویاندەكوژێت،پاشانبەكارهێنانیهێز
درێژەهەیە،سەدام ئەمە بووە(.كە ناپلیۆن زۆرسەرسامی دەڵێن )وەك
ئەوەی بۆ خەونێكە بوونی ئەمەش بووە.. ستالین سەرسامی زۆر حسێن
ئەمانە هەموو كە نێیت، بنیاد دەوڵەتێك چۆن بیت، سەركردەیەك چۆن
دروست لەسیستم جۆرێك كە دەگرن. لەئارەزوویشەخسییەوەسەرچاوە
بۆ بوو سەرەتایەك ئەمە من بۆ بێت. خۆیدا لەخزمەتی ئەوەی بۆ دەكات
دەبینێتەوە لەدەوڵەتداخۆی كە لەسیستمیسیاسی ئەمجۆرە دروستبوونی

لەڕۆژهەاڵتیناوەڕاست.
ناوەڕاست، لەڕۆژهەاڵتی نوێكردنەوەیە لە مەبەستتان ئێوە كۆنسێپت:
دەزگای دروستبوونی و سیاسی نوێكردنەوەی و كۆلۆنیالیزم مەسەلەی
دەوڵەت.پرسیارەكەئەوەیەڕۆڵیدەوڵەتچییەلەنوێكردنەوەیكۆمەڵگادا؟
سەردارعەزیز:پرسیارەكەیمنكردمئەوەبوو،بۆچیمۆدێرنەیڕۆژئاواییلە
ڕۆژهەاڵتیناوەڕاستنەیتوانیوەكۆمەڵگایەكیمۆدێرنبەرهەمبهێنێت؟بۆچی
كۆمەڵگاكانیڕۆژهەاڵتنەبوونەتەكۆمەڵگایەكیمۆدێرنكەبەوشێوەیەیلە
خۆرئاواهەیە،سەرباریئامادەبوونیمۆدێرنەزیاترلەدووسەدە؟وەاڵمی
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منئەوەیە،كەلەمناوچەیەداجۆرێكلەدەوڵەتدروستبووەكەڕێگرەلە
مۆدێرنەیەچۆن ئەو كە ئەوەی لەسەر پرسیار مۆدێرنەیە. ئەو وەدیهێنانی
هاتووە؟بەچشێوازێكهاتووە؟كاریگەریلەسەركێهەبووە؟هەمووشایەنی
گرنگیدانن،بەواتاكەناڵەكانیگەیاندنیمۆدێرنەشایەنیلەسەروەستانە.بۆ
نمونەهێرشیناپلیۆنیەكێكەلەهەرەدیارترینیشێوازیهاتنیمۆدێرنەبۆ
ئەمناوچەیە.پرۆتستانتەكانلەلوبنانوسوریامۆدێرنەیانهێناوەبۆئەم
زیندووكردۆتەوە. عەرەبییان كەلتووری كردۆتەوەو قوتابخانەیان ناوچەیەو
بۆنمونەزانكۆیئەمەریكیلەبەیروتسەرەتامژدەبەخشە.پاشانڕێژەی
كۆلۆنیالیزمیڕاستەوخۆ»ئینگلیز«دەیویستلەسەرشێوازیخۆیدەوڵەت
دروستبكاتلەعێراق.بەاڵمئەوەیجێگایسەرنجەبۆمشێوازێكلەدەوڵەت
هاتووەكەڕێگرەلەوەیمۆدێرنەبێتەئاراوە،چونكەلەخزمەتیئەودەوڵەت
ڕێزی مرۆڤ مافی ئەبێت بێت مۆدێرنە ئەگەر نییە. سیاسییەدا نوخبە و
هەبێت كۆمەڵگا و هەبێت گشتی پانتایی و دروستبێت هاواڵتی و بگیرێت
بەومانایەیدانبەجیاوازییەكاندابنێت.دەسەاڵتەكانجیابكرێتەوە..ئەمانە
ڕێگەیانپێنەدراوەچونكەلەخزمەتینوخبەیسیاسیدانەبووە،ئیدیئەمە

وایكردووەمۆدێرنەببێتەئامرازێك.
بەاڵمكاتێكئێمەمۆدێرنەدەهێنینبۆناوكەلتوورێك،كەخۆیكەلەپوورەیان
ترادسیۆنە،ئەوترادسیۆنەدەستكاریدەكرێتوگۆڕانیبەسەردادێت.بەاڵم
ڕێگریلەمهاتنەوایكردووەئەمەیلێرەهەمانبێتجۆرێكبێتلەشكست.
شكستلەوەیبگەینەمۆدێرنە،شكستلەوەیلەترادسیۆنداڕیفۆرمبكەین.
تیاكراوە، چاكسازیی كەلەپوور نە دروستدەبێت، ناوەند دۆخێكی كەواتە
ئەو لێرەوە دروستبووە، تێكەڵی لە دۆخێك ئاراوە، هاتۆتە نەمۆدێرنەش
دامهێناوە».....failedmodernstate.«شكستەكە چەمكەیمن
مانایئەوەیەنەتوانیمانەپچڕانلەگەڵكەلەپوردروستبكەیننەتوانیویشمانە
بگەینەمۆدێرنە،ئەمدۆخەشكستەشوایكردووەترادسیۆنومۆدێرنەشببن
ئامڕازە، سوپا ئامڕازە، بیرۆكراتیەت ئیدی سیاسی. نوخبەی بۆ ئامڕاز بە
تەكنەلۆژیائامڕازە،لەڕوویترادسیۆنیشەوەمزگەوتئامڕازە،خیتابیدینی،
تیرەوخێڵ...ئامڕازە.هەمووئامانەڕۆڵیئامڕازودەسكەالدەبینن،چونكە
بەاڵم تێكردون، كاری مۆدێرنە كە بەوەی شكستخواردوودان قۆناغێكی لە

پچڕانیلەگەڵدادروستنەكردنومۆدێرنەشجێیپێنەكردونەتەوە.
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كۆنسێپت:ئێوەبۆخۆتانبڕواتانوایەمۆدێرنەدیاردەیەكیخۆرئاواییبێت؟
یاندیاردەیەكیگەردوونییەوئەشێبۆئەپاڵیكردنیبۆكۆمەڵگایدی؟

سەردارعەزیز:ئەنتۆنینێگرێوتۆنیهانردێت،كتێبێكیانهەیەبەناوی)..
empire.(لەوكتێبەداباسلەوەدەكەنكەدوومۆدێرنەهەبووەلەمێژووی
پێویستە كە سەیردەكات، بوونەوەر وەك مرۆڤ كە مۆدێرنەیەك ئەوروپا،
ئازادبێت،خاوەنیدەسەاڵتبێت،لەكۆمەڵگایەكیمرۆڤانەدابژی..،ئەمان
لەبەرامبەر شۆڕشگێرانەیە. مۆدێرنەیەكی بە دادەنێن مۆدێرنەیە لەم ناو وا
بكات، هاوسەنگ مۆدێرنەیە ئەم ئەیەوێ هەیە، دی مۆدێرنەیەكی ئەمەدا،
بداتەوە،كەپێیدەڵێنمۆدێرنەیدژەشۆڕش یانوەاڵمیئەممۆدێرنەیە
سەركەوت مۆدێرنەیەی ئەو بڕوایانوایە ئەوان سەرمایەدار، مۆدێرنەی یان
مۆدێرنەیسەرمایەداریبوو،كەمۆدێرنەیسەرمایەداریسەركەوتپێویستی
پێویستی ئیستیعمارەو بە پێویستی كۆیلەیە، بۆ پێویستی كۆڵۆنیالیزمە،
بەوەیەبچێتەدەرەوە،پێویستیبەكەرەستەیخاوە..پێویستیبەدامەزراندنی
سیستمێكەكەچەقوپەراوێزومنومنیبااڵومنیبەئاگا..هەیە.ئەتوانین
مۆدێرنەواسەیربكەینكەئەمگوتارەهێشتاهەرماوە،چەپوڕاستهەر
هەیە،چەپگوتارێكیگشتگیرەبەاڵمڕاستگوتارێكیسنووردارەوتایبەت
بەڕۆژئاوا.لەبەرئەوەمۆدێرنەیەكهەیەخەونبەوەوەدەبینێتكەسنووری
یان كەلتوورێك، بە تایبەتە هەیە مۆدێرنەیەكیش بێت، جیهانی و نەبێت
شێوازێك.بەبڕوایمنزۆربەشیمۆدێرنەبەشێكەلەسروشتیكۆمەڵگاكان،
بۆنمونەخۆنوێكردنەوە،زانست،پچڕان..ئەمەشوایكردووەهەندێبەشی
عەقڵ گەشەی نمونە بۆ بێت، گشتی هەندێكی بێت، كەڵچەری مۆدێرنە
پەیوەندینییەبەكەلتوورەكانەوە،دەشێلەهەمووكەلتوورێكداڕووبدات،
شوێنێك هەموو لە دەشێ كەلتوور.. یان ئاین لە ڕیفۆرم بەخۆداچوونەوە،
ڕووبدات.لەبەرئەوەبەشێكیزۆریمۆدێرنەجیهانییەهاوكاتبەشێكیزۆری
ئەوبەرهەمانەیمۆدێرنەبەرهەمیهێناوەتایبەتەبەكەلتوورێك.بۆنمونە
پرۆستانتیزم،تایبەتبەكەلتووریڕۆژئاوا،كاتێككاتۆلیكچاكسازییتیا
دەكرێت،پرۆستانتیزمبەرهەمدەهێنێت،كەپرۆستانتیزمبەشێكیتایبەتلە
ڕۆژئاوا،كەئەمەشدەبێتەبنەمابۆئەودەوڵەتەیهەمانە.لەبەرئەوەئاسان
تایبەتە چەندێكی یان بەكەلتوورێك تایبەتە مۆدێرنە ئایا بدەی بڕیار نییە

بەكەلتوورێكوچەندێكیتایبەتەبۆمرۆڤ.
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ڕۆژهەاڵتی لە بێت تــازە مۆدێلێكی ــەت دەوڵ گریمان ئەگەر كۆنسێپت:
كۆڵۆنیالیزمن، بەرهەمی كە ــەردا دەوروب واڵتانی و عێراق لە ناوەڕاستدا
لەكەرتە كۆمەڵگایە، نوێكردنەوەی لە بینیوە گرنگی ڕۆڵێكی دەوڵەت بەاڵم
نوێیە مۆدێلە ئەم چونكە لەسیاسەتدا، كەلتوورداو لە كۆمەاڵیەتییەكاندا،
كە لەچیدایە، گرفتەكە بەاڵم گۆڕیوە، كۆمەڵگاشی سروشتی خۆیدا لەگەڵ
بەشێكیزۆرلەوكەلتوورەكالسیكییەجارێكیدیدەگەڕێتەوەبۆناوچەقی
بەاڵم سیاسیدا لەمێژووی دەبێت الواز ئەوەی دوای قابیلە خۆی؟ دەوڵەت

جارێكیدیلەڕوویرەمزییەوەدەگەڕێتەوەناوچەقیدەوڵەت؟
سەردارعەزیز:كاتێككۆڵۆنیالیزمهاتبۆئەمناوچەیەجۆرێكلەدەوڵەتی
دروستكرد،كەسنوورداربوو،تایبەتبووبەدوونوخبەنوخبەیەكیدەرەكیو
نووخبەیەكیناوەكی،كاتێكئەونوخبەدەرەكییەڕۆشتن،نوخبەناوەكییەكە
مایەوە،بەبڕوایزۆرێكلەشارەزایان،بەتایبەتلەوسەردەمەداكەتیۆرەی
بەڕێوەبەرنكە باوبوو،تەنیائەوكەسانەدەتوانندەوڵەت مۆدێرنەیزەیشن
بیرۆكراسیەتوزمان، لەمۆدێرنوعەقڵو یانشارەزابوون مۆدێرنبوون،
لەبەرئەوەلەئەنجامدائەوانخۆشیانویستیانئەوەبكەنئەوەبوونوخبەیەك
دروستبوو،بۆیەدەوڵەتبووبەشتێكینوخبەوییووەهاشمایەوە،ئیدی
پێگەی دەسەاڵتیخۆیكردو لە داكۆكی بمێنێتەوەو دەیویست نوخبەیە ئەم
داخراوە، كە تیرەشێوازێكیشوناسە بێت، هۆكارێك بەهەر پاراست خۆی
بوونی عەلەویەتی واتە عەلەویە، كە هەیە حكومەتێك لەسوریا بۆنمونە
دەسەاڵت،دەسەاڵتیبااڵدادەخاتلەناوەندێكدا،واتەرەوایەتیدەبەخشێت
زانراوە شتێكی واتە دی، خەڵكی لە دەكاتەوە جیای كەس، كۆمەڵێك بە
لەسوریاگەرعەلەویبیتلەسوریامافتزیاترەوپێگەتباشترە..بۆیەكار
بۆسنورداركردنیدەسەاڵتیدەوڵەتكراوەلەپێناوبەرژەوەندیدەستەبژێردا.
لەشەرعیەتی جۆرێك چەند داخراوەوە، بازنەیەكی دەخرێتە لێرە دەسەاڵت
تیرە تیرەیەش ئەم بەوتیرەیە، سەر ئەم لەبەرئەوەی دراوەتێ، ڕۆژهەاڵتی
سەربەدەسەاڵتەلەبەرئەوەئەمتیرەیەپشكیشێریبەردەكەوێتلەهەموو
سوودەكاندا.گەڕانەوەیكەلتووربۆئەوەیەئەوشوناسەیدەوڵەتبەخۆی
دابــڕاوەو داخــراوەو كەشەرعیەتی وەرگرێت لەشەرعیەت جۆرێك دەدات،
بگۆڕێت. كەلتوورییەكان و ئابووری گۆڕانە بەپێی كە ئەوەنییە نامێژووییە،
كاركردنبۆهێشتنەوەیبنەماڵەوەوەكلەسعودیەیانهێشتنەوەیتیرەی
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خۆتبهێڵیتەوە،كەواتەتۆسنورێكدیاریدەكەیتبۆئەوەیكێدەسەاڵتی
دی، لەوانی جیادەكەیتەوە خۆت دەكەیت، دیاری شوناسێك هەیە، بااڵی
شەرعیەتدەدەیبەخۆتبۆهەمووشتێك،بۆیەلەناخیئەوانیدیداشتێك
دەچێنرێتكەبڵێنئێمەبۆماننییەئەوەبكەینچونكەلەواننیم.بۆنمونە
لەسعودیەهەمووكەسێكیسعودیبۆینییەخەونێكیوەكئەوەیهەبێت
كەبڵێتمنبۆمهەیەڕۆژێكببمبەمەلیكیسعودیە،خەونبینینبۆگەیشتن
بەدەسەاڵتێكیبااڵبۆهەمووكەسێكنەهاتووەگەرخەونیشببینێتناهێتە
شوناسی ئەمانە چونكە نــادات، بەمە ڕێگە هەیە سیستمێك چونكە دی
دەسەاڵت كەشێوازی گوتراوە بەخەڵك هێزەوە. چەندین لەالیەن دراوەتێ
مانەوەی بۆ پێویستە زۆر ترادسیۆن بۆیە نییە، بۆهەمووكەسێك تایبەت

ئەوكەلتوورەمۆدێرنەشێواوەیكەلەڕۆژهەاڵتیناوەڕاستداهەیە.
كۆنسێپت:كەواتەلێرەدافاكتەریكەلتوورییگرنگە؟

سەردارعەزیز:بەبڕوایمنیەكفاكتەرنییەكەبڕیاردەربێت.ڕاستەكەلتوور
ڕۆڵیگرنگدەبینێت،بەاڵملەهەمانكاتدائابووریوپەیوەندینێودەوڵەتی
تەنیا دەبینن. گرنگ ڕۆڵی ئامادەبوونیان و جیهانییەكان هێزە پێگەی و
یەكشتڕۆڵینییە.هەمووئەمانەلەسیستمیدەوڵەتداهەماهەنگدەبن
وپێكەوەڕۆڵدەبینن،یانبەجیایانبەهاوسەنگیڕۆڵیانهەیە،هەریەك

لەوكایانە.
لەسیتمی دەبینن گرنگ ڕۆڵی كە كرد كایانە لەو باستان ئێوە كۆنسێپت:
ڕۆڵی زمان بپرسین دەكرێت بۆیە نەكرد، زمانتان باسی بەاڵم دەوڵەتدا،
یەكێكە ستاندارد زمانی بوونی پێیەی بەو مۆدێرنەدا؟ دەوڵەتی لە چییە
لەبنەماكانیدەوڵەت،هاوكاتزمانیستانداردڕۆڵدەبینێتلەدروستكردنی
زمان ڕۆڵی لەسەر بەگشتی دەكرێت دەوڵەت، بۆ سەراپاگیردا كەلتوورێكی
بدوێنلەبنیانانیدەوڵەتدا؟یاننمونەیكوردكەچەندینزارۆچكەیهەیەو

زمانێكیستانداردینییە،ئەمەگرفتنییە؟
سەردارعەزیز:زمانیستانداریەكێكەلەوپێویستیانەیكەلەگەڵدەوڵەتی
ناوەندێكی دیاریكراوو سنورێكی مۆدێرن دەوڵەتی واتە هاتووە، مۆدێرندا
دیاریكراویهەیەودەیەوێتبەهەمووخەڵكەكانیبگات،كاتێكتۆئەتەوێت
بەهەمووهاونیشتمانیانبگەیتئەواپێویستەزمانێكیهاوبەشبدۆزیتەوە
دەتوانین نمونە بۆ بگەن. لێكتری تیایداو هاوبەشبن خەڵكەكان هەموو كە
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دۆخیخۆمان)باشووریكوردستان(وابخوێنینەوەنەبوونیزمانیستاندارد
واتە ســەروەر. یەك نەبوونی واتە یەگرتوو. دەسەاڵتێكی نەبوونی واتای
لێرەبەاڵمبوونیزاری لێرەواتایبوونیسەروەرێك بوونیزمانیسۆرانی
بۆ هەیە دیاریكراو سنووری واتە دی. سەروەرێكی بوونی واتای كرمانجی
بوونی مۆدێرن دەوڵەتی خاسیەتەكانی لە یەكێك لەكاتێكدا ســەروەری،
قۆرغكردنی ڤیبەر ماكس پێناسەكەی بۆ بگەڕێینەوە گەر سەروەرە، یەك
توندوتیژیلەدەستیسەروەردا.كەواتەكاتێكیەكسەروەرهەیەئەیەوێت
كە هەبێ شێوازێك ئەبێ كە دەوڵەتدا، بەسەر بگرێت دەسەاڵت سەرتاپا
سەروەر خیتابەكانی و داواو لەگوتارو بتوانن، دەوڵەت ئەندامانی هەموو
بگەنوپێیانبگات،هەتائەوانیشبەشیانهەبێتلەودەوڵەتەدا،بۆنمونە
بەناچاری ئەوا دروستبوو مۆدێرن بەشێواز لەكوردستانحكومەتێكی ئەگەر
زمانیستانداردبەرهەمدێت،چونكەتۆپێویستتبەوەیەكاتێكدەڵێتئەمە
زمانیئەمدەوڵەتەیەئەبێدهۆكییەكوسۆرانییەكوەكیەكلێتتێبگەن.
لەو یەكێك ستاندارد زمانی كەواتە دەردەكەیت. بەیانێك كاتێك بەنمونە

پاشهاتانەیدەوڵەتیمۆدێرنلەگەڵخۆیداهێناونی.
بەیەكبوونە، پێویستی دەكەن باسی وەك مۆدێرنە دەوڵەتی كۆنسێپت:
نەكوشتنی بۆ هەیە دڵنیایی تاچەند یەكبوونەدا لەم ئەوەیە پرسیارەكە
جیاوازی؟بەواتائەمیەكبوونیزمانوكەلتوور..هۆكارێكنییەبۆئەوەی

جیاوازیلەناوبەرێت؟
سەردارعەزیز:وەاڵمیئەمپرسیارەناچارماندەكاتبێینبۆپۆستمۆدێرنە.
شتێكی دەوڵەت بكەین، دەوڵەت سەیری پۆستمۆدێرنەوە لەدیدی ئەگەر
فەڕەنسا، وەك دەوڵەتێكی نمونە بۆ جیاوازییەكانە، بكوژی چەوسێنەرە،
هێڵە هەموو ئەڵێن هــەبــووە، تایبەتی چەقێكی زۆر كە دەوڵەتێكە
شەمەندەفەرەكانئەڕۆنبۆپاریسلەوێوەزمانزاڵبووەبەسەرئەوانیتردا،
لەناوچوون. دیالێكتی)پاریسی(بووەبەزمانیفەڕەنسیزمانەكانیدیهەر
ئەمەبەشێكبووەلەتراژیدیایمۆدێرنە،كەلەپۆستمۆدێرنەدانیپێدانراوە.
دانیی دەبێت جیاوازییەكان بدوێن، پەراوێزەكان دەبێ لەپۆستمۆدێرنەدا
جۆرج ئەگەر جیاوازەكاندا، لەنێوان هەبێت دیالۆگ دەبێت و پیادابنرێت
سەركوتكەر، سیستمێكی ــای وات ئەو الی ــەت دەوڵ وەربگرین ئاگامبین
سیستمێكەمرۆڤڕووتدەكاتەوەوسەرلەنوێبەرهەمیدەهێنێتەوە.بۆیەئەگەر



710

لەڕوویمۆدێرنەخۆیەوەسەیریدەوڵەتبكەینئەوادەوڵەتكۆمەڵگایەك
و زمان كەلتوورویەك یەك كە دیاریكراودا سنوورێكی لەناو دروستدەكات
هەمووی ئەمانە پۆستمۆدێرنە لە بەاڵم هەبێت، سیاسەتی یەك بەەاو یەك
رەخنەدەگرێتووادەردەكەوێتكەئەمانەهەموویشمولیەتە،بۆنمونەالی
گامبینئەوپەڕیمۆدێرنە)باشتریندەوڵەتیمۆدێرنە(كامپە،كەئەوپەڕی
شێوازیسەركوتكردنەوچەوساندنەوەوكوشتنە،ئەمەبەئەوپەریگەشەی

شێوازیدەوڵەتیمۆدێرندادەنێت.
كۆنسێپت:باشەگریمانفاشیزم،نازیزم،كەمپ،هەمووئەمشتانەبەرهەمی
خۆی مۆدێرنەتی چەمكی لەسەر كۆدەنگیەك ئەبێت كەواتە بن، مۆدێرن
دروستبكەین،ئایامۆدێرنەتیخۆیچییە؟ئایادەتوانینبڵێنگەشەسەندنی

مۆدێرنەبەرەوفاشیزمدەچێتیانئەمەتەنیاجۆرێكەلەخوێندنەوە؟
دەكات، حوكم كە ئەوەی لیبرالیزم، تەنانەت فۆكۆ الی عەزیز: ســەردار
تۆ ژیانی هەموو فاشیزمدا،چونكە لەگەڵ هەمانشێوازە پاسیڤ، بەشێوەی
دەكاتبەسیاسەت،فۆكۆلەكتێبیمێژویسێكسواڵێتی،لەبەشییەكەمدا،
دەیكرد، هەبوایە ئارەزووی بوومرۆڤ ئەرستۆداسیاسەتشتێك لەزەمانی
بەاڵملەسەردەمیئێستادا،بەهەرشێوەیەكبژیتلەنێوكایەیسیاسەتدایت،
بەشێكیدانەبڕوایلەوسیاسەتە،واتەمرۆڤئازادینییەلەدەرەوەیسیاسەت
لەسەردەمیمۆدێرنەدا،لەلیبرالیزمدا،فۆكۆوایدەخوێنێتەوەكەمرۆڤچۆن
دەبێت مرۆڤ ژیانی لێدەسەنێتەوە، ژیانی بەشێوەیەك و دەكرێت حوكم
سیاسیانەبێت،ژیانیمرۆڤكۆنتڕڵدەكرێتوڕێكدەخرێت.تەواویمۆدێرنە
دەڵێت ئەو وەربگرین، هابرماس دیدی گەر بەاڵم دەیبینن، رەشبینیەوە بە
مۆدێرنەبواریخۆنوێكردنەوەیهەیە،بواریتێداهەیەچونكەسیستمێكی
كراوەیە،هەرگیزبەكۆتاییناگات،چونكەتوانایرەخنەگرتنیخۆیهەیە.
بدەینێ، ناتوانینشوناسێكی بۆیە دەڕوانیت لێی ئەوەیەچۆن گرنگ ئیدی
ئەڵمانی نازیەتی هەیە، سۆڤیەتمان نمونە بۆ تیایە، شت هێندەی چونكە
هەیەوجۆن مان ماركس هەیە، كۆلۆنیالیزمان هەیە، ئیتالیمان فاشیەتی و
لۆكمانهەیە،بەاڵمئەوەیمندەیبینممۆدێرنەپچڕانێكەلەگەڵكەلتووری
بااڵدەستبن، مرۆڤ و عەقڵ و زانست ئەوەی بۆ ناوەڕاستدا. سەدەكانی
وەرگرتنی سەنتەر بە نمونە، بۆ نەماوە، ئاین كە ئەوەی ناكاتە ئەمەش
مرۆڤجۆرێكەلەئاینگەرایی،چونكەگەردیكارتیانەبیركەیتەوەبڵێت»من
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بیردەكەمەوەكەوایەهەم«ئەمەئەوپەڕیمتمانەكردنەبەعەقڵ،واتەتۆ
گومانتلەعەقڵتنییە،واتەكەبیرتكردەوەئیدیشتەكاندەهێنیتەبوون،
لەگەڵ پچڕانە ئەم هەرچەند دەبەخشی، بەخۆت لەخوایەتی جۆرێك واتە
لەبەرئەوە ئاینییەكە. پەیوەندییە وەردەگرێت دی شێوازێكی بەاڵم ئایندایە
چونكە دادەنێین، بۆی خۆمان ئەوا هەیە، شوناسی مۆدێرنە بڵێین گەر

شوناسیزۆریهەیەودیاریكراونییە.
ناوەندا، سەدەكانی لەتەك بێت دابڕان مۆدێرنە ئەگەر كەواتە كۆنسێپت:
ئەتوانینبڵێینئەودابڕانەدابڕنێكیگڵۆبالە؟یانئەودابڕانەلەزەمینەیەكی
جوگرافیدیاریكراودایە؟ئێمەدەتوانینقسەلەسەردابڕانێكیواتای)فیكری(

بكەین،بەنمونەلەجیهانیعەرەبیئیسالمیدا؟
سەردارعەزیز:ناچونكەدووبارەكردنەوەیئەزموونێككەلەشوێنێكداڕوویدا
عەقڵ ئایا كە لەوەی پرسین مەحاڵە. دی( )ژینگەیەكی دی لەجێگەیەكی
چییە؟ئایالەنێوكەلتوورەكەدادەمێنێتەوە؟یانلێیدائەبڕێت؟ئایاچجۆرە
سەروەریەكوەردەگرێت؟ئەمەئەمانباتەوەسەرئەزموونیتوركیا،بۆئەوەی
بەوەیە پێویستی نمونەیەك( دابڕێت)وەك ئیسالمی كەلتووری لە توركیا
خۆیبخاتەنێوباوەشیكەلتووریڕۆژئاواییەوەبۆئەوەیڕەوایەتیبداتبە
عەقڵوبیركردنەوە،بەاڵملێرەدائەوەنییەكەمۆركیئاینونبێتكەعەقڵەكە
لەوشتانەیكە یەكێك دەبێت، قەیران تووشی نوێیە كە دەربخات واخۆی
زۆررەخنەكراوەلەالیەنفۆكۆوەعەقڵە،بڕوابوونەبەوبااڵدەستیەیعەقڵ،
بڕواسەندنەوەبوو مۆدێرنە ئەگەر بۆیە هەژموونیەتیەیعەقڵ. بەو بڕوابوونە
دەخاتە گومان دێت پۆستمۆدێرنە مرۆڤ، بە بوو بەخشین بڕوا لەخواو
تەنانەت لێكدەداتەوە، بەئەفسانە هەمووشتەكان توانایە، ئەو هەموو سەر
زانسیش،بۆیەگەرعەقڵلەدیدیمۆدێرنەوەلێیبڕوانینزۆرسەنترالەبەاڵم

گەرعەقڵلەدیدیپۆستمۆدێرنەوەلێیبڕوانرێتشتێكیئەفسانەیە.
مەسەلەی بڕوانین، مۆدێرنەتە لە سیاسییەوە لــەڕووی ئەگەر كۆنسێپت:
مەدەنی كۆمەڵگای و مۆدێرن كۆمەڵگای یان دەسەاڵتەكان جیاكردنەوەی
دەوڵەت و مەدەنی كۆمەڵگای نێوان دەكەوێتە پانتایەی ئەو بەدەوڵەتەوە،
دەكرێت دیاردانە ئەم هەموو و.. خودی ئازادی و هاواڵتی دروستكردنی و
بەدیدیتۆ لەكۆمەڵگایەكداكەكەلتوورەكەیئیسالمیبێت؟ تاقیبكرێتەوە،
ئیسالمخۆیلەجەوهەرداكێشەیلەگەڵمۆدێرنەهەیە؟ئاینیشدیاردەیەكی
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مێژووییە؟
سەردارعەزیز:منیشهاوڕاتم،لێرەدادوودیدهەیە،یەكەمیان،قوتابخانەیەك
هەیەپێیدەڵینمۆدێرنەیزەیشن،)تحدیپ(ئەمانبڕایانوایەئەگەرهەندێك
كاربكەیت،ئەگەردەسەاڵتەكانجیابكەیتەوە،یانگەركۆمپانیادابمەزرێنیت،
لەئەنجامدا دەڕۆیت، مۆدێرنە بەرەو تۆ ئەوا هەنگاوبنێیت هەندێك ئەگەر
بێین ئەگەر هێناوە، هەنووكەشكستی تیۆرە ئەم بەاڵم مۆدێرنە. دەگەیتە
ئەوشتانەیلەفەڕەنساڕوویدالەسەدەیهەژدەوەتاسەدەیبیست،ئەگەر
لەكۆمەڵگایكوردیدائەوهەنگاوانەبنێینوهەمووئەوكارانەبكەین.شۆڕش
بكەینودەوڵەتدروستبكەین،سەرئەنجامگەرەنتینییەكەئێمەدەگەینە
هەماندەوڵەتكەئێستالەفەڕەنساهەیە،بۆیەئەوەیكەچیوەردەگریت؟
چۆنوەریدەگریت؟چۆندەیكەیتەبەشێكلەكەلتووریكۆمەڵگاكەت،هەموو
ئەبێت لەرۆژئاوا، ئەبێتمیتۆدەكەوەربگریت واتە ئاڵۆزن، ئەمانەپرۆسەی
بیسەپێنیتبەسەركەلتووریخۆتدابۆئەوەیبەرەونوێبوونەوەبچیت،بەاڵم
ئەگەر و وەردەگرین دەرئەنجام ئێمە لەوەدایە، گەورە قەیرانی من بەدیدی
پیادەیبكەینئەوادەگەینەهەماندەرئەنجام،ئەمعەقڵەلەڕوویمێژوویشەوە
ئاینی )لەبەرامبەر ئاین دەكەوینە عەلمانیەت دێین بۆیە هێناوە، شكستی
توركیا ئەزموونی كە لەئەنجامدا ئاینداو لەگەڵ شەڕ دەكەوینە ئیسالمدا(و
ئیسالمخۆی ئاینی كە بكەین ئەوە لەسەر كار بێین بەبێئەوەی دەدۆڕێت،

هەوڵیتێگەیشتنێكینوێوكرانەوەیوپیاچوونەوەیبدەین.
كۆنسێپت:سەبارەتبەوەیمیتۆدێكهەبێتوئەومیتۆدەپراكتیكبكرێت
پراكتیك ڕۆژهەاڵت لە بەاڵم ڕۆژئاواییە، ژینگەیەكیجودادا،)میتۆدەكە لە
دەكرێت(ئەمكارەپێتوایەبەبێكردەیموتوربەكردنكارێكیشیاوبێت؟بەواتا
نێواندژیەی ئەو سەرخستنی لە ڕۆڵدەبینێت چەند چەمكێك وەك موتوربە

هەیەلەنێوانژینگەیڕۆژهەاڵتیوڕۆژئاوایی؟
و لەپاشخان بەباشی دەیگوێزیتەوە ئەوەی پێویستە خۆی عەزیز: سەردار
لەئەوروپاسەریهەڵداوەبەنمونە،پاشانچۆن سەرهەڵدانیتێگەیشتبیتكە
لەچ دەتەوێت ڕۆژهەاڵتی، كەسێكی بە دەیناسێنیت چۆن دەیگوێزیتەوەو
بوارێكدائەمكارەبكەیت.بۆنمونەلەبواریئابووریداچاكسازیبكەیتزۆرینە
ڕاستەوخۆ بەرژەوەندیان كە كەمینەیەك بەاڵم لەكوردستان بێت لەگەڵتدا
بۆ لەمپەرت دەشێ و نین لەگەڵتدا بەهێزبن دەشێ مەترسیەوەو دەكەوێتە
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دروستبكەن،بەاڵمگەرچاكسازییلەبواریئایندابكەیتدەشێبەپێچەوانەوە
زۆر كرداری كێشەی ئەوەیە واتە بتۆرێن، لێت و نەبێت لەگەڵتدا زۆرینە
چۆن بكەیت؟ چاكسازیی بوارێكدا لەچ دەتەوێت تۆ بۆیە دروستدەبێت.
دەیكەیت؟چۆنچاكسازییدەناسێینت؟ناتوانیتبڵێیتنیچەئەڵێت»خوا
بزانیتتوانای بیڵێیتەوەئەبێت مرد«ئیدیئەمەلێرەشبكەیتەدروشمو
بوارەدا لەو تێگەیشتن بیركردنەوەو توانای چەندە، بوارەدا لەو وەرگرتن
واتەپێكەوە لەوبوارەداچەندە.موتوربەكردن توانایموتوربەكردن چەندە،
گرێدانیدووشتیجیاوازبۆبەرهەمهێنانیشتێكینوێ.كەئەمەپرۆسەیەكە
كەلتوور دوو واتــە كۆلۆنیالیزمدا، لەپۆست دەكرێت لەسەر قسەی زۆر
دەستكەوێت، سێیەمت شتی بۆئەوەی دەكەیت تێكەڵی هەیە شت( )دوو
موتوربەكردنیشهەمانشتە،تۆئەبێترەگیهەردووالتەواوئاگاداربیتو
باشهەردووالبناسیتوبزانیتچیبەرهەمدەهێنێت،هاوكاتئەوەگرنگە
چ ئەیەوێ كارەدەكات؟ ئەم ئامانجێك چ بۆ هەڵدەستێت؟ كارە بەم كێ
دەستكەوتێكیدەستكەوێ؟ئەوئەكتەرانەكێن؟ئەوكەسانەیپرۆسەكەیان
خۆی بایەخی هەمووی ئەمانە بناسرێن. تەواو دەبێ دەسەپێنرێن بەسەردا
كاتێك بەاڵم بێت بەسوود و بەقازنج زۆر شتێك دەشێ لەبەرئەوە هەیە،

بەخراپدەناسێنرێتببێتەهۆیشكست.
ئەمەریكانیزەیشن كەلتووری مەسەلەی عێراقەوە ڕوخانی لەدوای كۆنسێپت:
ئابووری، چارەسەركردنی مەسەلەی ــە، واڵت لــەم دەكرێت تێبینی زۆر
بۆ بەدیناكرێتكەكاتیخۆی لێكچوون چارەسەركردنیكۆمەاڵیەتیهەمان

چارەسەركردنیدەردەكۆمەاڵیەتییەكانلەئەمەریكاگرتیانەبەر؟
سەردارعەزیز:خۆییەكشتهەیەلەكەلتووریئەمەریكالەڕێگەیشتەوە
لەڕێگەیوشەوە لەڕێگەیوشەوە،كەلتووریئەوروپی دێتكاردەكاتنەك
هات،لەڕێگەیبیرەوەهاتبەاڵمكەلتووریئەمەریكیلەڕێگەیجلوبەرگو
فیلمووێنەودەسەاڵتوتواناوئەمانەوەهات،خەڵكیشبەرەوپیریدەچێت
وپێشوازیلێدەكاتوبەكاریدەهێنێت،هەتاهەستبكاتكەگۆڕانیبەسەردا
چونكە پیادەدەكرێت، بەئاسانی ئەمەریكی كەلتووری لەبەرئەوە هاتووە،
كاریگەری زۆر مادییەو شتەكە نییە. عەقڵی شتێكی ڕووبەڕووبوونەوەی
نییە دنیابینی و تێگەیشتن و ئینسان ڕۆحی و بیركردنەوەوهەست لەسەر
ئەمەریكی كەلتووری بۆیە نییە(، كاریگەری ڕاستەوخۆ بشێوەیەكی )یان
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دەكرێت كار بۆئەمەش تێكەڵبكرێت، بۆئەوەی هەبێت زیاتر چانسی دەشێ
)سۆفت هەیە نای(كتێبێكی ناشارێتەوە)جۆزیف ئەمە خۆشی ئەمەریكا
پاوەر(دەڵێتئەگەرخەڵكێكئاشنابكەیتبەكەلتوورەكەیخۆت،ئاسانترە
بۆ ئابووریشە پرۆسەیەكی بۆخۆی ئەمە جا بكەیت، مامەڵەیان ئەوەی تا
نمونەكاتێكتۆئاشنادەبیتبەشێوازیژیانیئەمەریكیكەواتەئەوەیلە
رەهەندی چەندین ئەمە كە بەرخۆر، دەبیتە تۆ بەرهەمدەهێنرێت ئەمەریكا
هەیە.بۆیەئەمەریكانیزەیشنلەهەموودنیازیاترسەركەوتووبووە،بەبەراورد

بەئەوروپازەیشن.
خۆیەتی؟ ئینگلیزی كەلتووری یان ئەمەریكییە كەلتووری ئەوە كۆنسێپت:
كەلتووری دەستكاری لەسەرەتاوە هەر ئینگلیزی كۆلۆنیالیزمی چونكە

نەكردووەس؟
بگەڕێنینەوە ئەمەریكی كەلتووری ئەگەر بڵێین ئەتوانین عەزیز: سەردار
رەگێكیقووڵیلەكەلتووریئینگلیزیداهەیەبەوەیڕۆژێكلەرۆژانلەندەن
پایتەختیئەمەریكابووە،زمانەكەیانهاوشێوەیەوكایگەریانزۆرهەبوولەسەر
بدۆزینەوە، زۆر هاوشێوەیەكی ئەتوانین ئەمەریكی. پرۆستانتی كەلتووری
ئەوروپایەو سەرجەمی یان بەریتانییە كەلتووری میراتگری ئەمەریكا ئایا

بەشێوازیخۆیبەرهەمیدەهێنێتەوەئەمانەشتیزۆرهەڵدەگرن.
بەجۆرێك ئابوورییەوە ــەڕووی ل لەدۆخێكداین ئێمە گریمان كۆنسێپت:
ئەگەر لەعێراقیش و كوردستان هەرێمی لە نمونە بۆ دەڕۆین. بەلیبرالیزمدا
و ئایدۆلۆجی تاك و ئابووری لەسەر بێت بەند تۆتالیتاریزم یان فاشیزم
سیستمیتاكحیزبوتاكسەركردە.تاچەندئەرزشیماوەجارێكیدی

دروستبوونیدیكتاتۆریەتلەكوردستاندا؟
سەردارعەزیز:پێموایەبەوجۆرەوبەودیدەیئێوەگەڕانەوەبۆدیكتاتۆریەت
تۆتالیتاریزمیهەیە گرانبێت،هەرچەندەخەونی )لەشێوەیسەدامحسێن(
شیعەگەراییە، یان سونیە توندڕەوی چ ئیدی ئاینی، لەشێوازی لەعێراقدا
ئەوەبڕواناكەمشتێكیشاراوەبێت.بەاڵمئەوشێوازەئابووریەیلێرەهەیە
لەئەمەریكا ئەگەر باڵو. و پەرش زۆر بەشێوازێكی لیبرالیزم لەنیو جۆرێكە
سەرمایەدارهەیەئەوالێرەدەسەاڵتئەوسەرمایەدارەیەكەئەیەوێئابووری
و دروستبكەیت بچووك حكومەتێكی تۆبێیت ناكرێت ئەمە بەاڵم لەقاڵببدا.
بازاڕئازادبكەیتوبازاڕكێشەكانچارەسەربكاتوبازاڕبڕیاردەربێت.ئەمە



715

چۆن لەوەی وەرگرتووە شێوازێكی بازاڕ چونكە نابێت ئێمەدا لەكۆمەڵگای
یاریدەدەربێتلەسەپاندنیسیستمیسیاسی،چونكەدەوڵەتلێرەپێویستی
كوردستان لە نمونە بۆ لەبازاڕدا. نییە داهات بە پێویستی نییەو بەباج
بێت ئابووری كێشەیەكی ئەوەی لەبری سیاسیە كێشەیەكی دامەزراندن
هاوكاتلەالیەندەسەاڵتیشەوەبەودیدەدەبینرێت.بۆئەوەیكۆمەڵگایەكی
هێمنترتهەبێتئەبێتبتوانیتزۆرترینخەڵكدابمەزرێنیت.هەربۆیەلێرە
لیبرالیزمە ئێرە بڵێین ناتوانین لەبەرئەوە سیاسەتدایە. لەخزمەتی ئابووری

بەاڵمتوخمیلیبرالیزمیانباشترەبڵێیننیولیبرلیزمزۆریتێدایە.
لە بــڕوات كرانەوە ڕووی بە ئابوورییەكە ئاڕاستە گەر باشە كۆنسێپت:
ئابووریهەبێتدەشێتسیستمێكیسیاسیداخراو كاتێكداگەركرانەوەی

دروستبكەیت؟
لەڕاستیدا بەاڵم هەیە، ئابووری كرانەوەیەكی لێرە خۆی عەزیز: سەردار
كراوەیەكیداخراوە،واتەلێرەئەوسەروەتەیهەیەناكرێتەكۆمپانیایگەورە
بۆئەوەیچینیناوەنددروستبكات.واتەكاریسەربەخۆدروستبكات،خەڵك
لەڕێگەی لەسەرە. سیاسی فشاری هەستبكات بەبێئەوەی خاوەنكار ببێتە
بەرەرەو تواناو لەڕێگەی سیاسی، نەك خاوەنكار ببێتە خەڵك زانستەوە
هەوڵدانەوەنەكڕێگەیسیاسی،بۆیەگەیشتنبەكارپرۆسەیەكیسیاسیە،
لەئەنجامدانابێتەهۆیدروستبوونیچینێك،كەخاوەنیكەلتوورودنیابینی
لەسەر لەبەرئەوەی ئابوورییەكە دیەوە لەالیەكی لەالیەك ئەمە بێت. خۆی
سامانیسروشتیوەستاوەبۆیەئابوورییەكیكراوەنییەبەسروشتیخۆی،
چونكەئەوەنییەهەوڵبداتزۆرترینخەڵكبخەیتەسەركاربۆئەوەیزۆرترین
بیانی كۆمپانیای هەوڵیدەیت، هەمیشە دەبێت بۆیە دەستەكەوێت، باجت
بهێنیت،كۆمپانیایزۆربهێنیتوپرۆژەیگەورەبكەیتەوەكەلەمشێوازەی
جیهانگیریئابووریدازۆرباڵوە.واتەكۆمەڵێكیزۆرلەكۆمپانیایگەورەی
جیهانیهەیە،هەوڵدەیتچۆنڕایانكێشیتولەواڵتیخۆتدایانمەزرێنیتو
خەڵكیواڵتەكەتبخەیتەسەركارولەڕێگەیباجیخەڵكەكەوەدەوڵەتباجی
دەستكەوێت.بۆنمونەچینبۆچیبووبەواڵتێكیپێشكەوتوو،چونكەتوانی
زۆرترینكۆمپانیابهێنێتەواڵتەكەیوببێتەجێگایبەرهەمهێنانیشتەكانی
زانستی باشی توانایەكی چونكە زیاددەكات، كاری دیەوە لەالیەكی دونیا،
وكرێیەكیباشیهەیە.بەاڵمئەمشتانەلێرەنابینرێتلەبەرئەوەچەندێك
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ئابووریەكەسیمایەكیكراوەیهەیەهێندەشداخراوە.
تایبەت كاری سەرهەڵدانی كەواتە بەجێیە، سەرنجێكی ئەمە كۆنسێپت:
لەدەرەوەیدەوڵەتدەكرێوەكفاكتەرێكیگرنگڕۆڵببینێت،بۆمەسەلەی

لیبرالیزەیشنوكرانەوەیسیاسی؟
سەردارعەزیز:خۆیئەگەرئەولیبرالیزمەتێبگەین،كەسەرمایەدارینابێ
كایەیەكی كار كە بەبێئەوەی نابێت دیموكراسیش من بەرای بەدیموكراسی
سەربەخۆبێتواتەكارلەسەرئەوەوەستابێتتۆئەزموونتهەیەوشارەزاو
حاڵەتە ئەم بیت. حیزبی نەك دەستدەكەوێت كــارت بۆیە پسپۆرتریت
چینێكی دروستبوونی هۆی دەبێتە لەئەنجامدا سەربەخۆ( كاری )هەبوونی
ناوەندكەئەڵێمنلەڕێگەیهەوڵوتوانایزانیارییەوەئەوەمدروستكردووە
ئەوبەهاونەریتوعاداتانەشدەگوێزێتەوەبۆنەوەكانیبۆیەالیئەوگرنگە
خوێندنگەهەبێتوسیستمێكیباشهەبێ،گرنگەتەندروستیوسەالمەتی
و لیبرال هەموویشێوازی ئەمانە كە هەبێت و.. گرنگەسەركەوتن هەبێت
لەسەر كە چینێك لەنێوان هەیە چڕ پەیوەستییەكی لەبەرئەوە كرانەوەن.
ئەركوبەهاورەنجیخۆیلەگەڵدیموكراسیەتداهەوڵدانوتاكوسەركەوتن.
گرفتێكی گرفتەكە پێتوایە كوردستان، هەرێمی بە سەبارەت كۆنسێپت:
سیاسیەیانگرفتەكەئابووریە؟بەواتائەوەسیاسەتەباڵیگرتووەبەسەر
ئابووریداورەنگڕێژیئابووریدەكاتبەویستیخۆییانئەوەگرفتیئابووریە
كەناتوانێتسەربەخۆبێتوخۆیبەرهەمیهەبێتوگەشەبەخۆیبدات؟

بەمنزیكانە هەمانە كە هۆبزیەی دۆخە ئەم لەسەر من عەزیز: ســەردار
قسەدەكەم.ئێمەكۆمەڵێهێزمانهەیەلەكوردستانداكەلەدۆخێكیهۆبزیدا
لەپەیوەندیاندا، هێزانە ئەم كە ئەوەیە هۆبزی دۆخی لە مەبەست دەژین،
پەیوەندی هەیە. شەڕ پەیوەندی بەڵكو لەنێویاندا نییە سیاسی پەیوەندی
شەڕواتەمنزاڵم،منبراوەم،منخەباتمهەیە،منشۆڕشمكردووە،من
لێرەدابەدگۆمانی بۆیە نییە، ئەویترئەومافەی لێرەدا خاوەنیسەروەریم،
سەرهەڵدەدا.لەدۆخیشەڕدائەویدیدەیەوێتلەتۆبباتەوەوتۆژێرخاتو
و بن بەگومان لەیەكدی هەمیشە هێزەكان وادەكات ئەمەش بسڕێتەوە، تۆ
نەتواننشتەكانبەشبكەنوپێكەوەپرۆسەدابمەزرێنن،وائەكاتتەنیابیر
لەوەبكرێتەوەكەمنئەبێتتواناوپێگەیخۆمبهێڵمەوەهەتائەونەتوانێت
بەسەرمداسەركەوێتوبیباتەوە،دیارەئابووریشڕۆڵێكیگرنگدەبینێتبۆ
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ئەوەیئەوپێگەوتوانایەبەرزرابگیرێتلەالیەنهێزەكوردستانییەكانەوە.
قۆرغكردنیئابووریزەمانەتێكیباشەبۆمانەوەیپێگەكەتوهێشتنەوەی
تواناكەت.دیارەشەڕفۆڕمیزۆرەتەنیاشەڕئەوەنییەكەشەڕیناوخۆبێت
بەڵكوشەڕدەشێتلەڕێگەیئابووریوپارەوەبكرێتویانلەڕێگەیمیدیا
كۆمەڵگایمان دۆخێكی ئێمە وایكردووە، حاڵەتە ئەم كار...، لەڕێگەی یان
كە و ئەنجامبدەین هاوبەش پرۆسەی بێت، بەیەكدی بڕوامان كە نەبێت
بتوانینبگەینەموتوربەكردنلەگەڵیەكدیدا،كەبتوانینهەریەكەماندیدی
خۆمانهەبێتبۆدنیاوبیەوێتبیخاتەبەردەمئەوانیدیەوەگەرئەوانپێی
هەموو نییەو حاڵەتانەمان ئەم ئێمە لەبەرئەوە بكرێت. بۆ كاری ڕازیبوون
هێزەكاندەیانەوێتبمێننەوەئیدیلەڕێگەیهێزەوەبێتیانهەرتەكنیكێكی
دیدەیەوێتپێگەیخۆیقایمبكات.هەربۆیەئەوەسیاسەتەكەكاریگەری
هەیەلەسەرئابووری،كەلەڕاستیدادەبێتپێچەوانەبێتەوە،ئەبێتسیاسەت
بەرنامەت دەبێت دەكەیت سیاسەت كە واتە بێت، ئابووریدا خزمەتی لە
هەبێتبۆئابوورییەكەتلەخزمەتیزۆرینەیكۆمەڵگادابێت.دیارەزۆرڕێباز
هەیەكەبۆتێگەیشتنوكاركردنلەسەرئەمپەیوەندیانەبۆچوونیجیاواز
هەیە،هەرلەسۆشیالدیموكراتەوەبۆنیولیبرالوبۆلیبرال،ئەبینیتهەموو
سیستمەسیاسییەكانیڕۆژئاواكاربۆئەوەدەكەنچۆنئابووریدابڕێژنو
بیگەیەنەوەبەكۆمەڵگا،بەاڵمالیئێمەتەواوپێچەوانەبۆتەوەچۆنئابووری

ڕێكخرێتبۆئەوەیخزمەتیسیستمەسیاسییەكەبكات.




718



719

دهروازه:
پرۆالیف یان بین  )1( )prochoice( پرۆچۆیس ئایا
ئهمه منداڵدا؟! لهباربردنی كردهی لهئاست )2( )prolife(
پرسیاریسهرئهودووڕیانهیهكهچەنداندهیهیهبیریمرۆڤایهتی
سهردهمیبهخۆیهوهخهریككردووهولهحیرهتێك)لهچهشنی
حیرهتلهبهردهمپرسیارهقورسهفهلسهفییهكان(داڕایگرتووه.
ههڵوێستگیری جۆری و پرسه ئهم بهڵكو ئهمه، ههر نهك
لهسهر سیاسهت ڕێــڕهوی له خۆی مۆری زۆرجــار لهئاستیدا
ئاستیدهوڵهتانوبگرهلهسهرئاستینێودهڵهوتییشداوه)3(
-»كوشتنیكۆرپهلهكوشتنیمرۆڤێكه«پرۆالیفێكئهڵێ.

homosapiensكۆرپهپهتهنهازیندهوهرێكهلهجۆری«-
بایۆلۆژییه، بوونێكی تهنها ئــهو ــه وات تــر. هیچی و )4(
selv-( خۆ-ئاگایی و نییه )person( كهس ئهو ئهگینا
سهیری مرۆڤێك كوشتنی وهك تا نییه، )awareness

كردهیلهباربردنیبكهین«پرۆچۆیسێكوهاڵمدهداتهوه.
-»ئهگهرلهبارنهبرێت،لهدرێژماوهدائهوكۆرپهلهیهئهبێته

مرۆڤێكیتهواو«پرۆالیفێكئارگیومێنتدهدات.
فیڕۆدانیههرسپێرموهێلكهیهكیش به وابێ،دهبێ -»گهر
وهككوشتنێكچاولێبكرێ«پرۆچۆیسێكوهاڵمدهداتهوه.

بهڕامانێكلهوئارگیومێنتانهیسهرهوهئهوهدهبینینكهیهكهم
نراوه بنیات مۆڕاڵ زهمینهی لهسهر پرۆالیفهكان ئارگیومێنتی
وكهچیپرۆچۆیسهكانلهزهمینهیزانستهوهدژهئارگیومێنتی
پرۆالیفهكان پێچهوانهوه، به ئهوه دوای ــژن. دادهڕێ خۆیان

ڕۆزاحسێن
مافى و ديموكراتى بوارى له ماجستێر خوێندكارى

مرۆڤ

لهباربردنومۆڕاڵ
مامهڵهكردنێكیكردهیلهباربردنبهپێودانگهكانی

فهلسهفهیئێتیك
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بهو وهاڵمدانهوه بۆ پرۆچۆیسهكانیش و زانست بهر دهبهنه پهنا وهاڵم بۆ
ئارگیومێنتهزانستییه،پهنادهبهنهبهربههامۆڕاڵییهكان.

ئهمهدهاللهتیئهوهیهكهلهئارگیومێنتهێنانهوهدابۆههرپرسێكیدیاریكراو،
پهناگهی دوو )Ethics( ئێتیك فهلسهفهی و )Science( زانست
و ئارگیومێنت ئهكرێت ههریهكهیان كه لهیهكترجیانهكراوهن، بهاڵم جیاواز

دژهئارگیومێنتیزۆرقایلكهریانلێوهبهرههمبهێنرێت.
له زۆرێك كه نییه ئهوه مانای ئهمه بهاڵم ووتمان»لهیهكترجیانهكراوهن«
پاڵپشتێكی هیچ بێ و مۆڕاڵییانهن حوكمێكی تهنها كه ههیه ئارگیومێنت
زانستییو)بگرهههندێكجارناكۆكیشنلهگهڵزانستدا(،كهچیشئهكرێ
بۆزۆرێكلهخهڵكانقایلكهربن.زۆرێكلهبههاوئهحكامهئاینییهكانئهكرێ
نموونهیهكیئهمجۆرهئارگیومێنتانهبن.خۆئهشكرێبهپێیجیهانبینیجیاواز
ودژبهیهك،چەندانئارگیومێنتیجیاوازودژبهیهكیلهمجۆرهمانههبێ
كهههریهكهیانخۆیبه»بهمۆڕڵتر«بزانێتلهویتر.لهحاڵهتێكیوادا
دهبێبۆههڵسهنگاندنیقیمهتیزانستییانهیئارگیومێنتهكان،عهقالنییهتو
لۆژیك،وهبۆههڵسهنگاندنیقیمهتیمۆأڵییانهیانكهرهستهكانیفهلسهفهی

ئێتیكبكهینهمهحهكوپێوانه.
به ههوڵئهدات ئهستۆ. گرتۆته چهشنهی لهو كارێكی لێكوڵینهوهیه ئهم
)validity( دروستیی مهدای تێستی ئێتیك فهلسهفهی پێودانگهكانی
ئارگیومێنتهكانیدهوریكردهیلهباربردنبكات.بۆخۆپاراستنلهقوڵبوونهوه
وووردكردنهوهیهككهڕهنگهلهتوانایئهملێكۆڵینهوهیهدانهبێت،ئێمهتا
بكرێتههوڵئهدهینلهههڵسهنگاندنیسهنگیلۆژیكییانهیئارگیومێنتهكاندا،
Philosophyof(خۆمانلهبهكارهێنانیئهحكامیفهلسهفهیزانست
science(بپارێزینوزیاترفهلسهفهیئێتیككهرهستهیكارهكهمانبێت.
دهبێئهوهشبووترێكهوهنهبێئهملێكۆڵینهوهیهمانتهنهادەرخستنێکی
بێالیهنانهیئهوئارگیومێنتانهیدهوریكردهیلهباربردنوتێستێكیمیكانیكی
لێكۆڵینهوهیهكی ئهمه بهڵكو بێت، ڕووكهشانهیان ڕووبهڕووكردنهوهیهكی و
قسهی و نووسهر پرۆچۆیسبوونی زوو ههر خوێنهریش و دهبێت أهخنهیی
ههر ئهكات. لهمس پرۆالیفهكان ئارگیومێنتی به بهرامبهر ئهو دژهبــهری
ئهمهشهوادهخوازێكهلهملێكۆڵنهوهیهدازۆرترئارگیومێنتیپرۆالیفهكان

بهێنرێنهبهرباسولێدوان.
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»دروست«و»نادروست«لهڕوویئێتیكییهوه
ڕهنگبێلهبریئهوهیههروازوودهستبۆبهكارهێنانیچهمكی»دروست-
ئهوهپرسیاری ژیرانهتربێتپێش بهرین، ئێتیكییهوه» لهڕووی نادروست
ئهوهبكهینكهئایائهودووچهمكهخۆیانچینوچیدهگهیهنن،چونكه
زۆربهیوهختنهگونجانهكانلهبیروڕاوههڵوێستگیرییهكاندالهمقواڵییهوه

دهستپێدهكهن.
ڕووی له أاست یان باش- »دروست، به كردهیهك ئهنجامدانی ئێمه كاتێ
ئێتكییهوه«ههڵئهسهنگێنین،پرسیارێكیلهمچهشنهخۆیدهسهپێنێ:ئایا
ئهو»باش«هیانئهو»دروست«هخۆیچییهكهدهیگهینێئهگهركارهكهمان
بهوشێوهیهئهنجامداكهداواكراوه؟ئایاتۆكمهكردنیكۆڵهكهكانیكۆمهڵگای
خۆشگوزەرانە؟ئایاڕازیكردنیخودایانجێبهجێكردنیفهرمانهكانییهتی؟
أاگرتنی ئایا تردا؟ ڕهگهزهكانی بهسهر مرۆڤه ڕهگهزێكی ڕاگرتنی بهرز ئایا
ئاسایشیگشتییه؟ئایابهدهستهێنانیخێریماددییانمهعنهوییهتهنها
ئهرزدا؟ أووی لهسهر عهدالهته پێدانی برهو ئایا بكهر؟ كهسی خودی بۆ
پهرهسهندنی له ڕێگریكردنه ئایا خهڵكه؟ ماددی وهزعی باشكردنی ئایا
Virtue(تاوان؟یانئایاههنگاوێكیڕێگایدروستكردنیگۆمهڵگایفازیله
ئێمه له یهك ههر لهمچهشنه. تری ئهڵتهرناتیڤی وچهنان society(؟
ڕهنگهیهكێكیانچهنددانهیهكلهوئهڵتهرناتیڤانهیوهكمانایئهسپییو
ناوەڕۆكیوشهی»باش«،»دروست«یان»نادروست«پێپهسهندبێت.
به لهیهكتر كردار)act(یجیاواز ئێتیكییهوه ڕووی له ئهكات وا ئهمهش

پهسهندبزانینبۆتاكهمهسهلهیهكیدیاریكراو.
دیده ئهو جیاوازیی پێی به ئێمه له یهكێك ههر ههڵوێستگیریی كهواته
ئهمه بهاڵم دهنێین. بنیاد لهسهر خۆمانی ئارگیومێنتهكانی كه ئهگۆڕێت
ئارگیومێنتهكانمان)5( یان ڕاستین ههموومان كه نییه ئهوه مانای قهت
و نامهنتیقی دیدی لهسهر ئارگیومێنت بونیادنانی ناوه. بنیاد دروستیی به
كهوتنهههڵهوهلهئارگیومێنتكردندا)toargue(دووههڵهنكهله

جهدهلینێوانپرۆچۆیسوپرۆالیفهكاندازۆرخۆیاندووبارهدهكهنهوه.
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ئاڕاستهدارییسروشتالیئهرستۆتالیسوپڕۆالیفبوون:
كه ڕاگهیاند باوەڕی ئهو مهسیح له بهر ساڵێك سهد چهند ئهرستۆتاپیس
لێرهوه ئاڕاستهیههیه«)6(ههر دیاریكراو بهرهومەبەستێکی »سروشت
بۆ ئینجا و )veiwofhuman life( مرۆڤ ژیانی بۆ ئهو ڕوانگهی
ئێتیكدروستدهبێت.ئهوپێیوابووكهههمووشتهزیندووهكانبهدوای
یهكئامانجكهوتوونئهویشڕیالیزهكردنیفۆرمیتهواویخۆیانه،بۆنموونه
درهختێكئهگهرسهرهتانهمامێكیچكۆلهیه،بهاڵمئهگهرڕێیلێنهگیرێت
لهدرێژهیگهشهیخۆیدائهبێتهدرهختێكیكامپ.الیئهرستۆتاپیسئێتیك

ئهوهیهكهڕێلهوڕهوتهئاساییهیگهشهكردنیسروشتنهگیردرێت.
دژایهتیكردنی بۆ پڕۆالیفهكانه سهرهكی دهستپێكی خاڵی پرهنسیپه ئهم
كردهیلهباربردن،بهلهبهرچاوگرتنیئهوجیاوازییهكهالیئهرهستۆتاپیس
سروشتخۆیناوخۆییئهمئاراستهیهبۆخۆیدیاریئهكاتنهكهێزێكی
سهروویسروشت،بهاڵمالیزۆرێكلهپڕۆالیفهكانهێزیئاراستهكهرخودایه.
بهاڵمبهكارهێنانیپرهنسیپێكیئاواتیۆلۆجیبۆدژایهتیكردنیكردهیهكی
لێ ئــهوهی چهشنه لهو پاساوێکی نییه. ئیشكال بێ هــهروا كۆمهاڵیهتی
ئهكهوێتهوهكهئیترسهربڕینیتهنانهتكاریلهیهكیانگوێرهكهیهكوچهنان

نموونهیتریواكارێكینامۆڕااڵنهبێت.)7(
كه ئهبینین بكهین پرۆالیفهكان ئارگیومێنتهی ئهو سهیری بهوردیی گهر
فهرامۆش تیا لۆجیكیییانهی بیركردنهوهی و )reason(عهقڵ ڕهههندی
كراوهوبهتهنهاجهختلهسهربههامۆڕالییهكانه.خۆههربهالیئهرستۆتاڵیس
خۆشیهوه»كاتێكعهقڵبهباشترینشێوهیخۆیكاردهكات،ئهوكاتهئهو
فهزیلهتیفیكرییههیه)Intellectualvirtue(.فهزیلهتیفیكرییالی
ئهوانهههیهكهلهڕێگایبیركردنهوهوهلهجیهاندهكۆڵنهوهولێدهگهڕێن
عهقڵكۆنترۆڵیبهسهرتهواویبیركردنهوهوكردهكانیانداههبێت.فهزیلهتی
مۆڕالییانهش)Moralvirtue(الیئهوكهسانهههیهكهبهوهكاردهكهن

كهعهقڵپێیدهگات«.)8(
بۆ گهڕانهوه ڕێگای له ئێتیكیی بۆهەڵوێستگیرییهكی كردن ئارگیومێنت
غهیبیانبۆڕایزۆرینهیانبۆكاریزمایهكهەڵوێستگیرییهكیمۆڕالییانهی
نابێت. پایهداری أێگایهكی و جێگا ئێتیكدا فهلسهفهی له و دهبێت ڕووت
ئارگیومێنتكردنبۆههرهەڵوێستگیرییهكیئێتیكیلهفهلسهفهیئێتیكدا
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وهكمهرجێكدهخوازێتلهوێوهدهستپێبكرێتكهكهسیئارگیومێنتكهر
پاساو)ground(بۆباوهڕیئهوكاریزمایهیانئهوزۆرینهیهبێنێتهوه.
یانیئهگهرئارگیومێنتیفهلسهفییلهدراو)premise(وئهنجامگیریی
)Conclusion(پێكدێت،ئهوالێرهدادراوهكهوئهنجامگیرییهكهشههر
چونكه بكرێت فاڵنهشت دهبێت ئهڵێت گهركهسێك نموونه بۆ یهكشتن،
خوداوایدهوێتیانزۆرینهیانفاڵنهكاریزماڕایوایه؛كاتێكدێتهسهر
پاساوهێنانهوهبۆئهوههڵوێستگیرییهیدیسانهوهدێتهوهئهوهئهڵێتهوهكه
»ئاخرخوداوایدهوێتیانزۆرینهیانفاڵنهكاریزماڕایوایه«.یانیههمان
پاساویناونۆرمهئێتیكییهكهوهكپاساوێكبۆخودینۆرمهكهئهڵێتهوه.
ئهمهمانایئهوهیهكهئهوكهسهلهبازنهیهكیداخراودادهسووأێتهوه.ئهو
دهڵێ»دهبێتفاڵنهشتبكرێتچونكهخوداوایدهوێتیانزۆرینهیان

فاڵنهكاریزماڕایوایه«.
لهدروستكردنوبنیادنانیئارگیومێنتلهفهلسهفهدابهرامبهربهنۆرمێكی
بۆچی یان دهوێت وای خودا بۆچی »ئایا كه دهكرێت ئهوه  پرسیاری وا
زۆرینهیانفاڵنهكاریزماڕایوایه؟«كهچیلهوشێوهئارگیومێنتكردنهی
سهرهوهداوهاڵمیئهمپرسیارهبهمشێوهیهیه:»چونكهخوداوایدهوێت
یانچونكهزۆرینهیانفاڵنهكاریزماڕایوایه«.سۆكراتبهتاكهپرسیارێك
له یهكێك له ئهو كردۆتهوه. شی فكرییهی گرێ ئهم شێوه جوانترین به
دیالۆگهكانیخۆیدالەگەڵیهكێكلهنهیارانیداكهپێیوایهفاڵنهشت)بۆ
ڕووبهڕوو ئهمپرسیارهی درۆكردن(خراپهچونكهخواپێیخراپه، نموونه
دهكاتهوه:»ئایائهوشتهلهبهرئهوهخراپهكهخوداپێیخراپه،یانخودا
لێرهدا سۆكرات  خراپه؟«)9( خۆی شته ئهو ئهوهی لهبهر خراپه پێی
لهڕێگاییهكێكلهپرسیارهههمیشهییهكانییهوهپێمانئهڵێتكهپاكانهكردن
بۆههرنۆرمێكیئهخالقییدهبێتلهدهرهوهیئهوبازنهداخراوهدابێتو
كاریزمایهبۆچیئهو ئایائهو ئهوهیكه لهوهاڵمی بێهوودهیهخۆدزینهوه

شتهیپێخراپه؟

جیاوازیینێوان»ڕێگهپێدراو«و»فهرز«
لهباربردن كردنهوهی یاسایی بۆ پرۆچۆیسهكان خواستی به پهیوهند له 
لهأووی لهنێواندووچهمكی»ڕێگهپێدراو زۆرجارتێكهڵكردنێكڕووئهدات
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ئێتیكییهوه«)Ethicallypermitted(و»فهرزلەڕوویئێتیكییهوه«
)Ethicallycommanded(كهپێویستهههندێكلهسهرجیاكردنهوهی

ئهمدووهبوهستین.
بهاڵم بێت. پێدراویش ڕێگه ئهبێ بێگومان ئهوا بوو فهرز ئهگهر كردهیهك
فهرزیشه. كه نییه ئهوه مانای ئهوه بێت ڕێگهپێدراو تهنها گهر كردهیهك
ههربهنموونهباوهكهئهگهركهسێكمافیئهوهیههیهیانڕێگهیپێدراوه
ههركاتبیهوێتهاوسهرهكهیتهالقبدات،ئهمهمانایئهوهنییهكهفهرزه

تهاڵقیبدات.
پێویستهلێرهدابووترێكهههڵوێستگیرییپرۆچۆیسهكانلهئاستكردهی
فهرز نهك پێبدرێت ڕێگهی لهباربردن دهكهن داوا كه ئهوهیه لهباربردندا
بێت،وهكزۆرجاربهناڕاستهوخۆوجاریشههیهبهڕاستهوخۆنهیارانیان
دهیانهوێبهشتێكیواتاوانباریانبكهن.ئهمجووداكردنهوهیهگرنگهچونكه
ئهوهبهیاندهكاتكهكردهیلهباربردنالیپرۆچۆیسهكانوهنهبێكردهیهكی
پهسهند)desirable(بێت،بهڵكولهبهرناچارییهكئهوپێشنیارهلهالیهن
سهر دهچینه لێكۆڵینهوهیهدا ئهم درێژهی له دهكرێت. پرۆچۆیسهكانهوه
باسیئهوزهروورهتهیكهپرۆچۆیسهكانبهناچارییداوایبهیاساییكردنی

ڕێگهپێدانیلهباربردنئهكهنلهپێناویدا.
نۆرمێكی وهك كه نۆرمێك، كه ئهوهیه دهیكهن پرۆالیفهكان لێرهدا ئهوهی
پهسهندجێیگرتووهلهكۆمهڵدا،وهكدراوییهكهمیئارگیومێنتێكبهكار
ههڵوێست بۆ پاڵێوراوه كه كردهیهی ئهو دووهم دراوی وهك دواتر دێنن.
لێگرتنلێیبهئهبستراكتوبهبێلهبهرچاوگرتنیئهوسیاقوههلومهرجهی
كهپێشنیارهكهیتیادهكرێت،دادهنرێتودوایئهمهئهنجامگیرییهكهلهسهر
بنهمایئهودوودراوهدهكرێت.واتاستراكتۆریئارگیومێنتهكهوهكئهمهی

خوارهوهیلێدێت:
دراوییهكهم:پچڕینیڕێچكهیژیانیكهسێكلهڕوویئێتیكییهوهقهدهغهیه

.)ethicallyforbidden(
دراویدووهم:لهباربردنپچڕینیڕێچكهیژیانیكهسێكه.

ئهنجامگیریی:كهواتهلهباربردندهبێلهڕوویئێتیكییهوهقهدهغهبێت.
تیا ئیشكالییهتهی ئهو تهنها سهرهوه ئارگیومێنتهی ئهو دووهمی دراوی
نییهكهسیاقوههلومهرجیپێشنیارهكهوئهومهسهلهیهلهبهرچاوناگرێت
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كهپرۆچۆیسێكداوایڕێگهپێداننهكفهرزبوونیلهباربردنئهكات،بهڵكو
لهسهر پرۆچۆیسهكان له ههندێك جهدهلی كه ناگرێت لهبهرچاو ئهوهش
)Person( كهسێك ژیانی ڕێچكهی پچڕینی »لهباربردن كه ئهوهشه

نییه«.)10(
سهرهوهدا ئارگیومێنتهی ئهو ستراكتۆری له كێشه سادهیی به زۆر كهواته
ئاكامدا له ئهمهش و ههیه پرۆالیفهكانه- ئارگیومێنتی سهرهكیترین كه –

دروستیی)validity(ئارگیومێنتهكهپووچهڵدهكاتهوه.
بۆپأۆچۆیسێكگرنگهجهختلهسهرئهوهبكاتهوهكهئهولهبهرناچارییهك
كردهیهكی لهباربردن ئهگینا ئهكات، لهباربردن یاسایی ڕێگهپێدانی داوای
ئهو ههلومهرجهی ئهو لهبهرچاوگرتنی به ئهمه الیهوه. به نییه پهسهند
تیایداداوایمافیلهباربردنئهكات،دهیپارێزێتلهوهیكهبهدژبهنۆرمی
ئێتیكییانهیناودراوییهكهمیئهوئارگیومێنتهیسهرهوهتاوانباربكرێت.

ڕۆڵیترادیسیۆنانهیژنلهكۆمهڵداوگرنگییبهیاساییكردنیلهباربردن
كه كــردووه ئهخالقیانه بهها لهو باسمان تهنها باسهكهمان ئێستای تا
بهرامبهر خۆیان دژهبهری ههڵوێستی بۆ پاساو و پاكانه وهك پرۆالیفهكان
بهكردهیلهباربردندهیهێننهوهوههرسهبارهتبهوپاساوانهههندێكله
باسهكه بهاڵم باسهكهوه. ناو هێنایه پرۆچۆیسهكانمان دژهئارگیومێنتهكانی
بهمشێوهیهناكامڵوالسهنگدهبێتگهربێوقسهیهكیشلهسهرپاكانه
لهسهر پێ بۆچی ئهوان ئهی ئایا كه نهكهین پرۆچۆیسهكانیش پاساوی و
مانای به ئهوا نهكهین ئهمه ئهگهر خۆ دائهگرن. لهباربردن بهیاساییكردنی
ناحهقییهكدهبێتبهسهنگوقیمهتیئێتیكییانهیبیانوویپرۆچۆیسهكان.
مافی الیهنگری كه نییه خۆشیی« »بۆ ههر پرۆچۆیسهكان خۆ ئاخر
بههاگهلێك و پرهنسیپ پرۆچۆیسهكانیش كه ئهوهی زانینی لهباربردنن.
لهپشتداواكهیانهوهیهبۆبهیاساییكردنیلهباربردنگرنگیئهوهیههیهكه
پێمانئهڵێتئهوهههرپرۆالیفهكاننینكهخۆیانبهخاوهنیپرهنسیپو
بههایئهخالقییدهزانن.دیارهئهمهشبهدهوریخۆیڕۆڵیگهورهیههیه

لهبهالداخستنیجهدهلیئێتیكییانهینێوانئهودوودیده.
)TheSecondSex(سیمۆندیبۆڤوارلهكتێبیڕهگهزیدووهمدا
بهبڕوای دهكات. بهیان پرۆچۆیسهكان سهرهكییانهی پرهنسیپه لهو یهكێك
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ئهوبۆكۆتاییهێنانبهستاتۆوڕۆڵیترادیسیۆنانهیژنانوهك»دووهم
دهستهبهر لهبابردن و مهنع كهرهستهكانی »دهبێت كۆمهڵدا له ڕهگهز«
له ئهمه نهویستراو. سكپڕبوونی به نهبن ناچار ژنان چیتر تاكو بكرێن
لێرهشهوه و پیاوان شانبهشانی كاركردن بۆ ئاوهاڵكردنیان دهست پێناوی
بهدهستهێنانیسهربهخۆییماددیخۆیانلهپیاوان.«دیبۆڤوارههروهك
جۆنستیوارتمیڵوئهنگڵسونزیكهیههمووالیهنگرانییهكسانیژنانو
پیاوانپێیوایهكهسهربهخۆییماددیژنانلهپیاوانههنگاوێكیگهورهی

ڕێگهیئهوستراتیجیهتهیه.
كهواتهلهمحاڵهتهداستراكتۆریئارگیومێنتیپرۆچۆیسهكانئهكرێتیهكێك
یانههردووئهمجۆرهیخوارهوهبێت،كهههریهكهیانههماننۆرمیئێتیكیی

بهداڕشتنهوهیهكیجیاوازلهویتریكردۆتهیهكهمدراویخۆی:
دراوییهكهم:نایهكسانییژنوێیاونادروستهلهڕوویئێتیكییهوه.

دراویدووهم:مافیلهباربردنیسكپڕبوونێكینهویستراوبۆژنانههنگاوێگه
لهڕێینههێشتنینایهكسانییژنوپیاودا.

ئهنجامگیریی:كهواتهدهبێژنانمافیلهباربردنیسكپڕبوونینهویستراویان
ههبێت.

یان
دراوییهكهم:یهكسانییژنوپیاودروستهلهڕوویئێتیكییهوه.

دراویدووهم:مافیلهباربردنیسكپڕبوونێكینهویستراوبۆژنانههنگاوێگه
لهڕێییهكسانییژنوپیاودا.

ئهنجامگیریی:كهواتهدهبێژنانمافیلهباربردنیسكپڕبوونینهویستراویان
ههبێت.

لێرهدائهبێتئهوهبووترێتكهبهشیزۆریئهوانهیدیدیپرۆالیفییانبۆ
كردهیلهباربردنههیهیهكسانیژنوپیاویانپێقبوپه.ئهمهبهومانایه
پرۆالیفهكانیان ئارگیومێنتی یهكهمی نۆرمی پرۆچۆیسهكان ئهگهر كه دێت
ئارگیومێنتی سهر بگهڕێرهوه )تكایه بوو قبوڵ پێ مهرجێكهوه چهند به
نۆرمی پرۆالیفهكان له زۆرێك ئهوا هاتووه(، سهرهوه له كه پرۆالیفهكان
یهكهمیئارگیومێنتیپرۆچۆیسهكانیانبێهیچمهرجێكلهڕوویمهبدهئیهوه
پێقبوڵه.ههربۆیهشپرۆالیفێكبهسهرنۆرمییهكهمیئارگیومێنتهكهدا
بازدهداتودهچێتهسهرتاوتوێكردنینۆرمیدووهموزۆرێكلهوانئهوڕایه
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ئهدهنكهلهباربردنخزمهتبهیهكسانیژنوپیاوناكاتچونكهلهباربردن
لهڕوانگهیزۆرێكلهوانهوهدابڕینیژنهلهڕۆڵی»باوی«خۆیلهكۆمهڵدا
)مهبهستلههێنانیمنداڵوبهخێوكردنێتی(وهئهمهشوادهكاتپیاوان

ژنتهنهاوهككهرهستهیسێكسمامهڵهبكهن.
زۆرقورسنییهدركبهكهمبههاییئێتیكییانهیئارگیومێنتێكیلهوچهشنه
چێژیسێكسییدا و هێنان مناڵ له تهنها كۆمهڵدا له ژن ڕۆپی كه بكرێت
كورتدهكاتهوهوپێیوایهئهگهرژنلهئهركیمناڵهێنانیكهمبووهوه

ئهواهیچیلێنامێنێتهوهچێژیسێكسیینهبێتبۆپیاوان.

یاساییكردنهوهی به دژ كوردی كۆمهڵگای باوهكانی پاساوه له سهرنجێك
لهباربردن

كه هاتن، باسهدا ئهم میانهی له ئارگیومێنتانهی و پاساو لهو جیا به
ههمووسهرانسهرییوجیهانین،ههندێكپاساووئارگیومێنتیترههنكه
لۆكاڵنوتایبهتنبهكۆمهڵگایئهمڕۆیكوردیئێمهوزۆرجارڕووبهڕووی
داواكارانییاساییكردنهوهیكردهیلهباربردندهبنهوه،كهجێگهیخۆیهتی
بهرچاوترینی بكهین. پاساوانهش ئهو بهرچاوترینی لهسهر قسهیهك لێرهدا

ئهوپاساوانهئهمانهن:
ئێمه واڵتی خهڵكی زووه هێشتا بڵێن: عاممه یان دهسهاڵت ڕهنگه -

یاسایهكیلهوبابهتهیانپێههزمبكرێت.
یاندهڵێن:بهیاساییكردنیكردهیلهباربردنلهگهڵكولتوریكوردی -

ناگونجێت. ئیمهدا
یاندهوترێت:ژناندهستئاوهاڵدهكاتبۆئهوهیبهئاسانیدهست -

بۆكردهیلهباربردنبهرنوئهمهشفهوزادهخاتهوه.
لهمپاساووئارگیومێنتانهیسهروهشدادیسانهوهههمانئهوههڵهیهئهكرێتهوه
لهپێناویدا پرۆچۆیسهكان پۆزهتیڤانهی خاڵه ئهو ئارگیومێنتدهر كهسی كه
دهردهكێشێته هاوكێشهكه له دهكهن لهباربردن بهیاساییكردنهوهی داوای

دهرهوهووهكمهسهلهیهكیتاكڕهههندسهیریمهسهلهكهئهكات.
ئێتیكیی ههڵوێستگرییهكی كه داواكارییهكدا لهئاست ئێمه ئهوهیه دروستتر
دهخوازێت،ڕێگرییهكانوبیانوویڕێگرهكانلهگهڵسهنگوسووكیئهوخاپه
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پۆزهتیڤانهیكهلهجێگرتنیئهوداوایهوهدهكهونهوه،بهرامبهربكهینهوه.
له لهباربردندا بهیاساییكردنهوهی داواكاری لهگهپ بكهین وا كارێكی گهر
كوردستان،ئهوادهكرێبپرسینكهئایائێتیكلهئێمهدهخوازێتالیهنگری
كردهیهكبینكهدهستیژنئاوهاڵئهكاتبۆڕزگاربوونلهپلهدووییولهو
جێگاوڕێگاكۆمهاڵیهتییهپڕئیهانهیهیداومانهتێ،یانالیهنگریبێتاقهت
بۆ بهخششێكیخودایی ژنانوهك پلهدوویی بكهینكه نهكردنیكهسانێك
پیاوانسهیردهكهن؟ئایاكولتوریئێمهالیهنگریئهوهبێتكهلهباربردنی
سكپأییهكینهویستراولهژێرچاودێریییاساولهژێرسهرپهرشتییكهسانی
پسپۆڕدالهههلومهرجێكیتهندروستدابكرێت،یانوهكئێستابهنهێنیو

بهوشێوازهسهرهتاییهالیمامانیسهركۆاڵنانبكرێت؟
ئهوهیكهدهوترێتكلتووریئێمهشتیواههزمناكاتیانبهیاساییكردنی
بۆ دهست بهئاسانی ئهوهی بۆ بكات ئاوهاڵ دهست ژنان ڕهنگه لهباربردن
كردهیلهباربردنبهرنوئهمهشفهوزادهخاتهوه،ئهمانهڕاوپێشبینییهكن
كهلهسهربنهمایترسلهگۆڕانوههبوونیچاوهڕاونیكهملهخودوهك
بهڕهسمی داوای كه بووترێ ئهوه لێرهدا گرنگه نراون. بنیاد نهتهوهیهك
ناسینییاساییمافیلهباربردنداوایهكنییهتهنهابۆدهركردنیبڕیارێكبۆ
ئازادكردنیژنلهكردنیئهوكارهداوئیترلێبگەڕێیتچۆنپیادهدهكرێت
بكرێت.دانیبڕیارهكهتهنهاخاڵیمهبدهئیكارهكهیه،ئهگیناداواكارانیئهو
مافهههمانكاتداواییاسایهكیووردوشمولیئهكهنكهههمووڕووهكانی
ئهومهسهلهیهلهبهرچاوبگرێوكارێكبكرێتیاساكهبهشێوهیهكیدروست

كاربكاتوبهههڵهبهكارنهبرێت.
دیارهئێرهجێگهیئهوهنییهبچینهووردهكارییئهممهسهلهتهكنیكییهوه.
باسێكیوادهكرێتوهختێكبچینهسهریكاتێككهدهسهاڵتلهكوردستان
بهجیدیدێتهپایگوێلێگرتنوتاوتوێكردنیئهمداوایهیژنانوپیاوانی
یهكسانیخواز)كههیوائهخوازینههنگاوێكیوالهداهاتوویهكیزۆرنزیكدا

بێت(.
باسی له كولتور جیاوازیی باسی بهر هێنانه كه بڵێین مایهوه كۆتاییدا له
زۆرجار دیاریكراودا مهسهلهیهكی لهئاست ههڵوێستگیریی تاوتۆێكردنی
مامهڵهیهكیسنووردارلهگهپبههائینسانییهكاندادهكات،لهكاتێكدامرۆڤ
ئێتیك نیسبییهتی ڕوانگهی گهردوونین. مافهكانیش و بهها و مرۆڤه ههر
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خۆی نادروستیی زۆرجار كه ڕوانگهیهكه كلتووری نسبییهتی پێی به پێ
سهلماندووه.بۆنموونهوههرسهبارهتبهمهسهلهیترسلهبهیاساییكردنی
لهباربردنلهكوردستاندا،كهسێكپێویستناكاتدووربڕواتوههرئهتوانین
سهیریتوركیایدراوسێیپهنادهستمانبكهینئینجائهبینینكهئهگهرچی
وا بهاڵم نزیكه، ئێمهوه كلتوری له تهواوێك واڵته ئهو كلتووریی پێكهاتهی
بۆچەندینساڵهژنانمافییاساییلهباربردنیانههیهوئهمهشتائێستا
بین لهههركوێ نهكردووهكهشایانیباسبێت. كێشهیهكیوایدروست
مافههرمافه،مرۆڤههرمرۆڤ،بهسئهوهیهئێمهتهنهاتۆزێكبوێریی

زیاترمانپێویسته.

پەڕاوێزەکان:
دهبێ ژنیسكپڕ وایه پێی كه باوەڕەیه و بزوهتنهوه ئهو پرۆچۆیس: )1(

مافیئهوهیههبێسهرپشكبێتلهلهباربردنیسكهكهیدا.
)2(پرۆالیف:ئهوبزووتنهوهوباوهڕهیهكهدژیكردهیلهباربردنیمناڵه.
)3(بۆنموونه،زۆرێكلهچاودێرانیسیاسییڕایانوابووكهپرۆالیفبوونی
جۆرجدهبلیو.بوشهۆكارێكییهكالكهرهوهیبردنهوهكهیبوولهههڵبژاردنه

ئهمریكادا. سهرۆكایهتییهكانی
)4(لهزانستیپۆلێنكردنیزیندهوهراندازانایانیئهمزانستهڕهگهزیمرۆڤ

بهhomosapiensناودهبهن.
)5(ڕهنگهوشهیئارگیومێنتلهزمانیڕۆژانهدابهچەندینمانایجیاواز
بهكاربهێنرێت،بهاڵمئێمهلێرهدابهومانایهبهكاریدێنینكهلهفهلسهفهدا
بهكاردێت.لهدرێژهیباسهكهدازیاترڕووندهبێتهوهمهبهستمانلهجیاوازیی
نێوانمامهڵهیزمانیڕۆژانهومامهڵهیفهلسهفهلهگهڵئهوچهمكهداچییه.
ISokratesfotspor.PaxForlag..)1997(HelgeSvare

)6(Oslo
بووترێ ئهوه لێرهدا پێویسته بهدحاڵیبوونێك ههر له گرتن پێش بۆ )7(
كهئهملێكدانهوهیهئهوهناگهیهنێتكهلهناوچوونیئاژهڵێكولهناوچوونی
مرۆڤێكوهكیهكسهیربكرێت،بهڵكوئهمهلێكدانهوهیئاكامهلۆجیكییهكانی
فهلسهفهیئێتیكیئهرستۆتاڵیسهوهیچپهیوهندییهكیبهوبهراوردكردنهوه

نییه.
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)8()ههمانسهرچاوهیپێشوو(.
Etikk. Bergen. .)2003( Vaags. Ralph Henk

.Fagbokforlaget
)9(ڕهنگهلهملێكۆڵینهوهیهدادهرفهتیئهوهماننهبێتقسهیهكیشلهسهر
پرۆالیفهكان و پرۆچۆیس تری ئارگیومێنتێكی چهند و ئارگیومێنته ئهم

بكهین.
Detannetkjønn.Oslo..)2000(.DeBeauvoir.Simon

)10(Paxforlag

سهرچاوهكان:
Detannetkjønn..)2000(.DeBeauvoir.Simon -

.Oslo.Paxforlag
ISokrates fotspor.Pax.)1997(HelgeSvare -

.Forlag.Oslo
Etikk. Bergen. .)2003( Vaags. Ralph Henk -

.Fagbokforlaget
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ئەم بوونی ڕاستین؟ یان ئەفسانەیین بونەوەری ڤامپایەرەكان
بەاڵم نەسەلمێنراوە، زانستیەوە لەڕووی هێشتا مەخلوقاتانە
ڤامپایەرەكان ئارەزوی ئەوەیكە لەسەر بەڵگەهەیە چەندین
هەیە،بەتایبەتی بونی زۆر بەشێوەیەكی ئاسایی مرۆڤی لەالی
لەالیسەركردەسیاسیوتاوانبارەگەورەكانیجەنگەوە،ئەگەر
كەسێكئاشنایدونیایفیلمسازیوكتێبهەبێتئەواچەندین
فیلمیگرنگلەسەرئەمبوونەوەرانەهەیەوەكدراكۆالوتوایالیت
ونۆسفێراتو،كاونتیۆرگاوسپایكوچەندانفیلمیتركە
بینەرێكیزۆریانهەیەلەالیعاشقانیفیلمسازی.ڤامپایەرەكان
بوونەوەرێكی وەك هەیە، خواوەندیان تایبەتمەندی نەمرن،
تایبەتكەسایەتیەكیزۆرترسناكوتۆقێنەریانهەیەهەیە،
ئارەزویخواردنی كانیبالیستی)واتە بوونیسیفاتی بەتایبەتر
مرۆڤەكان(ومژینیخوێنیانهەیەوەكوەحشهەڵسوكەوت

دەكەن.
ناسراون بەتاریكین، عاشق شەون، بوونەوەری ڤامپایەرەكان
بەمردووەزیندووەكانچونكەئەوانەكەالكیمردونوشەوانە
خوێنیان. مژینی و مرۆڤەكان ڕاوكردنی بۆ دەبنەوە زیندوو
ئەوانەزۆرتینویخوێننوخوێنمایەینەمریئەوانە،بەبێ
ئەگەر دەچن، لەناو و دەبێتەوە وشك لەشیان مژین خوێن
خوێنیانلێببڕێتتواناینەمریلەدەستئەدەنوبۆیەلەكاتی
بەبەر ڕۆح دوبارە مرۆڤێك بەگەستنی جار زۆر سەرەمەرگدا
پرۆسەی ئەم دەبنەوە. زیندوو و دێت لەشیاندا و جەستە
زیندبوونەوەبەالتینیپێیدەوترێت»كاالپلێپسی«بەتایبەتی

پشتیوانفرج-مامۆستالهزانكۆیسلێمانی

ئایاسیاسیەدیكتاتۆرەكانڤامپایەرن؟
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نامێنێ.بەاڵم قسەكردنی و جوڵە توانای ڤامپایەرە ئەو كە دۆخەیەی ئەو
توانایبیستنوبینینیهەمووشتێكیدەوروبەریانهەیە.

ڤامپایەرەكانتایبەتمەندێتیخۆیانهەیەلەیەكێكەوەبۆیەكێكیتردەگۆڕێت
بەپێیئەوشوێنەیكەلێیەوەدێنوئەژین،ئەمەشچەندتایبەتمەندێتیكە:

ژیانیانە،چ خۆراكی خوێن چونكە مانەوەیان بۆ خوێنە بە پێویستیان -1
خوێنیمرۆڤبێیانخوێنیئاژەڵ،بەبێمژینیخوێندەمرنچونكەخوێن
وزەودەسەاڵتیاندەداتێوجەستەیانپێویستیبەخوێنەنەوەكتەنهابۆ
ژیانبەڵكوبەوخوێنەبەنەمریدەمێننەوە.خوێنژەمیسەرەكیخۆراكیانە
لەوانەیە هەڵبكەن. كۆمەڵگادا لە ئاسایی مرۆڤی وەك ناتوانن بۆیە هەر

لێرەدائەفسانەیزوحاكوتاوانبارەكانیتریمێژوومانبەبیربێتەوە.

دەترسن، خۆر لەڕوناكی چونكە دەردەكەون شەودا تاریكی لە تەنها -2 
بەم و دەسوتێنێ پێستیان خۆر تیشكی چونكە لەناودەچن. بەروناكی
بەرگەی دەدەن،هەروەها ئەنجام خۆیان چاالكیەكانی شەوان تەنها هۆیەوە
پلەیگەرمایزۆرناگرنبۆیەلەناوچەساردەكاندانیشتەجێدەبنبەتایبەتی
لەهەردووجەمسەریزەوییانگردوشاخوشوێنەبەرزەكاندەكەنبە
مەنزڵیخۆیان.ئەمەشزیاترپەیوەندیبەالیەنیدەرونیوسایكۆلۆجیانەوە
زاڵبنبەسەرئەمدۆخەداو زیاترەدەتوانن هەیەكەهەندێكیانتەمەنیان
و تر ئەستور پێستیان بەڵكو بسوتێن ئەوەی بێ دەربكەون ڕوناكیشدا لە
بریقەدارتردەبێت،ئەمانەدەتواننلەڕێیبیركردنەوەیزۆروزاڵبوونبەسەر
بیركردنەوەدا لەساتی تەنها بوو هەرچی لە حەزیان بیركردنەوەكانیاندا
ئارەزوەكانیانبەدیبێنن.لێرەداترسیڤامپایەرەكانلەڕوناكیوەكترسی
سەركردەدیكتاتۆرەكانەلەڕۆشنبیریوبەئاگاهاتنەوەیسەرجەمكۆمەڵگا
بەتایبەتیچینیگەنجان،بۆیەدیكتاتۆرەكانوزاڵمەكانهەمیشەخەریكی
باڵوكردنەوەیتاریكین،هەوڵیگەوجاندنیكۆمەڵگادەدەنبۆئەوەیوەك

نێچرەكانیانباشترڕاوبكەنلەتاریكستاندا.
3-ڤامپایەرەكاننەمرنوهەزارانساڵدەژینوتایبەتمەندێتیخواوەندیان
هێزیان بەسااڵچووندا لەگەڵ دەبن، بەهێزتر تەمەنەوە بچنە زیاتر هەیە،تا
چوونە كەلەگەڵ مرۆڤەوە بەپێچەوانەی لەبەرژەوەندیانە كات دەكات، زیاد
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تەمەندابێهێزوالوازدەبێ.ئەوانهەستبەئازارناكەنوبریندارنابن
وتازیاترپەیوەندیانهەبیێتلەگەڵمرۆڤدائەواالوازتروهەستیئازارو
مەینەتیدەچێژنوبەپێچەوانەشەوە.لێرەدائەگەرتۆزێكبیربكەینەوەئەوا
دیكتاتۆرودەسەاڵتەتۆتالیتارەكانهەوڵیمانەوەلەسەردەسەاڵتدەدەن
دوای نەوەكانی ئەوەی بۆ دەكەن هەمووشتێك تەنانەت و هەمیشەیی بۆ
خۆیانحوكمبگرنەدەست.ئەوانهەمیشەهەوڵیبەخواوەندكردنیخۆیان
دەدەنوتازیاترلەسەرحوكمبنگەندەڵتروزاڵمتردەبنوئەگەربێتو
هەوڵیچاكسازیبدەنگوێلەخەڵكبگرنئەوائەودەسەاڵتەڕەهایەیان
نامێنێولەهەیبەتیانكەمدەبێتەوەودواجارلەناودەبرێنبەدەستئەو

خەڵكەیكەڕۆژانێكبەدڵرەقیحوكمیانكردون.

4-بەهەمانشێوەیئاژەڵەدڕەندەكانكەڵبەودانیتیژودرێژیانهەیە
كەبۆخوێنمژینزۆربەسوودە.ئەمكەڵبەدرێژوتیژانەیارمەتیدەرنبۆ
ئاسایدا لەكاتی بەاڵم مرۆڤەكاندا، شاخوێنبەری قوڵترین لە خوێن مژینی
بۆ نەبێت هێرشدا كاتی لە تەنها دەرناكەون كەڵبانە و درێژ ددانە ئەم
دەگۆڕێت دەموچاویان و پێست ڕەنگی هاوكات كە نێچیرەكانیان سەر
بۆمان ئەوا تێبفكرین ئەگەر ترسناك.لێرەدا و تۆقێنەر جانەوەرێكی بۆ
ئەو تا مەڕدان، پێستی لە و گورگن دیكتاتۆرەكان دەسەاڵتە دەردەكەوێن
كاتەكەواڵتئاراموخەسێنراوەئەوانوەكمەڕمامەڵەدەكەنبەاڵمكە
پێگەودەسەاڵتیانكەوتەمەترسیەوەوخەڵكیلێیانڕاپەڕیئەواسروشتی
وێزەی دەكەونە وەحشیانە بەشێوەیەكی و دەردەخەن ڕاستەقینەیخۆیان

خەڵكیسیفیلیبێتاوانقەتڵوعامیاندەكەن.
5-زیادلە300یان1000ساڵبەاڵمهەرموراهیقانەهەڵسوكەوتدەكەن.
فیرعەونەگومراكانیدەسەاڵتسەرێكیانهەیە دیكتاتۆرو بەهەمانشێوە
وهەزارزمان،لەكاتیهەڵبژاردنەكانداخۆیانلێماندەكەنبەفریشتەوتا
ئەوەندەیدەنگیانپێدەدەینخۆیانالیخەڵكشیریندەكەن،بەداخەوە
ئەو وێزەی دەكەونە و جانەوەر و كێوی بە دەبن دەسەاڵت گەشتنە كە
هەرگیز بكات. لێ دەسەاڵتیان ئاڵوگۆڕی یان البردن داوای كە خەلكەی
دیكتاتۆرەكانهیوایچاكبونیانلێناكرێتچونكەلەسەرەمەرگدازیاترتینوی

دەسەاڵتدەبنوەكلەوساتانەیتازەدەسەاڵتیانگرتبوەدەست.
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دەكەن خۆیان جار هەندێ و هەیە خۆیان شێوەی گۆڕینی توانای -6
و قەلەڕەش و پشیلە و وجرج ومشك كوێرە ئاژەڵوەكشەمشەمە بە
كە ئاژەاڵنەی ئەو بەتایبەت هەیە ئاژەاڵنیان كۆنترۆڵكردنی هێزی گورگ.
دەچنەلەشیانەوە.جاریواشهەیەوەكهەوروتەموخێودەردەكەون.
دكتاتۆرەكانیشبەپێڕۆژومانگوساڵهەڵوێستدەگۆڕنوهەمیشەلە
داڕشتنیسینارۆكانداخۆیانبەڕزگاركەروپاڵەوانینەتەوەییپێناسدەكەن
خەڵك بۆ بەئاسانی زۆر ئەمانە ڕاستی ڕوی تێدەپەڕێت ڕۆژگار كە بەاڵم
جەماوەریەكاندا. نارەزایەتیە و شۆرش لەساتەكانی بەتایبەت دەردەكەوێت
7-لەڕۆژدالەناوگۆڕوقەبرەتاریكەكاندادەژین،لەشەودادەردەكەونولە
مایەی ديكتاتۆر لێدوانێكی و دەركەوتن دەرەوە.هەر دێنە گۆڕەكانیانەوە
مەترسیوهەرەشەیەبۆسەرژیانیهاواڵتیان.لەگەلوتاردانوقسەكردنی

دیكتاتۆردادەبێتچاوەروانیتوندوتیژیزەربەیوەحشیگەرانەبین.
نابینن. هیچ دەڕوانن خۆیان لە ئاوێنەوە لە كاتێك نيیە، سێبەریان -8
لە قسە نیيە كەس بۆ هەبن خۆیان تا و خۆپەرستن زۆر دیكتاتۆرەكان
قسەیاندابكات،تەنانەتلەنزیكترینكەسیخۆیانەوەئامۆژگاریونەسیحەت

وڕاوێژكاریوەرناگرن.
بێت ئاسن و بەتەختە ئایا بكرێت دڵیانكون كاتێكدەمرنكە تەنها -9
بە یان ئاگر بە سوتاندن بە جار هەندێ دڵیان، لەسەر فیشەك بە یان
ڤامپایەرەكان شێوەی بەهەمان دیكتاتۆرەكانیش مێشكیان. پانكردنەوەی
ئیختیال، تیرۆر، كوشتن، بە یا زۆرجا بۆیە نامرن، سرووشتیانە مردنێكی
ژەهرخواردن،یانبەندكردنودواترلەسێدارەدانكۆتاییبەژیانیاندێت.
تیرۆركردنی هەوڵی جار چەندین كە سەدامحسێنە لێرەدا نمونە باشترین

درابەاڵمسەرینەگرت.
10-هیچسیمبۆڵێكیدینیوئاینیكارناكاتەسەرفۆلكلۆریتایبەتیخۆیان
11-كاتێككەڤامپایەرێكخوێنیكەسێكدەمژێتئەوكەسەشبەهەمان
وەك كەسانی كردنی كۆپی هەوڵی دیكتاتۆرەكان ڤامپایەر. دەبێـتە شێوە

خۆیاندەدەنوپێیانباشەهەمووكەسوەكئەوانبیربكاتەوە.
یانخۆیدەكوژێت، بەرامبەردەكرێت، توندوتیژی كاتێككەسێك - 12 
یانبەبێتاوانتاوانباربكرێتیانبكوژرێت،ئەگەریزۆریهەیەببێتبە
ڤامپایەر.زۆرجاردیكتاتۆرەگەورەكانیدونیائەوكەسانەنكەلەمنداڵیدا
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لە شێوەیەك بە یان كراوە بەرامبەر توندوتیژیان الوێتیدا تەمەنی لە یان
خەفە حەزەیان ئەو و هەبووە حەزێكیان یان لێكراوە غەدریان شێوەكان
بلیمەت وێنەكێشیزۆر لەتەمەنیالوێتیدا لێرەداهیتلەرەكە نمونە كراوە،
بوەبەاڵمبەهۆیئەوەیكەلەپەیمانگەیهونەرەجوانەكانوەرناگیرێتئەو

زاڵمەگەورەیەیسەدەیڕابردوویلێدەردەچێت.
13-ڤامپایەرەكانتوانایلەڕادەبەدەریانهەیە،هەریەكلەوانەهێزیبیست
پیاویهەیە،هەروەهاهێزیهیپنۆتیكواتەواتەتوانایخەولێخستنیمرۆڤ
بە دەكەن بەهەمانچەشنیخۆیان قوربانیەكانان و هەیە نێچیرەكانیان و
بۆ هەیە خۆیان بە تایبەت بەنجی دیكتاتۆرەكانیش دەسەاڵتە ڤامپایەر.

خەولێخستنوسركردنیسەرجەمكۆمەڵگاودەنگینارەزاییخەڵكی.
بەاڵمڤامپایەرەكانیشلەالیەكیترەوەهەندێخاڵیالوازیانهەیەوتوانایان

بەسەرهەندێشتداناشكێوەك:
نەكرابێت. بانگێشت ئەگەر ماڵێكەوە بچێتە ناتوانێ ڤامپایەر -1
كە خۆیەتی خەڵكی ئەوە بەڵكو نین سەرەكی تاوانباری دیكتاتۆرەكانیش
دیكتاتۆردروستدەكاتودەنگیبۆئەداتوپشتگیریلەپێشێلكاریەكانی

دەدات.
ئەیەن.روناكیخۆر لەدەست توانایخۆیان لەكاتیڕۆژدا ڤامپایەرەكان -2
لەوزەوتوانایانكەمدەكاتەوە.بەهەمانشێوەلەسەردەمیشۆڕشدازۆر

مەحاڵەخۆیانبگرنودووبارەمتمانەیخەڵكبەدەستبێننەوە.
نیە.كە نوستنیان توانای نەبێت خۆیان لەسەرخاكی ڤامپایەرەكان -3
دیكتاتۆرێكلەسەردەسەاڵتالبرائەوامەحاڵەهیچشوێنێكهەبێتبیگرێتە

خۆ.
هەڵدێن و دەتۆقێن ئایینەكان ڕەمزە و سیر بۆنی بە ڤامپایەرەكان -4
ترسیان گەورەترین دیكتاتۆرەكان دەسەاڵتە خاچ(. )ڕەمزی بەتایبەتی
ناوزەند تیرۆریست بە نەیارەكانیان هەمیشە بۆیە ئاینیە بیروبۆچونی لە
دەكەنچونكەدەزاننبیروباوەڕیئاینیڕێگەخۆشكەرەبۆوتوندرەوییو
بۆ ڤامپایەرتان كورتەچیرۆكی دوو لەخوارەوە وا دواجارشۆڕشگێڕایەتی.

دەگێڕمەوە:
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یەكەم:كورتەچیرۆكیڤیسگاونتدیمۆریڤ
كە ئەوەی لەجیاتی وە دەژیا فەڕەنسا شۆڕشی لەكاتی ڤامپایەرە ئەم
شۆڕشەكە كە كاتەی ئەو تا شاردەوە خۆی بكات شۆڕشە لەو بەشداری
كۆتایهاتچونكەزۆردەوڵەمەندوسامانداربووكەسەروەتوسامانەكەی
و كرێكاران لەالیەن دواتر بۆیە باوانیەوە، لە مابوەوە بۆ پشت بەپشتاو
ڕەنجدەرانیئەوكاتەیفەرەنساوەگاڵتەجاریزۆریپێدەكرا،ئەمڤامپایەرە
كرێكارەكانیسەردەبڕیلەماڵەكەیخۆیداولەتلەتیدەكردنوخوێنی
دەمژین،بەاڵمدواترئاشكرادەبێتوخەڵكەكەبەسزایخۆیدەگەیەننو
دەیكوژن.بەاڵملەدوایمردنەكەیهەربەزیندویدەمێنێتەوە.ئاشكرابوونی
دەبن ون ناوچەیە ئەو مندااڵنی كەشەوانە دەبێت ئەوەوە بەهۆی مۆریڤ
وپاشانبەكوژراویوالشەكانیانبەشێواویدەدۆزنەوەوهەمووخوێنی
نەدەمان دیار منداڵ نۆ هەفتانە مۆریڤەوە. لەالیەن هەڵمژراوە الشەكانیان
72 ماوەی بۆ فراندنە و كوشتن دەدۆزرانەوە،ئەم كوژراوی بە پاشان و
خۆیەوە مۆریڤ كورەزایەكی لەڕێی لەكۆتیایدا تا دەبێت بــەردەوام ساڵ
گۆڕیباپیریهەڵدەداتەوەوالشەیمۆریڤیخوێنمژیباپیریبەپارێزراوی
دەدۆزێتەوە،بۆیەبۆڕزگاربوونلەوبەاڵیەالشەكەیدەسوتێننوڕزگاریان

دەبێتلەوخێوەیكەبەرۆكیماڵومناڵەكانیانیگرتبوو.

دووەم:كورتەچیرۆكیكیسنۆسڤامپایەر
خوێنمژەیە ئەو كۆمیدیە،كیسنۆس كورتەو چیرۆكێكی كیسنۆس چیرۆكی
ئەم كیسنۆس. بە ناسراوە ناوچەیەی لەو كرد داگیر ئیجەی دورگەی كە
تر ئەوانی هەموو چونكە مایەوە، دورگەیە لەو كە بوو ڤامپایەر تەنها
كە شەیتانەوە لەالیەن نێژراون هەموویان گۆڕێكدا لەناو و لەناوچووبون
تارماییەكەی شەوانە ڤامپایەرە ئەم داپۆشیبوو. مۆم بە گۆڕەكەی دەمی
ئەودورگەیەیدەگرتەوەوپەالماریمرۆڤەكانینەدەدا،بەاڵمشەوانەلەم
دێبۆئەودێدەگەڕاوخواردنیخەڵكەكەیدەدزیودەخواردوپاشتر
ئەم كارەكانی دەكردەوە. باڵوی و پەرت و دەشكاند پەرداخەكانی و قاپ
ڤامپایەرەزیاترنانەوەیپشێویئاژاوەودوبەرەكیبوونەوەكهەڕەشەی
بۆ دەكرد هەڵسوكەوتی مندااڵنە زۆر جار هەندێ خوێنمژین. و كوشتن
دەكرد میزی لەسەرەوە و هەڵدەگەرا كەنیسەكاندا گومەزی بەسەر نمونە
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بەسەرئامادەبوانیئەوكەنیسەیەوەكسوكایەتیكردنێكبەپیرۆزیيەكانی
بەمەش دەرەوە بێتە نەیئەتوانی هەینی ڕۆژانی بەاڵمخۆشبەختانە ئەوان.
خەڵكیئەوناوچەیەبۆڕۆژێكلەهەفتەیەكدائاراموپێكێشەبوون.تا
لەئاكامدایەكێكلەقەشەكانیئەوكەنیسەیەشوێنینهێنیئەوڤامپایەرە
دەدۆزنەوەودەیدەنبەدەمئاوداوشاربەدەریدەكەنوڕزگاریاندەبێلە

سەركێشيیەكانی.



به یان سه لمان: گۆڤاری كۆنسێپت له  ماوه یه كی نزیكدا رۆمانێكی 
نوێی به یان سه لمان  نوسه ر و ر رۆماننوس و شاعیربالوده كاته وه 

-به یان سه لمان
ماجستێر له  ئه ده بی فه ره نسی و ئه ده بی هاوچه رخ

باڵوکراوه کانی:
رۆمانی ›‹بوراق‹‹ به  زمانی عه ره بی

رۆمانی ژیان نامه ی ڕه و‹‹تلك الغیمه  الساکنـه ›‹ به  عه ره بی
دیوانی شیعر به  عه ره بی ›‹انا کما فی حکایات الجنیه ›‹

بۆ  عه ره بیه وه   له   به ره کات  سه لیم  رۆمانی  وه رگێڕانی 
فه ره نسی‹‹کهوف هایدراهوداهوس‹‹
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