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وهرز ه گۆڤارێكی ڕهخنهیی فكرییه
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ی كۆنسێپت-هو ه سوپاسی زۆر بۆ :
ل ه گۆڤار 
* بهڕێز (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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ڕامیار مهحمود

سهرۆكی دهزگا
ڕێبین ڕهسول

سهرنوسهر:
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سكرتێر 

بهڕێوبهری نووسين

ئیسماعیل حهمهئهمین

توانا ئهمین

بهڕێوبهری هونهری و دیزاین
ئازهر عوسمان
ی گۆڤار ل ه دهرهوهی واڵت:
بهڕێوبهر 

گۆران عهبدواڵ -تۆرنتۆ -كهنهدا
ی
ی ئیدار 
بهڕێوهبهر 

ی نوسهران
دهسته 
بهكر عهلی
شیروان خان
سهالم عومهر
سۆران ڕهفعهت

سمكۆ محمد
ی
یاریدهدهری ئیدار 
ههرێم عوسمان

ڕاویژكاران

كاوه جهالل
ههندرێن

govariconcept@gmail.com
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چاپ :چاپخانهی ڕهنج
نرخ4000:
تیراژ1000:
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پێڕست
تیۆره
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سۆزه خهمبارهكانی سپینۆزا و ............................ههندرێن
هیراكلیتیس وهك فهیلهسوفی گۆڕان..................مهجید عهزیز
ل ه نێوان سهروتاره ههرتهقیهكان ......................ئازاد حهمه
ئاسۆی چاوهڕوانی........................عهبدول موتهلیب عهبدولال
ههڵوهشاندنهوهگهرایی و پۆست بونیادگهری.......ستاری پیرداوود
مۆدێرنیمی پشتبهستوو ب ه دهوڵهت.................رامیار مهحمود
تیۆرهی دهوڵهت ل ه ڕوانگهی پالتۆ و ئهرستۆوه ...........ههندرێن
هیومانیزم ماسكێك ل ه دڕهندهییهوه..........ئیسماعیل حهمهئهمین
تووڕهیی و كات...........................................بهكر عهلی
وهرگێران

توڕهیی و كین ه الی سلۆتهردایك   ل ه ئهڵمانییهوه .....بهكر عهلی
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فرۆید و الكان  ل ه ئینگلیزییهوه .......................سهالم عومهر

هونهر ل ه كۆنتێكست دا
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ههڵوێستی هونهرمهندان.................................شیروان خان
چیرۆك ب ه ڕهنگ و سینهما.....................جهبار جهمال غهریب
پهكخستنی پرۆسهی فێركردن........................سۆران ڕهفعهت
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سهروتار
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ژمارە یەكی گۆڤاری كۆنسێپت-مان لە سەرەتای مانگی 2دا خستە
ناو كتێبخانەكانەوە ،بە گوێرەی ئەو بەرنامەیەی كە لە سەری
دەڕۆین ژمارە دووشمان لە مانگی 5دا دەخەینە بازاڕەوە ،ئەگەرچی
لەو بڕوایەداین زۆرێك چاوەڕوانی ئەوە نین لەناو ئەو هەلومەرجە
دژوارەدا توانای كاركردن لە ئارادا بێت .بەاڵم ئێمە ئیشوكاری خۆمان
پەكناخەین نەك قەیرانی سیاسی لە ئارادا بێت حەز دەكات تەور لە
ئاسمانەوە ببارێت.
بە پلەی سەرەكی كاری ئێمە بایەخدانە بە پرۆژەكەی خۆمان
كە لەسەر ئەرك و ماندووبوونی خۆمان ئامادە دەكرێت .جگە لە
پارەی چاپەكەی كە هەرجارەو دەكەوێتە ئەستۆی كەسێكی دڵسۆز
و دۆستی خۆمان یان چەند شوێنێك .ئەگەر تا ئێستاش هیچ
پرۆژەیەكمان نەدابێتە میریی و وەزارەتی ڕۆشنبیری لە هەرێم بۆ كار
و پرۆژەكانمان ،لەبەرئەوە نییە خۆمان بە شایەنی ئەوە نەزانین ،بگرە
خۆمان زیاتر بە شایەنتر دەزانین لە هەر دەزگا و بنكەو شوێنێك
كە كۆمەكی كراوە لە ڕابردوو یان لە ئێستادا ،بەڵكو هۆی سەرەكی
بە الی ئێمەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە ڕێساو یاساكانی میریی و
وەزارەتی ڕۆشنبیری ناڕۆشنە لە بواری كەلتووریدا و بە شێویەكی
گشتیش ناعادیالنەیە.
دەزگاكەی ئێمە جگە لە پرنتەرێك كە لە كاتی پێویستدا نازانین لە
كوێیە !..هیچ شوێن و پێداویستییەكی نییە .بەاڵم ئێمە هەوڵدەدەین
ژمارە لە دوای ژمارە باشتر بێـت و هەرواش دەكەین .هاوكات زۆر
سوپاسی ئەو كەسانە دەكەین كە بە ناردنی بابەتەكانیان دەوڵەمەندیان

كردین و پرۆژەكەی ئێمە گرنگییەكی ئەو تۆی نییە بێماندووبوونی
یەكە بەیەكەی ئەوانەی بە بابەت و سەرنجی خۆیان كارەكەمان بەرەو
پێشەوە دەبەن ،بۆیە ئێمە بە قووڵی سوپاسیان دەكەین.
هەروەها سوپاسی خۆشمان دەكەین كە هەریەكەو بە شێوەیەك
ماندوو دەبین و خەم لە كارەكە دەخۆین ،زۆر سوپاسی هەموو ئەو
شوێنانە دەكەین كە بە ڕیكالمكردنی بێ بەرانبەر هاوكارییان كردین
لە ژمارە یەك و بۆ ئەم ژمارەیەش.
سوپاسی زۆری ئەوانەش دەكەین كە بابەتیان بۆ ناردووین بۆ
ژمارە دووی گۆڤارەكە و هێشتا باڵونەبۆتەوە ،هیوادارين دڵگرانمان
نەكردبێتن بەو كارە .هەر ئازیزێكیش ئاگادار دەكەینەوە كە هەندێك
جار كەمێك كارەكانمان دواكەوتووە بەهۆی كێشەی هونەرییەوەیە،
چونكە كۆنسێپت نووسینگە و پێداویستی نییە بۆ بەڕێوەبردنی
كارەكانی ،ئەمەش زۆر گرفتی تەكنیكی بۆ خوڵقاندووی ن و ناشزانین
ئایا لە چوارچێوەی سیاسەتی كەلتوری هەرێمدا جێگای ئێمەی تێدا
دەكرێتەوە یان هەر بەو شێوە قۆرخكراویی و ناڕوونییەوە بەردەوام
دەبێت!..
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كاره تیۆریيهكان
ی بهش :ئیسماعیل حهمهئهمین
رێكخهر 
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جیهانی ڕزگاربوو لهدهسهاڵتی ئاین و قهیرانی مانا
خوێندنهوهیهك له قوواڵیيهکانی ماکس ڤێبهردا
()1920-1864

د .عادل باخهوان
قوتابخانهی خوێندنی بااڵی زانست ه کۆمهاڵیهتیيهکان-پاریس
توێژهری هاوکار ل ه ئهنستوتی فهڕهنسی بۆ توێژینهوه ئهنهتۆلیيهکان
چۆن مۆدێرنیتێ بیناکرا و لهکێوه سهرچاوهی گرت؟
ئهم ه ئهو پرسیارهی ه ک ه ماکس ڤێبهر ،گهوره سۆسیۆلۆگی ئهڵمانی،
ت��هواوی سۆسیۆلۆژیاکهی خۆی بۆ تهرخانکردووه و ناوهڕۆکی
سهرهکی تێز و لێکدانهوهکانی پێکدههێنێت .ڤێبهر چهند سۆسیۆلۆگ ه
ئهوهندهش مێژوونووسه ،چهند ئابووریناس ه ئهوهندهش پۆلیتۆلۆگه،
ئهم «بهحره ل ه علوم» ،پاش تاودانی ههموو ئهو زانستانه ،ل ه درێژهی
توێژینهوهکانی لهسهر ئهو پرسیارهی س��هرهوهدا ئهم دهرهنجام ه
دهخات ه ڕوو :
ل ه مێژووی بهشهریهتدا ،بهتهنها ئهوروپا ،لهسهدهی شازدهههمهوه،
دهبێت ب ه مهیدانی گۆڕینی سروشتی سیستهمی شارستانیهت.
گهر مێژووی پێش س��هدهی شانزهههم بریتیبووبێت ل ه مێژووی
دهستێوهردانی خوا ل ه کاروباری مرۆڤهکاندا ،دهستێوهردانی ئاسمان
ل ه کاروباری زهویدا ،دهستێوهردانی ئاینهکان ل ه کاروباری تاکهکاندا،
ئهوا ل ه سهدهی شانزهههمهوه ،ئهم سیستهم ه دهگۆڕێت و دهبێت ب ه
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مێژووی دهستێوهردانی مرۆڤهکان ل ه کاروباری خواکاندا ،دهستێوهردانی زهوی له
کاروباری ئاسماندا ،دهستێوهردانی تاکهکان ل ه کاروباری ئاینهکاندا.
ل ه ڕوانگهی ئهم تێزهوه ،تێزی گوزهرکردن و گۆڕینهوهی ڕۆڵهکان لهنێوان ئاسمان
و زهوی و خوا و مرۆڤهکاندا ،ماکس ڤێبهر دێت و کۆی پرۆسێسی مۆدێرنیتێ
ب ه چهمکی ڕاسیۆنالیتێ پێناسهدهکات .ڕاسیۆنالیتێی مۆدێرنیتێش ڕهگوڕیشهکانی
لهنێو ڕاسیۆنالیزهکردنی ئایندا دهدۆزێتهوه .چهند ڕاسیۆنالیزهکردنی ئاین کۆتایی
ب ه کۆمهڵگهی ترادیسیۆنێلی دامهزراو لهسهر ئاین هێنا ،هێندهش بهشداریکرد ل ه
دروستکردنی کۆمهڵگهی مۆدێرنیتێدا.
ئهم ه ئهو گریمان ه سهرهکیهیه ،ک ه ماکس ڤێبهر کاری لهسهر کردوه :لهڕێگای خۆ-
ڕاسیۆنالیزهکردنهوه ئاین مۆدێرنیتێی دروستکردوه .وات ه ئاین بهدهستی خۆی دژه
سهرسهختهکهی خۆی دروستکردوه.
«ڕاسیۆنالیتێ بریتیە لە باڵوکردنەوەی کەرەسە عەقاڵنیەکان لە نێو هەموو
پانتاییەکانی چاالکیە مرۆییەکاندا .واتە بۆ پێکانی ئامانجێك هەموو دەبێت کەرەسە
بەکارهێنراوەکان «ڕاسیۆنالیزه» بکرێن .لێرەوە ڕاسیۆنالیتێ دەبێت بە ڕێکخستنی
ژیان لەسەر بنەمای دابەشکردنی پانتاییەکان و دروستکردنی هارمۆنی لەنێوان
کۆی چاالکیەکاندا .ئەمەش بێگومان دەبێت دەرەنجامی توێژینەوە زانستیەکان
لەسەر پەیوەندی نێوان مرۆڤ بە مرۆڤ و مرۆڤ بە ئامێر و مرۆڤ بە ناوەندە
کۆمەاڵیەتیەکانەوە بێت».
گرنگی ئهم تێزه لهوهدای ه ل ه زهمهنێکدا لهدایکدهبێت ک ه بۆچوونی ههیمهنهدار ل ه
کۆمهڵگ ه ئهوروپیهکاندا بریتی ه ل ه فڕێدانی ئاین بۆ نێو زبڵدانی مێژوو ،بریتی ه ل ه
ی ئاین و مردنی خوا .لهکاتێکدا ک ه ههموو الیهك باس ل ه دابڕان و کۆتایی
کۆتایهاتن 
ئاین دهکهن ،ڤێبهر پێماندهڵێت ئاین بهدهستی خۆی مۆدێرنیتێی دروستکردوه!
ئهمهی ه ئهو تێزهی ک ه ههموو الیهك توشی شۆكدهکات.
جیهانی ڕزگاربوو ل ه دهسهاڵتی ئاین
ناکرێت بهبێ تێگهشتن ل ه سۆسیۆلۆژیای ماکس ڤێبهر ئێم ه بتوانین تێگهشتنێکی
تێروتهسهل لهسهر پهیوهندی ه ئاڵۆزهکانی نێوان ئاین و مۆدێرنیتێ ،ئاین و
ڕاسیۆنالیتێ ،چون ه دهرهوه لهدهسهاڵتی ئاین و ههیمهنهی عهقل ل ه جیهانی نوێدا
بهرههمبهێنین .ئهو گریمان ه سهرهکیهی ک ه ماکس ڤێبهر کاری لهسهر دهکات،
دهکرێت بهم شێوهیهی خوارهوه دایبڕێژین :مێژوو ب ه پرۆسسی ڕاسیۆنالیزاسیۆندا
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گوزهریکرد ،ک ه دهکات ه پرۆسێسی داڕنینی جیهان ل ه ئهفسانهکان ،ک ه دهکات ه
جیهانێکی ڕزگاربوو ل ه دهسهاڵتی ئاین.
بۆ دهستنیشانکردنی ئهم هاوکێشهیه ،ڤێبهر یهکێک ل ه چهمک ه ههره بهناوبانگهکانی
دهخات ه کار .چهمکێك ك ه پاش نزیکهی سهدهیهك دوای مهرگی ئهم سۆسیۆلۆگه،
دهبێتهوه ب ه بابهتی ناوهندیی گفتوگۆی زانست ه کۆمهاڵیهتیي ه جیهانيیهکان .ل ه زمان ه
ئهڵمانیهکهی ماکس ڤێبهردا ئهم چهمک ه بهم شێوهی ه دهنوسرێت :
Entzauberung der Welt
پاش چهندین گفتوگۆ و لێکدانهوه لهالیهن تایبهتمهندهکانهوه ،فهرهنسیهکان بهم
شێوهی ه وهریانگێڕاوه :
Désenchantement du monde
ل ه زمانی ئینگلیزیدا بهم شێوهیهی خوارهوه وهرگێڕدراوهو چووهت ه نێو زانست ه
کۆمهاڵیهتیهکانی جیهانی ئهنگلۆفۆنهوه :
Disenchantment of the world
ئهم چهمک ه گوزارشت ه ل ه پرۆسێسی دورکهوتنهوه لهو لۆژیك و ئهرگیومۆنتانهی
ئاین و سیحر ،ک ه تهفسیر و تهئویلی جیهان دهکهن و جێگرتنهوهیان ه ب ه لۆژیك و
ئهرگیومۆنت ه ڕاسیۆنێلهکان .ل ه جیهانی مۆدێرندا خواکان ،ڕۆحهکان ،شهیتانهکان
و دهسهاڵت ه غهیبیهکان کورسیهکانیان چۆڵدهکهن بۆ واقیعێكی ڕوتوقوت ،ک ه
سهرمایهداری ل ه چرکهی ڕاسیۆنالیتێ ئابوورییهکهیدا هۆشیاريی ه کامڵبوهکهیهتی.
ئهو عهقڵیهتهی ک ه سهرمایهداری بهرههمدههێنێت ،بهردهوام کلیکدهکات لهسهر:
ژمێریاری ستراتیژی
•
بیرۆکراسی
•
چوارچێوهدان بۆ شتهکان و چاالکیهکان
•
پێشنیازکردنی ڕێکخستنی ئهبستراکت بۆ ههموو کات و شوێنهکان
•
لێرهوه ڕاسیۆنالیزاسیۆن ل ه دروستکردنی کولتورێکی جیهانیدا بهشداریدهکات ،ک ه
کۆی مرۆڤهکان لهنێوان خۆیاندا دابهشیدهکهن .ئهم ڕاسیۆنالیزاسیۆن ه ل ه کوێدا
تێبینیدهکرێت؟ کامانهن ئهو هێمایانهی ک ه دهمانبهنهوه سهر ئهم پرۆسێسه؟
ڤێبهر پێیوای ه باشترین مهیدانێك ک ه ڕاسیۆنالیزاسیۆن کاری تیاداکردبێت و خۆی
دهرخستبێت مهیدانی ڕۆشنبیریه .ڕۆژئاوا دهبێت ب ه سهرزهمینی لهدایکبوونی زانست ه
عهقاڵنيیهکان .ڕاکێشانی ههموو مهیدانهکان بۆ نێو جیهانی زانست و میتۆدهکانی
بهڵگهی ه لهسهر ئهم تێزه .بایهخی ئهم مهیدان ه لهوهدای ه ک ه توانی میتۆدێکی
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ئهبستراکت و جیهانی وا پێشنیاربکات ک ه لهسهروی ههموو کات و شوێنهکانهوه بێت
و مرۆڤهکان لهههر کوێبن ،بۆ خوێندنهوهی شتهکان بهکاریبێنن.
ڕاسیۆنالیزاسیۆن ههیمهنهی بهسهر جیهانی هونهرهکانیشداکردوه ،بهتایبهتی لهگهڵ
دهرکهوتنی مۆسیقایهك ک ه ب ه شێوهیهکی عهقاڵنی ل ه هارمۆنیدایه .بیناسازی وهك
پرۆسێسی بهکارهێنانی پانتایی ب ه ههموو مانایهکهوه مهیدانێکی دیکهی دهرکهوتنی
ڕاسیۆنالیتێی مۆدێرنیتێیه .سیاسهت و ئابوری دیسانهوه دوو مهیدانی گرنگن ک ه
لهسهر بنهماکانی ڕاسیۆنالیتێ بیناکراونهتهوه .سیستهمی دروستکردنهوهی شارهکان
وهك یهکهیهکی سیاسی و ئابوری لهههمانکاتدا مهیدانێکی دیکهی دهرکهوتنی
ڕاسیۆنالیتێیه .تهنانهت خودی کۆمهڵگ ه خۆشی لهنێو پرۆسێسی ڕاسیۆنالیزاسیۆندا
نوقومدهبێت .ل ه پهیوهندیهکی کۆمهاڵیهتی بیناکراو لهسهر زاتیهتی ههستکردن ب ه
ئینتیما بۆ ترادیسیۆنێك ،بهرهو پهیوهندیهکی کۆمهاڵیهتی بیناکراو لهسهر ڕێکهوتنی
ئهندامهکان لهسهر چوارچێوهیهك ل ه بهرژهوهندی گشتی کۆلێکتیڤ ،ستراکتۆره
کۆمهاڵیهتیهکانیش دهگۆڕێن و خۆیان ڕاسیۆنالیزهدهکهن.
لهگهڵ گهشهکردنی ڕاسیۆنالیتێدا ،ک ه هاوڕێیهتیکراوه لهالیهن ئاساییکردنهوهی
جیهان و ئاساییکردنهوهی پهیوهندی ه مرۆییهکان« ،ئیونیڤێرسالیتێ»یهکش
سهرههڵدهدات و جێگا تهنگدهکات ب ه ههموو ئهو بهها ئاینیانهی ک ه مانای بااڵیان
ب ه ژیانی مرۆڤهکان دهبهخشی و پهناگهیان بوون .ههروهها لهگهڵ گهشهکردنی
ڕاسیۆنالیتێدا ،بیرۆکراسیهتی وجود باڵدهکێشت بهسهر ههموو مهیدانهکانی ژیاندا و
یاسا و ڕێکخستن ه ناکهسی و عهقاڵنیهکانی دهسهپێنێت بهسهر ههموو الیهکدا و لهم
ڕێگایهشهوه ترادیسیۆن و ههست و سۆز دهخات ه نێوان دوو کهوانهوه.
بۆ دۆزینهوهی ڕهگوڕیشهکانی مۆدێرنیتێ ،ماکس ڤێبهر کۆی مێژووی ئاینهکان دهکات
ب ه مهیدانی توێژینهوهو پشکنین .ئهو لهکاتێکدا دهگهڕێت بهدوای پرسیاری بۆچی و
چۆن ئاین بهدهستی خۆی دهرگای لهسهر ڕاسیۆنالتێ کردهوه ،وات ه بهدهستی خۆی
دژهکهی خۆی دروستکرد ،لهههمانکاتدا پێماندهڵێت چۆن و لهبهرچی مۆدێرنیتێ
ل ه ڕۆژئاوادا نهك ل ه ڕۆژههاڵتدا دروستدهبێت و ل ه زهمینی کریستیانیسم بهگشتی و
پرۆتیستانتیسمدا بهتایبهتی نهك ل ه زهمینی ئاینهکانی دیکهدا دروستدهبێت.
لێرهوه توێژینهوه لهسهر ئاین الی ڤێبهر بهشێوهیهکی سروشتی دهبێت ب ه توێژینهوه
لهسهر بهراوردکردنی ئاینهکان .بهپێچهوانهی دۆرکایمهوه ک ه بهدوای ڕهگوڕیشهکانی
ئایندا دهگهڕێت ،ماکس ڤێبهر دهیهوێت تێبگات ل ه دهرهنجامی ئیعتیقادهکان لهسهر
کۆمهڵگ ه و مێژووی مرۆڤهکان و ئهمهش هۆکاری سهرهکی کردنهوهی دهروازهیهک ه
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لهسهر ڕاڤهکردنی پرۆسێسهکانی «عهقڵهنهکردن» ل ه هۆشیاريی ئاینیدا.
قهیرانی مانا
ههر دابڕانێك سهرچاوهی دروستبوونی قهیرانی مانای ه ل ه ژیانی مرۆڤهکاندا .دابڕانی
وجودی وروژێنهری پرسیار و ئیشکالیهت و قهیرانی مانایه .ئهم دابڕانهش که
باسیدهکهین زیاتر ل ه ئاستی وشیاریدای ه تا واقیع .ڕاست ه دابڕانی واقیع قهیرانی
مانا الی مرۆڤهکان دروستدهکات ،بهاڵم ههرگیز ل ه ئاستی ئهو قهیرانهدا نی ه ک ه
دابڕانی وشیاری دروستی دهکات .کاتێك ک ه تاکێك یان گروپێك چاوهڕوانیهکانیان،
خهونهکانیان وهك ئهوهی کهههن نایهن ه دی ،ئیتر پرسیار و قهیرانی مانا و ههستکردن
ب ه بێمانایی دهستپێدهکات.
ماکس ڤێبهر پێیوای ه ئهم «ههستکردنه» سهرچاوهی هێشتنهوهی ڕژێمێکی ڕهمزی
بیناکراوه لهسهر سیستهمێك ل ه بهها .بۆ ئهوهی ژیان مومکین بێت ئاسمانی
بههاکان ک ه کشاوه بهسهر مرۆڤایهتیدا دهبێت ههمیش ه بهڕێکخراوهیی و دور ل ه فهوزا
بمێنێتهوه .ههر دروستبوونی مهودایهك لهنێوان ڕژێمی یاسادانهر و پراکتیکی ڕۆژانهدا
ژیان دهخات ه بارودۆخی ناجێگیریهکهوه ک ه دهبێت ب ه هۆی قهیرانی «مانا»یهك ک ه
مرۆڤهکان ناچاردهکات ب ه ڕامهێنانی واقیع لهگهڵ ئهو بههایانهدا ک ه سهرچاوهی بااڵی
بهرههمهێنانی ماناکانن.
گهردونی بههاکان بایهخێکی تایبهتیان الی ماکس ڤێبهر ههیه .ئینسیجامیان لهگهڵ
جیهانی کۆمهاڵیهتیدا مهرجێکی سهرهتایی ه بۆ دروستکردنی سیستهمی بهرههمهێنهری
ئهو نۆرمانهی ک ه چوارچێوهی ڕهفتاری تاك و گروپهکان دهستنیشاندهکهن .ئهو
بههایانه ،الی ماکس ڤێبهر ،ل ه قواڵییاندا سروشتێکی ئاینیان ههی ه و لهڕێگای
توێژینهوه لهسهر مێژووی ئاینهکانیش دهیهوێت ئهم تێزه بسهلمێنێت.
گهڕان بهدوای قهیرانی مانادا ماکس ڤێبهر ناچاردهکات بهگهڕانهوه بۆ ئیسرائیلی
ئهنتیك .ل ه  683ی پێش زایندا بتپهرستهکان پهالماری یهکهم دهوڵهتی جولهکهکان
دهدهن و لهتوپهتی دهکهن و ل ه بنهوه ههڵیدهوهشێننهوه و پاشان دانیشتوانی
دهوڵهتهکهش «تهرحیل»دهکهن بۆ بابیلۆن.
ئهم کارهسات ه گهر کهمێك زیاتر قوڵببوایهتهوه ،دهیتوانی کۆتایی ب ه جودایسم
بێنێت و ئیمزای مردنی بکات و گهلی جولهک ه فڕێبدات ه نێو پهراوێزه لهبیرچوهکانی
مێژووهوه .جولهکهکان ل ه خۆیان دهپرسی  :باش ه چۆن گهلێکی وهك ئێمه ،ک ه لهنێو
ههموو گهالنی دنیادا خوا ههڵی بژاردوه ،لهالیهن ئیمپراتۆریهتێکی بتپهرستهوه نهك
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ههر سوکایهتی پێدهکرێت و دهوڵهتهکهی لهناودهبرێت ،بهڵکو یهك بهیهکیشیان ناچار
ب ه «تهرحیل» دهکرێت؟
لهچرکهساتی پرسیارێکی ئاوادای ه ک ه کۆی ئیمپراتۆریهتی «مانا» الی جولهکهکان
دهلهرزێت و وهك بهفر ه��هرهس دههێنێت و دهبێت بهسهرهتای گ��هڕان ب��هدوای
دۆزینهوهی وهاڵم ه ڕاسیۆنێلهکاندا .پرسیارکردن ل ه شکست جولهکهکان دهگهیهنێت ه ئهو
«تیۆدۆسیا»یهی ک ه لهسهر ئهم گوتارهی خوارهوه دامهزراوه:
«ههرچهند خراپهکاران ههیمهنهیان کردوه بهسهر جیهاندا ،بهاڵم خوا خۆی بهتهنها
حوکمی دهکات! کاتێك ئیسرائیل ک ه ههڵبژاردهی خوای ه شکست دێنێت ،لهبهر ئهوهی ه
ک ه وهفادارنهبوو بۆ تهورات ک ه گرێبهستی نێوان خواو جولهکهکانه .ک ه ئهوان ل ه
یاسای خوا الیاندا ،ئیتر خوا بابیلۆنیهکانی بهکارهێنا بۆ ئهوهی سزایان بدات .بۆئهوهی
ئیسرائیل سهرلهنوێ ببێتهوه ب ه خاوهنی خاکی پیرۆز و دهسهاڵت دهبێت تهوب ه بکات
و بگهڕێتهوه بۆالی خوا»
چۆن و کهی ئهم جۆره حاڵهتان ه دهبن ب ه سهرچاوهی بهرههمهێنهری ڕاسیۆنالیتێ؟
ڤێبهر پێیوای ه بایهخی ئهم جۆره حاڵهتان ه لهوهدای ه ک ه ڕێکخستنێکی گونجاو لهنێوان
بۆچوونهکان و فاکتهکاندا فهرزدهکات بهسهر ههموو الیهکدا .ڕهسهنایهتی ئهم
ڕێکخستنهش لهوهدای ه که بهشێوهیهکی دیالێکتیکان ه ،لهنێو خۆیدا و ل ه یهککاتدا
«سهلماندن» و «پێچهوانهکهشی» پێکهوه کۆدهکاتهوه.
ل ه جیهانبینی پێغهمبهرهکاندا ههموو شتێك مانایهکی ههیه ،تهنانهت خراپهش ،سزای
تاوانێك ههڵگری ههمان لۆژیکی چاکهیه ،چونک ه ل ه کۆتاییدا مهبهستی بااڵی سزای
تاوانبارێك لهپێناوی چاکهدایه .ئامانج ل هم چوارچێوهی ه لهڕێکخستن بریتی ه ل ه مانابهخشین
تهنانهت بهو شتانهش ک ه ل ه سیستهمی بههای ههیمهنهدارهکاندا وادهردهکهون بێ مانان.
چهند مهدلول ببهخشین بهو شتانهی ک ه مهدلولیان نیه ،چهند پێویستیی کشانی
«گونجان» بهسهر مهیدانهکانی دیکهدا خۆی فهرزکات ،ئهوهندهش بازاڕی بههاکان
گهرمدهبێت و پرسیاری جێبهجێکردنیان گهورهدهبێت .چهن حاڵهتهکان دوبارهببنهوه،
ئهوهندهش ڕاسیۆنالیزاسیۆنی جیهان قوڵدهبێتهوه ،بهو مانایهی ک ه بههاکان زیاتر خۆیان
دهکهن ب ه واقیعهکاندا .چهند ڕێکخستنی بههادروستکارهکان خۆیان ڕاسیۆنالیزهبک هن،
ئهوهندهش بهریهکهوتنی نۆرم و واقیع فراوانتردهبێت .چهند تاکهکان ل ه حیرمان
نزیکبنهوه ،هێندهش داواکاری گهشهکردنی ڕاسیۆنالیتێ بههێزتر دهبێت.
بهاڵم ڕاسیۆنالیتێ چی ه و چۆن کاردهکات؟
ماکس ڤێبهر پێیوای ه ئهم چهمک ه خۆی ل ه خۆیدا بههایهك نیه ،بهڵکو چوارچێوهیهکی
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ڕێکخستنی ئهو بههایانهی ه ک ه ک��ردهی ڕاسیۆنالیزاسیۆن ڕۆژ ل ه دوای ڕۆژ
باڵویاندهکاتهوه .سنورهکانی ڕاسیۆنالیتێ فۆرم تێپهڕناکهن و هیچ پهیوهندیهکیان ب ه
ێ دۆخێکی فۆرمگهرای ه نهك جهوههرگهرا .ل ه
جهوههرگهراییهوه نیه ،وات ه ڕاسیۆنالیت 
سۆسیۆلۆژیای ماکس ڤێبهردا ڕاسیۆنالیزاسیۆن ب ه سێ پرۆسێس کاردهکات:
ل ه پرۆسێسی یهکهمدا کاردهکات لهسهر ڕونکردنهوهی ڕۆشنبیرانهی بههاکان و
ئاشکراکردنی بناغ ه فیکریهکانیان ،چ لهسهر ئاستی مێتافیزیك چ لهسهر ئاستی
تیۆلۆژیك.
ل ه پرۆسێسی دووههمدا کاردهکات لهسهر ئهو ڕفتارانهی ک ه دهبن ب ه ئاوێنهی
دهرخستنی بههاکان ،بهبێ حسابکردن بۆئهوهی ک ه ئایا لهالیهن کۆمهڵگهوه یان
کولتورێکی دیاریکراوهوه فهرزکراوان یان نا.
ل ه پرۆسێسی سێیهمدا بههاکان وهك چاالکی و زیندویهتی پراگماتیکانه ،نهك بهتهنها
ڕهمزی ،مامهڵهیان لهگهڵدا دهکرێت .وات ه بههاکان لێرهدا دهبن ب ه مۆدێلێك ل ه ژیان
و جیهانبینیهكی ڕههای گهردوون.
لهڕێگای ئهم سێ پرۆسێسهوه ماکس ڤێبهر تێوریهكی سۆسیۆلۆژی لهسهر چۆنیهتی
کارکردنی بههاکان دادهمهزرێنێت ک ه دهکرێت بهم شێوهیهی خوارهوه بیناسێنین :
بههاکان ،ک ه ههمیش ه گشتی و ئهبستراکتن ،خالقی ئهو نۆرمانهن ک ه ل ه چرکهی
خهلقبونیانهوه و لهنێو دۆخ ه جیاوازهکاندا خالقهکانیان (بههاکان) وهردهگێڕن ه سهر
پراکتیك .ل ه دۆخێکی تایبهتدا ،کاتێك گروپێك ل ه مرۆڤهکان سزای ڕهفتارێك
دهدهن ،ئیدی لهو چرکهیهدا بوونی نۆرمێك ل ه نۆرمهکان و ل ه پشت ئهویشهوه بوونی
بههایهك لهبههاکان دهردهکهوێت و چوارچێوهیهکی وجودی وهردهگرێت.
لێرهوه ڕاسیۆنالیزاسیۆن ڕاستهوخۆ پهیوهستدهبێتهوه ب ه ڕهفتارهکان و
هۆشیاریهکانهوه .ئهمهش دیسانهوه ڤێبهر دهباتهوه سهر ئاین .ئهو پێیوای ه
بههاکان ،لهڕێگای تاقانهیی و مێژوهکهیانهوه ،ههڵگری سروشتێکی ئاینین و کێڵگهی
کارکردنیان ب ه پلهی یهکهم خودی ئاینه.
ههموو ئهوانهی ک ه ل ه بێ مانایدا دهژین ،ئاین دهتوانێت پڕ مانایان بکات .ههموو
ئهوانهی ل ه گومان و ڕاڕايی و بچوکیدا دهژین ،ئاین دڵنیایان دهکاتهوهو یهقینیان
پێدهبهخشێت و فێری گهورهبونیان دهکات .وهاڵمهکانی ئاین ڕێز و شهرهف بۆ
مرۆڤهکان دهگێڕێتهوه و لهنێو دۆخ و ههلومهرج ه سهختهکاندا بههێزیان دهکات.
تهنانهت ل ه چرکهی ههژاری و کڵۆڵی مرۆڤهکانیشدا ئاین دێت و زنجیرهیهك ل ه بهڵگ ه
و بههان ه دهخات ه بهردهستیان و مانا ب ه ههژاری و کڵۆڵیهکانیشان دهبهخشێت.
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بهپێچهوانهی م��ارک��س��هوه ،ماکس ڤێبهر پێیوانی ه ک ه ئاین چهکی دهستی
چینی ههیمهنهدارانبێت بۆ چهوساندنهوهو خهڵهتاندن و فێڵلێکردنی چینی
ههیمهنهلهسهرکراوهکان .بهپێچهوانهی مارکسهوه ،ڤێبهر پێیوانی ه ک ه ئاین کهرهسهی
قهناعهتکردنی چینی ههیمهنهلهسهرکراوهکان بێت بۆ قبوڵکردنی ههیمهنهی چینی
ههیمهنهداران .ڤێبهر پێیوای ه ئاین خۆی ل ه خۆیدا کهرهسهیهکی داهێنراوی دهسهاڵت
نی ه بۆ ئهوهی ب ه ئارهزووی خۆی بهکاریبهێنێت ،بهڵکو سهرچاوه ل ه «پێویستیهکهوه»
دهگرێت ک ه شهرعیهت دهدات ب ه «بوون»ی ههر مرۆڤێك و ل ه ههرێمهکانی بێ-مانای
ڕزگاری دهکات.
ئهم «پێویستیه» الی ئهکتهری ئاینی به «نهێنی» دهمێنێتهوه ،چونک ه ئهو ب ه
ڕادهیهك لهنێو پرۆسێسی مانا بهخشین بهژیانیدا ونبووه توانای ئهوهی نی ه مهودایهك
لهنێوان خۆی و کردهکانیدا دروستبکات و ههوڵی تێگهشتن بدات لهوهی ک ه دهیکات.
وشیاری ئهو وشیاریهکی سهرگهرمکراوه ب ه پرۆسێسی مانا دروستکردنهوه نهك ب ه
ڕامان ل ه خودی ماناکان .ئهم «نهێنیه» لهبهرامبهر خود و ئهوانیدیکهشدا مهرجێکی
سهرهکی ه بۆ ئهوهی ئاین بتوانێت وهك شهرعیهت بهخش کاربکات.
مارکس پێیوای ه «مانا»بهخشین ب ه واقیعی ئاماده ،دورکهوتنهوهی ه ل ه چهکی
ڕهخنهگرتن ل ه واقیع وهك ئهوهی ک ه ههیه ،درێژکردنهوهی واقیعی کوشنده و تاڵی
مرۆڤهکانه ،شهرعیهت بهخشین ه ب ه نایهکسانی و نادادپهروهری .بهاڵم ڤێبهر پێیوایه،
بهپێچهوانهوه ،بۆ ئهوهی بژین ،مرۆڤهکان پێویستیان ب ه درێژکردنهوهی تهمهنی بهها
و تهمهنی مانا ههی ه وبهبێ ئهم حاڵهتهش مرۆڤهکان ناتوانن ژیانێکی شهرفمهندان ه
بژین .مارکس ئهرزشێکی زۆر کهم ب ه «مانا» دهبهخشێت و پێیوای ه هیچ نی ه
کهرهسهی فێڵکردنی ئایدۆلۆژیا نهبێت.
ل ه سۆسیۆلۆژیای ماکس ڤێبهردا تهنها دوو ڕێگا ههی ه بۆ ئهوهی مرۆڤێك بتوانێت
خۆی ل ه گهردوونی بێ-مانابوون ڕزگاربکات:
• ڕێگای یهکهم بریتی ه ل ه توانهوه ل ه مانای بااڵدا ک ه ئاینهکان ناوی دهنێن خوداوهند،
ئاوێتهبوون ب ه وجودی ئهو و ڕهنگدانهوه ل ه ئهودا بهڕادهیهك ک ه ئیتر بستێك پانتایی
ل ه بێ-مانایی ل ه ژیانی مرۆڤێکدا نامێنێتهوه.
• ڕێگای دوههمیش ک ه تهواو پێچهوانهی ڕێگای یهکهمه ،بریتی ه ل ه چوون ه دهرهوه ل ه
«قهلهقی وجودی» ک ه بهفهڕهنسی دهبێت ب ه «.»Langoisse existentielle
ئهم دوو ڕێگای ه ک ه مرۆڤهکان بهرهو ڕزگاربوون ل ه ههرێمهکانی بێ-مانایی دهبهن،
بهشێوهیهکی ڕادیکااڵن ه لێکجاوازن و بهردهوام یهکتری دووردهخهنهوه .ل ه بهردهم
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ئهم دوو ڕێگایهدا ڕێگای سێیهم و چارهسهری سێیهم بوونی نیه .مهبهست ل ه ڕێگای
سێیهمێک ه ک ه وا له مرۆڤهکان دهکات ئیتر بهدوای مانادا نهگهڕێن و ڕێکخستنی
ڕهفتارهکانیان لهگهڵ بههاکاندا بهالوه گرنگ نهبێت .لهبیرمان نهچێت ک ه ئامانجی
سهرهکی ل ه مانا بهخشین ب ه شتهکان و ژیان بریتی ه ل ه پڕکردنهوهی بۆشایی ه وجودیهکان
و ئهو مهودا سهختانهی ک ه لهنێوان چاوهڕوانیهکان و واقیعدا ههیه .ئهوانهی نایانهوێت
جیهان وهك  ناجێگری و ناگونجاوی و نایهکسانی و زهبروزهنگ و نادادپهروهری ببینن
(وهك ئهوهی ک ه ل ه واقیعدا ههیه) بهردهوام پێویستیان ب ه چارهسهرێکی ڕادیکااڵن ه
ههیه .ماکس ڤێبهر ئهم پێویستی ه وهك پێویستی ڕزگاربوون دهسنیشان دهکات.
پێشتر ئاماژهمان پێدا ک ه ئهم پێویستی ه ل ه پهیوهندی ڕاستهوخۆدای ه لهگهڵ ڕێز و
شهرهف و شهرعهیهتبهخشینی تاک ه کهسهکاندا و گونجاندن ه لهگهڵ بهها ڕههاکاندا ک ه
ل ه ملمالنێی بهردهوامدان لهگهڵ فهوزا و ناجێگیری جیهاندا.
ڤێبهر ههمیش ه پرسیاری ڕزگاربوون دهبهستێتهوه ب ه خودی جیهانهوهو الی ئهو ئهم
پرسیاره تهنها ل ه چرکهی پهیوهندی ب ه جیهانهوه دهکرێت .لێرهوه چهمکی جیهان
دهبێت بهناوهندی پرسیاری ڕزگاربوون .تهنها ئهو کات ه ڕزگاربوون دهبێت ب ه شتێکی
مومکین ک ه ههموو شتهکانی دیکهی جیهان بخرێن ه نێو پرۆسێسی ڕێژهییهوه...ماکس
ڤێبهر پێمان دهڵێت  :بههاکان ناواقیعین ،بهاڵم بێ ئهوان ژیان هیچ ڕێزێکی نی ه و
سوك و ڕیسوایه.
بۆ کۆتاییهێنان ب ه بهریهکهوتن ه وجودیهکان ،ئێم ه لهبهردهم دوو ههڵبژاردهداین :
یان پشتکردن ه ههموو ئهو ملمالنێیانهی ک ه لهم بهریهکهوتن ه وجودیانهوه دروستدهبن
(بههاکان دژ ب ه ف��هوزای جیهان) یان دهستێوهردانی ئهکتیڤان ه بۆ گونجاندنی
ههلومهرجی جیهان لهگهڵ بههاکاندا.
ل ه سۆسیۆلۆژیای ڤێبهردا مرۆڤهکان بۆ پارێزگاریکردن ل ه ڕێز و شهرهفی مرۆییان تهنها
لهبهردهم ئهم دوو ستراتیژیهتهدان .ئهم دوو ستراتیژیهتهش دوو تیپ ل ه ئایندارین ک ه
لهسهر ئیمهنهنس و ترانساندانس خۆیان دادهمهزرێنن .ل ه چرکهی ئیمهنهنسدا مانا
لهنێو زهمهنێکی درێژدا دهدۆزرێتهوه ،بهاڵم ل ه چرکهی ترانساندانسدا مانا لهنێو نا-
زهمهندایه .لێرهوه ترانسادانس و ئیمهنهنس وهك دوو مۆدێلی جیاوازی ڕادیکااڵن ه ل ه
مانا دهردهکهون .باشترین مهیدانێك ک ه ڤێبهر ئهم جیاوازیهی تیادا تێبینیدهکات
مهیدانی دینداریه.
ل ه بودیسمدا ،ل ه چرکهی ڕوبهڕوبونهوه لهگهڵ خراپ ه یاخود نادادپهروهریدا ،مرۆڤهکان
دێن و لهڕێگای ترانسمیگرهیشن-جیابونهوهی ڕۆحهوه مانا دروستدهکهن  :مرۆڤێك
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ک ه ههست ب ه ئازاردهکات لهبهر ئهوهی ه ک ه ڕۆحی هێنده پاك نی ه تا بگات ه ئاستی
«تهناسوخ »Réincarnation-وات ه تێکهڵبوونی ڕۆح ب ه جهستهیهکی دیک ه
پاش مردنی خاوهنهکهی .ڕاست ه ئازارچهشتن شتێکی باش نيیه ،بهاڵم لهههمانکاتدا
شتێکی پێویست ه بۆ ئامادهکردنی ڕۆح .کاتێك ڕۆح ،ل ه زهمهنێکی درێژدا ک ه
ب ه پێوهری مرۆڤهکان ناپێورێت ،دهگات ه ئاستێکی بهرز لهگهشهکردن کردهی
ئازارچهشتن کۆتاییپێدێت ،بهاڵم بۆ گهشتن بهم ئاسته ،مرۆڤهکان دهبێت ب ه تونێلی
نهفیکردنی ژیاندا تێپهڕن ،نهفیکردنێك ک ه ههلومهرجی پچڕانی پهیوهندیهکانی
نێوان کۆمهڵگ ه و جهست ه ئامادهدهکات .لهم ماوهیهشدا مرۆڤ خۆی لهگهڵ ئهو
ههلومهرجهدا ڕادههێنێت و خۆی دهسپێرێت ب ه جۆرێك ل ه پاسیڤیتێ.
ل ه ئاین ه تهوحیدیهکاندا خراپ ه و نادادپهروهری دوو شتی قبوڵکراونین و ل ه جیهانی
ئێرهدا ڕاستدهکرێنهوه و دواناخرێن بۆ جیهانێکی دیکه .ل ه ئاین ه تهوحیدیهکاندا
چهمکی «خهلق» تهواو جیای ه ل ه چهمکی «تهناسوخ»ی بودیستهکان .چهمکی
«خهلق» دهمانباتهوه سهر لێکجيابوونهوهی ڕادیاکااڵنهی ههردوو گهردونی «خالق»
و «مهخلوق» لهیهکتری و تهنها پردێك ک ه ئهم دوو گهردون ه بهیهکهوه دهبهستێتهوه
ئهو تێکساتانهن ک ه لهڕێگای «وهحی»یهوه هاتوون و بهڕوونی باس ل ه پرۆژه
خواستگهراکهی خالق و پرۆژه ئهخالقیهکهی مهخلوق لهسهر زهویدا دهکهن.
تهواو بهپێچهوانهی بودیسمهوه ،ل ه ئاین ه تهوحیدیهکاندا خراپ ه وهك بهرامبهره
دژکهی خواستی خوداوهند پێناسهدهکرێت و مرۆڤهکان بهتهنها لێی بهرپرسیارن و
دهبێت ههر خۆشیان ملمالنێی لهگهڵدابکهن و لهناویبهرن .بهپێی ئاین ه تهوحیدیهکان،
جیهانی مهخلوق دهبێت وهاڵمی داواکاریهکانی خواستی خالق بداتهوه ک ه خۆی
ل ه «حاکمیهتی» خوا لهسهر زهویدا کورتدهکاتهوه .لهکاتێکدا بودیسم مرۆڤهکان
بهرهو جۆرێك ل ه قهدهریهت و خۆبهدهستهوهدان دهبات ،ئاین ه تهوحیدیهکان خۆیان
وهردهگێڕن ه سهر ئاینی شۆڕشگێڕ و دهبن ب ه سهرچاوهی کردهی شۆڕشگێڕان ه بۆ
گۆڕينی جیهان و دروستکردنهوهی لهسهر خهیاڵدانێکی دیکه.
ئهم مۆدێل ه ل ه ڕاڤهکردن تیشکدهخات ه سهر کۆی تیۆری ه کۆمهڵناسیهکهی ماکس
ڤێبهر ،بهتایبهتی تیپۆلۆژیاکهی ک ه لهسهر بنهمای ئیدیالتیپ دامهزراوه .ئیدیالتیپ
بریتی ه ل ه بیناکردنێکی تیۆریانهی بهکارهێنراو وهك چوارچێوهی فیکر و چوارچێوهی
ڕاڤهکردنی کۆمهڵگه .سۆسیۆلۆگ کهسێک ه ک ه بهردهوام پێویستی ب ه تیۆریهك
لهسهر فاکتی کۆمهاڵیهتی ههی ه بۆ ئهوهی بتوانێت لهسهر واقیع ه کۆمهاڵیهتیهکان
کاربکات .کۆمهڵگ ه وهك درهخت و وهك شاخ بوونی نی ه  :بهپێچهوانهوه ،کۆمهڵگ ه
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تهنها نوێنهرایهتیکردنێکی «ڕۆپرێزهنتهیشن» ڕهمزیه ،کردهیهکی تهجریدیانهی
ڕۆشنبیرانهی بیناکراوه لهسهر کۆمهڵێك دیارده و داتای واقیعی.
لهم سهرچاوهیهوه ،بۆتێگهشتن ل ه کۆمهڵگه ،سۆسیۆلۆگ دێت و لهڕێگای فرهیی
ئهو ڕهگهزانهی ک ه لهبهردهستیایهتی و ئهو تێبینیانهی ک ه کۆیکردونهتهوه و وهك
یهکهیهکی گونجاوی ملکهچ ب ه بنهمای ڕاسیۆنالیتێ ڕێکیخستوون ،ئیدیالتیپێك
دروستدهکات.
ئهم گریمانهیه ،ل ه تیۆری ماکس ڤێبهردا ،وهك مهرجێکی پێویست مامهڵهی لهگهڵدا
دهکرێت ،چونک ه گهر لێکۆڵینهوهی بابهتهکان تهنها لێکۆڵینهوه بن لهسهر ئهو شتانهی
ک ه بهڕێکهوت دێن و دروستدهبن و پاشان گوزهردهکهن و جارێکی دیک ه دروستنابنهوه
و ب ه ئێرهدا تێناپهڕنهوه و یهکجار دێن و بۆ یهکجاری ئاوادهبن ،ل ه ههلومهرجێکی ئاوادا
لێکۆڵینهوه هیچ مانایهکی نامێنێت و بههاکانی خۆی لهدهستدهدات .تهنها ئهو شتان ه
بابهتی زانستن ک ه دوبارهدهبنهوه و بهردهوامن .سۆسیۆلۆگێك ک ه ب ه ئیدیالتیپهوه
لهگهڵ ئهم واقیعهدا ڕوبهڕودهبێتهوه پڕچهک ه بۆ شهڕکردنی تێگهشتن .بێگومان
ل ه ساتهوهختهکانی کردهی لێکۆڵینهوهدا ههلومهرجی ئهوهی لهبهردهستدای ه ک ه
ئیدیالتیپهکهی ل ه سهنگی مهحهك بدات و سهرلهنوێ دایبڕێژێتهوه و دهستکاریبکات.
بۆنموون ه دوانهی «ترانساندنس-ئیمهنهنس» ئیدیالتیپێکی ڤێبهری ه بۆ تێگهشتن ل ه
فاکتی ئاینی ،بهاڵم ئیدیالتیپێکی زیادهڕهویتیاکراوی بارکراوه ل ه چهندین مهدلول ک ه
ڕهنگ ه ل ه واقیعدا بوونیان نهبێت .بۆنموون ه چهند «خۆبهدهستهوهدان» ل ه بودیسمدا
ههی ه هێندهش ل ه ئاین ه تهوحیدیهکاندا ههیه ،ههروهها چهند شۆڕشگێڕی ل ه ئاین ه
تهوحیدیهکاندا ههی ه ئهوهندهش ل ه بودیسمدا ههیه.
ماکس ڤێبهر ئهو زانایهی ه ک ه بهدوای چۆنیهتی دروستبوون و کارکردنی ڕاسیۆنالیتێی
جیهانی مۆدێرندا دهگهڕێت و ل ه کۆتاییدا دهگات ه ئهم دهرهنجام ه  :ئهو ئاینانهی
ک ه عیباداتیان ڕێکخستوه و لهالیهن پیاوێکی ئاینیهوه بهڕێوهدهبرێن (مهبهست لهو
پیاوانهی ه ک ه پڕۆفیشناڵی موقهدهسن) هۆکاری گرنگ و بنهڕهتی ڕاسیۆنالیزاسیۆن
و کردهی گۆڕانی کۆمهاڵیهتی و ههنگاونان بهرهو مۆدێرنیتێن .پیاوی ئاینی دهبێت
گوتارێك بهرههمبهێنێت ک ه یهکهیهکی گونجاوبێت گهرنا دهکهوێت ه ژێر گومانی
باوهڕدارهکانهوه .یهکهیهکی گونجاوی ڕاسیۆنێل یهکسان ه ب ه بهدهزگاییکردنی گوتار
و پراکتیکهکان ،یهکسان ه ب ه دوبارهبونهوهیان و دهربازبوون ل ه ڕێکهوت ،یهکسان ه ب ه
ڕێکخستنیان و پلهبهندکردنیان .ئهمهش سهرهتایهکی گرنگی دروستبون و سهرههڵدان
و پاشان باڵبونهوهی بیرۆکراتیهت ه ل ه جیهانی نوێدا.
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)....                          (ماویهتی
 بهشێک ه ل ه، ک ه تایبهت ه ب ه برایانی گۆڤاری کۆنسێپت، ئهم بابهته:تێبینی
توێژینهوهیهکی درێژ لهسهر ماکس ڤێبهر و ل ه داهاتویهکی نزیکدا ل ه دوو توێی
.کتێبێکدا باڵودهکرێتهوه
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سۆزه خهمبارهکانی سپینۆزاو
ڕۆحه بوغزاوییهکانی نیتشه



ههندرێن
سپینۆزا 1672-1632یهکێک ه لهو فێلوسووفانهی ک ه چهمک و
ئاکامگیریی ڕوانگ ه فهلسهفییهکانی ب ه ڕێگای مێتۆدی گیۆمێتریی،
چهشن ه هاوکێشهیهکی ماتماتیکیهوه شرۆڤ ه دهکا .لهبۆی ه ڕهنگ ه ل ه
سهرهتا خوێندنهوهی ئهو شێوازه ل ه فهلسهفاندن ه وشک و ڕووتهنی/
ئهبستراکت بنوێنێ .لێ کاتێک خوێنهر بهناو ناخی ئهو ئاسۆی ه
وشک و ڕووتهنییهدا ڕۆدهچێ ،وێجا لهمدیو ئهو ئاسۆیهدا دهتوانێ
فره ڕهههندیی هکانی فهلسهفهی سپینۆزا فامبکا .سپینۆزا ب ه شیوازی
مێتودی گیۆمێترییهوه ب ه دهنگێکی خورتهوه باسی دۆستایهتی نێوان
هزرین و ژیان دهکا .ل ه کن سپینۆزا ئاگایی مرۆڤ ئاوێنهیهک ه لهو
ژیانهی بهرچاومان .مرۆڤیش ب ه تهنیا بهو ڕێگایهوه زانیاریی لهسهر
گهوههری خۆی دهستهبهر دهکا .الی تاک و گشتدا زانیاریی ه ئاوهزیی و
ڕامان ه نهستییهکان وهک یهکاتییهک لێکدهترنجێن.
هاوکاتیش سپینۆزا ل ه بری ئ��اوهز ئاوڕ بۆ الی جهست ه دهدات��هوه
یان ب ه دهربڕینێکی دیک ه ئهو ل ه گۆشهنیگای ئیپستمۆلۆژییهوه
(زانستی زانین) لهمهڕ فیزیک دهه��زرێ .چونک ه جهست ه مۆدێلی
ههڵسوکهوتکردنه ،ههروهکههڵسوکهوتکردنیش گهوههری فهلسهفهی
خودی سپینۆزایه .لهو دیدهوه سپینۆزا ل ه ههوڵی ئهوهدای ه ک ه کایهی
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جهست ه و پێکگهیشتنیان لهگهڵ یهکتردا سنووردار بکا .لهبۆی ه ئهوهی ک ه گرنگ ه
بزانرێ ئهو سۆنگ ه و ئاکامگیرییانهی ه ک ه ل ه کایهی جهستهکانهوه ههڵدهقووڵێن .ل ه
دواجاردا ئێم ه سیستهمێکی ڕهوشتگهرایی دروست دهکهین و ههر لهو سیستهمهشدا
جهستهکان بهند دهکهین.
ئا لێرهوه نیتش ه و سپینۆزا لهسهر ئهو ڕوانگهیهوه نزیکایهتییهکیان پێکڤ ه ههیه.
سپینۆزا دوو سهده ب هر ل ه نیتش ه لهمهڕ ژێنیالۆژیای ڕهوشت پهیڤیووه و لهمدیو
دووانهی شهڕ و خێریشدا سۆراخی ژیانی کردووه .پاش ئهو نیتش ه وهک پهیامبهرێکی
نێهێلیست هات و بێباکان ه کرۆکی ڕهوشتی ل ه مێشکی کۆیلهکاندا بۆ ئێم ه نمایشکرد.
فهلسهفهی نیتش ه دابڕانێک ه ل ه گشت ئهو پاشخانانهی ک ه زهمینهی بۆ ئهو مرۆڤ ه
نوێباوه خۆشکرد .نیتش ه ب ه پێچهوانهی ژیانی مێتافیزیکیانهی مهسیحی خولیای
ژیانێک بوو ل ه سهر ئهم زهمینهدا .نیتشه ،ئهو مرۆڤ ه ههڵشاخیووه ب ه ڕێگای
پهیامبهره نموونهیی و دونیاخوازهکهیهوه ب ه دهنگێکی بهرزهوه هاواری «مردنی
خوا»ی ڕاگهیاند .ل ه بری ئهمهش وتی« :من سوێند بهسهری ئێوه دهخۆم،
برایهکانم».
ههڵبهت ه گفتوگۆکردن لهگهڵ نیتش ه و بهراوردکردنی ئهو لهگهڵ سپینۆزادا ،بابهتێک ه
ههتا حهز بکهین سهرنجکێش و چێژداره ،لێ لێرهدا ههوڵدهدهین تهنیا ل ه دیدی
سپینۆزا و نیتشهوه ب ه سوکهڵ ه گفتوگۆیهک لهمهڕ «سۆزه خهمگینهکان» و ڕوحی
«رێسنتیمێنت-بوغزاوی» نمایشبکهین .لێرهدا ب ه یادی خوێنهر دههێنینهوه ،ک ه ئێم ه
پێشتر ل ه وتاری «ئاکاری چاکه؛ بهرپرسیارییهک ل ه خۆناسکردن و خرۆشاندنی هێزی
ناوهکی» (ل ه گۆڤاری ڕامان باڵوکراوهتهوه) ،قسهمان به ڕهوشت و ئێتیک ل ه دیدی
نیتش ه و ئهرستۆدا کردووه .لهبۆی ه دهکرێ ئهم وتارهش بهردهوامییهک ڕهههندێکی
دێک ه بێ لهو وتارهدا .وێڕای ئهمهش ،ئهم نووسین ه خوێندنهوهی سهرتاپای بیرۆک ه
فهلسهفییهکانی ئهو دوو فێلوسووف ه نییه ،بهڵکو تهنیا شرۆڤ ه کردنی ئهو دوو
چهمک ه یان بیرۆکهی ئهوانه.
ل ه درێژهی ئهم وت��ارهدا ههوڵدهدهین دوای چڕکردنهوهی بیرۆک ه لێکچووهکانی
نێوان سپینۆزا و نیتشه ،ب ه کورتیل ه ڕامانێک ئاکامگیرییهک ل ه ل ه کۆی بیرۆکهکان
نمایشبکهین.
لێرهوه خوێنهر دهتوانێ لهژێر ڕۆشنایی تێڕاونینهکانی ههردوو فێلوسووفدا ڕوحی
گهندهڵی« ،خۆبهکمزان» ،پهتای «بوغزاندن» ل ه دهماری نووسهر و سیاسییهکانی
کورد تاو و توێ بکات.
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ه الی سپینۆزا و نیتشهدا
ئهنتی  -پاشخانی بااڵدهستیی ل 

سپینۆزا
ل ه دیدی سپینۆزاوه خوا تاک ه گهوههرێک ه ک ه بریتیی ه ل ه خودی خۆی و ههر خۆشی ب ه
تهنیا توانای درک کردن و تێگهیشتنی ههی ه.
ناتوانن گوزاره ل ه خۆیان بکهن ،چونکه( )modusهیچ یهکێک ل ه تاکهکان ،یان ههر
یهک ل ه گهوههری خواوهند ل ه گشت بوونێکدا ئامادهیه؛ خودی خۆی خاوهن وزهی ژیانه.
ل ه جهم سپینۆزادا خودی ئهو خاوهن وزهی ژیان ه «کاکڵهی ئێتیک-ئاکار چاکهیه»:
«ئهو کۆشش ه سهرباری ئهمهش ک ه شتهکان خۆیان بڕیار لهسهر ئهوه دهدهن ک ه ببن ب ه
 Conatusبوونی خۆیان ،بێجگ ه ل ه بوونی واقیعی شتهکان هیچی تر نیین ...خاوهن
بوونی وزهی ژیان بێجگ ه ل ه بوون ل ه خودی شتدا هیچی تر نییه ،ک ه شت لهو ئاستهدا
ل ه ئارادای ه وهک خۆشی ببینرێ و ل ه ههبوونهکهیدا بهردهوام بێ)1(».
دهکرێ ئهو خاوهن توانای وزهی ژیان ه کارامهییهک بێ ل ه کن مرۆڤدا ک ه بواری نهدا
ل ه دهرهوهی ئهوهوه بڕیار بدا ،واتا بوونی پاشخانی ئهو وزهی ه نهتوانێ بڕیار لهسهر
خودی گهوههرهکهمان بدا .کهوات ه ئێم ه دهبێ ،ب ه گوێرهی هێزی ناوهکیمانهوه وست و
ڕهفتارمان هاوئاههنگ بکهین.
سپینۆزا لهمهڕ داهێنانی خود ل ه الیهن خودی مرۆڤهوه پێی وای ه ک ه «ن ه خوایهک یان
هێزێک نیی ه ک ه ب ه ویستی خۆی بریار لهسهر شێوهی جیهان بدا .ب ه دیوێکی دیکهش
ئهو هێزه گهورهی ه یان گهوههری بااڵ ،پاڵنهری گشت ژیانه ...کهوات ه مرۆڤ دهتوانێ
وزهی خۆی بخرۆشێنێ ک ه ب ه هاوئاههنگی لهگهڵ تهواوی سرووشت و جیهاندا تێبگا و
ب ه دوای داهێنانی ژیانیدا بگهڕێت»)2(.
ل ه دیدی سپینۆزاوه سرووشتی مرۆڤ جۆرێک ه ک ه ل ه باریدای ه زانیاریی دهستهبهر
بکات .کاتێک مرۆڤ زانیارییهکانی فرهوان دهبن ئهوکات ه سرووشت ه ناوهکییهکهشی
زێدهتر بهرجهست ه دهبێتهوه .بهاڵم ئهگهر مرۆڤ خدوو ب ه شت ه دهرهکییهکانهوه
بگرێ ،ئازارهکانی زێدهتر دهبێ .لهبۆی ه سپینۆزا هانی مرۆڤ دهدا ب ه ڕووی زانیارییه
بێکۆتاییهکاندا ببێتهوه:
«ههر بۆی ه ئهوهی ک ه لهمهڕ نهمری خوا و بوون ه بێکۆتاییهکان بۆ ههمووان پێکهوه
زانیاریی دهبهخشێ ب ه ههمان ئاست بهشێک ه لهو گشتایهتییه ...ههڵبهت ه بهو شێوهی ه
ههر یهک لهمانه دهتوانێ زانیاریی زیاتر ب ه دهست بێهێنێ ،هاوکاتیش مرۆڤ سهبارهت
ب ه خۆی و خوا باشتر هوشیار دهبێتهوه ،واتا پێگهیشتووتر دهبێ)3(»...
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بهمجۆره مرۆڤ دهبێ ب ه تێگهیشتن ل ه خودی خۆی ئهو توانست ه دهستهبهر بکا
ک ه لهباریدا ههبێ ل ه ڕێگای نهمری سرووشتهوه ،ک ه ل ه ناو خۆی و ههمووشتێکدا
ههیه ،بڕیار لهسهر ژیانی خۆی بدا و گهوههرهکهشی بخرۆشێنێ .ل ه کن سپینۆزا
مرۆڤ دهبێ خۆی فێر بکا ک ه ڕووبهڕووی سهفهری ناوهکی خۆیدا ببێتهوه .لێرهوه
دهکرێ بێژین ک ه ئهو بیرۆکهی سپینۆزا ب ه جۆرێک ل ه جۆرهکان پاشان ل ه بیرۆکهی
نیتشهدا سهبارهت ب ه ڕهچهڵهکی ڕهوشت دهلهرێتهوه .ب ه واتایهکی تر ،ڕهنگ ه
«تیۆری سپینۆزا لهمهڕ سۆز و جۆش ،ڕهتکردنهوهی گشت ڕهوشتگهرایی و بههای ه
بااڵیهکان ،سهرنجی نیتشهی کێشکردبێت .ب ه دیدی سپینۆزا ئێم ه ل ه پێناو کاری
چاک ه و خێردا ههوڵنادهین ،چونک ه ئهم ه خۆی چاک ه و خێره ههر بۆی ه ئێمه ب ه هۆی
خۆره هۆکارێکهوه بهدوای چاک ه و خێردا حهوداڵین (قازانجکردن ،شادی ،سوود
و...تاد»)4(.
نیتش ه
هاوکاتیش نیتش ه دهخوازێ مرۆڤ ههروهک ئیستا لهم ژیانهدا بژی ،چونک ه بێجگ ه
لهو ژیانهی ئێستا ژیانێکی تر ل ه گۆڕیدا نییه .ل ه دیدی نیتشهوه ،ژیان بریتی
نیی ه ل ه ڕهتکردنهوهی ،بهڵکو ژیان بریتیی ه ل ه «بهڵێیهکی دیۆنیسییان ه بۆ ژیان».
مرۆڤی نیتشهیی ئهوهی ک ه پێویست ه ههڵیدهبژێرێت ،ئهوهی ک ه ل ه ههتا ههتاییدا
دهژی ههڵدهبژێرێت ،نهک شتێکی تر .ب ه کورتی مرۆڤ ئهو ئهرک ه ههڵدهبژێرێ ک ه
بااڵتریانه .لهرینهوهی دیۆنیسی ل ه ژیاندا ب ه دوای ههتا ههتاییدا دهگهڕێ .لهبۆی ه
نیتش ه فهلسهفهکهی خۆی ب ه «ههڵسهنگاندنهوهیهک ل ه ههموو بههایهکان» ناودێر
کرد .لهم ڕوانگهیهوه نیتش ه ب ه ڕاشکاوی ب ه ڕووی «رهوشتی مهسیحی» ههڵشاخا.
چونک ه ب ه واتای نیشت ه ڕهوشتی مهسیحی سرووشت ب ه گشتی ڕهتدهکاتهوه .نیتش ه
ل ه کتێبی «رهچهڵهکی ڕهوشت»دا ،ڕهوشتی مهسیحی وهک پرینسیپێکی «دژه
ژیان» ناودێر دهکا .چونک ه ڕهوشتی مهسیحی الواندنهوه و بهزهیی ب ه ئازار بهخشی،
هاوکاتیش ئازایهتی ب ه ملکهچیی و الوازی بهخشی ،ئهمهش وای لهوانهی ک ه بڕوایان
ب ه خۆیان نیی ه کرد ک ه ب ه بیانۆی پیاوچاکیی و ویژدانهوه گشت نهخۆشی و ئازارهکان
بهردهوام بن .ل ه کن نیتش ه ژیان ل ه کرۆکی خۆیدا بریتیی ه ل ه ئهفراندن ،سهرکهوتن
بهسهر ئهوانهی ک ه الوازن ،بندهستن .ب ه کورتی ژیان ل ه کن ئهو بریتیی ه ل ه ویستی
دهسهاڵت .لێرهوه ئهو ڕامانگهل ه ل ه ڕوحی مرۆڤ ه بوغزاوییهکا ن ل ه سهرشاری بیرۆک ه
ناودارهکهی نیتش ه ههڵدهقووڵێن ک ه ل ه دابهشکردن ل ه نێوان «رهوشتی بااڵدهست»
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و «رهوشتی کۆیله»دا بهرجهست ه دهبنهوه:
«ئێستا ئێمهی الواز جارێک الوازین؛ ئهوه تهواو ڕاست ه ئهگهر ئێم ه شتێک نهکهین
ک ه ئێم ه بههێز نین ،ئیتر بهس ه دهبێ بیکهین)5(»...
پێوان ه ڕهوشتییهکان یان قهڵهمڕهون یانیش کۆیل ه و بندهستهکانن .ل ه دیدی
ڕهوشتی قهڵهمڕهودا «باش» و «خراپ» ههمان واتای «شکۆمهند» و «دزێوی»
دهگهیهنێ .بوودهڵهکان دهبن ه ترسنۆک و خۆیان ڕیسوا دهکهن .بهاڵم مرۆڤی
شکۆمهند ل ه بههایهکانهوه خۆی دروستدهکا .لهوێدا ئازارخۆرهکان ،ئهو نائازادانهی
ک ه ههموو شتێک دهڕهوشتێنن ،بههای ه ڕهوشتییهکانی تر زیندوو دهکهنهوه .تهواوی
ئهو خهسڵهتان ه وادهکهن ک ه ژیانی ئازار خۆرهکان بهدیار بکهون .لێرهوه هاوسۆزی،
دڵگهرمی و خۆبهکهمزانین بهرانبهر شهرهف و بههاداری دێت ه ئاراوه .ب ه گوێرهی
ڕهوشتی بااڵدهستهوه «باش» بهرههمداری دهبهخشێ .کهچی ب ه گوێرهی ڕهوشتی
کۆیلهوه «خراپه» بهرههمداری دهبهخشێ .ل ه ئاکامی ئهوهدا بێدهسهاڵت دهبێت ه
«باشه» ،ترسنۆکییش دهبێت ه «خۆبهکهمزانی» و ملکهچکردن .ئهوان ه ڕقیان ل ه
«ئازار» دهبێتهوه و لهرزۆکییش الی ئهوان ه دهبێت ه ههستێک ک ه تۆڵ ه نهکهنهوه،
یان ب ه واتای نیتش ه «ئهشقی دوژمنهکانیان بن» .نیتش ه سهبارهت بهوه ئهوها
دهپهیڤێ« :بێدهسهاڵت ،ک ه تۆڵ ه ناکاتهوه ،دهبێت ه جۆره «باشهیهک» .ههروا
ترسنۆکی ملکهچیش خۆی «بهکهمدهزانێ» .ملکهچی ل ه بندهستی ئهوهی ک ه مرۆ
ڕقی لێدهبێتهوه دهبێت ه «خۆبهدهستهوهدان» ...مرۆی الوازی خهمسارد ل ه ویستی
دهسهاڵتدا ،ئهو ترسنۆکییهی ک ه ئهو تا ئهوپهڕی توانا بههرهداره لهوه ،شێوازهکهی
ک ه لهبهر دهرگایه ،وهک بێدهنگێک ،چاوهڕوانه-تهواوی ئهمان ه زیاتر ناوێکی زایهڵهدار
وهردهگ��رێ ...ههروا (کۆیله) «دوژمنهکهی خۆشدهوێ» -بهمجۆره مرۆ کهمێک
ئارهق ه دهکا)6(.»...
زۆرێک ل ه ڕهخنهگرانی نیتش ه پێیان وای ه نیتش ه ل ه بهشێکی ل ه بیرۆکهکانی ،ب ه
تایبهتیش سهبارهت ب ه مرۆڤ ه الوازهک��ان ،دژی دیمۆکراتی و مرۆڤدۆستییه .لێ
هزرهکانی لهمهڕ مرۆڤی نوێباوی ئهم ڕۆژگاره ههتا ئێستاش مایهی بایهخن .ب ه بڕوای
نیتشه ،ئاستهنگی ئهو مرۆڤ ه نوێباوه ب ه خهونهکانی خۆیهوه دهتلێتهوه ،کهچی ل ه
بری ئهوهی ڕوو بکات ه ویستی ئازاد بوون ،هانا بۆ ئهوه دهبا ،ب ه ههر شێوهیهک بێ،
خۆی لهو ئازاره بدزێتهوه .ب ه دیدی نیتش ه ئایین یهکێک ه لهو بیانۆیانهی ک ه مرۆڤ
بۆ خۆدزینهوه ل ه ئازارهکانی پهنای بۆ بردووه .کهوات ه ئایین خهونێک ه تاکوو مرۆڤ
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ل ه دوای مردنی ژیانێکی بهههشتی بۆ خۆی مهیسهر بکا و بهمهش خۆی لهو ژیان ه
ڕاستیی ه بشارێتهوه .لهبۆی ه نیتش ه گرێکیی ه کۆنهکان پهسن دهدا .ل ه کن نیتشهدا
گرێکییهکان چهشن ه مرۆڤێکی جیاواز بوون .ل ه جڤاکی گرێکی کۆندا بۆ یهکمجار
کولتوور ڕسکا و ڕهگی دێونیسی و ئهپۆلۆنی پێکڤ ه هاوئاههنگییهکیان ل ه ژیاندا
سازاند .نیتش ه ل ه کتێبی «ل ه دایکبوونی تراژیدیا»دا وهک بهرههمێک باسی هونهر
دهکا ،لهوێدا هونهری دیۆنیسی ڕۆڵی ههست و نهست دهبینێ و هونهری ئهپۆلۆنیش
ڕۆڵی ئاوهز .ب ه بڕوای نیتش ه ههر ئهو دوو هێزهش بوون ک ه کولتووری گرێکیان
دهوڵهمهند کرد ،بهرههم ه دانسقهکهی هۆمیرۆسیش یهکێک ه لهو بهرههم ه مهزنانهی
ک ه ئهو ڕوح ه تراژیادیی ه ئهفراندی  .
نیتش ه ڕهوشت وهک دهربڕینێک بۆ «ئهسکێت/زاهیدێکی ئایدیال»ی فامدهکا .ب ه
واتایهکی تر :نیتش ه وهک چهشن ه مێتافیزیکێکی ئایدیالی سهیری ڕهوشت دهکا .ل ه
کن نیتشهدا ،ژیانی ئێم ه ل ه سرووشتهوه ڕهگئاژۆیه ،بههایهکان ل ه پهیوهندی لهگهڵ
ژیانێکی تهواو جیاوازدا سڕ دهبن ،ئهو ژیان ه کاتێک ڕووبهڕووی ژیانێکی دهرهوهی
خۆی دهبێتهوه ،ب ه دژی خۆی دهبێتهوه .ههر ئهو ئایدیالهش ه ک ه نیتش ه ل ه ههموو
شێوهکانیدا وهک ئایدیالێکی دژه ژیان گهمارۆیان دهدا.
سپینۆزاش وهک نیتش ه ڕووبهڕووی ئهو هێزه دهرهکییان ه دهبێتهوه ک ه تۆڵ ه ل ه
ژیانمان دهکهنهوه .بهمجۆره ئهگهر هێزی ئێم ه ل ه هێزی سرووشت سۆزی کهمتر
بوو ،ئهوکات ه هێزه دهرهکییهکان تووشی سۆزه کههێلهکانمان دهکهن .ل ه دیدی
سپینۆزاوه ئهوه ئاکامی سۆزی جهستهکانه .کاتێک جهستهیهک کاریگهری لهسهر
جهستهیهکی دیک ه دادهنێت پهیوهندیی ه ناوهکییهکان لهگهڵ یهکتردا دهگونجێن و
بهمهش جهستهکان پهیوهندی تر دهسازێنن .سپینۆزا ئهو سۆزه ب ه «سۆزێکی
شاد» ناودێر دهکا .شادی هێزی ههڵسوکهوتهکان بهرز دهکاتهوه .ئاکامی سۆزی
شادییش دهبێت ه ئهڤین .چونک ه ئهڤین خهم نیی ه بهڵکو زایهڵهی ژیانه ،ب ه تایبهتیش
ئهوکاتهی ک ه هێزی ئێم ه ترۆپکی ئهڤین دهپێکێ .لهبۆی ه ئهڤیندارهکان گرنگترین
مرۆڤن ،ب ه کورتی ئهو مرۆڤان ه تژین ل ه وزه و جووڵه ،ویستگهرایی .ئهگهر ئێم ه
هێزی زهویی و ڕۆشنایی ژیان ل ه ئامێز بگرین ،پێوسیت ه ههمیش ه ئهڤیندار بین.
وێڕای ئهمهش کاتێک جهستهیهک کاریگهری لهسهر جهستهیهکی دیک ه بکا ،هێزه
دهرهکییهکان ناتوانن یهکبگرن ،لهوێدا ههردوو جهستهک ه لهیهکتر دهترازێن .ب ه
واتای سپینۆزا« :کاتێک ڕوح ب ه شهپۆڵی سۆز گهمارۆ دهدرێ ،هاودهم جهسته
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ل ه سۆزدا بهردهوام دهبێ ل ه میانهی ئهوهشدا هێزه کاهرایهکان زۆرتر دهبن یانیش
کهمتر دهبن .بهمجۆره ئهو دژه سۆزه جهستهیی ه ل ه وزهی هۆکردهکهی دهبێت ه
بوونهکهی)7(»...
چونک ه ههردوو جهست ه ناتوانن یهکتری چاالک بکهن .کاتێک دوو جهست ه نابن ه
یهک ،ئیتر ناتوانن یهکتر مشتوماڵ بکهن .ئهمهش سۆزێک دهبهخشێ ،ک ه سپینۆزا
ب ه «سۆزه خهمبارهکان» ناودێری دهکا .سۆزه خهمبارهکان خهم بهرههمدههێنن و
خهمیش کاکڵهی ژیان تێکدهشکێنێ .ل ه ڕوانگهی سپینۆزاوه دهتوانین بێێژین ک ه ڕق
زادهی خودی ڕهوشتی کۆیلهیه .ههروهک دهزانین ک ه نیتش ه ب ه ههمان شێوهش دژی
ڕهوشتی کۆیل ه بوو .چونک ه کۆیل ه ههمیش ه خهمگینه ،لهبهر ئهوهی کۆیل ه پێی وای ه
دهچهوسێتهوه .لێرهوه کۆیل ه دژی بهڵێی ه بۆ ژیان .چونک ه کۆیل ه سۆزێکی خهمباری
دژی ئهوانی تر و دژی خۆشی ههیه .پهیوهندی نێوان کۆیل ه و دهسهاڵتدار بهو سۆزه
خهمباره دروستدهکرێت .ڕهوشتی بااڵدهستیش پێويستی بهو ههست ه نهخۆش ه ،واتا
کۆیل ه ههیه.
ل ه دواجاردا ب ه واتای نیتش ه ڕقی کۆیلهدار و ڕهوشتی کۆیل ه دژی خودی ژیانه.
بااڵدهست یان کۆیلهدار تاکوو دهسهاڵتهکهی زیاتر بکا دهخوازێ ئهو سۆزه خهمباره
پهره پێبدا و قووڵیبکاتهوه .ل ه دیدی نیتشهوه «قهش ه و پیاوانی زانست» ڕهوشتی
خۆیان ل ه خاکی ژیاندا دهچێنن .نیتش ه ل ه «رهچهڵهکی ڕهوشت» دا پێمان دهڵێ
ک ه «ئایدیالی ئهسکێت/زاهید» و «زانستوانهکان» ناخوازن ئێم ه دڵخۆش بین و
باوهشی خۆمان بۆ ژیان و ئهڤین ئاوهاڵ بکهینهوه ،بهڵکو ئهوان دهخوازن ئێم ه
خهمگین و کههێل بین.
ب ه بڕوای سپینۆزا و نیتش ه ڕهوشتی کۆیلهدار و دامهزراوه فهرمییهکان ههمیش ه دژی
ڕوحانییهتن .ڕوحانییهت ل ه کرۆکدا واتای ئهڤین بۆ ژیان ،بهڵێ بۆ ژیان دهگهیهنێ.
سپینۆزا و نیتشه ،ب ه واتای فرێدریکا سپیندلهر« :ل ه فهلسهف ه یهکاتییهکاندا
ناسنامهیهکی نوێ بۆ مرۆڤ دهئافرێنن ،ههناسهیهکی تر ب ه مرۆڤ دهبهخشن ک ه
بتوانێ پهره ب ه خۆی بدا و وهک هێزێکی بیرکهرهوهی کارا خۆی پێناس ه بکا ک ه
بهرپرسیاره بهرانبهر ژیانهکهی ...ههڵبهت ه کتومت لهو خاڵهدا سپینۆزا و نیتش ه ل ه
یهکتر جوودا دهبنهوه»)8(.
مرۆڤێک ب ه ڕوحانییهتیهکهی تهواوی پهیامی ژیان ل ه ڕوحی خۆیدا سهر مهست دهکا.
بهمجۆره وهک دهبینین سپینۆزا و نیتش ه دژی سۆزه خهمبارهکانن ،چونک ه سۆزه
خهمبارهکان ویستی ژیان و پهرۆشییهکانی مرۆڤ دهکوژن.
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سهبارهت بهم ه ژیل دولۆز پێمان دهڵێ ک ه سپینۆزا دژی سێ کهسایهتی بوو،
یهکهمیان مرۆڤێکی داهێزراو و دووهمیان ئهو مرۆڤهی ک ه سوود ل ه سۆز ،ل ه دۆخێکی
خهمناکی وهردهگرێ .سێیهمیشیان مرۆڤێک ک ه پێویستی بهو سۆزه خهمگینانهوه
ههی ه تاکوو هێزهکهی زیاتر بکا ،بۆ نموونه ،کۆیله ،ستهمگهر و قهشه)9( .
ه ڕامانێک
کورتیل 

سپینۆزا
جێگهی سهرنج ه ک ه سپینۆزا و نیتشه ،وێڕای جیاوازی زۆری نێوان سهردهمهکهشیان،فره
ڕهههندییهک بۆ ئازادی تاکهکهسهکان ئاوهاڵ دهکهنهوه .تاکهکهس ل ه کن سپینۆزا
توانایی و وزهیه ،چونک ه تاکهکهس سۆزێکی کارا و کاریگهری ههیه .لێ هاوکاتیش
تاکهکهس ب ه ئازادی ل ه دایک نابێ ،بهڵکو خۆی ئازاد دهکا.لێرهدا دهبێ بێژین ک ه
مهبهستمان ل ه ئازادی ئهو ئازادی نییه ،ک ه ئیدیۆلۆگییهکانی ئهم ڕۆژگار یان ل ه
کوردستاندا پێناسهی دهکهن ،چونک ه لهو دیدانهوه ئهوان ه ئێمهیان ئازاد کردووه یان
ئهو ئازادییهمان ل ه سرووشتی خۆمانهوه ههیه .ئهو تهرزه ئازادیی ه جۆره ڕوانینێکی
ههڵبهستراوه و ئهو ئیدیۆلۆگیی و دهسهاڵتانهش بهم ه مرۆڤ فریو دهدهن .دیاره
نیتش ه ئهو تاک ه فێلوسووف ه بوو ک ه ب ه ڕووی ئهو ئازادیی ه ههڵبهستراوه وهستا.
کهوات ه ئێم ه تاکهکهس نین ،بهڵکو دهبین ب ه تاکهکهس ،ههروهک ئێم ه ئازاد نین،
بهڵکو خۆمان ئازاد دهکهین .بۆ ئهوهی ئازاد بین دهبێ ههمیش ه کارا بین.
وێڕای ئهمهش سپینۆزا ئازادی تاکهکهس وهک جۆره پرۆسهیهک ڕاڤ ه دهکا ک ه کرده
کارایهکان مشتوماڵ دهکا .ب ه دیدی سپینۆزا تاکهکهس ئهوکات ه ئازاد دهبێ ک ه ئهو
توانی وزهکهی« ،کۆناتوس»هکهی زیاتر بکا .ئهو وزهیهش تهنیا ب ه شادمانی و
چااڵکیی ه جهستهییهکانهوه زێدهتر دهبێ .شادمانی ههر تهنیا وزهی تاکهکهس زێتر
ناکا بهڵکو ئازادییهکهشی فراوانتر دهکات.
ل ه کۆتاییدا دهکرێ ئاماژه بهوه بکهین ،ک ه چاندنی تۆوی کۆیلهیی ل ه ڕوحی کورد
ل ه الیهن کۆیلهدارهکانییهوه ،واتا داگیرکارانییهوه ،ههمیش ه ل ه چاوهڕوانی ئهوهدای ه
هێزه دهرهکییهکان ئازادی بکهن .لهبۆی ه ڕهنگ ه یهکێک لهو هۆیانهی ک ه وای ل ه کورد
کردووه ههتا ئهمڕۆش بهرانبهر ویستی ڕاگهیاندنی سهربهخۆیی کوردستان لهرزۆک
بێ .وێڕای ئهمهش ڕهنگ ه ههر کارایی ئهو «سۆزه خهمبار» و «روح ه بوغزاوی»
34

بێ ل ه ڕوحی مرۆی سیاسی کورد ک ه ل ه چرکهسات ه وهرچهرخێنهرهکاندا نهتوانێ ب ه
بڕیارێکی ویستگهرایان ه ئهو دابڕان ه چاوهڕوانکراوه ل ه بوونی بندهست و کۆیلهیی کورد
 دهسهاڵتداره،دروستبکا؛ ب ه ڕاگهیاندنی سهربهخۆیی کوردستان ب ه ڕووی کۆیلهدار
.بوغزاوییهکاندا ڕاپهرموێ
 ستۆکهۆڵم2007/6                                                 
:ژێدهر
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ل ه 1981دا ل ه یهکێک ل ه خوێندگاکانی ههولێر خوێندنی دوا ناوهندیدا ،ب ه هۆی ئاشکرا بوونی پهیوهندیم ب ه ڕێکخراوی
کۆمهڵهی ڕهنجدهرانی کوردستان ،ئهمنی سهددام ب ه دوامدا هاتن ه قوتابخانه .ههر لهو ساڵهوه بهرێگای ڕێکخراوی
کۆمهڵهی ڕهنجدهرانهوه سهرم بۆ شاخهکانی کوردستان ههڵگرتوو و بووم ب ه پێشمهرگهی کۆمهڵه ،ک ه ئهوکات
باڵێک بوو لهناو یهکێتی نیشتمانی کوردستان .بهاڵم دواجار بهرپرسێکی یهکێتی نیشتمانیی کوردستان داوایان
لێکردم ب ه نهێنی لهناو بزووتنهوهی ئیسالمی ئهکات کاربکهم ،ک ه ئهوکات یهکێتی نیشتمانی بهو ڕێگای ه ئهو هێزه
ئیسالمییهی چهک دهکرد ،هاوکاتیش ههمان کاتیش یهکێتی نیشتمانی کوردستان لهگهڵ ڕژێمی سهددام ،خهریکی
گفتوگۆ بوو ،ک ه ب ه دژی بڕوای من بوو ،بۆی ه چووم بۆ الی حیزبی شیوعی عێراق.
ههشت ساڵ ب ه پێشمهرگایهتی لهگهڵ حزبی شیوعی عێراق مامهوه .تاکوو دوا هێرش ه دڕندانهکهی سهددام بهناوی
ئهنفال و کۆتایی هاتنی پێشمهرگایهتی لهگهڵ ئهو حیزب ه مامهوه.
دواجار ل ه پاییزی  1988ل ه دۆڵی باڵیسان ه هوهلهگهڵ دهستهیهک پێشمهرگه بهرهو دهڤهری بادینان ڕۆێشتین،
لهوێشهوه لهگهڵ خهڵکی دێهاتنشینهکانی بهری بادینان ،ب ه ئازارێکی ل ه وتن عاسێ بوو ،بهرهو سنووری تورکیا،
بێ شارهزاییهک سهرمان ههڵگرت .دوای مانگێک گهیشتین ه تورکیا ،لهوێش پاش مانگێک ل ه زیندانی عهسکهری
و ئازارهکان ،لهسهر سنووری ئێران فڕێیان داین .پاش  2ساڵی سهخت ،ساڵی  1990ل ه ئوردوگا داخراوهکان
بهرهو سنووری سۆڤییهتی ئهوکات ،ک ه ئهویش سهركێشیهکی تر بوو ،ڕۆشتین .لهوێش دوو ههفتهمان ل ه زیندانی
سهربازگهکانی تورکهمهنستانی ئهوکاتهی ڕوسیا بهسهر برد .ل ه کۆتایی  1990بۆ یهکهمجار سواری فڕۆک ه بووم،
بهاڵم ب ه قاچاغ گهیشتم ه سوێد .ئهوه لهو کاتهوه ل ه ستۆکهۆڵم دهژیم .ئێستا خهریکی خوێندنم ل ه بهشی تیۆری
پهروهدرده بۆ ئاماداکردنی دهرس گوتنهوه ل ه زانکۆی سۆدهر تۆرن ل ه ستۆکهۆڵم ،هاوکاتیش تا ماجستهر له
مێژووی هزر خوێندوومه سکاندیناڤیا:بهرههمه چاپکراوهکانم:
 ،19861ل ه باڵوکراوهکانی پێشمهرگه-2.
1
دوا نوێژهکانی چیا و سهفهری مهحاڵ – شیعر ،ساڵی  ،1993سوێد.
-3سکاندیناڤیا :دوورگهیهکی تر ل ه بخوور – شیعر ،ساڵی  1996سوێد
-4نامهکانی مهرگ و نامهکانی ڕوانینوانێک – ئامادهکردن و ورگێڕانی کۆمهڵی نامهی شاعیری فهرهنسی :ئارتۆر
ڕایمبۆ ،ساڵی  ،1997سوێد .چاپی دووهم  2007ههولێر.
-5سکاندیناڤیا دوررگهیهکی تر ل ه بخوور ،کراوهت ه ب ه سوێدی و ساڵی   2004چاپخانهی Trananباڵویکردۆتهوه
-6مههاباد ل ه ئۆلۆپیادهکانی خوادا ،وهرگێڕانی کۆمهل ه شیعرو جاوپێکهوتنی سهلیم بهرهکاته ،ساڵی  2004ل ه
سلێمانی ،چاپخانهی سهردهم باڵویکردۆتهوه.
-7فهلسهفهی کۆچهری ،وهرگێڕانی ل ه سوێدی/دانمارکییهوه ،سهنتهری ئهدهب و فیکری نما ،ههولێر ،ساڵی 2005
چاپیکردووه.
-8نیگای دهست ،کۆشیعرێکی هاوبهش لهگهڵ ئیلیۆنۆرا برو ،شیێروان خدر و موتهلیب عهبدواڵ ،2005 ،ل ه چاپخانهی
دیالن ل ه سلێمانی چاپکراوه.
-9گوڵنارهکانی شوێنپێ ل ه باخچهکانی تاراوگهدا ،دهقێکی پهخشانییه ،سهنتهری ئهدهب و فیکری نما ،ههولێر،
 ،2006چاپیکردووه
-10گشتی ئهمهیه ،مارگهرێت دۆراس ،پهخشان ،چاپخانهی ئاراس ،ههولێر ،ساڵی  ،2006چاپیکردووه
-11وێڕای کۆوتارێکی ئهدهبی و فیکری ،ک ه بۆ چاپکردن ئامادهم کردوون.
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هیراکلیتیس وەکو فەیلەسووفی گۆڕان

                         
مەجید عەزیز
هیراکلیتیس یەکێکە لەبیرمەندە زۆر دیارو گرنگە یۆنانیە کۆنەکان،
ناوبانگێکی زۆری هەیە لەمێژووی ترادیسیۆنی فەلسەفەی ڕۆژئاوادا،
تەنانەت هەتاوەکو ئێستاکەش ل��ەڕادەو سنورەکانی بیرکردنەوەیدا
کاریگەری بەسەر دونیابینیەکانەوە ماوەو ،هەروەها لەکۆرسەکانی وەکو
مێژووی فەلسەفەو ئیتیکدا لەزانکۆکاندا ناوی بەزەقی دەهێنرێت و
دەخوێندرێت .هیراکلیتیس لەناوچەی لۆن سەر بەشاری ئیفەسووس
ژیانی بەسەربردوە ،وەکو دەڵێن لەوەدەچێت هەرگیز ئەو شارەی
بەجێ نەهێشتبێت ،لەوەدەچێت لەدەوروبەری ( )٥٤٠لەدایکبووبێت و،
هەروەها ( )٤٨٠پێش ژیانی مەسیح کۆچی دوایی کردبێت.
هیراکلیتیس س��ەرەڕای ئەوەی دەست دەخاتە سەر زۆر لەبیرۆکە
فەلسەفیەکان ،بەاڵم لەتێگەيشتن و ڕەنگدانەوەی کات و سەردەمەکەی
خۆیدا ،بەشێوەیەکی گشتی لەمێژووی فیکردا بەفەیلەسووفی گۆڕانو
فڵەکس بەناوبانگە .ئەم گۆڕانەی هیراکلیتیس ،هەمیشە بیرمەندێکی
ترمان بیردەهێنێتەوە ،کە پەرەمێنداسە ،ئەمەش کتوومت بەپێچەوانەی
فەلسەفەی گۆڕانەوە بەناوبانگە .لەبەرئەمەیە هیراکلیتیس و پەرەمێنداس
زۆربەی جار ناویان پێکەوە دێتو پێکەوە باسیان لێوەدەکرێت ،دیارە
ئەمەش لەبەر ئەو جیاوازیە زۆر ڕادیکاڵەی لەنێوانیاندا هەیە .ئەگەرچی
جیاوازن لەیەکتری ،بەاڵم کەمنین لەوانەی لێکنزیکیش دەیانبینن.
هیراکلیتیس و پەرەمێدەس واپێدەچێت لەیەک سەردەمدا ژیابن.
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هیراکلیتیس ،ئاماژەی قووڵی فەلسەفی بەبوون و گەردوون و جیهان و مرۆڤ دەکات
لەناو گۆڕانێکی بەردەوامدا ،وەپەرەمێنداس بەدواییدا دێت و بەهەموو شێوەیەک
ئەو گۆڕانە بەردەوامە دەخاتە بەردەم ڕەخنەوەو ،گۆڕان بەوەهم و حاڵەتێکی
ڕانەوەستاوی ناودەبات و بەلۆجیک و عەقاڵنیەت بەهەموو شێوەیەک دژایەتی
گۆڕان دەکات .شیعرەکەی پەرەمێنداس لەسەر بوون ،وەکو بڵێی جۆرە وەاڵمێک
بێت بۆبیرکردنەوەی هیراکالیتیسی گۆڕان (بیکەمینگ) .پەرەمێندەس ڕادیکاڵترین
فەلسەفە بەرهەمدەهێنێت ،گوایا بوونی ڕاستەقینە ئەو بوونەیە یەکبێتو لەخۆی
بچێت ،ئەوبوونەیە کە نابێت ڕێگاو مامەڵەی خۆی لەگەڵ گۆڕاندا بکات ،چونکە
گۆڕان لەبەرئەوەی هەمیشە بەندە بەدونیای تێمپۆڕاڵەوە لەناو ئەم جیهانەی ئێمە.
ئەم گۆڕانە بەردەوامە ناتوانێت بەتەواوەتی وەکو شتێک بمێنێتەوە گۆڕانی بەسەردا
نەیەت ،ناتوانێت پارێزگاری لەحەقیقەت بکات بەوشێوەیە ،لەبەرئەوە دونیای
تێمپۆڕاڵ دونیایەکی کاتی و وەهمیەو بەهەمووشێوەیەکیش بەدوورە لەڕاستی و
حەقیقەتەوە.
ئەوەی هیراکلیتیس بەمێژووی فيکر و فەلسەفە دەخاتە پێشەوەو زۆری دەناسێنێت،
زۆر بیرۆکەو ئاماژەی گرنگ و جەوهەری فەلسەفین ،بەاڵم تێزەی گۆڕان ڕەنگە
گرنگترین و جەوهەری ترین تێزەیەک بێت لەئاست ئاماژەکردنو باسکردنی ئەم
بیرمەندەدا .تێزەی گۆڕان وەکو ئیمزای هیراکلیتیس وایە بۆفەلسەفە کاتێک باس
لەمێژووی فەلسەفەی کۆنی یۆنانی دەکرێت ،چونکە بێجگە لەوەی زۆر ئاماژە
بەگۆڕان دەکات ،لەگەڵ ئەوەشدا زۆری بیرو تێزەکانی تریشی ،کەم تازۆر ،پابەندن
بەم تێزەی گۆڕانەوە لەناو بوونو دونیادا .بۆنمونە دەڵێت «هیچ شتێ بهرگهناگرێت
تهنیا گۆڕان نهبێت».
هیراکلیتیس بیرمەنەدێکی زۆر جیاوازە لەزۆری فەیلەسووفەکانی پێشو تەنانەت
پاشی خۆیشی ،بۆنمونە وەکو تالیس و زینفۆن و ئەنێگزامەنیس و ئەنێگزامێندرەو،
دواییش ئەفالت و ئەرستۆ لەدوای خۆی .وە ئەوانەی زۆر کاریگەرن بەبیرکردنەوەکانی
لەمێژووی کۆندا بەزۆری ڕەنگە سینیکەکان بووبن ،دیارترینیان دیۆگینیس بێت.
هزری هیراکلیتیس ،وەکو زۆربەی فەیلەسووفەکانی سەردەمی پێش-سوکرات
زەمینەی بۆ بیرکردنەوەی فەلسەفی و عەقالنیەت خۆشدەکەن ،بەتوندی ڕەخنەی
بیرکردنەوەی پشت بەستوو بەمیتۆلۆجی(ئەفسانەگەرێتی) دەکات ،بەتایبەتی
هیراکلتیس نەوەک هەر شاعیرەکانی وەکو هۆمەرو هیسۆید ،بەڵکو زۆر بەتوندی
ئاماژە بە فیساگۆراسو زینفۆنیش دەکات .هیراکلیتیس ،وەکو بیرمەندەکانی پێش
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خۆی سروشتی و مەتریالیستیانە تەماشای گەردوون دەکات ،ئەگەرچی لەبری ئەوەی
هەمان بیرۆکەکانی ئەوان ،وەکو ئەوەی بوون لەئاوەوە دروستکرابێت(تالیس) ،یان
بوون لەهەواوە دروستکرابێت(ئەنگزامێنیس) ،بەاڵم لەوەدەچێت جۆرە نزیکیەکی
لەگەڵ ئەنەگزامێندەردا هەبێت ،کە بوون بۆ ئەو نە ئاوە و نە هەواشە ،بەڵکو وەکو
هێزێکی بێسنوورو ڕانەگیرە .ئەگەرچی هیراکلیتیس ،لەهەندێک بڕگەکانیدا ،ئاماژە
بەوەدەکات گوایا هەموو شتێک لەئاگرەوە پەیدابووبێت ،بەاڵم ئەمەش هەر لەژێر
سەرنجی ئەوەدایە ،ڕەنگە هیراکلیتیس ئەوئاگرەی وەکو میتافۆر بەکارهێنابێت .بەاڵم
بیرۆکەی لۆگۆسەکەی ئاماژەیە بۆ تەماشاکردنی بوون وەکو سیستەمێک کە جۆرە
هێزێکی وایە ،خۆی بۆخۆی دەبات بەڕێوە .لۆگۆسی هیراکلیتیسی ،جۆرە جیهانێکە
لەیەکێتیەکی پڕ ناکۆک و دژو جیاوازیەکان پێکهاتووە ،جیهانێکە بەبێ چەمکی
دووانەیی شتەکان ناتوانێت بوونی هەبێت .بۆنمونە ،لەبڕگەی سیوشەشدا ،دەڵێت
«بەیاسای گەردوون ،وەکو ڕۆژ ئەنجامی شەوە ،ئاواش زستان ئەنجامی هاوینە،
جەنگ بۆ ئاشتی ،زۆری ئەنجامی قاتووقڕی».
بەرهەمی هیراکلیتیس ،هەم وەکو ناوەڕۆک و هەم وەکو فۆرمییش ،سەربەڕەگەزێکی
فەلسەفی جیاوازە لەبیرکردنەوە و شێوازی نووسینیش .ئەوەی هەیەو دەخوێنرێتەوە
لەژێرناوی هیراکلیتیسدا ،سەدووسی نووسینی بڕگەیی کوورتن کە لەناو ئەم نووسینە
زۆر کەمو کوورتانەدا ،ئاماژەی زۆر قووڵ و چڕوپڕی سەبارەت بەجیهان ،گەردوون،
جەنگ ،ئاگر ،قەیران/ناکۆکی ،مرۆڤو کۆمەڵگا ،گۆڕان ،مەعریفە ،هەروەها ئیتیک و
زۆری شتی تریش دەکات.
هیراکلیتیس لەسەردەمی خۆیەوە تاوەکو دوای سەردەمی خۆی ،تەنانەت هەتاوەکو
دونیای ئێستاکەش ،بەجدی خوێندراوەو کاریگەری زۆری لەدوای خۆی بەجێهێشتووە.
هیراکلیتیس ،واپێدەچێت لەبەرئەوەی تينوێتی بە یەک قاڵ بوو ،یەک قووتابخانەی
فەلسەفی نەشکابێت ،شیوازی نووسینەکانی نائاشکراو ئاڵۆزو قورسن ،لەبەرئەوە
بەزۆر قوتابخانەو شێوازی بیرکردنەوەی فەلسەفی ناوی هێنراوە ،بۆنمونە وەکو
مەتریالیست ،مۆنیست ،میستیک ،ناتورالیست ،ڕاشینالیست و تادوایی .ئەمە
وایلێکردوە هزری هیراکلیتیس خوێندنەوەی زۆرو چڕ بخوازێت ،لەگەڵ ئەمەشدا
هەمیشە لەگەڵ بەشێک ئاڵۆزی و نائاشکرایی دەمێنینەوە .ئیدی ئەگەر ئەوانەی
گرنگیان پێداوە ،سکاڵەرو تایبەتمەندبن بەمیژووی فەلسەفەوە ،یان دەروونناس
و ئەدیب و هونەرمەندو شاعیرەکان بووبن ،چونکە هیراکلیتیس بەسەر زۆرینەی
نووسەرە جیاوازو کێڵگە جیاوازەکانی نووسینەوە کاریگەری خۆی بەجێهشتوە،
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بۆنمونە وەکو هیگڵ و مارکس و نیتشەو کاڕک یۆنگ و زۆری تریش.
هەروەها شایانی باسیشە ،لەبەر شێوازو ستایڵی دەربڕینە کورت و ئاڵۆزەکانی،
وەکو دی��اردەی نائاشکراو ش��اردراوە لەدەربڕینی مەبەست و مانای جەوهەری
بڕگەکانی ،لەبەرئەم هۆیە سەرەکیانەش وەکو میستیک و شاعیرێکیش ناسراوەو
ناوی دەهێنێرێت .هیراکلیتیس وەکو جۆرە بیرمەندێکی خودگەراو یان بوونگەرایەک
دەبینرێتو وەرگیراوە ،بۆنمونە لەوسەردەمەی خۆیدا بەشێوەیەکی ڕەوان ،لەبڕگەی
هەشتادا ،دەڵێت «بەدواگەڕانی حیکمەت ئەوە بکەن کە من ئەیکەم :لەناخەوە
بگەڕێن».
هیراکلیتیس لەوەدەچێت کە بیرمەندو نووسەرێکی زۆر پاپیولەربێت و سەرنجڕاکێش
بێت بەالی خوێنەرە تایبەتیەکانیەوە ،دیارە ئەمە ڕاستی خۆی تیادایە بۆ کاتە
جیاوازەکانی سەردەمی مێژووی فيکروفەلسەفە ،چونکە جیاوازیەکی زۆری هەیە
لەگەڵ بیرمەندەکانی سەردەمی خۆی و دوای خۆیدا ،ئەمە ڕاستە لە ئاستی ناوەڕۆک
و فۆرمیشەوە .بەگشتی زۆر زۆر توندە بەرامبەر زۆرینەی بیرمەندەکانی پێش
خۆی ،لەچەند شوێنێکدا ناوی فیساگۆراس و تالیس و زینفۆن دەهێنێت .وەهێرشی
زۆر دەکاتە سەر زۆرینەی ئەوانەی ناویان دەهێنێت ،بۆنمونە وەکو شاعیرەکان
هۆمەرو هیسیۆد ،بۆنمونە لەبڕگەی چلوسیدا دەڵێت «ئەو شاعیرە گەمژەیە کێشەی
لەناوماندا نەوێت ،خواکان یان خەڵکی .هارمۆنیا پێویستی بەنزمی و بەرزی هەیە،
وەدروستکردنی مناڵ پێویستی بە ژن و پیاو هەیە» بەاڵم لەوەدەچێت کاریگەری
ئەنگزامێندەری بەسەرەوەبێت ،ئەگەرچی دونیای بیرۆکەکان لەالی هیراکلیتیس
پێگەییوتر پێشکەشکراون وەکو ئەوانەی لەالی پێش خۆی.
ئەگەر هیراکلیتیس ،بەشێوەیەکی زۆر جیاوازو قووڵ ناوی لەژێر زۆر لەقووتابخانە
فەلسەفیەکان بێت و ئاماژی بۆ بکرێت ،ئەوا بەوشێوازەی نووسینی نووسیوە و بیر
و ئایدیاکانی خۆی دەربڕیوە ،بۆنمونە یەکێک دەتوانێت وەکو پۆستمۆدێرنێکیش
بیبیێت ،بۆنمونە تەماشاکردنی ژیان و کۆمەڵگاو گەردوون هەمیشە لەناو دووفاقیەتی
خۆیاندا ،وەبوونی گۆڕان وەکو حاڵەتێکی بەردەوام لەناو جیهاندا ،ڕەنگە بیرۆکەی
ڕێژەگەراییمان لەال دروستبکات بەرامبەری بیرکردنەوەی ،بەاڵم بێگومان هیراکلیتیس
وەکو بیرمەندێکی پلورالیستیش دەردەکەوێت ،کە ئەمەش باسی شووناس و جیاوازی
و فرەیی دەهێنێتە پیشەوە .چونکە خوێندنەوەی هیراکلیتیس زیاتر وەکو جۆرە
نووسەرێک دەبیندرێت کە جۆرە میتۆدێکی دەروونی بەکاربهێنێت ،وەک لەوەی
پڕاوپڕ فەلسەفیانەی ڕووت بێت و هەروەها شێوازی ئاڵۆزو پڕ نائاشکراو بڕگەی
40

شیعری ،وەهەروەها بوونی بیرۆکەی دژەکان و قەیران لەناو بووندا هەمیشەش،
ئەمەش والەیەکێک دەکات بیرۆکەی ڕاستی و حەقیقەت وەکو ئاڕاستەیەکی ڕەها
نەیەتە پێش چاوی.
دیارە پاپیولەرێتی هیراکلیتیس ،دەگەڕێتەوە بۆ جۆرو شێوازی نووسینە کورت و
چڕوپڕەکانی سەبارەت بەدونیا ،گەردوون ،خوداوەند ،ئەخالق ،کۆمەڵگا ،لەدیدە
دووفاقیەکەیەوە بۆ شتەکان لەناو گەمەی بیرۆکەی یەکێتی و جیاوازی و گۆڕاندا
دەکات .ئەم جۆرە دیدە هیراکلیتیسە لەالی نیتشەو هیگڵ و هایدیگەر بەئاسانی
دەبینرێت و هەستی پێدەکرێت ،هەروەها نووسینەکانی(بڕگەکانی) ،هەروەها شێوازی
نووسینی بۆنمونە ،وەکو لۆدیڤگ فنگشتاین بەراورد دەکرێت و لێکنزیكيان بەئاسانی
دەبیندرێت .چونکە هەردووكيان ستایلی ئەفۆریزمیان وەکو نووسین بەکارهێناوەو
هونەرێکی تایبەتی تیایاندا بەدی دەکرێت لەبەردەم هەوڵی قووڵبوونەوەدا لەچەند
وشەیەکدا ،ئەمە بەدڵنیاییەوە لەالی نیتشە هەیە .هیراکلیتیس ئەگەر دۆست و
خوێنەری خۆی هەبێت ،ئەوا ناحەزیشی هەیە.
ئەگەرچی هەر لەسەردەمی ئیفالتوونەوە ناحەزی زۆریشی هەبووە ،کە وەکو فەیلەسوف
نایبینن و گرنگی زۆری پێنادەن لەبەر ناڕۆشنی زمانی ڕەمزی و شیعری دەربڕینەکانی،
بۆنمونە ئەرستۆو تیفۆفراستووس گازندەی ئەوەی لێدەکەن ،نووسینەکانی وەکو
ناڕون و ئاشکرا ناکامڵن« .ئەرستۆ تێبینی ئەوەیکردووە ،نووسینەکانی هیراکلیتیس
هەمیشە نائاشکران ،تیۆفراستووسیش ئاماژەی بەوەکردووە کە هیراکلیتیس
نووسینەکانی هەندێکجار بەتەواونەکراوی جێهێشتووە ،هەندێکجار لەگەڵ خۆیدا
کەوتۆتە ناکۆکیەوە .لەبەرئەوە جۆرە بێهوودەییەکی بەرهەمهێناوە»(الپەڕە)٣٣،
Hussey، Edward. The pre-Socratics. Classical life
.and letters
  .1972 ،New York: Charles Scribners sons
بۆنمونە لەبڕگەی دەدا ،دەڵێت «شتەکان نهێنی خۆیان دەپارێزن» ئەگەرچێ ئەمە
زۆرجار بە «سروشت نهێنی خۆی دەپارێزێت» بەکارهێنراوە .دێڕێکی بەوشێوەیە،
بۆ جۆرە بیرمەندێک کە بەلۆجیک و سەلماندنی هەموو شتێک کاربکات ،ئاسان
نابێت و ئازاری خۆی دروستدەکات ،بەاڵم گومان لەوەدا نيیە ،کە لەوەدەچێت
هیراکلیتیس بۆخۆی نەوەک هەر نووسەرێکی قووڵ و دەوڵەمەند بووە لەئاستی
خەیاڵو سیمبول و بیرکردنەوەی جیاوازدا ،هەروەها لەوەدەچێت ڕەخنەگرانی بەالوە
زۆر گرنگ نەبووبێت ،چونکە بۆخۆی چێژی زۆری لەوە بینیوە کە بەوشێوەیە
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نووسینی نووسیوە .یەکێک بۆنمونە نووسەرانی وەکو کیرکجاردو نیتشەو کۆریان
تەنانەت کافکای دێتە بەرچاو لەم حاڵەتانەدا.
هەروەها شێوازو ناوەڕۆکی ئەو سەدوو سی بڕگانەی هەیە لەژێر ناوی هیراکلیتیسدا،
بەشێوەیەک لەشێوەکان ئیشکالی وەرگێڕان و تەئویلکردنەوەو تێگەشتنی جیاوازیان
بەرهەمهێناوە ،لەبەرئەم هیراکلیتیس وەکو فەیلەسووف ،شاعیرو مستیکیش
دەبینن .نووسینەکانی لەبەرئەوەی بڕگەی کوورتن و جۆرە حیکمەتێکی سەیریان
تیادایەو خۆشیەکی شیعریشیان هەیە ،یەکێک لەگرنگترینیان نمونەی پەڕینەوەیە
لەڕووبارەکە(ئاماژە زیاتر بەمە دەکەین) .بەاڵم تەواوی بڕگەکانی هیرالکیتیس
ڕەنگدانەوەی فەلسەفی و تیۆلۆگی و کۆزمۆلۆجی و هەروەها کۆمەاڵیەتیشیان هەیە.
هیراکلیتیس ،ئەگەر زۆریشی نەنووسیبێت ،ئەوا ئەوەی هەیە لەژێرناوی ئەوداو
ماوەتەوە ،چەند کەم و نائاشکراشبن ،بەاڵم لەڕێگایانەوە وروژاندنی جیهانی مەعریفە،
ئیتیک ،میتیافیزیک ،سیاسەت و کۆزمۆلۆجی ،دواییش تیۆلۆجی هەستپێدەکەین،
زۆربەی بڕگەکانی هەمیشە قورساییان خستۆتە سەر ئەم جیهان و گەردوونەی
تیایداین بەشێوەیەکی گشتی .بۆنمونە لەبڕگەی سیانزەدا ،دەڵێت «چاو ،گوێچکە،
هزر لەکردندا ئەمانە بەالمەوە بەنرخن» بەمانایەکی تر ،هیراکلیتیس وەکو دوالیستێک
نابیندرێت ،چەند ئەمەندەی لەگەڵ دیدی سروشتی و مەتریالیستیدایە بۆبوون و ئەم
جیهانە .ئاماژە بۆخواکان دەکات ،بەاڵم لەوەدەچێت بزانێت و بەئاگابێت ،لەوەی
ئەم خوایانە لەچیرۆک و ئەفسانە زیاترنین ،ئەگەرچی ئەم هەستکردنە فیکری و
زانستیە ،وەکو سەرەتایەک بۆ مێژووی فيکر و فەلسەفەی یۆنانی خۆجیاکردنەوەیەتی
لەمێژووی خورافەو ئەفسانەيە ،هەروەها چیرۆکی مانیفێستکردنی سەرەتایەکی گرنگی
فەلسەفەیە ،عەقڵ دەکات بەسەرچاوەی تەماشاکردنی دونیاو شتەکانی دەوروبەری،
هەروەها هێرشی توند دەکاتە سەر هیسۆید و هۆمەر ،دوو شاعیری دەمڕاستی
کاریگەریو باڵوکردنەوەی باوەڕی ئەفسانەگەرین .بۆنمونە لەبڕگەی سیوحەوتدا
دەڵێت «ئەگەر هەمووشتێک ببێتە دووکەڵ ،لووت وای لێدێت کە ببێتە کورسی
بڕیاردان» .وەرچەرخانی فەلسەفی لەتالیسەوە ،ئیدی قووڵبونەوەو تێفيکرینی مرۆڤە
لەناو جیهان خۆیدا نەوەک شتێکی تر ،ئەگەرچی باسکردنی ئاسمان و ئەستێرەکانیش
وەکو سەرەتاکانی ئەسترۆنۆمی گرنگی خۆیان هەیە.
لەمێژووی فەلسەفەدا ،هیراکلیتیس بەزۆر دیدی فەلسەفی ناسراوەو بەناوبانگە،
بەاڵم ڕەنگە سەرەکیترین و گرنگترین تێزە هیراکلیتیسی پێبناسرێتەوە ،بریتی
بێت لەچەمکی گۆڕان .گۆڕان لەناو گەردوون ،کۆمەڵگاو ،سروشتدا ،بۆ هیراکلیتیس
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بایەخێکی زۆر گرنگ و سەنتراڵی هەیە ،گۆڕانێکی بەردەوام لەهەموو کەناڵێکەوە،
ئەم بیرۆکەی گۆڕانەیە ،بۆنمونە زۆر میتافۆری بۆ بەکاردەهێنێت لەنووسینەکانیدا،
بۆنمونە میتافۆری وەکو ئاگرو جەنگ و ڕوبارو تادوایی .هەر خودی ئەم تێزەیەی
گۆڕانیشە ،هیراکلیتیس لەبەردەم دوو فەیلەسووفی زۆر بەناوبانگی وەکو پەرامێنداس
و ئەفالتون دادەنێت ،ڕووبەڕووی جیاوازی ڕادیکاڵ و لێکچووییان دەکاتەوە لەگەڵ
یەکتریدا .هەردووک پەرەمێنداس و ئەفالتون بەفەیلەسوف گەلی ڕاشیناڵیست و
لۆجیکەوان ناسروان .هیراکلتیس لەگەڵ ئەوەی بیرێکی قووڵ و جەوهەری لەناو
زمانی نووسیندا هەیە ،بەاڵم نائاشکرایی و کەمی بەرهەمی دەبێتە ڕێگریش لەبەردەم
تێگەشتنی زیاتر لەم بیرمەندە .ئەگەرچی ئەوەی دەخوێنرێتەوەو بەموڵکی هیراکلیتیس
دەبیندرێت و دەزانرێت ،کۆکراوەی ئەو سەدووسی بڕگە کورتانەن(ئەفۆریزم)،
کە لەالیەن نووسەرو فەیلەسووفانی ترەوە هاتووەو کۆکراونەتەوە لەژێر ناوی
بڕگەکان(فراگمێنتس)چاپکراون.
لۆگۆس                                                             
بەالی چاڕڵس کانەوە ،لۆگۆس بەزۆرماناو لێکدانەوەی جیاواز دێت ،بۆنمونە
دەتوانێت وەکو «زمان/ئاخافتن  ،دیسکۆرس،عەقڵ ،پرانسیپو زەمینە ،ستەیتمێنت،
ژمارەگەری ،لێکدانەوە ،سەبەب ،کۆکردنەوە( »،الپەڕە.)٢٩ ،
.Charles H. Kahn. The art of thought of Heraclitus
1979،Cambridge، England: Cambridge university press
بەالی هیگڵەوە ،هیراکلیتیس زۆر لەپێش پەرەمێندەسەوەیە وەکو دیدگای فەلسەفی
بەرامبەر بوون و بیکەمینگ ،وەپێی وایە گرنگی هیراکلتیس بەسەر پەرەمێندەسدا
هەیە لەئاست بیرۆکەی تێگەشتن لەبوون لەئاستی دایەلەکتیکیدا .وەپێی وایە ،یەکەم
بیرمەندە کە دیدی دایەلەکتیکی بەرهەمهێناوە .لۆگۆس وەکو سیستەمی جیهان،
یەکێتیەکە دژەکانی تیادایەو لەخۆکۆردۆتەوە ،لەگەڵ هیراکلتیسدا تەخەیولی فەلسەفی
لەدایکبووە .لۆگۆس وەکو یەکێتی ،یەکێتی ناکۆکیەکان دێنە ناو زمانەوە .هەروەها
سەبارەت بە لۆگیکەکەی خۆی دەڵێت «هەموو پڕۆپۆزەڵێك لەالی هیراکلیتیس لەناو
لۆجیکەکەمدا جێگەم بۆکردۆتەوە» دەیەوێت بڵێت ئەو لۆجیکەی لەالی من هەیەو
ئاماژەی پێدەکەم لەالی هیراکلیتیس ئامادەیی هەیە.
لۆگۆس لەدیدە گشتی و بەرفراوانەکەیدا زمان و عەقڵ و تێگەشتن و دایەلەکتیک
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دەگرێتەوە ،بۆ هیراکلتیس هەموو ئەمانەو دواییش ئاستی تەماشاکردنی گەردوون
و جیهان وەکو ئەو جۆرە لۆگۆسە وایە ،بۆنمونە وەکو زیرەکی ناوخودی گەردوون
خۆی ،وەکو ئەو لۆگۆسەی خۆی دەبات بەڕێوە .لۆگۆس وەکو ڕێگەپێدانی زمان
و قسەکردن دێت ،ڤێربی (بۆئەوەی قسەبکەیت) دەکات ،بەشێوە زۆر ئاسانەکەی
مانای وشە دەکات ،یان هەروەها چی وتراوە لەناو زماندا دەکات .ئەگەر ئەم
بیرۆکەیە مانای ئەوەبدات یەکێک توانای قسەکردنی باشی هەبێت و سەرکەوتووبێت
و بەتوانا بێت لەدایەلۆگدا .ئەوا لۆگۆس مانای گووتارێکی عەقالنیمان(دیسکۆرسێکی
ڕاشیناڵ) لەال دروستدەکات ،بەو پێیەی تێگەشتنمان لەال فەراهەم دەکات لەڕێگای
زمانەوە .ئیدی لەمڕوانگەیەوە ،لۆگۆس مانای عەقاڵنیەت ،سەبەب ،ئارگیومێنت
دەدات و دەهێنێتەکایەوە .لەگەڵ ئەو لێکدانەوانەی سەرەوە ،لۆگۆس بۆ هیراکلیتیس
بناغەیەکی گرنگ و جەوهەری هەیە وەکو پرانسیپ ،بەاڵم پرانسیپێکی دیارو عامەیە،
بۆنمونە لە بڕگەیەکدا(بڕگەی ژمارە دوودا) ،دەڵێت «لۆگۆس شتێکی عامەیە بۆ
هەمووان» ،ڕەنگبێ ئەو حاڵەتە مرۆڤیەی هەمانە لەناو دونیادا بەشێوە عەقالنیەکەی
بۆ هەمووان ،ئەو زانراوییەی هەبێت وەکو جۆرە حاڵەتێکی عامەبێت لەم ئاستەوە،
ئەویش بوونی عەقڵ و ئیدراک ،دەکاتە لۆگۆسەکە بۆهەمووان ،یان هەمووان مافی
ئەوەمان هەیە بتوانین کاری پێبکەین و بەتواناش بین لەبەکارهێنانیدا .یان ئەوەی
کە دیارەو شتێکی زانراوە لەڕوانگەی هەمووانەوە ،ئەوەیە دونیاو گەردوون کە تیایدا
دەژین ،دونیایەکی بەوشێوەیەیە کە ڕاشیناڵەو بەشێوەیەکی عاقاڵنە بەڕێوەدەچێت،
بەشێوەیەکی زیرەکانە ڕێکخراوە لەئاستێکی هارمۆنید(لۆگۆس) .بۆنمونە لە بڕگەیەکی
تریدا ،بڕگەی سەدو سیانزەدا ،دەڵێت «بیرکردنەوە عامەیەو بۆهەمووانە» هەروەها
لەبڕگەی یەکەمدا ،ئاماژە بەوەش دەکات گوایا« ،هەمووشتێک وەهادەکاتەوە
کە لەگەڵ لۆگۆسدا وێک بکەوێتەوە» وەهەروەها لەبڕگەی چلویەکیشدا ،دەڵێت
«حیکمەت یەکە ،لەزانینی ئەو بیرەیە کە لەڕێگەیەوە هەموو شتێک دەخولێنێتەوە
بەناو هەمووشتێکەوە» ئەگەرچی ئەمە بەئاسانی وەرناگێڕدرێت ،بەاڵم ئەوەی دیارەو
ئاشکرایە ،ئەوەیە بۆ هیراکلیتیس لۆگۆس وەکو جۆرە هێزێکی دیڤاین یان مەزنی
کۆزمۆیی وای هەیە ،بۆخۆی وەکو بەڕێوەچوونی تەواوی هەموو شتەکانی ناو جیهان
و گەردوون بێت و بکات وەهایە.
بەاڵم کاتێک هیراکلیتیس دەخوێنینەوە ،بەشێوەیەک لەشێوەکان وادەرناکەوێت،
لۆگۆس وەکو مانای خواوەند بگەیەنێت ،ئەگەرچێ شتێکی واشمان لەال دروستبکات،
ئەگەرچی لەبڕگەی یەکەمدا ئاماژە بەبوونی وشە دەکات وەکو هێزێکی گەورە ،ئەمە
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لەمەسیحیەتدا بەئاشكرا دەبینرێت ،بەتایبەتی لەکتێبی جۆندا« ،لەسەرەتدا بە تەنیا
وشە هەبوو».
لۆگۆس هەرشتێک بێت ،گریمان ماناو جەوهەری جۆرە خواوندێکیش بێت ،بەاڵم بۆ
هیراکلیتیس ئەو لۆگۆسە ،هەرگیز لەدەرەوەی ئەم جیهانە مەتریالیەوە نيیە ،لەبەرئەوەی
ئەم جیهانە بریتيیە لەجیهانی دژەکان و بوونێکی سەقامگیری دووانەیی هەموو دیاردەو
شتێک ،ئیتر وەکو بڵێی تەواوبوونی لەناو یەکجەمسەردا مەحاڵبێت ،ئەگەرچی لەالی
هیگڵ کۆتاییەک دەبێت هەبێت کە عەقڵ دەستی بەسەردا هەیە ،ئەمەش لەپێناوی
و هەروەها سروشتی پرۆگرێستی ڕۆحە ،کۆتایی مێژوو بەوشێوەیە دەڕوات ،ئەمە بۆ
مارکسیش هەر دروستە ،چونکە جیهانی ڕۆح ناوێکی تري لێدەنێت و ئەویش مەتریالەو
کۆتایی پێکدادانەکانی ناو دونیاش دەبێت لەسەردەستی نەمانی جیاوازی چینایەتی
بێت .بەاڵم هیراکلیتیس ئەمە وانابینێت ،چونکە گەردونێکی لەدژەکان و جیاوازی و
گۆڕان و فڵەکس داناوەو هەرگیز کۆتایی نایەت لەو سروشتەی هەیەتی.
ئەگەرچی بۆخۆشی ئاماژە بەئاڵۆزی و تێنەگەشتنی ئەم لۆگۆسەش دەکات ،بۆنمونە
لەبڕگەی یەکەمی کتێبەکەیدا ،دەڵێت «ئاوایی ئەم لۆگۆسە هەمیشە بەمشێوەیەیە،
مرۆڤەکان هەرگیز لێی تێناگەن ،نە لەپێشترو نە دواتریش گوێیان لێی نەبووە .ئاوا
بەوشێوەیە هەموو شتێک ڕوودەدات لەڕوانگەی ئەم لۆگۆسەوە ،وادەردەکەوێ پیاوانی
تر ئەزموونی ئەمەیان نەکردبێت کاتێک ڕووبەڕووی ئەو وشەو کردارانە دەبنەوە کە من
دامڕشتووە ،جیاکردنەوەی هەریەکێکیان لەڕوانگەی سروشتی خۆیانەوە وە ئەوە بڵێن
کە چۆنە .بەاڵم ئەوپیاوانەی لەحاڵەتی کرداری بەخەبەربوونەوەی خۆیان تێناگەن،
هەروەکو لەبیریان بچێتەوە چی ئەکەن لەخەویاندا» ئەگەرچی لۆگۆس وەکو حاڵەتێکی
عامەیە بۆ زانین و تێگەشتن لێی ،بەاڵم هیراکلتیتیس ڕەشبینە لەبەردەم ئەوەی مرۆڤ
بتوانێت لێی تێبگات .هیراکلیتیس وەکو ئیڵیتست ناسراوەو ناوبانگی هەیە ،هەروەها
زۆر ڕەقیشە لەئاستی زۆربەدا.
بەمانایەکی تریش ،لۆگۆسی هیراکلیتیس ،ئەگەر بریتی بێت لەژیان و بوون ،هەروەها
نەتوانین لێی تێبگەین و لەسەری تێڕابمێنین ،ئیدی هەست و عەقڵمان بەتەواوەتی
بەکارناهێنین لەوپێناوەداو لەبیری دەکەین ئەگەرچی لەناویداین و لەناویشیدا دەژین،
کەواتە دەبەنگی و گەمژەیی زەفەرمان پێدەبات و فریای بیرکردنەوە ناکەوین چونکە
شتی ڕووکەش و ئارەزووەکانمان هەڵماندەخەڵەتێنن .ئەم حاڵەتە ،بەجۆرێک لەجۆرەکان
وەکو لەبیرکردنی پرسیاری بوون بێت لەالی هایدیگەر ،بیریشمان نەچێت مارتن هایدیگەر
لەگەڵ یوجین فینکدا ،دایەلۆگێکی درێژیان هەیە ،کە لەچەند سیمینارێکدا ئەنجامدراوە،
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تەواوی سیمینارەکان تەرخانکراون بۆ قسە لەسەرکردن لەسەر بڕێکی زۆری فراگمێنەکانی
هیراکلتیس .کتێبەکەش هەر لەژێر ناوی سمینارەکانی هیراکلیتیس چاپکراوە ،هەوڵێکی
وردو زمانی و هەروەها کاریگەری دەروونیشى بەسەرەوەیە بۆ تێگەيشن لەسەر وشەو
دێڕو ڕستەکانی هیراکلیتیس .ئەم کتێبە ،ورەدکاری و قووڵبوونەوەی زۆری تیادایە
لە بۆ وەرگێڕان و لێکدانەوەی وشەو ڕستەکانی هیراکلیتیس ،هەروەها تەماشاکردنی
حاڵەتی مێژوویىو زمانی یۆنانیش لەئاست تێگەشتن و لێکدانەوەو قسەکردن لەسەر
هیراکلیتیسە.
ئەگەر ئەو گەردون و جیهانەی هیراکلیتیس وەکو لۆگۆس ببیندرێت ،ئەوا لەناویدا عەقڵ
و تێگەشتن و ئاخافتنی تیادایە ،تێگەیشتن لەلۆگۆس بۆخۆی تێگەيشنە لەگەردونیش،
ڕەنگبێت لەحاڵەتی حیکمەتێکی کۆمزمۆییانەدا ئەمە دروستبێت بە تەنیا ،ئەمەش
لەناو خودی توانای زمان و ئەرکەکانیدایەتی .بۆنمونە ،لەبڕگەی دوودا ،دەڵێت «لەبۆ
وەدەستهێنانی حیکمەت ،گوێ لە وشە بگرە نەوەک من ،ئەوە بزانە کە هەموو یەکە»
لێرەدا گوێگرتن لەلۆگۆس گوێگرتنە لەزمان کاتێک دەدوێ��ت ،هیراکلیتیس تەنیا
بەشێکە لەو زمانەی دەدوێت ،لەبەرئەوە باشترە تەنیا گوێ لەخودی زمان بگرین.
بەاڵم بەتێگەشتنی هیراکلیتیس دیارە ئەمە چەند ئاشکراو ڕوونەو خودی ژیانە کە
لەناویداین ،لەگەڵ ئەوەشدا کورت دەهێنین و تێناگەین .لێرەوە تێنەگەيشتن و دەبەنگی
مرۆڤیشمان بۆ دەردەکەوێت لەئاست دونیاو گەردوندا وەکو لۆگۆس .بۆنمونە وشەکانی
ناو زمان ،یان چی دەگوترێت گرنگە بۆ ئاگایی و ئامادەیی لەناو وشیاریدا ،وەئەمانەش
وشەو گوێڕایەڵبوونمان بۆ ئەوەی زمان چی دەڵێت ،ئاگایی و ئامادەیی ناو بوونی
لۆگۆسە.
جیهان لەسیمبول و هێمادا دەماندوێنێت ،بەاڵم ئەگەر بتوانین لەوە تێبگەین،
بۆنمونە فیساگۆراس ماتماتیکمان پێشکەشدەکات بۆ تێگەشتن و قووڵبوونەوە ،بەاڵم
هیراکلیتیس خودی زمانمان پێشکەشدەکات .خوادەوەند ،ئەگەرچی هیراکلیتیس چەند
جارێک ئاماژەی پێدەکات(خواوەندی زووس-خواوەندی ئاگرە) جۆرە فۆرمیولەیەکی
جیۆمەتریک نيیە ،بەڵکو وەکو جۆرە سیستەمێکی ماناو تێگەشتن دەکاتەوە.
لێرەوە لەوەتێدەگەین ،وەکو مێڕیل ڕینگ ،دەڵێت« ،هیراکلتیس یەکێک لەدیارترین
بەشداریکردنەکانی پڕۆژەی فەلسەفی ،ئەو مۆدێلە زمانەوانیەمان بۆبینادەکات ،یان
وێنەی ئەم جیهانەیە ،وەکو زمان»(.الپەڕە)٦٦،
.Ring، Merrill. Beginning with the Pre-Socrates
.1987 ،Fullerton: Mayfield Publishing Company
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جیهانێکی دووانەیی                                                      
هیراکلیتیس هەموو شتێک لەناو ئەم دونیایەی ئێمەدا بەیەکشت دەبینێت کە یەکە،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەی یەکە ،هەروەها جیاوازیشە لەخۆیدا .ئەم جیاوازیە ڕووب��ەڕووی
ئەوەماندەکاتەوە ،کە هەمیشە دەبێت شتێکی ترهەبێت بۆ پێناسەو باسکردنی دیوێکی
تری هەموو پەیوەندیەک و دیاردەیەکی ناو ئەم سروشت و ژیانە .دەبێت دیوێکی جیاواز
یان دژ هەبێت بۆئەوەی بتوانێت کامڵی و یەکێتیمان فێربکات لەئاستی دیوەکەی تریدا.
یان بەجۆرێک لەجۆرەکان ،دیوێکی ناکۆکە ،یان وەکو هەمان دیوەکەی تری نيیە کە
هەیە.
لەگەڵ ئەوەشدا ،بوونی ئەوناکۆکیە ،جیاوازییەی ئەودیوی تری پەیوەندی و دیاردەکەن،
شتێکی بەدەسەاڵتی وانیە تەواوی پەیوەندیيەکە یان دیاردەکە کۆنترۆڵبکات یان لەناوى
بەرێت .دووانەیی هیراکلیتیسی جۆرە ئاڵوگۆڕێکی پێچەوانەو فرەییشە لەئاستی جیاوازی
لەناو یەک دونیایدا .بەومانایەبێت ،دیوەجیاوازکان ،ناکۆکەکان ،دژەکان ،تەواوکەری هەمان
شتن کە مانای جەوهەری هیراکلیتیس دەهێننە پێشەوە ،بۆ دونیاو گەردوون وەکو دیتنێکی
دووانەیی .واقیعی هیراکلیتیسی ،بریتیە لەخودی لۆگۆسەکەی ،ئەم لۆگۆسە هەرگیز
لەدەرەوەی ئەو دووانەییەیدا نيیەو نابێت .ئەمە بۆخۆی سروشتی بیرۆکەی یەکێتیمان
پیشاندەدات لەالی هیراکلیتیس ئەویش خودی ئەم دووانەییەیە .ئەم دووانەییە ،وەکو
سیستەمێک خۆی دەبات بەڕێوە ،هەروەها پڕێتی لەو دیاردانەی هەمیشە بەشێوەیەکی
دووفاق خۆیان دەردەخەن و پێناسەش دەکەن .دونیای یەکێتی بۆهیراکلیتیس ،کە
هەڵگری دووانەکانە ،وەکو سیستەمێکە ،خودی ئەم جیهانە مانیفێستدەکات ،ئەم
سروشتەیە لەبەرچاوماندا ،یان تەنانەت خوداوەندیش ،ئەگەر هیراکلیتیس بەتەواوەتی
ب��اوەڕی بەشتێکی واهەبێت .بێگوومان لەناو یەکێتیەکەیدا باشەو خراپە هەیە ،وە
لەبەرئەوەی باشەو خراپە ناتوانن یەکتری تەواوبکەن ،ئیتر لەوەتێدەگەین هیراکیتیس
هیچ جۆرە باوەڕێکی بەبیرۆکەی ئەودونیاو شتی وانیە .چونکە گەردوونی دژەکان دەبێت
بەردەوامبن بۆئەوەی مانفێستی یەکێتی بوون بکەن بەوشێوەیە.
بۆنمونە لەبڕگەی ژم��ارە دەدا ،دەڵێت «لە هەموو شتێکەوە ،یەک؛ لەیەکێکەوە،
هەمووشتێک» ئەمە بۆخۆی تێڕامان و ئازاری زۆری دەوێت یەکێک بۆی لێکبدرێتەوە
بەتەواوەتی و بۆی هەزمبکرێت ،بەاڵم ئەوەی ڕوونیشە دیدی مۆنیزم و مەتریالیزمی
هیراکلیتیسمان بۆ دەردەخات ،وەکو دیدێکی فەلسەفی لەگەڵ دونیای مەتریالدا .ئەوە
پیشانی دەدات ،کە هەموو شتێک یەک سەرچاوەیان هەیە ،ئەم سەرچاوەیەش لەدەرەوەی
ئەم ئەزموونەی ئێمەوە نیيە بۆ بوون و جیهان و گەردوون ،ئەویش دەگەڕێتەوە بۆلۆگۆس.
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ئەم تێڕامانە هیراکلیتیسیە وا لەیەکێک دەکات بڵێت ،هەموو شتێکی وەکو ئاژەڵ،
مرۆڤێک ،یان تەنانەت خوایەکیش ،دەبەنگی و عەقاڵنیەت و زیرەکی و تەمەڵی و  جەنگ
و ئاشتی ،بۆنمونە زۆر لەیەکترەوە نزیکن و پەیوەندن پێکەوە .ئەمەش ئەو یەکە،
گەردوونێکە بەناو جیاوازی و ناکۆکیيەکانیيەوە ،لەناو گۆڕانێکی بەردەوام و هەوڵدانێکی
بەردەوامدایە هەمیشە.
دووفاقیەتی هیراکلتیتیسی ،تەماشاکردنی دووسەری یەک شتەو ئەو دووسەرانەش ،ئەوانەن
وەکو بڵێی ئیشی یەکتری تەواودەکەن لەپێناوی یەکتریدا هەن و دەژین ،لەبەرئەوەی
جیهان و گەردوون بەوشێوەیەی هەیەو خۆی دەبات بەڕێوە ،ئیدی ناتوانێت بەتەواوەتی
یەک دیوی شتێک لەخۆیدا هەڵبگرێت و ببێت ،بەڵکو هەمیشەو بەبەردەوامی دوودیوی
شتێکەو ئەمشتەش خودی سیستەمەکەیە وەکو یەکێک کە هەیەو بەوشێوەیە هەموو
شتەکانی لەناو خۆیدا هەڵگرتووە .یەک سیستەمە ،بەاڵم لەدووانەیی خۆیدایەتی ،بە
هەموو جیاوازیيەکانیيەوە بۆ بوونی جۆرە یەکێتیەک .لەبەرئەوە یەکێتی بەبێ نەبوونی
ناکۆک و جیاوازو دوودیوی بوون ،نابێت هەڵبکات و ڕووندات .بۆئەوەی یەکێتی هەبێت،
بۆ هیراکیتلیس دەبێت جیاوازی و دووانەیی و ناکۆکی و هەوڵدانو گۆڕانی بەردەم هەبێت
لەناو بووندا.
لەبەرئەوەی بەوشێوەیە هەن و دیوێکیان لەدیوێکی تریان جیاوازترە ،لەبەرئەوەی ناکۆکیەکە
دووانەییەو ،ئیتر لەوەدەچێت یەکێتی هەبێت ،چونکە سروشت بەهەموو شێوەیەک
پێویستی بەو سیستەمە هەیە بۆ ئەوەی بتوانێت یەکێتيیەک لەسەر بوونێکی دووانەیی
دابمەزرێنێت .لەبەرئەوە یەکێتیيەک نیيە وەکو خۆی بێت بەبێ جیاوازی و دووانەیی،
بەڵکو جۆرە یەکێتیيەکە لەسەر بوونی ناکۆک و کۆمپلێکس و دژەکان دروستبووەو
کاردەکات .ئەگەر هەموو شتێک دیوێکی جیاوازی هەبێت ،ئەوا گۆڕان ئیمکانی دەبێت
لەناو ئەو جیهانەدا.
بوون بۆ هیراکلیتیس ،هەمیشە لەناو گۆڕاندایەو(جیهان لەناو فڵەکسدایە) ،هەمیشە
بەردەوامەو وەرچەرخان و گۆڕانکاريیەکان دەهێنێتە ئاراوە .ئەمە هیراکلیتیس دەکات
بەمەتریالیست و هەروەها تەماشاکردنی دیاردەکانی ناو سروشت ،تەماشاکردنی کۆمەڵگاو
ژیانی مرۆڤیش بەوشێوەیە .هیراکلتیس کۆزمۆلۆجی و ئەنترۆپۆلجی ،یان گەردوون و
کۆمەڵگا ،بەشێوەیەک لەشێوەکان وەکو یەک دەبینێت .نەوەک کپی یەکتری ،مەبەست
لەوەنيیە ،بەڵکو ژیان لەناو سروشت و لەناو کۆمەڵگاشدا لەناو جەنگو جیاوازی و
سیستەمێکی دووانەیی دایە ،هەمووش لەناو ئەو یەکێتیەدان کە یەکە.
هیراکلتیس بەسۆزێکی قووڵ و بەردەوامەوە ئاماژە بەمیتافۆری ئاگر دەکات .چونکە
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لەوەدەچێت ،ئاگرو هەروەها ڕووباریش ،هەردووکیان وەکو گۆڕان وەرگیردراون لەناو
بەبەردەوامیدا .هەروەها جەنگیش تێزەیەکی ترە بەقووڵی کاریگەری لەسەر
بیرکردنەوەی هیراکلیتیس هەیە ،وەکو ئەوەی جەنگ جۆرە پێویستیەکە بۆ جواڵندن
و گۆڕان و بەردەوامی بوونی ئەو یەکێتیەی هەمیشە دەبێت ئیش لەسەر دیوێکی
شتەکان بکات لەپێناوی دیوەکەی تری .دونیای هیراکلیتیسی بەبێ جەنگ موومکین
نیيە ببێت و درێژە بەخۆی بدات ،دیارە دژەکەی جەنگە دەکاتە ئاشتی .بەمانایەکی
تریش ،هەمیشە دیوێکمان لەشتەکان دەوێت بۆئەوەی بتوانین دیوێکی تری ژیان
ببینین و هەڵيبسەنگێنین ،چونکە ژیان هەمیشە لەناو دژو جیاوازيیەکانیدایە .وەکو
باشەو خراپە ،ڕەش و سپی ،بەرزو نزم ،ژیان و مردن ،ڕۆژو شەو ،ڕادەی پلەی
گەرماو سەرمای وەرزەکان ،وەکو هاوین و زستان ..تادوایی.
تێگەشتن لەئاگر ،وەکو تێگەشتن لەجەنگیش بێت ،چونکە هەردووکیان پابەندن
لەتێگەشتن بەگۆڕانەوە لەناو سروشت و کۆمەڵگاشدا .گۆڕان پەیوەندی بەدونیای
قەیرانەکانەوە هەیە ،لەبەرئەمە بوونی قەیرانەکان وەکو دیوێکی گرنگ و جەوهەری
بینراون لەالی هیراکلتیس ،دونیایەک کە ئەزموونی دونیای مرۆڤایەتی ئێمە دەیکات و
هەیەتی هەرگیز بەبێ بوونی قەیران ناتوانێت هەبێت .قەیران و ئاشکراکردنی قەیران،
لەپێناوی بەردەوامی و یەکێتیدا ،هەروەها دامەزراندنی جۆرە بااڵنس و هارمۆنیەک
لەناو بووندا کە دژەکانی تیادایە.
هەروەها بوونی ئەم بیرۆکەیە وەکو ئاماژەی بۆدەکەن دەگەڕێتەوە بۆ ئەنێگزامێندەر،
چونکە «بناغەی ئەو سیستەمەی ئەنگێزامێندەری پێ دەبیندرێت ،وەکو ئەوەی
وت��راوە لەم دی��دەوە ،جیاوازيیە لەنێوان بێسنووری سیستەمەکەی ،هەروەها
کۆزمۆدا(سیستەمی گەردوونی) .بەاڵم بۆ ئەنگێزامێندەر ،ئەو هێزە(فۆرس) گرنگانەی
کە ئیش لەناو گەردوندا دەکەن ،ئەوانەبوون کە دوایی ناویان بە(سیستەمی دژەکان)
هێنراوە :دووانەکان لەشتبوونی خۆیاندا وەکو دژبەیەک کە بەشێوەیەکی زۆر ناویان
هێنراوە وەکو ‹سارد› و ‹گەرم›‹ ،تەڕ› و ‹وشک›»(.سەرچاوی سەری سەرەوە،
ئیدوارد هەسی ،الپەڕە)٢٠
ئەم بیرۆکەیەی دژەک��ان ل��ەالی هیراکلیتیس ،زیاتر دروسترو پڕتر دەبێت و
ئاماژەی پێکراوە .ئەم دژانە بۆ هیراکتیس ئیشی گرنگیان هەیە لەتەک شووناس
و لەتەک یەکێتی بوون و دونیاو گەردووندا .چونکە ،بۆ هیراکلیتیس دژەکانن
ڕێگامان پیشاندەدەن بتوانین دیوەکانی تری جیاوازيیەکان ببینین و لەو ئاستەوە
بتوانین لەبوون تێبگەین لەبەردەم دووفاقی هەموو شت و دیاردەیەکدا .ئەم دژانەی
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هیراکلیتیس وەکو ناکۆکی ،دژبەیەک نین ،لەئاست ئەوەی لەبەرئەوەی پێچەوانەی
یەکترن ،ئیتر دەبێت لەجەنگدابن و یەکتر تەواو بکەن ،وەکو بۆنمونە باشەو
خراپە لەوێنەی شەڕی خوداو شەیتانداو کۆتایی بردنەوەی باشەو خوداوەند .دونیای
دژەکانی هیراکلیتیس بەوشێوەیە نیيە ،نا ،بەڵکو لەبەرئەوەی پێچەوانەی یەکترن،
ئیدی دەبێت بوونیان کاریگەرو جەوهەری بێت بۆ ئیشکردن و بەڕێکردنی خودی ئەو
سیستەمەی واقیعی گەردوونی تیادا بەڕێوەدەچێت ،نەوەک جەنگێک دژی یەکتری
بۆ وەدەستهێنانی واقیعێکی تاکجەمسەری.
بەبێ بوونی دژەک��ان ،واقیع تاک جەمسەردەبێت و ئەمەش بەحوکمی ئەوەی
چۆن لەناو ئەم ژیان و بوونەداین هەرگیز نابێت و موستەحیلیشە .ئەم بیرۆکەی
دایەلەکتیکە کاریگەری زۆری بەسەر فەلسەفەی مۆدێرن و پاش مۆدێرنیشەوە هەر
هەیە .بۆنمونە ،وەکو هیگڵ و مارکس و نیتشەش .ئەگەر دووانەیی دونیاو ژیان
وەکو لۆگۆس بێت ،ئەوا دایەلەکتیکە لەئاستی تەماشاکردنی خودی دیاردەکان و
هەروەها ئاستی زمان و بیرکردنەوەیش لێیان.
هەندێک لەوبڕگانەی دەیانەوێت ئامانجی دووانەیی ناو شت و دیاردەکانی سروشت و
کۆمەڵگا بسەلمێنن ،وەکو ئەمانەی خوارەوە:
بۆنمونە لە بڕگەی شەست و نۆدا دەڵێت «چوون بەرەو سەرەوە گەڕانەوەیە
بەرەوخوارەوە» ،ئەمەش لەزۆر شوێنی تردا وەکو ئەمە هاتووە «چوونە سەرەوە
چوونە خوارەوەیە» واتە بوونی ڕێگا دەتوانێت سەرەوەی هەبێت و خوارەوەشی
هەرهەبێت ،بەاڵم دواتر دوو کۆتایی جیاوازنین لەخۆیاندا ،بەڵکو دوو جیاوازن لەسەر
هەمان ڕێگادا.
لەبڕگەی شەستدا دەڵێت «بەبێ بوونی ناعەدالەتی ،ئایا ناوی عەدالەتی چی
مانایەکی هەبێت؟».
لەبڕگەی پەنجاو حەتدا دەڵێت «لەبەرئەوە باشوخراپ یەکن».
لەبڕگەی پەنجاو شەشدا دەڵێت «ئەم کۆزمۆیە(گەردوونە) لەڕێگای هارمۆنی
گرژیەوە ئیشدەکات ،وەکو تیروکەوان».
لەبڕگەی پەنجاوهەشتدا دەڵێت «باش و نەخۆش بۆ دکتۆر بەدڵنیاییەوە دەبێت
یەکبن ،بۆیە دکتۆر حەقدەستی خۆی لەئازاردانی کەسی نەخۆش پەیدادەکات».
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ئاگرو ئاو وەکو میتافۆر                                                    
ئاگر لەالی هیراکلییس گەمەیەکی ئێجگار جەوهەری دەکات ،ڕەنگە سەنتەری
بیرکردنەوەکانی داگیرکردبێت ،چونکە وەکو جەنگ و وەکو گۆڕانکاریش دەبیندرێت.
بەاڵم لەکۆندا ،ئاگر وەکو شتێکیش یان سەرچاوەیەکیش بینراوە بۆلێکدانەی هزری
هیراکیتیس کە تەواوی بوونی لێوەهاتووە ،ئەم بیرکردنەوەیە زۆر ڕاست نیيە.
تەماشاکردنی ئاگر وەکو جیهان حاڵەتێکی سەیرو ناتەواوە ئەگەر بەشێوە زۆر
حەرفیەکەی وەریبگرین .لەبەرئەوەی ڕێگەیەکی تریان بۆ ئەم دیاردەیەی بەکارهێنانی
وشەی ئاگر بینیوەتەوە لەترادیسۆنی کۆنی یۆنانیدا (سەرچاوەی سەرەوە مێڕیل
ڕێنگ ،الپەڕە .)٧٤
ئەگەربەکارهێنانی ئاگر وەکو سیمبولێک وەرگێڕان و خوێندنەوەی بۆ بکەین ،ئیتر
لەوێوە ،بەکارهێنانی وشەی ئاگر دەتوانێت ماناو دەاللەتی زۆرمان بداتێ بۆ تێگەشتن
لەمەبەستەکانی هیراکلیتیس ،ئیتر ڕەنگە لەپرسی ئەوە تێبگەین ،کە بۆچی ئاگر
بەوشێوە زۆر سنەتراڵە بایەخ پێدەدات و بەکاری دەهێنێت .بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا،
ئەو خەیاڵ و بیرکردنەوانەی لەڕێگای بەکارهێنانی ئاگرەوە دروست دەبێت ،کاریگەری
خۆی دادەنێت لەسەر ئەو دیدە فەلسەفیەی کە پێ لەسەر گۆڕان دادەگرێت بەهەموو
شێوەیەک.
بۆنمونە لەبڕگەی نۆزدەدا دەڵێت «ئاگر لەبۆهەمووشتێک حاکمە» ،وەکو مانای
جەنیگیش بدات وەهایە لێرەدا .ئاگر دەسووتێنێت و مەحفدەکاتەوە ،دوای
سووتاندنەکەش ،ئیدی دەبێت دروستبکەینەوەو بینابکەینەوە ،ئۆردەریش بەبێ
کەیاسو ئاژاوە نيیە .بەمەش گۆڕان دێتە شوێنی ئەوەی زووتر بوونی نەبووە.
ئەم تەماشاکردن و وەرگرتنانەی هیراکلیتیس ئیشی لەسەرکردووە ،وەکو ئاگر،
هیوابینیيەکی ئەدیبانەی گەورە لەالی ئەم فەیلەسوفەمان هەبووە ،ئاماژەیەکی قووڵە
بۆ ئیشکردنی نووسینی فەلسەفی بەاڵم نەوەک لەناوکۆییەکی وشک و برینگدا،
بەڵکو لەناوکۆییەکی بەرهەمهێن و ئەدەبیانەشدا .ئەگەر ئاگر گرنگە بۆ هیراکلیتیس،
ڕەنگە وای بیرکردبێتەوە کە ت��ەواوی دونیا لەناو ئاگرەوە هاتبێتە کایەوە،
ئەگەرچی ئەمە بیرۆکەیەکی غەریب نیيە بەسەردەمی فیزیک و زانستی ئەوکاتەی
مەڵەسێیەکان(هەمان سەرچاوەی سەرەوە .)٧٤ ،بۆنمونە لەبڕگەی سیدا دەڵێت
«سیستەمی کۆزمۆ(ئۆردەر) کە لەبۆهەموومان شتێکی عامەیە نەبەدەستی خوا
وەنەبەدستی مرۆڤ دروست نەکراوە ،بەاڵم لەبۆ هەتاهەتایی بووە ،ئەبێت و هەر واش
بمێنێت :ئاگرێکی-زیندووی هەتاهەتایی داگیرساوە لە ڕێژەی خۆیدا ،تەواویش ئەبێت
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لەڕێژەی خۆیدا» ئایا پێماندەڵێت ،تەواوی ئەم گەردوونەی کە هەتاهەتایی بووە،
لەئاگرەوە هاتووە؟ ئەگەرچی مانایەکەی زۆر ئاشکرانیيە .بەباوەڕی زۆر لەسکاڵەروو
تایبەتمەندەکان تەماشایەکی حەرفی نیە بۆ بەکارهێنانی وشەی ئاگر بەتەواوەتی،
بەڵکو تەماشاکردن و وەرگرتنی ئاگرە وەکو ئەوەی چیدەکات و چۆن کاریگەرە
لەناو بووندا ،واتە ئاگر ئەمەندەی سیمبولە لێرەدا ئەوەندە وەرگرتنێکی حەرفی نيیە
بەوشێوەیە .ئەوەی سەرنجی زۆر ڕادەکێشێت ئەوەیشە کە هیراکلیتیس دەڵێت ،ئەو
ئاگرە تەواویش دەبێت لەبەردەم ڕێژەی خۆیدا ،ئایا ئەمە چۆن وەربگێڕدرێت ،ئایا
ئەمە جۆرە پەرەدۆکسێکی تری هیراکلیتیسیە ،یان زانست چۆن ئەمە دەخوێنێتەوە؟
لەبڕگەی بیست و حەتدا ،سەبارەت بەئاگر دەڵێت «چۆن ،لەئاگر ڕادەکەیت ،کە
هەرگیز ناچێتە ژێرەوەو هەمیشە جێگیرە».
ئەگەر یەکێک هیراکلیتیسیشی بەرگوێ نەکەوتبێت ،وەکو ئەوەیە بڵێی ئەستەمە
میتافۆری ڕووبارەکەی بەرگوێ نەکەوتبێت ،هیراکلتیس بەناوبانگیيەکی زۆری هەیە،
نمونەی پەڕینەوە لەڕووبارەکەی بۆتە ڕستەیەک بەدەست هەمووانەوە .ئەگەرچی ئەم
بڕگەیە لەالی ئەفالتون بەشێوەیەک لێکدراوەتەوە ،هیچ نەبێت زۆر تەماویەو هەڵەیەو
ئەمەش لەبەرخاتری بیرکردنەوەی خۆی کردوویەتی.
هیراکلیتیس ،بەاڵم لەزمانی ئەفالتونەوە ،دەڵێت «ناتوانی دووجار لەهەمان ڕووبار
بپەڕیتەوە»(.الپەڕە)١٨ ،
.Melchert، Norman. The great Conversation
.Pre-Socratics through Descartes .Volume1
   .2007 ،New York: Oxford university press
بەاڵم لەڕاستیدا ئەو گوتەیەی هیراکلتیس ،کە ئەفالتون بەوشێوەیە ئاماژەی بۆدەکات،
مانایەکەی جیاوازتری لەوەی هیراکلیتیس هەیە .ئەوەی هیراکلیتیس بەمشێوەیە
دێت «ئەوانەی کە پێ دەنێنە ناو هەمان ڕووبارەوە ئاوی دیکە دێتە ناو هەمان
ڕووبارەوە»( .هەمان سەرچاوەی سەرەوە)
ئەم وتەیە بە زۆر شێوازی جیاواز هاتۆتە گوتن و ئاماژەی بۆ کراوە ،بەاڵم بڕوام
نیيە هیراکلتیس ئەوەی لەخەیاڵدابێت کە ئەفالتوون مەبەستێتی ،چونکە شتێکی
مەحاڵە ،یەکێک نەتوانێت پێ بخاتە ناو هەمان ڕووبارەوە جارێکی تر ،ڕاستە ئاوی
تر هەمیشەو بەبەردەوامی دەڕۆن لەبەر ڕووبارەکە .ئەو گۆڕانەی ئەفالتون ئیدعای
بۆ دەکات لەژێرناوی هیراکلیتیسدا ڕاست نيیە بەتەواوەتی .بەاڵم ئەوەی کە حاڵەتە
زۆر جیاوازەکە دروستدەکات ،ڕەنگە کاتی جیاوازی چوونە ناو ڕووبارەکەوە بێت،
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هەروەها ڕووبارەکە هەمیشە ئاوی تری لێدەڕوات و بەوشێوەیە ڕەنگە کتومت هەمان
مانا نەدات بەدەستەوە .ئەفالتون ئەوە بەوشێوەیە وەردەگرێت و لێکدەداتەوە،
نەوەک بۆئەوەی لەگەڵ هیراکلتیسدا یەکڕانەبێت ،بەڵکو یەکڕایە ،چونکە ڕووبارەکەی
هیراکلتیس ئەنۆلۆجیەکە بۆ واقیعی ئێمەو ئەم دونیایەی تیایدا دەژین .چونکە ئەگەر
واقیعێکی وامان هەبێت و هەمیشەو بەبەردەوامی لەناو گۆڕاندا بێت و ئیتر وەکو
حاڵەتێکی ڕاستەقینەو سابتو ڕاشیناڵ نابێت و دەرناکەوێت ،بەڵکو جیهانێکە بێجگە
لەوەهم و درزۆنی(گۆڕانی بەردەوام) هیچی تر نیيە.
بەاڵم هیراکلیتیس ئەوە ناڵێت ،کە ئەفالتون لەناو کەوانەی خۆیدا دایناوە ،ئەفالتون
ئەوە دەکات بۆئەوەی ڕەخنەی واقیعێکی بەوشێوەیە بکات زۆر بەقووڵی کە ئەویش
ئەزموونی مرۆڤایەتیە لەئاست دونیای مەتریالدا ،هەروەها بۆئەوەی دڵسۆزی باوەڕی
فەلسەفی خۆی ،بۆ ئەو واقیعەی پەرامێنداس ئاماژەی دەکات بخاتە ڕوو .ئەو
واقیعەش ،کە دەبێت جەوهەری ڕاستەقینەیی و ڕاشیناڵ بێت ،ئەویش واقیعێک بێت
لەدەرەوەی گۆڕان و فرەیی ،بەڵکو دەبێت یەکدیوی هەبێت و بتوانێت وەکو خۆی
بمێنێتەوە ،بەبێ هیچ هەڵبەزودابەزو گۆڕانکاريیەکیش.
«پێ ئەخەینە ناو ،وە پێ ناخەینە ناو هەمان ڕووبارەوە .ئێمە خۆمانین و خۆمانیش
نین».
ئەمە لەوەی خوارەوە وەرگیراوە( :الپەڕە)٣٠ ،
Edited by Cohin، Marc. Curd، Patricia، and C.D.C
.Reeve
Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales
.to Aristotle
  1995 ،.Indianapolis: Hackett publishing، Inc
هیراکلیتیس نایەت بەشێوەیەکی ڕادیکاڵ دژی هەمووشتێک ،تەنانەت ئەوکاتەی
تیایشیداین بوەستێتەوە ،لەبەرئەوەی هەمووشتێک قابیلی گۆڕانەو دەبێت خۆی
بەجێبهێڵێت ،بەمشێوەیە سەنتەری بیرکردنەوەی هیراکلیتیس لەبەرئەوەی لەسەر
گۆڕان و (فڵەکس) دەوەستێتەوە ،لەبەرهەمان هۆییش پێ لەسەر بوونی ئەو واقیعەش
دادگرێت کە دەبێتە زەمینەو ڕێگاخۆشکردنی بۆ بوونی گۆڕانەکەی ،چونکە بەشێکی
سروشتیە بۆ هاتنەکایەوەی لەناو ئەو یەکێتیەی هیراکلیتیس لەخەیاڵیدایەتی.
ڕووبارەکە هەیە وەکو خۆی ،بەاڵم لەهەمانکاتیشدا هەمیشە دەگۆڕێت و لەناو
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ڕانەوەستانێکی بەردەوامدا خۆییشی نیيە .ئەگەرچی لەناو زماندا ،ڕەنگە ڕووبارێکمان
هەبێت و ئێستا هەر وشکی کردبێت و ئاویشی تیادا نەبێت ،بەاڵم هەر بەناوی
ڕووبارەوە ناوی دەهێنین.
وەکو ئێمە ،ئێمە خۆمانین وەکو شووناس ،لەدایکدەبین ،دەبین بەمنداڵ ،دەبین
بەهەرزەکار ،پیردەبین و دەگۆڕێین ،بەاڵم خۆشمانین لەگەڵ ئەوەی کە دەشزانین
خۆمان نین وەکو ڕاوەستانێکی ئەبەدی ،چونکە خۆمانین و هەمیشەش لەناو
کەناڵەکانی گۆڕاندا لەناو کات و شوێندا گۆڕانمان بەسەردادێت.
بەکورتی ڕووبارەکەی هیراکلیتیس ،ئاماژە بەجیهان و هەروەها حاڵەتی ئێمەشدەکات
لەئاستی گۆڕاندا بەگشتی ،بەاڵم باوەڕمان نیيە بەوەی گوایا نەتوانین دووجار لەو
ڕووبارە نەپەڕینەوە ،چونکە بەتێگەشتنە ئەفالتونیەکە لەو بڕگەیەی هیراکلیتیس
ڕووبارەکە هەمیشە دەبێتە ڕووبارێکی تر بۆ پەڕينەوە لێی .دیارە ئەفالتون ئەمە
دەکات لەبەرخاتری ئەوەی خۆی دونیای ئێمە وەکو ئەوەدەبینێت ،بەڕەقی دژایەتی
ئەو دونیایەشدەکات لەبەرخاتری ئەوەی ناتوانێت وەکو چۆن پەرەمێنداس بوونێکی
ڕاوستاو جێگیری ئەبەدی دەوێت بۆ ڕاستی .هیراکلیتیس پێماندەڵێت ئەوە ئێمەین
و ئێمەش نین ،چونکە ئێمەین و لەهەمانکاتیشدا لەناو کات و شوێندا گۆڕانمان
بەسەردادێت و کاریگەرین بەڕەگەزەکانی گۆڕانمانەوە لەناو جیهاندا .شایانی باسە،
ئەفالتون لەدایەلۆگی (تیتیتەسدا) لەنەفەسێکی درێژدا ئاماژە بە پرۆتۆگۆراس و
هیراکلتیسی دەکات ،ئارگیومێنتی ئەوەدەهێنێتە پێشەوە کە مەعریفەی پرۆتاگۆراس
وەکو میتافیزیک ناتوانرێت بەرگری لێبکرێت ،لەبەرئەوەی ئەنجامی گۆڕان دەهێنێتە
کایەوە بەهەموو شێوەیەک دژایەتی دەکات ،بەمەش هیراکلیتیس دەکەوێتە هەمان
سەنگەرەوەو دژایەتی دەکرێت .ئیدی هەمان دیدی ئەفالتونی بۆ پرتۆتۆگۆراس و
هیراکلیتیس وەکو یەکی لێدێت لەئاستیاندا ،ئەگەرچی هیراکلیتیس وەکو سۆفیستێک
نەناسراوە ،بەاڵم پرۆتۆگۆراس یەکێکە لەناوە هەر زۆر دیارەکانی سۆفیست.
جەنگ                                                              
ماناو چەمکی جەنگ بۆ هیراکلیتیس گرنگيیەکی زۆرو بێوێنەی هەیە بۆ تەماشاکردنی
گەردون ،هەروەها ژیانی ناو سروشت و کۆمەڵگاش .بۆنمونە نەوەک هەر لەبەرئەوەی
کە جەنگ دژی یان پێچەوانەی بیرۆکەی دووانەی ئاشتیە ،بەڵکو بوونی جەنگ وەکو
عەدالەت و هەوڵدان ئاماژەی پێکراوە لەالی هیراکلیتیس.
بۆنمونە لەبڕگەی چل و چواردا دەڵێت «جەنگ ،وەکو باوکی هەموو شتەکان» یان
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بەشێوەی تریش هاتووە ،وەکو جەنگ پاشاو باوکی هەموو جیهانە .هیراکلیتیس،
لەوەدەچێت کاتێک وشەی جەنگ بەکاردەهێنێت ،لەناوکۆی کێشەو قەیراندا مەبەستی
بێت ،یان وەکو مانای وشەی(کۆنفلێکت) ،واتە کێشەو تەنگوچەڵەمەکان .ئەگەر
تەماشای بوونی ژیان و جیهانیش بکەین ،ئەوا هەرگیز لەدەرەوەی کێشەو قەیران
و تەنگوچەڵەمەو دوایش جەنگەکاندا نیيە ،بەڵکو بوون وەکو عەمانئل لیڤیناس،
بیرمەندی زۆر نوێی ئەم سەدەیەمان ،هەمان دەنگدانەوەی بیرۆکەی هیراکلیتیس
ئاماژە پێدەکات .لەکتێبی (تۆتاڵێتی و ئینفینیتی ،الپەڕە  ،)٢١ئەڵێت ،بوون
«وەکو جەنگ خۆی پیشاندەدات».
ئەم بیرۆکەیەی جەنگە ڕووبەڕێکی جەهەری هەیەو تەنانەت لەئەرستۆی لۆجیکی
دژەکانیدا ،ئەنتینۆمی کانت و هەڵبژاردەی سروشتی داروین و شەڕی چینایەتی
مارکس و تەنانەت کەپتی ئید ،لەڕێگای ئیگۆو سۆپەرئیگۆی فرۆیدەوە دووبارە
دەکرێتەوەو درێژەی هەیە .ئەم تێرمە هیراکلیتیسەیە ،وەکو ڕەگەزێکی گرنگ و
دیاری ناو مێژووی فەلسەفەی ڕۆژئاوایی بەزەقی دیارە .جەنگ ،نەوەک هەر بۆ
تۆماس هۆبز ،کە سروشتی مرۆڤ دیاریدەکات و وەکو بوونەوەرێکی ترسناک و
خۆپەرست وێنادەکارێت ،هەروەها ،بۆنمونە یەکێکی وەکو کانتیش ،درەنگ لەژیانیدا
هەستی بەوەکرد ،وەکو جۆرە هۆبزیەک دەڵێت «حاڵەتی ئاشتی بۆ مرۆڤایەتی کە
مرۆڤەکان لەگەڵ یەکتریدا بەوشێوەیە بژین سروشتی مرۆڤ نیيە ،بەڵکو حاڵەتی
سروشتی مرۆڤ حاڵەتی جەنگە».
کانت لەنووسینی(ئاشتيیەکی بەردەوام) ،ئەو ئاماژەیەی سەرەوە پێشکەشدەکات،
کە وادەکات جەنگ حاڵەتی سەرەکی سروشتی مرۆڤ و جیهانە ،کە دەیەوێت
جۆرە ئاشتیەکی ب��ەردەوام و نەبڕاوەمان بۆ بهێنێتەدی ،هەر ناوی بابەتەکەی
دەنگدانەوەو وروژانێکی کاریگەرو قووڵی ئاینی لەبەرخاتری ئاشتی دادەمەزرێنێت.
ڕۆسۆ بەمشێوەیە تەماشای حاڵەتی مرۆڤ ناکات ،ئەگەرچی کانت کاریگەری ڕۆسۆی
بەسەرەوەیە ،بەاڵم هاوڕانیە لەگەڵیدا.
ئەم زانیاریە لەم کتێبەی خوارەوە وەرگیراوە(الپەڕە)٢،٣ ،
.Hillman، James. A Terrible love of war
2004 ،New York: The penguin book press
بەاڵم کاتێک چەمکی یەکێتی و بیرۆکەی دژەکانی هیراکلیتیس دەخوێنینەوە،
وەکو ئەوەیە کە بڵێی جۆرە ئاشتیەک هەیە لەناوەوەیاندا ،چونکە هەمیشە لەدوای
بااڵنسێکدا دەگەڕێن بۆ ئەوەی سیستەمەکە السەنگ نەبێت و بتوانێت خۆی ببات
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بەڕێوە .بەاڵم لەناو ئەو یەکێتيیە هیراکلیتیسیەدا جەنگ گەمەیەکی قووڵدەکات،
چونکە جەنگ پاشای ئەم جیهانەیە .ئەو یەکێتیيەی ئاماژەی بۆ دەکات جۆرە
ئاشتیەک نیيە ،بەڵکو جەنگێکە لەبەردەوامی خۆیدا ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا وەکو
جۆرە پێداویستيیەکە ،چونکە بەبێ ئەوە لەناو جۆرە ئاشتیيەکی درۆزن و بێماندا
دەژین ،مانای جەنگ کاردانەوەیە بۆ عەدالەت ،ئەمەش بۆخۆی پەیوەندە بەبیرۆکەی
گۆڕانەوە لەناو جیهاندا.
ئەم بیرۆکەی جەنگە ،بۆنمونە بەالی میریل ڕینگەوە ،لەئەنەگزامێندەرەوە
وەرگرتووەو پڕتری کردووە( .میڕیڵ ڕینگ سەرچاوەی سەرەوە ،الپەڕە ،)٧١ ،چونکە
جیهانی هیراکلیتیس وەکو جیهانی گۆڕانە ،ئەم گۆڕانەش لەناو یان بەناسینەوەو
کارێکتەرایزی تێزەگەلی وەکو هەوڵدان و هاندان و هەروەها ڕووخاندنەوە دەبینرێت.
لەبەرئەوە گۆڕان و جیهانی هیراکلیتیسی بەبێ دژەو ناکۆکی و جەنگەکان بوونی
نابێت .لەبەرئەوەی قەیران هەمیشە ئامادەیە لەناو ئەم جیهانەدا ،گۆڕانیش هەمیشە
بەردەوامە لەناو حاڵەتەکاندا ،ئیتر وادەکات کە جەنگ هەمیشە هەبێت وەکو بوونی
گۆڕان .بۆنمونە لە بڕگەی پەنجاوسێ و هەشتاشدا ،دەڵێت «زۆر گرنگە ئەوە
بناسینەوە کە جەنگ شتێکی عامەیە و قەیرانیش عەدالەتە و هەربەوشێوەیە هەموو
شتێک دەناسرێتەوە لەڕێگای قەیرانەوە»(هەمان سەرچاوەی سەرەوە.)٧٢ ،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەی ئەم جەنگە بەوشێوەیە هەمیشە هەیەو هەروەها بوونی قەیرانیش
بوونی ناسینەوەیە ،بەاڵم ستایشی بوونی هارمۆنی و بااڵنسبوونی لۆگۆسەکەی کە
تەواوی جیهان و گەردونە دەکات ،ئەمەش بۆخۆی پابەندە بە دونیای یەکێتی و
بیرۆکەی دژەکانيیەوە .لێرەشدا مارکس و هیگڵ دەبیندرێن.
                                                          
هیراکلیتیس وەکو ئیڵیت                                                    
فەلسەفە هەر لەسەرەتاکانييەوە کێشەو گرژی زۆری هەیە لەگەڵ نەتوانینی تێگەشتن
لەدونیاو وەرگتنی و کارپێکردنی فەلسەفە بۆ جیهانی کەسی سادەو ئاسایی.
هەروەها کەمنین لەو فەیلەسوفانەی بەزمانی ڕەق لەگەڵ کەسانی نافەیلسەسوفدا
مامەڵەدەکەن و دەنووسن ،ئەمەش جۆرە بۆشاییەکی لەنێوانیان فەیلەسوف و کەسانی
ئاساییدا دروستکردووە .بەهەرحاڵ ،هیراکیلتیسیش لەدەرەوەی ئەم هەستەدا نيیە،
زۆرجار هێرش دەکاتە سەر نەوەک هەر کەسانی ئاسایی ،بەڵکو واپێدەچێت وەکو
جۆرە ڕەشبینێک خۆی بینیبێتەوە لەبەردەم سروشتی مرۆڤایەتی بۆ فەرمنەبوونی
و نەتوانینی تێگەشتن و ئیشکردنی ڕاستی و حەقیقەت و فەلسەفەش.
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هیراکلیتیس ،ئەگەرچی ،بۆنمونە کاتێک ئاماژە بە لۆگۆس دەکات ،بەشێوەیەک باسی
لێوەدەکات کە بۆ هەمووانەو هەمووانیش دەتوانن لێی تێبگەین ،بەاڵم ئەمەندەش
بەئاسانی نیيە بۆئەوەی هیراکلیتیس ئارامبێت و دڵنیاش بێت لەوەی مرۆڤایەتی
دەتوانێت ئەوەبکات .بۆنمونە لەبڕگەی شەشدا ،بەزۆربە دەڵێت «لەگەڵ ئەوەشدا
نەهونەری گوێگرتن و نە هونەری قسەکردنیشیان هەیە» ،وەکو میستکێک ،لەبڕگەی
حەوتەمدا ،دەڵێت «هەرکەسێک نەتوانێت نادیارببینێت ناتوانێت هیچ ببینێت ،ڕێگای
زانراو مانای داخستنە» هەروەها لە بڕگەی چواردا ،دەڵێت «خەڵکی حیکمەتی
خۆیان بەدرێژدادڕی(قسەکردنی بێتام) کوولکردووە ،ناشتوانن چاوو گوێچەکەیان
بەکاربهێنن» جەوهەری ئەم بڕگەیە لەناو هایدیگەریزمدا ئامادەیە ،لەبەرئەمەیە
هایدیەگەر لەماڵی بیردکردنەوەیدا ،پیاسە نەبڕاوەکانی لەگەڵ ئەفالتون و ئەرستۆو
پەرمێنداس و هیراکلیتیسدا دەکات هەمیشە .پێموایە کتێبی لەسەر هەرهەموویان
نووسیوە .کوولبوونی حیکمەت و عەقڵ بەقسەکردنی بێتام و زۆرەبڵەیی ،وامانلێدەکات
کاربکاتە سەر ئۆرگانەکانی بینین(چاو) ،هەروەها گوێگرتن(گوێچکە) .هیراکلیتیس
زۆرجار ،نەوەک هەردەکەوێتە حاڵەتێکی نیگەران و ئازاراويیەوە بەرامبەر زۆربە،
کە ناتوانن و نایانەوێت بیربکەنەوەو لۆگۆس ببینن و هەستی پێبکەن کە لەناویدا
دەژین(بوون) ،بەڵکو تووڕەش دەبێت و بەڕەقی لەبڕگەی پێنجدا ،دەڵێت «زۆرن
ئەوانەی بەسەرنەکەوتوویی دەمێننەوە و نازانن چییان بینیوە ،هەروەها ناشتوانن
بڕیاری ئەوەبدەن کە فێری چیبوون ،لەگەڵ ئەوەشدا بەخۆیان دەڵێن دەزانین».
هیراکلیتیس ،دیارە بۆ جۆرە مرۆڤێکە بتوانێت لەلۆگۆسەکەی تێبگات ،ئەویش
خودی ژیان و ئاگایی ناو دونیاو ژیان و گەردونە .لەبەرئەوەی هیراکلیتیس لە بۆ
زۆربڵەیی و قسەکردنی بێماناو هیچ و زیادەش نیيە ،ڕەنگبێت شێوازی نووسینە
کورتەکانی بەڵگەیەکیش بێت بۆ ئەمە ،پێی باشترە بێدەنگى هەبێت وەکو جۆرە
چارەسەرێک ،لەبری ئەوەی کە خۆمان بدۆڕێنین ،بۆنمونە لەبڕگەی سەدو سیدا
دەڵێت «بێدەنگی ،چاکبوونە» بۆ هیراکلیتیس ،مرۆڤایەتی گرنگە بتوانێ بەئاگابێت
و وشیار بێت لەناو ئەو جیهانەی تیایدا دەژی ،لەناو جیهانێکدا هەست و بیرکردنەوەو
کردارەکانی مرۆڤایەتی گرنگيیەکی زۆریان دەبێت لەئاستی نرخ و بەهایاندا ،بۆنمونە
لەبڕگەی نەوەدو چوار دەڵێت «خەڵکی نابێت لەکاتی قسەکردن و کردارەکانیاندا
وەکو خەوتووبن».
هیراکلیتیس لەگەڵ جیهانی سیاسەتدا بێئومێدەو ئەمەندەش هیواو خۆشحاڵی خۆی
بۆ سیاسەتمەدارەکان دەرنابڕێت ،ئەگەرچی وەکو دەڵێن ،پاشایەتی لەخێزانەکەیەوە
57

بۆ ماوەتەوە بۆئەوەی ببوایە بە پاشای ئەو شارەی لێی ژیاوە ،بەاڵم ئەو پیشەیە
ناکات و بۆ براکەی بەجێدەهێڵێت .بۆنمونە لەبڕگەی سەدووچواردەدا دەڵێت «وەکو
لەبۆ خەڵکی شاری ئەفەسوسیيەکان ،گەنجەکانیان ،پیرەکانیان ،هەموو ئەوانەی
لەنێوەندیشدان ،بڕۆن خۆیان لەپەتی سێدارەبدەن ،شار لەبۆ مندااڵن بەجێبهێڵن».
واتە بەڕێوەبردنی شارێک لەالیەن مندااڵنەوە باشترو مۆراڵترە لەالیەن سیاسی و
پیاوە بەدەسەاڵتەکانەوە .لەزۆر شوێنی تردا ئەم بڕگەیە واهاتووە ،سیاسيیەکان
خۆیان لەپەت بدەن و شار تەسیلیمی مندااڵن بکەن.
هەروەها لەبڕگەی سەدو هەژدەدا دەڵێت «لەکاتێکدا ئەوانەی دەمیان پڕە لەقسەی
زل ،ڕەنگە خۆیان بەخاوەنی عەقڵی گەورە بزانن ،عەدالەت کتێبەکەی دەپارێزێت
لەسەر درۆزن و دووڕووەکان» هیراکلیتیس بەهەموو شێوەیەک بێئومێدی خۆی
بەرامبەر مرۆڤایەتی دەردەبڕێت ،لەبڕگەی سەدو سیانزەدا دەڵێت «لەهەزار پیاو
بەتەنیا پیاوێکم بدەرێ بەاڵم ئەگەر باشترینیان بێت» هیراکلیتیس مرۆڤێکی دەوێت
بەئاگابێت لەبوون و خەواڵ و نەبێت لەناو ژیانداو کوێر نەبێت لەناو خودی ڕووناکی
بوون ،لەبڕگەی نەوەدو چواردا دەڵێت «خەڵکی پێویستیان بەوە نيیە بەشێوەیەک
قسەبکەن و بجوڵێنەوە ،وەکو ئەوەی هەمیشە لەخەودابن» دووبارە لەبیرکردنی
بوونە هایدگەريیەکەی دەهێنێتەوە یادمان .ئیتر لەم ڕوانگەیەوە کە بێئومێد دەبێت
لەبەردەم مرۆڤایەتیدا بەگشتی ،لەبڕگەی نەوەدو شەشدا دەڵێت «خووی مەعریفە
خوویەکی مرۆڤانە نیيە ،بەڵکو هی دیڤاینە».
خاڵێکی گرنگ ئاماژە پێبکەین ،لەنێوان وەرگرتنی شێوازی نووسین و کاریگەری
هیراکلیتیس بۆ سەر هەردووک هایدیگەرو نیتشە ،بۆنمونە پیتەرسلۆتەردایک لە
کتێبی(بیرمەندێک لەسەر تەختەی شانۆ :مەتریالیزمی نیتشە) لەباسی کتێبی زانستی
شادا بۆ هایدیەگەر ،ئاماژەیەکی گرنگ دەکات ،بەوەی کە یاری و گەمەی نیتشەییانە
دەبێتە ڕاستیەک بەتەنیا لەجیاوازیکردنیدا بەجدیەتی هایدیەگەريیانە(الپەڕە .)٥٧
.Sloterdijk، Peter
.Thinker on stage: Nietzsches Materialism
.1989 :Minnesota
ئەوەی گرنگبێت بۆ ئاماژەپێکردن لێرەدا ،کاریگەری و بینینی شێوازی هیراکلیتیسە
ل��ەالی نیتشە ،بەشێوەیەکی لەناوکۆیی گەمەکردندا ،ب��ەاڵم ل��ەالی هایدیگەر
جدیەت هەستپێدەکەین بەهەموو شێوەیەکی ،ڕەنگە ئەمە واشبکات کە نیتشە لە
سنیکەکانەوە نزیکتربێت .لێرەدا ئەوەی هەستی نیتشەییانەیە بەزۆر ناوکۆیی جیاواز
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دەخوێنرێتەوەو وەردەگیردرێت ،بۆنمونە وەکو بوونگەراو وەکو بینین و مامەڵەکردن
لەگەڵ نووسیندا وەکو حاڵەتی ژیان و هەستکردن لەناویدا چۆن لەناو ژیاندا بمانەوێت
بگەینە ئاستی ئەو خۆشیانەی دەمانەوێت ،ئەمە لەالی هایدیگەر نابینین .بۆنمونە
بڕگەیەکی گرنگی هیراکلیتیس هەیە دەڵێت «کات گەمەیەکە تەنیا مندااڵن بەجوانی
دەتوانن یاری تیادا بکەن» هەروەها لەبڕگەیەکی تردا ،نیتشە کاتێک ئاماژە بە
فیکردەکات ،دەڵێت مێژووی فەلسەفەم پیشان مەیە ،بەڵکو فەیلەسوفەکەم پێ
بڵێ ،مەبەستی لەوەیە کە خودی فەیلەسوف وەکو هێزی نووسین و داهێنان و
کاریگەری زۆرگرنگەو جیاوازی زۆرە لەمێژووی فەلسەفە وەکو تێکڕایی .هەروەها
هیراکلیتیس ،لەبڕگەی هەشتدا دەڵێت «پیاو بۆ دۆزینەوەی مسقاڵێک ئاڵتوون
دەبێت خاک و خۆڵی دونیا هەڵبکەنێت» ئەمە بەو شێوەیە وەردەگێڕین کە خاتری
نیتشە بێت ،نووسینی بڕگەیەک وەکو مسقاڵە ئاڵتوونێک وایە ،ئەگەر چیت ویست
تیادا بیڵێیت(ئەگەر توانیمان) لەوە زۆر گرنگترە چەندین الپەڕە تەرخانبکەین و
ڕەشبکەینەوە .هەروەها نووسینەکانی نیتشە ئاماژەی زۆری لەفیگەرو ئەفسانەو
چیرۆکی تیادایە ،هەروەها زۆرینەی بەرهەمەکانی وەکو شێوەی پەرەگرافی کورت
نووسراون.
گۆڕان                                                               
لەسەرەتادا ،دەبێت ئاماژە بەوە بکەین ،ئایا بەڕاستی هیراکلیتیس ئەو فەیلەسوفە زۆر
ڕادیکاڵەیە ،کە لەالی زۆری ڕادیکاڵەکان بەشێوەیەکی بێ ئەندازە ستایش دەکرێت و
گوتەزایەکانی بەکاردەهێندرێت هەمیشە؟ ئەمە ڕووبەڕووی ئەوەماندەکاتەوە ،لەکاتی
کۆندا ،هیراکلیتیس بەتایبەتی لەسەردەستی ئەفالتون بەوشێوەیە ناسرابوو ،کە
بوون لەناو گۆڕانێکی بەردەوام و ڕادیکاڵدا دەبینێت .بەاڵم لەدونیای نوێماندا ئەم
بیرکردنەوەیە دەخرێتە تای تەرازوویەکی ترەوەو بەشێوەیەک لێی هەڵدەگەڕێینەوە.
چونکە هیچ نەبێت ،ئەگەر هیراکلیتیس بەڕاستی بەوشێوەیە لەدونیاو بوونی ڕوانیبێت،
کە هەموو چرکەیەک لەناو گۆڕانێکی بەردەوامەو هەرگیزیش ناوەستێت ،گومانی
لێدەکرێت .ئیتر ئەو خوێندنەوە ئیفالتونیە بۆ هیراکلیتیس کۆندەبێت و هیراکلیتیس
بەدیدی ترەوەو جیاوازەوە دەخوێندرێتەوە .دیارە دەزانرێت ،بۆچی ئیفالتون ئەو
ڕێگایە دەگرێتە بەر ،چونکە دەیەوێت ئەوەمان پێبڵێت کە دونیای مەتریال و
کۆمەاڵیەتی و کەلتووریمان بەوشێوەیەیە ،هەمیشە لەناو گۆڕانێکی بەردەوام و
ترسناکە ،کە نەوەک هەرخراپە ،بەڵکو بەرهەمی کوشتنی فەلسەفەو عەدالەت و
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جوانیە .ئەمە شەرعیەت بە ئەفالتون دەدات ،لەپێناوی عەقڵدا دژایەتی زۆربەی
سۆفیستو ،شاعیرو هونەرمەندانیش بکات ،هەربەهەمان ئارگیومێنتەوە دژایەتی
هیراکلیتیسیش دەکات لەپێناوی سەرخستنی ڕاشیناڵێتی پەرەمێنداسدا.
ئەگەر لەناو دونیایەکی هەمیشە بگۆڕی بەردەوامدا بژین ،ئایا هیچ شوێنێکو مانایەک
بۆ فەلسەفەو عەدالەتو جوانی دەمێنێتەوە وەکو خۆیان؟ وەاڵمەکەی ،بۆئەفالتون
نەخێرە .چونکە جەوهەرە هیراکلیتیەکەی دژایەتی ئەوەدەکات کە مرۆڤ ناتوانێتو
نایەوێت فێربێت ،هەڵدەگرێتەوەو بۆچوونەکانی لەسەرگۆڕانیش لەقاڵبدەدات
لەپێناوی سەرخستنی پەرەمێنداس وەکو فەیلەسوفی ڕاستی و حەقیقەتی نەگۆڕ.
بەاڵم ئایا هیراکلیتیس چۆن چۆنی گۆڕان دەبینێت؟
هیراکلیتیس لەئاستی گۆڕاندا ئاماژەی زۆر گرنگ و جەوهەری دەکات و دەڵێت:
ی ههمیشهیی ه بهتهنیاگۆڕان ه»  .
«ئهوه 
«بهتهنیا لهناو گۆڕاندای ه شتهکان ئامانجی خۆیان دهدۆزنهوه».
«ههموو شتێک لهگۆڕاندایه ،ههموو شتێک بریتی ه لهدژهکان».
«شت ه ساردهکان گهرم دهبن ،شت ه گهرمهکانیش ساردهبنهوه ،شته شێدارهکان
وشکدهبن ،شتهکان ک ه تینوویان دهبێت شێداريی دهیانگرێت»  .
«گرنگ ه ئهوهی ه بزانین ک ه جهنگ شتێکی ئاساییه ،ههوڵدانیش عهدالهته،ههموو
شتێک ڕوودهدات لهبهرانبهریان لهگهڵ ههوڵدان و زهروورهتدا».
«جهنگ باوکی ههمووانهو پادشای ههمووانه .ههندێک خۆیان وهکو خوا دهردهخهن،
ههندێکی تر وهکو مرۆڤ؛ههندێک وهکو کۆیله،ههندێکی تریش ئازاد».
گۆڕان بۆ هیراکلیتیس ،خودی جیهانهو مەکینەی جهوههری ژیانه ،لهبهرئهوه گۆڕان
سروشتێکی وای ههیه ،جیهان و مرۆڤهکان مهحکوم دهکات بهو ههلومهرج و
کهشوههوایهی ههیهتی و دهیبێت و بهرههمی دههێنێت ،بەاڵم شوناس و جیاوازی
وەکو دژەکانی ناو ئەو لۆگۆسەی وەکو یەکێتی بوون ئاشنادەکات بەیەکتری .لهناو
کاتدا ،ئهوهی ههیهو دهبێت و دێت ه کایهوه ،ههرگیز وهکو خۆی نامێنێتهوه ،ڕاستی
زۆر لەمەداهەیە ،ئهوهی وهکو خۆی دهمێنێتهوه خودی مهتاتیهتی واقیعی بوون ه
لهناو جیهانی گۆڕاندا ،ئێمە خۆمانین و خۆمانیش نین لەهەمانکاتدا.
ئهم ه گۆڕانێکی بهردهوامه ،ئهوهی پابهنده بهبهرگهگرتنێکی ئێجگار قووڵ و مهزنهوه
بریتيی ه لهجیهانی گۆڕان خۆی ،ب ه بهردهوامی لەناو سروشتدا .وهکو هیراکلیتیس
دهڵێت «هیچ شتێک بهرگهنارێت تهنیا گۆڕان نهبێت» کهوات ه بۆئهوهی دونیا
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ههبێت لهبهرگهگرتنی خۆیدا ،دهبێت گۆڕان بهبهردهوامی ههبێت و مهحكوم بێت.
چونک ه «ئهوهی ههمیشهیی ه بهتهنیا بریتيی ه لهگۆڕان» .ڕهنگ ه ئهوهی لێرهدا پرسیار
دروستبکات ئهوهبێت ،ئایا ئهگهر گۆڕان بهوشێوهی ه بێت و ههلومهرجی مهحکومیهتی
ههبێت بهسهر جیهانهوه ،ئایا ئهم ه نابێت ه حاڵهتێکی ڕادیکاڵی وا ک ه بوون بکات ه
جۆره وههمێکی وا ،یان ههرگیز وهکو خۆی نهبێت و نهشتوانێت لهبهردهم ڕاستیدا
بوهستێت وهکو خۆی؟ لێرهدا لهبهردهم ئهوهدا خۆمان دهبینینهوه ک ه حهقیقهتی
بوون چیيهو چی نيیهو چۆن پێناسهی بکهین.
بهحوکمی لۆجیکی گۆڕانبێت ،هیچ شتێک نیي ه وهکو خۆی بمێنێتهوه بەتەواوەتی،
ههروهها وهکو شتێکیش وهکو خۆی بمێنێتهوه وهکو نهبێت وههایه ،چونک ه ههلومهجی
ههبوون ههلومهرجی گۆڕان ه بهوشێوهیەی هەیە لهناو بووندا ،چونک ه ئهم ه ههمیش ه
لهبهردهوامیدای ه بهرهو بهسهربردنی کات لهناو جیهانێکدا گۆڕانی بەسەردا دێت ،ئهم ه
بهههموو شێوهیهک ئاماژهی کات و شوێن گرێدهدرێتەوە بهبوونێکی مهتریالیانهوه
بۆ شتهکان لهناو جیهاندا .گۆڕان مهحکوم ه بهسهر سروشت و جیهانهوه ،ئیدی
ئهم ه موومکین نیي ه وانهبێت ،هیچ ڕێگایهکی تری لهبهردهمدا نامێنێتهوه بێجگ ه
لهگۆڕان نهبێت .لۆگۆس ،کە سیستەمی بەڕێوەبردنی گەردون و ژیانە ،بۆخۆی جۆرە
یەکێتیيەکەو لەناو ئەو یەکێتيیەدا جیهانی دژو ناکۆکیيەکان بەشەڕو ئاشتی ،بەشەوو
ڕۆژەوە ،بە زستان و هاوینەوە ،بەهەژاری و دەوڵەمەندیيەوەیەو بەبێ ئەم بەرزو
نزمیانەی هەیە گۆڕانیش موومکینی نیيە هەبێت.
لهبهرئهوهی شتهکان بهحوکمی بوونیان لهناو کات و شوێندا ،لهناو ههلومهرجهکاندا
گۆڕانیان بهسهردادێت ،ئیتر گۆڕان ئهمهندهی پرۆسهی ه ئهمهنده ئایدۆلۆجی نيیه،
دهتوانین بهوشێوهی ه بیخوێنینهوه ،چونک ه گۆڕان بهرهو پێشهوه دهڕوات بهبێ ئهوهی
لهسهر پرانسیپێکی دیاریکراو ،جێگیر ،فیکس ڕاوهستابێت ،بهڵکو پرانسیپهک ه بۆ
خۆی خودی گۆڕانه(بهاڵم باوهڕم نیي ه هیراکلیتیس ئهمهی بهمشێوهی ه بینیبێت
بهتهواوهتی).
بهم حکوم ه هیراکلیتیه ،ژیان و بوون ههتاوهکو ههبن لهناو جیهاندا ههمیش ه لهناو
مهتاتیهتی گۆڕاندان ،ئهم ه حوکمی نادیکتاتۆریهتی خودی گۆڕان ه بەسەر واقیعەوە،
که بەشێوەیەک لەشێوەکان دژایهتی ناکرێت ،بەاڵم گومان لەوەدا نيیە سنوری
خۆشی هەیە .ئهگهر دیوه جیاوازو کراوهکهی بوون ،هۆرمۆنیاو یهکانگیرێتی و
یهکێتی بوون بێت ،ئهوا دیوه ناجیاوازهکهی بوون مهحکومکردنی شوناسێکی تایبهت
و جهوههريیه ،ک ه بهرههمی تیرۆر دهخاتهوه ،چونک ه دهعوهتی جیاوازی و کراوهیی
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شوناس ناکات ،چهند جهستهی قورسی خۆی بهشوناس و جهوههرگهراییهوه
لکاندووه ،بهتهنیا لهئاستێکی تهماشاکردنی بابهتهکهوه .دژایهتیکردنی حوکمی
سروشتی گۆڕان ،دژایهتیکردنی خودی ههلومهرجی گۆڕان ه ک ه ههرگیز وهکو خۆی
نیيهو نامێنێتهوه .دژایهتیکردنی ههلومهرجی گۆڕان بهوشێوهیه ،نهگوونجانو
ناتهبايوون و ئاشنابوونیش ه بهههلومهرجی ژیان و بوون و جیهانی مرۆڤایهتیشەوە.
کهوابێت ئاشنابوونمان بهگۆڕان و ههلومهرجی گۆڕان بۆخۆی دهوڵهمهندکردنی
بوونمان ه لهئاست ئهوهی ،شوێن و ڕێگهو ئامانجمان چیيهو چۆن دهبێت و بەرەوکوێ
دەڕوات ،کاریگهریى و وهرچهرخان و کردانهوهکان لهچی ئاستێکدا دهبن و چهند و
چۆن شوێن دهست و ئارهزوو ئامانجی بوونمانی بهسهرهوه دهبێت ،چونک ه وهکو
هیراکلیتیس دهڵێت «بهتهنیا لهناو گۆڕاندای ه شتهکان ئامانجی خۆیان دهدۆزنهوه».
بهمانایهکی تریش ،دهتوانین ئهوهبڵێین ،ئهگهر بهشێوهیهکی چاالکانهو پڕئامانجان ه
لهناو گهردونی گۆڕاندا خۆمان نهبینین و نهدۆزینهوه ،ئهوا نهوهک ههر بیرکردنهوهی
کوول و کەسایەتی تهمبهڵ و خراپ و کاراکتهری شێواومان لێدهردهچێت ،بهڵکو
بێ ئامانجیش دهبین ،چونک ه تهواوی شتهکان ک ه ماناو مهبهستێکیان ههبێت تهنیا
لهناو گۆڕاندایە بۆ هیراکلیتیس.
بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا بوون بۆ هیراکلیتیس یهکهیهکی ههی ه لهناوخۆیدا،ههروهها
لهناو یهکێتيیهکدا بهرقهراره ،ئیدی لێرهدا هیراکلیتیس تهنیا وهکو بیرمهندێک
نایهت ه پێش چاو ،بهڵکو وهکو ڕۆحانيیهکە(سهیجێک) ،ههرههمان ڕهنگدانهوهی ه بۆ
جیهان و بوون لهناو یهکێتی خۆیدا .هەرئەمەش هیراکلیتیس دهکات بهیهکێک لهو
جۆره بیرمهندانهی کێشهی دوالیزم چارهسهردهکات ،چونکە یەکێتیيەکەی تەنیا لەم
دونیایە نەوەک لەو دونیاو شتی بەو جۆرە.
وهکو دهخوێنینهوه و فێر دهبین لهمێژووی فهلسهفهوه ،کۆتری بیروبۆچوونی
هیراکلیتیس ئهمهنده بهئاسانی لهناو قهفهسی زاراوهیهکدا یان تێرمێکدا زیندانی
ناکرێن ،لهههمانکاتیشدا خودی بیروبۆچوونهکان و کاریگهريی و ڕهنگدانهوهو
ڕهخنهکانیش بهتهنیا یهک ئاست و یهک تێفيکرینیان نابێت.
ئیدی گۆڕان ،کهشوههوایهکی وایدهبێت مرۆڤهکان مهحکوم دهبن بهههلومهرجی
نوێ ،بهاڵم ئهگهر لێرهدا لۆگۆس لهناو مێشكی خۆماندا دابنێین ،ئهوا ئهو گۆڕانهش
ک ه باسی لێوهدهکرێت ل��هدهرهوهی حوکمهکانی ئ هو لۆگۆسهشدا نیيه ،بەاڵم
لۆگۆس لەڕێگای وشەو تێگەشتنمانەوەیە بۆ دونیاو گەردون .کاتێک تواناو ئاکارو
ئهدگارهکانی ئهو گۆڕان ه لهچهندین الوه پهلی هاویشتێبێت و زهمینهیان ههبێت ،ئیتر
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شتێک نیي ه لهبهردهم گۆڕاندا خۆی ڕابگرێت بهئاسانی .هێواشیى و خێرایی گۆڕان
کاریگهریى و ڕهنگدانهوهو فاکتی مێژوویى و کۆمهاڵیهتیى و ڕۆشنبیريی لهپشتهوهیه،
بەاڵم لەدیدە زۆر گشتيیەکەیدا گۆڕان لەگەڵ نەگۆڕاندا دەڕوات وەکو دووانەیەک،
وەکو دەڵێت «بۆئەم مەبەستە گۆڕان وەستان دەبەخشێت».

تێبینی :ئەوەی وەکو سەرچاوە بەکارهێنراوە لەسەرەوە نووسراون ،بەاڵم بڕگەکانی
هیراکلیتیسم ،لەکتێبەکەی برووکس هاکستۆن وەرگرتووەو وەرگێڕاوە.
  
.Haxton، Brooks
.Fragments، the collected wisdom of Heraclitus
.2001 ،New York: the penguin group
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لەنێوان «سەرووتارە هەڕتەقيیەکان لەمەڕ
فەلسەفەی مێژوو» و «دانی مەرگ»دا:
پاتوچکە لە تێگەیشتنی ئیتیکی ژاک دێریدادا

  

ئازاد حەمە

تێبینی :ئەم نووسینە بەشێکە لەو کتێبەی لەژێرناوی (فەلسەفەی
فینۆمینۆلۆژی یان پاتوچکە لە «سەرووتارە هەڕتەقیيەکان لەمەڕ
فەلسەفەی مێژوو») بۆ چاپکردن ئامادەیە .بەهیوای ئەوەی
باڵوکردنەوەی ئەم بەشە بەتەنیا تێگەیشتن لەسەر ڕەوتی توێژینەوەکە
بەدەستەوە بدا و لەو مانایانە داینەبڕێ پرۆژەی توێژینەوەکە خۆی
بۆ مەاڵسداوە.

مەرام و دەروازە
جێی سەرسوڕمان نییە ئاماژە بەوەبکەین کە لە گفتوگۆ فەلسەفییە
هاوچەرخەکاندا کاتێ باس دێتە سەر شوێنی فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژی
یان پاتوچکە ناوی ژاک دێریدا یەکێکە لەو ناوانەی لەمبارەیەوە
ڕۆشنای دەخرێتەسەر کە لەتەک هزری یان پاتوچکەدا لە گفتوگۆدا
بووە .لەم بەینەدا نابێ فەیلەسوفێکی فینۆمینۆلۆژی تری فەڕەنسی
بەناوی «پۆل ڕیکۆر» مان لەبیرچێ کە لەگەڵ نووسینەکانی یان
پاتوچکە دەست و پەنجەی نەرمکردووە و نووسخەی فەڕەنسی
نووسینی «سەرووتارە هەڕتەقيیەکان لەمەڕ فەلسەفەی مێژوو»ی
یان پاتوچکە لەگەڵ پێشەکی ئەم فەیلەسوفە بەچاپگەیەندراوە(.)1
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بۆئەوەی لەسەر ئەو گفتوگۆ فەلسەفیەش بەردەوامبین ،کە لەسەرەتاوە لەسەر
کتێبەکەی پاتوچکە «سەرووتارە هەڕتەقيیەکان لەمەڕ فەلسەفەی مێژوو» کارمان
لەسەر کردووە ،بەپێویستی دەزانین ئاوڕ لە دیتنی ژاک دێریدا لەو نووسینەیدا
بدەینەوە کە بەناوی «دانی مەرگ» (یان بەخشینی مردن) ( )2بۆ خوێندنەوەی
کتێبەکەی پاتوچکە ئەنجامیداوە ،کە لەخودی خۆشیدا ئەم نووسینەی دێریدا بە
یەکێ لە کارە فەلسەفییە دیارەکانی سەدەی بیستی ڕۆژئاواش لەقەلەمدەدرێ.
لەڕێگای ئەو نووسینەی دێریداوە تیۆریزە بەسەر ئەو الیەنانەوە دەکەین کە مانایان
بۆ نووسینەکەی ئێمە تایبەت بە کتێبەکەی پاتوچکەوە هەیە .بەمجۆرە لەم بەشەی
نووسینەکەماندا گفتوگۆی «سەرووتارە هەڕتەقیيەکان لەمەڕ فەلسەفەی مێژوو»ی
پاتوچکە لە تێگەیشتنی ئیتیکی(ڕەوشتی) ژاک دێریدادا دەکەین.
لە بنەڕەتدا نووسینەکەی دێریدا« ،دانی مەرگ»(یان بەخشینی مردن) ،باسێکبووە
بۆ بەشداریکردن لە کۆنفڕانسێك لەژێرناوی «ئیتیکی دان» کە لە دیسەمبەری
 1990دا لە پاریس سازکراوە( .)3ئەڵبەتە لەگەڵ ئەم نووسینەی دێریدادا وشەی
«دان» قورسايی فەلسەفی خۆی پەیدادەکات و پێگەیەکیش لە نووسینە فەلسەفییە
هەڵوەشانەوەيیەکان بۆخۆی مسۆگەردەکات و دەبێ بە وشەيەك لە وشەکانی
لێکسیکۆنی هەڵوەشانەوەگەری و دەچێتە خانەی وشە گەلێ تری بەکاربراو لەالیەن
دێریداوە وەک «جیاوازيی»« ،نووسین»« ،پاشماوە» و..هتد.
گرنگە هەر لەم سەرەتایەوە ئەوەشبڵێین کە ،هەڵوەشانەوەگەری ،وەک ئاڕاستەیەك
ڕەخنەی لە بواری فەلسەفەی هاوچەرخدا ،چ بۆ واتای مەرگ و چ بۆ ئەو واتایانەی
(بەرپرسیاریەتی ،پیرۆز ،نهێنی ،ئاین) لەرێگای ئەو واتایەوە لە نووسینی «دانی
مەرگ»دا بەرباسیدەخات خاوەنی بۆچوونی ئیتیکی خۆیەتی و ئەو بۆچوونەش
وەک خۆی لە نێوەندە جیاوازەکانی فەلسەفە لە ڕۆژئاوا پێشوازی لێناکرێ .ئەمەش
لەبەرئەوەی گەلێك لە ڕەخنەگران ئەو بۆچوونانە بە بۆچوونهایەکی ڕێژەگەر و یان
هیچگەرا لەقەڵەم دەدەن و بەوپەڕی هەستیاريیەوە مامەڵەیان لەتەکدا دەکەن .ئەم
الیەنە کە لە فەلسەفەی هاوچەرخدا مشتومڕێك زۆری لەسەرە و لەبەرئەوەی باسێکە
دەچێتە خانەی گفتوگۆکردنی لەالیەك فەلسەفەی هەڵوەشانەوەگەری دێریدا و
لەالیەكي تر هزری دێریدا بەگشتی بابەتی ئەم باسەی ئێمە نییە و لێرەڕا هەڵوێستەی
لەسەرناکەین .وەلێ ئەوەی ئێمە لێرە کاری لەسەر دەکەین و ڕاوبۆچوونی خۆمانی
لەبارەوە دەستنیشاندەکەین گفتوگۆی واتای مەرگ و واتای بەپرسیاریەتییە لە سنوری
ئەو باسەی تایبەت بە فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژی پاتوچکە کاری لەسەر دەکەین.
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بەپێی ئەوەش کە فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژی پاتوچکە ،یاخود چاكترە بڵێین هزری
فەلسەفی پاتوچکە ،بۆ دێریدا لە کتێبی «دانی مەرگ»دا بابەتی گفتوگۆى فەلسەفی
چڕ بووە بایەخی ئێمەش بۆ ئەم کتێبەی دێریدا لێرەوە سەریهەڵداوە.
دێریدا لە کتێبی «دانی مەرگ»دا قسە لەسەر چەند تێماى فەلسەفی ناوەڕۆکدار
دەکات کە هەڵوێستی فەلسەفيی پاتوچکە لە «سەرووتارە هەڕتەقيیەکان لەمەڕ
فەلسەفەی مێژوو» تایبەت بە هەندێ سەيرکردنی ئیتیکی و ئاینيی و تەنانەت
سیاسیش دەخەنە ژێر پرسیارەوە .بالێرە ئەوەش بڵێین کە ئاوڕدانەوەی دێریدا
لە پاتوچکە لە کتێبی «دانی مەرگ»(نوسخەی فەڕەنسی  )1992دەچێتە خانەی
قۆناغی «دوا دێریدا»وە .ئەم قۆناغە ،کە لە 1990کانەوە دەستپێدەکات تا کاتی
مردنی دێریدا لە  2004بەردەوام دەبێ ،قۆناغێکە دێریدا تیایدا زۆرتر ئاوڕ لە باسهایەکی
چڕی سیاسی ،یاسا ،ماف ،هاوڕێیەتی ،ماتەمینی ،مەرگ ،لێبوردەيی ،هاوسێیەتی،
سوپاس و پرسیارە سیاسی و ڕەوشتی و ئاینیيەکان دەداتەوە .ئەو جۆرە نووسینانە،
مەبەست نووسینە سیاسی و ڕەوشتیيەکانی دێریدا ،بە نووسینەکانی سەردەمی
پیری دێریدا دەناسرێن و خۆیان لە قەرەی باس ئاینی ،ڕەوشتی(ئیتیکی) و سیاسی
دەدەن و لە ڕەوتی نووسینە فەلسەفیيە پووخت و ئەدەبییەکانی دێریدا کە لە
قۆناغی الویدان نووسراون ،زێدە جیان.
شوێنی باسە ،دێریدا لە نووسینەکەیدا گفتوگۆی بینینی فەلسەفی پاتوچکە لە
«سەرووتارە هەڕتەقيیەکان لەمەڕ فەلسەفەی مێژوو» دەکات و ئەمەش لەمیانەی
واتا گەلێ وەک بەرپرسیاریەتی ،مەرگ (شەهیدبوون ،قوربانیبوون ،خۆکوشتن)،
پیرۆز -موقەدەس -و نهێنییەوە دەکات و ئەڵبەتە دێریدا بۆئەوەی مەودای گفتوگۆکەی
تایبەت بە هزری پاتوچکە بەرین و فرەئاقارکا دێت و پردێك لە گفتوگۆ لەنێوان
ئەم کارەی پاتوچکە و تێگەیشتنە فەلسەفیيەکانی هایدیگەر لە «بوون و کات»،
لێڤیناس لە «مەرگ و کات» و کیێرکگەرد لە «ترس و لەرز» دا دروستدەکات و
ئەو واتایانەش کە الیسەرەوە گۆکران بەجۆرێك ڕاڤە دەکات کە لە نووسینەکەی
پاتوچکە هەمان ئاڕاستەیان نییە ،ئەڵبەتە دێریدا ئامانجیشی لەمە پەرەپێدانە بە
بزاڤی بینینەکانی پاتوچکە لەئاستێكى فەلسەفی نا -میتافیزیکیدا.
دێریدا بۆئەوەی خوێنەری نووسینەکەی نووقمی بیری ئاینيی و ئیتیکيی بکات
لە هێندێ شوێندا لە ڕێگای ئەم نووسینەیەوە میراتی مەسیحایەتیش تایبەت بە
واتای بەرپرسیاریەتی لە ڕێگای تێخوێندنەوەی هەقایەتی ئیبراهیمەوە دەخاتە ژێر
پرسیارەوە .لەم حاڵەتەدا دێریدا بە پشتبەستن بە هەقایەتی ئیبراهیم ،کە ئیسحاقی
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کوڕی دەکات بە قوربانی بۆ خوا و مەرگی ئیسحاق دەکات بە دیاریى لەپێناوی
خوادا ،باس لە دیاردەی خۆ بەقوربانیکردن لە ئاین دەکات و مەسیحای ئەوروپایش
دەکات بە مۆڵگەی گفتوگۆکانی .ئەم بەرپرسیاریەتیەی ئیبراهیم بەرامبەر بەخوا
دێریدا ناویدەنێت بەرپرسیاری بەرامبەر بە «گشت ئەویتر» .ئەم ئەویترە ،ئەویترێك
ڕەها و نهێنيیە کە مەبەستیش لێی یەزدانە(خوا) .لوغزی ئەم جۆرە گفتوگۆیەش لە
نووسینەکەی دێریدا خۆی لەو بینینە فەلسەفیانە حەشاردەدا کە دێریدا دەخوازێت لە
ڕێگای ڕوونکردنەوەی لەاليەك نەشونمای واتای بەرپرسیاریەتی لە نەرێتی ئەفالتونی
و مەسیحای هەروەها لەاليەكيتر پێوەندی نێوان قوربانی (هەقایەتی ئیبراهیم و
ئیسحاق) و ڕەوشتگەريی ئەوەمان بۆ یەکال بکاتەوە چۆن بەرپرسیاریەتی شیاو
دەکرێ و چۆنیش ڕەوشتی دان (دان وەک دیاری یان خەاڵت) لە ئایندا کار دەکات.
دێریدا کە دیارە مێژووی ئەوروپا و مێژووی بەرپرسیاریەتی لێکدی جیاناکاتەوە خۆی
دەخاتە بەردەم کۆمەڵێك پرسیاری زێدە ئاڵۆزی نەک هەر فەلسەفی یان سیاسییەوە
بگرە ئاینیشەوە .چونکە بۆ ئەم بیرمەندە فەڕەنسییە مێژووی بەرپرسیاریەتی
بە مێژووی بەرپرسیاریەتییەوە گرێدراوە( )4وەلێ لە توێژینەوە فەلسەفیيەکانی
ڕۆژئاوادا گەر ناهاوسەنگێک لە بینیندا تایبەت بەم الیەنە هەبێ ئەوا ئەم بیرمەندە
پاریسیە دەیخاتە سەرئەستۆی مێژووکردی ڕۆژئاواییەوە .بەواتایەكى دی بۆ دێریدا
بەهەڵەتێگەیشتنی مێژووکردی ئەوروپای لە مێژووگەری بەپلەیەک بریتییە لە
بەهەڵەتێگەیشتن لەوەی چۆن مێژووگەری لە پێوەندیدایە بە بەرپرسیاریەتییەوە(.)5
دێریدا ،بۆ چڕترکردنەوەی دیتنەکانی ،لەسەر زمانی پاتوچکە باسلەوە دەکات کە
مێژووگەری هەمیشە وەک کێشە دەشێت بمێنێتەوە ،کێشەی مێژووگەری کێشەیەكى
کراوەیە و هەرگیز چارەسەرکراو نابێ( .)6ئەمە بەباوەڕى ئێمە هەنگاوێکە لەالیەن
دێرێداوە بۆ چاندنی تۆوی گومان تایبەت بەو تێگەیشتنانەی سەبارەت مێژووی
تازەی ئەوروپاش دەوترێ .تەنانەت بۆ دێریداش ئەوەیان باسە کە چۆن لەدایکبوونی
ئەوروپا بەمانا تازەکەی ئەم وشەیە دەشێت لێکدرێتەوە؟(  .)7بەاڵم بەپێی ئەوەی
دێریدا پێیوایە دانی مەرگ بریتییە لە عەقدی نێوان بەرپرسیاریەتی و باوەڕ )8
ئەم حاڵەتە سێرکردنە سیاسی و ئیتیکیيەکانی دێریدا بەرەو شوێنێك دەبات کە
ڕێک خۆیان لەسەر سنوری گفتوگۆی نێوان ئاین و ڕەوشتدا ببیننەوە .ئەڵبەتە ئەم
الیەنەش دەرگا لەسەر گفتوگۆیەكي زێدە بە پیتی ئیتیکی و تیۆلۆژی(الهوتی)یش
دەکاتەوە کە بەهايەكي بێئەندازە گرنگ بە نووسینەکەی دێریدا دەبەخشێت.
بەپێی ئەو چەند دێرەی دوای بێ مەراميی ئێمە لەم گفتوگۆکردنەی نووسینی «دانی
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مەرگ»ی دێریدا خۆنووقمکردنە لە فێرگە فەلسەفییەکانی دێریدادا تایبەت بە ئاین
و ئیتیک .ئەو شێوە گفتووگۆ فەلسەفیەی دێریداش لەو نووسینەیدا ئارەزوومەندە
بهێنێتەپێشەوە هەر پرسیار نيیە لەسەر دان (یاخود بەخشین)ی مەرگ ،بەڵکو
پرسیاریشە لەسەر چۆنیەتی بوونی ئاین بە باسێكي سەرەکی و زێدە سەرنجڕاکێش
لەکاتی گفتوگۆی بابەتی مەرگ یان ڕەوشتی بەرپرسیایەتیدا.
هەر لەم نووسینەشماندا تایبەت بە هزری پاتوچکە و لەسەرەتای دەستپێکی
کتێبەکەدا ئەوەمان بەرچاوخست کە دەمانەوێت پردێك فەلسەفی گفتوگۆئامێز
لەنێوان پاتوچکە و دێریدادا دروستکەین .مەرام و مەبەستی ئێمە لە دروستکردنی
ئەم پردە بۆئەوەیە کە دێریدا لەو کتێبەی الیسەرەوە ناویهات (واتە دانی مەرگ)
هەندێك الیەنی تری کردووە بە سەکۆ بۆ مشومڕ لەسەر دونیابینینی پاتوچکە
لە کتێبی «سەرووتارە هەڕتەقیيەکان لەمەڕ فەلسەفەی مێژوو» کە ئێمە لە
خوێندنەوەکەماندا ئەو الیەنانەمان ئاوا شینەکردووەتەوە و بەوشێوە دێریدایانەشەوە
ئاوڕمان لێنەداوەتەوە .بەمانايەكى دی ،دێریدا لەو کتێبەدا کە گفتوگۆی شیاويی و
ناشیاوی دان دەکات و سروشتی ئەنترۆپۆلۆژی و ئابووری دان(بەخشین)یش دەخاتە
بەرباس ،ئەمە بۆ ئێمە و لە توێژینەوەکەمان تایبەت بە بیری پاتوچکە شوێنی
تێڕامان نەببوو.
وێڕای ئەویوترا ،ئەم نووسینەی دێریدا ئەوەش بیردەخاتەوە کە فەلسەفە کە خۆی
وەک دۆزەرەوەی ئازادی ،ئازادی مرۆڤ ،نیشاندەدا ئەرکی لە ئێستادا گەورەیە.
بەاڵم ئەم بیریارە فەڕەنسییە ئازادی لە چوارچێوەی بینینی هەڵوەشانەوەگەری ڕاڤە
دەکات کە ئەوەش بریتییە لە بەرپرسیاریەتی(  .)9بۆیە ئێمە ،بۆ پتر قووڵبوونەوە
لە هزری پاتوچکە و یەکالکردنەوەی ئەوی گرنگ و سەرەکيیە لە هەناوی ئەم هزرە
بەچاکمان زانیوە کار لەسەر ڕاڤەکردنی ئەو واتایانەش بکەین (بۆنمونە :مەرگ،
بەرپرسیاریەتی ،ئاین ،پیرۆز ،نهێنی) کە بۆ دێریدا موتیڤ (پاڵنەر) بوون تا بیری
خۆی لەسەر نووسینەکەی پاتوچکە بەوشێوە داڕێژێت .ئەڵبەتە ئەوەش لەسەرێكى
ترەوە ئاقارێتری بە تێگەیشتنی ئێمە تایبەت بە هزری پاتوچکە داوە.
ئەم کتێبەی دێریدا کە بەسەر چ��وار بەشدا داب��ەش دەبێت (یەکەم :نهێنی
بەرپرسیاریەتی ئەوروپایی .دووەم :لەودیو :دان بۆ وەرگرتن ،فێرکردن و فێربوونی
دان ،مەرگ .سێهەم :بە کێ بدرێت و چوارەم :هەموو ئەویتر هەموو ئەویترێکە)
تەنیا ئەو الیەنانەی کتێبەکە بەرگفتوگۆ دەخەین کە هزری پاتوچکە لە کتێبی
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«سەرووتارە هەڕتەقیيەکان لەمەڕ فەلسەفەی مێژوو» دەخاتە ژێرپرسیارەوە.
چونکە دێریدا لەم کتێبە دا جگەلە پاتوچکە قسە لەسەر کیێرکگەرد و پەڕەگرافی
 49ی کتێبی «بوون و کات»ەکەی هایدیگەریش دەکات .بەاڵم لەو شوێنانەی کە
پێویست بکات فەلسەفەی ڕەوشتی دان و واتای مەرگ و شیاوبوونی بەرپرسیاریەتی
بەپێی بینینی دێریدا ڕوون بکەینەوە ئەوا ڕوومان لە دەرگای بابەتەکانی تری ئەو
کتێبەی دێریدا ناوە.
مایەوە لەم دەروازەیەدا ئەوەش بڵێین کە ئەوەی لە نێوەندە فەلسەفيیەکاندا تایبەت
بە فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژی پاتوچکە باوە ئەوەیە کە پاتوچکە لە ڕووی فەلسەفەی
فینۆمینۆلۆژییەوە قوتابی هۆسڕل و دواتر هایدیگەر بووە و گفووگۆی ژێراوژێریشی
لەتەک دیتنە فەلسەفەییە فینۆمینۆلۆژییەکانی لێڤینانسیش هەبووە ،بەاڵم ئەم الیەنە
لەم نووسینەی دێریدا بەوجۆرە باسی لێناکرێت و تەنانەت دێریدا ئاماژە بە سەرنجێکی
شەخسی خۆی تایبەت بە ئەزموونی پاتوچکە دەدا کە جیایە لەوەی لةسەرەوە وترا.
چونکە بەقسەی دێریدا بێت پاتوچکە لە لەگەڵ هایدیگەر (کە کارەکانی چاک
دەناسێت) و لێڤیناس(کە ڕەنگە و ڕەنگیش نییە خوێندبێتیيەوە)دا لە گفتوگۆدا
بووە ،بەاڵم ئەوی پاتوچکە ،دێریدا وتەنی ،لەو دوو بیریارە جیادەکاتەوە تەنیا
مەسیحایەتەکەی پاتوچکە (ئەڵبەتە دێریدا گومان دەکات ئەو دوو بیریارە مەسیحای
بووبێت) نییە( .)10بەاڵم بەشبەحاڵی خۆمان بۆ ئەوە دەچین کە مەسیحایەتی هزری
فەلسەفی پاتوچکە کاریگەری بەسەر ئاوڕدانەوەکەی دێریدا بۆ پاتوچکە لە نووسینی
«دانی مەرگ»دا هەبوو بێت .ئەمەو دێریدا پێشتریش ،واتە پێش نووسینی «دانی
مەرگ» ،بە دۆزی ڕوناکبیری نووسەرانی چیکی دژە ڕژێمی کۆمۆنیزمی ئەو دەمەی
چیکۆسلۆڤاکیا ئاشنا بووە و ئاگایەكى وردی لەسەر هەوڵە سیاسییە هزریيەکانی
پاتوچکە و هاوبیرانی لە پراگ لە داڕشتنی بیرۆکەی چارتە ،77کە دەنگێكى مرۆی
و ڕەوشتی بووە دژ بە زۆرداري��ی و ناهاوسەنگی سیاسی لە کۆمەڵگای چیکی،
هەبووە(.)11
هەولی دێریدا بۆ ڕوونکردنەوەی ئیتیکی بەرپرسیاریەتی لە ڕێگای واتای مەرگەوە
لە هزری فەلسەفی فەیلەسوفی چیكی یان پاتوچكەدا مەرگ شوێنێكی گرنگی هەیە
و ئەم مەرگە لەتەك بەرپرسیاریەتیدا لەپێوەندیدایە .یان پاتوچكە لە نووسینەكەیدا
بۆئەوە دەچێت ،بەرپرسیاریەتی لەبەرامبەر قوربانی ،زەبرووزەنگ و بەدڕەوشتیدا
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گەشەدەكات( .)12جا لەبەرئەوەی پاتوچكە لە نووسینەكەیدا ئەو دیتنەمان
البەرجەستە دەكات كە مردن لە پێوەندیدایە بە بەرپرسیاریەتییەوە ئەم الیەنە
گرنگی بۆ دروستبوونی گفتوگۆیەكی قووڵ الی دێریداش هەبووە .لەبنەڕەتیشدا
سێركردنی فینۆمینۆلۆژیانەی پاتوچكە بۆ مەرگ كاری وایكردووە بینینە فەلسەفییە
ڕەوشتییەكانی دێریدا ئاقارێكی ئەوتۆش وەرگرن كە مەرگ ،ڕەوشتی بەرپرسیاریەتی
و سینگوالریتی (تاكی) لە كۆنتێكستی ڕاڤەكردنەكەدا بەجۆرێك پێكەوە پابەندبن
كە كاردانەوەیان بەسەریەكەوە هەبێت.
لێرە بەسوودە ئەوەش بێژین كە لەكاتی خوێندنەوەی نووسینەكەی دێریدا تایبەت
بە كتێبەكەی پاتوچكە چەقترین شتێك كە دەشێت خوێنەر خەیاڵی بۆ بچێت
بابەتی چۆنیەتی دانی یان بەخشینی مەرگە ،واتە تەركیزی دێریدا لە دانی مەرگدا
كۆدەبێتەوە و مەرگ فۆڕمی ئەوتۆ وەردەگرێت كە دەدرێت یاخود دەبەخشرێت .لێرە
دەكرێ بۆئەوەشبچین كە ،لە بینینی دێریدا دا مەرگ دەبێ بە شتێك و دەدرێت ،یان
مەرگ بەویتر پێشەكەشدەكرێت .دانەكە ،یاخود پێشكەشكردنەكە ،شێوە وەردەگرێت
كە پاشان دێینەوە سەری وەلی مەرگ لە هزری دانا خۆی چڕدەكاتەوە .دانی مەرگ
كە لە بناغەدا لەم نووسینەی دێریدادا ،بابەتی گفتوگۆكردنەكەی دێریدایە تایبەت بە
پاتوچكە دەرگا لەو گفتوگۆیەش دەكاتەوە كە لەسەر نەرێتی مەسیحای و ئەفالتونی
دەهێنرێتە پێشەوە .چونكە بۆ دێریدا بێئەندازە گرنگە حاڵیبوونی ئیتیكی خۆیمان لە
چەند بینینێكدا بۆ بەرجەستە بكات سەبارەت بە چۆنیەتی ڕەفتاركردنی مەسیحای
و ئەفالتونیزم لەتەك بەرپرسیاریەتی و باوەڕ و قوربانیدا.
لە نووسینەكەی دێریدادا جۆرە هۆنینەوەیەك تایبەت بە واتای قوربانی و مەسیحای
لەگەردایە كە خۆی لەو بیركردنەوەیەدا بەرجەستە دەكات كە ئەزموونی بەقوربانیدان
لە مەسیحایەتەوە دەستپێدەكات .هەروەها لە نووسینەكەی دێریدادا مەسیحای وەك
ئاینێكی میستری (ڕازاوی ،نهێنیاوی ،لوغزاوی) ،ئاینی نهێنی و قوربانی دەخرێتەڕوو
( ،)13دێریدا بۆئەوەی ئەم الیەنەش لەتەك تێخوێندنەوەكەی بۆ پاتوچكە تێهەڵكێش
بكات دێت و خوێندنەوە بۆ بابەتی قوربانی لەمیانەی خوێندنەوەی نووسینی «ترس
و لەرز»ی كیێركگەردەوە ئەنجامدەدا .ئەمەش الی ئێمە ئەوە دەگەیەنێت كە بۆ
دێریدا بەرپرسیاریەتی گشتی لە دەرەوەی باوەڕی ئاینییەوە دەجوڵێ و پێویستە
بەرباسبخرێت .گەروابێت ئەمە وا لە دێریدا دەكات باس لە ئاین و تەنانەت یەزدانیش
بێنێتەگۆڕێ .چونكە لە هۆنینەوە فەلسەفییەكانی دێریدادا سەبارەت بە مەرگ وەك
ئەوەی دەدرێت(یان دەبەخشرێت) ،ئاین و بەرپرسیاریەتی لە پێوەندی ڕاستەوخۆدان
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لەتەك ئەوەی دێریدا ناویدەنێت دانی مەرگ .دێریداش بۆ ئەو مەبەستە قسەی خۆی
لەسەر بەرپرسیاریەتی لەناو باوەڕی ئاینیی و ئایدیۆلۆژیای ئاینیدا دەكات.
بێ چەندو چۆن دەڵێین :گرنگە خوێنەری ئەم نووسینەی ئێمە فوكوس(تەركیز)
لەسەر ئەوەشبكا كە «بەرپرسیاریەتی وەك مێژووی نهێنی» شتێ زێدە هەستیارە چ
لە نووسینەكەی پاتوچكە و چش لەوی دێریدا دا ،بەاڵم ئەم الیەنە لە گفتوگۆی باسی
ڕەوشتی،یاخود بەرپرسیاریەتی ڕەوشتی ،ڕەنگدانەوەی خۆی خستۆتەوە .بەتایبەت
بەپێی بۆچوونی دێریدا ڕەوشتی شتێكە لە دەرەوەی بەرپرسیاریەتی .ئەمەش
ئەوەدەگەێنێ كە ڕووشتی لە بەرپرسیاریەتی هەلدێ .بەاڵم ناكرێ بەهیچجۆرێ ئەو
تێزەی دێریدامان لە نوسینەكەیدا ،لە «دانی مەرگ» دا ،لەبیرچێ كە نەخشە بۆ
ئەوە دادەنێ بەرپرسیاریەتی و مێژوو پێكەوە گرێدات (.)14
تێگەیشتنی دێریدا لەم توێژینەوەی تایبەت بە مەرگ و ڕەوشتی بەرپرسیاریەتی
لە تێگەیشتنی كانتەوە نزدیكە هەروەها الی دێریدا ڕەوشت شتێ گەردووناوی نییە
بەڵكو شتێ تاكیە (ئیندڤیدوالیە) .وەلی ئەوشتە پڕگرنگ و بایەخەی لەمڕوەوە
دێریدا ئاماژەی پێدەدا ئەوەیە كە ،دێریدا پێیوایە واجیبێكی (ئەركێك ،ئیلتزامێك)
ڕەوشتیە قوربانیدان بە ڕەوشت .لێرەوە بەباوەڕی ئێمە ،دێریدا دەیەوێ وتارێ نا-
میتافیزیكی بێنێتەكایەوە كە سەرتاپا دژی ئاڕاستەی نووسینەكەی پاتوچكەیە لە
كتێبی «سەرووتارە هەڕتەقییەكان لەمەڕ فەلسەفەی مێژوو» .بۆ هەندێ لە توێژەرەوان
پاتوچكە لەو نووسینەیدا ئایدیالیستێكی كراوە نییە و داكۆكی لە وتاری میتافیزیكی
ڕۆژئاوا ناكات ،بگرە بەپێچەوانەوە كار بۆ كۆتایهێنان بە هزری میتافیزیكی دەكات و
لەو شوێنانەی پێویست بكات بە هەناسەیەكی دژەمیتافیزیكیانەوە بیری خۆیمان بۆ
ڕاڤەدەكات كە ئەمەش پاتوچكە فڕێدەداتە دەڤەرێكی فەلسەفی ترەوە .بەاڵم الیەنێك
لەو الیەنانەی پاتوچكە لەو نووسینەیدا ڕووناكی دەخاتەسەر و بە تەماشاكردنە
ئیتیكی و سیاسییەكانی خۆیەوە تێهەڵكێشی دەكات بابەتی «بەڕوحانیكردن»ە.
لێرە و بۆ زێتر ڕوونكردنەوەی ئەم الیەنە و كاریگەری پاتوچكە لەم الیەنەوە بەسەر
نەوەی پاشخۆیەوە دێینەسەر تێگەیشتنێكی پێتەر لوم لەو پێشەكیەی بۆ كتێبی
«ئەفالتون و ئەوروپا» ی پاتوچكە نووسیویەتی كە تیایا بۆ ئەوەچێت ،پاتوچكە
كاریگەری بەسەر هزری پۆستمۆدێرنی فەڕەنسییەوە هەبووە بەتایبەت لەسەرئاستی
هەڵوەشانەوە و چێژوەرگرتنی یاریئامێزانەی ڕەوشت و ڕۆحانی( .)15لوم پێیوایە
ئەم الیەنە لە دوا كارەكانی فوكۆ و دێریدادا بە باشی دەركەوتوون( .)16ئەمەو لوم
پێگیری لەوەشدەكات ،لە ئەوروپا و بەزۆری لە گفتوگۆی سیاسی یان ناسنامەی
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ئەوروپایدا ئیدیاكانی پاتوچكە و بەتایبەت دیتنی بۆ میراتی ئەوروپایی كە لە
بنەڕەتدا ڕیشەی لە دیدی فەلسەفی «بایەخدان بە ڕۆح»ەكەی سوكرات داكوتیوە،
لەبەرهۆی سیاسی و كەلتووری بەجدی سەرنجی دەخرێتەسەر ( .) 17هەر لەم
بارەیەوە ڕیكارد ڕۆرتیش قسەی خۆی هەیە و بۆئەوە دەچێت كە «پرسی ڕۆحانی
یان ترانسندێنس» لەبیركراوە و دانیشبەوەدا دێنێت كە لەمدوایەدا بۆ بەشێك
لە فەیلەسوفانی كۆنتنێنتالی فەڕەنسی و ئەمەریكی بووە بە بابەتی توێژینەوە.
بەوەشدەچێت ڕۆرتی لێرە مەبەستی لە كاریگەری پاتوچكە بێ بەسەر فەیلەسوفانی
ناوبراوەوە .لەالیەكی تریشەوە دەكرێ بڵێین ،هەردوو نووسینەكەی دێریدا چ «ئاین»
و چش «دانی مەرگ» كە مانای بۆ ئاوەڕدانەوەی هەندێ لە ڕوناكبیرانی ڕۆژئاوای بۆ
«بەڕۆحانیبوون» هەبووە كاری ئەوتۆشی كردووە «ترانسندێنس» لە فەلسەفەی چ
سیاسی و چ ڕەوشتدا جارێكیتر ببێتەوە بە بابەتی گفتوگۆ .بەاڵم ئەو تێكەڵكردنەی
لەم دوو دەیەی دوایدا لەنێوان ڕۆحانیەت و ڕەوشت یان ڕۆحانیەت و سیاسەت یان
ژیانی كۆمەاڵیەتی كرا هەندێ حەساسیەتی سیاسی و كەلتووری خستەوە ،ئەمەش
بەزۆری پاش هەندێ لە ڕووداوەكانی سەدەی بیست (لەوانە ژینۆساید لە كۆسۆڤۆ
یان 11ی سێپتەمبەر) خۆیدەرخست.
با لەم سەرەتایەوە ئاماژە بەوەشبكەین كە لە هزری دێریدادا دانی مەرگ بەواتای
ئەوەدێت كە مەرگ دەشێت بدرێت ،یاخود پێشكەش بكرێت .واتە مەرگ وەك
خەاڵت دەدرێت ،یان لەشێوەی دیاری بەویتر پێشكەش دەكرێت .گەرئەمەش بێ
دۆزی مەرگ ،مەرگ وەك دیاری ،لەم نووسینەی دێریدادا دەشێت بپرسین كێ
چی دەدا؟ و كێ چی وەردەبگرێت؟ بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم دوو پرسیارەش كە
دەرگا لەسەر بەواتابوونی مەرگ لەو نووسینەی دێریدا دەكەنەوە ،ئاساییە بڵێین:
دێریدا وشەی دان وەك دیاری نابینێ ،بەڵكو وەك نهێنی چونكە پێیوایە دیاری
هەر بە نەدراوەی دەمێنێتەوە و خۆی وەك شتێكی نهێنی نیشاندەدا .بۆیە دێریدا
نهێنی مەرگ وەك ئەزموونێكی نوێی مەرگ نیشاندەدا .ئێمە گەر لە چوارچێوەیەكی
سیاسیدا تەماشای دیتنەكانی دێریدا بۆ دانی مەرگ بكەین دەڵێین :لەزۆر حاڵەتەدا
بۆنمونە جەنگ ،قەتلوعام (هۆلۆكۆستی جووەكان یان كورد) مەرگ كە بەویتری
دەدرێ ئەم مەرگە ویستێكە و بەسەر ئەویتردا دەسەپێنرێ .ڕوونتر بدوێین دەڵێین:
ئەو دەمەی نازییەكان جووەكانیان دەسووتان یان بەعسییەكان كوردیان زیندەبەچاڵ
دەكرد مەرگیان بەویتر بەزۆر دەبەخشی .لەم حاڵەتەدا مەرگ بەزۆرە ملێ دەبێ بە
ڕیشی ئەویترەوە و ئەویتر ئازاد نییە لە ڕەتكردنەوەی .وەلێ لەحاڵەتیتردا مەرگ
73

بەخشین شەقلێكی تر وەردەگرێ ،بۆنمونە بەشداری سەربازەكانی ئێرانی لە شەڕ
دژ بە سوپای عێراقی و مردنیان لەبەرەی جەنگ لەسەر ئەو تێگەیشتنە گوزەری
دەكرد كە مردووەكان بەڵێنی ئەوەیان پێدرابوو كە شوێنیان لەو دونیا ،لەئاخیرە،
هەیە .ئێمە وای بۆدەچین هەر مەرگێك بەرپرسیارییەكی خۆی هەیە .بەباوەڕی
دێریداش بێ تەنیا مەرگ دەكرێ بەرپرسیار بێ .واتە ،تەنیا مەرگ لە مەرگی خۆی
بەرپرسیارە (.)18
بەبۆچوونی پاتوچكەو بەقسەی دێریدا ،وەرگر مەرگ وەردەگرێ و ئەگەر مەرگیش
پێدراو بێ ژیانیش پێدراوە( .)19بەاڵم كێیە ئەوەی ئەم پێدراوە دەدا؟ گەر بە
بەواتایەكی دێرێداییانە بپرسین ،دەڵێین :ئەو شتە چییە كە مەرگ شیاو دەكات؟
ئایا ئەوە خوایە مەرگ شیاو دەكات یان كەسێ (یاخود شتێ) تر؟ هەروەها
ڕاستە ئازادی لە مردندا نییە بەاڵم مردن چۆن ڕوودەدا؟ بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم
پرسیارانە ئەوەی ڕوونە لێرە بووترێ ئەوەیە كە ،ڕوودانی مەرگ ڕووداوێكە و دێ.
بەواتایەكیتر هاتنی مەرگ لەخودی خۆیدا ڕووداوە .هاتنەكەی مەرگ كە كتوپڕ و
ڕووداوئاسایە خورپەهێنەرە .لێرەوە دەشێت بەو بینینەش بگەین كە بەمشێوەیە خۆی
فۆرمولێرەدەكات :گەر مەرگ پێدراو بێ ئازادی لەم حاڵەتەدا ناتوانێت سنوری مەرگ
ببەزێنێت .ئەمەو ئێمەی بوونەوەر دەبێ لە چاوەڕوانی مەرگدا ،مەرگی ڕاستەقینەی
خۆماندا ،بین .لەوە زێدە گرنگتر بشێ لێرە بووترێ ئەوەیە كە كەس لە بڕی ئەویتر
نامرێ .بەپێی ئەم دیتنە بێت لەسەر مەرگ ،هەركەسە لە چاوەڕوانی مەرگی خۆیدایە
و جێگۆڕكێ بە مەرگی یەكتر ناكرێ .بەمانایەكیتر كە دەمرین ئەوە منە دەمرێ و
منێكیتر لەبڕی ئەو منە نامرێ .واتە سینگوالریتێ (تاكێتی) لە پێوەندیدایە لەتەك
مەرگدا .ڕوونتر بدوێین ئێژین :دێریدا وەك هایدیگەر پێیوایە هەریەكە مەرگی خۆی
دەژی ،كەس ناتوانێ لە شوێنی ئەویتر بمرێ (.)20
بەاڵم نە دێریدا و نەش پاتوچكە ناتوانن هاتنی مەرگ وەك ڕووداوێك ئاسان بكەن.
بەواتایەكیتر ،هاتنی مەرگ شتێكی ئاسان نییە و خۆشی هێنەریش نییە لە چەند
حاڵەتێكی ڕیزپەڕدا نەبێ كە زۆربەمان ڕەنگە بزانین كامانەن (بۆنمونە خۆزگە
بە مەرگ خواستن لە زیندان ،لە گیانەالیدا یان لەكاتی ئازارچەشتن بەدەست
ئازاری نەخۆشییەكی كوشندەوە و .) ...كەواتە ترس لە مەرگ شتێكە بوونی
هەیە و گومانی ناوێت .دێریدا پرسیاری ئەوەدەكات ئەوشتە چییە كە وامانلێدەكات
بلەرزێین (یان بترسین)؟ دێریدا پێیوایە خوا یان مەرگ ئەو شتەیە كە دەمانخاتە
لەرزین ( .)21بەاڵم ئەوی زێدەگومڕایە و كەمكەس باسیدەكات ئەوەیە كە هەموو
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كەسێ ئامادە نییە بمرێ و ترسێك لە مەرگ هەمیشە بوونی هەیە ،یان لەگەڵ
نزدیكبوونەوەی مەرگدا هەموو هاواردەكەین و دەترسین بمرین .بەكورتی مەرگ
خورپەهێنەرە .مەرگ میوانێ زێدە ئازیز نییە .مەرگ هاوڕێی میهرەبان نییە لە
هەندێ دۆزی تایبەت و دەگمەندا نەبێ .لەوانەی وتمان سەیرتر ئەوەیە ،لە مەرگدا
زۆرداریێك هەیە ،چونكە مەرگ دێت و خۆی دەسەپێنێ .دەكرێ ئەوەش بڵێین كە
بەپێی ئەوەی مەرگ مەترسییەكی حاشا هەڵنەگرە بەسەر بوونمانەوە تێكدەری
قەوارەی ئۆنتۆلۆژیشمانە .بەاڵم كە مەرگ پۆلدەكرێ و مەرگ شێوەی جیا وەردەگرێ
(شەهیدبوون ،لەسێدارەدان ،كوشتن یان تیرۆر) ئیدی مەرگ دەبێ بە كاتیگۆریێ
زێدە ئاڵۆزی ڕەوشتی و تەنانەت سیاسیش .بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەوی هەیە و
شێوەی جیا وەردەگرێ ئەوە مەرگە نەك شتێكیتر ،مەرگیش ئەو شتەیە كە فەوتان
و نەمانمان بەرجەستە دەكات .چونكە مەرگبوونمان نیشانەیە لەسەر لوغزی فەوتان
و نەمانیشمان .مەرگبوونمان كۆڵەكەی نهێنی نەبوونمان لە بووندا شیدەكاتەوە.
بائەوەش بڵێین كە دێریدا كە خوا یان مەرگ دەكات بە هۆكاری لەرزین مەرگ
دەكات بە هاو واتای خوا .لەبەرئەوەی خوا لە هزری دێریدادا نهێنییە ،نەناسراو و
شاراوەشە .خوا كە ئەمە بوو كەواتە مەرگیش نهێنییە .بۆیە هاتنی مەرگ نهێنییە
و نادیاریشە .چونكە مەرگ دێ و لەناكاویش خۆی پیادەكات و ئەستەمیشە بەری
لێبگیرێت .ئەمەش وا دەكات دێریدا ،لەسەر قەولی هایدیگەر ،لە نووسینەكەیدا
زۆر ئەوە دووبارەكاتەوە كە هەریەكە مردنی خۆی دەژی ( .)22ئەم جۆرە
سەیركردنە سیمای شیكردنەوەكەی دێریدا دەگۆڕێ .ئەمە جەغتكردنە لەالیەن
دێریداوە بۆ سەرزەنشتكردنی بینینە فەلسەفییەكانی تر بۆ مەرگ .ئەمە ئوستادێكی
هەڵوەشانەوەگەرانەیە كە مەرگە شتێ ئۆنتۆلۆژییە .ئەمە دەستەبەركردنی تێگەیشتنە
بۆ مەرگ كە لە بوونیا میتافیزیكیە .وەلێ ئەمە كۆی تێگەیشتنەكان نییە بۆ واتای
مەرگ و بەمەرگبوون .چونكە ئەم جۆرە تێگەیشتنە دێرێدایانەیە ئەوەمان پێناڵێت
چەند مەرگ لەتەك ژیاندا لە كۆنتراستدایە ،چەند مەرگ تەحەمولی ژیان دەكات یان
بەپێچەوانەوە.
وێڕای ئەوەی وترا با ئەوەش بڵێین كە دێریدا پێیوایە خوا بەوجۆرەی دەیەوێ ڕەفتار
دەكات و بۆ چۆنیەتی یان شێوەی ڕەفتاركردنەكانی پرسیار لە ئێمە ناكات ،هەروەها
هۆ بۆ ڕەفتاركردنەكانیشی هەرگیز نادۆزێتەوە .كەواتە خوا لەكاتی بڕیار وەرگرتن
هیچ شتێكی هاوبەشی لەگەڵ ئێمەدا نییە .ئەمەش بۆ دێریدا بەو مانایە دێ ئەگەر
خوا ئەوەی بكردایە ئەوا خوا نەبوو .واتە خوا لەبەرئەوە خوایە كە لە كەس ناپرسێت
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چی بكات و چۆنی بكات( .)23ئەڵبەتە دێریدا پێوەندیێك لەنێوان خوا و ئەویتردا
دەبینێتەوە .چونكە خوا بۆ دێریدا بریتییە لە گشت (هەموو) ئەویتر .ئەم ئەویترە،
دێریدا پێیوایە ،ئەویدەیەوێ دەیكات بێگەڕانەوە بۆئێمە ئەمەش لەبەرئەوەی خوا
وەك گشت ئەویتر بریتییە لە نهێنی( .)24نهێنیش هیچی هاوبەشی لەگەڵ ئێمە نییە
ئەگەرنا نهێنی نەدەبوو .ئەم بەنهێنیبوونەی خوا فۆرمێكی تریش بۆ خوا زیاد دەكات
كە ئەوەش بێدەنگییەكەیەتی .خوا بەرامبەر بە ڕەفتارەكانی بێدەنگی هەڵدەبژێرێ.
دێریدا بە هەناسەێكی فەلسەفییەوە لە ڕێگای كتێبەكەی كیێركگەردەوە خوا وەك
ترانسندێنس (مەزن ،بااڵ)ی ڕەها دەبینێ ،خوا وەك شتێ نهێنی دەبینێ ،پێوەندی
بە خواوەوە وەك ئەویتر ،بریتییە لە پێوەندی بە ئەویترەوە ،بەو ئەویترەی ڕەهایە،
ئەڵبەتە ئەم ئەویترە مەزنیشە .بەرپرسیاریەتی ڕەهاش ئەو بەرپرسیاریەتیەیە كە
هەیە بەرامبەر بەویتری ڕەها ،واتە خوا .بەمشێوەیە ،خوا وەك ئەویتر ،وەك
ئەویترێ ڕەها ،شتێ ترانسندێنس (بااڵ) و نهێنییە (.)25
بەمانایەكیتر ،بەنهێناوی بوونی خوا كاریگەری بەسەر مەرگیشمانەوە هەیە .مەرگی
ئێمە كە لەبنڕا نهێناوی و لوغزاویە بێئەندازە ڕەهایە .بەمجۆرە بێ دەستكاریكردنی
واتای مەرگ دەستكاریكردنی ئەو شتەیە كە ڕەها و نهێنییە .چونكە مەرگی ئێمە
لە نادیاری و لوغزا دەژی .مەرگی ئێمە لە نهێنیا پەنهانە .مەرگی ئێمە ئەو شتەیە
زانیاریمان لەسەری نییە هەربۆیشە ڕەها و ناڕوونە .ناڕوونی مەرگ ناسنامەی
ڕاستەقینەی مەرگە كە خۆی لە سڕێكدا قایمكردووە هەموانی گیرۆدەی خۆیكردووە.
بۆیشە مەرگ ڕووداوێكی زێدە گومڕا و نائاشكرایە .مەرگ دێ و ڕوودەدا كەبیەوێت.
ڕووداوی مەرگ ئازادییەكە تەنیا بە مەرگبوون دەبەخشرێ .واتە ،ئازادی ڕوودانی
مەرگ ،ئازادی نهێناویبوونی مەرگ مافێكە تەنیا بە مەرگ بەخشراوە.
هەر لێرە و تایبەت بەوەی الی سەرەوە بەرباسخرا ئەوەش دەڵێین ،دۆزی مردن
و نهێنی هەروەها پێوەندی نێوان مردن و جەستە دوو باسی گرنگن لە ڕیزی ئەو
باسانەی دێریدا لە كتێبی ناوبراودا دەرگای گفتوگۆیان لێدەكاتەوە .ئەڵبەتە لەگەڵێ
شوێن دێریدا دەچێتەوە سەر گفتوگۆی بۆچوونی هایدیگەر لە كتێبی «بوون و كات»
لەبارەی مەرگەوە .وەلێ ئەوی هایدیگەر لەو كتێبە باسی دەكات درێژەپێدانەوەیە
بە نەرێتی فەلسەفەی ڕۆژئاوا لەبارەی مەرگەوە ،بەتایبەت وتنەكانی ئەفالتون لە
دیالۆگی فیدۆ لەسەر مەرگی سوكرات ( .)26شایانیباسە ،هایدیگەر مەرگ وەك
شیاوی بۆ ڕۆح دەبینێ و لە جەستە جیای دەكاتەوە .بەاڵم هایدیگەر ئەوەمان بە
وردی بۆ شیناكاتەوە ئەوەی پێوەندی بە نهێنییەوەیە ئەوەیە كە ڕۆح یان خود
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لە پێوەندیدایە بە مەرگەوە .چونكە نهێنی مەرگ لەو ڕاڕاییەدایە كە لەتەكخۆیدا
دەیهێنێ .هەروەها بەهاتنی مەرگ جەستە و ڕۆح دەكەوێتە حاڵەتێك لە شپرزەیی
ئەوتۆوە كە پێوەندی نێوانیشیان ڕوو لە ترازان دەنێ.
بۆ زێتر شیكردنەوەی ئەوەی الی سەرەوە وترا دەڵێین ،دێریدا لەڕێگای تێگەیشتنی
هایدیگەر بۆ مەرگ ،مەرگی هەریەكە ،گفتوگۆی ئەو الیەنانە دەكات كە بە شیاوی
مەرگی گشت منێكەوە تایبەتە .ئەمەش بەو مانایەی هەرمنە و مەرگی خۆی لەگەڵ
خۆیەتی ،یان هەر منە بەرامبەر بە مەرگی خۆی بەرپرسیارە .گفتوگۆی ئەم شیاویە
گفتوگۆی واتای بەرپرسیاریەتیش دێنێتە پێشەوە .وەلێ تێگەیشتنەكانی هایدیگەر
بۆ مەرگ لەتەك تێگەیشتنەكانی لێڤیناس یەكناگرێتەوە كە بۆ پاتوچكە بووە بە
باس ( .)27چونكە لێڤیناس سێری مەرگ بەوجۆرەی هایدیگەر ناكات و پێیوانیە
مەرگ بریتیبێ لە مەرگی خۆژیان بەڵكو لێڤیناس بۆئەوەدەچێ مەرگ وەك ئەویتر
وایە ،وەك ئەو ئەویترەی لەناكاو دێ .كەواتە ،مەرگ بەپێیبینینی ئیتیكی لێڤیناس
بێ ،بكوژە یاخود دزی شەوە .كەوابێ لێڤیناس دەیەوێ ئەو سەیكردنەمان الدروست
بكات كە مەرگ وەك بكوژێ یان دزێ لە شەوداخۆی پیا دەكات و لەناكاودا دێ (.)28
بۆیە مەرگ لەم حاڵەتەدا شتێكە لە ئەویتر نەك لە خۆ .ئەمەش ئەو دەگەیەنێت
كە هزری لێڤیناس تایبەت بە مەرگ كە لەتەك هایدیگەردا یەكناگرێتەوە بۆئەوە
دەگەڕێتەوە لێڤیناس تێگەیشتنی بۆ مەرگ لەسەر بناغەی بیرۆكەی «ئەویترگەری»
بوونیاد دەنێ و ئیندڤیدوالیتێ لە مەرگا نابینێتەوە( .)29ئەو گرژییەش كە لەنێوان
بینینە ئیتیكییەكانی لێڤیناس و هایدیگەردا هەیە سەرچاوە و ڕوونكردنەوەی خۆی
هەیە و بەشێكی زۆری دەگەڕێتەوە بۆ بینینی ئۆنتۆلۆژیانەی هایدیگەر بۆ بوون
و مەرگ .لێڤیناس كە ئیتیك بە فەلسەفەی یەكەم دەزانێ نەك ئۆنتۆلۆژی ئەمە
سەرجەم بینینەكانی بۆ مەرگ و ژیان دەگۆڕێت .ئەو «ئەویتر»ەی لێڤیناس باسی
لێوەدەكات لە هزری هایدیگەردا ڕوو نییە و هەروەها بوونیادێكی ئۆنتۆلۆژی لە دازاین
(واتە بوون ،بوون لەوێ)دا هەیە ( .)30الی هایدیگەر مەرگ ئیندڤیدوالیزەی دازاین
دەكات( )31و ئەم مەرگە تاكییە شوێنی لە بووندایە و لەپێوەندیشدایە بە كاتەوە.
پێشەوەی الی خ��وارەوە وەك پێویستێك چەند سەرنجێك لەسەر فەلسەفەی
فینۆمینۆلۆژی لێڤیناس و الیەنی ئیتیكی ئەم فەلسەفەیە بەرباس بخەین و تونێلێكیش
لەنێوان واتای «ئەویتر» و دیاردەی مەرگ الی ئەم بیرمەندە هەڵچنین بەپێویستی
دەزانین دەست بۆ ئەو هەقیقەتە فەلسەفیە ڕاكێشین كە گەلێ لە توێژەرەوانی هزری
چ لێڤیناس و چ هایدیگەر دەركیان پێكردووە كە لێڤیناس ئیتیك نەك ئۆنتۆلۆژی
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كە یەكەم فەلسەفەیە ،دەكات بە بناغە بۆ تیۆریزەكانی ،هەروەها ئەم بیرمەندە
فەڕەنسیە بەڕەچەڵەك جووە كە لە بنەمالەیەكی ڕوسی جوو هاتۆتە دونیاوە هەر
لە زارۆكییەوە خولیای خوێندنەوەی بیبل (كتێبی موقەدەس) بووە و پێشئەوەش
كە دەست بە خوێندنەوەی فەلسەفە یان ئەدەبی كالسیكی ڕووسی بكات زۆر مەیلی
تەلمود (كتێبی عورف و عادەتی جووەكان) خوێندنەوەی هەبووە(.)32
با لەسەرەتاوە لەوێوە دەستپێكەین كە بۆچوونی فینۆمینۆلۆژی لێڤیناس كە
ئیتیكیین بۆ دێریدا سەرچاوەیەكی بەپیتبوون .ئەم دوو بیریارە فەڕەنسییە ،كە
هەردوو بە ڕەچەڵەك جوون (یەهودیین) و فەڕەنسیش نین (لێڤیناس لە لیتوانیا
هاتۆتە دونیاوە و دێریداش لە جەزائیر) ،لە ژێر كاریگەری هزری فینۆمینۆلۆژی
هاوچەرخی ئەڵمانیدا بوون ،كە دەكات هۆسڕل و دواتر هایدیگەر .ئیتیك بۆ لێڤیناس
سەرچاوەی فەلسەفەیە و یەكەم فەلسەفەشە ،واتە ئیتیك بۆ لێڤیناس پێش
ئۆنتۆلۆژی دەكەوێ .فەلسەفەواویكردنی شتەكان الی لێڤیناس ڕیشەیەكی ئیتیكی
هەیە .هەر لەسەرەتاشەوە توێژینەوە فینۆمینۆلۆژییەكانی لێڤیناس بۆ ئیتیك ڕووی
لە باسی «ئەویتر» كردووە و ئەو الیەنەی بەرباسخستووە تایبەت بووە بە تێمای
«ئەویتر» ،كە لە فەلسەفەی ڕۆژئاوا هەقی خۆی نەدراوەتێ( .)33بەبێگومانیشەوە
ئاماژە بەوەدەكەین كە كۆلەكەی ئەم ئیتیكە ئەو «ئەویتر»ەیە كە تووشی دەبین
یان ڕێ بەدیدەكەین (ڕووبەڕووی دەبینەوە) .فەلسەفەی ئیتیكی لێڤیناس بێ ئەو
ڕووبەڕووبوونەوەیە هەناسە نادات .ئەم ڕووبەڕووبوونەوەیە لەگەڵ ئەویتر مانا بە
بوونی ژوانێك دەدا دەبێ بە ڕیشەی ئیتیك .چونكە ئەم ئیتیكە تەنیا و تەنیا
كارلەسەر ڕووبەڕوویی دەكات (دەمووچاو بەرامبەر بە دەمووچاو)
وێ��ڕای ئ��ەوە ،ئ��ەوەی لێڤیناس لەڕێگای ئەو فینۆمینۆلۆژییە ئیتیكیەی كاری
لەسەركردووە ئەوەیە كە «ئەویتر» لەگەڵ «خۆ» یان «خود» دا ڕووبەڕوو
دەكاتەوە .بۆ لێڤیناس ئەمە دەكات؟ لێڤیناس ئەمە لەبەرئەوە دەكات ،چونكە
لە فەلسەفەی ئیتیكی ڕۆژئاوادا «ئەویتر» وەك «ئەویتر» قبوڵنەكراوە ،بەڵكو
وەك «هەمان» قبوڵكراوە .واتە «ئەویتر» وەك ئەوەی كە هەیە لە فەلسەفەی
ڕۆژئ��اوادا پەسەند نەكراوبووە .ئەم جۆرە فەلسەفەیە باوەڕی بە «من»ە (یان
خودە) تەنیا لە سنوری جیاكردنەوەی «من» لە «ئەویتر»« ،من» لە «تۆ».
واتە ،ئێمە ،من و تۆ ،نابین بەیەك بەهاوتابوونمان ،بەڵكو ئێمە هەین و دەبین
بە ناهاوتابوونمان (بەجیاوازبوونمان) ئەمەش بەو مانایە دێت كە من منم و تۆش
تۆی ،چونكە ئێمە لێكچوو نین .ئێمە دوو ڕوو (دەمووچاو ،سیما)ی جیاوازمان
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هەیە كە هەریەكە ڕوویەكی ترە« .ڕوو» بۆ فەلسەفەی ئیتیكی لێڤێناس بێئەندازە
مانای هەبووە .لەبەرئەوەی ڕووی «ئەویتر» لەبنڕا لە ڕووی «من» ناچێت .ئەمانە
دوو ڕووی جیان .ئەم دوو ڕووە جیایە بۆ هەمیشە ناهاوشێوەن وەلێ لەنێوان
ئەم دوو ڕووەدا خۆشەویستی هەیە ،ئەڵبەتە هەست بە «بەرپرسیاریەتی» و
«قەرزاری»ش .ئیتیكی خۆشەویستی ئەو دوو ڕووەی ڕاگرتووە ،ئەڵبەتە هەست بە
بەرپرسیاریەتەكەش بێمانا گرنگی خۆی بۆ ئەو پێوەندیە هەیە كە لە نێوان «من»
و «ئەویتر»دا دێتە سازاندن .واتە ،ئەو ڕووەی «من» هەمە ڕووی «تۆ» نییە و
نابێت ،ئەڵبەتە «تۆ» ش ڕووی خۆتت هەیە و هەربۆیشە ئێمە لێكنەچووین .بۆیە
ناشێت و نابێت ئێمە بەیەك بچوێنرێین .چوواندنی ئێمە بەیەكتر هەڵەیە .سمكۆ
سمكۆیە و ساكاریش ساكارە .سمكۆ و ساكار دوو شێوە ڕوویان هەیە كە وێكچوو و
هاوشێوە نین .بەاڵم ئێمە بە جیاوازی لە ڕووەكانمان دەشێت هەبین و ببین بە ئێمە.
ئەم جۆرە تێهزرینە فەلسەفییە بەسەر «من»ەوە لە بەرامبەر ئەوی تر كە «هەمان»
نییە فەلسەفەی ئیتیكی لێڤیناس لە هی كانت و هیگڵیش جیادەكاتەوە .ئەو
فەلسەفە ئیتیكیەی لێڤیناس باوەڕی پێبووە شتی «تایبەت»ی لە شتی «گشتی»ی
جیاكردۆتەوە .چونكە فەلسەفەكەی وابوونیادناوە كە «من» هەمان نەبێت.
بەواتایەكیتر« ،من» لەتەك «ئەویتر»دا هەمانشت نیم .هەمانشت نەبوونی «من»
و «ئەویتر» فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژی لێڤیناس لە فەلسەفەی مامۆستاكەشی،
هۆسڕل مەبەستە ،جیادەكاتەوە .ئەم جۆرە بناغە دانانە ئیتیكیە بۆ تێگەیشتن
لە «من» یان لە «خۆ» ڕێگای لەبەردەم نەوەی پاش-لێڤیناس كردەوە قسە
لە «ئەویترگەری» بكەن .ئەویترگەری باسی «جیاوازیسازی»ش دێنێتە پێشەوە.
چونكە «من» و «تۆ» كە جیاوازین ئەمە كوفر نییە بەقەدئەوەی مافی خۆمانە
و لە بوونیادماندایە ئەم جیاوازیە .لێرەوە دەكرێ هەردوو واتای «جیاوازی» و
«هەمان» بێتە گۆڕەپانی گفتوگۆی فەلسەفیەوە و بۆ ئەو مەبەستەش لێڤیناس و
لێڤیناسگەرەكان یادخرێنەوە .واتە تۆ خۆتی منیش خۆمم .بەمجۆرە ئێمە هەمان نین و
جیاین لەیەكدی .ئەم بایەخدانە بە «ئەویتر» لە هزری لێڤیناسدا موحاسەبەكردنێكی
فەلسەفیانەی فەلسەفەی ڕۆژئاواشی بەدەمەیەوە كە چۆن چۆنی ئەم فەلسەفەیە
مامەلەی لەگەڵ «ئەویتر» كردووە .بەاڵم نابێت الریمان لەوەدا هەبێت كە كۆششی
لێڤیناس بۆ جیاكردنەوەی «من» لە «ئەویتر» كۆشش بووە بۆ بەرپرسیاربوونی ئەم
«من»ە بەرامبەر بە «تۆ» وەك ئەویترێك .كەواتە ،بیرۆكەی بەرپرسیاریەتی الی
لێڤیناس لەسەر ئەو بناغەیە خۆی دادەمەزرێنێ كە «من» بەرامبەر بە «ئەویتر»،
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بەرامبەر بە «تۆ»ێك كە ئەویتری و جیای لە «من» ،بەرپرسیارم.
ئەڵبەتە ،نازداری فەلسەفەی ئیتیكی لێڤیناس لەمەڕ «ئەویتر « لەوەدایە لەناواخنیدا
وتارێك تایبەت بە «بەرپرسیاریەتی» حەشاردەدا .لێڤیناس وەك جوو ،وەك ئەوەی
قوربانی ئەویترە ،ئەویتری نازی ،ورد لە چەمكی «بەرپرسیاریەتی» دەگات(.)34
بۆیە جەغتكردنی لە بەرپرسیاریەتی بەرامبەر بە ئەویتر بەشێك لە ڕووبەری فەلسەفەی
ئیتیكی لێڤیناس داگیر دەكات .ئەم بەرپرسیاریەتیەی لێڤیناس جەغتگیری لەسەر
دەكات كەلێن ناخاتە نێوان «من» و «تۆ»وە ،چونكە بەپێی ئەو فەلسەفەیەی ئەم
بیرمەندە كاری لەسەر دەكات كە «من» لە «تۆ» جیام ئەم جیاوازیە ترسێك نییە
بۆ سەر «تۆ» .بۆیە بیرۆكەی بەپرسیاریەتییەكە لێرە «من» منم و «تۆ»ش تۆی
دەپارێزێت .گەر هەموو «من»ێك خۆی بەرامبەر بە «ئەویتر» بە بەرپرسیار بزانێ
ئیتیكی جیاوازی بۆ سەر هیچ یەكێكمان مەترسیدار نابێت .واتە فەلسەفەی ئیتیكی
لێڤیناس ناتوانێ منێك دروست بكات كە بكارێك بەبێ ئەویتر هەڵ بكات .ئێمە
جیاین بەاڵم هەین .ئێمە هەین چونكە جیاین چونكە هەمانشت نین .تەنانەت «من»
بۆ لێڤیناس جیاواز نییە ،واتە «ئەویتر» نییە« ،ئەویتر»یش ئەویتر نییە(.)35
مەبەستی لێڤیناس ئێمە هەریەكە خۆمانین لەبەردەم «ئەویتر»دا.
كاركردنی بەشێك لە بیرمەندانی پۆستمۆدێرنەش لەسەر «ئەویتر»« ،جیاوازیسازیی»
و «ناهەمانشتی» لەگەڵێك الوە قەرزاری فەلسەفەی ئیتیكی لێڤیناسە .چونكە
لێڤیناس وەك قوربانی «هەمانشتی» ،ئەوەی كە هەموو وەك یەكبین ،هاوشێوە
و لێكچووبین چاك لەوە دەگات باس لە «من» بێ باس لە «ئەویتر» شیاو نییە.
نكۆڵی لەوەش ناكرێت گەر بڵێین :ئەم «هەمانشت»ییە لە فەلسەفە و سیاسەتی
ئەوروپا كێشەیەكی زۆری خستەوە و پێویستی بە هەڵوێستەبوو ،هیچنەبێت لەالیەن
هزربەتەندروستان ویژدانباشانێكی وەك لێڤیناس یان دێریداوە .مەگەر هۆلۆكۆست،
ئەو كێشەیەی بەدووی تاكڕوویدا وێڵبوو ،كە دەیویست هەموو هاوشێوە بین و یەك
ڕوومان هەبێت ،یەكێك نییە لە دیوەكانی ئەو كێشەیە؟ لەوە گرنگتر كە باسكرا
ئەوەیە ،ئەو فەلسەفەی ئیتیكەی لێڤیناس داكۆكی لێدەكات ئەو فەلسەفەیەیە
بەدووی شوێنێك دەگەڕێت بۆ كەسی غەریب ،كەسی نامۆ و بێگانە ،ئەو كەسەی لە
ئێمە نییە و لە ئێمە ناكات .بۆیە یەكەمین ئەركی ئیتیكی لێڤیناس بۆ دامەزراندنی
ئەمجۆرە ئیتیكە ڕووكردنە لە «ئەویتر» ،سێركردنی «ئەویتر»ە ،داكۆكیكردنە
لە «ئەویتر» و خۆ بە بەرپرسیارزانینە بەرامبەر بە «ئەویتر» .هەرلەبەرئەوە
فەلسەفەی ئیتیكی لێڤیناس پڕ بەدونیاێك دەقیژێنێت و دەڵێ :مەمكوژە .لێڤیناسی
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جوو ،لێڤیناسێ كە كراوە بە «ئەویتر» دەیەوێ هەبێ و بژێت .ئەم لەرێگای ئەم
بینینانەوە دەیەوێت زەمینە بۆئەوە دروست بكات هیچی تیانییە كە ئەم «ئەویتر»
بێ .واتە ئەم كە هەیە و «ئەویتر»ە ،ئەمە مەترسی نییە بۆ سەر كەس .ئەم ،واتە
لێڤیناس ،مەبەستدارە لەوەی «ئەویتر» بێ و پەسەندكراویش بێ .بە «ئەویتر»
بوون ڕەوایە ،پێویستیێكی بوونی «تۆ»یە« .تۆ» كە ئەویتری ئەمە شیاوییە نەك
ئەستەمیی وەلێ سااڵنێك لە ڕۆژئاوا دۆزێك هاتەگۆڕێ ئەویتربوونی حەرامكرد.
هاوشێوەبوون و لێكچووی تاكە ئیتیكێكی سیاسی و كەلتووری بوو كە ڕۆژئاوا باوەڕی
گەورەی پێبوو .ئێستاش ئەویتربوون و لە ئەویتر نەكردن هەر لەژێر هەڕەشەدایە.
ئەو ئیتیكە سیاسییەی لەئێستادا لە جیهاندا گەشە دەكات زۆرتر ڕووەو ئاڕاستە
پێچەوانەكە گەشە دەكات .لە گەلێ كۆمەڵگا تا هەنووكەش ئەویتر ناپەسەندكراو
و پێشوازی لێنەكراوە .تائەمڕۆش كەلتووری بااڵ هەوڵی قۆرخكردنی گشت ئەوانیتر
دەدا و هەر هەموو بەیەك جۆر ڕەنگ دەكات و دەخوازێ یەك سیما و خەسڵەتیان
هەبێ و بدرێتێ.
«ئەویتر» كە لە ه��زری لێڤیناسدا الیەنێكی هێجگار پرشنگدارە مۆڵگەی
ڕووبەرووبوونەوەیە لەتەك دەرەوەی «خۆ»دا ،لەتەك ئەوەی پێیدەڵێن «من»دا.
وەلێ چۆن لەتەك «ئەویتر» ڕووبەڕوودەبیتەوە ،چۆن «ڕوو»ی خۆتی نیشاندەدەی
ئەوە «تۆ»ی ئەوە دەكەیت نەك كەسێكی تر .كەوابێ دەبێت بزانیت كە «تۆ»
چیدەكەیت و چۆنی ئەو شتە دەكەیت .ئەوەی دەیكات ئەوە «تۆ»ی ئەو شتە
دەكەیت نەك كەسێكی تر .بۆیە «ت��ۆ» هەمیشە بەرامبەر ب��ەوەی دەیكەی
بەرپرسیاری .هەریەكە لە كرداری خۆی بەرپرسیارە .بەرپرسیاربوون لە كرداری خۆ
و خۆ بەرپرسیارزانینیش بەرامبەر بە «ئەویتر» كێشەیەكی گەورەی بەرپرسیاریەتیە
كە تاهەنووكە وەك خۆی ماوەتەوە .ئیتیكی بەرپرسیاریەتی لەگەڵ مێژووی
بەرپرسیاریەتیدا هاتۆتە كایەوە .بەاڵم چەند ئەم ئیتیك و مێژووە لەتەك یەكدا
هەڵدەكەن ڕوون نییە .ڕوون نییە چەند ئێمەی بوونەوەر لە بەرپرسیاریەتییەكانمان
حاڵیبووین ،هەروەها چۆن ئەم حاڵیبوونە پراكتیزە دەكەین .بۆیە هەڵە ناكەین
بڵێین :ئایندەی ئیتیكی بەرپرسیاریەتیمان ناڕوونە و تابڵێی تەڵخیشە .چونكە
مرۆڤی تازە كەمتر دەروەسی ئیتیك دێ .ئیتیك بۆ مرۆڤی سەردەم شتێكی وەزیفی
و سەرپێیە .ئیتیك لەوەكەوتووە پێوەندیداربێ بە باوەڕ یان بە ویژدانەوە .سییەكانی
ئیتیكی نوێ پڕە لە ویژدانی هەلە و باوەڕی خراپ.
لێرەوە دەمانەوێ بۆئەو سێركردنە بچین كە ئیتیك ئەو مانایەی لە ژیانماندا نییە.
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ژیانی ئێمە پتر خۆی لەگەڵ نائیتیكیدا (بێڕەوشتی) دەكونجێنێ .وەكیتریش ئیتیك
بووە بە شەڕی نێوان واژە و واتاكان .ئاكار و ویژدانی ئێمە كە پشتی لە ئیتیك
كردووە خۆی بە هەندێ زاراوە و مانای پەلە و سەرپێییەوە سەرقاڵكردووە كە
ئیتیكی نین .بۆیە سەختە لەم بارودۆخەدا بكارین لە واتای ئەرك یان بەرپرسیاریەتی
بگەین ،چونكە لەبنەڕەتدا ئێمە لە مافی خۆمان و لەوەش كە پێیدەڵێن باشە ناگەین.
بەكورتی ویستمان ،ویست بۆ باشە ،لە ئێمەدا ڕۆژب��ەدوای ڕۆژ ڕوو لە الوازی و
كەمیدەنێ.
كاتێ لە فەلسەفەی ئیتیكی لێڤیناس قووڵدەبینەوە دەبینین لێڤیناس دەیەوێ
فێری دوو شتمان بكات یەكەم تێگەیشتن لە «بەرپرسیاریەتی» و ئەویتریش لە
«كرانەوەی» .لێڤیناس لەڕێگای ئەو ئیتیكەوەی باوەڕی پێیەتی دەخوازێ ملكەچمان
بكات بەوەی كە لەمیانەی ئەویترەوە لە خۆمان بگەین .باشە ئێمە چۆن دەكارین
ئەمە بكەین؟ ئێمە تەنیا دەكارین ئەمە لەڕێگای دانپیاهێنانەوە بیكەین ،دانپیاهێنان
بەویتر ،دانپیاهێنان بەو ئەویترەی نامۆ و غەریبە ،ئەو ئەویترەی كە دەشێ ڕەش
بێ یان جوو یاخود بستەبااڵ یانیش قەرەج یاخود ئافرەتێك .كەوابێ شەرم نییە كە
ئێمە قەرەج بین یان ئافرەت بین ،یانیش سەرڕەش و تایبەت بین .ئێمە تایبەتین
چونكە وەك ئەویتر نین و ئەویتریش وەك ئێمە نییە .ناشێت ئێمە هەموو جوان بین
یان پیاو بین ،یاخودیش سپیپێست بین دەكرێ شتیتر و كەسیتریش بین .بۆیە ئەو
جیهانەی لێڤیناس لە فەلسەفە فینۆمینۆلۆژیەكەیدا چێیدەكات جیهانێكە بۆ هەموان،
هەموان بەهەموو جیاوازییەكانمانەوە شوێنمان تیایدا دەبێتەوە .بەبێگومانەوە
ئەو جیهانەی لێڤیناس قسەی لەسەر دەكات جیهانێكە پێچەوانەی ئەو جیهانە
ترانسندنتالییەی مامۆستاكەی نەخشەی بۆ داناوە .چونكە جیهانی ترانسندنتالی
(بااڵ) كە جیهانی هۆسڕل بوو ،جیهانێكە منێ ترانسندنتال دایدەڕێژێ .ئەمەی
هۆسڕل بناغەی بۆ دادەنێت كار لەسەر بەتەنیا «من» دەكات و «من»ەكان هەموو
پێكەوە یەك شتی هاوبەشیان هەیە ئەوەش «خود»ە .بەاڵم لێڤیناس وایدەبینێ
ئەمە دیتنێ فینۆمینۆلۆژیانەی ئایدیالیستیانەیە .كەواتە لە فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژی
ترانسندنتالیدا ئیتیكی «ئەویتر» شوێنی بزرە و باس لەم جۆرە فەلسەفەیەدا باسە
لە «هەمان».
ئێستا لەرێگای ئەو خستنەڕووەی فەلسەفەی ئیتیكی لێڤیناسەوە كە الی سەرەوە
كارمان بۆ كرد دەكارین بەو ئاكامە بگەین لەسەر واتای مەرگ كە مەرگ بریتییە
لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ «ئەویتر»دا .مەرگ بریتییە لە مەرگی «ئەویتر» و
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ئەمەشە خاڵی جیاكارەی نێوان هایدیگەر و لێڤیناسە لەبارەی مەرگەوە (،)36
هەرئەوەشە لێڤیناس لە دێریداش جیادەكاتەوە .بەواتایەكیتر ،مەرگ بریتییە لە
«ئەویترگەری» .مەرگ دێ و وەك ئەویتر خۆی پیادەكات هەروەك الی سەرەوەش
ئاماژەمان پێدا .ئەم تێگەیشتنە لێڤیناسیە بۆ مەرگ پێچەوانەی بینینی دێریدایە
كە بینینێ فەلسەفی -ئۆنتۆلۆژیانەی هایدیگەرانەیە .بینینی دێریدا كە خۆی لەسەر
بناغەی بینینی هایدیگەر دەسازێنێ بینینێكی ئیندڤیوالیە (تاكییە) .ئەو ئیتیكەی
لێڤیناسیش كاری بۆ دەكات دێریدا پێیوایە میتافیزیكیە .الی لێڤیناس بوون
سەرچاوەی مانا نییە و مانا لەودیو بوونەوە دێتەكایەوە ،واتە هەیە .هەر بۆنمونە خوا
بوونی دەكەوێتە دەرەوەی بوونەوە ئەمەش جۆرە ڕەتكردنەوەیەكی هایدیگەرانەی
پرسیاری بوونە .چونكە پرسیاری بوون لەناو پرسیاری «ئەویتر» خۆیدەبینێتەوە
بۆیە «ئەویترگەری» شوێنێكیشە بۆ پێوەندی بە خواوە ،بۆیە ئەزموونی مەرگ الی
لێڤیناس بریتییە لە ئەزموونی مەرگی «ئەویتر»(.)37
ئەو سەیركردنە دێریداییەی الی سەرەوە باسمان كرد ،كە بەخۆی گەشەدانە بە
سەیكردنێكی هایدیگەرانە بۆ مەرگ ،ئەوەشی تیابەدیدەكەین كە دێریدا زۆر بایەخ
بە مردن وەك مردنی هەریەكە دەدا .واتە كەس مردنی ئەویتر ناكارێ بژی و كەس
ناتوانێ مەرگ لەویتر وەرگرێ( .)38دێریدا بۆ زۆرتر ڕاڤەكردنی بینینییەكانی لەمەڕ
مەرگ دەگەڕێتەوە الی هایدیگەر و جارجارەش لێڤیناس و بۆئەوەش دەچێ كە
مەسیحایبوونی پاتوچكە لە مەسیحایبوونی هایدیگەر و لێڤیناس جیایە (.)39
گەر ئەوی وتمان لە ڕوانگەی هایدیگەر -دێریداییانەوە فەلسەفاویكەین دەڵێین:
مەرگ هەیە و یەك جاریش دێ .مەرگ قەرز ناكرێ و جێگۆڕكێشی پێناكرێ .مەرگ
دێ وەك ئەوەی كە هەیە .مەرگ وەك خۆی ،لەو فۆڕم و شقلەی كە دێت دەبێ
پێشوازی لێ بكرێت .لەبەرئەوەی ڕوون نییە كەی دێ و چۆنیش دێ .ئەڵبەتە هەر
ئەوەشە لوغزی گەورەی بوونی مەرگ .مەرگ بێ ئەم لوغزە ناژی .مەرگ تا ماوە
لەسەر ئەم لوغزە ،كە جەوهەری بەنهێنیبوونەكەشیەتی ،مشەخۆرە .مشەخۆری
مەرگ لەسەر بەلوغزبوونی خۆی بەنهێنیبوونەكەی دەپارێزێ .بۆیە كەم شت هەیە
هێندەی مەرگ لوغزاوی بێت ،هێندەی مەرگ نهێناوی بێت .مەرگ كە تەنیا شوێنپێی
خۆی هەڵدەگرێتەوە دەستەمۆ ناكرێت .چونكە كەس فریای ئەوە ناكەوێ لەتەك
مەرگدا چەن و چوون بكات .مەرگ نادیموكراسیترین دیاردەیە لە بووندا .بۆیە
ئێمە ناپەرژێینە سەر ئەوەی مەرگ بوەستێنین و لەكاری بخەین .ئەوەی ئێمە
وەستاندوومانە و لەكاریشمان خستووە مەرگی ڕاستەقینە نەبووە .بەپێی ئەوەی
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مەرگ تەنیا دەمڕاستی خۆیەتی ئەستەمە لەگەڵ ئێمە سازش بكات .سازشی و مەرگ
دوو شتی لێكەوە دوورن .چونكە مەرگ كەی بیەوێت دەستبەكارە و زێدەچاالكیشە.
ئەمەش بەو مانایەدێت كە ئێمە ناكارین فشار بخەینە سەر مەرگ .ئەوەی لەمەرگدا
زێدەشوێنی سەرنجدانە ئەوەیە كە مەرگ پەككەوتە و الواز نییە .مەرگ تابڵێی گورج
و بزێوە .مەرگ خۆی كاری خۆی دەكات و هەڵسوڕاوی نییە .وەلێ فەرمانەكانی
میتافیزیكین .ئێمە ناكارین تەگەرە لەبەردەم فەرمانەكانی مەرگدا دابنێین .ناپەرژێینە
سەرئەوەی مەترسیبین بۆ سەر مەرگ .بەپێچەوانەوە ئەوە مەرگە كە مەترسییە
بۆسەر ئێمە .سەرزەنشتكردن و بوخزاندنی مەرگ هیچ لە كردەی مەرگ ناگۆڕێت.
مەرگ كە بێباك و بێدەروەسە لەبەرئەوەیە چۆنی بوێ ئاوا دەیكات و كەی بیەوێت
ئەو دەمە دێت .هەر بۆیەش بێدەنگبوون لەئاست مەرگ ،هەڵوەستەنەكردن لە ئاست
كارایەتی مەرگ تاكە شیاوییەكە كە بۆ ئێمە ماوەتەوە .لێرە مەبەستمان لە ئێمە
ئەو ئێمەیەیە كە لەچاوەڕوانی مەرگدایە .چونكە هەموو لە چاوەڕوانی مەرگداین.
ئێمە ناكارین پشت لە مەرگ بكەین ،ئێمە تابڵێی مەرگمان بیرە بۆیەش بەردەوامین.
بەردەوامین بەومانایەی كە بكارین فریاكەوین پێشئەوەی مەرگ زەفەرمان پێبەرێ.
مەرگ كە ئاستەنگە لەبەردەم گەشەی هەمیشەیی حەزەكانمان تابڵێی واقیعیبینە.
چونكە مەرگ خەمخۆری كردەكانی خۆیەتی .ئێمە دەتوانین مەرك وەك خەمسارد
و خۆپەرستێ وێنە بكەین ،وەلێ مەرگ لەرادەبەدەر دڵسۆزی بەئاكام گەیاندنی
بەرپرسیاریەتی خۆیەتی .بەڵێ بڕێكی زۆر لە مەرگەكان پێویستە بێن و لەكاتی
خۆشیاندا دێن ،وەلێ مەرگ هەروەك زیانبەخش و خەمساردیی تەماشا دەكرێت.
بەاڵم ئەوەی لەمەرگا جێیتێڕامانە ئەمە نییە ،بەڵكو ئەوەیە كە مەرگ گوێنەدەر و
تایبەتمەندە .بەڵێ مەرگ سامناكە وەلێ شتێكی ئەوتۆ لەگەڵ ئەم بەسامناكبوونەی
مەرگدا ناكرێت .ناتوانرێت مەرگ بمرێنرێت .دەكرێت مەرگەكان تاوتوێكرێن و هەروەها
پۆلیشكرێن ،بەاڵم لەكۆتاییدا هەر ناوی مەرگی لێدەنرێ .ئەمەش ئەوەدەگەیەنێت
كە مەرگ ئەو شتەیە كە هەمیشە گومانی لەسەر دادەنرێ .كۆی پرۆسەی مەرگ
لە ئەركێكدا خۆی دەبینێتەوە ئەستەمە لێیبگەین ئەمەش زۆرجار وادەكات مەرگ
وەك نادادپەروەر ببینرێ ،وەلێ مەرگ بێباكە لە ئاوەڵناوەكانی ئێمە .ئێمە بێئەندازە
ئازادین لە دروستكردنی ئاوەڵناو بۆ مەرگ ،بەاڵم چەند ئاوەڵناوەكانی ئێمە لە
بزاوت و كارایەتی مەرگ كەم دەكەنەوە ئەمە پێویستە بۆ ئێمە ببێ بە پرسیار و
شوێنی تێفیكرینێكی بەردەوام .ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت تیشكخستنەسەر مەرگ
تیشكخستەسەر ئەستەمییە .جەنگی ئێمە تاهەتایە لەتەك مەرگا بڕەوی هەیە و
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دەشبێت ،وەلێ ئەوە هیچكات لە ئاماری مەرگ كەم ناكاتەوە .مەرگ ئاماری خۆی
هەیە .مەرگ بیركاری (ماتماتیك ،ڕیازیات)ی تایبەت بەخۆی چێكردووە بەئێمە
تێكنادرێت .ئێمە و مەرگ واتە ئێمە و دەسەاڵت ،بەاڵم شای دەسەاڵتەكان .ئێمە
لەبەرئەوەی لە مەرگ دەترسین و زۆریش حەزمان بەچارەی نایەتەوە ،بۆیە بە
كینەین لە مەرگ ،بەاڵم مەرگ ئەوە ڕەچاو ناكات چۆن ئێمە تێیدەڕوانین .مەرگ یەك
بۆچوونی هەیە كە ئەوەش بەجێگەیاندنی فەرمانێكە تەنیا خۆی تێیدەكات .كەواتە
ئەوە مەرگە ئاستەنگە نەك ئێمە .ئەوە مەرگە كە ناوەڕۆكدارە نەك ئێمە .ئێمە لە
هەل (فورسەت) دەگەڕێین خۆمان لە مەرگ قوتار بكەین .خۆقوتاركردن لە مەرگ خۆ
قوتاركردنە لەوشتەی تێیناگەین .ئێمە مەرگناس نین و بۆیە مەرگ دەكارێ كەی و
چۆن بیەوێت زەفەرمان پێبەرێ .زەفەربردنی مەرگ بێوێنە تایبەتە .ئەمەشە زۆرجار
وادەكات هەمیشە لەكاتی هەنگاو هەڵگرتن بەرەو ئایندە مەرگمان لەبەرچاوبێ .ئێمە
شتە ئایندەییەكانمان بێ مەرگ ناژین .مەرگ لە ئێستا و دواتریشماندا نیشتەجێیە.
ترسی بنەڕەتی ئێمە لە مەرگ ترسە لەوەی نەبا مەرگ بێ ،نەبا ئەوەی كردومانە،
ئەوەی نەخشەمان بۆ داناوە ،لەالیەن مەرگەوە سەروژێر بكرێت .ئێمە بێ ئەندازە
لە مەرگ دەترسین .دەترسین چونكە ئاشكرا دەزانین مەرگ بوێرە .بوێری مەرگ
ناگێڕدرێتەوە .بوێری مەرگ لە ناوەڕۆكەكەیدایە .ئەڵبەتە بەهانە هێنانەوەش بۆ
مەرگ وەك ڕێگریوایە .هەروەك ئەوەی كە ئێمە ناكارین بەهانە بۆ مەرگ بێنینەوە
ناكارینیش ڕێگری لێ بكەین .چونكە ئەوە مەرگە لەخودی خۆیدا ڕێگرە ،ڕێگری لە
مەرگەوە بۆ ئێمە ماوەتەوە .ئێمە لە مەرگەوە فێری ئەوەدەبین ڕێگری چییە و چۆن
ئیش دەكات .هاوكات بوونی مەرگ لەیەكحاڵەتدا پاساو دەكرێت ئەوەش كە مەرگ
مەرگە نەك شتێكیتر .مەرامی مەرگ لە ئەركە نرانسندنتالیەكەیدایە كە بەكەس دڵی
لە لێدان ناوەستێ .بۆیە نابێ بیر لە ڕێگری بكەینەوە .ئەمە ستایشكردنی مەرگ نییە
چونكە ،هەروەك وتمان ،مەرگ بێباك و بگرە نادادپەروەریشە .مەرگە كە هانماندەدا
بژین و چاالكیشبین لە ژیاندا ئەمە بۆئەوەیە تا فریای ئەوە بكەوین كە پێش ئەوەی
مەرگ زەفەرمان پێببات بیكەین .ئەمە گەورەترین الوازی ئێمەیە هەروەها دڵنیاشمان
دەكاتەوە هیچ لەتەك مەرگا ناكرێ .بۆیە ناوزڕاندنی مەرگە كارێكی هێجگار هیچگەرایە
و پێویستە دەستی لێهەڵبگرین .مەرگ ،خودی پرۆسێسكە ،ڕەنگە بەدگومانیمان تیا
بسازێنێ وەلێ مەرگ لە خودی خۆیدا تەنیا بەتەنگ ئەوەوە دێ كە دەیكات .مەرگە
ئوستادی بەرپرسیاریەتیە .ئێمە كە لە مەرگ دەترسین لەبەرئەوەیە دەمانەوێ مەرگ
بە كاری خۆی هەڵنەسێ ،بەاڵم لەوەحاڵینین كە مەرگ لە هەوای ئیتیكی خۆیەتی.
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ئیتیكی مەرگ لەڕادەبەدەر بااڵیە و ناشێ دەستكاری بكرێ .ئیتیكی لەمجۆرە كە
لەبنڕا لێوانلێوە لە ترانسندێنس جێیسەرسوڕمانی هەرهەموومانە .ئیتیكی مەرگ
ختووكەی ژیان دەدا و كەی بیەوێت بە ژیان ئێژێ :بەسە .هاوكات ئیتیكی مەرگ
قابیلی ڕەخنەكردن نییە .ئیتیكی مەرگ چارەی ڕەخنەی ناوێ .هیچ نەبێ لەو
جۆرە ڕەخنانەی بە مەرگ دەڵێ :تۆ بۆ هاتی ،هاتنەكەت ناوەختبوو ،لەكاتی
خۆیدا نەهاتی .ئیتیكی مەرگ تا ئەو شوێنە دڵساف و نەرمونیانە كە مەرگ،
ئیتیكەكەی ،وەك خۆی قبوڵ بكرێ و پێشوازی لێبكرێ .بەكورتی ئیتیكی مەرگ
بەجۆرێ سازاوە حەز ناكات كەس دەستبخاتە كاریەوە .خۆشی بەوەنایەت ئێمە
دەست لەكاری وەردەی��ن .ئیتیكی مەرگ خووی بەوە گرتووە كە خۆی دەزانێ
چی دەكات و ئەمجار چۆنیشی دەكات .ئیتیكی مەرگ هیچكات لەگیانەالدا نابێ.
ئیتیكی مەرگ سەرووی گشت ئیتیكەكانی ترە چونكە ئیتیكێ تابڵێی میتافیزیكییە.
ئەڵبەتە مایەی خۆشحاڵیە بۆ ئیتیكی مەرگ كە سەرووی گشت ئیتیكەكانی ترە
و هیچ ئیتیكێكی تر ناكارێ زەفەری پێبەرێ .ئەو كە خۆی بە هەقبێژ و ڕاستڕەو
دەزانێ بەگژ ئێمەدا دەچێتەوە ،ئێمە ،كە نامانەوێ بمرین .ئەمە كە ڕاستییەكەو
پەردەپۆش ناكرێ مەرگیش لێی بەئاگایە .بۆیە مەرگ بە ڕەفتارەكانی هۆشیاری
ئەوەماندەداتێ بەگژاچوونەوەی من ناشیاوە .ئێمە دەكرێ لە میانەی تێگەیشتنی
خۆمانەوە بۆ مەرگ بۆئەوە بچین كە بەگژاچوونەوە و ڕەتكردنەوەی مەرگ شتێكی
هەمیشەییە ،وەلێ ئەمە ناوزڕاندنی مەرگە ،ناوزڕاندنی ئەو ئەركە میتافیزیكییەیە
مەرگ هەڵدەستێپێی .بۆیە ئێمە نابێ غەدر لە مەرگ بكەین دەبێ تێیگەین .كە
لە مەرگیش گەیشتین بەدڵنیاییەوە لەوەشدەگەین كە مەرگ بێوێنە نادیارە .ئیشی
مەرگ لە نادیارەكەیدایە .مەرگ نادیارنەبێ ناكارێ هەبێ .هاوكات مەرگ لەسەر ئەم
بەنادیاریەی خۆی دەژی .جەغتدەكەینەوە ،مەرگ لەبەرئەوە نادیارە تا بتوانێ هەبێ،
بۆئەوەی ئیشی خۆی ئەنجامدا.
هاوكات لەتەك ئەوەی الی سەرەوە وترا ئەوەش دەڵێین :بەپێی ئەوەی دێریدا لە
نووسینەكەیدا گرنگییەكی زۆر بە ڕوونكردنەوەی واتای مەرگ دەدا ئەو وێنەیەشمان
لەال دروست دەكات كە مردن چەند شێوەیەك وەردەگ��رێ .واتە ڕاستە مردن
خودی پرۆسێسەكە تاكییە و بریتییە لە نەمانی تاك ،واتە نەمانی كەسێك لە
ژیاندا ،بەاڵم ئەم نەمانە دەكرێ شێوە وەرگرێ .ئەو شێوانە بەبێگومانەوە لە:
مردن لە شێوەی خۆكوشتن (ئینتیحار) ،مردن لە شێوەی شەهیدبوون ،واتە مردن
وەك شەهیدێك ،هەروەها مردن لە شێوەی لە سێدارەدان و دواهەمیشیان مردن
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لەشێوەی كوشتن (تیرۆر) بریتین .بەاڵم ئەم شێوانە بەدەرنین لە خۆگرێدانەوەیان
بە بەرپرسیاریەتییەوە.
وەلێ پێشئەوەی ئەوەی الی سەرەوە وتمان گفتوگۆ بكەین دێینەوە سەر الیەنیەكیتر.
بۆنمونە ئەوەی لە نووسینەكەی پاتوچكەدا بۆئێمە بابەتی تێڕامانێكی هێجگارە زۆرە
تایبەت بە مەسەلەی بەرپرسیاریەتی ،كە درێداش گفتوگۆی نەكردووە ،ئەوەیە كە
پاتوچكە لە نووسینەكەیدا واتای بەرپرسیاریەتی لە چوارچێوەی ئەوروپادا قەتیس
دەكات .بۆنمونە كاتێ پاتوچكە بەرپرسیاریەتی تەنیا لە مەسیحایەتدا دەبینێتەوە
ئەمە بۆخۆی نەبینینی مێژووە لە چوارچێوەیەكی گەردوناوییدا .مێژووی ئەوروپای
كە بریتییە لە چەندین حاڵەتی وەك بەرفڕاوانگەری و داگیركردن و زەوتكردنی خاك
و مافی ئەویتر ئەمانە بە قووڵی لەالیەن پاتوچكەوە بەرباسنەخراون یان جوگرافیای
غەیرە ئەوروپای الی پاتوچكە گفتوگۆی فەلسەفی یان سیاسی وردی ئەوتۆی
بۆنەكراوە.
ئەڵبەتە نكۆڵی ناوێ گەر بوترێت ،فەلسەفەی هەڵوەشانەوەگەری ،یان تێگەیشتنی
فەلسەفی دێریدا بۆ بەرپرسیاریەتی ،هەوڵدانە بۆ بەستنەوەی بەرپرسیاریەتی
بەوەی پێیدەڵێن خودی خۆ ،واتە بەرپرسیاریەتی هەوڵێكە بۆ بەرپرسیاریەتی بۆ
خودی خۆ (كە من دەكات) .ئەم بەرپرسیاریەتیەش لەمیانەی خودی خۆوە بەرەو
ئەویتر گەشە دەكات( .)40ئەم گەشەكردنەش لە فۆڕمی جۆرە خۆقوربانییەكەوە
دەستپێدەكات .با لێرە ئاماژە ب��ەوەش بكەین كە لەم نووسینە فەلسەفیەی
دێریدادا واتای وەك قوربانی ،ئەویتر و بەرپرسیاریەتی تا ئەندازەێزۆر لەیەكتر
تێهەڵكێش دەكرێن .قوربانی قوربانیدانە لەپێناو ئەویتر و لەپێناو بەئاكام گەیاندنی
بەرپرسیاریەتی .بۆنمونە ،دێریدا كردەی بەقوربانیكردنی ئیسحاق لەالیەن باوكییەوە
وەك بەرپرسیارێك بەرامبەر بە خوا تەماشا دەكات .ئەوەی جێی سەرنجە لێرە
ئەوەیە كە دێریدا بەرپرسیاریەتی لە ڕوانگەی مەسیحایەتەوە وەك بەرپرسیاریەتی
بەرامبەر بە «گشت ئەویتر» دەبینێ( .)41بۆیە دێریدا لە دوا بەشی كتێبەكەی
(فەسلی چوارەمی) باس لە مەسەلەی زێدە ئاڵۆزی ڕەوشتی ئاینیی دەكات و
ناویدەنێت «گشت (هەموو) ئەویتر و گشت ئەویتر» .لێرە دێریدا باس لە خوا
دەكات وەك گشت ئەویتر .بۆنمونە ئیبراهیم خۆی وەك بەرپرسیار بەرامبەر بەگشت
ئەویتر ،ئەویتر وەك خوا ،نیشاندەدا ( .)42لەڕوانگەی فەلسەفی دێریداوە ئەم
بەرپرسیاریەتیە بەرپرسیاریەتیە بەرامبەر بە گشت ئەویتر .لەم حاڵەتەدا جەوهەری
شتەكان الی دێریدا خۆی لەسەر ئەو بیرۆكەیە بوونیاددەنێ كە قوربانیدان بۆ ئەوی
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تر بریتییە لە قوربانیدان بۆ ئەوانیتریش هەروەها بەرپرسیاریەتی بەرامبەر بە ئەویتر
بەرپرسیاریەتییە بەرامبەر بە ئەوانیتر .دێریدا لە میانەی گفتوگۆكردنی مەسەلەی
بەرپرسیاریەتی لەمڕوەوە جەغتلە گفتوگۆی لێڤیناس دەكات و ئەمەش وادەكات
دێریدا پشتگیری لە بەرپرسیاریەتی لە گشت (هەموو) ئەویتر یان ئەویترەكان بكات.
شیابووبونی بەرپرسیاریەتی بۆ دێرێدا مەسەلەیەكی زێدە ناوەڕۆكییە و بایەخدارە
تیشكی بخرێتە سەر .هەر بۆئەو مەبەستەش دێریدا لە نووسینەكەیدا دەپرسێ كە
لە چ هەلومەرجێكدا بەرپرسیاریەتی شیاوە؟ بەبۆچوونی دێریدا بەرپرسیاریەتی
لەو هەلومەرجەدا دەشێكی شیاو بكرێ كە باشە ئیدی ئوبژێكتیڤێ ترانسندنتال
نەبێ ،باشە پێوەندی بە شتە ئۆبژیكتیڤەكانەوە نەبێ ،بەڵكو باشە تەنیا پێوەندی
بێ بەویترەوە ،ئەزموونێ بێ لە باشەی شەخسی و بزووتنەوەی ئامانج (.)43
بۆئەوەی بەرپرسیاریەتیش هەبێ و بەردەوام بێ گرنگە نهێناویبێ (نهێنیداربێ).
نهێنی بەرپرسیاریەتیش ئەوەیە كە نهێنی بپارێزرێ .واتە ،بەرپرسیاریەتی دەبێ لە
پێوەندیی ڕۆحیدا بێ لەتەك نهێنیدا.
لێرە تایبەت بەو چەند گوزارەیەی الی سەرەوەی دێریدا ئەوەندە دەڵێین كە كاتێ
دێریدا باشە دەكات بە شتێكی نامیتافیزیكی هاوكات مەرگیش بە نهێناوی دەكات.
ئەوەی لەم حاڵەتەدا بۆ ئێمە شایانی ڕووبەڕووبوونەوەیە لەگەڵ هزری دێریدادا
ئەوەیە كە لەكاتی لكانی باشە بە نامیتافیزیكەوە باشە لە ئاگایی باشی نائاینییەوە
سەرچاوە دەگرێ ئەمەش لەسەرێكیترەوە لەئاینیخستنی باشەیە و بە عیلمانیكردنی
ئەو شتەیە پێیدەوترێ ویژدانی باش ،شتی چاك ،بەاڵم زۆربەی ئەو باشانەی كە
سەرچاوەی ئاینییان هەیە خۆیان وەك شتی ڕەوشتی نیشاندەدەن ئەی ئەمەیان چۆن؟
لێرەوە پێكدادانێ لەنێوان چی باشەیی ئاینییە و چ نائاینییە دێتە سازاندن .چونكە
جیاكردنەوەی ئەم دوو الیەنە لەتەك یەكدا پابەندمان دەكات بە جیاكردنەوەیەكی تر
كە ئەوەش جیاكردنەوەی شتی ڕەوشتییە لە شتی ئاینی .لەبەرئەوەش كە بەشێكی
زۆر لەباشەكان بە هەناسەی ئاینییەوە ئەنجامدەدرێن و سەرچاوەی ڕەوشتیشیان بۆ
مسۆگەر دەكرێ ئەستەمە شتی ئاینی و ڕەوشتی بێ دەستنیشانكردنی سەرچاوەی
واتای ئاین و واتای ڕەوشت لێكدی جودا بكرێتەوە .تایبەت بەم الیەنە بێسڵەمینەوە
ئەوەش دەڵێین كە دەستنیشانكردنی ئەو دوو سەرچاوەیە بواری بەپیتە بۆ ناسینەوەی
شتە ئاینی و غەیرە ئاینییەكان و سنوردانانێكیش لەنێوان ئاینی ڕەوشتی و ڕەوشتی
ناڕەوشتی .ڕاستە ئەم جۆرە جوداكردنەوەیە بەخوێندنەوەی گشت مێژووی ئەوەی
پێیدەڵێن ترانسندێنس مەحكومان دەكات ،بەاڵم ڕووبەڕووبوونەوە لەتەك ئەم مێژووەدا
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ڕووبوونەوەیە لەتەك مێژووی مرۆڤایەتی ،یان بەرینتر بدوێین ڕووبەڕووبوونەوەیە
لەتەگ گشت بوونمان .ئێمە هەروەك دیمان ئاین لە توێژینەوەكەی پاتوچكەدا
شتێكی بیۆلۆگی نییە( ،)44بەاڵم خودی پاتوچكە ئازادانە مەسیحایانە بیردەكاتەوە
و لەگەلێك شوێنی توێژینەوەكەشیدا هزریاری بەسەر مەسیحایبوونەوە دەكات و
هەربۆیشە پاتوچكە وایدەبینێ كە مێژوو هەمیشە لە جیهانی «سروشتییەوە»
دێتە ناو ئەو جیهانەی كە پێش مێژووییە و لەسەر بناغەی یاسا سروشتییەكانیش
دامەزراوە( .)45پاتوچكە وایدەبینێ كە سروشت شتێكە دەكەوێتە دەرەوەی مێژوو.
بەاڵم ناكرێ ئەوەمان بیربچێت كە بەبۆچوونی پاتوچكە مێژوو ،هەروەك ئەوەی
بوونیش ،بریتی نییە لە تەماشاكردن (بۆچوون) بەڵكو لە بەرپرسیاریەتی(.)46
هەروەكدیشمان بایەخدانی پاتوچكە بە تێگەیشتنی «جیهانی ژیان»ی هۆسڕل لە
چوارچێوەی دیدی مێژووگەری هایدیگەرەوە بووە .بەواتایەكیتر ،واتای مێژوو كە لە
نووسینەكەی پاتوچكە بایەخێكی زۆری دەدرێتێ سەرچاوەی هایدیگەریانەی هەیە و
لەگەلێ شوێن دژایەتی دیتنی هۆسڕلیش بۆ مێژوو دەكات .وەلێ ئەو گەڕانەوەیە بۆ
مێژوو پاتوچكەی لە هزری مەسیحایبوون نەخستووە .ئەڵبەتە ئەمەی ئێمەش باسی
لێوەدەكەین بۆ دێریدا شتێ دەركپێكراوە ،بەاڵم دێریدا ئارگومێنتە ترانسندنتالیەكانی
پاتوچكە زۆر وردناكاتەوە و سەرچاوە فەلسەفییەكانیشی پۆلناكات ،وەلێ بلیمەتانە
دووری تێگەیشتنە فەلسەفییەكانی دەستنیشان دەكات و هەیبەتی هزری پاتوچكە
لەئاستێكی ئیتیكیدا وێنە دەكات.
شوێنی باسە كە بووترێ ،دێریدا لە فەسلی دووەمی كتێبەكەیدا لە ڕێگای گفتوگۆی
هزری ئیتیكی هایدیگەر و لێڤیناسەوە دێتەوە سەر گفتوگۆی واتاهێكی وەك
بەرپرسیاریەتی ،مەرگ ،دان (یان دیاری) و قوربانیدان .گفتوگۆكان سەرەتا بەرەو
ئەوە دەچن كە بەختكردنی ژیان لەپێناو ئەویتر ،یان خۆقوربانیكردن لەپێناوی
كەسێكی تر كردەیەكی تەواو ئیندڤیدوالییە (واتە خۆییە ،تاكییە ،فەردییە).
بەباوەڕی دێریدا ئینڤیدوالیتێی ئەم كردارە لەوێوە دەستپێدەكات كە ئەوەی ئامادەیە
قوربانیبدا كەسێكی ئازادە و خودی كردەكەی بەخۆیەوە گرێدراوە و ئەوەی ئەو
دەیكات تەنیا خۆی لێی بەرپرسیارە و كەسێكی تر ناتوانێ شوێنی ئەو بگرێتەوە.
گفتوگۆكانی دێریدا لەبارەی تێگەیشتنی هایدیگەرەوە تایبەت بەم الیەنانە سەرچاوە
لەو سێركرنانەی هایدیگەرەوە هەڵدەگرێ كە ناوبراو لە كتێبی «بوون و كات»ەكەیدا
بەرباسی خستوون .لەم حاڵەتەدا دێریدا جەغتلەو سێركردنە هایدیگەریە دەكات كە
باس لەوەدەكات ناكرێ كەسێك ژیانی خۆی بكات بە قوربانی بەو مانایەی كە بەم
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خۆبەقوربانیكردنە بەلەجیاتی مەرگی كەسێكی تر بكات .بۆنمونە كە عیسا لەپێناوی
ئێمە دەمرێ ئەم مردنە بەو مانایە نییە كە عیسا لەشوێنی ئێمە دەمرێ .هەریەكە
پرۆسەی مردنی خۆی هەیە .ئەمەش ئەو تێكەیشتنە دروست دەكات كە قوربانی
ناتوانێ لە مەرگی ئەویتر بگۆڕێت .هەروەها قوربانیدان بە ژیانی خۆ لەپێناو ئەویتردا
دەبێ لەپێناو شتێك بێت شایانی ئەوەبێ .هەروەها ئەوەش باس دەكات كە ئەو
كەسەی قوربانی بەژیانی خۆیدەدا بەمە هیچ سوودێك وەرناگرێ و یان بەلەجیاتی
مەرگی ئەویتریش ناكات .واتە ئەوەی مردووە مردووە و مردنی ئەو كەسەی مردووە
مردنی خۆیەتی و شوێنی مردنی كەسێكی تر پڕناكاتەوە و بەلەجیاتی مردنی
كەسێكی تریش ناكات كە ئەویش هەر دەبێ بمرێ .وەلێ دێریدا پێیوایە ئەوی
دەدرێ شتێكی ئەوتۆ نییە ،بەڵكو ئەوەی گرنگە لەم دانە ئەوەیە كە ئەوەی دەدرێ
باشەیە ،كردەی دان یان باشەش كردەیەكە لە دان (یان دیاری) ،واتە باشەكردن
دانە( .)47ئەوەتا لێرە دێریدا جارێكیتر دەگەڕێتەوە سەر هزری ئاینی .جارێكیتر
دەخزێتە ناو تێگەیشتنە ئاینییەكانەوە ،بەاڵم بە هزرێكی عیلمانییەوە .دێریدا زۆرجار
بە هەناسەیەكی فەلسەفی عیلمانییانەوە بیرۆكە و ئامۆژگاریە ئاینییەكان پەسەند
دەكات ،وەلێ ئەوەی دێریدا چاوپۆشی لێناكات ئەوەیە كە ڕووداوی مەسیحایەت
بریتییە لە خۆبەقوربانیكردن ،كردنی مەرگی خۆ بە خەاڵت بۆ ئەویتر ،كە ئەمەش
لەخودی خۆیدا بریتییە لە خۆشەویستیی ئەبەدی (بێكۆتای)ش .ئەم خۆشەویستیەش
بۆ ئەویتر ،لەپێناوی كەسێكی ترە نەك خودی خۆدا .واتە عیسا ئێمەی خۆشدەوێت
بۆیە بەسەرخاچەكەوە ڕۆحی بۆ ماندەرێ ،یان مامەڕیشە لەبەرخاتری ئێمە گیانی
خۆی فیداكرد كە ئەوەش لەسەرێكیترەوە خۆشەویستییە بۆ خاكی كوردستان.
ئەمە لە ئاستێكی تردا هەقایەتی سەربڕینەكەی حسێن و لەسێدارەدانەكەی قازی
محەمەدیش دەگرێتەوە .چونكە ئەمانە هیچكات كەمتر خەمنەبوون لەوەی خۆیان
بكەن بە قوربانی بۆ ئێمە .ئەمانە ئامادەبوون ببن بە قوربانی ،چونكە لە پرەنسیپی
بەرپرسیاریەتی گەیشتوون .ئەمانەش (واتە :قازی محەمەد ،عیسا یان حسێن
یاخودیش مامەڕیشە) بۆئەوەی ئەمە بكەن ئەوی هەیانبووە بریتیبووە لە گیانیان
ئەویشیان بەختكردووە .خۆبەختكردن كە شتێكی زێدە میتافیزیكیە ،بۆ ئەو كەسەی
بەئاگاییەوە ئەمە دەكات زۆر دەگەیەنێت ،چونكە ئەم كەسە دەزانی چی دەكات.
لێرەوە بەسەرهاتی بەرپرسیاریەتی خۆی لەگەڵ بەقوربانیبووندا تێهەڵكێش دەكات.
هەروەك الی سەرەوەش كارمان لەسەركرد ،ژیانی خۆبەختكردن فۆڕمی زۆرە.
بەپێی نووسینەكەی دێریدا دەكرێ كەسێك ژیانی خۆی لە پێناو خوا یاخود خاك
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(نیشتیمان) یان ئەویتر (بۆ نمونە لە خۆشەویستیدا) بەخت بكات ،بەاڵم ئەوەی
دێریدا لەم حاڵەتەدا جەغتی لێدەكات بۆچوونێكی هایدیگەرە ،كە مردن لەپێناو
ئەویتر یان ژیانی خۆبەختكردن لەپێناو كەسێك بۆ هایدیگەر مانای ئەوە نییە كە
ئەو كەسە لەبری ئەویتر دەمرێ( .)48واتە كە كەسێك ژیانی خۆی لەپێناو كەسێكدا
بەخت دەكات ئەم كەسە بەمە دەمرێ ،بەاڵم ئەم مردنە مردنی كەسەكە خۆیەتی نەك
ئەویتر ،چونكە بەپێی تێگەیشتنی هایدیگەر یان گەر تێگەیشتنەكە هایدیگەر زۆرتر
شیكەینەوە دەڵێین كەس لەجێی ئەویتر نامرێ و هەریەكە مردنێكی خۆی هەیە،
هەركەسە و مردنی خۆی دەژی و كەس مردنی ئەویتر ناژی .دێریدا لە ڕاڤەكردنەكەی
بۆ بینینی مردن الی پاتوچكە داكۆكییەكی زۆر لەم تێزەی هایدیگەر دەكات ،واتە
دێریدا خۆمراندن یان خۆبەختكردن لە پێناو ئەویتر وەك ئەوە سەیر دەكات كە ئەو
خۆمراندنە شوێنی مردنی ئەویتر ناگرێتەوە ،بەڵكو ئەویتریش مردنی خۆی دەبێ
بژی و لە چاوەڕوانی مردنی خۆیدا بێ .بەمجۆرە هەریەكە لەم دونیایە مردنێكی
خۆی دەژی كە تەنێ ئەو ئاوا دەمرێ و ئەویتریش نۆبەی مردنی هەر دێ .چونكە
بەبۆچوونی دێریدا ،كە لەبنەڕەتدا بۆچوونێكی هایدیگەریانەیە ،هەریەكە بۆخۆی
دەمرێ ،هەریەكە مەرگێكی هەیە( .)49ئەمە لە گشت ئاستەكاندا دەشێت وەك
خۆی ببینرێ .ئەو پێشمەرگەیەی لەناو شاردا دەگیرێت و دواتر لەسێدارە دەدرێ
یان لە شاخ لەكاتی شەڕ گیانی خۆی بەخت دەكات ،ئەم كەسە ئەمەی لەپێناو كورد
و خاكپارێزیی كردووە ،ئەم جۆرە مەرگ و گیانفیداییە مەرگە لەپێناو ئەویتر ،واتە
لەپێناو كورد و نەوەكان ،بەاڵم ئەم پێشمەرگەیە كە بەوجۆرە دەمرێ مردنی خۆی
ژیاوە و نەوەكانیش كە ئەم خۆی كردووە بە قوربانی بۆیان ڕۆژێ دێ ئەوانیش مردنی
خۆیان بژین .هەروەها ئەو كوڕە یان كیژە هەرزەكارەی لەپێناو خۆشەویستەكەی گڕ
لەخۆی بەردەدا و كۆتایی بە ژیانی خۆیدێنێت ئەویش مەرگی خۆی بەوە دەژی و
دولبەرەكەی كە جارێ لە ژیانە ئەویش پێویستە لەسەرەی مەرگی خۆیدا بێ .ئەو
پۆل سیالنەی لەسەر پردی «پۆنت میرابۆ» لە پاریس خۆی فڕێدەداتە خوارەوە
و خۆی دەكوژێ بەخۆكوژیی كۆتایی بە ژیانی خۆی دێنێت و ئەوەی دەمرێ ئەوە
سیالنە لە جێی سیالن مردووە نەك «ئیریك»ی كوڕی یان كەسێكی تر .مامەڕیشە
یان جیڤاراش كە دەكوژرێن یان دەبن بە قوربانی لەپێناوی مەسەلەیەكدا ئەوە
ئەوانن دەكوژرێن و یان دەبن بە قوربانی و بەو كوژرانە یان بەقوربانیبوونە مردنی
خۆیان دەژین .ئەڵبەتە دێریدا لەژێر كارتێكردنی پاتوچكە و بەتایبەت ئەو فەسلەی
نووسینەكەی پاتوچكە تایبەت بە جەنگ ڕاستینەیەك بەرچاوی دەكات كە جەنگیش
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ئەزموونێكی تری دانی مەرگە «دوژمنەكەم دەخەمە بەردەم مەرگەوە و ژیانی خۆم
لەپێناو واڵتەكەم بەختدەكەم»( .)50لێرە دێریدا دەگەڕێتەوە سەر گفتوگۆی واتای
جەنگ لە نووسینەكەی پاتوچكە (ئەو بەشەی كە پاتوچكە تیایا قسە لەسەر
«جەنگەكانی سەدەی بیست و سەدەی بیست وەك جەنگ» دەكات) .بەاڵم جەنگ
مەرگە یان قوربانی ئەمە نە بۆ دێریدا و نەش بۆ پاتوچكە زۆر ڕوونییە و ویستێك
لەئارادا نابینین كە ئەم دوو وشەیەی بەجۆرێ فەلسەفی قووڵ یەكالیكردبێتەوە.
پرسیاری جیاوازیكردن لەنێوان دانی مەرگ و قوربانی یان ئەوەی كەسێ بمرێ لەپێناو
ئەوی تر و مردن وەك خۆكوژی( )51یاخود جیاوازیكردن لەنێوان قوربانی ،خۆكوژی
و ئابووری ئەم دانە ( )52بووە بە تەوەرەێكی سەرەكی لە توێژینەوەكەی دێریدادا،
ئەمەش لەخودی خۆیدا زۆرجار دێریدای لە پاتوچكە نزدیكردۆتەوە و جارجارەش
دوورخستۆتەوە .چونكە مەیلی كراوەی مەسیحای پاتوچكە ڕەنگە ڕێ بگرێ بێ لە
نزیكبوونەوەی هەمیشەیی لەنێوان پاتوچكە و دێریدادا ،بەاڵم مەیلی دێریداش بۆ
تێخوێندنەوەی ئاین و دەستكاریكردنی مێژووی بەرپرسیاریەتی ئەوروپای وادەكات
دێریدا دەستبەرداری پاتوچكە نەبێ هیچ نەبێ دێریدا بەخۆی دەزانێ پاتوچكەش
عیسا و یان سوكرات ئاسا قوربانیە لەپێناوی ئەویتر.
ئێمە هەروەك الی سەرەوەش وتمان كە پاتوچكە لەالیەن دێریداوە تا ئاستێكی
بەكاردەبرێ .مەغزای ئەم بەكاربردنە بۆ ئێمە پێوەندی بەوەیە كە دێریدا لەڕێگای
پاتوچكەوە دەچێتە ناو ئەو جۆرە گفتوگۆ فەلسەفییانەوە كە بۆ دێریدا مانادارن لە
ئاوڕدانەوە ،جا ئەوەیان ئاین بێ یان بەرپرسیاریەتی ،هەروەها مەرگ بێ یان نهێنی
و پیرۆز .وەلێ لەو شوێنەی كە دێریدا بە هەناسەیەكی قووڵی ئیتیكییەوە گفتوگۆی
بینینەكانی پاتوچكە دەكات بێچەندوچوون نەرێتی مەسیحای دەخاتە ژێر پرسیارەوە
و لەوەش دەكۆڵێتەوە كە چۆن ئەم نەرێتە ڕەفتار لەتەك ئاین و ڕەوشت دەكات
كە هەر ئەو جۆرە ڕەفتارەش دەكات بە بناغە بۆ قسەكردنەكانی لەسەر مەرگ و
بەرپرسیاریەتی .بۆنمونە لەو شوێنەی پاتوچكە ئاین لە فۆڕمی شەیتانی قوربانی
جیادەكاتەوە ئەمە وادەكات دێریدا لە ڕێگای نووسینەكەی پاتوچكەوە پرسیاری ئەوە
دروست بكات كە ئاین چییە؟( .)53دێریدا پێیوایە ئاین یان بەرپرسیاریەتیە یانیش
لەبنڕا هیچ نییە( .)54وەك دانپیاهێنانێك بەوەی دێریدا لەبارەی ئاینەوە دەیڵێت
ئەوەش دەڵێین كە ئاین وەك ئەوەی هەیە الی دێریدا زەمینە بۆ بەرپرسیاریەتی خودێ
ئازاد خۆش دەكات( )55بەاڵم بۆ دێریدا ئەوەش جێی باسە كە لە چ هەلومەرجێكدا
دەكرێ قسە لەسەر ئاین ،بەتایبەت ئاینی مەسیحی ،بكرێ ( .)56ئەوەی دێریدا
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لەگەڵ پاتوچكە لەم ڕووەوە لەسەریەك خوانی بینین كۆدەكاتەوە ئەوەیە كە دێریدا
لەسەر قسەی پاتوچكە جەغتگیری لەوەدەكات كە لەتەك باس لە ئاین باس لە
ئەوەی پێیدەڵێین نهێنی شەیتانی و تقووسی عەربەدیش بێتەباسكردن( .)57بۆ
چڕتركردنەوەی ئەم سەیركردنە دێریداییە ئەوەشی دەخەینە سەر كە دێریدا پێوایە
مەسیحایەت هەردوو توخمی ئەفالتونی و عەربەدیشی تێدایە ،گەر مەسیحایەتیش
ئەو دوو توخمەی تیابێ ئەمە ئەوەدەگەیەنێت كە مەسیحای هەڵگری هەردوو حاڵەتی
بەرپرسیاریەتی و نابەرپرسیاریەتیشە(  )58لەیەككاتدا.
بۆ فراوانكردنی مەودای گفتوگۆكە ئاماژەبەوەش دەكەین كە پاتوچكە باس لە بوونی
دوو جۆر قوربانی دەكات یەكێكیان مەسیحییە و ئەویتر دیمۆنی (ئەهریمەنی) ()59
بەاڵم دێریدا كوماندەخاتە ئەم ئارگومێنتەی پاتوچكەوە و پێیوایە كە هەریەك لەم
فۆڕمانەی قوربانی لەیەكتر هەڵهاتوون(.)60
گشت ئەوانەش لەو چەند دیتنە فەلسەفییانەی الی سەرەوە وتران پیێ لەسەر ئەو
ڕاستییە فەلسەفیە دادەگرن كە جیاوازی لەنێوان بۆچوونی دێریدا و پاتوچكە بۆ
پێوەندی نێوان مەسیحایەت و ئەفالتونیزم هەیە .دێریدا لە نووسینەكەی پێیوایە
ئەفالتونیزم سەرچاوەی مەسیحایەتە (كە ئەوە بۆچوونێكی نیچەییانەشە بۆ
مەسیحای) ،وەلێ پاتوچكە بەو جۆرە ناڕوانێتە پێوەندی نێوان مەسیحایەت و
ئەفالتونیزم( ،)61بەاڵم هەردوو تێكڕا بەیەك دەنگ نەفی بوونی ترانسندێنس لە
بوون مانا ناكەن ئەگەرچی شێوازی جیایان لە ڕەنكردنەوەی هزری ترانسندێنسدا
هەیە .لەو شوێنانەش كە باس لە قوربانیدان دەكەن خۆیان لە دەڤەری زاتی(منی)
ترانسندنتالدا دەبینەوە .چونكە تاڕادەیەك هەردوو لەوێڕا كانتین (واتە كانت) بگرە
پتر هۆسڕلیشن كە ئاگامەندی و بابەتی ئاگامەندی بەدووشت دەزانن.
بۆ بەرینكردنی ئاسۆی بۆچوونەكانی الی سەرەوە بائەوەش بڵێین كە لەدرێژەی
وتنەكانی دێریدا و گفتوگۆكانی لەسەر بۆچوونەكانی هایدیگەر ئەوەشمان لەال یەقیندار
دەبێت كە خۆبەقوربانیكردن تەنیا الیەنی ئەوەش ناگرێتەوە كە ئەم خۆبەقوربانیبوونە
بریتییە لە كردنی مەرگ بە دیاری (دانی مەرگ) و پێشەكەشكردنی بە ئەویتر،
بەڵكو تایبەت بەم الیەنە گرنگە سەرنج بخرێتە سەر مەسەلەیەكی تریش كە ئەوەش
بەرپرسیاریەتیە بەرامبەر بە مەرگی ئەویتر .بەڵێ دێریدا لە نووسینەكەیدا باس لە
فۆڕمێكی زۆر ڕادیكاڵی بەرپرسیاریەتی دەكات( )62و ئەم فۆڕمەش بە فۆڕمێكی
نوێ لەقەڵەم دەدا ،بەاڵم دێریدا لەمیانەی پشتبەستن بە نەرێتی مەسیحایەتییەوە كە
نەریتێكی ئەوروپاییە ،ئەو فۆڕمە بەرباسكردن دەخات .بۆنمونە مەرگی عیسا بەسەر
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دارەكەوە كە نیشانەیە لەسەر گۆڕینەوەی ژیان (یان بوون بە قەولی هایدیگەر) بە
مەرگ ،ئەم مەرگە الی دێریدا وەك بەرپرسیاریەتی تەماشا دەكرێت بەرامبەر بە
ئەویتر .بۆئەوەی ئەم بەرپرسیاریەتیە دەستبەجێكرێ پێویستە كەسێك ژیانی (یان
بوونی) خۆی بكات بە قوربانی و ئەمەش دێریدا ناویدەنێت بەرپرسیاریەتی بەرامبەر
بە ئەویتر.
ئەڵبەتە دێریدا لەرێگای گفتوگۆی بۆچوونەكانی پاتوچكەوە بۆ هەردوو واتای
بەرپرسیاریەتی و پیرۆز دەچێتە سەر كتێبی «ترس و ل��ەرز»ی فەیلەسوفی
دانیماركی كیێركگەرد و لەو گفتوگۆیەدا ئەوە نیشاندەدا كە فەیلەسوفی دانیماركی
بۆچوونەكانی بۆ هەردوو واتای بەرپرسیاریەتی و پیرۆز مەسیحاییە .هەروەها
گفتوگۆی واتای بەقوربانیبوونیش دەكات تا ئەو وێنە فەلسەفییە لەسەر مەرگ
دروست بكات كە مەرگ لە فۆڕمی قوربانی دەدرێ و ئەم قوربانیەش لەپێناوی
ئەویتردایە .واتە كەسێك خۆی بۆئەویتر دەكات بە قوربانی .لێرەوە دێریدا دێتە سەر
باسی بەرپرسیاریەتی ئیتیكی و بەرپرسیاریەتی ڕەها .بەهۆی ئەوەوە دێریدا دێتە
سەر باسی ڕووداوی قوربانیكردنەكەی ئیسحاقی كوڕی ئیبراهیم .بۆیە دێریدا هەوڵدەدا
گفتوگۆكان تایبەت بە بەرپرسیاریەتی و قوربانی بەرەو ئەو شوێنەبەرێ كە پرسیاری
ئەوە الی خوێنەر دروست   بكات چ شتێك ئاینییە و چ ڕەوشتییە .كەواتە دەشێت
خوێنەری گفتوگۆكانی دێریدا خەیاڵی بۆئەوە بچێت كە ئایا ئەوی ئیبراهیم دەیكات
ڕەوشتییە؟ ئایا ئەو شتە ڕەوشتیە ئاینیشە؟ كەوابێ پرسیار الی خوێنەر تایبەت
بە شیكردنەوەكانی دێریدا سەبارەت بە بۆچوونی دێریدا لەسەر دیاردەی قوربانی
لە نەرێتی مەسیحایەتی لەوێوە دەستپێدەكات كە كردەی بەقوربانیدانی ئیسحاق،
كردنی ئیسحاق بە قوربانی بۆ یەزدان ،چ جۆرە كردەیەكە .بەاڵم ئەوەی الی ئێمە
بووە بە تێبینی لەسەر دیتنی دێریدا بۆ ڕووداوی بەقوربانیدانی ئیسحاق لەالیەن
باوكییەوە ئەوەیە كە دێریداش پاتوچكەئاسا و كێركجارد ئاسا مەسیحاییانە لەم
ڕووداوە دەڕوانێ بەتایبەت كە دێریدا پێیوایە «كەسمان لە ئیبراهیم بەڕەوشتترنین
كە چەقۆكەی خستەسەر ملی كوڕەكەی و ویستی بیكات بە قوربانی بۆ یەزدان».
وێڕای ئەوە ،دێریدا لەسەر قسەی پاتوچكە ،پێیوایە ئاینی مەسیحای بناغەیە بۆ
ڕۆحێت ئازادی دادپەروەر (كە الی دێریدا ئەم ڕۆحە دەبێ بە بناغە بۆ خودگەری)،
ئەم بەرپرسیاریەتییەش ئاكامی پرۆسەیەكی زۆر ئاڵۆز و سیحری ڕۆحە لەگەڵ خوا
و مەرگدا(.)63
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سەرباری ئەویوترا ،گشت وتنەكانی الی سەرەوە بەرەو ئەوەمان دەبەن بڵێین :كەسێ
كە ژیانی خۆی دەكات بە قوربانی بۆ ئەویتر ئەمە بەرپرسیاریەتی نواندنە .بەواتایەكی
تر قوربانیدان یان خۆ قوربانیكردن ئەمە بۆ دێریداش وەك بەرپرسیاریەتی دەبینرێ.
ئەم جۆرە بەربەرپرسیاریەتییە بریتییە لە خۆگیافیداكردن لەپێناو ئەویتر .ئەوی
بەسەر عیسا یان سوكرات ،ئەڵبەتە پاتوچكەش هات ئەوە ئەو بەرپرسیاریەتیەیە
دێریدا باسی لێوەدەكات .ئەوەش لەخودی خۆیدا بەو مانایە دێ كە كەسێ ئامادەیە
خۆی بۆ ئەوی تر بكات بە قوربانی ،لەم حاڵەتەشدا مەرگ دەبێ بە دیارییەكو
بەویتر دەدرێ .ئالێرەوە هەقایەتی دانی مەرگ دەستپێدەكات .ئەم هەقایەتە پابەندە
بەوەی كە كەسێك ،بۆنمونە عیسا یان سوكرات یاخود پاتوچكە ،ژیانی خۆی دەكات
بە دیاریی و پێشكەشی ئەویتری دەكات .ئەوی ئەمانە پێشكەشیانكردووە مەرگی
خۆیان بووە .مەرگ كە دەبێ بە دیاری و بەویتر دەدرێ ئەوە ئەو بەرپرسیاریەتیەیە
ئەم بە ئەویترەوە دەبەستێتەوە .ئەڵبەتە ئەم هاوكێشەیە خۆكوشتن (ئینتیحار)
یش دەگرێتەوە .ئەم خۆكوشتنە یان شەهیدبوونە ئەو بەرپرسیاریەتیەیە خۆكوژ یان
شەهید لەرێگای هەستی بەرپرسیاریەتییەوە هەڵدەستێ پێی .ئەو ژنە ئەڵمانیەی دێتە
ڕیزی پێشەمەرگەوە و دواتر شەهید دەبێ ئەم شەهیدبوونە ئامانج لێی بەجێگەیاندنی
بەرپرسیاریەتیە .ئەو بەرپرسیاریەتیە تەنیا لە دۆزێكی وادا ،لە پێشەمەرگایەتیدا،
دەكرێ بگەیەنرێت .واتە تەنیا ڕێگای مەرگ یان شەهیدبوون دەتوانی ئەوە پراكتیزە
بكات .دانی مەرگ یان كردنی مەرگ بە خەاڵت و پێشكەشكردنی بەویتر دەكرێ
لەئاستێكی تریشدا ببینرێتەوە ،بۆنمونە لە پێوەندی خۆشەویستیدا .بۆنمونە
خۆبەختكردن بە ناوی خۆشەویستییەوە لەپێناوی كەسێكدا ئەم جۆرە مەرگەش
بریتییە لە دانی مەرگ وەك دیاری بە ئەویتر .ئەڵبەتە مێژووی خۆشەویستیش گەلێ
نمونەی لەو شێوەیەی تیایە (مەم و زین).
دێریدا لەسەر ڕەوتی هایدیگەر ،بۆئەوە دەچێت كە هەریەكێك لە ئێمە ئەزموونی مەرگی
خۆی هەیە .تەنانەت شەهیدبوون و یان خۆكوشتنیش (ئینتحاریش) ئەزموونێكی
كەسیە و شەهید یان خۆكوژ مردنەكەی بە خۆی دەیژی .واتە هەریەكە مەرگی خۆی
دەژی و هەریەكەش دەبێ تەحەمولی مەرگی خۆی بكات .تەنانەت كوشتن هەمان
ئەو فۆڕمەی هەیە .چونكە كە تۆ دەكوژرێ ئەوە تۆی كوژراوی نەك كەسێكی تر.
واتە تۆ لەبری كەسێكی تر ناكوژرێیت .كاتێك هەوڵی كوشتنی مارتن لۆتەر كینگ
دەدرێ ئەوە مارتن لۆتەر كینگە كوژراوە نەك كەسێكی تر .بەمجۆرە هەریەكە مردنی
خۆی هەیە و دەبێ هەموو لە چاوەڕوانی سەرەی مەرگی خۆماندا بین .ڕاستە مەرگ
95

بە عیسا یان بە پاتوچكە دەدرێ و ئەمانیش مەرگی خۆیان دەژین ،بەاڵم ئەم مەرگە
كە پێدراوە مەرگێ هەڵبژاردەیە لە دەرەوەی ئەوان .بەمجۆرە بێ كەس ناتوانێ لەبری
عیسا یان پاتوچكە یانیش عەبدولخالق مەعروف بمرێ .ئەوی دەمرێ لەبری ئەوانە
تەنیا خۆیانن.
دێریدا لە شیكردنەوەی دانی مەرگ ،ئەگەر بكرێ بڵێین كردنی مەرگ بە دیاری،
جەخت لە ڕۆڵی مەسیحایەت دەكات كە فۆڕمێكی نوێ بە مەرگ دەدا و ئەم
فۆڕمە نوێیەش بەوە لێكدەداتەوە كە مەسیحایەت لە دانی مەرگدا مانایەكی نوێ
بە مەرگ دەدا .ئەم بینینە بۆ مەرگ لەژێركاریگەری مەسیحایەتدا دووریتر بۆ
بینینە ئیتیكییەكانی دێریدا دروست دەك��ات .چونكە گفتوگۆی دێریدا لەسەر
واتای بەرپرسیاریەتی الی پاتوچكە بەرەو قسەكردنی دەبا لەسەر مەسیحایەتی.
مەسیحایەتی وەك مۆڵگەی بەرپرسیاریەتی .بەاڵم دێریدا بۆئەوەش دەچێت كە
ئەوەی تاهەنووكە لە مەسیحایەتدا نەقەوماوە مەسیحایەتە .واتە مەسیحایەت هێشتا
نییە .ئەوی هەیە بۆ دێریدا مەسیحایەتی ڕاستەقینە نییە هەروەها بۆئەوەش دەچێ
مەسیحایەتی ڕاستەقینە دەبێت لەتەك ئەفالتونیزمدا لە دابڕان بێ .زۆر بە كورتی،
بۆ دێریدا گرفتی مەسیحایەت لە نەبوونیەتی بە مەسیحای .كەواتە لە لكانیشیەتی بە
ئەفالتونیزمەوە .بەمجۆرە بێ ،بۆئەوەی مەسیحایی ڕاستەقینە بوونی هەبێ پێویستە
لە ئەفالتونیزم دابڕدرێت.
گرنگە بزانین بەرپرسیاریەتی لە هزری دێریدا و لەمیانەی خوێندنەوەی هزری مەسیحای
پاتوچكە شیاوە یان نەخێر؟ ئەڵبەتە لەمیانەی خوێندنەوەی دێریدا بۆ دیتنی
پاتوچكە لەسەر واتای بەرپرسیاریەتی بەو وەاڵمە دەگەین كە بەڵێ بەرپرسیاریەتی
شیاوە .وەلێ ئەم شیاویە هەلومەرجی خۆی هەیە .واتە بۆئەوەی هەبێت پێویستە
خۆی لە ئەفالتونیزم دوور بخاتەوە ،خۆی لەوە دووربخاتەوە كە تەگەرە لەبەردەم
پێوەندیكردن بەویترەوە دروست دەكات .بۆیە دێریدا كە قسەلەسەر سیاسەتی
ئەوروپایی دەكاتو پێیوایە ئەم سیاسەتە دەبێت خۆی لە سیاسەتی ئەفالتونی دوور
بخاتەوە .بەواتایەكی تر سیاسەتی مەسیحای گرنگە خۆی لە سیاسەتی ئەفالتونی
یۆنانی-ڕۆمانی داببڕێ.
وەكیتریش دەڵێین ،لە كتێبی ناوبراوی دێریدادا (واتە دانی مەرگ) ،تەماشاكردنەكانی
دێریدا بۆ بەرپرسیاریەتی لە دیتنە فینۆمینۆلۆژییەكانی پاتوچكەوە سەرچاوە دەگرێ.
الی پاتوچكە بەرپرسیاریەتی لە پێوەندیدایە بە باوەڕەوە( .)64ئەمە كە دیتنێكی
فینۆمینۆلۆژی پاتوچكانەیە سەرچاوەیەكی مەسیحای هەیە و كاردانەوەی بەسەر
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نووسینەكەی دێریداشەوە بەجێهێشتووە .لەهەمانكاتدا ،شیكردنەوەكەی دێریدا بۆ
واتای بەرپرسیاریەتی ئەوەشی تیا دەدركێنرێت كە بەرپرسیاریەتی كردەیەكە لە
باوەڕ .واتە دەشێت لێرە ئەوەبووترێ كە بەرپرسیاریەتی شتێكی نەك هەر ئیتیكیە
بەڵكو ئاینیشە .ئەم الیەنە كە لە فەلسەفەی ئاین و ڕەوشتی ڕۆژئاوایی گفتوگۆی
قووڵی فەلسەفی لەپشتەوەیە الی دێریداش بایەخی خۆی دراوەتێ .دەكرێت بڵێین
كە هەڵوەشانەوەی تیۆلۆژی كە دێریدا لەم نووسینە و لە هەندێ نووسینی تری،
وەك نووسینی «ئاین» (نووسخەی فەڕەنسی  ،)1996كاری لەسەردەكات بەشێكی
لەو توژینەوە هەڵوەشانەوەییانەی دێرێدا پێكدێنن كە گەڕانەوەیان بۆ ئاین ،باوەڕ و
ئیتیك پێكەوەگرێداوە و ڕوونكردنەوەی گرنگیشیان لەسەر ئاین لە نەرێتی مەسیحای
و میراتی مەسیحی -یەهوودی ئەنجامداوە و هەروەها شوێنی ئاینیشیان لە شارستانی
تازەی ڕۆژئاوادا نیشانداوە .وەكیتریش ،ڕەچەشكاندنی دێریدا لە نووسینەكەی لەوێوە
دەستپێدەكات كە دێریدا دەیەوێ مێژووی خوا و ناوی خوا وەك مێژووی نهێنی بخاتە
بەر باس .بۆیە مەرجە ئاماژە بەوەبكەین كە بەهۆی ئەم نووسینەی دێریداوە (واتە
دانی مەرگ) دەكرێ لە دوو شت بگەین .یەكەمیان ئەوەی كە چۆن دەشێت ڕۆڵی
نوێی ئاین لە ژیانماندا دەستنیشان بكەین و دووەمیش ئەوەی كە چۆن چۆنی هزری
فەلسەفە و ئیتیكی عیلمانی ڕۆژئاوا شتە ئاینییەكان ،یان باوەر ڕاڤە دەكات.
دوا پەیڤ و دەرئەنجامەكان
توێژینەوەی ئاین یان واتای مەرگ ،ئەڵبەتە بەرپرسیاریەتیش ،تابڵێی گرنگ و
بایەخدارە .گرنگی و بایەخەكەی سەرچاوەیەكی تەنیا سیاسی یان فەلسەفی نییە،
بەڵكو پێش هەموو شتێك ئیتیكیشی هەیە .چونكە تەنێك لەمیانەی توێژینەوەكانەوە
دەكرێ بەو هەقیقەتە سڵ لێنەكراوە بگەین كە چ شتێك لە ژیانی ئێمەی مرۆڤ
ئاینییە و چ ئاینی نییە ،هەروەها چۆن چۆنی شتی ئاینی و ئیتیكی لێكدی
جیادەكرێنەوە.
باسی واتای مەرگ كە باسی ئاین و باوەڕ دێنێتە پێشەوە لە فەلسەفەدا سەدەها
(چاخهای) بەسەر گفتوگۆكردنی تپێەڕیوە .وەلێ تێپەڕاندنەكە خودی باسەكەی
الواز نەكردووە و ئەڵبەتە لەهەمووی زێدە گرنگتریش كە دەبێت لێرە بیر بخرێتەوە
ئەوەیە كە ئەو تێپەڕاندنە كارێكی واینەكردووە ئەو باسە خۆی وەك باسێكی
چارەسەركراو نیشاندا .بۆیە وەك دەرئەنجامی ئەو چەند الپەڕەیەی الی سەرەوە
دەمانەوێ بڵێین :ئاشكرایە كە خستنە ژێرپرسیاری بەرپرسیاریەتی ڕەوشتی و
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ڕەوشتی بەرپرسیاریەتی ،كە بابەتی گفتوگۆكردنی باوەڕیش زیندوو دەكەنەوە لە
فەلسەفە و ئاینی ڕۆژئاوا ،هەمیشە باسێكی زۆری لەسەر بووە ،بەاڵم ئەو باسە
لەگەڵ كات باسی پتر سەرنجڕاكێش و گفتوگۆئامێزی پەلكێشی ناو ژیانی تاك و
كۆمەڵگا كردووە.
هەروەك دیمان ،دێریدا لەم نووسینەی «دانی مەرگ»دا لە ڕێگای گفتوگۆی كتێبی
«سەرووتارە هەڕتەقییەكان لەمەڕ فەلسەفەی مێژوو»ی پاتوچكە ڕاڤەكردنێكی
بەدەستەوەدەدا كە بەهۆیەوە پردێك لەنێوان بۆچوونەكانی خۆی و بۆچوونە
فینۆمینۆلۆژییەكانی پاتوچكەش دروست دەكات ،ئەڵبەتە دێریدا ئەمەش بەهۆی
لەالیەك بەسەركردنەوەی تێگەیشتنە فەلسەفییەكانی هایدیگەر لەسەر مەرگ و
لێڤیناسیش لەسەر ڕەوشتی «ئەویتر» و لەالیەكیتریش بۆچوونە مەسیحاییەكانی
فەیلەسوفی دانیماركی كیێركگەردەوە ئەنجامگیر دەكات.
بەبێگومان هەولێ دێریدا لەم نووسینەی لەالیەك دەكرێ وەك جۆرە هەوڵێك بۆ
هەڵوەشانەوەی ئیتیك تەماشاكرێ و لەالیەكیتریش ئەم كتێبەی دێریدا لەخودی خۆیدا
هەڵوەشانەوەی وتاری میتافیزیكیش دەكات بە یەكێك لە نیەتە سەرەكییەكانی.
بائەوەشمان بیرنەچێ كە ڕوونكردنەوەی بەرپرسیاریەتی بەرامبەر بە مێژووی
ئاین و پیرۆز(موقەدەس) یەكێكە لە ئەركەكانی ئەم هەڵوەشانەوەیەش (.)65
هەرلەبەرئەوە لەم ڕاڤەكردنەی دێریدادا گەڕانێكی بەردەوام لەئارادایە بەدوای واتای
خوا ،بەرپرسیاریەتی ،ڕەوشت و ئاین و گرنگییەكی زۆریش بە نەرێتی فەلسەفی
ئەفالتون و نەرێتی ئاینی مەسیحایی و یەهوودیش دەدرێ .ئەمەش لەوسەرەوە بە
قازانجی ڕاقەكردنەكە گەڕاوەتەوە و وایكردووە ئاقاری ڕاڤەكردنەكە هەمەالیەنێكە
ئیتیكی بێ.
ئێمە كە الی سەرەوە لە بەركەوتنێكی هزریدا بووین لەتەك تەماشاكردنەكانی
دێریدا -پاتوچكە لەالیەك و لەالیەكیتر هایدیگەر -لێڤیناس ئەوەمان گفتوگۆكرد كە
واتای بەرپرسیاریەتی توانای ئەوە هەیە ئەو پرسیارەشمان تیا دروست بكات كێ
بەرامبەر بە چی بەرپرسیارە .ئەم جۆرە پرسیارە دەكارێكی تێگەیشتنە ئاینییەكان
بە تێگەیشتنە ڕەوشتییەكان تێكەڵ بكات .چونكە بەشێكی زۆر لە بەرپرسیارییەكان
زۆرجار سەرچاوەی ئاینی بۆ دەدۆزرێتەوە و هەندێكیتریشی سەرچاوەی ڕەوشتی
بۆ دەهێنرێتەوە .ئەڵبەتە گرنگە لەوەش بەئاگابین كە لەو شوێنەی كەسێك
خۆی بە بەرپرسیار دەزانی بەرامبەر بە شتێك كەسێكی تر خۆی بە بەرپرسیار
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نازانێت بەرامبەر بە هەمان شت ،یان خۆی لە بەرپرسیاریەتی لەو شتە دەدزێتەوە.
زۆرجاریش بەرپرسیاریەتی وەك خۆی ڕوون ناكرێتەوە و بەهەڵەتێگەیشتن لەپاشخۆی
بەجێدێڵێت .بۆیە پێویستە دەرك بە پێویستی بۆ بەرپرسیاریەتی بكەین و بزانین كەی
و بەرامبەر بە چی و كێ بەرپرسیارین .ئێمە ئەم الیەنەش دەكارین لەئاستی تریشدا
ببین ،بۆنمونە :بەرپرسیاریەتی بەرامبەر بە خاك (نیشتیمان) ،پیر و پەككەوتە و
یان هەژار هەروەها كەسێك نەخۆش و یان شێت .ئەڵبەتە بەرپرسیاریەتی دەشێت
فۆڕمی تریش وەربگرێت وەك خۆ بە بەرپرسیارزانین بەرامبەر بە ئاژەڵ ،ژینگە و
تەنانەت لەئاستی هاوڕێیەتی و هاوسێیەتیشدا دەشێت هەر خۆمان بە بەرپرسیار
بزانین.
ئەوەی بۆ ئێمە زێدە سەرنج ئامێزە و لێرە شایانی قسە لێكردنە ئەوەیە ،دێریدا لە
نووسینەكەیدا ،ئەڵبەتە پاتوچكەش ،ئەو شیاوییە بۆ گفتوگۆ دروستناكەن كە بكرێ
لەدایكبوونی مەسیحایەت وەك ڕووداوێك لەدەرەوەی ئەفالتونیزم تەماشا بكرێت؟
بەبۆچوونی پێتەر گۆڵدمان پاتوچكە باس لە هەڵوەشانەوەی شارستانی تەكنەلۆژیای
مۆدێرن دەكات و ئەفالتونیزم و مەسیحایەت دەكات بە بناغە بۆ ڕەوشتێكی دژ بە
بەدڕەوشتی و دیاریكردنی بەرپرسیاریەتی( .)66ڕاستە پاتوچكە میستری (ڕاز،
نهێنی) ئەفالتونی وەك دژە جەمسەرێكی میستری مەسیحای دەبینێتەوە و بۆ پاتوچكە
ئەوەی ئەفالتونیزم كاری بۆ دەكات سەبارەت بە بەرپرسیاریەتی بەراسیۆنالیكردنی
بەرپرسیاریەتییە ،بەاڵم مەسیحایەت تەماشای بەرپرسیاریەتی وەك پێوەندی یان
ئەركی تاك بەرامبەر بە خ��وا( )67دەكات ،بەاڵم ئەوەی پاتوچكە و دێریداش
باسی لێوەدەكەن لە سنوری یەك شارستانیدا دەخولێتەوە كە ئەوەش شارستانی
ئەوروپاییە یان ورتر بڵێین شارستانی مەسیحاییە (بە یەهوودیەكەشیەوە) .بۆیە
گۆڵدمان وایدەبینێت كە پاتوچكە هەڵوەشانەوەی مۆدێرنیتێ وەك باغەی بۆ غروری
ڕاسیۆنالیزمی ئەفالتونی دەبینێت( )68و مەسیحایەتیش ئاڕاستەیەكە بۆ زاڵبوون
بەسەر بەدڕەوشتیدا .ئەمەو گۆڵدمان بۆئەوەش دەچێت كە هەردوو ئاڕاستەكەش بۆ
پاتوچكە مانای بۆ مۆدێرنیتێ هەبووە .لێرەوە دەشێت پێ بنێینە ناو باسێكەوە كە
الی پاتوچكە وروژاندنی زێدە مانادار بووە كە ئەوەش ترسە لە شارستانی تەكنەلۆژی
نوێ یان ڕۆڵی ئەم شارستانیەتە لە دروستكردنی ترس .ئەم باسە كە الی هایدیگەر
شوێنی مشتومڕبووە لە نووسینەكەی پاتوچكەدا ڕەهەندی دی لێدەكەوێتەوە .چونكە
بینینی پاتوچكە بۆ ئەم مەسەلەیە لەوێوە بووە بە بابەتی ئاخاوتن كە شارستانی
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تەكنەلۆژی نوێ ڕەنگدانەوەی خۆی بەسەر لەبیركردنی پیرۆزییەوە (واتە لەبیركردنی
ئەو شتەی كە پیرۆزە) هەیە .لێرە گەر بگەڕێینەوە الی هایدیگەر دەڵێین  :تەكنەلۆژیا
جێگای ئاینی گرتۆتەوە .ئەم وتنەی هایدیگەر ئاماژەیە لەسەر ترس لە تەكنەلۆژیا.
هایدیگەر بێ پێچ و پەنا لەو لێدوانەی بۆ هەفتەنامەی «دێر شبیگل»ی ئەڵمانی
داویەتی و كە داواش دەكات پاش مەرگی باڵوبكرێتەوە پربە دڵ لە تەكنیكی تازەی
ڕۆژئاوا بەقینەو لێشی دەترسێت و مەیلی بۆ ئەوەنییە كە ئەم تەكنیكە شوێنی باوەڕ
یان ئاین بگرێتەوە ،هەرئەوەشە كە وا لە گەلێك لە بیرمەندانی پاش -هایدیگەری
دەكات هایدیگەر ،كە خۆی بە دژە میتافیزیك دەزانی ،بە میتافیزیكی بزانن(.)69
وێرای ئەوەی وترا ،ناونیشانی كتێبەكەی دێریدا جۆرە یارییەكی زمانەوانی تیا
بەدیدەكرێ ،چونكە دێریدا لە «دانی مەرگ» مەبەستی كردنی مەرگە بە دیاری
(خەاڵت) .ئەم دانە جۆرە دیارییەكیشە كە وەك گشت دیارییەكی تر دەدرێ.
ڕاستە ،پەسەندكردنی مەرگ لە نووسینەكەی دێریدا شێوەی زۆری وەرگرتووە لەوانە
خۆكوشتن (ئینتیحار) ،بەقوربانیبوون ،لەسێدارەدان و كوشتن (قەتل یان تیرۆر)،
بەاڵم خودی ئەم پەسەندكردنەی مەرگ الی دێریدا وەك بابەتێك لە دیاری و
دیارییەك لە ناواخنێكی ئاینیدا گفتوگۆ دەكرێ و زۆرجار گفتوگۆكانیش تەنیا لەنێوان
بابەتی مەرگ و هزری ئاینی مەسیحایدا قەتیس دەبن .گومانیشی ناوێ بڵێین :لە
«دانی مەرگ»دا مەسیحایەت وەك ئاین ،كە بۆ دێریدا پڕە لە نهێنی و قوربانی،
خۆی وەك ئاینێكی میستری دەردەخا .گەر لێرە بۆچوونێكیش لە پێتەر گۆڵدمانەوە
قەرز بكەین دەڵێین :كێشەی هەرە گەورەی دێریدا لە كتێبی «دانی مەرگ»دا
لەوەدایە كە تێگەیشتنی دێریدا لەو كتێبە بۆ مەسیحایەت بەهەلەتێگەیشتنی
تیایە .بناغەی ئەم بەهەلەتێگەیشتنە الی دێریدا ،بەبۆچوونی گۆڵدمان ،لەوەدا
خۆی چڕدەكاتەوە كە میستری مەسیحای لەناواخنیدا هەڵگری توخمی ئەفالتونی و
پیرۆزییەكی دیمۆنی (شەیتانی)یە .چونكە گۆڵدمان پێیوایە تێگەیشتنی دێریدا بۆ
مەسیحایەت تێگەیشتنێكی عیرفانییە ،ئەمە و بەبۆچوونی گۆڵدمان شیكردنەوەی
دێریدا بۆ بەرپرسیاریەتی لەو كتێبەدا خۆی نایەكانگیر و ناكۆكیش نیشاندەدا(.)70
تا ئەندازەیەكی زۆریش ئەو نایەكانگیری و ناكۆكیانەش دەشێت بۆ ئەوە بگەڕێنەوە
كە دێریدا مەسیحای و عیرفانیەت لەژێر یەك چەتر كۆ دەكاتەوە و لە ئەفالتونیزمیشی
دەخات .بۆیە پرسیارەكە بۆ زۆربەمان لێرە ڕەنگە ئەوەبێ كە ئەگەر مەسیحایەت لە
عیرفانیەتەوە نزدیك بێ بۆ دەبێت لە ئەفالتونیزمەوە دووربێت؟ مەگەر سەرچاوەی
عیرفانیەتی مەسیحای ئەفالتونیزم نییە؟
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هەرلەهەمانكاتدا شوێنی ئاماژەپێدانیشە ئەوەش باس كرێت ،هەروەك پێتر لومیش
لەو پێشەكییەكەی بۆ كتێبەكەی «ئەفالتون و ئەوروپا»ی پاتوچكەی نووسیوە
جەغتی لێدەكات ،كە پاتوچكە وەرچەرخاندنی ئیتیكی لە فەلسەفەی دێریدادا
ك��ردووە( )71بەاڵم ئێمە وایدەبین ئەم وەرچارخاندنە لەالیەن دێریداوە خراوەتە
خزمەتی ئیتیكی هەڵوەشاوەگەرییەوە.
فڕە بایەخدارە ئەوەش بێژین :لە نووسینی ناوبراودا دێریدا گفتوگۆی ئەو دابەشكردنە
دەكات پاتوچكە لەنێوان «حەماس» یان «ئەهریمەنی» و «بەرپرسیاریەتی»
دەیكات .دێریدا وتەنی ئەم دابەشكردنەی پاتوچكە دەست و پەنجە لەتەك تیۆرییەكی
تایبەت بە ئاین نەرم دەكات .لە دابەشكردنەكەدا شتی مرۆیی لە شتی ئاژەڵیی
جیادەكرێتەوە ،یان جیاكردنەوەكە لەسەر بناغەی جیاكردنەوەی ئەو شتەیە كە
مرۆییە لەوی كە مرۆیی نییە ،واتە ئەوەی كە یەزدانییە ،ئەمەو ئەم جیاكردنەوەیە
ئەوەش دەگرێتەوە كە نهێنییە یان پیرۆزە (موقەدەس) و جیایدەكاتەوە لەوەی كە
ئەوە نییە ،واتە ئەوەی كە نانهێنی و ناپیرۆزە .چونكە ،پاتوچكە ئاین ڕووبەڕووی
پرسیاری ئەوەدەكاتە كە چی نهێنییە یان نهێنییەكی شەیتانییە یان پیرۆزە و
پیرۆزییەكی بەد ڕەوشتانەیە ،بەاڵم چ دێریدا و چ پاتوچكە دەكرا زۆرتر لەسەر ئەم
دوو الیەنە بوەستن و ئەوشتانەش ڕوون بكەنەوە كە سەرچاوەی باشە و خراپەن،
هەروەها ئەوەش كە چۆن شتی ئیتیكی لە شتی غەیرە ئیتیكی هەروەها شتی
باوەڕئامێزی یان ئاینی لەشتی نا باوەڕئامێزی یان نا ئاینی جیادەكرێتەوە.
بۆچوونی پاتوچكە بۆ ئەوروپا بۆچوونێكە سەرچاوە لە نەرێتی فەلسەفەی
فینۆمینۆلۆژییەوە (هۆسڕل ،هایدیگەر) هەڵدەگرێت .بۆ فەیلەسوفێكی لۆگسۆمبۆرگی
وەك ڕۆدۆلڤ گاشێ ،كە توێژینەوەی لەسەر واتای ئەوروپا لە ڕوانگەی فەلسەفییەوە
هەیە ،گرنگە لەوە بگەین چۆن فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژی هۆسڕل ،ئەڵبەتە هی
هایدیگەر و پاتوچكەش فەلسەفیانە لە واتای ئەوروپا گەیشتوون .بەبۆچوونی
گاشێ واتای ئەوروپا بۆ هۆسڕل هاوشانی ئیدیای یۆنانیە كە لەسەر زانستێكی
گەردوناویی خۆی بونیاد دەنێت .هەرچی بۆ هایدیگەرە ئەم واتایە لەتەك تێگەیشتنی
فەلسەفەی یۆنانی بۆ فەلسەفە و شوێنی بوون لەم فەلسەفەیەدا هاوشانە ،كەچی
بۆ پاتوچكە واتای ئەوروپا پابەندە بە تێگەیشتنێكی ئەفالتونیانەوە لە بایەخدان بە
ڕۆح .بەپێی تێگەیشتنی گاشێ ئەم سێ سەیركردنە بۆ واتای ئەوروپای (زانستێكی
گەردوناویی ،هزری بوون و بایەخدان بە ڕۆح) لەناوەڕۆكدا كێشاوین و دەمانخەنە
بەردەم حاڵەتێكی لە ناسیۆنالیزم ،ڕاسیزم ،تریبالیزم ،بەربەریت و..هتدەوە(.)72
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بۆیە گاشێ بۆچوونی فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژی هۆسڕل ،هایدیگەر و پاتوچكە بۆ
واتای ئەوروپا پەسەند ناكات .لێرە پرسیاری ئێمە لە تێ خوێندنەوەكەی دێریدا
ئەوەیە كە دێریدا دەبایە پەیبەم الیەنە ببردایە و هەڵوێستەی فەلسەفی و ئیتیكی
خۆی لەوبارەوە دەستنیشان كردبا.
بۆئێمە كە خوێندنەوەمان لەم كتێبەماندا بۆ هزری پاتوچكە ئەنجامداوە لەوە حاڵین
كە تێژیانی سیاسی پاتوچكە تایبەتیەتی خۆی هەبووە و ئەمەش تەنیا پێوەندی بە
دۆزی سیاسی ئەو دەمەی چیكۆسلۆفاكیای جاران و ئەوروپاوە هەبووە كە دابەشی
دوو بلۆكی سیاسی ببوو ،ئەوروپای ڕۆژئاوا و ئەوروپای ڕۆژهەاڵت ،بەاڵم پاتوچكە
لە توێژینەوەكەیدا (واتە لە «سەرووتارە هەڕتەقییەكان لەمەڕ فەلسەفەی مێژوو»)
كە قسەیەكی زۆر لەسەر بەدییەكانی هەردوو جەنگە جیهانییەكە دەكات ،كە ژیانی
مرۆڤی ئەوروپاییان خستە تالوكەوە ،ڕوون نادوێت و ئەوە بە تایبەت شیناكاتەوە
كە بۆ دەبایە جەنگ شوێنی مەرگ بگرێتەوە .وەلێ لەهەمانكاتدا پاتوچكە بێئەندازە
بەئاگایە لەوەی كە ئەم دوو جەنگە كە مەرگیان شیاوكرد تێگەیشتنیان بۆ ژیان
گۆڕی ،هەروەها پاتوچكە لەو باوەڕەشدایە جەنگ وەك شتێكی بێمانا بۆ گشت
فەیلەسوفانی مێژوو و گشت ئەوانەش جەنگی جیهانیان شیكردۆتەوە شتێكی نامۆ
بووە .ڕوونكردنەوەكانی پاتوچكە تایبەت بە جەنگ خوێنەری نووسینەكەی بەرەو
ئەوەشدەبات كە ویست بۆ جەنگ ویستە بۆ مەرگ .ئەمەش بە واتایەكی تر ،جەنگ
پەرەدانە بە ژیان .ژیان لەناو جەنگەوە دەستپێدەكات ،واتە ژیان لە پێوەندیدایە
لەتەك مەرگدا .لێرەوە دەشێت قسە لەسەر بیرۆكەی پۆلیمۆس بكرێت ،كە بیرۆكە
فەلسەفییە ناودارەكەی هێراكلیتۆسە كە هایدیگەر و نیچەش پێوەیبوون .بەاڵم دێریدا
گفتوگۆی ئەم الیەنە بەجۆرێ ناكات توونیەتی فەلسەفی خوێنەری نووسینەكەی
بشكێنێت .مەگەر پاتوچكە لە نووسینەكەیدا داكۆكی لە بیرۆكەی پۆلیمۆس ناكات؟
ئەوەی كە پاش پێكدادان و شەر یەكێتی و ئاشتی بەرقەرار دەبێت .بەباوەڕی ئێمە
دێریدا پێویست بوو بەوردی پۆلیمۆسمان لە هزری فەلسەفی هاوچەخی ڕۆژئاوا بۆ
ڕاڤە بكات.
مایەوە لەم دەرئەنجامەدا ئەوەش بووترێت كە دێریدا لە نووسینەكەیدا بۆئەوە
دەچێ كە كانت ،هیگڵ و تەنانەت هایدیگەریش بەبێ ئاین شیاوییەكانی ئاین
دووبارەدەكەنەوە .واتە ،ئەم بیریارانە بە زمانێكی عیلمانی و بە هزرێكی عیلمانییەوە
بەهەمان ئەو دەرئەنجامانە دەگەن كە ئاین پێی دەگات .ئەمە گەر لەڕووی لۆژیكییەوە
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ڕاست بێت پێمانوایە ئەم دەرئەنجامە مەزنە كە دێریدا تایبەت بە تەقەالی ئەو سێ
هزرەڤانە پێیگەیشتووە خۆشی دەگرێتەوە .دێریداش ئەوان ئاسا لە فەلەكی ئەو
دەرئەنجامانە دەخوڵێتەوە كە میتافیزیكین .دێریداش بە هزرێ ئەنتیمیتافیزیكی
هەڵوەشانەوەگەرانەوە لەگەلێ شوێن لە نووسینەكەی میتافیزیكییە(.)73
لەسەرێكیتریشەوە ئەمە ڕەنگە پێوەندی بەوەوە بێت كە هەڵهاتن لە هزری میتافیزیك
ئەستەم بێت .بەواتایەكی تر ،گالن بە هزری میتافیزیكەوە هەمیشە شیاوە و
ئەوی ئەستەم و سەختە دەربازبوونە لە مشتی ئەم هزرە و لە میتافیزیكیشدا
قۆرخكردنێكی پەنهانە كەم تا زۆر هەموان توڕهەڵ دەداتە ناوەوەی خۆی و گرفتاری
دەستی خۆشیمان دەكات.
---------------سەرچاوە و پەڕاوێزەكان
 .1بۆ خوێندنەوەی پێشەكییەكەی پۆل ڕێكۆر لەسەر فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژی
یان پاتوچكە بڕوانە ئەم سەرچاوەیەی الیخوارەوە .ئەو پێشەكییەی پۆل ڕێكۆر
لەتەك نوسخەی ئینگلیزی كتێبەكەی «سەرووتارە هەڕتەقییەكان لەمەڕ فەلسەفەی
مێژوو»ی یان پاتوچكەدا چاپكراوە :
Jan Patočka. Heretical Essays in the Philosophy of
History. Translated by Erazim Kohk. Edited by James
Dodd. With P R Preface to the French Edition.
.1996،Chicago Open Court Publishing Company
 .2كتێبی «دانی م��ەرگ»ی دێریدا كە لەم نووسینەی ئێمەدا بەكاربراوە ئەم
سەرچاوەیەی الیخوارەوەیە:
Jacques Derrida. The Gift of Death. Trans. David
.1995 ،Wills، University Of Chicago Press
پڕۆفیسۆر داڤید ویلس .وەرگێڕی ئینگلیزی كتێبەكەی دێریدا ،لەو پێشەكیەی بۆ
نووسینەكەی «دانی مەرگ»ی دێریدای نووسیوە باس لە سەختی وەرگێڕانی وشەی
فەڕەنسی «دونێ» بۆ ئینگلیزی «گیفت»دەكات كە ئێمە بە «دان» لەقەڵەممانداوە
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(یان دەكرا بە «بەخشین»یش لەقەڵەمی بدەین) .وشەی «دونێ»ی فەڕەنسی لە
ئینگلیزیدا دەشێت بە دان بێ و دەشێت بە دیاری(خەاڵت)یش بێت كە چاوگی
وشەكە بە دان دێ ،بۆنمونە دانی فاڵنە شت بە كەسێك .ئەڵبەتە وەرگێڕاوی ڕووسی
نووسینەكەی دێریدا وەك وەرگێراوە ئینگلیزییەكە وایە ،لەبڕی وشەی «دونێ»
وشەی «داڕ» دانراوە كە ئەوەش لە واتا ئینگلیزییەكەوە بە نزیكی كە دەكاتە
«دان» .هەرچی لە نووسینی سویدیدایە ئەوا لەبڕی وشەی ناوبراوی فەڕەنسی
وشەی «گۆڤە» دانراوە .كەواتە «دونێ»و «گیفت» و «داڕ» و «گۆڤە»ش
هەمان ئەو مانایانەیان هەیە كە ئێمە لە كوردییەكەی «دان»مان بۆ داناوە نەك
«دیاری» یان «دراو» .بۆیە ئێمە گوزارە «دانی مەرگ» بەنزدیكتر دەزانین لە
دیدی دێریداوە تا «دیاری مەرگ» یاخودیش «دراوی مەرگ».
 .3دێریدا لە نووسینی «دانی مەرگ»دا ئەو الیەنانە لە گفتوگۆكردندا پەرەپێدەدا
كە لە نووسینی «دانی كات»دا سەرەتای گفتوگۆكردنی هاتووە .نووسینی «دانی
مەرگ» لەگەڵ نووسینی «لەمەڕ ناو» و نووسینی «دانی كات»دا دەچنە خانەی
ئەو باسەوەی لە كۆنفرانسی دیسەمبەری  1990لە پاریس ،لە ڕۆیئاومۆنت ،لەژێرناوی
«ڕەوشتی دان» بەڕێوەچووە.
كتێبی «لەمەڕ ناو»ی دێریدا باس لەچەند تەوەرێك دەكات .چاپی فەڕەنسی كتێبەكە
لە  1993لە چاپخانەی گالیلێ لەژێر ناوی «سۆزەكان ،بەاڵم ناو ،چۆرە» دەرچووە
كە لە 1995دا چاپی یەكەمی هاتۆتە دەر .تەوەرەكانی كتێبەكە بەمجۆرەیە.1:
سۆزەكان :قوربانییەكی الدراو .2 ،بێ ناو(پاشكۆ) .3 ،چۆرە.
لەم كتێبەدا دێریدا باس لە چەند بابەتێكی سەرنجڕاكێش دەكات لەوانە وەاڵم و
ئەركی وەاڵمدانەوە ،الدان (ئینحیراف) لە وەاڵمدانەوە .ئەمەش دێریدا ڕادەكێشێتە
ناو باس لە بەرپرسیاریەتی وەاڵمدانەوە و قسەكردن لە ڕەوشتی بەرپرسیاریەتی
و وەاڵمدانەوە .ئەمەو باس لە ناو و ناولێنانیش دەكات ،هەروەها قسە لەسەر
مەسەلەی شوێن یان وشەی «چۆرە» دەكات كە وشەیەكی یۆنانیە و الی ئەفالتون
لە «تیامۆس»دا بەكاربراوە.
هەرچی كتێبی «دانی كات»ی دێریدایە باس لەچەند الیەنێكی تر دەكات ،بەاڵم خاڵی
هاوبەشی ئەو الیەنانە واتای دانە (دان لە فۆڕمی شتێكی پێدراو یان بەخشراو) .لێرە
دێرێدا باس لە شیاو و نەشیاوی دان دەكات .هەروەها لەرێگای گفتوگۆی بۆچوونی
فەلسەفی هایدیگەر و شتراوس و موسەوە دێتەوە سەر شیعری بۆدلێر.
جگەلە كتێبی «دانی مەرگ» ،دێریدا لە كتێبی «گالس» یشدا ڕوونكردنەوەمان
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لەسەر واتای مەرگ پێدەدا ،بەتایبەت دێریدا ئەم كتێبەی( ،واتە ،گالس) ،پاش
مەرگی باوكی نووسیوە.
بۆیە داوا لە خوێنەری ئەم نووسینەمان لەسەر نووسینەكەی دێریدا «دانی مەرگ»
دەكەین بگەڕێتەوە سەر ئەو دوو نووسینەی تری دێریدا كە وا الی خوارەوە ئاماژەی
پێدەدەین .یەكەمیان بریتیە لە كتێبی «لەمەڕ ناو» و دووەمیان بریتییە لە كتێبی
«دانی كات».
Jacques Derrida. On the Name. Edited by Thomas
Dutoit. Translated by David Wood، John P. Leavey،
.1995 ،Jr.، and Ian McLeod، Stanford Univ. Press
Jacques Derrida. Given Time : I. Counterfeit Money
trans. Peggy Kamuf University Of Chicago )1 (Vol
.Press1994
Jacques Derrida. The Gift of Death. Trans. David .4
.5 .p،1995 ،Wills، University Of Chicago Press
 .5هەمان سەرچاوەی الی سەرەوە الپەڕە .4
 .6هەمان سەرچاوە الپەڕە.5
 .7هەمان سەرچاوە الپەڕە.3
 .8هەمان سەرچاوە الپەڕە.6
 .9بڕوانە ئەم سەرچاوەیەی الی خوارەوە كە بە ڕووسییە و تایبەتە بە چەند تێكستێكی
هەلبژاردەی دێریداوە كە كراون بە ڕووسی .لەوێ وەرگێڕ تێگەیشتنی خۆشی لەسەر
ئەزموونی نووسینی دێریدا تایبەت بە «نووسین»« ،جیاوازی»« ،گراماتۆلۆژی»،
هەروەها واتای وەك «مەرگ»« ،دان» و «ئاپۆریا»ش ئەخاتەڕوو.
.1999 ،Гурко Е، Тексты деконструкции. Томск: Водолей
.87 .С
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurko/
index.php
Jacques Derrida. The Gift of Death. Trans. David .10
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.48 .p،1995 ،Wills، University Of Chicago Press
 .11لە ساڵی  1981دا دێریدا لەگەڵ ژان پیێر ڤێرنان ڕێكخراوێك بەناوی «یان
هاس» بۆ داكۆكیكردن لە مافی ڕوناكبیرە مونشەقە چیكییەكان (كە مانفێستی
چارتەر  77یان نووسیوەتەوە) دامەزراندووە .لیژنەی ئەم ڕێكخراوە چەند سەفەرێك
بۆ پراگ ،بۆ سازكردنی سمینار بۆ ئەو ڕوناكبیرە چیكیانە ،ئەنجامدەدا ،لە یەكێ لە
سەفەرەكاندا لە ساڵی 1982دا دێریدا دەگیرێت و دوو ڕۆژ لە فڕۆكەخانە دەستبەسەر
دەبێ و بەهۆی هەوڵی سەرۆكی ئەو دەمەی فەڕەنسا ،فرانسوا میتێران ،دێریدا ئازاد
دەكرێت و بەرەو پاریس دەگەڕێتەوە .دێریدا ئەم سەفەرەی بۆ پراگ پاش مردنی
پاتوچكە بە سێ ساڵێك ئەنجامداوە.
مایەوە ئەوەش بڵێین كە «یان هاس» ،ئەو ناوەی دێریدا بۆ ناوی ڕێكخراوەكەی
هەڵی دەبژێرێت ،بیرمەندێكی ناسراوی چیكی سەدەی چواردەیە.
 .12بڕوانە سەرووتاری شەشەم لە نووسینەكەی پاتوچكە لە كتێبی «سەرووتارە
هەرتەقییەكان لەمەڕ فەلسەفە مێژوو» .بگەڕێرەوە سەر ئەم سەرچاوەیە:
Jan Patočka. Ktterska esser om historiens filosofi.
Inledning Ivan Dubsk versttning: Leo Kramr،Gteborg
.2006 ،: Daidalos
 .13لەم سەرچاوەیەی الیخوارەوەدا «پێتەر گۆلدمان» گفتوگۆی «میستری
مەسیحای و بەرپرسیاریەتی و عیرفانیەت لە نووسینی «دانی مەرگ»ی دێریدا»دا
دەكات.
Peter Goldman. Christian Mystery and Responsibility،
Gnosticism in Derridas The Gift of Death
)1998 Spring / Summer( 1 .Anthropoetics IV، no
pg_DERR./http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0401
htm
 .14بڕوانە سەرچاوە ڕووسییەكەی الی سەرەوە الپەڕە .89
 .15پرسیاری ڕۆحانی لەنێوان سیاسەت و ڕەوشت لەو بابەتە گرنگانەیە كەلەم
سااڵنەی دواییدا و لە توێژینەوە فەلسەفییە سیاسییەكاندا بایەخێكی زۆری بۆ
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گەڕاوەتەوە .ئەڵبەتە سەفەرەكەی فوكۆ بۆ ئێران بەشێكە لەو تەوژمەی لەپشت
سەرهەڵدانی دیاردەی توێژینەوەی «ڕۆحانیەتی سیاسی»یەوەیە .بایەخی فوكۆ بۆ
ئەم دیاردەیە لە ساڵی 1978ەوە دەستی پێكرد كە فوكۆ وەك پەیامنێری ڕۆژنامەی
«كۆرێر دیال سێرا» و «لۆنوڤێل ئۆبزەرڤەتۆر» لە ئێرانەوە لەژێر ناونیشانی
ڕۆژنامەوان نووسینی بۆ ئەو دوو ڕۆژنامەیە دەنارد .فوكۆ پێشەوەی سەفەری تاران
بكات لە پاریس چاوی بە ئیمام خومەینی كەوتبوو .بەشێت زۆر لەوانەی لەو دەمەدا
چاودێری دۆزی سیاسی ئێرانیان دەكرد پێیانوابوو پاش ئاوابوونی دەسەاڵتی شای
ئێران هێزی چەپ دێتە سەر حوكم ،بەاڵم فوكۆ بەپێچەوانەی ئەو تەوژمەوە پێیوابوو
كە ئیسالمی سیاسی پێویستێكە و توانای گۆڕینی گەلێك شتیشی لەو ناوچانە
دەبێت.
نووسینە ڕۆژنامەییەكانی فوكۆ كە تا سااڵنێك بە چاپ نەكراوەیی مابوونەوە پاش
كۆكردنەوە و چاپكردنیان بۆچوونی سەیری الی ڕوناكبیریانی ڕۆژئاوا تایبەت بە
دیتنە سیاسی و ڕۆحانییەكانی فوكۆ دروستكرد .كتێبەكەی فوكۆ كە لە ساڵی
 2005بەناوی «فوكۆ و شۆڕشی ئێرانی» چاپكراوە گەلێ بۆچوونی سیاسی و
ڕۆحانی ڕادیكالی فوكۆی تیایە كە تایبەت بە شۆڕشی ئیسالمی ئێرانی گوزارەی
لێكردووە .بەاڵم الی بەشێكی زۆر لە ڕوناكبیرانی ڕۆژئاوا ئەوە بووە بە پرسیار كە
چۆن فوكۆ دواتر بێدەنگی تایبەت بە ئاڕاستەكانی ئەو شۆڕشە ئیسالمییە هەڵبژارد
و تەنانەت شتێكی ئەوتۆشی لەسەر جەنگی ئێرانی -عێراقیش نەوت .فۆكۆ لە یەكێ
لەو نووسینە ڕۆژنامەوانیانە كە لە ئێرانەوە ڕەوانەی ئەو ڕۆژنامانەی الی سەرەوەی
ناویانهات دەكرد ،ئیسالم بە «بەرمیلێك بارووت» ناو دەبات .ئەم بەرمیلەی باروتەی
فوكۆ باسی لێوەدەكات ئەو تەوژمە ئیسالمییەیە ئەمڕۆ لێرە و لەوێ لە جیهاندا
باڵوبۆتەوە و هەمیشە قابیلە بەتەقانەوە.
بڕوانە ئەم سەرچاوەیەی الی خوارەوە كە بریتییە لە كتێبەكەی فوكۆ لەسەر ئێران:
Janet Afary and Kevin B. Anderson. Foucault and
the Iranian Revolution: Gender and the Seductions
،of Islamism. Publisher: University Of Chicago Press
.2005
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 پێتەر لوم لەگەڵ وەرگێڕانەكەی كتێبی «ئەفالتون و ئەوروپا»ی پاتوچكە.16
بۆسەر زمانی ئینگلیزی پێشەكییەكی نووسیوە و لەوێڕا داوامان لێدەكات بۆ ئەم
: مەبەستە بگەڕێینەوە سەر ئەم دوو سەرچاوەیە
Michel Foucault. Ethics : Subjectivity and Truth
Edition .)1 .Vol ،1984-1954 ،(Essential Works of Foucault
.1997 1 ; by Paul Rabinow، New Press
Jacques Derrida. The gift of death. Chicago :
.1995 ،University of Chicago Press
بەاڵم بۆ بەراوردكاریی لەنێوان فوكۆ و پاتوچكە پێیوایە دەكرێت بڕوانینە ئەم
: سەرچاوەیەی الی خوارەوە
Arpad Szakolczai. Thinking Beyond the East West
Divide: Patocka، Foucault، Hamvras، Elias، and
the Care of the Self. Publisher: Firenze: European
EUI Working Papers in( .1994 University Institute
.)Political and Social Sciences
خودی كتێبەكەی «ئەفالتون و ئەوروپا»ی پاتوچكە كە پێتەر لوم وەریگێڕاوەتە
:سەر زمانی ئینگلیزی ئەمەی الی خوارەوەیە
Jan Patočka. Plato and Europe. Translated by Petr
.2002 ،Lom، Stanford University Press
Jan Patočka. Plato and Europe. Translated by .17
.p. xix ،2002 ،Petr Lom، Stanford University Press
 كە دەكات تێكستە وەڕگێڕاوەكانی دێریدا كە10  بە پێی سەرچاوەی ژمارە.18
ی نووسخەی12 لەالیەن گیركۆ و كراون بە ڕووسی داوامان لێدەكات بۆ الپەڕەی
.فەڕەنسی كتێبی «دانی مەرگ»ی دێریدا بگەڕێینەوە
:  لە كتێبەكەی «دانی مەرگ»ی دێرێدا10  بڕوانە الپەڕە.19
Jacques Derrida. The Gift of Death. Trans. David
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.10.p،1995 ،Wills، University Of Chicago Press
 .20بڕوانە هەمان سەرچاوەی الی سەرەوە الپەڕە .57
 .21هەمان سەرچاوە ،الپەڕە .55
 .22هەمان سەرچاوە ،الپەڕە .43
 .23هەمان سەرچاوە ،الپەڕە .57
 .24هەمان سەرچاوە ،الپەڕە .58
 .25هەمان سەرچاوە ،الپەڕە  67بۆ .73
 .26هەمان سەرچاوەی ژمارە  10ی الی سەرەوە.
 .27دێریدا لە فەسلی دووەمی كتێبی «دانی مەرگ»دا لە میانەی دیتنی لێڤیناسەوە
بۆ مەرگ دەگەڕێتەوە سەر هایدیگەر و لەوێ نەختێكی لەسەر بەهەڵەتێگەیشتنی
لێڤیناس بۆ هایدیگەر دەوەستێت.
 .28خوێنەر بۆ زۆرتر ئاشنابوون بە تێگەیشتنەكانی لێڤیناس لەبارەی مەرگەوە
دەكرێت بۆ خودی كتێبەكەی لێڤیناس لەمەر مەرگ بگەڕێتەوە .بڕوانە ئەم سەرچاوەیە:
Emmanuel Levinas. God، Death، and Time. Translated
.2000 ;by Bettina Bergo. Stanford University Press
.1989 ،38 .Hans Ruin. Ljusets frvandlingar i Kris nr .29
.49 .s
Emmanuel Levinas. Time and the Other. Translated .30
by Richard A. Cohen Duquesne University Press
.40 .p .1990
.1989 ،38 .Hans Ruin. Ljusets frvandlingar i Kris nr .31
.49 .s
 .32بڕوانە ئەم سەرچاوەیەی الی خوارەوە:
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Emmanuel Levinas. Ethics and Infinity: Conversations
with Philippe Nemo. Translated by Richard A. Cohen.
.1985 1st edition ;Duquesne University Press
ئەم كتێبەی الی سەرەوە كتێبێكی لێڤیناسە بەناوی «ئیتیك و ناپایانی» كە
لێدوانێكی تێدایە بەناوی «بیبل و فەلسەفە» كە «فیلیپ نێمۆ» لەگەڵ لێڤیناس
سازیكردووە .لەم لێدوانەدا ،كە دەكەوێتە الپەڕەكانی  19بۆ  ،35لێڤیناس دانبەوەدا
دێنێت كە بیبل (كتێبی پیرۆز ،ئینجیل) كاریگەرییەكی گەورەی بەسەر بیركردنەوەیدا
هەبووە.
 .33ئەڵبەتە لەبارەی واتای «ڕوو»ەوە (دەموچاو) یەكێك لە سەرچاوەكانی
بیری لێڤیناس فەیلەسوفی یەهوودی ( فرانز ڕۆزنزویك)ە .بۆ زێتر تێگەیشتن لەم
الیەنە و بەگشتیش لە هزری لێڤیناس داوا لە خوێنەر دەكەین بگەڕێتەوە سەر
ئەم سەرچاوەیەی الی خوارەوە كە دەروازێكە بۆ لێڤیناس لەالیەن فەیلەسوفی
دانیماركییەوە «پێتەر كێمپ»ەوە نووسراوە:
Peter Kemp. Emmanuel Lvinas. En introduktion.
.1992 Daidalos
 .34ئێمانوێل لێڤیناس( )1906-1995لە لیتوانیا ،لە كۆڤنۆ (كاوناس) ،لە
بنەماڵەیەكی جوو لەدایكبووە كە زمانی ماڵەوەیان ڕووسی بووە و ئەدەبی كالسیكی
ڕووسیش (بەتایبەت پوشكین ،تۆلستۆی و گۆگۆل و دیستەیۆفسكی) كاریگەرییەكی
زۆری بەسەر ئەندێشەیەوە هەبووە .لە ساڵی  1916و لەماوەی جەنگی جیهانی دوودا
خێزانەكەیان بەرەو ئۆكراینا گواستوویانەتەوە و لە شاری خاركۆڤ نیشتەجێبوون
و پاش شۆڕشی بەلشەفی و لە  1920دا جارێكی تر گەڕاونەتەوە بەرەو شارەكەی
خۆیان لە لیتوانیا .لە  1923لێڤیناس بەرەو شاری ستراسبۆرگی فەڕەنسی سەفەر
دەكات و لەوێ دەست بەخوێندن دەكات سەرەتا ساڵێك التینی دەخوێنێت و
دواتر فەلسەفە .لەوێ دەبێ بە هاوڕێ هەرە نزدیكی مۆریس بالنشۆ ،كە ئەو دەمە
بالنشۆش لەهەمان زانكۆدا فەلسەفە دەخوێنێت .پاش ئەم قۆناغە لێڤیناس خۆی
بۆ دیراسەكردنی توێژینەوە لۆژیكییەكانی هۆسڕل تەرخان دەكات ،بەاڵم بەخۆ
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دوورخستەوە لەوەی پێیدەڵێن ئیندوكشن ،دیدوكشن و دیالیكتیك .ئەڵبەتە تیۆری
ئنتویشنی هۆسڕلی وەك باسێكى سەرەكی بۆ تێزی دكتۆراكەشی هەڵبژاردووە و
لە 1928-1929دا ساڵێكى لە زانكۆی فرایبۆرگ بەسەردەبا و لەوێ فینۆمینۆلۆژی
لەبەردەست هۆسڕل دەخوێنێت و هەر لەو ماوەیەدا ئاشنایەتی لەگەڵ هایدیگەریش
پەیدادەكات و هایدیگەر ئەوكاتە بەتازەگی لە تێزی دكتۆرانامەكەی لەسەر «بوون
و كات» بۆتەوە .پاش ئەو ماوە كورتەی ئەڵمانیا جارێكی تر دەگەڕێتەوە بۆ
ستراسبۆرگ و تێزی دكتۆرانامەكەی لەوێڕا لەژێر ناوی «تیۆری حەدەس لە
فینۆمینۆلۆژی هۆسڕل» داكۆكی دەكات و لە خودی ئینستیتوتەكەش خەاڵتی لەسەر
وەردەگرێت و لە 1930دا لە شێوەی كتێبێكیش چاپ دەكرێت و ئەم كارە دەشبێت بە
سەرەتایەك بۆ باڵوبوونەوەی فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژی هۆسڕل لە فەڕەنسا و مانای
بۆ سەرهەڵدانی سارتەر و نەوەیەك لە فەیلەسوفانی پاش جەنگ لە فەڕەنسا دەبێت.
لێڤیناس وەرگێڕی كارە ناودارەكەی «تێرامانە دیكارتییەكان»ی هۆسڕلیشە بۆ سەر
فەڕەنسی .لەماوەی جەنگی جیهانی دوودا زۆربەی خێزانە جووەكەی لێڤیناس لە
لێتوانیا بەر شااڵوی نازییەكان دەكەون و دەكوژرێن و ئەمەش كاریگەرییەكی زۆر
بەسەر لێڤیناسەوە جێدێڵێت و تەنانەت هاوسەرەكەی و منداڵەكانیشی لەهەمانكاتدا
لە فەڕەنساش دووچاری هەمان گرفت دەبنەوە وەلێ خۆشبەختانە دەربازیان دەبێت.
بۆئەو مەبەستەش بالنشۆ ،هاوڕێی هەرە نزدیكی لێڤیناس ،دەكارێت بیانشارێتەوە و
لەبەرچاو ونیان بكات.
مایەوە ئ��ەوەش بڵێین كە لێڤیناس موتو(شیعار)ێكی بەناوبانگی هەبووە كە
بەمجۆرەیە« :گەلێ ئەڵمانی دەشێت لێیببوورین ،بەاڵم هەندێ ئەڵمانی هەیە،
بۆنمونە وەك هایدیگەر ،ئەستەمە لێیببوورین».
بۆئەم پێشەكیەی الی سەرەوە لەسەر لێڤیناس سوودم لە دەروازەك��ەی كتێبی
«ئیمانوێل لێڤیناس :نووسینە بناغەییە فەلسەفییەكان» وەرگرتووە بڕوانە ئەم
سەرچاوەیەی الی خوارەوە:
Emmanuel Levinas. Basic Philosophical Adriaan T.
Peperzak (Editor)، Simon Critchley(Editor)، Robert
Bernasconi (Editor) Writings Indiana University Press
.1996
Emmanuel Levinas. Totality and Infinity : An .35
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Essay on Exteriority. Translated by Alphonso Lingis.
.37 .p .1980 4th edition ; Springer
Emmanuel Levinas. God، Death، and Time، .36
.2001 ،Stanford، California: Stanford University Press
.10 .translated by Bettina Bergo. P
.12  هەمان سەرچاوەی الی سەرەوە الپەڕە.37
Jacques Derrida. The Gift of Death. Trans. David .38
.44 .p،1995 ،Wills، University Of Chicago Press
.48 هەمان سەرچاوەی الی سەرەوە الپەڕە.39
.2  الپەڕە، هەمان سەرچاوە.40
.31الپەڕە، هەمان سەرچاوە.41
الیخوارەوە دەڕبڕینەكەی دێریدا بە ئینگلیزی و فەڕەنسی دادەنێین كە ئێمە لەبری
:ئەوە گوزارەی «گشت (هەموو) ئەویتر گشت ئەویترە» مان بەكاربردووە
tout autre est tout autre= every other (one) is every
(bit) other
.78 الپەڕە، هەمان سەرچاوە.42
.50 الپەڕە، هەمان سەرچاوە.43
Jan Patočka. Ktterska esser om historiens filosofi. .44
Inledning Ivan Dubsk versttning: Leo Kramr،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
Jan Patočka. Ktterska esser om historiens filosofi. .46
Inledning Ivan Dubsk versttning: Leo Kramr،Gteborg
.17 .s .2006 ،: Daidalos
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Jacques Derrida. The Gift of Death. Trans. David .47
.41 .p،1995 ،Wills، University Of Chicago Press
 .48هەمان سەرچاوە ،الپەڕە 42و دواتر.
 .49هەمان سەرچاوە ،الپەڕە 43
 .50هەمان سەرچاوە ،الپەڕە17
 .51هەمان سەرچاوە ،الپەڕە10
 .52هەمان سەرچاوە ،الپەڕە10
 .53هەمان سەرچاوە،الپەڕە2
 .54هەمان سەرچاوە،الپەڕە2
 .55هەمان سەرچاوە،الپەڕە2
 .56هەمان سەرچاوە،الپەڕە2
 .57هەمان سەرچاوە،الپەڕە2
Peter Goldman. Christian Mystery and .58
Responsibility، Gnosticism in Derridas The Gift of
Death
.)1998 Spring / Summer( 1 .Anthropoetics IV، no
 .59هەمان سەرچاوە و سەروتاری پێنجەمیش لە كتێبەكەی پاتوچكە «سەروتارە
هەرتەقیەكان لەمەڕ فەلسەفەی مێژوو».
 .60هەمان سەرچاوە و الپەڕەكانی  8بۆ  9ش لە كتێبەكەی «دانی مەرگ»ی
دێریدا.
 .61هەمان سەرچاوە كە ئاماژە بە الپەڕەی 9ی كتێبەكەی «دانی مەرگ»ی دێریدا
ش دەكا لەگەڵ فەسلی پێنجەم لە كتێبەكەی پاتوچكە.
Jacques Derrida. The Gift of Death. Trans. David .62
.27 .p،1995 ،Wills، University Of Chicago Press
،Гурко Е، Тексты деконструкции. Томск: Водолей .63
.88 .с .1999
 .64هەمان سەرچاوەی الی سەرەوە و هەمان الپەڕە.
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 .65گرنگە خوێنەری كتێبی دانی مەرگی دێریدا كتێبی «ئاین»« ،ڕووشتی دان»،
«دانی كات»یش بخوێنێتەوە تا لە كۆی ئەو پرۆژە هەلوەشاندنەوەگەرییە ئیتیكییە
بگا دێریدا كاری لەسەر دەكات.
 .66بۆ ئەم مەبەستە بڕوانە نووسینەكەی پێتەر گۆڵدمان كە لەسەرەوە ئاماژەی
پێكراوە.
 .67بڕوانە سەروتاری پێنجەم لە كتێبەكەی پاتوچكە «سەروتارە هەرتەقییەكان
لەمەڕ فەلسەفەی مێژوو».
 .68هەمان سەرچاوەی الی سەرەوە.
 .69هایدیگەر ئەم بۆچووانە لەو لێدوانە بەرباس دەخات كە هەفتەنامەی «دێر
شبیگل»ی ئەڵمانی لەتەكیدا سازیكردووە .لێرەدا دەمەوێت چەند سەرنجێك لەبارەی
ئەم لێدوانەی هایدیگەر بەرچاو خوێنەر بخەم كە هەفتەنامەی دیر شبیگلی ئەڵمانی
لە سێپتەمبەری  1966دا لەتەكیدا ئەنجامیداوە.
لێدوانی ناوبراو ئەو دەمە لەتەك هایدیگەردا كراوە كە لە ئەڵمانیا لە میدیاكاندا باس
لە پێوەگالنی هایدیگەر بە دیاردەی نازیزمەوە كراوە .هەفتەنامەی ناوبراو لە ئاداری
1966دا نامەیەكی لەالیەن هایدیگەرەوە بەدەست دەگات كە لەوێڕا هایدیگەر هەندێ
ڕوونكردنەوە سەبارەت بەو مەسەالنە بەرچاو دەخات كە لە میدیاكاندا لەبارەی
ئەو پێوەگالنەوە دەوترێت ،بۆیە لە سێپتەمبەری هەمان ساڵدا دوو كەسی ئەو
هەفتەنامەیە (رودۆلف ئۆگستین ،جۆرج ڤۆلف) پالن بۆ سازدانی لێدوانێك لەتەك
هایدیگەردا دادەڕێژن .بەاڵم لەسەر داوای هایدیگەر باڵوكردنەوەی ئەم لێدوانە بۆ
پاش مەرگی هەڵبگیرێت ،بۆیە لێدوانەكە لە  31ی ئایاری 1976دا باڵودەكرێتەوە.
ئەم لێدوانە لە هەمان ساڵدا لەالیەن ماریە پ .ئاڵتەر و پۆن د.كەپوتۆ كراوە بە
ئینگلیزی .بڕوانە ئەم سەرچاوەیە:
The Heidegger controversy: A Critical Reader، Edited
.110 .p،1993 ،by Richard Wolin، The MIT Press، Lodon
Peter Goldman. Christian Mystery and .70
Responsibility، Gnosticism in Derridas The Gift of
Death
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.)1998 Spring / Summer( 1 .Anthropoetics IV، no
Jan Patočka. Plato and Europe. Translated by .71
.p. xix ،2002 ،Petr Lom، Stanford University Press
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
 بڕوانە ئەم دوو سەرچاوەیەی الی خ��وارەوە بۆ تێگەیشتن لەبەشێك لەو.73
:گفتوگۆیانەی تایبەت بە بیری ئیتیكی و ئاینی دێریدا دەكرێن
Graham Ward. Barth، Derrida، and the Language of
.2008 ،Theology. Cambridge University Press
Andrew J. McKenna. Violence and Difference :
Girard، Derrida، and Deconstruction: University of
.1992 ،Illinois Press
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ئازاد حەمە عەبدواڵ
لەدایکبووی شاری کەرکوک گەڕەکی ئاخورحوسێن /حەسیرەکە ساڵی .1962
بەکالۆریۆس لە ئابووری زانكۆی موستەنسیریەی بەغدا لە  1986و ماجستێر
لە ئابووری پالندانان لە ئۆکرانيا لە  1990لەسەردەمی یەکێتی سۆڤیەت(تێزی
ماستەرنامە :پێوەندی ئابووری دەرەکی نێوان جیهانی سێ واڵتە پێشکەوتووەکان).
دواتر ساڵى دکتۆرای لە مۆسکۆ لە ئابووری دەرەکی خوێندووە(تێزی دکتۆرانامە:
پێوەندی ئابووری نێوان واڵتانی ئۆپێک و واڵتانی پیشەسازی) دوای وازیلێهێناوە.
لە ساڵى 1991ەوە لە سوید دەژیت .ئامادەيی سەرلەنوێ لە سوید خوێندووەتەوە.
خوێندنی هەردوو بەشی فەلسەفە(فەلسەفەی تیۆری و فەلسەفەی پراکتیک) لە
زانكۆی ستۆکهۆڵم( 170پۆینگ)  ،2005خوێندنی زمانی فەڕەنسی لە زانكۆی
ستۆکهۆڵم( 30پۆینگ) .دکتۆرا لە بەشی فەلسەفەی پڕاکتیک لە زانكۆی
خارکۆڤ(تێزی دکتۆرانامە :سیاسەت و ڕووداوی ڕاستی .هەنووکەی فەلسەفەی
کۆمەاڵیەتی ئالێن بادیو) ،دبلۆم لە زمانی فەڕەنسی لە زانكۆی سۆڕبۆن .ئێستا کار
لەسەر نووسینی دووەم دکتۆرانامە دەکات لەسەر فەلسەفەی هاوچەرخی فەڕەنسی
لە زانكۆی پاریس .8
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ی چاوهڕوانی
ئاسۆ 
ی و نهبینراوی گوتراودا
ی نازمان 
لهنێوان واقیع 

ی گوتاری
ی شیكارئامێز 
(خوێندنهوهیهك 
ی یهكهم)
ی ماچ 
گێڕانهوهی ه ل ه ڕۆمان 
عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ
ناونیشانی سەرەكی ئەو خوێندنەوەیە لە (هانس ڕۆبێرت یاوس)
وەرگیراوە ،دەستەواژەی (ئاسۆی چاوەڕوانی) بە پشت بەستن بە
مەسافەكان (واتە مەسافەی نێوان دەق و خوێنەر ،بەپێی ئاستی
خوێنەر و زەمەنی خوێندنەوە و لەسەردەمێك بۆ سەردەمێكی دیكە و
لە نەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی دیكە) دەشێت بەهاكانی دەق بگۆڕێت.
بەهای جوانی دەق وەك (یاوس) ناوی دەبات ،بەرفرەوان دەبێ،
چەندە ئەو دەقە بتوانێت ئاسۆ چەسپاو و باوەكان بگۆڕێت .واتە هەر
چەندە لە پێداویستی گۆڕانەوە پێشوازی لە تێگەیشتنێكی تازە بكات!
بۆ نموونە چۆن (سێرڤانتس) لە ڕۆمانی (دۆنكیشیوتە) توانی ئاسۆی
چاوەڕوانی خوێنەران بۆ (پاڵەوان) بگۆڕێت؟! لەسەر ئەو بنەمایە ئەو
خوێندنەوەیە هەوڵدەدات بە هاوبەشی لەگەڵ دەقدا ئاسۆی چاوەڕوانی
چەسپاو بەتاڵ بكاتەوە ،لەوێشەوە جۆرێكی دیكە لە بیركردنەوە
بەرجەستە بكات ،واتە ئەوەی ئەو خوێندنەوەیە بیری لێدەكاتەوە،
ئەوەیە كە پێویستە لەمڕۆدا بیری لێ بكرێتەوە :بیرلێكردنەوە لە
«ئەزموونەكان چۆن دەردەكەونەوە» ئەوە ئەو بیركردنەوە هۆسرەلیەیە
كە (تەماشامان لەدەرەوە بەرەو ناوەوە دەبات) ..لەبەرانبەر ئەوەشدا
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هەر چەندە ماوەی جوانی (مەسافەی ئیستێتیكی) تەسك بێتەوە و كاری ئەدەبی
نەتوانێت (گۆڕان لە ئاسۆی چاوەڕوانی) باودا دروست بكات ،ئەوەندە لە هونەری
كۆنسیومەر و كاڵ نزیك دەبینەوە!
كەواتە ئەو میتۆدە دیاریكراوەی لەو خوێندنەوەیەدا ڕۆڵی سەرەكی وازی دەكات،
لە تێگەیشتنی پەیوەندی كاری ئەدەبی و وەرگردا خۆی دەخاتە ڕوو .بەاڵم وەك
چۆن (یاوس) لە ڕێگەی (گادامێر)ەوە هەوڵدەدات سروشتی گۆڕانكارییەكانی مانای
ئەدەبی ڕاڤە بكات .بە هەمانشێوەش ئەو خوێندنەوەیە دەكەوێتە ژێر كاریگەری
(گادامێر) و سوورە لە سەر ئەوەی مانا لە ڕێگەی پەیوەندی دەوروبەرئامێز ،یان لە
ناكاو نەبێت ،مەیسەر نابێت.
هەڵبەتە وەك دەزانین (یاوس) جەخت لە دانەر ،یان دەق ،یان كاریگەرییە
ئەدەبییەكان ناكات ،بەڵكو جەخت لە پرۆسەی وەرگر دەكاتەوە كە لە ساتەوەختی
نووسینەوە دەستپێدەكات و لە پرۆسەی تێگەیشتن (كە لە ڕێگە خوێنەرێك یان
كۆمەڵێك خوێنەر لە هەنووكەدا ئەنجام دەدرێت) بە ئامانج دەگات..
بەاڵم بۆ ناونیشانی دووەم ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە (واقیعی نازمانی) و (نەبینراوی
گوتراو) ی فەزای ڕۆمانی (ماچی یەكەم) دەكەم! واتە لە ڕێگەی كۆی كاراكتەرەكان
و بەتایبەتی (پەری) و (كوڕی پیاوە مەستەكە) و پەری و (باوكی ماچ -مێردی
پەری) هەوڵی خوێندنەوەی گوتاری بە وشە وێنەكێشراو و بە وێنە نووسراوەوە
دەدەم و لەوێشەوە هەوڵدەدەم تێگەیشتن لە كاراكتەری ئیشكالئامێز ڕوون بكەمەوە.
وەك دەزانین ڕۆمان خۆی لە گفتوگۆدا هەڵدەگرێتەوە و گفتوگۆش بە خەسڵەتێكی
جیاكارانەی هەموو گوتارێكی ئەدەبی دادەنرێت .گوتار وەك (میشل فۆكۆ) دەڵێ:
هەڵگری لۆژیكێكی ناوەكی و دامەزراوئامێزە ،هەر تەنها لە ڕێگەی خودی تاكەوە
نایەتە بەرهەم ،بەڵكو دەبێ لە دامەزراوێك ،یان ماوەیەكی زەمەنی ،یان لقێكی
مەعریفی دیاریكراوەوە بێت .دەمەوێ بڵێم دەشێت چەمكی گوتار لەو نووسینەدا بە
مانا فۆكۆییەكەی بە ماوەی دیاریكراوی زەمەنەكانەوە پەیوەست بكرێت.
رۆمانی ماچی یەكەم
ماچی یەكەم ڕۆمانێكە ( )25بەشە لە ( )266الپەڕەی مامناوەندی پێكهاتووە و
(كەریم كاكە) نووسیوویەتی ،لە سێنتەری لێكۆڵینەوەی فیكری و ئەدەبی نما،
زنجیرەی ( )91ساڵی ( )2010لەسەر نووسراوە و لە چاپخانەی شەهاب-هەولێر
چاپكراوە .هەر یەك لەو بیست و پێنج بەشە ،ناوی گێڕەڕەوەیەكی بەسەرەوەیە و
118

هەر یەك لەو گێڕەڕەوانەش لە الیەن چیرۆكخوان و كەسایەتی (ماچ) ڕۆڵەكانیان
بەسەر دابەش كراوە (من ماچم چیرۆكخوانی ماچی یەكەمم ،من كچی پەری و
كچی بابی ماچم و لە نامەیەكەوە خولیای چیرۆكی ماچی یەكەم كەوتە سەرم..
ل )222هەڵبەتە لەو ڕۆڵ بەسەر دابەش كردنانەدا ،چیرۆكخوان لەبەر ئەوەی دەستی
لە هیچ ئاڕاستە كردنێكدا نییە ،بۆیە گێڕەڕەوەكان لە ڕێگەی ئەو دەاللەتانەی
كە لە گێڕانەوەدا دەیخەنە ڕوو ،تەعبیر لە خودێتی خۆیان دەكەن .بەاڵم ئەگەر
خودگەرایی هەر یەكەیان لەنێوان زاراوەی (پۆزەتیف) و (نێگەتیف)دا لێكبدەینەوە،
دەبینین وەك یەك نایەنەوە؟! چونكە وێڕای قسەكردن لەسەر خۆیان هەندێكیان
(نەبینراوێكی گوتراو) دەگێڕنەوە .هەندێكی دیكە لە گێڕەڕەوەكان (واقیعێكی نا
زمانی) دەگوازنەوە .بەاڵم كاراكتەرە سەرەكییەكان لەنێوان (واقیعی نازمانی و
نەبینراوی گوتراو)دا ڕۆڵەكانی خۆیان وازی دەكەن!
ئەگەر بە وردی سەیری پانتایی ڕۆمانەكە بكەین دەبینین ( )16جار ئافرەت
ڕۆڵی گێڕانەوەی بەردەكەوێت ،لەو شانزە جارەشدا دوانزە جار (پەری) كاراكتەری
سەرەكی ئەو ڕۆڵەی خۆی وەك واقیعی نازمانی و نەبینراوی گوتراو وازی دەكات...
( )9جاریش پیاو ،لەو نۆ جارەش ( )3جار (كوڕی پیاوە مەستەكە) و ( )3جار
(بابی ماچ) وەك دوو كاراكتەری سەرەكی دیكە ڕۆڵی خۆیان لەمیانی واقیعی
نازمانی و نەبینراوی گوتراودا دەبینن! بەاڵم هەر یەك لە (خوشكترین خوشك و
نەخشەسازی گەرماو و ژنە كەسكپۆشەكە و كوڕی نەفتفرۆش) ڕۆڵی خۆیان زێتر
وەك نەبینراوی گوتراو دەگوازنەوە ،كەچی (پیاوە مەستەكە) زێتر واقیعێكی نازمانی
دەگوازێتەوە .لەبەر ئەوەی كاراكتەری پەری بە تەنها ( )12جار ڕۆڵی خۆی وازی
دەكات ،واتە سێ بە قەد هەر یەك لە كوڕی پیاوە مەستەكە و بابی ماچ ،بۆیە بۆ
خوێندنەوە ،هەوڵدەدەم زێتر جەخت لەو كاراكتەرە پڕ جولەو ڕەمزئامێزە بكەم!
دەشێت بڵێین ماچی یەكەم ڕۆمانێكی (كۆمەاڵیەتی/سیاسییە) لەوێوە كە پەیوەندی
مرۆڤەكان بە دەسەاڵتی سیاسی و پەیوەندی مرۆڤەكان بە دابونەریت دەخاتە ڕوو،
یان ڕوونتر بڵێین تەعبیر لە الیەنێكی ژیانی كۆمەاڵیەتی و بەشێك لە خەباتی
سیاسی كوردی دەكات ،وەك (زەمەن) نزیكەی ( )16ساڵ لەخۆ دەگرێت ،ئەو
شانزە ساڵەش ( )7ساڵی دەكەوێتە (پێش ڕاپەڕین) و ئەویتریش (دوای ڕاپەڕین)
واتە تا ساڵی ( )2003ڕووخانی سەدام حسێن-سەرۆك كۆماری عێراق ،وەك (شوێن)
شاری (هەولێر) دەكاتە شوێنی پێكهێنان و بەرهەمهێنان .وەك دیارە ئەو ڕۆمانە بە
شێوەیەكی گشتی لەرووی سیاسییەوە زێتر جەخت لەو پارتە كوردییانەی باشووری
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كوردستان دەكاتەوە ،كە بە ڕەنگەكانی (سوور) و (زەرد) و (سەوز) خۆیان
دەنوێنن ...وەك مەسەلە كۆمەاڵیەتییەكەش جەخت لە خۆشەویستی و القەكردن
و سێكس ،بۆ نموونە لە نێوان پەری و كوڕی پیاوە مەستەكە و دوو پیاوە
دەمامكدارەكە و پەری و باوكی ماچ ،دەكات.
ئەگەر لەرووی سیاسییەوە بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ پشت بە دیدی سیاسیانەی
پێش ڕاپەڕین و دوای ڕاپەرین ببەستێت ،نەك پێشكەشكردنی گوتارێكی سیاسی
ڕاستەوخۆ ،یان بە مانایەكی دیكە ئەگەر لەرووی سیاسییەوە لەرێگەی كاراكتەرە
ئیشكالئامێزەكانی وەك پەری و كوڕی نەفتفرۆش و پیاوە مەستەكە ،هەوڵی
بەدەنگهێنانی دوێنێ و ئەمڕۆ ب��دات؟! ئەوە لە ڕووی كۆمەاڵیەتییەوە لە ڕێی
كاراكتەرە ئیشكالئامێزەكانی وەك پەری ،گوڵنار ،ژنە لەخەو تۆراوەكە ،پەردە
لەسەر بەهای دابونەریتی كۆمەڵگای كوردی و ڕۆڵی ئافرەت لە كۆمەڵگای نێرساالری
كوردی نیشان دەدات ،بەو مانایەش كەسێتی ئیشكالئامێز هەڵگری بیروڕایەكی
مرۆیانەیە ،بەاڵم نایەوێت بیروڕاكانی ببێتە بابەتێك بۆ جێبەجێكردن ،ئەگەرچی
حەز بە تازەكردنەوەی كۆمەڵگا دەكات ،كەچی لەالیەن دەسەاڵتی تەقلیدییەوە وەك
دوژمن چاوی لێدەكرێت ،بۆیە هەمیشە خۆی دوورەپەرێز دەگرێت ،بەر لەوەی پەراوێز
بخرێت!
بە كورتی ڕۆمانی ماچی یەكەم سەربردەی یەكەم حەزلێكردن و یەكەم ماچی
خۆشەویستی نێوان پەری و كوڕی پیاوە مەستەكەیە ،لە گەڕەكێكی هەژارنشینی
شاری هەولێر (ج��اری یەكەمت بوو ،عاشق بوویت ...ل ،)5نەگەیشتنی ئەو
خۆشەویستییەش بە هۆی مەرجی دەستهەڵگرتن لە سیاسەت (كچێ بۆ تۆمە خۆت
لەو ئاگرە دوورخەوە ،بۆ دەتەوێت هەردووكمان بسووتێنیت..ل )58و دواتریش
ژنهێنانی كوڕی پیاوە مەستەكە (بێ سێو و دوو ڕازیبووم ،لەو ساتەدا كچی
بارزگان لە چاوی من بە جوانترین كچ خۆی نیشاندا ،لە پەریش جوانتر ..ل)137
و مێردكردنی پەری (دەزانی چەند جوان لەیەكتر دێن ،هاوكوفی یەكترن ،هیچ كوڕ
و كچێك نییە لەو دنیایە هێندەی ئەو كوڕ و كچەی من لەیەكتر بێن..ل )180بە
كۆتا دەگات؟! هەر لە میانی ئەو بە ناكام گەیشتنەش هەر یەك لەو دوو دڵدار و
دڵبەرە بە هۆی لەبیرنەكردنی عیشقی یەكەم و ماچی یەكەم ،واتە لەسەر بنەمای
هیچ كەسێك ماچی یەكەمی لەبیر ناچێت -دەبنە هۆی شێوانی ژیانی یەكتر و(ئیدیمن بە دیار ژنێكەوەم لە باوەشی دەخەوم بەاڵم بە هەمیشەیی لەو پەنجەرەیەوە
دەڕوانمە كۆاڵنێك لە چاوەڕێی پەری شەو و ڕۆژ دەكەمەوە..ل( )140ئێرە كوێیە،
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نهۆمی سەرەوەی میوانخانەكە یان ژووری كوڕی پیاوە مەستەكە ژووری دارپرتەقاڵ
و هەنار و بیە بەرزەكە ،من چ لەوە تێناگەم ،كوڕی پیاوە مەستەكە ئەوەی ئێستا لە
كچی بازرگان منداڵیشی هەیە ،ئەوەی لە پێش وێنەگرەكە الشانێكم دیت ،بەم شەوە
چۆن گەیشتە نهۆمی سەرەوەی ئەو میوانخانەیە و چۆن خۆی هاویشتە ناو ڕانەكانی
من ..ل )192لە كۆتاییدا مێردی پەری بڕیاری سەر هەڵگرتن دەدات!
وەك گوتم ئامادەگی گێڕەڕەوەكانی هەر یەك لەو بیست و پێنج بەشە ،چ لە
ڕێگەی گوتنەوە چ لە ڕێگەی هەڵگرتنی دەاللەتەوە تەعبیر لە خودگەراییەك دەكەن،
هێڵی سەرەكی ئەو خوێندنەوەیە هەوڵدەدات ئەو خودگەراییە بەسەر دوو بەشی
(پۆزەتیف) و (نیگەتیف) دابەش بكات! یەكەمیان (پۆزەتیف) ئەو بینراوگەلە
دەگرێتەوە كە واقیعێكی نازمانی دەگوازنەوە .دووەم (نێگەتیف) دەكەوێتە بەرانبەر
نەبینراوی گوتراوەوە .سێیەمیش لەنێوان دوالیزمییەتی (پۆزەتیف) و (نێگەتیف)
دا دەسوڕێنەوە!
ئەو خوێندنەوەی بەردەستتان بۆ جەختكردن لەو دوو كردەیە :واقیعی نازمانی ،بە
بینراو و وێنەكانی سەر دیوار و دواتر نامەی گوڵناری خوشكی خوشكترین خوشك
تۆختر نێشان دەدات .بۆ دووەمیش دەكەوێتە بەرانبەر گوتراوە نەبینراوەكانی هەر
یەك لە خوشكترین خوشك و ژنە كەسكپۆشەكە و نەخشەسازی گەرماو و كوڕی
نەفتفرۆش .بۆ ئەوەی زێتر بەدوای ئەو دابەش كردنەدا بچین ،هەڵبەتە پێویستە
ئاگامان لە گوتاری بە وشە نووسراو و گوتاری بە وێنە دەربڕدراو هەبێت! وەك
دەزانین گوتاری وشە/رستە ملكەچی لێكۆڵینەوەی زمانەوانی دەبێت ،بەو مانایەی
كە دەنگە ،بەاڵم گوتاری وێنە/نیگار لە زانستی زمانەوانی بەرفراوانتر خۆی نیشان
دەدات.
دەمەوێت بڵێم هەندێجار كردەی زمانەوانی بە كردەی قسەكردن ،یان كردەی
گوتاریش ناو دەبرێت .بەاڵم مەبەستی (كردەی گوتار) لێرەدا ئەو یەكە بچووكانەی
زمانە ،كە بە هۆی ئەوەوە زمان كردەكانی خۆی بەجێدەهێنێت .هەموو كردەیەكی
زمانەوانیش لە دووتوێی دامەزراوێكدا پلە پلە دەكرێت ،كۆمەڵێك مەرجی هەیە،
كە مەرجی سەركەوتنە ،مەرجی سەركەوتن لەگەڵ ناوكۆیی هاوڕێك دێتەوە (واتە
بۆ نموونە بگۆ یان بێژەر لەسەریەتی كە ڕاستگۆ بێت و بەرانبەریش گوێگری باش
بێت ،یان بۆ نموونە مەرجە ئەگەر یەكەم پرسیار بكات ،دەبێ دووەم وەاڵم بداتەوە)
ئەوانە ماف و ئەركی كرداری زمانەوانین! ئەوەش بە نسبەت ئەوانەی كە بەشداری
لە پرۆسەی گوتاردا دەكەن ،واتە پرۆسەی یەكتر دوواندن لە ڕێگەی دەنگ .بەو
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مانایە دەمەوێ بڵێم بۆ شیكردنەوەی گوتار ،پێویستە كردەی لێكۆڵینەوەی زمان،
كە لەالیەن (قسەكەر) و (گوێگر)ەوە مەیسەر دەبێت ،لەبیر نەكەین (لە درێژەی
ئەو بابەتە قسەی زێتر لەو بوارەدا دەخەینە ڕوو) بەاڵم نابێت ئەوەشمان لەبیر
بچێت كە ئەگەر ئامادەیی دوو الیەنی بگۆ و گوێگر تەعبیر لە گلدانەوەی مانا بكات
و بواری پەرتبوون نەدات ،ئەوە نووسین ئەو كارە تێكدەدات ،چونكە ماوەیەكی
(كاتی) و (شوێنی) لە نێوان نووسەر و خوێنەر دەخولقێنێت ،لەبەر هەندێ ناتوانین
ئەو دوو جۆرە لە گلدانەوەو پەرتنەبوون لە ئامادەیی قسەكەر و گوێگر لە هەر یەك
لە ئامادەگی یەكتردوواندن (دەنگ) و ئامادەگی نووسین (تۆماركردن) وەك یەك
نیشان بدەین.
بەاڵم گوتاری وێنە ،كە واقیعی نازمانی بەهۆی تیشكۆی ناوەندی دەگوازێتەوە،
حەقیقەتی خۆی لە تەماهی بوونی شتگەراییدا دەدۆزێتەوە ،بەو مانایەی كە
شتگەرایی بینراو و ڕەمزی و وێنەی وڕوژاو وەك شێوەگەلێكی زیاد لەپێویست
بێالیەن ،بەرجەستە دەكات .كەواتە بۆ خوێندنەوەی گوتاری بە وێنە نووسراو
پێویستمان بە سیمیۆلۆژیا دەبێت ،واتە دەكەوینە بەرانبەر زمانی ئاماژەیی بینراو
و سیستمەكەی ،بەاڵم لە سیستەمی زمانەوانی دەكەوینە بەرانبەر زمانی دەنگی و
سیستەمەكەی.
لێرەوە تێگەیشتن لە زاراوەی نێگەتیفی ئەو ڕۆمانە بە لێكۆڵینەوەی زمانەوانییەوە
بەندە؟! چونكە بڕوامان بەوە نییە زمان بتوانێت لە ڕێگەی دەنگەوە (واتە گوتاری
بە وشە نووسراو) ،هەموو ئەوەی كە مەبەستیەتی بۆ كەسی گوێگر بگوازێتەوە ،بۆیە
بە نێگەتیف ناوزەدی دەكەین! بەاڵم تێگەیشتن لە زاراوەی پۆزەتیف ،تێگەیشتنە لە
وێنەگەلێك كە هەراوهۆریای بینینگەرا و عەقڵگەرا دروست دەكات؟! واتە (ئەویدیكەی
بەرانبەر) دووچاری شۆك و سەرسامبوون دەكات ،شۆك و سەرسامبوونێك كە لە
واقیعەوە هەڵقواڵوە ،ئەویش لەسەر دوو بنچینە :یەكەمیان تێكشاندنی میسالییەت.
دووەمیان بڕینی پەیوەندییەكانی لەگەڵ پیرۆزی ،بۆیە بە پۆزەتیف ناوی دەبەین!!
هەڵبەتە جیاوازی نێوان ڕۆمان و واقیع بەشێوەیەكی گشتی جیاوازییەكی هونەرییە،
بەو مانایەی كە ڕۆمان هەندێ شتی نێو واقیع زیاد لەخۆی گەورە دەكات و هەندێكی
دیكەی بچووك دەكاتەوە ،ئەو كارەش لە پێناو سەرپێخستنی كارە هونەرییەكانی بە
ئەنجام دەگەیەنێت .دەشێت ئەو ڕستەیەی نێوان واقیع و ڕۆمان ،گەمەی جۆراوجۆری
لەگەڵدا بكرێت .بەاڵم من ئەو بەبیرهێنانەوەیەی سەرەوەم بۆ ئەوەیە كە بڵێم مەرج
نییە گوتاری ڕۆمان و گوتاری واقیع یەك ئاڕاستەی هاوشانیان هەبێت ،چونكە ئەگەر
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گوتاری واقیع لە كۆمەڵێك كایەدا بدۆزینەوە ،ئەوە گوتاری ڕۆمان لەوێوەیە كە
بابەتی گێڕانەوەی ڕۆمانی لێوە دەردەكەوێت .دەشێت ڕۆمان كار لەسەر یەك بابەتی
دیاریكراو بكات ،بەاڵم گوتارەكانی بگۆڕێت ،وەك چۆن پێچەوانەكەشی دەشێت ،بۆ
ئەوەی بە شێوەیەكی هونەری بتوانێت نووسین و ڕێكخستنی گێڕانەوەكەی بەرجەستە
بكات ،بۆیە (سەعید یەقتین) دەڵێ :ئەگەر یەك بابەت بخەینە بەردەم كۆمەڵێ
ڕۆماننووس ،دەبینین بەپێی ڕێباز و هەڵوێستیان كۆمەڵێك گوتاری جیاوازمان
پێشكەش دەكەن.
وەك ئاماژەمان بۆ كرد ماچی یەكەم بە هۆی گێڕەڕەوە بەكارهاتووەكانی هەر یەك
لەو بیست و پێنج بەشە هەوڵیداوە كۆمەڵێك دیدو بۆچوونی جیاوازی تاكەكان
بگوازێتەوە ،هەر لە ڕێگەی ئەو شێوەیە لە گێڕانەوەش بە شێوەیەكی هونەری و لە
ڕێگەی ڕیتمێكی خاوەوە خوێنەر تێكەڵ بە حەقیقەتی ڕووداوەكان دەكات .ئەگەرچی
ئەو خوێندنەوەیە بەدوای ئەو تەكنیكە لە گێڕانەوەدا ناڕوات ،بەاڵم هەوڵدەدات
ئاڕاستەی شێوازی تەكنیكی گێڕانەوە لە ڕێگەی گێڕەڕەوە جیاوازەكانەوە بەرز
ڕابگرێت ،هەر لەسەر ئەو بنەمایەش دەشێت ڕاڤەكردنی جۆراوجۆر بۆ گوتاری
گێڕەڕەوەكانی بە ئەنجام بگەیەنێت .بە دیوەكەی دیكەش ئەو خوێندنەوەیە پێیوایە
لە بەرەوپێشچوونی هونەری ڕۆماننووسین ،چەمكی (بۆچوون) بایەخێكی گرنگ
دەگێڕێت و ناشێت ئەو الیەنە فەرامۆش بكرێت.
پەری
شۆڕشی جەستە/خەباتی كوردایەتی
لە ڕۆمانی ماچی یەكەمدا كاراكتەری ئیشكالئامێزی سەرەكی پەری ،وەك نەبینراو،
ڕەمزی شۆڕشی خۆشەویستی و وەك بینراو خەباتی كورداتییە ،هەڵگرتنی ئەو دوو
ئەركە لە پرۆسێسەكردنێكی دیار و نادیاردا تەعبیر لەوە دەكات كە پەری (وەك
كچە كوردێكی ئازا و بوێر و سەركێشی بنەماڵەیەكی كوردپەروەر) هەوڵدەدا بیروڕای
ئازادانەی خۆی لە پانتایی ژیانی سیاسی و كۆمەاڵیەتیدا پراكتیزە بكات.
پەری وەك قوتابییەكی خاڵ لە گەردنی جوان و تازە پێگەیشتوو لەرووی جەستەیی
و فیكرییەوە ،لەپاڵ باوكێكی ئەزمووندار ،كە وەك بیروڕای سیاسی بە ڕەنگی زەرد
دەنازێت ،دەیەوێت بیروڕای خۆی كە بەالی ڕەنگی سووردایە بە پشتبەستن بە
باوكی لە نێو شار درێژە پێبدات و بۆ ئەو مەبەستەش چاالكانە ئەركە سیاسییەكانی
خۆی بە ئاكام دەگەیەنێت .بە دیوەكەی دیكەش وەك تازە پێگەیشتووییەك حەز و
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ئارەزووەكانی جەستە لەبەرانبەر كوڕی پیاوە مەستەكە دەكاتەوە و دەكەوێتە داوی
خۆشەویستییەكی قووڵ ،ڕۆژ بە ڕۆژ ئەو خۆشەویستییە زێتر پەرە دەسێنێت تا ئەو
كاتەی كە بۆ یەكەمجار لە ژێر دار پرتەقاڵەكە و بەرانبەر دار هەنارەكەی ماڵی پیاوە
مەستەكە ،یەكەم ماچی خۆشەویستی ..ماچێك كە پیاوە مەستەكە گەواهی بۆ
دەدات ..ماچێك كە پەری لەو ماچەوە تا (چل) ڕۆژ چاوی بە ماڵی پیاوە مەستەكە
ناكەوێتەوە...
ئیتر وێڕای درێژەدان بە گەرموگوڕی خەباتی نێو شار تا نزیكبوونەوە لە ڕاپەڕین و
خۆشەویستی كوڕی پیاوە مەستەكە ،تا نزیكبوونەوە لە كردەی سێكسی ،جەستەی
پەری وەك ڕەمزی سەرفرازی و بەرخودان دەمێنێتەوە! بەو مانایە جەستەی پەری
لە دوو كردەدا وازی دەكات :لە كردەی یەكەمدا هەوڵدەدات وەك مرۆڤێكی ئازادیخواز
و هەڵگری بیروڕایەكی یەكسانیخواز و دادپەروەرانە بەرگری لە مرۆڤی چەوساوە
بكات .كردەی دووەم لە ئازادی جەستە ،كرانەوە بە ڕووی ئەویدیكەی پیاو و لە
پێناو جیاوازی و ئازادی ئافرەت ،دژی دابونەریت ڕادەبێتەوە!
دەشێت پرسیار ئەوە بێت ،ئایا هەستكردن بە ئازادی چەند هۆشیاری گەرەكە؟
هەڵبەتە هەستكردن بە چەوسانەوەی مرۆڤ و چەوسانەوەی جەستە مێژووییەكی
دوور و درێژی هەیە ،هەر لەو كاتەوە كە مرۆڤ هەستی بە جیاوازی و ستەم كردووە،
بە خەباتی سەرفرازی و ئازادی ڕابۆتەوە .هەر لە سێوەكەی ئادەمەوە هەتا ئەمڕۆ
توندوتیژی نواندن بەرانبەر جەستە (جەستەی مێ) بەردەوامە .چونكە جەستەی مێ
وەك كانگای خەتا و گوناح سەیر كراوە! پاككردنەوەی جەستە لە خەتا و گوناح،
یان لە ڕێگەی مردن و تۆبەكردنەوە دەبێت ،یان لە ڕێگەی پاكبوونەوە ،یان ڕووخان
و تێكشكانێك كە بەسەر ناوەوەو ئەویدیكەدا دەهێنرێت! بەو مانایەش پاككردنەوەی
جەستە لە گوناح ،قەدەغەكردنی جەستە و ڕیسواكردنی جەستەی لێدەكەوێتەوە.
سێوەكەی ئادەم لە درەختی مەعریفەوە چنراوە ،بەو مانایەش خواردنی سێو جگە
لە دەرككردن بە مەعریفەی جەستە شتێكی دیكە ناگەیەنێت ،هەر لەوێشەوە دەرك
بەوە كراوە كە ئیدی جەستە بۆ خۆی هەم مەعریفەیە هەم ژیان .بەاڵم جگە لەوە
بۆچوونی دیكە هەیە ،بە هەڵەی یەكەمەوە بەندە ،هەندێك ئەو هەڵەو پیسبوونە
بە پیرۆز و هەندێكی دیكە بە تاوان ناوزەد دەكەن! (سیگمۆند فرۆید) لەو بارەوە
پێیوایە ئەندامە سێكسییەكانی جەستە پیرۆزن ،بۆیە پەردە پۆش دەكرێن .بەاڵم
هەندێكی دیكە دەڵێن پیسن ،بۆیە دادەپۆشرێن.
لێرەدا لە درێژەی خەباتەكان ،لە كۆمەڵگایەكی تەقلیدیدا ،جەستەی پەری وەك
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ڕەمزێك ڕووبەڕووی كۆمەڵێك كارەسات دەبێتەوە ،یەكەم كارەسات القەكردنیەتی
لەالیەن خۆشەویستەكەیەوە (ئیدی هیچ چارت نییە ،دەبێت شووم پێبكەیت...
ل .)93دووەم القەكردنی لەالیەن هێزی نێرینەی دوو پیاوی دەمكدارەوە (لەو
جێگەیەی كە جل زەیتوونییەكان ،پەالماریان دام ،قەمەرەیەك لەبەر دەمم ڕاوەستا و
پەالماریان دام ،دەمیان گرتم ...هەر چارەكێك بەڕێوە بووم خۆم لەسەر قەرەوێڵەیەك
دیتەوە ...بلوزەكەمیان هەڵدایەوە ...تەنوورەكەمیان داكەند ،یەكیان چووە دەرێ،
ئەویدیكە یەكسەر دەمی بە خاڵی گەردنمەوەنا ...هاتە ناو ڕانم ئەو كارەی كوڕی
پیاوە مەستەكە بە نیوەچڵی جێیهێشت ...تەواوی كرد .ل.)127
ڕەنگە لە یەكەمیان جۆرێك لە كرانەوەی جەستە ببینرێت ،بەدیوەكەی دیكەش
جەستەی پەری وەك نەبینراو ،ئەكتیڤ (واتە هاوبەشی لە چێژدا دەكات) و وەك
بینراو (واتە لە نیگارەكانی سەر دیوار -دوای شۆرینی دیوارەكە لەالیەن بابی ماچ)
نێگەتیف دێتە بەر چاو .بەاڵم القەكردنی دووەم توندوتیژی و ڕیسواكردنی جەستەیە
و جەستە وەك كار لەسەر كراو دەكەوێتەوە .القەكردنی یەكەم لە بەرزبوونەوەی
هەستی خۆشەویستی و غەریزەی سێكسی و نەتوانینی دەستبەسەراگرتنی وزەی
سێكسی لەالیەن پیاو هەڵقواڵوە ،لەوێشەوە هەژموونی ڕەمزی بەرجەستەیە (ئای
پەری لە سەرەتادا چەند هەوڵیدا بە پیرۆزی بیهێڵمەوە ،نەمهێشتەوە ..ل )135ئەو
هەژموونە نێرایەتییە ،بە چاودێریكردنی پیاوە مەستەكە (واتە پیاوە مەستەكە
لە ڕێگەی كردەی چاودێریكردنەوە هێزی خۆی تەماهی هێزی نێرانەی كوڕەكەی
دەكات) خۆی بەرجەستەتر نیشان دەدات .بەاڵم القەكردنی دووەم ڕاستەوخۆ تەعبیر
لە سزادانی جەستە دەكات .لێرەدا پرسیار ئەوەیە بۆ لە كاتی گیرانی پەری وەك
چاالكوانێكی سیاسی لەالیەن جل زەیتوونییەكانەوە ،تەنها ئازار دەدرێت و القە
ناكرێت؟ ڕەنگە بیركردنەوە لەو مەسەلەیە بەرەو ئەوەمان بەرێت ،كە ئافرەت وەك
جەستە ناتەواوەو ناتوانێت تەعبیر لە خەباتی كوردی بكات! دەشێت ئەویدیكەی
دوژمن ،ناهۆشیاریی و كەم خوێنی فیكری سیاسی كوردی و خەباتی كوردی لە
جەستەی ناتەواوی ئافرەت هەڵگرێتەوە ،بەدیوەكەی دیكەش دەشێت تۆخكردنی
ئەو پرسیارە و بەشێك لە وەاڵمەكەش ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە گۆڕینی ئاسۆی
چاوەڕوانییەوە بكات؟!
كەواتە لە ڕۆمانی ماچی یەكەم ،پرسی جەستە لە نێوان خەباتی كوردایەتی (وەك
بینراو) و خەباتی غەریزەی سێكسی (وەك نەبینراو) پرسێكە بەالی خەباتی
غەریزەدایە!! خەباتی غەریزەش هەمیشە سەركێشانە دەستپێدەكات و بە ناكامی
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كپ دەبێتەوە .هەر لەسەر ئەو بنەمایەش پەری وەك ڕەمزی خەباتی كوردایەتی و
خەباتی جەستە ،لە نێوان (ناهۆشیاریی/ناكامڵبوون) ئایندەی خۆی لە فیكرێكی
سنورداردا كورت دەكاتەوە ،ئەوەش گەورەترین كارەساتە كە لە دوای ڕاپەرین
دووچاری جەستەی كوردی و لە دوای مێردكردن دووچاری جەستەی خودی پەری
دەبێتەوە .ئەگەر یەكەمیان لە كۆمەڵێك دروشم و جەستەیەكی (هەاڵیساو)دا
بمێنێتەوە! ئەوە دووەمیان لە كۆمەڵێك نیگار و هێڵكاریی سەر دیوار و (ماچ)دا
بەرجەستەیە؟! (هیوادارم جولەی چەمكی «هەاڵیسان» و چەمكی «ماچ» لەالیەن
خوێنەرانەوە قابیلی بەدواداچوون و چاوەڕوانییەكی گۆڕاو بێت).
ئەگەر لە میانی ئەو بیركردنەوەیەدا قسە لە هونەری گێڕانەوە بكەین ،بەڕای من
لەرووی شێواز و فیكرەوە هەڕەمەكیانە دەردەكەوێت! ئەگەرچی وەك شت سەیری
مرۆڤەكان ناكات ،بەاڵم ئازادی جەستە بە (هەڕەمەكی/دابونەریت) دەسپێرێت! هەر
لەو عەفەویەتەوەش هەندێكجار گۆڕینی ئاسۆی چاوەڕوانی و لەوێشەوە شیعرییەت
خۆی بەسەر گێڕانەوەدا زاڵ دەكات! وەك خۆسپاردن بە دابونەریتیش دەبینین
لە گێڕانەوەدا لە ڕێگەی ڕیتمی شاراوەوە حوكم بەسەر هەستەكانەوە دەكات ،بەو
مانایەش ئەگەر بمانەوێت دەستكاری ڕیتمی وشەكان بكەین (بۆ نموونە لە خاوەوە
بەرەو خێرا) دەبینین هیچ گۆڕانكارییەك بەسەر گێڕانەوەدا نایەت ،لەوەشەوە بۆمان
دەردەكەوێت ماچی یەكەم چەند لە واقیعەوە نزیكە.
بەاڵم ئەگەر هەر یەك لە القەكردنی كوڕی پیاوە مەستەكە و القەكردنی دوو پیاوە
دەمامكدارەكان و ئازاردانی جەستە لەالیەن جل زەیتوونییەكانەوە وەك تەگەرەی
بەردەم ئازادی تەماشا بكەین! ئەوە ماچی یەكەم دەكەوێتە نێوان ئەوەی دەبێت چۆن
ئازادی بەدی بهێنین و دەبێت چۆن مومارەسەی بكەین؟ بە مانایەكی دیكە دەشێت
بڵێین ژیان لە ماچی یەكەم لە هەڵەی یەكەمەوە دەستپێدەكات و لە مێردكردنی
پەری (واتە لەخۆ تێكشاندنی پەری و ئەویدیكە شكاندن -كوڕی پیاوە مەستەكە)
دەوەستێت ..هەر لەوێشەوە (لە خاڵی وەستانەوە) بە (چاودێریكردن و خەرجی
كێشان)ی بابی ماچ ،دەكەوینە نێو گوتارێكی (میتافیزیكی/عەدەمی)یەوە! واتە
(سەرهەڵگرتن) پێشانمان دەدات كە چۆن بایی ماچ هەست بە هیچ و عەدەم دەكات،
چۆن دەكەوێتە نێو چۆالییەوە ...عەدەمیەتی بایی ماچ لەوێوە دەستپێدەكات كە
هیچ لە دەستپێكی ئاشتبوونەوە لەگەڵ ژن نازانێت؟! لەو ئاشتبوونەوەی لەگەڵ ژن
كە لە پەرییەوە دەسازێت ،دواتر بە هیچ ناگات ،بەڵكو ژن تەنها بریتی دەبێت لە
دۆزینەوەی شوێنێكی خاڵی و تایبەت بەخۆی ..كەواتە پەری بۆ ئەو ،چۆلەوانییە؟!
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بۆیە چۆاڵییش تەعبیر لە ساتەوەختە زاڵەكانی ئەو دەكات؟! یان ئەوەتا دەبێت
خۆمان بۆ ئەو دیوو دونیا هەڵگرین!
دواجار دەمەوێت بڵێم هەر یەك لە (كوڕی پیاوە مەستەكە و بابی ماچ و پەری)
نەیانتوانیوە لەنێوان جەستە و فیكر هاوگونجانێك بسازێنن ،ئەگەر ئەو هاونەگونجانە
بۆ بابی ماچ (مێردی پەری) بڕیاری سەرهەڵگرتن و خەرجی كێشانی لێبكەوێتەوە.
بۆ كوڕی پیاوە مەستەكە ،تێكشكان و جێگیربوونی لێدەكەوێتەوە ،ئەو تێكشكان
و جێگیربوونەش لە ڕێگەی نیگارە دیار و نادیارەكانی سەر دیوار (كوڕی پیاوە
مەستەكە ،لە كاراوە بۆ كار لەسەر كراو نیشان دەدات) واتە كوڕی پیاوە مەستەكە
لە پرۆسەكردنی سێكسی زیندوودا كارا بووەو لە هێڵكاریی و نیگاركێشانی سەر
دیوار (وەك دەرككردن بە حەقیقەت لەرێی نیگاری دەستكردەوە) كار لەسەر كراو
دەردەكەوێت .بەاڵم پەری لەو ئەزموونانەدا وەك پێگەییوێك دەتوانێت ڕەهەندی
جەستە وەك مەعریفە ناس بكات ،ئەو ڕەهەندەش دوو ڕووی هەیە ڕوویەكی
(نەبینراو/بینراو) واتە ڕەهەندی ئازادكردنی جەستە لە دووتوێی خۆشەویستی
یەكەم و مومارەسەكردن ،تا نیگارە وێنەكێشراوەكانی سەر دیوار .ڕووی دووەم
ئاشكرابوونی ئەو ڕەهەندە وەك بینراو لە (عیشقی دووەم)دا سنووردار دەبێ و لە
لەدایكبوونی (ماچ) درێژ دەبێتەوە( .دەشێت وشەی ماچ وەك چەمك و وەك ناو،
لەالیەن خوێنەرانەوە بخوێندرێتەوە)
بەاڵم ئەگەر ئەو بۆچوونە تەرجەمەی سەر جەستەی كوردی بكەین ،دەشێت (وەك
بینراو) خەباتی كوردی لە چەند دروشمێكی سەر دیواری جێگیربوو هەڵگرینەوە.
(وەك نەبینراو) لەجەستەیەكی هەاڵیساوی جێگیرنەبووی دووبارە ئامادە بۆ خەبات
بە دەستی بهێنینەوە.
دەرككردنی جەستە
لەنێوان كوڕی پیاوە مەستەكە و بابی ماچ
جەستەیەكی ئازادم بدەرێ ،دەروونێكی میهرەبان وەرگرەوە ،بەاڵم جەستەی ڕیسوا
و بەزیوو نە میهری تێدایە و نە ئازادی .دەمەوێت بڵێم عیشقی هەر یەك لە كوڕی
پیاوە مەستەكە و بابی ماچ لەبەر ئەوەی ئازادی تێدا نییە ،بۆیە میهر و بەزەیشی
كەم تێدا بەدی دەكرێت ،كەواتە ئەوەی ئەو عیشقە بەڕێوە دەبات جگە لە حەز و
ئاڵوش و خۆبەدەستەوەدان و غەریزەی سێكسی و نێرساالری ،جگە لە توندوتیژی
و ڕیسواكردن ،شتێكی دیكە نییە.
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ئەگەر خواردنی سێو الی ئادەم مەعریفەی جەستە بخاتەوە ،مەعریفەی جەستە و
ژیان بنوێنێت ،ئەوە دەرككردنی جەستەی پەری الی كوڕی پیاوە مەستەكە ئەگەرچی
لەالیەك دەرككردنی جەستەی مێ دەگەیەنێت (یەكەمجارم بوو ،ئەو جێیەی ژن
ببینم..ل ،)60بەاڵم لەالیەكی دیكە مەعریفەی جەستە ،ژیان نییە! چونكە ستایشی
جەستە تەنها بۆ تێركردنی غەریزەی سێكسی نییە ،بەڵكو بۆ گەیشتنە بە ترۆپكی
پەیوەندییەكانی نێوان نێر و مێ و درێژ بوونەوەی ئەو شێوەیە لە پەیوەندی ،بۆ
بەیەكەوە ژیانێكی گونجاو .بەاڵم كوڕی پیاوە مەستەكە هەرگیز نایەوێت لە پەرستنی
جەستە سروتێك بسازێنێت ،تا لەرێگەی ئەو سروتەوە جەستە بە بەهایەكی دیكە
بگەیەنێت ،وەك چۆن پەری هەستی پێدەكات .بەڵگەشمان ئەوەیە كە لە مەرجەكانی
خۆی پەشیمان نابێتەوە (مەرجی دوور كەوتنەوە لە ئاگر-سیاسەت) .كەواتە كوڕی
پیاوە مەستەكە تەنها دەیەوێت كات بگوزەرێنێت! بۆ ئەو كات ،ئەرك و مەترسییە:
ئەركە ،چونكە دەبێت پەیوەست بێت بە خۆگونجاندن لەگەڵ پەری و بارودۆخێكی
دیكەی نوێ! مەترسییە ،چونكە دەشێت لە ڕێگەی كەشفبوونی چاالكییەكی سیاسی،
كات بیبڕێت! بۆیە هەمیشە كات خاو دەكاتەوە و ئیتر بەرەو سەربازی دەچێت ،بەاڵم
(من ئەو كوڕە بناسم هەینێش بێ مەرج ناتخوازێ ..ل )125حەز بە لەناوبردنی كات
دەكات ،یان هەوڵدەدات بە ئارامییەكی زۆرەوە كات پێكبهێنێت .بە مانایەكی دیكە
تەنها دەیەوێت ئیش لە ناو پەیوەندییەكانی سێكسدا بكات ،یان ئیش لەناو جەستە
وەك پانتاییەك بكات ،هەڵبەتە ئەوەش بە مانا (هایدگەری)یەكەی وەرچەرخاندنی
كاتە بۆ شوێن .لەبەرچی كوڕی پیاوە مەستەكە دەیەوێت كات ،واتە زەمەنێكی
هەاڵیساوی خەباتی خۆشەویستی/سیاسی ،بە شوێن بگۆڕێتەوە؟! پەری وەك شوێن
بۆ كات بەسەر بردن تەماشا بكات؟! چونكە دەستبەسەراگرتنی شوێن ئاسانترە
لە كات .دەیەوێت لە ڕێگەی دامركانەوەی حەز و ئارەزووە سێكسییەكانی (وەك
پێداویستییەكی غەریزەیی) ئەو حەزە پێكبهێنێت!
كەواتە لەبەر ئەوەی خۆشەویستی ئەو بۆ پەری ،خۆشەویستی یەكەمە و لە قۆناغی
بەرایی و ساتەوەختی هەاڵیسان و پێگەینی غەریزەی سێكسییەوە دەستپێدەكات،
یان (ناهۆشیاریی/ناكامڵبوون)ە ،بۆیە ئەو خۆشەویستییە بە هۆی مەرجێكی
وەك مەرجی لە ئاگر دووركەوتنەوە لەالیەن كوڕی پیاوە مەستەكە دەكەوێت و
ناگاتە مومارەسەكردنی ژیان ،یان ئەسڵەن مومارەسەكردنی ژیان وەك بەرئەنجامی
خۆشەویستی لێكدانەوەی بۆ نەكراوە ،بۆ ئەوەی ئەو بیروڕایەمان لە تەماشاكردن
بۆ نێرایەتی زێتر دەوڵەمەند بكەین ،دەشێت نامەی ناڕەزایی گوڵناری خوشكی
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خوشكترین خوشك هاوكاریمان بكات .بەگشتی كەوتنی خۆشەویستی بە نسبەت
كوڕی پیاوە مەستەكە و پەری هەنگاونان بەرەو هۆشیاریی و كامڵبوون دەگەیەنێت.
لێرەدا ئەوەی دواجار كوڕی پیاوە مەستەكە و پەری بۆی دەگەڕێن (شەوی یەكەمیش
من لەگەڵ پەری خەوتم ،بانگمكرد پەریەكەم ،ئەو ڕەنگە لە وشەی پەری خراپ
تێگەیشتبێت ،ئەو جوزانێت من حەفت پایز عەشقی كچێك بووم ،دێوانەی كچێك
بووم ناوی وی پەری بوو..ل( )135باشە من ئێستا الی كامیانم ،ئەوڕۆ شووم بە
كامیان كرد ،ئەوەی لە ئێوارەوە لە باوەشیم كامیان بوو ،چی ڕوویدا ،خەونە..
ل )192-191گەڕانەوەیە بۆ زەمەن و شوێنێك كە جەستە لە یەكەم تامكردن لە ژیان
و یەكەم هەاڵیسانی غەریزەی سێكسیدا خۆی دەبینێتەوە .ئەگەر ئەوە ڕووییەكی
ئەو خۆشەویستییە بێت ،ڕووی دووەمی نەك هەر لە دامركاندنەوەی غەریزەكان
بەرەو ساردبوونەوە دەچێت ،بەڵكو جۆرێكیش بووە لە بە تاوانباركردنی نێرانە
بۆ جەستە ،ئەو قسەیەشم دووبارە بە پشتبەستن بە نامەكەی گوڵناری خوشكی
خوشكترین خوشك و دواتریش هێڵكارییەكان سەر دیوار زێتر پشتڕاست دەكەمەوە
(كەسێك لە سەردەمی كچێنی شت بكات ،لە سەردەمی ژنایەتی دەتوانێت وازی
لێبهێنێت ...چەند خۆش بوو ئێستا لەش و الرێك ببینم پێشتر نەمبینیبێت ..ل)111
هەڵبەتە هەموو بە تاوانباركردنێكی جەستە ڕیسواكردنی جەستەی لێدەبێتەوە،
لێرەوە پرسیار كوڕی پیاوە مەستەكە لە جەستە ئەوەندەی پرسیارێكی ئاڵوشاوییە،
ئەوەندە پرسیارێك نییە بۆ بە پیرۆزگرتنی عیشق و جەستە .واتە كوڕی پیاوە
مەستەكە لە نێوان گەڕانەوە بۆ زەمەنی یەكەم و ماچی یەكەم و هەاڵیسانی جەستە
لەالیەك و بەرجەستەكردنی ڕەمزی نێرایەتی لەالیەكی دیكە ،زێتر بەالی دەركەوتنی
نێرایەتییەوەیە.
كوڕی پیاوە مەستەكە لەالیەك دەیەوێت جەستەی پەری تەنها بۆ خۆی بێت و
تەواوی ئازادییەكانی وەك تاك دەستبەسەردا بگرێت ،كە ئەوەش مەیسەر نابێ بە
هۆی مەرجەكانییەوە ،دەیەوێت وەك سۆزێك بۆ زەمەن و مەكانی یەكەم بگەڕێتەوە،
ئەوەش لەو هێڵكاری و نیگارانەوە دەردەكەون كە لەسەر دیوار نەخشێنراون .كەواتە
پرسیاری كوڕی پیاوە مەستەكە لە جەستە ئەوەیە كە ژیان چۆن دەستپێدەكات،
نەك چۆن مومارەسەی ژیان بكەین؟
بەاڵم بابی ماچ (كوڕی درەختەكە) وەك لە ڕۆمانەكە هاتووە ،لە ڕێگەی خۆشەویستی
پەرییەوە لەگەڵ ژن ئاشت دەبێتەوە .لە ڕێگەی خۆشەویستییەوە بەسەر گرێی ژندا
زاڵ دەبێت و پەری دەبێتە پەری نێو خەون و خەیاڵەكانی ..ئەو خۆشەویستییەش
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لە پەرییەوەیە (چەندی گەڕام ،چاوم گێڕا ،لە كوڕی درەختم باشتر نەدیتەوە ،پێش
ئەوەی یەكەم تەوقە بكەین ،هەندێك شتم لە بارەیەوە زانیبوو ..من گەیشتمە ئەوەی
كە چارەنووس بە خەتی درشت نووسیوویەتی «كوڕی درەخت ،كوڕە كوێستانییەكە
دەبێتە مێردی پەری» ....ل)168
ئەو ئاشتبوونەوەیەی كوڕی درەخت لەگەڵ ژن ،تەعبیر لە ئاشتبوونەوە لەگەڵ جەستە
ناكات ،بەڵكو ئاشتبوونەوە لەگەڵ ئافرەت وەك ئەویدیكەی جیاواز ..ئاشنابوونی
دووبارە هەر تەنها ویستی بابی ماچ نییە ،بەڵكو ئەو ویستە لەالیەن پەرییەوە
دەوڕوژێنرێت و دەشێت ئەو وڕوژانەش وەك پەرچەكردار بەرانبەر ژنهێنانی كوڕی
پیاوە مەستەكە چاوی لێبكەین (نامەكانی حەفت پایزەی كوڕی پیاوە مەستەكەم
هێنا ،لە پەنایەكی حەوشە ،لە قوژبنێك ئاگرم بەردانێ ،نامەی كوڕی درەختیش
بە دەستمەوە..ل )176ئەو ویستە لەالیەك لەگەڵ خەون و خەیاڵەكانی كوڕی
درەختەكە و لەالیەكی دیكە خوشكترین خوشك و قومری و ژنە كەسكپۆشەكە
(كە تەعبیر لە ئەزموونی ژیان دەكەن) یەكدەگرنەوە .بەو مانایەش دۆڕاندنی
خۆشەویستی یەكەم و هەنگاونان بەرەو خۆشەویستی دووەمی پەری ،دەشێت بە
ئەزموونەوە پەیوەست بكەین .ئەگەر خۆشەویستی یەكەم لە قۆناغێكی سەرەتایی
و ناكامل و ناهۆشیارییدا بێت ،ئەوە خۆشەویستی دووەم لە بەجیهێشتنی ئەو
قۆناغە سەرەتاییەوە دەستپێدەكات .بۆیە خۆشەویستی دووەم لەالیەن پەری
ناسكردنی جەستە وەك مەعریفە و ژیان دەگەیەنێت! بەاڵم لەالیەن كوڕی درەختەكە
ئاشتبوونەوە لەگەڵ ژن و ستایشكردنی جەستەی لێدەكەوێتەوە! كەواتە پرسیاری
كوڕی درەختەكە لە جەستە دەبێتە پرسیاری ،چۆن دەبێت ژیان كۆتایی پێبێت،
نەك چۆن ممارەسەی ژیان دەكەین؟
لە نێوان پرسیاری كوڕی پیاوە مەستەكە و پرسیاری كوڕی درەختەكە لە جەستە،
لەبری ئ��ەوەی جەستە بێتە بنەمایەك بۆ بەختەوەری ،دەبێتە بنەمایەك بۆ
دەردەسەری .ئەگەر كوڕی پیاوە مەستە ئەو بەدبەختییە لە كێشانی نیگارەكانی
سەر دیوارەوە بۆ جەستە مەیسەر بكات! ئەوە بابی ماچ لە ڕێگەی بەجیهێشتنی
خێزان ئەو بەدبەختییە تۆختر دەكاتەوە!
بەاڵم ئەگەر پەری بۆ بابی ماچ نیشتمان بێت ،ئەوە كوڕی پیاوە مەستەكە بۆ بابی
ماچ مێژووە .دەمەوێت بڵێم ئەگەر سەرهەڵگرتن ،بابی ماچ لە (شوێن-نیشتیمان)
ڕیسوابوونی جەستە دەاللەتەكانی لەخۆ گرتبێت ،ئەوە لە ڕووی (زەمەن-مێژوو)
جۆرێك لە حەسانەوەی لەخۆدا هەڵگرتووە .دەشێت ڕزگاربوون لە نیشتیمان (وەك
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جەستەیەكی پیس) دروستكردنەوەی نیشتیمانێكی نوێ بگەیەنێت .بەاڵم ڕزگاربوون
لە مێژوو (وەك دوژمن) واتە دامەزراندنەوەی كۆمەڵێك پەیوەندی نوێ .بە كورتی
ئەگەر سەرهەڵگرتنی بابی ماچ ترس بێ لە نیشتیمانێك ،كە ئەویدیكەی دوژمن
(واتە كوڕی پیاوە مەستەكە) هێڵكاری ئازادییەكانی و سەربەرزییەكانی خۆی
لەسەر كێشاوە ،ئەوە عەدەمییەتی گوتاری سەرهەڵگرتن چەند بە دوژمنەوە بەندە،
ئەوەندەش بە پیسبوونی نیشتیمانەوە! (خۆزی دەخوازم ماچی یەكەمی پەری لە
یادگار نەبێت ،هەر كێ بێت تەنها یادگاری هەمیشە تاڵ نەبێت ،ماچی یەكەمی
یادگاریش لە پەری نەبێت ،بەاڵم داری خۆزگە كەی بەری داوە ..ل)247
وەك گوتم وێنەكێشانی هێڵكارییەكان لەالیەن كوڕی پیاوە مەستەكە دوای شۆرینی
دیوارەكە لەالیەن بابی ماچ ،تەعبیر لە چەسپاندن و جێگیربوون دەكات! هەر لە
جێگیربوونی جەستەشەوە ،واتە لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ واقیع ،شەرمی پەری
تۆختر خۆی دەنوێنێت .بە مانایەكی دیكە ئەگەر نیگاركێشانی سەر دیوار لە دوێنێ
(وەك نەبینراو) تەعبیر لەوپەڕی ئازادی جەستە بكات ،ئەوە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو
نیگارانە لەگەڵ دابونەریت ،دوای شۆرینی دیوارەكە لەالیەن بابی ماچ (وەك بینراو)،
دابەزین و ڕیسوابوونی جەستە لێدەكەوێتەوە و زێتریش (-بە من بڵێ تۆیان قەد
فڕاندووە ...ل-( )211ئەو كوڕەش هەر ئەوەیە كە خۆشت دەویست؟ +.خۆیەتی
دەبێت خۆی بێت ،بەاڵم كێ بۆی كێشاون تێناگەم– .ئەدی شوێنەكە كوێیە؟  -جگە
لێرە ،لەو ژوورە دەبێت كوێ بێت ...ل .)217لێرەوە پەری ئەگەرچی بە كوشتنی
جەستە ڕانابێتەوە ،بەاڵم وەك گوتمان بە سووتانی نامەكانی كوڕی پیاوە مەستەكە
(دوای ژنهێنان و مێردكردن) بە تێكشكاندنی ناوەوەی خۆی و تێكشكاندنی كوڕی
پیاوە مەستەكە ڕادەبێتەوە .وەك چۆن بە نەوتكردنە ژێر دار پرتەقاڵی كوڕی پیاوە
مەستەكە و ئاودانی پرتەقاڵی كوڕی درەختەكە (دوای سەرهەڵگرتنی بابی ماچ)
ئەوەی كە دەیكوژێت عیشقی ناخە و ئەوەی كە بەرز ڕایدەگرێت بەزینی جەستەیە.
گوتاری گێڕانەوە لەنێوان بینراو و نەبینراودا
بە شێوەیەكی گشتی گوتار لە كردەی بەیەكگەیشتنی دووال دروست دەبێت :یەكێكیان
قسەكەر و دووەمیان وەرگری گوتار ،لێرە لە نێوان یەكەم و دووەمدا پەیامێك هەیە،
ئامانجی گوتار جێگیربوونی ئەو پەیامەیە لە عەقڵی وەرگر ،هەڵبەتە ناوەڕۆكی
پەیامیش لە گوتارێكەوە بۆ گوتارێكی دیكە دەگۆڕێت.
لەبەر ئەوەی قسە لە گوتاری ڕۆمان دەكەین ،كەواتە دەكەوینە نێو ئامانجێك كە
خۆی لە تەعبیركردندا هەڵدەگرێتەوە .بەاڵم ئەگەر لەپاڵ ئەوەدا ئاماژە بە گوتاری
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ڕەخنە بكەین ،ئەوە دەبێت ئاماژە بە كۆی ئەو پرۆسێسەكردنە ڕەخنەییە بكەین،
كە لەمیانی ئەو نووسینە بەرچاوی خوێنەر دەكەوێت .لە گوتاری ڕۆماندا دەقنووس
وەك بەرهەمهێن جێگای خۆی دیاری دەكات ،بەاڵم لە گوتاری ڕەخنەییدا ڕەخنەگر
وەك بەرهەمهێن دەرناكەوێت ،چونكە ناتوانێت كردەی گوتن بە ئەنجام بگەیەنێت،
بەڵكو ئەوەی ڕەخنەگر هەوڵی بۆ دەدات ،وەك گوتاری دەستلێدان و خۆلێكخشان،
یان سمینی گوتاری دەقنووس دەردەكەوێت ،بەو مانایەش ئەگەر (من)ی دەقنووس
لە گوتاری ئەدەبیدا (من)ێك بێ لە دەركەوتندا بوونی خۆی هەڵگرێتەوە ،ئەوە
(من)ی ڕەخنەگر ،یان خوێنەر (من)ێكە بۆ پەیوەندییەكان دەگوازرێتەوە( ،من)
ێكە لە نێو پەیوەندی كاراكتەرەكان جوڵە دەكات ..جگە لە خۆلێكخشان و سمین
هیچ شتێكی دیكەی بۆ نامێنێتەوە( ..من)ێكە جگە لە بێدەنگی لە پلەی سفری
قسەكەردا هیچی دیكە نییە .بەو مانایەش (من)ی ڕەخنەگر هەرگیز ئەوە نییە ،كە
قسە دەكات ،بەڵكو ئەوەیە كە لە گوازتنەوەی پەیوەندییەكاندا دەرگا و دەریچەی
جیاواز ،پێشبینی و چاوەڕوانی دیكەی جیاواز دەخاتە ڕوو! ئەو دابڕانە ،ئەو جۆرە
لە دەستلێدان و سمینە ،گوتاری ڕەخنەیی لە ئامانجی تەعبیركردن جیا دەكاتەوە.
بەو مانایە ڕەخنە هونەرێكە لە هونەرەكانی خوێندنەوە و ئامانجی بەرزكردنەوەی
ئاستی ئیستێتیكی پەیوەندییەكان و ڕەهەندی مەعریفی و دەاللەتەكان و شیعرییەتی
گێڕانەوەیە ،نەك ڕەوایەتی بەخشین و سەندنەوە!
لە ڕۆمانی ماچی یەكەمدا چیرۆكخوان كەسایەتییەكە بە شێوەیەكی نەبینراو بەشێكی
زۆری گوتاری كەسایەتییەكان و كردارەكانیان دەگوازێتەوە ،ئەو گوازتنەوەیە جۆرێك
لە ئازادی لەخۆدا هەڵگرتووە ،بۆیە دەتوانین بڵێین چیرۆكخوان دەست لە گێڕانەوەكان
و كردارەكان وەرنادات و نایەوێت ئاڕاستەیان بەالیەكدا بخات ،بەڵكو ئەركی خۆی لە
جوان بەرجەستەكردن و جوانگوتن و جۆرێك لە ڕاستگۆییدا دەبینێتەوە ،دواجاریش
نە دەیەوێت (سوود لە ئەزموونەكان) وەربگرێت و نە هەوڵی (لۆمەكردنی هەڵەكانیان)
دەدا! كەواتە دەشێت بڵێین وەزیفەی چیرۆكخوان ،وەزیفەیەكی سەربەخۆیە و لە
سەر دەاللەتەكان وەستاوە و خۆی لە دەاللەتەكاندا دەدۆزێتەوە ،هەر لەوێشەوە
كردەی گەیاندن بە ئەنجام دەگەیەنێت و لە ڕێگەی كردەی گەیاندنیش دەیەوێت
بگاتە هەست و ئاگایی كەسایەتییەكان .كەواتە چیرۆكخوان ئاوێنەی ئەو واقیعە بە
هونەركراوەیە ،كە بە ماچی یەكەم ناوزەد كراوە ،تەنها كارێك كە ئەو ئاوێنەیەش
پێی هەڵدەسێت نیشاندانەوەیە .لەالیەكی دیكە لەرێگەی نیشاندانەوەی ئەو بیست
و پێنج بەشە جۆرێك لە بەدوایەكداهاتن بەرچاو دەكەوێ ،بەاڵم ئەو جۆرە لە
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بەدوایەكداهاتنە وەك چۆن دەشێت سیستەماتیزەكراو بكەوێتەوە ،بەهەمانشێوە
دەشێت هەڕەمەكیش بێت؟!
دواجار ئەوەی كە چیرۆكخوان لەو بیست و پێنج بەشە جیا دەكاتەوە ،چاودێریكردن
نییە ،بەڵكو گەیاندنە .ئەوەی بە ماچی یەكەمیش پەیوەستی دەكات ،ئەوە نییە كە
كچی پەری و كچی بابی ماچە ،بەڵكو تەنها ناوەكەیەتی ،هەر لە ڕێگەی ناوەكەشییەوە
لەالیەك ماچی یەكەم وەك تیشكۆی مەعریفە و كانی ژیان تۆمار دەكات ،لەالیەكی
دیكە وەك تایتڵی سەرەكی ئەو گێڕانەوەیە دەردەكەوێت .بەو مانایەش ئەگەرچی ئەو
نایەوێت بەهایەكی وجودی بۆخۆی لەنێو گێڕانەوەی ماچی یەكەمدا فەراهەم بكات
(بەڵگەشمان ئەوەیە لەو بیست و پێنج بەشە ژمارەیەكی بەرناكەوێت) بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا هەمیشە بەشێوەیەكی جیوەیی لەنێو كۆی پەیوەندییەكاندا دەمێنێتەوە،
هەر لەوێشەوە لە منی ئەو دێڕانە نزیك دەبێتەوە و وەك خوێنەرێكی ڕەخنەگر
قەڵەم لە (من)ی نووسەری ئەو نووسینە وەردەگرێت و جوڵەی پەیوەندی نێوان
كەسایەتییەكان و من و خۆی بەو شێوەیە دادەڕژێتەوە.
(ئەو ڕۆژانە هەمیشە هەستمدەكرد وێنەكانی سەر دیوار لە نێوان دایكم و بابم
خەریكە كێشە دەنێنەوە ..ل )223ئەو كێشەیە ،دەشێت كێشەی گۆڕینی ئاسۆی
چاوەڕوانی بابی ماچ بێت وەك وەرگرێك ،یان تەماشاكەرێكی وێنەكان ..بەو مانایەش
دەقی وێنەكانی سەر دیوار ئەو ئاسۆی چاوەڕوانییەی كە بابی ماچ لەمیانی هاوژیانی
لەگەڵ ژن و ئاشتبوونەوەی لەگەڵ ژن ،لەسەری ڕاهاتبوو تێكدەشكێنێت؟! وەك
چۆن دەشێت دواتر (ماچ)یش بەرانبەر هەمان ئەو ڕووداوە ئاڵۆزە و بەدواداچوونی
دووچاری جۆرێك لە شۆك بێتەوە؟!
كەواتە گوتاری بینراوی وێنەكانی سەر دیوار ،لە ڕێگەی گێڕانەوەی سەرهاتی
سێكسئامێزی دوو جەستەوە ،وەك چۆن بابی ماچ دەخاتە ب��ەردەم ئاسۆی
چاوەڕوانییەكی گۆڕاو ،بەهەمانشێوە دووبارە پەریش دەخاتە بەردەم چاوەڕوانییەكی
گۆڕاو؟! ئەگەر بۆ پەری چاوەڕوانی گۆڕاوی یەكەم ژنهێنانی كوڕی پیاوە مەستەكە
بێت ،ئەوە چاوەڕوانی گۆڕاوی دووەم سەرهەڵگرتنی بابی ماچی لێدەكەوێتەوە .بەاڵم
بابی ماچ ،وەك لەچاوەڕوانی یەكەم لە ئەویدیكەی ئافرەت ترسا (من لە تەمەنم لە
ژن ترساوم ،ترساوم لێم نزیكبنەوە ،لێیان نزیكبمەوە ،زڕدایكم فێری دوژمنایەتی ژنی
كردم ،كچێكی ئەو زڕدایكە كە كچی باوكم بوو منیش چەند هەوڵمدا ببێتە خوشكم
بەالش بوو ...ژنی برا گەورەكەم كە دیتی براكەم شەڕ قاچێكی پەڕاندووە ،سێ
منداڵی وردی بەسەردا بەجێهێشت ل )173لە چاوەڕوانی دووەمیش لە ژن تۆراو.
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بەاڵم كاتێك بەشێك لە گێڕانەوەی ڕووداوی ژێر دار پرتەقاڵەكە وەك واقیعی
نازمانی لە الیەن پیاوە مەستەكەوە بە منی (خوێنەر/وەرگر) گەیشت (لەو دەمە
منداڵەكە گەیشتە سەریان ،دایكە ڕوو ڕووت بوو ،باوكەش نیوە ڕووت ،لە یەكتر ئااڵ
بوون ،لە ناو تریفەدا لە یەكتر ئااڵ بوون ،منداڵەكە پتر چاوی كەوتە سەر دەمیان
كە بە جۆرێك یەكتریان دەمژی مەگەر ئەوانەی بن دار پرتەقاڵەكە ئەوها مژیان
لە لێوی یەكتر دابێت ...ل )29ڕستەی هێڵ بەژێر داهێنراو ،ئاسۆی چاوەڕوانی
منی (خوێنەر/وەرگر)ی لە بەرانبەر نیشاندانەوەی واقیعی نازمانی دووچاری هیچ
گۆڕانێك نەكرد .وەك چۆن لە گێڕانەوەی گوتاری بینراوی وێنەیی سەر دیوار و
گواستنەوەی بۆ نەبینراوی گوتراو (لەالیەن بابی ماچ و پەری :شەوی دواتر دەستی
بابی ماچم گرت و بە ژوورەكەدا گێڕام ،بە دیار وێنەكانەوە دەوەستاین ،وێنەكام لە
بن تیشكی گڵۆپەكان هێند ڕوون بوون ،هێند ڕوون بوون ،لە چاوی من دەتگوت
وێنەی فۆتۆگرافین و تازە گیراون و گوتم -:من دەمەوێت یەكە یەكە ئەو وێنانەت
بۆ ڕوون بكەمەوە+ .واتە پێیان ئاشنایی! –بەڵێ ئەو لەو بن دارەوە تا ئەوەیان
ئەها سێگۆشەكە ..ل )217چۆن جاری یەكەم واتە كاتێك ئەو گوتارە بە شێوەی
(نەبینراوی گوتراو و واقیعی نازمانی) لەالیەن پەری و كوڕی پیاوە مەستەكە و
پیاوە مەستەكە بۆ خوێنەر گواسترایەوە هیچ گۆڕانێكی لە ئاسۆی چاوەڕوانی منی
(خوێنەر/وەرگر) دروست نەكرد ،بەهەمانشێوە ئەوجارەش هیچ گۆڕانێك لە منی
(خوێنەر/وەرگر) دروست ناكات؟!
كەواتە ئەگەر سەرسامنەبوونی منی (خوێنەر/وەرگر) یان نەگۆڕانی ئاسۆی
چاوەڕوانی ،ڕاستەوخۆی پەیوەندی بە نەبینراوی گوتراوەوە هەبێت ،ئەوە گوتاری
وێنەكانی سەر دیوار وەك هونەری گێڕانەوە بۆ بابی ماچ گوتارێكی بینراوی وڕوژاوە،
بۆیە بابی ماچ (وەك وەرگر) دووچاری شۆك و سەرسامبوون دەكات ،شۆك و
سەرسامبوونی بابی ماچ ،پەیوەندی بە ئاشتبوونەوە لەگەڵ ژن و یادەوەرییەوە (واتە
زڕدایك و زڕخوشك و ژنی برا) هەیە .بەاڵم دەشێت سەرسامبوون و سەرسامنەبوونی
(منی (خوێنەر/وەرگر) پەیوەندی بە بێالیەنییەوە هەبێت (واتە دەشێت خوێنەر
هەبێت دووچاری سەرسامبوون بێ)..
بەمجۆرە كردەی زمانەوانی/جەستەیی نێوان پەری و كوڕی پیاوە مەستەكە لە
گوتارێكی بە وشە نووسراو بۆ گوتارێكی بە وێنە كێشراو دەگوازرێتەوە ،واتە لە
كردەیەكی زیندووی ڕاستەوخۆی چێژاوی دەبێتە كردەیەكی هونەری ناڕاستەوخۆ و
چێژبەخش .ئەگەر گوتاری (بە وشە نووسراو) بە نسبەت گشت خۆی لە گفتوگۆیەكی
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سۆزئامێز و لێكخشانی سێكسی دوو جەستە ڕاڤە بكات ،ئەوە گوتاری (بە وێنە
نووسراو) بە نسبەت گشت لە وەشاندنی پڕشنگی ئیستێتیكی وێنەكانەوە ڕاڤە
دەكرێتەوە.
گوتاری بە وشە نووسراوی نێوان پەری و كوڕی پیاوە مەستەكە لە باری هەبووندا
بوونی پەری و كوڕی پیاوە مەستەكە دەنوێنێت و لە چێژی سێسكیدا ئەو بوونە
درێژ دەكەنەوەو دواجار بەهاری عیشق بەهۆی ئاگری سیاسەت لێكجیا دەبنەوە
و هەریەك بە دوو ڕێگەی جیاواز ئەو بوونەی خۆیان درێژە پێدەدەن (یەكەمیان
لەگەڵ كچی بازرگان و دووەم لەگەڵ بابی ماچ) .بەاڵم گوتاری بە وێنە كێشراو
لە بووندا هەبوونی پەری و كوڕی پیاوە مەستەكە دەردەخ��ات و ئەو هەبوونە
لە چێژی هونەری بەرجەستە دەكاتەوە و پڕشنگەكانی لە خوێندنەوەی جیاوازدا
(جەستەیەكی هەاڵیساو) و (جەستەیەكی جێگیر و كار لەسەركراو) درێژ دەبێتەوە.
لەو خاڵەوە دەتوانم بڵێم جوڵەی بە وشە نووسراو مانا گلدەداتەوە ،بەاڵم جوڵەی بە
وێنە كێشراو مانا پەرت دەكات ،واتە یەكەم ئامادەگی جەستەیی دەنوێنێت ،بەاڵم
دووەم ماوەیەكی كاتی و شوێنی دەخاتە نێوان ئامادەگی كار و كار لەسەركراوی
جەستەییەوە.
گەمەی گوتارەكان
گوتاری سەرەكی ماچی یەكەم (لەنێوان گوتاری بە وشە نووسراو و گوتاری بە
وێنە كێشراو ،لە نێوان تەعبیركردن بە وشە و تەعبیركردن بە وێنە) خۆی وەك
هەڵوێستێكی (كۆمەاڵیەتی/سیاسی) بەرجەستە دەكات .بە مانایەكی دیكە خودی
كاراكتەرەكان لەنێوان گوتراوی نەبینراو و واقیعی نازمانی هەوڵدەدەن ڕووداوەكانی
واقیع بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ ،یان ناوەكی بنوێنن ،ئەوەی ئەو بەرجەستە
كردنەش ڕوونتر و جوانتر نیشان دەدات ،بە بڕوای من ملمالنێی هەڕەمەكیانەی نێوان
گوتارەكانە ،دەمەوێت بڵێم ئەوەی گوتارەكان لەیەكنزیك و لەیەكدوور دەخاتەوە،
بیروڕای جیاواز و پرسی جیاوازی (پێش ڕاپەڕین و دوای ڕاپەڕین) و (خەباتی
كوردایەتی و عیشقی جەستە) نییە ،یان بە مانایەكی دیكە ئەوەی گوتارەكان
لەیەك نزیك و لەیەك دوور دەخاتەوە ،بێگومان پرسی مەعریفی :چۆن بژین ،چۆن
مومارەسەی ژیان بكەین ،چۆن ئێستامان بخوێنینەوە ،نییە! ئەوەی گوتارەكان
لەیەك نزیك و لەیەك دوور دەخاتەوە ،پرسی( :چۆن ژیان دەستپێدەكات؟! چۆن
ژیان كۆتایی دێت؟!) لەخۆ دەگرێت ..بەو مانایەش ملمالنێی گوتارەكان لەنێوان ئەو
135

دوو پرسەدا خول دەخوات و بەردەوام یەكتر وێنە دەكەنەوە! واتە ئەو دوو پرسە
وەك چۆن گوتارەكان بەیەكەوە دەلكێنن ،بە هەمانشێوەش لێكیان جیا دەكاتەوە.
ئەگەر لەنێوان پرسی (چۆن ژیان دەستپێدەكات) و (چۆن ژیان كۆتایی دێت)
بڕوا بەوە بهێنین كە ملمالنێ ڕەگەزێكە بۆ لێك نزیكبوونەوە و لێكجیابوونەوەی
گوتارەكان ،كەواتە ڕەگەزی ملمالنێی دەشێت وەك جەوەهری كردەی درامی لە
ڕۆمانی ماچی یەكەم تەماشا بكەین؟! كردەی درامی كۆی ئەو كارە دەگرێتەوە
كە كاراكتەرەكان بە شێوەیەكی هونەری بەپێی ڕەگەزی نواندن پێیهەڵدەستن،
بەمجۆرە كاراكتەرەكان فیكرو هەست و دەنگ و بێدەنگی و جوڵە ..وەك هۆیەك
بۆ تەعبیركردن لە ڕووداو ،لە زەمەنی ئێستادا بەكاردەهێنن .بەاڵم بۆ قسەكردن
لە بونیادی درامی ماچی یەكەم دەشێت ئاماژە بە هێڵی ڕێكخستنی ڕووداوەكان و
ڕووداوە هاوبەشەكان بكەین ،كە لە ڕێگەی كاراكتەر و چیرۆكخوان (ماچ)ەوە هەنگاو
بەرەو چارەسەری درامی دەنێت ،هەڵبەتە ئەو هەنگاونانە وەك گوتمان ڕاستەوخۆ
پەیوەندی بە ڕاستگۆی و ڕاشكاوی بەرجەستەكردن و گەیاندنی هونەرییانەوە هەیە.
(شەو درەنگانێ لە ڕووخساری پەری هەستم بە گەرماییەك دەكرد ،پتر لە گەرمایی
شێتی دەچوو ،من گەرمایی شێت بوون دەناسمەوە ،ئەو شەوەی خوشكی گەورەم
شێت بوو ..ل )9ئەوەی لەو گوتراوە نەبینراوە دەردەكەوێت تەنها گەرمایی عیشقێك
نییە ،بەڵكو وێنەی عاشقێكە وەك قوربانی (ئەو نامەیە تایبەت بۆتۆ دەنووسم..
ئەو پیاوەی كە زۆر خۆشت دەوێت نەبێتە مێردت باشە ..ل )110ئەو بە یەكچواندن
و لێك دووركەوتنەوەیەی نێوان تامەزرۆی پەری بۆ عیشق و تۆرانی گوڵنار لە
عیشق ،زۆر بە جوانی تەعبیر لە (چۆن ژیان دەستپێبكەین و چۆن كوتایی پێدێت)
دەكات .ئەو دنیابینییە لەنێو ژیاندا پێماندەڵێ ژیان ئەزموونێكی لەدەستچووە ،بۆ
ئەوەی لە ژیان بگەین پێویستە دووبارە بژێینەوە! لەو خاڵەوەیە دەكەوینە بەرانبە
قوربانییەكانی ژیان .بەو مانایەش هەر یەك لە پەری و گوڵنار و كچی بازرگان و...
وەك قوربانی دەردەكەون و خوشكترین خوشك و قومری و ژنە كەسكپۆشەكە وەك
وێڵگەردێك درێژە بە مەرگ/ژیان دەدەن؟!
ئەگەر چەمكی كۆمەاڵیەتیبوونی ڕۆمانی ماچی یەكەم لە پەیوەندی نێوان تاكی
(رۆشنبیر و نا ڕۆشنبیر) و دابونەریت هەڵگرینەوە ،یان لە تێڕوانینی دابونەریت
بۆ تاكەكانی كۆمەڵگا ،ئەوە چەمكی بە سیاسیبوون ،بارودۆخی هۆشیاری سیاسی
دەگرێتەوە .بەاڵم وەك دیارە هۆشیاری تاكەكان بەگشتی هەر تەنها هۆشیارییەكی
سیاسی نییە! گێڕەڕەوەكان هەر تەنها ئەو كەسانە نین ،كە لە بواری سیاسی
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چاالكی دەنوێنن ،بەڵكو لە بواری كۆمەاڵیەتیش ڕۆڵی هۆشیارانە وازی دەكەن.
لەمیانی هۆشیاری (سیاسی/كۆمەاڵیەتی)یەوە ،ئەگەر هۆشیاری سیاسی (پێش
ڕاپەڕین و عیشقی جەستە) بە ئەزموونێكی ترسناك و چارەنووسساز و ناجێگیر بەند
بێت (ئەو سێ شەوەی پەری لە زیندان بوو ...ل ،100هەموو خەڵكی دەزانن هەر
كچێك هەر ژنێك ئەگەر بۆ جغارەخۆریش بكەوێتە زیندانێ بێبنی دەكەن ..ل)101
ئەوە هۆشیاری سیاسی (دوای ڕاپەڕین و عیشقی جەستە) لەبری ئەوەی بیر لە
شیكردنەوە و چارەنووس بكاتەوە و لە ڕێگەی ڕەفتار و پرۆسێسەكردن و داتاكانەوە
ئامانجێكی دیاریكراو و ڕاستەوخۆ و بابەتی بگرێتە بەر و لەوێشەوە بەرچاوڕوونی
و شارەزایی و ستایش و مەعریفە دابمەزرێنێت ...پرسیاری خۆی لە (ئێمە چەند
ساڵە بە شاخەوەین ،مردین ،با تۆڵە بكەینەوە ،مافی خۆمانە شاهانە بژین ...من
بێ دڵی خۆم ناكەم ،دەزانی من هەفتانە ژنم هەیە ..ل )206چەمكی تۆڵەكردنەوە
لە ئەویدیكە وەك دوائامانج تەماشا دەكات! هەڵبەتە ئەو دوو فۆڕمە لە هۆشیاری
لەرووی ئەخالقییەوە دژ بەیەك دەكەونەوە؟! هۆشیاری سیاسی و عیشقی جەستە،
پێش ڕاپەڕین پەیوەندی بە پرسی هەژموون و ئەخالقەوە هەیە و دەكەوێتە سەر
واقیع و مێژوو ،تاڕادەیەكیش مل بۆ لۆژیك لەالیەك و حەز لەالیەكی دیكە كەچ
دەكات ،بەاڵم هۆشیاری سیاسی و عیشقی جەستە ،دوای ڕاپەڕین ئامانجی خۆی لە
تۆڵە و نائامادەگی ئەخالقییدا دەبینێتەوە و لۆژیك و واقیع ملكەچی دەسەاڵت و
حەزەكانی خۆی دەكات.
هەڵبەتە ئەوەی لە گێڕانەوەی ئەو دوو فۆڕمەی لە پێش ڕاپەڕین و دوای ڕاپەڕین
بەرچاومان دەكەوێت ،ئەوەی لە گەمەی گوتارەكان دەكەوێتە ڕوو ،هەر تەنها لێك
نزیكبوونەوەی دەسەاڵتەكان و لێك دووركەوتنەوەی مرۆڤی ڕەسەن و مرۆڤی ناڕەسەن
نییە ،بەڵكو بەدیوەكەی دیكە وەك گوتمان بەرجەستەكردنی مرۆڤی ئیشكالئامێزیش
لەخۆ دەگرێت .كەواتە گەمەی گوتارەكان ،گەمەیەكی ڕەخنەئامیزە لەرێگەی مرۆڤی
ئیشكالئامێزەوە نمایان دەكرێت .بۆ ئەو مەسەلەیەش وەك گوتمان ماچی یەكەم
ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ڕۆشنبیریی و ناڕۆشنبیرییەوە ناكات ،بەهەمانشێوەش
هیچ جیاوازییەك لەنێوان پارتەكان بەدی ناكات .بەڵكو كۆی ڕەخنە واقیعییەكان
لە چركەساتێكی ئیستێتیكی گێڕانەوەئامێز نمایان دەكات و گەمەی گێڕانەوەكانی
لێدەهێنێتە بەرهەم؟!
كەواتە ئەو دیدە ڕەخنەئامێزە هەموو الیەنە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان لە گەمەی
گێڕانەوەدا كۆ دەكاتەوە ،هەر لەوێشەوە كاراكتەرە ئیشكالئامێزەكانی وەك كوڕی
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نەفتفرۆش ،پیاوە مەستەكە ،گوڵنار ،ژنە لەخەو تۆراوەكە ...كە بەهای كەسێتی
خۆیان ونكردووە ،وەك دەركەوتەی واقیع ،یان حاڵەتێك لە چەپاندن نیشان دەدات،
حاڵەتێك كە واقیعێكی گەندەڵ و نائومێد و شێواو دەگێڕێتەوە ،بەو مانایەش كاراكتەرە
ئیشكالئامێزەكان ناتوانن تێكەڵ واقیع ببنەوە ،وەك چۆن هەرگیز نایانەوێت بەشداری
واقیعێكی لەو شێوە شێواو و نامرۆییە بكەن ،بەدیوەكەی دیكەش هەوڵ دەدەن ئاسۆی
چاوەڕوانی گۆڕاو وەك ناكۆكییەكی سەرچاوەدار دیاری بكەن ،ئاسۆیەك كە لەرووی
بابەتییەوە بشێت دووبارە فۆڕمەلە بكرێتەوە ،بە مانایەكی دیكە (ماچ)ی كاراكتەرو
چیرۆكخوان وەك جەستە (هەاڵیساو) و وەك ناو (وێنەكراو) ،بە دنیابینییەكی
دیكەی جیاواز كۆی كاركتەرە ئیشكالئامێزەكان و ئاسۆی چاوەڕوانییە گۆڕاوەكانی
(خوێنەر/وەرگر) لە گەمەیەكی گوتارئامێزی ڕەخنەییدا دووبارە دادەهێنێتەوە.
دەرئەنجام:
 +ماچی یەكەم ڕۆمانێكی (كۆمەاڵیەتی/سیاسییە) ئەوەش لە پەیوەندی كاراكتەرەكان
بە دەسەاڵتی سیاسی و بە دابونەریت دەردەكەوێت .لەرووی سیاسییەوە بە شێوەیەكی
ناڕاستەوخۆ پشت بە دیدی سیاسیانەی پێش ڕاپەڕین و دوای ڕاپەرین دەبەستێت ،لە
ڕووی كۆمەاڵیەتییەوە لە ڕێی كاراكتەرە ئیشكالئامێزەكانییەوە دابونەریتی كۆمەڵگای
كوردی و ڕۆڵی ئافرەت لە كۆمەڵگای نێرساالری كوردی نیشان دەدات.
 +لە ڕۆمانی ماچی یەكەم ،پرسی جەستە لە نێوان خەباتی كوردایەتی (وەك بینراو)
و خەباتی غەریزەی سێكسی (وەك نەبینراو) پرسێكە بەالی خەباتی غەریزەدایە.
خەباتی غەریزەش هەمیشە سەركێشانە دەستپێدەكات و بە ناكامی كپ دەبێتەوە.
 +دیدی ڕەخنەئامێز لەو ڕۆمانەدا الیەنە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان بەیەكەوە كۆ
دەكاتەوە ،ئەو كاراكتەرانەی كە بەهای كەسێتی خۆیان وندەكەن ،ناتوانن تێكەڵ
واقیع ببنەوە ،یان نایانەوێت بەشداری واقیعێكی شێواو و گەندەڵ و نامرۆیی بكەن.
هەولێر/كانوونی یەكەمی 2010
سەرچاوەو پەراوێزەكان:
 گۆڤاری (النزوی)ی ئوردنی ژمارە ( )19ی مانگی یۆلیۆی ( )1999ل  .)239لەپێشبینەكانی خوێنەرەوە بۆ ئەزموونی جوانكاری ،لە نووسینی وەرگێڕو ڕەخنەگری
ئوردەنی (فەخری سالح)- .بۆ زێتر شارەزایی بڕوانە :جاملیات التلقی/تالیف :هانس
ڕوبیرت هاوس-ترجمە:رشید بنحدو/ط/12004القاهیرە-ص.44
 هۆسرەل ،ئەدمۆند  )1938-1859( Edmund Husserlفەیلەسوفی نەمساوی.دامەزرێنەری فینۆمینۆلۆژیا یان زانستی دیاردەگەرایی .phenomenology
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ی پۆست بونیادگهری
ههڵوهشاندنهوهگهرای 

ی پیرداود
ستار 
(بهشی یهكهم)

پێشگەشت:
پ��اش ب����ون����ی����ادگ����ەری()1()Post-Structuraliseme
زاراوەیەكی نەرێنی نێگەتیڤ(نفی سلبی)ییە،كە وەرگێڕانی زاراوەی
( Postmodernismی���ا )Post-modernismهاوكات
وشەی ()Post modernityش هەمان دەاللەت دەگەیەنێت،
هەندێ جاریش زاراوەی پاش تازەگەری (ما بعد الحداپە)بە مانای
پاش بونیادگەری (ما بعد البنیویە) دێت ،كە بە ئینگلیزییەكەی
( ،)Post-Structuralisemبەومانایەی كە فەلسەفەی
پاش تازەگەری لەو كاتە بەدەركەوت ،لەدوای دەركەوتن و ڕوخانی
بونیادگەری (الفلسفە البنیویە)،كە وەختبوو زاراوەی پاش تازەگەری
(ما بعد الحداپە) ببێتە هاو واتای زاراوەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی
(التفكیكیە) ،وە بۆ جیاكردنەوە لە نێوانیان دەتوانیین بڵێین :پاش
تازەگەریی (ما بعد الحداپە) دیدگایەكی فەلسەفی گشتییە ،بەاڵم
هەڵوەشاندنەوەگەرایی (التفكیكیە) بە مانایەكی گشتی واتە یەكێكە
لە ڕوخسار و ئامانجەكانی ئەو فەلسەفەیە(.)2دەبێت ئاگاداری ئەوەش
بین كە ،زاراوەی پاش تازەگەری شێوە و ڕوئیای تر وەردەگرێ ،لە
بوارێك بۆ بوارێكیتر جیاوازە ،بۆ نموونە دونیای ئەندازەی بیناسازی
جیاوازە لەگەڵ هەندێ بواری تر وەك بواری ڕەخنەی ئەدەبی یا
زانستی كۆمەاڵیەتی یا..تاد .دەكرێ بوترێ پاش تازەگەری و پاش
بونیادگەری وەك دوو ڕەنگی یەك شێوە بزاڤ بۆ ئەوە هاتونەتە بوون
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كە دژایەتی بونیادگەری و كلتووری هزری مێتافیزیكیەتی خۆرئاوا بكەن ،هەر لە
پالتۆنەوە تا دەگاتە هۆسرەڵ و سۆسێر و هایدگر لە سەرجەم گۆڕانكارییە سۆسیۆلۆژی
و ڕامیاری و ڕەخنەی ئەدەبی و زمان و فەلسەفە و كلتوورییەكان دەكات ،زۆربەی
ڕۆشن هزرە ڕۆژئاواییەكان وەك( :لیۆتار ،بۆدریار ،بۆل دیمان ،كڵر ،جیمسۆن...،
تاد) ،لە هەفتا و هەشتاكاندا بە دونیاگەڵێك پرەنسیپ و رەهەندی جیاواز جیاوازی
هاوشێوەی :بونیادگەری ،هیرمنیۆتیكی ،سیمیۆلۆژی ،ماركسیستی..،تاد ،كاری زۆر
باش و گونجاویان لە سەر ئەم ڕەوتە مەعریفیەی پاش بونیادگەری كردووە.
پاش بونیادگەری( )Post-Structuralisemeیەكێكە لەو چەمكانەی كە
لە ئاخرو ئۆخری شەستەكاندا ،وەك ستراتیژیەتێكی تازە بۆ لێكدانەوەی دەق
و ڕوانگەیەكی دیكە بۆ ڕاڤەكردنی ئەدەب سەریهەڵدا( ،)3تەنانەت یەكێكە لەو
چەمكانەی كە ناتوانین بە هارمۆنیەتێكی سادە وەك بزاڤ و ڕەوتێكی پەرچەكرداری
فەلسەفی و ڕەخنەیی بۆ بزاڤی بونیادگەری فەڕەنسی تێیبڕوانین ،بەڵكو بەدیوێكیتر
دەكرێت وەك بزاڤ و هەتوانێكی پێویستی ئەپستمی و تیۆرێزەیی بۆ كلتوور و
هزری فەڕەنسی و سەراپای ڕۆژئاوا سەیر بكەین( ،)4ئەم ڕەوتەی پاش بونیادگەری
هەر لە سەرەتای لە دایكبوونییەوە خۆی وەك سكێچ و ستایلێكی تیۆرێزەیی
ئبستیمی و فەلسەفی خستەروو ،یا بە دیوێكیتر وەك تیۆرێكی فرە شێوە و
فراگمێنتاریسك( )Fragmentaireدەرخست ،ئەم بەو مەبەستەی فەزای
بزاڤەكەی ئاكتیڤتر بكات و جاویدانیەت بە خۆی بدات ،دەستیكرد بە كار و چاالكی
لە نێو سەرجەم رەهەندە جۆراو جۆرەكانی وەك :فەلسەفیی ،ڕەخنەیی ،ئەدەبیی،
كلتووریی ،ئەنترۆپۆلۆژیی ،فێمینیزمیی ،هۆمۆسێكسوێلێتی....تاد(.)5ئەم ڕەوتە
فەلسەفییە لە ڕێگەی كار و چاالكییە فەلسەفی و ڕەخنەییەكانی هزرمەندەكانی
هاوچەشنی  :جاك دریدا (،)J.Derridaو جاك الكان (،)J.Lacanو جیل
دۆلۆز ()G.Deleuzeو میشیل فۆكۆ ( )M.Foucaultو فیلیكس گاتاری
( ،)F.Guattariكە بە بەناوبانگترین ڕابەر و پێشرەوانی ئەم بزاڤە دادەنرێن،
كە توانیان بە هۆی ئەو زەرورەتە بەرچاو و پێویست پێبوونەی كە لە فەڕەنسا
و ڕۆژئاوا كاریگەری باشی هەبوو ،لە ماوەی سااڵنی هەشتاكاندا ،لە ماسیمیدیای
جیەانی و نێوەندی ئەكادیمی بایەخی زۆر بە پاش بونیادگەری بدرێ( .)6ئەگەر
لەرووی تیۆرەوە بمانەوێ سەرەتاكانی ئەم ڕەوتە هزرییە دەستنیشان بكەین ،ئەوا
دەكرێ وەك النەی یەكەم (فەڕەنسا) دەستنیشان بكەین ،بە تایبەت لەگەڵ ئەو
فەزا تێكچرژاوە ڕەخنەییەی كە وەك پرۆژەیەكی تۆكمە لە الیەن ئەنترۆپۆلۆژیست
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(لیڤی ـ شتراوس) دەستی پێكرد ،بە تایبەت لەگەڵ لە دەستدانی باوەڕ بە زانست
و ،بانگەوازەكانی عەقڵ و بەرپەرچدانەوەی ڕاستییە ڕەها و هەقایەتە گەورەكان(.)7
ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ باكگراوەندی نەشونما و چاالكییەكانی ئەم ڕەوتە لەو دونیای
گلۆبالیزەبوونەدا ،ئەوە دەكرێ ئاماژە بۆ ڕۆڵ و ئەركی ئەم بزاڤە پاش بنەما
خوازەییەی فەڕەنسا لە ژیان و كلتووری واڵتێكی وەك ئەمەریكادا بدەین كە وەك
چەترێك بووە بۆ ڕۆشنبیرانی بەتایبەت لە سااڵنی كۆتاییەكانی هەفتا و هەشتاكان،
ئەویش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ئەهمیەتە پڕ بایەخەی كە ستراتیژیەتی پاش بونیادگەری
وەك دۆسیەیەكی نێو فەلسەفەكەی كاری لەسەر دەكرد ،بە تایبەت ئەو كەناڵ و
رەهەندانەی كە پەراوێزخرابوون و ئاوڕیان لێنەدرابۆوە ،وەك :قەدەری فەلسەفە،
زمان ،فێمێنیستی ،هۆمۆسێكسوێلیەتی....تاد.كەوك چەمك و دونیای رەهەندە فرە
ڕەنگ و فرە شێوەكان لە نێو دونیای نووسینە هزرییەكانی هزرمەندانی ئەمەریكیدا
خۆیان ڕوواندبوو ،وەك بابەتێك خۆیان بەرووی دیدی خوێنەران دەكردەوە ،كە دواتر
ئەم بزاڤە لە دوای هەشتاكان خۆی وەك ڕەگەزێكی ڕووناكبیری و ڕادیكالی سیاسی
دەرخست(.)8
پاش پێكهاتە خوازی وەك ستراتیژیەتێك هەمیشە لە شوێن ئەوەی وەاڵمی پرسیارەكان
بە دیوێك لە دیوەكان بداتەوە كە لە بارەی ماناكانی ئەودیو دەق(مێتادەق)دێنە
كایەوە ،دەست دەكات بە پرسیار وروژاندن ،هەروەك (یوسف نور عوچ) لە پەرتوكی
(تیۆری ڕەخنەی ئەدەبی ن��وێ)دا ڕوئیای وایە (پاش تازەگەری) لە ڕاستیدا
(بزووتنەوەیەكی پرسیار ئامێزە ،لە گوتن و ڕێچكە و گریمانەی بونیادگەرییەكانەوە،
كاردەكات لە پێناو بەرهەڵستكردنی هەموو ئەو گومانانە و ئاشكراكردنی دژەكان)
( )9ئەمەش زیاتر بەو مەبەستەی كە فەزای دەق پڕبكات لە وروژان��دن ،كە لە
هەمانكاتدابە دیوێك لە دیوەكان كە مەبەستی سەرەكی ئەو ڕەوتە هزرییەیە كە
حەقیقەتی كایەكانی نێو دەق ئاشكرا بكات ،چونكە (ئەو شتەی دەق الفی بۆ
لێدەداو دەڵێ باسی دەكەم لەگەڵ ئەو شتەی بەراستی باسی دەكات بە ئاشكرایی
جیاوازن)( .)10ئەم بزاڤە ئەدەبیی و هزرییە بەردەوام كار لەسەر تێكستەكان دەكات
و بەشوێن فرە رەهەندییەتی دەقەكان دەگەڕێت و دیواری ماناكان دەشكێنێت ،بۆ
ئەوەی دونیایەك ڕاڤە و تەئویالتی جیا جیای بۆ بەرهەمبێت ،چونكە كاتێك هەر
دەقێك ڕاڤەی زۆر هەڵدەگرێت ،ئەوا بەو مانایە دەكەوێتەوە كە ئەم دەقە دەقێكی
زیندوو و داهێنەرە ،بۆیە پاش پێكهاتەخوازی دیدگای وایەكە (راڤە خۆی بارتەقای
ئەو دەقەی ڕاڤە دەكرێت داهێنەرانەو گرنگە)( )11بۆ دەق ئەو هەنگاوەش یەكێكە
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لە تایبەتمەندییەكانی ئەم ڕەوتە كە خۆی جیادەكاتەوە لە ڕەوتە سەقامگیرەكانی
بەر لەخۆی ،ئەوەتا سەرجەم میتۆدە ڕەخنەییەكانی دوای بونیادگەری وەك
خۆیان دەبێژن :بۆ ئەوە هاتوونەتە بوون و خوڵقان ،تا هەڵە و كەموكوڕییەكانی
بونیادگەرییەكانی بەر لە خۆیان ڕاستبكەنەوە ،بە تایبەت كردنەوەی فەزای دەق
و مەرگی نووسەر و فەرامۆشكردنی زانستەكانی تر ،سەرجەم ڕەوتەكانی وەك
تیۆری خوێندنەوەو وەرگرتن ،هیرمنیۆتیكی ،هەڵوەشاندنەوەگەرایی ،سیمیۆلۆژی..،
تاد( ،وەك كاردانەوەیەك بۆ ئەوە هاتن تا سنورێك بۆ بەبتبوونی دەق و داخرانی
دەق دابنێن لە میانەی بایەخدان بە خوێنەرو خوێندنەوە)( .)12ئەگەرچی ڕێچكە و
ڕەوتە ڕەخنەییەكانی دوای بونیادگەری زۆرن ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ڕوئیاكانیان لە
چەقێكدا كۆدەكەنەوە ،بەوەی كە خاڵێكی جەوەهری و جیاكەرەوەیە لە نێوان خۆیان
و ڕەوتەكانی بەر لە خۆیان ،ئەویش پێداگرتنە لە سەر كاركردن بۆ مەزراندنی فرە
واتایی دەقە ،دەشێت بە دیوێكی ترا بڵێین :ئەگەر ڕەوت و ڕێچكە ڕەخنەییەكانی دوای
بونیادگەری بە شێوەیەكی ورد و مەعریفیانە كاریان لە نێو پێكهاتە و ستراكتۆری
تێكستەكاندا ئەنجام دەدا ،لە پێناو كردنەوەی كۆد ڕێژی دەقەكان و هەڵگرتنەوەی
ماناكان و خوڵقاندنی فەزایەكی ئازاد لە بەردەم دیدگاكانی خوێنەر ،بۆ ئەوەی بەشدار
بێت لە هەنگاوەكانی پرۆسێسی تەئویلیانەی دەق ،ئەوە ڕەوتی بونیادگەری ئەگەرچی
گەمەكانی خۆی لە نێو بونیاد و پێكهاتەی دەقەكان هەڵدەگرتەوە و دەستنیشانیانی
دەكرد ،ئەوە وەك ڕەوتە دوا بونیادگەرییەكانی نەدەكرد كە نزیك بكەوێتەوە لەو دیو
ماناكانی دەق كە یەكێكە لە كارە ستراتیژییەكانی ڕەوتی دوای بونیادگەری (ئەركی
دوای بونیادگەری خوێندنەوە و دەستنیشانكردنی وێنە شاراوەكانە ،كە دەكەونە
ئەودیو دێرەكان و وشەكان و فرێزەكان)(.)13
ئەگەر بونیادگەری خاوەن بزاوتێكی قارەمانیەتیانە بێت بۆ هێنانەدی ئەو خواست
و ئارەزووەكانی زاڵبوون بە سەر دونیاگەلی ئاماژەكان كە مرۆڤەكان دایانهێناون،
ئەوە ڕەوتی دوای بونیادگەری گاڵتە بەو نەزعەیە و بانگەشەكانی دەكات ،جێگەی
ئاماژەپێدانە ئەو گاڵتەئامێزانەی ڕەوتی دوای بونیادگەری بە ڕەوتی بونیادگەری
جۆرێكە لە گاڵتەپێكردنی خودیی ،بە واتە لە بەر ئەوەی ڕەوتی پاش بونیادگەری
لە هەناوی بونیادگەرییەوە خوڵقاون و هاتوونەتە وجود (نوێنەر و پێشڕەوانی پاش
بونیادگەرییەكان بۆ خۆیان بونیادگەرین ،كە لە پڕدا ڕێچكەكانی خۆیان دۆزییەوە)
( .)14ئەگەر ئاوڕێك بۆ دوواوە بدەینەوە سەبارەت بە ئاكتیڤترین پێشڕەوانی
بزاڤی پاش بونیادگەری ،ئەوا دەكرێت بە شێوەیەكی ڕوون و بەرچاو ئاماژە بە
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(دریدا) بدەین كە لە پێشەوەی ئەم كاروان و بزاڤەیە ،چونكە تەنانەت (زۆر جار
دەستەواژەی پاش پێكهاتە خوازی و پێكهاتە هەڵوەشێنی لە بڕی یەك بەكاردێن)
( ،)15تەنانەت (دیڤید پشبندر) ئەوەی بەیانكرد كە پێشگری (پاش)post-
لە ڕەوت و تیۆری پاش ب��ون��ی��ادگ��ەری(  )Post-Structuralistبەو مانایە
نایەت كە هەڵوەشاندنەوە شوێنی بونیادگەری بگرێتەوە ،بەوەی كە ڕەوتێكی نوێی
هاوچەرخە ،بەڵكو بەو مانایە دێت كە متمانە بە ڕەوتی بونیادگەری دەكات ،بەوەی
كە پرەنسیپێكی ڕاڤەیی پێشوو بوو( )16تەنانەت زۆربەی زۆری ڕۆشنفكرانی نێو ئەم
بزاڤە دیدگایان وایە كە دریدا گەورەترین سەرچاوە و مەرجەعیەتە ،ئەم مەسەلەی
درەوشانەوەی ڕەوت و كاریگەرییەكانی پاش بنەماخوازیەش پەیوەست دەكەنەوە
بەو كردە هاژێنەر و داهێنەرە هزری و فەلسەفیانەی كە دریدای فەیلەسوف ڕەخنەی
لە بزاڤی بونیادگەری گرتووەو ئاریشەكانی بۆ ڕەواندونەتەوە ،ئەوەش زۆر بە ڕوونی
لە هەردوو كتێبەكەی بەناوی (هۆسڕل و بنەچەی ئەندازە ،دەنگ و دیاردە) ،كە
سەرچاوەیەكی زۆر باشبوو بۆ دەركەوتن و خوڵقانی ڕەوتی دوای بونیادگەری.
نابێتیش كارە داهێنەرە ئاكتیڤەكانی هزرمەند (میشیل فۆكۆ)ش لە بیر بكەین كە
وەك چراخانێك ڕۆڵ و كاریگەری بەرچاوی هەبووە لە نێو ئەم ڕەوتە تازەیەدا كە
بێگومانیش (نیچە و هایدگەر)وەك دوو مەرجەع و دوو قوتابخانەی پڕ لە ئەزموون
دەركەوتوون و كاریگەری ڕاستەوخۆیان هەبووە بۆ سەر ڕەخنەی دوای تازەگەری و
دوای بونیادگەرییەكان.
لێكۆڵەرانی بزاڤی پاش بونیادگەری لە ئەمەریكادا ڕوئیایان وایە كە ئەم ڕەوتە ڕەوتێكە
بەدەر لە ڕەوتی بونیادگەری ئەوەتا (لیتش) زۆر بە ڕوونی و ئاشكرایی دەڵێت(بزاڤی
دوای بونیادگەری بە واتای ڕەتدان و تەجاوزكردنی ڕەوتی بونیادگەرییە ،تەنانەت
پێویست بەوەش ناكات كە بە سەلیقەیەكی وردەوە تێدا قووڵببیتەوە لە نێو ڕایەڵەی
خوێندنەوە سیمیۆلۆژییەكانیدا)(.)17
هەڵوەشاندنەوەگەرایی پۆست بونیادگەری
مێتافۆریەتی هەڵوەشاندنەوەگەرایی لە ڕووی زاراوەوە:
بە حوكمی ئەوەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی چەمكێكی زۆر ئاڵۆز و تێكچرژاوی
مێتازمانییانەی فەلسەفییە ،بۆیە لێرەدا ئێمە بە چەشنە مێتافۆرێك  ()Metaphor
( )18دەیچوێنین ،ئەمەش هاوكات لەگەڵ تێڕوانینی زۆر لە بیرمەندان و فەیلەسوفان
یەكدەگرێتەوە ،ئەویش بەو حوكمەی كە زمانی ڕۆژانەی خەڵكی عەوام لە توانای
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دانییە واژە و چەمك و ڕوئیا هزری و فەلسەفییەكان لە هەناوی خۆیدا بتاوێنێتەوە،
بەو واتەیە ئەو بۆتەزمانییە لە توانایدا هەبێت كە هەڵگری تایبەتمەندییە ئاڵۆزە
فەلسەفییە زمانییەكان بێت ،بۆیە ڕوئیایان وایە لەو دیو ماناكان چەند یەكەیەكی
كۆدڕێژ هەیە ،كە دەبنە مایەی بزاڤكار لە نێو ماناكان و ڕیشاڵەكانی دەق ،چونكە
دەق لە چركەیەكدا (چەند سیستەمێكی (كۆدە) نەك بە تەنیا چەند مانایەكی
دیاركراو( )19سیستەمی ئاماژەی كۆدیش وەك ئەمبیرتۆئیكۆ وای بۆ دەچێت كە
(بریتییە لە رەهەندێكی ئاكتیڤ و بەگوڕ بۆ خزمەتكردنی سیمیۆلۆژیای خوڵقاندنی
ئاماژەكان)( )20ئەوا پەنا بۆ چەمك و دەستەواژەیەكی چڕ و كۆد ڕێژ دەبەن
لە پێناو ئەوەی كە جۆرە تەوژمێكی فكری و ئەپستیمی بخوڵقێنێت ،ئەمەش
دەبێتە هەنگاوێك بۆ ڤاڵكردنی ڕاڤە و تەئویالتی نوێ.بۆ نمونە (نیتشە بیروباوەڕە
فەلسەفییەكانی لە گەلێك شوێندا بە مێتافۆر ( )Metaphorدەربڕیوە)(.)21
بۆیە هەڵوەشاندنەوەگەرایی وەك چەمكێكی مێتافۆریی وازی هەڵگری مێتازمانیانە
زۆر وتوێژ و گفتوگۆی الی لێكۆڵەران و هزرمەندان دروستكردووە.
دریدا ئەوەندە زاراوەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی ئاڵۆزكردووەو بەكاربردووە كە لە
ساتی وەرگێڕان و بەكاربردنی الی توێژەران ئاریشەی زۆری بۆ دروستكردوون،
ئەوەتا وەك خۆی لەو نامەیەی بۆ هاوڕێ ژاپۆنییەكەی (تۆشیكۆ ئیزۆتسۆTo
)22( ) Shiko Izutsuئەم تیكچڕژاویە مێتافۆڕیەی بە جوانی ڕوون دەكاتەوە،
كاتێ تۆشیكۆ پرسیاری پێناسەكردن یا وەرگێڕانی دەستەواژەی هەڵوەشاندنەوە
لە دریدا دەكات ،دریدا بە دوو خاڵ وەاڵمی دەداتەوە :یەكەم :هەر دەستەواژەیەك
كاتێ بۆ وەرگێڕان یا پێناسەكردن بەكاردێت ،دەشێت ئەم حاڵەتە بۆ خۆی ڕووەو
جۆرێك لە پرۆسێسی هەڵوەشاندنەوەگەرایی هەنگاو بنێت .دووەم :ئایە شتێكی
ئاشكرا هەیە ،تاكو بتوانین پێناسە یان وەرگێڕانی بۆ ئەنجام بدەین .كەواتە دەگەینە
ئەو ڕاستییە كە دریدا بە هیچ جۆرێك لەگەڵ ئەوە دانییە كە ئەو زاراوەی كە
وەك شوناسنامەیەك بۆ ئالییەتی ستراتیژیەتەكەی كە ئەو دایهێناوە بۆ جۆرە
چەمكێك یا هەردەستەواژەیكی ڕووت بەكاربێت و وردبكرێتەوە ،یاخود بە واتایەكیتر
دری��دا لە نامەكەی ه��اوڕێ ژاپۆنییەكەیدا دیدگای وایە كە (وەرگێڕانی واژەی
( )Dèconstructionبۆ زمانی ژاپۆنی یا هەر زمانێكیتر تەنیا و تەنیا واژەیەك
(یا هاو واتای زمانی واژەیەكی فەڕەنسی)نییە ،واژە یا زاراوە هاو واتاكان دەبێت
هەمان شت ڕۆشنبكەنەوە كە واژەیەك هەڵگریەتی)( )23تەنانەت نەوەك پرۆسێسی
وەرگێڕان بۆ زمانەكانی تر ناكارایە ،بەڵكو دریدا ئەوە ڕوون دەكاتەوە بەوەی كە
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تەنانەت وەرگێڕان و شرۆڤەكردنی ئەم زاراوەیە لە نێو زمانی فەڕەنسیشدا دووچاری
چەشنە پرۆبلیماتیكێكی زمانی دەبێتەوە و فەهمكردن و خوێندنەوەی وا سانا نییە،
دواتر دریدا لە دووتۆی نامەكەیدا پڕۆفیسۆر تۆشیكۆ ئاگادار دەكاتەوە بەوەی كە
(هەڵوەشاندنەوە نە شیكاركردنە ،نە رەخنەگرتن و نە میتۆدە ،بەڵكو ستراتیژیەتێكی
تۆتالیتاریانەی هەمەكییە)( .)24توێژەران هەریەكەو لە ڕوانگە و ڕوئیایەكی خودییەوە
لێكدانەوەیان بۆ (هەڵوەشاندنەوە)كردووە ،هەندێكیان بە پرۆسێسێكی ڕەخنەیی و
هەندێكیتریان وەك كردەیەكی شیكاریی و هەندێكیان وەك میتۆدێك ناساندوویانە،
(هەڵوەشاندنەوە میتۆد نییە ،ناشكرێت بۆ میتۆدی بگوازینەوە ،بەتایبەت ئەوكاتەی
كە هەستمان بە دەاللەتی بەجێهێنان (االجرائیە) یا وردەكارێتی (التقنیە) كرد(،)25
هەروەها دریدا لە دووتۆی چاوپێكەوتنەكەی لەگەڵ هاشم ساڵحی لێكۆڵەر جەخت
لە سەر ئەوە دەكاتەوە كە (هەڵوەشاندنەوە ڕەخنە نییە ،بەڵكو ڕاستر پرۆسێسێكە
تەنانەت سنورەكانی ڕەخنەش تێدەپەرێنێت و دەچێتە ئەودیو ڕەخنە (مێتارەخنە)
وە( )26تەنانەت ئەمەش ڕوون دەكاتەوە كە بۆچ ڕەخنە نییە! چونكە پرۆسێسی
ڕەخنە بەردەوام كاری بڕیاردانە و هەڵوێستێك دەنوێنێت ،بە واتە لە نێوان دووانەی
دوو كایەدا بڕیار لە سەر یەك كایە دەدات و یەكالیی دەكاتەوە ،بەواتە هەمیشە بە
شوێن مومارەسەكردنی ڕایەڵە دوالیزمییەكانەوەیە ،بەاڵم بە پێچەوانەوە پرۆسێسی
هەڵوەشاندنەوەگەرایی لە تەك داینەمۆی كردە هەڵوەشێنەرەكانی و هەموو ئەو
تایبەتمەنێتیانەی كە هەڵگریەتی ،ڕۆڵی هەڵوەشاندنەوەی كردەی ڕەخنە و چەمك
و وەزیفەكانی ڕەخنەش ئەدا دەكات ،وەلێ دەكرێ بێژین (:هەڵوەشاندنەوەگەرایی
هەموو ئەوانە لە خۆیەوە دەگرێت ،شتێك لە فەلسەفە ،شتێك لە میتۆد ،شتێك
لە شیكاركردن)( )27خۆ ئەگەر وەك رەهەند و پرۆسێسێكی ڕەخنەیش دابنێین
دەكرێ بە جۆرێك لە جۆرەكان ڕاست بكەوێتەوە ،ئەگەر هاتوو بەو جۆرە تەئویل
و لێكدانەوە ڕەخنەییە ڕۆشنی بكەینەوە ئەویش (پركسیس كردنێكی ڕەخنەیی
مەبەستدارە ،واتا مەبەست و ئامانحی خۆی هەیە و كاری بۆ دەكات ئەویش لە
ناوبردنی سێنتەری گوتاری بااڵ دەستیە) ( )28یا بە واتایەكی تر بۆ وەاڵمدانەوەی
ئەو پرسیارە (هەڵوەشاندنەوەگەرایی چییە؟ لە وەاڵمدا دەڵێن (:نوێترین تیۆری
ئەدەبییە یان هێرشێكی بەردەوامە بۆ سەر میتۆدی فەلسەفەی ڕۆژئاوا)(.)29
ه��اوك��ات دری��دا لەبەر ئ��ەو چەشنە میتافۆریەت و ف��رە ك��راوەی��ی��ەی واژەی
هەڵوەشاندەوەگەرایی ،لە دووت��ۆی ئەو نامەیەیدا دری��دا ئەوە دەخاتەڕوو كە
(هەڵوەشاندنەوە چی نییە؟ یان بە واتایەكی تر ،هەڵوەشانەوە پێویستە چی
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نەبێت؟)( )30ئەمەندە واتاگەڵی هەناوی نێو ئەو چەمكە فەلسەفییە زمانییە،
ئاڵۆز و تێكچڕژاوە ،تەنانەت دەگاتە ئەو قەناعەتە ڕەتكەرەوەی (كە چەمكێك
هەبێت ناوبنرێ هەڵوەشاندنەوەگەرایی ،كە بچوك كرابێتەوە بۆ نێو وشەیەكی سانا
لە دەرەوەی بوونی وشەكە ،لە میانەی دیاركراوی شوناسێكی یەكالنەكەرەوەی
ئاڵۆزكاوی (الالحاسمە الغامضە) ،بە واتە چەمكێك نییە بۆ گوێزانەوەی بۆ نێو
وشەگەڵێكی تر ،یا زمانانێكی تر)( ،)31چونكە تاریفە كردنەكان و وەرگێڕانەكان
هەمیشە لەو دۆخانەدانە كە هەمیشە ڕووبەڕووی كرداری میتافیزیكیانەی كالسیكیانە
ببنەوە ،دریدا بۆ وەسفكردنی دەستەواژەی ستراتیژیەتەكەی وا بە باش دەزانێت،
وا وەسفی بكات (هەڵوەشاندنەوەگەرایی گومانكردنە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو
هزرەی كە (ماهیەتی شت؟) ه)( ،)32هاوكات ئەگەر مەسحێكی تەواوی ئەجوا
فەلسەفییەكانی جاك دریدا لە دووتۆی بەرهەم و چەمكگەلە فەلسەفییەكانی بكەین،
ئەوە ئەوەمان بۆ ڕۆشن دەبێتەوە كە ئاسانكارییەكی باشی بۆ توێژەران كردووە
بۆ لێكدانەوە و تێگەیشتنیان لە زاراوە و پەیڤی هەڵوەشاندنەوە ،ئەویش لە ڕێگەی
هەڵگرتنەوەی ماناكانی نێو ئەو كۆنتێكستانەی كە دریدا لە میانەی ئەداكردنی
ستراتیژیەتەكەی خستوویەتییەڕوو ،بەواتایەكی تر دەكرێ كەشفی مێتافۆریەتی
هەڵوەشاندنەوەگەرایی بكەین و لێی تێبگەین بە هۆی لێكدانەوە و ڕاڤەكردنمان بۆ
زاراوەكانیتری نێو هەناوی ئالییەتی ستراتیژیەتی هەڵوەشاندنەوە وەك (:جێكەوت،
جیاوازی ،پەراوێز ،فارماگۆن ،نووسین ،ئاخاوتن ،لۆگۆس ،سێنتەر..تاد ).یاخود
تەنانەت دریدا خۆی ویستوویەتی لە ڕێگەی فەرهەنگی  ()Littreیەوە ،هەندێ
ئاسانكارییمان بۆ بكات ،ئەویش بەوەی كە هەندێك لێكدانەوەی ئەم زاراوەیەمان
بۆ دەستنیشان دەكات وەك (:هەڵوەشاندنەوە زاراوەیەكی ڕێزمانی و گراماتیكییە)
( )33ئەمە لە ڕووی تەماشاكردنێكی زمانییانەوە ،وەلێ ئەگەر هەڵوەشاندنەوە وەك
پرۆسێسێك سەیر بكەین ئەوە دەكارێ وای لێ بڕوانین (هەڵوەشاندنەوە وەك كردار
واتە:
   -1هەڵوەشانەوەی بەشەكانی هەمەیەك .هەڵوەشانەوەی پارچە ئالەتێك بۆ
گواستنەوە بۆ شوێنێكی تر.
  -2هەڵوەشانەوە زاراوەیەكی گراماتیكییە) ( ،)34جاك دریدا ئاماژە بەو ڕاستیە
دەدات كە كاتێ واژەی (هەڵوەشاندنەوەگەرایی) بەكارهێناوە ،زانیاری ئەوەی
ال هەبووە كە ئەم واژەیە لە زمانی فەڕەنسیدا ئامادەیی هەبووە ،بە تایبەت لە
ئینسكلۆپیدیاوە ،كەئەم واژەیە توانای هەڵگرتنی مانایەكی گراماتیكی مۆرفۆلۆژیی
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بەخۆوە هەبووە ،تەنانەت لە هەندێ دۆخدا هەڵگری مانایەكی تەكنیكیشی هەبووە،
دریدا دان بەوەدادەنێت كە بەر لەو (ریمی دیگۆرمۆن لە سەدەی ڕابردوودا لە بواری
میتافیزیك و نیتشەدا بەكاری هێناوە ،بەاڵم بە ڕێگا و واتایەكی جیاوازی تر)(.)35
كاتێ لە دایەلۆگێكدا پرسیاری سەرەتای بەكاربردنی ئەم واژەی هەڵوەشاندنەوەیە لە
دریدا دەكەن ،كە ئایا لە وشەی (روخاندن -التدمیر)ی هایدگەرەوە وەرینەگرتووە؟
لە وەاڵمدا دریدا ئەوە ڕوون دەكاتەوە كە (لە سەرەتادا وا بیرم دەكردەوە كە ئەم
واژەیە بۆ ستراتیژیەتەكەم گونجاوە كە بەكاری بهێنم ،بۆیە هەڵسام بە بەكاربردنی
ئەم واژەیە ،بەاڵم بە پڕاو پڕی نا ،من تەفكیكم بە شێوازێكی ئەلفابێتێك و پڕاو
پڕی هایدگەر بەكار نەهێناوە ،بەڵكو ویستوومە كاروبارەكان لە شوێنەكانی خۆی
بترازێنم)( )36دریدا دەیەوێ بە جۆرێك لە جۆرەكان ئەوەمان پێبڵێت كە جگە
لەوەی كە هەڵوەشاندنەوەگەرایی لە هەناوی بونیادگەری هاتۆتە بوون ،لە هەمان
ساتیشدا سەرجەم ئاریشە و پرسە داخراوەكان ،كە ڕەوتی بونیادگەری بە گرێ
و ئاڵۆزیی و تێكچڕژاوی جێی هێشتووە و نەپەرژاوەتە لێكدانەوە و ڕاڤەكردنی،
ئەوە هەڵوەشاندنەوە دێت سەرجەم ئەو ڕایەڵە داخراوانە دەكاتەوە و دەیانگەیەنێتە
ئەنجام ،هاوكات وەك ڕەوتێكی دژە بونیادگەری مومارەسە بەخۆی ئەدا ،وەك
ئەوەی كە لە ئەمەریكا ناوزەدیانكردووە ،بۆیە لە دووتۆی دیالۆگەكانی ئاماژە بەوە
دەدات كە (هەڵوەشاندنەوە بە حوكمی هەنگاونانی لە تەك زەمەنی درەوشاوەی
بونیادگەری ،لەهەمانكاتیشدا خۆی ئاڕاستەی هەژموونی بونیادگەری كردووە)(،)37
بە حوكمی ئەوەی كە هەڵوەشاندنەوە وەك دەستەواژەیەكی مێتافۆری سەركەوتوو
دەركەوتووە لە ڕووی توانای هەڵگرتنی فرە واتایی و فرەدیوییەوە ،زۆر خۆی
بردۆتە پێشەوە بەتایبەت الی هزرمەندان و فەیلەسوفان ئەوەتا لە خستنەڕووی
ڕاستییەكەوە سەبارەت بە نزیكبوونەوەی چەمك و دەستەواژەی هەڵوەشاندنەوە
لە دەستەواژەی وێرانكاری هایدگەرییەوە دریدا لە یەكێك لە كتێبەكانی خۆیدا بە
ناونیشانی (لە بارەی ڕۆح :هایدگەر و پرسیار) بۆ خۆی دەڵێت (لە بەرامبەر واژەی
()Destruktionئەڵمانی ،كە هایدگەر بەكاریهێناوە ،سوودی لە دەستەواژەی
هەڵوەشاندنەوە وەرگرتووە)(.)38
س��ەرەڕای هەموو ئەو بیركردنەوانەی ت��وێ��ژەران لە بابەت ئ��ەوەی كە واژەی
هەڵوەشاندنەوەگەرایی تاریفە وەرناگرێت ،دریدا هەمیشە خۆی بە دوورگرتووە لە
هەر بچووككردنەوە و چڕكرنەوەیەكی ئەو ستراتیژیەتەی بۆ هەر جۆرە بۆیەكردنێك یا
لە قوتوونانێكی دیاریكراودا ،بۆیە (نەیویستووە هەڵوەشاندنەوەگەرایی ناوی تیۆری
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ڕەخنەگرانە ،قوتابخانەی ڕەخنەیی ،ڕێباز یان ڕەوشتێكی ڕەخنەی ئەدەبی یان
فەلسەفەی لە سەر دابنرێ)( .)39تەنانەت پێداگری ئەوەش دەكات كە بەردەوام دریدا
لە دووتۆی توێژینەوە و نووسینەكانی خۆی هەمیشە لە چوارچێوەی بەگەڕخستنی
ستراتیژیەتەكەی كاری كردووە و وازییەكانی مانا هەڵگرتنەوەی ئەنجام داوە و بە
هیچ جۆرێك لە جۆرەكان نزیك نەبۆتەوە لە بۆتە و چوارچێوەیەكی ڕەخنەیی یا
تیۆریزەیی ،تەنانەت بە هیچ جۆرێك نەیویستووە هارمۆنییەتی كارەكانی خۆی
لە چوارچێوەیەكی مۆرالیانەی هەڵوەشاندنەوەگەراییانە ڕەنگ ڕێژ بكات ،ڕەنگە لە
دووتۆی ڕاڤە هزرییەكانی خۆی سەبارەت بەو ستراتیژ و گوتارەی كە كاری بۆ
دەكات لە چەند ڕایەڵە و واژەیەكی نێو ئەم ستراتیژیەتە بشێت ئاڕاستە و ڕوئیا
هزریی و فەلسەفییەكانی دریدا هەڵبگرینەوە و نزیكاتیەك بەرجەستە بكەین ،بەاڵم
هەرگیز نابێت لەو بڕوایەدا بین كە سەد دەر سەد سەرجەم وازییە هزرییەكانی
لە نێو قوتوویەكی لە قاڵبدراودا وەربگرین وەك خۆی لەو بڕوایەدایە كە ناتوانرێ
و (ناتوانێت شێوە دەربڕینێكی لە قاڵبدراوی (یاساكانی خۆی بۆ خوێندنەوە و
ڕاڤەكردن و نووسین) ئاشكرا بكات)( ،)40واژەی هەڵوەشاندنەوە بە حوكمی ئەو فرە
مانا مەتاتیەتییەوەی توانیویەتی جۆرێك لە گومان الی توێژەران دروست بكات بەوەی
كە هەڵوەشاندنەوە دەچێتە نێو هەموو درز و كەلەبەرەكانی بوون (چ شتێك نابێتە
هەڵوەشاندنەوە؟ هەموو شتێك! هەڵوەشاندنەوە چییە؟ هیچ شتێك)( .)41ئەم
شۆڕبوونەوە و ئاوێتەبوونەی هەڵوەشاندنەوە لەگەڵ سەرجەم رەهەندە كلتووریی و
ژیارییەكاندا كردووە ،توانیویەتی فەزایەكی كراوەی ئازاد و فراوان بۆ ستراتیژیەتەكەی
ڕەنگ ڕێژ بكات و دەستەبەر بكات و ئاوێتەی سەرجەم رەهەندەكانی ژیان (زمان،
ئەدەب ،هزر ،فەلسەفە ،تەالرسازی ،هیرمنیۆتیكا ،سیمیۆلۆژیا ،فێمێنیزم..تاد)بێت،
هەر بە هۆی ئەم فەزا فراوانەیەوە دونیایەك دیدگای جیاوازی بۆ خۆی بەرهەمهێناوە.
لە ئەنجامدا دەگەینە ئەوەی بڵێین (:هەر هەوڵێك بۆ گەیشتن بە مانایەكی دیاری
وشەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی ،دۆڕاندنێكی تەواو و پوچە ،یەكێك لە گرنگترین
ڕەگەزەكان لە هەڵوەشاندنەوەگەرایی ،نەبوونی كۆتبەندیە بە یاسا و ڕێسای زانستی
بوون)( .)42كەواتە چەمكی هەڵوەشاندنەوەگەرایی دژە كۆت و بەندییە.
دووەم :زاراوەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی لە دیدگای توێژەرانی ئەوروپاوە:
ئەوەی لێرەدا ئاماژەی پێدەدەین بریتی نییە لە كۆی سەرجەم ئەو ڕوئیا و بیر و
بۆچوون و تەماشاكردنانەی بیرمەندان و توێژەرانی نێو رەهەندە هزری فەلسەفییەكانی
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كلتووری خۆرئاواوە ،سەبارەت بە تاریفكردن و لێكدانەوە و ڕاڤەكانیان بۆ زاراوە و
چەمك و مانا و دەاللەتەكانی ستراتیژیەتی هەڵوەشاندنەوەگەرایی ،بەڵكو چڕكردنەوەی
چەند ڕوئیایەكی هاوپەیوەستی نێو باسەكەمانە ،كە بەباشمان زانی ئاماژە بە
هەندێك لەو بیرمەندانەی كە لە خوارەوە دەیانخەینەڕوو بدەین و دیدگاكانیان لە
دووتۆی تەماشاكردنە جیاوازەكانیانەوە هەڵبگرینەوە.
ئەو ڕەخنەگر و توێژەرانەی كە توێژینەوەیان لە بابەت دریدا و ستراتیژیەتی
هەڵوەشاندنەوە ئەنجامداوە ،بە سەر دوو بازنە و گرووپ دابەش دەبن ،بازنەیەكیان
ڕەخنە لە پرۆسێسە ڕەخنەیی و هزری و فەلسەفییەكانی دریدا دەگرن ،بەوەی
كە لەرێگەی ستراتیژیەتەكەیەوە ڕاست و چەوتێكی تەواو بەسەر مێتافیزیكیەتی
خۆرئاوا دادەهێنێت و وردو خاشیان دەكات و دژەلێكدانەوەیان بۆ دەكات و دووبارە
لە ژێر ڕوئیایەكی دریدایانە بونیادیاندەنێتەوە ،بەاڵم بازنەكەیتریان ڕێز و ستایشی
ڕەسەنێتی كارەكانی دریدا دەكەن ،بەوەی كە دریدا توانیویەتی ئەو تەوتەمییەت
و تارماییەی كە بە درێژایی مێژووی هزرو فەلسەفە (لە ئەفالتونەوە تا دەگاتە
ئەمڕۆكە) باڵی بەسەر سەرجەم رەهەندەكان كێشاوە و جەستەی خۆی وەك
سێنترالیزمیەتێكی لۆگۆسی نیشانداوە ،هاوكات بوونی ئەم دوو شەپۆڵ و بازنەیەش،
دواجار لە پێناو بەرفراوانكردنی ئەو رەهەند و ستراتیژیەت و قوتابخانە ڕەخنەییە
تەواو دەبێت و دەبێتە مایەی فراوانتركردنی فەزای خوێندنەوە و توێژینەوە لەالیەن
توێژەران ،بۆ بابەت و رەهەندە پۆست مۆدێرنەكان بەشێوەیەكی گشتی لەالیەكەوە،
بەشێوەیەكی تایبەتیش بۆ شرۆڤەكردنی سەرجەم ئەو واژە و چەمك و دەاللەتانەی
دونیاگەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی لەالیەكەی ترەوە ،بۆیە پێویستە توێژەران لە
دیدگایەكی وردی مەعریفی و زمانییدا ڕاڤە بۆ ئەم ستراتیژیەتە تازەیە ئەنجام بدەن
و سەرەڕۆیانە نەیخەنە دووتۆی خوێندنەوەكانیان ،چونكە ئەم واژە فەلسەفییە
خاوەن مەتاتیەتێكی زۆر تێكچڕژاوی زمانییانەی فەلسەفییانەیە و هەڵگرتنەوەی
مانا لە نێویدا كارێكی زۆر گران و پڕ زەحمەتە و ئاریشەچنە .هەروەك گیۆف
بیننگتۆن(  )Geoff Benningtonگوتەیەكی كاریگەری لەم ڕووەوە هەیە كە
دەڵێت (:هەڵوەشاندنەوەگەرایی ئەوە نییە كە وای بۆ دەچیت ،ئەو یەكێك نییە لە
چەمكەكان)(.)43
بەشێوەیەكی گشتی دەتوانین بڵێین :واژەو چەمك و دەاللەتە مەتاتییەكانی تیۆریزەی
هەڵوەشاندنەوە بۆ پێدا هەڵگرتنی هەر چەشنە ڤاالكردنێكی سانا و تاریفەكردنێكی
تەواو تەواو ،خۆی لە ڕوئیاكانی توێژەران دەخزێنێت و خۆی بەدەستەوە نادات،
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یا بە دیوێكیتر دەكرێت وا بێژین :كە هەڵوەشاندنەوەگەرایی هەموو ئەو نیەتانە لە
كاردەخات بەوەی كە ڕۆژێ لە ڕۆژان لە بیری ئەوەدابین كە ئەم واژە هزرییە سانا
بكرێتەوە بۆ نێو بۆتەیەكی دیاریكراودا كە ئێمەمانان بۆ چەند مەدلولێك یا چەند
تەلوینێكی زمانییانەی ڕووت گواستوومانەتەوە و دەیگوازینەوە ،بۆیە دەكرێ لە
تەك دیدگای كریستۆڤەر نۆریسەوە وا بێژین (:ناشێت هەڵوەشاندنەوەگەرایی وەكو
كەلتوورێك یا سیستەمێك تەنانەت كۆمەڵێك هزری جێگیر پێشكەش بكرێت ،ئەوەی
واش بكات وەك ئەوە وایە لە دژی سروشتی ئەو تیۆرە بوەستێتەوە)( .)44هاوكات
لە ڕوئیایەكی زۆر جیاوازتر (هیللیس میللەر)ی بانگخواز و هزرمەندی هەڵوەشێنەری
نێو قوتابخانەی ێیلی ئەمەریكییەوە ،هەڵوەشاندنەوە وەك منداڵێكی چەتوون و
السار سەیر دەكات ،بەوەی كاتێ دەستكاری كایە موقەددەسەكان دەكات ،ئەو
كایانەی كە بە پیرۆز ڕاگیراون لەالیەن گەورەكانەوە ،دێت تێكوپێكیان دەشكێنێت
و پارچە پارچەیان دەكات ،وەك ئەوەی كاتێ دەڵێت (:هەڵوەشاندنەوە منداڵێكە
یاری بە كاتژمێری باوكی دەكات و دەیكات پارچە پارچەی وا كە جارێكی دیكە
چاك نەكرێتەوە)( .)45میللەر لە دووتۆی ئەم تەماشاكردنەیەوە تەوای وێناكانی
دریدا سەبارەت بە سێنترالیزمیەتی لۆگۆسیەتی خۆرئاواوەمان بۆ سكێچ دەكات،
ئەویش ئاماژەدان بە دوو كەناڵ و دوو گۆشەی جیاواز و دژ بەیەكتر دەكات و لە
بەرامبەر یەكیان دادەنێت ئەوانیش (باوك/منداڵ) كە یەكسان دەبێتەوە بەرامبەر
بە واژەی (خۆرئاوا/خۆرهەاڵت) ،لێرەدا باوك مێتافۆڕی جەستەی لۆگۆسیەتی
خۆرئاوایە و منداڵیش مێتافۆڕی جەستەی خۆرهەاڵتە ،یا بەواتایەكیتر دەشێت ئەو
منداڵە دریدا بێت ،كاتێ لە ڕێگەی ستراتیژیەتی هەڵوەشاندنەوەوە دێت هەیكەل
و ئیمبراتۆریەتی خۆرئاوا ،كە لە ڕەسمی باوك سكێچكراوە ،بەوەی كە هێز و
گەورەیی و پیرۆزیی تەنیا الی ئەوە ،هیچ كەناڵێكیتر نییە ئەو ماهییەتانە بەخۆوە
گرێبداتەوە و هەڵبگرێ .یا لە شوێنێكیتردا ڕوئیاكانی وا هەڵدەگرێتەوە بەوەی كە
دەكارێ هەڵوەشاندنەوە بە كێڵگەیەكی مەعریفی ڕەوانبێژی وێنابكەین ،هەر وەك
دەڵێت (:هەڵوەشاندنەوە گەڕانە لەنێو ئەو میراتانەی كە چەمك و مەجاز یەكێك
بۆ یەكێكیتر دەیگەڕێنێتەوە ،بە هۆی ئەم فاكتەرەوە هەڵوەشاندنەوە بە كێڵگەیەكی
مەعریفی ڕەوانبێژی هەژماركراوە)(.)46
تیۆریستەكانی دونیاگەی سیمیۆلۆژیا لە هاوجووتكردنی واژەی (هەڵوەشاندنەوەگەرایی)
لە بەرامبەر واژەی ()Dèconstructionی فەڕەنسییەوە دەستپێشخەریان
كرد ،كە جاك دریدا بۆ پرۆژە و ستراتیژیەتە فەلسەفییەكەی دەستنیشانی كرد و
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بەكاریهێنا ،یەكێك لەو سیمیۆلۆژیستانە(جۆزیت ڕای دوبۆف)ە ،كە لە فەرهەنگی
سیمیۆلۆژیەكەیدا ،وا وێنای ئەم پرۆسێس و ستراتیژیەتە لەالی دریدا دەكات،
بەوەی كە هەڵوەشاندنەوە( )deconstruireبەمانای هەڵوەشان یا ڕوخێنراو
(فك او تقویچ)یی بونیادی ئایدیۆلۆژی جێماو(موروپ) دێت ،بە پاڵپشتی شیكاری
سیمیۆلۆژییەوە( .)47بەو واتایە دریدا لە ڕێگەی ستراتیژیەت گوتاری هەڵوەشاندنەوە
وەك پرۆسێسێكی شیكاری سیمیۆلۆژی دەست دەك��ات بە هەڵوەشاندنەوەی
ستراكتۆریەتی ئایدیۆلۆژیانەی خۆرئاواییانە .كریستۆڤەر نۆریس ڕوئیای وایە
كە هەڵوەشاندنەوەگەرایی یەكێكە لە بزاڤە دەقگەراییەكان بەوەی كە بریتییە
لە(ئەنگێزەكردنی نیشانەی پرسیار لەبارەی جەوەهری بیركردنەوەی میتافیزیكی،
كە لە دەرەوەی وازیكردن بە زمان ،لە ئاستێك كە لە سەرووی ئەو وازییەدایە و
چەمكی هاوشێوە دادەهێنێت )48().كەچی لە الیەكیترەوە .لە ڕوئیای ڕەخنەگری
مێژوویی (كریس بلدیك ـ  )c.Baldickخوێندنەوەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی
میتۆدە( .)49()a methodوەلێ لە دیدی (خوسیە ماریا ئیفانكوس)ەوە،
(هەڵوەشاندنەوەگەرایی تیۆرێك نییە لە نێو زمانی ئەدەبیدا ،بەڵكو (رێگەیەكە بۆ
خوێندنەوە) یا دووبارە خوێندنەوە)ی فەلسەفە و گوتاری زانستە مرۆڤایەتییەكان)
( )50بەو واتایەوە ستراتیژیەتی هەڵوەشاندنەوە زۆر لەوە گەورەترە كە تەنیا
وەك میتۆدێك یا ڕەوتێك سەیریبكەین ،بەڵكو دەكارێ وەك پرۆژەیەكی گەورەی
فرە رەهەند سەیری بكەین و بەكاریبهێنین .كەچی لە دیوێكیترەوە زۆرێك لەو
توێژەر و هزرمەندانەی كە كاریگەریی ڕەوت و قوتابخانەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی
ێیلی ئەمەریكیان لەسەرە ،بەوەی كە ئەوان ئەم ستراتیژیەتەیان لە فەلسەفەوە
بۆ ڕاڤەكردن و خوێندنەوەی دەق و دونیاگەی ڕەخنەی ئەدەبی گوێزاوەتەوە،
زیاتر لە دیدگایەكی ڕاڤەكارانەی دەقەوە لە هەڵوەشاندنەوەیان ڕوانیوە ،هەروەك
ڕەخنەگری ئوسترالی (دیفید بشبندر) ڕوئیای وایە كە هەڵوەشاندنەوەگەرایی
(نزیكبونەوەیەكی فەلسەفیە بۆ دەق ،لەوەش زۆر زیاتر ئەدەبیە ،ئەو تیۆرێكی پاش
بونیادگەرییە()Post-Structuralistلێرەدا ئەوە ناگەیەنێت (پاش ـ )post
بەوەی كە هەڵوەشاندنەوە شوێنجێی بونیادگەریی بگرێتەوە ،بەو ڕەچاوكردنەی كە
تیۆرێكی نوێی زەمەنییە ،بەڵكو بە شێوەیەكی كراوەتر ئەو وا پاڵپشتی بونیادگەری
دەكات بەوەی كە سیستەمێكی شیكاری پێشووە) ( ،)51كەواتە ئەو ڕوئیایە جەخت
لەوە دەكاتەوە بەوەی كە هەڵوەشاندنەوە وەك ڕەوتێكی دوای بونیادگەری هەژماركراوە
و بەو مەبەستەش كەوتۆتە بزاوت و جوڵەوە ،بۆ ئەوەی درز و كەلێنە شاش و
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واشەكانی نێو هەناوی بونیادگەری پڕبكاتەوە و (باربارا جۆنسۆن) ڕوئیای وایە كە
هەڵوەشاندنەوەگەرایی (زڕاندنێكی ڕێك و دروستی هێزی دەاڵلەتە ملمالنێكەرەكانی
دەقە)( )52بەو واتایە ئەم پرۆسێسە ڕەخنە شیكارییە لە میانەی شۆڕبوونەوەی بۆ
هەناوی تێكستەوە ،دەست دەكات بە زەمین لەرزەیەك و خوڵقاندنی كەشوهەوایەكی
دژەوازیانەی چەمك و دەاللەتەكان ،بەوەی لە ساتی دۆزینەوە و كەشفكردنی دالە
دژەلێكدانەوە و دژەواتاكان لە هەناوی دەقەوە ،ئەم پرۆسێسە ڕەخنەییە لە ڕێگەی
ئالییەتەكەیەوە دەست دەكات بە سازدانی وازیێكی زمانیانەی سیمیۆلۆژیانە ،بەو
مەبەستەی دەق و كۆنتێكستەكانی وااڵبكات و ڕووەو فرەمانایی ئاڕاستەیان بكات.
هاوكات نزیك لەمە ئەو تەماشاكردنەی (جیرار جنجومبر) سەبارەت بە خوێندنەوەی
هەڵوەشاندنەوەگەرایی ( )lecture deconsteuctivisteوا كەوتۆتەوە
بەوەی كە (بە مانای تەقاندنەوەی دەق دێت ،كە لە بنەڕەتێكی یەكنەبەستی
(الالتماسك ـ)non coherenceەوە دەستپێدەكات ،وایلێدەكات كە لە دژی
دەق خۆی وازی بكات)(.)53
سێیەم :زاراوەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی لە دیدگای توێژەرانی عەرەبەوە:
دەستەواژەی (هەڵوەشاندنەوەگەرایی) ئەو دەستەواژەیەیە ،كەوەك لە پێشوودا
تیشكمان خستە سەر ،بەوەی كە لە ڕووی دەاللەتەوە دەستەواژەیەكی زۆر ئاڵۆز و
تێكچرژاوە ،،ئەوەتا نەوەك بەتەنیا لەنێو زمانی فەڕەنسی یا ئینگلیزییەوە ،بەڵكو لە
نێو زمانی عەرەبیشدا ئەم واژەی هەڵوەشاندنەوەگەراییە ئاریشەی لەبەردەم توێژەران
و وەرگێڕەنەران بە تایبەت لەالی ئەو لێكۆڵەرانەی كە خەریكی كاری توێژینەوەو
وەرگێڕانن ،بەتایبەت لەو بابەتانەی كە دەكەونە نێو چوارچێوەی ڕەوتە تازەكانی
دوای بونیادگەرییەوە ،وەك ڕەوتەكانی هیرمنیۆتیكا و هەڵوەشاندنەوەگەرایی و
سیمیۆلۆژیا و فێمێنیزم...تاد ،زاراوەی هەڵوەشاندنەوە یا هەڵوەشاندن یا توێكاری
یا ڕوخێنراوی لە زمانی عەرەبیدا لە بەرامبەر وشەی ()Dèconstructionەوە
خۆی هەڵدەگرێتەوە بەكاردێت ،كە خاوەن دەاللەتێكی فەلسەفی ڕەخنەیی ئالۆز و
تێكچڕژاوی هەیە ،كە جاك دریدای ڕابەر پێشكەشی كردین ،كردەی هەڵوەشاندنەوەیی
بەو زمانەی كە (نازانمی -الال ادریە)یە ،كە (نە شیكردنەوەیە و نە رەخنەیە)(.)54
ئەگەر شۆڕببینەوە بۆ نێو فەزای توێژینەوە و ڕاڤە و خوێندنەوەكانی توێژەران،
سەبارت بە پرۆسێسی شیكاریانەی بابەتیانەی ڕەوتە تازەكانی دوای بونیادگەری،
بەتایبەت دەستەواژەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی ،ئەوە بەرجەستە دەكەین بەوەی
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كە ئەم دەستەواژەیە وتوێژ و جەدەلێكی زۆری بەخۆوە هەڵگرتووەو هەڵدەگرێت،
بەتایبەت لە كاتی بەرامبەر دانانی دەستەواژەی (تفكیكیە)ی عەرەبی لە بەرامبەر
()Deconstructionی ئینگلیزییەوە ،بەتایبەت الی توێژەرانی هاوتای (عبداللە
غژامی و یوئیل یوسف عزیز و عبداللە ابراهیم و محمد مفتاح و سعید علوش و عبالسالم
املسدی و عبداملالك مرتاچ و میجان الرویلی و سعد البازغی و محمد صالح الشنگی....
تاد)(،د .محمد عنانی) زیاتر ڕوئیای وایە كە(ئەم دەستەواژە عەرەبییە(تفكیكیە)
بۆ لە شوێن دانانی دەستەواژە ئینگلیزییەكە ،بەكارهێنانێكی سەركەوتوانەیە ،ئەم
دەستەواژەیە كە لە بنەڕەتدا لە سەرچاوەیەكی كشتوكاڵی وەرگیراوە)( .)55یوسف
وەغلیسی توێژەر لە بەرهەمێكی سەبارەت بە پێشەكی وەرگێڕانی عەرەبی بۆ
پەرتوكی (رەخنە و تیۆری ئەدەبی لە 1890ەوە)ی (كریس بلدیك)ی ڕەخنەگری
مێژوویی لەالپەڕە()5دا ،سەرچاوەكانی خوێندنەوەی هەڵوەشاندنەوەگەراییمان بۆ
دەردەكێشێت و دەدۆزێتەوە ،كە دەكرێ لە موعادەلەیەكی ڕەخنەیی وادا بیخەینە
ڕوو (:هەڵوەشاندنەوەگەرایی = هەڕەمەكیەتی نیشانەی زمانەوانی (دو سۆسێر) +
شتێك لە گومانی فەلسەفی (نیتشە و هایدگەر)  +ئالیەتی خوێندنەوەی پشكێنەر
و ئەفكارییەكی تێكەڵكار (االلتباس) و داپۆشێنەر (التوریە)ی (رەخنەی نوێ) +
ئەولەویەتی زمان بەپێی ئاماژەی (قوتابخانەی یاڵ)( ،)56بۆ زیاتر تێگەیشتن و
وردكردنەوەی زمانیانەی دەستەواژەی هەڵوەشاندنەوە (،)dèconstruction
بەباش دەزانیین پارچەپارچەی بكەین و بە سەر چوار شێوگەوە دابەشی بكەین،
وەك لە خوارەوە بەو شێوانە دەیانخەینەروو:
 	-1زیادە و پێشگری( :)dèكە زیادە و پێشگرییەكی فرە مەدلوولی التینییە،
كە مەدلوالتی زۆر بەخۆوە هەڵدەگرێت لە زمانی فەڕەنسیدا وەك :نێگەتیڤی ،كۆتاگی،
كەرتكردن ،وەستان ،شكاندن ،هەڵوەشاندن...تاد.
وشە ( : )conكە واژەیەكە مورادیف و هاوواتایە بۆ پێشینەی تری
-2
وەك  ( ،)co،col،comئەم دەستەواژەیەش واژەی زۆر بەخۆوە هەڵدەگرێ و
دەگرێتەوە كە ماناكانی لە پەیوەندی و بەستنەوەیی و هاوكۆكی(المعیە.)avec -
وشەی( : )structبە مانای دروستكردن و بونیادنان (البناو) دێت.
-3
پاشبەند و پاشگری ( )ionزیادە و پاشبەندێكە هاوواتای پاشبەندی
-4
( ،)tionهەردووكیان بە واتای (شێوە) دێت ،شێوەیەك لە شێوەكانی چاالكی و
بزاوت( .)actionوە بە بەیەك بەستنەوەی دەاللەتی ئەو پارچە بەشبەشكراوانە،
وشەی( )Dèconstructionئەوە دەگرێتەوە (بزاوتی هەڵوەشاندنی پەیوەندی
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بونیادنان)()57وە ئەو وشەیەی كە كۆتایی بە پاشبەندێك هاتووە ،تەنیا بزاوتێك
دەگرێتەوە (نەوەك ڕێبازێك وەك ئەو پاشبەندانە  ،)ique،ismeكەچی هەندێك
لە وەرگێڕانەكان وەك چاوگێكێكی ڕووت (مجرد) لەگەڵیدا هەنگاویان هەڵێنا (نەوەك
وەك چاوگێكی پیشەسازیی)( :هەڵوەشاندن ،روخاندن ،ڕماندن ،هەڵدڕین.)..
بە ئامادەبوونی ئەو بەدیلە زاراوەییانە كە وەرگێڕانە عەرەبییەكان پێشنیاریان
كردووە كە دەگاتە نزیكەی دە پێشنیاری تەواو (هەڵوەشاندن ،هەڵوەشاندنەوەیی،
هەڵدڕینەوەیی ،هەڵدڕین ،ڕوخاندن ،ڕوخاندنەوەیی ،تیۆری ڕوخاندن ،داڕماندن،
بونیادنەناندن ،ڕماندن ،شیكاری بونیادگەری.)58()...
دوای ئەوەی كە زاراوەی هەڵوەشاندنەوە لە بەرامبەر واژەی ()Dèconstruction
ی فەڕەنسیدا دانرا و دریدا كردیە ناونیشانی پرۆژە هزریەكەی ،ڕەخنەگرانی عەرەبیش
توانیان بۆ ماوەیەك لە ڕێگەی چەندین توێژەری بە توانای هاو شێوەی (عبداللە
غژامی و یوئیل یوسف عزیز و عبداللە ابراهیم و محمد مفتاح و سعید علوش و
عبالسالم المسدی و عبدالمالك مرتاچ و میجان الرویلی و سعد البازغی و محمد صالح
الشنگی....تاد) لە دووتۆی پرۆسێسە جۆراو جۆرەكانیان لە بابەت خوێندنەوەی دەق
و كردە هەڵوەشێنەرەكانیان لە نێو فەزای زمان و ئەدەبیات و سەرجەم رەهەندە
كلتوورییەكانی عەرەبیدا ،ئەم هەوڵەش دوای هاتنە ئارایی دونیایەك ئاریشەی جۆراو
جۆر لە بەردەم توێژەران لە ڕووی تێنەگەیشتن و شیكارییەكی تەواوی زاراوە هزری
و مێتازمانی و فەلسەفییەكانی نێو ئەم پرۆژە ستراتیژیەتەی دریدا توانرا بگوازرێتەوە
بۆ نێو فەزا و مومارەسەكردنێكی ڕەخنەیی.
ئەوەی لێرەدا مەبەستی زیاتری ئێمە دەپێكێت ،شۆڕبوونەوەیە بۆ قسەكردن لە
دووتۆی تانوپۆیەكی خوێندنەوەیی و شیكاریانە بۆ ئەو دیدگا و تێڕوانینانەی كە
لەالیەن ئەو توێژەرانەی كە لە سەرەوە ناومان بردوون سەبارەت بە ئیشكالیەت
و فرەدیوی ئەو واژەیە كە دریدا بۆ ستراتیژیەت گوتارەكەی خۆی تەنزیری كرد
و دایهێنا كە ئەویش   ()Dèconstructionە ،یەكێك لەو ڕەخنەگرانەش
(عبداللە غژامی)یە ،ئەگەر شۆڕببینەوە بۆ نێو هەناوی كارەكانی (غژامی)یەوە
بۆ هەڵگرتنەوەی زانیاری سەبارەت بە گونجاندن و گەڕان بە شوێن زاراوەیەكی
تایبەتمەند و نزیك لەو واژە فەڕەنسییەوە ،ئەوە بەرجەستەدەكەین كە (غژامی) وای
بەباشزانیوە كە لەبەرامبەر ئەم زاراوەیەدا دەستەواژەی (توێكاری -التشریحیە)ی بۆ
بتاشێت و دایبنێت ،هاوكات (غژامی) (بیری لە بەكارهێنانی واژەكانی (روخان/
هەڵوەشان) (النقچ /الفك)یش كردۆتەوە ،وەلێ لەبەرئەوەی هەستی بەوەكرد كە
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ئەم دوو واژەیە دەاللەتێكی نێگەتیڤیانەیان بە خۆوە هەڵگرتووە كە دەبێتە مایەی
لەباربردن و تێكدانی هزرەكە ،بیری لە بەكاربردنی واژەی (شیكارێتی ـ التحلیلیە)
یش ك��ردەوە ،كە لە چاوگی (كردنەوە یا بوونەوە ـ (حل) ای نقچ ) ،وەلێ
لەوە ترسا بەوەی كە تێكەڵ بێت لەگەڵ (شیكاركردنی وانەیی ـ حلل درس)
بە شێوگێكی تەواو)()59لە دواساتەكانیش بە شێوگێكی كۆتاگییانە لە بەرامبەر
واژە فەڕەنسییەكەوە (توێكاری(التشریحیە) یا توێكاری دەق (ترشیح النص)ی بۆ
داتاشی و چەسپاند( ،)60بەو مەبەست و نییەتەوە لە چەمكی هەڵوەشاندنەوەی
دەقدا ڕۆنیوە بەوەی (هەڵوەشاندنەوەی دەق لە پێناو دووبارە بونیادنانەوەیە،
ئەویش وەسیلە و ئامڕازێكە بۆ ڤااڵخستنەوەی بوار لە بەردەم داهێنانی پرۆسێسی
خوێندنەوەیی بۆ ئاوێزانبوون لەگەڵ دەقدا( .)61كەچی كاتێ شۆڕدەبینەوەی بۆالی
(سعید علوش)ی توێژەر بۆ هەڵگرتنەوەی ئەو زانیاریانەی كە توێژەر بەكاریهێناوە
سەبارەت بە وەرگێڕانی زاراوەی (هەڵوەشاندنەوە) ،دەگەینە ئەو دەرئەنجامەی
كە ناوبراو ڕوئیای وایە بەوەی كە (گوتراوی فەڕەنسی()Dèconstruction
كە لەالی جاك دریدا بەكارهێنراوە ،بەرامبەر دەبێتەوە لەگەڵ هەڵوەشاندنەوە)
( .)62توێژەرێكیتر بەناوی (عبدالسالم المسدی) لە دوو تۆی بەرهەمەكەی بەناوی
(االسلوبیە واالسلوب) هاوتای ڕوئیاكانی (سعید علوش)ی توێژەر ،هەمان دیدگای
هەیە ،بەوەی كە گوتراوی فەڕەنسی  ( )Dèconstructionهاوتا دەبێتەوە
لە بەرامبەر زاراوەی (تفكیكیە)ی عەرەبییەوە ،لەتەك هەندێك جیاوازی خستنە
سەر ،ئەوەش لەبەر ئەو حوكمەی كە بنچینەی زاراوەی فەڕەنسییەكە ئەوەیە (lè
 ،)Decodageهاوتای ئەو وەرگێڕان و لە بەرامبەر دانانە زاراوەییە چەند
ڕەخنەگرێكی تر هەنە كە دیارترینیان (:توفیق الزبیدی) لە بەرهەمەكەی بەناوی
(اپر اللسانیات فی النقد العربی الحدیپ)،وە (محمد عصفور) لە وەرگێڕانەكەی
(البنیویە وما بعدەا)( .)63كەچی (عبداللە ابراهیم)ی توێژەر بۆ چارەسەركردنی
ئاریشەكانی بەكارهێنانی زاراوەی هەڵوەشاندنەوە وەك چەمك و تیۆرێك ،لە
فراوانترین بوار لە یاداشتە ڕەخنەییەكانی خۆیدا ،زاراوەی ()Dèconstruction
ی فەڕەنسی بەرامبەر زاراوەی (هەڵوەشاندنەوە) وەرگێڕاوە ،وەك زاراوەیەك لە
ئاستی یەكەمدا ئەوە مانایانە بەخۆوە هەڵدەگرێت (ڕماندن -التەدیم)( ،روخاندن-
التخریب) ( ،توێكاری -التشریحیە) كە زیاتر دەاللەت لە شتی ماددیی و بینراو
دەكات ،بەاڵم ئەگەر لە دەاللەتێكی قووڵترەوە بۆی شۆڕببینەوە ،ئەوە بەو مانایە
دێت بەوەی كە (هەڵوەشاندنەوەی گوتارەكان و دانراوە هزرییەكان و دووبارە
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چاوپێخشاندنەوەیان ...بزاوتێكی بونیادگەرییە ،هاوكات دژە بونیادگەریشە)(.)64
هەروەها توێژەر (یۆئیل یوسف عزیز) یەكێكە لە وەرگێڕە سەرەتاییەكانی ئەم
زاراوەی��ە()1987دا كە ئەم دەستەواژەیەی (هەڵوەشاندنەوەگەرایی  -التفكیكیە)
ی پێ نزیكترە ،كە لە بەرهەمەكەی (ولیم ڕای) بە ناونیشانی (املعنی االدبی:من
الڤاهراتیە الی التفكیكیە)دا كە ئەویش بە شیكاری بونیادگەری وەریگێڕاوە ،بەاڵم
گۆكراوەی هەڵوەشاندەوەگەرایی پێ نزیكترە( .)65هەروەها هەردوو توێژەری
سعودی (د.میجان الرویلی و د.سعد البازعی)لە بەرهەمەكەیاندا بە ناونیشانی (دلیل
الناقد االدبی) ڕوئیایان وایە كە (زاراوەی (التقویچیە) زاراوەیەكی گونجاو و نزیكە
لەو شێوەیە واتاییەی كە دریدا وەریگرتووە و بەكاری بردووە بۆ وەسفكردنی هزری
ئەودیو ڕۆژئاوایی ،ئەوە دەگرێتەوە چەمكی ڕوخێنراو (التقویض) ڕمانی بونیاد و
ڕوخاندنی( .)66بەاڵم توێژەرێكی تر بەناوی (محمد صالح الشنگی)لە یەكێ لە
وتارەكانیدا لە ژێر ناونیشانی (مالمح من المشەد النقدی المحلی) دەستەواژە و
چەمكە ڕەخنەییەكانی لە یەك جیاكردۆتەوە ،كە دیارترینیان :
  	-1خوێندنەوەی ڕوخێنراوەیی (القرأة التقویضیە Destructive -
.)reading
  -2خوێندنەوەی ڕوخاو (القرأة النقضیە   )67()Deconstructive  -هاوكات
لە سەر ئەمەوە دووبارە بەم زاراوەیە (التقویچیە) وەك زاراوەیەكی عەرەبی ڕەسەن
داهاتەوە ،بەوەی كە چەمكێكە نزیك لە هەڵوەشاندنی پەیوەندی بونیاد لە الی
(دریدا) ،ڕوخاندن یا هەڵكۆڵین (الەدم و الحفر) لەالی (نیچە)وە .كەچی (علی
حرب)ی هزرمەند و توێژەر ،بەو ڕوئیایەوە لەو چەمكەوە تێگەیشتنمان پێدەبەخشێت
بەوەی كە (هەڵوەشاندنەوە مەبەستێك نییە بۆ ڕوخان ،ئەوەندەی كە خوێندنەوەیەكە
بۆ ڕزگاركردنی عەقڵ و دژەكانی واقیع)( )68لەالیەكیترەوە (عبدامللك مرتاض)
رەخنەگر وا مامەڵە لەگەڵ ئەم زاراوەیە دەكات ،بەوەی كاتێ دەچێتە نێو سیاقاتی
توێژینەوەی زمانەوانی بۆ دیاریكردنی ڕیشەی وشەی (هەڵوەشاندنەوەگەرایی) (
)Dèconstructionدەڵێت (:كاتێ تەئەمولمان لە زاراوە ڕۆژئاواییەكە كرد،
كە بنەچەیەكی فەلسەفی پوختی هەیە (جاك دریدا ،فەیلەسوف) بۆمان بەدیار
كەوت كە گوتە ڕۆژئاواییەكە پێكهاتووە لە دوو پارچە ( )DEواتە ئەو دیو،
دواتر  (  )Constructionلە دوای دێت كە واتای بونیادنان یان چەسپاندن)
( .)69دواتر ئەم زاراوەیەی وا پێناسە كرد بەوەی (:هەڵوەشاندنەوە لە ڕووی
زمانەوانییەوە واتە بەشبەشكردنی كیانێكی لێكدراوی بڕاو ،دواتر دووبارە لێكدانەوەی،
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هەروەك ئەوەی لە پێشوودا هەبوو ،وەك هەڵوەشاندنەوەی پارچەی بزوێنەرێك ،یا
پارچەكانی چەكێك ،لەگەڵ ئەوەشدا هەڵوەشاندنەوە بە مانای بزربوونی هەربەشێك
لەو شتەی كە هەڵوەشێنراوەتەوە)( .)70هەروەها (عبدامللك مرتاض) هاوتای زاراوەی
هەڵوەشاندنەوە زاراوەیەكی تریشی پێشنیار كرد ئەویش (روخێنراو -التقویضیە)
كە ئەویش بە واتەیە دێت (داهێنانی دەستەیەك لە دەستەكان ،یا هەر شتێكی
ماددیی ،یا مەعنەویی ،دواتر دووبارە بونیادنانەوەیەكی نوێ لە سەر پاشماوەكەی
و بە سروشێكی (وحی) ئ��ەوەوە)( .)71بەواتە سروش لەوەوە وەردەگرێ و بۆ
بونیادنانێكی نوێتر.
چوارەم :زاراوەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی لە دیدگای توێژەرانی كوردەوە:
بە حوكمی ئەو نوێبوونێتی و تێكچڕژاویەی پرسی هەڵوەشاندنەوەگەرایی لەالیەن
توێژەرانی جیهان بە گشتی و لەالیەن توێژەرانی كوردیش بەتایبەتی ،ئەم دۆخە
وای لە هزرمەندان و توێژەرانی كورد كردووە ،كەم تا زۆر بە جۆرێك لە جۆرەكان
درەنگ بە ناسین و ئاوێتەبوون لەگەڵ چەمكی هەڵوەشاندنەوەگەرایی ڕابگەن،
بەوەی كە دەستبەرن بۆ كردەی توێژینەوە و تەرجەمەكردنی ئەم پرس و چەمكە
نوێگەرەی نێو ڕەوتی دوای بونیادگەریی ،بۆ ئەوەی لە نزیكترین ساتەوەختەوە
ئاوێتەی هەنگاوەكانی ڕەخنەی نوێی ئەدەبی كوردی بكەن و دوا نەكەوێت ،بۆ ئەوەی
خوێنەران و توێژەرە تازە پێگەیشتووەكانی نێو ڕەوتی ڕەخنەی ئەدەبی لە نزیكترین
بكاتەوە ئاشنایەتیان لەگەڵ ئەو چەمك و زاراوە نوێیە هەبێت و سوودی لێوەربگرن،
ئەگەر شۆڕببینەوە بۆ نێو تان و پۆی هەنگاوەكانی نێو فەزای ڕەخنەی نوێی
ئەدەبی كوردی ،بۆ هەڵگرتنەوەی ڕاستی و دروستیی لە سەرەتا و دەستپێكی هێنانە
ناوەوەی زاراوەی هەڵوەشاندنەوەگەرایی وەك یەكێك لە چەمكە ڕەخنەییەكان ،جا
چ لە ڕووی توێژینەوە و نووسین و وتار بێت یا لە ڕووی وەرگێڕانەوە بێت ،ئەوە
دەكرێت ئاماژە بە كارەكانی هەندێك لەو نووسەر و توێژەرانەی كە ئێمە بینیبمان و
ئاشنایەتیمان پێی هەبێت بدەین كە بە پەنجەی دەست دەژمێردرێن لەوانە (:ڕێبین
ڕەسووڵ ئیسماعیل ،عبدالخاق یعقوبی ،ئازاد حەمە ،عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ ،ئازاد
سوبحی ،ئازاد خدر ،هەندرێن ،نیهاد جامی ،نوری بێخاڵی ،حەمە سەعید حەسەن،
بەختیار سەجادی ،هاشم سەڕاج ،شوان ئەحمەد ،عەتا قەرەداغی ،حسێن لەتیف،
یاسین عومەر ،نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد ،د .عارف حیتۆ ،جەمال پیرە ،هاوڕێ
ڕشید ،عەبدوڵاڵ ئەژی ،ئاسۆ ئەحمەد ،فازیل عمر ،مەسعوود بابایی ،ئەحمەد ڕەزا،
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ئسماعیل زراعیو سەبور سەیوانی...تاد).
سەبارەت بە بەكارهێنانی زاراوەی ()Dèconstructionی فەڕەنسییەوە لەالیەن
توێژەر و نووسەرانی كوردەوە ،جۆرە دژە بەكارهێنان و دژە بۆچوونێكی زۆر و ئەوتۆ
نابینینەوە ،وەك ئەوەی الی توێژەرە ئەوروپی و عەرەبییەكانەوە بەرجەستەیان
دەكەین ،زۆربەی نووسەران بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ لە زاراوەی (التفكیكیە)
ی عەرەبییەوە یا لە ()Deconstructionی ئینگلیزییەوە وەریانگێڕاوە و
بەكاریانهێناوە كە ئەویش زاراوەی (هەڵوەشاندنەوەگەرایی)ییە ،وەلێ دەبێت ئاماژە
بەو ڕاستییەش بدەین كە جگە لەم زاراوە كوردییەوە ،زاراوەیەكیتریش لە بەرامبەر
زاراوەی  ()Dèconstructionی فەڕەنسییەوە ،داتاشراوە كە ئەویش زاراوەی
(پێكهاتە هەڵوەشێنی)یە كە لە الیەن (عبدالخاق یعقوبی)یەوە ،لە وەرگێڕانە كتێبی
(رەخنەی ئەدەبی و قوتابخانەكانی ـ پێشەكیەك بۆ تیۆری ،چارلز بریسلێر)(.)72
كە لە ئینگلیزییەوە وەریگێڕاوە و بەكاریهێناوە .كاتێ دەچینە الی (د .عارف حیتۆ)
وە لە وتارێكی بەناوی (هلوەشینگەی ژ فەلەسفێ بورەخنە یا وێژەیی)(،)73
زاراوەیەكیتر دەبینین كە لە زاری كرماجی ژوورووەوە بۆ داتاشیوە و بەكاریهێناوە
ئەویش زاراوەی (هلوەشینگەری)یە .وەلێ كاتێ دەچینە الی (فازیل عمر)یشەوە
لە كتێبێكی بەناوی (جاك دریدا و هلوەشاندن)( ،)74ئەوە زاراوەی (هلوەشاندن)
دەبینین كە بۆی داتاشیوە و بەكاریهێناوە .هاوكات نووسەر لە دووتۆی بەرهەمەكەیدا
بەرامبەر هەر زاراوەیەكی نێو ئەو ڕەوتەی (هەڵوەشاندنەوەگەرایی)ییەوە زاراوەیەكی
كوردیانەی بۆ داتاشیوە ،كە بە پێویستی دەزانیین لێرە هەندێك لەو زاراوانە بخینە
ڕوو:
(هلوەشاندن ←  /Deconstructionالتفكیكیە)( ،هلوەشیندە ،هلوەشینەك ←
 /Deconstructiveتفكیكی)( ،هلوەشینگەر ← /Deconstructionist
منسوب الی املدرسە التفكیكیە)( ،هلوەشینگەری ← /Deconstructionism
المدرسە التفكیكیە) ( ،)75دەكرێ ئەمانە و چەندین ئاماژەی تر ببنە نموونەی فرە
رەهەندی لە جیاوازی بەكارهێنانی چەمكەكانی هەڵوەشاندنەوە لەالی لێكۆڵەرانی
كوردەوە.
پەراوێز و سەرچاوەكان:
() ئەم چەمكە (پاش بنەماخوازی) یا (پاش پێكهاتە خوازی)یشی پێدەڵێن لە
زمانی كوردیدا.
( )2الحداثە وما بعد الحداثە ،د .عبدالوهاب املسیری،د .فتحی الرتیكی ،ط ،1دار الفكر-
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دمشق ،متوز  ،2003ص.81
( )3ڕەخنەی ئەدەبی و قوتابخانەكانی -پێشەكیەك بۆ تیۆری ،چارلز بریسلێر،
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەبدولخالق یەعقووبی ،چ ،2چاپخانەی دەزگای ئاراس،
هەولێر،2007 ،ل.141
( )4اشكالیە املصطلح فی الخطاب النقدی العربی الجدید ،د .یوسف وغلیسی ،منشورات
االختالف ،الدار العربیە للعلوم نارشوون ،ط،1جزائر،2008،ص.335
( )5بیری پۆست مۆدێرنیزم ،ئازاد حەمە ،بەشی یەكەم ،چ ،2چاپخانەی وەزارەتی
پەروەردە /هەولێر ،2002 ،ل.277
()6س.پ ل.277
( )7س.پ:ل.278
( )8س.پ:ل278ـ.279
( )9نظریە النقد االدب الحدیث ،د .یوسف نور عوث ،دار االمین للنرشو التوزیع ،القاهرە،
ط ،1994 ،1ص.44
( )10رەخنەی ئەدەبی و قوتابخانەكانی ـ پێشەكیەك بۆ تیۆری:ل.141
( )11س.پ ل.141
()12ئەزموونی خوێندنەوە :چەند الپەڕەیەكی ڕەخنەیی ،نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد،
چ ،1لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و بەخشی سەردەم ،سلێمانی:2006 ،ل.21
( )13وێنە شاراوەكان ،لێكۆڵینەوەیەكە پشت بە تیۆرەكانی دوای بونیادگەری
دەبەستێت ،د .اهر لگیف كریم ،گۆڤاری زانكۆی سلێمانی ،ژ ،9ساڵی  ،2002ل.36
( )14النڤریە االدبیە املعارصە،ت :جابر عصفور ،ڕامان سلدن ،دار قباو للطباعەو النرشو
التوزیع،القاهرە،1998،ص.117
(  )15ڕەخنەی ئەدەبی و قوتابخانەكانی ـ پێشەكیەك بۆ تیۆری :ل.142
( )16نظریە االدب املعارصو قراوە الشعر ،دیفید بشبندر ،ت :عبداملقصود عبدالكریم ،الەیئە
املرصیە العامە للكتاب،1996 ،ص.61
( )17النقد االدبی االمریكی من الپالپیننیات الی الپامنینیات ،فنسنت ب .لیتش ،ت :محمد
یحیی ،مراجعە و تقدیم :ماهر شفیق فرید ،املجلس االعلی للپقافە ،املرشوع القومی للرتجمە،
،2000ص.259
(  )18دەستەواژەیەكی ئاویتەیی یۆنانییە ،پێشگری (مێتا)-Metaواتە ئەو دیو،
فۆرین)phorein-واتە كردەی گوێزانەوە ،دواجار بەو واتایە دێت كە وشەیەك
هەڵگری خوازەیەك بێت.
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( )19شیعرییەتی دەق و هەنگوینی خوێندنەوە (دەق و ڕەخنە) ،نەوزاد ئەحمەد
ئەسوەد ،چاپخانەی ڕەنج ،سلێمانی،2001،ل   .27
( )20املعنی االدبی من الڤاهراتیە الی التفكیكیە ،ولیم ڕای ،ت:د.یوئیل یوسف عزیز ،دار
املامون للرتجمە والنرش ،گ ،1بغداد ،1987 ،ص.143
( )21نیتشە و پاش تازەگەری ،د.محەمەد كەمال ،چ ،1دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەم ،سلێمانی،2006،ل.159
( )22توێژەرێكی ژاپۆنییە ،بە شێوەیەكی تایبەتی لە رەهەندەكانی فەلسەفەی
ئیسالمیات خەریكی توێژینەوەیە ،كە چەندین بەرهەمیشی وەرگێڕدراونەتە سەر
زمانانی دونیاوە.
( )23ساختار و تاویل منت ،بابك احمدی ،چاپ نەم ،كتاب سوم ،شالودەشكنی منت ،فصل
دوازدە ،میتافیزیك حچور:دریدا ،تەران ،1386 ،ل.388
( )24ژاك دریدا ـ نووسین ،جیاوازی ،جێكەوت ،ڕێبین ڕەسووڵ ئیسماعیل ،گۆڤاری
ڕامان ،ژ ،95خولی دووەم ـ ساڵی نۆیەم ،نیسان ،2005 ،ل8
()25الكتابە واالختالف ،جاك دریدا ،ت:كاڤم جهاد ،دار توبقال ،املغرب ،1988 ،ص.61
()26حوار مع جاك دریدا ،اجراە هاشم صالح ،الفكر العربی املعارص ،عدد ،1988 ،55-54ص
.110
()27ژاك دریدا ـ نووسین ،جیاوازی ،جێكەوت:ل85
(( )28س.پ) ل85
( )29اقدم لك...جاك دریدا ،جیف كولینز ،بیل مایبلین ،ت:حمدی الجابری ،مراجعە وارشاف
وتقدیم:امام عبالفتاح امام ،املجلس االعلی للثقافە ،گ ،1القاهرە ،2005 ،ص.12
(  )30بیری پۆست مۆدێرنیزم :ل.290
( )31اقدم لك...جاك دریدا:ص .100هەروەها بۆ زانیاری زیاتر دەتوانی بڕوانیتە (ساختار و تاویل
منت:ل.)388
(  )32ن.م:ص.101
( )33بیری پۆست مۆدێرنیزم :ل.290
( )34س.پ ل290
( )35حوار مع جاك دریدا:ص .108
(  )36ن.م ص 108
( )37ن.م :ص.109
( )38ساختار و تاویل متن :ل.437
160

( )39رەخنەی ئەدەبی و قوتابخانەكانی ـ پێشەكیەك بۆ تیۆری:ل.142
( )40س.پ ل142
( )41الكتابە واالختالف:ض.63
( )42اقدم لك...جاك دریدا:ص101
( )43اقدم لك...جاك دریدا:ص.101
( )44لە مۆدێرنەوە بۆ پۆست مۆدێرن ،كۆمەڵێك نووسەر ،وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە:
رێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل ،چ ،1چاپخانەی شڤان ،وەزارەتی ڕۆشنبیری ،بەڕێوەبەرایەتی
خانەی وەرگێڕان ،2009 ،ل.223
( )45جاك دریدا..بڕوام بە كۆتایی فەلسەفە نییە ،و:رێبین ڕەسوڵ اسماعیل ،گۆڤاری
پێشكەوتن ،ژ ،74تشرینی یەكەم ـ ،1998ل)12
( )46الشعر العربی الحدیث ،بنیاتە وابداالتە ،محمد بنیس ،دار توبقال للنرش ،الدار البیضاو ،گ،1
 ،1991ص.182
( )47اشكالیە املصطلح فی الخطاب النقدی العربی الجدید:ص.344
( )48لە مۆدێرنەوە بۆ پۆست مۆدێرن:ل.224
( )49اشكالیە املصطلح فی الخطاب النقدی العربی الجدید:ص.340
( )50نڤریە اللغە االدبیە ،خوسیە ماریا.بوپویلو ،ت:حامد ابو حامد ،مكتبە غریب ،الفجالە،1992 ،
ص.174
( )51نڤریە االدب املعارص وقراوە الشعر:ص.75
( )52ن.م:ص76
( )53اشكالیە املصطلح فی الخگاب النقدی العربی الجدید:ص.340
( )54الكتابە واالختالف:ص.133
( )55املصگلحات االدبیە الحدیثە ،د.محمد عنانی ،الرشكە املرصیە العاملیە للنرش ،لونجامن،
گ،2،1997ص.131
( )56اشكالیە املصطلح فی الخطب النقدی العربی الجدید:ص.340
( )57اشكالیە املصگلح فی الخگاب النقدی العربی الجدید:ص.350
( )58ن.م:ص.351-350
( )59اشكالیە املصگلح فی الخگاب النقدی العربی الجدید:ص.345
( )60ترشیح النص،عبداللە الغژامی،مقاربات ترشیحیە لنصوص شعریە معارصە،گ،1دار
الطلیعە،بیروت،1987،ص.71
( )61الخطیئە والتفكیر ،قراوە نقدیە لنموذج لسانی ،عبداللە الغذامی ،ط ،1النادی االدبی الثقافی،
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السعودیە،1991،ص.50
( )62معجم املصطلحات االدبیە املعارصە ،سعید علوش ،منشورات املكتبە الجامعیە ،الدار البیضاو،
 ،1984ص.97
(  )63بۆ زیاتر زانیاری بڕوانە (مصگلحات النقد العربی السیامووی ،االشكالیە واالصول
و االمتداد ،2004-2003د.موالی علی بوخاتم ،منشورات اتحاد الكتاب العربی ،دمشق،2005 ،
ص.)209
( )64املعنی االدبی ،من الڤاهراتیە الی التفكیكیە:ص.9
( )65مصگلحات النقد العربی السیامووی ،االشكالیە واالصول و االمتداد:2004-2003ص.208
() دلیل الناقد االدبی ،د .میجان الرویلی ،د .سعد البازعی ،گ ،3املركز الپقافی العربی ،بیروت ،لبنان،
 ،2002ص.107
( )67مالمح من املشەد النقدی املحلی ،محمد الصالح الشنطی ،مجلە قوافل النادی االدبی،
الریاچ ،السنە ،1العدد ،2رجب ،1994ص.35
( )68هكذا اقرا ما بعد التفكیك ،علی حرب ،املؤسسە العربیە للدراسات والنرش ،بیروت ،لبنان،
ط ،2005 ،1ص.166
( )69بین التناص والتكاتب ،املاهیە والتطور ،عبدامللك مرتاض ،مجلە قوافل النادی االدبی ،الریاچ،
السعودیە ،السنە ،4عدد ،1996 ،7ص.12
( )70القرأة وقرأة القرأة ،خوث فی اشكالیە املفهوم ،عبدامللك مرتاض ،مجلە عالمات ،جدە،
السعودیە ،ج ،15مجلد ،14السنە ،1995ص.201
()71مصگلحات النقد العربی السیامووی،االشكالیە واالصول و االمتداد:2004-2003ص.210
( )72رەخنەی ئەدەبی و قوتابخانەكانی ـ پێشەكیەك بۆ تیۆری:ل.141
( )73هلوەشینگەی ژ فەلەسفێ بورەخنە یا وێژەیی ،د .عارف حیتۆ ،گۆڤاری بیاڤ،
ژ ،17هاوینی  ،2005ل.78
( )74جاك دریدا و هەلوەشاندنەوە (لێكولینەكا دەسپێكی) ،فازیل عمر ،چاپخانەی
هاوار ـ دهۆك ،2005 ،ل.34
( )75جاك دریدا و هەلوەشاندنەوە(لێكولینەكا دەسپێكی) :ل.160
ستاری پیرداود ماستهر ل ه ئهدهبی كوریدا ب ه ناونیشانی( ههڵوهشاندنهو ه گ� هرا� ی��ی ل ه ئهدهبی كوردیدا).
خاوهنی �كتێبێك ب ه ناوی( خوێندنهوهی میتافۆر) و چهندین لێكۆڵینهوهو ڕهخنه��یی و ئهدهبی.
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مۆدێرنیزمی پشتبهستوو ب ه دهوڵهت

_1

دهستپێكی سهرههڵدانی بهعس

بهعس تا پێش ڕاپۆرتی ئهقائیدی
ی قهوميی شهشهم
یان كۆنگر ه 

رامیار مەحمود

میشاڵ یوسف عەفلەق دەرب��ارەی سەدام حسێن (سەدام خەاڵتی
ئاسمانە بۆ بەعس ،خەاڵتی بەعسیشە بۆ نەتەوە).
لەنیوەی یەكەمی سەدەی بیستەمدا ڕۆشنبیزی عەرەبی شەپۆلێكی
سیاسی تازە بەخۆیەوە ئەبینێت كە ئێمە ئەو شەپۆلە بە شەپۆلی
عروبە ناو دەبەین ،لەسوریا ئەم ئایدیایە لە مالەكەی (السبكی) كە
شوێنی بیرمەندی عروبی (زەكی االرسوزی) و كۆمەلە خوێندكارێكی
پەناهەندەی ئەسكەندروونەیی بوو كە هەر لەو ماڵەدا بەگوێرەی
ڕیوایەتی (سامی الجندی) دەروێشەكانی االرس��وزی (هكزا تكلم
زرادشت)ی نێچە و (خطابات الی االمە املانیە) فیختە و (نشو القرن
التاسع عشر)ی ه .ا .چامپرلین ،و (كفاحی) هیتلەریان خوێندووەتەوە
و پێی كاریگەر بوون (سامی الجندی ،البعث ،دار النهار .)1969
لەعێراقیش (النادی املثنی) كە لە ساڵی  1935مۆڵەتی ڕەسمی
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وەرگرت و لەهەمان ساڵدا دەستی بە چاالكی گرت كە شوێنی میوانداریكردنی
فیكری عروبە كۆمەڵە كەسانێكی خاوەن نفوزی وەك سامی شەوكەت و عبدالرحمن
بەزاز كە بوو بە سەرۆكی ئەنجوومەنی وەزیران لە سەردەمی عبدالرحمن عارف،
(یونس السبعاوی)یش كە بۆ یەكەم جار لە سەر ئاستی نیشتمانی عەرەبی كتێبی
(كفاحی) هیتلەری لە زمانی ئینگلیزییەوە كرد بە عەرەبی ،لە نیوەی دووەمی
سەدەی بیستەمدا لە یەك ساڵدا  ،1963عروبییەكان لە سوریا و عێراق هاتنە سەر
حوكم ،بەاڵم لە عێراق لە حوكم دەركران و پاشان لە ساڵی 1968دا گەڕانەوە سەر
حوكم تا جەنگی هاوپەیمانەكان (ئەمەریكی -بەریتانی) ساڵی  2003لە حوكمدا
مانەوە لە عێراقدا ،بەاڵم لە ئێستادا دەتوانین دەربارەی قۆناغە سەرەتاییەكانی
بەعس ئەدوێن ،لە دەرفەتێكی لەباردا تێكستەكەمان بە فراوانی دەربارەی تێزی
ڕەگەز و ئاستەكانی تەماهیكردن بۆ پێغەمبەر یاخود خیتابەكەی (عەفلەق) لە
مودەرەجاتی زانكۆی سوریا بەناوی (ذكری الرسول العربی) لە ساڵی 1943دا و سەدام
حسێن دەخەینە ڕوو .لە بەیانی ڕۆژی دووشەممە  /7نیسانی 1947/بەیاننامەی
دامەزراندنی حیزبی بەعس باڵوكرایەوە ،بەعسییەكان قاوەخانەی الرشیدی هاوینەیان
بەكرێ گرت بۆ كۆنگرەكەیان كە قاوەخانەی (اللونابارك)یشی پێدەوترا كە دەكەوێتە
دەروازەی شەقامی بەغدادەوە كە پاش دەستدرێژی فەڕەنسی ناوەكەی بووە بە
بیست و نۆی ئایار لەو شوێنەدا كە ئێستا سەنتەری ڕۆشنبیری ڕووسی تێدایە لە
دیمەشق كۆنگرەكە سێ ڕۆژی خایاند ،هەینی و شەممە و یەك شەممە و (چوار
و پێنجی و شەشی مانگی نیسان) بەشەش دانیشتن كۆتایی هات ،دانیشتنێكی
بەیانیان و دانیشتنێكی ئێواران ،ئەندامانی كۆنگرە زۆربەیان خوێندەوار و ڕۆشنبیران
پێكهاتبوون ،ژمارەی بەشداربووان بەگوێرەی ڕیوایەتی بەعسییەكان ئەوەی كە
تۆمار كراوە دوو سەد كەسێك دەبوونو وشەی بەعس لە كۆنگرەی دامەزراندنی
1947ەوە بەتەواوی دەستی پێكرد و بەعس سیفەتی حیزبی بەخۆیەوە گرت وەك
(ناجی علوش) دەڵێت :تا  1945بەعس بزووتنەوەیەكی تەبشیری بوو لە نێوەندی
خوێندكاراندا و باڵوكراوەكانی بەناوی (بەعسی عەرەبی) باڵودەكردەوە (بڕوانە:
الثورە والجامهر -ناجی العلوش -دار الطلیعە -الطبعە الثالثە -بیروت) .بەاڵم لێرەدا ئەخوازم
ئاماژە بە هەندێك ڕوونكردنەوە بدەم لەبارەی دامەزراندنی بەعسەوە و ئەو كێشەیەی
لە ئارادایە سەبارەت بەوەی كێ خاوەنی ڕاستەقینەی (سەركردە دامەزرێنەر)ە ،واتا
(عفلەق) یان (االرسوزی) زۆرێك بڕوایان وایە االرسوزی دامەزرێنەری ڕاستەقینە و
یەكەمی حزبی بەعسە بەشێوەیەك بزووتنەوەی شوبات بەسەر كردایەتی (اللواو
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صالح الجدید)( ،االرسوزی) یان وەك باوكی ڕۆحی حزبی بەعس دەستنیشان كرد،
ئەوەی شایەنی باسە (االرسوزی) ئەمینداری نەێنی (عصبە العمل القومی) بوو لەلیوای
ئەسكەندەرونە ،ئەم ڕێكخراوە لە ئابی  1930لە گوندی (قرنایل)ی لوبنانی كۆنگرەی
دامەزراندنی بەست (بڕوانە الباب الثانی ،الفصل االول /الحركە القومیە التقلدیە -بوعلی
یاسین ،ضمن الكتاب :االحزاب و الحركات القومیە العربیە ،بو علی یاسین ،محمد جمال
باروت ،محمد نجاتی گیارە -الناشر :المركز العربی للدراسات الستراتیجیە) ئەم
ڕێكخراوە ئەگەرچی كاریگەری لەسەر ژیانی سیاسی كەم بوو ،بەاڵم شوێنەواری
فیكری و عەقائیدی ئەم ڕێكخراوە لەو عەرەبدا بەهێز بوو ،االرسوزی پاش ئەوەی
بڕواكانی عطبە هەرەسیهێنا كەوتە سەر هێرشكردن بۆ سەر سەركردەكانی و
دەستكێشانەوەی خۆی ساڵی 1939لە ڕۆژنامەدا ڕاگەیاند ،لەژیانێكی دژوارو پڕ
لە بەدگوماندا ژیا بەشێوەیەكی بەد و خراپ ئەیڕوانییە هەموو گرووپ و كەسێك،
تەنات هەڵوێستی بەعسەكەی (االرسوزی) لەسەرجەم حزب و ڕێكخستنەكانی ئەو
كاتە ڕەفزی ڕەها بوو تاوەك خۆی ئەڵێت ((أناالأتعاون مع أحد-بروانە /سنوات
المخاچ،1947-1940جورج صدقنی /چمن املجلە،المناضل (املجلە الداخلیە لحزب البعث
العربی االشرتاكی،یصدرها مكتب االعالم والنرش فی القیادە القومیە)،العدد 248ایار-حوزیران
 )1991لە دیارترین شاگردەكانی (د .وەیب الغانم) بوو كە دەربارەی ژیانی االرسوزی
ئەڵێت (ئەتوانم ڕۆژانی زكی االرسوزی لەساڵی 1942دا بە ڕۆژانی نێچە بشوبهێنم)
وسلێمان العیسی –ش بە (پاشماوەی پیغە مبەران) ناوی بردوە _ بڕوانە ((هەمان
سەرچاوە املناضل-العدد-248ص ،17ص)18وسامی الجندیش بە (ئیمامی زەمان)
وەسفی كردوە..
پەیوەندی بەعسی االرس��وزی بە بزوتنەوەی (االحیاوالعربی) (عەفلق)ەوە تا
ڕادەێك لەسەر ئاستی بنكی حزبی تێكەڵ بوو ،شاگرد و دەروێشە كانیان ئامادەی
كۆبونەوە و دانیشتنە كانی هەردووال ئەبوون ،بەاڵم (االرسوزی) هەرگیز (غەفلق)
ی خۆشنەئەویست ،چونكە لە الیەك (االرسوزی) وەك سەركردەیەكی عروبی هاتە
دیمەشق ئەو كات(عەفلق)الوێك بوو بۆ دەسپێكردنی خەباتی سیاسی و فیكری خۆی
ئامادە ئەكرد و هیچ ڕابردووێكی نەبوو ،ئەمە جگەلەوەی(االرسوزی)تۆمەتی شیوعیەتی
خستبوە پاڵ(عەفلق) بەاڵم عەفلق شیوعی نەبوو ،بەڵكو دۆستایەتی ئەو لەگەڵ
شیوعییەكاندا تەنها لەژێر كاریگەری (ئەندریە جید) دا بوو بەاڵم كاتێك (جید) چووە
یەكێتی سۆڤێتی جاران و گەرایەوە لە ساڵی 1937دا كتێبەكەی خۆی دەربارەی
بێ ئومێدی بەرامبەر بە ڕژێمی شیوعی باڵوكردەوە ،عفلق لە ژێر كاریگەری جید
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دا پەیوەندی خۆی بە شوعیەكانەوە تەاڵقدا و لە دۆستەوە بوو بە دوژمنیان بەاڵم
واباشترە بۆ زیاتر تێگەیشتن لەم كێشەیە ڕونكردنەوەی زیاتر بدەین لەم بارەیەوە
دەربارەی ئەوەی كە حیزبی بەعس وەك سەرچاوەی عەقائیدی هەمیشە دوور و دژ
بە كۆمۆنیزم و سۆشیالزم بووە ،وشەی ئیشتراكییەت لە نیوەی دووەمی ساڵی 1952
بە دیاری كراوی لە كۆتای ساڵی  1952خرایە سەر حزبی بەعس پاشان بە گوێرەی
ئەدەبیاتی بەعس لەو سەردەمەدا ئیشتراكییەت وەك پاشكۆ و لقێك لە ناسیۆنالیزمی
عەرەبایەتی ڕاڤە كراوە بەو پێیەی ئەوەی كە بنەرەت و جەوەهری عروبەیە ،بە
گوێرەی شەهادەتی (جالل فاروق الشریف) بۆ یەكەم جار ناوی حزبی بەعسی عەرەبی
ئیشتراكی لە شوباتی ساڵی  1953دا دەركەوت لەسەر باڵوكراوەكانی حزبی بەعس،
بڕوانە ((البدایات االولی فی ذاكرە الرفیق جالل الرشیف /املناضل – العدد  ))166هەڵبەتە
هۆی سەرەكی سەربار كردنی وشەی ئیشتراكییەت ئەگەڕێتەوە بۆ یەكگرتنی حزبی
بەعس لەگەڵ حزبی ئیشتراكی عەرەبی كە(اكرم الحورانی) سەرۆكی بوو لە نیوەی
دووەمی ساڵی  1952بە گوێرەی ڕێكەوتنێك كە دەستووری حزب هەمان دەستووری
دامەزراندنی بەعس  1947بێت .دووەمیان سەرباز كردنی ناوی ئیشتراكییەت بۆ سەر
حزبی بەعسی عەرەبی ،سێیەمیان سەرباز كردنی (اكرم الحورانی) بۆ سەركردایەتی
حزبی بەعس ،واتا سەركردایەتیەكە بكرێتە سەركردایەتیەكی سیاسی (میشیل عفلق
– صالح الدین البیطار -اكرم الحورانی) هاوكات بە گوێرەی شەهادەتی (جالل فارووق
الحورانی) ناوی ئیشتراكییەت لە كۆنگرەی قەومی دووەمدا بە تەواوی جێگیر بووە
هەڵبەتە كۆنگرەی قەومی دووەم بە گوێرەی بەڵگەنامەی حزبی بەعس لە حوزەیرانی
ساڵی  1954لە دیمەشق بە ستراوە ،ئەمە جگە لەوەی یەكگرتنەكە بایەخێكی جەماوەری
هەبوو ،بۆ حزبی بەعس چونكە پارتەكەی (اكرم الحورانی) بنكەیەكی جەماوەری و
جوتیاری هەبووە ،ئەمە لە كاتێكدا بەعس شێوە كاركردنێكی نوخبەوی و ڕۆشنبیری
بە خۆوە گرتبوو ،هەرچەندە لەو شوێنەدا قسە لەسەر ڕەگەز ئەكەین و لە كاتێكی
تردا ورتر ئەم مەسەلەیە شی ئەكەینەوە ،بەاڵم ئەوەندەی بوارمان هەبێت بالێرە بزانین
چیرۆكی خودی (عفلق و البیگار) چییە لە سەر كۆمۆنیزم لە وتاری (نحن والشیوعیە
من خمسە عرش عاما /صالح الدین البیطار و میشیل عفلق) كە لە نامیلكەی  :القومیە العربیە
و موقفها من الشیوعیە /مكتب البعث العربی -دیمشق )1942دا ئەڵێت :لە ساڵی 1928
ئێمە خوێندكار بووین پاش ئەوەی ڕوومان كردە خۆرئاوا بۆ خوێندن هیچ سۆزێكمان بۆ
مەسەلەكەمان بەدەستنەهێنا بۆ ئەو بڕوا سەرەتایانەی كە هەمانبووە ،جگە لە هەندێك
سۆزی سۆشیالست شیوعییەكانی پەرلەمانی فەڕەنسی ،پاشان ئەوە ڕوون ئەكەنەوە
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كە پەیوەندی ئەوان بە سۆشیالزمەوە لە ڕێی فیكرو زانستەوە بووە مەبەست لەوەی
كە حزبی شیوعی و ئیشتراكییەكانی ناو سوریا شتێكی مردوو و دۆگما بووە پاشان
دێتە سەر ئەوەی ئەڵێن ئێمە دوو برینمان هەبووە برینێكی قەومی كە دەرئەنجامی
ئیستیعمار بوو ،لەگەڵ برینێكی كۆمەاڵیەتی كە بەرەهمی جەهالەتی كۆمەڵگا بوو،
پاشان دەڵێن ئێمە بە هیچ شێوەیەك گوێڕایەڵی عەقڵیەتی كۆمۆنیستی نەبووین لە
كاتی نێشتەجی بوونیشمان لە خۆرئاوادا بەڵكو تەنها ئاگاداری ئێمە لە شۆسیالزم
لەڕێگەی ئەدەبیە ئازادی خوازەكانی وەك (ئەندرێ جید) و (ڕۆمان ڕۆالن)ەوە بووە،
پاشان دەڵێن كە هەمیشە هەوڵیان داوە لە باسەكانیاندا فیكری تازە دەركەوتووی
عەرەبی مورتەبە بكەن بە فیكرەكانی فەیلەسوفی ئەڵمانی (نیچە)ی دوژمنی گەورەی
سۆشیالزم ،لەسەر حزبی شیوعی سوریاش دەڵێن هێزی ڕاكێشانی ئەو كەمایەتیە
نەژادی و ئاینیانە بووە كە نامۆن بە سروشتی ئومەی عەرەبی و ئامانجە قەومییەكانی.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەتوانین ئاماژە بۆ ئەوە بكەین بەگوێرەی ڕیوایەتی (سامی الجندی)
كە یەكێكە لە دامەزرێنەران و ئەو دەڵێت ئەو سەردەمە كۆبوونەوەیەكی زۆر هەبووە
بەاڵم سەرئەنجامی شكست بووە ،ئاماژەش بۆ ئەوە دەكات كە یەكێك لەو كۆبوونەوانە
(عفلق) و (البیگار) یشی تیا بووە ،لەهەمانكاتدا (فایز اسماعیل) كە لەپاڵ (سلێمان
العیسی) ی شاعیری بەعس و (وصفی الغانم) برای سەركردەی بەناوبانگی بەعس
(د .وەیب الغانم) لە ساڵی  1949دا بانگەوازی بەعسیان بردە بەغداد بەاڵم هەڵبەت
زوو ئەگەڕێنەوە ،بڕوانە (بعث العراق ،صلتە صدام قیاما وحطاما -حازم صاغیە -دار الساقی-
الطبعە االولی  )2003هەڵبەتە (فایز اسماعیل) شەهادەتی ئەوەی داوە دیدارێك لەنێوان
(االرسوزی) و (عفلق) دا ڕووی داوە لە قاوەخانەی (لوازیس) كە ئەكەوێتە نێوان
قاوەخانەی (هاڤانا) و سینما (ئەهرام)وە لە دیمەشق.
بۆ زیاتر وردبوونەوە لە خستنەڕووی كێشەی كێ سەركردەی دامەزرێنەرە بە
پێی شەهادەت و ڕیوایەتی (سامی الجندی) االرسوزی لە ساڵی  1939حزبێك بە
سەركردایەتی خۆی دایدەمەزرێنێت بە ناوی (الحزب القومی العربی) بەم شێوەیە
بۆمان ئەخاتە ڕوو (الحزب القومی العربی – ڕمزە :نمر/
 -1العرب االمە الواحدە
 -2للعرب زعیم واحد یتجلی عن امكانیات االمە العربیە یمثلها ویعرب عنها اصدق تعترب.
 -3العروبە :وجد اننا القومی ،مصدر املقدسات ،عن تنبپق املپل العلیا وبالنسبە الیە تقدر
قیم االشیاو -العربی سید القدر) بڕوانە (سامی الجندی ص  )22هەر ئەم پرەنسیبانە
هەمان پرەنسیبەكانی حزبی بەعسە كە (االرسوزی) ساڵی دواتر دایمەزراند ،بەاڵم
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پاش ماوەیەكی كەم االرسوزی سەفەرئەكات بۆ عێراق ،هەڵبەتە ئەم سەفەرە بە
ماوەیەكی كەم پاش دامەزراندنی (الحزب القومی العربی) بۆ ئەوەی ببێت بە مامۆستا
لە یەكێك لە قوتابخانەكانە ڕەسمییەكانی بەغداددا ،ئەم سەفەرەی ئەبێتە هۆی
وردو خاشبوونی حزبەكە ،هەڵبەتە سەفەرەكەی االرسوزی لە الیەك بۆ دابینكردنی
بژێوی خۆی بوو چونكە لە ژیانێكی بێدەرەتان و سەختدا ئەژیا ،لەالیەكیش بۆ
دۆزینەوەی هەلومەرجێكی لەبار بوو بۆ چاالكی سیاسی ،بەاڵم ئومێدەكانی لە
چوون بۆ عێراق بە نائومێدی گەورە كۆتایی هات( ،االرس��وزی) وای دانابوو بۆ
عێراقی عەرەبایەتی ئەڕوات (العراق العروبە) ،عێراقی مەلیك غازی ،بەاڵم خۆی
لەنێوان حوكمی سیانی (ئینگلیزی -عبدااللە -نوری سعید) بینیەوە ،بۆیە االرسوزی
لە كۆتایی وەرزی خوێندندا و لە هاوینی 1940دا ئەگەڕێتەوە بۆ سوریا .هەڵبەتە
باشترە لێرەدا ئاماژە بۆ ئەوە بكەین عروبییەكانی لیوای ئەسكەندەرونە عێراقی
مەلیك فەیسەڵی یەكەم و غازی كوڕیان بە سەردەمی (بروسیای عەرەب) لەقەڵەم
ئەدا ،تەنانەت عروبییەكانی بیست و سییەكانی سەدەی ڕابردوو عێراقیان وەك
پێگەی دەوڵەتێكی گەورەی یەكگرتوو عەرەب تەمشا ئەكرد و (مەلیك فەیسەڵ)یش
وەك بسمارێكی عەرەب ،ئەمە جگە لەوەی بەعسییە بەراییەكان زۆر لەژێر كاریگەری
شۆڕشی عەرەبدا بوون و خۆیان بەدرێژ ك��راوەی ئەو شۆڕشە دەزان��ی تەنانەت
ئااڵی بەعسییەكان هەمان ئااڵی شۆڕشی عەرەبیە تەنانەت وەك (جورج صدقنی)
ئەڵێت پەیكەرێكی مەلیك فەیسەڵیان لە ساڵۆنی مەكتەبی حزبی بەعس لە گەڕەكی
(السبكی) لە دیمەشق دانابوو ،بڕوانە (جورج صدقنی :سنوات املخاض /1947-1940
املناضل -العدد  251ترشین الثانی -كانون االول  )1991پاش گەڕانەوەی (االرسوزی) لە
عێراق كار بۆ سەرلەنوێ دامەزراندنەوەی حزب ئەكات لەگەڵ ئەو خوێندكارانەی لە
لیوای ئەسكەندەرونەوە كۆچیان كردبوو ،ئەوانیش تۆیی حزبەكە بوون سەرباری
ئەوانەی كە لە خانووەكەیدا ئەژیان ،لە بینایەكی كوكش لەگەڕەكی (السبكی)
بەگوێرەی وەسفی (سامی الجندی) لە  29تشرینی دووەمی ساڵی  1940كۆبوونەوەی
دامەزراندنیان گێڕا لە ساڵڕۆژی دەستدرێژكردنە سەر لیوای ئەسكەندەرونە و (سامی
الجندی) ئەڵێ (لە  29ی تشرینی دووەمی ساڵی  1940تەنها شەش كەس بووین
لە ژوورێكی بچووكدا كۆبوونەوە ،االرسوزی موحازەرەیەكی پێشكەشكردین لەسەر
دیموكراسیەت و شیوعیەت و نازییەت كە چوار كاتژمێری خایاند) ئینجا ئەڵێیت
كۆبوونەوەی دامەزراندن گیراو لە كۆتاییدا دامەزراندنی حزبێكی عەرەبی بەناوی
(حزب البعپ) ڕاگەیەنرا .دەرب��ارەی ئەو كێشانەی كە لەسەر ناوی بەعس هەن
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تاڕادەیەك شوێنی ملمالنێیە لە نێوان هەوادارانی (االرسوزی) و (عفلق)دا( ،د .وەیب
الغانم) كە لە بەعسییە بەراییەكان و كۆنگرەی دامەزراندنیش لە ساڵی  1947وەك
ئەندامی لیژنەی تەنفیزی یەكەم هەڵیبژارد ئەمە جگە لەوەی دكتۆر (وەیب الغانم)
وەك هەریەكێك لە شاگردەكانی االرسوزی بڕوایەكی قووڵی بە عروبە و نەتەوەی
عەرەب هەبوو ئەم بڕوایە وای كرد (وەیب الغانم) كتێببی (رسائل الی االمە االملانیە)
ی فیختە وەرگێڕێت بۆ زمانی عەرەبی ،ئەوەی شایەنی باسە (جالل فاروق الشریف)
لە بیرەوەرییەكانیدا لە بارەی كۆنگرەی دامەزراندنی حزبی بەعس ئەڵێت گەورەترین
ئەنجامی كۆنگرە ڕازیكردن و پەیوەندییەكانی (د .وەیب الغانم) بوو بە گروپی
(عفلق) و (البیگار)
البدایات االولی فی ذاكرە الرفیق جالل الرشیف /املناچل – العدد 156كانون الپانی )1982
هاوكات (وەیب الغانم) ڕیوایەتی ئەوەی كردووە كە االرسوزی لەگەڵ كۆمەڵێك لە
لیواییەكاندا لە ماڵی (عبدالحلیم القدور) لە دیمەشق حزبێكی دامەزراندووە بە ناوی
(حزبی بەعس) و هەمیشە ئەوەشی دووپاتكردۆتەوە كە ناوی حزبەكەی االرسوزی
بەعس بووە ،ئەوەش شایەنی باسە (د .وەیب الغانم) هیچ پەیوەندێكی بە بەعسی
عەرەبی دیمەشقەوە نەبووە كە (عەفلق) و (البیطار) سەرۆكایەتی ئەكرد ،بەڵكو بەعسی
(وەیب الغانم) ڕەگ و ڕیشەی ئەچووە سەر ئەو بەعسییە عەرەبییەی كە االرسوزی لە
 29تشرینی دووەمی  1940دایمەزراند ،بڕوانە (املناضل ،العدد /248املناضل العدد246 /
سنوات املخاث ،جورج صدقنی) بەاڵم (سڵیمان العیسی) لە بیرەوەرییەكانیدا دەڵێت
وشەی بەعس سەرەتا لە ماڵەكەی (السبكی) بەكارمان ئەهێنا پێش دامەزراندن و
ڕاگەیاندنی حزبێك بەناوی بەعسەوە ،بەاڵم (جالل السید) كە سەرۆكی كۆنگرەكەی
دامەزراندنی حزبی بەعس بوو لە ساڵی  1947دیارترین كەسێكە كە نكۆڵی لە
بەعسیی االرسوزی دەكات و بە گوێرەی ئەدەبیاتی بەعسیش ئەو بە نوێنەری تەیاری
ڕەگەز پەرستی و شۆڤێنی دائەنرێت لە كۆنگرەی دامەزراندندا و هاوكات لە پێشەنگی
ئەوانەی كە لەگەڵ جیاكردنەوەی عروبە و ئیسالمیدا بووە و دژایەتی ئەو ئاڕاستەیەی
كردووە كە ویستوویەتی پەیوەندی بەعس بە ئیسالمەوە تەاڵق بدات ،ئەمەش لە
یەكێك لە موحازەرەكانیدا بەناوی (الهجرە النبویە) كە لە (نادی الپقافە)ی (دیر الزور)
كە یانەیەكی بەعسی بووە بەر لە دەركردنی ڕۆژنامەی بەعس ،پێشكەشی كردووە لە
ساڵی  1946دەری بڕیوە ،ئەوە ئەگێڕێتەوە كە لە بەردەم هۆتێلی (االوریان پاالس)
لە دیمەشق ساڵی  1942لەگەڵ (البیگار و عفلق)دا ئەبێت هەرسێكیان لە هۆتێل
دێنە دەرەوە (زكی االرسوزی) ئەبینن بەگوێرەی ڕیوایەتی (جالل السید) بە حوكمی
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ئەوەی االرسوزی پەیوەندی بە (جالل السید) باش ئەبێت (االرسوزی) جالل السید
ڕائەگرێت و پێیدەڵێت :كیف االحوال؟ ماژا تصنعون؟ ئەویش ئەڵێ :نحن نرسم دستور
لحزب قومی اسمە (حزب البعث العربی) االرسوزی ئەڵێت :الحمدللە ان اصحابك
مل یعودوا شیو عیین نزلوا الی املیدان القومی .بەاڵم هیچ گومانێك لە بوونی بەعسی
االرسوزیدا نییە بەر لە بەعسی عفلق و البیگار ،سەركردەی بەعس (سامی الجندی)
وەك خۆی دەڵێت لە ساڵی 1946دا پەیوەندی بە بەعسی عەرەبییەوە كرد ئەڵێت:
من دوا كەس بووم لە بەعسی یەكەمەوە پەیوەندی بكەم بە بەعسی دووەمەوە ،بەاڵم
لەڕاستیدا (وەیب الغانم) دواین كەس بوو كە ڕازیكرا پەیوەندی بكات بە بەعسی
دووەم��ەوە هەڵبەتە بەعسی (االرس��وزی) لە ساڵی 1942دا لە ژێر پاڵەپەستۆی
هەژاری و ژیانی پڕ لە ستەمی ئەو كاتەدا هەڵوەشایەوە بەتایبەتی سەركردەكەی،
بەاڵم پرەنسیبەكانی بەعسی (االرسوزی) هەمان ئەو پرەنسیبانە بوو كە االرسوزی
دایڕشتبوو بۆ (الحزب القومی العربی) بەگوێرەی ڕیوایەتی (سامی الجندی) كە
پێشتر ئاماژەمان پێكرد ،بەاڵم (وەیب الغانم) بەشێوە تێكستێكی جیاواز گوزارشتی
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) لە شوێنێكی تردا بە چڕتر و كورتتر (املبادیو :امە واحد ،شعب واحد ،زعیم
واحد) ئەوەی شایەنی باسە ئەو كاتەی (االرسوزی) مامۆستا بوو لە (دیر الزور)
واتا لەسییەكاندا وشەی بەعسی لە پاڵ وشەی ڕێنسانس و (نهچه)دا بەكاردەهێنا
(جورج صدقنی ،سنوات املخاض  / 1947 -1940املانچل ،العدد  250ایلول -تشرین االول
 )1991هاوكات (عبد الخالق النقشبندی) لە بیرەوەرییەكاندا ئەڵێت لە پۆلی حەفت
یان هەشت بووم كە ئوستاد (زكی االرسوزی) وەك مامۆستا هاتە (دیر الزور) تەنها
چەند مانگێك مایەوە ،بەاڵم كاریگەری ئەو گەلێك زۆر بوو( ،بدایات فی ژاكرە الدكتور
الرفیق عبد الخالق النقشبندی ،اجری اللقاو الرفیقان فۆاد بالگ -یاسین سلامن /املاچل ،العدد
 99متوز  -1977دیمشق) هەڵبەتە (عبدالخالق النقشبندی) سەرەتای خوێندنی لە (دیر
الزور) بوو پاشان ئامادەیی لە دیمەشق تەواو كرد و لە ساڵی  1947كۆلێژی پزیشكی
تەواو كردو پاشان هەر لە دیر الزور كە بە یەكێك لە پارێزگا سەرەكییەكانی سوریا
دادەنرێت بە پێی پۆلێنكردنی دەوڵەتی سوریا بووە پزیشك ،سەر بە ڕێكخراوی
(عصبە العمل القومی) بوو پاشان لە بزووتنەوەكەی (ڕشید عالی الكیالنی) و دواتر
بزووتنەوەی بەعس بوو ،لەو ئەندامە دامەزرێنەرانەشە كە دەستووری بەعسیان لە
ساڵی 1947دا دانا لێپرسراوی لقی (دیر الزور)یش بوو .ئەتوانین بڵێین بۆ یەكەم
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جار بەكارهێنانی ناوی حزبی بەعس بە سەركردایەتی (االرسوزی) بووە و پاشان
(عفلق) ئەم پرۆژەیە تەواو دەكات ئەمە جگە لەوەی هەڵبژاردنی وشە (االحیاو)
و پاشان (البعپ) لەالیەن (عفلق)ەوە كە هەردووكیان هاو واتای یەكترن لەژێر
كاریگەری ئەوەدا بوو كە (عفلق) عاشقی ڕابەری ئیتاڵی (ماتزینی) بوو.
پەراوێز:
-1صالح الدین البیگار ( )1912لە دیمەشق لە دایكبووە و سیاسەتمەدارێكی سوری و
دامەزرێنەری حزبی بەعسی عەرەبی ئیشتراكییە ،فیزیای لەپاریس خوێندووە و لە
سییەكاندا گەڕاوەتەوە دیمەشق لەگەڵ عەفلەقدا لە بواری وانە وتنەوەدا كاریانكردووە
و بواری خوێندنگایان كەڵك لێوەرگرتووە بۆ باڵوكردنەوەی بیرو باوەڕەكانیان و لەگەڵ
عەفلەقدا ڕێكخراوی (االحیاو العربی) یان دانا ،بوو بە وەزیری دەرەوەی سوریا لە
سەردەمی (شكری القوتلی) لە ساڵی 1956دا ،بوو بە جێگری سەرۆك كۆمار پاش
یەكێتی میسر و سوریا لە ساڵی  1958پاشان هاتە سەر حوكمی بەعسییەكان لە
مارس1963دا چوارجار كرا بە سەرۆكی وەزیران و پاشان بزووتنەوەی شوباتی لە
ساڵی  1966گیراو پاشان توانی پەنا بباتە لوبنان ،بە غیابی حوكمی لە سێدارەدانی
درا ،لە ساڵی 1970دا لێبووردنی بۆ دەرچوو بۆ ماوەیەكی كەم هاتەوە بۆ سوریا،
پاشان ڕۆیشتەوە بۆ پاریس و لەوێ ژیانی بەسەر برد و لە ساڵی  1978لە پاریس
گۆڤاری (االحیاو العربی) بەر هەڵستكاری دەرئەكرد ،لەساڵی  1980تیرۆر كرا.
  -2میشال یوسف عفلق ساڵی  1910لە دیمەشق لە خێزانێكی ناودار بە خەباتكردن
دژی تورك لە دایكبووە ،لە پاریس مێژوو دەخوێنێت.
لە ساڵی  1968كە بەعسییەكان بۆ دووەمجار بۆ یەكجارەكی هاتنە سەر حوكم لە
عێراق ئەوكات بە تۆراویی لە بەڕازیل ئەژیا لەگەڵ ژنەكە و چوار منداڵەكەیدا لە
ماڵی خاڵی كە پزیشكی خانەنشین بوو ،ئەوكات سەركردایەتی قوتری (صالح عمر
العلی) ڕاسپارد بە چون بۆ بەڕازیل قەناعە پێكردنی عفلق بۆ گەڕانەوەی بۆ عێراق
پاش  3هەفتە قەناعەتی پێكرد و گەڕایەوە بۆ عێراق ،هەڵبەتە ئەم مەسەلەیە بۆ
بەخشینی شەرعییەت بوو بە دەسەاڵتی بەعس لە عێراقدا بە گوێرەی گێڕانەوەی
(صالح عمر العلی) ئەوەی لە پشت پێشنیاری گەڕانەوەی (عفلق)ەوە بووە (احمد
حسن البكر) بوو.
بڕوانە ((صالح عمر العلی یتذكر -الحیاه)2003/4/12-7 ،
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لەساڵی 1989دا لەیەكێك لە خەستەخانەكانی پاریسدا مرد.
   -3پەسەندكردنی ئااڵی شۆڕشی عەرەبی كە بەعسییەكان كردییانەوە بە ئااڵی
دەوڵەت و بریتی بوو لە ڕەنگەكانی سوور كە ڕەنگی شۆڕشی عەرەبییە و سەوز هی
فاتمییەكانە و سپی هی ئەمەوییەكانە و ڕەشیش هی عەباسییەكانە.
ساڵی 2005
مۆدێرنیزمی پشتبەستوو بە دەوڵەت
بەشێك لە بەعسیزم وەك خوێندنەوەیەكی مێژوویی و فیكریی
سەرەتا:
لەم باسەدا ،قسەكردن لەسەر كۆمەڵگای مەدەنی ،وەك باسێكی تیۆری ڕووت
و گشتی فەرامۆشكراوە ...نەك لەبەرئەوەی لە گرنگی تیوریزەكردنی كۆمەڵگای
مەدەنی كەم بكەمەوە ،بەڵكو لەبەرئەوەی من هەوڵمداوە بە شوێن شیكردنەوەی
تیۆری ئەو بابەتەدا بچم لە ڕێگای تاقیكرنەوەی لە ناو كایەی مێژووییدا و تێڕامان
لە دۆخێكی دیاریكراو ،لێرەدا هەوڵمداوە زیاتر سەركەشی بكەم و فیكر لەناو
كایەی سۆسیۆلۆجی -سیاسی كۆمەڵگایەكی دەستنیشانكراودا بخەمە گەڕ كە هەموو
ئەندامێكی كۆمەڵگای كوردی پێوەی پەیوەستە ..بۆیە لێرەدا ویستوومە لەو جوڵە
فەرهەنگییە بدوێم كە وەك كورد لەناویدا گوزەراوین و زۆر وریای ئەوەش بووم كە
خۆم بە دووربگرم لە حوكمدانی پێش وەخت و شوبهاندنی ئەزموونی دەوڵەتی عێراق
بە ئەزموونێكی دیكە .بۆ ئەم مەبەستە چەند توانیبێتم لەم باسەدا ڕەچاوی هەم
سەردەمی عێراقی پاشایەتی هەم سەردەمی كۆماریش بكەم ،بەشوێن ئەو ڕەگ و
ڕیشە سیاسی و سۆسیۆلۆجییا-نەدا بچم كە كۆمەڵگای عێراق دەگەیەنێتە دۆخی
(بەعسیزم) .هەڵبەت وەرگێڕانی پرۆسەیەكی مێژوویی بۆ پرۆسەیەكی فیكری و
پشكنینی ئەو پێكهاتە و فاكتەرانەی كە كۆمەڵگا لەسەردەمی بەعسیزمدا دەگەیەنێتە
ترۆپكی دەمجسازیكردن لەناو دەوڵەتدا كارێكی قورسە و بە هەوڵی نەك من و چەندە
نووسەرێكیش پڕ نابێتەوە ،بەاڵم بەشداریكردن لەو پرۆژەیەدا كارێكی بایەخدارە.
بە پلەی سەرەكی ئەم باسە لەسەر دەوڵەت خول دەبەستێت و لە شوێنەوارە سیاسی
و ئابووری و فەرهەنگییەكەی دەوڵەت دەدوێت لە كۆمەڵگای عێراقیدا ،دواجار قسەش
لەسەر ئەو چینە كۆمەاڵیەتییە دەكات كە بەچینی ناوەڕاست دەناسرێت و ئەدەبیات
و ڕۆشنبیری ئێمە فەرامۆشی كردووە و كڵۆڵییەكی گەورەمان هەیە بە ناسینەوەی
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بە حوكمی دۆگمایەكی ئایدۆلۆژی چەپڕەوانە كە چاالكی سیاسی و فیكری خۆی
لەسەر لەوەهمی (پرۆلیتاریا) بونیاتناوە ،چینی ناوەڕاست ئەو هێزە كۆمەاڵیەتییە
بەرفراوانەیە بڕبرەی پشتی دەوڵەتی تەكنۆ -بیرۆكراتی عێراقی پێكدەهێنێت و
لەسەر دەستی بەعس سوڕی ژیانی كامڵ دەكات.
دەروازەی یەكەم:
جەنگی جیهانی یەكەم مەزنترین ڕووداوی كۆمەاڵیەتییە لە مێژووی نوێی عێراق و
كوردستاندا ،چونكە ئاسۆیەكی وای خستە بەردەم كۆمەڵگا كە پێشتر نەبینراوە،
عێراق بەر لەجەنگ لە بارودۆخێكی شێوە گۆشەگیردا ژیاوە خەڵك بەشێكی كەمی
نەبێت هیچیان لە بارەی شارستانیەتی نوێ و ڕووداوەكانی دەوروپشتیان نەزانیوە
و شارستانیەتی دەرەوە بە یەكێك لە دەرئەنجامە گرنگەكانی ئەم جەنگە لە قەڵەم
دەدرێت.
سۆسیۆلۆجست و عێراقناسی گەورە (علی الوردی) دەڵێت :دەتوانین كۆمەڵگای
عێراقی بشوبهێنین بە نووستوویەك خەبەری دەبێتەوە ڕووداوی سەیر دەبینێت و
تووشی ملمالنێیەكی دەروونی -كۆمەاڵیەتی دەبێت كە ئێستاش پێوەی دەتلێتەوە()1
(بڕوانە :دراسە فی الگبیعە المجتمع العراقی -د .علی الوردی -انتشارات المكتبە
الحیدریە -سنە الگبع  1996الگبعە االولی) هەڵبەت (الوردی) دەیەوێت ئاماژە بۆ
یەكێك لە كارنامە بەناوبانگەكانی بكات یان یەكێك لە دۆزینەوەی سۆسیۆلۆجییە
گرنگەكانی كە دەشێت بەم شێوەیە لێی بدوێین ..ئەویش ئەوەیە كە كەسایەتی
عێراقی دەرئەنجامی دوو كلتوور یان دوو ڕۆشنبیرییە ،ئەمەش بۆتە هۆی دوالیزمێكی
ڕۆشنبیری ..كۆمەاڵیەتی ،كاریگەری قووڵ بەسەر پێكهاتنامانەوە دادەنێت و شایستەی
بایەخ پێدانە ،چونكە دوالیزم كاتێك لە كۆمەڵگایەكدا ڕوو دەدات كە دوو سیستەمی
بەهاكردنی دژ بەیەكی هەبێت ،ئەمەش بەهۆی گۆشەگیری كۆمەاڵیەتی و گەیشتنی
كتوپڕانەی شارستانیەتی نوێ بۆ عێراق و بە هۆی ئیحتاللەوە واتە داگیركردنەوە.
بۆیە شتێكی ئاساییە عوسمانییەكان بكەونە پڕوپاگەندەی ئەوەی ئەوانە كافرن
و ئینگلیزەكان بۆ هەرەسهێنانی خەالفەت و ئیسالم هاتوون ،دی��ارە ئەمەش
دەرئەنجامی بەركەوتنی دوو جۆر ژیان و جیهانبینی جیاوازە كە بەزمانی (داریوش
شایگان) كۆمەڵگا تووشی حاڵەتێك دەبێت كە لە (شیزۆفرینیا) بچێت(( )2بڕوانە:
اوهام الەویە -داریوش شایگان -ترجمە :محمد علی مقلد -دارالساقی -الگبعە االولی-
السنە  .)1993هەر بۆیە كلتووری تەقلیدی لە عێراقی هاوچەرخدا ڕوو بەرووی
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سێ سیمبولی نوێ بووەوە كە نامۆ بوون بە ژیان و كلتووری و كۆمەڵگای عێراق.
یەكەمیان (قوتابخانە)و دووەمیان (سفور) و سێیەمیان (ئەفەندییە)یە .لێرەدا
بەگونجاوی دەزانم بە تەنها كەمێك لەبارەی ئەفەندییەوە بدوێم .بەر لە جەنگی
گەورەی یەكەم دەزگاكانی عوسمانی پڕبوون لە جۆرە كەسانێك كە پێیان دەوترا
ئەفەندی ،ئەفەندی هەموو ئەوانەیە كە جلوبەرگی ئەوروپیان لەبەردایە و لە دەزگای
حكومیدا كاردەكەن ،ئەوەی شایانی باسە ئەفەندییەكان توێژاڵێكی بە ژمارە زۆر و
كاریگەر بوون .لونكریك دەڵێت (:چینی ئەفەندی خوێندەواریی و نووسین دەزانن
و هەوڵی الساییكردنەوەی ئەوروپی دەدەن بە جلوبەرگ و ڕقیان لە جوتیار و-
عەشایەرە)(( )3بڕوانە :لمحات اجتماعیە من تأریخ العراق الحدیپ -الجزو الپالپ -د.
علی الوردی -بغداد  ،1972هەروەها بڕوانە بەشی شەشەمی ئەم كتێبە لەالپەڕە
 ،)317 -301هەر بۆیە دەشێت ئاماژە بۆ دەركەوتنی چینێكی نوێ بكەین لە
عێراقدا كە (ئەفەندییە) كە زۆریش ئەمانە دەرچووی قوتابخانەی نوێن و ڕۆڵی
كاریگەریشیان گێڕاوە لە گواستنەوەی خەسڵەتەكانی ژیاری تازە بۆ كۆمەڵگای
عێراقی ..وەك حەڵقەی پەیوەندی دانیشتوانی ڕەسەنی عێراق و تورك بوون..
ئەوەی شایانی باسە وەزیفەی حكومی لەسەردەمی عوسمانیدا قۆرخكرابوو بۆ چینی
ئەفەندی و پایەیەكی بەرزی كۆمەاڵیەتیان هەبوو ،بەاڵم پاش جەنگی جیهانی یەكەم
گۆڕانكاریی لە وەزیفەی حكومیدا ڕوویدا .حكومی نوێ دەرگای وەزیفەی كردەوە،
هەروەها قوتابخانەش بە فراوانی كرایەوەو ئەگەرچی لەالیەن پیاوانی ئاینییەوە حەرام
كرا .سەرەتا پێشوازیكردن لە قوتابخانە الوازبوو ،بەاڵم لەگەڵ ڕەواجی وەزیفەی
حكومیدا قوتابخانەش گەشەی كرد ،ئەوەی شایانی باسە دەسەاڵتی عوسمانی لەگەڵ
داگیركەراندا كۆتایی هات و سااڵنی 1917بۆ  1920عێراق خەباتی دژ بە داگیركەری
ئینگلیزی بەخۆیەوە بینی ،بەاڵم گرنگترین ڕوواوێك لە مێژووی سیاسی عێراقدا،
دروستكردنی دەوڵەتی عێراقە لەالیەن ئینگلیزەكانەوە ،من لێرەدا ئەوەم بەالوە گرنگ
نییە بڵێین ئەم دەوڵەتە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەكانی ئینگلیز بووە ،بەڵكو من
لێرەدا قسە لەسەر ئەو دەرئەنجامە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری و كلتوورییە
دەكەم كە لە ئەنجامی دروستبوونی دەوڵەتی عێراقەوە هاتە گۆڕێ.
كۆمەڵگای عێراقی لەسەرەتای ئەم سەدەیەدا یەك گەل و یەك كۆمەلەی سیاسی
یەكگرتوو كۆی نەدەكردەوە ئەمەش نەك لەبەرئەوەی عێراق فرە نەتەوەو كەمایەتی
و فرە مەزهەبە ،بەڵكو هۆكەی بە بڕوای سۆسیۆلۆجیست و عێراقناسی گەورە (حنا
بگاگو) دەگەڕێتەوە بۆ (ماوە)یەكی زۆر لەنێوان دانیشتوانی شار و دەرەوەی شار*
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(العراق -حنا بگاگو -الكتاب االول -ترجمە :عفیف الرزاز -الۆسسە االبحاپ العربیە -الگبعە
العربیە االولی  1990بیروت) ..هەڵبەت وشەی (ماوە) بەمانای ماوەی سۆسیۆلۆجی و
ڕۆشنبیری دێت .بۆیە ئەمەش ئاساییە وابكات بۆ شاییەك لە نێوان گەل و حكومەتی
تازە دامەزراودا هەبێت( .علی الوردی) سەرنجی ئەوەی داوە كەچۆن گەل سەیری
حكومەت دەكات وەك دوژمن و چۆنیش ئەمە لە ناوەندی گشتیدا ڕەنگی داوەتەوە،
كاتێك ئەفەندییەك دەبینن بە قەڵەم و دەفتەرەوە دەڵێن یان بۆ باج هاتووە یان بۆ
سەربازگیری ،خۆ ئەگەر جلوبەرگی ئەوان لە بەربكات دەڵێن حكومەت ناردوێتی بۆ
سیخوڕی .ئەوەی شایانی باسە دەوڵەتی عێراقی كارگێڕییەكی تەواو جیاوازی هەبوو
لە كارگێڕی عوسمانی و لەسەر دوو ڕەگەز بونیاتنراوە ،یەكەمیان (پەرلەمانی) و
دووەمیان (دیموكراسی)یە.
بەكورتی حوكمڕانی ئینگلیزی كۆمەڵگای عێراقی لەناو هەیكەلێكی سیاسی و كارگێڕی
جیاوازدا ڕێكخست كە گرنگترینیان ئەنجوومەنی تەشریعی و مەحاكم و دەزگای
بیرۆكراتی جێگیر و دەزگای خوێندنە ،ئینگلیزەكان كە لە قۆناغی داگیركردن تەواو
بوون بایەخدانی سەربازییان گۆڕی بە دروستكردنی سیستەمی ئیداریی و دەوڵەتی
عێراقیان پێكهێنا(( )4ساڵی  1917بۆ  1920خەبات دژی داگیركەری ئینگلیزی/
 1920بۆ  1932ئینتداب 1932 /بۆ  1958الچوونی ئینتداب ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی
عێراق ،بەاڵم بە پەیمانی ئینگلیزی عێراقی كۆتكرا تا ساڵی  .)1958ئەوەی شایانی
باسە عێراقی پاشایەتی كەوتە بەردەم ئەفسەرەكانی سوپای عوسمانی ئەمانیش بە
عەقڵی سەربازی و كودەتایی بیریان دەكردەوە ،ئەمانەش ئەو توێژاڵە ئەرستۆكراتی
و سەربازییانە بوون لەسەردەمی عوسمانیدا پایەی سەربازی و بیرۆكراتییان هەبوو و
پاش دامەزراندنی پاشایەتیش ( )1921ئۆرستۆكراتە بەرپرسە كۆنەكان دەمچ بوون
بە ئامێری كارگێڕی نوێ و پەیوەندییان لەگەڵ پاشا و ئینگلزیشدا باش بوو .پاشان
ئەم چینە بوون بە بەشێك لە چینی سیاسی تازە دامەزراوی عێراق بە گوێرەی
ئوستاد (حنا بگاگو) لە ساڵی  1921بۆ  )110( 1958دامەزراندنی وەزارییان
هەبووە ،هاوكات لە درێژەی ئەم پەرەسەندانەدا زەمینەی لەدایكبوونی چینێكی
نوێ لەدایكبوو ئەگەرچی گۆرپەش بوو ئەوانیش ئینتلیجنیسای نوێیە ،بەاڵم ئەم
ناسیۆنالیزمەی پەیوەستەگییە كۆنەكانی نەگۆڕی ،بەڵكو لەگەڵیدا ژیاوەو هاوكات
عەشایەر لەماوەی پاشایەتیدا بوژاندنەوەی بەخۆیەوە بینی و پایەی حكومی وەرگرت
كە دەتوانرێت پشت بە ئامار و بەڵگە نامەكەی (حنا بگاگو) ببەسترێت.
لەم ڕووداوەوە دەشێت بڵێین ڕۆنانی دەوڵ��ەت بۆ شەرعییەتی پارتی سیاسی
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لەبار نەبووە ئەمەش قەیرانێكی بەردەوامی خستووەتەوە بەتایبەتی لە قۆناغی
پاشایەتیدا ..ئەمەش واتە ونبوونی شەرعییەتی پارتی سیاسی دوو فاكتەر ڕێگری
كردووە لە قۆناغی پاشایەتیدا :یەكەم :لەبەر ئەوەی زەوی شێوەیەكی گەورەی
موڵكایەتی هەبووە ،هەروەها دەوڵەتیش گەورەترین خاوەن زەوی بووە .جگە لەوە
ئەم موڵكایەتییە پەیوەندی بە بەهێزی قەوارەی خێڵ و ئابووری كشتوكاڵییەوە هەیە.
دووەمیش :نوخبەی (سیاسی -سەربازی) بیرۆكرات كە نوخبەیەكی خاوەن موڵك
نەبووە ،بوو بە نوخبەیەكی خاوەن موڵك بەمەش دەوڵەت چووەتە هاوپەیمانییەتی
هێزی كالسیكی كۆمەڵگاوە ..لێرەوە ئۆپۆزسیۆنی سیاسی و ئینتلجینیسای نوێ
بەدەوڵەت و كۆمەڵگای تەقلیدی گەمارۆ دراوەو دووچاری تەنگەژەیەكی بونیادی
كراوە ،هەروەها گرنگترین ئیشكالییەتی قۆناغی پاشایەتی جیابوونەوەی سوپا و
سیاسەت بوو .لێرەوە كودەتای  1936بكر الصدقی و كودەتای مایسی ( 1941رشید
عالی الگیالنی) باشترین بەڵگەیە ،هەر بۆیە (سەربازی سیاسی) پاڵێوراوترین
گرووپە بۆ گرتنە دەستی دەسەاڵت و شۆڕشی  1958بەتەواوی دەستی درێژی
بەخشی بە سوپا ..ئیدی لێرەوە سوپا بۆ ناو ڕەهەندێكی ئەقائیدی و ئایدۆلۆجی
خلیسكا .هاوكات ئەوەی شایانی باسە هەردوو كودەتای بەعس ساڵی  1963و ساڵی
 1968بە هاوپەیمانییەتی سەرباز بە ئەنجام گەیشتووە ،كە بە زمانی (فالح عابد
الجبار) ()1963 -1958نموونەی دەسەاڵتخوازی سەربازی نوێیە هاوكات لە قۆناغی
پاشایەتیشدا میكانیزمی كارگێڕی ئینگلیزی پشتی لە خوێندەواران و چینی ناوەندی
كرد ،بەپلەی یەكەم خۆی لەناو عەقڵی سەربازیدا پەنادا ،كەخۆی لەو ئەفسەرە
عێراقییانەدا دەبینییەوە كە مەشقیان لە دامەزراوەی عوسمانییەكاندا كردبوو وەك
(یاسین الهاشمی) و(جعفر العسكری) و (نوری سعید) و (جمیل املدفعی) و (علی جودت
االیوبی)(( )5بڕوانە :الحرب الوطنی الدیموقراطی العراقی فی العەد امللكی -جینی سنغلتون-
مجموعە مرتجمین -الطبعە االولی  -1999املۆسسە العربیە للدراسات و النرش) .لێرەوە بە
حوكمی مۆنۆپۆڵكردنی بڕیاری سیاسی لە دەستی نوخبەیەكی سەربازی -سیاسی
بچوكدا ،چینی ناوەنجی لە چاالكی سیاسی خرا ،هەروەها خێاڵیەتی هەم دەسەاڵتی
ئابووری و هەم سیاسی و حكومیشیان پێدرا ،ئەمەش لەالیەكی ترەوە ڕۆشنبیرانی
تووشی شكستێكی دەروونی و سیاسی كرد ،لێرەدا كە قسە لەسەر چینی ناوەڕاستی
عێراقی دەكەین دەتوانین دوو گرووپ جیابكەینەوە.
یەكەمیان :گرووپی حكومی كە دابەشت دەكەین بەسەر دوو پۆلدا.
دووەمیان :گرووپی بەرهەڵستكار یان غەیرە حكومی.
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یەكەمیان :بە حوكمی دروستبوونی دەوڵەت عێراق و دامودەزگاكانی چینێك نەك
لەناو پەیوەندی ئابووریدا ،بەڵكو لەناو ڕەوتی سەرهەڵدان و گەشەی دامودەزگای
دەوڵەتدا پەیدابوو ،چونكە دەوڵەت پێویستی بە تەكنۆكرات و بیرۆكرات هەیە وەك
چۆن پێویستی بە بازاڕ و بازرگان و مەعاریف و..هتد ،ئەم چینە كۆمەاڵیەتییە
دەوڵەتییە لە دوو پۆلدا خۆی دەنوێنێت.
پۆلی یەكەم (بیرۆكراتی مەدەنی) و پۆلی دووەم (بیرۆكراتی سەربازی) .ئەوەی
شیاوی باسە ئەم بیرۆكراتییە سەربازییە دەشێت بە توێژی (دوو ڕەگی عوسمانی-
عێراقی) ناوی بەرین و مەیلێكی ئیستیبدادی سیاسیان هەبووە.
دووەم :بریتین لەو تایپە كۆمەاڵیەتییانەی كە لە ئەكادیمست و فەرمانبەر و قازی و
پیشەگەر و خوێندەواراندا خۆی ئەنواند و هاوسۆز بوون لەگەڵ بەرهەڵستكاری ناو
پەرلەمان و دەرەوەی پەرلەمان.
دەرئەنجام دەشێت بڵێین گەورەترین كێشەی چینی ناوەڕاستی ئەو ڕۆژگارە بەوە
دەتوانین لە قەڵەمی بدەین كە دەوڵەت دەستی كاریگەری لە بەرهەمهێنانی چینی
ناوەڕاستدا هەبووە و گەشەی پێداوە ،بەاڵم گەشەی بەلیبراڵیەتە سیاسی و
فیكرییەكەی نەداوە و سەركوتی كردووە ،بۆیە ئەم چینە تووشی سەركوتكردن هات
لە مێژووی گەشە سەندنی سیاسی و كۆمەاڵیەتی عێراقی پاشایەتیدا و بۆیە سەیر
نابێت ئەم چینە پەنا بباتە بەر توندوتیژی لە ڕەفتار و جموجوڵی سیاسییانەیدا
وەك كاردانەوەیەك بۆ توندوتیژی ڕەسمی.
دەروازەی دووەم:
قسەكردن لەسەر جواڵندنەوەی بەعسی عەرەبی یان بڵێین (حیزبی بەعسی عەرەبی
ئیشتراكی) مەسەلەیەكی تەواو ئاڵۆزە و دژوارە ،نەك لەبەرئەوەی (بەعس) لە
ڕاڤەكردن یاخییە ،بگرە لەبەر بە سیستەمبوونی بەعس لە كۆمەڵگای عێراقدا،
لێرەدا دەخوازم ئاماژە بۆ مەسەلەیەكی گرنگ بكەم كە دەشێت ناوی بەرم بە
(دینامیكیەتی سیاسی ماوەكورت) لە مێژووی هاوچەرخی سیاسی عێراقدا ،هەروەها
بەعس تەواوترین نموونەی ئەم دینامیكیەتە سیاسییە ماوە كورتەیە ،هەربۆیە من لەو
بڕوایەدام پەنابردن بۆ توندوتیژی یان فاشیستێتی بەعس (ئەگەر گریمان زاراوەی
فاشی دروست بێت) ڕێگایەكی ناچارییانەیە ،دەبێت بەعس دینامیكیەتی سیاسی
ماوە درێژی پێ زامن بكات ئەمەش ڕێگایەكە كە سەركەوتن تیایدا هەرگیزە..
بەاڵم لێرەدا پرسیار بكەم بەعس چۆن نوێنەری دینامیكییەتی سیاسی ماوەكورتە،
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هەروەها ئەو بنەمایە چییە كە وا دەكات دینامیكییەتی سیاسی لە عێراقدا ماوە درێژ
نەبێت؟ لێرەدا من دەتوانم دوو تەوەر دەستنیشان بكەم.
یەكەمیان :ئەو ناكۆكییە توندەی كۆمەڵگای عێراق دەچێتە ناوییەوە.
دووەمیان :فیكری سیاسی عێراق.
یەكەم :كۆمەڵگای عێراق بە حوكمی ئەوەی وەك ڕاستییەكی ئەزموونی ،كۆمەڵگایەكی
فرە پێكهاتەیە لە ڕووی نەتەوەیی و مەزهەبی و كلتوورییەوە ،جگە لە بوونی
كەمایەتی ئاینی و نەژادی ،بەاڵم سیستەمی سیاسی ڕەچاوی ئەم فرەییەی ناو
كۆمەڵگای نەكردووە ،لێرەدا قەوارەی سیاسی عێراق چووەتە ناو ناكۆكییەكەوە كە
وا دەكات قەوارەی سیاسی عێراق چ لەرووی بەڕێوەبردن چ لەرووی داپۆشینی ئەو
ناكۆكییەی كە هەیەتی بە دۆخێك هەوڵی چارەسەركردنی بدات كە دەشێت ناوی
بەرم بە (سوڕی توندوتیژی) (ئەگەر ئەم دەبڕینە دروست بێت) لێرەوە كێشەی
كورد و شیعە دەبێتە كێشەیەكی دریژخایەنی قەوارەی سیاسی عێراق.
دووەم :فیكری سیاسی لە عێراقدا نەیتوانیوە لەسەر فرە پێكهاتەیی عێراق خۆی
بونیاد بنێت ،لێرەوە قسە لەسەر ناسیۆنالیستی عەرەب دەكەین كە چۆن دەوڵەتی
تاك نەتەوەیی ئایدۆلۆجی خستەوە و لەسەر دەستی بەعس فۆڕمێكی تەواوی
وەرگرت ،وەك (حسن العلوی) دەڵێت :سەرەتا بەعسس تەبشیرێكی ناسیۆنالیستانە
بووو .تەبشیر (بەعسی عەرەبی) لێكەوتەوە و (حیزب) بوو بە ئەندامی بەرەی
یەكێتی نیشتمانی كە لە ساڵی  1957دام��ەزرا و بووبە یەكێك لە نەیارەكانی
پاشایەتی ،ئەوەی شایانی باسە لە سەرەتای چلەكاندا تەنها كۆمەڵە كەسانێكی
ناسیۆنالستخواز بوون لە سوریا ،لە ساڵی  1941پشتگیرییان بۆ ڕووداوی مایسی
1941ی عێراق دەربڕی ،پاشان لە ساڵی 1943دا قۆناغی ڕێكخستنیان بە خۆوە بینی
و بزووتنەوەی بەعسی عەرەبییان دامەزراند ،لە تشرینی  1952ناوی ئیشتراكی خرایە
سەر حیزبەكە و دروشمەكەی (امە العربیە واحدە ژات ڕسالە خالدە) بوو ئەوەی
شایانی باسە بزووتنەوەی بەعسی عەرەبی لە ساڵی  1943ویستی ڕۆژنامەیەك
بەناوی خۆیە دەربكات ،واتە بەناوی (بەعس)ەوە ،بەاڵم پاشان لە ساڵی 1946
لە 3ی تەمووزدا ژمارە ()1ی (بەعس) دەرچوو ،میشیل عەفلەق لە ژێر ناوی
(تۆوی بەعس) سەروتاری یەكەم ژمارەی ڕۆژنامەی (بەعس)ی نووسی كە ئەمە
دەقەكەیەتی (ئێمەش دەمانەوێت هەموو خەڵكی بكەینە خۆمان و بیر و باوەڕمان
هەموو كەسێكی میللەتەكەمان بگرێتەوە ،بەاڵم ئەوەش دەزانین كە ئێستا ئەو
شتەمان بۆ ناكرێت و بێ ماندووبوونیش نایەتەدی و ئێمە دوور دەڕوانین و چاومان لە
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دوا ڕۆژە و خەباتی بۆ دەكەین ،بۆ ئەمەش ئێستا دەكەین بە قوربانی سبەینێ ،ئێمە
ڕای خەڵكی پشتگوێ دەخەین تاڕادەیەكیان بۆ ئامادە دەكەین و گوێ بە ژمارەی
ئێستاشیان نادەین( )6(1)...بڕوانە :نضال البعث -القطر السوری ( -)1949 -1943دار
الطلیعە -بیروت -الطبعە الثالثە .ص  .)99ئەوەی شایانی باسە چاپی یەكەمی لە ساڵی
 1963و چاپی دووەمی لە ساڵی  1970داو هەروەها ئەم چاپەیان لە ساڵی 1972دا
كراوە و  45بەڵگەنامەی نوێتری گرتووەتە خۆی كە بۆ یەكەم جار لەم چاپەدا
باڵوكراوەتەوە ،كە هێندێكی هی ڕۆژنامەی بەعس و هەندێكیشی لە باڵوكراوەی نهێنی
ناو خۆیی بەعس وەرگیراوە.
لێرەوە دەشێت قسە لەسەر ناسیۆنالیزمی بەعس بكەین ،بەو پێیەی ناسیۆنالیزمی
بەعس ناسیۆنالیزمێكی داهێنراوە بە زمانی (بندكت اندرسن) (ئەگەر گریمان ئەمە
لە ڕەوتی ئەزموونی عێراقدا گونجاو بێت) ،بۆ ئەوەی ناسیۆنالیزمی بەعس زیاتر ورد
بكەینەوە دەخوازم ئاگادارتان بكەم لەسەر یەكەم بەیاننامەی (بزووتنەوەی بەعس
عەرەبی) كە تیایدا هاتووە (:نوێنەرایەتی ڕۆحی عەرەبی دەكەین دژی شوعیەتی
ماتریالیستی ،نوێنەرایەتی مێژووی زیندووی عەرەبی دەكەین دژی كۆنەپەرستی
مردوو و پێشكەوتنخوازی دەستكرد ،نوێنەرایەتی نەوەی تازەی عەرەب دەكەین،
نوێنەرایەتی عەرەبایەتی دەك��ەی��ن( )7()..دیمەشق تەمووزی  ،1943هەمان
سەرچاوەی ژمارە ( )6ال.)15
بمبورن دەبێت زیاتر لە جارێك هاوەڵیم بكەن بتانگەڕێنمەوە سەر ڕەهەندی ئەرشیفی
(بەعس) بۆ ئەوەی لێكدانەوەكەمان تەواو هەوڵی پێكاندنی ئیشكالییەتی (بەعس)
بدات ،لێرەوە ئەگەر تەماشای دەستووری سەرەتای حیزبی بەعسی عەرەبی ئیشتراكی
بكەین ،خاڵی دوو لە پرەنسیپی یەكەم (نەتەوەی عەرەبی یەك یەكەی كلتوورییە
هەم جیاوازی نێوانیان ڕواڵەتی و پووچە ،هەمووی بەڕابوونی ویژدانی عەرەبی
نامێنێت)(( )8بڕوانە :نچال البعپ ( 1949 -1943وثائق حزب البعپ العربی االشرتاكی)-
دار الگلیعە -بیروت ،هەروەها لەالپەڕە  11نووسراوە (سیمای ڕێكخستنی حیزبی
بەعس ڕێكخستنی عەرەبییانەی سەرتاپاگیرە)(( )9هەمان سەرچاوەی ژمارە (،))8
هەروەها بەعس لە  20حوزەیرانی 1989دا لە باڵوكراوەیەكی تایبەتدا بۆ ئەندامانی
خۆی جەخت لەسەر عەرەبێتی عێراق دەكاتەوە(( )10بڕوانە :نضال البحض -القرض
العراق ( -)1963 -1958جزو السابع) هاوكات مەندووبی ڕۆژنامەی (نضال) لە بارەی
پرەنسیپی حیزبی بەعس و بەرنامە و هەڵوێستەكانی لە  16ئەیلولی  1945كۆمەڵە
پرسیارێكی ئاڕاستەی میشێل عەفلەق كردووە ،عەفلەق لە میانەی وەاڵمەكانیدا
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دەڵێت (ئایدیای عەرەبایەتیمان لە ئبستراكت دەركرد و لە چوارچێوەی مێژووی
خۆی داماننا ،بۆیە ناوی حیزبەكەمان نا (بەعس عەرەبی) نەك بەعس قەومی)()11
(خوێنەر دەتوانێت بۆ زیاتر ئاگادار بوونی بگەڕێتەوە سەر دەقی دیمانەكە لە دوو
سەرچاوەدا ئەوانیش ژمارە 6و  ،)8هاوكات دەتوانین تەماشای ئەوە بكەین كە چۆن
عەرەبایەتی دەبێت بە جەوهەر و پێكهێنەری ئایدۆلۆجی بەعسیزم (عەقیدەی بەعس
عەقیدەیەكی نەتەوەییە)(ال( )24مەسەلەی بەعس پاراستنی عەرەبایەتی عێراقە)
(ال( )12( )42املنهاج الثقافی املركزی -الكتاب االول حزب البعث العربی االشرتاكی -القیادە
القومیە -مكتب الثاقافە واالعالم) .بەعس جەختكردنەوەیەكی بەردەوامی لەسەر عەرەب
بوون دەكاتەوە سەدام حسێن لە 1989 /11 /25دا دەڵێت (ناوی حیزبەكەمان
لەسەرەتاوە بەعسی عەرەبی بووە بەرلەوەی ناوی بنرێت بەعسی عەرەبی ئیشتراكی)
(( )13جوانب من خصوصیتنا -الطبعە االولی 1989 -دار الحریە -بغداد ص  )10هاوكات
بەعس لەوەش زیاتر زیادەڕۆی كردووە و هەوڵیداوە سەرلەنوێ پێناسەی هەموو
شتێك دابڕژێتەوە لە تێگەی عەرەبایەتی ،لەم ڕووەشەوە هەوڵی جوتكردنی ئیسالم و
عەرەبایەتی كردووە بە شێوەیەك ئیسالم یەكسان بێت بە عەرەبایەتی (صدام حسین)
لەوتەیەكیدا بۆ لیژەنەكانی لێكۆڵینەوەی كاروباری زانیاری بۆ گۆڕینی بەرنامەكانی
خوێندن و پەرەوەردە لە 1973 /11 /13دا دەڵێت (مێژووی موسڵمانییەتی لە
بنەڕەتدا مێژووی عەرەبە)(( )14بڕوانە :شۆڕش و پەروەردەی نیشتمانی -صدام
حسین) ،هاوكات بەعس گرنگی بەژیانی پێغەمبەری عەرەبی دەدات بەو پێیەی ژیانی
پێغەمبەر لە فەرهەنگی بەعسدا كورتەی ژیانی عەرەبە و (ئیسشالم عەرەبایەتی
نوێ دەكاتەوە و كامڵی دەكات)(( )15املنهاج الثقافی املركزی -الكتاب الثانی) .لێرەوە
هەوڵ دەدەین لەسەر تەرزی ناسیۆنالیزمی بەعس بدوێین تا بە تەواوی لەو ناكۆكییە
بە ئەنجام كارەساتە تێگەین كە دەرئەنجامی دەمجكردنی بەزۆری كۆمەڵگای فرە
پێكهاتەی عێراقە لەناو تاك ڕەهەندی ناسیۆنالیزمی بەعسدا.
سەرەتا ناچار دەبین ناسیۆنالیزمی پشت بەستوو بە چەمكی هاونیشتمانی كە مۆدێلی
شۆڕشی فەڕەنسییە و دانیشتوانی زەوییەكی دیاریكراو تیایدا دەبن بە هاونیشتمانی
بەدەر لە پەیوەستەگی زمانی و نەژادییان جیابكەینەوە لە ناسیۆنالیزمی تەوحیدییانە
ئاماژە بەوە دەكەم كە چۆن (سامی زبیدە) ئەوە شیدەكاتەوە كە ناسیۆنالستە
عەرەبەكان وێنەی خۆیان لەو ڕووەوە دەشوبهێنن ،كە پارچە پارچەیی و بزوێنەریانە
بۆ یەكێتی عەرەبی ،ناسیۆنالیزمی تەوحیدی گرێدراوە بە نموونەی ئەڵمانی و
ئیتاڵییەوە و پرۆسەی یەكخستنی ئەڵمانیا و ئیتاڵیا .نمونەی ئەڵمانیا نمونەیەكە
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لەسەر بنەچەی ئەڵمانیانە بونیادنراوە ،وەك ڕاستییەكی پشتبەستوو بە كلتوور و
ئیرادە كە دواجار ئەم ئیرادە هاوبەشە گوزارشت لەخۆی بكات لەشێوەی دەوڵەتێكی
تایبەتدا( .سامی زبیدە) دەڵێت (سەیر نییە ئایدیای فەیلەسوفانی ئەڵمانی
(هیردەر)و (نیچە) كاری گرنگی بەسەر ناسیۆنالیستە عەرەبەكانەوە جێبهێڵێت
بە شێوەیەكی ئاشكرا الی (ساگع الحرصی)(( )16النزعە القومیە واالسالم السیاسی -سامی
زبیدە -چمن كتاب :القومیە مرچ العرصام -دار الساقی گ االولی  )1995كە دەشێت من ناوی
بنێم (نیوتنی عەرەبایەتی) چونكە لەسەر ئاینی عەرەبایەتی كاری كردووە ()17
(بڕوانە :العروبە اوال ..الساگع الحرصی -دارالگلیعە -بیروت -الگبعە السادسە  )1978ئەوەی
شایەنی باسە ناسیۆنالیزمی بەعس لەسەر بنەمای (نیشتمان)و (هاونیشتمانی) پێك
نەهاتووە ،وەك پەیوەندییەكی چوارچێوە فراوان كە جێگای پەیوەندییە چوارچێوە
تەسكەكان بگرێتەوە وەك خێڵ و عەشیرەت ...هاوكات دەشێت بڵێن ئەو چوارچێوە
ئایدۆلۆجییەی لە بەردەستی دەوڵەتی عێراقدا بووە بۆ ئەوەی لەناویدا بجوڵێتەوە
ناسیۆنالیزمی عەرەبی بووە ..ئەمەش لەبەر چەندە هۆكارێك لەوانە پاراستنی عێراق
لە توركیا و ئێران ،هەروەها هاوسەنگكردنی (سونی) لە دەرەوە بەرامبەر زۆرینەی
(شیعی) لەناوەوە جگە لەوەی لە ڕووی ڕۆشنبیرییەوە (بەعەرەبوون) ڕێگای لەباری
خۆجیاكردنەوەی ناسیۆنالیزمی عەرەبی عێراقە لە عوسمانییەكان ،لەبەرئەوەی لە
ڕوویی كلتوورەوە هاوئاینن ،بەپێچەوانەی (میسر) كە ڕەهەندی ئاینیی تیایدا بڵندە
و بۆ ئەوەی لە خۆرئاوای بە (ئاین) جیاواز خۆی جیابكاتەوە.
لێرەدا هەڵبەت قسە لەسەر ناسیۆنالیزمی عەرەبی دەكەین لە عێراقدا بەو مانایەی
هاوتای (عەرەبایەتی)یە و لەسەر دەستی (بەعس) دەگاتە جلە و پۆپەی خۆسەپاندن
( )1988 -1979هەڵبەت (بەعس) لەساڵی  1968بە دواوە هەوڵی سەر لەنوێ
داڕشتنەوەی كلتوور و مێژووی داوە لە ڕوانگەی خۆیەوە ،لێرەوە دەتوانین قسە
لەسەر وەزیفەی ناسیۆنالیزمی عەرەبی -بەعسی لە دوو ڕەهەنددا دەستنیشان بكەین.
یەكەمیان :لەبەرئەوەی دەوڵەتی عێراقی بەرەسمی جیاوازییەكانی ناوخۆیی عێراق
ناناسێت دۆخێكی كوشندەی بۆ (جیاوازەكان) دروستكردووە.
دووەمیان :ناسیۆنالیزمی لەناو فەزای ڕۆشنبیری كۆمەاڵیەتیدا بەشێوەیەك فۆڕمی
تەواوی پێداوە لێرەشەوە (ناسیۆنالیزمی عەرەبی) تۆڕێكی ئایدۆلۆجی و یۆتۆبییە
بۆ بەستنەوەی ناڕاستەوخۆی ئەندامەكانی كۆمەڵگا بە دەسەاڵتی سیاسی بەعسەوە
هاوكات ناسیۆنالیزمی بەعس وێنەی ئیمپریالیزم و زایۆنیزمی زەقكردووەتەوە وەك
دوژمنێكی دەرەكی لە خۆیدا.
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لێرەوە ناسیۆنالیزم دەبێتە مەناعەیەكی گەورە بۆ خۆ شاردنەوەی (بەعس)...
بۆیە شتێكی سەیر نییە لێدانی عێراق لە جەنگی كەنداودا ،ناوەندە ڕۆشنبیری
و سیاسییەكانی عەرەب بریندار بكات و ڕۆشنبیری عەرەبیش لەناو بێدەنگییەكی
گەورەدا بمێنێتەوە ،ئەوەی شایانی باسە كۆمەڵگای عێراقی وەك باسمان كرد یەك
كۆمەڵەی سیاسی نانوێنێت ،هەروەها ئەو سێ ویالیەتەش بەریتانیا عێراقی لێ
دروستكردووە یەكگرتووییەكی سیاسی -ئابووری -جوگرافی نانوێنێت.
هاوكات ناسیۆنالیزم بەمانای (عەرەبایەتی) لە ساڵی ( )1958 -1921لە عێراقدا
الواز بووە ،بەڵكو مەسەلەی سەربەخۆیی نیشتمانی لە بەریتانیا مەسەلەی سەرەكی
بووە ،خەیاڵدانی (عەرەبایەتی) بەسەر ناوەندی گشتی كۆمەڵگاوە كاریگەر نەبووە،
كە مایەتییەكی بچووك خەونی دەمجكردنی عێراقی هەبووە بە قەوارەی عەرەبی
گ��ەورەوە ،هەم لەبەرئەوەی عێراق لەساڵی 1934ەوە سەربەخۆیی (بەناویش
بێت) وەرگرتووە ،هەم لەبەرئەوەی خاوەنی سوپای خۆشی بووە ،النكی دەڵێت
(مەملەكەتی عێراقی دوو گرفتی هەیە ،یەكەمیان سیاسییە و پەیوەستە بە ئیدارەی
نیشتمانییەوە و دووەمیان ئابوورییە و پەیوەستە بە پەرەپێدانی دەرامەتەوە)()18
(بڕوانە :احزاب املعارچە العلنیە فی العراق  1954 -1946عادل غفوری خلیل .الگبعە االولی
 1984ص .)2لێرەدا گرنگە ئاماژە بەوە بكەین پۆلێنكردنی ناسیۆنالیزمی لە عێراقدا
لەسەر دوو شێوەیە:
یەكەم :ناسیونالیزم لە ژێرەوەی (كەماوەی حوكمی پاشایەتییە لە ساڵی (1921
بۆ )1958
دووەم)1968( :ەوە لە درێژ نەبێتەوە (( )19منابع نشوو القومیە فی املرشق و نزعە
العوبە فی العراق ــ مارویون فاروق سلكلیت و بینز سلكلیت چمن الكتاب :القومیە مرچ
العرصام خالصە ــ دار الساقی اعدە للنرش فالح عبدالجبار :الگبعە االولی  )1995لێرەوە
ئەخوازم ئاماژەیەكی بەڵگەیی بهێنمەوە لەو ڕووەوە (بەعس) یەكێك لە بڕیارو
ڕاسپاردەكانی كۆنگرەی هەرێمایەتی عێراق لە ساڵی ( )1960كە بۆ گۆنگرەی
چوارەمی نەتەوەیی بەرز كراوەتەوە ئەمەیە (دراسە موقف الحزب من قچیە االقیات فی
الوگن العربی و خصوصا قچیە االكراد فی العراق و االقیلم الشاملی)(()20بروانە نچال البعپ:
القگر العراقی  1958ــ  1963الجزو السابع) هەروەها لە دوای ئەیلولی ( )1961بەیانێكی
تری دەركرد (بیان حول التگورات االخیرە فی شامل العراق) تیایدا هاتووە (ڤهرت فی شامل
العراق نزعات عنرصیە مشبوەە تدعو زیفا بالسم االكراد و مصلحتم لتجزئە أرچ العراق و
تفتیت وحدتە النچالیە) (( )21بڕوانە هەمان سەچاوەی پێشوو الپەڕە  )54هەروەها
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هەر لە تشرینی دووەمی ( )1962بەعس لە ڕۆژنامەی (االشتراكی) حزبی بەعس
عەرەبی ئیشتراكیدا باڵوكراوەیەكی باڵوكردۆتەوە بە ناوی (مخاگر الحركە املشبوهە
فی الشامل و مواقف قاسم) بۆیە ئەشێت لە دەرئەنجامدا بڵێین قەوارەی سیاسی
عێراق قەوارەیەكی ناكۆكە بە قەوارەی كۆمەڵگای عێراق لە ڕووەوەی ئەم قەوارەیە
دواجار لە سەر ڕەسانەیەتی عەرەبی شەعییەتی وەرگرتووە ،نەك ڕەچاوكردنی
پلورالیزمی كۆمەڵگای عێراقی .هاوكات بەپێی پرۆگرامی بەعس ڕەسانەیەتی بەعس
ڕەسانایەتییەكی عەرەبییە ،یاخود بە زمانی بەعس (هەموو نەتەوەیەك هەوڵ ئەدات
سنوری دەوڵەتەكەی جوتبێت لە گەڵ سنوری پێكهاتنی نەتەوەییدا) (( )22املنهاج
الثقافی املركزی ــ الكتاب االول ــ ص  )9هاوكات دروشمی بەعسیش (الوحدە الحریە
االشتراكیە) دروشمێكە بە زمانی بەعس ئامانجێكی گشتییە و پشتی بە دیدی
نەتەوەیی بەعس بەستووە .لێرەوە بە بڕوای من خاڵی گرنگ كە ئەبێت دەرئەنجامی
بكەین ئەوەی كە بەعس ناسیونالیزمێكی توتالیتارییە بڕوانە (الوحدە و الحریە و
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)(( )23بڕوانە هەمان سەرچاوەی پێشوو
الپ��ەڕەی  )15لێرەوە ئەشێت توتالیتاریزمی بەعس لە توتالیتاریزمی ستالینی
جیابكەینەوە .لە ڕووەوەی ستالینیزم لەسەر دوانەی (پرۆلیتاریا  +شۆڕشی جیهانی)
بونیاتنراوە لەكاتێكدا بەعسیزم لە سەر دوانەی (شۆڕش  +نەتەوە) بونیاتنراو.
لێرەدا ڕەنگە بە كونجاوی بزانم لە دۆخێك بپرسینەوە و پرسیار بكەین ئاخۆ ئەوەی
عێراقی فرە پێكهاتەی بەرەو دەوڵەتی تاك نەتەوە پەلكێشكردووە چییە؟ لێرەدا
ئەشێت من ناوی بەرم بە (كەڵچەری سەربازی) ئەمش بە پێیەی كە (سەرباز)
بە ت��ەواوی ئەزموونی عێراقدا ئەبێتە چەمێكێكی كلتووری تا ئەو ڕادەی��ەی بە
سەربازیكردنی كۆمەڵگا لە سەر دەستی بەعس بگاتە چڵەپۆپە لە ڕووی چەندایەتی
كلتوورییەوە :بەاڵم لێرەدا پرسیارێك هەیە كاتێك (سەرباز) ئەبێتە كلتووری
سیاسی كۆمەڵگایەك ،شوناسنامەی ئەو وەرچەرخانە چییە كە بەسەر دەسەاڵتدا
دێت؟ ئەشێت بڵێم كاتێك (سەرباز) ئەبێتە ڕەهەندێكی كلتووری ئەكەوینە بەردەم
بە دووجاكردنی كۆی سیستەمەی دەسەاڵت بە مانایەك (دەسەاڵتی سەرباز) بە
(دەسەاڵتی ئاین) بشوبهێت ،ئەمەش لەو تەفسیرە هۆبزییەوە كە دەسەاڵتی ئاین لە
دەسەاڵتی پۆلیس و سوپا ئەچێت بۆ ڕاگرتنی هێمنی كۆمەاڵیەتی ،بەاڵم جیاوازییەكە
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لەوە دایە دەسەاڵتی ئاین كەم خەرجی ترەوە بەر فراوان تریشەو لە ناخی هەر
مرۆڤێكدا پۆلیسێك دائەنێت كە كە بەدەوام لەگەڵیدا بژی .خۆ ئەگەر كەمێكیش
بۆ دواتر بگەڕێنەوە ئەتوانین تەماشایی عێراق ( 1921ــ  )1958بكەین ،لە قۆناغی
( 1921ــ  )1932سوپا سەرەكیترین دامەزراوەی دەوڵەتەو ئۆپۆزسیۆنیش خۆڕسك
و نارێكخراوە .لە ساڵی ( 1933ــ  )1945بەر هەڵستكاری فۆڕمی پەرلەمانی ون
ئەكات و شێوازی سەربازییانە بە تەواوی دێتە سەر شانۆی سیاسی و حكومەتداری
كودەتای (بكر صدقی) لە ساڵی ( )1936بە هاوكاری لەگەڵ كۆمەڵەی (ئەهالی).
ئەوەی شایانی باسە (ئەمە یەكەمین كودەتای سەربازییە لە نیشتمانی عەرەبی نوێدا)
(( )24بڕوانە هە دوو كتێبی العراق و المسالە الكردیە  1958ــ 1980سعد ناجی
جواد  /جمەوریە الخوف :تالیق سمیر خلیل( .الترجمە الكاملە) ترجمە احمد ڕائف
گ االولی  1991زەراو للالعالم العربی) ئەم كودەتا سەربازییە لە ڕووی سیاسییەوە
سەباری ماوە كورتەكەی كاریگەرییەكی هەمیشەیی بەسەر ئەوەی سەبازی پاش
خۆی جێهێشت .هەروەها شۆڕشی مایسی ( )1941كە ناسیونالستە سەبازی و
مەدەنییەكان پێی هەستان بە سەرۆكایەتی ڕەشید عالی گەیالنی .پاشان لە ساڵی
( 1946ــ  )1954ژیانی فرە حزبی گەڕایەوە و پێنج حزبی سیاسی مۆڵەتنامەی
كاری سیاسی وەرگرت ( )1الحزب الوطنی الدیموقراطی ( )2حزب االستقالل ( )3حزب
الشعب ( )4حزب االتحاد الشعب ( )5حزب الحرار .پاشان چوار حزبی تریش مۆڵەتی درایە ()1
حزب االصالح ( 1949ــ )2( )1951حزب التحاد الدستوری ( )3( )1949حزب الجبهە الشعبیە
املتحدە ( )4( )1951حزب االمە االشرتاكی ( ،)1951پاشان ئەم قۆناغەش بەمەرسومی
ئیلغاكردنەوەی مۆڵەتی حزبەكان تەواو بوو ،ساڵی  1954قۆناغی نهێنی دەستی
پێكردووە ( )25بڕوانە :سەرچاوەی ژمارە  .)18هەر بۆیە پاش مردنی مەلیك
فەیسەڵی یەكەم عێراق تووشی شەپۆلی سەركوتكردنێكی سیاسی هات كە سەرجەم
پیاوانی دەسەاڵت هاوبەشیان تیایدا كرد وەك (یاسین الهاشمی و ڕشید عالی الكیالنی و
نوری السعید) ...بە زمانی (حسن العلوی) سوپا بۆ ئەركی جەندرمەیی بەكار هات و
كاری سیاسی ئۆپۆزسیۆنیش بەكرداری جنائی حساب كرا ،هەروەها لە ساڵی 1933
بۆ  )37( 1958مەرسوم یاسایی سزادان دەكرا بۆ ئەوانەی لە هێڵی ئۆپۆزسیۆندا
كار دەكەن ،هەروەها (عبدالمحسن السعدون) ( )26كە (سەرۆك وەزیرانی عێراق
بووە پاس ئیستفالەكردنی وەزیری ناخۆ ڕەشید عالی گیالنی وەزارەتی نوێی پێكهێنا
مەرسومی ( )25جار لێدانی دەركرد بۆ ئەو خوێندكارانەی بەشداری خۆپیشاندان
ئەكەن ( )27بڕوانە :العراق دولە منئمە السریە ــ حسن العلوی .هەروەها پاش
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شۆڕشی  14تەموزی  1958دەستووری هەمیشەیی بێگۆڕاو لە /8شوباتی 1963دا
حكومەتی نوێ دەستووری كاتیی گۆڕی بە دەستوورێكی تری كاتیی .دوا جار
ئەتوانم سەرنجتان بۆ ئەوە ڕابكێشم ناسیونالیزمی سەربازی لە دوو ڕەهەندەوە لە
سەری دەستی بەعس كلتووری سەربازی بەرهەم ئەهێنێت یەكەمیان وەك ئەوەی
(خاڵی یەك) لە مادەی بیست و یەكی حزبی بەعس بریتییە لە (سەربازیكردن بە
زۆر) .دوومیان پرەنسیبە ڕێكخراوەییەكەی بەعس كە بریتییە لە (نفژ پم ناقش)
بەعس ئەڵێت (امامبدا التنفیذ پم املناقشە (نفژ پم ناقش) الژی هواساسی فی حیاە حزب
البعپ العربی) (( )28املنهاج الثقافی املركزی ــ الكتاب االول ص  )76دواجار ئەم چەمكە
لە ژیانی ناوخۆیی حزبەوە وەرئەچەرخێتە سەر كۆی ژیانی كۆمەڵگا و ئەبێتە
پرەنسیبی سەرەكی كۆمەڵگا و سوپای پێدەگەیەنێتە قۆناغێك كە بەعس ناوی
ئەبات بە (سوپای عەقائیدی) سەدام حسێن ئەڵێت (سوپا) بەعس سەرۆكایتی
ئەكات و خاسییەتی سوپا ئەوەیە بەعسییە) (( )29نص حدیپ الرفیق صدام حسین
ــ االتحاد الوگنی للگبە العراق ص  )14شتیكی ئاسایی بەعس لە  8شوباتی 1970دا
(الجیش الشعبی) وەك یادی شۆڕشی  8شوباتی ( 14ڕەمەزان)  1963دابمەزرێنێت
كە دامەزراوێكی شێوە عەسكەرییەو ژمارەی بە كۆی پارێزگانی عێراق ساڵی 1981
بۆ  1985گەیشتە نیو ملییۆن ....پرۆسەی سیستەمی بەعس زاراوەی گەلی عێراق
وەرچەرخانە سەر زاراوەی (الشعب المقاتل) بە گوێرەی گوتەزای بەعس ڕەهەندێكی
كوژەرانەی بەرفراوانی چاند ،بە شێوەیەك چەمكی دوژمن هەموو ئەوانە بگرێتەوە
كە (والئی بەعس)یان نەبێت
ئەوەی شایانی باسەكە كۆتایی ئەم دەروازەیەدا ئەخوازم بڵێم ئەوەی لەم دەروازەیەدا
لە بارەیەوە دوایین پایەگای (عەرەبایەتی) بەعسی بوو ،بەاڵم لە كۆتاییدا ئەتوانم
سەرنجتان ڕابكێشم بۆ پایەگایەكی دیكەی بەعس كە تەواوكەری پرۆژەی (عەرەبایەتی)
ئەویش (تەعریب)ە و ئەتوانم بڵێم (تەعریب) وەرگێڕانی بە كردەوەی (عەرەبایەتی)
بەعسییەو لەبەر ئاڵۆزی پایەی (تەعریب) لە سیستەمی بەعسدا كە پێویستی
بە باسی سەربەخۆ هەیە ،ئەتوانم تەنها بۆ مەسەلەیەكی زۆر گرنگ سەرنجتان
ڕابكێشم ....ئەویش ئەو دانپیانانەیە كە لە ڕاپۆرتی مەركەزی كۆنگرەی نۆیەمی
هەرێمایەتیدا هاتووە كە لە حوزیرانی 1982دا .لێرەدا حەز ئەكەم لەگەڵمدا بن بە
گوێرەی ڕاپۆرتەكەی بەعس پێیوایە مەسەلەی كورد تەنها بە چارەسەری عەسكەریی
چارە نابێت تەنانەت ئەگەر دواسەنگەری دوژمنمان لە بەرزترین و دوورترین چیادا
ڕوخان ،بەڵكو بەعس پێیوایە ئەبێت چارەسەرێكی سەرتاپایی بۆ بدۆزرێتەوە و
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ئاماژە بەوە ئەكات لەو گفتوگۆیانەی كە لە لیژنەی بااڵی مەسەلەی باكوردا كران
پرسیارێك كرا ،ئایا گەورەترین سەركەوتن چییە بەدەستمان هێنابێت ،هەندێك
وتیان گەورەترین سەكەوتن تێپەڕینە بۆ گەلی عەلی بەگ و زۆرشتی دیكە وترا،
بەاڵم لە ڕاستیدا گەورەترین سەركەوتنی حەقیقی ئەوەیە كە یەكێتی عێراق بەهێزە
لە دەروونی ئەو كوردەشدا كە لە سەنگەری دوژمنایەتیماندایە ،مادام عەقڵییەت و
سایكۆلۆجییەت یەكێتی خوازییە ئەوە مەزنترین سەركەوتنە) ئەمەش دان پیانانێكی
ڕەسمی بەعسە لە عەرەبایەتییەوە بۆ تەعریب.
بەعس و دەوڵەت:
بە درێژایی ئەم باسە هەوڵ ئەدەم لە ناو مێژووی سیاسی هاوچەرخی عێراقیدا
بمێنمەوە .ئەو مێژووە هاوچەرخەی ئاكامی دروستبوونی دەوڵەتی عێراقە ،هەر
لێرەشەوە لەو شوێنەوارە سیاسی فەرهەنگی و ئابوورییەی دەوڵەت عێراق ئەدوێین
كە زەمینەی بەدیهێنانی بەعسیزمە .ئەمەش لەبەرئەوەی كە (دەوڵەتی پاش
داگیركردن) ئەو تەوەرە گرنگەیە كە كێشەكانی كۆمەڵگای نوێی عێراق لێك بداتەوە،
چونكە كۆمەڵگای عێراقی تووشی دەزگایەكی سیاسی لە دەرەوە ڕاخولقێنراو هات
بەهۆی داگیركردنەوە ،بۆیە لێرەدا ناچار دەبین تاڕادەیەك لە سەر كۆمەڵگای پاش
داگیركردن بوەستین ،بەاڵم لە سەرەتاوە بە پێویستی ئەزانم لە سەر دەزگای
سیاسی قسە بكەین ،بەو پێیەی دەزگای سیاسی لە ڕووی تەكنیكییەوە كۆمەڵە
دامەزراوە و ڕێكخراوەێكە كە بوونیادی سیاسی كۆمەڵگایەك پێكدەهێنێت كە شەش
دەزگای سەرەكی ئەگەیەنێت (دەزگای تەشعریعی و دەزگای تەنفیزی و دەزگای
قەزائی و -پارتە سیاسییەكانــ و گرووپەكانی بەرژەوەندی یان فشار بەرەو جەمعیاتی
خۆویست) بۆیە ئەگەر قسە بێتە سەر كۆمەڵگای مەدەنی لە عێراقدا كێشەكە لە
وێوە دەستپێدەكات دەوڵەتی عێراقی دوو فاكتەری تیا ونە یاخود بە مانایەك
دەوڵەت لە ئامادە نەبوونی دوو بنەمادا دامەزاروە.
یەكەمیان شەرعییەتە و دووەمیان ئینیستیوتی سیاسییە .بەبارێكی تردا كێشەی
كۆمەڵگای مەدەنی لەوێوە دێت كە لە دوو ناتەواوییەو هاتووە .یەكەمیان ڕۆشنبیری
سیاسییەو دووەمیان چڕێتیبە شارستانیكردن لە ڕووی فۆڕم و ناوەڕۆكەوە ،بۆیە
دەتوانم بڵێم كێشەی كۆمەڵگای عێراق لەوێوە دەستپێدەكات كە ناوی دەنێم
(مۆدرێنكردن بە ڕێگای دەوڵەت) ئەم دەسەاڵتەش لە قۆناغی كۆماریدا لەسەر
دەستی بەعس گەیشتە بەرهەمهێنانی توتالیتاریزم .بەو مانایەی دانانی دەسەاڵتی
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ڕەهای دەوڵەت لە جێی هەموو شتێك ،بە مانایەك كە دەوڵەت خۆی لە جێگای
بكەرە سۆسیۆلۆژی و سیاسی و كلتوورییەكانە و لێرەشەوە كۆمەڵگای مەدەنی لە ناو
دەوڵەتدا قوتدراوە و زانست و تەقەنیەتیش جڵەو كراوە بۆ خزمەتی دەوڵەت تاكیش
لە ناوەندی خانەوادەیی و گەڕەك و شوێن و ئاینەكەی داماڵراوە بۆ خزمەتی دەوڵەت.
بەاڵم لەبەرئەوەی باشتر لە سەر ئەم تەوەرەیە زیاتر قسە ئەكەین ئێستا ئەگەڕێمەوە
سەر كۆمەڵگای پاش داگیركردن بەو پێیەی ئەم كۆمەڵگایە لە پلەی كامڵبوونی
كۆمەاڵیەتیدا نییە ،بەو مانایەی نەگەیشتۆتە قۆناغی پێگەیینی ئینیستیوتی ،هەروەها
سیستەمی سیاسیش لە سەر چەمكی پێشبڕكێی سیاسی دانەمەزراوە ،بەڵكو لەسەر
دەستبەسەر داگرتنی سیاسی بونیات نراوە .لێرەوە دامەزراوەی سەربازیی ڕۆڵێكی
ستراتیژی ئەگێڕێت بۆ گەشتنە حوكمڕانی لە ڕێی كودەتاوە .لەم جۆرە سیستەمە
سیاسییانەدا هێزە سیاسییەكان بە ڕووتی و ڕاستەوخۆ بەرامبەر یەكتری ئەوەستن و
هیچ دەزگایەكی (نێوەند)ی تیا نییە .ئەمەش بە زمانی (سامیوەل هەنتنگتەن) لە
دەرئەنجامدا كۆمەڵگایەیكی بریتوری دروست ئەبێت ،كە بە سیاسیكردنی سەرجەم
كۆمەڵگا ئەگەیەنێت .واتە تێوەگالنی كۆمەڵگا بۆ ناو كاری سیاسی بە شێوەیەكی
سەرەكی .واتە كۆمەڵگای بریتوری لە نا ئادەبوونی ئینیستیوتی كارا و قودرەتمەند
سەرهەڵئەدان كە بێتە نێوەندێك بۆ چاالكی سیاسی ،ئەم شێوازەش لە بە سیاسیكردنی
گشتی هێزو دەزگا كۆمەاڵیەتییەكاندا خۆی دەنوێنێت ،واتە سەرجەم هێزو توێژە
كومەاڵیەتییەكان ڕاستەخۆ ئەتلێنە ناو كاری سیاسییەوە .ئەو دەوڵەتەش سوپا و
پیاوانی ئاینی و زانكۆ و بیرۆكرات و سەندیكاكانی سیاسین كۆمەڵگایەكی شێواوە.
ئەگەرچی بریتوری بەمانای دەستتێوەردانی بواری سیاسی دێت لەالیەن سەربازەوە،
بەاڵم الی (هەنتنگتەن) فراوانتر كراوەتەوە و بواری بەكارهێنانی .هاوكات ئەشێت
بڵێین الی (هەنتنگتەن) دەستتێوەردانی سەربازی وەك خەسڵەتی بەرفراوانی
كۆمەڵگای دواكەوتوو نیشاندراوە .هەڵبەت (هەنتنگتەن) كاری لەسەر كۆمەڵگای
دەرەوەی ئەوروپی كردووە لە چەرخی نوێدا .ڕۆڵی سەباز) (بەبڕوای من) ئەگەڕێتەوە
بۆ ئەوەی لە كۆمەڵگای پاش داگیركردندا (گرووپی سەرباز) و پاشان (بیرۆكراتی
مەدەنی) یەكەمین گرووپن كەلە ئاكامی دەوڵەتدا ئەپشكوێن و سەربازیش ئەبێتە
بڕ بڕەی پشتی ڕاگیركردنی دەوڵەتێك كە شەرعیەتی تیا ونە .با بڵێم سەرئەنجام
گەورەترین گیروگرفتی كۆمەڵگای بریتوری لەوێدا چڕئەبێتەوە توێژاڵی كۆمەاڵیەتی
نوێ تیایدا بەشدار سیاسەت ئەكات ،بەاڵم بێئەوەی ئیستیعابی بكات .چونكە ئەو
توێژاڵە نوێیانە لە هەڕەمییەتی سیاسیدا جێگا ناكاتەوە و ئەمەش وا ئەكات ئینقالب
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بەشێكی گرنگی پرۆسەی سیاسەت پێكبهێنێت .بۆیە قەیرانی هەرە قووڵی كۆمەڵگای
هاوچەرخی عێراقی لەوێوە دەستپێدەكات كە لە ئاكامی (بۆشایی ئینیستیوتی) كایە
كۆمەاڵیەتییەكان بە توندوتیژی و هێزی چەكدار پڕئەبێتەوەو كۆنتڕۆڵ ئەكرێـت.
ئەمەش قەیرانی هەرە گەورەی بزووتنەوەكانی سەربەخۆییە لە ئیستعمار .چونكە
بزووتنەوەی سەربەخۆی ئەكەوێتە بەردەم كۆمەڵگایەك كە دینامیكییەتی ڕێكخراوەی
نییە ،بۆیە بۆشیاییەكە بەم شێوەیە پڕئەبێتەوە و پاشان كێشەیەكی دیكەش ئەوەیە
سەربەخۆی لە ئیستیعمار ئەكەوێتە پێش ڕێكخستنەوەی سیاسی كۆمەڵگاوە .هاوكات
گۆڕانی سیستەمی پاشایەتی تەقلیدی لە عێرقدا بۆ دەسەاڵتی چینی ناوەڕاست لە
ڕێی هێزی سەربازییەوە ڕووی داوە ،چونكە هێزی سەربازی تەنها هێزە ڕێكخراوو
زیاتر هاوچەرخ و یەكگرتووە لە بیرۆكراتییەتی سیستەمی پاشایەتی مەركەزیدا.
بۆیە دەبینین لە عێراقدا چینی ناوەڕاست لە بەشداریكردنی سیاسیدا (رۆشنبیرە
قەومی و مەدەنییەكانی) مەحكومە بە هاوپەیمانێتی ئەفسەر ،چونكە پاڵپشتی
سیاسی بەردەوام و هێزی سیاسی ڕێكخراوەیی نییە بۆ (تعبئە)ی بۆشایی دەسەاڵت
و شەرعییەت .لێرەدا بە گونجاوی ئەزانم دوو ڕەهەندی تری كۆمەڵگای سیاسی
عێراق باس بكەم یەكێكیان ئەو هێز دابەش نەبوونەیە بەسەر جەمسەری جیاجیادا
بە مانایەك هێز لە ناو دەزگای دەوڵەتدا مۆڵ ئەخوات ،ئەمەش وا ئەكات سنوری
هێز لە سنوری دەوڵەت دەرنەچێـت ،ئەوەی تریان الوازی ڕۆشنبیری سیاسی و
بەشداری نەكردنی تاكە كەسە لە پرۆسەی سیاسیدا .كەوای كردووە زمینەی نوخبەی
حوكمڕان لە باربێت بۆ كۆنتڕۆڵكردنی سیاسی كۆمەڵگا .كەلە دواشیكردنەوەدا نوخبە
مەحكومی توتالیتاریزم بێـت .لێرەوە ناچارم بە شوێن شیكردنەوەی پێویستدا
بتانبەم لە ڕووەوە وەك پێشتر شیمانكردەوە مۆدێرنیزەكردنی كۆمەڵگای عێراقی كە
ئەشێت ناوی بەرم بە (مۆدێرنیزمی پشتبەستوو بە دەوڵەت) لێرەوە دەوڵەتی عێراق
بەرامبەر بە كۆمەڵگای كالسیكی عێراقی ئەبێتە بزووێنەری سەرەكی هاوچەرخیكردن
كە لە سەردەستی بەعس ئەگاتە ترۆپكی دیسپلینكردنی ڕۆشنبیری و ماتەریالی
كۆمەڵگا و دەوڵەت ئەگاتە قۆناغی دەمجسازیكردنی كۆی كایەكانی كۆمەڵگا لە ناو
دەوڵەتدا بەڕادەیەك كە (سمیر الخلیل) بڵێت (بەعس ئیشكالی كۆمەڵگای مەدەنی
بەوە چارەسەكردووە كە گەلی عێراق بكات بە فەرمانبەری دەوڵەت لێرەوە دەكرێت
بڵێین هاوچەرخێتی كۆمەڵگای عێراقی بەڕادەی گەشەكردنی دەوڵەت ئەپێورێـت
نەك شار بەو مانایەی (شار) شوێنی چاالكی ئابووری و توێژی كۆمەاڵیەتی و
ژیاری نوێیەو خوێندن و پ��ەروەردەی هاوچەرخی تیا بەرهەم دێت كە جیاوازی
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بنەڕەتی لەگەڵ (گوند)دا هەیە .گەشەسەندنی سەرمایەداری عێراق بەرەوڕەوەی
دەوڵەتەوە گرێدراوە ،چونكە بێ دەوڵ��ەت پرۆسەی گەشەی سەرمایەداریی لە
واڵتی دواكەوتوودا بەدی نایەت لێرەوە دەوڵەتییەت پێداویستییەكی بابەتییە لە
گواستنەوەی پەیوەندییەكانی پێش سەرمایەداری بۆ پەیوەندییەكانی سەرمایەداری
لە عێراقدا بە حوكمی بە هێزی دەوڵەت و زۆری دەرامەت لە دەستیدا ،لەكاتێكدا
ئەم دەرامەتەش سەرچاوەكەی لە داهاتی چینە خاوەن دەسەاڵتە ئابوورییەكانەوە
نییە ،بەڵكو بەهۆی بارودۆخی نێودەوڵەتی لە بارەوەیە بۆ بازرگانی كەرەستەی خاو
كە عێراق پشتی پێ بەستووە .لێرەدا بۆ ئەوەی ئەو پرسیارە وەاڵم بدەینەوە كە
ئایا نوخبەی حوكمڕان مەحكومە بە بەر هەمهێنانی توتالیتاریزم؟ بۆ وەاڵمی ئەم
پرسیارە دەكرێت سەرنجی كارنامە بەناوبانگەكەی گرامشی بدەین ،لەمەڕ دابەشكردنی
كۆمەڵگا بەسەر كۆمەڵگای سیاسی و كۆمەڵگای مەدەنیدا ،هەڵبەت ئەبێت هەمیشە
ئەوەمان لە یاد بێت كە ئەو پۆلێنكردنەی گرامشی لە (سەرخان)دا كراوە پاشان
دەبێت لەوەتێبگەین كە گرامشی ڕەخنەیەكی قووڵ ڕووبەڕووی تێزی ماركسی بۆ
شۆڕش ئەكاتەوە .لەو ڕووەوە كە ماركس ئامڕازی سیاسی لە ناو دەوڵەتدا كورت
ئەكاتەوە و كۆی سیاسەت و هێز لە دەوڵەتدا چڕئەكاتەوە و سەركەوتنی شۆڕشیش
ئەبەستێتەوە بە مەسەلەی گۆڕینی دەوڵەتەوە ،بۆیە بەلێكدانەوەی گرامشی شۆڕشی
ڕاستەقینە ئەوەیە كە كاری لە سەر بونیادی مەدەنی دابنێت بەر لە بونیادی سیاسی.
بە مانایەك بااڵدەستی ڕاستەقینەی هێزێكی كۆمەاڵیەتی بەندە بە بااڵدەستبوونی
كلتوورەكەی لە ناو كۆمەڵگای مەدەنیدا ،هەر بۆیە بۆرجوازی فەڕەنسی لەوێدا
سەركەوت كە چەمكەكانی سیستەمی كۆمەڵگای گۆڕی بەر لە سیستەمی سیاسی
هەر بۆیە گرامشی سەرچاوەی دیكتاتۆرییەت ئەگەڕێنێتەوە بۆ ئەو حوكمڕانییە
كە دەستبەسەر دەزگاكانی دەوڵەتدا ئەگرێت بێ بااڵدەستبوونی لە ناو كۆمەڵگای
مەدەنیدا .لێرەوە ئۆیۆزسیۆن لە ئەزموونی عێراقدا بە حوكمی خولبەستنی لە سەر
دەوڵەت ،ئەمەش كورتبینی عەقڵی سیاسییەتی ،كە بە تەنیا هێز لە دەوڵەتدا
ئەدۆزێتەوە ،لێرەوە دەسەاڵتی سیاسی لە ئەزموونی عێراقدا خۆی لەسەر درێژی
دەوڵ��ەت بۆ ناو كۆمەڵگای مەدەنی بونیات ئەنێت كە لە سەر دەستی بەعس
ئەگاتە لوتكە ..هاوكات سەیر نییە ئۆپۆزسیۆن كاتێك ئەكەوێتە گفتوگۆ لەگەڵ
دەوڵەتدا ،كورتبینییەكەی ئەگاتە ئەو ڕادەیەی كە كێشەی سیستەمی سیاسی
عێراق ئەوەندە بخوێنێتەوە كە لە چوارچێوەی حزب و كەسێك تێنەپەڕێت و لەوە
تێناگات كە سیستەمی عێراق مێژووی هەیە و كە دەرئەنجامی بونیاد و كلتوورێكە كە
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لەمەودایەكی زەمەنی درێژدا كامڵ بووە :لێرەوە سیستەمی سیاسی عێراق بە حوكمی
كلتوورەكەی لە بارنییە بۆ گفتوگۆ و بە گفتوگۆش چارە ناكرێـت.
دەوڵەت لە كۆلۆنیالیزمەوە بۆ پاش كۆلۆنیالیزم:
ئەو كێشە جەوهەرییەی كە ئێستا لە بارەیەوە ئەدوێین لە مەڕچەمكی دەوڵەت لە
كۆمەڵگای داگیركراودا ئەمەش شیكردنەوەی ئەو كۆمەڵگایەیە كە لە ژێر زۆرە ملێ
ئیداریی و سیاسیدا هاتۆتە گۆڕێ و بە زمانی ڕای ناوی سیستەمی بەرهەمهێنانی
كۆلۆنیالی لێنراوە .لێرەدا دەتوانم سەرنجتان ڕابكێشم بۆ ئەوەی (بول باران پۆلێنی
كردووە .1 .ئیدارەی ئیستعماری  .2سیستەمی سیاسی كۆمبرادۆری (كە ئەكرێت
عێراق  1921ــ  1932نمونەی یەكەم بێت و عێراقی  1932ــ  1958نمونە دووەم
بێت)  .3حكومەتی ڕیفۆرمخوازی (كە ئەكرێت عێراق كۆماری (پاش  )1958بە نمونە
بهێنینەوە كە لە پاش 1968ەوە لە سەر دەستی بەعس ئەكاتە قۆناغی سیاسەتی
بازی پەرەپێدان (التنمیە العامریە) .بەاڵم همرە عەلەوی دەوڵەتی ئیستعماری بۆ سێ
كۆڵەكە گەڕاندۆتەوە سوپا (بێگانە  +نیشتمانی) ،دەزگای بیروكرات ،حكومەت)
هەروەها دەوڵەتییش بۆ دوو شێوەیە بەرهەمهێنان گێڕاوەتەوە كە یەكەمیان شێوەی
ئیستعمارییە و بە شێوەی بەرهەمهێنانی ئیستعمارییەوە بەستراوەتەوە پەیوەندی
شێوە فیوداڵی تیایدا زاڵە .هەر بۆیە شتێكی ئاساییە لە عێراق  1921بۆ 1958
موڵكایەتی زەوی گەورەترین شێوەی موڵكایەتی بێت و كێشەی ڕیفورمی زەویش
گەورترین كێشەی كۆمەاڵیەتی بێـت.
دووەمیان قۆناغی پاش ئیستعمارییەو دەوڵ��ەت بەشێوە بەرهەمهێنانی پاش
ئیستعمارییەوە بەندە و پەیوەندی سەرمایەداری نەك هەر كشتوكاڵ بەڵكو هەموو
كەرتەكانی تر ئەگرێتەوە .ئەوەی شایانی باسە لە هەر دوو قۆناغەكەدا كێشەی
بازاڕی ناوخۆ ئەبینینەوە ،چونكە كۆمەڵگا ئەكەوێتە بەردەم بازاڕێكی الواز لە ناو
خۆدا كە دەرئەنجامی زاڵبوونی بونیادی هەناردنە (تصدیر) هاوكات ئەمەش بەهۆی
دەستی بەهێزی دەوڵەت لە ژیانی ئابووریدا یاخود پرۆسەی ئابووری پشتبەستوو
بە دەوڵەت و وا ئەكات توێژە كومەاڵیەتییەكان لە ڕووی پێكهاتنیانەوە (ناڕەسن)
بن ،ئەم دۆخەش بەالی (فرانك)ەوە ناو ئەنرێت بە (گەشەسەندنی پۆخڵ) تا
ئەو ڕادەی��ەی كە فرانگ پێیوایە ئەم واڵتانە لە ناو دۆخێكدا كە ناوی بردووە
بە (گەشەسەنی دواكەوتن) .وا پێویست دەكات لەگەڵمدا سەرنجی ئەوەبدەن كە
گەشەی سەرمایەداری لە عێراقدا خێرا بووە بە حوكمی بەستراوەیی ئەم گەشەیە
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بە ڕەوڕەوەی دەوڵەتەوە .هاوكات دەرئەنجامەكەی لە ڕەهەندە ئابوورییەكەیەوە،
ئەوەیە لەكاتێكدا كەرتی بەڵێندەرایەتی تایبەتی (ناوخۆ و بێگانە) بااڵدەستە بە
سەر چاالكی ئابووریو بازاڕدا ،پاشان بەهۆی نەوتەوە دەوڵەت ئەبێتە موشتەرییەكی
گەورەتر لە بۆرژوازی ناوخۆ ،هەر بۆیە ئەم قورساییە ئابوورییەی ئەكەوێتە دەستی
بەعسەوە لە ساڵی 1968ەوە هاوكات بە حەتمی خۆی وەرئەچەرخێنێتی بۆ سەر
ئاستی نوێنەرایەتی سیاسی ...هەڵبەت وەك (د.عصام الخفاجی) سەرنجیداوە كەرتی
دەوڵەت گەشەیەكی هێواش هەیە لە ساڵی  1953بۆ  1973بە چاو پۆشین لە
وەرچەرخانە توندەكانی ئەو دەمەی عێراق ،ئەمەش بەندە بەو گۆڕانكارییانەی
ڕویدا لە سەر پەیوەندی دەوڵەتی بەرهەمهێنی نەوت و ئیحتكاراتی بیانی .نەك
بەندبێت بە ئاڕاستەكردنێكی سیاسی ئابووری سیستەمەكەوە .بۆیە ئەو بازدانەی
كەرتی دەوڵەتی لەو ماوەیەدا بەندە بە مۆركردنی ڕێككەوتنی (قازانج بە نیوە)
ساڵی  ،1952هەروەها بەرزكردنەوەی نرخی بەرمیلی نەوتی بەرهەمهاتوو لەالیەن
دەوڵەتانی ئەندامی (ئۆپیك) ساڵی ( 1971ــ  )1973ئەمەش زیاتر بەشی كەرتی
دەوڵەت زیاد كرد هاوكات لەگەڵ سیاسەتی خۆماڵیكردندا .ئەوەی شایەنی باسە ئەم
قورساییە ئابوورییە لە ڕەهەند سیاسییەكەیدا لە ساڵی 1968ەوە خۆی ئەنوێنێت
كە سەركردایەتی سیاسی بەعس لە عێراقدا خۆی وەك حزبی (هەموو جەماوەر)
وێنا بكات .ئەمەش داخوازییەكی ئایدیۆلۆجی پێویستە بۆ یەكخستنی تەشكیلەی
كۆمەاڵیەتی ــ ئابووری و دروستكردنی دەوڵەتی مەركەزی یەكگرتوو لە ڕوانگەی
بازاڕی نیشتمانی یكگرتوو و سوڕی ناخۆی كامڵ بوونی سەرمایە.
لێرەوە هەوڵ ئەدەین لە سەر كۆمەڵگای سیاسی پاش پاشایەتی بدوێین ،واتە
ئەو قۆناغەی كە دەسەاڵتخوازی سەربازی جێگای دەوڵەتی ( 1921ــ )1958
ئەگرێتەوە .ئەم دەوڵەتە ئەگەر چی بەهۆی زنجیرە كودەتایەكەوە الواز بوو ،بەاڵم
لە ساڵی 1968ەوە پێینایە قۆناغێكی تازەوە كە قوناغی بە دەوڵەتكردنە .لێرەدا بۆ
قووڵكردنەوەی تێڕوانینمان بۆ دەوڵەتی پاش پاشایەتی پەنا دەبەینە بەر دوو چەمكی
گرنگی (حەمزە عەلەوی) كە یەكەمیان (هەڵئاوسان) دووەمیان (مەكەزییەتە)ە.
واتە دەزگای دەوڵەت هەم هەڵئاوساوە و هەم مەركەزییە .هاوكات ئەمەش كە دوو
خەسڵەتی سەخانە لە ژێرخان جیابۆتەوە ،چونكە دەوڵەت لە كۆمەڵگای پاش
كۆلۆنیالیدا میراتگری دەزگایەكی بیرۆكراتی و سەربازی بەهێزە هەر بۆیە پاش
بەدیهێنانی سەربەخۆی دەوڵەتی نوێ بە ناچاری ئەبێـت میراتگری ئەم دەزگایە
بكات و كۆمەڵگای پێ بەڕێوەبەرێت و پێی ملكەچ بكات ،هاوكات هەڵئاوسانی
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دەوڵەت بەندە بە فاكتەرێكی ناوەكییەوە ئەویش ڕۆڵی دەوڵەتە لە بەكاربردنی
زێدەو پرۆسەی ئابووری ،چونكە دەوڵەت بەشێكی گەورەی زێدەی بەر ئەكەوێت
و بەكاری دەهێنێت بۆ پەرەپێدانخوازی سیما بیرۆكراتییەكەی ،هەر بۆیە دەزگا
ئیدارییەكەی دەوڵەت هەڵئەئاوسێ و بە مەركەزییەت ئەناسرێتەوە ..ئەوەی شایەنی
باسە مەركەزییەت لەالیەك بەندە بە هەڵئاوسانی دەوڵەت و لەالیەكیش بەندە بەو
وێنە بیرۆكراتەی لە ناو دەزگای دەوڵەتدا پێكهاتووە هەوڵ ئەدات بەسەر دەرامەتی
بەرهەمداریدا زاڵ بێت و كۆنتڕۆڵی بكات لە ڕەوتێكی ئابووریدا كە دروستیكردووە
بۆ خۆی (مەبەست كەرتی گشتییە) ئەمەش لە ئەنجامی فراوانبوونی چوارچێوە
دەستتێوەردانی دەوڵەتەوە هەڵقواڵوە.
ئەتەوانین لێرەدا تەماشی ژمارەی فەرمانبەرو ئیشكەری دەوڵەت بكەین
1952
هەزارەوە 	
85
لە 	
1968
		
 227هەزار
بۆ
1972
		
 630هەزار
بۆ
واتە تەنها لە ماوەی چوار ساڵدا سێ ئەوەندەی خۆی زیادیكردووە پاشان بۆ 826
هەزار لە سەرەتای نەوەدەكاندا.
هەروەها دەزگای سەربازی لە ساڵی 1950ەوە بۆ ساڵی  1980لە  30هەزارەوە بۆ
 430هەزار زیادیكردووە.
هەروەها لە ساڵی  1990كە قۆناغی جەنگ و سەربازگیرییە %34.4هێزی كاری
گرتۆتە خۆی.
هەروەها دەزگای سەربازی بۆ ڕێژەی دانیشتوانی
 32.5بۆ هەزار كەس 	 ساڵی 1980
بۆ هەزار كەس ساڵی 	 1987
60
لە ڕووی ئابووریشەوە  %100پیشەسازی نەوت لە دەستی دەوڵەتدایە و پیشەسازی
دیكەش  %60و كشتوكاڵ  %52.7و گواستنەوە  %24و بازرگانی  %56.2هەروەها
ئەگەر تەماشا بكەین بەشداری سەرمایەداری دەوڵەتی لە پێكهێنانی بەهای زێدەدا
%14یە ساڵی  1956ئەبێتە  %32.2ساڵی  1964و پاشان ئەبێتە .1980 %80.4
ئەم بارودۆخەش بە زمانی (فالح عبدالجبار) توانەوەی دەسەاڵتی ئابووری سیاسییە
لە ناو یەكتریدا لە سەر دەستی بەعس .ئەوەی شایەنی باسە كاتێك بارودۆخی
دەستتێوەردانی ئابووری ڕوو ئەدات لەالیەن دەوڵەتەوە ،بیرۆكراتیەتی بە شێوەیەكی
ڕاستەوخۆ ئەچێتە پرۆسەی بەرهەمهێنانەوە و دەوڵەتی بكەر بەرژەوەندی خۆی لە
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پەیوەندییە ئابوورییەكاندا ئەدۆزێتەوە و دەرئەنجامی ترسناكی ئەم بارودۆخەش
دەوڵەت لە ڕەهەندی ئابوورییەوە ئەخزێت بۆ ڕەهەندی ڕۆشنبیری و ئینستیوتی،
ئەمەش هێنانەكایەی پرۆسەی داگیركردنی كۆمەڵگایە لەالیەن دەوڵەتەوە .لێرەدا
ئەشێت باس لە چینی ناوەڕاستی عێراقی بكەین كە چینێكی تەواو بەرفراوان و
دەرئەنجامی زیاد پێویست فراوانبوونی دەوڵەتە .ئەم چینە لە مێژووی هاوچەرخی
عێراقدا لەسەر دوو پایەگا ڕاوەستاوە (موڵكایەتی) و (مووچە) بەاڵم چینی
ناوەڕاستی سەردەمی قۆناغی دووەمی بەعس (پاش  )1968چینێكی بەرفراوانی
پشتبەستوو بە دەوڵەتە ،ئەمەش لە ڕووی تایبەتمەندییەوە بە پلەی سەرەكی
هۆكارەكەی ئەگەڕێتەوە بۆ شوێنی سەرهەڵدانی ئەم چینە لەناو دەوڵەتدا و گرتنە
خۆی لەالیەن دەوڵەتەوە ،چونكە بڕ بڕەی پشتی دەوڵەتی بەعس پێكدەهێنێت و
هاوكات ناوەندێكی گرنگی كادیرو ئەندامای حزبی بەعسە .چونكە بە گوێرەی گرنگی
ئەم چینە بەعس پێیوایە زامنكردن و متمانە وەرگرتنی ئەم چینە ،متمانە وەرگرتن و
زامنكردنی دەسەاڵتە .بەاڵم پاش جەنگی عێراق و ئێران چینی ناوەڕاست لە عێراقدا
بەتایبەتی فەرمانبەرانی دەوڵەتی تووشی قەیرانێكی گەورە هات بەتایبەتی پاش
بەرزبوونەوەی تێكڕای نرخ لە بازاڕی عێراقداو دەركەوتنی پاشماوە ئابوورییەكان
جەنگی عێراق ئێران زیاتر گەشەكردنی كەرتی تایبەت ،هەڵبەت ئەم ڕووداوە ناو
خۆییەی عێراق تەنها بوومەلەرزەیەكی ئابووری نەبوو ،بەڵكو بوومەلەرزیەكی سیاسی
و ئابووری بوو كە لەیەككاتدا بەر چینی ناوەڕاست كەوت لە عێراقدا و هاوكات ئەمە
هاوسەردەم بە تێكشكانی مۆدێلی دەستتێوەردانی دەوڵەت و عەقائیدی تۆتالیتاری
لە سەر ئاستی جیهانی .لە عێراقدا قسەكردن لەسەر ئەم قەیرانە گەیشتە ئاستێكی
ڕەسمی ،چونكە دەوڵەتی بەعسی جڵەوكردنی ئابووری چینی ناوەڕاستی لە دەست
دەرچوو ،فەرمانبەری دەوڵەتی تووشی دوانەی كاری تایبەت و كاری حوكمی هات
بەعسیش لە دەرئەنجام و شوێنەوارە سیاسییەكانی ئەم گۆڕانكارییە ئەترسا .سەدام
حسێن لە 1989/11/20دا سەرۆكایەتی كۆبوونەوەیەكی ئەنجوومەنی وەزیرانی كرد
لە بارەی مەسەلەی دیسپلینكردنی فەرمانبەرانی دەوڵەتەوە ،خاڵی هەرە گرنگی
باسكراو لە كۆبوونەوەكەدا ،مەسەلەی كاردنی فەرمانبەری دەوڵەت بوو لە كەرتی
تایبەتدا ،پاش كاری حكومی( .تاریق عەزیز) كە وەزیری ناخۆو جێگیری سەرۆك
وەزیران بوو ئاماژەی بۆ مەترسی دوو جۆر پشتبەستن ئەكات (بازاڕ+دەوڵەت)()41
هەڵبەت بە گوێرەی ئەم كۆبوونەوە بەڵگەنامەییە بەهیچ شێوەیەك نەتوانراوە ڕێگا
لە كاری غەیرە حكومی بگیرێت..ئەمەش ئەو قۆناغەیە كەمن ئەشێت ناوی بەرم بە
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قۆناغی تێكشكانی توانەوەی دەسەاڵتی سیاسی و ئابووری لە یەكتریدا ئێستا ئەگەر
سەرنجی دەوڵەتی بەعس بدەین لە ڕەهەندە سیاسییەكەیدا لە دوانە یەكدا ئەژی،
جیاوازە لە دوانەی كۆن و نوێی ساڵی  1921ــ  1958كە دەرئەنجامی دەمجبوونی
سیستەمێكی سیاسی تازەیە (دەوڵەت) بە كۆمەڵگای تەقلیدییەوە .لە ڕاستیدا
دوانەی دەوڵەتی بەعسی دوانەیەكی ناوخۆییە .دەوڵەتی بەعسی لە ساڵی 1968
بەدواوە ئەچێتە قۆناغێكەوە (فالح عبدالجبار) ناوی ئەبات بە تۆتالیتاریزمی نوێ ــ
چونكە لە سەر هاوپەیمانێتی خزمخواهی و تاك حزب پێكهاتووە لە تاك حزبیدا وەك
ئەڵمانیا و ڕوسیا یەك حزب ،یەك ئایدیۆلۆژیا ،ئابووری فەرمان .یەكێتی نەتەوە
و سەكردە دووەمیان حوكمە خانەوادەگییە دەوڵەتی بەعس سەرتاپای كۆمەڵگای
قۆرخكرد و هەرسێ دەسەاڵتی تەشریعی و تەنفیزی و قەزائی یەكخست و لە ناو
ئەنجوومەنی سەركردایەتی شۆڕشدا .سەرۆكی دەوڵەت هەم سەرۆكی حزب و هەم
سەرۆكی ئەنجوومەنی وەزیران و هەم بریكارێكی خانەوادەشە( .بڕوانە هێڵكاریی
ژمارە )1ئەوەی شایەنی باسە ئەنجوومەنی سەركردایەتی شۆڕش لە كۆی  7ئەندام
 3دانەیان پەیوەندی خزم خواهی ئەیبەستنەوە بە یەكەوە ،هەروەها لە ساڵی
 1970لە كۆی  15ئەندام 6ی خزم خواهی بوون ،زۆر بوونی خزم خواهی وای لە
ئەنجوومەنی سەركردایەتی شۆڕش كرد بڕیارێكی ڕەسمی لە ساڵی 1997دا دەر
بكات كە لە قەبی خێڵەكی و ناوچەیی بەكارنەیەت هاوكات دەوڵەتی بەعس بە
شێوەیەك ڕۆشت هەم خاوەنی گەورەترین موڵگایەتی بەرهەمهێن و هەم زۆرترین
هێزی نیشتمانی وەربگرێت تاوایلێهات دەوڵەتی عێراق سەربەخۆبێت لە كۆمەڵگای
مەدەنی لە سەرچاوەی دەرامەتیدا بە تەواوی (.)42
ئەوەی شایەنی باسە مانەوەی خێڵ و پەیوەندی كالسیكی لە كاتێكدا دەوڵەت
گەیشتووەتە لوتكەی مەركەزییەت و ئابووری بازاڕ دەگاتە دوورترین گوند دەگەڕێتەوە
بۆ بە شارستانیكردنێك كە خێڵ سەیرورەیەكی كلتووری ناكات ( )43سیستەمی
بەعس لە ساڵی 1963تا  1968باڵی مەدەنی بە سەر باڵی سەربازیدا زاڵ بوو ،لە
ساڵی  1968تا  1963بااڵدەستی خزم خواهی دەستپێكرد و پاشان لە ساڵی 1979
بە دواوە بااڵدەستی خانەوادەگی دەستی پێكرد( )44لەهەمانكاتدا بەعس لە /30
تەمووزی 1968ەوە بۆ  1979پێ دەنێتە قۆناغی پلورالیزمی ناچارییانە ،چونكە
بەعس لە 8ی شوباتی 1963دا كاتێك دەسەاڵتی گرتە دەست لە 8ی تشرینی
1963تووشی شكست هات ،كاریگەری ئەم شكستە بەرۆحی كودەتای 1968ەوە
دیاربوو وەك (زەیر الجزائری) ڕەچهتەی كردووە بەعسییەكان لە ساڵی 1968ەوە
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توند بە دەسەاڵتەكەیانەوە نووسان ،چونكە دەیانزانی ئەمە نەبە كۆمیدیا و نەبە
تراژیدیا دووبارە نابێتەوە( )45بەعس لەقۆناغی پلورالیزمی ناچارییانەدا واتە بەعس
كەوتە بەردەم كۆمەڵگایەكی فرە پێكهاتەوە لەرووی نەتەوەیی و مەزهەبییەوە،
هەروەها كەوتە بەردەم كۆمەڵگایەكی مەدەنی فرە ئاڕاستەی سیاسی و ئایدۆلۆژی،
لێرەوە گوتاری سیاسی بەعس كەوتە بەردەم كۆمەڵێك بەرهەڵستییەوە ،بۆیە
بەعس ناچاربوو ئەو جیاوازییانە قبوڵ بكات ،بەاڵم بۆئەوەی بچووكیان بكاتەوە لە
كاریگەرییان بخات ،بەعس بۆ بچووكردنەوەی باڵی چەپی بەعس و قیادە مەركەزی و
لیژنەی مەركەزی حیزبی شیوعی ڕیفۆرمی چەپڕەوانەی ئەنجامداو لە ئایاری 1978دا
( )31كەوادەری عەسكەری و مەدەنی شیوعی لەسێدارەدا و پێشتریش لەساڵی
1969دا (عزیز الحاج)ی گرت ،هەروەها لەمەڕ مەسەلەی كوردەوە ئەوەی شایانی
باسە ئەم مەسەلەیە لەساڵی  1958ئەو مەسەلەیە بوو كە بەعس و جەماوەری
بەعس خۆی بۆ ئامادە نەكردبوو( ،هانی الفكیكی) دەڵێت (بۆ زانین وشەی
كوردستان هەر خۆی مایەی قۆشقیكردنی بەعسییەكان و عەرەبایەتییەكەیان بوو)
( )46هەربۆیە بە گوێرەی بیرەوەری (تالیب شبیب) لەساڵی 1963دا بەعس هیچ
چەمێكی بۆ مەسەلەی كورد نەبوو تەنها ئەوەنەبێت كە خەڵكێكی میوانن لەسەر
واڵتی عەرەب( .)47بەاڵم بەعس لە 11مارسی 1970دا مافی خود موختاری بۆ كورد
ڕاگەیاند ،بەاڵم لەساڵی  1974بۆ  1975لەسەر ئاستی سەربازی و دیبلۆماسی لە
بزووتنەوەی كوردایەتی و سەركردە كاریزمییەكەی (مستەفای بارزانی)یدا ،هاوكات
بەعس چۆن لەدەرەوە هێزێكی عێراقی شیوعی و هێزێكی كوردی الواز كرد لەسەر
ئاستی حیزبیش كەوتە پاكتاوكردنی ڕیزە ناوخۆییەكانی خۆی لە ساڵی  1968بۆ
 )33(1979كادیری پاككردەوە لەنێو خۆی حیزبدا ( )48هەروەها بەعس لەساڵی
 1979بەدواوە ئەو ساڵەی كە سەدام حسێن تیایدا دەبێت بەسەرۆك كە بە گوێرەی
ڕەچەتەی (حسن العلوی) (بەتەنها خۆی ڕێكخراوێكی نهێنی تەواو و سیستەمێكی
تایبەتە) لەم قۆناغە بەدواوە دوو پرۆژە كامڵ دەكرێت:
یەكەمیان :ئاوەڵناوی سوپای عەقائیدی
دووەمیان :نەوەی تازەی پاش لەدایكبووی  ،1968چونكە بەبڕوای بەعس كەسبكردنی
الوان كەسبكردنی ئایندەی بەعسە ،لەو ڕووەوە دەكرێت سەیری ڕاپۆرتی مەركەزی
كۆنگرەی نۆیەمی هەرێمایەتی بكەین.
یەكێتی گشتی الوانی عێراق لەسێ ڕێكخراو پێكهاتبوو:
الگالئع   1974دامەزرا
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الشباب   1980دامەزرا
الفتوە    1978دامەزرا
لەساڵی  1974بوجەكەی  255هەزار دینار بووەو زیادیكردووە بۆ ( )30ملیۆن
دینار لەساڵی 1980دا ( )49هەڵبەت بەعس لە ساڵی 1979بۆ  1988بۆ هەموو
ڕەهەندەكانی كۆمەڵگا دەخزێت لە ساڵی  1988بەدواوەش ئەو چینە بەرفراوانەی
كە بنكەی بیرۆكراتیەتی دەوڵەتی بەعس پێكدەهێنێت لەناو قەیرانێكی (دزمن)دا
جێدەهێڵێت.
پەراوێزەكان
 -)30( 1ئەگەر لەچاوی گەشتیارێكی بێگانەوە هەوڵ بدەین تابلۆی سیاسی و
ئابووری و فەرهەنگی و ئیداری كۆمەڵگای عێراقی بكێشین ،گۆڕانێكی سیمبولی
تەواو هەست پێدەكرێت ..یاخود بۆ كوردێك گەشتەكەی (ریج) بۆ كوردستان
بخوێنێتەوەو بەراوردی بكات بە كۆمەڵگای كوردی پاش دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق
زۆر گۆڕاوی سیاسی و ئیداری و فەرهەنگی دەدۆزێتەوە ،لێرەدا نابێت خوێنەر
واتێبگات كە وتوومانە (دابڕان) ڕوویداوە ،چونكە من ئەم زاراوەیەم بەكارنەهێناوە،
بەڵكو قسە لەسەر پرۆسەی ئەو گۆڕانە دەكەین كە دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراق
بەدوای خۆیدا دەیهێنێت ،دەتوانم یادتان بخەمەوە وەستا عەباسی دارتاش لە
كتێبی (سلێمانی لە بیرەوەرییەكانمدا) ناوی ( )78پیشەی تۆمار كردووە لە نیوەی
یەكەمی ئەم سەدەیەدا ،ئەمەش خۆی لە خۆیدا ئاماژەیە بۆ سەرهەڵدانی توێژێكی
پیشەیی (ئابووری -كۆمەاڵیەتی) كە سەدەی ڕابردوو بە خۆیەوە نەیبینیوە.
 دەتوانم سەرنجتان ڕابكێشم بۆ ئەوەی كە سۆسیۆلۆجیستی عێراقی ناسراو (علیالوردی) لەپاش موحازەرەكەی بەناوی (شخصیە الفرد العراقی) كە لە دوانەی ژیاری
عێراقی دەدوێ وەك دەرئەنجامی دەمجبوونی ژیارییەكی كۆچەری جەنگاوەر لەگەڵ
ژیارییەكی كشتوكاڵی كە دوو سیستەم و بەهایان وەبەرهێناوە ،بەاڵم پاشتر بە
لەبەرچاوگرتنی گۆڕانكارییە نوێیەكان لەمەڕ دوانەی كلتووری هقلیدی و نوێوە دواوە
لە كۆمەڵگای عێراقیدا ،هەر لە دەرئەنجامی بوونی تەقلیدگەرایی لە كۆمەڵگای
عێراقیدا ناچار بوو ناونیشانی بەشی حەوتەمی كتێبەكەی (دراسە فی گبیعە املجتمع
العراقی) ناوبنێت (لەسەر هەمیشەییە لە عێراق) هەڵبەت لەنێوان خێڵەكان خۆیاندا
و لەنێوان خێڵ و حكومەتدا ،لەنێوان گەڕەكەكاندا و لەنێوان و خێڵ و شارەكاندا
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لەنێوان شارو حكومەتدا( ،خوێنەر بۆ زیاتر تێگەیشتن لە سەرهەڵدان و تایبەتمەندی
دەوڵەت لە كۆمەڵگای پاش داگیركردندا بگەڕێتەوە سەر بیردۆزەكانی قوتابخانەی
پاشكۆیەتی پاشان سەرنجی ئەم سەرچاوانە بدات بۆ زیاتر تێگەیشتن لە تێڕوانینی
حمزە علوی -الدولە فی العامل الثالث ،الرؤیە السوسیولوجیە ،د .احمد زاید ،الثقافە الجدیدە-
( )259الدولە والجتمعات ما بعد االستقالل ،د .عبداملجید الەیتی)( -املجتمع املدنی فی العراق
بین  -1931 -1921د .ماریون فاروق سلكلیت) (االحزاب السیاسیە فی العامل الثالث -تألیف د.
اسام الغزالی كرب -سلسلە عامل املعرفە).
 )31(1النڤام السیاسی ملجتمعات متغیرە -صموئیل هانتنتون -ترجمە :سمیە فلوعبود -دار
الساقی -الگبعە االولی .1993
 *1ئەگەر سەرنجی دەستبەسەرداگرتنی سیاسی بدەین لەسەردەمی كۆماریدا حیزبی
بەعسی عەرەبی ئیشتراكی لە 15ی حوزەیرانی 1959دا بەیانێكی دەركرد دژی
شیوعییەكان بەم شێوەیە (عن السیاسە المعادیە للشعب دالنورە التی ینتهجها الحزب
الشیوعی العراقی) پاشان لە 22ی حوزەیراندا بەیانێكی تری دەركرد كە كێشەی
دەستبەسەراگرتنی كۆمەڵگا و شۆڕشی پێوە دیارە ،هەروەها حیزبی بەعس لە 8ی
نیسانی 1960دا بەیانێكی دیكەی دەركرد بەناوی (بیان داخلی الی جمیع االعچار
حول الموقف الراهن) كە بەعس تیایدا چاوەڕوانی ملمالنێی شیوعییەكان و قاسم
ئەكات و بۆ فرسەت وەرگرتنی سیاسی خۆیان -بڕوانە (نچال البعپ -الجزو السابع-
القگر العراقی( )1963 -1958دار الگلیعە :بیروت -الگبعە الپانیە .)1972
  *1بەعس لەماددەی دوانزەدا دەستووری كاتیدا نووسیویەتی (دەوڵەت نەخشە و
ئاڕاستەی ئابووری نیشتمانی دەكێشێت) بڕوانە (الدستور املۆقت -الصادر فی  /16متوز/
 -1983 -1970وزارە العدل -قسم االعالم القانونی).
(  )32خۆ ئەگەر تەماشای دەمجسازیكردن بكەین دەتوانین سەرنجی كەرتی ئاینیی
كۆمەڵگای كوردی بدەین ئەو دەمەی پڕۆفیسۆر دكتۆر لیژەك ژیگیل لە توێژینەوەیەكی
مەیدانیدا لەپاش نسكۆی هێنانی شۆڕشی (مستەفا بارزانی) هەوڵی بەرچاوخستنی
وێنەی الدێی هاوچەرخی كوردستانی داوە لەپاش قۆناغی خۆشگوزەرانی زادەی
نەوت و گۆڕانە تەكنەلۆجی و ئابووری و كۆمەاڵیەتییە خێراكانی ،سەرنجیداوە كە
میری مەالكانی بەستەوە بە دەوڵەتەوە لە ڕێگای مووچەوە ،بڕوانە (كۆمەڵی الدێی
كوردستانی هاوچەرخی عێراقی بەرامبەر بە نوێبوونەوە -پڕۆفیسۆر دكتۆر لیژەك
ژیگیل -و .لە ئینگلیزییەوە -عەزیز گەردی -چاپی یەكەمی .)1999
 )34(1دەتوانین تەماشای ئەوە بكەین كە چۆن دەوڵ��ەت لە قۆناغی بەعسدا
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سیاسەتی خوێندنی بەزۆری پیادە كرد لە تەمەنی ( )6ساڵییەوە ،هاوكات ئەگەر
سەیری ژمارەی دانیشتوانی سلێمانی لە ساڵی 1956دا بكەین:
  226200جگە لە مندااڵن.
  174934نەخوێندەوار.
  10304خوێندەوار.
بڕوانە بۆ كتێبی (جواڵنەوەی ڕزگاری نیشتمانی كوردستان -وەرگێڕانی فەرید
ئەسەسەرد -چاپی سێیەم 1998 -سلێمانی -باڵوكراوەی :سەنتەری لێكۆڵینەوەی
ستراتیژی كوردستان).
 هەروەك (درك كینان) سەرنجی ئەوەی داوە كە سیستەمی كۆمەاڵیەتی جەنگیجیهانی یەكەم ڕووەو لەناوچوون دەچێت و ڕێژەی خوێندەوار ڕوو لەزیاد بوونە،
ئەوەش كە یارمەتی الوازكردنی ڕژێمی پێشووی داوە خۆ تێگەیاندنی ڕۆژ بە ڕۆژ
زیاتری نوێنەرانی حكومەت بووە لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵكیدا چ لە گوند و چ لە شار.
 بڕوانە (درك كینان -كورد و كوردستان -و :ئەبوبەكر خۆشناو -سلێمانی-1999 -ل .)14
 )35(1املالمح العامە لعام االجتامع السیاسی -تألیف :د .حسان محمد سفیق العانی -جامعە
بغداد.1968 -
 تێبینی :ئەو سەرچاوانەی دیكەی گرامشی لێرەدا ئاماژەیان بۆ ناكەم بۆجەختكردنەوە ،چونكە لەو لێكۆڵینەوە تۆرییەدا بەكارم بردووە كەناوی (كۆمەڵگای
مەدەنی و واڵتی سەربازی سیاسی)یە.
 )36(1نڤریات ماركسیە عن التبعیە -انتونی برور.
 )37(1الربجوازیە الرپە و تگور الرپ -اندریە غوندر فرانك -ترجمە :الەیپم االیوبی و اكرام
دیری -دار العودە :بیروت .1973
 )38(1الدولە والتگور الرأساملی فی العراق ( -)1978 -1968د .عصام الخفاجی -دار املستقبل
العربی -القاهرە.1983
 )39(1الدولە املجتمع املدنی والتحول الدیموقراگی فی العراق -فالح عبدالجبار -تقدیم :د.
سعدالدین ابراهیم -مركز ابن خلدون.
 -1هەروەها لەعێراقی پاشایەتیدا هێزی پۆلیس لە ساڵی 1920بۆ  1941لە 2500ەوە
زیادیكردووە بۆ 12300و پاشان لە ساڵی  1958گەیشتووەتە  -23400ص -86ه.س
(ج .خ).
هەروەها وەزارەتی ناوخۆ كە گەورەترین وەزارەتی حكومەتە ژمارەی فەرمانبەرەكانی
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102422ەوە چووە بۆ  151301لەماوەی سااڵنی 1976بۆ  .1978ص -87ه .س (ج.
خ).
 -41جوانب من خصوصیتنا -صدام حسین -الطبعە االولی -1989 -دارالحریە -بغداد.
* قەرزی دەرەوەی عێراق بەر لە غەزووی كوێت  82ملیار دۆالر بووە ساڵی 1995
لەگەڵ فەوائد چووەتە  120ملیار دۆالر.
رژێمی عێراق دان بە  41.1ملیاریدا دەنێت ،چونكە كوێت و سعودیەی الداوە .ئەمە
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ئهرکی حوکمڕان بهرههمهێنانی هاواڵتییهکی چاکی
ه
ویستگهرای 
تیۆری دهوڵهت له ڕوانگهی پالتۆ و ئهرستۆوه
ههندرێن
«كۆمار»ی پالتۆ (ئەفالتون) و «سیاسەت»ی ئەریستۆ ،تا ئەمڕۆش،
وەك دوو سەرچاوەی دانسقە بۆ پرسگەلێكی وەك :دادپەروەریی
كۆمەاڵیەتی ،ویستی مرۆڤ لە پێناوی هەبوونێكی سەركەوتووانە،
بواری سیاسی و ...هتد ،مایەی تێڕامانێكی بێسنوورن .هەرچەندە لە
بواری ڕۆشنبیریی و سیاسیی كوردییدا ،ئەوەندەی من ئاگام لێ بێت،
ئەو دوو بەرهەمە بایەخدارەی ئەوان نە كراون بە كوردی و نە بە تێر
و پڕیش دانووساندن و گفتۆگۆیان لەسەر كراوە .وێڕای ئەمەش ،لەم
نووسینە كورتیلەدا ،هەوڵدەدەین بە چەند تیرێژێكی چڕ لە جیهانی پڕ
گرنگی ڕوانگەی سیاسیی ئەو دوو فەیلەسوفە ،دیدەی زمانی كوردی
بڕازێنینەوە.
ئاشكرایە پالتۆ لە «كۆمار»دا جیهانێكی بااڵ و مەزنی نمونەیی لە
واقیع بەدەر دەسازێنێ .وەلێ قوتابییەكەی ،ئەریستۆ ،ئەو جیهانەی
كە مامۆستایەكەی خەونی پێوە دەبینی ،لە سیستەمێكی سیاسییدا
بەرجەسەتە دەكاتەوە .ئەریستۆ لە كتێبە نایابەكەی «سیاسەت»دا
سیستەمگەلێك لە تیۆرییەكی ژیربێژانەدا دادەڕێژێ ،كە گشت ماف و
كار و بار و پێداویستییەكانی مرۆڤایەتی بە خۆیەوە دەگرێ .هاوكاتیش
گشت مەرجە بنەڕەتییەكان لە پێناوی ژیانێكی سیاسی بۆ سەردەمە
جوداییەكان پێشكەش دەكات.
وەك وت��م ،ئ��ەوەی كە لەم نووسینەدا دەخ��وازم لەسەری بدوێم،
سەرتاپای ئەو ڕوانگە و سیستەمگەلە نییە كە لەو دوو كتێبە فرە
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رەهەندانەدا هەن ،بەڵكو خوێندنەوەیەكی چڕە لەو پرسیارەی كە ئاخۆ لە ڕوانگەی
پالتۆ و ئەریستۆوە ،حوكمڕانی دەوڵەتێك چۆن دەتوانێ ژیانێكی هاوبەشی چاك و
سەركەوتوو بۆ هاواڵتییەكانی بسازێنێت؟
وەك دەزانین ،ئەو پرسیارە لە تەواوی مێژووی سیاسیی مرۆڤایەتییدا ،گەوهەریترین
پرسیاری جڤاكە جوداییەكان بووە ،هەروا ئەمڕۆش یەكێكە لەو پرسیارانەی كە الی
كورد جێگەی دۆشدامان و دەمەقاڵییەكی بەرباڵوە.
هەر لەو ڕوانگەیەوە هەوڵدەدەم لەم نووسینەدا دیمەنێكی خێرا لە بیرۆكەكانی ئەو
دوو فەیلەسوفە نمایش بكەم ،كە دەكرێ بۆ خوێنەری زمانی كوردی سوودبەخش
بن .هەڵبەتە وەك دەزانین هەر دوای ئاوابوونی شارستانییەتی گریكی و كۆن و
لەناو چوونی شاردەوڵەتەكانی گریكەوە ،هەر لە ڕێنسانسەوە تا ئەمڕۆ ،سەرتاپای
فەلسەفەی ڕۆژئاوا قسەكردن و ڕاڤەكاریی بووە لە تیۆریی و ڕوانگە فرە ڕەهەندەكانی
كتێبەكانی «كۆمار» و «سیاسەت»ی پالتۆ و ئەریستۆ و كەلچەری هزری سیاسیی
و كولتووری گریكی كۆن .بۆیە ئەم نووسینە تەنیا چەمكێكە لە كۆی ئەو جیهانە پان
و پۆرەی كە لەو دوو كتێبەدا دەیبینینەوە.
ئەو پرسیارە سەرەكییەی كە پالتۆ لە دیالۆگی «كۆمار»دا جەختی لەسەر دەكاتەوە،
بریتییە لەوەی كە «ئێمە چۆن بژین» ،یان دادپ��ەروەری چی دەگەیەنێ؟ لە كن
پالتۆ (ئەفالتون) رەنگە ژیانێكی نادادپەروەرانە لە ژیانێكی دادپەروەرانە باشتر
بێ ،چونكە دادپەروەریی وەك چەمكێك لە تێگەیشتن بەدەرە .ئەمەش لە ڕوانگەی
پالتۆوە ئەوە دەگەیەنێ كە «:هەر كەسە و بۆ خۆی بڕوای وایە ،كە نادادپەروەریی
بۆ كەسایەتی خۆیان لە دادپەوەریی زۆر سوودبەخشترە؛ هەروا كەسەكان لەو
تێگەشتنەیاندا ڕاستدەكەن ،چونكە الی ئەوان ئەو تێگەیشتنە پشتڕاست دەكرێتەوە،
كە بەو تێگەیشتنە گوزارە لە خۆیان دەكەن» ،بۆیە دەبینین سۆكرات لە كتێبی
دووەمدا بەم چەشنە پێشنیازی خۆی پێشكەش دەكات «مرۆ لە بری ئەوەی كە
تەنیا لەسەر ئەو پەیوەندییانە بۆ مرۆڤ و ڕۆح( ،كە لە سێ بەش پێكهاتووە :ئاوەز،
تووڕەیی و مەیل) قسە بكات ،كەچی مرۆڤ دەتوانێ ئەو پەیوەندییانە بە دەوڵەت و
دەستوورەكان ڕابگەیەنێت)1( ».
لە بەرانبەر ئ��ەوەدا دەكرێ كتێبی «سیاسەت»ی ئەریستۆ وەك كۆنتراستێك،
لێكناكۆییەك لە بەرانبەر پالتۆ ،سەیر بكەین .كتێبی «سیاسەت» لەمەڕ بنەمایەكانی
دەوڵ��ەت ڕستێك لە ئەرك وردەكارییەكان پێشنیاز دەك��ات .ئەریستۆ هەوڵدەدا
ڕاشكاوانە هەندێ لە پرسیاری سەرەكی مشتوماڵ بكات ،لەوانە پێناسە و ناوەڕۆكێكی
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لەبار و گونجاو بۆ پرسی هاواڵتی ڕوونبكاتەوە.
لە ڕوانگەی ئەریستۆوە مرۆڤ لە سروشتدا بوونەوەرێكی كۆمەاڵیەتییە .ئەوەتا
ئەریستۆ لە بەشی یەكەمی «سیاسەت»دا دەڵێ :ئەوە شتێكی سروشتییە كە
مرۆڤ بۆ هاریكارییەكی گەورەتری هاوبەش پەنا بۆ مرۆڤەكانی دیكە ببات كە لەوێدا
دەرفەتی بۆ دەڕەخسێت كە پێداویستییە كولتوورییەكانی خۆی دەرببڕێ .ئەریستۆ
هەر لە هەمان سەرچاوەشەوە پێیوایە كە دەوڵەت لە قانوون و نەریتەكانەكانیدا
دەبێ ئەو بیرۆكەیە رەچاو بكات ،كە چ جۆرە فەرمانڕەوایی یان دەوڵەتێك دەتوانێت
بۆ هاواڵتییەكانی ژیانێكی چاك و هارمۆنی دەستەبەر بكات .بۆیە بەالی ئەوەوە
پیادەكردنی ئاكاری چاك لە الیەن دەوڵەتەوە بەهایەكی گرنگی هەیە.
لێ بەر لە ئەریستۆ پالتۆ وتبووی «كە هەموو هاواڵتیان لە سروشتی خۆیاندا
توانایەكیان هەیە كە بەو دادپەروەریی و تێڕامانەی كە هەیانە دەتوانن ئەركە
گشتییەكانی دەوڵەت ڕاپەڕێنن و عادیالنە بڕیار بدەن)1(».
لە بەردەوامی ئەوەدا پالتۆ لە ڕێگای دیالۆگی سۆكراتەوە ،بااڵترین نمونەی دەوڵەت
وێنادەكات كە لەسەر مۆدێلی ڕۆح و بەشەكانیدا دروستیدەكات .پالتۆ پێیوایە
كە پاسەوانەكان زانیارییان هەیە لەسەر ئاكاری چاكە ،بۆیە دەبێت پاسەوانەكان
پارێزگاریی دەوڵەت بكەن ،لەهەمانكاتدا پالتۆ لە گۆشە نیگایەكی ئاوەزگەراییەوە
پێیوایە ،كە دەبێ ئاوەز حوكمڕانی ڕۆح بكات .پالتۆ لە دیالۆگەكانییدا هەمیشە
جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە ئەو دەوڵەتە ئیدیال/نموونەییە پێویست ناكات
لە واقیعدا هەبێت .بەاڵم كاتێك ئەو دەوڵەتە دەكرێت بە واقیع ئەوكات پێویستە
فەیلەسوفان بەڕێوەی ببەن .وێڕای ئەمەش نابێت ئەوان خێزان ،ژن و منداڵی پێكەوە
دروستبكەن.
هاوكاتیش لە هەندێ كۆپلەی «كۆمار»ەكەی پالتۆدا چەشنێك لە كۆمۆنیستێكی
ئۆتوپی دەبینینەوە .چونكە ئەزموونی دانسقەی (سپارتا) وەك دیاردەیەكی
كۆمۆنیستی ،كاریگەرییەكی زۆری لەسەر ئەودا هەبوو .لەوێ لە ئەزموونی (سپارتا)
دا ،بۆ ئەوەی منداڵ ببێتە منداڵی هەمووان ،دەبوو نەك هەر الی دایك و باوكییەوە
پەروەردە بكرێ ،بەڵكو لە باوەشی كۆمەڵگادا گەورە بكرێت .هاوكاتیش خاوەنداری
تایبەتی و بەرپرسیاریی تاكە كەسەكان ،ئەركی هەموو رەگەزە جوداییەكانی ئەو
كۆمەڵگا بوو .هەروەك دەبینین كە پالتۆ لە كۆتایی كتێبەكەیدا زۆر بە ڕاشكاوانە
و هۆشیارییەوە لە پێشمەرجێكی ئۆتوپیانەوە جەخت لە ژیانێكی چاك و بەختەوەر
دەكاتەوە ،یان ڕاستتر بڵێین «بەختەوەری بۆ هەموو هاواڵتییەكانە ،كە دەوڵەتێكی
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هونەریی ڕاستینە نابێ لە ڕێگای دابەشینی شتە ماتریالەكانەوە ئەو بەختەوەرییە
دەستەبەر بكات ،ئەوە شتێكی سوودبەخش نییە كە ئەگەر الیەنە هەستەكییەكان
چاك و شكۆمەند نەبن ،بۆیە نابێ خەڵك زەنگین و بەهێز بن»)2( .
لێرەوە مڕۆ دەتوانێت بێژێ كە ئەریستۆ لەسەر پرسی دەوڵەتێكی ئاكار چاك و
دادپەروەردا ،بە جۆرێك لە جۆرەكان ،هەمان ڕوانگەی مامۆستایەكەی ،پالتۆ ،هەیە
«ئەوەی كە لە بەراییدا ئەو هاوبەشییەی {لە نێوان مرۆڤگەل} دامەزراند هۆكاری ئەو
چاكە بااڵیە بووە ».بەاڵم جیاوازی لە نێوان پالتۆ و ئەریستۆ لەسەر پرسی دەوڵەت
ئەوەیە ،كە بەالی ئەریستۆوە دەوڵەت ئارمانجی مرۆڤە «لەبەرئەوەی لە خودی
سروشتدا هەموو دەوڵەتێك قبوڵكراوە ،هەروا چونكە خاوەندارییەتییەكی بەرایی ئەو
ئارمانجەی بەرهەمهێنا ،دەوڵەتیش ئامانجێكە بۆ ئەو بەشە سەرەكییە كەمە.
وێڕای ئەمەش خواست و ئامانج باشتریانە؛ هەڵبەتە ئارمانج و باشترین هەردووكیان
سەربەخۆن)3( ».
بەهەمانشێوە پالتۆ لە كتێبی هەشتەمی «كۆمار»ەكەیدا دەبێژێ ،كە مرۆ دەكارێ
سیاسەت بەسەر دوو بەش «زەبرو زەنگ یان خواستی ئازاد» دابەش بكات .لێ ئەو
پشتگیری لەو سیاسەتە دەكات كە بە خواستی ئازادانە بونیاتدەنرێ ،هاوكاتیش پالتۆ
ئەو سیاسەتەی كە بە زەبر و زەنگ بونیاتدەنرێ ،بە ستەمگەر/تورانی ناودێر دەكات.
وێڕای ئەمەش پالتۆ لە ڕوانگەی خۆیەوە دەستوور و قانوونە جوداییەكان پێناسە
دەكات .لە كن پالتۆدا ئەو جۆرە دەستوور و قانوونە ڕاستینانە ،كە فەرمانڕواییەك
پشت ئەستوورە بە زانیاری و ماریفە .بەاڵم لە دیدی پالتۆوە تەنیا خواییەكان
دەتوانن ئەو دەوڵەتە ئیدیالییە بەڕێوە ببەن.
هاودەمیش لە دوا دیالۆگدا پالتۆ ئەو تەرزە دەوڵەتە ئیدیالییە ڕووندەكاتەوە كە
چۆن بۆ مرۆڤەكان بە واقیعی گەاڵلە دەكرێت و بەرجەستە دەكرێتەوە .ئەوەی كە
پالتۆ باسی لێوە دەكات ئەوەیە ،كە دەبێ ،وەك ئارمانجێك ،ئەو واقیعە لە دەوڵەتدا
خۆی بەرجەستە بكاتەوە .بۆیە پالتۆ وەك رەشنووسێك ئەو دەوڵەتە دادەڕێژێ،
كە لەوێدا دەبێ فەیلەسوفەكان فەرمانڕەوایی بكەن .بۆیە لە ڕوانگەی پالتۆوە ئەوە
پێداویستییەكی گرنگە ،چونكە مرۆڤەكان پێویستییان بە كۆمەكی و هەرەوەزی
یەكتر هەیە .لە گۆشەنیگای ئەو پێویستییەڕا «وێدەچێ هەم بەالی پالتۆ و هەمیش
بەالی ئەریستۆوە ئەركی هەرە سەرەكی دەوڵەت ئەوە بێ كە گەرەنتییەكی بااڵ
هەبێ بۆ ئەوەی بتوانێت ژیانێكی ستاندار بۆ هاواڵتیان دەستەبەر بكات یان كەرەسە
ماددییەكان فرەوانتر بكات .دەوڵەت بەر لە هەموو شتێك ئامڕازێكە كە مۆراڵی
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مرۆڤەكان خەمڵیو و باشتر بكات)4( ».
كەچی لە ڕوانگەی ئەریستۆوە ئەو چەشنە بناخەڕێژییەی دەوڵەت كە لە ئارمانجە
بااڵیەكەیدا گومان لە بەدیهێنانی دەكردرێت ،بۆیە خودی ئەو دەوڵەتە لەگەڵ خۆیدا
گۆڕ بۆ خۆی هەڵدەكەنێت .بەاڵم ئەوەی كە پێیوایە كە دەوڵەت بەر لە هەموو شتێك
داكۆكیكارێكی هاوبەشە لە نێوان مرۆڤەكاندا ،ئەوكات ئەو داكۆكیردنە هاوبەشەی
هاواڵتییان ،لە شەڕیشدا بن دەتوانێت بمێنێتەوە و گەشە بكات ،لێ كاتێك ملمالنێیەكە
كۆتایی هات ئیتر ئەو یەكگرتنە كۆتایی دێت .لە ڕاستییدا ئەو دیدەی ئەریستۆ ،وەك
لێزیادكردنێك لە دیدەكانی مامۆستایەكەی ،خاڵێكی سەرنجكێشە لە ژیانی سیاسی
ئەمڕۆ كوردان و داكۆكیكردنییان لەو حكومەتە نادادپەروەرەی كوردستانی خواروو.
وەك دەزانین كوردانێكی زۆر لە هەڵبژاردنەكاندا بە دەنگدان پشتگیریی ئەو دوو
حیزبەیان كرد ،هۆی ئەو دەنگدان و داكۆكیكردنە هاوبەشەی نێوان كوردان لەو دوو
حیزبە ،لەبەر خاتری ئەو دوو حیزبە نەبووە ،بەڵكو لە هەستی ئەوە سەرچاوەی
گرتووە ،كە گوایە لەالیەن عەرەبەوە خاكی كوردستان و مافە نەتەوایەتییەكانی لە
ژێر هەڕەشە دان .وەلێ هەروەك بەرە بەرە هەستی پێدەكرێت كە دوای كۆتاییهاتنی
ئەو هەڵبژاردن و شەڕە ملەی پۆست وەرگرتنە لە حكومەتی ناوەندی ،ئەو هەستی
داكۆكیكارییە هاوبەشەی هاواڵتیانی كوردان ،بەرەو لێكدابڕان و ساردی دەچێت.
بۆ ئەوەی كە ئەو دەوڵەتە ئیدیالییەی كە لە خەمی بەرهەمهێنانی هاواڵتیانی ئاكار
چاكە دایە مكومتر بێ ،ئەریستۆ لە كتێبی سێیەمییدا ،بە پێچەوانەی پالتۆ ،هەوڵدەدا
بەرچاوتر ئەو دەوڵەتە ئاكار چاكە بەرەو پێشەوە ببات« :دەوڵەتێكی هاوبەش
بەشی كاروباری ناو ماڵ و خانەوادەكان لە ژیانێكی چاكدا بە خەڵك دەبەخشێت
و ئارمانجی ژیانێكی خەمڵیو و سەربەخۆ دەگرێتە بەر .ئەو شتانە ئاكامگیرییەكە
لە دۆستایەتی ،چونكە ویستی ژیانێكی هاوبەش دۆستایەتییە .)5(».لەو دیدەڕا
ئەریستۆ سێ جۆرە شیان بۆ پێكهێنانی دەوڵەتێك پێشنیاز دەكات :هەڵبژێردراو،
ئەرستۆكرات و دەوڵەتی هاواڵتیان .هاوكاتیش لەبەرانبەر ئەو جۆرە دەوڵەتانەدا سێ
چەشنە دەوڵەتی دژ هەیە ،ئەوانیش :ستەمگەر ،ئۆلیگاركی/تاكڕەو یان دیكتاتۆر
و دیموكراسیین )6( .لێ تیۆری دەوڵەتی ئیدیال و نمونەیی ئەریستۆ بریتییە
لە دەوڵەتی هاواڵتییان ،كە بە حوكمڕانییەكی دیموكراسییانەوە دەكارێ ژیانێكی
هاوبەشی بەختەوەر بۆ هاواڵتییانی فەراهەم بكات.
ئەریستۆ لە بەشی حەوتەمین و هەشتەمینی «سیاسەت»دا لەسەر فەڕمانرەوایەتییەكی
چاك دەپەیڤێ كە چۆن وەك پێویستییەك لە پێوەندی لەگەڵ ژیانێكدا خۆی
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نمایشدەكات .لێرەدا ئەریستۆ بەمجۆرە ئەوە ڕووندەكاتەوە «باشترین دەوڵەت بە
دامودەزگایەك بەڕێوە دەبردرێ كە زیاترین توانا بۆ سەركەوتن/بەختەوەری تەرخان
دەكات ..كە ئەوە شتێكی بەڵگە نەویستە هەموو لە پێناو ژیانێكی بەختەوەر و
سەركەوتوودا تێدەكۆشن )7(»...بەاڵم تیۆری دەوڵەتە ئیدیالییەكەی ئەریستۆ لە
دەوڵەتی هاواڵتییاندا دەستەبەر دەبێت.
دەكرێ زۆر لە حوكمڕانەكانی ئەمڕۆی جیهان كە بانگەشەی بنەمای هاواڵتیبوون
دەكەن ،كەچی هەر ئەو حكومەتانە لە پرۆسەی پیادەكردنی ئەو بانگەشانەدا ،لە
ڕێگای ئایدۆلۆژییەكی لێكێشراودا یاری بە مافەكانی هاواڵتیان دەكەن .لە دواجاردا،
بەشێكی زۆر لەو هاواڵتییانە كە سەر بە نەژاد و رەگەزێكی تری نەتەوایەتیی
و ئاینین ،لە بندەستی ئایدۆلۆژی نەتەوەی باڵدەستدا مافە نەتوایەتییەكانییان
پێشێل دەكرێت .ئەمڕۆ نمونەی دەوڵەتی توركیا و زۆرێك لە دەواڵتانی دیكەی
ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵتیشدا شایەتحاڵی ئەو سیاسەتە چەواشەكارەن .شایەنی باسە،
هزرڤانی ئەڵمانی رەگەز جوولەكە ،هەنا ئارێند ،ڕاڤەگەلێكی سوودمەندی لەسەر ئەو
بوارە پێشكەشكردووە ،بەندەش لە وتاری «مرۆڤ/فەلسەفە ئاژەڵێكی سیاسییە»،
كەمێك لەو ڕاڤانەی ئارێندەی شرۆڤە كردووە ،بۆیە لێرەدا ،بە هۆی دەستپێوەگرتنی
پرەنسیپی چڕایەتیمەوە بۆ ئەم بابەتە ،نیازم نییە لەسەر ئەو بیرۆكانەی هەنا ئارێند
بپەیڤم.
هەر چۆنێك بێت ،وەك دەزانین ،بەر لەوەی كە ئەریستۆ باسی ئامانجی ئاكاری
چاكە بكات ،پالتۆ لە «كۆمار»دا جەختی لەسەر ئەوە كردۆتەوەكە باشتركردن و
پایەداركردنی مرۆڤ یەكێكە لە گرنگترین ئەرك و ئامانجی دەوڵەت .هەروا پالتۆ
لە «كۆمار»دا پێمان دەڵێ كە قانوونەكان «لە چوارچێوەیەكی گشتییدا مافێكی
یەكسان و هاوبەش بە كۆمەڵگا» دەبەخشن .هاوكاتیش پالتۆ پێیوایە كە لەو
كۆمەڵگایەدا دەبێت «ئازادی ،هاوڕێیایەتی و بیروبۆچوون» هەبێت« .بۆیە فرچكدان
و پەروەردەكردنی هاواڵتییان دەكەوێتە سەر شانی بەڕێوەبەر و بەرپرسانی دەوڵەت
و گرنگترین ئەركی ئەوانە ئەوەیە كە مرۆڤەكان فێری ئاكار و كردەی چاكە ،ویژدان
بەرز و بەختەوەریی بكەن )8(».لە دیدی پالتۆوە دەوڵەتێكی دادپەروەر واتای
تەندروستی دەگەیەنێت ،كەچی دەوڵەتێكی نادادپەروەر واتای نەخۆشی دەگەیەنێت.
هاوكاتیش لە كن پالتۆ ئازادی و دیموكراسی لە دەوڵەتێكدا گرنگترین مانا دەگەیەنن.
دیموكراسی بریتییە لەوەی كە مرۆڤەكان دەخ��وازن ئازاد بن .ئازادیش واتا لەو
دەوڵەتە دیموكراسییەدا مرۆڤەكان بتوانن بە شێوەیەكی بێ لەمپەر گوزارە لە جیهانی
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خۆیان بكەن .یان بە واتای پالتۆ كاتێك ئەو ئازادییە بەرجەستە دەبێتەوە كە «بەو
پەڕی ڕاشكاوییەوە كۆیلەكان وەك كۆیلەدارەكان هەمان ئازادییان هەبێت و پیاو و
ژنان وەی یەكتر سەیر بكرێن)9( ».
بەهەمانشێوە ،لە ڕوانگەی ئەریستۆوە ئارمانجی دەوڵەت سەركەوتنی هاواڵتییانە؛ واتا
هاوئاهەنگیی لە نێوان تاك و گشتییدا بە كارایی رەچاو بكرێ .چونكە دەوڵەت ئەرك
و كار و بارێكی هەموو هاواڵتییانە .لەوێدا گشت كارە كۆمەاڵیەتییە هاوبەشەكان
ئارمانجێكیان هەیە .لێرەدا دەوڵەت بااڵترین شێوەیە لەو هاوژیانە كۆمەاڵیەتییەدا،
بۆیە دەبێ لەو كۆمەڵگایەدا بەختەوەریی و چاكە لە بااڵترین شێوەدا بەرجەستە
ببنەوە .چونكە مرۆڤ هەر لە سەرەتاوە ئەوەی هەڵبژارد كە لە ژیانێكی هاوبەشی
مۆراڵیدا لە پەیوەندییەكی هاوڕێیانەدا لەگەڵ مرۆڤەكانی دیكەدا بژی.
وەك دیارە هەم بۆ پالتۆ و هەمیش بۆ ئەریستۆ ،دەوڵەتێكی چاك دەتوانێ هاوكاری
لەگەڵ مرۆڤەكان بكات ،ئەمەش بۆ ئەوەی مرۆڤەكان پێكڤە لەگەڵ دەوڵەتدا ئەو
ئەركانەی كە لەسەر شانییانە ئەنجامیبدەن.
لە كۆتاییدا دەخوازم بێژم ،كە پالتۆ و ئەریستۆ زۆر لەو دەسەاڵتدار ،سیاستوان،
ڕۆناكبیر و هزرمەندانەی ئەمڕۆ دیموكراسیتر و خەمخۆرتر ب��وون ،ه��ەروا زۆر
ڕاستگۆیانەتر ،دوور لە ئایدۆلۆژییەكان ،لە خەمی ئەوە دابوون كە هاواڵتییان بتوانن
چاالكانە لە پرۆسەی دەوڵەتدا بەشدار بن و مافە رەواكانی خۆیان پراوە بكەن.
مایەی تێڕامانە ،كە لە سەرتاپای كەڵچەر و جیهانبینی گرێكی كۆنینە و بە
تایبەتیش لە كن پالتۆ و ئەریستۆدا ،چەمكگەلی وەك «بەختەوەریی»« ،ئاكاریی
چاكە»« ،ویستی سەركەوتن»« ،ئێتیك»« ،هارمۆنییەكی سروشتی لە نێوان كۆی
هاوواڵتییان و دەوڵەتدا»؛ لە زمانی گریكی كۆن و فەلەسەفەی گریكیدا ،گشت
ئەو چەمكەگەلە ،لە دەستەواژەی «ڤیرتۆ»دا چڕ دەبنەوە ،بەها و پێوانەیەكی
گرنگیان هەیە .چونكە خودی ئەو خواست و پێداویستییانەن كە وەك بنەمایەكی
سروشتیی ،گەوهەری مرۆڤایەتییان پێكهێناوە ،هانی ئەو مرۆڤە دەدەن لە پێناو
بەرجستەكردنەوەی ئارمانجەكەیاندا ،كە مەبەست و مانای گەڕان بە دوای سەروەریی
ناوەكیی ،ڕۆحییانەی هەبوونیەتی مرۆڤ دەگەیەنێت ،لە ژیانێكی هاوبەش لە شێوەی
دەوڵەتێكدا ،یەكبگرن .لەم ڕوانگەیەوە ،ئەگەر حوكمڕانی دەوڵەتێك نەیتوانی ئەو
ئارمانجە هاوبەشەی هاواڵتییەكانی بەرجەستە بكاتەوە ،ئەوە لە دواجاردا ،نە ئەو
حوكمڕانە بەختەوەر و سەركەوتوو دەبێ و نە هاواڵتییەكانیشی.
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كەواتە ئەوەی كە دەتوانێ دەوڵەتێكی سەركەوتوو بونیات بنێت ،ئەوە هاریكاریی
و هەرەوەزیی هاواڵتییە چاكەكانە ،نەك حوكمڕان و دارودەستەیەكی مشەخۆر و
گەندەڵ.
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هیومانيزم ،ماسکێک لەدڕندەییەوە بۆ
ژێرزەمینەکانی کەلتوور
           
ئیسماعیل حەمەئەمین
هیومانیزم وەک چەمک و دنیابینی ،خەمێکی گەورەی مرۆڤە لەگەڕانیدا
بەدووی جەوهەری ئینسانی خۆیدا ،گەڕانێکی ئۆدیسۆسیانەیە بەدووی
سوبێکتدا ،بەدووی خودی خۆی لەنێو دنیادا ،هیومانیزم بوونە لەنێو
دنیایدا .هیومانیزم هەمیشە لەژێر زەمینەکانی كةلتووری كۆمەڵگاکاندا
بەدووی خۆیدا دەگەڕێت و لەسەر بنەما كةلتوورییەکان خۆی فۆڕم
دەکاتەوە .هیومانیزم ئەو دۆزە ئاڵۆزەیە کەبوونی (زاین sein(/لەسەر
وەستاوە ،بوونی ئێمە وەک ئینسان لەنێو دنیایەکی دڵڕەقدا ،بوونی
ئێمە لەنێو باخچەی ئاژەاڵنی مرۆڤدا ،ئەو مرۆڤانەی لەوەحشەتگەراییەوە
بەرەو باخچەکانی مرۆڤ ڕامکراون و ژیانیان لەنێو باخچەی ئاژەاڵنی
مرۆڤەکاندا بەپێی یاساکانی باخچەکەیە ،بەجۆرێک کە دەوڵەت و
دەزگاکانی تەندروستی و ژمێریاری و فەرمانبەرەکانی کۆنتڕۆڵکراو
بەڕێوەی دەب��ەن .مرۆڤ ئەو بوونەوەرە نامۆیە ب��ەردەوام بەدووی
خودی ئینسانی خۆیدا دەگەڕێت ،جۆرێک گەڕانە بەدووی (خودێکی
پەرتبوودا) لەنێوان حەزکردنێک بەوەی بازاڕیانە و وەحشیگەرانە
پەالماری دنیا بدەین ،بۆئەوەی لەڕیزی بەهێزو سەرکەتووەکانی ژیاندا
بین و لەنێوان ئەوەی مرۆڤبوونی خۆمان بدۆزینەوە .لەنێوان تەماع
و چڵێسیدا لەسەر لیستی ونکردنی بوونی مرۆییمان و بوونمان وەک
مرۆڤدۆستێک هەمیشە لەکێشەداین ،ئێمەی مرۆڤ هەمیشە بەدەست
مرۆڤبوونمانەوە دەناڵێنین .مرۆڤبوون بەدیوویکی تردا ئەو باجە
قورسەیە کە سوکرات جارێک گوتوویەتی (باشترە زوڵم بچێژی وەک
لەوەی زوڵم لەخەڵک بکەیت) ،لەسوکراتەوە کە لەسەر زاری پالتۆنەوە
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گێڕاویەتەوە ،فێردەبین ،باشتر وایە ئەو خودە بین کە پابەندین بەهیومانبوونی
خۆمانەوە وەک لەوەی دوور لەهیومانیبوونی خۆمان پڕ بکەین بەدنیادا .سوکرات
نمونەی ئەو کەسەیە کەهیومانی بوونی خۆی پێش هەموو شتێک خستبوو ،لەبازاڕەکانی
ئەسینادا دەسوڕایەوە و ئەرکی خۆی لەوەدا دەبینییەوە خەڵکی هۆشیار بکاتەوە،
لێرەوە هۆشمەندی بەڕای من بەشێکی گەورەی هیومانیبوونمانە ،ئەو هوشیارییە
لەڕۆمدا شێوازێکی تری وەرگرت کەدوایی دێنەوە سەری .ئیدی دۆزینەوەی (ڕۆحێکی
بااڵ) بەشێکی تری ئەو گەڕانەیە بەدووی مرۆڤدا .مرۆڤ لێرەو مرۆڤبوون لەشوێنێکی
تر ،مرۆڤ لەنێو جەنگەکاندا و مرۆڤبوون لەنێو ئاشتیدا ،مرۆڤ لەتیژکردنەوەی
ملمالنێیەکان و مرۆڤبوون لەنێو لێبوردەییدا ،مرۆڤ لەنێو تەماعدا و مرۆڤبوون لەنێو
زوهدیەتدا .مرۆڤ لەنێو خودی خۆیدا وەک ئاژەڵێکی ڕامنەکراو ،مرۆڤبوونیش وەک
ڕامکراوێکی هۆشمەند ..بەمشێوەیە لەنێوان مرۆڤ و مرۆڤبوونماندا دنیایەک لەگرفت
و ئاڵۆزی خۆی ڕادەکێشێت.
لەم پەرەگرافەی سەرەوە ئەوەندە لەهیومانیزم تێدەگەین ،کە گرفتێکی گەورەیە و
ئیشکالیەتێکە تالەناوچوونی جەستە ژیانی ڕۆحیمان هەڵدەسوڕێنێت ،لەوەش تێدەگەین
کەمرۆڤبوون و هیومانی بوون وەک ئازادی وەهایە پڕ ئازار و کێشەیە .بەاڵم پێش
ئەوەی بچینە نێو گرفتەکانی هیومانیزم باشتر وەهایە سەرەتایەک بۆ ئەم نووسینە
دابنێین لەپێناسەکردنی چەمکی هیومانیزمەوە دەستپێبکەین ،کە وەک چەمێکی
ڕۆژئاوایی و لەئانتیکاوە (گریکی کۆن) ئاماژە بۆ بوونی مرۆڤ دەکات وەک بوونێک
نەک تەنها بوونەوەرێک ،وەک بوونێک و لێرەبوونێک (دازاین  )Dasein/کەکردەی
بوونی خۆی لەئینسانیبوونی خۆیدا دەدۆزێتەوە .گرنگترین توخمی هیومانبوومان
بەختەوەریە ،کەدەبێت مرۆڤەکان بەختەوەربن و بەختەوەری بۆ هەمووان بخوازین،
کەرامەت پارێزراو و لوتبەرزی مرۆڤدۆستانەمان پەیوەندی ئێمە بێت بەدنیای دەرەوە.
هیومانیەت لەوشەی التینی (    )Humanبەمانای مرۆڤ دەگەیەنێت ،هاتووە.
هومانیزم ئامانجی دۆزینەوەی وجودی مرۆڤە لەمرۆڤبوونیدا ،ئەم کردەیە پێیدەگوترێت
(هیومانیزم/هومانیتێت) .ئەم ئەرکە چیرۆکی مرۆڤە لەهەموو پەیوەندییەکانیدا لەگەڵ
دنیای دەرەوەی خۆیدا ،هومانیزم لەجەوهەردا گەڕانێکی وجودیانەیە بەدووی خودێکی
مرۆڤدۆستانەدا ،کە هەروا بەئاسانی مرۆڤەکان ناگەنە بەردەم سنوورەکانی ،هیومانیزم
كةلتوورێکی بااڵی ڕۆحێکی ئینسانی گەورەیە ،مرۆڤ لەنێوان وەحشیگەرایی و
دەسەاڵتخوازی و تەماع و چڵێسیدا ،لەنێوان ئاژەڵێکی وەحشی و مرۆبووندا بەدووی
خودی خۆیدا دەگەڕێت ،پرسیاری سەرەکی ئەبەدی هیومانیزم ئەوەیە :مرۆڤ کێیە؟
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مرۆڤبوون چییە و چۆن دەگەینە جەوهەری مرۆڤبوونمان؟! بەگەڕانەوە بۆ فەلسەفەی
گریکی ،فەیلەسوفێکی وەک (پڕۆتاگۆراس) ئەو فەیلەسوفەیە کە بڕوایەکی بەهێزی
بەمرۆڤ بووە ،مرۆڤی وەک پێوانەیەکی دنیا سەیرکردووە ،بۆ ئەو وەک فەیلەسوفێکی
یۆنانی پێش سوکرات ،لەو بڕوایەدا بوو کەمرۆڤ پێوانەی دنیایە ،ڕستە بەناوبانگەکەی
کە بەهۆمۆ مەنسورا  Homo- Mensuraناسراوە دەڵێت :مرۆڤ پێوانەی هەموو
شتەکانە ،ئەوانەی هەن وەک بوون و ئەوانەشی نین وەک بوون ...لێرەوە هیومانیزم
لەپێش سوکراتەوە مرۆڤ دەکات بەپێوانەکاری دنیای دەرەوەی خۆی ،پرۆتاگۆراس
خودی مرۆڤ وەها دەبینێت کە دروستکردنی مەعریفە و زانینە ،لەبەرئەوە دنیای
دەرەوەی دەرەوە بەپێوانەی مرۆڤ پێوانە دەکات .ئەم ڕستە بەناوبانگەی ئیشکالیەتی
شتەکان و دەرکەوتنیان ،بەمانای شتەکان دەرکەوتنیان ل��ەڕووی بینینی منەوە
دیاریدەکرێت نەک وەک ئەوەی لەدەرەوەی خۆی هەیە ،بەجۆرێکی تر ئەم ڕستەیە
لێکبدەینەوە دەتوانین بڵێین کە (جیهانی ئێمە جیهانی پێوانەکارییەکانی مرۆڤە...
پڕۆتاگۆراس لەوبڕوایەدایە کە دنیای دەرەوە پێوانەکاری مەعرفی و زانینی ئێمە نییە،
بەڵکو ئێمە ،بیروڕای ئێمەی مرۆڤ پێوانەیە).
Protagoras، Der Mensch alle Maß der Dinge، eine
 Vortrag von Dr. Philip Florian Roth، S5بڕوانە:
لێرەوە سوبێکت ،خود ،پێوانەی دنیایە ،لێرەوە لەپێش سوکراتەوە ڕستە بەناوبانگەکەی
پرۆتاگۆراس بەردی بناغەی هیومانیزم دادەنێت ،بەوەی کە گەڕانەوە بۆ پێوانەکاری
مرۆییانە ،مانای ناسینی ڕاستەقینەیی دنیای دەرەوە دەگەیەنێت .بەشێوەیەکی تر
ئەم ڕستەیەی پرۆتاگۆراس لێکبدەینەوە ،لەوە تێدەگەین کە مرۆڤ لەچەقی دنیادا
وەستاوە ،خودی مرۆڤ لەنێو خودی خۆیدا و بۆ خۆی ،دنیای دەرەوە تەفسیر دەکات.
من هەمیشە گوتوومە دنیا ئەوکاتە هەیە کەمن بیری لێدەکەمەوە ،کەواتە بوونی جیهان
بەبوونی منەوە بەندە .پڕۆتاگۆراس ئەو ئیشکالیەتە هیومانیەی لەمێژووی فیکری
فەلسەفیدا هاروژاند ،بەجیاوازی ڕاڤەکردنی ئەم ڕستە بەناوبانگەی پڕۆتاگۆراس ،ئەوەی
دەمێنێتەوە ئەوەیە کە مرۆڤ وەک چەقی دنیا و شتەکان سەیربکەین .هیومانیزم
لەئانتیکاوە باس لەمرۆڤ دەکات وەک چەقی دنیا لەبەرامبەر خواوەندەکان و جیهان.
لێرەوە مرۆڤ وەک سەرچاوەی زانین ،مرۆڤ وەک چەقی دنیا ،مرۆڤ وەک خودێکی
سەربەست ،نەک هەر لەنێو گوتاریکی فەلسەفیدا دەمێنێتەوە ،بەڵکو پەیوەندی
مرۆڤ بەدەسەاڵت و دەسەاڵتخوازی و دەستبەسەراگرتن و دوژمنکاری لەچوارچێوەی
هیومانیزمیدا تاوتوێدەکرێت ،ئەوەی هومان نەبێت ،ئەوەی ئینسانی نەبێت پێوانەکاری
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ڕاستەقینەی خۆی لەدەستدەدات ،ئەمەش یەکێکە لەدۆزەکانی قسەکردن لەدەسەاڵت
وەک فۆڕمێکی بەڕیوەبردنی كۆمەڵگا مرۆییەکان .لەم سەرەتایەوە نێزیکدەبینەوە
لەکتێبەکەی فەیلەسوفی ئەڵمانی (پیتەر سڵۆتێردایک) دەربارەی هیومانیزم لەم
کتێبەدا لەگەڵ هایدگەردا گفتوگۆدەکات ،ئەم کتێبە یەکێکە لەنووسینە گرنگەکانی
سڵۆتێردایک ،ئەم کتێبە لەبنەڕەتدا نووسینێک بووە کەلەشاری (بازل) سویسری
لەالیەن سڵۆتێردایک لە  15.06.1997خوێندراوەتەوە ،کۆنگرەیەک بووە دەربارەی
گرفت و فۆڕمە(هەنووکەییەکانی هیومانیزم) لەئێستادا .بەاڵم ئەم نووسینە جارێکی
تر لە ڕۆژنامەی زەمەن ()Die Zeitی ئەڵمانی لە  23.09.2011باڵو دەبێتەوە،
لەدوایدا لەبەر گرنگی بابەتەکە جارێکیتر لەفۆڕمی کتێبێکدا باڵودەبێتەوە .کتێبەکە
لەژێر ناونیشانی گوتارەکەیە کە لەالیەن دەزگای باڵوکردنەوەی سورکامپ بەناوی
(ڕێسایەک بۆ باخچەی مرۆئاژەڵیەکان ،وەاڵمدانەوەی نامەیەکی هایدگەر دەربارەی
هیومانیزم) لە 1999باڵودەبێتەوە.
بڕوانە:
Peter Sloterdijk، Regeln für den Menschenpark: Ein
Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den
)Humanismus (edition suhrkamp
لەم نووسینەدا هەوڵدەدەین خوێندنەوەیەک بۆ هیومانیزم بکەین لەڕوانگەی
خوێندنەوەی کتێبەکەی سڵوتێردایکەوە.
خوێنەری نادیار
(لەڕاستیدا دەبێت وەها لەجەوهەری هیومانیزم تێبگەین ،سێکتێکە ،جڤاتێکە ،یان
یانەیەکی فانتازیایە ،کۆمەڵێک خەوبینەرن ،کە قەدەرێکی سۆلیدارێتی کۆیان دەکاتەوە.
سۆڵیدارێتی ئەوانەیە کە نوخبەیەکن لەخوێنەران و ئەوانەن توانای خوێندەواریان
هەیە..ه.س.پ .ل )١٠سڵۆتێردایک لەو بڕوایەدایە کەخوێنەری نادیار ئەو بەشەگرنگەی
گەمەی نووسینە کە هەمیشە تێکستەکان بۆ ئەوان ئاڕاستەکراوە ،دەقەکان بۆ ئەو
خوێنەرە نادیارەیە کە لەهەر شوێنێکی دنیادا بێت تێکست دەخوێنێتەوە و تەفسیری
دەکات ،خوێنەری نادیار بەم پێیە وەرگری ئەو نامە نێردراوەن ،کە نووسەرەکانیان
نازانن وەرگرەکەی کێیە .كةلتووری ڕۆژئاوایی لەسەر ئەو دەقانە دام��ەزراوە کە
فەیلەسوفە یۆناییەکان لەڕێگەی نامەبەر و کاتیبەکانەوە دەیاناردە ڕۆما ،لەئیتاڵیا
ئیمپراتوۆریەتی ڕۆما وەرگری ئەو نامە نێردراوانە بوون کە لەفەیلەسوفە گریگەکانەوە
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دەنێردرا .ئەو تێکستە فەلسەفیانەی دەهاتن دنیایان تەفسیر دەکرد ،بێگومان بۆ
خوێنەرە نادیارەکان نێردرابوو ،لێرەوە گەمەی ئەبەدی نێوان تێکست و خوێنەر،
گەمەی نووسەرە لەگەڵ خوێنەرە نادیارەکانیدا .لەم سەرەتایەوە سڵۆتێردایک لەو
بڕوایەدایە کە پرۆسەی خوێندنەوە ،سەرەتای ئەو بڕوایە بوو ،کە ئەلفاباتیزەی ،یان
بەمانایەکی تر خوێندەواریکردن ،مانای هیومانیزمی دەگەیەنێت ،مادامەکی هیومانیزم
مانای هاوڕێیەتیە لەگەڵ وشە و تێکستەکان( ،لەزەمەنی سیسرۆ   Cicroهیومانیزم
بەمانا فراون و دیاریکراوەکەیەوە پابەندە بەئەلفاوباکردن) ه.س.پ .ل٧
هیومانیست لەم ڕوانگەیەوە لەگریکەوە بۆ ڕۆم ئەو کەسانەن کە خوێندەوارن ،ئەوانەن
کە خوێنەری نادیاری تێکستە فەلسەفییەکانین ،ئەوانەن کە دەتوانن دەقەکان
دەخوێننەوە .ئەم ڕایە تائێستا ڕوانینی گشتی بەشێکی زۆری كۆمەڵگاکانە ،بەوەی
ئەو كۆمەڵگایانەی کە ئاستی خوێندەواریان تێدا نزمە ،توندوتیژی دەرگاکانی خۆی
لەسەر وااڵکردوون ،ئەم تێزە هەمیشە لەوبڕوایەدا بووە کە ئەلفابکردنی كۆمەڵگاکان
پابەندە بەهیومانیزەکردنی کۆی كۆمەڵگا ،كۆمەڵگا لەم تێزەدا پابەندە خوێندەواری
وەک بەشێکی گرنگ لەدروستکردنی قەوارەیەکی هیومانی ،ژیاریەک لەڕوونمای
خوێندەواریەوە ،مرۆڤدۆستی تێدا لەئاستێکی بااڵدایە .ئەم ڕوانینە کالسیکییە قسە
زۆر هەڵدەگرێت و یەکێکە لەو پارادۆکسانەی ناتوانێت بەئاسانی قەناعەتمان پێ بکات
و لەدوایدا دێینەوە سەری.
خوێنەرە نادیارەکانی تێکستەکانی فەیلەسوفە یۆنانییەکانی وەک پالتۆن و سوکرات
و پرۆتاگۆراس و ئەرستۆ و ئەوانیتر ،شانۆکانی هۆمێر و سۆفۆکلیس و چیرۆکی
خواوەندەکان ،تەواوی تێکستەکانی پالتۆن لەمەڕ دەوڵەت و مرۆڤ و ئەخالق و
کارکردن لەالیەن خوێنەرە نادیارەکانی ڕۆم��اوە جێگەی گفتوگۆ و تەفسیرکردن
بوون ،لێرەوە خوێنەوارەکانی ڕۆما ،ئەو نوخبەیەن کە توانای خوێندنەوەیان هەیە،
وەک خوێنەری نادیار تەواوی شارستانیەتی ڕۆمانیان لەسەر ئەو بنەمایە داڕێژا ،کە
لەدواتردا فەلسەفەی یۆنانی لەالیەن خوێنەرە نادیارەکانی ڕۆماوە دەبێتە بنەمای
ئەقڵی دەوڵەتی و فەلسەفەی گشتی هەموو ڕۆژئاوا .من پێموایە ئەو بیرۆکەیەی
لەپشت ئەم تێزەی سڵۆتێرادیکەیەوە ئەوەیە ،کە تێزی هیومانیزم و دامەزراندنی
ژیاری ڕۆژئاوایی و پێکەوە گرێدراون ،بەوەی تیکستی یۆنانییەکان و خواوەندەکانیان
پێش مەسیحیەت و دوایش تێکستەکانی کتێبی پیرۆز ئەو تیکستانەن دەم و چاوی
دەسەاڵتی كةلتووری ڕۆژئاواییان دیاریکردووە ،لێرەوە قسەکردن لەسەر نوخبەیەکی
خوێندەوار قسەیەکە لەسەر نوخبەیەکی دەسەاڵتخواز بەمانا فۆکۆییەکەی ،سڵۆتێردایک
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لەم تێزەدا کاریگەرە بەفۆکۆ بێیەوەی بەیەک وشە ئاماژەی پێبدات ،یاخود لەوانەیە
ئەم تێزە پشتە وێنەی تێزی هیومانیزم بێت وەک نوخبەیەکی خوێنەوار کە بەردەوام
لەژێر ماسکی هیومانیزمیدا دەسەاڵتێکی كةلتووری فراوندەکەن کە لەدواجاردا دەبێتە
بەشێک لەدەسەاڵتێکی سیاسی و میلیتاریستی .میلیتاریزم لەزەمەنی سیسرۆوە،
لەزەمەنێکدا کاتێک ئیمپراتۆری ڕۆما دەیویست دیموکراسیەتی سینات لەناو بەرێت
بەوەی لەشتادیۆنە(یاریگا) گەورەکاندا پاڵەوانەکان دژی یەکتر دەچوونە بازنەی
کوشتنەوە ،ئەوەی دەیباتەوە جارێکی تر دەکوژێتەوە و جەماوەری تەماشاکاریش
چەپڵەیان بۆ لێدەدەن و چێژی لێدەبینین ،بەمەش لەجیاتی خوێندنەوەی کتێبەکان،
لەجیاتی دەسەاڵتی خوێندەوارەکانی نێو سینات (پەرلەمان) ،کەداوای پاراستنی
ڕۆمایان دەکرد لەڕێگەی حوکمێکی دیموکراسی نوخبەوی ،ئاوەها ئیمپراتۆر شیوازێکی
تر لەكةلتووری جەماوەری ،كةلتووری مێگەلی کۆمەاڵیەتی دەخاتە گەڕ لەدژی
خوێندەوارەکان ،بەمشێوەیە كةلتووری جەماوەری هەڕەمەکی ،لەدژی خوێنەری
کتێبەکان لەکارادا بوو ،کتێب لەدژی چێژی کاڵ و کرچی بازاڕی جەماوەری ،لەم
ڕوانگەیەوە (ئەوەی خوێندەوارەکانی ڕۆما بەهیومانیزم ناویان دەبرد ،نەدەتوانرا
مەزندە بکرێت ،بەبێ زوهدیەت و سکهەڵگوشین نەبێت لەدژی كةلتووری جەماوەری
کەلەو نمایشە خوێناویانەدا خۆی بەرجەستەدەکرد..ه.د.پ .ل .) ١٨هیومانیزم بەم
مانا کالسیکیەی ،دوورکەوتنەوەیە لە كەلتووری جەماوەری کەچێژ لەئاستێکی نزمدایە،
ئەمڕۆش هەمان کێشە لەئارادایە بەوەی میدیای جەماوەری کەتەنها بەدووی مێگەلی
کۆمەاڵیەتیەوەیە ،ڕۆژنامەکان تەنها هەواڵی حەیاچوونە سیاسی و ئەخالقییەکان
باڵودەکەنەوە ،هەواڵی ئەستێرەکان و کلیبە جەماوەرییەکان ،مۆبایلە شیعر و شیعری
کاڵ و کرچ و ڕۆژانەیی بێ بەهای ئەدەبی و زۆر گۆڤار و باڵوکراوەی تر ،ڕووی
گشتی میدیای جەماوەریە .تەلەفزیۆنەکان لەهەموو دنیادا بەدووی ڕاکێشانی بینەری
زۆرن ،بەجۆریک دەتوانین وەک ئەو ستادیۆنە سەیری بکەین کە گالدیاتۆرەکانی
(پاڵەوانبازەکان) ڕۆما لەگەڵ پڵنگ و دڕندەکاندا دەکەوتنە زۆرانبازییەوە ،دیمەنی
خوێناوی و کوشتن و چێژبینین لەزەمەنی ڕۆماوە تائێستا بەردەوامە ،بەاڵم شێوازەکان
و فۆڕمەکانی گۆڕاوە ،ئێستا هەمان فۆیریسم و تەماشا چێژە کەلەسەر ڕووبەری مۆبایل
و یۆتۆب و تەنانەت فەیسبووکە کە دیمەنە ناشیرین و سەرسوڕهێنەرەکان دەبینین.
لەئێستادا ئەوە زۆرانبازی نێوان کتێب و كەلتووری جەماوەرەی بەردەوامی هەیە،
لەپشتیەوە کۆمپانیا و سیاسەت و حکومەتەکان وەستاون ،ئەوانە ئەو ئیمپراتۆرە
نوێیایەن کەلەپشت بازنەکانی چێژی گشتیەوە وەستاون ،بێگومان لەدژی کتێب و
214

نوخبەی خوێندەواری جیدی ،لەدژی ئەوانەی نامەی حەکیمانە دەنێرن بۆ خوێنەرە
نادیارەکانیان .لەزەمەنی ڕۆمادا کاتێک یەکێک لەخوێندەوارەکان تەماشای زۆرانبازی
وەهای بکردایە ،لەدوایدا هەستیدەکرد لەهیومانیەتی خۆی دوور کەوتەوە ،هیومانیزم
بەم پێیە(قوتارکردنی مرۆڤە لەبەڕبەڕیەت ..ل.)١٦
هیومانیزم وەک خوێنەرێکی نادیاری تێکستە فەلسەفییەکان و وەک خوێندەواری ئەلف
و باتیزەکردنی كۆمەڵگا لەدژی بەڕبەڕیەت ،ئەو تێزە بوو کەلەسەدەی نۆزدەوە تاوەکو
کۆتایی جەنگی جیهانی دووەم بیروڕای باو بوو ،بەوەی خوێندەوارەکان دەتوانن مرۆڤ
لەبەڕبەڕیەت بپارێزن .مۆدێرنە لەترۆپکیدا لەسەدەی نۆزدەدا بڕوایەکی پتەوی هەبوو
کە بەها ئەدەبییەکانی ڕۆمانتیک ،خوێندەوارکردنی نەتەوەو پتەوکردنی پایەکانی
هیومانیزمە لەكۆمەڵگادا ،بەاڵم زۆر نابات لەنێو ئەو نوخبە خوێندەوارەدا ،کاتێک
زانین و زانست پێدەگات ،لەدوای ڕێنیسانس و لەدوایدا ڕۆشنگەری و پاشان مۆدێرنە
وەک بەختەوەریەکی گەورەی خوێندەوارەکان بەوەی ئەوان دنیایەکی بەختەوەر بینا
دەکەن(  ،بەهەقەت وابوو لە ١٨٧٩تاوەکو  ١٩٤٥خوێنەرە بەختەوەرەکانی هیومانیزمی
نەتەوەیی لەترۆپکدا بوون..ل ،)١٢ناسیۆنالیزم مۆدێلێکی هیومانستی ،وەک مۆدێلێکی
ئەدەبی بااڵ و چێژ بینین لەتێکست و موزیک و بەهاکانی خوێندەوە ،بەکورتی
مۆدێلی خوێندەوارێک پێشکەش دەکات ،بەڕای خۆی ،دنیا لەبەڕبەڕیەت دەپارێزێت.
بەاڵم ئەوانەی داوای نەتەوەیەکی مرۆڤدۆستیان دەکرد لەڕێگەی خوێندەواریەوە ،دوو
جەنگی ترسناک بەرهەمدێنن ،خوێندەوارەکان ،ڕۆشنبیرە لوتبەرزەکان ،بەمانایەکی تر
هیومانیستەکان ،دوو جەنگی وەحشی بەرهەمدێنن .ئیدی  خوێندەواری وەک مۆدێلی  
زانست و زانین و نوخبەی خوێندەوار ،وەک دەسەاڵتێک گومانێکی گەورەی لێدەکرێت..
هیومانیزم لەسەدەی نۆزدە و بیستدا لەڕێگەی دەوڵەتی نەتەوەییەوە ،خۆی لەسەر
مۆدێلێکی ئەدەبی خوێندەواری دامەزراندبوو ،بەمانای نموزەجی هەڵمەتی خوێندەواری
و ئەلفابتیزەکردنی نەتەوە بۆئەوەی لەژێر چەتری دەوڵەتی نەتەوەییدا خۆی ڕێکبخات
یەکێک بوو لەئامانجە گەورەکانی هیومانیزم .بەاڵم هیومانیەتی خوێندەوارەکان
لەنێو سەنگەرە پڕ الشەکانی هوردوو جەنگی جیهانیدا دەبێتە خەونێکی نەزۆک..
ئاوڕدانەوەیەکی کورت بۆ ئەدەبی کوردی لەسەدەی بیستدا ،بەتایبەت شیعری
کالسیک و ڕۆمانسیەتی نەتەوەیی لەوەدا خۆی نمایش دەکرد کە ڕزگاری میللەتی
کورد لەڕێگەی خویندەوارییەوەیە ،بەجۆرێک کە جەهل و دواکەوتوویی و وەحشیەت
هەمیشە پابەندبووە بەنەخوێندەوارییەوە ،ئەو وێنەیەی نەخوێندەوارەی کورد لەشیعردا
دەیبینین ،مرۆڤێکە پابەندە بەدواکەوتووییەوە .وێنەی جەهل و دواکەوتوویی وێنەی
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نەخوێندەوارە بەشێوەیەک لەشێوەکان .ئەم مرۆڤدۆستیە کوردیە کاڵ و کرچە پابەندە
بەدژایەتیکردنی وێنەی نەخوێندەوار لەكۆمەڵگای کوردیدا ،هیومانیزم لەشیعردا هەمیشە
ڕزگاربوونی مرۆڤی کوردی لەخوێندەواریدا بینیوە .بەمەرجێک لەدوای کۆمەڵەی هیوا
و دروستبوونی پارتی کوردی چاوەڕوانییەکان لەنوخبەی خوێنەوار لەو ئاستەدا نەبوو
کەفانتازیای شیعری نیگارکێشی کردبوو .نمونەیەکی تر لەساڵی  ١٩٧٩دەبوو ،کاتێک
حکومەتی عێراقی و بەعس هەڵسا بەهەڵمەتی نەهێشتنی نەخوێندەواری ،ئەو پۆگرامە
پێنچ ساڵی خایاند و بەشێکی زۆری عێراق بەکوردستانیشەوە بەر ئەو هەڵمەتە
کەوتن .ئەو تێزەی بەعس دەیویست نیشانی دنیای بدات ئەوەبوو کە حکومەتێکی
مرۆڤدۆستانەیە و دەیەوێت لەدژی وەحشەتگەری كۆمەڵگای عێراقی هەڵمەتێکی
ژیاردۆستی و مرۆڤدۆستی دەستپێبکات ،هەنگاوێک بوو بۆئەوەی مرۆڤی عێراقی ببێت
بەمرۆڤیکی ژیاری لەژێر سایەی زیاتر لەچەندەها دەزگای داپڵۆسێنەردا .بەمجۆرە
دووفاقی ئەخالقی بەعس لەم تێزەدا دەردەکەوت ،کە دەیویست ماسکێکی مرۆڤدۆستانە
ببەخشێت بەخۆی ،ماسکێک دەیویست دەم و چاوی جەالدی خۆی پێ بشارێتەوە.
بەاڵم ئەوەی من دەمەوێت بیگەمێ ئەوەیە جۆرێک لەخوێندەواری لەم دەڤەرەدا
پەیدابوو کە دەتوانم بە (خوێندەواری ماسکدار) ناوزەدی بکەم ،جۆرێکە لەو مۆدێلەی
کەبەعس خۆی لەپشتەوە دەشاردەوە ،ئەویش ئەوەیە کە خوێندەوارەکان ڕوویەکی
مرۆڤدۆستین .دیارە لەنێو ئەقڵی کۆمەاڵیەتی کوردیدا ،کاتێک خوێندەوارێک هەڵەیەک
دەکات ،توڕە دەبێت ،شەڕدەکات ،ئەوا سەرزەنشت دەکرێت بەوەی کە ڕۆشنبیر
نابێت کاری وابکات ،لێرەوە وشەی ڕۆشنبیر بەمانا گشتییەکەی کە بەکاردەهێنرێت
مەبەستی خوێندەوارەکانە لەهەر پلەیەکی خوێندەواریدا بن .ئەو بیرۆکەی لەپشت
ئەم دەستەواژەیەوە ئەوەیە ،کە خوێندەوارەکان ئۆتۆماتیکی مرۆڤدۆستن .دیوی
دووەمی ئەم تێزە ئەوەیە کە خوێندەوارەکانیش ئەو وێنەیە دەبەخشن بەخۆیان،
مادامەکی خوێندەوارین کەواتە مرۆڤدۆستین ،دیارە لێرەدا جیاوازی دەکەین لەنێوان
ئەو وێنە ڕاستەقینەیەی خوێندەوارەکان و وەزیفە ڕۆشبیردا ،ئەوەی ئەم مۆدێلەی
بەرهەمهێنا ئەو وێنە شیعرییە بوو کە ئەدەبی کوردی تەقلیدی بەخشی بەخوێندەوار
وەک مرۆڤدۆستێک و ڕزگارکەرێکی نەتەوە و كۆمەڵگا لەدواکەوتوویی و وەحشەتگەری.
لێرەوە خۆنمایشکردنی خوێندەوار و ئەفەندییەکان دەبینین بەوەی خاوەنی ڕۆحێکی
بااڵی مرۆڤدۆستی و ژیارین لەدەڤەرەکەدا ،نوخبەیەک لەسیاسی بەرهەمدێنێت
ڕەوایەتی مرۆڤدۆستی و بااڵیی ئینسانی بەخۆی دەبەخشێت ،وێنەی ئەوەی ئەوان
دەتوانن لەكۆمەڵگادا پرسە چارەنوسسازییەکان بەدەست بگرن ،لەم گۆشەنیگایەوە
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مەالکان هەستیان دەکرد کەڕکابەری گەورەیان بۆ دروستبووە ،ئەوان پێش ئەوەی
وێنەی خوێندەوار ،یان منەوەر ،یان ئەفەندییە ،پەیدان بن ،هەبوون و دەبوایە بەرگری
لەوێنەی خۆیان بکەن .ئەم فیگوری خوێندەوارە لەگەڵ دروستبوونی (کۆمەڵەی هیوا)
دا توێژێک لەخاوەن بڕوانامە دەکاتە دەمڕاستی كۆمەڵگایەک ،کە نەخوێندەواری تێدا
لەئاستێکی ترسناکدایە و لەم هاوکێشەیەدا لەنێوان خوێندەوار و نەخوێندەواردا،
لەنێوان ئەوانەی ئەلفاباتیزەنین ،مافی قسەکردنیان بەناوی كۆمەڵگاو جڤاتەوە لێ
زەوتدەکرێت .ئەوە خوێندەوارە بەمەالو منەوەرەکانەوە مافی قسەکردنیان هەیە،
ئەوانەن لەجیاتی هەمووان قسەدەکەن ،لەجیاتی من و تۆو ئەوانی دیکە قسەدەکەن.
لەجیاتی ئەوانەی کە بارودۆخیکی ناهەموار ڕێگەی نەداون ئەلفاوبا بخوێنینەوە و
بنووسن ،لەجیاتی ئەوانیتر قسەدەکەن و نوێنەرایەتی دەکەن ،کە کۆدەکانی ئەلفاوبا
دەکەنەوە و دەخوێننەوە .لێرەوە مافی ئەلفاباتیزەکردن ،دەبێتە مافی مرۆڤدۆستەکانی
لەجیاتی جاهیل و وەحشییەکان قسەدەکەن( ،خوێندەواری دەمامکدار) بەدەمامکی
مرۆڤدۆستانە وەک فیگورێک هەموو هێڵەکان لەم دەڤەرەدا بەدەستەوە دەگرێت،
هەموو شۆڕش و حکومەتەکان لەم دەڤەرە و تەنانەت لەبەشێکی زۆری جیهاندا
مافی ئەلفابتیزەکان بووە بەرامبەر ئەوانەی نەیانتوانیوە لەڕێگەی وشەی نووسراو
تەعبیر لەخۆیان بکەن ،لەم گۆشەنیگایەوە (خوێنەواری دەمامکداری هیومانی) لەنێو
ئێمەدا تاوەکو ئەمڕۆ مافی سیاسەت و دەسەاڵت و قسەکردنی بەخۆی داوە .لەشەڕی
نێوان بارزانی و تاڵەبانیدا لەزەمەنی شەستەکاندا ،زۆرانبازی نێوان دوو خوێنەوارە،
یەکێیان مەالیەکی ئاینییە لەخێزانێکەوە بەناوی موقەدەسی ئاینییەوە تاوەکو ئێستا
حوکمدەکات ،لەگەڵ خوێندەوارەکانی وەک ئیبراهیم ئەحمەد و جەالل تاڵەبانی و
ئەوانیتردا دەکەوێتە زۆرانبازییەوە .لەگۆشەنیگای سڵۆتێردایکەوە قسە بکەین
هیومانیەت ڕزگارکردنی مرۆڤە لەبەڕبەڕیەت ،بەمانای قوتارکردنی مرۆڤە بۆ ئەوەی نەبێت
بەوەحشی ئەم پرۆسەیەی ناوناوە لەوەحشیەتکردن ()Entbestalisierung
بەمانای هیومانیزم ئەوەیە کەمرۆڤ نەبێت بەئاژەڵێکی دڕەندە ،مادامەکی هیومانیزم
قوتارکردنی مرۆڤە لەبەڕبەڕیەت ،کەواتە لێرەوە ئەلفوباکردنی مرۆڤەکان دۆخێکە
لەدۆخەکانی هیومانیزم .هیومانیزمی کوردی لەڕێگەی ماسکێکەوە خۆی نیشانداوە
و خۆی نمایشکردووە ،ماسکێک لەپشتیەوە ناشیرینی و بەڕبەڕیەتی سیاسی خۆی
شاردۆتەوە ،ئەم خوێندەوارە دەمامکدارانە بەدەمامکی هیومانیزم بەشێک بوون،
لەگەمەی سیاسەت لەژیانی کوردیدا ،گەر بێگومان هەمووی نەبووبێتن .مۆدێلی بەعس
لەهیومانیزم ئەوەیە ،کە هەڵمەتی خوێندەواری پابەندکردبوو بەو ڕتوش و ماسکە
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هیومانیەی کەخۆدی خۆی پێ نمایشدەکرد ،میکانزمیکی بەرگری بوو بەزمانی شیکاری
دەروونی قسە بکەین لەو بەڕبەڕیەتەی لەنێو هەناویدا مۆڵی خواردبوو ،بەهەڵمەتی
نەهێشتنی نەخوێندەواری نەک هەر كۆمەڵگای عێراقی و بەعس لەوەحشیەت ڕزگاری
نەبوو ،بەڵکو دوو جەنگی گەورەی ماڵوێرانی بەسەر ناوچەکەدا هێنا کە دەمامکی
هیومانیزمی دەوڵەتی کە خۆی لەبەخوێندەوارکردنی كۆمەڵگای عێراقیدا دەبینییەوە،
پوچەڵکردەوە .لێرەوە مرۆڤ بەڕوانگەی هیومانیزم (ئاژەڵێکە لەژێر کاریگەری )،
هیومانیزم هەوڵدەدات ئەو دڕندەیە ڕامبکات.
هایدگەر و زەمەنی ئاژەڵە مرۆییەکان
هایدگەر لەدوای جەنگی جیهانی دووەمەوە نامەیەک دەنووسێت بۆ خوێنەرێکی نادیار
دەربارەی هیومانیزم ،لەو نامەیەدا ،لە ١٩٤٦دا نووسیویەتی ،ئیشکالیەتی هیومانیزم
تاتوێ دەکات ،لەوانەیە گرنترین خاڵ لەم نامەیەدا هەستیپێبکەین ،ئەو ڕەشبینییە
گەورەیە ،ئەو سکێپتیزمەیە بەرامبەر بەچەمکی هیومانیزم ،ئەم نامەیە دوای نووسینی
کتێبە بەناوبانگەکەی (ب��وون و زەم��ەن) نووسیوە ،دەستەواژە سکێپتیزمەکەی
(ڕەشبین) ئەوەیە کە (ئەم وشەیە هیومانیزم ،مانای خۆی ونکردووە ..ه.س.پ
ل ..)٢٢بەمانای هیومانیزم بەڕای هایدگەر زیاتر لەدوو هەزار ساڵە ،لەفەلسەفەی
یۆنانییەوە بیگرە تاوەکو کریستوم و مەسیحیەت و تادەگاتە ئەوەی فۆڕمی ڕۆشنگەری،
وەک فۆڕمێکی بێ بیرکردنەوەی دووهەزارساڵە خۆی نمایشکردووە .هایدگەر پێیوایە
کە هیومانیزم مانای (دووهەزار ساڵی بیرنەکردنەوە) ،لەکتێبەکە گرنگەکەیدا وەها
سەیری هیومانیزمی کردووە کە تێزێکە پێویستە بەجۆرێکی تر بیری لێبکرێتەوە،
هایدگەر وەک لەزنجیرە بیرکردنەوەکانی سڵۆتێرداێکەوە لێی نێزێک دەبینەوە ،بڕوای
وەهایە کە دەبێت بیرکردنەوە لەهیومانیزم لەو چرکەساتەوە دەستپێبکات ،کەخۆی
لەمیتافیزیکیەتی ئەوروپایی قوتاردەکات ،کە بڕوای وەهایە مرۆڤ ئاژەڵێکی ئەقاڵنیە،
مرۆڤ ئاژەڵێکە خاوەنی ئەقڵە .هایدگەر پێیوایە نابێت مرۆڤ لەم چوارچێوە ئاژەڵیە
پێناسەبکرێت ،بەڵکو دەبێت مرۆڤ لەچوارچێوەی مرۆڤبووندا پێناسە بکرێت .لەم
خاڵەوە هیومانیزم الی هایدگەر خۆی لەو چەمکە تەقلیدیە دەپارێزیت کە مرۆڤ
وەک (ئاژەڵێکی ئاقڵ) پێناسە دەکات ،ئەم گۆشەنیگا میتافیزیکەیە ،ئەقڵ دەکاتە
پێوانە بۆ جیاکردنەوەی ئاژەڵ لەمرۆڤەکان ،بەم پێیەش فەلسەفەی یۆنانی تەقلیدی
و تەنانەت مەسیحیەت لەوبڕوایەدا بوون کە دەبێت لەڕێگەی بەهێزکردنی ئەقڵەوە،
مرۆڤ مرۆڤبوونی خۆی دەدۆزێتەوە ،لەبەرئەوە مەسیحیەت کاری ئەوەبوو لەڕێگەی
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ئەقاڵنیەتی ئاینییەوە مرۆڤ ئەقڵی خۆی وەگەڕ بخات بێگومان بۆ دۆزینەوەی ڕۆحی
بااڵی مرۆیی لەخۆیدا ،بەمەش مرۆڤ لەڕیگەی ئەقڵەوە دەگاتە خواوەند و مرۆڤبوونی
خۆی دەدۆزێتەوە .بەهەمانشێوەش (ژان ژاک ڕۆسۆ) دەگەڕێتەوە بۆ سروشتی مرۆیی
و پەروەردەی دروست ،کە ئەقڵ تێدا گەشەدەکات ،بڕوای وەهایە مرۆڤ دەتوانێت
لەڕیگەی ئەقڵیەوە بگات بەسروشتی خۆی ،بگات بەسروشت بەمانا بااڵکەی و خۆی
لەئاژەڵبوون بپارێزێت .لێرەوە لەئانتیکاوە تاوەکو ڕۆشنگەری کە درێژبوونەوەی خۆی
لەمۆدێرنەدا ڕادەکێشێت ،بەڕای هایدگەر تائەو چرکە ساتە لەژێر ئەو کاریگەرییە
میتافیزیکیە ترسناکەدا کاری کردووە کە مرۆڤ ئاژەڵێکی ئاقڵە..
هایدگەر پێیوایە مرۆڤ دەبێت لەکاتیگۆری و چوارچێوەی مرۆڤدا پێناسە بکرێت،
نەک لەچوارچێوەیەکی ئاژەڵیانەی ئاقڵدا .هایدگەر پێیوایە ئەوەی (مرۆڤ لەئاژەڵ
جیادەکاتەوە ئەوەیە کە مرۆڤ جیهانی تایبەتی خۆی هەیە و لەنێو جیهاندایە،
بەاڵم ئاژەاڵن لەدەورووبەریاندا دەمێننەوە ..ه.س.پ ل .)٢٥ئەوەی لەم دەستەواژەیە
تێدەگەین ئەوەیە ،کە مرۆڤ خاوەنی جیهانی خۆیەتی و (خۆی لەخودی خۆیدا)
خاوەنی دنیای تایبەتی خۆیەتی ،جیهانێکی تایبەت بەخۆی هەیە و بوونی خۆی
لەنێویدا پەرشدەبێتەوە و کۆدەبیتەوە و ب��ەردەوام خۆی لەنێو جیهاندا پێناسە
دەکاتەوە .لەنێو جیهاندا بوونت هەبێت ئەمە پرسیاری مرۆڤە بەرامبەر بەخۆی پاشان
بەرامبەر بەدەرەوەی خۆی ،ئەوە خودە ،یان چاکتر وایە بڵێین ئەو سوبێکتە کەمن
لەئاژەڵ جیادەکاتەوە ،من و خودی خۆم لەنێو جیهاندا بوونم هەیە کاتێک خودی
خۆم لەنێو جیهانی تایبەتی خۆمدا دەدۆزمەوە ،کەواتە بوونی من ،کاتێک هەیە کە
لێرەبوونی خۆم ،دازاینی Daseinخۆم دەدۆزمەوە لەڕێگەی سەلماندنی بوونی خۆم
لەجیهاندا .من کاتێک بوونم هەیە ،کە دەتوانم لەنێو جیهاندا بم ،کەواتە مەرجی
مرۆڤبوونی من لەوکاتەدایە کە لەنێو جیهاندام و مەحکومم بەجیهان .ئاژەڵەکان
بەپێچەوانەی مرۆڤەکان تەنیا لەشوێن و مۆڵگەکانی خۆیاندا وەک بوونەوەرێکی
بایۆلۆژی خۆیان لەنێو چوار دەورووب��ەردا دەگونجێنن و دەژین ،بەمەرجێک مرۆڤ
کاتێک دەژیت کە جیهانی خۆی هەبێت ،بەم پێیە مرۆڤ مەحکومە بەجیهان و لەنێو
جیهاندایە ،بەمەرجیک ئاژەاڵن تەنها لەنێو جیهاندا دەژین و خاوەنی جیهان نین،
مرۆڤ لە ڕوانگەی هایدگەرەوە لەنێو جیهاندایە و خاوەنی جیهانی تایبەتی خۆیەتی.
خودی خۆت و خۆت لەنێو جیهاندا بوونت هەبێت خاڵی ئێکسێستێنتالیزمی ،وجودی
خودە بەرامبەر دنیا ،کەواتە مرۆڤ لەنێو بووندایە ،نەک پیناسەیەکی بایۆلۆژییە.
ئەوەی ئێمە لەئاژەاڵن جیادەکاتەوە ئەوە نییە ،کە ئێمە لەئاژەاڵن ئاقڵترین ،یان ئێمە
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ئاژەڵێکی ئاقڵین وەک فەلسەفەی کالسیک و تەنانەت مۆدێرنەش لەو بڕوادایە بوو
کە بوونمان وەک ئاژەڵێکی ئاقڵ و پەروەدەکردنی ئەو ئەقاڵنیەتە مانای گەیشتمانە
بەمەدارەکانی هیومانیبوون ،بەڵکو بوونی ئێمە لەنێو پیناسەی مرۆڤبوونماندایە.
هیومانیبوون لەم تێزەی هایدگەردا پێناسەی مرۆڤە لەنێو چوارچێوەی خۆیدا وەک
مرۆڤێک ،بەمانای پێناسەی مرۆڤ لەخودی خۆیدا ،نەک لەدەرەوەی خۆی ،دەرەوەی
خۆی مانای بەئاژەڵ بوونتە ،ئاژەڵبوون مانای بوونە لەدەرەوەی پێناسسەی مرۆڤ،
ئەوەی هایدگەر خەمی لێ دەخوات دووبارە پێناسەکردنەوەی مرۆڤە لەنێو خۆیدا وەک
مرۆڤێک لەنێو جیهاندا ،مرۆڤ لەنێو جیهاندا بوونی هەیە ،نەک تەنها وەک ئاژەڵ لەنێو
جیهاندا بژی .مرۆڤ نالەوەڕێت لەلێواری مێژوو ،بەڵکو مێژووی بوونی خۆی بەدەستی
خۆی دروستدەکات ،مرۆڤ جیهان دروستدەکات و لەنێودا دەژی ،لەنێو جیهاندا ژیان
بەمانای بوونتە وەک مرۆڤێک لەنێو خودی خۆتدا .بوونی تۆ لەم هاوکێشەیەدا مانای
پارێزگاریکردنە لەبوونت وەک ئەوەی هەیەت و وەک ئەوەی بوویت ،تۆ وەک مرۆڤ
مەحکومیت بەپارێزگاریکردن لەسەر خۆت وەک (شوانکاریکی بوونی خۆت) ،وەک
پارێزەرێکی بوونی خۆت..
ژیانی مرۆڤ وەک شوانکارێکی بوونی خۆی ،وەک پارێزەرێکی بوونی خۆی ،وەک
بوونەوەرێکی وجودی ،وەهای لێدەکات کە تەنها لەچوارچێوەی مرۆڤدا پێناسەی
بکەین ،مادامەکی مرۆڤ بوونی هەیە کەواتە بوونی ئەو پابەندە بەزمانەوە ،زمان
بوونی مرۆڤە ،زمان ماڵی بوونە ،هایدگەر دەڵێت (زیاتر ئەوەیە کە زمان خانوو و
ماڵی بوونە ،لەنێو ئەو ماڵەدا مرۆڤ بوونی هەیە ،بەوەی هەقیقەتی بوونی خۆیەتی،
هەقیقەتی بوونێک کە دەیپارێزیت و تایبەتە بەخۆی ..ه .س .پ .ل .) ٢٦لێرەوە
ئێمە لەبەردەم مرۆڤداین وەک لەنێو زماندا ،وەک پارێزەری بوونی خۆی لەپێناسە
بایۆلۆجییەکەی خۆی دوور دەکەوێتەوە ،مرۆڤ لەنێو زماندا بوونی خۆی دەپارێزێت،
مرۆڤ دەبێتە ڕامکار و ڕاهێنەر و پارێزەری بوونی خۆی.
دڕەندەبوون و پەروەردەکردنی بوون
مرۆڤ دەبێت لەگەڵ بوونی خۆیدا ه��اوڕێ بێت ،بەمەش بوون نامەدەنێرێت بۆ
جیهان ،مرۆڤبوون مانای ڕۆشنکردنەوەی بوونی خۆت ،ئەم ڕۆشنکردنەوە لەفیکری
هایدگەردا ،ئەو پڕۆسێسە بەهیومانیبونەیە کەخودی خۆمان لەدڕندەیی دەپارێزێت،
ئێمە شوانکاری خۆمانین لەنێو خۆماندا و پارێزەری خۆمانین وەک بوونێک لەنێو
خودی خۆمان .مرۆڤ شوان یان دراواسێی بوونی خۆیەتی ،لەژیانیدا ڕۆڵی شوانکار
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دەبینێت .کەواتە بوون نامەدەنێرێت بۆ ئەو دراوسێیانەی کە وەریدەگرن .هایدگەر
بەمشێوەیە مرۆڤ پێناسەدەکات ،کە ڕۆڵی شوانکار و درواسێی بوونی خۆیەتی
بۆئەوەی لەدواجاردا مرۆڤبوونی خۆی بدۆزیتەوە .لەم کێشە ئەنتۆلۆژیەدا بوون پابەندە
بەو ڕۆڵی شوانکاریەی خودی مرۆڤ بەرامبەر بەخودی خۆی .لێرەوە خودگەرایی
مانای گەڕانی خۆمانە بەدووی بوونی خۆماندا .لەبەر هیچ نا تەنها بۆئەوەی خۆمان
لەوبەدڕندەیبوونە بپارێزین ،کە جودامان دەکاتەوە لەئاژەاڵن ،ئەو ئاژەاڵنەی لەجیهاندا
چەقبووستن و لەسەر دنیا دەلەوەڕێن ،بەمەرجێک ئێمە لەنێو جیهانداین و جیهان
دەدۆزینەوە لەنێو بوونی خۆماندا .هایدگەر پێیوایە کە مێژووی ئەوروپا مێژووی
گەڕانی سوبێکتە بەدووی ئەو بوونە ئەوروپاییەدا ،مێژوویەکە مافی بەخۆی داوە جیهان
لەدڕندەیی و وەحشییەکان بپارێزیت ،ئەم بیرۆکەیە کە بوونی هیومانی ئەوروپایی،
مانای هیومانیزمێکی ئەوروپاییە لەدژی دڕندەکان ،چەندها مۆدێلی میلیتاریسزمی
بەرهەمهێناوە کە لە فاشیەتدا خۆی بەرجەستەکردووە .مۆدێلی بەلشەویەت و فاشیەت
و ئەمریکانزم ،ئەو سێ مۆدێلەن کە لەژێر ناوی شوانکاری و پەروەدەکاری بوونی
جیهان بۆ ئەوەی شارستەنیەت بەجیهان ببەخشێت ،پەنای بردۆتە بەر میلتاریزەکردن
و کۆلۆنیالیزەکردنی دنیاکانی تر بەناوی باڵکردنەوەی هیومانیزم ،بەوەی هیومانیزم
ڕزگارکردنی ڕۆحی جیهانە لەبێستالیزم (لەوەحشیەتگەرایی) .ئەم سێ مۆدێلە
هەموویان میتۆدی پەروەردەکار بوون بۆ بوونی جیهان ،بەناوی پاراستنی هیومانیزم.
میلیتاریزم پەالماری دنیای ئەوانیتری داوە کە دنیای ئەوانیتر مانای دنیای دڕندەکان
و لەخودی خۆشیدا هیومانیزمی ئەوروپایی لەو گۆشەنیگایەوە میتۆدی پەروەردەکاری
خۆی بۆ ڕامکردن و بەخێوکردنی وەحشەکانی لەنێو كۆمەڵگا و دەرەوەی خۆی
خستۆتە کار .ئەم سێ مۆدێلە کە دوانیان (بەلشەفیەت و فاشیزم) شکست دێنن،
بەاڵم مۆدێلی ئەمریکانزمی تائەمڕۆ بەناوی هیومانیزمیەوە ئاپارات و ماشێنی گەورەی
ئامادەکردووە بۆ ڕامکردنی ڕۆحی وەحشیتگەری جیهان ،ئەمریکانزم هەمیشە خۆی
وەک مۆدێلێکی هیومانیزمی نمایش دەکات..
لەڕوانگەی هایدگەرەوە فاشیزم دەرئەنجامێکە ،سانیتێزێکە ،لەنێوان هیومانیزم و
بێستالیزم (وەحشیەتگەرایی) .ئەمە مانای ئەوەیە (کەپارادۆکسێکی هاوزەمەنیە و
لەنێوان چەپاندن و ئازادبووندا ...ه.س.پ  .) ٣١سلۆتێردایک پێیوایە کەفاشیزم
لەخوێندنەوەی هایدگەردا دەرئەنجامەیەکی بیرکردنەوەیە لەنێوان هیومانیزم و
وەحشەتگەریدا ،دووزەمەن لەنێو ئەم مۆدێلەدا یاری خۆی کردووە ،زەمەنی دڕندەییبوون
و زەمەنی هیومانیزمی ئەوروپایی کەڕامکردن و پەروەردەکردن دەکاتە ئامانجی خۆی.
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ئەم دوو زەمەنە ناماقوڵیەتی لەوەدایە ،پاردۆکسیەتی لەوەدایە ،لەنێوان چەپاندن و
ئازادیدا ،لەنێوان ئەم دوو ئیدیایەدا یاری خۆی کردووە .هەردوو زەمەنەکە لەنێویەکتردا
بوونیان هەبووە و لەمبەر و ئەوبەر یاری خۆیان کردووە .هیومانیزمی ئەوروپایی
و میلیتاریزمی ئەوروپایی هاوتەریب و هاوزەمەن لەگەڵ یەکتریدا کاریان کردووە،
میلتاریزمی ڕۆژئاوایی کە ئەمڕۆ لە مۆدێلی مییلتاریزمی مارێنزی ئەمەریکاییدا خۆی
دەبینێتەوە ،لەکاتی پێویستدا پەالماری دیکتاتۆرەکان دەدات ،پەالماری سەدام حسێن
و قەزافی دەدات ،ئەم میلیتاریزمە ماسکێکی هیومانیزمی هەڵگرتووە .لەنێوان میلتاریزم
و دۆزی هیومانیزمدا هەردوو زەمەنەکە لەچرکەساتی ڕووداوەکاندا یەکدەگرنەوە،
بەتایبەت کاتێک دیکتاتۆر لەگۆشەنیگای بەرژەوەندی ئابوورییەوە چیتر لەگەڵ ئەو
کڵێشەیەدا ناگونجێت ،ئەوسا ڕۆحی هیومانیزمی بەرامبەر ئەو دڕندەیە وەئاگادێتەوە و
لەدواجاردا بۆ ڕامکردن و پەروەردەکردنەوەی ئەو بێستالیزمە ،میتۆدەکانی خۆی ،کە
میلیتاریزم میتۆدی دیارێتی ،لەبەرامبەر دیکتاتۆرەکان بەکاردێنێت .نابێت ئێمە بڕوا
بەو هیومانیزمە بکەین کە پێشتر ئاشنا بووە بەدیکتاتۆرانی وەک موبارەک و قەزافی
و سەدام و عابدین و عەلی عەبدواڵ ساڵح و بینۆشیت و مۆبۆتو و زۆریتر ..لەپڕێکدا
ویژدانی هیومانیزمی ڕۆژئاوا لێیان دێتە پێش و دەیانەوێت ڕامیانبکەن و دنیای
وەحشیەتگەربوونیان جارێکیتر هیومانیزە بکەن .ئەم پارادۆکسە ،ئەم تێکەڵبوونی
دوو زەمەنەی بێستالیزم (وەحشەتگەری) و هیومانیزم ،فینۆمینی ئێستای دنیایە
کە لەسیاسەتدا خۆی نمایشدەکات .لێرەوە درۆی گەورە و هەڵەی گەورە لەچەمکی
هیومانیزمدا دەبینین کەمیتۆدێکە بۆ ڕامکردنی هەموو ئەو دڕندانەی کە خۆمان لەنێو
خۆماندا و لەباخچەی ئاژەڵمرۆییەکاندا پەروەردەمان کردوون .لێرەوە تێگەیشتنی
هایدگەر تێدەگەین بەوەی هیومانیزم مانای دووهەزار ساڵە لەبیرنەکردنەوە ،تێدەگەین
کە هیومانیزم مانای خۆی ونکردووە.
قسەکردن لەسەر هیومانیزمی هایدگەری دەمانباتە سەر کەنارەکانی بیرکردنەوە
لەمرۆڤ وەک بوونەوەرێک کەگرفتی یەکەمی ئاژەڵبوونە لەدنیادا ،گرفتێکە دەیەوێت
لەو ئاژەڵبوونە قوتاری بێت بەوەی ئەو مەحکومە بەقەدەری خۆی لەنێو زماندا،
چونکە زمان ماڵی بوونی خۆیەتی ،لەنێو ئەم ماڵەدا مرۆڤ لەئاژەڵەکان ،لەدڕندەیی
خۆی دەپارێزێت و هەوڵدەدات لەڕێگەی زمانەوە بونی خۆی ڕۆشنکاتەوە .هایدگەر
دەستەواژەی (ڕۆشنکردنەوەی بوون) بەکاردەهێنێت (،)Lichtung des Sein
ب��ەوەی مرۆڤ خودگەرایی خۆی ،سوبێکتیڤیتێتی خۆی ڕۆشندەکاتەوە ،مرۆڤ
هەمیشە هەوڵدەدات ،لەمەشقدایە بۆ ئەوەی بوونی خۆی ڕۆشنبکاتەوە ،کەواتە مرۆڤ
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هەوڵدەدات شوانکارێکی ڕۆشنکرەوەی خۆی بێت .زمان دەبێتە ماڵی بوون و لەم
ماڵەشدا مرۆڤ هەمیشە لەهەوڵی ئەوەدایە بوونی خۆی ڕۆشنبکاتەوە ،ئەم هاوکێشە
بوونگەراییە ،ئەنتۆلۆژییە تەوەرەی سەرەکی نامەکەی هایدگەرە لەمەڕ هیومانیزم.
من پێموایە ئەوەی سڵۆتێردایک بەچەند دێڕێک ئاماژەی پێدەدا ،بەشێکە لەو پرۆژە
فیکریەی کەلەدوایدا لەکتێبە نوێیە بەناوبانگەکەی کە دووساڵ لەمەوبەر باڵوبۆوە
(پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت) .ئەوە ئەو تێزەیە کە هیومانی بوون ،مرۆڤدۆستی،
الی سڵۆتێردایک مانای ئەوەیە کە مرۆڤ مەشقدەکات لەسەر ئەوەی زوهدیەت بێت،
مرۆڤ دەبێت خاوەنی ئیرادەیەک بێت بۆ خۆ بێبەریکردن ،خود بێبەریکردن لەو
چێژە گشتیانەی دوورماندەخاتەوە لەبوونی مرۆیمان .وەک چۆن لەنمونەی ڕۆماوە
باسمان لێوەی کرد کەسیناتەکانی ڕۆم ،ئەوانەی خۆیان بەخوێندەوار تێدەگەیشت،
نەدەچوونە تەماشاکردنی زۆرانی خوێناوی نێوان مرۆڤ و ئاژەڵەکان ،پاڵەوان و
گالدیاتۆرەکان لەگەڵ یەکتریدا .لێرەوە شەڕی کتێب لەگەڵ میدیای جەماوەری ئەو
زوهدیەتە دەگەیەنێت دژی چێژی مێگەلی کۆمەاڵیەتی کە بەشێوەیەک لەشێوەکان
لەچێژە ئاژەڵیەکانەوە نێزیکە .بااڵییبوون بەسەر ئەو چێژە ئاژەڵخوازیانە ،ئەو ڕۆحە
زوهدیەتەیە کە دەبێت بۆ ڕۆشنکردنەوەی بوون خۆی پەرشکاتەوە بەسەر بوونی
مرۆییدا .سڵۆتێردایک بەپێی تێگەیشتنی من ،مەشقکردنی مرۆڤ لەسەر زوهدیەت
بە بەشێک لەهیومانیەتێکی تازە تێدەگات ،کە هێشتا لەسوڕی لەدایکبووندایە.
ڕۆشنکردنەوەی بوون پابەندە بەو مەشقکردنە بەردەوامەی مرۆڤ بەوەی بەسەر چێژە
ئاژەڵخوازییەکانیدا سەرکەوێت .من پێموایە مێژووی مرۆڤایەتی بەگشتی ،مێژووی
زۆرانبازی ئەو دوو هێزییە ،لەنێوان مرۆڤدۆستی و هێزی ئاژەڵخوازی.
لێرەوە پەروەردەکردن و ڕامکردنی خود دەبێتە یەکێک لەکارە گرنگەکانی بوونمان
بەهیومانی ،هیومانیزم لەم دۆزەوە بەشێکی گ��ەورەی ڕۆشنکردنەوەی ڕۆحێکی
مەشقخوازی بەردەوامە ،بۆئەوەی مرۆڤ هەمیشە لەنێو جیهاندا بێت ،هایدگەر دیسانەوە
دەگەڕێتەوە بۆ چەمکی (جیهان  ) Welt die/و ئەو دەستەواژەیە بەکاردێنێت
بەوەی مرۆڤ دەیەوێت (بوونی لەنێو جیهاندا بێت ) in der Welt-Sein ..کەواتە
مرۆڤ لەڕۆشنکردنەوەی خودی خۆیدا دەیەوێت بەرەو پیری دنیا بچێت و ئەمەش مانای
ئەوەیە دەیەوێت بەرەو زمان خۆی ئاڕاستەدەکات .بەاڵم لێرەدا سڵۆتێردایک وەاڵمی
ئەم تێزەی هایدگەر دەداتەوە کە تەنها ئەوە نییە مرۆڤ دەیەوێت خۆی لەئاژەڵبوون
بپارێزیت ،لەبەر ئەوەی ئاژەاڵن تەنها لەجیهانی خۆیاندا قەتس و نەجواڵون ،بەمەرجێک
مرۆڤ خاوەنی جیهانە و خەمی ئەو جیهانە ،بەڵکو (ئەوە مرۆڤە کەشکستی هێناوە
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لەوەی ببێت بەئاژەڵ و وەک ئاژەڵێک بمێنێتەوە ه.س.پ ل ،)٣٤ئەو ڕۆشنبوونەوەی
خود کە قفڵی نامەکەی هایدگەرە لەسەر هیومانیزم بەڕای سڵۆتێردایک ئەو ڕاکردنە
بۆ نێو ماڵی زمان ،بەاڵم ئەمە مانای دۆزینەوەی سنورەکانی هیومانیزمی نییە،
ئەوە مرۆڤە کە شکستی هێناوە لەوەی وەک بەئاژەڵی بمێنیتەوە ،لەبەرئەوە مرۆڤ
لەم تێزەی سڵۆتێردایکەوە کە وەاڵمی هایدگەر دەداتەوە (لەدایکبوویەکی دەرەکیی
و تیژپەڕە ،کە لەمەلۆتکەیەکەیەوە دەبێت بەجیهان بوونیەک...ل .)٣٤سلۆتێردایک
لەم تێزی ڕۆشنکردنەوەی بوونەوە جارێکی تر ئەم تێزەی هایدگەر هەڵدەگێڕێتەوە
بۆ سەر شێوازێکی تر کەتەنها مرۆڤ بوونی خۆی ،مرۆڤبوونی خۆی لەنێو ماڵی
زماندا نادۆزێتەوە ،بەڵکو مرۆڤ گردبوونەوەیەکی زمانەوانییە لەنێو خانووەکاندا ،ئەوە
مرۆڤەکانن کە لەنێو خانووەکاندا ،خانووە ڕاستەقینەکاندا گردبوونەوە و بوونی خۆیان
تەنها لەڕێگەی زمانەوە ڕۆشن ناکەنەوە ،بەڵکو ئەوە خانووە جێگیرەکانە کەبڕیاردەدات
چ شێوازێکی ژیان دەگوزەرێت ،لێرەوە هیومانیزم تەنها لەنێوان خانووەکانی زمان و
مرۆڤدا نییە ،بەڵکو لەنێو شێوازی بیناسازی خانووەکاندایە!.
سڵۆتێردایک دێتە نێو تێزی پەیوەندی نێوان خانووەکان و بوون ،پەیوەندی نێوان بوون
و جێگیر بوونەوە ،ئیدی لەو سەردەمەوە کە مرۆڤ دەچێتە نێو خانووەکانەوە بوونی
ئاژەڵێک پەیدا دەبێت کە دەچێتە نێو ماڵەکانەوە ،ئاژەڵی ماڵێکراو لەگەڵ چەمکی
مرۆڤی ماڵیکراودا یەکدەگرنەوە ،مرۆڤەکان ئاژەڵەکان ڕامدەکەن لەنێو ماڵەکانیاندا،
هەروەک چۆن خۆیان بەماڵیبوونی خۆیان لەنێو خانووەکانیاندا مەرجێک دەبێت
لەمەرجەکانی مرۆڤبوونی خۆیان .لەم گۆشەنیگایەوە ئەوەی ڕۆشنکردنەوەی بوونە
تەنها ئەوەنییە کەزمان دەبێتە ماڵێک بەڵکو ئەوە خانووەکانە دەبنە ماڵی بوون.
سڵۆتێردایک گووتەنی مرۆڤ وەک بوونەوەرێکی بایۆلۆژی سیاسی لەنێو خانووەکاندا
مرۆڤبوونی خۆی ڕادەکێشێت ،لەکوێدا خانووەکان دروستکران ،ئالەوێدا بڕیاردەدرێت
دەبێت مرۆڤەکانی نێو ئەو خانوانە چۆن بن ..لێرەوە وەک ئەرکی ماڵەوەی مرۆڤەکان
بۆئەوەی ببن بەمرۆڤ لەنێو ماڵدا ،لەنێو خانوودا کاری تیۆری بەرهەمدێنێن .لەوێدا
تێۆرەکان پێدەگەن وەک چۆن ئاژەڵەکان ڕامدەکرێن ،ئاوەها تیۆرەکانی پەروەردە و
مۆڕاڵ و ڕێساکانی ژیان بۆئەو مرۆڤانەی نێو ماڵەکان گەشە دەستێنێت .لێرەوە وێنەی
مرۆڤ لەم نماشیکردنەوەی سڵۆتێردایکدا ،لەچەمکی (بوون لەنێو خانووی زماندا)
بازهەڵدەدات بۆ نێو (بوون لەنێو خانووەکاندا) ،بەمانایەکی تر بوونی مرۆڤ وەک
ئاژەڵێک لەنێو ڕێسای خانووەکاندا.
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نیتچە و خانووی ئاژەڵە مرۆییەکان
وەک ئاماژەمان پێدا لەکوێدا خانووەکان هەبن لەوێدا شێوازێکی ژیان بوونی هەیە ،ژیان
لەنێو خانوودا مانای ستایلێکی ژیان ،مامانی شێوازی ژیانی سوبێکت لەپەیوەندیدا
لەگەڵ جیهاندا .خانوو وەک فۆڕمێکی ژیان الی نیتچە جیگەی سەرنج بووە ،لە
کتێبی (زەردەشت وەهای گووت) ،گەڕیدەیەکی وەک زەردەشت بەسەر ئەو حیکمەتە
ئەخالقیەتەدا دەکەوێت ،کە خانووەکان شوێنای دەسەاڵتێکن ،شوێنای فۆڕمکردنی
مرۆڤن ،بێگومان لەهەمانکاتیشدا فۆڕمی مرۆڤەکان ،لەفۆڕمی خانووەکاندا خۆی
بەرجەستە دەکات ،نیتچە دەڵێت:
(زەردەش��ت ویستی بزانێت ،لەم نێوەندەدا چی بەسەر مرۆڤەکاندا هاتووە ،ئایا
گەورەتر بوون ،یان بچووکتر بوونەوە؟ جارێکیان ڕیزێک خانووی بینی سەریسوڕما و
گووتی :ئەم خانووانە چ مانایەکیان هەیە؟ بەهەقەت هیچ ڕۆحێکی گەورە ئەوە دروست
ناکات ،هیچ ڕۆحێکی گەورە لەگەڵ ئەمەدا هاوسەنگ نابێتەوە ..ئەم قادرمانە ئەو
ژوورە بچووکانە ،سەیرە! ئایا پیاوەکان دەتوانن بەنێویدا بین و بچن و بچنەدەرێ؟...
زەردەشت لەشوێنی خۆی وەستاو بیری کردەوە و پاشان گووتی :هەموو شتێک
بچووکبۆتەوە! ..لەهەموو شوێنێكدا دەروازەی بچووک و نزم هەیە ،کەسانی وەک من
بۆئەوەی پێیدا تێپەڕێت ،دەبێت خۆی دابنەوێنێت..من بەنێو ئەم میللەتەدا تێدەپەڕم
و چاوم دەکەمەوە :چونکە ئەوان بچووکبوونەتەوە و هەمیشە بچووکتر دەبنەوە...
ئەمانە لەبنەڕەتەوە دەیانەوێت تاک ڕەهەند و سادە و کاڵفام بن ،دەیانەوێت ئاوەها
کەس ئازاریان نەدات ،حیکمەت لەمە ئەوەیە ئەمانە دەیانەوێت بەم سادەیەی خۆیانەوە
بمێننیەوە و داواکاریان نەبێت ،دەیانەویت ئاوەها ڕامکراوبن .بەمەش گورگ ڕامدەکەن
و دەیکەن بەسەگ و مرۆڤیش مرۆڤەکانی تر دەکات بەئاژەڵی ماڵیکراو....ه.س.پ
.)٣٨
خانووەکان هیچ مانایەکیان نییە کە ڕۆحەگەرەکان تێدا نەژی ،خانووەکان تەنها شوێن
نین بۆ حەوانەوە ،بەڵکو بەرجەستەبوونی ئەو ڕۆحەن کە بەسەر شێوازەکانییەوە
دەسوڕێتەوە .دیارە خانوو لەم تێزەدا تەنها مەبەست لەشێوازی بیناسازی نییە،
بەوەی گەر مرۆڤێک دەرامەتی زۆربێت خانووی گ��ەورەی هەبێت ،مانای ئەوەیە
ڕۆحێکی گەورە لەپشتیەوە وەستاوە! .هەروەها گەر خانووە بچووکەکان کە گەڕەکی
میللی و گیتۆکانن مانانی ئەوەیە ڕۆحیان بچوکە .ئەوەی لێرەدا لەم تێزە فەلسەفیەدا
باسدەکرێت پەیوەندی نێوان شوێن و ماڵیبوون و دەسەاڵتە .لەڕوانگەی زەردەشتی
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نیتچەوە سەیری ئەم پەرەگرافەی سەرەوە بکەین ،کڵێشەی گشتی ئەم تێزە لەوەدا
کۆدەبێتەوە کە مرۆڤەکان لەهەوڵدانی بەردەوامدان ،مرۆڤی دڕندە ڕامبکەن و بیانکەن
بەمرۆڤ .لەم ڕوانگەیەوە هیومانیزم دۆزێکی ڕامکردن و پەروەردەکردنە ،هیومانست
ئەو کەسەیە کە دەیەوێت مرۆڤەکان بەئاقڵی دانیشن و بخوێننەوە ،خوێندەوار بن.
ئەوەی سەرنجی من ڕادەکێشێت ئەم پرۆسەیەی تێگەیشتینی نیتچەیە بۆ هیومانیزم،
بەمانای هیومانیزم لەپرۆسەی پەرەوەردەدا ئەم دوو توخمە لەخۆیدا هەڵدەگرێت:
دانیشتن بەئاقڵی و خوێندەنەوە .ئەم دوو توخمە کە مرۆڤەکان بەئاقڵی دانیشن و
بخوێننەوە و تێپەڕبن بەپرۆسەی ڕامکردن و ماڵیبووندا ،فەسڵێکی تاریکی ڕۆمانی
هیومانیزمە ،بەوەی چەمکی مرۆڤی دڕندە و پێناسەی بەپێی دەسەاڵتی کۆمەڵێک
مرۆڤ لەكۆمەڵگادا دیاریکراوە ،لەو پێوانەکاریەوە مرۆڤەکانی دیکە ڕامدەکرێن و
پێناسە دەکرێن و ئاقڵ دەکرێن .وەهمی هیومانیزمی لەوەدایە کەمیکانیزمێکە بۆ
ماڵیکردنی ڕۆحی ڕاستەقینەی مرۆڤ لەژێر هەر ناوێکدا بێت .لێرەوە نابێت لەوە
تێبگەین کەکۆی ئەم کتێبەی سڵۆتێردایک دژەهیومانیزمە ،بەڵکو گەڕانێکە بەدووی
وێنەی مرۆڤ لەڕووبەری فراوانتر و ئازادانەتردا ،ئەوەی نیتچە بانگەشەی بۆ دەکات
قسەکردنە لەسەر ڕۆحێکی ئازاد و جیاکردنەوەی لەڕۆحێکی کۆیلە .هەندێک هەن
بچووک و بچووکتر دەبنەوە لەبەرئەوەی خۆیان شلکردووە بۆ ئەو پڕۆسێسەی
ماڵیکردن لەماڵدا ،لەفەرمانگەکاندا ،لەخێزاندا بەئاقڵی دانیشتوون و نایەوێت دەست
لەدنیای نەخشە بۆکێشراو بدەن ،دەیانەوێت بەقەناعەتە ساکارەکانیەوە بژین و تامردن
ئاقڵ و تەمیز بمێننەوە .ئەم مۆدێلی مرۆڤی ڕامکراوە لەنێو کڵێسادا ،لەنێو دەزگای
ئایندا ،لەنێو دەوڵەتدا ،هیچ نییە جگە لەماڵیکردنی دڕندە نەبێت کە دەزگای ئاینی
پێناسەی بۆ دڕندەو ئاقڵ دیاریکردووە ،دەزگای دەوڵەتی مۆدێرن ڕامکردنی مرۆڤ
بەناوی هیومانستیەوە بەئەنجامدەگەیەنێت ،بێگومان بۆئەوەی مرۆڤەکان بەئاقڵی
لەژێر سایەی ئەودا بژین .جۆری پێناسەی دڕندەو ئاقڵ ،کێ دڕندەیەو کێ ڕامکراوە
و کێ بااڵیەو کێ بەخێوکاری ئەوانەیە ،ئەمە خاڵی پارادۆکسی هیومانیزمە کە لەکۆی
ئەم پرسەدا کۆدەکاتەوە .سڵۆتێردایک پێیوایە کە ڕەخنەی نیتچە لەزاری زەردەشتەوە
لەوەدا خۆی کۆدەکاتەوە کە(ڕەتکردنەوەی بێوەیی مرۆڤە ..ل ،)٤٠بەمانای دەبێت
مرۆڤەکان ئاقڵ و بێوەی بن ،ئەوانەی کە مرۆڤە دڕندەکان دەکەن بەمرۆڤی بێوەی،
هاونیشتمانی ماقوڵ ،ئەندامی پارتێکی گوێڕایەڵ ،فەرمانبەرێکی ڕێک..هتد .ئەوانە
خۆیان بەمرۆڤی بەخێوکاری بااڵ تێدەگەن .ئەم بەخێوکارە بااڵیانە لەبەرامبەر
مرۆڤەکانی دیکە دەچنە ژێر پرۆسەی بەخێوکار و ڕامکاری ئەوانەوە ،لێرەوە دەبێت
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باس لەو بەخێوکارانە بکەین کەپ پرۆسەی ڕامکردنیان مۆنۆپۆڵکردووە ،ئەوە سیاسیە
لەدەسەاڵتدا ،فەرمانبەری گەورەیە ،مامۆستایە و قەشەو مەال و ئەندام پەرلەمان
و شاعیری نەتەوەیە کە نوێنەرایەتی ئەو مرۆڤبوونە دەکەن لەكۆمەڵگادا .لەنێوان
ئەمانەو مرۆڤدۆستی دیکەدا زۆرانبازی هەیە .مێژووی مرۆڤایەتی بەڕای سڵۆتێردایک،
مێژووی نێوان چەندەها بەخێوکار و ڕامکاری جیاوازە ،نیتچە ڕای وەهایە ملمالنێیەکی
سەخت هەیە لەنێوان (ڕامکارە گەورەکان و بچووکەکاندا) .بەمانای ئێمە لەبەردەم
دوو مۆدێل داین کە دژی یەکتری لەزۆرانبازیدان ،یەکێکیان هیومانیستە تەواوەکان
و ئەویتر هیومانیستە بااڵکانە ،لەنێوان هاوڕیانی مرۆڤدۆست و سوپەر مرۆڤدۆستدا.
لەنێوان مرۆڤی بااڵی هیومانیست و هیومانیستی بچووک و سادەدا جەنگێکی گەورە
لەئارادایە .لێرەدا وەک ئاماژەمان پێدا نیتچە کەباس لەم زۆرانبازیە دەکات نایەوێت
مرۆڤ بگەڕیتەوە بۆ وەحشەتگەری ،بەڵکو باس لەوە دەکات کە ئەم پرۆسەیە مرۆڤ
دەکات بەڕەمزێک بۆ ئاژەڵێکی ماڵیکراو ،دیارە نابێت فاشیەت لەبیربکەین کە بەناوی
پرۆسەی بەخێوکردن و پاکردنەوەی مرۆڤ لەخەوش و ئەوروپاش لەوەحشیەتگەری،
ماشێنێکی گەورەیان لەڕامکردن و پەرەوەدەکردن خستبووە گەڕ ،بەناوی مرۆڤی
بااڵ ناسیونال سۆسیالزمی ئەڵمانی گەورەترین جەنگی جیهانی هەڵگیرساند .لێرەوە
جەنگی بینراو و نەبینراوی دنیا ،جەنگی نێوان بەخێوکارەکانە ،مرۆڤ هەمیشە لەگەڵ
بەخێوکارەکاندا لەقەیراندایە ،هەر وەک ئەوەی مرۆڤ لەدۆزی هیومانستیدا ئاژەڵێک
بێت و لەباخچەی مرۆئاژەڵیدا ژیان بەسەربەرێت .ئەم تێزەی نیتچە کە مرۆڤ لەبەردەم
پرۆسەی بەخێوکردندایە ،بەخێوکردنێک کە لەالیەن بەخێوکارە گەورەکانەوە بۆیان
دیاریکراوە ،هیومانیست بەتەعبیری سلۆتێردایک لەم دۆزەدا ئەوەیە کە گورگەکان
دەکەن بەپڕۆفیسۆر لەزانکۆکانی بازلی سویسریدا .ئەوە دەسەاڵتی بەخێوکارەکانە
بەسەر مرۆڤەکاندا کەجۆرێک میکانزمی لەنێو مرۆڤە پەروەردەکراوەکاندا پێکهێناوە
کەبە(ماڵیبوون  )Domestikationناودەبرێت .بەمانای میکانزمیک هەیە کە
مرۆڤەکان لەژێر چەتری بەخێوکارە گەورەکاندا خۆیان ڕێکدەخەن ،لێرەوە ئێمە
لەبەردەم پرۆسەیەکداین کە نیتچە الیەنی تاریکی هیومانیزم هەڵدەداتەوە ،الیەنی
تاریکی ئەو هۆشمەندیە هیومانییە کە قەشەکان و مامۆستا گەورەکان ئەوە دیاریدەکەن
کامە دڕندەیە و چۆن مرۆئاژەڵیەک دەبێتە مرۆڤێکی ت��ەواو .ئەوە هیومانیستە
گەورەکان کە هاوڕێی مرۆڤن پرەنسیبی مرۆڤبوون دیاریدەکەن ،گورگەکان دەکەن
بەسەگی ماڵی .مرۆڤەکان لەم پرۆسەیەدا دەبن بەئۆبیکت و هەموو خودگەراییەکیان
لێزەوتدەکرێت .بەمانای ئۆبێکتێکی بێ سوبێکتن ،کار لەسەرکراوێکی خود زەوتکراون.
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لێرەوە بەخێوکردن هەیە بەبێ بوونی بەخێوکار ،بەمانای ماڵیکراوەکان خۆیان ماڵی
دەکەن ،ئەمەش ئەم توخمە (نێرەموکییە ) کە نیتچە باسی دەکات ،بەوەی ماڵیکردن
ڕوودەدات بەبێ بوونی ماڵیکار ( .)Zucht ohne Züchterنیتچە ئەم الپەڕە
ڕەشەی هیومانیستی هەڵدەداتەوە بەوەی هۆشمەندی هیومانستی جۆرێکە لەفابریکیک
بۆ بەرهەمهێنانی مرۆڤی بێوەی ( ،)Harmlosigkeitلێسەندنەوەی مرۆڤبوونی
سەربەستانەی خۆیەتی کە هیومانست ،لەفۆڕمی قەشە ،مامۆستا ،پیاوی دەوڵەت و
ڕۆشنبیری ڕەسمی..هتد لەنوخبەیەکی تایبەتدا دەردەکەون و بەهاکانی مرۆڤدۆستی
دیاریدەکەن ،بڕیاردەدەن كۆمەڵگا چۆن مرۆڤدۆست دەبێت .ئەم پرۆسێسە چەندە
لەڕووی کۆمەاڵیەتیەوە بەشێکە لەپرۆسەی ڕێکخستنی کۆمەاڵیەتی ،بەاڵم بەدیوێکی تردا
ئەو دەسەاڵتخوازیەیە کە پەروەردەکارە گەورەکان بەسەر پەروەردەکارە بچووکەکان و
ئەوانیش بەسەر پەروەردەکراوەکاندا مومارەسەی دەکەن .پەروەدەکراوەکانیش خۆیان
(خود ماڵیبوونێک /خود ڕامکردنیک) لەخۆیاندا بەرهەمدێنن و ماڵی دەبن ،بەمانای
لەدڕندەوە دەبن بەمرۆڤ ،لەگورگەوە بۆ سەگی ماڵی و لەوەحشەوە بۆ پڕۆفسیۆر..
لەم پرۆسەیەدا ئەلفاباتیزیرەی كۆمەڵگا بەشێکە لەو جیاکردنەوەی كۆمەڵگا لەنێوان
خوێندنەوە و خوێندراوەدا ،بەمانای نەوەیەک لەخوێندەواری بااڵ هەیە کە تێکستەکان
بۆ خوێندنەوە دەنووسێت ،خوێنەریکی نادیار هەیە ،هیومانی دەبێت بەتێکستەکانی
هیومانتستە گەورەکان .خوێنەر و خوێندراوە ،دەبنە دووجەمسەر کە یەکتری تەواو
دەکەن ،ئەوانەی دەخوێننەوە ،كەلتووری وشە دەبێتە بەشێک لەپەروەردەبوونیان ،ئەم
ئەلفاباتیزەیە ،ئەم خوێندەواریبوونە ،مانای ئەوەیە کردەی خوێندراوە و خوێندنەوەی
تێکستەکان دەبێتە بەشێک لەكەلتووری هیومانی بوون ،چەندە ئەم کردەیە الیەنی
جوانی تێدایە ،بەدیوێکی تردا کرۆکی دەسەاڵتخوازی هیومانیزم لەخۆدەگرێت،
وەک ئەکتێک بۆ ڕامکردنی كۆمەڵگا لەسەر ئەوەی چۆن بەپێوەرەکانی ئەوان دەبن
بەمرۆڤ .نابێت ئەوە لەبیربکەین کە شەڕی دێوەکان لەنێوان كەلتووری نووسین و
كەلتووری دڕندەکاندا ،لەئانتیکاوە تائەمڕۆ درێژەی هەیە .ڕێگەکان پان و پۆڕ نییە
بۆ هیومانستەکان بۆئەوەی دەسەاڵتی خۆیان لەكۆمەڵگای مرۆییدا فراوان بکەن،
ئەوان لە زۆرانبازییەکی سەختدان لەگەڵ ئەو شتەی کە من دەتوانم بە (كەلتووری
وەحشییەکان) ناوی ببەم .ئەم كەلتوورە لە گریکی کۆندا جەنگ بووە لەنێوان کتێب
و كەلتووری وەحشیەتدا ،جەنگێک بووە لەنێوان ئاریناو یاریگای زۆرانبازی خوێناویی
و شانۆی هۆمیرۆسدا ،لەنێوان حیکمەتی گریکەکان و كەلتووری جەنگ و وەحشیەتی
ئیسبارتیا ،لەنێوان كەلتووری فەلسەفە و حیکمەت و شانۆی گاڵتەجاڕی و زۆرانبازی
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گالدیاتۆرەکاندا...ئەمڕۆ ئەم زۆرانبازیە لەفۆڕمێکی تردا خۆی نمایشدەکات ،ئەوە
گلەیی مامۆستا گەورەکان و پەروەردەکار و نووسەرەکانە لەوەی کە میدیای بینراو و
ڕۆژنامەی بۆلیڤار و حەیاچوونەکان جێگەی بە كەلتووری خویندنەوەی کتێب و گۆڤارە
جیدییەکان لێژ کردووە ،ئەم دوو تیتانە ،ئەم دوو دێوە گەورەیە ،میدیای جەماوەری
و کەلتووری نووسراو لەجەنگێکی بەردەوامدان .لەنێوان کتێبی گرنگ و یۆتۆب و
فەیسبووک و سەتەالیت و بەرنامەی قەشمەرسازیدا ،نەوەیەک پەیدا دەبن دوور
لەکتێب و كەلتووری نووسراو خۆی بینادەکات .شەڕی نێوان گالدیاتۆرەکان ئەمڕۆ
هاتۆتە نێو تەلەفزیۆنەکانەوە ،لەشێوەی بەرنامەی چەنابازیی و تۆک شۆ و لەسەرێکی
تردا كەلتووری نووسراودا .بەخێوکارەکان وەک خواوەندی ئەقڵ سیاسەت دادەڕێژێن و
ڕۆڵی پڕەنیسیب ڕێژی حکومەت و دەزگاکانی پەروەردە و كەلتوور دەبینن .لەتەنیشت
ئەمەوە هێزێکی تر هەیە کە لەنێو هەمان دەزگادا جۆریک لەتەوژمی چێژبەخشی
لەدەرەوەی كەلتووری نووسین پشتگیری دەکات ،لەوانەیە لەڕۆژئاوادا (بێرلۆسکۆنی)
سەرۆک وەزیرانی ئیتاڵیا نمونەی ئەو پیاوە بێت کە لەدەرەوەی كەلتووری سیاسی،
وەک پیاویکی میدیایی جەماوەری ،وەک گالدیاتۆریکی میدیایی ،وەک قەشمەرسازێکی
ئیرۆتیکی دێتە نێو دەسەاڵتەوە ،سەرەڕای حەیاچوونە سێکسوالیەکانی ،سەرەڕای
ڕەگەزپەرستیە دەمامکدارەکەی ،بێرلسکۆنی توانای ئەوەیە جەماوەر بۆ خۆی
ڕابکێشێت و لەهەڕەمی دەسەاڵتی سیاسی ئیتالیدایە .ئەم دوو كەلتوورە ،كەلتووری
ئارێناو یاریگاکان و كەلتووری کتێب و نووسراو لەڕاکێش ڕاکێشیکی بەردەوامدان.
من پێموایە شەڕ لەدژی تیتانەکان ،چیرۆکی دروستبوونی خواوەندە ئاقڵەکانە،
لەهەمانکاتیشدا چیرۆکی دروستبوونی مرۆڤە لەسەر زەوی ،تیتانەکان خاوەنی كەلتووری
خوایەتی نەبوون ،منداڵەکانی خۆیان وەک کرۆنۆس قووت دەدا و لەگەدەیاندا بەندیان
دەکردن ،نەبادا لەدەسەاڵتیان بخەن .تیتانەکان ئەو خواوەندە سەرەتایانە بوون،
نەوەیەک بوون پێش خواوەندەکانی وەک زیۆس و پۆسایدۆن و هادێس و ئافرۆدیتا
و باخۆس..هتد ..ئەم دوو نەوەیە نەوەیەک لەخواوەندی سەرەتایی کە لەدوایدا کوڕ
و کچەکانیان دژیان دەوەستنەوە و جەنگی تیتانەکان دەستپێدەکات .ئەم جەنگە
جەنگی خواوەندی ئاقڵن و لەدژی تیتانە وەحشییەکان .لەدوای بردنەوەی زیۆس و
براو خوشکەکانی ،دنیا دابەش دەکەن بەسەر دەسەاڵتەکانی جوانی و مردن و جەنگ
و سێکسوالیەت و مرۆڤ بەكەلتووری خۆیانەوە مەحکوم دەکەن..من پێموایە کاتێک
زیۆس و هادێس و خواوەندەکانی تر لەدژی تیتانەکان ،ئەوانەی بێ كەلتوورن ،دڕندەن
و خاوەنی پەرستگاو ڕێسایەک نین ،دەجەنگن .جەنگێکی ئەو هیومانیستانەیە کە
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دەیانەوێت خواوەند لەدڕندەوە ببێت خواوەندی مرۆڤ و گەردوون .لێرەوە زیۆس
بەڕای من ئەو هیومانیستە گەورەیە لەدژی وەحشیەتگەری ،بێستالیزم لەنێو دینای
خواوەندەکاندا ،بەمانای گەورەیی زیۆس وەک خواوەند لەوەدایە کە خواوەندی
ڕامدەکات و لەوەحشیبوون ڕزگاری دەکات ،بەمانای لەوەحشیتکردنی خواوەندییە
بەگشتی ،ئیدی خواوەندەکانی تر بەو پرۆسەی ماڵیبوونەدا دەڕۆن بۆ ئەوەی ببین
بەخواوەندی ڕاستەقینە ،لێرەوە خواوەندی بوون لەیادەوەری مرۆڤاییدا بەشێکە لەو
پرۆسەی هیومانیبوونەی  ڕێسایەک دادەنێت لەنێوان تیتان و خواوەندا ،لەنێوان دڕندە
و خاوەن كەلتووردا ،لەنێوان دڕندە و مرۆڤدا..بەاڵم سڵۆتێردایک بەپێچەوانەی ئەم
ڕایەی منەوە لەو بڕوایەدایە کە لەزەمەنی شەڕی خواوەندەکانەوە لەدژی تیتانەکان،
مرۆڤ لەسەر ئەم زەویە بۆچارەنووسی خۆی بەجێهێڵهراوە ،چیتر خواوەندەکان وەک
تیتانەکان خۆیان لەژیانی مرۆڤەکان هەڵدەقورتاند ،مرۆڤ بۆ یەکەمجارە دوای ئەم
جەنگە بەتەنیا دەمێنێتەوە و بەرامبەر کردەی ڕامکردنی خۆی دەبێتەوە.
لەم تێزەوە لەو خەمە گەورەیەی نیتچە تێدەگەین کە چۆن مرۆڤەکان لەنێو
خانووەکانیاندا ئەو مرۆڤانەن ئیرادەیان نییە ،بێوەین ،بێوەی کراون و ئیرادە لەسەر
کراون ،چۆن هیومانیزم هەڵگری ئەو مانا ئاشکرایەی دەسەاڵتخوازیە کە لەنێوان
خوێندەوارە گەورەکان و ئەوانەی دەخوێننەوە ،ئەوانەی بەخێوکاری گەورەن و
ئەوانەی خۆیان ماڵیدەکەن و ماڵیبوون دەکەنە جۆرێک لەژیان ،ئەم پەیوەندیە خۆی
درێژدەکاتەوە .کەواتە ئاشنابوون بە وشە لەو گۆشەنیگایەی نیتچەوە بەشێکە لەو
درۆ گەورانەی مۆدێرنە ،وەرزێکی تری تاریکی دەسەاڵتخوازییە کە هیومانیزم بەسەر
مرۆدا دەیسەپێنێت           .
هیومانیزمی نوێ ،ئارشیفیستەکانی ئێستا
پالتۆن باس لەبەخێوکارەکان دەکات ،وەک جۆرێک لەفیگوری هەڵبژاردە بۆ بەڕێوەبردنی
دەوڵەت ،كۆمەڵگاکان ،میللەتان لەدیدی پالتۆنەوە دەکرێت بە دووبەشەوە بەشێکیان
(قۆچدار) و بەشێکی تریان (بێ قۆچ) .بۆ ئەم مەبەستە لەزمانی قسەکردن لەگەڵ
بێگانەیەکی نادیاردا پالتۆن لەکتێبی (پۆلتیکۆس/سیاسی )Politikos/تەعبیر
لەبیروڕاکانی خۆی دەکات .لەم کتێبەدا پالتۆن هونەری بەڕێوەبردنی كۆمەڵگا و
دەوڵەت بەشوانکاری دەچوێنێت ،الی ئەو شوانکارە باشەکان دەتوانن لەڕێگەی
دۆزینەوەی ڕێسای ئەقاڵنی مرۆڤەکان ڕامبکەن و بەڕێوەیان بەرن .بەڕای پالتۆن
(ئەفالتون) ئێمە لەبەردەم (زۆیەک /باخچەی ئاژەاڵنێک )Zoo /گەورەداین کە
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پێویستە یاسا و ڕێسای ئەقاڵنی بۆ بدۆزێتەوە ،بێگومان بۆ ئەوەی لەدڕندەییەوە
ببین بەمرۆڤی ئاقڵ .بەگەڕانەوە بۆ زنجیرە بیرکردنەوەی سڵۆتێردایک لەوەتێدەگەین
کەپشتبەستن بەچەمکی (بیرکردنەوە) لەئانتیکاوە ئەو مانایە دەگەیەنێت کە
بیرکردنەوە (بردنەوەی هەقیقەتە لەڕێگەی بەڕێوەبردن یان بەشکردنی چەمک و
شتەبابەتییەکان..ه.س.پ ،)٤٧بیرکردنەوە لەگریکی کۆنەوە مانای بەشکردنی
ڕاستییەکانە بەسەر چەمکەکاندا ،گەڕانە بەدووی هەقیقەتدا لەڕێگەی دابەشکردن
و بەڕێوەبردنی بابەتەکانی نێوان كۆمەڵگا و مرۆڤ و خواوەند ،بەجۆرێکی تر لەم
دەستەواژەیە بیربکەینەوە ،بیرکردنەوە ئەو بوارەیە کە دنیای ئێمەی لەنێویدا تەفسیر
دەکرێت و دابەشکرێت و بەڕێوەدەبرێت .سیاسەت لەم گۆشەنیگایەوە بەڕێوەبردنی
دنیای هەبووەکاندا لەنێو چەمک و ئیدارەیەکدا ،بەشێوەیەک کەسیاسەت دەبێتە
دۆزێکی دەسەاڵتخوازی ،ژیانی مرۆڤەکان لەم باخچە گەورەیەدا کەناوی كۆمەڵگایە
ڕێکدەخات .ئەم بەڕێوەبردنە مرۆڤەکان ب��ەڕای پالتۆن دەک��ات ب��ەدوو بەشەوە،
بەشێکیان مرۆڤە شاخدارەکان و ئەویتریان بێوەی و بێ قۆچەکانن .لەنێوان هەردوو
جۆرەکەدا کە پالتۆن دیاریکردووە دووجۆر شوانکار پەیدادەبن ،ئەوەی کە توانای
ئەوەیە مرۆڤەشاخدارەکان ڕامبکات و شوانکاریان بکات و ئەوەی کە دەتوانێت مرۆڤە
بێ قۆچەکان بەڕێوەبەرێت .سەرکردەی ڕاستەقینە کاتێکە کە مرۆڤەکان ماڵئاوایی
لەمۆدێلی شوانکاری شاخدار دەکەن .ماڵئاواییکردن لەم تێزەدا مانای بەڕێوەبردنی
مرۆڤی شاخدار و بێ شاخە بەمیتۆدێکی هیومانیانە .پالتۆن لێرەدا لەسەر زاری
گفتوگۆ لەگەڵ بێگانەیەکی نادیاردا ،باس لەوەدەکات کە پادشای چاک یان باسیلیاس
 basileisئەو پادشایە کە دەتوانێت لەگەڵ مێگەلە بێ قۆچەکاندا بلەوڕێت..
پادشای مرۆڤ دۆست ئەوەیە هونەری بەڕێوەبردنی دەوڵەتی ئەوەندە مرۆڤدۆستانەیە
کە دەتوانێت مرۆڤە قۆچدارەکان بەڕێوەبەرێت .دیوی دووەمی ئەم بیرکردنەوەیە
ئەوەیە کە هیومانیزم دیسانەوە لەنێو ئەو نوخبە تایبەتەدا گەشەدەکات ،کە فۆکۆس
و زوومی کردۆتە سەر قۆچدار و بێ قۆچ ،بێوەی و دڕندە .هەردوو جۆرە مرۆڤەکان
بەالی هیومانیزمەکان گرنگ نییە ،بەقەد ئەوەندەی بەچ میتۆدیک دەکرێن بەهیومان
و مرۆڤ .ماناهەڵگری هیومانیزم لەوەدایە گرنیگدەدات بەدابەشکردن و بەڕێوەبردن
و دیاریکردنی مرۆڤەکان بەسەر چەندەها کڵێسە و کاتیگۆری جۆراوجۆر ،لەدواجاردا
ئەم دابەشکردنەوە و بیرکردنەوەیە لەمرۆڤ لەپێناو ئەوەدایە مرۆڤەکان ببنە مرۆڤی
ڕاستەقینە لەچوارچێوەی كۆمەڵگایەکدا ،کە وەک باخچەیەکی ئاژەاڵنی مرۆیی وەهایە.
لەبەرئەوە سەیر نییە لەم دنیایەی ئێمەدا ناوی باخچەکان ،پارکەکان پێناسەیەکە
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بۆ كۆمەڵگایەکی مرۆیی تەواو ،وەک باخچەی نەتەوە ،ناسیونال پارک ،باخچەی
شار ،سیتی پارک ،ئیکۆنۆمی پارک و الی ئێمەش بەهەشتی شار و باخچەی دایک
و باخچەی سامی و باخچەی گشتی چەندەها ناوی تر کە لەدنیادا هەن ..مرۆڤەکان
بەپێی ئەم تێزەی سڵۆتێردایک دابەش دەبن بەسەر باخچەکاندا ،كۆمەڵگای مرۆڤایەتی
هیچیتر نییە لەڕوانگەی هیومانیزمەوە جگە لە دابەشکردنی مرۆڤەکان نەبێت بەسەر
باخچەکاندا ،کە لەدوایدا دەبن بەزوویەکی ،بەباخچەیەکی ئاژەڵمرۆیی گەورە .لەم
باخچە مرۆئاژەڵیەدا ،مرۆڤەکان دابەشدەبن بەسەر دووچین و توێژدا ،ئەوانەی وەک
ئاژەڵ مرۆیی لەكۆمەڵگادا لەژێر دەسەاڵتی ئیداری و كەلتووری نوخبەیەکی تایبەت
لەبەڕێوەبەرانی باخچەکە خۆیان ڕێکخستووە .قوک مامۆستا گەورەکان ،فەیلەسوفەکان،
ڕۆشنبیران و مەال و سیاسیەتمەدار و زانایان ،بەگشتی ئەو نوخبەیەن کە باخچەکە
بەڕێوەدەبەن ،لێرەوە کۆی ئەو خانووانەی تێدا دەژین و شێوازی ماڵداری پرۆسەیەکە
بۆ ماڵیکردنی مرۆڤەکان کەدەیانەوێت هیچیان نەوێت! جگەلەوەی پێیان دەوترێت
بتانەوێت ..بەمانای ئێمە لەبەردەم ئیرادەیەکی زەوتکرواین لەژێر چەتری پرۆسەیەکی
بەهیومانیبوون کە ئەو هۆشمەندیە موزیەف و پوچگەرا و هەڵەیەت پێدەبەخشێت،
بەوەی کە ئەوەی دەتەوێت ئەوەیە کە مرۆدۆستی دەیەوێت ،بەجۆرێکی تر دەتوانین
بڵێن ئیمە ئەمڕۆ لەدنیای پۆست مۆدێرندا لەبەردەم مرۆڤێکداین کە وەها مەزندە دەکات
ئەو ئیرادەیەی هەیەتی هی خۆیەتی ،بەاڵم لەجەوهەردا ئەو ئیرادەیە ئەوەیە کە ئیرادە
بۆ کراوە ،ئیرادە خوازراوە ،لەالیەن بەڕێوەبەرانی باخچەکەوە بەناوی هیومانیبوونەوە
وەک چەترێکی نهێنی و نەبینراو هەڵکراوە .لەم مۆدێلە نوێیەدا ئێمە لەبەردەم ئەو
پادشا و نوخبەیەیەن دەتوانێت لەگەڵ مێگەلە قۆچدار و بێقۆچەکاندا بلەوڕێت و
بەحیکمەتێکی هیومانییەوە مرۆئاژەڵییەکان لەنێو باخچەکەکاندا بەڕێوەبەرێت.
من لێرەدا هەڵوێستەیەک دەکەم لەسەر ئەم تێزەی سڵۆتێردایک و لەوبڕوایەدام
ئەم تێزە گەڕانەوەیەکی (میشێل فۆکۆ) یانەیە بۆ چەمکی دەس��ەاڵت ،فۆکۆ کە
لەکۆی کارەکانیدا خود و سوبێکت دابەشدەکات بەسەر نەخشەی گشتی دەسەاڵتی
گشتی كەلتووری كۆمەڵگا و زانست و زماندا .خود هیچ نییە جگە لەپێکهاتەیەک و
پڕۆیەکتێکی دەسەاڵت نەبێت ،دەسەاڵت لەزانستەوە بیگرە تا دەگاتە پەروەردە و
دەروونزانی و بیناسازی و زمانی نووسین ،هیچ نییە جگە لەو دەسەاڵتەی کە خود،
سوبێکت ،بەوێنەکانی خۆی بارگاوی دەکەن ،بێگومان کاراکتەری خود لەكۆمەڵگادا
لەژێر چاودێرییەکانی هەموو ئەم هێزە زانستی و ڕۆحانی و زمانەوانییەدا بەندکراوە،
بەجۆرێکی تر بیر لەسوبێکت بکەینەوە دەتوانین بڵێین :کەسوبێکت بوونی نییە ،تەنها
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لەو چرکەساتەدا نەبێت کە لەڕێگەی دەسەاڵتەکانەوە خۆی نمایشدەکات ...ئەگەر
بەندیخانەکان و کڵێساکان لەسەدەی ناوەڕاستدا دیار و ئاشکرا و بینراوبن بۆ خود،
ئەوا بەندیخانەکانی ئەقاڵنیەتی ڕۆژئاوایی لەشێوازی سیستەمێکی چاودێری و سزادانی
ڕۆحی و ئابووریدا ،خود دەخاتە بەردەم هەڕەشەیەکی بەردەوام .کەواتە خود چییە
لەدنیای ئێمەدا جگە لە خۆگونجاندن نەبێت لەگەڵ ئەو هۆشمەندیە گشتییەدا ،کە
دەسەاڵت لەژێر ماسکێکی هیومانییەوە نمایشی دەکات.
هیومانیزم لەڕوانگەی (میشێل فۆکۆ)وە سەیری بکەین هیچ نییە جگە لەمیتۆدێکی
دەسەاڵتخوازی بۆ ڕامکردنی سوبێکت نەبێت ،کەواتە سوبێکت هیچ نییە جگە
لەسوبێکتێکی هیومان نەبێت کە لەژێر چەتری هیومانیەتی كەلتووریدا ژیان بەسەر
دەبات .ئێمە چیتر خود نەماوین بەقەد هێندەیەی فۆکۆ گوتەنی :خود وەک دەم و
چاوێک وەهایە لەسەر ڕووبەرێکی لم ،زۆرنابات خودی ئێمە شەپۆلی هەڵکشاوی دەریا
دەیسڕێتەوە .بەدیوێکی تردا من پێموایە هیومانیزم وەک ئەو (هاوڕێیەکی هەڵە) یان
چاکتر وەهایە بڵێم هاوڕێیەکی موزەیەف وەهایە کە(ساڵڤۆ ژیژاک) باسی دەکات،
مۆدێلی ئەو هاوڕێیە وەهایە کە بواری ئەوەت نادات ڕقت لێی بێت ،بەڵکو هەمیشە
ئەوەی دەیەوێت لەگەڵتدا بیکات لەچوارچێوەی هاوڕێیەتیدا و بەنازی هاوڕێیەتی
بەخەڵکانی دەوروبەری دەکات .ساڵڤۆ ژیژاک نمونەی ئەو بەڕێوەبەرە دەهێنێتەوە کە
لەگەڵ کرێکار و فەرمانبەرەکانیدا بەبزەوە مامەڵە دەکات و قاوەت لەگەڵدا دەخواتەوە
و گوێڕایەڵی خەمەکانە و ڕۆژانە وەک هاوڕێیەک لێت دەپرسێت ،ئەم هاوڕێیەتیە
ساختەیە چیدی بوار ناهێڵێتەوە بۆ هەڵگەڕانەوە و شۆڕشکردن لەدژی ،میتۆدەکانی
ئەوەندە هیومانین کە من لەم نووسینەدا بە(هیومانیەتی ماسکدار) ناوی دەبەم،
وەها دەکات کە هەڵگەڕانەوە لێی مانای نامرۆڤدۆستی و دڕندەییت دەگەیەنێت.
ژیژاک وەک فەیلەسوفێکی چەپڕە و لەو بڕوایەدایە کە پۆست کاپتیتالزم وەک ئەو
هاوڕێ موزەیەفە وەهایە لەژێر ناوی مۆڕاڵی مۆدێرن و هیومانستییەوە دەم و چاوی
ناشیرینی خۆی ،چەوساندنەوەی خۆی دەشارێتەوە .ئەم دووتێزەی فۆکۆ و ژیژاک
نێزیک دەبنەوە لەمەدارەکانی بیرکردنەوەی سڵۆتێردایک لەمەڕ هیوامانزم وەک دۆزێک
کە بێستالیزمی ،وەحشیگەرایی دەکات بە مرۆڤ و ڕێکیان دەخات لەباخچەیەکی
ئاژەڵمرۆیی ڕێک و جواندا.
سڵۆتێردایک لەو بڕوایەدایە کە لەزەمەنی تیتانەکاندا دەسەاڵتی خواوەندەکان زاڵبوون
بەسەر مرۆکاندا ،مرۆڤەکان لەالیەن خواوەندەکانەوە شوانکاری دەکران ،بەاڵم لەدوای
زیۆسەوە خواوەندەکان مرۆڤیان بۆ چارەنووسی خۆیان جێهێشتووە و ئیدی مرۆڤایەتی
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دەبێت خۆی شوانکاری خۆی بدۆزێتەوە و خۆی شوانکاری خۆی بێت .نابێت ئەوە
لەبیر بکەین کە فەلسەفەی ئیسالمی لەزاری پەیامبەرەوە چەمکی بوون بەشوانکاری
خۆت و ئەوانیتری لە گوتەیەکدا چڕکردۆتەوە کە دەڵێت (کلکم ڕاع وکلکم مسۆل
عن ڕعیتیە ..)..بەمامانی هەموو یەکێک لەئێمە شوانکارە بەشێوەیەک لەشێوەکان و
لێپسراوین لەمێگەلەکەمان ،مامۆستا و فەقیه و والی .بەمانای نوخبەیەکی دیاریکراوی
شوانکار هەیە لەفیکری ئیسالمیدا کە مێگەلەکە بەڕێوەدەبات .لەم پەروەرەدە ڕۆحانی
و سپریتوالیەوە ،ئەم کڵێشەیە لەمەسیحیەتدا ڕەنگدەداتەوە بەوەی پاپی گەورە
لەڕۆم شوانکاری ڕۆحی کۆی مێگەلی کریستوومە لەدنیادا .لەم چەمکە ئاینییەوە
دەتوانین بڵێین کە لەدوای پاشەکشەی خواوەندەکان مرۆڤ بەردەوامە لەبەرهەمهێنانی
شوانکاری بۆ ڕێکخستنی مێگەلەکەی کە لەدنیای مۆدێرندا لەباخچەیەکی مۆدێرندا،
لەالیەن نوخبەی شوانکارە پۆست مۆدێرنە هیومانستەکانەوە بەڕێوە دەبرێن.
سڵۆتێردایک پێیوایە نەک تەنها خواوەندەکان لەم زەمەنە نوێیەدا پاشکەشەیان
کردووە ،بەڵکو ئەوە حەکیمەکانیش پاشەکشێیان کردووە لەژیانی ئێمە ،ئەوەی کە
لەحیکمەت دەمێنتەوە تەنها كەلتووری نووسین و خوێندەنەوەیە ،ئەو نامە گرنگانەن
کە بۆ خوێنەری نادیار نووسراون .دنیای ئێمە چیتر نامەی لەالیەن حەکیمەکانەوە
بۆ نانێردرێت ،چیتر وەک ڕۆم نامەی لەفەیلەسوفەکانی یۆنانەوە پێناگات .دنیای
ئێمە لەژێر چەتری هیومانیستەکاندا ڕێک و دابەشکراوە و چیتر حیکمەتی تر قبوڵ
ناکات ،سڵۆتێردایک لەچاوپێکەتنیکی تەلەفزیۆنیدا لەگەڵ کەناڵی سویسری باس
لەحەکیم دەکات و جوادای دەکاتەوە لەو هەموو پسپۆڕە لەبوارە جیاوازەکاندا کە
ڕاوێژکاری دنیای تازەن ،بەڕای ئەو سیحری حەکیم لەوەدایە کە خۆی یەکێکە لەکەسە
شکستەخواردووەکانی ئەم دنیایە ،حیکمەت لەوە پسپۆڕییەوە پێکنایەت ،بەڵکو لەو
ئەزموونە مرۆییەوەن ،کە دەبن بەکتێب و نامەی ژیان دەنێرن بۆ خوێنەرەکانیان،
ونبوونی حەکیم لەژیانی ئیمەدا مانای ونبوونی ئەو کتێبانەن کە توانای ئەوەیان نییە
نامە بنێرن بۆمان ،بۆ ئێمەی خوێنەری نادیار .کتێبەکان لەم سەردەمەدا بوون بە
(ئۆبیکتی ئەرشیفیکراو) ،ئەوە کتێبەکانە کە لەژێر زەمینەکانی كەلتووری پۆست
مۆدێرنەدا کەڵەکە بوون .دەبێت کەی بێت ئارشیفست لەژێرزەمینەکانەوە بێتە دەرێ
و بانگەشەی تێکستێک بکات ،دەمێکە الی خۆیان تۆزی لەسەر نیشتووە .سڵۆتێردایک
لەهایدگەرەوە دەستەواژەی (ڕۆشنکەرەوەی بوون) هەڵدەگێڕێتەوە و ئەو پرسیارە
دەکات :دەشێت لەداهاتوودا ژێرزەمینەکانی ئەرشیف ڕۆشنایی بەخش بن! پێدەچێت
ئەرشیفەکان لەداهاتوودا جێگەی هیومانیستەکان بگرنەوە .ئەو ئارشیفستانەی
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بەڕێکەوت بیر لەوە دەکەنەوە لەو کەڵەکەبوونەی کتێبەکان نامەیەک بنێرن بۆ
خوێنەری نادیار .سڵۆتێردایک هیومانیزم بەوەاڵمێکی شێواو تێدەگات کە لەالیەن
کەسانێکەوە پرسیار کراوە ،کە نەیانزانیوە چۆن پرسیار بکەن .لەم تێزەوە هیومانیزم
وازی لەوە هێناوە نامە بێت بۆ خوێنەری نادیار ،وازی لەوە هێناوە حیکمەت بێت
بۆ مرۆڤایەتی ،وازی لەوەهێناوە ڕۆشنایی بێت بۆ بوونی مرۆڤ ،وازی لەوە هێناوە
وەاڵمێکی ڕاستەقینە بێت بۆ مرۆڤ .وازی لەوە هێناوە مرۆڤ وەک مرۆڤ تەماشا
بکات ،بەڵکو وەک چۆن هایدگەر دژی ئەو پێناسە ئاژەڵییە بۆ مرۆڤ ،وەک ئاژەڵێکی
ئاقڵ ،ئاوەهاش سڵۆتێردایک هیومانیەت وەها دەبینێت کە دابەشکردنی مرۆڤە لەالیەن
هیومانیستە تەواوەکان و سوپەر هیومانیستەکان کە ئیدارەی ئەو زۆیە و باخچەیە
دەکەن ،ئەو باخچەیەی پڕێتی لەئاژەڵەمرۆییەکان...
چەند سەرنجیک لەسەر کاڵفامی هیومانیزمی کوردی
شتیک نییە ناوی لێ بنێین هیومانیزمی ک��وردی کەبتوانین بەتەواوەتی لەژێر
ئەم چەمکەدا پێناسەی بکەین ،ئەوەی کە هەیە دیاردەیەکەی حکومەتییە لەدوای
دامەزراندنی حکومەتی هەرێم لەشێوەی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤی سەر بەپارتە
سیاسییەکان و لەدوایشدا لەچوارچێوەی وەزارەتێکدا خۆی نمایشکردبوو .سەیر
لەوەدابوو کە ئەم وەزارەتە لەبەردەم هەموو پێشێلکردنەکانی مافی مرۆڤ تاوەکو
ڕۆژی ئەمڕۆ بێدەنگ و کەڕە ،بەجۆرێک کە ئەمنستی ئەنتەرناسیوانال وەک ئۆرگانێکی
بێگانە بەوردی ڕاپۆرتی خۆی دەربارەی ڕەوشی خراپی مافی مرۆڤ پێشکەشکرد.
کەچی ئەم وەزارەتە پەی بەیەکێک لەو هەقیقەتە سادانەی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ
نەبردووە ،چاکتر وایە بڵێین هیچ ڕەخنەیەکی جیدی لەپارت و گرووپ و حکومەت
لەکوردستاندا نەگرتووە ،بەکورتی ئێمە لەبەردەم مافی مرۆڤێکی ساختەداین کە
جگە لەگاڵتەجاڕی نەبێت بەمافی مرۆڤ هیچیتر نییە .ئەوەی الی من لەم نووسینەدا
گرنگە ئەو بیرکردنەوە سەیرەی پارتی کوردییە دەربارەی هیومانیزم کە لەشێوازی
ڕێکخراوی کارتۆنی مافی مرۆڤ و وەزارەتەکەیدا خۆی نمایشکردووە ،لەسەرێکەوە ئەم
هیومانیزمە کوردیە لەو بڕوایەدایە کە هیومانیزم مانای زۆربوونی ژمارەی خوێندەوارانە
لەكۆمەڵگادا ،ژمارەی زۆری خوێندەوارانی زانکۆ مانای هیومانگەرایی و مرۆدۆست
گەرایی ئەم حکومەتە دەگەیەنێت .سەیر نییە کاتێک بەڕێز تاڵەبانی دەچێت بۆ
شارۆچکەیەک خێرا پەیمانی کردنەوەی زانکۆیەک ،کۆلێژێک ،پەیمانگایەکیان پێدەدات.
ڕەمزیەتی ئەم پەیمانە لەوەدایە کە سەرکردە مرۆڤدۆستی خۆی لەڕێگەی کردنەوەی
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زانکۆ و فێرگەکانی خوێندندا دەسەلمێنێت .لەپشت ئەم ئیدیا بچووکەوە دەتوانین
لە (هیومانیزمی کاڵفامی کوردی) تێبگەین کە کردنەوەی ئەم هەموو زانکۆیە و
دەرچوواندنی هەموو خوێندراکان بۆ زانکۆکان و کردنەوەی هەموو ئەم زانکۆیانەی
کە لەژێر قەیرانی قووڵی زانستی و مەعرفی و سلوکیدا دەناڵێنین .لەو بیرۆکەوە
سەریهەڵداوە الیەنی باشی پارتی کوردی بەرامبەر دنیا نیشانبدات .لەالیەکی ترەوە
هاندانی خوێندەواری و بەدەستهێنانی بڕوانامەی بااڵ ئیدایاکە کە پارتی کوردی
لەدوای ڕاپەڕینەوە وەک بەشێک لەو ڕووبەرانە تەماشای کردووە کە پێویستە مۆنۆپۆڵ
بکرێت .بەهەقەت ئێمە لەم سااڵنەی دوای ڕاپەڕین لێپرسراوەکانی حیزبیمان بینی
بەلێشاو خۆیان کرد بەزانکۆکاندا و لەسەر کورسی خوێندکاری زانکۆ دادەنیشتن و
بەهەر جۆرێک بێت بڕوانامەکان بۆ خۆیان مۆنۆپۆڵ کرد .ئەم هێرشە بەجۆرێک بوو
کە لەماوەیەکی کورتدا لەبەر دکتۆراو ماجستێری ئەندامە حیزبییەکان ،چیتر موزەیف
لەڕاستەقینە جیانەدەکرایەوە و ئێستاش ئەم قەیرانە بەردەوامە .لەدوای بەدەستهێنانی
بڕوانامەی زانکۆیی چیتر لێپرسراوی حیزبی و حکومی خۆی بە(بێگانە/نامۆ) نەدەزانی
لەكۆمەڵگای نوێدا ،ئیدی ئێمە لەبەردەم ئەو لێپرسراوانەدا بووین کە جلی کەتافە و
چەکەکانیان گۆڕی بە قات و بۆینباخ و سەر و سمێڵ ڕەشکردنەوە ،چەکەکانیشیان
بوو بەبڕوانامەی بەرز .لێرەوە ئێمە لەبەردەم وێنەی جەنگاوەرێکی شەڕکەرداین وەک
دەرکەوتن ،وەک ئەوەی چاوی گشتی دەیبینێت ،وەک بینراوێک .ئەم دیکۆرە نوێیە
بۆ پڕکردنەوەی پۆستەکانی حکومەت بوو لەژێر ماسکی خوێندنی بااڵو بڕوانامەدا،
لەجەوهەردا ئەم خوێندەواریە نوێیە ،هیچی لەڕوانینی پارتی کوردی و ئەندامەکانی
نەگۆڕی بەرامبەر كۆمەڵگای کوردی ،بەمانای خوێندنی بااڵ و بڕوانامەکانی ئەو هێزە
نەبوو کە جەنگاوەرێکی بەتەماع بکات بەفەرمانبەرێکی دڵسۆزی حکومی .لێرەدا ئێمە
لەبەردەم (دیکۆرێکی هیومانیزمی کوردین) کە دەوێت بڵێت :جەنگاوەرەکان لەڕێگەی
خوێندەوارییەوە بوون بەمرۆڤدۆست .ئەم مۆنۆپۆڵکردنە بۆ ئەوە بوو کە لەگەڵ
ئەو کڵێشەیەدا بگونجێت کە دەوڵەتی نوێ و حکومەتەکە نوێیەکان هەیانە .بەاڵم
ئاڕاستەی ڕاستەقینەی دەسەاڵتداری سیاسی لەناوەڕۆکدا و لەپشت ئەم ماسکەوە
هەر بەمیتۆدەکانی زمانی توندوتیژی و میلیشاییەوە کاری خۆی دەکات .لەتەنیشت
ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤەوە ،چەندەها دەزگای حزبی و ژێرزەمین و بەندکردن و فڕاندن
و تەنانەت کوشتن هەیە لەتاریکیدا .دۆسییەکانی ڕێکخراوە مرۆڤدۆستە ڕاستەقینەکان
و ڕێکخراوەکانی كۆمەڵگای مەدەنی و ڕەوتی ڕووداوەکانی لەخۆپیشاندانەکانی حەڤدەی
فێبرواری  ٢٠١١ئەو ماسکەی بەتەواوەتی هێنایەوە سەر ئاستی گومانکردن .ئیدی
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لەڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤی پارتەکانەوە بیگرە تاوەکو وەزارەتەکەی و پرۆسەی
خوێندەواری بوون ،لەخزمەتی ئەو ماسکە هیومانیەدایە کە دەسەاڵتی کوردی خۆی
لەپشتەوە دەشارێتەوە .ماسکی هیومانیزمی کوردی ئەو ماسکەیە کە بەردەوام هەوڵی
خۆ ئارایشتکردن دەدات لەنێو کڵێشەیەکی مرۆڤدۆستی پوچگەرادا     .
بەدیوێکی تردا ئەو جەختکردنە لەسەر کردنەوەی بەردەوامی زانکۆ و پەیمانگا و
بەلێشاوکردنی قوتابیان بەزانکۆکاندا ،لەو بیرۆکەیەوە سەری هەڵداوە کە دەبێت
(مرۆڤەکان دانیشن و ئاقڵ بن) ،دانیشن و ببن بە هاواڵتی خوێندەوار ،ئەو واڵتەی
هاواڵتی خوێندەواری زۆر بێت ،واڵتێکە هیومانی و مرۆڤدۆستە ،ئەمە بیرکردنەوەی
دەسەاڵتی کوردیە لەمەڕ كۆمەڵگا .دەزگاکانی هەرێم ئەو ماسکە هیومانیە لەدانیشتن
و خوێندندا دەبینییەوە ،هەر وەک لەخوێندنەوەی سڵۆتێردایکەوە ئاماژەمان پێدا ،کە
چەمکی (ماڵ ،خانوو) لەو ڕستە بەناوبانگەی هایدگەرەوە لێیبڕوانین کە(زمان ماڵی
بوونە) ،کەواتە خانووی بوون کە زمانە ،ئەو وێنەیەمان لەال دروستدەکات کە مرۆڤەکان
لەنێو خانووەکاندا دادەنیشن و لەوێشدا دەخوێنن ،بێگومان وەک سڵۆتێردایک لەو
ئیشکالیەتە قووڵ و پارادۆکسە ئاماژەی پێدەکات کە ئەم خوێندەواریە لەنێوان
خوێندراوەو خوێندنەوەدا ،لەنێوان ئەوانەی تێکستەکان دەنووسن و ئەوانەی دەیخوێننەوە
و ئەوانەی خاوەن ئیرادەن و ئەوانەشی خاوەن ئیرادەبۆکراون ،پەیوەندەییەکی ئاڵۆز
و پڕ گرفت خۆی ڕاکێشاوە .مانا هەڵگری ئەم پرۆسەیە لەوەدا خۆی دەبینێتەوە کە
خوێندن لەنێو ماڵدا ،خۆی لەخۆیدا پرۆسەیەکی ماڵیکردنی مرۆڤەکانە لەکڵێشەی ماڵ
و نیشتەجێبووندا .ئاوتۆریتێتی (دەسەاڵتخوازی) ئەم پرۆسەیە لەوەدایە کە مرۆڤەکان
بەئاقڵی دادەنیشن و دەخوێنن ،هیومانیزمی سادەی کوردی لەم گۆشەنیگایەوە
دەیویست شکستییەکانی نەوەیەک لەزانکۆی شکڵیدا بەندبکات ،بەهیوایەی کە
ڕێکخراوەکانی خوێندکاران و قوتابیان ئەو دەستەمۆکردنەی مرۆڤە دڕندەکان بگرنە
ئەستۆ .لێرەوە زانکۆکان کردەیەکی ئامبیڤالێنتن ،Ambivalenzدوو دژەمانان،
دژە ویژدانین لەڕووی سایکۆلۆژیەوە ،بەوەی مرۆڤەکان کە خوێندەوار دەبن ،دەبنەوە
ئەو مرۆڤەی کە لەنێو كۆمەڵگای پڕ مافی مرۆڤی کوردیدا ژیان بەسەر دەبەن و
بەئاقڵی دادەنیشن ،ئەمە ئەم بیرۆکە نەستیەیە لەپشت ئەم پرۆسەی زۆربوونە
سەیرەی دەرچوانی زانکۆوە وەستاوە .بەاڵم لەڕاستیدا زانکۆکانمان هیچ نین جگە
لەفابریکێک بۆ بەخشینی ماسکێکی هیومانی نەبێت بەحیزب و دەسەاڵت ،هیچ نین
جگە لەبەتاڵکردنەوەی مانا مەعریفەیەکانی پرۆسەی خوێندەواری نەبێت لەجەوهەری
ڕاستەقینەی خۆی ،هیچ نین جگە لەپرۆسەیەکی ماڵیکردنی ئاژەڵمرۆییەکان نەبێت بۆ
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دەسەاڵت .لەدوای خۆپیشاندانەکانی حەڤدەی فێبراورەوە بینیمان لەپڕێکدا لەهەولێر
لەالیەن ڕێکخراوەکانی قوتابیان دەرگای زانکۆ دادەخرێت ،ئەو چرکەساتە ،چرکەساتی
بەربوونەوەی ئەو ماسکە هیومانی و مەعرفییە کە دەسەاڵتی کوردی هەڵیگرتبوو ،ئەو
چرکە ساتە ،چرکەساتی کەشفبوونی ماناڕاستەقینەکانی کردنەوەی زانکۆکانە لەالیەن
حیزبەوە ،بەوەی مادامەکی خوێندەوارەکان بەئاقڵی لەزانکۆکاکاندا دانانیشن ،کەواتە
بابچن لەماڵەوە دانیشن و ئاقڵ بن ،خوێندکارانی هەولێر لەو چرکەساتەدا لەماڵدا
ماڵیکران.
لەڕوانگەیەکی ترەوە سەیری کۆی دەسەاڵتی سیاسی کوردی بکەین و لەو ئەزموونە
مێژوویانە بڕوانین کە دەسەاڵتی بەدنیای کوردییەوە پابەند کردووە ،لەبەردەم كەلتووری
دەسەاڵتی نوخبەیەکی سیاسیداین ،کەچەقی بیرکردنەوەی هەموو شتێک بووە ،تەنها
مرۆڤ نەبێت .ئەمە بێگومان لەپرۆژەکانی ئاوەدانکردنەوەشدا ڕەنگی داوەتەوە ،بۆنمونە
ئەوەندەی خێرا جادەکان پاندەکرێت و پردی سەقەت دروستدەکرێت ،ئەوەندە گرنگی
نادرێت بەشوێنای پەڕینەوە .گرنگی نادرێت بەخەستەخانەکان ،خەستەخانە هەیە
سااڵنێکی دوورودرێژە هێشتا لەهەیکەلدا کاری لەسەر کراوە ،نەک هەر ئەوە لەجیاتی
ئەوەی لەشوێنی هێمن و خامۆشدا بن ،لەنێو سروشتدا بن ،لەسەر جادەی خێرای
پڕ ئۆتۆمبێلی تیژڕەو دروستدەکرێن .ئەقڵیەتی ئەندازیاری ئەوەندە دوور لەمرۆڤ
کاری خۆی دەکات ،کە جادەی بازنەیی مەلیک مەحمود لەسلێمانی و جادەکانی
دیکە شوێنی پەڕینەوەی بەدەگمەن تێدایە ،جەنگی مرۆڤەکان لەکوردستاندا لەدژی
ئۆتۆمبێل جەنگێکی قورسە .بیرکردنەوە لەکەمئەندام و پیر لەنەخشەی بیناسازیدا
لەغیابدایە .بیرکردنەوە لەنەخۆش و پەیوەندی بەشوێن لەئارخیتیکتۆری ئێمەدا
فەرامۆشکراوە .قوتابخانەکان لەبیناسازیدا لەبەندیخانە دەچن و پۆلەکان ئەوەندە
قەرەباڵغن بەجۆرێک مندااڵن وەک ماسی نێو قوتوو لەچوارچێوەی دیوارەکاندا قەتیس
بوون ،ئەمە لەکاتێکدایە کە بەهەشتی شار و پارکەکان و هەواری شارەکان و باخچەی
ئاژەڵییە مرۆییەکان لەزیادبووندان.
کڵێشەی بیرکردنەوەی دەسەاڵتی سیاسی کوردی نایەوێت ئەم مێگەلە کۆمەاڵیەتیە
بکات بەمرۆڤی ئاقڵ ،بەڵکو کاری ئەو قووڵکردنەوەی كەلتووری وەحشیگەراییە کە
لەگەندەڵیدا دەگاتە ترۆپک ..لەجەوهەردا كەلتووری دەسەاڵتی کوردی نەهیومانیە
لەفۆڕمدا و نەخوێندەوارە لەفۆڕمێکی تردا ،بەڵکو هەڵگری ناوەڕۆکێکی وەحشیگەراییە،
بەجۆریک کە توندوتیژی فیزیکی بەکاردێنێت بۆ ڕامکردنی كۆمەڵگا ،لەدەرکەتن و
نمایشگەراییدا لەژێرماسکی هەڵبژاردن و دیموکراسی و مافی مرۆڤدا ئەو مرۆدۆستیە
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نیشانی دنیا دەدات.
دیوی دووەمی (ماسکی هیومانستی) لەڕۆژئاوادا خۆی درێژدەکاتەوە ،ئەو هیومانستیە
دۆرینەیە یاریکردنە لەگەڵ ئەم چەمکەدا ،هەر وەک چۆن من ئاژەم بە ماسکی
هیومانستیدا لەپرۆسەی دەسەاڵتخوازی کوردیدا ،ئاوەهاش ئەم ماسکە لەڕۆژئاوادا
لەفۆڕمێکی دیکەدا دەردەکەوێت ،نابێت ئەوەمان لەبیر بچێت کەسڵۆتێردایک لەم
کتێبەیدا پەردە لەسەر ئەو هەڵەکارییە هەڵدەداتەوە کە ناوی هیومانیزمە ،بەدرێژایی
خویندنەوەمان بۆ ئەم کتێبە گرنگە ،ئەو ماسکە دەبینین کە لەڕۆژئاوادا بەناوی
هیومانیزمەوە دەسەاڵتخوازی خۆی مومارەسەدەکات .درۆی هیومانستی ڕۆژئاوایی
لەو خۆبێدەنگکردنە لەهەموو ئەو تاوانە ترسناکانەی بەرامبەر مرۆڤ دەکرێت ،خۆی
بەرجەستە دەکات ،کە حکومەتە دیسپۆتەکانی دنیای ڕۆژهەاڵت و حکومەتەکانی
دیکەی دنیا بەرامبەر میللەتانیان پەیڕەوی دەکەن .ئێمە لەبەردەم هیومانیەتێکی
درۆیینەداین ،دنیای ئێمە شانۆیەکە پڕێتی لەئەکتەری ڕۆژئاوایی و ڕۆژهەاڵتی کە لەژێر
ماسکی هیومانیزمەوە خۆیان نمایشدەکەن.
نمونەیەکی خێرا لەمەڕ ڕووداوەکانی ئەم دواییە ئەو کاردانەوەی ئەمەریکاو فەڕەنساو
و ئەوروپادا بوو لەبەرامبەر هێرشی قەزافی بۆ هاواڵتیانی خۆی لەلیبیا ،ئەم بڕیارە
چەندە هیومانیستی گەورەی ڕۆژئاوایی نیشاندا ،ئەوەندەش ڕووداوێکی تر کۆدی ئەم
هیومانیستیەی پوچەڵکردەوە .بۆ نمونە فەڕەنسا و سارکوزی یەکەم کەس بوون کە
پەالماردانی سەربازیان لەپێناو پاراستنی خەڵکی سیڤیل بەتوندی مەحکوم کرد و
هەستی مرۆڤدۆستی خۆیان لەدژی خوێنڕشتنی هاواڵتیان بانگەشەکرد ،سەیر لەوەدایە
لەهەمانکاتدا لە (کەناری عاج) لەدوای هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری ،سەرۆک
کۆماری کۆن نەیدەویست دان بنێت بەسەرۆکی تازەدا ،لەگەڵ ئەوەی لەهەڵبژاردندا
براوە بوو .بەمشێوەیە لەشەو و ڕۆژێکدا هێزەکانی سەرۆک کۆماری نوێ و تازە
قەسابخانەی گەورەیان لەیەکتری نایەوە ،بەجۆرێک لەشەو و ڕۆژێکدا سێ سەد کەس
لەژن و منداڵ و گەنج و پیر قەسابخانەکران ،ڕۆژانی دواییش بەهەمانشێوە .سەیر
لەوەدابوو هەموو دنیا ئەوەندەی سەرقاڵبوون بەقەزافی و ڕاپەڕینی لیبیا ،ئەوەندە
ئاوڕیان لەواڵتە ئەفریقایە نەدەدایەوە ،بەتایبەت فەڕەنسا کە کەناری عاج کۆلۆنی
پێشووی خۆی بووە ،سەرۆکی هەڵبژاردەی واڵتەکە لەفەڕەنسا پاڕایەوە بۆ ئەوەی
بەهێزێکی سەربازی بەشداری بکات ،کەچی فڕۆکەکانی فەڕەنسا و جیهانی ئەوەندەی
بەئاسمانی لیبیا چاالکی سەربازیان ئەنجامدەدا ،ئەوەندە بەالیانەوە گرنگ نەبوو
لەکەناری عاج چەندە مرۆڤی تر بەر ساتوری یەکتری دەکەون .ئەم هەڵبژاردنە سەیرە
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کەسیاسەتی ڕۆژئاوایی پیادەی دەکات ،ئاماژەیەکی ترسناکە بۆ ئەو ماسکە هیومانیەی
کە ڕۆژئاوا و دنیای پۆست مۆدێرن هەڵگرێتی .ئەم هەڵبژاردنە و پراگماتیە ترسناکە
بەشێکە لەو ئەقاڵنیەتە ترسناکەی کە خۆی بەهەڵگری چەمکەکان دەزانێت ،بەاڵم
ئەم ئەقڵە گاڵتەجاڕە ،ئەم ئەقڵە سینیزمە دیوی نەبینراوی بیری ڕۆژئاواییە ،ئەم
سینیزمە ڕۆژئاواییە کەسڵۆتێردایک لەکتێبە بەناوبانگەکەیدا (ڕەخنەگرتن لەئەقڵی
گاڵتەجاڕی) بیۆگرافیای دەگێڕێتەوە ،هەڵگری ئەو ئامبیڤالێنتە ترسناکەیە کە لەنێو
خودی پرۆژەی مۆدێرنەدا گەمەی گاڵتەجاڕی خۆی دەکات .نمونەی دوو ڕوویی
بیرمەندێکی ڕۆشنگەریی ناتورالیستی (جان جاک ڕۆسۆ)مان بۆ دەهێنتەوە و دەڵێت
(گەر سەیری زیرەکی و نەرمی ڕۆسۆ بکەین ئەو دەبڵ مۆڕاڵ و دووڕووییە دەبینین،
کە دەیویست سروشت و منداڵی و ئیدیای پەروەردەیی پێکەوە گرێبدات .بەاڵم خۆی
منداڵەکانی بەدەستی خۆی ناردە هەتیوخانە ئینکاری باوکایەتی خۆیەتی کرد ،ئەمە
تێگەیشتنێکە لە تێکشانی نێوان زانین و ژیان ...ل  )١٢٧
بڕوانە :پیتەر سڵۆتێردایک :ڕەخنەگرتن لەئەقڵی گاڵتەجاڕی ،سورکامپی ئەڵمانی
ل١٢٧
Peter Sloterdijk، Kritik der zynischen Vernunft،
S127 ،1983 suhrkamp
چیرۆکی ئەم ئەقڵە گاڵتەجاڕییە لەسیاسەتی گشتی ڕۆژئ��اوادا بەرجەستە بووە،
لەسیاسەتی هەڵبژاردندا بەرجەستەیە کە هەڵبژاردنی بەپێی ئەو پێوەرانە نییە کە
خۆی بانگەشەی بۆ دەکات ،بەڵکو بەپێی ئەو نەخشە دەسەاڵتخوازییە کە خەونی خۆی
پێوە ڕاگیرکردووە .ئەوە ڕۆژئاوایە کەدەیەوێت لەبەر سیاسەتی نەوتی خۆی بۆ ماوەی
زیاتر لەچارەکە سەدەیەک بڕیاردەدات کە قەزافی و سەدام حسێن دڕندەنین و پیاوی
دەوڵەتن و ئەوە ئەویشە لەپێچکدا چرکەساتی هیومانیستی خۆی زیندوو دەکاتەوە
و بڕیاردەدا کە ئەمانە دڕندەن و دەبێت بخرێنە قەفەسەوە ،چونکە تاوانکارن لەدژی
مرۆڤایەتی .ئەم دووفاقیە ،ئەم دەبڵ مۆڕالیە لەکۆی سیاسەتی ڕۆژئاوایدا ،بریتییە
لەو ئەقاڵنیەتە بەخێوکارەی کە هیومانیزمی ڕۆژئاوایی لەگەڵ خۆیدا هەڵیگرتووە،
ئەو بڕیاردەدا کێ دڕندەیە و کێهاش دەبێت ڕامبکرێت ،سیاسەتی جیهانی هیچ نییە
جگە لەوەی جیهان دەبێتە پارکێکی گەورەی ئاژەڵەمرۆییەکان و نوخبەی تایبەت
(بەخێوکارە مەزنەکان) مافی دەستەبژێری ڕامکردن و ماڵیکردنیان لەئەستۆ گرتووە    .
خاڵیکی تر گرنگە ئاماژەی پێدەم ئەو گەمە هیومانستیەیە کە لەنێوان هێزەکانی
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نێو کۆمەڵگای کوردیدا لەئارادایە .بەگشتی ئێمە لەبەردەم گەمەیەکداین کە هێزە
کۆمەاڵیەتییەکان لەبەرامبەر یەکتری بەرەو ڕووی یەکتری دەبنەوە ،هەر یەکە خۆی
بەخاوەنی دۆزێکی مرۆڤدۆستانە تێدەگات ،ئەویتر دەچێتە خانەی دڕندەکانەوە ،گەمەی
دڕندە و مرۆڤدۆستی لەنێوان ئۆپۆزسیۆن و پارتەکانی نێو دەسەاڵت ،بەجۆریکە
کە ئەم ئەویتر قبوڵ نەکات ،ئەم کردەیە کە دەتوانین بڵێین پشتە وێنەکەی ئەو
كەلتوورە وەحشیگەراییەیە کە گەورە بچووک دەخوات و بچووکیش بچووکتر ..ئەم
داروینزمە کۆمەاڵیەتیە کۆی پرۆسەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی دابەشکردووە بەدوو
بەشەوە ،بەشێکیان بەخێوکارە مەزنەکان و ئەویتر بەخێوکارە تەواوەکانن  ،ئەوانی
تریش ئاژەڵەمرۆییەکانن کە دەبێت لەپارکی ئاژەڵمرۆیی کوردیدا ڕامبکرێن و
ماڵیبکرێن .ئەوەی سڵۆتێردایک لەکتێبەکەیدا ئاماژەی پێداوە ئەو کڵێشە نیتچەویە
لەنێوان مرۆڤ و مرۆڤی بااڵدا ،بەمانای ئێمە لەبەردەم مرۆدۆستە تەواوەکان و
مرۆڤدۆستە بااڵکانداین ،بەجۆرێکی تر قسە بکەین ئێمە لەبەردەم بەخێوکارە
تەواوەکان و بەخێوکارە بااڵکانداین ،شەڕی دنیای ئێمە ملمالنێی نێوان ئەم دوجۆرە
بەخێوکارەیە .هەمان تۆبۆگرافیای فیکری لەنێوان گەمەی ئۆپۆزسیۆن و دەسەاڵتدا
دەبینین ،کە دەسەاڵتی کوردی لەچوارچێوەی بەخێوکاری بااڵی کوردی تێدەگات،
پارتە کۆنزەرڤاتیڤەکان خۆیان لەگەڵ وێنەی باوکی سەرکردە یەکخستووە ،بەجۆرێک
کە بەخێوکاری گەورەن ،لەنێوان بەخێوکارە تەقلیدییەکان و پرۆژەی ئۆپۆزسیۆنی
داهاتوودا ،دوو مۆدێلمان هەیە لەجەنگدان .دەکرێت بڵێین لەنێو خودی ئۆپۆزسیۆنی
کوردیدا بەئیسالمییەکانیشەوە چەندەها مۆدێلمان هەیە ،کە هەندێکیان کۆپیکردنەوەی
وێنەی بەخێوکاری گەورەیە و گاڵتەجاڕانە لەنمونەی ئیسالمی سیاسیدا ئەم مۆدێلە
تەقلیدیەی بەخێوکاری بااڵی باوکساالری خۆی دووبارە دەکاتەوە ،بەاڵم وەک گوتمان
لەفۆڕمی ئۆپۆزسیۆندا خۆی نمایشدەکات ..هەردوو بەخێوکارەکان هەڵگری نۆرم و
بەهای مرۆڤدۆستین ،هیومانستن بەڕێگەی خۆیان ،لەنێوان ئەم دوو بەخێوکارە باڵ او
تەواوەدا زۆرانبازیەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئایدۆلۆژی لەکاردایە     .
ئێمە لەدنیای پۆست مۆدێرندا لەبەرامبەر هۆشمەندیەکی هیومانین ،کەهۆشمەندی
سوستێمە ،نەک مرۆڤ ،مرۆڤ وەک خۆی ل��ەدەرەوەی پێناسە ئاژەڵیەکەی وەک
هایدگەر ڕەتی دەکاتەوە ،تائەمڕۆ لەکێشەدایە .مرۆڤ تائەمڕۆ لەدۆزی هیومانیتیدا
هایدگەر گوتەنی خاوەنی هەزارەها ساڵ لەمێژووی هەڵەیە .ئەم هۆشمەندیە هەڵەیە
لەنێو بیرکردنەوەی تاکەکاندا ژیانی مرۆڤەکانی کۆنتڕۆڵ کردووە ،ئەم هۆشمەندیە
بەناو هیومانیستیە ،بەپشتبەستن  سڵۆتێردایک کە(هۆشمەندی هەڵە Falsches
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 )Bewusstseinناوی دەبات ،هۆشمەندیەکی هەڵەی هیومانستیە .من پێموایە
دنیای نوێ هیچیتر نییە جگە لەسوڕانەوە نەبێت لەنێو مەدارەکانی ئەم هۆشمەندیە
هیومانستیە هەڵەیەدا ،ئەم هۆشمەندیە بۆتە سیستەمی هۆشمەندی تاکەکان
لەپەیوەندیاندا لەگەڵ کار و سەرمایە و خێزان و پەیوەندەیە کۆمەاڵیەتییەکاندا،
ڕەدوکەوتنی ئەو کڵێشانە مانای دروستبوونی ئیرادەیەکە کە ئیرادەی ڕاستەقینەی
خودی مرۆڤ نییە ،ئیرادەی سوبێکت نییە وەک خۆی ،بەڵکو ئیرادەیەکی دروستکراوی
بەخێوکارە مەزنەکانە .من پێموایە هیومانیزمی ڕاستەقینە کاری کەشفیکردنی ئەو
کۆدە هەاڵنەیە کە مرۆڤەکان بەسیستەمی ماڵیکردنەوە دەبەستێتەوە ،هیومانیزم ئەو
حیکمەتەیە کە نامەی نووسراو دەنێرێت بۆ خوێنەرە نادیارەکانی ،کاری فیکریش
بەڕای من هیچ نییە جگەلەوەی دەبێتە نامەیەکی ڕاستەقینەی حەکیمانە بۆ خوێنەرێکی
نادیار   ...
                                                
نورنبێرگ 08.04.11

سەرچاوەکان
Peter Sloterdijk، Regeln für den Menschenpark:
.1
Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den
)Humanismus (edition suhrkamp
Peter Sloterdijk، Kritik der zynischen Vernunft،
.2
،1983 suhrkamp
Protagoras، Der Mensch alle Maß der Dinge،
.3
Vortrag von Dr. Philip Florian Roth
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توڕهیی و کات
تیۆریهکی نوێ بۆ ڕاڤهکردنی مێژووی جیهان
 خوێندنهوهی کتێبێکی فهیلهسوف پیتهر سلۆتهردایک
بهکر عهلی -بهرلین
شتێک كە من سەرنجم لە ئیشەکانی فەیلەسوف پیتەر سلۆتەردایک
دابێت ئەوەیە ،ئەو هەموو ساڵێک یان لە وەرزی پایزدا وەیان لە وەرزی
بەهاردا وەیاخود زۆر ساڵ لە هەردوو وەرزەك��ەدا شاکارێک دەخاتە
کتێبخانەی ئەڵمانییەوە و ئیدی گۆمی مەنگی کایەی فیکری و سیاسی
و کۆمەاڵیەتی و فەلسەفی دەشڵەقێنێت و بە خۆیەوە سەرقاڵ دەکات.
وەک ئەوەی ئەو دوو وەرزە هێمای نەک مردن و دووبارەزیندووبوونەوەی
سروشت بن بە تەنیا ،بەڵکو هی چاالکییە ڕۆحییەکانی مرۆڤیش بن.
ئەو وا دەکات هەموو کتێبێکی وەکو هەنارێکی گەیی و بێت ،کاتێک
لەدارەكەی بەردەبێتەوە سەر زەوی ئیدی خۆی بۆ دەی��ان دەنكە
بیرۆكەی جۆراوجۆر وااڵ دەکاتەوە .پایزی  2006کتێبی (توڕەیی و
کات )Zorn und Zeitی باڵوکردەوە ،لەوکاتەشەوە چەندین وتار
و بابەتی لەسەر نووسراوە و چەندین دیداری ڕۆژنامەیی و تەلەفزیۆنی
و ڕادیۆیی لەگەڵدا سازکراوە ،ئەمە جگە لەوەی خۆیشی چاالکانە لە
زۆربەی شارە گەورەکانی ئەڵمانیادا وەک میونشن ،کۆلن ،هانۆڤەر،
هامبۆرگ و بەرلین کۆڕی خوێندنەوەی بۆ کتێبەكە ،لە پێناوی پتر
ڕوونکردنەوەی ناوەڕۆکی کتێبەكەدا ،ساز کردووە .ئەمەش کارێكە
هەموو نووسەر و فەیلەسوفێک لە حەوسەڵەیدا نییە بیکات .هەروەها
چونكە کتێبێكە وەک هەر کتێبێکی تری ئەو ،بەزمانێکی زۆر نائاشنا
نووسراوە ،داڕشتنی زمانی کتێبەكە لە بڵندترین ئاستی هونەری زمانی
ئەڵمانیدایە ،كە نە هەر بۆ خوێنەری سەرەتایی وەک ئێمەمانان سەختە،
بەڵکو بۆ خودی ئەڵمانەکانیش سەختە ،لەبەرئەوەی لەالیەک ئەو باوەڕی
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وایە دەبێت ئەو گەمارۆیەی لەسەر زمانی نەتەوەییدایە هەڵبگیرێت تاوەکو زمانێکی
ئەوروپی هەمەکی بەرپا ببێت ،لەم پێناوەشدا سەرجەمی نووسینەکانی ئەو پڕن لە
دەستەواژەی زمانە جۆراوجۆرەکانی ئەوروپا ،بێگومان ئەو زمانانەی كە شارستانیەتان
پێ نووسراوەتەوە لەوانە گریکی ،التینی ،فەڕەنسی و ئینگلیزی ،بەاڵم لەڕاستیدا
مەسەلەكە هەر هێندە نییە كە ئەو لەڕووی قامووسی و فەرهەنگییەوە زمانەکانی تر
تێهەڵکێش بە زمانی ئەڵمانی دەکات ،ئەگەر وەها بێت گرفت نییە ،خوێنەر دەتوانێت
بە بڕێک خۆماندووکردنەوە پەنا بەرێتە بەر لەکسیکیۆن و فەرهەنگەکانی زمان و
کارەكەی بۆ ئاسان بكەن ،بەڵکو من وای دەبینم گرفتەكە لەوێدایە كە ئەو دێت و
دەستکاری زمانە بنەڕەتییەكەش دەکات ،ئەو وەکو ئەکرۆباتێک یاریەکی ئەوتۆ بە
چمكەکان دەکات كە خوێنەری زمانە بنەڕەتییەكەش سەرسام دەبێت پێی و پێویستی
بە بەکارهێنانی فەرهەنگ دەبێت .بەالیەكەی تریشدا ئەو پێیوایە قەیرانی هەنووكەی
بیری خۆرئاوا بەندە بە گەمارۆکردنی زمانەكەیەوە ،بۆیە ئەوەی فیکری ئەوروپی ئێستا
پێویستێتی زمانیکی تر و فیلۆلۆگیایەکی ترە .ئەو لە هەموو کارەکانیدا کاری بۆ ئەو
زمانە نوێیە کردووە ،وەک لە دیدارێکدا لەمەڕ زمانی سەیری ئەو کتێبەیەوە پرسیاری
لێ دەکرێت و دەڵێت (:ئێمە دەبێت خەمی داڕشتنی هیگینێکی بااڵی زمانمان
هەبێت ،لەبەرئەوەی ئێمە ئەمڕۆ بەدەست هەژاریەکی سامناکی گوزارەکانەوە لەدنیای
سیاسەتدا دەناڵێنین .ئەمڕۆ ئێمە زەلیلین لەوەی بتوانین ناوی نوێ لە ڕووداوە نوێکان
بنێین .بەاڵم لەهەمانکاتیشدا دەبێت خۆمان لەوە بپارێزین كە ناوە مێژووییەکان
بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی دووبارەبەکاربهێنینەوە .بە نموونە با شیکردنەوەی چەمکی
«چینەکانی کۆمەڵگا» وەربگرین كە من لە «تووڕەیی و کات»دا ئەم چەمكەم دووبارە
بەکارهێناوەتەوە ،بەاڵم هۆشداری ئەوەشم داوە لە دووبارەوەرگرتنەوەی زاراوەناسی
«مارکس» بۆ چەمکی «چینایەتی» ،چونكە ئەم گوزارەیە هەڵگری جۆرێک لە
کوشتنی کۆگەلییە ،واتە ئەوەی لەژێر دروشمی مارکسیدا لەبارەی «چینایەتی»یەوە
بدوێت وەک ئەوەیە جۆرێک لە کوشتنی کۆلێکتیڤی/کۆگەلی پیادە بکات) .ئەمە
سەرباری بیر تیژی و قووڵی بیرۆكەکانی ئەو كە ئەوەی بەالیەنی كەمەوە هێڵێک
لە هێڵەکانی فەلسەفەی خۆرئاوا شارەزا نەبێت مەحاڵە بتوانێت لە تاكە دێڕێکی
ئەو تێبگات .بەاڵم ئەمە بەوجۆرە نییە كە تێگەیشتنی شتێکی نەکردە بێت ،چونكە
هەموو فیکرێک چەندە تەمومژ چواردەوری تەنی بێت و چەندێک چڕ داخراو بێت
خوێنەری ڕەنجکێش دواجار دەتوانێت كەلێنک ،کاڵوڕۆژنەیەک ،کلیلێک بدۆزێتەوە،
كەواتە مەسەلەكە تەنیا لەوێدایە كە خوێنەر دەبێت ڕەنج و کۆششی نەپساوەی
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هەبێت نەک بە تەمەڵی دەم پان بکاتەوەو گوێزی پاککراوی بۆ بێتە بەردەم ،بەم
پێیە کارەکانی پیتەر سلۆتەردایک دەشێت لە کاری گەلێک فەیلەسوفی تر ڕۆشنتر
بن ،بەڵگەش لێرەدا خۆخەریککردنی ئێمەیە بەوەوە ،واتە مادامەکی من چێژێکی
گەورە لە خوێندنەوەی کتێبەکانی ئەودا وەردەگرم ،سەرباری هەموو گرانییەکی ،ئەوا
بەخۆماندوو کردنێکی زۆرەوە بەردەوام دەبم لە خوێندنەوەی کارەکانی ،نەخاسما
کارەکانی ئەو تەنیا توێژینەوەی فەلسەفەی ئەبستراکت و ڕووت نین ،كە تەنیا بۆ
هۆڵەکانی زانکۆ نووسرابن بەڵکو لەبەرئەوەی کارەکانی ئەو هەوڵدانی شیکردنەوەی
هەموو کایە و دیاردەکانی ژیانە بە زمانێکی فەلسەفی بااڵ ،كە پڕێتی لە شیعریەت
ئەوا سەرچاوەیەکی گەلێک گونجاون بۆ تینوێتی شکاندنی ڕۆح و عەقڵ پێكەوە الی
ئەوكەسانەشی كە نائەکادیمین ،حاڵەتێک كە ئێمەش لەخۆکۆششکردن بەخوێندنەوەی
کارەکانی ئەوەوە پێمانگەیشتووە من ناوی دەنێم بە لیبیدۆی خوێندنەوە.
لەم ئێوارەکۆڕەشدا لە  26.03.2007ئێمە بە لیبیدۆیەکی گەورەوە چووینە کۆڕ و
دیداری ئەو لەسەر شانۆی بێرتۆلد برێشت لە بەرلین بۆ گوێبیستی خوێندنەوەی چەند
الپەڕەیەک لەم کتێبە گرنگ و ناوازەیەی كە لێوانلێوە لە بیرۆكە و داڕشتەی زمانەوانی
نەبیستراو و دوواتر گفتوگۆکردن لەگەڵیدا ،بینیمان ئەم پیاوە چ بیرمەندێکی ئۆریگناڵە،
بینمان سلۆتەردایک ئەکرۆباتیکێكە لە بواری زمان ئەفراندن و بیرۆكە وااڵکردندا.
سلۆتەردایک ،لە وەاڵمی پرسیارێکدا سەبارەت بە نهێنی توانای ئەفسوونی داڕشتنی
میتافەری زمانەوانی لە نووسینەکانی خۆیدا ،دەڵێت (من هەمیشە خۆم بە نووسەرێکی
فەیلەسوف داناوە ،لەم ئەركەشدا من خوێنەرانم وەڕس نەکردووە .بەڵکو هەموو ئەو
چەمکانەی تاوەکو هەنووكە بەکارهێنراون من كەمێک لەجێی خۆیان دەیانترازێنم و
بەس .واتە بابڵێین من لەژێر ئاسمانێکی تردا دەنووسم ،نەک لەژێر ئەو كەشوهەوا
باوەی زاڵە بەسەر زۆرینەی کۆمەڵگا و سروشتدا).
توڕەیی وەک مۆتۆڕی سیاسەتی کات  
ئەم کتێبە هەوڵێکی سیاسی /سایکۆلۆجیە لە گۆڕینی مانای مێژووی جیهان لەڕێی
ڕۆچوونە ناو دیاردەی (توڕەیی) لە مانا سیاسی و دەروونی و دینی و كەلتووری
و کۆمەاڵیەتییەكەیەوە .دیاگنۆزەکردن و دەستنیشانکردنی جیهانی هاوچەرخمانە
لە ڕۆحی مێژووەوە .شیکارێکی زۆرناباوی ئەو هەستانەیە (توڕەیی ،سەروەری و
سەربڵندی ،ڕق ،نەفرەت ،حەز و زەوتکردن ،چنۆکی و ئیرەیی) كە بەشدارییەکی
کارایان لە پێكهێنانی كەلتووردا هەیە و تاوەکو هەنووكە فیکر دەستی لێنەداون و
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فەرامۆشکراون .ئەو لێرەدا ڕەخنە لە شیکاری دەروونی باو دەگرێت كە وزەی (تۆڵە)
ی وەکو غەریزەیەکی الوەکی تەماشاکردووە .بۆیە ئەو لەم پرسیارەوە دەستپێدەکات،
ئایا ئەوە هێزی کام غەریزە وروژێنەرانەن كە وزەی ڕەفتارەکانی مرۆڤ ڕەها دەكەن.
بۆ سەلماندنی ئەم تێزەیەشی ئەو دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای سەرەتا ،واتە بۆ الی
گەنجینەی گریكەکان و بە دیاریکراوەیی بۆ الی هۆمیرۆس كە پێیوایە (توڕەیی)
هەم وەکو کاریگەرییەکی سامناکی مرۆیی و هەم وەک خۆشیهێنێک لە (ئەلیادە)
دا ئامادەیە و لە نمونەی ئەسخیلۆسیشدا باس لەوەدەکات چۆن ئەم پاڵهێزە كه
دەبێتە مایەی شەڕ و كه دەبێتە مایەی خۆشی .چونكە ئەلیادەی هۆمیرۆس باس
لە ئاکامە تراژیدییەکان و لەهەمانکاتدا پاڵەوانێتییەکانی ئەسخیلۆس دەکات ،لەو
داستانەدا هۆمیرۆس یەكەمین ڕستەی بە باسکردنی (توڕەیی خودا) دەستپێدەکات.
سلۆتەردایک توڕەیی لەسەردەمی ئەنتیکدا بەرزدەنرخێنێت ،چونكە گوزارەکانی وەک،
دراماتیک و ڤیتالیتێت و ئیرۆتیک و پاڵەوانێتی بەرهەمهێناوە .هەروەها نزیکایەتییەکی
جەوهەرییانە لە نێوان (توڕەیی و سەبەرزیدا) دەبینێتەوە کاتێک پێیوایە ،بەبێ
شانازی خەباتکردن بۆ ئیعتراف پێکردن زەحمەتە هزری توڕەیی بکرێت .لێرەوە
سلۆتەردایک بەتێڕامانکردنی لەسەر یەكەمین دێڕی ئەو کتێبە ،دەرئەنجامی ئەوە
دەکات كە سەرەتای كەلتووری خۆرئاوا (توڕەیی) بناغەی داڕشتووە .ئەو پێیوایە
مێژووی فیکری خۆرئاوا بریتییە لە مێژووی «لەیادکردنی سەربەرزی» .سلۆتەردایک
هەر لەڕابردوودا نامێنێتەوە بەڵکو دەستنیشانی ڕۆڵی توڕەیی بەدرێژایی مێژوو الی
كەنیسەی کاتۆلێکی والی شۆڕشی فەڕەنسی و الی کۆمۆنیزمی سەدەی  20و لە
كەلتووری توڕەیی ئیسالمگەرە توندڕەوەکاندا و لە دۆخی هەنووكەشدا دەکات و
ئاسۆکانی ئایندەشمان بۆ دەخاتە بەردەست.
ئەو گرفتانەشی هەنووكە لەئارادان بەپێی سلۆتەردایک سیناریۆکانیان لەمێژە نووسراون.
كەواتە هەموو مێژوو بە كەلتووری توڕەیی دەستپێدەکات .ئیدی چەمکی سەرەکی
کتێبەكە بریتیە لە (توڕەیی  /تیمۆس) كە بە زمانی گریکی مانای ئەو ئۆرگانە
دەگەیەنێت كە بەرپرسیارە لە هەڵچوون و خرۆشاندنی توڕەیی .واتە سلۆتەردایک
(توڕەیی/تیمۆس ( Thymosدەخاتە پاڵ (خۆشەویستی/ئیرۆس )Eros
و بەمەش دەخوازێت ئەنترۆپۆلۆژیای شیکاری دەروونی ڕاست بکاتەوە كە تاوەکو
ئێستا مرۆڤی وەکو (قەرەقۆزی خۆشەویستی )Hapelmann der Liebe
وێناکردووە .واتە شیکاری دەروونی باو مرۆڤی وەکو وەحشێکی کیسە پڕلە ئیرۆتیک
و سێکس وێناکردووە كە هەمیشە دەكەوێتە ژێر بار و ڕکێڤی و جەبری هەڵکشان و
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داکشانەکانیەوە .بەپێی فرۆید توڕەیی ئەوەیە کاتێک ئیرۆس بەناتەواوی بەرزبێتەوە
و هەڵبچێت .بەمەش سلۆتەردایک دێت و هاوتا لەگەڵ غەریزەی (ئیرۆس /پاڵەێزی
خۆشەویستی)دا غەریزەی (تیمۆس /كە دەستگای توڕەیی مرۆڤە) بە دیوێکی تری
ڕاستەقینەی دەروونی مرۆڤ تەماشا دەکات .ئەمڕۆ شارستانیەتی خۆرئاوا نوقمی
كەلتووری ئیرۆتیکی بووە كە پاڵهێزی غەریزەی ئارەزووکردنی شتەکانی وەک پارە و
سێکس لە هەموو پاڵهێزەکانی تر بەهێزترە ،ئەودەڵێت (ئێمە دیوە ئەفسانەییەكەی
توڕەیی و ڕێزدارکردنە جەنگاوەرییەكەی توڕەییمان وەالخستووە) .لێرەوە سلۆتەردایک
دەخوازێت شوێنێک و کایەیەک بکاتەوە بۆ ئەم دیاردەیە كە پاڵهێزی هەموو ڕووداوەکانی
مێژوو بووە و كەچی چ شوێنێکی لەشیکارکردندا پێ نەبەخشراوە .ئەمەش ستراتیژی
ئیشکردنی ئەوە ،هەر لە سێینەکتێبی (کایەکان)ەوە خواستوویەتی جۆرێک لە
ئۆنتۆلۆگیا ببەخشێت بە دیاردە هەناوگەرییەکان و ڕۆحییەکانی مرۆڤ ،لەم ڕووەوە
ڕەخنەگرێکی ئینگلیزی ناوی لێناوە (پیتەر سلۆتەردایک ،دەروونناسێک لە فەزای
دەرەوەدا) .بەم مانایە ئەو چەمکی ئۆنتۆلۆگی لە کتێبی (بوون و کات)ی هایدگەردا
دەگۆڕێتەوە بە تێگەیەکی پسایکۆلۆگی لە کتێبی (توڕەیی و کات)دا .دیارە وەک خۆی
لەسەرەتای کتێبەكەدا دەڵێت ،مەبەستی ئەو لە (کات) واتە (مێژوو)ه .بەاڵم ئەگەر
الی هایدگەر زەمانیەت و مێژوو لە (بوون بەرەو مەرگ)دا بەرجەستە بێت ئەوا الی
سلۆتەردایک وەهانیە بەڵکو (پێشبڕکێ و بەربەرەکانێ) زەمانیەت و مێژوو دروست
دەكەن .بەمەش سلۆتەردایک شیکردنەوەی باوی دەروونناسی بۆ چەمكەکانی ئیرۆس
و تانتانۆس دەباتە سەر ڕێگایەکی ڕاستتر بەوەی غەریزەی مەرگ وەکو (بونیادێکی
سەربارخراوی درەنگوەخت) بۆسەر (ئیرۆس) هەڵدەوەشێنێتەوە .واتە ئەم کتێبە نەک
هەر بەناونیشان لە کتێبەكەی مارتن هایدگەرەوە نزیكە بەڵکو بەپێی ناوەڕۆكەكەشی
بێت توخمێکی گرنگی لە کتێبی (بوون و کات)ی هایدگەرەوە خواستووە .وەک
چۆن هایدگەر ویستی لەدوای نیتچەوە تیۆلۆگیایەکی سیکوالر (عیلمانی) یاخود
بەزمانی خۆی بڵێین ئۆنتۆلۆگی بناغەییانە دابمەزرێنێت ،سلۆتەردایکیش بەم کتێبەی
دەخوازێت ئەو ڕەوتە سیكوالر و ئۆنتۆلۆگییە لەناو شوێنێکی دەروونی مرۆڤدا ساتار
بکات.
بەشی یەكەمی کتێبەكە بریتییە لە پشکنینی مێژوویانەی دیاردەی (توڕەیی) ،هەڵبەت
لەناو یاریکردنێکی زیرەکانە بە وشە و گوزارە و ڕستەی نوێی ئەوتۆ كە تاوەکو
هەنووكە بە هیچ مەرەكەبێکی ئەڵمانی نەنووسراوە .دەستەواژەی وەک (بانکی توڕەیی
 )Zornbankو (ئابووری توڕەیی  )Zornwirtschaftئاماژەن لەسەر ئەو
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شوێنانەی كەتێیاندا (توڕەیی) کۆ دەکرێتەوە و پاشەكەوت دەکرێت.
لەناو كەلتووری کوردیشدا پێموایە ئەم چەمكە کلیلێکی گونجاوە بۆ کردنەوەی دەرگا
كڵۆمدراوەکانی سایکۆلۆجیای سیاسیانەی مێژووی کوردی .بە نموونە؛ ڕاپەڕین
گەورەترین ساتەوەختی هەڵڕشتنی ئەو توڕەییە كەڵەكەبووەی ناو بانکی سکوردی بوو
كە بەڕووی داگیركەراندا تەقییەوە .لەئاستی توڕەیی کۆمەاڵیەتیشدا دەتوانین بڵێین
تەقینەوە یەک لەدوای یەكەکانی ئەم دواییەی کوردستان بەڕووی دەستەاڵتدارانی
کوردیدا نموونەیەکی دیارن لەسەركەڵەكەکردن و پاشەكەوتکردنی توڕەیی هاواڵتیان،
كەڵەكەکردن و پاشەكەوتکردنی توڕەیی لەناو کۆمەڵگادا ،خەڵکی ئەو دەڤەرە چەندین
ساڵە ڕق و توڕەیی بەرانبەر بەو ناعەدالەتی و ناڕەوایەتییە گلدەدەنەوە كە بووە
بە تارماییەک بەسەر ئەو دەڤەرەوە تا لەم دواییانەدا توانیان بڕێکی لێ هەڵبڕێژن،
وەلێ كەماسی هەڵڕشتنەكە لەوەدابوو كە ئەوجۆرە توڕەییانە بەڕووی دەستەاڵتدا
هیچ ئۆرگانیزە نەکرابوون .ئەگەرنا توڕەیی مادەیەکی بەپێزە بۆ هەوێنکردنی هەویری
هەر شۆڕش و یاخی بوونێک ،چونكە توڕەیی ئەوە نییە لەهیکڕا و هەڕەمەکیانە
دەرپەڕێت ،بەڵکو دەشێت پاشەكەوت بکرێت و بشخرێتە ناو پرۆژەی وەبەرهێنانەوە
و لە فۆڕمی شۆڕشدا ئۆرگانیزە بکرێت ،چونكە شۆڕش هیچ نییە جگە لە فۆڕمێک بۆ
(بانکی توڕەیی) ،وەک ئەوەی هەنووكە لە کوردستاندا ڕوودەدات کاتێک سیاسییەکان
گێلێتی خۆیان لەوەدا دەردەخەن پێیانوایە خەڵک گێلن و بە هەموو جۆرێک ملهوڕی
دەسەاڵت دەبن ،بەاڵم چیتر دەبێت لەوە تێبگەن كە خەڵكە فەرامۆشکراوەکان و بەكەم
سەیرکراوەکان بانکێکن بۆ پاشەكەوتکردن و وەگەڕخستنی (توڕەیی) و چاوەڕێی
ساتەوەختی سروشتیانەی خۆیانن بۆ هەڵڕشتن .ئەگەر هێزێکی ڕیفۆرمخوازی دادوەر
هەبێت دەتوانێت ئەو توانست و توڕەییە زەخیرەخراوەی جەماوەر مۆبیلە بکات
و شۆڕشێکی توڕەیی پێ ئۆرگانیزە بکات ،چونكە توڕەیی لەجەوهەریدا دیوێکی
پەیوەستە بە کێشەی نادادوەری سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە ،بەاڵم جەوهەری گرفتەكە
لەوێدا متبووە كە کۆمەڵگای کوردی لە ئێستاداو لەوانەشە بۆ ئایندەیەکی درەنگتریش
ئەو هێزە شک نەبات چ چەپ چ ڕاست بێت كە بتوانێت ئۆرگانیزەی توڕەیی هاواڵتیان
بکات.
ئەم تێزەیەی سلۆتەردایک پێمان دەڵێت (توڕەیی) تەوەری هەموو ملمالنێکانی مێژووی
مرۆڤایەتی دەسوڕێنێتەوە .واتە مێژووی توڕەیی لە بەرەبەیانی هەبوونی مرۆییەوە
لەناو حیکایەتەکانی ئاین و ئەفسانە و شۆڕشەکاندا تاوەکو ئایدیۆلۆگیا سیاسییەکان و
کۆدێتاکانیشدا ئامادە بووە .گەر بگەڕێینەوە بۆ سەرەتایەکی دێرینتریش دەبینین لەناو
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کتێبی پیرۆزدا (بیبل) لە چیرۆکی ئەفراندندا(گەنەسیس  /Genesisسفرالتکوین)
دا باس لەبراکوژی هابیل و قابیل کراوە ،كە کوشتنەكە بەرئەنجامی كەڵەكەکردنی
توڕەییە .چونكە مەسەلەكە دەربارەی هەڵچوونێکی خۆڕسکی و هەڕەمەکی و خۆڕایی
نییە ،بەڵکو شتەكە پتر یادەوەری توڕەییمان پیشان دەدات.
ئەمڕۆش ئەوەی لە كەنیسەی کاتۆلیکیدا بە(توڕەیی خودا) ناودەبرێت و ئەوەشی
لە سیستەمی کۆمۆنیزمدا وەک ڕق و توڕەیی بەرانبەر دنیای سەرمایەداری هەبوو،
تیرۆریزمی هەنووكەی ئیسالمیش هەموو بریتین لە هەڵڕژانی ئەوەی لە (بانکی
توڕەیی)دا پاشەكەوتیان کردبوو.
سلۆتەردایک بەم تێزەیە جارێکی تر تەواوی مێژووی خۆرئاوا و مرۆڤایەتی لەدیوێکی
تەواو نوێوە دەنووسێتەوە .ئەو باس لە وەرچەرخانی غەریزەی توڕەیی و ڕق دەکات
بەرەو جەوهەرێکی چاالک و بەرهەمهێن .واتە دەخوازێت دیوە پۆزیتیڤییەكەی (توڕەیی)
بدۆزێتەوە .مێژووی شارستانیەتی خۆرئاواش گرێدەداتەوە بە کارپێکردنی ئەم غەریزەیە
بە هەردوو ئاڕاستەكەیدا ،واتە بە دیوە پۆزەتیڤەكەی و نێگەتیڤەكەیدا .ئەو پێیوایە
توڕەیی غەریزەیەكە تەنیا هێزی ڕووخێنەر و وێرانكەری لێناكەوێتەوە بەڵکو دەشێت
پاڵهێزێکی بەرهەمهێنیش بێت .سلۆتەردایک لەسەر بنەمای ئەم دۆخەدا (دەستگای
توڕەیی)یەگەورەكەی خۆرئاوادەنووسێتەوە .لەپاڵ ئەوەشدا کارابوونی ئەم غەریزەیە لە
تەواوی کاروانی خۆیدا و لەهەموو بوارە جۆراوجۆرەکانی ژیاندا دەنووسێتەوەو ڕاڤەیان
دەکات ،وەک لەناو ئاینە مۆنۆتایستەکان (جوولەکایەتی ،مەسیحایەتی ،ئیسالمایەتی)
و ئیدیۆلۆگیای توڕەیی سەردەمی ڕۆشنگەری و ڕێبازی ئازادی لە شۆڕشی فەڕەنسیدا
كە دواجار بووە مایەی زیاتر بەکارهێنانی (گیلۆتین /مەقسەڵە) و غەزوەکانی ناپۆلیۆن.
هەروەها سیستەمی توڕەیی لەسەدەی 20دا كە بەسەدەی (توندڕەوی) ناوزەدکراوە.
ئەمانە هەموو دەخاتە پاڵ یەک .لێرەوەیە ئەو نەک هەر درێژە بە بەکارهێنانی تێگەی
(ڕق و کینە /ڕیسەنتیمێنت )Ressentimentالی نیتچە دەدات لەناو مێژووییەکدا
كە (ڕق بەرانبەر ژیان) بووەتە شتێکی کرۆنیکی ،كە هەر لەم حاڵەتەشەوە مرۆڤ
وێنەی (دوژمن)ی بۆ خۆی وێنا کردووە ،بەڵکو سەرباری ئەوەش سلۆتەردایک شیکاری
(کارگێڕی توڕەیی) لەڕووی سیاسییەوە و بە ئۆرگانیکردنی ئەم غەریزەیە بەشێوەیەکی
زۆر توند لەناو مێژوودا ،بەوردەکارییەکی هونەرییەوە یەکااڵدەکاتەوە .واتە هەوڵی
دەرخستنی فۆڕمی مێژووییانەی دیاردەی (توڕەیی) بەشێوەیەکی کۆنکرێتی دەدات،
نەک تەنیا لەناو تیۆرە ڕووتەکاندا بمانخولێنێتەوە .بۆ ئەم تێزەیە چەندین حاڵەت لە
قۆناغە جیاجیاکانی مێژووی مرۆڤایەتیدا شیکار دەکات ،وەک کۆمۆنیزم و نازیزم كە
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هەریەكەیان دوژمنەكەی خۆیان وەک (چین) و وەک (ڕەگەز) وێنا کردووە .هەروەها
ئەو چەمکی (جبەخانەی هەڕەشە) بەکاردەهێنێت بۆ (دۆزەخ) لەناو گوتاری ئاینە
مۆنۆتایزمەکاندا و دیدی قیامەتبینی پێغەمبەرانە و سیستەمی دۆزەخی پەیامبەرەکان
تێکڕا بریتین لەو چەمکانەی دەكەونە بەر تیغی تیژی ڕەخنەی سلۆتەردایكەوە ئەو
دەڵێت (دۆزەخ ئەو شوێنەیە كە بەشێوەیەکی ناڕەوا هەمووشتێکی تیادا هەڵدەگیرێت
بۆ ڕۆژێک كە هاوسەنگکردنەوەی ئازارەکانی تیادا بەڕێ بکات) ،ئەمە بەبێ ئەوەی
فاشیزمی چەپ و ڕاست لە سەدەی 20دا لەم ڕەخنەیەی سلۆتەردایک بەدەر کرابن.
چونكە بزووتنەوەی چەپ كە لەماوەی  200ساڵی ڕەبەقدا تاوەکو ئێستا هەرچییەکی
بەئەنجام گەیاند بێت ئەوا ئەمڕۆ چیتر ئەو هێزە کارایە نییە .ئەو دەڵێت (:ئێمە
نابێت باوەڕ بەوە بكەین كە سۆسیال دیموکراتی کۆن حیزبێکی بەکاربەری بوو
 ،Konsumparteiبەڵکو ئەو بزووتنەوەیە بوو كە هەستی شانازی کرێکارانی
تیایدا وروژێنرا .هەروەها ناشبێت باوەڕمان وا بێت كە ئەنارشیزمیش کۆمەڵەیەکی
کۆنسومی بوو ،بەڵکو پیالنگێڕێکی دڵخۆشی تۆڵەسەندنەوە بوو كە دواتر خۆی
گۆڕی بۆ بزووتنەوەیەکی زۆر تاریکی پرۆتۆفاشیستی (سەرەتای فاشیستی) كە
هەڵگرەکانی ئەو ئیدیالیستانە بوون كە هەوڵیاندەدا بە بۆمبا بفەلسەفێنن) .هەروەها
دەڵێت (یەكەمین كەس كە توانی بانکی جیهانی توڕەیی دابمەزرێنێت کۆمۆنیزمی
لێنین بوو) .بۆ ئەمەش ئەو دەستەواژەی (بانکئارایی توڕەیی )Bankwesen
دادەڕێژێت كە لێیەوە مێژووی توڕەیی ناو كەلتووری خۆرئاوا بۆ پتر لە  2500ساڵ
دەستنیشان دەکات .ئەو دەڵێت(لە  2500ساڵی ڕاب��وردوودا و لەگەڵ بەرپابوونی
كەلتووری شار و كەلتووری ئیمپریالی و دیموکراتیدا ،تەنیا یەکجۆر مرۆڤ داواکراو بوو،
ئەویش ئەو مرۆڤەیە كە دەبێت هەستە شانازیبەخشەکانی خۆی بخاتە ژێر کۆنتڕۆڵی
چەپاندنەوە) .لەناو سیستەمی ڕێکخستنە ڕۆحییەکانی مرۆڤدا ئەو جیاوازیەک دەخاتە
نێوان ئیشکردنی هەستی توڕەیی /تیمۆس كە دەبێتە مایەی (خرۆشاندنی شانازیمان)
و نێوان هەستە ئیرۆتیکییەکانمان ،واتە نێوان هەموو ئەو هەستانەمان كە پەیوەندیان
بە ئارەزووەکانمانەوە هەیە .چونكە وەک ئەو دەڵێت(مرۆڤ لەئارەزووەکانیدا پتر گوێ
بۆ حەز و چنۆکی ڕادەدێرێت وەک لە خۆشەویستی) ،لەم سیستەمی ڕێکخستنەشدا
ئیدی ئێمە هاوسەنگی خۆمان بزردەكەین .چونكە پرۆسێسی بەشارستانیبوون ئێمەی
کردووە بە كەسانی ئیرۆتیکی گێل و بە کۆنسومیستی (بەکاربەری) چاوچنۆک.
پرۆسێسی شارستانیەت لەسەر تێچووی هەموو سەربڵندیی و شانازی و شکۆ و
دواجاریش هەموو توڕەیی ئێمە بەڕێوەچووە .لە کایەی ئاینیشدا ئەم چەپاندنە کڵێسە
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لەڕێی بیرۆكەی (خودای توڕە) و (دۆزەخ)ەوە وەکو یادەوەریەک كە مەحاڵە لێی
قوتاربیت ،داوایکردووە .واتە توڕەیی دەبێتە گوناهی مەرگ (یەزدانی یادەوەرییە
باشەکان بریتییە لە مەرجی بنەڕەتی توڕەیی ،چونكە الی ئەو یاسای كەڵەكەکردنی
توڕەیی هەیە).
دیارە ئەو مژدەیەی سلۆتەردایک دەیدات بە گوێماندا بریتییە لە (کۆتایی مێژوو)،
سەردەمی (پاش مێژوو) كە ئێمە لەساتەوەختی مایەپووچبوونی دامەزراوە گەورەکانی
توڕەییەوە هەناسەی پێدەدەین .ئەوەشی ئەمڕۆ (گەنجە توڕە ئیسالمیستەکان)
دەیژێننەوە بریتییە لە دووبارە بارگاویکردنەوەی ئیسالمی مۆنۆتایست (یەکتاپەرستی)،
بەو توڕەییەی لە(بانکدا پاشەكەوت کراوە) لەالیەن (دۆڕاوە خراپەکانی مێژووەوە)،
ئەوەش بریتییە لە شانۆیەکی کۆمیدیای هەرێمیانەی مێژووی (توڕەیی) .لێرەوەیە
ئەو تێزەكەی فۆکۆیاما (کۆتایی مێژوو) پەسەند دەکات .مێژووش هیچ نییە جگە لە
مێژووی پرۆسەی گلۆبالگەرایی .ئەو ئاسۆیەشی مژدەكەی ئەو بۆمان وااڵ دەکاتەوە
لەو (سیاسەتە مەزنەدا) بەرجەستە دەبێت كە تەنیا لەڕێی (مەشقکردنی هاوسەنگیدا)
شیاو دەبێت چونكە وەک ئەو دەڵێت (سیاسەتی گەورە تەنیا لە فۆڕمی مەشقکردنی
هاوسەنگیدا ڕوودەدات) .چونكە سیاسەت جگە لە قۆستنەوەی دەرفەتی مێژوویی
شتێکی تر نییە ،زەمەنی مێژووییش جگە لە (زەمەنی فێربوونی شارستانیەت)
چ شتێکی تر نییە ،كە ئومێدی ئەوەی لێکراوە (چەپکێک لەدیسپلینی پێكەوە
گرێدراوی نێو كەلتووری) لێ چاوەڕوان بکرێت .واتە كەلتوورێکی جیهانی كە دواجار
لە خزمەتکردنی جیهاندا بێت ،ئەمە لە دوا بڕگەکانی کتێبەكەدا دەخوێنینەوە.
تێبینی :ئەم نووسینە بە چەند ڕۆژێک پاش ئەو ئێوارەکۆڕە لە  26.3.2007دا
نووسراوە ،لەکۆنتێکستەكەیدا ئاماژە بەوە دراوە كە توڕەیی هاواڵتی کوردی بەڕووی
دەسەاڵتدا پێویستی بە الیەنێكە ئۆرگانیزەی بکات بۆ هەر پرۆژەیەکی شۆڕشگێڕانە،
لەو کاتەدا دیارە هیچ الیەنێک لەئارادا نەبوو ،پاش چەند مانگێک بزووتنەوەیەکی
سیاسی گۆڕانخوازانە لەدایکبوو ،بەاڵم تاوەکو ئێستا گومان لەوەدەكەین توانستی
ئەوەی هەبێت بتوانێت کارگێڕی ئەو بانکی توڕەییە بکات.
ناوی کتێبەكە بە ئەڵمانی
Peter Sloterdijk، Zorn und Zeit
2006 Suhrkamp Verlag
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بهکر عهلی
ل ه سهرهتای ڕاپهڕینهوه دهستی ب ه نووسین و باڵوكردنهوه و سیمینار گرتن كردووه
ل ه دامهزرێنهری گۆڤاری (بوون)ه و دامهزرێنهری گۆڤاری كات ك ه یهك ژمارهی لێ
دهرچوو ل ه ساڵی  1998ل ه ئهڵمانیا ئهژی ل ه گۆڤاری ڕهههندو سهردهم و ڕامان
چهندین شوێنی تر ب ه نووسین و وهرگێڕانهوه چاالك بووه كتێبێكی ب ه ناوی ل ه
دایكبوونی میوزك ل ه ڕۆحی ڕۆمانییهوه باڵوكردۆتهوه .لێكۆڵينهویهكی فهلسهفی ل ه
سهر ڕۆمانی شاری مۆسیقاره سپییهكانی بهختیار عهلی نووسیوه و ههروهها كتێبێكی
پیتهر سلۆتهردایك ل ه ئهڵمانییهوه كردووه ب ه كوردی ب ه هیوای ئهوهی زوو چاپ
بكرێت.
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وهرگێڕان
ڕێكخهری بهش  :سهالم عومهر
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توڕهیی و کینه الی سلۆتهردایک

لهئهڵمانییهوه  :بهکر عهلی
یەكێك لە چەقی ئیشە سەرەكییەكانی سلۆتەردایك لەوێدایە،
كاتیگۆرییە فەلسەفییە باوەكان بە دژە فەرامۆشكراوەكانیان تەواو
بكات .بەمجۆرە دەبینین ئەو لە وتووێژە رەخنەییەكەیدا لەگەڵ هایدگەر
سەبارەت بە (بوون ــ بەرەو ــ مەرگ) تراوما پێچەوانەكەی دەهێنێتە
ئاراوە كە بریتییە لە (لەدایكبوون و هاتنە بوون) ،واتە دۆخی چوونە
نێو كرانەوەیی ژیانەوە و خۆفڕێدانە ناویەوە)1(.
بەهەمان ئەمشێوەیە سلۆتەردایك لەم كتێبەیدا (توڕەیی و كات
 ،)2( )Zorn und Zeitكە ناونیشانەكەی ئاماژەیە لەسەر (بوون
و كات )Sein und Zeitی هایدگەر ،لۆگیكی باوی حەز و ئیرۆس
هەڵدەگەڕێنێتەوە بۆ دژە فەرامۆشكراوەكەی كە بریتییە لە كینە و
توڕەیی  thymosواتە تیمۆس .لەكاتێكدا حەز (ئیرۆس) كە بەمانای
(داگیركردن وزهوتكردن ،پەیداكردن و چێژلێوەرگرتنی شتەكان) دێت،
ئەو دێت پێچەوانەكەی كە بریتییە لەتوڕەیی /تیمۆس(ئیرەیی و كینە،
كێبڕكێ و دانپێدانان) دەخاتە كار)3(.
سلۆتەردایك پێیوایە ك��ەوا مانای ڕاستەقینەی داڕوخانی ڕژێمی
كۆمۆنیستی لە ساڵی 1990دا تەنیا لەبەر پاشخانێكی تیمۆتیكیدا
تێگەیەنراو دەبێت .شیفرەی  1990هێمایە بۆ كۆتاییهاتنی لۆگیكی
شۆڕشی ڕزگاریكردنی دەوڵ��ەت��ی و بەهەمانشێوەش هێمایە بۆ
كۆتاییهاتنی تەواوی لۆگیكی فریادرەسییانەی كۆكردنەوەی توڕەیی
و تۆڵەسەندنەوەی هەمەكی ،كە لەڕێی تەقاندنەوەی جوولەكایەتی و
مەسیحایەتییەوە خۆی بەرفراوان كردبوو ،بەاڵم لەڕووە سێكوالرییەكەیدا
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خۆی لە پرۆژەی كۆمۆنیزمدا بەرجەستە كردبوو .هەروەها سلۆتەردایك پێشنیازی
ئەوەش دەكات كەوا مێژووی خۆرئاوا بەشێوەیەكی نوێ بخوێنێتەوە :كە بریتییە لە
مێژووی توڕەیی .بە نموونە ،ئیلیادە ،یەكەمین دەقی  خۆرئاوایە كە وشەی (توڕەیی)
تێدا هاتووە ،لەوێدا هۆمیرۆس بانگەوازی خوداوەندەكان دەكات كۆمەكی بكەن لە
چڕینی گۆرانی توڕەیی ئاخیلس و بەرئەنجامە بێچارەكانی .كە شەڕی نێوان ئاخیلس
و ئاگامەمنون شەڕێكی ئیرۆتیكی بێت (ئاگامەمنون ئاخیلسی كردە كۆیلەی بریسێس)
ئەوا ئاخیلس بریتی نییە لە مادەی زەوتكردنێكی ئیرۆتیكی چڕو پڕ ،بگرە ئەمە لە
خودی خۆشیدا هیچ ڕۆڵێك نابینێت.
واتە شەڕەكە لەپێناوی بەدیهێنانی سێكسێكی قەدەغەكراودا نییە ،بەڵكو لەبەر
برینداربوونی شانازی و سەروەرییەكەیەتی .پابەند بەمە ،شتی یەكالكەرەوە بریتییە لە
وەرچەرخانی دواتری مۆنۆتایستی جوولەكایەتی و مەسیحایەتی بۆ توڕەیی .لەكاتێكدا
توڕەیی لە گریكی دێریندا ڕاستەوخۆ دەبووە مایەی ڕاپەڕین و تەقینەوە ،كەچی
لە ئێستادا الدەبرێت و دوادەخرێت و وەالدەخرێت بەوەی :ئێمە نا ،بەڵكو یەزدان
دەبێت تۆماری گوناهەكان بكات و لە دواڕۆژی ئەو دنیادا حیسابەكان یەكالبكاتەوە.
قەدەغەكردنی مەسیحیەت بۆ تۆڵە ،كاتێك دەڵێت (:ڕوومەتەكەی ترت ڕاگرە)
پێچەوانەیەكی تەواوی ئەو دیمەنەی قیامەتە لە ڕۆژی دواییدا.
هەروەها دووبارە بەگەڕخستنەوەی تیمۆس ڕۆڵێكی كلیلئاسا دەبینێت لە سەرمایەداری
هاوچەرخدا .بە ئاماژەدان بە چەمكی (ئابووری گشتی) هەوڵدانی سەروەرانە و شانازانە
الی جۆرج باتای ،كە ئەو بەرانبەر بە (ئابووری سنوردار)ی سوودگەرایی بێسنووری
سەرمایەداری دایدەنێت ،لێرەدا سلۆتەردایك بەڕووخسارێكی زۆر گەورەوە نیگاری
تەواوی پەرتبوون و دابەشبوونی سەرمایەداری لەناوەوەڕا دەكێشێت «سەرمایەداری
دەگاتە بەرزترین پلەی خۆی ،ئەگەر ئەوەی پێبكرێت كە دژیارە سەرسەختەكەی خۆی،
كە هەم بەپیتترینیشیانە ،لەخودی خۆیەوە بەرهەم بهێنێتەوە ،بە واتایەكی تر ،واتە
كاتێك لێدەگەڕێت چەپی بەزیوی كالسیك خەون بە كەمدەرامەتییەوە ببینێت»()4
ئەندریۆ كارنەگیس  Andrew Carnegiesباش باسی ئەم ئاڕاستەیەی كردووە
:ئەو ئاماژە بااڵدەستەی خۆی لە كەڵەكەكردنێكی ناكۆتای دەوڵەمەندیدا نەرێ
دەكاتەوە ،دەبێت دەوڵەمەندییەكەی لەو شتانەدا خەرج بكات كە پاداشتیان تێدا
نییەو كەچۆكیش بۆ سووڕی ژیانی بازاڕ نادەن ،واتە :كااڵ گشتییەكان ،هونەرەكان و
زانستەكان و تەندروستییەكان و تاد .ئەم ئاماژە «بااڵدەستە» بەستراوانە كۆمەكی
سەرمایەداری دەكەن لەو ژمارەگەلە بازنە شەیتانییە   Teufelskreisبێشومارانەی
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بەرهەمهێنان بچێتە دەرەوە ،سەرمایەدارییەك كە تەنیا غەمی بەئابووریكردنی پارەیەتی
لەپێناوی هەرچی زیاتر قازانجی پارەی تێدا هەبێت .كاتێك سەرمایەداری سامانە
كەڵەكەبووەكەی خۆی بۆ كااڵ گشتییەكان دابمەزرێنێت ،ئەوسا سەرمایەدار هەم
وەكو هەڵگرێكی تەواوی سەرمایە و هەم وەكو سوڕی دووبارە بەرهەمهێنانەوەكەشی،
بەمە خودی خۆی نەرێ دەكاتەوە .ئەوسا ئیتر ژیانیشی مانایەكی دەبێت .واتە ئەو
چیتر لەوێدا نییە كە بەردەوام خۆی بەشێوەیەكی بەرباڵو دووبارە بەرهەم بهێنێتەوە.
بەم جۆرە سەرمایەداران دەتوانن لە ئیرۆسەوە بگەنە تیمۆس .واتە لە لۆگیكی
كەڵەكەكردنی ئیرۆتیكییانەی شازەوە بەرەو دانپێدانانی گشتی و ناوبانگ و ناوداری
پەیداكردن.
ئەمەش ماناكەی كەمتر نییە لەوەی كەسانی وەكو جۆرج سۆرۆز و بیل گیتس لە
بەرجەستەكردنی خۆلەناوبردنی پرۆسێسی سەرمایەداریدا كردوویانە ،كە پێیانوایە
دەبێت چاكەكارییەكانی و دامەزراوە بەرفراوانەكانی بۆ خۆشی گشتی بێت نەك تەنیا
بۆ هەبوونی خودی خۆی .جا ئەمە بە هەند وەربگیرێت یاخود ڕیاییكردن بێت ،ئەوا
چاكەكەی بریتییە لە دواهەمین خاڵی لۆگیكییانەی سووڕی سەرمایەداری و گوێش
بۆ پێداویستیبوونی ئەو ئابوورییە تۆكمەیەش ڕادەگرێت كە تێیدا ڕێ بە سیستەمی
سەرمایەداری دەدات قەیرانەكانی خۆی دوابخات .ئەم چاكەكارییە ،لەڕێی سیستەمی
دووبارە دابەشكردنەوەی سامانەوە بەسەر نەدارەكاندا جۆرێك لە هاوتایی دێنێتە
ئاراوە ،بەبێئەوەی بكەوێتە ناو تەڵە سامناكەكەی لۆگیكە لەنێوبەرەكەی (كینە و
نەفرەت  )Ressentimentsو دووبارە دابەشكردنەوە ناچارییەكەی دەوڵەتەوە،
كە ئەمیان دەشێت تەنیا بە كڵۆڵییەكی گشتی كۆتایی پێ بێت .بگرە دەتوانین بڵێین
كەوا :ئەو خۆی لەهەموو ئەو دەرفەتانە الدەدات كە جۆرێك لە هاوسەنگی دروست
دەكەن و لەڕێی خەرجكردنە بااڵكەشییەوە ماف دەداتەوە بە تیمۆس ،واتە جەنگ.
ئەم پارادۆكسە شتێك لەسەر دۆخە دڵتەزێنەكەی خۆمان دەدركێنێت ،ئەویش
ئەوەیە :سەرمایەداری هاوچەرخ ناتوانێت لەڕێی هێزەكانی خۆیەوە دووبارە خۆی
بەرهەم بهێنێتەوە ،چونكە ئەو بۆئەوەی سووڕی دووبارەبەرهەمهێنانەوەی كۆمەاڵیەتی
بپارێزێت پشت دەبەستێت بە چاكەكارییەكی نائابووری .
ئێستا دەبینین لە وێناكەی سلۆتەردایكدا ڕوویەكی زەقی مەسیحایەتی خۆی دەردەخات.
كاتێك ئەو دروست ئاماژە بەوە دەدات ،كەوا هەموو بێباوەڕییەك  Atheismusلە
ئاینەوە پەیدا دەبێت ،واتە بێباوەڕی لەڕێی نەرێكردنی ئاینەوە دێتەئاراوە .)5(.بەاڵم
بێباوەڕێتییەكی جۆری تایبەتمەندی جوولەكایەتی ڕۆشنگەرانە هەیە لەوەی بیرمەندە
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گەورەكانی جوولەكە هەر لە سپینۆزاوە تاوەكو فرۆید پیادەیانكردووە ،بێباوەڕی
پرۆتێستانیش هەیە بە بەرپرسیارێتی ڕاستەقینە و بەقبوڵكردنی چارەنووس الی
هۆشە ترساوەكان بەرامبەر بە نەبوونی هیچ مسۆگەرییەكی تەواو لە سەركەوتندا ،كە
هەر لە فریدریشی گەورەوە تاوەكو هایدگەر لە (بوون و كات)دا دەردەكەوێت .هەروەها
بێباوەڕییەكی كاتۆلۆكیش الی شارلس مۆریس و الی بێباوەڕە موسڵمانەكانیش هەیە.
موسڵمانەكان گوزارەیەكی گەلێك جوانیان بۆ بێباوەڕی هەیە كە بریتییە لە (ئەوەی
باوەڕی بە هیچ نییە ،واتە مولحید)وە تاد.
ئاینەكان تاوەكو بە ئاین بمێننەوە ئەوا چ ئاشتییەك لە نێوانیاندا لەسەر ئەم گۆی
زەوییە بەرپا نابێت ،ئاشتی دەشێت تەنیا لەڕێی نەیارە بێباوەڕەكانەوە بێتەئاراوە.
بەاڵم مەسیحایەتی لێرەدا حاڵەتێكی ڕیزپەڕ پێشكەش دەكات ،ئەویش بەوەی ئەو
هەڵگەڕانەوە گومانئامێزەی بێباوەڕی لە ئاین دەباتە نێو خودی یەزدان خۆیەوە.
كاتێك مەسیح بەخاچەوەبوو هاواریكرد (:خودایە ،خودایە ،بۆچی بەجێتهێشتم)،
بەمە خودی مەسیح ئەو گوناهەی كرد كە بۆ كەسێكی مەسیحی بریتییە لە گوناهی
مەرگ .مەسیح باوەڕێكی لەقیوی هەبوو .لەكاتێكدا لەنێو هەموو ئاینەكانی تریشدا
مرۆگەلێك هەن كە باوەڕیان بە یەزدان نییە ،تەنانەت یەزدانیش لەنێو مەسیحایەتیدا
باوەڕی بە یەزدان نییە.
بیرۆكەی مەسیحایەتی س��ەب��ارەت بە ڕۆژی حیساب ،كەتێیدا هەموو گوناهە
كەڵەكەبووەكانمان یەكالدەبێتەوە و دواجار ئەم جیهانە لەگرێژەنەچووەش دەخرێتەوە
سەر كاریتەی خۆی ،بەاڵم لە فۆڕمە سێكوالرەكەدا دەچێتە نێو پرۆژەی چەپی
مۆدێرنەوە .واتە لەمیاندا ئەوە یەزدان نییە كە دادگا بەرپا دەكات ،بەڵكو گەل
هەڵدەستێت بەو ئەركە .جواڵنەوە سیاسییە چەپەكان (بانكی توڕەیی Zornbank
) هاوسەنگ دەكەنەوە .ئەوان وەبەرهێنانی توڕەیی مرۆڤ گرددەكەنەوە و گفتی
تۆڵەسەندنەوەمان پێدەدەن لە پێناوی هێنانەئاراوەی دادوەرییەكی جیهانیدا.
بەوەشدا كە ئاسوودەبوونی پڕی نێو بەرەنجامەكانی تەقینەوەی شۆڕشی توڕەیی
هەرگیز ڕاناگیرێت و نایەكسانی نوێ و هیرارشی نوێ دێنە ئاراوە ،ئەوا فشاركردن
بۆ شۆڕشێكی تری ڕاستەقینەی سەرانسەری خۆی دروستدەكاتەوە ،شۆڕشێك كە
نائومێدەكان ئاسوودە دەكاتەوەو ئیشە ڕزگاریخوازانەكەش بەباشی تەواو دەكات،
بەنموونە 1792 :بەدوای 1789دا هات ،شۆڕشی ئۆكتۆبەر بەدوای فێبروەردا هات.
ئەمە ب��ەرەو گرفتێكی گ��ەورەی ماركسیزمی خۆرئاوامان دەب��ات ،كە بریتییە لە
دیارنەمانی سوبیەكتی شۆڕشگێڕی .واتە ،بۆچی چینی كرێكار ئەوەی پێنەكرا لە
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ئاستی (ل��ەخ��ودداب��وون)Ansichseinەوە بپەڕێتەوە بۆ ئاستی (بۆخودبوون
)Fuersichseinت���ا بەشێوەیەك بتوانێت خۆی وەكو بكەرێكی شۆڕشگێڕی
دابمەزرێنێت؟ ئەم گرفتە هۆكارێكی سەرەكی بوو بۆ گەڕانەوەی ماركسیزم بۆ
سەر شیكاری دەروونی ،تاوەكو تەنیا ئەو میكانیزمی غەریزە و پاڵهێزانەی نەست
ڕوون بكاتەوە كە ڕێ لە دروستبوونی هۆشیاری چینایەتی دەگرن و ئەوانەی لەنێو
هەبوونی دۆخی كۆمەاڵیەتییانەی چینی كرێكار خۆیدا تۆمار كراون .بەم شێوەیە
هەقیقەتی شیكاری ئابووری كۆمەاڵیەتییانەی ماركسیزم خۆی ڕزگاركرد ،هەروەهاش
تیۆری (پێداچوونەوە و دووبارەخوێندنەوە)ی هەڵكشانی چینی ناوەڕاست بەرگری لە
خۆیكرد .بەهۆی هەمان هۆكارەوە ،ماركسیزمی خۆرئاوایی هەمیشە خۆی لە گەڕان
بەدوای بكەری تری كۆمەاڵیەتیدا بینیوەتەوە ،واتە بۆ ئەو نوێنەرە بێمیزاجانەی چینی
كرێكار كە دەتوانن ڕۆڵی شۆڕشگێڕی وەربگرن ،بە نموونە :لە دنیای سێدا جوتیاران،
بەاڵم بەدەر لە خوێندكاران و ڕۆشنبیران .
شكستی چینی كرێكار لەوەی ببێتە سوبیەكتێكی شۆڕشگێڕی لەهەناوی شۆڕشی
بەلشەڤیدایە :چارەنووسی لێنین لەوەدابوو( ،توانستی توڕەیی )Zornpotential
جوتیارە كڵۆلەكان ئاشكرا بكات .تەنانەت سەركەوتنی شۆڕشی ئۆكتۆبەریش
قەرزارباری دروشمی (واڵت و ئاشتی)یە كە الی زۆرینەی چینە بەرباڵوەكەی جوتیارە
بچووكەكان دەبیسترا و دواجار سوودی گەیاند بەو ناڕەزاییە توندەی هەیانبوو .لێنین
خۆیشی بەر لە دە ساڵێك هەر بەو ئاڕاستەیە بیری دەكردەوە ،لەبەرئەوە بوو دیمەنی
سەركەوتنی ڕیفۆرمی ستۆلپینی لە بواری كشتوكاڵدا ئەوی تۆقاندبوو( .كەبووە
مایەی سەرهەڵدانی چینێكی بەهێزی نوێی جوتیارانی سەربەخۆ) .لێنین لەمڕووەوە
نووسیویەتی :ئەگەر ستۆلپین سەركەوتن بەدەست بهێنێت ،ئەوا هەلی سەركەوتنی
شۆڕش تا چەند دەیەیەكی تر پەكی دەكەوێت.)6(.
هەموو شۆڕشە سەركەوتووەكانی سۆسیالیزم هەر لە كوباوە تاوەكو یۆگۆسالڤیا
دەبینین لەسەر ئەم مۆدێلە رەوتیان ك��ردووە .ئەوان ئەو دەرفەتە دەگمەنانەیان
قۆستۆتەوە كە لە دۆخی رەخنەیی و ناڕەزاییبووندا بوون و بەكاریانهێناوە بە مەبەستی
ڕزگاربوونی نەتەوەیی و نیشتمانی و سەرمایەكانی تری توڕەیی .هەڵبەت دەشێت
الیەنگرێكی لۆگیكی پاوانخوازی ئاماژە بەوە بدات ،كەوا لە ئێستادا ئەمە بەتەنیا بۆ
لۆگیكێكی (ئاسایی)یانەی شۆڕش دەگونجێت ،لەبەرئەوەی (جەماوەری رەخنەیی)
تەنیا لەڕێی ڕیزێك بەشداربوونی نێوان گشت ئەو داخوازییە جۆراوجۆرانەوە ،كە
هەمیشە گرێدراون بە ڕستێك دۆخی تایبەتمەند و پابەندن بە هەڵكەوتەی جۆرایەتی
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بارودۆخەكانەوە ،بەمە دەگات .كەواتە شۆڕشێك هەرگیز بەرپا نابێت ئەگەر هەموو
ناڕەزایەتییەكان بڕژێنە نێو تاكە ناڕەزایەتییەكی سەرەكییەوە ،بەڵكو كاتێك بەرپا
دەبێت كە توانا و دەسەاڵتی خۆی لەشێوەی كارلێكردنێكی هاوتای یەكتریدا
كۆبكاتەوە .بەاڵم دیارە مەسەلەی شۆڕش لە واقیعدا ئاڵۆزكاویترە .چونكە بەتەنیا
ئەوە نییە كەوا شۆڕش لەكیسی چوو خۆی بگەیەنێتە شەمەندەفەری مێژوو ،چیتر
وەدووی یاساكانی خۆی ناكەوێت ،چونكە مێژوویەكی وەها بەهیچ كلۆجێك بوونی
نییە ،بەڵكو مێژوو تەنیا وەكو پرۆسێسێكی كراوەی ناكاو هەیە .هەڵبەت گرفتەكە
بریتییە لە :شتەكە وەهایە وەك ئەوەی پێداویستییەكی مێژوویی هەبێت ،شاهێڵێكی
باوی كەم تا زۆر ئاشكرای گەشەكردنی مێژوویی هەبێت و وەك ئەوەی شۆڕشیش
تەنیا لەنێو الدانەكانی خۆیدا (واتەلەدژی شەپۆلدا) بتوانێت خۆی وااڵبكاتەوە.
كەواتە شۆڕشگێڕەكان دەبێت ،لەچاوەڕوانیاندا بۆئەو قۆناغەی مێژوو كە زۆربەی
جار كورتە و تێیدا سیستەم بەیەكجاری پەكیدەكەوێت ،بەئارامبن .بگرە تەنانات
دەبێت ئەم پەنجەرەیەی مێژوو بە هاوكاریكردنی دوژمنیش بێت ،بەكاربهێنن،
تاوەكو ئەو دەسەاڵتە بگرنە دەست ،ئەگەر شیاوی گرتن بێت كە لەو چركەساتەدا
لەسەر شەقامدایە و ئینجا شوێنگەی دەسەاڵتی خۆی بچەسپێنێت و دەزگایەكی
سەركوتكەر دابمەزرێنێت ،بێگومان پاش ئەوەی قۆناغی چەواشەیی بەسەردەچێت،
تاوەكو سەرلەنوێ جارێكیتر زۆرینە بەئاگادێتەوە و نائومێدی خۆی لەڕژێمی نوێ
پیشاندەدات ،ڕزگاربوون لەوە درەنگ دەخایەنێت ،چونكە ئەو خۆی توند لەسەر زینی
ئەسپەكە دادەنیشێنێت .بۆئەمەش یۆگۆسالڤیای كۆمیونیستی نموونەیەكی بەرچاوە:
لەجەنگی جیهانی دووەمدا كۆمۆنیستەكان سەرسەختانە لەسەر لووتكەی بەرگریدا
لەدژی سوپای داگیركەری ئەڵمانی ڕۆنیشتبوون و خەباتی دژەفاشیزمیان بۆخۆیان
قۆرخكردبوو ،لەهەمانكاتدا هەوڵیاندا لەهەموو بزووتنەوەیەكی تری بەرگری مەدەنی
بدەن .لەكاتێكدا بەڕاشكاوی نكوڵییان لەخەسلەتە كۆمۆنیستەكانی خەباتەكەیان
دەكرد ،ئەگەر یەكێكیش گومانێكی وەهای بدركاندایە كەوا ئەوان پاش تەواوبوونی
جەنگ دەسەاڵت دەگرنە دەست لەپێناوی ئەوەی شۆڕشێكی كۆمۆنیستی ڕاپەڕێنن،
ئەوا دەستبەجێ بە سیخوڕی باڵوكردنەوەی پڕوپاگەندەی دوژمن دادەنرا .كاتێكیش
ئەوان پاش تەواوبوونی جەنگ دەسەاڵتیان گرتە دەست ،بەیەكجار و لەپڕێكدا
ئەمەیان گۆڕی و ڕژێمیش سروشتە كۆمۆنیستییەكەی بەئاشكرا پیشاندا .ئەگەرچی
كۆمۆنیستەكان تاوەكو دەوروبەری 1946یش هێشتا الیەنی پەسەند كراوبوون ،كەچی
لەبەرچاوی هەمووالیەك ،بەكردەوە دەستیانكرد بە ساختەكردنی هەڵبژاردنەكەی
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 ،1946كە پرسیاریشیان لێكردن ،بۆچی وەهاتان كرد خۆ ئێوە بەئاسانی هەڵبژاردنە
ئازادەكەتان دەبردەوە ،وەاڵمەكەیان بەشێوەیەكی خۆبەخۆیی ئەمە بوو :ئەوە ڕاستە،
بەاڵم لە چوارساڵی تردا هەڵبژاردنەكەمان دەدۆڕاند ،جا وا باشترە ئێستا ئەوە ئاشكرا
بكرێت ،ئەو هەڵبژاردنە چۆنە كە توانای لێبوردەیی هەیە.
ناوازەبوونی ئەو دەرفەتەی ئەوانی بەرەو دەسەاڵت برد ،بەزەقی لەبەرچاویان دەبینرا.
جگەلەمە ،هەر لەسەرەتاشەوە دەركیان بەوە كردبوو كە ئەوان بێتوانان لەوەی لەڕێی
پشتگیری گەلەوە دەسەاڵتێكی درێژخایەن بەدەست بهێنن و بیشیپارێزن.
واتە سووك و سانا شتەكە وەهایە ،كەوا سەرمایەی توڕەیی  Zornkapitalبەتەنیا
بەش ناكات .لەبەر ئەم هۆیە مرۆ دەبێت ئامڕاز لەسەرچاوەی تری توڕەییەوە ،جا
نەتەوەیی بێت یاخود كولتووری ،ئاشكرا بكات و یاخود دەبێت سەروكاری لەگەڵ
هەردووكیاندا بێت .لە فاشیزمدا توڕەیی نەتەوەیی زالە ،بەنموونە :كۆمۆنیزمی ماو
توڕەیی جوتیارە هەژارە چەوساوەكانی مۆبیلە دەكرد ،نەك هی پرۆلیتار .كەواتە
سەیر نییە كە سلۆتەردایك بەشێوەیەكی سیستەماتیكی لەبارەی (فاشیزمی چەپەوە)
دەدوێت و بەردەوامیش خۆی بە ئەرنست نۆلتە  Erns Nolteەوە دەبەستێتەوە،
كە ئەم مێژوونووسێكە پیاچوونەوەی ئەو دیاردەیەی كردووە و ئەگەرچی هزری
سۆسیالیزمی نەتەوەیی وەكو بەدبەختییەك بینیوە ،بەاڵم بووەتە هۆی بەرپابوونی
دووبارە ڕوودانەوەی پەرچەكرداری تیرۆری كۆمۆنیستی.
سلۆتەردایك فاشیزم وەكو جۆرێكی داتاشراو لە پرۆژەیەكی چەپی ڕاستەقینەی
توڕەییەكی ڕزگاریخواز دەبینێت ،هەروەها وەك پەرچەكردارێكیش لەسەر ئەمە
دەیبینێت .پاشئەوەی ئەم توڕەییە جیهانییە لەڕۆژگاری ئەمڕۆدا توانستی خۆی
دروستكردووە ،ئەوا هێشتا دوو شێوازی تری سەرەكی توڕەیی دەمێننەوە :توڕەیی
ئیسالم ،توڕەیی قوربانیانی جیهانیكردنی سەرمایەدار و هەڵچوونە (ناعەقالنییەكانی)
الوان .رەنگە ئەوەش بلوێ بۆمان ئەم توڕەییە تەواوتر بكەین و بیخەینە نێو فۆڕمەكانی
وەك ،پۆپیولیزمی ئەمەریكای التین و ژینگەپارێزی و دژە كۆنزوم و فۆڕمەكانی
تری ڕق و كینەی دوژمنكارانەی گڵۆبالیزمەوە .بزووتنەوەی   Porto_ Allegre
نەیتوانی خۆی وەكو بانكێكی جیهانی بۆ ئەم توڕەییە دابمەزرێنێت ،لەبەرئەوەی
نەیویستووە ئەلتەرناتیڤێكی پۆزەتیڤ پیشان بدات .سلۆتەردایك تەنانەت باسی
(دووبارە پەیدابوونەوەی چپەیەكی فاشیزمی چەپ لەسەر قەراغەكانی ئەكادیمیا)
دا( )7دەكات كە پێموایە منیش سەر بەو جێگەیەم.
سەرباری ئەو هەڵچوونە نێوخۆییانەشی لەالیەن رەخنەگرێكی وەك فرانسیس
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فۆكۆیاماوە نوقاڵنەی (گەڕانەوەی مێژوو) لێدەدەن ،بەاڵم هێشتا ئەمانە جێگرێكی
الوازن و ناتوانن ئەو دۆخە بشارنەوە كەوا چیتر توانستێكی توڕەیی جیهانییانە
هەبوونی نییە.
كەواتە ئایا پرۆگرامەكەی سلۆتەردایك چییە؟ مرۆ دەبێت شوێنگەیەك (لەودیوی
كینە و نەفرەت )Ressentimentەوە بدۆزێتەوە ،بەم شێوەیە ئەو ئەنجامی
كتێبەكەی كردۆتە ناونیشان (واتە توڕەیی و كات) .دیارە مەسەلەكە بۆ ئەوەیە تاوەكو
ئەو پەیوەندییە چارەنووسسازەی نێوان ڕۆشنبیران و كینە لە هەموو شێوەكانیدا
بسڕێتەوە ،تەنانەت گەر لەشێوازی ڕێزگرتنی مێگەرایی یاخود پۆستكۆلۆنیالی و
ئابووریشدا دەربكەوێت .ئێمە دەبێت ئەو دەستپێكە لیبرالەی یەكەمجار جۆن لۆك
بە سێینەی «ژیان ،ئازادی وە هەبوونداری» دایڕشتیوە یاخود وەك ئەوەی نیتچە
بە دەرمانە تالەكەی «كینە ،نەفرەت» ڕزگاری كردووە سەرلەنوێ كارا بكەینەوە.
ئێمە دەبێت فێری ئەوەبین لە فەرهەنگی دنیای پاشتاكایەتیدا (پۆستمۆنۆتایزستی)دا
بژین :واتە لە مێریتۆكراتییەكی دژەستەمكاریدا كە تیایدا پێوەر و نۆرمە مەدەنییەكان
و مافەكانی تاكەكەس ڕێزی لێ بگیرێت و بەمەش هاوسەنگییەك لەنێوان دەستەبژێری
  Elitisismusو یەكسانی كەسەكاندا  Egalitarismusڕادەگیرێت .8.بەپێی
سلۆتەردایك ئێمە پێویستە ڕێسایەكی رەفتاری لیبراالنە دامەزرێنین ،كە بتوانێت یاری
گۆڕینەكە لە بكەرە هەمەجۆرەكانی توڕەییەوە هاوسەنگ بكات و بەمەش ڕێ لەو
تێكشكانە ئیتیكی و ئابوورییە ڕێ بۆ خۆشكراوە دەگرێت كە لەبەردەمیدایە .كەواتە
هیچ سەیر نییە ،كەوا سلۆتەردایك تەنگ بەستراوە بە فەیلەسوفی فەڕەنسییەوە ئاالن
فینكلكراوت  Alain Finkielkrautو پێكیشەوە كتێبێكی گفتوگۆیان دەركردووە.
كە فینكلكراوتیش لە كۆنتێكستێكی ئیدیۆلۆگی تردا شەڕ لەدژی هەمان ئەم شەڕی
دژەتۆتالیتێرە دەكات .كە لەدواجاردا ئێمە الی والتەر بنیامین دەگیرسێینەوە :ئایا
پ��رۆژەی توندوتیژی یەزدانیش دەبێتە مایەی بەرپابوونی تەقینەوەی نەفرەت و
توڕەیی؟ دیارە ئێمە لێرەدا پێویستیمان بە ستراتیژێكی دووالنی هەیە و سەرەتاش
دەبێت چەمكی «نەفرەت» سەرلەنوێ بخەینەوە دۆخی خۆی .بۆئەمەش ئەوەی
سیبالد  W.G. Sebaldلەسەر ڕووبەڕووبوونەوەكەی ژان ئامێریس Jean
 Amerysلەگەڵ تراومای ئۆردوگاكانی زۆرەملێی نازیزمدا نووسیویەتی ،یارمەتیمان
دەدات ( :ئەو وزەی��ەی تینی دەدا بە گفتوگۆكەی ئامێریس ،لە كینەیەكەوە
دەردەهات كە دانەدەمركایەوە .بەشێكی گەورەی لێكۆڵینەوەكەی ئامێریس سەروكاری
لەگەڵ ئەوەدا هەیە ،ئەمە لە مانا گشتییەكەیدا وەكو پێداویستییەكی ڕێگری تۆڵە
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سەندنەوەی هەڵچوونی هەستە دەركپێكراوەكان و وەكو توخمێكی حەتمی تێڕوانینێكی
رەخنەییانەی دروست لەسەر ڕابردوو پاساو بكاتەوە .ئامێریس بە هۆشیارییەكی
تەواوی هەوڵێكی نالۆگیكی پێناسەكردنەوە دەنووسێت« :كینە ،هەریەكە لەئێمەی
توند بەخاچی ڕابردووە كوشندەكەی خۆیەوە داكوتیبوو .بێهودەش داوای ئەوەی
دەكرد ،ئەوەی بەرەو دواوە ناگەڕێتەوە دەبێت پێچەوانە بكرێتەوە ،واتە وا بكات
ڕوودانەكە بكرێتە نەڕوودان )...(».كەواتە داخستنی كێشەكە مەبەستی وتووێژەكە
نییە ،بەڵكو كردنەوەكەی مەبەستە.
ئەو دڕكی كینەیەی ئامێریس لە گتوگۆكەیدا دەیداتەوە بەئێمە ،داوای دانپێدانانی
ماف دەكات بە كینەدا ،كە ئەمەش تەنیاو تەنیا ئەوە دەگەیەنێت ،درێژە بدرێت بە
هەوڵێكی بەرنامەداڕێژراو بۆ بە هەستیاریكردنی دۆخی هۆشیاری گەلێك كە دیسانەوە
خۆی لە مێژوو دا بەگەڕدەخاتەوە.)9(.
ئەگەریش سوبیەكتێك بەشێوەیەكی وەها قووڵ زامدار بكرێت ،كەوا تەنیا بیرۆكەی
تۆڵەسەندنەوەی ماف  ius talionisكەمتر مایەی پێكەنین پێهاتنەوە نایەت وەك
لە ئومێدی ئاشتبوونەوە لەگەڵ جەالدەكەدا .پاشئەوەی جەالد تاوانێكی ئەنجامداوە،
تاكە ڕێگەی دەربازبوونی ئەوەیە س��وور بێت لەسەر داوەرییە بەردەوامەكەی
نادادوەری .مرۆ دەبێت ئەم هەڵوێستە لە مانا تەواو دژەنیتچەییەكەیدا تێبگات :واتە
ئەم كینەیە هیچ پەیوەندی بە مۆرالی كۆیلەوە نییە .بەڵكو هێمایەكە بۆ نەرێكردنەوەی
(بەئاساییكردن)ی تاوان ،و بۆ ئەوەی بیكاتە كەرتێك لە رەوتی باوو ڕوون و دیاری
شتەكان و بیخزێنێتە نێو حیكایەتە هەمیشەیی و پڕماناكەی ژیانەوە .پاش ئەوەشی
هەموو ڕوونكردنەوە بیرلێكراوەكانیش كران ،ئیدی دیسانەوە (كینە) پرسیارەكەی
خۆی دووبارە دەكاتەوە (ئا ،من هەموو ئەوە تێگەیشتم ،بەس ،ئەی چۆن ئەوەتان
توانی؟ ئەو حیكایەتەی ئێوە لەسەرئەوە دەیگێڕنەوە ،هیچ مانایەكی نییە).
ئەو كینەیەی سێبالد بانگەوازی بۆ دەكات ،بە وشەیەكی تر بریتییە لە كینەیەكی
پاڵەوانئامێزی نیتچەییانە ،بریتییە لە نەرێكردنەوەی هەموو سازشێك و پێداگرییە لە
دژی ئومێدەكان.
ئێستا ئەم كینە دروستە چۆن بەرامبەر سێینەی «سزا/تۆلەسەندنەوە»« ،بەخشین»
و «لەبیركردن» ،وەكو ئەو سێ شێوازە باوەی هەمیشە لەگەڵ تاواندا مامەڵەی
پێكراوە ،چۆن دەوەستێتەوە؟ لێرەدا الیەنی باشەی ئەو باوەڕە جوولەكەییە كارایە
كە بۆ تۆڵەو سزا یاساییەكە بریتییە لە(چاو بەچاو) ،واتە لەبەردەم ئەم هاوكێشە
باوەدا( :ئێمە لە تاوانەكەت دەبوورین ،بەاڵم هەرگیز لەبیری ناكەین) حەقسەندنەوە
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داوا بكە .تاكە شێوازی دروستی (لێبوردن و لەبیرنەكردن) لەوەدایە ،تۆڵەسەندنەوە
ئەنجام بدەی یاخود سزایەكی رەوا بسەپێنیت ئەوەیە كە :پاش ئەوەی تاوانكارەكە بە
شێوەیەكی رەوا سزا درا ،ئیدی من دەتوانم تەماشای پێشەوە بكەم و تەواوی كێشەكە
لەدوای خۆمەوە جێبهێڵم .لەدواجاردا شتە ڕزگاركەر و بەخشندەكە لەوەدایە سزایەكی
رەوای تاوانكار بدرێت :من هەقی گوناهەكەی خۆم دایەوە بە كۆمەڵگا ،لەبەرئەوە ئیتر
ئازادم و باری ڕابردووم لەكۆڵ خۆم كردۆتەوە .ئەم لۆگیكە بەزەییمەندەی (لێیببوورە،
بەاڵم لەبیری مەكە) بەپێچەوانەی ئەمەوە زۆر چەوسێنەرەوەترە( :منی تاوانكار،
كە لێم دەبوورن ،بۆ هەتا هەتایە ئەم تاوانە بەرۆكم بەرنادات ،چونكە تاوانەكە پاك
نەكراوەتەوە) ،هیگڵیش ئالەمەدا مانای سزای دەبینییەوە.
ئەم دادوەرییە توندەی جوولەكایەتی و ئەو بەزەییەی مەسیحایەتیش بۆ هەر ئاماژەیەكی
ناڕەوای بەزەیی ناشایستە ،پێكەوە ناكۆكی و دژواری دروست دەكەن .بەپێی هزری
مەسیحی ئێمەی مرۆڤ لە گوناهدا لەدایكدەبین .كردەوەكانیشمان هیچ كاتێك ئەوەیان
پێ ناكرێت ئەم گوناهانەمان هاوسەنگ بكەنەوە و ڕزگارمان بكەن .تاكە ڕزگاربوونمان
وا لە بەزەیی یەزدانیدا ،لەناو قوربانیدانە بااڵكەیدا .بەاڵم هەر لەم ئاماژەیەدا كە
زنجیرەی دادوەری لەڕێی كردەیەكی ناماقوڵی بەزەییەوە دەبچڕێت و گوناهەكەمان
هاوتا دەبێتەوە ،مەسیحایەتی گوناهێكی زۆر بەرزمان بەسەردا دەسەپێنێت :ئێستا
ئێمە بۆ هەمیشە لەناو گوناهی مەسیحداین و ناشتوانین پاداشتی ئەوەی پێ بدەینەوە،
كە ئەو لەپێناوی ئێمەدا كردی .ناوێكی دۆستانەش بۆ فشارێكی توندی لەو جۆرە ،كە
ئێمە هەرگیز پێمان هاوتاناكرێتەوە ،هەڵبەت بریتییە لە :سەروو من . Über Ich
وا باوە مرۆ جوولەكایەتی بە ئاینی «سەروو من» دەزانێت و مرۆڤ دەخاتە ژێرەوەی  
خودایەكی توند و بەهێز و پڕ جۆشی ئیرەییەوە ،جیاواز لە یەزدانی مەسیحایەتی كە
ئاینی بەزەیی و خۆشەویستییە .بەاڵم یەزدانی مەسیحایەتی بۆ بەزەیی لەوەدا خۆی
ناجێگیر دەكات ،كاتێك داوای نرخی گوناهەكانمان لێ ناكات ،بەڵكو ئەو خۆی ئەو
نرخە لە بەرزترین بكەری سەروو مندا دەدات »:من بەرزترین نرخی گوناهەكەتمدا،
بەمەش تۆ لە هەموو كاتێكدا گوناهبار و قەرزارمی»10.
كافكا لە نامەیەكیدا بۆ باوكی ،ئەم پارادۆكسەی بەزەیی دروست ساغكردۆتەوە:
«لە هەموو ئەو جارانەوەی كە من ڕای ڕاشكاوی خۆتم بەرامبەر بە لێدان پێ
رەوابینراوە ،كە بەهۆی بەزەییتەوە لەكیست چوو بوو ،لەسەرئەمە لەالم هۆشیارییەكی
گوناهی گەورە خۆی كەلەكە دەكرد .واتە لەهەموو الكانەوە من كەوتمە گوناهتەوە».
بە شێوەیەكی گشتی ئەم بكەرە یەزدانییەی «سەروو من» ،بەزەییەكەی ئەوەیە  ،
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كە گوناهـ و قەرزە پاكنەكراوەكەی باوەڕداران ،تا دەگاتە ستالینیش ،بهێنێتە ئاراوە.
نابێت ئەوەشمان لەبیرچێت ،كەوا ستالین لەو خۆتێهەڵقورتاندنە ڕاستەوخۆیەیدا
خۆی بەزەییمەند پیشانداوە ،كە چۆن ئەو پرۆتۆكۆڵە كراوەیەی بەیەكگەیشتنی
نووسینگەی سیاسی و لیژنەی ناوەندی سەپاند .ئەگەر ئەندامە گەنجەكانی پارتی
كۆمۆنیستی داوای سزای مەرگی دەستبەجێی (بوخارین) یان بكردایە ،تاوەكو
تێكۆشانە شۆڕشگێڕانەكەیان لەوەدا بسەلمێنن كە ڕێ لە ستالین بگرن و بە جۆرێك
لە جۆرەكان بڵێن «ئارام بگرە .خۆ هێشتاكە گوناهەكەی نەسەلمێنراوە ».دیارە ئەمە
دووڕوویی بوو ،ستالین خۆی زۆر باش دەیزانی ،كەوا ئەو خۆی هۆكاری ئەو هەوڵە
تێكدەرانەیەیە ،ئەندامە گەنجەكانی پارتییەكەشی بەدڵ بوو ،لەگەڵ ئەوەشدا دیاردەی
نەرمایەتی خەسڵەتێكی پێویست بوو.
كەواتە زیاد لە ئیرۆنییەكی دزێو لەوەدایە ،سینتێزەیەكی دیالێكتیكی نادروستی
ه��ەردوو چەمكەكە وەكو دەرچوونێك لەو تەنگژە هەمیشەیییە «س��زادان یاخود
لێبوردن» پێشنیازبكرێت «تاوانكار سزا بدرێت و دواتریش لێی ببوردرێت »..ئایا
ئەمە ئەوە نییە ،كە لەكۆتایی سێینە فیلمە مێینەكەی لەالیەن الرس ڤۆن ترییەرەوە
 Lars von Trierبەناوی « Breaking the Waves,Dancer in
 « the Dark und Dogvilleدەرهێنراوە ،هەیە؟( .)11لە هەرسێ ئەم
فیلمەدا فیگوری سەرەكی مێینەیە و(Emily Watson,Björk,Nicole
  )Kidmanئازارێكی توندی میلۆدرامی هەڵچوو ،سووكایەتی پێكردن دەردەكەوێت،
كاتێكیش ئازار و ئەشكەنجەكە لە دوو فیلمی یەكەمیاندا دەگاتە لووتكەی مەرگێكی
گوماناویی و ئازاراویی ،ئەوا لە سێیەمیاندا  Dogvilleبێبەزەییانە دێتەوە و زۆر بە
توندی تۆڵە دەسێنێتەوە بۆ رەفتارە قێزەونەكەی لە دانیشتوانی ئەو شارۆچكەیەی
خۆی پەنای بۆ هێناوە .دۆستەكەی پێشووی بەدەستی خۆی دەیكوژێت «هەندێك
شت هەیە دەبێت خۆت بیكەیت ».هەڵبەت ئەم چارەسەرە الی بینەر دەبێتە مایەی
خۆڕازیكردنێكی قووڵ و لەهەمانكاتدا گرفتئامێزیانەی ئاكاری .هەموو چەپەڵەكان
چەورییان لێ دەبێتەوە ،بەتایبەت و بەبێ هیچ گومانێك بە فایدە و بە فایدەی
فایدەشەوە .لێرەدا دەشێت هەوڵی جۆرێك داڕشتەی مێگەرایی بدرێت :پاشئەوەی
گەرەالوژەی ئەو ئازارە ماسۆشییە مێیینەییە تا مەودایەكی دوورنەفەس لەبەردەمماندا
خۆی بەرفراوانتر كردەوە ،ئیدی دواجار كەسی قوربانی هێزەكانی خۆی كۆدەكاتەوە
تاوەكو بە زەبر تۆڵەی خۆی بكاتەوە و خۆیشی وەكو ئەو خودە ڕابگەیەنێت كە داوا
دەكات چارەنووسی خۆی بەتەواوەتی لەژێر ڕكێڤی خۆیدا بێت .وادیارە ئیدی ئێمە
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باشترین شتمان لە هەردوو دنیاكەوە وەرگرت بێت :تینوێتیمان بۆ تۆڵە نەك هەر
ناشكێت ،بەڵكو لەژێر ئاماژەیەكی مێگەرایانەدا پاساوی بۆ دەهێنرێتەوە .ئەوەشی لە
بەردەم ڕێی ئەم چارەسەرە ئاسانەدایە ،بریتی نییە لەو دژە ئەرگومێنتە فێمێنیستییە
(بەاڵم هەڵەیە) چاوەڕوانكراوە ،سەركەوتنی پرۆتاگۆنیستەكان (پاڵەوانەكان) بەوە
دەستەبەر دەبێت كە پێویستە هەڵوێستەیەكی نێرینانەی توندوتیژی وەربگرێت.
بگرە ئێمە نابێت بە هیچ جۆرێك مانای دیوەكەی تر بەكەم بگرین .ژنە پاڵەوانی
فیلمی  Dogvilleتەنیا ئەو ساتە لەو دۆخەدا دەبێت كە بەرەو تۆڵەسەندنەوە
بێبەزەییانەكەی بڕوات ،واتە كاتێك باوكی (كە سەرۆكێكی مافیایە) لەسۆراغی ئەودا
دێتە شارەكەوە .بەكورتی بابڵێین :ڕۆڵە چاالكەكەی ئەو نیشانەی چۆكدادانێكی نوێیە
لەژێر دەسەاڵتی باوكیدا.
داڕشتەیەكی تری ئەم سێینەیە ئەوەیە  Dogvilleبە مانای وشەییانەی خۆی
بە فیلمی بەزەیی ڕاستەقینە دادەن��ێ��ت .گرەیس  Graceكە كچە پاڵەوانی
فیلمەیەكەیە ،وەها بێبەزەییانەیە؛ كاتێكیش شارۆچكەكە پڕ لە خۆشی دەبینێتەوە
و هەروەها خزمەتگوزاریش پێشكەشی ئەو دەكەن ،لەگەڵیشیدا خامۆشانە بەرگەی
ئازارچەشتنەكەی خۆی دەگرت و نكوڵیشی لەوە دەكرد كە تۆڵەیان بۆ بكاتەوە.
باوكە مافیاییەكەی ڕاستی دەكرد كاتێك پێی دەگوت :لووتبەرزییەكەت ئا لەوەدایە.
كاتێكیش بۆ یەكەمینجار بڕیاری تۆڵەسەندنەوە دەدات ،هەرلە بنەڕەتەوە وەكو
دانیشتوویەكی ئەوێ رەفتار دەكات و دەبێتە یەكێك لەوان و واز لەو لوتبەرزییەی
خۆی دەهێنێت .كە دەیانكوژێت ،بەشێوازێكی هیگڵییانە دان بەوەدا دەنێت .كاتێكیش
دانیشتووان لەبەر «تیشكێكی نوێ»دا دەبینێتەوە ،ئینجا دەبینێت ئەوان چۆنن ،نەك
وەك شارۆچكەیەكی هەژاری وێناكراو و ئیدیالی .ئەو لە هەر كوشتنێكدا كردەیەكی
بەزەیی ئەنجامدەدا.
بیانووی سەرەكییانەی دژیارەكە بۆ سزای مەرگ تەنیا بریتییە لە ئاماژەدان بەو
لوتبەرزییەی لەوێدایە كە مرۆڤێكی تر سزا بدەیت یان تەنانەت بكوژیت .بەاڵم چی ئەو
مافەمان بۆ ئەوە دەداتێ؟ ئایا بەڕاست ئێمە لەو شوێنگەیەداین بتوانین فەرمانی وەها
بدەین؟ دیارە باشترین وەاڵم لێرەدا ئەوەیە ،بیانووەكە پێچ پێ بكەینەوە .لەڕاستیدا
لووتبەرز و دزێو ئەوەیە بگوترێت ،سەروەری بۆ بەزەیییە .كێ لە ئێمەی فانی ،ئەگەر
سەربەو قوربانییە ناڕاستەوخۆیانەی بكوژان نەبین ،مافی ئەوەی تاوانی یەكێكی تر
لەسەر لەوحەكە بسڕێتەوە و لێی ببەخشێت؟ دیارە ئەوە تەنیا خودا خۆیەتی ،وەیا
ئەگەر لەم تەماشایەدا دەوڵەت بدوێنین ،كە لوتكەی هەڕەمی دەسەاڵتە ،واتە ئەوە
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پاشا و سەرۆكە بەپێی شوێنگە بەرزەكەی سەروەری و گەورەیی ئەوەی هەیە گوناهی
كەسێكی تر بسڕێنێتەوە .بەرانبەر بەمەش ئەركی ئێمە ئەوەیە شوێن لۆگیكی دادوەری
بكەوین و تاوانكردن سزا بدەین .واتە :ئەم نەكردنە ،ئەو كفرە دەگرێتەوە كە خۆت
بخەیتە جێگەی خودا و وەك دەسەاڵتی ئەو رەفتار بكەیت.
پابەند بەمە ،ئایا كینەی دروست چ ڕۆڵێك دەگێڕێت؟ وەكو چەمكی چوارەم بۆ
سێینەی (سزا/تۆلەسەندنەوە ،بەخشین و لەبیركردن) دەبینین (كینە) وەكو تاكە
هەڵوێستێكی دروست دەردەكەوێت ،كاتێك سەروكارمان لەگەڵ تاوانێكی قەبەی وەكو
كۆمەڵكوژی جووەكانی ئەوروپادا دەبێت لەالیەن نازییەكانەوە ،ئەوا یەكەمین سێ
هەڵوێستەكە پووچ دەهێنن .تاوانێكی لەو جۆرە هەم بەخشین و لەبیركردنی كەمە و
هەم زەحمەتە سزایەكی گونجاوی بدرێتێ.
ئالێرەدا دیسانەوە ئێمە الی سلۆتەردایكین :ئایا ئەوە لە كوێوە دێت ،كەوا ئەمە هەموو
پرۆژەیەكی ڕزگاریخوازییانەی جیهانی وەكو حاڵەتی ئیرەیی و كینە سەركۆنە دەكات،
ئەو حەزە توندەی لە كوێوە سەرچاوە دەگرێت ،دیارە لەژێر ڕووبەری هاوكارێتی ئیرەیی
و تینوێتی تۆڵەی الوازەكاندا دەبینرێتەوە .بەكورتی با بڵێین :ئایا ئەو هێرمەنیۆتیكە
گوماناوییە هەڵچووەی لە كوێوە دێت ،كە بە باشی بە دیداری كاریكاتۆرەكەی نیتچە
گەیشتووە؟ ئەگەر ئەو حەزە لەالیەن خۆیەوە خۆراك لە ئیرەیی و لە كینەیەكی
نەرێكەرەوە وەربگرێت ،هەروەكو ئیرەیی بردن بە شوێنگەی ڕزگاریخوازانەی هەمەكی،
بەوجۆرەی كە مرۆ هەردەبێت ئەو پەڵە پیسییە بە ڕیشەكانیەوە بدۆزێتەوە كە دەبێتە
مایەی پاكێتییەكەی(.)12
كەواتە بابەتی «ئیرەیی» بریتییە لە موعجیزەی هەمەكییەكی ئیتیكی ،كە خۆی
دانابەزێنێت بۆ سەر ئاستی دەرئەنجامێكی شێواوی «نزمی» كردەوەی پاڵهێزە
ناوەكییەكان .رەنگە بایەخی كارە شیكارسازییەكەی ژاك الكان بۆ ئەنتیگۆنە  
 Antigoneلەوەدابێت كە جەختی لەسەر ئەم پنتە كردۆتەوە :ئێمە لێرەدا
تێمایەكی چاوەڕوانكراوی فرۆیدییانە نابینینەوە ،واتە هیچ شتێك لەمەڕ پەیوەندی
زینائامێزانەی نێوان خوشك و براوە نییە( .)13هەر ئەمەش هەمان خاڵەكانی الكانە
بۆ (كانت لەگەڵ ساد )دا()14
لەم چاخە پۆستئیدیالیستییەی هێرمەنیۆتیكای ئەمڕۆماندا هەموو یەكێك بڕوای وا
نییە بزانێت ،ئەم «لەگەڵ»ە مانای چی دەگەیەنێت ،كەوا هەقیقەتی توندوتیژیی
ئیتیكییانەی كانت دەكەوێتە نێو سادیزمی یاساوە ،دیارە یاسای كانتی بە مانایەكی
تر بریتییە لە بكەرێكی سەروو من  Über – Ichكە گەمارۆدانی سوبیەكت
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و بێتواناییەكەی بۆ ئەو داخوازییانەی هیچ چارەیەكی نێوبژیوانسازیان پێ نییە،
بۆئەوەشی ئەم سەرووــ منە بهێنرێتە دی ،ئەوا سادیستانە چێژ وەردەگرێت .ئەمە لە
نموونەی ئەو مامۆستایە دەچێت كە خوێندكارەكانی بە ئەركی گران هەراسان دەكات
و بە نهێنیش چێژ لە شكستەكانیان وەردەگرێت .بەاڵم الكان دەیەوێت بڕواتە دەرەوە
بەرەو پێچەوانەی ئەو هاوبەشیكردنە هەرەمەكییە :واتە ،كانت سادیستێكی شاردراوە
نەبوو ،بەڵكو دی ساد كانتییەكی شاردراوە بوو .واتە نابێت ئەوەمان لەبیر بچێت،
كەوا كانت هەمیشە چەقی بایەخەكانی الكانی داگیركرد بوو ،نەك دی ساد .ئەوەی
مایەی بایەخدانی ئەو بوو ،بریتی بوو لە دەرئەنجامە كۆتاییەكان و پێوەرە نكوڵی
لێكراوەكانی شۆڕشی كانتی .گەر بەجۆرێكی تر بڵێین ئەوا :الكان هەوڵ نادات ،ئەو
ئەرگومێنتە كەمكراوە باوانە پێشكەش بكات كە لەڕێیانەوە بەردەوام هەموو كردەیەكی
ئیتیكی ،هەرچەندە پوخت و یان بێبایەخ دەربكەوێت ،لەنێو پاڵهێزێكی نەخۆشیناسیدا
دادەمەزرێنێت .بایەخێكی درێژخایەنی ئەو بكەرەی حەزەكەی سەرسامی هاوشێوەكەی
خۆی دەبێت ،تاوەكو دەگاتە ئاسوودەییەكی «نێگەتیڤ» لەڕێی ئازار و فشارەوە ،كە
ئەمانیش زۆربەی جار لەگەڵ رەفتاری ئیتیكیدا رەوت دەكەن.
هەڵبەت لەنێو چەقی بایەخدانەكەی الكاندا پێچكردنەوەیەكی پارادۆكس هەیە كە
لەڕێیەوە خودی حەزكردن ،واتە بابڵێین رەفتاركردن بەپێی ئارەزووی خۆت و گۆڕینە
بێچارەسەرییەكەی ،چیتر ناتوانێ خۆی لەنێو بایەخدانی نەخۆشیناسیدا (پاتۆلۆگیدا)
یاخود پاڵهێزئاراییدا دابمەزرێنرێت ،هەروەها پێوەرە ئاكارییەكانی كانت بە تەواوەتی
بەسەر خۆیدا ببڕێت ،بەوجۆرەی دەڵێت «وەدووی ئ��ارەزووی خۆی بكەوێت» و
«ئەركی سەرشانی خۆی ڕایی بكات».
لەم هۆكارەوەیە الكان چەمكی كرداری «هێرمەنیۆتیكی گومان» هەڵدەگەڕێنێتەوە:
ئەگەر خودی كانت خۆی بداتە دەست گومان ،بەوپێیەی ئێمە هەرگیز ناتوانین دڵنیا
بین لەوەی ئاخۆ رەفتارەكەمان لەڕاستیدا كردارێكی ئیتیكی بوو بێت و بە نهێنی هیچ
پاڵهێزێكی نەخۆشییانەی لە پشتەوە نەبوو بێت ،ئەم پاڵهێزە تەنیا دەكەوێتە نێو
خۆئاسوودەكردنێكی نارسیستییەوە ،كە ئێمە لەو ڕاستییەوە دەریدەكێشین كەوا ئێمە
ئەركی سەرشانی خۆمان ڕاییكردووە .ئەوا ئەو لەمەدا هەڵەیەك بەئەنجام دەگەیەنێت.
بەشێوەیەكی تراوماتیكییانە ،ڕاستی بۆ سوبیەكت بریتی نییە لەو بارودۆخەی كە
كردارێكی ئیتیكی پاك (پێدەچێت) نەشیاو بێت ،هەروەها (لەوانەیە) ئازادیش
فێڵێكی ڕووت بێت ،كە لە نەزانین و بێئاگاییمان لە پاڵهێز و مۆتیڤە ڕاستەقینەكانی
رەفتارەكانمانەوە سەرهەڵدەدات .بەاڵم ڕاستییە تراوماتیكییەكە بریتییە لە خودی
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ئازادی خۆی ،چونكە ڕاستی ئەوەی :ئازادی شتێكی شیاوە ،بەاڵم ئێمە بەگومانەوە
دەگەڕێین بەدووی هەندێك پێناساندنی پاتۆلۆگییانەدا تاوەكو پێویست نەكات ئەم
ڕاستییە بەسەر خۆماندا بسەپێنین .بە چەند وشەیەكی تر :تیۆرییە دروستەكەی
فرۆید لەوەدا هیچی پێ نەكرا ئەوتۆنۆمی ئاكارییانەمان كورت بكاتەوە بۆ وەهمێك كە
لەسەر چەپاندنی پاڵهێزە غەریزەییە (نەوییەكان)مان دامەزرا بێت.
لە كۆتاییشدا دەڵێین :ئێمە هەموومان هەوڵەكانی هایدگەر و تەنانەت ئەدۆرنۆ و
هۆركهایمەر و بگرە ئەوەی ئاگامبێنیش دەناسین كە گوناهی كارەساتە سیاسییە
ئیتیكییەكانی سەدەی  20یان ،گەڕانەوە بۆ عەقلە ئینسترومێنتالییەكەی تەواوی
نەریتی «میتافیزیكی خۆرئاوایی» ،كە ڕاستەوخۆ لە (پالتۆ تاوەكو ناتۆ) ،بگرە
تەنانەت تاوەكو گوالج ،بەڕێی كردووە.
هەڵبەت سلۆتەردایك ڕاست دەكات كاتێك لەسەر بەگرفتاندنی گلۆبالییانەی شارستانی
خۆرئاوا لەڕێی چەپەوە ،دەڵێت  «بەهۆی ئەو شێوە زۆرانەی رەخنەی كەلتورییەوە،
بەگەڕانەوە لە ئاوشڤیتسەوە تاوەكو لوتەر و پالتۆ ،یان بەتاوانكردنی ترادیسیۆنی
خۆرئاوایی بە گشتی ،هەوڵدراوە ئەو شوێنەوارانە بسڕدرێنەوە كە ئەو نهێنییە
دەدركێنن ،كەوا خودی مرۆ خۆی چەندێك لە نزیكەوە ددانی ناوە بە سیستەمی
قڕكردنی چینێكیدا».15
تەنیا دەبێت شتێكی تر سەرباری ئەمە بخەین :هەمان ئەم شتە بۆ هایدگەر و
فاشیستەكانی پێشووش دەستدەدات ،چونكە ئەوانیش تەرمە نازییەكەی خۆیان لەژێر
ناوی چیای تەرمی میتافیزیكی خۆرئاوادا شاردۆتەوە.
پەراوێزەكان
تەواوی داهێنانەكەی سلۆتەردایك لە سێینەكتێبی (كایەكان)دا ،لەسەر  ئەم
.1
ئەكسێنتە دامەزراوە  «كایە» بریتییە لەو منداڵدانەی لە فۆڕمی تردا وەكو شەبەنگ
و تارماییەك پێكدەهێنرێت ،كە هەر لەخانووەوە تاوەكو خودی زمان وەكو «خانووی
بوون» دەگرێتەوە.
پیتەر سلۆتەردایك :توڕەیی و كات .لێكۆڵینەوەیەكی سیاسی پسایكۆلۆگی.
.2
فرانكفۆرت .2006.بڕوانە ڕانانی ئەم كتێبە لەم ژمارەیەدا.ب.ع.
لێرەدا سلۆتەردایك خوێندنەوەیەكی رەخنەیی گرنگ لە الكان دەخاتە ڕوو:
.3
خاڵی سەرەكی الوازی فرۆید لەوەدایە تەنیا جەختی لەسەر ئیرۆس كردۆتەوە ،كە
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بەهۆیەوە دەرفەتی ئەوە لەناودەبات كە شەڕە تیمۆتیكییەكان لەبەرچاو بگیرێت.
غەریزەی (پاڵهێزی مەرگ  )Todestriebكە بۆ ئەمە داهێنراوە هیچ نییە جگەلە
شكستێكی توند :بۆئەوەشی دژیاری ئەم الوازییە بكەینەوە ،الكان خۆی ئیرۆس
دەكاتە تیمۆس ،كاتێك لەڕێی تێڕوانینەكانی هیگڵ/كۆجیڤەوە سەرلەنوێ شیكاری
فرۆید بەمجۆرە دەكاتەوە :حەز ،هەمیشە بریتییە لە حەزكردن لە دانپێدانان،
خۆئاسوودەكردنیش ،واتە دانپێدانان بە حەزدا ،بەاڵم بەمە چ شتێكی ڕاست لەگەڵ
سروشت و چییەتی ئیرۆتیكیدا ناكرێت.
.55,Sloterdijk:Zorn und Zeit.4
Alan Finkielkraut, Peter Sloterdijk: Was zaehlt, kehrt .5
.2005,131.wieder. Frankfurt a.M
هێندەی ئێمە ئاگاداربین ئەم كتێبە ،كە گفتوگۆیەكی درێژی نێوان هەردوو فەیلەسوف
فینكلكراوت و سلۆتەردایكە ،تا ئێستا تەنیا بە فەڕەنسی باڵوكراوەتەوە و هێشتا بە
زمانی ئەڵمانی باڵونەكراوەتەوە.ب.ع.
       
(.6پیۆتر ستۆلپین 1862ــ  1911ڕیفۆرمسازێكی كاریگەر بوو لە ئیمراتۆری ڕوسیدا،
لە  1906بۆ  1911سەرۆك وەزیران بووە ،لەو ماوەیەدا گەورەترین چاكسازیی لە كەرتی
كشتوكاڵدا بەئەنجام گەیاند كە چینی جوتیاران گەلێك لەسایەیدا حەوابوونەوە ،بە
ڕادەیەك هەموو تروسكاییەكی لینینی بۆ دەرفەتی شۆڕشی جوتیاران كزكردبوو.ب.ع.).
.107,Sloterdijk:Zorn und Zeit..7
سلۆتەردایك بەشێوازێكی ئیرۆنی گوزارەی «فاشیزمی چەپ» لە (توڕەیی و كات)دا
دەهێنێتەوە و دژیارە سەرسەختەكەی خۆی لە ئەڵمانیادا كە هابەرمازە بەمە سەركۆنە
دەكات :كە ئەمەش لە 1968دا توندوتیژی خوێندكارانی لێكەوتەوە ،لەبری ئەوەی
وتووێژی (چاالكی ڕاستەوخۆ)یان بوێت .ئەم وردەكارییە رەنگە وتنی زۆرتر بڵێت وەك
لەوەی لە یەكەمین تەماشادا دەردەكەوێت.
 .8.میریتۆكراتی فۆڕمێكی فەرمانڕەواییكردنە كە تیادا دەسەاڵتداران و فەرمانبەرەكانی
بەپێی تواناكانیان پلەوپایە وەردەگرن ،واتە كەسی شیاو لەشوێنی گونجاو ،بەپێچەوانەی
ئیگالیتاریزم كە تاكەكان بەبێ رەچاوكردنی توانایان كار دەگرنە دەست .ب.ع.
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Winfried G.Sebald: Campo Santo.Muenchen/Wien .9
.2003,160f
.10لە پێش ئەم پاشخانەدا دەبێت ئاماژە بەو هاوكێشە باوە بدەینەوە كە تۆڵەسەندنەوە
لە كردەوەی توندوتیژی بەو پۆزشە پاساو بدرێتەوە كە هەمیشە لەالیەن ئیسرائیلەوە
بەرانبەر بە فەڵەستینییەكان دەكرێت ،ئەگەر ئەوان «ناچارانە» بۆمبابارانی ئەوان
بكەن ،ئەوا «من لەتاوانەكەتان خۆشدەبم ،بەاڵم هەرگیز ناتانبەخشم ،كە ئێوە
منتان ناچاركرد توندوتیژی بەكاربهێنم ،چونكە هیچ هەڵبژاردنێكی ترم لەبەردەستدا
نەماوە» ،ئەوسا ئێمە باش دەتوانین ئەوە بهێنینە بەرچاومان كە چۆن هیتلەر یاخود
هیملەر هەمان شتی دژ بە جوولەكەكان ئەنجامدا.
 .11فیلم دەرهێنەرێكی ناوداری دانیماركییە 1956 ،لەدایكبووە ،لە ناودارترین
فیلمسازی ئەوروپایە و تا ئێستا چەندین خەاڵتی بەدەستهێناوە.ب.ع.
 .12ئایا ئەمە هۆكاری شێتبوون و هەرەسەكەی نیتچە نییە؟ ئایا چەند مانگێك
بەر لە الدانە تەواوەتییەكەی بەرەو شێتی هێما نین لەسەر ئیرەیی پێبردنی بە مەتەڵی
مەسیح؟ با تەنیا بیر لەوە بكەینەوە ،كە ئەو لەو ماوە سەختەی ژیانیدا چەند جار
ناوی مەسیحی هێناوە.
.J.Lacan: Das Seminar.Die Ethik der Pszcoanalyse .13
.163—1986,133 J.Lacan,Kant mit Sade.Berlin .14
.260,Sloterdijk:Zorn und Zeit .15
سەرچاوە:
ئەم وەرگێڕانە كوردییە یەكێكە لەو لێكۆڵینەوانەی كۆمەڵێكی گەورەی پڕۆفیسۆری
كەلتوور و فەیلەسوف و دەروونناس و تەالرساز و ئیستاتیكەر و سۆسیۆلۆگی جیهانی،
لە دووتوێی كتێبێكی قەبارە گەورەدا  ،XXLلەسەر فەلسەفە بە دیدی سلۆتەردایك
نووسراوە .لەژێر نێونیشانی :
.Die Vermessung Des Ungeheuren
.Philosophie nach Peter Sloterdujk
288-277.S .2009 Wilhelm Fink Verlag.Muenchen
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مارتین هایدێگهر له گشت ڕوویهكهوه

  ڤیللێم فان ڕایین
                                         
ل ه ئهڵمانییهوه :كاوه جهالل
« -1بوون و كات» ئایا مەغزای بوون چییە؟
رەوتی مێژوویی
سەركەوتنی مەزنی «بوون و كات» یەكسەر دوای باڵوبوونەوەی لە
ساڵی 1927دا ئەو هەقیقەتەی شاردەوە كە «بوون و كات» مێژوویەكی
درێژخایەنی هەیە .هایدگەر خۆی دەبێژێت ،كە لە  1907بەدواوە
لێكۆڵینەوەی دكتۆراكەی فرانتس برێنتانۆ بەناونیشانی «لەبارەی
واتای هەمەالیەنیی بوونەوەر لەالی ئەڕیستۆتێلیس» كاریكردۆتە
سەر هزری ئەو .وەك هایدگەر دەبێژێت ،ئاخافتن سەبارەت بە واتای
هەمەالیەنیی بوونەوەر الی برێنتانۆ ،بەبێ شیمانەی خۆلێالدان دەمانبات
بۆ پرسیار لەبارەی «واتای بناغەی ڕابەریكەر» ،یان بە وشەگەلی
دیكە ببێژین ،دەمانبات بۆ پرسیار لەبارەی «:ئایا بوون چییە؟».
بەاڵم هەروەها «توێژینەوە لۆگیكییەكان»ی ئێدموند هوسەرل و
نووسینەكەی كارل برایگ بەناونیشانی «لەبارەی بوون .ڕوانینێكی
پوخت لە ئۆنتۆلۆژی» ( ،)1896فۆڕم بە هزری هایدگەری الو دەدەن.
بۆ ئەو هاوكات ئیشەكانی ئێمیل السك ( )1915-1875كە فێرخوازێكی
ڕێكەرت و هوسەرل بوو ،بە ناونیشانی «لۆگیكی فەلسەفە و تیۆریی
كاتیگۆرییەكان» ( )1911و «تیۆریی بڕیار» ( ،)1912بەواتا بوون.
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هەروەها «ناجەختی» لە «توێژینەوە لۆگیكییەكان»ی ( )1900/01هوسەرلدا بابەتێك
بوو كە هایدگەری بە خۆیەوە خەریك كرد :هوسەرل لە الیەك لە بەندی یەكەمی
«توێژینەوە لۆگیكییەكان»دا هەوڵ دەدات پیشانی بدات كە پسیكۆلۆژی بناغەیەك
نییە بۆ تێگەیشتن لە هزرین و ناسین ،بەاڵم لە الیەكی دیكەوە لە بەندی دووەمدا،
كاتێك بینای مەعریفە ڕووندەكاتەوە ،لە ئەكتی بەئاگابوونەوە دەردەچێت.
جگە لەمە ئەریستۆتێلیس واتای بۆ هایدگەر پەیدا كرد .هایدگەر پایزی 1922
لێكۆڵینەوەیەكی بەناونیشانی «راڤەی فێنۆمێنۆلۆژیانەی ئەڕیستۆتێلیس (پیشاندانی
دۆخی هێرمینیۆتیكی)» نووسی ،ئەم لێكۆڵینەوەیە پیشانی دەدات كە چەند بەچڕی
هایدگەر كاری لە هزری ئەڕیستۆتێلیسدا كردووە .ئەم ئیشە كە ناوی ڕاپۆرتی ناترۆپی
لێنراوە ،گەرەك بوو پشتیوانیی هایدگەر بكات بۆ دامەزراندن لە ماربورگ و گوێتینگن،
چونكە ئەو دوای نووسینی هابیلیتاسیۆنەكەی هیچ نووسینێكی دیكەی باڵونەكردبۆوە.
لەپاڵ پەیوەندییەكانی فەلسەفەی ئەڕیستۆتێلیسدا بە ژیانی ڕۆژانەوە ،كە بۆ هایدگەر
ڕێنوماییكەر بوون ،پێویستە دوو پنتی دیكە دیاری بكەین كە هایدگەریان بە خۆیانەوە
خەریك كردبوو :یەكەم ئەڕیستۆتێلیس گۆڕانی دابوو بە هەڕەمی جۆرەكانی زانین و لە
لوتكەیدا «یەكەم فەلسەفە» خۆی دەبینییەوە ،هەروەها تێزی «بزوێنەری نەبزۆك».
هایدگەر لە «بوون و كات»دا هەوڵ دەدات لەم كۆنتێكستەوە بەرگری لەو تێزە بكات
كە فەلسەفە بناغەی زانینی تاكە زانستەكانە .تەنیا فەلسەفە دەتوانێت پیشانی بدات
كە بۆچی مەعریفەكانی زانستەكان بەهەقیقی ڕاستن ،فەلسەفە كریتێرەكان دەخاتە
بەردەم و ئێمەش بە یاریدەیان دەتوانین لەنێوان ڕاستی و ناڕاستیی بڕیارەكانماندا
جیاوازی بكەین.
دووەم پنت ئەو جیاوازییە دەگرێتەوە كە ئەڕیستۆتێلیس لەنێوان «فرۆنێزیس» و
«سۆفییا»دا كردبووی .ئێمە دەتوانین لە فرۆنێزیس زانینی پراكتیكی تێبگەین،
واتا ئەو زانینە كە ڕوو دەكاتە بوونەوەر ،لێرەشدا نەك تەنیا ڕوو دەكاتە ئەوە كە
لە ڕووی پراكتیكییەوە بەبایەخە ،بەڵكو ،لە مەغزایەكی پڕكرۆكی ئێتیكییانەدا ،ڕوو
دەكاتە «ژیانی چاك» وەك سەرجەم .بەاڵم «سۆفییا» بە پێچەوانەوە زانینی
ئەوەیە كە بەدەرە لە هەموو دۆخگۆڕییەك (واتا :بوون) .ئەم زانینە كە بااڵترە،
نەك تەنیا لە «فرۆنێزیس» جیاكراوەتەوە ،بەڵكو ڕابەریشی دەكات ،ئەمەش ئەو
واتایە دەگەیەنێت كە «فرۆنێزیس» لە الیەنی خۆیەوە بەشداری لە «سۆفییا»دا
دەكات .ئەڕیستۆتێلیس لە كۆتاییدا جەخت دەكات كە تەنیا نەبزۆك یان ئەزەلێتی
بابەتی گونجاوە بۆ «سۆفییا» ،بۆ «نووس» یان بۆ «تێگەیشتنی ئاوەزمەندانە»
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( .)das Vernehmenخودی ئەم تێگەیشتنە ئاوەزمەندە ،یان ،لە پەرەسەندنی
خۆپەرچیودا (« ،)selbstreflexivنۆئێزیس نۆئێزیوس» كە تێگەیشتنی
ئاوەزمەندانەی تێگەیشتنە ،نەبزۆكە ،بەاڵم هەموو شتێكی دی دەبزوێنێت .هایدگەر لە
«بوون و كات»دا بەم چەشنە لە بوون تێدەگات :بوون خۆبزوێنەر نییە ،بەاڵم پابەند
بە ئەڕیستۆتێلیسەوە جەخت دەكات كە بوون «تەواو ترانسێندێنتە» و سەرەڕای
ئەمە نەگۆڕ نییە .پێشتر لێرە هەڵوەشاندنەوەی (دێـ(كۆن)ستروكسیۆنی) ڕیشەیی
ئەڕیستۆتێلیس و تەنانەت هەڵوەشاندنەوەی دەستپێكردنەكەی خودی خۆی لە «بوون
و كات»دا كە بە «وەرچەرخان»( )die Kehreئەنجامی دەدات ،دەردەكەوێت.
ئاخر زانینی ڕۆژانە ،زانینی پراكتیكی (كەواتە نەك تەنیا «سۆفییا») و مامەڵەكردن
لەتەك شتەكانی ڕۆژانەدا ،خۆپەرچیون .هایدگەر لە «بوون و كات»دا دەبێژێت،
كێشەی دازاین پرسیارە لەبارەی بوون ،كێشەی ئەو مەغزای بوونە – بەمەش دازاین
پرسیار لەبارەی بوونی خۆی دەكات .مەرجی ئەم پرسیاركردنە ئەوەیە كە دازاین
لەنێو میزاجەكانی  /شتیمونگەكانی ( )Stimmungڕۆژانەدا (كە بێگومان نابێت
پسیكۆلۆژییانە لێیان تێبگەین) وەك «میزاج-مەندی» (  )Gestimmt-sein
ڕووی كردۆتە بوون ،هەروەها لە پەرچاندنی ڕۆژانەدا تێگەیشتنێكی ڕووننەكراوەی
– تێگەیشتنێكی پێشئۆنتۆلۆژییانەی – بوونی هەیە .هایدگەر دوای  ،1934بە
«وەرچ��ەرخ��ان» ،بوون وەك خۆپەرچیو دەكات بە تەوەرەیەك ،ئەمە بێگومان
لەو مەغزایەدا كە ئەو ئێستا بە واتای وشە وەك شۆڕشی بەردەوام ،وەك چوونی
بەردەوامی تەوەرەكانی بوون و هیچ بۆ نێو یەكتری ،لە بوون دەهزرێت ،بەاڵم بوون و
هیچ بە مەرجێك دەبن بە یەكتری ،گەر ئێستا لە بوونەوەری ڕۆژانەوە پرسیار لەبارەی
بوون نەكرێت ،بەڵكو لە بوونەوە (لە زاینەوە =  )Seinكە هایدگەر وەك (زاین =
 )Seynدەینووسێت ،پرسیار لەبارەی زاین ( )Seynبكرێت.
هایدگەر جگە لەوە ویستی پیشانی بدات كە تیۆلۆژیی كریستیانی بەندە بە فەلسەفەی
ئەڕیستۆتێلیسەوە ،یان بە ڕاڤەی چەرخی-ناڤینانەی فەلسەفەی ئەریستۆتێلیسەوە.
گەر فەلسەفە بیەوێت سەربەخۆ لە ئیمانی كریستیانی هەڵوێستێكی خۆیی وەربگرێت،
ئەوسا ناچارە ماڵئاوایی لەم تیۆلۆژییە و لە ڕاڤەی كریستیانەی ئەڕیستۆتێلیس
بكات ،یان با ئەمە بە زمانی «ب��وون و كات» دەرببڕین :ناچارە هەردووكیان
«هەڵبووەشێنێتەوە» و هاوكات سەرلەنوێ بینایان بكاتەوە .هایدگەر هیچ
گومانێكی سەبارەت بەوە نەهێشتەوە كە «بوون و كات» دەیەوێت سەرجەم توخمە
كریستیانییەكان لە تێگەیشتنی مەغزای بووندا لەكار بخات ،لێرەشدا مەسەلەكە هیچی
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دیكە نییە جگە لە «دەستهەڵبڕین دژی خودا» .بەاڵم هایدگەر نایەوێت ئێمە لەم كارە
ئاتێیزمێك لە مەغزای ترادیسیۆنیدا تێبگەین .ئەوە كە لێرە و لە «بوون و كات»دا
لە مەترسیدایە ،خۆی لەوبەر دژبەرییەكەی نێوان تێیزم و ئاتێیزمەوە دەبینێتەوە.
بەاڵم پێویستە لەم لێهزرینە ڕێبەرییەدا تێبینییەكی كورت سەبارەت بەم پرسیارە
بدەین« :ئایا ،بەدەر لەوە ،چی لە هایدگەر دەمێنێتەوە؟» .ئێمە تەنیا بە وەاڵمێكی
دابەشێنراو دەتوانین وەاڵمی ئەم پرسیارە بدەینەوە.
جیهانی زانستەكان هەتا ئەمڕۆ بە ئیشی هەمەالیەنی سەبارەت بە پرسیارەكانی
ڕاڤەی «بوون و كات» ،سەبارەت بە «هایدگەر و پێشسۆكراتییەكان ،هایدگەر
و ئەڕیستۆتێلیس و هتد» ،خزمەتی گۆڤار و دەزگاكانی پەخشی كتێب دەكات.
«رێنومای تێگەیشتن لە هایدگەر» شرۆڤەی ئیشەكانی پتر لە سیی فەیلەسوفی
بەواتا دەكات لە ڕووی پەیوەندییان بە هایدگەرەوە .بێگومان لەنێو ئەم فەیلەسوفانەدا
الیەنگر و دژبەری سەخت هەن .بەاڵم لە ڕووی ئۆبژێكتیڤییەوە هەموو الیەك لەوەدا
كۆكن كە هایدگەر كاریگەریی لەسەر هێرمینیۆتیك هەیە ،ئەمەش لەو شێوەیەدا كە
گادامەر گۆڕانی پێدا و ئەمڕۆش پەیوەند بە فێنۆمێنۆلۆژییەوە درێژەی پێدەدرێت.
هەروەها پێشتر لە ڕووی واتای سیستەماتیكییانەی ئیشەكەی هایدگەرەوە بینیمان
كە ئیدێی هەڵوەشاندنەوە (دێـ(كۆن)ستروكسیۆن) لە ناوچەی زمانی فەڕەنسیدا زۆر
سەركەوتوو بوو.
ئەوجا پرسیارێكی دی ڕوو دەكاتە هایدگەری ئەنتی-فەیلەسوف.
هایدگەر ،هاوشێوەی ڤیتگنشتاین و نیتچە ،هەوڵ دەدات پەیوەندیی خۆی بە ترادیسیۆنی
فەلسەفەوە بپچڕێنێت ،بەاڵم ئەو س��ەرەڕای ئەمە وەك بەشێكی ئەو ترادیسیۆنە
دەمێنێتەوە .ئێمە ناتوانین هێندە زوو ببێژین كە داخۆ لەو خۆپچڕاندنە كەللەڕەقەی
هایدگەر لە ڕاسیۆنالێتیی كالسیكی ،چی بمێنێتەوە .بەاڵم واتای قۆناغییانەی «بوون
و كات» ،هەروەها ئەو هەموو بابەتە كە هایدگەر لە دانوستاندنی پڕناكۆكیدا لێیاندوا،
لەوانە زمان ،هونەر ،تێگەیشتن ،مێژوو ،پەیوەندیی مەعریفە و ژین جیهان ،بۆ
ماوەیەكی درێژخایەن ئاگامەندیی فەلسەفەیی بۆ سەرجەم ئیشەكەی ئەو مسۆگەر
دەكەن.
بوون و كات
ئەمە ،لە دەستپێكدا ،پرۆگرامی «بوون و كات»ە .بەاڵم هایدگەر ئەم پرۆگرامەی
هەڵوەشاندنەوە نەك تەنیا بەسەر ترادیسیۆندا ،بەڵكو بەهەمانشێوە بەسەر هزری خۆیدا
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بەكاردەهێنێت ،ئەمەش هۆیەكە بۆ ئەوە كە بۆچی ئەو نەیتوانی درێژە بە نووسینی
بەشی دووەمی «بوون و كات» بدات .هەڵوەشاندنەوە لە فۆڕمی لێكۆڵینەوەدا ،لە
فۆڕمی ئاخافتنی دیسكورزیڤدا ،ئەنجام نادرێت .ئەوجا لە كۆتاییدا ئەوە ڕادیكالێتیی
ئەم سەرەتاگرییە هزرییە نییە كە هەمیشە لەنوێوە ئاسۆی نوێ ئاوەاڵ دەكات و
بەردەوام تێڕوانینە سەرەتاییەكانی خودی هایدگەر وەردەچەرخێنێت ،كە ئیتر وەك
سەرەنجامی ئەوە هزری ئەو ببێت بە سوڕمێنەرێكی وەك خۆ ماوە.
نەك تەنیا ئەڕیستۆتێلیس ،بەڵكو هەروەها پێشسۆكراتییەكانی وەك پارمێنیدێس،
هێراكلیتێس و ئاناكسیماندەر واتا بۆ پرۆژەكەی هایدگەر وەردەگرن .لێرەدا دەردەكەوێت
كە هەتا چەند هزری هایدگەر مێژووییە – بێگومان مێژوویی ()geschichtlich
نەك هیستۆریانە (   .)historischهیستۆری بۆ هایدگەر بریتییە لە فۆڕمی
داوەش��اوی مێژوو (   :)Geschichteهیستۆری گرنگی بە تۆماری داتەكان،
بە قۆناغ و گرێبەست و فاكتی دیكە دەدات ،بەاڵم مێژوویی بە پێچەوانەوە تەنیا
واتای ئەو شتە دەگەیەنێت كە یارمەتیمان دەدات چ لە سەرەتاكانمان و چ لە
ئایندەمانەوە بەهەمانشێوە لە دۆخی ئەمڕۆمان تێبگەین .بۆیە هایدگەر فەلسەفەی
پێشسۆكراتییەكان وەك ئەو سەرەتایانە دەبینێت كە نەك تەنیا لە پشتمانەوەن،
بەڵكو هەروەها لە پێشمانەوەن .ئیتر لێرە بازنەكە دادەخرێت .هایدگەر لە پاشخانی
سەرجەم بێخەوشیی مێژوویی و فیلۆلۆژیانەوە كە لە توێژینەوەی مێژووی فەلسەفەدا
هەیە ،دەبێژێت :تاكە پرسیارێكی گرنگ لە فەلسەفەدا پرسیارە لەبارەی بوون،
بێگومان پرسیارێك كە هەرگیز نەكراوە .ئەو درەنگتر ئەرگومێنت دەهێنێتەوە ،كە
پێشسۆكراتییەكان ئەزموونی پرسیارەكەیان لەبارەی بوون كردووە ،بەاڵم هەرگیز
ئەو پرسیارەیان نەهزراندووە ،ئەوجا ب��ەدووی ئ��ەوەدا پالتۆن و ئەڕیستۆتێلیس
پرسیارەكەیان لەبیرچۆتەوە .پاشان تیۆلۆژیی كریستیانیی چەرخی ناڤین فەلسەفەی
ئەڕیستۆتێلی وەردەگرێت و بەو وەرگرتنە بەتەواوی پرسیارەكە لەبارەی بوون لە هزری
ئێمە دووردەخاتەوە .هایدگەر دەبێژێت :ئێمە لەبیرمانچۆتەوە كە ئێمە پرسیارمان
لەبارەی بوون لەبیرچۆتەوە.
هایدگەر لەدژی ئەم لەبیرچوونەوە جووتەنییە هەڵوێست وەردەگرێت :بە «بوون
و كات» گەڕانەوەیەك بەرەو ئەو پرسیارە سەرچاوەییە لەبارەی بوون دەهێنێتە
نێوانەوە .بەاڵم تەنیا كاتێك ئەم پرسیارە بە شێوەیەكی سەرگرتوو دەكرێت ،گەر
ئێمە لەدژی دۆڕاندنی هزرین لەبارەی شوێنەواری ڕۆژانەمان و پەیوەندیی پراكتیكیمان
پێوەی ،پرسیاری بناغەیی لەبارەی دازاین و بوون بكەین .هایدگەر ئەمە ناودەنێت
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ئۆنتۆلۆژیی بناغەیی كە ڕوو لە دوو جۆری كێشە دەكات:
    )1پیشان بدرێت كە دازای��ن ،لە ئاڕاستە وەرگرتنی پراكتیكیانەیدا (نەك لە
بەرپرسیاریی تیۆریانەیدا) بناغەی پرسیارە لەبارەی بوون.
   )2بسەلمێنرێت كە دازاین لەم پرسیارەدا لەسەر شێوازی خۆپەرچیویی دەڕوات ،ئەو
تەنیا ڕوودەكاتەوە خودی خۆی .ئاڕاستە وەرگرتنی پراكتیكی خۆیشی لە سەرەتاوە
پێشئۆنتۆلۆژیانەیە ،لێرەشدا گەرەكە ئۆنتۆلۆژیی بناغەیی ئەو زانستە بێت كە بناغە
بە سەرجەم زانستەكانی دیكە بدات.
بەاڵم گرنگ ئەوەیە لە كێشەیەك بەئاگابین :هایدگەر بە واژەی بناغە ڕووناكاتە
شتێكی سرەوتوو ،شتێكی وەك بناغە دانراو ،بەڵكو ڕوودەكاتە شتێك كە بەردەوام
لە بزووتندایە ،واتا ئێمە دەبێت لە كاتەوە لە دازاین تێبگەین – دازاین وەك بابەتی
ئۆنتۆلۆژیی بناغەیی .ئەو ناونیشانە كە لەژێریدا ئەمە پیشان دەدرێت ،بریتییە لە
«بوون» و «كات» ،بەمەش هایدگەر داواكارییەكی شۆڕشگێڕی بەرزدەكاتەوە .ئاخر
لە ترادیسیۆنی ئۆنتۆلۆژیدا وا دادەنرا كە تەنیا نەگۆڕ ،تەنیا بوونی هەمیشە وەك خۆ
ماوە ،بابەتی ڕەهای بااڵترین هزرینە.
كات بە دیدی هایدگەر بناغە بە بوون و بەمەش بە مەغزای بوون دەدات .بەاڵم پێویستە
بۆ تێگەیشتن لە بوون بزانین كە بوون بە هیچەوە  /نەبوونەوە بەستراوە و نەشیاوە لێی
جیاببێتەوە ،بەڵێ هیچ بوونی تەنیوە .شیمانە و ڕیالێتیی نە-بوون لە كرۆكەوە دازاینی
ئێمە دیاریدەكەن .مەرگ ئەو شیمانەیەی نە-بوونە كە هەموو چركەیەك ئامادەیە.
بێگومان ڕیالێتی لەو مەغزایەدا نە-بوونە ،كە ئێمە دەزانین ماوەیەكی درێژخایەن
پێش زایینمان نەبووین و كاتێكی درێژخایەنیش دێتە ئاراوە كە تێیدا ئێمە چیدی
لێرە نابین .ئێمە هەروەها دەتوانین ببێژین :ئێمە لەنێو هیچدا ڕاگیراوین ،ئەمەش لەو
شێوەیەدا كە چۆن هیچ ئێمە دەتەنێت .یان با كەمتر سۆزمەندانە بدوێین :دازاین تەواو
كاتەكییە .ئێستاش مەغزای بوون لەوەدایە كە ئێمە بەردەوام «ئەویدی» ڕووەو بوون،
واتا هیچ ،لەنێو ئامادەدا ڕادەگرین – ئێمە تەنیا كاتێك خۆیین (،)eigentlich
گەر ئێمە بریتی بین لە بوون-رووەو-مەرگ .بەاڵم ئێمە نابێت لەمە وەك گۆجبوون
و وشكهەڵهاتن تێبگەین و پراكتیزەی بكەین ،بە پێچەوانەوە ،ئێمە دەبێت وەك
ئەوپەڕی بزواوی لێیتێبگەین ،ئەم بزواوییەش واتایەكی سۆزمەندی نییە (واتایەكی
خۆش-میزاج) ،بەڵكو بریتییە لە میزاج-مەندی ( )Gestimmt-seinلە شێوەی
خۆپەرچاندنی بەردەوامدا كە بۆ ئامادەیی شیمانە و ناشیمانەی (مەحاڵێتیی – و)
بوون ئاوەاڵمان دەكات.
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ئاوەاڵ هێشتنەوەی پرسیار لەبارەی بوون ،وەك «تێگەیشتن»ی فاكتیسیتێی دازاین
ڕیالیزە دەبێت .ئایا ئەمە چ واتایەك دەگەیەنێت؟ هایدگەر بە واژەی «تێگەیشتن»
لێهزرینەكانی خۆی دەخاتە پاڵ هێرمینیۆتیكی كالسیكی .ئەو دەمە هێرمینیۆتیكی
فریدریش شالیەرماخەر لە بەردەم هایدگەری فێرخوازی تیۆلۆژیدا بوو .ئەو هەروەها
لەم هێرمینیۆتیكەوە فێربوو كە لە تێگەیشتنی مەغزادا ڕوانگەی مێژوویی بەجیدی
وەربگرێت .هایدگەر هێرمینیۆتیكی كالسیكیی لكاند بە داواكارییەكەی فێنۆمێنۆلۆژییەوە
كە بریتی بوو لە «رووكردنە خودی شتەكان»« .خودی شتەكان» كە لەالی هوسەرل
واتای ناوەڕۆكی ئاگابوون یان واتای پێشبینیی شتەكانی ڕۆژانە دەگەیەنن ،الی هایدگەر
وەك فاكتیسیتێ دەردەكەون ،واتا وەك شتی ژیانراو و موئایەشەكراو ،بەكورتی :وەك
ژیان .بێگومان هایدگەر هەموو شێوە تێگەیشتنێكی بیۆلۆژییانە لەم حاڵەتە بەدوور
دەگرێت ،بەڵێ تەنانەت لەكاتی ئەنگاژمۆ ناسیۆنالسۆسیالیستییەكەیدا دەستبەرداری
ئەم میانەگیرییە نابێت و ئەم هەڵوێستەش دەیپارێزێت لە قایلبوون بە ئەگەرە
بیۆلۆژییە ڕەگەزگەراییەكانی نازییەكان .هایدگەر بۆ یەكەم جار لە موحازەرەیەكدا كە
زەمێستەری هاوینەی ساڵی  1925بەناونیشانی «رێبەری بۆ مێژووی تێگەی كات»
خوێندییەوە ،لەبریی «ژیان»« ،دازاین» دادەنێت و «دازاین» وەك لە-بزووتندا-بوون
و فاكتیسیتێ دیاری دەكات .كەواتە ئێمە دەتوانین هزری هایدگەر لە «بوون و كات»دا
ناوبنێین هێرمینیۆتیكی فێنۆمێنۆلۆژیانەی فاكتیسیتێ ،یان بەناونیشانی موحازەرەكەی
زەمێستەری هاوینەی  1923ناوی بنێین «ئۆنتۆلۆژی( .هێرمینیۆتیكی فاكتیسیتێ)».
بێگومان ئەم دیاریكردنە تەنیا چواندنی بۆ بەشە باڵوكراوەكەی «بوون و كات»
هەیە .بەشی دووەم دەبوو هەڵوەشاندنەوەی (دێـ(كۆن)ستروكسیۆنی) فەلسەفەی
ترادیسیۆنی تەواو بكات .ئێمە دەتوانین ببێژین كە هایدگەر ئەم هەڵوەشاندنەوەیەی
كرد بە ئامانجی خۆی .ئێمە پێویستە هێرمینیۆتیكی فاكتیسیتێ وەك ئامادەكارییەك
بۆ ئەم مەبەستە شۆڕشگێڕییە تێبگەین.
ئایا مەسەلەكە لە حاڵەتی ئەم ئۆنتۆلۆژییەدا چییە؟ كێ پەرەگرافی ()8ی «بوون و
كات» بكاتەوە ،نەك تەنیا دەبینێت كە لێرەدا مەسەلەكە ڕوو لە چی دەكات ،بەڵكو
هەروەها دەبینێت ،كە دەبوو مەسەلەكە ڕوو لە چی بكات .ئەو كەسە بەتایبەتی
دەبینێت ،كە لە بەشی دووەمی پالنبۆدانراو هیچ باڵونەكرایەوە و لە بەشی یەكەمیش
لە كۆی سێ تەوەر تەنیا دوو تەوەر باڵوكرانەوە .هایدگەر ڕایگەیەندبوو كە تەوەری
سێیەمی بەشی یەكەم كێشەی «كات و بوون» لەخۆدەگرێت ،بەاڵم ئەو كاری
تێدانەكرد و لەبریی ئەم تەوەرە« ،كێشە بناغەییەكانی فێنۆمێنۆلۆژی»ی دانا كە
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موحازەرەیەك بوو و زەمێستەری هاوینەی  1927لە ماربورگ خوێندبوویەوە.
بەشی دووەم دەبوو سێ تەوەر لەخۆبگرێت و هایدگەر نیازی وابوو لەو تەوەرانەدا خۆی
بە كانت و دێكارت و ئەڕیستۆتێلیسەوە خەریك بكات .بەڕوونی دیارە كە هایدگەر
دەیویست مێژووی فەلسەفە لە مۆدێرنەوە بەرەو پاش بباتەوە بۆ الی گریكەكان.
تەوەری یەكەم دەبوو ناونیشانی «كانت و كێشەی مێتافیزیك» هەڵبگرێت ،كە
هایدگەر لە موحازەرەیەكی زەمێستەری زستانەی 1925/26دا گۆڕانی پێدا ،پاشان
لەكاتی دانوستاندنە بەناوبانگەكەیدا لەتەك ئێرنست كاسیرەر لە دافۆز ()1929
خوێندیەوە و هەمان ساڵ وەك ئیشێكی سەربەخۆ باڵوكرایەوە .پەرەگرافەكانی 19
هەتا  21ی «بوون و كات» یەكەم ئاماژەیەك ڕووەو تەوەری دووەم لە خۆ دەگرن.
پێدەچێت تەوەری سێیەمی بەشی دووەم ئەو تێكستە بێت كە نووسینی «راڤەگەلی
فێنۆمێنۆلۆژیانەی ئەڕیستۆتێلیس» هەنگاوە سەرەتاییەكانی پێكدەهێنن.
كەواتە «بوون و كات» ئیشێكی تەواونەكراو مایەوە .پێدەچێت لەبەر ئەمە بووبێت
كە هایدگەر لە نامەیەكدا بۆ ماكس كۆممەرێل (4ی ئۆگوست ی  )1942ئەم تاكە
كتێبەكەی خۆی ناونا «شكستێك» :كتێبەكە ،وەك هایدگەر دەنووسێت «پێش
هەنگاوە بەواتاكە دەپچڕێت» .كەواتە هایدگەر لەكاتی باڵوكردنەوەیدا دەیزانی كە ئەو
ناتوانێت پرۆژەكەی بەگوێرەی پالن ئەنجام بدات .پاشان «وەرچەرخان «()Kehre
ئاشكرای دەكات كە بۆچی پرۆژەی «بوون و كات» بە تەواونەكراوی مایەوە .ئێمە
دەتوانین بەپوختی ببێژین كە «وەرچەرخان» چی لە خۆ دەگرێت :ئەوە بەس نییە
كە لە بوونەوەرەوە پرسیار لەبارەی بوون بكرێت .بەاڵم ئەمە هەروەها ئەو واتایە
دەگەیەنێت كە :ئەوە بەس نییە لە دازاینەوە پرسیار لەبارەی بوون بكرێت ،وەك
چۆن هایدگەر لە «بوون و كات»دا دەیكات ،بە پێچەوانەوە ،مرۆ دەبێت لە زاینەوە
 /بوونەوە (  )Seynلەبارەی بوون ( )Seinبپرسێت .بێگومان مەسەلەكە لێرەدا
تەنیا گۆڕینێكی ڕوانگەكە نییە ،بەڵكو پرسیاركردن لە بوونەوە(   )Seynئەو
واتایە دەگەیەنێت كە لە كاتەوە پرسیار بكرێت – بەڵێ زۆرتریش لەمە :ئەو واتایە
دەگەیەنێت كە لە جیاوازیی ئۆنتۆلۆژییەوە پرسیار بكرێت.
كەواتە هایدگەر نەیتوانی فەلسەفەی كالسیكی وەك بناغە وەربگرێت و لەسەری
شۆڕشەكەی خۆی لەدژی لەبیرچوونەوەی پرسیاری بوون بگێڕێت .بێگومان ئەو
مەبەستی بوو ڕەخنەیەكی شۆڕشگێڕ لە ترادیسیۆن بگرێت ،بەاڵم گەر ئەو ڕەخنەیەی
بگرتایە ،ئەوسا ڕەخنەكە كۆنسەپتگەل و شرۆڤەگەل و داڕشتنی دیسكورزیڤی
دەتەقاندەوە ،وەك چۆن ئیشەكانی « »Beiträge zur Philosophieو
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« »Besinnungلە  1936بەدواوە ئەوە پیشان دەدەن .هەروەها دیاریكردنی
تێگەی «بوون» لە پەرەگرافەكانی سەرەتای «بوون و كات»دا پیشانی دەدات كە
هایدگەر چەند زۆر هەر لە سەرەتاوە خۆی لەسەر ئەم ڕێگە شۆڕشگێڕییە دەبینییەوە.
ئەو هەوڵی دەدا پیشانی بدات كە مرۆڤ ناتوانێت لەبارەی «بوون» بەو شێوەیە
پرسیار بكات كە لەبارەی ئەدگاری شتەكان بەگوێرەی فۆڕمە باوەكانی بڕیار دەیكات.
گەر ئێمە ببێژین شتێك «هەیە« ( ،)istئەوا ئەمە ئاماژە بۆ واتایەك دەدات كە
جیاوازە لە هەر مۆركێك لە مەغزایەكی ئەمپیریدا ،یان وەك هایدگەر دەبێژێت ،جیاوازە
لە هەر مۆركێك كە لە كایەی «ئۆنتی»دا بە شتەكان دەدرێت .بڕیاری «مێزەكە
سەوزە» ،بڕیارە لە كایەی ئۆنتیدا ،ئەم بڕیارەش دەشێت دروست (صحیح) یان هەڵە
بێت ،بەاڵم گۆتەی مێزەكە «هەیە» ،بە تێڕوانینی هایدگەر لە دووانەی دروست /هەڵە
تێپەڕ دەكات« .بوون» ڕاستیی ( )Wahrheitگۆتەكە دەگرێتەوە .مەسەلەكە
لێرەدا بریتییە لە ئۆنتۆلۆژێتی ،واتا كێشەكە ڕوو دەكاتە شتێكی ترانسێندێنت .ئاخر
«بوون تەواو ترانسێندێنتە«.
دازاین
ئەم ترانسێندێنتە تەنیا لە الیەن بوونەوەرێكەوە شیاوی هزرینە كە پەیوەندییەكی
لەتەك خۆیدا هەیە ،بوونەوەرێك كە پەرچاندن بە ئاڕاستەی خودی خۆی ئەنجام
دەدات .ناوی ئەم بوونەوەرە دازاینە .بابەتە سەرەكییەكەی «بوون و كات» بریتییە لە
«شرۆڤەی دازاین» ،ئەمەش واتایەكی ئەوتۆ دەگەیەنێت كە دازاین تەنیا خۆی كردووە
بە بابەت نەك شتێكی دیكەی جیاواز لە خۆی ،ئەو شرۆڤەی خۆی دەكات و تەنیا و
بەردەوام لەنێو ئەم شرۆڤەیەدا ئەكزیستێنس دەكات (.)existiert
كەواتە دازای��ن الی هایدگەر ئەو سەبژێكتە نییە كە لە ترادیسیۆنی فەلسەفەدا
بیری لێكراوەتەوە ،نەخێر ،مەبەستی هایدگەر ڕوودەكاتە شیمانەی خۆپەرچاندن،
ئەم خۆپەرچاندنەش پرسیارلێكراو و پرسیار لە بارەوە كراو و پرسیاركردن وەك
یەكایەتییەك دیاری دەكات نەك لەنێو كاتیگۆریی (واتا بڕیاری) ئەبستراكت و
گشتێنەردا بیانچەسپێنێت .ئێمە لەم جێ نێوەندییەدا بە پێشبینییەكی زۆر نائاسایی
هایدگەر دەگەین .هەتا ئێستا هیچ گومانێك لەوە نەدەكرا كە مرۆڤ دەبوو لە
توێژینەوەی فەلسەفەیی و زانستیدا بەڕوونی جیاوازی لەنێوان بابەت و مێتۆد و
هیپۆتێزدا بكات ،بەاڵم ئێستا هایدگەر بە پێشنیارێكی سانا بۆ ئەوە ،كە ئەم جۆرە
تێگەیشتنە بناغەییە هەڵبوەشێنرێتەوە و لە جێگەیدا پەیوەندیی خۆپەرچیوی
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پرسیاركەر و پرسیارلێكردن و پرسیار لەبارەوە كراو دابنرێت ،تەحەدای ترادیسیۆنی
فەلسەفە و بەمەش سەرجەم لۆگیك دەكات .ئەو تێكستانە كە تێیاندا «وەرچەرخان»
دەردەكەوێت ،پیشانی دەدەن كە چ مەعریفەیەك بەم پەیوەندییە خۆپەرچیوە شیاوی
پێگەیشتنە ،بەاڵم هاوكات پیشانی دەدەن كە مرۆ دەبێت لە پێناوی گەیشتندا بەو
مەعریفانە چ هەقێك بدات .هایدگەر لە موحازەرەی زەمێستەری هاوینەی 1927دا
(«كێشە بناغەییەكانی فێنۆمێنۆلۆژی») بەركوڵێكمان سەبارەت بەم كێشەیە
پێدەدات .ئەو دەبێژێت :هۆی ئەوە كە لەبیرچوونەوە «نەك تەنیا لەبیرچووەوە،
بەڵكو تەنانەت خودی لەبیرچوونەوەی لەبیردەچێتەوە» ،دەگەڕێتەوە بۆ «كرۆكی
ئێكستازیانەی لەبیرچوونەوە» .ڕەخنەی هایدگەر لە ترادیسیۆنی فەلسەفە ئەوەیە ،كە
ئەو لە الیەك بوون و لە الیەكی دی پرسیار لەبارەی بوونی كردووە بە بوونەوەرێك،
بە ئۆبژێكتێك ،بەمەش لە خۆپەرچاندنی دەركێشاون و دازاینی شتاندووە.
كەواتە ب��وون ،دازای��ن و پرسیار لەبارەی ب��وون ،حاڵەتێكی تایبەتییان هەیە و
دەتوانین لەم حاڵەتە مەغزای بوون تێیبگەین« .مەغزا بریتییە لە ئاڕاستەی (Das
 )Woraufhinپرۆژە كە بەڕێی مەبەست و ئاگاداری و بەشداریكردنەوە بونیادنراوە
و لێوەی شتێك وەك شتێك شیاوی تێگەیشتن دەبێت» .شرۆڤەی دازاین و تێگەیشتن
هەرگیز تەواو نابن ،ئەوان بەردەوام ئەنجام دەدرێن .گەر هایدگەر ئەمە ناوبنێت
ئۆنتۆلۆژیی بناغەیی ،ئەوا نابێت لە مەغزای بناغەڕشتنی كالسیكیدا لێی تێبگەین.
«بناغە» شیمانەیە (كە لە ڕوانگەی هایدگەر بااڵترە لە هەقیقەت) بۆ پرسیار لەبارەی
مەغزای بوون .ئۆنتۆلۆژیی بناغەیی هەروەها پیشانی دەدات كە ئەو خۆی دەتوانێت
و دەبێت ڕێنومایی بەشە زانستییە جیاوازەكان (ئۆنتۆلۆژییە دەڤەرییەكان) بكات.
بەاڵم هایدگەر دوای كۆتاییهێنان بە نووسینی «بوون و كات» واز لەم داواكارییەی
فەلسەفە دەهێنێت.
دازاین نەك تەنیا توانستی تێگەیشتنی هەیە ،ئەو خۆی تەنیا وەك تێگەیشتن شیاوی
تێگەیشتنە .بێگومان ئەمە واتایەكی ئەوتۆ ناگەیەنێت كە دازاین نەتوانێت ئەم جۆرەی
بوون ،كە لە ڕاستیدا سەرچاوەییە ،پشتگوێ بخات یان تەنانەت ئاگامەندانە بیچێنێت،
بەاڵم گەر دازاین ئەم كارە بكات ،ئەوسا جۆری بوونی خۆی لەبیردەچێتەوە ،ئەوسا
ئەو چیدی خودی خۆی نییە ،بەڵكو بەربۆتەوە (  .)verfallenدازاین پێش هەموو
شتێك ئاوەاڵییە بۆ بوون ،كێشەی ئەو خودی بوونە .هایدگەر لە سێ ڕووەوە ئاوەاڵیی
دیاری دەكات :دۆخ و تێگەیشتن و قسە .دۆخ ئاماژەیە بۆ میزاجمەندی ،بەاڵم ڕووی
میزاجمەندی نەكراوەتە ئەم یان ئەو موئایەشەیە ،بەڵكو ڕووی كراوەتە شیمانە بۆ
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ئەزموونكردنی سەرجەمێتیی لێرەبوونی خۆمان و شوێنەوارەكەمان .ئەو سەرەنجامە كە
لە بەرانبەریەكدانانی «موئایەشە» (كە بۆ هایدگەری زاهید وشەیەكە بۆ دێكادێنس)
و ئەزموون دەكەوێتەوە ،ئەوەیە كە ئێمە لێرە مەبەستمانە .ئەزموون وشەیەكی دیكەیە
بۆ ئەو یەكایەتییە كە لەنێوان ئاوەاڵیی خۆپەرچیوی دازاین و بووندا هەیە .هایدگەر
ئەمە بە نموونەی خایاندن ( / Langeweileمەلەل) ڕووندەكاتەوە .ئێمە لە
خایاندندا قێزمان لە ئەم یان لە ئەو نابێتەوە ،بەڵكو لە سەرجەم.
دێكارت بە جیابوونەوەی شتی كشاو (رێس ئێكستێنزا) و شتی هزری و (رێس
كۆگیتانس) ترادیسیۆنێكی چەند سەدساڵیی هێنایە گۆڕێ ،بەاڵم هایدگەر دەیەوێت
بە هزری دازاین خۆی لەم جیابوونەوەیە بەدووربگرێت .دێكارت منی هزریوی وەك
جەوهەر دیاری كرد و ناوی نا ڕێس كۆگیتانس (شتی هزریو) .ئەم شتە هزریوە
بەتەواوی لە دازاینی جەستەیی پەتی جیابۆتەوە و وەك ئەمەش ناشێت خاوەنی هیچ
مۆركێكی جەستەیی بێت ،بەمەش لە سەرجەم شتە ئەستووییەكان ،كە لەنێو لەشدا
وەك شتێكی كشاو سەرهەڵدەدەن ،جیابۆتەوە .بەمەش ئەستووی پەتی ،وەك شتی
كشاو ،بەتەواوی لە شتی هزریو جیابۆتەوە .هایدگەر لە سەرەتای «بوون و كات»ەوە
(پەرەگرافی  )11-8دژی پێشبینییەك دەوەستێتەوە كە بە بڕوای ئەو دەگەڕێتەوە بۆ
دێكارت ،ئەو پێشبینییەش داواكارییەكە بۆ دانانی سەبژێكت وەك بناغەی یان تەنانەت
وەك سەنتەری فەلسەفە .بە دیدی هایدگەر كێ بەم چەشنە بەزرێت ،ئەو كەسە بە
هیچ شێوەیەك بە پرسیاری بوون و دازاین ناگات ،چونكە ئەو ئۆنتییانە دەهزرێت .بەم
تێڕوانینەی هایدگەر كێشەیەكی دی ڕووندەبێتەوە :ئەو وایدەبینێت كە لە ترادیسیۆنی
فەلسەفەدا هەرگیز بەگونجاوی پرسیاری ڕاستی نەكراوە .لەم ترادیسیۆنەدا بنەمای
لێوەدەرچوون (كە هەتا پارمێنیدێس بڕدەكات و پاشان لێی دەدوێین) بریتی بوو
لە جیابوونەوەی هزر و بوون ،جیابوونەوەیەك كە بێگومان وەك گریمانە دانرابوو و
پاشان سكۆالیستەكان هەوڵیان دا بە گریمانەی یەكگرتنەوەیەكی هۆش/زانین لەتەك
شتەكان/بووندا پێكەوەی بگونجێننەوە (adaequatio intellectus ad
.)rem
هایدگەر لەدژی ئەمە هزرێك دادەنێت كە نەك تەنیا ڕەچاوی جیاوازیی نێوان بوون و
بوونەوەر دەكات (بوون بوونەوەر نییە) ،بەڵكو ئەم جیاوازییە هاوكات وەك یەكایەتی
 /ئیدێنتیتێ دادەنێت ،چونكە پرسیار لەبارەی بوون پرسیار نییە لەبارەی بوونەوەر –
پرسیارەكە سەر بە بوونە ،پرسیاركردنێكی بوونە (genitivus objectivus /
 .)genitivus subjectivusكە واتە ئەوە كە هایدگەر ناوی دەنێت «جیاوازیی
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ئۆنتۆلۆژیانە» ( ،)Die ontologische Differenzبریتییە لە جیاوازیی بوون
و بوونەوەر ،بەاڵم هاوكات بریتییە لە یەكایەتییان ،بێگومان یەكایەتییەك كە هایدگەر
وەك بزۆك دایناوە .ئەم یەكایەتییە شیاوی دیاریكردن یان پێناسەكردن نییە ،بەڵكو
لە ئاسۆ دەچێت :گەر مرۆ هەوڵ بدات لێی نزیك بكەوێتەوە ،ئەو دوور دەكەوێتەوە.
لێرەشدا ئەوە كە بۆ بوون چواندنی هەیە ،بۆ دازاینیش هەیەتی «بێگومان دازاین
لە ڕووی ئۆنتییەوە نەك تەنیا نزیكییە یان نزیكترینە ،بەڵكو تەنانەت ئێمە خودی
ئەوین .سەرەڕای ئەمە یان لەبەر ئەم هۆیە ئەو لە ڕووی ئۆنتۆلۆژییەوە دوورترینە».
دوانەتیی دوورترین و نزیكترین ،ئاشنا و نامۆ ،بناغەیە بۆ ئەوە كە هایدگەر وەك
جیاوازیی ئۆنتۆلۆژیانە دیاریی دەكات .هەموو هەوڵێك بۆ دیاریكردنی یان ئاشناكردنی
تێگەییانەی ئەو جیاوازییە شكست دەهێنێت ،چونكە ئەو هەوڵە هەمیشە تێگەییە.
پاشان هایدگەر بە شرۆڤەی كۆنكرێتی فێنۆمێنۆلۆژیانە پیشانی دەدات كە پێویستە
بە پێچەوانەی ترادیسیۆنەوە بیر لە ڕۆژانهێتی بكرێتەوە.
زۆرگە ،كراوەیی ،ساما
ئەوە كە ئێمە لە پێش خۆماندا دەیبینینەوە و لێرەیە بەبێئەوەی ڕەچاوی بكەین
یان بەكاریبهێنێن (ئەم چەكوشە كە لەمال یان لەوال كەوتووە) ،هەروەها بەردەستی،
ئامراز (ئەم چەكشە) كە ئێمە لە ژێرزەمینەكە هێناومانە بۆ ئەوەی كاری پێبكەین،
هەروا ئاسان لێرە نین ،بەڵكو ،وەك هایدگەر دەبێژێت ،هەمیشە گرنگییەكیان
( )Bewandnisهەیە :هەموو بابەتێك پێشئەزموونیانە (بە ئاپریۆری  -و) لە
هەبووییەكەی تێپەڕدەكات ،چونكە ئێمە هەمیشە لە سەرەتاوە لە جیهانی دەورمان
تێگەیشتووین .گەرچی دازاین هەمیشە «هیخۆمییە» ،بەاڵم ئەم تێگەیشتنە هێشتا
هەر لەالیەن منێكی دابڕاوی دێكارتییەوە ناهێنرێتە ئاراوە .دازاین «لە جەوهەرەوە
لەتەكبوونە» .بێگومان ئەم دیاریكردنە ئۆنتی نییە ،مەبەستی لەوە نییە كە گوایە
مرۆڤانی دیكە هەن .گەر مەبەستی هایدگەر ئەمە بووایە ،ئەوسا دیاریكردنەكە بەڕاستی
پووچ دەبوو .نەخێر ،ئەم دیاریكردنە بە پێچەوانەوە مەغزایەكی ئەكزیستێنسیال-
ئۆنتۆلۆژیانەی هەیە :نەشیاوە بەبێ ئەوانیدی بیر لە دازاین بكرێتەوە .تەنانەت لەو
كاتەدا كە من بەتەنیام ،ئەوا تەنیا لەبەر ئەو هۆیە كەسانی دی لەوێ نین ،چونكە من
لە كرۆكەوە «لەتەك-بوون»م .ئەوجا هایدگەر پەیوەندیی ئێمە بە شتە بێگیانەكانەوە،
بە لەپێشدەستدا هەبوو و بەردەستییەوە ،وەك بێزۆرگن ( )Besorgenدیاری
دەكات ،بەاڵم پەیوەندی بە ئەوانیدییەوە وەك فیورزۆرگە ( ،)Fürsorgeو دازاین
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وەك زۆرگە دیاری دەكات .واتای زۆرگە الی هایدگەر ئەوە نییە كە ئێمە لە ژیانی
ڕۆژانەدا لێیتێدەگەین ،واتا وەك «هەبوونی خەم  /مشوور بۆ  »...و بەتەنگەوەهاتن،
نەخێر« ،زۆرگە» جۆر و شێوازی بوونی كاتەكیمان پیشان دەدات .پێش ئەوەی
ڕووبكەینە ئەم دیاریكردنە تایبەتمەندە ،پێویستە ببینین كە هایدگەر بە ڕوونكردنەوەی
پێشدەست هەبوو و بەردەستی و لەتەكبوون ،لە ڕوانگەیەكی فەزاییەوە پێشبینیی
دازاینی كردووە .مایەی سووڕمان نییە گەر لێرە كاریگەریی ئەو ڕوونكردنەوانە ببینین
كە كانت سەبارەت بە لێڕوانین ( )Anschauungئەنجامی داون ،ئاخر هایدگەر
ساڵی  1929ئەم بابەتەی لە نووسینی «كانت و كێشەی مێتافیزیك»دا (واتا ،وەك
هایدگەر خۆی لە پێشگۆتندا بۆ چاپی یەكەم دەبێژێت ،لە «یەكەم داڕشتنی بەشی
دووەمی (باڵونەكراوەی) «بوون و كات»دا) بەفراوانی خستە بەر باس .كانت لە
«رەخنەی ئاوەزی پەتی»دا فەزا و كات وەك فۆڕمی لێڕوانینی پەتی پێناسەدەكات.
فەزا بریتییە لە فۆڕمی لێڕوانینی دەرەكی ،كات بریتییە لە فۆڕمی لێڕوانینی ناخەكی.
الی هایدگەر سەرەتا «لێرەكە» (   )das Daلە حاڵەتی دازایندا ڕوودەكاتە
لەنێو-جیهان-بوون-ی فەزایی .ئاخافتن لەبارەی لەنێو-جیهان-بوون یان لەبارەی لەنێو-
بوون هەر لە سەرەتاوە ئەو ڕەهەندەی هەیە كە «لەنێو»ەكە تەنیا تۆپۆگرافیانە
دیاری نەكرێت .دازاین لەنێو جیهاندا نییە هاوشێوەی سەموون لەنێو زەرفدا .دازاین
پەیوەندییەكی پەرچیوی (رێفلەكسیڤی) بە جیهانەوە هەیە ،واتا «لەنێو»ەكە لە
فەزاێتی تێپەڕدەكات« .بەاڵم دازاین لەنێو جیهاندایە لە مەغزای مامەلەی ئاشنا.-
زۆرگەخۆر لەتەك بوونەوەری نیۆجیهانییانە پێگەییودا» .ئەم سیتاتە بە ئاماژەوە بۆ
بێزۆرگن پیشانی دەدات كە كات ،وەك فۆڕمی پەتیی لێڕوانین ،بۆ هایدگەر زۆر لە فەزا
گرنگترە .كات بۆ ئەو ،هەروەها بۆ كانت ،بریتییە لە «فۆڕمی سێنس ی ناخەكی»،
واتا فۆڕمی «روانین لە خۆمان و لە دۆخی ناخەكیمان» .بەڕاستی مەسەلەكە بۆ
هایدگەر بە چەشنێكە كە كات ،وەك فۆڕمی سێنسی ناخەكی ،نەك تەنیا بناغەییە
بۆ دیمەنزیۆنی (دووریی  -و) فەزاییانەی ئەزموونكردن ،بەڵكو هەروەها پێكهاتەیەكی
بناغەیی مەعریفەیە بەتەواوی .هایدگەر بەوەدا لەتەك كانتدا یەكدەگرێتەوە ،كە ئەمیش
هاوشێوەی كانت دەبێژێت« :كات پێشئەزموونیانە (بە ئاپریۆری – و) بریتییە لە
مەرجی فۆرمالی سەرجەم دیاردەكان».
ئێستا دەردەك��ەوێ��ت كە وات��ای «لێرە»كە (   )das Daئ��ەو پەیوەندییە
تایبەتییەی دازاینە بە خۆی و جیهانەوە كە هایدگەر ن��اوی دەنێت ئاوەاڵیی
( .)Erschlossenheitئەو ئاوەاڵییە لە زۆرگەدا دەردەكەوێت ،واتای زۆرگەش
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بریتییە لە« :خۆ-لەسەرەتاوە-هەر-هەبێت-لەنێو (جیهاندا) وەك بوون-لەال (ی
بوونەوەری نێوجیهانییانە پێگەییودا)» .پێكەوەدانانی «خۆ-لەسەرەتاوە» ،كەواتە
هینی دەستپێشخەری ( ،)Vorgreifenهەروەها پێكەوەدانانی «هەر-هەبێت»،
واتا «هەمیشە-هەر-هەبوو-بێت» ،لەتەك ئامادەیی بەردەوامدا ،گەرەكە پیشانی
بدات كە دازاین لە سێ دوورییەكەی كاتدا :ڕابردوو و ئایندە و ئامادە ،هاوكات و
بەهەمانشێوە ئەكزیستێنس دەكات – دازاین زۆرگەی نییە ،ئەو ،وەك دەرپەڕینی
ئەكزیستێنسیەل ڕووەو كات ،بریتییە ( )istلە زۆرگە (.)...
پێشتر بینیمان« :كاتێتی وەك مەغزای زۆرگەی خۆیی دەردەكەوێت» ،هەروەها
بینیمان« :یەكێتییە سەرچاوەییەكەی بونیادی زۆرگە خۆی لە كاتێتیدا دەبینێتەوە».
بەاڵم ئێمە ئێستا دەبینین ،كە بۆچی هایدگەر دەتوانێت ببێژێت زۆرگە «بوون-
رووەو-م��ەرگ»ە .ئەو «كراوەییە تایبەتییەی دازاین» كە وەك دۆخ و تێگەیشتن
و قسە ( )Redeدەردەكەوێت ،ڕوودەكاتە «سەرجەمێتیی سەرچاوەیی» .ئەم
سەرجەمێتییە لە سێ دوورییەكەی كاتدا شیاوی دەركەوتنە .فاكتیسیتێ و فڕێدراوی
پەیوەندی بە ڕابردووەوە دەكەن ،بوون-رووەو-مەرگ پەیوەندی بە ئایندەوە دەكات،
پرێزێنس (ئامادەیی) ،واتا «لێرە»كە ( ،)das Daپەیوەندی بە هەنووكەوە
دەكات .فاكتیسیتێ (فڕێدراوی) و ئەكزیستێنس (پرۆژە) دوو تەوەرەی درشتن و
هەردووكیان مەرجی یەكترین« .لێرە»كە ئەو «نێوان»ـە زۆر جار جەختلێكراوەیە كە
بناغە بە جیاوازی و یەكایەتییەكان دەدات.
ئاوەاڵیی كە هاوكات ورەیە ( ،)Entschlossenheitشێوەیەكی جووڵێنەر
وەردەگرێت ،چونكە هایدگەر وەك بوون-رووەو-مەرگ لێیتێدەگات .ئەمە لە شێوەی
«سام»دا ( )Angstدەردەكەوێت .سام ،جیاواز لە ترس ( )Furchtكە بەڕێی
شتێكی كۆنكرێتەوە دەەێنرێتە گۆڕێ ،هیچ هاوبەندێكی ئەمپیریی نییە .ئێمە ساممان
نییە ،ئێمە بریتین لە سام ،بێگومان گەر هاتوو ئێمە ئاوەاڵ بین .ئێمە دەبێت ئەم
سامە ،واتا بوون-رووەو-مەرگ ،قبووڵ بكەین .دازاینی خۆیی ورەیە بۆ قبووڵكردنی
هیچ  /نەبوون .بێگومان ئێمە بۆ نێو دازاین فڕێدراوین ،بەاڵم گەر دازاینمان بریتی
بێت لە «رەوتبەستن ڕووەو مەرگ» ،ئەوسا ئێمە هەروەها پرۆژەین .ئەم ڕەوتبەستنە
بااڵترین شیمانەی ئازادبوونە« .دازاین شیمانەی ئازادبوونە بۆ خۆییترین شیمانەی
بوون ( .»)für das eigenste Seinkönnenهەروەها ناشیمانە بۆ بوون
هاوبەهایە بە شیمانە بۆ بوون .ڕەوتبەستن بۆ نێو مەرگ ئەزموونێكی سنوورییە /
ئەوپەڕی نادیارە ( )Grenzerfahrungلەتەك ئەم (نا)شیمانانەدا.
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«مرۆ» و ویژدان
بێگومان مرۆڤ بەردەوام ئەزموونی سنووری ناكات .كەواتە هیچ شتێك ئاساییتر
نییە لە هەوڵدان بۆ البردنی باری ئەو ئەزموونە لەسەر خودی خۆ .هایدگەر بۆ
خۆبەدوورگرتن لەم ئەزموونە سنوورییە ،فۆرمولەكردنێكی شایانی سەرنج دەدۆزێتەوە:
«دازاین لەنێو خۆیەوە بۆ نێو خۆی بەردەبێتەوە ،بۆ نێو بێزەمینەیی و هیچێتی ی
ڕۆژانەی ناخۆیی».
هایدگەر بە جێناوی «ناخۆیی» لە پەرەگرافەكانی 38-35ی «بوون و كات»دا
هەموو شێوەكانی بەربوونەوە ()Verfallی خۆیی ،وەك چەقەچەق ،فزوولییەت و
دوواتایی ،پیشاندەدات .بەربوونەوە ( )Absturzبۆ نێو بێزەمینەیی بوونی ناخۆیی
لە «مان» («م��رۆ»)ی بەناوبانگدا دەردەكەوێت .بەرێی «مرۆ»وە جارێكی دی
ڕوون دەبێتەوە :هایدگەر سەرجەم فەلسەفە ترادیسیۆنییەكان كە مرۆڤ (سەبژێكت)
وەك سەنتەر دادەنێن و لێرەشدا لە فێنۆمێنی دەروونییەوە (دۆخی دەروون��ی،
موئایەشە) دەردەچن یان ئاخافتنی دیسكورزیڤ و لۆگیك وەك پێور دادەنێن ،بە
هەوڵی سەرنەگرتوو دەزانێت .لە ڕوانگەی هایدگەر فێنۆمێنی «مرۆ» بەڵگەیەكی
نەشیاوی هەڵوەشاندنەوەیە بۆ ئەو تێڕوانینە كە دۆخی ئەمڕۆ وەك سەرجەم هیچی
دیكە نییە جگە لە فۆڕمیكی بەربوونەوە .ئەم دیاریكردنە تەنیا كولتووری-رەخنەیی
نییە ،بەڵكو هەروەها پالەێزێكی سیستەماتیكییە« .مرۆ» فیگورێكی خەوشداری
دازاینە .دازاین بریتییە لەو بوونە تایبەتییە كە پرسیار لەبارەی مەغزای بوون دەكات.
دازاین هاوكات ئەوەیە كە پرسیار دەكات و هەروەها پرسیار لەبارەی دەكرێت .بەاڵم
«مرۆ» بە پێچەوانەوە پرسیار ناكات ،ئەو قایلە بە وەاڵم ،بە چەقەچەق« .مرۆ»،
بە پێچەوانەی بزووتنی بەردەوامی پرسیاركردنەوە (كە كاتەكی و هیستۆریانەیە)،
وشكەهلهاتووە .بەاڵم كاتێك ئێمە هایدگەر دەخوێنینەوە ،نابێت بە ئاخافتنی ئەو لە
«مرۆ» بەسەهوودا بچین و بیر لە جەماوەری سەرجادەكان بكەینەوە« .مرۆ» ئەو
دازاینەیە كە خۆپەرچیوییەكەی خۆی لەدەست داوە ،ئەو بریتییە لە «غوربەت» بە
ئێمەوە و لەنێو ئێمەدا.
تێڕوانینی هایدگەر سەبارەت بە هەبوونی «مرۆ» تێڕوانینێكی قەدەریی نییە .هایدگەر
بە لۆگیكە تایبەتمەندەكەی دەبێژێت كە بەتایبەتی لە بەربوونەوەدا ()Zerfall
شیمانە بۆ پێچەوانەكەی دیاردەدات .ئاخر بڕیارەكانمان زۆر هەڵەن .ئێمە دەبێت
جیهان و مەئریفەكانمان لەسەر سەرەوە هەڵبگێڕینەوە بۆ سەر پێ ،یان ئەوە كە
ناخەكیترینە ،ئاڕاستەی دەرەوەی بكەین بۆ ئەوەی ڕاستی ببینین .تەواو ئاشكرایە
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كە هایدگەر دۆخی سیاسی و كولتووری (و فەلسەفەیی) ی سەردەمەكەی بە گەندەڵ
دادەنا .بەاڵم هیچ چاكسازییەك لەدژی گەندەڵیی هەمەكییانەی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی
و سیاسی و كولتوورییەكان یارمەتیمان نادات ،تاكە یارمەتیدەرێك كە هەبێت ،شۆڕشە.
دەتوانین ببێژین كە هایدگەر هەوڵ دەدات ئەم شۆڕشە لە «بوون و كات»دا بەبێ
هیچ حوكمێكی مۆرالی یان بەبێ دیاریكردنێكی نێگەتیڤ ئەنجام بدات ،هەروەها ئەو
تێبینییەش ڕاستە ،كە كاتێك ئەو هەوڵ دەدات خۆی لە دەنگێكی گەڤكەری مۆرالی
بەدووبگرێت ،هێندە جێی متمانە نییە ،بۆیە دەتوانین لە «بانگی ویژدان»ـهكەی
هایدگەردا هەروەها بانگەوازێك ببیستین كە لە وەسفكردنی (دێسكریپسیۆنی – و)
پەتی تێپەڕدەكات .هایدگەر لە «بانگی ویژدان»دا لێهزرینەكانی پێشینی كۆدەكاتەوە.
بە تێڕوانینی هایدگەر ویژدان وا دەكات كە ئێمە لە «شتێك» تێبگەین .ویژدان
ئاوەاڵكەرە .كاتێك ویژدان بانگ دەكات ،ئیتر بەو بانگكردنە (دازاین – و) ئاوەاڵ دەكات.
ئەوە خودی دازاینە كە بانگ دەكرێت – ئەو بانگ دەكرێت بۆ توانستی خۆییترین
خودبوون و خۆییترین خەتابار گوناهباربوون .بەم پێیە ویژدان ،بە هەمانشێوەی
دازاین ،خۆپەرچیوە .هایدگەر دەبێژێت« :دازاین لەنێو ویژداندا بانگی خۆی دەكات».
ئێمە دەتوانین ئەو دەرەنجامە دەربكێشین ،كە دازاین ویژدان نییە ،بەڵكو بریتییە
( )istلە ویژدان ،بەاڵم ئەو تەنیا كاتێك ویژدانە ،گەر ئەو ئاوەاڵبێت ،ئەمەش ،لە
ڕووی كاتەكییەوە ،ئەو واتایە دەگەیەنێت كە دازاین «بوون-رووەو-مەرگ»ە .بێگومان
بانگی ویژدان شتێك نییە و مرۆڤ بە كەیفی خۆی خاوەنی بێت .ئاشكرایە كە ئەو
بانگە «لەنێو منەوە» دێت ،بەاڵم هەروەها «بەسەر مندا» دێت .لێرەدا دەردەكەوێت
كە شرۆڤەكەی هایدگەر لە نێوان ئۆتۆنۆمییەكی ڕێژەیی و لەدەسەاڵتخستنی
(لەسەنتەردەرهێنانی) دازایدا ئەمسەر و ئەوسەر دەكات – (لەنێو مندا) بانگ دێت
(“ .)Es” ruft in mirهایدگەر تێبینی دەدات كە «بانگ بە شێوازی مەترسیی
بێدەنگبوون دەدوێت» ،بەاڵم ئەو هاوكات بەم تێبینییەوە ڕەتكردنەوەی پێشبینییەك
دەلكێنێت :گوایە ویژدان ڕێنماییەكی كۆنكرێت بۆ نواندنی كردار ڕابگەیەنێت .بانگی
ویژدان ڕوو دەكاتە بوون-رووەو-مەرگی خۆیی (  ) authentischوەك سەرجەم
و بەمەش ڕوودەكاتە سام كە بریتییە لە سەرچاوەییترین كراوەیی هیچ.
كات و كاتێتی
دەتوانین ببێژین ،كە بانگی ویژدان بۆ ئەو «نێوان»ـە بانگمان دەكات كە پێویستە
وەك نێوانی فاكتیسیتێ و پرۆژە ،بوون و بوونەوەر ،لێیتێبگەین – بانگمان دەكات
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بۆ نێو جیاوازیی ئۆنتۆلۆژیانە .ئەم «نێوان»ـە هاوكات یەكایەتی و جیاوازیی ئەو
«تەوەر»انەیە كە ئێستا ناوبران .ئەم جیاوازییە ،ئەم «نێوان»ە ،لە «بوون و
كات»دا بریتییە لە شوێن ( )Ortو كاتی پرسیار سەبارەت بە مەغزای بوون ،لێرەشدا
ئەم جیاوازییە خۆپەرچیوە بەدوورگیراوە لە وشكهەڵهاتنێكی هەڕەشەكەر ،چونكە
گرنگ پرسیاركردنە نەك وەاڵمی شیاو كە شتێكی چەسپیو وەك ڕەسەن و ڕاست
بسەپێنێت .بێگومان «نێوان»ـەكە تەنیا شێوەكییانە (فۆرمال  /صوری) لە واتای
باودا دیاریكراوە ،بەمەشەوە دیاریكردنێكی ژێرینەیی ئامادە ،واتا دیاریكردنی ئێستا،
وەك سنووری نێوان فاكتیسیتێ (فڕێدراوی) و پرۆژە لە پەیوەندیدایە .هایدگەر
ئەمەی لە ئەڕیستۆتێلیس وەرگرتووە .ئەو لە موحازەرە ناوبراوەكەی زەمێستەری
هاوینەی 1927دا كە بەناونیشانی «كێشە بناغەییەكانی فێنۆمێنۆلۆژی» خوێندییەوە،
بەفراوانی لەتەك تێڕوانینی ئەڕیستۆتێلیسدا بۆ كات خەریك دەبێت .ئەڕیستۆتێلیس
پێناسەی كات دەكات وەك سنووری نێوان ڕابوردوو و ئایندە .الیەنی هاوبەشی ئێستا
لەتەك ڕابووردوودا كە چیدی نەماوە ،هەروەها لەتەك ئایندەدا كە هێشتا نییە ،ئەوەیە
كە ئەویش وەك ئەوان نییە .ئاخر لەو ساتەدا كە ڕوودەكرێتە ئێستا ،ئەو چیدی
نەماوە .ڕەخنەی هایدگەر لە ئەڕیستۆتێلیس ئەوەیە كە گوایە ئەو بەم تێڕوانینەی
بۆ كات لە تێگەیشتنی ڕۆژانەی كات تێپەڕناكات .خۆخەریككردنەوەی هایدگەر بە
ئەڕیستۆتێلیسەوە هاوكات هەڵوەشاندنەوەی ((دیـ(كۆنـ)ستروكسیۆنی)) تیۆرییەكەی
ئەوە .هایدگەر فەلسەفەی كاتی ئەڕیستۆتێلیس بەوە تیژ دەكاتەوە كە ئەو لەدژی
«كات»« ،كاتێتی» ( )Zeitlichkeitدەهێنێتە نێوانەوە.
ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەدا دەبێژین« :ئێستا» ،بەاڵم ،لە ڕوانگەی هایدگەر ،گەر ئێمە
خۆمان بەپەرچیوی دەرببڕین ،ئەوسا دەبێژین« :ئێستا كات هاتووە بۆ ،»...
«ئێستا جارێ كات ماوە بۆ ئەوەی  .»...ئێمە لێرەدا ڕوومان نەكردۆتە ئێستاكە،
«بەڵكو ڕوومان لەوە كردووە كە بۆچی و لەبەرچی ئێستا (هێشتا – و) كات ماوە
 /هەیە» ( )istڕابوردوو («هێشتنەوە») ،ئایندە («بەرەوڕووبۆوەیی« das
 )Gewärtigenو هەنووكە («ئامادەیاندن»  ،)das Gegenwärtigenكە
هایدگەر بە پێچەوانەی ئێستای ڕۆژانەوە ناویان دەنێت «سات» ،دەبن بە دیاریكەری
واتای جیهان یان كاتی جیهانی ( .)Weltzeitكاتێتی كات دیاریدەكات .ئەوجا
هایدگەر هەنگاوێكی دی بە ئاڕاستەی هەڵوەشاندنەوەی (دێكۆنسترۆكسیۆنی) هزری
ترادیسیۆنیانەی كات دەنێت :ئەو پیشانی دەدات كە سێ «دوورییەكەی كات» دابڕاو
لەیەك بیرناكرێنەوە و ئەزموون ناكرێن ،بەڵكو لەنێویەكتریدان .هەر دوورییەكیان
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ئاماژە بۆ دوانەكەی دی دەدات ،بەنێو ئەواندا زیتبۆتەوە – ئێك-ستازییە ،وەك
چۆن هایدگەر ناوی دەنێت .ئەم ئێكستازە تەنیا تاكە دوورییەكان ناگرێتەوە ،بەڵگو
هەروەها ،بەگوێرەی لۆگیكی خۆپەرچیوی هایدگەر ،خودی كاتێتی دەگرێتەوە.
«كات وەك ئایندە و هەبوویی و هەنووكە بۆ نێو خۆی كشاوەتەوە .ئێمە ئەم
كارەكتەرەی كشانەوە ( )Entrückungبە شێوەیەكی فێنۆمێنۆلۆژیانە ناودەنێین
كارەكتەری ئێكستازیانەی كات».
كەواتە پێویستە ڕەچاوی ئەوە بكرێت كە نەك تەنیا دازاین ،بەڵكو هەروەها كاتیش
ئێكستازییە ،ئەوجا هایدگەر جەخت دەكات كە ئەم ئێكستازێتییە شێوەیەكی هەژان
نییە ،بەڵكو ئاماژە بۆ ئەكزیستێنسی دازاین ،بۆ یەكێتیی سەرچاوەیی سێ دوورییەكەی
كات دەدات – بەڵێ مەرجی پێكهاتەی بوونی دازاینە .ئێكستازێتیی كاتێتی هیچی
دیكە نییە جگە لە مەرج بۆ شیمانەی ترانسێندێنسی دازاین .كەواتە ئێمە دەبینین،
موحازەرەكەی زەمێستەری هاوینەی  1927كە تەوەری سێیەمی بەشی یەكەمی «بوون
و كات» پێكدەهێنێت ،پاساوێك بۆ ئەو فەزلەی كات بەسەر بووندا لەخۆ دەگرێت كە
هایدگەر جەختی لێدەكات.
دیاریكردنی كاتێتی دەمانگەڕێنێتەوە بۆ پرسیار سەبارەت بە پەیوەندیی بوون و
بوونەوەر ،سەبارەت بە جیاوازیی ئۆنتۆلۆژیانە .هایدگەر ماوەیەكی كورت دوای
باڵوبوونەوەی «بوون و كات» دەگات بەو تێڕوانینە كە ئەو جیاوازیی ئۆنتۆلۆژیانەی
یان ئەم «نێوان»ـەی تا ڕادەیەكی زۆر بە كاتیگۆرییە گەیەنراوەكانی ترادیسیۆنی
فەلسەفە هزراندووە .هایدگەر بەدووی ئەمەدا بزووتنێك بە جیاوازیی ئۆنتۆلۆژیانە
دەدات و بەم ڕێیەشەوە فەلسەفەكەی خۆی ،كە دوای «وەرچەرخان» (Die
 )Kehreناوی دەنێت «هزرین» ،وەك شۆڕشی بەردەوام دەفۆڕمینێت.
هێنانی بانگی ویژدان بۆ بەر باس دەمانخاتە بەردەم ئەو پرسیارە كە داخۆ ئێمە
بەڕاستی گوناهباری هیچبوونی خۆمان بین .ئایا ئەمە چ واتایەك دەگەیەنێت؟ ئایا
ئێمە بەڕاستی گوناهبارین چونكە ئێمە تەسلیمی مەرگ كراوین؟ بێگومان دەبێت
لێرەدا ئاماژە بۆ ئەوە بدەین ،مەبەستی هایدگەر ئەوە نییە كە گوایە ئێمە بەهۆی
بمریمانەوە گوناهبارین ،بەڵكو ئێمە گوناهبارین لەبەر ئەوەی ئاگامەندانە «بوون-
رووەو-مەرگ» قبووڵ ناكەین .بەاڵم ئایا دەشێت ئەم گرنگی پێنەدانە هەمان واتای
ئەو گوناهبارییەی هەبێت كە ئێمە وەك باوە لێیدەدوێین؟ ئایا ئەركی دازاین ئەوەیە كە
بەردەوامییەكی نەبڕاوە بە «بوون-رووەو-مەرگ» بدات ،ئەمەش وەك خۆپەرچاندنی
میزاجی؟ ئەم پرسیارە زۆر لەمەش گرنگترە ،چونكە ئێمە ناتوانین دازاین بە هەر
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فۆڕمیكی سەبژێكتیڤێتی هاوتا بكەین .هەر دەربڕینێكی هایدگەر لەبارەی دازاین بگرین،
ئەو دەربڕینە هیچی دیكە نییە جگە لە «پشاندانی فۆرمالی» پرسیار لەبارەی مەغزای
بوون .بەاڵم ئایا پرسیاركردنێك ،كە نە پرسیاركردنی سەبژێكتێكە و نە پرسیاركردنە
لەبارەی شتێكی كۆنكرێت ،بەڵكو پرسیاركردنە لەبارەی خۆییترین شیمانە ،دەكەوێتە
ژێر نرخاندنی گوناهبار/بێگوناهەوە؟
هایدگەر ،هاوشێوەی ئەو هزرمەندانە كە لە بۆگەنبوونی ڕیشەیی پەیوەندییەكانەوە
دەردەچن ،لە بەردەم كێشەیەكدایە :ئەو ناچارە ڕوونی بكاتەوە ،كە چۆن هەقیقەتی
ڕەسەن ،واتا هەقیقەتی خۆیی ،بریتییە لە بناغەی فۆڕمی بەربوونەوە یان ناخۆیەتی.
لێرەدا پرسیار ئەوەیە ،چۆن كەسێك كە لەنێو «ناڕاستی»دا دەژی ،دەتوانێت بەو
ئیدێیە بگات كە ئەو لەنێو ناڕاستیدا دەژی؟ ئاخر ژیان لەنێو «ناڕاستی»دا ڕێ لە مرۆڤ
دەگرێت بە كوێربوونی خۆی بزانێت .هایدگەر پابەند بەم كێشەیەوە دەبێژێت ،كێشەكە
شیاوی چارەسەركردن دەبێت ،گەر ئێمە وەك ترادیسیۆن لە «من-سەبژێكتێك»ی
دابڕاوەوە دەرنەچین ،بەڵكو لە دیاریكردنی «لەنێو-جیهان-بوون»ـەوە .گەر ئێمە ئەمە
بكەین ،وەك هایدگەر دەبێژێت ،ئەوسا فێنۆمێنی بەربوونەوە «توخمیترین بەڵگەیە بۆ
ئێكزیستێنسیالێتیی دازاین».
گەر ئەمە بهێنینە پێش چاومان ،ئەوسا باشتر تێدەگەین كە بۆچی هایدگەر وەسفكردنی
دازاین ناودەنێت «ئۆنتۆلۆژیی بناغەیی» .كێشەی هایدگەر بریتی نییە لە ڕوویەكی
ئۆنتیانەی (ئەمپیریی – و) بوونی ئێمە ،بەڵكو كێشەی هایدگەر ئەو بوونەیە كە
لەبارەی «خۆیەتی» ،لەبارەی مەغزای بوون ،دەپرسێت .بێگومان تەنیا لە ئاسۆی
كاتدا دەشێت پرسیار لەبارەی ئەم مەغزایە بكرێت ،لێرەشدا دەبێت بەئاگابین لەوە كە
ڕابوردوو و ئامادە و ئایندە كاتیگۆریی شرۆڤەیی نین .كاتێك دازاین ئاوەاڵیی و ورە
(  )Entschlossenheitڕیالیزە دەكات ،ئەوا لێرەدا خۆی وەك بوون-رووەو-
مەرگ دەكات بە پرۆژە .جگە لەمە واژەی «ئۆنتۆلۆژیانە» ئەو واتایە دەگەیەنێت
كە مەسەلەكە لێرەدا بریتی نییە لە ڕوویەكی پسیكۆلۆژیانەی یان ئەمپیریی دازاین،
بەڵكو ئەوەیە كە هایدگەر ناوی دەنێت «پیشاندانی فۆرمال»ی دازاین .فۆرمال
و ترانسێندێنت هاوواتان .زۆر جار ئەم هەقیقەتە لە ڕێسەپسیۆنی (وەرگرتنی)
هایدگەردا ڕەچاونەكراوە ،ئەمەش سەرەنجامێكی ئەوتۆی لێكەوتۆتەوە كە «بوون و
كات» بە شێوەیەكی سۆسیۆلۆژیانە و پسیكۆلۆژیانە وەرگیراوە نەك بە شێوەیەكی
ئۆنتۆلۆژیانە .هایدگەر بە شێوەیەك وەسفی دازاین ،خۆیەتی ،ناخۆیەتی و تێگەیشتن،
دەكات كە دەتوانین لێوەی دەرك بە بوونیادێكی خولگەیی بكەین – هایدگەر خۆیشی
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ئەمە دەبینێت ،بەاڵم ئەو بە ئاماژەدان بۆ دانوستاندنی ئەم كێشەیە لە هێرمینیۆتیكدا
دەبێژێت:
«ئەوە گرنگ نییە كە لە خولگەكە بێینە دەرەوە ،بەڵكو ئەوە گرنگە كە بە شێوازێكی
گونجاو بچینە نێویەوە».
ئەم دەربڕینە دەشێت ببێت بە زامنێك بۆ ئەو تانووتە كە لە هایدگەر دەدرێت :ئەو
گوایە لۆگیك ڕەتدەكاتەوە .ئەم تێڕوانینە ڕەخنەییە بەهێزتر دەبێت ،گەر بڕوانین
كە هایدگەر تەنانەت لە «ب��وون و ك��ات»دا پیشانی دەدات ،كە ئەو لە گۆتەی
دژبێژ ناسلەمێتەوە .ئەو بۆ نموونە دەبێژێت« :لەبەر ئەوەی دازاین لە كرۆكەوە
بەربوونەوەیە ،ئەوا ئەو ،بەگوێرەی پێكهاتەی بوونی ،لەنێو «ناڕاستی»دایە» .بەاڵم
هایدگەر هەروەها دەبێژێت« :دازاین لەنێو ڕاستیدایە» .بۆیە پرسیارێك سەبارەت بە
ئیشەكەی هایدگەر ،بەتایبەتی سەبارەت بە ئیشەكەی كۆتایی ،هێشتا هەنووكەییە:
ئایا لە وەسفكردنی دۆخێكدا كە بەڕێی هێزی دژبەرەوە هێنراوەتە گۆڕێ ،ڕێ بە
دژبێژیی لۆگیكی دەدرێت یان دەبێت وەسفكردنەكە بە پێورەكانی لۆگیكی دووبەهایی
بگونجێت؟
ئۆنتۆلۆژێتی بریتییە لە ئاپریۆرییەك .تەنیا لەبەر ئەوەی شتێكی وەك بوون هەیە،
ئەوا دەتوانین بوونەوەر وەك خودی خۆی دەركپێبكەین و بیهزرێنین .بەاڵم كارەكتەری
دینامیكییانەی هزرین لەوەوە دەكەوێتەوە ،كە ئێمە تێدەگەین ،بوون و بوونەوەر لە
الیەنی خۆیانەوە سەرچاوەیی نین ،بەڵكو ،وەك هایدگەر دەبێژێت ،ئەوان لە جیاوازیی
ئۆنتۆلۆژیانەوە ،واتا لە جیاوازیی بوون و بوونەوەرەوە ،هەڵدەقوڵێن .ئێمە پاشان
جیاوازیی ئۆنتۆلۆژیانە ،كە بە «وەرچەرخان» واتای تەواوەتیی خۆی ئاوەاڵ دەكات،
بە فراوانی دەهێنینە بەر باس .بەاڵم لەم پەیوەندییەی ئێرەدا ئەوەندە بەسە بزانین،
كە هایدگەر لە تەوەرەی بەڕوونی پێناسەكراوەوە لە جیاوازی ناهزرێت ،بەڵكو لە
جیاوازییەوە لە تەوەرەكانی بوون و بوونەوەر دەهزرێت ،لێرەشدا دەبێت لەوە بەئاگابین
كە ئۆنتۆلۆژێتی فەزلی بەسەر ئۆنتێتیدا هەیە .بەاڵم هەڵە دەبێت گەر جەوهەرگەرایانە
بیر لە ئۆنتۆلۆژێتی بكەینەوە .ئۆنتۆلۆژێتی وەك شتێك كە بەرپرسە لە كرانەوە ،لە
ئاوەاڵكردن ،نابێت سنوری بۆ دابنرێت یان پێناسە بكرێت ،بەڵێ ،تەنانەت زۆر جار
لەوە دەچێت كە هەروەك بوون و جیاوازیی ئۆنتۆلۆژیانە لە یەك جیانەكرێنەوە.
بۆ هایدگەر «جیاوازیی ئۆنتۆلۆژیانە» تێگەیەكی بناغەییە ،ئەمەش لەو مەغزایەدا
كە ئەو لەو موحازەرەكەی زەمێستەری هاوینەی 1941دا («تێگەی بناغەیی»)
ڕوونی دەكاتەوە .تێگە بناغەییەكان ،بەگوێرەی ئەم موحازەرەیە ،بریتی نین لە
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ئەبستراكتەكانی وەك «دەوڵەت»« ،ماف»« ،مرۆڤ» ،بەڵكو پێویستە بەو تێگانە
لە «بناغە» تێبگەین ،بیگرین ( ،)greifenڕاگیری بكەین( ،)fassenبەڵێ
پێیبگەین ،یان سەرەتا تەنیا خورپەیەكمان بۆی هەبێت« .تێگەیشتن لە بناغە»
ئەو واتایە ناگەیەنێت كە ئێمە لە شتێكی بە خۆمان دەرەك��ی تێبگەین ،بەڵكو
ئەو واتایە دەگەیەنێت كە ئێمە «لە پەیوەندیدا بە «بناغە»ی سەرجەم شتەكان
بگەین» .هایدگەر لە دیاریكردنی «بناغە»دا هەموو پێشبینییەكی بناغە وەك هۆكار
یان وەك شتێكی شیاوی پێشبینیكردن ڕەتدەكاتەوە .كەواتە «بناغە» نەك تەنیا
شتێكە كە ئێمە لێی تێدەگەین و دەیگرین ،بەڵكو هەروەها وەك شتێك شیاوی
تێگەیشتنە كە «ئێمە دەخاتە نێو كرۆكی خۆیەوە» .كەواتە مەسەلەكە شتێكە كە
هاوكات شتێكی جیاوازە لە ئێمە و «سەرەڕای ئەمە سەروەرە بەسەر كرۆكماندا».
ئەم الیەنە ،كە لە خۆیدا نەسازە ،هەروەها تێگە بناغەییەكەی جیاوازیی ئۆنتۆلۆژیانە
دیاریدەكات .ئەمیش ،وەك چۆن پاشان بەفراوانی پیشانی دەدەم ،شتێكە كە هاوكات
«لە دەرەوە»ی ئێمە و «لەنێو» ئێمەدایە .جگە لەمە ئێمە «لەنێو» ئەوداین.
هایدگەر بەم دیاریكردنانە هەوڵ دەدات شۆڕشگێڕێتی بدات بە دیاریكردنە باوەكانی
تێگەی فەزا و كات ،بە تێگەیشتنمان بۆ زانین و ڕاستی ،هەروەها بە پەیوەندییە
ترادیسیۆنییەكەی تیۆریی و پراكسیس.
...
-2
 -3مێتافیزیك .ئایا ئەمە چییە؟
بە دیدی هایدگەر پرسیار لەبارەی مێتافیزیك مەسەلەی پێناسە نییە ،بەڵكو
پرسیارێكی نێوەندییە سەبارەت بە شیمانەی یان ناشیمانەی خۆتێگەیشتمان لە
فەلسەفەدا ،یان باشتر ببێژین :لە هزردا .ژمارەكی زۆر تێكستی هایدگەر پیشانی
دەدەن كە ئەم پرسیارە ماوەیەكی درێژخایەن كاریگەریی لەسەر هزری ئەو هەبووە.
سەرەتای كاریگەریی ئەم پرسیارە نووسینێكی هایدگەرە لەبارەی بڕگەی شەشەمی
شێماتیزم لە «رەخنەی ئاوەزی پەتی»دا (  .).ff B176 / A137ئەم نووسینە
دەبوو بەگوێرەی پالنی هایدگەر تەوەرێكی «بوون و كات» پێكبهێنێت ،بەاڵم لە
كۆتاییدا نەیخستە نێو نووسینەكەوە ،بەڵكو درەنگتر لە فۆڕمی كتێبدا بەناونیشانی
«كانت و كێشەی مێتافیزیك» باڵویكردەوە .بەدووی ئەمەدا ئەو موحازەرەیە دێت كە
هایدگەر  1929/7/24پاش دامەزراندنی لە زانكۆی فرایبورگ بەناونیشانی «مێتافیزیك
چییە؟» پێشكەشی كرد .پاشان هایدگەر ساڵی « 1949رێبەری»یەكی خستە سەر
ئەم موحازەرەیە و تێیدا تێڕوانینی خۆی سەبارەت بە مێتافیزیك ،بەمەش سەبارەت
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بە فەلسەفە ،دەردەبڕێت :فەلسەفە هەر لە سەرەتاوە ئامانجی خۆی نەهەنگێوتووە و
هەتا ئەمڕۆ بەمەی نەزانیوە .هایدگەر بەم تێڕوانینە تێزێك دادەنێت كە بۆ فەلسەفەی
ئەكادیمییانە فەزیحە بوو« :لەنێو بوونی بوونەوەردا هیچاندنی هیچ ڕوودەدات».
هایدگەر سەرجەم ترادیسیۆنی فەلسەفەی بە شێوەیەكی نێگەتیڤ دەنرخاند و هاوكات
بەهایەكی كەمی بۆ لۆگیك دادەنا ،ئەمەش پێكەوە لەتەك تووڕەبووندا لە ڕابوردووی
نازیانەی ئەو وایكرد كە ماوەیەكی كورت پاش تێكشكانی ڕژێمی نازی داواكارییەك
بەرزبكرێتەوە :هایدگەر گەرەكە فڕێ بدرێتە دەرەوەی فەلسەفە.
هایدگەر لە موحازەرەی «رێبەرییەك بۆ مێتافیزیك»دا كە زەمێستەری هاوینەی
 1935خوێندییەوە و ساڵی  1953باڵوكرایەوە ،پرسیاركردنی خۆی لەبارەی مێتافیزیك
بەفراوانی ڕووندەكاتەوە و بناغە دەڕێژێت .هایدگەر لەنێوان  1936و 1946دا بە
كێشەی «گەورەترین گەمژەیەتی»ی خۆیەوە (وەك خۆی دەیگۆت) خەریك بوو،
ئەم گەمژەیەتییەش بریتی بوو لە ئەنگاژمۆكەی بۆ ناسیۆنالسۆسیالیزم ،ئەو تا
ڕادەیەك لەم ماوەیەدا پابەند بە كێشەی ئەم ئەنگاژمۆیە و هاوكات لەگەڵ دانانی
ستراتیژییەكدا بۆ ئەوەی مۆنۆپۆڵی نازییەكان لە ڕاڤەكردنی هوێلدەرلین و نیتچەدا لەق
بكات ،تێكستی جیاواز كۆدەكاتەوە كە بەناونیشانی «كۆتاییهێنان بە مێتافیزیك»
لە كتێبی «»Vortäge und Aufsätzeدا باڵوكراونەتەوە .هایدگەر هاوكات
خۆی لەتەك «بەسەر سنووردا»ی ئێرنست یونگەر خەریك دەكات و ساڵی  1958ئەم
ئیشەی بەناونیشانی «سەبارەت بە پرسیاری بوون» باڵودەكاتەوە .ئەو ساڵی 1962
سەرلەنوێ بە نووسینی «تێزەكەی كانت لەبارەی بوون» ڕوودەكاتەوە ئەم كێشەیە.
كانت و كێشەی مێتافیزیك
یەكەم تەوەری بەشێكی دووەم لە «بوون و كات»دا كە هایدگەر پالنی بۆ دانابوو
و باڵونەكرایەوە ،گەرەك بوو ئەم ناونیشانەی هەبێت« :تیۆریی شێماتزیم و كات
الی كانت وەك پلەی سەرەتایی كێشەی تێمپۆرالێتی» .هایدگەر لە موحازەرەیەكی
زەمێستەری زستانەی  1925/26و لە كۆرسە زانكۆییەكانی دافۆسدا كە ئەو لە ساڵی
 1929لەتەك ئێرنس كاسیرەردا دانوستاندنی كرد ،پرۆژەیەكی بۆ ڕاڤەی كانت دانا.
ئەم ڕاڤەیە نەك تەنیا دەرفەت دەڕەخسێنێت بۆ ئەوەی بەڕوونی ڕەخنەكەی ئەو لە
ئۆنتۆلۆژیی ترادیسیۆنی ببینین ،بەڵكو هاوكات بڕوای ئەو بە زەروورەی مێتافیزیك
پیشان دەدات .ئەم تێكستە هەمان ساڵ وەك كتێب بەناونیشانی «كانت و كێشەی
مێتافیزیك» باڵوكرایەوە.
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بێگومان ناونیشانی ئەو تەوەرە كە دەبوو بەگوێرەی پالنی هایدگەر لە «بوون و كات»دا
باڵوبكرێتەوە ،خرایە نێو كتێبەكەوە ،بەاڵم ئەم كارە بەدەگمەن پرسیار دەخاتەوە.
خودی تێكستەكە لە بنەڕەتدا ڕاڤەیەكی تەوەری شێماتیزمە لە «رەخنەی ئاوەزی
پەتی»دا .بەاڵم تێكستەكە وەك كتێب و بەناونیشانی «كانت و كێشەی مێتافیزیك»
زۆر لەوە تێپەڕدەكات و تەنیا لە ناونیشانەكەیەوە ڕیزێك پرسیار دەخاتەوە .ئایا
مەبەستی هایدگەر لە «كێشەی مێتافیزیك» چییە؟ ئایا مێتافیزیك كێشەی هەیە یان
خۆی كێشەیە؟ ئەوجا :ئایا ئەم كێشەیە چییە و بۆ كێ كێشەیە؟
یەكەم كێشە كە هایدگەر لەتەك مێتافیزیكدا هەیەتی ،بەئاسانی فۆرمولە دەكرێت.
مێتافیزیك لە سەرەتاوە ،واتا لەكاتی هێراكلیتێس و پارمێنیدێسەوە ،هەمیشە وای
ڕاگەیاندووە كە گوایە بوون دەهزرێنێت ،كەچی لەبریی ئەوە تەنیا لەبارەی بوونەوەر
دەدوێت .كەواتە مێژووی مێتافیزیك مێژووی نەهەنگاوتنی پرسیاری بوون و ڕاستییە.
كێشەیەكی دیكە پرسیاری دوایەكێتیی بوونە كە هایدگەر لە كۆتایی كتێبەكەدا وەك
پرسیاری ئەنترۆپۆلۆژی پێوەی خەریك دەبێت .هایدگەر سەرەتا هزری خۆی وەك
بەشێكی فەلسەفە دەبینێت ،فەلسەفەش تەنیا مێژووی فەلسەفە نییە ،بەڵكو هەروەها
فەلسەفەی مێژووە .بەاڵم هزری هایدگەر نەك تەنیا بەشێكی مێژووی فەلسەفەیە،
بەڵكو هەروەها هەوڵێكە بۆ كۆتاییهێنان بەم مێژووە .بێگومان هایدگەر لێرەدا بەئاگایە
لەو هەقیقەتە كە ئەو ناتوانێت هەروا ئاسان لە فەلسەفەی ترادیسیۆنی بدات .تەنانەت
ڕیشەییترین لێدانی ئازادیخوازانە هێشتا هەر بە ئەو بابەتەوە پابەند دەمێنێتەوە كە
خودی لێدانەكە دەیەوێت خۆی لێ ئازاد بكات.
لە نێوەندی نووسینی «كانت و كێشەی مێتافیزیك»دا ئەم پرسیارە خۆی دەبینێتەوە:
ئایا ئەوە چ واتایەك دەگەیەنێت كە كانت لە چاپی دووەمی «رەخنەی ئاوەزی
پەتی»دا ( )1786هەڵوێستی خۆی سەبارەت بە كۆتێزی لێڕوانین و هزر دەگۆڕێت،
واتا چیدی ئەو كۆتێزە وەك توانستی ترانسێندێنتالی وێناكردن نابینێت ،بەڵكو وەك
توانستی زەین ( )Verstandدایدەنێت؟ هایدگەر ڕەخنە لەم ڕوانگە گۆڕینەی
كانت دەگرێت ،چونكە بە تێڕوانینی هایدگەر توانستی وێناكردن ئەو توانستەی مرۆڤە
كە تێیدا پەیوەندییەكی تایبەتی بە كاتەوە دەردەكەوێت .من لێرەدا نە دەتوانم ڕوو
بكەمە ئەو پرسیارە كە داخۆ ئەم ڕەخنەیەی هایدگەر لە كانت شیاوی قبووڵكردن
بێت ،نە دەتوانم ڕوو بكەمە بەزەبریی ڕاڤەكەی هایدگەر كە چەندین ڕەخنەی لێگیراوە
و هایدگەر خۆیشی دركاندوویەتی  -جا گەرچی بە جۆر و شێوازێكی دوواتایی .من
لێرەدا دەبێت خۆم تەرخان بكەم بۆ پیشاندانێكی درشتی هێڵە سەرەكییەكانی
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ڕوونكردنەوەی مەئریفە لە الیەن كانت ،هەروەها پیشاندانی پەیوەندیی نێوان ئۆنتێتی
و ئۆنتۆلۆژێتی لەو شێوەیەدا كە لە دیاریكردنی توانستی ترانسێندێنتالی وێناكردندا
دەردەكەوێت.
سەرەتا پێویستە ئەوە بهێنمەوە یاد كە كانت لە بڕگەی شێماتیزمدا لێڕوانین
( )Anschauungو هزرین وەك دوو توخمی مەئریفەی ئێمە دیاری دەكات .بەاڵم
لە ڕوانگەی كانت پێویستە لە هەردووكیان كۆتێزێك چێبكرێت .كانت ئەم كۆتێزە بە
نموونەی دوو قەد پیشان دەدات كە یەك ڕەگی هاوبەشیان هەیە .ئەم ڕەگە بریتییە
لە توانستی ترانسێندێنتالی وێناكردن .ڕەگەكە ترانسێندێنتالە چونكە – بە زمانی
هایدگەر – پەڕینەوەیەك لە بوونەوە ڕووەو بوونەوەر بەدیدەهێنێت .كەواتە پێویستە
ڕەچاوی حاڵەتێك بكەین :كاتێك هایدگەر لە ترانسێندێنس دەهزرێت ،ئەوا ئەو لێرەدا
لە بوونەوەرەوە «بەرەو ژوور» ڕووەو بوون ئاڕاستە وەرناگرێت ،بەڵكو لە بوونەوە
«بەرەو ژێر» ڕووەو بوونەوەر لێیدەهزرێت« .راستیی ئۆنتی بەزەرورە بەندە بە
ڕاستیی ئۆنتۆلۆژیانەوە» .كەواتە ،بەدیدی هایدگەر ،توانستی وێناكردن توانستێكی
ئۆنتۆلۆژیانەیە.
لێڕوانین ،وەك چاالكیی ئەمپیری یان سێنسی ،بەندە بە هەقیقەتی دراوەوە .چاالكییەكە
وەرگرە (موستەوعیبە  /ڕێسەپتیڤە) .پێدەچێت ئەمە وەك ڕۆشن دەربكەوێت .بەاڵم
ناشێت لەم چاالكییە و هزر یان لەم چاالكییە دوایەكییەوە كۆتێزێك چێبكرێت ،بە
پێچەوانەوە بۆ ئەو كۆتێزە لێڕوانینێكی پەتی (كە ئەویش سێنسییە) پێویستە ،بەاڵم
دەبێت بۆ خاتری هاتنەئارای مەعریفە لە خودی ئەم لێڕوانینەش كۆتێزێك چێبكرێت،
ئەمەش بێگومان لەالیەن توانستێكی پەتیی ترانسێندێنتالی وێناكردنەوە .بەاڵم ئێستا
ئەم لێڕوانینە پەتییە ڕووناكاتە بوونەوەر ،بەڵكو ڕوو لەوە دەكات كە كانت ناوی
دەنێت فۆڕمەكانی لێڕوانین – ڕوو دەكاتە كات و فەزا .بەاڵم كاتێك ڕێكخراوی
فەزایی حاڵەتێكە بۆ سێنسی «دەرەك��ی» ،ئەوا ڕێكخراوی كاتەكی تایبەتە بە
سێنسی «ناخەكی» .كانت ئەركی سەرەكی بۆ چێكردنی مەعریفە دەدات بەم سێنسە
«ناخەكییە» .هایدگەر لە فەزلی كاتدا بۆ مەعریفە لەتەك كانتدا یەكدەگرێتەوە و
ئەمەش هیچ مایەی سوڕمان نییە .هایدگەر دەبێژێت« :لە بنەڕەتدا كات لە شێوەی
فەزادا لە ناخی سەبژێكتدایە».
توانستی ترانسێندێنتالی وێناكردن كە تێگەكان بەرجەستە دەكات ،بۆ هایدگەر ئەو
توانستەیە كە نەك تەنیا مەعریفەی بوونەوەر ،بەڵكو هەروەها دەرفەت بۆ مەعریفەیی
بوون دەڕەخسێنێت .بەاڵم هایدگەر لەو بڕوایەدایە بتوانێت پیشانی بدات كە كانت لە
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چاپی دووەمی «رەخنەی ئاوەزی پەتی»دا لە ئەولەویەتی توانستی ترانسێندێنتالی
وێناكردن كە هیچی دیكە نییە جگە لە «كاتی سەرچاوەیی»« ،پاشگەزبۆتەوە».
بە گۆتەی هایدگەر :كانت «رۆڵی سەرچاوەیی بۆ كۆتێز» داوە بە زەین ،بەمەش
قوربانیی داوە بەو تێڕوانینە شۆڕشگێڕە كە دەڵێت :كات بوون و مەعریفەی بوون،
واتا ئەو قەنائەتە ترادیسیۆنییە كە بوون لە ڕووی ئۆنتۆلۆژییەوە ئەولەویەتی هەیە،
دیاری دەكات.
بەمە گەیشتین بە مەبەستە سەرەكییەكەی هایدگەر لە ڕاڤەكردنی «رەخنەی ئاوەزی
پەتی»دا .ئەو ڕاڤەیە تەنیا بەڵگەیەكە بۆ ئەوە كە هایدگەر لەم كارەیدا هەوڵ دەدات
«بناغەی مێتافیزیك بڕێژێت» ،لێرەشدا مێتافیزیك ئەم واتایە دەگەیەنێت« :پرسیار
سەبارەت بە بناغەی شیمانەی ناخەكیانەی سەرجەم كرۆكی مەئریفەی ئۆنتۆلۆژیانە».
بەاڵم ئەم هەوڵە شكست دەهێنێت گەر توانستی ترانسێندێنتالی وێناكردن وەك
«كاتی سەرچاوەیی» و «وەك توانستی خۆیی بناغەیی بسڕدرێتەوە» .هایدگەر
لە «بوون و ك��ات»دا هەڵوێست وەردەگرێت و لەدژی ئەم سڕینەوەیە هەوڵ بۆ
بناغەڕشتنێكی ڕاستەقینەی مێتافیزیك دەدات ،لێرەشدا بناغەڕشتن واتای «بزووتنی
فەلسەفاندن» دەگەیەنێت ،بزووتنێك «كە داتەپینی بناغە ( )Grundو بەمەش
نابناغەی (  )Abgrundمێتافیزیك ئاشكرا دەكات» .نابناغە بریتییە لە دوایەكێتی
لەنێو مرۆڤدا ،هەروەها بریتییە لە زەروورەی پرسیار سەبارەت بە دوایەكێتی .ئەم
دوایەكێتییە ئەدگارێكی بەڕێكەوتی مرۆڤ نییە ،بەڵكو ئەدگارێكی جەوهەرییە،
ئەمەش بۆیە ئاوهایە ،چونكە مرۆڤ بە هیچ شێوەیەك ناتوانێت بەبێ تێگەیشتنێكی
بوون ببێت .بەاڵم تێگەیشتن هیچی دیكە نییە جگە لە تێگەیشتنی دوایەكێتی.
«سەرچاوەییتر لە مرۆڤ ،دوایەكێتیی دازاینە لەنێو ئەو خۆیدا» .بەمەش ئێمە
گەیشتین بەو ئۆنتۆلۆژییە بناغەییە كە هایدگەر لە «بوون و كات»دا گۆڕانی پێدا.
ئێستا ئەوەش ڕوونە كە بۆچی هایدگەر ناچار بوو واز لە تەواوكردنی «بوون و
كات» بهێنێت .ئەو لە «بوون و كات»دا لە دازاینەوە پرسیار لەبارەی بوون دەكات،
ئەمەش پڕكێشەیە ،چونكە ئێستا لێرەوە دەرفەت دەڕەخسێت بۆ ئەوەی ناونیشانی
«ئۆنتۆلۆژیی بناغەیی» لە سۆنگەی مێتافیزیكی ترادیسیۆنییەوە وەك دروست
دابنرێت ،لێرەشەوە ئەم ناونیشانە «مرۆڤی بەسەهوودا دەبرد» ،چونكە ،بە دیدی
هایدگەر ،پێویستە «هزرین لە ڕاستیی بوون» كایەی ئۆنتۆلۆژی جێبەێڵێت و لە
دوایەكێتیی بوونەوە لە بوون بەزرێت .هایدگەر هەوڵ دەدات ڕوونی بكاتەوە كە
لێرەدا مەسەلەكە ڕوو دەكاتە بوونێكی «دیكە» ،بۆیە كاتێك لە نووسینی «لەبارەی
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پرسیاری بوون»دا وشەی بوون دەنووسێت ،هاوكات زەربی بەسەردا دەهێنێت.
مێتافیزیك چییە؟
مێژووی باڵوكردنەوەی موحازەرەی دامەزراندن پیشانی دەدات كە هایدگەر بە درێژایی
چەند دەیەیەك گرنگییەكی زۆری بە مێتافیزیك دابوو :نووسینەكە ساڵی  1929وەك
موحازەرە خوێنرایەوە 1943 ،پاشگۆتنێك خرایە سەر چاپی چوارەمی 1949 ،بە
ڕێبەرییەك پەرەی پێدرا و  1960پێكەوە لەتەك هەردووكیاندا (پاشگۆتن و ڕێبەری)
وەك چاپی هەشتەم باڵوكرایەوە .هایدگەر بەم موحازەرەیە ئەو پەیوەندییەی گۆڕی و
تایبەتێتیی پێدا ،كە هزری ئەو لەكاتی وەرچەرخاندا ،كەواتە سەرەتای سییەكان ،بە
مێتافیزیكەوە هەیبوو .هایدگەر سەرەتا وایدەبینێت كە فەلسەفەكەی بە شێوەیەكی
تایبەتی بەردەوامی بە ترادیسیۆن دەدات .ئەو لە «بوون و كات»دا ڕەخنە دەگرێت:
لە مێتافیزیكی ترادیسیۆنیدا هەرگیز بەڕاستی پرسیار لەبارەی بوون نەكراوە ،پاشان
ساڵی  1949هەمان ڕەخنە لە «رێبەری»دا دووبارە دەكاتەوە:
«لەبەر ئەوەی مێتافیزیك هەمیشە پێشبینیی بوونەوەر وەك بوونەوەر دەكات ،ئەوا
لە خودی بوون ناهزرێت».
هەر لەم ڕەخنەیەوە هایدگەر لە «ئۆنتۆلۆژییە بناغەییەكە»ی خۆی دەڕوانێت :وەك
نوێكردنەوەیەكی شۆڕشگێڕانە ،بەاڵم ئەو لە الیەكی دیكەوە هەوڵ دەدات پەیوەندیی
خۆی بە مێتافیزیكەوە مسۆگەر بكات .ئەمە بەوەدا دەردەكەوێت ،كە هایدگەر لە
موحازەرەی دامەزراندندا دەبێژێت :ئەو لەبارەی مێتافیزیك نادوێت ،بەڵكو «پرسیارێكی
تایبەتی لەبارەی مێتافیزیك دەكات» .لێرەدا یەكگرتنەوەیەكمان لەتەك مێتافیزیكدا
هەیە ،بێگومان هێندە نەبێت كە هایدگەر یەكسەر ڕێژەیەتیی پێدەدات ،ئەویش بەوە
كە یەكگرتنەوەكە وەك ڕواڵەتی دیاریدەكات .پاشان لە پاشگۆتن و ڕێبەریدا بە
هایدگەرێك دەگەین كە بڕیاری داوە ترادیسیۆن تێكبشكێنێت(،)destruieren
لێرەشدا بێگومان لەو هەقیقەتە بەئاگایە كە ئەو بەم داواكارییە شۆڕشگێڕییەی هێشتا
هەر بە ترادیسیۆنەوە پابەند ماوەتەوە .سەرچاوەگرتنێكی نوێی ڕیشەیی نە لێرە و نە
لە جێیەكی دی دەشێت .هێرش بۆ سەر ترادیسیۆن هێشتا هەر پەیوەند بە خودی
ترادیسیۆنەوە ڕوودەدات.
ئەوجا هایدگەر لە پاشگۆتندا بۆ موحازەرەی دامەزراندن دەبێژێت ،كە پرسیار
لەبارەی مێتافیزیك لە خودی مێتافیزیك تێپەڕدەكات و ئەو پرسیارە لە هزرێكەوە
هەڵدەقوڵێت كە «هەنگاوی ناوە بۆ نەهێشتنی مێتافیزیك» ،بەاڵم ئەو هزرە سەرەڕای
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ئەمە «دەبێت تا ڕادەیەك هێشتا هەر بە زمانی ئەوە بدوێت كە یارمەتیی دەدات
بەسەر خودی ئەودا زاڵببێت» .ئاخر گەر وا نەبێت ،ئەوسا بە هیچ شێوەیەك وەك
زاڵبوونێكی بەو چەشنە دەرك پێناكرێت .تێكشكاندن (دێستروكسیۆن) و پێكهێنان
(كۆنستروكسیۆن) مەرجی یەكترین.
سەرەتا ڕوودەكەینە تێكستە سەرەكییەكەی م��وح��ازەرەی دام��ەزران��دن بەناوی
«مێتافیزیك چییە؟» .موحازەرەیەكی دامەزراندن گەرەكە ئەو پرۆگرامە پێشكەش
بكات كە پڕۆفیسۆری نوێ بۆ توێژینەوە و ڕێبازی خۆی كردوویەتی بە پرۆژە .هایدگەر
بەتەواوی ئەم كارە دەكات .هێرشی ئەو بۆ سەر مێتافیزیكی ترادیسیۆنی ،كە ئەو
ناوی دەنێت نوێكردنەوەی مێتافیزیك لە ناخەوە ،سەرەتا بە شێوەیەكی نیازباشانە
ئەوە دیاری دەكات كە بریتییە لە ڕەفتار و هەڵوێستی ئێمە بەرانبەر بە جیهان و
زانستەكان .لێرەدا هایدگەر ڕێ بە هیچ جیاوازییەك نادات لەنێوان واتا (مەغزای لە
هزردا دەربڕراو) و شتدا كە واتا ڕووی تێدەكات ،ئەمەش گرنگییەكی سەنترالیی هەیە.
«فێنۆمێنۆلۆژی» بۆ هایدگەر ئەو واتایەی دەگەیاند و دەگەیەنێت كە بانگەوازی
«خودی شتەكان» هیچ واتایەكی دیكەی نییە جگە لە دەرووی ئێمە ڕووەو شتەكان.
هایدگەر ،دەرچوو لە «بوون و كات»ـەوە و هاوكات بە هەڵوێستێكی ڕەخنەیی
بەرانبەر ئەم ئیشەی ،لە واتای هیچ  /نەبوون دەتوێژێتەوە .ئەو دەبێژێت :زانستەكان
كە «بوون بە سۆزی ئێمە» ،هێشتا هەر لە ڕووی ئێكزیستێنسی پراكتیكیمانەوە
ڕابەرن ،بەاڵم ئەوان «هیچ» ڕەتدەكەنەوە و لەبەر ئەم هۆیە كەم یان زۆر یەكالیەنین.
ئەوان دەرەقەتی هەڵكەوتی دۆخی بوون نایەن – بوون كە بێگومان هاوكات هیچە .بۆ
زانستەكان كە لە بوونەوەر دەتوێژنەوە ،هەمیشە لەكاتی توێژینەوەیاندا لە بوونەوەر
«شتێك» وەك پاشماوە دەمێنێتەوە .ئەم پاشماوەیە ،بەگوێرەی ئاشنایەتیمان بە
«بوون و كات»ـەوە ،بریتییە لە بوون ،بەاڵم ئێستا لێرە بوون نییە ،بەڵكو بریتییە
لە هیچ  /نەبوون .سەرلەنوێ دیاریكردنەكەی هایدگەر بە ڕوالەت وەك نیازباش
دەستیپێكردەوە« :زانستەكان پێویستە تەنیا لە بوونەوەر بتوێژنەوە و – هیچ –ی
دی؛ تەنیا بوونەوەر و – هیچ – ی دی؛ بەتەنیا بوونەوەر و جگە لەوە – هیچ» .لەم
دەربڕینەوە كە بە ڕواڵەت وەك پووچ دەردەكەوێت ،ڕەوتی هزرۆكەكان درێژدەبێتەوە،
ئەویش بەوە كە ئێستا دید بۆ سەر جیهانێك لە پشت جیهانی بە ئێمە ئاشناوە
ئاوەاڵ دەبێت .هایدگەر لە سەرەتای موحازەرەكەیدا ،كاتێك لە هێگل دەدوا ،گوتی:
«گەر لە زەینی سەلیمی مرۆڤەوە بڕوانین ،ئەوا فەلسەفە «جیهانی ئاوەژوو»ە «.
گنۆزیس كە هایدگەر لە ماربورگ الی یۆناس ناسیی ،وایدەبینێت ،ئەو جیهانە كە
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ئێمە تێیدا دەژین ،جیهانێكی چەوتە .هایدگەر لە موحازەرەی «كێشە بناغەییەكانی
فێنۆمێنۆلۆژی»دا (زەمێستەری هاوینەی  )1927دەبێژێت:
«لەبەر ئەم هۆیە ئۆنتۆلۆژی یان فەلسەفە بەگشتی ،بە پێچەوانەی زانستەكانی
بوونەوەرەوە ،زانستی ڕەخنەییە یان زانستی جیهانی ئاوەژووە«.
ئێستاش هایدگەر پیشانی دەدات كە چ جیهانێكی ڕاستەقینە خۆی لە پشت جیهانی
ئ��اوەژووەوە حەشارداوە  -ئەوە بێگومان جیهانی فەلسەفە نییە ،بەڵكو جیهانی
هزرە .گەر بمانەوێت ئەم جیهانە ببینین ،ئەوا دەبێت ئاوەژووەكە سەرلەنوێ ئاوەژوو
بكەینەوە ،ئەوجا دەبینین كە «تەنیا نەرێنیكردن و نییە (  )das Nichtهەن،
ئەویش چونكە هیچ ( )das Nichtsهەیە» .هایدگەر دەبێژێت« :هیچ لە نییە
و نەرێنیكردن سەرچاوەییترە» ،هەروەها لە پاشگۆتندا ڕوونی دەكاتەوە كە« :ئەم
هیچە وەك بوون دەكرۆكێت (ڤێزت .»)west /
ئێمە دەبینین كە هایدگەر لە «هیچ»ی بە سمۆڵ نووسراو (واتا )nichts :هیچ  /نەبوون
( )das Nichtsتێدەگات ،لێرەشەوە وەك «نەرێنیكردنی تەواوەتیی هەمەكێتیی
بوونەوەر» دیارییدەكات ،بەمەش خۆپەرچیویی ( )Selbstreflexivitätكە لە
پەرچاندنی خۆیدا ڕیالێتی ( )das Gegebeneبە نەرێنیكردنی دەخاتە ژێر
پرسیارەوە ،وەك هێزی بەردەوام كارا دیاریدەكات .ئەمە لە تێگەیشتنی هایدگەرەوە
بۆ بوون ،كە هاوكات بریتییە لە «كرۆكاندن  /ڤێزن ( »wesen /بێگومان
نەك وەك ئیدێی سرەوتووی پالتۆنی ،بەڵكو وەك كردار ( )Verbو بەمەش وەك
ڕوودان) ،سەرەنجامێكی لۆگیكییە .دێتەوە یادمان :ئێمە چەند بناغەیی و چەند زۆر لە
بوونەوەر بتوێژینەوە ،هێشتا هەر بوون نابینینەوە .هاوشێوەی ئەمە :ئێمە چەند زۆر
«نییە «( )nichtsلە جیهانی ئەمپیریدا ئاشكرا بكەین ،هەرگیز بە هیچ  /نەبوون
( )das Nichtsناگەین .ئۆنتێتی و ئۆنتۆلۆژێتی لە بناغە و نابناغەوە جیاوازن
لە یەكتری .بێگومان ئاشكرایە كە بوون «بوونمەزنترە» لە بوونەوەری بەڕێكەوت و
تایبەت بە لەناوچوون ،بەاڵم ئەمە هەروەها چواندنی بۆ هیچیش هەیە.
با بڕوانین كە چۆن هایدگەر درێژە بە لێهزرینەكانی خۆی دەدات .سەرەتا هایدگەر
گرنگی بە جیاوازیكردنێك دەدات لە نێوان :ڕەچاوی تاكە بوونەوەر لە الیەن ئێمە
كە هەمیشە وەك هەبوو لەنێو سەرجەمێكی گشتگیردا ئەزموونی دەكەین ،هەروەها
ئاڕاستەوەرگرتنی ئێمە ڕووەو ئەو سەرجەمە كە شتێكە ئێمە ناتوانین بیكەین بە
بابەتی پێوەخەریكبوون و دیاریی بكەین .بێگومان ئەمەی دوایی واتایەكی ئەوتۆ
ناگەیەنێت كە گوایە ئێمە نەتوانین ئەزموونی ئەو سەرجەمە بكەین ،بە پێچەوانەوە.
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هایدگەر بۆ ئەم ئەزموونكردنە ئاماژە بۆ سێ نموونە دەدات كە بریتین لە خایاندن
(مەلەل) ،خۆشەویستی و سام« .خایاندنی قووڵ كە لەنێو نابناغەكانی دازایندا وەك
تەمێكی بێدەنگ بەمال و الدا ڕادەكێشێت ،هەموو شتەكان و مرۆڤان و لەتەكیاندا
هەروەها خودی كەسێك بۆ بێموباالتییەكی سەیر كۆدەكاتەوە» .هایدگەر لە نموونەی
خۆشەویستیدا كەمتر وشەی هۆنەریانەی پێدەدۆزرێتەوە .ئەو لەم پەیوەندییەدا تەنیا
ئاماژە بۆ ئەوە دەدات كە ئامادەیی مرۆڤێكی خۆشەویست بریتییە لە «شیمانەی دیكە
بۆ دەركەوتنێكی بەو چەشنە»ی سەرجەم.
هایدگەر ئەو جۆر و شێوازە كە تێیدا سەرجەم شیاوی ئەزموونكردنە ،ناودەنێت میزاج
 /شتیمونگ ( )Stimmungیان میزاج-مەندی ( .)Gestimmt-seinمیزاج
فێنۆمێنێكی فیزیكی نییە ،هەروەها هەستێكی خۆیی نییە .ئاخر نەشیاوە سەرجەم
لەنێو بڕیارێكدا دیاریبكرێت ،بەڵكو تەنیا ئەزمووندەكرێت .ئەو میزاجە كە تێیدا
سەرجەم بە شێوازێكی تایبەتی (هایدگەر ناوی دەنێت سەرچاوەییتر) و بەمەش باشتر
وەك لە حاڵەتی خایاندندا شیاوی ئەزموونكردنە ،بریتییە لە سام ( .)Angstهایدگەر
بۆ ئەوەی ڕوونی بكاتەوە كە مەبەستی ئەو لێرەدا میزاجی ڕۆژانە نییە ،جەخت دەكات
كە سامی بنەڕەتی تەنیا ساتییە .دێتەوە یادمان كە ئەڕیستۆتێلیس بااڵترین فۆڕمی
مەعریفە ،واتا تێگەیشتنی ئاوەزمەندانەی تێگەیشتن (نۆئێزیس نۆئێزووس) ،هەروەها
وەك ئەزموونێكی ساتیی ،یان دەتوانین ببێژین :وەك ئەزموونێكی ئەوپەڕی نزیك،
دیاری دەكات .هایدگەر دەبێژێت :دازاین لە سامدا ئەزموونی هیچ دەكات« .هیچ خۆی
لەنێو سامدا ئاشكرا دەكات» ،بەمەش واتای بوونەوەر وەك سەرجەم لە چواندن
دەكەوێت .بەاڵم ئێستا هایدگەر هەنگاوێكی گرنگ دەنێت و دەبێژێت :لەچواندنكەوتنی
بوونەوەر وەك سەرجەم بریتییە لە «كرۆكی هیچ .ئەوە خودی هیچە كە دەەیچێنێت
( .»)nichtetڕودۆلف كارناپ كە سەر بە ئەڵقەی پۆزەتیڤیستە لۆگیكییەكان بوو،
ئەم ئیدێیەی وەك بێمەغزا دانا .بەاڵم ئەم هەنگاوەی هایدگەر لە بنەڕەتدا گرنگە،
چونكە ئەو ئێستا نەك تەنیا ئاماژە بۆ كاریگەریی هیچ دەدات ،بەڵكو ئەم كاریگەرییە
وەك خۆپەرچیویی ( )Selbstreflexivitätدادەنێت .ئەو دەیەوێت بە ئیدێی
خۆپەرچیویی ڕوونی بكاتەوە كە ترانسێندێنس چییە .ئێمە بەم شێوەیە گەیشتن
بەو پرسیارە سەنترالییە كە هایدگەر لە موحازەرەی زەمێستەری هاوینەی 1935دا
دەیكات.
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رێبەرییەك بۆ مێتافیزیك
پرسیارە بناغەییەكەی مێتافیزیك و ئەم موحازەرەیە ،ڕاستەوخۆ پەیوەند بە
الیبنیتسەوە ،ئەمەیە« :بۆچی بەگشتی بوونەوەر هەیە نەك بە پێچەوانەوە هیچ؟».
ئێمە بە تێڕوانینی هایدگەر ناتوانین ڕاستەخۆ لەتەك ئەم پرسیارەدا خەریك ببین،
بەڵكو پێش ئەوە پێویستە پرسیارێكی دیكە بكەین« :ئایا پرسی بوون چۆنە؟»،
بەاڵم ئەم پرسیارە لەبارەی بوون بە هیچ شێوەیەك ستراتیژییەكی ئامادەكەر نییە
و پرسیاركەر بەێنێتە نێو كێشەكەوە ،هەروەها پرسیارێكی مێتۆدۆلۆژیانەش نییە،
بە پێچەوانەوە مەسەلەكە لێرەدا هیچی دیكە نییە جگە لە قەدەری ئەوروپا ،جیهان،
«لێرەشدا لێرەبوونی مێژووییمان وەك چەقی ئەوروپا دەردەكەوێت» .ئەم چەقە
شوێنێكە كە لە مەترسیدایە .ئەوروپا لەالیەن ڕووسیا و ئەمەریكاوە دەخرێتە ژێر
پەستانەوە ،هەردووكیان ،لە ڕووی مێتافیزیكییەوە ،وەك یەكن .چ لێرە و چ لەوێ
«هەمان هەڵپەی ناكامیانەی تەكنیكی بەردراو و ڕێكخراوی بێزەمینەی مرۆڤانی ئاسایی
سەروەرە» .كەواتە پرسیار لەبارەی بوون پرسیارێكی ئەبستراكتی فەلسەفەیی نییە،
بەڵكو پرسیارێكی ئەوپەڕی سیاسی و لێرەبوونییە .ئەوجا هایدگەر ئەم پرسیارە
لەبارەی قەدەری ئەوروپا دەلكێنێت بە پرسیارەوە لەبارەی مرۆڤ .بەاڵم دەبێت
سەرەتا جەخت بكەین كە پرسیار لەبارەی بوون پرسیارێكی مێژووییە ،واتا ئێمە
پێویستە لە پرسیاركردنی ئەمڕۆمان پرسیارێك تێبگەین كە بە ئاڕاستەی ترادیسیۆن
كراوە ،واتا بە ئاڕاستەی پرسیارە ترادیسیۆنییەكە لەبارەی ڕاستی كراوە .هایدگەر
سەرەتای ئەم پرسیاركردنە لە فەلسەفەی پێشسۆكراتیدا دادەنێت .لە نێوەندی ئەم
هزرەدا پرسیار سەبارەت بە فیزیس خۆی دەبینێتەوە .فیزیس بۆ هایدگەر بریتییە لە
«خودی بوون كە بەڕێیەوە بوونەوەر شیاوی ڕەچاوكردنە و (وەك شیاوی ڕەچاوكردن
– و) دەمێنێتەوە» .بەاڵم قەدەری ئێمە ئەوەیە كە لەتەك پالتۆن و ئەڕیستۆتێلیسدا،
پاشان بە وەرگێڕانی فیزیس (ی گریكی) بۆ سروشتی (ناتورای) التینی ،نامۆبوونی
كرۆكیانە و داوەشانی فەلسەفەی گریكی دەستیان پێكرد و هەتا نوێسەردەم بەردەوام
دەبن.
ئەمە بەتایبەتی لەوەدا دەردەكەوێت كە بە وەرگۆڕینی واتای فیزیس چی لە لۆگۆسی
گریكی دێت .واتای لۆگۆس بە تێڕوانینی هایدگەر بریتییە لە خڕكردنەوە ،پەیڤینی
دروست ،ڕوودانی نەشاردراوە .كەواتە لۆگۆس لە بنەڕەتدا ڕاستییە(.)Wahrheit
بەاڵم پاشان واتاكەی بە سەرەنجامێكی ستەمەوە وەردەگۆڕرێت ،لۆگۆس دادەوەشێت،
واتا دەبێت بە گۆتە ،بڕیار (قچیە) ،بەمەش دەبێت بە دروست (صحیح)ی پەتی،
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بە جیاكردنەوەی دروست و هەڵە« .دروست» ئەو واتایە دەگەیەنێت (ئێمە دەبێت
بەم شێوەیە لە هایدگەر تێبگەین) كە مەسەلەكە چیدی ڕووناكاتە ڕاستی ،بەڵكو
تەنیا ڕوودەكاتە زانیاری (ئینفۆرماسیۆن  -و) .زمان دەكرێت بە ئامراز .وەاڵمی ئەو
پرسیارە ،كە داخۆ چۆن مرۆڤ بتوانێت بۆ وێستگەی شەمەندەفەر بڕوات ،دەبێت بە
دەسوێژ بۆ مەبەست.
هایدگەر لەدژی ئەم زمانە كە بە دیدی ئەو زمانی ئاڵوگۆڕی زانیارییە ،زمانی بوون،
زمانی نەشاردراوە ،دادەنێت .زمان وەك ئاڵوگۆڕی زانیاری ،جیابوونەوەی سەبژێكت
و ئۆبژێكت لە خۆ دەگرێت :لە بڕیاردا شتێك لە الیەن كەسێكەوە لەبارەی شتێك
دەوترێت .بەاڵم زمانی نەشاردراوە و ڕاستی و پرسیاركردنی بنەڕەتی ،زمانێكی
خۆڕاگەیەنەرە (   .)selbstreferentiellلەنێو ئەم زمانەدا پرسیاركردن
و پرسیاركراو و پرسیارلێكراو یەكێتییەكی نەشیاوی پەرتكردن پێكدەەێنن .گەر
زمانی بەئامرازكراو زمانی «سەرچاوەیی» بچەپێنێت ،ئەمەش بێگومان نەك تەنیا
لەو مەغزایەدا كە زمانی سەرچاوەیی دەخرێتە كەنارەوە ،بەڵكو لەو مەغزایەشدا كە
ئەو زمانە «لەبیردەچێتەوە» ،ئەوسا ئیتر هیچ دەرفەتێك نامێنێتەوە بۆ ئەوەی
بەگونجاوی موخاتەبەی بوون (راستی) بكرێت و بهزرێنرێت .هزری هایدگەر ،بەگوێرەی
خۆتێگەیشتنی ئەو ،هەوڵێكە بۆ ڕزگاركردنی بوون لەم بیرچوونەوەیە .لەبەر ئەوەی
وەرگۆڕینی واتای ڕاستی بۆ دروست (صحیح) یەكسەر لەتەك سەرەتای مێتافیزیكدا
ڕوویداوە ،ئەوا سەرجەم مێژووی مێتافیزیك بریتییە لە مێژووی نەهەنگاوتنی ڕاستی.
بێگومان هایدگەریش لە هزری خۆی هزرێكی تەواو مێژوویی تێدەگات ،واتا هزری
ئەویش ناتوانێت خۆی بخاتە دەرەوەی مێژوو ،كەواتە ئەو گۆڕانە چەوتە هەمیشە
ئەمیش دەگرێتەوە ،بەاڵم هێندە نەبێت كە هایدگەر هاوكات هەوڵ دەدات هزری خۆی
لە دانانی ڕاستی بە دروست ،بوون بە بوونەوەر ،ڕزگار بكات ،لێرەشدا ئەو بەجەختی
داوا دەكات ،كە دەبێت هزری ئەو ناوبنرێت مێتافیزیك .هایدگەر بەم داواكارییەی
دەیەوێت پیشانی بدات كە ئەو بەردەوام بەئاگایە لە نەبوونی شیمانەی قوتاربوون لەم
میراتە و سەرباری ئەمە بڕیاری داوە خۆی لێ ڕزگار بكات.
كەواتە ئێستا واژەی «مێتافیزیك» بووە بە واژەیەكی دوواتایی .ئەم واژەیە نیشانەیەكە
بۆ داڕمانی هزر و هەروەها بۆ دووبارەكردنەوەی سەرەتای پێشسۆكراتییەكان ،ئەم
دووبارەكردنەوەیەش هەوڵێكە كە هایدگەر دەیدات بۆ ئەوەی بەگونجاوی پرسیار
لەبارەی بوون (بێگومان نەك تەنیا لەبارەی بوونی بوونەوەر) بكات .بەاڵم ئێمە
ناتوانین بە مێتۆدە باوەكانی فەلسەفە لە دوواتایی ئەم مێژووە دەرباز ببین ،ئێمە بە
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مێژوویەكەوە پابەند دەمێنینەوە كە هایدگەر وەك «تەژماندنی جیهان» ئەزموونی
دەكات .ئێمە ئەزموونی «هەاڵتنی خوداكان ،كاولكردنی زەمین ،توانەوەی مرۆڤ لەنێو
جەماوەردا و فەزلی مامناوەندێتی دەكەین».
بەاڵم كاتێك ئێمە «بە یەكەم ڕستە هەوڵ دەدەین لەم كایەیە دووربكەوینەوە،
بۆ ئەوەی پرسیاركەرانە كایەیەكی دی بەێنینە بەر دیدمان» ،ئەوا سەرەڕای ئەم
هەولەمان هێشتا هەر بەم دۆخەوە پابەند دەمێنینەوە .كەواتە مەسەلەكە بریتییە
لە هەڵوەشاندنەوە (دێكۆنستروكسیۆن  .)avant la lettre /ئێمە بە چەشنێك
ڕوودەكەینە ترادیسیۆن ،كە ئێمە هەڵە تێكدەشكێنین بۆ ئەوەی ڕێگەیەك بۆ ڕاستی
خۆش بكەین .بەاڵم ئەمە بۆ هایدگەر ،وەك چۆن ئەو لە جێیەكی دیكەدا دەبێژێت،
واتایەكی ئەوتۆ ناگەیەنێت كە گوایە دەبێت هەڵە تەنیا بە شێوەیەكی نێگەتیڤ
بنرخێنرێت .ئاخر هۆی پرسیاركردنمان لەبارەی بوون دەگەڕێتەوە بۆ هەڵێتی.
بێگومان ئێمە ناتوانین لەنێو چێوەی پارادیگما كۆنەكاندا ترادیسیۆن لەكاربخەین.
ئەمە ڕوونیدەكاتەوە كە بۆچی هایدگەر بەئاشكرا دەبێژێت ،ئێمە ناتوانین ڕاستەوخۆ
لەتەك پرسیارە پێشیانییەكەدا لەبارەی بوون خەریك ببین .ئێمە ناچارین پەیوەندیمان
بە ترادیسیۆنەوە بپچڕێنین .با ئەمە بە مێتافۆر ڕوونبكەینەوە :كاتێك ئێمە پرسیار
دەكەین ،ئەوا دەبێت بازێك بدەین – بازێك لە كاتەوە كە وەك كاتی بەردەوام
ڕەوتبەستوو دیاریكراوە .پرسیاركردن وەك بازدان هاوكات لەنێو بازداندایە ،بریتییە لە
یەكەم بازدان ( )Ur-sprungو وەك ئەمەش بازدانە بۆ نێو بناغە ،كە وەك پێشتر
بینیمان ،هاوكات نا-بناغەیە (   .)Ab-grundجگە لەمە ئەو پرسیاركردنە كە
هایدگەر لێیدەڕوانێت ،پرسیاركردنێكی خۆڕاگەیەنەرە (  .)selbstreferentiell
پرسیاركردن تەنیا ئەكتی پرسیاركردن نییە ،بەڵكو هاوكات پرسیاركراو و
پرسیارلێكراوە .هایدگەر ئەم خۆڕاگەیاندنە لە هەشتەم فراگمێنتی پارمێنیدێسدا
دەبینێتەوە .پارمێنیدێس لەم فراگمێنتەدا لەوە دەدوێت كە «تێگەیشتن ()noein
و ئەوەش كە لێتێگەییوە ( ،»)noemaوەك یەكن.
هایدگەر لە چوار ڕووەوە پرسیار لەبارەی بوون ڕووندەكاتەوە )1 :بوون و ئارایی)2 ،
بوون و دیاردە )3 ،بوون و هزر )4 ،بوون و گەرەك ( .)das Sollenهایدگەر
ئارایی و دیاردە ،هزر و گەرەك ،ناودەنێت ئاستەنگ ،چونكە گەر ئێمە بمانەوێت بوون
بهزرێنین ،ئەوا ناچارین هەمەالیەنێتیی بوون كورتبكەینەوە بۆ ئەم ڕوانگە تایبەتییانە،
لێرەشدا ئەم هزرە هێشتا هەر كورتەێن دەمێنێتەوە ،چونكە ئێمە هێشتا هەر لە
بوونەوەرەوە دەهزرێین و بەمەش گونجاو بە ترانسێندێنس ناهزرێین .كەواتە بوون
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«لە سەرچاوەدا» بەشنەبووە و دەستپێڕاگەیشتنێكی بەزەبر پێویستە بۆ ئەوەی ئەم
هەمەالیەنێتییە بكاتەوە.
هایدگەر لەبارەی ئاستەنگەكانی بوون دەبێژێت كە ئ��ەوان نەك تەنیا فۆڕم بە
فەلسەفە دەدەن ،بەڵكو هەروەها بە سەرجەم زانین و گۆتن و كردارمان .ئێمە
لێرەدا بە پێویستی نازانین خۆمان بە هەریەكەی ئەو ئاستەنگانەوە خەیك بكەین،
بۆ ئەم ڕوونكردنەوەیەی مێتافیزیك (بێگومان مێتافیزیك لەو واتایەدا كە هایدگەر
لێیتێدەگات) كە لێرە ئەنجامی دەدەین ،شرۆڤەی بوون و هزر گرنگترینە .هایدگەر لەم
شرۆڤەیەدا ناسێنەرانە ڕوودەكاتەوە لێهزرینەكانی پارمێنیدێس و هێراكلیتێس ،ئەو
بەتایبەتی پشت بە پێنجەم فراگمێنتی پارمێنیدێس دەبەستێت كە تێیدا دەگۆترێت،
بوون و هزر یەكن .هایدگەر بە شێوازێكی سەرنجڕاكێش ڕاڤەی ئەم گۆتەیە دەكات و
پیشانی دەدات كە چۆن ئەو هزری سەرچاوەیی پێشسۆكراتییەكان و داوەشانی ئەو
هزرە دەنرخێنێت.
ئێمەی مۆدێرن نزیكەی دەتوانین لە جیابوونەوەی بوون و هزر تێبگەین ،الیەنی كەم
ئەو كاتە كە ئێمە لە بوون ڕیالێتی و لە هزر چاالكییەكی زەینی (ئینتەلەكتوێلی  -و)
تێدەگەین .هایدگەر وای دەبینێت كە تێزەكەی پارمێنیدێس لەمەڕ یەكایەتیی بوون و
هزر بەڵگەیەكە بۆ «پێكەوەبوونی ناخەكی»یان ،ئەمەش واتایەكی ئەوتۆ دەگەیەنێت
كە یەكایەتییەكی سەرچاوەیی هەبووە و هزری سەردەمانی درەنگتر چیدی نەیتوانیوە
بیەزرێنێت ،هزر یەكایەتییە سەرچاوەییەكەی لە یەك جیاكردۆتەوە ،واتا كردوویەتی
بە هزری ئامڕازی و ڕیالێتی ،بەمەش ڕێی لە خۆی گرتووە بۆ ئەوەی بەڕوونی یەكەم
بازدانی ( )Ur-sprungهزر یان سەرەتای هزر ،واتا نەشارراوەیی كە بەڕێی
لۆگیكی نوێسەردەمەوە بزربووە ،پێشبینی بكات.
هایدگەر ئەم تێزە بەوە ڕوون دەكاتەوە كە هزر الی پالتۆن و ئەڕیستۆتێلیس
پێشبینیی بوون دەكات (« / »vor-stelltلە بەردەم خۆی دادەنێت  -و) .هزر
الی ئەوان هاوتا دادەنرێت بە فۆڕمی بڕیار ،ئەمەش بە ئێمە ئاشنایە .لە بڕیاردا
بابەتێك یان ڕەوشێك بەرجەستە دەكرێت ،پێشبینی و دیار و پێناسە دەكرێت،
بەمەش سەبژێكتێك كە دەهزرێت و ئۆبژێكتێك كە هزرین لەبارەی ئەنجام دەدرێت
یان بڕیار بەسەریدا دەدرێت ،لە یەكتری جیادەكرێنەوە .بەاڵم ئەوە كە بۆ تێگەیشتن
لە بوونەوەر و بڕیاردان بەسەریدا كێشە نییە ،بۆ هزری بوون كێشەیە ،چونكە
بوون بوونەوەر نییە ،پێشخۆدانراو ( = Gegen-standبابەت) نییە .لۆگیك كە
پالتۆن و دوای ئەو ئەڕیستۆتێلیس گۆڕانیان پێدا ،بە تێڕوانینی هایدگەر بەرپرسیارە
305

لەم گۆڕانە .ئایا چۆن لە سەردەمانی درەنگتردا دەسەاڵتی خۆسەقامگیركەری لۆگیك
ڕوویدا؟ هایدگەر تا ڕادەیەك كتوپڕ وەاڵمی ئەم پرسیارە دەداتەوە :ئەم دەسەاڵتە
هاتە ئاراوە ،چونكە ڕاستیی سەرچاوەیی ڕستە چیدی شیاوی ڕاگیركردن نەبوو.
كەواتە تەنیا ئەوە دەتوانێت بە دەسەاڵت بگات ،كە چیدی (لە مەغزای سەرچاوەییدا)
ڕاست نییە .ڕاستی تەنیا بۆ ئەو «بەهێز»انە هەیە كە دەتوانن بەرهەڵستیی چواندنی
بەگشتی ناسێنراوی بڕیارە سەروەرەكان بكەن .ئەوان دەتوانن لە جووتبەهایی و
دژبێژییەكان وەك نیشانەی ڕاستییەكی سەرچاوەیی تێبگەن و لە بەردەم زەبرە
سەروەرەكەی یاساغی دژبێژیی لۆگیكیدا چۆك دانەدەن .ئەمە پێویستە ،ئەویش
تەنیا بۆ ئەوەی مرۆڤ بتوانێت لەنێو «یەك-ێتیی سەرچاوەییدا» بەرگەی «زەبری
گرژییەكەی دژەتەقەال» بگرێت .بەاڵم ئێستا پێویستە بپرسین ،داخۆ پێكهاتەی
«بەهێزەكان» چۆن بێت تاكو بتوانن بەرگەی ئەم دژبێژییانە بگرن .هایدگەر لە
یەكەم گۆرانیی كۆری «ئەنتیگۆنە»ی سۆفۆكلێسدا (دێڕی  )334-333ڕوانین لە
كرۆكی مرۆڤ دەبینێتەوە .لەوێدا دەگۆترێت« :زەبەالح زۆرە ،بەاڵم هیچ شتێك لە
مرۆڤ زەبەالحتر نییە» .بەاڵم وەرگێڕانەكەی هایدگەر بەم چەشنەیە« :ترسناكی
هەمەالیەنییە ،بەاڵم هیچ ترسناكترێك لە سەرووی مرۆڤەوە ناجمێت» .بەم پێیە
مرۆڤ نەك تەنیا خاوەنی زەبرە ،بەڵكو ئەو لە جەوهەرەوە بە-زەبرە ،چونكە ،بە
دیدی هایدگەر ،مرۆڤ بۆ خۆزاڵكەریی بوونەوەر و بەمەش بۆ بوون فڕێدراوە .دازاین
ناتوانێت خۆی لە بوون ئازاد بكات  -ئاخر هەردووكیان مەرجی یەكترین .دازاین بۆ
ئەوەی بتوانێت خودی خۆی بێت ،دەبێت خۆی بۆ شەڕی (یان زۆرانی ،وەك هایدگەر
خۆلكاندوو بە هێراكلیتێسەوە دەبێژێت) شاردنەوە و ئاشكراكردن ،كەواتە :ڕاستی،
بەربدات .مەسەلەكە لە كۆتاییدا شەڕی بوون و هیچە/نەبوونە .بەتایبەتی لەم شەڕەدا،
لەم دژەتەقەالیەدا ،بوون و دازاین بەیەكدەگەن و لە یەكتری جیادەبنەوە .هایدگەر
ئەم بە-زەبرییە (  )deinonوەك نەشارراوەیی ( )das Un-heimlicheیان
تەنانەت وەك نەشاردراوەییترینی نەشاردراوەیی وەردەگێڕێت ،ئەمەش بێگومان نەك
لەبەر ئەوەی مەسەلەكە بۆ ئەو نرخاندنێكی هەستمەندانەیە ،بەڵكو ئەمە دەكات
بۆ ئەوەی ڕایبگەیەنێت كە پچڕانێكی ڕیشەیی لە ئاشنایەتی (لە ئەوە كە بە ئێمە
ئاشنایە) ،لە خۆماڵێتی و لەمەترسیدانەبوویی ،هەیە .سرەوتن و وشكهەڵهاتن و
مسۆگەری هەمیشە نیشانەی ناڕاستی و ناكرۆكێتین .ئێمە گەرەكە لە بوون و دازاین،
هەروەها لە پەیوەندییان ،تەنیا وەك مێژوویی ،ئەوجا وەك خەبات ،بەزرێین .كەواتە
ئەركی ئێمە ئەوەیە كە لە هیچكوێ لەماڵی خۆماندا نەبین (خۆماڵی نەبین – و) و
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بەمەش بەردەوام تێپەڕكردوو لە سنوورەكان بهزرێین و كردار بنوێنین .بەاڵم بڕینی
سنوورەكان ئەو واتایە دەگەیەنێت كە ئێمە بە-زەبر بین.
ئێمە دەبێت لەم جێیەدا بەئاگابین لەوە كە هایدگەر تێگەیشتنێكی تایبەتمەندی
بۆ «زەبر» هەیە :ئەو هەموو شێوەیەكی زەبری مرۆڤ لەدژی مرۆڤ و سروشت
ڕەتدەكاتەوە .زەبرێكی بەم چەشنەی مانیپولەكەر و چەوسێنەرەوە كە هەموو شتێك
دەكات بە بابەت و هەوڵ دەدات بیڕووتێنێتەوە ،چاو و هزرمان لە بەردەم ئەوەدا
دادەخات كە ئێمە زەبری بەسەردا دەنوێنین – هەروەها لە بەردەم خۆماندا .زەبری
مرۆڤی سەرجەم پەیوەندییەكان كورتدەكاتەوە بۆ سەر ئاستی مەبەست-دەسوێژ.
ماكس هۆركهایمەر لە كۆنتێكستێكی ئەوپەڕی هاوشێوەدا لە هزرێك لەوبەر هزری
ئامڕازییەوە دەدوا ،بەاڵم دەتوانین كۆنسەپتی كردار الی هایدگەر وەك كۆنسەپتێك
لەوبەر سەرجەم زەبری مەبەست-دەسوێژەوە دیاریبكەین:
«زەبری پەیڤینی هۆنەری ،پرۆژەی هزرمەندانە ،پێگەیاندنی دروستكەرانە ،كرداری
ئەنجامدەری دەوڵەتی ،ئەمانە چاالككردنی ئەو توانستانە نین كە مرۆڤ هەیەتی،
بەڵكو جڵەوگرتن و ڕێكخستنی زەبرن و بەڕێیانەوە بوونەوەر خۆی بەتەواوی ئاوەاڵ
دەكات ،ئەویش بەوە كە مرۆڤ دەچێتە نێویەوە (نێو بوونەوەرەوە – و)».
كردنی ئافرێنەرانە بەزەبرە ،چونكە دەبێت فۆڕمینەرانە لەتەك ئەستووی بێفۆڕمدا ،جا
ڕەنگ بێت ،یان دەنگ و بەرد و زمان بێت ،مامەڵە بكات .بە دیدی هایدگەر مرۆڤی
ئافرێنەر زەبرمەندانە دەچێتە نێو لێنەڕوانراو و لێنەهزرراو و نەگۆتراوەوە و بەسەر
ئەوەدا زاڵ دەبێت كە شیاوی بینین و هزرین و گۆتنە ( .)...پێنجەم فراگمێنتی
پارمێنیدێسمان دێتەوە یاد كە تێیدا دەگۆترێت بوون و هزر یەكن ،هەروەها بینیمان
كە ئێمە دەبێت بە شێوەیەكی بزۆك نەك سرەوتوو لەم یەكایەتییە بهزرێین وەك
پەیوەندییەكی نێویەكی لەنێوان شاردنەوە و ئاشكراكردندا .ئەم پەیوەندییە نێویەكییە
دیاریكردنێكی ئەمسەر و ئەو سەریانەی ناسك نییە لە تەوەرەیەكەوە بۆ تەوەرەیەكی
دی ،بەڵكو دیاریكردنێكی ئەمسەر و ئەوسەریانەی بەزەبرە .بوون تەواو ژێرخەرە .ئەم
ژێرخەرە ،بۆ ئەوەی بە نەشارراوە بگات ،پێویستیی بە هزر و هونەر هەیە .نەشیاوە
هەردوو تەوەرەی بوون و هزر بەبێ یەكتری هەبن.
بۆ هایدگەر ئامادە هێشتنەوەی نەشاردراوەی ڕووك��ردووە شاردنەوە بریتییە لە
مرۆڤبوون .كەواتە ئەمیش ڕاگیركردنی ئەوە نییە كە جارێك بەدیهێنراوە ،بەڵكو
پرۆسەیەكە كە بۆ دازاین تەنیا بە مەرگ كۆتایی پێدێت .با ئەمە بە شێوەیەكی
دی دەرببڕین :مەرگ دوایەمین هەڵمەتە لە زۆرانی دازاین لەتەك بووندا« .لێرە-
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نەبوون بااڵترین سەركەوتنە بەسەر بووندا» .بەاڵم ئەم سەركەوتنەش خۆڕاگەیەنەرە
( ،)selbstreferentiellچونكە لە بااڵترین كرداری بەزەبری دازایندا دژی خودی
خۆی بەدەست دەهێنرێت .بێگومان لە ڕوانگەی هایدگەر ئەم بااڵترین كردارە بەزەبرە
شیمانەیەكی پەتی نییە كە دازاین هەیبێت یان بۆی بەردرابێت ،بەڵكو ،وەك هایدگەر
دەبێژێت ،دازاین بریتییە ( )istلە خودی ئەم شیمانەیە – ئەمەش بەردەوام.
هایدگەر – نیتچە – مێتافیزیك
ئەوە مایەی سووڕمان نییە كە هایدگەر نزیكییەك لەنێوان خۆی و نیتچەدا دەبینێت.
هەردووكیان لە هزریاندا ڕادیكاڵ بوون ،دەیانویست شۆڕشگێڕێتی بە فەلسەفە و
كولتوور بدەن ،هەردووكیان لەو بڕوایەدا یەكیاندەگرتەوە كە چیدی ناشێت فەلسەفە
وەك سیستەم بینابكرێت و هەروەها مێژووی خۆرئاوا بە كارەساتێك تەواو دەبێت،
بۆیە هەردووكیان ،وەك سەرەنجامی ئەم تێڕوانینە ،ئەو بۆچوونەیان هەبوو كە
تێكشكاندنی ترادیسیۆنی فەلسەفەیی و كولتووری مەرجێكە بۆ خۆقوتاركردن لەو
كارەساتە .نیتچە ڕەوتی مێژوویی ناودەنا نیەیلیزم ،ئەم تێڕوانینەی ئەو پێكەوە
لەتەك داواكارییەكەیدا بۆ «لەبەهاخستنی سەرجەم بەهاكان» ،بۆ هایدگەر تەریب بوو
بە تێڕوانینەكەی خۆی لەمەڕ «مێژووی لەیادچوونەوەی بوون» و «كشانەوەی بوون»
( .)Seinsverlassenheitگۆتەی «خودا م��ردووە««ی نیتچە هایدگەری
هۆشسام كرد و لە ڕاڤەكردنی نیتچەدا («گۆتاردانی ڕێكتۆرات») بەئاشكرا هۆشسامی
خۆی بە ئەو پیشان دەدات ،لێرەشدا نیتچە وەك كەسێك دادەنێت «كە سۆزمەندانە
بۆ خودا» گەڕاوە .ئایا ئەو ڕاڤەیەی نیتچە لەالیەن هایدگەر چواندنی بۆ ئەو خۆی
نەبوو كە بۆ بوون ( )Seynدەگەڕا؟
هایدگەر لە «سااڵنی بزوێنەر»دا ( 1910هەتا « )1914ویست بۆ دەسەاڵت»ی نیتچەی
خوێندبۆوە ،بەاڵم ئەو دەمە دەركی بەو هەقیقەتە نەكرد كە سەرجەم ئیشەكەی نیتچە
لە ئایندەدا چ واتایەكی ڕاستەقینە بۆ ئەو وەردەگرێت .دەربڕینی ئەم هەقیقەتە لە
«گۆتاردانی ڕێكتۆرات»دا یەكەم ئاماژەیە بۆ نزیكیی دەروونیانەی هەردووكیان ،بەاڵم
ئێمە هەروەها دەتوانین ئەم ئاماژەدانە وەك تاكتیك بنرخێنین .بە هەر حاڵ ،نیتچە
بۆ هایدگەر بریتی بوو لە دوایەمین مێتافیزیكییەك و دەبوو ،بەهەمانشێوەی سەرجەم
مێتافیزیك ،لەدژی ئەویش شەڕ بكرێت.
هیچ فەلسەفەیەك هێندەی فەلسەفەی نیتچە سەرچاوەی ئیلهام نەبوو بۆ ڕەخنەی
هایدگەر لە مێژوو و كولتوور ،بەاڵم ئەو فەلسەفەیە هاوكات بۆ ئەو تەحەدا بوو.
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مەسەلەكە لێرەدا ڕاڤ��ەك��ردن نەبوو ،بەڵكو هەڵ-وەشاندنەوە-یەكی (Aus-
 )einander-setzungخەباتگێڕانە بوو ،هەروەها هایدگەر دەیگۆت كە نیتچە
«ئەوی تێكشكاندووە» .بەاڵم ئەو لێرەش ،هاوشێوەی ڕەخنەكەی لە كانت ،دركاندی
كە خەریكبوونە هۆشەكییەكەی بە نیتچەوە بەزەبرە .جگە لەمە هایدگەر لێرەدا خۆی
بەتایبەتی بەو كۆمەڵە تێكستەوە خەریكدەكات كە خوشكی نیتچە لەژێر ناونیشانی
«ویست بۆ دەسەاڵت»دا باڵوی كردنەوە و بەڕێیەوە براكەی گەیاند بە ناوبانگێكی
جیهانی .بەاڵم هایدگەر تەنانەت ئەو كاتە كە ئەندامی دەستەی ساغكردنەوەی
ئیشەكانی نیتچە بوو بە مەبەستی باڵوكردنەوەیەكی نوێی سەرجەم ئیشەكەی ئەو،
لەم ڕەوتەشدا هایدگەر بۆی دەركەوت كە كۆمەڵە تێكستی «ویست بۆ دەسەاڵت»
ئیشێكی تەزویركراوە ،هێشتا هەر لە ڕەوتی خەریكبوونیدا بە نیتچەوە پێوەی پابەند
مایەوە.
بەتایبەتی دوای ئ��ەوە كە هایدگەر وەك سەرۆكی زانكۆی فرایبورگ شكستی
هێنا ،ئیشەكەی نیتچە واتای مەزنی بۆ ئەو پەیداكرد .هەڵوێستی هایدگەر دوای
«شكست»()Verunglückungی «بوون و كات» كاریگەر بوو لەسەر ئەم
واتایەی نیتچە بۆ ئەو .یەكەم باڵوكردنەوە ( )1935كە هایدگەر تێیدا خەریكبوونی
خۆی بە نیتچەوە پیشاندا ،بریتی بوو لە نووسینی «خودا مردووەی نیتچە» لە
نووسینی «»Holzwegeدا ( .)1959ئەوجا  1954لە «Vorträge und
»Aufsätzeدا نووسینێكی بەم ناونیشانە باڵوكردەوە« :ئایا زەردەشتەكەی نیتچە
كێیە؟» .بەاڵم ئەو تێكستانە كە بۆ وەرگرتنی (رێسەپسیۆنی) نیتچە لە الیەن
هایدگەر كرۆكین ،بریتین لە :ئەو موحازەرانە كە لە نێوان سااڵنی  1936هەتا 1940
پێشكەشی كردوون؛ ئەو موحازەرانە كە ساڵی  1961باڵویكردنەوە و بە كۆمەڵە
تێكستی « « 1940Abhandlungen aus den Jahren/1946پەرەیان
پێدرابوو .ئەم موحازەرە باڵوكراوانە ،بێگومان بە گۆڕانكارییەوە لە داڕشتنەكەی كاتی
خوێندنەوەیاندا ،ئەمڕۆ لەنێو سەرجەم ئیشی هایدگەردا لە بەردەستدان .هایدگەر
كاتی خۆی نەیتوانیبوو لە «بوون و كات»دا جێی هونەر بكاتەوە ،بەاڵم ئێستا لەم
پەیوەندییەی ئێرەدا نیازی وابوو لەنێو هزری خۆیدا شوێنێكی گونجاو بۆ هونەریش
تەرخان بكات .موحازەرە و گۆتارەكانی ئەو سەبارەت بە سروودەكانی هوێلدەرلین كە
لە زەمێستەری زستانەی  1934/35بەدوواوە هەتا  1942خوێندنیەوە ،كەواتە هاوكات
لەتەك موحازەرەكانیدا لەسەر نیتچە ،بەڵگەن بۆ ئەم تێڕوانینە.
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پۆلیتیك و ئێتیك
«هەڵەیەكی گەورەیە بگۆترێت گوایە لە زانكۆی ئەڵمانیدا ڕێئەكسیۆن (پاشڤەرۆیی –
و) هەیە .هیچ پاشڤەرۆییەك نییە ،چونكە هیچ وەرچەرخانێك (شۆڕشێك) لەگۆڕێدا
نییە ،ئەمیش بۆیە لەگۆڕێدا نییە ،چونكە مرۆ هێشتا نەیزانیوە لەكوێوە دەستپێبكات».
هایدگەر و پۆلیتیك – ئەمە بەتایبەتی وات��ای هایدگەر و ناسیۆنالسۆسیالیزم
دەگەیەنێت .ئایا هەرگیز كۆتایی بەم بابەتە دەهێنرێت؟ زۆر كەم ،چونكە مرۆ دەتوانێت
ڕووداوە مێژووییەكانی سااڵنی  ،1933/34هەروەها ئەو هەقیقەتانە كە هایدگەر لە
نووسینە ڕەوایەتیدەركەیدا بە خۆی («  )»Tatsachen und Gedanken
دایاندەڕێژێت ،هەمیشە لەنوێوە و جیاواز بنرخێنێت .بۆیە جێی سووڕمان نییە ،دوای
لێشاوی ئەو گۆتار و كتێبانە كە كەم یان زۆر هێرشبەر بوون ،لە سااڵنی ڕابوردوودا
دوو كتێب باڵوكراونەتەوە كە تەواو پێچەوانەی یەكترین.
سەرەتا ئێمانوێل فایێ ساڵی  2005نووسینی (Heidegger. L›introduction
 )du Nazisme dans la Philosophieی باڵوكردەوە .ئەو بەم كتێبە
لە چەند كتێبێكی باوكی ،ژۆ پییا فایێ ،تێپەڕدەكات ،ئەویش بەوە كە دەنووسێت:
لە سەرجەم ئیشەكەی هایدگەردا یەك تاكە ڕستە نییە كە تێیدا ئەو ڕەوایەتی بە
ناسیۆنالسۆسیالیزم نەدات ،بۆیە گەرەكە ئیشەكانی هایدگەر لە وانەی فێرگەییدا
یاساغ بكرێن و لە كتێبخانەكان (بیبلیۆتێكەكان  -و) دووربخرێنەوە .ئەم تێڕوانینەی
فایێ بەفراوانی دژبێژی كرا .پاش دوو ساڵ كتێبێكی پێنجسەد الپەڕەیی بەناونیشانی
(  )Heidegger à plus forte raisonباڵوبۆوە كە تێیدا پازدە پسپۆڕ
هەڵە و چەوتەراڤەكانی فایێ ،بێگومان زۆر جار ڕەوایانە ،دەسەلمێنن .بێگومان
مرۆ بەبێ شارەزاییەكی گشتگیری هایدگەریش دەتوانێت ببینێت كە تێزەكەی فایێ
چەند بێواتایە .بەاڵم ساغكردنەوەی ئەو هەقیقەتە كە فایێ بە هیچ شێوەیەك نیشان
ناپێكێت ،هێشتا هەر ڕێژەیەتی بە زەروورەی��ەك بۆ یادهێنانەوەی ئەو هەقیقەتە
نادات كە هایدگەر بە چ شێوەیەكی ئابڕووبەر خۆی لەكاتی سەرۆكێتیی زانكۆ (و
درەنگتریشدا) دەربڕیوە.
«بانگەواز بۆ فێرخوازانی زانكۆیی ئەڵمانی» (3ی نۆڤەمبەری « ،)1933كۆبوونەوەی
هەڵبژاردنی زانست» لە الیپتسیگ (1ی نۆڤەمبەری  ،)1933گۆتاردانێك لە تیوبینگن
(30ی نۆڤەمبەری  )1933بەناونیشانی «زانكۆ لە دەوڵەتی ناسیۆنالسۆسیالیستیدا»،
هەروەها «بانگەواز بۆ ڕۆشنبیرانی جیهان» (13ی دیسەمبەری  )1933بەڵگەن بۆ
ئەوە كە هایدگەر خۆی سووك و ئاسان خستبووە ژێر ڕكێفی هیتلەر و پارتەوە.
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نموونەیەك بۆ ئەمە گۆتاردانەكەیەتی بەناونیشانی «بڕواهێنان بە هیتلەر و دەوڵەتی
ناسیۆنالسۆسیالیستی» كە  1933لە درێزدن پێشكەشی كرد.
هایدگەر درەنگتر هەوڵیدا لە بایەخی ڕۆڵی خۆی وەك سەرۆكی زانكۆی فرایبورگ و
سروودهەڵدانەكانی بەسەر «شۆڕش»ی ناسیۆنالسۆسیالیستی و هیتلەردا كەمبكاتەوە.
بەاڵم وەك نموونە بۆ بیروباوەڕی هایدگەر ئاماژە بۆ ئەو گۆتاردانە دەدەین كە ئەو
لە بۆنەی یادی ئالبێرت لیۆ شالگەرتەردا پێشكەشی كرد .شالگەرتەر ساڵی  1913لە
الیەن سوپای فەڕەنسییەوە بە تۆمەتی پیالنگێڕی حوكم دراو و ئیعدام كرا ،پاشان
نازییەكان بەرزیان كردەوە بۆ سەر ئاستی پالەوان .هایدگەر لە گۆتارەكەیدا مەرگی
شالگەرتەر بە سۆزی ناسیۆنالسۆسیالیستی و مەزنكردنی مێتافیزیكیانەی شڤارتسڤالد
دەدرەوشێنێتەوە .ئەو بۆ نموونە لە «سەختترین و مەزنترین مەرگ» دەدوێت ،یان
لە «ویستی پۆاڵیین» و «خۆری پاییزەی شڤارتسڤالد» كە «دەمێكە خۆراك بە
ڕوونیی دڵ دەدات».
هایدگەر هەروەها بۆ گۆتاردانەكەی بە بۆنەی دامەزراندنیەوە وەك سەرۆكی زانكۆ
(ئەپریلی  )1933ڕایگەیاند كە دەبێت گۆرانیی هۆرست-ڤێسل ببێژرێت و میوانەكان
لەكاتی بێژتنی بەیتی چوارەمدا دەستی ڕاستیان بەرزبكەنەوە ،جگە لەمە فەرمانی
دەركرد كە دەبێت فێرخوازان و وانەبێژان سەرەتای هەموو موحازەرەیەك دەستی
ڕاستیان بۆ ساڵوی هیتلەر بەرزبكەنەوە .گەر ئێمە بەڕاستی بمانەوێت وێنەیەك لەسەر
هەڵوێستی هایدگەر لەكاتی دیكتاتۆریی هیتلەردا چێبكەین ،ئەوا پێویستە بۆ كێشەی
یەكگرتنەوەی ئەو لەتەك ناسیۆنالسۆسیالیزمدا ڕەچاوی ئەو نموونەیە و نموونەگەلی
دیكە بكەین .ئێمە دەبێت لێرەدا ئەوەش لە بەرچاو بگرین كە گەرچی كرداری بەزەبر
لەدژی جولەكە بەگەڕخرابوو ،بەاڵم جارێ ئەگەری زۆر گۆڕانی دی كراوەبوو .زۆر
كەس ،تەنانەت ئەو هاوچەرخانە كە بۆ دۆخی سیاسیی ئەو دەمە بەتایبەتی سێنسیبل
بوون و كێشەكان ڕاستەوخۆ ئەوانیان دەگرتەوە ،لەوانە ماكس هۆركهایمەر ،تیۆدۆر
ڤ .ئادۆرنۆ و ڤیكتۆر كلێمپەرەر ،بە هیچ شێوەیەك باوەڕیان نەدەكرد ئەو ئامانجانە
بەدیبهێنرێن كە هیتلەر پرۆپاگەندەی بۆ دەكردن ،جا نەخوازە بیتوانیایە ماوەیەكی
درێژخایەن وەك كانسلەر بمێنێتەوە.
ئێمە پێش هەموو شتێك هەوڵ دەدەی��ن لەم جێیەدا ڕوونی بكەینەوە كە داخۆ
یەكگرتنەوەیەكی سیستەماتیكی لەنێوان ه��زری هایدگەر و گرنگترین ئامانجە
ئیدیۆلۆژییەكانی ناسیۆنالسۆسیالیزمدا هەبووبێت ،كەواتە داخۆ پەیوەندییەكی تایبەتی
لەنێوان هەردووكیاندا هەبووبێت .پاشان پێویستە پرسیار بكرێت ،كە هەتا چەند
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هەڵوێستی سیاسیی هایدگەر كاریگەریی لەسەر ئێتیكەكەی ئەو (گەر ئەو ئێتیكی
هەبووبێت) نواندووە .من لەم جێیەدا تەنیا دەتوانم بەگشتی ڕووبكەمە پرسیارگەلی
زۆر ئاڵۆز كە لێرەدا سەرهەڵدەدەن ،بەاڵم سەرەتا ڕوودەكەمە فاكتەكان.
هایدگەر 21ی ئەپریلی  1933هەڵبژێررا بە سەرۆكی زانكۆی ئالبێرت-لودڤیگ لە
فرایبورگ/برایسگاو .ئەو خۆی وای باڵوكردەوە (بێگومان درەنگتر پێچەوانەكەی
سەلمێنرا) كە گوایە سەرەتا نەیویستووە بە سەرۆكی زانكۆ هەڵببژێردرێت ،بەاڵم
پاشان لەژێر پەستانی زەمیلەكانیدا و هەروەها «بۆ ئەوەی ڕێ لە سەرەنجامی نالەبارتر
بگرێت» ،ناچار بووە ئەو پۆستە وەربگرێت .ماوەیەكە سەرەنجامی توێژینەوەكانی
هوگۆ ئۆتس سەلماندوویانە ،كە ئەم پاساوەی هایدگەر ناتەواوە .ئەو 23ی ئەپریلی
 1934لە پۆستەكەی كشایەوە.
هایدگەر ماوەیەكی زۆر پێش ئ��ەوەی بیر ل��ەوە بكاتەوە وەك سەرۆكی زانكۆ
هەڵببژێرێت ،زۆر نزیك بوو لەو هەڵوێست و بزووتنەوە و ڕێكخراوانە كە لە سەردەمی
ناسیۆنالسۆسیالیزمیشدا ڕۆڵێكی گەورەیان گێڕا .ئەو لە  1930بەدواوە پەیوەندیی بە
«یەكێتیی فێرخوازانی ناسیۆنالسۆسیالیستیی ئەڵمانییەوە ( »)NSDStBهەبوو.
هەروەها هایدگەر دژبەرێكی سەرسەختی كۆمونیزم و لیبرالیزم و «سیستەم»ی
كاتۆلیسیزم بوو .ئەو بۆ نموونە 6ی فێبریوەری  1934نامەیەكی بۆ ڕابەری فێرخوازانی
ئەڵمانیی ڕایش نووسی« :مرۆ هێشتا هەر تاكتیكی كاتۆلیكی ناناسێت .مرۆ دەبێت
ڕۆژێك بە سەختی هەقی ئەمە بدات» .هایدگەر مەیلێكی زۆری بۆ بزووتنەوەی الوانی
ئەڵمانی هەبوو كە دەیویست – هاوشێوەی ڤاندەرفۆگل «  -»Wandervogel
فێرخوازان (ی فێرگەیی و زانكۆیی – و) لە پێشبینییە بەهاییە وشكهەڵهاتوو و
تۆزلێنیشتووە بۆرژوازییەكان ئازاد بكات ،پاشان هەر ئەم ڕێكخراوانە بوون هەوڵیان
دەدا ڕیفۆرمی زانكۆ ،كە هایدگەر وەك زەروویی دەیبینی ،پێش هایدگەر و سەربەخۆ
لە ئەو ئەنجام بدەن .داواكارییەكەی ڕیفۆرمی زانكۆ بەتایبەتی ئەوە بوو كە دەبێت
فێرخوازان و وانەبێژان مافی بەشداریان لە بڕیارداندا سەبارەت خۆبەڕێوەبردنی زانكۆ
هەبێت ،هایدگەریش تەواو لەگەڵیدا بوو ،بەاڵم ئەم هەڵوێستە لە زانكۆی پرۆفیسۆراندا
سەرەنجامێكی ئەوتۆی خستەوە كە زۆر زەمیلی دژی وەستانەوە ،چونكە هەستیان
دەكرد ئیمتیازاتەكانیان لە مەترسیدایە .هایدگەر بە بێڕێزی لە زانكۆی ئاستگەرای
ترادیسیۆنیی دەڕوانی ،چونكە بە تێڕوانینی ئەو دازنابوو بۆ سەر ئاستی بوون بە
دوكانی خزمەتكردنی وانەبێژان .هۆیەكی دیكەی ئەو بێڕێزییەی ئەو بەرانبەر زانكۆی
ترادیسیۆنی لەوەدا بوو كە وانەبێژانی گەنجی وەكو ئەو هەلی لەباریان بۆ تەرقیە
312

نەبوو .هایدگەری زاهید قێزی لە ئازادیی ئەكادیمیانە دەب��ۆوە و وەك دەرفەتی
ڕەخسێنراو بۆ بێسەروبەری و هێدۆنیزم دەیبینی .ئەو كینی لە كۆماری ڤایمار
دەبۆوە كە دیموكراتییەكی پەرلەمانی بوو بە كاراییەكی كەمەوە .ئەمە واتایەكی
ئەوتۆ ناگەیەنێت كە هایدگەر گوایە الیەنگری پەرلەمانتاریزمێكی باشتر بووبێت ،بە
پێچەوانەوە ،ئەو هاوشێوەی زۆر هاوچەرخی هیوای بۆ سەرەتایەكی نوێی نەتەوەیی و
ڕابەرێكی بەهێز دەخوازت ،ڕابەرێك كە گەر هاتوو داواكاری بۆ یەكانگیربوون لەتەگ
گەلدا بەرزبكاتەوە ،ئەوسا بە تێڕوانینی ئەو دەسەاڵتی ڕاستەقینەی گەل ،دیموكراتیی
ڕاستەقینە ،ڕیالیزە دەكات .هایدگەر تەنانەت لە هەڤپەیڤینێكدا لەتەك ماگازینی
دێر شپیگلدا ( )1966كە لەسەر داواكاریی خۆی پاش مردنی لە 31ی مای 1976
باڵوكرایەوە ،بێمتمانەیی خۆی بە دیموكراتی دەربڕی.
ئەوجا لە كۆتاییدا :هایدگەر لەو بڕوایەدا بوو كە فەلسەفەی ترادیسیۆنی هەر لە سەرەتاوە
پرسیاری هەڵەی كردووە و بۆ ماوەی  2000ساڵە خزاوەتە نێو خۆفریودانەوە .بەاڵم
بە تێڕوانینی ئەو هیچ ڕیفۆرمێك ئەم دۆخە ڕزگار ناكات .سەرجەم تێڕوانینەكانمان
بۆگەنیان كردووە – كەواتە :شۆڕشێك پێویستە! ناسیۆنالسۆسیالیزمی سەرهەڵداو
كە بەهەمانشێوە داوای شۆڕشی دەك��رد ،بۆ هایدگەر بریتی بوو لە چاالكییەكی
تەریب یان تەنانەت چاالكییەكی یەكگرتووەوە لەتەك تێڕوانینەكانی خۆیدا .ئێمە
بێگومان دەتوانین لە مەسەلەیەكدا لەتەك ئەودا كۆك بین :ئەو لەكاتی بڕیاردانیدا
بۆ پۆستی سەرۆكی زانكۆ مرۆڤێكی سیاسی نەبوو .بەاڵم ،سەرباری ئەمە ،هایدگەر
لەو الیەنەدا زۆر ساویلكە بوو كە وایدانا گوایە كۆنسپەتەكەی خۆی لەمەڕ شۆڕشی
فەلسەفە وەك دووپاتكردنەوەی سەرەتاكەی فەلسەفەی گریكی ،لەتەك «شۆڕش»ی
ناسۆنالسۆسیالیستیدا یەكدەگرێتەوە .بێگومان نە هایدگەر و نە نازییەكان مەبەستیان
بوو پرۆگرامێكی سیاسی بە یاریدەی دام��ەزراوە ڕیالیزەبكەن .كێشەی هایدگەر
پرۆگرامی سیاسی نەبوو ،بەڵكو شۆڕشی كولتووری بوو و لەوبەر هەر شێوەیەكی
كرداری ڕۆژانەوە داینابوو .ئەو چ لە «بوون و كات» و چ لە سەردەمی درەنگتردا
هیچ پێشبینییەكی سەبارەت بە پەیوەندییەكی پراكتیكی لەنێوان دازاین و شوێنەوارە
كۆمەاڵیەتی-سیاسییەكەیدا نەبوو .كاتێك ئەو خۆی بۆ ناسیۆنالسۆسیالیزم چاالك كرد،
ئەوا لێرەدا شۆڕشە فەلسەفەییەكەی خۆی خستە خزمەتی سیاسەتێكی پراكتیكی و
هەروەها ئەو جیهانبینییەوە كە وایدادەنێت گوایە ماف تەنیا لە الیەن یاسادانانەوە
دەسەپێنرێت ( .)Dezisionismusئەوە لە بنەڕەتدا بەریەككەوتنێكی فەلسەفە
و پراكسیس بوو و هایدگەر بەم بەریەككەوتنە ناوەندیارێتی نەبووی فەلسەفەی گەیاند.
313

پالنی نازییەكان ئەوە بوو كە زانكۆ دابەزێنن بۆ سەر ئاستی «زانكۆی تەكنیكی»ی
ڕووكردووە پراكسیس ،بەاڵم هایدگەر بە پێچەوانەوە دەیویست زانكۆ لەو دابەزاندنەی
ئاستەكەی بپارێزێت و هاوكات فەلسەفە بەسەر زانستە تایبەتییەكاندا سەروەر
بكاتەوە .هایدگەر تەنانەت ئەو دەمەش لەو بڕوایەدا بوو ،كە تێگەیشتنی ئامڕازی
لە زانست دەبێت بە هۆیەك بۆ ڕووتاندنەوەیەكی كارەساتاویی مرۆڤ و سروشت،
ڕووتاندنەوەیەك كە تەنیا لە الیەن بەرژەوەندیی ئابوورییەوە دیاریكراوە .بەاڵم مرۆ
دەتوانێت بە شۆڕشی بەردەوام بەرهەڵستیی ئەو جۆرە تێگەیشتنە بكات .لە بنەڕەتدا
هەر ئەم شۆڕشە بەردەوامە بوو كە هایدگەر دەیویست لە هزری خۆیدا ڕیالیزەی بكات.
بەاڵم تا ئەو كاتە كە ناسیۆنالسۆسیالیستییەكان جارێ دەسەاڵتیان نەسەندبوو،
فونكسیۆنێرەكانیان شۆڕشیان وەك ئەگەرێك دەبینی ،ئەوان لە مەبەستەكەی هایدگەر
تێگەیشتن و بەوە سەرزەنشتیان كرد كە گوایە ئەو ناسیۆنالسۆسیالیزمی تایبەتی
(پریڤات  -و) پیادە دەكات.
با بگەڕێینەوە بۆ فاكتە مێژووییەكان .ئایا چۆن هایدگەر بە سەرۆكی زانكۆ
هەڵبژێردرا؟ ئەو خۆی دەبێژێت :سەرۆكی پێشووی زانكۆ ،ڤیلهێلم فۆن موێلندۆرف،
پاش ماوەیەكی كورت لەو پۆستەدا لەسەر بڕیارێكی وەزیر كشاوەتەوە ،پاشان
پێكەوە لەتەك جێگری سەرۆكی زانكۆدا ،یۆزێف زاوەر ،داوایان لێكردووە ئەو پۆستە
وەربگرێت ،بەاڵم ئەو گومانی هەبووە ،چونكە زانیویەتی گەر ئەو پۆستە وەربگرێت،
ئەوسا ڕووبەڕووی دوو دژبەری خاوەن نفوز دەبێتەوە :نوێنەرانی «كۆن» و «نوێ».
مەبەستی هایدگەر لە «كۆن» زانستی ترادیسیۆنی و زانكۆیە ،بە قسەی خۆی گوایە
بەرگریكەرانی كۆن داكۆكییان لە پێشكەوتنی مەعریفەی زانستە تایبەتییەكان و
بەگەڕخستنی پراكتیكییانەی ئەو زانستانە كردووە ،هاوكات ئەوان لەو بڕوایەدا بوون
كە مەسەلە سەرچاوەییەكە ،واتا «تێگەیشتن لە بناغە كرۆكییەكان» ،تێگەیشتنێكی
«ئەبستراكتی فەلسەفەیی»یە و لەبەر ئەو هۆیە ڕەتیان كردۆتەوە ،نەك ئەنجامی
بدەن و «لەنێو ئەم ئەنجامدانەدا» ( )Vollzugبەزرێن .كەواتە ئەوە كە لە دیدی
زانستی ئاساییەوە ئەبستراكتە ،واتا پرسیار لەبارەی بوون (بێگومان لەو شێوەیەدا كە
هایدگەر لە «بوون و كات»دا كردی) ،بۆ هایدگەر بریتییە لە كۆنكرێت و پراكتیكێتی
وەك سەرجەم.
لەم جێیەدا كە هایدگەر ئەنگاژمۆی سیاسیی خۆی ڕووندەكاتەوە ،دەگەین بە
ستراتیژییەكەی ئەو لە هەڵگێڕانەوەی پێشبینییە باوەكاندا ،ستراتیژییەك كە ماوەیەكە
پێی ئاشنا بووین .تەنیا دەرەنجامی ئاوەژوو (دژەدەرئەنجام  -و) دەرفەت بۆ ناسینی
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ڕاستی دەڕەخسێنێت ،لەمەشەوە سەرەنجامێك دەكەوێتەوە :ئەوە كە سەرەتا بە
ڕاستی دادەنرێت ،ناڕاستییە و هەروەها بە پێچەوانەوە .هەر لێرەدایە ڕەگی بڕوای
هایدگەر بەوە كە بەگەڕخستنی پراكتیكیانەی مەعریفە دەبێت بە لەمپەر لە بەردەم
دیدێكی ڕاستەقینەدا بە ئاڕاستەی جیهان و خۆمان .بەاڵم هەروەها «نوێ» كە
وەك «زانستی سیاسی» (هایدگەر لە ئاوڕدانەوەیدا وای ناو دەنێت) دەردەكەوێت،
بەهەمانشێوە ڕاستی ناهەنگێوێت ،چونكە ئەمیش مەعریفە دەكات بە شتێكی شیاوی
بەگەڕخستن .كەواتە ڕۆشنە :مەبەستی هایدگەر لە واژەی «ئەنجامدان»(  )Vollzug
ئەوە نییە كە ئێمە بەگشتی لێی تێدەگەین ،واتا چاالكییەكە كە ڕووی نەكردۆتە
گەیشتن بە ئامانجێك ،بەڵكو ڕووی كردۆتە «چاالكبوون» (و چاالكمانەوە) ،كەواتە
ڕووی كردۆتە مانەوە-لە-بزووتندا بە بەردەوامی ،هەر ئەم هەڵوێستەشە كە پیشانی
دەدات وشكهەڵهاتنی باو ناڕاستییە.
هایدگەر ساڵی  1945بە سێ ئەرگومێنت ڕەوایەتییدا بە خۆكاندیدكردنی بۆ پۆستی
سەرۆكی زانكۆ :ئەو وایبینیوە «كە بزووتنەوەی بە دەسەاڵت گەیشتوو شیمانەیەك
بێت بۆ كۆكردنەوەی ناخەكیانەی گەل و نوێكردنەوەی ،هەروەها ڕێگەیەك بێت بۆ
قەدەری مێژوویی-خۆرئاوایی» ،جگە لەمە ئەو لە سەرۆكایەتیی زانكۆدا شیمانەیەكی
بۆ ئەوە بینیوە كە «سەرجەم هێزە بەتواناكان ،سەربەخۆ لە پابەندبوون بە پارت
و دۆكترینی پارتەوە ،بگەیەنرێن بە لێهزرین و نوێبوونەوە» ،هەروەها (سێیەم)
شیمانەیەكی بۆ ئەوە بینیوە «كە دەرفەت بڕەخسێت بۆ ئەوەی مرۆڤ بەرەنگاری
هاتنە پێشەوەی كەسانی ناشایستە و سەروەریی هەڕەشەكەری دەزگای پارت و
دۆكترینی پارت ببێتەوە«.
لە ئەرگومێنتی یەكەمدا دەردەكەوێت كە هایدگەر لە «بزووتنەوە»ی بەدەسەاڵت
گەیشتوو دەدوێت نەك لە پارت .بەڕاستی هایدگەر جیاوازی لە نێوان بزووتنەوە و
پارتدا دەكات .ئەو لەم ئەرگومێنتە و دەربڕینی درەنگتریدا وایدادەنێت كە بزووتنەوەكە
پاڵهێزێكی شۆڕشگێڕانەی هەیە و بەمەش لە پارت جیای دەكاتەوە .بەهەمانشێوە
كاتێك ئەو ساڵی  1953بۆ یەكەم جار موحازەرەكەی زەمێستەری هاوینەی 1935
(«رێبەرییەك بۆ مێتافیزیك»)ی باڵوكردەوە ،ڕستەیەكی ئابڕووبەری هێنایە نێویەوە،
كە تێیدا لە «مەزنیی ناخەكی و ڕاستیی بزووتنەوەكە» دەدوێت .ڕاینەر مارتن ساڵی
 1987گێڕایەوە كە ئەم ڕستەیە لە داڕشتنی سەرەتایی موحازەرەكەدا نەبووە و
هایدگەر لە كاتی باڵوكردنەوەیدا هێناویەتە نێویەوە.
لە ئەرگومێنتی دووەمدا دەردەكەوێت كە هایدگەر پارتی وەك شێوەی وشكهەڵهاتووی
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بزووتنەوەكە بینیوە .هایدگەر لێهزرین و نوێبوونەوە (كە بۆ ئەو واتای «شۆڕش»
دەگەیەنێت) بەرەنگاری پارت دەكاتەوە – پارت وەك فۆڕمی دامەزراوەیی هزر
(دۆكترین) .بەاڵم ئەمە دوو كۆنسەپتن كە بەزەحمەت دەخرێنە فۆڕمی دامەزراوەییەوە.
ئەوجا هایدگەر لە كۆتاییدا بە ئەرگومێنتی سێیەم لە «كەسانی ناشایستە» دەدوێت،
لێرەشدا پێدەچێت مەبەستی لە ئیرنست كرییك و ئالفرێد بۆیملەر بێت كە هەردووكیان
زەمیلی خۆی بوون و بۆ سەندنی نفووز لە پارتدا ڕكابەریی ئەویان دەكرد .جگە
لەمە هێندە مەزەنەیی نابێت گەر گریمانە بكەین كە هایدگەر لە شۆڕشی سیاسیدا
هەلێكی بینیوە بۆ ئەوەی پایەگایەكی مۆنۆپۆلی بە فەلسەفەكەی خۆی بدات .وەك
پشتگیرییەك بۆ ئەم گریمانەیە دەتوانین ئەو كۆنسەپتەی ئەكادیمییەك بە نموونە
وەربگرین كە هایدگەر دایدەنێت بۆ ئەوەی لەو ئەكادیمییەدا بەگوێرەی ڕێسا ڕاهێنانی
هزری (واتا هایدگەری) بە سەرجەم مامۆستایانی زانكۆ بكرێت .بەاڵم ئەم پرۆژەیە،
هاوشێوەی پۆستی سەرۆكی زانكۆ ،شكستی هێنا.
سەرەنجامی توێژینەوەكانی ئۆت جیاوازن لەوە كە هایدگەر سەبارەت بە كاتی پێش
هەڵبژاردنەكە دەیگێڕێتەوە .بەم پێیە هیچ ڕاست نییە كە ڤیلهێلم فۆن موێلندۆرف ،كە
پێش هایدگەر سەرۆكی زانكۆ بوو ،لەسەر داوای وەزیر وازی لە پۆستەكەی هێنابێت،
بە پێچەوانەوە ،ئەو كە مەیلی بۆ سۆسیال دیموكراتی هەبوو ،لە پۆستەكەی كشایەوە،
چونكە بە تێڕوانینە دیموكراتییەكانییەوە كەوتە ناكۆكییەوە لەتەك نازیەكاندا .نە
ئەو و نە یۆزێف زاوەر كە پێش ئەو سەرۆكی زانكۆ بوو ،داوایان لە هایدگەر كردووە
ببێت بە سەرۆكی زانكۆ .پەیوەند بەم كێشەیەوە زاوەر و ڤۆلفگانگ شادەڤالد كە
ناسیۆنالسۆسیالیستێكی بەبڕوا بوو ،گفتوگۆیەك دەكەن و زاوەر لەو گفتوگۆیەدا
گومانی خۆی لە گونجاویی هایدگەر بۆ ئەو پۆستە دەردەبڕێت ،چونكە ،وەك
زاوەر دەبێژێت ،هایدگەر جارێ هیچ ئەزموونێكی لە كاروبارەكانی بەڕێوەبەرایەتیدا
نییە ،بەاڵم بۆ شادەڤالد بەزۆریی ئەوە گرنگ بوو كە سەرۆكی نوێی زانكۆ خێرایی
بدایە بە دوو پالنی دانراو :یەكەم ئەوە كە لە بایەخی كەم دەكرایەوە و ناو دەنرا
«هاوفورمكردنی» زانكۆ ،دووەم دەركردنی زەمیلە «نا-ئاریەكان» .جگە لەمە چەند
زەمیلێكی هایدگەر كە بیروباوەڕی ناسیۆنالسۆسیالیستییان هەبوو ،بە ئەوپەڕی
تواناوە پشتگیریی خۆكاندیكردنەكەی ئەویان دەكرد .هەروەها گومان لەوە ناكرێت كە
هایدگەر چ بۆ فەلسەفەكەی و چ بۆ خودی خۆی هەوڵی دەدا بە نفووز بگات .لێرەدا
هاوكات دەشێت تەماحی ئەلفریدەی هاوسەری ( )1992-1893كە هەتا سەرەمەرگ
ناسیۆنالسۆسیالیستێكی بەبڕوا مایەوە ،ڕۆڵێكی گەورەی گێڕابێت.
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ئەوە بوو ئیتر هایدگەر بەگوێرەی پالن ،نزیكەی بە كۆی دەنگ ،هەڵبژێردرا بە سەرۆكی
زانكۆ .بەاڵم دەبێت لێرەدا تێبینییەك بدەین :پێش هەڵبژاردنەكە لە كۆی نەوەدوسێ
پڕۆفیسۆر سیازدەیان پۆستەكانیان بەگوێرەی یاسا ناسیۆنالسۆسیالیستییەكانی
ڕەگەز لێسەنرابۆوە .جگە لەمە زۆرینەی سێناتۆرەكان نەیاندەزانی كە هایدگەر مەیلی
بۆ نازییەكان هەیە .ئەوان بەئاشكرا هیوادار بوون كە ئەم فەیلەسوفە لە ئیجرای
ڕیشەییتر بیانپارێزێت .بەم شێوەیە هایدگەر بە ئامانجی خۆی گەیشت :ئێستا ناوی
خۆی نا «رابەر ڕێكتۆر» و وەك ئەم ڕابەرە هەنگاوی نا بۆ ئەوەی لەسەر پاژنەی
فەلسەفەكەی زانكۆ پینەبكات .یەكەم پرۆبەی ئەم هەنگاوەی بریتی بوو لە گۆتاردانی
دامەزراندنی بە سەرۆكی زانكۆ كە ناسراوە بە «گۆتاردانی ڕێكتۆرات» و 27ی مای
 1933پێشكەشی كرد – دوای ئەوە كە لە 1ی مای هەمان ساڵدا بوو بە ئەندامی
( NSDAPپارتی كرێكارانی ناسیۆنالسۆسیالیستیی ئەڵمانی(.
گۆتاردانی ڕێكتۆرات
دوای ئەوە كە هایدگەر بە سەرۆكی زانكۆی فرایبورگ هەڵبژێردرا ،گۆتارێكی
بەناونیشانی «خۆڕاگەیاندنی زانكۆی ئەڵمانی» پێشكەش كرد .لەم گۆتارەدا بەڕوونی
دەردەكەوێت ،كە ئامانجە فەلسەفەیی و سیاسییەكانی ئەو لەتەك ئەمانجەكانی شۆڕشی
ناسیۆنالسۆسیالیستیدا ،كە ئەو خۆی گریمانەی كردبوون ،یەكدەگرنەوە .لەم گۆتارەدا
ئەو سۆزە خەباتگێڕییە دەردەكەوێت كە ڤینفرید فرانتس دروست وەك «تاسە بۆ
دەستی پۆاڵیین و بەرپرسیاری» دیاریی كرد .گۆتارەكە پڕە لە ئاخافتن سەبارەت
بە خەبات ،پاڵەوانێتی ،قەدەر ،ویستی كرۆك ،سەختیی ڕاسپاردە هۆشەكییەكەمان،
هەروەها شێوەی مێژوو .ئێمە لێرەدا تێكەڵێكی تایبەتی لە بانگەوازی چاالكیگەرایی
و خۆخستنە ژێر قەدەر دەبینین ،ئەمەش لەو شێوەیەدا كە لە «بوون و كات»ـەوە
وەك هاوكاتێتیی «میزاج» و «فڕێدراوی» دەیناسین.
وەك لوێڤیت ئاگامەندانە گۆتی ،ئەم بریسكانەوە تایبەتییە لە نێوان دروشمی
خەباتگێڕی و ڕاڤەی پێشسۆكراتیانەدا سەرەنجامێكی ئەوتۆی خستەوە كە ئیتر دوای
ئەوەی مرۆ گوێی لە گۆتارەكە گرتبوو ،نەیدەزانی داخۆ بۆ ماڵەوە بڕواتەوە بۆ ئەوەی
پێشسۆكراتییەكان بخوێنێتەوە ،یان بچێتە ڕیزی ماڕشی ئێس-ئا-وە (.)SA
گۆتاردانی ڕێكتۆرات تا ڕادەیەك ئیلهام لە «پۆلیتێیا»ی پالتۆن هەڵدەهێنجێت.
هایدگەر هاوشێوەی پالتۆن سێ گرووپ لەنێو دەوڵەتدا جیادەكاتەوە .لە دەوڵەتدا ئەو
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كەسانە هەن كە «خزمەتی سەربازی» ،هەروەها كەسانی دیكە هەن كە «خزمەتی
كار» و كەسانی دیكەش هەن كە «خزمەتی زانین» بەجێدەگەیەنن .ئەم سێ گرووپە
گەرەكە «لە بنەڕەتدا یەك هێزی فۆڕمینەر» پێكبهێنن .بەاڵم هیچ گومانی تێدا
نییە ،ئەو كەسانە كە «خزمەتی زانین» بەجێدەگەیەنن ،لە لوتكەدان .بێگومان
ئەم تێڕوانینە واتایەكی ئەوتۆ ناگەیەنێت كە گوایە هایدگەر داوای حوكمداریی
فەیلەسوفەكان بكات ،بە پێچەوانەوە ڕابەرییەكەی ئەوان ناڕاستەوخۆیە ،ڕابەرییەكی
هۆشەكییە« ،هۆشەكێتیـ»ش بۆ هایدگەر شتێكی سرەوتوو نییە ،ئەبستراكت نییە،
یان لە هەقیقەت دابڕێنراو نییە ،بە پێچەوانەوە زەبرمەندە .ئاشكرایە كە هایدگەر لە
گۆتاردانی ڕێكتۆراتدا بەزۆریی لە كولتوور دەدوێت نەك لە كاری ڕۆژانەی سیاسی ،ئێمە
دەبێت هەر لەم مەغزایەشدا لە پێشبینیی ساویلكانەی ئەو تێبگەین كە گوایە بتوانێت
«رابەریی ڕابەر (هیتلەر – و) بكات» .هایدگەر ڕاڤەیەكی «لێچواندنی ئەشكەوت»ی
پالتۆنی كرد و تێیدا جەخت دەكات كە بەرزكردنەوەی داواكاری بۆ ڕابەرایەتییەكی بەو
چەشنە واتایەكی ئەوتۆ ناگەیەنێت «كە گوایە گەرەك بێت پڕۆفیسۆرەكانی فەلسەفە
ببن بە كانسلەر ،ئاخر ئەمە هەر لە سەرەتاوە نەكبەتی دەهێنێت ،بە پێچەوانەوە ئەو
واتایە دەگەیەنێت كە دەبێت مرۆڤانی هەڵگری دەسەاڵتی دەوڵەت فەلسەفێنەر بن».
گەڕانەوە بۆ پالتۆن و مێژووی فەلسەفە پیشانی دەدات كە هایدگەر چ واتایەكی بە
«مێژووێتی» دەدا« .مێژووێتی» دەرفەتی بۆ دەڕەخساند كە لە بەردەم جەماوەرێكی
فراواندا تێزەكەی خۆی لەمەڕ «سەرەتا»ی لەدەستچوو ڕابگەیەنێت .بەهۆی سەرەتای
لەدەستچووەوە بوو كە دەرفەت بۆ «خوێندنەوەی كریستیانی-كاتۆلیكیانەی جیهان»
و «هزری ماتماتیكی-تەكنیكی» ڕەخسا سەركەوتن بەدەستبهێنن .كەواتە ئێمە دەبێت
سەرلەنوێ هەوڵ بۆ ئەم سەرەتا نەهەنگێوتووە بدەینەوە ،دەبێت «خۆمان بخەینە ژێر
دەسەاڵتی «سەرەتا» ی هۆشەكی-مێژووییمانەوە» .بێگومان سەرەتا لە پشتمانەوە
نییە ،بەڵكو لە پێشمانەوەیە .هایدگەر بۆ ئەم جۆرە هەوڵدانە ڕەوانبێژییەكی بەهێز و
تا ڕادەیەك دوواتایی بەگەڕ دەخات :ڕەوانبێژیی ویستن ،خەبات ،زەروورە ،قەدەر و
گوێرایەڵی« .تەنیا گەر ئێمە بە بڕواوە گوێرایەڵی ئەو قەدەرە دوورە ببین ،ئەویش بۆ
ئەوەی سەرلەنوێ مەزنیی سەرەتا دەستگیربكەینەوە ،ئەوسا زانست بۆ ئێمە دەبێت
بە ناخەكیترین زەروورەی دازاین» .كۆتایی ئەم گۆتاردانە بریتییە لە وەرگێڕانی
بڕگەیەكی «پۆلیتێیا»ی پالتۆن كە ماوەیەكە بە ناوبانگ گەیشتووە« :سەرجەم
مەزنی لە هەڵمەتدایە» ( .)9 d 497ئەم وەرگێڕانە جێی گومانە ،بەاڵم گەر هایدگەر
ئەم بڕگەیەی دروست وەربگێڕایە ،ئەوسا بەدڵی نازییەكان نەدەبوو ،بە پێچەوانەوە
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وشەی هەڵمەت زۆر چاك بەو كەشە پاڵەوانییە دەگونجا كە ئەو دەیویست هۆشسامی
خۆی بۆ دەرببڕێت.
هایدگەر ویستی بە گەڕانەوە بۆ گریكەكان و جەختكردن لە واتای مێژووێتی و
سەرەتا پیشانی نازییەكانی بدات كە هزری ئەو پێیدەكرێت پشتیوانی و ڕابەرایەتیی
مەبەستە شۆڕشگێڕییەكانی ئەوان بكات ،بەاڵم پێدەچێت ئەم هەوڵەی بۆ ئەوان
سووڕهێنەر بووبێت .بە پێچەوانەی ئەم هەوڵەوە ،زۆر دەربڕینی هایدگەر لەكاتی
سەرۆكایەتییەكەیدا (ئەپریلی  1933هەتا ئەپریلی  )1934بەڕوونی لەنێو كۆنتێكستی
سیاسەتی ڕۆژان��ەدا بوون .ئەو بۆ نموونە لە گۆتاردانێكی سەرەتای زەمێستەری
زستانەی 1933/34دا دەبێژێت« :رێنمایی هزری و «ئیدێ» ڕێسای بوونی ئێوە نین،
تەنیا خودی ڕابەر (هیتلەر – و) بریتییە (  )istلە هەقیقەتی ئەمڕۆ و ئایندەی
ئەڵمانی و یاسای (ئەو هەقیقەتە –و)» .هایدگەر تەنانەت دوای شكستهێنانی وەك
سەرۆكی زانكۆ و هیوابڕكردنی لە الیەن ڕژێمی نازییەوە ،هێشتا هەر سوور بوو لەسەر
داواكارییە شۆڕشگێڕییەكەی .لە موحازەرەی «لۆگیك و پرسیار سەبارەت بە كرۆكی
زمان»دا كە زەمێستەری هاوینەی  1934خوێندییەوە (هایدگەر بۆ ئەو زەمێستەرە
پالنی بۆ خوێندنەوەی موحازەیەكی دیكە لەبارەی «دەوڵەت و زانست» دانابوو ،بەاڵم
وازی لەم مەبەستە هێنا و ئەم موحازەرەیەی لەبریی ئەو دانا) دەبێژێت:
«هەڵەیە گەر بگۆترێت لە زانكۆی ئەڵمانیدا ڕێئەكسیۆن (هەڵوێستی پاشڤەرو  -و)
هەیە .هیچ ڕێئەكسیۆنێك نییە ،چونكە هیچ وەرچەرخانێك (شۆڕشێك) لێرە نییە،
ئەمیش بۆیە لێرە نییە ،چونكە مرۆ هێشتا تێنەگەیشتووە لەكوێوە دەستپێبكات .جگە
لەمە هەندێك كەس بە هیچ شێوەیەك شۆڕشیان ناوێت؛ ئاخر پێدەچێت دەربكەوێت
كە ئەوان لەو حاڵەتەدا ئەوپەڕی زیادەن».
مەبەستی هایدگەر لە «هەندێك كەس» كادیرەكانی پارت و ئەو زەمیالنەیە كە
پالنە ڕیشەییەكانی ئەویان بۆ هاوفۆڕمكردنی زانكۆ ڕەتدەكردەوە .پێدەچێت ئەوان
وەك «زیادە» دەربكەون ،گەر هاتوو سەرەڕای هەموو شتێك شۆڕشی ڕاستەقینەی
ناسیۆنالسۆسیالیستی ڕوویبدایە ،كە ئاشكرایە ئەو ،بەگوێرەی بۆچوونی نەگۆڕی،
خۆی لە لوتكەی ئەو شۆڕشەدا دەبینی .هەروەها كاتێك هایدگەر لە «دەستپێكردن»
دەدوێت ،ئەوا لێرەدا پێكەوەلكاندنی شۆڕشی سیاسی و فەلسەفەیی پیشان دەدات.
لە فراگمێنتی 53ی هێراكلیتێسدا دەگۆترێت ،كە شەڕ باوكی سەرجەم شتەكانە ،بەاڵم
هایدگەر پابەند بە ڕاڤەی ئەم فراگمێنتەوە دەبێژێت« :گەر ئێمە گوێمان بۆ ئەم
سەرەتا گریكییە هەڵبخەینەوە ،ئەوا ئەمە هەوەس یان نەریتێكی زانایانە نییە ،بەڵكو
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«قووڵترین زەروورە»ی لێرەبوونی ئەڵمانیمانە ،واتا :فێرببین تێبگەین كە ئەو سەرەتا
مەزنەی لێرەبوونمان بەسەر ئێمەدا بۆ پێش خۆمان فڕێدراوە وەك ئەوەیەك كە
گەرەكە پێیبگەینەوە ،بێگومان نەك بۆ ئەوەی تەكمیلەی گریكایەتی بكەین ،نەخێر،
بەڵكو بۆ ئەوەی شیمانە بناغەییەكانی ڕەچەڵەكی هەرە جەرمانێتیمان هەڵبەێنجین و
بە دەسەاڵتی بگەیەنین».
«سەرەتا» نەك تەنیا لێرە ،بەڵكو بەگشتی وشەی كلیلییە بۆ تێگەیشتن لە هزری
هایدگەر .هیچ پێویست نییە هەوڵ بدەین بەرەو پێش بڕۆین (ئەمە بریتی دەبێت
لە پێشكەوتن ،لە مۆدێرنە) ،بەڵكو گەرەكە بەرەو سەرەتا بگەڕێینەوە :بەرەو ئەو
سەرەتایە كە گریكەكان لە ئەزموونكردنی بووندا ئەنجامیاندا  -جا گەرچی بێگومان لە
هزردا نەیانكرد .بەاڵم ڕاسپاردەكە بۆ بەدیهێنانی ئەم سەرەتایە ،لە ڕووی فەلسەفەییەوە
كەمێك ئاڵوزكاوترە ،چونكە هایدگەر دەیەوێت بەردەوامی بەم هزرینەی سەرەتا بدات،
واتا دەبێت ئەم سەرەتایە هەموو ساتێك بەزرێنرێت .سەرەتا كە (وەك لەدەستچوو)
لەپشتمانەوەیە ،هەروەها ئەو سەرەتایە كە (وەك ئەرك) لە بەردەمماندایە ،لەنێو
هەموو «ئێستا»یەكدا لێرەیە .ئێمە الیەنی كەم ئەو كاتە كە «خۆیی»ن ،ئیتر
«سەرەتایین» .هەموو فەیلەسوفەكان ،بێگومان گەر ڕەسەن بن ،سەرەتاگرن و
هەر ئاوها دەمێننەوە .گەرچی هایدگەر دوای كشانەوەی لە پۆستی سەرۆكی زانكۆ
بەناكامی ڕوو لە پارت وەردەگێڕێت ،بەاڵم ئەو هێشتا هەر ڕەخنە لە پارت دەگرێت كە
گوایە دەستپێكردنێكی هێناوەتە گۆڕێ نەك سەرەتایەك.
هایدگەر دوای شكستهێنانی لە پۆستی سەرۆكی زانكۆ ،بەتوندی ڕەخنەی لە
ئیدێكانی ناسیۆنالسۆسیالیزم دەگرت و ڕەخنەكانی دەمەوەرییان پێوە دیاربوو .ئەو
لە موحازەرەكانیدا لەبارەی هوێلدەرلین و نیتچە ،كە نازیەكان كردبوویانن بە داشی
تاشراوی ئیدیۆلۆژیانەی خۆیان ،پیشانی دەدات كە ئەم ئاوەژووكردنەوە ئیدیۆلۆژییانە
چەند بێبنجن .بە هەر حاڵ ،هایدگەر لە مەسەلەی هوێلدەرلیندا خۆیشی فریو دەدات،
ئەویش بەوە كە پەیوەندییەكی تایبەتی لەنێوان خۆی و هوێلدەرلیندا دیاری دەكات:
ئاماژە بۆ ئەوە دەدات كە باپیری لەكاتی سەرهەڵدانی «سروودی ئیستەر» (ئیستەر
ناوە گریكییەكەی ڕووباری دۆناوە) و «ی��ادەوەری»ی هوێلدەرلیندا ،لە دۆناوتال
هاتۆتە جیهانەوە .ئەوجا هایدگەر بە ئاوڕدانەوەی لە پۆستی سەرۆكی زانكۆ دەگات
بەم تێڕوانینە تاڵە:
«بۆ من دوو تیر ،خەریكبوون لەتەك بڕوابووندا بە ڕەچەڵەك و شكستی پۆستی
سەرۆكی زانكۆ ،ئەوەندە قووڵن كە دەبێت برینەكانیان بەڕاستی ساڕێژ بكرێن».
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هیچ گومانی تێدا نییە كە ڕەوانبێژییەكەی هایدگەر لە  1933بۆ  1934بەبێ كەلێن
گونجابوو بە ژارگۆنی نازییەكان ،ئەو تەنانەت درەنگتریش بەسووكی لە جوولەكە دەدوا.
بەاڵم سەرباری ئەمە دەبێت جەخت لە هەقیقەتێك بكەین :ئەو لە پرسیاری شیمانەی
وەرگێڕانی فەلسەفەكەیدا بۆ سیاسەتی پارت بوو بە قوربانیی بەهەڵەتێگەیشتنێك
لەالیەن خودی خۆیەوە .هایدگەر باوەڕی دەكرد ،گەر لە ئەرێنییەكەی بۆ شۆڕشی
ناسیۆنالسۆسیالیستی پاشگەز ببێتەوە ،ئەوسا خیانەتی لە داواكارییە شۆڕشگێڕییەكەی
هزری خۆی كردووە ،بەاڵم لێرەدا ئەو هەقیقەتەی نەبینی كە پارت تەقەالی بۆ ئامرازاندنی
بێجلەوی مەعریفەكانمان دەدا ،ئەمەش لە بنەڕەتدا بەتەواوی ئەوە بوو كە هایدگەر
وەك لەبیرچوونەوەی بوون كردبووی بە بابەتی ڕەخنەكەی لە پێشسۆكراتییەكان.
كەواتە لەو ساتەدا كە هایدگەر وای بۆچوو ،ئەو دەتوانێت و دەبێت هزری خۆی بخاتە
خزمەتی پارتەوە ،فرەتوێژییەكەی هزری خۆی لەبیرچۆوە :ئەو هزرە كە تاكە ئەركی
ڕێگرتن بوو لە كورتكردنەوەی هزر بۆ سەر ئاستی دووبەشاندنی دروست /هەڵە،
پارت/دژە-پارت .گەر ئەو لە ئەنگاژمۆ نازییەكەی پاشگەز ببوایەتەوە ،ئەوا بەو كارە
(ئەمە بەڕاستی مایەی تەوسە) تێڕوانینە بنەڕەتییەكەی خۆی بەتەواوی ڕزگار دەكرد،
بەاڵم ئەو كاتێك دەیتوانی خۆی لە قەرەی ئەم داواكارییە بدات ،گەر بەرانبەر بە
هەڵوێستە سیاسییەكانیشی هەمان ئەو هەڵوێستە ڕەخنەییەی هەبووایە كە بەرانبەر
بە ڕوانگە فەلسەفەییەكانی خۆی وەریگرتبوو.
بۆچی هایدگەر وەك سەرۆكی زانكۆ شكستی هێنا؟
شكستەێنانی هایدگەر وەك سەرۆكی زانكۆ چەند هۆیەكی هەیە ،بەاڵم ئەو خۆی
گرنگترین هۆیە .ئەو بە چاالكییە بێئەندازەكەی بۆ هاوفۆڕمكردنی زانكۆی فرایبورگ
تەنانەت پێش دەرچوونی یاسای پابەند بەو مەبەستەوە ،زۆر پڕۆفیسۆری كۆنسەرڤاتیڤ
و لیبرالی تووڕەكرد .جگە لەمە هایدگەر تەنانەت وێڕای ب��ەرواری كۆنفرانسێكی
ڕێكتۆران بەو ئامانجە ناوبراوەی سەرەوە تەزویر بكات .هەر چۆنێك بێت ،زۆرینەی
پڕۆفیسۆرەكان هەڵوێستێكی گوماناویی بەرانبەر بە ناسیۆنالسۆسیالیزم و بەمەش
بەرانبەر بە یەكگرتنەوەی هایدگەر لەتەك ئەودا وەرگرتبوو – جا گەرچی هیچ
بەرهەڵستییەكیان دژی لەكارخستنی زەمیلی جوولەكە و زۆر كرداری شەرمەزارانەی
دیكەی وەك سووتاندنی كتێب نەنواند .هایدگەر بەبێ قبووڵكردنی هیچ ڕێگەچارەیەكی
نێوانی هەوڵی دەدا فێرخوازان لە سەمینار و موحازەرەكان بهێنێتە دەرەوە و ئەركی
ڕاهێنانی سەربازی و خزمەتی كاریان بەسەردا بسەپێنێت ،بەاڵم ئەم هەوڵەی لە
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الیەن زۆر زەمیلییەوە نزم دەنرخێنرا .بەتایبەتی وانەبێژانی كۆلێژی پزیشكی كارێكی
ڕێكخراوی نێو البۆریان هەبوو و بۆیە هەستیان دەكرد كە پێگەیاندنی فێرخوازەكانیان
بەڕاستی لە مەترسیدایە.
هەر چۆنێك بێت ،شكستهێنانی هایدگەر وەك سەرۆكی زانكۆ ناگەڕێتەوە بۆ ئەو
هۆیانە كە ئەو لە «»Tatsachen und Gedankenدا دیارییان دەكات .ئەو
گۆتی ،كە گوایە وەزیر داوای كردووە هەردوو ڕاگر موێلندۆرف و ڤۆلف لە پۆستەكانیان
البدات ،بەاڵم ئەو گوێرایەڵیی وەزیری نەكردووە و لەبەر ئەم هۆیە لە پۆستەكەی
كشاوەتەوە .ئەمە ڕاست نییە .لە حاڵەتی ئێریك ڤۆلفدا بەڕاستی بەگوێی هایدگەردا
درا لە پۆستەكەی الیبدات ،بەاڵم ئەمە نەك لەبەر هۆی سیاسی .ڤۆلف ئەو دەمە،
جیاواز لە سەردەمی درەنگتر ،بە باوەڕ ناسیۆنالسۆسیالیست و الیەنگرێكی دڵسۆزی
هیتلەر بوو ،بۆیە بۆ وەزارەت هیچ هۆیەك لەگۆڕێدا نەبوو تاكو لەدژی ئەو هەنگاو
بنێت ،بە پێچەوانەوە :ڤۆلف تەقەالیەكی زۆریدا بۆ ئەوەی كۆلێژی یاسا بەگوێرەی
پرەنسیپی ڕابەر (هیتلەر –و) ڕێكبخات ،بەاڵم ئەمە كارێك بوو كە زۆر زەمیلی وەك
تێپەڕین لە سنوور دەیاننرخاند ،بۆیە ڤۆلف متمانەی ئەوانی لەدەستدا و چیدی لە
زانكۆ شیاوی هێشتنەوە نەبوو.
ئایا فەلسەفەی هایدگەر ناسیۆنالسۆسیالیستییە؟
وەك بیستمان ،ئێمانوێل فایێ دەبێژێت« :بەڵێ» .بە تێڕوانینی ئەو یەك تاكە
تێكستی هایدگەر نییە كە ناسیۆنالسۆسیالیستی نەبێت .پێش فایێ توێژەرانی وەك
فاریاس ،شنێبێرگەر و ئێبەلینگ هەمان تێڕوانینیان هەبوو .بەاڵم نووسەرانی كتێبی
« »Heidegger à plus forte raisonدەبێژن« :نەخێر» .زۆر نووسەری
دیكەی فەڕەنسی هەمان تێڕوانینیان هەیە ،بەاڵم هەموویان ،لەوانە ژۆ بوفرێت،
ناتوانن بەسەركەوتوویی بەرگری لە خۆیان بكەن دژی ئەو ڕەخنەیە كە گوایە ئەوان
ڕێڤیزیۆنیستی توندڕاستڕەون .هەروەها نووسەرانی ئەڵمانیی وەك ڤییت و پوێگەلەر
هەمان تێڕوانینیان هەیە.
گەر ئێمە بمانەوێت «ئەرێ»یەك یان «نەرێ»یەك ڕوونبكەینەوە ،ئەوا دەبێت لە
خۆمان بپرسین كە داخۆ یەكگرتنەوەیەك لەنێوان فەلسەفەی هایدگەر و ئیدیۆلۆژیی
ناسیۆنالسۆسیالیزمدا هەبێت و گەر وا بێت ،ئەوا داخۆ ئەو یەكگرتنەوەیە كامە بێت.
ئەمیان بەتایبەتی بۆ كاتی نێوان پۆستی سەرۆكی زانكۆ گرنگە و هێندە ئاسان دیاری
ناكرێت ،چونكە لە سەرەتای دەسەاڵتی نازییەكاندا زۆر جەرەیانی جیاواز و ناكۆكیی
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سەخت سەبارەت بە ڕێبازی ڕاستەقینەی پارت لەگۆڕێدا بوون .با پەیوەند بەمەوە
تەنیا بیر لە فراكسیۆنی ناسیۆنال-شۆڕشگێڕ بكەینەوە كە هەردوو برا ئۆتۆ شتراسەر
و گرێگۆر شتراسەر ڕابەرایەتییان دەكرد و ساڵی  1934بەهۆی كوشتنی ئێرنست بوێم
و ڕابەرانی دیكەی ئێس-ئا-وە تێكشكێنرا.
ئێمە دەتوانین بەئاسانی دوو پایە دیاری بكەین كە ناسیۆنالسۆسیالیزم لەسەریان
وەستابوو و گرنگن بۆ ساغكردنەوەی یەكگرتنەوە و جیاوازیی نێوان هایدگەر و
ناسیۆنالسۆسیالیزم :پرەنسیپی ڕابەر و ڕەگەزگەرایی .بنەمایەكی سێیەم بریتییە لە
پەیوەندی بە زانستەوە ،بنەمایەكی چوارەم كە گەرەكە ڕووی تێبكرێت ،پرسیارە
لەبارەی تێگەی شۆڕش الی هایدگەر و لە ئیدیۆلۆژیی نازییەكاندا.
 )1پرەنسیپی ڕابەر :ئێمە لەم بنەمایەدا یەكسەر دەگەین بە جیاوازی لەنێوان ئەگەرە
فەلسەفەیی و كەسی-سیاسییەكانی هایدگەردا .ئەو لە «پ��رۆژەی سەرۆكایەتیی
زانكۆ»دا بەڕوونی داوای ڕابەرایەتیی كرد ،ئەو تەواو سەرسام بوو بە هیتلەر ،ئەمە
تەنانەت ماوەیەكی زۆر پاش شكستهێنانەكەی .بەاڵم ئەم ئەرێنییە سیاسییەی «پیاوی
بەهێز» بە فەلسەفەی هایدگەر ناگونجێت .دازاین لە «بوون و كات»دا ،بێگومان
گەر ئەو خۆیی  /ڕەسەن ( )authentischبێت ،نەك تەنیا «پرۆژە»یە ،بەڵكو
هەروەها «فڕێدراوی»یە ،كەواتە بە هیچ شێوەیەك سەربەخۆ نییە .ئەوجا« :دازاین»
لە «بوون و كات»دا وەك تاكەكەسی «مۆدێرن» ،ئۆتۆنوم ،شیاوی لێتێگەیشتن
نییە ،بەڵكو دەبێت تەنیا وەك پرسیاركردن لەبارەی مەغزای بوون لێی تێبگەین،
جگە لەمە «بوون و كات» هیچ دەسوێژێك بۆ شرۆڤەی كۆمەاڵیەتی و سیاسی ناخاتە
بەردەم .سەبارەت بەم كێشەیە نابێت ئەو تێكستانە لەخشتەمان بەرن كە لە زۆرگە
و لەتەكبوون دەدوێن ،بە پێچەوانەوە ئەو تێكستانە بەتایبەتی پیشانی دەدەن،
كە كێشەی هایدگەر پرسیاركردنی سۆسیال و سیاسی نییە ،بەڵكو ئامانجی ئەو
ڕوونكردنەوەی ترانسێندێنسە .هایدگەر لەگەڵ «وەرچەرخان»دا ،هەروەها بەدووی
ئەودا ،بوون و هیچ ،ڕاستی و ناڕاستی ،هاوتا دادەنێت .سەرجەمی دژبەرییەكان
بەردەوام بە یەكتری دەبن .شۆڕش بەردەوامیی پێدەدرێت .نە ()rock bottom
ێك لە ڕووی تیۆری و نە بااڵترین دامەزراوەیەك لە ڕووی پراكتیكییەوە هەیە .كەواتە
لەوێدا نە جێی ڕابەر و نە جێی ئێتیكێك دەبێتەوە ،بەڵێ بە هیچ شێوەیەك ناشێت
لەژێر ئەم مەرجەدا گۆڕان بە ئێتیك بدرێت.
 )2ڕەگەزگەرایی :ئێمە دەتوانین لە مەسەلەی ڕەگەزگەراییدا هاوڕابین لەتەك مارتندا
( )1987و ببێژین ،كە هیچ یەكگرتنەوەیەك لەنێوان ڕەگەزگەرایی بیۆلۆژیانەی
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ناسیۆنالسۆسیالیزم و ئەنتیسامێتیی كولتووریانەی هایدگەردا نییە .ئەو ڕووبەرە
كە هایدگەر لەسەری دەبزوا ،ڕووبەری كولتوور بوو .كێشەی ئەو بریتی نەبوو لە
«سروشت» یان لە هەر جۆرێكی ماتەریالیزم ،بەڵكو بریتی بوو لە «Wesen
 /ڤێزن»ی (كرۆكی) مرۆڤ .ئێمە دەبێت ئەم ڤێزنە وەك ڤێرب( ،)Verbوەك
كراوەیی بۆ بوون ،وەربگرین .هایدگەر هەمیشە لەنوێوە جەخت دەكات ،كە كۆئەندامی
ئاژەڵ شتێكی تەواو جیاوازە لە لەشی مرۆڤ .ئەو دەبێژێت ،كە تێڕوانینی ترادیسیۆنی
سەبارەت بە مرۆڤ وەك ئاژەڵی ئاوەزمەند نزمنرخاندنێكی پڕمەترسیی مرۆڤە.
هایدگەر ئەو دەمە و درەنگتریش زۆر دوور بوو لەوە كە مرۆڤ بۆ سەر ئاستی
«سروشت» كورتبكاتەوە ،ئەو هەروەها هەرگیز بیۆلۆژیانە لە «گەل» نەدەهزرا،
بەڵكو كولتووریانە .ئەڵمانەكان  /دۆیچەكان (بەاڵم لە ڕاستیدا تەنیا ئەلەمانەكان)
میراتگری ڕاستەقینەی گریكەكانن.
بێگومان ئەوە جەختە كە هایدگەر هەڵوێستی ئەنتیسامیانەی هەبوو ،بەاڵم پێویستە
لەم كۆنتێكستەدا ئاماژە بۆ هەقیقەتێك بدەین :ئەو لەو ماوەیەدا كە سەرۆكی زانكۆ
بوو ،لە الیەك پشتی فێرخوازان و زەمیلی جوولەكەی گرت ،لەوانە ڤێنەر برۆك كە
هاوكاری زانستیی خۆی بوو ،بەاڵم ئەو لە الیەكی دیكەوە بەبێ هۆ خیانەتی لە
زەمیلی دیكەی خۆی كرد ،بۆ نموونە لە باومگارتن و شتاودیگەر .هەروەها (یان
سەرلەنوێ) ئەو ساڵی  1950سكااڵی كرد لە دەست ژم��ارەی زۆری پڕۆفیسۆری
جوولەكە ،كە سەرلەنوێ لە زانكۆكاندا كاری وانەبێژییان دەكرد .كەواتە لەمەوە
وێنەیەكی سەرجەمییانە دەكەوێتەوە ،بەاڵم هیچ شیمانەیەك نییە بۆ ئەوە كە ئەم
ئەنتیسامێتییە كولتوورییەی هایدگەر بخزێنرێتە نێو فەلسەفەكەیەوە.
 )3زانست ،تەكنیك ،سیاسەتی زانكۆیی :ئێمە دەتوانین ببێژین كە هایدگەر لە «بوون
كات»دا ،لەپاڵ هەندێك داواكاریدا ،ئەم داواكارییەی بەرزكردەوە :پێویستە فەلسەفە
سەرلەنوێ ڕێنوماكانی توێژینەوە و فێركاری دیاری بكات .بە دیدی ئەو فەلسەفە
ئەم سەروەرییەی لەدەستداوە ،چونكە زانستەكان ،بەتایبەتی زانستە تەكنیكییەكان،
سەركەوتنی یەكجار مەزنیان لە چارەسەری كێشە پراكتیكییەكاندا بەدیهێناوە و
دەتوانن ئەو سەركەوتنانەیان پیشان بدەن ،بەم ڕێیەشەوە فەلسەفە و زانستە
كولتوورییەكان خزاونەتە پشتەوە .سەرەنجامی ئەم پاشەكشەیەی فەلسەفە ئەوەیە
كە هەموو شتێك دەخرێتە ژێر فەرمانی بەگەڕخستن و ئەنجامخوازی و بەكارهێنانەوە.
ئەمەش بەواتای :ئەوە كە بەڕاستی لە ژیاندا گرنگە و بریتییە لە پەیوەندیی مرۆڤ
بە خۆی و بوونەوە ،لە بەردید بزر دەبێت .بێگومان ئەم گۆڕانە نوێ نییە ،تەنانەت
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پارمێنیدێس و هێراكلیتێس ڕێیاندا لە تاكە پرسیاری ڕاستەقینەی فەلسەفە كە
پرسیارە لەبارەی بوون ،دووربخرێنەوە ،ئەوانیش ڕێیاندا لە بەردەم بەگەڕخستنی
مەعریفەكاندا لەخشتەببرێن و بەمەش ،بەبێئەوەی لێی بەئاگابن ،پرسیاریان لەبارەی
بوون نەكرد ،بەڵكو لەبارەی بوونەوەر كردیان .ئەم بەهەڵەداچوونە مێژووی خۆرئاوای
بە شێوەیەكی كارەساتاوی دیاری كرد.
بەدیدی هایدگەر نەشیاوە ئەو مەعریفانە كە بەگەڕدەخرێن ،وەك ڕاستی بناسێنرێن،
بەڵكو لە هەموو حاڵەتێكدا وەك دروست (صحیح) شیاوی ناساندنن ،ئەوان بوون
بە دەسوێژ بۆ مەبەست .مەسەلەكە تەنیا كاراییە .تەكنیك و تەكنۆلۆژیای مۆدێرن
بریتین لە لوتكەی ئەم گۆڕانە و نەك تەنیا بەهەڵەماندا دەبەن ،بەڵكو تەنانەت ئەم
بەهەڵەدابردنە دەشارنەوە .هایدگەر لە سییەكانیشدا ئەم ڕەخنە جووتەنییەی لە
تەكنیك كرد بە پرۆژە و لە پەنجاكاندا ئاگامەندانە لە كایەی تەكنۆلۆژیای جینەكاندا
بەگەڕیخست.
ئێمە تێناگەین چۆن هایدگەر توانیی وای دابنێت (هانا ئارنت ئاماژەی بۆ ئەمە داوە) كە
ناسیۆنالسۆسیالیزم هاوخەباتێتی لەدژی تەكنیك و تەكنۆلۆژیا ،بەمەش بزووتنەوەیەكە
لەدژی سەروەریی مسیبەتییانەی هزری كەڵكخوازی .ئایا چۆن ئەم چەوتنرخاندنە
پڕمەترسییە ،ئەم هاوهەڵوێستییە وەهمییە هاتە ئ��اراوە؟ وەاڵمی ئەم پرسیارە،
هاوشێوەی توێژینەوە لە هۆكارەكانی وێنەدانەوە (پرۆێكسیۆن) ،مەزەنەییە .هەڵە
نییە گەر ئەم گریمانەیە بكەین :نازییەكان ڕەوانبێژییەكی تایبەتمەندیان بەگەڕخست
و تێیدا بە خوو و نەرێتی گەرمانییەكان و ترادیسیۆنی میللیی ناوچەكانیاندا هەڵدەدا،
ئەوەش بۆ هایدگەر ڕاستاندنی هەڵوێستەكەی خۆی بوو :بەرزنرخاندنی ئەلەمانێتی.
ئەو لە گۆتاردانێكدا بەناونیشانی «گەڤكردنی گەلی ئەلەمانی» ،لە «ئەلەمانێتیی
گەنج» دەدوێت كە نەسازە بە «مەدەنێتیی پیربوو و بە بێموباالتیی بێزیان بەرانبەر
بە دەوڵەت» .دانانی ئەلەمانێتی بە سەرچاوەیی و ڕەسەن و ڕاست كە دانانێكی
حەشاردەرە ،تەریبە بە ڕەتكردنەوەی مۆدێرنە وەك نوێنەری گشتیدان.
گشتیدان كە تەكنیك گرنگترین مۆركێتی ،جیهانی ڕۆژانەمانی داگیركردووە ،بەاڵم
پێویستە لەدژی ئەم داگیركردنە جەخت لە خۆ و خۆیەتی بكرێت ،ئەمەش تەنیا كاتێك
دەشێت ،گەر فەلسەفە (بێگومان فەلسەفەی هایدگەری) سەرلەنوێ بخەینەوە سەر
لوتكەی تاكە زانستەكان ،چونكە تەنیا فەلسەفە دەتوانێت ئەو كوێركردنە كە تەكنیك
و بەگەڕخستنی تەكنیك هێناویانەتە ئاراوە ،هەروەها شاردنەوەی ئەم كوێربوونە،
ئاشكرا بكات .ئێمە دەتوانین بەسەهووداچوونی هایدگەر لە نرخاندنی نازییەكاندا وەك
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هەڵەیەكی ڕاچڵەكێنەر دیاری بكەین ،چونكە ئەو سەرسامیی نازییەكانی بۆ تەكنیك
نەدەبینی .بێگومان ئەم تێڕوانینە واتایەكی ئەوتۆ ناگەیەنێت كە ئەو بەرپرسیار نەبێت
لەم هەڵوێستەی .جگە لەمە ڕستەكەی نێو «رێبەری بۆ مێتافیزیك» پیشانی دەدات
كە هایدگەر لەم ڕووەوە تەنانەت دوای  1945چەند بێئاگا بوو؛ ئەوجا ڕستەیەكی دیكە
دێتە پاڵ ئەو ڕستەیە« :ئێستا كشتیاری تەنیا ئیندوستریی تێركردنە ،لە كرۆكدا
هەمان شتە وەك بەرهەمهێنانی الشە لە گازخانەكان و ئۆردوگاكانی قەالچۆكردندا،
هەمان شتە وەك دابڕاندن و برسیكردنی واڵتان ،هەمان شتە وەك بەرهەمهێنانی
بۆمبی هایدرۆجینی».
 )4شۆڕش :هایدگەر تا ڕادەیەك لە سیاسەتی زانكۆییدا دەروازەیەكی بۆ پێشبینییەكانی
خۆی لەمەڕ شۆڕش بینییەوە ،چونكە (  )NSDAPهێشتا لە بواری سیاسەتی
زانكۆییدا ستراتیژییەكی سیاسیی نەبوو .هیتلەر بەرانبەر بە زانكۆ ،بەگشتی بەرانبەر
بە هزرمەندان (ئینتەلەكتوێلەكان – و) ،هەڵوێستێكی ئەوپەڕی گومانداری هەبوو.
هایدگەر لەم پنتەدا لە هیتلەر جیاواز بوو ،بەاڵم ئەم جیاوازییەی شاردەوە .ئەو
دەیویست زانكۆكان وەك خۆیان بهێڵێتەوە ،بەاڵم هاوكات شۆڕشگێڕێتییان پێبدات.
زانستەكان دەبوو بخرێنە ژێر ڕابەرایەتیی فەلسەفەی هایدگەرەوە ،هەروەها دەبوو
هەڕەمی ترادیسیۆنیی زانكۆ ،واتا زانكۆی ئۆردینارەكان ،نەهێڵرێت .مەبەستی ئاشكرای
هایدگەر ئەوە بوو كە لە خۆبەڕێوەبردنی زانكۆدا مافی بەشداریكردن بدات بە وانەبێژان
و فێرخوازان ،ئەمەش شۆڕشێك بوو كە پڕۆفیسۆرەكان بەسەختی دژایەتییان كرد،
بەاڵم هایدگەر بە پشتیوانیی یەكێتی فێرخوازانی ناسیۆنالسۆسیالیستی و وەزارەتی
فێركاری بۆی لوا ،یاسای زانكۆ بەگوێرەی تێڕوانینی خۆی بگۆڕێت .هایدگەر هاوكات
هەڵپەی كرد بۆ ئەوەی لە سیاسەتی زانكۆیی ڕایشدا دەسەاڵت بەدەست بهێنێت،
بەاڵم كرییك و بۆیملەر و ڕۆزنبێرگ بەرهەڵستیی ئەم نیازەی ئەویان كرد و بۆیە بەبێ
خستنەوەی بەرهەمێك شكستی هێنا .هایدگەر هەرگیز نەیتوانی ئەم شكستهێنانەی
بەتەواوی بڕەوێنێتەوە .ئەوجا ئەو لە كۆتاییدا بە جرپنیی دیكە ئەوەندە زەمیلی دیكەی
تووڕە كرد ،كە ئیتر فێبریوەری  1934بڕیاری دا لە پۆستەكەی بكشێتەوە .بەاڵم ئەمە
هیچ شتێك لە پەیوەندیی فەلسەفەی ئەو بە بزووتنەوەی ناسیۆنالسۆسیالیستییەوە
ناگۆڕێت .ئەو هێشتا هەر تەریبێكی پڕواتای لەنێوان شۆڕشە فەلسەفەییەكەی خۆی
و شۆڕشی سیاسیدا دەبینی ،ئەمەش شۆڕشێك بوو كە ئەو ب��اوەڕی دەك��رد لە
بزووتنەوەكەدا بینیبێتییەوە .ئەو بۆ نموونە 3ی نۆڤەمبەری  1933ڕایگەیاند« :شۆڕشی
ناسیۆنالسۆسیالیستی ،وەرچەرخانی تەواوەتیی دازاینی ئەڵمانیمان دەهێنێت».
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هایدگەر یەكسەر دوای شكستیهێنانی وەك سەرۆكی زانكۆ ئەو موحازەرەیەی البرد
كە نیازی بوو لەبارەی دەوڵەت بیخوێنێتەوە و لەبری ئەو موحازەرەیە موحازەرەیەكی
دیكەی لەبارەی لۆگیك خوێندەوە ،بێگومان نەك لەبارەی ئەو لۆگیكە كە ئێمە ئەمڕۆ
پێشبینیی دەكەین ،بەڵكو موحازەرەكە بریتی بوو لە ڕاڤەیەكی تایبەتیی لۆگۆسی
گریكی .لەم موحازەرەیەدا دەردەكەوێت كە هایدگەر پشت دەكاتە لۆگیكی دووبەهایی،
ئەمەش بەوەدا دەردەكەوێت كە ئەو گاڵتە بە یاساغی ڕوونكردنەوەی خولگەیی دەكات
و دەبێژێت ،بەتایبەتی ئەوە گرنگە كە ئێمە بچینە نێو خولگەكەوە .لەم داواكارییەوە،
وەك پێشتر بینیمان ،سەرەنجامێكی ئەوتۆ دەكەوێتەوە كە هایدگەر ببێژێت :بوون
هیچە و ڕاستی ناڕاستییە ،واتا ئێمە هەمیشە لەسەر ئاستی دیسكورزیڤ تەنیا دروست
(صحیح) دەدۆزینەوە و هەرگیز ڕاستی نادۆزینەوە .ڕاستی هەرگیز شتێكی چەسپیو،
شیاوی پێناسەكردن ،تەواوكراو ،نییە ،بەڵكو هەمیشە ئەوەیە كە پێویستە «بەزرێنرێت».
یەكایەتیی «قووڵ»ی یان یەكایەتیی ترانسێندێنتی نەسازییە تەوەرەییەكان (بوون/
هیچ ،ڕاستی/نا-راستی) واتای یەكایەتیی دینامیكیانەی نەسازییەكان دەگەیەنێت ،كە
لێوەی دەشێت فێنۆمێنە لۆگیكی و ڕۆژانەییەكان دیاربدەن ،ئەمەش بێگومان تەنیا
وەك كورتكراوەیەكی دەستگیركراو لەو یەكایەتییەوە .هەر بڕیارێك لەسەر ئەم ئاستە
بدرێت ،تەنیا دروستە ،بەاڵم هەرگیز ڕاست نییە .بێگومان دەشێت ئەو بڕیارە كارایی
هەبێت ،سەرەڕای ئەمە هەرگیز كرۆك ناهەنگێوێت .بەاڵم گەر مەسەلەكە بریتی بێت
لە بوون/هیچ ،ئەوسا چیدی گرنگ نییە كە داخۆ دروست یان نادروست بڕیار بدرێت،
بەڵكو ئەوە گرنگە كە بڕیاردەدرێت.
هەروەها كێشەكە لەسەر ئەم ئاستەی «كە» كردارێك نییە لە مەغزای باودا و
مرۆڤ بتوانێت لەبارەی ببێژێت ،گوایە ئەو كردارە هەڵبژاردنێكە لەنێوان ئەلتەرناتیڤی
جیاوازدا یان گوایە بریتییە لە چێكردنی شیمانەی كردار .كردارەكە لەسەر ئەم ئاستە
هزرێكە و هزرەكە كردارێكە ،ئەوجا بەدووی ئەمەدا دەردەكەوێت كە داخۆ ئەو خۆی
لەنێو ڕاستی یان نا-ڕاستیدا ببینێتەوە ،واتا :داخۆ بوون بۆ ئێمە دەربكەوێت یان
خۆی لێمان بەدووربگرێت .هایدگەر دەبێژێت« :كێ مەزن بەزرێت ،دەبێت مەزن
بەهەڵەدابچێت».
«ورە»( )Entschlossenheitو «ك����ردار» بریتین ل��ە جۆرێكی
«ئەنجامدان»(  .)Vollzugكراوەیی لە حاڵەتی ئەم ئەنجامدانەدا دەبینێت ،كە
خۆ-ئاشكراكردنی ڕاستی خۆی دەشارێتەوە و خۆ-شاردنەوەی ڕاستی خۆی تەواو
پیشان دەدات .گەر سیستەماتیكیانە بڕوانین ،دەبینین كە هایدگەر هیچ پەیوەندییەكی
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بە سیاسەتی ناسیۆنالسۆسیالیزم و تێگەیشتنی ئەوەوە بۆ سیاسەت نەبوو .دەوڵەتی
نازی بەگوێرەی پرۆگرام كاری دەكرد ،ئامانجی دادەنا و لۆگیستیكی ڕێكدەخست.
بەاڵم هایدگەر بە پێچەوانەوە لەسەر ئاستی ترانسێندێنت هەوڵی بۆ نزیكبوونەوە و
ناسینێك دەدا كە لەسەر ئەو ئاستە شیاوی دەستگیركردن نەبوو .ئەو وای بۆ دەچوو
كە هزری خۆی و سیاسەتی نازیانە یەكبگرنەوە ،بەاڵم ئەم بۆچوونەی هیچ بنەمایەكی
نەبوو .نازییەكان نەیاندەتوانی هیچ شتێك بە هزری هایدگەر ئەنجام بدەن .ئەوان بۆ
ماوەیەك باوەڕیان دەكرد كە ڕەنگە ناوبانگی هایدگەر بۆیان سوودمەند بێت .لە ڕووی
ناوەڕۆكەوە جیاوازیی نێوان هەردوو ال شیاوی یەكالكردنەوە نەبوو .هایدگەر جەختی
لە ئاستێكی خۆپەرچیوی ڕەوشگەلی فرەواتا دەكرد ،لێرەشدا بێگومان بەئاگا بوو لە
خودی تەوەرەكان كە بناغەی یەكتری دەڕێژن و لە پەیوەندیی بەردەوامی نێویەكیدا
بە یەكتری دەبن ،بەاڵم ئەمە بۆ دەسەاڵتداران زۆر ناسك بوو ،جگە لەمە چ لە ڕووی
تیۆری و چ لە ڕووی پراكتیكییەوە هیچ سوودێكی بۆ ئەوان نەبوو .گەر مرۆ بیتوانییایە
هزری هایدگەر بۆ مەبەستی سوود لێوەرگرتن كارا بكات ،ئەوسا ئەو هزرە بەڕاستی
دژبێژی خۆی دەكرد و خۆی لەكاردەخست.
بەاڵم ئەم كێشەیە لە ڕوانگەی هایدگەرەوە جیاواز بوو .ئەو الیەنی كەم هەتا ساڵی
 1936هەمیشە لەنوێوە جەختی دەكرد كە پەیوەندییەكی ناخەكی لەنێوان فەلسەفەی
خۆی و ناسیۆنالسۆسیالیزمدا (درەنگتر «بزووتنەوەكە»دا) هەیە .ئەو ساڵی 1936
گفتوگۆیەكی لە ڕۆما لەتەك كارل لوێڤیتدا ئەنجامدا و لەم گفتوگۆیەدا دەیدركێنێت
كە الیەنگریی ئەو بۆ ناسیۆنالسۆسیالیزم لەنێو كرۆكی فەلسەفەكەیدایە .بەاڵم ئێمە
دەتوانین پیشانی بدەین كە ئەمە بەهەڵەتێگەیشتنێكی یەكجار درشت بوو.
هایدگەر ویستی داواكارییە شۆڕشگێڕییەكانی پ��ارت لەتەك داواكارییەكانی
خۆیدا بگونجێنێت .ئەو لە نووسینی «بڕیاردان بۆ ئادۆلف هیتلەر و دەوڵەتی
ناسیۆنالسۆسیالیستی»دا دەبێژێت« :شۆڕشی ناسیۆنالسۆسیالیستی تەنیا وەرگرتنی
دەسەاڵتێكی هەبووی نێو دەوڵەت نییە لەالیەن پارتێكی پێگەییوەوە بۆ ئەو مەبەستە،
بەڵكو ئەم شۆڕشە وەرچەرخانی تەواوەتیی دازاینی ئەڵمانیمان دەهێنێت» .هایدگەر
 15/16ی ئۆگوستی  1934پێكەوەبەستنی شۆڕش و مێژوو و گەل لە گۆتاردانی
«زانكۆی ئەڵمانی»دا دەردەبڕێت« :بەاڵم هەنووكەی ئەڵمانیمان بە وەرچەرخانێكی
مەزن پڕبۆتەوە و بەنێو سەرجەم دازاینی مێژوویی گەلماندا دەتەنێتەوە .ئێمە سەرەتای
ئەم وەرچەرخانە لە شۆڕشی ناسیۆنالسۆسیالیستیدا دەبینین».
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ئایا شۆڕشەكەی هایدگەر چ شێوەیەكی دەبوو؟
گەر پێشبینی بكەین كە شۆڕشەكەی هایدگەر لە چی جیاوازە ،ئەوا دەتوانین بەپوختی
ببێژین :ئەو شۆڕشە دژی جیهانگەراییە ،بەتایبەتی دیاریكردنێكی نێگەتیڤی پێدراوە،
ئەنتیپەرلەمانییە ،واتا دژی هاوڕایی چێكراوە بەڕێی ئەرگومێنتەوە (یان الیەنی كەم
دژی بڕیاری زۆرینەیە) ،كەواتە دژی ئەو دامەزراوانەیە كە ڕەوایەتی بەو بڕیارانە
دەدەن كە لە ڕەوتی پرۆسەدا هاتوونەتە ئاراوە .ئەو شۆڕشە ئەنتیمۆدێرنە ،واتا
دژی كۆنسەپتی تاكەكەسی ئۆتۆنۆم و كۆمەڵگای پڕجیاوازییە ،بەاڵم بەتایبەتی دژی
تەكنیكە ،چونكە تەكنیك بۆ هایدگەر بریتییە لە ڕەوایەتیدانی مرۆڤ بە خودی خۆی،
واتا بریتییە لە تەقەال بۆ دەسەاڵت بەسەر مرۆڤ و سروشتدا و بەمەش تەكنیك
خۆمەزناندنی سەبژێكتە – بریتییە لە دانانی خۆیەتی بە «تاجی خولقاندن» .هایدگەر
ئەم كێشەیە بەم چەشنە دەردەبڕێت :مرۆڤ سەروەری بوونەوەر نییە ،بەڵكو «شوانی
بوون»ـە .گەر مرۆڤ خۆی بەسەر بوونەوەردا سەوەر بكات – یان تەناتەت بەسەر
بووندا  ،-ئەوسا جیاوازیی سەبژێكت و ئۆبژێكت دەچەسپێنێت و بەمەش ڕێ لە خۆی
دەگرێت لە بوونەوە پرسیار لەبارەی بوون بكات.
بەاڵم گەر بمانەوێت شۆڕشەكەی هایدگەر تەنیا بەو ڕێیەوە دیاری نەكەین كە ئەو چی
ڕەتدەكاتەوە ،بەڵكو بەو ڕێیەشەوە كە ئەو چیی دەوێت ،ئەوسا دەتوانین ببێژین:
ئەو شۆڕشە نوێنەرایەتیی ڕوانگەی ناوچەگەرایی دەكات ،لێرەشدا بەروونی دەبینین
كە هایدگەر مۆركی پاڵەوانێتی بە گەلی ئەڵمانی  /دۆیچ دەدات وەك تاكە گەلێكی
سەر ئەم زەمینە كە شایستەی ئەوەیە ناوی پاڵەوانی لێبنرێت ،چونكە ،تەنیا چونكە،
گەلی ئەڵمانی میراتگری ڕاستەقینەی كولتووری گریكییە .ئەم تێڕوانینە بۆ هایدگەر
بناغەیەكی فەلسەفەییانەی هەیە :گریكەكان ،بەتایبەتی پێشسۆكراتییەكان ،بناغەی
كولتووری ئەوروپییان ڕشتووە ،لێرەشدا تەنیا ئەڵمانەكان كولتووریان هەیە ،بەاڵم،
وەك ئاشكرایە ،فەڕەنسییەكان تەنیا سیڤیلیزاسیۆنێكی دێكادێنتیان هەیە .بێگومان
بۆ هایدگەر زۆر خوازراوتر دەبوو كە ئەم ناونیشانی شەرەفەی تەنیا بە «گەل»ی
ئەلەمانەكان بدایە ،بەاڵم گەر ئەم كارەی بكردایە ،ئەوسا پێدەچوو لەالی دانیشتوانی
دیكەی ڕایش هێندە سەرسامیی نەخستایەتەوە .هەروەها ئەوەش ئاشكرایە كە هایدگەر
بە پێچەوانەی شاری مۆدێرنەوە واتایەكی پۆزەتیڤ بە «گوند» دەدات.
هایدگەر بەدرێژایی ژیانی سوور دەبێت لەسەر مەبەستە شۆڕشگێڕییەكانی ،واتا لەسەر
«راسپاردەی هۆشەكی»و «رابەرایەتیی هۆشەكی» كە لە گۆتاردانی ڕێكتۆراتدا جەختی
لێكردبوون .هایدگەر  30نۆڤەمبەری  1933تەنانەت دژی هیتلەر ئەم مەبەستەی خۆی
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بە شێوەیەكی ڕەخنەیی پیشاندا .ئەو  30نۆڤەمبەر لە تیوبینگن گۆتارێكی بەناوی
«زانكۆ لە دەوڵەتی ناسیۆنالسۆسیالیستی»دا پێشكەش كرد ،لەوێدا دەبڕینێكی
هیتلەر وەك سیتات دەهێنێتەوە ،كە گۆتبووی شۆڕش كۆتایی هاتووە و گەرەكە
لە ئێڤۆلوسیۆن جیابكرێتەوە ،بەاڵم هایدگەر بە پێچەوانەوە دەبێژێت ،كە شۆڕش
لە زانكۆی ئەڵمانیدا بە هیچ شێوەیەك كۆتایی نەهاتووە – بەڵێ تەنانەت جارێ
دەستیپێنەكردووە.
سەرچاوە:
Willem van Reijen
Heidegger im Profil
2009 Paderborn
فەرهەنگۆك
(تێبینی :بۆ تێگە تایبەتییەكانی هایدگەر لەنێو ئەم فەرهەنگۆكەدا ،لەپاڵ فەرهەنگی
هایدگەردا ،سوود لەم سەرچاوانە وەرگیراوە:
2001 Martin Heidegger: Sein und Zeit. Tübingen
1999 :Michael Inwood: Heidegger. Freiburg im Breisgau
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ك.ج).
ئاپریۆری :پێشئەزموونی ،واتا هەبوونی دراوێك (بۆ نموونە مەعریفەیەك) پێش هەر
ئەزموونكردنێكی ئەمپیری.
ئاتێیزم( :ئیلحاد)
بناغە :بناغەبوون بریتییە لە هۆكار-بوون (§  .)283 .S ,58بناغەبوون بەواتای:
مانەوە لە پشت شیمانەكانی خۆیەوە؛ بەواتای :هەرگیز سەروەرنەبوون بەسەر بوونی
خۆدا (§  .)284 .S ,58دازاین بریتی نییە لە بناغەی بوونی خۆی .دازاین وەك
خۆبوون بریتییە لە بوونی بناغە .)285 .S ,58 §( .كاتێتی بریتییە لە بناغەی
ئێكزیستێنسیالی زۆرگە (§  .)351 .S ,69كاتێتی بریتییە لە بناغەی سەرجەم ی
دازاینی فاكتی (§ .)436 .S ,83
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بەربوونەوە( :فێرفالن  .)Verfallen /واتای وشەی فێرفالن بەگوێرەی فەرهەنگ
بریتییە لە :داڕزین ،داوەشان ،كەوتن ،هەروەها دەشێت تیۆلۆژییانە دیاریبكرێت
وەك ژێرپەڕینی مرۆڤ بەهۆی گوناهە ڕەچەلەكییەكەیەوە كە لە بەهەشتی خودایەتی
ئەنجامی داوە .بەاڵم ئەم وشەیە لەالی هایدگەر بریتییە لە ئێكزیستێنسیالێك:
«بەربوونەوە بریتییە لە جۆرێكی ئێكزیستێنسیاالنەی لەنێو-جیهان-بوون» (§  ,38
 .)176 .Sبەربوونەوە بریتییە لە ناخۆیەتیی دازاین (§  .)176 .S ,38بەربۆوەیی
دازای��ن بریتی نییە لە «ژێرپەڕین» ( )Fallلە «دۆخێكی هەرە سەرەتایی»
بااڵترەوە .دازاین لە خودی خۆی دازن��اوە و بۆ (نێو) جیهان كە سەر بە بوونی
خۆیەتی ،بەربۆتەوە .بەربوونەوە ئێكزیستێنسیاالنە نەك تەنیا لەنێو-جیهان-بوون
دیاری دەكات ،بەڵكو هەروەها فڕێدراویش (§  .)179 .S ,38بەربوونەوە بۆیە
دەشێت ،چونكە كێشەی دازاین لەنێو-جیهان-بوونـەكەی خودی خۆیەتی .كەواتە
بەربوونەوە ئێكزیستێنسی دازاین دەڕاستێنێت نەك دژبێژیی بكات (§ .S  ,38
 .)180-179دازاین بەردەبێتەوە بۆ نێو قوواڵیی و هیچێتیی ڕۆژانەی ناخۆیی (§  ,38
 .)178 .Sبەربوونەوە كارەكتەری گێژاوی ( )Wirbelهەیە)178 .S ,38 §( .
بەربوونەوە هەاڵتنی دازاینە لە خودی خۆی (§  .)184 .S ,40بوون لە بەربوونەوەدا
نەسڕدراوەتەوە و بەمەش بووبێت بە بوونەوەر ،بەڵكو بێڕیشە بووە ،بێگومان لێرەدا
بوونەوەر ئاشكرا كراوە ،بەاڵم شێوێنراوە (وەك ڕواڵەت خۆی پیشان دەدات) .دازاین
لەنێو «ناڕاستی»دا بەربۆوەیە .داخراوی و داپۆشراوی سەر بە فاكتیسیتێی دازاینن
(§  .)222 .S ,44بەربوونەوە ئاماژە بۆ هیچێتی دەدات :دازاین خودی خۆی نییە
(§  .)284 .S ,58بناغەی بەربوونەوە لە هەنووكەدایە .دازاینی بەورە خۆی لە
بەربوونەوەدا دەگرێتەوە و ئەو لە «سات»دا («چاو-تروكاندندا») «لێرە»یە (§
.)328 .S ,65
پارادیگما :نموونە
پرۆژە :پرۆژە (ئێنتڤورف  :)Entwurf /پرۆژە بریتییە لە بونیادی ئێكزیستێنسیالی
تێگەیشتن .پرۆژە فەزای ك��ردارە بۆ توانینی فاكتی بۆ بوون ،نەك بریتی بێت
لە گۆڕاندانێك بە خۆ كە لە سەرەتاوە پالنی بۆ دانرابێت (§ .)145 .S  ,31
پرۆژەیاندنی تێگەیشتن شیمانەی خۆیی بۆ خۆپێگەیاندن هەیە (§ .)148 .S ,32
پرۆژە بریتییە لە بوونی ئاوەاڵكەر بۆ توانینی خۆی بۆ بوون (§ .)221 .S ,44
پرۆژە لەتەك خۆیدا كارەكتەری هیچ ی هەڵگرتووە ،چونكە هەڵبژاردنی شیمانەیەك
واتای دەستبەرداربوونی شیمانەی دیكە دەگەیەنێت (§ .)285 .S ,58
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پۆلیتێیا :ناوی دیالۆگە بەناوبانگەكەی پالتۆنە كە وەرگێڕراوە بۆ «كۆمار» یان
«دەوڵەت» .بەاڵم هەروەها دەشێت وەربگێڕدرێت بۆ «دەستوور»
پەرەگراف :بڕگە لە تێكستی یاسایی یان لێكۆڵینەوەی زانستیدا.
ترانسێندێنیس :تێپەڕین لە سنوورەكانی ئەزموون.
تۆپۆگرافی :تۆماركردن و وەسفكردنی ناوچەی جیۆگرافی.
تێیزم :جیهانبینییەك كە خودایەكی خولقێنەر لە دەرەوەی جیهان گریمانە دەكات.
تیۆلۆژی :زانستی خوداناسی ،كە لە هەبوون و مۆركەكانی خودا دەكۆڵێتەوە.
جیاوازیی ئۆنتۆلۆژییانە :جیاوازیكردن لەنێوان بوون و بوونەوەردا .بوون بۆ هایدگەر
بریتییە لە ئاسۆی تێگەیشتن كە مرۆڤ دەتوانێت لەسەر بناغەكەی بە شتەكان یان
بە بوونەوەر بگات.
ترادیسیۆن( :بە عەرەبی «تقلید») ،ئەوەیە كە لە ڕابوردووەوە گەیەنراوە و سەروەری
هەیە .ترادیسیۆنی فەلسەفە بەواتای دابی كاركردنی فەلسەفەیی.
دازای��ن :لێرەبوون .دازاین بۆ هایدگەر من-سەبژێكتێك نییە ،تەنیا «ئاماژەیەكی
فۆرمالە  /شێوەكییە» .دازاین ئەو بوونەوەرەیە كە من هەردەم ئەوم( .دازاین ئەم
مۆركانەی هەیە )1 :ئەو دەتوانێت دەركی خۆی و جیهان بكات )2 .ئەو لە بوونەوەر
تێدەگات )3 .ئەو گرنگی بە بوونی خۆی دەدات (كێشەی ئەو خودی بوونی خۆیەتی).
دازاین بوونەوەرێكی لەگۆڕێدابوو نیییە ،بەڵكو بەڕێی ئێكزیستێنس و هەردەمخۆمییەوە
كارەكتەریزە دەكرێت (§  .)43 .S ,9لە شرۆڤەی دازایندا خۆ تەواو ئاگامەندانە
لە وشەكانی «مرۆڤ»« ،سەبژێكت»« ،ژیان»« ،دەروون»« ،هۆش»« ،كەس»
و «بەئاگابوون» بەدوور دەگیرێت ،ئەمەش بۆیە ،چونكە ئەوان ناوچەی تایبەتیی
فێنۆمێن دیاری دەكەن (§  .)46 .S ,10پابەندی لە كرۆكەوە سەر بە بوونی دازاینە
(§  .)87 .S ,18دازاین تەنیا بۆ خاتری خودی خۆی نییە .ئەو وەك لەتەكبوون
بۆ خاتری ئەوانیدیكەشە (§  .)123 .S ,26دازاین سەرەتا و بەزۆریی مرۆیە  /مانە
(§  .)129 .S ,27دازاین لە جۆری بوونی پرۆژەداناندا بریتییە لە فڕێدراو .دازاین
هەر لە پێشەوە خۆی كردووە بە پرۆژە و هەمیشە پرۆژەدانەرە .دازاین هەمیشە وەك
شیمانە لە خۆی تێدەگات (§  .)145 .S ,31كارەكتەرە ئۆنتۆلۆژییە بناغەییەكانی
دازاین بریتین لە ئێكزیستێنسیالێتی ،فاكتیسیتێ ،بەربۆوەیی (§ .)191 .S ,41
دۆكترین :دۆگم ،بنەما
دەرەنجامی ئ��اوەژوو :یان دژە دەرەنجام (بە التینیargumentum e :
 )contrarioلە بنەڕەتدا تێگەیەكی یاساییە .بۆ نموونە« :كچی لەچك بەسەر بۆی
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نییە لە زانكۆ بخوێنێت» ،دەرەنجامە ئاوەژووەكەی« :كچی بێ لەچك دەتوانێت لە
زانكۆ بخوێنێت».
دەرەنجامی خولگەیی :هەڵەیەكە لە سەلماندندا .لەم هەڵەیەدا دەربڕینە سەرلمێنەرەكان
ئەوە لە خۆ دەگرن كە گەرەكە بسەلمێنرێت ،كەواتە تێزێك بە ئەرگومێنتگەل
دەرئەنجامێنرێت و ئەم ئەرگومێنتانەش لە هەمان تێزەوە دەرئەنجامێنرێن.
دیسكورزیڤ :ئیستیداللی ،واتا هزرینێك كە بە زەروورەی لۆگیكی لە پێشبینییەكەوە
بۆ پێشبینییەكی دی بەرەو پێش دەچێت.
دێكادێنت :تێكچوو بەڕێی گەیینی كولتوورییەوە ،كە نیشانەی داوەشانە .دێكادێنس،
تێكچوون ،دەبێت لە بۆگەنبوونی كۆمەاڵیەتی لە واتای دازناندا جیا بكرێتەوە ،چونكە
مەرج نییە لە گەیی كولتووریدا بۆگەنی كردبێت .بۆ نموونە ئەمڕۆ واڵتانی ئیسالمی
بەگشتی لە ڕووی كۆمەاڵیەتی و مۆرالییەوە بۆگەنیان كردووە ،بەاڵم ئەمە واتای
دێكادێنس ناگەیەنێت.
كاتیگۆری :تێگەی بناغەیی
كانسلەر :سەرۆك وەزیرانی ئەڵمانیا
كریتێر :مۆرك ،سەنگی مەحەك.
كشانەوەی بوون   )Seinsverlassenheit( :كشانەوەی بوون واتا بوون
بوونەوەری بەجێهێشتووە ،بوون پەیوەستبوونی خۆی بە بوونەوەرەوە هەڵوەشاندۆتەوە
و بۆ نێو خۆی كشاوەتەوە ،بۆیە چیدی شیمانە نەماوە بۆ ئەوەی جگە لە بوونەوەری
بابەتی هیچ شتێكی دی بە گرنگ دابنرێت .هەر شتێك كە هەیە ،وەك بابەتی تەكنیك
دەبینرێت.
كۆتێز( :پێكهێنان) مرۆڤ بۆ نموونە دەربڕینێكی وەك تێز هەیە ،پاشان ئەنتیتێزێك
یان دژە دەربڕینێكی دیكە ئاڕاستەی دەربڕینەكەی ئەو دەبێتەوە یان ئەو خۆی
بەرەنگاری دەكاتەوە .مرۆڤ ئێستا دەتوانێت لەو تێز و ئەنتیتێزە كۆتێزێك چێبكات.
كۆنتێكست( :سیاق)
كۆنسەپت :پالنی یان خشتەی یان ئەسكەالی تیۆریی.
گنۆزیس :ڕێبازێكی هزرییە كە هەوڵ دەدات بەڕێی ڕوانینەوە لە خودا ئەزموونی
جیهانی سەرسروشتی بكات.
لۆگیكی دووبەهایی :لە لۆگیكی كالسیكیدا هەموو گۆتەیەك تەنیا دوو بەهای ڕاستیی
هەیە :دروستە یان هەڵەیە .بنەمای لۆگیكی دووبەهایی بریتییە لە «رێسای سێیەم
بەردەركەر» ،واتا لەنێوان دروست و هەڵەی گۆتەیەكدا ناشێت سێیەمێك هەبێت.
333

گۆتەكە یان دروستە یان هەڵەیە.
فاكتیسیتێ :هەقیقەتی دراوی لێرەبوون .بەاڵم لە ڕووی ئۆنتۆلۆژییەوە تەواو جیاوازە
لە هەبوونی هەقیقی .فاكتیسیتێی دازاین بریتییە لە دەرككردنی دازاین پێكەوە لەتەك
تێگەیشتندا لەوە كە من و دازاین یەكین (§ .)56 .S ,12
فراگمێنت :كەرتە ئیش ،ئیشێكی  /لێكۆڵینەوەیەكی تەواونەكراو
فزوولیەت( :نۆیگییر  )Neugier /واژەی فزوولیەت تا ڕادەیەكی لەبار مەبەستەكەی
هایدگەر دەداتەوە ،بەاڵم هێشتا هەر پێویستە ڕوونبكرێتەوە ،چونكە تێیدا ئەو حەزە
 /خواستە (  )Gierبۆ نوێ ( )Neuبە تەواوی دەرناكەوێت كە هایدگەر دەیەوێت
هەڵیبداتەوە .لە كوردیدا واژەی نوێخوازی واتای شێوازە هەڵوێستێكی ناترادیسیۆنی
دەگەیەنێت كە كراوەیە بۆ هەر نوێیەك ،بەاڵم لە بنەڕەتدا ئەم واژەی��ە پوختتر
مەبەستەكەی هایدگەر دەداتەوە :خوازیاری یان ئەوداڵبوونی هەواڵ و دەركەوتەی
نوێ.
فۆرمال :شێوەكی (بە عەرەبی :صوری)
فونكسیۆنێر :هەڵسوڕاوانی بااڵی پارتێك
ڤێزن :وەك ناو واتای كرۆك ،جەوهەر ،ئێسێنس (ماهیەت) ،یان ئیدێی پالتۆنی
دەگەیەنێت ،بەاڵم هایدگەر (وەك كردار  /ڤێرب) بەكاریدەهێنێت ،واتا وەك كرۆكاندن،
بەكرۆكبوون.
راستی:
راسیۆنالێتی :ڕاسیۆ واتای ئاوەز دەگەیەنێت ،بەاڵم ڕاسیۆنالێتی هزرینی ئاوەزمەندی
پابەندە بە كاراییەوە ،بە ئەنجامخوازییەوە ،ئەمەش مۆركێكی هزری نوێسەردەم و
مۆدێرنی ئەوروپییە .هەر لەم ڕوانگەیەوە ناشێت ڕاسیۆنالیزمی نوێ وەربگێڕرێت بۆ
ئاوەزگەرایی یان ئەقڵگەرایی.
رایش :دەوڵەت
رەگەزگەرایی :دانانی ڕەگەزێكی مرۆڤی ،بۆ نموونە ڕەگەزی سپیپێست ،یان ڕەگەزی
گەلێك ،لە سەرووی ڕەگەزی دیكەی مرۆڤ و گەالنی دیكەوە.
رێڤیزیۆنیست :هەوڵدان بۆ گۆڕینی دۆخێك ،بۆ نموونە لەم كۆتێكستەی ئێرەدا بۆ
گۆڕینی ڕاستڕەوانەی كۆمەڵگا.
رێكتۆر :سەرۆكی زانكۆ
رێكتۆرات :سەرۆكایەتیی زانكۆ
زۆرگە  )Sorge( :بریتییە لە بوونی دازاین (§  .)182 .S ,39زۆرگە ناونیشانێكی
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ئۆنتۆلۆژی – ئێكزیستێنسیالە ،نەك ئۆنتیانە (ئەمپیریانە) بریتی بێت لە خەم یان
بێخەمی .زۆرگە بریتییە لە :خۆ-هەر-پێشتر-هەبێت-لە (نێو-جیهاندا) وەك بوون-لەال
(ی بوونەوەری نێوجیهانیانە پێگەیودا)   .)192 .S  ,41 §( .زۆرگە ڕەفتارێكی
من نییە لەتەك خودی خۆیدا .ڕەفتار لەتەك خودی زۆرگەدا لە خۆ-پێشتر-هەبێتدا
دەردەكەوێت ،بەاڵم زۆرگە هەمیشە بریتییە لە بوون-لەنێو ( )...و بوون-لەال (§
 .)193 .S ,41بناغەی ویستن و خوازتن ،تاسە و مەیل ،لە زۆرگەدایە (§  ,41
 .)194 .Sبانگی ویژدان بریتییە لە بانگی زۆرگە .گوناهباربوون بناغەی زۆرگەیە
(§  .)287 .S ,58زۆرگە ڕوودەكاتە خودی خۆ ،بە پێچەوانەی فیورزۆرگە كە
ڕوودەكاتە ئەوانیدی .لە زۆرگەدا ئێكزیستێنسیالێتی و فاكتیسیتێ و بەربوونەوە
سەرجەمێك پێكدەهێنن.
زۆرگاندن( :بێزۆرگن  )besorgen /واتای «بێزۆرگن» پێشزانستیانە ،ئۆنتیانە
(ئەمپیریانە  -و) ،بریتییە لە ئەنجامدان ،بەجێگەیاندن ،تەواوكردن (،)erledigen
بۆخۆهێنانی شتێك ،بەاڵم هەروەها :سڵەمینەوە لە شتێك« .بێزۆرگن» ئۆنتۆلۆژییانە
بریتییە لە ئێكزیستێنسیالێك :بوونی لەنێو-جیهان-بوونێك ی شیاو» (§ .S ,12
.)57-56
ژارگ��ۆن :زمانی تایبەتیی گرووپێكی پیشەیی یان زانستی ،بۆ نموونە زمانی
فەلسەفەكاران ،یاساناسان ،پۆلیس یان بیناسازان.
سكۆالیست :سكۆالیزم شێوازی هزرینی كریستیانی بوو لە كۆتایی چەرخی ناڤیندا،
واتای هزرینی فێرگەیی (سكۆالیی) دەگەیەنێت كە هەمیشە پابەند بە سێ دەسەاڵتە
گومانلێنەكراوەكەی بیبل ،باوكانی كڵێسە و ئەڕیستۆتێلیسەوە دەهزرا.
سیتات( :اقتباس)
سیڤیلیزاسیۆن :ژیارییەك كە تێیدا مەرجە ماتەریاڵەكان بەڕێی پێشكەوتنی تەكنیك
و زانستەوە ئامادە و چاككراون.
سەبژێكت :بكەری ئاگامەند كە مێتۆدیانە زانست بینادەكات.
سێنس :بریتییە لە تۆماری یان چاپاندنی فیزیۆلۆژیانە لەنێو مرۆڤ و ئاژەڵە
پێشكەوتووەكاندا .سێنسەكان بریتین لە سێنسی بینین ،بیستن ،چێژتن ،بۆنكردن،
گرتن.
سێنسیبل :كەسێك كە توانستی دەرككردنی وردی هەیە و لەالیەن كاریگەری و
گۆڕانەكانی شوێنەوارەوە بەتایبەتی دەوروژێنرێت ،بۆ نموونە هونەرمەندان.
شتاندن :بەشتكردن (ی هزر) كە واتای نامۆبوونی هزر دەگەیەنێت.
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شێماتیزم :شێما واتا نموونە ،فۆڕم ،یان داڕشتنی وێنەیی ،شێماتیزم بریتییە لە
السایی خۆبەخۆی شێمایەك.
فیورزۆرگە   )Fürsorge( :واتاكەی لە ڕووی فەرهەنگەوە بریتییە لە «مشوور
بۆ « ،»...خەمخواردن بۆ  ،»...بەاڵم ئەم دوو تێگەیە لە ڕووی ئۆنتۆلۆژییەوە،
الی هایدگەر ،لەسەر بناغەی فیورزۆرگە سەرهەڵدەدەن .فیورزۆرگە بریتییە لە
ئێكزیستێنسیالێك ،بریتییە لە زۆرگە بۆ هاولێرەبووە نێوجیهانییەكان .فیورزۆرگە
فێنۆمێنە تەریبەكەی بێزۆرگنە (زۆرگاندنە  /زۆرگەخواردنە) ،ئەمیش خۆی بریتییە
لە مامەڵەكردن لەتەك بوونەوەری نێوجیهانیدا (§  .)121 .S  ,26فیورزۆرگە
زۆرگەیەكە كە بوون-لەال كەی بریتییە لە هاولێرەبوونێكی ئەوانیدی (§ .S ,41
.)193
ڤاندەرفۆگل :بزووتنەوەیەكی فێرخوازانی فێرگەیی و زانكۆیی ڕەچەڵەك بۆرژوا بوو
كە ساڵی  1896لە شتێگلیتسی نزیك بەرلین هاتە ئاراوە .ئەندامانی ئەم بزووتنەویە
خۆیان لە ڕێنوما فێركاری و كۆمەاڵیەتییەكان جیاكردەوە و هەوڵیان دەدا لەنێو
سروشتدا گۆڕان بە شێوازێكی خۆیی ژیان بدەن.
مێتافۆر( :مەجاز)
ناسیۆنالسۆسیالیزم :كورتكراوەتەوە بۆ نازیزم كە ئیدیۆلۆژییەكی فاشیستی بوو بە
مۆركە تایبەتمەندە ئەڵمانییەكەیەوە.
نیەیلیزم :جیهانبینیی بێهودەیی سەرجەم بوونەوەر؛ نەرێنیكردنی یان هیچاندنی نۆرم
و بەهاكان.
وەرچەرخان ( :)Die Kehreگۆڕینی ڕوانگەی هایدگەر لە ئۆنتۆلۆژیی بناغەییەوە
بۆ پرسیاری بوون ،واتا كێشەی ئەو چیدی پرسیار نییە لەبارەی مەغزای بوون یان
كات وەك ئاسۆی ترانسێندێنتالی بوون ،وەك چۆن لە «بوون و كات»دا دەیكات،
بەڵكو ئێستا هزرینی ئەو لە بوون بەند دەبێت بەو پرسیارەوە كە چۆن بوون لەنێو
خۆیەوە خۆی چ ئاشكرا دەكات و چ دەشارێتەوە.
ئۆبژێكت :بابەتی یان ڕەوشی یان كێشەی دانراو لە الیەن سەبژێكتی ئاگامەندەوە.
ئۆتۆرێتی :دەسەاڵتدارییەكی وەرگیراو بەڕێی سومئەیەوە ،هەروەها لێترسراوییەوە.
ئۆنتۆلۆژی :بوونناسی
ئەبستراكت( :بە ئەرەبی :مجرد)
ئەزموونی سنووری :ئەزموونێكە لەسەر سنووری دوو شیمانەیە و بۆیە بە زەحمەت
بڕیاری بۆ دەدرێت .ئەم جۆرەی ئەزموون جیاوازە لە ئەزموون لە واتایەكی ئەمپیریدا.
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ئەلەمان :هۆزێكی ئەڵمانین ،گێرمانین ،كە ئەوانیش ئەمڕۆ دۆیچن و شوێنی
نیشتەجێبوونیان دەكەوێتە باشووری خۆرئاوای ئەڵمانیاوە.
ئەنتیسامی :هەڵوێستی دژبەر یان دوژمنانە بەرانبەر بە جوولەكە.
ئەنگاژمۆ( :ئیلتیزام)
هابیلیتاسیۆن :پلەیەك لە دكتۆرا بەرزترە ،لێكۆڵینەوەیەكە كە پاشان بە زانا پلەی
پڕۆفیسۆر دەدرێت .هۆرست-ڤێسل :ئەم گۆرانییە بەناوی دانەرەكەیەوە ،هۆرست-
ڤێسل ،ناونراوە ،كە لە نێوان  1927و 1928دا داینا .سەرەتا گۆرانیی خەباتگێڕانەی
ئێس-ئا ( )SAبوو ،پاشان بوو بە سروودی (.)NSDAP
هێدۆنیزم :هەڵوێستێكی فەلسەفەییە كە بااڵترین بنەمای ئێتیك لە تەقەالداندا بۆ چێژ
دەبینێت.
هێرمینیۆتیك :فەلسەفەی تێگەیشتن
هیچاندن( :نێگاسیۆن ،نەفیكردن)
ئینتوئیتیڤ( :ئینتوئیسیۆن واتا حەدەس) ،ڕوانینێكی ڕوون و ئاشكرای كرۆكێك یان
ڕەوشێك.
ئیندوستری :كۆی فابریكە دروستكەرەكانی  /بەرهەمهێنەرەكانی شمەك.
ئێڤۆلوسیۆن :گۆڕانێكی هێواش پێشڤەچوو كە پێچەوانەی شۆڕشە.
ئێكزیستێنس :واتاكەی بەگوێرەی فەرهەنگ بریتییە لە لێرەبوون ،وجود ،بەاڵم الی
هایدگەر واتای هەڵچوون ،زیتبوونەوە ( )Aus-standبۆ نێو «بوون» دەگەیەنێت،
ئەو هەروەها وەك «شێوازەبوونی لە بوون تێگەیەر»ی دازاین دیاریی دەكات .ئێك-
زیستێنس تەنیا لە ئەزموونكردنی بوونەوە شیاوی تێگەیشتنە .كرۆكی دازاین خۆی
لە ئێك-زیستێنسی ئەودا دەبینێتەوە ،ئەمەش لە واتای ئێكزیستێنسكردندا .هایدگەر
دژی ئەو تێڕوانینەیە كە گوایە مرۆڤ (دازاین) هەبوویەكە (مەوجودە) ،ئاخر مرۆڤ
دەبێت ژیان بەڕێوەبەرێت ،ئەو لە كرۆكەوە ئەم بەڕێوەبردنەی یان بەجێگەیاندنەی
ژیانە ( ،)Lebensvollzugبریتییە لە شیمانە.
ئێكستاز :واتا فەرهەنگییەكەی :حاڵلێهاتن ،واتای وشەیی :دەرپەڕین لەنێو خودی
خۆوە .ئێكستازەكانی كاتێتی لەالی هایدگەر بریتین لە ئایندە ،هەبوویی (رابوردوو)،
ئامادە (§   .)329 .S ,65كاتێتی سەرەتا بوونەوەرێك نییە كە لەنێو خۆیەوە
دەربپەڕێت ،بەڵكو لە كرۆكدا كاتاندنە لەنێو یەكێتیی ئێكستازەكاندا (§ .S ,65
 .)329ئایندە لە پێش هەبوویی و ئامادەوە فەزلی هەیە ،جا گەرچی هەر سێ
ئێكستازەكە هاوسەرچاوەن (§ .)329 .S ,65
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ئێس-ئا ( :)Sturmabteilung = SAلەكاتی كۆماری ڤایماردا ڕێكخراوێكی
نیمچە سەربازیی ( = NSDAPپارتی كرێكارانی ناسیۆناسۆسیالیستیی ئەڵمانی)
بوو و ڕۆڵكێكی گەورەی گێڕا لە دەسەاڵتسەندنی ()NSDAPدا.

كاوه جهالل
ماگیستهر ئارنتیوم ل ه فهلسهفهدا ،ل ه زانكۆی ئۆتۆ فریدریش(بامبێرگ -ئهڵمانیا)
بهرههمهكانی نوسهر :ژۆن -ژاك ڕوسۆ(كتێب)ل ه تهك فینۆمین ه ئهدهبییهكاندا(كتێب)،رێنێ
دیكارت(لێكۆڵنهوه) ،بناغهیهك بۆ نزیككهوتنهوه ل ه دیالهكتیكی ئادهرنۆ(لێكۆڵینهوه)،
تێگهی میمێزیس الی ئهرستۆ تێلیس(لێكۆڵینهوه) ،تیۆری كات و شوێن الی پالتۆن،
ههروهها چهند وهرگێرانێكی وهكوو :ڕێنێ دیكارت(كتێب) ،ڕێبهرێك بۆ ئێستێتیك،
ئانیماری گێتمان -زیفهرت( كتێب)
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دیداری فەیلەسوفە ناوازەکە :سالڤۆی ژیژک

ئینگلیزیەوە  :عەلی زەڵمی
بۆ ژیژهك؟
خوێندنەوە و وەرگێڕانی كارەكانی ژیژهك ماندوكەرو حەوسەڵەی دەوێت ،ئەو
بەشێوازێكی زۆر نائاسای دەنووسێت و دەدوێ بگرە دەركەوتنیشی نائاساییە.
ئەم چاوپێكەوتنەی سالڤۆی ژیژهك لەالیەن گۆڤاری كەلتووری و رەخنەی
بلیڤەرەوە سازدراوە ،لەبەر چڕوپڕی و هەمەالیەنی بابەتە ورژێنراوەكانی
بەباشمانزانی خوێنەری كوردی پێ ئاشنا بكەین .ژیژەك وەك ئادەم كریش
دەڵێت مەترسیدارترین فەیلەسوفی هەنووكەی ڕۆژئاوایە ،بەجۆرێ قسە
دەكات لەسەر ئەو پیساییەی دەیكەین و ئەو فیلمەی دەیبینین و ئەو
كااڵیەی دەیكڕین و ئەو خەونەی شەوانە دەیبین و خەیااڵنەی دەمانبزوێنێت.
فەیلەسوفی شتە ورد و قەبەكانە ،ئەم فەیلەسوفە سلۆڤینییە ،توڕە بەاڵم
ئێسك شیرینە بەیەكێك لە رەخنەگرانی سەرسەختی كەپیتالیزمی نوێ،
رەخەنەگری فیلم و كەلتوور و هەروەها كۆمەڵناسی و دەروونشیكاری و
تیۆری رەخنەی و فەلسەفەی نوێ دەژمێردرێت .لە بەرواری ٢١ئازاری
١٩٤٩دا لە شاری لوبیلنای كۆماری سۆسیالستی سلۆڤینا و یوگۆسالڤیای
جاران لەدایكبووە .وەك خۆی ئاماژەی پێدەكات ئەو لەسەر سێ پێگەو
میراتی فیكریی سەرەتا كاریكردووە ،هیگلیزم و ماركسیزم و دەروونشیكاری
جاك الكان ،كە دواتر سێ چەمكی گرنگ و بەپێزی لە بواری ناسینەوەی
ڕق و شەڕانگێزی و ڕایسیزم لەمیانی پێكدادانەكانی واڵتانی ئەوروپای
ڕۆژهەاڵت بەرهەمهانی ،ئەوانیش چەمكەكانی  :ڕاستی ،رەمز ،وێناكردن.
ژیژەك خاوەنی زیاتر لە  ٨٤كتێبی گرنگە و بەزمانەكانی سۆلڤۆنی،
كرواتی ،ئینگلیزی ،فەڕەنسی و ئەڵمانی و ئیتاڵی دەنووسێت و بەباشی
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دەدوێت .بەرنامەی تەلەڤزیۆنی و ستونی ڕۆژنامەوانی بەردەوام دەنووسێت لە ڕۆژنامەكانی
ئەوروپادا .لە ساڵی  ٢٠٠٥ەوە ئەندامی یەكێتی ئەكادیمای سۆلڤانی بۆ زانست و هونەر،
هەروەها پڕۆفیسۆرە لە زانكۆی نیۆیۆرك .ئەم چاوپێكەوتنەمان بۆیە هەڵبژاردووە ،چونكە
بەكورتی و بەپێزی ژیژەك لەالیەن ڕۆژنامەنووس دایانا دیلۆرس دوێنراوە .لەسەر پێنج
بواری گرنگ ئەم فەیلەسوفە ناوازە قسەمان بۆ دەكات و بۆچوونەكانی دەخاتە ڕوو ،وەك
پۆلێن كراوە لەخوارەوە ئەوانیش :ستالینزم و نازیزم ،لیبراڵیزم ،قۆناغی نوێی ڕۆحگەرایی،
ئاین و ڕۆحی ڕۆژهەاڵتی و فیلم .بەو هیوایەی دەروازەیەك بێت بۆ ناسینی بەرهەمەكانی
ئەم بیریارە ڕادیكاڵەی سەدەی بیستویەك بە خوێنەری كورد.
(وەرگێڕ)
-١بۆچی ستالینزم خراپتر بوو لە نازیزم
بلیڤەر  :بەهۆی بیروبۆچوونە ناوازەكانتەوە و تێڕامانە فەلسەفییەكانت لە ئەمڕۆدا خەڵكێكی
زۆرت تووشی سەرسوڕمان كردووە  .بۆ نمونە تۆ ئەڵێیت ستالینیزم خرابتربووە لە نازیزم،
سەرباری كارەساتی هۆلۆكۆست .ئەكرێت بۆمانی ڕوون بكەیتەوە كە چۆن سەرنجتان بەالی
ستالیندا ڕۆیی ،هەروەها بۆمان باس بكەیت كە چۆن چۆنی ڕژێمەكەی ستالین لە ڕووی
فەلسەفیەوە لە ڕژێمی نازیزم وێرانكەر تربووە؟
سالڤۆی ژیژەك  :شتێكی چاوەڕوانكرابوو لە فەلسەفدا لە دوایی شەڕی دووەمی جیهانی كە
نازیزم و هۆلۆكۆست بە شێوازیك بهێنرێتە گۆڕێ كە وەك خرابترین ئەهریمەن وێنا بكرێت.
بەهەر ڕێگاو ستراتیژیكی ئەقاڵنی ناتوانین لەمە تێبگەین .ئایدیاكە وابوو كە گوایا ئەزموونی
هۆلۆكۆست تەواوی بەها و ترادیسیۆنی فەلسەفە دەڕمێنێت ،كە لە بنەڕەتدا بریتییە لە
ڕێكخستنی ئاسمانی و خواوەندی ،ئایدیاك كە تەنانەت شتەكان گەرچی پاك دیار بن هەر
دەڕمێن ،دۆڕاون ،هەتا دوایی ،دواجار ئەمە شتێكە بریتییە لە ئەقاڵنیەتی گشتگیر ،هەموو
ئەم تراژیدیانە ئەكرێت پەیوەستبن لە پرۆژەیەكی هاوشێوەدا .ئەكرێت پالنێكی ئاسمانی
بێت ،ئەشكرێت بە بەرەوپێشچوونی مرۆڤایەتی دابنرێت یان هەر شتێكی دیكە .ئایدیاكە
ئەوەیە لێرەدا كە هۆلۆكۆست ناكرێت بەعەقاڵنی بكرێت لە ڕووی فەلسەفیەوە.
بەدڵنیاییەوە ،من بڕوام وایە هۆلۆكۆست كردەیەكی ترسناك بوو (ئەی خوایە ،لەوەش
زیاتربوو كە دەوترێت) ،بەاڵم بەالی منەوە ،ستالینزم لەرووی فەلسەفیەوە زۆرتر دژوارتربوو
هەتا نازیزم .بۆ نمونە ،جیاوازی سەرەكی هەیە لە نێوان ستالینزم و نازیزم لەرووی
باری قوربانییەوە .لە گۆشەنیگای ڕێبازی دیاردەناسییەوە .زۆر بەسادەیی ئەگەر جولەكە
بوویتایە لەژێر دەسەاڵتی نازیزمدا ئەكوژرایت ،پرسیارت لێ نەدەكرا و پێوستی بەهیچ
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بەڵگەیەك نەبوو بۆ كوشتنت .ئیدی تۆ تاوانباربوویت لەسەر ئەوەی كە هەبوویت ،هەر
لەبەر ئەوەی تۆ جولەكە بوی ئیدی تۆ دەكوژرایت ،ئابەوشێوەیە .لەژێر دەسەاڵت و ڕژێمی
ستالینزمدا ،بێگومان ،هەموو قوربانییەكان لەدادگایكردندا بە نا ڕەوا تاوانبار دەكران،
بەاڵم زۆربەی زۆریان نە تاوانكارو و نە خاین بوون .سەرباری ئەمە شتێكی سەرسوڕهێنەر
و سەیر هەبوو ئەویش زۆربەی قوربانییەكان یان بە پارە لەخشتەبرابوون یان بە هۆی
ئازارو ئەشكەنجەدانەوە بەزۆر وایان لێكردبوون دان بنین بەوەدا كە خۆفرۆش بوون.
بلیڤەر :كەواتە تۆ ئەوەی بەالتەوە گرنگە پرسیاكردنە لە ئەدا و كاری سیستەمكە؟
سالڤۆی ژیژەك  :بەڵێ ،بۆچی ئەم شتە سەیرە دەكەیت هەتا وابكەیت كەسێك بەناچاری
دان بنێت بە تاواندا؟ بەاڵم بۆچی ئەمە و نە لە تەواوی ڕژێمی فاشیزمدا؟ لە فاشیزمدا،
ئەگەر تۆ جولەكە بیت ئیدی تۆ دەكوژرێت ،ئیتر كەس بیری لەوە نە دەكردەوە جولەكە
بگیرێت و ئەشكەنجەیان بدات هەتا ئیعترافیان پێ بكات .لەبەر ئەوەی الی فاشیزم تۆ
تاوانباری لەبەر وجود و بوونی خۆت كەهەیت .ئەوەی كە تۆ وا لێبكات كە ئیعتراف
بكەیت وادەكات كە سیستەمی ستالینزم دژوار و الدەر دەركەوێت .ئایدیاكە ئەمەیە كە لە
ڕێگایەكی سەیرەوە ،واپیشان دەدات كە تۆ هێشتا كەسێكی ئازادی و خاوەنی هەڵبژاردنی
خۆتی .ئیدی تۆ تاوانباری ،دەبێت دانیشی پیا بنێیت .هەڵبەتە ئەمە وا ناكات لە
سیستەمی ستالینزم كەمتر ئازاردەر بێت ،هەرچۆن بێت ئەمە جۆرێكە لە كردەنە ئامانجی
ڕیشەیی و ڕادیكالی« .تۆجولەكەیت ئیدی تۆ تاوانكاری هەر لەسەر جولەكە بوونت» لە
ستالینزمدا بوونی نییە .بە شێوازێكی گشتگیریی الدەرانە ،ڕێگایەكی پێچەوانە هەندێ لە
مافەكانی ئازادی مرۆڤ دانی پیادەنرێت لە ژێر ڕژێمی ستالیندا .كەواتە بیروبۆچوونەكە
ئاوهایە كە لە ستالینزمدا ،هەمووان بە شێوەیەكی قووڵ و سەرتاسەری ئەبینە قوربانی.
بلیڤەر :كەواتە تۆ زیاتر گرنگی بە دووبارە خوێندنەوەی ستالینزم دەدەیت هەتا خودی
نازیزم؟
سالڤۆی ژیژەك :با بەسادەی دەریبڕین ،فاشیزم بە شێوازێكی ڕێژەیی ئاسانە خوێندنەوەی.
دیاردەیەكی كۆنەپەرستییە   .نازیزم چەند كەسێكی خرابەكاربوون و هەڵگری چەند
بیرۆكەیەكی خراب بوون ،كە بەداخەوە سەركەوتوو بوون هەتا ئەو ئایدیا خراپانە بچەسپێنن.
بەاڵم لە ستالینیزمدا كارەساتەكە لەوەدا بوو كە بنەمای سەرچاوەی ئایدیاكانیان چەند
پرۆژەیەكی ئازادیخوازانە ڕادیكاڵ بوون .بەڵێ لەسەرەتادا تۆ جۆرێك لە پرۆژەی ڕاپەڕینی
كرێكاریت هەیە ،گرێ كوێرەكە ئالێرەدایە كە چۆن ئەو پرۆژە ڕزگاریخوازییە ئاوها بە
ڕێگایەكی هەڵەدا چوو .ئەمە گەورەترە لە گرێ كوێرە .گەورەترین نوێنەرایەتیكردنی بیریی
ماركسیزم لە چاخی بیستەمدا – تیۆری ڕەخنەگرانەی قوتابخانەی فرانكفۆرت -نیگەرانی
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بوو بەرامبەر فاشیزم ،دژە سیمتیزم (سامیەت) ،لەو بابەتانە ،ئیدی بابەتی ستالینزم
پشتگوێخرابوو .ڕاستە لێرەدا تەنها یەك دوو كتێبێك هەیە لەو بارەیەوە ،بەاڵم هیچ جۆرە
تیۆرییەكی سیستەماتیكی نییە سەبارەت بە ستالینیزم  .ئیتر بەالی منەوە  ،ستالینیزم
وەك دیاردەیەكی سەرەكی لە سەدەی بیستەمدا دەبێت بە گرنگییەوە وەر بگیرێت.
لەبەرئەوە جارێكی دی ،فاشیزم زۆر سادەیە ،كاردانەوەیەكی پارێزگاركارانە بوو بەهەڵەدا
چوو .بەاڵم گرێی ڕاستەقینە ئەوەیە بۆچی ستالینیزم یا كۆمینیزم بەهەڵەدا چوو؟
بلیڤەر  :ئیدی دەرئەنجامەكەی؟
سالڤۆی ژیژەك :زۆر زەحمەتە ،من تا ئێستاش كاری لەسەر دەكەم .دەرئەنجامەكانی من
نە دەر ئەنجامی پاریزگارن و نە هی ئەو جۆرە لیبڕالەی كە بەالیەوە وایە كە ستالینیزم
دەبێت وا سەیر بكرێت كە وەك جۆرێك لە لۆژیكی بەیانكردنی هەر پرۆژەیەك ،كە
پێیدەوترێت سەردەمی كۆتایی سیاسی ،واتە ئیدی سەردەمی پرۆژەكان بەسەرچووە،
هەمووی ئەوەی پێمان دەكرێت ئەوەیە كە ڕازیبین بە جیهانی بازاڕی سەرمایەداریی
ئابووری و جیهانگیریی .ئەمڕۆ ،هەركات هەركەس ویستی هەر ترسێ تاقی بكاتەوە لەرووی
سیاسییەوە ،ئیتر یەكسەر تۆ ئەمەت دەستگیر دەبێ« ،ئۆ ،چییە ئەڵێی تۆ هیچ لە مێژووە
فێر نەبوویت ،ئەمە بە هۆلۆكۆست كۆتایی دێت ».ئەمە بووەتە بابەتێكی بێكۆتا الی بیریی
لیبراڵ-پارێزگار ،ئەمە ئەو دەرسەیە لە سەدەی بیستەمدا كە هەر هەوڵێكی ڕادیكاڵی بۆ
گۆڕانی كۆمەڵ كۆتایەكی بە كۆمەڵكوژی كۆتایی دێت .بۆچوونەكانیان دەگەڕێتەوە بۆ
پراگماتیزم «با ئەسپایی جیاكاریەك بكەین لەنێوان سیاسەت و ئاكار ،سیاسەت ئەكرێت
دیاریكراوبێت ،پراگاماتیك بێت ،ئەوە تەنها ئاكارە كە ڕەهایە ».ئەوەی كە من كاری
لەسەر دەكەم لە تێڕوانینەكانمدا ئەوەیە كە بەهۆی هەموو ئەم كێشانەوە ناكرێت هۆكارێك
و دەرەئەنجامێك بخەینە ڕوو.
 -2كۆتاییهاتنی لیبراڵی شەرمن
بلیڤەر :ئیدی تۆ بە شێوەیەكی توند ناتەبایت لەگەڵ خوێندنەوەی لیبراڵ بۆ ئەو
ئایدیۆلۆژیایەی لە پشت شەڕی دووەم��ی جیهانی بوو .ئەمەش وام لێدەكات كە بیر
لە كارەكانی تۆ بكەمەوە كاتێ كە تۆ ناسراوی بە ڕەخنەگرتن لە لیبراڵیزم ،كە خۆی
دەبینێتەوە لە سیاسەتی ڕاستكردنەوە و پراگماتیزم و ئەكادیمیایی ئەمەریكیو ..هتد .ئایا
ئەمەیە شێوازی كاركردن و ڕەخنەگرتنی تۆ؟
سالڤۆی ژیژەك :پێش هەموو شتێك ،من هیچ جۆرە كێشەیەكی گەورەم لەتەك لیبراڵیزمدا
نییە .لەبنەڕەتدا ،لیبراڵیزم پرۆژەیەكی ناوازە و گرنگ بوو گەر لەو ڕووەوە سەیری بكەیت
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كە چۆن سەریهەڵدا .ئەمڕۆ بووەتە ڕەخنەگرتنێكی نمایشەگەرانە ،لەتەك فیمینیزم ،دژە-
سەنتراڵی ئەوروپی ،هتد .بۆ قوتاركردنی لیبراڵیزم ،لە بنەڕەتدا بۆ ڕێگرتنەبەر بوو بۆ
یەكسانی بۆ هەمووالیەك لە كۆمەڵدا ،بەاڵم لە ڕاستیدا بووە جۆرێك لە قازانجی مرۆڤی،
نێری سپی پێست لە دەستخستنی سەروەتدا ،هەروەها چارەسەركردنی كەموكورتییەكان.
پاشان یەكێكی تر لە تۆمەتەكان لیبراڵیزم بەشێوەیەكی سەرەكی لەالیەن ئەو كەسانەوە
دۆزرایەوە ،كە  زۆرینەی ئەمەریكایە  -ئەخالقییە ئاینییەكان  ،پێیانخۆش بوو ناویان بەرن
بە سیكۆالری هیومانیزم :ئایدیاكە ئەمەیە كە هیچ بوونێكی بااڵ نییە یان شتێكی شاراوە لە
جیهاندا بوونی نییە .ڕەخنەكە یان ئاوها بوو – دواجار مرۆڤ توانی دەست بگرێت بەسەر
چارەنووسی خۆیدا  -ئائەمە خۆبەزلزانی مرۆڤە ،ڕەخنەگرتن لەمە هەمووكات هەڵەیە و
شتی لەم بابەتە.
سەرەتا ،من وا نازانم هەروا ئاسان بێت ئەم شتە ،لەبەر دوو هۆ .ئەمە خۆی ڕاستییەكی
میژووییە هەر لەسەرەتادا ،بۆچوونەكان لەمەڕ مافەكانی مرۆڤ و هەموو ئەو شتانەی
لەمەڕ سەربەستی نەتەوە ،بەشێوەیەكی كاریگەر و رێگایەكی كڵۆم دراو و ناڕاستەوخۆ
دوورخستنەوەی هەندێ خەڵك بوو .لەگەڵ ئەمەشدا ،لە گرژی نێوانی دەركەوتن و
واقیعدا (دەركەوتن :هەموو كەس مافی مرۆڤی هەیە؛ واقیع كەچی هەندێ بەهۆی چەند
یاسایەكی نا ڕاستەوخۆوە هەندێك لەم مافانە بێبەش دەكرێن) .هەڵبەتە گرژییەكی ڕوون
لەوێدایە كە تۆ ناتوانی بە سانایی بڵێیت ئەو دەركەوتنە تەنها ماسكێكی واقیعێكی
سەركوتكەرە .دەركەوتن پێوستی بە هێزی سەربەستی كۆمەاڵیەتی تایبەت بە خۆی هەیە.
بۆ نمونە ،لەسەرەتادا هەڵبەتە ،ژنان بێبەش بوون ،پاشان هەر زوو ژنان وتیان باشە بۆ
ئێمەش نەبین؟ هەروەها ڕەشەكانیش وتیان هەروەها بۆ ئێمەش نا؟ پاشان كرێكارانیش
بەهەمانشێوەو ..هتد .مەبەستی من لێرەدا ئەوەیە ،هەموو ئەو گرووپانەی كە ڕەخنە لە
لیبراڵیزم دەگرن لەدەرەوەی ترادییسۆنی بۆرژوازی هاتوون .كۆمەڵێك یاسان كە-وێنەی
ئەو ترادیسیۆنەیە كە مافەكانی مرۆڤ جیهانین و بەم شێوەیە -ئەمە شتی یەكەم كە
بیڵێین سەبارەت بە لیبراڵیزم.
بلیڤەر :هەتا ئەگەرچی لیبراڵیزم بەكەمی و چوارچێوەدار دەستی پێكرد ،لەناخی خۆیدا
شتێكی ئاوهای بیناكرد كە هەمووان بتوانن بەكاری بهێنن سوودی لێوەرگرن؟
سالڤۆی ژیژەك :بەڵێ ،دووەم شت كە بیڵێین سەبارەت بە لیبراڵیزم سەرەتا و لە بنەڕەتدا
هەڵسوكەوتی خۆبەزلزانی نەبوو ،بەاڵم تاڕادەیەك ساكار و شەرمن بوو ،هەڵسوكەوتی
ڕاستگۆیانەی هەبوو لە بەرەنگاربوونەوەی كێشەی لێبوردەیی ئاینیدا لەماوەی سی ساڵی
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شەڕدا .لە سەدەی هەڤدەهەمدا ،ئەوكات هەمووی ئەوروپا لە سەرسامی و شۆكدا بوو،
ئیدی دوایی ئەم دۆخە گرژو و نیگەرانیە ،تێڕوانینی لیبراڵی سەریهەڵدا .ئایدیاكە ئەوەبوو
كە هەریەك لە ئێمە هەندێ باوەڕی وجودی و ئاینی هەیە ،بەاڵم ئەگەرچی ئەمە جۆرێكە
لە پابەندبوونی ئێمە بەشێوەیەكی بنەڕەتی ،بەاڵم هەرگیز ناكاتە ئەوەی كە دەبێت یەكتر
بكوژین لەپێناو ئەو شتانەدا .بۆ پێكەوەژیانی بونیادی كۆمەاڵیەتی ،واتە ئەو شوێنەی كە
هەموو ال بیروڕا جیاوازەكانمان بەیەكەوە پراكتیك دەكەین .دووبارە دەیڵێمەوە كە هێچ
شتێكی خراپ وەك بۆ ماوەیەی لە میراتی پرۆژەی لیبراڵیزمدا بەدیناكەم .
بلیڤەر :منیش هەروەها ،بەاڵم ساڵی پار من ئامادەی وتارێك بووم تۆ پێشكەشت كرد
بەشێوەیەكی توند هێرشت كردە سەر لیبراڵیزم .ئەكرێت یارمەتیم بەیت و ئەمەم بۆ زیاتر
ڕوون بكەیتەوە؟
سالڤۆی ژیژەك :كێشەی من هەنووكە لەتەك لیبراڵیزم ،كێشەی ئابوریی لیبراڵیزم نییە،
بەڵكو مافەكانی مرۆڤی ڕادیكاڵی لیبراڵیزمە ،واتە ڕێبازی فەلسەفی .هەروەك دڵتەزێنترین
شت كە هەمان بوو ئەوە بوو لەدەستدانی بڕوامان بە كۆمیۆنیزم لەماوەی سی ساڵی
ڕابردوودا ،بگرە بە دەوڵەتی سۆشیال-دیموكراسی خۆشگوزەرانی لە ڕۆژئاوادا ،ڕازیی بوون
بەو واقیعەی كە كە چارەنووسی مرۆڤایەتی هەروا بەسانایی چارەنووسێكی نادیار نییە .ئەو
بڕوایەی كە هەندێ قەدەری كوێر ناتوانن كۆنتڕۆڵی ئێمە بكات ،ئەوە ئەگونجا ،لەڕێگەی
كردەی هەماهەنگی مرۆڤەكانەوە ،بۆ پێشەوایكردنی بەرەوپێشچوون ،ئیدی ڕۆی .من بڕوام
وایە ئەوەی ڕوویدا لەم سااڵنەی دوایدا ،ئەوەیە كە لۆژیكی قەدەری كوێرە گەڕایەوە ناومان.
كەپیتالیزمی جیهانی وەك واقیعێكی لێهاتووە و هەموو ڕازییە لەسەر ئەمە و ناكرێت هیچ
بكرێت بەرامبەری .تەنها پرسیار ئەوەیە ،ئایا تۆ خۆتی تیا دەبینیتەوەو ڕاهاتووی لەگەڵی،
یان تۆ بەرەنگاری دەبیتەوە و ئیدی هەڵبەتە پەراوێز دەخرێت؟ جۆرێك تایبەت لە پرسیار،
هەروەها مەرج نییە بیخەینە مۆدێلێكی كۆنی ماركسیانەوە وەك ملمالنێی چینەكان ،بەڵكو
بەگشتی پرسیاری  دژە-كەپیتالیزم ،لەڕاستیدا ئەمە ون بووە و نابینرێت ئەمڕۆ.
بلیڤەر :گەر بەگشتی قسە بكەین وایە ،بەاڵم من هاوڕانیم لەگەڵت  ،واشدەزانم كەسانی
تریش هەن هاوڕانەبن ،كە گوایا هەمووان بە كەپیتالیزمی جیهانی قایل بووین .ئەی چی
دەڵێیت دەربارەی بزاڤەكانی ئەنتی-گڵۆبالیزم كە لەسەرتاسەری جیهاندا ڕوو دەدەن و
بوونیان هەیە لە دەساڵی ڕابردوودا؟ شاری سیتڵ ،جنیوا ..هتد ،ڕات چییە دەربارەی ئەو
گرووپانە؟
سالڤۆی ژیژەك :دەربارەی بزاڤەكانی ئەنتی گڵۆبالیزم ،لەچەند ڕێگایەكی دیاریكراوەو
دەرئەكەونەوە .بەاڵم ئایدیاكە ئەوەیە كە جێگای بەرەنگاربوونەوەی بنەڕەتی چیدی ستونی
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نییە واتە سەرەوە دژی خوارەوە لە ملمالنێ كۆمەاڵیەتیدا ،بەڵكو زیاتر جیاوازییەكە ئاسۆییە
لەنێوان من و تۆدا ،لەنێوان گرووپە كۆمەاڵیەتییە جیاوازەكاندا :گرفتی لێبوردەیی ،گرفتی
لێبوردەیی بەرامبەر ڕەگەزی تر ،كەمایەتییە ئاینییەكان ،بەم شێوەیە .ئیدی گرفتێكی
سادە دەبێتە مەسەلەی قبوڵكردنی جیاوازییەكان .من ناڵێم ئەمە شتێكی خراپە ،بێگومان
دەبێت خەبات بكەین لەم پێناوەدا ،بەاڵم باوەڕم بەوە نییە كە ئاسۆیی بێت ،ئەمە جێگای
پرسیارێكی جەوهەرییە .كێشەی من لەگەڵ لیبراڵیزم كێشەیەكی بنەڕەتییە .ئەمەش چەپی
نوێ و ڕادیكاڵی نوی بەجێدەهێڵێت بەرەو كێشەی ناسنامەی سیاسی (كەمینەی سیاسی،
مافی هۆمۆسێكسواڵ ،هتد) كە ناتوانێ بەروونی زیاتر ڕادیكاڵ بێت لە ناخیدا بۆ كاراكتەری
دژایەتی كۆمەڵگا .ئەمجۆرە لە پرسیاری ڕادیكاڵی هەنووكە ونبووە.
بۆ نمونە هاوڕێم جوتس باتلەر وەرگرە .بێگومان ئەو ناو بەناو لێوی دەكاتەوە دژی
كەپیتالیزم ،بەاڵم لەڕاستیدا هەمووی شتێكی كورت و دابڕاوە ،بەكورتی ئەوەی ئەو دەیڵێت
چۆن سەیری لەسبین (هۆمۆسێكسواڵ) و كەمایەتییەكانی تر كە لەرووی ڕەگەزییەوە
سەركوت كراون بكرێت  و شوێنگەیان نەك وەك سووربوون لەسەر جۆرێك لە ناسنامەی
ڕەگەزی بەرچاو ،بەاڵم وەك بونیادنانی ناسنامەیەك كە سەربەخۆ نەبێت ،ئەمەش مانای
وایە كە ئەوەی پێیدەوترێت ڕەگەزی ئاسایی هەر سەربەخۆ نییە ،هەروەها هەمووكەس
جۆرێك لە ڕێگای ناسەربەخۆی گرتووەتە بەر ،هەمانشێوە ،ئیدی بەمجۆرە ،هیچ كەس
وەدەرناخرێت .جیاوازییەكی گەورە نییە لەنێوان ناسنامەی ئاسایی و فرە ڕۆڵی .ئەو   
كێشەی من لێرەدا دەیبینم ئەوەیە هیچ شتێك لە بنەڕەتەوە نەهاتووە دژ بەكەپیتالیزم.
بەاڵم لەمە خراپتر ئەوەیە كە چ جۆرە سیاسەتی ڕاستكراوە هەوڵدەدا بۆ لێبوردەیی و
شتی لەم بابەتە ،لەبنەڕەتدا نەك هەر لەملمالنێدا نییە لەگەڵ ویستی جیهانی كەپیتالیزمی
مۆدێرن ،بەڵكو تەواو بەباشی لەگەڵی ئەگونجێت .ئەوەی من بیری لێدەكەمەوە ئەوەیە
كە كەپیتالیزم لە ئەمڕۆدا برەو ئەدات بە جیاوازییەكان .مەبەستم ئەوەیە كە تەنانەت  
خۆشباوەڕە دەروونناسە پۆسەتیڤەكانیش لەهەوڵی ئەوەدان كە پێمان بڵین هەنووكە
خودیەتی لەڕووی فرە خودییەوە ،ناسنامەی وەستاو ،ئەو خودەی كە هەردەم خۆی
دائەهێنێتەوە ،هەروەها .لەراستیدا من كێشەی گەورەم هەیە لەگەڵ ئەمە وێنەكێشانی
دوژمن وەك جۆرێك لە خود-ناسینەوە و ڕاوەستاو و بەهێز كە ئەم ناسنامە فرەییانە و
خودە خۆداهێنانەكان دەبێت پێچەوانە بێت .من پێموایە ئا ئەمە كێشەیەكی هەڵەیە ،من
هەرگیز سەرسام نیم بەم جۆرە لە كێشە .بڕوام وایە كە ئائەمە لۆژیكێكی دیاریكراوە،
بەجۆرێ تەواوی چوارچێوەی كەپیتالیزمی ئەمڕۆی نەخشاندووە .كەپیتالیزم ،لەپێناو خۆ
بەرهەمهێنانەوەدا ،بۆ ئەوەی بتوانێت كاری خۆی بكات لە ژینگەی ئەمڕۆی كۆمەڵگەی
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مەسرەفگەرادا ،دینامیكیەتی شێتانەی بازاڕ ،چیدی ناكرێ و پێوستیش ناكات لەگەڵ بابەتی
تەقلیدی باوكساالرید تەبا بێت .بەڵكو پێوستی بە بابەتێكە كە هەردەم خۆی دابهێنێتەوە،
ئیدی هەرچی بێت گرنگ نییە ،گرنگ خۆبەرهەمهێنانەوەیە بەالی كەپیتالیزمەوە.
 -3خواردنی سروشتی (ئۆرگانیك) ،سەردەمی-نوێ ،ڕۆحگەرایی ،هەروەها ئۆتۆمبێلی
مۆدێل نوێ
بلیڤەر  :باشە ،كەواتە تۆ پێتوایە ئەو جموجواڵنەی بەنێوی ئەنتی گڵۆبالیزەیشن هەڵگری
پرسی ڕاست و دروست نین ،هەروەها ئەشی ئەمەش زۆر ترسناك بێت .من دەزانم تۆ چی
دەڵێیت .ئەمە ئەوەم بیردەخاتەوە كاتێ كە تۆ نمونەی خواردنی تەندروستت هێنایەوە لە
بازاڕدا .چۆن خواردنی ئۆرگانیك (بە سروشتی ڕواندن) بكڕین ،وادیارە كە نییەت پاكی
بێت ،ئایا ئەگونجێت ئەمە ببێتە شتێكی خراپ ،ئەكرێت بۆمان ڕوونبكەیتەوە كە ئەمە
چۆنە؟
سالڤۆی ژیژەك :هەنووكە ،هەتابێت بەشێوازێكی یەكالكەرەوە بازاڕی تایبەت و تەرخانكراو
زۆر دەبێت ،ئیتر لەم ڕوانگەوە ،من بڕوام وایە كە زۆر خۆش ئەبێت كە بزانین كە ئاڕاستەكان
وەك لە بنەڕەتەوە مانای پێشڕەوی و ڕەخنەگرانەبوون جارێكی تر ئەگونجێنرێنەوە
ڕێكدەخرێنەوە بۆ مەرامی زۆر خەرجكردن .خۆراكی ژینگەیی (ناكیمیایی) ،خۆراكی
ئۆرگانیك ،بەرهەمی سەوز ،هتد ،.ئەمڕۆ بوونەتە یەكێك لە گومەزی و ڕووگەكانی بازاڕ.
با كەسێك وەربگرین كە خواردنی ئۆرگانیك دەكڕێت  :ئەو خواردنە ئۆرگانیكەكە ناكڕێت
بەمەبەستی ئەوەی وەك كەسێكی تەندروست بژی ،بەڵكو هەتا هاوسۆزی و هاوخەمی
خۆی پیشان بدات بۆ سروشت .هەروەك هەڵوێستێكی ئایدیۆلۆژی بكڕێت .ڕاست وەك
ئەوە وایە كە كابۆیەكی دروستكراو لەپاشماوە بەرهەمییەكان دەكڕی ،ئیدی تۆ لەبەر
خاتری خودی پانتۆڵەكە نایكڕی ،بەڵكو تۆ ئەتەوێت لەو ڕێگەوە ناسنامەی كۆمەاڵیەتی
خۆت پیشان بدەیت .ئەویش بەهەمانشێوە تۆ لەبەرخاتری بەرهەمەكە خۆی نایكڕێت،
بەڵكو لەبەر پێگەیەكی كۆمەاڵیەتی خۆت ،یا ئایدیۆلۆژی  ،شتەكە دەكڕی و هەروەها.
بلیڤەر  :ئایا ئەمەی تۆ دەیڵێت ئەو مۆدێلە نوێیە لە ‹بودیزمی ڕۆژئاوایی› دەگرێتەوە
وەك سەردەمێكی نوێی فەلسەفی كە بەرهەم هاتبێت كە بتوانرێت بیكڕی لە كەپیتالیزمدا
(هەڵبەت بودیزمی ڕاستەقینە هەرگیز ناكرێت و نابێت ل��ەدەرەوەی ڕۆژهەاڵت بەدیار
بكەوێت)؟
سالڤۆی ژیژەك :بەڵی ،ئەزانی بۆچی؟ چونكە لە ڕێنماییە سەرەتاییەكانی بودیست
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ئەوەیە كە خودی بەردەوام نییە ،بابەتی بەردەوام نییە ،تەنها ڕووداوە ئیدی بەمشێوەیە  .
لەڕێگەیەكی زۆر سەیرەوە بەگونجاوی ئاوێنەی ئەم دیدوبۆچوونەیە  كە بەرهەمەكان خۆیان
گرنگ نین ،بەڵكو گرنگییەكە لەو ئازادییەدایە كە تۆ چۆن بەرهەمەكە دەكڕی و هەرەوەها
لە دیدوبۆچوونەی كە چیتر بازاڕ نابێت تیشك بخاتەسەر بەرهەم .ئیتر نابێت سەیری
ئەوە بكرێت ئاخۆ ئەم ئۆتۆمبێلە چ جۆرە كوالێتی و باشەیەكی تیایە لەمجۆرە قسانە،
نەخێر بەڵكو تۆ چی دەكەیت لە ئۆتۆمبێلەكە و بۆ چی بەكاریدەهێنیت؟ ئەوان هەوڵدەدەن
ئەوەندی پێان بكرێت و بۆیان سەربگرێت كە ئەزموونەكانی تۆ بفرۆشن ،بۆ نمونە تۆ
چی دەتوانی بكەیت لەگەڵ ئەم ئۆتۆمبێلەدا ،نەك خودی ئۆتۆمبێلەكە وەك بەرهەمێك.
بەڵگەی ڕوون و ئاشكرا لەمڕوەوە چەمك و تیگەیشتنی هەنوكەیی ئابوورییە ،كە زۆر
بەسانای تۆ هەڵدەسنگێنێت و دەتنرخێنێ بە نرخێك كە وەك هێزێكی كڕیار بیت بۆ كڕینی
خودی ژیانی خۆت .وەك ئەوەی تۆ چەندە دەهێنیت ،لەو پێودانگەوە كە هەمووی ئەوەی
خەرجی دەكەیت بۆ كڕینەوەی ژیانی خۆت وەك جۆرێك لە چۆنایەتی ژیان .تۆ چەندە بۆت
بكرێت خەرج دەكەیت الی دكتۆر ،بۆ خۆجوانكردن ،بۆ بەرزبوونەوە و ڕاهێنانی ڕۆحی ،بۆ
میوزك ،ئابەم شێوەیە .ئەوەی دەیكڕی جۆرێكە لە وێنە و پراكتیكی خودی ژیانی خۆت.
واتە هێزی بازاڕی تۆ چییە و كامەیە ،وەك كڕیارێكی ژیانی خۆت لەم بارەوە؟
بلیڤەر  :باشە ،بەشێوەیەكی زۆر سەیر ،كاتێ ڕۆژئاواییەكان تێگەیشتنی بودایی دەكڕن،
ئیدی وا دەكەن لەخۆیان كە ببنە كڕیارێكی زۆر لەبارو گونجاو لە سیستەمی كەپیتالیزمی
هاوچەرخدا .لەڕاستیدا شتێكی سەیرو سەمەرە و خەمباریشە لەیەككاتدا .لەمیانی گەڕانیاندا
بۆ ڕۆحگەرایی و خواوەند ،كەچی دەبنە كڕیارێكی لەبار لە بازاڕەكاندا  .ئەمە ڕاست وەك
چیرۆكە خەیاڵییەكان وایە.
 -4ترسناكی ڕۆحگەرایی ڕۆژهەاڵت لە ڕۆژئاوادا و هەروەها شۆڕشی سانت پۆڵسی مەسیحی،
ئەمانە هەمووی لە دیدی كەسێكی بێباوەڕەوە
بلیڤەر :ئایا تۆ بڕوات بە خوا هەیە؟
سالڤۆی ژیژەك :نەخێر ،من كەسێكی تەواو بێ باوەڕم.
بلیڤەر :كتێبێكی تۆ دەربارەی سانت پۆڵس بە ناوی ‹بووكەشوشەكەو و قەزەم› ،لەڕاستیدا،
مەسیحیەتی سانت پۆڵس بەرز ڕادەگرێت لەبەرامبەر هەموو شێوازە ڕۆحییەكانی ترەوە.
نمونەی ڕێبازی جینۆتیزم ،قۆناغی نوێ -ڕۆحگەری ،هتد ،باشە بۆ ئەبێت كەسێكی بێبڕوا
بەرگری لە كرستیانیەتی بكات؟
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سالڤۆی ژیژەك :ئەمڕۆ ،ڕۆح و ڕۆحگەرایی بووەتە شتێكی مۆدێل و الساییكردنەوە .یان
هەندێ لێبوردەیی ڕۆحی بتپەرستی لەسەر بنەمای مێینەیی ،ڕێبازی یەكگیریی دژی تەوژمی
پیاوساالری لۆژیكی ئیمپریالی ڕۆژئاوایی ،هەر لەناو ترادیسیۆنی ڕۆژئاوایدا ،هەندێ جۆرو
شێوازی پەیدابوونەوەی جودیزم (ئاینی جولەكە) هەیە كە ڕێز لە ئەوانی دیكە بگرێت،
هتد  .یاخود دەبێت تۆ كریستیانیەتی خۆت بكەیت ،بەاڵم بەمەرجی یەك دوو شت دەبێ
بكەیت لەپێشدا كە ڕێگەیان پێدراوە .یەكێكیان ئەوەیە كە ئەو ترادیسیۆنە سەركوتكراوەی
لە مێژینەی هەڵگرانی كتێبی ئینجیل یاخود گروپە سۆفیە سەرەتاییەكان كە تیایدا ماوەی
نێوانی ناهەژموونی/باوكساالری و دەر دەكەوێت .یا دەبێت بگەڕێتەوە بۆ ئەسڵی عیسا
كە دژی سانت پۆڵسە .بۆچوونەكە ئەمەیە كە سانت پۆڵس لەراستیدا خراپ بووە ،ئەو
كریستیانەتی وەرگێڕاوەتە سەر هێزو دەسەاڵتێكی پیاوساالری ،بەاڵم عیسا خۆی شتێكی
جیاواز بوو .ئەوەی من پێمخۆشە ،بینینی هێزی ڕزگاریخوازی بەدەزگایكراوی كریستیانەتی،
بێگومان مەبەستم دەوڵەتی ئاینی نییە ،بەڵكو مەبەستم چركەساتی سانت پۆڵسە .كە
من چەند شتێكم لێ هەڵكڕاندووە .بیروبۆچوون لەمەڕ ئینجیل ،یان مژدە ،كە بەتەواوەتی
لۆژیكی جیاوازە لە ڕزگاری ،ئازادی ،یەكسانی  .هەر بۆنمونە :لە دابونەریتی بتپەرستیدا،
نایەكسانی بە مانای ناڕەزای دێت بۆ فەرمانی سروشتی .لە ئاینی هیندۆیزمی كۆندا،
تەنانەت الی ئەفالتونیش یەكسانی وا پێناسە كراوە بەواتای ئەوەی ئەمڕۆ دەناسرێتەوە بە
چەمكی فاشستی ،هەریەك لە شوێنی خۆیدا یاسایەكی یەكسانی هەبێ .ئیدی پیاو ببێتە
خێرخوازو بژێوی پەیداكەر باوك بۆ خێزان ،ژنان كاری خۆیان بكەن و ئاگایان لە خێزان
بێت ،كرێكار كاری خۆی بكات و ئیتر ئابەم شێوەیە .هەموو كەس لە وەزیفەو پێگەی
خۆیەوە ،ئەوكات نایەكسانی دەبێتە شتێكی تەلەزگە كاتێ یەكێك لە هۆكارەكان ویستی
بێتە مەیدانەوە ،بۆ نمونە ،لەبەری ئەوەی بە ڕێگایەكی باوك و دایكانەوە بێت ئاگای لە
كۆمەڵ و دانیشتوان بێت ،كەچی پادشا هەر بیر لە هێزو دەسەاڵتی بكاتەوە كە چۆن خراب
بەكاریبهێنێت .هەڵبەت دواتریش لەڕێگەیەكی توندوتیژیەوە ..هتد.
بەاڵم ئەو نامەیەی ئینجیل ناردی جۆرێكە لە خۆپەڕاندنەوەی ڕادیكالی لە ئایدیای
هاوسەنگی سروشتی؛ بۆچوونی ئینجیل و هەندێ لەهەڵەكانی ئەوەیە كە ئازادی سفرە.
ئێمە لە خاڵی سفرەوە دەستپێدەكەین ،كە بەالی كەمەوە ئەو خاڵەیە كە لەبنەڕەتدا
یەكسانی ڕادیكالیە .سەیركە بزانە سانت پڵس چی نووسیوە و چ جۆرە دەستەواژەیەكی
بەكارهێناوە ،كە یەهودی و مەسیحیە ،كۆتاییهێنانی كات ،جیاوازییەكان هەڵپەسێردراون.
لەڕاستیدا جیهانێكی تەواو جیاوازە كە بونیادی فەرمی ئەوەیە كە شۆڕشی ڕادیكاڵی بكات.
هەتا لە یۆنانی كۆندا ،ئەمە نابینیت -ئەوە بۆچوونەی كە گوایا جیهان ئەكرێت سەربەرەو
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خوار بكرێتەوە ،بەمانای ئێمە بەشێوازێكی هەرگیز دانەبڕاو نەبەسراوینەتەوە بە زنجیرەكانی
ڕابردوومانەوە .ئەشێ ڕابردوو بسڕدرێتەوە ،دەكرێت ئێمە لە خاڵی سفرەوە دەست پێبكەین
و هەروەها یەكسانییەكی ڕادیكاڵ فەراهەم بهێنین ،خۆی ئەمەیە لۆژیكی سەربەستی .هەر
لەبەرئەمەیە من هەر جۆرە موغازەلەیەكی ئەوەی پێیدەوترێت قۆناغی نوێ ڕۆحگەرایی بە
ترسناك دەزانم .زۆر چاكە دیوی تری چیرۆكەكە بزانین ،بەالی كەمەوە ،كاتێ قسە لەسەر
بودیزم دەكەین و هەموو ئەو جۆرە لە ڕۆحگەرایی .داوای لێبوردن دەكەم ،نازیەت هەموو
ئەمانەی كرد .بەالی هیتلەرەوە باگڤاد گیتا كتێبێكی پیرۆز بووە ؛هەموو دەم ئەم كتێبەی
لە گیرفانیدا هەڵگرتبوو .لە نازیەتی ئەڵمانیادا سێ پەیمانگای توێژینەوەی تبتی هەبوون
و هەروەها پێنج پەیمانگاش بۆ لێكۆڵینەوە لە چەند گرووپێكی بودیزم.
بلیڤەر :لەڕاستیدا ئەمە خاڵیكی سەرنجڕاكێشە ،من كەسێكی ئاینیی نیم هەرگیز ،بەاڵم
كاتێ كە قسە دێتە سەر ئاین من هەموو كات بێ متمانەی خۆمم دەربارەی قۆناغی نوێی
ڕۆحگەرایی نیشانداوە.
سالڤۆی ژیژەك :من لەگەڵتام ،بەالیەنی كەمەوە ڕوونی بكەینەوە كە كوێی ڕۆژئاوا مەفتونە
لە ڕۆحگەرایی ڕۆژهەاڵتەوە سەرچاوەی گرتووە .بەدڵنیاییەوە بانگەوازی من بۆ كەلتووری
كۆنی كرستیانەتی ،من زۆر بە ڕوونی باسمكردووە كە ئەو كەلتوورو توراسە ئەمڕۆ زیندوو
نییە چ لە كاسۆلیك و یان هەر جۆرە كەنیسەیەكی تر .ئا لێرەدایە كە من كەسێكی
ستالینی خراپەكارم  :واتە كەنیسەكان یا دەبێت بڕوخێنرێن یاخود بكرێنە خانوو ئەنتیكە
و مۆزەخانە بۆ فلیمە ترسناكەكان (بەپێكەنینەوە) .نەخێر ،نەخێر ،هەرگیز وانییە،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،جۆرێك لە لۆژیكی ئازادی ڕادیكالی لەوێدا دەتەقێتەوە .هەروەها
هەموو جموجوڵە ئازادیخوازە ڕەسەنەكان لەوێدا وەستاون .هەڵبەت دەبێت دانبنرێت بەم
ڕاستیەدا ،خاڵەكە ئەوە نییە كە ئێمە بگەڕێینەوە بۆ كەنیسە ،بۆ هێنانەوەی كریستیانەتی،
بەڵكو بۆ زیندووكردنەوەی ئەو جۆرە لە لۆژیكی شۆڕشگێڕانە .من دەڵێم ئەوە هەواڵێكی
خۆشە كە ئینجیل واتای :تۆ دەتوانی بیكەیەت ،ئیدی مەترسییەكە بگرەبەر و ئەنجامی
بدە.
 -5تەماهیبوون لەگەڵ فلیمی خەیاڵی و لەتەك بكوژدا
بلیڤەر :ئیدی تۆ كێشەت لەگەڵ هەموو كرستیانەتی هەیە واتە ئایدیۆلۆژیای بەدامەزراوەكردنی
ئاین؟
سالڤۆی ژیژەك :ئەمە ئایدیۆلۆژیا نییە .بەالی منەوە ئایدیۆلۆژیا چەمكێكی تایبەتییە.
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ئایدیۆلۆژیا لە ڕوانگەی ماركسیزمی كالسیكییەوە ،هیچ پەیوەندییەكی نییە لەگەڵ ئەوەی
ئێمە ئەوڕۆ وەریدەگرین وەك پرۆژەیەكی ئایدیۆلۆژی .پرۆژەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی ڕادیكااڵنە،
ئەمە ئایدۆلۆژیا نییە لەخۆیدا .ئەشێت زۆرترین وابەستەبوون ،نەرمی هەڵسوكەوت ببێتە
ئایدیۆلۆژیا .ئایدیۆلۆژیا جۆرێك لە ئەزموونی تایبەتە لە جیهاندا و ئەو جێگایەی تۆ
تیایدا ،بۆ ئەوەی بیخەینە چوارچێوەیەكی ستانداری چەمكەوە ،هەتا بتوانێ خزمەت
بە بەرهەمهێنانی پەیوەندییەكانی دەسەاڵت بكات ..هتد .من لەسەر ئەوە پێدادەگرم كە
كەمترین پێوستی گرنگی خۆراكی بونیادنانی هەر ئایدۆلۆژیایەك ئەوەیە كە خۆی بەدوور
بگرێت لە ئایدیۆلۆژیای دیكەوە ،هەتا ئەویدی خەتابار بكات كە ئەو ئایدیۆلۆژیایە .هەموو
ئایدیۆلۆژیایەك ئەمە دەكات ،هەر بۆیە ئەمڕۆ خراپترین ئایدیۆلۆژیا ئەوەیە كە خۆی
بە پاش (پۆست) ئایدیۆلۆژیا ناوزەد دەكات .وا پیشان دەدەن كە ئەوان داوای چوونە
ناوەوەی سەردەم و قۆناغێكی نوێ دەكەن ،دانوستانەكان ،ویستی فرەیی ،چیدی باوی
بانگەشەی پرۆژەی ئایدیۆلۆژیا گەورەكان نەماوە.
بلیڤەر :كەواتە تەنانەت پاش ئایدیۆلۆژیاكانیش هەر ئایدیۆلۆژین؟
سالڤۆی ژیژەك :بەالی منەوە ،ئایدیۆلۆژیا تەنها كاتێ پێناسە دەكرێت كە چۆن چۆنی
هاوكاری دەكات لە ئەزموونی ماناداری جیهانی تۆدا ،هەروەها جێگا و پێگەی تۆ لە
ناو كۆمەڵگەدا ،پەیوەندیدارە بە گرژییە سەرەتاییەكان و دوژمنایەتیكردنی ڕێساكانی
كۆمەڵگە .هەر بۆیە بۆ من هیچ ئاكارێك نییە ناوی ئایدیۆلۆژیای پێشوەخت بێت .تۆ
ئەتوانیت كەسێكی تا سەر ئێسقان ماتریالست بیت ،پێت وابێت كە گەشەی ئابووریی
هەموو شتێك دیاریدەكات و بنەمای هەموو شتێكە ،ئیدی تۆ بەڕاستی ئایدیۆلۆژیت .تۆ
ئەكرێت كەسێكی توندڕەوی ئاینیی چاخە كۆنەكان بیت ،ئیتر تۆ بە جۆرێك لە جۆرەكان
لە دەرەوەی ئایدیۆلۆژیا نیت .ئەشێت پێگەی تۆ زۆر بەچاكی بە داتا بخوێنرێتەوە واتە
زانستی بیت ،كەچی لەگەڵ ئەمەشدا ئەكرێت مەبەستەكەت ئایدیۆلۆژی بێت .بۆ نمونە من
لێرەدا پێم خۆشە نمونەیەكی جوانی الكان بهێنمەوە .وای دانێ كە تۆ كەسێكی هاوسەرداری
و بەشێوازێكی مەترسیدار تۆ خانەگومانی و غیرە ئەكەیت ،وا بیر ئەكەیتەوە كە ژنەكەت
لەگەڵ پیاوانی دەوروبەرت دەخەوێ .باشە با وا دابنێین كە تۆ زۆر ڕاستیت و ئەویش
خیانەتت لێدەكات .سەیركە الكان هێشتا پێیوایە كە خانەگومانییەكەی تۆ نەخۆشییە.
ئەگەرچی هەمووشت ڕاست بێت هەر ئەمە نەخۆشییە ،چونكە ئەوەی وا دەكات ئەمە
نەخۆشی بێت پەیوەندی نییە بە ڕاستی و درۆیی شتەكەوە ،بەڵكو پەیوەندی هەیە بەوەی
كە تۆ بۆ ئەوەندە لەو پێناوەدا خەرج دەكەیت؟ هەمان شتی نازییەكان و جولەكەكانە.
پرسیارەكە ئەوە نییە كە ئەوان تایبەتمەندی خراپیان دابوو لە جولەكەكان ،بەڵكو خاڵەكە
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ئەوەیە بۆچی نازییەكان هاتن جولەكەیان خستە ناو پرۆژە ئایدیۆلۆژیەكەیانەوە؟ زۆر ڕوونە
بۆچی :پرۆژەكەیان ئەوە بوو كە كەپیتالیزمیان دەیویست بەبێ پرۆژەی تاكگەریی ،بەبێ
گرژی ،كە كەپیتالیزم ئەتوانێت بە شێوەیەكی سیحرئاسا پارێزگاری بكات لەوەی پێیدەوترا
ماوەی هاوبەش ،هەستی جڤاتی خۆرسك و شتی لەم بابەتە .ئیتر بۆ ئەوەی ئەم شتە
دەست بخەن ،تۆ دێت جێگای سەرچاوەكانی ئەهریمەن و شەڕەنگێزی دەكەیتەوە نەك لە
خودی كەپیتالیزمدا ،بەڵكو لەناو هەندێ بێگانەدا.
بلیڤەر :ئیدی هیچ دەربازبونێك نییە لە ئایدیۆلۆژی؟ ئێمە هەردەم بەشداری تیادا دەكەین؟
سالڤۆی ژیژەك :من ئەكرێت بڵێم هەمووجار ئەمە جۆرێك لە ویست و داوامان بۆ دەهێنێت
كە هەردەم لێرەدا ئامادەیە .وەك ئەوەی ئەگەر من بەگشتی بدوێم بۆ نمونە دەربارەی
دیاردەی ڕیاڵەتی تیڤی ،ئەو وانەی لێ وەردەگرین زیاتر ئاڵۆزە ،چونكە مەفتوون بوونەكە
لەوێدایە كە هەندێ پەرچە كرداری شاراوە خۆی حەشارداوە .لەراستیدا هەر ئەوە نییە كە
ئێمە سەرنجی دیمەنێكی خێرا دەدەین كە كەسەكان شتی ڕاستی دەكەن .بەڵكو قسەكە
ئەوەیە كە ئێمە دەزانین كە ئەوان دەزانن وێنە دەگیرێن و كارەكانیان تۆمار دەكرێت.
لەراستیدا ڕیالەتی تیڤی ڕاستەقینە ئەوەیە كە كامێراكە بەشاراوەیی دانراوە لە شوێنێكدا
و وێنەیان دەگرێت ئەوان نازانن كە سەیر دەكرین دواتر.
بلیڤەر  :ئایا ئەوە هەبووە پێشتر؟
سالڤۆی ژیژەك :من نازانم ئایا ئەوان ئەتوانن بگەنە ئەو ئاستەی كە وەك بەرهەمهێنانی
فیلمی كوشتنی ڕاستەقینە نەك دروستكراو .من پێموایە كە شێوازی ناسینەوەی ئێمە بۆ
جۆری فیلمی خەیاڵی ،لەگەڵ كوشتندا ،ئەوە هەرگیز ناسینەوەی نییە ،نەخێر :هۆشیارییەكە
ڕاست نییە بەڵكو جۆرێكە لە تەماهیبوون .هەتا ئەگەرچی كاتێ بۆی دەگرێن و لەمجۆرانە.
چونكە وابزانە كە تۆ سەیری فیلمیكی چیرۆكی بەدواداچوونی ڕووداوی كوشتن دەكەیت،
كە كەسێك تەقەی لێكراوە كوژراوە .ئەگەر تۆ بۆ ئەوەی لەوێیت كە بزانی بەڕاستی ئەو
كوژراوە مانای وایە تۆ سەیركردنەكەت لێتێكچوو لەكاتی سەیركردنەكەدا بۆ چیرۆكەكە.
كاتی خۆی فیلمێكی پۆڵۆنی هەبوو لە ناوەڕاستی شەستەكاندا ،دیمەنێكی مێژوویی
دەربارەی فیرعەونێك كە كاتێ ئەسپێك دەكەنە قوربانی .هەروەها چۆنیەتی كوشتنی
كاتێ كە ڕمەكان دەهاوێژن بۆ ئەسپەكە ،چۆن خوێنەكەی دەبینێت دەچۆڕێ .بەڕوونی
دیار بوو كە ئەوان بەراستی ئەسپەكەیان كوشت .لەوێدا خاڵێكی دراماتیكی بوو ،خەڵكی
لە پۆڵەندا ناڕەزاییان دەربڕی ،خەڵكی لە واڵتانی ڕۆژئاوا نەیانویست فیلمەكە ببینین .ئیتر
ئەزانی تۆ چەندە تەماهیبوون دووبارە دەبێتەوە لە فیلمدا.
بلیڤەر :ئێمە زیاتر تەماهیبووین لەگەڵ فیلمی خەیاڵیدا؟
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سالڤۆی ژیژەك :ئەوەی من دەمەوێت بیڵێم ئەوەیە؛ كێشەكە لە ڕۆڵبینینە .من بڕواموایە
لێرەدا تەنها ئەنجامگیرییەك هەیە ،دەرب��ارەی زنجیرە ڕیالەتییە تیڤییەكان ،كە ئێمە
خەڵكانێك دەبینین كە ڕۆڵی خۆیان دەبیننین .هەروەها دەرئەنجامێك كە من ئەمە دەڵێم
ئەمە ئەوەنییە كە دروستكراو بێت ،بەڵكو ئەوەیە كە لەمیانی هەموو ڕۆژێكی ژیاندایە ،ئێمە
ڕۆڵی تیا دەبینین ،لەو سۆنگەوە كە ئێمە هەریەك جۆرێك لە وێنەی نمونەییمان داناوە بۆ
خۆمان و ئێمە دەوری ئەو كەسە دەگێڕین.
سەرچاوە:
No7 ,The Believer,Vol2
http://www.believermag.com/contributors/?read=dilwort
h,+dianna

لە  ١٩٩٣وە دەنوسێت سەرەتا بە ڕەخنەی هونەری و ئەدەبی دەست پیکردوە .سالی
 ١٩٩٩لە کۆمەلێک هاورێ سەنتەری لیکۆڵینەوەی فیکری ژیاریان دەرکرد و دەستەی
منوسەرانی گۆڤاری ئەو گۆڤارە ببوو کە گرنگی بە ڕەخنەی ئاینی و فەلەسەفی
یئاینی دەدات.سالی  ٢٠٠٠وە لەدەروەی والت دەژی لە شاری برستۆل ،هەر لەزانکۆی
ئەو شارە بەکالیۆریسی لە کەلتورناسی و کۆمەلناسی خویندوە و پاشان ماستەر لە
پەیوەندیە نێوکلتوریەکان.خێزاندارە و خاوەنی دوو مداڵە ،ئەندامی چەندین دەزگای
ئەکادیمی و پیشەییە وەک کۆمەڵگەی کۆمەلناسان ،تۆڕی ڕۆژنامەنوسانی گەڕیدە،
ئەمنستی ئانتەرباسیۆنال...خۆت ئەتوانی هەلینژێری و چاکی بکەیەت
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فۆكۆ و شۆڕشی ئێران
جێندهر و فریوی ئیسالمیزم
ی و كێڤن ب .ئاندرسن
نووسینی :جانێت ئافار 

ئینگلیزیهوه :ئاالن عهتوف
پێشەكی:
دانەر بەرهەمێكی ئایدیۆلۆژیە ،چونكە ئێمە وەك پێچەوانەی
وەزیفە ڕاستەقینەكەی خۆی نوێنەرایەتی ئەكەین ل��ەرووی
مێژووییەوە.
فۆكۆ ،وتاری «دانەر چییە؟»
لە سااڵنی  79-1978دا و لە كاتی شۆڕشێكی مەدەنی گەورەی
چەند ملیۆن كەسیدا ،خەڵكی ئێران ڕژێمی محەممەد ڕەزا شا
پەهلەویان ڕووخاند (كە لە  1941تاكو  1979حوكمڕانی كرد)
كە پەیڕەوی لە بەرنامەیەكی ستەمكاریانەی نوێگەریی ئابووری
و كەلتوری دەكرد .لە كۆتایی  1978دا دەستەی ئیسالمگەرای
ت��ون��دڕەو كە لە الی��ەن ئایەتوڵاڵ ڕووح��وڵ�ڵا  خومەینییەوە
سەرۆكایەتی دەكرا ،دەستی گرت بەسەر ڕاپەڕینە دژە ڕژێمەكەدا
كە ناسیۆنالیستە عیلمانییەكان و لیبراڵ و چەپەكانیش تێیدا
بەشدار بوون 1.ئیسالمگەراكان ملمالنێی خۆیان لە دژی شا
بە شێوەیەك ڕێكخست وەك دووبارەكردنەوەیەكی ڕووداوەكانی
شەڕی كەربەال ( 680ز) ،ئەمەش موسڵمانانی شیعە هەموو
ساڵێك لە مانگی موحەڕەمدا لە   یادی شەهیدبوونی ئیمام
حوسەیندا (كچەزای پێغەمبەر موحەممەد) یادی دەكەنەوە.
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ئیمام حوسەین بە دەستی یەزدی دوژمنی لە بیابانی كەربەالدا (كە ئێستا  
دەكەوێتە واڵتی عێراق) كوژرا ،لە شەڕێكدا كە جێنشینیی خەالفەتی بۆ
(یەزد) زامن كرد .لە ساڵی  1978دا ،خومەینی حوسەینی بێتاوانی لەخۆیدا
بەرجەستەكرد و شای ئێرانیش وەك یەزد پیشاندرا و ئەو خۆپیشاندەرانەشی
كە بەهۆی سەركوتكردنی دڕندانەی شاوە كوژران ،وەك شەهید تەماشا كران.
ئەمەش لەسەر عورفی شوێنكەوتووانی حوسەین لە سەدەی حەوتەمی زاییندا.
بە ن��اوی یەكێتی نیشتمانییەوە ،گوزارشتكردن لە داواكارییە عیلمانی
و چەپ و ناسیۆنالیستییەكانی زۆرێك لە خۆپیشاندەرانی دژی شا زیاتر
لە ڕووی ئاینیی و لەرێی سرووتەكانی یادكردنەوەی مردنی حوسەینەوە
ئەنجام دەدرا .ئیسالمگەراكان دەستیان گرتبوو بەسەر دروشم و ڕێكخستنی
خۆپیشاندانەكاندا ،ئەمەش مانای ئەوەبوو زۆر لەو ژنە عیلمانیانەی كە
پەیوەندیان بە خۆپیشاندانەكانەوە كرد فشاریان لێكرا لەچك بكەن وەك
گوزارشتێك بۆ هاوپشتیكردنی موسڵمانە تەقلیدییەكان .مانگی موحەڕەم
كەوتە كانوونی یەكەمی ساڵی  1978ەوە كە گەرمەی ڕاپەڕینەكە بوو و
ئاهەنگێڕانیشی ملیۆنێك خەڵكی هێنایە سەر شەقامەكان .لە مانگی شوباتی
 1979دا ،شا هەڵهاتبوو و خومەینیش لە تاراوگە گەڕایەوە بۆ ئەوەی
دەسەاڵت بگرێتە دەست .مانگی دواتر ،خومەینی ڕیفراندۆمێكی نیشتمانی
ڕێكخست و تیایدا ڕایگەیەندرا كە ئێران كۆمارێكی ئیسالمیە .ڕاستەخۆ دوای
ئەوە ،كاتێك خومەینی بە نزیكەیی دەستی كرد بە گرتنەدەستی دەسەاڵتی
ڕەها ،سەردەمێك لە ترس  بەدوایدا هات .سەرەتا ڕۆشنبیرە پیشكەوتنخواز
و چەپەكانی جیهان بوو بوون بە دوو بەرەوە لە هەڵسەنگاندنەكانیاندا بۆ
ئەو شۆڕشەی ئێران .لە كاتێكدا پشتگیری ڕووخانی شایان دەكرد ،كەمتر
بە پەرۆش بوون بەرامبەر بە چەمكی كۆمارێكی ئیسالمی .هەاڵوێركردنێكی
سەرەكی ئەم كاردانەوە جیاجیایانە میشێل فۆكۆ بوو .فۆكۆ لە ساڵی 1978
دا دوو جار سەردانی ئێرانی كرد و بە پەرۆشی و بێ ڕەخنە لەبارەی
شۆڕشەكەوە نووسی و دوا .لە سەرانسەری ژیانیدا ،چەمكی (ئەسڵیەت –
 )authenticityالی فۆكۆ بریتی بووە لە ڕوانین لەو بارودۆخانەی كە
خەڵك تیایاندا لە مەترسیدا ژیاون و موغازەلەی مردنیان كردووە ،ئەمەش
ئەو شوێنەیە كە داهێنان لێیەوە سەرچاوەی گرتووە .هەر لەسەر عورفی
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فریدریك نیتشە و جۆرج باتای ،فۆكۆ ئەو هونەرمەندەی لە ئامێز گرتووە
كە پاڵ بە سنوورەكانی عەقاڵنیەت ()rationalityیەوە دەنێت و زۆر بە
هاوسۆزیەوە لە نووسیندا بەرگری لەو ناعەقاڵنیەتانە كردووە ،كە سنوورە
تازەكان (تازە دانراوەكان) دەشكێنن .لە ساڵی  1978دا ،فۆكۆ ئەم جۆرە
هێزە سنوربەزێنانەی لە كەسایەتی شۆڕشگێڕی خومەینی و لەو ملیۆنان
خەڵكەدا بینییەوە ،كە ئامادەبوون تا مەرگ سەركێشی بكەن كاتێك لەماوەی
شۆڕشەكەدا شوێنی دەكەوتن .فۆكۆ دەیزانی كە ئەو جۆرە ئەزموونانەی
(سنوور) دەشێت لە ئاكامدا فۆڕمی نوێی داهێنانیان لێبكەوێتەوە و زۆر بە
پەرۆشەوە پشتگیری خۆی بۆ ئەمە دەربڕی .ئەمە تاكە ئەزموونی ڕاستەوخۆی
فۆكۆ بوو بۆ شۆڕش و هەر ئەمەش بووە مایەی بەرهەمهێنانی بەرفراوانترین
ژمارە لە نووسینەكانی سەبارەت بە كۆمەڵگەیەكی ناخۆرئاوایی.
فۆكۆ یەكەمجار لە ئەیلولی  1978دا سەردانی ئێرانی كرد و پاشان لە
تشرینی یەكەمدا چاوی بە خومەینی كەوت لە شوێنی نیشتەجێبوونی
تاراوگەی لە دەرەوەی پاریس .فۆكۆ بە مەبەستی دووەم سەردان ،لە تشرینی
دووەمدا سەفەری بەرەو ئێران كرد كاتێك بزوتنەوەی شۆڕشی دژی شا لەوەدا
بوو بگات بە لوتكە .لەماوەی ئەم دوو سەفەرەدا ،فۆكۆ وەك پەیامنێری
تایبەتیی ڕۆژنامەی ( )Corrier della seraڕاسپێردرا كە ڕۆژنامەیەكی
سەرەكی ئیتاڵی بوو و وتارەكانیشی لە الپەڕەی یەكەمی ئەو ڕۆژنامەیەدا
باڵودەكرانەوە .مەراقی فۆكۆ بۆ شۆڕشی ئێران زۆر زیاتر بوو لە فزولیەتێكی
ڕۆژنامەنووسیی .كارە پێشینەكانی پەیوەستبوونێكی یەك ڕەنگ ،هەرچەند
زۆر وردیان ،پیشانداوە بۆ خۆرهەاڵت و بۆ نۆرمە كۆمەاڵیەتیە تەقلیدیترەكانی
خۆرهەاڵت و هەروەها بۆ سەرقاڵبوونێك   بە فیكری خۆرهەاڵتی پڕ جۆش
و خرۆشەوە .فۆكۆ ب��اوەڕی وابوو كە نەمانی كۆڵۆنیالیزم لە 1960كاندا
فیكری خۆرئاوای هێنایە بەردەم خاڵێكی وەرچەرخان و قەیرانەوە .لە كاتی
ڕووبەڕووبوونەوەیەكی ساڵی  1978دا لە پەرستگایەكی (زێن)دا لە یابان،
فۆكۆ ئاماژەیدا كە ئەوە «كۆتایی سەردەمی فەلسەفەی خۆرئاوایە .بەو پێیە
ئەگەر فەلسەفەی داهاتوو بوونی هەبێت ،ئەشێت لە دەرەوەی ئەوروپا یاخود
بە یەكسانی لە بەرەنجامی پێگەیشتن و كاریگەرییەكانی نێوان ئەوروپا و
نائەورپا  لە دایك بێت» (.)113 ،1999
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دواتر لەو ساڵەدا ،فۆكۆ چووە ئێران «بۆ ئامادەبوون لە كاتی لەدایكبوونی
بیرۆكەكاندا» .لە نووسینێكدا دەڵێت شێوازی «ئیسالمیانە»ی نوێی سیاسەت
دەشێت ئاماژە بدات بە سەرەتای فۆڕمێكی نوێی «رۆحانیەتی سیاسی»،
نەك هەر بۆ خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،بەڵكو بۆ ئەوروپاش كە لە كاتی شۆڕشی
فەڕەنسییەوە سیاسەتێكی عیلمانی گرتووەتە بەر .وەك لە تشرینی دووەمی
1978دا لە()Corrier della seraدا دەنووسێت:
لەسەر زەوی ،بیرۆكەی زیاتر هەیە ل��ەوەی ڕۆشنبیران وێنای دەك��ەن.
ئەم بیرۆكانە چاالكتر و بەهێزتر و بەرهەڵستكارتر و پڕجۆشترن لەوەی
«سیاسییەكان» بیری لێئەكەنەوە .پێویستە لە كاتی لەدایكبوونی بیرۆكەكاندا
لەوێ بین ،لە كاتی تەقینەوەی هێزیاندا ب��ەرەو دەرەوە :نەك لە كاتی
دەربڕینیان لە كتێبەكاندا ،بەڵكو لە كاتی دەربڕینیان لەو ڕووداوانەدا كە ئەم
هێزە مانیفێست دەكەن یان لە كاتی دەربڕینیان لەو ململێیانەدا كە دەوامیان
كێشاوە بەرمەبنای بیرۆكەكان ،لە پێناو یان لە دژیاندا .بیرۆكەكان حوكمڕانی
جیهان ناكەن .بەاڵم ئەمە لەبەرئەوەیە كە جیهان خاوەنی بیرۆكەكانە (و
بە بەردەوامی بەرهەمیان دەهێنێت) بە جۆرێك كە بە شێوەیەكی ناكارا
حوكمڕانی ناكرێت لە الیەن ئەوانەی سەرۆكایەتی دەك��ەن یان لە الیەن
ئەوانەی كە دەیانەوێت وەك وانە ئەوە بڵێنەوە كە (جیهان) بیر لە چی
دەكاتەوە تا هەتا هەتایە .ئەوە ئەو ئاڕاستەیەیە كە دەمانەوێت «ئەم ڕاپۆرتە
ڕۆژنامەنووسیانە» بیگرنە بەر .تەحلیلێكی فیكری دەبەسترێتەوە بە تەحلیلی
ئەوەی كە ڕوو دەدات .ڕۆشنبیران پێكەوە لەگەڵ ڕۆژنامەنووساندا كار دەكەن
لە ساتێكدا كە بیرۆكە و ڕووداوەكان یەكتر دەبڕنCited in Eribon( .
)282 ,1991
سەرباری ( ،)Corrier della seraفۆكۆ لە ڕۆژنامە و باڵوكراوە
فەڕەنسییەكانیشدا لەسەر ئێران نووسینی هەبووە ،وەك ڕۆژنامەی (Le
)Mondeی ڕۆژان���ە و ( )Le Nouvel Observateurكە
هەفتانەیەكی چەپ بوو و بە ئاستێكی بەرفراوان باڵودەكرایەوە .چاالكوانە
قوتابیە ئێرانییەكان النیكەم یەكێك لە وتارەكانی فۆكۆیان وەرگێڕایە سەر
فارسی و لە پاییزی  1978دا هەڵیانواسی بە دیوارەكانی زانكۆی تاراندا.
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لە بەهاری  1979دا كۆمەڵەی نووسەرانی ئێران چاوپێكەوتنێكی فۆكۆیان
باڵوكردەوە كە لە ئەیلولی ساڵی پێشوودا لەسەر چەمكی شۆڕش و ڕۆڵی
ڕۆشنبیر لەگەڵیان سازكردبوو .هەموو نووسین و چاوپێكەوتنە باڵوكراوەكانی
فۆكۆ لەسەر ئێران بە تەواوی لە پاشكۆی ئەم بەرگەدا بۆ یەكەمجار بە
ئینگلیزی دەبینرێن هاوشان لەگەڵ نووسینی هەندێك لە ڕەخنەگرەكانی.
فۆكۆ بەرگری لە سنوورەكانی زنجیرەیەك لە هەڵوێستی سیاسی و تیۆری
دیاریكراو و تایبەت كرد لەسەر شۆڕشی ئێرانی .بەشێكی لەبەرئەوە بوو
كە تەنها سیان لەو پانزە وتار و چاوپێكەتنەی لەسەر ئێران هەیبوو بە
ئینگلیزی دەركەوتبوون ،ئەمەش بڕێكی كەمی گفتوگۆی لە دونیای ئینگلیزی
زماندا دروستكردبوو .بەاڵم ئەمە لەخۆیدا فزوڵیەتە .سەرباری چنگكەوتنی
چاوپێكەوتنەكانی و نووسینە الوەكییەكانی تری بە ئینگلیزی ،بۆچی ئەم
تێكستانەی فۆكۆ پێشتر دەستەبەر نەكراون بۆ جەماوەری ئینگلیزی زمان
بە تایبەتی بە لەبەرچاوگرتنی هەبوونی ئارەزویەكی زۆر بۆ فۆكۆ لە الیەن
لێكۆڵەرانی كۆمەڵگە نا ئەوروپییەكانەوە .زۆر لە لێكۆڵەرەوان لەسەر فۆكۆ
ئەو نووسینانە وەك الدان لە پێوەرە قبوڵكراوەكان یان بەرهەمی هەڵەیەكی
سیاسی سەیر دەكەن .پێشنیازی ئێمە ئەوەیە كە نووسینەكانی فۆكۆ لەسەر
ئێران لەراستیدا پەیوەندیان هەیە بە نووسینە تیۆرییە گشتییەكانییەوە لەسەر
گوتارەكانی دەسەاڵت و مەترسییەكانی مۆدێرنیتی ،هەروەها مشتومڕی ئەوە
دەكەین كە ئەزموونی فۆكۆ لە ئێران كاریگەرییەكی هەمیشەیی بەجێهێشت
بەسەر كۆی كارەكانی دواتریەوە و مرۆڤ تێناگات لەو وەرچەرخانە لەپڕە كە
لە نووسینەكانی فۆكۆدا بەدیدەكرێت لە  1980كاندا بەبێ داننان بە گرنگیی
بەسەرهاتی ئێران و زیاتر سەرقاڵبوونی بە خۆرهەاڵتەوە بە شێوەیەكی
گشتی.
زۆر پێش زۆربەی كۆمێنتدەرەكانی تر ،فۆكۆ تێگەیشت كە ئێران جۆرێكی ناوازە
لە شۆڕش بەخۆیەوە دەبینێت .هەر زوو پێشبینی ئەوەی كرد كە ئەم شۆڕشە
پەیڕەوی مۆدێلی شۆڕشە مۆدێرنەكانی تر ناكات .لەنووسینێكیدا دەڵێت كە
ئەو شۆڕشە بە دەوری چەمكێكی یەكجار جیاوازدا خۆی ڕێكخستووە ،كە
ناوی نا «رۆحانیەتی سیاسی» .فۆكۆ دركی بە هێزی قەبەی گوتاری نوێی
ئیسالمی توندڕەو كرد ،نەك تەنها لەسەر ئێران ،بەڵكو لەسەر هەموو جیهان.
ئەوەی خستەڕوو كە ئامانجی بزووتنەوەی ئیسالمی نوێ پچڕانێكی كلتوری
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و كۆمەاڵیەتی و سیاسی بنەڕەتیە لەگەڵ ئۆردەری خۆرئاوایی مۆدێرن و
هەروەها لەگەڵ یەكێتی سۆڤیەت و چیندا.
وەك بزووتنەوەیەكی «ئیسالمی» ،دەتوانێت ئاگر بەرداتە هەموو ناوچەكە،
ناسەقامگیرترین ڕژێمەكان قڵپ كاتەوە ،پتەوترین سەغڵەت بكات .ئیسالم –
كە بە سادەیی ئاینێك نییە ،بەڵكو شێوازێكی تەواوی ژیانە ،خۆئااڵندنێكە
بە مێژوویەك و شارستانیەتێكەوە – دەرفەتێكی باشی هەیە بۆ ئەوەی
ببێتە بەرمیلە باروتێكی زۆر گەورە ،لەسەر ئاستی سەدان ملیۆن كەس....
لە ڕاستیشدا گرنگە درك بەوە بكەیت كە داواكردنی «مافە شەرعییەكانی
خەڵكی فەلەستین» بە زەحمەت گەالنی عەرەبی هەژاند .چی دەبێت ئەگەر
ئەم مەسەلەیە دینامیەتی بزووتنەوەیەكی ئیسالمی لەخۆگرتبێت ،شتێك زۆر
بەهێزتر لەوانەی كە كارەكتەرێكی ماركسیستی ،لینینستی ،ماویستیان هەیە؟
(«بەرمیلە باروتێك كە پێی دەڵێت ئیسالم2)241 ,.app »،
هەروەها بە بەسیرەتەوە تێبینی ئەوەشی كرد كە ئەم چەشنە گوتارە
«هاوسەنگی ستراتیژی جیهانیی» دەگۆڕێت (.).ibid
ئەزموونی فۆكۆ لە ئێران بەشداربوو لە دروستكردنی خاڵێكی وەرچەرخاندا
لە فیكریدا .لە كۆتایی  1970دا ،لە سەرقاڵبوونییەوە بە تەكنەلۆژیاكانی
زاڵبوون جواڵ بەرەو ئارەزوویەكی نوێ كە ئەو ناوی نا تەكنەلۆژیاكانی خود
( ،)selfوەك بنەڕەتێك بۆ فۆڕمێكی نوێی ڕۆحانیەت و بەرهەڵستی بەرامبەر
دەسەاڵت 3.شۆڕشی ئێران بە چەندین شێوە كاریگەرییەكی هەمیشەیی بەسەر
نووسینەكانی دواتریەوە هەبوو .لە نووسینەكانیدا لەسەر ئێران ،فۆكۆ تەئكیدی
كردە سەر باڵوبوونەوەی ئامڕازی دیاریكراوی مۆدێرنیتی وەك هۆكارێك بۆ
بەرهەڵستی .سەرنجی دەوربەری بۆ ئەوە ڕاكێشا كە چۆن ئیسالمییەكان
داهێنەرانە سوودیان لە كاسێت و پەخشی ڕادیۆیی لە دەرەوە وەرگرت.
ئەم تێكەڵكردنەی گوتارە ئاینییە تەقلیدیترەكان لەگەڵ ئامڕازە مۆدێرنەكانی
گەیاندن (اتصاالت) یارمەتی چاالككردنی بزووتنەوە شۆڕشگێڕییەكەیدا و
دواجار ڕژێمی پەهلەوی مۆدێرن و ستەمكاری ئیفلیج كرد.
فۆكۆ شەیدای ئەفسانەكانی شەهیدبوون و سروتەكانی تۆبە بوو الی شیعە ،كە
لەالیەن بەشێكی زۆری بزووتنەوە شۆڕشگێڕییەكەوە بەكاردەهێنران و هەروەها
شەیدای ئامادەییان بوو بۆ ڕووبەروبوونەوەی مەرگ لەپێناو تاكە ئامانجیان كە
ڕووخاندنی ڕژێمی پەهلەوی بوو .دواتر ،لە گفتوگۆیدا لەسەر «ئیستاتیكای
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بوون» – كە بریتی بوو لەو نەریتانەی كە دەشێت دووبارە پێكبهێنرێنەوە
بۆ زەمەنی ئێمە و وەك بنەڕەتی فۆڕمێكی نوێی ڕوحانیەت خزمەت بكەن
– فۆكۆ زۆرجار ئاماژەی دەدا بە تێكستە گریكۆ-رۆمانییەكان و نەریتەكانی
مەسیحیەتی بەرایی .هەرچەندە ،زۆرێك لەم نەریتانە لێكچوونێكی بەهێزیان
هەبوو لەگەڵ ئەوەی ئەو لە ئێران بینی .هەروەها ،زۆر لە لێكۆڵەرەوەكان
سەریان سوڕما لە وەرچەرخانی لەپڕی فۆكۆ بەرەو جیهانی گریكۆ-رۆمانی
كۆن لە بەرگی  2و  3ی كتێبی (مێژووی سێكشواڵیتی)دا و لە حەزی ئەو
بۆ پ��ەردەالدان لەسەر نەریتە هۆمۆسێكسواڵە نێرینەكانی ئەو سەردەمە.
ئێمەش لێرەدا پێشنیاری تایبەتمەندخوازییەكی «خۆرهەاڵتی» دەكەین.
وەسفی فۆكۆ بۆ «ئاكاری خۆشەویستی» نێر لە جیهانی گریكۆ-رۆمانیدا
بە هەندێ نەریتی لە ئاراداهەبووی هۆمۆسێكسواڵیی نێرینەیی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست و ئەفریقای باكوور دەشوبهێت .لەبەر ئەوە پێدەچێت تێوەگالنی
پڕ حەماسەتی فۆكۆ لە جیهانی گریكۆ-رۆمانیدا پەیوەندی هەبووبێت بە
شەیدابوونی درێژخایەنیەوە بە (هونەری چێژ  )ars erortica-و بە
تایبەتی هونەرە ئیرۆتیكییەكانی خۆرهەاڵتەوە ،چونكە هەندێ جار ئەو
گفتوگۆی نەریتە جنسییەكانی خۆرهەاڵتی هاوچەرخی بەستووەتەوە بەوانەی
كۆمەڵگەی گریكۆ-رۆمانی كالسیكییەوە.
ئەزموونی ئێران هەندێ پرسیاریش دەوروژێنێت سەبارەت بە ڕێبازی گشتی فۆكۆ
بەرامبەر بە مۆدێرنیتی .یەكەمیان ئەوەیە كە  لێكۆڵەرەوان زۆرجار گریمانە
دەكەن كە بەدگومانی فۆكۆ لە یۆتۆپیانیزم و دوژمنایەتی ئەو بۆ حیكایەتە
گەورەكان و كولییاتەكان ()grant narratives & universals
و جەختكردنی ئەو لە جیاوازی و (تاقبوونەوە –  )Singularityلەبری
هەمەگیری ( )totalityكەمتر ئەگەری ئەوەی هەبێت ،لەچاو پێشینەكانی
خۆیدا ،حیساب بێت لەسەر (چەپ) بە پێناو بە میسالی كردنی سیاسەتێكی
ستەمكارانە كە ڕادیكااڵنە پەیمانی دووبارە پێكهێنانەوەی ژیان و فیكری
خەڵكانێكی داوە لە پێناو قازانجی ڕووكەشی خۆیدا .هەرچەندە ،نووسینەكانی
لەسەر ئێران ئەوەیان پیشاندا كە فۆكۆ پارێزراو نییە بەرامبەر ئەو جۆرە
وەهمانەی كە زۆر لە چەپەكانی خۆرئاوا هەیانبوو سەبارەت بە یەكێتی
سۆڤیەت ،دواتریش چین .فۆكۆ پێشبینی لەدایكبوونی دووبارە دەوڵەتێكی
تری مۆدێرنی نەدەكرد كە دەشێت تیایدا تەكنەلۆژیا ئاینییە كۆنەكانی
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هەیمەنە دووبارە پێكبهێنرێنەوە و بە دامەزراوەیی بكرێن ،ئەمە دەوڵەتێك
بوو ئایدیۆلۆژیایەكی عورفیانە ()traditionalsitی دەخستەڕوو ،بەاڵم
خۆی پڕ چەك كردبوو بە تەكنەلۆژیا مۆدێرنەكانی ڕێكخستن و كۆنتڕۆڵ و
جەنگ و پڕوپاگەندە.
دووەمیان ،پەیوەندی پڕ كێشەی فۆكۆ لەگەڵ فێمێنیزمدا كێشەیەكی گەورترە
لە بۆشایی ڕۆشنبیریدا لە حاڵەتی ئێراندا .لە چەند بۆنەیەكدا ،فۆكۆ هەندێ
وتەی دووبارە بەرهەمدەهێنایەوە كە لە كەسایەتیە ئاینییەكانەوە بیستبووی
لەسەر پەیوەندییە جێندەرییەكان لە كۆمارێكی ئیسالمی شیمانەیی
داهاتوودا ،بەاڵم هەرگیز گومانی لە پەیامی «لێكجیاكەرەوە بەاڵم یەكسان»ی
ئیسالمییەكان نەدەكرد .فۆكۆ گوێی بە خەمی فێمێنیستەكان ن��ەدەدا
سەبارەت بەوەی شۆڕشەكە بەرەو ئاقارێكی مەترسیدار مل ئەنێت ،پێدەچوو
ئەو ئاگاداركردنەوانە بە تۆزێك زیاتر لە هێرشی خۆرهەاڵتیانە لەقەڵەم بدات
لەسەر ئیسالم ،بەم پێیە خۆی مەحروم دەكرد لە بیروبۆچوونێكی هاوسەنگتر
لەسەر ڕووداوەكانی ئێران .لەسەر ئاستێكی گشتی تر ،فۆكۆ ناهەستیار
خۆی هێشتەوە بەرامبەر ئەو شێوازە هەمەچەشنانەی كە تیایاندا دەسەاڵت
كاریگەری هەبوو لەسەر ژنان لەبەرامبەر پیاواندا .ئەو ڕاستیەی پشتگوێخست
كە ئەوانەی زیاتر تووشی سەدمە بوون بەهۆی نەریتە ئینزیباتیە پێش-
مۆدێرنەكانەوە زۆربەی كات ژنان و مندااڵن بوون ،كە بە ناوی عورف و ئەرك
یان شەرەفەوە چەوسێنراونەتەوە .لە چاپتەری یەكدا ،دەچینە بنج و بناوانی
بێباكیی فۆكۆوە بەرامبەر ژنانی ئێران لەو هەڵوێستە گیروگرفتئامێزانەیدا
بەرامبەر جەندەر لە نووسینە ناسراوەكانیدا ،لە كاتێكدا لە چاپتەری سێ و
چواردا ،مشتومڕ لەسەر وەاڵمی فۆكۆ بۆ ئەو هێرشانە دەكەین كە فێمێنیستە
ئێرانی و فەڕەنسییەكان سەبارەت بە نووسینەكانی لەسەر ئێران دەیكەنە
سەری.
سێهەمیان ،ئیمتحانكردنێكی نووسینەكانی فۆكۆ پشتگیرییەكی زیاتر
فەراهەمدەكات بۆ ئەو ڕەخنەیەی كە زۆرجار گوزارشتی لێدەكرێت كە ڕەخنەی
یەك الیەنەی فۆكۆ لە مۆدێرنیتی پێویستی بەوەیە دووبارە بەشێوەیەكی جیدی
لەبەرچاوبگیرێتەوە بە تایبەتی لە دیدگای زۆر لە كۆمەڵگە ناخۆرئاواییەكانەوە.
لە ڕاستیدا چەند نیشاندەرێك هەن كە فۆكۆ خۆی بەرەو ئەم جۆرە ئاڕاستەیە
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دەڕۆیشت .لە وتارێكی 1984یدا بە ناوی «رۆشنگەری چییە؟» هەڵوێستێكی
دەرخست لەسەر ڕۆشنگەری ،كە جیاوازتر بوو لە هەڵوێستەكانی پێشووی،
هەروەها جواڵنی لە فەلسەفەیەكی دوو جەمسەرەوە دەربارەی مەعریفە و
دەسەاڵت بەرەوە فەلسەفەیەكی سێ جەمسەر كە (ئاكار)یشی لەخۆ گرتبوو.
هەرچەندە ،سنووری ئاكارەكانی میانڕەوبوون الی ئەو سەبارەت بە جێندەر
و سێكس پێویستیان بە لێوردبوونەوە و پشكنینە كە ئەمەش بابەتی دوا
چاپتەری ئەم كتێبەیە.
لە بەرامبەر فۆكۆدا ،هەندێ لە چەپە فەڕەنسییەكان هەر لەسەرەتاوە زۆر
ڕەخنەگربوون لە شۆڕشەكەی ئێران .لەسەرەتای كانوونی یەكەمی 1978دا بە
باڵوكردنەوەی زنجیرەیەك وتار لە الپەڕەی یەكەمی ڕۆژنامەی ( لومۆند)دا،
لێكۆڵەری دیاری بواری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و كۆمێنتنووسی چەپ ماكسیم
ڕۆدینسن ،كە بە بایۆگرافیا كالسیكیەی ناسراوە لەسەر محەممەد ،چەند
ڕەخنەیەكی زمانزبری لەسەر ئیسالمیزم لە ئێران باڵوكردەوە و بە «مۆدێلێكی
سەرەتایی فاشیزمی كۆن» ناوی برد (« ,.Islam Resurgent app
 .)»233وەك ڕۆدینسن دوایی كەشفی دەكات ،بەدیاریكراوی مەبەستی لە
فۆكۆ بووە لەو وتارانەدا ،كە پشتیان بە چەمكی كاریزما الی ماكس ڤیبەر
و چەمكەكانی چین و ئایدیۆلۆژیا الی ماركس و زنجیرەیەك لێكۆڵینەوە
لەسەر ئێران و ئیسالم بەستبوو .لە ئازاری  1979دا ،نووسینەكانی فۆكۆ
لەسەر ئێران كەوتنە بەر هێرشێكی زیاتر دوابەدوای لەسێدارەدانی پیاوە
هۆمۆسێكسواڵەكان لەالیەن ڕژێمی نوێوە و بە تایبەتی ئەو خۆپیشاندانە
گەورانەی لە الیەن ژنانی ئێرانەوە لەسەر شەقامەكانی تاران ئەنجامدەدران
لەدژی ڕێنماییەكانی خومەینی بۆ كردنی حیجاب بە زۆرملێ .هەروەها،
فێمێنیستی بەناوبانگی فەڕەنسا و فەیلوسوفی وجودی سیمۆن دو بۆڤوار
ناڕەزایی خۆی پیشاندا دژی چەوساندنەوەی مافەكانی ژنان لەالیەن ڕژێمەكەی
خومەینیەوە و پەیامێكی هاوپشتی ئاڕاستەی ژنانی ئێران كرد («وتەی
سیمۆن دو بۆڤوار .)47-246,.app »،فۆكۆ وەاڵمی هێرشە نوێیەكانی
نەدایەوە ،تەنها ڕەخنەیەكی نەرمی گرت لە بارودۆخی مافەكانی مرۆڤ لە
ئێران كە هیچ نەچوو بە الی مافی ژنان و مافی هاوڕەگەزەكاندا و پاش
ماوەیەكی كەم بێدەنگ بوو لەسەر مەسەلەی ئێران.
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لە فەڕەنسا ،ئەو مشتومڕەی نووسینەكانی فۆكۆ لەسەر ئێران ناویەتییەوە
زانراوە و بەردەوام لەسەر ناو و ناوبانگی دەكەوێت .بۆ نموونە ،لە ماوەی ئەو
جەدەلەی كە سەبارەت بە هێرشە تیرۆریستییەكانی  11ی سێپتەمبەری 2001
بۆ سەر نیویۆرك و واشنتۆن هاتە ئاراوە ،كۆمێنتدەرێكی فەڕەنسی دیار بە
شێوەیەكی توند و بێ هیچ ڕوونكردنەوەیەكی ئاشكرا ،لە وتارێكی ڕاوسەرنجدا
كە الپەڕەی یەكەمی لومۆنددا باڵوكرایەوە ،ئاماژەی دا كە «میشێل فۆكۆ،
كە داكۆكیكاری خومەینیزمە لە ئێران   و لەبەرئەوە لە ڕووی تیۆریشەوە
سەپێنەریەتی» ( 4.)2001 Mincتەنانەت ئەو كۆمێنتدەرە فەڕەنسیانەی كە
هاوسۆزتر بوون بۆ فۆكۆ ،دانیان بە سروشتی پڕگیروگرفتی هەڵوێستەكەیدا
نا لەسەر ئێران .ژیاننامەنووس دیدیێ ئێریبۆن ،كە خۆشی موحەریر بوو لە
( )Le Nouvel Observateurو هاوڕێی فۆكۆ بوو ،لە نووسینێكدا
دەڵێت «ئەو ڕەخنە و مەسخەرەیەی ڕووب��ەڕووی (هەڵەی) فۆكۆ بووەوە
دەربارەی ئێران ،بێئومێدبوونەكەی زیاتر كرد پاش ئەوەی پێشوازییەكی
ڕەخنەگرانەی گونجاو كرا لە بەرگی یەكەمی كتێبی (مێژووی سێكسواڵێتی)
دا .ئێریبۆن ئەوەشی وت« :بۆ ماوەیەكی درێژ لەوكاتە بەدواوە فۆكۆ بە
دەگمەن كۆمێنتی لەسەر سیاسەت و ڕۆژنامەنووسی دەدا» (.)291 ،1991
ئێریبۆن دەوڵەمەندی كردین بەوەی تاكو ئێستا وردترین و هاوسەنگترین
گفتۆگۆیە لەسەر فۆكۆ و ئێران .یەكێكی تر لە ژیاننامەنووسەكان ،جیانێت
كۆلۆمبێڵ ،كە ئەویش هەر هاوڕێی فۆكۆ بوو ،ئاماژە دەدات بە «هەڵەكەی
ئەو» لەسەر ئێران و لە ئاكامدا دەڵێت ئەو مشتومڕە «برینداری كرد»
(.(216 ،1994
لە دونیای ئینگلیزی زماندا ،ڕەخنەیەكی كەمتر لە ئارادا هەبووە لە فۆكۆ
سەبارەت بە تێوەگالنیەوە بە ئێران .یەك لە هەاڵوێردنەكانی ئەم حاڵەتە
ژیاننامە ڕەخنەئامێزەكەی جەیمس میلەری فەیلەسوفی بواری سیاسەتە كە
بەسەرهاتەكەی فۆكۆ لەسەر ئێران بە «نەزانیی» وەسف دەكات (،1993
 .)309میلەر تاكە ژیاننامەنووس بوو ئەوەی خستەڕوو ،كە مەفتونبوونی
فۆكۆ بۆ مەرگ ڕۆڵی هەبووە لە پەرۆشی ئەودا بۆ ئیسالمگەرا ئێرانییەكان
كە جەختیان لە شەهیدبوونی بە كۆمەڵ دەكردەوە .لە گفتگۆیەكی كتێبەكەی
میلەردا( ،مارك لیال)ی فەیلەسوفی كۆمەاڵیەتی ئەم بیرۆكەیەی هەڵبژارد و
نوسی كە لە ماوەی بەسەرهاتی ئێراندا ،فۆكۆ دووبارە «گوێی لە دەنگی
362

ئینزاری «ئەزموونی سنورداریكردن» بووەوە لە سیاسەتدا» (.)2001،154
تیۆرناسی سیاسی میشێل كۆهن ئەوەی خستەڕوو كە نووسینەكانی فۆكۆ
لەسەر ئێران «نیشانەی شتێكی پڕ دەردە سەری بوون لە جۆری ئەو
بیركردنەوە چەپگەرایەی كە پۆست مۆدێرنیزم و جیهانی سێهەمگەرایی ساكار
و مەیلی نالیبراڵ تێكەڵدەكات» ( 5.)13 ،2002دەیڤد مەیسی ،دانەری
تەواوترین ژیاننامەی فۆكۆ تاكو ئەمڕۆ ،ئاڵۆزتر بوو لە ڕوونكردنەوەكەیدا.
مەیسی هێرشە فەڕەنسییەكانی بۆ سەر فۆكۆ سەبارەت ئێران بە گەورەكراو
و بەخیل هەژماركرد ،بەاڵم سەرباری ئەوەش دانی بەوەدا نا كە فۆكۆ زۆر
«سەرسام» بووە بەوەی لە  1978دا لە ئێران بینیویەتی  بەشێوەیەك كە
بە هەڵە «ئەو پەرەسەندنە شیمانەییانەی داهاتووی لێكدایەوە كە شایەت بوو
بەسەریانەوە» (.)410 ،1993
لەالیەكی تر لە دونیای ئینگلیزی زماندا كە نووسینەكانی فۆكۆ لەسەر ئێران
تەنها بە هەڵبژاردە وەرگێڕدراون و وەاڵمە فەڕەنسییە هاوچەرخەكان بۆیان
بە هیچ شێوەیەك وەرنەگێڕدراون ،ئەم نووسینانەی فۆكۆ لەسەر ئێران
میهرەبانانە تر مامەڵەیان لەگەڵ كراوە .دوا دوو وتاری لەسەر ئێران ،كە
لەوێدا زۆر درەنگ وەخت چەند ڕەخنەیەك ئاڕاستەی ڕژێمی ئێران دەكات لە
ڕووبەڕووبوونەوەدا بەرامبەر ئەو هێرشانەی لە الیەن ڕۆشنبیرانی فەڕەنسی
دیكەوە كرایە سەری ،تاكە وتار بوون كە بە بەرفراوانی باڵوكراونەتەوە لەنێو
ئەوانەیدا كە كراون بە ئینگلیزی .جەیمس بیرنۆێر ،كە لێكۆڵەرەوەیەكی
هاوسۆزە لەگەڵ فۆكۆ ،نزیكەی دوو دەیە لەوەو پێش یەكێك لەو دوو وتارەی
وەرگێڕاوە (فۆكۆ  .)1981ئەم وتارە و یەكێكی تری تا ڕادەیەك ڕەخنەئامێز،
كە هەردووكیان شتێكیان لە جیایی تیایە لە نێو نووسینەكانی فۆكۆدا ،تەنها
نمونەن لەنێو ئیشەكانیدا لەسەر ئێران كە لە كۆكراوەیەكی تەواوی ئینگلیزی
نووسینە كورترەكانیدا دەرئەكەون (فۆكۆ ،أ .)2000
لە پیاچوونەوەیەكی ئەو بەرگەدا ،ڕەخنەگری ئەدەبی ئیدوارد سەعید ،كە بە
ئاستەم تا ڕاددەیەك هاوسۆز بوو لەگەڵ فۆكۆدا ،بە شوێن ئەوەوە بوو كە
خۆی كەنار بگرێت لە هەردوو نووسینەكە لەسەر ئێران كە لەو بەرگەدا هەبوون
بەهۆی پێشنیازكردنی ئەوەی كە «وا دێنەپێشچاو وادەیان بەسەرچووبێت»
(ب .)17-16 ،2000
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فاكتەرێكی تری ئەوەی كە وای كرد ئەو گفتوگۆیەی نووسینەكانی فۆكۆ
دەرب���ارەی ئێران بچووك بكاتەوە لە دونیای ئینگلیزی زماندا ،مەیلی
لێكۆڵەرەوە هاوسۆزەكانی فۆكۆ بوو بۆ دانانی نووسینەكانی دەرب��ارەی
ئێران لەگەڵ كۆمەڵێك وتاری تردا لەسەر چەند مەسەلەیەكی سیاسی لە
هەمان سەردەمدا .مەیسی ئەمەی ئەنجامدا لە ژیاننامەكەی  1991یدا .پاش
ماوەیەكی كورت ،جەیمس بیرنۆێر و مایكڵ ماهۆن نووسیان كە شۆڕشی
ئێران و (سۆڵیدارنۆسك)ی پۆڵەندا «دوو ڕووداو بوون لە كایەی سیاسیدا»
كە فۆكۆ كۆمێنتی لەسەر داون لە ماوەی دوا ساڵەكانی تەمەنیدا (،1994
 .)144لە پێشەكییەكەیدا بۆ نووسینە كورترەكانی فۆكۆ لەسەر دەسەاڵت،
جەیمس فاوبیۆن ئەم لیستەی درێژكردەوە بۆ ئەوەی خۆهەڵقورتانی ساڵی
 1979ی تێبكات كە فۆكۆ لەبری ئەو پەناهەندە ڤێتنامیانەشی كە بە بەلەم
دەیانویست ڕزگاریان بێت(بڕوانە فۆكۆ .)2000a, XXXvi
ل��ە كاتێكدا هەرچۆنێك بێت بچووككردنەوەی گرنگیی سیاسی ئەم
خۆتێهەڵقورتاندنانە سەبارەت پۆڵەندا و پەناهەندەكانی ڤێتنام ،هەریەكەیان
كاریگەری خۆی هەبوو لەسەر سیاسەتی فەڕەنسی ،پشتگیری لەوە دەكەین
كە سروشتكی زۆر جیاوازیان هەبوو لەچاو نووسینەكانی فۆكۆ لەسەر ئێران.
ئەگەر لەرووی بڕەوە سەیر بكەین ،فۆكۆ زۆر زیاتری نووسی لەسەر ئێران لەچاو
پۆڵەندادا ،ئەوە مەسەلەی پەناهەندەكانی ڤێتنام هەر لەوالوە بووەستێت.
ئەگەر لەرووی جۆرییەوە سەیر بكەین ،جیاوازی گەورە بەدی دەكرێت لەنێوان
نووسینەكانی لەسەر ئێران و ئەم خۆتێهەڵقورتاندنانەی تردا .سەبارەت بە
پەناهەندەكانی ڤێتنام ،كە مەسەلەیەك بوو لە بەهاری  1979دا هاتەپێش،
فۆكۆ لەگەڵ چەند ئەستێرەیەكی ڕۆشنبیر وەك ژان پۆڵ سارتەر و ڕایمۆند
ئارۆن یەكی گرت بۆ داواكردنی مافی پەنابەرێتی بۆ ئەو خەڵكانەی كە لە
دەستی دیكتاتۆریەتە ستالینیە چەوسێنەرەكان هەڵدێن .دەربارەی پۆڵەندا،
هاوشان لەگەڵ كۆمەڵناسی بەناوبانگ پیێر بۆردیۆ و كچە ئەكتەری ناودار
سیمۆن سینۆرێت ،لەنێوان ئەوانی تردا  ،لە  1982 – 1981دا كاری كرد بۆ
پشتگیریكردنی (سۆڵیدارنۆسك یاخود بزوتنەوەی هاوپشتی) كە بە نهێنی
ئیشی دەكرد لە كانونی یەكەمی  1981دا .بەم پێیە ،هەڵوێستێكی زۆر
نایابی (ممیز) وەرنەگرت لەسەر ئەم مەسەالنە و لە ڕاستیدا لەوانەیە ئەم
خۆتێهەڵقورتاندنانەی بەكارهێنابێت بۆ بەدەستهێنانەوەی پایەی خۆی لە
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جیهانی ڕۆشنبیریی فارسیدا ،پاش شەرمەندەبوونی لە بەسەرهاتی ئێراندا لە
 79-1978دا .هەروەها ،سەبارەت بە پۆڵەندا و ڤێتنام ،هەڵوێستەكانی فۆكۆ
بەشێك بوون لە گۆڕانێكی فراوانتر لەناو چەپی ڕۆشنبیری فەڕەنسادا پاش
چەندین دەیە لە هەبوونی مەیل بەالی ڕوسیا و پاشان كۆمۆنیزمی چیندا.
بەاڵم لەسەر مەسەلەی ئێران ،فۆكۆ بە فیعلی تەنیا مایەوە.
لەبری تێكەاڵوكردنی بەسەرهاتی ئێرانیی لەگەڵ ئەم خۆتێهەڵقورتاندنە
سیاسیە كەمتر گیروگرفتئامێزانەی تردا ،ئێمە جەخت لە (تاقبوونەوە –
)singularityی دەكەینەوە ،ئەمە هەر بۆ ئەوەی زاراوەیەكی پەسەندكراوی
فۆكۆ بەكاربهێنین .لەو باوەڕەداین بێجگە لە چاالكییە ڕێكخەرە چڕوپڕترو
و درێژخایەنەكانی بۆ بزووتنەوەی پشتگیریكردن لە زیندانییەكان لە ماوەی
سەرەتای حەفتاكاندا ،نووسینەكانی لەسەر ئێران نوێنەرایەتی گرنگترین و
پڕجۆشترین پابەندبوونی سیاسی دەكەن لە ژیانیدا .ئەمە بەسەرهاتێك بوو
كە بە شكست كۆتایی هات هەروەك لەوە دەچوو خۆی دانی پێدابنێت لەو
بێدەنگیەیدا كە لە دوای ئایاری 1979دا هەڵی بژارد .هەروەها لەو باوەڕەشداین،
بەهەمانشێوەی نووسین و چاالكوانبوونی دژ بە فۆڕمە مۆدێرنەكانی سزا،
نووسینەكانی ئێرانی گوزارشت لە الیەنە جیاكەرەوەكانی جیهانبینی فۆكۆ
دەكەن.
نەمانتوانیوە هیچ گفتوگۆیەكی فۆكۆ بدۆزینەوە دەربارەی شۆڕشی نیكاراگوای
 ،1979كە شۆڕشێك بوو سیمای فۆڕمێكی ڕوحانیەتی سیاسی و الهوتیەتی
ڕزگاریخوازی هەبوو و كراوەتر و هیومانیستیانە تر بوو لە ئیسالمگەراییەكەی
ئێران .الهوتیەتی ڕزگاریخوازی ئەمەریكای التین نە ئاینزایەك (كەڵتێك)ی
شەهیدبوون و مەرگی هێنایە ئاراوە و نە بزووتنەوەیەكی ستەمكار بوو .لە
هەمانكاتدا ئەم نمونەی الهوتیەتە ڕزگاریخوازە لەبەر هۆكارێكی تر گرنگە.
لەسەدەی ڕاب��ردوودا ،ژمارەیەكی بێشومار لە فۆڕمی ڕوحانیەتی سیاسی
هاتوونەتە ئاراوە .هەندێكیان وەك الهوتیەتی ڕزگاریخواز و غاندیانیزم ،یاخود
زۆربەی بزووتنەوەی مافە مەدەنییەكان لە ئەمەریكا ،ئەمانە سیاسەتێكی
دیموكراسی و لێبوردەیی و هیومانیزم و تاڕادەیەكیش مافەكانی ژنانیان لەال
پەسەند بووە 6 .دەكرێت هەمان شت بوترێت دەربارەی بیرمەندە موسڵمانە
پێشكەوتنخوازەكان كە لە 1997ەوە پەیوەندیان كردووە بە بزووتنەوەی
ڕیفۆمخوازی ئێرانەوە .ئەوانەی دی وەك ئیسالمگەرایی ئێرانی سااڵنی 1978
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–  79بزووتنەوەی ستەمكاری بوون ،كە كەمینە ئاینی و ئیتنییەكان و
هەروەها ژنانیان كردە ئامانج .لە گەڕانی ئێستاماندا بۆ پەیوەندی فۆكۆ
بە بە ئیسالمگەرایی ئێرانەوە ،ڕەخنەی خۆمان لە ڕوحانیەتی سیاسیی بەم
چەشنانەوە لە فۆرمی ستەمكاری سنوردار دەكەین .لە جیهانی ئیسالمی
ئەمڕۆدا ،دەشێت ئەم فۆڕمانە بەراوردبكرێن بە بنەڕەتخوازیی مەسیحی
خۆرئاوا و شەپۆلە توندڕەوەكانی ناو زایۆنیزم و یاخود بە بوژاندنەوەگەرایی
ستەمكاری هیندۆس لە هیندی هاوچەرخدا  .
هەندێ لە الیەنگرانی فۆكۆ لە دونیای ئینگلیزی زماندا هەوڵیان داوە لە ڕێی
گفتوگۆكانیانەوە لەسەر بەسەرهاتی ئێران كۆنتڕۆڵی ئەو زەرەر و زیانانە
بكەن كە (كە لە بۆچوونەكانی فۆكۆ كەوتووەتەوە  -وەرگێڕ) .7هەرچەندە
لێكۆڵەرەوە ئینگلیزی زمانەكانی بواری دیراساتی ئاین و الیەنگری فۆكۆ
بەجۆرێك لە وریایی زیاترەوە خۆیان داوە لە قەرەی نووسینەكانی ئێرانی.
جەیمس كارێت ،كە دوو بەرگی لەسەر فۆكۆ و ئاین دەركردووە ،خۆی كەنارگرت
لەو ئامێزكردنە كوێرانەیەی كە فۆكۆ بۆ ئایەتوڵاڵ ئێرانییەكان هەیبوو و
دەنووسێت «بە ئاشكرا حیساباتی هەڵەی گەورە هەبوو دەربارەی ئێران و
ئیسالم لە كاری ڕۆژنامەوانی فۆكۆدا ،بەاڵم هێزی مەراقی ئەو بۆ دەسەاڵتی
زاتیەتی ئاینیی لەپێناو شكڵدان بە ژیانی مرۆڤ ڕوونە» ( ,2000 Carrette
 .)1999 see aslo Carrette ;140میشێل لیزنبێرگی فەیلەسوف ،كە
دانیشتووی ئەمستردامە ،دەڵێت «فۆكۆ بە ڕاستی و دروستی ڕەچاوی گرنگی
یەكالكەرەوەی ئیسالمی سیاسی كرد لە خۆپیشاندانەكانی»  1978دا ،بەاڵم
ئەم تێگەیشتنە «هاوجووت بوو لەگەڵ ژمارەیەك وتەی پڕ لەكە و زۆر سادە
كراوە لەسەر شیعەگەرایی» ( .)79 ,1998چەمكی ئەوەی كە فۆكۆ هەندێ
«حیساباتی هەڵە»ی لەسەر ئێران كردووە ،ئاماژەیەكە بۆ ئەو ڕاستیەی كە
ڕژێمی ئایەتوڵاڵكان خێرا بووە سیۆكراسیی (حوكمڕانییەكی ئاینیی) دڕندە
كە ئەمە شتێك بوو فۆكۆ پێشبینی نەكردبوو .لێوردبوونەوەیەكی قووڵتر
بۆ حەماسەتی گشتی فۆكۆ بەرامبەر «سیاسەتی ڕۆحانی» ئیسالمگەرا و
ڕەتكردنەوەی توندی بۆ هەبوونی بەدیلی تر بۆ ڕژێمی شا ،ئیدی ئەو بەدیالنە
لیبراڵ ،ناسیۆنالیست یان سۆشیال دیموكرات بن ،لێرەدا نادۆزرێنەوە.
مەسەلەیەكی تری پەیوەندیدار بە بە پرۆژەكەی فۆكۆ خۆیەوە ئەوەیە كە ئایا
ڕەغبەتی ئەو بۆ شۆڕشی ئێرانی پەیوەندی هەبوو بە گەڕانێك بۆ دۆزینەوەی
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فۆڕمی بەدیل بۆ مۆدێرنیتی نا-خۆرئاوایی كە بیتوانیایە ڕۆحانیەت و سیاسەت
پێكەوە ببەستێت.
هەوڵە باوترەكان بۆ پۆلێنكردنی نووسینەكانی فۆكۆ لەسەر ئێران وەك
«حیساباتی هەڵە» و هەندێ جاریش بەو مەودلولەوە كە لەراستیدا فۆكۆیی
نین ،ئەوەمان بیر دەهێنێتەوە كە فۆكۆ خۆی لە وتارە بەناوبانگەكەی
ساڵی 1969ی��دا بەناوی «دان��ەر چییە؟» ڕەخنەی لێگرتووە ،ئەمە كە
كاتێك هەندێك لە كارەكانی نووسەرێك وەردەگرین لەماوەی پیشەكەیدا
و ئەوانی تری كە بە «ستایڵێكی جیاواز» یان «ئاست نزم» نووسراون
وەدەرئەنێین ( ،)111  ,1969  ,Foucaultئەوا لەمەدا یەكانگیریەكی
شێوازیی و هاوبیرییەكی تیۆری دروستدەكەین .ئەمە ئەنجام دەدەین لەرێی
مومەییزكردنی هەندێ نووسین وەك ئەسڵی و وەدەرنانی ئەوانەی تر كە لەگەڵ
ئەو بۆچوونەی ئێمە كە دانەر دەبێت چیبێت ناگونجێن« :لەبەرئەوە ،دانەر
ئەو كەسایەتیە ئایدیۆلۆژیەیە كە لە ڕێیەوە یەكێك ئەو ڕەفتارە دیاری دەكات
كە بەهۆیەوە دەترسین لە تەشەنەسەندنی مانا» ( ,1969  ,Foucault
 .)110لەبەر ئەم هۆكارانە و هەروەها ئەوانەی پێشتر باسكران ،بانگهێشتی
خوێنەر دەكەین تا لەگەڵمان بێت لە لێوردبوونەوە لە نووسینەكانی فۆكۆ
لەسەر شۆڕشی ئێران .ئێمە ئەم دێڕانە لە  2004دا دەنووسین ،كە یادی
بیستەمین ساڵڕۆژی كۆچی دوایی میشێل فۆكۆیە و یادی بیستوپێنجەمین
ساڵڕۆژی شۆڕشەكەی ئێرانیشە  .
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بەشی یەكەم
گوتاری فۆكۆ :دەربارەی ترۆپك و تەڵەزگەكان
    

چاپتەری 1
دونیای پارادۆكسیی فۆكۆ
نیزامە (ئۆردەر)ە كۆمەاڵیەتییە مۆدێرن و تەقلیدییەكان
بۆچی فۆكۆ بڕیاریدا دووج��ار سەفەری ئێران بكات و لەسەر شۆڕشی
79=1978ی ئێران بنووسێت لە كاتێكدا هیچ ئارەزوویەكی هاوشێوەی بۆ
شۆڕشی نیكاراگوا پیشان نەدا ،تەنها یەك تۆز گرنگییەكی زیاتریدا بە
بزووتنەوەی (سۆڵیدارنۆسك)ی پۆڵەندا؟ بۆچی ،لە نووسینەكانیدا لەسەر
شۆڕشی ئێرانی ،تەنها پشتگیری باڵە ئیسالمیستەكەی دەكرد؟ پێدەچوو
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هەندێ ڕووی سەرجەمی كارەكانی   فۆكۆ هاوسەدا بێت لەگەڵ بزووتنەوە
شۆڕشگێڕییەكەدا كە لە ئێران خۆی دەردەخست .نزیكایەتییەكی سەرلێتێكدەر
ل��ەئ��ارادا بوو لەنێوان ئەم فەیلەسەفە پۆست-بونیادگەرا و ڕەخنەگرە
ئەوروپیەی مۆدێرنیتی و ڕادیكاڵە ئیسالمیستە دژەمۆدێرنیستەكانی سەر
شەقامەكانی ئێران 1 .هەردووال بەدوای فۆڕمێكی تازەی ڕۆحانیەتی ساسیدا
دەگەڕان وەك دژەگوتارێك بۆ جیهانێكی تەواو ماتریالیستی ،هەردووال توند
خۆیان هەڵواسیبوو بە چەمكە ئایدیاڵەكانی نیزامە كۆمەاڵیەتیە پێش-
مۆدێرنەكانەوە ،هەردووال بە چاوێكی سوكەوە سەیری سیستەمە قەزاییە
لیبراڵە مۆدێرنەكانیان دەكرد ،هەردووال سەرسام بوون بەو كەسانەی كە تا
مەرگ ڕیسكیان دەكرد لە هەوڵیاندا بۆ گەیشتن بە وجودێكی ئەسڵی تر.
لەوانەیە نزیكایەتی فۆكۆ لەگەڵ ئیسالمیستە ئێرانیەكاندا ،كە زۆرجار بە
«هەڵە»كەی دەربارەی ئێران لێكدراوەتەوە ،هەندێك دەرئەنجامی گەورەتری
گوتارە نیتشەیی-هایدگەریەكەشی دەربخات.
ئ��ەم چاپتەرە بە لێوردبوونەوەیەك لە بەشداریە ئەسڵییەكانی فۆكۆ
دەستپێدەكات لەسەر دەسەاڵت و گوتار و جەستە .دەشڕوانینە ئارەزووی
بۆ فۆڕمە خۆرهەاڵتییەكانی تێفكرینە زوهدییەكان و ئەوە دەخەینە ڕوو كە
كۆمێنتەكانی لەسەر ئەمەی دواتریان كرۆكێكی گرنگ بۆ كۆی كاری فۆكۆ
پێكدەهێنن ،هەرچەندە دابڕاویش بووبن لە یەكدی .پاشان دەچینە سەر میتۆدی
جینالۆجی فۆكۆ ،كە خۆی وا بانگەشەی بۆ كرد ،بەهۆی میتۆدێكی سەروو-
مێژوویی هیستۆریۆگرافیەوە پچڕاوە .بەاڵم مشتومڕی ئەوەش دەكەین كە
دەكرێت میتۆدۆلۆژیای فۆكۆ خۆی وەك حیكایەتێكی گەورەی سەروو-مێژوویی
لێی بڕوانرێت .جیاوازی نێوان حیكایەتی گەورەی فۆكۆیی و حیكایەتە لیبراڵ
و ماركسییەكان ئەوەیە كە حیكایەتی فۆكۆ پایە نابەخشێت بە مۆدێرنیتی،
بەڵكو دەیبەخشێتە نیزامە (ئ��ۆردەر)ە كۆمەاڵیەتییە تەقلیدییەكان .بە
دیاریكراوی ،دەڕوانینە نووسینەكانی فۆكۆ دەربارەی ئەدەبیاتی ڕەهبانی
مەسیحی ،لەوانەش ئەو موحازەراتانەی كە پێش سەفەرەكەی بۆ ئێران
وتنیەوە كاتێك لە خۆئامادەكردندا بوو بۆ نووسینی بەرگی  2و  3ی مێژووی
سێكسوالێتی .بەگوێرەی ترادسیۆنی مارتن هایدگەر ،فۆكۆ حەزی هەبوو بۆ
خوێندنەوەیەكی عیلمانی و هیرمێنیۆتیكی بۆ مەسیحیەت ،بە تایبەتی بۆ ئەو
سروت و تەكنیكانەی كە دەكرا دووبارە دابهێنرێنەوە بۆ ڕۆحانیەتێكی تازە و
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فۆڕمێكی مۆدێرنی تۆبە .هەروەها فۆكۆ چەمكێكی تری هایدگەریی بە تایبەت
وەرگرت ،كە ئەویش «ئازادی-بەرەو-مەرگ» بوو وەك شوێنێكی دەستپێك
بۆ ئەفراندنی هونەری و سیاسی .دوا بەشی ئەم چاپتەرە دووبارە دەچێتەوە
سەر ئێران لە  1978دا كاتێك ئایەتوڵاڵ خومەینی ،سەركردەی شۆڕشەكەی
ئێران ،ملیۆنەهای قایلكرد ڕیسك بە ژیانیانەوە بكەن لە خەباتیاندا دژی شا.
الی فۆكۆ ،پێدەچوو (خومەینی) خۆی بووبێتە بەرجەستەبووی «ئیرادەی
دەسەاڵت»ی نیتشە.
بەشداریە ئەسڵییەكانی فۆكۆ :دەسەاڵت ،گوتار ،جەستە
ئەوەی وا لە فۆكۆ دەكات كە بیرمەندێك بێت موقاوەمە نەكرێت ،تەنانەت
ب��ەالی زۆر لە ڕەخنەگرەكانیشیەوە ،هاوكێشە ئەسڵیەكانیەتی لەسەر
دەسەاڵت ،كە خۆی پێیاندەڵێت گوتارەكانی مۆدێرنیتی .دەسەاڵتی مۆدێرن
نەك تەنها داپڵۆسێنەر و سلبی و كۆتوبەند دروستكەرە ،وەك خۆی باسی
لێوە دەكات ،بەڵكو ئیجابی و بەرهەمهێن و ئەفرێنەرە لەهەمانكاتیشدا.
فۆكۆ لە كتێبی دیسپلین و سزادا دەنووسێت «دەسەاڵت واقیعەكان بەرهەم
دەهێنێت» و «سروتەكانی حەقیقەت» دروستدەكات .گەمەكانی دەسەاڵت
تەنها لە پەیوەندی نێوان دەوڵەت و ڕەعیەتەكانیدا یان لە نێوان ئەندامانی
چینە كۆمەاڵیەتیە جیاجیاكاندا خۆیان مانیفێست ناكەن .دەسەاڵت زۆر لەوە
زیاتر پەلوپۆ دەهاوێت .دەسەاڵت ڕۆدەچێتە ناو تۆڕی هەموو پەیوەندیە
كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابوورییەكانەوە تا «تەواو قواڵیی كۆمەڵگەوە»
( .)27  ,1977a Foucaultت��ەواوی نەوەیەك لە تیۆرناسی بواری
فێمینیزم و پۆستكۆڵۆنیاڵیزم جەختیان لەوە كردووەتەوە كە فۆڕمەكانی
مەعریفە سەربەخۆ نین لە دەسەاڵت .فۆكۆ لە هاوكێشەیەكی تیۆری ڕۆشندا
گوزارشتی لەم بیرۆكەیە كردووە« .هیچ پەیوەندییەكی دەسەاڵت بوونی نییە
بەبێ پێكهێنانێكی دوو الیەنەی كایەیەكی مەعریفی ،هیچ مەعریفەیەكیش
بوونی نییە ئەگەر لە هەمانكاتدا پێشتر گریمانەی پەیوەندییەكانی دەسەاڵت
نەكات و پێكیان نەهێنێت   .)27( ».
وەك باش زان��راوە ،لە دیراسە مێژووییەكانیدا لەسەر دەزگ��ای نەخۆشیە
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عەقڵییەكان ،دەزگای سەربازی ،قوتابخانە ،نەخۆشخانە ،بەندیخانە ،فۆكۆ
مشتومڕی ئەوەی كرد كە «تەكنەلۆجیا» مۆدێرنەكانی «دەسەاڵت» كائینی
دەستەمۆ و سوودگەرا دروستدەكەن .ئامڕازەكانی دەسەاڵتی مۆدێرن ئاسانن:
«شێوازێكی هەڕەمی چاودێریكردن» لە دەزگای سەربازی و قوتابخانە یان
بەندیخانەدا دام��ەزراوە «كە وا دەكات موكین بێت بۆ یەك تاكە ڕوانین
هەمیشە هەموو شتێك ببینێت .)173  ,1977a Foucault( ».ئینجا
«حوكمدانێكی ئاساییكەرەوە »،كە پێكهاتووە لە كۆمەڵێك یاساو ڕێسا كە
پێویستیان بە چاودێری بەردەوامە ،دادەنرێت .قوتابی و سەرباز و نەخۆشی
عەقڵی و زیندانییەكان ئەم یاساو ڕێسایانە داخڵی بیروبۆچوونیان دەكەن
بە ناوەكی دەكەن .ئێستا هەموویان موعەرەزن بۆ میكانیزمێكی سزایی
(جزائی) بچووك .ئەمە (واتە ئەم دەسەاڵتە) «بەراورد دەكات ،جیاوازی
دەكات ،ڕیزبەندی هەڕەمی دروستدەكات ،هاوتوخمی ئەنجامدەدات و وەدەر
دەنێت .بەكورتی ،هەڵدەستێت بە ئاساییكردنەوەthe orginal ;183( ».
 .)emphasisدواج��ار« ،تاقیكردنەوە» لە ئارادایە ،كە بریتییە لە
پرۆسەیەكی یەكجار سروتیی كە پاداشتی پاپەندەكان دەدات��ەوە و سزای
ناپابەندەكان دەدات .بەم پێیە ،دەسەاڵتی مۆدێرن ڕووكەشانە كاردەكات
بەهۆی كۆكردنەوەی كۆمەڵێك مەعریفە دەرب��ارەی تاكەكان (قوتابیان،
نەخۆشە عەقڵییەكان ،سەربازەكان ،زیندانییەكان) كە لە ڕێیەوە (ئەو تاكانە)
بە بەردەوامی چاودێری دەكرێن .سیستەمەكە سەركەوتووتر دەبێت كاتێك
«دەسەاڵتە ئینتیزامیە» تازەكە دەسەپێنرێت نەك تەنها لەالیەن مامۆستا،
ئەفسەری نیزام ،بەرپرسی بەندیخانەوە بەڵكو لەالیەن تاكەكە خۆشیەوە
كە ئەمەی داخڵی بیروبۆچوونی كردووە .مەبەستی دەسەاڵتی مۆدێرن هەم
بەدەستهێنانی «ئەوپەڕی شیدەت»ەو هەم كردنی ئەمەیە بە كەمترین تێچوون
لەرووی ئابووری و سیاسیشەوە .ئامانجەكە گردكردنەوەی ژمارەی گەورەیە لە
تاكەكان لە دەزگایەكدا ،بەاڵم بەكارهێنانی ئەم میتۆدە شاراوە و نادیارانەی
كۆنتڕۆڵە بۆ ئەوەی»بەرهەڵستكاری كەم» بوروژێت .بە كورتی ،مەبەست
لە تەكنەلۆژیای نوێی دەسەاڵت «زیادكردنی دەستەمۆكردن و سوودوەرگرتنە
لە هەموو توخمەكانی سیستەمەكە» ( .)218  ,1977a Foucaultلە
زۆربەی نووسینەكانی پێش ساڵی 1976ی��دا ،فۆكۆ ئەوەی خستەڕوو كە
هیچ تەحەدیەكی سەركەوتوو ناشێت ببێت بەرامبەر دەسەاڵتی تەوحیدی و
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ئینتیزامی مۆدێرنیتی .بەاڵم دواتر ،ماترێكسی دەسەاڵتی بە تەواوەتی خاڵی
نەبوو لە بەرهەڵستكاریش ،وەك لە مێژووی سێكسوالێتیدا دەبینرێت كە
یەكەمجار لە 1976دا باڵوكرایەوە .لەبەرئەوەی دەسەاڵت لە ئاستی ناوچە
دیاریكراوەكانی كۆمەڵگەدا لەگەڕدایە ،ئەوا شوێنەكانی بەرهەڵستی ،كە «لە
هەموو شوێنێك لە تۆڕی دەسەاڵتدا مەوجودن» ( ,1978a Foucault
 ،)95ناوچەییش دەبن و لە مەشقە ڕۆژانەییەكاندا خۆیان مانیفێست دەكەن.
دەشێت شوێنە هەمەالیەنەكانی بەرهەڵستی نۆرمەكان تێكبشكێنن و ڕێگری
بكەن لە دروستبوونی كۆمەڵگە هاوشێوە و هاوتوخمەكان .هەروەها فۆكۆ
ئاماژەی داوە بە «فرەیی بەرهەڵستكارییەكان»« :بەرهەڵستییەكان لە
ئەنجامی چەند پرەنسیپێكی ناهاوتوخمی (هێترۆجینیەس)ی كەمەوە
دروست نابن ،هەروەها هەڵفریواندنێك و پەیمانی پێویستیەكی خیانەتلێكراو
نین .ئەوان گوزارشتە نامۆكەن لە پەیوەندیدا بە دەسەاڵتەوە ،ئەوان وەك
پێچەوانەی نكۆڵی لێنەكراو ( )irreducible oppositeلەسەر دەسەاڵت
هەڵكۆڵراون ( .)emphasis added ;96دوو ساڵ دواتر نووسینەكانی
فۆكۆ لەسەر ئێران تەركیزیان كردە سەر بزووتنەوەی ئیسالمگەرا ،كە وەك
لە دواییدا دەبینین ،وەك فۆڕمێكی بەرهەڵستی «نكوڵی لێنەكراو» بەرامبەر
بە هەیمەنەی خۆرئاوا جیای كردنەوە.
یەكێك لە تەحەدیە تووڕەكەرترەكان الی فۆكۆ بەرامبەر لیبراڵیزم ،و
النی كەم   بەرامبەر ماركسیزمی ئۆرسۆدۆكس ،ڕەتكردنەوەی ئەو بوو بۆ
بانگەشە سەربەستیخوازەكانی ڕۆشنگەری .مشتومڕی ئەوەی كرد كە چینە
دەسەاڵتدارەكانی كۆمەڵگە خۆرئاواییەكان بەرەبەر وازیان لە فۆڕمە تەقلیدی
و توندوتیژترەكانی دەسەاڵت هێنا نەك لەبەرئەوەی چینی هەڵبژاردە بوونە
چینێكی «مەدەنی» تر و خەمخۆرتر ،بەڵكو لەبەرئەوەی لە سەدەی هەژدەدا
«تەكنەلۆژیایەكی كۆیالیەتی» زیرەكانەتریان داهێنا ،تەكنەلۆژیایەك
كە كاریگەرتر و بەرهەمهێنتر ب��وو لە س��زای دڕن��دان��ە .بە بۆچوونی
فۆكۆ(»،رۆشنگەری )،كە كەشفی ئازادیەكانی كرد ،دیسپلینەكانیشی داهێنا»
( .)222  ,1977aهەتا زیاتر چوارچێوەی یاسایی یەكسانخوازی شۆڕشی
فەڕەنسی دەشاردرایەوە ،میكانیزمی كۆنتڕۆڵكەری دەسیسەئامێز زیاتر دەبوو
لە كارگە و دەزگای سەربازی و قوتابخانە و بەندیخانەدا:
پەرەپێدان و گشتاندنی میكانیزمە ئینزباتییەكان الیەنە تاریكەكەی تری
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ئەم پرۆسانە دەردەخ��ەن .ئەو فۆڕمە یاساییە گشتیەی ،كە هەستاوە بە
زامنكردنی سیستەمێك لەو مافانەی كە بە شێوەیەكی سەرەتایی یەكسانخواز
بوون ،لەالیەن ئەم میكانیزمە بچووكە ڕۆژانەییە فیزیكیانە و هەروەها هەموو
ئەو سیستەمانەی دەسەاڵتی جوزئی كە لە بنەڕەتدا نە یەكسانخوازن و نە
هاوسەنگن و ئێمە پێیان دەڵێین دیسپلینەكان ،پشتگیری كراوە .هەروەها
بە شێوەیەكی ڕەسمی ڕژێمی نوێنەر ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ،بە هەبوونی
گەیەنەر و بەبێ گەیەنەر ،شیاوی دەكات بۆ ئیرادەی هەمووان بۆ ئەوەی
ئۆتۆریتی سەروەری پێكبهێنن ،دیسپلینەكانیش لە بناغەدا گەرەنتییەك بۆ
ملكەچبوون بۆ هێزەكان و دەزگاكان فەراهەم دەكەن .دیسپلینە ڕاستەقینە
جەستەییەكان بنەڕەتی ئازادییە ڕەسمییە یاساییەكانیان پێكهێناوە.2)222( .
هەڵوێستی یەكجار ڕەخنەگرانەی فۆكۆ لە مۆدێرنیتی و ڕۆشنگەری چەندین
دەیەیە مشتومڕی لەسەر  كراوە .دیارترین ڕۆشنبیرە نەیارەكانیشی ،یۆرگن
هابرماس ،ڕەخنەی گرتووە لە عەقاڵنیەتی ئامڕازیی  ڕۆشنگەری و هەیمەنە
تەكنەلۆژیەكەی .بەاڵم هابرماس ئامادەنەبوو دەستكەوتەكانی ڕۆشنگەری و
مۆدێرنیتی ڕەت بكاتەوە .لەبری ئەوە ،مشتومڕی ئەوەی كرد كە میتۆدی
جینالۆجی فۆكۆ بۆ نووسینی مێژوو لەسەر بۆشایی و غەفڵەت دامەزراوە.
لەبەر چی بوو كاتێك فۆكۆ باسی لە ڕیفۆرمەكانی سەردەمی ڕۆشنگەری
دەكرد لە سەدەی هەژدە و سەرەتای سەدەی نۆزدەدا ،چەند مەسەلەیەكی
جیا ك��ردەوە وەكو كێشەكانی تیۆری ئەخالقی الی كانت ،پەرەسەندنی
سیستەمی دادوەریی (تاوان)جینایات ،هاوكێشەی فەلسەفەی سوودگەرا،
بەاڵم سەركەوتوو نەبوو بۆ ئەوەی بەشێوەیەكی جەوهەری گفتوگۆ لەسەر
دامەزراندنی فۆڕمە دەستوورییەكانی حكومەت بكات كە دەسەاڵتی دەوڵەتیان
«ئایدۆلۆژیانە دەگواستەوە لە سەروەری ئەمیرەوە بۆ سەروەری خەڵك»
()289 ,1995 Habermas؟
هەروەها لەبەر چی بوو فۆكۆ گرنگییەكی زۆر كەمی دەبینییەوە لە یاسا
مۆدێرنەكانی دوو س��ەدەی ڕاب���ردوو ،كە بەشێوەیەكی بەرچاو ئازادیە
مەدەنییەكانیان بۆ زۆرێك لەو ئەندامانەی كۆمەڵگە بەرفراوان كرد ،كە پێشتر
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بێبەش و مەحروم بوون ،لەوانەش ژنان و كەمینەكان؟ بۆچی ئەم جۆرە یاسا
مەدەنیانەی تەنها وەك سەرچاوەی فریودان دەبینیەوە «نابێت هەڵخەڵەتێین
بە هەموو ئەو دەستوورانەی كە لەسەرانسەری جیهاندا لە دوای شۆڕشی
فەڕەنسییەوە داڕیژراون ،یاساكان نووسراونەتەوە و پیاچوونەوەیان بۆ كراوە،
سەرجەم چاالكییەكی تەشریعی نەوەستاو و پڕ دەنگە دەنگە :ئەمانە ئەو
فۆڕمانە بوون كە وایان لە دەسەاڵتێكی لە بنەڕەتدا ئاساییكەرەوە كرد
قبوڵكراو بێت» ( .)144  ,1978a  ,Foucaultهابرماس دانی بەوەدا
نا كە میكانیزمە یاساییەكان ،كە ئازادییەكان لە دەوڵەتی ڕەفاهی مۆدێرندا
بۆ هاواڵتی زامن دەكەن ،هەمان ئەو میكانیزمە یاساییانەن كە «ئازادی
سوودمەندە گریمانكراوەكان دەخەنە مەترسییەوە ».بەاڵم لەمشتومڕیدا
ئەوەشی خستەڕوو كە لەبری ئەوەی ڕەخنەگرانە چارەسەر بۆ ئەم كێشانە
بدۆزرێتەوە و لەسەر «جموجۆڵە سەربەستیخوازەكان»ی ڕۆشنگەری شت
بنیات بنرێت ،فۆكۆ بە جۆرێك «ئاستی ئاڵۆزیی مۆدێرنەكردن دەهێنێتە
خ��وارەوە» كە ئەم جیاوازیانە بە سادەیی لە دیراسە ئاركۆلۆجیە كەرت
كەرتبووەكانیدا بزردەبن (.)290 ,1995 Habermas
كرۆكێكی ئیستشراقی هایدگەریانە؟
پێدەچێت زیاتر لە هەر هەڵوێستێكی تری فەلسەفی ،ڕەخنەی مارتن هایدگەر
لە تەكنەلۆجیا و مۆدێرنیتی كاریگەری كردبێتە سەر كاری فۆكۆ .هایدگەر
هەوڵیدا خۆی لە هەردوو ترادسیۆنی (میتافیزیكی و عەقاڵنیەكان) و ترادسیۆنی
(زانستی و تەكنەلۆژییەكان)ی خۆرئاوا بەدوور بگرێت .لە نەخشەكێشانیدا بۆ
بیروبۆچوونێكی نوێی ئۆنتۆلۆژی و دژەمێژووگەرا ،هەستا بە وەگەڕخستنی
چەمكگەلێكی الهووتی ڕۆمان-كاسۆلیكی زۆر بۆ بەدواداچوونە بە ڕووكەش
عیلمانییەكەی لەسەر «شكستی» مرۆڤی مۆدێرن (Heidegger
 .)1962هایدگەر مۆدێرنیتی بە زاتیبوون ( )Subjectivityوەسفكرد
كە هەنگاوێك بوو دوور لەو بەها سیۆكراتی و تەقلیدیانەی بۆ چەندین
سەدە ئاكار و سیاسەتیان پێناسەكرد .لە غیابی ئەو تەقلیدانەی كە مانا
و بونیاد و یەقینیان بە جیهان بەخشی ،بابەتی مۆدێرن پشتی بە ئیدراكی
مرۆڤ و هەست و عەقاڵنیەت ( )rationalityبەست .بااڵدەستبوون بەسەر
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سروشتدا لە ڕێی زانست و كارەوە بووەتە ئامانجی ژیان .بەدواداچوونە
مێژووییە مۆدێرنەكان چەمكێكی پێشكەوتنیان بەرهەمهێنا كە پشتی بە چنگ
كەوتنی تەكنەلۆژیا و بە كۆنتڕۆڵكردنی سروشت بەستووە .هەرچەندە ،بە
الی هایدگەرەوە ،ئەم بزوێنەرە هەرگیز كۆتایی نەهاتووە بۆ بااڵدەستبوون
بەسەر ئۆبجێكتەكاندا (و بەسەر بابەتەكانی تریشدا گەر پێناسەیان بكەین)
ئاكامی كارەساتئامێزی هەبووە .گەڕان ب��ەدوای مرۆڤایەتیدا لە جیهانی
مۆدێرندا بە تەواوی «نامرۆڤایەتی» بەرهەمهێناوەتەوە .زاتیەت و مۆدێرنیتی
لە «تەكنەلۆژیایەكی جیهانی تۆتالیتاریدا» دەگاتە لوتكە ،ئیدی لە ڤێرژنە
ئەمریكییەكەیدا بێت یاخود لە ڤێرژنە سۆڤیەتی و نازییەكەیدا ،هەرچەندە
هایدگەر ناهاوسۆز نەبوو لەگەڵ ئەوەی دواهەمینیاندا ( ,1987 Steiner
 .)28 – 127 ,1984 see also Gillepsie ;28تەنها لە ڕێی داننان
بە سنوورەكانی ئینساندا و لە ڕێی سەرەنجام ڕووبەڕووبوونەوەی مەرگی
خۆیانەوە مرۆڤەكان دەتوانن خۆیان لە دۆگمای زانست و تەكنەلۆژیا ئازاد
بكەن و ژیانێكی ڕەسەن بژین.
بانگەشەی هایدگەر بۆ ویژدان و پرسینەوە لە مۆدێرنیتی خۆرئاوا بە فۆڕمە
خۆرهەاڵتییەكانی تێڕامان تەشبیهكراوە ،لەوانەش نەریتە یابانیەكانی ئەندێشە
زوهدییەكان ( .)174  ,1984 Gillepsi ;33  ,1987 Steinerئەم
حاڵەتەش دووبارە شوبهێنراوە بە فۆكۆ .چەندین كۆمێنتدەر ،بە تایبەتی
ئوا شاوب ئاماژەی بە سەرقاڵبوونی فۆكۆ داوە بۆ چەندین فۆڕمی جیاجیای
سۆفیگەری (چ مەسیحی و چ جولەكە) و هەروەها جادووگەری ،غەیبناسی،
عیرفانناسی ( .)306 ,1989 Schaubهەندێكی تر بەدواداچوونیان بۆ ئەوە
كردووە كە داخۆ سەرقاڵبوونێك بە فیكری خۆرهەاڵتییەوە ،لەوانەش بودیزم،
كاریگەر بووبێت لە پشت ڕەخنەی فۆكۆوە لە تەكنەلۆژیا خۆرئاواییەكانی
دەسەاڵت و ئەخالقی خۆرئاوا   .شاوب ئەوە دەخاتەڕوو كە تەحقیقكردنی
بەردەوامی فۆكۆ لە سنوورەكان و ئیكتشافی ئەو بۆ سنوورشكاندنەكان لەالیەن
«دژە-گوتارێكی خۆرهەاڵتییەوە كە مەعریفەی خۆرهەاڵتی وەردەگرێت دژ بە
ستراتیژە خۆرئاواییەكانی كۆنتڕۆڵكردن كاری تێكراوە» ،خۆرهەاڵتێك كە
بەشێوەیەكی گریمانكراو هەر بە نامەفهومی مایەوە بۆ دنیای ئەوروپی مۆدێرن
و عەقاڵنی ( .)308هەر وەك ڕۆمانسییەكی توند ،پێدەچێت فۆكۆ هەر لە
دوورەوە و نامۆیانە ستایشی خۆرهەاڵتی كردبێت و پێی سەرسام بووبێت ،لە
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كاتێكدا لە ژیانی خۆیدا هەر وەك خۆرئاواییەك مایەوە ( ,1967 Brinton
.)206
سەرباری ئەمە ،فۆكۆ لە پێشەكیی ئەسڵی كتێبی ( شێتی و شارستانێتی )
دا ( ،)1961ڕەخنەی گرت لە چەمكە خۆرهەاڵتییەكان و وەك «ئەوی دی»
موتڵەق لە خۆرئاوای عەقاڵنی فراوانخواز سەیریكردن:
لە گەردوونیبوونی ڕێژەیی خۆرئاوادا بەشێك هەیە ،كە خۆرهەاڵتە ،ئەو
خۆرهەاڵتە وەك ئەسڵ بیری لێدەكرێتەوە ،وەك خاڵی گێژبوون خەونی پێوە
دەبینرێت كە شوێنی هاتنە دونیا و نۆستالژیا و پەیمانەكانی گەڕانەوەیە ،ئەو
خۆرهەاڵتەی كە خۆی بۆ هزری ئیستعماریی خۆرئاوا پێشكەش دەكات ،بەاڵم
لەهەمانكاتدا بەدەستگەیشتنی ناكۆتا سەختە ،چونكە هەمیشە وەك سنوورێك
دەمێنێتەوە ،وەك شەوی دەستپێكردن كە تیایدا خۆرئاوا دروستبوو ،بەاڵم
هەر لەوێشدا هێڵێكی جیاكەرەوەی كێشا .خۆرهەاڵت هەموو شتێكە بۆ خۆرئاوا
لە كاتێكدا خۆرئاوا هیچ نییە (بۆ خۆرهەاڵت) بەاڵم لێرەدایە كە (خۆرئاوا)
پێویستی بە گەڕانە بۆ هەرشتێك كە دەشێت حەقیقەتە دروستكەرەكەی بێت.
پێویستییە لە مێژووی ئەم دابەشبوونە گەورەیە بكۆڵیتەوەFoucault( .
)iv ,1961
سەرباری ئەمە ،كاری فۆكۆ خۆشی دەناڵێنێت بەدەست هەمان جۆر لە
دوالیزمەوە .هەرچەندە لە وەرچەرخانێكی سەیردا ،پێدەچێت «رۆژهەاڵت»ی
فۆكۆیی ،دونیای گریكۆ-رۆمان و هەروەها دونیای خۆرهەاڵتی مۆدێرنیش
لەخۆبگرێت ،چونكە ئەو كۆنتراستەی ئەو وێنەی دەكێشێت ،بە شێوەیەكی
سەرەكی لە نێوان تەقلید و مۆدێرنیتیدایە وەك لەوەی لە نێوان خۆرهەاڵت و
خۆرئاوادا بێت .جۆرە پۆلێنكردنێكی پەیوەندیدار لە (جینالۆجیای ئەخالق)ی
نیتشەدا بەدی دەكرێت كە لەوێ لە پۆلێنكردنیدا بۆ «نەژادە خانەدانەكان»
و – لە وەسفیدا بۆ دەركەوتنە زەروورییەكانی توندوتیژی –   ژمارەیەك
لە كۆمەڵگەی پێش-مۆدێرنی فرەچەشن ناو دەهێنێت« :ناتوانیت شكست
بهێنیت لە بینینی ئەوەی كە لە ژێر هەموو ئەم نەژادە خانەدانانەدا ،دڕندە
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كێویەكە ،دڕندە سپی ڕوخسارە شكۆمەندەكە بە تاسەوە خۆی مەاڵس داوە
و لەگەڕاندایە بۆ غەنیمەت و سەركەوتن .ئەم كرۆكە شاراوەیە ناو بە ناو
پێویستی بە تەقینەوە هەیە ،پێویستە گیانەوەرەكە دووبارە بێتەوە دەرەوە
و بچێتەوە ناو ژیانی كێوی :خانەدانیی ڕۆمانی ،عەرەبی ،جێرمانی و یابانی،
قارەمانە هۆمیرۆسییەكان ،جەنگاوەرە ئەسكەندەناڤییەكان .ئەم پێویستیە لە
نێو هەموویاندا هاوبەشە» (  .)41-40 ,1967
الی فۆكۆ ،دوالیزمێك سەرهەڵدەدات كە تیایدا نیزامی (ئۆردەر)ی كۆمەاڵیەتی
پێش-مۆدێرن (كە وا دانراوە لە زۆر لە كۆمەڵگەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و
ئەفریقا و ئاسیای ئەمڕۆ ئیشی پێبكرێت) ئیمتیازی زیاتری پێدەدرێت لەچاو
نیزامە خۆرئاواییە مۆدێرنەكەدا .ئەم بیركردنەوەیە گرفتئامێزە ،نەك تەنها
لەبەرئەوەی فۆكۆ گریمانەی خۆرهەاڵتێكی بێگەردی شاعیری دەكات لەبەرامبەر
خۆرئاوایەكی «عەقاڵنیدا» بەڵكو لەبەرئەوەش كە هیستۆریۆگرافیای بێ
بابەت و خۆرهەاڵتی ئایدیاڵ الی فۆكۆ ئەو تەرزانەی گوتار دووبارە بەرهەم
دەهێنێتەوە ،كە تەركیز دەخەنە سەر پیاو .بۆ نموونە لە چاوپێكەوتنێكی
ساڵی  1982دا ،فۆكۆ سەرسامبوونی بۆ «شەرق» بەستەوە بە هەندێك
نۆستالژیاوە بۆ سیستەمی ڕیعایەتكردنی فەرمانپێكراوەكانی كە سیستەمێكی
ئەرستۆكراتی و باوكساالرە و مۆدێرنیتی بە فۆڕمێكی بێڕەحمانەی تاكگەرایی
جێگەی گرتووەتەوە .ئەم جۆرە نەریتە پڕ پلەبەندیە هەستاوە بە ڕێكخستنی
پەیوەندی نێوان گەورە و گەنجەكان ،پیاوان و ژنان ،چینی س��ەرەوە و
خوارەوە لە كۆمەڵگە پێش-مۆدێرنەكاندا ،كە ئەمە شتێكە لەوە دەچێت فۆكۆ
لەم ستایشەی الی خوارەوەدا بۆ بێدەنگی زۆر لەبارەیەوە بێئاگا بێت:
لەوانەیە بێدەنگی ڕێگایەكی زۆر سەرنجڕاكێشتر بێت بۆ دروستكردنی پەیوەندی
لەگەڵ خەڵكدا ....پێموایە بێدەنگی یەكێكە لەو شتانەی كە بە داخەوە
البراوە لە كلتورماندا .ئێمە خاوەنی كلتورێكی بێدەنگی نین ،هەروەها خاوەنی
كلتورێكی خۆكوژیش نین .وابزانم یابانییەكان هەیانە .ڕۆمانیە سەرەتاییەكان
یاخود یۆنانیە سەرەتاییەكان فێركران كە بە ڕێگەی زۆر جیاواز بێدەنگ بن
بەگوێرەی ئەو خەڵكانەی كە لەگەڵیاندا تێكەڵ دەبوون .بەم پێیە بێدەنگی
فۆڕمێكی دیاریكراوی ئەزموونكردنی پەیوەندیەك بوو لەگەڵ ئەوانی تردا.
پێموایە ئەمە شتێكە كە لە ڕاستیدا شایەنی ئەوەیە گرنگی پێبدرێت .من
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پشتگیری لە پەرەپێدانی بێدەنگی ئەكەم وەك ئیسۆسێكی ()ethos
كلتوری)40 ,1999 cited in Carrette(3 .
دووبارە لێرەشدا ،سەدای هایدگەر هەیە ،كاتێ لە (بوون و كات)دا دەنووسێت
ئەو گوتارەی دواجار لە ڕێیەوە خود لە قسەكردنی بەرزی بێهودەی ئەوانی
دیەوە دەهێنرێتەوە و ویژدان بەدەست دێت ،گوتاری بێدەنگییە« .مانەوە
بە بێدەنگی وەك ئەگەرێكی سەرەكی گوتار وەسفكراوە ....گوتاری ویژدان
هەرگیز نایەتە گۆ» ( .)246  ,1962 Heideggerهەروەك لە كۆی
ئەم لێكۆڵینەوەیەدا دەیبینین ،تا ئەو ڕادەیەی كە كرۆكێكی ئیستیشراقی
لە كاری فۆكۆدا بە دی دەكرێت ،گوتارەكە گوتارێك نییە پەیوەست بە
جوگرافیا و شوێنەوە ،بەڵكو گوتارێكی فەلسەفی و زەمانییە ،گوتارێك كە
بەنێو دابەشبوونی خۆرهەاڵت/خۆرئاوادا گوزەر دەكات و زۆر بە چڕیش پشت
بە نیتشە و هایدگەر دەبەستێت« .خۆرهەاڵت»ی فۆكۆ بەشێوەیەكی شاراوە
ئیمتیاز دەدات بە بەسیرەت ( )intuitionو بێدەنگی (بڕوانە بێدەنگی
زۆربەی گەنجان ،ژنان و چینەكانی خوارەوە لە نیزامە كۆمەاڵیەتیە پێش-
مۆدێرنەكاندا) وەك شێوازە پەسەندكراوەكانی گوتار و دەرگای ئەو ئەگەرەش
دەخاتە سەر پشت كە فۆڕمە پێش-عەقاڵنییەكانی فیكر دەشێت بە هەڵە وەك
فۆڕمە سەرو-عەقاڵنییەكان لێكبدرێنەوە4.
الی فۆكۆ ،بە شێوەیەكی تایبەت بایەخ بە بێدەنگی دراو ە لە گوتاری
خۆرهەاڵتیدا سەبارەت سێكس (واتە ،ئەوەی فێمێنیستەكان ئیشی لەسەر
ئەكەن لەبارەی خۆرهەاڵتەوە تەنها سەرەتایەكە بۆ تەحەدی) .لە كتێبی
(مێژووی سێكسواڵێتی)دا ،فۆكۆ دەنووسێت كە دوو ئیجرائاتی گەورە
هەبووە بۆ بەرهەمهێنانی حەقیقەتی سێكس .خۆرئاوا زانستێكی سێكس
()scientia sexualisی بەرهەمهێنا ،كە چەند ئیجرائاتێك بوون بۆ
وتنی حەقیقەتی سێكس بە ئاڕاستەی فۆڕمێك لە مەعریفە وەك دەسەاڵت،
لە كاتێكدا خۆرهەاڵت شتێكی زۆر جیاوازی بەرهەمهێنا .بەاڵم تێبینی ئەوە
بكە كە لێرەدا چۆن ڕۆما بە یەكەوە لەگەڵ كلتورەكانی ئاسیا و خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستدا ڕیزكراوە:
چین ،یابان ،هیند ،ڕۆما ،كۆمەڵگە عەرەبی-ئیسالمییەكان  ...هونەری
ئیرۆتیكا ()ars eroticsیان بەخۆیان بەخشیوە .لە هونەری ئیرۆتیكادا،
حەقیقەت لە چێژ خۆیەوە وەردەگ��ی��رێ��ت ...مەعریفەیەك پێكدێت ،كە
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دەبێت بە نهێنی بمێنێتەوە ،نەك بەهۆی توخمێكی بەدناویەوە كە لەوانەیە
بخرێتە پاڵ مەبەستەكەیەوە ،بەڵكو لەبەر پێویستی هەڵگرتنی لە مەزنترین
زەخیرەدا ،چونكە ،پەپێی عورف ،بەهۆی دركاندنەوە كاریگەرییەكەی و
چاكییەكەی لەدەستدەدات .لە دەرەنجامدا ،پەیوەندییەكە لەگەڵ بااڵدەست،
كە نهێنییەكان الی خۆی هەڵدەگرێت ،گرنگییەكی زۆری هەیە و تەنها ئەو،
كە بە تەنیا ئیش ئەكات ،دەتوانێت ئەم هونەرە پەخشكاتەوە بە شێوازێكی
نهێنی)58-57 ,1978a Foucault( .
لێرەوە ،دەكرێت ئەو دەرەنجامە بەدەست بهێنرێت كە الی فۆكۆ ئەوانەی
بەدگومانن لەم بە ڕۆمانسیكردنەی هونەری ئیرۆتیكا (،)ars erotics
یا هیواخوازبوون پەردە الدەن لەسەر ئەم بێدەنگیانە بە سانایی هەڵوێستی
خۆرئاوایی مۆدێرنیان بەرامبەر سێكس دووبارە بەرهەمهێناوەتەوە .ئەگەر
خۆرهەاڵتناسی مانای لە قاڵبدانی خۆرهەاڵت و شێوازی خۆرهەاڵتیانەی ژیان
بێت (ئیدی لەرێی شكۆمەندكردنییەوە بێت یا بەدناوكردنییەوە) ،ئەگەر مانای
بە ڕۆمانسیكردنی سێكسی نامۆی خۆرهەاڵت بێت (چ سێكسی فرە ڕەگەز بێت
یاخود هاورەگەز) ،ئەوا ڕەنگە فۆكۆ خۆرهەاڵتناس بووبێت .ئەمە حاڵەتەكەیە،
هەرچەندە پێدەچوو هاوسۆزی فیكری و سیاسی فۆكۆ بەالی خۆرهەاڵتا
بڕوات بەهۆی شێوەژیانی پێش-تەكنەلۆژیایی تر و خۆبەختكردنییەوە لە ڕێی
ئیمپریالیزمی خۆرئاواوە  .
دەرەنجامێكی دووەمی ئەم جیهانبینییە دووفاقیە لە تەحلیلی فۆكۆدا بۆ
سێكسواڵێتیە ئەوروپییە مۆدێردنەكان دەردەك��ەوێ��ت كە هەر لە كتێبی
مێژووی سێكسوالێتیدا هەیە .لە كەشفكردنی ڕیشەكانی تەكنەلۆژیا تازەكانی
سێكسواڵێتی سەدەكانی هەژدە و نۆزدەدا ،فۆكۆ بەكورتی باسی كاریگەری
كۆڵۆنیاڵیزمی لەسەر بانگەشە زانستییەكان كردووە و تەحلیلی نەژادپەرستی
كردووە وەك ئەوەی كە لە خۆرئاوا گوزارشتی لێكراوە .وەك ئان ستۆڵەر
دەڵێت ،گوتاری ئەوروپی مۆدێرن لەسەر سێكسواڵێتی ،النی كەم بەشێوەیەكی
جوزئی ،بەر مەبنای هەندێ نەریتی (تەتبیقی) كۆمەاڵیەتی بنیاتنراوە كە
ئەنجامی ئیمپریالیزمی خۆرئاواییە .لە ڕاستیدا ،زۆر الیەنی تری ئابووری
و سیاسەت و كلتوری ئەوروپیش لە ڕێی ئەم پەیوەندیەوە دروستبوون.
ستۆڵەر دەنووسێت شووناسە بۆرژوازییەكان لە هەردووك موستەعمەرە و
پایتەختە ئیمپریالییەكاندا «بەشێوەیەكی توند موشەففەر بوون بە نەژاد»
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و ڕەنگدانەوەی كۆمەڵێك مەراق بوون كە لە پەراوێزە نا ئەمینەكانی نێوان
نوخبەی ئەوروپی و ڕەعیەتەكانیان لە موستەعمەرەكاندا سەرچاوەی گرتووە،
لەگەڵ سپی پێستە هەژارەكان و منداڵە خوێن تێكەڵەكاندا كە ئەو سنورە
هەڕەمەكیە پێناسە دەكەن .چەمكە تازەكانی سێكسواڵێتی وادانران هێڵێك
بكێشن لە نێوان ئەم پولێنكردنە كۆمەاڵیەتیە بەردەوام گۆڕاوانەدا Stoler(5
.)100 ,1995
بەاڵم فۆكۆ مشتومڕی ئەوەی كرد كە لە تەكنەلۆژیا تازەكانی خۆرئاوادا،
ئامانجی گوتاری سێكس ئەوە نەبوو هەستێت بە كۆیلەكردن و ئیستغاللكردنی
(چینە كارگەرەكە یان ژێردەستەكە)ی تر ،تەنها ئامانجی دووپاتكردنەوەی
خودی بۆرژوازی بوو .هەرچەندە تامەزرۆییانە نزیك بوەوە لە دانپیانانێك كە
دەڵێت جەستەی بۆرژوازی دەبوایە «تەریك بكرێت» لەم «ئەوی دیانە»،
فۆكۆ هەڵنەستا بە دەستنیشانكردنی سروشتی نەژادیی ئەوەی كە گەیشتووەتە
ترسێك لە دوورەگ بوون (هەجین بوون –    :)métissage
م��ەراق��ە گ��ەورەك��ە سەركوتكردنی سێكسی چینەكان نەبوو بۆ ئ��ەوەی
ئیستغاللكرێن ،بەڵكو جەستە و قودرەت و درێژی تەمەن و فرزەند و نەسەبی
چینەكان بوو كە «حوكمیان دەكرد ..».پێویستە وەك خود-دووپاتكردنەوەی
یەك چین لێی بڕوانرێت نەوەكو وەك بەكۆیلەكردنی یەكێكی دی ..بۆرژوا
جەستەیەكی بۆخۆی فەراهەمكرد كە ڕیعایەت بكرێت ،بپارێزرێت ،پەرەی
پێبدرێت ،ئیدامەی پێبدرێت بەرامبەر چەندین مەترسی و بەریەككەوتنی زۆر
و بۆئەوەی تەریك بكرێت لەوانی دی لە پێناو هێشتنەوەی بەها جیاواز و
نابەرابەرەكەی)123 ,1978a Foucault( .
وەك ستۆڵەر ئاماژەی پێدەدات ،بەكارهێنانی بكەرنادیار لەم ڕستەیەی
فۆكۆدا ئەو ڕاستیەی داپۆشیوە كە ئەم نازهەڵگرتن و پەرەپێدانەی جەستەی
بۆرژوا پێویستی بە كۆمەڵێكی تەواو كەنیزەك و خزمەتگوزار و خزمەتكاری
سەرەكی و دایەنەكان هەبوو كە لە موستەعمەرەكاندا ئەم ئەركانەیان
ڕادەپەڕاند .ئەم تەكنەلۆژیا تازانەی جەستە پشتیان بەستبوو بە «كۆمەڵێك
پەیوەندی سێكسی و خزمەتگوزاری گەرموگوڕی ئیستغاللكەر لەنێوان پیاوانی
ئەوروپی و ژنانی ئەسڵیی شوێنەكان ،لەنێوان ژنانی ئەوروپی و پیاوانی
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ئەسڵیی شوێنەكان ،كە ئەمەش بەهۆی سیاسەتی سێكسیی چین و نەژادەوە
بەرجەستە كرابوو» (.)111 ,1995 Stoler
بەاڵم بۆچی فۆكۆ لە گفتوگۆیەكی قووڵتری كلتوری كۆڵۆنیاڵی خۆی بەدوور
گرت ،لە كاتێكدا ژمارەیەك بیرمەندی فەڕەنسی هاوچەرخ تەواو خەریك
بوون بەم جۆرە پرۆژەیەوە؟ لەوانەیە شەیدایی فۆكۆ بۆ نۆرمە كۆمەاڵیەتییە
تەقلیدیترەكانی خۆرهەاڵت و ئەو جیاكاریە دووفاقیەی كە لەنێوان نیزامە
كۆمەاڵیەتیە مۆدێرن و پێش-مۆدێرنەكاندا بەردەوامی پێدەدا ،نەیهێشتبێت
هەستێت بە كەشفكردنی ڕیشە كۆڵۆنیاڵیەكانی تەكنەلۆژیا ئەوروپییەكانی
سێكسواڵێتی .كەشفكردنێكی وردتری ئیمپریالیزم پێویستیی بە گفتوگۆیەك
دەبوو لەسەر تەحەولكردنی بەرەبەرەی خۆرهەاڵت بەهۆی مۆدێرنیتی و
مۆداڵیتیە خۆرئاواییەكان و پەیوەندیە سێكسییە فرەنەژادییەكانی نێوان
ڕۆشنبیر ،كۆڵۆنیالیست یان گەشتیارە خۆرئاواییەكان لەگەڵ دانیشتوانە
ئەسڵییەكاندا .هەموو ئەمە دەكرا وای لێبكات دووبارە بە شێوەیەكی جیدی
بیر لە پرۆژەكەی بكاتەوە .بەم پێیە بێت ،لە گوتاری فۆكۆدا ئاڵوگۆڕێكی
نائەمینتر و ناجێگیرتر و هەجینتر لەنێوان خۆرهەاڵت و خۆرئاوادا بزرە،
هەرچەندە دەكرێت لە نووسینی زۆرێك لە هاوچەرخەكانیدا بەدی بكرێت،
لەوانەش فرانز فانۆن و ئەلبێرت مێمی كە تێڕوانینە دەروونشیكارییەكانیان
لەسەر سێكس لەناو دابەشبوونە نەژادییەكاندا پشتی بە فرۆید و الكان و
هەروەها هیگڵ و ماركس و سارتەر بەستووە (بڕوانە فانۆن ،1967مێمی
.(1965
حیكایەتی مەزنـی فـۆكۆ
وەك فۆكۆ لە ساڵی  1971دا  لە «نیتشە ،جینالۆجیا ،مێژوو»دا دەنووسێت،
دونیای كۆمەاڵیەتی دووبارەبوونەوەیەكی ناكۆتای پرۆسەی هەیمەنەی
نیشانداوە ،كە «لەو سرووتانەدا خۆی ئاشكرا دەكات كە ماف و ئەركیان
سەپاندووە» ( .)85  ,1971 Foucaultگەڕان بەدوای حەقیقەتدا لەناو
مێژوودا مومكین نەبووە  .هەبوونی ئارەزوو بۆ مەعریفە ،كە ئەركی موتڵەقی
مێژووە ،بێكەڵك و تەنانەت وێرانكەر بووە ،چونكە «لەوانە بوو دواجار مرۆڤ
بەهۆی ئەم حەزەوە بۆ مەعریفە تیاچێت» ( .)96لەبەرئەوە ،خاڵی سەرەكی
لە ئەنجامدانی مێژوودا كەشفكردنی پچڕانەكانە (.)discontinuities
لەم شێوازە تازەیەی نووسینەوەی مێژوودا ،كە ئەو لە باتی ئەو دەستەواژەیە
ناوی نا «جینالۆجیا» یا «مێژووی كاریگەر -فعال» ،فۆكۆ ئەوەی خستەڕوو
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كە جینالۆجیست واپیشان نادات كە دەتوانێت لەكاتی خۆیدا تەنها بگەڕێتەوە
بۆ «نوێكردنەوەی بەردەوامییەكی لێكنەپچڕاو ».كاری ئەو (جینالۆجیست)
لە «گەشەسەندنی جۆرێك »،ناچێت و گرنگیش نادات بە كێشانی نەخشەی
«چارەنووسی خەڵكانێك ».بەڵكو خەمی جینالۆجیست بۆ (رووداوەكان
–  )accidentsو «الدانە گچكەكانە» ،خەمی جینالۆجیست بۆ ئەو
«هەاڵنە»یە كە بوونەتە مایەی زانی میحوەرە مۆدێرنەكانی دەسەاڵت و
مەعریفە ( .)81بەم بەپێیە ،بە گوێرەی عورفی نیتشە ،فۆكۆ بانگەشەی بۆ
جۆرێكی تر لە مێژوو كرد لەگەڵ پچڕانێك لەوەدا كە ئەو بە هیستۆریۆگرافیای
«سەرو-مێژوویی» وەسفی كرد.
بەاڵم تێڕوانینێكی وردتر لە نووسینە جینالۆجییەكانی فۆكۆ پێشنیاری ئەوە
دەكات كە فۆكۆ زۆرجار حیكایەتە مەزنەكانی پێشووتری لەسەر مۆدێرنیتی
جێگە گرتووەتەوە بە میتا-حیكایەتی خۆی ،كە ئەمەش تەرحێكی دوو فاقیە
تیایدا نیزامە كۆمەاڵیەتییە تەقلیدییەكان ئیمتیازیان پێبەخشراوە لە چاو
نیزامە كۆمەاڵیەتیە مۆدێرنەكاندا .فۆكۆ هەستا بە جێگرتنەوەی حیكایەتە
مێژوویە لیبراڵی و ماركسیستی و دەرونشیكارییەكان بە گوتارێك لەسەر
دەسەاڵت و مەعریفە و چێژ (و هەندێ جاریش بەرهەڵستی) ،كە تەوەرە
سەرەكییەكەی ئەم (گوتارە) كۆنتراستێك یان تەرحێكی دووفاقی بوو لەنێوان
كۆمەڵگە ئەوروپییە مۆدێرن و پێش-مۆدێرنەكاندا .لە هەر یەكێك لە دۆزینەوە
جینالۆجیە تەجریبیترەكانیدا ،فۆكۆ هەوڵیدا ئەو پرۆسەیە پیشان بدات ،كە
لە ڕێیەوە فۆڕمە فیزیكییە پێش-مۆدێرنەكانی سەركوتكردن و سزا جێیان
گیراوەتەوە بە فۆڕمی مۆدێرنی سایكۆلۆژیتر و بورهانیتر .ئەم فۆڕمە تازانەی
كۆتوبەندكردن مرۆییانەتر دەركەوتن ،بەاڵم لەراستیدا سەراپاگیرتر و بەهێزتر
بوون ،چونكە هەستان بە پۆلێنكردن و شت خستنە پاڵ و تەشخیسكردنی
پزیشكی ( )diagnosedو چاودێریكردن بە گوێرەی ڕژێمێكی عیالجیی.
لە كتێبی (شێتی و شارستانێتی)دا ( ،)1961فۆكۆ مشتومڕی ئەوەی كرد
كە لە خۆرئاوای ئەوروپادا لە كاتی ڕێنیسانسدا ،شێتیی ڕاستییەكی ئاسایی
ژیان بوو و تەنانەت بە هەندێك ڕێزیشەوە لێیان دەڕوانی .فۆكۆ ئاماژەی
داوە بە شكسپیر و سێرڤانتس بۆ پیشاندانی ئەوەی كە شێتەكان «بوونێكی
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ئاسان و سەرگەردانیان» بردووەتە سەر لە ناوچەی دێهاتیی كراوە یان
لەسەر «كەشتی گەمژەكان» ( .)8 ,1965 Foucaultشێتیی شوێنێكی
دەستپێكی لەخۆگرت لەم كۆمەڵگەیانەدا .هەندێ جار ببووە پەنجەرەیەك
بۆ دانایی و مەعریفە ،كە ئاماژەیەكی دەدایتێ لەسەر جیهانێكی دی( .بۆ
نموونە) تەنها لەو كاتەدا كە شێت بوو ،شا (لیر)ی شكسپیر درك بە
سروشتی ڕاستەقینەی كچە بێڕەحمەكانی دەكات و تێدەگات لەوەی كە بە چ
گێلییەكەوە مامەڵەی لەگەڵ كچە بچووكەكەی (كۆردێلیا)دا كردووە .لەیدی
ماكبێس كاتێك داڕمایە ناو شێتییەوە ،حەقیقەتی تاوانەكەی خۆی بۆ كەشف
بوو .لە كاتی تردا ،شێتی چارەنووسێكی تراژیدی بووە و شایانی بەزەییمان
بووە ،هەروەك حاڵەتی ئۆفیلیا لە (هاملێت)دا .لە دونیای پێش-مۆدێرندا،
شێتی هەمیشە تاڕادەیەك پەنجەرەیەكی كردووەتەوە بەسەر خەیاڵدا و
هەروەها گەلێ لە «داهێنانەكانی هونەر» قەرزاری «خەیاڵی دێوانە»ی
شاعیران و وێنەكێشان و مۆسیقارەكانن (.)29
لە سەرەتای سەدەی حەڤدەدا ،شێتەكان دەستگیر دەك��ران ،ئەشكەنجە
دەدران ،ئەزیەت دەدران .فۆكۆ مشتومڕی ئەوەی كرد كە لە ماوە و دوای
شۆڕشی فەڕەنسی ،ئەزیەتدانی جەستەیی كەمبووەوە ،بەاڵم بە ئەزیەتدانێكی
سایكۆلۆژی جێی گیرایەوە .الی فۆكۆ ،وەك جەیمس میللەر تێبنیی دەكات،
بەرووكەش بەكارهێنانی مرۆییانەی مەعریفەی زانستی لە ڕاستیدا بووە
«فۆڕمێكی نوێی هەست پێنەكراو و تەفرەدەری كۆنتڕۆڵی كۆمەاڵیەتی»
( .)14 ,1992لە فەڕەنسا و ئینگلتەرا ،شێتەكان لە زنجیرەكان ڕزگاركران
و هێنرانە نەخۆشخانە دەروونییەكانەوە .بەنزیكەیی فۆكۆ هیچ پشتگیرییەكی
پیشان ن��ەدا بۆ ه��ەردوو گ��ەورە ڕیفۆرمخوازی ئەو س��ەردەم��ە( ،ویلیەم
تیوك)ی كوەیكەر ( )1822 – 1732لە ئینگلتەرا و (فیلیپ پینێڵ)ی
شۆڕشگێڕی فەڕەنسی ( .)1826 – 1745هەردوو ڕیفۆرمخواز بە سانایی
شێتەكانیان موعەرەز كرد بۆ لێڕوانینی یەكجار زۆری «ئەوی دی» .بەرە
بەرە ،لەرێی ئیشكردن و تێبینیكردن و چاودێریكردنی ڕێكخراوە و لە ڕێی
گۆڕانكاری هێنان بەسەر پاداشت و سزادا ،هەستان بە چاندنی سیستەمێكی
چاودێری زاتی و زەبتكردنی زاتی .مەبەست لەم تیماركردنە تازەیە باشتر
تێگەیشتن نەبوو لەوانەی بە دەست نەخۆشی عەقڵییەوە دەیاننااڵند یاخود
سووكردنی زەبری دەروونیان نەبوو ،بەڵكو مەبەست كۆنتڕۆڵكردنی ڕەفتار
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و ڕەوشتیان بوو بۆ ئەوەی ملكەچیان بكەیت بۆ كۆدەكانی ئاساییكردنەوە
و ئەخالقی گونجاوی كۆمەڵگە .دیسان لێرەدا فۆكۆ شوێن نیتشە كەوتەوە
لە هەڵسەنگاندنە نێگەتیڤەكەیدا بۆ شۆڕشی فەڕەنسی .نیتشە مشتومڕی
ئەوەی كرد كە شۆڕشی فەڕەنسی نوێنەرایەتی سەركەوتنی ئەخالقی كۆیلەی
كرد ،نوێنەرایەتی سەركەوتنی «یەك ئاستكردن» و «ویستی ینیاتنانی مافە
بااڵكانی زۆرینە»ی كرد ( .)54 ,1967 Nietzcheفۆكۆ ڕەخنەی گرت
لە دەسەاڵتی میعیاریی شۆڕشی فەڕەنسی و دامودەزگا تازەكانی   6 .
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فرۆیدو الكان

لویس ئهڵتوسێر
لهئینگلیزییهوه :سهالم عومهر
هاوڕێیان ڕاست بوون لەڕەخنەگرتنیاندا لێم لەسەر باسكردنی الكان
بەسێ دێڕ .ئەمە زۆر بوو بۆ ئەوەی وتم دەربارەی الكان ،كەمیشبوو
بۆ ئەو دەرئەنجامانەی لەوەوە هەڵمهێنجابوون .داوایانلێكردم تاچەند
وشەیەكی كەم بنووسم بۆ ڕەوایەتیدان بە وەهم و بابەتەكەشی .ئەمەی
خوارەوە ئەو چەند وشە كەمەیە كە پێویستی بەكتێبێك بوو.
لەمێژووی عەقاڵنیەتی خۆرئاوادا ،هەر چاودێریكردنێك ،پێشبینیكردنێك،
ڕێوشوێنگرتنەبەرێك و ئ��اگ��ادارك��ردن��ەوەی��ەك ت��ەرخ��ان��ك��راوە بۆ
لەدایكبوونەكان .چارەسەری بەرلەدایكبوون كارێكی شەرعییە .كاتێك
زانستێكی نوێ لەدایكدەبێت ،بازنە خێزانییەكە هەمیشە ئامادەیە بۆ
سەرسوڕمان خۆشی دەربڕین و باپتیزم (تەعمیدكردن :مەراسیمی
لەئاوهەڵكێشان بۆ بوونە ئەندامی ئاینی مەسیحی) .بۆ ماوەیەكی
دوورودرێ��ژ ،بەهەر مناڵێك؛ تەنانەت بێالنەیەكیش دەوترا كە كوڕی
باوكێكە ،كاتێكیش ئەگەر مناڵەكە بلیمەتبووایە ،باوكەكان لەبەردەرگا
دەبووە شەڕیان ئەگەر ئەو مناڵە بەهی دایكی ئەژمارنەكرایەو ڕێزەكە بۆ
ئەو بگەڕێنرایەتەوە .لەم جیهانە جەنجاڵەماندا جێگەیەك تەرخانكراوە
بۆ لەدایكبوون ،تەنانەت جێگەیەكیش تەرخانكراوە بۆ پێشبینیكردنی
لەدایكبوونێك «پێشبینیكراو».
بەگوێرەی زانیاریی من ،سەدەی نۆزدەیەم لەدایكبوونی دوو یان سێ
منداڵی بەخۆوەبینی كەپێشبینینەكراوبوون :ماركس ،نیتچەو فرۆید.
منداڵە «سرووشتی»یەكان ،بەو واتایەی كەسروشت سەرپێچیی
نەریتەكان ،پرەنسیپەكان ،ئەخالقیەت و پەروەردەیەكی باش دەكات:
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سروشت ئەو یاسایەیە كە پێشێلكراوە ،دایكێكی بێمێردە ،لەمەشەوە دەزانین باوكی
شەرعی ئامادەیی نییە .عەقاڵنییەتی خۆرئاوا وا دەكات مناڵێكی بێباوك باجێكی
قورس بدات .ماركس و نیتچەو فرۆید ناچاربوون زۆرجار باجی مانەوە بدەن :باجێك
كە لە وەالنان ،ئیدانەكردن و ئیهانەكردن ،هەژاریی و برسێتی و مردن یان شێتیی؛
لەخۆگرتبوو.
تەنیا باسی ئەوان دەكەم (دەكرێت ناوی بەدبەختی دیكە بهێنرێن كەسزای مەرگی
خۆیان بەدەنگ و ڕەنگ و زۆر بەجوانی بینیوە) .تەنیا باسی ئەوان دەكەم ،چونكە
ئەوان لەدایكبووی زانستەكان  ڕەخنەن.
فرۆید هەژاریی و ناوزڕاندن و چەوساندنەوەی بینیوە بەشێوەیەك ڕۆحی زۆر بەباشی
پەیوەستبووە بەخۆگریی و خۆڕاگرتن و لێكدانەوەی هەموو ئیهانەكردنەكانی ئەو
سەدەیە ،ئەم شتانە پێدەچێت پەیوەندییان هەبێت بەهەندێك لەو سنوربەندیی و
ڕێگەداخراوانەی بلیمەتییەكەیەوە .تاقیكردنەوەی ئەم خاڵە پێدەچێت پەلە پەلەی
پێوە دیاربێت .با لەبری ئەوە بیر لە تەنیایی فرۆید بكەینەوە لە كاتە تایبەتەكانی
خۆیدا .مەبەستم تەنیایی مرۆڤ نییە (مامۆستاو هاوڕێی هەبوون ،هەرچەندە
سەرەڕای ئەوەش ڕووب��ەڕووی برسێتی بووەوە) ،مەبەستم تەنیایی تیۆرییە .بۆیە
كاتێك ویستوویەتی بیربكاتەوە ،بەواتایەكی دیكە بۆ دەربڕینی ئەو دۆزینەوە
نائاساییە لە فۆڕمی سیستەمێكی زۆروردی چەمكی ئەبستراكدا كە هەموو ڕۆژێك
بە پراكتیكی ڕووبەڕووی بۆتەوە ،یان لەكاتی گەڕان بەدوای پێشینە تیۆرییەكانیدا،
باوكە تیۆرییەكانی ،هیچی لێسەوزنەبوو .پێویستبوو لەگەڵ ئەم بارودۆخەدا هەڵبكات:
خۆی ببێتە باوكی خۆی ،بەدەستە ڕەنگینەكانی ئەو بوارە تۆرییە بخوڵقێنێت كە
دۆزینەوەكەی تیادا جێبكاتەوە ،ئەو تۆڕە مەزنەی بەدەزوویەك چنیوە كە خۆڕسكانە
بەالی ڕاست و چەپدا جواڵندوویەتی تا بەهۆیەوە لەقوواڵییە تاریكەكانی ئەزمووندا
پۆلە ماسی نەست ڕاوبكات كە خەڵك بەدەبەنگ ناویان دەبەن ،چونكە لەكاتی
نووستنیشیاندا ئەو هەر قسە دەكات.
ئەگەر ئەمە بەزاراوەی كانتییانە دەرببڕین :پێویستبوو فرۆید بیر لەدۆزینەوەكەی
و پراكتیزەكردنی بكاتەوە لەڕێی چەمكی هاوردەكراوەوە ،ئەو چەمكانەی لەفیزیای
سێرمۆداینامیكەوە وەرگیرابوون و ئەوسا لەبواری ئابووریی سیاسیی و بایۆلۆژییدا
باوبوون .لەگەڵ ئەوەی میراتێكی شەرعی بۆ بەجێنەمابوو ،جگە لەچەپكێك چەمكی
فەلسەفی (هەست ،بەرلەهەست ،نەست ،هتد)  كە ئەوانیش زیاتر وەك ڕێگرییەك
وابوون لەبری ئەوەی یارمەتیدەربن ،چونكە ئەوانیش ئامادەیی هەست وەك كێشەیەك
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پێیانەوە دیارە تەنانە لەهەڵوێستەكردنەكانیاندا (بێ هیچ گەنجینەیەك كە بۆیمابێتەوە
جا هەرچییەك بێت لەپێشڕەوانو نووسەرەكان :سۆفۆكلیس ،شەیكسپێر ،مۆلێر ،گۆتە
یان پەندی پێشینان و ...هتد) .لەڕووی تیۆرییەوە ،فرۆید بەتەنیا بناغەی كارەكەی
دانا :چەمكی لە«ماڵەوە-داڕێژراو»ی بەرهەمهێنا لەسایەی پارێزگاریی چەمكی
هاوردەكراو لەو زانستانەی هەبوون ،پێویستە ئەوەش بوترێت ،هەروەها لەباوەشی
ئاسۆكانی جیهانی ئایدیۆلۆژیدا كە ئەم زاراوانە تیایاندا مەلەیان دەكرد.
ئابەو شێوەیە فرۆید گەیشتە ئێمە .زنجیرەیەكی درێژ لەتێكستی واتادار ،هەندێكجار
ڕوون ،هەندێك جار ناڕۆشن ،زۆرجار تەماویی و دژبەیەك و پڕكێشە كە باركرابوون
بەو چەمكانەی ژمارەیەكی زۆریان لەیەكەم دەركەوتنیاندا الی ئێمە وا دەكەوتنەوە كە
بەسەرچوو و ناتەبابن لەگەڵ ناوەڕۆكەكانیاندا یان زیادەڕۆییان تیادابێت .بەاڵم ئەمڕۆ
ناتوانین گومان لەبوونی ئەم ناوەڕۆكە بكەین ،واتە پراكتیزەكردنی شیكاریی خۆی و
كاریگەرییەكەی.
با ئێستا كاكڵەی ئەوە وەربگرین كە فرۆید بۆ ئێمە چی دەگەیەنێت:
یەكەم؛ پراكتیزەكردن (چ��ارەس��ەری شیكاریی) .دووەم؛ تەكنیك (میتۆدی
چارەسەركردن) كە دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی خستنەڕوویەكی ئەبستراكت لەگەڵ
دەركەوتنی تیۆرێكدا .سێیەم؛ تیۆرێك كە لە پەیوەندییدایە لەگەڵ پراكتیزەكردن و
تەكنیكدا .ئەم پێكهاتە ئۆرگانییە پراكتیكییە .1 :تەكنیكییە  .2تیۆرییە  .3بەیەكەوە
پەیوەستەو پێكهاتەی هەر دیسپلینێكی زانستیمان بیردێنێتەوە .بەفەرمی ،ئەوەی
فرۆید دەیخاتە بەردەستمان پێكهاتەی زانستێكە .بەفەرمی ،بەهۆی ئاستەنگەكانی
زاراوەسازیی چەمكی فرۆید ،هەندێكجار نەگونجانی مادیی لەنێوان چەمكەكانی و
ناوەڕۆكیاندا ،پێشنیازی پرسیارێك دەكات :ئایا لەم پێكهاتە ئۆرگانییە پراكتیكی
(تەكنیكی ــ تیۆریی)یەدا پێكهاتەیەكی تەواومان هەیە كە بەڕاستی سەقامگیربێت
و لەئاستی زانستیدا دامەزراوبێت؟ بەواتایەكی تر ئایا تیۆرییەكە بەڕاستی تیۆرە
لەگۆشەنیگایەكی زانستییەوە؟ یان وا نییە ،بەپێچەوانەوە گۆڕانكارییەكی سادەیە
لەڕیزبەندی تیۆریی مەنهەجیەتی پراكتیزەكردن (چارەسەركردن)؟ لێرەوە ،بۆچوونی
مۆدێرنی باو ئەوەیە كە لەسایەی ڕووكەشە تیۆرییەكەی (كە لەوبارەیەوە ئێمە
قەرزارباری ئیدعا خاوەن ڕێزە ،بەاڵم بێسوودەكانی فرۆید خۆین) دەروونشیكاریی
بەتەنیا پراكتیزەكردن دەمێنێتەوە كە هەندێكجار ئەنجام دەدات بەدەستەوە ،بەاڵم
هەمیشە نا ،كتومت پراكتیزەكردن دەگاتە سنووری تەكنیك (یاساكانی میتۆدی
شیكاریی) ،بەاڵم بێ تیۆر ،النیكەم بێ تیۆرێكی ڕاستەقینە :ئەوەی پێیدەوترێت
387

تیۆر كتومت چەمكە كوێرە تەكنیكییەكانن كە لێیانەوە یاساكانی پراكتیزەكردن
تیشكدەدەنەوە .پراكتیزەكردنێكی ڕووتی بێ تیۆر ...پێدەچێت ئەوسا زۆر بەئاسانی
ببێتە جۆرێك لەسیحر؟ ئەوە سەردەگرێت ،وەك هەموو سیحرێكی تر ،بەهۆی
پێگەكەیەوە ،پێگەكەشی بەكاردێت بۆ بەدەستهێنانی پێداویستییەك یان داواكارییەكی
كۆمەاڵیەتی ،ئەوەش تاكە پاساویەتی ،تەنیا پاساوی ڕاستەقینەیەتی .دواتر ،لیڤی
شتراوس ئەم سیحرە ،پراكتیزە كۆمەاڵیەتییە ،دەروونشیكارییەی تیۆریزەكرد لەڕێی
ئاماژەدان بە (شامان) وەك باووباپیری فرۆید.
پراكتیزەكردن سكپڕە بەتیۆرێكی نیوە بێدەنگ؟ پراكتیزەكردن شانازی دەكات یان
شەرمەزاردەبێت كە تەنیا سیحری كۆمەاڵیەتی سەردەمی مۆدێرن بێت؟ ئینجا دوای
ئەوە دەروونشیكاریی چییە؟
یەكەم وشە الكان لەوبارەیەوە بیڵێت ئەوەیە :بەشێوەیەكی گشتی ،فرۆید زانستێكی
بنیاتنا .زانستێكی نوێ كە زانستی بابەتێكی ( )Objectنوێ بوو كە :نەستە.
لێدوانێكی ت��ەواو ورد لەوبارەیەوە ئەوەیە :ئەگەر دەروونشیكاریی زانست بێت
لەبەرئەوەیە كەزانستی بابەتێكی جیاوازە ،زانستیشە چونكە پێكهاتەكەی وەك هەموو
زانستەكانە .تیۆری هەیە لەگەڵ تەكنیك (میتۆد) كەوادەكات مەعریفەی هەبێت و
گواستنەوەی بابەتەكەشی پراكتیزەكردنێكی دیاریكراوبێت .وەك لە هەر زانستێكی تری
ڕەسەنی دامەزراودایە ،پراكتیزەكردن تەواوی زانستەكە نییە ،بەڵكو ساتێكی تیۆریی
كەمبایەخترە ،ساتێك كەتیایدا تیۆر كە دەبێتە میتۆد (تەكنیك) ،دەگاتە ساتی
پەیوەندییكردنی تیۆریی (مەعریفە) یان پەیوەندییكردنی پراكتیكی (چارەسەركردن)
لەگەڵ بابەتە دیاریكراوەكەیدا (نەست).
ئەگەر ئەم گریمانەیە ڕاستبێت ،پراكتیزەكردنی شیكاریی (چارەسەركردن) كە تەواوی
سەرنجی ئەو شرۆڤەكارو فەیلەسوفانەی بەالی خۆیدا ڕاكێشاوە كە پەرۆشن بۆ لێكنزیكی
و هاوسۆزیی دووانە نهێنییەكە كە نەخۆشكەوتنی ئاشكراو نهێنیی پزیشكی پڕۆفیشناڵ
بەڵێنە پیرۆزەكانی بارودۆخی نێوان خۆیی بوون و بابەتیی بوون ئاڵوگۆڕ دەكەن،
نهێنییەكانی دەروونشیكاریی لەخۆناگرێت ،تەنیا بەشێك لەحەقیقەتی دەروونشیكاریی
لەخۆدەگرێت .نهێنییە تیۆرییەكانی لەخۆناگرێت .ئەگەر ئەم گریمانەیە ڕاست بێت،
تەكنیك و میتۆدیش نهێنییەكانی دەروونشیكاریی لەخۆناگرن ،جگە لەوەی وەك هەر
میتۆدێكی دیكە دەیكەن بە لەجیاتییدانان نەك لەپراكتیزەكردنەوە ،بەڵكو لەتیۆرەوە.
تەنیا تیۆر ئەوانەی لەخۆگرتووە ،وەك هەر دیسپلینێكی زانستی تر.
لەسەد شوێن لەكارەكانیدا ،فرۆید خۆی بە تیۆرسێن ناوزەدكردووە .دەروونشیكاریی ،تا
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ئەو ئاستەی الیەنە زانستییەكەی پەیوەندیداربێت بەراوردكردووە بەزانستە فیزیاییەكان
كە لە گالیلۆوە سەرچاوەیان گرتووە .جەختی لەوە كردۆتەوە كەتەنیا پراكتیزەكردن
(چارەسەركردن)و تەكنیكی شیكاریی (میتۆدی شیكاریی) ڕەسەنن ،چونكە لەسەر
تیۆرێكی زانستی بنیاتنراون .فرۆید چەندینجار دووبارەی دەكاتەوە پراكتیزەكردن و
تەكنیك ،تەنانەت ئەگەر ئەنجامیشیان هەبێت شایەنی ناوی زانست نین مەگەر تیۆر
ئەو مافەیان پێببەخشێت ،نەك تەنیا بەئیدیعاكردن بەڵكو بە بەڵگەی حاشاەڵنەگر.
یەكەم وشەی الكان ئەوەیە كە پێیوایە دەبێت ئەم قسانەی كتومت وەك خۆی
لێوەربگرن ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەو دەرئەنجامە بدەن بەدەستەوە كە :گەڕانەوە بۆ فرۆید
گەڕان و جیاكردنەوەو هەاڵوێردنی ئەو تیۆرە بێت لەودا كە لێیەوە هەموو ئەوەی
ماوەتەوە لەهەردوو بواری پراكتیكیی و تەكنیكی ڕەگی داكوتاوە.
گەڕانەوە بۆ فرۆید .ئەم گەڕانەوە نوێیە بۆ سەرچاوەكە بۆچی؟ گەڕانەوەی الكان
بۆ فرۆید وەك گەڕانەوەی هەسێرڵ نییە بۆالی گالیلۆ یان سەیڵز بۆ ڕاوكردنی
لەدایكبوونێك لەساتی لەدایكبوونیدا ،بەواتایەكی تر بۆ دەستكەوتنی ئەو (بۆچوونە)
ڕا پێشوەختە ئاینییە فەلسەفییە كە پاكییە كە وەك هەموو ئاوێك ل��ەزەوی
هەڵدەقوڵێت تەنیا لەساتی یەكەمەوە پاكە ،پاكیی ساتی لەدایكبوون ،لەڕاڕەوی
پاكی نازانستەوە بۆ زانست .بەڕای الكان ،ئەم ڕاڕەوە پاك نییە ،هێشتا پیسە:
پاكی ئەو ساتە دێت كە ئەو ڕاڕەوە هێشتا قوڕاوییە (ئەو قوڕە نەبینراوەی ڕابردووی
لەو ئاوە تازە لەدایكبووە جیابكرێتەوە كە ئیدیعای شەفافیەت دەكات ،بەواتایەكی
دیكە بێتاوانی) .گەڕانەوە بۆ الی فرۆید واتای گەڕانەوەیە بۆ ئەو تیۆرەی بنیاتنراوە،
جێگیركراوەو بەشێوەیەكی توندوتۆڵ دامەزراوە لەفرۆید خۆیدا ،گەڕانەوە بۆ ئەو تیۆرە
پێگەیشتووە ،پەخشبووە ،پشتگیریكراوە سەلمێنراوەیە .گەڕانەوەیە بۆ ئەو تیۆرە
پێگەیشتووە كە لەناو ژیاندا جێگیربووە (بەژیانی پراكتیكیشەوە) بۆ دروستكردنی
ماڵەكەی و بەرهەمهێنانی میتۆدەكەی و لەدایكبوونی پراكتیزەكردنەكەی .گەڕانەوە
بۆ فرۆید ،گەڕانەوە نییە بۆ لەدایكبوونی :بەڵكو گەڕانەوەیە بۆ پێگەیشتووییەكەی.
گەنجێتی فرۆید ڕاڕەوی گواستنەوە لەهێشتا زانست نەبوونەوە بۆ زانست (سەردەمی
پەیوەندییەكان لەگەڵ چاركۆت ،بێرنهایم و بریوێر تا دەگاتە لێكۆڵینەوەی هیستیریا
 )1895پێدەچێت مایەی گرنگیپێدانی ئێمە بێت ،بەاڵم لەئاستێكی تەواو جیاوازدا:
وەك نموونەیەكی ئاركیۆلۆژیی زانستێك یان وەك بەڵگەیەكی ناپێگەیشتوویی ،كە
لەڕێیەوە بەوردی مێژووی پێگەیشتوویی و گەیشتنی دیاری بكەین .گەنجێتی زانستێك
لوتكەی ژیانییەتی ،پێش ئەم تەمەنە بەسااڵچووە ،تەمەن تەمەنی بیرۆكەیەكی پێشتر
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هەڵقواڵوە كە بەهۆیەوە دەژی ،وەك مناڵێك كە ڕای پێشوەخت بەشێكە لێی و
لێرەشەوە سەردەمی دایك و باوكییەتی.
گەنجێك؛ كەلێرەدا تیۆرێكی پێگەیشتووە دەكرێت بچێتەوە قۆناغی مناڵیی ،بەواتایەكی
تر بچێتەوە سنووری ڕای پێشوەختی كەسانی بەتەمەنترو باوباپیرانی ،ئەوەش
سەلمێنراوە لەالیەن هەموو مێژووی دەروونشیكارییەوە .ئەمە ئەو مانا قووڵترەی
گەڕانەوەیە بۆ الی فرۆید كە الكان باسی لێوەدەكات .پێویستە بگەڕێینەوە بۆ فرۆید
بۆئەوەی بگەڕێینەوە بۆ پێگەیشتوویی تیۆری فرۆیدی ،نەك مناڵیی ،بەڵكو بۆ لوتكەی
ژیانی ئەو كە گەنجێتی ڕاستەقینەیەتی .پێویستە بگەڕێینەوە بۆ فرۆید بەدەر لەقۆناغی
مناڵیی تیۆریی ،گەڕانەوە بۆ مناڵیی كە تیایدا هەموو یان بەشێك لەدەروونشیكاریی
هاوچەرخ ،بەتایبەتی لەئەمریكا ،تامی سوودەكانی خۆبەدەستەوەدان دەكات.
گەڕانەوە بۆ قۆناغی مناڵی ناوێكی هەیە كە زانایانی فینۆمینۆلۆژی ڕاستەوخۆ
تێیدەگەن ئەویش :سایكۆلۆژیزمە یان ناوێكی تر كە ماركسیستەكان ڕاستەوخۆ
تێیدەگەن ئەویش :پراگماتیزمە .مێژووی مۆدێرنی دەروونشیكاریی بۆچوونەكەی الكان
ڕووندەكاتەوە.
عەقاڵنیەتی خۆرئاوا (یاسایی ،ئایینی ،ئەخالقی و سیاسی و زانستیش) قایلدەبێت
بەگەیشتنە ڕێككەوتنێكی پێكەوەژیانی ئاشتیانە لەگەڵ دەروونشیكاریی دوای چەندین
ساڵ لەدانپیادانەنان ،ڕقلێبوونەوە ،سووكایەتییپێكردن (ئەوە واتای ئەوەیە بەهەرحاڵ
هێشتا ماون ئەگەر ئەوانی تریش شكستیان خواردبێت .بەمەرجی پێكەوەلكاندنی
بەزانستەكانی یان ئەفسانەكانی :سەبارەت بەسایكۆلۆژیا جائەگەر ڕەفتارگەرایی
(داڵبیەی) ،فینۆمینۆلۆژیای (مارلۆ پۆنتێ) ،یان وجودییەتی (سارتەر) بێت .بۆ
سۆسیۆلۆژیای كەڵچرەڵیست و ئەنسرۆپۆلۆژی (كە لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا
زاڵن :كاردینێر ،مارگرێت مید ،هتد) ،تا فەلسەفەش (دەروونشیكاریی وجودی) سارتەر،
«دەیسن ئەنەلیسیس»ی بینسوانگەر ،هتد) .سەبارەت بەم سەرلێشێوانانە ،سەبارەت
بەم بەئەفسانەكردنەی دەروونشیكاریی ،دیسپلینێك بەفەرمی دانیپیادانراوە لەسەر
حیسابی هاوپەیمانێتییە دەستبەرداربووەكان كە مۆركراوە بە ڕاهێڵەكانی لەخۆگرتنی
خەیاڵی ،بەاڵم بەدەسەاڵتی زۆرەوە ،هەندێك لە دەروونشیكارەكان كە بەشدارییانكرد
زۆر دڵخۆشیش بوون ئەوەی دواجار لەگێتۆ تیۆرییەكەی خۆیان دەرچوون تاوەك
ئەندامێكی تەواو دانیان پێدابنرێت لەخێزانی گەورەی سایكۆلۆژیی ،پزیشكی دەمارناسی،
پزیشكی دەروونی ،پزیشكی ،سۆسیۆلۆژیی ،ئەنسرۆپۆڵۆژیی ،فەلسەفە ،تەنیا بەوەش
دڵخۆش بوون كەسەركەوتنی پراكتیكی خۆیان بسەلمێنن بەم دانپیادانانە تیۆرییە
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كەدواجار دوای چەندین دەیە لەسووكایەتیپێكردن و نەفیكردن مافی هاواڵتیبوونیان
پێدەبەخشێت لەجیهاندا :جیهانی زانستو پزیشكی و فەلسەفە .ئاگادارنەكرابوونەوە
لەدیوە گوماناوییەكەی ئەم ڕێككەوتنە ،لەو باوەڕەدابوون جیهان دەخولێتەوە تابگاتە
پێگەی ئەوان ،لەكاتێكدا ئەوان خۆیان بەم شانازییكردنەوە دەخوالنەوە بۆ ئەوەی بگەنە
پێگەكانی جیهان (شانازییەكانیان لەبری سووكاتییەكردنەكەی) بەالوە پەسەندتربوو.
ئەوان بەوشێوەیە ئەوەیان بیرچۆتەوە كە زانست تەنیا ئەو كاتە زانستە ئەگەر
ئیدیعای خاوەنێتی بابەتێكی خۆی بكات .بابەتێك كە هەر هی خۆیەتی و تەنیا هی
خۆی نەك تەنیا جێپێیەك لەبابەتێكدا قەرزكرابێت ،دەستی لێهەڵگیرابێت ،وازیلێهێنرا
بێت لەالیەن زانستێكی دیكەوە ،یەكێك لەتێڕوانینەكانی ئەمەی دواییان ئەوەیە ئەو
پاشماوانەی كە لەمەتبەخدان دەكرێت كۆبكرێنەوە پاش ئەوەی گەورەی ماڵەكە تێری
خوارد.
بەدیاریكراویی ،ئەگەر هەموو دەروونشیكاریی كورتبكرێتەوە بۆ ڕەفتارگەراو فۆڕمی
فێربوونی پاڤڵۆڤیان كە لەمناڵییەكی زووەوە فێردەبین ،ئەگەر كورتبكرێتەوە بۆ
میتۆدی بەراوردكاریی قۆناغەكان كە زاراوەسازیی فرۆید بەدەمیی ،كۆمیی ،ئەندامانی
زاوزێ ،پووكانەوەو باڵقبوون ناساندوونی ،ئەگەر دواجار كورتكرایەوە بۆ ئەزموونی
بەرایی خەباتی هیگڵ ،فینۆمینۆلۆژیای ئەوانی تر ،یان لە«كەنداوی بوونی هایدگەردا»،
ئەگەر هەموو دەروونشیكاریی ئەم هونەری تێكەڵكردنی پاشماوەكانی زانستی
دەمارناسی ،بایۆلۆژیی ،سایكۆلۆژیی ،ئەنسرۆپۆڵۆژیی و فەلسەفە بێت ،دەتوانێت چی
بكاتە بابەتی تایبەتی خۆی ،بەڕاستی چی جیای دەكاتەوە لەم دیسپلینانەو وا دەكات
بەتەواویی ببێتە زانست.
ئالێرەدا الكان دێتە ناو بابەتەكەوە :ئەو بەرگریی لە بە كەم سەیرنەكردنی شیكاركردن
دەكات دژی ئەم بچووككردنەوەو لەڕێالدانانە كە زاڵە بەسەر زۆربەی لێكدانەوەی
تیۆریی هاوچەرخدا .بەرگریی لە بە كەم سەیرنەكردنی دەكات ،كە واتای بەكەم
سەیرنەكردنی بابەتەكەیەتی .ئا ئەم بەرگریكردنە پێویستی بەڕوونی و جێگیریی هەیە
كە بەشی ئەوە بكات ئەو پەالمارە چاوچنۆكە كراوەیەی دیسپلینەكان كە پێشتر
ڕیزمكردون ڕەتبكاتەوەو ناكرێت گومانی لێبكرێت لەالیەن هەر كەسێكەوە كە لەژیانیدا
پێوانەی پێویستی بۆ ئاساییش (تیۆریی ،ئەخالقی ،كۆمەاڵیەتیی و ئابووریی) كردووە،
بەواتایەكی تر ،نیگەرانی ئەو دامەزراوانەی (كە بارودۆخیان بەشێوەیەكی لێكدانەبڕاو
زانستی -پرۆفێشناڵی -یاسایی و ئابوورییە) كە هاوسەنگیی و ئاسوودەییەكەی لەبەردەم
هەڕەشەی دەركەوتنی دیسپلینێكی ناوازەدایە كە زۆریانلێدەكات هەموویان دووبارە
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لێكۆڵینەوەبكەن نەك تەنیا لەدیسپلینەكانی خۆیان ،بەڵكو لەو هۆكارانەش كە بۆچی
باوەڕیان پێیانە ،بەواتایەكی تر گومانیان لێبكەن ،لەڕێی دەركەوتنی زانستێكەوە
كە هەرچەندە بچووكە ،بەاڵم باوەڕدەكرێت كە ببێتە هەڕەشە بۆ پێشێلكردنی ئەو
سنوورانەی بوونیان هەیەو لێرەشەوە ئەو بارە چەقبەستووەی هەندێك لەدیسپلینەكان
بگۆڕێت.
لێرەوە ،ئەو حەزو تامەزرۆییە قەتیسماوەو سۆزە پڕ ناكۆكییەی زمانی الكان ناتوانێت
بژی و بمێنێتەوە جگە لەوەی لەبارێكی ئامادەباشیی و تۆمەتباركردندابێت :زمانی
پیاوێك كە پێشڕەوانی گەمارۆدراون ،سەركۆنەشكراوە لەالیەن ئەو هێزە زەبەالحەی
ستراكچەرە هەڕەشەلێكراوە دامەزراوانە بۆ لەباربردنی گورزەكانیان یان النیكەم
پێدانی وەاڵمێكی هەڵخەڵەتێنەر پێیان پێشئەوەی بگەنە جێ ،بەو شێوەیەش ورەی
ڕكەبەرەكانی بەردەدا لەوەی بتوانن وردو خاشی بكەن لەژێر پەالمارەكانیاندا .لێرەشەوە
هەروەها زۆرجار ئەو پەنابردنە پارادۆكسییە بۆ ئاسایش كە لەالیەن فەیلەسوفەكانەوە
باسیلێوەكراوە بەتەواوی دوورە لەئەركە زانستییەكەیەوە (هیگڵ و هایدگەر) ،وەك ئەو
ژمارە زۆرەی شایەتحاڵە ترسێنەرانەی لەبەردەم بەشێك لەبینەرانیدا قوتكراونەتەوە
بۆ پارێزگاریكردن لەو ڕێزەی هەیانەو ئەو ژمارە زۆرەی شایەتحاڵ بۆ پیشاندانی
بابەتیبوونێكی چاوەڕوانكراو كە هاوپەیمانێكی سروشتی ئەندێشەی ئەوە بەمەبەستی
دڵنیاكردنەوەو پەروەردەكردنی ئەوانی تر .لەبەرئەوەی ئەم پەنابۆبردنە كارێكی بنەڕەتی
بوو بۆ بەردەوامیدان بەو گوتارە كە لەناوەوە تەنیا بەرەو ڕووی پیشەی پزیشكی
ئاڕاستە دەكرێت ،پێویست بوو مرۆڤ ئەو الوازییە بەالوەبنێت كە لە چەمكەكانی
خوێندنی پزیشكییدا بەگشتی دەبینرێت لەگەڵ ئەو پێویستییە قووڵەی بۆ تیۆر
لەالیەن باشترین زاناكانی پزیشكییەوە هەستیپێدەكرێت تا بێ بیركردنەوەیەكی زۆر
سەركۆنە بكرێت .لەبەرئەوەی من مامەڵە لەگەڵ ئەو زمانەی ئەودا دەكەم ،ئەو زمانەی
كە كۆی گشتی پێگەیەتی بۆ هەندێك هەواداران («گۆنگۆرەی دەروونشیكاریی»،
«دراگۆنی مەزن») كە پێشڕەوێكی مەزنی تایەفەیەكی بچووكە كەتیایدا ئاماژەكردن،
نەرمونیانی و جیدیەت دەبێتە بنەمای سرووتێك بۆ پەیوەندیكردنێكی ڕاستەقینە -یان
سیحرێكی تەواو پاریسیانە-و بۆ ئەوانەی تریش كە دەمێنێتەوە (لەسەروو هەموویانەوە
زاناكان یان فەیلەسوفەكان) فڕوفێڵەكەی ،نامۆییەكەی و «هێرمێتیسیزم»ەكەی،
ئاشكرایە كە هەندێك پەیوەندی هەیە بە بارودۆخی كاركردنییەوە وەك مامۆستا:
لەبەرئەوەی پێویستە تیۆری نەست بەپزیشكان ،شرۆڤەكارو ئەو كەسانەش بڵێتەوە
كەدەروونشیكارییان بۆ دەكرێت .لەرەوانبێژی گوتارەكەیدا جۆرێك نمایشی بێدەنگ هەیە
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كە هاوواتای زمانی نەستە (وەك ئەوەی پێیناسراوە لەقوواڵیی ناخی «ویتز» دایە،
سەركەوتوو یان شكستخواردوو لەیاریكردن بە وشەكان و خواستن (:)Metaphor
هاوواتایی ئەزموونێكی زیندووی پراكتیكی ئەوان ،جا وەك شرۆڤەكار یان ئەوكەسەی
دەروونشیكاریی بۆ دەكرێت.
تێگەیشتن لەم پێشمەرجە ئایدۆلۆژیی و پەروەردەییانەی زمان ،بەواتایەكی تر
توانای پارێزگاریكردن مەودای نێوان ڕووە مێژوویی و تیۆرییەكەی دەرەوەی لەگەڵ
ڕووە پەروەردەییەكەی ناوەوەی بەسە بۆ ئەوەی ڕێمان پێبدات تێبگەین لەواتای
بابەتییبوونەكەی و مەوداكەی و داننان بەپێشنیازە بنەڕەتییەكەی تا بتوانین
پێوانەیەك بدەینە دۆزینەوەكەی فرۆید لە چەمكە تیۆرییەكان لەڕێی پێناسەكردنی
نەست و یاساكانی واتە «تەواوی بابەتەكەی خۆی» بەشێوەیەكی زۆر وردو ئەوەندەی
بكرێت لەئێستادا.
بابەتی دەروونشیكاریی چییە؟ ئەوەی تەكنیكی شیكاریی مامەڵەی دەكات لەپراكتیكی
شیكاریی چارەسەركردندا بابەتەكەیەتی ،بەواتایەكی تر چارەسەركردن خۆی
نا ،ئەو سیستەمە دووانەییە گریمانكراوەش نا كەزۆر بەگونجاویی دروستكراوە بۆ
هەر فینۆمینۆلۆژیایەك یان مۆراڵێك ،بەڵكو ئەو كاریگەرییە درێژ بووەوانەیە بۆ
كەسێكی پێگەیشتوو كە توانای مانەوەی هەیە ،بۆ ئەو سەركێشییە نائاساییە كە لە
لەدایكبوونەوە هەتا دیارنەمانی قۆناغی ئۆدیبی گیانلەبەرێكی بچووك كە پیاوێك و
ژنێك دروستیان كردووە دەبێتە مناڵێكی مرۆڤی بچووك.
یەكێك لەكاریگەرییەكانی بەمرۆڤكردنی ئەو زیندەوەرە بایۆلۆژییە بچووكە كە لەئەنجامی
ژانی لەدایكبوونی مرۆڤەوەیە :ئەوە هەر لەشوێنی خۆیدا بابەتی دەروونشیكارییە،
بابەتێك كە ناوێكی سانای هەیە ئەویش «نەستە» .شتێكی تریش ئەوەیە ئەم
بوونەوەرە بچووكە بایۆلۆژییە دەمێنێتەوە ،نەك وەكو بەچكە گورگێك كە بۆتە گورگێكی
بچووك یان ورچێك (وەك ئەوەی پیشاندراوە لەدادگا شاهانەكانی سەدەی هەژدەدا)،
بەاڵم وەك مناڵێكی مرۆڤ (كە لە هەموو مردنەكان هەاڵتووە ،كە زۆریان مردنی
مرۆڤانەن ،مردنێك كە سزای شكستی بە مرۆڤ بوونن) ،ئەوەش تاقیكردنەوەیەكە كە
هەموو مرۆڤێكی پێگەیشتوو پیایدا تێپەڕیوە :ئەوان شایەتحاڵی هەرگیز لەیادنەچوون،
زۆرجاریش قوربانی ئەم سەركەوتنەن كە لەوپەڕی ناخیاندا هەڵیانگرتووە ،بەواتایەكی
تر لە بەشە زۆر دەركەوتووەكانیاندا ،برینەكان ،الوازییەكان و ئەو خۆڕاگرییەی كە
ئەنجامی ئەم خەباتەیە بۆ ژیانی مرۆڤ یان مردنی .هەندێك ،زۆرینە كەم تا زۆر بێ
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زیان دەرچوون ،یان النیكەم بەمشێوەیە دەرچووە ژمارەیەكی زۆر لەو جەنگاوەرە
كۆنانە هەڵگری ئەو نیشانانەن بەدرێژایی ژیانیان ،هەندێك لەكاتی شەڕكردنیاندا
دەم��رن ،هەرچەندە كەمێك ئەوالتر زامە كۆنەكان لەناكاو دووب��ارە لەتەقینەوەی
نەخۆشییەكی دەروونییدا دەكولێنەوە ،لەشێتیدا دەرپەڕاندنی یەكجارەكی كاردانەوەیەكی
چارەسەركردنی نێگەتیڤ .ئەوانی دیكە ،ژمارەیان زیاترە ،ئەوەندەش سادەن كە تۆ
حەزی پێدەكەیت لەبەرگی بۆگەنكردنێكی ئۆرگانیدا .مرۆڤایەتی تەنیا ناوی مردووە
فەرمییەكانی لەسەر پەیكەری یادگارییەكان هەڵدەكۆڵێت :ئەوانەی توانیویانە لەكاتی
خۆیدا بمرن ،بەواتایەكی تر ،ئەوانەی دواكەوتوون وەك مرۆڤ لەجەنگەكانی مرۆڤدا
كە تیایاندا تەنیا گورگی مرۆڤانەو خواكان یەكتر لەت و پەتدەكەن و یەكتردەكەن
بەقوربانی .تەنیا لەوانەی ماون ،دەروونشیكاریی گرنگی دەدات بەملمالنێیەكی تر،
گرنگی دەدات بەتەنیا جەنگێك كەبێ یادەوەرییو پەیكەریی یادگارییە ،ئەو جەنگەی
مرۆڤایەتی وا خۆی دەردەخات كە هەرگیز هەڵنەگیرساوە ،ئەو جەنگەی كە هەمیشە وا
بیری لێدەكرێتەوە پێشتر بەالداخراوە ،بەسادەییش لەبەرئەوەی مرۆڤایەتی هیچ نییە
جگە لەڕزگاربوون لەم جەنگە ،ژیان و مناڵ گەورەكردن وەك كەلتورێك لەكەلتوری
مرۆڤانەدا :جەنگێك كەبە بەردەوامی لەهەر یەكێك لەكوڕەكانیدا هەڵگیرساوە ،ئەو
كوڕانەی دەخرێنەڕوو ،دەشێوێنرێن و ڕەتدەكرێنەوەو داواكراوە لێیان هەریەكەو الی
خۆیەوە بەتەنیایی و دژی مردن درێژەبدات بەو ڕێپێوانە زۆرەملێیە كە قۆزاخەیەكی
شیرخۆر دەكاتە مناڵی مرۆڤ ،بابەتی نێرو مێ.
ئەم بابەتە كاری زانای بایۆلۆژیی نییە :ئەم چیرۆكە بەدڵنیاییەوە بایۆلۆژیی نییە!-
لەبەرئەوەی هەر لەسەرەتاوە سنوورداركردنی ڕیزبەندی سێكسی مرۆڤ زاڵە بەسەریدا،
ئەویش ئەوەیە كە هەر دایكێك پەیوەستە بەگیانلەبەرێكی مرۆڤی بچووكەوە لەڕێی
خۆشەویستییەكی دایكانەوە یان ڕقلێبوونەوە كە بەشێوازی خۆراكپێدان و ڕاهێنان
دەستپێدەكات .مێژوو« ،كۆمەڵناسی» یان ئەنسرۆپۆلۆژیی لێرەدا هیچ كارێكیان
نییە ،ئەمەش موفاجەئە نییە ،چونكە ئەوان سەروكاریان لەگەڵ كۆمەڵدایە ،لەوێشەوە
لەگەڵ كەلتور ،بەواتایەكی تر ،لەگەڵ ئەوەی كە چیتر ئەم گیانلەبەرە بچووكە
نییە ،كە تەنیا دەبێتە مرۆڤێكی خاوەن سێكس لەڕێی تێپەڕین بەو دابەشبوونە
ناكۆتایەی كە ژیان لە مرۆڤایەتی ،بایۆلۆژیی لە مێژوویی« ،سروشت» لە «كەلتور»
جیادەكاتەوە .لێرەدا سایكۆلۆژیی لەدەستچووە ،ئەمەش تاڕادەیەكی زۆر نامۆیە،
چونكە وا بیردەكاتەوە كە لە «بابەتە»كەیدا مامەڵە لەگەڵ هەندێك «سروشت»ی
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یان «ناسروشت»ی مرۆڤ دەكات كە بنەڕەتی ئەم بوونەی لەالیەن كەلتور خۆیەوە
(لەالیەن مرۆڤەوە) پێناسەدەكرێت و پەسەند دەكرێت -كاتێك بابەتی دەروونشیكاریی
ئەو پرسیارەیە لەوپەڕی پێویستییدا ،لەدایك ببین یان نەبین ،ئەو خەرەندە پشت بە
بەختبەستووەی مرۆڤی خاوەن سێكس خۆی لەهەر نەوەیەكی مرۆڤدا .لێرەدا ،فەلسەفە
بەشێوەیەكی سروشتی پەیوەندییەكان و ڕووپۆشەكەی لەدەستدەدات -لەبەرئەوەی
ئەم بنەڕەتە بێهاوتایانە لەو تەنیا بنەڕەتانە دەدزێت كەشایستەی ڕێزن بۆ مانەوەی:
خودا ،ئەقڵ ،هەست ،مێژوو كەلتوور .ئەوە ئاشكرایە پێدەچێ بابەتی دەروونشیكاریی
دیاریكراوبێت و شێوازی مادەكەی هەروەها دیاریكراویی «میكانیزمەكان»ی (ئەگەر
یەكێك لەزاراوەكانی فرۆید بەكاربهێنم) بەتەواوی جۆرێكی ترن لەچاو ئەو مادەو
میكانیزمانەی كەالی زانای بایۆلۆژیی ،پزیشكی دەمار ،ئەنسرۆپۆلۆژیی ،كۆمەڵناس،
دەروونناس و فەیلەسوف ناسراون .تەنیا پێویستمان بە ناسینی ئەم دیاریكراوییەیەو
لێرەشەوە جیاوازیی بابەتەكە كەلێوەی هاتووە بەمەبەستی ناسینەوەی مافی بنەڕەتی
دەروونشیكاریی بۆ جۆرێك لەدیاریكراویی لەچەمكەكانیدا هاوتەریب بەدیاریكراویی
بابەتەكەی :نەست و كاریگەرییەكانی.
الكان یەكەم كەسە دانبەوەدا بنێت ئەو هەوڵی بەتیۆركردنەی ئەستەم دەبوو ئەگەر
بەمەبەستی دەركەوتنی زانستێكی نوێ نەبوایە كە زمانەوانییە .ئەوە لەسروشتی مێژووی
زانستەكاندایە كە زانستێك زۆرجار پێناچێت ببێتە زانست جگە لەڕێی پەنابردنەبەر
ڕێگایەكی ناڕاستەوخۆ لەڕێی زانستەكانی ترەوە ،نەك ئەو زانستانەی كە بوونیان
هەبووە لەكاتی باپتیزمكردنیدا ،بەڵكو هەندێك زانستی تری نوێ لەنێو زانستەكاندا
كە پێویستیان بە كات بووە پێشئەوەی بتوانن لەدایكبن .ئەو لێڵییە كاتییەی ئەو
سێبەرەی بەسەر تیۆری فرۆیدەوە بوو لەالیەن مۆدێلەكانی هێڵمۆڵتزو سێرمۆداینامیكی
فیزیای ماكسوێڵ ڕەویوەتەوە بەهۆی ئەو ڕووناكییەی زمانەوانی ستراكچەریی دەیخاتە
سەر بابەتەكەی ،ئەوەش وادەكات ڕێڕەوێكی ئاسان هەبێت بۆ تێگەیشتنی ئەو بابەتە.
فرۆید خۆشی وتوویەتی هەموو شتێك پشتی بە زمان بەستووە .الكانیش وردتر باسی
ئەمە دەكات «گوتاری نەست لەسەر شێوەی زمانێك دامەزراوە» .لەیەكەم كاری
مەزنیدا «لێكدانەوەی خەونەكان» (كە گێڕانەوەیەكی تایبەتی و دروستكراو نییە
وەك زۆرجار پێشنیاز دەكرێت بەڵكو بنەمایەكی هەیە) .فرۆید میكانیزم و یاسای
خەونەكانی خوێندووەو ئەو هەمەچەنییەش كەهەیانە كورتیكردوونەتەوە بۆ دوو دانە:
وەدەرن��ان ،چڕكردنەوە .الكان ئەم دوانەی وەك دوو فیگەری بنەڕەتی قسەكردن
ناساندووە كە لەزمانەوانییدا پێیاندەوترێت (مێتۆنمی-ناوهێنانی شتێك یان چەمكێك
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بەناوی یەكەمی خۆیەوەنا ،بەڵكو بەناوێكی ترەوە كە زۆر لە وشتە یان چەمكە نزیكە)
()Metonymyو خواستن ( .)Metaphorلێرەوە ،قسە لەدەم دەرچوون،
شسكتهێنان ،نوكتەكردن و دەرهاویشتەكانی لەوانە پێكهاتەكانی خەونەكان خۆشیان
بوونەتە ئاماژە دەرەكان ( ،)Signifiersكە خۆیان لەزنجیرەی گوتاری نەستدا
دەبیننەوە كە بەبێدەنگی دوو ئەوەندە ئەبن ،بەواتایەكی تر زۆر بەئاشكرایی لەداننەنان
بە «چەپاندن» ،زنجیرەی گوتاریی (زارەكی) شەفەیی بابەتی مرۆڤ .لێرەوە ئێمە
ئاشنابووین بەپارادۆكسێك پێشتر زمانەوانی پێی ئاشنا بووە كە گوتارێكی دووانەیی،
بەاڵم هاوكات تاكیشە ،نەستییە بەاڵم هاوكات (زارەكییشە) شەفەییە ،بۆ بوارە
دوانییەكەشی یەك بواری هەیە ،بێ هیچ سنوورێك جگە لەوەی ناوخۆیدایە :بواری
«زنجیرەی ئاماژەكردن» .لێرەدا گرنگترین دەستكەوتە مەعریفییەكانی دیسێسوێرو
(دی سوسێر) ئەو زانستی زمانەوانییەی لەوەوە داكەوتووە ڕۆڵێكی دادوەرانە دەبینێت
لەتێگەیشتنی پرۆسەی نەستدا لەگەڵ گوتاری شەفەیی بابەتەكەو پەیوەندی نێوانیان،
بەواتایەكی تر لەپەیوەندییە هاوشێوەكانیان و ناپەیوەندییەكانیان بەواتایەكی تر،
لەدووبارە كۆپیكردنەوەو شوێن گۆڕینەوەیان .بەوشێوەیە ،لێكدانەوە فەلسەفییە
ئایدیالەكانی نەست وەك دووەم هەست ،هی هەست وەك باوەڕێكی خراپ (سارتەر)،
یان نەست وەك مانەوەیەكی مەترسیداری ستراكچەرێكی نائامادە یان بێهەست (مارلۆ
پۆنتێ) ،هەموو لێكدانەوەكانی نەست وەك بابەتێكی بایۆلۆژیی نمونەیی (ئەو) ()Id
(یۆنگ) بوونەتە ئەوەی كە هەبوون :نەك سەرەتاكانی تیۆرێك بەڵكو تیۆریی بەتاڵ
و ناكاریگەر ،لێكتێنەگەیشتنی ئایدیۆلۆژیی.
ئەوەی مایەوە پێناسەكردنی (ناچاركرام بكەومە ناو سادەو گشتگیرترین پالنداڕێژییەوە،
بەاڵم چۆن لە وتارێكی ئاوها كورتدا خۆمی لێبەدووربگرم؟) واتای لە پێشینەیی و
گرنگیی ستراكچەری فەرمی زمان و میكانیزمەكانییەتی وەك ئەوەی دەردەكەون
لەكاتی پراكتیزەكردنی لێكدانەوەی شرۆڤەكارییدا ،وەك ئەركی هەرە بنەڕەتی ئەم
پراكتیزەكردنە :بابەتەكەی ،بەواتایەكی تر ئەو كاریگەرییانەی كە هێشتا ئامادەن
لەوانەی ڕزگاریان بووە لە بە زۆر مرۆڤكردنی ئەو گیانلەبەرە بچووكە مرۆڤە بۆ پیاو
یان ژن .ئەم پرسیارە ناكرێت وەاڵم بدرێتەوە تەنیا لەڕێی پەنابردنەبەر ئەو گرنگییە
حاشاهەڵنەگرەی زمان وەك تەنیا بابەت و هۆكاری پراكتیزەكردنی شرۆڤەكاریی.
هەرشتێك ڕوودەدات لەچارەسەركردندا لەناوو لەڕێی زمانەوە دەبێت (كە بێدەنگی،
ڕیتم و پێوانەكردنی كێشی شیعریش لەخۆدەگرێت) .بەاڵم پێویستە ئەوەش بخەینەڕوو
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بەشێوەیەكی گشتی ڕۆڵی حەقیقی زمان بۆچی و چۆنە لە چارەسەركردندا وەك هەردوو
مادەی خامی پراكتیزەكردنی شیكاریی و هۆكارەكانی بەرهەمهێنانی كاریگەرییەكانی
( ڕاڕەوێكە وەك الكان ناوی ناوە ،لە«قسەیەكی بەتاڵ»ەوە بۆ «قسەیەكی تەواو»)
بەڕاستی تەنیا لە پراكتیزەكردنی شیكارییدا دامەزراوە ،چونكە بەشێوەیەكی گشتی
لە بابەتەكەیدا دامەزراوە ،ئەو بابەتەی لەدوایین شرۆڤەكارییدا ئەم پراكتیزەكردنەو
تەكنیكەكەی دەدۆزێتەوە :لێرەدا لەبەرئەوەی زانستە لەتیۆری بابەتەكەیدا .ئا لێرەشدا،
گومانی تیادا نییە ئەوە گرنگترین الیەنی بنەڕەتی كاری الكانە ،كە دۆزینەوەكەیەتی.
الكان ئەوەی دەرخستووە كە ئەم گواستنەوەیە لەبوونە بایۆلۆژییە (تائەوپەڕی پاكی)
یەكەیەوە بۆ بوونێكی مرۆڤانە (منداڵێكی مرۆڤ) لەچوارچێوەی یاسای ڕێكخستندا
( )Law of Orderبەدەستدێت ،ئەو یاسایەی كەمن پێیدەڵێم یاسای كەلتور.
ئەم یاسای ڕێكخستنەش سەرلێشێواوییەكی تیادایە لەناواخنە فەرمییەكەی لەگەڵ
ڕێكخستنی زماندا .دەبێت ئێمە چی تێبگەین لە پێكهاتەكەیەوە ،كە لەیەكەم
بینیندا زۆر ناڕۆشنە؟ یەكەم ،دەكرێت لەهەموو ئەم گواستنەوەیە تێبگەین لەڕێی
زاراوەكانی زمانێكی دووبارەبووەوە ،وەك ئەوەی ناونراوە لەالیەن زمانی كەسانی
پێگەیشتوو یان منداڵەوە لەبارودۆخی چارەسەركردندا ،كەناونراوەو ئەركی خراوەتە
ئەستۆو بەلۆكاڵیكراوە لەچوارچێوەی یاسای زماندا كە تیایدا هەموو ڕێكخستنی
مرۆڤ دام��ەزراوەو پێشكەشكراوە ،بەواتایەكی تر ،هەر ڕۆڵێكی مرۆڤانە .دووەم،
ئالەم ئەركپێسپاردنەشدا لەالیەن زمانی چارەسەركردنەوە ئامادەبوونێكی بەردەوامی
تەواوی كاریگەریی ڕێكخستن لەگواستنەوە خۆیدا دەردەكەوێت ،واتا هی زمانی كەلتور
لەپرۆسەی بەمرۆڤبووندا.
بۆ ئەوەی لەچەند وشەیەكی كەمدا لەسەر ئەو بیرۆكەیە هەندێك بدوێم ،ئاماژە
بەدوو ساتی مەزنی ئەم گواستنەوەیە دەدەم .یەكەم؛ ساتی پەیوەندی دووانی بەر
لە قۆتاغی ئۆدیبی كە تیایدا مناڵەكە گرنگی بەهیچ نادات جگە لەتەنیا یەك منی
دووەم ( ،)Alter-egoكە دایكەكەیە ژیانیشی لەڕێی ئامادەبوون و نائامادەیی
ئەوەوە دووپات دەكاتەوە ،ئەم پەیوەندییە دوانییەش لەشێوەی سیحرێكی خەیاڵی
من ( )Egoدەژی ،كە خۆی دەبێت و ئەویتریش ،هەریەكێكی تر ،هەموو یەكێكی
تر ،هەموو ئەوانی تری هاوشووناسی سەرەتایی نێرجسییەت هەرگیز ناتوانن ئەو
دوورییەی بابەتی سێیەم لەپەیوەندیدا بەویترەوە یان خۆیەوە پڕبكەنەوە .دووەم؛
ساتی ئۆدیبی كەتیایدا ستراكچەرێكی سیانی سەرهەڵدەدات ل��ەدژی پاشخانی
ستراكچەرە دوانییەكە ،كاتێك سێیەم (باوكەكە) خۆی لەئاسوودەیی خەیاڵی سیحرە
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دوانییەكە هەڵئەقورتێنێت ،ئابوورییەكەی ژێروژوور دەكات ،سیحرەكەی لەناودەبات،
لەگەڵ ئەوەشدا مناڵەكە بەئەوەی الكان پێیدەڵێت ڕێكخستنی سیمبولی دەناسێنێت،
ڕێكخستنی زمانی بابەتەكە كە دواجار ڕێی پێدەدات بڵێت :من ،تۆ ،ئەو (كچ) ،ئەو
(كوڕ) ،یان ئەو (بێگیان) كە بەو هۆیەشەوە ،ڕێ بەمناڵە بچووكەكە دەدات كە خۆی
وەك مناڵێكی مرۆڤ لەجیهانی پێگەیشتووە سیانییەكان دابنێت.
ئەمەش دوو ساتە مەزنەكەن -1 :ساتی خەیاڵی (بەر لەقۆناغی ئۆدیبی)  -2ساتی
سیمبولی (گۆڕانكاریی ئۆدیبی) یان ئەگەر زمانێكی جیاواز بەكاربهێنین ،كە ئەویش
بابەتیبوونە لەبەكارهێنانە ڕەمزییەكەیدا دەناسرێتەوە ،بەاڵم هێشتا نەزانراوە
(مەعریفەی بابەتیبوون لەتەمەنێكی تەواو جیاوازو هەروەها لەپراكتیزەكردنێكی تەواو
جیاوازدا دەردەكەوێت).
ئەو خاڵە گرنگەش كە الكان ڕووناكیی خستۆتە سەر ئەمەیە :ئەم دوو ساتە تەنیا
یەك یاسا زاڵ دەبێت بەسەریاندا ،حوكمیان دەكات و نیشانەیان دەكات ئەویش یاسای
سیمبولی .تەنانەت ساتی خەیاڵییش ،لەپێناوی چاكەدا هەر ئێستا باسمكردووەو
پێش ساتی سیمبولی كەوتووە ،وەك جیا لێی -لێرەدا وەك یەكەم سات كەمناڵەكە
یەكەم جووتبوونی ڕاستەوخۆ دەژی لەگەڵ مرۆڤێكدا (دایكی) بێئەوەی بەپراكتیكی
بزانێت وەك جوتبوونێكی ڕەمزی وایە (بەواتایەكی تر وەك جووتبوونی مناڵێكی
مرۆڤی بچووك لەگەڵ دایكێكی مرۆڤدا) كە نیشانەكراوەو دامەزراوە لەجەدەلیەتییەوە
لەالیەن جەدەلییەتی ڕێكخستنی ڕەمزیی خۆیەوە ،بەواتایەكی تر ،لەالیەن جەدەلیەتی
ڕێكخستنی مرۆڤانەوە ،هی نۆرمی مرۆڤانەوە (نۆرمەكانی ڕیتمی كاتیی خۆراك
پێدان ،پاك و خاوێنی ،ڕەفتاركردن ،هەڵوێستە كۆنكرێتییەكانی دانپیادانان ـ
پەسەندكردن ،ڕەتكردنەوەی مناڵەكە ،بەڵێ و نەخێر وەك تەنیا گۆڕانی بچووك،
شێوازە ئەزموونییەكانی ئەم ڕێكخستنە بناغەییە ،ڕێكخستنی یاساو مافی ئەركی
پەیوەستبوون و وەدەرنان) ،لەفۆڕمی ڕێكخستنی ئاماژەدار خۆیدا ،بەواتایەكی دیكە،
لەسەر فۆڕمی ڕێكخستنێك كە هاوشێوەی ڕێكخستنی زمان بێت.
لەشوێنێك كە خوێندنەوەیەكی ڕووك��ەش و كورتبینانە بۆ فرۆید تەنیا بینینی
مناڵییەكی بەختەوەرو بێ یاسا بێت ،بەهەشتێكی شێوە هەمەڕەنگی لەڕێالدان بێت،
جۆرێك لەحاڵەتی سروشتی كە تەنیا جەختی لێدەكرێتەوە لەالیەن قۆناغەكانی جۆری
بایۆلۆژیی كە پەیوەستە بەپێشینەیی ئەركی هەندێك بەشی جەستەی مرۆڤ ،شوێنی
پێویستییەكی گرنگ (دەمی ،كۆمی ،ئەندامی زاوزێ) ،الكان باس لەكاریگەریی
ڕێكخستن ،یاسا دەكات ،كە دانراوە لەچاوەڕوانی هەر ساوایەكدا كە لەدایك دەبێت
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لەكاتی پێش لەدایكبوونییەوە ،بۆ هەڵگیراوە بەر لەیەكەم قیژەی و شوێنێك و ڕۆڵێكی
بۆ دیاریدەكات و لەمەشەوە چارەنووسێكی دیاریكراو .هەر قۆناغێك كە لەالیەن مناڵە
خاوەن سێكسەكەوە تێدەپەڕێنرێت لەجیهانی یاسادا تێدەپەڕێنرێت ،جیهانی كۆدەكانی
ئەركی مرۆڤ ،پەیوەندییەكان و ناپەیوەندییەكان« .قەناعەتەكانی» هەڵگری هێمای
لەناونەچوون و بەربنەمای یاساكەیە ،هی ئیدیعاكانی یاسای مرۆڤە ،ئەوەی وەك هەموو
یاسایەكی تر ،ناكرێت پشتگوێبخرێت لەالیەن هیچ كەسێكەوە ،النیكەم لەالیەن ئەوانەی
بێئاگان لێی ،بەاڵم پێدەچێ خۆی لێ بەدووربگیرێت یان پێشێل بكرێت لەالیەن هەر
یەكێكەوە ،لەسەروو هەمووشیانەوە لەالیەن هەرە شوێنكەوتووە دڵسۆزەكانییەوە .بۆیە
هەر كەمكردنەوەیەك لەشۆكی دەروونی مناڵی بۆ تەنیا هاوسەنگییەكی «بێئومێدی
بایۆلۆژیی» لەبنەڕەتدا هەڵەیە ،چونكە ئەو یاسایەی بەسەریدا جێبەجێدەبێت ،وەك
یاسایەك خاڵییە لە هەموو ناوەڕۆكەكان كە بوونیان هەیەو ڕەفتاردەكەن وەك یاسایەك
تەنیا لەناو و لەالیەن ئەم دابڕینەوەو مناڵەكەش دەچێتە ژێرباری پابەندبوون بەم
یاسایەو لەگەڵ یەكەم هەناسەشیدا وەریدەگرێت .ئەمە سەرەتایەو هەمیشەش سەرەتا
بووە ،تەنانەت ئەوكاتەش كە باوكی زیندوو ئامادەیی نییە ،ئامادەبوونی فەرمیی ئەو
باوكە (كە یاسایە) ،لێرەدا بەواتای ڕێكخستنی ئاماژەدەری مرۆڤ ،بەواتایەكی تر
هی یاسای كەلتور :ئەم گوتارە ،پێشمەرجی بێ چەندوچوونی هەر گوتارێكە ،ئەم
گوتارە لەسەرەوە ئامادەیی هەیە ،بەواتایەكی تر لەقوواڵییدا ئامادەیی نییە ،لەهەموو
گوتارێكی شەفەهیدا ،گوتاری ئەم ڕێكخستنە ،گوتاری ئەویتر ،هی سێیەمی مەزن ،كە
ئەم ڕێكخستنە خۆیەتی :گوتاری نەست .ئەمە تێگەیشتنێكمان دەداتێ ،تێگەیشتنێك
لەچەمكی نەست ،كە لە هەموو مرۆڤێكدا كتومت ئەو شوێنەیە كە گوتاری تایبەت
بە كەسەكە بەدوای شوێنی خۆیدا دەگەڕێت ،دەگەڕێت ،لەڕێالدەدات ،لەڕێالدانیشدا
شوێنی خۆی دەدۆزێتەوە ،لەنگەردەگرێت بەرەو شوێنی خۆی ،لەسەپاندن ،فریودان،
دەستتێكەاڵوكردن و نكۆڵیكردن لە سیحرە خەیاڵییەكانی خۆی.
لەقۆناغی ئۆدیبیدا مناڵە خاوەن سێكسەكە دەبێتە مناڵێكی مرۆڤی سێكسی (پیاو یان
ژن) لەڕێی تاقیكردنەوەی سیحرە خەیاڵییەكان لەبەرامبەر سیمبولیدا .ئەگەر هەموو
ئەمە بەباشی بڕوات بەڕێوە لەكۆتاییدا دروستدەبێت و خۆی پەسەند دەكات وەك
ئەوەی هەیە :كوڕێكی بچووك یان كچێكی بچووك لەنێو گەورەكاندا ،لەگەڵ بوونی
مافەكانی مناڵێك لەم جیهانەی گەورەكاندا ،وەك هەموو منااڵنیش ،لەگەڵ بوونی مافی
تەواوی ئەوەی ڕۆژێك «وەك بابەی» لێبێت ،بەواتایەكی تر مرۆڤێكی نێر كە ژنێكی
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هەیە (كە چیتر تەنیا دایك نییە) ،یان «وەك دایە» ،بەواتایەكی تر مرۆڤێكی مێ
كە مێردێكی هەیە (كە چیتر تەنیا باوك نییە) -ئەم شتانە تەنیا چارەنووسی ئەو
ڕێڕۆیشتنە دوورودرێژە زۆرملێیەیە بەرەو قۆناغی مناڵی مرۆڤ.
هەموو مەتریاڵی ئەم دراما بنەڕەتییە لەالیەن زمانێكی پێشتر داڕێژراوەوە دابینكراوە
كە لەقۆناغی ئۆدیبیدا لەدەوروبەری ئاماژە دەری چووك (   )Phallusچەقی
بەستووەو بەتەواوی ڕێكخراوە :كە هێمای باوكە ،هێمای مافی یاسایە ،وێنەی خەیاڵی
هەموو مافێكە -پێدەچێ ئەمە سوڕهێنەرو هەڕەمەكی دەركەوێت ،بەاڵم هەموو
دەروونشیكارەكان وەك حەقیقەتی ئەزموون شایەتی بۆ دەدەن.
دوایین قۆناغی ئۆدیبی كەخەساندنە (  )Castrationپێمان دەڵێت بۆچی كاتێك
كوڕێكی بچووك بارودۆخی تراژیدیی و بەسوودی خەساندن دەژیی و تێیدەپەڕێنێت،
ئەو حەقیقەتە پەسەند دەكات كە ئەو هەمان مافی نییە (چووك) وەك باوكی،
بەتایبەتی ،ئەوەی كە هەمان ئەو مافەی نییە وەك باوكی بەسەر دایكیدا ،كە
ئەمیان بەم شێوەیە وادەردەكەوێت وەك ئەوەی گیرۆدەی بارێكی قبوڵنەكراوی دوو
بەكارهێنان بێت ،دایكی كوڕە بچووكەكە ،ژنی باوكەكە .بەاڵم بەپەسەندكردنی ئەوەی
هەمان مافی وەك باوكی نابێت ،دڵنیادەكرێتەوە كە ڕۆژێك ،دواتر كە گەورە بوو ،ئەو
مافە بەدەستدەهێنێت كە ئێستا لێی بێبەشكراوە بەهۆی نەبوونی «هۆكارەكانەوە».
تەنیا مافێكی بچووكیشی هەیە كە گەورە دەبێت ،ئەگەر ئەو خۆشی گەورە بێت
لەڕێی گرنگیدان بەباشترین شێوەی هەڵسوكەوتكردن .دەربارەی ڕۆڵی كچەكە ،كاتێك
كچە بچووكەكە بارودۆخی تراژیدیی و بەسوودی خەساندن دەژی و گریمانەی دەكات،
ئەوە پەسەند دەكات هەمان مافی دایكی نییە ،لەمەشەوە بەتەواوی ئەوە پەسەند
دەكات كە هەمان مافی نییە (چووك) وەك باوكی لەبەرئەوەی دایكی ئەم مافەی
نییە (چووكی نییە) ،هەرچەندە ژنیشە ،لەبەرئەوەی كە ژنە ئەوەش پەسەند دەكات
كەئەو هەمان مافی وەك دایكی نییە ،بەواتایەكی تر ،ئەو هێشتا وەك دایكی ژن
نییە .بەاڵم لەبەرامبەردا لەبری ئەوە مافێكی بچووكی خۆی وەردەگرێت :مافی كچێكی
بچووك لەگەڵ بەڵێنی مافێكی گەورە ،مافی تەواوی ژنبوون كاتێك گەورە دەبێت،
ئەگەر گەورەبوو یاسای ڕێكخستنی مرۆڤی پەسەند كرد ،بەواتایەكی تر ،ملدان بۆی
ئەگەر پێویستیكرد ئاڕاستەی بگۆڕدرێت -لەڕێی بەڕێكوپێكی هەڵسوكەوت نەكردنەوە.
لەهەردوو باردا ،ئەگەر ساتی سیحری دووانەی خەیاڵیی بێت ( )1یان ساتی (ئۆدیبی)
دانپیادانانی بێچەندو چوونی چوونە ناو و ڕێكخستنی سیمبولی بێت ( ،)2تەواوی
دیالێكتیكی ئەو گواستنەوەیە بەهەموو وردەكارییە گرنگەكانییەوە مۆركراوە بەمۆری
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ڕێكخستنی مرۆڤ ،هی سیمبولی ،بۆئەوەش زانستی زمانەوانی یاسا فەرمییەكانی بۆ
فەراهەمكردووین ،بەواتایەكی تر چەمكی فەرمی.
تیۆری دەروونشیكاریی دەكرێت بەم شێوەیە ئەوەمان فێر بكات كەوا دەكات هەر
زانستێك گریمانەكردنێكی ڕووت نەبێت ،بەڵكو زانست بێت :پێناسەی جەوهەری
فەرمی بابەتەكەی بێت ،پێشمەرجی هەر پراكتیزەكردنێك ،جێبەجێكردنێكی تەكنیكی
بابەتە كۆنكرێتییەكانی بێت .بەوشێوەیە ،تیۆریی دەروونشیكاریی لەو دژیەكییە
كالسیكی و ئایدیالییانەی لەالیەن پۆڵیتزەرەوە داڕێژراون هەڵدێت ،بۆ نموونە ،كاتێك
داوا لەدەروونشیكاریی دەكرێت (كە بواری تیۆریی شۆڕشگێڕانەكەی ئەو كەیەكەم
كەس بووە لە فەڕەنسا لەبارەیەوە بدوێت) كە زانستی ڕاستییەكی كۆنكرێتی بێت،
سایكۆلۆژییەكی كۆنكرێتی ،ئەو هێرشیكردۆتە سەر بەهۆی تەجریدبوونەكانیەوە:
نەست ،گرێی ئۆدیب ،گرێی خەساندن ،هتد .پۆڵیتزەر دەیوت چۆن دەروونشیكاریی
دەتوانێت بانگەشەی ئەو كۆنكرێتییە بكات كە ئامانجییەتی و لەتوانایدایە ،ئەگەر
سووربێت لەسەر بیرۆكە ئەبستراكتەكان كە تەنیا بەشێوەیەكی كۆنكرێتی وەدەرنراون
لەسایكۆلۆژیای میتافیزیكی و ئەبستراكتدا؟ چۆن كەسێك دەتوانێت بگاتە باری
كۆنكرێتی لەو ئەبستراكتانەوە ،لە ئەبستراكتەوە؟ لەڕاستیدا ،هیچ زانستێك بێ
ئەبستراكتەكان كارناكات ،تەنانەت لەكاتی پراكتیزەكردنیشیدا (كە پراكتیزەكردنی
تیۆریی ئەو زانستە نییە ،بەڵكو پراكتیزەكردنی جێبەجێكردنی كۆنكرێتییەتی) ،تەنیا
مامەڵە لەگەڵ گۆڕاوە نامۆو دەگمەنەكان كە پێكهێنەری هەر تاكە «درامایەكە» .وەك
ئەوەی الكان بیریان لێدەكاتەوە لەفرۆیددا -الكان بیر لەهیچ ناكاتەوە جگە لەچەمكەكانی
فرۆید ،فۆڕمی زانستییانەمان دەداتێ ،تەنیا فۆڕمی زانستییانە دەبێت -ئەبستراكتەكانی
دەروونشیكاریی لەڕاستییدا چەمكی زانستی ڕەسەنی بابەتەكانیانن ،لەمەشەوە وەك
چەمكەكانی بابەتەكەیان ،كەئاماژە ،پێوانەو بنەمای پێویستی ئەبستراكتەكەیان
لەخۆگرتووە ،بەواتایەكی تر ،پێوانەی پەیوەندییان بە«كۆنكرێتبوونەوە» ،لەمەشەوە
پەیوەندی دیاریكراوییان بەكۆنكرێتبوونی جێبەجێكردنەكەیان كە بەشێوەیەكی باو
پێیدەوترێت پراكتیزەكردنی شیكاریی (چارەسەر).
بۆیە قۆناغی ئۆدیبیواتایەكی شاراوە نییە كە تەنیا لە نەست و قسەكردنی كەم
بێت -ستراكچەرێك نییە لەڕابردوودا حەشاردرابێت و هەمیشە بتوانرێت جارێكیتر
ستراكچەری دابڕێژرێتەوە یان دەربكەوێت بە دووبارە چاالككردنەوەی واتاكەی .گرێی
ئۆدیب ستراكچەرێكی دراماتیكییە« ،ماكینەیەكی دروستكراوە» لەالیەن یاسای
كەلتورەوە بەسەر هەموو كاندیدێكی مرۆڤایەتییدا كە بێ ویستی خۆی ناونووسكراوەو
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بەسەریدا سەپێنراوە ،ستراكچەرێكە كە لەخۆیدا نەك هەڵگری ئەگەری ئەوەیە،
بەڵكو هەڵگری پێویستی بۆ گۆڕاوە كۆنكرێتییەكان كە تیایدا بوونی هەیە ،بۆ هەر
تاكێك كە دەگاتە سەرەتاكەی ،تیایدا دەژیی و بەسەالمەتی لێیدەردەچێت .لەكاتی
جێبەجێكردنیدا ئەوەی پێیدەوترێت پراكتیزەكردن (چارەسەركردن) ،دەروونشیكاریی
كار لەسەر كاریگرییە (  )effectsكۆنكرێتییەكانی گۆڕاوەكانی دەكات ،بەواتایەكی
تر لەسەر شێوازی دیاریكراوو بەتەواویی ناوازەی ڕایەڵەیەك كە تیایدا گواستنەوەی
ئۆدیبی دەستیپێكردووەو دەستپێدەكات ،تەواودەبێت ،تووشی لەڕێالدان دەبێت یان
خۆی لێدەدزرێتەوە لەالیەن هەندێك كەسی دیاریكراوەوە .ئەم گۆڕاوانە دەكرێت بیریان
لێبكرێتەوەو بناسرێنەوە لەجەوهەریاندا لەسەربنەمای ستراكچەری نەگۆڕاوی ئۆدیبی،
بەدیاریكراویی لەبەرئەوەی هەموو ئەم گواستنەوەیە لەسەرەتاوە لە سیحرەكەیدایە،
لەئەوپەڕی شێوازی نامۆو هەروەها ئاساییدایە ،لەالیەن یاسای ئەم ستراكچەرەوە،
فۆڕمی بنەڕەتی بەرەو ساتی سیمبولی لەناو یاسای سیمبولی خۆیدا.
ئەزانم ئەم پێشنیازە كورتانە تەنیا وادەرناكەون بەڵكو هەرواشن كە پوختەو پالنڕێژیی
بۆكراوە ،واتە ژمارەیەك بیرۆكە كە لێرەدا خراونەتەڕوو پێوستیان بەگەشەپێدانی
زیاتر هەیە بۆئەوەی بەهانەی بوونیان بسەلمێنرێت و دابمەزرێن .تەنانەت ئەگەر
بەباشی دامەزراندنیشیان و ئەو پەیوەندییانەی هەیانە بەكۆمەڵێك لەو بیرۆكانەوە
كە بە بناغەیان دادەنرێن ڕوونكرابنەوە ،تەنانەت ئەگەر بەراوردیش كرابن بەنامەكەی
فرۆید دەربارەیی شیكاریی ،یەك دوای یەك كێشەی خۆیان دەخوڵقێنن :نەك تەنیا
ئاریشەی دروستبوونی چەمكەكان ،پێناسەكردن و ڕوونكردنەوە ،بەڵكو كێشەی
حەقیقی و نوێ وەك پێویستییەك لەالیەن گەشەكردنی كاری تیۆریزەكردنەوە دروست
دەبێت كە هەر ئێستا باسمانكرد .بۆنموونە ،چۆن دەتوانین بەوردی پەیوەندی نێوان
ستراكچەری فەرمی زمان و پێشمەرجی ڕەهای وجوودو ڕوونی نەست دابڕێژینەوە،
ئەمە لەالیەكەوە ،ستراكچەری كۆنكرێتی نزیكایەتیش ( )Kinshipلەالیەكی
ترەوە ،لەكۆتاییشدا ئەو پێكهاتە كۆنكرێتییە ئایدیۆلۆژیانە دەخرێنەڕوو كە تیایاندا
كردارە دیاریكراوەكان لەالیەن پێكهاتەی نزیكایەتییەوە (باوكایەتی ،دایكایەتی،
منداڵی) دەژین .ئایا ئەكرێت پێشبینی ئەوە بكرێت كە گۆڕاوە مێژووییەكانی ئەم
ستراكچەرانەی دوایی (نزیكایەتی ،ئایدیۆلۆژیا) پێدەچێت لەڕووی مادییەوە كاریگەری
بكەنەسەر هەندێك یان الیەنیتری ئەو نموونانەی لەالیەن فرۆیدەوە جیاكراونەتەوە؟
یان دووبارە ،تا چ ئاستێك پێدەچێ پێناسەی سادەی بابەت و پێگەی دۆزینەوەكەی
فرۆید ،بەشێوەیەكی عەقاڵنی هەوێنی گرتووە ،كاردانەوەی هەیە بۆ ئەو دیسپلینانەی
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كەلێیانەوە خۆی جیاكردۆتەوە (بۆ نمونە ،دەروونناسی ،دەروونناسی كۆمەاڵیەتی،
كۆمەڵناسی)و وروژاندنی ئەو پرسیارانەی زۆرجار ئاڕاستەی بارودۆخی پڕكێشەی
بابەتەكانیان دەكرێت؟ لەگەڵ ئەوەشدا یەك پرسیاری تر لەنێو ژمارەیەكی زۆر
پرسیاری تردا كە ئەكرێت بكرێت ئەوەیە :ئایا ئەو پەیوەندییانە چین كە لەئارادان
لەنێوان تیۆریی شیكاریی و  .1پێشمەرجە مێژووییەكانی دەركەوتنی و  .2پێش
مەرجە كۆمەاڵیەتییەكانی جێبەجێكردنیدا؟
  .1باشە كەواتە فرۆید كێ بووە ،هاوكات دامەزرێنەری تیۆری شیكاریی و ناسێنەری
بووە ،وەك شرۆڤەكاری ژمارە یەك ،ئەو كەسەی شرۆڤەكاریی بۆخۆی كردووەو باوكی
ڕەسەنی ئەو ڕیزە درێژەی پزیشكانە كەخۆیان بەنەوەی ئەو دەزانن؟
   .2باشە ئەی دەروونشیكارەكان كێن ،كە هاوكات گەر بەدیاریكراویش ئاماژەی
پێنەكەین تیۆری فرۆید ،ترادیسیۆنی دیالێكتیك كە لە فرۆیدەوە بۆیان ماوەتەوە لەگەڵ
هەلومەرجە كۆمەاڵیەتیی و ئابوورییەكان پەسەند دەكەن (حاڵەتە كۆمەاڵیەتییەكانی
«كۆمەڵەكانیان» كە بەتوندی پەیوەستن بەهەلومەرجی دامەزراوە پزیشكییەكانەوە)
كە لەسایەیاندا پراكتیزەی دەكەن؟ تا چ ئاستێك بنەڕەتە مێژووییەكان و هەلومەرجە
كۆمەاڵیەتییە -ئابوورییەكانی پراكتیزەكردنی دەروونشیكاریی كاردانەوەیان بۆ
تیۆریی شرۆڤەكاریی و تەكنیك دەبێت؟ لەهەمووی گرنگتر تا چ ئاستێك بێدەنگی
تیۆریی دەروونشیكارەكان دەربارەی ئەم پرسیارانە (لەبەرئەوەی بەدڵنیاییەوە ئەمە
بارودۆخەكەیە)و چەپاندنی تیۆریی ئەم كێشانە لەچوارچێوەی جیهانی شرۆڤەكردندا
بەیەك دەگەن و كاریگەرییان دەبێت لەسەر هەردوو تیۆریی شیكاریی و تەكنیكی
شیكاریی لەناوەڕۆكی خودی خۆیاندا؟ ناكرێت پرسیاریی سەرمەدی «كۆتایی
شیكاریی» ،لەنێو ئەوانی تردا ،پەیوەندیداربێت بەم چەپاندنەوە ،بەواتایەكی تر بۆ
بیرنەكردنەوە لەم كێشانە كەڕیشەكەیان لەمێژووی ئەبستمۆلۆژیی دەروونشیكاریی و
مێژووی كۆمەاڵیەتی و (ئایدیۆلۆژیی) جیهانی شرۆڤەكردندایە؟
ئەمانە ژمارەیەك پرسیاری واقیعین ،كە بەواقیعی ئاڕاستەكراون و بەنزیكەیی ژمارەیەكی
یەكسانی بواری توێژینەوە پێكدێنن .پێدەچێت لەداهاتوویەكی نزیكدا هەندێك بیرۆكە
سەرهەڵبدەن كە لەم تاقیكردنەوەوە سەریانهەڵدابێت.
ئەم تاقیكردنەوەیەش ڕەگوڕیشەكەی لەتاقیكردنەوەی فرۆیدەوە لەبوارەكەی خودی
خۆیدا كە جێبەجێ دەبێت بەسەر بوارێكی دیاریكراویی یاسایی ،ئیتیكی و فەلسەفی،
بەواتایەكی تر بەدیاریكراوی وێنەیەكی ئایدیۆلۆژیی «پیاوێك»« ،بابەتێك»ی
مرۆڤانە .بەخۆڕایی نییە هەندێكجار فرۆید بەراورد دەكات لەنێوان پێشوازیكردنی
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ڕەخنەگرانەی دۆزینەوەكەی لەگەڵ گۆڕانكارییە بومەلەرزەئاساكانی شۆڕشی
كۆپەرنیكۆس .لەسەردەمی كۆپەرنیكۆسەوە ،زانیومانە زەوی «سەنتەر»ی گەردوون
نییە .لەسەردەمی ماركسەوە ،زانیومانە كە بابەتی مرۆڤ ،من ()Egoی ئابووریی،
سیاسی یان فەلسەفی «سەنتەر»ی مێژوو نییە -تەنانەت بەپێچەوانەی فەیلەسوفەكانی
ڕۆشنگەریی و هیگڵیشەوە ،مێژوو «سەنتەر»ی نییە ،بەاڵم ستراكچەرێكی هەیە
كە«سەنتەرێك»ی پێویستنییە جگە لە دانپیادانەنانی ئایدیۆلۆژیی .دوابەدوای ئەوە،
فرۆید بۆی ئاشكراكردین كە بابەتە ڕاستەكە ،تاك لەجەوهەرە ناوازەكەیدا ،فۆڕمێكی
ئیگۆی نییە لە«ئیگۆ»دا چەقی بەستبێت ،لە«هەستدا» یان لە«وجوود»دا -جا ئیتر
ئەمە وجوودی بۆ خودی خۆی بێت ،هی جەستەیەكی تەندروست یان هی «ڕەفتار»-
بەواتای ئەوەی بابەتی مرۆڤ بێ چەق كراوە ،لەالیەن ستراكچەرێكەوە دروستبووە كە
«سەنتەر»یشی نییە ،جگەلە دانپیادانەنانی خەیاڵیی «ئیگۆ»وە نەبێت ،بەواتایەكی
تر لەپێكهاتە ئایدیۆلۆژییەكانی كە تیایاندا دان بەخۆیدا دەنێت.
پێویستە ئەوە ئاشكرابێت ئەمە یەكێك لەو ڕێگایانەی كردەوە كە پێدەچێت ڕۆژێك
بەرەو تێگەیشتنێكی باشترمان بەرێت لەم ستراكچەری دانپیادانەنانە كە مایەی
نیگەرانییەكی تایبەتە بۆ هەموو لێكۆڵینەوەكان لەئایدیۆلۆژیا.
Freud and Lacan _Louis Althusser,(Lenin and
Philosophy and other essays- Translated from the
1977 French by Ben Brwester _NLB Second edition
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پێشگوتن
ئەم هەڤپەیڤینانە (گەر بۆمان هەبێ ناویان بنێین هەڤپەیڤین!) هاوینی 2007
لەگەڵ گارا ،شیروان خان و ئاڤان سدیق لە ئەڵمانیا ئەنجام دران .لێرەدا ئامانجی
سەرەكی بریتی بوو لە هێنانەگۆڕێی دانوستاندن لەبارەی هونەری شێوەسازی ( ) و
كاراییە كولتوورییەكەی .بەاڵم لەبەر ئەوەی لە سەرەتاوە تەوەرەكانی هەڤپەیڤینێك
نەچەسپێنرابوون ،بەڵكو كێشەكان لە ڕەوتی خۆدەربڕینەكانی ئەوانەوە وەك پرسیار
دەگیران یان گۆڕان پێدەدران ،ئەوا وەك سەرەنجام ئەوەی لێكەوتەوە كە ئەوان بەسەر
كێشەی هونەر و هونەرمەندی شێوەسازییەوە هاوكات هەڵوێست لەسەر هونەرەكانی
دیكە وەردەگرن و بەتایبەتیش دەپەڕێنەوە بۆ ڕەخنەی كولتوور.
ئەم هەڤپەیڤینانە بەرهەمی پێكەوەكاركردنی ڕاستەوخۆن «گفتوگۆكان» وەك ئەنجامی
دانیشتن لەگەڵ هەر یەكەی هونەرمەندان گارا و شیروان خان و ئاڤان سدیقدا لەسەر
كاسێت تۆمار كراون .ئەوان خۆیان ڕاستەوخۆ دەدوێن ،كەواتە ئەم هەڤپەیڤینانە
ڕاستگۆیانەن ،واتا پرسیارەكانیان بۆ نەنێردراونەتە ماڵەوە و ئەوانیش بە ئیسراحەت
و بە یاریدەی كتێب وەاڵم بنووسنەوە و وەك گوتار پوختی بكەنەوە .نەخێر.
بێگومان دوای نووسینەوەی سەرجەم هەڤپەیڤینەكان ،پێكەوە لەگەڵ هەر یەكەی
هونەرمەندەكاندا بەجیا (جگە لە ئاڤان سدیق) بەسەر دەربڕینەكانیاندا چووینەوە و
ئەوەی ئەوان بە كەم یان بە زیادەڕۆییان زانیبێ (ئاخر ئەوان ڕاستەوخۆ دەدوان)،
كوژێنراوەتەوە ،یان گەر گوزارشتێكی پوختتریان لە گوزارشتێكی دەربڕدراوی سەر
كاسێتەكە هەبووبێ ،وەك لەبریی دانراوە .بەاڵم تۆماری هەڤپەیڤینەكە لەتەك ئاڤان
سدیقدا كێشەیەكی تەكنیكیی لێكەوتەوە :تۆماری سەر كاسێتەكە لە جێیەكی تایبەتی
بەدوواوە هێندە تیژ دەبێتەوە كە ئیتر تێگەیشتن لێی پڕئەرك بوو و نووسینەوەی
لەسەر كاغەز پێویستیی بە ڕێكخستنەوەی زمانییانە هەبوو .بەاڵم ئەم كێشەیە تەنها
توانرا لە دوو پرسیاردا چارەسەر بكرێ ،چونكە تا ڕادەیەك شیاوی لێتێگەیشتن بوون،
واتا توانرا دەربڕینەكان بە یاریدەی گونجاندنی ڕێزمانی پێكەوە بلكێنرێن بەبێ ئەوەی
ڕستەی زیادەیان پێوە بنرێ .بەاڵم نووسینەوەی دەربڕینەكانی دیكەی ئەو نزیكەی
مەحاڵ بوو و لەبەر ئەم هۆیە وازمان لێهێنان.
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كاوە جەالل
رێبەری1
هونەر بەدەگمەن توانیویەتی لە الی كورد كارایی كولتووری وەربگرێ و لە الی
وەرگر (رێسیپیەنت) وەك جیهانێكی وێنەیی-ئەندێشەیی ئەوتۆ دەربكەوێ كە لەنێو
خۆیەوە بۆ وەرگر ببێ بە شیمانەگەلی هەڵوێست وەرگرتنی ڕەخنەیی .بەاڵم بۆ پاڵ
ئەم كێشەیە كە ڕیشەی لەنێو شێوازی ترادیسیۆنییانەی هزرینی كوردیدا داكوتاوە،
كێشەیەكی دی خڕدەبێتەوە :لەگەڵ پیربوونی «كۆمەاڵن»ی كوردی عێراقدا (واتا
ئەوە كە ئەوان سۆزمەندانە ناوی دەنێن «كوردەواری!») ،ئینجا لەتەكیدا پەككەوتنی
سەرجەم نەریت و بەها كۆمەاڵیەتییەكانیان ،هەمیشە پتر «ئیشكەرانی قەدیمی»
داواكاری بۆ هونەرمەندبوون بەرز دەكەنەوە و لە نێوەندی هونەریشدا هێشتا وەك
هونەرمەند چواندنیان پێدەدرێ؛ ئەم «چاالكە قەدیمییانە» زۆر جار لە بواری هونەرە
جیاكاندا دژەهەڵوێستێكی دوژمنكارانە ئاڕاستەی دیدی نوێی هونەری دەكەنەوە و
لێرەشدا زۆر جار هەڵوێستەكانیان لەسەر دەستووری «پشتبەستن بە دەسەاڵتی بااڵ»
دەپارێزن.
ئەم حاڵەتە لە بنەڕەتدا كێشەیەكی توخمییە و پێویستە ڕەخنەییانە بپشكنرێ.
چاكترین پنتی لێوەدەرچوون بۆ ئەم پشكنینە ڕەخنەییە بریتییە لە هەوڵدان بۆ گرتنی
خودی هونەر :هونەر وەك دیاردەی سێنسی (دیار و وێنەیی) كە هەردەم لە خۆیەكی
ئازادەوە سەرهەڵدەدات.
ئێمە لەم ڕوانگەیەوە خۆمان لە بەردەم سێ كێشەی توخمیدا دەبینینەوە :فێنۆمێنی
هونەر ،ئەقڵیەتی ترادیسیۆنیی بەرهەمهێنەر و وەرگر ،ڕەخنە و زانستی هونەر.
ئێمە بە سەرنجێكی ڕەخنەیی دەبینین كە فێنۆمێنی هونەر دیاریكردنێكی ڕوونی
ئێستێتیكییانەی لە ترادیسیۆندا نییە ،واتا هونەر وەك دیاردەی سێنسی نەكراوە بە
كێشەیەكی هزر .هونەر كە لە كاتی ئەڕیستۆتێلیسەوە كایەیەكی خۆمەندی ئەفراندنە
و نە سەر بە كایەی زانین (مەعریفە) و نە سەر بە كایەی زانستەكانی كردارە
(رەوشتناسی) ،بۆ خۆی وەك بوونەوەرێك لەپاڵ زانستە تیۆریی و پراكتیكییەكانەوە
هەیە و هاوكات نەشیاوە لە ژیانی مرۆڤ بسڕدرێتەوە .بە پێچەوانەوە هونەر كە
خۆمەبەستە ،بە واتایەكی دی بەدەرە لە مەبەستی دەرەكی ،لە پێكەوەگەریی ئازادی
هەستی سێنسی و زەینەوە ئاوەاڵ دەبێ و سستبوونی هەر یەكەی ئەم دوو تەوەرە
واتای بەهێزبوونی الیەنێكیان دەگەیەنێ كە پاشان وەك سەرەنجام شتێكی دیكەی
جیاوازی لە هونەر لێدەكەوێتەوە :یان بەرهەمێكی سۆزمەند كە بەهۆی الوازیی زەینەوە
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نوقسانیی لە فۆڕمدا هەیە (ئاخر ئەوە زەینە كە دەفۆڕمینێ) ،یان بە پێچەوانەوە
كارێكی زەینییە كە لە زانست نزیكی دەخاتەوە.
ئێمە لە ڕووی پرسیاری بەرهەمهێنان و وەرگرتنەوە (پرۆدوكسیۆن و ڕێسەپسیۆنەوە)
پوختتر دەتوانین كێشەی هونەر دیاربهێنین .هونەرمەند لە خۆیەكی ئازادەوە ،واتا
ئازاد لە دید و ڕوانگەی وەرگر ،وەك كەسێكی خاوەن موعانات و بەهرەمەند بە
ڕۆشنبیرییەكی تایبەتییەوە دەئافرێنێ ،كەواتە دەتوانێ و دەوێرێ خۆی بۆ وێنەكانی
تەرخان بكات ،بەڵێ تەنانەت ڕێ دەدات وێنەكانی لەتەك خۆیاندا كێشی بكەن .ئەم
هونەرمەندە جیاوازە لەو كەسە سۆسیۆكولتوورییە كە لە بەهرەی هونەری و بڕێك
ڕاهێنانەوە چاوی بڕیوەتە ئەو دیاردە هونەرییە جیهانییانە كە وەك ئیشی تاكە
یاخیبووانی هونەرمەند هێنراونەتە گۆڕێ ،واتا ئیشە جیهانییەكان وەك مۆدێل بۆ
كاركردنی خۆیی وەردەگرێ ،یان گەر كەرەستەیەكی خۆمەندی لە بەردەستدا بێ،
ئەوا لە جیهان-بینییەكی وەرگیراوەوە بەبێ بەئاگابوون لە فۆڕماندنی هونەری «رێكی
دەخات» – فۆڕماندنی هونەری كە هەمیشە خستنەوەی «هەقیقەتێك»ی تایبەتیی
هونەرییە .گرنگترین مۆركی ئەم كەسە سۆسیۆكولتوورییە ئەوەیە كە «من»ێكی
پێنەگەیوی هەیە و ئەو منەی لە پشتی كرداری ڕۆژانەوە متكراوە .كەس لێرەدا وەك
یەك-ێكی سەر بە ئاپورە لە ڕوانگەی ڕەزامەندیی گشتییەوە كار دەكات (ئاخر دەبێ
وەك ئەم كەرتە ئاوها بێ) و هەوڵ دەدات پرێستیژێك لەنێو بینای كۆمەاڵیەتیدا دابین
بكات .لەم پەیوەندییەدا توخمێكی هەرە سەرچاوەیی ئەفراندنی هونەری سڕدراوەتەوە
یان كەس بە هیچ شێوەیەك لێی بەئاگا نەهاتۆتەوە :ئ��ازادی .ئازادیی تاك لەو
كراوەییەدایە كە ئەو بۆ وێناكانی نێو هۆشی هەیەتی ،ئەمەش لە خۆیدا ئاڕاستە
وەرگرتنێكی سەبژێكتیڤییە كە بە هیچ شێوەیەك ڕەچاوی وەرگری هونەری ناكات.
ئاخر هەر كاركردنێكی هونەری ،ڕەهەندی وەرگر لە خۆ بگرێ ،نشوستی دەهێنێت،
چونكە دەبێ بە ئاستەنگ لە بەردەم خۆتەرخانكردندا بۆ وێنەكان ،هەروەها كەسەكە
بە زەروورە دەخزێنێتە نێو «موراعاتەوە» ،لێرەشەوە كەس ناچار دەبێ زۆر وێنەی
جەوهەریی ڕەسەن لە ئیشەكەی بقرتێنێ و حاڵەتە-وێنەی بەگشتی خوازراوی بخاتە
سەر .بەاڵم بە پێچەوانەوە ئیشكردنێك كە وەرگری لێ بەدەركرابێ ،حاڵەتێكە كە
تێیدا هونەرمەند بە تەواوی ئاڕاستە ڕووەو وێناكانی وەردەگرێ و لەنێو پێكەوەگەریی
زەین و شعوردا جیهانێكی تایبەتی وێنەیی دەفۆڕمینێ .ئاخر فۆڕماندن بریتییە
لە كاری سەرەكیی هونەری ،بە واتایەكی دی ،ئێمە داڕشتنێكی وێنەییمان لەنێو
سەرجەمێكی هونەریدا هەیە ،لێرەشدا فۆڕم سەرەكییە و كەرەستە یان ناوەڕۆك
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الوەكییە :زۆر دەشێ حاڵەتی ئەوپەڕی گچكەی مرۆڤی كە وەك جوانی هۆشسامكەر
كەسی هونەرمەند دەپێكێت ،ببێ بە كەرەستەی فۆڕماندنی جوان ،بەاڵم هەروەها بە
پێچەوانەوە زۆر دەشێ سەرجەم نەكبەتیی كاتشوێنێكی تایبەتیی گەلێك نەبێ بە
هونەری مەزن ،ئەمەش بەتایبەتی كاتێك ڕوو دەدات ،گەر ڕووداوەكان سەرجەمییانە
دەركنەكرابن و وەك دەرككراو نەبووبن بە جیهانێكی ناڕێكخراوی وێنەیی (خەیاڵی)
كە پاشان هونەرمەند لەنێو خۆتەرخانكردنی ئازادەوە بۆ فۆڕماندن ببزوێنن – جا
هەر جۆرێكی فۆڕماندن بێ ،نەخێر ،بەڵكو بە پێچەوانەوە ڕووداوەكان تەنها كەس
وەك ئەڵقەیەكی كۆمەاڵیەتی بەهژێنن ،یان كەس بۆ نموونە لە بەئاگابوونی گشتیی
نەتەوەییەوە «بەزۆر» پێكەوەیان بلكێنێت.
بەاڵم ئێمە هاوكات گەرەكە پابەند بە بەرهەمهێنانی (پرۆدوكسیۆنی) هونەرییەوە
كێشەكی دی دیار بهێنین .لەو هەقیقەتەوە كە هونەر زۆر ئاسان بۆی دەلوێ بەسەر
سنووری نێوەندە كولتوورییەكەی خۆیدا بپەڕێتەوە ،ئەوا شیاوە و دەشێ بەتایبەتی
لە كۆمەڵە ترادیسیۆنییە داخراوەكاندا ،بۆ نموونە لە كۆمەڵە ئیسالمییەكاندا ،بكرێ
بە مۆدێل بۆ كاركردنی خۆیی .ئەمە لە بنەڕەتدا هەڵوێستێكە كە بەرەهایی ئەفراندنی
خۆیی دەكوژێ ،چونكە لێرەدا هۆشسامبوون و پرسیار نەهاتوونەتە ئاراوە ،بەڵكو
لێرەدا تەنها «ئەندامێكی كۆمەاڵیەتی»كار دەكات كە بەزۆریی (با الیەنی بەرژەوەندیی
مادیی وەالوە بنێین) پابەند بە دید و خۆزگەی وەرگرەوە چاالك دەبێ ،واتا ئەو
وەرگرە كە كەمینە چاالكەكەی نێو كایەی هونەر نییە ،بەڵكو ئەو «عەوام»ەیە
كە بەزۆریی چێژ لە كییچ ( )Kitschدەبینێ و كەمترین چێژی پاكژێنراو یان
كارتێداكراوی هونەریی نییە ،بەڵكو تەنها كەسێكی ترادیسیۆنیە بە ناخێكەوە كە
بە كچ دەخرۆشێ :حەزی لە وێنەی «ژنی چاو بە فرمێسیك یان تەشیڕێسە»،
یان پیاوی «كوژراو كە خوێن لە لەشی دەتكێت» ،بەاڵم هاوكات بە گۆرانییەكی
میللی و بەبێ هیچ سەلیقەیەكی «شایی» دەست دەگرێ و تەنها «شایی چەپی»
دەزانێ ،هەروەها حەزی بەزۆریی لە كڕووزانەوەی مازۆخیستییانەی گۆرانیبێژانی
عەوامە ،ئینجا بەدیار «بەرنامەی بەرنامەوە» قاقا پێدەكەنێ! بەاڵم لەم پەیوەنییەدا
پێویستە هاوكات ئاماژە بۆ ئەو وەرگرە كەمینەیە بدەین كە دەبوو لە بواری هونەردا
چاالك بێ .گەرچی ئەم وەرگرە تا ڕادەیەك چێژ دەبینێ ،بەاڵم كێشە كرۆكییەكەی
لەوەدایە كە پەروەردەیەكی ئێستێتیكیی نییە :ئەو هێشتا تێگەیشتنێكی تایبەتمەندی
ئێستێتیكیانەی نییە و لێوەی بڕیار بەسەر هونەردا بدات كە بەڕێیەوە دانوستاندنی
نێوبكەریی (ئینتەرسەبژێكتیڤیی) هونەری بێتە ئاراوە ،بە پێچەوانەوە دەربڕینەكانی
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ئەم وەرگرەش لەسەر هونەر بەزۆریی سۆزمەندن یان جیهانبینییانەن یان سووك و
ئاسان لە ئەقڵیەتی كوردی-ئیسالمی-خۆرهەاڵتییەوە دەردەبڕدرێن ،واتا :بەبێ بینینی
بابەت بەزۆر بەسەر بابەتەكەدا «دەكێشرێن».
ئێمە بەم پێیە دەگەین بە توخمی سێیەمی كێشە تێماتیزەكراوەكەمان :زانستی هونەر،
ڕەخنەی هونەری و ئەدەبی .بەاڵم لێرەدا گەرەكە سەرەتا ڕوو بكەینە خەریكبوونە
«زانستییەكان» بە ئەدەب و هونەرەوە ،ئەمەش چ لە نێوەندی ڕۆشنبیری و چ
لە دام��ەزراوە زانستییەكاندا .ئێمە لەم حاڵەتەدا بەتایبەتی دیدی خۆرهەاڵتی-
ئیسالمییانەی هونەر دەبینین كە كارە سەرەكییەكەی بریتییە لە تەفسیر (ی پەیڤی
هونەر وەك هونەرمەندی سەرەكی) .گرنگترین لەنگیی ئەم جۆرە تێڕوانینە لەوەدایە
كە هزرێكی مێتۆدییانەی نییە و هەوڵ بدات لە پەیوەندیی نێوان خۆی و تێكستەوە،
لە سەبژێكتیڤێتییەكەیەوە پابەند بە دەركراوییە سەبژێكتیڤییەكانی خۆیەوە ،كێشەی
نوێ بەبێ ڕەچاوی هیچ سەرچاوەیەك ئاوەاڵ بكات .بە پێچەوانەوە ئەم جۆرە تێڕوانینە
ترادیسیۆنییە «تەنها» پێی دەكرێ بە یاریدەی «شابلۆن» (پێش-نموونە) كار
بكات :ڕوانگەی ئەدەبی یان هونەری لە شێوەی دۆگمدا وەردەگرێ و لەسەر بناغەكەی
بابەتەكەی بەسەر «مەبحەس» و «مەتلەب»دا دابەش دەكات و تەواو.
كەواتە ئاشكرایە بۆچی ڕەخنەی ئەدەبی و هونەری ،هێنانەگۆڕێی پرسیار دەگمەنە،
ئەمەش چ لە نێوەندی ڕۆشنبیری و چ لەنێو «دامەزراوە زانستییەكان»دا .بۆ پتر
ڕوونكردنەوەی ئەم كێشەیە پێویستە سەرەتا ئاماژە بۆ هەقیقەتە بدەین كە هەڵوێستی
ڕەخنەیی لە الی كوردەكان (یان لە كولتوورە داخراوە هاوشێوەكانیدا) وەك تێكدەر،
وەك الدەر لە ڕێچكەی گەیەنراوی ترادیسیۆنی ،وەك دوژمنكاریی ناهونەر و هونەری
سەروەر ،دادەنرێ و لێرەشدا بە تایبەتی «هونەرمەندانی» خۆگونجاندوو لەتەك
دۆخدا ،بەاڵم هەروەها پیاوانی ئایین ،چەكی بەرەنگاری بەرز دەكەنەوە .ئێمە لێرەدا
ترادیسیۆنێكی هونەریمان هەیە كە وەك لە سەرەوە ڕوونمان كردەوە ،ڕاستەوخۆ
و ئاگامەندانە هەوڵ دەدات بە گوێرەی ڕەزامەندیی گشتی كار بكات .بەاڵم چ ئەم
هونەر و ناهونەرە ترادیسیۆنییە و چ هونەری خۆی ئازاد ،بێپەیوەندی ماونەتەوە بە
هزرێكی ڕەخنەییەوە .بێگومان لێرەدا ئەوە جەختە كە ئەقڵییەتی كۆنی خۆداكوتیو
نە دەزانێ و نە دەوێرێ خۆی لە قەرەی دانوستاندنی كراوەی شیمانەكانی كاری
هونەری و وەرگرتنی هونەری بدات ،ئەویش چونكە ئەم شێوە هزرینە قەدیمییە
لەسەر دەستووری زانست-كردنی ئیسالمی ،لەسەر پەرەپێدانی ئێستێتیكی عێراقی
و بەعسی ،لە كەسی سۆسیۆكولتوورییەوە ئاوەاڵ دەبێ و زۆر جار دەشێ ئەو خۆی
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لەو حاڵەتەی بەئاگا نەبێ .ئەم جۆرە ئەقڵیەتە نازانێ كە مرۆڤ لەنێو دامەزراوەی
زانستیدا ،بە دیراسەكردنی زانكۆیی ،نابێ بە ڕەخنەگری هونەر ،بەڵكو دەشێ لەم
پەیوەندییەدا فێری هەندێك ڕوانگەی ڕەخنەیی و تەكنیكی داڕشتنی ڕەخنەیی ببێ.
ئاخر ئەوە پێش هەموو شتێك هۆشێكی ڕەخنەییە كە سەرەتا لە هەڵوێستی ژیانییانەی
كەسدا دەردەكەوێ و «رەنگە» ،گەر ئەو خۆی بیەوێ ،بۆ ڕەخنەی هونەری خۆى
پێیبگەیەنێ .هۆشێكی ڕەخنەیی لە ناخییەوە بە گومان تەنراوە ،هەروەها ناسكە،
چێژبینە ،ڕاهێنانپێكراوە لە الیەن خودی كەسەكەوە ،هۆشێكی قووڵبووەیە لەنێو
جیهانی جوانیدا :لەنێو هونەردا ،هەر بۆیە دەتوانێ جوان و ناشرین و ناجوان  چ لە
پەیوەندییە نێوكەسی و كومەاڵیەتییەكان و چ لەنێو كایەی كاركردنی هونەریدا ببینێ.
ئەم كەسە دەتوانێ لەنێو سهرسامبوونەوە بە جوانی گۆڕان بە دیدێكی ڕەخنەیی
هونەر بدات و ئینجا كارا ببێ.
بێگومان ئەوە تەنها ڕەخنەگران و زانایان نین كە لەتەك فێنۆمێنی هونەر و كێشە
كولتوورییەكانی هونەردا خەریك دەبن ،بەڵكو زۆر جار دەشێ هونەرمەندان خۆیان
هەڵوێستی ڕەخنەیی ڕووەو نێوەندی كولتووری وەربگرن« :زۆر جار ڕوو دەدات كە
هونەرمەندان خۆیان هەوڵی تێماتیزەكردن دەدەن ،ئەوان وەك هونەرمەند دەیانەوێ
لەسەر شێوازی تایبەتمەندیان یان شێوازی بەخۆیی گۆڕانپێدراویان كۆمونیكاسیۆنێك
بهێننە گۆڕێ ،پردێك بۆ ڕاڤەی جیهان ڕابكێشن ،یان ،وەك چۆن لە ئیدیالیزمی
ئەڵمانیدا دەگوترێ :دەیانەوێ «جیهانبینییەك» بگەیەنن».
ئاشكرایە هەموو هەوڵێكی خۆتێماتیزەكردن لە كۆمەڵە ترادیسیۆنییەكاندا كارێكی
ڕەخنەیی هەڵوەشانگەرانەیە بە ئاڕاستەی ئەو كولتوورە ،ئەویش چونكە كەس لەم
پەیوەندییەدا بەڕێوەیە بۆ گۆڕاندان بە خۆیەكی ئازاد ،یان كەس خۆی لەو ترادیسیۆنە
ئازاد كردووە و بەدووی ئەمەدا بە ڕوانگەكەی خۆی گەیشتووە .بەاڵم لێرەدا پێویستە
جەخت لەو هەقیقەتە بكەین كە خەریكبوونی هونەرمەند بە پرسیارە هونەری و
ئێستێتیكییەكانەوە ،یان بە كێشە كولتوورییەكانی هونەرەوە ،جیاوازە لە خەریكبوونی
زانستی لەتەك هەمان ئەو كێشانەدا ،جا گەرچی هیچ گومانی تێدا نییە كە لێرەدا
هونەرمەندیش هەڵوێست ڕووەو هەمان ئەو كێشانە وەردەگرێ كە زانایان پێوەیان
خەریكن .بەاڵم كاتێك زانایان لە خۆتێگەیشتنی تایبەتمەندیانەوە بۆ دیسپلینەكەیان
لەتەك هونەردا خەریك دەبن ،ئەوا هونەرمەندان سەرەتا لە ئەزموونی هونەرییەوە،
جا خۆیی بێ یان ڕەچاوكراو ،هەڵوێست ڕووەو كێشەكان وەردەگرن .ئەوان خۆیان
بەشێكن لە كێشە تێماتیزەكراوەكان ،بەڵێ ،ئەوان تا ڕادەی��ەك خۆیان تێماتیزە
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دەكەن .بەاڵم ئەوان لێرەدا لە خۆیان نادوێن (گەچی دەشێ ئەمەش بكەن) ،بەڵكو
دەچنە نێو خەریكبوونی سەبژێكتیڤییەوە لەتەك كێشەكانی هونەر ،لەتەك ئەقڵییەتی
سەروەری كاركردنی هونەری و ئەو بڕیاردان و خۆدەربڕینانەدا كە مۆركی تایبەتمەندی
كولتوورییان هەیە.
   2
گارا سەرەتا پەیوەست بە هونەرەوە ئەو ڕوانگەیەی هەیە ،كە هونەر ژیانە و و ژیان
هونەرە .ئەم دوو تەوەرەیەی ژیان و هونەر لە یەكتری جیاناكرێنەوە .بێگومان لێرەدا
هونەرمەند خۆی فاكتەری سەرەكییە .ئەوە هونەرمەندە كە گۆڕانی بە كارەكتەری
هونەرمەندانەی خۆی داوە ،واتا سەرەتا كاری لە خۆیدا كردووە؛ ئاخر مۆركێكی
كرۆكیی هونەرمەند بریتییە لە كراوەییەكەی .ئەو ،وەك هونەرمەند ،گەر لە نێوەندێكی
ترادیسیۆنیشدا بژی ،هێشتا هەر دەتوانێ مۆدێرن بێ ،مۆدێرن-بوونیش ڕەهەندی
ئازادی لە خۆ دەگرێ .كەواتە كەسی خەمڵیوی نێو ترادیسیۆن ناتوانێ داواكاری بۆ
مۆدێرن-بوون بەرز بكاتەوە ،ئەویش چونكە كێشەكە لێرەدا ئەوەیە كە هەتا چەند
تاكەكەس وەك ئازادێك بۆ ژیانی مۆدێرن ،بۆ قبووڵكردنی ژیانی مۆدێرن ،كراوەیە.
كەواتە كەس بێ چەند و چوون هەڵوێستێكی ڕەخنەیی بەرانبەر كۆمەڵگای مێگەل،
شێوەی ژیانی مێگەل ،وەرگرتووە ،ئەمەش لە خۆدا دڵسۆزییە بۆ ئەو ڕەهەندە نوێیە
كە لە ناخی ئەو خۆیدا هاتۆتە گۆڕێ .بەاڵم نەشیاوە بەبێ بەئاگابوونێكی ڕەخنەیی،
واتا بەبێ خۆشیكاریی ،پەرە بەم مۆركە ژیانییە بدرێ و ببێ بە هەڵوێست .بێگومان
مەرج نییە مۆدێرن و نامۆدێرن دوو تەوەرەی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ بن ،بۆ نموونە
مەرج نییە تاكێكی دەركەوتوو كەسێكی كراوە بێ بۆ هۆشی مۆدێرنە ،بەڵكو دەشێ
دەركەوتووییەكەی تەنها لە تەنیاییەوە ،لە نامۆییەوە ،هاتبێ .هەستكردن بە مۆدێرنە
بناغەكەیە ،پاشان ڕادەی كاركردن لە خۆدا دێتە پاڵی و كەس بەو ڕێیەوە دەرفەت بۆ
خۆی ئاوەاڵ بكات فێر ببێ ئەو هەستە مۆدێرنە بكات بە بەئاگابوون لە مۆدێرنە .لەم
ڕوانگەیەوە ئازادی لە هونەر جیانابێتەوە .هونەر شیاوی جیاكردنەوەیە لە ئیدیۆلۆژی
و ڕەوشت ،بەاڵم لە ئازادی جیانابێتەوە .بێگومان بۆ پاڵ ئەمە ڕۆشنبیرییەكی
ئازادیش پێویستە ،ڕۆشنبیرییەك كە پرسیار بكات و ڕەخنە بگرێ ،چونكە گەر
ئەم ڕۆشنبیرییە لە گۆڕێدا نەبێ ،ئەوسا زۆر دەشێ دەرفەت بۆ كەسانی ناڕاستگۆ و
خۆهەڵواسیو بە هونەرەوە بڕەخسێ ،كارەكانی خۆیان بە خشكەیی وەك هونەر ساغ
بكەنەوە ،یان ئەوسا زۆر دەشێ كەسانی ناڕاستگۆ خۆیان بە بابەتە نەتەوەییەكانی
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وەك ڕووداوی هەڵەبجە و ئەنفال یان شەهیدەوە بگرن و جێگەی خۆیان خۆش بكەن.
بێگومان لێرەدا هیچ مەرج نییە كە ئەو جۆرە كارانە كە بە تێمە نەتەوەییەكانەوە
خەریك دەبن ،هونەر نەبن ،بەاڵم سەرباری ئەمە لێرەدا الیەنێك گرنگە :لە هونەری
ڕەسەندا نەشیاوە ،لەپاڵ فۆڕمدا ،هەرگیز پرۆسە هونەرییەكە گرنگییەكەی خۆی
لەدەست بدات .بەاڵم ساغكردنەوەی ئەم كێشەیە هێندە ئاسان نییە .كەی هونەر لە
كوردستان چووە نێو دانوستاندنەوە ،یان پرسیار و دانوستاندنی هێنایە ئاراوە ،ئەو
كاتە دەروازەی تێگەیشتن لە هونەر دەكرێتەوە ،وەرگری هونەریی ساغ دروست دەبێ
و سەرەنجامەكەی دروستبوونی كولتوورێكی ساغ دەبێ.
بە تێڕوانینی گارا زەحمەتە كارە هونەرییەكانی ئەمڕۆ بە حوكمی مەزن و نامەزن
بنرخێنرێن .هەر لەم ڕوانگەیەوە تەنها دوای هاتنەئارای «هونەر» و كاركردنی تیۆرییانە
تێیدا ،تەنها دوای دانوستاندنی ئەو پرسیارانە كە هونەرەكە لە خودی خۆیەوە
هێناونییەتە ئاراوە ،دەرفەت دەڕەخسێ هونەری مەزن و هەروەها ئەو ئیشانە كە كەم
یان زۆر مۆركی هونەری لە خۆ دەگرن ،بەاڵم لەبەر نوقسانیی تایبەتی ناشێ مەزن بن،
لە یەكتری جیابكرێنەوە ،بەاڵم ئەمە هاوكات ئەو واتایە دەگەیەنێ ،كە تەنها بەدووی
سەرهەڵدانی ئەم دانوستاندنەدا دەرفەت دەڕەخسێ ،لە بەئاگابوونی كولتوورییەوە
مۆزەخانە بۆ هونەری مەزن دروست بكرێ .كەواتە دروستكردنی مۆزەخانەی هونەر
پێش دانوستاندنی هونەر كە بە زمانی هونەری شێوەسازی ئەنجام بدرێ ،ڕێگەیەكی
پێچەوانە و هەڵەیە ،بەڵێ ئەو كارە لە ڕواڵەتخوازی و الساییەوە هاتووە و تەنها
كولتوور دەشێوێنێ .ئاخر ئەو كارانە كە لە بواری هونەردا دەكرێن ،گەر نەتوانن
دانوستاندن بهێننە گۆڕێ ،مافی ئەوەیان نییە بخرێنە مۆزەخانەوە.
ئەم پرسیارە هاوكات ئاڕاستەیەك ڕووەو ئەو هۆنەر و نووسەرە كوردانە وەردەگرێ،
كە بە زاراوەی ئەدەبی لەبارەی هونەری شێوەسازی دەنووسن و بە هیچ شێوەیەك
لەتەك هونەری شێوەسازیدا نەژیاون ،ئەمەش كێشەیەكە كە تایبەتمەند نییە تەنها بە
كوردەكان ،بەڵكو تایبەتمەندە بە سەرجەم جیهانی ئیسالمی .هۆی ئەمە دەگەڕێتەوە
بۆ ئیسالم .بێگومان ئاشكرایە كە ئیسالم ئەدەبی مەزنی هێناوەتە ئاراوە ،بەاڵم هونەری
شێوەسازیی مەزنی نەهێناوەتە ئاراوە .بۆیە زۆر گرنگە كە زانایانی ئیسالم سەرلەنوێ
دیراسەی قورئان بكەنەوە ،تاكو بەو ڕێیەوە دەرفەت بۆ هەڵهێنجانی تێڕوانینی نوێ
بڕەخسێنن كە دەشێ بەرهەمەكەی لە سەرەنجامدا ،لەپاڵ كارەكانی ئەواندا ،بریتی بێ
لە سەرهەڵدانی ئێستێتیكێكی نوێ لە نێوەندی كولتووری ئیسالمیدا.
بێگومان دەشێ جارێ پرسیار بكرێ كە بۆچی خۆرهەاڵت ئەوەندە پابەندی ئەو جۆرە
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هزر و ئاڕاستە هونەری و ئەدەبییانەیە كە لە خۆرئاوا دەمێكە بوون بە فێرگە ،لەوانە
ڕۆمانتیك ،سیمبۆلیزم ،سوریالیزم و هتد .هۆی ئەم پابەندبوونە لە ڕوانگەی گارا
لە «فوگر»ەوە دێ ،واتا لە هەژاریی كولتووری و هونەرییەوە سەرهەڵدەدات .ئاخر
فێرگە هونەرییە مەزنەكانی خۆرئاوا لە الیەن كۆمەڵێك كاری ئاگامەندانەوە هاتوونەتە
ئاراوە نەك لە خۆوە دروست بووبن ،لێرەشدا جوان نییە كەسانی كولتوورەكانی
دەرەوەی خۆرئاوا السایی ئەو جۆرە هونەرانە بكەنەوە .بێگومان دەشێ كەسێك
ئەو جۆرە شێوازە هونەرییانە بەكاربهێنێ ،بەاڵم دەبێ ئەو كەسە خۆی جەخت
لەو بەكارهێنانەوەیە بكات .بە پێچەوانەوە خۆهەڵواسین بە فێرگەیەكی هونەریی
خۆرئاواییەوە كارێكە كە زەحمەتە ناوی هونەری لێبنرێ.
كێشەیەكی كرۆكی لە كولتووری ئیسالمیدا بە كوردی و عەرەبیشەوە ئەوەیە ،كە
مامەلەكردنی هونەرمەندان لەتەك خۆرئاوادا بە چەشنێكە كە ئەوان شتەكان نابینن
یان لەتەكیاندا ناژین (موعایەشەیان ناكەن) ،كە ئیتر پاشان لە ئەنجامی ئەم لەتەك
ژیانەدا شتێكی تایبەتمەند بە خۆیان بهێننە ئاراوە .بێگومان دەشێ لێرەدا ئایین
كاریگەریی هەبێ ،بەاڵم سەرباری ئەمە كێشەكە بەندە بە خودی تاكە كەسەوە.
بێگومان ئاشكرایە كە ئاینی ئیسالم پشتگیریی تەالرسازیی كردووە :هینی مزگەتی
گەورە بە زەخرەفە و تەالرسازی و الیەنەكانی دیكەوە ،هەروەها ئیسالم پشتگیریی
گرافیكی كردووە ،بەاڵم پشتگیریی هونەری شێوەسازیی نەكردووە .ئایا هۆی ئەمە
لە چیدایە؟ ڕەنگە هۆ سەرەكییەكەی ئەمە لە هەڵوێستی یەكالیەنیی پیاوانی ئایندا
بێ بەرانبەر بە وێنەی مرۆڤ .بەاڵم لە بنەڕەتدا هەتا ئەمڕۆ ساغ نەبۆتەوە كە
داخۆ لە ئیسالمدا وێنەی مرۆڤ حەرام یان حەالڵ بێ .بەگشتی كۆمەڵگا ئیسالمییە
خۆرهەاڵتییەكان هونەرمەندی شێوەسازیان نەگرتۆتە خۆیان ،نەخێر ،لەو كۆمەڵگانەدا
هونەرمەندی شێوەساز نامۆیە ،سەرەنجامەكەشی سەرهەڵدانی تەنگژەی سایكۆلۆژییە
لە ناخی هونەرمەندانی شێوەسازدا.
كێشەیەكی كرۆكیی جیهانی ئیسالمی ئەوەیە كە كۆمەڵگا ئیسالمییەكان دەترسن:
ئەوان دەترسن شوناسەكەیان ،ئاینەكەیان ،لەدەست بدەن و هەموو شتێك ببێ بە
خۆرئاوایی .بەاڵم كۆمەڵگا ئیسالمییەكان بە شێوەیەكی پۆزەتیڤ مامەڵە لەتەك ئەو
ترسەدا ناكەن ،كە ئیتر لە سەرەنجامدا ترسەكە ببێ بە هێزێكی پاڵنەر بۆ كاركردن
لە خۆدا .بێگومان خۆرئاواش دەترسێ ،بەاڵم كاتێك خۆرئاوا لە ترسدا كار لە خۆیدا
دەكات ،ئەوا ئیسالم بە پێچەوانەوە دەترسێ و لە ترسدا خۆی دادەپۆشێ .ئیسالم
لە ترسدا تۆقیوە .ئاخر خۆرئاوا لە هەموو كونێكی خۆرهەاڵتدا كار دەكات .تەالرە
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بەرزەكانی دوبەی و ڕیاز بەرهەمی خۆرئاوان ،گهلەرییەكانی ئەسكەندەریە خۆرئاوایین.
كێشەی مۆدێرنە لەنێو خودی واڵتە عەرەبییەكاندا ئەوەیە كە مۆدێرنە نەیتوانی
بەرهەڵستیی ترادیسیۆن بكات و بۆیە نشوستیی هێنا .بێگومان نەشیاوە نكۆڵی
لەو هەقیقەتە بكرێ كە هەندێك ڕۆشنبیر كاریان لە كولتوورەكەی خۆیاندا ڕووەو
مۆدێرنیزەكردن كردووە ،سەرباری ئەمەش سەرجەم موفرەداتی مۆدێرنە ،بۆ نموونە
تەلەڤیزیۆن ،جادە و ئۆتۆمۆبیل ،پانتۆڵ و مێز و كورسی و هتد ،نەبوون بە بابەتی
دانوستاندن .ئاخر كولتووری دانوستاندن لە كۆمەڵگا خۆرهەاڵتییەكاندا نییە ،بۆیە
ئەو دەگمەنە كەسانە كە دەیانەوێ كاری ڕەخنەیی لە كۆمەڵگاكانی خۆیاندا بكەن،
دەكەونە بەر دژایەتیی سەلەفییەكان.
شیروان خان سەرەتا ڕوو دەكاتە كێشەی پەسەندكردنی هونەری واڵتانی دەرەوەی
خۆرئاوا لەنێو گلۆبالدا .ئەو دەبێژێ لە «دۆكومێنتای  »10بەدوواوە هەوڵ دراوە
هونەری شێوەسازیی واڵتانی دیكەش لە خۆرئاوا پەسەند بكرێ ،بەاڵم جارێ
پرسیارەكە لەوەدایە كە داخۆ چۆن هونەری ئەو واڵتانە جێی خۆی لەنێو گلۆبالدا
بكاتەوە .ئایا ئێمە دەتوانین بە گەڕانەوە بۆ مێتۆدی هونەری ئەوروپی هونەری
ناوچەیی هەڵببژێرین؟ بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە باشترە سەرەتا پرسیارێكی دیكە
بكرێ :ئایا چۆن دەتوانرێ ڕەخنەی هونەر بهێنرێتە گۆڕێ؟ ئاشكرایە بەئاگابوونی
ئەوروپی و مێژووی هونەری ئەوروپی ئەوەی ناكرێ ،بەڵكو پێویستە پرسیارەكە
ئاڕاستەی بەئاگابوونی خۆیی بكرێتەوە .بۆیە چاكتر دەبێ كە مرۆڤ پرسیارێكی
هەرە سەرەتایی و سادە بكات :ئایا «الی ئێمە» ،الی كوردەكان ،هونەرمەندی
شێوەساز هەیە هەتا ئیتر هونەری شێوەسازی هەبێ؟ ئەم پرسیارە ئێكسپێریمێنتییە
دەرفەتمان بۆ دەڕەخسێنێ پرسیارێكی دیكە بكەین :ئایا هونەرمەندی ئازاد هەیە؟
پێدەچێ گەڕانەوە بۆ مێژوو دەرچۆیەك بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە بدۆزێتەوە :سەرەتا
لە بیستەكاندا هونەری كالسیكیی ئەوروپی بەڕێی عوسمانییەكانەوە هات و هونەر
لە هەندێك ڕووەوە لەژێر كاریگەریی هونەری كالسیكی ئەڵمانیدا بوو ،پاشان لە
سی و چلەكاندا هونەرمەندانی عێراق بەر هونەری مۆدێرنی ئەوروپی كەوتن ،بەاڵم
جۆری تێگەیشتنی هونەرمەندانی عێراقی بوو بە پاڵنەر بۆ پەرەسەندنی هونەری
ناسیۆنالیستی ،كە دوای گەڕانەوەی «هونەرمەندانی شاخ» لە نەوەدەكاندا جارێكی
دی زیندوو دەبێتەوە .بەاڵم گرنگ لەم گۆڕانەدا ئەوەیە كە بەئاگابوونی خۆیی هەمیشە
ناكاریگەر ماوەتەوە ،بەڵێ تەنانەت شكۆفەی نەكردووە .بۆیە پرسیار سەبارەت بە
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هونەری مۆدێرن دەكەوێتە بەردەم كێشەی نرخاندنی :ئایا لەوحەیەك بەگوێرەی
مێژووی هونەری ئەوروپی مۆدێرنە یان پەیوەست بە هونەری الی خۆمانەوە؟ ئەم
پرسیارە دەمان خاتە بەردەم كێشەیەكی هەرە كرۆكی« :خۆ»ی نادیار كە ناشێ
هەبوونەكەی هەر وا سووك و ئاسان خۆمەندانە بسەپێنرێ« :ئەم كارەم خۆییە».
ئاخر هەتا ئەمڕۆ «خۆ» و جیاوازییەكەی لە«ترادیسیۆن» ساغ نەبۆتەوە ،ڕەنگە
هۆی ئەمەش لەوەدا بێ كە هەتا ئەمڕۆ پرسیارەكانی فۆڕم و ڕاوم (فەزا) و هتد بە
شێوەیەكی مێتۆدی نەكراون ،بەڵكو مرۆڤ بەزۆریی شوێن تیۆرییە نوێكانی هونەر
كەوتووە .بەاڵم پەیوەست بەم كێشەیەوە پرسیارێكی دیكەی كرۆكی نەشیاوی
دەستبەردارییە :ئایا هونەرمەندی كورد دەتوانێ لە ترادیسیۆن بچێتە دەرەوە؟ وەك
ئاشكرایە ،كۆمەڵگا و خێزان ترادیسیۆنین ،جادە و تەالرسازی ترادیسیۆنین ،تەنانەت
خودی فۆڕم ترادیسیۆنییە .بۆیە كاتێك مرۆڤ فۆڕمێكی نوێی تەالرسازی یان هەر
دیاردەیەكی دیكەی نوێ دەبینێ ،ئەوا دەشێ لە الی پرسیارێك بێتە ئاراوە ،كە داخۆ
ئەو دیاردەیە پەیوەندیی بە بازاڕی گلۆبالەوە نەبێ .ئەم پرسیارەش گونجاوە ،چونكە
ئایا كەسی ترادیسیۆنی كە گەر خۆكەی نەگرتبێ تاكو كاری تێدا بكات و بەم ڕێیەوە
نوێی بكاتەوە ،لە كوێوە ئەو فۆڕمە نوێیەی هێنا؟ گەر ئەو لەو ترادیسیۆنەوە ڕووەو
ئازادی و داهێنانی نوێی ئازاد نەچووبێ ،بەڵكو تەنها لەنێو فەزای ترادیسیۆنیدا بژی و
بەزرێ ،جا گەر ئەو تەنانەت لە خۆرئاوا بژی ،ئەوا ناتوانێ ئەفراندنی ئازاد بكات .ئاخر
ئەو فەزا ترادیسیۆنییە شرۆڤەی گەرەكە ،كەواتە مێتۆدێك پێویست دەبێ و مەرجی
ئەم مێتۆدەیش بریتییە لە بكەرێكی هەمەالیەنی و ئازاد .پرسیارێكی دیكەی كرۆكی ڕوو
دەكاتە دروستنەبوونی بەئاگابوونی فۆڕم یان ساغنەكراوەیی ئەو بەئاگابوونە ،ئەمەش
تەنها كێشەیەكی كوردی نییە ،بەڵكو كێشەی كۆمەڵگا ئیسالمییەكانی دیكەشە ،بەڵێ
تەنانەت كێشەی هەموو كولتوورەكانی دەرەوەی خۆرئاوایە .بەاڵم هەتا دەرككردنی
خۆیی بۆ فۆڕم شرۆڤە نەكرێ ،پرسیاری فۆڕم ساغ نابێتەوە .ئاخر ئاشكرایە بینینی
ئاسیایی و ئەوروپی بۆ فۆڕم جیاوازن ،ئەمەش پرسیارێكی گرانە و شیروان خان
بەكراوەیی دەیهێڵێتەوە .بەاڵم الیەنێك جەختە :كەسی چاالكی نێو هونەر ،تەنانەت
هونەرمەندیش ،لەژێر كاریگەریی هونەری دەرەكیدایە و ئەویش پێی نازانێ یان دان
بەوەدا نانێ كە ئەو فۆڕمە هینی ئەو نییە.
شیروان خان هاوكات كێشەیەكی كرۆكیی هونەرمەندان دەهێنێتە نێوانەوە :كێشەی
پەیوەندی یان ڕاستتر ناپەیوەندی لە نێوان نەوەكاندا .كوردەكان لە ترادیسیۆنەوە
بەئاگابوونی نەوەییان نییە .بەاڵم شیروان خان ئاماژە بۆ نەوەكەی خۆی دەدات كە لە
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الی جۆرە بەئاگابوونێكی نەوەیی هاتە ئاراوە ،بێگومان بەبێئەوەی مێتۆدێكی خۆیی
بۆ كاركردن لەو بەئاگابوونە نەوەییەدا هەبووبێ .هێشتا ئەوە ڕوون نەبۆتەوە كە ئەو
نەوەیەی نەوەدەكان چۆن بوو .جگە لەمە ئەو نەوەیە نەیتوانی دیالۆگێك لەگەڵ
نەوەی هەشتاكان و حەفتاكاندا بهێنێتە گۆڕێ و بەڕێی ئەو دیالۆگەوە بتوانێ پوختتر
بائاگابوونی خۆی بۆ خوێندنەوەی جیاوازییەكان گۆڕان پێبدات .بەاڵم هۆكەی بە
تێڕوانینی شیروان خان دەگەڕێتەوە بۆ نەوەی هەشتاكان كە لە ناخییەوە بەئاگابوونی
نەوەیی نەبوو .ئاخر هەرچۆنێك بێ نەوەی نەوەدەكان هێندە كراوەیی هەبوو كە
دەرفەتی بۆ ڕەخساند بتوانێ لەتەك نەوەی پاش خۆیدا شێوەیەكی پەیوەندی دروست
بكات .بێگومان لە نێوان ئەو دوو نەوەیەشدا كێشەی دیالۆگ هەیە ،هۆی ئەمەش
بە تێڕوانینی شیروان خان لەوەدایە كە ،گەرچی نەوەی نەوەدەكان هەڵوێستێكی
بەبەرهەمی بەرانبەر بە «من» وەرگرت ،سەرباری ئەوە بۆ ئەو هێشتا هەر پرسیاری
شوناسی خۆیی و هونەری ساغ نەبوونەتەوە .هەمان كێشە نەوەكەی پاشا خۆیشی
دەگرێتەوە .بەاڵم هەر چۆنێك بێ ئەوان توانیویانە هەتا ئەمڕۆ درێژە بە هاوكارییە
هونەرییەكانیان بدەن ،لێرەشدا ئەوان لەكاتی كاركردنی هونەریدا هەوڵ دەدەن دیالۆگ
بهێننە گۆڕێ نەك لە ئەنجامی دانوستاندنەوە .لەم دیدەوە الیەنێك ئاشكرا دەبێ:
نەوەی حەفتا و هەشتاكان بە پەككەوتەیی ژیانە سادە و ناڕەخنەییەكەی خۆی بەڕێوە
دەبات.
بە تێڕوانینی ئاڤان سدیق هونەر لە دەرەوەی هەر مەبەستێكی دەرەكیدایە .هونەر
كایەیەكە بۆ خۆی ،ئەو خۆی مەبەیتی خۆیەتی .بێگومان ئەمە واتایەكی ئەوتۆ
ناگەیەنێ كە هونەر لە دەرەوەی ژیاندایە .هونەر دیوێكی ژیانە ،بەاڵم نەك وەك
دیوێكی ڕوون و ئاشكرا كە بە مرۆڤ بڵێ «ئەمە ڕاستە و ئەوە هەڵەیە» .ئاخر گەر
هەوڵ بدرێ هونەر وەك ڕۆڵێكی ڕێفۆڕمیستی وەربگرێ ،ئەوسا بەم هەولەی كارێك
ئەنجام دەدات كە ناچێتە چێوەی هونەرەوە.
ئاڤان سدیق مێژووی هونەری شێوەسازی لە عێراق وەك مێژوویەكی زۆر نوێ دەبینێ.
ئەم مێژووە لەو كاتەوە سەرچاوە دەگرێ ،كاتێك هونەرمەندانی عێراق لە سییەكاندا
دەڕۆن بۆ دەرەوەی عێراق و پاشان كە دەگەڕێنەوە« ،هەندێك شتی نوێ لەگەڵ
خۆیاندا دەهێننەوە» .بەاڵم پرسیار لێرەدا ئەوەیە كە داخۆ هونەرمەندی كوردی-
خۆرهەاڵتی بۆی هەبێ پشت بە هونەری ئەوروپی ببەستێ یان درێژەپێدەری هونەری
ئەوروپی بێ .ئەمە لە ڕوانگەی ئاڤان سدیق نەشیاو نییە ،هۆی ئەمەش ئاشكرایە:
419

گەر چێوەیەك تەنها سنوورێكی مرۆڤیی هەبێ ،ئەوا مرۆڤ زۆر چاك دەتوانێ لەسەر
مێژووی هونەری ئەوروپی كار بكات ،بەاڵم نەك بە شێوەی الساییكردنەوە ،بەڵكو
مرۆڤ دەتوانێ ئازادانە و بە تێپەڕاندن كار بە هەموو شیمانە هونەرییەكان بكات،
وەك بۆ نموونە ئیشی ڕیالیستی ،ڤیدیۆ-ئینستاالسیۆن یان ڕاوم-ئینستاالیۆن ،ڕەسم
بە شێوە ئەبستراكتەكەی یان ئێكسپرێسیۆنیستییەكەی (تەعبیرییەكەی) .بەاڵم
زەحمەتە مرۆڤ بتوانێ بەبێ ئاوەاڵكردنی خۆیەتی ،ئیشەكەی لە فۆڕمێكی نوێدا
ئەنجام بدات ،چونكە گرنگ لێرەدا ئیزافەكردنێكی نوێیە نەك درێژەپێدان .كەواتە
پێویستە تاك خۆی داببڕێ ،تاكو خۆی بگەیەنێتە ئاستێكی ئەوتۆ كە ئیتر ڕەخنەی
خودی خۆی پێ بێ ،ئەمەش لەو واتایەدا كە ئەو لە پێشینەی خۆی تێبگات.
كاوە جەالل :ئەزموونی ژیان بۆ هونەرمەند گرنگە .چۆن ئەم كێشەیە لە ڕوانگەی
خۆتەوە دەبینیت؟
گارا :من لەم حاڵەتەدا دەگەڕێمەوە بۆ ئەو كتێبە كۆنانە كە دەڵێن ژیان هونەرە
و هونەر ژیانە .پەیوەندیی هونەر بە ژیانەوە ئەوەیە كە لە یەكتری جیا ناكرێنەوە،
ئەوەش دەكەوێتە سەر هونەرمەند خۆی كە ئەزموون دەكات .من حەز ناكەم بڵێم
پێویستە هونەرمەند ئاوها یان ئاوها بێ .هونەرمەند تا هونەرمەند كەوتووە ،هونەریش
لە خودی هونەرمەند جیا نابێتەوە .ئەو لە هەر كوێ بێ ،هونەرمەندە ،ئەوەش
زەحمەتە كە ئەو خۆی بڕیاری لەسەر بدات .كارەكتەری هونەرمەند یەكێكە لە بەرهەمە
سەرەكییەكانی ئەو خۆی .ئەو كارەكتەرە كە هونەرمەند هەیەتی ،بەشێكی گرنگی
كارەكەی خۆی دروستی كردووە ،یان پەیوەندیی بە كارەكەی خۆیەوە هەیە.
كاوە جەالل :كێشەیەكی گرنگت هێنایە نێوانەوە :كارەكتەری هونەرمەند .دەتوانین
بڵێین هونەرمەند دەشێ داخراو یان كراوە بێ ،دەشێ زۆر خۆویستانە و یەكچاوی
دوای مەبەستەكانی خۆی بكەوێ ،هونەرمەند هەروەها دەشێ بەپێی كارەكتەری بۆ
نێوەندە كولتوورییە جیاوازەكان ،بۆ نموونە كولتوری خۆرئاوایی ،كراوە بێ .ئایا تۆ
چۆن ئەمە دەبینیت؟
گارا :بۆ من هونەرمەند مرۆڤێكە كە هەمیشە كراوەیە .من هونەرمەندی داخراو ناناسم.
كاوە جەالل :ئایا ئەمە جیاوازییەكە لە نێوان هونەر و ناهونەردا؟
گارا :نەخێر ،من لە هونەر و ناهونەر نادوێم ،من لە كارەكتەری هونەرمەند دەدوێم.
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هونەرمەند وەك هەموو مرۆڤێكی سێنس-ناسك (حەساس) ترسێكی وجودی هەیە،
بەاڵم ئەو هەمیشە كراوەیە :كراوەیە بۆ ئەزموونی نوێ ،بۆ مرۆڤی دیكە ،بۆ كارەكتەری
نوێ ،ئەو تەنانەت بۆ كارتێكەریی سروشت و ڕیالێتی (واقیع) لەسەر خودی خۆی،
لەسەر كارەكانی ،كراوەیە .ئەو كراوەیە .ئەمەیە كە ڕەهەندەكانی هونەرمەند فراوان
یان ئازاد دەكات .من هونەرمەندی داخراو ناناسم.
كاوە جەالل :لە كوردستان یان بە گشتی لە جیهانی ئیسالمیدا باس لە ترادیسیۆن و
مۆدێرنە دەكرێ .ئایا داهێنانی مۆدێرن لە كەسی تاك جیا دەبێتەوە؟ ئایا بۆ نموونە
كوڕێكی شاری سلێمانی ،كە كتومت كوڕی شارەكەی خۆیەتی ،دەتوانێ مۆدێرن بێ؟
گارا :بەڵێ ئەو دەتوانێ مۆدێرن بێ .گەرچی مۆدێرنە بە واتا ئەكادیمییەكەی
پرۆسەیەكە لەنێو كۆمەڵگای مەسیحیی خۆرئاوادا هاتۆتە گۆڕێ ،بەاڵم ئێمە لێرەدا
پەیوەست بەم پرسیارەوە دەتوانین باس لە ڕۆحی مۆدێرنە بكەین .ڕۆحی مۆدێرنە
چەمكێكە (تێگەیەكە) كە هینی من نییە ،بەڵكو كەسانی دی دۆزیویانەتەوە و كاریان
لەسەر كردووە؛ بەاڵم مەرج نییە مەسیحی یان جولەكەیی بێ ،بەڵكو زۆر دەشێ كەس
خۆی لە سروشتییەوە بەرانبەر مۆدێرنە پۆزەتیڤ بێ .جگە لەمە مۆدێرنە ڕەهەندی
ئازادی لە خۆ دەگرێ .لێرەوە ئەو كەسە دەتوانێ ،جا كوڕ بێ یان كچ ،لە كەركوك بێ
یان ڕیاز یان مەراكیش ،لە واڵتەكەی خۆیشیدا مۆدێرن بێ .بەاڵم دەبێ لێرەدا بزانین
مۆدێرن و مۆدێرنە دوو چەمكی جیاوازن لە یەكتری.
كاوە ج��ەالل :بەاڵم مۆدێرنبوونیش لە خودی كەس جیا نابێتەوە .كەس لەنێو
ترادیسیۆندا پێگەیشتووە ،پەروەردەیەكی ترادیسیۆنی كراوە ،كەواتە بۆ مۆدێرنبوون
پێویستیی بە پرۆسەیەكی خۆنوێكردنەوە هەیە ،ئەو بەدووی ئەمەدا دەتوانێ دیدێكی
گشتی بەرانبەر ترادیسیۆن گۆڕان پێبدات ،ژیانێكی مۆدێرن بەڕێوە بەرێ یان كاری
مۆدێرن بخاتەوە.
گارا :كرانەوە بۆ مۆدێرنە یان مۆدێرنبوون شتێكی دەستكرد نییە ،یان بڵێین ،كەسەكە
خۆی ئەو شتە بەزۆر دروست بكات .تۆ باسی كۆمەڵگای ترادیسیۆنی و مۆدێرن
دەكەیت ،ئەمە زۆر قسەی لەسەر دەكرێ ،بە تایبەتی لە كۆمەڵگاكانی دەرەوەی
مۆدێرنەدا .پرسیار لێرەدا ئەوەیە كە هەتا چ ڕادەیەك كەس خۆی هەست دەكات
كراوەیە بەرانبەر ژیانی مۆدێرن ،هەتا چ ڕادەیەك كراوەیە بۆ قبووڵكردنی ژیانی
مۆدێرن ،جا گەر تەنانەت ئەو خۆیشی لە كۆمەڵگایەكی زۆر ترادیسیۆنیدا بژی.
دەشێ بۆ نمونە كەسان هەبن شاز بن ،پەروەردەیەكی ترادیسیۆنی قبووڵ نەكەن،
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یان هەست بە نەگونجان بكەن لەگەڵ كۆمەڵگا ترادیسیۆنییەكەدا .ئەم دیاردەیە لە
كۆمەڵگا ئیسالمییەكاندا بەدی دەكرێ ،ئەمە لە مەودای تاكەكەسدا هەیە ،زۆر هەیە؛
ڕاستە لە كۆمەڵگای ترادیسیۆنیدا مێگەل هەیە ،ئەو خۆی كۆمەڵگای مێگەلە و
خەڵكەكە لەگەڵیدا دەڕۆن ،بەاڵم هەموو كات كەسان هەن كە لەو ترادیسیۆنە یاخی
بوون؛ ئیتر دەشێ كەس لێرەدا فۆڕمێكی هونەری بەو یاخیبوونەی بدات ،جا ئەمە لە
بواری هونەر یان ئەدەبدا بێ ،یان بە ژیانی ڕۆژانە و فۆڕمی خۆپۆشین ئەو فۆڕمەی
پێبدات .كەسەكە خۆی هەست دەكات هەتا چەند دڵسۆزە بۆ ئەو ڕەهەندە ڕاستگۆیە
كە لە ناخیدا هاتۆتە ئ��اراوە .ئینجا گەر ئەو ئێستا پەرەی پێبدات یان نەیدات،
ئەمەیان مەسەلەی هوشیارییە؛ ئەو دەتوانێ بە خوێندنەوە ،بە بینین و هتد ،توانای
پەرەپێدان ئاوەاڵ بكات .بێگومان سەختە گەر كەسێك مۆدێرن بێ یان ڕەهەندی
مۆدێرنی تێدا بێ ،لەنێو كۆمەڵگایەكی ترادیسیۆنیدا بژی ،بەاڵم ئەو جۆرە كەسانە
هەن .بە پێچەوانەشەوە دەبینین ،كە كەسانی زۆر ترادیسیۆنی لەنێو كۆمەڵگا مۆدێرنە
خۆرئاواییەكاندا هەن .ئەمانە خەون بە ژیانی ترادیسیۆنییەوە دەبینن.
كاوە جەالل :كەواتە كەس پێویستە بەئاگابوونی خودی خۆی هەبێ ،تاكو بتوانێ
بەسەر ئەو ناخەشدا بەرز ببێتەوە كە سەرەتا بەڕێی پەروەردەوە خودی كەسێتیی
ئەوی پێكەێناوە .ئایا هەر ئەوەندی لەنێو خودی كەسدا پرسیاری جیاواز سەریانهەڵدا،
سەرەتا پێویست نابێ ئەو هەوڵ بدات بە شێوەیەكی ڕەخنەیی بەسەر خودی خۆیدا
بچێتەوە؟
گارا :ئەوە دەكەوێتە سەر كەسەكە .من هەموو مرۆڤێك بە مۆدێرن و نامۆدێرن دیاری
ناكەم .مەبەستم لەوەیە كە مەرج نییە مۆدێرن پۆزەتیڤ بێ و نامۆدێرن نێگەتیڤ بێ.
مۆدێرن ئەوە نییە كە من هەمیشە بە پۆزەتیڤ بیبینم .ڕاستە ڕەهەندی یان توخمی
تاك یان تاكەكەس بۆ مۆدێرنە زۆر گرنگە ،بەاڵم تاك هەیە و تاك هەیە .جگە لەوە
مەرج نییە ئەو شێوازە كراوەیی بێ بۆ ڕۆحی مۆدێرنە ،دەشێ كەس كێشەی دیكەی
هەبێ ،دەشێ ئەو تاك بێ ،تەنیا بێ ،یان غەریب بێ .من وای دەبینم ،ئەوە سەرەتا
هەستكردنە بە مۆدێرنە ،پاشان ڕادەی كاركردنە لە خۆیدا ،تاكو بتوانێ زۆرتر بكەوێتە
دوای ئەو هوشیارییەی یان ئەو حاڵەتانەی كە ئەو خۆی هەستیان پێدەكات؛ ئەوە
جوانە ،گەر ئەو ڕاستگۆ بێ لەگەڵ خۆیدا و كاری بۆ بكات ،مستوماڵی بكات (صقلی
بكات) تاكو دەگاتە ئەنجامێك یان ناگات.
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كاوە جەالل :تێڕوانینێك ئەوەیە ،كە مۆدێرنە لە فۆڕم جیا نابێتەوە .ئایا لەم حاڵەتەدا،
كە باس لە كێشەی فۆڕم دەكەین ،دەشێ فۆڕم وەك هەڵهاتنی ئیدێ بەنێو كەرەسەدا
ببینین ،وەك چۆن بۆ نموونە ئەڕیستۆتێلیس دیاریی دەكات ،یان فۆڕم سووك و
ئاسان شێوەیە؟
گارا :بێگومان! فۆڕم بە كوردی واتای شێوە دەگەیەنێ ،یان بە عەرەبی واتای «شكل»
دەگەیەنێ .من شارەزای ئەڕیستۆتێلیس نیم ،بۆ من ئەزموونی خۆم گرنگە .فۆڕم
شێوەیە ،ئەمەش نەك (تەنها) بە واتا زمانەوانییەكەی ،بەڵكو بە واتا كانتییەكەشی.
فۆڕم ناشێ هەرگیز پشتگوێ بخرێ .هەروەها فۆڕم دەشێ ناوەڕۆك بێ .بێگومان
زەحمەتە بڵێین ناوەڕۆك فۆڕمە ،بەاڵم دەشێ فۆڕم ناوەڕۆك بێ .فۆڕم لە هونەری
شێوەكاریدا زۆر گرنگە ،هەر بۆیە ئەم هونەرە ناو دەنرێ هونەری شێوەكاری ،واتا
مامەڵەكردن لەگەڵ فۆڕمدا .زۆر سەختە لە هونەری شێوەكاریدا قوربانی بە فۆڕم
بدرێ؛ ناوەڕۆك شتێكی دیكەیە ،ئەمە دەكرێ بە شێوەیەكی دیكە دانوستانی لەسەر
بكەین :ناوەڕۆكی كارەكان چۆنە و چۆن نییە ،بەاڵم لە هونەری شێوەكاریدا فۆڕم بە
ڕادەی یەكەم دێت.
شێوە ئەو حاڵەتە گشتییەیە كە یەكسەر لە یەكەم چركەساتدا بەر چاو دەكەوێ.
شێوە زوو دەبینرێ یان زوو هەستی پێدەكرێ .ئەوە یەكەم جار شێوەیە كە كاریگەری
دەنوێنێ ،پاشان دوای ئەمە ناوەڕۆك دێت .ئەمەش دەشێ شێوەی ڕەنگ ،شێوەی
هێڵ ،شێوەی فەزا ،شێوەی گشتیی كارە هونەرییەكە بێت ،پاشان ناوەڕۆك دێت.
پاشان كەسەكە دەتوانێ بە هوشیارییەوە ،بە هۆشییەوە ،بە بینینەوە (من باس لە
بینینی چاو ناكەم ،باس لە بینینی ئەقڵ دەكەم) لە ناوەڕۆكدا قووڵ ببێتەوە ،ئەو
لەوانەیە نەتوانێ پێی بگات ،لەوانەیە بگات بە حاڵەتێك بڵێ« :لێی تێگەیشتم»،
بەاڵم ئەمە زەحمەتە ،سەختە ،بە تایبەتی لە حاڵەتی هونەری شێوەكاری یان موزیكدا.
كاوە جەالل :ئێمە دەتوانین ساغكردنەوەیەك دابین بكەین :كاری هونەریی مەزن خۆی
خۆی لە ژیاندا دەهێڵێتەوە .لەم ڕوانگەیەوە مەسەلەكە چیدی ئەوە نییە كە مرۆڤ
بتوانێ بە كردنەوەی مۆزەخانەی هونەری هەنگاو بنێ بۆ مەزنیدان بە هونەر.
گارا :سەرەتا من ناڵێم چ كارێكی هونەری مەزنە و چ كارێكی هونەری مەزن نییە .من
ئەوەندە متمانەم بە مێژووی هونەر نییە .ئەمڕۆ هەندێك كاری هونەری هەن چوونەتە
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مێژووەوە .بەاڵم ئەو كارانەی ئەمڕۆ دەكرێن ،زەحمەتە لەبارەیان بگوترێ كە گوایە
هەندێكیان مەزنن و هەندێكی دیكەیان ئەوها نین .پاشان حوكمدان لە هونەردا یەكێكە
لە هەرە هەڵە گەورەكان .بە نیسبەت مۆزەخانە و كاری هونەرییەوە من بڕوام وایە
كە هەمیشە ناوەڕۆك شێوە بۆ خۆی دروست دەكات ،لە بواری هونەری شێوەكاریدا
پێویستە جارێ هونەر هاتبێتە ئاراوە ،خەماڵ بێ ،دانوستانی لەسەر كرابێ ،هونەرەكە
پرسیاری دروست كردبێ ،پرسیار لەسەر هونەرەكە هەبێ ،كاری تیۆریانەی زۆری
تێدا كرابێ ،ئەو كاتە هوشیاریی كولتوورەكە دەتوانێ مۆزەخانە دروست بكات ،بۆ
ئەوەی ئەو كارە هونەریانە لە خۆ بگرێ .بەاڵم هەڵەیەكی گەورە دەبێ ،گەر پێش
هاتنەئارای هونەر و دانوستاندن لەسەر هونەر ،ساختمانی مۆزەخانە دروست بكرێ،
چونكە نەشیاوە هونەر دروست بكرێ ،نەشیاوە هونەر بەبێ دانوستانكردن لەسەر
هونەر بێتە ئاراوە .كولتوورێك كە نەتوانێ دانوستاندن لەسەر هونەر بهێنێتە گۆڕێ،
بۆی نییە مۆزەخانە دروست بكات .كولتوورێك نەتوانێ پرسیارە هەرە ڕاستەقینەكان،
هەرە گرنگەكان ،لە هونەرمەند بكات ،ناتوانێ مۆزەخانە دروست بكات ،ئەگەر
دروستیشی كرد ،ئەوا كارێكی هەڵەی ك��ردووە .كاری هونەری یان هونەرێك كە
نەتوانێ جەماوەرێك بۆ خۆی دروست بكات ،یان نەتوانێ پرسیارێك بخوڵقێنێ ،چەند
دانوستاندنێك بهێنێتە گۆڕێ ،بۆی نییە بچێتە مۆزەخانەوە .كێشەی مۆزەخانە زۆر
گرنگە ،خۆرئاوا ئەزموونی تێیدا هەیە .ڕەنگە هەندێك دەوڵەتی خۆرهەاڵتیش هەبن
ئەزموونیان بۆ مۆزەخانە ،بۆ هەندێك لەو كارانە ،هەبێ كە چوونەتە مێژووەوە،
وەك مۆزەخانەی كارە هونەرییە مێسۆپۆتامییەكان ،جا بابلی یان ئاسوری بن ،یان
مۆزەخانەی كارە هونەرییە فیرعەونییەكان .ئەمە ئاساییە .بەاڵم مەبەستی من هونەری
نوێیە ،ئەو بوارەش كە من كاری تێدا دەكەم ،هونەری نوێیە ،یان هونەری هاوچەرخە.
من ئەمە دووپات و سێپات دەكەمەوە ،بەبێ دانوستاندنی گەورە ،بەرفراوان و قووڵ،
دانوستاندنێك كە بە زمانی ئەدەبی و كولتووری ئەنجام نەدرێ ،بەڵكو بە زمانی
هونەری شێوەكاری ،چوونی ئەو هونەرە بۆ نێو ساختمانی مۆزەخانە هەڵەیە.
كاوە جەالل :كەواتە گەر ئێستا ئەم پرسیارە بە كولتووری كوردییەوە پابەند بكەین،
ئەوا دەتوانین بڵێین ،كە لەبەر ئەوەی كوردەكان دانوستاندنیان لەو بوارانەدا زۆر كەمە،
ئەویش چونكە زمانی هونەری هێشتا دروست نەبووە ،زانای جیاوازی لێتوێژەرەوەی
بابەتە هونەرییەكان نییە ،جا لە زانكۆ بێ یان وەك كاری كەسانی لێتوێژەرەوەی
سەرخۆ بەربخرێ ،ئەوا لێرەدا بەو حاڵەتە دەگەین ،كە لێتوێژینەوە و خەریكبوون
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بە بابەتە هونەرییەكانەوە كەموكورتییان هەیە لە بواری زانستی هونەریدا ،هەروەها
كەموكورتی هەیە لە تیۆریزەكردن لە بواری هونەریدا ،بۆیە گەر بە كوردی لەسەر زۆر
كێشەی هونەری بدوێین ،ئەوسا دۆش دادەمێنین بۆ تێگە بناغەییەكانی هونەر .ڕای
تۆ سەبارەت بەمە چییە؟
گارا :من بەگشتی كولتوورناس نیم ،هەروەها من شارەزاییم لە كولتووری كوردیدا
كەمە ،بەاڵم هەندێك لەو نووسینانەی لەسەر هونەر دەیانخوێنمەوە ،بەگشتی سەیرن؛
ئەوانەی هونەرمەندە شێوەكارەكان خۆیان دەیان نووسن ،تا ڕادەیەك دەشێ زانستیان
تێدا بێ .بەاڵم كێشەیەك بەتایبەتی لە نووسینی شاعیر و نووسەرە كوردەكاندا
هەیە ،كە من هەروەها بەگشتی لە كولتووری ئیسالمیدا تێبینیی دەكەم .مەبەستم
لە نووسینە لەبارەی هونەری شێوەكاری .من ئەمە وەك كێشەیەك دەبینم .هەر
نووسینێك لەبارەی هونەری شێوەكاری بنووسرێ ،بەبێ ئەوەی كەسەكە لەتەك كارە
هونەرییەكەدا ژیابێ ،نووسینێكی هەڵەیە ،پاشان تێكەاڵوكردنی نووسین یان تێكستی
ئەدەبی لەگەڵ تێكستی هونەری شێوەكاریدا كێشە دەخاتەوە .ئەو نووسینانە كە من
لە ڕۆژنامە و گۆڤارەكاندا ،یان تەنانەت لە كتێبدا ،دەیان بینم ،بە زاراوەی ئەدەبی
لەسەر هونەری شێوەكاری نووسراون ،بەاڵم هەڵەن ،چونكە هونەری شێوەكاری
هونەرێكە كە واژەی تایبەتمەندی خۆی هەیە و ئەو واژانە مامەڵە لەتەك خودی
هونەری شێوەكاریدا دەكەن .هەتا ئەم چركەساتە ،كە من قسە دەكەم ،ئەم زمانەم
بەدی نەكردووە .خۆرئاوا ئەم زمانەی هەیە و بەم زمانەش لەبارەی هونەری شێوەكاری
دەنووسێ.
كاوە جەالل :هۆی ئەمە لە چیدایە؟
گارا :لەوەدایە كە كولتووری خۆرهەاڵتی ،بێگومان بە كوردیشەوە ،ئیسالمییە یان
لەژێر كاریگەریی ئیسالمدایە .ئاینی ئیسالم ئەدەبێكی مەزنی هێناوەتە ئاراوە ،بەاڵم
هونەرێكی شێوەكاریی مەزنی نەهێناوەتە ئاراوە .من لێرەدا ڕەخنە لە ئیسالم ناگرم،
بەاڵم دەشێ دیراسەی ئیسالم سەرلەنوێ بكرێتەوە ،دەشێ زانایانی قورئان یان ئیسالم
بەگشتی هەبن ،كە چەند جارە بە قورئان و تێكستە ئاینییەكاندا بچنەوە و تێڕوانینی
نوێ هەڵبهێنجن ،ڕەنگە لێرەوە بشێ ئێستێتیكێكی ئیسالمی بینا بكرێ؛ ڕەنگە ئەمە
بتوانێ زمانەكەی بگۆڕێ .من ڕێز لەو نووسەرانە دەگرم كە خۆیان هێندە لە هونەری
شێوەكاری هەڵناقورتێنن ،چونكە دەزانن كە هونەری شێوەكاری زمانی تایبەتمەندی
خۆی هەیە .من ڕێز لەو نووسەرانەش دەگرم كە هەوڵ دەدەن لە هونەرمەندی شێوەكار
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و جیهانەكەی نزیك بكەونەوە.
كاوە جەالل :ڕات چییە سەبارەت بەو تێڕوانینە كە دەڵێ لە نێوان فەلسەفە و هونەردا
خزمایەتی هەیە؟
گارا :بێگومان خزمایەتی هەیە ،چونكە هونەری ئەمڕۆ هونەری سەردەمی فیرعەونەكان
نییە ،بەڵكو هونەری ئێستایە ،ئەمەش بە واتای هونەرێكی ئاڵۆزە .ئەقڵێكی فەلسەفی
تا ڕادەیەك دەتوانێ كار لە هونەردا بكات ،دەتوانین بڵێین ،دەشێ هونەرمەندی
شێوەكار فەیلەسوف بێ و بە پێچەوانەشەوە .سنوورەكان لە نێوان هونەری شێوەكاری
و فەلسەفەدا هێندە ڕەق نین .من بێگومان لێرەدا بەزۆریی باسی فەلسەفەی خۆرئاوا
دەكەم .فەلسەفەیەك كە پەیوەندیی بە هونەرەوە هەبێ ،فەلسەفەیەكە كە هەتا
ڕادەیەك ئاشنایە بە وێنە؛ هەروەها هونەرمەندی شێوەكاری خۆرئاواش زۆر پەیوەندیی
بە تێكستی فەلسەفییەوە كردووە ،واتا بە ڕۆشنبیرییەكەوە كە ئەو خۆی تێیدا ژیاوە
و لەگەڵیدا هونەرەكەی پێشخستووە.
كاوە جەالل :زۆر جار لە كوردستان كێشەیەك لە بەردەمماندا زیت دەبێتەوە:
كێشەی ڕاستگۆیی لە داهێنانی هونەریدا ،بەاڵم بەزۆریی كێشەی ناڕاستگۆیی هەیە،
ناڕاستگۆیش دەشێ بچێتە نێو قاڵبی هەوڵدان بۆ خۆجێكردنەوە لەنێو پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتیی و سیاسییەكاندا.
گارا :یەكێك لە فاكتەرە هەرە گرنگەكان بۆ كاركردن لە هونەردا ،یان بۆ ژیان لە
هونەردا ،بریتییە لە ئازادی ،واتا ئازادیی قسەكردن ،ئازادیی پرسیار و وەاڵم .ناشێ
هونەر لە ئازادی جیا بكرێتەوە ،بەاڵم دەشێ لە هەندێك شت جیا بكرێتەوە ،بۆ نموونە
لە ئایدیۆلۆجیا ،لە سیاسەت ،لە ڕەوشت ،بەاڵم ناكرێ لە ئازادی جیا بكرێتەوە.
سەبارەت بە كێشەی هونەرمەندی ڕاستگۆ و ناڕاستگۆ دەڵێم ،ئەمە كێشەیەكە لە
هەموو كۆمەڵگاكاندا هەیە ،بەاڵم ئەمە لە كۆمەڵگا خۆرئاواییەكاندا كەمترە ،چونكە چ
هونەرمەند و چ بوارە هونەرییەكە بەگشتی شارەزان ،دەتوانن ئەو شتانە تا ڕادەیەك
جیا بكەنەوە ،بەاڵم لە كۆمەڵگایەكدا كە تا ڕادەیەك بە هونەری شێوەكاری نامۆ بێ،
دەشێ كەس بتوانێ كارە ناهونەرییەكانی خۆی وەك هونەر ساغ بكاتەوە .گەر كەسێك
الفی هونەری تازە لێبدات یان شتی لەم چەشنە ،ئەوا ئەگەر بێت و ڕۆشنبیرییەكی
ئازاد نەبێت كە ئەو ناڕاستگۆیە لێی بترسێ ،ئیتر ئەو كارەكەی خۆی دەكات .بەاڵم
پرسیار سەبارەت بەوە كە هەتا چەند كەسێك هونەرمەندە ،ئەمە دەكەوێتە سەر
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خودی كەسەكە ،یان با بێمەوە سەر كێشەی كارەكتەر :تا چەند كەسەكە هونەرمەندە
یان هونەرمەند نییە .گەر كەسەكە هونەرمەند بێ ،ئیتر ترسی نییە ،پێویستیی بەو
ناڕاستگۆییە نییە ،بۆ نموونە پێویستیی بەوە نییە كە خۆی بە هەندێك بابەتی سیاسی
یان نەتەوایەتی یان كۆمەاڵیەتییەوە هەڵبواسێ ،تاكو بە ئەنجام بگات .هونەرمەند
لەگەڵ خۆیدا ،لەگەڵ هونەرەكەیدا ،ڕاستگۆیە ،ئەو لەگەڵ خێزانەكەیدا ،هاوسەرەكەیدا،
ژیانێكی هاوسەنگ دەژی ،كە پڕە لە جوانی و ئازادی ،پڕە لە بەرهەمی جوان و ئازاد.
ئەمڕۆ مرۆڤ چەمكی (تێگەی) ئێستێتیك لە كۆمەڵگا عەرەبی ئیسالمییەكاندا ،لە
كۆمەڵگای كوردی ئیسالمیدا ،دەبیستێ یان دەخوێنێتەوە .زۆر كەس واژەی ئێستێتیك
بەكار دەهێنن .بەاڵم پرسیارەكە ئەوەیە كە ئایا ئەو كەسانە بە ڕاستی تا ڕادەیەك
لە ئێستێتیك تێگەیشتوون و خۆیان تا ڕادەیەك ژیانێكی ئێستێتیكییانەیان هەیە؟
ئەمانە هەموو پرسیارن .بەاڵم خۆهەڵواسین زۆرە ،بەتایبەتی لە كوردستاندا كەسان
هەن كە خۆیان بە ڕووداوی گەورەوە هەڵدەواسن ،وەك بۆ نموونە ڕووداوی هەڵەبجە
یان ئەنفال یان بابەتی شەهید .من لێرەدا حوكم بەسەر هیچ كارێكی هونەریدا نادەم،
بەاڵم ئاشكرایە كە هونەرمەند هەیە و خۆی بەو ڕووداوان��ەوە هەڵدەواسێ ،چونكە
دەیەوێ جێگەی خۆی لەنێو كۆمەڵگادا بكاتەوە یان دەیەوێ بگات بە پایە و مەقام،
یان بە ناو .بەاڵم ئەمەش بێگومان دەكەوێتە سەر هونەرمەندەكە .من ناڵێم گشت
ئەو كارانەی لەبارەی هەڵەبجە و ئەنفال دەكرێن ،ڕاستگۆن یان ڕاستگۆ نین ،بەاڵم
ئەم جۆرە كارانە بە تایبەتی لەو جۆرە كۆمەڵگایانەدا هەن كە ڕووداوی تراژیدی ڕوو
دەدات ،وەك لە الی كوردەكان هەڵەبجە و ئەنفال .بەاڵم لە هونەری ڕەسەندا ،لەپاڵ
فۆڕمدا ،هەرگیز پرۆسە هونەرییەكە ،كارەكتەرە هونەرییەكە ،گرنگی لە دەست نادەن.
كاتێك پەیكەرێكی مامە ڕیشە یان شەهیدێكی دیكەی كوردستان دەكرێ و دەخرێتە
بەر چاوی بینەر ،ئەوا پرسیار لێرەدا ئەوەیە ،كە ئایا بینەر شەهیدێكی كوردستان
یان كارێكی هونەری دەبینێ؟ پەیوەست بەمەوە دەڵێم كە هونەر هەتا ئەمڕۆ لە
كوردستان نەچۆتە نێو دانوستاندنەوە ،یان دانوستاندن و پرسیاری نەهێناوەتە ئاراوە،
پرسیاری گەورە و پوخت لە هونەردا یەكجار كەمن .بەاڵم كەی ئەم پرسیارانە دروست
بوون ،ئەو كاتە دەروازە بۆ تێگەیشتن لە هونەر دەكرێتەوە ،بینەری ساغ دروست
دەبێ ،ئەوسا ئەنجامەكەشی دەبێ بەهۆی دروستبوونی كولتوورێكی ساغ .من ڕێزی
كولتووری خۆرئاوا دەگرم ،بەاڵم من سەر بەخۆرئاوا نیم؛ من لێی دەژیم ،بەاڵم ڕێزم
هەیە بۆ ئینجازەكانیان كە پەیوەندییەكی زۆریان بە ئازادی و زانستەوە هەیە.
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كاوە جەالل :گەل ژیانی خۆی داوەتە دەست فرەخۆری ،هەڵپەڕكێ ،ئینجا كەسانێكی
فرە كە لە بواری كولتووردا كار دەكەن ،پابەندی دەسەاڵتدارانن ،لە بواری دەسەاڵتداریدا
دەبینین كە كتومت سیاسەتی نێو دیوەخان پیادە دەكرێ ،ئەمەش تەنانەت لە
ژووری سەرۆكەكان ،پارێزگارەكان یان بەرپرسانی حیزبدا ،هەروەها واڵتەكە ئەوەندە
داخراوە ،كە مرۆڤ بەزۆریی بە شێوەیەكی تەزویركراو بەر كولتووری دراوسێكانی
دەك��ەوێ ،خەڵكی بەگشتی شارەزاییان تەنانەت لە زمانەكەی یان دیالێكتەكەی
خۆیاندا كەمە ،بەڵێ تەنانەت زۆرینەی ئەكادیمییەكانیان بە دەگمەن زمانێكی بێگانە
شارەزان ،دەتوانین ئەم لیستەی بەدپەیوەندییەكان پتر درێژە پێبدەین ،بە هەر حاڵ،
هۆی سەرجەمی ئەمە تەنها بۆ كایەی سیاسی ناگەڕێتەوە ،بەڵكو بۆ مێنتالیتێی
خەڵكەكەش كە ناتوانن ئەقڵییەتێكی ڕەخنەیی بهێنێتە ئاراوە ،بە پێچەوانەوە هێشتا
هەر لەنێو ئەقڵییەت و چێژی جوتیاریدا وشكهەڵهاتوون و ژیان زۆر بە سادەیی بەڕێوە
دەبەن ،جا گەر تەنانەت خاوەنی شێڤرۆلێت و خانووی سێ نهۆمی بن و هەموو ڕۆژێك
گۆشت و برنجی چەور بخۆن؛ بەڵێ لە واڵتی كوردەكاندا تەنانەت ئەدەبەكەی خۆیان
ناخوێنرێتەوە!
گارا :پەیوەست بە سەرجەم ئەم كێشەیەوە دەڵێم :ئەوەی بە الی منەوە گرنگە ،تاكە
كەسە ،جا كەسی تاكی ئاسایی بێ یان هونەرمەند .زەحمەتە من چەمكی بەكۆمەڵ
بۆ قسەكردن لەسەر هونەر بەكاربهێنم .من ناتوانم بڵێم ،هونەرمەندی كورد بەگشتی
ئاوهایە ،یان ئیسالم بەگشتی ئاوهایە و خۆرئاوا ئاوهایە ،من دەتوانم بڵێم« :ئەم
هونەرمەندە» ،بۆ نموونە ئەحمەد ،محەمەد ،ئازاد ،ئاوهایە یان كارەكانی ئاوهان.
پرسیاری دیوەخان كە لە كوردستان لە ژووری مەسئولەكان یان وەزیرەكان دەبینرێ،
ئەمە حاڵەتێكە كە هونەرمەند دەتوانێ بیكات بە كاری هونەری .كە من لێرەدا باسی
كاری هونەری دەكەم ،ئەوا تەنها لە ڕەسم و پەیكەر و هێڵكاری نادوێم ،بەڵكو باسی
فیلم و پێرفۆڕمانسیش دەكەم ،یان دەشێ تێكستێك بێ ،كە شێوەكاری بێ نەك
ئەدەبی .ئەمە دەشێ .هەروەها كاری هونەری شێوەكاری هەیە كە زۆرتر لە ئەدەبەوە
نزیكە نەك لە هونەری شێوەكارییەوە .زەحمەتە هونەرمەند بتوانێ واقیع بگۆڕێ،
بەاڵم هونەرمەند لەگەڵ واقیعدا دەژی ،ئەو كار دەكات بەپێی كارتێكردنی ڕووداوەكانی
ژیانی ڕۆژانە ،بەپێی هوشیاریی خۆی ،بەپێی هەستی خۆی بۆ شتەكان .هونەرمەند
هەیە كە كارەكانی هەمیشە ڕەهەندی ڕەخنەیی لە خۆ دەگرن ،هونەرمەندیش هەیە
كە تەنیا كاری جوانی دەكات ،ڕاڤەی شتەكان دەكات؛ ئەمانە حاڵەتی جیاوازن،
نازانم چییان ناو بنێم :تەقلیدی ،كۆمەاڵیەتی ،دینی! من خۆم بە المەوە سەیرە كە
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چۆن مەسئولەكان لە هۆڵێكی گەورەدا دادەنیشن ،زەالمێك یان دوان لەتەكیانەوەن
 ...من لە ڕوانگەی هونەری شێوەكارییەوە دەدوێم .ئەو كەسانە كە بەو چەشنە لە
دیوەخان دادەنیشن ،ئەم دانیشتنەیان شێوەیەكی چاالك بۆ دیالۆگ دروست ناكات،
تەنیا سەركردەكە یان وەزیرەكە ،كەسێكی ئەمالی یان ئەوالی ،دانیشتوون و قسە
دەكەن .ئەمە دەشێ هونەرمەندی شێوەكار وەك فیلمێك نیشانی بدات ،وەك فیلمێكی
شێوەكاری ،بیكاتە كارێكی ڕەخنەیی ،ئەمە شتێكە كە هونەرمەندێك یان نووسەری
هۆنراوە یان چیرۆك دەتوانێ بەكاری بهێنێ .من بە پێویستی دەزانم تا ڕادەیەك
جیاوازی لە نێوان دیاردە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان لە الیەك و كاری هونەری لە
الیەكی دی بكەین .كۆمەڵێك دیاردە هەن ،كۆمەڵێك ڕووداو هەن كە سیاسین یان
كۆمەاڵیەتین .هونەرمەند كار دەكات ،ئەو بە كارەكەی لەنێو كۆمەڵدا كاریگەر دەبێ،
ئەو كارەش ئەنجامی هوشیاریی خۆیەتی ،ئەنجامی ئەزموون و تەكنیكی خۆیەتی .ئیتر
چ ڕووداوێك ،چ كارەساتێك زیاتر كاری تێبكات ،ئەوە زۆرتر دەیبزوێنێ ،ئەمەش لە
هونەرمەندێكەوە بۆ هونەرمەندێكی دیكە دەگۆڕدرێ .هونەرمەند هەیە وەك ئەوەی لە
خۆرئاوادا هەیە ،هونەرمەندیش هەیە كە هونەرمەندی نیشتمانە و ڕەسمی دیوەخان
و پاشا و لەم جۆرانە دەكات بەبێئەوەی ڕەهەندی ڕەخنەیی هەبێ ،هونەرمەندیش
هەیە كە لەگەڵ حاڵەتەكانی خۆیدا زیاتر ژیاوە و زاتی خۆی بەالوە گرنگە؛ من
بێگومان لەگەڵ ئەمەیاندام ،بەاڵم هونەرمەندیش هەیە كە هەست بەمە ناكات ،ئیتر
ئەمە لە كۆمەڵگایەكی كوردی یان عەرەبیدا بێ .ئەم جیاوازیانە هەن .بەاڵم لێرەدا
پرسیارەكە ئەوەیە كە چ كارێك زیاتر لە ڕۆحی هونەرەوە نزیكە .ئەوەی گرنگە زاتی
هونەرمەندەكەیە ،یان گونجاویی هونەرمەندەكە لەگەڵ ئەو كارەدا كە ئەو دەیكات ،یان
پرسیار ئەوەیە ،تا چ ڕادەیەك ڕووداوەكە كە ئەو دەیبینێ ،كاری تێدەكات.
كاوە جەالل :بە ڕای تۆ هۆی چییە كە خۆرهەاڵت ئەوەندە پابەندی ئەو ناوەڕۆكە یان
ئاڕاستە هونەری و ئەدەبییانەی خۆرئاوایە كە دەمێكە بوون بە فێرگە ،بۆ نموونە
ڕۆمانتیك ،سیمبۆلیزم یان ئێكسپرەسیۆنیزم؟ ئایا ئەمە لە هەژاریی هزرەوە دێ ،لە
پابەندبوون بە ترادیسیۆنەوە؟
گارا :بێگومان ئەمە لە فوگرەوە (هەژارییەوە) دێ ،ئەمە لە هەژاریی كولتووری و
هونەرییەوە دێ ،بە واتایەكی دی لە دواكەوتووییەوە دێ .ئاشكرایە خۆرئاوا جێی
لەدایكبوونی ژمارەیەك ستیل و فێرگەی هونەریی مەزنە ،بەاڵم زەروورە ئەو فێرگانەی
هێناوەتە ئاراوە ،یان دەشێ بڵێین دەربڕینی موعاناتێك بوون یان تەنانەت بەبێ
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موعانات هاتوونەتە ئاراوە .كۆمەڵێك كاری هۆشمەندانە ئەو شێواز و فێرگانەی
هێناوەتە ئاراوە نەك لە خۆوە دروست بووبن .جوان نییە گەر هونەرمەندێكی دەرەوەی
ئەو كولتوورە بێت السایی ئەو شێواز و فێرگانە بكاتەوە .بێگومان دەشێ كەسەكە
ئەو شێوازە بەكار بهێنێ ،بەاڵم پێویستە خۆیشی دان بەوەدا بنێ كە ئەو شێوازەی
بەكار هێناوە .لێرەدا هونەرمەندبوون حاڵەتێكی جوانە ،حاڵەتێكە كە چێژێكی گەورە
بە كەسەكە دەدات .بەاڵم خۆهەڵواسین بە هونەرەوە ،یان بڵێم ئەنجامدانی كاری
هونەری لەژێر ناوی ئەو فێرگە هونەرییە خۆرئاواییانەدا كارێكە كە زەحمەتە هونەری
پێبگوترێ ،چونكە هونەر بە واتای داهێنان ،هونەر دووپاتكردنەوە نییە .پرسیار
ئەوەیە كە هەتا چەند داهێنان لەو كارەدا هەیە؛ مەرج نییە كەسەكە شارەزاییەكی
چاكی لە بەكارهێنانی ڕەنگ و خەت و توخمە ئەكادیمییەكاندا هەبێ ،نەخێر ئەمە
مەرج نییە؛ هونەرمەندبوون حاڵەتێكە كە پەیوەندیی بە كارەكتەری هونەرمەندەكەوە
هەیە ،ئەمە لە هونەرمەندەكەدایە كە شتەكان بە ئامرازەكانی ڕەنگ و شێوە ،هێڵ
و ماتەریال دەردەبڕێ ،هەروەها دەرككردنەكانی خۆی ،هەست و هوشیاریی خۆیی
ئەو بە ئەزموونێكی خەمڵێنراوەوە گرنگن .لە كولتووری ئیسالمیدا ،بە عەرەبی و
كوردیشەوە ،كێشەكە ئەوەیە كە مامەڵەكردنی هونەرمەندان لەگەڵ خۆرئاوادا بە
چەشنێكە كە ئەوان شتەكان نابینن یان لەتەكیاندا ناژین و پاشان لە ئەنجامی ئەم
بینین و لەتەكژیانەدا شتێكی تایبەتمەند بە خۆیان بهێننە ئاراوە .ئەمەیان بێگومان
كارێكی باشە ،بەاڵم السایی بەڕاستی كێشەیە ،هەروەها نەبوونی تیۆری كێشەیە،
مەبەستم لەوەیە ،ئەو هەموو كارە هونەرییە وەك پەیكەر یان تابلۆ هەن ،بەاڵم بە هیچ
شێوەیەك دانوستاندنێك یان تیۆرییەك یان فەلسەفەیەك نییە كە ساغی بكاتەوە،
كارێك هونەری ڕەسەنە و السایی نییە.
بەاڵم پرسیارێكی دیكەش هەیە :گەر ئێمە بەگشتی باسی مۆدێرنە بكەین ،ئەوا دەكرێ
هەموو كارێكی هونەری بەراورد بكرێ بە شاكارەكانی خۆرئاوا ،بەاڵم پێویستیشە تا
ڕادەیەك پێی بەراورد بكرێ ،چونكە كۆمەڵێك كاری هونەری هەن كە لە خۆرئاوا
ئەنجام دراون و تەجاوز كراون ،وەك ڕیالیزم ،ئیمپرەسیۆنیزم یان ئێكسپرەسیۆنیزمی
ئەڵمانی ،یان هەندێك لەو كارانە كە لە ترادیسیۆنی سوریالیزمەوە دروست دەكرێن.
بەاڵم كەسێك تابلۆیەك بكات كە حەفتا ساڵ لەمەوبەر هونەرمەندێكی خۆرئاوایی
كردوویەتی ،ئەمە كارێكە كە پێویست نییە .ئەم شتە لە واڵتە عەرەبییەكاندا یان واڵتە
ئیسالمییەكاندا باوە .لە 1970كاندا گرووپێك یان ناوێكی وەك «االنگباعیون العرب»
دەردەك��ەوێ ،یان ئینتیباعیە كوردەكان یان ئێكسپرەسیۆنیستە كوردەكان ،ئەمە
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سەیرە .ئێمە پێویستە لەم حاڵەتەدا پرسیاری ئەوە بكەین كە ئیمپرەسیۆنیزم چییە،
كاتی ئیمپرەسیۆنیزم چییە ،یان داخۆ ئەو گرووپە گرووپێكی ئیمپرەسیۆنیستیی نوێ
بێ یان ئەو ئیمپرەسیۆنیزمەیە كە مۆنێ هێنایە ئاراوە ،یان ئێكسپرەسیۆنیزمێكی نوێیە
كە تایبەتمەندیی خۆی هەیە .لێرەدا ئاساییە واژەی ئێكسپرەسیۆنیزم بەكاربهێنرێ.
قسەكردن لەسەر مۆدێرنە بەگشتی جۆرێكە ،قسەكردنیش لەسەر كاری هونەری
جۆرێكی دیكەیە .من بێگومان ناتوانم لێرەدا هیچ مەرجێك دابنێم ،بڵێم دەبێ ئاوها
یان ئاوها بێ .یەكێك لەو وشانەی سەغڵتم دەكات ،وشەی «دەبێ»یە ،هەروەك چۆن
دەگوترێ« :دەبێ هونەرمەند ئاوها بێ» .ئەمە بەڕاستی كەسێك نایڵێت كە هونەری
خۆش بوێ یان پەیوەندیی ئازادی لەگەڵ هونەردا هەبێ .گەر ئەم وشەیە لە دەمی
من دەربچێ ،ئەوا هەموو ڕەخنەیەك قبووڵ دەكەم .ئەم دەربڕینە ئازادی دەكوژێ.
هونەر پەیوەندیی بە ئازادییەوە هەیە ،پێویستە كەسەكە ئازاد بێ .پرسیار ئەوەیە،
ئایا ئەو دەبینێ یان نا ،یان مامەڵەكردن لەگەڵ حەدەسەكاندا چۆنە ،لەگەڵ جۆری
ژیانی ڕۆژانەدا چۆنە ،ئایا لە ئازادییەوە هاتووە یان نا ،ئەمەش بێگومان وەك تاكە
كەس .دەشێ چەند كەسێك وەك گرووپ كار بكەن ،كە لە نێویدا هەر كەسێكی تاك
تایبەتمەندیی خۆی هەبێ؛ گرووپی هونەری ڕەسەنێتیی خۆی هەیە و تێیدا هەر یەكێك
تایبەتمەندیی خۆی دەپارێزێ.
كاوە جەالل :دەشێ پەیوەست بەمەوە ئاماژە بۆ دەربڕینەكەی هیگڵ بدەین كە دەڵێ
زانا موسڵمانەكان لە خۆیانەوە هیچ كارێكی مەزنیان نەهێناوەتە ئاراوە ،بەڵكو ئەوەیان
بەزۆریی داوەتەوە كە كولتووری گریكی هێنابوویە ئاراوە .ئەو بێگومان پەیوەست بە
فەیلەسوفە موسڵمانەكانەوە ئەم دەربڕینەی كردووە ،بەاڵم دەتوانین بەروونی ببینین،
كە ئەمڕۆش لە سەرجەم جیهانی ئیسالمیدا هەر كار بە دەستكەوتە مەزنەكانی خۆرئاوا
دەكرێ ،ئەمەش بەزۆریی لە شێوەی الساییدا .ئایا ئەمە بە بڕوای تۆ ڕەگی لەنێو ئاین
و پەروەردەی ئایینیانەی ناوچە ئیسالمییەكاندا نییە؟
گارا :دەشێ ئاین لێرەدا كاریگەر بێت ،یان سەرجەم كولتووری ئەو ناوچانە كاریگەر
بێ ،بەاڵم ئەمە پەیوەندیی بە خودی كەسەكەوە هەیە .من لێرەدا ناتوانم وەاڵمی
هیگڵ بدەمەوە ،چونكە ئەو توانا زانستی و فەلسەفییەم نییە ،بەاڵم پێشبینی دەكەم
كە ئیسالم لە هەندێك بواردا هەندێك ئینجازی كردووە ،بەاڵم گەر باس لە هونەری
شێوەكاری بكەین ،ئەوە لێرەدا بە كێشە دەگەین .ئاینی ئیسالم پشتگیریی دروستكردنی
مزگەوتی كردووە بە زەخرەفە و تەالرسازی و هەموو الیەنەكانی دیكەیەوە ،لێرەدا
مزگەوتی گەورە و چاك هاتوونەتە ئاراوە ،وەك «قبە الصخرە» ،مزگەوتەكانی هیند،
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یان هەندێك مزگەوت لە مەغریب و سەمەرقەند و بوخارا؛ ناشێ نكۆڵی لەمە بكرێ.
ئاینی ئیسالم پشتگیریی گرافیكی كردووە كە پەیوەندیی بە قورئانەوە هەیە ،بەاڵم
لەنێو ئاینی ئیسالمدا یان بەگشتی لەنێو ڕۆشنبیریی ئیسالمیدا كۆمەڵێك كێشەی
مەزن هەن كە هەتا ئێستا بە تەواوی ڕوون نەكراونەتەوە .یەكێك لەو كێشانە وێنەی
مرۆڤە ،كە ئایا حەاڵلە یان حەرامە .هەتا ئەمڕۆ لەسەر ئەمە مشتومڕ هەیە ،بەاڵم
زانایانی خۆرئاوا تا ڕادەیەك كاری باشیان تێدا كردووە ،سەرباری ئەمەش كێشەكە
بە تەواوی ساغ نەبۆتەوە .لەبەر ئەم هۆیە كۆمەڵگا ئیسالمییەكان هونەرمەندی
شێوەكاریان نەگرتۆتە خۆیان ،هونەرمەندی شێوەكار لە كۆمەڵگا ئیسالمییەكاندا
نامۆیە ،ئەمەش تەنگژەیەكی سایكۆلۆژی و كۆمەاڵیەتیی بۆ هونەرمەندی شێوەكار
دروستكردووە.
كاوە جەالل :كێشەیەكی گەورە ئەمڕۆ لە كوردستانی باشوور ئەوەیە ،كە هەڵپەیەكی
لە ڕادەبەدەر بۆ خۆدەربڕین لە بوارەكانی ئەدەب و هونەر و هزردا هەیە .ئایا هەڵپە
بەشێكە لە كاری ئەدەبی و هونەری یان هزری؟
گارا :بە پێچەوانەوە ،هەڵپە هەرگیز سەر بە كاری هونەری نییە .گەر باسی داهێنان
بەگشتی بكەین ،ئەوا لێرەدا مرۆڤی داهێنەر هەرگیز هەڵپە بۆ هیچ شتێك ناكات.
ئەو كەسانە كە هەڵپە دەكەن ،كەسانی ئەوتۆن كە متمانەیان بە خۆیان نییە،
ئەمەش لە پەیوەندییاندا لەگەڵ خۆیان و دەوروبەریاندا ،یان بۆ نموونە لەگەڵ
هاوسەرەكەیاندا بەختەوەر نین؛ ئەمە حاڵەتێكی سایكۆلۆژییە .بەاڵم مرۆڤی داهێنەر
بە پێچەوانەوە خۆی لە ئازادی جیا ناكاتەوە ،ئەو لەگەڵ خۆیدا گونجاوە ،لێرەشەوە
بە هیچ شێوەیەك پێویستیی بە هەڵپە نییە .لێرەدا پێویستە جیاوازی لە نێوان كارە
هونەرییەكاندا بكەین ،هەروەها لە نێوان هونەرمەندەكانیشدا .ئێمە پێویستە بپرسین
كە تا چ ڕادەیەك كارەكە لە هونەرەوە نزیكە ،تا چ ڕادەیەك هونەرییە ،تا چ ڕادەیەك
دوورە لە هونەرەوە ،تا چ ڕادەیەك بریتییە لە مۆدە .ماوەیەك ئینستاالسیۆن هێرشی
هێنایە نێو هونەرەوە ،بوو بە بەشێكی گرنگی هونەری شێوەكاری ،بەاڵم ئەمە وەك
زەروورەی كاتەكە .مرۆڤ ئەمڕۆ ناتوانێ بڵێ كاتی ئینستاالسیۆن و ڕەسم نەماوە،
یان كاتی ڕەسم گەڕاوەتەوە و كاتی ئینستاالسیۆن نەما؛ ئەمە هەڵەیەكی گەورەیە،
چونكە هەموو ئەم بوارە هونەرییانە هەر دەمێنن ،ئەوەش دیسانەوە دەكەوێتە سەر
هونەرمەندەكە ،دەكەوێتە سەر ڕادەی بینین و لەنێوداژیانی ئەو ،ئەمانە دەری دەخەن
كە تا چ ڕادەیەك ئەو كارە هونەرییە ڕەسەنە ،لە زەروورە و ئازادییەوە هاتووە.
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كاوە جەالل :بەگشتی لە كاركردن لە بواری هونەردا (بێگومان نەك تەنها لە كاركردنی
هونەریدا) كێشەیەكی دیكەش لە كوردستان هەیە :مرۆڤ بۆ نموونە پەیكەری ئەو
پیاوە مەزنانە دەسازێنێ كە لە ڕاب��ردوودا هەبوون ،بەاڵم بەبێئەوەی شێوەی ئەو
كەسانەی بینیبێ .ئەو كەسە لە ئەندێشەوە وێنەی هۆنەرێك دەسازێنێ كە ڕەنگە
پێش دووسەد ساڵ لەمەوبەر ژیابێ و هیچ فۆتۆیەكی نییە ،یان پەیكەری سیاسییەكی
ناسراوی دێرین دروست دەكات .ئایا ئەمە هەتا چەند دەچێتە نێو چێوەی هونەرەوە؟
گارا :ئەمە زەحمەتە .هونەر بە واتا پوختەكەی ،بەرفراوانەكەی ،بریتییە لە داهێنان.
ئەو كارانە كە من بێگومان هەندێكیانم نەبینیوە ،ئەو هەستەیان پێنەداوم كە
هونەرن ،جوانیشیان تێدا نییە .ئەو كارانە دەشێ وەك ڕاسپاردە (  )Auftragبە
هونەرمەندەكان درابن ،واتا بەو هونەرمەندە پرۆفیسیۆنێالنە (موعتەریفانە) كە لە
بواری سیاسی یان كۆمەاڵیەتیدا چاالكن .بەاڵم زەحمەتە ئەو كارانە وەك داهێنانی
هونەری ببینرێن .هەروەها ئەم جۆرە كارانە تا ڕادەیەك بەشداری لە شێواندنی
كولتووردا دەكەن .ئەمە دەشێ پاشماوەی كاریگەریی ئەو مامۆستایانە بێ كە زۆر
زوو چوونە دەرەوەی عێراق :چوون بۆ فلۆرێنسا ،لەندەن یان پاریس ،فێری شتە
ئەكادیمییەكان بوون ،ئینجا گەڕانەوە و لەقەبی پڕۆفیسۆر یان مامۆستای هونەریان
وەرگرت ،پاشان هەندێك خەڵكیان فێری شتە ئەكادیمییەكان كرد ،ئەو خەڵكانەش
ئەو بت و پەیكەرانە دروست دەك��ەن .بەاڵم ئەمانە لە بواری جوانیی شارەكەدا
بەشداری ناكەن ،تەنانەت لە بواری چاالكیی هونەریشدا بەشداری ناكەن.
كاوە جەالل :لێرەدا كێشەیەكی دیكە هەیە و بەڕاستی پێویستە بهێنرێتە ژێر باس و
دانوستاندن .ئێمە لە كوردستاندا پاركمان بە واتای پارك نییە ،ئەوەی ئێمە بەزۆریی
هەمانە ،بریتییە لە ئەتككردنی سروشت ،بۆ نموونە «پاركی ئازادی» لە سلێمانی.
ئایا هونەری پاركسازی بریتی نییە لە ئەنجامدانەوەی ئەوە كە سروشت خۆی لەگەڵ
خۆیدا دەیكات و ئینجا مرۆڤ بە هونەری پاركسازی دەستێكی ڕێزمەندانە دەنێتە
نێوییەوە؟
گارا :پارك حاڵەتێكە یان دیاردەیەكی كولتورییە كە خەڵكی شار پێویستیان پێیەتی.
مرۆڤ دەتوانێ لە جۆری پاركەكان بزانێ كە خەڵكی ئەو شارە چۆن دەژین .زۆر لە
كولتوورەكان بە خۆرهەاڵتیشەوە پاركیان هەبووە ،واتا كولتووری پارك تەنها خۆرئاوایی
نییە .بێگومان لە شارەكانی خۆرئاوادا پاركی جوان هەیە ،لە پاریس ،بەرلین ،لەندەن،
كوێلن ،بەاڵم تارانیش پاركی جوانی تێدایە .هەروەها بەغدا زوو پاركی تێدا بوو .ئەمە
شتێك نییە تایبەت بێ بە كولتوورێك .بەاڵم بەگشتی لە هەندێك شاردا كە زۆر بە
پەلە گەورە دەبن ،هێرشێكی چیمەنتۆ و بلۆكی چیمەنتۆ هەیە كە یەكجار دڕندانە و
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ناشیرینە ،یەكجار دژ بە سروشتە ،دژی چێژی ساغ و دروستی مرۆڤە .لێرەدا دەشێ
پاركی جوان وەاڵمی ئەو هێرشە بداتەوە ،كارمەندانی شارەكە كە شارەكەی خۆیانیان
خۆشدەوێ ،دەتوانن پێكەوە لەگەڵ هونەرمەنداندا هاوكاری بكەن.
كاوە جەالل :باسی چێژ دەكەیت .چێژ یەكێكە لە مۆركەكانی ژیانی ئێستێتیكی و
داهێنانی هونەری ،بەاڵم هەروەها وەرگرتنی كارە هونەرییەكانیش دەگرێتەوە .بەاڵم
چێژ دەچێتە كایەی خۆراك و خۆپۆشینەوە ،كایەی بیناسازی و پاركسازییەوە .بەاڵم
گەر سەرجەم ئەم كایانە تێكچووبن ،ئەوا ئەمە واتایەك دەگەیەنێ كە چێژ نییە .ڕات
چییە سەبارەت بە كێشەی چێژ لە الی كوردەكانی باشوور؟
گارا :چێژ بە واتا فراوانەكەی هەیە ،بەاڵم چ چێژێك؟ من لە مەبەستی تۆ تێدەگەم .من
تێدەگەم كە تۆ مەبەستت لە چ چێژێكە :چێژێكی مرۆڤێتی كە پەیوەندیی بە مرۆڤەوە،
بە هێمنییەوە ،بە قووڵبوونەوەی ئیحساسەوە ،بە پێداویستییەكانی مرۆڤەوە ،هەیە،
هەروەها بە جۆری دانیشتن و نانخواردن و ڕۆیشتن ،بە جۆری ماچكردن ،جۆری
خۆشەویستی لە نێوان ژن و پیاودا .من لێرەدا لەبارەی ئاستەكانی چێژ دەدوێم كە
لە مرۆڤێكەوە بۆ مرۆڤێكی دیكە دەگۆڕدرێن .مرۆڤێك كە كار لە خۆیدا دەكات ،لە
خۆیدا قووڵ دەبێتەوە ،تێكستی چاك دەخوێنێتەوە ،فیلمی چاك دەبینێ ،ئەمانە
هەموو ئاستی چێژی ئەو دەگۆڕن ،ئاستی چێژی ئەو كەسە بەرز دەبێتەوە ،لێرەشەوە
وردەكارییەكان لەنێو ناخیدا پەرەدەسێنن ...
كاوە جەالل :كەواتە ئێمە دەتوانین جیاوازی لە نێوان ئاستی نزم و بەرزی چێژدا
بكەین ،یان بەگشتی لە نێوان چێژی جوتیاری و مەدەنیانەدا ،شاری و گوندیدا!
گارا :بێگومان دەتوانین جیاوازی بكەین ،بێگومان ئەو جۆرە چێژانە هەن ،بەاڵم ئەمە
واتایەكی ئەوتۆ ناگەیەنێ كە چێژی شاری باشە و جوتیاری نزمە .هەندێك جوتیار
هەن چێژیان زۆر بەرزە ،لێرەدا بابەتی چێژ یەكجار گرنگە؛ ئاستی چێژ لێرەدا ،وەك
گوتم ،دەوەستێتە سەر ئەوە كە هەتا چەند كەسەكە كاری لە خۆیدا كردووە ،هەتا
چ ڕادەیەك كەسەكە بۆ خۆی هەندێك ئاست قبووڵ دەكات یان نایكات .هەتا چەند
مرۆڤەكان كار لە خۆیاندا بكەن ،ئەوەندەش ئاستی چێژیان بەرز دەبێتەوە ،لێرەشدا
دەشێ مرۆڤەكە جوتیار بێ ،كەسێك بێ كە لە گوند بژی ،بەاڵم زۆر چاك لەگەڵ
خۆیدا ،لەگەڵ هاوسەرەكەیدا ،لەگەڵ دەوروبەرەكەیدا گونجاو بێ ،بەاڵم دەشێ لێرەدا
مرۆڤەكە مامۆستایەكی زانكۆ بێ یان لە بواری هونەردا كار بكات و لە شار بژی،
بەاڵم ئاستی چێژی نزم بێ .لە كۆنتێكستی چێژدا ڕاستگۆیی لەگەڵ خۆدا زۆر گرنگە.
بێگومان ڕاستە ،كە شار بە بەراورد لەگەڵ ژیانی گونددا ئاڵۆزترە ،پەیوەندیی لەگەڵ
سروشتدا كەمترە ،بۆیە چێژەكان جیان ،ئەوەش دەكەوێتە سەر كەسەكە ،كە خۆی لە
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چ جۆرە چێژێكدا دەدۆزێتەوە ،لە چ جۆرە چێژێكەوە نزیكە و لە چ جۆرێكەوە دوورە،
یان تا چ ڕادەیەك كەسەكان لەسەر بناغەی لەیەكچوونی چێژ یەكتری قبووڵ دەكەن،
یان یەكتری لەسەر بناغەی جیاوازی چێژ ڕەفز دەكەن .چێژ فاكتەرێكی زۆر گرنگە
بۆ ژیان ،چێژ پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆی لەگەڵ هونەردا هەیە .زەحمەتە مرۆڤی شار
بتوانێ ئاستی چێژی خۆی بەرز بكاتەوە ،ئەگەر پەیوەندی لەگەڵ كولتووردا ،لەگەڵ
بەشەكانی هونەردا بە شێوە و ئەدەب و موزیك و شانۆوە نەبێ ،بەڵی تا ڕادەیەك
دەتوام بڵێم ئەوە مەحاڵە .بەاڵم مرۆڤی گوند دەتوانێ تا ڕادەیەك پەیوەندیی لەگەڵ
سروشتدا بكات ،چونكە سروشت هەیە و شاریش هەیە ،سروشت هەیە و هونەر هەیە،
بەاڵم لە الی گوندییەكە سروشت هەیە ،ئەو دەشێ لەگەڵ كانییەكدا ،بەردێكدا،
چیایەكدا ،پەیوەندیی زۆر بەهێز ببەستێ و ئاستی چێژی خۆی بەرزبكاتەوە .ئەمە بۆ
مرۆڤی شار زۆر زەحمەتە ،ئەو لەگەڵ شەقام و ئۆتۆمبێلدا دەژی ،لەگەڵ دامەزراوێكی
زانستیدا دەژی ،لەگەڵ هۆڵەكانی ئاهەنگ و پێشانگا و كۆڕی ئەدەبیدا دەژی ،لەگەڵ
ساختماندا ،لەگەڵ كافیتەریادا ،لەگەڵ زۆر شتی دیكەدا كە هەموو پەیوەندییان
بە ژیانی شارەوە هەیە .ئەو جۆرە بەرهەمە كولتووری و هونەرییانە ،هەتا چەند
ئاستیان بەرز بێ ،ئەوەندەش كاریگەرییان بەهێزتر دەبێ لەسەر بەرزكردنەوەی ئاستی
چێژ .دەتوانین بڵێین ،چێژی مرۆڤی نیویۆركی بەگشتی جیایە لە چێژی مرۆڤی
شارۆچكەیەكی بچووكی وەك دیمەشق ،یان چێژی پاریس جیایە لە چێژی لەندەن یان
مۆسكۆ .ئەمانە ئاستی كولتووریی جیاوازن ،نەك تەنها زمان ،بەڵكو ئاستی هونەریی
جیاوازن و هەتا ڕادەیەك ئاستی دیكەی چێژی جیاوازیان بۆ كەسان دروستكردووە،
ئەمانە مێنتالیتێیان جیایە ،كارەكتەریان جیایە ،واتا بریتییە لە كارەكتەری بەرلینی،
مۆسكۆیی ،قاهیرەیی ...
كاوە جەالل :حەسەن زیرەك گۆرانیبێژێكە كە هیچ شارەزاییەكی لە هونەردا نییە،
بەڵكو تەنها دەنگخۆشە؛ گۆرانییەكانی ئەو بەزۆری ،گەر نەڵێین بەڕەهایی ،خۆرسك
دێنە ئاراوە .هەروەها جەماوەرەكەی چ لەنێو دانیشتوانی شار و چ لەنێو دانیشتوانی
گونددایە .بەاڵم هۆمهر دزەیی هونەرمەندێكی نوێیە و گەرچی گۆرانییەكانی بەندن بە
موعاناتی گوندییەوە ،كەچی نوێن و جەماوەرەكەیشی نزیكەی تەنها لەنێو شاردایە،
لەنێو شاریشدا نزیكەی تەنها لەنێو ئەو كەسانەدایە ،كە بەگشتی بۆ هونەری
كولتوورەكانی دیكە كراوەن .ڕات چییە بە هونەرە سادە و «سروشتییەكەی» حەسەن
زیرەك لە الیەك و هونەرە نوێكەی هۆمهر دزەیی؟
گارا :من ڕای زانستیم لەو بوارەدا نییە ،بێگومان گەر من لەسەر ئەم پرسیارە قسە
بكەم ،ئەوا زۆر بە ڕاشكاوی ،بەساكاری دەدوێم .حەسەن زیرەك گۆرانیبێژی من نییە،
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بەاڵم عومەر دزەیی تا ڕادەیەك؛ ئەم هەندێك گۆرانی گوتووە ،كە كاریان تێكردووم.
بەاڵم من ناتوانم بە هیچ شێوەیەك بییان سەنگێنم ،ئەمە دەچێتە بواری زانستی
موزیك و گۆرانییەوە.
كاوە جەالل :ڕات چییە سەبارەت بە كولتووری پرسیار؟
گارا :پرسیاری چاك كولتوورێكی چاك ،كولتوورێكی زیندوو دروست دەكات .نەشیاوە
كولتوور بتوانێ بەبێ پرسیار خۆی نوێ بكاتەوە ،ئەگەر نوێكردنەوەش لە كولتووردا
نەبێ ،یان لە بەشێكی هونەردا نەبێ ،ئیتر نزیكەی مردن چاوەڕێی دەكات .هۆی
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی پرسیار.
كاوە جەالل :هۆی چییە ئێمە لە كۆمەڵی كوریدا زۆر جار نازانین پرسیار بكەین؟
گارا :پرسیار ئاستێكی بەرزە لە هوشیاری ،لە چێژ ،لە جوانی .ئەمە بێگومان
دەوەستێتە سەر جۆری پرسیارەكەش .ئەو مرۆڤە كە ئیشی چاكی لە خۆیدا كردبێ،
پرسیاری چاك دەهێنێتە ئاراوە .كولتوورە زیندووەكان هەمیشە پرسیاری زیندوویان
هەیە ،كولتوورە جوانەكان هەمیشە پرسیاری جوان دروستی كردوون؛ بەبێ پرسیار
نەشیاوە كولتوور دروست ببێ؛ ئەگەر پرسیار نەبوو ،ئەوا كولتوورەكە ناتوانێ خۆی
نوێ بكاتەوە و مردن چاوەڕێی دەكات.
كاوە جەالل :بەاڵم ئایا بۆ پرسیار چ ئازادی و چ ئاگابوون پێویست نین؟
گارا :بەڵی ،هوشیاری ،ئازادی ،زانست ،موتابەعە ،خۆشەویستی بۆ ئەو بابەتەی
كەسەكە كاری تێدا دەكات و پرسیاری تێدا دەكات ،دڵسۆزی بۆ بوارەكەی ،ئەمانە
هەموو كۆمەڵێك توخمی گرنگن بۆ دروستكردنی جۆری پرسیارەكان .مرۆڤێك كە
موتابەعە و خوێندنەوە و گرنگیپێدانێكی جوانی بە شتەكان نەبێ ،ناتوانێ پرسیاری
جوان دروست بكات .پرسیار تا ڕادەیەك ،چ لەنێو ژیانی ڕۆژانە و چ لە ئاستێكی
بەرزی هونەر و كولتووردا ،كارەكتەر و مرۆڤێتی و ئاستی چێژی كەسەكە دەر دەخات،
واتا ئەو كەسە چ جۆرە پرسیارێك دەكات .ئایا پرسیاری جوان لە كەسێك دەكات،
بۆ ئەوەی دیالۆگی جوان بێتە ئاراوە ،یان پرسیاری ناشیرین دەكات كە دەبێ بە
مایەی سەغڵەتبوونی كەسەكە ،كە دەبێ بە مایەی خستنەوەی ناكۆكی؟ پرسیار ئیتر
بە فۆڕمێكی ئێستێتیكییەوە بێ یان بە فۆڕمێكی جەلەبییەوە ،گرنگە بۆ دروستكردنی
تەبایی و جوانی یان چێكردنی ناكۆكی ،بۆ ژیان یان بۆ م��ردن .گەر مرۆڤ لە
بوارێكدا كاری دڵسۆزانە بكات ،نەشیاوە پرسیاری نابەجێ بكات؛ ئەو كەسە هەمیشە
چاوەڕوانی پرسیارە .كولتووری چاك هەمیشە چاوەڕوانی پرسیاری چاكە ،وەكو دی
دەمرێ .بەڵێ كولتوور بەبێ پرسیار دەمرێ.
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كاوە جەالل :هۆی چییە كولتووری ئیسالمی لەم سەردەمەدا ،كە جیهان بووە بە
گوندێك ،توانای زۆر كەمە بەقووڵی دانوستاندنی كێشە كرۆكییەكانی خۆی بكات،
كاری مۆدێرن بە زانستەكان بكات ،گەرچی زانكۆی فرە لەم كولتوورەدا هەن؟
گارا :كۆمەڵگای ئیسالمی دەترسێ .ئێستا زۆر باس لە شوناس دەكرێ ،واتا كۆمەڵگای
ئیسالمی دەترسێ شوناسەكەی ،ئاینەكەی خۆی لە دەست بدات و هەموو شتێك ببێ
بە خۆرئاوایی .بەڵێ ئەم ترسەیە كە زۆر كاریگەرە ،بەاڵم ئەو بە شێوەیەكی پۆزەتیڤ
مامەڵە لەگەڵ ئەو ترسەدا ناكات ،كە ئیتر ترس ببێ بە پاڵهێز بۆ كاركردن ،وەك
چۆن داهێنەر یان خۆرئاوا دەیكات .خۆرئاوا دەترسێ ،بۆیە كار لە خۆیدا دەكات،
ئیسالم دەترسێ ،بۆیە خۆی دادەپۆشێ؛ ئیسالم لە ترسدا تۆقیوە .بۆ نموونە دوبەی،
ئیمارات ،وا خەریكە كولتووری عەرەبی-ئیسالمی لە دوبەیدا نامێنێ ،یان بڕوانە هەندێك
لە تەالرە نوێكانی ڕیاز؛ ئایا كێ ئەو تەالرانە دروست دەكات؟ ئەوە خۆرئاوایە كە لەو
واڵتە عەرەبییانەدا كار دەكات .ناوەندی چاالكی هونەری ،گالەرییەكانی ئەسكەندەرییە،
خۆرئاوایین .ڕابەری مۆزەخانەی كازا بالنكا ژنێكی سویسرییە ،گالەرییەكەی كازا
بالنكا لە الیەن پیاوێكی فەڕەنسی و ژنێكی ئۆكرانییەوە بەڕێوە دەبرێ.
كاوە جەالل :ئایا مۆدێرنە لە واڵتە عەرەبییەكاندا نشوستیی هێناوە؟
گارا :بەڵێ .مۆدێرنەی عەرەبی نەیتوانی بەرهەڵستیی ترادیسیۆن بكات .ئەمە بەڕاستی
كارەساتە .بەاڵم پرسیاری ئەوە كە داخۆ ماوەیەكی دی شەپۆلێكی نوێ بێتە ئاراوە،
من ناتوانم ئەمەیان بزانم .بێگومان هەندێك نووسەر و هونەرمەندی ڕۆشنبیر كاری
باشیان لە كولتوورەكەی خۆیاندا ڕووەو مۆدێرنیزەكردن كردووە ،جگە لەمە مەسەلەی
مۆدێرنە قبووڵكردن و ڕەفزكردن نییە ،بەڵكو پێش هەموو شتێك لە خۆ تێگەیشتنە،
لە یەك تێگەیشتنە؛ پرسیارەكە ئەوەیە كە هەتا چ ڕادەیەك كەس لە خۆی تێدەگات
و لە خۆیدا كاری كردووە ،ئینجا بەدووی ئەمەدا لە مۆدێرنە تێدەگات و دەزانێ چۆن
لەگەڵ كۆمەڵگای مۆدێرندا مامەڵە بكات .ئەمانە گرنگن .مۆدێرنە چۆتە نێو گشت
بوارەكانی ژیانەوە ،تەنانەت چۆتە نێو مزگەوتەوە (میكرۆفۆن و كارەبا) ،چۆتە
نێو گوند و هەموو جێیەكییانەوە؛ هەموو تەلەڤیزیۆنیان هەیە ،لە هەموو جێیەك
جادە و ئۆتۆمبێل ،كورسی و مێز هەن ،لە هەموو شوێنێك پانتۆڵ هەیە ،ئەمانەش
هەموو موفرەداتی مۆدێرنەن .بەاڵم ئایا ئەمە دەكرێ بە بابەتی دانوستاندن؟ نەخێر،
دانوستاندن نییە ،ئەمەش پرسیارێكی گەورەیە .كولتووری دانوستاندن كولتوورێكی
خۆرئاواییە .دانوستاندن هەروەها پەیوەندیی بە پڕی و كراوەییەوە هەیە .كۆمەڵگای
ئیسالمی بە بەراورد لەگەڵ كۆمەڵگای خۆرئاوایی-مەسیحیدا كەمتر كاری لە خۆیدا
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ك��ردووە ،ئەو كەسانەش كە دەیانەوێ كاری تێدا بكەن ،دەكەونە بەر دژایەتیی
سەلەفییەكان و لێرەشەوە ژیانیان سەختتر دەبێ ،ڕەنگە تەنانەت ژیانی هەندێكیان
بكەوێتە مەترسییەوە .لەمەدایە كارەساتەكان .ژمارەیەكی زۆر لەوانەی بە ڕەهەندی
ڕەخنەییەوە كار دەكەن ،یان لە واڵتەكانی خۆیاندا زیندانین ،یان كۆمەڵێك كێشەی
سیاسی و كۆمەاڵیەتییان بۆ دروست كراوە كە بوونەتە تەگەرە لە پێش بەرهەمهێنایان،
بەڵێ تەنانەت تۆمەتی ئەخالقیشیان دەخەنە پاڵ ،یان ئەو كەسانە دەبێ لە تاراوگە
بژین.
كاوە جەالل :ئەمڕۆ مرۆڤ لە دەرەوەی خۆرئاواش ،بۆ نموونە لە الی كوردەكان،
گوێی لە وشەی «پۆستمۆدێرنە» دەبێ .ئایا خۆگرتن بەناوە مەزنەكانەوە یان
ناونیشانەكانەوە نیشانەیەك نییە بۆ مۆدەخوازی یان بێڕیشەیی خودی كەس؟
گارا :من بەڕاستی ئەمەم بەالوە سەیرە .من لە خۆرئاوا دەژیم ،بەاڵم ناتوانم بەوردی
وەاڵمی پرسیاری لەم چەشنە بدەمەوە .من تەنانەت ناتوانم بە خۆم بڵێم كە گوایە
هونەرمەندێكی مۆدێرن یان پۆستمۆدێرنم .بەالی منەوە گرنگە هونەرێكی باش دابهێنم،
بەالی منەوە چۆنێتیی هونەرەكە گرنگە .ئینجا گەر كەسانی دی لە ئەفغانستان یان
كوردستان خۆیان بە پۆستمۆدێرن دابنێن ،ئەمە كێشەیەكە كە پەیوەندیی بە منەوە
نییە.
بێگومان ناوی باش هەیە ،ناوی بەرز لە هونەری خۆرئاوادا هەیە .گەر هونەرمەندێك
هەست بكات كارەكانی لە هونەرمەندێكی بەرزەوە نزیكن ،ئیدی گەر ئەو خۆی بە
كارەكانی ئەو هونەرمەندە بەرزەوە خەریك بكات ،ئەوە من بە شتێكی باشی دەزانم؛
بەاڵم نەك وەك السایی ،وەك ئەوە كە تەنها ناوی گەورە بەكار بهێنێت ،بەڵكو
وەك زەروورە .من زۆر جار كێشەی هونەرییم تووش دەبێ ،دەزانم كارەكانم لە
كاری چ هونەرمەندێكەوە لەنێو مەزنەكاندا نزیكن؛ من بەدووی ئەمەدا دەگەڕێمەوە،
دەڕۆم بۆ كتێبخانە ،كتێبی ئەو هونەرمەندانە دەردەكەم ،سەیری كارەكانیان دەكەم
و دوایی كێشەكانی خۆم چارەسەر دەكەم .چەندین جار تووشی كێشە هاتووم،
بەاڵم نەمتوانیوە چارەسەری كێشەكان بكەم ،لێرەشدا مەسەلەكە تەواو دەبێ ،ئیتر
دەزانم كارەكەم لە كاری چ هونەرمەندێكی گەورەوە نزیكە ،بۆ نموونە هونەرمەندی
ئەڵمانی ئانزێلم كیفەر ،یان شوماخەر .ئیتر سەیری كارەكانیانم كردووە ،سەیری
ڕەنگەكانیان یان فۆڕمەكانیانم كردووە ،بەبێئەوەی الساییان بكەمەوە .لە الی من
السایی نییە ،بەڵكو كاریگەری هەیە ،ئەمەش پۆزەتیڤە .زۆر شیاوە كە هونەرمەندێك
بكەوێتە ژێر كاریگەریی هونەرمەندێكی دیكەوە ،بەاڵم ئەمە الساییكردنەوە نییە.
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هونەر تایبەتمەندیی خۆی هەیە ،ئەمیش بەئاسانی نایەت ،شتێكی دروستكراو نییە؛
مرۆڤ ناتوانێ تەسەنوع بكات ،بەڵكو ڕێگەی كاركردنەكە هونەرەكە دروست دەكات.
بەردەوامیی كاركردن بە هوشیارییەوە ،بە هێمنییەوە ،بە ڕاستگۆییەوە ،تا ڕادەیەك
ڕاڤەی ئەوە دەدات كە هونەرمەندەكە ڕێگەی تایبەتمەندی خۆی بدۆزێتەوە.
كاوە جەالل :ئایا چۆن دەكرێ مافی ژیانێكی گونجاو بەو مرۆڤانە بدرێ ،كە دەكەونە
نێوان دوو كولتوورەوە؟
گارا :دادپەروەری شتێكە كە وجودی زۆر كەمە .داد خوایە ،بەاڵم لەسەر زەمین داد
نییە .تۆ لەسەر زەمین كار دەكەیت ،هاڤركێ دەكەیت .هاوكات لە بواری هونەری
شێوەكاریدا كۆمەڵێك كێشە هەن .سیستەمی هونەریی خۆرئاوایی بەزەحمەت ئەو
هونەرمەندە شێوەكارانە قبوڵ دەكات كە سەر بە كولتوورەكانی دەرەوەی خۆرئاوان،
چونكە لە تێڕوانینی ئ��ەوەوە كارەكانی ئەو هونەرمەندانە بەردەوامبوون نین بۆ
جەرەیانەكانی مۆدێرنە .بەاڵم ئەو هونەرمەندانە هاوكات لە كۆمەڵگاكانی خۆیان
تووشی نامۆبوون هاتوون ،كەواتە لە هەردوو ال تووشی نامۆبوون هاتوون ،ئەوان نە
سەر بە كولتووری خۆرئاوا و نە سەر بە كولتووری خۆرهەاڵتن ،نە سەر بە ئەرد و نە
سەر بە ئاسمانن .تراژیدیا ژیانی ئەو هونەرمەند و داهێنەرانەیە كە كارەكتەریان لە
كولتووری خۆرهەاڵتی-ئیسالمیدا شكۆفەی كردووە و ژیانیان لە تاراوگە بەسەر دەبەن.
كاوە جەالل :تۆ نموونەی خۆتت هێنایەوە .تۆ خۆت قۆناغ قۆناغ بە ئۆبژێكتێكەوە
(مەوزوع) خەریك دەكەیت ،واتا بۆ ماوەیەكی درێژخایەن یەك ئۆبژێكتت هەیە ،بەاڵم
بە ڤاریاسیۆنی جیاواز دایدەڕێژیتەوە.
گارا :من خۆم بابەت هەڵنابژێرم .گرنگ بەالی منەوە ئازادییە ،خۆشلكردنە بۆ ئەو
مەیالنەی كە لە ناخمدا دێنە گۆڕێ .من خۆم بە بابەتێكەوە نابەستمەوە ،بەڵكو
بابەتەكە خۆی بە منەوە دەبەستێتەوە .من كار لە بابەتەكەدا دەكەم .بۆ من گرنگە
كار بكەم .كاتێك كار لەنێو ڕەنگ یان شێوەدا دەكەم ،ڕەنگەكانم شێوەیەك وەردەگرن،
ئینجا پاش ماوەیەك دەزانم ،كە بۆچی ئەو فۆڕمانە یان جۆرە ئەتمۆسفێرێك لەنێو
كارەكانمدا هەن .دوای كارەكە ،دوای تەواوبوونی لەوحەكانم ،كارەكەم تیۆریزە دەكەم.
بێگومان پەیوەست بە هونەرمەندی شێوەكارەوە تیۆریزەكردن پێش كاركردن هەڵەیە.
كارەكانی من بە چەند قۆناغێكدا ڕۆیشتوون :قۆناغی شین ،ڕەش ،پاشان قۆناغی
ڕەنگە خاكی و كراوەكانی وەك سپی ،زەرد .بەاڵم من خۆم بەدووی ئەو قۆناغانەدا
نەگەڕاوم ،هەڵم نەبژاردوون ،بەڵكو ئەو ئەتمۆسفێرانە خۆیان هاتوون ،بۆ نموونە من
ماوەیەك مەیلم بۆ ڕەنگی شین ڕۆیشتووە ،یان شین بەسەر كارەكانمدا زاڵ بووە ،ئیتر
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بەگوێرەی ئەو ئەتمۆسفێرەی خۆم تێیدا دەژیم .بێگومان هونەرمەند یان كاری هونەری
سنوری هەیە .ڕاستە ،ئازادیی جوان ئەو ئازادییەیە كە سنوری هەیە ،ئازادییەك كە
سنوری نەبێ ،زەحمەتە من پێی بڵێم ئازادی .مەبەستی من لە سنور پابەندبوون نییە،
بەاڵم سنورێك هەیە .من نامەوێ خۆم شل بكەم بۆ خەم و پەژارە .گەر بزانم خەم
و پەژارە بۆ الی من دێن ،ئەوا من هێندە بەرەنگارییان ناكەم .هونەر ژیانە ،ژیانیش
گشت شعورەكان لەخۆ دەگرێ .ژیان لەنێو مردندایە و مردن لەنێو ژیاندایە .دەشێ
مرۆڤ بە زمانێكی فەلسەفی لەسەر ئەو كێشانە قسە بكات ،بەاڵم زمانی من فەلسەفی
نییە ،بۆیە زۆر بە ساكاری دەڵێم هونەر ژیانە و ژیانیش مردنە .واتا لەبەرئەوەی هونەر
ژیانە ،ئەوا گرنگە تابلۆكان تا ڕادەیەك هەستی ژیان بدەن ،جا ئەمە بە ڕەنگەكانیان
بێ یان بە فۆڕمەكانیان .بێگومان ماوەیەك مردن لە كارەكانمدا بابەتێكی سەرەكی
بوو ،تابلۆم هەیە بە ناونیشانی «پێش مردن» ،تابلۆم هەیە بە ناونیشانی «دوای
مردن» ،چونكە من خۆم حەزم لە مردن دەكرد ،حەزم نەدەكرد بژیم .بەاڵم هاوكات
ژیانیش ،تروسكایی ،لەنێو ڕەنگەكانمدا دەبینرێ ،تیشك هەمیشە لە قۆناغی ڕەشمدا
ڕۆڵێكی بەرجەستەی هەبوو ،هەرچەندە قۆناغی ڕەشم قۆناغێك بووە كە هەستی
مەرگ بەسەریدا زاڵ بووە.
كاوە جەالل :پەیوەست بە هەمان كێشەوە :تۆ ماوەیەك تەنها لەگەڵ «كەالوە»دا
خەریك بوویت ،كەالوە بابەتی كاركردنت بوو .ئایا كەالوە تۆی بۆ الی خۆی ڕاكێشا
یان ئەوە یادوەرییەكی دێرین بوو؟
گارا :وەك گوتم ،من بەدووی بابەتدا ناگەڕێم ،بەڵكو خۆشیم بەچیدا هات ،دەیكەم،
واتا كاتێك دەچمە سەر تابلۆكەم ،خۆم شل دەكەم بۆ ئازادییەكانی ناخم .من ئەمەم
بەالوە گرنگە ،ئازادیی كاركردن لەسەر تابلۆكە بەالمەوە گرنگە .كاتێك من باس لە
ئازادی دەكەم ،مەبەستم لەوەیە كە من ئازادیی سەر تابلۆكە بە هیچ شتێكەوە پابەند
ناكەم .ڕاستە من شێوەی بۆ دادەنێم ،بەاڵم شێوەكانم پابەندی نین ،واتا تەحدیدكردنی
ئازادی نین .ئیدی كە زیاتر خۆشەویستی یان زیاتر مەیلم بەالی كەالوەوە چوو بێت،
ئەوە شتێك نییە من هەڵمبژاردبێ! من پاشان لە خۆم دەپرسم :بۆچی كەالوە؟ بۆچی
شوێنی جێهێڵراو؟ دەتوانم بڵێم ،تەنانەت كارەكانم لەو ئیشانەشمدا زۆرتر ڕوخساری
كەسی خۆمن ،جا گەر تەنانەت ڕوخسارێك یان وێنەی مرۆڤیشیان تێدا نەبێ.
بەاڵم هەتا ڕادەیەك بەجێهێڵراوەكان ،بەتەنیا ژیاوەكان ،كەالوە ،پاشماوەی شتی
ڕوخاو ،شكستی ،تێكچوون و ڕماندن ،هەموو ئەم جۆرە ڕووداوانە ڕەنگیان دەدەمێ،
فۆڕمیان پێدەدەم .من خۆم حەزم لەم جۆرە ژیانە نییە ،هیچ كاتێك حەزم لە ژیانی
شكستی و ڕوخان ،ئازار و خەم نییە ،بەاڵم گەر ئەمانە هەبن ،من نامەوێ بە دەوریاندا
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بسووڕێمەوە ،بەالیاندا بڕۆم ،بەڵكو دەمەوێ ڕووبەڕوویان ببمەوە ،فۆڕمیان بۆ دابنێم،
كاری هونەرییان لێ دروست بكەم .من بە هیچ جۆرێك نامەوێ لە ڕابوردوودا بژیم.
كارەكانم هەوڵن بۆ تازەكردنەوەی خۆم ،بۆ هەنووكەییكردنی ڕابوردوو ،بەاڵم ئەمە
واتای ئەوە ناگەیەنێ كە من لە ڕابوردوودا دەژیم .كاركردنی من لە ڕابوردوودا نییە،
بەڵكو هەنووكەییكردنی مێژووە یان ڕابوردووە ،چونكە ڕابوردوو ژیانی تێدا نییە ،ژیان
لە ئێستادایە ،هەمیشە كارەكانم دەربڕینی ئێستان ،بەاڵم ئێستایەك كە مێژووش
لەگەڵ خۆیدا دەهێنێ .من هەموو مێژووی خۆم دەهێنمەوە نێو ئێستا .ئینجا ئەو
تابلۆیە كە تەواو دەبێ ،بریتییە لە دەربڕینی ڕۆحی ئەو كاتە كە تابلۆكەی تێدا تەواو
بووە یان لە سەرجەمی ئەو كاتانە كە تێیاندا كارم لە تابلۆكەدا كردووە .بۆیە فۆڕمی
كەالوە فۆڕمیك نییە كە من حەزی لێبكەم یان هەڵمبژاردبێ ،بەڵكو فۆڕمێكە كە خۆی
دێت .ئەمە هەمیشە هۆی خۆی هەیە .دەشێ كەسێكی ڕۆشنبیر ،بینەرێكی چاالك،
فەیلەسوف ،چەند ڕاڤەیەكی دیكەی بۆ دابنێن ،بەاڵم هیوادارم ڕاڤەكان دوور نەبن لە
ژیانی تایبەتمەندی خۆمەوە .سەرجەم ژیانی تایبەتمەندی خۆم لە لەدایكبوونمەوە لە
گوندی شۆراو و ژیانی كەركوك و هەندەران و سەرجەم ئەو ڕووداوانەی بەسەر كەسی
خۆمدا هاتوون ،بابەتی كارەكانمن .من ئەوەندە ناچم بۆ بابەتی نیشتمانی و نەتەوەیی
و سیاسی .ئەمانە بابەتی من نین .من هونەرمەندی نیشتمان نیم ،من هونەرمەندی
سیاسەت نیم ،نەخێر ،بە هیچ جۆرێك.
كاوە جەالل :بەاڵم لە هەندێك كارتدا هەست دەكەم پەیوەندییەكت بە كەركوكەوە
هەیە!
گارا :بەاڵم نەك وەك سیاسەت ،بەڵكو وەك جێگایەك كە لێی ژیاوم .جێگەكان بۆ من
گرنگن .نەك تەنها كەركوك ،بەڵكو شۆراویش ،هەموویان دەگەڕێنەوە نێو تابلۆكانم
و شێوەی نوێ وەردەگرن :شێوەیەك كە هەستی جێهێڵراویی بگەیەنێ .جگە لەمە
من خۆم زنجیرەیەك تابلۆم هەیە كە ناوم ناون «كەركوك یەك»« ،كەركوك دوو»
هەتا «كەركوك بیست» (یان سیی ،تەواو لەبیرم نەماوە چەندن) ،بەاڵم من دوای
تەواوبوونی كارەكان ناوم لە تابلۆكان ناوە .كاتێك مەیلم دەچێ بەالی دروستبوونی
شارێكی كاولبوودا ،شارێكی جێهێڵراودا ،ڕماودا ،ئەوا تەنیا شارێك كە پەیوەندیی
مێژووییم لەگەڵیدا هەبێ ،تا ڕادەیەك شاری كەركوكە .ڕاستە لە هەندێك شاری
ئەڵمانیا ژیاوم ،بەاڵم شێوەیان ئەوەندە لە تابلۆكانمدا دەرنەكەوتووە .بڕوا ناكەم
ڕۆژێك تابلۆیەكم كردبێ كە سیمای شارێكی ئەڵمانیای تێدا بووبێ .بەاڵم تا ڕادەیەك
كولتووری خۆرهەاڵتی ،ڕۆحی خۆرهەاڵتی ،هەستی خۆرهەاڵتی ،ناوەڕۆكی كارەكانمن.
خۆرهەاڵت هەمیشە واتای دواكەوتوویی و خۆرئاوایش تەنها واتای پێشكەوتوویی
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ناگەیەنێ .لێرەدا من كارەكانم لە هەستی خۆمەوە ،لە فیكری خۆمەوە ،بە گرنگ
دەزان��م .من ئەمەیان بە پێویست دەزان��م .ئەوە گرنگە كە من گونجاو بم لەگەڵ
كارەكانمدا و كارەكانیشم لەگەڵ مندا گونجاو بن؛ ئێمە هاوتا بین ،پێكەوە لەگەڵ
كارەكانمدا هاوڕێ بین؛ ئەوە بەالی منەوە گرنگە كە كارەكانم مۆركی جیهانی ناوەوەی
خۆم بن ،هینی جیهانی ناوەوە و دەرەوە ،خۆم و پەیوەندییەكانم.
كاوە جەالل :گەر تۆ ئەمڕۆ ڕووبكەیتەوە ئەو نێوەندە كولتوورییە كە لێوەی هاتوویت،
مەبەستم نێوەندی كولتووری خۆرهەاڵتی ئیسالمییە ،پاشان ڕوو بكەیتەوە نێوەندی
ژیانی ڕابوردووی خۆت كە كوردستانە ،ئەوا چۆن دەیاننرخێنیت؟
گارا :هیچ نرخاندنێكم نییە.
كاوە جەالل :هەستی تۆ بەرانبەر بە ژن؟
گارا :ئەمڕۆ كتێبێكی ئەدۆنیسم بەناونیشانی «الصوفیە والسوریالیە» خوێندەوە؛
كاتێك نووسینەكانی ئەو شاعیرە لەبارەی ئافرەت یان خۆشەویستی دەخوێنمەوە،
هەست دەكەم زۆر گونجاوم لەگەڵیاندا .دەتوانم بڵێم ئەدۆنیس هەستی من یان
هەڵوێستم یان مەیلی من بۆ ژن جوان دەردەبڕێ .من خۆم ناتوانم هەستم بەو جۆرە
دەرببڕم .هەبوونی ژن لە ژیانمدا ،مرۆڤبوونم و هونەرمەندبوونم بەهێز دەكات .من
هەبوونی خۆم لە خۆشەویستیدا بۆ ژن دەبینمەوە ،هەبوون بە واتا گەورەكەی ،بە
فرە ڕەهەندەكانییەوە .هەتا چەند خۆشەویستیم بۆ ژن قووڵ بێت ،بەرفراوان بێت،
ئەوەندە مەیلم بۆ ژیان بەرفراوان دەبێت؛ هەتا چەند خۆشەویستییەكەم كەم بێت،
ئەوەندە هەبوونم كەمە .جیهانی من جیهانی خۆشەویستییە ،تەنانەت دەتوانم بڵێم،
هونەر لەچاو خۆشەویستیدا بۆ ژن شتێكی الوەكییە .بێگومان من نامەوێ شتەكان
لەوێدا كۆتایی پێ بهێنم كە ئەدۆنیس نووسیونی .ڕاستە ئەو هۆنەرە ،ئەو بە زمانە
هۆنەرییەكەی ،فیكرییەكەی خۆی ،جوان دەری دەبڕێ ،بەاڵم منیش هەوڵ دەدەم
بەم زمانە هەژارەی خۆم ،لەچاو ئەدۆنیس یان كەسانی ڕۆشنبیردا ،تا ڕادەیەك ئەوە
دەرببڕم ،كە ژن ،كاتێك من خۆشم دەوێ ،دەبێ بە هەموو شتێك و واتا بە هەموو
بەشەكانی دیكەی ژیانم دەدات.
كاوە جەالل :ئایا تەنیایی دۆخێكی سروشتییە بۆ مرۆڤ؟
گارا :ئەو تەنیاییە كە هونەرمەند خۆی هەڵیدەبژێرێ ،تەنیاییەكی پۆزەتیڤە ،چونكە
هونەرمەند تێیدا پەیوەندیی خۆی لەگەڵ خۆیدا پتەوتر دەكات و ئەنجامەكەی كاری
هونەریی باش دەخاتەوە.
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كاوە جەالل :تۆ هەتا ئەم تەمەنەیش هەر فێرخوازی زانكۆیت .پێشتر چەند ساڵێكی
درێژخایەنت وەك «قبووڵكراوی میوان» بە دیراسە لە زانكۆ بەسەر بردووە .ئایا ئەمە
ئامانجێكە كە تۆ لەپاڵ كاركردنی هونەریدا بۆ خۆتت داناوە؟
گارا :من ئەمە وەك ڕەهەندێك لە ڕەهەندەكانی كاری هونەری دەبینم .تێگەیشتنی من
بۆ كاری هونەری ئەوە نییە (من ئەمە پەیوەست بە خۆمەوە دەڵێم و فەرزی ناكەم
بەسەر هونەرمەندانی دیكەدا) كە لەنێو ئاتەلییەكەمدا دابنیشم و ڕەسم بكەم ،ئینجا بە
خۆم بڵێم هونەرمەندم .دەشێ مرۆڤ ڕۆحی ئاتەلییەكەی لەگەڵ خۆیدا بەرێ بۆ هەر
جێیەك؛ دەشێ من لەسەر جادە ،لەنێو پاركێكدا ،لە سەفەردا لەنێو ئۆتۆمبێلێك یان
پاپۆڕێك یان فڕۆكەیەكدا هونەرمەند بم ،بەاڵم دەشێ لەنێو ئاتەلییەكەی خۆمدا بم و
هونەرمەند نەبم .هونەرمەندبوون لێرەدا كارەكتەرێكە ،مێنتالێتییەكە ،هوشیارییەكە،
كۆمەڵێك هەستە.
  بوونم بە فێرخواز ڕەهەندێكە لە ڕەهەندەكانی هونەرمەندبوونم .من هونەر دەخوێنم،
مێژووی هونەر ،پەروەردەی هونەر ،زانستی ئیسالم دەخوێنم .ئەم دیراسەیە هۆشم
بەرفراوان دەكات ،دەیكاتەوە .بۆچی مرۆڤ بۆ نموونە كار لە هونەردا دەكات؟ بۆ
كرانەوەی هۆش ،دەروون ،بەرفراوانكردنی ڕەهەندەكان .گەر ئاتەلییەكەم ئەمە نەكات،
دەچم لە هۆڵی زانكۆ دادەنیشم و لە سەمینارەكاندا بەشداری دەكەم ،لەگەڵ خوێندكار
و مامۆستاكاندا كار دەكەم و خۆم بەرەو پێش دەبەم .گرنگ ئەوەیە هەست بكەم
جوواڵنەوەیەك لە ژیانمدا هەیە ،هەست بكەم دەژیم ،بە گرنگیشی دەزانم هاوكات لە
هونەر جیا نەبمەوە .بێگومان ئەمە شتێكە كە من ناتوانم بەزۆر بیكەم ،واتا بڵێم
لە هونەر جیا نابمەوە .گەر هونەر ماڵئاوایی لە من بكات ،ئەوا بەبێ بێگومان پێم
ناخۆشە ،بەاڵم من هەمیشە هەوڵ دەدەم كە هونەر لە من جیا نەبێتەوە .من هونەرم
خۆش دەوێ ،جا گەر خۆیشم مومارەسەی هونەر نەكەم .كۆمەڵێك واتای جوانی و
ئاستی بەرز لە هونەردان ،نەك بگرە تەنها جوانی ،بەڵكو تەنانەت واتا بۆ ژیانیش،
بۆ چاالككردنی هزرین و هەستكردن و پەیوەندی لەگەڵ شتی جوان ،لەگەڵ مرۆڤی
جوان و جێگەی جواندا .ئەگەر مرۆڤ هونەرمەندیش نەبێ ،دەشێ خۆی جوان بكات
لە پەیوەندیدا لەگەڵ هونەر یان هونەرمەند .كەسانێكی فرە هەن لە خۆرئاوا (ئەم
دیاردەیە زۆر باڵوە) دەچن بۆ ئاتەلییەیەك تاكو لەگەڵ هونەرمەندەكەدا دابنیشن؛
ئەوان لەگەڵ ئەودا دەخۆنەوە ،یان هاوڕێیەتیی لەگەڵدا دەبەستن ،تاكو تا ڕادەیەك
ڕەهەندی جوان بە خۆیان ببەخشن .بەاڵم بە داخەوە لە كۆمەڵگا ئیسالمییەكاندا
ئەم دیاردەیە نییە .ئەم كۆمەڵگا ئیسالمییانە حاڵی حازر بۆ هونەرمەندی شێوەكار
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دۆزەخن .كۆمەڵگای ئیسالمیی ترادیسیۆنی هونەرمەندی شێوەكاری لە خۆ نەگرتووە،
بەڵكو بە شەق و زللە دەری دەكاتە دەرەوە .حاڵی هونەرمەندی شێوەكار ،بێگومان
دەشێ فەیلەسوفیش ،لە كۆمەڵگا ئیسالمییە ترادیسیۆنییەكاندا یەكجار خراپە .چونكە
خوێندنەوەی ترادیسیۆنی بۆ قورئان و حەدیس ،بۆ زاڵبوونی قسەی مەال و داعیە و ئەو
زەالمە دەجال و تێكدەرانە (موخەریبانە) ،تەخریباتكەرانە ،كە بەناوی دین و كولتووری
ئیسالمییەوە كار دەكەن ،كۆمەڵگای ئیسالمییان كردۆتە دۆزەخێك بۆ هونەرمەندی
شێوەكار .ئەمە حاڵەتێكی ترسناكە .هیچ كۆمەڵگایەك ناتوانێ بە شێوەیەكی ساغ و
سەلیم پێش بكەوێ ،ئەگەر ئەو ژمارە بچووكە زیرەك و هەستیارە لە بەشداریكردنی
ژیانی كۆمەاڵیەتیدا ڕەچاو نەكات .سەرەنجامی ئەم هەڵوێستە كۆمەڵگایەكی ناشرینە.
حاڵی حازر كۆمەڵگا ئیسالمییەكان لە مەغریبەوە هەتا پاكستان جوان نین ،هۆكان
بۆ ئەمە زۆرن؛ من ناچمە بن و بنچینەی الیەنە سۆسیۆلۆگی و سیاسییەكانەوە ،ئەمە
كاری من نییە ،هەروەها ناڵێم ئەمەش تاكە هۆیەكە كەوا هونەرمەندی شێوەكار دەوری
تێدا نییە ،بەاڵم من ئەم الیەنە دەبینم؛ بێگومان من الیەنێكی دەكەش دەبینم :من
غەدر دەبینم ،غەدر تەنانەت لە ژن و منداڵیش.
كاوە جەالل :بڕێكی واڵتانی ئیسالمی ،وەك نێوەندی كولتووریی عەرەبی ،فارسی ،لە
بواری كولتووردا ،هیچ نەبێ لەنێو خۆیاندا ،سەرانی مەزنیان تێدا هەڵكەوتووە .هۆی
چییە كورد هەتا ئێستا لە هەنگەشەلێدایە بەدووی ئەو سێ دراوسێیەیدا؟
گارا :نازانم .من ناتوانم بڵێم لە هەنگەشەلێدایە ،بەاڵم دەتوانم وەاڵمێكی سەرپێیی
بدەمەوە .فارس و عەرەب ،من باس لە تورك ناكەم ،خاوەنی كولتوورێكی دێرینن،
كولتوورەكانیان یەكجار بەهێزن و زمانێكیان هەیە كە كاریان تێدا كردووە؛ قورئان بە
زمانی عەرەبی بۆ پێغەمبەر هاتۆتە خوارەوە ،دوایی خەڵكانێكی زۆری بیركار (هزرڤان)
ی عەرەب كاریان بەو زمانە كردووە و پێشیان خستووە .واڵتانی عەرەبی هەرچەندە
لە ڕووی مادییەوە ،لە ڕووی سیاسی و كۆمەاڵیەتییەوە ،هەروەها ئابووریشەوە،
هێندە پێشكەوتوو نین ،بەاڵم دەوڵەتی سیاسییان هەیە ،دەوڵەتیش سنورێكی هەیە.
هیوادارم كوردیش ڕۆژێك لە ڕۆژان دەوڵەتی سیاسیی خۆی هەبێ.
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شیروان خان
كاوە جەالل :با بە كێشەی مۆدێرنە سەرەتا بگرین ...
شیروان خان :سەرەتا ئەو تێڕوانینە هەبوو ،كە مۆدێرنە موڵكی ئەوروپایە ،بەاڵم دوای
«دۆكومێنتای  »10و لەژێر ڕابەرایەتی كاترین داڤیددا هەوڵ درا هونەری شێوەكاریی
واڵتانی دیكەیش پەسەند بكرێ .بەاڵم پرسیار ئەوەیە كە ئایا هونەری واڵتانی دی
بەچی دێتە ناوەوە؟ ئێستا گەورەترین كێشە ئەمەیە :ئایا بۆ مێژووی هونەری ئەوروپی
دەگەڕێینەوە و بە میتۆدی هونەری ئەوروپی هونەری ناوچە (لۆكاڵ) هەڵدەبژێرین،
یان ئایا چۆن هونەری ناوچە دەتوانێ وجودی خۆی لەنێو گڵۆباڵدا دابین بكات؟ ئەم
پرسیارە كە نەك تەنها لە كوردستان ،بەڵكو لە واڵتانی دیكەشدا هەیە ،تا هەنووكە
الی كەسمان نەكراوە.
كاوە جەالل :بەاڵم ئاخر پرسیارەكەش ئەوەیە كە چۆن ئەمە دەكرێ! كە ئەو پرسیارە
دروست نەبووە ،ئەوا ئەمە ئەو واتایە دەگەیەنێ كە پرسیارەكە نییە ،یان ئەوپەڕی لە
كەناردا لە الی كەمینەیەكی زۆر بچووك هەیە ،بەاڵم كە ناتوانرێ جارێ پرسیارەكە
بكرێ ،ئایا ئەمە هەمان ئەو كێشەیە نییە كە پرسیار بكرێ داخۆ چۆن تیۆری هونەری
و پاشان ڕەخنەی هونەری بێنە ئاراوە؟
شیروان خان :پرسیاری چۆن! چۆن دەتوانرێ ڕەخنەی هونەری بهێنرێتە گۆڕێ!
جارێ هوشیاری ئەوروپی و مێژووی هونەری ئەوروپی ئەوەی پێناكرێ ،ئەوە شتێكی
نەشیاوە .بێگومان هوشیاری پێویستە ،بەاڵم پرسیار لێرەدا سەرەتا هوشیاریی
خۆمانە .بە پێشبینیی من الیەنە قورسەكەی الی خۆمانە .باشترە سەرەتا بپرسین،
ئایا جارێ هونەرمەندی شێوەكار هەبووە ،تا هونەر هەبێ؟ ئایا جارێ ئەو هونەرمەندە
ئازادە هەیە؟ سەرەتا لە بیستەكاندا ،كاتێك لە عێراق بەڕێی عوسمانییەكانەوە هونەری
كالسیكی هات ،لە هەندێك ڕووەوە لەژێر كاریگەریی كالسیكی ئەڵمانیدا بوو ،بەاڵم
دوای ئەوەی ئێمە لە سیی و چلەكاندا ،تا پەنجاكانیش ،بەر هونەری مۆدێرنی ئەوروپی
كەوتین ،ئەوا تێگەیشتنمان لەو هونەرە مۆدێرنە بوو بە پاڵهێزی پەرەسەندنی هونەری
ناسیۆنالیستی .ئەم هونەرە ناسیۆنالیستییە تەنانەت لە نەوەدەكانیشدا دوو جاری
دی زیندوو دەبێتەوە :جارێك ال كۆنەكەی هونەری ناسیۆنالیستی دەگەڕێتەوە ،واتا
هونەرمەندانی شاخ دەگەڕێنەوە ،ئینجا الیەكەی دیكەی كە نۆستالجی دروستكەرێتی،
واتا ئەو هونەرمەندانە كە لە ئەوروپاوە گەڕاونەتەوە .ئێستا گڵۆباڵ جارێكی دی
ناسیۆنالیزم لە فۆڕمێكی نوێدا زیندوو دەكاتەوە .دەبوو جارێ ئەم كێشەیە بخوێنرێتەوە.
جگە لەمە بە بڕوای من كێشەكە تەنها هینی سلێمانی یان كوردستان بەگشتی نییە،
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بەڵكو كێشەی كولتوورەكانی دیكەشە ،مەبەستم لە هەموو كولتوورەكانی دەرەوەی
خۆرئاوایە.
كاوە جەالل :بەاڵم تێڕوانینەكەی تۆ ئەوە بوو كە جارێ الی خۆمان كێشەی هوشیاری
هەیە .ئەمە الیەنە گرنگترەكەیە .هاوكات مرۆڤ پێویستە شارەزایی لە هونەر و
هزری ئەوروپیدا هەبێ .بەاڵم ئێستا پرسیارەكە پەیوەست بە هونەرمەندێكی كوردی-
خۆرهەاڵتییەوە ئەوەیە كە داخۆ پێویست بێ ئەو خۆی لە ترادیسیۆن ئازاد بكات،
بچێتەوە نێو ناخی خۆی ،تاكو هزرێكی نوێ گۆڕان پێبدات ،واتا لە خۆیدا كار بكات
تاكو خۆی بكات بە هونەرمەندێكی ئازاد؟ یان گەر پرسیارەكە بە چەشنێكی دیكە
بكەین :ئایا ئەو كەسانە كە ئێستا لەو ب��وارەدا خەریكی هونەرەكانی نووسین و
شێوەسازی و موزیكن ،دەتوانن مۆدێرن بن؟
شیروان خان :من ئەم پرسیارە دەكەمەوە :ئایا كام مۆدێرن؟ ئایا ئەو لەوحەیە
مۆدێرنە كە بەپێی مێژووی هونەری ئەوروپی مۆدێرنە ،یان ئایا ئەو هونەرە هەیە كە
پەیوەست بە هونەری الی خۆمانەوە مۆدێرن بێ؟ هەندێك جار هونەرمەندێكی الی
خۆمان لەبارەی كارەكەی دەبێژێ ،كە ئەو كارەی «خۆ»ییە یان بەرهەمی خۆیەكی
ئازادە ،بەاڵم پرسیار لێرەدا ئەمەیە :ئایا «خۆ» كامەیە و جیاوازییەكەی لە ترادیسیۆن
چییە؟ هەروەها ئەی ترادیسیۆن كامەیە؟ ئێمە جارێ لەم تێكەڵبوونە ڕزگارمان
نەبووە ،ئێمە تا ئێستا بە دیدێكی مۆدێرن موزیكی كوردیمان شی نەكردۆتەوە.
ئایا كامەیە موزیكی كوردی؟ واتا ئەو موزیكە كە بڕێكی زۆر كاریگەریی فارسی و
توركی ،هیندی و ئەفغانی و ئەرمەنی بەسەرەوەیە؟ كێشەكە لەوەدایە كە كاتێك من
خۆم بۆ ئەو منە دەگەڕێم ،ئەوا پرسیارێك دێ :ئایا ئەو منە هەیە ،تا لەم منەوە
پەیوەندییەك لەگەڵ هونەری ئەوروپادا ،لەگەڵ هونەری گڵۆباڵدا ،بهێنمە ئاراوە؟ بە
پێشبینیی من پێویستە ژمارەیەك كێشەی دیكە ڕوون بكەینەوە .ئایا تەكنیكی هونەر
دروست بووە ،تا هوشیاریی هونەر دروست بووبێ؟ یان كێشەی «راوم» (فەزا)؛ ئایا
هەتا ئێستا هوشیایی ڕاوم بووە بە كێشەیەك لە الی ئێمە ،هەتا لەم كێشەیەوە بەر
كۆمەڵێك تیۆریی نوێ بكەوین؟ یان مەسەلەكە زۆرتر ئەوەیە كە ئێمە هەردەم دوای
تیۆرییە تازەكانی هونەر كەوتووین؟ یان ئێمە بۆ نموونە باسی تاك دەكەین .بەاڵم ئایا
خۆیەتییەكی ئازاد هەیە ،هەتا تاك هەبێ؟ ئایا ڕاومی تاك لەنێو كۆمەڵگادا دروست
بوو؟ سادەترین پرسیار ئەوەیە ،ئایا جارێ خانوو بۆ تاكە كەس دروست بووە ،ژوور
بۆ تاكە كەس دروست بووە؟ ئایا لەنێو خێزاندا ڕاومی یەك كەسی دروست بووە ،هەتا
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ئیتر هونەرمەندێكی خۆئازاد دروست ببێ؟
كاوە جەالل :بەاڵم ئەو پرسیارەیش هەر بە كراوەیی دەمێنێتەوە كە داخۆ مەرجی
زەرووری بۆ سەرهەڵدانی ڕاوم (فەزا) بەڕێی هوشیارییەكی نوێی گەردوونییەوە
نەیەتە ئاراوە! ئایا كەسێكی ناوچەی كوردی-ئیسالمی لە تیۆریی گەردوونێكی سێ
دیمەنزیۆنی (سێ بوعدی) تێدەگات یان ئەو تەنها لەسەر دەستووری ترادیسیۆنی
كەمێك لێی نزیك دەكەوێتەوە و پاشان زیرەكانە ڕاڤەی دەك��ات؟ ئەم پرسیارە
هونەرمەندی شێوەسازیش دەگرێتەوە .ئایا پێویستە هونەرمەند بەدووی هوشیاریی
ڕاومدا لە دەرەوە ڕوو بكاتە كێشەی ڕاوم لە ناوەوە ،واتا لە ناخی خۆیدا؟ بە زمانێكی
دیكە ببێژم ،ئایا پێویستە هونەرمەند سەرەتا خۆی لە كۆمەڵگای ترادیسیۆنی ئازاد
بكات ،ئینجا دوای پرۆسەیەكی درێژخایەنی كاركردن ڕووی تێبكاتەوە؟ بێگومان ئەم
پرسیارە هەموو هونەرەكان ،بەڵێ تەنانەت كایەی هزریش دەگرێتەوە.
شیروان خان :بەاڵم كێشەكەی من لەوەدایە ،كە ئایا هونەرمەندی الی خۆمان
دەتوانێ لە كۆمەڵگای ترادیسیۆنی بچێتە دەرەوە؟ وەك ئاشكرایە كۆمەڵگا خۆی
ترادیسیۆنییە ،خێزان ترادیسیۆنییە ،تەنانەت جادە و تەالرسازی ترادیسیۆنین ،خودی
فۆڕم ترادیسیۆنییە ،ئینجا كاتێك ئێمە فۆڕمێكی تەالرسازی نوێ دەبینین ،یان هەر
دیاردەیەكی نوێ ،ئەوا پرسیارێك دێتە پێشەوە ،كە ئایا ئەم دیاردە نوێیە پەیوەندیی
بە بازاڕی گڵۆباڵەوە هەیە یان نا .بە پێشبینیی من دیاردەكە پەیوەندیی بە گۆڕانی
ئیدراكی (  )Wahrnehmungخۆییەوە نییە .بە بڕوای من بۆ هونەرمەند قورسە
لەو ترادیسیۆنە بێتە دەرەوە ،چونكە پرسیارەكە ئەوەیە كە ئایا ئەو لە ترادیسیۆن
دێتە دەرەوە و ئینجا بەدووی ئەمەدا دەچێتە ڕاومێكی دیكەوە؟ بۆ نموونە ئەو
هونەرمەندانە كە لەوێوە بۆ ئەوروپای دێن .یان با پرسیارەكە بەم شێوەیە بكەین:
ئایا ئەو هونەرمەندانەی الی خۆمان كە لە ئەوروپا دەژین ،لە ترادیسیۆن هاتوونەتە
دەرەوە؟ پرسیارێكی گرنگ بە بڕوای من ئەوەیە كە چۆن ئەو ڕاومە ترادیسیۆنییە
شیبكرێتەوە! بە چ میتۆدێك؟ ئایا بە میتۆدێكی ئەوێ ڕوون دەكرێتەوە (ئاخر ئەوان
میتۆدیان هەیە؟) یان بە میتۆدێكی ئەوروپی؟ كاتێك من گەشە بە هوشیاری خۆم بۆ
ڕاوم بدەم ،ئایا لێرەدا پێویستم بەوە دەبێ كە ڕوانگەكان لە ئەنتیكەوە هەتا تیۆرییە
تازەكان ڕەچاو بكەم ،یان پێویستم بە تیۆریی دیكەی ڕاوم دەبێ؟ ها؟ ئاخر تیۆریی
دیكەی ڕاوم هەیە ،بەتایبەتی تیۆرییە ئاسیاییەكان .ئاشكرایە ئەم پرسیارەی ڕاوم لە
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هزری سۆفیزمیشدا ،یان هیندوئیزم و بودیزمیشدا هەیە .كەواتە پرسیارەكە ئەوەیە
كە چۆن خۆمان بە هوشیاری ڕاوم دەگەین ،هەتا ئیتر بەدووی ئەمەدا بتوانین لەگەڵ
تیۆرییە نوێكانی ڕاومدا لێرە خەریك بین و بە شتێك بگەین.
كاوە جەالل :با بۆ پاڵ ئەم كێشەیەی ڕاوم پرسیارێكی دیكەی گرنگ بهێنینە نێوانەوە:
پرسیاری فۆڕم .ئایا بە ڕای تۆ ئەو هوشیارییەی فۆڕم لە الی كوردەكان ،بەتایبەتی
كوردەكانی باشوور ،لە چیدایە؟ یان با بوێرین پرسیارەكە بەم چەشنەیش بكەین :ئایا
هوشیارییەكی مۆدێرنی فۆڕم ،مەبەستم لە فۆڕمی سێدیمەنزیۆنییە ،هەیە؟
شیروان خان :ئەمە بۆ من پرسیارێكی قورسە .بەاڵم پێشبینی دەكەم ،كێشەی فۆڕم
الی خۆمان جارێ دروست نەبووە یان ساغ نەكراوەتەوە .باشترە ئەم پرسیارە گشتیتر
بكەین :كێشەی هوشیاریی فۆڕم تەنها كوردی نییە ،بەڵكو فۆڕم لە كۆمەڵگاكانی ئەو
ناوچانەشدا ،وەك كۆمەڵگای ئەفغانی یان ئێرانی یان توركی كێشەیەكی گەورەیە.
ڕەنگە فۆڕمی كۆمەڵگا بەزۆر شێوە گ��ۆڕدرا بێ ،بەاڵم بە بڕوای من ئەو گۆڕانە
بەڕێی ئاڵوگۆڕی كولتوورییەوە نەبووە ،بەڕێی تێگەیشتنەوە نەبووە ،بەڵكو بەڕێگەی
بەزۆركردنەوە بووە ،جا ئایا ئەمە بەهۆی كۆلۆنیالیزمەوە بێ یان ڕێگەی بەمۆدێرنكردنی
ئەوێوە ،وەك لە توركیا لە الیەن ئەتاتورك .لە ئێرانیش ،بە كوردستانیشەوە ،پرۆسەی
مۆدێرنیزەكردن بەگەڕ خرا ،بەاڵم ئایا دەتوانین ئەو فۆڕمە ناو بنێین فۆڕمی كوردی؟
ئەمە بابەتێكی زۆر گرنگە .ئەم كێشەیەی فۆڕم لە كۆمەڵگاكانی دیكەشدا هەیە .ئایا
تێگەیشتنی ئاسیایی ،عەرەبی ،ئەفریقایی ،بۆ فۆڕم چییە؟ ئەو فیكرە ئاسیاییە یان
عەرەبییە یان ئەفریقاییە چییە؟ ئاخر ئەوانیش كاریگەریی گەورەیان بەسەرەوەیە،
ئەوەش كە ناودەنرێ فۆڕم ،جارێ دیراسە نەكراوە ،تاكو پێم بڵێ «كامەیە فۆڕمی
من» .ئەمە بە پێشبینیی من لێنەتوێژراوەتەوە كە ئیتر ئەو توێژینەوەیە پێمان بڵێ:
ئەمە ئەو فۆڕمەیە كە دەمانەوێ هەمان بێ .من ناتوانم ئەو فۆڕمە دەستنیشان بكەم،
پێش ئەوەی دەرككردنی (  )Wahrnehmungخۆمان بۆ فۆڕم شیبكەینەوە.
ئایا بینینی ئاسیایی بۆ فۆڕم هەمان بینینی ئەوروپییە بۆ فۆڕم .من ئەم پرسیارە
بە قورس دادەنێم ،چونكە جارێ زانیارییەكانی (مەعلوماتەكانی) دەوروبەری فۆڕم
الی ئێمە دروست نەبوون ،ئەم زانیاریانەش بریتین لە نوقتە ،هێڵ ،ڕووبەر ،دەنگ،
دروستبوونی ڕەنگ .ئایا پێرسپێكتیڤە جیاكان بۆ فۆڕم كامانەن؟ لە جیهانی ئیسالمیدا
دەگوترێ كە گوایە كۆمەڵێك پەیوەندی پتەو لە نێوان هونەری ئەبستراكتی ئەوروپی
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و هونەری ئەبستراكتی ئیسالمیدا هەیە ،گوایە نزیكییەك هەیە .بەاڵم بە پێشبینیی
من ڕوئیای ئیسالم بۆ ئەبستراكت جیاوازە لە ڕوئیای ئەوروپا بۆ ئەبستراكت .هونەری
ئیسالمی سروشت تەجرید دەكات ،بەاڵم ئەمە جیاوازە لە هونەرە ئەبستراكتەكەی
ئەوروپا ،واتا لەو هونەرە ئەبستراكتە كە فۆڕم لە هەموو ئیدیۆلۆژییەك ،لە هەموو
هزرێك ،دادەبڕێ .بەاڵم بە پێچەوانەوە ئەو فۆڕمە ئەبستراكتە لە هونەری ئەبستراكتی
ئیسالمیدا مانایەكی هەیە ،واتا زۆر جار ئەبستراكتێكی سیمبۆلی (رەمزی) دروست
دەبێ ،وەك بۆ نموونە ئەو هونەرە ئەبستراكتەی الی شاكیر حەسەن دروست بوو ،كە
هونەرێكی ئەبستراكت بوو لە تەسەوفەوە هاتبوو ،ئەویش چونكە ئەو دەگەڕێتەوە بۆ
پیت ،بۆ وشە ،بۆ سیمبۆل ،بۆ مانا .ئەم هونەرە ئیسالمییە بەرەو ئەبستراكسیۆنێكی
دیكە دەڕوات ،كە نەیتوانی ،یان ناتوانێ فۆڕم لە مانا و سیمبۆل ئازاد بكات.
من پێشبینی دەكەم ،ڕەنگە جارێ زوو بێ ئێمە بەدووی فۆڕمێكدا بگەڕێین ،چونكە
گرتنی هەر فۆڕمێك لەالیەن ئێمە ڕاستەوخۆ مردنی فۆڕمەكە لەگەڵ خۆیدا دەهێنێ.
بە پێشبینیی من ئێمە جارێ پێویستمان بە هوشیارییەكی فراوان هەیە ،تاكو بتوانین
فۆڕمێكی جوان بگرین و بتوانین بڵێین «ئەمەیانە كە من دەمەوێ» ،ئەمە بێگومان
بە مەرجێك ،گەر لێرەدا ئامانجەكە ئەوە بێ كە ئێمە ئەم فۆڕمە بگرین .بەاڵم
هونەرمەندی ئێمە ،لەوانەیە ئەم نەوەیەی ئەمڕۆ ،یان نەوەی ئێمە كە لە نەوەدەكاندا
دروست بووین ،ڕەنگە جارێ نەوەی ئەوە نەبووبێ كە فۆڕمێكی تایبەتیمان داهێنابێ.
پەیوەست بە نەوەی خۆمان و ئەمڕۆوە دەڵێم ،لەوانەیە ئێمە نەوەیەك نەبین كە بڕیار
بدەین «ئەمە هونەری ئێمەیە» .بەاڵم دەبێ بڵێم ،نەوەی من بە «نەئـ» ،بە نوقتەی
سفر ،هەڵوێستمان نیشاندا ،ئەویش كاتێك گوتمان «ئەو فۆڕمەمان ناوێ ،هەروەها
ئەم فۆڕمە و ئەوی دیكەشمان ناوێ» .ئێمە گوتمان با جارێ سەرەتا حاڵەتەكە
دروست ببێ ،با منەكە دروست ببێ ،ئینجا دوای ئەوە بڕیار دەدەین .بڕیاری فۆڕمگرتن
لە هونەر خۆیەوە ،لە پراكتیزەكردنی هونەرەوە دێ ،نەك هوشیارییەك لە دەرەوە
دیاریی بكات .ڕەنگە ئەمە كێشەیەك بێت لە نێوان هونەرمەند و تیۆریستدا ،واتا،
ئایا هوشیارییەك پێویستە بۆ ئەوەی بتوانین هونەری جوان دروست بكەین ،یان
كارە هونەرییەكە تیۆرییەكی نوێ دروست دەكات؟ بەاڵم دەبێ لێرەدا ئەو پرسیارەش
بكەین ،كە ئەو كارە هونەرییە لە كوێدایە؟ ئایا ئەوەندە ئازاد دەردەچێ كە ئیتر
تیۆرییەكی نوێ بهێنێتە ئاراوە؟
كاوە جەالل :بەاڵم خۆ هونەرمەند نائاگامەندانە دەئافرێنێ ...
شیروان خان :خۆی خۆشە گەر هونەرمەندێك هەبێ هیچ كاریگەرییەكی دەرەكیی
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بەسەرەوە نەبێ ،واتا كەسێك هەبێ كە لە خۆیەوە خەریكی هونەر بووبێ بەبێئەوەی
لەژێر كاریگەریی هیچ هونەرێكدا بووبێ .من زۆر ڕێزی ئەم ئازادییە دەگرم ،بەاڵم ڕێزی
ئازادییەك ناگرم كە خۆی بە ئازادی دادەنێ و هاوكات لەژێر كاریگەریی كۆمەڵێك
فۆڕمی عەرەبی یان فارسیدایە ،جا ئەمە لە هونەری موزیكدا بێ یان لە هونەری
شێوەكاریدا ،كەسەكەش خۆی هیچ هوشیارییەكی بەرانبەر ئەو فۆڕمە نییە كە لە
هەقیقەتدا ئازاد نییە .ئەو فۆڕمە لە ئەسڵدا هینی ئەو نییە ،كەچی ئەو شووناسی
خۆی پێوە دەبەستێتەوە و دەڵێ« :من ئازادم» .من مەبەستم لەو هوشیارییەیە كە
نییە .بەاڵم ڕەنگە هەبوونی ئەو هوشیارییە الی ئەو كەسە ئازادە ،كە خۆی لە خۆیەوە
كار دەكات ،زەروور نەبێ .گەر بە پێچەوانەوە هوشیارییەك و ئازادییەك نەبێ ،چاكترە
نائازادییەكیش نەبێ و وا بزانێ ئازادە ،چاكترە خۆی هوشیار بكاتەوە ،تاكو بزانێ
نائازادە ،نەك وەك نائازادێك شەڕی ئازادییەكەی بكات .كەواتە پرسیارەكە ئەوەیە
كە داخۆ ئەو هونەرمەندە دروست بووبێ ،لێرەشدا مەبەستم لە هەردوو حاڵەتەكەی
هونەرمەندە :ئەو هونەرمەندە كە ئاگامەندە بەرانبەر بە هەموو شتەكان ،هەروەها ئەو
هونەرمەندەش كە لە ناخی خۆیەوە شتەكان دەكات ،بەبێ هیچ ئاگابوونێك لە تیۆریی
تازە .بە ڕای من هەنووكە ئەم دوو حاڵەتەی هونەرمەند كێشەیەكی گرنگن.
كاوە جەالل :خۆ لە هونەری شێوەسازی و دەرەوەیدا ،واتا لە هونەرەكانی موزیك و
هۆنراوەدا ،هەندێك هونەرمەندی بەواتا هەن كە كەم یان زۆر گرنگێتی خۆیان هەیە،
جا گەرچی دانوستان نەكراون ،بۆ نموونە حەسەن زیرەك لە موزیكدا ،یان تاڕادەیەك،
سەرباری میانەی مێژوویی و مۆركی تایبەتمەندی هونەری ،الی عومەر دزەیی ...
شیروان خان :یان حەیران ،یان فۆڕمێك لە فۆڕمەكانی حەیران ...
كاوە جەالل :بەاڵم لێرەدا دەچینە نێو فۆلكلۆرەوە .من مەبەستم لە هونەری خۆییە.
شیروان خان :من كەمێك دەترسم لەسەر موزیك بدوێم ،گەرچی لێرە ساڵێك خەریكی
موزیك بووم ،یان بەهۆی پەیوەندیمەوە لەگەڵ ئاری و هیوادا كەمێك شارەزاییم هەیە.
ئێمە دەتوانین ئیشكردنی كولتووری ئێمە بۆ ئەدەب و موزیك جیابكەینەوە لە هونەری
شێوەكاری ،چونكە كولتووری موزیك لە كولتووری هونەری شێوەكاری بەهێزترە.
موزیك الی ئێمە ،بۆ نموونە لە ئێران ،چەند سەدەیەكە ژمارەیەك ترادیسیۆنی چاكی
موزیك هەن ،لەوێ چەند فێرگەیەكی موزیك هەبوون .بەاڵم لە حاڵەتی موزیكیشدا،
بۆ نموونە كاتێك ئێمە لە حەسەن زیرەك دەدوێین ،ئەوا ئایا ئێمە جەختین لەوە
كە گۆرانییەكانی هینی ئەو خۆین؟ چونكە چەندین گۆرانی حەسەن زیرەك هەن كە
لە ئەسڵدا ئەرمەنین یان ئازەرین ،بەاڵم ئەمە هەتا ئەمڕۆ دیراسە نەكراوە .بێگومان
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حەسەن زیرەك گۆرانی جیاوازی گوتووە ،بەاڵم ئایا لە موزیكەكەیدا گۆڕانی هونەریی
ڕوویداوە یان سوللەمەكەی لە نێوان ئەو چەند سوللەمەی خۆرهەاڵتدا دەمێنێتەوە كە
لە موزیكی كوردیدا باوە؟ من تەنها دەتوانم ئەوەندە بڵێم كە فۆڕمی موزیكەكەی ئەو
مۆدێرن نییە .قەیناكات ئاوازەكەی خۆشترە ،خەفەتبارترە ،یان تێكستەكەی جۆرێكی
تایبەتیترە و حەزمان لێیەتی .بەاڵم ئەمڕۆ دەبێ بپرسین كە هەتا چەند خودی
موزیكەكە گۆڕانی بینینوە؟ ئایا ،وەك بۆ نموونە موزیكی جاز كە بەدووی كالسیكدا
هات و گۆڕانی لە موزیكی كالسیكدا كرد ،ئێمەی كورد گۆڕانێكی موزیكییانەی
هاوشێوە ،بەاڵم بێگومان تایبەتمەند ،لە الی حەسەن زیرەك دەبینین بێجگە لە ئاواز
و تێكستی خۆش؟ من لە دانیشتنەكانمەوە لەگەڵ كەسانی شارەزای موزیكدا دەگەم
بەو بڕیارە كە موزیكی كوردی گۆڕانكاری لە خۆیدا نەكردووە كە ئیتر لێرەوە بەر
ئاكۆردەكانی دیكەش كەوتبێ ،وەك بۆ نموونە لە جازدا كە بەر ئاكۆردەكانی حەوت
دەكەوێ ،بەاڵم گۆڕانێكی هاوشێوە ،بێگومان تایبەتمەند ،لە موزیكی كوردیدا نییە
كە بەرەو كۆمەڵێك ئاكۆرد و سوللەمی دیكەت بەرێ ،كۆمەڵێك جیهانت لە ال ئاشكرا
بكات نەك هەمیشە بگەڕێتەوە سەر ئەو نوقتەیەی كە لێوەی دەستی پێكردووە .ئاخر
لێرەدایە كە تاكی موزیكی دروست دەبێ.
كاوە جەالل :پەیوەست بەم كێشەیەی موزیكەوە ئەم پرسیارە هەیە :ئەو شێوە
موزیكەی لە شەستەكانەوە دروست بوو ،وەك «تیپی مۆسیقای سلێمانی» ،بریتی بوو
لە وەرگۆڕینێكی پاشڤەرۆیانەی چێژی شار بۆ چێژی گوندییانە .ئەو هونەرمەندانە،
لەوانە ئەنوەر قەرەداغی ،لە شاردا پەرەیان بە چێژی الدییانەدا ،ئەو چێژەیان كرد بە
مۆدە ،نەك شارییانە موعاناتی خۆیی دابڕێژن!
شیروان خان :من ئەمە لە هونەری شێوەكاریشدا دەبینم .كاتێك تۆ بەر مۆدێرنە
دەكەویت ،لەوێدا الیەنی ترادیسیۆن زیندوو دەبێتەوە .ئێمە دەبێ مۆدێرنە بەراورد
بكەین بە ترادیسیۆن .لێرەدا دۆستایەتی و دژایەتیی غوربەت (غەریبێتی) دێتە ئاراوە:
چ توخمێك لەگەڵ ترادیسیۆندا یەكبگرێتەوە ،من ئەوە دەهێنم ،چ توخمێك لەگەڵ
مندا نییە ،من ئەوەیان ناهێنم .ئەو فۆڕمە نوێیانە كە هاتوون ،هەمیشە بەراوردێكیان
لەگەڵ ترادیسیۆندا پێكراوە .گەر ئێمە لە پەنجاكان بڕوانین ،دوای ئەوە كە لە كۆتایی
سییەكانەوە یەكەم بەعسەی ئەكرەم شوكری ،جواد سەلیم و فایەق حەسەن چوون
بۆ خۆرئاوا ،ئەو كێشەیەمان بەڕوونی ال دەردەكەوێ .ئەوان دەگەڕێنەوە و هونەری
بە حیساب مۆدێرنی عێراق دروست دەكەن ،بەاڵم كێشەی ئەم زانیاری هێنانە لەوێوە
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چەند هۆیەكی هەیە :یەكەم كێشەی چوونە نێو كولتووری خۆرئاواییەوە ،كە ئەو لەوێ
لە الیەك هێندە ئاسان وەرناگیرێ و ئەویش خۆی ناتوانێ بچێتە نێوییەوە ،دووەم لە
عێراقیشدا پرسیاری دروستبوونی هوشیارییەكی ناسیۆنالیستی هەیە ،كە سیاسییەكان
و دامەزراوە حكومییەكانیش دەگرێتەوە ،لەو واتایەدا كە ئەوان دەڵێن ئێمە پێویستمان
بە هونەری مۆدێرن هەیە .ئەوان بۆ ئەم مەبەستە خوێندكاریان دەناردە دەرەوەی
عێراق ،بەاڵم ئەوەندەی ئینتەرەسەكە سیاسی بوو ،ئەوەندە ئاڵوگۆڕی كولتووری
نەبوو .خوێندكاران بەو ئەركە دەڕۆن بۆ خۆرئاوا كە هونەری خۆرئاوایی بهێننەوە و
لەگەڵ ترادیسیۆنی خۆیاندا كاری پێبكەن ،ئێستاش هێندە بەرەو ڕابوردوو دەگەڕێنەوە
كە ئیتر هونەرەكانی میسۆپۆتامیا ئاشكرا دەكەن و لەگەڵ هونەری ئیسالمیدا دەیخەنە
پەیوەندییەوە ،بەبێئەوەی هوشیارییەكیان بۆ ئەو دابڕانە مێژووییە بەرینە هەبێ ،كە
دەكەوێتە نێوان ئامادە و ڕابوردووی دوورەوە .لێرەشدا هونەرمەندان كار بەو مۆتیڤانە
دەكەن كە لە ڕاوم و كاتێكی تایبەتمەندی خۆرئاوادا دروست بوون ،واتا پەیوەندییان
بە هوشیاریی خۆرئاواییانەوە بۆ ڕاوم هەیە .بەاڵم لێرەدا هونەرمەندە گەڕاوەكان بۆ
عێراق هوشیارییەكیان بۆ هوشیاریی خۆرئاواییانەی ڕاوم نییە .ئەوان لەنێو خۆیاندا
ئەو فۆڕمە نادۆزنەوە ،ئەوان بەراوردكارانە فۆڕمێك وەردەگرن كە داهێنراوی هزری
خۆرئاواییە .بۆ نمونە ئەوان پەیوەندییەك لە نێوان هونەری ئەبستراكتی خۆرئاوایی
و هونەری ئەبستراكتی ئیسالمیدا دەهێننە ئاراوە ،بەاڵم ئەم دووانە لە بنەڕەتدا
جیاوازن ،چونكە وەك پێشتر گوتم ،فۆڕم لە هونەری ئەبستراكتی ئیسالمیدا
ئازاد نییە ،بەڵكو مانا و سیمبۆلێك نیشان دەدات ،ئەمەش پێچەوانەی هونەری
ئەبستراكتی ئەوروپییە ،كە فۆڕم لە مانا ئازاد دەكات .پرسیار لێرەدا ئەوەیە كە
بۆچی ئەو هونەرمەندانە هونەرێك ناهێنن كە الیەنەكەی «من»ی تێدا بێ ،بۆ نموونە
پێرفۆڕمانس .مەبەستەكە لەم هونەرەدا «چی-كردن» نییە ،بەڵكو لە پرسیاری
«چۆن كارەكەم ئەنجام دەدەم؟» پرسیاری دیكە دەكرێتەوە ،وەك پرسیاری لەش
كە گەورەترین پرسیاری پێرفۆڕمانسە ،لێرەشەوە ،لەم پرسیارەوە ،هونەر دەگەڕێتەوە
بۆ نێو ژیان ،واتا هونەرمەند لە شوناسی گرووپەوە دەگەڕێتەوە بۆ شوناسی تاك.
گەر بەگشتی بڕوانین ،دەبینین كە نزیكەی هەموو هونەری عێراقی هونەری گرووپە
نەك هونەری تاك بێ لەنێو ژیاندا بەبێ هیچ ئوتۆپیایەكی كۆمەاڵیەتی یان سیاسی.
بە بڕوای من لێرەوەیە كە ئەو جوڵە سەرەتاییە تاكگەراییانە ،وەك وجودییەت ،كە لە
حەفتاكاندا هاتنە ئاراوە ،نەیانتوانی بەهێز ببن ،چونكە تاكەكانی كۆمەڵ خۆیانییان
لە گرووپدا دەبینییەوە .لێرەوە دەتوانین تێبگەین كە بۆچی هێزە چەپەكان و ڕاستە
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ناسیۆنالیستەكان توانییان پەرەبسێنن و هێز پەیدا بكەن .بۆیە ڕێكخراوە سیاسییەكان
لەسەر بناغەی كولتووری دروست نەبوون و نابن ،بەڵكو بە پێچەوانەوە كولتوور لەسەر
بناغەی ئوتوپیای سیاسی یان تێڕوانینی هێزە سیاسییەكان دروست دەبێ ،بۆ نموونە
«یەكێتی هونەرمەندان» .بەاڵم هەر چۆنێك بێ الی ئێمە هەوڵی سەرەتاییانەی
تاكگەرایی هەر بەردەوام بوو ،وەك لە هەشتاكان و نەوەدەكاندا .بەتایبەتی نەوەیەكی
نەوەدەكان ،بۆ نموونە لە هونەری شێوەكاریدا ،گوتی پێویستە لەگەڵ هوشیارییە
نوێكەی «من»دا ،كە لە الی ئەو دروست بوو بوو ،بە هەموو الیەنە سایكۆلۆژی و
كولتوورییەكانییەوە خەریك ببێ ،نەك خۆی لە هێزێكی سیاسیدا ببینێتەوە.
كاوە جەالل :ئایا ئەمە كێشەیەكی نەوەیی دروستكردووە؟
شیروان خان :بێگومان .لە الی ئێمە لە ترادیسیۆنەوە هوشیاریی نەوەیی نەبووە،
بەاڵم لە الی ئێمە ،نەوەی خۆمان ،هوشیارییەكی نەوەییمان لە ال دروست بوو .ڕاستە
ئێمە میتۆدێكی خۆییمان نەبوو كە لەسەری لەو هوشیارییەدا كار بكەین .بۆ نموونە
ئەو پرسیارە بە كراوەیی دەمێنێتەوە كە لە نەوەدەكاندا چ نەوەیەك دروست بوو،
هەروەها نەتوانرا لەگەڵ نەوەی هەشتاكان یان حەفتاكانیشدا دیالۆگ چێبكرێ .بە
پێشبینیی من ئەمڕۆ ئەو دیالۆگە دروست نەبووە كە ئێمە خوێندنەوەی خۆمانمان بۆی
هەبێ و ئیشە هونەرییەكانیش ئەو گۆڕانكارییانە لە خۆ بگرن .بەاڵم دەمەوێ لێرەدا
ئاماژە بۆ ئەوەش بدەم كە ئەم كێشەیە تەنها كوردی نییە ،بەڵكو بە پێشبینیی من
كێشەیەكی كرۆكییانەی واڵتانی دەرەوەی خۆرئاوایە .ئەم كێشەیەی دیالۆگ كایەی
هونەری موزیكیش دەگرێتەوە ،هەروەها هۆنراوە و تیاتەریش .من بێگومان بە تایبەتی
لە بواری هونەری شێوەكاریدا لەم كێشەیە ئاگادارم.
كاوە جەالل :بێگومان ئەمە ئاوهایە .لە بوارە هونەرییەكانی دیكەشدا دیالۆگی
نەوەیی نییە ،تەنانەت هۆنەرانیش ،بەتایبەتی ئەو هۆنەرانە كە لە شەستەكانەوە هەتا
ئەمڕۆ دەركەوتوون ،لێنەتوێژراونەتەوە و پڕۆفیسۆرە كوردییەكانی زانكۆش گرنگییان
پێنادەن .بۆ نموونە كوان دەیان دكتۆراكە لەسەر هەر یەكەی هۆنەران و نووسەرانی
وەك حسێن عارف ،شێرزاد حەسەن ،ڕەفیق سابیر ،شێركۆ بێكەس و هتد؟ من وای
بۆ دەچم خەریكبوون بە نەوەكانی نوێوە ،یان ڕووكردنە نووسەرانی بۆ نموونە ناوبراو،
وەك خۆسووككردن تەماشا بكرێ ،یان «مرۆڤ بێزی نایەت ڕوویان تێبكات» ،یان
ئەوپەڕی هەندێك جار دەبینین كە زۆر بەناچاری لێكۆڵینەوەیەكی یەكجار ترادیسیۆنی
لەسەر هۆنەرێك دەنووسرێ .ئێمە هەتا ئەمڕۆ ناتوانین هونەر بە دیدی مۆدێرن
بخوێنینەوە.
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شیروان خان :پرسیاری دیالۆگی نەوەیی زۆر پێویستە .تەنانەت نەوەی ئەمڕۆ كە
دوای ئێمە هاتووە ،ئەم پرسیارە لە ئێمە دەكات ،هەوڵ دەدات لێمان تێبگات .ئێمە
خۆمان تا ئەمڕۆ نەمان توانیوە نەوەی پێش خۆمان بناسین ،چونكە نەوەی پێش
ئێمە هوشیاریی نەوەیی نەبوو .بەاڵم ئێمە هیچ نەبێ هەڵوێستێكی بە بەرهەممان
بەرانبەر «من» وەرگرت ،بێگومان من نامەوێ خەتایەك بخەمە سەر نەوەی پێش
خۆمان ،چونكە ڕەنگە هەلومەرجەكان لەنێو ئەو سەردەمانەدا نەبووبن ،بەاڵم نەوەی
ئێمە و نەوەی پاش خۆمان شێوە پەیوەندییەكمان دروستكرد ،ئەمڕۆش گرنگی بەو
پەیوەندییە دەدەین ،بەاڵم دەبێ بڵێم ،ئێستاش كێشەی دیالۆگ لە نێوانماندا هەر
هەیە ،چونكە پرسیاری شوناسی خۆیی و هونەری نە لە الی ئێمە و نە لە الی
ئەوان ساغ نەكراوەتەوە .بەاڵم گرنگ لێرەدا ئەوەیە كە ئێمە درێژە بە هاوكارییە
هونەرییەكانمان دەدەین ،لێرەشەوە ئەو دیالۆگە لەكاتی كاركردنی هونەریدا دێتە
گۆڕێ نەك لە ئەنجامی دانوستانەوە.
كاوە جەالل :با ڕوو بكەینە كێشەی سروشت و هونەر .ئایا لە كوردستاندا سروشتێتی
ماوە كە ئیتر مرۆڤ بتوانێ خۆی بدۆزێتەوە؟ ئایا ئێمە لە كوردستان نامۆبوونێكی
هەمەكیمان لە سروشتێتی نییە ،واتا لە خودی خۆ؟ مەسەلەكە ئەوەیە ،كە گەر مرۆڤ
هێندە بەهێز بەكۆمەاڵیەتی كرابی ،كە ئیتر تەنها نزیكەی بتوانێ كۆمەاڵیەتی بێ ،ئایا
ئەمە واتای نامۆبوونی هەمەكی لە سروشتێتی ناگەیەنێ؟
شیروان خان :من وای دەبینم كە مرۆڤی الی ئێمە ب��ەردەوام لەنێو سروشتدایە
بەبێئەوەی هەڵوێستێكی هوشیاری بۆ ئەو سروشتە هەبێت! گەر من ئەو هوشیارییە
خۆییە ،مرۆڤییە ،هەروەها جیۆلۆجی و توپۆگرافییەشم ن��ەدۆزم��ەوە ،ئەوا ئەو
هوشیارییەش نایەتە ئاراوە .مرۆڤ بەدووی ئەمەدا سروشت دەناسێ ،بۆ نموونە لە
جوانییەكەی یان زەبریدا ،یان لە نەخۆشخراوییەكەیدا ،وەك بۆ نموونە ژەهراویكردنی
سروشت لە الیەن بەعسەوە لە هەشتاكاندا .بەاڵم پەیوەست بەم پرسیارەوە پێویستە
ڕەچاوی هزرینی ئاینیی ،یان لە ڕووی فەلسەفییەوە ،ڕەچاوی مێتافیزیكیش بكەین،
چونكە ،لەبەرئەوەی لە هزرینی مێتافیزیكیدا تاك كەرتێكە لە سروشت و لێرەشدا ئەو
تاكە هەرگیز پرسیار ناكات ،بەڵكو مێتافیزیك تەنها دەرفەتی پێدەدات بە هەبوونە
خوایەتییەكەی ناخییەوە خۆی لەسەر ڕێگە ببینێتەوە ،ئەوا ئەو جۆرە هزرینە دەرفەت
بەو ئاڕاستەیە ڕووەو ناسینی تاكییانەی سروشت نادات .لە هزری ئاسیایی و ئیسالمیدا
كەس جیاكەرەوەی سێ دیمەنزیۆنەكە نییە ،بەڵكو ئەو لەنێو دوو دیمەنزیۆنی پانی
و درێژیدا خۆی دەبینێتەوە ،واتا هزرینەكەی لە كاتدایە نەك لە ڕاومدا .بە پێشبینی
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من ئەمە یەكێكە لە ڕێگرە سەرەكییەكانی دروستبوونی تاك ،چونكە وەك گوتم كەس
بیەوێ و نەیەوێ كەرتێكە لە گەردوون ،هەمیشە بەشێكی خودایی تێدایە كە ڕێگرە
لە سەرهەڵدانی تەعەجوب.
كاوە جەالل :بەاڵم ئەمە كاریگەریی لەسەر «چێژ»یش هەیە .ئایا بە ڕای تۆ چ جۆرە
چێژێك لەنێو ئەو نامۆبوونەوە لە خودی خۆ سەریهەڵداوە؟ خۆ مرۆڤەكان خۆیان
داوەتە دەست ڕواڵەتخوازی .ئێمە لێرەدا لەبەردەم كێشەی چێژداین .ئەو چێژە كە
ئێستا لە هەرێمی كوردستان س��ەروەرە ،بریتییە لە فرەخۆری ،ڕواڵەتخوازی یان
تەنانەت چڵێسی لە تەالرسازیشدا ،بەبێئەوەی زۆرینەی بینا و تەالرەكان ستروكتوریان
هەبێ ،بەڵكو بەزۆریی بە شێوەیەكی ئەندازەیی دروستكراون و ئینجا فاسادەكەیان
پێدا هەڵواسراون ،واتا فاسادەكە بەنێو بیناكەدا هەڵنەهاتووە ،هەروەها موخاتەبەی
لێڕوانەر ناكات!
شیروان خان :دەتوانین بپرسین :ئایا الی ئێمە چێژی هونەری لە سەرووی دەسەاڵتەوەیە
یان چێژی هونەری لە الیەن دەسەاڵتەوە دروست دەكرێ؟ بە پێشبینی من هزری
سیاسی بناغەییە بۆ دروستبوونی هزری هونەری .ئەمڕۆ كە باس لەو هونەرە ناسیۆنالە
دەكەین كە لە عێراقدا بە كوردستانیشەوە دروست بووە ،دەبینین ،ئەوە بونیادی
هزری ناسیۆنالیستییە كە هونەرەكەی دروستكردووە ،هەروەها حیزبە ناسیۆنالەكانیش
پشتگیریی ئەو جۆرە هونەرە دەكەن .ئێستاش یەكێتی هونەرمەندان لە سلێمانی یان
لە هەولێر ڕێكخراوی حیزبین ،هەردووكیان یارمەتی داراییان لە حیزبەوە بۆ دەهات؛
هەمووی ماوەی دوو ساڵێكە چوونەتە سەر وەزارەت .ئینجا هونەرمەندی شاخ هەبووە.
لە شاخ هونەرمەند و سیاسی بەردەوام بە یەكەوە كاریانكردووە .بەاڵم لەبەرئەوەی
ئیشكردنی هزری سیاسی لەسەر بونیادێكی هونەری و كولتووری دروست نەبووە،
بەڵكو بە پێچەواوە ،ئەوا ئەو چێژە سیاسییە یان چێژەی دەسەاڵت هەتا ئەمڕۆ هەر
كاریگەر ماوەتەوە.
یان با بڕوانینە هوشیاری تاك بەرانبەر بە لەش ،ئەو لەشە كە لە شەڕەكاندا دەیبینینەوە؛
لێرەدا لەش لە ئەوپەڕی حاڵەتی قوربانیدایە .خودی كەس هیچ گرنگییەك بە لەش
نادات ،بۆ نموونە چەندین كەس دەچوونە ئەودیو سنورەوە و دەگەڕانەوە ،یان كەسان
هەبوون بە هەویەی تەزویر لە كوردستانەوە دەچوون بۆ بەغدا ،بۆ ئەوەی شەوێك
لەوێ بن ،بەاڵم ڕەنگ بوو لە ڕێگە بمرن.
ئەم پرسیارانە بۆ من ئاڵۆزن ،چونكە الیەنی سایكۆلۆژی و پەروەردەییش لە خۆ
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دەگرن .بەاڵم ئەوە هوشیاریی تاكە كە كاریگەری لە دروستبوونی چێژی خۆیدا هەیە.
لەمەدایە كە بۆچی بۆ نموونە هوشیارییەكی پوختی تەالرسازی الی ئێمە دروست
نابێ ،ئەمە بەهەمانشێوە موزیك و هونەری شێوەكاریش دەگرێتەوە .لە بنەڕەتدا
پەیوەندییەك لە نێوان هوشیاری فەلسەفی ،موزیكی ،شێوەكاری ،شانۆ و تەالرسازیدا
هەیە .بۆ نموونە هونەری شێوەكاری دەتوانێ كاریگەری لەسەر موزیك بنوێنێ و
چێژێكی نوێ دروست بكات ،وەك چۆن لە تیاتەردا پێرفۆڕمانسی دروستكرد .ئەم
دیالۆگەی نێوان دیسپلینەكان زۆر گرنگە ،بەاڵم لەالی ئێمە جارێ ئاڕاستەی یەكتری
نەكراون ،هەتا ئیتر لێرەوە بتوانین باس لەوە بكەین كە چێژەكان چۆن دروست بوون،
چونكە ئەو چێژە پەیوەندیی بە چێژەكانی دیكەشەوە هەیە.
كاوە جەالل :حەز دەكەم بە تایبەتی لە بواری تەالرسازیدا بمێنینەوە ،چونكە ئەمڕۆ
لە كوردستان الیەنی بینا و تەالر تەقیوەتەوە! كوێرانە لە هەموو جێیەكدا بینا
دروست دەكەن و بەهیچ شێوەیەك ڕەچاوی ڕاوم ناكەن .هەموو پارچە زەوییەك لە
هەموو جێیەكدا وەك شیاو بۆ دروستكردنی بینا دەبینن ،یەك كەس نییە لەدژی ئەم
ساویلكەیی و دڕندەیەتییەی دەسەاڵتداران دەنگ هەڵببڕێ .تۆ كێشەی تەالرسازی و
ڕواڵەت چۆن دەبینیت؟
شیروان خان :من ناتوانم بە چێژی ئەوێ باس لەو چێژی تەالرسازییە بكەم كە
لە كوردستان هەیە .لەوێ چێژی تەالرسازی توركی یان عەرەبی بەگەڕ دەخرێ.
بێگومان ئەم بەگەڕخستنەش پەیوەندیی بە بازاڕەوە هەیە .جاری وا هەیە كەرەستە
بڕیار دەدات كە فۆڕمی بیناكان چۆن بێت .ئێستا پەیوەندیی گڵۆباڵ بەڕێی بازاڕەوە
هەیە .كاتێك بڕیاری ماستەر پالنی سلێمانی درا ،بەڵێندەرایەتییەكی بینا لە ئەڵمانیا
ڕاسپێردرا ئەنجامی بدات ،ئەم ئەنجامدانەش لە نێوان ئەندازیارەكانی سلێمانی
و ئەڵمانیادا بوو .بەاڵم ئایا ماستەر پالنی شارێك لەالیەن فیرمایەكی بینا یان
بەڵێندەرایەتییەوە دروست دەكرێ؟ ئەمە لە بنەڕەتدا ئەركی كۆمەڵێك ئەنستیتوت
و پڕۆفیسۆری زانكۆیە ،چونكە ماستەر پالن پەیوەندیی بە كولتووری ئەو شارەوە
هەیە ،نەك پەیوەندیی بە بەڵێندەرێكەوە هەبێ كە بچێ لەوێ وەك بازاڕ كار بكات،
ڕاسپاردەی بەڵێندەرایەتییەكەی بدرێتی و ماستەر پالنەكە دابنێ .لەو ماستەر پالنە
پێویستە ڕێكخراوەكانی ژنانی كورد ،دامەزراوە كولتوورییەكان ،الوان و ..هتد ئاگادار
بن ،چونكە ئەوان بەشێكن لەو شارە .لە بنەڕەتدا تەالرسازی تەنها بینا نییە ،بەڵكو
الیەنە كولتوورییەكەش لە خۆ دەگرێ.
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كاوە جەالل :ئایا تا چ ڕادەیەك ئاین دەوری لەم ئاڵۆزكاوییانەدا هەیە؟ خۆ مرۆڤ
تەنها پەروەردەیەكی كولتووریی نییە ،بەڵكو هاوكات پەروەردەیەكی ئاینیشی هەیە!
شیروان خان :كێشەكە لەوەدایە ،كە ئاین شیكاریی خۆی نەكردووە ،ڕۆشنایی خۆی
ئەنجام نەداوە .كێشەكە ئەوەیە كە ئاین بووە بە ڕۆژانە ( ،)ALLTAGچیدی
سیستەمێكی ئاینی نەماوەتەوە ،بەڵكو سیستەمێكە كە لە دەرەوەی خۆی كار دەكات.
بۆ نموونە ئێمە دكتۆرمان هەیە كە موسڵمانە ،یان فیزیكی و كیمیایی و سایكۆلۆژمان
هەن كە موسڵمانن ،تەنانەت ئەو سوننەتە ،كە كاتێك كەسێك دەچێتە دەرەوە و
ساڵو لە دراوسێكەی دەكات ،ئاماژەیەكە بۆ ڕۆژانەیبوونی ئاین .بەاڵم پەیوەست بە
ئاینەوە پێویستە ئاماژە بۆ تەسەوف بدەین كە زۆر كاریگەریی بەسەر هونەرەوە هەیە،
چونكە كەمێك باسی كەسایەتی دەكات .بەاڵم لێرەشدا كێشەیەك هەیە :ئەو كەسە
هەمیشە لە نێوان دوالیزمەكەی چاكە و خراپەدایە ،ئەو كەسە ئیندیڤیدوێل (تاكمەند)
نییە ،بەڵكو هەمیشە بەشێكی خوایی تێدایە .گەر پەیوەندییەك لە نێوان هونەر و
ئایندا دروست بكرێ ،یان دیالۆگ دروست ببێ ،لەوانەیە بەڕێی تەسەوفەوە بكرێ،
ئەمەش نەك تەنها لە موزیك و ئەدەبدا ،بەڵكو لە هونەری شێوەكاریشدا ،بۆ نموونە
الی شاكیر حەسەن ،الی سامان كەریم .بەاڵم كێشەی هزری تەسەوف لەوەدایە كە
ڕێگرە لە دەركەوتنی هزری «من»ەكە ،واتا ئەو منە كە من خۆم بم .ئەمەیە كە بۆ
هونەر زۆر زەروورە.
كاوە جەالل :هەڵپە بۆ نووسین یان بۆ هونەر لە كوردستان بەگشتی زۆر باڵوە (با
ئەو حاڵەتە وەالوە بنێین كە تا ڕادەیەك هەندێك نووسەری باشمان هەیە) .بەاڵم
مرۆڤ زۆر هەڵپە دەكات بۆ دەركەوتن ،زۆربەی جار پێش ساغكردنەوەی خودی خۆی
لەگەڵ هونەرەكەیدا ،پێش گەیشتنی بە ڕوانگەیەكی چەسپ ،بەبێئەوەی هەر زانیبێتی
فۆڕم كرۆكییە بۆ نووسین ،خۆی وەك نووسەر یان هونەرمەند یان زانا و تەنانەت
فەیلەسوف ڕادەگەیەنێ .ئەم نەخۆشییە زۆر تەنیوەتەوە!
شیروان خان :لە هونەری شێوەكاریدا چەندین هونەرمەند هەبوون كە زۆریی بەرهەم
كاریگەریی زۆر نێگەتیڤی بەسەر ئیشەكانیانەوە بەجێهێشتووە .لەوانەیە هۆی ئەو
هەڵپەیە داواكردنی لەوحەكان بێ ،واتا كڕین بێ ،هۆكەی بازاڕی هونەر بێ .ئەو
بازاڕەش كاریگەرییەكی خراپی تێدایە .لەوێ بازاڕێك دروست بووە ،كە كۆمەڵێك
هونەری ترادیسیۆنی دەكڕێ ،یان ئەو چێژە خراپە سیاسییەی كە دەسەاڵتێكە و
لەوحە دەكڕێ ،لەبەر ئەوەی سیمبۆلەكانی خۆی تێدا دەدۆزێتەوە ،ئەمەش كاریگەریی
لەسەر هونەر هەیە .پێشبینی دەكەم ئەو هەڵپەیەی لە كوردستان دروست بووە
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وەك ئەوەی ئێرە نییە ،كە كێشەی خێراییە ،واتا خێرایی ژیان .بێگومان لەوانەیە
ئەو خێراییەی ژیان لە كوردستانیش تۆزێك دروست بووبێ ،بەاڵم مەسەلەكە ئەوە
نییە كە بۆ نموونە ڕۆژی چەندین پێشانگا لە سلێمانی یان هەولێر بكرێنەوە و
هونەرمەندەكانیش بكەونە بەر كێشەی هەڵپەی ناوبانگ پەیداكردن .نەخێر ،لەوێ
هەڵپەی فیكری یان ئێستێتیكی نییە ،ئێمە بەگشتی دەتوانین بڵێین ئاڵۆزكانێك
لە ئارادایە و ڕووە ئاشكراكەشی بازاڕە ،كە بێگومان بازاڕێكی هونەری نییە ،بەڵكو
بازاڕێكە كە هونەر وەك دیكۆر بۆ ڕازاندنەوەی نێو ماڵ یان دەزگا حكومییەكان
دەبینێ .بەاڵم چێژی هونەری یان بازاڕی هونەر پێویستە بە پێشبینی من پێوەری
هەبێ و ئەو پێوەرانەی بەند بن بە گۆڕانكارییەكانی هونەر خۆیەوە.
كاوە جەالل :لە بنەڕەتدا ئەوە سیاسییە كە بڕیار دەدات ،دەڵێ ،بۆ پێشانگا پێویستت
بە نوقڵ هەیە ،ئینجا تۆش بۆ «میوانەكان» (نەك جمەور!) شیرینی دەگێڕیت.
شیروان خان :ئاخر لەوێ هونەرێكی دیكە نییە كە لەو ئادەتە یان لە جمەور بدات،
ئەوەی لەوێ هەیە هونەرێكە كە هەمیشە لە ڕازیبووندایە لەگەڵ جەماوەردا .تۆ هەست
دەكەیت ،هەموو ئێوارەكە ئەو پێشانگایە سەغلەتی نەكردوویت ،چونكە ئەوەی لەوێدا
هەیە میواندارییە.
كاوە جەالل :ئایا كردنەوەی مۆزەخانەی هونەری لە كوردستاندا كردارێكی هونەرییە
یان السایی گۆڕانەكەی خۆرئاوایە ،ه��ەروەك بڵێین« ،ئەها ،ئێمەیش شتی لەو
بابەتانەمان هەیە»؟
شیروان خان :لێرە دەمێكە پایەگای مۆزەخانە نەماوە ،مۆزەخانە ئەو فونكسیۆنەی
بۆ ئیشی تازە نەماوە ،بەڵكو ئیشەكان ئەرشیف دەكات ،هەروەها فونكسیۆنی بازاڕ
وەردەگرێ .من هیوام بە مۆزەخانە لە كوردستان نییە كە بتوانێ كەشی هونەری بگۆڕێ.
جگە لەمە مرۆڤ مۆزەخانە بۆ كام ئیشانە دەكاتەوە؟ كێ ئیشەكان هەڵدەبژێرێ؟
كام ئیشی هونەرییە كە من بتوانم وەك مێژووی هونەری خۆم بونیادە تیۆرییەكانی
خۆمی لەسەر بینا بكەم؟ ئەمە پرسیارێكە .بەاڵم ڕەنگە لە الیەكی دیكەوە باشیی
مۆزەخانەی هونەری لەوەدا بێ كە ئیشە هونەرییەكان كۆ بكاتەوە و لە لەناوچوون
بیانپارێزێ ،هەروەها لە دەسەاڵتی سیاسییەكانیان بهێنێتە دەرەوە .زۆربەی لەوحەكان
الی سیاسییەكانن .بەاڵم ڕەنگە ڕێكخراوی هونەریی بچووك كە یارمەتیی هونەرمەندان
بدەن ،لە مۆزەخانەی هونەری باشتر بن .بێگومان مەبەستم لەو ڕێكخراوانە نییە كە
هونەرمەندان كاریان تێدا دەكەن یان كاریان تێدا بكەن ،بەڵكو مەبەستم لە كۆمەڵێك
ڕێكخراوی هونەریی سەربەخۆیە كە یارمەتیی پرۆژەی هونەری بدەن .ئەمە دەبێ بە
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لەبرییەك بۆ ئەو یارمەتییە كە لە حیزب و وەزارەتەكانەوە ئاڕاستەی هونەرمەندان
دەكرێ.
ئاڤان سدیق
كاوە جەالل :هونەر وەك ئامڕاز بۆ مەبەستی دەرەكی! ڕات چییە لەسەر ئەم كێشەیە؟
ئاڤان سدیق :ئەگەر هونەر بكرێ بە دەستوێژ ،بخرێتە چێوەیەكی سیاسی یان
ئاینییەوە (كە ئەمە دەڵێم ،مەبەستم لەوەیە كە مەوزوعی ژیانیش هەر دەچێتەوە
الی چێوە كۆمەاڵیەتی یان ئاینی یان سیاسییەكە) ،من دەڵێم ،گەر هونەر بكرێ بە
ئامڕاز ،بە دەستوێژ بۆ دەربڕین لەسەر ئەم جۆرە شتانە ،ئەوا هونەر لێرەدا بچووك
دەكرێتەوە ،چونكە ئیشكردن لە هونەردا لە دەرەوەی هەموو ئەو شتانەیە.
كاوە جەالل :چۆن لە دەرەوەیە؟
ئاڤان سدیق :زۆربەی كات وەاڵمی ئەم پرسیارە بە پرسیار دەدەمەوە ،پرسیارەكەش
لەسەر موزیكە ،بۆیە دەڵێم موزیك ،چونكە موزیك كەمێك زیاتر لە ڕەسم ،كەمێك
زیاتر لە شانۆ ،لە دەرەوەی كۆمەڵگادایە ،بە پێچەوانەشەوە دەتوانین بە دیوێكی
تردا بڵێین ،لە هەموویان زیاتر لەنێو كۆمەڵگادایە .كە دەڵێم موزیك ،ئەوا پێویستە
بزانین كە موزیك خۆی ئەبستراكتە ،جگە لە نۆتە ،لە ئاواز .بۆ نموونە لەنێو ڕەسمدا
دەتوانین فۆڕمێك ببینین كە گوزارشت بێ لە حاڵەتێكی سیاسی یان كۆمەاڵیەتیی
باو ،بەاڵم لە موزیكدا قەد ناتوانین ئەو سیمبۆلە دەقیقە باوە ببینین .من دەتوانم
بۆ نموونە بپرسم ،كە موزیك چی لە ژیان دەكات ،لە كوێی ژیاندایە ،لە كوێی
كاری سیاسی یان كۆمەاڵیەتیدایە ،لە كوێی ئایندایە .خۆی ماوەیەك ،گەر وا باسی
لێبكەینەوە ،موزیك لە مێژووە كۆنەكاندا ،یان ئێستاش لەنێو كلێسەكاندا ،بەتەنیا
بەكاردێ ،كە دەڵێم موزیكی پەتی (خاڵس) ،مەبەستم لەوەیە ،وەك پێشتر وتم
كە لەنێو ڕەسمدا فۆڕمەكە مەئلوفە ،واتا بۆ چاو ،بۆ بینین ڕوونترە (وازحترە)؛ لە
شانۆدا ،كە تا ڕادەیەك تێكەڵێكی زۆرتری لەگەل بینەردا ،لەگەڵ كۆمەڵگادا هەیە،
مەئلوفترە .بەاڵم بە پێشبینیی من كێشەیەكی زۆر گەورە كە لە كوردستان هەیە،
تێكەڵكردنی ئەو حاڵەتانەی هونەرە بۆ نێو حاڵەتە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان؛ یان
گەر سەیری مێژووی هونەری عێراقی بەگشتی بكەین ،دەبینین كە سیاسەت زۆر دەستی
ناوەتە نێویەوە ،كاتێكیش كە ئۆپۆزسیۆن دروست بووە ،ئەو ئۆپۆزسیۆنە دیسان بە
هونەرمەندەكان هونەری بەكارهێناوەتەوە ،كە حاڵەتێكی گوزارشتیانەی (تەعبیری)
وەرگرتووە بۆ بەرگریكردن لە خۆیان یان بۆ ئەوە كە شتەكان هێندە ڕوون (وازیح)
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پێشان نەدرێن ،هونەر بووە بە حاڵەتێكی گوزارشتی یان ڕەمزی .بەاڵم كێشەكە
لەوەدایە گەر ئەم حاڵەتە بەم شێوەیەی ئێستای بمێنێتەوە .گەر هەتا ئێستا سەیری
كۆڕ و سەمینارەكان بكەین ،یان لە نووسینەكان لەسەر هونەری شێوەكاری بڕوانین،
دەبینین كە هیچ كەس باسی ئەو پەتییەتییەی (خاڵسییەی) هونەر ناكات .بێگومان
كاتێك من دەڵێم هونەر پەتییە ،ئەوا مەبەستم لەوە نییە كە هونەر بەتەواوەتی لە
دەرەوەی ژیاندایە و هیچ هەقی بەسەر ژیانەوە نییە .بەاڵم هونەر دیوێكی دیكەی
ژیانە؛ بێگومان دیوە وازیحەكە نییە ،كە پێت دەڵێ ئەمە ڕاستە یان هەڵەیە ،یان ئەمە
دەكرێ و ئەوە ناكرێ؛ هونەر هەرگیز ڕیفۆرمیست نییە ،ئەو كەسانەیش كە هونەر وەك
حاڵەتێكی ڕیفۆرمیستی بەكاردەهێنن ،باوەڕ ناكەم ئەو كارەی لە هونەردا دەیكەن
بچێتە چێوەی هونەرەوە ،یان چێوەی گۆڕانی زنجیرەیی مێژووی هونەرەوە .بۆ نموونە
ناتوانین بڵێین قۆناغێك وەك الی ڕیالیزم هەبووە ،دەتوانین وا سەیری بكەین كە
گۆڕانێكی سیاسی زۆر كاریگەریی بەسەر قۆناغێكی هونەرییەوە هەبووە ،بەاڵم من
پێشبینی ناكەم هونەر لەویا زۆر لە دەرەوەی ئەوە ئیشی كردبێ.
كاوە جەالل :كێشەیەك لێرەدا ئەوەیە ،كە هونەری شێوەكاری لە بەراورد لەگەڵ
موزیك و گۆرانیدا زۆر نوێیە .پرسیارێك لێرەدا ئەوەیە كە ئایا ئەم هونەرە تەواو نوێیە
یان لەنێو ئێمەدا ڕەگێكی مێژووییشی هەیە؟
ئاڤان سدیق :گەر مێژووییانە بڕوانین ،ئەوا من لێرەدا باوەڕ دەكەم ،لەوەتەی مرۆڤ
لەسەر زەمین هەیە ،هونەری شێوەكاریش زەروورەیەك بووە ،من باوەڕ ناكەم مرۆڤ
لە هونەردا كاری نەكردبێ .بەاڵم لە زۆر جێدا مێژووی ئێمە گومە و دیار نییە ،ئەمەش
شتێكە نكۆڵی لێناكرێ .هەندێك شتی كەم تا ئێستا لەم ال و ال كۆكراونەتەوە ،بەاڵم
ئەمە ئەوە نییە كە تەواو پشتی پێ ببەسترێ .مێژووی هونەری شێوەكاری هاوچەرخ لە
عێراقدا زۆر نوێیە ،لەو كاتەوەیە كە بۆ نموونە كۆتایی سییەكان هونەرمەندان دەچنە
دەرەوەی عێراق و هەندێك شتی نوێ لەگەڵ خۆیاندا دەهێننەوە ،بەاڵم كە ڕژێمی
بەعس دێ ،هەموو ئەو شتانە سەركوت دەكرێن .وەك گوتم ،دەسەاڵتە سیاسییەكە
دەرفەتی دەركەوتنی شتی تازە نادات ،بەاڵم مێژووی هونەری عێراقی یان «كوردی!»
زیاتر پشتی بە فێرگە ئەوروپییەكان بەستووە؛ با سلێمانی وەك نموونە بهێنمەوە،
چونكە تا ڕادەیەك لەبارەی هەولێر و دهۆكەوە شارەزا نیم ،چونكە لەو شارانە نەژیاوم،
بەاڵم ڕەنگە ئەوانیش هەر وەك سلێمانی بن .مێژووی هونەریی ،لەو سەردەمانەدا كە
من لەوێ ژیاوم ،بێجگە لەو كتێبانە كە لەسەر هونەری شێوەكاری لە بازاڕدا هەبوون،
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زۆر كەم بوون .ئەو مێژووە كورتە ناكامڵەی هونەر زۆر قووڵ نەبوو كە لە پەیمانگا
و ئەكادیمییەكاندا خوێنراوە ،هەر لە هونەری قیبتییەكانەوە هەتا داداییەكان ،ئێمەش
تەنها پشتمان بەوە دەبەست .الی ئێمە لەوە زیاتر نەدەخوێنرا .بەاڵم ئایا ئێمە
وەك هونەرمەندی خۆرهەاڵتی ،گەر پرسیاری دی بێنە پێشەوە ،ئەوا ئایا دەتوانین
پشت بە شتی ئەوروپی ببەستین یان ئێمە درێژكراوەی ئەوێ بین؟ من دەڵێم بۆ نا!
چونكە گەر چێوەیەك خۆی سنوری نەبێ ،بەڵكو سنورەكەی تەنها ئینسانی بێ،
ئەوا دەتوانین پشت بەوە ببەستێن كە لەسەر ئەو مێژووە كار بكەین ،بەاڵم نەك بە
شێوەی الساییكردنەوە .بۆ نموونە ئێستا دوای مۆدێرنەی دووەم هەموو ئیحتمالەكان
شیاون ،بۆ نموونە هەر لە ئیشی ڕیالیستییەوە هەتا ڤیدیۆ ئینستاالسیۆن یان ڕاوم-
ئینستاالسیۆن ،ڕەسم بە شێوە ئەبستراكتەكەی ،یان ئێكسپرێسیۆنیستییەكەی ،وەك
الی بازیلوس و ئەوان؛ هەمووی شانبەشانی یەك لە جیهاندا دەڕوات ،واتا دەشێ كار
بە هەموو ئەو شیمانانە بكرێ .كەواتە ئیتر پرسیارەكە زۆر قورس دەبێتەوە :ئایا
ئێمە ئیش بە چی بكەین ،ئایا بۆ نموونە وەك هونەرمەندە كوردەكان لە كوردستاندا
كاربكەین ،تاكو تازەگەر بین؟ ئایا وەك باقییەكەی جیهان كار بكەین یان تەنها سوود
لە جیهان وەربگرین؟
كاوە جەالل :كاتێك ئێمە دەڵێین «كاری مۆدێرن» ،ئەوا بەئاگاین لەوە كە ئەو كارە
مۆدێرنە لە خۆیەتییەكی ئازاد جیا نابێتەوە .بەاڵم ئایا مرۆڤی كورد كە ئەو پەڕی
كۆمەاڵیەتییە و تاكێتی ناناسێ ،پێویست نییە سەرەتا فێرببێ ئەو خۆیەتییەی باش
بناسێ و ئینجا بەدووی ئەمەدا دەست بكات بە كاری هونەری؟
ئاڤان سدیق :بەجەختی ئاوایە! نەك تەنها كەسێكی كورد ،هەموو كەسێكی دی لە
جیهاندا ،پێویستە بگات بە خۆیەتی .بەاڵم گەر بمانەوێ پێناسەی مۆدێرن بكەین،
بمانەوێ بزانین مۆدێرن چییە ،ئەوا ئەمە لە خۆیدا ئیشكالییەتێكی گەورەیە .لە دوای
ڕێنیسانسەوە ،دوای ئەوە كە ڕیالیزم و ڕۆمانتیك و ئیمپرەسیۆنیزم دێن ،هەموو باس
لە مۆدێرنە دەكەن .ئەو مۆدێرنەیە كە لێرە دروست بووە ڕەگێكی قووڵی لە مێژوویاندا
هەیە .گەر باسی كەسی تاكیش بكەین ،ئەوا لێرەش ئەو ئیشكالییەتە هەیە .ئێمە
ناتوانین هەموو ئیشێكی تازەی ئێرە وەك نوێ یان مۆدێرن دابنێین ،لێرەدا ئەوە
گرنگە كە هونەرمەند چ ئیزافەیەكی نوێی داهێناوە .هەتا تاك نەگاتە دابڕان ،ناتوانێ
هیچ كارێكی نوێ دابهێنێ.
كاوە جەالل :واتا تاك دەبێ خۆی سەرەتا لە سەرجەم جیابكاتەوە و پاشان ڕووی
تێبكاتەوە!
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ئاڤان سدیق :من وا پێشبینی دەكەم .هەتا تاك نەگاتە ئەوە كە ڕەخنەی پێشووتری
خۆی پێبێ (رەنگە وشەی ڕەخنە كەمێك كۆن بێ) ،با بڵێین هەتا تاك نەگاتە ئەوە
كە لە پێشینەی خۆی تێبگات ،نەگاتە ئەو پلەیە كە ئیشكالییەتەكانی یان تێگەیشتن
و خوێندنەوەی بۆ خۆی نەبێ (لێرەدا وشەكانی چاك و خراپ باش نین) ،خۆی
هەڵنەسەنگێنێ ،ناتوانێ بگات بەو ئاستە كە بەرهەمی نوێ بخاتەوە.
كاوە جەالل :بەاڵم نێوەندی كولتووری ئیسالمی ،كە زۆر پشتگیریی هەندێك هونەری
كردووە ،بۆ نموونە زەخرەفە ،موزیك ،گرافیك ،بە هیچ شێوەیەك پشتگیریی هونەری
شێوەكاریی نەكردووە .لە ئیسالمدا وێنە یاساغكراوە ،ئەمەش كاریگەریی لەسەر
ئەوە هەبووە ،كە هونەری شێوەسازی ترادیسیۆنێكی قووڵی لە ڕابوردوودا نەبێ .ئایا
كێشەكان تا ڕادەیەك بەند نین بەم مێژووە كورتەی هونەری شێوەسازییەوە؟
ئاڤان سدیق :بەڵی ،چونكە گەر تۆ مێژوویەكی قووڵت لە هونەری شێوەكاریدا
نەبێ ،تێگەیشتنێكی تەواوت بۆی نەبێ ،دابڕانێك لە نێوان زەمەنەكاندا هەبێ ،ئەوا
كێشەی لێدەكەوێتەوە ،مەبەستم لەوەیە ،كە تۆ نزیكەی بەتەواوی پشت بە دەرەوەی
خۆت دەبەستیت ،بەاڵم بە بینینی كوڕاسەكان یان بە بینینێكی دوور دەگەیت بە
تێگەیشتنێك ،یان یەكێك لە دەرەوەی خۆت كۆمەڵێك كتێب دەهێنێ ،كە گەر خراپ
وەرگێڕدرابن ،ئەوا هەموو شتەكان بە جۆرێكی دی بە تۆ دەگەن ،چونكە لێرەدا
كەسانی الی خۆت دیراسەی تەواوی شتەكانیان نەكردووە ،ئەم هەموو زانیاریانە كە
ڕەنگە بە هەڵە یان نیوەناچڵی بە تۆ بگەن ،كاریگەرییان لەسەر ئەو پاشخانە هەبووە
كە هونەری شێوەكاری تێیدا بووە یان لەسەری دروست بووە.
كاوە جەالل :نووسەرانی باش هەن كە هەتا ئەمڕۆ بە زانستی مۆدێرن نەتوێژراونەتەوە،
موزیكی كوردی زۆر كۆنە ،بەاڵم هەتا ئەمڕۆ بە دیدێكی مۆدێرن نەخوێنراوەتەوە ،ئەمە
بەهەمانشێوە هونەری شێوەكاری دەگرێتەوە .هۆی ئەمە بە ڕای تۆ چییە؟
ئاڤان سدیق :من پەیوەست بە هونەری شێوەكارییەوە وەاڵم دەدەم��ەوە .هۆكەی
نەبوونی ڕۆشنبیریی شێوەكارییە ،هۆكەی نەبوونی ئەو زەمەنە مێژووییەیە كە ئیسالم
دروستی كردووە :ئیسالم داپچڕانێكی دروستكردووە .ڕەخنەی هونەر هەرگیز دروست
نەبووە؛ پسپۆڕییەك نەبووە كە لە هونەری شێوەكاری بكۆڵێتەوە .من بە ڕاستی پێم
خۆش نییە ئەدیبەكان باس لە هونەری شێوەكاری دەكەن؛ تا ئێستا چەند شتێكی
بچكۆلە و كورت نووسراون ،جاری وا هەیە هەندێك نووسەر سەرەقەڵەمێك یان لە
سووچێكەوە شتێك لەسەر هونەری شێوەكاری دەنووسن ،بەاڵم بە ڕای من چاكترە
ئەو كارانە نەنووسن ،چونكە زۆر لە هونەری شێوەكارییەوە دوورن یان تەنانەت هەر
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فڕیان بەسەرییەوە نییە ،چونكە زمانەكەیان زمانی هونەری شێوەكاری نییە .بە
پێشبینی من پێویستە جارێ كەسانی پسپۆڕ (سپێسیالیست) لەم بوارەدا دروست
ببن .كەسان هەن لە فەلسەفەدا دیراسەی چاكیان كردووە ،بەاڵم ئەو كەسانە كە لە
فەلسەفەدا تێگەی (چەمكی) هونەری شێوەكارییان گرتووە ،زۆر كەمن یان تەنانەت
دەتوانین بڵێین ئەوانە لە ڕاستیدا هەر نین .هونەرمەندانی شێوەكار تەواو پشتیان بە
خۆیان بەستووە ،تا ئێستا ،ئەوەندەی من ئاگادار بم ،هیچ لێكۆڵینەوەیەك لەم بوارەدا
نییە .كاتێك كەسێك الی ئێمە پێشانگایەك دەكاتەوە ،ئەوا هیچ باسكردنێكی ئاقاڵنە
لەسەر ئیشەكانی نایەتە ئاراوە بەقەد ئەوەی باسكردنەكەی ئەو خۆی باسكردنێكی
ڕۆحیانە یان شاعیریانەیە ،كە گوێت لێی دەبێ ،دەخوازیت بڵێیت «:برام ،كاكە ،تۆ
ئەم قسە جوانانە لەسەر ئیشەكانت دەزانیت ،ئیتر بۆچی ڕەسم دەكەیت؟ ئەوە خۆ
هەمووت هێنایە دەرەوە!» .یەك شت لە الی ئێمە زۆر سادەیە ،بەاڵم زۆر لەبیركراوە:
موزیك گوێ دەیبیستێ ،شانۆ چاو و گوێ بە یەكەوە وەریدەگرن ،بەاڵم لە هونەری
شێوەكاریدا چاو وەرگرە .ڕاستە ئێستا كۆمەڵێك ئیشی تازە هەن كە لەگەڵیاندا
تێكست زۆر زەروورە ،چونكە ئیشەكان بەبێ تێكست نیوەناچڵ دەبن و زەرووریشە
تێكست لەسەر ئەو جۆرە ئیشە تازانە هەبێ ،هەتا بزانین ئەو هاوسەنگییە كە هەیە،
ئەقڵی و فۆڕمییە .ئەمە بە پێشبینیی من ڕۆڵێكی نوێ دەبینێ ،وەك بۆ نموونە لە
ڤیدیۆئینستاالسیۆن یان ڕاومئینستاالسیۆندا ،كە گەر فۆڕم و تێكستەكە (قسەكردنەكە)
لە یەك ئاستدا نەبن ،ئەوا خەلەلێكی گەورە لە ئارادا دەبێ .بەاڵم كە من لە كوردستان
بووم ،كاتێك پێشانگا كرابۆوە ،بۆ كۆمەڵێك دانیشتن ڕۆیشتم ،كە گوایە كۆڕی
ڕەخنەیی بوون بۆ پێشانگاكە .بەاڵم لە قسەی جوان ،لە بە شان و باڵی یەك هەڵداندا
زیاتر ،لە قسەی نالۆگیكی زیاتر ،هیچم نەبیست .ئەوەی كە باس نەدەكرا ،بریتی
بوون لە ڕەنگ ،تیشك ،كۆمپۆزیسیۆن (تەركیب) ،تابلۆكە ،یەكەكانی (دێتایەكانی)
نێو ئیشەكە ،تەكنیكی ئیشەكە ،حەجم ،واتا هەموو ئەو شتانە كە پەیوەندییان بە
هونەری شێوەكارییەوە هەیە ،باس نەدەكران ،بەقەد ئەوەی شتی شاعیری یان ڕۆحی
دەردەبڕدران كە هەر فڕیان بەسەر هونەری شێوەكارییەوە نییە .ئەمەش وەك سەرەتا
گوتم ،خەلەلەكە تەنها لە شێوەكارەكاندا نییە .بێگومان ڕاستە ،كە شێوەكار كارێك
دەكات ،دەبێ بزانێ چۆن دەیكات ،لە چ ئاستێكدایە ،لەبەرچی دەیكات ،بەاڵم لە
الیەكی دیكەوە ،كاتێك ڕەخنەگریش نییە كە ئەو پرسیارانە بخاتە بەردەمیان و لە
ئیشەكان بكۆڵێتەوە ،ئەوا ئیتر خەڵكان قسەی زیادە دەكەن بەبێئەوەی لێپرسینەوە
هەبێ .هەستی بەپرسیاری نییە ،چونكە (هونەرمەند) وا دەزانێ جەماوەر ساویلكەیە
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و گوێی لە ئەو گرتووە .جەماوەریش وا فێربووە ،بەاڵم لەبەر ئەوەی خەلەلەكان هەر
لە سەرەتاوە لەنێو توێژەكەی ڕۆشبیراندان ،ئەوا لێرەدا لۆمەی خەڵكان ناكرێ .خەڵك
ئاوای لێهاتووە  ...بەاڵم جمهور ساویلكە نییە ،ئەو زیاتر چێژی هەندێك شت دەكات،
گەر باسی كۆمەڵێك بابەتی زاستی و لۆگیكییانەی بۆ بكرێ ،ئەوسا ئەو زیاتر چێژ
دەبینێ و زیاتریش پێی خۆش دەبێ و ئەو شتانەش وەردەگرێ .بەاڵم نەقسی ئەو
شتانە ،كە پێشتر باسم كردن ،وای كردووە كە لۆگیك لە ئیشكردن و قسەكردن و
داڕشتندا نەبێ .هونەرمەند یەك تەن ئیشی لە لەوحەكەدا كردووە ،كەچی ناتوانێ
باسی بكات؛ ئەو باسی داڕشتن ناكات ،باسی ڕەنگ و تیشك ناكات ...
كاوە جەالل :پێویستە ئاماژە بە كێشەیەكی دی بدرێ :تۆ باسی جەماوەرت كرد .ئایا
ئەو جەماوەرە كە زۆر جار پاسیڤ دەمێنێتەوە ،نازانێ چی بلێ؟
ئاڤان سدیق :من سەرەتا گوتم ئیشكالییەتەكە لە ڕۆشنبیرەكاندایە ،ئەوان بەتەواوی
تێگەیشتنیان بۆ حاڵەتەكانی خۆیان نییە .گەر من لە خۆم تێنەگەم ،چۆن بتوانم لە
تۆ تێبگەم؟
كاوە جەالل :بەاڵم ئایا ئێمە لە بەردەم پرسیاری فۆڕمدا نین؟ ئاخر ئەوە فۆڕمە كە
خوێنەر یان لێڕوانەر دەگرێ؟
ئاڤان سدیق :ئێمە ناتوانین ئەم كێشەیە بگشتێنین (تەعمیم بكەین) ،چونكە بەڕاستی
كەسان هەن كە بە كۆششی خۆیان باش هەڵكەوتوون ،خۆیان موتابەعەی كەسی
خۆیانیان كردووە ،بەاڵم سەرەڕای ئەمە بە تەنیایی ماونەتەوە .بە بڕوای من ناشێ
هونەرمەندەكان بخرێنە تای تەرازوویەكەوە ،چونكە چەند كەسانێك دروست بوون كە
سەرە دەزوولەی مۆدێرنیتەیان تێدایە ،لێرەشدا ئەو كارانەی هاتوونەتە بەردەممان،
كاری كۆششی كەسن ،بەاڵم كاری ڕەخنەگرانەیان بۆ نەكراوە ،ئەمەش تا ڕادەیەك
بۆ هونەرمەندەكان خۆیان دەگەڕێتەوە ،كە خۆیان لە گۆشەگیریدا هێشتۆتەوە و
نەیانتوانیوە بچنە نێو دیالۆگێكی عەقالنییەوە كە بەرانبەری هەبێ.
كاوە جەالل :حەز دەكەم لە پرسیاری فۆڕمدا بمێنینەوە .ئایا تۆ كێشەی فۆڕم لە
كوردستان چۆن دەبینیت؟
ئاڤان سدیق :كێشەكە بە سادەیی زۆر جار لە فۆڕمدا نییە ،بەقەد تێگەیشتنمان بۆ
تیشك .دەڵێم بەسادەیی .تیشك دەبێ سادەیی بێ ،گەر تیشك نەبێ ،ڕەنگ نابێ،
گەر ڕەنگ نەبێ ،فۆڕم نابێ ،گەر فۆڕم نەبێ ،ئەوا كاری هونەری هەر لە بناغەوە
ناتەواوە .ئەو شتانە كە زۆر گرنگن ،تەنها فۆڕم نین .فۆڕم كە دروست دەبێ،
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دەوری هەیە ،فەزای هەیە ،ئینجا تیشك ،ڕەنگ ،حەجم ،كۆمپۆزیسیۆن .ئەم توخمانە
پێویستە بتوانن پێكەوە لەناو بۆشاییدا جێگیر بن (جا گەر جێگیرێكی ناجێگیریش
بن ،ئەمەیش دەشێ) .هەموو توخمەكانی ناو ئیشەكە پێكەوە فۆڕم دروست دەكەن.
ئیشكالییەتەكەی فۆڕم لەوێدایە ،كە ئێمە ئاگامان لە دەوری فۆڕم نییە – ئایا من چ
فۆڕمێك دروست دەكەم؟
كاوە جەالل :زۆر جار دەبینرێ كە مرۆڤ خۆی پەرش دەكاتەوە ،ئەمە لە سەرجەم
بوارە هونەرییەكاندا بەدی دەكرێ ،تەنانەت لە هزریشدا .لێرەدا پرسیارەكە ئاڕاستەی
كێشەی فۆڕم و خۆهەڵڕشتن دەبێتەوە .ئایا هەست ناكەیت خۆهەڵڕشتن سەروەرە؟
ئاڤان سدیق :بەڵێ ،حاڵەتە عاتیفییەكە نەك ئەقاڵنییەكە ،ئەمەش دەگەڕێتەوە
بۆ كەسەكە ،بۆ هونەرمەندەكان .الیەنە ڕۆحییەكە الی ئێمە بەهێزترە ،بۆ نموونە
لە خۆشەویستیدا ،لە پەیوەندیی نێوان ژن و پیاودا .كەسەكە دەكەوێتە ئەوپەڕی
شیعراندن و شیعراندنەكەشی ئەوپەڕی ئاماژەیە بۆ حاڵەتە تایبەتییە دەروونییەكانی
و بەدەرە لە جیهانی زانستی ئەو شتە ،زانستی نووسین ،ڕەسمكردن ،ڕۆمان .ئەوە
پێشبینییەكی تەواو زاتی خۆیەتی .ئاخر زات لە الی ئێمە بچووكە ،تاك لەنێو
كۆمەڵدا كوژێنراوەتەوە .ئەو زاتە بۆیە دروست نەبووە ،چونكە ئەوان نەیانتوانیوە
حاڵەتێكی ئەوتۆ بهێننە ئاراوە كە تەعمیم ببێتە شتێكی الوەكی .نەبوونی من بۆ
ئەوە دەگەڕێتەوە .بەاڵم لە الی من پرسیارێكی دیكە دروست دەبێ :پرسیاری من و
جیهان – من وەك هونەرمەند .من وا باوەڕ دەكەم كە پێویستە شتەكان تەواو لە زاتی
هونەرمەند خۆیەوە بێنە دەرێ ،من بڕوام بەوە نییە كە كێشە شەخسییەكانی كەسێك
ببن بە بیرۆكەی كارێكی هونەری .ڕاستە كە دەشێ كێشە سەخسییەكان پەیوەند
بكرێن بە كێشەكانی جیهانەوە ،بەاڵم دەبێ ئەوەش بڵێم ،كە نەك تەنها پەیوەندكردن
بە كێشەكانەوە شیاوە ،بەڵكو هەروەها بەو شتانەشەوە كە لە جیهاندا ڕوو دەدەن،
بەاڵم لێرەدا ناشێ شتە شەخسییە ڕواڵەتییەكان وەك خۆیان نیشان بدرێنەوە.
بێگومان ئەمە دەكەوێتە سەر ئاستی ڕۆشنبیری ،واتا كەس بە چ ڕۆشنبیرییەك كار
دەكات .بەڕاستی گۆرانی وا هەیە كە زۆر موزعیجە ،یان دروستكردنی ڕەسمی شێخ
مەحمود .ئایا جیهان چ ئینتەرەسەیەكی بۆ ئەم ڕەسمە هەیە؟ ئەم ڕەسمە شتێكە كە
تەنها لە قاڵبێكی بچووكی داخراودا دەمێنێتەوە .بەاڵم با لە نموونەیەكی دی بدوێین:
بڕوانە تابلۆكانی پیكاسۆ! ئایا ئەو تابلۆیانە گوزارشت نین لە حاڵەتی جەنگێكی
ناوخۆ؟ بۆ پیكاسۆ توانیوییەتی ئەو ئیشەی خۆی بەجیهانی بكات و ئێمە ناتوانین؟
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ئێمە گەر لە هەڵەبجە و ئەنفال و ئەمە و ئەوەدا ئیش بكەین ،ئەوا لە حاڵەتی
بچووكدا دەیانبینین ،ئێمە ئەوانە لە حاڵەتێكی سیاسیدا دەبینین .گەر هەڵەبجە
تەنها وەك هەڵبجە بهێڵرێتەوە و مەوزوعە ئێستێتیكییەكەی ،مەوزوعی جوانییەكەی،
هونەرییەكەی ،پەیوەندییەكەی بە هەموو جیهانەوە ،بقرتێنین ،ئەوا ئێمە غەدرێكی
گەورەی لێدەكەین و كارێكی هونەریش ئەنجام نادەین .گەر لێرەدا زات هوشیاریی
لەسەر دەرەوە نەبێ و لە خۆیدا ئیش بكات ،ئەوسا ئیشكالییەتێكی هونەریی گەورە
دروست دەكات .بەاڵم گەر زات لە زاتێتیی خۆیەوە ،لە تەنیایی خۆیەوە ئیش بكات،
گەر هوشیار بێ لە دەرەوەی شتەكانی خۆی ،ئەوسا شتەكانی خۆی بە شێوەیەكی
گەورەتر دروست دەكات .من لەم حاڵەتەدا دوو شێوەی من دەبینم .الی ئێمە من نییە
و كەچی هەموویان باسی من دەكەن .بەاڵم چ منێك؟ ئایا ئەو منە كە گوزارشت لە
خۆی دەكات یان منێكی ڕواڵەتی؟ ئەو منە كە بە هەموو جیهانەوە بەندە یان منێك
لەنێو چێوەی چەپاندن و ڕواڵەتدا؟
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پاشكۆ
ژیاننامەی هونەرمەندەكان
گارا
 1955لە شۆراو  /كەركوك هاتۆتە جیهانەوە
خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی لە كەركوك
 1982تەواوكردنی كۆلێژی زانست ،بەشی جیۆلۆجی لە زانكۆی موسڵ
فێربوون و خوێندنی هونەر:
   1973 -الی مامۆستا فەخری جەالل  /كەركوك
   1982-1976 -الی مامۆستایان نەجیب یونس ،زرار ئەلقەدۆ ،ڕاكان دەبدوب لە
زانكۆی موسڵ
هەڵبژاردەیەك لە پێشانگا هاوبەشەكان:
 1973قوتابخانەی ئیمام قاسم لەگەڵ ئەیوب شەریف و ئاری بابان (یەكەم پیشانگا)
 1979فیستیڤاڵی زانكۆكانی عێراق – زانكۆی موسڵ
 1980فیستیڤاڵی زانكۆكانی عێراق – زانكۆی بەغدا
 1981فیستیڤاڵی زانكۆكانی عێراق – زانكۆی بەسرە
 1983پێشانگایەكی هاوبەش لە سورداش
 1983پێشانگایەكی هاوبەش لە كۆتەڵ
سااڵنی  ،1990 ،1989 ،1988 ،1987پێشانگای هاوبەش لە گوندی لۆرهاوپتن لە
هەرێمی هێسن /ئەڵمانیا
 1990/1989/1988پێشانگای سااڵنەی هونەرمەندانی گوێتینگن لە خانەی هونەرمەندان
لە شاری گوێتینگن/ئەڵمانیا
 1988پێشانگایەكی هاوبەش لە شاری ئاشافنبورگ/ئەڵمانیا ،لە گەلەری شاری
ئاشافنبورگ
 1990لە خانەی هونەر ( )Kunsthausلە هامبورگ/ئەڵمانیا
 1991گالەری شاری ئاشافنبورگ/ئەڵمانیا
 1991مۆزەی شار لە شاری سۆفیا/بولگاریا
 1991ئەنستیتوی گوێتە لە شاری ئەسینا/یۆنان
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 1991گەلەری نواسا ( )Naussaلە یۆنان
 1991مۆزەی تێسالونیكی بۆ هونەری هاوچەرخ لە شاری تێسالونیكی/یۆنان
 1991،1992پێشانگای سااڵنەی یەكێتی هونەرمەندانی فرایبورگ لە شاری فرایبورگ/
ئەڵمانیا
 1993بینالەی گۆڕینەوەی هزر ( )exchange thoughtلە شاری جان مای/
تایالند
 1996گەلەری  6811لە شاری كۆلۆنیا/ئەڵمانیا
 ،Galerie Elisabeth den Bieman de Haas 2001لە ئەمستەردام/
هۆلالند
 Galerie Largus 2006 ،2003لە كۆلۆنیا/ئەڵمانیا
 2005،2006گەلەری كالیگا لە تونس/تونس
 2007فێستیڤالی هونەری شێوەكاری لە شاری محرس/تونس
هەڵبژاردەیەك لە پێشانگا تایبەتییەكان
 1980یەكەم پێشانگا لە مۆزەی هونەر ،زانكۆی موسڵ
 Galerie in der Weststadt 1987لە شاری هۆخهایم/ئەڵمانیا (یەكەمین
پێشانگای تایبەتی لە ئەڵمانیا)
 1993یەكێتی ه��ون��ەرم��ەن��دان��ی ئ���ازاد ل��ە ف��رای��ب��ورگ/ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا (Freie
)Künstlergruppe Freiburg
 1994و  2004گالەریی یوتا فینك ( )Galerie Jutta Finkلە هایتەرسهایم /
ئەڵمانیا
 1996گالەری ئارتینگ ( )Galerie artingلە شاری كۆلۆنیا/ئەڵمانیا
 1997هۆڵی كونستفۆروم ( )Kunstforumلە شاری بۆن/ئەڵمانیا
 2004پێشانگایەكی بچووك بە بۆنەی بنینیەوەی شاری كەركوك پاش  22ساڵ لە
قشلەی شاری كەركوك.
 2005هۆڵی سەندیكای هونەرمەندان لە شاری كۆلۆنیا/ئەڵمانیا
ئێستا فێرخوازە لە زانكۆی كۆلۆنیا ،ئەڵمانیا لە بەشەكانی:
مێژووی هونەرپەروەردەی هونەرزانستی ئیسالم468

نووسینەكانی:
-1هونەری شێوەكاری مۆدێرن ،هەولێر 2005
-2چەند نووسینێك لە گۆڤارەكانی «یەكگرتن»« ،رەهەند»« ،شێوەكار»« ،ئایندە».
سیمینارەكانی:
-1الیەنە لەیەكچووەكان لە نێوان هونەری نازی و هونەری قوتابخانەی ڕیالیزمی
سۆسیالیستی لە سلێمانی و هەولێر (ساڵی )2004
-2فەزا (راوم) لە هونەری شێوەكاری مۆدێرندا (بلۆك سیمینار) لە شاری سلێمانی.
شیروان خان
 1979لە سلێمانی  /عێراق هاتۆتە جیهانەوە
 1995-1990خوێندن لە پەیمانگەی هونەرە جوانەكان لە سلێمانی
 2001-1998خوێندن لە ئاكادیمیای هونەر ،زانكۆی ماینتس/ئەڵمانیا (لە الی خانمی
پڕۆفیسۆر كریستا بیدەربێك)
 2003-2001خوێندن لە شتێدلشولە ( )Städelschuleلە فرانكفورت (فێرگەی
پێگەیاندنی مامۆستا لە الی هێرمان نیچ)
هەڵبژاردەیەك لە پێشانگاكان
 1998پێشانگایەكی تایبەتی پەیكەر لە سلێمانی
 1999ئینستاالسیۆنی ڕووناكی لە سلێمانی
 1999ئینستاالسیۆن لە مۆزەی شارەوانی لە سلێمانی
 2000سیمپۆزیومی پەیكەر لە ڕۆم  /ئیتالیا
 2001سیمپۆزیومی پەیكەر لە ساالمانكا /ئیسپانیا
 2002پێشانگای «پۆئیزیس» لە كرۆیتسگانگی سانكت شتێفان لە ماینتس /ئەڵمانیا
(پێكەوە لەتەك فرێدهێلم مێنێكس)
 2003پێشانگای تایبەت لە بیففار شتودیۆ لە فرانكفورت ئام ماین  /ئەڵمانیا
 2003ئەبزۆلڤێنت لە شتێدلموزیۆم لە فرانكفورت ئام ماین  /ئەڵمانیا
 2003ئارت بینالە لە شاریقە
 2004Largus m2150لە كۆلۆنیا  /ئەڵمانیا
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 2005پێشانگا لە كونست-شتاتسیۆن لە زانكت پێتەر ،كۆلۆنیا  /ئەڵمانیا
 2006فیستیڤاڵی ئینتەرناسیۆنالی فیلم ( )Tirana International Filmلە
تیرانا /ئەلبانیا
هەڵبژاردەیەك لە ڤیدیۆفیلمەكان
 2002ڤیدیۆ ئینستاالسیۆن ،بێ ناونیشان ،لە ماینتس  /ئەڵمانیا
 2003پێرفۆڕمانس ،بێ ناونیشان ،لە عێراق
 2005فیلمی ئێكسپێریمێنتال ،گولەبەڕۆژە
 2006ڤیدیۆ پێرفۆڕمانس ،بێ ناونیشان ،لە عێراق
 2006فیلمی ئێكسپێریمێنتالی دۆكومێنتار ،واتەر وێل ()Water Well
پرۆژەكانی لە چێوەی تاقیگەی هونەر هونەردا ()Art Art Labor
 2003پرۆژەیەك پێكەوە لەتەك د .فرێدهێلم مێنێكس (كونست-شتاتسیۆن زانكت
پێتەر ،كۆلۆنیا  /ئەڵمانیا)
وۆركشۆپ « »47،7*58*61،5لە عێراق
 2005پرۆژەیەك لەتەك خانم ئوتە مێتا باوەر (پڕۆفیسۆر و بەڕێوەبەری MIT
 ،Visual Arts Programلە ئەنستیتوی تەالرسازی ،كامبریج  /ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا)
 2006پرۆژەیەك پێكەوە لەتەك ئینگۆ مێلەر (ئەنستیتوی گرافیك و هونەری كتێب /
الیپتسیگ) و د .فرێدهێلم مێنێكس
 2006پرۆژەیەك پێكەوە لەتەك خانم ئیڤۆن پ .دۆدەرەر (پڕۆفیسۆر لە بواری
 Gander Media Designلە زانكۆی تەكنیكی دیوسلدۆرف)
 2006پرۆژەیەك لەتەك د .مێمەت سیرای (دكتۆر لە كایەی پێرفۆڕمانس و تیاتەردا،
ئیستەنبول  /توركیا)
 2007پرۆژەیەك لەتەك د .چارلس مێروێزەر (بەڕێوەبەری هونەری و كوراتۆرد) لە
بینالەی  2006ی سیدنی  /ئوسترالیا
 - 2007وۆركشۆپ سەبارەت بە كێشەی ڕاوم (فەزا) پێكەوە لەتەك لێڤێنت كونت
(لە عێراق)
 پرۆژەیەك پێكەوە لەتەك هونەرمەندانی كورد لە زانكۆی گرافیك و هونەری كتێب،الیپتسیگ  /ئەڵمانیا
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ئاڤان سدیق حەسەن
 1974لە سلێمانی هاتۆتە جیهانەوە
 1994تەواوكردنی دیراسە لە پەیمانگای هونەرە جوانەكان لە سلێمانی
 2004تەواوكردنی دیراسەی هونەری شێوەكاری ئازاد لە زانكۆی یۆهانس گوتنبێرگ
(ماینتس/ئەڵمانیا)
پیشانگاكان:
 2000لە مۆزەی شارەوانی سلێمانی
 2001لەگەڵ پڕۆفیسۆر تسینیوك لە شاری میونشن/ئەڵمانیا
 2002گالەری  M-Artلە شاری ڤین/نەمسا
 Intern Kunst von Frauen 2003لە شاری ڤین/نەمسا
 Kunstauktion SOS – Mitmensch 2003لە شاری ڤین/نەمسا
 Kreuzgang 2004لە  Sank Stephanلە شاری ماینتس/ئەڵمانیا
 Largus 150m3 2004لە شاری كۆلۆنیا/ئەڵمانیا
 Kommunale Galerie 2005لە شاری دارمشتات/ئەڵمانیا
 Zeit und Raum 2007لە گالەریی سەردەم/سلێمانی
 Kunsthof 2009لە كایزەرسالوتەرن/ئەڵمانیا
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ئایا هونەرمەندان چ ڕۆڵێک دەبینن لەم گۆرانکاریانەدا؟

شیروان خان
شیروان خان
لەم ڕۆژانەدا گوێم ئەگرت لە گۆرانییەكی گرووپی ()The Cure
بە ناونیشانی (. )Lullabyئەم گرووپە لە ناو مۆسیقای شەپۆلی
تاریكدا « »Dark waveدا بەناوبانگن و   هەمیشە ڕەشپۆش
دەرئەكەون .ئەم گۆرانیە باس لە كەسێك دەكات كە لە شەوێكی تەنهادا
جاڵجاڵۆكەیاك هاتۆتە ژوورەكەیەوەو خەڕیكی بە خوانكردنی جەستەی
ئەوە .ئەمیش لەنێو ترسی خۆیدا بێهیوا ماوەتەوە و هەست بە پرۆسەی
خواردنەكە ئەكات كە چۆن جەستەی لەالیەن جاڵجاڵۆكەكەوە هەزاران
كونی تێئەبێت .لە كۆتایی گۆرانییەكەدا ئەڵێت خۆ ئەزانم كە بەیانی
لەخەو هەڵئەستم ،بەاڵم جاڵجاڵۆكەكە هەر بەبرسێتی لە ژوورەكەمدا
ماوەتە وە( .لەكاتێكیشدا كە دڵنیایە كە تەواوی ڕووداوەكانی پێشوو
بە شێك بوون لە خەونێك ،بەاڵم دواجار ترس خۆی وەك بابەتێك
الی ئەم ماوەتەوە ،تا ئەو كاتەی لە خەوەكەی بە خەبەر هاتووە و
هەست بە بوونی هەمان ترسە دەكات ،نەوەك لەگەڵ بەخەبەرهاتنیدا
ئەو ترسەش ڕەویبێتەوە .واتا مانەوەی ئەم ترسە پابەندە بەمانەوەی
جاڵجاڵۆكە كە لەژوورەكەدا).
لەگەڵ گوێلێبوون لەم گۆرانییە ،بیرم لە مێژووی دەسەاڵتی ستەمكاری
لە كوردستاندا دەكردەوە ،ئەو دەسەاڵتەی كە تا ئەمڕۆ چۆن كاریگەری
لەسەر تێكشكاندنی كەسێتی تاكی كورد كردووە  .لە پاڵدا دەبینین كە
چۆن لە ساڵەكانی هەشتاكانی سەدەی پێشوودا ،لە ڕێی سەركوتكاری
ئەو ڕژێمەی پێشووەوە چۆن تاكی كورد تووشی بێهیواییەكی گەورە
ببوو .پاشان لە دوای ڕاپەڕینەوە واماندەبینی كە هیوایەك هەیە لەپاش
ئەو بێهیواییەی كە لە دەرەنجامی سەركوتكاری ئەو ڕژێمەی پێشوو
473

پراكتیزەی دەكرد  .بەاڵم ئەمڕۆ پاش دوو دەیە لە ئەزموونمان لەم هەرێمەدا ،دەبینین
هێشتا لە سایەی دەسەاڵتێكدا ژیان دەگوزەرێنین كە بەهیچ شێوەیەك كە نەوەكو
یاریدەدەر نییە بۆ ئەوەی خەون ببینین و هیوامان بە داهاتوو هەبێت ،بەڵكو زەحمەتە
لە بێهیوایی كەڵەكەبووی ڕابردوو لەگەڵ بێهیوایی ئەم دوو دەیەدا دەربچین .كەواتە
دەتوانین بڵێین كە ئەم دوو دەیەیەی پاش ڕاپەڕین هیچ هیوایەكی تیاماندا نەچاند
هەر بۆیە بە هیچ جۆرێك ئەم دوو دەیەیە نا چێتە ئەو ئاستەی كە بڵێین شتێك
هەبێت بەناوی گۆڕانەوە ،چونكە تائێستا نەبوونەتە هۆی دروستكردنی شوێنێكی
كۆمەاڵیەتی /كلتووری جیاواز كە كەسایەتییەكی جیاوازتری لەو كەسایەتیە بێهیوایەی
بەر لە خۆی بەرهەمهێنابێت.
لێرەدا وەك بەراوردێكی بچووك ،گەر بەشێوەیەكی كورت باسێك لەو گۆڕانكاریانە
بكەین كە لە شەستەكاندا بەسەر كلتووری خۆرئاوادا هات ،بە خۆپیشاندانی ()٦٨
ی قوتابیانەوە تا هەموو ئەو گۆڕانكاریانەی كە لە بوارە جیاوازەكانی كۆمااڵیەتی
ڕووی��ان��دا ،بۆنمونە رەخنەگرتن لە هەموو دۆگما كۆمەاڵیەتییەكان بە گشتی و  
بەرامبەر كۆمەڵێك پەیوەندی وەك پەیوەندی (خێزانی ،نێوان جەستەی ژن و پیاو،
خوشەویستی ،سێكس)و هەروەها لەسەر ئاستی سیاسیش رەخنەگرتن لە سیستەمی
سەرمایاداری لە هزری ناسیۆنالیزم و كۆلۆنیالزم ،لە سەر ئاستی كلتووری رەخنەگرتن
لە هزری ڕاسیۆنالی مۆدێرن كە سیستەمێكی داخراوبوو بۆ دەستەبژێرێكی دیاریكراو
مابۆوە ،لەهەمانكاتدا هەوڵدان بۆ گەڕاندنەوەی كلتوور بۆناو ژیانی ڕۆژانە .ئەگەر
بەنمونە باس لە مۆسیقای ڕۆك بكەین لە دوای شەستەكانەوە ،ئەتوانین باس لە دوو
گرووپی سەرەكی مۆسیقی بكەین كە ئەوانیش ( )The Beatlesو (Rolling
)stonsە  .من لێرەدا باس لەو گۆڕانكاریەی ناو مۆسیقای ڕۆك ناكەم كە بە سەر
ڕتموسی مۆسیقای پێشخۆیدا كردویەتی ،بەڵكو باس لە بەشداریكردنی ئەم شێوازە لە
مۆسیقایە دەكەم لە سەرجەم ئەو گۆڕانكاریانەی لە كاتی خۆیاندا هاتووتەكایەوە .لە
كاتێكدا گرووپی ( )The Beatlesلە گۆرانییەكانیاندا زیاتر بە شێوازێكی نەرم
لە مۆسیقا باس لە ئازادی مرۆڤ ،خۆشەویستی ،هەڵوێستی دژبە جەنگ دەكەن.
بەاڵم بەپێچەوانەوە گرووپی ( )Rolling stonsبە شێوەیەكی (توندو زبر)
الڕەش و تێكشكاوەكەی نێو ژیان بە هەموو بێ مانایی و بێئومیدیەكییەوە پیشان
دەدات ،لە گۆرانی (   )Paint it Blackئەیانەوێت هەموو رەنگەكانی ژیان
رەشبكەنەوە و هەوڵدەدەن بۆ پیشاندانی ئترۆپكی بێهیوایی .كاری (Rolling
 )stonsرەخنەگرتنە لە سەراپای مۆڕاڵ و ئەو مانا چەقبەستوانەی ناو ژیان خۆی
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و ڕشانەوەیە بەسەر هەموو ئەو ترادیتسیۆنەدا كە ئەو دۆخەی بەرهەمهێنابوو .هەر بە
تەنها بە رەخنەگرتن لە دەسەاڵتی سیاسی نەوەستانەوە ،بەڵكو ئەو توڕەییە بۆ ناو
فۆڕمی مۆسیقا خۆشیان ئاڕاستە كرد.
ئەگەر لە هونەری شێوەكاریدا بەنمونە باس لە ڕێڕەوی “فلوكسوس” بكەین كە
ئەوانیش لە ژێر كاریگەری ئەو گۆڕانكاریانەی كە لە شەستەكاندا ڕوویاندا دروسبوون.
فلوكسوس جگە لەوەی رەخنەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی زۆر كاریگەریان گرتووە،
لە هەمانكاتدا رەخنەكانیان كاریگەری لەسەر بنەماكانی هونەر خۆشی هەبووە.
رەخنەگرتن لە هونەری دەستەبژێر ،هونەرمەند وەك خالق ،یان لە پەیوەندی نێوان
هونەرو خەڵك ،چونكە بۆ ئەمان “كاری هونەر ژیانە و ژیانش كاری هونەرییە”
كەواتە هونەر فۆڕمێكی وەستاوی نییە ،بەڵكو وەك ڕووداوێك سەیردەكرێت ،پرۆسە
ئامێزە .فلوكسوس جگە لەوەی رەخنەیەكی توندی ئاڕاستەی پێگەی هونەری مۆدێرن
دەكات بەوەی كە پێوەندی لەگەڵ ژیاندا نەماوە ،لەهەمانكاتدا رەخنە لە فۆڕمی ناو
هونەرو پرسیارەكانی ناو ئێستێتیك دەگرێت ،چونكە كاری هونەریی بەرهەمی خالقێك
نییە ،یان سوبیەكتێكی رەها نییە ،بەڵكو ڕووداوێكی كۆلێكتیڤە لە نێوان چەند
سوبیەكتێكدا یان چەند گرووپێكی جیاوازدا بەرهەمدێت .لە كاتێكدا ئەم رەخنەیە
لەنێوكایەی هونەریدا سەریهەڵداوە ،بەاڵم كاریگەریشی بەسەر كلتووری سیاسی ئەو
سەردەمەشەوە هەبووە ،لە دوای هەفتاكانەوە دەوڵەت زیاتر هەوڵی گەڕاندنەوەی
هونەر بۆ نێو ژیان دەدات ،لە ڕێی كردنەوەی نێوەندی كلتووری لە ناو گەڕەكەكاندا
و دابینكردنی ستروكتورێكی كلتووری كە یارمەتیدەربوو لە گەشەپێكردنی خەڵك
لە بواری داهێناندا .نەوەك كلتوور ببێتە كارێك كە تەنها لە ناو دەزگا كلتووری
نوخبەیەكاندا وەك گەلەری ،مۆزەخانە ،بەرهەم بێت.
ئەوەی من هەستی پێدەكەم لەم گۆڕانكاریانە كە ئێستا لە كوردستاندا ڕوودەدات
و ڕۆڵی زۆری گرووپە هونەرییەكان لە بارێكدایە ،كە دەیەوێت لە بەرامبەر ئەم
دۆخە هەڵوێستێكی سیاسی وەربگرێت ،لە ڕێی مانیفیست نووسینەوە یان چاالكییە
هونەرییەكانیانەوە .كە ئەمان لە هەموو كاتیدا ئەتوانن وەك هەر هاواڵتییەك ئەم
هەڵوێستە سیاسیەیان هەبێت ،بەاڵم ئەم گرووپانە دەیانەوێت وەك هونەرمەند
هەڵوێست وەربگرن .پرسیارەكە ئەوەیە ئایا ئەو هەموو هەڵوێستە جیاوازانە چ ڕۆڵێك
دەبینن لەو گۆڕانكارییانەدا؟
بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە ئەتوانین بچینە الی (نیكۆالس لومان) كە پێیوایە كۆمەڵگا
پێكهاتوە لە سیستەمێكی كۆمۆنیكەیشن ،ئەم سیستەمە بەهۆی پەیوەندی نێوان چەند
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كایەیەكی یان سیستەمێكی جیاواز وەك كۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئابووری ،كلتووری و
خێزان..هتد دروست بووە ،كە بەیەكەوە سیستەمی كۆمەڵگا دروست دەكەن .بۆ
لومان هەموو سیستەمێك بۆ ئەوەی وەك شوناسێكی ئۆتۆنۆم لە ناو ئەو هەموو
سیستەمانەی تردا بمێنێتەوە دەبێت توانای ئەوەی هەبێت كە لە ناو جیاوازییەكانی
خۆی و لە هەمانكاتدا لە پەیوەندی لەگەڵ دەرەوەی خۆیدا سیستەمەكەی خۆی
بەرهەم بهێنێتەوە ،كەواتە هەموو سیستەمێك ئەگەر وەك كایەیەكی سەربەخۆ
بمێنێتەوە دەبێت لە پەیوەندییەكی ئەكتیڤدا بێت لەگەڵ “ناوەوە” و “دەرەوە”ی
خۆی .بۆ لومان كۆمەڵگا لە كۆمەڵێك سیستەمی جیاواز (هیتروگێن) پێكهاتووە،
بە هەموو ئەو جیاوازیانەوە كۆمۆنیكەیشن دروست دەبێت ،نەك لە سیستەمێكی
(هۆموگێن) لەیەكچوو.
لێرەوە بەشداریكردنی هونەرمەندان لەم خۆپیشاندانەدا لەرێی ئەو چاالكییە جیاوازانەوە،
بەتەنها هەڵوێستێكی سیاسی خۆیانە كە بەڕووی دەرەوەی سیستەمەكەی خۆیان
نیشانی دەدەن .بەاڵم كێشەكە لەوەدایە ئەم هەڵوێستە بەرەو “دەرەوە” رەنگدانەوەی
“ناوەوەی” سیستەمی ناو كایە هونەرییەكەی خۆی نییە ،بەڵكو بەتەنها هەستكردنە
بە ئامەدەیی دەسەاڵتێكی سیاسی لە دەرەوەی خۆی .ئاخر خۆ ئەم سیستمە لەگەڵ
چەمكی دەسەاڵت لە ناو سیستەمەكەی خۆیەوە نەكەوتووەتە بەر دانوستان ،ئەو
دەیەوێت بەرەو دەرەوەی خۆی هەڵوێستێكی شۆڕشگێڕانەی هەبێت ،بەاڵم تائێستا
چەمكی دەسەاڵت لەناو كایە كلتوورییەكەدا بەبەردەوامی بەرهەم دێتەوە .لەكاتێكدا
دەیەوێت لەم ساتە وەختەدا لەگەڵ هەموو چینەكانی كۆمەڵگادا بەشداربێت ،بەاڵم
سیستەمی كایە كلتوورییەكەی خۆی بەڕووی كۆمەڵگادا لە دۆخێكی داخراودایە.
ئەم هەڵوێستانە لە دیالۆگێكی ئەكتیڤدانین بەرەو ناوەوە ،كەواتە ناشتوانن لەگەڵ
دەرەوەی خۆیاندا لە دیالۆگدابن .لەهەمانكاتدا ئەم گرووپانە لەناو جیاوازییەكانی
خۆیاندا بەشداریی ناكەن ،بەڵكو خۆیان لەناو یەك هەڵوێستی گشتیدا دەبیننەوە،
بۆیە هەموویان لە دۆخێكی هۆموگێندان .كەواتە كۆمۆنیكەیشن لەم بەشداریكردنەدا
لە نێوان ئەوان و خەڵكدا لە ئارادا نییە .هەموو ئەو گرووپە جیاوازانە وەك كایەیەكی
هونەری ئامەدەنین ،بەڵكو وەك هەرهاواڵتیەك كە دەخوازن هەڵوێستێكی سیاسیان
هەبێت.
بۆ سوسیۆلۆژی فەڕەنسی هینری لیفیڤرە شوێن پێكهاتەیەكی فیزیكی نییە كە
مرۆڤەكان تێدا بژین ،بەڵكو شوێن لە ڕێی پێكهاتە كۆمەاڵیەتییەكانەوە و ژیانی
ڕۆژانەییەوە دروستدەكرێت ،كەواتە شوێن نەك هەیەو مرۆڤی تێدا دەژی بەڵكو
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شوێن بەرهەمدەهێنرێت .دەكرێت بۆ لێفڤرە “هەر شۆڕشێك كە نەیتوانی شوێنیكی
كۆمەاڵیاتی جیاوازتر لە پێشخۆی بەرهەمبهێنێت ئەوا دۆڕاندویەتی” .چونكە بەبی
شوێن هیچ شتێك ڕوونادات  .ئەوەی من لەڕێی میدیاكانەوە دەیبینم ،ئەم ویستی
گۆڕاندنی سیستەمی سیاسیە زۆر جیاوازترنییە وەك لە ویستی نەوەداكاندا ،چونكە
ئەوانیش سیستەمی دەسەاڵتیان گۆڕی ،بەاڵم چەمكی دەسەاڵت لەناو كایە كولتووری،
كۆمەاڵیەتی ،پەروەردە ،خێزان...هتد بە بەردەوامی وەك كەلوپەلی پێویستی ڕۆژانە
هەردەم بەرهەم هێنراوەتەوە.
كەواتە پێش ئەوەی لە ڕووداوەكە هەڵوێستمان هەبێت ،دەبێت پرسیارلە چۆنێتی
دروستبوونی ئەو شۆینە كۆمەاڵیەتیەی بكەین كە لە دوای نەوەدەكانەوە دروستمان
كردووە و ئێستا خواستی ئەوەمان هەیە كە شوێنێكی دی لە بری ئەو بەرهەم بهێنین؟
ئایا ئەو گرووپە كلتووریە جیاوازانە بەو سیستەمەی كە كاری پێدەكەن چی ئەتوانن
بۆ داهاتوو بەرهەمبهێنن؟
ئەگەر لێرەدا بە گشتی باس لە مێژوویی هونەری شێوەكاری بكەین لە كوردستان،
بەبڕوای من ڕۆڵی هونەرمەندان زیاتر دەربڕینێكی تاكەكەسی هونەرمەندەكە بووە
ل��ەرووداوەك��ان ،بەشێوەیەكی تر دروستكردنی وێنەیەك وەك وەاڵمێك بۆ ناو
ڕووداوەك��ان .ئەوەندەی هونەرمەندەكان وەاڵم بۆ دەرەوەی خۆی بەرهەمدێنێت،
ئەوەندە پرسیاری لە(كۆنتێكست) سیاقی كایە هونەرییەكەی خۆی نییە كە ئەو
وەاڵمەی تێیدا بەرهەمهاتووە.
بە جۆرێكی دی ،ئەگەر باسێك لەو رەخنانە بكەین كە لەم سااڵنەی پێشوودا
لە هونەری شێوەكاریدا كراون بەتایبەتی لە هونەری پەیكەرسازیدا ،ئەوەیە كە
هونەرمەندان دەبێت زیاتر كاریگەریان هەبێت لە بونیادنانەوەی یادەوەرە مێژووییەكاندا
و یان لە جوانكردنی شاردا ،لەڕێی دروستكردنی مۆنۆمێنت لە و شوێنەی ڕووداوەكان
تیادا ڕوویداوە ،یان پەیكەر دروستكردن بۆ شوێنە گشتییەكان .لەهەمانكاتدا دەبێت
دامودەزگا كلتووریە پەیوەندیدارەكان كەسی شیاو بۆ ئەم كارە هەڵبژێرن نەك لە
ڕێی دەستتێوەردانی حیزبییەوە .لە سەر ئاستی هونەریش رەخنەكە ئەوەیە كە
هونەرماندەكان بۆ دروستكردنی مۆنۆمێنتێك یان پەیكەرێك دەبێت رەچاوی شوێن و
ئەو تەالرسازیانە بكەن كە لەو شوێنەدا هەن یان دەبێت ئەو پەیكەرانە بە ماتیریالی
باشتر بكرێن بۆ ئەوەی بۆ كاتێكی زیاتر بمێننەوە .كەواتە رەخنەكان لە بابەتی
ماتریالی هونەری و هونەرمەندانی شارەزا لە سەر ئاستی تەكنیكیدا خۆی دەبینێتەوە.
ئەمە لە كاتێكدا هونەرمەند پرسیاری هەیە كە تا ئێستا نەبۆتە بابەتی رەخنە لە
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الی ،ئایا كارەساتێك یان ڕووداوێكی مێژوویی دەكرێت بە پەیكەرێك یان لە فۆڕمێكدا
دابڕێژرێت؟ ئایا دام��ەزراوە حكومییەكان بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو بیرەوەرییە
گشتیانەدا چ ستراتیژییەك پەیڕەو دەكەن؟
كەواتە پێشئەوەی رەخنە لە ماتریالی كارە هونەرییەكان بگیرێت ،یان لە دەزگا
كلتوورییەكان كە كەسی شیاوتر بۆ دروستكردنی ئەو پەكەرانە بدۆزێتەوە .دەبێت
رەخنە لەالیەك ئاڕاستەی سیستەمی هونەری كارە هونەرییەكان بكرێت .بۆنمونە
ئەو پەیكەرانەی كە بۆ كارەساتی هەڵەبجە كراوە ئەگەر بە باشترین ماتریالی یان لە
گونچاوترین شوێنی هەڵەنجەدا دابنرێت ،دەتوانێت ئەو كارەساتە پڕ لە گرێیاویە لە
فۆڕمێكی وەستاودا بۆ ئێستاو هەموو نەوەكانی دوارۆژ وەك ڕاستیەك نیشانبدات؟
چونكە مێژوو خۆی ڕاستییەكی وەستاوو نەگۆڕ نییە ،مێژوو هەردەم لە ئێستامانەوە
بە جۆرێكیتر دەخوێندرێتەوە .وەك (سگرت سیگرسۆن)دەڵیت “رابردوو داهاتوویەكی
درێژخایانی هەیە” .بۆ نمونە كارەساتی هەلەبجە لەم سااڵنەدا نەك وەك دەستدرێژی
كردنێكی دوژمنكارانەی دەرەكی بوو بە بابەتی ناو میدیاكان ،بەڵكو وەك هەڵەیەكی
سیاسی ناوخۆیی حیزبە كوردییەكان لەبەینی یەكێتی و گۆڕاندا لە كاتی هەڵبژاردندا.
دوای زیاتر لە بیست ساڵ كارەساتی هەڵەبجە بە جۆرێكی تر خوێندرایەوە .كەواتە
ئایا ئەو پەیكەرانەی كە بۆ هەڵەبجە كراون ئەتوانن لە هەموو ساتێكدا هەموو
نادیارەكانی ئەو كارەساتە بە بینەر پیشانبدەن.
لەالیەكی دی دەبێت رەخنە ئاڕاستە ی سیاسەتی كلتووری لە كوردستاندا بكرێت ،چۆن
لە ڕێی كایە هونەرییەكانەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو بیرەوەریە مێژووییانەدا دەكات .كە زۆر
نزیكایاتی لەگەڵ سیاسیەتی مۆنۆپۆڵكردنی سەردەمی دەسەاڵتە ناسیۆنالزمەكان یان
واڵتە سۆسیالستاكاندا هەیە .كە دەسەاڵت هەردەم هەوڵدەدات لە ڕێی دروستكردنی
مۆنۆمێنتێكەوە وێنەیەكی خۆی بۆ ئەو ڕووداوە بكاتە وێنەیەك بۆ بیرەوەری گشتی.
كە ئەمە بەڕاشكاوی لە كوردستان دەیبینین كە ڕاستییە مێژووییەكان لە سنوری
هەردەسەاڵتێكدا بێت بە جۆرێكیتر دەخوێندرێتەوەو   بیرەوەری گشتی مۆنۆپۆڵ
دەكرێت و سمبۆلەكان دابەشدەكرێت بەسەر دیدە سیاسییەكاندا ،نەك خەڵك خۆی
وەك تاكێكی ئازاد لەگەڵ مێژوو و بیرەوەری گشتیدا لە بەركەوتنێكی ئەكتیڤدا بێت،
بەڵكو ئێمە ڕووداوە مێژووییەكانی خۆمان لە ڕێی ئەو وێنانەوە دەبینین كە میدیای
حیزبی بۆمان دروستدەكرێت( .بۆنمونە ئەو وێنەیەی كە یەكێتی بۆ شێخ مەحمودی
دروستكردبوو بە مەلیك مەحمود ناو دەبرا ئەوەی پارتی بە خولە قۆپچە) كەواتە
هونەرمەند دەبێت جۆنێتی مامەڵەكردنی دەسەاڵتی سیاسی لەگەڵ هونەردا بخاتە
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ژێر پرسیارەوە ،كە هەردەم هونەری وەك یاریدەدەری دووبارە بەرهەمهێنانەوەی
سمبۆلەكانی دەسەاڵتی خۆی لە شوێنە گشتییەكاندا سەیركردووە.
لەهەمانكاتدا ستراتیژو سیاسەتی كلتووری دامەزراوە كلتووریە حكومییەكان بخەینە
ژێر پرسیارەوە كە خۆی لە سیستەمی دامەزراوەیەكی سەنترالیستی وەك وەزارەتی
ڕۆشنبیری كە وەك دەوڵەتە سۆسیالستەكانی بلۆكی خۆرهااڵتی جاران ماوەتەوە،
كە زۆرترین پرۆژە بۆ یادەوەرییە نەتەوەییەكان بۆ دیدێكی تایبەتی حیزبی دەكات.
ڕێكخراوی هونەرمەندان كە تا ئێستاش نەیانتوانیوە لە ژێر كاریگەری ئیدولۆگی حیزبی
دەربچن و سەربەخۆ كار بكەن .كە كاری سەرەكی ئەم دەزگایانە ڕێكخستنی فیستیڤاڵی
نەتەوەییە كە پرۆژەكان وەك پڕوپاگەندەیەكی سیاسی و وێنەیەكی دیاریكراو بۆ
ڕووداوەكان دروستدەكەن .كە ئەم سیاسەتی كلتووریە وایكردووە كە دەسەاڵت هەردەم
ئەو بودجەیەی كە بۆ الیەنی كلتووری تەرخان دەكات لە ڕاستیدا بۆ مانەوەی ماناكانی
خۆیەتی لەناو ڕۆژانەدا ،نەك كلتوور وەك كایەیەكی سەرەكی هەوڵی كارئاسانی و
ڕێخۆشكردن بۆ داهێنان بدات لە ناو كۆمەڵگادا .بەاڵم بۆ من ڕەخنەكە بەتەنها خۆی
لەوەدا نابینێتەوە كە بڵێم ئەو ستراتیژیەی كلتووری سیاسی یان پرۆگرامەكانی ئەو
دامەزراوانە كە نابنە هۆی دروسبوونی داهێنان ،كاریگەری نێگەتیڤی بەتەنها لەسەر دۆخی
هونەری بە جێدێڵیت ،بەڵكو داهێنان یەكێكە لە كایە هەرە سەرەكییە ئابوورییەكان
لە ئێستای “كۆمەڵگای زانیاریدا” ،چونكە لە كۆمەڵگای پیشەسازیدا بەرهەمهێنان
لە شێوەی ماتریاڵدا (هارتوێر) خۆی دەبینییەوە ،بەاڵم لە دوای هەشتاكانەوە بە
هاتنی شۆڕشی دیجیتاڵ ،ئەم دۆخە دەگۆڕدرێت بۆ بەرهەمهێنانی(سۆفت وێر)
لێرەدا بۆ پێشكەوتنی ئابووری وەك لە سەردەمی پیشەسازیدا كە زیاتر پێویستی بە
توانای جەستەیی بوو ،لە سەردەمی زانیاریدا پێویستی بە زانین و داهێنان هەیە بۆ
بەرهەمهێنان .بۆ نمونە پرۆگرامەكان یان بەرهەمە دیجیتاڵییەكان .بۆ نمونە لە دوای
نەوەدەكانەوە باس لە “ئابوورییەكی داهێنەر” دەكرێت كە زۆربەی شارەكان لە سەر
ئەو سیستەمی ئابوورییە كاردە كەن ،وەك لەندەن ،ڤییەننا ،ئەمستەردام ،بەرلین،،
بۆ نمونە لە بەرلین لە  2009دا  %21داهاتی شار لە بەشە كلتوورییەكانەوە هاتووە
وەك میدیاتازە ،دیزاین ،مۆسیقا ،مۆزەخانە .لێرەدا داهێنان وەك كایەیەكی ئابووری
كۆمەاڵیەتی سەیردەكرێت ،لە هەر شارێك وزەی داهێنانی زۆربێت ئەوا ئابوورییەكی
بەهێزی دەبێت .كەواتە ئەگەر سەیری دۆخی كلتووری شاری سلێمانی بكەین وەك
شارێكی كلتووری ،دەبینین نەك سیاسەتی كلتووری ئەم وزە كلتوورییە هەردەم وەك
نمایشكردنی ئیدۆلۆگی سیاسی بینیوە ،ئەمە لەالیەك نەهێشتنی جیاوازییەكانی ناو
479

كۆمەڵگایە كە كاردانەوەی نێگەتیڤی لە سەر فەزای سیاسی و كۆمەاڵیەتی شاردا
دەبێت ،لەالیەكی تر بایەخنەدان بەو وزە كلتووریە كاریگەری نێگەتیڤی لەسەر دۆخی
ئابووری شاردا دەبێت ،ئەگەر سەیری داهاتی ئێستای كوردستان بكەین  9٠ ٪لە
فرۆشتنی نەوتەوە دێت ،نەك لە بەرهامهێنانی ناوخۆیی ،پرسیارەكە لەوەدایە كاتێك
لە  ٤٠بۆ  ۵٠ساڵیتر كە نەوت بەرەو كەمبوونەوە بچێت ئەم شارانەی كوردستان
بەچی دەژین؟! كەواتە سیاسەتی كلتووری دەتوانێت پالنێكی بۆ كلتوور هەبێت كە
وەك فاكتەریكی ئابووری شار ببینرێت .من لێرەوە نامەوێت هونەر بەتەنها بە الیەنی
ئابوورییەوە گرێبدەمەوە ،بەڵكو لە ڕێی ئەو نمونەیەوە دەتوانین كاریگەری هونەر
لە سەر ژیانی ڕۆژانەی خەڵك بە شێوەیەكی تر پیشان بدەین كە هونەر دەتوانێت
لە قەیرانە كۆمەاڵیەتی ،ئابووری ،سیاسییەكاندا كاریگەرییەكی ڕاستەوخۆی هەبێت.
هونەر دەتوانێت لە پرسیار لە كێشە هەر سەرەكییەكان بكات كە پەیوەندییەكی
ڕاستەوخۆی بە سەر ئێستاو داهاتووی هەموو كۆمەڵگایەوە هەیە.
ئەگەر لە كۆتاییدا بەنمونە باس لە هونەرمەندی ئەمەریكی مارك لومباردی بكەم كە
لەڕێی كارە هێڵكارییەكانییەوە چ كاریگەرییەكی هەبووە بە سەر ستراكتۆری دەسەاڵت
لە ئەمەریكا .لومباردی لە دوای لێكۆڵینەوەو كۆكردنەوەی زانیارییەكی زۆر لە سەر
سیستەمی سیاسی/ئابووری لە ئەمەریكا ،ئەم زانیاریانە دەكاتە لە كارێكی هێڵكاریی
و هەموو ئەو پەیوەندیانەی نێوان كەسایەتییە سیاسییەكان و كارگە پیشەسازییەكان
كە لە لێكۆڵینەوەكانیدا كۆی كردۆتەوە پیشانی دەدات ،لە ڕێی ئەو هێڵكارییانەوە
هەموو پەیوەندییە شاراوەكانی دەسەاڵتی سیاسی دەردەكەوێت ئەمە لەكاتێكدا ئەم
هێڵكارییانە وەك كارێكی هونەریی سەیر دەكرێت ،لەهەمانكاتدا ئەو زانیاریانەی كە
كارە هونەرییەكە دەیبەخشێتە بینەر ،كاریگەرییەكی ئەوەندەی لەسەر سیستەمی
سیاسی ،ئابووری ئەمەریكا هەبوو ،تا ئەوەی لە ساڵی   2٠٠٠لەالیەن دەسەاڵتەوە
لومباردی دەكوژدرێت ،لەواڵتێكدا كە خۆی بە دیموكراتیترین سیستەمی سیاسی لە
جیهاندا دەزانێت.
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چیرۆك به وشه...
چیرۆك ب ه ڕهنگ و سینهما.

ی كۆمهڵێك سینهماكار و
ی پرسیار 
ئهم بابهت ه بریتیي ه ل ه وهاڵم�� 
ی ك ه چهندينجار ڕووبهڕووم كراونهوه .من ویستم
ڕۆژنامهنووسی هونهر 
ی كراوهدا وهاڵمیان بدهمهوه و ههم دهرگایهك
ی دیالۆگێك 
ل ه شێوه 
ی نووسهران و سینهماكاران بكهمهوه .لهگهڵ
بۆ نووسین و لێكدانهوه 
ئهوانهشدا من وهك بابهتێكی سهربهخۆ كارم تێداكردووه.
جهبار جهمال غهریب
*  گێڕانەوە لە نێوان ڕۆمان و سینەمادا:
تاكە پەیوەندی نێوان سینەما و چیرۆك «گێڕانەوەیە» ،چیرۆك ،سینەما
هەریەكەیان بەشێوازی خۆیی حیكایەتێك دەگێڕێتەوە ،بەاڵم ئالیەتی
گێڕانەوە لەنێوانیاندا زۆر جیاوازە .تاكە ئالیەتی چیرۆك بۆ گەیاندنی
بابەتەكەی وشەیە .وشە وێنەكانی دەكێشێ و هەست سۆز دەگوازێتەوە.
وشە ژیانی و مردن دەنووسێتەوە .سینەما دەوڵەمەندترین كایەی
گێڕانەوەیە كە ئێستا مرۆڤ ناسیبێتی .هەموو هونەر بەرهەمهاتووەكانی
دونیا بێ بەرانبەر داهێنراوەكانی خۆیان خستۆتە خزمەت سینەما .هەر
بۆنموونە تەكنۆلۆژیا ئەوەندەی خەریكی داهێنانی ئامێری پزیشكی و
بیناسازی و فڕۆكەوانیە ئەوەندەش خەریكی بەرهەمهێنانی كامێرای
پیشكەوتوو ،پێداویستییەكانی دیكەی سینەمایە .ئەوە جگە لەو خزمەتە
گەورەی مۆسیقا بە سینەمای كردووە ،ڕۆمان و چیرۆك خزمەتكارە
هەرە لە پێشەكانی سینەمان .تائێستا بەنازترین و نازدارترین كچی
دونیا سینەمایە .لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا سینەما چەند هونەرێكە بۆ
گێڕانەوە ئەوەندەش پیشەسازی و سەنعەت و بازرگانییە .سینەما پێش
ئەوەی هیچ شتێك بێت پیشەسازییە .لەگەڵ ئەوانەشدا سینەما بێ
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چیرۆك پەیكەرێكە لە ئاسن و بەرد .واتە چیرۆك دڵی سینەمایە.
بەاڵم كام چیرۆك؟
دۆزینەوەی زمانی سینەما لە چیرۆكی كوردیدا كارێكی قورسە ،چیرۆكنووسانی ئێمە
چونكە شارەزایی هونەری كامێرانین یانی مەبەستیان نییە خۆیان بەتوانای دیاریكراوی
كامێراوە ببەستنەوە لەكاتی ئامادەكردنی چیرۆكێكی كوردی بۆ سینەما كێشە و
ئاستەنگی گەورە دێنە پێشێ .نووسینی چیرۆك بۆ خوێندنەوە و نووسینی چیرۆك بۆ
سینەما دووكاری زۆر لەیەك جیاوازن .دەكرێ هەموو كەلەپوری حیكایەت و ئافسانە و
چیرۆكی كوردی وەك كەرەستەیەكی خاو دابنێین كە لەتوانادا هەیە بۆ سینەما ئامادە
بكرێن .نەك هەر ئەوە من بە كەرەستەیەكی زۆر دەوڵەمەندیشی دەزانم.
* فیلمساز و چیرۆكنووس
پەیوەندی پرۆسەیەكی هاوبەشە ،واتا پرۆسەیەكە زیاتر لە الیەنێك تێیدا هاوبەشە.
لێرەدا دوو تەوەری پەیوەندی هەن فیلمسازان و ڕۆماننووسان ،بێگومان مەبەست
لێرەدا ئەوەیە ئەوانە بە فیلمساز ناسراون لەگەڵ ئەوانەی بە ڕۆماننووس ناسراون.
بەرهەمهێنانی فیلم بۆ كوردی كارێكی تازەیە و زەحمەتیشە .هەموو فیلمسازە
كوردەكان ،هیچ نەبێ ئەوانەی كە دیارن و خەاڵتكراون بۆ نموونە بەهمەنی قوبادی
و شەهرامی عەلی دی و شەوكەت ئەمین بێگومان لە فیلمسازی دیكەشمان هەن،
بەاڵم بۆیە ناوی ئەو هاوڕێیانەم دەهێنم چونكە لەو ماوە كورتەی دوایدا فیلمی
گێڕانەوەیان بەرهەمهێناوە وەتا «ناكرێ ئەو سەركەوتنە گەورەیەی فیلمی «دایكانی
منی» زەهاوی سنجاوی و برایمی سەعید بەدەستهێناوە لەبیر بكرێ» .با زۆر لەو
بابەتە دوورنەكەومەوە ئەوانەی لەو سااڵنەی دوایدا خەریكی بەرهەمهێنانی فیلمی
گێڕانەوەی چیرۆك بوون ،ئەو برادەرانە كەمتر شارەزای هونەری گێڕانەوەن بەوشە،
كەمتر هاوڕێی ڕۆمانن ،ئەوان لەرێگای كامێرا و هونەری تەكنۆلۆژیاوە هاتوونەتە ناو
سینەما .سینەما لە شوێنێكدا ئەوانی ناچار كردووە بگەڕێنەوە ناو ڕۆمان و وشە .ئەو
ناگەیەنێ كە ئەوان ڕۆشنبیر و خوێنەر نین بەاڵم ڕۆحی ئەوان لەگەڵ لێنز و فیلتەر
و برغودایە دەستیان لەناو وشەدایە ،یان چاویان لەسەر شاشە و ڕووناكی ئەكتەرەو
پێیان لەناو كتێب و كاغەزدایە.
لەبەرانبەریشدا چیرۆكنووس و ڕۆماننووس لە قوواڵیی وش��ەدان ،بەناو كاغەز و
مەرەكەبدا باڵوبوونەتەوە .تا ئەمڕۆ بەشێكی زۆر لە نووسەرانی گێڕانەوە لە كورددا
ئاگای لە سینەما نییە ،گرنگی بەوە نادات كە چیرۆكەكانی جگە لە خوێندنەوە بە
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كەڵكی وێنەگرتنیش دێن .لە شوێنێكدا ئەوە خاڵێكی وزەبەخش و گرنگە بۆ نووسەر
كە تەنها وشە دنیایەكی دیكە ڕەسم دەكات و فەزایەكی دیكە بگوازێتەوە ،لەالیەكی
دیكەوە ئەوە خۆ مەحرومكردنیشە لە كایەیەكی گرنگی وەك سینەما .ڕاستە نووسەری
هەمیشە لە دڵەوە چاوی وشەكانە بە چ ڕەنگ و شێوازێك دەگەنە سەرشاشە .واتا
نووسەری سینەما دەستی بەقەڵەمەوەیە و دڵی لەسەر شاشەیە.
هەندی ڕۆمان و چیرۆك هەن زۆرپێش دەركەوتنی سینەما نووسراون ،دیارترینیان
«بەرزاییەكانی وێزەینگ»ی نووسەری سیحربازی وشە و دیمەن ئیمیلی برۆنتێ
« ،Wuthering Heights»Emily Bronteكە بە عەقڵێكی ئەو پەڕی
سینەماییەوە نووسراوە .دیمەنەكان لە جیاتی وشە هەر دەڵێی كامێرا كێشاونی.
ڕۆحیەتی كارێكتەرەكان تەواو ئەو ڕۆحیەتە ڕاوڕاو ،هێمن و شەڕانی و ڕۆمانیانەن
كە دیمەنی سینەمایی دەیەوێ .لە كوردیدا ڕۆحیەتی سینەما لە چیرۆكی پەنجاكاندا
بەڕوونی دیارە ،چیرۆكی پەنجا فلسی محەمەد مەولود مەم ،سەیرانی ئەزمڕی موحەڕەم
محەمەد ئەمین و چەند چیرۆكێكی حسێن عارف ،بەالی منەوە دیارترین كۆمەڵە
چیرۆك كە ڕۆحیەتی سینەمای تێدایە .پێكەنینی گەدای حەسەنی قزڵجییە.
راستە سینەما داهێنراوێكی تازەیە بە بەراورد لەگەڵ نووسین ،بەاڵم خەیاڵ و خولیای
بوونی سینەما لەگەڵ نووسینی یەكەم چیرۆك هەبووە .هەمیشە پەردەیەكی گەورەتر
لە پەردەی سینەما لەبەرچاوی نووسەردا هەبووە بەاڵم پەردەیەكی وەهمی..
ئەوەی تائێستا نووسیومە قسەی ئەمڕۆیە بەس بۆنی دوێنێی لێدێت .قسەی ئەمڕۆ
ئەوەیە ئەو پەیوەندییە كە لە ڕاستیدا هەیە؟
سینەما بەهەموو فیزی خۆیەوە هێرشی بردۆتە ناو ماڵی كەلتووری هەموو نەتەوەكان،
ئەوەتا ئەو هێرشە لەناو كوردیش دەستی پێكردووە .بۆ ئەو پەیوەندیە دوو ڕێگامان
لەبەر دەمدایە:
یەكەم :یان سینەماكاری ڕۆشنبیری و دانا ،شارەزا لە چیرۆك و ڕۆمان و ئەفسانە و
بەندی كوردی لەناویاندا هەڵدەبژێرێ و ئامادەیان دەكاتەوە بۆ سینەما و دەیانكاتە
سیناریۆ .لەوەش دڵنیام كاتێك سینەما دەبێتە سەنعەتێكی كوردی ئەو بەرهەمانە
دەبنە پاڵپشت و سەرچاوەی كاری سینەمایی .لە حیكاتەكانی ناو توحفەی موزەفەرییە
تا بەندی ئاسۆسی سەید عەلی و شێخ فەرخ تا ڕۆمان و چیرۆكی تازەی كوردی.
دووەم :دەشێ نووسەری كوردیش بەجیدی بیر لەو كایە سیحریە بكاتەوە و كەڵك لە
ئەزموون و توانای بیركردنەوەی خۆی وەرگرێت و بۆ سینەما بنووسێت.
لەنێوان ئەو دوو ڕێگایەدا ڕێگای سێیەمیش هەیە ئەویش دروستبوون و سەرهەڵدانی
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كۆمەڵە نووسەرێكە كە هەم لەبواری سینەما شارەزابن و هەم لەزمانی نووسینیش
بەتوانا و لێهاتووبن.
*  من و فیلمی «سرتە لەگەڵ با»دا كە بە فیلمی دووهەزار و نۆی كوردی ناسرا.
من سینەما بە ژانەرێكی گرنگی هونەری دەزانم و هەست بە كاریگەری و سیحری
شاشە دەكەم ،لەتەمەنی بیست ساڵیمدا زۆر هەوڵمدا سینەما بخوێنم بەاڵم بواری
سیاسی ئەو كاتە ڕێگای پێنەدام .من یەكەم فیلم بۆتە بەشێك لە یادەوەری منداڵێم.
من ئەوكاتە ئۆلیڤەر ڕیدم ناسی و وەك هاوڕێیەك لەگەڵم ژیا .من ئەوكاتە لەگەڵ
الیەنی كۆمەاڵیەتی و سینەما ڕەنگ و وێنە و جوڵەی شاشە تێكەڵ بووم.
شەهرامی عەلیدی كە دەرهێنەری فیلمی سرتە لەگەڵ بایە ،ماوەیەكی زۆریش
دەستپێكردن بە وێنەگرتنی فیلمەكە چیرۆكی فیلمەكەی هێنا بۆ الم و دەیان دانیشتن
وتوێژی دوور و درێژمان لەسەر كرد و چەندان جار وێنە و سكانسەكانمان گۆڕی و
زیاد و كەممان كردن .بەراستی شەهرامیش لەگەڵ ئەو فیلمە ماندووبوو.
یەكەم هۆكار هانیدام دیالۆگی ئەو فیلمە بنووسم خراپی دیالۆگە لەسەرجەم فیلمە
كوردییەكان .بەشی هەرە زۆری تەمسیلە كوردییەكان كەمترین گرنگیان بە دیالۆگداوە
كە زمانی فیلمە .ڕاستە ئەو دیالۆگانە بەتەواوی بەدڵی من جێبەجێ نەكرا لەبەر زۆر
هۆكار ،بەاڵم بەراستی شێوازێكی زۆر سەركەوتوو بوو لە سینەمای كوردیدا ،ئەویش
بووە خاڵێكی بەهێز بۆ فیلمەكە شانبەشانی جوانی وێنەگرتن و دانانی دەنگ و باشی
دەرهێنان.
كاتێك سینەما كارێكتەری زیندوو و ئامادەم دەداتێ من تەنها ئەوەندەم لەسەرە دڵی
ئەو كارێكترە بەدیالۆك و دەنگ و وشە بخەمە قسە .ڕێزیشم بۆ شەهرام هەیە كە
گرنگی بەزمان و دیالۆگی فیلمەكەی داوە ،ڕۆژ بەڕۆژ چاوەڕوانی دیالۆگەكانی كردووە.
* كارەكانی من و بە سینەماكردنیان.
راستە سینەما كوری واقیعە .سینەماكار لەگەڵ دنیای بینراودا دەكات ،بەاڵم داهێنان
و كامێرا ئەو ئەستوورەیان سینەمای تەقلیدیان بەزاندووە ئێستا سینەما كایەیەكی
ئەو پەڕی فەنتازیاییە و كارە هەرە گرنگەكانی ئەو بیست ساڵەی ڕابردووی سینەما
لەسەر میتۆلۆژیا و ئەفسانە بووە .سینەما میتۆلۆژیای وەك دنیایەكی بینراو ڕاستی
هێنایە سەر شاشە.
ئەو قسانەی سەرەوەم بۆ ئەوەیە كە بێمە سەر بابەتە گرنگەكە (پەیوەندی سینەما
و ئەفسانە ..بە ئومێدەی لە شوێنێكی دیكەدا زیاتر لەو پەیوەندیە بدوێم) چونكە
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لە نووسینی مندا ڕۆحی ئەفسانە و میتۆلۆژیا و سیحر زۆر بەگەرمی و توندی
ئامادەیە ئەوەش وەرگێڕانی ڕۆمانەكانی من و گواستنەوەی بۆ سەر شاشە گران دەكات
بەتایبەتی بۆ ئەو دەرهێنەرانەی كە كوڕی كتێب و ڕۆمان و خوێندنەوە نین .ئەوە لە
ڕووی زمانەوە .بە دیوێكی دیكەدا تەكنیكی ڕۆمانەكانی من لەسەر وێنە بنیاتنراون
كە وێنە ڕۆحی سیناریۆیە .سەرەڕای هەموو ئەوانە دەرهێنەر لە گۆشە نیگای خۆیەوە
ڕۆمان یان حیكایەتی ناو ڕۆمان دەبینێ .لەو نیگایەشەوە ڕۆمانەكە دەگێڕێتەوە هەر
دەرهێنەرێك بیەوێ لە گۆشە نیگای خۆیەوە كار لەسەر ڕۆمانێكی من بكات من پێش
ئەوەی بچمە ناو وردەكاری كارەكەی دەستخۆشی لێدەكەم ،چونكە دەزانم كاركردن
لەسەر ڕۆمانێكی من چ ماندوو بوون و چ چاوێكی ورد و چ ڕۆحێكی خوێنەری مەزنی
دەوێت .بەاڵم من وا هەست دەكەم ئەگەر دەرهێنەرێك بۆ خۆی خوێندنەوەیەكی
تایبەتی هەبێت و حەز بكات من یارمەتی بدەم دڵنیام فیلمێكی ئەوەندە گەورە و
تایبەت دروستدەكەین كە جێگای سەرنجی شارەزایان بێت .ئەوە كارێكە بەراستی
حەز دەكەم هاوبەشی تێدا بكەم ئەوەش ناشارمەوە من لە سینەمادا حەزم لە كوالێتی
هەرەبەرزە ،حەزم لە وێنە و هونەر و فێڵەكانی سینەمایە .كە ڕۆمانەكانی من پڕن لەو
وێنانە ،بەاڵم دۆزینەوە و پیشاندانیان ئەوەندە ئاسان نییە.
* پەیوەندیم بە سینەماكارانەوە
زۆرترین و گەورەترین هەوڵی من لە ژیانی خۆمدا بۆ ئەوەیە بەشی زۆری ژیانم بۆ
ئەدەب و خوێندنەوە و نووسین تەرخان بكەم ،لەو پێناوەشدا ڕێگا بە هیچ شتێك
نادەم كاتم داگیركات و هێمنی نووسینم بشێوێنی .نازانم سینەما بە چ هێزێكەوە
توانیویەتی بێتە ناو ژیان و كاتەكانم بۆخۆی بەرێت ،هەر بۆنموونە دوومانگی تەواوی
ژیانی خۆم داناوە بۆ كاركردن لەگەڵ هونەرمەند و دەرهێنەر هەڵكەوت مستەفادا،
بۆ ئەوەی پێكەوە سیناریۆی فیلمی «دڵی سوور» بنووسین .بۆ من ئەوە كاتێكی
هێجگار زۆرە تەنها سینەما دەتوانێ ئەوكاتە لەمن بەرێت .فیلمی دڵی سوور فیلمێكی
ڕیالیتە و بە كامێرای ڕێد و ستافێكی نەرویجی ناسراو لەسەر ئاستی سینەما دنیایی
وێنەی گیراوە.
چیرۆكەكەی چیرۆكێكی سادەیە و نووسینی سیناریۆش بۆ چیرۆكی سادەی ڕۆژانە بە
ئاستێكی تا ڕادەیەك بەرز بەراستی قورسە .ئەوەش ناشارمەوە كە كاركردنی ڕۆژانەم
لەو فیلمەدا بەتایبەتی لەرووی ماتماتیكی فیلمەوە فێری زۆر شتی كردم .ڕاستە ئەو
شتانە زۆر سادە و تاڕادەیەك بێبەها دیارن ،بەاڵم سیستەمێكی گشتی فیلم تەواو
دەكەن.
485

من ئ��ارەزوو دەك��ەم سیناریۆ بنووسم ،ئ��ەوەی تەمبەڵی كردم و وایكردووە ئەو
الیەنە تۆزێك فەرامۆش بكەم نەبوونی سیستەم و ڕێگای دیاریكراو و بێ واستە و
سەرئێشەیەك لە بە فیلمكردنی سیناریۆدا ،حەزیشم نەكردووە سیناریۆ بۆ هەڵگرتن و
ناو مەكتەبە بنووسم .باوەڕم وایە سیناریۆ بۆ سەر شاشەیە ،لەگەڵ ئەوەشدا نیم كە
سیناریۆ بۆ داهاتوو بنووسم ،ئەوە ڕۆمانە یان چیرۆكە بۆ داهاتووی دەنووسرێ ،بەاڵم
سیناریۆ نا هەرچەند ئەوە بیركردنەوەیەكی تەندروست نییە ،بەاڵم تائێستا لەسەری
سوورم .لەرۆحی خۆمدا وابیردەكەمەوە كە لە سااڵنی داهاتوودا زیاتر كار لەسینەمادا
دەكەم .ئومێدەواریشم سینەمای كوردی بەهەنگاوی گەورە بچێتە پێشێ خەریكە
دەڵێم سینەماش ئەوەندەی دروستبوونی دەوڵەتی كوردی گرنگە.
*  كتێب و فیلم.
سەرەڕایی ئەوانەی لەسەر پەیوەندی نێوان سینەما و چیرۆك یان ڕۆمان نووسیم،
قسەی گرنگی ئەوەیە :سینەما لەسەدا سەد هونەرێكی ئەوروپی یان ڕۆژئاواییە،
گەشەكردن لە سینەمادا كەلتوور و شارەزایە ( )skullو گەشەكردنی ئاستی
پیشەسازی و شارستانی و دەیان كایەی دیكەی دەوێت كە پەیوەندییان بە جەستەوە
هەیە .بۆ ئەوەش دوو پرسیاری گرنگ دەبێت ،دەبێ وەاڵم بدرێتەوە.
یەكەمیان ئەو بەشەی كە تەنها پەیوەندی بە بەرهەمهێنانی فیلمەوە هەیە وەك
كارێكی هونەری لەرووی (پیشەسازی و سینەما و هونەر و جەستە) كورد دەكرێ لەو
بوارەدا چۆن بەشدار بێت یان بچێتە ناو دنیای سینەماوە .ئەو بەشەی پرسیارەكە من
بۆ بوارێكی دیكە یان كەسانی دیكەی جێدەهێڵم.
پرسیاری دووەم ئەوەندە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بەو بابەتەوە هەیە :نووسەری كورد
چەند لە سینەماوە نزیكە ،ئایا دەكرێ هەر نووسەر و ڕۆماننووس و چیرۆكنووسەكانمان
هەر ئەوان سیناریۆنووس بن؟ ئایا ئەوان لەو بوارەدا تا چەند دەكرێ سەركەوتووبن؟
یان دەكرێ سینەماكاری كورد تەنها پشت بەو دەقە ئەدەبیە كوردیانە ببەستێ كە تا
ئێستا نەیبەستووە؟
من لەو ب��اوەردام كە نووسین بۆ فیلم و سینەما لەگەڵ نووسین بۆ خوێندنەوە
(چیرۆك و ڕۆمان) تەواو لێنز جیاوازن دەشێ لە زۆركاتدا پەیوەندیشیان بەیەكەوە
نەبێت .سینەما نەبۆتە بەشێك لە بیركردنەوەی نووسەری كورد ،نووسەری كورد
تەنها خەیاڵی الی ڕستە و وشەیە وێنەی پێ دروستكات .ئەو هونەری لێنز ()lens
ناناسێ ،ئاڕاستەی كامێرا و گۆشەی كادیر و كاریگەری ڕییەڵوەی ( )railwayبەوە
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گرنگ نییە .دەشێ تاڕادەیەك بتوانم بڵێم ئامادەكردنی ڕۆمانێك یان چیرۆكێكی كوردە
بۆ سینەما لە نووسینی سیناریۆیەكی تازە زەحمەتترە .هەموو ئەوانە ڕێگای ئەوەمان
لێناگرن كە بڵێم ،ناكرێ سینەمای كوردیش بەدەردی هەندێ كایەی هونەری دیكە بچێ
و بنووسرێ لە ئاواز و دەرهێنان و هۆنراوە و گوتنی (فاڵن كەس) .سینەما بەرگەی
ئەو گەمەیە ناگرێ .زۆر كەمن ئەوانەی لە هەموو هونەرەكانی بەشدار لە فیلمێكدا
بەهرەمەند بن.
ئەوەش ئەو ڕاستیە دووبارە دەكاتەوە كە سینەما هەر لەسەرەتای دەستپێكردنییەوە
كارێگی هاوبەشە .كارێكی شارستانی و ڕوئیایەكی نوێیە بۆ جیهان .كورد ئێستا
لە هونەری سینەمادا لە قۆناغی ( )imitateدایە ،ڕاستە ئیمیتەیت زۆر سەرەتا،
بەاڵم نیشانەی دەستپێكردنە .وەختێك كورد دەستپێدەكات كە ئەو هونەرە جیهانییە
قۆناغی هێجگار دوور و درێژی بڕیوە.
سەدان فیلمی یەكجار نایاب بەرهەمهاتوون .ئەمڕۆ سینەما بەشدارێكی ڕاستەقینەی
لە ئاڕاستەكردنی كەلتووری گەالنە ،لە ئاڕاستەكردنی سیاسەت و ئابووری ،دین و
فەلسەفە .ناكرێ ناوی ئەو سەدان ئەگەر نەڵێم هەزاران فیلمە ڕیز بكەم كە ئەمڕۆ بوونە
شاكاری مرۆڤایەتی .لە ڕۆبن هود و دڵە ئازاكەوە بگرە تادەگاتە تایتانیك و (The
 )1900 legend ofتا دەگاتە ئەڤەتار .فیكر و فەلسفەی گەورەی مرۆڤایەتی بەدیان
شێوازی هونەریی لەو بوارەدا كاری لەسەركراوە و نیشاندراوە .لەوكاتەدا كەمن ئەو
وتانە دەنووسم سینەماش ئەو قۆناغە گەورانەی پڕیوە لە شارەكانی واڵتەكەی مندا
ئەو هۆڵە نابووتانەی هەشبوون وێرانكران و كرانە باڵەخانەی پڕ فڕوفێڵ و تەڵەكەبازی
و گەراجی ئۆتۆمبێلی ژینگە و سینەما پیسكەر.
دەشێ هەوڵی دروستكردنی سینەما هەبێت ،بەاڵم سینەما كەنگێ دێت؟
سینەما كاتێك دێت كە مۆسیقا لە پێشوازیدا بێت ،كە مۆسیقا گوێی خەڵكی
كردبێتەوە ،سینەما كاتێك دێت كە مۆسیقا دەروونی خەڵكی ئارام كردبێتەوە ،ڕۆحی
پڕكردبێت لە خۆشنوودی ،گیانی پڕكردبێت لە لێبووردەیی.
سینەما كاتێك دێت نەخشەی ژیان ،تەكنیكی ژیان شوێنێكی بۆ پێشوازی ئەو
تەرخانكردبێت .سینەما كاتێك ڕەنگ ،شێواكاری و پەیكەرە بااڵكانی واڵت بانگی
بكەن .شارستانیەت و پیشەسازی ڕێگایان بۆ خۆشكرد بێت.
سینەما كاتێك دێت كە كوڕ و كچانی واڵتێك ،باڵندە و كۆترەكانی ،بۆق و پشیلەكانی
شەرم نەكەن و هەروا بێپەروا لەسەر ڕەقی جادە یەكتر ماچ بكەن.
من دەبینم فیلمگەلێك لەو واڵتە دروست دەكرێت ،بەاڵم ئەوانە فیلمی ژووری داخراو
487

و چەند كەسێكن زیاتر منداڵی ناو ئەنبوب دەچن .سینەما ،مۆسیقا ،ڕەنگ نایەتە ناو
واڵتێكەوە هەر هەمووی هەوار بكات ،هەر هەمووی یەكتر بەتاوانكار و بەكرێگیراو و
جاش بزانێت.
ببوورن من لە وتارەكەم دووركەوتمەوە بەو ئومێدەی لە بابەتێكی داهاتوودا بتوانم لە
پەیوەندی نێوان ئەدەب (رۆمان و چیرۆك) و سینەما بدوێم.
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ی وهك دابڕین له ڕابوردوو
ئیشی هونهر 

كاوه جهالل
جەنگ دەشێت بە ڕوانگەی جیاواز لە ئیشی هونەریدا تێماتیزە بكرێت:
سكااڵ لە دەست نەهامەتییەكانی جەنگ كە بەسەر مرۆڤاندا هاتوون،
مەزنیدان بە جەنگ كە پاڵەوانانی چەك بەدەست دادەڕێژێت .لە
بنەڕەتدا هونەری پێشمەرگەی قارەمان و كیژی زنجیرپچڕێن دێنە نێو
ئەم كایەیەی تێماتیزەكردنی جەنگەوە .ئەمە بەگشتی لە هونەرەكانی
شێوەسازیدا باوە ،بەاڵم گەر مەسەلەكە لەم پەیوەندییەدا ڕووبكاتە
ئینستاالسیۆن ،ئەوا چەند پرسیارێكی كرۆكی زیت دەبنەوە .گرنگترین
پرسیار ئەوەیە كە ئایا ئینستاالسیۆن ترانسفۆڕماسیۆنە لەنێو كۆمەڵگا
یان لەنێو هونەرمەنددا .پرسیارێكی دی ئەوەیە كە داخ��ۆ چۆن
ئینستاالسیۆن بەگشتی دەخوێنرێتەوە :لەالیەن لێڕوانەرەوە بەگشتی
و چاالكڤانانی نێوەندی كولتوورییەوە بەتایبەتی .ئایا مەبەستی
ئینستاالسیۆن یادهێنانەوەیە یان خۆی وەك هونەر لەمە گەورەترە؟
ئاخر ئینستاالسیۆن الیەنێكی ئێستێتیكیش لەخۆدەگرێت و لە بنەڕەتدا
مەزنترە لەوە كە تەنها ناوەڕۆكێك بێت بۆ یادهێنانەوەی حاڵەتگەل،
بۆ كێشەگەلی سۆسال یان مرۆڤی و ئیكۆلۆژی و هتد.
ئینستاالسیۆن ڕاستەوخۆیە ،كەواتە یەكسەر لێڕوانەر دەگرێت .بەاڵم
چ لێڕوانەرێك؟ لە هەموو حاڵەتێكدا دەبێت لێڕوانەر ،وەك كەسی
گرنگیدەر بە هونەر یان وەك ڕەخنەگری كولتوور ،پاشخانێكی قووڵی
مەعریفیی هەبێت ،هەروەها ئەو تەنها بابەتێكی تێماتیزەكراو نەبینێت،
بەڵكو الیەنە ئێستێتیكییەكەش ،واتا ئەو گەرەكە لە بابەتەكە وەك
فۆڕمێك بڕوانێت.
ئیشەكەی زانا ڕەسوڵ كە «ئینستاالسیۆنێكە لەمەڕ تێمی جەنگ» بە
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سندوقی فیشەك و كتێب ،پەیوەندیی نییە بە هونەری جەنگەوە كە بە مەبەستێكی
ئاپۆلیۆگیانە ئەنجام دەدرێت .ئەم ئیشە هونەری نیشتمان نییە ،ئەو كییچە نییە
كە ناونراوە «هونەری شاخ» .چاك دەبێت گەر ئێمە بەرانبەر بە ئاپۆلۆگی ،تێگەی
ڕەخنە دابنێین ،جا گەرچی تێگەی ڕەخنە بەڕاستی بەس نییە بۆ ئەوەی ئیشەكەی
زانا ڕەسوڵ دیاری بكەین .ئاخر ئەم ئیشە تەنها دۆكیۆمێنتكردنی كاتێكی مێژوویی
تایبەتی نییە .با ئەو پرسیارە بۆ ڕەخنەگرانی هونەر جێبهێڵرێت كە هەتا چەند
ئیشەكەی ئەو لە بواری ڕەخنەی ئینستاالسیۆندا دانوستاندنی هەمەالیەنیی پێدەبڕێت،
هەتا چەند ئیشەكە ترانسفۆڕماسیۆنە لەنێو هۆشی ئەو خۆیەوە نەك لە دەرەوە ،بەاڵم
گرنگ لەم ئیشەی ئەودا ئەوەیە كە لە الی ئەو مەستی بۆ جەنگ نییە .ئەو بێگومان
ماتەریالێكی جەنگی (سندوقی فیشەك)ی ئێستێتیزە كردووە ،بەاڵم بەبێئەوەی ئەو
ماتەریالە بێوەی بكات یان جوانیی پێبدات .جگە لەمە هونەرمەند سەرباری مەبەستە
ڕەخنەییەكەی ناكەوێتە نێو داوی «تەشویقكردنی» ڕووداوی جەنگەوە ،ئاخر لەوە
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دەچێت كە لەم سەردەمەدا ترادیسیۆنی دێرینی تەشویق بە نەهامەتییەكانی جەنگ
(لەقەنارەدانی مەزنێك ،شەهید كە لە باوەشی دایكیدا خوێن لە لەشی دەتكێت ،كیژی
دەربەدەر و هتد) قرچەڵوك بووبێت ،بەڵێ تەنانەت بەسەرچووبێت .چیدی «خەباتی
مەزنی گەلە چەوساوە قارەمانەكە» تێمی داڕشتن نییە ،جگە لەمە بەڕاستی نەشیاوە
ئەو موعاناتانە كە جەنگ بەسەر خەڵكی ئەم ناوچەیەیدا هێنا ،لە هونەردا دابڕێژرێن،
تەنانەت ناشێت لە شێوەی لوغزدا بخزێنرێنە نێو ڕاومی (فەزای) وێنەیەكەوە .ئاخر
ئایا چۆن هەڵەبجە و ئەنفال دادەڕێژرێن؟ ئەمە ڕەنگە ئەوپەڕی لە شێوەی كۆكردنەوەی
چیرۆكی زارەكیی خەڵك و فۆتۆگرافییەوە بشێت نەك لە داڕشتنی هونەریدا .ئێمە
لێرە پچڕانێكمان لە ترادیسیۆن هەیە :ترادیسیۆنی مەزنیدان بە چەك و نەهامەتی و
لێرەشەوە خستنەوەی كییچ ،بەكورتی :هونەری نیشتمان.
من نامەوێت «بەپوختی» بزانم ئیشەكەی زانا ڕەسوڵ بە دانانی كۆنتراستێك
(سندوقی فیشەك و كتێب) ئاماژە بۆچی دەدات ،ڕەنگە لەم ئیشەدا شتێك ببینم،
ڕەنگە ئەم ئیشە چەند پرسیارێكم لەال دروست بكات ،بەاڵم ئەم پرسیارانە بۆ خۆمن.
من ئەمەندەم بەسە .ئەم دژبەرییە كە دانانێكی پاڵیەكی نییە ،بەڵكو كەرەستەیەك
هەڵبژێردراوە (سندوقی فیشەك) كە دژبەرەكەی (كتێب)ە دەچێتە نێوییەوە و
پێكەوە لەنێو ڕێكخستنێكی فەزاییدان ،بۆ خۆی بوونێكی سەربەخۆی وەرگرتووە.
هەردووكیان ،پێكەوە ،لە الیەنی سوودمەندی دابڕراون :سندوقی فیشەك كە تێیدا
فیشەك دەپارێزرێت و دەگوێزرێتەوە ،كتێب كە تێیدا جیهانی هزر تۆماركراوە و دەشێت
دەسوێژی پێگەیاندنی مەعریفەی كەسیی بێت :هینی مرۆڤ ،كەسی هونەرمەندەكە.
بەاڵم هونەرمەند پەیوەندیی «خۆی» بە كتێبەكانی «خۆ»یەوە نەهێشتووە ،نەفیی
كردووە ،كتێبەكانی لەنێو بابەتێكدا داناوە كە جارێك لەنێو كۆمەڵدا ،لە ماڵی كەسێكی
خۆی وەك ئیشێكی ئاتاجیانەی مرۆڤ ،ئەزموونی كردووە  -بەاڵم لە خۆی دایبڕیون.
لەم پێكەوەبوونەی سندوقی فیشەك و كتێبدا چیدی هیچ كامیان پەیوەند نییە بە
ڕابوردووەوە ،هەردووكیان ،پێكەوە ،خۆیان «لەنێو دۆخی ئاماژەدان»دا دەبیننەوە.
ئایا ئیشەكە ئاماژە بۆ چی دەدات؟ ئەمە پرسیارە ،بەاڵم ئەمە هەروەها خوێندنەوەیەكە.
ئەم ئیشە ،ئەم جۆرە ئیشانە ،پێویستە بخرێنە نێو دانوستاندنی هونەرییەوە  -نەك
هۆنەری! با هونەر بزووێنەری ئەندێشەش بێت ،بەاڵم ئەم ئەندێشەیە پابەند بە جیهانە
بۆخۆ هەبووەكەی خودی هەر هونەرێكەوە بزوێنراوە.
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فەرهەنگۆك
ئاپۆلۆگی :داكۆكی یان بەرگریكردنێكی الیەنگیرانە
ترانسفۆڕماسیۆن :وەرگۆڕینی یان وەرفۆڕماندنی شێوە یان بونیاد
ئینستاالسیۆن :ئیشێكی هونەریی سێدورییە كە لە فەزادایە و بەندە بە شوێن و
دۆخێكەوە.
هونەری نیشتمان :ئەو هونەرەیە كە لە خەباتی ژێرزەمینی و شاخدا ئاوەاڵبوو
و گرنگترین مۆركی بریتییە لە كییچ .هونەری نیشتمان (الیەنی كەم لە شێوە
كوردییەكەیدا) لە خۆیەتییەوە ئاوەاڵ نابێت ،بەڵكو ئاپۆلۆگییانەیە و كەسی بەرهەمهێن
خۆی خستووەتە خزمەتی مەسەلەیەكەوە نەك خۆی ڕەخنەییانە پێگەیاندبێت و ئەو
خۆیەتییەشی لە هونەرەكەیدا بەرجەستە بووبێت.
كییچ :تێگەیەكی ئەڵمانییە كە بووە بە تێگەیەكی نێونەتەوەیی .مۆركەكانی هونەری
كییچ بەگشتی بریتین لە )1 :چەندپاتكردنەوەی ئەوە كە پێشتر لە الیەن خوێنەر
یان لێڕوانەرەوە ناسراوە ،بە پێچەوانەی ئیشی هونەریی ڕەسەن  /خۆیی؛  )2كاتی
هەڵە ،بۆ نموونە گۆرانییەكی وەك «كوردستان بەهەشتی سەر زەمینە» ،كەواتە
جیهانێك كە لە بنەڕەتدا نییە؛  )3بەكارهێنانی ڕواڵەت لەبریی هەستی ڕاستەقینە،
بۆ نموونە «من تینوێتیم بە گڕ دەشكێت»؛  )4ناسكاندن ،بۆ نموونە «دڵەكەم من
بەبێ تۆ ناژیم»؛ كییچ لە هونەری شێوەسازیدا بۆ نموونە بریتین لە :بەرهەمەكانی
پیشەسازیی هونەری (فریشتەی دروستكراو لە شووشە یان پالستیك)؛ پەیكەری دایك
لە سلێمانی كە لە هەستێكی هەڵئاوساوەوە دروستكراوە ،یان بۆ نموونە پەیكەری
«كیژی زنجیرپچڕێن».
ئێستێتیزەكردن :دانانی بابەتێك لە كۆنتێكستێكی (سیاقێكی) ئێستێتیكیدا ،ئەم
جۆرە دانانەش جیاوازە لە مامەڵەكردن لەتەك بوونەوەرە زەروورییەكانی ژیاندا ،چونكە
بابەتە ئێستێتیكییەكە لەنێو ئەو كۆنتێكستەدا لە ڕوانگەكانی جوان و ناشیرینەوە
دەرك دەكرێت.
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قێزهوهنییهكی دڵگیر!.....
   نههرۆ شهوقی
ی پێشتر ل ه سروشتهوه سهرچاوهیان
ی تهكنۆلۆجیا ،ههندێك لهوانه 
دهركردهكان 
ی تر بهكاردههێنرێنهوه ،جێیان
گرتووه وهك بهرد و دار ،مێتال و شووشه ،جارێك 
ل ه سروشدا بۆ دهكرێتهوه و ب ه شێوهیهك ل ه شێوهكان دهگونجێنرێنهوه ،بهالم
ی ك ه بهدهردهكرێن لهم راستیه ،گرنگترینیان ئهو دهركردانهن ك ه وابهستهن ب ه
ئهوانه 
ی و دهربهدهرین،
ی كوشتن و وێرانكار 
ی مانا و بیروهری 
ی جهنگهوه ،وات ه ههڵگر 
سیاق 
ی جهنگدا ،وهك
ی دیكه 
ی و ئامێرهكان 
ی چهك و تهقهمهن 
ك ه خۆیان ل ه ئاسهوار 
ی تانك و زرێپۆشهكان ،دهبیننهوه.
ی و بهرماوه 
ی سهرباز 
ی گواستنهوه 
ماشێنهكان 
ی سیاقهوه كهرهسهكان دهناسرێنهوه و لهگهڵ هاوچوونهكانیاندا
بۆی ه ل ه روانگه 
ی
ی ك ه رۆژان ه ل ه سروشت 
ی ئهو چهك و تهقهمهنیه 
ی بهرماوه 
ی دهكرێن! ئهگهرچ 
دیار 
ی
ی دیك ه بۆ دروستكردن 
كوردستاندا دهدۆزرێنهوه ،بهكاردههینرێنهوه ب ه شێوهیهك 
ی باخهكانیان،
ی زهویهكانیان و بهسیاجكردن 
ی خانووهكانیان ،بۆ دیاریكردن 
سهرلهنوێ 
ی فهزاك ه دهشێوێنێت ،ههروهها
ی دهمێنێت ه و ئیقاع 
بهاڵم بوونیان ههر بهنامۆی 
ی و خهم و كهسهر .ئهم ئۆبژێكتان ه
ی پڕمهینهت 
ی بهردهوام 
دهبێت ب ه یادهوهرییهك 
ی
ی پاڵهوانی 
نهسب ئاسا میژووی مهرگهسات و وێرانكاریهكان دهگێرنهوه ،یان داستان 
ی شهرخواز بووهتهوه( ،مرۆڤ) ل ه
ی زلهێزێك 
ی زۆرلێكراو ك ه چۆن بهرهنگار 
كهمینهیهك 
سروشتهكهدا دۆكومێنت (یان) دهكات ،ك ه دواجار بۆ داهاتوو ل ه بهئهرشیفبوون(یاندا)
سوود(یان) لێوهردهگیرێت .بۆی ه ماڵێك لهم شێوهی ه و بهم كهرهستان ه دهبێت ههر
ی یهكهكاندا دروستبكرێت
ی جهنگ ه یهك ل ه دوا 
ی وێرانی دوا 
ی كوردستانێك 
ل ه سروشت 
ی بۆ ونكردن و كوشتن و
ی ك ه بهتایبهت 
ی دیكه! بهاڵم ئهو تهالرانه 
نهك ل ه جێیهك 
ی ئۆردوگا زۆرهملیهكان وهك هۆڵۆكۆست ،ل ه
لهناوبردن دروستكراون ،وهك تهالر 
ی دیك ه ناچن و سهختیش ه ئهم تهالرانه بگۆڕدرێن بۆ خهستهخان ه یا
هیچ تهالرێك 
ی مامهڵهكردن لهگهڵ
ی قوتابخانهیهك یا گوزهرانكردن .خۆشبهختان ه نموونهكان 
تهالر 
ی پێبكرێت،
ی خۆمان ب ه ئاشكرا ببینرێت و ههست 
مهتریالدا زیندووه و دهتوانرێت ال 
ی شارییهك و
بۆی ه ههستكردن ئاسان ه بهو جیاوازی ه گهورهی ه ك ه ل ه نێوان مامهڵهكردن 
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ی بكهین ،دهڵێین ل ه نێوان
الدێییهك لهگهڵ كهرهسهدا ههیه ،گهر بمانهوێت گشتگیرتر 
ی دووهم ههردهم
ی نهداردا ههیه! گرووپ 
ی مهسرهفگهر و كۆمهڵگهیهك 
كۆمهڵگهیهك 
ی ئهو كهرهسهی ه نێردرابێت بۆ كوشتن و
ئاشت و تهبای ه لهگهڵ كهرهسهدا ،ئهگهرچ 
ی ئهم تهباییهش
ی ژینگهكهی ،هۆكار 
وێرانكاریی ئهو خۆی ،یان بۆ پیسكردن و تێكدان 
ی بهكارهێنان،
ی ئهو بۆ كهرهس ه جیاوازهكان و فزول 
ی رۆژانه 
دهگهرێتهوه بۆ پێداویست 
ی ئهو ،بۆی ه فهنتازیای ئهو
ی كهرهس ه نوێ و نامۆكان ب ه ژینگهكه 
بۆ ئهزموونكردن 
ی خۆیان  
ی ڕۆژانه 
ی پێداویستیهكان 
ی بۆ داهێنان و ئهنجام دان 
ی د
دێت ه گهڕ و جارێك 
ل ه فۆڕمێكی نوێدا.
ی
ی گواستنهوه 
ی نێوهندهكان 
ی كردووه ،هێنان 
ئهم ئۆبژێكت ه ك ه زانا رهسوول دروست 
ی ژیان
ی بهخشین 
ی ل ه گهڵ دژبهرهكهیدا ك ه ئهویش نێوهندهكان 
مهرگ ه و كۆكردنهوهیهت 
ی
ی مهعریفییه ،ئهویش بێگومان كتێبه! زانا پهیوهندییهك 
ی پاشخانێك 
و دروستكردن 
ی دژبهرهكانهوه
ی ل ه كتێبخانهكهیدا دروست دهكات و ل ه كۆكردنهوه 
دیزهارمۆن 
ی ئهو
ی كردووه ،بێشك ئهو تاقه 
ی ك ه دروست 
هارمۆنییهك دهبهخشێت بهو فۆره 
ی ب ه
ی كتێبخانهیهك ك ه بهتایبهت 
ی ك��ردووه ،جیای ه ل ه تاق 
ی دروست 
بۆ كتێبهكان 
ی
ی كارهكه 
ی كڕرابێت و دانرابێت .ئهم كاره ئۆبژێكت 
ی درابێت یا ب ه تهواو 
دروستكردن 
ی
ی مهرگهسات 
ی یههودیهكان دروستكراوه و چیرۆك 
بۆلتانسكیم دێنێتهوه یاد ك ه ب ه باوڵ 
ی ههتاههتایی،
ئهوان دهگێڕێتهوه ،گوزارشت ل ه راپێچكردنیان دهكات بهرهو سهفهرێك 
ی سهرنجراكێشان ه
ی جێ 
ی زانا جیای ه و ئهوه 
ی ال 
ی مهرگ ،بهالم ئهمه 
بهرهو ئۆردوگاكان 
ی خۆیدا
ی ژوورهكه 
ی كتێبخانهیهك بهكاریدههێنێت و ل ه فهزا 
ئهوهی ه ك ه ئهو وهك تاق 
ی بۆ مۆزهخانهیهك.
ی هونهر 
دهیگونجێنێت ،نهك وهك كارێك 
ی كوشتن و
ی یادهوهریهكان 
جا ئیتر ئهو ئۆبژێكت ه بهزیندوو هێشتنهوه و ئهرشیفكردن 
ی مهرگ و ترس ه ل ه وێرانكاری!!
ماڵوێرانیهكان ه یان دهستهمۆكردن 
ی
ی یان ئۆبژێكتێك 
ی هونهر 
ی زۆر گرنگ دێت ه كایهوه ،ك ه ئایا كارێك 
لێرهدا پرسیارێك 
ی وا گهوره
ی زانا ،چهند گوزارشت ل ه مهرگهساتێك 
ی كارهكه 
ی لهم شێوهیه 
هونهر 
ی ئهو زامهدا ههڵدهدات .جا بۆی ه مامهڵهكردن
ی گهورهی 
دهكات یان هێنده ب ه بااڵ 
ی لێدهكرێتهوه ،بۆی ه باشتره ئهم كاره
ی وههادا ئاسان نی ه و سڵ 
لهگهڵ بابهتێك 
ی
ی و لێبووردهی 
ی مهرگهساتهكان سهیربكرێت و تهبای 
هونهری ه وهك بهزیندووهێشتنهوه 
ی ك ه ب ه
ی كهمین ه بهرامبهر ههموو ئهو زۆرلێكردن و وێرانكاریانه 
ی ئێمه 
ههردهم 
ی و بهردهوامیمان
ی خۆشهویست 
ی میللهتهكهمان بوون ل ه پێناو 
درێژایی مێژوو دووچار 
بۆ ژیان بناسرێت.
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رێبین ههردی

فیشهك و كتێب

ی رابردوو ل ه
ی جهنگ»دا ك ه مانگ 
ی دوا 
ی كلتور 
ی «فێستیڤاڵ 
ی چاالكیهكان 
ل ه میانه 
ی بهرپاكرا،
ی نیشتمان 
ی خاكهوه ل ه موزهخانه 
ی ئارت رۆ ڵ و ناوهند 
الیهن رێكخراو 
ی زانا
ی لهم فیستڤاڵهدا كرد .نمایشهكه 
هونهرمهند زانا رهسوڵ ب ه چاالكیهك بهشدار 
ی
ی چهند كتێبخانهیهك ك ه ب ه سنوق 
ی بوو ل ه پیشاندان 
ی كردبوو بریت 
رهسوڵ ئاماده 
ی جهنگدا بۆ
ی كۆن ك ه سهربازهكان لهكات 
ی فیشهك 
فیشهك دروستكراون .سنوق 
ی جیاواز و لهسهریهك دانراون
ی دێنن ،لهم نمایشهدا ب ه شكڵ 
ی فیشهك بهكار 
زهخیره 
ی فیشهك ك ه
ی فیشهك .چهندان سنوق 
و پڕكراون ل ه كتێب .كتێبحانهیهك ب ه سنوق 
ی پڕ بكرێنهوه ،ب ه كتێب پڕ كراونهتهوه؟
ی جهنگ 
ی ب ه فیشهكو كهرهسه 
ی ئهوه 
لهبر 
ی نیه ،ئایا جهنگێك ههی ه
ی جهنگ 
ی زهخیرهیهك 
ی جهنگ! بهاڵم ئایا كتێب خۆ 
زهخیره 
ك و جهنگ
بهبێ كتێبو بهبێ نوسین بهرپابووبێت؟ ئایا كتێب ههمیش ه پێش فیشه 
ی فیشهك چوت ه
ی زانا رهسولدا لهبر 
ی ل ه نمایشهكه 
و كوشتار نهكهوتووه؟ ئایا ئهوه 
ی فیشهك ه یان پێچهوانهكهی؟ پێشنیاره بۆ
ی فیشهكهوه ،بهردهوام 
ناو سنوقهكان 
ی ئهكات ،یان درێژهدانو
ك و پاشهاتهكانی دروست 
ی فیشه 
ی ئهو جیهانه 
بهجێهیشتن 
ی فیشهكو كتێب چی هو
ی ئهو جیهانهیه؟ پهیوهند 
ی و دهستپێشخهر 
راستر بهردهوام 
چۆن ئهو دوان ه بهیهك ئهگهنو لهیهك جیا ئهبنهوه؟
ی فكر
ی پهیوهند 
ی فیشهك و كتێب ل ه پرسیار 
ههست ئهكهم پرسیار ل ه پهیوهنده 
ی ئهم دوانهش بهیهكهوه بهپێی كلتور و شوێن ه
و جهنگ جیا نابێتهوه .پهیوهند 
جیاوازهكان ئهگۆڕێن .بهپێی ئهوه ئهگۆڕێن ك ه ئهو كتێبان ه چی ن و ب ه چ ئاراستهیهكدا
ی كتێبهكان ل ه چ جۆره
ی مرۆڤهكان پێكئههێننو ب ه چ ئاقارێكدا ئهیبهن .رو 
هوشیار 
ی دیسپلینكراودا
پهروهردهكردن و فێركردنێكه .كتێبهكان ئازادن یان لهناو دنیاییهك 
ی زیاتر ئهكهن؟ چونك ه ئهو بۆچون ه راست نی ه ك ه
ی زیاتر و داخران 
كار بۆ دیپسلین 
ی جهنگو كوشتار وێنا ئهكات ،ئهوه
ی پێچهوانه 
ب و فكر وهك جیهانێك 
ی كتێ 
جیهان 
ی ئاماده
راست نی ه ل ه ههركوێیهك كتێبی و فكر ئامادهبوون ،جهنگ و توندوتیژ 
ی ئهزمون ه
ی ئهم بۆچون ه راست بێت و لهگهڵ زوربه 
نابن .بگره رهنگ ه پێچهوانه 
مێژوویی ه راستهقینهكانیشدا بێتهوه .جهنگو شهڕ و ملمالنێ توندوتیژهكان ل ه كتێب
ی سهركوتكردنێك نیه ،گهر پێشتر كتێبهكان
و نوسینهوه دهست پێئهكهن .چیرۆك 
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ی میشل
ی فكر 
زهمینه و ئامادهكاریان بۆ نهكردبێت .یهكێك ل ه گرنگترین دهستكهوتهكان 
ی بۆ ئهوه راكێشا
ی ههموان 
ی ئهوه بوو سهرنج 
ی فهڕهنس 
ی بهناوبانگ 
ی فهیلهسوف 
فۆكۆ 
ی
ی دهسهاڵتو گهمهكان 
ی چاالك 
ی ئازادكردن نابینێت ،بهڵكو بهشدارێك 
گوتار ئهرك 
دهسهاڵته .گوتار رێك ئهخات ،ل ه قاڵب ئهداتو سنوردارئهكات .ههندێك شت ئاشكرا
ی ئهشارێتهوه .ل ه ههندێك شت بێدهنگو ل ه ههندێكیش ئهدوێت.
ی د
ئهكاتو ههندێك 
ی دهسهاڵت پێكئههێنن .بگره
ی كاركردن 
ی ستراتیژ 
ی گرنگ 
ههموو ئهمانهش بهشێك 
ی دهسهاڵت ،گۆڕان ل ه گوتارهكاندا ئهپشكنێت
ی شێوازهكان 
ئهم فهیلهسوف ه بۆ گۆڕان 
ی دهسهاڵت ،بهڵكو
ی تر 
ی بوون 
و ههموو ئهو گۆڕانانهش نهك ب ه پێشكهوتنو ئینسان 
ی دهسهاڵتێك
ی تهفسیر ئهكات .كاتێك شێواز 
ی دهسهاڵتو چاالكبوون 
بهكاراتركردن 
ی
ك و هونهرانه 
ی تر ،ئهم گۆڕان ه زۆرتر ئهگهڕێتهوه بۆ ئهو تهكنی 
ئهگۆڕێت بۆ شێوازێك 
بو
ی فكری و تیوریدا بهرههمیانهێنا .كتێ 
ی ك ه گوتارهكان ل ه زیاد ل ه بوارێك 
چاودێر 
ی
ی پێكهێنهر 
ی سهرهك 
ی دهسهاڵتهوه دوور نهبوونو بگره بهشێك 
فكر ههرگیز ل ه گهمه 
ی دهسهاڵت ،ئهو تهكنیكانهن ك ه ل ه
ی كاركردنین .تهكنیكهكان 
دهسهاڵتو ئاراستهكان 
ی دهسهاڵتیان دیاریكردووه.
ی كاركردن 
ب و فكرهوه لهدایكبوونو ستراتیژ 
كتێ 
ی بیستدا دروستبوون
ی ل ه سهده 
لهمهش بترازێت ئهو سیستهم ه سیاسی ه پاوانخوزانه 
ی
ی زیاد ل ه واڵتێكیان كهوت ه دهست ،لهژێر كاریگهر 
ی زۆر حوكمڕان 
و بۆ ماوهیهك 
ئهو تێز و بۆچو ن و ئایدۆلۆژیانهدا بوون ك ه پێشتر لهالیهن بیریار و تیورهساز و
ی بیستهم ههیه،
ی سهده 
ی تۆتالیتار 
چهندان فهیلهسوفهوه بهرههمهاتبوون .كهم رژێم 
ب و نوسین نهبووبیێت .بگره ئهم ئهزمونانه،
ی فكر و كتێ 
ی بهرههمهكان 
دهرئهنجام 
ی
ی كتێبیان ل ه ئاراستهكردنو رێكخست ن و لهقاڵبدان 
ی گهوره 
ترسناكیو هێزو كاریگهر 
ی
ی دهرخست كتێب چهند ئهتوانێت دهور 
ی مرۆڤهكاندا ئاشكرا كرد .ئهوه 
هوشیار 
ی بیرو باوهڕدا ببینێت.
گهوره ل ه كۆكردنهوه و رێكخست ن و دروستكردن 
ی
ی دهسهاڵتو گهمهكانهوه دور نهبووهو بگره بهشێك 
ی كتێب ههرگیز ل ه جیهان 
جیهان 
ی
ی نێوان كتێب وهك ئهڵتهڕناتیڤێك 
ی دروستكردووه .ریزبهند 
ی دهسهاڵت 
پێكهێنهر 
ی درۆزنانهیه و لهگهڵ ئهو پێدراوه واقعیانهدا نایهتهوه ،ك ه
فیشهكو جهنگ ،خهیاڵێك 
ی دهسهاڵت و دروستبوو ن و فراوانبوونیهوه
ی مێژوو 
ی چیرۆك 
ی ب ه گێڕانهوه 
پهیوهند 
ی ئهو بزوتنهوه
ههیه .ئهتوانین ئهم راستی ه تهنانهت ل ه دروشم ه سهرهكیهكان 
ی خهبات
ی قهڵه م و چهك وهك ئامرازه سهرهكیهكان 
شۆڕگێڕانهشدا ببینین ك ه دوانه 
ی رابردوو ههیه ،قهڵهم
ی بهرگری سهده 
تهماشا ئهكهن .كهم شۆڕش و بزوتنهوه 
ی خهبات و تێكۆشانه .ب ه
ی سهرهك 
ی چهك تهماشا نهكات ك ه كار 
ی تر 
وهك دیوێك 
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ی
ی زوربه 
ك و ب ه دهستێك قهڵهم ،یهكێك ه ل ه دروشم ه گهردونیهكان 
دهستێك چه 
ی سیاسی كوردستان ب ه
ی دنیا .بهوهشدا كه ژیان 
بزوتنهوه چهكداری ه سیاسیهكان 
ی پڕ ل ه ههورازو نشێودا تێپهڕییوه ،ئهوا بهردهوام ئهم
ی دورودرێژ 
ی چهكدار 
خهباتێك 
ی بۆ كتێب
ی ئێمه 
ی تهماشاكردن 
دروشم ه یهكێك بووه ،ل ه ههره ئهو دیده سهرهكیانه 
ی
ی چاالك 
ی بهرگریكرد ن و ئامرازێك 
ی كتێب وهك چهكێك 
دهستنیشانكردووه .بینین 
ی ههمان ئهو كاره ك ه فیشهك ئهبێت ئهنجامیبدات.
خهبات ،وهك درێژهپێدهر 
ی هونهرمهند زانا رهسولدا
ی فیشهكدا (وهك ل ه نمایشهكه 
ل ه راستیدا كتێبهكان له سنوق 
ی فیشهك دانیشتووه ،گۆڕانێك
ی جیهانێك نی ه ك ه تیایدا كتێب لهبر 
هاتووه) ئاشكراكردن 
ی
ی توندوتیژهوه ك ه فیشهك رهمزهكهیهتی ،بۆ حوكمڕانیهك 
ی حوكمڕان 
نی ه ل ه شێواز 
ی كتێب
یو كراوه ك ه كتێب رهمزهكهیهتی ،بهڵكو ب ه پێچهوانهوه هێمای ه بۆ ئهوه 
مهدهن 
ی حوكمڕانیهی ه ك ه فیشهك بهرههمیدێنێت .كتێبهكان
ی ههمان ئهو شێواز 
درێژهپێدهر 
وهك فیشهك كارئهكهنو ههمان ئهو مهبهستانهش ئهپێكن ك ه فیشهك ب ه دوایهوهتی.
ی فیشهك،
ی نی ه ك ه لهبر 
ی حوكمڕان 
ی تازه 
ی قۆناغێك 
ی زانا رهسول ستایش 
نمایشهكه 
ی سیستهمێك ه ك ه كتێب وهك كهرهس هو
ی رادیكال 
ی داناوه ،بهڵكو رهخنهكردنێك 
كتێب 
ی حوكمڕانی ه
ی سیستهمێك 
ی فیشهك تهماشا ئهكات .رهخنه 
درێژهپێدهر و جێگرهوه 
گ و كوشتار و فیشهك بهكاردێنێت .كتێبهكان تا لهناو
ی جهن 
ك ه كتێب وهك كهرهسه 
ی
ی ئهدات .ئهوه 
ی فیشهكدا بن ،ههمان ئهو ئهركان ه ئهبیننن ك ه فیشهك ئهنجام 
سنوق 
ی راپهڕین ه ك ه تیایدا كتێب
ی دوا 
لهم نمایشهدا رهخن ه ئهكرێت ئهو جیهان ه سیاسیه 
ی توندوتیژ دهبینێت.
ی دنیایهك 
ك و بهرههمهێنان 
ی فیشه 
دهور 
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ی سكرین لهسهر كانڤاس
ێ لهزهت و ساردوسڕ ب ه چاپ 
ی ب
نوكتهیهك 
ی ك ه لهالیهن
نووسراوه .نوكتهكه ،ك ه یهكێك ه لهو چهندین نوكتهیه 
ێ
پرینس خۆیهوه ل ه چهندین سهرچاوهوه كۆكراونهتهوه ،دهستبهج 
ی دهرئهخات.
ێ هودهییهكه 
ی وردتر ب 
ی نی ه بهاڵم دیقهتدانێك 
پێكهنیناو 
ی
ی ههڵ ه ئاماژهی ه بۆ نادڵنیایی پرینس خۆ 
ی شوێن و شوناس 
الیهن 
ی پڕ قهلهقدا ك ه هیچ شتێك تیایدا ههرگیز ئهوه نی ه
ل ه جیهانێك 
ی
ی ئهنجامدان 
ی كرده 
ك ه وا دهرئهكهوێت .ههروهها دهاللهت ه بۆ ئهوه 
ی لهخۆیدا نوكتهیهكه ،گاڵتهجاڕیهك ه بهرامبهر
ئهم جۆره تابلۆی ه خۆ 
ی مینیماڵیستهكان ك ه تابلۆ مۆنۆكرۆماتیكیهكانیان (تاك
جیدیهت 
ڕهنگهكانیان) بهرههمهێنا وهك ئهمه .ههروهها پرینس پرسیار ل ه
ی هونهرمهند دهكات ،ك ه
ی تهقلیدی 
ی (تهئلیف – دانان) و ڕۆڵ 
ئایدیا 
ی بۆ
ی ڕۆژان ه و تهحویلكردن 
ی شتێك ل ه دونیا 
ههڵدهستێت ب ه بردن 
ی
ی پۆستمۆدێرنیست 
ی تهكنیك 
ی كارهكان 
ی هونهری .زۆربه 
ئۆبجێكتێك 
ی بێ
ی وێنه 
بردن لهخۆ دهگرن ك ه بریتی ه ل ه قهرزكردن یان وهرگرتن 
ی گۆڤار و ڕیكالمهكان (ئیعالنات) .ههروهها پرینس ناسراوه
ناوونیشان 
ی كۆمهڵگهدا دهژین
ی ك ه ل ه پهراوێز 
ی بۆ ئهو خهڵكانه 
ب ه شهیدابوون 
ی مانگاكان ( ،)Cowboysماتۆڕسواره شهقاوهكان ك ه
وهك شوان 
ی كردوونهتهوه.
ی یاد 
ی ڕۆحان 
ی ئهمریكا 
ل ه زنجیرهیهك فۆتۆدا به ناو 
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ی بێ ناو
پرینس ،ڕیچارد – (نوكته) 

(نوكته)ی بێ ناو .1987 .ئاكریلیك لهسهر كانڤاس .بهرزی  X 142.2پانی
 121.9سم .بهرزی  X 56پانی  48ئینج .كۆكراوهی تایبهت.

دهقی نوكتهی سهر كاره هونهریهكه:
ی
ی دهكهوێت ل ه سهر ڕێگایهك 
ی موسافیر پهك 
ی فرۆشیارێك 
« ئێوارهیهك ئۆتۆمبیل 
ی
چۆڵ و پرسیار لهو تاك ه ماڵ ه دهكات ك ه ل ه كێڵگهكهدا لهچاوهوه دیاره« .ئهتوان 
ئهمشهو ڕێم بكهیت؟» «وابزانم ئهتوانم »،جوتیارهكه دهڵێت «بهاڵم دهبێت ژوورهك ه
ی پێبكهیت ».فرۆشیارهك ه ههناسهیهك ههڵدهكێشێت
لهگهڵ كوڕه بچووكهكهم هاوبهش 
ی ههڵهدام».
و دهڵێت «چۆن ه ئهمه!»« .من له نوكتهیهك 
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ی چهند
ی هاتن 
ی ناخواردن چاوهڕێ 
ی سیرامیك ،چهند تاقمێك 
ی سێگۆشه 
لهسهر مێزێك 
ی
ی بهناوبانگ بۆ ههر یهكێكیان دانراوه .ل ه ههموو 
ی ژنێك 
ی تایبهت دهكهن .ناو 
میوانێك 
ی لێو .ئهم پارچ ه هونهری ه
سهرنجراكێشتر قاپهكان خۆیانن ك ه قهد كراون لهسهر شكڵ 
ی ئافرهت
ی زاوزێ 
ی ئهندام 
ی فۆرم 
ی دهگێڕێت و مانا ڕهمزیهكان 
ی مێینهیهت 
گرنگ ه ئاههنگ 
ی
ی شوێن 
ی كۆهن ل ه شیكاغۆ لهدایك بووه و هونهرمهند ناو 
كهشف دهكات .جود 
ی
ی شوناسێك 
ی دروستكردن 
ی (وهك نازناو بهكارهێناوه) ب ه ئامانج 
ی خۆ 
لهدایكبوونی 
ی
ی سهرهتا 
ی تیۆره هونهری ه فێمینیستیهكان 
ی گهلێك قهرزار 
سهربهخۆ .كارهكان 
ی ژنان وهك دوورمان و لێفهدوورین
ی ئیش 
حهفتاكان ه ك ه تیایاندا فۆرم ه تهقلیدیهكان 
ی هونهرمهند و
ی نوێ 
ی هونهری .دواتر ،نهوهیهك 
ی پایهیهك 
بهرزكراونهتهوه بۆ ئاست 
ی ماڵ و خێزان ،ئهم
ی فهزا 
ی ژن ،ك ه سهربهخۆیی داراییان بردنی ه دهرهوه 
ڕهخنهگر 
ی ئهمه ،زۆریی چنراوه زهخرهفهلهسهركراوهكان و
ڕێبازهیان ڕهت كردهوه .سهربار 
سیرامیك و لێفهكان ك ه لهم ماوهیهدا سهریان ههڵدا ئاماژهیهك بوون بۆ گۆڕانێك
ی
ی گهورهتر 
ی هونهرهوه بهرهو مشتمومڕێك 
ی جیهان ه داخراوهكه 
ل ه دووپاتكردنهوه 
ی جێندهر و سێكشواڵیتی.
مهسهله 

ی
شیكاغۆ ،جود 
ی ئێواره
خوان 

خوانی ئێواره .Mixed Media .1979 .بهرزی  X 14.6پانی  14.6م.
بهرزی  X 48پانی  48پێ .كۆكراوهی هونهرمهند.
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ئهم فۆتۆیه ،ك ه ههردوو هونهرمهند پشت ل ه یهك وهستاون و قژیان پێكهوه لولدراوه،
ی
ی كارهك ه بریتی ه ل ه چهمك 
ی جێگیرهوه وهرگیراوه .بهشی ناوهند 
ل ه پێرفۆرمانسێك 
ی وێاڵش پێك دههێنێت ل ه نێوان
ی وهك پهت 
هاوسهنگی ،ئهو قژه پێكهوه بادراوه پهتێك 
ی نێر و مێدا .ئهنجامهكهش ب ه شێوهیهكی سهیروسهمهره نێرهمووكئامێزه.
جهسته 
ههرچهنده پهیوهندی ه جهستهییهك ه ههمیش ه ئامادهیه ،بهاڵم مهبهست لهم پارچهی ه
ی عهقڵیهوه دووباره خۆیان ب ه
ئهوهی ه ك ه ههردوو هونهرمهند بگهن ه خاڵێك ك ه ل ه ڕوو 
ی
ی جهستهییدا بهم شێوازه پێویست 
تاك (فهرد) دابنێنهوه .بۆ زاڵبوون بهسهر الیهن 
ی مانهوهی ه (بهرگ ه گرتن
ێ ئهندازهیه .لهم ڕووهوه ،كارهكه كردارێك 
ی ب
ب ه تهركیز 
ی دروست دهكهن.
ی چاالك 
ی و جیابوونهوه سووڕهكان 
 بقاو)ه ك ه تیایدا پهیوهست ی ڕۆڵ ه لهقاڵبهدهرهكان دهكهن بۆ ههردوو
ی و ئهبرامۆڤیچ تهحهدا 
وهك هاوسهر ،ئۆال 
ی موتهبادهل .وهك
ڕهگهز لهو پێرفۆرمانسانهدا ك ه پشت ئهستوورن ب ه پشتبهستن 
ی بهسترابن ب ه تیر و كهوانێكهوه ،ههردووكیان دهبن ه بارستایی هاوسهنگكهر ل ه
ئهوه 
ی پڕسۆزدا،
ی مهترسیدار ئامادهكراوه .ل ه لهباوهشكردنێك 
گهمهیهكدا ك ه بهشێوهیهك 
ێ زیاتر
ی یهكدیهوه ههڵدهمژن ب ه ههناسهدانێك ك ه ل ه ههموو كات 
ئۆكسجین ل ه دهم 
ی ئهم كهپڵ ه شهپۆل دهدات لهنێوان ژیان بهخشین
مهئیوسه .ل ه كارهكهیاندا ،ئایدیا 
و مشهخۆربووندا.
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ی باشووردا ل ه شیكاغۆ ،تا ڕاددهیهك ئهو ههستهمان لهال
ی واباش ئاڤێنیو 
لهم فۆتۆیه 
ی
ی گیراوه .بۆرده گهورهكان 
دروست دهبێت ك ه ئێم ه ئهم شهقام ه دهناسین ك ه وێنه 
ی ناوهندیهوه پیشاندراوه
ی ل ه دووریهك 
ی دوكانهكان و ئهو دیمهنه 
ڕیكالمكردن و قیتعه 
ی
ی لهسهر شۆستهك ه وهستاوین .نهبوون 
وامان لێدهكات ههست بكهین ك ه ئێم ه بهراست 
ی
ی فۆتۆگراف توانا 
ی پڕ خێومان دهداتێ .هونهر 
ی شارێك 
خهڵك و جووڵ ه ئینتیباع 
ی
ی ههی ه بهو جۆره دیققهته 
ی شوێن و خهڵك و ئهزموون ه شهخسیهكان 
دۆكیومێنتكردن 
ی ڕاستیمان .بهم
ك ه وێنهكان دهشێت بههێزتر و سهرنج وروژێنهر تر بن ل ه یادهوهر 
ی لهسهر
ی ناوهند (وسگ) پاڵ پێوهدهنێت .پۆرترێتهكان 
ی هێز 
ئیشه ،سترهس تا ئهوپهڕ 
ی وهزعیهت ه
ی گرنگیی و ئامادهییبوونیان تێدای ه ك ه لهرێ 
ی هاوشێوه 
خهڵك واتایهك 
ی بووكهڵ ه مۆمیهكانیان پێوهدیاره .ل ه
ی سهمهره 
وهستاوهكانیانهوه دهركهوتهیهك 
ی مۆزهخان ه
ی سهردانكهران 
ی تردا ،سترهس ههستاوه ب ه وێن ه گرتن 
كۆمهڵ ه زنجیرهیهك 
ی
ی ئهفسوناو 
ی تابلۆكاندا ،بهمهش پهیوهندیهك 
ی سهیركردن 
و گهلهرهیهكان لهكات 
لهنێوان بینهر و ئیش ه هونهریهكاندا دروستكردووه.

سترهس ،تۆماس -
ی
”واباش ئاڤێنیو 
باشوور ” شیكاغۆ
1992

واباش ئاڤینیوی باشوور ‘شیكاغۆ  .1992 .1992فۆتۆی ڕهش و سپی .بهرزی 45.4
 Xپانی  58.7سم .بهرزی  X 8/7 17پانی  8/1 23ئینج .چاپی .10
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ێ تواونهتهوه بهسهر یهكدا لهم پهیكهره گهورهیهدا ك ه مامناوهندان ه
ی نێر و م 
جهستهیهك 
ی كانزا ك ه بریقهداران ه ڕهنگكراون و
ی لێكئااڵو 
ی بڕڕاون ل ه تهبهق 
ئیرۆتیكیه.پارچه 
ێ ك ه سهماكهرهكان
ی پیایاندا تێپهڕێت و ئهو ئینتیباعهت دهدهن 
ڕێدهدهن ب ه ڕووناك 
ی
ی ئهڵمان 
ی جۆنز بۆ فهیلهسوف 
ل ه بۆشاییدا مهل ه دهكهن .بههرهمهند ب ه خوێندنهوه 
ی یهنگ ،ئهم
ی سویسر 
ی نهمسایی فرۆید و دهروونناس 
نیتش ه و دهروونشیكارناس 
ی
ئیش ه توخم ه نێرین ه و مێیینهكان پێكهوه دهبهستێت ل ه ههوڵێكدا بۆ ئاشتكردنهوه 
ی ب ه
ی بۆچونێك 
ی (دهروونی) مرۆڤ .به نماییشكردن 
ی گوایا (بایسێكشواڵ) 
سروشت 
ی
ی ئهوه 
ی جۆنز دهكات بههۆ 
ی ژن و پیاو ،ئهم ئیش ه نماینده 
ی یهكبوون 
ڕۆمانسیكراو 
ی
ی ڕهغبهت 
ی جۆنز ئیمتیحان 
ی دهكاتهوه .هونهر 
ك ه ئیشهك ه جهخت ل ه سێكشواڵیت 
ی ژنان نماییش دهكات وهك
ی و ئاشكرا 
ی ئیستفزاز 
ی دهكات ،زۆرجار وێنه 
سێكس 
ی وێن ه ل ه
ی نێرینهدا وێنا دهكرێت .وهرگرتن 
ی ئیعالنات و خهیاڵ 
ی ل ه فهنتازیا 
ئهوه 
ی پۆپ ئارتهوه .جۆنز ،ك ه
ی ماس میدیاوه ،جۆنز دهبهستێتهوه به بزوتنهوه 
دونیا 
ی
ی شانۆ و جلوبهرگیش 
ی سهر تهخته 
ی دیكۆر 
ی (هۆكنی)یه ،دیزاین 
هاوچهرخێك 
ی بههرهمهندیش بووه.
ی گرافیكی 
كردووه و ههروهها هونهرمهندێك 
جۆنز ،ئالن -
سهماكهران   

سهماكهران .ستیلی ( )Cor-Tenڕهنگكراو .بهرزی  7.3م .بهرزی  24پێ.
ئاتریهمی كۆتۆن ،لهندهن بریج سیتی ،لهندهن.
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پهكخستنی پرۆسێسی فێركردێن لهڕی فێركهرهوه
سۆران ڕهفعهت
پرۆسێسی خوێندن لە فێرگەكان بەئاستی یەكەم لەڕێی فێركەرەكانەوەیە
ئەوان ڕێنمایی ئەوە دەكەن كە فێرخوازان چی فێربن تەنانەت ڕێنمایی
تیۆری پرۆسەی فێربوون خۆی ،واسەیر دەكرێت كە پرۆسەی فێربوون
بەبێ فێركەر (مامۆستا) بەفێربوونێكی جەنگەڵی سەیر دەكرێت،
هەروەك لەوكاتەدا كە فێرخواز شتێك بەبێ فێركەر بزانێت دیسانەوە
دەیگەڕێننەوە بۆ فێركەرەكە ،لەو دەزگایەی كە ئەركی فێركردن لە
ئەستۆی خۆی دەگرێت ،سەرەتا ئەو میتۆدانەی كە بۆ پرۆگرامی
خوێندن دادەنرێت لەگەڵ فێركەرەكان باسدەكرێت كە چۆن ئەوان بەو
میتۆدانە كاربكەن و فێرخواز فێربكەن .واتە هەرلە سەرەتاوە لەناو ئەو
دەزگایە پەیوەندی ڕاستەوخۆ بۆ فێرخوازەكان لەگەڵ فێركەرەكاندایە.
لەو پرۆسەیەدا ئەو میتۆدانە دەبێت رەچاوی زانستی فێركردن لەگەڵ
سۆسیۆلۆگی و پسیشیۆلوگی ئەو میتۆدو تیۆریانە دەبێت بە فیلتەرانەدا
تێپەڕن ،دەبێت سیاسەتی پیتاگۆگی بپێكێت .بەاڵم لێرەدا پرسیارێك
دێتە پێشەوە ئەی كوا فێرخوازان لەم پرۆگرامەدا ،لەسەرێكەوە ئەگەر
سەیربكەین ئەم پرۆسێسە لەبەر فێرخوازان دەكرێت و فێرخوازان دەبێت
لە فێرگەكانەوە فێری ئەوەبن ژیانێكی تەندروست و دەستڕەنگینی و
مرۆڤێكی ئومێدەوار و كامڵیان لێ دروست ببێت .ئەوەی كەباسمانكرد
ئەو ڕایانەن كە دەڵێن لەرێی پرۆسەی خوێندنەوە دەبێت فێربن ،بەاڵم
ئەگەر سەیری الكەی تری بكەین فێرخوازان لەم پرۆسێسەدا كارەكانیان
و هەوڵەكانیان دیار نییە ئەوان دەبێت بۆ پرۆسەی فێركردن زۆریان لێ
بكرێت بۆئەوەی بچنە ناو فێرگەكانەوە یاخود بۆ بەشداریكردنیان لەو
پرۆسێسە ،بەاڵم فێرخوازان ڕێنادەن بەزۆرەملێ بۆ ناو پرۆسێسەكە
ڕابكێشرێن بۆیە دەستدەكەن بە دژایەتیكردن و ئەوانەشی لەگەڵ
پرۆسێسكە كاردەكەن یاخود ئەوانەشی لەگەڵی دەگونجێت هەر هێشتا
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هەست بە دڵەڕاوكێ دەكەن لەوەی كە بەرامبەریان دەكرێت.
ئەگەربێین ئەوە بە چاوێكی ئیتنۆلۆگی سەیر بكەین ئەوە هەستی پێدەكەین كە
فێرخوازان نەك فێربوون ،بەڵكو ئەوان پرۆسەی فێربوون تێكدەدەن چونكە ئەوان
بەهۆی ئەو كۆنتڕۆڵكردنەی دەزگاكە دەشێوێنن دەزگاكەش ئەوە قبوڵناكات لە سەروی
ئەو هیچی دی هەبێت ،بۆیە فێرخوازان لە دەزگای فێركردنەكان جێی بەخێرهاتن
نین ،چونكە لێرەدا كێشە لە نێوان دەزگاو فێرخواز دەچێتە ئاستی كێ حوكمی
هەیە لەو جێگایەدا و دەزگا دەست دەكات بە هەڵوێست وەرگرتن بەرامبەر فێرخواز.
لێرەدا كێشەكە كار دەكاتە سەر كارەكتەری فێرخوازەكە چونكە سیستەمەكە وەك
رەفتار نواندن بەرامبەر تاكایەتی فێرخواز دەبێت ئەو سیستەمەی كە بۆ فێرخواز
دروستكراوە دەبێت هەربەو كۆنتڕوڵی دەزگایە دژایەتی فێرخواز دەكرێت ،دیسانەوە
فێركەر واهەست دەكات كە فێرخواز دژی پالنەكەی ئەو كار دەكات هەوڵ دەدات ئەو
پالنەی كە بۆی داڕێژراوە تێكی بدات یاخود پەیڕەوەی نەكات ،لێرەدا دووفاقییەكە
دەردەكەوێت پالنی فێركەرەكە فێرخوازەكە قبوڵناكان ،چونكە ئەو هیچ بەشدار نەبووە
لە دانانی ئەو پالنە تەنانەت فێركەرەكەشت بەشدار نەبووە ،بەڵكو فێركەر تەنها
ئاگاداربووە كە ئەو پالنە هەیە دەبێت بەڕێوە ببرێت بۆیە لێرەدا هیچ دژایەتییەك
نابێت دروست ببێت بەڕای فێركەرەكە ،چونكە بەڕای ئەو فێرخوازەكە دەبێت بەو
ڕێسایەدا بڕوات ئەمەش ئەو پەستانە پسیۆلۆگیە دروست دەكات كە وا لە فێرخواز
بكرێت ئەوە بكات كە فێركەر دەیەوێت.
لێرەوە ئەوە ڕوو دەدات كە سوبێكت دەچێتە ڕیزی ئۆبێكتەوە ئەوەش ئەوەیە كە
ئەو پالنە بە سەبێكت دانراوە ،بەاڵم لەكاتی پەیڕەوكردنی پالنەكە گرنگتر دەبێت لە
سوبێكت .
ئەگەر بێین پێگەی فێركەر شیبكەینەوە ،ئەوە نابێت هەمان پێگەی هەبێت لە میتۆدی
فێركردن ،بەڵكو ئەو میتۆدە دەبێت بێتە پێگەی فێركەر چونكە ئەو پێگەی خۆی هەیە
ئەو میتۆدە دابەشدەكات یاخود ئەو سەرچاوەكەیە كە زانست پەخشدەكات ،دواتر
فێرخوازەكە دێت كە دەبێت وابكات چۆن فێركەرەكە ئەو زانینەی داوەتی دەبێت ئەو،
ئەو زانینە بۆ واقیعی خۆی وای وەربگرێت ئەوەش وادەكات فێرخوازەكە ئەو واقیعەی
كە دەبێت كاری پێبكات سەرچاوەكەی ئەوەبێت كە بە پرۆسەی وەرگرتنی زانینەوە
بچێت كە لە فێركەرەكەوە وەریگرتووە ،لێرەوەش ئەو سەبەبەمان بۆ دەردەكەوێت
بۆچی فێرخوازەكە ئەگەر ئەوە قبوڵنەكات دواتر ناتوانێت دەربچێت.
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فێرگەكە وادەكات كە فێرخوازەكە بخاتە ناو كۆمەڵێك كێشەوە كە حەزەكانی ئەو
دەبێت بە هەرشێوەك بێت پەیڕەو بكرێت و فێرخوازەكە وادەكات كە كێشە لەگەڵ
فێركەرەكەدا دروست بێت و هەروەها لەگەڵ فێرخوازەكانی دی لەگەڵ دایك و باوكیدا،
چونكە فێرخوازەكە ئەوە واقیعی نییە بەڵكو فێرگەكە ئەوەی بەزۆردەیداتێ دەیكات
بە ژیانی ڕۆژانەی .بۆ ئەوەی تووشی ئەو كێشانە نەبێت دەبێت پەیڕەوەی ئەو شتانە
بكات كە هی ئەو نییەو ژیانی ڕۆژانەی ئەو پێك ناهێنن! ئەمەشە هەر وادەكات ئەو
كێشە ئینتەرناسیۆنالە دروست دەكات كە ئەم پەیڕەوی پیتاگۆگیە لە ناو بازنەیەكدا
بسوڕێتەوە هەمیشە لەناو كێشەكانی خۆی سەرقاڵ بكات نەك لەگەڵ كێشەكانی
فێرخوازدا سەرقاڵ بێت ،بە ڕای من دەبێت ئەو دەزگایە ئەو كێشانەی كە میتۆدەكە
دروستی كردووە ئەوە چارەسەر بكات و هەوڵی ئەوە بدات وەاڵم بۆ ئەوانە بدۆزێتەوە
نە خۆی بەكێشەكانی خۆیەوە خەریك بێت بۆ نمونە كە لە قوتابخانە بووم ئەبوایە
ئێمە مامۆستاكەمان ڕازی بكردایە ئێمە لەگەڵ كێشەكانی ئەو بڕۆشتینایە نەك ئەو
لەگەڵ كێشەكانی ئێمە ئەوەش ئەوەی دروستكرد كە هەمیشە هەوڵی ئەوەمان دەدا
ئەو ڕازیبێت لێمان ،ڕازیكردنەكەش تەنها ئەوە نەبوو ،بەڵكو ئەوەی ئێمە ترسمان لێی
هەبوو ئەمانویست بە هەرشێوەك بێت ئازار نەدرێین.
بۆیە هەمیشە ئێمە لەو كاتەی كە لە فێرگەبووین هیچ پەیوەندییەكمان نەبوو بە ئەو
كاتەی ئێمە تێیدا دەژیان ،مەبەستم ئەوەیە ئەو تەمەنەی كە هەمان بوو بەڵكو دەبوایە
تەنها رەچاوی ئەومان بكردایە فێركەرەكەمان لە ئاستێكدایە لەبەرئەوە نەماتتوانی
هیچ بەهەمێك بۆ ئەو كاتی ئەو تەمەنەی كە هەمان بوو بە دەستبهێنین ،هەروەها
هیچ بە هەرمێك دروست نەدەبوو چونكە ئێمە لەگەڵ میتۆدێكدا كار مان دەكرد كە
فێركەرەكەمان دەیویست .تەنها ئەو دەیزانی كە ئەو بابەتە بۆ ئێمە بە سوودە ئەو
بڕیاری ئەوەی دەدا ئەو بابەتە بۆچی بەكاربهێنین یاخود كەی بەكاری بهێنین ،كە
ئێستا بیر لەو بابەتە دەكەمەوە هەر ئەو دەرئەنجامەم دەستدەكەوێت لەوانەیە بەس
فێركەرەكە سوودی لێ بینیبێت یاخود تەنها ئەو شارەزایی لێبووبێت .ئەم میتۆدە
وایكردووە لێمان كە تێیدا دەرچین یاخود لە بەری بكەین ،بەاڵم هەر نەمانتوانی لێی
تێبگەین بەاڵم ئەگەر بێین باسی ئەوە بكەین ئەوە میتۆدە چەند كاریگەری كردە سەر
كارەكتەرمان چەند بیركردنەوەی گۆڕین سەرئەجام هەرئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە
ئەو میتۆدە ڕۆحی دژایەتی تێدا زاڵكردین ڕۆحی بەرەنگاربوونەوە دژی ئەو میتۆدە.
لێرەدا كە باس لەو بارودۆخە دەكەم مەبەستم تەنها ئەو پەیوەندییە كە پەیوەندی
بە پرۆسەی زانست و گەیاندنی زانیارییە لێرە نامەوێ ئاوڕێك لە هەموو ڕابردووی
سۆسیۆلۆگی بدەمەوە ،مەبەستم ئەوەیە ئەم بابەتە ڕاستەخۆ باس لەو پەیوەندیە
دەكات كە پێشتر باسمكرد.
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لێرە باسەكەمان تەنها لەسەر ئەو فێرخوازانە نییە كە لەوانەیە لە وانەكانیاندا
باشنەبن یاخود هەندێ كێشەی تێگەیشتنیان هەبێت لە وانەكاندا یاخود لە سەرتاپای
میتۆدەكان ،بەڵكو باس لەو فێرخوازانەش دەكەین كە لە هەموو وانەكان یاخود
میتۆدەكان كێشەی تێگەیشتنیان نییە ،واتە لەم نووسینە الیەنگیری ناكەم ،بەڵكو
دەمەوێ ئەو الیەنە باسبكەم كە هەموومان پێیدا ڕۆشتووین و هەستمان پێكردووە.
هەندێ تاقیكردنەوە لەسەر مەسەلە پیتاگۆگی كراوە لەالی چەند لێكۆڵەرەوێك بە
نمونە( .)1ئەو مندااڵنەی لەكاتی رەسمكردندا بە جۆرێك لە قەڵەمی رەنگاو رەنگ
رەسمدەكەن زۆر الیان خۆشە ئەو كاركردنە و ئەو ئیشە ئەگەر لەكاتی كاركردنیاندا
پێیان بوترێت باشە یاخود خەاڵت بكرێن ،چونكە ئەگەر خەاڵت بكرانایە ئەوا تووشی
گومان دەبوون لە كارەكەیان ئایا ئەو رەسمە لەزەتی بۆخۆیان هەبوو یاخود بۆ ئەو
فێرگەیە كە لە ناویدان و دەرسی وێنەكێشانیان هەیە ،چونكە ئەگەر لەناو ئەو فێرگەیە
ئەوە بكرێت كەواتە ئەوە بۆ ژیان نییە بەڵكو تەنها بۆ ئەو فێرگەیەیە.
لێرە ئەگەر بێین باسی بەرهەمهێنانەوەی ئەو زانیاریانە بكەین كە لە بەرئەنجامی
خوێندنمان دروست دەبێت ئەو ڕایانەی كە لە كاتی وانە وتنەوەكاندا هەندێجار ڕاستە
كە فێركەرەكە ڕای لەسەر هەبێت یاخود ئاگاداری بێت و لەكاتێكیشدا ئەوە ڕاست
دەبێت كە فێركەرەكە ئیشارەتێك بدات ئەوە ڕاستە ئەوسا فێرخوازەكە دەزانێت زیاتر
لە سەر ئەو بابەتە قسە بكات و هەروەها هەندێكجار ڕای خۆشی بڵێت ،كەواتە لێرە
یارییەكە تەنها ڕازیكردنی فێركەرەكەیە ئەو كاتەشی كە ئەو ڕازییە دووەم هەنگاو
دروست دەبێت كە رەنگدانەوەی پسیۆلۆگیە كە وا پیشان دەدرێت كە فێرخوازەكەش
دڵخۆشە بەو دەرئەنجامە ،بەاڵم ئایا هەموو فێرخوازەكان هەست بەوە دەكەن نەخێر
چونكە ئەوان ناكەونە ژێر ئەو پەستانە پسیۆلۆگیە ئەمەش واتای ئەوە نییە كە ئەوانی
تر هەستی پێناكەن ،بەڵكو هەموو فێرخوازێك كە ئەچێتە ئەو حاڵتەوە هەست بەوە
دەكات ،بەاڵم ئەوانی تر لە دەرەوەی ئەو حاڵەتەوەن بۆیە شتەكان بەبێ پاڵپەستۆ
دەبینن بەاڵم ئەگەر لە كاتی وانەكەدا وەاڵمێكی نیوە ڕاست هات بەدوایدا چەند
پرسیارێكی دی دروست دەبێت بەاڵم ئەگەر وەاڵمێكی ڕاست هات ئەوا كپ دەبێت
هەتا كۆتایی وانەكە ئەوەش پیشان دەدات كە ئەو فێركەرە لە وانەكە ڕازی بووە
وەاڵمی خۆی وەرگرتووە فێرخوازەكان هەستدەكەن كە ئەركەكەیان تەواوبووە ئیتر
پێویست بە پرسیاری تر ناكات .لەوێش ئەوانەی تر نازانن بۆ ئەو وەاڵمە ڕاستە چونكە
وادەركەوتووە كە تێنەگەیشتوون ،بەاڵم فێركەرەكە زیاتر لەسەر ئەو مەسەلەیە ناڕوات
بۆ ئەوەی هەمووی بەتەواوەتی تێبگەن.
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لێرە كێشەكە ئەوە نییە زانینەكە بەتەواوەتی بەهەمووی بگات ،بەڵكو گرنگ ئەوەیە
كە  40دەقیقەی وانەكە تەواو بوو كێشەی ئەو وانەیە چووە ڕابردووەوە.
فێركەرەكە نازانێت ئایا هەموو ئەوانەی لە وانەكەدان چیان لە مێشكدا هەبوو ناشیەوێت
بزانێت ،چونكە ئەو كاتی وای نییەو بەشی ئەو هەموو پرسیارو وەاڵمانە ناكات ،چونكە
ئەو تەنها كاتێكی دیاریكراوی هەیەو مەنهەجێكی هەیە ئەبێت ئەو لە ماوەی ساڵێكدا
تەواوی بكات ،كەواتە لێرە كێشە نییە چەند كەس تێگەیشتووە بەڵكو كێشەكە كاتە،
چونكە لەو كاتە ناتوانرێ زیاتر بكرێت.
نمونەیەكی تر لەسەر سیستەمی پەروەردەش ساڵی  1818مامۆستا جۆزسف یاكۆت
كە مامۆستای ئەدەبی فەڕەنسی لەزانكۆی لۆڤین دەبوایە لە زانكۆیەكی هۆڵەندی
هەندێ وانەی لەسەر ئەدەبی فەڕەنسی بوتایەتەوە ،بەاڵم فێرخوازەكان لە هۆڵەندا
هیچیان فەڕەنسییان نەدەزانی ،مامۆستاكەش تەنها فەڕەنسی دەزانی بەاڵم فێرخوازە
هۆڵەندییەكان زۆر حەزیان لە وانەی ئەو مامۆستایە بوو لەبەرئەوە پێش ئەوەی
مامۆستاكە بچێت بۆ ئەوێ هەموویان خۆیان فێری فەڕەنسی كرد ،بەاڵم فەڕەنسیەك
كە تەنها لەو مامۆستایە تێبگەن ،كە مامۆستاكە دەچێت بۆ ئەوەێ كە سەیردەكات
ئەوان هەموویان فەڕەنسی فێربوون ئەسا دەڵێت هەموو ئیشەكەی من ئەوبوو لە
سمینارەكە باسی ئەدەبی فەڕەنسیتان بۆ بكەم كە ئێوە فێری فەڕەنسی بوون كەواتە
ئەوە ئەوەیە كە من بۆی هاتم .كەواتە زانین شتێك نییە هەر لەالی فێركەربێت لەالی
فێرخواز نەبێت ،بەلكو ئەوە كارێكە كە بە هەردووال پێدەگەن.
ئەمەوێت ئێستا لێرە نموونەیەكی خۆم لە كاتی خوێندنی ماستەرەكەم لە زانكۆی
بەرلین باس بكەم ،لەالی مامۆستا كالودیا هومل .ئەم مامۆستایە لە مامۆستایانەیە كە
بڕوای بە سیستەمی تازەی وانە وتنەوە هەیە لە كاڵسەكەی ئەودا خوێندكار ئازادە كە
هەموو شتێك بڵێت یاخود ئەتوانێت بابەتی سمینارەكە هەڵبژێرێت و خۆشی هەندێ
جار وەك مراقیبێك بەسەر ئەو وانەیەوە دادەنێت بۆ من هەندێ جار قورسە كە ئەو
ئازادیە تەواوەم هەبێت ،چونكە من لە ناو ئدمۆسفێرێكی تری پەروەردەیی گەورەبووم
هەمووجارێ پێویستم بە فشار دەبێت بۆ ئەوەی هەندێ كاری وانەكە ڕاپەڕێنم ،بۆیە
لێرەدا زۆر بەگرنگی دەزانم كە سیستەمەكەی من تیا پەروەدەكراوم نامەوێت هەندێ
جیلی تری تیا پەروەردە بكرێ ،چونكە من لە سیستەمە هیچ زانیارییەك بۆ ژیان فێر
نەبووم ئەو زانیارییانەی كە لەناو سیستەمی پەروەردە فێربووم تەنها بۆ ڕازیكردنی
فێركەرەكەم بوو هەروەهاش بۆ ئەوەی بتوانم ئەو پۆلە ببڕم و تێیدا نەمێنمەوە.
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فۆیلیتۆن
فۆیلیتۆ یان فۆیلیتۆن Feuilletonوشەیەکە لەبنەڕەتدا فەڕەنسییە
و بەمانای پەڕاوێک دێت کە گرنگی دەدات بە فەلسەفە ،ئەدەب،
شانۆ ،شێوەکاری ،کلتوری سیاسی ..لەهەموو دنیادا فۆیلیتۆ وەک
چەمکێک بەکاردێ بۆ پەڕاوە کلتورییەکان ..ئێـمە ئەم وشەیەمان
لەبری (تێکست) بۆ ئەم بەشە هەڵبژارد و لێرەبەدواوە مامەڵە بە
فۆیلیتۆ وەک ناوێکی جیهانیی دەکەین.
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من میوانی حهقیقهت نیم ..حهقیقهت خودی منه
گفتوگۆی كۆنسێپت لەگەڵ یوستاین گاردەر
سهالح گوڵ ئهندامی
ساڵی  2005پاش هەشت مانگ چاوەڕوانی توانیم بە هاوكاری
خاتوو ماریانا چاوم بە یوستاین گاردەر بكەوێ ،ماریانا كچە
پوری یوستاین گاردەرە و ئەگەر زەحمەتەكانی ئەو نەبا بێشك
ئەو بەختەم نەدەبوو وەها مالقاتێكم ببێت ،دیتن و قسەكردن
لەگەڵ نووسەرێك كە كتێبەكانی بە زۆربەی زبانەكانی دونیا
تەرجومە كراوە و یەكێك لە نووسەرە بە ناوبانگەكانی جیهانە،
بۆ من جێگای خۆشحاڵی بوو ،یوستاین گاردەر ئەو نووسەرەیە
كە ساڵی  1991كتێبی جیهانی سۆفیای دایە دەرێ و پتر لە
بیست ملیۆن دانەی لێ فرۆشرا و بە زیاتر لە چل و پێنج زبان
تەرجومە كراوە ،زبانی فەلسەفی سادە بۆ مێرمنداڵ و مندااڵن
تان و پۆی چیرۆكەكانی ئەون ،پێش ئەوەی بیبینم ئاگاداری
كردبووم كە لە وتووێژی ڕۆژنامەوانی بێزارە ،هەر بۆیە زۆر
دۆستانە و بە شێوەیەكی سادە و سەمیمی ئێمەی بۆ نانی نیوەڕۆ
لە هۆتێلێك لە (ئۆسلۆ) دەعوەت كرد ،لەگەڵ چاوپێكەوتنی
یەكەم وەها سادە و ساكار لەگەڵ من هەڵسوكەوتی كرد كە
گوایا ساڵەهایە لەگەڵ یەك دۆستین ،رەزا سوك و هەتا حەز
دەكات سادە و لە بەر داڵن ،چاوەكانی بێ ئارام و بێ ئۆقرە
وەك مناڵێك كە بۆ یەكەم جار بڕوانێتە دونیا ،پڕ لە پرسیار و
زیندوو و پەتین .كۆی ئەو چاوپێكەوتنە كە  3سەعاتی خایاند
بەشێكی بە شێوەی فیلم تۆمار كراوە ،لە ڕاستیدا هیچ كات
بەتەما نەبووم ئەو چاوپێكەوتنە باڵوبكەمەوە ،بەاڵم لە سەر
داوای چەند دۆستێكی بەڕێزم و هاوڕێیانم لە گۆڤاری كۆنسێپت
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و بەتایبەت توانا ئەمین ئەو كارەم دەستپێكرد .من وەك ڕۆژنامەنووسێك كە
بەهۆی ڕاپۆرتێك سازكار قسەم نەكردووە ،بەڵكو وەك نووسەرێك دیدارێكی
ئاساییم هەبووە ،هەر بۆیە لە زۆر جێگە یوستاین گاردەریش پرسیاری جۆراو
جۆری لە من كردووە ،بۆ نمونە داوام لێدەكات لە سەر ئەو كورتە چیرۆكەی
خۆم قسە بكەم كە پێشتر یوستیان خوێندبوویەوە ،یان پێوندی دونیا منداڵی
و تەجروبەكانی نووسین و..هتد ،كە من لێرەدا باسیم نەكردووە و ئەگەر
پێوست بوو لە داهاتوودا ئەو كارە دەكەم و باڵوی دەكەمەوە .لێرەدا بەشێك
لە چاوپێكەوتنە دەخەمە بەر دیدی خوێنەران.
سهالح گوڵ ئهندامی :با بزانین یوستاین گاردەر بۆ دەنووسێ؟
یوستاین گ��اردەر :زۆر جار ئەو پرسیارەم لێ دەكرێت كە بۆ دەنووسم،
كاتێك منداڵێكی دوازدە یان سیازدە ساڵە بووم تەجروبەیەكی زۆر بە هێز
و قووڵم پەیداكرد ،ژیان لە ناو حەقایەتێكی جادوییدا .ژیان بە شێوەیەكی
باوەڕپێنەكراو رەمزاوی و هەر لەو كاتەشدا كورتە .لە خۆم دەپرسی ئێمە لە
كوێوە هاتووین و ژیان بەرەو كوێ دەڕوات ،ژیان چییە ،چۆن جیهان شكڵی
گرتووە ،ئاخۆ بنەماكانی هەبوون زانستی لە پشتە یان كەس بە كەس و
هەرچی پەرچییە؟ بیرم لە ژیان لە ناو ئەستێرە دوورە دەستەكان دەكردەوە.
ئێستاش سەرقاڵی هەمان چەشنە پرسیاری كاتی منداڵێم و لە خۆم دەپرسم
ژیان چییە؟ حەز دەكەم ئەو تەجروبەی خۆم كە ژیان حەقایەتێكی جادوییە
لەگەڵ خەڵكانی دیدا بەش بكەم .زۆر سادە هۆكاری نووسینم ئەوەیە كە
وەك ئینسانێكی ئاسایی ناژیم و ئێستاش درێژەی پرسیارەكانی سەردەمی
منداڵیم لە چیرۆكەكانمان دەدەمەوە .من حەزم زۆر لە ڕێپێوان و كێوبڕینە،
زۆر دەچمە ناو سروشت و پیاسە دەكەم ،لە كاتی ڕۆیشتندا هەمیشە سەر
قاڵی ئەو پرسیارانەم و لەگەڵ خۆم قسە دەكەم ،ئا لەوكاتەدایە زۆر جار
یەكەم تروسكەی چیرۆكەكەم دەروونم ڕووناك دەكات و چیرۆك شكڵ دەگرێ،
دواتر دادەنیشم و دەیهێنمە سەر كاغەز.
سهالح گوڵ ئهندامی :بۆ وەاڵمی پرسیارەكانت ڕووت دەكردە كتێب یان
چاوەڕوان دەبووی لە دەروونی خۆتەوە وەاڵم وەربگرێ؟
یوستاین گاردەر :من كتێبی جۆرواجۆری ئەدەبی دەخوێنمەوە ،هەم نەوروێژی
هەمیش هی واڵتانی دیكە ،بەاڵم لەو ئاخرانەدا زۆرتر و زۆرتر حەزم لە
خوێندنەوەی كتێبی زانستییە ،وەك كتێبی فیزیك ،یان ئەستێرەناسی ،ئەوە
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جۆرێك گەڕان بە دوای وەاڵمی پرسیارەكانمە ،فیلمیش تەماشا دەكەم.
سهالح گوڵ ئهندامی :تا چ ڕادەیەك فیلم كاریگەری لەسەر ژیانی تۆ داناوە؟
یوستاین گاردەر :ماوەیەك لەوە پێش فیلمێكی كوردیم بینی (ساتێك بۆ
مەستیی ئەسپەكان) ،زۆرم پێ خۆش بوو ،بەاڵم فیلمێك كە بەردەوام كاری
لە سەر ژیانم كردبێ فیلمەكانی چارڵی چاپڵینە ،دەزان��ی چارڵی باسی
گەورەترین عەشقەكان و رەمز و ڕازی ژیان دەكات ،كاتێكیش بۆ یەكەمجار
جیهانی سۆفیام دی ،سەیر كاری تێكردم ،ئەزموونێكی ئێجگار بە نرخ و تازە
بوو بۆ من ،من چاوم لە فیلمێك دەكرد كە لە ڕاستیدا لە كتێبی من وەرگیرا
بوو.
سهالح گوڵ ئهندامی :منیش چەند جار تەماشام كردەوە كارێكی زۆر بە
نرخە ،ئەی ئەگەر كەسێك ویستی ژیاننامەی تۆ بكات بە فیلم؟
یوستاین گاردەر :لە چەند جێگای دیكەش وتوومە ،حەز دەكەم ودی ئالێن
دەرهێنەری فیلمەكە بێت ،خۆشم ئەكتەر بم ،فیلمەكە باس لەوە بكات من
كتێبەكانی خۆم لە بن هەنگڵ دابێ و بە دەوری دونیادا بگەڕێم و لەبارەیانەوە
بدوێم ،وا هەست دەكەم توانای ئەو دەورگێڕانەم هەبێ .تەجروبەی ژیان وام
پێدەڵێت.
سهالح گوڵ ئهندامی :تا چەند باوەڕت بە تەجروبە لە ژیاندا هەیە؟ ئەگەر
كەسێك پرسیار بكات گەورەترین تەجروبەت لە ژیاندا چییە ،تۆ دەتوانی
وەاڵم دەربیت؟ مەبەستم ئەوەیە ئاسانە بۆت؟
یوستاین گاردەر :بڕێك سەختە وەاڵمی ئەو پرسیارە رەنگە سەیر و سەمەرە
بێ ،بەاڵم گەورەترین تەجروبەی ژیانم ئەو كاتە بوو كە لە دایكبووم! بیست
و چەند ساڵ بە سەر ئەو ڕۆژەدا تێپەڕ دەبێ كە من بۆ هەوەڵ جار كتێبێكی
چاپكراوی خۆم بە دەستەوە گرت ،ئەوەش تەجروبەیەكی گەورە و خۆش بوو
لە ژیانمدا .ڕووبەرووبوونەوە لەگەڵ حەقیقەتیش خۆی لە خۆیدا تەجروبەیەكی
نایابە.
سهالح گوڵ ئهندامی :دەبینم سەیر غەرقی رەمز و ڕازی هەبوونی..؟!
یوستاین گاردەر :من لە دونیادا نیم ،خۆم دونیام ،من میوانی حەقیقەت
نیم ،حەقیقەت خودی منە ،فەلسەفە بە پرسیاری بچووك و گەورە تەندراوە،
كەسێك كە لە سەرەمەرگ دایە بۆی گرنگ نییە كە دونیا لە چی ساز كراوە،
بەاڵم پرسیاری بچووكی وەك ئایا فاڵنی خۆشی دەوێم؟ بۆ ئەو گرنگترین
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پرسیارە .ئەوەی كە ئێمە لە كوێرا هاتووین و بەرەو كوێ دەچین پرسیاری
گەورە و لە مێژینەی فەیلسوفان بوون ،بەاڵم بە الی منەوە زۆر گرنگە
كەسێك لە خۆی بپرسێ چۆن كەسێك پەیدا بكەم كە منی خۆشبووێ و
مانای عیشق بۆ ئەو گرنگ بێ .یا ئەو كەسە لە كوێیە كە شیاوی ئەوەبێ
باقی ژیانمی لەگەڵ دابەش بكەم ،هەر ئینسانەی جۆرە وەاڵمی خۆی هەیە
بۆ ئەو پرسیارانە .وەك كەسێك كە هەوڵمداوە زبانی فەلسەفە بۆ كەم
تەمەنەكان ئەوە ئاسان بكەمەوە بە المەوە گرنگە كە چ شتێك ئێمە بە
رەهایی دەگەیەنێت؟ عیشق؟ دین و مەزهەب؟
سهالح گوڵ ئهندامی :باسی دینت كرد ،هێندێك پێیانوایە دین كۆیالیەتی
دێنێ ،پێمخۆشە بزانم تۆ وەك چیرۆكنووسێك ڕوانگەت بۆ دین چییە؟
یوستاین گ��اردەر :بنەمای فەلسەفە كە بە پرسیار لە هەبوون و نەبوون
دەستپێدەكات خۆی زۆر نزیكە لە دین ،فەیلەسوف دەپرسێ دونیا چۆن ساز
بوو ،دینیش ئەو پرسیارە دەكات ،بەاڵم وەاڵمەكانی فەیلەسوف یەك شت
نییە و لق و پۆپی زۆر لێدەكەوێتەوە ،كەچی دین وەاڵمێكی بۆ هەیە و هیچ
كاتیش ئەو وەاڵمە ناگۆڕدرێ ،حەز دەكەی بزانی من بۆچی وا بیر دەكەمەوە؟
سهالح گوڵ ئهندامی :بۆ من زۆر خۆشە بزانم..
یوستاین گاردەر :من لە بنەماڵەیەكی فەرهەنگی و دەرگا ئاوااڵ گەورە بووم لە
شاری ئۆسلۆ ،دایكم جگە لەوەی مامۆستا بوو زنجیرە چیرۆكێكی مندااڵنەشی
باڵودەكردەوە ،بابم مودیری قوتابخانەی كۆتایی بوو ،ماڵی هەموو جۆرە
كەسێك ڕووی تێدەكرد ،لە ئینسانی چەپ ڕا بگرە تا مەزهەبی و دەستە
ڕاستی و ..هتد ،ئەوە بوو كە من خۆم بە هیچ بیرۆكەیەكی تایبەت نەبەستەوە،
نازانم تۆ ئەو كتێبەی منت خوێندۆتەوە یا نا ،ژیان كورتە؟
سهالح گوڵ ئهندامی :بەڵێ من بە كوردی خوێندومەتەوە..
یوستاین گاردەر :كراوە بە كوردیش؟
سهالح گوڵ ئهندامی :بەڵێ چەند كتێبێكی تۆ كراوە بە كوردی.
یوستاین گ��اردەر :من لەو كتێبەدا باسی عیشق دەك��ەم ،عیشق بە خودا
و عیشقی بە ئینسان ،قارەمانی چیرۆكەكە لە بەر عیشقی بە خودا پشت
لە خێزانی خۆی دەكات ،من لێرەدا نەهاتووم ببمە قازی و بڵێم حەق بە
كامەیانە ،خوێنەر خۆی بەو ئاكامە دەگات ،ئەو جۆرە بیركردنەوەی خۆم لەو
518

ماڵەی خۆمان دەزانم كە میوانداری هەر جۆرە فیكرێك بوو.
سهالح گوڵ ئهندامی :كاتێك بیر لە چیرۆكەكانی تۆ دەكەمەوە دەبینم زۆربەیان
بە شێوەیەك دەیانەوێ زیەنی منداڵ و مێرمندااڵن بە بیری فەلسەفی ڕابهێنن،
ڕەفیقێكی من بە ناوی ئیدریس ئیسالمی تەرحێكی عەملی بە وەزارەتی
پەروەردە لە ئێران پێشنیار كردووە كە مندااڵن فەلسەفە بە زبانێكی سادە
بخوێنن ،یانی فەلسفە ببێتە كتێبێكی دەرسی مندااڵن.
یوستاین گ��اردەر :شتێكی زۆر بە نرخە ،ئێمە لێرە شتێكی وامان نییە،
زۆر خۆشحاڵ دەبم نوسخەیەكی ئەو تەرحە ببینم ،تەرحێكی وا دەتوانێ
گۆڕانكارییەكی جیدی و گەورە لە پەروەردەی مندااڵندا ساز بكات ،ئەگەر
قسەت لەگەڵ ئەو ڕەفیقەت كرد ،لە الیەن منەوە دەست خۆشانەی لێ بكە،
بە بڕوای من لە هەوڵ و هەنگاودا زۆر گرنگە دەسەاڵتدارانی حكومەتی،
ئەوانەی كاریان تەئیدی ئەو جۆرە تەرحانەیە لە بایەخی كارەكە تێبگەن،
ئەو جۆرە كارانە بۆ هەوەڵ جار زۆر دیواری سەخت و بڵیندیان دێتە پێش،
هەموو كارێكی چوارچێوە شكێن و نوێ ئەو موشكیالنەی هەیە.
سهالح گوڵ ئهندامی :كاتێك جیهانی سۆفیات دەنووسی هیچ كات بیرت
دەكردەوە كە مندااڵن لە مەبەستە فەلسەفییەكان نەگەن؟ ئەو دیوارەی باسی
دەكەی لە پێش كارەكەتدا بەرز بۆوە؟
یوستاین گاردەر :من دەمزانی كە مندااڵن و مێرمندااڵن جەزبی ئەو كتێبە
دەبن ،چونكە من بە ڕۆحیەیەكی مندااڵنەوە دەمنووسی ،من نەمویستووە
دەرس��ی مێژووی فەلسەفە ب��دەم ،گرنگ ڕاكێشانی سەرنجی مندااڵن بۆ
لەزەتەكانی فەلسەفەیە ،چێشتنی تامی شیرینی فەلسەفە ،ئەوەیە مەبەستی
سەرەكی .بەاڵم زۆر گرنگە كە خوێنەر بزانێ چیرۆك دەخوێنێتەوە نەك
مێژووی فەلسەفە.
سهالح گوڵ ئهندامی :كاتێك كتێبی جیهانی سۆفیاتم خوێندەوە كوت و
پڕ كەوتمە بیر كتێبی بابە لینگ درێژ ،قارەمانی چیرۆك جودی ئابوت كە
منداڵێكە لە ڕێگای نامەوە لەگەڵ كەسێكی نادیار دەبێتە دۆست ،لە جیهانی
سۆفیایشدا منداڵێك لە ڕێگای نامەوە لەگەڵ پیاوێكی نە ناسراو دەبێتە
دۆست.
یوستاین گاردەر :بیرێكی جوانە و بۆ من تازەیە ،كەس تا ئێستا ئاماژەی
بەوە نەكردووە ،بەاڵم ئاشنا بوونی سۆفیا لەگەڵ پیاوی نەناسراو ،دەبێتە
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هۆی ئەوە كە سۆفیا بچێتە ناو دونیایەكی گەورە و نەناسراو ،تەنانەت
سۆفیا خولیای زانینی زۆرتر لە بارەی دونیای فەلسەفەدایە ،بۆ سۆفیا گرنگ
ئەوە نییە پیاوە كێیە ،رەنگە ئەگەر پیاوەكە چیرۆكی فەلسەفەی پێنەبا
و سەرنجی سوفی ڕانەكێشا با ،ئەو پێوەندیە بەردەوام نەبا .لە بابە لینگ
درێژدا ،جودی ئابوت منداڵێكی بێ باب و دایكە ،دەیەوێ بخوێنێ و بچێتە
قوتابخانە ،بەڵكو لەو ڕێگاوە بتوانێ بۆشایی هەتیوبوونی خۆی پڕ بكاتەوە،
بابە لینگ درێژ یارەمەتی مەعنویی و مادیی جودی دەدات تا جودی وەك
ئەوانی دیكە بژی ،بەاڵم سۆفیا دەیەوێ وەك ئەوانی دیكە نەژی و لە ڕاستیدا
پێ دەنێتە دونیایەكی تەواو جیاواز.

520

پێكهاتهكانی چیرۆك لهچوار ئهزموونی جیاوازدا

ئاوات محهمهد
چیرۆکەکان:
دوایەمین ناو ..عەتا محەمەد
جیابوونەوە ..ئارام کاکەی فەالح
من لەبلورا یان نارەوەنێک لەسەر ئاو ..توانا ئەمین
گریڤ ..ڕامیار مەحمود
ئاسان نییە چوار ئەزموون و چوار تێڕوانین لەیەك لێكدانەوەدا
خوێندنەوەی بۆ بكەیت ،جائەگەر بشتەوێت لەسەر ئاستی چەمك
لێكدانەوەشی بۆ بكەیت ،لەبەرئەوەی هەر یەك لەو ئەزموونانە
لەكەمترین خاڵدا دەچنەوە سەر یەك ،مەگەر ئەوەی بڵێین هەر
چواریانن چیرۆكن ،بەاڵم لەشێوەی گێڕانەوە و ئاماژەسازی و
لێكدانەوەی مانا و زمان و گوتاردا لەیەكتر جیاوازن ،ئەمەش
وادەكات ناچار بم هەندێك جار لەسەر هەر یەكەیان هەندێك
هەڵوەستە بكەم ،بۆ نمونە لەسەر ئاستی گێڕانەوە ،گێڕانەوەی
زەمەن لەچیرۆكی (دوایەمین ناو)ی عەتا محەمەددا ،جیاوازترە
لەگێڕانەوەی زەمەن الی ئارامی كاكەی فەالح ،لەیەكەمیاندا
زەمەن بەرەو وشە دەچێت ،واتە بۆ بەر لەدرووستبوون ،كە
لەو چركەساتەدا گێڕانەوە ون دەبێت و خوڵقاندن جێگەی
دەگرێتەوە ،بەاڵم چیرۆكەكەی ئارامی كاكەی فەالح بۆ چەند
ئاستێكی زەمەنی دەمانگوازێتەوە ،لەئایندەوە بۆ ئێستا و پاشان
بۆ ڕاب��ردوو ،واتە شێوەیەك لەسیمۆلۆژیای گێڕانەوە هەیە،
دەكرێت لەهەموو ڕووەكانەوە نیشانەكان لێك بدەین بۆ ئەوەی
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ڕووداوەكان المان ڕوون ببنەوە ،ئەمە جگە لەوەی كارەكتەرەكان بەئارەزووی
خۆیان گەمە دەكەن ،یەكێك گەمە لەسەر سایكۆلۆژیەتی بەرامبەر دەكات،
ئەویتریان لەسەر خەونە بچووكەكانی ،سێیەم دەیەوێت بیسەلمێنێت كە ژیان
پێرفێكت نییە ،بەڵكو كەلێن زۆرن بتوانین ئاشكرای بكەین ،دواجار دەگەینە
ئەو بڕوایەی ئاشكراكردنی ئەو كەلێنانە چی بەمن دەبەخشێت؟! الی ڕامیار
دوو جۆر گێڕانەوە لەسەر ئاستی سایكۆلۆژی هەن ،كە هەردووكیان یەك
خولیایان هەیە ،ئەویش چۆنیەتی خۆدەربازكردنە لەچیرۆكەكان و خۆ ونكردنە
لەناو حەزەكاندا ،خۆ دزینەوە لەهەموو ڕسكانەی تووشی ژیانیان دەبێت،
یەكێك نەخۆش و یەكێك چارەسەركەر ،بەاڵم كامیان نەخۆشە و كامیان
چارەسەركەر؟ ئەوە خوێنەر خۆی دیاری دەكات ،نەك نووسەر لەبەرئەوەی
نووسەر ئاماژەكانی داوە نەك وردەكارییەكان ،هەروەها الی توانا گێڕانەوە
لەشێوەی دیاریكردنی رەوەندی ڕووداوەكانە لەڕێگەی كەسێكەوە چیرۆكی
من بۆ خۆم دەگێڕێتەوە ،كەئەم جۆرە لەگێڕانەوە ناچارم دەكات بەرەو ئەو
شوێنە بچم كە ئەو دەیەوێت ،ئەمە جگە لەوەی هێشتا كۆكردنەوەی ئاماژە
گێڕاوەكان لەناو جۆرێك لەگەمەی ڕستەسازیدا دیار نامێنن ،لەهەندێك باردا
چیرۆك وەك ڕیتم و شێوەی گێڕانەوە هەندێك لەتایبەتمەندییەكانی خۆی
لەدەست دەدات و دەبێتە گەمەیەكی زمانەوانی ،كە ئەم حاڵە الی عەتاش
بەرچاو دەكەوێت ،بەاڵم الی عەتا مەسەلەكە جیاوازترە لەوەی الی توانا
ئەمین هەیە ،ئەو بەر لەدروستبوون تەنها وشەی هەبووە ،كە ئەم چیرۆكە
بەپێی هەنگاوەكانی خولقاندن دەكەوێتە پێش زەمەنی دروستبوون ،كە
ئەمەش خۆبەخۆ گێڕانەوەی بەشێوەیەكی سیستەماتیك تێدا ونە یان هێشتا
زەمەنی گێڕانەوە سەریهەڵنەداوە ،واتە بەر لەزەمەنی خولقاندنە ،لێرەدا
كاتێك تەنها وشەت هەیە و هیچی تر ناكرێت گێڕانەوە خاوەنی ئەو ڕیتمە
بێت كە لەهەر دەقێكی تردا هەیە ،واتە گێڕانەوە لێرەدا تەنها بۆ دۆزینەوەیە،
نەك كتوپڕی یان بونیادنانی دەقێك لەسەر بنەمای شوێنكات.
گێڕانەوە لەالی توانا لەو ئاستەدا خۆی دەبینێتەوە كە دەق دەبێتە گەمەیەكی
زمانەوانی و دەیەوێت لەشاردنەوەی ڕستەكان ئاماژەیەكمان پێبدات لە گەمەی
چیرۆكنووسین بچێت ،كە ئەمەش هەندێكجار لەناو دەقدا ناتوانێت ئاماژە
و ئاماژەپێدراو بەشێوەیەكی تیوار دەربخات و خوێنەر لەبەردەم دەقێكدا
خۆی ببینێتەوە كەشیكردنەوەی ئاسان نەبێت ،كە ئەمەش كاریگەری لەسەر
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بونیاد دادەنێت.
زمان لەهەر چوار چیرۆكەكەدا هەڵگری كۆمەڵێك ئاستەنگی خۆیەتی كە
بوونیادی دەق نابێتە هۆكارێك بۆ لێكدانەوەی ڕووداو ،یان زمان دەبێتە
هۆكارێك بۆ گوزارشتكردن نەك وێناكردن ،بەتایبەتی لەچیرۆكەكانی عەتا
و ڕامیار ،هەمان حاڵەت جگە لەبەكارهێنانی ڕاناوی كارەكتەر ،چیرۆكەكەی
تواناش لەهەمان جوغزدایە ،بەاڵم ئەوەی جیاوازترە چیرۆكەكەی ئارامە كە
زمان لەو چیرۆكەدا لەسەر چەند ئاستێك دەردەكەوێت ،یەكێك لەئاستەكان
وێناكردنی ڕووداوەك��ان��ە ،هەروەها لەوێناكردنی كارەكتەرەكاندا زمان
ڕۆڵێكی باشی هەیە كە دەتوانین لەڕێگەی بەكارهێنانی زمانەوە بگەینە
تێگەیشتنی خودی كارەكتەرەكان و لێكدانەوەی ئەو خۆپەرستیەی هەر یەك
لەكارەكتەرەكان هەیەتی ،ئەگەرچی هەریەكەیان دەیەوێت خۆی بەپێرفێكت و
ئایدیایی وێنا بكات ،بەاڵم ئەم درۆیە زوو ئاشكرا دەبێت ،الی عەتا وشە جێگەی
زمان دەگرێتەوە كە دەیەوێت لەچیرۆكەكەیدا پێش ڕستە بنووسێتەوە ،واتە
ئەیەوێت لەوەسفدا ماتریال بدۆزێتەوە ،كە بەم تێڕوانینەی ئەمانباتەوە الی
بیركردنەوەی ئایدیالیستیانەی كە بەر لەبوون دنیا وشە بووە ،كە لەخودی
رەهاوە دەرچووە ،بەاڵم زمان الی ڕامیار هەواڵێكە بۆ دۆزینەوەی كارەكتەر
بەكاربهێنێت كە ئێمە لەڕێگەی بەكارهێنانی یەكەكانی زمانەوە لەخودی
كارەكتەرەكان دەگەین ،ئەمە جگە لەوەی ڕامیار لەلێكدانەوەی بۆ زمان
دەیەوێت وێنای ئەو شوێنەمان بۆ بكات كە كارەكتەرێك دەیەوێت لەنەستیدا
وێنەی بكێشێت و رەهەندی واقیعی پێببەخشێت ،بۆ نمونە ناونیشانی ماڵی
سەرۆك و ئەو شوێنەی داگیریكردووە ،الی توانا زمان لێكدانەوەیە بۆ حاڵەت
نەك ڕووداو ،كە ئەمەش لەناو دەقدا دەبێتە جۆرێك لە ناسیستەمیی یان
ڕیتمێكی جیاواز لەچیرۆك.
پێكهاتەكانی دەق لەم چیرۆكانەدا زۆر جار لەزمانی شیعر نزیك دەبنەوە،
هەندێكجار دەق وەك لێكدانەوەیەكی نەستی دێتە بەرچاو ،وەك چۆن ئەو
ڕیتمەی ئارام لەگێڕانەوەی ڕووداوەكاندا بەكاری دەهێنێت ،ڕاستە گێڕانەوە
لەوێدا خاوەنی ڕیتمێكی تایبەتە ،لەهەمانكاتدا خاوەنی پێكهاتەیەكی
شیعریانەیە ،كە ئەمە ئاسانكاری بۆ خوێنەر دەكات كە بتوانێت بەشێوەیەكی
ورد لەو دەقە تێبگات ،ئەو زمانە لەچیرۆكەكانی عەتا و توانادا باشتر
دەركەوێت ،لەبەرئەوەی ئەم دوو دەقە پشتیان بەگێڕانەوەی ڕاستەوخۆ
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نەبەستووە ،بەڵكو باس دەكەن یان شیكردنەوە بۆ لێكدانەوەی مەسەلەیەك
دەكەن كە لەوانەیە لەدەقێكی تردا یان لەشێوە مەتنێكی تردا جێگەی ببێتەوە،
ئەمەوێت لێرەدا كەمێك لەسەر ئەم دوو دەقە بوەستم ،كە ئەم جۆرە لەدەق
زیاتر لەو زمانە سیحرییە نزیكمان دەكاتەوە كە بەشێك لەئەدەبی التینی
داگیركردووە ،بەاڵم جیاوازییەكە لەوەدایە ئەمان نەیانتوانیوە لەو لۆكاڵیەتی
نووسین كە الی ئێمە هەیە خۆیان ڕزگار بكەن ،واتە تەكنیكەكان لەئاستێكی
دیاریكراودا بەكارهاتووە ،ئەمەش وادەكات وەك دەقێكی لۆكاڵی لێكدانەوەی
بۆ بكەین ،ئەگەر نا سوود وەرگرتن لەو تەكنیكە هۆكارێكی گرنگە بۆ
بەرهەمهێنانی دەقێك لەئاستێكی تردا ،كە هەم كارەكتەر هەم گێڕەرەوە
هەم پێكهاتەكانی تر بەرەو كتوپڕییەكی سەیر یان لێكدانەوە و تێڕامانێكی
ترمان دەبات كە بۆ ساتێك لەبەردەم حاڵەتێكی نائاسایی دەمانوەستێنێت،
ئەوەی لەم دوو چیرۆكەدا بەدیدەكرێت ئامادەیی ئەم كتوپڕیە لەئاستی
داواكراودا نییە ،بەمەش توخمەكانی تر ناتوانن ئەم الیەنە بەتەواوەتی پڕ
بكەنەوە ،بەاڵم كاتێك تەماشای دەقەكەی ئارام دەكەیت ،هەست دەكەیت
پێشتر چیرۆكێكی لەم بابەتەت خوێندووەتەوە یان پێیدا تێپەڕیوویت،
لەبەرئەوە لەهەندێك بڕگەدا ڕاتدەگرێت ،دواجار لەبەردەم هەڵوێستێكدا
ڕاتدەگرێت ،ئایا تۆ بوویتایە چیت دەكرد ،چیرۆكەكەت تەواو دەكرد تا
هەموو لەئابڕوچوونەكان بگەن ،یان دەستكاری زەرفەكەت نەدەكرد ،یان
ئەوەتا هەستت دەكرد پێویستە لەسەرت درۆیەك كەشف بكەیت ،یان دوای
كەشفكردن ئایا درۆ كۆتایی پێدێت؟ ئەم چیرۆكە هەڵگری چەندەها پرسیارە
كە پێویستە خوێنەر بەشێوەیەكی جیاواز بیر لەچەند چارەسەرێك بكاتەوە،
نەكا بگاتە ئەوەی نازانم چی بكەم.
ریتم لەچیرۆكەكاندا لەسەر چەند ئاستێك دەردەكەوێت ،ئەو چیرۆكانەی
پشت بەزمان و وشە دەبەستن هەندێكجار لەزمانی شیعر وەك پێشتر
ئاماژەمان پێدا نزیك دەبنەوە ،كە دەكرێت هاوشێوەی جۆرێك لەلیركیەت
بێت ،بەاڵم ئەو چیرۆكانەی گێڕانەوە لەسەر بنەمای وەرگر و ئاڕاستەكەر
دروست بووە لێرەدا ڕیتم بەپێی ڕووداوەك��ان بەرز و نزم دەبنەوە ،واتە
لێرەدا ڕیتم لەو رەوت��ە یەك ئاڕاستییە الدەدات و دەبێتە هۆكارێك بۆ
ئەوەی وەرگر لەیەك ئاست و پێگەدا نەتوانێت بوەستێت و لێكدانەوە بۆ
ئاماژە و ئاماژەپێدراوەكان بكات ،كەواتە ڕیتم لەسەر چەند بنەمایەك لەم
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چیرۆكانەدا بوونی هەیە و كالێك لەگەڵ هارمۆنیتیەی ڕستە دەكەن و جۆرێك
لەئاڵوگۆڕی میلۆدیانە دروست دەكات كە بۆ خودی وەرگر پێویستە ،بەاڵم
لەو دوو چیرۆكەی عەتا و توانادا ڕیتم ناكرێت بەهەمانشێوە لێكدانەوەی بۆ
بكرێت ،لەبەرئەوەی زمان لەوێدا لە نەستەوە نزیكە و نایەوێت وێناكان نیشان
بدات ،وەك ئەوەی پێشتر باسمان كرد كە زمان لێرەدا گێڕەرەوە نییە بەڵكو
ئاماژەیە بۆ حاڵەتی ناماتریالی ،كە ئەمەش بەتەواوەتی لەدەقەكەی عەتادا
بەدیار دەكەوێت ،بەشێوەیەك دەتوانین ڕیتم لەم چیرۆكەدا لەسروتێكی بەر
خەلیقەت دەچێت ،واتە لەسروتێكی پڕ دەربڕینی گۆرانی دەچێت ،لێرەوە
دەكرێت بڵێین ئەم چوار ئەزموونە لەهەموو ڕوویەكەوە لەیەكتر جیاوان
و خوێندنەوەی هەر چواریان پێكەوە كارێكی ئاسان نییە ،بەاڵم دەكرێت
لەهەمان ڕاستادا هەندێك لێكچوون لەگەڵ زۆرێك لەجیاوازی لەنێوانیاندا
بدۆزینەوە.
یەكێك لەخاڵە جیاكانی ئەم ئەزموونانە ئەوەیە هەر یەكەیان دەیەوێت شتێكمان
بۆ بگێڕێتەوە ،وەك چۆن ژیانی هیچ كەسێك لەویتر ناچێت بەهەمانشێوە
چیرۆكی هیچ كام لەنووسەرانەش لەویتر ناچێت ،ڕاستە هەرچواریان چیرۆك
دەنووسن ،بەاڵم هەریەكەیان بەشێك لەژیان و بوون دەگێڕنەوە كە ئەمەش
بۆ خۆی دەبێتە هۆكارێك بۆ ئەوەی لەناو یەك بازنەدا چیرۆكەكانمان
نەنووسینەوە ،جۆرێك لەگێڕانەوەمان نەبێت ،سار و بیركردنەوەكان جیاواز
بن ،ب��ەاڵم ئ��ەوەی گرنگە چێژوەرگرتن لەهەر ئەزموونێك جیاواز بێت،
لێرەدا دەق لەنووسەرەوە بۆ منی خوێنەر دەگوازرێتەوە و دەتوانم بەشێك
لەتێگەیشتنی خۆمیان بەسەردا زاڵ بكەم ،بەاڵم لەشوێنێكی تر و لەالی
وەرگرێكی تر مەسەلەكان دەگۆڕێت ،لێرەوەیە خوێنەر و خوێندنەوەی جیاواز
بۆ دەق دروست دەبێت ،وەك لەسەرەتاوە گوتم خوێندنەوەی چوار ئەزموون
كارێكی ئاسان نییە لەهەمانكاتدا خوێندنەوەكەش بێ كەموكورتی نابێت،
بەاڵم هیوادارم توانبێتم چەند سەرخەتێك لەبارەی ئەو چوار دەقەوە بدەم
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سەردەمی قەیسەر ئەلكسەندەری یەك  1825-1777و
براكەی نیكۆالی یەك  1803-1799دەگەڕێنەوە .كۆی
بەرهەمەكان لە مۆزەخانەی تریتیاكۆڤ لە مۆسكۆوە بۆ
پاریس گواسترابوونەوە.
بەرهەمی ڕۆمانتیزمە ڕووس��ەك��ان لە ئ��ەوروپ��ا هەتا
سەردەمی قەسەر میشێل ڕۆمانۆڤی یەك لە سەدەی
حەڤدەدا نەناسراو بوون ،ئەم ناسینەوەیەش لە ئازایەتیی
و بلیمەتی ئەوەوەیە .لەهەمانكاتدا وەك میراتگریی
سەدە ناوەڕاستەكانیشە .ئەم قوتابخانەیە بە دەستپێكی
س��ەدەی ڕووناكییەكان ستیلی بارۆكی ئەوروپی لە
خۆگرت و گەشەی بە خۆوە بینی هەتا بەشی یەكەمی
سەدەی نۆزدە و لەوەدوا «نیو كالسیزمی» لە خۆگرت.
ئیمپراتوریەتی نوێی ڕووسیا بە دامەزراندنی پایتەختە
نوێكەی سان پترسبۆرگ كە قەیسەر پێیری یەكەم
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لە ساڵی  1703بڕیاری لەسەردا ،دەستی پێكرد .لەگەڵ ئەم
دامەزرانەدا ،شازادە كاترینی دوو فەرمانی دروستكردنی پەیكەری
«لو كەڤالییە ئێغا» یاخود «شۆڕەسواری ئاسن» ،بە دەستی
هونەرمەند «فالكۆنیە» بەكرددا .ئەم پەیكەرە دواتر ئەندێشەی
شاعیری بەناوبانگی ڕووسی پۆشكینی هەژاند ،ناوبراو هەڵبەستێكی
درێژی بە هەمان ناونیشانەوە باڵوكردەوە و نووسەری فەڕەنسی
ناسراو «ئەلكسەندەر دیوما» لە سەردەمی دەسەاڵتی قەیسەر
ئەلكسەندەری یەك و بە تایبەتی لە كاتی شەڕە خوێناوییەكانی
ناپلیۆن لەگەڵ ڕووسیادا ،وەریگێڕایە سەر فەڕەنسی و بە بازنەی
ئەدەبیی فەڕەنسیی ئەو سەردەمەی ناساند.
دواتر لە سەردەمی نیكۆالی یەكەوە و هەتا ساڵی  1855كۆمەڵە
هونەرمەندێكی ڕووسی دەستپێشكەرییان لە نوێكردنەوەی جۆرە
هونەرییەكاندا كرد كە هەتا ئەو كاتە تەنها بۆ هونەری نێو هۆڵ
و ڕارەوەكانی مۆزەخانەی «كۆشكی زستان»دا تەرخانكرابوو.
ئەو كۆمەڵە هونەرمەندە ڕوانگە و بۆچوونی نوێیان سەبارەت بە
هونەر پێكهێنا و بەرهەمەكانیان بە رەوایی لە دەرگای ڕۆمانتیزمی
ڕووسیەوە هاتە نێو مێژووی هونەری جیهانەوە.
ئەگەر باسی سااڵنی نێوان  1820بۆ  1840بكەین ئەوە جیاوازییەكی
ئێجگار گەورەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە لە نێوان ڕۆمانتیزمی ڕووسەكان
و واڵتە ئەوروپییەكانی دی .هەرگیز ناتوانین ڕۆمانتیزمی فەڕەنسی
و ئیتاڵی و ئینگلیزی لە هەمان پلەی ڕۆمانتیزمی ڕووسیدا دابنێین.
چونكە ئەو واڵتانە بە ب��ەراورد لەگەڵ ڕۆمانتیزمی ڕووسەكان
ڕابردوویەكی زۆر دوور و درێژیان لە هونەر و ئەدەبدا هەبووە.
لەكاتێكدا بەرهەمی ڕووسەكان لە موزیك و هونەر و هەڵبەستدا
تەنها بۆ سەرەتای سەدەی هەژدە دەگەڕێتەوە و بە هاندانی «پێیری
مەزن» ئەم الیەنە گەشەی پێدرا.
528

دەبێ ئاماژە بەوەش بكەین كە هەتا سەردەمی سەدەی هەژدە
هونەر تەنها ئەوە بووە كە دەسەاڵتی پیاوە ئاینییەكانی كڵێسە
ڕێگایان پێدابوو ،هەر بۆیە هونەر لە قاڵبە ئاینییەكەیدا چەقی
گرتبوو و هونەرمەندی ئازاد و سەربەست و داهێنەر مایەی گفتوگۆ
نەبووە و نەزاندرابوو.
س��ەدەی ه��ەژدە وەرچەرخانێكی بە خ��ۆوە بینی ،هونەرمەندە
بیانییەكان بەرە بەرە دەگیشتنە ڕووسیا و هونەرمەندە ڕووسەكانیش
بەرهەمەكانی ئەوانیان كۆپی دەكردەوە و لەالی خۆشیانەوە ئەوانیش
ئیتر گەشتە بچووكەكانیان بەرەو واڵتە ئەوروپییەكان بە تایبەتی
فەڕەنسا و ئیتاڵیا و گەشتە گەورەكانیان بەرەو ڕۆژهەاڵت دەكرد،
ئەمەش وایكردبوو سوود لە هەموو بواری هونەر و ئەدەبی ئەو
واڵتانە وەربگرن .زۆر كەمی خایاند و ئەو نووسەر و هونەرمەندە
ڕووسانە بە ئەندازەیەك كە پسپۆڕانی هونەری سەرسام كرد،
شێوازی تایبەتی خۆیان دوور لە كاریگەریی ئەدەب و هونەری
ئەوروپی پێكهێنا و سەربەخۆیی خۆیان سەلماند.
بە بڕوای رەخنەگرانی ئەدەب ،یەكێك لەو نووسەرانە ،شاعیری
گەورەی ڕووسی پوشكینە كە بە یەكەم نووسەریشیان دادەنرێ ،تەنها
بەرهەمەكانی ئەو بە بەراورد لەگەڵ هەموو نووسەرە ئەوروپییەكانی
ئەو سەردەمە شوێن ڕێز و سەرسوڕمانە .وێڕای ئەوەی ساڵی 1820
قەیسەر ئەلكسەندەری یەك حوكمی دوورخستنەوەی پوشكین دەدا،
نووسەر لە ماوەی ئەو شەش ساڵەی لە تاراوگە گرنگترین بەرهەمە
ڕۆمانسییەكانی وەك «زیندانییەكەی قوقاس» دەنووسێتەوە.
بە باسی نووسەری ناوداریان گۆگۆل ،ئەوە ئەو نووسینانەمان
وەبیردێتەوە كە لە سەرەتای ساڵی  1830نووسیوێتی ،بێجگە لە
بەرهەمی ڕۆمانە شیعرییەكەی «رۆحە مردووەكان» بە بەراورد لەگەڵ
بەرهەمەكانی نووسەرانی فەڕەنسای ئەو سەردەمە «بەلزاك» و
529

«ستندال» تەواو شوێن سەرنجە ،چونكە ئەزموونی نووسینی ئەدەبی
لەالی بەلزاك و ستندال زۆر لە پێشتر بووە كەچی بەرهەمەكانی
گۆگۆل بە ماوەیەكی كەم بە هەموو جیهان ناسرا .نكۆڵی لەوە ناكرێ
كە هاتوچۆی نێوان واڵتان كاریگەریی زۆری لەسەر گەشەكردنی
هونەر هەبووە ،ئەمەش وایكرد بەرهەمی ڕۆمانتیزمە ڕووسەكانیش
ببێتە بەشێك لە میراتگەریی نێو نەتەوەیی.
لێرەوە دەپرسین ئایا ئەو هونەرمەند و نووسەرە ڕووسانە بە
ڕۆمانتیك دادەنرێن؟
بەڵی ،بەاڵم لەهەمانكاتدا ئەوان بە كالسیكیش لەقەڵەم دراون.
ڕوونە لەالی پسپۆڕانی ئەو بوارانە كە ڕۆمانتیزم لە هاودژی كالسیك
هاتۆتە كایەوە ،كەچی لە ڕووسیا ئەم الیەنە پشتگوێخراوە و
هەتا ڕادەیەكیش تێكەڵبووە ،چونكە لە الیەكەوە ئەو هونەرمەند
و نووسەرانە دەبوایە وەدووی ئەزموونی نوێی ڕۆمانتیزم بكەون،
لەالیەكی دیكەوە دەبوو ڕێز لە هەندێ یاسا و قاڵبە كالسیكەكان
بگرن .هەر ئەم دوو الیەنەشە تایبەتمەندی بە قوتابخانەی ئەدەب و
هونەری ڕووسی داوە و لە بەرهەمی ئەوروپییەكانی جیاكردۆتەوە.
هەر وەك باسمان كرد كە وێنەكێشانیش لە ڕووسیا بە چەشنی موزیك
و ئەدەب بە گەشتكردنی هونەرمەندەكان دەستیپێكرد .هونەرمەند
«كارل باڤلۆڤیتش بریۆلۆڤ» نموونەیەكە لەو هونەرمەندانە كە لە
ساڵی  1821و لە تەمەنی  21ساڵیدا لەالیەن كۆمەڵەی پشتگیریی
هونەرمەندان ن��اردرا بۆ ڕۆما و هەر لەوێ ساڵی  1830تابلۆی
«دوا ڕۆژی پۆمپێیەی» كێشا و تابلۆكە بووە مایەی نەمریی ئەو
هونەرمەندە كە لەو بارەوە وتراوە  »:تابلۆی «دوا ڕۆژی پۆمپێیە»
سەرەتای هونەری وێنەكێشانی ڕووسیە».
هونەرمەندێكی تری هەمان ماوە بەاڵم لە تۆماركردنێكی تەواو جیاواز
لە بریۆلۆڤ ،هونەرمەند «سیلڤیستر تاتشیدرین» كە بە یەكەم
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وێنەكێشی سروشتیشیان دادەن��رێ .هەستیاری ئەو هونەرمەندە
بەرامبەر بە جوانی ئاسمان و شیعریەتی وێرانە ،واتە پاشماوەی
شوێنەوار پلەیەكی ئیستاتیكی خستۆتە سەر بەرهەمەكانی.
لە تابلۆی «خەرمانەی مانگ لە ناپل» بە چاكیی رەشبینی و
رەنگدانەوەی خەواڵویی شوێنەكە تێبینی دەكرێ .دەپرسین ئەگەر
ئەمەش ڕۆمانتیكە؟ بەڵێ ،وەلێ بە فیلتەرێكی سروشتی كالسیكی
ڕووسیدا تێپەڕیوە.
جگە لە دوو تابلۆی دیكە كە یەكێكیان پۆشكینە بە فڵچەی
«ئوتكین» و گۆگۆل بە فڵچەی «مۆلەر» ،چەندین تابلۆی تریش
شوێن دەستی ئەو هونەرمەندە ڕۆمانتیكانەی ڕووسیا ڕوون دەكەنەوە.
تابلۆی «دوو خانمی ش��ازادە» بە دەستی بریۆلۆڤ كە رەنگی
ئاویی تێدا بەكارهێناوە و هەردوو خانمەكە بە شێوەی دانیشتنی
یەكێكیان و ڕاوستانی ئەوی تریان ،بە رەنگی جلوبەرگەكانیان و
پشت لە سروشتێكی هێمن ،نمونەیەكی ترە لە ئەزموونی ڕۆمانتیزمی
هونەرمەندە ڕووسەكان.
لە پۆرتریتی «ئیگۆر ئیڤراڤۆڤیتش» بە فڵچەی «كیپنیسكی»
ڕووناكی خراوەتە سەر دەموچاوی سەربازە الوەكە ،لە تەماشایەكی
خەواڵوودا رەنگەكان لە تۆنێكی كاڵ و هەتا ڕادەیەك بۆرباو نزیك لە
پێنووسی رەش ،رەهەندێكی تایبەتی بەم تابلۆیە داوە .هونەرمەند
تەنها بەو شێوەیە ستیلی خۆی وەك یەكێك لە ڕۆمانتیزمەكان
دەسەلمێنێ.
لەو تابلۆیانەی سروشتی ڕووسیمان بە شێوەیەكی ڕۆمانتیكی
بۆ دەخەنە بەرچاو تابلۆی «پەڕینەوە لە دینیپر» هونەرمەند
«ئیڤانۆڤ ئەنتۆن ئیڤانۆڤیتش» ،سێ كەسایەتی لە سەر بەلەمێك
كێشاوە ،یەكێكیان ئیڤانۆڤ خۆیەتی و یەكێكی تریان نووسەر
گۆگۆلە .لە ڕووبارێكی هێمن و لە ئێوارەیەكی هێمنتر ،رەنگەكان و
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كەسایەتییەكان لە ڕووبارەكەدا رەنگدەدەنەوە ،دوا تیشكی خۆرەتاو
هێڵێكی بەرەو ناخی ڕووبارەكە كێشاوە و وێنەیەكی پڕ خەون
لە پێناسەی شەوێكی تایبەتیدا ئامێز بۆ ڕۆمانتیكیەتی سەدەیەك
كردۆتەوە.
تابلۆیەكی گرنگی تری ئەم پێشەنگایە ،بە دەستی هونەرمەند
«ڤۆروبیێڤ» ،تابلۆی «هەورە تریشقە»یە ،لێرەدا هونەرمەند
ڕاپەڕینێكی دژ بە سروشت داهێناوە ،تێیدا هەورە تریشقەیەك بە
هێڵێكی سپی لە دارێكەوە تێپەڕیوە .ئەم یاری نێوان سێبەر و ڕووناكی
و تاریكییەكی زاڵ بە سەر سروشتدا نیشانەی ئاگاداركردنەوەی
مرۆڤە بەرامبەر بە مەترسی سروشت ،لەهەمانكاتدا بێ دەسەاڵتیی
مرۆڤیشە و سیمبۆلێكە بۆ كارەساتە جیهانییەكان.
لە هەردوو تابلۆی «دیمەنێكی ناوەوە» ،هونەرمەند «تیخوبرازۆڤ»
دیمەنی دوو خانمی كێشاوە لە نێو ماڵدا دانیشتوون ،ئەو دوو
وێنەیە بەڵگەنامەیەكە لە سەر ژیانی ئەریستوكراتە ڕووسەكانی ئەو
سەردەمە ،لەالیەكەوە هونەرمەند بایەخی بەالیەنی كەلوپەلی نێو
ژوورەكە داوە ،لەالیەكی تریشەوە وێنەیەكە بۆ داخراویی جیهانی
ئەریستوكراتەكان.
لە تابلۆی «سروشتی شارێك» لەودیو كاغەزێكی شەفافدا ،هونەرمەند
«تۆلیستوی فیۆدۆر بیترۆڤیتش» تابلۆیەكی بۆ هەڵخەڵەتانی چاو
كێشاوە ،دیمەنی شارێك لەودیو كاغەزێكی چرچ و لۆچەوە ،ڕاستی
و ئەندێشەی تێدا تێكەڵ كردووە ،ئەم تابلۆیە هەستی ئەوەمان لەال
دروست دەكات كە تابلۆكە تەواو نەبووە ،بەو جۆرە ڕۆمانتیكیەتی
كارەكە دەسەلمێنێ و پلەیەك دەخاتە سەر ئاستی داهێنانی.
گرنگیشە باسی «بۆڵشۆی» بكەین كە بە ڕۆحی ڕۆمانتیزمی ڕووسەكان
دادەنرێ ،شانۆی «بۆڵشۆی» بە واتای «شانۆی گەورە»یە ،لە
ساڵی  1825لە شوێن شانۆی پیترۆڤیسكی دام��ەزرا و بە هۆی
ئاگرەوە بە تەواویی لە ناوچووبوو .ئەم شاكارە وەرچەرخانێكی
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گەورەی لە مێژووی هونەری ڕووسیا دروستكرد« .بۆڵشۆی» لەو
ساتە وەختەوە بۆیە مەڵبەندی ئۆپێرا و هونەری كۆریگرافی و نمایشی
موزیك و دەیان شاكاری ئەدەبی ڕۆمانتیكەكانی لێ نمایشكرا.
پووختەی ئەم ماوەیە لە سەردەمی ڕۆمانتیزمی ڕووسەكان لە هونەردا
خۆی لە چەند بۆچوونێكدا كورت دەكاتەوە :سروشت لەالی ئەوان
بە ڕووناكییەكی زیوی داپۆشراوە و ئاسمانێكی تاریك باو ،وەلێ
شەوێك بە رەنگی سپی وێناكراوە .كاریگەریی گەشت و بەرهەمی
هونەریی و ئەدەبی واڵتانی ترەوە بەسەر ڕووسەكان و دواتریش
هی ئەمان بەسەر كلتووری ئەوانەوە .هەمە جۆریی بەرهەمەكان
لەو سەردەمەدا بایەخێكی زۆری خستۆتە سەر جۆری هەڵبژاردنی
بابەتەكان تا فۆڕم و ناوەڕۆكێكی تایبەتی بەخۆی داوە .ئەمانە
هەمووی فڵچەی ئەو هونەرمەندانە كێشاوێتی و پەڕی ئەو نووسەرانە
دایڕشتۆتەوە كە لە ناخی ڕۆمانتیزمەوە بەهرەیان سەریهەڵدابوو.
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بهرزهخ و پێچهکانی پاکبوونهوه
بهیان سهلمان

گهشتێکی سهیر ه
له پانتاییهکی نێوان بهههشت و دۆزخدا
بازنه بازنه سهردهکهوتم و دهگهڕام
بۆ خاکێک دهگهرام
خشتهکانی کهسی پیرۆز نهبن
و نه «میتێک» ڕابهریان بێ
ئا له وێدا ،واتا بهرههم دێ و
بهری ڕووباری سهحهرێک بهردهبێ
ئهو کاته
وشهیهکیش لهو قوژبنی کهونهدا لهدایک دهبێ و
له باخچهیهکی زستانیش شهو دهکاتهوه
من چاوهڕوانی شهو ناکهم تا
به ئهزموونی خێڵ ڕۆژکهمهوه ،نه
پهیمانی یهقین لهگهڵ پهڕهی پیرۆزدا دهبستم
کهس لهوێ ههڵه نیه ،نه کهسیش یاخیی
نه کهس مردوو و نه کهسیش زیندوو
ئهوێ پانتاییهکی ڕههایه
پڕسیاری ئیبلیسهکان به ڕێوهی دهبهن
ههر دهبێ بۆشی بڕۆین
چاوی ڕۆح بکهنهوه و بڕوانن ئهوێ کوێیه!؟
دهشت و دهڤهری بههانهن و
له ئێمه وه ڕسن ،ئێمهش ههمیشه وهڕسین
کێیه ئهو ڕهچهڵهکهی...
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له خواوهندێکهوه دادهبهزێ
بۆ جاریکیش فهرمانهکانی دهگهێنێ؟!
تۆ هیچ ناڵێی و وهک من دهگهڕێی
بۆ شهپۆلێک خۆی له ڕۆح بدات و
به یهکجار پاکیکاتهوه
تۆ و من
بۆ خواوهندێک دهگهڕێن
ئاسنگهر نهبێ ،شیرهکانی
له قینی ڕۆح تیژنهکاتهوه
لهبیرتان نهچێ ئێمه
سهردهکهوین و ڕێگای
دابهزین چیتر نیه



من و شاعیر وێنهیهکی فاوستین
وێرای جوانی بهدوی شتێکدا وێڵین
نه خۆشی دهبهینهوه ،نه ڕۆحیش دهکڕینهوه
له کۆتاییشدا ههردووکمان
له یهک کاسه دهتوێینهوه
من جۆگهلهیهکیشم
له ڕۆحی شاعیرێکهوه ههڵدهقوڵێم و
به بهرزهخدا تێدهپهڕم ،ئهوجا
له ناخی دۆزخ دهگیرسێمهوه
بهههشتیشم ههر ناوێ
من و هاوڕێ شاعیرهکهم
له دهربهندێکی دڕکاوی و
پڕ له ئاخ به ڕێ کهوتین تا
دواجار له ئاوی پاکبوونهوه بخوێنهوه و
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دیسان توی ههتاو بڕوێنینهوه
ئهوێ چاوی ئاسمانه و دهرگاکانی
بهسهر چاوی ههستمدا داخستووه
بڕوا بهو پاڕانهوانه ناکات ،پشتیش
به ههڵبهستی شاعیرێک نابهستێ
چ خاکێکی نهخۆشه ئهوێ و
چاوهڕوانی تۆفانێکه تا دیسا ن
له سفرهوه دهستپێکهینهوه
من و شاعیری هاوڕێم دهگهڕاین
پاش دۆڕانی ههموو شتێ ههر دهگهڕاین
بۆ ئهو سنوورانهی کهشتیهک بهڕێ دهکهن
تا بگهینهوه لێواری حهق
دیسان دهگه شتینهوه ڕووباری پاکبوونهوه
ئهوێ بهرزخه و ئێڕه بهرێکی تاریکی بههه شت
ههر کۆتایی دوامان دهکهوێ
نه بهری دهریا ،نه سنووری هیچ ،دیاره
نه دهنگ ،نه گۆڕانی و نه شادی
ئێره کهناری فرمێسکه و تهنها
رووبارێک ئاوی لێدهخواتهوه
من و هاوڕێ ناسکهکهم
بۆ ئهوهی بگهینهوه ئهوسهری بهرزهخ
تاقه دهرگای باوهڕمان شکاند
گۆڕی ههموو ههڵهکانمان ههڵدایهوه
تا جهسته بدۆزینهوه و ئهم جارهش
بۆ گۆڕی ژیانی بهرینهوه
ئای هاوڕێکهم!
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چهند وشکبوو ئهو ڕووباره پیرۆزه
وشهی لهسهر لێوم ڕهق دهکرد و
ههرچی وێنهبوو له ڕۆحمدا دهیسڕیهوه
گۆناه و پاکبوونهو ه
شوێنهواری پهنجهیهکی بێ نینۆکن
چیتر ئاماژهی پێناکرێ
نه تامی دۆشاوی پێ دهکرێ
من و هاوڕێ شاعیرهکهم
جارێکی دی کهوتینهوه ڕێ
به شوێن وشهیهکهدا گهڕاین
پشتمان به ههموو ساته خۆشهکان بهست
نه وشه ،نه شیرینی،
نه تارمایی خهونێکشمان بهدی نهکرد
پاش شهڕه خوێناویهکانی دڵمان
بێ وچان دهچووینهوه سهر ڕێگای هزر
بهردمان دهگرتهوه شار و دیسان
گۆڕی نامهکانمان ههڵدهدایهو ه
ئهوجا ڕێگای شێتیمان دهگرتهوه بهر
لهگهڵ شاعیری هاوڕێم
پێمان له بازنهی ئهو کهنارانه گیردهکرد
 و دهپسان
خۆمان لهههرچی ئاو ههیه دهدا و
مهلهمان نه ئه زانی
دهمانویست بگهینه ئهوپهڕی پردێک و
دهڕوخا
به نێو مهیتی وشهکاندا دهڕۆیشتین
ئهوجا چنگمان له ڕهگی هیوا دهگرت
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ههر ئهو ساته
 چاوم به ئهستێرهیهک پۆشی
کهچی مانگ پشتی تێکردم
هاوڕێ شاعیرهکهم و من
دوور له خاکی دایک
پارچه شیعرێکی سهوزین
رهبهنێکی سرووشتین و خۆر دهپارێزین
تهنها لهو پانتاییهدا ،خوا لێمان دهگهڕێ
به ههوهسی خۆمان بیرکهینهوه
ههر لهوێ به خۆمان بگهینهوه
ئهوێ دهشتێکی ونه و
شاعیریش ههر لهوێ خۆی دهدۆزیتهوه
هاوڕێم
چاو بنووقێنه و سهرکهوه
دڵنیایی له هیچ کوێيهک نیه
گومانیش پهڵهیهکی کوێره و
به دوی ڕووناکیدا وێڵه
تۆ شاعیری و
ئهوێش دهشتێکی قوربانیه
ئهمهش ههڵهیهکی ڕاستی خهیاڵه که
له خوارهوه بهرهو سهرهوه دهجووڵێ و
له کۆتاییهوه دهست پێدهکات
تۆ چهقۆی ئهو «زیکرانهت» لهبیرچوو که
حاڵی پێدهکردی و له پهنای ئیشقدا
ههر بڕوات به تاریکی مرۆڤ دهکرد؟
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تۆی شاعیر
نه له خواروی کهسهوهی ،نه له سهروو
نه له باشترین مرۆڤهوه پهیدابووی و
نه له خراپترین بوونهوهرهوه هاتووی
تۆ له مردن نهرمتری و له ژیان ڕهقتر
ههڵبهستهکانم به دیواری تۆ دهشکێن
هیند به حهسرهتهوه ڕهقی
ژیانیش دهستبهردارت دهبێ
دوی ههنگاوی شوپۆلهکانم کهوه و وهره
له بازنهکانی بهرزخهوه سهرکهوه
ئهوێ پاکبوونهوهی لێ نیه
ئێرهش به گهشیی پیرت دهکات
له ههردووالش لێبوردون نیه
تۆی هاوڕێ
تامی میوهیهک دهکهی ک ه
به کرمی ئادهمیزاد بهنه
دهرگای وهرزێک دهکهیتهوه که
به ڕوونی نابینێ
ههند نزیکه و ههر هیچ نابینێ
تۆش...
توینیته و ڕووبار نابینی
سهرماته و خۆر نادۆزیتهوه
وهره ...و
قاچت له قووڕی ئهو ملمالنێیه دهرکه
پهندێک له ڕۆحی ئاگرهوه وهرگره
و ...وهره
دهست بهرداریی ئهو پهتا ڕهشهبه
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ئهو ههموو مهراقه ڕیسواکه و
به بازنهکاندا سهرکهوه
ئهگهر ئهوێ بههه شتیش بێ
ههر پاکبوونهوهی لێ نیه
دهنگی تۆ
جاڕی قوژبنێکی بهرزهخه و
بهتهمای ڕهوانیی مهبه
بڕۆ...
لهو پێچی حهسرهتانه مهوهست ه
پێم گووتی...
پاکبوونهوه لهوێ نیه
فیردهوسی ئیشقیش دووره
سهرکهوه بهرهو جوغزی بهندهرێک
که گوێت له دهنگی پێغهمبهرێک بوو
بڕۆ ،مهوسته ،ئهوێ سهرهتایی کۆتاییه
حهیا له غهمی مرۆڤدا دێته شهرم و
دڕندهکانیش دهبنه باڵندهیهک و تاردهبن
هیواش بهرهو دۆزخ دهپهڕێتهوه
ئا لێرهدا
کهس پاڵه پهستۆ ناکات،
نهکهسیش بیر له یاخیبوون دهکاتهوه
ههموو له باوهشی یهکداین و
ههمووش تاق و تهنیا
لهوانهیه شاعیرێک بمێنێتهوه و
باسی دوا گهشتی زستانی بگێڕیتهوه
ئهوسا سهر له نوێ
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ئهگهر تاریکیی بهرهنگارمان نهبۆیهو ه
ئهوه وانهکانی وشه دهسپێکهینهوه
لێرهدا گهشتهکهمان کۆتایی پێدێ و
بهتهواوی دهرگای دۆزهخ دهبهینهوه

                                                            پاریس 2011

بهیان سهلمان
ماجستێر ل ه ئهدهبی فهرهنسی و ئهدهبی هاوچهرخ
باڵوکراوهکانی:
رۆمانی ‹›بوراق›› ب ه زمانی عهرهبی
رۆمانی ژیان نامهی ڕهو››تلك الغیم ه الساکنـه‹› به عهرهبی
دیوانی شیعر به عهرهبی ‹›انا کما فی حکایات الجنیه‹›
وهرگێڕانی ڕۆمانی سهلیم بهرهکات ل ه عهرهبیهوه بۆ فهرهنسی››کهوف هایدراهوداهوس››
دوو بابهتی کوردی تهواوبوون ه و بۆ چاپکردن ئامادهی دهکهم:
رۆمانێک
یهکهم دیوانی شیعر
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فایەق بێکەس
ئەگەڕێتەوە بەر دەرکی سەر!
شێرکۆ بێکەس

دە ساڵ جارێ
بەر لە نەورۆز
باوکە مۆڵەتی دووسێ ڕۆژ
لەخوای گەورە وەرئەگرێت و
ئەگەڕێتەوە بۆ ماڵێ!
بۆنی باوکم وەکو بۆنی
خۆشی مۆرد و
بۆنی نێرگز
دوور دوور ئەڕوا
بۆیە ئیتر
وەختێ زانیمان وا ئەگا
هەموو ئەچینە بەردەرگا
دایکم پۆشاکە کوردییەکەی
  لەبەر ئەکا
بەاڵم شەرم و سەرپۆشەکەی
لە ژوورەوە فڕێئەدا
هەموو ئەچینە بەردەرگا
خوشکەکانم وەکو ئەستێرەی سەوز و سوور
بەناو یەکدا دێن و دەچن و
ئەیکەن بە گۆرانی و سەما.
لە سیلەی کۆاڵنیشەوە
وەختێ باوکم دەرئەکەوێ
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چاومان لێیە
قاتێکی سپی لەبەردا و
هەاڵڵەیەک بەدەستییەوە و
چەند بولبولێ لەسەر شانی
نیشتوونەتەوە و
شان بەشانیش ئەرخەوانێ
لەگەڵیایە و ورد ورد ئەڕوا
باوکم ئەگاتە بەر دەرگا
لە خۆشیاندا
دایکم «هەل هەلە» لێئەدا
هەل هەلەکان زۆر درێژن و
تیایاندایە تا ئەوپەڕی
گەڕەک ئەڕوا
دایکم لە ڕەشەڕێحانەی
ناو حەوشەکەی خۆمان
سێ چوار پەلكی پێشکەشئەکا.
ئێمەیش بە ماچ و بابەگیان
بەتریقە و بە قریوە دایئەپۆشین.
لە پاش تۆزێ
بە بولبول و ئەرخەوان و
بەهەل هەلە و بەشیعرەوە
هەموو ئەچینە ژوورەوە.
باوکم لەسەر کورسییەکەی جارانی
دائەنیشێ
لە پشت سەریەوە ئەرخەوان
وەکو بوبێ بە پاسەوان
ڕائەوەستێ.
دایکم ڕووی تێئەکا و ئەڵێ:
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 فایەقەفەندی! الوازبووی  زۆر الوازبووی!
وەکو توابیتەوە وایە!
باوکم ئاو ئەزێتە چاوی و
لە دواییدا بە گوڵێکی دارئەرخەوان
  چاوی ئەسڕێ و
   ئینجا ئەڵێ:
 بۆ مەراقی کورد ئەهێڵێ؟!شەفیق! لەوێش خەمی ئێوە
وەکو سەیوان لەگەڵمایە
شەفیق! لەوێش
لەمەملەکەتی خودایشدا
ئەم کوردستانە تەنیایە!
ئەو شەوانە ،دوو قوربانیی
  زۆر گەنج و قۆز
  بوونە هاوسێم
لە نووکەوە ،لە حەڤدەی دووی گواڵڵەوە
چی ڕویدابوو ،هەمویان بۆ گێڕامەوە!
شەفیق! من هەر بەناو لەوێم
بەاڵم بەجەوهەر و بەڕوح ..بە دەنگ
عەشق و شیعر و خەیااڵتم
وا لەبەر دەرکی سەرایە!.
باوکم تۆزێ بێدەنگ ئەبێ
  لە دواییدا
داوای قەڵەم و کاغەز و الستیکی خەت کوژانەوە و
قەڵەم دادانمان لێئەکا
ئەسا ئیتر
من هەڵئەسم
ئەوەی داوایکرد ئەیهێنم
  دایکم ئەڵێ:
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 فایەقە فەندی! بۆ ئێستاششيعر ئەنووسێ؟!
  باوکە ئەڵێ
 ئەی چۆن شەفیق؟! بۆ نازانیلەوە دنیاش
خودایش بەبێ شیعر ناژی؟!
باوکم دەست ئەکا بە نووسین
ناو بەناوێ دارئەرخەوان
شتێکی بیر ئەخاتەوە.
هەر ئەنووسێت و ئەنووسێ
چوار پێنج پەڕە تەواو ئەکا
لە دواییدا قەدیان ئەکا و
ئەیانخاتە بەر باخەڵی.
لە پڕێکدا باوکم هەڵئەسێت سەرپێیان
  دایکم ئەڵێ:
 ئەوە بۆ کوێ؟! فایەقەفەندی!ئەوەندە نابێ گەیشتی
  ئاخر بۆ کوێ؟
 شەفیق! ئەڕۆم! ئەبێ بڕۆم.بۆ بەر سەرای جارانی خۆم
بۆ ناو ئاپۆرەی ئازادی.
دوای هەشتا ساڵ
دیسانەوە «وەتەن»ە کەم
شیعرێکی تازەی پێنووسیم!
ئاخر شەفیق!
ئەو بەر سەرای ئازادییە
بێ «فایەق بێکەس» چۆن ئەبێ؟
ئەبێ بڕۆم..
شیعرەکەی خۆم بخوێنمەوە.
شەفیق! تۆیش ئەبێ بێی

546

لە بیرت چوو؟!
«مەلیش بەباڵێک نافڕێ!»
ئەبێ بڕۆین ..هەموو بڕۆین
بە منداڵ و بە پەپوولە و
بە شیعرەوە
هەر ئا ئێستا
   بۆ بەر سەرا!.

                                                    نیسانی 2011
                                                       سلێمانی
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رامانهکانی ئاگرپهرستێک
ئهحمهدی مهال
ئاگرپهرستێکی مهدهۆشبووم
له پهرستگاکانی سهردهشت،
مێزهرکهم تهنها خوناو و
پژدێنهکهم ئااڵبووه جوانیی.
ئاگرپهرستێک بووم
له ههیوانهکانی پهنگر
دڵی خۆم بهوه دهدایهوه
باوباپیرانم توێشویان
گزنگ و
له جیاتی بازوو
پهڕوباڵیان لێ دهڕوا.
شهوان ههردوو لهپم
تێر ڕووناکی دهبوون
دڵۆپ دلۆپ تاریکیی
میهرهبان
دهڕژانه بیلبیلهکانمهوه.
جهژنان
خۆم به سوتماکه هێورهکان
سواغ دهدا
لهبهرم دهڕۆیشت
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خهت و ختوور ه
دهرژانه بیرهکهی برایمهوه.
ئاگرپهرستم
له سهر ئهم سهکۆیانه
لیمۆ و شهمامهکان
به سهر لبادی ئهبهدییهتدا
غل دهکهمهوه...
رۆندکی مۆمێکم
یا پزیسکێ
سێبهرهکان دهلهرێنمهوه
تارمایی له بهر پێم له دایک دهبێ...
دوا خهونهکانم
به سهر تهنافی مااڵن ههڵواسی
مێروولهگڕێ
هێڵهکانی ئاسۆی شهق دهکرد.
شهههوهتی گڕ
له نێرگزهوه تا بههه شت
موژدانهی دهبهخشییهوه
ههموو ڕچهکان به بێ ئامان
دهگهیشتنهوه ناولهپم...
عهبا شینهکهی ئاسمانم
دایه سهرشان و
به بیابانه سهرابییهکاندا
ئاوا بووم.
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ئهستێرهیهک ههڵهات
لم کهوته گۆرانی
دروودێک به ژێر زمانما
ژیلهموو
دونیایهک داگیرسا.
گهڕامهو ه
نێو سرووتهکانی سهرهتا
مێزهرم خووناو
پژدێنهکهم ئااڵبووه جوانی.
دهگریام و هۆن هۆن
شیعر
به بااڵیی جهستهم دا
دادهباری...
                                                          2011
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ئاوێزانبوون
رهفیق سابیر
تۆ دهزانیت ئێمه له کوێين؟
چهند دوور چوین و
بهرهو کوێ باڵمان گرتووه؟
تۆ دهزانیت ئهشق تا کوێ
ئێمهی لهگهڵ خۆی بردووه؟
ئێمه ڕۆحمان بهیهکتری سپاردووه.



قهت ناپرسم له کوێ بوویت و
بۆ کوێ دهچیت
له ههر جێ بیت
ئاساییه
چهند لێم دوور بیت
ههر نزیکیت
دووری چییه؟

گهر به جهسته الی من نهبیت
الی ههر کهس بیت
گرنگ نییه
ههر تۆ شاد بیت بهرگه دهگرم
جهسته چییه!
ئێمه ڕۆحمان تا ههتای ه
ئاوێزانی یهکترییه.
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من كهس نیم ئهگهر تۆ یهكێكی ب ه منیش بڵی كێم
ڕامیار مهحمود
ئازیزهكهم گریمانی ڕۆژێكی خۆش بكه
دونیا زۆر بهرهو خراپی دهچێت
من كهس نیم ئهگهر تۆ یهكێكی به منیش بڵێ كێم
دڵم خۆشی نازانێت چی ئهوێت
ئازارهكانم نابهڵهدی كردووم
گریمانی ژیان بكه وهك خۆی چۆنه
بهاڵم من كهس نیم
ههتا زیاتر بنوسم زیاتر له خۆم ون ئهبم
ههست ئهكهم بهردهوام بهجێ ئهمێنم
ئهو ههسته ناخۆشه چییه ههست ئهكهیت جیهان له دهرهوهی
تۆیه
ئایا به ڕاست تۆ له دهرهوهی جیهانیت
ئهگهر هیوایهكی بچوكیش ههبێت
ئهتوانم منیش بێمه ڕیزهوه
ئینسان ئهگهر به تهنها عهقڵ بوایه
ئیشهكه ئاسان تر ئهبوو
ئێستا ژیانم خۆشه ئهگهر وازم لێبێنن
نازانم ئهم دهردو ئازاره بۆ بهرۆكم بهرنادات
ئهو پاساوانهی مرۆڤ بۆ كۆیله بوون ههیهتی زۆر الوازه
ههموو مرۆڤێك چهند خولهكێك پێش مردن ئهڵێت:
ئاخ بۆ به شوێن ئازادییهوه نهبووم
من وهك ههموو كهسێك ڕۆژێك له ڕۆژان ئهمرم
بهاڵم ههموو كهس ئهو ژیانه ناژی كه خۆی ههڵیبژاردووه(سوپاس
بۆ سارتهر)
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ئێستا خهریكه بێزار ئهبم
له نوسینهوهی ئهو شتانهی بهجێیان هێشتووم
چونكه بروام بهوه نییه نوسین مرۆڤ له به جێمان ڕزگار بكات
ژیان كهڵكی ئهوهی نییه بیری لێ بكهیتهوه
تهنها ئهتوانی بیكهیت
ئهگهر ژیان درۆ نهبوایه
ئهمردین له پێكهنینا
خوایه گیان ئهوهنده بیزارم خهریكه
گوو له دهم و قنگمهوه دێتهوه دهرهوه
حهز ئهكهم لهسهر ههندێك شت ڕێك كهوین
من شهو دهرنگ ئهنووم
بهاڵم ڕاستیهكهی ئهوهیه كه بیدارم و به زهحمهت خهوم لێ ئهكهوێت
من كۆمهڵێك شتی خۆم ههی ه
بهاڵم له ڕاستیدا من شتم نیيه ،تهنها خۆمم ههیه
ئادهمهكان ئهبینم به كۆمهڵ سێو ئهخۆن و
له بهردهركی سهراوه بهرد ئههاون بۆ بهههشتی درۆ
به من بێت حهز ئهكهم جیهان ههمووی بڕوخێت
با سهما به خۆڵهمێشهكهی بكات
ههموو ڕاكهین له ژیان بههۆی خهریكبونمان پێوهی
گریمان ڕۆژێك شادمان ئهبین
ههموومان دڵمان ئهبێت به درواسێی یهكتر
بهاڵم ژیان نابێت گریمان بكرێت
بهڵكوو ئهبێت بكرێت.

                                                 نیسانی 2011
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ی پیری
كۆالنهكان 
عهبدولموتهڵیب عهبدوڵاڵ
«پیری دهریا»
ی دهریا   
لهبهر ئاوێن هی پیر 
باران پرچی كردهوه
ئاو به لهنجهیهك كه دڵ دهبا
ك ه چاو مهست دهكا
كۆاڵن كۆاڵن
ی ماسییهكان دهگرێ
دهست 
ل ه ژێر تاشه بهردێكدا ماچ ب ه ماچهوه دهكهن
ژیان به ژیان
زهوی دهخهن ه سهمایهكی شین
ئاسمان دهخهن ه سهمایهكی شین
كۆاڵن كۆاڵن
ی ماسییهكان بكهو
سهیر 
دهریا بگۆڕهوه به با
«پیری با»
ی با
لهبهر ئاوێن هی پیر 
ی خۆت
بهر لهوهی دنیا بخهیته دهرهوه 
بهر لهوهی تهوقه لهگهڵ شهو بكهیت
ی خهیاڵدا بڕۆ
به سپێده 
ی سهفهر
بزهیهك ههڵده ب ه تام 
گوڵهكانی ئاو له ئامێز گره
557

كۆاڵن كۆاڵن
ی باران كهو
سهیر 
ئهو ساتانه یادكهوه ك ه «با» و «با» جێما
ی شهپۆل شهپۆل سهرما دهیبردی
ئهو ساتان ه 
ی سپی
ئهو ساتانه بهكراسێك 
شهڕت به ههتاو دهفرۆشت
ی دڵت ل ه دڵۆپێك ڕاست بكهیتهوه
وهك ئهوه 
كۆاڵن كۆاڵن
ی «با» بكه و
سهیر 
بڵێ ژیان پێشبڕكێیه كات دهیچنێ
ی بڵێ
یان بهیهكجار 
ئهگهر خهیاڵ نهبێت
ێ مرۆڤ
ههڵدهوهر 
ی ژیان بكهو
سهیری ئاوێنهكان 
ێ
تهنیایی دڵۆپ ه ئاو 
ك ه حهزی كهوتن ل ه ئاسمان شۆڕ دهكاتهوه
ی زهوی به با دهكا
كه پهیام 
به باخێك بچوێنه كه پڕه له سپێده
ب ه دڵێك كه پڕه ل ه خهون
كۆاڵن كۆاڵن
تهنیایی دڵۆپ ه ئاوێ
ل ه خهمی بهفر ڕاستكهوه.
«پیری بهفر»
لهبهر ئاوێن هی پیری بهفر
ی سپی بیرم دهكردهوه
سپ 
وهك ئهوهی تهمهنم درێژكرنهوهی سپێده بێ
وهك ئهوهی بهفر به دزییهوه
السایی تهنیایم بكاتهوه
له تریق هی پێكهنیم دا
558

ل ه دڵی خۆم گوتم ئهمڕۆ زۆر نووستم
شهو پێنازانێ
ل ه دڵی خۆم گوتم
وهك بهفر ل ه شهو ڕاست دهبمهوه
كۆاڵن كۆاڵن
خۆم به باوهدهكهم
خۆم به ژیانهوهدهكهم
دهچمهوه بهردهم ئاوێنهكانی دهریا
باران له ئاو درێژ دهكهمهوه
تا قڵپ هی پێكهنین.
                                                     ههولێر
                                           تشرینی یهكهمی 2009
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باران لهپێچی خهمێكی گوندییانهدا
یاسین عومەر ئیبراهیم
تهنها ،وهكو باران
تهنها ،وهكو نهورهس
تهنها ،وهكو گوڵ.
نه پشتێك شك دهبهم نه پهنا
دهبارێم بهسهر زهمهنێكی لنگهوقوچا
دهبارێم بهسهر خاكێكی بهیاری بێ پرسیار
بێ عهشق
بێ میوه..
دهبارێم بهسهر خۆما
دهبارێم بهسهر دنیادا
دهبارێم بهسهر نیشتیمانا..
دهبارێم و وندهبم
ئیتر بۆ ههتاههتایه نابارێم
وشك دهكهم
چاوهڕێم باران بهسهرما ببارێت
ئهوهتا بارانه نم نم و تاوتاو
خوڕهی سۆزێكی پڕ له گریانم لێدێت
باران ه و ههستاوه الفاو
پڕم ل ه ورشهی ئهسرینێك بۆ پووچی زیندهگی
بارانه و له دهالقهی ههورێكهوه ههتاو
561

دهركهوتووه و
منیش دهبمهوه به ئاو
دهبمهوه ب ه شهتاو.
بارانهو
دهچینهوه ناو پیاسهی شهپۆل ه خهوتووهكانی باران
بهسهر شهقامه بهرز و نزمهكانی شاردا
تا مهدهد ههی ه سهیری بێهودهیی دهكهین
تا ئاسۆ چاومان قبوڵ دهكات گاڵته به هیوا دهكهین
قهشمهری ب ه خۆمانو
ب ه ڕۆژنام ه و به تیڤی و
به ئهسڵ و به فهسڵی خۆمان دهكهین،
بارانه و ئێمه وهرزی ههڕاجی خۆمان دهگوزهرێنین
ههڕاجی دڵمان كه لهسهر دهسهسڕی سینهمان دامانناوه
ههڕاجی ڕۆحمان كه ل ه الشهماندا قوت دانیشتووه
ههڕاجی چاومان كهلهسهر تهختی ناوچاومان بۆ جوانی دهڕوانێت.
ئێمه وهرزی گهڕهالوژهی بیركردنهوه و
ساردی مامهڵهی بازاڕ و
فرتوفێڵی ئهم نووسینانه دهژین.
كێ دهزانێت ب ه ڕاستی ئێمه چ وهرزێك دهژین؟
كهس نازانێت
چ قۆناغێك ئێمهی له خۆیدا نیشتهجێكردووه!
مهردوومێك نییه پێمان بڵێت ئێمه ل ه چ زهمهنێكداین
خۆشمان له خۆمان ناپرسین
خۆشمان به تهنگ ئازاری ئهم جهستهیهوه نیین
كه ل ه تاو قورسبوونی ڕۆحمان دهزریكێنێ
خۆشمان نه خواردنێك دروستدهكهین
562

نه كتێبێك دهخوێنینهوه
نه خانوویهك تێكدهدهین
نه بیرێك ل ه خوشكهكانمان دهكهینهوه،
كێ دهزانێت ئێمه بهسهر پشتی ئهسپی چ ههرێمێكهوه غار دهدهین؟
باران ه و گهڕهك پڕه ل ه دڵۆپی منداڵیی
پڕه له قهتره ئاوییهكانی خهیاڵ
پڕه له ئهوان ،خاڵییه له ئێمه
تژییه ل ه مناڵ،
منااڵنێك
ئهنفالـی جهستهمان به ئهفسانه و
ژههراوییبوونی چاومان ب ه حهكایهت و
پرسیاره كوشندهكانی ناو ئهپارتمانه داپڵۆسێنهرهكان وهك فشهیهكی مهعقول
ڕوخساره هێشتا گهنجهكانی ئێمهش به غهریبه دادهنێن،
كۆاڵن پڕه ل ه منااڵنی بهناز گهوره بوو
منااڵنێك كه ئێمه سیابهختی گهورهیی خۆمانی پێدهپێوین
پڕه ل ه منااڵنێك تێكهڵ ل ه ڕهگهزی ئهفسانه و
ل ه ڕهگهزی مێ
ل ه ڕهگهزی ڕۆمان و
ل ه ڕهگهزی نێر
هێنده بێ گرێوگۆڵ قاله قومبهله دهكهن
خهریك ه ئاگری ئارهزووی عهشقێك
ل ه سهر و
له گیان و
ل ه جهستهم بهرببێت.
ئیتر باران خۆشناكاتهوه
دایكم دڵهخورپهیهتی تهڕ نهبم
من تهڕبووم
باران منی له ههموو گوزهشتهیهك شتۆتهوه
563

حهیرانم
له ههوهسی ئێمه بۆ بهرزتر فڕین و
ئهو ههموو ئارهزووهی باران بۆ ڕۆچوون
حهیرانم
له خێرایی خۆكوتانی باران بۆ پیاسهی شهقامه تهسكهكانی شار و
ێ سنووری ئێمهش بۆ پیاسهی گهردوون..
ل ه حهزی ب 
سهیردهكهم ،سهیری باران
ئهو دۆست ه ئازیز و سهنگینه
چۆن یادهوهرییهكانمان لهسهر دیوارهكان و
جێپهنجهمان بهسهر پهنجهره و
چۆن ڕهنگی پێیهكانی پیاسهمان لهشهقام و
چۆنیش ڕوانینهكانمان له ئاسمان دهستێنێتهوه
ئێمهش دهبینین خۆمان له شێوهی یادهوهریدا
چۆنچۆنی تێكهڵ به گهردهكانی باران بووین و
به قهراغ شۆستهیهكی نائهندازهیی شارا
ڕووه و خوار
ب ه ئاڕاستهی باشووری پهراوێزكهوتن
بۆ گهڕهكی تهنیایی
بۆ كووچهی له یادچوونهوه
بۆ سووچی بوونه غوبار دهڕۆین.
تۆ سهیرك ه باران چ سهنگینه
تۆ سهیرك ه چهنده جوانه
تۆ بنواڕه چهند نگینه.
لهگهڵ بارانا شهڕ ناكرێت
لهگهڵ باران مشتومڕ ناكرێت
دهبینیت بێدهنگ
زۆر ناسك
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له ههموو شتێك دهمانشواتهوه
ل ه ئازاره زۆرهكانمان
له چێژه كهمهكانمان
ل ه خزمهكانمان ،كه ب ه دزی ئێمهوه ڕۆیشتوون بۆ بهههشت
له هاوڕێكانمان ،كه لهبهر هاوسهرهكانیان ئێمهیان بیرنهماوه
ههر خۆمان دهمێنینهوه و
دهبینیت بهتهنهاین
ڕووتبوهوه ل ه خۆمان
داماڵراو له عهشقهكانمان
له گوناه و له بهرائهت و
ل ه ڕابووردومان....
ئیدی باران دهڕوات و ئهوهی دهمێنێتهوه ئێمهین
بێباك له دنیا
بێباك ل ه ژیان
بێباك لهوهی كوكوختییهكان هێالنهیهك نییه تیایدا جووت ببن
بێباك له كهنناسهكانی شار
كه ناتوانن ئهو ههموو زبڵ ه ڕژاوهی عهشق كۆكهنهوه
بێباك ل ه شار كه ههر گهوره دهبێت و كهچی
هێندهی هێالنهی كواڵوكوڕهیهكیش ئهوین له ئهپارتمانهكانیدا نیی ه
بێباك ل ه خۆمان
بێباك لهمهرگ كه پێنج فهرزه بانگی خۆی دهدات و
كهسێكیش نیی ه كوفری ژیان ب ه ئاشكرایی بخوێنێت
بێباك ل ه شهقامهكان
كه لهنهبوونی پیاسهكهراندا تهسكتر دهبنهوه
بێباك ل ه خۆمان
بێباك ل ه گۆرانی و له ئاوازهكانمان
بێباك ل ه باران ك ه جارێكیتـر زیارهتی ماڵهكانمان ناكات.
باران گۆشهنیگای پهنجهرهكانی بهدڵ نییه بۆ ڕوانینه ئهزهل
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باران لهسهربانی ئێمهوه داناكات
ئاههنگی شهكراوخواردنهوهیهكی پێ جوانتره
له كهرنهڤاڵی ئهم خوێنڕژانی شیعره
باران ئاهـ ل ه باران
داخ ل ه باران
یاخی بووه و نایهتهوه له دهشت و كۆساران
تامی نییه وهكو جاران
گوێمان بۆ ناگرێت و
مهسته ب ه گرمهی برووسك ه
سهرخۆشه بهنهرمی باوهشی ههوران
له ئاسمان ه باران
ل ه زهویی ه باران
ل ه پێچی خهمێكی گوندییانهدای ه باران.
ئهی باران ئێمه وهكو تۆ نیین؛
نهماڵمان ههیه نه نشینگ ه
ئێمه وهكو تۆ نین ههر كه ویستمان بتوانیین بێینه دهر
ئێمه كرێچیین ئهی باران
ئێمه كرێچیین
كرێچی ههمیشهیی خودا
كرێچی مرۆڤهكانیتـر
كرێچی ههموو شتێك جگه ل ه خۆمان
ئێمه ههر ساڵهی ل ه سووچێكهوه
ئێمه ههر ڕۆژهی له بن دیوارێكهوه
ئێمه ههر ساتهی له كونی دهرگایهكهوه
حهقیقهت و جوانی دهبینین.
بهاڵم ئهی باران ئێمه وهكو تۆ له باوهشی ههورێكهوه ناڕوانیین بۆ ئاسمان
ئێمه ل ه بنی ژێرهوهی ئهپارتمانهكانهوه ئهستێرهكان نابینین.
ئێمه وهكو تۆ نابارێین
566

تۆ دهتهوێت عاشقان ه ببارێیت
بهاڵم سیاسییانه دهبارێی
سیاسییان ه ببارێ ،كه ئێمه ناتوانین لهسهر ڕیتمی چڵ ه زهیتوونێك
به بوولبول ببێژین «بهیانیت باش ئهی خۆشهویست»
ێ
سیاسیان ه ببار 
كه ئێمه ناتوانین دۆستانه به گوێ سووكهكانی كانییهكی درهوشاوهدا بچپێنین
«ساڵو ئهی كهمێك ل ه مانگ درهخشانتر»
ێ
سیاسییان ه ببار 
كه ناهێڵن عاشقانه ئهم جهنگانه كۆتایی پێبهێنین
سیاسییانه داكهره سهرمان
كه پهرژین ڕێگره لهوهی زیندهگیی پهرستانه گوڵ و باخچه بهیهكهوه ماچكهین.
سیاسییان ه ببارێ ئهی باران
كه عاشقانهبارینت هیچ كۆمهكییهك به ئینسانیبوونمان ناكات.
سهرهنجام ب ه جهستهیهكی شهاڵڵ ل ه حهزی تهڕبوون و
ب ه ڕۆحێكی سیخناخ له ئیرادهی پاكبوونهوه
لهگهڵ بارانا
وهكو دوو ئهستێره بهرهو ماڵ دهكشێین
ئهو پڕ بهدهم «ئهی موتریبی حهریفان»
من بێدهنگ ،زۆر بێدهنگ.
ئهو تهڕ ب ه خهنده
من تێر به ههنگوینی خهم
ئهو خۆی دهكات ب ه ماڵهكهی (حاجی)یا
من خۆم دهكهم ب ه ماڵهكهی خۆمانا
من قورس ،غهریبانه ڕادهكشێم
ئهو لهشسووكانه ،وهك غهزهلێك پاڵدهكهوێت
ێ كارهبادا
من وهك دۆندرمهیهك ل ه هاوینێكی ب 
بهسهر جێگهكهما دهتڵیسێمهوه
ئهو وهكو نێرگزێك دهپشكوێت،
ئهو باڵدهگرێت و دهفڕێت بۆ ئاسمانی شین
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بۆ گهردوونی بێبن
منیش بهسهر سیسهمهكهما دهتوێمهوه و ون.
ئیتر ههمووتان تێدهگهن
ههرههمووتان دهزانن چ دڵشكاوانه ڕاكشاوم
ئهو ههموو برینه لهسهر الشهم دهبینن
برینی ڕهنگی سهوز
برینی ئااڵی زهرد
برینی ڕهنگ ماتی قاوهیی،
دهمبینن..
بهو ههموو پرسیارهوه دهمبینن
بهو ههموو گوڵهوه دهمبینن
بهو ههموو لێزمهیهی باران و
بهوههموو شهستهیهی باران و
بهو ههموو ئازارهی بارانهوه دهمبینن...
ئهو بارانه نهباریوانهی ناوهوهم دهبینن
ئهو بارانهی گهر پێیان بگرتای ه و بهره و كیشوهرهكانی خواروو بفڕینای ه
هێمنانه ههروهكو ئهو بارینهی ناو ڕۆحم ببارینای ه
ڕهنگبێت منااڵنێكی زۆری تهنزانیا-یان بخستایهت ه سهر سهما
ڕهنگبێت ئافرهتانێكی ڕهشپێستی زۆریان بخستایهته نهشوه
ڕهنگبێت لهو دووران ه
ل ه زهوی خهندهی زۆریان بڕواندای ه
ڕهنگبێت لهسهر بهرد نانی زۆریان بهێنایهته دهر
بهاڵم ئێوه ئێستاكه دهمبینن چ شكستخواردووانه گینگڵ دهدهم،
بیرتان دێت ئهوسا چهند گوندییانه ئهڤینداربووم
ئێستا نیگامدهكهن چهند شارستانییانه،
بێهوده
پڕ جهفا
وا مردووم.
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مردووم و
یهكێكتان گومان دهكات خهیاڵ بردبێتمی بۆ خۆی
یهكێكتان بڕوای وایه دوێنێك ه
ێ ڕۆحمم بیر چووبێت
پاش گهڕانهوهم ل ه ئامێدی ههر لهو 
مردووم و خۆشم دهزانم كه مردووم.
مردم و لهم واڵتی شهڕبازاڕهدا شهڕێكم نهكرد   
لهو ههموو شهڕ ههڕاجهدا شهرهفی شهڕێكم بهر نهكهوت
مردم و وتهی دێرینی دۆستێكی دێرینم بیركهوتهوه
ێ شهڕ دهمریت».
«سهرهنجام تۆ بهب 
قهدهری من بوو كۆتر ئاسا بمرم
چارهنووسی من بوو بهبێ خوێن سهروهنێم
مردم و شهڕێكم لهگهڵ ئهم ههموو سوڵتانانهدا نهكرد
مردم و لهگهڵ ئهم ههموو ستهمهی شارهوانییا شمشێرێكم نهوهشاند
لهگهڵ ئهم ههموو نازهی حكومهتا ڕمبازێنێكم نهكرد
لهگهڵ ئهم ههموو شۆڕشگێڕانهدا پێكی سووری زۆرانبازییهكم ههڵنهدا.
مردم؛
ێ جهنگ مردم
ب ه ب 
ب ه سپێتی مردم
ترسنۆكانه مردم
شكستخواردووانه بهرامبهر ئهم ههموو گومان ه
بهرامبهر ئهم ههموو پرسیاره
بهرامبهر ئهو ههموو ئازاره مردم  .
                                       سلێمانی
                                        2004 / 11 / 8
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ی دۆزهخ
مناڵهكان 
حسهین لهتیف
       1
شهمهندهفهرهكه كهوته گهڕ    
بلیتی دۆزهخمان پێبوو،
جانتاكان پڕ بوون لهو كتێبان هی،
پیتهكانیان بهچهخماخ هی ههوره بروسكه نووسرابوون،
به تاسهوه دهمانخوێندنهوه
حهرفه ئاگرینهكانمان تیالوهت ئهكرد
دێڕه ئاگرینهكانمان  تهفسیر ئهكرد
مناڵه له ئاگر خولقاوهكان بووین
كراسی گڕمان له بهردابوو
ی گڕمان ئهخواردهوه
بۆ مهست بوون پێك 
سهیری ئهتڵهسی دۆزهخهمان ئهكرد
جوگرافیای دۆزهخ ئهگهڕاین
ی خهیاڵی ئێمهوه
دۆزهخ دهكهوێت ه باشور 
كچهكان ئاوی ئاگر ئهكهنه گۆزهوه
ی خهیاڵی ئێمهوه
دۆزهخ دهكهوێته كوێستان 
كوڕهكان گوڵی ئاگر ئهچنن
      2
كچهكانی ئاگر،
چهن جوانن ئافهریدهكانی دۆزهخ.
كوڕهكانی ئاگر،
ی خهیاڵی ئێمه.
چهن میهرهبانن مهخلوقهكان 
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       3
شهمهندهفهرهكه كهوته گهڕ
ی بگهین ه مهنزڵ
بهرلهوه 
گهمژهیهك پرسی:بهڕاست ئهم شهمهندهفهره بۆ كوێ دهڕوات
من بلیتی بهههشتم بڕیوه!
        4
گهمژهكان سۆراغی خوا دهكهن له ئاسمان
نازانن خوا حهوسهڵ هی دانیشتنی له بۆشاییدا نییه
له بهندهنهكان گوێ بۆ دهنگی ههڵدهخهن
نازانن حهوجهتی به كۆساران نییه
له بیابانهكاندا عهوداڵی شوێن پێیهكی خودان
ێ ناگرێ
نازانن خودا بهرگ هی بینینی لێوی لهتینوا وشك ههاڵتووی خڕنوك 
لهقهراغ دهریاكان
ل ه شورای باغهكان
بۆی دهگهڕێن
ی ماسی لهكهنار ههیهتی
نازانن ئهو چهن نیگهرانه لهو ههموو ترس ه 
لهو ههموو ترس هی باڵنده ل ه باخهوان ههیهتی
چی پهناو پهسێوه دهگهڕێن
ی سارد و سڕه بۆ خوا!
نازانن گوند چ كوخێك 
چی میترۆ و ئۆفیسه دهگهڕێن
نازانن شار چ زیندانێكی تاریك ه بۆی!
خودا نیازی به هاتنه گوند نییه
نیازی به هاتن ه شار نییه
له گوند ئهمرێ
لهشار ئهمرێ
لهناو كتێبهكاندا.
ی منااڵنی ئاگردا له دایك ئهبێ
خودا ل ه دڵ 
     5
شهمهندهفهرهكه كهوته گهڕ
ی ڕاگرت..و
دایكم گریان 
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ل ه
پهنجهرهی فارگۆنهكهوه پێی وتم:
سهفهرت خێر،
پێت نهوتم :منت خۆش ئهوێ یان خودا؟
من وتم:
ڕهنگ ه دڵم بهشی ههردوكتان بكا
ڕۆژێ له ڕۆژان لێره بوو
ی بم ناوی لهناوا نهما خودا»
ی ناو 
«قوربان 
ئهو وتی:لهسهفهر چهندت پێئهچێ؟
من وتم:
ی و كهنار
ی ماس 
تا ئاشت بوونهوه 
باڵنده و باخهوان
تا دڵی دراوسێكان پڕ دهبێت له خودا                                                         .
                                                           
ی مهحوییه           .
ی ناو كهوانهكه دێڕه شیعرێك 
ئهوه 
•
                                                  2010\11\28
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لهمانهش كورتتر
نهشمیل عهلی بهرزنجی
           1
ی ئهكهمهوه
كهبیر لهخڕی زهو 
دڵم تێك ئهچێت....
تۆ له كوێیت ومن لهكوێ؟؟
         2
ی ماڵی باپیره بونبهس بوو
كۆاڵنهك ه 
داپیرهش تا مرد ههر بهژنی باپیره مایهوه
ێ سهقفی نهبێ
من ماڵێكم ئهو 
لهههورا ئاو بێنم بهشان
لهههتاو ئاگردانه پێكهم
ی مانگ ه شهوا ڕووت بمهوه
لهبهر چاو 
ههر كاتیش ویستم بدهم لهشهق هی باڵ
داپیرهش بكهم ب ه مێژوی تاڵ...
         3
ێ شهو لهخهومدا
دوین 
شهكردانهكه قس هی بۆ ئهكردیو
شهكر لهزاری دههات ه خوارێ
كهچی تۆ ههر توڕه ئهبوویت
ی ڕووبدات؟!
داخۆ ئهمڕۆ چ 
ئهگهر بزانی ئهم ههموو ساڵه
درۆم كردووه!...؟!
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         4

شیعر وهك مێزی كۆبوونهوهنیی ه
قسهكان درێژ بكاتهوه...
ی شاعیر
كهچ 
وهك سیاسهتمهدار درۆزنه!
         5
دیوار ههر ئهمهی ه
ب ه من ئهڵێن زهعیفه و
تۆش جوامێر...
         6
ی شهیتان ناگهم
لهو فێڵه 
چۆن ئهتوانێ گوڵ نهگرێ؟
ئهو ههموو تف هی تێئهكهن.
         7
گهنمیش بڕوێ لهسهرم
نازانم كولێره بكهم
ههركهس بهجۆرێك ههژاره.
         8
پێكهنینی سێوو تهماتهكان زۆری نهبرد
ی ڕهش كرد بهباینجان بهقاڵهكه...
دوكانهك ه 
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         9
عیسا هاتو موسا وهك یادگاری مایهوه
ی منو تۆ هێشتا زیندووه؟
پێتوایه دوینێ 
پهلهش نهكهین ههر بهجێنامێنين...
         10
هاوسهنگی یهعنی
بۆق بهو دهمه زلهیهوه میشول هی بچوك بخوا
مێشولهش خوێن
         11
ڕهنگ بهش كرا تا من لهوێ بووم
مناڵهكان ههر ئهگریان
ڕهنگیان بۆ نهمابوو
بهڕهشهك هی ئێمه قایل نهبوون
پیاوهكانیش
توند سوورهكهی خۆیان لهباوهش كردبوو و
منداڵهكان ههر ئهگریان.....

577

578

یاری
فاروق هۆمهر

وا ڕێدهکهوێت ڕۆژێک ل ه ڕۆژان کۆمهڵێک منداڵ پێکهوه کۆببنهوه و
یارییهکی ئهندێشاوی دابهێنن .سهرهتا منداڵهکان لهو یارییهدا السایی
جهنگاوهرانی ئازادیخواز دهکهنهوه؛ ک ه چۆن ب ه پاتهی قوڕاوی و
خهندهی شیرینیانهوه ب ه خۆیان و تفهنگ ه شڕهکانیانهوه ل ه شاخهوه
دێن ه خوارێ و ئازادی بۆ نیشتمان دههێنن .منداڵهکان داوایان ل ه برا
و خوشک ه بچۆلهکانیان کرد بوو ،ههر ئهوهندهیب ه خۆیان و تفهنگ ه
دارینهکانیانهوه و ب ه سهرو پۆتهاڵکی خۆاڵوییانهوه خۆیان کردهوه
ب ه کۆاڵنهکاندا ،لهو دیووی پهنجهرهو دهم دهرگاکانهوه بێن ه دهرێ و
گوڵبارانیان بکهن .کاتێک منداڵهکان تێکهاڵوی یارییهک ه بوون و وهک
جهنگاوهره دێرینهکان ،ئازادیان بهدهست هێنا ،لهناو لێشاوی ئهو
حهشامهتهدا که ب ه دوو ڕیز لهمبهر و بهری شهقامهکانهوه هاتبوون ه
تهماشایان و بهسهرسوڕمانهوه لێیان ورد دهبوونهوه ،دهستیان لهسهر
پهلهپیتکهی تفهنگهکانیان دانابوو و وهک سوپایهکی دڕ و جهربهزه و
سهرکهوتوو هێواش هێواش بهرهو خوارهوه ملیان دهنا.
ئاسان نهبوو لهناو پێشوازی ئهو گوڵبارانهدا ک ه لهههموو الیهکی
دونیاوه لێیان دهکرا ،ددان بهخۆیاندا بگرن و وهک باڵنده ل ه خۆشیاندا
نهدهنه شهقهی باڵ .منداڵهکان چێژێکی زۆریان لهو گاڵت ه و گهپ ه
سهیر و سهمهرهیهی خۆیان بینی و چی دی ڕازی نهبوون ههر وا
بهسادهیی دهسبهرداری بن .بهڵکو ورده ورده ل ه سنورهکانی ئهو
یاریی ه دهچوون ه دهرێ و جیهانێکی دیان تاقیدهکردهوه ،جیهانێک ک ه
چی دی دهروازهکانی خۆی بۆ یارییهکی ڕووت و ساده نهخستبووه
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سهر گازهرای پشت ،بهڵکو تادههات یارییهکی ترسناک ل ه سینهیدا گڕی دهگرت و ل ه
لێوارهکانی جهنگێکی ههقیقی نزیکی دهخستنهوه.
منداڵهکان لێره و لهوێ ب ه تفهنگ ه دارینهکانی دهستیانهوه خۆیان لهپهناو پهسێوی
کۆاڵن و کهالوهکاندا حهشار دابوو و چاوهڕوانی ههڵگیرسانی جهنگهکهیان دهکرد .بهر
لهوهش جهنگ ههڵبگیرسێت ،منداڵێکیان ک ه ڕۆڵی سهرههنگێکی سهربازی دهگێرا،
ئاگری ئۆقره ههڵیگرتبوو و هیوای دهخواست ههرچی زووتره یارییهک ه دهست پێبکات
و جهنگ بهرپا بێت ،وهک دهروێشێک لهنێو سهنگهرهکهی خۆی ههستابووه سهرپێ
و لهسهر قاچێک سهمای دهکرد و لهبهرخۆیهوه و بێئاگایان ه تا هێزی تیابوو تفهنگ ه
دارینهکهی دهستی ب ه چوار دهوری خۆیدا ههڵدهسوراند و خولی دهدا.
زۆر نابات ،پارچهدار ل ه دهستی سهرههنگ بهر دهبێ و ل ه ئاسماندا خوول دهخوات.
پارچهدار شێوهی تهڵهزگهیهکی ئاگراوی ل ه ئاسماندا دێ و دهچێ و دهخولێتهوه.
منداڵهکان ب ه حهزێکی سهرشێتانهوه لهو پارچهداره ئاگراوییهیان دهڕوانی ک ه لهژێر
پانتایی ئاسمانی شیندا دهدرهوشایهوه.
بهرلهوهی چرکهساتهکانی ئهو یاریی ه دهستپێبکات و مندااڵن بکهون ه نێو دونیای
خۆیانهوه ،بهر لهوهش پارچ ه داری ل ه ئاسماندا گێژ خواردوو بکهوێتهوه خوارێ ،ل ه
شوێنێکی دی ئهو شارهوه و کهمێک دوورتر لهو گهڕهکهی منداڵهکان یارییان تێدا
دهکرد ،جهنگێکی ڕاستهقینه ههڵدهگیرسێت ،جهنگێک ک ه دهشێت ل ه ڕۆژگارێکی
دیدا ئهویش بۆ خۆی بهشێک بووبێت لهو یاریی ه و لهخۆوه درێژهی کێشا بێت یاخود
ئهو جهنگهش ههر بۆ خۆی یارییهک بووبێ و دونیا و سنورهکانی خۆی گهورهتر
کردبێت .هێندهی چاوتروکانێک شریخهی گولل ه و هاوار و ههڵالی خهڵکی و دوکهڵی
شهڕ و قریوه و شادی مندااڵن ههموو پێکهوه تێکهاڵوی یهک دهبن .لهنێو قواڵیی
ئهو ههرایهدا و لهپڕێکا قریشکهی منداڵێک دێتو ئهوهندهی ببیسترێ و نهبیسترێت،
هاوار دهکات و دهڵێت «ئای خودای ه کوێر بووم» ئێستاش منداڵهکان ئهو ڕۆژهیان
لهیاده بۆ تاوێک قریشکهیهکی تاڵ و ترسناک هات و کپبۆوه ،بۆ تاوێک شریخهیهک ل ه
ئاسمانی کش و خامۆشی ئهو شارهدا دڕی بهدوکهڵ و تاریکی ئهو دونیا و ڕۆژگارهدا
و بهدوایدا منداڵێک چاوێکی کوێر بوو.
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ئیدی ئهو یاریی ه سهرشێت ه لهنێوان سنوورهکانی چاوهڕوانی و بهرپابووندا بۆ ههتا
ههتا درێژه دهکێشی و قهتیس دهخوات .ئهفسونهکانی ئهو یارییه؛ ئهو چهند خولهک ه
پر ل ه گاڵتو گهپ ه جێدههێڵێت و ل ه چوارچێوهی ئهو گهڕهک ه خۆی دهرباز دهکات و
دهڕوات ه ناو مێژووهوه .مێژووی یارییهک ک ه دهشێ ل ه شوێنێکی ئهم دونیایهدا دهستی
پێکردبێت و دهستی پێنهکردبێت ،یارییهک ڕهنگ ه لهگهڵ خۆیا چاوی منداڵێکی
کوێر کردبێت و کوێر نهکردبێت؛ دهکات ه ئهفسانهیهک و لهگهڵ خۆی دا دهیبات و
دهیهێنێت .دهمێک وهک ههقیقهت و دهمێک وهک ئهفسان ه لهبارهیهوه دهدوێت .تاوێک
وهک ڕوداوێک ک ه لهڕابردودا ڕویدابێت وکۆتایی پێهاتبیت؛ تاوێک وهک کارهساتێک ک ه
دهشێت ڕووینهدابێت و لهئانو ساتا ڕووبدات .ئیدی ههر یهک ه بهجۆرێک لهو یاریی ه
دهڕوانن .بهشێک ل ه مێژوونووسان وا ڕادهگهیهنن ئهو یاریی ه ل ه کۆالن و گهڕهکێکی
ههژارنشینی ئهو شارهدا دهستی پێکرد و زۆری نهخایاند و تهواو بوو .بهشێکی دیش
ل ه مێژوونووسان پێیانوای ه ئهو یاریی ه هێشتا دهستی پێنهکردووه و ههموو مندااڵنی
ئهو گهڕهک و شار و دونیای ه تێکرا چاوهڕوانن ههرچی زووتره و ئهمڕۆ بهر ل ه سبهی
ڕوو بدات .بهاڵم یاری دهستیپێکرد بێت یان نا ،ئێم ه منداڵێکمان ههی ه لهنێو ئهو
ڕووداوه پڕ ل ه کارهساتبارانهی ئهو ڕۆژگارهدا بهدهم کوێربوونی چاوێکیهوه دهناڵێنێت.
منداڵێک چی دی ناتوانێ ژیانی سروشتی خۆی بژی و خهڵکی ل ه ههموو دونیاوه و
ب ه درێژایی ساڵ و ڕۆژگاره یهک لهدوا یهکهکان دێن ه تهماشای و بهسهرسوڕمانهوه
لێیدهڕوانن .منداڵێک ههر وهک ئهفسانهکان لهبارهیهوه دهدوێن؛ ناوی کوێرهیه.
کوێره ناوی ئهو منداڵهی ه ک ه دهشێ هێشتا لهدایک نهبووبێت و ئهمڕۆ یان سبهی ل ه
کوچ ه و کۆاڵن ه خۆڵینهکانی گوندێک یان ل ه یهکێک لهو شاره پهڕپوتانهی ک ه بونهت ه
بیابان و چیدی سیمای شاریان پێوه نهماوه و چۆلهکهکان ل ه کانی و دهریاچهی
واڵتانی دراوسێوه ب ه دهنووک ئاوی بۆ دههێنن ،لهدایک ببێت؛ یاوهخود ناوی منداڵێک ه
و ل ه دێرزهمانهوه ل ه دایکبووه و لهوهتهی ههی ه وهک خۆی وای ه و گهوره نابێت.
نهوهکان یهک ل ه دوای یهک دێنو دهڕۆن کهچی کوێره ههر لهجێی خۆیهتی ،ن ه گهوره
دهبێ و نهدهمرێ .خهڵکی پیر دهبن و دهمرن کهچی کوێره هێشتا لهناو بێشکهیهکدا
دهژی و دهمی گهوره بوونی نههاتووه.
حیکایهتی کوێره ب ه چهندین گێرانهوهی جیاواز کهوتۆت ه سهر دهم و زاری خهڵکی
و لهنێوان ڕاستی و ئهفسانهدا بهههڵواسراوی ماوهتهوه .ههر ئهوهش ه وای لێکردوه
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ک ه تاکو بهڕۆژگاری ئهمڕۆمان دهگات دۆکۆمێنتێکی نوسراو لهبارهی ژیانی کوێرهوه
لهبهردهستا نهبێت و حیکایهت ه ئهسڵیهک ه بهو جۆرهی ههی ه و ڕویداوه ل ه نێو تهمومژو
ی تا ئیستاش کهسێک بۆی ناکرێ حاشای لێبکات و
نهێنیا بهێڵێتهوه .بهاڵم ئهوه 
وهک ئهندێش ه و خهونی شاعیرانهی بدات ه قهڵهم بوونی کوێرهیه .کوێره منداڵێک ه و
ل ه شوێنێکی ئهو شارهدا دهژی ،ئهو شارهی ک ه تا ئیستاش منداڵهکان ب ه عهشقهوه
چاوهڕێی ههڵگیرسانی ئهو جهنگهن و لهناو گوڵبارانی خوشک و دایکهکانیاندا ئامادهن
بهرهو پیری مهرگهوه بچن.
لهبهشێک لهو حیکایهتانهدا ک ه پیرهمێردهکان بهدهم خواردنی گوێز و مێوژ و
بادامهوه لهدهم گوێ ئاگردانهکانی شهوانی زستان بۆ نهوهکانیانی دهگێڕنهوه؛ دهڵێن
کوێره پیرهمێردێکی ئهفسانهیی خێر لهخۆ نهدیوه و دوایین تهمهنی پیری خۆی
لهناو بێشکهیهکدا دهگوزهرێنێت؛ دووریش نیی ه ئهمڕۆ یان سبهی بهدهم ئازار و
ئهشکهنجهی ئهو ژیان ه پڕ ل ه کولهمهرگیهوه ک ه لهنێو جهنگ ه یهک لهدوا یهکهکاندا
بهسهری بردوه بۆ ههتا ههتایی سهربنێتهوه .جارجارهش لێره و لهوێ گوێبیستی
کهسانێکی دی دهبین ،کوێره ب ه حیکایهتێک نازانن و ههوڵدهدهن بهسهرهاتهکهی
ل ه کلک و گوێی ئهو ئهفسانان ه خاوێن بکهنهوه و بهرگ ه ههقیقییهی خۆی بکهنهوه
بهبهرا؛ الی ئهوان کوێره ههر ئهو منداڵ ه ساوایهی ه ک ه ل ه دوای کوژرانی دایکییهوه
دهیان ساڵ ه لهناو بێشکهکهی خۆی نههاتۆت ه دهرێ و پێشیان وای ه ههتا دونیا دونیا
بێت وهکو ڕۆشناییهک لهنێوان مردن و ژیاندا بهو جۆرهی ئیستای درێژه ب ه ژیانی
خۆی بدات .لهو دهمهوهی کوێره لهدایک بووه دونیای دهرهوهی خۆی نهدیوه و لهنێو
بێشکهیهکدا ژیان دهبات ه سهر ،بێشکهیهک ل ه ههیوانێکی سارد و سڕی خانوویهکی
کاولکراوی جێماوی نێو جهنگهکان فڕێدراوه .ن ه زمانی گرتوه و ن ه پێ .ن ه پێدهکهنێ
و نه دهگری.
ئهوانهی بهسهرهاتی کوێره لهناو حیکایهتێکدا بهند دهکهن ،لهو خهڵکان ه پێکهاتوون
ک ه هیچ ئاگادارییهکیان ل ه یاری منداڵهکان و ئهو جهنگ ه یهک لهدوای یهکانهوه نیی ه ک ه
لهناو جهرگهی ئهو یارییهوه هاتوونهته دهرێ و درێژهیان بهژیانی خۆیان داوه ،بهڵکو
لهدایکبووی ڕۆژگاری دوای ڕوداوه پڕ ل ه کارهساتبارهکانن و دهڵێن پیره بۆ خۆی
چێژ لهو بێشکهی ه وهردهگرێ و دهیانجار دهرهێنراوه و لهبێشکهکهی دورخراوهتهوه
کهچی ئوقره ناگرێ و ههرچی لهگهڵ دهکهی ڕۆشنایی و فراوانی دونیای دهرهوه
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جێدههێڵێ و دهچێتهوه نێو بێشکهکهی خۆی .ئهوانی دیش ک ه نایهنهوێ کوێره لهناو
حیکایهتێکدا بهێڵنهوه لهو خهڵکان ه پێکهاتوون ک ه بۆ خۆیان لهنێو کارهساتهکاندا
ژیاون و چاودیتی ڕووداوهکانی ئهو ڕۆژگارهن و دهڵێن لهو کاتهوهی دایکی؛ کوێرهی
خستۆتهوه نێو بێشکهکهی ههتا ب ه ئهمڕۆمان دهگات کهسێک نیی ه ل ه خۆی ببورێ و
بوێری ئهوه بکات لێینزیک بێتهوه و بیهێنێته دهرێ.
خهڵکانێک ههن ،کوێره ب ه ئهفسان ه دهزانن و بهپهرجوشی دهدهن ه قهڵهم .بهشێکیش
لهوان ه ب ه نهفرین و توڕهبوونی خوداوهند ل ه مرۆڤی دادهنێن و ههموو نههامهتییهکانی
دونیا دهخهن ه پاڵ کوێره و دهڵێن ،لهوهتهی ئهو لهدایک بووه شهری براکوژیش
تهنگی بهم واڵت ه ههڵچنیوه ،تا ئهویش لهژیاندا مابێ خۆشی و ئاوهدانی ڕوو ناکهت ه
هیچ شوێنێک .ئهوهتا شهڕ لهدوای شهر ههڵدهگیرسێ و ههر شهرێکیش سهدان ڕۆڵ ه
و جوانی ئهم واڵتهی لهگهڵ خۆ بردووه و لهوسهرهوه تهنیا کۆمهڵێ الشهی ساردو
سڕی بۆ خێزان ه بهدبهختهکانیان گهڕانۆتهوه .دایک ه ڕهشپۆشهکان بهدهم سنگکوتان
و خۆ ل ه قوڕ ههڵکێشانهوه هاوار دهکهن و دهڵێن :
«کوێره ..خودا لهوه کوێرترت بکا»
«کوێره خودا تهمهنت کورت بکا و خێر و خۆشی ل ه خۆت نهبینیت»
«کوێره پیری کردین»
«نهفرینی کوێرهیه ئهم شاره تا دێت تاریک و تاریکتر دهبێت»
کۆنترین حیکایهتێک لهبارهی کوێرهوه بیستبێتم ،لهدهمی ئهو پیرهمێردهوه بوو ک ه ل ه
دوکانێکی قوڕینی شهقامێکی دێریندا ک ه دهشێت ئیستا لهو شارهدا هیچ ئاسهوارێکی
نهمابێت؛ ل ه قوڕ بولبوولی بچکۆل ه بچکۆلهی دروست دهکرد و بهمندااڵنی دهفرۆشت.
پیرهمێرد پشتی چهمابۆوه و دهتگووت خودا ههر بۆ خۆی ل ه قوڕ دروستی کردووه.
ههمیشهش لهگهڵ دروستکردنی بولبوولهکانیدا حیکایهتێکیشی بۆ دهخوڵقاندن.
ئێمهی منداڵ ک ه بوولبوولهکانمان لێدهکڕی کهمێکیش لهالیهوه دهوهستاین و خۆمان
دوا دهخست تاوهکو ئهو حیکاتانهشمان لهگهڵیا بۆ بگێڕێتهوه ک ه بولبولهکهی ئێم ه
پاڵهوانی بوو .ههندێکجار بولبوولهکان پێشتر بۆ خۆیان منداڵهکانیان ههڵدهبژارد،
پیرهمێرد بهدهم خهندهیهکی گوڵینهوه ک ه بۆنی گوڵهباخی لێدههات؛ پێیدهگوتین..
ئهم بولبول ه خهمباره دهبینیت ،لهبهیانییهوه چاوهڕیی تۆ دهکات بێیت و لهگهڵ
خۆتی بهریت ..یاخود دهیگووت ..ئهوه تۆ بۆ ئهمڕۆ دوا کهوتیت ،کهمێک درهنگتر
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بهاتیتای ه ئیتر بولبولوکهت بهتهمابوو تا مردن لهگهڵتا ئاشت نهبێتهوه .ئا تۆ ..سبهی
نیوهڕۆ لهگهڵ خۆتا پێنج فلس بێن ه و باڵندهیهکت ل ه تهخت ه بۆ دروست دهکهم.
ئهگهر زۆریشم پاره بۆ بهێنن و پهلهشم لێنهکهن ئهوا ههڵۆیهکی زێرینتان ل ه بهرد
بۆ دادهتاشم .زۆرجار بهبێ ئهوهی پارهشمان پێ بێ ،دهچووین ه الیهوه دادهنیشتین
و لهگهڵ فرۆشتنی ئهو بولبوالنهدا ک ه خۆزگهمان دهخواست هی ئێم ه بوونای ه و هی
مندااڵنی دی بوون ،یاخود ههر ب ه ئهندێش ه ب ه هی خۆمان دهزانی؛ گوێمان بۆ ئهو
حیکایهت ه سهیر و سهمهران ه ڕادهگرت ک ه ڕۆژان ه لهناو سنگیا لهدایک دهبوون .لهو
کاتهدا ک ه ههوڵی دهدا کهسێتی کوێره ل ه سیمایهکدا بنهخشێنێت دهیگووت ،کوێره
ئهفسان ه نییه ،کوێره منداڵێک بوو لهم شارهدا لهدایک بووه .کهمێک دهوهستا و
بهدهم کۆخهیهکهوه کهمهکێک قوڕی سووری ل ه نێو دهستهکانیا دههێنا و دهبرد و
تهماشای گومهزی ئهو حهمامهی دهکرد کهوتبووه ئهوبهری دوکانهکهیهوه و دهیگووت
ئا لهوێدا ل ه کۆاڵنی حهمامهکهدا لهدایکبووه ..جارجارهش فرمێسکێک ل ه چاوهکانی
سهری دهردههێنا و نهدههات ه خوارێ و ل ه ناو پێڵوویدا دهمانهوه ..من پێموابوو
ئهو فرمێسکان ه لهوێدا دهبن ه سههۆڵ .بهدهم ئهو فرمێسکانهوه ک ه نازانم بۆ کوێرهی
پاڵهوانی حیکایهتهکهی بوو یان بۆ ئهو کوێرهیهی ک ه دهیویست بهدهم ئهندێشهوه
بیخوڵقێنێت ،درێژهی بهقسهکانی خۆی دهداو دهیگووت ،ئهو ڕژگارهی ک ه منداڵهکان
سهرقاڵی ئهو یاریی ه ئهندێشاویی ه بوون؛ کوێره شهش ڕۆژ بوو ل ه دایک ببوو ..تهنیا
شهش ڕۆژ .ئهوانهی ک ه دهڵێن کوێره هاوبهشی یاری منداڵهکانی کردووه ،ڕاست
ناکهن..
ئێمهی مندااڵن بهدهم گوێگرتنهوه بۆ حیکایهتهکانی تهماشای کلکی زهرد و سور،
ژێر ملی ئاڵتونی ،سهرباڵی ڕهنگینی ئهو بوولبوالنهمان دهکرد ک ه بێناز لهجامخانهی
دوکانهکهیدا فڕێدرابوون و هێشتا هیچ حیکاتێکمان دهربارهیان نهدهزانی ،پێمان
وابوو ئیستا نا تۆزێکی دی بولبوالنی ناشاد و خهمبار ل ه تاو بێ حیکایهتی خۆیان
ب ه کوڵ بکهون ه قوڵپی گریان ،یاوهخود ل ه داخاندا بدهن ه شهقهی باڵ و لهو چنگ ه
ئاسمان ه چکۆلهیهدا ک ه دونیای منداڵی ئێمهیان داپۆشیبوو ،لهداخی ئێمهی بێ وهفا
ک ه نهماندهکرد بیانکڕین و لهگهڵ خۆمانیان بهرینهوه ماڵێ؛ بفڕن و جارێکی دی
نهگهڕێنهوه.
بهاڵم من جارجاره دهستێکم تێوه دهدان و ب ه هێواشیهوه دهمچرپاند ب ه گوێیاندا
و دڵنهوایم دهدان��هوه ک ه ههر ئهوهندهی بۆم بلوێ و پارهیهکم بێت ه دهست ئهوا
ههموویان بکڕم و لهگهڵ خۆمیان بهرمهوه ماڵێ ..بهڵێنم پێدهدان و پێمدهگووتن ههر
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ههمووتان دهبهمهوه ماڵێ و ل ه قهفهزیشتان دانانێم ..ههر بۆ خۆتان ل ه ژورهکهمدا
بفڕن و گۆرانی پڕ شادی و دڵفرێنم بۆ بڵێن .بهاڵم نهکهن ل ه درزی دهرگا و پهنجهرهی
کراوهوه ڕابکهن ه دهرێ و بڕۆن .ئهگهر هاتوو بیریشتان ل ه ڕۆیشتن کردهوه ،ههر هیچ
نهبێ پێشتر پێم بڵێن ..یاوهخود تاوێ لهدهرهوه بفڕن و وهرنهوه ماڵێ.
پیرهمێرد هێشتا سهرقاڵی دروستکردنی کهپووی خڕ و گۆشتنی کوێره بوو ،دهیگووت،
ئهگهر مندااڵن ل ه تهمهنی شهش ڕۆژهیاندا توانای بینیان ههبێت ،ئهوا باوڕم وای ه
کوێرهش ل ه بێشکهکهی خۆیهوه لهو یارییهی ڕوانی بێت .لهبهر خۆمهوه دهمگوت
بۆ نا ..ئهوه نیی ه دار و بهردی ئهم دوکان ه ئهفسوناویی ه دهکهون ه قس ه و حیکایهتی
تایبهت ب ه خۆیان ههیه .بۆ نابێ منداڵێکی شهش ڕۆژانهش چاوهکانی بپشکوێت و
تێر تهماشای دونیا بکات .ئاخر لهوانهی ه پێیگوترابێت ک ه تۆ دوای شهش ڕۆژی دی
چاوهکانت کوێره دهبن و چی دی دونیا نابینیت ..من هێشتا بیرم لهوه دهکردهوه
مندااڵن ل ه دوای چهند ڕۆژ چاوهکانیان دهپشکوێن..
ئهو دهیگووت ..ئهگهر مندااڵنی شهش ڕۆژه لهو تهمهنهیاندا یادهوهرییان تێدا
برسکێت ،بۆ بهدواچوونی ڕووداوهکان و دۆزینهوهی هۆکارهکانی کوێر بوونی ئهو
منداڵ ه ک ه ئیتر لێره بهدواوه ناوی لێ دهنێین کوێره ،دهشێت بۆمان بکرێت پهنا
بهبهر یادهوهرییهکانی خۆی بهرین ..یادهوهرییهکانی منداڵێکی نابینا ..ڕهنگ ه ئهو
دارهی ک ه لهدهستی یهکێک ل ه منداڵهکان ترازاوه و بۆ تاوێک ل ه ئاسمانی ئهو کۆاڵنهدا
خوالوهتهوه بهر چاوێکی کهوتبێت و کوێری کرد بێت یاخود کاتێک ئاڕاستهی
یارییهک ه گۆڕاوه و منداڵهکان بوونهت ه دوو بهشهوه و جهنگێکی سهختیان ل ه دژی
یهکدی بهرپا کردووه گوللهی الیهنێکیان بهرچاوی کهوتبێت و کوێری کرد بێت .من
لهبهر خۆمهوه دهمگوت کێ دهزانێ..
ئهوانهی لهنزیکهوه ب ه ژیانی کوێره ئاشنابوون ،دهیانگووت؛ دهبێ ههموو خهجاڵهتی
ئهو منداڵ ه خێرلهخۆ نهدیوه بین ک ه هێشتا بهتهواوی پێی نهخستبوه نێو ئهم
دونیایهوه لهبهرهبهیانییهکدا دایکی لهناو ئاگربارانی جهنگدا مرد و بۆ خۆشی
گوللهیهک بهرچاوی کهوت و کوێر بوو .ئیدی بۆ ههتا ههتای ه ڕۆژگار و دونیاش ئهو
منداڵهی به فهرامۆشی سپارد.
نهخشهک ه وا دارێژرا بوو ههر ک ه یارییهک ه دهستی پێکرد ،جهنگاوهرهکان ببن ه دوو
دهست ه و ل ه دوو قۆڵهوه هێرش بکرێت ه سهر دوژمن و ب ه کتوپڕی شار ل ه پیاوخراپهکان
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پاک بکرێتهوه و ههرچی زووتره بارهگاکانیان پێچۆڵ بکرێت .بهر لهوهش یارییهک ه
دهست پێبکات منداڵهکان ههموو ڕۆڵی ئازادیخوازانیان ههڵبژارد و کهس ئاماده نهبوو
ڕۆڵی دوژمن ببینێت .کاتێک پێشرهویمان کرد کهس نهبوو بهرگری بکا و شارهکهمان
سووک و ئاسان کهوته بهردهست.
«جهنگ کۆتایی هات و شار ئازاد کرا» سهرکرده ک ه لهوسهری کۆاڵنهکهوه گهڕابۆوه
و دوو جهنگاوهری بچکۆلهش لهدوایهوه بهسنگی دهرپهڕیوهوه پاساوانیان لێدهکرد
نیمچ ه سهرسام و نیمچ ه حهپهساو وایگووت .ئهو ڕووی کرده ئهو دوو جهنگاوهره
بچکۆلهیهی ل ه پشتییهوه ڕاوهستابوون و بهخرۆشانێکی سهیرهوه داوای لێکرد ن
بڕۆن و هاوڕێکانیان بدۆزنهوه ،بیاندۆزنهوه و پێیان بڵێین بهمزوان ه خۆمان بۆ
کۆبوونهوهیهک ئاماده دهکهین.
«جهنگ کۆتایی هات و شار ئازاد کرا» دوو جهنگاوهره بچکۆلهک ه دوای خامۆشییهکی
کتوپڕ ،بێوچان و بێسهبر ک ه ههریهکهیان ڕووی کردبووه الیهکی کۆاڵنهک ه و بهدهم
ههناسهبرکێوه ڕایاندهکرد و ههڵدههاتن ،وایانگووت .زۆری نهبرد جهنگاوهران ب ه
ههڵچوون و هوتافی شۆڕشگێرانهوه ل ه ههموو کونوقوژبنێکی شارهوه گهڕانهوه.
سوپای گڕگرتوو وهکو دهریایهکی ههڵچوو ب ه قژ و ڕوخساری خواڵوییهوه خۆیان
کردهوه بهنێو ئهو گۆڕهپانهدا که دهبوو کۆبوونهوهکهی تێدا ساز بکرێت.
لهپڕ شهست ه بارانێکی سهیر دایکرد .بارانێکی وا لهو چلهی هاوینهدا شوێنی
سهرسوڕمان بوو ..لهپر دایکرد و لهپریش خۆشی کردهوه .جهنگاوهرێک ک ه چاوی
بهناو منداڵهکانی هاوڕێیدا دهگێڕا؛ هاواری کرد «بارانی ئازادییه» باڵندهکانی سهر
دهرختهکان ک ه تا ئهو کات ه چاودیتی سهرکهوتنهکانمان بوون و کۆاڵن کۆاڵن لهگهڵماندا
هاتبوون و بهشوێنمانهوه بوون ،زۆر نهبوو گهڕابوونهوه و تهماشایان دهکردین ،لهوه
دهچوو ئهوانیش لهگهڵ ئێمهدا ههوای ئازادییان ههڵمژی بێت؛ پۆل پۆل ههڵفڕین و
دوور کهوتنهوه .ههر زوو لوتمان پڕ بوو ل ه بۆنی خاک و خۆڵی تهڕ .ههموومان بۆ
تاوێک بێدهنگ بووین و ل ه خۆشیاندا خهریک بوو دڵمان ل ه قهفهزهی سنگمانهوه
بێت ه دهر .سهرکرده تا ئهو کات ه لهژێر بارانهکهدا ههڵدهلهرزی ،بهدهستهسڕێک
ک ه لهگیرفانی شهڕواڵهکهی دهرهێنا کهوت ه وشکردنهوهی دهموچاوی .بۆ تاوێک
غهمگینیهکی ترسناک نیشت ه سهر ڕوخساری و بهدهم سڵهمینهوهیهکهوه ل ه شوێنی
خۆی ڕاپهڕی و گووتی «:ئازادی»
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ک ه بۆ یهکهمجار ل ه دهمی سهرکردهوه گوێم ل ه وشهی ئازادی بوو ،بهو جۆرهی ئهو
ب ه تێکهڵهیهک ل ه خۆشی و خهمگینیهوه درکاندی ،بهو جۆرهی ئهو ب ه ڕوخسارێکی
تهڕهوه ک ه نائارامی لێدهباری؛ خهریکبوو ل ه خۆشیان بدهم ه پرمهی گریان .ههستم
کرد بۆ تاوێک چاوهکانی لهنێو بارانهکهدا دهدرهوشانهوه.
جهنگاوهره نیمچ ه توڕه و نیمچ ه شێتهکان لوولهی تفهنگهکانیان کرده ئاسمان و
دونیایان پڕ کرد له گولله.
«یاری تهواو »..ئهو منداڵهی ک ه تا ئهو کات ه ڕۆڵی سهرکردهی یاری دهکرد بهدهم
ههڵتهکاندنی شانهکانییهوه ک ه لهوه دهچوو جلوبهرگ ه تهڕبووهکانی ئارامی لهبهر
ههڵگرتبێ ئهوهی گووت و بهردهوام بوو« ،ئهمڕۆ لێرهدا نیشتمان پێویستی ب ه ئێم ه
نهما ،ئیدی دهتوانن ههر یهکهتان ڕوو بکاتهوه نێو ماڵ و منداڵی خۆی و بۆ ههتا
ههتای ه ب ه ئازادی بژین» کش و ماتییهکی سهیر ههموومانی داگرتبوو .چۆن دهبێت
شۆرش وا ساده و ئاسان کۆتایی پێ بێت.
منداڵێکی مهچهک ئهستوور و لهش کهڵهگهت ک ه تائهو کات ه من گوێم لهدهنگی نهبوو
بوو هات ه بهردهم سهرکرده و چاوی بری ه خۆر ک ه لهودهمهدا بهرهو ئاوابوون دهچوو؛
کهوت ه پاککرنهوهی قورگی و بهدهنگێکی گیراوهوه ،دڵگهرمان ه گوتی «:یاری تهواو
نهبوو ..یاری تازه دهست پێدهکات».
لهو دهموساتهدا ک ه بێدهنگ بێدهنگ ل ه شوێنهکانی خۆماندا ڕاوهستابووین و باران
لهسهرخۆ جلهکانمانی تهڕ دهکرد ،ههموومانی تووشی واقوڕمانکرد .بۆ قهدهرێک
دونیا کش و ماتی دایگرت ..چ کش و ماتییهکی سهیر بوو ..لهوهی دهکرد بیهوێ
ههتا ههتای ه درێژه بکێشێت .کهسێک ل ه شوێنی خۆی نهبزوا .شار ل ه نێوان سوتان
و بارانبارینا شادومانی تیا نهمابوو.
لهوسهری کۆاڵنهکهوه پیاوێکی نائومێد ،نیمچهگێژ و خهواڵوو بۆ تاوێک دهرکهوت و
دیارنهما ،دیاربوو لهو تاریکیهدا و لهناو الشهی مردوواندا بهدوای کهسێکی نزیکیا
دهگهڕا .قهڵهڕهشکهیهکی تهڕ لهو ئێواره درهنگهدا لهناو ئهو دووکهڵ و بۆکروزی
سوتانهدا ک ه سهرتاپای شارهکهی خوار و ژوور داپۆشیبوو دهیقاغاند .سهرکرده
نیگایهکی بێهودهی بریی ه ئهو ئهڵقهی دووکهڵهی ل ه پشتیهوه حهوا دهچوو ،ویستی
شتێک بڵێ و وهستا ،جارێکی دی سهرێکی ههڵبری و ویستی قسهیهک بکات ،بهاڵم
لهپڕ ژاوه ژاوێک قسهکانی پێ بڕی.
«یاری تهواو نابێت» گهلێک ل ه منداڵهکان وایانگووت و یهک لهدوای یهک چوون ه
587

پشتی ئهو منداڵهوه کهمێک لهمهوبهر بهردهوامی شۆرشی ڕاگهیاند .منداڵهک ه گوتی،
کهسێک ههموو ژیانی ل ه نێو کارهسات و شهڕو شۆردا بهسهر بردبێت ،بڕوا ناکهم
ئیتر ههرگیز تامی ئارامی بکات.
ئێوه دهڵێن چی هاوڕێیان؟ کهسێک قسهی نهکرد .لهوه دهچوو لهو دهمهدا تێکرا
دونیا لهسهر ئهوه هاوڕا بووبن ک ه هیچ نهڵێن .تهنانهت گهاڵیهکیش چیی ه لهجێی
خۆیدا نهدهبزوا.
سهرکردهش بۆ خۆی بێدهنگ بوو .نهیدهویست وهاڵم بداتهوه .لهوهی دهکرد ل ه
ههموو ژیانیا کاتی وا پڕ دهرد و مهینهتی نهگوزهراند بێت.
منداڵهک ه کهمێک ل ه شوێنی خۆی جواڵ و چاوێکی بهناو ههمووماندا گێرا و جارێکی
دی گووتی ،لهو دونیایهدا ک ه لێوانلێو بووه ل ه دڵرهقی و زهبرو زهنگ زهحمهت ه
ههرگیز میهرهبانی پهیدا ببێت .ئێم ه چی دی ناتوانین بهو تێکشکاوی و وێرانییهوه
ڕوو بکهینهوه نێو ماڵهکانی خۆمان ..تازه ئێم ه بهکهڵکی شهڕ نهبێت بهکهڵکی هیچی
دی نایهین.
ئێستاش ک ه من ئهم چیرۆک ه بۆ تۆ دهگێرمهوه ،وێنهی منداڵێکم ل ه ئهندێشهی
ک ههر دوو دهستی
خۆما ههڵکۆڵیوه و ههوڵ دهدهم ناوی لێبنێنم کوێره ،منداڵێ 
لهناو بێشکهکهیدا توند پێچراوه و لهچاوێکیا ڕوون و ئاشکرا قهوانی گوللهیهک
دهدرهوشێتهوه .کوێره هێواش هێواش دهداته پرمهی گریان و ژیر نابێتهوه ..ب ه کوڵ
دهگری و کهس گوێی ل ه گریانی نابێت .شار لهو دهمهدا سهرقاڵی وێرانبوونی خۆی
بوو ..شپرزه و نیگهران دهسوتا و لێشاوی دوکهڵ خهریکبوو تهواوێک دایدهپۆشی..
کوێره دهگری و ڕۆح ه بچکۆالنهکهی پڕ دهبێ ل ه ژان و ئێش ..لهوکاتهدا پۆلێ
چۆلهکهی ڕهش ههڵگهڕاو ک ه لهوهی دهکرد بۆنی دوکهڵ ههراسانی کردبن یاوهخود
ترس و دڵهڕاوکێ گیانی تهنی بن ،خۆ دهکهن ب ه حهوشهکهدا و پاش قهدهرێک
باڵهفڕه و گهڕان ل ه گوێسوانهی ههیوانهکهدا دهنیشنهوه ..پۆل ه چۆلهک ه بهسهرسهری
کوێرهوه دهنیشنهوه و دهکهون ه جریواندن ..کوێره بهدهم گریانێکی بهکوڵهوه
دهڕوانێت ه چۆلهکهکان و تاوێک گوێ بۆ جریوهیان ڕادهگرێ و تاوێک ژیر دهبێتهوه..
لهوه دهکات جریوهی چۆلهکهکان لهو بهرهبهیانییهدا ئارامیان ب ه ڕۆحی بهخشی بێت
و ژان و ئێشی دڵ ه بچکۆلهکهیان سارێژ کردبێ ..کوێره چی دی ناگری و دڵنیا دهبێت
لهوهی لهو دنیایهدا گریان چ دادێکی نادات ..دواتر ههر بۆ خۆی ل ه نێو بێشکهکهی
دێت ه دهرێ و بهدهم ئازارێکهوه ک ه لهقواڵیی گیان و ڕۆحیهوه ههڵدهقواڵ دهڕوات ه
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دهم ههیوانهک ه و دهڕوانێت ه ئاسمان .ڕهنگ ه لهو کاتهدا کوێره بیری لهوه کردبێتهوه
ببێت ه چۆلهکهیهک و ئهو جیهان ه بهجێبهێڵێت ک ه جێگهیهکی بۆ منداڵی ئهم تیا
نابێتهوه ..چهند چرکهساتێک تێدهپهڕێ و کش و ماتی دونیا دادهگرێت .دهشێت
ئهو چرکهساتان ه ئاسایی نهبووبن و سااڵنێک درێژ بووبێتهوه .لێرهدا کوێره چی دی
منداڵێکی ساوا نیی ه و وهک گهنجێک ک ه ههموو ژیانی لهنێو جهنگهکان بهسهربردبێ
و تا سهر ئێسقان ڕقی ل ه جهنگ و توند و تیژی بوو بێتهوه؛ ڕادهوهستێت .دهست
دهبات و قهوانی گوللهک ه ل ه چاوی دهردههێنێت و فڕێی دهدات ..چاوهکانی بۆ تاوێک
وهک دوو کوژهکهی شین دهدرهوشێنهوه ..ئهو بهیانیی ه ئاسمانی شار پڕ بوو ل ه گریان
و جریوه و دووکهڵ .کۆاڵنهکانی بۆنی خوێن و ژان و ئازاری مرۆڤیان لێدههات .کوێره
ل ه بێشکهکهی خۆیهوه دێت ه دهرێ .بونهوهرێکی سیسهڵ ه و بێگیان ،ئهوهندهی ک ه
ل ه ئاژهڵێک دهچێت ،ل ه بنیادهم نا؛ دێت ه بهردهم ههیوانهک ه و تهماشای ئهو دونیای ه
دهکات ک ه دوکهڵ و ڕهشاوی لێبهرز دهبێتهوه .تهماشای ئهو حهشامهت ه دهکات لهو
کۆاڵن ه پیس و پۆخاڵنهدا تا چاو بڕکات زبڵ و خاشاک دایپۆشیوه ،ل ه پیاوێکی پۆشت ه
و گۆشتن کۆبوونهتهوه و بێدهنگ و سهرسام گوێیان بۆ وش ه سیحراوییهکانی ڕاگرتوه.
«خودا ئاگای لێی ه ئهم جهنگ ه ئێم ه دهستمان پێنهکرد و حهزیشمان لێینهبوو ،خودا
ئاگای لێی ه ل ه دهرهوه و ل ه سنورهکانی واڵتانی بێگانهوه بۆیان ڕهوان ه کردین .ههر
خودا بۆ خۆی دهزانێت »..ئهمجا کهمێک دهوهستێ و خۆی خهمبار نیشان دهدات..
«بهاڵم خۆ نابێت دهستهو ئهژنۆ لێیدابنیشین و تهماشا بکهین» ئیدی حهشامات گڕ
دهخوا و دهکوڵێ و شهپۆل دهدات .گهنجهکان ک ه لهههر چوار الوه ڕاست و چهپ
پشتێنهی گوللهیان ل ه خۆ بهستبوو هاواریان دهکرد و تفهنگهکانیان ل ه ئاسماندا
ڕادهوهشاند .پیاوهی پۆشت ه و پهرداخ دهستێکی ههڵدهبڕی و ئاماژه بهرهو ئهو
شوێنهی ک ه جهنگهکهی لێیه دهڵێت:
«دهی کوڕین ه ئهم ه جهنگ ه و یاری مندااڵن نییه .ئهم ه جهنگ ه و دهمهوێت سهر ب ه
دوژمنانمان شۆڕ بکهن»
ههناسهکانی ئهو شاره پڕبوون له پهژاره و نیگهرانی ،کهس چاوهڕوانی ئهوهی
نهدهکرد خواوهند بێ ل ه نهفرهت شتێکی دی بهسهردا برژێنێ .پێموای ه خواوهندیش
بۆ خۆی ل ه کار و کردهوهکانی ئهو جهنگاوهره نامهرد و بێ شههامهتان ه بێزار بووبێت.
دایکهکان لێره و لهوێ ،بهدهم کوڵی گریانهوه باوهشیان ب ه ڕۆڵهکانی خۆیاندا
دهکرد و بهدهم ماچکردن و ڕاموسانیانهوه بهرهو جهنگ ماڵئاواییان لێدهکردن.
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دهزگیران و خۆشکهکانیش ک ه ڕوویان نهدههات باوهش بهدۆست و براکانیاندا بکهن
دهستهسڕه سپییهکانیان ل ه ئاسماندا دهشهکانهوه و ل ه نێوان گریانی دایکان و
هوتافکێشانی گهنجهکاندا سهرسام وێستابوون .زۆری نهخایاند گهنجهکان ب ه خۆیان و
بزهی سهر لێوهکانیانهوه ک ه لهناو گالیسکهکاندا دانیشتبوون و دهستی خواحافیزیان
ڕادهوهشاند ،بهرهو جهنگ کهوتن ه ڕێ و سهرکردهش بهرهو ماڵهوه گۆڕهپانهکهیان
چۆڵکرد؛ بێدهنگییهکی دڵتهنگیش ههموو دونیای داپۆشی.
ئهو بهرهبهیانیی ه کیژۆڵهیهک ڕوخساری نابوو ب ه شووشهی پهنجهرهی ژورهکهی
خۆیانهوه و تهماشای کۆترهکانی دهکرد ک ه لهناو بارانهکهدا ههڵفرین و ئیدی
نههاتنهوه .ل ه ناو باڵهفرهی ههزاران کۆترا ،کوێرهی بینبوو لهدهم ههیوانهکهیانهوه
تهماشای ئاسمانی دهکرد .کیژۆلهک ه بۆ دایکی دهگێرایهوه ک ه چۆن کوێره سهری
بهرز کردۆتهوه و ههردوو چاوهکانی دهرپهڕاندوه و بۆ قهدهرێک بهکوڵ گریاوه و
قاقا پێکهنیوه .دای ه بهههردوو چاوی خۆم بینیم ،تۆ بۆ تاوێک ل ه قواڵیی ئهم چاوه
ناشادانهم بڕوانه؛ ل ه چاوه ناشادهکانی شادهی بچکۆلهت بڕوانه .دای ه تۆ بۆ تاوێک
دڵت بنێ ب ه دڵی ئهم شادهیهی کچتهوه ک ه بۆ دونیایهکت هێناوه تا مردن پرچی
سپی قهیرهیی تیا بهۆنێتهوه ..لێیبڕوان ه و لێیوردبهرهوه ،لهو گوڵهی خۆت وردبهرهوه
ک ه ل ه باخچهکانی شارێکدا ڕواندت تۆزقاڵێک جێ چیی ه بۆ شادومانی تیا شک نابات.
لێمبڕوانه ،بهم دوو چاوانهی خۆم کوێرهم بینی لهپێش ههیوانهکهی ماڵی خۆیان
لهبهردهم الشهی ڕۆح تیا نهماوی دایکیا ،دهستی برد و قهوانی گوللهیهک ک ه بهم
دوو چاوانهی خۆم بینیم لهدورهوه سوور دهچۆوه؛ بهتوڕهییهوه ل ه چاوهکانی خۆی
دهرهێنا و تووڕی دا و تا هێز ل ه قورگیا بوو قیژاندی .کوێره قیژاندی و هاوارێک ل ه
قورگییهوه دهرپهڕی ،دونیایهک ئهشکهنج ه و ئازار ل ه قوڕگیهوه شهپۆلی دا و ڕژان ه
دهرێ.
ل ه حهوشهی ئهو ماڵهوه هاوار ل ه دوای هاوار ههڵدهستێت و هێواش هێواش بهرز
دهبێتهوه و دهڕوات ،شهپۆلی گریان و ئازار بهناو ههموو شاردا گڕێک دهخوا و بهرز
دهبێتهوه .هاوارێک ،ههموو ئهوانهی ئهو ڕۆژگاره گوێیان لهو هاواره بووه؛ دهگێرنهوه
و دهڵێن ،هاوارێکی ئهفسوناوی بوو ل ه جێگهیهکی ئهمشارهوه هات و بهرهو ئاسمان
ڕۆی .بۆ تاوێک ههموو دونیا بێدهنگ بوو ،سهرتاپا شار ئارام و هیۆر گوێی بۆ ئهو
هاواره ڕاگرتبوو .باڵنده و درهخت و ماسییهکانی نێو ئهو چهم و شیوو و دۆاڵنهش،
ههموو تێکڕا ببوون ه یهک پارچ ه گوێ و گوێیان بۆ ئهو هاواره شل کردبوو .دای ه چۆنم
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بینی ئاوا بۆت دهگێرمهوه ،کوێره ههر ک ه ل ه هاوارهکهی بۆوه ئیدی وهک ئهوهی
شاخێک بێ و ههناسهی لهبهربڕا بێت لهو چهند بست ه خاکهدا ک ه کهوتبووه نێوان
بێشکهک ه و دهمی ههیوانهکهی ماڵی خۆیانبچوک بۆوه و نهما .بچوکبۆوه و گهڕایهوه
بۆ ناو جهستهی ئهو منداڵ ه ساوایهی ک ه تهنیا تهمهنی شهش ڕۆژان بوو .بچوکبۆوه
و گهڕایهوهنێو بێشکهکهی خۆی .ناو ئهو بێشکهیهی ک ه هێشتا چۆلهکهکان لهژوور
سهریهوه نوقمی جریوهی پر ئاهو نزولهی خۆیان بوون.
دای ه شتێکی دیشت بۆ دهگێرمهوه ،بهاڵم ئهمهی ک ه ئیستا بۆت دهگێرمهوه ڕهنگ ه
ڕاستی نهبێت و ههر بهتهنیا خهونێکی خۆم بوو بێت و هیچی دی ،دای ه نازانم
ڕووداوێک ه و وهک سێبهرێک بهناو ڕۆح و گیانما شۆڕبۆتهوه و دڵنیا نیم لهوهی
ی ڕوویداوه یان
لێره ڕووی داوه یان لهوێ .ل ه کوێ ڕوویداوه ،نازانم .نازانم لهوه 
ڕووینهداوه ،بهاڵم شتێکی وامدیووه و نامهوێت چی دی لهناو خۆما بهندی بکهم و
بیهێڵمهوه .دواتر ل ه شوێنێک کوێرهم بینی .باوهشی ب ه جهستهی دایکی ل ه خوێن
ههڵکێشراویا کرد و بهرزی کردهوه و بردی .ل ه دهرگای حهوشهی ماڵهکهی خۆیانهوه
هات ه دهرێ و ڕۆیشت .نا نا نهرۆیشت .ههروا ئاسان نهڕۆیشت ،کوێره کهمێک له
پێش دهرگای حهوشهکهیاندا خۆی دواخست و ڕوانیی ه ژورێ و چاوێکی ب ه خوار
و ژووری ماڵهکهیاندا گێرا .هێشتا دایکی بهباوهشهوه گرتبوو ،قژه خاو و نهرم و
درێژهکهی دایکی شۆرببونهوه سهر ئهرزهک ه و ل ه خۆڵ و خاکی ئهرزهک ه دهخشا .باک ه
ب ه ئارهزووی خۆی یاری ب ه تاڵ ه قژه خوێناوییهکانی دهکرد و لهگهڵ خۆیا دهیهێنا
و دهیبرد .کوێره تۆزێک ل ه درهختهکانی ڕوانی ..ل ه بهرمیلی ئاوهکهیان ک ه تهڕایی
تیا نهمابوو ..لهو جالنهی ڕوانی هێشتا دایکی ل ه تهنافهکهی نهکردبوونهوه ..دواتر
ڕۆیشت و دهرگاکهی ب ه کراوهیی بهجێهێشت .تا من ل ه ژوورهکهی خۆمهوه هاتم ه
دهرێ و خۆم گهیانده دهرگای حهوشێ ،نهمزانی چی لێهات و بهرهو کوێ چوو.
هیچ ئاسهوارێکی کوێرهم بۆ نهدۆزرایهوه .کوێره بووه سێبهرێک و دیار نهما .کوێره
چی لێهات ،نازانم دایه .دهشێ بوو بێت ه باڵندهیهکی سپی و الشهی دایکی بهرهو
دونیایهکی دی بردبێت .دونیایهک لهم شار و جیهانهی ئێمه میهرهبانتر..
ههر یارییهک ه دهستی پێکرد ،پهالماری بنک ه و بارهگاکانی دوژمنمان دا و ئهوانهی
وێرایان و بهرگرییان ل ه خۆ کرد کهوتن ه بهر دهسترێژی گوللهو کوژران .کۆاڵن و
شهقامهکانمان پڕ کرد ل ه الشهی بریندار و ک��وژراو ...ئهو شاره جوانهی تۆزێک
لهمهوبهر پڕی شادی و ژیان بوو ،پڕمان کرد ل ه دوکهڵ و ئاگر .لهپشتمانهوه هێواش
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هێواش شار دهسوتا ..دونیا نیشتبووه سهر ئاگر و دوکهڵی لێ بهرزدهبۆوه .ئیدی
زۆری نهخایاند ههموو شارمان ئازاد کرد ..دونیامان ئازاد کرد ..لهوکاتهدا ک ه بهرهو
پێشهوه دهڕۆیشتین و خهریکبوو لهسهرکهوتنی یهکجارهکی نزیک دهکهوتینهوه؛
لهپڕ توشی سهرسوڕمان بووین و ل ه شوێنێکدا ههموو ڕاوهستاین .بهو ههموو گولل ه
و بارووت و ئاگرهی لهگهڵ خۆمان ههڵمان گرتبوو دهستهوسان و دهم داچهقیوو
ل ه شوێنی خۆمان ڕاوهستاین و نهچووین ه پێشێ ..ههموو لهو شوێنهدا ک ه نازانم
کوێ بوو ئێستێکمان کرد و لهیهکدی ورد دهبووینهوه .ترس و دڵهڕاوکێ سهرتاپای
گیانمانی تهنیبوو ..ئهوانهی لهبهردهمماندا وهستابوون هاوڕێکانی خۆمان بوون.
تفهنگهکانیان ڕووه و ئێمه ..ڕووه و ڕوخسار و سهر سنگی ئێم ه ڕاگرتبوو و پێیان
دهگوتین ڕاوهستین .لهنێوان ڕاوهستان و ڕانهوهستاندا سهرتاپا گیانمان نیشتبووه
سهر ئ��ارهق .دڵمان ل ه ناو قهفهزهی سنگمانا توند لێیدهدا و هێندهی نهمابوو
بتۆقین ..من هیچ کاتێک ل ه ژیانما هێندهی ئهو سات ه نهترسابووم ..ئای خودای ه لهو
دهمهدا ک ه تهنیا بووم .ئای خودای ه ک ه بوودهڵ ه و ترسونۆک بووم .ئهگهر پهڕو باڵم
ههبوایه ،دهمدا ل ه شهقهی باڵ و کۆچم دهکرد و بۆ ئهبهد سهرم بهم دونیا وێرانبووهدا
نهدهکردهوه .لهبهرخۆمهوه دهپارامهوه و دهمگووت خودایه؛ سهرکرده دڵی نهرم بێ
و بڵێ تفهنگهکانتان فڕێ بدهن و خۆتان بدهن بهدهستهوه .بهاڵم سهرکرده ئهوهی
نهگووت ..سهرکرده ..ئای خودایه ..سهرکرده بڕیاری دا ڕانهوهستین ..ئێمهش
ههوڵمان دهدا خۆمان وا نیشان بدهین ک ه جهربهزه و پاڵهوانیین ..ڕانهوهستاین و ب ه
ترسهوه بهرهو پێشهوه ملمان نا ..ئیدی ئهوهی ک ه نهدهبوو ڕووبدات ڕووی دا ..گولل ه
وهک باران بهسهر سهرماندا باری ..من ئاگام ل ه خۆم نهما ..چاوم کهوت ه ڕێشک ه و
پێشک ه و بهتهواوی بۆم نهدهکرا لهوه دڵنیا بم ک ه ئایا ئهوهی بهسهرماندا دهبارێ و
دهرژێت ه خوارێ ڕێژنهی باران بوو یان ڕێژنهی گوللهی هاوڕێکانمان.
ئهو مندااڵنهی ک ه لهباکورهوه بهرهو باشور پێشرهوییان کرد ،هێندهی چاوتروکانێک
بهردهمی خۆیان خاوێنکردهوه و ل ه پڕێکا ل ه شوێنێکدا وێستان .لهو شوێنهدا ک ه وێستان
بڕوایان ب ه بینینی خۆیان نهدهکرد ،چونک ه چی دی دوژمن لهبهردهمیاندا نهمابوو؛
بهڵکو ئهوانهیوهک دیوارێکی ئهستوور بهردهمیان پێگرتبوون و نهیاندههێشت بێن ه
پێشێ هاوڕێکانی خۆیان بوون.
ههر ئهوهندهی شادهی بچکۆل ه خۆی لهدهست کابرای کورت ه بن ه دهرباز کرد و ههڵهات،
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بۆ خۆشی نهیدهزانی بهرهو کوێ بڕوات .ئهو دونیا گهورهو فراوان ه لهبهرچاوی ئهودا
هێندهی تۆزقاڵێکی لێمابۆوه .شاده ههڵدههات و لهبهرخۆوه ڕهتی دهبرد ،لهوه دهچوو
کوێرایی داهاتبێت .کابرا جارێکی دی گرتیهوه و ب ه خهنجهرهکهی دهستی کهوت ه
بڕینهوهی پرچهکانی ..شاده ڕووتو قوت ههڵدههات و کابراش زوو زوو دهیگرتهوه..
بۆ کوێ بڕۆم ،دایه ،تۆ بڵێ شادهی ناشادت ڕوو بکات ه کوێ ،شادهی ئهتکراوت
بهرهو کوێ سهری خۆی ههڵبگرێ .ڕامدهکرد و خوێنم لێدهچۆرا و هاوارم دهگهیشت ه
کهشکهالنی فهلهک ..کابراش پهیتا پهیتا پرچهکانی دهبڕیم و لهدوای خۆیهوه فڕێی
دهدان و باکهش لهگهڵ خۆی دهیبردن .من لهنێو سهنگهرهکهی خۆما دهگریام و ل ه
پرچهکانی شادهم دهڕوانی ک ه باک ه لهگهڵ خۆی دهیهێنان و تاوێک بهرهو ئاسمان
بهرزی دهکردنهوه و تاوێکیش دهیهێنانهوه خوارێ و لهناو قوڕ و چڵپاوی کۆاڵنهکاندا
بهجێدهمان.
دای ه نازانم لێره ئهوه ڕوویدا یان لهوێ ..نازانم هێشتا زیندوو بووم یان گیانم ڕۆیی
بوو ..تهنیا وهک خهیاڵێکی دوور ئهوهم بهبیر دههاتهوه ..من ههڵدههاتم و سهرتاپای
گیانم ئاگربوو .من دهسوتام دایه ..سهرتاپای جهستهم دهسوتا ..جهنگاوهرهکان
لهمبهرو بهرهوه لێیان دهڕوانیم و خۆیان مهاڵس دابوو ..من دهسوتام و کڵوکۆم
دادهمرکایهوه.
ئهوان داوای��ان ل ه ئێم ه کرد لهشوێنهکانی خۆماندا ڕابوهستین و تفهنگهکانمان
فڕێبدهین ..دهیانقیژاند بهسهرماندا ک ه چی دی پێشرهوی نهکهین و خۆمان بدهین
بهدهستهوه .بهاڵم ئێم ه بهوه ڕازی نهبووین .ئێم ه لهم شهڕهدا خوێنێکی زۆرمان
ڕشت .منداڵێک هاواری کرد «با لێرهدا ئهم یاریی ه ڕابگرین .ئهم یاریی ه دهبێ لێرهدا
کۆتایی پێ بێت و چی دی بهردهوام نهبێت»
«تۆ باسی چی دهکهیت ،یاری چی .ههر ئیستا تفهنگهکانتان دابنێن و خۆتان بدهن
به دهستهوه»
«یاری کۆتایی نایهت و بهردهوامه»
«کێ قایل دهبێت دوای ئهو ههموو ڕهنج و ماندووبوون ه تفهنگ فڕێ بدا و دهستبهرداری
ئهو ههموو سهروهری و ئازایهتیی ه بێ که بهدهستمان هێناوه»
«تهنیا دوو ئهگهرتان لهپێش دهمدایه ،یان تفهنگهکانتان فڕێبدهن و خۆتان بدهن
بهدهستهوه؛ یاخود ئهم خاکه بهجێبهڵن و بڕۆن»
593

«بهاڵم ئێمه ب ه هیچیان ڕازی نابین»
«ئهگهری سێههم لهئارادا نییه»
«ئهگهری سێههم مردنه»
«کهواته با لێرهدا یارییهکه کۆتایی پێ بێت»
«چی دی شتێک نهماوه ناوی یاری بێت»
ئیدی ل ه ههموو شوێنێکهوه گولل ه داباری ،شار پڕی بوو ل ه الشهی کوژراو ..شوێنێکی
تری بۆ الش ه تیا نهمابوو ..شار پڕی بوو ل ه خوێن ..بهرگهی خوێنی تری نهدهگرت.
یهکێک ل ه هاوڕێکانی خۆمان بوو ،منداڵێکی سیسهڵهی ڕهنگپهریوو ..لهدورهوه
چاوهکانی خۆڵهمێشی دهینواند ،ب ه شهل ه شهل کهمێک بهرهو ڕووی ئێم ه دههات ه
پێشێ و ناوه ناوه دهوهستا ..دهگهڕایهوه دواوه و ئاوڕێکی ل ه پشتهوهی خۆی
دهدایهوه ..لهوهدهچوو دڵنیا نهبێت لهوهی ک ه پۆل ه جهنگاوهرهکانی هاوڕێی هێشتا
ل ه پشتیهوه ماون یان نا ،بهدهم توڕهبوونهوه دارهکهی دهستی ب ه چوار دهوری خۆیدا
خوول دهدا و هاواری دهکرد «لهشوێنهکانی خۆتان ڕابوهستن و ههنگاوێک چیی ه
نهبزوون»
لهپرێک نازانم دارهک ه ب ه ههڵ ه لهدهستی بهربوو یاوهخود بهئهنقهست بهرهو ئێمهی
ههڵدا و ل ه ئاسماندا گێژی خوارد .پارچ ه داری خولخواردوو زۆری نهخایاند بهر چاوی
یهکێکمان کهوت و کوێری کرد.
لهدورهوه بایهک ههڵیکرد و ههرچی خۆڵ و خاشاکی ناو شهقام و کۆاڵنهکان بوو
لهگهڵ خۆی ههڵیدهگرت و دهیهێنای ه نێو ئهو گۆڕهپانهی ک ه ئێم ه تیا ببوین ه دوو
بهشهوه و لهنێوان دڵنیایی و نادڵنیایدا متهقمان ل ه خۆبڕیبوو .کهسمان بۆمان
نهدهکرا بڕوا بهوه بهێنین ئهوهی ک ه ڕوودهدات ڕاستیی ه یان نا .منداڵهی ڕهنگپهڕیوو،
پاش ه و پاش کشایهوه دواوه و هێندهی نهمابوو بچێتهوه نێو ڕیزی هاوڕێکانی ڕێژنهی
گولل ه کاس ه سهری ههڵگرت و ل ه شوێنی خۆی فڕێی دا .ئیدی ڕوودانی جهنگ و درێژه
پێدانی مهحاڵ نهبوو .خوێنی سوور فیچقهی کرد و بهسهر خاکهکهدا ڕژا .ئهوه یهکهم
ڕووبهڕووبوونهوهی هاوڕێکان بوو ..یان ڕاستر ئهوه سهرهتای جودابوونهوهیهک بوو
که ئیدی کۆتاییهکهی ڕووننهبوو بهرهو کوێ دهڕوات.
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ئهو بهرهبهیانییه ،بهرهبهیانییهکی زۆر ئاسایی بوو ،هێشتا دونیا جوانبوو و ژیان
بهئارامییهوه سترانی خۆی دهچڕی ..دایکهک ه لهناو جێگهکهی خۆی ل ه خهو ڕادهبێ
و لهتهنیشتیشیهوه ل ه گۆشهیهکی ههیوانهکهوه منداڵهکهی لهناو بێشکهکهیدا و ل ه
خهونێکی قووڵدا ئارام ئارام ههناسهی دهدا ..کهمێک دهوهستێ و لێیدهڕوانێت ..ل ه
منداڵهکهی دهڕوانێت ..گزنگێک ل ه دورهوه ..لهناو چڵ و لق و پۆپی درهختهکانی
نێو حهوشهکهوه هاتبووه ههیوانهکهوه و زۆر بهناسکی شکابۆوه سهر ڕوخساری کوڕه
تاقانهکهی .بزهیهکی زێرینیش ک ه ڕهنگ ه دواین بزهی بهر لهخهوتنی بووبێت ،ههر
بهسهر لێوهکانییهوه دهگهشایهوه .هێشتا جهرگهکهی لهپرخهی شیرین خهودا بوو.
دایکهک ه لهوێدا لهنزیک بێشکهی کوڕهکهیهوه ڕاوهستابوو نهیدهزانی چی بکات ،بایهک
خێرا بهناو درهختهکاندا ڕهت دهبێ و ل ه ههیوانهکهوه بهرهو ژورهوه تێدهپهڕێ ،باک ه
خۆی دهکات بهنێو قژه نهرم و خاوهکهی دا و تاڵ ه قژهکانی لهسهر دهم و لێوی
پهرش دهکاتهوه ..تاڵ ه قژهکان لهسهر ڕوخساری ال دهبات و پێدهکهنی ..دهیهوێ
منداڵهکهی ماچ بکا و لهخهوی ههستێنێ ،دواتر کهمێک دهوهستێ و پهشیمان
دهبێتهوه .بهدهم زهمزهمهیهکهوه خۆی ب ه لێکردنهوهی ئهو جالنهوه خهریک دهکات
ک ه بهتهنافهکهوه وشکببوونهوه .بهباوهشێ جلهوه دهڕوات ه ژورێ و بهدهستی بهتاڵهوه
دیتهوه دهرێ .دایکهک ه دێ و دهڕوات ..گسک دهدات ،تهماشای ئاسمانی شین و
درهخت ه سهوزهکانی حهوش ه دهکات ،لهباڵندهکانی قهراخ گوێسوانهکان ڕادهمێنێت..
دهستێک ل ه ههوادا دهجوڵێنێ و یاری ب ه قژه خاوو نهرمهکهی دهکات .چایی دهم دهکا
و لهبهرخۆوه گۆرانی دهڵێ ..پهیتا پهیتا وش ه دهکهون ه سهر زاری ..لهگهڵ ئاوازێکی
سیحراوی تێکهڵ دهبن و لهناو ئاههنگێکدا وندهبن و نامێنن ..چاییهک تێدهکاو جارێ
نایخواتهوه ..کڵۆیهک شهکر ل ه شهگردان دهردێنێ و دهوهستێ و تێر تێر ل ه کڵۆ
شهکرهک ه دهڕوانێ ..کڵۆک ه ههڵدهدات و بهلێوه چیلکهییهکانی دهیگرێتهوه ..ئهوجا
قومێک ل ه چاییهک ه دهخواتهوه و کڵۆک ه لهنێو دهمیا دهتوێنێتهوه ..تهماشای ئاسمان
دهکا و بهشیرینییهوه لهگهڵ خودا دهدوێ ،ئای خودای ه تۆ بۆ من شێت ناکهی بهدهم
ئهم ژیان ه ئارامهوه ..ئای خودای ه بهدهم جوانی و بهدهم خهوتنی ئهو پهلهوهره
ناسکهوه لهناو ئهو بێشکهیهدا بۆ شێتم ناکهی ..بێشکهیهک لهناو دڵما ..لهناو ئهو
ههیوان ه فێنکهدا ک ه باڵندهکان پڕیان کردووه ل ه جریوه ..نا خودای ه شێتم مهک ه با
کوڕه شیرینهکهم ،پهلهوهره بچکۆل ه بێ پهڕ و باڵهکهم لهخهو ههستی ..ئهوجا شێتم
که ..نا خودای ه شێتم مهکه ،نا خودای ه شێتم بکه ..من شهش ڕۆژه دهڵێی ماسیم و
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لهم زهریایهدا جێ بهخۆ ناگرم .من بێ تۆ ئهی دڵی دای ه چ دڵشکاوم ..ک ه تۆ دیار
نیت ..من دهمرم ..ک ه تۆ ههڵدهستی و خهریک ه فێری بزه و دهم پانکردنهوه دهبی
دهژێمهوه ..لهپڕ دایکه دهوهستێ ..دهوهستێ و دهڕوانێت ه
دوور ..پێڵوهکانی چاوی ههڵدهگڵۆفێت ..بڕوا بهو دیمهنان ه ناکات ک ه دێن ه پێش
چاوی ..بڕوا بهو دهنگی گولالن ه ناکات که دێنه بهر گوێی.
دای ه من ل ه پهنچهرهوه تهماشام دهکرد ،لهپڕ دهنگێک هات و ههرچی شووش ه بوو
ل ه ماڵهکهدا شکاندی ..هێندهی چاوتروکاندێک ههرچی شووش ه بوو ل ه دونیادا
ورد و خاشی کرد .دای ه ب ه ههردوو چاوی خۆم بینیم ..ئهوهی من ل ه ههیوانهکهدا
بینیم تارمایی نهبوو ..بهڵکو خۆی بوو ..زهردهخهنهیهکی ڕۆشن بهسهر لێویهوه
بوو ..باوهشی ب ه منداڵهکهیدا کرد و فڕاندی ..ل ه حهوشهکهدا باران دهباری .بهدهم
ماچکردنی منداڵهکهیهوه بهرهو ژوورهوه چوو ..ژورهوه تاریک بوو ..ئیدی بێ ل ه
تارماییهک بۆم نهدهکرا هیچ دی ببینم .بهاڵم هێشتا گوێم ل ه دهنگی بوو ..گۆڕانی
دهگووت ..بهاڵم لهگهڵ دوور کهوتنهوهی دا دهنگهکهش کز دهبوو ..ئیدی وهکو
نوزانهوهیهک دههاته بهر گوێم .وهکو دهنگێک ل ه بنی بیرێکهوه بێته گوێم.
ئهو ڕۆژه ههموو دیتمان باڵندهکان چۆن دهست ه دهست ه فڕین و کۆچیان کرد ..لهدورهوه
قیژه قیژیان دهبیسترا و تا دوور دهکهوتنهوه باک ه وهک گریانێک دههێنایهوه بهر
گوێمان .ئهو خۆمهاڵسدان ه تادههات درێژ و درێژتر دهبۆوه و بۆنی ترسێکی غهریبی
لێدههات ..ئومێدێک بۆ ئهوه نهمابوو لێرهدا جهنگ ڕابوهستێ و کۆتایی پێ بێت..
دیاربوو ههر یهک ه لهشوێنی خۆیهوه جێو شوێنی پهالماردانی دهستنیشان دهکرد..
تۆز و غوبار و دوکهڵ بهری ئاسمانی داپۆشیبوو ..ئهوهم دههات ه پێشچاو ئیستا نا
تاوێکی دی ههریهک ه ل ه بۆسهکهی خۆیهوه دهردهکهوێ و وهک گورگی هار و برسی
ب ه زهبری چهپۆک و چنگی خوێناوییهوه ،بهدهم ههناس ه برکێوه دهکهون ه پهالماری
یهکدی و یهکدی ل ه خوێنا دهگهوزێنن و ب ه ددانی تیژ الشهی یهکدی ههنجر ههنجر
دهکهن .ب ه ترس و سڵهمینهوهیهکهوه ک ه تا دههات لهناو دڵ و گیانما گهوره دهبوو
جێی ددان و قهپاڵهکانیانم لهسهر جهستهی خۆم دههێنای ه پێشچاو ..ورده ورده ڕۆژ
بهرهو ئاوابوون دهچوو و تادههات تاریکیش بهشێنهیی باوهشی ب ه شارهکهدا دهکرد.
شهوێکی ڕهش ..ن ه مانگ و ن ه ئهستێره بهئاسمانهوه دیار نهبوون .ل ه دورهوه ههستم
ب ه تروسکایی چاوهکانیان دهکرد لهناو ئهو تاریکیی ه ئهنگوستهچاوهدا وهک چاوهکانی
ڕهوهیهک ئاژهڵی دڕنده و کێوی دهبریسکانهوه.
596

با دهیهاژاند و داڵهکان ب ه نزمی ب ه ئاسماندا دهفڕین ...دیاربوو بۆنی کهالک لهدورهوه
لهگهڵ خۆیدا هێنا بوونی ..ههموومان خۆمان لهنێو سهنگهرهکاندا حهشاردابوو..
ل��هوهی دهک��رد دوا پهناگ ه و دوا ئومێدمان بێت .بێ ل ه دهنگ و ئ��اوازی باران
ک ه بهئارامی دههات ه بهر گوێمان و هێواش هێواش تهڕی دهکردین ،چاوهڕوانی
و نائارامییش بێدهنگییهکی کوشنده و گیانکێشی ل ه ڕۆحماندا خوڵقاندبوو ک ه تا
دههات درێژ و درێژتر دهبۆوه .لهپڕ هاوار و قریشکهی کیژۆڵهیهک کش و ماتی
ئهو ئێوارهیهی لێههژاندین ،کیژۆڵهیهک ب ه کراسێکی تهنکهوه ک ه بهلهش و الرییهوه
نوسابوو سهرنجی ههموومانی بۆ خۆی ڕاکێشا و ل ه گۆشهی کۆاڵنێکهوه ک ه کهوتبووه
نێوان سهنگهرهکانی ههردوو المانهوه دهرکهوت و دهیویست خۆی لهدهست ئهو
ت بهدهم ههڵکێشانهوهی شهرواڵهکهیهوه شوێنی کهتبوو.
پیاوه بن ه مۆم ه قوتار بکا 
کیژۆڵهک ه ب��هدهم ههاڵتنهوه دهیقیژاند و جار جاره دهک��هوت و ههڵدهسایهوه.
ههڵدهسایهوه و بهپێی پهتی ڕایدهکرد و ههڵدههات ..کیژۆڵهک ه ل ه پڕ خۆی دهکرد ب ه
کۆاڵنێکدا و بۆ ماوهیهکی درێژخایهن وندهبوو ،لهگهڵ ونبوونیا ئێمهش ههموو دڵخۆش
دهبووین و ئۆخهیهک ئارامی دهکردینهوه بهاڵم هێندهی پێنهدهچوو بهدهم پاڕانهوه
و ئاوڕدانهوهیهکی پڕ ل ه ترسهوه دهردهکهوتهوه و لهگهڵ دهرکهوتنهوهشیا ههموو
دهرونی ئێمهی پڕ دهکرد ل ه خهم و دڵهڕاوکێ .کیژۆڵهک ه هێنده کهوتبوو و ههستابۆوه
ههموو گیانی ل ه قوڕ ههڵکێشرا بوو ..لهپڕێکا ڕێی کهوت ه ناو کۆاڵنێکی دهرنهچوهوه و
ب ه دهم ههناس ه بڕکێوه دهستی بۆ بهردێک برد و بهرانبهر پیاوهی بن ه مۆم وهستا..
ههموو ل ه دیمهنهکهمان دهڕوانی ..کابرا تا دههات ل ه کیژۆڵهک ه دهچووه پێشێ و
باکی ب ه هیچ نهبوو ،بهرد بهر کهللهی سهری کهوت و خوێن ب ه ڕوخساریا هات ه
خوارێ ..باکی ب ه هیچ نهبوو .کابرا ڕاناوهستێ و بهرهو پێشهوه دهڕوات ..دیاربوو
ئێشی زۆری پێگهیشتبوو .کیژۆڵهک ه ههنسک دهدا و بهدوای فریادڕهسێکا دهڕوانێته
ئاسمان ..کابرا دهگات ه کیژهک ه و باوهشی پیا دهکات و دهم و لێوی دهلێسێتهوه..
دهیخات ه ژێر خۆی و سواری دهبێت ..کیژهک ه ل ه زهوییهکهدا تهخت دهبێ و هاوار دهکا
و دهقریشکێنێت ..دهنگی دهگاته ئاسمان و کهسێک نیی ه بگات ه هیمدادی ..ل ه پڕا
کیژۆڵهی بهزۆر گایراو بهدهم دڵهکوتێ و ترسهوه خۆی ل ه دهستی کابرا ڕادهپسکێنێ
و ههڵدێت ..ههڵدێ و ب ه بهردهم سهنگهرهکانی ئێمهدا ڕهت دهبێت .کیژۆڵهکهم دی
بهالی مندا هات و تێپهڕی ..ڕووت و قووت و بهپێی پهتی بهرهو خوارهوه تێپهڕی.
کابرای بنهمۆمیش بهدوایا ههڵدههات ..لهدورهوه با دهیهاژاند و جگ ه ل ه تاریکی بۆم
نهدهکرا هیچی دی ببینم.
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سیانزە ڕۆژە ،سەرم سووڕ دەمێنێت...
حسێن ئەحمەد
سیانزە ڕۆژە:
سەرم سووڕدەمێنێت ،دونیا ڕێگای تیانییە بۆ ژیان ،هەموو
شتەکان تاریکن ،جیاوازی لە نێوان مرۆڤەکاندا زۆر بووە،
هەرکەسە و دونیایەکی هەیە ،هەرکەسە و بیر لە خەونێک و
زەوییەک و خاکێکی جیاواز دەکاتەوە .من تەنها لەم کاتانەدا
سەرم سوڕ دەمێنێت .سەرم سووڕ دەمێنێ و هەفتانە بیست
و پێنج جار جنێو دەدەم .چل و هەشت جاریش لووت لەم
ئەستێرە بێکەڵکە دەکەم و تێدەگەم مرۆڤ چەندێک لەگەڵ خۆیدا
ناتەبابێت ،ئاسانتر لەگەڵ حەیوانەکاندا دۆستایەتی دەکات .سەگ
لە ئەوروپادا زیاتر لە مرۆڤێک کاریگەری بۆ باری دەروونی تاک
هەیە .هەر بەم پێیە بیر لەو گوتەیەی پیار شارۆن دەکەمەوە کە
دەڵێت(( :لە نێوان مرۆڤ و مرۆڤدا جیاوازی کوشندەتر هەیە
وەک لە نێوان مرۆڤ و حەیواندا )) ...کەمتیارێک سادەتر لە من
بیر لە دڵشکاندن ناکاتەوە .سەگێک پەنجاو پێنج جار باشتر لە
من ماستاو دەکا و لەوەشدا هۆشمەندە کە دڵی ئادەمیان بۆخۆی
بەدەست بێنێت ...من ڕۆژانە بەقەدەر یەک تولەسەگی بێجارە
قورساییم لەسەر دەروونی تاک نییە ..بەقەدەر مشکێکیش تواناییم
ناگاتە ئەو شوێنەی بیرکردنەوەی دووکەس لەسەر وجودی خۆم
ڕاوەستێنم ...موسیبەتی ئینسان لەو شوێنەوە دەست پێدەکات
کە ئیتر حیسابی لە جادەکانیشدا نامێنێت ..ئەمە تەنهاییە..
تەنهایی بە مانا هەرە وێرانەکەی ..کەواتە من ئێستا نیشتیمانم
لە ئاسودەگیدا نەماوە .بە وێنەیەک تەنهام ..تیری کەس ناگاتە
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دڵم ..سینەی من بەر شیری دوژمنیش ناکەوێت ..ئەمە خاڵی ڕەنجانی و من
و ئەم خەڵکەیە ...خاڵێ ئاشووبێکە کە لە مندا ناکۆتا دەستی پێکردووە.
تۆ ئەمە نازانیت ..سوێند دەخۆم تۆ ئەمە نازانیت ...سوێند دەخۆم تۆش
وەک دراوسێ و هاوڕێی و باڕمانەکان ..قاقا پێدەکەنی و پێم دەڵێیت :هەی
هەڕاج ...هەی هەڕاج ..هەر بۆ ئەوەی:
تۆ تەنها بوکەشووشەیەکی نوستوویت ..پەیکەرێکی دەستت لە بۆشایدا
وەستاندووە .سەرت تەنها چاوتی هەڵگرتووەو ت��ەواو ..مەغزت وەکوهەوا
بۆشە ..بەاڵم من بڕێک جار بێشعورانە السایی جەستەت دەکەمەوە .هەموو
ئاگاییم دەخەمە سەر قژت ...ئەمەوێت وەکو تۆ لەسەر پەتەکان بووەستم و
تەماشای هیچ نەکەم ..تەماشای هیچ نەکەم و بڵێم کە من ئیتر دڵم هەیە..
من جار جار عاشق بوون دەمبات و گەمژەیی ئەمگەڕێنێتەوە ..جار جار خودا
دەم دزێت و ئەهریمەن ئەمهێنێتەوە ..من پڕ دەورم ..پڕپڕم لە چەرخ ..پڕ
پڕم لە پیستی نەبینراوو لۆفەی سەیر ..هەموو سەدەکان لە خوێنمدا وەکو
پرسیار کەوتوون ..هەموو ئاسمان بەربۆتەوە بەسەر بەدشەنسیما ..شەو بە
شەو لە مالهایەکەوە بۆ مەلهایەکی کەو لە کچێکەوە بۆ کیژێکی تر و لە
سینگێکەوە دەیگۆڕم بە سینگێکی دیکە ..هەموو شتەکان لە نەسلی خۆیان
دەگوێزمەوە وەک کەناڵێکی خراپ لە بیرکردنەوەمدا دەیان گۆڕم ..هەموو ئەم
کەونە دەگۆڕم بە تاق و پەنجەرەکانییەوە ..من تەنها کەسم مایلی ئەوە نیم کە
تۆ وەک خۆت بچیتە سەماوە .من ئەمەوێت تۆش بگۆڕێیت ..دەموچاوی دیکە
درووست کەیت و لەناویدا ئاسودە و غەمگین بیت .پێيەوە بچیتە میوانی..
پێیەوە یاری نوێ ڕاکێشی و نیشانی خۆت لەگەڵ نیشانەکانیدا تەباکەیت ..من
دەمەوێت بە جۆرێک بگۆڕێیت بۆ سەردەمی تازە بشێت ..بشێیت و پێم بڵێیت
کە مرۆڤی تازەیت ..کە پیشیلەیەکی بە ئامێر و تەلەفۆن و کۆمپیوتەرەکەت
سێکسدەکەیت .من دەمەوێت بتگۆڕم و لە ئینسانەوە بتکەم بە حەیوان و بت
ڕەنجێنم کە ئیتر ئینسانیش نیت ..مرۆڤی تازە پڕ دیوە .پڕ زمانە ..پڕ دەنگ
و هاوارە و وەک موشەک دەتوانێت بە یەک دەرچوون بیست و هەشت نەفەر
بکوژێت .بیست و هەشت نەفەری بیست دیو .بیستو هەشت نەفەری ئاسایی و
نەزان و جەڵدەدار .ناااا ..جەڵدەنەدار ..دایکم بانگم دەکات ..من سەرم وەک
کیسەڵ خستۆتەوە ناو خۆم .بەخۆمدا دەگەڕێم و واوەیالی درێژمە .یەکتۆزی
تر لێمگەڕێن پڕ دەبم لە ڕێگا .پڕ دەبم لە شار .پڕدەبم لەشوێن ..دایکم
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هەرایەتی ..بەزمی ناوەتەوە .پێم دەڵێت :دیسان نابودییە ..کوڕە هاوڕێی تۆ
گەیشتونە سەر مانگ ..قسەکانی دایکم ئفلیجیان کردووم .سەرم خستۆتە سەر
شانم و بەالدا کسکۆڵەم کردووە .لەوانەیە لەسەر مانگ چیرۆکێک بنووسم.
بیرم الی نێیل ئارمسترونگە .ئەو پیاوەی لە یەکەمین ڕەوتدا پێی چەپی
خستۆتە سەر مانگ ..من بەدایکم دەڵێم کە سوتفەیە .زۆرن ئەو مرۆڤانەی
کە نەچوونە سەرمانگ .هەر بۆئەوەی ئەوکەسانەی دەبێت بچنە سەرمانگ
یەک تەن لە زەوییەوە دوورن ..داهێزراووم .لەت لەت بووم و دەستەکانم وەک
تەرزە سەهۆڵیان گرتووە .بەخۆم دەڵێم هەر دەبێت بڕۆمە سەر مانگ ..تکایە
کەس ئەم فیکرەیەم لێنەبات ..من دەمەوێت شتێکی ئاوا بنووسم ..پیاوێک کە
دەچێتە سەر مانگ ..پێرسۆناژەکەش خۆم دەبم ..مۆڵەتم لە ئارمستروونگ وەر
گرتووە و هەر دەڕۆمە سەر مانگ ..دەڕۆمە سەر مانگ و بیری تۆم دەکەوێتەوە
کە جێماویت ..لەسەرمدا شتێک پەلە قاژێیەتی ..لە گرێژنە چووم ..هانکەهانک
خەریکم ڕادەکەم .زینجیرەکانمم پساندووە و دەمەوێت بە پێی پەتی بەسەر
کاشی هەتاویدا تێپەڕم ،بڕۆمە سەر لمی دەریاکان و هێشتاش هەر لە خەمتا
بمرم .هێشتاش هەربیری تۆبکەم ..ئەم ڕستەیەم سواندووە .بیری تۆدەکەم
دەگۆڕم .دەیگۆڕم بەشتێک تازەبێت و ڕێک ببێتە هی تۆ ...ڕێک تەپوتۆزی
تۆی لێنیشتبێت و کەس نەتوانێت لە من و تۆی بـبـــات.
من دەمەوێت وەکو دڵت ..شتی دیکەش هەبێت تۆ بیکەیت بە هی خۆت.
ناڵینی تر ..ئاسمانی جیاواز .ئەستێرەی دوورتر لە زەوی ..من ئەمەوێت
هەموو ئەو شتانە هەتیوبن کە هی تۆنین ..سەیرکە من بیر لە تۆ دەکەمەوە..
بیر لە پەنجەو کەمەرت بە یەک ڕستە .بیری پرچت کە خوا تاڵ تاڵ بە
سەرما دەیان ڕوخێنێت .من بیری هەموو شتێکتەکەم بیرکردنەوەت نەبێت..
بیرکردنەوەت زەخمە ...بیرکردنەوەت بەقەد هەموو ئەم ئەستێرەیە بە
شەیتانەکانییەوە ئاوزانم لێ ئەسەنێتەوە .من لە بیر کردنەوەت ئەترسم..
لەوەش بە یەک گوفتار هەموو بەدەنم بکەیت بە تەپوتۆز ..هەموو ئەعزام لە
غوباردا ونکەیت ..تۆ ئەی ئەستێرەی وەریو بەسەر دەریاکاندا .ئەی فریشتەی
مەستبوو بە دەنگی ئاو ..ئەی سپیتر لە سەرسینگی قارچک ..بیر لە هەموو
بەدەنت دەکەمەوە .تۆ بەهەر جۆرێک تێدەپەڕیت ئاوەزم لەسەر تەنهابوون
شل دەکەیت ..خەیاڵم بە عەزاب دەلەرێنیتەوە ...لە هەرجێگایەکمەوە بڕۆیت
شتێکم دەخەیتە سەرتەوە ..بە سێبەرەکانت مردنم قورس دەکەیت ..وادەکەیت
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کە بە تەنها بیر لە عەیارییت بکەمەوە .هەی عەیار ...هەی عەیار ..تۆ
تەنها بوکەشوشەیەکیت ..تەنها وێنەیەیەکی غەمگینیت بە دیوارەکانەوە و
من بە تەنێ دەتوانم بە هەبوونت بمرم...دەتوانم بەو خااڵنەت بمرم کە وەک
ئەستێرەی دوور لە ڕووتا گیرساونەتەوە ..دەتوانم بە شتی کەش بمرم..
دەتوانم بەوەش بمرم کە تۆ ڕێژەی عەزابت بەرز دەبێتەوە و من لە جێت زەجر
دەکێشم ..من لەجێت دێمەئێش .چەند تەنهام و چەند بەدەنم ئێشێت ..سەرم
ئێشێت ..بیرکردنەوەم لەم هەموو قەرەباڵخییە دێشێت ..خەیاڵم ئێشێت ..کە
دەرگا لەسەر خەیاڵی تۆ ناکاتەوە ..وەک وەفام بۆ درەخت و گیا ..بۆ جادە
و قاچ ..بۆ وێنەکیشان و ڕەنگ ..دەمەوێت لە بست بە بستی دونیادا ناوی
تۆ بنووسم ..دەمەوێت ئاسمان ڕازیبکەم کە تۆ ناتەوێت ئاسمان بیت ..دڵی
گیا خۆش بکەم کە تۆ گیانیت وەلێ بە باخ دۆستیت ..دەمەوێت فریشتەکان
بە باڵەکانیانەوە هی تۆبن ..دەمەوێت تۆ سەرکردە نەبیت ،وەلێ سەرکردەکان
لەژێر سمی ئەسپەکانتا بمرن .دەمەوێت تۆم بوێت .دەمەوێت تۆ بکەم بەوەی
کە خەڵکی دیکەش بیر لەوە دەکەنەوە ،کە ڕۆژێک بیرێکی درێژی لێبکنەوە..
درێژ ..درێژ ..بەقەد قژت ..بەقەد خزانی تەنوورەکەت بۆ خوارەوە ..بەقەد
دەستت کە دەگاتە دەرگای گشت پاشەڕۆژەکان ...قوفڵم بە ...قوفڵم بە و
بە درێژی بانگمکە ...بە درێژی ناموسم لەیادببەرەوە و بانگم کە ..شەرەفم
بشکێنە و بانگمکە ..لە مەلهاکانەوە تا مزگەوتەکان ..لە حەجەوە تا کوفرکردن
لە عەبەسێکی قۆڕ قۆڕدا بانگم کە ..بانگمکە و ناوم لەناو سۆزانییەکاندا
باڵوبکەرەوە ..ناوم بخە سەر لیستی نیشتیمان فرۆش و خائینەکان و بانگم
کە ...کە تۆ بانگم دەکەیت ..من دڵنیام لەناو دەمتا زیندووم ..من دەزانم
شەڕی من لە هەموو شوێنێکتە ..لە خانە بە خانەتدا پلەدەم .ئەی سپیتر لە
عەمامەی حاجییەکان ..ئەی تەنکتر لە با ..کە بەسەر خەیاڵی شاعیرەکاندا
تێدەپەڕێت ..تۆ وا بکە بیر لە خۆم و بیر لە تۆ و بیر لەو سەگانە بکەمەوە...
بیر لەو پیشیالنە ...بیر لەو کرمانەی خەڵکی پێیان عەیبن..
هەر بەراست خەریکم خودام لێدەنیشێت .گارەگارمە ..وەک کیژی پاش حەیا
زیکەم دێت ..ئەمەوێت لەم تێکستە بڕۆم ..ئەمەوێت سەرلووتم ڕەشکەم و
بچم بە واڵتدا ..دڵم گەرمە ..ئەعزای گیانم ببووە بە دڵۆپە ..بەدەمەوە دیارە
بەهەرچی پیرۆزیدا هەیە تکە دەکەم ..بەهەرچی موقەدەسدا هەیە دەڕژێم...
دەڕژێم ..دەڕژێم ..دایکم ئاگای لێمە ..ئەگەر باوەڕم پێناکەن دایکم پێتان
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دەڵێت کە چی حەیابەرەیەکم ...کەچەند سوکم لە تاڤگە کردندا ..کەسێک
دەڵێت تۆ حەیابەرە نیت؟؟؟ من دەلێم حەیا لەو ڕۆژەدا شکستی خوارد کە
بووین بە مرۆڤی تازە ...مرۆڤی تازە بێعەیبە ...بەوەدا کە حەیای نییە...
بەوەدا کە نازانێت چی دەبێتە عەیبە بێ کێشەیە؟ هەڵبەت من چەند سەعاتێکە
فێری ئەم دێڕە بووم (خودی عەیبە ...بۆ مرۆڤی تازە شوورەییە ..یانی
مرۆڤی نوێ عەیبی نییە ...یانی کامل ئۆپشنی سەردەمە )..سەیرمکە ..چۆن
بەم تێکستەدا هاتووم ...مرۆڤی نوێ کامل ئۆپشنی سەردەمە ...سیو یەکجار
ئەم دێرەم نوسیووە .دایکم لەودیو خۆمەوە تێم دەژەنێت ..دێتە ناو سەرمەوە
و لە دەممدا گڵۆپ بە شپرزەییم دەکات ..گڵۆپ بە بۆگەنیم دەکا و من بیرم
دەچێت کە مرۆڤی تازەم ...پڕ بە دەستەکانیدا دەکەم و تێی دەگەیەنم کە
عەیبە ...عەیبە ...عەیبە...
هەموو ئەو ڕستانەی لە دوای ئەم کریتیکەوەن ،تیۆری من دەبن بۆ قەرەباڵخی
ئەم سەدەیە؟ عەیبە لە شوێنێکدا عەیبە کە عەیبە وەک پەیوەندی من و تۆ
ڕوداو درووست بکات ...هەموو عەیبەیەک بە جۆرێک بەستراوە بە ڕووداوەوە..
بەسراویشە بەوەوە کە مرۆحەێک بە ئاشکرا لەپێش ڕوداوەکانەوە ڕوو بدات..
مرۆڤێک ڕوودەدات ...مرۆڤێک ڕوو بدات ..ئەم دێڕەم بیست جار نوسیوە ،من
لە نوسینی ئەم دێرەوە دەمەوێت ڕوو بدەم؟ دەمەوێت لەناو ڕودانی خۆمدا وا
بکەم تۆش ڕوبەیت ..ڕووبدە ..ڕوو بدە ...لە سەردەمێکدا ڕووداو بەتەنێ لە
سەر شاشەکانە ..دەبێت ئەو کەسانەش تۆ بیت کە لەسەر جادەکان ڕوودەدەن.
لەناو ماڵەکاندا ..لە خەیاڵی مندا .لە فۆرمێکی شیعریدا ڕوودەدەن ..تۆ ڕووبدە
و وا بکە خوداش ڕووبدات ..وا بکە دوای ئەوەی من ڕوومداو و تۆشم کرد بە
ڕووداو ،هەموو جادووی ئەم سەدەیەش ڕووبدات ..هەموو بێخی کوژراوی ئەم
قەڕنە بخرێنە سەرەوە و ڕووبدەن ..کاتێک هەموو زەمان بە زیندووە کانییەوە
لە دوای ڕوودان��ی من و تۆ ڕوویاندا ..من بیر لەوە دەکەمەوە چیرۆکێک
بنووسم ..چیرۆکێکی هاوچەرخی ئەوروپی ..نا ئێرانیەک کە بە فیکرەی
فەرەنسی دەنووسن ..من عاشقی فەرەنسام و یەکەمین دێڕی چیرۆکەکەم
بەم شێوەیە دەبێت :کوڕێک لە سەفەردایە بۆ سەرمانگ ..دایکم نیگەرانە...
دەڵێت ئەوکوڕە هەر تۆ نەبوویت ڕۆڵە ....من دەڵێم دایە بەسیکە ...دایە با
بینووسم ...دایکم هیچ ناڵێت و لەژێر دەمەوە پێم دەلێت ...کوڕە خەریکی
چیت بە خوا قەت ناچیت بۆ سەر مانگ....
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تێبینی:
نێیل ئارمسترونگ یەکەمین مرۆڤە لە سەدەی بیستەمدا ..کە بۆ یەکەم جار
پێی چەپی خستۆتە سەر مانگ ..هەڵبەت لەدوای یوری گاگارینەوە کەلە
یەکێتی سۆڤێتەوە بە بۆشایی ئاسماندا فڕی .دواجار وەک تۆڵەیەک لە یەکێتی
سۆڤێت لە ڕێگای بەرنامە ڕێژییەکی تۆکمەی تەکنۆلۆژییەوە ،دەزگای ئاسمانی
ئاپۆلۆ  ١١ی ئەمریکی توانی بۆ مێژووی مرۆڤایەتی بسەلمێنێت کە دەتوانێت
باشتر لە یوری گاگارین پیاوێک دروست بکات نەک تەنها بەرەو فەزا بروات...
بەڵکو بچێتە سەر مانگ و بەیداخی ئەمریکا لە سەعات  ٣:٣٣دەقیقە بە کاتی
ناوخۆی پاریس لە سەر ڕوبەری مانگ بچەقێنێت...
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سێدارەی زستان
تــوانــا ئەمیــن
ساڵی  1993لەسێدارە درام ..لەچەقی شاردا لەسێدارە درام.
بۆ تۆ واباشترە من نەناسیت ..من خۆم هیچ نکوڵییەکم
لەخۆناساندن نییە ،بەخاتری تۆ دەڵێم ،دەزانم هەرئەوەندەی
منت ناسی ژیانت دەشێوێ ..دەشزانم جارجارە ئادەمیزاد حەز
لەو شێواندنەی ژیانی خۆی دەکات ،بەاڵم هەرگیز بەڕاستی
ئەوەی ناوێت ..ئێمە خوخدەمان بەژیانی خۆمانەوە گرتووە،
ڕێ نادەین کەس پێ بخاتە ئەو حەرەمەوە ،ژیان یانی نەزم..
منیش دەمزانی یانی نەزم ،لێ خۆم ویستم دەستکاری ئەم
نەزمە بکەم ..من پیاوی نهێنیەکانم ،پیاوێکی لەسێدارە دراو.
حەزکردن لە کچۆڵەیەکی خوێندکاری ناوەنديی ،عەسرێکی
تاریکی زستان لە شارۆچکە قەبزەکەی ئێمە لەنزیک چیای
(شێنێ) لە سنوری ئێران ،خوێنی دنیای ب��ەدوای خۆی دا
هێنا ..تازە تاوێکی باڕێزە خۆشی کردبووەوە کە لەسەدرێیەکی
ڕەساسی و کراسێکی سپی دا بە بەردەمم دا تێپەڕی ..ئیتر
هەموو شتەکان لێرەوە دەستیان پێکرد ..هەمیشە ڕووداوەکان
لە تێپەڕینی کچێکەوە دەستپێدەکەن .هەستی سەرەتای من
جیاوازبوو لەهەموو عاشقێکی تر؛ من کە ئەوعەسرە ئەو کچە
بە لەنجەیەک؛ کە هەر کچان خۆیان دەزانن چۆن لەساتگەلێکی
ئاوهادا بیکەن ،بەبەردەمم دا تێپەڕی ..هەستمکرد قورسبووم،
مینا قوتدانی بەردێکی سەنگین ..نەمدەتوانی لەجێی خۆم
جوڵە بکەم.
ئەگەر من عەشقی ئەو خانمە هەستی قوتدانی ئەو بەردەی
نەداباما ،ڕۆژێک لە ڕۆژان سەری خۆمم هەڵدەگرت و تفێکی
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خەستم لەم نیشتیمانە دەکرد و ئاوها خۆم زایە نەدەکرد ،بەاڵم بە جۆرێ
قورسببووم کە لەم خاکە هەڵنەدەپچڕام ..ش��ەوی ئەو عەسرە لەئانی
بەڕێکردنی میوان دا زانیم کە ناتوانم هەستم ،لەو شەوەوە ب��ەردەوام من
پێویستم بە دووکەس هەبوو تا دەستبدەنە باڵم و هەڵمستێنن .خۆم لەو
حاڵەتە ناسروشتییەی خۆم سەرم سوڕمابوو ،من بیستبووم کە ئادەمیزاد
عاشق دەبێ كێشی لەدەست دەدات و بەجۆرێ سووک دەبێ؛ وەک پوش و
پەاڵشێک دەچێتە گۆرانییەوە و لێرەو لەوێ لە کوچەو کۆاڵنی یاردا بە ئاسانی
بـــا دەیفڕێنێ.
ئەبێ ببورن من زمانی وەسفم ئاوا کورتە ،هەمیشە کە ئیشم کەوتبێتە ئەم
زارە پوچەم ئاوا شەرمندەی کردووم ،من نازانم چۆن ئازاری ئەو عەشقەتان
بۆ بگێڕمەوە ،چونکە گێڕانەوەی ئازار شتێکە و چەشتنی ئازار خۆی شتێکی
تر ..وشەکان ترسنۆکن ،هەموو وشەی دونیا ناتوانێ سوتانی پەنجەیەک
بگێڕێتەوە ،ئاگرێکی خۆش ،شین و دڕ لەسەرپەنجەت ڕاگیراوە ..پێستی
یەکەمت گورج و ترپ ترپ ئازار دەگوازێتەوە ..ئەو دەسوتێ و گڵۆپ دەکات
و دەتەقێ و ئازارت چووە بۆ عەرشی عەزیم ..گۆشتەکەت دەسوتێ و چینێ
ئازاری چڕ پەیتا پەیتا بە ڕۆحتا هەڵدەشاخێ ..بۆچڕوکێکی تیژ و بۆگەن
هەڵدەماسێتە کونەلوتەکانت ..ئاگری شین سرەوتی نییە و هەردەگڕێ و
دەگڕێ و تۆ لەناوەوە دونیای خۆت پڕکردووە لە زریکە ..بەرچاوت ڕەش
دەبێ ..وادەزانی ئێستا هەموو شتێک تەواودەبێ و دنیا کش و مات ..گڕ
هەر دەتسوتێنێ و تۆ هەر دەقریشکێنی و دڵت کەف دەکا و ئازار هەردێ و
هەردێ و هەر ......ئەوە پەنجەی تۆ نەبوو دەسوتا ،نــــــا ..ئەوە ئاگرێک
بوو من لەسەر ئەم کاغەزە کردبوومەوە ..ئەمە ئازارێکی درۆینەبوو ،ئازارێکی
سووک و چرووک ..بۆئەوەی لە ئازار خۆی تێبگەیت نوسین هیچ کۆمەکێکت
ناکات ،هەستە بڕۆ دەستت لەسەر ئەو پشکۆیە ڕاگرە.
شەیدایی من بۆ ئەو کچەی عەسرێکی باراناوی زستان بە بەردەمم دا تێپەڕی،
دروست شتێک بوو وەک دەست ڕاگرتن لەسە ئەو پشکۆیە ،من ڕۆژبەڕوژ
دەسوتام و دەبوومە خۆڵەمێش و دیسان بۆ تەواوکردنی ئەم سوختەییە
دروست دەبوومەوە ..لەیادمکرد لەسەرەتادا پێتان بڵێم من کوڕی یەک
لەخێڵە گەورە و دڕەکانی ناوچەکەم و بینینی من بەو الوازی و نەحیفییەم
شەرمێکی گەورەبوو لە پێش دا بۆ خۆم و دوایشو بۆ ئەوان ..وابزانم یەکەم
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نیشانەی عاشقبوون ئەوەیە مرۆڤ ڕقی لە ئاوێنە دەبێتەوە ..نا لەبەر ئەوەی
جوانێکی بینیوە و ئیتر شەرم لە ڕوانینی ڕوخساری خۆی دەکات ،بەڵکو
لەبەر ئەوەی لەخۆی دەترسێ ..ئێستا لەم دونیایەی ترەوە هێندە خەیاڵم
پەرتە بیرم چۆتەوە دەبی بە چیی..؟ بەاڵم دڵنیام ئادەمیزاد کە عاشق دەبێ
لە ئادەمیزادەوە دەبێ بەشتێکی تر ..من ببووم بەو شتە.
بەیانییەکی خۆرەتاوی بەهار دەسپێکی شێواندنی هەموو شتێک بوو ،من
لەوساتەوە تا ئێستاش کە لەژیانێکی تردام ڕقم لەبەهارە ،سەعات هەشت و
نیوی بەیانی دەستەیەک لە کوڕوکاڵی گەڕەک لەسەرم خڕبوونەوە ،کەسیان
نەچووبوون بۆکار ..هاتبوون بە من بڵێن کە کچی زستان (ئەوە ناوێک
بوو من بۆ خانمی خوێندکارم داتاشیبوو) ڕەدووی عەبوسترین و ناچیزترین
کوڕی شارۆچکەکە کەوتووە .ئەو ڕۆژانە سەرەتای شێتێتی من بوو ..هەر
بەڕاستی دابوومە کێو ..لەوێ لەدانەکێوی قەیس و فەرهادیش گەیشتم..
ئەو ڕۆژانە لە ناو ئەو جەنجاڵییەی خۆم دا فریا کەوتم بیر لە پەیوەندی
نێوان فیراق و کۆهساران بکەمەوە ..ئەوچەند مانگە لە پلەیەک دا بووم کە
بیرمە یەک دووجار سەرم بۆ ئاسمان بەرزکردەوەو گوتم «لەهەموو جێگایەک
جێتهێشتبێتم لێرا جێم مەهێڵە ..بەرگە ناگرم ..خۆشت دەزانی»!..
ئەو ڕۆژانەی منی تێداکرام بەدارا خەڵک برسی بوو ،فرسەتێکت گەورەی یەکتر
خواردن بوو ،لە هەمووالوە سنوری ئەم شارە وەک ئەژدیهایەکی زەبەالح زاری
دادەچڕی و بروسکەی دەدا ..شەڕبوو ..یەک یەکی دەکوشت و پێویستی بە
زەحمەتی ئەوەنەبوو لەخۆی بپرسێ (بـــۆ )!..ئەو ڕۆژگارە خەڵکی ئەم شارە
بە نان ..بە ئاو ..بە ئازادی نەدەژیا ..نــــا ..بەکۆمەکی هێزێکی تر دەیتوانی
بەردەوام بێت؛ هێزی ئەفەرۆزکردن ،توانایەک کە من لێی مەحروم بووم..
لە پێشی پێشەوە ئەو دوو پیتە پچووکەیان فەرامۆشکردبوو :بــــــــــــۆ..؟
کەس نەیپرسی بۆ وا لەمن دەک��ەن..؟ لەناوەڕاستی مەیدانەکەیا لەسەر
قەاڵچۆکێکی قوت و خشپیلە ڕایانگرتم ..من لێرەش پێویستم بە دوو کەس
بوو تا بەرزم بکەنەوە بۆ سەر ئەو تەپڵەکەی کە دەبوو قاچم بخەمە سەری
و دوایش هەر ئەودوو برادەرە زەحمەتی شەق هەڵدانیان لە تەپڵەکەکەی
ژێر پێم گرتە ئەستۆ؛ کە لەسەرەوە وەستاندیانم تا هەدەری چاو عەشامات
ڕەشی دەکردەوە ..سەری بۆشی ئینسان بە دوو هەڵماتی واقەوە مەوجی
ئەداو ئەهاتەوە یەک ..بۆ یەک سات ..ساتێکی کورت ..پێکەنینم هات ..ئەوە
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خدێی هەمیشەی خۆم بوو؛ لەو جێگایانەی کەس خەیاڵی بۆ ناجۆرییەکی
وا نەدەچوو ،من دەمکرد .ئێستاش نازانم بەچی پێکەنیم ،بەاڵم دەزانم
پێکەنینەکەم وەختەبوو ببێ بە قاقاو ئەگەر نەمگرتبایەوە ئەوە دەبووە بێ
حورمەتییەکی گەورە لە ئانێکی وادا ئادەمیزاد بە مەرگی خۆی بیکات..
ئەو هەموو خوێنەی حەڤده ساڵ لەمەوپێش لەم واڵتەدا ڕژا ،بەتەنیا من
هۆکاری نەبووم! لەڕاستیدا هیچ جەنگێکی سەر ئەم هەسارەیە بەبێ دەستی
ژن دەستی پێنەکردووە ..وابزانم جارێک لەسفری تەکوینی تەورات دا بەرچاوم
کەوتووە؛ کە خودا ژن و دۆزەخی لەیەک ڕۆژدا دروستکردووە ..دۆزەخی ئەم
نیشتیمانە قەبزەی منیش کچێک دایگیرساند ..ئێستا کێ بۆ ئەوەدەچێ
یەکەم پزیسکی ئەم ئاگرە ،کچێک لە شارۆچکەیەکی ئەو بناری سەرسنورەوە
هاویشتبێتی..
دەزانم دەبێ ڕێز لەکاتتان بگرم و ئەوەندە عەشقی مەلولی خۆم نەگێڕمەوە،
عەشقێک کە ملی باریکی منی برد بۆ ئاسمان ..شەوێکی کۆتایی ئەو بەهارە
شوومە ،کاغەزێکم لەدرزی دەرگای ماڵی كچەوە خستە ئەو دیوەوە و بەناوی
هەموو خەڵکی شارۆچکەکەوە داواماکردبوو( :ئەگەر ڕەدووکەوتنی کچەکەتان
بە لەکەیەک دەزانن بەسەر خانەوادەکەتانەوە ،ئەوا کچەکەتان بدۆزنەوە و
بیهێننەوە ..ئەگەریش نا ئەوە لەکەیەکە بۆ سەر شەرەفی هەموومان و
فەرموون ئەم شارۆچکەیە چۆڵکەن و ئەم بێ شەرەفییەتان لەگەڵ خۆتان
ببەن بۆ جەهەننەم).
من !..ئاهــ ..لەزەینی پەرتی من!!..
بیرم چوو پێشتر پێتان بڵێم برایەکی کچەی زستان لەو شارەی منی لێ
لەسێدارەدرام ئەفسەرێکی بااڵی دەزگایەکی زەبەالحی ئەمنی بوو ،بەوەدا
بواری پسپۆڕایەتی ئەوان «دۆزینەوەی مەترسی و ئەوانەی دەبنە جێی
مەترسی بەسەر هاوواڵتیانی ئازیزەوە» بوو ،دۆزینەوەی من لە خواردنەوەی
پەرداخێک ئاو ئاسانتربوو ..دیسان دەمەوێ کاتتان نەگرم و باسی حەشاردان
و سووکایەتی و دڕەندەترین ئەشکەنجە ڕۆحی و جەستەییەکانی خۆمتان
بۆ نەکەم ،کە من تا ئێستا لە دونیاکەی تریش نەمبینیووە ..بەاڵم ناتوانم
بازبدەم بەسەر ئەو چاوپێکەوتنە تەلەفزیۆنییەی تێیدا من وەک تەلبڕ و دز
و جەردەی «سامانە نیشتیمانییەکانی واڵت» هاتمە ناساندن و هاوڕێیان
درێغیان نەکرد کە بەدەنگی بێژەرێکی گڕ و گەمژە بشڵێن «دەستیان گرتووە
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بەسەر چەندین بەڵگەنامەدا کە دەیسەلمێنێ من سەرۆکی گروپێکی سیخوڕیم
و کار بۆ بەرژەوەندی واڵتێکی دراوسێ دەکەم» بەم تۆمەتە قەبانە کە من
قاقام پێیان دەهات ،بێ دادگایی لە ناوەڕاستی مانگی شەشی ساڵی 1993
بە بەرچاوی خواو خەڵکەوە منیان لە ناوەڕاستی شاردا لەسێدارەدا.
خێڵی ئێمە پێشتر زۆریان هەوڵدا لەو دەزگا زەبەالحە ئەمنییەم ڕزگار بکەن،
بەاڵم بەوەدا تەونەکە وا چنرابوو کە من تەنیا ڕێگەی چوونە ژوورەوەم هەبێ و
تەواو ..هەوڵەکان بۆ هێنانەدەرەوەی من لەوە بێ ئەنجام تر بوو لێرەدا بۆتان
بگێڕمەوە ..نەفرەت و توڕەیی خەڵکی گەمژە نەیهێشت من سێ ڕۆژ لەو دارە
بکرێمەوە ،پاش ئەو وادەیە و بە بردنەوەی تەرمەکەی من بۆ شارۆچکەکەی
خۆمان ،لەمەراسیمی پێشوازی جەنازەی مەزڵومی کوڕەکەیان و توڕەیی
کوڕانی خێڵی ئێمە و هەڵکوتانە سەر ماڵی کچەی زستان ..یەکەمین تەقەی
شەڕی ناوخۆ دەستی پێکرد.
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دهنگه نوێكان
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گهڕیده
سیپان عهبدولال

ی
چهند ترۆمبێال تهكسییا مۆدێل ههشتێ و سێ ،جههدهیا ژ خیز 
ێ
و بهران تێكهل شهقاندبا ،تو پتر نزیكی ههلشكافتنا ڕاستی 
دبووی ،ڕاستییهكا ل درێژییا ژیێ ته یێ كورت ،مینا نهێنییهكا
ێ
مژدار بوو ،لێگهریان ل وێ گونهههكا مهزنه ،دهستڤهدانا و 
ژی ههما تاوانهكا بێ وێنهیه .د خودیكا ترومبێلێ ڕا ،ئاوڕێن
ته ژ ڕێزێن وان ترومبێلێن مۆدێرن دوور نهدكهفتن ،ههر یهك ژ
وان ژی ل گۆر پێچێبوونێن ترومبێال خوه ،هندی شیای ترومبێال
ێ
خوه ب تهرزێ بهركێ توپا فتارێ ل سهر جههدهیا دهولهتسهر 
ێ
نزیكبوونا هلبژارتنان ،هندهك شهفهر و قهالبه ل هاویدۆرا و 
د خرڤهبووی ،دهاژۆت .وێ ههنێ تهكسی كوردستان دهاژۆت،
ی
یێ دی پیكهپا جۆتیاران ،یێ دی بی ئێما مودێل نوو ،یێ د 
مۆنیكایا جام ڕهش ئهوا ههموو ترومبێل و لۆریێن بازرگانێن
تۆرك ،ل پشت تۆزا خوه ڕا دهێالی .ههردهم تو د وێ باوهری
ده بووی كو گهریان ل ڕاستیێ تشتهكێ پڕ ب زهحمهته ،ژ خو ه
ههما گههشتنا وێ تشتهكێ ئهستهمه ،ته دزانی ژی ڕاستی ل
گۆر پیڤانێن فهلسهفی تشتهكێ ڕێژهداره ،ل دووڤ كاودان و
پیڤهرێن دادپهروهریێ دمینیت ،لێ ل با مه (ئهم یێن ڕۆژههالتی)،
یهك ڕاستی و یهك بۆچوون و یهك ئهنجام ههیه ،ئهو ئهنجام ه
ێ
یێ ژ ڕڤشتهكێ بۆ یهكێ دن دهێته ڤهگوهاستن ،ئهنجامهكێ ب 
ێ
ڤهكۆلینه و یێ ڤهبره .پشتی چهندهك ژ بێدهنگیێ ،شۆفێر 
دۆستێ ته د بهررا جار جار ئاڤری دوهشاندنه ناڤچاڤێن ته یێن
ب سایا سیه و پێنج سالێن ڕهزالهتێ د ناڤ ئێك ده چووین و
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ژ كهرهما تاڤا هاڤینێ یا پالهتیێ ژ تهرا كریه دیاری ،مینا تهنییا سێال دهیكا
دلواری لێهاتین ،ب ئاخفتنهكا نهرم دیوارێ بێدهنگیێ لڤاند:
 هلۆڤانێ من ،چما ته باژارهكێ نهیی هلبژارت ،دلێ من نه ب پانزینێ ڤ هیه ،ب ڕاددێ كو دلێ من ب وی وهختی ڤه یه یێ ب ههروهیی ژ مه دچیت،
تو ژ من باشتر دزانی ،نه ب تنێ د ڤی وارگههی ده ،بهلكو ل بهرفرههییا
هاویردۆرا مه تو ناگههیه وی باژاری .لێگهریان ل ڕاستیی د ناڤ مه د ه
تشتهكێ بێ وجه ،وهخت بۆراندنهكا بێ ڕامانه ،ههلشكافتنهكا بێ ئهنجامه.
ته ب تیێ چاڤان لێ نێری و بێی موویهكێ ژ خوه شاش بكهی ،پشتی چل
خولهكێن ژ هزركرنێ و بێدهنگیێ ،ل داویێ ته لێڤا سهری ل یا بنی دا:
 هیشامێ بهرێز ،چاخێ ئهم هاتینه سهر ڤێ دنێ ،ههر ژ دهستپێكێ ئهمنه د پێشوازیكری بووین ،یار و نهیاران ب چاڤێ گۆمانێ ل مه دنێرین ،ئهڤ
گۆمانێن وان ژ مه ،بووینه سهدهمێ چاندنا تۆڤێ ڕاستییا (ئهبسولیوت) د
ناڤ مێشكێ مه ده ،وێ ههنه حاكم ،یێ دن ههلبژێر (موختار) ،یێ دن مهال،
یێ دن سهرۆك و یێ دن پادشاه ،ئهم ژی ل درێژاهییا ژیانا خوه ژ وان ڕا
دبینه كۆلهدار.
دهنگێ هۆڕنا كۆستهرا نهفهرههلگر جارهكا دن ئاخفتنا ههوه بڕی .جارهكا
دن سهمتا ئاوڕێن ته كهفتنه پهنجهرا ترومبێلێ ،هندهك چپكێن بارانا بهارێ،
بیستانێ حهجی عهباسی ئهوێ هێدی هێدی گیا لێ شین دبیت و هندهك
كولیلكێن نوو بشكفتی پیچ پیچه سهرێ خوه ب دێمهكێ شهرمین دئینن ه
دهرێ و سالڤ دكهنه ڤێ دنێ ،دخهمالند .ته د دلێ خوه ده دخواست،
ئهڤ بارانه (یان دا ڕاستتر بێژین ئهڤ تاڤییه) ل گهل چپكێن خوه ههموو
ڕاستیێن ڕهها و هێوربووی ،بكهته دهرازینكهك بهر ب جیهانا گۆمانێ ،ت ه
حهز دكر ههموو شاشی و حوكمێن زۆردار و دهستههالتداران ل گهل چپكێن
خوه غهواره بكهت ،ته دڤیا ئومێدهكێ و هیڤییهكێ ل باتی ڕهشبینیێ و
بێزارییێ بچینیت .ئێدی چهند ترومبێل دهربازدبوو ،ته ههست دكر تو پتر
ێ
ژ شاهنشینا ڕاستیێ دووردكهفتی ،ته دگۆت ئهز نه ئێكهم گهڕیدهمه ل و 
شاهنشینێ ،ئهوا دوور ژ وێ شاهنشینا ب خوون و زهند و باسكێن ههژارێن
بێبهخت ئاڤابووی و بوویه وارگهههك بۆ هندهكێن دن دا بهێن خێر و بێرێن
ێ
وێ بخۆن و ل سهر ناڤێ خوه تاپۆبكهن ،بهلكو تو یێ ڕژد بووی ل سهر هند 
كو چهندین گهڕیدهیان ههڤچهپهرێ ته گرتبوون ،ههر یهك ژ وان ژی چهند
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نزیكی وارگههێ ڕاستیێ ببا ،پتر ژێ دووردكهفت ،چنكو شویرهێن پیالی و
دهرگههێن ئاسێ و سینۆرێن دهستكرد ،ل ههموو جهان د بهالڤبوون .د ناڤ
ههر بهینهكێ ڕا ،ته هێڤدكره دۆستێ خوه ئهوێ مینا ته بێزارییا كۆژهك
لێ مێهڤان بووی ،ته دڤیا تشتهكێ بێژیێ ،ژ بهری دهڤێ خوه ڤهكهی تو ب
گۆمان بووی ،لێ ته دگۆت ئهڤ گۆمانه ژی بنواشێ وێ هیڤییێ یه ئهوا ئهز
ێ
پێ هاتیم و سهخمهراتی وێ ل ههموو دهران دگهڕم و دگهڕم ههیا ڕۆژهك 
ێ
ئهز بگههمێ .ته چهندهكێ ل چیایان هێڤكر ،ئهو چیایێن بووینه سیمبۆل 
بهرخوهدانێ و جهڤهنگێ ڕزگاریێ ،د وێ كێلیكێ ده بیرهاتنێن زارۆتیێ دهاتن
پێش چاڤێن ته یێن ڕهبهن ،چاخێ هوون مینا سڤۆهریان ب سهر چیایان
ێ
دكهفتن و ههوه یاریێن خوهش ل سهر دكرین ،ئهو زارۆتییا ته ژبلی ههژاریی 
و كنجێن دریای و شیرێ نیدۆ ،چ تشتێ دن زێدهتر ژێ نهدیتی .ژ دوورڤ ه
باژارهك ل پێش چاڤێن ههوه پیچ پیچه خۆیا دبوو ،چهند ترومبێل نزیك
دبوو پتر ته چاڤێن خوه زیق دكرن ،ژ دوورڤه ته ههست پێدكر كو باژارهك ه
ب كراسهكێ نوو ،ب ئاڤاهی و جههده و خزمهتگۆزاریێن نوو ،لێ ههر ل گهل
ی
دهنگێ گڕگڕا ئهوران چاخێ ب سهر ههموو دهنگان دكهفتی ،ته خوه دوور 
وێ شاهنشینا ته دڤیای قهست بكهیێ و ببییه گهڕیده لێ ددیت ،ته خو ه
ی
دووری هیڤی و ئارمانجێن ته خوه قۆربانی وان كری ددیت .ترومبێل هێد 
هێدی نزیك دبوو و تو ژی ل گهل هندێ جارهكا دن دامای و پۆسیده دبووی،
ههرچهنده هندهك بشكۆژێن ل ئالیێ دن ژ نوو ڤهبووین و پێكۆال ژیانهكا نوو
دكهن ،پیچهك ئۆمێد د دلێ ته ده دچاندن.
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ڕتك ..دتك
دابان بهرزنجی
پهیكهرێكی زینده-مردوو پشتی بهدیواره ڕهقهكهدا دابوو
چاوی كراوهی پڕ لهحهسرهتی لهسهر پێنووس وپهڕاوهكهی
بهردهمی بوو ،سهری بهسهر شانی ڕاستیدا شۆڕببۆوه پرچێكی
شێت(ئهنیشتاین) ئاسا ئاڵۆزوو تێكچڕژاو ،ماسولكهكانی
دهم��ووچ��اوی خاوبوونهوهی پیشان دهدا ،شێوهی ترسێكی
تێكهڵ بهفهنتازیاو ئێشی داخورانی عهقڵ و بوون بهڕووباری
داهێنهرانه لهچاویا دهخوێندرایهوه ،ئهگهرتۆزێ لهقووڵبوونهوهی
داهێنهران تێگهیشتبای یهكهم نیگا شێتبوونی داهێنهرانهت تیا
دهخوێندهوه ،دهتگووت ئارسهر ڕامبۆیهوه لهسهفهری یاخیبوون
هاتۆتهوه ،یانیچهیهو بۆ مهملهكهتی خۆكوژی دهڕوات ،خهندهكهی
سهرلێوی ئۆگۆست كانتی وهبیر هێنامهوه ،كاتێك دهیهوێت
بهدرۆ شتێك بڵێت تاوهكو فهلسهفهكهی سهربخات و خۆی
خۆشحاڵ نیشانبداو خۆی لهشێتیهكهی تهوهالبكا،خۆی وهكو
مرۆڤێكی ئاسایی بنوێنێ! كاتێك سهیری ئهودهسته ڕهقبووهت
دهكرد وابههێز پێنوسهكهی گرتبوو و تۆڵستۆی وهبیردههێنایهو ه
كهلهكاتی جهنگی كوژكاری مرۆڤهكان بهوپهڕی خۆشهویستییهو ه
پێنووسهكهی ههڵدهگرێ لهدوای ماچێكی ڕووحی بهڕهشیهكهی
سپی دهچنێ ،و بهچڕنوكی عهقڵی مرۆڤهكان ئاگاداردهكاتهوه،
ت��اوهك��و نغرۆبوون زگیان پڕنهكات ،و منداڵی ش��هڕو ڕق
لهعهوڕهتیانهوه دهرنهپهڕێت ،پهنجهكانی دهسته كراوهكهی تری
وابههێز لهسهر پهڕاوهكهدا پانكردبووهوه ،دهتگوت پهروانهیهو
بهرهو سووتان ڕوولهچرادهكات ،وا خۆی بهچراكهوه نوساندووه
تا قهرهبرووت!                            
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(چاوه) ..بانگمكرد .خۆی ناوی چاوان بوو لهبهر ناسك كردنهوهی بهم شێوهی ه
بانگم دهكرد ،چونكو وامدهزانی كه شێتهكان تاپلهی چهمانهوه بهفوویهك
ناسكن! گوێم لهدهنگی خۆم بوو كهداوای وهاڵمدانهوهی له (چاوه) دهكرد بێ
ێ
ناز بێ وهاڵم مامهوه..بهپهلهو بهڕاكردن خۆم گهیاندێ به دهستهكانم دووس 
جار ڕام وهشاند ،هیچ خاڵێكی ژیانی تێدا نهمابوو بۆتهواوكردنی وشهی ژیان.
جهستهیهكی وشكو سارد دهستێكم لهسهر دڵی دانا هیچ دهنگێكم ههست
پێنهكرد.بهڕاستی مردنێكی سهیر بوو! زیاتر لهپهڕجوویهك دهچوو .زیاتر
لهگۆڕانی ژیانێك بۆ پهیكهر دهچوو .پهیكهرێك خهریكه شتێك دهنووسێت!
دهتگووت (دانتی) یهو له لهكاتی درووستكردنی پهیكهرێكی خهیاڵیدا خۆی
بۆته پهیكهر! دهبێ چی نووسیبێ ...بهزۆرتوانیم پهڕاوهكه لهدهستی دهربهێنم
لهو پهڕهیهدا نووسرابوو ڕتك دتك ..ڕتك دتك ..ئهوپهڕهیه تهنها ئهو وشهی ه
بێمانایهی لێ نووسرابوو ،له كۆتایی پهڕهكهدا زۆر بهشێواوی نووسیبووی
ئهسپهكه گهیشته جێ...
بهشێوهیهك نووسیبووی وهك��و ل��هرزهی ددان��ی تهزیوهكان نووسیبێتی،
بهشێوهیهكی ئهوهنده ناڕێك وهك ئهوهی كهسێكی نیوهمردوو به نیو ه
ێ
زیندووهكهی خهریكه دهنووسێ ،كاتێ مردن دهگاته نیوهكهی تری دهوهست 
و بهلهرزهی نووسینهكهوه ڕهق دهبێت! نووسینهكهی زۆرسهیربوو ،لهوكاتهیا
كه بینیم بهشێوهیهك خهیاڵی بووم وهك ئهوهی مامۆستایهكی شارهزا منی
خهوا ندبێ و گهیشتبمه قۆناغهكانی  6و 7هیپنۆتیزم ،بیهوێ دهروونهجووڵهو
كاری دهرئاسام پێبكات ،زۆری نهمابوو بگهمه قوواڵیی یهكانی بێدهنگی
(ههرلهوكاتهیه مرۆڤ دهگاته لووتكهی عهقڵ سازی) .وهك دهروون ناسێك
ئهوه یهكهمجارمبوو ههست بكهم كهبێدهنگی زیاتر لهدهروونهكان دهتبات ه
خوارهوه و ههستی دۆزینهوهی الیهنه ناخودئاگاكانی مرۆڤت نیشان دهدات.
پێش ئهوكاته وامدهزانی كه بهقسهكردن بگهمه ئهو شوێنه .بۆیه ئهوهندهم
قسهدهكرد لهگهڵ ئهوكهسانهی كه ههستیان دهكرد نهخۆشن ،ئێستا دهزانم
تا ئهوكاتهی خۆم لهبیردهكرد ...زۆرم نهمابوو بگهمه قوواڵیی(كهقوواڵیی
كاری سهروو ئاسایی دهكات) ڕاچهنیم و هاتمهوه جیهانی دهرهوه هاوارێك
لهدهمم بهرزبۆوه «فریاكهون» لهگهڵ ئهو دهنگهی كه لهدهمم هاته دهرهوه..
وهبیرم هاتهوه كهدهبێ پهڕاوهكه وهشارم ،تاوهكو لهنهێنیهكهی ،جادوو ه
قووڵهكهی تێبگهم .نهخۆشهكان لهدهرهوه كۆمهڵیان كردبوو پۆلیس و پزیشكی
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لێكۆڵهریش خهریكی كاری خۆیان بوون ،ئهو ڕۆژه بهتهواوی تاسابووم ،لهدوای
ئهوهوه تهنها ئهوهنده بههۆش هاتمهوه كه یهكێ لهشێتهكانی نهخۆشحانهك ه
ل��هدهرهوهی ژوورهك��ه توند یهخهمی گرت ،ئهوكاتهش تاوهكو توند ڕای
نهوهشاندم ئاگام لهخۆم نهبوو بهڵكو لهمهملهكهتی خهیاڵهكان ،لهسهر
دوورگهی جادووكاران دهخوالمهوه (خهیاڵ چهكی جادووكارانه)( ،خهیاڵ
فڕینی داهێنهرانه)( ،نانی ههژارانه)( ،دهری��ای فهیلهسوفانه)( ،ئهسپ ه
خهیاڵیهكهی چاوانه) .كتابهكهم دهوێت« .كتابی چی؟ شێتهكه« گووتی ئهو
كتابهی چاوه نووسیویهتی ..ئهو ڕۆژه تهنها لهخهیاڵدا ژیام (چهند خۆش ه
ژیان له خهیاڵدا) .دوای چهند ڕۆژێك دهستمكرد بهخوێندنهوهی چاوان له
پهڕاوهكهیدا.یهكهم پهڕهم ههڵدایهوه پهڕهیهكی سپی بێ نووسین بوو ،ل ه
پهڕهی دووهم بهم شێوهیه دهستی پێكردبوو :
 ..ئهسپهكه دهستی بهغاردان ك��رد ...ڕت��ك..دت��ك..ڕت��ك..دت��ك ..خۆم
نهمتوانی لهنووكهوه دانه بهدانهی ڕتك ..دتكهكان بخوێنمهوه ،تهنها چاوێكی
خێرام خشاند بهپهڕهكانی كهتهنها ڕتك..دتكم دهبینی جارجار نووسرابوو
حـــــیـــــــــل ،جارجار(ر،ت،ك..د،ت،ك) وهك پهیژه كهوتبووه خوارهوه،
جارجاریش ڕتك..دتك خرابووه ناو چوار چێوهوه.ئهوهی ڕاستی بێ ئهوهنده
له نووسراوهكه تێنهدهگهیشتم ،لهههمانكاتدا ههستم دهكرد شتێكی گهور ه
ێ
لهپشت ڕتك..دتكهوه ههیه نازانم بۆ وام ههستكرد ..دهبێ بههۆی ئهوهوهنهب 
كه ههستێكی شاعیرانهم ههبوو؟ نازانم.
بڕیارمدا بهچهند كهسێكی شارهزای پیشاندهم .لهكۆبوونهوهیهكی برادهری
كهپێكهاتبوو له شاعیرێك ،ڕۆماننوسێك ،دهرونناسێك ،فهلسهفهكارێك..
پێشتر ههریهكهیان نووسینهكهیان خوێندبووهوه لهڕوانگهی خۆیانهوه تێبینیان
لهسهر نووسیبوو ،لهپێش ههموویانهوه كوورتهیهكم لهسهر نووسهر باسكرد
بۆ ئهوهی چاوڕۆشنیهك بێ بۆ ڕوانینهكانیان ...نووسهر ناوی (چاوان)ه سێ
ساڵ لهمهوبهر تووشی نهخۆشیهكی دهروون��ی دهب��ێ و دهكهوێته داوی
شێتیهوه ..بههۆی نهگونجانی لهگهڵ دهووروبهرهكهی چهندجارێك دهیهێنن ه
نهخۆشخانه الی ئێمه ،جارێكیان دوو مانگ لهالی ئێمهبوو .ڕۆژێكیان دیارنهما
دیاربوو ڕای كردبوو نازانم چۆن ڕای كردبوو ..پێش ئهوهش بمرێ سێ مانگ
لهالمان بوو ،سهیرێكم كردن گشتیان ئامادهی دهست پێكردن بوون تهنها
ێ
فهلسهفهكارهكه خهریكی نووسین بوو شێوهیهكی پیشاندهدا كه وهاڵمی یهك 
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لهپرسیاره گهورهكانی دۆزیبێتهوه .سهرهتا شێوهی پرسیارێكم لهدهمووچاویا
خوێندهوه ،دهتگووت قوتابیهكه بیر لهپرسیارێك دهكاتهوه كهپێشتر دهیزانی
و ئێستا لهبیری چۆتهوه ..دوای ئهودیمهنه خهندهیهكی وروژێنهر كهوت ه
سهردهمووچاوی كه ترسی گریانێكی قووڵی زووڵمهت له چاویا دهبینرا .زیاتر
له قیژهیهكی بێدهنگی پهنگ خواردوو دهچوو ..لهبهر ئهوهی نووسینهك ه
زیاتر لهڕۆمانێك دهچوو ڕووم له ڕۆمانننوسهكه كردوو فهرمووم لێكرد..
دهستی پێكرد :من دهمهوێ لهڕووی تهكنیكیهوه دهست پێبكهم ،ههستدهكهم
ئهو چیرۆكه دهربڕینی چهند ڕاستیهكه كه لهناخی نووسهر ههبووهو نهیتوانیو ه
بهزمانی ساده دهریبڕێ لهبهرئهوه بههۆی تهكنیكهوه دهری بڕیوه بهڵگهشم
ئهوهیه كه لهچهند جێگایهك (ڕ،ت،ك..د.ت.ك) وهك پهیژه كهوتۆته خوارهو ه
وه لهچهند جێگایهكیش بهرزبۆتهوه پله به پله ،لهچهند شوێنێكی تریش
خراونهتهوه ناو چوار چێوهوه كاتێك ئهوقسهیه لهدهمی هاته دهرهوه وێنهیهك
سهرهنجی ڕاكێشام ئهویش فهلسهفهكارهكه بوو مستهكۆڵهیهكی بهمێزهكهدا
كێشا ،كهئێمهی بینی وا سهیری دهكهین داوای لێبووردنی كرد .بهردهوامبه..
لهوبڕوایهشدام ئهونووسینه بهشێوهی دهستنووس مانای زیاتری دهبێ نهوهك
بهشێوهی تایپی كۆمپیوتهری چوونكه ئهوه دیكۆرو تهكنیكهكهیهتی باسی
حاڵهتی دهروون��ی نووسهردهكا نهوهكو ن��اوهڕۆك��هك��هی ،لهوبڕوایهشدام
نووسینێكی پڕوێنهش بێ چونكه زیاتر زمانی هێماو نیشانهی بهكارهێناوه،
وه زۆرتریش ههڵدهگرێ لهوهی ئێمه تێیدهگهین .دهتوانین وهك ئامێرێكیش
بهكاری بهێنین بۆ جیاكردنهوهی زاناو نهزان لهیهكتری .ئهوجار نۆرهی
شاعیرهكه هات بهمشێوهیه دهستی پێكرد (مانا لهدڵی نووسهر دایه) بۆی ه
زۆرتر ههڵدهگرێ لهوهی ئێمه تێیدهگهین ،بهڵێ بۆجیاكردنهوهش باشترین
ئامێره ،چونكو نهزانهكان بهگاڵتهوه فرێی دهدهن بهاڵم زاناكان حهقیقهتی
تیا دهدۆزن��هوه ئهوتێبینیهی من لهسهرچیرۆكهكه ههمه ئهوهیه :نووسهر
بههۆی ئاوازهوه چهندهها وێنه دێنێته بهرچاوی خوێنهر .زۆری دهوێ مرۆڤ
بتوانێ بهدوو وشهی بێمانای ڕتك..دتك ئهو ههمووه وێنهیه دروست بكات.
بۆنمونه:بهرزی ،نزمی ،وهستان ،خاوبوونهوه ،خێرابوون ،بهربهستهكان،
ئهسپهكان ب��هرهو ئامانج دهڕۆن كۆڵنادهن ،بهههڵبهزهوه ،وردهوورده..
بهرهنگارن ..تاكو ئامانج ..ئهوجار نۆرهی فهلسهفهكاربوو ،سهرێكی بۆ
خوراندوو دهستی پێكرد  :بهپرسیارێك دهست بهقسهكانم دهكهم :بۆچی
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پهڕهی یهكهمی بهسپی بهجێ هێشتووه (فهیلهسووفهكان ئاوان بهپرسیار
لهدووای جهوههروو حهقیقهت دهگهڕێن) .بۆچی لهپهڕهی دووهمیشدا ڕاستهوخۆ
دهستی بهنووسین نهكردووه بهڵكو دوای چهند خاڵێكی لهبچووكهوه بۆگهور ه
دهستی پێكردووه؟ من وای تێگهیشتووم ویستوویهتی كورتهیهك دهربارهی
سهرهتای بوون باداته پێش چاو( .بهڕاستی شێت وهكو فهیلهسوفهكان
بهزمانی جیاواز دهدوێت) پێشئهوه ببین ژیان چۆن دهستی پێكرد؟ یان ئایا
ژیانی پێش شێتیهكهی بهسپی و خاڵی زانیووه ..سپی چهند مانایهكی ههی ه
سپی وهك هیچ ،یان سپی وهك پاكی ..چونكه بۆمدهركهوتووه ههر لهگهڵ
تێكچوونی دهروونی نووسهرهوه دهست بهنووسینی ئهو نووسراوه كراوه،
ههروهكو پیێش منیش قسهی لهسهركرا ڕوون بووهوه كهنووسینهكه باس ل ه
ژیانی نووسهر دهكات ،با چهند پرسیارێكی ژمارهیی بكهین «چهند وشه لهو
نووسینه بهكارهاتوون؟ ئایا مهبهستیان لهپشتهوهیه یان نا؟ ئهو وشانهی ك ه
بهكارهاتوون جگه له حیل و (دهستی بهڕۆیشتن كرد)( ،گهیشته جێ) ئهگهر
ڕتك..دتك بهیهك وشهدابنێین ()2190ج��ار دووباره كراوهتهوه كه ئهگهر
دابهشی سهر سێ ساڵهكهی بكهین بۆمان دهردهكهوێت ساڵی ()730ووشه
نووسراوه كهدهكاته()365*2بهمهش بۆمان دهردهكهوێت بهڕۆژ وشهیهك واتا
1ڕتك..دتك بهشهویش وشهیهكی نووسیوه! بهو قسانهی گشتمانی سهرسام
كردبوو(پرسیار چ جادوویهكه؟!) .كهواته ههر وشهیهك گووزارشت دهكات له
ڕۆژێكی ژیانی! دهتوانین بڵێین زۆر بهجوانیش توانیویهتی گووزارشتی
لێبكات ،ئهوهتا چهند ڕۆژ لهناو چوارچێوهدایه؟ چهند ڕۆژێكی بهندیه!
ێ
لهوكاتدا دهروونناسهكه دهستی بهرزكردهوه و وهكوئهوهی گۆڵێكی كردب 
هاواری لێ ههڵسا بهلێ! كهسهیری ئێمهی كرد! بهشهرمێكهوه گووتی ببوورن
فهرموو قسهكانت تهواو بكه ...فهلسهفهكارهكه دهستی پێكردهوه :جارێك
( )65ڕتك..دتك ،لهناو چوارچێوهیهو جارێك ( )93كه ژمارهی ئهو ڕۆژانهش
ژمارهی ئهو ڕۆژانهیه كه لهنهخۆشخانهی دهروونیدا بهندتان كردبوو ڕووی
لهمن ك��ردو به نهرمیهكهوه گووتی ئهی وانیه؟ خۆم بۆنهگیراو تفێكم
بۆخوارهوهی مێزهكه فڕێداو گووتم تف لهئێمه كه بهندیخانه بۆچارهسهری
ێ
دادهنێین ..كاتێ دكتۆر ئهوقسانهی دهكرد فرمێسك لهچاویهوه دههاته خوار 
دهتگووت بارانهوه له گووشینی ههورهكانهوه دێتهخوارهوه! زۆرم لێكرد
تاوهكو بتوانێ قسهی زیاتر بكات ..چی بڵێم فهیلهسووفهكه ههموومانی
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تاساند به پرسیاره شیكاریهكانی لهوكاتهوه بۆمدهركهوت (پرسیار زمانی
حهقیقهته) فهیلهسووفهكه دهشی گووت دهردهكهوێت كه لهماڵهوهش بهند
كراوه بهاڵم ئهو ئهوبهندییهی پێ خۆشتر بووه لههی نهخۆشخانه دهروونیهكه!
چونكو جگه لهو چوارچێوانه لهچهند شوێنێكی سهربهستیش چوارچێوه ههی ه
به تاكو دوو دوو ..بهاڵم چوار چێوهكان كهلێنێكی تێدایه بۆ ئازادی .خۆتان
بهراورد لهنێوان چوارچێوهكاندا بكهن ..لهكاتی قسهكانیدا مستی توند كردبوو
و قسهی دهكرد تووڕهیی لهناخیدا دهبینرا بهرامبهر ئێمه ..دهیویست بڵێت
ئێوهی دكتۆرهكان مرۆڤهكان زیاتر شێت دهكهن .پرسیاری كۆتایی «بۆچی
لهكۆتاییدا نووسیویهتی گهیشتهجێ؟ لهدوای ئهویشدا دهروونناسهكه هات ه
قسه ،ئهوبرادهرانه زۆرشتیان ڕوونكردۆتهوه بۆنموونه ئهو چیرۆكه ژیاننامهیهكه.
لهوڕوانگهیهوه دهتوانین دهروون��ی چاوان بخوێنینهوه ،ئهسپهكه دهستی
بهڕۆیشتن كرد دهتوانین بلێین مرۆڤهكه دهستی بهژیانكرد .ڕتك.دتك بڕینی
ڕێگای ژیانه ههندێكجار حیلهكردن (پێویسته مرۆڤهكان ههست بهگهورهیی
خۆیان بكهن) مهبهستم ئ��هوه نیه كه لووتبهرز بن و بهڵكو مهبهستم
بهگهورهزانینی تواناكانی مرۆڤه بۆ گهیشتنهجێ .دهتوانین دوو حیله ببینین
كهزۆر بهگهورهیی نووسراون وشهیهك بهر له شكانی بهندیی یهكهم و ڕاكردن
له نهخۆشخانه ..وه پیشاندانی ب��هرزی و نزمی ژی��ان ،كهوتن ،حیله،
ێ
ههڵسانهوه ..بۆمان دهردهك���هوێ كه بهندی چ��ارهس��هر نیه .دهم��هو 
لێكۆڵینهوهیهكی بچووك بخهمه بهردهستتان كه نووسهری ئهمریكی واین دایر
لهكتێبهكهیدا بهناوی (ههست بهگهورهیی خۆت بكه) دا باسی دهكات:
ماوهیهكی زۆر لهئهنیستیتۆی شێرپهنجه له سایمۆنتۆنی تێكساس خهریكی
لێكۆڵینهوهو لێكدانهوه ب��ووم لهسهر شێرپهنجه ،پاش كۆتایی هاتنی
لێكۆڵینهوهكان بهو ئهنجامه گهیشتم كه كهسی تووشبوو بهژێرپهنجه ب ه
كهڵك وهرگرتن لهتوانای خهیاڵ خۆی بهئهندامێكی كۆمهڵگای مرۆڤایهتی
بزانێت ،خانهكانی جهستهی ئهوكهسه لهبهرامبهر ئهو ئهندێشه سۆزداران ه
كاردانهوهیان دهبێت و ئهو گۆڕانكارییانهی لهخانهكاندا دروست دهبێت،
بهسهر لووه شێرپهنجهییهكاندا زاڵدهبێت و نهخۆشیهكه چارهسهردهبێت.
پێچهوانهی ئهو سیستهمه ههر ڕاسته ..بابزانین ئهو لێكۆڵینهوهیه پهیوهندی
چییه بهئێرهوه ،دهتوانم بڵێم شێرپهنجه بههۆی تێكچوونی پهیوهندی خانهكان
تێكچوونی كرداری (سێڵ كۆمونیكهیشن)واتا(پهیوهندی یان هاوڕێیهتی خانه)
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به مهش خانهكان پهیوهندیان بهیهكهوه نامێنێ ،ئهو كارهش بههۆی تێكچوونی
عهقڵی خانهكانهوه (سێڵ برهین وه سێل میمۆری) وه (شێت بوون)،
وهدابڕانی لهكۆمهڵگاوه دهبێت لێرهدا بهندكردنی خانهكه بهدهرزی كیمیایی و
شتی تر تهنها تۆزێ زیانی خانهكه بۆسهر دهورووبهرهكهی كهمدهكاتهوه،
وهناتوانێ خانهكه چاكبكاتهوه ،بهڵكو چاكبوونهوهی ئهو عهقڵه لهڕێگای
دهروونیهوه دهبێ لهڕێگای ئاماژهدان پێی كه پهیوهندی لهگهڵ خهڵكی
چاكدهبێتهوهو خۆشیاندهوێت و هیوای چاكبوونهوهو سهركهوتن بخوازێت
ئهوهش بههۆی دروستكردنی خهیاڵهوه چوونكه ههموو عهقڵه بچووككراوهكانی
ناوخانه پهیوهندیان بهعهقڵێكی گهورهترهوه ههیه! بهمشێوهیه دهگهین ه
ئهوڕاستییه كه بهندكردن چارهسهر نییه بهڵكو كرانهوه لهگهڵ كۆمهڵگادا
چارهسهره .كاتێك ئهو قسانه تهواوبوو ئینجا گهورهیی نووسراوهكهم
بۆدهركهوت وه نووسراوهكهم باڵوكردهوه لهگهڵ ئهو لێكۆڵینهوهی لهسهر
نووسراوهكه كردبوومان لهگهڵ چهند لێكۆڵینهوهیهكی تر لهو بارهیهوه.
وهبڕیارمدا نهخۆشخانهكه بكهمه قوتابخانهیهكی دهروونی كه ههموو ڕۆژێك
شێتهكان ئێستا نامهوێ بڵێم شێت بهڵكو ...ههموو ڕۆژێك بهێنرێنه المان بۆ
ئهوهی هونهری خهیاڵیان فێربكهین دوای تهواوبوونی دهوامهكه بیانبهینهو ه
ماڵهوه چونكه ئهوێ زیندانیهكی پڕهیوایه! یهكێ لهنهخۆشهكان ڕۆژێك
یهخهی گرتم و گووتی ئهرێ كتابهكهی (چاوان)ت نایەیتەوە؟ ههمان ئهو
كهسهبوو كه ڕۆژی مردنی چاوان یهخهمی گرتبوو ..لێم پرسی «چ شتێك لهو
كتێبه دایه كه تۆ ئهوهنده بهدوایدا دهگهڕێی؟ به نیگایهكی منااڵنه سهیری
كردم و بهترسهوه گووتی چونكه چاوان ههموو جارێ كه كتابهكهی پیشاندهدام
دهیگووت دهبێ ئازادتانكهم ..كه ئهوقسهیهم بیست سهرم سوڕما باشه چۆن
شێتێك دهتوانێ وا بهڕاشكاوانه به نووسینهكهی خۆیدا ههڵداو دڵنیابێ ك ه
دهبێته هۆی ئازادی مرۆڤهكان! ئایا ئهو شێتێك بووه یان فهیلهسوفێك؟
وهنووسینهكهم باڵوكردهوهو لهالیهكی نووسینهكهوه نووسیم ئهو نووسراوهی
زۆربهی خوێنهران ناتوانن پیت بهپیتی بخوێنێتهوهو تتێیبگهن چونكه زۆربهی
مرۆڤهكان بیرناكهنهوه ..زۆربهیان تێناگهن« ..سوپاست دهكهم بۆ ئهوقسانهت
دهرب��ارهی ئهو نووسراوهت ئێستا دهتوانم چهند پرسیارێكت لێبكهم؟»
فهرموو« .باشه ناوبانگ پەیداکردنی ئهوكتێبهی كه لهالی ههندێك كهس
بێمانایه چی دهگهیهنێت؟» دهتوانم بڵێم باشترین ئامێره بۆ جیاكردنهوه،
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وهتهنها ئهوكهسانه لێی بههرهوهر دهبن كه له بچووكترین شتدا بهدوای
جهوههردا دهگهڕێن ..ئهوانهن مانا بهبێ ماناكان دهدهن و ناو لهحهقیقهت
دهنێن .دوای ئهوهی ئهوقسانهی بۆكردم شتێك لهناخمدا پاڵی پێوهنام ك ه
لهباوهشی بگرم و پێیم گووت نیچه بهیهك لهبرادهرهكانی گووتبوو (ههندێك
كهس لهپاش مردنیان لهدایك دهبن )...كاتێك دكتۆر گوێی لهو قسهیهی من
بوو پاڵێكی پێوهنام و خۆی لهباوهشم دهرهێناو ههڵسایه سهرپێ و هاوارێكی
لێ بهرزبۆوهو له توورهییدا سهری بهدیوارهكهدا كێشاو كهوته سهر زهوی.

                                                         1990
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شكاندنی شاشەیەک
بەشدار سامی
له حهمامهكهدا ئاو دهڕوا
كهسێك...
له بن دهرگای حهمامهکهدا،
كونێك دهدۆزێتهوه و
تهماشا دهكا...
یهكێک،
لهوانهیه ژنێك
یان نازانم كێ بێت
حهمامهكه
ئاوی لێ دهڕوا...
كهسێك...
له كن بۆشاییی بن دهرگاكه
گوێی له دهنگێك ڕاگرتووه و
خهریكی خۆیهتی...
یهكێک،
لهوانهیه ژنێك
یان نازانم كێ بێت
له حهمامهكهدا
گۆرانی دهگوترێ...
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ئهوهی
له سهرهوه بووه بهكهسێك،
بێتاقهت دهبێ و
دهڵێ:
ئهوهنده بهسه،
من بزانم ههريه كه و به جۆرێك
له سهر زهویدا دهجوڵێ.
جگهرهیهك دادهگیرسێنێ و
له كن حهمامهكهدا
ههڵدهستێ،
دهڕوا...
هێشتا له حهمامهكهدا ئاو دهڕژێ،
هێشتا له حهمامهكهدا گۆرانی دهگوترێ
هێشتا كهسێك
لهوانهیه ژنێك
یان نازانم كێ بێ
له حهمامهكهدا
سهعات درهنگی شهوه
باوكه دنیا زۆر سارده
ــ دهزانم كوڕم
باوكه من بهقهستی وههام گووت
دنیا هیچ سارد نییه
ــ دهزانم كوڕم
باوكه تۆ تهماشای فیلم دهكهی؟
ــ بهڵێ كوڕم
باوكه فیلمهكه باسی ئهو ژنه دهكاتن؟
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ــ بهڵێ كوڕم
باوكه ئهو ژنه ڕووته...
شمهكهكانی بزركردییه؟
ــ بهڵێ كوڕم
باوكه دوێنێ ئهو ژنهڕووته به كن ماڵی مه دا هات
ــ دهزانم كوڕم
باوكه من بهقهستی وههام گووت،
ئهو ژنه بهكن ماڵی مهدا نههاتییه.
ــ دهزانم كوڕم،
تۆ به قهستی وههات گووت.
باوكه تۆ پیاوێكی سهیری!
ــ دایكیشت جارێك وههای گووت.
باوكه ،من ماندووبووم
ــ منیش كوڕهكهم
ئهكتهرێك
وێران بووم ئهوهندهی به تهنیا بسوڕێمهوه و
بیر له شوێنهكهت بكهمهوه و
جگهران بكێشم.
پێاڵوهكانم دڕان
ئهوهندهی به كۆاڵنهكاتاندا تێبپهرم و
ئهوهندهی تهماشای دهرگای ماڵهكهتان بكهم و
ئهوهندهی به منداڵهكانی كۆاڵن بڵێم:
ئهرێ ئهو دهرگایه سهعات چهند دهكرێتهوه
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زهوی خهون دهبینێت
یان
ل ه زهوی چی بكهین؟
داستان بهرزان
         1
زهوی پشتی كهوته ژان
به ئاسمانێك مهراقهوه
بهسهریدا ههنگاوم دهنا
        2
زهوی سكپڕبوو به ئاگر
من لهدایكبووم.
        3
زهوی بهردێكی گهورهی ه
له دهستی خودا بهربۆتهوه.
        4
مرۆ دڵڕهقن
بهزهییان به زهویدا نایهتهو ه
ههزاران كون دهكهنه سهر دڵی.
        5
ڕۆژێك ئهم زهوییه كۆن ه
له ماندوێتی وهڕس دهبێت
خۆی دههاوێته ناو ئاگر
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ئهوهیه كۆتایی دونیا.
        6
له كاسهی سهرمهو ه
ئاگر دهڕژێته ناو زهوی
له ناواخنی زهویشهوه بیرهوهریی
بۆ ناو سهرم.
        7
ی
سهری من و زهو 
له ساتێكدا قڵیش دهبهن
له سهرمهوه وێنهی درزبردووی بوونم
له زهوییهوه خوێنی خودا
دهڕژێته گهردوونهوه.
        8
خودا له مێژه زهوی له بیركردووه
دهنا بۆچی لهسهر كۆڵمان دایناكرێت.
        9
من مناڵی ڕۆژهه اڵتم
خهیاڵم له ڕۆژئاوایه
من لێره خهون دهبینم
لهوێ دهبێته واقیع
ئهمه چارهنووسی منه
دهبێت تا ماوم
به كۆڵێك خهونهوه
زهوی تهی بكهم و
ماندوونهبم.
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        10
خۆمان به زهوییهوه سهرقاڵ دهكهین
زهوی خۆی به ئێمهوه سهرقاڵ دهكات
سهرقاڵی ئێمه و زهوی
سهرقاڵییهكی دێرینه.
        11
دووبارهیه ئهم پوچییهی ئێمه
زهویش بێزاره له بوونمان.
        12
مرۆ له ئاسمان بیری كردهوه
زهوی بهرههمهێنا
له زهوی بیر دهكاتهوه
وهختهله ناوی بهرێت.
        13
مناڵێك كهوته سهر زهوی
چوومه پهنا گوێی و
پێم گوت:
بۆخۆت خۆشبیت.
        14
زهوی سێوێكی ڕهش و سپییه
ڕهش سپی دهخوات
سپی ڕهش
ئهمه جهنگێكی ئهبهدییه.
        15
خودا و زهوی دووانهن
مرۆ له نێوانیاندا تهنیایه.
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دارستانی ڕهش
ڕابهر فاریق
بێ ئهوهی له ئیسپانیا بم
لێره نهبووم،
«گا»م بینی.
له باتی چهکوچ وهشاندن،
ڕقم له تهرمهکانی خۆم ههڵگرت.
ئێستایش
شهقام و کتێب دهنوشتێنمهوه،
له باتی سهوزه و شمهک
بۆ منداڵهکانم
دهیانبهمهوه.
تهنیا له بهرزاییدا نازانم سروود بڵێم.
گوڵێکی کاغهزینم بۆ کیژێک نارد،
ئهو قهرزهم له کن ههموو مێیینهیهک ماوه.
له کۆنهوه مهسیح به دوامدا دهگهڕێ.
تهنیا گورگ دهزانێ:
له پهنای ههر موویهکی لهشمدا،
سێبهری دێوێک خهوتووه.
فریشتهکانیش له بن پێستمهوه،
گۆرانیی مردووان دهڵێنهوه.
قورئان و ئینجیل و من ،له تاقهوه فریادڕهس نین.
631

بهرده بچکۆلهکان ،پهنجهکانی منن
هیچکهسیش نازانێ:
گۆڕستانی فراوانم له گهردووندا.
تهنیا قوواڵیی له خۆمدا دهنێژم.
له گۆڕهکهوه سهر دهردێنم:
ئاسمان نادیاره!
زایهڵهی کێله بۆگهنهکان دهبیستم؛
داهاتوو ناخهوێ،
جوانییش له پاڵ گۆرهوییه بهردینهکانمهوه،
له چاڵی چهنهم دهڕوانێ.
تهنیا گوناحهکانم بۆ زستان ههڵدهگرم.
تفهنگ له شان دهکهم،
دهچمه ڕاوهماسی
له دارستان،
وهک نیشانهگرتن له قازی کێوی،
تهوێڵم فیشهکڕێژ دهکهم.
تهنیا له دهرهوه ڕاو ههیه.
له داهاتوودا
زهنگوڵی بزنێک دهڵێ:
خوشکی خۆتی.
کهپووم ئی باپیرمه.
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قهیتانی پێاڵوم کۆنه،
شهراب و
ئێستا و تۆیش.
تهیرهلئهبابیلهکان
بهرهو «هیچکوێ»م دهبهن،
ئاشنایهک لهوێیه.
پهڵهههور لهسهر شانم بهجێماوه.
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    مرۆڤ بهلهدایك بوونی ئهكهوێت ه
ی تر
بهردهستی ئهوان 
پشتیوان علی
لهنێوان مانگ و ئهم  درهختانهدا دێم و ئهچم
ئهمڕۆ لهژێرتیشكی تواناكانی كهسێكدا بیرئهكهمهوه
دوێنێش كه لهدایك بووم ئهبووكهسێك بكێشێ بهپشتمدا
ناوكمببڕێ ناوچهوانم بپێچێت
من ناڵێم مرڤ بهسرووشت ئازاده
بهڵكومرۆڤ بهلهدایكبوونی ئهكهوێتهبهردهستی ئهوانی تر
من كوردم لهڕۆژێكی تهمتوماندا لهدایكبووم
ناوچهكهمان ئهكهوێته دهرهوهی شار
دایكم وباوكم خهڵكی یهك گووندن پێشیان وایه سهگ گاڵو ه
كهروێشك شووممه كۆتر ڕاگرتنی باش نییه
بۆمنیش ناگونجێ بیرله كوندهپهپوو نهكهمهوه قڕژاڵ نههێنم ه
ماڵهكهم
ههستێكی وامنییه لهگهڵ ههڵدانی كۆلالرهیهكدا چووبێتم ه
ئاسمان
بهبیرم نایهت لهوێنهیهكدا ورچێكی پهڕۆم كردبێته باوهش
ماشێنێكی باغهله دهستهكانمدا ئارهقهی كردبێت
ئاخ مناڵیان لهباربردم
ههر بهتهنها ئهوخواردنانه نا كه گهورهكان ئامادهیان ئهكرد
ب��هڵ��ك��وئ��هو وان��ان��هش ك��ه لهقوتابخانه بهعهقڵییهتێكی
گهورهترئهوترانهوه
635

ههموو بهیانییهك ئاشنائهبم بهدێوانهیی
سهردهكێشم بهودیواره بێ دهنگانهدا كه چاونایان بینێت
چاوانم ئهبڕمه شتێك كهئاسمان لهبیری كردووه
ڕۆژی لهدایك بوونم ئێرهیه هیچ شتێكی گرنگیشم نییه یادی بكهم
بهبیرم نایهت لهگهڵ درهختێكا نوستبم پێشموانییه میللهت كوڕی من نهبێت
ڕۆژانه چهند سهعاتێك كتێبی (با)ئهخوێنمهوه
چهند سهعاتێك گوێ له دهنگی باران ئهگرم
چهند سهعاتێك خۆم بهسهیركردنی ههورهوه ئهخافڵێنم
ههفتانه خۆم ڕادێنم لهسهرهاتنی پایز لهسهر دۆزینهوهی لمی سور
مژده بۆئهوانهی هاوارهكانم نابیستن بێدهنگیم كتێبێكی نوێ یه
خۆم نیشانی شاره جواڵوهكانی (با)ئهدهم
بهڕووتی ئهچمه سهرشهپۆلهكانی باران
لهسهر كێڵگهنیشتووهكانی شارئهدوێم ژوورهكهم پڕئهكهم له كۆتر
پهیوهندی لهگهڵ ژنێكدا ئهگرم لهگهڵ دنیا ئاشت ئهبمهوه
درهختێك ئهڕوێنم  كاتژمێرهكهم ئهكهمهوه دهستم
پارهكانم ئهنێرمه بانكێك
پهنجهرهكان ووتراوێكن لهدهمی شارهكانهوه دێتهگوێم
من ئهم شارانه بهڕووداوهكانیاندا ئهناسمهوه
گهاڵیهك وهریوهته دڵمهوه لهپێكردنی پێاڵوهكانم دهنگێك دروست ئهكات
لهژووری نوستنهكهمدا سۆزانییهك بێداره
وهك ههمیشه له ماڵهكهمدا جێگایهك ههیه بۆ بهرماڵهكهی دایكم
مانگ شهوێكی ههیه بۆئهوهی بمانباتهوه سهرخۆی
درهخت شوێنێكی ههیه بۆئهوهی لێیهوه سهیرمان بكات
ئهم كهشتیه دوورانه چ ماڵێكی درهوشاوهن
نا
زهمینی من لهت بووه ههفتهیهك به باڵهشكاوهكانییهوه لهسینهمدایه
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دواههمین هاواری من فهرامۆشییه ئهوهی لهمرۆڤ جێدهمێنێ وێنهیهكی
جوواڵوه
ئاساییه
سێبهری شارێك بێت بهسهرمدا بۆنی خواردنێكی ڕۆژئاوایی ڕاكێشم بكات
ئاساییه
پیاوێك لوولهی تفهنگهكهی بكاته من ژنێك گوڵێكم بۆ بێنێت
بۆمن ههستێكی سهیرنییه!
من ههم كهواتا من بهرشتهكان ئهكهوم
ئهمڕۆ
لهوێستگهیهكی كۆنینهوه كهشتییهك بهرهو بۆشایی ئاسمان بهڕێكرا
باری زهوی جێگیره
وهك ڕۆژانی ئاسای ئهبێت كاتژمێر( )8لهسهركاربم
گوڵهكان لهكاتی خۆیدا ئاوبدهم
بۆمن له ههر كوێبم ئاسمان ههرناوی ئاسمانه
كهواتا هێشتا نهمتوانیوه كرم لهوادهی خۆی دوابخهم.
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ی موسافیر
باڵند ه 
مهحمود نهجمهدین
لهچهقی بێ ئومێدییهوه
ساڵو لهتۆ
ئهی باڵندهی موسافیر
تۆ بهو گهرووهتهنگ و بچووكهوه
چ مۆسیقایهك دهژنی
تۆفلووتی ئاسوودهیی
من مۆسیقای دڵێكی تاریك
تۆمۆزارتێكی سپی و
من مۆزارتێكی ڕهش.
تۆ باڵه فڕلهسهر ڕۆحی گوڵ دهكهیت
من لهسهر درك پهلهقاژێمه
ماڵی تۆ
لهنێوان دووگهاڵیه
گۆڕی من
لهنێوان دوومهمكدایه
من
لهبهرچرایهكدا وشهكوژراوهكان
بهفرمێسكی چاوم دهشۆم
تۆلهسهر چڵی چنار دهخوێنی
ئهی باڵندهی موسافیر
پێم بڵێ تهمهنی ئهم سهردهمه بێتامه چهند وهرز ه
پێم بڵێ ڕهعنا چهندسهدهی ترلهخهوههڵدهستێ
پێم بڵێ كهی متمانهبهراوچی دهكهیت
639

پێم بڵێ كهی خهنجهرهكان كول دهبن
پێم بڵێ كهی من و تۆ و ڕهعنا و خودا
ی
لهسهر یهك سفره بۆ نۆشینی شهراب 
بهختهوهری كۆدهبینهوه.
ێ
پێم بڵ 
ێ
نهێنی ئاسمانی تهماویم پێ بڵ 
با وهك درهختی پاییز گهاڵكانی
ێ
جوانیم ههڵنهوهر 
با وهك دۆزهخ نهسووتێم
ئهی باڵندهی موسافیر
ێ
تۆ باڵهكانت ئاسمان دهپێو 
من پێیهكانم له قوڕهلیتهی شارێكدا چهقیوه.
تۆ كهئارهزووت لێ نهبێت بۆ خوداش
ئاوازێكت نییه
من بهبێ ویستی خۆم،گۆشتم لهسهر ئاگردانی
خودایهك دهسووتێ.
تۆلهئاسمان عهشق دهكهیت
ی
من لهسهر زهو 
تهنانهت بهدزی گهاڵكانهوه
عهشق دهكهم.
ئهی باڵندهی موسافیر
من لهزهویم و
تۆ لهئاسمان
با بهیهك ئاراسته بڕۆین
تۆ ڕێگا لهو خودایه بگره كهبۆ دزینی ڕۆحی من دێت
من ئهو ڕاوچییه ڕاو دهكهم كه عهشق كوژه
ئهی باڵندهی موسافیر
وهره با غوالمی مۆسیقا بین
مۆسیقا نهغمهی عهشقه
ئاسمان دێنێته سهما
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مۆسیقا سیحرێكه جهنگ
لهنێو ئاوازهكاندا وندهكات.
ئهی باڵندهی موسافیر
هاورێگامب ه
تا ناو ڕۆحی گهردوون
تا ئهو پهڕی سهراب
تانێوان ددانه برونزییهكانی یار
تا نێوان ماچ وگاز
تا سپێتی حهقیقهت
تا تاریكی غهم
تا نێو دڵی گیتار
ئهی باڵندهی موسافیر
من خهمێكم به كۆڵهوهی ه
تا قهرهی قیامهت لێم نابێتهوهو.
رۆحم نوقمی سهرابه
خهم دهمكوژێ و
ئومێد زیندووم دهكاتهوه
وهك بیابانێكی خنكاو
جگهلهسهربازهبریندار و
رێبواره ونبووهكان ،كهسێك بهناخی مندا گوزهر ناكات.
له كولبهی درۆیهكدا گهمارۆ دراوم
پێی دهڵێن ژیان
تهنهام
ئهی باڵندهی موسافیر
تهنهام وهك خودا ونم له چاوهكان
تهنهام و عاشقم به وههم
تهنهام و یاخیم له كۆاڵنهكانی شار
تهنهام و زیندووم لهنێومهرگدا
تهنهام و له قهرهباڵغیدا گهمارۆدراوم
ئهی باڵندهی موسافیر
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ئۆقره مهگره له سهر درهختێك
كه لهو دیوی وهرزێكهوه دهمرێ
باڵهكانت پر بكه له هێز و
بهسهر ئۆقیانووسهكاندا بفڕه
ژیان لێره سووتانهله نێو درۆیهكی قهشهنگدا
ژیان لێر ه
دهریای خوێنهو وێژدان تێیدا خنكاوه
ژیان لێر ه
مردنێكه له ئێوارهیهكدا
لهدایك بوونهوهیهكه لهكازیوهی خهمدا
ئهی باڵندهی موسافیر
دهنگی دههۆڵی جهنگاوهره خوێن خۆرهكان
كهڕی كردین
ێ
پێم بڵ 
چهندی تر بههاری ئێره به ئهندازهی پاییزی
ههساره ونبووهكان جوان دهبێت
ئهی باڵندهی موسافیر
لهگهروومدا ئاوازێك به زیندوویی نهماو ه
ههمووئاوازهكانیان خنكاند
وهره ئهی له بتهۆڤن خۆش ئاوازتر
وهره ئهی پاگانینییه شێتهكهی ئاسمان
پڕپڕم كه لهمۆسیقا
باڵندهی مۆسافیر
ی
تۆ دهتوانی ئهتڵهسهكان ببڕ 
ێ
من ههنگاوهكانم لهكۆاڵنهكانی شار دهرناچ 
بهرۆحێكی ههژارهو ه
ههنگاو دهنێم بهكۆاڵنی تاریكی شاردا
كۆاڵنێك تاریك
وهك پرچی ڕهعنا
كۆاڵنێك دهرگاكانی داخراون
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كۆاڵنێك تهواوی پهنجهرهكانی پهرده پۆشن
كۆاڵنێك ساڵ دوانزهمانگ پاییزێتی
بۆساتێك كهسێك نایاته بهرپهنجهر ه
ێ
كهسێك له ڕۆحی ههژارم ناپرس 
ی
كهسێك ناپرسێ ئهی ئهو ڕێبواره 
له ژیان یاخی بوویت
بۆ كوێ ههنگاو دهنێیت
ئهی باڵندهی موسافیر
تیژبڕۆ
با تیری ڕاوچی نهگاتهسهر دڵت
ێ
با باڵهكانت نهسووت 
هۆ باڵندهی موسافیر
دۆزهخ سهخت ه
سهختر ئهوهیه به دارستانهكانی بهههشتدا
بهكهلهپچهكراوی بۆ دۆزهخ بتبهن
ئهی باڵندهی موسافیر
عاشقبوون چهند سهخته
گهاڵیهكی نیان بووم
بهزهرده خهنه ڕۆحیان دهرهێنام
پڕبووم له سۆز و ئهوین
پڕپڕیان كردم له ڕق و كینه
ئهی باڵندهی موسافیر
ئهمجارهیان عاشقهكان
خهنجهرلهسهر دڵهكان دهچهقێنن
هۆ باڵندهی موسافیر
دڵم له سۆراغی هێالنهیهكدا ونبوو
رۆحم لهژێر پێی پۆستاڵ ڕهشێكدا تاسا
پێیهكانم بهرێگایهكدا گوزهریان كرد
ئهو سهری تارمایی بوو.
ی
چاوهكانم فرمێسك خنكاندن 
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دهستهكانم لهنێوان مهمكی ڕهعنا بهجێما
سهرتا پام لهگهردهلوولی خهمێكدا نووقم بوو
ئهی باڵندهی موسافیر
تیژبڕۆ
تێژبڕۆ
ئێره دۆزهخ ه
گیانداری دڵناسك
لهم قهسابخانهیهدا چلۆن دهژی
ی
كه بست بهبستی ئاسمانیش 
موڵكی جهالدهكان بن
لهودیوی مردنهو ه
له پشتی دونیاو ه
كولبهیهك ههیه بۆ خهوی ڕهعنا
باخچهیهك
درهختێك
دیوارێك
بۆ نیشتنهوهی باڵهماندووهكانی تۆ
ئهی باڵندهی موسافیر
لێره مۆسیقا دههۆڵی جهنگ ه
هاواری ڕۆحێكی بریندار ه
لێره كۆاڵن وهك چاوی كوێرێك تاریك ه
لێره ئایهتهلكورسی خهنجهره لهسهر
دڵمان دهچهقیوه
لێره بهژێی كهمانچه مۆسیقا دهخنكێنرێ
پاگانینی لهنێو ئهم كهڕ و كاسانهدا
چهند غهریبه
ئهی باڵندهی موسافیر
تیژبڕۆ
با دهنووكت نهشكێنن
مۆسیقای گهرووی تۆ وهرسكهره بهگوێی عهوامێك
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كه عهشقی خوێن و جهنگن
ئهی باڵندهی موسافیر گوێ له ئاوازێك مهگره
ی
كه خهنجهربهدهستێك ژێیهكان 
گیتار ئازاردهدا
بڕۆ
زوو بڕۆ
تیژبڕۆ
با وهكو من له خهونی ڕهعنایهكدا
ی
ون نهب 
با وهكو من له باڵهكانت نهدهن
بڕۆ
تیژبڕۆ
ی
لهمهملهكهتێكدا مهژ 
منداڵێك تێیدا بۆ كوته نانێك
دهیكات بهتراژیدیایهك
لهسهر چڵی درهختێك مهنیشهرهو ه
ی
كه پهتی سێدارهی دڵێك 
پێوه ههڵواسراوه
ئهوهنده بهسهر ڕۆحی ڕووبارهكاندا مهیهو مهچۆ
چاوهڕوانی گهمهی ماسییهك مهكه
لهسهر ئاگردانی كۆشكی خوداكان
بۆ ئاههنگی لهدایكبوونی جهلالدێك دهبرژێ
بڕۆ
لێره دڵ ههمیشه قهلغانه بۆ تیری جهلالدهكان
لێره پهنجهكان مۆسیقا دهخنكێنن
لێره گهرووی كانییهكان خوێنی لێ
ههڵدهقوڵێ.
لێره موشهكهكانی جهنگ
منداڵێكی بهحهزی پاسكیلهوه
و
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كچێكی بهخهونی ژوانێكهوه
و
لهدهمی كۆاڵنێكدا لهودیوی
پهرژینێكهوه
ژنێكی لهسهر بهرماڵی ئاشتبوونهوه
كوشت
ئهی باڵندهی موسافیر
بهزهمهنی ههسارهی عهشق
سهدهیهكه
لهبهر دهرگای كڵۆم دراوی ماڵی
ڕهعنایهكدا
ئهشك ئهرێژم
وهنهوز دهدهم و خهیاڵ دهمباتهوه
شهمهندهفهری خهیاڵ
لهپایزێكهوه بۆپایزێكی تر دهمباتهوه
ئهی باڵندهی موسافیر
مۆسیقا لهدهنگی موشهكهكاندا
خنكا
ڕهعنا لهپایزێكدا بۆههمیشه
پهنجهرهی داخست
جهنگهڵستانه
باڵندهی موسافیر
گۆشتی مندااڵنی بێالنه
لهگهڕهكی جهلالدهكان دهبهخشرێتهوه
مهمكی كچه بێ نازهكان
سهرینی جهلالدهكانه
ئهی باڵندهی موسافیر
تیژ بڕۆ
لهنێو ئهم تهم و مژهدا مهفڕه.
بهسهر ئاسمانێكدا مهفڕه
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كهخاكی سوور سوور ه
لهخوێنی ئهو دڵه پاكانهی
كهبهناحهق دوولهت كران
ئهی باڵندهی موسافیر
بهالی گشت دارچنارهكاندا گوزهرم
كردو و نهیانهێشت
لێوم بهر ڕوومهتی گهاڵیهك بكهوێ
ئای دار چنارهكان
گشت تهمهنی من ڕوانینه له
ئێو ه
جوانیهك و ئازارێك و جادوویهك
لهههموو دارچنارهكاندا دهبینم
ئهی باڵندهی موسافیر
لهسهر چڵی دارچنارهكان مهنیشهرهوه
باوهكو من جادووت لێ نهكهن.
نهتكهن بهههڵم
تیژ بڕۆ
بهناو ئاسمانێكدا بفڕه
كه من و ڕهعناو دار چنارهكان
لهژێریدا لهم پاییز بۆ ئهو پاییز
زهمهن دهكوژین
ئهی باڵندهی موسافیر
دڵم له زهردهپهڕێكدا سووتاو
لهكازیوهیهكدا خۆڵهمێشهكهی
بهسهر دارچنارهكاندا باڵوبووهوه
ڕهعنا لهوكاتهدا
لهژێر چهترێكهوه
هێدی هێدی بۆباخچه گهورهی
شار ههنگاوی دهنا
دایكم لهپاش
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ههڵوهرینی پانزهههمین جاری
گهاڵكانی درهختهوه
لهنێو بێدهنگیدا گهمارۆ درابوو
كهچی ئهو كازیوهیه
بۆ سووتانی ڕۆحی من
دهنگی الی الیهی گشت
درهختهكانی غهمگین كرد
چاوهكانی ئاسمان فرمێسكی
دهباراند
ئهی باڵندهی موسافیر
كازیوهكان گشتیان ئاوهها
شوومن
كازیوهیهك ئومێدێكی چكۆلهم بوو ب ه
خۆڵهمێش
كازیوهیهك دایكم بهبێ ویستی خۆی
بهجێی هێشتم
كازیوهیهك ڕهعنام لێ ونبوو
كازیوهیهك دارچنارهكانی خهیاڵمیان
بڕییهوه.
كازیوهیهك دڵم وهك سێوێك
لهتكرا
ئهی باڵندهی موسافیر
كۆاڵن بارانه
ژنێك بهكراسی ئاوییهوه
لهژێر باراندا ههنگاو دهنێ و
لهدرهخت دهڕوانێ و دهڵێ
(منیش وهك تۆ ڕووت و ڕهجاڵ
باران تهڕم دهكات و
دڵی سیسبووم ڕهشهبای ناههق
بهكۆاڵنهكاندا دهیبات و دهیهێنێت).

648

من
لهبهلهكۆنهی خهیاڵێكهوه
گۆرانیم بۆ ڕێحانه دهگوت
دایكم لهودیوی كاتژمێرهكانهوه
بهخودای گوت
(بۆچی ملی من تاڵه
دهزوویهك بێت لهبهر دهم
چهقۆی تۆدا).
باران دهباری
كۆاڵن ڕێگایهكی خوساو بوو.
كۆتاییهكهی سهرهتایهك بوو
كۆاڵن لهژێر نمهنمهی باراندابوو
من لهیادهوهری دار چنارێكدا
بهالی گشت دارچنارهكاندا گوزهرم كرد
ئاه باڵندهی موسافیر
ئهوه من بووم ههالههالیان كردم
كه گریام چاویان دهرهێنام
كه عاشق بووم دڵیان دهرهێنام
كه بهئاسماندا فڕیم باڵیان شكاندم
كه گۆرانیم گوت زاریان قرتاندم
كه گوێم له مۆسیقاگرت كهڕوكاسیان كردم
كه لێوم بۆ ماچێك برد
كردیان بهكانی خوێن
كه دارچنارێكم خۆشویست
بهبااڵیدا ههڵیان واسیم
ئهی باڵندهی موسافیر
بڕۆ بڕۆ
ئهم زهلكاوه بهجێبهێڵه
تا له باڵیان نهداوی
بفڕه بۆ گوڵستانێك دوور لێر ه
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ی
تا چاویان دهر نههێناو 
بڕۆ لهو دیوی ئاسمانهوه
له ئهستێرهكان بروانه
بڕۆ تا كهڕو كاسیان نهكردووی
گوێ لهسهمفۆنیای ههوره تریشقه بگر ه
ی
بڕۆ تا زمانیان نهبڕیو 
ێ
ستران بۆ مانگ بڵ 
ی
بڕۆ تا دهنووكیان نهشكاندوو 
ی
دهنووك له دهنووك 
رهعناكهی خۆت بد ه
بڕۆ
بڕۆ بڕۆ
تیژبڕۆ
باڵندهی موسافیر
بانهبی بهخۆڵهمێش
ئێره دۆزهخه.
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سەمای مەمکە ونبووەکان
ئیسماعیل حەمەئەمین
(خوێندنەوەیەکی ڕەخنەگرانە بۆ قەسیدەی باڵندەی
موسافیری مەحمود نەجمەدین)
یەکێک لەئەرکە ئەخالقیەکانمان وەک ئەدیب ئەوەیە ،دڵسۆز
بین بۆچێژی ئەدەبی ،چێژی ئەدەبیش بەهەمان شێوە لەکونجە
تاریکەکانەوە بخەینە بەر ڕۆشنایی خوێنەرانی ئەدەب ،تێکستە
جوانەکان لەخوێنەری ئازیز نێزیک بکەینەوە .بەتایبەت کاتێک
هەستدەکەین شتێکمان لەڕێزی خوێنەر پچڕیوە ،ئیدی بەشێک
لەئەرکی نوسەریمان ئەوەیە :دەبێت نەک وەکو مامۆستایەکی
تەقلیدی ،بەڵکو وەک چێژبینەرێکی ئەدەب ،نەک ئاوڕ ،بەڵکو
بۆئەوەی لەنێو خۆماندا نقووم نەبینو نەبین بەژمارەیەکی
دیکەی خرفەکانی نێوەندە ئەدەبی و ڕۆشنبیریەکانی ئەم
دنیایە ،ئاوڕ لەو نەوە نوێیە ئەدەبیە بدەینەوە کەلەزەمەنی
ئێستا خ��ەونو بۆچوونو تێڕوانیەکانی خۆی دەنوسێتەوە،
لەسەروو هەمووشیانەوە ،کەجێگەی بایەخدانە بۆ یەکێکی وەک
من ،ئەو نەوە ئەدەبیەی ئێستای ئەدەبی کوردیە ،نەوەیەکە
تێکستی ئەدەبی لەم فەوزای سیاسەتو شەڕەجنێوی ڕۆژنامەو
هەرایەدا بەرهەمدەهێنێت .بەمەرجێک بێهودەن لەو خوێنەرانەی
کەتەنها دوای ناوە دیارەکان دەکەون .ئەوانە ئەو گەنجانەن
بەهێمنی دەنوسن و بەهێمنیش دەخوێننەوە ،یەکێک لەو
نوسەرانە کەبەهێمنی دەنوسێت ،بێئەوەی هیچ هەرایەکی وەک
ئەوەی ئەمڕۆ باویەتی بەدووی خۆیدا بهێنی ،ئازیزمان (مەحمود
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نەجمەدین)ی چیرۆکنوس و شاعیرە .دەبێت ئەوەش بڵێم کەسوپاس بۆدنیای
کۆمنیکاسێۆن ،زۆربەی ئەو دەنگە نادیارو هێمنانەمان پێدەناسێت ،چەندانی
وەک زمناکۆ قانع و توانا ئەمین و مەحمود نەجمەدین و ئارام سدیق و
موحەمەد حوسێن و چەندانی دیکە.
قەسیدەی (باڵندەی موسافیر) کەلەماڵپەڕی ڕۆشنبیری (دەنگەکان)
باڵوبۆوە ،جێگەی ڕاچڵەکین و چێژبینێکی ئێجگار سەیر بوو بۆ من ،لەوانەیە
ئەوەش وایلێکردبێتم کەئەم چەند دێڕە بنوسم .بەڵێ ڕاچڵەکینێک بەوەی
لێرەوە :ڕەشبینیەک ،تەنهایەک ،گۆشەگیریەک ،خۆکوژیەک ،ماسۆشیەتێک،
بۆهیمیەتێک ،ونبونێک ،فەوزایەک لەوشە و سۆز لەو قەسیدەیەدا نەک
بەبەرجەستەیی بەڵکو بەلێواری هێمنیەوە خۆی شۆڕکردۆتەوە وحەالجوقیەکەی
(حوسێن مەردان)ی شاعیری ئێراقیمان بیردههێنێتهوه .نەک هەر ئەوە بەڵکو
تێکستی شاعیرێکی خۆشەویست و هاوڕێیەکی زەمەنی شیعریهتی زەمەنی
جەنگی بیرهێنامەوە .هەروەک ئەوەی نەوەکان لەو ساتەوەخته ڕەشبینیهدا،
زەمەنەکانینان تێکەڵی یەکتری بووبێت..
لەچەقی بێ ئومێدیەوە
ساڵو لەتۆ
ئەی باڵندەی موسافیر
                                    
(مەحمود نەجمەدەین :قەسیدەی باڵندەی موسافیر)
ئەم قەسیدەیە (لەچەقی بێئـومێدیەوە) دەستپێدەکات ،ساڵوێک لەباڵندەیەکە
نەک لەهەموو باڵندەکان ،ساڵو تەنها و تەنها لەیەک باڵندەیە و کۆیی ئەوانی
دیکە فەرامۆش دەکات ،کۆیی باڵندە کۆچەرەیەکانیش فەرامۆش دەکات ،تەنها
باڵندەیەکی موسافیرە کەلەچەقی بێئومێدیەوە شیعر ساڵوی لێدەکات .ڕۆحی
قەسیدە ئەو باڵندەیە دەبینێت کەئەوانی دیکە نایبنن ،چونکە ئەوە مرۆیە
حەزی بە بینینی (باڵندەکۆچەریەکانە) ،ئەوە ئەدەبێکی زۆری ئەم دنیایە
کەسەرسامە بەکۆچی باڵندەکان ،لێرەدا ڕۆمانی (وەرزی کۆچکردن بەرەو
باکور)ی ڕۆمانوسی سودانی (تەیب ساڵح) لەیادەوریمداخۆی ئامادە دەکات،
بەاڵم لەقەسیدەی (باڵندەی موسافیر) ،شاعیر سەرسامە بەتەنهایی یەک
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باڵندەی موسافیر! .لێرەوە کۆچ و تەنهایی و بێئومێدی و باڵندەکۆچەریەکان،
ئەو ڕەگەزە ئەدەبی وسایکۆلۆژیانەن کەدەقەکە لەسەرەتادا دەیانجوڵێنێ،
بەاڵم بەجیاوازیەکی یەک خاڵ ،ئەویش ئەوەیە :ئێمە لەبەردەم باڵندە
کۆچەریەکاندا نین ،نەخێر! ،ئێمە لەبەردەم تەنها یەک باڵندەی کۆچەرین،
تەنها یەک باڵندە و هیچی تر..
ئەم دێڕەی سەرەتای قەسیدەکە بەشێکە لەزنجیرەیەک تۆنی مۆسیقی شیعری
ناوەکی ،کەبەهێمنیەوە مانا بەرهەمدەهێنێت،مانایەک شێوازێکی تایبەتی
شیعری خۆی فۆرمولەدەکات .لێرەدا پێویستە ئهوه بڵێم کەبەرهەمهێنانی
ماناو وێنەی شیعری بەشێکە لەو قەیرانە قوڵەی شیعری کوردی ئەمڕۆمانی
پێـناسراوە ،زۆربەی ئەو شیعرانەی باڵودەبنەوە لە ڕۆژنامەو گۆڤارەکان کێشەی
دورستکردنی وێنەی شیعریان هەیە .ئەمە جگەلەوەی زۆربەی شیعرەکان
بەڕۆحێکی میکانیکی و تەکنیکی مەعریفیەوە نوسراون ،جوانن بەاڵم دوورن
لەئیلهام و سروش .لەبەرئەوە سەیر نیە بەشێکی زۆری شیعرەکانی ئەم
سەردەمە لەخوێندنەوەی نوسەرەوە سەرچاوەیان هەڵگرتبێت وەك ئەوەی
بەشێک بن لەو مۆتیڤانەی شیعریەتی دنیای کردۆتە خەمی بااڵی خۆی،
بەمانای دوورن لەڕۆحیانەتی شیعریی ،دوورن لەئیلهام.
بەپێچەوانەوە ئەمانەوە قەسیدەی (ئەی باڵندەی موسافیر) یەکێکە لەو
قەسیدانەی خاوەنی ڕۆحی خۆیەتی ،خاوەنی سروش و ئیلهامی خۆیەتی،
خاوەنی المسەالیی و بێهودەی خۆیەتی ،خاوەنی ژیانی تایبەتی خۆیەتی.
بەهیچ شێوەیەک (تەنها لەهەندێک شوێندا نەبێت!) ،هەست بەزۆر لەخۆکردن
ناکەین لەنوسیندا ،هەست ناکەین هێزێکی نەرجسیانە هەبێت کەکێشەی
لێرەبوونی شاعیر لەنێو قەرەباڵغی مێگەلی کۆمەاڵیەتیدا ،ڕاپێچی نوسینی
كردبێت .بەتۆبزی لەقودەرەتی خوێندنەوە شیعر بەرهەمهێنرابێت ،نەک تواناو
ئیلهام پاڵی پێوە بنێت بنوسێت ،نەخێر ،لەم دەقەدا شاعیر بەتەنهایی
بەرامبەر دنیای خۆی دەبێتەوە ،تەنها دنیای خۆی و باڵندە موسافیرە
تەنهاکەی.
ئەی باڵندەی موسافیر
من لەزەویم و تۆ لەئاسمان
بابەیەک ئاڕاستەدا بڕۆین
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تۆ ڕێگە لەو خودایە بگرە کەبۆ دزینی ڕۆحی من دێ
منیش ئەو ڕاوچیە ڕاودەکەم کەئەشق کوژە.
(مەحمود نەجمەدەین :قەسیدەی باڵندەی موسافیر)
ئەم قەسیدەیە هەوڵدانێکە بۆ وێنەکێشانی پۆرترێک بۆ خود لەڕێگەی
ڕاپێچکردنی ڕەگەزەکانی دەرەوە بۆنێو ئەو ماناو ڕەگەزانەی ،کەبەنێو
خودی شیعریدا لەملمالنێدان .هەوڵدەدات هاوسەنگبوونێک بدۆزێتەوە لەنێوان
هەردوو خود (سوبێكت) ،سوبێکتێکی کۆمەاڵیەتی کەبەرەو دەرەوەی خۆی
نەرجسیانە وەک خودێکی کۆمەاڵیەتی کاردەکات بۆ ئەوەی بڵێت :ئاها ئەوە
من لێرەمو دەمەوێت وەک خودی نوسەرێک لەنێوەندێکدا بوونێکی سۆسیۆ
فیزیکیم هەبێت .ئەوی دیکە سوبێکتێكە کەزیاتر ئیلهامەو خۆخەریکردنە
بەئیگۆسینتراڵی (خۆپەرست سێنتراڵی شیعری) .من پێموایە چیرۆکی ئەم
دووسوبێکتە ،ئەم دوو خودە (سۆسیۆفیزیکی و ئیگۆ سێنتراڵیە) لەڕۆحی
ئەدەبی هەموو دنیادا دەبینرێت ،چاوگێڕانێکی کورت بە ئاوتۆبیۆگرافی
نوسەرانی ئێمە و دنیادا ،ئەو نەخشەی زۆرانبازیە سەختەمان بۆ دیاری
دەکات.
لەقەسیدەکەدا خودێکی خۆپەرست سێنتراڵی دەبینین کەدەوێت لەڕێگەی
دووبارە تەشکیلەکردنەوەی دنیای دەرەوە ،خۆی نیشانبدات ،بەمانای دەیەوێت
جارێکی دیکە جیهانی هەبووی دووبارە بینابکاتەوە بۆ ئەوەی بگاتە ئاستی
هیواکانی ،لەبەر ئەوەی خودی دیار ،یان (خودی بینراوی کۆمەاڵیەتی)
کەبە (سۆسیۆفیزیکی) ناوزەدمان کرد،لەو ژینگەیەدا توانای ژیانی نەماوە،
چارچیە جگەلەگەڕانەوە بۆ (ئیگۆسێنتراڵی شیعری ) بۆ ئەوەی لەیۆتۆبیای
شیعریدا بتوانێت دنیایەکی دیكه بۆ خۆی بینابکات ،دنیایەکی تەواو جیاواز
لەدنیای ڕۆژانە ژیان..
تەنهام
تەنهام
تەنهام
تەنهام

و
و
و
و

ئاشقم بەوەهم
یاخیم لەکۆاڵنەکانی شار
زیندوم لەنێو مەرگدا
لەقەرەباڵغیدا گەمارۆدراوم..
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(مەحمود نەجمەدەین :قەسیدەی باڵندەی موسافیر)
خودی شیعری تەنهایە و بەقەرباڵغی گەمارۆدراوە ،ئەمەش ئەو (خۆپەرستیە
شیعریە) کەباسی لێوەدەکەین ،ئەو خۆپەرستیەی شیعر نایەوێت هیچ مانایەک
بدات بەقەرەباڵغی ،ئەوەی بەالی ئەو خودە شیعریەوە گرنگە تەنها ئەو
ڕەگەزانەی دنیای هەبوویه کەلەخزمەت چێژی شیعریدان .نەک هەر ئەوەندە
بەڵکو دەیەوێت مەرجەکانی خۆی بۆ ئەو باڵندەیەش نەخشەڕێژ بکات کەئەو،
لەڕێگەیەوە بۆ دنیا دەدوێت .چ نەبێت لەڕێگەی ئەو فیگورەوە (خۆپەرستی
شیعری ) دەتوانێت تەعبیر لەخۆی بکات ،ئەوەتا مەرجی هەیە بۆ باڵندە
تەنیایەکە و دەڵێت:
ئەی باڵندەی موسافیر
ئۆقرە مەگرە لەسەر درەختێک
کەلەودیوی وەرزێکەوە دەمرێ
(مەحمود نەجمەدەین :قەسیدەی باڵندەی موسافیر)
ئیدی باڵندەی موسافیریش هەمان کۆیلەی ئەو خودە شیعریە خۆپەرستەیە
کەدەیەوێت دنیای ئێمە پڕبکات لەخەم و ڕەشبینی ،بەاڵم هەموو ئەم ڕەشبینیە
بۆ تێرکردنی (ئیگۆ سێنتراڵی) شیعریە کەلێرەو لەوێ بەپێوانەکانی خۆی
دنیای هەبووی دەرەوەی خۆی دەنەخشێنێ .لەپشت هەموو ئەوانەشەوە
ئیگۆسێنتراڵی شیعری لەتێکشکانە (سۆسیۆ فیزیکیەوە) هاتووە کەدنیای
دەرەوە(،کۆمەڵگە و نۆرم و ئاین و دەسەاڵت) ،بەقوڵی ئەو خوده کۆمەاڵیەتیان
بریندار کردووە ،ئیدی هەستێک هەیە کەلەتەنهایی خۆیدا بۆتە نوێنەری
دەنگی نەوەیەکی نوێی کوردی ،بەجۆرێک واهەستدەکەم لەجیاتی هەزرارەها
گەنجی واڵتەکەم قسەدەکات :
باڵندەی موسافیر
تۆ دەتوانی ئەتلەسەکان ببڕی
من هەنگاوەکانم
لەکۆاڵنەکانی شار دەرناچێت
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(مەحمود نەجمەدەین :قەسیدەی باڵندەی موسافیر)
ئەمە ئەو تراژیدیایە سایکۆلۆژیە کەبەلێواری ژیانی کۆمەڵگەی کوردیدا پیاسەی
المسەالیی خۆی دەکات ،ئەوە وێنەی ئەو گەنجانەن لەبێهودەیی بێهودەترن.
لێرەوە ئیگۆ سێنتراڵی شیعری تەنها لەبابەتی شیعری ئەبستراکدا خۆی
گێژنادات ،بەپێچەوانەوە هەوڵدەدات پەلبهاوێتە نێو پێچەکانی خۆشبەختی،
خۆی بکات بەمەوداکانی بەختەوەریدا ،مادامەکی مێینەیەک هەیە دەتوانێت
هەموو ئەم تێکشکانە لەخۆیدا ،لەجەستەی خۆیدا لەئامێز نێت ،ئاڵۆشی
بکات بەدڵۆپە شەهوەتە پڕلەخومارەکانی نێوان ساتەکانی گەنجێتی و
ساتەوەختەکانی بێهودەیی ،ئەوەتا دەڵێت:
دەستەکانم لەنێو مەمکی ڕەعنا بەجێما..
(مەحمود نەجمەدەین :قەسیدەی باڵندەی موسافیر)
کەچی ئەو هەستە بەئاڵۆشی و مەستبوون بەجەستەیه ،جارێکی دیکە
لەئیگۆسێنتراڵی شیعریدا خۆی شێوەباز دەک��ات��ەوە ،بەمانای جارێکی
دیکە جەستە دەبێتەوە ب��ەدەروازەی��ەک بۆ تێپەڕبوونی خەمە فیزیکیە
کۆمەاڵیەتیەکان ،ئەو برینداریەی کەنایەڵێت شتەکان وەک خۆی ببینرێت،
دیسانەوە ئیگۆی شیعری زاڵترە بەسەر توخمەکانی دیکەی ئەم دەقەو بواری
جەستەی مێینە نادات (پالتۆنیانه) خۆی بەسەر تەوەرەکاندا بەختەورەبکات،
بەڵکو نێرینەیەکی شیعری ئیگۆ سێنتراڵ هەموو جەستەی دەکاتەوە بەو
ڕەمزەشیعریانەی کەلەدنیای ماتریاڵی دەرەوەی خۆی وەریگرتووە..
کۆالنێک تاریک
وەک پرچی ڕەعنا
کۆاڵنێک دەرگاکانی داخراون
کۆالنێک ساڵ دوانزە مانگ پایزێتی
(مەحمود نەجمەدەین :قەسیدەی باڵندەی موسافیر)
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لەم چەند دێڕەو چەندەها دێڕی دیکەی بەرهەمهێنانی مانا لەو ئیگۆ سێنراڵیە
شیعریەوە سەرچاوەی هەڵگرتووە ،وایکردووە قەسیدە خۆی لەخۆیداو لەنێو
جیهانی ناوەکیدا خۆی چەندەها جار تەشکیلە بکاتەوە ،لەهەموو الیەکی ئەم
قەسیدەیەدا ماناو ڕەمزەکان ،دنیای دەرەوەی ڕیاڵستی و خەیاڵ ،یۆتۆبیاو
ڕەگ��ەزە وەحشیەکانی هۆشمەندی ،نەستو ڕۆشنایەکانی لۆجیکی ژیانی
ڕۆژانە ،ڕۆمانسیەتو ڕەشبینی ،ئەمانە هەمووی هاوتەریبی یەکترنو مانای
خۆیان بەرهەمدەهێنن.
هۆ باڵندەی موسافیر
دۆزەخ سەختە
سەختتر ئەوەیە
بەدارستانەکانی بەهەشتدا
بەکەلەپچەکراوەی بۆ دۆزەخت بەرن.
یاخو لەم چەند دێڕەدا موتوربەی خەیاڵێکی بەپێز لەنێو ئەم دێڕانەدا خۆی
شاردۆتەوە:
ئەوەندە بەسەر ڕۆحی ڕووبارەکاندا مەیەو مەچۆ
چاوەڕوانی گەمەی ماسیەک مەکە...
.....
کازیوەکان گشتیان ئاوەها شوومن
کازیوەیەک ئومێدێکی چکۆلەم بوو بەخۆڵەمێش
کازیوەیەک دایکم بەبێ ویستی خۆی بەجێیهێشتم
کازیوەیەک ڕەعنام لێ ونبوو
کازیوەیەک دارچنارەکانی خەیاڵمیان بڕیەوە
کازیوەیەک دڵم وەک سێوێک قاشکرا..
(مەحمود نەجمەدەین :قەسیدەی باڵندەی موسافیر)
لەم خوێندنەوە تێپەڕییەدا بەنێو قەسیدەی (باڵندەی موسافیر)ی (مەحمود
نەجمەدین)ی چیرۆکنوسو شاعیر ،ئەو خودە لەخۆبایی و خوپەرستە شیعریە
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دەناسینەوە کەلەنێو هەموو دەقێکی ئەدەبی داهێنەرانەدا خۆی پاڵخستووە،
ئەبێت ئەوەش لەیاد نەکەین کەمەحمود وەک گەنجێکی کوردی خاوەنی
خەونی سەردەم و کەشیگەرایی نەوەکەی خۆیهتی ،نوێنهری ئەو تانو بۆ
کۆمەاڵیەتیە سیخناخدراوەیە بەملمالنێەکانی نێوان ئیندڤیدوالی شیعری و
کۆمەڵگەیەکی ئاوس بەسیاسیەتەکانی خێڵ.
کەئەم قەسیدەم خوێندەوە هەستم بەغەمباریەکی قوڵ کرد ،غەمباریەک
تائەو ئاستەی ڕۆحی بریندارکردووم ،ب��ەوەی ،نەوە نوێیە ئەدەبیەکانی
ئەم سەردەمەش هەر وەکو ئێمەی نەوەی جەنگ لەنێو ئەو بێهودەیەدا
پەلەقاژێیانە .بێهودهیهك،ڕەشبینیەکی ترسناک لەگەڵ خۆیدا ڕاپێچ دەکات.
گەر هاتوو ئێمە ئەو زەمەنە ئەو بێهودەیەمان بەپاشەڕۆژێکی دوای تەواو بوونی
جەنگەبێهودەکانی پڵنگەپەڕۆینەکانی ژەنرااڵکانی بەعس و شاخ ڕاونابێتو
باشتر وایە بڵێم مەشروعدار کردبێت .ئەوا لەم قەسیدەیەدا نەوەی نوێی کوردی
لەبەردەم بەتاڵیەکی گەورەدا پەالقاژێتی ،لەنێو بۆشایەکی نادیاردا پێمەلەیەتی،
کەنەک پاشەڕۆژ ،تەنانەت ساتەکانی ڕەشبینیشی،ئەوساتانەنین کەبتوانێت
خۆی لەبەردەم یۆتۆبیایەکدا وەک سێوێک قاش بکات .بەمانایهكی دیكه،
گەر نەوەی جەنگی ئەدەبی ،نەوەی ئێمە کازیوەیەکمان لەخەیاڵدا هەبووبێت،
ئەوا نەوەی نوێی کوردی نەک هەر کازیوەی نیە ،بەڵکو کازیوەکانیشیان
البێزراوە .لەم قەسیدەیەدا ڕۆحێکی بریندار و ئیگۆسێنتراڵیەکی شیعری
سەما دەکات،سەمایەک لەنێو بێهودەیدا ،سەمایەک لەنێو بۆشایەکی تەنیاو
بێهودەیدا ،سەمایەک لەنێو زەوتکردنی خەیاڵ و پاشماوەی ئەو جەنگانەی
بەسەرچوون و داروپەردووەکانیان بۆ نەوەی نوێی ماوەتەوە ،سەمایەکە لەنێو
خرفبوونی شکۆداریەکانی مێژوو ،سەمایەکە لەنێو مەمکەکانی ونبوونەکانی
ڕەعنادا..
                                       نورنبێرگ 
                                         2007 August .10
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ی قهیرانی شوبات
دۆسییه 
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ی ئەم ساتەوەختە مێژووییەی
تایبەتمەندیەکان 
کۆمەڵگای ئێمە
بەختیار علی
به بۆچوونی من ،ههموو بزووتنهوهیهكی كۆمهاڵیهتی ،یان ههموو
بزووتنهوهیهكی سیاسی ،زیاد له ئاستێكدا كاردهكات .سیاسهت
وهكو كایهكی تایبهتی ،كایهیهكه تایبهتمهندیی خۆی ههیهو
ی
ههموو بزووتنهوهیهكی سیاسی كه دێته گۆڕێ ،كاریگهرییهكان 
لهسهر كێڵگهی سیاسهت خۆی بهجێدههێڵێت .بهاڵم له پاڵ
كاریگهرییهكانی له ناو كایهی سیاسهتداو له پاڵ دروشم ه
سیاسییهكانیشدا ،كۆمهڵێك كاریگهرییو دهرهنجامی تری دهبێت
كه لهسهر كۆی كایهی كۆمهاڵیهتیو كولتووری كۆمهڵگهیه .وات ه
به ئاستی كارتێكردنی سیاسییهوه ناوهستێت .بۆ نموونه :ئهگهر
ئێستا تهماشا بكهین ،دروشمه دیارهكانی ئهو بزووتنهوهیهی ك ه
ی
ئهمڕۆ ههیه ،كه بریتییه له دژایهتیكردنی گهندهڵی ،گێڕانهوه 
ههندێك له عهدالهتی كۆمهاڵیهتی بۆ كۆمهڵگهی ك��وردیو
ی
دهستكاریكردنهوهی ماڵی سیاسیو ڕیكخستنهوهی سیستهم 
دیموكراسیو ...ئهم دروشمانه ئهگهر ههندێك جار به خراپییش
دارێژرا بن ،یان ئهو دروشمانه ڕوونیش نهبن ،بهاڵم ئهمانه له
جهوههردا ئامانجه سهرهكییهكانییهتی له ئاستی سیاسیدا.
راستییهكهی گرنگیی بزووتنهوهیهك به تهنیا بهو ئاسته سیاسیو
دروشمه سیاسییانهوه ناوهستێت .گرنگیی بزووتنهوهكه لهوهدا
ی
نییه دژایهتیی گهندهڵی دهكات ،یان تهنها داوای ڕێكخستنهوه 
سیاسی دهك��ات له ههناوی كۆمهڵگهی كوردیدا ،بهڵكو ب ه
بۆچوونی من ،گرنگییهكهی یان تایبهتمهندییهكانی لهسهر
ههندێك جومگهو خاڵ ههندێك شوێنی تایبهتی ئیش دهكات،
كه پێشتر له كۆمهڵگهی ئێمه تا ئهندازهیهك چهقبهستوو و
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لهقاڵبدراو دهركهوتوون .واته دهرگا لهسهر كۆمهڵێك گۆڕانكاریی گرنگ
دهكاتهوه له ژێرهوه.
گرنگیی بزووتنهوهیهكی كۆمهاڵیهتی لهوهدایه ،كه چهند كار دهكات لهسهر
ی
وێنهی كۆمهڵگه بۆ خۆی .واته كارێك دهكات وێنهی كۆمهڵگه بۆ خۆ 
بگۆرێت .ههروهها وێنهی تاك بۆ خۆی بگۆڕێت .ههروهها وێنهی دهسهاڵتیش
ی
بۆخۆی بگۆڕێت .بزووتنهوهیهكی سیاسی ئهگهر لهم ئاستانهدا كاریگهرییهكان 
ی
دهرنهكهون ،هیچ كات بایهخی خۆی وهرناگرێت .واته ئهگهر نهبێته هۆ 
ی
دهستكاریكردنی وێنهی كۆمهڵگهی ئێمه بۆ خۆیو تا ئهندازهیهكیش شوێن 
تاك لهم كۆمهڵگهیهدا ،پێناسه نهكاتهوه ،ههروهها شوێنی دهسهاڵتیش
پێناسه نهكاتهوه ،یان وێنهی دهسهاڵت بۆ خۆی دهستكاری نهكات .دهبینین
ی
ئهم بزووتنهوهیهی ئێستا لهئارادایه ،له ماوهیهكی كهمدا قودرهتی ئهوه 
ههبووه تا ئهندازهیهكی زۆر ،سیقهی دهسهاڵت به خۆی لهق بكات .ئهو
وێنه مێژووییه بشكێنێت ،تا ئهندازهیهك بۆخۆی دروستی كردووه .ههروهها
وێنهی كۆمهڵگهی ئێمهیش كه كۆمهڵگهیهكی پاسیڤهو چاالكیی سیاسی تیایدا
بچووك یان سنوردارهو له چوارچێوهی كاری حیزبیدایه ،تا ئهندازهیهك
ی
گۆڕانكارییان بهسهردا هاتووه .تاكی ئێمه له تاكێكی پاسیڤهوه كه قودرهت 
نییه كاریگهری له مێژوو بكات ،ئهمڕۆ دهیبینین لهسهر شهقام ههست بهو
هێزه دهكات كه بهراستی دهتوانێت شتێك بكاتو شتێك بگۆڕێت.
ئهمانه سهرهتای دهستكاریكردنی وێنهكهن .دهستكاریكردنی وێنهی كۆمهڵگ ه
بۆ خۆیو تاك بۆ خۆیو دهسهاڵت بۆ خۆی .ئیشكردن لهم ئاستانهدا ،گرنگه.
ههوڵدهدهم باسهكهم ،سهبارهت بهوهی ئهوهی ئهم بزووتنهوهیه كاری لهسهر
بكات یان ئهو دهرهنجامانهی كه لهم كایانه بكهونهوه ،له پێنج خاڵی سهرهكیدا
كۆ بكهمهوه:
ی
یهكهم :بهدرێژایی مێژوو ،خهباتی سیاسیی كورد ،خهباتێك بووه له پێناو 
مانهوهدا .واته گوتاری سهرهكی له كایهی سیاسیی كوردیدا ،ئهو گوتار ه
ی
بووه كه پێمانوتووه گوتاری مانهوه .واته كۆی بزووتنهوهی سیاسیی كورد 
ی
بۆ پاراستنی ئهو كیانه بووه كه ناوی كورده .پاراستنی خود ،ئامانج 
سهرهكی بووه .ههر لێرهوه من زۆر جار باس له گوتاری مانهوه دهكهم .ل ه
ی
زۆرێك له كارهكانمدا سهرنج لهوه دهدهم كه كێشهی سهرهكیی بزوتنهوه 
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ی
ناسیۆنالیستی كوردی لهناو سترهكتۆری ئهم گوتاری مانهوهیهدایه ،پاراستن 
نهتهوایهتیبوونی كورده .بهاڵم كێشهی سهرهكی لهم گوتاره لهوهدایه ك ه
ی
كێشهی پاراستن له كێشهی گۆڕینو گهشهكردن جیادهكاتهوه .به درێژای 
پهنجا ساڵی ڕابردوو ،ئێمه لهبهردهم ئیشكردنێكداین كه خۆمان له دوژمنو
ی
فهوتان دهپارێزین .دروشمی سهرهكیمان «كوردستان یان نهمانه ».ئه 
ی
ڕهقیب ماوه قهومی كورد زبان ،واته مانهوه گوتاری سهرهكییه .بهبێئهوه 
پرۆژهی مانهوه به پرۆژهی گۆڕینهوه گرێبدرێتهوه.
جیاكردنهوهی پرۆژهی مانهوه له پرۆژهی گۆڕین ،یان پرۆژهی مۆدێرنیزهكردن
له پرۆژهی نوێگهری ،جهوههری گوتاری ناسیۆنالیستیی كوردی بووه له چهند
ساڵی ڕابردوودا .گوتاری مانهوه كێشهكهی لهوهدایه كه پاراستنی نهتهوه ،ل ه
ی
گۆڕینی نهتهوه جیادهكاتهوه .ههر لێرهوهیه جهوههری ناسیۆنالیزمی كورد 
له بنهڕهتدا جهوههرێكی كۆنزهرڤاتیڤانهیه .گوتاری ناسیۆنالیزمی كوردی ،هیچ
كاتو ساتێك له ساتهكانی مێژووی خۆیدا ،هاوشانو یهكسانو تهریب نهبوو ه
لهگهڵ پرۆژهی تازهكردنهوهو مۆدێرنیزهكردنهوهی كۆمهڵگهی كوردی .بهڵكو
ی
تهنها پاراستنی كۆمهڵگهی كوردی بووه .لێرهوه ئیشكردنه سهرهكییهكان 
لهسهر ئاستی كولتووردا ،زیاتر پاراستنی فۆلكلۆرو ترادسیۆنو ئهو بنهما
تهقلیدییانهی بوونی كورد بووه ،كه تهنها ئاماژه به بوونێكی ڕووت دهكهن.
بهبێ بوونێك له ئاستی گۆڕاندا یان له ئاستی گهشهكردنی بهردهوامدا.
ی
ئهوهی ئهمڕۆ دهیبینین ،ئهوهیه كه ئهم بزووتنهوهیه یهكهمین بزووتنهوه 
سیاسیی كوردییه ،كه ڕاستهوخۆ لهسهر پارستنی نهتهوه ئیشناكات ،بهڵكو
لهسهر گۆڕینی نهتهوه ئیشدهكات .لهسهر گۆڕینی وێنهی خود ئیشدهكات.
ئێستا دروشمی سهرهكی لێره ئهوه نییه كه ئێمه وهكو نهتهوه تهنها خۆمان
بپارێزین ،بهڵكو پاراستنی نهتهوه بهشێوهیهكی گهوره ،گرێ دهدرێتهو ه
ی
به ئیشكردن لهسهر خود .ئهوهی ئێستا دهیبینن بریتییه له ئیشكردنێك 
ی
بهردهوام لهسهر خودی نهتهوایهتیی ئێمه .ئهمه یهكهمین جاره بزووتنهوهیهك 
سیاسیی جهماوهری گهوره ببێته مهیدانی سیاسییهوه كه له بنهڕهتدا ئیش
لهسهر خود بكات نهك تهنها لهسهر پاراستنی خود .ئهمه گۆڕینێكی نهوعییهو
گۆڕینێكی ڕیشهییه له سروشتی ئیشكردنی گوتاری مانهوه كوردستاندا.
له گوتاری خۆپاراستنهوه بۆ گۆڕان .له گوتاری پاراستنی ههموو چهمك ه
ی
ترادسیۆنهكانهوه بهرهو گرێدانهوهی به پرۆژهیهكی مۆدێرنهوه .به بۆچوون 
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ی
من ،ئهمه یهكێكه له ههره خاڵه پۆزهتیڤهكان كه دهشێت لهم ساتهدا ڕهچاو 
بكهین .ئهوهی من باسی دهكهم ،زیاتر شیمانهیه .یان بڵێین ئهگهرێكه بۆ
یهكهمجار بزووتنهوهیهكی سیاسی له ههناوی كۆمهڵگهی ئێمه دروست ببێت،
ی
كه ڕۆحێكی مۆدێرنی ههبێت .به پێچهوانهی ههموو بزووتنهوه سیاسییهكان 
مێژووی كوردوه ،كه تا ئێستا خاڵییه له پهیوهندییهكی ڕاستهوخۆ لهگه ڵ
پرۆژهی مۆدێرنهو پرۆژهی نوێكردنهوهی كۆمهاڵیهتی .ههر لێرهوه بایهخی ئهم
پڕۆژهیه لهوهدا دهردهكهوێت ،كه نیازو ئومێدی ،ئیشكردنه لهسهر بونیادو
پێكهاتهی كۆمهڵگهی كوردی.
دووهم :یهكێكی تر له سیفهته گهورهكانی ئهم بزووتنهوهیه ،غیابی ئایدۆلۆژیایه.
ئهگهر تهماشا بكهین له شۆڕشی تونسو میسرو لیبیادا ،بهگشتی ئهم بزووتنهو ه
سیاسییانهی له ئێستادا ههن ،تا ئهندازهیهكی زۆر ئایدۆلۆژیا نادیارو غایبهو
ی
بوونی نییه .بهپێچهوانهی زۆربهی ئهو بزووتنهوه سیاسییانهی كه له سهده 
بیستدا بینیمانن ،كه بهدهگمهن ئێمه بهر بزووتنهوهیهكی سیاسی دهكهوین
كه ئایدۆلۆژیای تیادا غایب بێت ،یاخود ئایدۆلۆژیا بزوێنهری نهبێت ،یان
ئایدۆلۆژیا پێشوهخته تیۆریزهی نهكردبێت .ئایدۆلۆژیا بریتییه لهوهی ك ه
تۆ پێشوهخت دهست به چاالكیی سیاسی بكهیتو وێنهیهكی پێشوهختت بۆ
ی
پاشهڕۆژی كۆمهڵگه ههیه .واته دیاره كه پێشوهخت چیت دهوێت .فۆڕم 
ئهو كۆمهڵگهیهی دهتهوێت ،پێشوهخت لهبهر چاوته .ههموو پێشوهخت
ی
دهزانین كه ماركسییهك كه شۆرش دهكات ،چ جۆره فۆڕمێكی كۆمهاڵیهتی 
دهوێتو دهیهوێت كۆمهڵگه بهرهو چ شێوهیهك بهرێت .یان كه كهسێك سهر
به ئیسالمی سیاسییه ،پێشوهخت دهزانین فۆڕمی ئهو كۆمهڵگهیهی دهیهوێت
بونیادی بنێت ،چ جۆره فۆڕمێكه .یان ناسیۆنالیستێكی توندڕهو ،پێشوهخت
له چوارچێوهی خوێندنهوهمان بۆ هێڵه ئایدۆلۆژییه گهورهكانییهوه ،دهزانین
چۆن وێنهی كۆمهڵگه دهكاتو ڕهنگڕێژی دهكاتهوه.
غیابی ئایدۆلۆژیا یهكێكه له سیفهته سهیرو گهورهكانی كه ئهم ساته هێناویهت ه
ی
پێشهوه .ئێمه دهزانین ههرهسیی ئایدۆلۆژیاكان لهگهڵ ههرهسی سیستهم 
كۆمۆنیستی دهستپێدهكات .سیستهمی كۆمۆنیسی له ئهوروپای خۆرههاڵتدا
ههرهسی هێناو سهدای ئهو ههرهسه گهورهیه بهشێوهیهك له شێوهكان دهگات ه
كۆمهڵگهكانی ئێمه .ئایدۆلۆژیاكان تا ئهم ساتهش له واڵتانی ئێمهدا زیندوون.
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بۆ نموونه :ئایدۆلۆژیا ناسیۆلیستییه عهرهبییهكان ،یان ماركسیهت ،یاخود
ئیسالمی سیاسی.
له ئهوروپای خۆرههاڵتدا لهدوای ههرهسهێنانی بلۆكی كۆمۆنیزمهوه ،چهند
شۆڕشێك دهبینین .شۆرش له سڕبیاو ئۆكرانیا ،جۆرێك له شۆڕش بوون ،كه تا
ئهندازهیهك ئامادهیی ئایدۆلۆژیا ،كهم بوون .بهاڵم له خۆرههاڵتی ناوهڕاستداو
له واڵتانی وهكو ئێمه ،كه دهتوانین ناوی بنێین زهلكاوی ئایدۆلۆژییهكان،
كه ئایدۆلۆژیا گهورهكان لهم واڵتانو شوێنانهدا قهتیس بوونو هێزی خۆیان
ی
لێره تاقیدهكهنهوه ،دهبوو خهون به شۆڕشێك یان بزووتنهوهیهكی سیاسی 
گهورهی بێ ئایدۆلۆژیاوه ببینین .بهاڵم ئهمڕۆ دهبینین شهپۆلێكی گهور ه
ههیه ،ئهم شهپۆله ئایدۆلۆژیایهكی دیاریكراو ،لهپشتی نییه .پرسیارهك ه
لهوهدایه كه ئایا بهراستی دهتوانین شۆڕش بهبێ ئایدۆلۆژیا بكهین؟ یان
سیستهم بهبێ ئایدۆلۆژیا بگۆڕین؟ ئایا كێشهی شۆڕش لهگهڵ ئایدۆلۆژیادا،
ی
له كوێدایه؟ ئهمه پرسیارێك نییه بۆ ئێمه به تهنها ،پێموایه پرسیارێك 
گرنگه بۆ ههموو مرۆڤایهتی.
ێ
ههرهسی ئایدۆلۆژیا گهورهكان تا چ ئهندازهیهك وا دهكات ئهگهری شۆڕش بهب 
ی
ئایدۆلۆژیا مومكین بێت .ئایا بهدیلێك بۆ ئایدۆلۆژیا ههیه؟ ههڵبهت به بۆچوون 
من ،دهبێت به دوو حاڵهتهوه .حاڵهتێكیان ئهوهیه ،نهبوونی ئایدۆلۆژیا ڕهنگ ه
ی
وابكات ههندێك مهترسی خۆشی ههبێت لهوهی كه گۆڕین تهنیا لهسهر ئاست 
سیاسیدا قهتیس ببێت .ئایدۆلۆژیاكان تهنها نایانهوێت سیاسهت بگۆڕن .بۆ
نموونه :ماركسیهت تهنها نهیدهویست قهیسهریهت بگۆڕێت ،بهڵكو دهیویست
ی
سیستهمی ئابووریو كۆمهاڵیهتیو پهیوهندییهكانی بهرههمهێنانو ژێرخان 
كۆمهڵگهو سهرخانی كولتووریو ئاستی پهیوهندیی فيكری لهنێوان قوتابخان ه
فیكرییهكاندا بگۆڕێت ،ئایدۆلۆژیا تهواوی سیستهمهكه دهستكاری دهكات،
نهك تهنها ههرهمی سیاسی یان بهشی سهرهوهی سیستهمی سیاسی .تهنها
دهموچاوه سیاسییهكان ناگۆڕێت .بهاڵم ئێستا ئێمه بهبێ ئایدۆلۆژیاكان،
لهبهردهم ئهو مهترسییهداین كه تهنها سیاسییهكانو دهموچاوهكان بگۆڕین،
بهاڵم خودی سیستهمهكه لهژیرهوه وهك خۆی بمێنێتهوه.
ئایا دهكرێت سیستهم بهبێ ئایدۆلۆژیا بگۆڕین؟ ئهمه پرسیاره گهورهكهیه .ب ه
ی
بۆچوونی من ،دهكرێت له ڕێگهی فهزای كراوهو كارلێكی بهردهوامو ئامادهبوون 
بهردهوامی فيكری ڕهخنهییهوه ،بهدیلێك بۆ ئایدۆلۆژیا بدۆزینهوه .وات ه
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لهجیاتی ئهوهی یهك فۆڕم بۆ كۆمهڵگه پێشنیار بكهینو شۆڕش تهنها ب ه
تیۆرییهكو پرۆژهیهكهوه بێته كایهیهوه ،بهڵكو ببێت به فهزایهكی كراو ه
كه تیایدا فهزایهكی ڕهخنهیی بێت لهنێوان ههموو بۆچوونهكاندا .دهكرێت
تا ئهندازهیهكی زۆر غیابو نهقسی ئایدۆلۆژیا كهمبكهینهوه .ئێستا ئێم ه
ی
لهبهردهم بزووتنهوهیهكی سیاسیداین له كۆمهڵگهی كوردیدا ،كه ئایدۆلۆژیا 
ی
نییه .ئایدۆلۆژیاكان لهو بزووتنهوهیهدا ههن ،بهاڵم ناوێرن بیكهن به شۆڕش 
خۆیان .ماركسییهكان لهبهردهركی سهرا ههن ،بهاڵم ناتواننو ناوێرن بڵێن ئهم ه
شۆڕشێكی ماركسییه .ئیسالمییهكان ههن ،بهاڵم ناتواننو ناوێرن بڵێن ئهم ه
شۆڕشێكی ئیسالمییه .ههروهها ناسیۆنالیسته توندڕهوهكانیش ههن ،بهاڵم
ئهوانیش ناتوانن بیكهن به هیی خۆیان .هیچ كهسێك ناتوانێتو ناوێرێت بڵێت
ئهمه هیی منه به تهنها ،لهبهرئهوهی فهزایهكی سیاسیی كراوه ههیه كه لهناو
ی
ئهو فهزایهدا ،ئهگهری ژیانهوهو مانهوه ئهوهیه تهنها وهك خاڵێك تهماشا 
خۆت بكهیت ،نهك تهواوی دیمهنهكه داگیربكهیت .كێشهو مهترسییهكه ئهو
ساته دروستدهبێت كه یهكێك له ئهگهرهكان تهواوی دیمهنهكه داگیربكات.
ی
بۆیه ئهم ساته جگه له كارلێكی فیكریو دیالۆگو بیری ڕهخنهیی ،ئهگهرێك 
ترو ئهڵتهرناتیڤێكی ترمان له بهردهستدا نییه كه ئهو نوقسانییه پڕبكهینهو ه
كه نهبوونی ئایدۆلۆژیا دروستی كردووه.
ی
خاڵی سێیهم :ئهم فۆڕمه له خهبات كۆتایی بهشێوهیهكی زۆر دێرینو بنبهست 
خهباتی ئێمه هێنا ،كه خهباتی نهێنییه .ههموو شۆڕشهكانی پێشووی كوردو
ی
بزووتنهوه سیاسییهكانی تری كورد ،تا ئهندازهیهك فۆڕمی سهرهكیو شێواز 
خهباتیان ،خهباتی نهێنی بووه .له خهباتی نهێنیدا تاك ئهو ئامادهگییه ل ه
ی
ڕوو و ئاشكرایهی نییه ،دهموچاوهكان دیار نین ،ئهوهی دیاره دهموچاو 
سهرهكی حیزبه .له ساتێكدا حیزب دهبێته بكهری یهكهمو شێوه پیرۆزییهك
ی
وهردهگرێت .به بۆچوونی من ،پیرۆزیی حیزب كه له مێژووی چهند ساڵه 
ی
كوردیدا دهژی ،له ماوهی حهفتا بۆ ههشتا ساڵی ڕابردوودا ،حیزب شوێنێك 
ی
زۆر گرنگو سهنتراڵی ههبووه كه بۆ خهباتی نهێنی دهگهڕێتهوه .له خهبات 
نهێنیدا مرۆڤهكان دیار نینو تارمایین .تهنها سهرۆك لهگهڵ حیزبدا دیاره.
ئێستا جیاوازییهكی زۆر سهیر دهبینین ،له فۆڕمی خهباتی ئاشكرا ههموو
ئهوانهی كه قسه دهكهین ،دهموچاومان دیاره .بهاڵم ئهوانهی كهناڵی نالیایان
سووتاند ،سوڵتهنو دهموچاویان دیار نییه .له كاتێكدا له پێشتردا دهسهاڵت
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دهموچاوی دیار بوو ،بهاڵم خهڵك دهموچاوی دیار نهبوو .ئێستا پرۆسهك ه
تهواو پێچهوانه بووهتهوه .ئێمه دهموچاوو دهنگو قسهكانمان دیارن ،بهاڵم
دهسهاڵت ناچاره دهموچاوی خۆی بشارێتهوه.
ی
ئهم گۆڕانكارییه له خهباتی نهێنییهوه بۆ خهباتی ئاشكرا ،گۆڕانكارییهك 
ستراتیژیو گرنگه .لێرهدا دهكهوینه بهردهم دوو حاڵهتهوه :به بۆچونی من
ئایا گواستنهوه له خهباتی نهێنيیهوه كه تیایدا حیزبو سهرۆك ،موقهدهسو
بكهری یهكهمن ،بهرهو خهباتێكی ئاشكرا كه تیایدا تاك به دهنگو ڕهنگو
جهستهی خۆیهوه ئامادهیهو ههر یهكێك له ئێمه به دهنگو ڕهنگی خۆمان
لێره ئامادهین ،بهرهو چیمان دهبات؟ ڕاستییهكهی مهترسییهك ههیه ،ئهویش
ی
ئهوهیه كه ئهمه گواستنهوهیهك بێت له قودسیهتی حیزبهوه بۆ قودسیهت 
تاك .ئهمه حاڵهتێكه دهبێت له سهرهتاوه ڕهچاوی بكهینو ئاگاداری ئهو ه
ببین .دهشێت یهكێك له تاكهكان كه كهسایهتییهكی كاریزمی ههیه ،بتوانێت
بێته جێگهی پێشهوهو ههموو دهنگهكانی تر دابپۆشێت .لێرهوه زۆر گرنگ ه
ی
ڕۆحی ئهو چركهساته تێبگهین كه چركهساتێكه ،تیایدا گواستنهوه له خهبات 
نهێنییهوه بهرهو خهباتی ئاشكرا ،بریتییه له گواستنهوه له یهكڕهنگییهو ه
بهرهو بێشومارڕهنگی.
بۆ ئهوهی ههموو مرۆڤهكان دهنگیان ههبێت ،با لێبگهڕێنین مینبهرهكان ئهو
شێوه فرهڕهنگیو پلۆرالیزمهی پێوه دیار بێت .پلۆرالیزمی سیاسی نا ب ه
تهنها ،ههتا پلۆرالیزمی تاكییش.
مرۆڤه سادهكان نهدهبیستران ،پێویسته مینبهرهكان بدهین به ئهوان.
پێویسته ئهوان قسه بكهن .ئهوهی چهند ساڵه له مێژووی ئێمه كپ دهكرێتو
دهكوژرێت ،دهنگی ئهوانه .گرنگه دهنگی ئهوان بێتهوه سهرهوه .ئا لێرهدا
من به زهروریهتی دهزانم كه ئاماژه به چهمكێكی والتهر بنیامین بدهم،
ی
كه به (ئهنگلۆز نۆڤۆز) بهناوبانگه .له فيكردا ئهنگلۆز نۆڤۆز ناونیشان 
تابلۆیهكی هونهرمهندی شێوهكاری بهناوبانگ( ،پاوهر كلیڤ)ه .تابلۆك ه
ڕهسمی فریشتهیهكه كه زۆر جار به فریشتهی مێژوو دهشوبهێنرێت .ل ه
ی
تابلۆكهدا وێنهی فریشتهیهك ههیه كه چاوهكانی زهق كردوونهتهوهو دهم 
داچهقاندووهو باڵهكانی كردوونهتهوهو بایهك دهیبات .بهاڵم له ژێریهو ه
وێرانهیهكی گهوره ههیه .وێرانهیهك كهڵهكه دهبێت .ڤاڵتهر بنیامین دهڵێت
ئهم فریشتهیه ،فریشتهی مێژووه .دهبینێت له ژێر پێی خۆیو ڕابردوودا،
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ی
چ وێرانهیهكو چهند شتی ك��وژراوو چهند دهنگی كپ كراوو چهند دهنگ 
شاراوهت ههیه ،كه نهیانتوانیوه گوزارشت له خۆیان .ئهو دهنگانهیه ك ه
كوژراونو فهرامۆشكراون ،بهبێ ئهوهی دهنگیان ببیستێتهوه ،فریشتهی مێژوو
تهماشایان دهكات ،بهاڵم ناتوانێت هیچیان بۆ بكات ،لهبهر ئهوهی بایهك
ههیه دهیفڕێنێت ،كه بای داهاتووه .چهمكی ئهنگلۆز نۆڤۆز له فيكری ڤاڵتهر
بنیامیندا سهنتراڵییهو له كۆی سۆسیۆلۆژیای سیاسیدا ،چهمكێكی گرنگه.
بهاڵم ئهوهی الی من سهرنجڕاكێشه ،بۆ ئێستا ئهو نیگا فریشتهییهیه ك ه
ی
ئێستا ئێمه لهسهر وێرانهیهكی گهوره له دهنگی كپكراو وهستاوین ،بهوه 
كه مێژووی ئێمه پڕه له دهنگی كوژراوو مرۆڤی بێدهنگكراو .گرنگیی ئهم
ساته كه گرنگیی ساتهوهختی خهباتێكی ئاشكرای مرۆڤهكانه ،ئهوهیه ئهو
ی
دهنگه كوژراوانه سهرلهنوێ قسه بكهنهوهو بێنهوه .ئهو نیگا سهرسامه 
ی
فریشتهی مێژوو نهبێته هۆی ئهوهی ،بای داهاتوو به شێوهیهك بێت ،دهنگ 
ی
كوژراوهكانی ڕابردووشمان لهبیرباتهوه .ئهمه ساتێكه كه تیایدا ئهگهرهكان 
پاشهڕۆژ لهگهڵ دهنگه كوژراوهكانی ڕابردوو ،پێكهوه دهبن .چونكه ئهوهی ل ه
ڕابردوودا ناشیرینه ،ڕابردووی جهلالدهكانه نهوهك ڕابردووی قوربانییهكان.
ناتوانین ههموو ڕابردوو ڕهفز بكهینهوه .ڕابردووی ئهوانهی بێدهنگكراونو
قوربانین ،دهبێت سهرلهنوێ بێتهوهو قسهی خۆی بكاتهوه .ئهمه تهنها
ئهگهریشه ،تهنها ساتێكیشه له مێژوودا كه دهشێت لهبهردهم ئهو ئهگهرهدا
ببین ،كه بتوانین ئهو دهنگو ئهگهره كوژراوانه سهرلهنوێ زیندووبكهینهوهو
بیهێنینهوه سهر شانۆی سیاسی.
ی
چوارهم :خاڵێكی گرنگی تر كه لهم پرۆسهیهی كه ئێستا له واقیعی سیاسی 
ی
كوردیدا ڕوودهدات ،ئهوهیه جۆرێك له دووبارهڕێكخستنهوهی پهیوهندی 
ی
نێوان دیسپلینو ئهنارشییهته له كۆمهڵگهدا .بهدرێژایی چهرخی سهده 
ی
بیست ،واقیعی سیاسیی ئێمه ،واقيعێكی زۆر پڕ دیسپلینه .به پێچهوانه 
زۆر بۆچوونهوه كه دهڵێن واقیعی سیاسیی ئێمه ،واقیعێكی ناڕێكو فهوزایه.
ههمیشه واقیعی ئێمه واقیعێك بووه ،به ئاڕاستهی دیسپلین ئیشی كردووه،
ئهو كۆنتڕۆڵه گهورهی كه حیزب ئێستا دهیبینین له كۆمهڵگهی ئێمهدا،
كه كۆنتڕۆڵێكی زۆر گهورهیه ،كه شكاندنی تاڕادهیهك ئهستهمو نامومكین
دیاره .چونكه حیزب چووهته ناو ههموو پێكهاتهی كۆمهاڵیهتییهوه .له ههموو
ی
ماڵو خێڵو خانهیهكی كۆمهاڵیهتیو فهرمانگهیهكدا ههیه .ئهمه بهرهنجام 
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پرۆسێسێكی دیسپلینی دوورودرێژه ،كه لهیهك ساتدا دهستی پێنهكردووه.
ی
سهدهیهكه كۆمهڵگهی ئێمه لهالیهن حیزبهوه بهناو پرۆسهیهكی دیسپلین 
سهرتاسهریدا دهڕوات .مۆدێلی حیزبی ستالینی ،كه به بڕوای ئێمه ،ههموو
حیزبهكانی ئێمه حیزبی ستالینین ،بهو حیزبانهشهوه كه ماركسی نین ،ههتا
حیزبه ئیسالمییهكان به شێوهیهك له شێوهكان به فۆڕمی لینین ئیشیان
كردووه .فۆڕمی ڕێكخراوهییان ،فۆڕمێكی لینینییه .به بڕوای من ،دیسپلین ل ه
كۆمهڵگهی ئێمهدا ،یاسایهكی سهرهكی بووه .مێژووی ئێمه ئهو ساتهی تیادا
نییه ،كه ئهنارشیهتو ناڕێكی بیگێڕینهوه بۆی .ئێستا ئهو شاتهیه كه شتێك
له ناڕێكی دێتهوه ناو سیستهمهكه ،كه زۆر گرنگه .چونكه ههموو كۆمهڵگهیهك
به دیسپلین ئیش ناكات به تهنها ،بهڵكو به شتێك له ئهنارشیهتیشو
به شتێك له ناڕێكی ئیش دهكات .لهناو كۆمهڵگهدا چهنده پێویستیمان
به ڕێكیو دیسپلین ههیه ،ئهوهندهیش پێویستیمان به هێزێك ههیه ك ه
هێزی ڕیكخستنهوهیه .چونكه ئهستهمه بتوانیت كۆمهڵگه ڕێكبخهیتهوه،
ئهگهر نهتوانیت ساتێك له ناڕێكیو ساتێك له فهوزا دروست بكهیت .ئهم
فهوزایه ،فهوزایهكی داهێنهرانهیهو تێكشیكێنهرانه نییه .فهوزایهكه كۆمهڵگ ه
ی
پێویستی پێیهتی ،تا له سنوری پێشینهی دیسپلینهكانی خۆی دهرباز 
ببێت .بۆیه ئهوهی ئێستا دهیبینین ،گهڕانهوهی ساتێكی تا ئهندازهیهك ل ه
ی
ئهنارشیهتانهیه بۆ ناو مێژوو كه زۆر گرنگه ئاماده بێت .ئێمه له سهد ساڵ 
ڕاب��ردوودا كوشتهی دیسپلینو كۆنتڕۆڵكردنی تهواوهتی حیزبین بۆ فيكرو
بیركردنهوهو خهیاڵ.
ئێستا فیكرو بیركردنهوهو خهیاڵ پێویسی به ساتێك له ئ��ازادی ههیه،
پێویستی به تێكشكاندنی ئهو سنورو قاڵبانه ههیه .لێرهوه ئهگهر ڕاستگۆ
بین لهگهڵ خۆمانو توانای داهێنانمان تیادا بێت ،ئهمه ئهو ساتهیه ك ه
بهراستی ههموو مرۆڤهكان دهتوانن داهێنهر بن بهشێوهیهك له شێوهكانو كارا
بن .چونكه ساتێك ههیه كه ساتی الوازبوونی دیسپلینهكانو مردنی باوكو
ی
الوازبوونییهتی .زۆر گرنگه كۆمهڵگه ئهو ساته ئۆدیبییه ،ئهو ساتی كوشتن 
ێ
باوكه به چێژهوه بژی .مهترسیی سهرهكی لهو ساتهدایه كه باوكی دوێن 
الوازو پیر دهبێت ،تۆ یهكسهر له بیری دروستكردنهوهی باوكی دووههمدا بیت.
ێ
ئێستا ئێمه پێویستیمان بهو ساتهیه كه ساتی مردنی باوك بژینو چێژی لـ 
ببینین ،نهوهك بیر لهوه بكهینهوه باوكی دوای ئهمه كێیه .حهتمهن كۆمهڵگ ه
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خۆی ڕێكدهخاتهوه ،باوكی دووههم دێتهوه پێشێ بهاڵم دهبێت باوكێك بێت
به سیفهتهكانی باوكی پێشووهوه نهبێت ،بهاڵم ئهم ساته له ئێستا بۆ ئێم ه
گرنگه ،كه چێژ له نهبوونی باوكو الوازبوونو زهلیلبوونی ببینین .ئهمه ئهو
ساته ئهنارشییهتهیه كه ئێمه حهقمانه چ وهك مرۆڤو چ وهك كۆمهڵگه،
ی
چێژی لـێ ببینین .چونكه ههم ساتێكی داهێنهرانه دهبێت ،ههم ساتێك 
ڕۆحیو فیكریش دهبێت كه دهرهنجامی قووڵی لهسهر داهاتوومان دهبێت.
ئهمه ساتێك دهبێت وهكو وتم كۆمهڵگه تهجاوزی دهكات ،چونكه مومكین
نییه كۆمهڵگه بتوانێت تا كۆتایی لهناو ئهم ساته ئهنارشییهتانهدا بژی.
بهاڵم ساتێكی گرنگه ،چونكه ههمیشه له یادهوهریماندا دهمێنێتهوهو ئهو
ی
هێزهمان دهداتێ كه دهتوانین بانگی بكهینهوه .قودرهتی بانگكردنهوه 
ئهم ساته گرنگه ،ئێمه له مێژووی پێشینهماندا ئهو ساته ئهنارشییهتهو
ناڕێكییهمان نییه .بهاڵم كه دهگهینه ساتێكی مێژووی وهها ،ههست دهكهین
كه مێژوویهكمان ههیه .دهتوانین بهردهوام لهگهڵ ههموو سیستهمێكدا ئهم
ساته زیندووبكهینهوهو بانگی بكهینهوهو ههمیشه وهكو مهترسییهك لهسهر
ههموو باوكهكان ئاماده ببێت.
پێنجهم :ههوڵدهدهم به كورتی تهواوی بكهم ،ئهویش ئهوهیه كه یهكێك لهو
شته گرنگانهی ئێستا من لێره دهیبینم ،گۆڕینی پهیوهندییه لهنێوان تیۆرو
پراكسیزدا.
ئهگهر تهماشا بكهین ،ههموو بزووتنهوه سیاسییهكانی پێشینهی كورد،
یان سهرجهم بزووتنهوه سیاسییهكان له خۆڕههاڵتی ناوهڕاستدا ،ههمیش ه
تیۆرییهكی شۆڕشگێڕانهی ههبووه .ئهو قسه بهناوبانگهی لینین كه دهڵێت
«هیچ بزووتنهوهیهكی شۆڕشگێڕی نییه بهبێ تیۆرییهكی شۆڕشگێڕی ».ل ه
واقیعی سیاسیی ئێمهو تهواوی خۆڕههاڵتی ناوهڕاستدا ،چاالك بووه .هیچ
بزووتنهوهیهكی سیاسی له واڵتانی ئێمه بهبێ تیۆرییهكی شۆڕشگێڕانه ،نییه.
ی
ئهم ساته جۆرێك له سهربهخۆیی كایهیی پراكسیزه دهبینین له كایهی 
تیۆردا .یهكهمجاره دهبینین تیۆرییهكی سیاسیی زهقمان نییه .پێشتریش
وتم :ئایدۆلۆژیایهكی زهقمان نییه .تیۆرییهكی سیاسیی زهقیشمان نییه ك ه
ئهم بزووتنهوه سیاسییه ئیشی لهسهر بكات یان دهلیلو وهكیلی بێت.
مادام تیۆرییهكی سیاسیی زهقمان نییه ،بهاڵم پراكسیزێكی سیاسیمان ههیه،
ی
ئهوهی كه ئێستا دهیبنین پتر ئیرادهیهكی سیاسییه ،كه پاشخانێكی تیۆری 
670

ی
لهپشتهوه نییه .بهاڵم دهبێت ئهوهمان لهبیرنهچێت ،ونبوونی پاشخانی تیۆر 
به مانای ونبوونی فيكر نایهت .دهشێت فيكری شۆڕشگێڕی یان فيكرێك ك ه
ی
ههڵگری پرۆژهی گۆڕینه ،ههمیشه لهپشتهوه ئاماده بێت .بهاڵم جیاواز 
لهنێوان فيكر لهگهڵ تیۆرهدا ،جیاوازییهكی زۆر گهورهیه .فيكر بریتی نیی ه
له قاڵبێكی داخ��راوو پرۆژهیهك كه پێشوهخت ههموو دیمهنهكهی ڕهسم
كردبێت .تیۆره بریتییه لهو هێزهی كه تهواوی دیمهنهكه ڕهسم دهكات.
ی
تهواوی ئهو حاڵهتهی كه دهبێت شۆڕش لهسهری بڕواتو شۆڕشگێڕ ڕهچاو 
ی
بكات ،له سلوكی شهخسیی شۆڕشگێڕهوه ،تاوهكو ئهو پرۆژه كۆمهاڵیهتییه 
كه پێیهتی ،تیۆره ههمووی دهستنیشاندهكات .بهاڵم فيكر ئهمه ناكات،
بهڵكو تهنیا بهرگری له ههندێك بهها دهكاتو جۆرێك له ئێتیك دێنێته ناو
سیاسهتهوهو خهڵكی شۆڕشگێڕ ناچار دهكات بهوهی بهرگری له ههندێك
بنهمای ئهخالقی ناو شۆڕش بكهن ،یان لهناو بزووتنهوهی سیاسیدا ،نهوهك
بهرگری له فۆڕمێكی دیاریكراوی كۆمهڵگه بكهن .زۆر جیاوازه بهرگری له یهك
شێوهی تایبهتی كۆمهڵگه بكهیت یان بهرگری له فهزایهكی كراوه بكهیت ،ك ه
تیایدا ههمیشه ههموو ئهگهرهكان قابیلی گفتوگۆن .ئهمه ساتێكه كه تیایدا
ێ
كایهی تیۆرهو كایهی پراكسیز تا ئهندازهیهك له یهك دهترازێن .تا دوێن 
كایهی پراكسیز لهبهردهم كایهی تیۆرییدا ،وهكو كۆیله وابووه .تهنیا ئهو
شتانهی جێبهجێكردوون ،كه كایهی تیۆره پێشكهشی كردوون.
پهیوهندیی نێوان پراكتیكو تیۆره ،وهك پهیوهندیی نێوان خزمهتكارو ئاغهكهی
وابووه .لهم ساتهدا جۆرێك له سهربهخۆیی بۆ كرداری سیاسی دهگهڕێتهوه.
ی
جۆرێك له سهربهخۆیی بۆ پراكسیزی سیاسی دهگهڕێتهوه .پراكسیزی سیاس 
ی
لهوه دهكهوێت تهنیا ملكهچی تیۆرییهكی دیاریكراو بێت ،بهڵكو سهربهخۆی 
خۆی وهردهگرێت .بۆیه به بۆچوونی من ،ئهم ساته ههموو شتێكه ،بهاڵم
ی
ساتێكی ماركسییانه نییه له مێژوودا ،بهڵكو ساتێكی نیچهوییه زیاتر .سات 
ئیشكردنی ئیرادهیه ،نهوهك ساتی ئیشكردنی تیۆره .ئیرادهیهكی گۆرین
ههیه ،بهاڵم بهبێ تیۆرییهكی ڕاستهقینهی گۆڕان .ئیرادهیهكی ئیشكردن
ههیه ،كه زۆر گرنگه كه له ههموو كۆمهڵگهیهكدا ههبێت .دهبێت كۆمهڵگ ه
قودرهتی ههبێت پهرچهكرداری خێراو ههنووكهیی ههبێتو چاوهڕوانی تیۆر ه
ی
نهكات .ئهمه به مانای دهركردنی فيكر نایهت .ئهگهر بگاته ئاستی دهركردن 
فيكر ،ترسناكه ،چونكه ڕهنگه به فاشیهت كۆتایی بێت .بهاڵم ئهگهر بهو
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ی
ئاسته بێت كه نههێڵێت فيكر ڕێگر بێت لهبهردهم بیركردنهوه ،ئهوه ساتێك 
گرنگه .بۆیه من وا تێدهگهم ئهو ساته دهگهڕێمهوه بۆ یهكێك له تێكستهكان
كه (هاملێت)ی شكسپیره .ئهم ساته ،ساتی ئهنتی هاملێتییه .هاملێت ئهو
پاڵهوانهیه كه بیركردنهوه ناهێڵێت ئیش بكات .ڕسته بهناوبانگهكهی هاملێت
كه دهڵێت «بیركردنهوه وامانلێدهكات كه ترسنۆك بین ».ساتێك له مێژوودا
ههیه ،كه دهبێت نههێڵین بیركردنهوه وامانلێبكات ترسنۆك بین .ئهم ساتهی
ی
ئێستایش ،یهكێكه لهو ساتانه .ئێمهتیۆرهیهكمان نییه ،بهاڵم ئیرادهیهك 
ی
ئیشكردنمان ههیه .ئهم ئیرادهی ئیشكردنه ،پێویستی به ڕێكخستنهوه 
كێڵگهی كاركردنی سیاسیمان ههیه.

تێبینی :ئهمه دهقی كۆڕێكی (بهختیار عهلی)ه ،كه ڕۆژی  2011-3-19ل ه
دانیشتنێك لهگهڵ كۆمهڵێك نووسهر و ڕوناكبیر له سلێمانی پێشكهشی كرد.
به ڕهزامهندی خۆی له كۆنسێپت باڵودهكرێتهوه.
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پرسی نوێنهرایهتیکردنی سیاسی له کۆمهڵگهی کوردیدا
کۆمەڵگای ئێمە

د .عادل باخهوان  
وش��هی «نوێنهرایهتیکردن» گریمانهی دوو شت دهخات ه
بهردهستمان .کهسێك که نوێنهرایهتیدهکات و کهسێك ک ه
نوێنهرایهتیدهکرێت یاخود گرووپێك که نوێنهرایهتیدهکات و
گرووپێك که نوێنهرایهتیدهکرێت .تهنها ئهو کاته «نوێنهرکار»
شهرعیهتیدهبێت که له ههموو چرکه سیاسیيهکاندا کۆپیيهکی
دروستی «نوێنهرکراو»بێت و وهك ئهو قسه بکات و وهك ئهو
بیربکاتهوه و وهك ئهو حهز و ویست و پێداویستی و ئارهزووهکانی
دهرببڕێت .ههر چرکهیهك «نوێنهرکار» لهم مۆدێله الیدا و
به ئاڕاستهیهکی دیکهدا کاریکرد ،ئیدی چهمکی «خیانهت»
دهردهکهوێت و خۆی فهرزدهکات بهسهر ئهو پهیوهندیهی ک ه
نوێنهرکار و نوێنهرکراو بهیهکهوه دهبهستێتهوه .که نوێنهرکار
نهیتوانی گوزارشت له بهرژهوهندیيهکانی نوێنهرکراوهکان وهك
ئهوهی که ههن بکات ،که نهیتوانی وهك ئهوان قسهبکات ،وهك
ئهوان خهون ببینێت ،واته خیانی لێکردوون.
له دیمۆکراسی نوێنهرایهتیکردندا ،تاکهکانی کۆمهڵگهیهك،
یهك بهیهك بهردهوام قسهناکهن ،ئهوهی بهردهوام قسهدهکات،
لهبری ئهوان و بهناوی ئهوانهوه ،ئهو کهسانهن که شهرعیهتی
نوێنهرایهتیکردنیان پێبهخشیون .مهترسی ئهم مۆدێله ل ه
دیمۆکراسی لهوهدایه که خیانهت ئهگهرێکی ههمیشه ئامادهی ه
و بهبێ دهزگاکانی چاودێریی بهردهوام لهههر ساتهوهختێکدا
دهتوانێت ئاڕاستهی پرۆژه و ئهکتهرهکان بگۆڕێت.
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لهههمانکاتدا دیمۆکراسی ناتوانێت چوارچێوهیهکی کۆنکرێتی بهخۆی ببهخشێت
بهبێ ئامادهیی ههمیشهیی ئیشکالیهتی نوێنهرایهتیکردن ،بهو مانایهی ک ه
ئیختیار له نێوان حیزبه سیاسیيهکاندابریتیبێت له ئیختیار لهنێوان ئهو
ئهکتهرانهدا که بهرگری له چهند ناوهندێکی بهرژهوهندی و خهون و خواست
و پێگهی کۆمهاڵیهتی جیاواز دهکهن .لێرهدا بهتهنها گرفت دیمۆکراسی نیيه،
بهڵکو سروشتی بهرژهوهندیيه کۆمهاڵیهتيیهکانیشه .گهر ئهو بهرژهوهندیان ه
بهدهزگایی نهکرابن ،چوارچێوهیان بۆ دانهڕێژرابێت ،سنورهکانیان دیاری
نهکرابێت و نهناسرێنهوه ،گریمانهی نوێنهرایهتیکردنیان تهواو الوازدهبێت.
ئهم کارهش بهشێکی زۆری لهئهستۆی خودی گرووپه کۆمهاڵیهتیيهکاندای ه
نهك حیزبه سیاسيیهکان .ئهرکی ئهوان بهدهزگاییکردنی داواکاريیهکانیانه،
ئهرکی حیزبه سیاسیيهکانیش بهدهزگاییکردنی وهاڵمی ئیجابیه بهو داواکاری
و بهرژهوهندیانه .چهند گرووپه کۆمهاڵیهتیيهکان بهم ئهرکهی سهرشانیان
ههستن ،هێندهش دیمۆکراسی بههێز دهکهن ،چهندیش ئهم ئهرکه به حیزب ه
سیاسیيهکان ببهخشن ،هێندهش بهشداریدهکهن له الوازکردنی دیمۆکراسیدا.
ئهو گرووپه کۆمهاڵیهتیانهی (بۆ نموونه گرووپی ڕۆشنبیران ،گرووپی
خوێندکاران ،گرووپی ژنان ،گرووپی کرێکاران ،گرووپی ڕۆژنامهنووسان،
گرووپی الوان ،هتد ).که دهتوانن چوارچێوه به داواکاری و بهرژهوهندیيهکانیان
ببخهشن ،دهبن به دینهمۆی ملمالنێ کۆمهاڵیهتیيهکان که یهکێکه له مهرج ه
سهرهکیيهکانی ههر سیستهمێکی دیمۆکراسی بههێز .بێگومان ئێمه جیاوازی
دهخهینه نێوان چهمکی «شۆڕش» و چهمکی «ملمالنێ»وه .شۆڕش ئهو
چرکهساتهیه که لهدهرهوهی پانتاییه دیمۆکراتیيهکاندا کاردهکات .ئامانجی
شۆڕش بریتی نيیه له دهستنیشانکردنی قهیرانێکی کۆمهاڵیهتی که لهڕێگای
ملمالنێوه شیاوی چارهسهربێت ،شۆڕش باوهڕی به ڕیفۆرم نیيه ،بهپێچهوانهوه،
ئامانجی ئهو بریتيیه له ههڵوهشانهوهی سهرلهبهری سیستهمێك و دامهزراندنی
سیستهمێکی دیکهی گونجاوی گونجاوکاری گونجاوکراوی یهك ڕهنگ و یهك
دهنگ و ههر ئهکتهرێك بڵێت «نهخێر» وهك دوژمنێکی ناپاك تهماشادهکرێت
و دهبێت لهناوببرێت.
لێرهوه ،دیمۆکراسی چهمکی شۆڕش ڕهددهک��ات��هوه و دهتوانێت بهتهنها
چهمکی ملمالنێی حیزبهکان و گرووپه کۆمهاڵیهتيیهکان ههرسبکات و ئهمهش
بهبێ ئامادهیی ئهو شتهی که له زانسته کۆمهاڵیهتيیهکاندا ناودهنرێت
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«کۆمهڵگهی مهدهنی» لهدایکبوونی ئهستهمه .کۆمهڵگهی مهدهنی تهنها
چهمکێکی ئهبستراکت نیيه ،بهڵکو چوارچێوهیهکی کۆنکرێتی و پراکتیکی ه
و له ژیانی ههموو ڕۆژێکدا بهر ههستمان دهکهوێت و ئهزموونی دهکهین.
کۆمهڵگهی مهدهنی چوارچێوهیهکی سهربهخۆیه له کۆمهڵگهی سیاسی و ل ه
دهسهاڵت .ئهو چرکهیهی کۆمهڵگهی مهدهنی خۆی دهدات بهدهست دهسهاڵت
یان کۆمهڵگهی سیاسیهوه ،ئیدی دیمۆکراسی دهبێت به دروشمێکی کارتۆنی
و له ماناکانی بهتاڵدهکرێتهوه.
کۆمهڵگهی کوردی ،وهك ههر کۆمهڵگهیهکی دیکهی مرۆیی ،پێکهاتهیهک ه
له چهندین گ��رووپ��ی کۆمهاڵیهتی ج��ی��اواز و ههریهکێك ل��هو گرووپان ه
ههڵگری ستراکتۆرێکی ئهخالقی و ئابووری و پهروهردهیی جیاوازه .زۆر
ئهستهمه له کوردستاندا حیزبێکی سیاسی بتوانێت لهیهكکاتدا نوێنهرایهتی
بهرژهوهنديیهکانی کۆی ئهو گرووپه کۆمهاڵیهتیه جیاوازانه بکات .کارێکی
وا یان ئهفسانهیهکه و دهمانباتهوه سهر خهون و خهیاڵه بێسنورهکان یان
خواستێکی زهبروزهنگاوی ئهکتهرێکی سیاسیه و دهمانباتهوه سهر فیکری
تۆتالیتاریستێك که له داروینیسمی کۆمهاڵیهتیيهوه سهرچاوهی گرتووه و ب ه
کهرهستهکانی داپڵۆساندن کۆمهڵگه به کوشتنی جیاوازیيهکانی ناچاردهکات.
ئهندامانی ئهو گرووپه کۆمهاڵیهتیهی ،که دهکرێت به ورده بۆرژوا تازهکان
ناویان بهرین ،که له گهڕهکه ڕاقیيهکانی پارێزگاکانی ههولێر و سلێمانی و
دهۆک و کهرکوکدا دهژین ،خهون و خواست و بهرژهوه ندیيهکانیان سهد و
ههشت پله جیاوازه له خهون و خواست و بهرژهوهندی ئهندامانی ئهو گرووپ ه
کۆمهاڵیهتیهی که دهکرێت به ههژاره تازهکانی کوردستان ناویان بهرین .گهر
خهونی ههژاره تازهکان ئهوهبێت که سهیارهکی سااڵنی نهوهدهکان بکڕن بۆ
ئهوهی بیانگهیهنێته سهر شوێنی کاره تراژیدیهکانیان ،خهونی بۆرژوا تازهکان
بریتیيه له گۆڕینی ئهو سهیارهیهی که مۆدێلی  2010یه به مۆدێلی  2011گهر
نا له ڕووی کۆمهاڵیهتیيهوه لهسهری دهکهوێت .گهر خهونی ههژاره تازهکان
بریتیبێت له چاوهڕوانکردنی ڕۆژی ههینی بۆ ئهوهی لهگهڵ خێزانهکانیاندا
سهردانی دهرهوهی شارهکان بکهن و ڕێگای دووریان سهیرانگاکانی کوردستان
بێت ،به دوو کیلۆ گۆشت و چهند نانێکهوه ،خهونی بۆرژوا تازهکانی کوردستان
خۆئامادهکردنی بهردهوامه بۆ سهردانی ئهستهمبوڵ و دوبهی و پاریس و
لهندهن و مهراکیش و ئهمسته ردام و هتد .گهر خواستی ههژاره تازهکانی
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کوردستان بریتیبێت له گهیاندنی مناڵهکانیان به زانکۆکانی سلێمانی و
ههولێر و دهۆک ،بێگومان خواستی بۆرژوا تازهکانی کوردستان گهیاندنی
مناڵهکانیانه به زانکۆکانی فهڕهنسا و بهریتانیا و ئهمهریکا و ئهڵمانیا .گهر
ههژاره تازهکانی کوردستان بهردهوام له خهمی ئهوهدابن که ئهو تاکهکارهی
که ئێستا ههیانه له دهستی نهدهن ،خهمی بۆرژوا تازهکان لهوهدایه ک ه
چۆن ڕووبهرهکانی پێنجهم و شهشهمی سهرچاوهی داهاتیان فراوانتر بکهن و
بیکهن به حهوت و ههشت و نۆ و تهنانهت دهش .لهگهڵ سهدان جیاوازیتردا
که کوردستانی بۆرژوا تازهکان تهواو جیادهکاتهوه له کوردستانی ههژاره
تازهکان .بێگومان دهتوانین نموونه به دهیان گرووپی دیکهی کۆمهاڵیهتی
لهیهك جیاواز بێنینهوه که بههیچ شێوهیهك و له هیچ جێگایهکدا بهرژهوهندی
و خهون و ئارهزووهکانیان بهیهك ناگات.
لهههلومهرجێکی ئاوادا ،کامهیه ئهو حیزبه موعجیزهکارهی که دهتوانێت ل ه
یهککاتدا گوزارشت بکات له بهرژهوهندی ورده بۆرژوا تازهکان و ههژاره گهوره
تازهکانی کوردستان؟ گهر له سااڵنی ڕاب��وردووی کۆمهڵگهی کوردیدا ،که
سااڵنی خهبات له پێناوی ڕزگاریدا بووه ،حیزبی کوردی توانیبێتی ،بهناوی
ڕزگاریيهوه ،بهشێکی زۆر له گرووپه کۆمهاڵیهتیيهکان کۆبکاتهوه ،له ئێستادا
کارێکی وا بهشێکه له موستهحیل .ههر حیزبێك پێیوابێت دهتوانێت بهناوی
ههموو کۆمهڵگهی کوردیيهوه قسه بکات و نوێنهرایهتی ههموو کۆمهڵگهی
کوردی بکات خۆی له خۆیدا مهترسيیهکی گهورهیه بهسهر خودی کۆمهڵگهی
کوردیيهوه .ههڵبژاردنهکانی 2009ی کوردستان ،ههرچهند قسه و باسێکی
زۆر ههیه لهسهر کردهی تهزویر ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا ڕهنگه لهسهر ئاستی
سۆسیۆلۆژیا ،عهینهیهکی باشبێت بۆ سهلماندنی ئهو تێزهی که باسمان
کرد .هیچ یهکێك لهو هێزانهی که بهشداری ههڵبژاردنهکانیان کرد نهیانتوانی
لهسهدا ههشتای دهنگهکان بهدهستبهێنن .بهپێی نهخشهی دهرهنجامهکانی
ههڵبژاردن ،پارتی و یهکێتی ،وهك گۆڕان و یهکگرتوو و کۆمهڵ ،ههریهکهیان
بهتهنها نوێنهرایهتی بهشێك له هاواڵتیانی کوردستان دهکهن و هیچ الیهکیان
مافی ئهوهیان نيیه بهناوی ههموو هاواڵتیانی کوردستانهوه قسهبکهن .بهپێی
ئهو دهرهنجامانهی که سایتی فهرمی پهرلهمانی کوردستان باڵویکردووهتهو ه
نهخشهی سیاسی کوردستانی پارتی و یهکێتی و گۆڕان و کۆمهڵ و لیستی
خزمهتگوزار نیشاندراوه.
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کێ دهتوانێت بڵێت ئهم بازنهیه تهنها لهیهك ڕهنگ پێکهاتووه و تهنها یهك
ڕهنگ نوێنهرایهتی ههموو بازنهکه دهکات؟ بهچ پێوهرێك پارتی ،یهکێتی،
گۆڕان ،یهکگرتوو ،کۆمهڵ ،بزووتنهوه ،شيوعی دهتوانن بهناوی خواست و
بهرژهوهندی گشتی کۆمهڵگهی کوردیيهوه قسه بکهن؟
حیزبهکانی کوردستان پێویسته لهوهتێبگهن که سهردهمی ههیمهنهی
ئایدۆلۆژیاکان بهسهرچوو ،باشترین بهڵگهش ه��هردوو شۆڕشی تونسی و
میسريیه .ئهو شۆڕشانه ،گهر بهتهنها ئاماژهبن بۆ شتێك ،ئهو شته هیچ
نيیه جگه له ههرهسی ههموو ئایدۆلۆژیاکان .حیزبی کوردی ،گهر بیهوێت
بهڕاستی نوێنهرایهتی گرووپێك یان چهند گرووپێك له کۆمهڵگهی کوردی
بکات ،تهنها ئهو کاته دهتوانێت که کۆپیيهکی دروستی خهون و ویست و
بهرژهوهندیيهکانیان بێت .ههر کاتێك لهم میکانیسمه الیدا ،بهدڵنیاییهوه،
نهوهی نوێی کوردی نهفرهتی لێدهکات و ورده ورده فڕێی دهداته نێو زبڵدانی
مێژووهوه.
ئهوهی دهستنیشانی بڕیارهکانی ئهم نهوه تازهیه دهکات ئاڕاسته ئهخالقی و
ئاینيی و ئایدۆلۆژيیهکان نیيه ،بهڵکو ستراکتۆری خهون و بهرژهوهندی و حهز
و خهیاڵدانیانه .ئهو حیزبه کورديیهی که لهم «بهڵگهنهویسته» تێنهگات ،ب ه
ئیسالمی و عهلمانيیهوه ،له  10ساڵی داهاتوودا یان «ئینقراز» دهکات یاخود
دهبێت به بابهتی نوکتهی بازاڕهکان.
چوونه دهرهوه له کۆمهڵگهی حیزب
له پانتایی کوردیدا کێڵگهی سیاسی و کێڵگهی کۆمهاڵیهتی دوو چوارچێوهی
سهربهخۆ و ئۆتۆنۆم نین و ههیمهنهی یهکهم بهسهر دووههمدا هێنده بههێز
و کارایه له ههر جومگهیهکدا بهر ههستمان دهکهوێت .کێڵگهی کۆمهاڵیهتی
ههڵگری ستراتیژیهت و بهرژهوهندی و خهون و خواست و داواکاری سهربهخۆ
نیيه ،ئهوه ئهکتهره سیاسيیهکانن که دهستنیشانی سروشتی ههر یهکێك لهو
ڕهگهزانه دهکهن .ئهم کردهیه له زانسته کۆمهاڵیهتيیهکاندا پێیدهوترێت
حیزباندنی کۆمهڵگه ،واته دابهزینی حیزب بۆ نێو ههره بچووکترین یهکهی
کۆمهاڵیهتی و دهستخستنه نێو سیستمهکانی بهڕێوهبرنی و پاشانان
داڕشتنهوهیان به ئاڕاستهیهکدا که هاوئاههنگبێت لهگهڵ ڕهوت��ی یهک ه
گهورهکاندا که لهژێر کۆنتڕۆڵی حیزبدان .له ههلومهرجێکی ئ��اوادا ههر
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ملمالنێیهکی سیاسی دهبێت به ملمالنێی کۆمهاڵیهتی ،ههر تێکچوونێکی
سیاسی دهبێت به تێکچوونی کۆمهاڵیهتی ،ههر بهریهککهوتنێکی سیاسی
دهبێت به بهریهککهوتنی کۆمهاڵیهتی و دهرهنجامیش جهنگی ناوخۆ دهبێت
به ئهگهرێکی ههمیشه ئاماده .ئهو ئهکتهره سیاسیانهی که کارناکهن بۆ
سهربهخۆکردنی کۆمهاڵیهتی له سیاسی و بهپێچهوانهوه کاردهکهن بۆ بهیهکهو ه
گرێدانیان ،یان کۆمهڵێك ئهحمهقی کولتوورین و تێناگهن له دهرهنجام ه
تراژیديیهکانی پرۆژهکهیان ،یاخود کۆمهڵێك ئهکتهری وشیارن و ڕاهاتوون
لهگهڵ جهنگی براکوژی و بهبێ ئهو جهنگه پڕ له کارهساتانه و بهبێ ڕژانی
خوێنی ئاڵی الوان بهسهر جادهکاندا ئارهزووهکانیان تێر نابێت .ئایا ئهم
کاتیگۆريیه له ئهکتهری سیاسی ،که کاتیگۆريیهکی پهروهردهنهکراوه و ل ه
نێو کۆاڵنه بهرهاڵکراوه بێ کولتوورهکانهوه هاتووه ،دهتوانێت هاوڕێیهتی
پرۆسێسی دیمۆکراتیزاسیۆنی کۆمهڵگهی کوردی بکات و نهوهی نوێمان لهسهر
بنهما دیمۆکراتهکان بۆ پهروهردهبکات و کێڵگهکانی سیاسی و کۆمهاڵیهتی و
ئابووری و ڕۆشنبیری و ئاینی لهیهکتر جیابکاتهوه؟ له هیچ کۆمهڵگهیهکی
مێژوویدا دیمۆکراسی بهبێ ئامادهبوونی ملمالنێی کۆمهاڵیهتی نێوان چین و
توێژهکانی کۆمهڵگه لهدایکنهبووه و لهدایکنابێت .تراژیدیای کوردستانی ئێم ه
لهوهدایهکه ههموو ملمالنێ کۆمهاڵیهتيیهکان وهرگێڕدراونهته سهر ملمالنێی
سیاسی و بهرپرسی یهکهمیش خودی حیزبه کورديیهکانن بهبێ جیاوازی،
بهناسیۆنالیست و ئیسالمیست و چهپهکانیشهوه .حیزبه کورديیهکان نایانهوێت
له کوردستانداو لهدهرهوهی ئهوان گرووپ و توێژ و چینی کۆمهاڵیهتیمان
ههبێت و لهپێناوی داواکاریيه سهربهخۆکانی خۆیاندا ملمالنێ بکهن .کام
حیزبی ک��وردی ههیه که بۆ ه��هر گرووپێکی کۆمهاڵیهتی ڕێکخراوێکی
دروستنهکربێت و لهڕێگای ئهو ڕێکخراوهوه ههوڵی نهدابێت بهرژهوهنديیهکانی
ئهو کاتیگۆریه کۆنتڕۆڵبکات؟ دهکرێت ئێمه لێرهدا بهشێوهیهکی خێرا دوو
مۆدێل بخهینه ڕوو ،مۆدێلی ئهوروپی و مۆدێلی ئهمهریکای التین .له ئهوروپادا،
بهتایبهتی له فهڕهنسا و بهریتانیادا ،سهربهخۆبوونی کێڵگهی کۆمهاڵیهتی ل ه
کێڵگهی ساسی و ئامادهبوونی ملمالنێیهکی کۆمهاڵیهتی بههێز لهنێوان چین ه
کۆمهاڵیهتيیهکاندا هۆکاری یهکهمی دیمۆکراتیزهکردنی کۆمهڵگه ئهوروپیيهکان
بووه .بهاڵم له ئهمهریکای التیندا ،لهبهرئهوهی وهك ئێمه خاوهنی مێژوویهکی
درێژ له دیکاتۆریهت و تۆتالیتاریسمن و ئێستا ورده ورده لێیان دێنه دهرهو ه
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و له چرکهی هاتنه دهرهوهشدا سیاسیيهکان ئهکتهری یهکهمی دامهزراندنی
ژێرخانی ئابووری و بیناکردنی پێگه کۆمهاڵیهتیيهکانن ،ديمۆکراسی هێند ه
الوازه به دهنکه شقارتهیهك گڕدهگرێت و کۆی کۆمهڵگه دهسووتێنێت .لهم
جۆره سیستهمانهدا ،دروست وهك ئهوهی له کوردستاندا کاردهکات ،ئهوهی
جێگای بایهخی یهکهمی ههموو الیهکه «دهس��هاڵت��ه» نهك «ملمالنێی
کۆمهاڵیهتی دروست» که دهمانبات بهرهو پرۆسێسی خۆ-دیمۆکراتیزهکردن.
پهیوهنديیهکانی نێوان کێڵگهی کۆمهاڵیهتی و کێڵگهی سیاسی ،له کۆمهڵگهی
دیمۆکراتیکدا ،به «وهسیتێکدا» تێدهپهڕێت که ئێمه له له ڕاب��وردوودا
نهمانبووه و بهبێ ئهو وهسیتهش ههموو دهرگاکان له ب��هردهم ئهکتهر ه
سیاسيیهکاندا وااڵن بۆ فهرزکردنی کۆنتڕۆڵ و ههیمهنهیان .ئهو وهسیتهش
بریتيیه له سهندیکاکان و ڕێکخراوه سهربهخۆکان یاخود ئهوهی که ئێمه ل ه
زانسته کۆمهاڵیهتيیهکاندا ناوی دهنێین بزووتنهوهی کۆمهاڵیهتی .له بیست
ساڵی ڕاب��وردوودا ،حیزبی ک��وردی ،ههموو تواناکانی خستووهته کار بۆ
دروستنهبوونی بزووتنهوهی کۆمهاڵیهتی و له باربردنی ههر ههلومهرجێک ک ه
ئهم جۆره بزووتنهوهیهی تیادا دروستببێت .بۆنموونه بزووتنهوهی خوێندکاران!
ههر حیزبێکی کوردی ڕێکخراوێکی ههیه بهناوی بزووتنهوهی خوێندکارانهوه.
لهڕاستیدا ههموو ئهم ڕێکخراوانه بهتهنها نوێنهرایهتی چوارچێوهی ئهو
داواکاری و بهرژهوهندی و خهون و ئارهزوانه دهکهن که حیزب بۆ خوێندکارانی
دهستنیشاندهکات .هیچ یهکێك لهم ڕێکخراوانه نوێنهرایهتی ڕاستهقینهی ئهو
گرووپه کۆمهاڵیهتیه ناکهن که پێیدهوترێت خوێندکار .ئێمه باتهنها عهینهیهك
وهربگرین .ئهو خوێندکارانهی که هاتوونهته دهرهوه و له فه ڕهنسا دهخوێنن،
ههر ههموویان یان پارتین یان یهکێتی و لهو لیسته درێژهدا تاکه خوێندکارێك
نادۆزیتهوه سهربهخۆ بێت و ئینتیمای بۆ یهکێك لهم دوو حیزبه نهبێت.
بهشێك لهو خوێندکارانه ،که الی من وانهی میتۆدۆلۆژیا دهخوێنن ،دانبهوهدا
دهنێن که بهبێ ئینتیما بوونیان بۆ یهکێك لهو دوو حیزبه به خهیاڵیش
پاریسیان نهدهبینی و پێمدهڵێن :گهر ڕێکخراوهکهمان نهبوایه ئێمه ههرگیز
قبوڵنهدهکراین .ئهم ڕستانه زۆر گرنگن ،چونکه ڕاستهوخۆ دهمانخهنهو ه
بهردهم ئهو واقیعهی که ڕێکخراوهکانی خوێندکاران/قوتابیان نوێنهرایهتی ئهو
گرووپه کۆمهاڵیهتیه ناکهن که پێیدهوترێت خوێندکار ،بهڵکو تهنها نوێنهرایهتی
ئهو خوێندکاره دهکهن که ئینتیمای بۆ حیزبێکی دیاریکراو ههیه و ههموو
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میکانیسمهکان دهخهنه کار بۆئهوهی که له چوارچێوهی ئهو حیزبهدا
بیتوێننهوه .بهدیوێکی دیکه پرسیاری ئینتیما له کوردستاندا دهبێت ب ه
کهرهسهی کڕین و فرۆشتن نهك ئیختیاری بیناکراو لهسهر خواستی تاک ه
کهس .له ههلومهرجێکی ئاوادا چی ڕوودهدات؟ چی ڕوودهدات کاتێك که
حیزبهکان به ڕێکخراوهکانیشیانهوه گوێ له داواکاریيه کۆمهاڵیهتی و
ب��هرژهوهن��دی ئهکتهره کۆمهاڵیهتيیهکان ناگرن و بهپێچهوانهوه خۆیان
چوارچێوهی داواک��اری و بهرژهوهنديیهکانیشیان بۆ دهستنیشان دهکهن؟
یهکهم دهرهنجامێکی خراپ دهکرێت لهناوبردنی ههر ههوڵێك بۆ بیناکردنی
کۆمهڵگهی مهدهنی بێت ،وهك ئ��هوهی که له کوردستانی بیست ساڵی
ڕاب��وردوودا تێبینیمان کرد .کۆمهڵگهی مهدهنی بریتی نیيه له کۆمهڵێك
دروشمی بۆش و الستیکی و له بۆنه و سهردانه فهرمیيهکاندا بۆ ئهوروپا و
ئهمهریکا دووبارهبکرێتهوه و بنووسرێت و بدرێتهوه بهگوێی بێگانهکاندا.
کۆمهڵگهی م��هدهن��ی واقیعێکی «سۆسیۆپۆلیتیکی» ههستپێکراو و
ئهزموونکراوی ژیانی ههموو ڕۆژێکه ،له ساتهوهختی ئامادهبوونیدا به گوتار
و دروشم ناشاردرێتهوه ،ههروهك له کاتی ئامادهنهبوونیدا به گوتار و دروشم
دهرناکهوێت .که کۆمهڵگهی مهدهنیش دروستنهبوو ،دووهم دهرهنجامی خراپ
دهبێت به دروستنهبوونی بزووتنهوهی کۆمهاڵیهتی .بێگومان ههر کۆبوونهوهیهکی
جهماوهری و ههر کردهیهکی «کۆلێکتیف» یهکسان نیيه به بزووتنهوهی
کۆمهاڵیهتی .بهبێ ئامادهبوونی چهند «ئامانجێکی» ڕوونی قابیل به دانوستان
و بهبێ کاراکردنی چهمکی «بهرگریکردن» و بهبێ مێکانیسمی «ملمالنێ»ی
مهدهنیانه هیچ خرۆشانێکی جهماوهری نابێت به بزووتنهوهی کۆمهاڵیهتی .ک ه
بزووتنهوهی کۆمهاڵیهتیش دروستنهبوو پرۆسێسی دیمۆکراتیزاسیۆن
پاشهکشهدهکات .لهبری دیمۆکراسی وشهی دیمۆکراتیزاسیۆن بهکاردههێنم،
چونکه پێموانیه که دیمۆکراسی ،له هیچ زهمان و مهکانێکدا ،له ئان و
ساتێکدا ،بتوانێت وهك بارانی ڕهحمهت ببارێت بهسهر کۆمهڵگهیهکدا و ل ه
کتوپڕێکدا بیکات به کۆمهڵگهی دیمۆکرات .بهپێچهوانهوه ،پێموایه دیمۆکراسی
لهنێو پرۆسێسی دیمۆکراتیزاسیۆن (دیمۆکراتیزهکردن)دا دروستدهبێت و ئهم
پرۆسێسهش پێویستی به مێژوویهکی درێژ له ئهزموون و تاقیکردنهوه ههی ه
و له نێو چیرۆکی کۆمهاڵیهتی کۆمهڵگهدا خۆی بینادهکات .ههر کاتێك
کۆمهڵگهیهك گهشت بهم قۆناغه مێژووییه ،قۆناغی پاشهکشهکردنی پرۆسێسی
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دیمۆکراتیزاسیۆن ،بهدڵنیایهوه گهندهڵی باڵ دهکێشێت بهسهریدا و دادهبهزێت ه
نێو یهك بهیهکی خانهکانیيهوه .مرۆڤێك که نوێنهرایهتی بهرژهوهندی ئهکتهر ه
کۆمهاڵیهتيیهکانی نهکرد ،ئیدی ههموو کهرهستهکان بهکاردههێنێت بۆ مانهو ه
له دهسهاڵتدا .خراپترین گهندهڵی ئهوهیه که حیزبێك ،لهدهرهوهی ئابونهو ه
و هاوکاری ئهندام و الیهنگرانی ،ببێت به خاوهنی چهند سهرچاوهیهکی
ئابووری و له ڕێگایانهوه کردهی کڕین و فرۆشتنی مرۆڤهکان و ئینتیماکانیان
ئهنجامبدات .بهداخهوه له بیست ساڵی ڕابوردوودا ،کۆمهڵگهی ئێمه جگه لهم
مۆدێله له حیزبایهتیکردن و سیاسهتکردن ئاشنانهبووه به مۆدێلێکی دیکه.
له ههلومهرجێکی ئاواشدا کۆنسێپتی «سنوردارکردنی دهسهاڵت» فڕێدهدرێت ه
نێو پهراوێزهکانهوه و لهنێوان دوو ک��هوان��هدا بێدهنگدهکرێت .له ههر
پانتاییهکیشدا دهسهاڵت سنوردار نهکرا و نهبهسترایهوه به کۆمهڵێك بنهما و
مهرجهوه ئیدی ههلومهرجی گشتاندنی دهسهاڵتی سیاسی بهمانای تۆتالیتاریسم
دروستدهبێت ،له ههرجێگایهکیشدا تۆتالیتاریسم دروستبوو ئیدی دیکاتۆریهت
وهك بیناکردنێکی ئاسایی س��هر ئ��او دهک��هوێ��ت .وهك له گرافیکهکهدا
دهردهک��هوێ��ت (ب��هداخ��هوه گرافیکهکه لهسهر فهیسبووک دهرناکهوێت)،
پهیوهنديیهکی دامهزراو لهسهر «ڕاکێشان»ی بههێز لهنێوان ههریهکێك لهو
ڕهگهزانهدا ههیه .واته سروشتی ئهو پهیوهندیهی که لهنێوان ڕهگهزی
«دهستهمۆکردنی کۆمهاڵیهتی» و ڕهگ��هزی «گهندهڵی»دا ههیه لهسهر
«ڕاکێشان» دروستکراوه ،بهو مانایهی که دهستهمۆکردنی کۆمهاڵیهتی
ڕاماندهکێشت بهرهو گهندهڵی ،گهندهڵی ڕاماندهکێشت بهرهو زهبروزهنگ.
ڕاسته ئهم پهیوهنديیه بهشێوهیهکی میکانیکی خۆی بهدیناهێنێت ،بهاڵم
ئ��هوهش ڕاسته که ،بهشێوهیهکی ڕێژهیی ،ڕهگ��هزی یهکهم ههلومهرجی
لهدایکبوونی ڕهگهزی دووههم خۆشدهکات .لێرهوه ،ناکرێت ئێمه کار لهسهر
کهمکردنهوهی زهبروزهنگ له کۆمهڵگهی کوردیدا بکهین ،بهبێ کارکردن لهسهر
س��ن��وردارک��ردن��ی ڕادی��ک��ااڵن��هی گهندهڵی ،گهندهڵیش لهکۆمهڵگهیهکدا
سنوردارناکرێت که تاکهکانی دهستهمۆ و بێدهنگ کرابن...
                                               2011/03/08پاریس
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خۆپیشاندان
لهنێوان ئیرۆس و تیمۆس دا

بهکر عهلی
دیاره قسهکردن لهسهر خۆپیشاندان ،له ئێستا و لێرهدا ،وهک
پێشخانێکی پێشدهممان ڕاپێچمان دهکات بهرهو قسهکردن
لهسهر پشتخانهکانی پشتمانهوه .واته ئهوهی ئێستا خهڵک
ناڕازیی و توڕهیه له شێوازی دهسهاڵتی سیاسی له کوردستاندا
پێشتر بهرهنجامی کهڵهکهبوونی ههڵهی سیاسی و مۆرالی
دهسهاڵته بهرامبهر به تاک و کۆی ئهم کۆمهڵگایه ،ڕاستتر
بڵێین بهرامبهر به شێواندنی شێوازی ژیان و بهههڵهبردنی
ڕێگای ڕاپهڕینی  .1991ئهوهی دهسهاڵت بێڕێزی و سووکایهتی
به مرۆڤی ئهم کۆمهڵگایه کردووه لهدووای ڕاپهڕینهوه،شتێکی
لۆگیکییه کۆمهڵگاش ببێته پهرچهکارێکی توڕه بهرامبهر ب ه
دهسهاڵت.
گهر لهڕووی پسایکۆلۆژیای سیاسییهوه ڕاڤهیهکی ئهو توڕهیی ه
بکرێت،ئهوا ڕاستییهکی مرۆناسیمان چنگ دهکهوێت که بریتیی ه
لهوهی ههر دهسهاڵت و ههر کولتورێکی سیاسی هێزه ناوهکی
و وزه دهروونی و کاریگهرییه ڕۆحییهکانی مرۆڤ بچهپێنێ و
تهنیا کار بۆ ئهوه بکات نوقسانییه ماتهریالییهکانی پڕبکاتهو ه
و جۆرێک له ئیرۆسی ماتهریالی تێدا بهرپا بکات ،بهم ه
کۆمهڵگا بهردهبێتهوه نێو چاڵی ملمالنێیهکی توندی چنۆکی
و حهزی ههبووندارییهوه و تاکهکانی نوقمی زهلکاوی کولتوری
بهکاربهری و کونزومگهری دهبن ،واته حیزبی کوردی ههوڵیداوه
ئیرۆسی مرۆڤی ک��ورد بۆ ههبوونداری شتهکان و ژیانێکی
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خێرای بهکاربهری کهلوپهلهکان توند بوروژێنێت ،ئهویش لهڕێی پرۆسێسی
بهکۆیلهبوونی لهناو حیزبدا و دواتر ڕێ بۆخۆش کردنی بهرهو گهندهڵی.
دیاره لهڕێی کۆمهڵێک گومڕایی ماتهریالییهوه،وهک زهوی و خانووبهره و
ئۆتۆمبیل و پۆستی دهسهاڵتدارییهوه حیزب توانیویهتی جۆره گومڕاکردنێکی
مادییانه پیاده بکات و لهڕووی دهروونییهوه ئیشتیها و چێژی مرۆڤهکان بۆ
ههبونداری بوروژێنێت .ئیتربهمپێیه ئیرۆس دهبێته مۆتۆڕ و پاڵهێزی هاندانی
ههستی حهزکردن به ههبوونی ئهو شتانهی نیمانه ،حیزبی کوردیش تهنیا
خهریکی تێرکردنی ئیرۆتیکیانهی کۆمهڵگابووه،به مانایهکی تر حیزبایهتی
بووهته جۆرێک پڕوپاگهندهکردن بۆدابینکردنی حهزهکانی خۆشگوزهرانی و
خۆشنوودی،وهک له کردنهوهی شاری ناز وگوندی ئهڵمانی و شتی لهمجۆرانهدا
لوتکهی سهرکهوتنی ئهم پرۆژه ئیرۆسییهمان پیشان دهدهن .بۆیه ههموو
پاڵهێزه سهروهرییهکانی بهرڕاپهڕین لهسایهی فهرمانڕهوایی حیزبی کوردیدا
تهواو پاسیڤ کران ،بهمجۆره دهبینین داهێنانی کولتوری بیماری لهالیهن
حیزبهوه بریتی دهبێت له شانیشانهی ئهم جهسته نهخۆشه،چونکه حیزب
تاکی کورت کردۆتهوه بۆ نهخۆشێک،بۆ بیمارێک که پزیشکهکهی تهنیا
حیزب بێت و نهخۆشخانهکهشی تهنیا بارهگاکان بێت .سلۆتهردایک پییوای ه
کۆمهڵگای بیمار کۆمهڵگایهکه تاکهکانی لهههموو ((شکۆ))یهک دادهماڵرێت،
ئهو ئهمه ناودهنێت به تاکی ((بێشکۆ)) .لێرهدایه ئهو ئیرۆس به جۆرێک ل ه
ههستکردنی مرۆڤ به نوقسانییهکان پێناس دهکات و وادهکات مرۆڤ ببێت ه
چنۆک و چڵێسێک تهنیا لهو خولیایهدابێت کهموکوڕییهکانی پڕ بکاتهو ه
و خێرا فریای بهکاربردنی ههموو شتێک بکهوێت .ئهوهی حیزبی کوردی
له ماوهی ڕابوردوودا به تاک و کۆی ئهم کۆمهڵگایهی کردووه بریتی بووه
له بزواندنی ههستی ئیرۆس و حهزکردن به پڕکردنهوهی کهماسییهکانی و
دواجار غهمخواردن و پهرۆشبوونی شته ماتهریالییهکان،لهمهشدا ئیرهیی و
خانهدڵی و کینهیهکی سامناک دێته نێو کایهی ملمالنیی کۆمهاڵیهتییهو ه
که له ناو کۆمهڵگا خۆیدا جۆرێک له کایه دژهکانی خۆی پهیدا دهکاتهوه.
((لهسهر ئهم تێمایه ئێمه له وتارێکماندا له ژێر ناونیشانی  :کۆمهڵگا و
دژهکهی.ڕۆژنامهی چاودێر 2007.بهچڕی نووسیومانه)) .لهکاتێکدا ئیرۆس
ڕێگا بهرهو ئهو شتانه لێدهدات که نیمانن و به ههبووندارییان ئێمه ههست
به کامڵبوونی دازاینمان دهکهین،ئهوا تیمۆس بهو ڕێگایانهمان دهبهستێتهو ه
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که کارامان دهکهن بهوهی ئێمه چین و ئێمه چیمان دهوێت و دهتوانین
ببینه چی .لهبهردهم ئهم ههموو ههڵهیهدا ،کۆمهڵگا بهردهوام دهبێت ل ه
گردکردنهوهی توڕهییهکانی و دهیهوێت ههستهکانی خۆڕاگهیاندن و شکۆ و
ڕێز لهخۆیدا ببوژێنێتهوه و لهدهستی وهحشیهتی مشهخۆری و بهرخۆری و
چهپهڵی و چنۆکی و ئیرۆسی ماتهریالی دهربهێنێت .واته ههموو ئهو ههست ه
ئهفرێنهرانهی بهرگری له شکۆ و جوامێری و نهبهردی و مهردایهتی مرۆڤ
دهکهن و له ئۆرگانێکی دهروونیدا خۆی دادهڕێژێت و پێی دهگووترێت تیمۆس.
دیاره فیلۆسۆف پیتهر سلۆتهردایک به چڕی کاری لهسهر ئهم دهستهواژهی ه
کردووه و له کتێبی ((توڕهیی و کات)) دا ههموو وردهکارییه مێژووی و
دهروونی و ئیتیکییهکانی له درێژایی مێژووی مرۆڤایهتیدا خستۆته ڕوو.
تیمۆس بریتییه لهههموو ئهو ههستانهی مرۆڤ لێوهی خۆی ڕادهگهیهنێت
و بهرگری له دازاین و ژیانی خۆی و ڕیزی مرۆڤانهی خۆی پێدهکات .واته
له تیمۆس دا مرۆڤ بوونهوهرێکی ههژار نییه و برسی شته ماتهریالییهکانی
ههبێت،وه نهدارێکیش نییه چنۆکی و حهزۆکی بۆ ئهو شتانه ههبێت،وهک ل ه
ئیرۆسدا دهبینرێت.بهڵکو له تیمۆسدا مرۆڤ وهک بوونهوهرێکی دهوڵهمهندی
ئهکتیڤ هزر دهکرێت .مرۆڤ له ههستی تیمۆتیکیدا ههموو ئهو وزه و
هێزانه شک دهبات که بتوانێت لێوهی خۆی بسهلمێنێت .له ئیرۆسدا مرۆڤ
کۆیلهی چنۆکییهکان و چڵێسییهکانه،لهههموو ئاستێکدا.وهک چڵێسی مادی
و چڵێسی سێکسی،سلۆتهردایک پێیوایه لهکولتوری خۆرئاوادا لهبهرئهوهی
ئیرۆس گهلێک توند و پڕ ئهکتیڤه ئهوا مرۆڤی کردۆته قهرهقۆزی حهزهکان،
مرۆڤی کردۆته بوونهوهرێکی گونداری پڕ له شههوهت .لهکاتێکدا تیمۆس
مرۆڤ دهکاته ئاغا و سهروهی خۆی.
تا ڕاپهڕینی  1991ههموو خهباتی کورد ئهم تیمۆسه پاڵهێزی سهرهکی
ڕۆحی مرۆڤی کوردبووه .لهدووای ڕاپهڕینهوه و بهتایبهت له کهوتنی ڕژێمی
بهعسهوه ئیدی تیمۆس تهواو پاسیڤ دهکریت و حیزبی کوردی ههوڵی
ناعهقالنی سامناک دهدات بۆ به ئیرۆساندن و ئیرۆتیکاندنی وزهکان و ههست ه
مرۆییهکان و بگره تهواوی ژیانیان کردۆته ئهو هێزه چڵێس و چنۆکیی ه
ئیرۆسییهی که زهقترین دهرهنجامهکهی ئهوهیه کهپێی دهگوترێت گهندهڵی.
کهواته دواجار گهندهڵی بهرهنجامی بهرباڵبوونهوهی فهرههنگی ئیرۆسه ک ه
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لهسایهی دهسهاڵتی کوردیدا داهێنراوه .بهاڵم لهدرێژایی ئهم ماوهیهدا ئهگهر
بپرسرێت کۆمهڵگا بۆ توڕه نهبوو،دیاره مهسهلهکه سهرهتا پابهسته ب ه
کهڵهکهکردن و گردکردنهوهی توڕهیی تاوهکو ڕۆژی لێپرسینهوهی کۆمهڵگا
لهدهسهاڵتداران .له ئایینهکاندا ئهم حاڵهته یهزدان ڕۆڵی تێدا دهبینێت و
دهستهواژهی ((ڕۆژی دوایی)) بریتییه له فیگوری لێپرسینهوه،که یهزدانی
توڕه دهبێته ((ژمێریارێک)) وهک سلۆتهردایک دهڵێت،که لهباشه و چاک ه
و خراپه و ههڵهکانمان دهپرسێتهوه .تاکیش و کۆمهڵگاش به ههمان مۆدێل
بانکی گردکردنهوهی توڕهیی خۆیان ههیه بۆ تۆمارکردنی شته توڕهکهرهکان
له دوواڕۆژدا .لێرهوهیه ئهوهی لهئێستادا چ له کوردستان و چ له واڵتانی تری
ناوچهکهدا دهگوزهرێت ،دهشێت پتر به شۆڕشی تیمۆسی سیاسی له دژی
ئیرۆسی سیاسی ناوببرێت.
بۆیه له 17ی فێبروار بهدوواوه بڕوای ئهوهم تێدا دروستبووه که چیتر سیاسهتی
به ئیرۆساندنی مرۆڤ له دنیای ئێمهشدا شکستی هێنا .چیتر مرۆڤی کورد
دیسانهوه دهخوازێت ((کهم بژی بهاڵم کهڵ بژی)).چیتر پاراستنی شکۆی
مرۆڤ پهیوهنده به دلێرایهتی و نهبهردی مرۆڤهوه .چیتر مرۆڤی کورد ئهو
بوونهوهره ئیرۆسییه چڵێس و چنۆکه نییه ههست به کهموکوڕی خۆی بکات و
جڵهوی بهدهست حهزه ئیرۆتیکییهکانیهوه بێت و بیهوێت مشهخۆر و بێبهرههم
ژیانی بژێنێت،بهڵکو ئهو بوونهوهره تیمۆسییهیه که باوهڕی به دهوڵهمهندی
هێزه ئهفرێنهرهکانی ژیان و وزه لهبننههاتووهکهی شهڕکردن بۆ دادوهری و
بۆ شکۆداری ههیه .له چاوی مندا ئهمڕۆ خۆپیشاندان بووهته پرۆسهیهکی
وجودییانهی کۆمهڵگا و لێوهی ههموو تاکێک له کۆڕاڵێکی مۆسیقیدا دهیهوێت
دهنگی خۆی دهربڕێت،واته خۆی ڕابگهیهنێت .بهمپێیه خۆپیشاندان دهبێت ه
خۆڕاگهیاندن .ئهوهشی بیهوێت خۆی ڕاگهیهنێت دهبێت خۆی پیشان بدات،
واته خۆی دهربخات و لهخۆی بچێته دهر .واته خۆپیشاندان بریتییه ل ه
میدیۆمی بهجێهێشتنی ههموو ههلومهرجهکانی ئێستا و خۆگهیاندن به دۆخ و
شێوازێکی تری ژیان و دازاینی مرۆیی.
ئهوهش ڕاسته داخوازی خۆپیشاندهران ههمیشه ئاراستهی دهسهاڵتی سیاسی
دهکرێت،بهاڵم لهبیرمان نهچێت ئهو داخوازییه سیاسییانه هیچ نین جگه ل ه
بانگهێشتێک بۆ دابینکردنی دادوهری له نێوان مرۆڤهکاندا،وه گهڕانهوهی شکۆ
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بۆ مرۆڤهکان به شێوهیهکی دادوهرانه ،بۆ بهرزکردنهوه و ههڵبڕینی پێگهی
مرۆ .لێرهوه خۆپیشاندان و خۆتێپهڕاندن دهبێته ئهو پرۆسێسه ئیتیکی و
وجودییهی کۆمهڵگا وهک ((ههڵکشانی ستوونی )) پیادهی دهکات .لهڕووی
زمانهوانیشهوه ڕاپهڕین و ههستان و خۆپیشاندان دهبنه هاوناوێکی تر بۆ
((خۆههڵکشان)) و بهرزکردنهوهی ئاستی ژیان  .
ئهوهشی سهبارهت به ههبوونی ئۆپۆزیسیۆنه ،دیاره لهماوهی دوو ساڵی
ڕاب���وردوودا بزووتنهوهی گ��ۆڕان س��هرب��اری ههموو پێویستی و بایهخی
مێژووییانهی خۆی،بهاڵم هێشتا ئهوهی پێ نهکرا مرۆڤێکی ناحیزبی بهرههم
بهێنێت،یاخود نیازو ئیرادهی پهروهردهکردنی هاونیشتمانییهکی ناحیزبی
پیشان بدات،لهچاوی مندا ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆ ههژاری عهقڵی فهلسهفی و
عهقڵی سیاسی ئهم بزووتنهوهیه ،که جگه له سیاسهتکردن لهنێو دامودهزگا
حکومییهکاندا ئاگایی ناداته ئیشکردنی سیاسهت لهنێو کایهکانی ژیان خۆیدا.
بهاڵم خۆشبهختانه ئهم خۆپیشاندانانه فیگورێکی فهلسهفی دیار چاالکان ه
تیایدا کار دهکا و دهژی و بیری بۆ دهکاتهوه،ئهویش بیرمهندی کورد فاروق
ڕهفیقه .ئهگهرچی ئهو له خوێندنهوهی بۆ پالتۆ گهلێکجار باسی لۆگۆس و
ئیرۆس دهکات ،بهاڵم هێشتا لێم نهبیستووه باسی تیمۆس بکات ،من پێشنیاری
ئهوهی بۆ دهکهم،ئهگهر لێرهدا ڕێم پێ بدات ئهم پێشنیارهی پێشکهش بکهم ک ه
پیتهر سلۆتهردایک بخوێنێتهوه .بهوهدا  فاروق ڕهفیق مهسهلهی هاونیشتمانی
و جڤات غهمی سهرهکی و پهرۆشییه فهلسهفییهکانێتی و گهلێکجار باسی
جوامێری و سهروهری و دلێری و نهبهردییهکانی مرۆڤ دهکات که حیزبی
کوردی ههمووی زهوت و پاسیڤ کردووه ،جۆرێک لهو تیمۆسه سیاسییهی
له کۆمهڵگادا بوژاندۆتهوه که ڕۆحی کولتور لهههموو ساتهوهختێکی وهها
یهکالکهرهوهدا پێویستی پێیهتی ،ئومێدی ئهوهی لێدهکرێت ئاراستهیهکی
خوڵقێنهرانه بداته ئهم تیمۆسه کۆمهاڵیهتییه سیاسییه ،و ئیدی بۆ ههمیش ه
دهرگای ئهو خوێندنگا کالسیکییه کڵۆم بدرێت که خوێندکاری حیزبی و مرۆڤی
ئیرۆتیکی پهروهرده دهکرد .ئهمڕۆ زانستێکی تر هاتۆته نێو کایهی تێگهیشتن
له مرۆڤ و شێوازێکی تری ژیان پهیدابووه که له ههموو ئیدیۆلۆژیاکان
بڵندتره .چونکه ئهوهی له ناواخن و دهراخنی ژیانهوه سهرههڵدهدات ل ه
دووتوێی هیچ کتێبێکی مێژوودا نایخوێنینهوه .لێرهدا پارچه شیعرێکی
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شاعیری ئهڵمانی هاینریش هاینه ههرگیز له یادهوهریم ئاوا نابێت،بۆ ههمیش ه
و بۆ ئهم ساتهوهخته مێژووییه ڕۆشنترین ئاوینهیه :
بهبێ هیچ ترسێک تهپڵی خۆت بکوته و
ماچی ژنه فرۆشیارهکانیش بکه.
ئهمه تهواوی ههر ههموو زانستهکانه،
ئهمه قوڵترین مانای کتێبهکانه.
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شۆڕشی ڤیرتوهڵ یا شۆڕشی ڕاستی؟

بهیان سهلمان
لهشۆڕشێکی ڤیرتوهڵهوه بۆ شۆڕشێکی کۆنکریتیی ،چۆن بوونی
جهماوهرێکی ڕاستهقینه دهگۆڕدرێ بۆ ئامرازێکی شۆڕش ،کاتێک
یهکهکانی تهنها لهنێو دهقی کوورتکراوهی فهیسبووک و توویتهر
جێیاندهبێتهوه؟
ئاڵۆزیی و تا ڕادهیهک چاوەڕواننەکراویی ههڵچوونی شهقامی
عهرهبیی بە پلەی یەکەم ،پاشانش گۆڕانی بونیادی ئهو ڕاپهڕین ه
بهرهو شۆڕشێک کە سهرتاپای میللهت و هێزه سەربازیهکانی
بگرێتهوه ،کارێکی سهخته بۆ زلهێزەکان .ئ��هوان لهترسی
زیادبوونی بزووتنهوه ئیسالمیهکان ،ههمیشه پاڵپشتی ئهو
ڕژێمه تۆتالیتاریانهیان کردوه .سهڕهڕای وردهکاریی زۆر لهپالن
و نهخشه ستراتیژیهکانیاندا سهبارهت به واڵته عهرهبیهکان،
ه��هژاری��ی میللهتیان پشتگوێ خستبوو و ل��ه حیساباتی
ئێستاکێیاندا نهبوو ،چاوڕێی ئهوهشیان نهدهکرد لهقۆناغی
«ئێستادا» شۆڕش بێته ئاراوه .لهحیساباتی ئەواندا مانگرتن،
خۆپێشاندان ،تێههڵچون ،ڕاپهڕین و ههموو جۆره فۆرمێکی
ش��ۆڕش ،دهب��ێ ئ��هوان نهخشهکهی بکێشن ،له نالهبارترین
باردا دەبێت لهسهر ئاماژهی ئهوان یهکهم ه��اواری الچوونی
سهرکردهکانی ئهو ڕژێمانه دهسپێکات .پرسیار لەوەدایە کە
ئاخۆ ئهم باره نوێیهی واڵته عەرەبیەکان چاوڕێ دهکرا یان نا؟
له ڕووی عهمهلیهوه بارێکی ناهەموار ههبوو دهبوو بگۆڕدرێ.
ههلومهرجهکهی له چرکهی شۆڕشی تونسهوه خۆی سەپاند.
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ئێستا قسه لهسهر ئهوهیه بۆچی ئهو هێزانه بایهخ به شۆڕشێکی ڤێرتوەڵ
دهدهن؟ لەم جۆرە شۆڕشەدا شووناسی بهشداربووان تهواو ونه و پارێزراوه.
بهشدارییەکه کە کاریگهریی ڕاستهقینهی نیه ،جهستهیهکی نیه ،بەرزکردنهوهی
دەنگی هاوارێکی ڕاستی سهر شهقامهکان نیه ،بهڵکوو بهشداربوونێکه بێ
‹›زیانە›› ،کۆی ئهو دەنگانهیه که کاریگەریی ڕاستهقینهیان لهسهر زهمێنهی
واقیع نیه ،ههن و نین ،لێرەن و لهوێن ،هاوار دهکهن و بێدهنگن ،دهڵێن
وەرنهسهر شهقام و به فیعلی له نێو هێڵهکانی ‹›فهیس بووک و توویتهر››
ماونهتهوه .بهههمان ئهو واتایه ئهو زلهێزانه له ئاسمانهوه بیرۆکهی ئهو
ئامرازانهیان قوازتهوه که جهماوهرێکی شۆڕشگێڕی ڤیرتوهڵی ‹›فهعال››
بهرامبەر بهجهماوهرێکی «نافهعال»ی ڕاستهقینه درووستکهن .ههر لێرهوه،
جهماوهرێک ههیه له بازنەیەکی خەیاڵیی هاندان و کۆکردنهوهی خهڵکدا
دهسوڕێتهوه و له بیرۆکهیهکی «رۆمانتیکی» شۆڕشێکدا دەخولێتهوه.
ههر ئهمهشه ڕاز و نیازی ڕاستهقینهی ئهو هێزانه دهردهخات ،هیپوکرێتیی
وتهبێژهکانیان ئاشکرادەکات که ی��اری به ئەزموونی ئازادیی میللهتا ن
دهکهن .هاندانی هیالری کلینتون بۆ تهرخانکردنی بڕێک پارهی وهبهرچاو بۆ
گهشهپێدان بهو ئامرازی پهیوهندیه نوێیانه تهنها ئهم الیهنه دهسهلمێنێ که
ئاماژهمان پێدا.
ڕۆڵی ئینتهرنێت لهو ڕووداوان��ەدا کهم نیه .نهوهیهکی نوێ پهیدابووه ک ه
پشت به ئیدیولوژیایهکی پێشووترهوه نابەستن ،بیروڕایان بهرههمێهنانهوهی
گوتارهکانی پێشووی خۆیان نیه .ئهمهگرنگه لهبهر چاو بگیرێ ،بهاڵم مەترسی
لهوهدایه ئەم نەوەیە بهڕههایی پشت بهو تۆڕه کۆمهاڵیتیانه ببهستن و ڕۆڵی
ڕاستهقینهی جهماوهر لهپێگهیاندنی شۆڕشێکدا پشتگوێخهن .گوومانی تێدا
نیه ونبوونی ئۆپۆزیسیۆنی بههێز ،ئهو جیاوازیه ههره گهورهیهیی له نێوان
دهوڵهمهند و ههژاردا ههیه ،پانتایی ئهو تۆڕه کۆمهاڵیهتیانهی بهرفراوانتر
کردوه ،کهچی کهشۆڕش کۆنکریتانه بەرجهستهدەبێ ،بهنموونهی «خدج»
ئهچێ ،واته منداڵێکی ناکامڵ ماوهیهکی پێویسته تا پێناسهی منداڵی پێ
دهبخشرێ.
ئهم تۆڕه کۆمهاڵیهتیانه ،ههروهها پانتاییهکی ڤێرتوەڵی ڕێکخهری ئهو
خهونانهیه کهبهزنجیره و بێ سانسۆر خۆیان خۆیان دهگێڕنهوهو لهشووناسی
بازنهی «هاوڕێ»دا خۆیان کوورت دهکەنەوه .ڕاسته           
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«فهیسبووک و توویتهر» بێالیهنن ،ژینگهیهکن بۆ چاندنی تۆوی وشهی ئازاد،
وهلی ئهو هێزانهپێویستیان بهو بێالیهنیهیه بۆ ئهوهی پڕوپاگهنده بۆ خۆیان
بکهن و ڕێنمایی خهڵکی لێوه بکهن .ئهوێ گهردوونێکه دهستکردی «Big
»Brotherه و ڕهنگه ئهمه ڕووه ترسناکهکهی ئهو تۆڕانه بێ.
باڵوبوونهوهی زانیاریی لهو تۆڕانهوه تا ڕادهی��هک پهتایهکه .ئهمه تهنها
پێشێلکردنی ماف ناگهینێ ،گوایهتاکهکان دهنگیان لهو کهش و با پاڵێوراو ه
دهدۆزن���هوه وشهپۆلێکی به ت��هوژم پێکدههێنن ،بهڵکوو سهنتراڵبوونی
زانیاریه ،ناوهڕۆکی گوتارهکهی لهدهم ئهو هێزانهوه دهردهچێ و دواتر له
قوڕگی جهماوهرێکدا دەتهقێتهوه .تهنانهت ستروکتووری ئهو گوتاره ب ه
چهند قۆناغێکدا تێدەپهڕێ و به چهند کهناڵێکی ئهستوونیی ڕێی خۆی
دهگڕیتەبهر ،پاشان فۆرمێکی دی لهخۆ دهگرێ و دهبێته کهناڵێکی ئاسۆیی
و له نێو شهقام وگهورهپاندا خۆی دەنوێنێ .ناوڕۆکی ئهو ئهزموونه نوێه له
«سیبەر سپاس» تێناپهڕێ .له ئهنجامدا ،خهباتی ڕاستهقینه دهگوازرێتهو ه
بۆ خەباتێکی دیژیتاڵ.
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درمناسی ههنووكهیی یان
پهلهقاژهدانی شهقام لهژێر هروشمدا
دانا مهنووچه هری
ئاماژه بهم دانراوهی بنیامین لێرهدا هیچ پێویست نهبوو ،بهاڵم شهرت
نییه ههموو شتێ پێویست بێت.
دهگێڕنهوه له بوكهڵهیهكی قوڕمیشی وا به شێوهیهك دروستكرا بوو
دهیتوانی لهگهڵ كهسێكی شارهزا له شهترهنج دا یاری بكات و ههر
جواڵنێكی داشهكانی كهسی بهرامبهری بهجواڵندنی داشێكی خۆی
و بهجوانترین شێوه وهاڵم بداتەوە ،بووكهڵهیهك کە جلێكی توركی
لهبهردایهو نێرگهلهیهك لهتهنیشتیدا،
رووبهڕووی شهترهنجێك وا لهسهر مێزێكی بهریندا چنرابوو.
چهند ئاوێنهیهكی چێندراو بەدەوری مێزەکەدا ئهو وههمهیان دهخوڵقاند،
وا ئهم مێزه لهههر الیهكهوه سهیر بكرێت ڕوون دیاره ،بهاڵم لهڕاستیدا
پیاوێكی پشت چهماوهی وردیالنه کەشهتڕهج زانێكی لێهاتوو بوو لهنێو
دڵ و جهستهی ئهودا خۆی حهشار دابوو ،ئهو پیاوه وردیالنه بههۆی
چهند دهزوویهك وا بهدهستی بووكهاڵنهكهوه بهسترابوون ،بووکەاڵنهكهی
دهجواڵند و له ڕاستیدا ئەوبوو یاری دەکرد بهاڵم لهپشت دهمامكی
بووكهاڵنهكهوه خۆی شاردبۆوه ،دهتوانین جۆرێ له هاوشێوهی فهلسهفی
بۆ ئهم سیستهمه بدۆزینهوه ،بوكهڵهیهك وا ناوی (ماتریالیسمی مێژووی)
یه و دهبێت بهردهوام ئهو یارییهكان بباتهوه ،ئهو به ئاسانی دهتوان ێ
لهههموو ڕكابهرهكانی خۆی بباتهوه و لهیارییهكه دووریان بخاتهوه،
بهاڵم بەومەرجەی لەخزمەتگوزارییەکانی ئیالهیات كهڵك وهرگرێت.
ئهو ئیالهیانهی كه دهزانین ئهمڕۆ كه ڕهنگی كاڵ بۆتهوه و وهك خۆی
نهماوه و دهبێ خۆی لهبهر چاویدا دوور بخاتهوه.
«چهند دانراوهیهك سهبارهت بهفهلسهفهی مێژوو»
واڵتر بنیامین
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(ئاپۆفاسیس) ئامرازێكه بۆ ئاماژهكردن بهبابهتێك ،بهوتنی ئهوهی وا هیچ
ئاماژهیهك بهخودی ئهو بابهته ناکات ،بۆ نموونه (من بههیچ شێوهیهك
ڕازی نابم سهبارهت بهگهندهڵییهكان و ناكارامهبوونی وهزیر هیچ شتێك بڵێم)
بهم شێوهیه ئاپۆفاسیس ( )apophasisجۆرێ لهكهلێن لهنێو گوتاردا
دروست دهكات ،به وتنی ئهوهی كهوا هیچ ئاماژهیهك بهو بابهته ناكات.
لهڕاستیدا ئاپۆفاسیس وێنهیهك لهو شتهی وا بڕیاره هیچ ئاماژهیهكی پێ
نهكات ،دهكێشی و وا نیشانمان دهدات.
دهركهوتنی ناوی سیاسهت بهخێرایی بهرهو ناوهندهكانی دهسهاڵت و پیاوهكانی
ڕامان دهكێشێ لهدهستگرتنی ئهم ناوەندانە بۆ خوازیاره نوێکانی و پاراستنی
بۆ بهرپرسه پێشووهكانی ،ئهو شتهیه وا دهبێته هۆی دڵهڕاوكێ.
لهزۆربهی كاتدا خوازیاره تازهكانی دهس��هاڵت بهناو گهلێك وهك ڕیفۆرم
خوازیان له واڵتانی جیهانی سێیهم دا بهناوی شۆڕش گێڕهوه بانگهشهی
ئهوه دهكهن وا دهسهاڵت لهژێر دهستی كهسانی شیاودا دهتوانێ گۆڕانكاری
ێ
بهرچاو له بهكار هێنانیدا بهدی بهێنێ ،ئاشكرایه بابهتێكی لهم جۆره دهتوان 
بۆ بهكارهێنانی توندو تیژیش پاساوێكی ههبێ ،ناوهندهكانی دهسهاڵت داگیر
دەکرێن ههزاران كهس گیانیان لهدهست دهدهن خاوهنه نوێیهكانی دهسهاڵتیش
بهو شێوهیهی وا سااڵنێكی زۆر لۆمهیان دهكرد ڕهفتار دهكهن ،گوێ ڕایهڵ
بوون سهركوت كردن ئهو چیرۆكانهیە وا بهردهوام دووباره دهبنهوه.
بۆ ئهم كاتهی ئێمه باس و كێشهكه لهبابهتێكی تیۆریك زیاتره ،ئێمه ئێستا
بهرانبهر بهیهكێك له گهوره ڕووداوهكانی ژیانی سیاسی ئهم چهند ساڵهماندا
وهستاوین.
ئێمه ئیستا ههندێكمان سهیر دهكهین و ههندێكیشمان له ههوڵداین جیهانێكی
تر بخوڵقێنین ،بەگرتنەدەست یان البردنی دهسهاڵت خهونێكی تر بهدی
بهێنین ،چونكه ئاوات و ئامانجهكان بهنرخن ،كهواته بهكارهێنانی هێز و
توندوتیژیش بۆ گهیشتن به ئامانجهكان پێویسته ،چونكه پێوهره ڕاست ه
قینهكان توشی قهیران بوون ،بهتێپهڕبوونی ئهم سااڵنه دهبینین واشهڕ بۆ
دهسهاڵت و ناوهندهكانی بڕیاردان درێژهی ههیه و توندو تیژی و ئاژاوهكانیش
وهك خۆیان ماونهتهوه ،بهاڵم چیتر ناتوانین لهو ڕاستییه خۆمان بشارینهو ه
كهوا كێشه و گرفتهكان له شوێنێكی تردایهو بەتەنیا لهدهست گرتنی دهسهاڵت
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و ناوهندهكانی ناتوانن چاره ساز بن ،ئهم وتاره دهیهوێت ههندێك له ناكۆكیی ه
دهروونیهكانی ههنووكهیی دهستنیشان بكات.
* تراف الیتهكان بۆ وا دهكهن؟
لهنێوان شهڕی دهسهاڵت و ڕیفۆرم خوازهكاندا و ئهو كاتهی وا كێشهك ه
ئاڵۆز دهبێ و شێوهی جۆراو جۆر بهخۆوه دهبینێ ،وهك خۆ پیشاندان یان
هێرشكردنه سهر ناوهندهكانی دهسهاڵت ،لهو كاتهدا یاساو سهروهرییهكانی
بۆ چركهسات یان چهند ڕۆژێك پشویهكی سیاسی دهدهن و دهحهسێنهوه،
ئیتر لهم ساتانهدایه كهیاسا سهروهری خۆی له دهست دهدات و وهك ههموو
شتهكانی تری لێ دێت ،ههر لهم كاتهدایه كه ڕۆحیهتی دهرچوون لهیاساو
لهبهرچاو نهگرتنی كهله دهروونی ههر هاواڵتییهكدا به جۆرێك خۆی حهشار
ێ
داوه مهجالێك بۆ دهرچوون دهدۆزێتهوه ،ئهم دۆخه بهجۆرێ لهو كاته دهچ 
كهوا چرای تراف الیتهكان له نێوان سهوزو سوربووندا چهند چركهیهكی
پێدهچێ و ههر بڕیارێك بۆ چوون ههم یاسایی و ههم دژه یاسایی دهنوێنێ،
ئهوهش ههمان چركهساتی ونبوونی ههر یاسایهكه و تێیدا یاسا ئاوێزان
دهبێ و ههموو شتهكان ههم یاسایی و دژه یاسا یە ،لهم كاتهدا كێشهی
سهرهكی نهبوونی پێوهرێكه بۆ دیاریكردنی ئاستی یاسایبوونی ڕهفتارهكان،
باسكردن لهم پێشهكییه سهبارهت به یاسا و ڕهفتاری یاسایی بۆ دیاریكردنی
وێسگهیهك نهبوو ،بهڵكو تهنیا جۆرێك ڕوانگهی بهزهییانه و خهمخۆرانه بوو
بۆ خودی چهمكی یاسا بهبێ هیچ الیهنگریهكی سیاسیهوه ،ههر جۆرێك ل ه
ێ
دهربڕینی توند و تیژی چ فهردی و چ دهستهیی بهشوێن ئهوهدایه به جۆر 
خۆی بهیاسایی دهربخات یان به یاسا بكرێت و سهرچاوه و بنهما و پاڵپشتی
دهتوانرێ له ههمان توندو تیژی كۆمهاڵیهتییه باو شهرعییهت پێ دراو ه
بێت واته بهردهوام ئاستی له توندو تیژی له کۆمەڵگادا قبووڵ كراوه ،بۆی ه
لهكاتی پشودانی یاسا چونكه پێوهرهكانی دیاریكردنی ئاستی یاسایی بوونی
ڕهفتارهكان تووشی قهیران دهبن ،ڕێژهی توند و تیژی بهرچاو تر دهبێ ،ئیتر
ڕهفتارهكان نهیاسایی دهبن و (نه دهسهاڵتیش به یاساكانی خۆی ڕهفتار
دهكات).
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 ئهوێ له كوێیه؟سهبارهت به ڕوانگهی فرۆید بۆ دهروون شیكاری و به تایبهت سهبارهت
بهشی كردنهوه و ڕاڤهی خهون دهتوانین ئاماژه به سێ ئاست یان بهش
بكهین و هاوشان لهگهڵ سێ چهمكی الكانی واته خهیاڵی واقعی و هێماین
باس بكرێت ئهم سێ ئاسته بریتین لهیهكهم  :خودی خهون بهو شێوهیهی ك ه
ێ
دهگوترێتهوه و كهسهكه بۆ دهرون شیكار دهگێڕێتهوه كه بریتیه له كۆمهڵ 
ڕووداو كهلهوانهیه ئاڵۆز ،نامۆ و ......بن.
بهاڵم ههر ههمان شته وا كهسهكه لهخهودا بینیویەتی ئاستی دووههم ل ه
ڕاستی دا ههمان ڕاڤهو مانا كردنهوهی گێڕاندنهوهی خهونه ،كه پێوهندی
لهگهڵ ئاستی هێمایین دایه وا له لقێك له دهروون شیكاری ئهمهریكی دا
وهك (چارهسهر) و دهرمان یان فهنێك بۆ كهم كردنهوهی كونتاكتی نێوان
كهس و کۆمەڵگادا و تێكهڵكردنی تهواویهتی كهسه لهو ڕاستیه یان ئهو
جیهانه نمادینەیە كهوهك جیهانێكی تهواو یهكدهست و نهگۆڕ سهیر دهكرێ.
لهم ئاستهدا ئهركی دهروون شیكار هاو ساز و ڕێخستنی كهسه لهگهڵ
جیهانی واقعی و قبووڵ كردنی ئهو جیهانهیه ئهویش له ڕێی بهدهستهوه دانی
ڕاڤهیهكی باو و متمانه پێكراو لهڕێگای بهمانا كردنهوهی خهونه.
له ئاستی سێهمدا كه ناوهڕۆكی سهرهكی بیردۆزهكهی فرۆیدیش لهخۆ دهگرێت،
چونكه له ڕوانگهیهدا خهون شتێك نی یه غهیری بهدیهاتنی خهیاڵی حهزێكی
سهركوتكراو یان شاراوه .ههر لێرهدا ڕووبهڕووی ئاستی سێههم دهبینهوه ك ه
ێ
دهتوانرێ هاوشانی ئەمی واقیعی الكانی دیاری بكرێت و ئهم ئاسته دهب 
شتێك زیاتر لهگێڕانهوهی خهون یان ڕاڤهو شیكردنهوهی بێ ،ههر دهروون
شیكار یان ههر كهسێكی تر دهتوانێ لهسهر بنهماكانی شرۆڤهكردنی خهون
پێمان بڵێ كه مانای خهونهكهمان چی یه بۆیه سهرهڕای خهیاڵی فهردی
و شرۆڤه جۆراو جۆرهكانی كه دهتوانرێ لهسهر بنهمای ڕاستی هێما بین
ئاماژهیان پێ بكرێت توخمی بنهڕهتی خهون ههیه واته ههمان مهیلی شاراو ه
و سهركوتكراو كه خهون تهنیا ڕوداوێكی خهیاڵیانهیه لهو مهیله سهركوتكراو ه
ڕاستی یان سهچاوهی ڕاستهقینهی مهیلی مرۆڤ ههر ههمان مهیلی ئهوی
دییه.
ئهو شرۆڤهیه وامن خۆم لهخهونی خۆم ئاماژهی پێ دهكهم ،هیچ شتێ نی
یه غهیری یهك مانا ڕاستی مهیلی من یان مهیلی ڕاستهقینهی من ،مهیلی
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ئهویدی ههرله من شاراوه دهبێ لهوانهیه تهواوی ئهركی دهروون شیكار ئهو ه
بێ كه بزانین ئهو ئهویدی یه بهشێكه له خۆمان و بۆچی ئهو سهچاوهو
توخمه سهرهكی و شاراوهیه لهچوارچێوهی ئهو گێڕانهوهدا خۆی حهشارداو ه
بۆیه شرۆڤهو مانا كردنهوهی خهو كێشهی سهرهكی نییه ئهویش بهو جۆرهی
كهوا ئهو كهسهی وا له خهوندا دیوته باوكت بووه ی��ان .....بهڵكو خاڵ ه
سهرهكییهكه ئهوهیه كه مهیله سهرهكییهكهی من لهژێر دهست و چاودێری
كێدا دروست دهبێ كێشهكه مانای مهیلی من نی یه ،بهڵكو كێشه ڕاستی
مهیلهكهیه واته ئهو وێنانهی وا بهدیهاتنی ئهو مهیله له من به دهستیهو ه
دهدات ئهم وێنایه بهدهستی چ كهسێك و لهژێر چاودێری كێدا دهبێ؟ بۆی ه
ئوبژهی مهیل و ئوبژهی هۆكارهكهی یه نین و یهك ناگرنهوه.
 بۆ خهون بهدیمۆكراسیهوه نابینم؟ئهفالتون وتهنی ههریهك لهشێوهكانی حكومهت بههۆی زێدهڕهوی له بنهماو
پێوهره سهرهكییهكانی خۆیدا بهرهو فهنا بوون دهچێ ئهریستۆكراتی ب ه
تهنگ كردنهوهی بازنهی دهسهاڵتی خۆی بهرهو فهنا بوون دهچێ ڕوخانی
دهسهاڵت و حكومهتی بورژواكان به هۆی زێدهڕهوی لهبهدهستهێنانی قازانجی
زیاترو بهرژهوهندییهكانی دایهو سهرهنجامی ههركام لهدوو مودێله شۆڕش
دهبێ ئهگهر كاتی شۆڕش هاتبی ئهوا بهههر هۆیهكی بچوك و بێ نرخیش
بێ دهست پێ دهك��او هۆكهشی دهتوانێ ههڵه گهلێكی ج��ۆراو جۆر بێ،
بۆیه پاشان دیمۆكراسی دێت  :هەژاران بهسهر دهوڵهمهندهكاندا زاڵ دهبن
ههندێك دهكوژن و ههندێك لهوواڵت دهردهكهن و خهڵكی به یهكسان لهئازادی
بهشدار دهبن بهاڵم خودی دیمۆكراسیش بههۆی زێدەڕۆیی له بنهماكانی
دیمۆكراسیدا لهناو دهچێ بنهمای سهرهكی دیمۆكراسی بریتیه لهوه كهخهڵك
لهدهستگرتنی ههموو پلهو پایهكانی حكومڕانی و دهسهاڵتدا و لهئیدارهی
واڵتدا وهكیهك هاوسان بن لهنیگای یهكهمدا ئهمه زۆر جوان و ئهخالقیانهو
سیاسیانه خۆی دهنوێنێ بهاڵم سهرهنجامهكهی نالهباروشوم دهبێ چونك ه
خهڵكی بۆ دیاریكردنی باشترین كهسهكان بۆ بهدهست گرتنی دهسهاڵت
توانای ئهقڵی وشیاری تهواویان نی یه (خهڵكی زانیاری و ئاگایی تهواویان
نی یه و تهنیا ئهو شتهی كه دهسهاڵتداران بۆ دڵخۆش كردن و ڕازی كردنی
ئهوان دهیڵێن دووپات دهكهونهوه).
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لهمودیلی حكومهتی عهوامدا بهلهمی حكهمهت بهسهر دهریایهكی شهپۆالوی و
ێ
پهریشاندا مهله دهكات و بهههر وتارو قسهو شوعارێكی خۆش ئهو بهلهمه لهر 
بهدهر دهچێ دیمۆكراسی ئهوه نی یه كهوا كهسانێك بهڕوودا و یان بەردەوام
دهتوانن دهسهاڵت لهدهستبگرن بهڵكه تهنیا كهسانێك دهتوانن لهبنكهی
سهرهكی دهسهاڵتدا بن كهله تهواوی ئهزموونهكاندا بهسهركهوتویی دەرچووبن
و توانایی خۆیان سەلماندبێ ههڵبژاردنی ئهم كهسانه وهك كاربهدهستانی
حكوومی لهڕووی توانایی كهسهكانهوه دهبێ ،هیچ كهسێك ناتوانێ پلهیهك
بهدهست بێنێ مهگهر ئهوهی پێش تر لهههموو بوارهكاندا خۆی ئاماده كردبێ پل ه
سهرهكییهكان بۆ كهسانی دیاری كراو تایبهتیه ههر ههمان شێوه لهحكومڕانی
ئهرستۆكراته بهاڵم بهناوێكی ترهوه كهتایبهته بهبیردۆزهكانی ئهفالتوون وات ه
(ئهریستۆكراتی دیمۆكراتیك) مودیلی حكومڕانی دیموكراسیانه الی ئهفالتوون
مودیلێكی شیاو نهبوو چونكه لهئهنجامی خۆیدا بهدیهێنهری مودیلیكی
دهسهاڵت بوو كهدژ بهشێوهی بیركردنهوه و بهرژهوهندییه فیكرییهكانی ئهو
بوو ئهو مودیله لهحكومڕانی و دهسهاڵتدارێتی كه پهسهندی ئهفالتوون بوو
مودیلێكی دهسهاڵتدارێتی زاناكان بوو جا پێوهرهكانی ئهفالتوون بۆ دیاری
و دهستنیشان كردنی كهسه زیرهك و شیاوهكان چی بوون و ئایا ئێستاش
دهتوانرێ بهو پێوهرانه ڕهفتار بكرێ باسێكی تره ئایا بانگهشهیهكی شاراو ه
بۆ ئهم مودیله دهتوانێ بهرهو چ ئاقارێكمان ببات؟
 ئهوانی تر لهكوێن؟یاریكردن یان ههر ڕوداوێكی تر هیچ كات بهتهنیا ئهوهنده خۆش نهبوو ه
كهبهشێوهیهكی كۆ خۆشتر خۆی دهنوێنێ و خۆشتر دهبێ لهنێو پەندە
پیشینهكانی ئیمهدا هاتووە كهوا مهرگ لهگهڵ هاوسێ و هاوماڵ و وهك
شاییه.
جیا لهو باره مانایهی كهوهك پهندێك خۆی دهنوێنێ الیهنێكی شاراوهی ئهم
پهنده خۆی دەردەخات كه بۆ چێژگرتن لهڕووداوهكان پێویسته كهسانێكی
تر لهم یارییهدا بهشدار بن ئهمهش جۆرێكه لهگهورهكردنی پانتایی یارییهكهو
كهمكردنهوهی مهترسییهكانی ئهم یارییه بۆسهرخۆ جا ئهگهر ئهو كهسهی وا
بانگێشتی یارییهكه دهكرێ بهجۆرێ شارهزای یارییهكه بێ و بتوانێ یارییهك ه
گهرمتروخۆشتر بكات هێنان و بانگێشت كردنی دراوسێ بۆ ناخۆشییهكانی
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خۆمان بهشیكه لهو كلتورهی ئێمه تێیدا دهژین خاڵی گرنگ تهنیا هاتنی
دراوسێ یه ئیتر پاش هاتنه نێو یارییهكه ئهوا خۆی ناچار دهبێ بهقبووڵ
كردنی ئهركهكانی وهك ڕووداوێكی سیاسی هاو شێوهی بانگێشتی دراوسێ
دهتوانین ئاماژه بكهین بهڕهفتاری ئهو كهشتیوانانهی  بهریتانیا كهله كاتی
شهڕی ناپلیۆندا كهشتیوانه ئهمهریكییهكانیان ناچار دهكرد تالهو شهڕانهدا
لهگهڵ ئهواندا بۆ بهرژهوهندییهكانی بهریتانیا شهڕ بكهن واته بهجۆرێك بێن ه
ناو یارییهكهوه پاڵپشتی ئهو كهشتیوانه بهریتانیانه بۆ ئهم ڕهفتارهیان ئهو ه
بوو كهوا ئهمهریكییهكان لهبنهڕتدا خهڵكی بهریتانیان وبۆیه دهبێ لهپێناو
بهرژهوهندییهكانی بهریتانیا لهههر جێیهك بێت و بهههر هۆیهك بێت ئهوا
ێ
دهبێ شهڕ بكهن بۆ گوره كردنی پانتایی یاری دهبێ دراوسێ ڕازی بكر 
بهپاڵپشتی یان بهشداریكردن تهنانهت ئهگهر بهههڵخهڵهتاندنیش بێ لێرهدا
(هێز) زۆر مانادار دهبێ                           .
ئهمهریكا بۆ هێرشكردنه سهر عێراق نهیدهتوانی وهك سهردهمانی پێشتر
بهشێوهیهكی شهڕێكی پڕ توندوتیژی و تهنیا به پاڵپشتی هێزی سهربازی و
پشت كردن لهههموو بابهتهكانی تر هێرش بكاته سهر عێراق                                      .
بهپێچهوانهوه ئهمهریكا دهبوایه نهتهوه یهكگرتووهكان وهك كۆگای دراوسێكان
ڕازی بكات ئیتر گرنگ نی یه كهئایا بڕیاری نهتهوه یهكگرتووهكان نرخێكی بۆ
ئهمهریكا ههیه یان نالێرهدا ههوڵدان بۆ ڕازیكردنی دراوسێ خاڵی سهرهكییه                          .
ئایا جارێكی تر تووشت دهبمهوه؟
  یهكێك لهگرفته سهرهكییهكان چ لهڕووی ڕەفتاری سیاسی و چ لهڕوانگهی
فیكرییهوه ئهوهیه وابهردهوام ههمان بنهماو شێوهی دووبهرهكییهتی لهنێو
گوتارهكانی بزوتنهوه كۆمهاڵیهتی و سیاسییهكاندا دوپات دهبنهوه بۆ نمون ه
له گوتاری فمنیستی دا ژنان لهجێگای چینی كرێكاری گوتاری ماركسی
دادهنیشن و پیاوانیش وهك نوێنهرایهتی بورژوازی دهور دهگێڕن ستراكچهری
یارییهكه كهههر ههمان شێوهیه و تهنیا كهسایهتی و ناوهكان دهگۆڕدرێت و
ههمان دیالیكتیك دهست پێ دهكاتهوه و مێژووهكهشی بۆ دروست دهكرێت
ههروهها لهگوتارهكانی ئێمهدا شهڕی ناوخۆ بهشێوهیهك ڕهفتاری كرد كهوا
زۆر جار لهزمانی یهكتر نهدهگهیشتین ڕهنگهكان،وشهكان ،ناوهكان ،شارهكان،
شهقامهكان براكان و دراوسێیهتی له مێژووی ئهم گوتارهدا وابهشێوهیهك ه
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سهیر توشی قهیرانی كردبوین لهشهڕی ناوخۆدا خاڵی گرنگ شێوازی بیر
كردنهوه و هزره شاراوهكان نهبوو كهدهوری دهگێڕا بهڵكه تاڕادهیهك ئهو
وێسگه جوغرافیه بوو كهلێی وهستابووین دیكتاتۆریهتی شهڕی ناوخۆو ئهوهی
بۆ سهلماندین كهبوونی ئێمه بهتهواوهتی بوونێكی سیاسی یهو ئهو ههواڵنهی
كه كهسانێك بۆ دهرچوون لهو بوونه سیاسیه كهبه هۆی وێستگهی جوغرافی
و دووبهرهكی نێو سیاسهتدا توشی ببووین ئهویش به پهیڕهو نهكردنی ئهو
پێوهرانه ئهوا ئهو هه واڵنهش بهجۆرێكی تر توشی شكست بوون ئهمجارهش
بێ ئهوهی بمانهوێ دابهش دەکرێتەوە چونكه پانیاتایی و ئاقاری یارییهكه وا
وردتر بۆتهوه كهمهجالهكان چڕتر دهكات.
ئێستا دهبێت وێستگهیهك بۆ خۆت دیاری بكهیت ڕهنگه ئهو پێوهرانه سهرقاڵی
ئهوهن جارێكی تر خۆیان نیشان بدهن و ئهگهر وابێ ئهوا بزوتنهوه سیاسی
و كۆمهاڵیهتییهكان دهتوانن دیسان بمانخهنه نێو چاڵی شهڕی ناوخۆو ه
بهتایبهت لهو ڕوانگهیهوه كهبیانهوێ ڕێسایهكی گشتی بدۆزنهوه و بكهریان
سوژەیەکی گشتی كهئهم ڕێسایانه بهڕێوه بهرێت دیاری بكرێت ئیتر ب ه
پشت بهستن بهو لۆژیكانهوه كه دبێته پاڵپشتێكی فیكری بۆ ئهم ڕهوت ه
ێ
ئهوا دهتوانرێ ههركهسێكی ئهم واڵته یان بكوژرێ یان لهیارییهكه دهربكر 
وهك ئهوهی بهكۆكردنهوهی ئیمزا دهتوانرێ دیاری بكرێ كه ئایا بوونی ئیم ه
پێویسته یاخود نا؟    
              
 ئهی كێشه لهكوێدایه؟موراد فهرهاد پور نوسهرو ڕوناكبیری ئێرانی لهوتوێژێكدا دهڵێ:
كێ دهڵێ تهنیا كرێكارهكان زوڵمیان لێكراوه لهوانهیه ههر ئهم كرێكاران ه
ههزاران زوڵمیان له ڕهش پێستهكان یان ژنان كردبێت زۆربهی بزوتنهوه
كۆمهاڵیهتییهكان كه ئهمڕۆ ه��اوار دهك��هن بۆ ئهوهیه وا ئێمهش لهناو
سیستمهكهدا جێ بكهنهوه مهجالمان پێ بدهن لهخۆشی سودهكانی سیستمدا
بهشێكمان ههبێ بۆیه كێشه لهبنهڕهتدا ئهوه نی یه كهبهرهو داد پهروهرییهكی
گشتی كۆمهاڵیهتی ههنگاو بنێین بهڵكو بهرهو ئاقارێكه كه ههموومان بتوانین
لهم نابهرامبهرییه بهشمان ههبێ و قازانجی لێ بكهین یان بهالیهنی كهمهو ه
ئهو نابەرابەریانەی نێو سیستهم بۆ ئێمهش وابێ كه ئازارێكی كهمترمان
پێ بگهیهنێ بهشێوهیهكی تر ئهمڕۆ خهڵكی چاك دهزانن كه دادپهروهری و
700

بهرابهری له بنهڕهتدا چهمكێكی دەرهەستییە و له واقیعدا ههڵگری جۆرێك
له نابهرانبهری یه بۆیه لهئهنجامدا پشگیری كردن لهم چهمكه یان تهنانهت
ڕوودان و هاتنهدی ئهم چهمكه لهچوار چێوهی سیستهمێكی كۆمهاڵیهتی –
ئابووری دا نه تهنیا چارهسهر نابێ بهڵكو لهوانهیه ببێته هۆی قوڵ تر بوونی
برینی ئهم دۆخه ههموو ئهم ڕوداوانه وامان پێ دهڵێن.
كه چهمكی بهرابهری ،به شێوهیهك لهناخی چهمكی ئاڵ و گۆڕهوه ههڵقواڵو ه
و تائهو ڕادهی��هش كهلهدڵی ئاڵ و گۆڕهوه دهردهك��هوێ بههیچ شێوهیهك
سهنگهرێك و یان وێسگهیهك بۆ ڕهخنه گرتن لهژیان و كۆمهڵگایهكی پاڵ
بهستراو بهناڵ و گۆرهوه بهری ناهێنێ بهڵكو بهردهوام ههر ههمان میتۆد ل ه
ڕووبهرێكی دهرههستردا دوویان دهكاتهوه ئهمهش ههر ههمان ڕهخنهیه كه بۆ
دریار له ماركسیزمی دهگرێ كه خودی مارکسیزم گشت پرۆسەی بەهەمهێنانی
سەرمایەداری لەخۆیدا دووپات دەکاتەوە بۆیە هەوڵدان ویستی بەرابەریی
نەتەنیا کێشەی لەگەڵ سەرمایەداریدا نەبووە ،بهڵكو خۆی بهشێكه لهڕهوتی
گۆڕانكارییهكانی سیستهمی ئاڵ و گۆڕ ئیتر ئهوهی كهوا لهمێژووهوه فێر
ئهبین ئهوهیه واههر جۆره سیاسهتێك كه بیهوێ لهسهر چهمكی دادپهروهری
و بهرابهری دابمهزرێ ،ئهوا جگه بهئاقاری سیستهمی دهسهاڵتدا بهرهو هیچ
ڕێگایهكی تر ناچێت  .
                                               
(پاشهكی)                                                            :
لهپێشهكی چاپی دووهمی (دیالیكتیكی ڕۆشتگهری) دا هاتووه كهدهسهاڵت
و توندوتیژی دهتوانن تهنانهت پاش هیتلهرو لهودیو شهڕو دیكتاتۆریشهو ه
درێژهیان ههبێ بهاڵم ڕهخنهی هزری و شهڕی كرداری لهگهڵیدا لهههر دۆخێكدا
بێت ئهوا هیچ پێوهرو بنهمایهكی نی یه بێجگه ئومێد و چاوهڕوانی كهله دڵی
مێژوو یا له هاو دڵی لهگهڵ ئهو مێژووهدا سهرچاوه دهگرێ تهنانهت ناكۆكیی ه
دهروونیهكانی عهقڵیش دهبێ لهنێو دڵی ئهو ڕاستییه مێژوویهدا چارهسهر
بكرێ تا پاشان بتوانرێ بیردۆزیهكی دوور له ناكۆكی دهربارهی عهقاڵنیهت
بدۆزینهوه.
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سهچاوهكان                                                         :
    -1ئسالوی ژیژهك –تونی مایرز-وهگێڕانی بۆ فارسی (احسان نوروزی )
 -2فهلسهفهی سیاسی-ئادام سویفت-وهرگێڕانی بۆ فارسی (پویا موحد)
 -3بادهای غربی-مراد فرهاد پور
 -4تفكر اچگراری – امیر مهمرگان
 -5پاریس –تهران دیالوگ مراد فرهاد پور و مازیار اسالمی
 -6گوڤاری نهریكار – سهبارهت به ژاك الكان – پیتیز باری
 -7فصلنامه ارغنون -ژماره 12-11
 -8تارخ فلسفه – ویل دورانت .وهرگێڕانی بۆ فارسی عباس دریاب
 -9قدرت ،زبان ،زندگی ڕوز مره – احمد خالقی
 -10فلسفه سیاسی -جین همپتین – وهرگێڕانی بۆ فارسی خشایار دیهمی
 -11گۆڤاری ڕخداد -قانون و خشونت –پێشهكی – مراد فرهاد پور
 -12گوڤاری ڕخداد -قانون و خشونت  :قدرت حاكم وحیات برهنه -جورجو
اگامین –وهرگێڕانی بۆ فارسی مراد فرهاد پور امید مهرگان.
 -13خشونت سیاسی -ناصر فكوهی.
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دیدار لهگهڵ سهردار عزیز
دكتۆرا له دهوڵهتدا_ ئایرلهندا
ههرێم عوسمان
كۆنسێپت :تێزی دكتۆراكەتان لەسەر «دەوڵەت لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست» ،سەبارەت بە هەڵبژاردنی ناونیشانی تێزەكە،
هەستناكەیت مانایەكی گشتگیری هەبێت؟ لە الیەكی دیەوە گەر
بكرێت باسی دەوڵەت بكەن لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست سەرەتا لە
كوێوە دەستپێدەكات؟
سەردار عەزیز :من كە بیرم كردەوە لە تێزی دكتۆراكەم «دەوڵەت
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست» كێشەم ئەوەبوو كە ئەڵێم ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست مەبەستم كوێیە؟ كێشەش هەیە لەسەر ئەم ناو نانەو
كێ ئەم ناوەی ناوەو بۆچی ئەم ناوەی ناوە؟ كوێ دەگرێتەوە؟
جوگرافیای كوێیە؟.
ناوی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە ئەفسەرێكی ئەمەریكییەوە
هاتووە .گەر خوێندنەوەی تری بۆ بكەین ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
بۆ كێ؟ ئەگەر لە ڕۆژئاواوە بێیت ئەمە ناوەڕاستەو ئەچیت بۆ
ڕۆژه��ەاڵت .كەواتە جۆرێك لە دەسەاڵتیش بوونی هەیە ،ئەو
كەسەی كە ناوی ناوە ئێرەی لەڕووی شوێنەوە جیاكردۆتەوە.
ئەو جوگرافیایە دەریدەخات كە چەقێك هەیە ئێرە ناوەڕاست و
پاشان كۆتاییەكیش هەیە ،بۆیە زۆر ئاڵۆزبوو ناونانی تێزەكەم.
لەالیەكی ترەوە ئەوەی پێی دەڵێن ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەشێ لە
مەغریبەوە بیگرێتەوە تا پاكستان .هاوكات لەم فراوانییەدا هەر
یەكێك لە واڵتانی ڕۆژهەاڵت پڕیەتی لە جیاوازی و لێكنەچوون،
هەموو دەوڵەتەكان پڕیەتی لە پێشێلكردنی مافی مرۆڤ و
دیكتاتۆریەت ،بەاڵم سیستمی سیاسی زۆر جیاواز بوونی هەیە.
703

بەاڵم دەشێ سوود لەم چەمكە وەربگیرێت «ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی عەرەبی»
كە جیا دەكرێتەوە لە باكووری ئەفریقاو واڵتانی كەنداوی فارس و یەمەن
و سوریاو میسرو عێراق و ...چەمكێكی فەڕەنسی هەیە «لیڤانت» بەمانا
فەڕەنسییەكەی بە مانای شام دێت ،ئەمەش بەكاردێت هاوكات ئەمە كراوە
بە چەمكێكی تر كە قسەی لەسەر دەكرێت «لیڤانتیزم» كە واتای كەسێك
كە كەلتووری خۆی لەدەستداوەو كەلتوورێكی زۆر ڕووكەشی ئەوروپای
بەدەستهێناوە ،بەواتا لە هەردوو كەلتوورەكە بووەو لەجۆرێك لە ڕووكەش
دەژی ،زۆر لەڕووكەشدا دەژی و رەگی نەماوەو بەهای نەماوە .بەاڵم ئەگەر
قسە لەسەر دەوڵەت بكەین لەم ناوچەیە ،ئەوا پێویستە باسی خاڵی سەرەتا
بكەین ،كە بۆ من خاڵی سەرەتا لە محەمەد عەلییەوە بوو .محمەد عەلی ئەو
خاڵی وەرچەرخانەیە كە ئەمجۆرە دەوڵەتەی ئێستا هەمانە سەرچاوەكەی
دەگەڕێتەوە بۆ ئ��ەو .ئەو كەویستوویەتی سیستمی مۆدێرنی ئەوروپی
بەكاربهێنێت بۆ ئەوەی كۆمەڵگایەكی ڕۆژهەاڵتی ڕێكخاتەوە جارێكی دیو
خۆی ببێت بە ئیمپراتۆر یان فەرمانڕوای .لەالیەكی دیەوە كاركردن بۆ ئەو
كەلتوورەی كە بە لەناوبردنی ئۆپۆزسیۆن ،ئەوەی كە نەیاری بووە میوانداری
دەكات بۆ كۆشكەكەی پاشان هەموویان دەكوژێت ،پاشان بەكارهێنانی هێز
(وەك دەڵێن زۆر سەرسامی ناپلیۆن بووە) .كە ئەمە درێژە هەیە ،سەدام
حسێن زۆر سەرسامی ستالین بووە ..ئەمەش بوونی خەونێكە بۆ ئەوەی
چۆن سەركردەیەك بیت ،چۆن دەوڵەتێك بنیاد نێیت ،كە هەموو ئەمانە
لەئارەزووی شەخسییەوە سەرچاوە دەگرن .كە جۆرێك لە سیستم دروست
دەكات بۆ ئەوەی لەخزمەتی خۆیدا بێت .بۆ من ئەمە سەرەتایەك بوو بۆ
دروستبوونی ئەمجۆرە لەسیستمی سیاسی كە لەدەوڵەتدا خۆی دەبینێتەوە
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست.
كۆنسێپت :ئێوە مەبەستتان لە نوێكردنەوەیە لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
مەسەلەی كۆلۆنیالیزم و نوێكردنەوەی سیاسی و دروستبوونی دەزگای
دەوڵەت .پرسیارەكە ئەوەیە ڕۆڵی دەوڵەت چییە لە نوێكردنەوەی كۆمەڵگادا؟
سەردار عەزیز :پرسیارەكەی من كردم ئەوەبوو ،بۆچی مۆدێرنەی ڕۆژئاوایی لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست نەیتوانیوە كۆمەڵگایەكی مۆدێرن بەرهەمبهێنێت؟ بۆچی
كۆمەڵگاكانی ڕۆژهەاڵت نەبوونەتە كۆمەڵگایەكی مۆدێرن كە بەوشێوەیەی لە
خۆرئاوا هەیە ،سەرباری ئامادەبوونی مۆدێرنە زیاتر لە دوو سەدە؟ وەاڵمی
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من ئەوەیە ،كە لەم ناوچەیەدا جۆرێك لە دەوڵەت دروستبووە كە ڕێگرە لە
وەدیهێنانی ئەو مۆدێرنەیە .پرسیار لەسەر ئەوەی كە ئەو مۆدێرنەیە چۆن
هاتووە؟ بەچ شێوازێك هاتووە؟ كاریگەری لەسەر كێ هەبووە؟ هەموو شایەنی
گرنگیدانن ،بەواتا كەناڵەكانی گەیاندنی مۆدێرنە شایەنی لەسەر وەستانە .بۆ
نمونە هێرشی ناپلیۆن یەكێكە لە هەرە دیارترینی شێوازی هاتنی مۆدێرنە بۆ
ئەم ناوچەیە .پرۆتستانتەكان لە لوبنان و سوریا مۆدێرنەیان هێناوە بۆ ئەم
ناوچەیەو قوتابخانەیان كردۆتەوەو كەلتووری عەرەبییان زیندووكردۆتەوە.
بۆ نمونە زانكۆی ئەمەریكی لە بەیروت سەرەتا مژدەبەخشە .پاشان ڕێژەی
كۆلۆنیالیزمی ڕاستەوخۆ «ئینگلیز» دەیویست لەسەر شێوازی خۆی دەوڵەت
دروستبكات لە عێراق .بەاڵم ئەوەی جێگای سەرنجە بۆم شێوازێك لەدەوڵەت
هاتووە كە ڕێگرە لەوەی مۆدێرنە بێتە ئاراوە ،چونكە لە خزمەتی ئەودەوڵەت
و نوخبە سیاسییەدا نییە .ئەگەر مۆدێرنە بێت ئەبێت مافی مرۆڤ ڕێزی
بگیرێت و هاواڵتی دروستبێت و پانتایی گشتی هەبێت و كۆمەڵگا هەبێت
بەو مانایەی دان بەجیاوازییەكاندا بنێت .دەسەاڵتەكان جیابكرێتەوە ..ئەمانە
ڕێگەیان پێنەدراوە چونكە لە خزمەتی نوخبەی سیاسیدا نەبووە ،ئیدی ئەمە
وایكردووە مۆدێرنە ببێتە ئامرازێك.
بەاڵم كاتێك ئێمە مۆدێرنە دەهێنین بۆ ناو كەلتوورێك ،كە خۆی كەلەپوورە یان
ترادسیۆنە ،ئەو ترادسیۆنە دەستكاری دەكرێت و گۆڕانی بەسەردا دێت .بەاڵم
ڕێگری لەم هاتنە وایكردووە ئەمەی لێرە هەمانبێت جۆرێك بێت لە شكست.
شكست لەوەی بگەینە مۆدێرنە ،شكست لەوەی لە ترادسیۆندا ڕیفۆرم بكەین.
كەواتە دۆخێكی ناوەند دروستدەبێت ،نە كەلەپوور چاكسازیی تیاكراوە،
نەمۆدێرنەش هاتۆتە ئاراوە ،دۆخێك لە تێكەڵی دروستبووە ،لێرەوە ئەو
چەمكەی من دامهێناوە«   ».failed modern state.....شكستەكە
مانای ئەوەیە نەتوانیمانە پچڕان لەگەڵ كەلەپور دروستبكەین نە توانیویشمانە
بگەینە مۆدێرنە ،ئەم دۆخە شكستەش وایكردووە ترادسیۆن و مۆدێرنەش ببن
بە ئامڕاز بۆ نوخبەی سیاسی .ئیدی بیرۆكراتیەت ئامڕازە ،سوپا ئامڕازە،
تەكنەلۆژیا ئامڕازە ،لەڕووی ترادسیۆنیشەوە مزگەوت ئامڕازە ،خیتابی دینی،
تیرەو خێڵ...ئامڕازە .هەموو ئامانە ڕۆڵی ئامڕازو دەسكەال دەبینن ،چونكە
لە قۆناغێكی شكستخواردوودان بەوەی كە مۆدێرنە كاری تێكردون ،بەاڵم
پچڕانی لەگەڵدا دروستنەكردن و مۆدێرنەش جێی پێ نەكردونەتەوە.
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كۆنسێپت :ئێوە بۆ خۆتان بڕواتان وایە مۆدێرنە دیاردەیەكی خۆرئاوایی بێت؟
یان دیاردەیەكی گەردوونییەو ئەشێ بۆ ئەپاڵیكردنی بۆ كۆمەڵگای دی؟
سەردار عەزیز :ئەنتۆنی نێگرێ و تۆنی هانردێت ،كتێبێكیان هەیە بەناوی(..
  ).empireلەو كتێبەدا باس لەوە دەكەن كە دوو مۆدێرنە هەبووە لە مێژووی
ئەوروپا ،مۆدێرنەیەك كە مرۆڤ وەك بوونەوەر سەیردەكات ،كە پێویستە
ئازاد بێت ،خاوەنی دەسەاڵتبێت ،لە كۆمەڵگایەكی مرۆڤانەدا بژی ،..ئەمان
وا ناو لەم مۆدێرنەیە دادەنێن بە مۆدێرنەیەكی شۆڕشگێرانەیە .لەبەرامبەر
ئەمەدا ،مۆدێرنەیەكی دی هەیە ،ئەیەوێ ئەم مۆدێرنەیە هاوسەنگ بكات،
یان وەاڵمی ئەم مۆدێرنەیە بداتەوە ،كە پێی دەڵێن مۆدێرنەی دژە شۆڕش
یان مۆدێرنەی سەرمایەدار ،ئەوان بڕوایانوایە ئەو مۆدێرنەیەی سەركەوت
مۆدێرنەی سەرمایەداری بوو ،كە مۆدێرنەی سەرمایەداری سەركەوت پێویستی
كۆڵۆنیالیزمە ،پێویستی بۆ كۆیلەیە ،پێویستی بە ئیستیعمارەو پێویستی
بەوەیە بچێتە دەرەوە ،پێویستی بە كەرەستەی خاوە ..پێویستی بەدامەزراندنی
سیستمێكە كە چەق و پەراوێزو من و منی بااڵو منی بە ئاگا ..هەیە .ئەتوانین
مۆدێرنە واسەیر بكەین كە ئەم گوتارە هێشتا هەر ماوە ،چەپ و ڕاست هەر
هەیە ،چەپ گوتارێكی گشتگیرە بەاڵم ڕاست گوتارێكی سنووردارەو تایبەت
بە ڕۆژئاوا .لەبەرئەوە مۆدێرنەیەك هەیە خەون بەوەوە دەبینێت كەسنووری
نەبێت و جیهانی بێت ،مۆدێرنەیەكیش هەیە تایبەتە بە كەلتوورێك ،یان
شێوازێك .بەبڕوای من زۆربەشی مۆدێرنە بەشێكە لە سروشتی كۆمەڵگاكان،
بۆ نمونە خۆنوێكردنەوە ،زانست ،پچڕان ..ئەمەش وایكردووە هەندێ بەشی
مۆدێرنە كەڵچەری بێت ،هەندێكی گشتی بێت ،بۆ نمونە گەشەی عەقڵ
پەیوەندی نییە بە كەلتوورەكانەوە ،دەشێ لە هەموو كەلتوورێكدا ڕووبدات،
بەخۆداچوونەوە ،ڕیفۆرم لە ئاین یان كەلتوور ..دەشێ لە هەموو شوێنێك
ڕووبدات .لەبەرئەوە بەشێكی زۆری مۆدێرنە جیهانییە هاوكات بەشێكی زۆری
ئەو بەرهەمانەی مۆدێرنە بەرهەمی هێناوە تایبەتە بە كەلتوورێك .بۆ نمونە
پرۆستانتیزم ،تایبەت بە كەلتووری ڕۆژئاوا ،كاتێك كاتۆلیك چاكسازیی تیا
دەكرێت ،پرۆستانتیزم بەرهەمدەهێنێت ،كە پرۆستانتیزم بەشێكی تایبەت لە
ڕۆژئاوا ،كە ئەمەش دەبێتە بنەما بۆ ئەو دەوڵەتەی هەمانە .لەبەرئەوە ئاسان
نییە بڕیار بدەی ئایا مۆدێرنە تایبەتە بەكەلتوورێك یان چەندێكی تایبەتە
بەكەلتوورێك و چەندێكی تایبەتە بۆ مرۆڤ.
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كۆنسێپت :ئەگەر گریمان دەوڵ��ەت مۆدێلێكی ت��ازە بێت لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا لە عێراق و واڵتانی دەوروب��ەردا كە بەرهەمی كۆڵۆنیالیزمن،
بەاڵم دەوڵەت ڕۆڵێكی گرنگی بینیوە لە نوێكردنەوەی كۆمەڵگایە ،لەكەرتە
كۆمەاڵیەتییەكاندا ،لە كەلتوورداو لەسیاسەتدا ،چونكە ئەم مۆدێلە نوێیە
لەگەڵ خۆیدا سروشتی كۆمەڵگاشی گۆڕیوە ،بەاڵم گرفتەكە لەچیدایە ،كە
بەشێكی زۆر لەو كەلتوورە كالسیكییە جارێكی دی دەگەڕێتەوە بۆ ناو چەقی
دەوڵەت خۆی؟ قابیلە دوای ئەوەی الواز دەبێت لەمێژووی سیاسیدا بەاڵم
جارێكی دی لەڕووی رەمزییەوە دەگەڕێتەوە ناو چەقی دەوڵەت؟
سەردار عەزیز :كاتێك كۆڵۆنیالیزم هات بۆ ئەم ناوچەیە جۆرێك لە دەوڵەتی
دروستكرد ،كە سنووردار بوو ،تایبەت بوو بە دوو نوخبە نوخبەیەكی دەرەكی و
نووخبەیەكی ناوەكی ،كاتێك ئەو نوخبە دەرەكییە ڕۆشتن ،نوخبە ناوەكییەكە
مایەوە ،بەبڕوای زۆرێك لە شارەزایان ،بەتایبەت لەو سەردەمەدا كە تیۆرەی
مۆدێرنەیزەیشن باوبوو ،تەنیا ئەو كەسانە دەتوانن دەوڵەت بەڕێوەبەرن كە
مۆدێرنبوون ،یان شارەزابوون لە مۆدێرن و عەقڵ و بیرۆكراسیەت و زمان،
لەبەرئەوە لەئەنجامدا ئەوان خۆشیان ویستیان ئەوە بكەن ئەوەبوو نوخبەیەك
دروستبوو ،بۆیە دەوڵەت بوو بەشتێكی نوخبەویی و وەهاش مایەوە ،ئیدی
ئەم نوخبەیە دەیویست بمێنێتەوەو داكۆكی لە دەسەاڵتی خۆیكردو پێگەی
خۆی پاراست بەهەر هۆكارێك بێت ،تیرە شێوازێكی شوناسە كە داخراوە،
بۆنمونە لەسوریا حكومەتێك هەیە كە عەلەویە ،واتە عەلەویەتی بوونی
دەسەاڵت ،دەسەاڵتی بااڵ دادەخات لەناوەندێكدا ،واتە رەوایەتی دەبەخشێت
بە كۆمەڵێك كەس ،جیای دەكاتەوە لە خەڵكی دی ،واتە شتێكی زانراوە
لەسوریا گەر عەلەوی بیت لە سوریا مافت زیاترەو پێگەت باشترە ..بۆیە كار
بۆ سنورداركردنی دەسەاڵتی دەوڵەت كراوە لەپێناو بەرژەوەندی دەستەبژێردا.
دەسەاڵت لێرە دەخرێتە بازنەیەكی داخراوەوە ،چەند جۆرێك لەشەرعیەتی
ڕۆژهەاڵتی دراوەتێ ،لەبەرئەوەی ئەم سەر بەوتیرەیە ،ئەم تیرەیەش تیرە
سەر بەدەسەاڵتە لەبەرئەوە ئەم تیرەیە پشكی شێری بەردەكەوێت لە هەموو
سوودەكاندا .گەڕانەوەی كەلتوور بۆ ئەوەیە ئەو شوناسەی دەوڵەت بەخۆی
دەدات ،جۆرێك لەشەرعیەت وەرگرێت كەشەرعیەتی داخ��راوەو داب��ڕاوەو
نامێژووییە ،ئەوەنییە كە بەپێی گۆڕانە ئابووری و كەلتوورییەكان بگۆڕێت.
كاركردن بۆ هێشتنەوەی بنەماڵەوە وەك لە سعودیە یان هێشتنەوەی تیرەی
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خۆت بهێڵیتەوە ،كەواتە تۆ سنورێك دیاری دەكەیت بۆ ئەوەی كێ دەسەاڵتی
بااڵی هەیە ،شوناسێك دیاری دەكەیت ،خۆت جیادەكەیتەوە لەوانی دی،
شەرعیەت دەدەی بە خۆت بۆ هەمووشتێك ،بۆیە لەناخی ئەوانی دیدا شتێك
دەچێنرێت كە بڵێن ئێمە بۆمان نییە ئەوە بكەین چونكە لەوان نیم .بۆنمونە
لەسعودیە هەموو كەسێكی سعودی بۆی نییە خەونێكی وەك ئەوەی هەبێت
كە بڵێت من بۆم هەیە ڕۆژێك ببم بەمەلیكی سعودیە ،خەونبینین بۆ گەیشتن
بە دەسەاڵتێكی بااڵ بۆ هەموو كەسێك نەهاتووە گەر خەونیش ببینێت ناهێتە
دی چونكە سیستمێك هەیە ڕێگە بەمە ن��ادات ،چونكە ئەمانە شوناسی
دراوەتێ لەالیەن چەندین هێزەوە .بەخەڵك گوتراوە كەشێوازی دەسەاڵت
تایبەت بۆ هەموو كەسێك نییە ،بۆیە ترادسیۆن زۆر پێویستە بۆ مانەوەی
ئەو كەلتوورە مۆدێرنە شێواوەی كە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەیە.
كۆنسێپت :كەواتە لێرەدا فاكتەری كەلتووریی گرنگە؟
سەردار عەزیز :بەبڕوای من یەك فاكتەر نییە كە بڕیاردەر بێت .ڕاستە كەلتوور
ڕۆڵی گرنگ دەبینێت ،بەاڵم لەهەمانكاتدا ئابووری و پەیوەندی نێودەوڵەتی
و پێگەی هێزە جیهانییەكان و ئامادەبوونیان ڕۆڵی گرنگ دەبینن .تەنیا
یەك شت ڕۆڵی نییە .هەموو ئەمانە لە سیستمی دەوڵەتدا هەماهەنگ دەبن
و پێكەوە ڕۆڵ دەبینن ،یان بەجیا یان بەهاوسەنگی ڕۆڵیان هەیە ،هەریەك
لەو كایانە.
كۆنسێپت :ئێوە باستان لەو كایانە كرد كە ڕۆڵی گرنگ دەبینن لەسیتمی
دەوڵەتدا ،بەاڵم باسی زمانتان نەكرد ،بۆیە دەكرێت بپرسین زمان ڕۆڵی
چییە لە دەوڵەتی مۆدێرنەدا؟ بەو پێیەی بوونی زمانی ستاندارد یەكێكە
لەبنەماكانی دەوڵەت ،هاوكات زمانی ستاندارد ڕۆڵ دەبینێت لە دروستكردنی
كەلتوورێكی سەراپاگیردا بۆ دەوڵەت ،دەكرێت بەگشتی لەسەر ڕۆڵی زمان
بدوێن لە بنیانانی دەوڵەتدا؟ یان نمونەی كورد كە چەندین زارۆچكەی هەیەو
زمانێكی ستانداردی نییە ،ئەمە گرفت نییە؟
سەردار عەزیز :زمانی ستاندار یەكێكە لەو پێویستیانەی كە لەگەڵ دەوڵەتی
مۆدێرندا هاتووە ،واتە دەوڵەتی مۆدێرن سنورێكی دیاریكراوو ناوەندێكی
دیاریكراوی هەیەو دەیەوێت بەهەموو خەڵكەكانی بگات ،كاتێك تۆ ئەتەوێت
بە هەموو هاونیشتمانیان بگەیت ئەوا پێویستە زمانێكی هاوبەش بدۆزیتەوە
كە هەموو خەڵكەكان هاوبەشبن تیایداو لێكتری بگەن .بۆ نمونە دەتوانین
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دۆخی خۆمان (باشووری كوردستان) وابخوێنینەوە نەبوونی زمانی ستاندارد
واتای نەبوونی دەسەاڵتێكی یەگرتوو .واتە نەبوونی یەك س��ەروەر .واتە
بوونی زمانی سۆرانی لێرە واتای بوونی سەروەرێك لێرە بەاڵم بوونی زاری
كرمانجی واتای بوونی سەروەرێكی دی .واتە سنووری دیاریكراو هەیە بۆ
س��ەروەری ،لەكاتێكدا یەكێك لە خاسیەتەكانی دەوڵەتی مۆدێرن بوونی
یەك سەروەرە ،گەر بگەڕێینەوە بۆ پێناسەكەی ماكس ڤیبەر قۆرغكردنی
توندوتیژی لەدەستی سەروەردا .كەواتە كاتێك یەك سەروەر هەیە ئەیەوێت
سەرتاپا دەسەاڵت بگرێت بەسەر دەوڵەتدا ،كە ئەبێ شێوازێك هەبێ كە
هەموو ئەندامانی دەوڵەت بتوانن ،لەگوتارو داواو و خیتابەكانی سەروەر
بگەن و پێیان بگات ،هەتا ئەوانیش بەشیان هەبێت لەو دەوڵەتەدا ،بۆ نمونە
ئەگەر لەكوردستان حكومەتێكی بەشێواز مۆدێرن دروستبوو ئەوا بەناچاری
زمانی ستاندارد بەرهەمدێت ،چونكە تۆ پێویستت بەوەیە كاتێك دەڵێت ئەمە
زمانی ئەم دەوڵەتەیە ئەبێ دهۆكییەك و سۆرانییەك وەك یەك لێت تێبگەن.
بەنمونە كاتێك بەیانێك دەردەكەیت .كەواتە زمانی ستاندارد یەكێك لەو
پاشهاتانەی دەوڵەتی مۆدێرن لەگەڵ خۆیدا هێناونی.
كۆنسێپت :دەوڵەتی مۆدێرنە وەك باسی دەكەن پێویستی بەیەكبوونە،
پرسیارەكە ئەوەیە لەم یەكبوونەدا تاچەند دڵنیایی هەیە بۆ نەكوشتنی
جیاوازی؟ بەواتا ئەم یەكبوونی زمان و كەلتوور ..هۆكارێك نییە بۆ ئەوەی
جیاوازی لەناوبەرێت؟
سەردار عەزیز :وەاڵمی ئەم پرسیارە ناچارمان دەكات بێین بۆ پۆستمۆدێرنە.
ئەگەر لەدیدی پۆستمۆدێرنەوە سەیری دەوڵەت بكەین ،دەوڵەت شتێكی
چەوسێنەرە ،بكوژی جیاوازییەكانە ،بۆ نمونە دەوڵەتێكی وەك فەڕەنسا،
دەوڵەتێكە كە زۆر چەقێكی تایبەتی ه��ەب��ووە ،ئەڵێن هەموو هێڵە
شەمەندەفەرەكان ئەڕۆن بۆ پاریس لەوێوە زمان زاڵبووە بەسەر ئەوانیتردا،
دیالێكتی(پاریسی) بووە بەزمانی فەڕەنسی زمانەكانی دی هەر لەناوچوون.
ئەمە بەشێكبووە لە تراژیدیای مۆدێرنە ،كە لە پۆستمۆدێرنە دانی پێدانراوە.
لەپۆستمۆدێرنەدا دەبێ پەراوێزەكان بدوێن ،جیاوازییەكان دەبێت دانیی
پیادابنرێت و دەبێت دیالۆگ هەبێت لەنێوان جیاوازەكاندا ،ئەگەر جۆرج
ئاگامبین وەربگرین دەوڵ��ەت الی ئەو وات��ای سیستمێكی سەركوتكەر،
سیستمێكە مرۆڤ ڕووتدەكاتەوەو سەرلەنوێ بەرهەمی دەهێنێتەوە .بۆیە ئەگەر
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لەڕووی مۆدێرنە خۆیەوە سەیری دەوڵەت بكەین ئەوا دەوڵەت كۆمەڵگایەك
دروستدەكات لەناو سنوورێكی دیاریكراودا كە یەك كەلتوورویەك زمان و
یەك بەەاو یەك سیاسەتی هەبێت ،بەاڵم لە پۆستمۆدێرنە ئەمانە هەمووی
رەخنەدەگرێت و وادەردەكەوێت كە ئەمانە هەمووی شمولیەتە ،بۆنمونە الی
گامبین ئەوپەڕی مۆدێرنە (باشترین دەوڵەتی مۆدێرنە) كامپە ،كە ئەوپەڕی
شێوازی سەركوتكردنەو چەوساندنەوەو كوشتنە ،ئەمە بە ئەوپەری گەشەی
شێوازی دەوڵەتی مۆدێرن دادەنێت.
كۆنسێپت :باشە گریمان فاشیزم ،نازیزم ،كەمپ ،هەموو ئەم شتانە بەرهەمی
مۆدێرن بن ،كەواتە ئەبێت كۆدەنگیەك لەسەر چەمكی مۆدێرنەتی خۆی
دروستبكەین ،ئایا مۆدێرنەتی خۆی چییە؟ ئایا دەتوانین بڵێن گەشەسەندنی
مۆدێرنە بەرەو فاشیزم دەچێت یان ئەمە تەنیا جۆرێكە لەخوێندنەوە؟
س��ەردار عەزیز :الی فۆكۆ تەنانەت لیبرالیزم ،ئەوەی كە حوكم دەكات،
بەشێوەی پاسیڤ ،هەمانشێوازە لەگەڵ فاشیزمدا ،چونكە هەموو ژیانی تۆ
دەكات بە سیاسەت ،فۆكۆ لەكتێبی مێژوی سێكسواڵێتی ،لەبەشی یەكەمدا،
لەزەمانی ئەرستۆدا سیاسەت شتێك بوو مرۆڤ ئارەزووی هەبوایە دەیكرد،
بەاڵم لەسەردەمی ئێستادا ،بەهەر شێوەیەك بژیت لەنێو كایەی سیاسەتدایت،
بەشێكی دانەبڕوای لەو سیاسەتە ،واتە مرۆڤ ئازادی نییە لەدەرەوەی سیاسەت
لەسەردەمی مۆدێرنەدا ،لە لیبرالیزمدا ،فۆكۆ وایدەخوێنێتەوە كە مرۆڤ چۆن
حوكم دەكرێت و بەشێوەیەك ژیانی لێدەسەنێتەوە ،ژیانی مرۆڤ دەبێت
سیاسیانە بێت ،ژیانی مرۆڤ كۆنتڕڵدەكرێت و ڕێكدەخرێت .تەواوی مۆدێرنە
بە رەشبینیەوە دەیبینن ،بەاڵم گەر دیدی هابرماس وەربگرین ،ئەو دەڵێت
مۆدێرنە بواری خۆنوێكردنەوەی هەیە ،بواری تێدا هەیە چونكە سیستمێكی
كراوەیە ،هەرگیز بەكۆتایی ناگات ،چونكە توانای رەخنەگرتنی خۆی هەیە.
ئیدی گرنگ ئەوەیە چۆن لێی دەڕوانیت بۆیە ناتوانین شوناسێكی بدەینێ،
چونكە هێندەی شت تیایە ،بۆ نمونە سۆڤیەتمان هەیە ،نازیەتی ئەڵمانی
و فاشیەتی ئیتالیمان هەیە ،كۆلۆنیالیزمان هەیە ،ماركس مان هەیەو جۆن
لۆكمان هەیە ،بەاڵم ئەوەی من دەیبینم مۆدێرنە پچڕانێكە لەگەڵ كەلتووری
سەدەكانی ناوەڕاستدا .بۆ ئەوەی زانست و عەقڵ و مرۆڤ بااڵدەستبن،
ئەمەش ناكاتە ئەوەی كە ئاین نەماوە ،بۆ نمونە ،بە سەنتەر وەرگرتنی
مرۆڤ جۆرێكە لە ئاینگەرایی ،چونكە گەر دیكارتیانە بیركەیتەوە بڵێت «من
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بیر دەكەمەوە كەوایە هەم» ئەمە ئەوپەڕی متمانەكردنە بە عەقڵ ،واتە تۆ
گومانت لە عەقڵت نییە ،واتە كە بیرتكردەوە ئیدی شتەكان دەهێنیتە بوون،
واتە جۆرێك لەخوایەتی بەخۆت دەبەخشی ،هەرچەند ئەم پچڕانە لەگەڵ
ئایندایە بەاڵم شێوازێكی دی وەردەگرێت پەیوەندییە ئاینییەكە .لەبەرئەوە
گەر بڵێین مۆدێرنە شوناسی هەیە ،ئەوا خۆمان بۆی دادەنێین ،چونكە
شوناسی زۆری هەیەو دیاریكراو نییە.
كۆنسێپت :كەواتە ئەگەر مۆدێرنە دابڕان بێت لەتەك سەدەكانی ناوەندا،
ئەتوانین بڵێین ئەو دابڕانە دابڕنێكی گڵۆبالە؟ یان ئەو دابڕانە لە زەمینەیەكی
جوگرافی دیاریكراودایە؟ ئێمە دەتوانین قسە لەسەر دابڕانێكی واتای (فیكری)
بكەین ،بەنمونە لەجیهانی عەرەبی ئیسالمیدا؟
سەردار عەزیز :نا چونكە دووبارەكردنەوەی ئەزموونێك كە لەشوێنێكدا ڕوویدا
لەجێگەیەكی دی (ژینگەیەكی دی) مەحاڵە .پرسین لەوەی كە ئایا عەقڵ
چییە؟ ئایا لەنێو كەلتوورەكەدا دەمێنێتەوە؟ یان لێی دائەبڕێت؟ ئایا چ جۆرە
سەروەریەك وەردەگرێت؟ ئەمە ئەمانباتەوە سەرئەزموونی توركیا ،بۆئەوەی
توركیا لە كەلتووری ئیسالمی دابڕێت   (وەك نمونەیەك) پێویستی بەوەیە
خۆی بخاتە نێو باوەشی كەلتووری ڕۆژئاواییەوە بۆ ئەوەی ڕەوایەتی بدات بە
عەقڵ و بیركردنەوە ،بەاڵم لێرەدا ئەوە نییە كە مۆركی ئاین ونبێت كە عەقڵەكە
واخۆی دەربخات كە نوێیە تووشی قەیران دەبێت ،یەكێك لەو شتانەی كە
زۆر رەخنەكراوە لەالیەن فۆكۆوە عەقڵە ،بڕوابوونە بەو بااڵدەستیەی عەقڵ،
بڕوابوونە بەو هەژموونیەتیەی عەقڵ .بۆیە ئەگەر مۆدێرنە بڕواسەندنەوەبوو
لەخواو بڕوا بەخشین بوو بە مرۆڤ ،پۆستمۆدێرنە دێت گومان دەخاتە
سەر هەموو ئەو توانایە ،هەموو شتەكان بەئەفسانە لێكدەداتەوە ،تەنانەت
زانسیش ،بۆیە گەر عەقڵ لەدیدی مۆدێرنەوە لێی بڕوانین زۆر سەنترالە بەاڵم
گەر عەقڵ لەدیدی پۆستمۆدێرنەوە لێی بڕوانرێت شتێكی ئەفسانەیە.
كۆنسێپت :ئەگەر ل��ەڕووی سیاسییەوە لە مۆدێرنەتە بڕوانین ،مەسەلەی
جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان یان كۆمەڵگای مۆدێرن و كۆمەڵگای مەدەنی
بەدەوڵەتەوە ،ئەو پانتایەی دەكەوێتە نێوان كۆمەڵگای مەدەنی و دەوڵەت
و دروستكردنی هاواڵتی و ئازادی خودی و ..هەموو ئەم دیاردانە دەكرێت
تاقیبكرێتەوە ،لەكۆمەڵگایەكدا كە كەلتوورەكەی ئیسالمی بێت؟ بەدیدی تۆ
ئیسالم خۆی لە جەوهەردا كێشەی لەگەڵ مۆدێرنە هەیە؟ ئاینیش دیاردەیەكی
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مێژووییە؟
سەردار عەزیز :منیش هاوڕاتم ،لێرەدا دوو دید هەیە ،یەكەمیان ،قوتابخانەیەك
هەیە پێی دەڵین مۆدێرنەیزەیشن(،تحدیپ) ئەمان بڕایان وایە ئەگەر هەندێك
كاربكەیت ،ئەگەر دەسەاڵتەكان جیابكەیتەوە ،یان گەر كۆمپانیا دابمەزرێنیت،
ئەگەر هەندێك هەنگاوبنێیت ئەوا تۆ بەرەو مۆدێرنە دەڕۆیت ،لەئەنجامدا
دەگەیتە مۆدێرنە .بەاڵم ئەم تیۆرە هەنووكە شكستی هێناوە ،ئەگەر بێین
ئەو شتانەی لەفەڕەنسا ڕوویدا لەسەدەی هەژدەوە تا سەدەی بیست ،ئەگەر
لەكۆمەڵگای كوردیدا ئەو هەنگاوانە بنێین و هەموو ئەو كارانە بكەین .شۆڕش
بكەین و دەوڵەت دروست بكەین ،سەرئەنجام گەرەنتی نییە كە ئێمە دەگەینە
هەمان دەوڵەت كە ئێستا لەفەڕەنسا هەیە ،بۆیە ئەوەی كە چی وەردەگریت؟
چۆن وەریدەگریت؟ چۆن دەیكەیتە بەشێك لە كەلتووری كۆمەڵگاكەت ،هەموو
ئەمانە پرۆسەی ئاڵۆزن ،واتە ئەبێت میتۆدەكە وەربگریت لەرۆژئاوا ،ئەبێت
بیسەپێنیت بەسەر كەلتووری خۆتدا بۆئەوەی بەرەو نوێبوونەوە بچیت ،بەاڵم
بەدیدی من قەیرانی گەورە لەوەدایە ،ئێمە دەرئەنجام وەردەگرین و ئەگەر
پیادەی بكەین ئەوا دەگەینە هەمان دەرئەنجام ،ئەم عەقڵە لەڕووی مێژوویشەوە
شكستی هێناوە ،بۆیە دێین عەلمانیەت دەكەوینە ئاین (لەبەرامبەر ئاینی
ئیسالمدا)و دەكەوینە شەڕ لەگەڵ ئاینداو لەئەنجامدا كە ئەزموونی توركیا
دەدۆڕێت ،بەبێئەوەی بێین كار لەسەر ئەوە بكەین كە ئاینی ئیسالم خۆی
هەوڵی تێگەیشتنێكی نوێ و كرانەوەی و پیاچوونەوەی بدەین.
كۆنسێپت :سەبارەت بەوەی میتۆدێك هەبێت و ئەو میتۆدە پراكتیك بكرێت
لە ژینگەیەكی جودادا( ،میتۆدەكە ڕۆژئاواییە ،بەاڵم لە ڕۆژهەاڵت پراكتیك
دەكرێت) ئەم كارە پێتوایە بەبێ كردەی موتوربەكردن كارێكی شیاوبێت؟ بەواتا
موتوربە وەك چەمكێك چەند ڕۆڵدەبینێت لە سەرخستنی ئەو نێواندژیەی
هەیە لەنێوان ژینگەی ڕۆژهەاڵتی و ڕۆژئاوایی؟
سەردار عەزیز :خۆی پێویستە ئەوەی دەیگوێزیتەوە بەباشی لەپاشخان و
سەرهەڵدانی تێگەیشتبیت كە لەئەوروپا سەریهەڵداوە بەنمونە ،پاشان چۆن
دەیگوێزیتەوەو چۆن دەیناسێنیت بە كەسێكی ڕۆژهەاڵتی ،دەتەوێت لەچ
بوارێكدا ئەم كارەبكەیت .بۆ نمونە لەبواری ئابووریدا چاكسازی بكەیت زۆرینە
لەگەڵتدا بێت لەكوردستان بەاڵم كەمینەیەك كە بەرژەوەندیان ڕاستەوخۆ
دەكەوێتە مەترسیەوەو دەشێ بەهێزبن لەگەڵتدا نین و دەشێ لەمپەرت بۆ
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دروستبكەن ،بەاڵم گەر چاكسازیی لەبواری ئایندا بكەیت دەشێ بەپێچەوانەوە
زۆرینە لەگەڵتدا نەبێت و لێت بتۆرێن ،واتە ئەوەیە كێشەی كرداری زۆر
دروستدەبێت .بۆیە تۆ دەتەوێت لەچ بوارێكدا چاكسازیی بكەیت؟ چۆن
دەیكەیت؟ چۆن چاكسازیی دەناسێینت؟ ناتوانیت بڵێیت نیچە ئەڵێت «خوا
مرد» ئیدی ئەمە لێرەش بكەیتە دروشم و بیڵێیتەوە ئەبێت بزانیت توانای
وەرگرتن لەو بوارەدا چەندە ،توانای بیركردنەوەو تێگەیشتن لەو بوارەدا
چەندە ،توانای موتوربەكردن لەوبوارەدا چەندە .موتوربەكردن واتە پێكەوە
گرێدانی دوو شتی جیاواز بۆ بەرهەمهێنانی شتێكی نوێ .كە ئەمە پرۆسەیەكە
زۆر قسەی لەسەر دەكرێت لەپۆست كۆلۆنیالیزمدا ،وات��ە دوو كەلتوور
(دوو شت) هەیە تێكەڵی دەكەیت بۆئەوەی شتی سێیەمت دەستكەوێت،
موتوربەكردنیش هەمان شتە ،تۆ ئەبێت رەگی هەردووال تەواو ئاگاداربیت و
باش هەردووال بناسیت و بزانیت چی بەرهەمدەهێنێت ،هاوكات ئەوە گرنگە
كێ بەم كارە هەڵدەستێت؟ بۆ چ ئامانجێك ئەم كارەدەكات؟ ئەیەوێ چ
دەستكەوتێكی دەستكەوێ؟ ئەو ئەكتەرانە كێن؟ ئەو كەسانەی پرۆسەكەیان
بەسەردا دەسەپێنرێن دەبێ تەواو بناسرێن .ئەمانە هەمووی بایەخی خۆی
هەیە ،لەبەرئەوە دەشێ شتێك زۆر بەقازنج و بەسوود بێت بەاڵم كاتێك
بەخراپ دەناسێنرێت ببێتە هۆی شكست.
كۆنسێپت :لەدوای ڕوخانی عێراقەوە مەسەلەی كەلتووری ئەمەریكانیزەیشن
زۆر تێبینی دەكرێت ل��ەم واڵت��ە ،مەسەلەی چارەسەركردنی ئابووری،
چارەسەركردنی كۆمەاڵیەتی هەمان لێكچوون بەدیناكرێت كە كاتی خۆی بۆ
چارەسەركردنی دەردە كۆمەاڵیەتییەكان لە ئەمەریكا گرتیانە بەر؟
سەردار عەزیز:خۆی یەك شت هەیە لە كەلتووری ئەمەریكا لەڕێگەی شتەوە
دێت كاردەكات نەك لەڕێگەی وشەوە ،كەلتووری ئەوروپی لەڕێگەی وشەوە
هات ،لەڕێگەی بیرەوە هات بەاڵم كەلتووری ئەمەریكی لەڕێگەی جلوبەرگ و
فیلمو وێنەو دەسەاڵت و تواناو ئەمانەوە هات ،خەڵكیش بەرەوپیری دەچێت
و پێشوازی لێدەكات و بەكاریدەهێنێت ،هەتا هەستبكات كە گۆڕانی بەسەردا
هاتووە ،لەبەرئەوە كەلتووری ئەمەریكی بەئاسانی پیادەدەكرێت ،چونكە
ڕووبەڕووبوونەوەی شتێكی عەقڵی نییە .شتەكە مادییەو زۆر كاریگەری
لەسەر بیركردنەوەو هەست و ڕۆحی ئینسان و تێگەیشتن و دنیابینی نییە
(یان بشێوەیەكی ڕاستەوخۆ كاریگەری نییە) ،بۆیە كەلتووری ئەمەریكی
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دەشێ چانسی زیاتر هەبێت بۆئەوەی تێكەڵبكرێت ،بۆئەمەش كار دەكرێت
ئەمەریكا خۆشی ئەمە ناشارێتەوە(جۆزیف نای)كتێبێكی هەیە (سۆفت
پاوەر) دەڵێت ئەگەر خەڵكێك ئاشنابكەیت بەكەلتوورەكەی خۆت ،ئاسانترە
تا ئەوەی مامەڵەیان بكەیت ،جا ئەمە بۆ خۆی پرۆسەیەكی ئابووریشە بۆ
نمونە كاتێك تۆ ئاشنا دەبیت بەشێوازی ژیانی ئەمەریكی كەواتە ئەوەی لە
ئەمەریكا بەرهەمدەهێنرێت تۆ دەبیتە بەرخۆر ،كە ئەمە چەندین رەهەندی
هەیە .بۆیە ئەمەریكانیزەیشن لەهەموو دنیا زیاتر سەركەوتوو بووە ،بەبەراورد
بە ئەوروپازەیشن.
كۆنسێپت :ئەوە كەلتووری ئەمەریكییە یان كەلتووری ئینگلیزی خۆیەتی؟
چونكە كۆلۆنیالیزمی ئینگلیزی هەر لەسەرەتاوە دەستكاری كەلتووری
نەكردووەس؟
سەردار عەزیز :ئەتوانین بڵێین ئەگەر كەلتووری ئەمەریكی بگەڕێنینەوە
رەگێكی قووڵی لە كەلتووری ئینگلیزیدا هەیە بەوەی ڕۆژێك لەرۆژان لەندەن
پایتەختی ئەمەریكا بووە ،زمانەكەیان هاوشێوەیەو كایگەریان زۆر هەبوو لەسەر
كەلتووری پرۆستانتی ئەمەریكی .ئەتوانین هاوشێوەیەكی زۆر بدۆزینەوە،
ئایا ئەمەریكا میراتگری كەلتووری بەریتانییە یان سەرجەمی ئەوروپایەو
بەشێوازی خۆی بەرهەمی دەهێنێتەوە ئەمانە شتی زۆر هەڵدەگرن.
كۆنسێپت :گریمان ئێمە لەدۆخێكداین ل��ەڕووی ئابوورییەوە بەجۆرێك
بەلیبرالیزمدا دەڕۆین .بۆ نمونە لە هەرێمی كوردستان و لەعێراقیش ئەگەر
فاشیزم یان تۆتالیتاریزم بەند بێت لەسەر ئابووری و تاك ئایدۆلۆجی و
سیستمی تاك حیزب و تاك سەركردە .تا چەند ئەرزشی ماوە جارێكی دی
دروستبوونی دیكتاتۆریەت لەكوردستاندا؟  
سەردار عەزیز :پێموایە بەو جۆرەو بەو دیدەی ئێوە گەڕانەوە بۆ دیكتاتۆریەت
(لەشێوەی سەدام حسێن) گرانبێت ،هەرچەندە خەونی تۆتالیتاریزمی هەیە
لەعێراقدا لەشێوازی ئاینی ،ئیدی چ توندڕەوی سونیە یان شیعەگەراییە،
ئەوە بڕواناكەم شتێكی شاراوە بێت .بەاڵم ئەو شێوازە ئابووریەی لێرە هەیە
جۆرێكە لەنیو لیبرالیزم بەشێوازێكی زۆر پەرش و باڵو .ئەگەر لەئەمەریكا
سەرمایەدار هەیە ئەوا لێرە دەسەاڵت ئەو سەرمایەدارەیە كە ئەیەوێ ئابووری
لەقاڵببدا .بەاڵم ئەمە ناكرێت تۆبێیت حكومەتێكی بچووك دروستبكەیت و
بازاڕ ئازادبكەیت و بازاڕكێشەكان چارەسەربكات و بازاڕ بڕیاردەربێت .ئەمە
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لەكۆمەڵگای ئێمەدا نابێت چونكە بازاڕ شێوازێكی وەرگرتووە لەوەی چۆن
یاریدەدەر بێت لەسەپاندنی سیستمی سیاسی ،چونكە دەوڵەت لێرە پێویستی
بەباج نییەو پێویستی بە داهات نییە لەبازاڕدا .بۆ نمونە لە كوردستان
دامەزراندن كێشەیەكی سیاسیە لەبری ئەوەی كێشەیەكی ئابووری بێت
هاوكات لەالیەن دەسەاڵتیشەوە بەو دیدە دەبینرێت .بۆ ئەوەی كۆمەڵگایەكی
هێمنترت هەبێت ئەبێت بتوانیت زۆرترین خەڵك دابمەزرێنیت .هەربۆیە لێرە
ئابووری لەخزمەتی سیاسەتدایە .لەبەرئەوە ناتوانین بڵێین ئێرە لیبرالیزمە
بەاڵم توخمی لیبرالیزم یان باشترە بڵێین نیو لیبرلیزم زۆری تێدایە.
كۆنسێپت :باشە گەر ئاڕاستە ئابوورییەكە بە ڕووی كرانەوە ب��ڕوات لە
كاتێكدا گەر كرانەوەی ئابووری هەبێت دەشێت سیستمێكی سیاسی داخراو
دروستبكەیت؟
سەردار عەزیز :خۆی لێرە كرانەوەیەكی ئابووری هەیە ،بەاڵم لەڕاستیدا
كراوەیەكی داخراوە ،واتە لێرە ئەو سەروەتەی هەیە ناكرێتە كۆمپانیای گەورە
بۆ ئەوەی چینی ناوەند دروستبكات .واتە كاری سەربەخۆ دروستبكات ،خەڵك
ببێتە خاوەنكار بەبێئەوەی هەستبكات فشاری سیاسی لەسەرە .لەڕێگەی
زانستەوە خەڵك ببێتە خاوەنكار نەك سیاسی ،لەڕێگەی تواناو بەرەرەو
هەوڵدانەوە نەك ڕێگەی سیاسی ،بۆیە گەیشتن بەكار پرۆسەیەكی سیاسیە،
لەئەنجامدا نابێتە هۆی دروستبوونی چینێك ،كە خاوەنی كەلتوورو دنیابینی
خۆی بێت .ئەمە لەالیەك لەالیەكی دیەوە ئابوورییەكە لەبەرئەوەی لەسەر
سامانی سروشتی وەستاوە بۆیە ئابوورییەكی كراوە نییە بەسروشتی خۆی،
چونكە ئەوە نییە هەوڵبدات زۆرترین خەڵك بخەیتە سەركار بۆئەوەی زۆرترین
باجت دەستەكەوێت ،بۆیە دەبێت هەمیشە هەوڵیدەیت ،كۆمپانیای بیانی
بهێنیت ،كۆمپانیای زۆر بهێنیت و پرۆژەی گەورە بكەیتەوە كە لەمشێوازەی
جیهانگیری ئابووریدا زۆر باڵوە .واتە كۆمەڵێكی زۆر لە كۆمپانیای گەورەی
جیهانی هەیە ،هەوڵدەیت چۆن ڕایانكێشیت و لەواڵتی خۆت دایانمەزرێنیت و
خەڵكی واڵتەكەت بخەیتە سەركارو لەڕێگەی باجی خەڵكەكەوە دەوڵەت باجی
دەستكەوێت .بۆ نمونە چین بۆچی بوو بە واڵتێكی پێشكەوتوو ،چونكە توانی
زۆرترین كۆمپانیا بهێنێتە واڵتەكەی و ببێتە جێگای بەرهەمهێنانی شتەكانی
دونیا ،لەالیەكی دیەوە كاری زیاددەكات ،چونكە توانایەكی باشی زانستی
و كرێیەكی باشی هەیە .بەاڵم ئەم شتانە لێرە نابینرێت لەبەرئەوە چەندێك
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ئابووریەكە سیمایەكی كراوەی هەیە هێندەش داخراوە.
كۆنسێپت :ئەمە سەرنجێكی بەجێیە ،كەواتە سەرهەڵدانی كاری تایبەت
لەدەرەوەی دەوڵەت دەكرێ وەك فاكتەرێكی گرنگ ڕۆڵببینێت ،بۆ مەسەلەی
لیبرالیزەیشن و كرانەوەی سیاسی؟
سەردار عەزیز :خۆی ئەگەر ئەو لیبرالیزمە تێبگەین ،كە سەرمایەداری نابێ
بەدیموكراسی بەرای من دیموكراسیش نابێت بەبێئەوەی كە كار كایەیەكی
سەربەخۆ بێت واتە كار لەسەر ئەوە وەستابێت تۆ ئەزموونت هەیەو شارەزاو
پسپۆرتریت بۆیە ك��ارت دەستدەكەوێت نەك حیزبی بیت .ئەم حاڵەتە
(هەبوونی كاری سەربەخۆ) لەئەنجامدا دەبێتە هۆی دروستبوونی چینێكی
ناوەند كە ئەڵێ من لەڕێگەی هەوڵ و توانای زانیارییەوە ئەوەم دروستكردووە
ئەو بەهاو نەریت و عاداتانەش دەگوێزێتەوە بۆ نەوەكانی بۆیە الی ئەو گرنگە
خوێندنگە هەبێت و سیستمێكی باش هەبێ ،گرنگە تەندروستی و سەالمەتی
هەبێت گرنگە سەركەوتن و ..هەبێت كە ئەمانە هەمووی شێوازی لیبرال و
كرانەوەن .لەبەرئەوە پەیوەستییەكی چڕ هەیە لەنێوان چینێك كە لەسەر
ئەركو بەهاو رەنجی خۆی لەگەڵ دیموكراسیەتدا هەوڵدان و تاكو سەركەوتن.
كۆنسێپت :سەبارەت بە هەرێمی كوردستان ،پێتوایە گرفتەكە گرفتێكی
سیاسیە یان گرفتەكە ئابووریە؟ بەواتا ئەوە سیاسەتە باڵی گرتووە بەسەر
ئابووریداو رەنگڕێژی ئابووری دەكات بەویستی خۆی یان ئەوە گرفتی ئابووریە
كە ناتوانێت سەربەخۆبێت و خۆی بەرهەمی هەبێت و گەشە بەخۆی بدات؟
س��ەردار عەزیز :من لەسەر ئەم دۆخە هۆبزیەی كە هەمانە بەمنزیكانە
قسەدەكەم .ئێمە كۆمەڵێ هێزمان هەیە لە كوردستاندا كە لەدۆخێكی هۆبزیدا
دەژین ،مەبەست لە دۆخی هۆبزی ئەوەیە كە ئەم هێزانە لەپەیوەندیاندا،
پەیوەندی سیاسی نییە لەنێویاندا بەڵكو پەیوەندی شەڕ هەیە .پەیوەندی
شەڕ واتە من زاڵم ،من براوەم ،من خەباتم هەیە ،من شۆڕشم كردووە ،من
خاوەنی سەروەریم ،لێرەدا ئەویتر ئەو مافەی نییە ،بۆیە لێرەدا بەدگۆمانی
سەرهەڵدەدا .لەدۆخی شەڕدا ئەویدی دەیەوێت لەتۆ بباتەوەو تۆ ژێرخات و
تۆ بسڕێتەوە ،ئەمەش وادەكات هێزەكان هەمیشە لەیەكدی بەگومان بن و
نەتوانن شتەكان بەشبكەن و پێكەوە پرۆسە دابمەزرێنن ،وائەكات تەنیا بیر
لەوەبكرێتەوە كە من ئەبێت تواناو پێگەی خۆم بهێڵمەوە هەتا ئەو نەتوانێت
بەسەرمدا سەركەوێت و بیباتەوە ،دیارە ئابووریش ڕۆڵێكی گرنگ دەبینێت بۆ
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ئەوەی ئەو پێگەو توانایە بەرز رابگیرێت لەالیەن هێزە كوردستانییەكانەوە.
قۆرغكردنی ئابووری زەمانەتێكی باشە بۆ مانەوەی پێگەكەت و هێشتنەوەی
تواناكەت .دیارە شەڕ فۆڕمی زۆرە تەنیا شەڕ ئەوە نییە كە شەڕی ناوخۆ بێت
بەڵكو شەڕ دەشێت لەڕێگەی ئابووری و پارەوە بكرێت و یان لەڕێگەی میدیا
یان لەڕێگەی كار ،...ئەم حاڵەتە وایكردووە ،ئێمە دۆخێكی كۆمەڵگایمان
نەبێت كە بڕوامان بەیەكدی بێت ،پرۆسەی هاوبەش ئەنجامبدەین و كە
بتوانین بگەینە موتوربەكردن لەگەڵ یەكدیدا ،كە بتوانین هەریەكەمان دیدی
خۆمان هەبێت بۆ دنیاو بیەوێت بیخاتە بەردەم ئەوانیدیەوە گەر ئەوان پێی
ڕازیبوون كاری بۆ بكرێت .لەبەرئەوە ئێمە ئەم حاڵەتانەمان نییەو هەموو
هێزەكان دەیانەوێت بمێننەوە ئیدی لەڕێگەی هێزەوەبێت یان هەر تەكنیكێكی
دی دەیەوێت پێگەی خۆی قایم بكات .هەربۆیە ئەوە سیاسەتە كە كاریگەری
هەیە لەسەر ئابووری ،كە لەڕاستیدا دەبێت پێچەوانە بێتەوە ،ئەبێت سیاسەت
لە خزمەتی ئابووریدا بێت ،واتە كە سیاسەت دەكەیت دەبێت بەرنامەت
هەبێت بۆ ئابوورییەكەت لەخزمەتی زۆرینەی كۆمەڵگادابێت .دیارە زۆر ڕێباز
هەیە كە بۆ تێگەیشتن و كاركردن لەسەر ئەم پەیوەندیانە بۆچوونی جیاواز
هەیە ،هەر لەسۆشیال دیموكراتەوە بۆ نیولیبرال و بۆ لیبرال ،ئەبینیت هەموو
سیستمە سیاسییەكانی ڕۆژئاوا كار بۆئەوە دەكەن چۆن ئابووری دابڕێژن و
بیگەیەنەوە بە كۆمەڵگا ،بەاڵم الی ئێمە تەواو پێچەوانە بۆتەوە چۆن ئابووری
ڕێكخرێت بۆ ئەوەی خزمەتی سیستمە سیاسییەكە بكات.
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ل ه باربردن و مۆڕاڵ
مامهڵهكردنێكی كردهی لهباربردن به پێودانگهكانی
فهلسهفهی ئێتیك

ڕۆزا حسێن
خوێندكارى ماجستێر له بوارى ديموكراتى و مافى
مرۆڤ
دهروازه:
ئایا پرۆچۆیس (   )1( )prochoiceبین یان پرۆالیف
( )2( )prolifeلهئاست كردهی لهباربردنی منداڵدا؟! ئهم ه
پرسیاری سهر ئهو دووڕیانهیه كه چەندان دهیهیه بیری مرۆڤایهتی
سهردهمی به خۆیهوه خهریككردووه و له حیرهتێك (له چهشنی
حیرهت له بهردهم پرسیاره قورسه فهلسهفییهكان)دا ڕایگرتووه.
نهك ههر ئهمه ،بهڵكو ئهم پرسه و جۆری ههڵوێستگیری
لهئاستیدا زۆرج��ار مۆری خۆی له ڕێ��ڕهوی سیاسهت لهسهر
ئاستی دهوڵهتان و بگره لهسهر ئاستی نێودهڵهوتییش داوه()3
 «كوشتنی كۆرپهله كوشتنی مرۆڤێكه» پرۆالیفێك ئهڵێ. «كۆرپهپه تهنها زیندهوهرێكه له جۆری  homo sapiens( )4و هیچی ت��ر .وات��ه ئ��هو تهنها بوونێكی بایۆلۆژییه،
ئهگینا ئهو كهس ( )personنییه و خۆ-ئاگایی (selv-
 )awarenessنییه ،تا وهك كوشتنی مرۆڤێك سهیری
كردهی لهباربردنی بكهین» پرۆچۆیسێك وهاڵم دهداتهوه.
  «ئهگهر لهبار نهبرێت ،له درێژماوهدا ئهو كۆرپهلهیه ئهبێت همرۆڤێكی تهواو» پرۆالیفێك ئارگیومێنت دهدات.
 «گهر وابێ ،دهبێ به فیڕۆدانی ههر سپێرم و هێلكهیهكیشوهك كوشتنێك چاو لێ بكرێ» پرۆچۆیسێك وهاڵم دهداتهوه.
به ڕامانێك لهو ئارگیومێنتانهی سهرهوه ئهوه دهبینین كه یهكهم
ئارگیومێنتی پرۆالیفهكان لهسهر زهمینهی مۆڕاڵ بنیات نراو ه
و كهچی پرۆچۆیسهكان له زهمینهی زانستهوه دژهئارگیومێنتی
خۆیان دادهڕێ��ژن .دوای ئهوه به پێچهوانهوه ،پرۆالیفهكان
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بۆ وهاڵم پهنا دهبهنه بهر زانست و پرۆچۆیسهكانیش بۆ وهاڵمدانهوه بهو
ئارگیومێنته زانستییه ،پهنا دهبهنه بهر بهها مۆڕاڵییهكان.
ئهمه دهاللهتی ئهوهیه كه له ئارگیومێنت هێنانهوهدا بۆ ههر پرسێكی دیاریكراو،
زانست ( )Scienceو فهلسهفهی ئێتیك ( )Ethicsدوو پهناگهی
جیاواز بهاڵم لهیهكترجیانهكراوهن ،كه ههریهكهیان ئهكرێت ئارگیومێنت و
دژهئارگیومێنتی زۆر قایلكهریان لێوه بهرههم بهێنرێت.
ووتمان «لهیهكترجیانهكراوهن» بهاڵم ئهمه مانای ئهوه نییه كه زۆرێك ل ه
ئارگیومێنت ههیه كه تهنها حوكمێكی مۆڕاڵییانهن و بێ هیچ پاڵپشتێكی
زانستیی و (بگره ههندێك جار ناكۆكیشن لهگهڵ زانستدا) ،كهچیش ئهكرێ
بۆ زۆرێك له خهڵكان قایلكهربن .زۆرێك له بهها و ئهحكامه ئاینییهكان ئهكرێ
نموونهیهكی ئهم جۆره ئارگیومێنتانهبن .خۆ ئهشكرێ به پێی جیهانبینی جیاواز
و دژ به یهك ،چەندان ئارگیومێنتی جیاواز و دژ به یهكی لهم جۆرهمان ههبێ
كه ههر یهكهیان خۆی به «بهمۆڕڵتر» بزانێت لهوی تر .له حاڵهتێكی وادا
دهبێ بۆ ههڵسهنگاندنی قیمهتی زانستییانهی ئارگیومێنتهكان ،عهقالنییهت و
لۆژیك ،وه بۆ ههڵسهنگاندنی قیمهتی مۆأڵییانهیان كهرهستهكانی فهلسهفهی
ئێتیك بكهینه مهحهك و پێوانه.
ئهم لێكوڵینهوهیه كارێكی لهو چهشنهی گرتۆته ئهستۆ .ههوڵئهدات ب ه
پێودانگهكانی فهلسهفهی ئێتیك تێستی مهدای دروستیی ()validity
ئارگیومێنتهكانی دهوری كردهی لهباربردن بكات .بۆ خۆ پاراستن له قوڵبوونهو ه
و ووردكردنهوهیهك كه ڕهنگه له توانای ئهم لێكۆڵینهوهیهدا نهبێت ،ئێمه تا
بكرێت ههوڵئهدهین له ههڵسهنگاندنی سهنگی لۆژیكییانهی ئارگیومێنتهكاندا،
خۆمان له بهكارهێنانی ئهحكامی فهلسهفهی زانست (Philosophy of
 )scienceبپارێزین و زیاتر فهلسهفهی ئێتیك كهرهستهی كارهكهمان بێت.
دهبێ ئهوهش بووترێ كه وهنهبێ ئهم لێكۆڵینهوهیهمان تهنها دەرخستنێکی
بێالیهنانهی ئهو ئارگیومێنتانهی دهوری كردهی لهباربردن و تێستێكی میكانیكی
و ڕووبهڕووكردنهوهیهكی ڕووكهشانهیان بێت ،بهڵكو ئهمه لێكۆڵینهوهیهكی
أهخنهیی دهبێت و خوێنهریش ههر زوو پرۆچۆیسبوونی نووسهر و قسهی
دژهب��هری ئهو بهرامبهر به ئارگیومێنتی پرۆالیفهكان لهمس ئهكات .ههر
ئهمهشه وا دهخوازێ كه لهم لێكۆڵنهوهیهدا زۆرتر ئارگیومێنتی پرۆالیفهكان
بهێنرێنه بهر باس و لێدوان.
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«دروست» و «نادروست» له ڕووی ئێتیكییهو ه
ڕهنگبێ لهبری ئهوهی ههروا زوو دهست بۆ بهكارهێنانی چهمكی «دروست-
نادروست له ڕووی ئێتیكییهوه« بهرین ،ژیرانهتر بێت پێش ئهوه پرسیاری
ئهوه بكهین كه ئایا ئهو دوو چهمكه خۆیان چین و چی دهگهیهنن ،چونك ه
زۆربهی وهخت نهگونجانهكان له بیروڕا و ههڵوێستگیرییهكاندا لهم قواڵییهو ه
دهست پێ دهكهن.
كاتێ ئێمه ئهنجامدانی كردهیهك به «دروست ،باش -یان أاست له ڕووی
ئێتكییهوه» ههڵئهسهنگێنین ،پرسیارێكی لهم چهشنه خۆی دهسهپێنێ :ئایا
ئهو «باش»ه یان ئهو «دروست»ه خۆی چییه كه دهیگهینێ ئهگهر كارهكهمان
بهو شێوهیه ئهنجام دا كه داوا كراوه؟ ئایا تۆكمهكردنی كۆڵهكهكانی كۆمهڵگای
خۆشگوزەرانە؟ ئایا ڕازی كردنی خودا یان جێبهجێكردنی فهرمانهكانییهتی؟
ئایا بهرز ڕاگرتنی ڕهگهزێكی مرۆڤه بهسهر ڕهگهزهكانی تردا؟ ئایا أاگرتنی
ئاسایشی گشتییه؟ ئایا به دهستهێنانی خێری ماددی یان مهعنهوییه تهنها
بۆ خودی كهسی بكهر؟ ئایا برهو پێدانی عهدالهته لهسهر أووی ئهرزدا؟
ئایا باشكردنی وهزعی ماددی خهڵكه؟ ئایا ڕێگریكردنه له پهرهسهندنی
تاوان؟ یان ئایا ههنگاوێكی ڕێگای دروستكردنی گۆمهڵگای فازیله (Virtue
)society؟ و چهنان ئهڵتهرناتیڤی تری لهم چهشنه .ههر یهك له ئێم ه
ڕهنگه یهكێك یان چهند دانهیهك لهو ئهڵتهرناتیڤانهی وهك مانای ئهسپیی و
ناوەڕۆكی وشهی «باش»« ،دروست» یان «نادروست» پێ پهسهند بێت.
ئهمهش وا ئهكات له ڕووی ئێتیكییهوه كردار ()actی جیاواز لهیهكتر ب ه
پهسهند بزانین بۆ تاكه مهسهلهیهكی دیاریكراو.
كهواته ههڵوێستگیریی ههر یهكێك له ئێمه به پێی جیاوازیی ئهو دید ه
ئهگۆڕێت كه ئارگیومێنتهكانی خۆمانی لهسهر بنیاد دهنێین .بهاڵم ئهم ه
قهت مانای ئهوه نییه كه ههموومان ڕاستین یان ئارگیومێنتهكانمان(  )5
به دروستیی بنیاد ناوه .بونیادنانی ئارگیومێنت لهسهر دیدی نامهنتیقی و
كهوتنه ههڵهوه له ئارگیومێنت كردندا ( )to argueدوو  ههڵهن كه ل ه
جهدهلی نێوان پرۆچۆیس و پرۆالیفهكاندا زۆر خۆیان دووباره دهكهنهوه.
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ئاڕاستهداریی سروشت الی ئهرستۆتالیس و پڕۆالیفبوون:
ئهرستۆتاپیس چهند سهد ساڵێك بهر له مهسیح ئهو باوەڕی ڕاگهیاند ك ه
«سروشت بهرهو مەبەستێکی دیاریكراو ئاڕاستهی ههیه»(   )6ههر لێرهو ه
ڕوانگهی ئهو بۆ ژیانی مرۆڤ ( )veiw of human lifeو ئینجا بۆ
ئێتیك دروست دهبێت .ئهو پێی وابوو كه ههموو شته زیندووهكان به دوای
یهك ئامانج كهوتوون ئهویش ڕیالیزهكردنی فۆرمی تهواوی خۆیانه ،بۆ نموون ه
درهختێك ئهگهر سهرهتا نهمامێكی چكۆلهیه ،بهاڵم ئهگهر ڕێی لێ نهگیرێت
له درێژهی گهشهی خۆیدا ئهبێته درهختێكی كامپ .الی ئهرستۆتاپیس ئێتیك
ئهوهیه كه ڕێ لهو ڕهوته ئاساییهی گهشهكردنی سروشت نهگیردرێت.
ئهم پرهنسیپه خاڵی دهستپێكی سهرهكی پڕۆالیفهكانه بۆ دژایهتیكردنی
كردهی لهباربردن ،به لهبهرچاوگرتنی ئهو جیاوازییه كه الی ئهرهستۆتاپیس
سروشت خۆی ناوخۆیی ئهم ئاراستهیه بۆ خۆی دیاری ئهكات نهك هێزێكی
سهرووی سروشت ،بهاڵم الی زۆرێك له پڕۆالیفهكان هێزی ئاراستهكهر خودایه.
بهاڵم بهكارهێنانی پرهنسیپێكی ئاوا تیۆلۆجی بۆ دژایهتی كردنی كردهیهكی
كۆمهاڵیهتی ه��هروا بێ ئیشكال نییه .پاساوێکی لهو چهشنه ئ��هوهی لێ
ئهكهوێتهوه كه ئیتر سهربڕینی تهنانهت كاریلهیهك یان گوێرهكهیهك و چهنان
نموونهی تری وا كارێكی نامۆڕااڵنه بێت)7( .
گهر بهوردیی سهیری ئهو ئارگیومێنتهی پرۆالیفهكان بكهین ئهبینین ك ه
ڕهههندی عهقڵ ( )reasonو بیركردنهوهی لۆجیكیییانهی تیا فهرامۆش
كراوه و به تهنها جهخت لهسهر بهها مۆڕالییهكانه .خۆ ههر بهالی ئهرستۆتاڵیس
خۆشیهوه «كاتێك عهقڵ به باشترین شێوهی خۆی كار دهكات ،ئهو كاته ئهو
فهزیلهتی فیكریی ههیه ( .)Intellectual virtueفهزیلهتی فیكریی الی
ئهوانه ههیه كه له ڕێگای بیركردنهوهوه له جیهان دهكۆڵنهوه و لێدهگهڕێن
عهقڵ كۆنترۆڵی بهسهر تهواوی بیركردنهوه و كردهكانیاندا ههبێت .فهزیلهتی
مۆڕالییانهش ( )Moral virtueالی ئهو كهسانه ههیه كه بهوه كار دهكهن
كه عهقڵ پێی دهگات»)8( .
ئارگیومێنت كردن بۆ هەڵوێستگیرییهكی ئێتیكیی له ڕێگای گهڕانهوه بۆ
غهیب یان بۆ ڕای زۆرینه یان بۆ كاریزمایهك هەڵوێستگیرییهكی مۆڕالییانهی
ڕووت دهبێت و له فهلسهفهی ئێتیكدا جێگا و أێگایهكی پایهداری نابێت.
ئارگیومێنت كردن بۆ ههر هەڵوێستگیرییهكی ئێتیكی له فهلسهفهی ئێتیكدا
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وهك مهرجێك دهخوازێت لهوێوه دهست پێ بكرێت كه كهسی ئارگیومێنتكهر
پاساو ( )groundبۆ باوهڕی ئهو كاریزمایه یان ئهو زۆرینهیه بێنێتهوه.
یانی ئهگهر ئارگیومێنتی فهلسهفیی له دراو ( )premiseو ئهنجامگیریی
( )Conclusionپێكدێت ،ئهوا لێرهدا دراوهكه و ئهنجامگیرییهكهش ههر
یهك شتن ،بۆ نموونه گهركهسێك ئهڵێت دهبێت فاڵنه شت بكرێت چونك ه
خودا وای دهوێت یان زۆرینه یان فاڵنه كاریزما ڕای وایه؛ كاتێك دێته سهر
پاساو هێنانهوه بۆ ئهو ههڵوێستگیرییهی دیسانهوه دێتهوه ئهوه ئهڵێتهوه ك ه
«ئاخر خودا وای دهوێت یان زۆرینه یان فاڵنه كاریزما ڕای وایه» .یانی ههمان
پاساوی ناو نۆرمه ئێتیكییهكه وهك پاساوێك بۆ خودی نۆرمهكه ئهڵێتهوه.
ئهمه مانای ئهوهیه كه ئهو كهسه له بازنهیهكی داخراودا دهسووأێتهوه .ئهو
دهڵێ «دهبێت فاڵنه شت بكرێت چونكه خودا وای دهوێت یان زۆرینه یان
فاڵنه كاریزما ڕای وایه».
له دروستكردن و بنیادنانی ئارگیومێنت له فهلسهفهدا بهرامبهر به نۆرمێكی
وا پرسیاری   ئهوه دهكرێت كه «ئایا بۆچی خودا وای دهوێت یان بۆچی
زۆرینه یان فاڵنه كاریزما ڕای وایه؟» كهچی لهو شێوه ئارگیومێنت كردنهی
سهرهوهدا وهاڵمی ئهم پرسیاره بهم شێوهیهیه« :چونكه خودا وای دهوێت
یان چونكه زۆرینه یان فاڵنه كاریزما ڕای وایه» .سۆكرات به تاكه پرسیارێك
به جوانترین شێوه ئهم گرێ فكرییهی شی كردۆتهوه .ئهو له یهكێك ل ه
دیالۆگهكانی خۆیدا لەگەڵ یهكێك له نهیارانیدا كه پێی وایه فاڵنه شت (بۆ
نموونه درۆكردن) خراپه چونكه خوا پێی خراپه ،ئهم پرسیارهی ڕووبهڕوو
دهكاتهوه« :ئایا ئهو شته لهبهر ئهوه خراپه كه خودا پێی خراپه ،یان خودا
پێی خراپه لهبهر ئهوهی ئهو شته خۆی خراپه؟»(   )9سۆكرات لێرهدا
لهڕێگای یهكێك له پرسیاره ههمیشهییهكانییهوه پێمان ئهڵێت كه پاكانهكردن
بۆ ههر نۆرمێكی ئهخالقیی دهبێت له دهرهوهی ئهو بازنه داخراوهدا بێت و
بێ هوودهیه خۆدزینهوه لهوهاڵمی ئهوهی كه ئایا ئهو كاریزمایه بۆچی ئهو
شتهی پێ خراپه؟
جیاوازیی نێوان «ڕێگهپێدراو» و «فهرز»
له پهیوهند به خواستی پرۆچۆیسهكان بۆ یاسایی كردنهوهی لهباربردن
زۆرجار تێكهڵكردنێك ڕووئهدات له نێوان دوو چهمكی «ڕێگهپێدراو لهأووی
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ئێتیكییهوه» ( )Ethically permittedو «فهرز لەڕووی ئێتیكییهوه»
( )Ethically commandedكه پێویسته ههندێك لهسهر جیاكردنهوهی
ئهم دووه بوهستین.
كردهیهك ئهگهر فهرز بوو ئهوا بێگومان ئهبێ ڕێگه پێدراویش بێت .بهاڵم
كردهیهك گهر تهنها ڕێگهپێدراو بێت ئهوه مانای ئهوه نییه كه فهرزیشه.
ههر به نموونه باوهكه ئهگهر كهسێك مافی ئهوهی ههیه یان ڕێگهی پێدراو ه
ههر كات بیهوێت هاوسهرهكهی تهالق بدات ،ئهمه مانای ئهوه نییه كه فهرز ه
تهاڵقی بدات.
پێویسته لێرهدا بووترێ كه ههڵوێستگیریی پرۆچۆیسهكان له ئاست كردهی
لهباربردندا ئهوهیه كه داوا دهكهن لهباربردن ڕێگهی پێبدرێت نهك فهرز
بێت ،وهك زۆرجار به ناڕاستهوخۆ و جاریش ههیه به ڕاستهوخۆ نهیارانیان
دهیانهوێ به شتێكی وا تاوانباریان بكهن .ئهم جووداكردنهوهیه گرنگه چونك ه
ئهوه بهیان دهكات كه كردهی لهباربردن الی پرۆچۆیسهكان وهنهبێ كردهیهكی
پهسهند ( )desirableبێت ،بهڵكو لهبهر ناچارییهك ئهو پێشنیاره لهالیهن
پرۆچۆیسهكانهوه دهكرێت .له درێژهی ئهم لێكۆڵینهوهیهدا دهچینه سهر
باسی ئهو زهروورهتهی كه پرۆچۆیسهكان به ناچاریی داوای بهیاسایی كردنی
ڕێگهپێدانی لهباربردن ئهكهن له پێناویدا.
ئهوهی لێرهدا پرۆالیفهكان دهیكهن ئهوهیه كه نۆرمێك ،كه وهك نۆرمێكی
پهسهند جێی گرتووه له كۆمهڵدا ،وهك دراوی یهكهمی ئارگیومێنتێك بهكار
دێنن .دواتر وهك دراوی دووهم ئهو كردهیهی كه پاڵێوراوه بۆ ههڵوێست
لێگرتن لێی به ئهبستراكت و به بێ لهبهرچاوگرتنی ئهو سیاق و ههلومهرجهی
كه پێشنیارهكهی تیا دهكرێت ،دادهنرێت و دوای ئهمه ئهنجامگیرییهكه لهسهر
بنهمای ئهو دوو دراوه دهكرێت .واتا ستراكتۆری ئارگیومێنتهكه وهك ئهمهی
خوارهوهی لێ دێت:
دراوی یهكهم :پچڕینی ڕێچكهی ژیانی كهسێك له ڕووی ئێتیكییهوه قهدهغهی ه
(.)ethically forbidden
دراوی دووهم :لهباربردن پچڕینی ڕێچكهی ژیانی كهسێكه.
ئهنجامگیریی :كهواته لهباربردن دهبێ له ڕووی ئێتیكییهوه قهدهغه بێت.
دراوی دووهمی ئهو ئارگیومێنتهی سهرهوه تهنها ئهو ئیشكالییهتهی تیا
نییه كه سیاق و ههلومهرجی پێشنیارهكه و ئهو مهسهلهیه لهبهرچاو ناگرێت
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كه پرۆچۆیسێك داوای ڕێگهپێدان نهك فهرزبوونی لهباربردن ئهكات ،بهڵكو
ئهوهش لهبهرچاو ناگرێت كه جهدهلی ههندێك له پرۆچۆیسهكان لهسهر
ئهوهشه كه «لهباربردن پچڕینی ڕێچكهی ژیانی كهسێك ()Person
نییه»)10(.
كهواته زۆر به سادهیی كێشه له ستراكتۆری ئهو ئارگیومێنتهی سهرهوهدا
– كه سهرهكیترین ئارگیومێنتی پرۆالیفهكانه -ههیه و ئهمهش له ئاكامدا  
دروستیی ( )validityئارگیومێنتهكه پووچهڵ دهكاتهوه.
بۆ پأۆچۆیسێك گرنگه جهخت لهسهر ئهوه بكاتهوه كه ئهو لهبهر ناچارییهك
داوای ڕێگهپێدانی یاسایی لهباربردن ئهكات ،ئهگینا لهباربردن كردهیهكی
پهسهند نییه به الیهوه .ئهمه به لهبهرچاوگرتنی ئهو ههلومهرجهی ئهو
تیایدا داوای مافی لهباربردن ئهكات ،دهیپارێزێت لهوهی كه به دژ به نۆرمی
ئێتیكییانهی ناو دراوی یهكهمی ئهو ئارگیومێنتهی سهرهوه تاوانبار بكرێت.
ڕۆڵی ترادیسیۆنانهی ژن له كۆمهڵدا و گرنگیی به یاساییكردنی لهباربردن
تا ئێستای باسهكهمان تهنها باسمان لهو بهها ئهخالقیانه ك��ردووه ك ه
پرۆالیفهكان وهك پاكانه و پاساو بۆ ههڵوێستی دژهبهری خۆیان بهرامبهر
به كردهی لهباربردن دهیهێننهوه و ههر سهبارهت بهو پاساوانه ههندێك ل ه
دژهئارگیومێنتهكانی پرۆچۆیسهكانمان هێنایه ناو باسهكهوه .بهاڵم باسهك ه
بهم شێوهیه ناكامڵ و السهنگ دهبێت گهر بێ و قسهیهكیش لهسهر پاكان ه
و پاساوی پرۆچۆیسهكانیش نهكهین كه ئایا ئهی ئهوان بۆچی پێ لهسهر
بهیاساییكردنی لهباربردن دائهگرن .خۆ ئهگهر ئهمه نهكهین ئهوا به مانای
ناحهقییهك دهبێت به سهنگ و قیمهتی ئێتیكییانهی بیانووی پرۆچۆیسهكان.
ئاخر خۆ پرۆچۆیسهكان ههر «بۆ خۆشیی» نییه كه الیهنگری مافی
لهباربردنن .زانینی ئهوهی كه پرۆچۆیسهكانیش پرهنسیپ و بههاگهلێك
لهپشت داواكهیانهوهیه بۆ بهیاساییكردنی لهباربردن گرنگی ئهوهی ههیه ك ه
پێمان ئهڵێت ئهوه ههر پرۆالیفهكان نین كه خۆیان به خاوهنی پرهنسیپ و
بههای ئهخالقیی دهزانن .دیاره ئهمهش به دهوری خۆی ڕۆڵی گهورهی ههی ه
له بهالداخستنی جهدهلی ئێتیكییانهی نێوان ئهو دوو دیده.
سیمۆن دی بۆڤوار له كتێبی ڕهگهزی دووهمدا ()The Second Sex
یهكێك لهو پرهنسیپه سهرهكییانهی پرۆچۆیسهكان بهیان دهكات .بهبڕوای
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ئهو بۆ كۆتایی هێنان به ستاتۆ و ڕۆڵی ترادیسیۆنانهی ژنان وهك «دووهم
ڕهگهز» له كۆمهڵدا «دهبێت كهرهستهكانی مهنع و لهبابردن دهستهبهر
بكرێن تاكو چیتر ژنان ناچار نهبن به سكپڕبوونی نهویستراو .ئهمه ل ه
پێناوی دهست ئاوهاڵكردنیان بۆ كاركردن شانبهشانی پیاوان و لێرهشهوه
بهدهستهێنانی سهربهخۆیی ماددی خۆیان له پیاوان  ».دی بۆڤوار ههر وهك
جۆن ستیوارت میڵ و ئهنگڵس و نزیكهی ههموو الیهنگرانی یهكسانی ژنان و
پیاوان پێی وایه كه سهربهخۆیی ماددی ژنان له پیاوان ههنگاوێكی گهورهی
ڕێگهی ئهو ستراتیجیهتهیه.
كهواته لهم حاڵهتهدا ستراكتۆری ئارگیومێنتی پرۆچۆیسهكان ئهكرێت یهكێك
یان ههردوو ئهم جۆرهی خوارهوه بێت ،كه ههریهكهیان ههمان نۆرمی ئێتیكیی
به داڕشتنهوهیهكی جیاواز لهوی تری كردۆته یهكهم دراوی خۆی:
دراوی یهكهم :نایهكسانیی ژن و ێیاو نادروسته له ڕووی ئێتیكییهوه.
دراوی دووهم :مافی لهباربردنی سكپڕبوونێكی نهویستراو بۆ ژنان ههنگاوێگه
له ڕێی نههێشتنی نایهكسانیی ژن و پیاودا.
ئهنجامگیریی :كهواته دهبێ ژنان مافی لهباربردنی سكپڕبوونی نهویستراویان
ههبێت.
یان
دراوی یهكهم :یهكسانیی ژن و پیاو دروسته له ڕووی ئێتیكییهوه.
دراوی دووهم :مافی لهباربردنی سكپڕبوونێكی نهویستراو بۆ ژنان ههنگاوێگه
له ڕێی یهكسانیی ژن و پیاودا.
ئهنجامگیریی :كهواته دهبێ ژنان مافی لهباربردنی سكپڕبوونی نهویستراویان
ههبێت.
لێرهدا ئهبێت ئهوه بووترێت كه بهشی زۆری ئهوانهی دیدی پرۆالیفییان بۆ
كردهی لهباربردن ههیه یهكسانی ژن و پیاویان پێ قبوپه .ئهمه بهو مانای ه
دێت كه ئهگهر پرۆچۆیسهكان نۆرمی یهكهمی ئارگیومێنتی پرۆالیفهكانیان
به چهند مهرجێكهوه پێ قبوڵ بوو (تكایه بگهڕێرهوه سهر ئارگیومێنتی
پرۆالیفهكان كه له سهرهوه هاتووه) ،ئهوا زۆرێك له پرۆالیفهكان نۆرمی
یهكهمی ئارگیومێنتی پرۆچۆیسهكانیان بێ هیچ مهرجێك له ڕووی مهبدهئیهو ه
پێ قبوڵه .ههر بۆیهش پرۆالیفێك به سهر نۆرمی یهكهمی ئارگیومێنتهكهدا
باز دهدات و دهچێته سهر تاوتوێكردنی نۆرمی دووهم و زۆرێك لهوان ئهو ڕایه
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ئهدهن كه لهباربردن خزمهت به یهكسانی ژن و پیاو ناكات چونكه لهباربردن
له ڕوانگهی زۆرێك لهوانهوه دابڕینی ژنه له ڕۆڵی «باوی» خۆی له كۆمهڵدا
(مهبهست له هێنانی منداڵ و بهخێوكردنێتی) وه ئهمهش وا دهكات پیاوان
ژن تهنها وهك كهرهستهی سێكس مامهڵه بكهن.
زۆر قورس نییه درك به كهم بههایی ئێتیكییانهی ئارگیومێنتێكی لهو چهشن ه
بكرێت كه ڕۆپی ژن له كۆمهڵدا تهنها له مناڵ هێنان و چێژی سێكسییدا
كورت دهكاتهوه و پێی وایه ئهگهر ژن له ئهركی مناڵ هێنانی كهم بووهو ه
ئهوا هیچی لێ نامێنێتهوه چێژی سێكسیی نهبێت بۆ پیاوان.
سهرنجێك له پاساوه باوهكانی كۆمهڵگای كوردی دژ به یاساییكردنهوهی
لهباربردن
به جیا لهو پاساو و ئارگیومێنتانهی له میانهی ئهم باسهدا هاتن ،ك ه
ههموو سهرانسهریی و جیهانین ،ههندێك پاساو و ئارگیومێنتی تر ههن ك ه
لۆكاڵن و تایبهتن به كۆمهڵگای ئهمڕۆی كوردی ئێمه و زۆرجار ڕووبهڕووی
داواكارانی یاساییكردنهوهی كردهی لهباربردن دهبنهوه ،كه جێگهی خۆیهتی
لێرهدا قسهیهك لهسهر بهرچاوترینی ئهو پاساوانهش بكهین .بهرچاوترینی
ئهو پاساوانه ئهمانهن:
ڕهنگه دهسهاڵت یان عاممه بڵێن :هێشتا زووه خهڵكی واڵتی ئێم ه
یاسایهكی لهو بابهتهیان پێ ههزم بكرێت.
یان دهڵێن :بهیاساییكردنی كردهی لهباربردن لهگهڵ كولتوری كوردی
ئیمهدا ناگونجێت.
یان دهوترێت :ژنان دهست ئاوهاڵ دهكات بۆ ئهوهی بهئاسانی دهست
بۆ كردهی لهباربردن بهرن و ئهمهش فهوزا دهخاتهوه.
لهم پاساو و ئارگیومێنتانهی سهروهشدا دیسانهوه ههمان ئهو ههڵهیه ئهكرێتهو ه
كه كهسی ئارگیومێنتدهر ئهو خاڵه پۆزهتیڤانهی پرۆچۆیسهكان لهپێناویدا
داوای بهیاساییكردنهوهی لهباربردن دهكهن له هاوكێشهكه دهردهكێشێت ه
دهرهوه و وهك مهسهلهیهكی تاكڕهههند سهیری مهسهلهكه ئهكات.
دروستتر ئهوهیه ئێمه لهئاست داواكارییهكدا كه ههڵوێستگرییهكی ئێتیكیی
دهخوازێت ،ڕێگرییهكان و بیانووی ڕێگرهكان لهگهڵ سهنگ و سووكی ئهو خاپ ه
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پۆزهتیڤانهی كه له جێگرتنی ئهو داوایهوه دهكهونهوه ،بهرامبهر بكهینهوه.
گهر كارێكی وا بكهین لهگهپ داواكاری بهیاساییكردنهوهی لهباربردندا ل ه
كوردستان ،ئهوا دهكرێ بپرسین كه ئایا ئێتیك له ئێمه دهخوازێت الیهنگری
كردهیهك بین كه دهستی ژن ئاوهاڵ ئهكات بۆ ڕزگار بوون له پلهدوویی و لهو
جێگاو ڕێگا كۆمهاڵیهتییه پڕ ئیهانهیهی داومانهتێ ،یان الیهنگری بێ تاقهت
نهكردنی كهسانێك بكهین كه پلهدوویی ژنان وهك بهخششێكی خودایی بۆ
پیاوان سهیر دهكهن؟ ئایا كولتوری ئێمه الیهنگری ئهوه بێت كه لهباربردنی
سكپأییهكی نهویستراو لهژێر چاودێریی یاسا و لهژێر سهرپهرشتیی كهسانی
پسپۆڕدا له ههلومهرجێكی تهندروستدا بكرێت ،یان وهك ئێستا به نهێنی و
بهو شێوازه سهرهتاییه الی مامانی سهر كۆاڵنان بكرێت؟
ئهوهی كه دهوترێت كلتووری ئێمه شتی وا ههزم ناكات یان بهیاساییكردنی
لهباربردن ڕهنگه ژنان دهست ئاوهاڵ بكات بۆ ئهوهی بهئاسانی دهست بۆ
كردهی لهباربردن بهرن و ئهمهش فهوزا دهخاتهوه ،ئهمانه ڕاو پێشبینییهكن
كه لهسهر بنهمای ترس له گۆڕان و ههبوونی چاوهڕاونی كهم له خود وهك
نهتهوهیهك بنیاد نراون .گرنگه لێرهدا ئهوه بووترێ كه داوای بهڕهسمی
ناسینی یاسایی مافی لهباربردن داوایهك نییه تهنها بۆ دهركردنی بڕیارێك بۆ
ئازاد كردنی ژن له كردنی ئهو كارهدا و ئیتر لێ بگەڕێیت چۆن پیاده دهكرێت
بكرێت .دانی بڕیارهكه تهنها خاڵی مهبدهئی كارهكهیه ،ئهگینا داواكارانی ئهو
مافه ههمان كات داوای یاسایهكی وورد و شمولی ئهكهن كه ههموو ڕووهكانی
ئهو مهسهلهیه لهبهرچاو بگرێ و كارێك بكرێت یاساكه به شێوهیهكی دروست
كار بكات و به ههڵه به كار نهبرێت.
دیاره ئێره جێگهی ئهوه نییه بچینه ووردهكاریی ئهم مهسهله تهكنیكییهوه.
باسێكی وا دهكرێت وهختێك بچینه سهری كاتێك كه دهسهاڵت له كوردستان
به جیدی دێته پای گوێلێگرتن و تاوتوێ كردنی ئهم داوایهی ژنان و پیاوانی
یهكسانیخواز (كه هیوا ئهخوازین ههنگاوێكی وا له داهاتوویهكی زۆر نزیكدا
بێت).
له كۆتاییدا مایهوه بڵێین كه هێنانه بهر باسی جیاوازیی كولتور له باسی
تاوتۆێكردنی ههڵوێستگیریی لهئاست مهسهلهیهكی دیاریكراودا زۆرجار
مامهڵهیهكی سنووردار لهگهپ بهها ئینسانییهكاندا دهكات ،له كاتێكدا مرۆڤ
ههر مرۆڤه و بهها و مافهكانیش گهردوونین .ڕوانگهی نیسبییهتی ئێتیك
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پێ به پێی نسبییهتی كلتووری ڕوانگهیهكه كه زۆرجار نادروستیی خۆی
سهلماندووه .بۆ نموونه و ههر سهبارهت به مهسهلهی ترس له بهیاساییكردنی
لهباربردن له كوردستاندا ،كهسێك پێویست ناكات دوور بڕوات و ههر ئهتوانین
سهیری توركیای دراوسێی پهنا دهستمان بكهین ئینجا ئهبینین كه ئهگهرچی
پێكهاتهی كلتووریی ئهو واڵته تهواوێك له كلتوری ئێمهوه نزیكه ،بهاڵم وا
بۆ چەندین ساڵه ژنان مافی یاسایی لهباربردنیان ههیه و ئهمهش تا ئێستا
كێشهیهكی وای دروست نهكردووه كه شایانی باس بێت .له ههر كوێ بین
ماف ههر مافه ،مرۆڤ ههر مرۆڤ ،بهس ئهوهیه ئێمه تهنها تۆزێك بوێریی
زیاترمان پێویسته.
پەڕاوێزەکان:
( )1پرۆچۆیس :ئهو بزوهتنهوه و باوەڕەیه كه پێی وایه ژنی سكپڕ دهبێ
مافی ئهوهی ههبێ سهرپشك بێت له لهباربردنی سكهكهیدا.
( )2پرۆالیف :ئهو بزووتنهوه و باوهڕهیه كه دژی كردهی لهباربردنی مناڵه.
( )3بۆ نموونه ،زۆرێك له چاودێرانی سیاسیی ڕایان وابوو كه پرۆالیفبوونی
جۆرج دهبلیو .بوش هۆكارێكی یهكالكهرهوهی بردنهوهكهی بوو له ههڵبژاردن ه
سهرۆكایهتییهكانی ئهمریكادا.
( )4له زانستی پۆلێنكردنی زیندهوهراندا زانایانی ئهم زانسته ڕهگهزی مرۆڤ
به  homo sapiensناو دهبهن.
( )5ڕهنگه وشهی ئارگیومێنت له زمانی ڕۆژانهدا به چەندین مانای جیاواز
بهكار بهێنرێت ،بهاڵم ئێمه لێرهدا بهو مانایه بهكاری دێنین كه له فهلسهفهدا
بهكار دێت .له درێژهی باسهكهدا زیاتر ڕوون دهبێتهوه مهبهستمان له جیاوازیی
نێوان مامهڵهی زمانی ڕۆژانه و مامهڵهی فهلسهفه لهگهڵ ئهو چهمكهدا چییه.
I Sokrates fotspor. Pax Forlag, .)1997( Helge Svare
)6( Oslo
( )7بۆ پێش گرتن له ههر بهدحاڵیبوونێك پێویسته لێرهدا ئهوه بووترێ
كه ئهم لێكدانهوهیه ئهوه ناگهیهنێت كه لهناوچوونی ئاژهڵێك و لهناوچوونی
مرۆڤێك وهك یهك سهیر بكرێت ،بهڵكو ئهمه لێكدانهوهی ئاكامه لۆجیكییهكانی
فهلسهفهی ئێتیكی ئهرستۆتاڵیسه و هیچ پهیوهندییهكی بهو بهراوردكردنهو ه
نییه.
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.)) (ههمان سهرچاوهی پێشوو8(
Etikk. Bergen. .)2003( Vaags,  Ralph Henk
.Fagbokforlaget
) ڕهنگه لهم لێكۆڵینهوهیهدا دهرفهتی ئهوهمان نهبێت قسهیهكیش لهسهر9(
ئهم ئارگیومێنته و چهند ئارگیومێنتێكی تری پرۆچۆیس و پرۆالیفهكان
.بكهین
Det annet kjønn. Oslo. .)2000( .De Beauvoir, Simon
)10(   Pax forlag
:سهرچاوهكان
Det annet kjønn. .)2000( .De Beauvoir, Simon
.Oslo. Pax forlag
I Sokrates fotspor. Pax .)1997( Helge Svare
.Forlag, Oslo
Etikk. Bergen. .)2003( Vaags,  Ralph Henk
.Fagbokforlaget
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ئایا سیاسیە دیكتاتۆرەكان ڤامپایەرن؟
پشتیوان فرج  -مامۆستا له زانكۆی سلێمانی
ڤامپایەرەكان بونەوەری ئەفسانەیین یان ڕاستین؟ بوونی ئەم
مەخلوقاتانە هێشتا لەڕووی زانستیەوە نەسەلمێنراوە ،بەاڵم
چەندین بەڵگە هەیە لەسەر ئەوەی كە ئارەزوی ڤامپایەرەكان
لەالی مرۆڤی ئاسایی بەشێوەیەكی زۆر بونی هەیە،بەتایبەتی
لەالی سەركردە سیاسی و تاوانبارە گەورەكانی جەنگەوە،ئەگەر
كەسێك ئاشنای دونیای فیلمسازی و كتێب هەبێت ئەوا چەندین
فیلمی گرنگ لەسەر ئەم بوونەوەرانە هەیە وەك دراكۆال و توایالیت
و نۆسفێراتو ،كاونت یۆرگا و سپایك و چەندان فیلمی تر كە
بینەرێكی زۆریان هەیە لەالی عاشقانی فیلمسازی.ڤامپایەرەكان
نەمرن ،تایبەتمەندی خواوەندیان هەیە ،وەك بوونەوەرێكی
تایبەت كەسایەتیەكی زۆر ترسناك و تۆقێنەریان هەیە هەیە،
بەتایبەتر بوونی سیفاتی كانیبالیستی(واتە ئارەزوی خواردنی
مرۆڤەكان) و مژینی خوێنیان هەیە وەك وەحش هەڵسوكەوت
دەكەن.
ڤامپایەرەكان بوونەوەری شەون ،عاشق بەتاریكین ،ناسراون
بە مردووە زیندووەكان چونكە ئەوانە كەالكی مردون و شەوانە
زیندوو دەبنەوە بۆ ڕاوكردنی مرۆڤەكان و مژینی خوێنیان.
ئەوانە زۆر تینوی خوێنن و خوێن مایەی نەمری ئەوانە ،بەبێ
خوێن مژین لەشیان وشك دەبێتەوە و لەناو دەچن ،ئەگەر
خوێنیان لێببڕێت توانای نەمری لەدەست ئەدەن و بۆیە لەكاتی
سەرەمەرگدا زۆر جار بەگەستنی مرۆڤێك دوبارە ڕۆح بەبەر
جەستە و لەشیاندا دێت و زیندوو دەبنەوە .ئەم پرۆسەی
زیندبوونەوە بەالتینی پێی دەوترێت «كاالپلێپسی» بەتایبەتی
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ئەو دۆخەیەی كە ئەو ڤامپایەرە توانای جوڵە و قسەكردنی نامێنێ.بەاڵم
توانای بیستن و بینینی هەموو شتێكی دەوروبەریان هەیە.
ڤامپایەرەكان تایبەتمەندێتی خۆیان هەیە لە یەكێكەوە بۆ یەكێكی تر دەگۆڕێت
بەپێی ئەو شوێنەی كە لێیەوە دێن و ئەژین ،ئەمەش چەند تایبەتمەندێتیكە:
 -1پێویستیان بە خوێنە بۆ مانەوەیان چونكە خوێن خۆراكی ژیانیانە،چ
خوێنی مرۆڤ بێ یان خوێنی ئاژەڵ ،بەبێ مژینی خوێن دەمرن چونكە خوێن
وزە و دەسەاڵتیان دەداتێ و جەستەیان پێویستی بە خوێنە نەوەك تەنها بۆ
ژیان بەڵكو بەو خوێنە بەنەمری دەمێننەوە.خوێن ژەمی سەرەكی خۆراكیانە
هەر بۆیە ناتوانن وەك مرۆڤی ئاسایی لە كۆمەڵگادا هەڵبكەن .لەوانەیە
لێرەدائەفسانەی زوحاك و تاوانبارەكانی تری مێژوومان بەبیر بێتەوە.
 -2تەنها لە تاریكی شەودا دەردەكەون چونكە لەڕوناكی خۆر دەترسن،
بەروناكی لەناودەچن .چونكە تیشكی خۆر پێستیان دەسوتێنێ و بەم
هۆیەوە تەنها شەوان چاالكیەكانی خۆیان ئەنجام دەدەن،هەروەها بەرگەی
پلەی گەرمای زۆر ناگرن بۆیە لەناوچە ساردەكاندا نیشتەجێ دەبن بەتایبەتی
لە هەردوو جەمسەری زەوی یان گرد و شاخ و شوێنە بەرزەكان دەكەن بە
مەنزڵی خۆیان.ئەمەش زیاتر پەیوەندی بە الیەنی دەرونی و سایكۆلۆجیانەوە
هەیە كە هەندێكیان تەمەنیان زیاترە دەتوانن زاڵبن بەسەر ئەم دۆخەدا و
لە ڕوناكیشدا دەربكەون بێ ئەوەی بسوتێن بەڵكو پێستیان ئەستور تر و
بریقەدار تر دەبێت،ئەمانە دەتوانن لەڕێی بیركردنەوەی زۆر و زاڵبوون بەسەر
بیركردنەوەكانیاندا حەزیان لە هەرچی بوو تەنها لەساتی بیركردنەوەدا
ئارەزوەكانیان بەدی بێنن .لێرەدا ترسی ڤامپایەرەكان لە ڕوناكی وەك ترسی
سەركردە دیكتاتۆرەكانە لە ڕۆشنبیری و بەئاگا هاتنەوەی سەرجەم كۆمەڵگا
بەتایبەتی چینی گەنجان ،بۆیە دیكتاتۆرەكان و زاڵمەكان هەمیشە خەریكی
باڵوكردنەوەی تاریكین ،هەوڵی گەوجاندنی كۆمەڵگا دەدەن بۆ ئەوەی وەك
نێچرەكانیان باشتر ڕاو بكەن لە تاریكستاندا.
 -3ڤامپایەرەكان نەمرن و هەزاران ساڵ دەژین و تایبەتمەندێتی خواوەندیان
هەیە،تا زیاتر بچنە تەمەنەوە بەهێزتر دەبن ،لەگەڵ بەسااڵچووندا هێزیان
زیاد دەكات ،كات لەبەرژەوەندیانە بەپێچەوانەی مرۆڤەوە كەلەگەڵ چوونە
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تەمەندا بێ هێز و الواز دەبێ .ئەوان هەست بە ئازار ناكەن و بریندار نابن
و تا زیاتر پەیوەندیان هەبیێت لە گەڵ مرۆڤدا ئەوا الواز ترو هەستی ئازار و
مەینەتی دەچێژن و بەپێچەوانەشەوە .لێرەدا ئەگەر تۆزێك بیر بكەینەوە ئەوا
دیكتاتۆر و دەسەاڵتە تۆتالیتارەكان هەوڵی مانەوە لەسەر دەسەاڵت دەدەن
بۆ هەمیشەیی و تەنانەت هەموو شتێك دەكەن بۆ ئەوەی نەوەكانی دوای
خۆیان حوكم بگرنە دەست .ئەوان هەمیشە هەوڵی بەخواوەندكردنی خۆیان
دەدەن و تا زیاتر لەسەر حوكم بن گەندەڵتر و زاڵمتر دەبن و ئەگەر بێت و
هەوڵی چاكسازی بدەن گوێ لە خەڵك بگرن ئەوا ئەو دەسەاڵتە ڕەهایەیان
نامێنێ و لە هەیبەتیان كەم دەبێتەوە و دواجار لەناو دەبرێن بەدەست ئەو
خەڵكەی كە ڕۆژانێك بە دڵرەقی حوكمیان كردون.
 -4بەهەمان شێوەی ئاژەڵە دڕەندەكان كەڵبە و دانی تیژ و درێژیان هەیە
كە بۆ خوێن مژین زۆر بەسوودە .ئەم كەڵبە درێژ و تیژانە یارمەتیدەرن بۆ
مژینی خوێن لە قوڵترین شاخوێنبەری مرۆڤەكاندا ،بەاڵم لەكاتی ئاسایدا
ئەم ددانە درێژ و كەڵبانە دەرناكەون تەنها لە كاتی هێرشدا نەبێت بۆ
سەر نێچیرەكانیان كە هاوكات ڕەنگی پێست و دەموچاویان دەگۆڕێت
بۆ جانەوەرێكی تۆقێنەر و ترسناك.لێرەدا ئەگەر تێبفكرین ئەوا بۆمان
دەردەكەوێن دەسەاڵتە دیكتاتۆرەكان گورگن و لە پێستی مەڕدان ،تا ئەو
كاتە كە واڵت ئارام و خەسێنراوە ئەوان وەك مەڕ مامەڵە دەكەن بەاڵم كە
پێگە و دەسەاڵتیان كەوتە مەترسیەوە و خەڵكی لێیان ڕاپەڕی ئەوا سروشتی
ڕاستەقینەی خۆیان دەردەخەن و بەشێوەیەكی وەحشیانە دەكەونە وێزەی
خەڵكی سیفیلی بێتاوان قەتڵ و عامیان دەكەن.
 -5زیاد لە  300یان  1000ساڵ بەاڵم هەر موراهیقانە هەڵسوكەوت دەكەن.
بەهەمان شێوە دیكتاتۆر و فیرعەونە گومراكانی دەسەاڵت سەرێكیان هەیە
و هەزار زمان ،لەكاتی هەڵبژاردنەكاندا خۆیان لێمان دەكەن بەفریشتە و تا
ئەوەندەی دەنگیان پێ دەدەین خۆیان الی خەڵك شیرین دەكەن ،بەداخەوە
كە گەشتنە دەسەاڵت دەبن بە كێوی و جانەوەر و دەكەونە وێزەی ئەو
خەلكەی كە داوای البردن یان ئاڵوگۆڕی دەسەاڵتیان لێ بكات .هەرگیز
دیكتاتۆرەكان هیوای چاكبونیان لێناكرێت چونكە لەسەرەمەرگدا زیاتر تینوی
دەسەاڵت دەبن وەك لەو ساتانەی تازە دەسەاڵتیان گرتبوە دەست.
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 -6توانای گۆڕینی شێوەی خۆیان هەیە و هەندێ جار خۆیان دەكەن
بە ئاژەڵ وەك شەمشەمە كوێرە و مشك و جرج و پشیلە و قەلەڕەش و
گورگ .هێزی كۆنترۆڵكردنی ئاژەاڵنیان هەیە بەتایبەت ئەو ئاژەاڵنەی كە
دەچنە لەشیانەوە.جاری واش هەیە وەك هەور و تەم و خێو دەردەكەون.
دكتاتۆرەكانیش بەپێ ڕۆژ و مانگ و ساڵ هەڵوێست دەگۆڕن و هەمیشە لە
داڕشتنی سینارۆكاندا خۆیان بە ڕزگاركەر و پاڵەوانی نەتەوەیی پێناس دەكەن
بەاڵم كە ڕۆژگار تێدەپەڕێت ڕوی ڕاستی ئەمانە زۆر بەئاسانی بۆ خەڵك
دەردەكەوێت بەتایبەت لەساتەكانی شۆرش و نارەزایەتیە جەماوەریەكاندا.
 -7لەڕۆژدا لەناو گۆڕو قەبرە تاریكەكاندا دەژین ،لەشەودا دەردەكەون و لە
گۆڕەكانیانەوە دێنە دەرەوە.هەر دەركەوتن و لێدوانێكی ديكتاتۆر مایەی
مەترسی و هەرەشەیە بۆ سەر ژیانی هاواڵتیان .لەگەل وتاردان و قسەكردنی
دیكتاتۆردا دەبێت چاوەروانی توندوتیژی زەربەی وەحشیگەرانە بین.
 -8سێبەریان نيیە ،كاتێك لە ئاوێنەوە لە خۆیان دەڕوانن هیچ نابینن.
دیكتاتۆرەكان زۆر خۆپەرستن و تا خۆیان هەبن بۆ كەس نیيە قسە لە
قسەیاندا بكات،تەنانەت لە نزیكترین كەسی خۆیانەوە ئامۆژگاری و نەسیحەت
و ڕاوێژكاری وەرناگرن.
 -9تەنها كاتێك دەمرن كە دڵیان كون بكرێت ئایا بەتەختە و ئاسن بێت
یان بە فیشەك لەسەر دڵیان ،هەندێ جار بە سوتاندن بە ئاگر یان بە
پانكردنەوەی مێشكیان .دیكتاتۆرەكانیش بەهەمان شێوەی ڤامپایەرەكان
مردنێكی سرووشتیانە نامرن ،بۆیە زۆرجا یا بە كوشتن ،تیرۆر ،ئیختیال،
ژەهرخواردن ،یان بەندكردن و دواتر لەسێدارەدان كۆتایی بە ژیانیان دێت.
باشترین نمونە لێرەدا سەدام حسێنە كە چەندین جار هەوڵی تیرۆركردنی
درا بەاڵم سەری نەگرت.
 -10هیچ سیمبۆڵێكی دینی و ئاینی كارناكاتە سەر فۆلكلۆری تایبەتی خۆیان
 -11كاتێك كە ڤامپایەرێك خوێنی كەسێك دەمژێت ئەو كەسەش بەهەمان
شێوە دەبێـتە ڤامپایەر .دیكتاتۆرەكان هەوڵی كۆپی كردنی كەسانی وەك
خۆیان دەدەن و پێ یان باشە هەموو كەس وەك ئەوان بیر بكاتەوە.
 - 12كاتێك كەسێك توندوتیژی بەرامبەر دەكرێت ،یان خۆی دەكوژێت،
یان بەبێ تاوان تاوانبار بكرێت یان بكوژرێت ،ئەگەری زۆری هەیە ببێت بە
ڤامپایەر .زۆرجار دیكتاتۆرە گەورەكانی دونیا ئەو كەسانەن كە لە منداڵیدا
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یان لە تەمەنی الوێتیدا توندوتیژیان بەرامبەر كراوە یان بە شێوەیەك لە
شێوەكان غەدریان لێكراوە یان حەزێكیان هەبووە و ئەو حەزەیان خەفە
كراوە ،نمونە لێرەدا هیتلەرە كە لەتەمەنی الوێتیدا وێنەكێشی زۆر بلیمەت
بوە بەاڵم بەهۆی ئەوەی كە لە پەیمانگەی هونەرە جوانەكان وەرناگیرێت ئەو
زاڵمە گەورەیەی سەدەی ڕابردووی لێدەردەچێت.
 -13ڤامپایەرەكان توانای لە ڕادەبەدەریان هەیە،هەریەك لەوانە هێزی بیست
پیاوی هەیە ،هەروەها هێزی هیپنۆتیك واتە واتەتوانای خەولێخستنی مرۆڤ
و نێچیرەكانیان هەیە و قوربانیەكانان بەهەمان چەشنی خۆیان دەكەن بە
ڤامپایەر .دەسەاڵتە دیكتاتۆرەكانیش بەنجی تایبەت بە خۆیان هەیە بۆ
خەولێخستن و سركردنی سەرجەم كۆمەڵگا و دەنگی نارەزایی خەڵكی.
بەاڵم ڤامپایەرەكانیش لەالیەكی ترەوە هەندێ خاڵی الوازیان هەیە و توانایان
بەسەر هەندێ شتدا ناشكێ وەك:
 -1ڤامپایەر ناتوانێ بچێتە ماڵێكەوە ئەگەر بانگێشت نەكرابێت.
دیكتاتۆرەكانیش تاوانباری سەرەكی نین بەڵكو ئەوە خەڵكی خۆیەتی كە
دیكتاتۆر دروست دەكات و دەنگی بۆ ئەدات و پشتگیری لە پێشێلكاریەكانی
دەدات.
 -2ڤامپایەرەكان لەكاتی ڕۆژدا توانای خۆیان لەدەست ئەیەن.روناكی خۆر
لە وزە و توانایان كەم دەكاتەوە.بەهەمان شێوە لەسەردەمی شۆڕشدا زۆر
مەحاڵە خۆیان بگرن و دووبارە متمانەی خەڵك بەدەست بێننەوە.
 -3ڤامپایەرەكان لەسەرخاكی خۆیان نەبێت توانای نوستنیان نیە.كە
دیكتاتۆرێك لەسەر دەسەاڵت البرا ئەوا مەحاڵە هیچ شوێنێك هەبێت بیگرێتە
خۆ.
 -4ڤامپایەرەكان بە بۆنی سیر و ڕەمزە ئایینەكان دەتۆقێن و هەڵدێن
بەتایبەتی (ڕەمزی خاچ) .دەسەاڵتە دیكتاتۆرەكان گەورەترین ترسیان
لە بیروبۆچونی ئاینیە بۆیە هەمیشە نەیارەكانیان بە تیرۆریست ناوزەند
دەكەن چونكە دەزانن بیروباوەڕی ئاینی ڕێگەخۆشكەرە بۆ و توندرەویی و
دواجار شۆڕشگێڕایەتی .وا لەخوارەوە دوو كورتە چیرۆكی ڤامپایەرتان بۆ
دەگێڕمەوە:
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یەكەم:كورتە چیرۆكی ڤیسگاونت دی مۆریڤ
ئەم ڤامپایەرە لەكاتی شۆڕشی فەڕەنسا دەژیا وە لەجیاتی ئەوەی كە
بەشداری لەو شۆڕشە بكات خۆی شاردەوە تا ئەو كاتەی كە شۆڕشەكە
كۆتای هات چونكە زۆر دەوڵەمەند و ساماندار بوو كەسەروەت و سامانەكەی
بەپشتاو پشت بۆ مابوەوە لە باوانیەوە ،بۆیە دواتر لەالیەن كرێكاران و
ڕەنجدەرانی ئەو كاتەی فەرەنساوە گاڵتەجاری زۆری پێدەكرا،ئەم ڤامپایەرە
كرێكارەكانی سەردەبڕی لە ماڵەكەی خۆیدا و لەت لەتی دەكردن و خوێنی
دەمژین ،بەاڵم دواتر ئاشكرا دەبێت و خەڵكەكە بەسزای خۆی دەگەیەنن و
دەیكوژن .بەاڵم لەدوای مردنەكەی هەر بەزیندوی دەمێنێتەوە .ئاشكرابوونی
مۆریڤ بەهۆی ئەوەوە دەبێت كە شەوانە مندااڵنی ئەو ناوچەیە ون دەبن
و پاشان بە كوژراوی و الشەكانیان بەشێواوی دەدۆزنەوە و هەموو خوێنی
الشەكانیان هەڵمژراوە لەالیەن مۆریڤەوە .هەفتانە نۆ منداڵ دیار نەدەمان
و پاشان بە كوژراوی دەدۆزرانەوە،ئەم كوشتن و فراندنە بۆ ماوەی 72
ساڵ ب��ەردەوام دەبێت تا لەكۆتیایدا لەڕێی كورەزایەكی مۆریڤ خۆیەوە
گۆڕی باپیری هەڵدەداتەوە و الشەی مۆریڤی خوێنمژی باپیری بە پارێزراوی
دەدۆزێتەوە ،بۆیە بۆ ڕزگار بوون لەو بەاڵیە الشەكەی دەسوتێنن و ڕزگاریان
دەبێت لەو خێوەی كە بەرۆكی ماڵ و مناڵەكانیانی گرتبوو.
دووەم :كورتە چیرۆكی كیسنۆس ڤامپایەر
چیرۆكی كیسنۆس چیرۆكێكی كورتەو كۆمیدیە،كیسنۆس ئەو خوێنمژەیە
كە دورگەی ئیجەی داگیر كرد لەو ناوچەیەی ناسراوە بە كیسنۆس .ئەم
تەنها ڤامپایەر بوو كە لەو دورگەیە مایەوە ،چونكە هەموو ئەوانی تر
لەناوچووبون و لەناو گۆڕێكدا هەموویان نێژراون لەالیەن شەیتانەوە كە
دەمی گۆڕەكەی بە مۆم داپۆشیبوو .ئەم ڤامپایەرە شەوانە تارماییەكەی
ئەو دورگەیەی دەگرتەوە و پەالماری مرۆڤەكانی نەدەدا ،بەاڵم شەوانە لەم
دێ بۆ ئەو دێ دەگەڕا و خواردنی خەڵكەكەی دەدزی و دەخوارد و پاشتر
قاپ و پەرداخەكانی دەشكاند و پەرت و باڵوی دەكردەوە .كارەكانی ئەم
ڤامپایەرە زیاتر نانەوەی پشێوی ئاژاوە و دوبەرەكی بوو نەوەك هەڕەشەی
كوشتن و خوێنمژین .هەندێ جار زۆر مندااڵنە هەڵسوكەوتی دەكرد بۆ
نمونە بەسەر گومەزی كەنیسەكاندا هەڵدەگەرا و لەسەرەوە میزی دەكرد
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بەسەر ئامادەبوانی ئەو كەنیسەیە وەك سوكایەتی كردنێك بە پیرۆزیيەكانی
ئەوان .بەاڵم خۆشبەختانە ڕۆژانی هەینی نەیئەتوانی بێتە دەرەوە بەمەش
خەڵكی ئەو ناوچەیە بۆ ڕۆژێك لە هەفتەیەكدا ئارام و پێ كێشە بوون .تا
لە ئاكامدا یەكێك لە قەشەكانی ئەو كەنیسەیە شوێنی نهێنی ئەو ڤامپایەرە
دەدۆزنەوە و دەیدەن بەدەم ئاودا و شاربەدەری دەكەن و ڕزگاریان دەبێ لە
سەركێشيیەكانی.
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بهیان سهلمان :گۆڤاری كۆنسێپت ل ه ماوهیهكی نزیكدا رۆمانێكی
نوێی بهیان سهلمان نوسهر و ر رۆماننوس و شاعیربالودهكاتهوه
بهیان سهلمانماجستێر ل ه ئهدهبی فهرهنسی و ئهدهبی هاوچهرخ
باڵوکراوهکانی:
رۆمانی ‹›بوراق›› ب ه زمانی عهرهبی
رۆمانی ژیان نامهی ڕهو››تلك الغیم ه الساکنـه‹› ب ه عهرهبی
دیوانی شیعر ب ه عهرهبی ‹›انا کما فی حکایات الجنیه‹›
وهرگێڕانی رۆمانی سهلیم بهرهکات ل ه عهرهبیهو ه بۆ
فهرهنسی››کهوف هایدراهوداهوس››
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